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،  وه کرده ی ده کھ مۆزیکییھ  ره نگینی ھونھ ڕهزەنگینی و  ،ندی زوانی کوردی و مھ ھو ده  بیرم لھ ند ھرچ ھھ
    ن لھمای کوردی ر رمانی ھونھ چۆن خھ   ی کھەو ھرانی ل نیگھکیــتر  الیھ یگرتم و لھ خرۆشی ده ک ھالی لھ

کھـتی ش ده تھ سیدا ده ب ت. ده و نوکھ شھ ستانی نامۆ ده ھبو شی ڕۆژگار  باڕه ر بھ  در   کر
شچاوم  لھ  میشھ ک ھھ ک تارماییھ وه  نھ م دیمھ ئھ     مھوتبوو چو و کھ ھاتوده دا دهپ
ژاویھن ک و   وه تارماییھ  و ئھ ون  مھ ده زانی چۆن خۆم ھھ مده نھ  ،وه و گ   مشت

نیھ  لھ نمھ ھھ کانی نھ و  وه گۆزم و بیانھ   ند  بۆ چھ . وه جیھانی ڕۆشناییھن
ک کھ سۆز پشتیوانی خودێ و ھاوکاران  خۆم تا بھ وتمھ سا   ی د

ھ ر سھ وتمھ کھ ن  دهی  و وشانھ چنی ئھ وه گو ی   لھش   تو
کدا وه ن  ک زاراوه نووسراو   ناوی بھ  وه ھکۆبکر

  نگی مۆزیک رھھ فھ
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 .....ــکةشپثش.....

لة  وة و تاکو ئثسـتاة هةر لة ســةرةتاي دامةزراندنيةبة تيپي مؤسيقاي ســلثماين ک *
  هونةريداية. و واآلکاري داهثنان   
  ةن.دةک تاينــيانةي کة خزمةت بة هونةري کوردسـايةتيية هونةريــکةس بةو تيپ و *
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 ســوپاس و پثزانينم بؤ:ـ

  دةرم بوون و ـزيک هاوکار و هانـزانةي لة دوور و لة نـت و بةذثـةويســئةو خؤش *
  دصســؤزانة بة هانامةوة هاتـن.   
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  وةرگرياوةوة  لثةي ئةو زوانانةي زاراوةکاينکورتکراو
 Ar عارةبـي

  Av ئاضثســتايي
  Az ئازةري

 Br بةذبةذي
 Bu بولگاري
  Ch چينـيي

  E ئينگليزي
 F فةذةنســايي

  Fa فارســي
 G ةصمانـيئ

 Gr  يؤنانـي
 H هةنگاري

 Hb عيربي
  Hn هيندي
 I ئيتالياي
 J ژاپؤين
 Kr کوردي
 L التينــي

  P پورتوگاصي
  Ru ذووســي

 S ئيسـپانيايي
  Sc سـکاندناضيايي

 Tr تورکـي
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 ناوةذؤک

 
 ةذةـالپ  بابةت

  1  رةوبةربو
  3  ةکيــپثش
A 6  
B 41 
C 68 
D 117 
E 150 
F 166 
G 189 
H 213 
I 240 
J 252 

K 255 
L 263 

M 272 
N 319 
O 333 
P 349 
Q 372 
R 837 
S 398 
T 448 
U 477 
V 481 
W 493 
X 497 
Y 498 
Z 500 
 506  رچاوةکانةـــس
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  بةناوي خودثـي پةروةردگار
  
  

  بةربوورة
  

ني و ..زؤر لة نووسـتنيان بؤ ذؤناين زاراوةيةک..ـو داذش ةگةلثک و، گثژان و بثژانـگوصةوةچين وش
 واية ةنگثکـفةذسريازاندين ـسـتةمترة، چونکة لة هةموو زوانثکدا وةک پةرداخکردن و بوةرگثذان 

کة تةواو  يةکزاراوةةـتين وشـني. واتة داذشـنةخشثوةيةکي هةنداز و ـشهةصچنيين تةالرثک بةبؤ 
  ي و فةلسةفةيي خؤي ببةخشثت.ةيزوان ماناي

گةذثتةوة بؤ چةند بهؤيةکةي ئةزموون و سـستذةوين کة دةشثت ئثمةي کورد لةم مةيدانةدا کةم 
ت، دابذين لة جيهاين ــتةيي و پاوانکردين زواين دايک وةک پثويسـژثردةسي وةک...رثکتةکفا
  يتر.ندثکـچةند هثرة و کةمتةرخةمي و....ةوةد

ووري اصةي ئةم سـةتةي ئثستاماندا لة باشـس اآلنةي ســةتةي بيسـتةم و سـةرةتاــلةم چةند دواس
ت بوارةکاين ـؤرثکي داگريکةر گةلثک چاالکي لة گشـانسـبة ئازادانة بةبث هيچ س تانــکوردس

نبريي ـلة ذةخســاوة بؤتةهؤي ئةوةي گةلثک ذؤش. ئةم هةرثتةدبة ئةجنامد دانبريييـنةريي و ذؤشهو
تة نةياندةتواين بريوذا و تواناي بةهرةيي خؤيان هةصثنجثنن و بيخةنة ـبةتوانا کة جاراين ژثرةس

ياندا هةية جثي ؤضار و پةذاو لة چاپدةدرثن کة تثـتا بة دةيان و سـةدان گــبةردةسيت خوثنةواران، ئثس
  ةرچاوةيةک بؤ لثتؤژينةوة و لثکؤصينةوة.کرثت کة ببنة ژثدةر و سثدةية و ئومثدي ئةوةيان لـيـدصخؤش

ي ذةجن ...بةرييةکانمؤزيک زاراوة تداية تايبةتة بةـدةس لةبةرکة ينةي ـئةم نووس خوثنةري هثژا...
بووم تا گةياندوومةتة ئةوةي ببثتة بةرهةمثکي هونةري لة بواري چةند ســاصثکمة کة پثوةي خةريک

  دا.ـمؤزيک
نووســي، هةرچةندة نة ـي کةومتة ذةشـةرچاوةيةکي عارةبــيت چةند ســپاصپشبة...رةتاســة

ةرچاوانة ــم پثدةهات و نة تثري دةکردم چونکة پثشــةکي دةمزاين تةنيا هةر بةو س{قةناعةت}يـنياي
باآل ي زوانثکي ـي ئةگةرچـام، لةبةرئةوةي کة زواين عارةبـت کارةکةم بؤ ناهثنرثتة ئةجنـوةک پثويس

دانةران و نووسةراين لة ذووي  دةکةوتردة بؤم ،ةي ورد دةبوومةوةانةرچاوـس وة بةآلم کة لةغةوشبثو 
زؤريش پةراوثزانة ئاوذيان لة غةيري و بةآلي خؤياندا وة اليانداةوة زؤر اناليةنة مثژوويي و هونةريةک

چةند  او و بآلوکراوةدا تةنيان نووســرخؤيان داوةتةوة، جارث خؤ هونةري کوردي مةگةر لةنثو ســةدا
ـةرچاوة تورکييةکاندا هةر ابثت. لة سان پثدئاماژةيئةگةر ند دثذثک چة بةويژدان بةکةمي  دانةيةکي

ابثت وةک لةهجةيةکي يش کردا ئةگةر باسـيشيةکان، لة سةرچاوة فارسبة هةمان شـثوة و بگرة خراپتر
  . ةلتووري خؤيان دةزاننثک لة کبةشـبة و  ثن}ص{وةک خؤيان دةيئثراين/مةحةلل

تواين لةســةر دةبووة تةگةرةيةکي گةورة لةبةردةمدا و وةک پثويست نةم گةذان و پةجيوريةمئةم 
ز کاتثک ذووم لة هةندةران کرد و لة وآليت 1996کارةکةم بةردةوام ببم. بةآلم لة کؤتاييةکاين سـاصي
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دانةوةي ذةشنووسةکامن و لثوةيذا ـامةوة، بةدةم خوثندمنةوة چکةچکة کةومتة هةصســـويد گريس
دةرکةوت لةنثو بةذاســيت بؤمبزثويي کةوتة گيامنةوة بؤ گةذان بةدواي ســةرچاوة ئاوروپاييةکان کة 

زةريايةکي قووص و بةريين زانست و هونةردام. خؤشبةختانة دةرووي زؤر اليةمن بةئاساين بؤ کرايةوة، 
ةوة و کؤکردنةوة و هةصگؤزينـي ئةو ژثدةر و بةرةبةرة کةومتةخؤم و دةسـتمکرد بة خوثندةن

چاووگانةي کة لةباربوون بؤ زاراوة مؤزيکييةکان ئةويـش بة بةکارهثناين زؤر ســةرچاوة و ژثدةري 
تايبةت بة هونةر بة هةموو اليةنةکانيةوة، هةروةها زوانةفةرهةنگي ئةو ميللةتانةي کة ذؤصيان هةبووة 

يي ئةويش ةک ئيتاليايي، فةذةنســايي، ئةصمانيايي، ئينگليزيي و ئيسپانيالة داناين زاراوة مؤزيکيةکاندا و
ئةم فرة ي. نگانة بؤ زواين ئينگليزي، ســوثدي ياخود عارةبـئةو فةرهة بة پةيداکردين وةرگثذاوي

کة بةخؤشم بوثرم بکةومة لثکدانةوة و ذاضةي زؤر لة زاراوانةي  وا يوانة بوونة وزة و پاصهثزثکسـةرچا
بةتايبةيت  .هةية ي مؤزيکي کوردييةوةبة هونةر انو چ پةيوةندي تةواوينزيکن لة زوانةکةمانةوة کة چ 

لةگةص ميللةتاين ئثمة ناوي ئةو دةســگامؤزيکية خؤرةآلتيانةي کة بؤ لثکدانةوةي زوانةواين و هونةري 
  . وةتةوةادانيلثکيلة ديدةي خؤيةوةذا  ميللةتةيشهةر  کةدراوسـثدا هاوبةشني 

لةمالو لةوال هةوصي  ئةگةرچيکةوتينةوة خؤمان دا چةند ساآلنةي دواييةداخةوة ئثمةي کورد لةم بة
يکردنةوةي هونةريانةي زؤر ـو ش تکردنةوةـؤز دةدرثت بؤ ذاسـچکةچکةي چةند مؤزيکزانثکي دصس

  ةين.ـزثدي ذةس باوةشيهثنانةوةي بؤ و گايانة ـلةو دةس
تثکة لةو خةرمانةي ـذؤشـنبريي کوردي بة بةرهةمي هثناوة مشةري هثژا....ئةمةي کة بةندة بؤ ثنوخ

بؤ نية. کانياوثکي ســازگاري ئاوثسـةر  ةنوکةوي تثدادةکرثت و هةرگيزيش تةواوبووينـکة هةردةم ش
  کثنثت. ـرثت تينوثيت ناشـئاسـاية کة چةندة لثي بنؤش

زار وشــة و سـةدوچوار ئامثري ة زاراوةية کة خؤي دةدات لة نزيکةي سـيانزةهةصهيوادارم بةم کؤمة
ريينةکةي ـم بة زوانة شکاوـگچکةخزمةتثکي زؤر ذاشمؤزيک{ئةوانةي کة زؤر باون}...توانيـبثتم 

کردبثت. ئثوةي بةذثزيش بة سـينةيةکي فراوان و گيانثکي  ةنةکةميـو هونةرة مؤزيکة ذةس ستانکورد
وثت. بةئومثدي ورن کة تيايدا بةرچاودةکةوردةواريانةوة پةسـةندي بکةن و لةو کةموکوذيانةيش ببوک

بنثن بؤ بةرهةمي بةپثزتر!!!!. بؤ بزاواندن و و بنيادتر ؤز هةنگاوي دروسـتـر ئةوةي کةساين دصســ
  پةسـةندتر.شياوتر و هونةر و ذؤشنبريي کوردي/مان بةشـثوة و سـيمايةکي  و دةوصةمةندکردين زوان

 
  عةد قةرةداخـــيــئةس

  ســويد
  ز2008ک/2708

  
 

-------------------------------------  
-----------------------  

------------ 
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  يپثشــةک

  
  

گةيل زيندوو...ئةو گةلةية کة خاوةين گةوهةر گةجنينةيةکي پذ لة کةلةپوور بثت و نةخشني و 
 کلؤريتر.ينان و چةندين چةندين فؤلـترانومؤزيک، پةندي پثشـذازاوةبثت بة مثژوويةکي دثرين لة س

کورد...کة خاوةين ئةم گةجنينةية، لةو نةتةوة هةرةدثرينانةي ئةم ناوچةي خاوةرميانةية و 
ةين ــاية و پةنايدا بة زوانثکي پاراوذةســتا لة ســئثس تمان بؤي کة تاکوــکوردستانيش بؤتة زثد و نيش

انيويةيت ناسنامةي خؤي تانثيت توــونةرثيت کوردسـو ذازاوة بة بةهاترين داب}فرةلةهجة{فرةالوژة
تانثيت و ـنامةي کوردسـناس يما وـةرةکييانةي کة سـنة هةرةسـو ذؤشبپارثزثت. يةکثک لةو بنةما بژثو 

 ژياين کوردةوارميان هةصگرتووة...ئةو هونةرة پاکوبثگةرد و پاراوةية کة پثيدةوترثت هونةري
 .تاينـي کوردسرمؤزيکي ميللي و فؤصکلؤ و ترانـکوردي، ياخود بصثني هونةري س

بةم هونةرة يةزديية جوان و ســاکارهةندازية...کورد بؤ سـةتان و هةزارانساص و تا ئثستايش 
توانيويةيت دةشــتودةر و کةژوکثو و دؤصونشــثو بزرنگثنثتةوة، ئاوثزةي بؤنوبةرامةي مثرگوزار و 

ي چةم و ذوبارةکان بثت. ترؤپکي کةژ و چيا و هاژةي بةخوذة بةفراو ةرـةي سـتاراي ســپي و بةورش
ايةيت و مورگي کوردةواريي لة ذةسـةن هةصثنجثنثت کة تايبةمتةندييةکي وةهاي لثوةذا

  دا ذةنگبداتةوة.و دةستذةگين ةذث{حوجنةرة}ي هةموو کوردثکي دةنگخؤشهةنک
 پثدةبرثت و بةـي پةيـباش يية....ئةم چةشنة تايبةمتةنديةية کة بة ئاشکرا و بةـئةوةي جثي دصخؤش

کة  ةروشــت و مورگة تايبةمتةندييةيراوسث جيادةکرثتةوة. ئةو هةنکةسـذووين لة ميللةتاين دةرود
  تردا تاذادةيةک بةديناکرثت.لة ميللةتةکانيــو لةم هونةرةيدا هةية 

تراين تةنيا و چ بة هاوياري ــيت ئةم بةصگةيةيش...ئةو دةنگة جؤراجنؤرةية کة چ بة سـبؤ ذاس
چةمةري سةماوةند و وران و زةماوةند و نگوبؤنةي شـينوشايي و سن لة چةندين ئاهةييةکامؤزيکئامثرة

  و الوانةوة و گةلثک بواريتردا دثنةبةرچاو. 
، دةبثت پةنابةرينة بةر مثژووي هةرة دثريين وتن لةمةذ ئةم هونةرة زيندةبةهايةگةر بکةوينة ئاخا

ةزمي ئةو ئايني و ئايينـزا هةرةدثرينانيةي بةزموذ سرؤته ژياين کوردةواري و هؤگري ئةو ژيانة بة 
ئامؤژگاري)و کة لة هةضوت(لةضــي{عةلةوي}و ئةو مانيي و يارسـانيي و ئثزيدي زاردةشــتيي  وةک

  .داوةتةوةانذةنگيسـرؤت و بؤنةکانياندا 
ةرهةصداين ئاييين زاردةشـتيي و بآلوبوونةوةي کياستةکاين....دةشثت دابنرثت بة ـســةرةتاي س

و ز کي وةها پريؤنو ذةنگثـاز و ذةزمي بةزميو(بة بةزم)بة چةشــرةتاي وةگةذخسـتين دةنگي بةسســة
اوي دةرباري ئاهؤرامزدا بثت. پثدةچثت کة هةر ئةم ذةوشة کة شـي داربةهاو {موقةددةس}پةنتاـس

ونةريية ئايينية بووبثتة سـرؤيةکي هونةري بؤ کةساين بةهرةمةند کة ئةوةندةيتر بايةخ بةو اليةنة ه
  بدةن بـيکةنة هةوثين کارنامةکانيان.
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زيکانةي کة بة دةماودةم بؤمان ماوةنةتةوة، هةر لةو ذؤژگارةوةذا بثگومان ئةم سـتران و مؤ
بةشـثوةيةکي ژيرانة بنجي لةسـةر بناخةئاوازثک داکوتاوة، ئةو ئاوازانةيـش کة لةدواييدا زاراوةي 

دةســگاي ذاســت، بةيات،  -:بپؤلثنرثن وةک انةيةکيتوانرا بؤ چةند ددةســگا/ي بةسةردا بذا 
ســثگا، چوارگا، نةوا، ناوةند(نةهاوةند)، ســةبا، ماهوور....هتد. دةبثت ئةوةيشمان لةيادنةچثت کة 

بةتايبةتييش بةري وةذا تانةيکايانة و زاراوةکانيان لة کورسـگامؤزدةشثت ذةگةژؤي زؤربةي ئةو دةسـ
ةو لتاندا بةئاسـاين تةشـةنةي کردبثت. ناوچةکانيتري کوردسـ ثت و بةهةصدابةريســي خؤرةآلتةکة
واي لثبثت کة هةر تثرة و خثصثک لة ناوچةکةيدا، هةر ذةوةند و کؤچذةو و  داشةيبآلوبوونةوةي

، بةچثژ و ذةنگثکي لة گةشيت گةرميان و زؤزانيدا، بؤنةيةکي تايبةت بؤ خؤي بگثذثت يشنشينثکدةوار
  دستانيانة بؤ نةوة دوا نةوة بةجثبهثصثت.کاريگةري مورگ کور

نيوةشةو، خؤرشــيدي، گاتار(قةتار)، خاوکةر، کورد، سـةفةر، ئةصآلوةيسي، ئايئاي، زةندبةيات، بةيات، 
 نالوک و حةيران، زةمزةمة، فةيلي، بةختياري و....چةندين ناوي ترهؤرة، ، هؤرامينةورؤز، هةوشــار، 

يـتر. زؤر جاريش بةدوايدا گرثبةستةي چةندين سـتراين Formگثووــلة دةســگا و دةسـگازا و ش
و  تر ببثتة دميةنثکي بةچةشـبةســتة بؤئةوةي ئةوةندةي دةوترثتکة پثيـدةکرث ذةزمني(ذةزمدار)ي 

  پذخرؤش و پةژارةذةوثن.
، بةصکو هةر بةدةميشيةوة بةشثوةيةکي وةستابثتةوشثوازة  و ت بةم چةشنتاين...وةنةبثمرؤضي کوردسـ

اکاردا بووة و توانيويشيةيت کة ـهونةريانة لة داهثنان و دروستکردين هةندثک مؤزيکئامثري س
 انةي، بلوثر وـشــمشـاص و جووزةلة، نةي و ش ايانة بةکاريانبهثنثت، لةوانةيشبةشثوةيةکي ذثسـ

ا، باآلبان، چةنگ، کاسـة، زوذن، ومـ، شـيشةيپوورــ، شتةموورة، ســاز، گةورگة، گةواص، تةپص و دومبوک
  ةنتوور، کةمانچة و چةندين ئامثريتر.سـ

کة لةسـةر هةر بابةتةهونةرييةکي وةهايش دثينة ئاخاوتن، بؤماندةردةکةثت زؤر اليةين گرنگي 
هيچ جؤرثکيش ناکرثت ئاسنت بکرثن. بؤ منوونة هةر وةکي خؤي پثوة دةئاصؤزثنثت و بةسـةرةکي و ال

وةربگرين و مبانةوثت بزانني تا چ ذادةيةک روشت ـناس روشت و چـاليةنثک لة زانستةکاين چ س
.دةبثت الپةذةکاين مثژوو ژياين پســايت گؤذيوة و بةرةو پثشکةوتن و پاشکةوتين بردووة..

. جا مةبةست دابنثنيينةوةي لثوةذا بةردةبناخةي گةذان و لثکؤص هةصبدينةوة تاکو بزانني و بتوانني
الندن و ذثکوپثکردين ذةباز و لثکؤصينةوةکةي پةنا بؤ هةموو لثرةدا ئةوةية کة دةبثت مرؤض بؤ چة

وريايي و ژيرانة، لةوانةيش اليةين مثژووي، بويار{واقيع}ي  اليةنثکي ژيان بةرثت بةآلم زؤر بة
 بوثرانةجيؤگرايف و دميؤگرايف و....گةلةک اليةنيتر کة دةبثت بةشـثوةيةکي زانستانة و ژيرانة و 

  .ينثکي ذثکوپثکـز بؤ بةرهةمهثناين نووسوثنثکي بةپثو بکرثنة هةةرسثنرثن 
بارودؤخثکي وا لةبار جارثک بؤ کورد  چةرخ و ذؤژگارانةي گرانة....بةدرثژايي ئةم ـئةوةي جثي داخ

ت بپارثزثت. ـيف و بةصگةنامةي خؤي وةک پثويسـتر ئارشکةوتوة کة بتوانثت وةک ميللةتانيـهةصنة
  تنة ئاسـتةنگ و تةگةرة لةذثي ئةمةدا، لةوانةيش:_بووبثت کة بووبث يشدةشثت زؤر هؤ

ةآلتة وةک ـئةو دةس ناسنامةي يتـثيبتوان.نةبووين دةسةآلتثکي ذامياري کة ةروو هةمويانةوة...ـ* لة س
بنةماصةيي بوون و تان کة دةسةآلتداربوون ـکوردس يينانةـنةتةوة بکات و بيپارثزثت، زؤري ئةو مرينش
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دا يانکة تةواو لة دةسةآلتذةوييةکة ةنةبوو ئةوتؤيانةوةيي و نيشتماين ژثرخانثکي ذؤشنبرييي نةت
بةداخةوة  تانيدا داکوتثت.ـبرةوي پثبدرثت و ذةگةژؤي بةناخي هزري مرؤضي کوردسذةنگبداتةوة و 

بةو الوازييةوة هةر  گثژاوي نةبووين ئةو دةسةآلتةداين وهةر تاکو ئثستايش ئثمةي کورد لة 
  .دةناصثنني
تاين و خؤ ـتماين الي مرؤضي کوردسـيت نةتةوايةيت و نيشــ ياخود الوازيي بري و هةس* نةبووين

  باربؤکردنةکردن بةو بنةمايانةي کة دةبنة بةهثزکردين ئةو بري و هةستة.
ثوةيةکي چةوت، بةشـثوةيةک کة لة ناوةذؤکة پريؤزةکةي البدات ـبةش ئايني* ذؤصي ذاضةکردين 

ةآلت بة حةرام و پاوانکردين هونةر بةگشيت، ـةســاين نزيک لة دةسئةويش بة فتواداين هةندثک ک
واي لثبثت کة تةنيا لة چةند بازنةيةکي داخراوي دياريکراودا پةنگبخواتةوة وةک لة هةندثک ذثبازگة 

  و ئاييـنـزاکاندا بةديدةکرثن.
وةيةکي وةها کة بةشث شؤذي وثرانکةر و تاآلن و ـةذ* بووين کوردستان وةک مةيدان و گؤذةپانثکي ش

نامةي خؤي ـماوة و ئاسةواري وةها نةمثنثتةوة کة سـةرلةنوث بتوانرثت بناخةي ناسـتؤزقاصثک پاش
   چنثتةوة.بةر هةصـلةس

  تدا.ـلة کارواين هونةر و زانس مانتنـئةمانة و چةندين و چةندين هؤي تر.... بوونة هؤي دواخس
ةتةي بيستةمةوة ـاصةکاين سـلة دواس....و وربوونونبوون و بثدةنگي و دواص ـةدان سـپاش دةيان و س

ؤر و دةسةآليت ـانسـسة پثشةوة دوور لة پاوان و ؤتهات تاين باشوورهةلثکي زثذين بؤ کوردس
  داگريگةر.

ةمة ئةو هونةرمةندانةي کة لةنثو لةم هةلة لةبار و زثذينةدا....ذووي ذاشــکاوي و تکاکارمي دةک
ةزا و ....ناسراون تاوثک لة کايت خؤشي و ئاوازداناين ئاهةنگي البةاليي کوردســتاندا بة پســپؤذ و شار

بوژاندنةوةي ئةو تةرخانبکةن بة داناين بناخةبةردي ناســنامةي نةتةوةييمان ئةويش بة هثنانةوة و 
ةي کة لة مثژة تاکو ئثســتا داگريکةراين کوردســتان تاآلنيان کردووة و کردوويانةتة کةلتوورة هونةري

صک و سـةرچاوةيةکي سـةرةکي و بنةمايةکي بةپثز بؤ پةرةپثداين کارةهونةريةکانيان، ســيما و مو
پاشةذؤ و تةوة بؤ ئثمةي کورد هةر بةردابکةن، ئةوةيشي کة ماوة مؤرگي هونةري خؤياين بةذةنگ و 

  و هيچيــتر. اييکردنةوةيةــالس
   Lord Byron(1788-1824)لؤرد بريؤن کةصةبوثژي ئينگليزي .بة ئاخاوتنثکي..ک کؤتايينة وتةدوا

  ـثت:و دةص کة لةگةص خؤيدا دةيکات دةهثنمةوة
  لةوانةية کةســثک بثت نةتوانثت قســةبکات!!!     ئاخؤ زانا کث بثت؟

  ئةي ئةو کةسة کث بثت لة ذوويدا قســةدةکات؟
  ئةو کةســة بثت کة هيچ نازانثت!!!!.

  بثت؟ ة....ئةو کةســة، کةي فثري زانني دةـباش
  کة هةر ئارةزوو بةهاتين نةکات!!!!! ودا بثت، ياخود لة دةرفةتثکدالةوانةية لة کاتثکي چاوةذوان نةکرا

-------------------------------------  
-----------------------  

------------  
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A  
 
 
 

  پةندي دانايان            . ...زوانة ، زانســتة،هونةرة مؤزيک....
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 A-tone(E,G), La(I,F) يTonicپايةتؤنپلةدةنگة لة  ةمنيـةشـشئا.....، ياخود تؤين/ال.... 

کثصي خزمة ماينةرةکةيةيت ــيةکةم نؤتةي س. Subdominantکة پثيدةوترثت تؤين ژثرزاص وةCدؤ/
 مثجةر.ـ دةبثتة هاوتةرييب دؤ  کة

 تاندةرـکؤنفرانسي جيهاين لة لةندةن گةيشــتة ئةو بذيارةي کة ئيتر لةمةودوا س داز1939اصيــلة س
ان ـدا يةکسA4چوارةم/ دةنگةواريلة  Aي ال/Pitchبؤ پةردة Standard frequencyيـفريکوثنس

، مؤزات، باخ و بثتهؤضن Haydenةردةمي مؤزيکزاناين وةک هايدنــس جاران لة ،440Hzبثت بة
  بؤ هةمان پةردة.   422,5Hzبوو بة انـيةکس

  A-major triad.  Aييســيانمثجةر ـ ال کؤردي ال...بة پييت گةورةي التيين ئاماژةية بؤ 
  A-minor triad.  aييســيانماينةر ـ ال کؤردي ال...بة پييت بچووکي التيين ئاماژةية بؤ 

  C-major.  A double flat(E), La double-bémol(F)/مثجةرـ کثصي دؤ ـلة س صدةبص بيمؤ
  
  

  A duoble-sharp(E), Aisis(G)  .مثجةرـ کثصي دو ـالـ دةبص دثز لة س
  
  

  A-flat(E), As(G), La-bemolle(I), La-bémol(F)  ال ـ بيمؤص.
  
  

  A-flat major(E), As-dur(G)  مثجةر.ـ  بيمؤصال 
  
  
  A-flat major scale(E), As-dur Tonleiter(G)  مثجةر.ـ  بيمؤص الکثصي ـس
  
  

  A-flat minor(E), As-moll(G)  ماينةر.ـ يمؤص ال ب
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  A-major(E), A-dur(G), La-majeure(F), La-maggiore(I)  مثجةر.-ال
  
  A-major scale(E)  کثصي الـ مثجةر.ـس
 
  

  A-minor(E), A-moll(G), La-mineur(F), La-minore(I)  .ـ ماينةر کليلةکاين ال
  
  
  A-sharp(E), Ais(G), La-dièse(F), La-diesis(I)  ـ دثز. ال
  
  
  A-sharp minor(E), Ais-moll(G)  ماينةر.ـ دثز  ال
  
  
  A-sharp major scale(E)  مثجةر. ـدثز  کثصي الـس
  

  Ab(G), Off, Mute off(E)  کپکردن، وةالخسنت.
  A-Ballata(I), In the style of a ballad(E)  لة چةشين باالد.

 A ballad(I) .روشتية لة دانانداـترانثکي ساکاري سـکة سBalladترانثک لة چةشين باآلدـس
 Abandonnê(F) .ةکي بثســنووريئازادي بة

 A-Battuta(I), Strictly in time(E) گرتن بةوردي.ذةزم
 Abbandonandosi(I), Freedom(E) ذةهابوون.

  Abandonné(F), Abandono(I), Free and easy(E) ان و ئازاد.ـئاس
  Avec abbandon(F),Con abbandono(I).منوونة دةوترثت ژةنينثکي ئاسان و ئازاد بؤ

  Abbandonare(I), With the beat(E)  ةرگرتندا}.لةگةص لثداندا{مةبةست لة کثش(ذةزم)و
  Abbandonatamente(I), Violently(E)  بة توندي.

  Abbassamento Di mano(I)  ئاماژةپثداين نزمبوونةوة بة جووصةي دةست.
  Abbassamento di voce(I), Lowering of the voice(E)  نزمکردنةوةي دةنگ.

  ,Abbellimento, Abbelitura(I), Embellishment, Ornament  ئؤذنامثنت، نةخشاندن.
Decoration(E), Décoration(F)  
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  Abbellire(I), To ornament(E)  ثت.ـ، دةنةخشدةکرثتـنةخش
  Abdämpfen(G), to dampen, to mute(E), Muet(F)  تـبکرثت.وکپـبکرثت، ميو

  Abbreviations(E), Abbreviazioni(I)  ئاماژةي پثدةدرثت..Abbکورتکراوةکان، بة کورتةي/
  A bene placito(I), At pleasure(E)  يةوة، بؤ گؤذيين تثمپؤ، زثدةکردينـيـبةخؤش

  بثت.ـخؤشـي ژةنيار پثييةبةو شثوةInstrumentationئؤذنامثنت ياخود گؤذيين ئامثراندن
  A bene placito(I)  ژةنيين پارچة مؤزيکثک بة ئازادي.

  Aber(G), But(E), Mais(F)  بةآلم.
   Abgemessen(G), Measured(E), Mesuré(F), Misura(I)  گرياو.کثش{ذةزم}ثوراو، پ

  Abgestoßen, Abstoßen, Absetzen (G), To play staccato(E)  تاکاتؤ.ـژةنني بة س
  پنتةپنت، پچذپچذ.

  
  Ab initio(L), From the beginning(E)  ةرةتاوة.ــلة س

  Abnehmend(G), Diminuendo(I), To soften gradually(E)  بةرةو نةرمي.
  Abschluss(G), Closing, End(E), Fermant, Fin(F)  نت، کؤتايي.ـبةس

  Absolute music, Abstract music(E)  ذها و ثکيInstrumentalمؤزيکي ذةها، مؤزيکي ئامثراص
ي يکثکمؤزبابةتةيةکي ذوون و ذةوان. Verbal referenceگؤو سةرچاوة Programلة بةذنامة ئازاد

باخ بابةتة مؤزيکـي  ، وةکو بةس Sound، واتة تةنيا دةنگةبيسـتراو کة لةدواي نؤتةکانةوة نةبثت
  .Bach fugueفيوگة

  Absolute pitch(E), Absolutes gehör(G)  کثصثکي مؤزيکاييداـپةردةي ذةها، شوثين نؤتة لة س
ت، ئاماژةپثداين پانتايية بؤ رثدياريدةکVibration/secکة بةپثي ژمارةي لةرينةوةکان لة چرکةيةکدا

  و چ بة چذين. ژةننيتراو چ بة ـينةوةي هةر تؤنثکي بيسـناس
  Abstract(E)  تؤژينةوةيةک. ياخودThesisنووسيين تثزثکوةک  نووسراثک تنی پاراوي مه

  Abstrich(G), Down bow(E)  کةوان بةرةو خوار.
  Absatz(G)  تة.ــهةصوثس

  Abstand(G), Distance(E,F), Ablazione(I)  ميانةدةنگ.
  Abwechselnd(G), Respectively(E), Rispettivamente(I)  ةک.ايبةنؤبة، يةکبةدو

  Academy(E)  لة ةکةــةي وشـباآل بؤ فثربوون، ذيش ئاکادمييا، خوثنگاي
لة ة کة Platoتونــويف يؤناين ئيفآلةردةماين فةيلةسـيةوة هاتووة، سييؤناني Academeئاکادميث

  تةوة.اگردةکاين دةوـبة ش وانةيدا Garden of Academeياباخي ئاکادمي
  Academy Music(E), Académie d'Musique(F)  ئاکادميياي مؤزيک.

  A-cappella(I), In the chapel style(E) .}لة کصثسةدا باوةکؤذاص بةبث ئامثري مؤزيک{
  A-capriccio(I), In the capriccious style(E) ئارةزووي ژةنيار. ژةنيين پارچة مؤزيکثک بة

  Acathistus(Gr) .ثوازي کصثسةي بيزةنيتـذثونيشاين پريؤزاندين پاکيزة مةريةم بة ش
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  Accalorandosi(I), Agitated(E), Agitâmes(F) ژاو.وت وروـهةس
  Accarezzevole(I), Caressingly(E) دصنةوايانة.بةشـثوازثکي   
  .Accelerando:  Accelکورتکراوةي/

 Accelerando(I), Acceleration(E)  ي.ـپةلةي
 Accelerato(I), Accelerated(E)  .بةپةلة
 Accent(E,F), Accento(I)  ، دةنگثکي جةخت لةسةرکراو.Henıkهةنکنت، ـئاکس
  Accent marks(E)  نت کة بةرةبةرة بةرةو توندتر دةذواتـانةکاين ئاکسـنيش

  وةک لةم منوونةيةدا:ـ
  Accentato(I), Accent the notes(E)  ي نؤتةکان.نتــئاکس

  Appoggiatura  Accented passing note(E)ئاپؤجياتؤرانتکراو، دةشثت بة ـنؤتةپاساوي ئاکس
  کة لة لثدانثکي الوازدا هةبثت. دابنرثتثک Dissonanceناسازةدةنگ ياخوديةک 

  Accentuare(I), Accessory note(E), Accentuer(F), Accentuieren(G)  ئاکسنتاندن،
و وةرـيةکدا ياخود لة سTrillةرةوة لة تريللةـمنوونة نؤتةي س يي و جةختاندن لةسةر تؤنثک، بؤپاگري

  نؤتةي ياوةر کة زياتر بؤ ذازانةوة بةکاردةهثنرثت. يةکدا.Turnي نؤتةکان لة گةذانةوةوو خوارو
  Accentuato(I)  پاگريکردن و جةختاندن.

  Accentuazione(I)  پاگريبوون، جةختبوون.
  Acchetandosi(I)  تن، ئارامگرتن.ســرةو

  Acciaccato(I), Spread chord(E)  دةنگةکةيـتر کة هةر دةنگة و لة دةنگةکاين کؤردثک
  جياوازبثت.

  
  
  

  Acciaccatura(I), Crushed note, Grace note(E)  نؤتيلة(گچکة نؤتة) کة تثمپؤي بؤ ناگريثت.
  جاريش پثيـدةوترثت کورتةک هةندث

  .Short appoggiaturaپيؤجياتؤرائا
  Accidental(E),Accidento(I), Verzeichen,Versetzungszeichen(G)  هثماي تؤن گؤذين،

وثين خؤي هةية لة ـذانةيش شو نزمي دةگؤذثت، هةر يةکةو لةم گؤگثذي الوةکي کة تؤن بؤ بةرزي 
  ... هتد...Naturalتـروشـو سFlat، پانؤکSharpهيماي تيژ ـمنوونة: بؤ يةکاندا،مؤزيک دثذة

  
  )1منوونةي(
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  )2منوونةي(         

  
  
  
  

  Accidental Chord(E)  کؤردثک کة دانةيةک ياخود پتر ةکؤرد،الوةک
  .Proper harmonyة ذاستيةکةييلة نؤتةيةکي تيادا نامؤبثت بؤ هارمؤني

  Acclamation(E,F)  پريؤزکردن و خؤشي دةربذين بؤ پثشوازيکردن لة هةهلةلة لثدان، هاواري
  مدا زؤر ذةواجي هةبوو.10م و 9ةتةکاين/ــثوازة لة سـي مؤزيک. ئةم شئيمپراتؤر ئةويش بة هاويار

  Accolada(I), Accolade(F), Brace(E)  ياخود زياتر. Staffئاکؤالدؤ، بةســتين دوو هثآلســؤ
  Accolatura(I), System(E)  م، پثذةو، ذژمث.ةســيسـت

  Accomodare(I), To mend(E)  هاوئاوازبوون.
  Accompagnamento(I), Accompagne(F), Begleitet(G)  ، هاوژةنني،هاوياري
  کي تريش يان ئؤرکثسـترا هاوياري بکات.ثپارچةمؤزيکثک لةاليةن تاکة ژةنيارثکةوة و ئامثرژةنيين 

  Accompagnano il canto(I), Accompanyinhg the song(E)  هاوياري ســتران.
  Accompagnateur(F), Accompanist(E)  هاويار، هاوژةن، هاوچذ.

  Accompagnato(I), Accompanying(E)  .هاوياري، هاوژةين
  Subordinate.  Accompany(E)تر بةآلم بة ذؤصثکي الوةکيـجثبةجثکردن لةگةص يةکثکي

  Accompanied fugue(E)  يدا کؤرسثويةکي فيوگةية کة تثــفيوگةي هاويار، ش
  هاودةنگي ئامثرةکان دةبثت.

  Accoppiamento,Accoppiato(I), Coupled, Jioned together(E)  ووتبوو، بةند،ج
  .ـثوةي کةوانتةي نثوان دوو نؤتة بةشـنت، وابةسـبةيةکةوة بةس

  Accoramento(I), Distress(E)  خةم و خةفةت.
  Accorato(I)  ناک.خةم

  Accord(F), Akkord(G), Chord, Tuning, Ackord(E) Accordo(I)  ئاکؤرد،
  کؤردي ســــث تؤن  کؤرد، ئاوثز،

  ياخود زياتر لة يةک کاتدا.
  Accordance, Conformité(F)  و Concordance، پلةي نزيکي گوجناندنکؤردانس

 ي ميانةيةک.Discordanceازبوونــناس
  Accordando(I)  لة ئؤپثراي لة زجنرية نؤتةيةک يةبريتئاکؤرداندؤ، 

ئامثري  منوونة بة رکثسترايةکدا لثبدرثت، بؤثدارةکان لة ئؤکة بة ئامثرة ژدا Comic operaؤخيـش
  دا دةژةنرثت.... .  ´´g, d´, a´, eنؤتةکاين لةکة کةمانچة 
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  Accordare(I), To be in tune(E)  بثت. لة تؤين ئاوازدا
  Accordamento(I), Consonance(E), Cosonanza(I)  دةنگي هاوکؤک و بةســاز.
  Accordare(I), Accorder(F), Stimmen(G)  ن.هاوکؤکبوون، هاوســازبوو

  Accordatura(I)  کؤککردين ژثيةکان بة گوثرةي ئةو نؤتاندنةي دةخوازرثت.
  Accordion(E), Accordéon(F), Ziehharmonika(G)  مؤزيکـئامثرثکي ئاکؤرديؤن،

يک ان لودض کريســتيز لةاليةن ئامثرســـازي ئةصماين1821قيية، نزيکةي ســـاصيوشــثوة ســـنو
ياخود Konzertinaلة شـــاري بةذلني کة لة پثشــدا ناوي کؤنزثرتينا C.L.Buschmannبومخان

ينجار گؤذدرا تا دوا Schieberيبةرــبوو بةآلم پاشان ناوي بة شHand-Aeolineيتـتؤنةنةرمي دةس
  .ةر پيانؤ کؤککراـز تؤنةکاين لةس1865اصيـايةوة. لة نزيک سـبةناوي ئاکؤرديؤن گريس

  Accordionist(E), Accordéoniste(F) ـژةن.ئاکؤرديؤنـ
  Tuning hammer. Accordoir(F), Tuning fork(E)ئاکؤردؤير، بذوانة/

  Accord pefect(E), Accord parfait(F) ئاکؤردي دروســت.
  مثجةر دا. C/لة ئاکؤردي دؤ Sol/ســؤصـ  Me/ميـ  Do/ث نؤتةي دؤـمنوونة س بؤ

  Accresendo(I), Increasing(E) دنةوة.دةنگ بةرةو بةرزکر
  Acerbamente(I) بة توند و زبري.

  Achromatic(E) }ي بث نيوةتؤن، دياتؤنثک.Scaleکثصـپثوانگ{س
  Acht(G), Eight(E) ت.ـهةش

  Achtel(G), Quaver(E) .8/1تيةک تؤنـچنگةتؤن، هةش
  Acoustics(F), Acustico(I), Sonorité(F) کة ربدن بة دةنگـزانســيت پةي .ييدةنگزان

  ربدن بة دةنگ دثت.ـپةي بةماناية و يـةکة يؤنانيـوش ةيـ. ذيش فيزيکلقثکة لة زانســيت
  Acquietandosi(I) ســرةوتن، ئارامگرتن.

  Act(E), Agir (F), Agire(I) کردة، کردارثک کة لة دميةنثکي نواندندا بة ئةجنامبدرثت.
  ثکةوة.Sceneبکرثت بة چةند دميةنـثت دابةشـدا کة دةشة لة نواندن و ئؤپثرايةکـفراوانترين بةش

  Acte de cadence(F) ثک پثکبهثنثت.ـدوو کؤرد کادةنس
  Action(E), Traktur(G) لة تةيةکي مثکانيکيـپةيوةس کارجثبةجثکردن،کردار، جووصة، 
  .داOrgenيةکاين ئامثري ئؤرگنپيانؤ ياخود لوولة دةنگي ئامثري Clefنثوان کليلةکان

  Active song(E) ترانثکـتراخنوان لةکايت چذيين سـراين کاريگةر، ستـس
  ترانةکة.ـةکاين سـبؤ گوزارةکردن لة ماناي وش ثننصلةشي وةک سةر و باصيان دةجووئةنداماين 

  Acute, Acuto(I), High, Sharp(E) باآل، تيژ، دةنگي تيژ.
  Acuta(I), Acute(E), Poivré(F) زيل، دةنگي تيژ.

  Ad(I), At(E), Chez(F) اص، لةتةک.لةال، لةپ
 Adagietto(I), Short adagio(E) بچةک پةلةتر لة ئاداجيؤ.

 Adagio(I), Slow(E)  کورتکراوةيةيت. .Adoئاداجيؤ، خاو، سةنگني و ئارام
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 Adagio adagio(I), Very slow(E) زؤر خاو.

  Adagio assai, Adagio di molto(I), Very slow(E) زؤر خاو.
 Adagio non molto, Adagio non tanto(I), Not very slow(E) خاو. نة زؤر

 Adagissimo(I), Much slower than adagio(E) زؤر خاوتر لة ئاداجيؤ.
 Adaptation(E), Musical arrangement(E) مؤزيک ذثخسنت.

 Add-2 chords(E) رمثجة ييةر سـيانـس ، خستين دووةم بؤي زثدةدوو کؤرد
  .Power chordياخود کؤردي بةهثز ياخود ماينةر

  Added seventh(E) ييســيانر مثجة ةرـر دةخرثتةسةوتةم سةرخراو، ماينةر ياخود مثجةح
Major triad .زوحةوتةم کة يةکثکة لة نؤتةکاين بلو يمنوونة:ـ لة مؤزيکي جازدا ماينةر بؤBlues 

notesحةوتةم بة ترؤمؤلؤ يرياخود مثجةTremolo يييانـس تؤينپايةمثجةري ةر ـلةسMajor tonic 
triad ژةين جاز بژةنرثت.لةاليةن پيانؤ  

  Added sixth(E) ةم.ـةشـشـتنةسـةري نؤتةي ةرخراو، خسـةمي سـةشـش
  .Major tonic triadيييانـمثجةري پايةتؤين س

  F´´´ Additional keys(E)فا/ لة تؤين کليلة زثدةکان، ئةو کليالنةية کة نؤتةکانيان
ش دةگرثتةوة بةتايبةيت تةم ئامثرة هةواييةکانيـيسـهةمان س ئامثري پيانؤدا}. بة بةرزترن{لة

  .Flutesتوتةي فلوــدةس
  Additive meter(E) تاکةکان، ةــي تثهةصکثشـکثش

  .Time signatureبذوانة/... .11/4، 7/4، 5/4ةرةکان وةکــة خراوةســتثهةصکثش
 Addolcendo(I), Becoming sweet or soft(E) رييين.ــبةرةو نةرمي ياخود ش

 Addolorato(I), Sorrowful(E) خةمگني.
 A demi jeu(F), Half pitch(E) نيوپلة دةنگ، نيوپةردة.

 À demi-jeu(F), Half power of instrument(E) تني تؤين ئامثر.نيوة
  À demi-voix(F), Mezza voce(I), Half power of voice(E) تيين دةنگ.نيوة

 A deux(F), A due(I), For two(E) بؤ دوو.
 A deux cordes(F), A due corde(I), Auf zwei saiten(G) .ژث، دةبص کؤردـجووتـ

 A deux mains(F), With two hands(E) بة دوو دةســت.
 À deux cordes(F), A due corde(I), playing on two strings(E) ةر دوو ژث.ـژةنني لةس

 À deux mains(F), For two hands(E) ت.ـبؤ دوو دةس
 À deux quatre(F), In 2/4time(E) .2/4يـةر کثشـلةس
 À deux temps(F). In 2/2 time(E) .2/2يـةر کثشـلةس
  Adirato(I), Wrathful, Irritated(E) ثزار.ـذة و بوتو

  Adjunct, Closely related, As, Scales or keys to one another(E) نزيکةکي پةيوةندي
  يةکتر. کثصةکان و کليلةکان بؤــان سلةنثو
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 Adorando(I) تايش و پياهةصدان بثت.ــياوي ســ، شةوةبةســتايش
 Adorazione(I), Adoration(E,F) پةرســنت.
  Aengstilch(G) ةوة.ــترسترســاو، بة

  Aeolian(E) ةيةکي زؤر کؤين بة يؤنانيکراوة کة لةــئايؤليةن، وش
  هاتووة. Windاوةندي باياييةوة هاتووة و بةماناي خوـئاسةي ئايؤليا/ـةوشـذيش

  Aeolian Harp(E) ة کةيـمثرثکي ژثداري زؤر دثريين يؤنانيچةنگي ئايؤليةن جؤرة ئا
  دةردةچثت دةنگي لثوةدةدرثتة بةر هةوا 

  Aeolian mode(E) ةکان، لوولةي ئؤرگن.نيةکثکة لة دةسگا زؤر دثريين يؤنادةسگاي ئايؤليةن، ي
 
  

T-S-T-T-S-T-T  
  =T، نيوةتؤن =Tتؤين تةواو    

  Aerophone(Gr) ت لةو ئامثرة هةواييانةية کة لة تةختة و چةوثصـئثريؤفؤن، مةبةس
  وةک ئامثري کالذنثت، ئؤبوا....مانةنديان.دروسـتدةکرثن، 

  Affabile(I), Affabile manner(E) بة ذةوتارثکي نةرم.
  Diminuendo. Affabilissant(I)بذوانة/

  Affabilmente(I), Sweetly(E) رييين.ـبة ش
  Affannato(I), In a distressful, Anxious manner(E) ان.ــپرزة، پةرثشــش

  Affannosamente(I), Distressingly(E) پرزةيي.ــبة ش
  Affection(E), Affetto(I) ذة.وي و توـامي، ترس، خؤشـةرسـتدةربذيين وةک ســبارثکي هةس

  Affettato(I) ةها کة کاريگةرييةکي گياين ببةخشــثت.ثکي وــذةوش بة
  Affettivo(I) پةژارةهثن. و خةم

  Affettuosamente(I), Affectionately(E) ؤزناک.ــنةرم و س
  Affettuosita(I) نةرمي و ئةضيين.

  Affettuoso(I), With feeling(E) ش.ــةرجنذاکثــت و گوزارةيةکي ســبةهةس
  Afflitto(I), Afflicted, Sad(E) خةمناک.
  Afflizione(I), Affliction(E) خةمگني.

  Affinity(E), Affinité(F) کليلةکان. و تةيي نثوان نؤتةکانـيت و نزيکاندن و بةســپةيوةس
  Afflitto(I), Afflict(E)  بةخةم و پةژارةوة.

  Afflizione(I)  خةم و پةژارة.
  Affrettando(I), In a quickening tempo(E)  ةيت.يکراوةکورتaffrettoبةهةصپة، هةصةداوان.

  Affrettando a poco a poco(I)  پةلةکردين پةيتاپةيتا{کةمکةم}.
  Affretando molto(I)  زؤر بة پةلة.

  Affrettando poco(I)  پةلة کةمکردنةوة.
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  Affretando un poco(I)  بة پةلةيةکي کةمتر.
  Affrettato, Affrettoso, Affrettuoso(I), Hurried(E)  بةفرتة.

  Afior di labbra(I)   ووکي و نةرمي.ـتراخنواين ياخود قسةکردن بة سـس
  After-note, Unaccented approggiatura(E)  نت.ـکسئاپذؤجياتؤراي نائا

  Age vole(I), Lightly and easily(E)  اين.ـووکي و ئاسـس بة
  Aggiustatamente(I), Unlaboured(E)  ئةرک و ماندوويي.بثـ

  Agevolezza(I), Aise(F), Ease(E)  .انـئاس
  Aggradevole(I), Agreeable(E)  از.ـپةسةند، هاوس

  Aggraver la fugue(F)  دا.Fugueلة فيوگة Subjectزثدةکردين بابةتثک
  Aggregation(E), Agrégation(F)  گردکردنةوة، گةآلصةکردن.

  Giatamente(I), Free or comfortable tempo(E)  خؤش. دوياخئازاد تثمپؤيةکي 
  Agilmente(I)  شثوةيةکي بژثو. بة

  Agitamento(I), Agitation(E)  هةصچوون.
  Agitatissimo(I), Very restless, Very agitated(E)  ژاو.وبثوچان، زوو هةصچوو، وروزؤر 

  Agitato(I), Restless, Agitated, Exited(E), Agité(F), Agitirt(G)  وژاو.وبزثو، هةصچوو، ور
  Agitato.  Agito or Agoوةي/کورتکرا

  Agitazione(I), Agitation(E)  پرزةيي و هةصچوويي.ــش
  AGnus Dei(L)  ي کصثسةي ذؤمان کاتؤليک کة بريتني لةmassبةکؤمةص)ي نوثژ(نوثژکؤ دوابةشي

  ـروود ئةويش ئةمانةن:ـة ســةش بةشـش
Kyrie ,  Gloria ,  Credo ,  Sanctus ,  Bendictus ,  Agnus Dei  

  Agogik(G)  ووکة وةک شثوازثک بؤ دةربذيينـنةذةزمثکي سـاگؤکيک، چةشئ
  ثکي ئاگؤکيک لةژثر کاريگةري نؤتةيةکدا.Accentنتت، ئاکسـيةکي دروسةگوزار

  Agrand Choeur(F) کؤذاصثکي زؤر گةورة و دروست کة گةورة کؤذاص،
  بثت. هةموو دةنگةوارةکاين تثدا

  Agrèments(F)  گچکة نؤتة، پثشکؤتا.
 Agreste(F), Rural(E)  روشيت وةک کةسثکي گوندةکي.ـــادة و سس

  Aehnlich(G), Similar, Like(E)  وةکو، لثکچوون، مانةند.
 Aeolian harp, Wind harp(E)  {هةوايي}، هارپي ئايؤليةن.ييچةنگي با

. دثتGod of windخواوةندي با بةمانايةوة هاتووة کة يييؤنان يAeolusلة ئايلؤس ذيشةي وشةکة
  ةردةمي ذؤمانةکانة کة بة هةصکردين با دةنگي لثوة دةردةچثت.ـمؤزيکـئامثرثکي س
  A igu(F), Acuta(I), High pitched, Treble(E)  ، تيژ.ئاوج، پةردةي بةرز

  Tuneful song،  Air, Ayre(E)سترانثکي تؤن تةواو  ،Tuneهةوا{مةبةست دةنگثکي بة ئاواز}، نةوا
  هاودةنگي بثت.Viola de gambaاخود ضيؤال گامبا د يوترانثک کة ئامثري عوـس
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  Air á boire(F)  ئاوازثکي مةست ئامثزة، وا پيشاندةدرثت کة دةستةيةکي مةخيؤران ئةو
 ميلؤديية بوثژن. ئاوازة

  Variation.  Air Variè(F)اوگؤذيةکي ثوةـبة چةند ش بابةتة ميلؤدييةک
 Akhshem, Axşem(Kr), Music(E)  يقا.ـم، مؤزيک، مؤس ئاخشه

  نا نا ئاهةنگي تةنبوور و سازةن                ياران ياوةران ئةخشام ئاوازةن
  هـ}1283ـ1218مري سادقي دينةوري{

  Al(I), at the, to the, in the(E)  تاکو، لة، تائثرة.
  Ala Aux(F)  ي.ـثوازي، بةذةوشـش بة

  Ala corde(F), Playing legato(E)  ةر ژث/يةکة.ـلثگاتؤ ژةنني لةگةص مانةوةي کةوان لةس
  Ala mesure(F), In time, A tempo(E)  پثوانة{مازؤر}. بة
  Ala pointe d'archet(F), A punta d'arco(I),  At the tip of the bow(E)  سةري کةوان. بة

  Alberti Bass(E)  ئالبثرت باس، شثوةيةکي هاوياريية بؤ ميلؤدييةک کة لة
ي Arpeggioپثکهاتووة، واتة چارةسةرکردنثکي ئارپيجيوBroken chordsکؤردي ناذثک{شــکاو}

کة بکرثت.  Moving accompanimentادةترين جؤري جووصةي هاويارييةـس زجنرية کؤردثک.
يةوة Domenico Alberti(1710-1740)ناوةکةيش لة مؤزيکدانةري ئيتاليايي دؤمثنيکؤ ئالبثريت

  ثوازة زياتر ــيت. ئةم شثکة داهثنةرهاتووة 
  دا بةديدةکرثت Keyboardکثبؤرد مؤزيک لة

  يت چةپيش هارمؤنيةکة ياخود مانةندي.ــت ميلؤديةکة دةژنرثت و بةدةســيت ذاســکة بةدةس
  Alborada(S), Morning song(E)  تراين بةرةبةياين ترؤبادؤران کة هةندثک جار بة هاوياريــس

  ثژرثت.ـو تةپصثکي بچووک دةبBagpipeکةنايــمةش
  Albumblatt(G), Album Leaf(E)  ووم، دووبارةکردنةوةي  پارچةمؤزيکثک.پةذة ئةلب

  بدرثت بة جؤري ئامثرةپثکهاتووةکان. بةرةو ذازانةوة بثئةوةي بايةخ مةبةسيت بة
  Alcuna, Alcuno(I), Some, A few(E)  هةندثک، بچةک.

  Al fine(I), To the end(E)  تاکؤتايي.
  Algerian scale, Barbarian scale(E) کثصي جزايري{بةذبةذي}ـس

  ميللةيت بةذبةذ/ي {مةبةست لة مؤزيکي
  اية}.باکووري ئافريک

  Aliquot tone(E), Several tone(E)  ةرةوةيــذثکخستنةوةيةک کة بةهؤيةوة تؤنةالوازي س
وة بؤ ئةوةي ةرةــي سـتري هةبثت لةگةص ئؤکتاضSympatheticؤزناکــژثيةکي سکة ئامثرثک 

  .بدات ةو تؤنةزايةصةيةکي پذ ب
  A Livré Ouverte(F), At sight(E)  ةکي.ـژةنني بةبث پثش

  Alla(I), In the style of(E)  ين.ـچةش بة
  Alla brev, Cut time(E)  ذةزمي بذاو کة بةکاردةهثنرثت بؤ خثراييةکي
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  دةکات}.4/2{ هةندثک جاريش  گوزارة لة 2/2دووجار لة ئاسايي خؤي لةسةر کثشي
  Alla antico(I)  کة.ئةنتي بةچةشنثکي

  Alla caccia(I), In the style of a hunting piece(E)  ثوازي ذاوشــکار.ــبة ش
  Alla Camera(I), In the style of chamber music(E)  اصؤن.ـثوازي مؤزيکي سـةر شـلةس
  Alla cappella(I)  وة هاتووة.Chapelلة ةکةـةي وشـة، ذيشـثوازي کؤذاصي کصثسـةر شـلةس

  Alla con molto(I), Animated allegro(E)  ثوازثکي زؤر بژثو، ئالثگرؤيةکي بژثو.ش بة
  Alla marcia(I), In the style of march(E)  شثوازي مارش. بة

  Alla Mente(I), Extemporaneous(E)  ةرپثـيانة.ــزؤر س بةچةشنثکي
  All'antico(I), In the ancient style(E)  شثوازثکي دثرينانة. بة
  Alla quinta(I), In fifths(E)  پثنجةمةکاندا. لة

  Alla stretto(I), In the manner of fast(E)  پةلة.ذةوتة
  Alla trumpet(I), Like trumpet(E)  وةک ئامثري تذومپثت.

  Alla zingara, Alla zingarese(I), In te gypsy style(E)  ين قةرةج.ـلة چةش
  Alla Zoppa(I)  ک و سةالرانة.ناســبةشـثوازثکي   ينکؤپ ــلثداين س

  Allarg  Allargando(I), Getting slower and slower(E)تثمپؤيةکي هثورتر، بةکوريت.
  Allargando a poco a poco(I)  .هثورترو کةمکةم ةبةر

  Allargando molto(I)  زؤر هثورتر.
  Allargando poco(I)  کةمثك هثورتر

  Allargando sempre(I)  هثورييةکـي بثوچان.
  Allargandosi(I)  هثوربةخشــني.

  Allargando un poco(I)  ةکي تؤزث کةم.هثوري
  Allargate(I), Go slower(E)  هثور بذؤ.

  Aĺĺaweysi(Kr)  وشةيةکي لثکدراوي کوردي/ية، ،ئةصآلوةيسي
ية و هاتؤتة نثوزواين ئيل/ي عيربيةيةکي هةرةکؤين ـکة بةماناي خودث دثت{وش ئةصآلپثکهاتووة لة 

دثت و ناوي  بةندةيب/يةوة}، وشةي وةيس/يش وشـــةيةکي ئاضثسـتايي/کورديية بةماناي عارة
ةلثکدراوةکة ماناي ـية و لة ئاضثســتايشدا ئاماژةي پثدراوة، کؤي وش/زاردةشيت ياپةنتـسپريثکي 

  خودثبةندة(بةندةي خودث) ياخود شــاوةيس دةبةخشثت.
و دةچنة ديدةين  ن و شــةيدايان،ؤتة سـةراي دصداراهةية بةناوي پريوةيس کة ببةم ناوة گصکؤيةک 

 کةي ذادةوةشثنن کة ببثتة تکاکاريان الي پةروةردگار و نزا و پاذانةوةيان گريبکات.ـبثش
  با بچينة سةر وةيس وةيســي خؤمانة
  پرســـياري لثبکةين خةتاي کاممانة..
  گةر خةتاي من بوو مبکا شثت و وثت

  تة ذثت..گةر خةتاي تؤبوو خثــر نةية
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نازناوي هةندثک لةو پريةخواناســانة بووة کة کؤمةصگةي  وةيسةي ـهةر لة دثر ذؤژگارةوة وش
چاوثکي ذثز و شــکؤوة لة ديدةين  نةرثتثکي ئاييين و کؤمةآليةيت بة و کوردةوارميان وةک ئاکار

 ـؤزي پريةهةنک و کزةسـ ي ئةم ئاوازةيگصکؤيان يادي دةکةنةوة. پثدةچثت دثريين و ذةســةنثت
  و ژياين بردبثتةســةر. کة بة ويرد و يادي ياهويامةهل بثت تگاردةروثشــثکي لة خواترسي خةصوة

پريؤزي موفةذک و ةري کوردســتاندا کة خةصک بؤ ـةرانسـة لة سزؤر پريي مثرخاس هةي
ثتةوة ئةو لة هةموويان زياتر لةنثو خةصکدا بةناويةوة ماب ؤزةي کةـئةو کزةسدةچنةديدةين گصکؤيان، 

  وةيسي/يةوة ماوةتةوة.ئةصآلئةو پريخاسة بةناوي  تاـــگا بةســؤزة کاريگةرة بةچثژةية کة تا ئثسسدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مؤزيک کورديدا بةديبکرثت، هونةري ئةصآلوةيسي...لةو دةسگا نةردينانةية کة لةوانةية تةنيا هةر لة 
 پثيــبوترثت دةســگاي تثهةصکثش چونکة بة کة يادايةلة دوو مؤزيکدةســگاي ت لةبةرئةوةي کة پتر

کة  يةشةوذ گايةکدا دةکات. ئةوـگةشتثکي ذةنگني و ذازاوة بة چةند دةس ،ذةوشثکي زؤر نةخشني
 دثتة کثصي نةهاوةندــنزم بة سهةوايةکي  نةرمةةرةتا بة ــس ــث چيندا دةذوات.دةبيسترثت بة س

کثصي ذاســت دةبثت ـي سـئينجا تثهةصکثش ،ي بةردةکةوثتتةعارـکةمثکيش ســکثصي موس ناوةوة و
ةهاوةند دةگريسثتةوة. و بةرةبةرة بة وردي دةچثتةســةر سکثصي بةيات و پاشــان کؤتاييةکةي بة ن
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و  ژان و بثداري و دةردي کؤمةآليةيت و جةور و گوزارة لة ناصة ة،وثزؤزثکي فراـس ذووي دنياييةوة لة
ــاردي شةيدايان دةکات کة بة الوژةي شرييين کوردي/گؤران لة ســتةمي ذؤژگار و ئاهي س

  ثت.نة و هةندثک ناوچةي موکريان دةبثژرناوچةکاين گةرميان/دؤصي زةنگ
  تةوة                   نة پياصةي چةم ژار توثژ بةســتةوةـپاي شـادمي ديســان ماران گةس

 مةولةوي، وتنــي:عةلــي مةردان  

  Alle(G,I), Tutti(I), All(E)  هةموو.
  Allegramente(I), Allègrement(F), Brightly(E)  ين.ذؤشبة 

  Allegro.  Allegrettino(I), Short allegretto(E)بة بژثوي بةآلم هثورتر لة ئالثگرؤ
  Allegro  Allegretto(I)ثگرؤلو ئالAndanteتثمپؤيةکي نثوان ئانداتائاللثگرؤتؤ، 

  .}ثدان لة خولةکثکدا/خ{لل184-152بؤ 110-100تة نثواندةکةوثMetronom بة پثوةري مةترؤنؤم
  Allegretto grazioso(I)  يگةر.رک و کاـثوازثکي ناسـخثراييةکي مامناوةندي بةش

  Allegrezza(I)  ي.ـخثراييةکي ذووبة خؤشثگرثزا، لئال
  Allegrissimo(I), Very fast(E), Très rapide(F)  زؤر خثرا.ئاللثگريسيمؤ، 

  Allegro(I,F), Quick, lively(E)  ،بة پثوةريAllo .ييةکي بة جؤش، بةکوريتخثرائاللثگرؤ، 
  .Prestoاية. خثراتر لة ئاللثگرثتؤ بةآلم خاوتر لة پرثستؤل/خ د184-152بؤ 126-116لةنثوانمةترؤنؤم 

  Allegro agitato(I), Quick and agitated(E)  خثرا و بزثو.
  Allegro allegro(I), Very quick(E)  زؤر خثرا، لة ئاللثگرؤ خثراتر.

  Allegro animato, Allegro con fucco(I)  ر و گةرم.ووـبة گيانثکي پذش
With animation and fire(E)  

  Allegro aperto(I), Allegro with a broad(E)  ئاللثگرؤيةکي فراوان، گوزارة ذةوان.
  Allegro appassionato(I)  ؤز و کاريگةر.ــبة س

  Allegro assai(I), Très vif(F), Very lively(E) انة.يخثراييةکي بژثو بة
 Allegro commodo(I) پرزةيي.ـشمامناوةندي بةوپةذي ئارامي و بثـ خثراييةکي

 Allegro di bravura(I), Brilliant allegro(E)  ذوون ةکييAllegro ثگرؤلئال
 Allegro di molto(I), Very fast(E) زؤر پةلة.
 Allegro furious(I), Quick and impetuous(E)  انة.ـةرکثشـخثرا و س

  Allegro giusto(I), Quick and precision(E)  .خثرا و بةوردي
  Allegro maestoso(I), Quick but majestic(E)  کؤمةندانة.ـخثرا بةآلم ش

  Allegro ma non troppo(I), Lively but not too quick(E)  جؤش بةآلم نة زؤر خثرا. بة
  Allegro moderato(I), Moderately quick(E)  مامناوةندي. خثراييةکي

  Allegro non troppo(I), Not too fast(E)  نة زؤر پةلة.
  Allein(G), Alone, Single(E)  تةنيا، تاک.

  Alleluia(Hb), Hallelujah(L)  ي خودث بةزواين عيربي.سـتايش و وپاسـسئةصآلهو، ئةللثلويا، 
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  Allentamento(I), Slowing(E)  خاوبوونةوة.
  Allentando(I), Slowing down(E)  خاوکردنةوة.
  Allentato(I), Slackening the tempo(E)  کردن.ـتثمپؤ خامؤش

  Alles wohl gebunden(G), All the notes well slurred(E)  توي هةموو نؤتةکان.ـباش بةس
  ثوةي لثگاتؤ/دا.ـش لة وةک

  Pausen gut gehalten(G) All  باش بةردةوامبووين هةموو وچانةکان.
  Allmählich,(G), Gradually, Little by little(E)  پةيتاپةيتا، پلةپلة.

  Alle saiten(G)  يمةکان(ژثيةکان).ــهةموو س
  Al loco(I), At the place(E)  وثين، نيشــانداين ئؤکتاضثک باآلتر يان پايينتر لةوةي کةـلة ش

  ــتة.وثنةي کة مةبةسـنؤتثنراوة تاکو ئةو ش
  Allongé(F), Porlonged bow stroke(E)  درثژةپثلثدان بة کةوان.

  All'improvista(I), Extemporaneously(E)  يانة.ةرپثــس
  All'inglese(I), In the Italian style(E) ين ئيتاليايي.ـچةش بة

 Allonger(G) يت خاوکردنةوةي تثمپؤ.ـکردنةوةي نؤتةکان بة مةبةسدرثژة
 Allontanando(I), Dying away(E) تنةوة.ـدوورخس
 Allontandosi(I) تنةوة و کزکردين دةنگ.ـدوورخس

 Allontanandosi(I) دوورخستنةوة و کزکردن. دةنگ
 Allontanandosi Alquanto(I) تنةوة و کزکردن.ـبذثک دةنگدوورخس

 Allontanandosi a poco a poco(I) .کةمکةم دةنگکزکردن
 Allora(I), Alors(F), Then(E) پاشان.

 8vb All'ottava(I), At the octave(E)ياخود خوارتر  8vaةرووترـبة ئةندازةي ئؤکتاضثک س
 ايي.ـلة ئؤکتاضي ئاس

 All'unions(I) يةکي چوونيةک لةگةص بذگة دةنگيةکدا.Accompanimentهاوياري
 Al  piacere(I), At pleasure(E) خؤشييةوة. ژةنيين پارچةمؤزيکثک بة ئارةزوي ژةنيار خؤي، بة

 Alquanto lento(I) بذثک بة هثواشي.
 Alquanto mosso(I) بذثک بةبزثوي.

 Al rigore di tempo(I) بة تثمپؤيةکي دروست لة کاتثکي بذاوةدا.
 Al riverso, Al rovescio(I), By contrary motion(E) ميانةکاين بة بزاضثکي پثچةوانة،

  . Vice versaةوةخوارةوة بةهةمان بةها و پثچةوانيانةکاين سةرةوةي ميلؤدييةک بگةذثنرثنةوة بؤ م
  Als(I), As, Like, When, Then(E) ان.ــوةک، وةکو، کةي، پاش

 .Al segno, Dal segno al seg کورتکراوةي/
 Al segno, Dal segno(I), Go back to the sign(E) .گةذانةوة بؤ هثماکة

 Also, Therefore(E), Aussi(F) هةروةها، لةبةرئةوة.
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 A l solito(I) هةمان جؤر، هةروةکو خؤي. بة
 Alt, Alta,(I), High(E) ةرووــلة س نؤتةکاين يةکةم ئؤکتاض بةرز.

 .'''g'' to fکة دةکةوثتة نثوانTreble staffهثآلسؤي تريبص
 Altblockflöte(G), Alto recorder(E) ئامثري ذثکؤردي تيژ، ئاصتؤ ذيکؤردةر.

 Altclarinette(G), Alto clarinet(E) ئاصتؤ کالذنثت.
 C. Altclarinette(G), Alto clarinet(E)نثيت/ياخود کالذB flat پثنجتؤن نزمتر لة کالذنثيت/

 Alt(G), Alto(E), Altus(L) ســاص.15بؤ10ينة و کوذي تةمةينئاصتؤ، دةنگگذي ذةگةزي مثـ
 Alteration(E), Altération(F), Alterazione(I) بةرزکردنةوة و نزمکردنةوةي

 و سروشت. ص، بيمؤصدثز، دةبص بيمؤ ماکاين دةبص دثز،ثنؤتةيةک بة هثماگؤذين. بؤ منوونة ه
 Alterato(I) ,Altére(F) کثصثکدا بةئةندازةي نيوةپةردةيةک.ـگؤذينةکان لة س

 Altered chord (E), Alterierter Akkord (G), Chromatic chord(E) کؤرد گؤذين.
   :ـ، ئةوةي کة زؤر باوةکذؤماتيکبةشـثوةيةکي بگؤذدرثت  نؤتةکةي لة جثي خؤيکؤردثک کة 

کؤردة Chromatic mediants، ناوةندة کذؤماتيکةکانSecondary dominantsزاصة الوةکييةکان
  .Augmented sixth chordsانراوةکةمة زثدةکـةشـش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Altered dominants(E) کة بريتني لة ،زاصة گؤذاوةکان
لةگةص  Seventh chordsياخود کؤردة حةوتةميةکان Dominant triadsسـيانيـية زاصةکان

  .Chromatic alterated chordsکذؤماتيکي پثنجةمة گؤذاوةکان
 Altered nonharmonic note(E) ة گؤذاو. ئةو نؤتةية کةينؤتةي ناهارومؤني

 .Prevailing keyيلة سةرةتاييةکةيبثت بة کل وا دةگؤذدرثت کة نامؤ ةيانشثوةيةکي کذؤماتيک بة
 Altered note(E) . ، بثکارصوةک دثز، بيمؤ کثصةکةي نامؤيةـنؤتةي گؤذاو، ئةو نؤتةية کة بة س

  Altered pentatonic scales(E) کثصة پثنجتؤنيةکان.ـگؤذيين س
 Altered scale(E) ،ميلؤدي ماينةري سکثصگاي حةوتةم لة ـلة دةس کثصي گؤذاو، بريتيةــس
لةگةص نزمکردنةوةي نؤيةم، بةرزکردنةوةي يانزةيةم، Dominant 7th scaleکثصي زاصي حةوتةم ـس

، ســثيةم و Usual rootاييـيانزةيةم بة درثژايي لةگةص ذةگي ئاسـبةبث لة پثنجةم، نزمکردنةوةي س
 . Db, Eb, Fb, Gb, Ab, Bb, C, Dbلة:ـ  ية....بريتDbماينةر ميلؤدي/ منوونة:ـ  بؤ حةوتةم.

  .Db, Eb, Fb, Gb, Ab, Bb, C لة:ـ  ية....بريتC-alteredي گؤذاوةCدؤ/                            
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ناهارمؤنيانة بةشـثوةيةکي  Fbصبيمؤيان هةية چونکة تؤين فاـ C-Ebثيةم ماينةرـهةردوو سکثصةکة س
 .Major thirdثيةمــو مثجةر س E/هاوهثزة بة تؤين مي
 کثصي گؤذاو لةـلة مؤزيکي جازدا، س

 وة لثدةدرثت.Dominant 7th chordsةروو کؤردة زاص حةوتةمةکانـس
 Alterezza(I), Pride(E) انازي.ـش

 Alternamente(I), Alternately(E) گؤذاو.بةشـثوةيةکي 
 ,Alternatively(E) Alternando(I) بةنؤرة. يةکبةدواييةک، بةنؤبة.
 Alternandosi(I) يةکبةدواييةکدا هاتوو،

 Alternatim(I) ؤصؤژةنةکان و کؤرس لةگةص يةکترـئاصوگؤذکردين س :ـمؤزيکي کارپثکردة، وةک
 Alternativo(I) دةکات کةTrioيييانـگوزارة لة س و تةگؤذين، نيشــانةيةکي زؤر پثشينةـذس

  .menuett-trio-menuettيةکةدا ئاصوگؤذدةکات وةک ةرةکــتةسـلةگةص ذس
 Altezza(I), Pitch(E) پةردة.

 Altflöte(G), Alto flute(E) کورتکراوةيةيت. .Alto Flت. وفلوـ ئاصتؤ 
 Altgeige(G), Viola(E) کةمانچة.ـ ئاصتؤ
 Alt-horn(E) و بةزؤري Saxhornتةي ســاکسـهؤذنةـدةس ةربةـهؤذن کة ئامثرثکي سـ ئاصتؤ 

 ةربازيدا بةکاردةهثنرثت.ـلة مؤزيکي س
 Altieramente(I), In a majestic style(E) کؤمةنديانة.ـثوازثکي شـلة ش

 Altista(I), Alto singer(E) ژ.ـتراخنوثين دةنگي ئاصتؤ، ئاصتؤبثـس
 Altiero(I) ةربصندييةوة.ــبة ذالةخؤ و س

 Altissimo(I), Highest(E) .بةرزترين، نؤتةکاين دووةم ئؤکتاض
 
 

 Altisono(I) بة دةنگثکي بصند.
 Altistin(G), Contra-Alto(E) نة لة گذترين دةنگةواريدا.ييثــترانبثژي مئاصتؤبثژ، سا رکؤنت
  Alto(I), Viola(F) ســاصدا.15بؤ10ئاصتؤ، نزمترين دةنگي کيژي الو و  کوذ لة تةمةين، ضيؤال

 Alto clef(E), Altschlüssel(G)  وة وةربگريثت.Doکليلي ئاصتؤ کة لة تؤين دؤ/
 .Alto Cl کالذنثت.ـ کورتکراوةي ئاصتؤ 

 Alto saxophone(E), Altsaxophon(G) ؤفؤن، ئامثرثکي هةواييةـاکسـسـ  صتؤئا
 تکراوةـدروسAdolphe sax(1814-1894)سـاکـلةاليةن ئؤدؤصف س

 F، Alto trombone(E), Altposaune(G)تذؤمبؤن لة کليلي/ـ  ئاصتؤ
  تذؤمبؤنة.ةربة خثزاينــئامثرثکي هةوايي س
 Alt' Ottava(I) يةک ئؤکتاض باآلتر.

 Altra(I), Another,Other(E) تر. تر، ئةواينـهيتر، يةکثکي
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 Altra volta(I), Play it again(E) تر بژةنرثت.ـژةنينةوة، جارثکي
 Alzamento(I), Raising(E) بةرزکردنةوة.

 Alzamento di mano(I), Raising of the hand(E) بةرزکردنةوةي دةســت.
 Alzando di scatto(I), Leaping up(E) کتوپذي}. هةصبةزينةوة{بة

 Alzandosi(I), Raising himself(E) خؤبةرزکردنةوة.
 Alzandosi con grande letizia(I), Jumping up happily(E) ييةوة.ـبازدان بة خؤش

 Alzando un po'la voce(I), Raising the voice a little(E) کةمثک دةنگ بةرزکردنةوة.
 Alzato,Alzati(I), Raised, Unmuted(E) بةرزکراو، دةنگکراوة.

 Am(G), At the, On the, By the, Near the(E) لة، بؤ، بة، نزيک لة.
 Amabile(I), Lovable, Sweet(E) ريين.ـيانة، شةيداـش
 Amabilità(I), Sweetness(E) .رييينـش

 À mains(F), With two hands(E) ت.ـبة دوو دةس
 Amarevole(I), Bitterly(E), Saumâtre(F) بة تاص و ناخؤشي.

 Amarissimo(I), Very bitterly(E) زؤر تاص. بةچةشنثکي
 Amaro(I), Bitterness(E) .تاصي

 Ambit, Texture(E), Ambitu(F),Ambitus(L), Tessitura(I) مةوداي{پانتايي}
 ةدةکرثت:ــث زاراوةدا پثناسـئاوازةگريگؤريةکان دةگرثتةوة کة لة س

 Normalاييـ. مةوداي ئاس2ةش تؤن ياخود کةمترة.ـکة شNarrow ambitکـ. مةوداي تةس1
ambitمةوداي فراوان3نزيکةي ئؤکتاضثکة.  کة .Wide ambit.کة يانزة تؤن ياخود زياترة 

 Äme(F), Anima(I), The soul(E)  نةيوســتو کؤصةکةئةو {دةنگ نةويةزد، گيان، ســتو
ترةوة دةبةستثت بؤ بةيةک پشيتو  سنگ ودوو ذووي هةرذووي کةمانچةداية،  بؤشايي ناو کة لة

  .دةنگةکةي} بة بدات پذ ئةوةي زايةصةيةکي تثر و
 .Ameen(Hb),Amen, So be it(E) ئامني، زاراوةيةکي ئاييين زؤر دثريين عيربي/ية 

پاذانةوةيةک لثي وشةي ئامني چ بة تاک  و پةروةردگار و نزا يکة لة کؤتايي هةموو نوثژثک بؤ خودث
ةندبوون و گريابوون دثت. وتنةوةي ئةم وشةية بؤتة ـپةس بةمانايثت ياخود بة کؤمةص دةوترثت کة ب

ئايينـزاي ي و و ئيسالم، هةورةها ديين ئثزد ودي و دياينةرزاري پةيذةواين ئاييين يةهــويردي س
  ... .يارسان

کة لة داناين مؤزيکزان دا ثريت"ئةوةص ســةحةرة"کؤنس لةثوةية ـئةم شورديدا....لة مؤزيکــهونةري ک
 کوردييةوة.نوثي ز}هاتة نثو مؤزيکي -Anwer Qaradaghi.....}1948ئةنوةر قةرةداخــي/ية

 Ametric, Without meter(E) بةبث داناين هثچ مةتر{مازؤر}ثک.
 Cadence. Amen cadence(E)، بذوانة/ئامني يکادةنس

 A mezza voce(I), Half voice(E) دةنگ.نيو
 Amore(I), Amour(F), Love, Affection(E) ئةضني. ةيدا،ـش
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 Amorevole(I) نة.ةيداياـش
 Amorosamente(I), Amorevolemente(I) انة.شةيدايبةشـثوازثکي   
 Amorosa(I), Organ pipe(E) لوولةي ئؤرگن.

 Amoroso(I), Loving(E) .ئةضني
 Amphibrach(E) کة Syllablaryبيالـثشثکي مؤزيک بة گؤبذگة ياخود سئامفيرباچ، ک

  .  ـــ  . واتة لةسةر کثشي و کورتةنؤتة  ـــ، درثژةنؤتة  پثکهاتووة لة کورتةنؤتة 
 Amphimacer(E) کثشثکي مؤزيکي پثچةوانةي ئامفيرباچ کة

 .  ـــ  ـــ . واتة لةسةر کثشي ــــ، درثژةنؤتة  ، کورتةنؤتة  ــــپثکهاتووة لة درثژةنؤتة 
 Ampiezza(I), Ampleur(F) .پاين

 Amplitude(E,F) تدا.ــةر هثصثکي ذاسـتةنثکي لةريو لةس مةودايترؤپکة
 Ampölloso(I) ةنگني و ذةزين.ـس

 Anacrusis(Gr), Upbeat note(E) نؤتة لثدانثکي سةرةتايي ميلؤدييةک
 .Barlineپثکي هثصباذةکةداـلة دةس

 Anapest(E) يةک پثکهاتووة. ــــ و درثژةنؤتة   ثکث مؤزيک لة دوو کورتةنؤتةـکثش
 ــــ  واتة لةسةر کثشي:

 Anche(I), Also(E), Aussi(F) هةروةها.
 Anche(F), Ancia(I), reed(E) پياکةرةکان(هةواييةکان).وةي ئامثرة فوـذيش

 Ancient(Natural)minor scale(E) ســکثص ماينةري دثرين{ســکثص ماينةري سروشتة}.
 ,Ancore(F), Also, Still, Again(E) Ancora(I) تر. جارثکي هةروةها، هثشــتا،

 Ancora forte(I) دةنگي بصند. جارثکا بة
 Ancora meno mosso(I), Still more slowly(E) تا زياتر بةخاوي.ـهثش

 Ancora piano(I), Contiue singing or playing softly(E) ترانرثت}ـهةر بژةنرثت{بس
 Ancora più mosso(I), Still faster(E) تا هةر پةلةتر.ـهثش
 Ancora più piano(I), Still more softly(E) تا هةر بة نةرمي.ـهثش

 Ancora piu forte(I) جارثکا هةر بةدةنگي بصند.
 Andachet(G), Devotion(E) پاذانةوة.

 Andamento, Allant(I), Going, Enrgetic tempo(E) ذؤيني، جووصةيةکي بةوزة،
 .Fugueبابةتثکي فيوگةدرثژة 

 Andamento rapid(I), Quick movement(E) ةيةکي خثرا.صجوو
 Andando(I), Going on easy(E) ان.ـنثکي ئاسذؤيشت
 Andante(I), Walking pace(E) دثت،To goوة هاتووة بةماناي بذواتAndare ةيـلة وش

 Andte. . بةکوريت/ Allegrettoو خاوتر لة ئاللثگريتؤ Adagioجووصةيةکي پةلةتر لة ئاداجيؤ
 Andante affetuoso(I), Slow and tenderly(E) حةزثکي خاوةوة. بة
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 Andante cantabile(I) ترانـئامثز.ـنة خاوثکي سـچةش بة
 Andante con moto(I), More animated motion(E) ذةوتثکي زياتر بةجؤش.

 Andante maestoso(I), Slow and majestic(E) کؤيانة.ـخاو و ش
 Andante expressivo(I), Slow with expression(E) خاوثکي بةگوزارة.

 Andante religioso(I) .ئايينيةکي خاونة ـچةش بة
  Andatemente(I), Smoothly and flowingly(E) ک و ذؤندةيي.ـناس شثکيذةو

 Andante moderato(I), Moderately slow(E) خاوثکي مامناوةندي بةآلم نةوةکو
 .Andanteاندانتثئ

 Andante. Andante mosso(I), Flowing slow(E)ئاندانتثبةرةوخاوي بةآلم نةوةکو 
  Andante non troppo(I), Flowing but not too fast(E) ذؤيني بةآلم نةوةک زؤر پةلة.

 Andante pastorale(I), Flowing with a tranquil simplicity(E) تؤراصيـنةرمةذةوتثکي پاس
 کاردا.ـاادة و سـةکي سةص هثمنيلةگ

 Andante quasi allegretto(I) ذةوتثکي زياتر خثرا وةک ئاللثگرثتؤ.
 Andante sostenuto(I), Slow and sustained(E)  خاو و بةردةوام.

 .Andante خاوتر لة ئاندانتث/
 Andante un poco allegretto(I)  ذةوتثکي کةمثک وةک ئاللثگرؤ{بةجؤش}.

 Andno  Andantino(I)، بةکوريت/ Andanteرامتر لة ذةوتثکي ئا
 هةندثجار بة پةلةتر لثکدةدرثتةوة لةبةرئةوة وا بة باش زانراوة کة ئاستنبکرثت.

 Andare(I), Go on, To move on(E)  ةري.ـذؤيني لةس
 Andare diritto(I), Go straight on(E) تان.ـذؤيني بثوةس

 Andare in tempo(I), Keeping strike time(E) تنةوةي ذةزمـهثش
 ةر هةمان کثش.ـبةردةوامبوون لةس

 Andauernd(G), Continuing(E) بةردةوامبوون.
 Anfang(G), Begining(E), Commencez(F), Comincio(I) .پثکـةرةتا، دةسـس

 Angelic(E), Angelica(L), Angelico(I) فريشــتةيي.
 Angelica(F) د/داية.وثوةي عوـز، لة ش1700اآلينةردةماين سـئامثرثکي فةذةنســآيي س

 ةر بةســتراوة.ـکثص دياتؤنيکي لةسـانزة ژثي سـش
 Angore(I), Pain, Anxious wish(E) پةرؤش، ئازار. ئارةزوويةکي بة
 Angoscia(I), Anguish(E) دصتةنگ دةبثت.

 Angosciosamente(I) .ت بة دصتةنگبووينـهةس
 Angoscioso(I). Timidly(E) .انةدصتةنگ

 Angreifen(G), To attack(E) اآلوبردن.ـش
 Anhalten, Aushalten(G), To hold on(E) ةري.ـمانةوة لةس
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 Anhemitonic(E) لة ئامثري پيانؤداکة  صنا نيوةتؤن، دوورکةوتنةوة لة دثز و بيمؤ
ين ي پثدةوترثت کة تؤنةکاـيشPentatonic scaleکثصي پثنجتؤينـ، سدةگرثتةوةةکان يپيسـدوگمة 

  . C D E G Aبريتني لة 
 Anima(L), Animè(F) ة.چگيان، دةنگثکي بژثو بة ئامثري کةمان

 Animando, Animant(I), Animating(E) گيانثکي جؤش وخروش. بة
 Animatissimo(I), Become animated(E) بةرةو گيانثکي جؤش و خرؤش.

 Animato(I), Animated(E) بوو.ـجؤش و خرؤش
 Animo(I), Spirit, Spirited(E)  .، ذؤحايناينيةزد

  Animando e crescendo(I), Growing livelier and louder(E)  ر.ـبةرةو بژثوتر و بة دةنگت
 ,Animando sempre(più)(I)  بةرةو زياتر و زياتر بژثوي.

Growing more and more animated(E) 
  Animando un poco(I)  .تربژثو کةمثک

  Animato di più(I), With greater animation(E)  ش.خرؤ بةگيانثکي پذجؤش و
  Animosissimo(I), With maximal animation(E)  يةوة.ـوخرؤش جؤش بةوپةذي

  Animoso(I), Spirited(E)  ةوة.يبةگيانثکي بژثوي
  Anmut, Anmuth, Anmuthing, Anmutig(G), Graceful(E)  ؤضان.صد

  Ansatz(G), Attack(E), Embouchure(F), Attacco(I)  سازاندين بار و شثوةيچؤنيةيت پثشـ
  کاندا( ئامثرفووپياکةرة مادةنيةکان).Brass instrumentsبراس ئامثرة دةم و ددان بةهثز لةسةر

  Anschlag(G), Attack(E)  ژةنيين ئامثرة کيبؤردةکان. هلثدان بةتايبةيت ل
  Anschwellend(G), Swelling(E), Crescendo(I)  بةرةو بةرزبونةوةي دةنگ، هةآلوســان.

  Ansia, Fastidio(I), Anxiety(E), Préoccupation(F)  پرزة و خةخمواردن.ـش
  Anstatt(G), Instead of(E)  لةبريي، لةبايت.

  Diatonic.  Anstimmen(G), To tune(E)تـبةرةو تؤنثکي دروس
  Anstrich(G), Stroke of bow(E)  بة کةوان لثدان.

  ,Antwart(G), Antithesis(I) Answer(E) داFugueفيوگة مؤزيکيلة دةقة .بةرســـض(وةآلم)
-Subject-Answer-Subjectبةرســض/  ـ  بةرســض ـ بابةت ـ بابةت :ـثوةذةويتـش دةبيسـترثت بة

Answer. لة فيوگةFugueـسض هةية:ردا...دوو جؤر بة  
جياوازي لة ي هةبثت بةآلم تةنيا Subjectض هةمان ميانةکاين وةکي بابةتـئةگةر بةرس .1

  . Real answerضـتة بةرسـدةوترثت ذاسـپثي تبثTransposedترانسپؤزةدا
دةوترثت تؤناصة ـپثي نثتةوة و لة بابةت جيابثتةوةض لةسةر هةمان کليل مبثـئةگةر بةرس .2

  .Tonal answerضـبةرس
  Antecedent(G) دا.Canonپثشــذةو، دةسپثکي يةکةم دةنگي ميلؤديي لة فيوگة ياخود کانون
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  Antefatto(I), Prior fact(E) يت و ذووداوانةية کةـناوةذؤک، مةبةست لةو ذاس
 نت لة کارثکي وةک ئؤپثرا.ـذوو وةک بةرنامةيةک بؤ زياتر تثگةيش ةکي دةخرثتةـپثش

 Anteludium(L), Prelude, Introduction(E) ةکي.ـپثش بةربوورة،
 Anthologie (F, G), Anthology, Gatherning of flowers(E) گوصةوةچن، کؤکردنةوةي

  پارچةکاين وةک هؤنراوة و داذشنت و مؤزيک.
 Anthologium(L) راوةتةوةـدا نووسروود و نوثژ و ئامؤژنامةکاين تثيـناوي ئةو پةذاوةية کة س

 دا.يةي يؤنانـلة کلثس
 Anthem(E), Antienne(F), Antifona(I) هةصثنجراوة  وشةيةکي ســـروود.

 رةبةرة بة وشةية گريســاوةتةوة کةي ئينگليزي و بةAntifonدوايي بؤتة و يؤنايني Antiphononلة
ئثســتا وةک مؤزيک زاراوةيةک گؤي پثدةکرثت. پارچة کؤذاصثکي کصثسةيية هارمؤين ئامثزة زياتر 

دا بة هاوياري ئؤرگـؤن جاروباريش بةبث هاوياري ئامثري Massنوثژکؤلة  وةک پؤليفؤين بثت کة
 لة دوا ذســتةيداية. Motetجنامدةدرثت، جياوازي لةگةص مؤتثتمؤزيک بةئة

 Antibacchius(Gr) يالب پثکهاتووةـئةنتيباخيوس، بذگةيةکي مؤزيکيية لة ســث س
 .و سـثيةمي کوريت نائةکسنت ـــ  ـــ کسنتدواين درثژي ئا

 Anticipation(E), Anticipazione(I), Antizipation(G) نؤتةي بةراواز
  ووسينثکي هارمؤنيدا...جؤرة کاريگةرييةک لة ن

  لةبةرايي هةندثک نؤتة ياخود زياتر لة 
  ثکدا دةبيســترثت بةرلةوةي Chordکؤرد

 ي هارمؤنيةکة بگؤذدرثت.Rest پاشــماوة
 Antico, Antica(I), Antique(F), Ancient(E) ئةنتيکة، کؤنة.

 Antifona(I), Antiphon(Gr), Wechselgesang(G) ئةنتيفــؤن...هثنانةوةي ذسـتةمؤزيکثک
لة چةند ذةتکةيةکي جياوازدا کة گروپ بة گروپ لةيةکتري وةردةگرنةوة. ئةو شـــثوةية لة پثــش 

 کاتؤليک و ئةرتؤدؤکسي يؤنانيدا جثبةجثدةکرثت.-لة کصثسةکاين ذؤمان  Massکؤنوثژ يو پاش
 Anvil(E), Enclume(F) جياواز. بة چةند قةوارةيةکي کانزايي ذةزمي يســاج ئامثري

 Aperto(I), Apertus(L), Open, Without a mute(E) ذوون و کراوة، بةبث پثکپة.
 A piacere, A piacimento(I), As you want, As you wish(E) خواسيت تؤ.بة 

 A poco(I), Gradually(E), Petit à petit(F) بةپلةيي.
 A poco a poco(I), Little by little(I) کةمکةم، پلةپلة.

 Apoyando(I) کالسيک، بةچةشنثکيئاپؤياندؤ، ژةنيين نؤتةکان لةسةر گيتار 
 ين ئاپؤياندؤ دةژةندرثت.ـکانة بةچةشPicado passageاوة پيکادؤـهةرچي پاس
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 Apotome(Gr), Cut(F) ةوة هاتووة کةيييؤنانApotomaiةي ئاپؤتؤمايـبرگة، بذة،  لة وش
دةکاتة cents 114کة 2187/2048تيک نيوةتؤين فيساگؤرســي بةذثژةيدثت، کذؤماCutبذة بةماناي

 Leimma(Diatonic semitone)و لثما  9/8ذثژةي بةWhole-toneجياوازي لةنثوان تؤين تةواو
  .cents 90کة دةکاتة 256/243بةذثژةي

 Appassionato(I), Appassionata(I), Impassioned(E) ژاو.وســؤز و ورو
 Appena(I), Á peine(F), Barely(E) .ةخيتـبةذةنج، بةس

 Appena animando(I), Little more animated(E) کةمثک زياتر بةجؤش.
 Appena meno(I), Very little slower(E) خاوثکي زؤر بةکةمي.

 Appenanto(I), Painful(E), Endolori(F) ذةجنور و بةئازار.
  Applaudendo(I), Applauding(E), Applaudissant(F) چةپلةلثدان.

  Portamento, legato  Appoggiando, Appoggiato(I), Leaning on(E)بؤ بزوان، بذوانة/
ر بة نةرمـي ئارةزووي بؤ کة زؤ کةت لة نؤتةيةــتثکي بةرابةر، مةبةســئارةزو و جووآلن بؤ ش

  دواي خؤي هةبثت. تري نؤتةيةکيـ
  Appoggiatura(I), Appogature(F), Vorschlag(G) .ئاپؤجياتؤرا، تؤنةي هاوســث

  پاشينؤتيلة{گچکةنؤتة}کة لة پثش و 
  ئةوةينؤتةدا دةنووسرثت بةبث 

 ـلة ئاپؤجياتؤرا هةية: يشچوار جؤر لة تثمپؤي بگؤذثت.
 . Accented appogg. Grace noteنؤتيلةي ئاکسنت .1

  
 

 ..Long appoggنؤتيلةدذثژة .2
  

 ياخود
 ..Short appoggتة نؤتيلةکور .3

  
  ياخود

 ..Unaccented appoggنؤتيلةي نائاکسنت .4
  
  

 Appoggiatura doppia(I), Double appoggiatura(E)  پؤرجياتؤرا.دةبص ئا
 Apprestare(I)  ئامادةيي بؤ پثشکةشکردن.

 Appuyé, Appuyée(F), Emphasised(E)  جةختکردن، پثداگرتن.
 Aprés(F), After(E), Dopochè(I)  پاشــان.
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 A prima vista(I), A première vue(F), At sight(E)  کاندن.وتروةيرکردنثکي چاوــس
  A punto(I), Exact(E,F)  تةواو.

  A quattro mani(I), À quatre mains(F), For four hands(E)  بؤ چوار دةست.
  A quattro voci(I), À quatre voix(F), For four voices(E)  بؤ چوار دةنگ.

 Arak(Kr), Uraq(Ar,Fa,Kr,Tr)  ؤچوون هةية بؤ لثکدانةوةي:ـدوو ب راق}،وعئوراک، ئاراک{
يةکثکيان دةيگةذثنثتةوة بؤ وشةيةکي هةرة دثريين سـؤمةري کة چةند هةزاران ســاص بةرلة ئثستا 

ئةو ناوچة  بةمانايلة زؤنکاوةکاين باشووري نثوان دجيلة و فورات نيشتةجث بووبوون. وشةکة پذاوپذ 
راق}هاتووة. سـةرةتاکاين سـةتةي وعئوراک، ؤمةريدا بةناوي ئاراک{ـ سزؤنکاوة دثت کة لة زواين

بيسـتةم کاتثک کة لةشـکري بةريتانيا هات و زؤر لة ناوچةکاين خاوةرميانةي داگريکرت ناوي 
  عوراقي زيندووکردةوة و کردية عثراقي ئثستا کة ناوي لة خةريتةي جوگرافياي جيهاندا هةية. 

لة سةردةمثکي زؤر و ة يوشةيةکي هةرة کؤين ماد/کورديکة  ئاراکثتةوة بؤ بؤچوونثکيــتر دةيگةذثن
دثريندا هةرمثثکي پانوبةريين دةگرتةوة کة بريتيبوو لة ناوچةکاين ئةسپةهان، هةمةدان، خؤزســتان، 

شــاري بةخدا{سةربة  وآليت ئثراين ئثستا}، شاري بةسرة و عةمارة و ناسرية تاکو لوذســتان{سـةربة
راقي ئثسـتا}. دوايي لةذثي بازرگانـي و گةشـيت کؤچةريياين چةند هؤز و خثصثکي عارةب و ثعوآليت 

زواين کوردي و زواناين  لةنثوکةوتنةوةي ئةم ناوة لةسةر زاريان پييت ئــ بؤتة ع. زؤر منوونةي وا 
  تد.دراوسـثيدا هةية وةک ئارباد و ئاکرث و ئامثدي بوونةتة عةربةت و عقرة و عوممادية...ه

کة بةماناي گةرم، ئاگر دثت،  ئثر:ئارذيشةوشةي عثراق...لة ئاراک/ةوة هاتووة و پثکهاتووة لة 
ياخود زةوي دثت. کؤي وشةلثکدراوةکة بة ئاخي گةرم{خاکي  خاک:ئاخ بةمانايپاشگري ئاک/يش 

مة و گةرم}کة لة زواين کورديدا بة گةرميان لثکدةدرثتةوة. جا لة ذووي ئاوهةواوة هةرمثثکي گةر
لة ســةردةمي ســاسـانيةکاندا ئثراقي هةر دوو بةشةکة هةرمثثکي ژثر  دةشت و بيابانيشي زؤرة.

دةسةآلتيان و خةصکةکةيشي پثکهاتةيةک بوون لة هؤزةکاين ماد. بة هاتين لةشکري ئيســالم بؤ ئةم 
ان بةناوي ئثراقي هةرمثة پانوبةرينة کةوتةژثر دةسةآليت خةالفةتةکةوة و بووة دوو بةشـةوة، يةکثکي

عةجةم و ئةويتريان عثراقي عارةب. واتة گةرمياين عةجةم و گةرمياين عارةب. ئةم دوو ناوة هةروا 
وةک خؤي مايةوة. تةنانةت تا سـةردةمي دوا فةرمانذاين بنةماصةي قاجاريةکان/يش هةر لة ناوچةي 

ةمةدان و تاکو شارؤکةي ئاراک و ئابادانةوة بؤ بةرةو باکوور کة شارةکاين لوذســتان، خؤزســتان، ه
لةوثيشةوة بؤ ناوچةکاين شاري کوت و کوردســتاين باشـووري ســةر بة وآليت عثراقي ئثستاي 
گرتبووةوة هةر بة عثراقي عةجةم.دةناسرا. ناوچةکاين بةسرة و عةمارة و ديوانية و ناسرية و کةربةال 

ة عثراقي عارةيب. بةآلم پاش چاوتثبذيين دا/يش بکوفة و حيللة تا خوراواي شاري بةغو نةجةف و 
ثيت عومسانليةکان و هةصگريســاندين ذة و پذپيتة ذووخاندين سـوصتانئينگليز بؤ ئةم ناوچة بةفة

جةنگي يةکةمي جيهاين وشةي ئثراق بة پالين ئينگليز ناوةکة بة فةرمي زيندووکرايةوة و خراية نثو 
تثکي دةسـکردة بةناوي دةوصةيت عثراق و شـاري ئةجندةي نثودةصةتييةوة پاشـان کراية دةوصة

  بةخدا/يش کراية پايتةخيت.
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ثک بوو بثت و گوزارةي ئاواز پثدةچثت هةر لة سةردةمانثکي زؤر دثرينةوةلة ذووي هونةرييةوة....
شــيدةکرثتةوة بةوةي کة لقثکي سةر بة  کردبثت. ية ئةو ناوچة گةرمةسثرژياين لة ذةوشي

ـکثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي سثگاي سـيانيي لةسـةر پلةتؤين دةســگاي ســثگاية. س
  ئاراک، ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين دووگا. سکثصي هاتنةخوارةوةيشي پثکهاتووة لة:ـ 

  ذةگةزي ذاست لةسةر ذاست، 
  ذةگةزي سثگاي ســياين 

 لةسةر پلةتؤين ســثگا.
  Arbitrio(I), Free-will, Power(E)  هثز، ئازادخواز.

  Arc..  Arcata, Arcato, Archetto(I), Bow stroke(E)لثدان بة کةوان، بةکوريت
  Arcato in giu(I), Down bowed(E)  کةوان بةرةو خوارةوة.
  Archet(F), Arc(E), Arco(I)  کةوان، لورک، ئارشة.

  Archlute(E,I)  درثژة،ئامثرثکي ژثداري دةســک رچلوت،ئا
دةچثت بةآلم گةورةترة، لة Theorboبة ئامثري تيؤربؤکةمثک  وت ژثي هةية،انزة بؤ چواردة جوـيس
  .رةدا زؤر باوبووةةوآلتاين ئيتاليا و ئينگلتلة Renaissanceنوثگةرييةردةمي ــس

  Arc in gui(I), Down-bow(E) ةر ئامثرةژثدارةان}.ـکةوان لثدان بةرةوخوار{ بةس
  Arc in su(I), Up-bow(E) ژوور. کةوان لثدان بةرةو

 Ardente(I), Ardent, With fire(E) گةرم و جؤش. بة
 Ardemment(F), Ardently(E) زؤر بة پةرؤش.

 Ardentissimo(I) زؤر بة گةرم و جؤش.
 Arditezza(I), Boldness(E) ثـباکيي، نةبةرديي.ب

 Ardito(I), Bold, Boldly(E) باکانة.ـبـثبـاک، بث
 Ardore(I), With warmth(E) گةرمي. بة

 A-re(F,I) جدا.ؤصفثــلة س Aناوي تؤين ال/
 Areato(I), Played with the bow(E) ژةنني بة کةوان.

 Aretinian syllables(E) لة يةکان کة بريتنيئارثتينياييةکان واتة حوجنة دةنگســيالبة 
 Guidoکة لةاليةن گويدؤ ئارثزؤ La، الSolصؤــ، سFa، فاMiمي، Re، ذثUtدؤـ ناوي تؤنةکان: لة

d’Arezzo(900-1033) داهثنرا و ناوي هثکساکؤردHexachord.ي بذي بةسةردا  
  Antefatto. Argomento(I), Argument(E) بذوانة/

 Aria(I), Arie(I), Air(E,F) ةرخؤ لة پارچةـةکي هثدي و لةسيؤصؤستران، ئاوازةميلؤديـس
ثوةي مؤنؤلؤگ ــترا بةشــهاوياري ئؤرکثسئؤپثرا و ئؤراتؤريا و کانداتةر/دا کة ئؤپثراچذ بة منايشثکي 

پةژارةي  و ذةنگني ذةنجبةشـثوازثکي   بووة کة  ئاوثزتر ئاوازثکي ئةضينــپثشيدةکات.ــکةشـپثش
  دةبووةوة.دووبارة  A – B – Aثوةي ـش يش پثکهااتبوو بةآلم بةـلة دوو بةش را،کتثدا مناياندة
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و توانرا بؤ چةند بةشثک بوو  فراوانترA´ria ي ئارياوة بواري هونةرمة18ةتةي/ـةرةتاي سـلة نيوةس
  ـکة ئةمانةن: بپؤلثنرثن

1 .Aria Cantabileترانبثژ ـ: ئاوازثکي نةرم و هثواش و کاريگةرة دةرفةيت ئةوةي تثداية کة س
  هةواي خؤي تثدا بذازثنثتةوة.

2 .Aria di portamentoةي تثداية کة : ئاوازثکي نةرم و کةمثک درثژترة و کةم دةرفةيت ئةو
  ترانبثژ هةواي خؤي تثدا بذازثنثتةوة.ـس
3 .Aria di mezza carattere زياتر بةســؤزترة و هاوياري ئؤرکثستراية، ئةمة واي لثدةکات کة :

  ئةرکثکي زياتري بوثت.
4 .Aria parlanteندةگؤييدا ـو تاوگرية، لة هةندثک بةش ئاوازثکي بةجؤشـ: خؤشRecitative ي

  تثدةکةوثت.
5 .Aria di bravura  ياخودAria d'agiliaشةنگي و واآلکاري  و ؤخـئاوازثکة ش : چةشنة
  خؤگرتووة.لة
6 .Aria All'unisonoهاوياريوازثکة بة ئا : چةشنةaccompanimentونيةک ئامثز لةگةص يةکي چ

  بذگةيةکي دةنگيدا.
7 .Aria d'imitazioneـايي خوثندين باصندة و ئاوازثکي الســاييةکردنةوةية وةک السـ نةـ: چةش

  تر کة کاريگةري مؤزيکي و تواناي الســاييکردين تثدابثت.ـتثکيـژةنيين هؤذين ذاو، ياخود هةرش
8 .Aria concertataهاويارينةئاوازثکي ـ: چةشaccompaniment.ي ئاصؤزة  
9 .Aria senza accompagnamentoنةئاوازثکي بث هاويارة کة زؤر بةدةگمةنة.ـ: چةش  

10 .Aria da chiesa.ئاوازي کصثســةيية بة هاوياري ئؤکثســترا :  
11 .Aria d'entrataانةدا ةختة، وةک زاراوةيةک لةو دةقة مؤزيکيـنثکي تايبةت و سـ: چةش

  ي تيدا جثبةجثدةکرثت.دةردةکةوثت کة کاري ئؤپثراص
12 .Aria fugataةفيوگ ئاوازثکة لة هاوياري : چةشنةfugue.کاندا هةية  
13 .Aria tedesca.چةشنةئاوازثکي ئاريايي ئةصةمانيايية و لة چةشنة ئيتالياييةکةي گرانترة :  
14 .Aria buffaمة و گاصتةجاذيية.ـنةئاوازثکي خؤشـ: چةش  
15 .Aria aggiuntaيةکةةر دةقةســةرةکـوازثکة کة خبرثتةس: چةشــنةئاoriginal  ئارةزوي و

 ثت.ـذابکثشةرجني بيسـةرانيش ـســترانبثژ ببزوثنثت و س
 Arieggiando(I) وةک ســروود خوثندن.

 Arietta(I), Ariette(F), Little aria(E) ادةية.ــکة کورتة ئاريا/يةکي سAriaگچکة ئاريا
 A rigore del tempo(I) لة تثمپؤيةکي دروسـتدا.

 Arioso(I), Free lyric(E) ترانئامثزي ئازاد.ـهؤنراوةيةکي س
 Armonia, Armonica(I), Harmony, Wind-band(E) دي هةوايي.هارمؤنيا، هاوئاهةنگي، بان

 Armonica de cristal (F), Glass harmonica(E) ئارمؤنيکا، مؤزيک ئامثرثکي دةمي/ية
 Armonioso(I), Harmonious(E) هارمؤنياکي، هاوئاهةنگي.
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 Armoniosamente(I), Harmoniously(E) انة، هاوئاهةنگيانة.يرمؤنيها
 Arpa(I), Harp(E) .نگهارپ، چة

  Arpanelle, Arpanetta(I), Small harp(E) گچکة هارپ.
 Arpeggio(I), Arpège(F), Akkordbrechungen(G) ئاکؤرد جيؤ، درثژکردنةوةيثئارپ

Ackord، بةکوريتArpo.. 
 Arpèger(F), To arpeggiate a chord(E) کؤردثک. اندينئارپثج

 Arpégement(F) خوارةوةثک لة Ackordدرثژکردنةوةي ئاکؤرد
 ةرةوة بةخثرايي و بة هثمايةک لة پثشي ئاکؤردةکةدا ئاماژةي پثدةدرثت.ـبؤ س

 Arpeggiando, Arpeggiare, Arpeggiato (I)   زجنرية کؤردثک.اندينئارپثج
 Arpeggiatura(I), Succession of broken chords(E)  تة.ـکسـزجنريةکؤردي ش

نؤتةيةکي هارمؤين هارپ Succesionوة هاتووة. بة زجنريةArpa:Harpذيشةي وشةکة لة ئارپا
ژةنينثک  ي کؤردSweepمنوونة درثژپثدان بؤ بةئةجنامدةدرثت.Passagesا بؤ پاســاوةکانـئاس
شثنرثن بة پةجنةکان دةخةر پيانؤ  وةک چؤن لة ئامثري هارپ/دا بةشثوةيةکي درثژةپثدان ـلةس

 ياتؤريا.جثوترثت ئارپدةـةية پثيصبةسةر کؤردةکاتدا. ئةم جوو
 Arpeggione(I)  ةرـةش ژث و کيبؤردثکي لةسـکة ش ية/لثذشــتةي ئامثري گيتار و ضيؤلثنسيلؤ

 Guittara d'Amoreدةوترثتـشيـو بة کةوانيش دةژةنرثت، پثي بةســتراوة
  Arpicordo(I)  مدا.16کؤرد لة ســاآلين ســةتةي/يــهارپسئامثري 

  Arraché(F), Strong pizzicato(I)  لثدان بةســةري پةجنة.توند
  Arrangement, Transcription(E)  ذثخســتين پارچةمؤزيکثک ياخود ئاهةنگثک.

  Ars antiqua(L)  هونةري دثرين، خوثندنگةيةکي فةذةنســايي بوو کة دةگةذثتةوة بؤ سةردةمي
  دادةنرثت.Mensuralز، بة ذةتکةي دووةمي مؤزيکي مةنژوراص1325-1200نزيکةي

  Arsi(I), Weak beat(E)   الواز.لثداين
  Ars nova(L)  ز1235نزيکة کة لةدواي ساآلين ةهونةري نوث، خوثندنگةيةکي فةذةنســايي بوو

ي Madrigalثوازي مادريگاصـــةرداهات و شـان گؤذانکاري بةسشـةوة. پاشبةشثوازثکي نوث هاتةپث
  ثت.دادةنرMensuralبةخؤوةگرت، بة ذةتکةي دووةمي مؤزيکي مةنژوراص

  Arte(I), Art(E,F)  هونةر.
  Articolato(I), Articulé(F), Artikuliert(G), Articulation(E)  باش،

  ةر نؤتةي پارچةمؤزيکثک.ـلةسStaccatoو جياجيايي Legatoييکرداري وابةســتة
  Arts phonetiques(F)  (گوثبيســنت).هونةري چؤنيةيت گؤکردن و ژنةوتن

  Ascending chromatic(E)  هةوراز.کذؤماتيکي  هةصبازة کذؤماتيک،
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 Asar Kurd(Ar,Fa,Kr,Tr)  ةرةکييةــگايةکي ســةرکورد. دةســارکورد، ئةســئاس
 ،ذةگةزي ئاسارکورد لةسةر ذاست :ـلة کثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووةــس يدا.لة مؤزيکي خؤرةآلت

  ي پثکهاتووة لة يشذةگةزي حيجاز لةسةر نةوا. هاتنةخواةوة
  کورد لةسةر پلةتؤين نةوا ذةگةزي 

  ر بة ئةجةم.وپاش گؤذيين پلةتؤين ماهو
  
  
  
  

 Asas, Ases(G), A-double flat(E)  .بيمؤصـ دةبص ال 
  Ass dur(G), A-flat major(E)  مثجةرـ ال بيمؤص 
  Ass moll(G), A-flat minor(E)  .ماينةرـ ال بيمؤص 

  Aspiratamente(I)  بةگيانثکي پةرواز و گوشــاد.
  Aspramente(I)  ندي.بةتو

  Asperzza(I)  توند و سةخت.
  Aspro(I)  زبر و تةصخ.

 Ass(G), A-flat(E)  ، ال پانؤک. بيمؤصال
  Assai(I), Assez(F), Very, Enough, Rather(E)  زؤر، بةس.

  Assai commosso(I), Extremely moved(E)  بةرپةذي جووصةوة.
  Assai lento(I), Assez lent(F), Rather slow(E)  تاذادةيةک هثواش.

  Assai moderato(I), very moderate(E)  زؤر مامناوةندي.
  Assai moso(I)  بةگيانثکي بژثو و خرؤش.

  Assai piu(I), Much more(E)  زؤر زياتر.
  Assaissimo(I)  تا بتوانرثت، تا ئثرة کة بتوانرثت.

  Assez vite(F)  بة خثراييةکي گوجناو.
  Assieme(I), Together(E)  پثکةوة.

  Assoluto(I), Absolute, Free(E)  ئازاد. ،تی، ذةها په
  Assonante(I), Assonant(E;F), Assonaz(G)  وثکچووين دةنگ، دةنگي نزيک و لةيةکچوو.

  Assottigliando(I), Diminishing, Softening(E)  نةرم و نيان، کةمکردنةوة.
  Assourdir(F)  دةنگ کپکردن.
  A suo arbiyrio(I)  بةدص و ئارةزو.

  A table sec(F)  ي.يبةبث هاويار
  A suo arbitrio(I), As you please(E)  وةکو پثتخؤش بثت.
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  A tanto possibile(I)  بةگوثرةي توانا.
  Atemlos, Athemlos(G), Breathlessly(E)  .انةةييـبث هةناس

  Atempause(G), Breath-pause(E)  پشوويةکي هةناسةئاسا، وچانثکي زؤر کةم لةسةر لثدانثکي
  الواز بؤ خؤئامادةکردن بؤ درثژکردنةوةي لثدانثکي بةهثز.

 A tempo, A témpo(I), In time(E)  زؤري لة گؤذيين تثمپؤدا لة تثثمپؤدا، بة
  .Original speedبةکاردةهثنرثت کايت گةذانةوة بؤ خثرايي يةکةم

 Atempo commodo, A témpo commodo(I), Convenient time(E) تثمپؤيةکي گوجناودا.
 Minuet. A tempo di minuetto(I), In the minuet time(E)لةسةر کثشي مينويت

 A tempo giusto(I), In a strict time(E) لة کثشثکي تونددا.
 A tempo ordinario(I), In ordinary time(E) لة کثشثکي ئاساييدا.

  Opening time{. A tempo primo(I)گةذانةوة بؤ کثشي يةکةم{دةسپثک
 A tempo rubato(I), In irregular time(E) لة تثمپؤيةکي ناذثکدا.

  لة باذثکدا. Partي پارتةکانRetardationو درةنگيي{دواخسنت} Accelerationمنوونة پةلةيي بؤ
 Athem(G), Breath(E), Souffle(F), Etere(I) هةناسة.

 Atonale(E) ــاکاين تؤناص ناکات.ئاتؤناص، پثچةوانةي تؤناص، چةشنة مؤزيکثک کة پثذةوي ذثس
 Atonality(E), Atonalität (G), Atonalité (F) ئاتؤناصيتيي، پثچةوانةي تؤناصيتيي،

 پؤالندين پارچة مؤزيکثک لة چوارچثوةيةکي کالسيکي 
 چةمکثکي هارمؤين کؤن کة لةسةر بناخة  ،تؤناصيتيي

 ترابثت.دةنگي هةصبةسـ ثــئةکؤردي س
 

 A tre(I), À trois(F), For three(E) بؤ ســث.
 A tre mani(I), À trois mains(F) بؤ ســث دةستان.

 A tre parti(I), À trois parties(F) بؤ ســث پارت{بةش}.
 A tre voci(I), À trois voix(F) بؤ ســث دةنگ.

 Attacca(I), Attaque(F), Attack, Immediately(E), Sofort(G) هةصمةت، دةسـوبرد.
 يةکيتري يةک دةکات کة يةکسةر وةک هةصمةتربدن بة جووصةmovementرة لة کؤتايي جووصةگوزا

کارثکي ئؤرکثســترادا بة يةکةم  ةرةکيية لة دةنگة ذةزميةماندا، لةــکؤصةکةيةکي س پثبکات. دةست
 .Chef d'attaqueةرهةصمةتـکةمان دةوترثت س

 Attaccando(I), Attack immediately(E) پثکردن.ــهةصمةتربدن، يةکســةر دةس
 Attacco(I), Short motif(E) مؤتيضثکي کورت لة الساييکردنةوة ياخود وةک بابةتثکي فيوگاصي.

 Attacca subito(I), Attack immediately(E) وپذ.وهةصمةتربدين کت
 Attenuando(I) پةلةيي.

 Attenuato(I) الوازکردن، کةمکردن.
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 Attore(I), Actor(E), Acteur(F) ئةکتةر.
 Attrice(I), Actress(E) ينة.يئةکتةري مثـ

 Attractive dissonant(E) ي پثنجةم و زثدةي چوارةم.ةســازي سةرجنذاکثش، ميانةي گةستوون
 Aubade(F) نثکيلة بةرةبةيا Troubadoursايةرانـش سةردةمانثکي زوودا لة مؤزيکي بةرةبةيانان.

يش Serenadeثرينادـمؤزيکي س. اييةکانيان دةژةينبة جادةکاندا دةگةذان و ئامثرةهةو دازوو
  هةبووة کة دةمةوئثواران دةژةنرا.

 Auch(G), Also, But(E) هةروةها، بةآلم.
 Audace(I,F), Boldness, Audacity(E) بوثري و جةربةزيي.

 G Auf(G), On(E)ةر تؤنةژثي/ـواتة لةس Auf der Gمنوونة  لةسةر، بؤ
 Aufführung(G), Performance(E) جثبجثکردن، منايشکردن.

 Aufgeregt(G), Excited(E) وروژاو.
 Aufgweckt(G), Lively(E) بثدارييةکي بژثوانة.

 Aufhalten(G), To retard, To suspend(E) تةگةرة، دواخســنت، ذاگرتن.
 Auflage, Ausgabe(G), Edition(E) ئامادةکردن، چةالندن.

 نگثکي ســـازدا کة بةر ذثســاکاين هارمؤين بکةوثت.ذةواندنةوةي دةنگثکي نةســاز لة دة
 Aufsatz(G)  داذشــنت، وتار، لوولةزمانةي ئؤرگن.

 Aufschlag(G), Upbeat, Unaccented beat(E) کسنت لة کثشکدا.لثدانثکي نائا
 Aufschnitt(G), Omitted portion(E) ئؤرگن، پارچة. ــتنکراو، دةمةلوولةيپاژثکي ئاس

 Aufstrich(G) دان بةکةوان.ژوورلث بةرةو
 Auftakt(G), Unaccented part of the bar(E) کسنت لة باذثکدا.پارتثکي نائا

  Auftritt(G) دا بؤ منايشکردن.Operaثکي ئؤپثراSceneهاتن ناوةوة بؤ سةر شــانؤ لة دميةن
  Augue،  Aug(Ar,Fa,Kr,Tr), Hauter(Hn)، نةوايةکي بصندبةهائاوج، ئاوج، ئاوگ، هاوگ، ئوگؤ

منوونة هةولثر،  بؤتة پثشگري زؤر لة وشان، بؤهةو ، هاودةنگةوارثکي بةرز. لةزواين کورديدا پةيضي 
هؤرثن، هةوشار، هةوراز...، ذيشةي وشةکة ئاضثستايي/کورديية، ماناي باآل و بصند ذاگرتن 

تة تر خرابثةک چةندين و چةندين وشةيـدةگةيةنثت، پلةوپاية بةرز و پريؤز. پثدچثت!!! ئةميش و
  ةر زاري زواين عارةيب.ـس

ذةسةين و دثريين ئةم ئاوازة دةگةذثتةوة بؤ سةردةمي دةسةآلتدارثيت ساسانيةکان کة بةدةنگي 
نةواســازان ديوةخانانيان هثناوةتة خرؤش. پثدةچثت لةو تايبةمتةنديية هونةرييةي ئةم ئاوازة کة 

ئةم وشةية دةماودةم هاتؤتة نثو ميللةتانةوة و هةر  هةيةيت لة دةنگةوارثکي زوآلص و بصندا بـثژرابثت.
ذؤشنبريي  يميللةتةيش بةپثي ذثزمان و ذثنووسي خؤي گؤي پثکردوة. بةهاتن و نزيکبوونةوة

عارةيب لةذثي ئيســالمةوة بة ميللةتاين کورد و پارس و ...هيتر. پاشان زاصبووين زواين عارةيب و 
مثرگ بؤتة مةرةج،  منوونة وشةي ، بؤ جي کورديدا بؤتة لة زؤر وشة گوةک گؤذيين هةندثک پييت 

وةک هةوشار بؤتة ئابشار، ، ئـةدا بؤتة ــةرةتاي زؤر وشــس پييت/هـ  لةهةروةها . جصگةچ بؤتة 
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 ئازو  حاجةي حيجاز/يش لة حيج ياخود ـبؤتة ئاوج. دوور نية گةر بصثم وش ياخود وشةي هاوگ
  .Ĥigaz، بذوانة/حاجيان بؤ بةجثهثناين ئةرکي حةج هاتبثت واتة ئاوازي حاج ياخود بانگي

، هؤگ ياخود هاوگ/ةوة بووبثت کة بةماناي Ugoلةم ديدةيةوةذا...دةشثت ذيشةي وشةکة لة ئوگؤ
کة لة بؤنة و جةژنة ئايينيةکاندا تةواو  ةنتاسـپ شتثکي وا زؤر بةرز و بصندکردن و بةشکؤکردين

ن بة دةنگاوازثکي تايبةيت شاديبةخش و زوآلصي بصند. بةآلم بةديدبکرابثت. واتة بةشکؤ و پريؤزذاگرت
ثت و لة شثوازي نيتر کاآلي دونيايي بةبةردا کرابدثرينةکا وا پثدةچثت بةرةبةرة هةروةک ئاوازة

بةآلم گةر لة هةستثکي هونةرييةوةذا هةصبسةنگثنرثت، لثوةيذا پةي  .چذيندا گؤذانکاري تثداکرابثت
بثت. هةندثک واي لثکدةداتةوة کة لةبةر بووين لة ما داثيةکةي تئايين پثدةبرثت کة ذةنگة

ئةوپةذي دةنگ ياخود بةرزترين  بةماناينةوة کة /ي لثکبدةاوجدةنگةوارثکي بةرزدا بة ئ
  ة کؤنترة.انلثکدانةوجؤرة زؤر لةو  ةکةـــدثت، بةآلم وش Pitchپةردة

  لة:ـ  پثکهاتووة سکثصي ــةربة دةســگاي ســثگاية،س لثذشتةيةکي
  ، ةر پلةتؤينـلةسي ييانـسسـثگاي ذةگةزثکي 

  ةر ـبةيات لةس ذةگةزي .ئاوج
  پلةتؤين موحةييةر. 

  گرپلةتؤين بزو {زيل ســثگا:
  ةهم}.ـزيل نةوا:پلةتؤين س   

 Augmentation(E), Agrandissement(F), Ingrandimento(I) ،زثدة نيوة تؤن
ؤدييةک لة چةند نؤتةيةکدا درثژبکرثتةوة پثيدةوترثت دا دةنگگثذانةوةي ميلCanonئةگةر لة کانون
. ئةگةر هةر بةهةمان ذثگة ميلؤدييةکة لة چةند Canon by Augmentationکانون بة زثدة

  .Canon by diminutionنؤتةيةکدا کورتبکرثتةوة پثدةوترثت کانون بة گةسنت
   Augmentation dot(E)  خاصي زثدة، پنيت زثدة، زثدة دؤت.

  ادةنرثت لةپاش نؤتةيةک ياخود وچانثک بؤ درثژکردنةوةي کات.پنتةکة د
 Augmented Chords(E), Augmenté(F), Accresciuto(I) کؤردة زثدةکراوةکان.

 
 
 
 
 
  
  

 Augmented fifth chord(E) کؤردي پثنجةم.زثدة
 

 Augmented fourth chord(E) چوارةم. ة کؤرديزثدةکراو
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 Augmented intervals(E) دازةي نيوپةردة لة کرؤماتيکدا.ميانة زثدةکراوةکان بة ئةن
 Augmented seventh chord(E) کؤردي حةوتةم.ة زثدةکراو

 
 Chromatc Chord Augement sixth(E)ثت بة کذؤماتيک کؤردـةم، دةشـةشـزثدةکراوي ش

  وةردةگرياون.Outside of keyدابنرثت. نؤتةکاين لة دةرةوةي کليلةکةوة
  ســث شــثوة خبرثتة بةرچاو:ـ C-keyثت بة وةرگرتين کليلي/ـيةک دةشوةک منوونة

  .Aflat – C – Fsharpشـةشـةمي ئيتاليايي کة پثکهاتووة لة:ـ   .1
 .Aflat – C –D – Fsharp شـةشـةمي فةذةنســايي کة پثکهاتووة لة:ـ   .2
 . Aflat – C –Eflat – Fsharpشـةشـةمي ئةصمانيايي کة پثکهاتووة لة:ـ   .3

  ذةواج و بةکارهثنراوة. ةم شـثوةيان لة هةموويان زياتر بةئ
 Augmented ninth(E) لة کؤردثکي پثنج تؤنيدا. ي نؤيةمزثدةکراو

 Augmented triad(E), Accord de quinte augmentée(F) زثدةکراوي پثنجةم لة ئاکؤردي
 ئةويش بة بةرزکردنةوةيي، ييانـدا. پثکهاتووة لة مثجةري س Maj. 3rd aug.5thي يمثجةرســيان

ةرةوةي ـبةديدةکرثت، يةکثکيان لةس ييســيانلثرةدا دوو مثجةري  پثنجةم نؤتة بة بذي نيوةتؤن.
يانييةکة ئاماژةي ـبؤ مثجةر س"+"بة هثمايAugmented triad ةکةيييانيـئةويتريان. زثدةکراوي س

  .Triadsپثدةدرثت. بذوانة/
 Auletes(Gr), Flute player(E) ژةن.ــتوفلو

 Aulos(Gr) ةردةمةدثرينةکاين يؤنان کة لة بؤنةيةکي ئايينيدا بؤـدووزةلة(دةبص ئؤبوا)ي س
  دةژةنرا.Dionysosبؤ خوداوةند ديؤنيسؤس
 Auméme temps(F) بؤ هةمان تثمپؤي جاران.

 Aumentando(I), Augmenting(E) اندؤ بةکاردثت.ـزثدةکردن کة لةبري کريش
  Augmented Aumentata(I) بذوانة/

 A una corda(I), On one string(E) ةر يةک ژث،ـلةس
 لة پيانؤدا. soft pedalت لة بةکارهثناين پثداصي نةرمةـمةبةس

 Aus(G), Out of, Form(E) ثوة.ـش
 Ausdrucksvoll(G) )، پذواتا.پذهةستونةست، شــثوا(ذةوانبثژ

 Ausgehalten(G), Sustained, Pause(E) پشــوو.پثنيشــاندان، 
 Ausschlagen(G) کات، پثوان.

 Auszug(G), Extract, Arrangement(E) پاراو، ئاهةنگذثخســنت.
 Ripieno.  Ausfüllgeiger(G)/بذوانة

  Authentic(E), Authentique(F)  تـ، زاراوةيةکة فرؤزةي هةندثک شجثگري، ذاســيت، بنياد
کة پةيوندييةکي  صثوةي پالگاـش وة هةبثت وةک لةTonicتؤنپايةدةکات پةيوةندي ذاستةوخؤي بة 

  تؤن لة ئؤکتاضثکدا.پايةي ژثر Dominantگوجناوي هةية بة زاص
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  Authentic cadence(E)  بةDominantزاصةتؤن لة هارمؤنيدا بنيادة کادةنــس، کة
  Perfect cadenceدثتةوة، بذوانة/Tonicپايه
  Authentic melody(E)  ميلؤدي کة تاذادةيةک ةبنياد

  ياخود کؤتاييةکةي. کةيTonicتؤنکثصي کةوتبثتة پايةـگرتبثتةوة و ئؤکتاض سةرانسةري ـس
  Authentic modes(E)  ة.م16رة دةســگايةکي کصثســةيي سـةتةي/دةســگا بنيادةكان، چةند جؤ

مةبةست لة ميلؤدي ئةو دةســگايانةية کة نؤتةکاين کةوتبثتة Authentic modeبنياددةسگاي 
 -وونة:من و کؤتاييةوة. بؤوسةر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Auxiliay note, Neighboring note(E)  ياوةرةنؤتة، هاوسث نؤتة، نؤتةي الوةکي بؤ ذازانةوة.
  
  
 
  

  Auxiliay scale(E)  کثص.ــکثص، زثدةســياوةرةس
  Avec(F), With(E), Con(I)  لةپاص. لةگةص، لةتةک،

 Avec le bout de l'archet(F) بووين کةوانةکة{ئامثرةژثدارةکان}،ـلةگةص کؤتايي
 A vista(I) بث پثشــةکي.

 Awa, Hewa(Kr)  ئاوا، ئاواز. 
 Ayre(E) ية بة زواين ئينگليزيMardigalخوثندنثکي شــثوة مارديگاصجؤرة 

 م باو بووة.17م و سـةرةتاکاين ســةتةي/16کة لة دواســاصةکاين سـةتةي/
 Azyn(Kr), Ornamet, Decoration(E)  ئازين، ذازاوة، زثوةر، ديکؤراندن.

  Azione, Drama(I), Action(E) دراما، نواندن.
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 Azione sacra(I) ئؤپثرايةک کة لةسةر بابةتثکي ئاييين دانرابثت، دراماي پريؤز.
 يارةي کة ئيتر لةمةودوا سـتاندةرز کؤنفرانســي جيهاين لة لةندةن گةيشــنتة ئةو بذ1939لة ســاصي

دا يةکسـان بثت A4ي ال/ي لة چيين چوارةم/Pitchپةردةبؤ  Standard frequencyفريکوثنسـي
، مؤزات، باخ و Haydenي وةک هايدنـةردةمي مؤزيکزانانــس لةهةمان پةردة  کة 440Hzبة

 .422,5Hzيةکســانبوو بة /دابثتهؤضن
  
  
  
  
  
  
  
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------  
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B 
  
  
  

  ..... .بة دةنگتان....قورئان بذازثننةوة
 مبةري ئيســالمياةپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 B-tone(E,G), Si(I,F)  منيکة حةوتةياخود  Hياخود ئثچ/ Siيـسـي، ياخود تؤين/س،  Bيب/
 وة.Cدؤ/ يTonicپايةتؤنپلةدةنگة لة 

  
  B-major triad.  Bيانييـسـي ـ مثجةري سکؤردي ي...بة پييت گةورةي التيين ئاماژةية بؤ ـس
 b-minor triad.  bيانييــي ـ ماينةري سسـکؤردي ي...بة پييت بچووکي التيين ئاماژةية بؤ ـس

  B double flat(E), Bes(G)  سـي ـ دةبص بيمؤص لةسةر سـکثصي دؤ ـ مثجةر.
  
  

  B double sharp(E), His(G)  سـي ـ دةبص دثز لةسةر سکثصي دؤ ـ مثجةر.
  
  

 B-flat(E), B-rotundum(L) سـي ـ بيمؤص.
 
 

 B-flat major keys(E) کليلةکاين سـي بيمؤص ـ مثجةر.
 
  
  B-flat major scale(E) ـي بيمؤص ـ مثجةر.س
  
  

 B-flat minor keys(E) کليلةکاين سـي بيمؤص ـ ماينةر.
 
  

 B-major scale(E), B-Dur(G) سکثصي سـي ـ مثجةر.
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  Baby grand(E)  بچووکترة. Concert grandثرتــگچکة پيانؤ، لة پيانؤي کؤنس
  Bacchae(E), Bacchus(Gr)  انةکان.باخؤس، خواوةندي مةي الي ذؤم

  . ـــ  ـــکثشي يةک بذگةي درثژ و دوو بذگةي کورت زاراوة پثوانةيةکي مؤزيکيية لةسةر 
  Bacchanal(E), Bacchanalia(I)  ئاهةنگي ذؤمانةکان بؤ خواوةندي مةي.

  B.Mus..  Bachelor of Music(E)بيـکالؤريؤسـنامة لة مؤزيک
  Backfall, Descending appoggiatura(E)  دابةزيو. پاشکةوتة، ئاپؤجياتؤراي

 بکة. Turnزاراويةکي سـةتةي هةضدةمة، بذوانة/
  Bach trumpet(E)  ئامثري باخ ـ تذومپثت دةگةذثتةوة بؤ کؤتاييةکاين سـةتةي

  .Turnدروسـتدةکرا. بذوانة/Brassةتةي هةژدةم کة لة براسـو سةرةتاکاين س مهةضدة
  Badinage(E), Badinerie(F)  مة و گاصتةوگةپةـؤشخؤشــمة، ســةمايةکي خ

  وو.ـکة لة سـةتةي هةژدةمدا ذةواجي هةب 4/2لةسةر کثشي
  Bagatelle(F,G), Short unpretentious(E)  شتثکي بثهودة، پارچةمؤزيکثکي زؤر کورت و

  بةتايبةيت بؤ پيانؤ.ســادة 
  Bagpipe(E), Ciaramella(I)  مةسـيح، بةرلة ان سـاصسةتلة گاهثکي زؤر پثشيين  کةناي،مةش

بةکارياثناوة، پاشان Chorusذؤمةکان لةنيو لةشــکردا وةک ئامثرثکي فووپياکةرة بةناوي کؤرةس
  .وةوةلةذثي ئةمانيشةوة بة جيهاندا بآلوبو يشتة نثو ميللةتاين بةريتانيا ولةذثي کاروانچييانةوة گة

  Baguette(F), Drum stick(E)  ئةو دارةي تةپصي پثلثدةدرثت.
  ئامثري کةمانچة. تاکو بکرثتة کةواينووصةدارةي ياصي لةسةر دةبةسترثت ــئةو ش

  Baisser(F), Lower(E)  بةرةوخوار هاتنةوة.
  Baisser le ton(F)  تؤنةژثي بةرةوگذي لة ئامثري کةمانچةدا.

 Baĺaban, Duduk(Kr)  مةودايةکي يةک ئؤکتاضي هةية، ئامثرثکي هةوايية و دودوک، باآلبان،
 بانبةرز و  :واتةآلبالة ستراين فؤصکلؤري و ميللي کورديدا زؤر باوة. وشةلثکدراوثکي کورديية کة لة 
دةستداوة ئةوةيش  کة کورتکراوةي بانگ/ة. لةبةرئةوةي بؤتة پاشگري وشةي باآل پييت گ/ي لة

ت، ئةويش سةر زمان. کؤي وشةکةيش دةنگي باآل ياخود دةنگي بةرز دةگةيةنث لةبةر خؤشهاتين بؤ
لةبةرئةوةي کة دةنگي لة مششاص تاذادةيةک باآلترة. پثيـشيدةوترثت نةرمةنةي لةبةرئةوةي تؤنثکي 

لة زؤر بؤنة و ئاهةنگدا هاوياري ستران و هةصپةذکثية کة  نةرموناسکي هةية لةچاو ئامثري زوذنا.
 ذؤصثکي گةرموبةجؤش دةگثذثت. 

  Balalaika(Ru)  لةيت ذووسـدا، پثشيدةوترثت گيتاريباآلاليکا، ئامثرة ژثدارثکي باوة لةنثو ميل
چاکاري Andreevذووسـي کة سـث تةيل لثبةسـتراوة. لة کؤتاييةکاين سـةتةي نؤزدةمدا ئاندريض

تثداکرد و بة وآلتاين ئاوروپا و ئةمريکادا بآلوبووةوة بةذادةيةک کة لة هةندثک کاري ئؤرکثسترادا 
  بةکارثنرثت.

  Balbettando(I), Stammering(E)  .گريبوونمانزالصبوون، تگةکردن، 
  Ballabile(I)  .ثلبالةماي ـبالالبيل، باللث ئاســا، وةکو س
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  Ballad(E), Ballade(F,G), Ballata(I)  دثت کة لةto danceسةمابکات بةمانايبالالد، 
اي سـةما و ، هةندثجاريش بةمانBalletي التينييةوة وةرگرياوة و پاشان بؤتة باللثتBallareباللثرة

سـتران/يش پثکةوة هاتووة. وشةيةکي زؤر دثريين سـةتةکاين سـيانزةية بةآلم لةدواي سـاصةکاين 
  ســةتةي شـانزةم سـؤزةشثوازي گؤذا و بووة شــثوةيةکي فرؤزةکردن بؤ بةيتة ئينجيليةکان. 

کهاتووة و بة شثوةيةکي گشيت دةشثت بة ئاوازثکي شةيداي و ئةضيين دابنرثت کة لة سث بةش پث
سـةرةتاي چةمکي وشـةي بالالد کة وةک  خؤدةگرثت.ةشــثکيـش حةفت تا هةشـت بةيت لةهةر ب

ةشـثوازي زاراوةيةک لة بواري هونةري مؤزيکدا دةرکةوت دةگةذثتةوة بؤ گثذانةوةي ديرؤک ب
  ئةضينداري بة دةنگ و جاروباريش بة سـةماوة. بةيت لةسـةر ئازايةيت و

  Ballad meter(E)  يStanzaةيةکي چوار خشتةکيية کة هةر خشتةنراوبالالد پثو، هؤ
  ةش تاکو هةشت بذگة پثکهاتووة.ـلة ش

  Ballerina(I)  کيژي سـةماکار.

  Ballerino(I)  کوذي سـةماکار.
  Ballet(F), Ballett(G), Balletto(I)  باللثت، سةمايةکي مؤزيک ئامثزة کة لة دميةنثکي شانؤييدا

  لة بةرگ و پؤشينثکي تايبةتيدا گوزارة لة بابةتثک دةکات.بةشثوةيةکي فةنتازيي و 
  Ballo(I), Dance(E)  هةصثنجراوة کة ماناي وة Ballللباباللؤ، لة ذةگةوشةي 

  ســةماکردنة بة باص وةشــاندنةوة.
  Balore(Kr)  بالؤرة

  ةپاشکؤي وشةي بةيتـة بةشثوةي بةيتوبالؤرة لةسةر زارة. وشـةلثکدراوةيةکي کورديي بةزؤري
 . ياخود بصثني مرؤضمانای لةرينةوةي دةنگي گةروو  به  هةواية، لؤره بةماناي  . لؤرة+  با  له  پثکهاتووه

دةشثت هةر لةبةر ئةوةيش بثت کة مؤزيکي وةک بلوثر دةکاتةوة. کة بة گةرووي السايي ئامثرثکي 
پثدةچثت لثکدانةوةية  بةم ثت بؤ دةصثم{مةگةر بة دةگمةن}.ثدةدةم، ناصکورد دةصثت بالؤرةت بؤ ل

ي سکؤتلةندي کة ئامثرثکي Lurوروـةي لي هةبثت لةگةص وشـلؤر تاذادةيةک نزيکايةتيةکوشــةي 
  .Lur/زؤر کؤين سـکؤتلةنديية{بذوانة

بةآلم هةر يةکة فرؤزةي دميةنثک دةکات. بؤ منوونة مجکي يةکترن ئةگةرچي ..بةيت و بالؤرة..
اندا لةنثو ئافرةت بةآلم بالؤرة زياتر دةگثذدرثتةوة.Reciteيندةبةيت کة چامةيةکي پذ ماناية وةک گؤ

ينو واوةيالوة دةبثژرثت. جاروباريش بالؤرة ذؤصي ـبةدةم هةواي مةشکةژةنني و اليةاليةي مناص و ش
 ذةخنة و گازندة و پآلرگرتن لة ذووداوثک دةگثذثت کة لة کايت خؤيدا دةبثتة پةندثکي ميللي. 

  Ban, Bang(Kr), Calling out(E)  بان، بانگ، بانگني.
  Band(E) Bände(Gr)  باند، سـةردةمانثکي زوو بة گروپثک لة ئامثرژةنة فووپياکةرةکان و

پاشان بة گروپثکي ســترانبثژان وتراوة، بةآلم بةهاتين ســةردةمي نوث چةمکة هونةرييةکي گؤذا و 
  رانبثژان پثکهاتبثت.درايةپاص گشـت گروپثکي هونةري کة لة چةند مؤزيکژةنان و ســت

  Bandir, Hand-held round frame of drum(E)  .ي بة دةست لثدراوبةندير، تةپصي هةصگرتوو
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  Bandora(S), Pandora(E)  دةنگدا بة ئامثري عوود دةچثت.لة ة تارادةيةک ئامثرثکي ژثدارة ک
  ةش تةيل پثوة دةبةســترثت{واتة هةژدة جووت تةل}.ـنزيکةي سـيوش

  Banjo(E)  ، پاش بردين ذةشـپثسـتةکانBanyaي زؤر کؤين خاوةرئافريکاية بةناوي بانيائامثرژثيةک
  بؤ وآلتــي ئامريکا ناوةکةي بووة باجنــؤ کة لة چوار تةلةوة تاکو نؤ تةيل پثوة دةبةسترثت.

  Banjolin, Mandolin-banjo(E)  ماندؤلني باجنؤ.
  Banjo-lute(E) عـوود. باجنؤ لووت، ئامثري باجنؤ لةســةر شــثوةي ئامثري

  Bar(E), Measure(E)  دوو هثصةباذةوة، باذ، مازؤر، نؤتةکان ياخود وچانةکان کة کةوتوونةتة نثوان
بؤ  Beatو لثدان timeيةکةپثوانةي ميانةمؤزيکيةکة کة کثشــثکي ذثکوهةنداز لة کات{دةم}

  پثکهثناين ذستةيةکي مؤزيک.
 Barbad(Kr, Fa), Lute(E)  ة و تا ئثستا بةردةوامينيةکانسةردةمي ســاساثکي ئامثر، عوودبارباد، 

  ميللةيت عارةبدا بة عوود ناسراوة.  لةنثوتدا. ـخؤرةآليت ناوةذاس هةية و ئامثرثکي سةرةکيية لة
بط/ي لة وشةصثکدراوي بةر/ي کوردي واتة پثش ياخود ســنگ و باد ياخود بات کة گواية لة 

مراوي ســنگي ثوي ئامثرةکة زؤر بة ـثيدةصثن مراوي، گواية شعارةيب/يةوة هاتووة کة بة کوردي پ
چونکة بة پثي مثژوو ناوةکة زؤر کؤنترة لةوةي کة دوا  لثکدانةوةية ودةچثت. ئةمةيش دوورة لة

وشةي نزيک بکرثتةوة لة بط/ي عارةبيةوة. ئةمة تةنيا هةر يةکثکة لةو وشة هاوذثکةوتانةي کة 
  اصيکردن.دةکةونة بةر داگريکردن و بةخؤم

 Barhat(Hn)  وة.Ragaمؤزيکي هينديية پةيوةندارة بة ذاگا يکـبارهات، زاراوةيةکي کالس
  Bariolage(F), Medley(E)  گؤذينثکي خثرا لة ژثية داخراو و کراوةکاين ئامثري کةمانچة،

  تراو بةيةکةوة.ـتثکةصةئاواز، پارچة ئاوازثکي ذةنگيين بةس
  Baritenore(I), Low tenor voice(E)  نزمة دةنگي تينؤر.

  Bariton(F), Baritono(I), Baryton(G)  پثکهاتووة يؤنانيية کة لثکدراوة وشــةيةکي باريتؤن،
ي کورديدا کة گوزارة لة ةي بار زؤر نزيکايةيت هةية لةگةص بار/ـوش، Toneتؤن وHeavyربالة 

 هةية لةگةص ةي تؤن/يش بةکةمثک پيت گؤذانکاري نزيکايةيتـدةکات، وشHeavyـتثکي قورسش
ةي دةنگ/ي کورديدا، ميانةدةنگثکي نثرينةية لة دواي تةمةين هةرزةکارييةوة تاکو دواتةمةنـــي ـوش

 Highو باآلتينؤرLow bassاص}کة دةکةوثتة نثوان دةنگةواري نزمةباسســ25ـاص ـ ســ18الوثتـــي{
tenor، ؤص/ـتؤين س ي کة دوو ئؤکتاضة دةکةوثتة نثواندةنگةوارG بنة هثصي کليلي باس لةسةرBass-

clef/تاکو تؤين سـؤصg´ لةسـةروو دؤ تؤين ناوةذاسـتMiddle-Cباريتؤن سـاکسـؤفؤن .Baritone 
saxophone .لةو ئامثرانةية کة دةنگةوارةکاين لةم مةودايةداية  

  F.  Baritone Clef, Barytone clef(E)و کليلي/ Cکليلي باريتؤن، پثيشيدةوترثت کليلي/
  

  Baritone horn(E)  کة دةمةوانةي هةية.B-flat brassهؤذن، ئامثرث سي ـ بيمؤص براس  باريتؤن
  Baritone oboe, Bass oboe(E)  باريتؤن ئؤبوا.
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  Bar line(E), Barra(I), Barre de mesure(F)  باذةهثص، ئةو هثصة سـتوونانةية کة
  باذةکان لةيةکتر جيادةکاتةوة.

  
  Baroque(F), Barocco(I), Barock(G)  باذؤک،
ي هونةري تةالرســازيي چةرخةتةکاين هةضدةم و هةژدةمة کة ناســراوة بة ــثکي نثوان سچةرخ

  ةنگي سـةرجنذاکثش.ــي زؤر قةشDecorationبةشـثوةيةکي ذازاوة و ديکؤرثن
  Barré(F), Bared(E)  ميل، ئةو سـيمةمادةنةي کة لةسـةر دةسکي ئامثري گيتار سـازثنراوة

ين بواري پةجنةکان لةسـةر تؤنةکان، بةهةمان شثوة بؤ ئامثرة ژثدةرة دةسکدارةکاين بؤ دياريکرد
  وةک ســـاز و تةموورة و ســيتار و عــوود...و مانةنديان.

  Barrel drum(E)  تةپصي شثوة بةرميل ئاسا کة دوو تةپصي گةورةن و پاصدةخرثن بؤ لثدان.
  Barrel organ(E)  هةژدةم تةکاينئامثري ئؤرگن باريل کة ئاســان هةصگرة و دواسة

  ةر جادةکان بؤ خةصک دةژةنرا.ـلةس
 Mezzo-soprano.  Bas-dessus(F)بذوانة/

  Bass(E,G), Basse(F), Basso(I), Bem(Kr)  گذ، گذترين دةنگةواري باس، بنکة، بناخة،
  اکسؤفؤن، ـباس سنثرينة و هةندثک ئامثري وةک 

  کالذنثت و باس ترؤمبؤن. باس
  E - C´.  Bass(E)ةش، نزمترين دةنگي نثرينة لةنثوان مةوداينزمترين ب

  Ottava Bassa.  Bassa(I)(Va-8)هثماي هاتنةخوارةوة بة ئةندازةي يةک ئؤکتاض
  Bass-Bar(E)  دارثکة لة ديوي ناوةوةي نثوان هةردوو ذووپةري سـةروبينتوونةــسکؤصةکة، 

  يةکان.Violinئامثرة کةمان
  Bassbogen(G)  کؤنتةرباس و...مانةنديان. دارةکةواين ئامثري ضيؤال و

  Bass -C(E)  ت.ـي ناوةذاسCکة يةک ئؤکتاضة لة ژثر تؤين دؤ/ Cباس/
  Bass clef(E), Basschulűssel(G)  کليلي باس، باس کليل

  Bass-deep voice(E), Basso profondo, Basso profundo(I)  دةنگثکي زؤر گذ.
 Bass drum(E) بازيةکاندا زؤر بةکاردةهثنرثت.دةهؤصي گةورةي باس کة لة باندة سـةر

 Bass singer(E), Baryphonus(L) تراخنواين دةنگي باس.ــس
 Basset horn, Corno de basssetto(I) باس هؤذن، باس کالذنثت کة پثنچ تؤن

  .Cدةگرثتةوة} لة کالذنثتـي/Fتؤين/نزمترة{
 Basse chantante, Basse-taille(F), Basso cantante(I) کة دةنگباسثکي بةرزي بةهثز

 دةبةخشثت.Lyric Cantabile styleچةشنة ئاوازثکي خؤش
 Basse Danse(F) باس ســةما، سـةمايةکي سـث هةنگاوي زياتر هةصبةزين و

 دابةزينة بة هاوياري دةسـتةي کةمانچةژناين دةرباري پاشــاي لة سـةتةکاين شــانزةيةم.
 Basse de hautbois(F) ايي.ناوي دثريين باسـسـوون بة فةذةنس
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 Bass flute(E), Bass flöte(G), Transverse flute(F) بلوثر، باس فلووت،
 يةک ئؤکتاض نزمترة لة دؤ/ي ناوةذاست.

 Bass fiddle, Double bass(E) دبص باس.
 Bassgeige(G), Violoncello(E) ثللؤ.ـضيؤلؤنس

 Bass guitar(E) ليةکاندا زؤر بةکارة.باس گيتار، باس گيتاري کارةبايي کة لة باندة ميل
 Bass horn, Upright serpent(E) تاو.ـباس هؤذن، ئامثري ســةرپثنتـي وةس

 Bass mandoline, Mandocello(E), Bassmandoline(G) .باس ماندؤلني
 Basse récitante(F), Solo bass(E) سـؤصؤ باس.

 Bass oboe(E) ي.باس ئؤبوا کة يةک ئؤکتاض نزمترة لة ئؤبواي ئاساي
  Basse chantante.  Basse-taille, Haute-contre(F) بذوانة/

 Bassetto(I), Small bass viol(E)  باس ضيؤلـي بچووک.
 Bassiste(F), Bass player(E)  باســژةن.

  Basso buffo(I)  خبوثنثت. کانComic partsمةـةخؤشـخوانثک کة بةشباسـ
  Basse chantante.  Basso giusto(I) بذوانة/

  Basso ostinato(I), Ground bass(E) ثکي توند.ـبناخة باس، باس
ببثتةوة لةکاتثکدا بةشي ســةرةوة بةردةوامبثت. Repeatهثصي باس ياخود منوونةيةک ذةپات

و  Contrapuntalنتاصوپاريلؤدي جؤراجنؤر و کاپثکردين کؤنتية بؤ مFoundationبناخةباس مةزرا
  ن کة وةک نيگارثکي زةخرةفةيي لة سـةماي شـاکؤن و پاساکاگليادا.ةکاFormووگثـهارمؤنيک، ش

  Bass fundamental(E) بنچينة باس کة پثکهاتووة لة ذةگي ئاکؤرد وةک لة
  }بنچينةية.3/5{ئاکؤرديC, E, Gئاکؤرد} کة هةمان ئاکؤردي E, C, G}3/6ئاکؤردي 

  Basso profondo(I) باسـثکي زؤر قووصي بةهثزي کاريگةر.
  Basson, Basse de cremorne(F), Bassoon(E), Fagotto(I), Fagott(G) فاگوت. وون،سباسـ

کة Curtallذتاصکو پثيدةوترا امثرثکــي هةوايية، ســاآلين سـةتةي شـانزة لة ئينگلترةئمؤزيک 
دروسيت هةية  ةکي{نزيکايةتي، double curtallوون و جووت کةذتاصجؤرثک بووة لة تينؤر باسـســ

  .}باسـسـووين ئثســتادالةگةص 
 Bassoniste(F), Bassoon player(E) باسـسـوونژةن.

 Bassposaune(G), Bass trombone(E) باس تذؤمبؤن، مؤزيک ئامثرثکي هةوايية.
 Bass trompete(I), Bass trumpet(E) باس تذومپثت، مؤزيک ئامثرثکي هةوايية.

 Bass trombone(E), Bassposaune(G) گذترين ســيمي ئامثرةژثدارةکان.باس تذؤمبؤن.
 Bass trumpet(E), Tromba bassa(I) باس تذومپثت.

  Bass tuba(E) ، مؤزيک ئامثرثکي هةوايية.باس تووبا، کؤنتراباس تووبا 
 Bassus(F) يةکثکة لةو کؤذاص مؤزيکانةي دواسـةتةي پانزةم تا کؤتايي سـةتةي شـانزةم

 . نزمترين بةشــة لة دانراوةيةکي پؤليفؤنيدا.Cantus, Altus, Tenor, Bassusکة بريتيبوون لة:ـ 
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 Bass viol, Leg viola(E), Viola da gamba(I) باس کةمانچةي پاداري پثنج ســيم{ژث}ي
 سـةتةي هةضدةم کة لة کصثسـةدا دةژةنرا.

 Bass voice(E), Bass stimme(G) دةنگي باس.
 Basta(I)  بةس، بة ئةندازةيةکي پثويست.

 Carillon.  Baton(E), Bâton(F)کليلي کؤککردين ئامثري کاريللؤن ،باتون
يت ذابةري ئؤرکثســتراوةية کة بة ذةزمثکي هةنداز پةيوةندييةکي ــي بة دةسيت ذاسةةدارئةو دةسک

ةر جووصةدةســيت ئةو ــمؤزيکهونةري و گياين دةهثنثتة کايةوة تاکو ژةنياران و کؤذاص لةس
  بکةن.کارةهونةرةکةيان جثبةجث 

 Bâton(F), Breve, Double whole note(E)  باتؤن، دةبص تؤين تةواو. 
  Battaglia(I)  پارچة مؤزيکثکي جةنگي کة گوزارة لة ذووداوثکي مثژوويي بکات، ئةويش

  .اج و نةقاذةــن و ئامثري وةک شــةيپوور و سبة هاوياري بة دةنگي زوآلصي جةنگاوةرا
  Battement(F), Battimento(I), Beat, Trill(E)  ذازانةوة و ئاذايشکردين

  ةتةي هةضدةم لة وآليت فةذةنســادا باوبووة.ـاآلين سـچةند نؤتةي پارچة مؤزيکثک کة لة س
  Battendo(I), Striking(E), Tapageur, Assénant(F)  لثدان، پياکثشان.

  Battendo forte le mani(I), Clapping hands loudly(E)  چةپصةلثدان بةدةنگي بةرز.
  Batterie(F), Battery(E)  ســوپادا بةکاردةهثنرثت. لةنثوذةزمةدةنگي تةپص لثدان، زياتر 

  Battre á deux temps(F)  ثکدا.Barدوو جار لثدان لة باذ
  Battuta(I), Bar(E), Misura(F), Measure(E)  پثوانگ، مازؤر، باذ

  Battute(I), Bar, Measure, Beat, Rhythm(E)  لثدان، ذةزم.
  
  
  
 
  

  Bauernleier(G), Bawren Lyra(G), Hurdy-Gurdy  جؤرة مؤزيک ئامثرثکي چوارســيمة
ةر ذوويةيت، بة باداين ــثکي بة ژثريةوة بةستراوة و چةند تؤنة دوگمةيةکيش لةسhandleدةسک

 ةر دوگمةکان دةنگي لثوةذا پةيدادةبثت.ــدةسکةکة و پةجنةدانان لةس
 Beantwortung(G), Answer in fugue(E) بةرسـض لة فيوگة.

 Bearbeitet(G), Arranged(E) .ذثکخراو، ئاهةنگســازکراو
 Beat, Rhythmic pulse(E) پرتة ذةزم لة پارچةيةکي مؤزيکدا، لثدان،

ذةزمي پثدةگرثت، چةند جؤرة ئؤذنامثنتثکي کة ي Batonةصةي دةسـيت ذابةر ياخود ئةو دةسکجوو
 کات.بMordentي وةک مؤردانتمؤزيکايي کة فرؤزة لة منوونةيةک
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 Beating reed(E) ذيشةي لثدان، بةو مؤزيکئامثرة هةواييانة دةکرثت کة زمانة(ذيشة)يان
هةية و بة تةســککردنةوةي ذووي ذيشــةکة لةگةص ئةو ذووةي لةســةري بةندة و بة فووپياکردنــي 

  دةنگثکي لثوةذا دةردةچثت. لةرة
 Beaucoup(F), Much(E) زؤر، فرة.

 Bebend, Bebung(G), Tremolo(I), Trembling(E) لةراندنةوةي ژثـيةکان بة سةري پةجنة،
  Tremolo .بذوانة/Clavichordدةنگدانةوةي ئامثري کالضيکؤرد

 Bec(F), Becco(I), Mouthpiece(E) دةم، مةبةست لةو ئامثرة مؤزيکانةيةپيک، بةشة
  ....فالجيولثت ، کالذنثت وRecorderذثکؤردةرکة بة هةواي دةم دةنگي لثوةذا دةردةچثت وةک 

  Becco polacco(I), Large bagpipe(E) مةشـکةناي گةورة.
  Bécarre (F), Bequadro(I), Natural sign, Quadrat(E) يت.ـ، تؤين ســروش /  هيماي بيکار

 Becken(G), Cymbal(E) سـيمباص کة ئامثرثکي ذةزميية، {سـةنج}.
 Beckflöte(G), Recorder(E) ئامثري ذيکؤردةر.

 Bedächtig(G), Careful & Unhurried(E) بةئاگايي.
 Bedautend(G), Cosiderable(E) بايةخـپثدارو.

 Bedeckt(G), Muffled(E) کپيو، دةنگکپکردين ئامثرة تةپصيةکان.
 Beffando(I) بة خؤمشة و گاصتةوة.

 Beffardo(I) خؤمشةئامثز.
 Beffeggando(I) خؤمشة و گاصتةپثکردن.

  Begeistert(G), Enthused(E), Mordue(F) ووربوون.ـئازؤر، س
 Begleitung(G), Accompaniment(E) هاوياريي.

  لةاليةن تاکة ژةنيارثکةوة و ئامثريکيتر يان ئؤرکثسترا هاوياري بکات. ژةنيين پارچةمؤزيکثک
 Behaglich(G), Agreeably, Easily(E) ةندانة.ـاين، پةسـئاس

 Behend(G), Nimble(E), Agile(F) چاپووک و لثهاتوو. ؤخ،ـش
 Beherzt(G), Encouraging(E) هاندان.

 Beide(G), Both(E), Tous(F) هةردووک.
 Beide hände(G), Both hands(E) هةردوو دةست.

 Beinahe(G), Behind, Almost(E) لةتةک، لةتةنيشت، بةزؤري.
 Beispiel(G), Example(E,F) منوونة.

 Mordent. Beisser(G)انة/بذو
 Beizeichen(G) هتد.کار و ....ي دةنگؤذيين وةک دثز و بيمؤص و بثماهث

 Bel Canto(I), Beautiful song(E) بثل کانتؤ، ســتراين جوان و ناســک.
جؤرة سـترانثکي ئيتاليايي سـةتةکاين هةضدة و هةژدةم، ذؤژانيکي گةشـي هونةري ئاواز و سـتراين 

و چةشــين Lyrical styleوو کة ئةم چةشـنة سـترانة ئاوثزابوو بة چةشـين شــةيداييئيتاليايي ب
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ي ســةتةي نؤزدةم. تاکو ئثســتايش ئةو چةشنة ئاوازة لةنثو Declamatory styleوتاربثژيي
  ـهونةري ئيتاليادا باوة، لةو سـترانانةي کة لةم چةشـنةية و گةشـةي پثدراوة بريتني لة:

Melisma, Divisions, Fioritura, Coloratura   
 Belebend(G), Animating(E), Animant(F) بةجؤشبوون.

 Belebt(G), Animated(E), Anima, Animée(F) بةجؤش.
 Belebter(G), More animated(E) تر.ـبةجؤش

 Bell(E,F,G,I) دةمثکي پاين لوولةيةکي وةک لوولةي ئامثري تذومپثت. زةنگ، زةنگي کصيسة کة
  Bell Gamba, Bell Harp, Bell Lyra, Bell Machineؤرثکي هةية لةوانةيش:ـچةند ج

  Bell Anthem(E) ســروودثکي ئايينية کة بة ئامثري زةنگ بةئةجنامدةدرثت. ســروودي زةنگ،
 Bellicoso(I), Warlike(E) زةنگي جةنگ.

 Belustigend(G), Amusing(E) خةندة و خؤشــي.
 Belly(E) ةنتوور کة ســيمةکاين لةسةرة .ـةژثدارةکاين وةک ستةختةذووي سـةرةوةي ئامثر

 Bémol(F), Bémolle(I), Flat(E) ، پانؤک، دةنگ نزمکردنةوة بة ئةندازةي نيوتؤن. /bبيمؤص
 Bémoliser(F), Bemollizzare(I) داناين بيمؤص لةپثش نؤتةيةکدا.

 Ben(E), Bene(I), Bien(F), Gut(G) باش، نثک.
  Ben articolato(I), Bien articolé(F),Well articulate(E) اش ذةوان.خؤش شــثوا، ب

 Bene(I), Well, Much(E), Rudement, Beaucoup(F) باش، زؤر.
  Benedicamus Domino(I) دروود و نزاي پةرسـتنگار{کايت پةرســنت}بةکؤمةص لة کصيسـةي

  ذؤمان ـ کاتؤليکدا.
  Benedictus(L), Blessed(E)  دا.Massة لة کؤنوثژSanctusپريؤزکراو، دووةم بةشي سـانکتؤس

بةرةکةختوازتن لةاليةن خودث/وة، نزا و پاذانةوةيةکي تايبةتيية بؤ خودث کة ذؤز و پريؤزي خؤي 
  ةسـةر پارســاياين.بذژثنثت ب

 Bene pronunziato(I), Clearly pronounced(E) بةذةوان گؤکراو.
 Ben ritmato, Ben marcato(I), With well rhythm(E) انداين ذةزم.ـباش نيش  به

 Ben sostenuto, Ben tenuto(I), Well sustained(E) باش درثژةپثدراو،
 ي کردن.ـباش بةهثزکردن و پذکثش

 Beneplacito, Beneplacimento(I) باش ئاکام .
 Ben Legato(I), Well tie(E) سـتة.باش بة

 Béquarre(F), Bequadro, Biquadro(I), Natural(E) و نة بيمؤص. بثکار، تؤنثکي نة دثز
 Bequem(G), Comfortable(E) پؤذاو، ئاســودة.

 Berceuse(F), Lullaby, Cradle Song(E) ســتراين اليةالية، نةک هةر بةتةنيا بةصکو بة
  تري وةک پيانؤ. هاوياري ئامثراين

 Bereite vor(G), Prepare, Make ready(E) ئامادةبکرثت.
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 Bereits(G), Already, Previously(E) پثشــتر.زووتر، 
 Bergerette(F), Pastoral song(E) تراين شــواين ياخود الدثيي.ـس

 Bernesco(I) خةندةدار.

 Besetzung(G), Instrumentation(E) ئامثراندن.
 Beschleunigen(G) شــةتاو.

 Beseelt(G) بژثو.
 Bestenigar(Ar,Fa,Kr, Tr)  ســـکثصي بةرزبوونةوةي لقثکة لة دةســگاي سـثگا. بةســتةنيــگار،

ر ، ذةگةزي ســةبا لةسة}عوراقراک{ئالة:ـ ذةگةزي ســثگاي ســياين لةســةر پلةتؤين  پثکهاتووة
 خوارةوةيشي پثکهاتووة لة ذةگةزي ذاست لةسةر پلةتؤين ذاست.پلةتؤين دووگا. ســکثصي هاتنة

  
  
  
 

 Bestimmt(G), Decided(E), Décida(F) ادا، هةروةهStyleبذياردراو لة چةشن
 ثکي مؤزيکدا کة دةبثت دياربثت.Scoreونثک کاريپثدةکرثت لة بابةتوبؤ هثصةســت
 Betend(G), Praying(E), Priant(F) نوثژکردن.

 Betonend, Betont(G), Streesed, Accentuation(E) پةســت، جةختکردن.
 Betrübniss(G), Sorrow(E), Diuleur(F) ، مةخابن. بةداخ

 Betrübt(G), Saddened(E) نيگةران، زوير.
 Beyt(Kr)  ؤردييةبةيت...وشةيةکي زؤر هةرة دثريين ک بةيت، ســروود.

پثدةچثت کة بةآلم  دياريبکرثت. ثکي مؤزيکايي سةرهةصداينکة تاذادةيةک ئاستةمة وةک ئاواز
ياخود  ســـروود بةماناية ک ي ســانسکريتيداGeetلةگةص وشـةي گيت /Beytبةيت ةوشةيذيشـ

يةکي يادة و ذةوانـهةوايةکي س ثوةــ، واتة ســروودثکي ئاييين بةشخزمايةيت هةبثتدثت  ستران
ي  -بة -پثشگري ة پةند و پةيضي بةمانا و هةنداز.ســاکاري پذ ل و ادةـتانثکي سـتواوة لة چامةداس

لة زواين لةم شثوةية ةي زؤر منوون وةک وشةيةکي ئاوةصناو. Begeetبةگيتچؤتةسةر و بؤتة 
کورديدا هةية وةک وشةي ســؤز، هثز، ذثز، نرخ...کة دةبنة بةســؤز، بةهثز، بةذثز، بةنرخ...هتد. 

دةگةيةنثت. بةآلم بةدرثژايي  چةمکي وشةکة وةک زاراوةيةک بة سروودکردين چامةداســتان
ةي ـوواوة بة دواوشــتيايدا س وةک پثداويسـتييةکي ژيان پييت گـ ذؤژگار و خؤنوثکردنةوةي زوان

  .داةر زواين کورديـةن خؤي شــريينکرد لةسـوةک زاراوةيةکي زيندووي بژثوي ذةس بةيت
تييةک هةية دةبثت بزانرثت کة ئةويش:ـ ئةگةر چاوثک بة مثژووي مؤزيکي ميللةتة ـبةآلم ذاس

ةکةوثت کة سةرةتاي دثرينةکاين وةک ناوچة پانوبةرينةکاين هيندؤچني/دا خبشثنني، بؤماندةرد
 ...بووندا يني لةگةص گةذان بةدواـبةزم و هةنداز و زؤر نةخش ثوةيةکيـةرهةصداين ئاواز بةشـس

خودي مرؤض خؤي بووة، واتة چؤنيةيت بوون و ئافراندين لةم گةردوونةدا تاکو گةيشتؤتة ئةو باوةذي 
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ة، گةيشتؤتة ئةو باوةذةي کة ئةفراندوو کة کردگارثک هةية ئةم گةردوونةي بة زيندة و نازيندةوة
چاکة هةية و خراپة هةية و هةموويشـي پةيوةندي ذاسـتةوخؤي بةو کردگارةوةية کة هةر ميللةتة بة 

يدا هاوار و هاناي بؤ دةبات، وةک ناوي خودث{لةنثو ئايينزوان کةسايةيت خؤي لة چثوةيةکي 
و ستايشکردن...چةندين  ودث و سوپاسئثزدياندا}، ئاهؤرا{لةنثو زاردةشتياندا}. جا بؤ ذازيکردين خ

بةند و پةند و بةزم لة بةرگي ئاوازدا بؤ ذثکخراوة.ئةم چةشن و شثوازة لة کورديدا بة زاراوةي بةيت 
يندؤسيةکان و ئثزديةکان و گوزارةي پثکراوة. بؤ ذاسيت ئةم لثکدانةوةيةيش سروودة ه

انة. بةآلم گؤذانکاري چةرخي ذؤژگار ةييةکـروودة کصثسـيش سيةکان و عيربيةکان و دوايزاردةشـت
ثوةي ئاييين شثوةي ـبةرةبةرة ئةو سروودانةي هةصذژانة ناو ژياين دونياييةوة، واتة جگةلة ش

دونياييشي لةخؤگرت وةک سـةردةمي ئثستا کة لةنثو ژياين کوردةواريدا بة چةندين چةشن و جؤر 
   :ـکة زؤر باون انةيشبةيت لةو ،راوةبةييت ذووداوثک ســازثن بةناويدةبيستني و دةيـبينني و 

، }Hore. هؤرة{بذوانة}Ĥeyran}، حةيران و حةيرانؤک{بذوانةLawkبةييت الوک و الوژة{بذوانة
  }.... .Syacamaneسـياوجامانة{بذوانةموور، 
 Beyat(Ar, Fa, Kr, Tr) بةيات.

  دصم بؤ زوصف ذوي جانانة ئةگري            مناصة بؤ گوص و ذثحانة ئةگري
  :عةلــي مةردانبثخود، بةدةنگي  

يةکاين مؤزيکي کوردية، زؤر ئاوازي فؤصکلؤري و ميللي و ةرةکـگاسـدةســگاي بةيات....لة دةس
گةلةک ئاوازي دانراوي هونةرمةندان دةچنةوةسةر ئةم دةســگاية، بوارثکي بةربآلوي هةية لة 

وةک سةفةر کوردي  ي}Formفؤرم{و شثووگ Derivativeمؤزيک و ستراين کورديدا. زؤر لثذشتة
کة  لةسةر هةصبةستراوةمانة....ي جاوران و حةيرانؤک و هؤرة و ســياو ئؤرفة و باجآلن و الوک و حةي

  ئةمانة دادةنرثن بة ئاوازة زؤر دثرينةکان لة کؤمةصگاي کوردةواريدا. 
وشــةي ثت هةر لةسـةر چاووگةـدةش....بةيات وشةييةوةيذا ـتهةر لةم ذةسةنايةيت و دثرينث

روودي يادکردنةوة ـبةيت/ةوةذا کةوتبثتةوة کة ئةميش تةواوکةري وشةگوزارةي بةيتة تاکو ماناي س
ببةخشــثت. لة ئاضثســتادا بة ئةييات و ئةيات هاتووة کة بةماناي ياد و و مةراقخواردن بؤ ذووداوثک 

لةم بازنةيةدا  يات/يش کة هةرةي بةـبري دثت، ئةياگار بةماناي يادگار دثت، جا دةشثت وش
لثکدانةوةيةکي کةمثک البةال، ئةويش چذيين  واتةوة هةمان چةمک ببةخشــثت بةآلم بةگذخب

ثوةيةکي وةها کة بة ذةهاکردين ژثيةکاين قوذگ و بة لةرينةوةيان کة چريکةيةکي کاريگةر و ـبةش
انةي وةها ي تراژيدات. ياخود بصثني دميةنثکؤزي وا بنوثنثت گوزارة لةو ذووداو و بارودؤخة بکـبةس

منايانبکات کة گوزارة لة کارةساتثکي زؤر گةورة بکات، وةک يادکردنةوةي کةساين زؤر ناودار کة 
ؤزناک و ـشـوثين لة ناخي خةصکدا بةجثهثشتبثت و کةسثکي دةنگخؤش و نةواگر بة هةوايةک زؤر س

لة زگار و مةراق و خةموخةفةتة دصگوشــاد، بة چةند بةيتثکي زؤر ساکار و هةنداز گوزارة لةو يادة پذ 
ا ذؤحيةيت دةسگاکة دا گةر لة ذووي چةش و هةستونةسيت هونةرييةوةذـتيشـبکات. جا لة ذاس

ةکةوثت کة تا چ ذادةيةک دميةنثکي تراژيديانة منانياندةکات. بؤية دةبينني کة ؤنينةوة دةرد
  ذا وةرگرتووة.رؤ{ئيلهام}يان لةم دةســگايةوةـزؤرينةي ئةو ئاوازة کورديانة س
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لة هةندثک ناوچةي دؤصي زةنگنةي دةوروبةري گةرميان بة دةســگاي ئايئاي ناودةبرثت کة ئةم 
ؤزيکي زؤر تايبةيت هةية، سـؤزةکةيشي بةئةندازةيةکي وةهاية کة هةصدةگرثت ـنةيان سـچةش

واريش تيشدا بارودؤخي ژياين کوردةـذاس ؤزي ئافرةت. جا لةـبگوجنثت بؤ دةنگي ناســکو بةس
ةردا هاتووة ـبةسلث ئةوةندة نةهامةيت و جةرگسووتاين دايکان و جوانةمةرگبووين ذؤصةي ئازاي واي 

تنة ـنة دةســگائاوازثکي تايبةت و ناوثکي لةبار بؤ ئةو دانيشـچةش ينوزاري ئافرةتان بةـکة کؤذي ش
تةواوي هةبثت بؤي  ثک چثژ و هةسـتثکي مؤزيکيـماوةية بکات. کةسـکة قةتيسـگوزارة لةو بةرةنس

 بةئةگةر دةردةکةوثت کة زياتر لةبارة بؤ دةنگي ئافرةت. لةبةرئةوة دةشثت دةســگاي بةيات 
ي ســلثماين بة دةســگاي گاي ئايـئاي. لة ناوچةبوترثت دةســدةنگي ئافرةت ببثژرثت پثي

  ش ناسراوة. باجآلن/يئايئاي دةضةري بة  و خانةقنيمةندةيل و ناوچةي  و}Sefer{بذوانةةفةرـس
لة:ـ ذةگةزي بةيات لةسـةر  کثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووةبةيات...دةسـگايةکي ســةرةکية. سـ

ي پثکهاتووة لة:ـ ـةر پلةتؤين نةوا. سـکثصي هاتنةخوارةيشـپلةتؤين دووگا، ذةگةزي نةهاوةند لةس
  حوسثين،ذةگةزي کورد لةسـةر پلةتؤين 

  پلةتؤين چوارگا،ذةگةزي ئةجةم لةسةر 
  سـيانيي لةسةر پلةتؤينذةگةزي سثگاي 

  ســثگا.
 
 
  

  بثخود، بة دةنگي:علي مةردان  دصم بؤ زوصف ذوي جانانة ئةگري          مناصة بؤ گوص و ذثحانة ئةگري
و  Leading noteلة مؤزيکي خؤراواييدا سـکثصي بة ماينةر هارمؤنيک دةچثت{بةبث نؤتــنما

  پلة}.4/1دازةيش بة ئةنـکةمبوونةوةي پلةتؤين دووةمي
 Beyati Bacĺan(Kr)  ،ثووگثکي دةســگاي بةياتةـبةيايت باجآلن ياخود ئايئايي باجآلن، ش

بگرثت. بةخؤوة  باجآلنتايبةمتةندي  ةيت کةچذينةکةي ينــو چةش الوژةلة تةنيا جياوازييةکةي 
  :ـيةدا باوةلةو ناوچةکة {بة دةنگي سـةيد فةتاحي جةباري}ي لةو ئايئاية سؤزثکةمنوونةئةمةيش 

  وادةي بادةي ناب سؤ بو قةرقةفةن
  دةنگ زايةصةي دايةرة و دةفةن.
  لة گشت ديارث تةجةالي تؤرةن

  فيتنة گريةودار قةتصم مةنسورةن.
  مةيةن مةي شةوقةن موعبةتةن مةيلةن

  خومان لةب ذثزةن پياآلن کيلةن.
  تةوةوئاي سـاقي دةخيل وةي سـبو

  تةوة.ووةي بادةي گوص ذةنگ چون ياقو
  رةوث بةزمثـبث با بنؤشني خوس
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  چةين هةسيت دا بکةرين ذةزمث.
  ني جامث پةيکامثـبث با بنؤش

  اکن بؤ لة دةرد گشت ئثش و زامث.ـس
  ودمةمن بؤــم سـث بدةن پثـجام

  باعيسي نةجات قةيد و بةندم بؤ.
  جامث وثنةي جام بةمهةن وةکام بؤ

  ق جام بؤ.ـهةم بةحس حةديس هةم عةش
  ةنگ دص نةوازةوةموتريب تؤش وةي چ

  وةي سةداي شريين خؤش ئاوازةوة.
  موغةنيش وةدةنگ ئةو قانونةوة

  وةو سةداي نةغمةي ئةرغةنونةوة.
  فةنا فيالهان مةست دص ئاگاه
  وةحةق وةوانني ايين ئةنةصآل.

  ةرمةست گيان فيداي گيانانـذةنان س
  عةينةحلةق چون زيکر زاهيد مةوانان.

  Beyati Zend(Kr), Beyati Turk(Ar,Fa, Tr)  بةيايت زةند، بةيايت تورک، 
هاتووة کة بةماناي زانني دثت، واتة زانني لة پةندةکاين Zantiوشةي زةند لة ئاضثســتادا بة زةنيت

يدا /ةوة هاتووة کة لة کوردZanوشةکةيش لة زان اضة و لثکدانةوة دةگةيةنثت. ذيشةکة ذ ئاضثسـتا
اناي هؤز ياخود هثز و مةزن هاتووة کة دةشثت جاريشدا بةم ذةگي وشةي زانني/ة. لة هةندثك

لةاليةکي تريشةوة ناوي خثصثکي  ي هثز و گةورةييش لثکبدرثتةوة.ـونبؤصوشةي هؤز لثرةدا بة س
ناوچةکاين دؤصي زةنگةنة و تا  يئةمانة زؤر پةذاگةندة کة بةشثکن لة هؤزي لةک و لوذ. کوردة

ز 1794-1754. کةرميخاين زةند لة ســاصةکاينبوون سةر ناوچةکاين کرماشــان و لوذســتان دةچثتةوة
ةرانسةري ئثراين ئثســتاي دةکرد، بةآلم قاجاريةکان لة ـي زةند فةرمانذاين سـدةوصةت بةناوي

حمةمةدخاين قاجار زؤر دذندانة و بثبةزةييانة کةوتنة کوشنت و تةفروتووناکردين نةک  سةردةمي ئاغا
ةوتنة تاآلنکردن و ذاوناين خثصي زةند، ئيتر ئاوا بةم شثوةية و خزموخوثشــي بةصکو ک هةر بنةماصة

بةشةکانيتري کوردســتان و تثيدا  ؤؤرينةيان لةتاو گياين خؤيان هةآلتن بپةذاگةندةبوون، ز
ورتة ک بةشچاوی و ثه پدەخاتنه تراژيدييه ةو دميةلی خانی زەند/ی شاعري ئةلوتف عنيشتةجثبوون. 

گی جاف، ةب مهیةن فةسةر خواستی حةسةدةکات. جا ل زةند ينکةرميخای ةفرؤزک ثهةصبةســت
   ت:ـثرموةر زوانی کوردی و دەفةس ةوەتاذثوە وەرگةفارسي/ي ةلی ةمة ئخودی شاعريثبوانشاد ةذ

  ي منة، هةرچي موصکتم خوداسـةندت لة دةسـ
  نةپياوة و نة ژنةوا ةک و تةرةســـــةيةدات ب

  باکم ئةي بثلةم گةردشـــي چةرخة تثنةگةيي
  .وةکوو يةک لة کنة ةنتشــري لثدةر و دةفز
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بثت...دةشثت هةواي ئةم دةســگاية گوزارکردن بثت لة شرؤضةکردين دةسگاي  بةهةرچؤنثک
کةيدا لة خثصي زةندةوة کةوبثتةوة. ةربةخؤتر، ياخود دةشثت هةر بةناوةـکي سســکثصثبةيات بة 

ةو ئ يةوزارةيش لةو کارةساتة تراژيدييو گ ينان و کؤچةريان بثتـپثدةچثت کزةنةواي دةوارنش
لة ناوچةکاين کوردستاين . کة بةسةرياندا هات کوشنت و تةفروتووناکردن و هةآلتنة بکاتسةردةمي 

  دانراوة.مؤزيک دةســگايةکي سةربةخؤ وةک  داخؤرةآلت
ئثران لة  دةمارگري ي نةشازيثکدةنگقةصةم و  چةنداآلين سةدةي بيستةمدا ـبةداخةوة لة سةرةتاي س

هةر لة  ة،بةآلم ئةوةي جثي خؤشبةختيگؤذي.  و ناوي دةســگاکةيان بة بةيايت تورک نپةيدابوو
  لة ذؤحيدا ماوة. دةردةکةوثت کة ذةسةنثيت کوردي بةرامةکةيةوةذاچثژ و و مورگ و  ؤزــس

 وةک يتثدابثت و گوث بؤ لةو نةواخؤشانةتوچثژي هونةري ــهةر گوثبيســتثکي هونةردؤســت هةس
تا کة لبکات بؤيدةردةکةوثت ـش غةري کوردســتاينـةيد عةيل ئةسـس زةردي خةزان/ي يارغةزال،

 .ذةنگي داوةتةوة ئةم دةســگاية لة هونةري مؤزيکي کورديدامؤرگي يةک ذادةچ 
 .}Chwarga{بذوانةهةر هةمان سکثصي چوارگاية…تورک ، ياخود بةيايتبةياتى زةند

  دثـنث         باصي پذســام و ناســؤري دثــنثکة شةو هات پةردةي تاريکي    
  زامدار، بةدةنگي:علي مةردان  

 Bewegt(G), Motion(E) بزاض يان لة هةستةوة ياخود کارتثکراو بثت.
 Bewegung(G) ةند، تاوگريي.ـذادةي بزاض و خثرايي، جؤش

 Bezug(G), Hair(E) ي کةمانچة.Bowوانةـازکردين کـپســک، ياص ، موو بؤ س
 Bichord(E) وت ژث، بةتايبةيت دوو ژث بؤ هةر نؤتةيةک.جو

 Bicinium(L) تراخنوثين دووقؤصي ســازکرابثت،ـئاوازثک بؤ دوو س
 ئةم چةشــنة ئاوازة لة ســاصةکاين ســةتةي شــانزةمدا زؤر باوبووة.

 Bien(F), Well, Very(E) باش، فرة.
 Bimodality(E) اتدا.گاي مؤزيکايي جياواز لةيةک کبةکارهثناين دوو دةسـ

 Binaire rhythme(F), Double rhythm(E) دةبص ذةزم.
 Binaire croches(F), Even quavers, Even eighth notes(E) جووت کذؤش.

 Binary, Dual, Two parts(E) دوان، دوو پارت.
  Binaural, Both ears(E) بة هةردوو گوث.

 Binary form(E), Forme binaire(F) دوو اليي، فـؤرمي دوو ذوويي، وگيشـثو
واليي ود شــثوگيو Simple binary form:ـ دوو اليي ســادةر هةية کة بريتني لة شــثووگدوو جؤ

دا Clefانةدا هاوجياوازية لة کليلوگةرةکي لةم شــثوـ، مةبةسيت سCompound binary formةصپثک
  کة لة دوو اليي ســادةدا دوو بةشة:ـ 

دا و پاشـــان دةوازثتة دةنگةواري Tonicتؤنــپثکردين لة دةنگةواري پايةبةشــي يةکةم:ـ دةسـ
دةبثتة کليلي ســؤص Majorمثجةر/ يC-Clefکة دةبثتة کليلثکي نوث، واتةکليلي دؤ/Dominantزاص

  ، C-Minorيش دةبثتة دؤ/ي ماينةر/A-Minorو ال/ي ماينةر/ G-Clefمثجةر/
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و دةگةذثتةوة بؤ کليلي پثشــني، واتة لة کليلي ســؤص  پثدةکاتـبةشي دووةم:ـ بة کليلي نوث دةس
و دؤ ماينةر/يش دةگةذثتةوة بؤ ال ماينةر. شــثوةي دواليي پثکةص  C/مثجةر دةگةذثتةوة بؤ کليلي دؤ

ثوةســادةکةية و کؤکراوةتةوة کة لة بةشي ــکة يةکةم شثوةجووصة/يشي پثدةوترثت پةرةپثدراوي ش
ةکةوة دووردةکةوثتةو، بةشي دووةميانيشي Original keyيلة بنةذةتيةکةميدا کؤتايي دثت لة کل

  ذثتةوة بؤ هةمان کليلي پثشــيين. هةر بة هةمان دوورکةوتنةوة دةذوات و پاشان دةگة
 Sonata formئةم چةشــنةيان کة زياتر لة دةقة ســـؤناتاييةکاندا دةبينرثتةوة بة ســـؤناتا شــــثوة

  ناسراوة. 
 Bind, Tie(E), Legamento(I) ئةو کةوانةهثصةي دوو نؤت بةيةکةوة ـتة،بةند، پةيوةسـ

 ئةو هثصةکةوانةي دوو نؤت بةيةکةوة دةبةندثنثت و دةبنة يةک. .دةبةندثنثت
 
 

 Slur. Bindebogen(G), Ligature(E)کةواين پةيوةست، بذوانة/
  Syncopation. Bindung(G)بذوانة/

 Biquadro(I), Syncopation with bequadro(E) وة.بيکوادرؤ، سـينکؤپثن بة بيکواردؤ/
 .Béquarreبذوانة/

 Bis(F), Encore(E), Ancora(I) کردنةوةي ذستةمؤزيکثک.دوو بارة، جارثکيتر، ذةپات
 Bis(G), until(E), Jusqu'à(F) هةتاکو، تا شوثين ديايکراو.

 Bisbigliando(I), Whispering, Soft tremolo on harp(E) جووآلنديننةرمةةکردن، سـؤس
  ةر ژثيةکاين هارپ.ـپةجنةکان بةخثرايي لةس

 Biscroma(I),Biscrome,Triple-Croche(F) ي نؤتةيةکي تةواو32/1
 Bisdiapason(L), Double octave or fifteenth(E) دوو ئؤکتاض ياخود پانزةيةم.

 Bisogna(I), Must, Necessary(E) بايةتة، پثويستة، دةبثت.
 Bis. Bisser(F) بذوانة/

 Bissex(L), Twice six(E) دووجار شــةش، جووتـشةش کة مةبةست لة گيتاري
   جووت شــةش ژث/ية.

 Bis unca(L), Semiquaver(E)  ي نؤتةي تةواو.16/1
 Bis zum schluss(G), Until the end(E)  هةتا کؤتايـي.

 Bittend(G), Enteating(E)  زارين، نزاوپاذانةوة.
  Bizarramente(I), Strangely(E)  ةير.ـبة ذةوتاري س

  Bizarre, Bizarro(I), Strange, Whimsical(E)  ســةير و نةشــاز.
  Blades(E)  گثذثکي سـادةية لةسةر ژثي هارپ بؤ کؤککردين تؤين سروشيت بة نيوةتؤن.

  Blasinstrument(G), Wind instrument(E)  ئامثرة فووپياکةرةکان{هةواييةکان}.
  Blatt(G), Reed(E)  ئامثري کالذنثت و مانةندي. ذيشة، زمانةي
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  Blanche(F), Bianca, Minim(I), Half semibreve, White half note(E)  بالنش.
  

  Blasmusik(G), Blow music(E)  ئامثرة فووپياکةرةکان.
  Bleckmusik(G)  يةکان.Brassمؤزيک ئامثرة هةوايية براس

  Brass.  Blech(G), Sheet metal(E)شـــييتةمادةين وةک براس
  Blech blas instrumente(G), Blow instrument(E)  ئامثرة فووپياکةرة براس/يةکان.

  Bloc de bois(F), Bois(I), Wood block(E) تکراو.ـبلوثري لةدار دروس
  Block(E), Bloquer(F) . ئةو ناواخنة تةختةيةي پشيت ئامثري کةمانچة وPlugســةرةبلوثر

ي لةسـةر بةسـتراوة. جؤرة چةکوشـثکي دةنگ پثهثنةرة لة پيانؤدا. Viol-familyخثزاين ضيؤل
  ةوة.Ballet shoeةري پثآلوي باللثتـپارچةيةکي ذةقة بةس

  Blockflöte(G), Recorder, Fipple flute(E) فلوويت ئينگليزي، کةتةبلوثري زمانةداري
. چةند لوولةيةکي ةکانRecorderذيکؤرد تةيـدةسهةشت کون. لة خثزاين فلووتة کة پثيدةوترثت 

کة دةنگثکي فلووت ئاساي دصنشني 16ftياخود8ft, 4ft, 2ftئؤرگن بةشثوةيةکي هةرةمي و بة درثژي 
 بةخشـي هةية.

 Block chords(E) هةمان دا لةEntire chordکؤردة بلؤکةکان کة تيايدا نؤتةکاين کؤردثکي تةواو
کؤردانة لة مؤزيکي  تبثت. ئةم شـثوةـةي هةصبةسکاتدا بژةنرثن و بةشـثوةيةکي زجنريةييش بناخ

 ةييدا بةکاردةهثنرثت. ـکصثس
 Bloss(G), Mere, Merely(E) تةنيا، نةوةک هةر، هيچيتر.
 Blow(E), Souffler(F) دثت.Improviseسـةرپثـيي بةمانايزاراوةيةکي جاز مؤزيکة کة 

 Bluemel, Bluehmel(G) .ذومپثتلة خثزاين ت کؤين ئاصمانيايية مؤزيک ئامثرثکي هةواييةجؤرة 
 Bluette(F) کؤتايي پارچة مؤزيکثکي درةخشــان و ذازاوةي ســادة.

  twelve-bar. Blues(E)مريکايية، زجنرية کؤردثکي دوانزة باذييةئابلووز، دةنگثکي ذةسةين ئافرؤ
 Blues music(E) مةريکاية کة لة سةردةمانثکي زوودا بة کؤيلةييقولةذةشةکاين ئابلووز مؤزيکي 

ي Rag timeمةريکا ناودةبرثت، ئةمانة مؤزيکي لة چةشين ذاگ تاميهثنرانة جيهاين نوث کة بة ئا
لةدواي نزيکةي  ي ذةزمي/يان وةک کةلتورثکي دثرينيان لةگةص خؤياندا هثنا.Jazzســةما و جاز

 Irvingبةرةبةرة بآلوبوةوة و بايةخي پثدرا. لةسةر دةســـيت مؤزيکزان داز1911ســاصي
Berlinيةکةم باندي بةناوي  ئةلةکســاندةر ذاگ تاميAlexander's Rag time Band  .دامةزراند

  تامان. ـتةي ئثسـتة ئةو ئاسـپاشان بةرةبةرة جاز مؤزيک ذةواجي زؤر بوو تا گةيش
 Blues notes(E) ، پلةکاينFlattened thirdنؤتة بلووزةکان کة پثکهاتوون لة سـثيةمي بيمؤصکراو

پةردةکةي م و جاروبار پثنجةم لة سکثصي مثجةردا. هةر نؤتةيةک ئارةزووي گؤذيين هةبثت بؤ حةوتة
  . Decorationنخؤي بة مةبةسيت ديکؤرث
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  لةسةر ئامثري پيانؤ:ـ Blues بلووزسـکثصةکاين ئةمانةيش چةند منوونةيةکن لة
1.  C Blues scale 

C - Eb - F - Gb - G - Bb – C 
 

2.  G Blues scale 
G - Bb - C - Db - D - F - G 

3. D Blues scale 
D - F - G - Ab - A - C – D 

4.  A Blues scale 
A - C - D - Eb - E - G - A 

5.  E Blues scale 
E - G - A - Bb - B - D - E 

6.  B Blues scale 
B - D - E - F - F# - A – B 

7.  F# and Gb Blues scales 
F# - A - B - C - C# - E - F#  
Gb - A - B - C - Db - E – Gb 

8.  Db and C# Blues scales 
Db - E - Gb - G - Ab - B – Db 
C# - E - F# - G - G# - B - C# 

9.  Ab Blues scale 
Ab - B - Db - D - Eb - Gb – Ab 

10.  Eb Blues scale 
 Eb - Gb - Ab - A - Bb - Db – Eb 

11.  Bb Blues scale 
Bb - Db - Eb - E - F - Ab – Bb 

12.  F Blues scale 
F - Ab - Bb - B - C - Eb – F 

 Blues scale(E), Scala blues(I) سـکثصي بلووز کة سکثصثکي شةش نؤتةية، پثنج نؤتةي
  سـکثص ماينةر پثنجتؤين+پثنجةمي گةسـتوو

Diminished 5thلةسـةر سـکثصي پايةTonic scale.  
  .C, D, E flat, E, F, F sharp, G, A, B flat, Cتووة لة: سـکثصي نؤ نؤتة کة پثکها

  Blur, Blul(Kr), Kurdish shepherd flute(E) .بلوور، بلوول، شـمشـاصي کوردي شـوان
  B-major Key(E), H-dur(G), Si-majeur(F), Si-maggiore(I) .کليلي ســي ـ مثجةر

  
  

 B-major scale(E) سـکثصي سـي ـ مثجةر.
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 B-minor keys(E) کاين سـي ـ ماينةر.کليلة
  
  

 Bobs, Change ringing(E) لثداين زةنگ تايبةت لة کصثسـة بة چةند دةنگثکي جوراجنؤر.
 Bocal(F), Bocca(I) پيکي ئامثرة هةواييةکان، بةشي دةمي ئامثرةهةواييةکان.

 Bocca chuisa(I), Bouché fermée(F), Mit brummstimme(G) دمدمةکردن بة دةنگ،
  وزوزةکردن بة ئامثرةهةواييةکان.

 Boca ridente(I) ئاوازي لثوبةخةندة.
 Boceto(S) هثصکاري پارچةمؤزيکثک بؤ منايان و پيشاندان.

 Bocchino(I) ئةو مؤزيک ئامثرة براس و تةختة فووپياکرانةي دةخرثنة سةر لثو.
 Bodharm(E) بؤدهارم، ئامثري دةف لة قةوارةيةکي مامناوةنديدا.

 Body(E) تةنثک. بةهثزکردين لةرينةوةي دةنگ ئةويش بة بةکارهثناين بةشةکاين
 Boehm flute(E) ز1834بؤيهم فلووت، جؤرة ناي/ثکي کانزا زيو کردةية ســاصي

  .Theobald Boehmلةاليةن فلووتژةين ميونيخ/ئةصمانيايي تيؤباصد بؤيهم
 Boehm system(E) وتژةينبؤ فلو کة دةگةذثتةوة بؤيهمپثذةوي بؤيهم، سـيسـتةمي 

کة تواناي داهثناين لةو ئامثرةدا خسـتةذوو، Theobald Boehmميونيخ/ئةصمانيايي تيؤباصد بؤيهم
و سـيسـتةمة ئاصؤزةي لة داناين Climsyئةويش بة هثناين ئةو جؤرة فلووتة کؤنة بريازنةکراو

ـانبثت بؤ هةصگرتن و داناين ثوةيةکي وةها کة زؤر ئاســو گؤذيين بة سـيسـتةم و شHolesکونةکاين
جيهاين مؤزيکدا  دا زؤر بة فراواين بةFlute Familyپةجنةکان. ئةم داهثنانةي لة خثزاين فلووت

و خثزاين Bassoonونـوسـسو باOboeةر ئامثري ئؤبواـبووة مايةي گؤذانکاري بةسبآلوبووةوة و 
  گلتةرة پةيذةوکرا.زيةوة ئةم سـيسـتةمة لة وآليت ئين1840کالذنثت. لةدواي ســآصي

 Bogen(G), Bow(E) ان نؤتةيک بؤ نؤتةيةکي تر.لةنثو  ئارشــة، کةوان، هثصي پةيوةســتة
 Bogenstrich(G) لثدان. کةوان

 Bobisation, Bocedisation(E) انزةمدا لةاليةنـةتةي شـؤلفثج کة لة سـي سسـيسـتةم
يالبةکاين بةم شثوةي خوارةوة ـدايهثنا و سHubert Waelrantهوبةرت وايلذانتمؤزيکزان 

  .Guidonian syllablesيالبة گويدؤنيةکانــذيزبةندن لةگةص بةراوردکردنيان بة س
  
 
  
  
 Bocal(F), Crook(E) الپ{قوالب}، لوولةيةکي کانزايية جووتذيشي بةستراوةؤک

  ةکةوة.Bassoonي ئامثري باسـسـوونBodyبة تةن
  Bocca(I), Bouche(F), Mouth(E) دةم.
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 Bocca chiusa(I), Bouche fermée(F), Wordless humming(E) ة.ـةمزةمةي بث وشز
Brummstimmen(G) 

 Bocchino(I), Brass instrument mouthpiece(E) ئامثرة براسـة دةمدارةکان.
 Bockhorn(E) بووقي چوارکوين دورستکراو لة شاخي گا ياخود بزن کة بة ئامثري شؤفار دةچثت.

 Bockstriller, Bleat(E), Crier(F) کزةدةنگ.
 Body percussion صپة، تةپة، زرمة... .ـتةن لثدان، دةنگثک لة تةنثکةوة دةرچثت وةک چةپصة، ش
 Bogen(G), Bow, Bind, Slur(E) کةوان{تايبةت بة ئامثرة ژثدارةکان}، کةواين پةيوةست.

 Arpeggione. Bogen-guitarre(G) بذوانة/
 Bogenstrich(G), Bow stroke(E) کةوان لثدان.

 Bohrung(G), Bore of a wind instrument(E) بوذ، کون، کوين ئامثرة هةواييةکان.
 Bios(F), Wood(E) ت لة ئامثرة تةختة فووپياکةرةکانة.ـتةختة، مةبةس

 Shawm. Bombard(E), Pommer(G)اومـي شکي زؤر لة{تؤين تينؤر و باس}ئامثرژمارةية
 Bombard family. Bombardone(I)تةي بؤمباردگةورةترين ژمارة بة دةس

 Bombix(Gr) بؤمبيکس، ئامثري ذيشةدار.
  Bon temps de la measure(F), The accented part of a bar(E) بةشي ئاکسنت لة باذثکدا.

 Bones(E) ةتةي نؤزدةم پثستذةشةکاينـاآلين سـبؤنثس، ئامثرثکي ذةزمي کة ســةرةتا س
دا بؤ بةريتانيا و ئامريکايان هثنا، پثکهاتووة لة دوو پارچة ئثســکي گيانلةبةران لة ئافريکا لةگةص خؤيان

   .Spanish Castanetشـثوةي کاسـتانثيت ئيسـپانيايي 
 Bongoes(E) يي کة دوواينCubaبؤنگؤز، تةپصؤک{تةپصي بچووک}ي کووبا

 تراوة و زياتر بة پةجنةکان لثدةدرثت.ـپثکةوةبةس
  Boogie-Woogie(E) کة Blues piano styleمؤزيکي بلووز پيانؤ شنثکي لةبووگيي ـ ووگيي، چة
زيةوة بووة چةشنثکي زؤر باو و ميللي. لةو ئامثرانةي کة تيايدا 1940اآلينـلة دواي نزيکةي س

بةکاردةهثنرثت يةک پيانؤ ياخود سـث پيانؤ پثکةوة، گيتار. تايبةمتةندي ئةم چةشنة لةوةداية کة 
دةنؤتثنرثت و Quaverبة هةشتيةک نؤتةيي 4/4کان و لةســةر کثشيBasslinesلةســةر هثصةباس

   و کانTrillsللةتريبة دةستةچةپ دةژةنرثت لةکاتثکدا 
  ةکان بةدةستة ذاست Decorationsديکؤراندن

  بةئةجنامدةدرثت ، وةک لةم منوونةيةدا:ـ
 Borioso(I), Snobbish(E) بة شـانوشـةوکةت، خؤمنايي.

  Boriosamente(I) شـکؤمةندي.
 Borre, Borry, Borea(I), Bourée(F,I) سـةمايةکي فةذةنسآيي سـاصةکاين سةتةي هةضدةمة،

سةر کة دةچثتةوةة يBiscaye/ئةسپانيا بةناوي بيسکاياشةي دةگةذثتةوة بؤ سةمايةکي باسکذي
  .2/2کثشي  و جاروباريش لةسةر 4/3،  4/2کثشي 

 Bout(F), End(E), Finire(I) کؤتايي.



ASSAD KARADAGHI -62- MUSIC DICTIONARY 
 

  Boutade(F) ســةماي ســةرپثيي.
  Borrowed chord(E)  کؤردي بارمتةکراو، بةکارهثناين کؤردثک نة دياتؤنيک بثت

  لة کليلثکي جياواز بؤ کارثک.Substitution chord لةبري کؤردثک
  Borrowed division(E) دابةشة بارمتةکراو. زاراوةيةکة

ؤتةي بچووکي نائاســــايي. بؤ منوونة ســـث بکرثت بؤ دوو نـبؤ فرؤزةکردين نؤتةيةک کة دابةش
  ثک.Tripletوةک تريپلثتBlancheخبرثتةســـةر ذةزمي بالنشQuarter notesکذؤش

 Bouchée trompette(F), Muted trumpet(E) تذومپثيت کپـيو.
 Bourdon(E) . نزمة دةنگي بؤري ئؤرگن،Bagpipeکةي ئامثري مةشکةنايـبؤردؤن، مةش

  ئامثري هوردي ـ گوردي. نزمترين ژثي ئامثري عوود، کةمانچة، چثلو و دةبص باس.زرنگانةوة ژثـي 
 Bouzouki, Buzuq(Gr,Tr) بوزوق، بوزوک، ئامثرژثدارثکي ميللي يؤنانيية کة

ي جووت بة Trichordoتاذادةيةک بة ئامثري سـازدةچثت دوو جؤري هةية، يةکثکيان ســــثتار
  .C3 F3 A3 D4 ي جووت بة تؤينTetrachordoتار، ئةويتريان چوارD3/D4 A3 D4 تؤين

 Bow(E), Arc(F) وسةريلة هةردو وصثکي باريکة و بةزؤري ياصي ئةسپ کةکةوان، ئارشــة، شو
بةستراوة و دةخشثنرثت بةسةر ژثيةکاندا، کةواين مؤدثرن لة ذيشاصي نايلؤن دروستدةکرثت. 

وانةي بة خشــاندين کةوان بةسةر ژث/ياندا لثدانثکي تةکنيکية بة کةوان لةســةر ژثي ئامثرثک{ئة
 ^و بة سـةري چةپـي هثماي        دةنگثکي دياريکراو دةردةچثت، بة ســةري ذاست هثماي 

  دياريدةکرثت.
 Bow-arm, Bow-hand(E) باصي کةوان ياخود دةسـتة کةوان کة مةبةست دةسـيت ذاســتة کة

 کةوانةکة هةصدةگرثت.
 Bowed instruments(E), Stromenti da corda(I) ئامثرة ژثدارةکان.

 Bowgrace(E) کةوانــداز مةبةست لة جووآلندين کةوانة بةدةسيت ذاست بةسةر ژث/يةکاندا
  بةشثوةيةکي جوان و هةنداز.

 Bowing(E) کةوانةکردن، خوثندنةوةي نؤتةکان بةپثي ئةو هثمايانةي بةشثوةي کةوانة
  ـکانيان دياريدةکرثت. ئةو زاراوة ئاذاستانةيش بريتني لة:Directionئاماژةيان پثدةدرثت و ئاذاستة

  .کؤمةصة نؤتةيةک بة کةواين تةواو بژةنرثت بةشثوةيةکي نةرم....Legatoلثگاتؤ .1
...کورتة کةوان{نؤتةکان نيوة بن} بؤ سةرةوة و بؤ خوارةوة و بة هثماي Staccatoؤـسـتاکات .2

 رثت.ةر نؤتةکان ئاماژةي پثدةدـ{خاص، پنت}لةسDotدؤت
 .Slurred staccatoخثرايي .هثنانوبردين کةوان ژثدا زؤر بة...Spiccatoؤـسـپيکات .3
کة لةنثوان لثگاتؤ و ستاکاتؤ، بة هثماي هثصثک چ ةيCrossةوة.پةذين...Detachéديتاچث .4

 لةسةر نؤتةکة چ لةژثري نؤتةکة ئاماژةي پثدةدرثت.
ان پياهثناي کةوان، وةک ديتاچث زجنرية نؤتةيةک بةسادةيي و بةجيا بةهةم....Louréلؤورث .5

 ي دةوثت.Slurواية بةآلم ئةميان بةسنت
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ي کةوان لةگةص ئاکسنتثکي Heel.قورس، لثداين جياجيا بة نزيک پاژنة...Marcatoمارکاتؤ .6
 .Pressed accentپةسـتيو

 .Slurred Staccatoبةســنت ستاکاتؤنوبردين سةري کةوانةکة بة ..هثنا..Jetéجةتـث .7
 ...زؤر خثرا هثنانوبردين کةوان بؤ سةرةوة و بؤ خوارةوة.Tremoloترميؤلؤ .8
 بةکارهثناين بةشي سةرةوةي کةوانةکة بةرةوخوارةوة.....Col legnoکؤل لثگنؤ .9

ر ژثيةکان بؤ هثناين ي ژثBridge...بردين کةوانةکة نزيک بة پردPonticelloپؤنتيشثللؤ .10
 دةنگثکي کز.

دا{ئةو شوثنةي Fingerboardةکة بةسـةر دةسکپيابردين کةوان....Sul tastoسـول تاسـتؤ .11
 .Hazyپةجنةکاين لةسةر دادةنرثت}بؤ هثناين دةنگثکي تةنگ و تةمني

.پيابردين کةوانةکة نزيک بة دةسکةکةدا بؤ هثناين دةنگثکي وةک ...Flautandoفالوتاندؤ .12
 ئامثري فلووت.

بؤ نؤتةيةکيـتر، بة خليسکاندن لة نؤتةيةکةوة ....Glissando or portamentoگليساندؤ .13
 هثماي هثصثک لةنثوان نؤتةکاندا ئاماژةي پثدةدرثت.

ةر هةر ـؤص، دةشثت لةسـةر ژثي سـژةنيي نؤتةکان لةس....Sul Gؤص/ـةر تؤين سـلةس .14
 ...وةهةروةها.Sul Aتربثت وةک لةسـةر تؤين ال/ژثيةکي 

 Bpm .، لثدان لة خولةکثکدا بؤ پثواين تثمپؤBeats per minuteکورتکراوةي/
 B. B quadratum, B quadrum(L), Note B-natural(E)سـروشـتة تؤين سـي/

 Braccio(I), Of the arm(E)  ان و ژثرچةناگة.ـةرشـداناين ئةو ئامثرانةي دةخرثتةس
 Bras(F), Arm(E)  باص، باســک.

  Brass, Bronze(E)  ني.ـتةي براس پثکهاتوو لة کانزاي مس و خارسـداذش
  Brass band(E)  تةي براسـتکراوةکان لة داذشـي ئامثرة هةوايية دروسبراس باند، باند

  مپثت، تذؤمبؤن.... .ذوبا، تووةک تو ةيان نيةـکة ذيش
 Bratsche(G), Viola(E)  ال، کةمانچةي ئاصتؤ.ضيؤ
  Brace(E), Graffa(I)  ونةهثص بؤ لثکداين دوو سکثصوتسـ

  ]. بة هثماي ياخود }لةژثر يةکتردا بة هثماي
  
  
  Bratschenschlüssel(G), Viola clef, Alto clef(E)  . ال، کليلي ئاصتؤيلي ضيؤکل

  Broutlied(G), Bridal song(E)  ســتراين زةماوةند.
  Bravo, Bravissimo(I), Brave, Well done(E)  نةبةرد، ئافةرين.

  Bravoure(F), Bravour(G), Bravura(I), Skill(E)  نةبةردي.
  Break(E)  ، گؤذيينةدا بةکار Jazzکة لة جازBrief candanzaسدةنجؤرثک لة کورتة کا
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تر وةک تينؤر، ســــؤپرانؤ، ئاصتؤ بةآلم باس نيةيت. هةصوثستةيةک دةنگةوارثک بؤ دةنگةوارثکيـ
ت دةوترثت هةصوثستة لةسةر ولةنثوان تؤنثکي نزم و تؤنثکة بةرز، بؤ منوونة لة ئامثري کالذنثت، فلو

  .Treble clefصثيةم هثصي کليلي سؤـثوان سـي بيمؤص و سـي سروشتة لةسةر سمنوونة} ن کالذنثت{بؤ
  Breath mark(E)  دادةنرثتStaveهثآلسؤ  ووةرـس نيشانةي هةنسک کة لة

ةيةک کة مؤزيکدانةر پثويستثيت بؤ ـيةکي کورت بةئةندازةي هةناسBreakتةـبؤ هةصوثس ئاماژةية
  ثت.دةخوازثت دياربکة تةيةي ـدةربذيين ئةو ذس

  Breit(G), Largo(I), Broad(E)  بةرين، پان.
  Breve(L,S), Short, Double Whole-note(E)  بيض، بريض، کورت،

  . هاودةماينWhole-noteدا يةکسانة بة دوو نؤتةي تةواوMusical notationلة مؤزيک نؤتثن
    .ذؤژگاراين سةتةي سيانزةمة کة لة شـثوةي      دا بووة يBrevisبريضيس

  Breve rest(L), Short pause(E)  تة وچان، وچانة بريض، يةکسـانة بةکور
  .Double whole noteدوو نؤتةي تةواو

  Brevis, Breve(L), Short(E)  بريضيس زاراويةکي ذؤژگاراين سـةتةي سـيانزةمة کة
  .Breveبةماناي کورتةنؤتة دثت، بذوانة/

  Brevemente(I), Brief(E)  کورت.
  Brevissimo(I)  زؤر بة کوريت.

  Bridge, Carpette(F)  ةرداـپرد، دامة، خةرةک، ئةو پارچة تةختةيةي ژثيةکاين بةس
  ئامثرةژثدارةکان. ســنگيدةبرثت و دةبثتةهؤي گةياندن و گةوراندين دةنگ لةناو 

  Bridge passage(E)  بةيةکةوةSubjectردةي الوةکي، پاســآوي الوةکي کة دوو بابةتوذاب
  تثتةوة. ـدةبةس

  Brillante(F,I), Brilliant, Vivacity(E)  ـادي و درةوشــانيي.شـ
  Brillantemente(I)  شــادي و درةوشــةند.

  Brillantissimo(I)  ـاد و درةوشةن.زؤر ش
  Brindisi(I), Drinking song(E)  ئاوازي مةســتانة.
  Brio(I), Free, Vigour(E)  توند. ئازاد، گةرموگوذ،
  Brioso(I)  ؤش.توند و بةج بة گةرموگوذي،

  Briosissimo(I) زؤر بة جؤش و زوآلص.
  Brisé(F), Broken, Detached(E) دا بةکاردثت،Arpeggioيوشـکاو وةک لة ئارپثج

  .Detached bow strokesژةنيين کورت لة کةمانچةدا بةشـثوةيةکي کةوان لثدانثکي ناپةيوةستة
  Auxiliary note. Broderie(F) نؤتةي الوةکي بؤ ذازانةوة. بذوانة/

 Discord Broken Chord(E), Accord Arpège(F)تة کؤرد، ئاکؤردي نةشــازـکسـش
 کؤردثکي زؤر باوة، نؤتةکاين تاکة تاکة بةدواي يةکدا دثن.

  دا Dominant seventhزياتر لة کؤردي زاص حةوتةمـدا



ASSAD KARADAGHI -65- MUSIC DICTIONARY 
 

منوونة لة  ا، بؤپثکهاتـووة لة تؤين زاص لةگةص ســثيةم و پثنجةم و حةوتةميدکة  بةديدةکرثت
  پثکدثت.G-B-D-Fوة کؤردةکة لة  Cکليلي/

 Broken consort, Broken Music(E) کؤين ةيةکيـشکستة کؤنسؤرت، کؤنســؤرت...وش
ةتةي ـ، شــثوةي ئةم کؤنســؤرتة دةگةذثتةوة بؤ سConcertدوايي بؤتة کؤنسثرتو ئينگليزيية 

ان يةک جؤر ئامثريان دةژةند بؤ پثشکةشکردين انزةم و هةضدةم، لةو سةردةمانةدا گروپي ژةنيارـش
  کؤنسؤرتثک. واتة يان لة ئامثرة فووپياکةرةکان ياخود لة ژثدارةکان.

  Broken octave(E) يةوةCئؤکتاضي لة تؤين/ دا نزمترينNormalلةباري ئاســايي .شکستة ئؤکتاض
  يةيـشCي تةواو دةبثت، ئةو تؤنة نزمةي دؤ/Cدةسـپثبکات و بة تؤين/

  لة ســـةرةتاي ي خوارةوة.Aنابثت تيژبثت دةبثتة ژثدةرثک بؤ تؤنــي/ کة
  تةواو ئاســتةنکراوة و کاري پثناکرثت. سـةتةي نؤزدةمةو ئةم جؤرة ئؤکتاضة

  Broken time(E)  ثکةBarذةزمي شکاو. چوونةناوييةکي چةند کورتة بةشثکة{بةگشيت باذ
  . 16/13ياخود 8/7شيمنوونة کث ياخود دوان} لة ذةزمثکي جياوازدا بؤ

  Bruit(F), Noise(E)  لةنگة دةنگ، دةنگي ناهةموار، هةراوهوريا.
  Brume, Buée(F), Mist(E)  پؤشــيو، لثص، ناديار.

  Brummstimmen(G)  دةنگ کپکردن.
 Bruscamente(I), Short and abruptly, Brusquely(E)  کورت و کتوپذ، ئاکسنتثکي توند.

  Brushes(E)  تةپص لثدان کة سةرثکي شثوةفصچةيي يدةسـکبذوشـة، دةسکةفصچة، 
  بةسةر تةپصةکةدا دةنگثکي نةرم دةدات.کانزايية کة بة پياکثشاين 

  Bruststimme(G), Chest voice(E)  دةنگي دةرهاتووي پيشخواردوو لة سـنگةوة.
  B-sharp(E), His(G)  ســي ـ دثز.

  
  B-sharp major(E)  سکثصي ســي دثز ـ مثجةر.

  
  
  Buccia(L), Bugle(E)  ةکانوقثکي سةردةمي جةنگي خاچدرومشوق، گواية جؤرة بوکسـيا، بووبو

  کة ئاروپاييةکان بة زواين التيين بةم ناوة گؤيان پثکردووة.بووة 
  Boccolico(I, Buccolique(F) ), Rustic(E)  ـتةکي، گوندةکي.ذؤس

  Buffet(E,F)  کيف، هةگبة بؤ هةصگرتين پارچةي ئؤرگن.
  Buffo, Buffa(I), Comic(E)  و گاصتة، کؤميک.شــؤخي 

  Buffoneggiando(I)  بة شــؤخي و گاصتةکي.
  Buffonesco(I)  گاصتةي پثکةنيين.

  Bugle(E),Clairon(F), Signal horn(G), Cornetta segnale(I)  گص، بووق.وبو
  قي لة مس ســازکردة کة لة دوو تا شـةش دةنگي پثلثدةدرثت.وبو
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  Bugle calls(E)  مةبةسيت بثدارکردنةوة بةکاردةهثنرثت. ـةربازيدا بةقي بانگ لة سـوبو
  Buisine(E)  ئامثرثکي هةوايي دروستکراو لة مادةين براس{ذثژةي کانزاي زيو/ي تيادا زياترة}کة

  بة تذومپثت دةچثت. لة سـةتةکاين ناوةذاستدا درثژيةکةي لةنثوان يةک مةتر بؤ دوو مةتر بووة.
  Bull fiddle, Double bass(E)  کةمانچةي دةبص باس.

  Bull roarer, Thunder stick(E), Schwirrhölzer(G)  ةردةمثکي زؤر دثرينداـ، سدارگرمة
بؤنةي ديين و لة بةجؤش هةستاندنيان بؤ  رؤيت تايبةتيداـلة س ســوورةهيندي و ئافريکاييةکان

  اندا بةديدةکرثت.هونةريانة لة بةرهةمة مؤزيکيةکبةشـثوةيةکي ا، ئثســتا دونياياند
  Fret.  Bund(G), Bind(E)پةردة، بةند. بذوانة/

  Buonaccordo(I), Small spinet(E)  بؤ منداآلن. ةجؤرة پيانؤيةکي بچووک تايبةت
  Accent.  Buona nota(I), Accent note(E)کســنتنؤتةي دروست و ئا
  Burden, Burthen, Refrain(E,F)  ةرزمان.ـويرد، وتـنةوةي س

  Burla(I), Joke(E)  شــؤخيکردن.گاصتة و 
  Burlando(I)  بة شــؤخي و گاصتة.

  Burletta, Burlesco(I), Musical frace(E) مؤزيکي پثکةنني و شــؤخيانة.
 Burlesque symphonie(I) ســيمفؤين شــؤخي.

 Buselik(Ar,Fa,Kr,Tr)  بوسةليک،
دةسگايةي کايت خؤي ـت لةو هةشيةکثکيشة  ةيةکي زؤر دثريين يؤناين بثت.ـپثدةچثت وش

صوة دايهثنابوو و کردبوويشية يةکثک لة کةPithagorosاگؤرسفةيلةسويف يؤناين فيسـ
{يةکثکة لةو دوانزة بازنة گةردوونيةي کة گةردوونيةکان{بورجي فةلةکي}بةناوي کةصوي تةرازوو

لة کة  بةخيت لثوةذا دةخوثنرثتةوة}، وشــةکةيـش گواية دةگةذثتةوة بؤ ناوي ئةو غوآلمةي
{ئةم جؤرة ئاکارة لةنثو ماصةخانةدانةکاندا چ وةک خزمةتکار لة ة فيسـاگؤرس/دا بووکردينخزمةت

  ــتا ئةمة زؤر کةمبؤتةوة}. شـار و چ وةک ذةجنبةر لة الدثکاندا باوبووة، ئثس
کثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة لة:ـ گاي نةهاوةندة. سـ....لثذشـتةيةکي سـةربة دةسـبوسةليک

گرث نثکذثز  ثين،ـةر پلةتؤين حوسـزي نةهاوةند لةســةر پلةتؤين دووگا، ذةگةزي حيجاز لةسذةگة
ةر پلةتؤين ـي پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي کورد لةسـکثصي هاتنةخوارةوةيشـسلةسةر پلةتؤين نةوا.

ذةگةزي }بة پلةتؤين گردان{دؤ بـثکار}، #Cثين ئةويش بة گؤذيين پلةتؤين شاناز{دؤ دثزـحوس
  ةر پلةتؤي نةوا، ـةند لةسنةهاو
  ةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين ذةگ

 چوارگا.
  

  Button(E), Bottone(I) ـتوندةکرثت.ثر ئامثري کةمانچة کة تةلةکاين لثدوگمة{گرية}ي ژ
  Bühne(G), Stage(E), Scena(I), Stade(F)  شــانؤ.
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 Byzantine music notes(E)  ســةردةمي کة لة کلثسةکاينبيزةنيت نؤتةي مؤزيک 
 ئيمپراتؤرثيت بيزةنيت/دا برةوي هةبووة.
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C 
  
 
 

  !!!ئاشنابثت.... ترپةي دصي دايکةپثي يةکةم دةنگثک کة مرؤض     
 پةندي دانايان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  Diatonic.  C(E,G), Do(I), Ut(F)ي دياتؤنيکDoنؤتةي دؤ
 
  

  .4/4هثمايةکة بؤ کثشي Cپثي سـيستةمي سـؤلفثج. بةپييت گةورةييةکةم نؤتةية لة سکثصي مثجةر بة
  C-major triad.  Cدؤـ مثجةرســيانييکؤردي ئاماژةية بؤ  C...بة پييت گةورةي التيين/Doدؤ/
  C-minor triad.  cدؤـ ماينةر ســيانييکؤردي ئاماژةية بؤ  c...بة پييت بچووکي التيين/Doدؤ/

  Cabaletta, Cabbaletta(I), Couplet(E)  يةکيAriaرتة ئارياهةندثکجار دةبثتة سـةرناوي کو
ســادة و ذةزمثکي دصتةنگي و ذةپاتکردنةوة بة گشـيت، ميلؤدييةکي ســادةية بة هاوياري ذةزمثکي 

  .Rondo formي. چةشـنة ئاوازثکي ئؤپثرايية بة فؤرمي ذؤندؤTrioletتريؤلثت
  Cabaret(F)  دةرکةوتيني ذابواردن کة Nightclubکابارثت،يانةي شـةوان

  ز بة تايبةيت لة شـارةکاين پاريس و بةذلني.1930-1880دةگةذثتةوة بؤ ساآلين نثوان
  Cabinet d'orgue(F), Organ case(E)  ســنووقي ئؤرگن.

  Harmonium،  Cabinet organ(E)هارمؤنيؤم
اين باردةکرثت {واتة بةئاســگچکة ئؤرگي وةسـتاو باربةر،Melodeon(Melodium)ياخود ميلؤديؤم

کة American organو دةگوثزرثتةوة و بةدةم ذثوة دةژةنرثت}ناســراو بة ئؤرگي ئامريکايي
   ز دايهثنا.1834کؤمپانياي ئةلثکســاندةر هارمؤنيؤم ســاصي

  Cabiscola(L), Choir leader(E)  ذابةري ئاوازخوانان{کؤرس}.
  Cabrette(I), Cheverette(F)  ة.جؤرة مةشکةناي/ثکي يةک ئؤکتاضي فةذةنســايي زؤر کؤن

  Caccia(I), Chase, Hunt(E)  جؤرة ئاوازثکي تايبةتة بة ذاوشــکار کة بةزؤري ئامثري هؤذن 
  ياخود ئؤبوا بةکاردةهثنرثت.

  Cacofonia(I), Cacophonie(F), Cacophony(E)  کاکؤفؤنيا، دةنگي نةســاز و ناگوجناو.
  Cacophonique(F), Cacophonous, Discordant, Dissonant(E)  نةســاز، نةگوجناو.

  Cadence(E,F), Cadenza(I), Kadenz(G), Close, Fall(E) کادةنس، بةســنت، کةوتة.
دثت واتة Fallingکةوتن بةمانايي التيين کة Cadentiaذيشــةي دةگةذثتةوة بؤ وشةي کادثنشـيا

کةوتنةوةي بة  Harmonyارمؤنـيياخود ه Melodyکؤتايـي پثکهثنانـي پارچة مؤزيکثکـي ميلؤديـي



ASSAD KARADAGHI -71- MUSIC DICTIONARY 
 

ســةردةمي Terminologyتؤنثک کة پثناســةي ئةو پارچة مؤزيکة بدات. لثکدانةوةي زاراوةزانيي
ئثســتا ئةم وشــةية وةک مؤزيکزاراوةيةک وا لثکدةدرثتةوة کة هةر ئاوازثک چ لة شــثوةي 

مؤزيکـي بکةوثتةوة، Phraseکؤتايـيةکةي بة ذستةيةکـي ميلؤديدا بثت ياخود هارمؤنـي، دةبثت
ي، ئةويش بة بةسـنت{داخسنت}و Stableياخود بصثني گريســانةوةي ئةو ئاوازة بؤ باري کذبوون

پثيدةوترثت کادةنس. لة مؤزيکي  شةييFallکةوتنةوةي بة کؤتاييةک، داخستين ئةو کةوتة
  .Turnaroundناودةبرثت. بذوانة/Turnaroundدا بة خؤگةذانةوةJazzجاز

  کي گشيت لة کادةنس:ـنيگارث
  
  
  
  

  بپؤلثنرثت:ـ بةپثي ذثساکاين مؤزيک دةشثت کادةنس بؤ چوار جؤري سـةرةکيةوة
  ياخود جثگري. ئةم جؤرة دوو پةيل لثدةبثتةوة:ـ Authentic cadenceبنيادة کادةنس .1

.a {دروسـت}بنيادة کادةنسي تةواوPerfect authentic cadence   
 Final، پايانة کادةنسFull closeوةک پذبةســتة هةندثک هاوماناي تريشــي هةية

cadenceتةواوة کادةنس ،Complete cadence ،  
   .Whole cadenceگشتگرة کادةنس

  ، Root positionلة جثي ذةگدان Chordکؤردةکان
  ذةگةکانيش لة هةردوو کؤردةکةدا لة جثگاي 

دةبثت. ئةمةيان  لة بةرزترين دةنگيدا يشFinal chordدان و ذةگي دواکؤردBassباس
  بةگشيت بة بةهثزترين جؤري کادةنس دادةنرثت.

.b بنيادة کادةنسي ناتةواوImperfect authentic cadence ک هاوماناي تريشــي هةندثکة
 Half close، نيوبةســتة کادةنسDominant cadenceهةية وةک زاصة کادةنـس

cadenceنيمچة کادةنس ،Semi cadence, Demi cadence ،ود فريوةکادةنسياخFalse 
cadence ،هةصدةگثذدرثنةوةکثک لة کؤردةکان ياخود هةردووکيان يةInverted نةوةک}
لة بةرزترين Final chordکة وةکو خؤي دةمثنثتةوة}، ذةگي دواکؤردRoot-toneذةگةتؤن

هةندثجار نيوبةستة کادةنس بؤ پالگاص کادةنس کاريپثدةکرثت  دةنگيدا نابثت دةبثت.
تثکـدا کة کؤردةکة لة جثي ذةگـدا نةبثت ياخود ميلؤدييةکة بة ئةويش لةکا

  کؤتايي نةيةت.Tonicپايةتؤن
 کؤردي بة کة ،کادةنســثکHalf(imperfect)cadence نيوةکادةنس{ناتةواوة کادةنس} .2

   هةر کؤردثکيـتر ياخود ، کؤردي ذةگVزاص/
  کؤتاييةکةي بثت.
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و  Not authenticکة کادةنسثکي نابنيادة هةية Half-cadenceتر لة نيوةکادةنس جؤرثکي
  پثيدةوترثت ....تةنيا لة کليلةکاين ماينةردا هةية

  . کة Phrygian cadenceفرجييةن کادةنس
  داناين دةگةذثتةوة بؤ ســةردةمةکاين چةرخي 

  يةکةم هةصگةذاوة دةشثت. Baroque timeباذؤک
 }بثتA}c-E-Aدي ال/ماينةرکؤر يof Subdominant-IV6 First inversionژثرزاص

{ياخود سـي ـ B-major chordي کؤردي ســي بيمؤص ـ مثجةرDominant(V)بةرةو زاص
   }.#B-D#-Fذث دثزـ فا دثز

، کادةنسـثکي ئايينية و لة سـرؤتة Plagal authentic cadenceپالگاصي بنيادة کادةنس .3
  کصثسـةييةکاندا زؤر باوة. هةندثک هاوماناي تريشي هةية وةک

  ، Church cadenceکادةنس کصثسة
  ، Amen cadenceئامينة کادةنس

  ، Complete cadenceتةواوة کادةنس
  .Greek cadenceياخود يؤنانيـية کادةنسTrue plagalذاسـتة کادةنس 

 ،Deceptive non-authenic(Interrupted)cadenceنابنيادة{پچذپچذة}کادةنس  .4
  ر بؤ هةر کؤردثکيــت Vپثکهاتوة لة کؤردي زال

  . بؤ منوونة:ـ لة کؤردي سـؤصIبثجگة لة پايةتؤنث/
  بةرةو G-major chord(G-B-D)مثجةر 

  دةجووصثت.A-minor(A-C-E)ماينةر کؤردي/ال Superdominant(VI)سـةرزاص
  ،Irregular cadence هةندثک هاوماناي تريشي هةية وةک کادةنسي ناذثک

، فريوة Broken cadenceادةنـس ، شــکستة کAvoided cadenceدوورخراوة کادةنـس 
و کتوپذة  Surprise cadence، ســوذهثنة کادةنـسFalse cadenceکادةنـس
. کؤردي ئةم جؤرةيان الوازترين کادةنســة چونکة لة کؤتايي Abrupt cadenceکادةنـس

  و ناچاوةذوانکراو دةکرثت. Suspension chordپثهثناندا هةسـت بة هةآلوثزة کؤرد 
  ةنـسي تر هةن لةوانةيــش:ـهةندثک کاد

   Harmonic(Armonica) cadenceهارمؤنية کادةنـس  *
  ، بريتية لة زجنرية کؤردثک   
  
....لة دوو زجنثرة ياخود زياتر Mixture authentic cadenceبنيادة کادةنسـي تثهةصکثـش *

  . V-VI-V-I . بؤ منوونة:Superfluousپثکهاتووة کة هةردووکيان ئةوةندةيش پثويست نني
  ....هةر کؤردثک کة لة جثي ذةگ و باسـدا بثت.Radical cadenceذاديکاصة کادةنس *
....بؤ کادةنسي تةواو و ناتةواو کاريپثدةکرثت کة دةبثت Inverted cadenceهةصگثذاوة کادةنس *

   }.Root-toneذةگةتؤنةوة کؤتاييةکةي لة هةردووکياندا بة هةصگثذاو بـثت{نةوةک لة
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  ـو نياين/يشي بؤ دوو جؤر دةپؤلثنرثت: يتوندةپثي کادةنس...ب
ي هةية کة بة Downbeat...لثدانثکي بةرةوخوارMasculine cadenceنثرينةکادةنس .1

  لثدانثکي بةهثز دادةنرثت.
.....لثدانثکــي ناســکئامثزة و بة لثدانثکــي الواز Feminine cadenceمثـيينةکادةنــس .2

 يةکي درثژ}.Appoggiatur تؤرااجيپؤ{پاش ئادادةنرثت
  Compositionلة دانراوة ئةو کادةنسةي کة زؤر باوة و

  بةکاردةهثنرثت جؤري مؤزيکاييةکاندا
  .Perfect authentic cadenceبنيادة کادةنسي تةواو

  Cadenza(I) پثش يFlourishگوصني ذازانةوة و بةمانايلة تةکنيک زاراوةي ئينگليزيدا  کادةنزا.
دةسـپثدةکات Dominantچوار لةسـةر زاص-ــةر کؤردثک کة بة شـةشکادةنـس دثت ئةويش لةس

  دا.Tonic Chordکة دةکاتة دووةم هةصگةذاوة لة پايةکؤرد
 Cadenzato(I), Rhythmic cedenced (E)  ذةزمي بة کادةنسکراو.

 Cadence boucle(F), Turnaround, Turnback(E)  گةذانةوة.
 Cadence.  Cadence évitée(F), Avoided cadence(E)بذوانة/
 Cadence. Cadence imparfaite, Cadence irrégulière(F),Imperfect cadence(E)بذوانة/
 ,Cadence. Interrupted cadence(E) Cadence interrompue(F)بذوانة/

Cadenza sfuggita(I) 
 Cadence. Cadence pleine(F), Full cadence(E)پذة کادةنس، بذوانة/

 Longي سـةرةوة وةک درثژة ئاپؤجياتؤراAuxiliary noteکة بة ياوةرةنؤتةShakeشـةکانةوةيةک
appogioaturaپثشــگري بکرثت. يةک  

 Cadence. Cadence rompue(F), 'Broken or Deceptive cadence(E)بذوانة/
Cadenza d'inganno,Cadenza finta (I)  

 Caisse(F), Drum, Box(E) تةپص.
 Caisse Claire(F), Snare drum(E) صؤکة.دومبک، گچکةتةپص، تةپ
 Caisse grosse(F), Bass drum(E) باسـة تةپص، تةپصي گذ.

 Caisse roulante(F), Side drum(E) تةپصـي يةکال.
  Caisse sourde(F), Tenor drum(E) تينؤرة تةپص.

 Calamus(L), Reed pipe(E) زوذناي ســةردةمانثکي دثرين بة سـث ياخود چوار کونةپةجنة
 .Shawmلة جؤري ئامثرة زوذناي شـاوم

 Calando(I), Lowering(E) کورتکراويةيت،.Cal کاالندؤ،
  بةرزکردنةوةي دةنگ و لة هةمان کاتدا کةمکردنةوةي تثمپؤ. 

 Calandrone(L) .ي کاالندؤ بة مةشکةيةکي بچووکةوة بؤ پيشخواردنةوةئامثر
 Calcando(I), Accelerando, Hurring in time(E) پةلة، خثرايي لة تثمپؤدا.
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 Calmando, Calmandosi(I), Growing calm(E) بةرةو هثمين.
 Calmato(I), Calmed, Calming(E) هثمنکردنةوة. هثمنکراو،

 Calme(F), Calm(E) هثمن.
 Calore(I), Heat, Passion(E) بةجؤش و گةرم، کالؤرث.

 Caloroso(I) بة بژثوي و گةرمي.
 Cambiare(I), To change(E)  ئامثرثک بة ئامثرثکي ژثدار.بگؤردرثت، گؤذيين

 Cambiata(I), Change in counterpoint(E) گؤذاو، گؤذين لة کؤنتراپؤنت/دا، ئاخنيين
  دا.Resolutionو تؤنة شيکراوةکةي Dissonanceتؤنثکي ناهارمؤن لةنثوان ناساز

 Camera(I), Chamber(E) هؤص{ســاصؤين بچووک}، کؤنسـثريت بچووک، ئاهةنگي تايبةت
 کة لة هؤصثکدا بکرثت.

 Camerata(I), Society(E) .16کامثراتا، جضايت نووسةران و مؤزيکزانان لة دوا سةتةي/
 Camminando(I), Walking(E) يCamminareپياســة. لة ذيشة وشةي کامينارث

 .يةAndanteپياسـة دثت. هاوماناي ئاندانتث بةمانايئيتالياييةوة هاتووة کة 
 Campana, Campane(I), Bell(E) زةنگ{لةو جؤرةي کة لة ئؤرکثســترا بةکاردةهثنرثت}.

 Campagnuolo(I), Rustic, Pastoral(E) ذؤســتايي، شــواين، پاســتؤراصي.
  Campana(I), Bell(E) زةنگ.

 Campana Tubolare(I), Cloches Tubulaires(F) لوولةزةنگ،
 بة نيوةتؤنةکانيشــيةوة}. Faتاکو تؤينDoنيوئؤکتاض{لة تؤين بريتية لة چةند لوولةيةکي

 Campanella(I), Little bell(E) زةنگؤصة، گچکةزةنگ.
 Campanetta(I), Set of bells, Carillon(E) دةستةيةک لة زةنگ. کاريللؤن.

 Campanile(I) زةنگي کةصو{بورجي کصثسة}.
 Campanology(E)  زانســيت زةنگ، زةنگزانيي.

ذؤژگارثکي زؤر دثرينةوة زةنگ ذؤصثکي زؤر گرنگي هةبووة ژياندا، لة کصثســةکاندا  وةک  لة
بةشـثوةيةکي ســيمبوصثکي بانگثشــنت زؤر بايةخيان پثداوة، هةر لة مثژيشــةوة وآلتاين ئاوروپا 

  زانســتانة و هونةريانة لة چؤنيةيت دروستکردن و ژةنينيدا کارسـازيـيان تياداکردووة.
  Canard(F), Wrong note(E) ةي هةصة.نؤت

 Canaries, Canarie, Canary(E) 8/6ياخود 4/3کةناري، سـةماي کثش
مة لة لةندةکاين کةناري/يةوة وةرگرياوة و پاشــان 18م و 17ةمايةکي فةذةنســايي سـةتةي/ـکة س

  ة.ةوة}/يشدا بآلوبووةوCastanetsبة ئينگلتةرة و ئيســپانيا{بة ئامثري کةســتانثت
 Can-can, Chahut(F) کة مثژووکةي کان ـ کان، ســةمايةکي فةذةنســايي چوارکةسـية

  ز.1840دةگةذثتةوة بؤ نزيک ســاصي
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 Cancion(S), Song(E) بريتني لة:ـ کة سـترانثک ســث کورتة بؤ ســتران. ئاماژةيةکيشة
Cancioncica, Cancioncila, Cancioncitaبةناوي سـازدةکرثت ، جاروباريش سـةماي لةگةصدا 

Cancion Danza.  
 Canna(I), Reed, Pipe(E) قاميش، لةضةن، لةوةن.

 Canne a lingua(I), Reed-pipes of organ(E) زمانة لوولةکاين ئامثري ئؤرگن.
 Canne d'anima(I), Flue-pipe(E) لوولةي فلووت لة ئامثري ئؤرگنـدا.

 Canne d'organo(I), Organ pipes(E) لوولةکاين ئؤرگن.
 Canon(L,F), Canone(I), Kanon(G)  يMonochordگوزارةية بؤ مؤنؤکؤرد کانون،

ياخود ذثسـا:قانون دةبةخشثت،  Ruleيؤناين لة سـةردةمانثکي زؤر دثريندا. وشــةکة ماناي ذؤص
بةآلم لة ديدةيةکـي مؤزيکيةوةذا کة کاريپثدةکرثت بة شـثوةيةک لة شـثوةکاين 

هونةريانة کة ذةدووي وا زؤر جواين  ثکيstyleبة چةشـندادةنرثت، Counterpointکؤنتراپونت
نؤتة بة کي بة ئامثر بثت}و نؤتة پةي ثک بکةوثت{کة دةشـثت پارچة ميلؤدييةVoiceدةنگ

، ذةوتـي کارةکةيش بةو چةشـنة دةبثت کة دةسـپثکردين الســايي بة رثتةوةدةنگثکيتر الســايي بک
ي بثت. ئةگةر لة بارثکدا کانون دوو دةنگي بوو ئةوا Overlappingدرةنگي و چوونةوةسـةريةک

  دةبثت.manifoldيسـةريةکيـش چةندالي چوونة
تةکنيکانة پةرةيپثدرا و بةرةبةرة کةوتة گثذاين  بةچةشنثکيز يةوة کانون 1300لةدواي ســاآلين

ــتادا سـتران مؤزيکدا بةتايبةيت لة کصثـسة. لةم چةرخةي ئيسهونةري ذؤصثکي گرنگ لة بواري 
  پثدةدرثت. يمؤزيکي الواندا بايةخثکي زؤرلةنثو  Songcaconکانون

تران و مؤزيکدا پةناي بؤ هةية کة بة فراوانــي لة بواري هونةري ســ تري کانونچةندين جؤري
کة کانوين Infinite Canonلةوانةيـش کة گرنگـن:ـ کانوين بـثـپايان{بثکؤتا} دةبرثت.

کانونـي دوو دةنگي  .Finite Canonيــشي پثدةوترثت، کانوين کؤتاPerpetual Canonبةردةوامي
ياخود ســث لةناو يةک و چوار لةناو يةک...هتد، کانوين چوار لة Canon two in oneلة يةک دةنگدا

لة کانونثکدا و  Tenorو تينؤرSopranoکة بريتية لة دةنگي ســؤپرانؤCanon four in twoدوو
يش لة کانونثکيـتردا، کانونثک کة دةنگة السـاييةکة ميلؤدييةکي Bassباسو  Altoدةنگـي ئاصتؤ

، Canon by Augmentationکانون بة زثدة دةوترثتـپثيلثدةرچووي نؤتةي درثژ پيشـاندةدات 
 پثيدةوترثتکانونثک کة دةنگة السـاييةکة ميلؤدييةکي لثدةرچووي نؤتةي کورت پيشــاندةدات کة 

بؤ کانون  Fugueةي فيوگةـةردةمانثکي زؤر زوو وشسـ. Canon by Diminutionکانون بة گةسنت
  مانايةکي ذوون و جودا و ســةربةخؤي دراية....Termدا وةک زاراوةــبةآلم لةدواييبةکاردةهثنرا 

 Canonic imitation(E) ميلؤدي بةشـثکي لة بةشـثکيتريدا الســايي دةکرثتةوة. کانون الســايي،
 Canoro(I) ايانکردن.خؤشـخوانيي، خؤشـنم

 Cantabile(I), To sing(E) ورتکراوةيةيتک.Cantab بســترانثت، 
 Cantamento(I), Singing, Air(E) سـترانبثژيي، ئاريا، هةوا{مةبةست سترانة}.

 Cantando(I), In a Signing style(E) ســترانبـثژيي. بةچةشنثکي
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 Cantata,Cantato(I), Cantate(F,G), Song(E) ســتران.
 Cantante Basso(I) کة چةشـنة Lyrical Sopranoوةک سـؤپرانؤيةکي شـةيدايي

  خؤشـسترانثکي سـووکةصة.
 Celebrate. Cantare(L), To sing(E)و بؤنةگثذان Praiseبسترانثت بة مةبةسيت سـتايش

يا و چ بة چ بة تةن Secularياخود نائايينـي Sacredئثســتا...بةزؤري گؤزارة لة کارثکـي ئايينـي
ي Operaئؤپثراصـي بةچةشنثکيکؤرس دةکات، هةروةها بة هاوياريکردين ئؤرکثسترا 

  يانة.Orotorioياخود ئؤراتؤريؤActionو کـردةييانة Sceneryشـــانؤگةريانة
 Cantata da camera(I), Chamber cantata(E)  م و17ســةتةي/ سـتراين هؤص{ديوان}کة لة

تراين تةنيايي و هةندثجاريـش بةکؤمةص کة تيايدا ة ســمدا پثکهاتبوو ل18دوانيوةي/
  ي لةخؤگرتبوو. Airو ئاريا Recetativeگثذانةوة

 Cantatilla(I), Short cantata(E) کورتة سـتران.
 Cantata da chiesa(I), Church cantata(E) سـتراين تايبةت بة کصثسـة ئامادة دةکرثت.

 Cantatore(I), Singer(E) ســترانبثژ.
 Cante Flemanco(I), Flemanco song(E)  ميللي ســتراين فالمثنکؤ، چةشنة ميلؤدييةکي

بة ســتـران و سـةما ية کة Spainي شـانشيين ئيسپانياAndalusiaســةر بة هةرمثي ئةندةلوســيا
سـتران ســةمايةکي  باوةزؤر کة  يشFlamenco(Flemish)فالمثنکؤ وشةي. بةئةجنامدةدرثت

  اين ئيسپانيا.ي قةرةجهونةر مؤزيک ةبةتايبةتة ب
 Cante hondo, Cante jondo(S) ســتراين هؤندؤ،

، چةشــنة ســترانثکي ميللــي ئيســــپانيايية Deepبةماناي کوور: قووص: ناخ Hondoوشـةي هؤندؤ
  لة تؤنةکانيدا ديارة.  Decorationو ديکؤرثن Reputationکة ذةپاتثن

 Cantellerando(I), Singing in a low voice(E) سـتران بة دةنگثکي نزم.
 Cantica(I), Cantici,Canticum(L), Hymns(E) چةشنة ســروودثکي ئايينـزاي گاهي دثرينة

 لة کصثســةي ذؤمان ـ کاتؤليکدا.
 Cantiga(S) کانتيگا، سـترانثکي ميللي ئيسپان/ پؤرتوگاصيـية،چةشنة ســروودثکي ئاييين مؤنؤفؤنيية

 Cantilena(I), Cantiléne(F), Sing-song(E) گوزارة لة نووسـينثکي ميلؤدييکانتيلثنا، 
ناســکئامثزي لة سـةرخؤ{نةوةک خثرا}دةکات، کورتة ســترانثکي سـووکي بةهةست، جاروبايش بؤ 

ي Toneکاريپثدةکرثت، ياخود بؤ بةشــثک لةگةص تؤن بةشي باآل لة پارچةمؤزيکثکي کؤذاصدا
  .Canto Fermoة ســروودثکي ناســراو بة کانتـؤ فثذمؤســةرةکيدا بة چةشــن

 Cantino(I), Chanterelle(F), Top string(E) بةرزترين ژث لة ئامثرة ژثدارةکاندا،
 تؤنة لة ئامثري کةمانچةدا.بةرزترين  کة"e بؤ منوونة ژثي/

 Cantio(L) سـتراين مؤنؤفؤين ئاييين سـةتةکاين ناوةذاسـت بة زواين التيين.
 Cantillation(E) بة ذةزمثکي ذةها لة ســرؤتثکي کصثســةييدا. وودسـر
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 Canto(I), Cantus(L) Song(E) کانتؤ، ســـتران، ســترانبثژيي، ميلؤدي،
دةنگي ســؤپرانؤ بةرزترين ژث لة ئامثرةژثدارةکاندا. بةرزترين بةشـة دةنگةوار لة کؤنسثرتثکدا، 

  هونةري سـترانبثژيي.
 Canto Prima(I), First soprano(E) يةکةم ســؤپرانؤ.

 Canto recitativo(I), Recitative(E) گؤيندة، گثذانةوةي بابةتثک بةدةنگةوة.
 Canto secondo(I), Second soprano(E) دووةم ســؤپرانؤ.
 Cantor(I) و مؤزيک لة کصثســةي مارتن لؤتةري/يدا. انذابةري ئاوازخوان

 Canto Secondo(I) سـؤپرانؤي دووةم.
 Cantus Choralis(I) کؤذاصة ســروود.

 Musica Ficta.  Cantus Fictus(L)ســروودي هةصبةســتراو. بذوانة/
 Cantus Figuratus(L), Florid song(E) کة چةشنثک و نةخشــني ســروودي گوآلو

  يشي خراوةتةسةر.Traditional melodyلة کؤنتراپونت و ميلؤدي نةرثيت
 Cantus Fermus(L),Canto Fermo(I), Firm(E) زمةند،سـروودي بة ويسـت و ئة

 ســکاآلخوانييش دثت. بةماناي
 Cantus gregorianus(L) ةي ذؤمان ـ کاتؤليکدا.ـســروودثکي ئايينـزايي ســادةية لة کصثس

 Cantus mensurabilis(L), Mensurable song(E)  ســروودي مةنزوراصي{سکاآل}،
  زثکي ذةزميين هارمؤنيية.ســروودي پثوراو، چةشنة ئاوا

 Cantus Planus(L), Plainsong(E) ســروودي ســکاآل. سـکاآلخواين.
 Canto Fermo. Cantus Prius Factus(L)بذوانة/

 Canzo a ballo(I), Dancing song(E) ســتراين سـةما.
 Canzona, Canzone(I) ةکييPoemجؤرة ســتران وثژة بة چةند ترؤبادؤراندا لة سةردةماين
ي کورت ذةواجـي هةبووة، بةآلم ســةردةماين دواي ترؤبادؤران جؤري Stanzasبذگةهؤنراوة

 Canzonaگةصيدا گؤذدرا و بووة چةشــنة ميلؤدييةکي ئامثريي وةک کانزؤنا کانتانا هاوکاريکردن لة
Cantataکانزؤنا ســؤناتا ،Canzona Sonataکؤي وشــةکة کانزؤين ،Canzoniية.  

 Canzonicina(I), Short song(E)  .کورتةســتران
 Canzone scara(I), Scared song(E)  الضژ، ســروودي ئاييين.

  Canzonet, Canzonetta(I) .لة سـتراندا وکراوةي بةند}، کورتة هؤنراوةيةکبةندؤکة{بچو
  Capella(I), Chapel(E), Capelle, Kapella(G), Chapelle(F) وشــةکةذةچةصةکي کاپثلال، 
و Cappellaکة نازناويCappaناســراو بة کاپا St. Martinتةوة بؤ ناوي کةشــيش مارتنيدةگةذث

. ئةم ناوة وةک زاراوةيةکي مؤزيکي کصثســةيي بذا بةسةر دةستةي کةشيشان و Capellaدوايي بووة
  مؤزيکژةنان کة پثکةوة ئؤکثســترايةکي کصثســةييان پثکهثناوة.

 Capellmeister(G) .ةسـتةي کؤذاصذابةري د
 Capo(I), Head, Begining(E) سـةر، دةســپثک.
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 Capocchia(I), Head note(E) ســةرنؤتة.
 Capotasto,Capodastro(I), Capodastére(F),Capodaster(G) ســةرةتاي دةست،

مةبةست لة دانان و هةسـت پثکردين سـةري پةجنة لةسةر ئةو تةختة پانةي ژثي ئامثرة مؤزيکةکةي 
بؤ Finger-boardدةذوات و پةجنةي لةســةر دادةنرثت کة پثيـدةوترثت پةجنةتةختةبةســةردا 

  دياريکردين تؤين دةنگ لة ئامثرة ژثدارةکاندا.
 Cappriccietto(I), Short capriccio(E)  کاپريچيتؤ، کورتة کاپريچيؤ.

 Capriccio(I), Caprice(F,E), Quick, Light(E) کاپريچيؤ، ئاوازثکي ئارةزووانةي ناپةيذةو،
م وةک 17مدا وةک ئاوازثکي مادريگاصي کاريپثدةکرا. سـآآلين سـةتةي/16لة سـاآلين سـةتةي/

، Largo، بةزؤري بريتية لة تثمپؤيةک بة خثرايي الرگؤFree Fugueجؤرثک لة فيوگةيةکي ئازاد
يةک لة مؤزيکـي ئازاد. ســةرةتاي Fantasiaفانتازيا پاشان پيناســةدةکرا بة جؤرة

  بةکاردةهثنرا. Cadenceمةوة بؤ کادةنس19ةتةي/ســ
 Capricciosamente (I), Capricieusement(F),Capriciously(E) بة ئارةزوو و هةوةسةوة،

 Capriccioso(I), Capricieux(F), Capricious(E) ئاوةزوو و هةوةس{حلحلي}.
 Caressant(F) دصنةوايي، نةرمي و نياين.

 Carezzando(I), Caressing(E) دصنةوايي، نةرمونياين.
 Carezzevole(I), Caressingly (E) دصنةواييانة، نةرمونيانانة.

 Caricato, Caricatura(I) کاريکاتؤ، نواندنثکي کاريکاتؤريانة بة مةبةسيت پالر و گازندةکردن.
 ,Turmglockenspiel(G) Campanette(I), Carillon(F) ئامثري کاريللؤن،

 Carita(I), Affection(E) هةسـتياري، خرؤشــي.
 Carmen(L) م15م و 14سـةتةکاين/ شـثوازثکي گوزارةکردين تؤن، ســتران، بةندان، هؤزان.

چ وةک بةشة دةنگثک لة ئاوازثکي دانراو بة هاوبةشــي لةگةص ئامثرةمؤزيکيةکاندا چ بة دةنگثکي 
لةاليةن مؤزيکدانةر و  Operaسةرةوةي  ئاوازثکي دانراو بؤ چةند دةنگثک. بةرهةمثکـي ئؤپثرايية

کة لة چوار دميةين ز 1874-1873ســاصيG. Bizetئؤپثـرادانةري فةذةنســـايي جـؤرج بيزثت
  شــانؤيي پثکهاتووة.

 Carnival(I) کة داFestivalکاذنةضاص، خؤپيشــادانثکي گةلةري گةورة لة شــثوةي ميهرةگان
ســةير و سـةمةرة لة شـثوةي گيانلةبةران و چني و توثژةکاين گةل بة بةرگ و پؤشــاکي ذازاوةي 

  }بة ذووياندا لة ذثـپثوانثکي خؤشي خرؤشيدا خؤيان دةنوثنن.Maskپةچة{دةمامک
 Carols(F) جؤرة ســتران ســةماييةکي فةذةنـســايي سـةتةکاين ناوةذاستة کة دةسـتةيةک

 مي سـترانثک ئةجناميدةدةن.لة سـةماکاران لةشـثوةيةکي بازنةييدا دةسيت يةکدةگرن و لةسـةر بةز
 Breve.  Carrée(F)بذوانة/

 Cartina(I) پارچة مؤزيکثک کة تةنيا يةک سـؤصؤ ياخود دةنگثکي کؤرسي تيادابثت.
 Cassa(I), Caisse(F), Box, Drum(E) کاســة، ســنووق، تةپصي گةورةي يةکال پثسـت.

 Bass. Cassa Grande, Grand Cassa(I), Large drum(E)گةورة دةهؤصي يةکالي دةنگ گذ/
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 Tenor. Cassa rullante(I), Tenor drum(E)دةهؤصي يةکالي دةنگ تينؤر/
 Cassation(E,F), Cassazione(I) فؤرمثکي مؤزيکسـازي ســآآلين

مة کة لةسـةر ســةکؤيةکي کراوة و کةشـوهةوايةکي ئازاددا بةئةجنامدةدرا. 18م و 17ســةتةکاين/
يش دادةنرثت کة لة چةند پارچؤصة Sinfoniaياخود سـينفؤنيا/Suiteبة جؤرثک لة سـويت/

  مؤزيکثکي لةيةکتر جياجيا پثکهاتووة.
 Castanets(E), Castagnettes(F), Kastagnetten(G),Taĺ(Kr) کةســتانثت، تاص

Castagnette, Nacchere(I) 
تة پةجنة گةورة و ئامثرثکي ذةزميي ئيسپانيايية کة لة دوو پارچة تةختة لة شثوةي لةپک دةکرث

پةجنة شـايةمتان، بؤ گرتين ذةزم دةدرثن بةيةکدا و وةک چةقةنة دةنگي دثت. ئةم ئامثرة لة 
  ناوچةي لؤذسـتان/کوردسـتاين خؤرةآلتيش باوة

  Wood block. Cassettina(I)بذوانة/
 Castrato(I), Castrated(E) پرؤضة تةمةن هةرزة و ســروودخواين خةســيو، دةنگةواري کوذي

لة کصثسةکاين ئيتالياي  سةتةکاين  Contraltoو کؤنترائاصتؤSopranoپثکردنيان بؤ دةنگـي ســؤپرانؤ
نةکان بةرلةوةي بگةنة هةذةيت روودخواناوةذاست، ئةويش بة خةساندين کوذة س

  بة ذةگةزي مثـيينة بةئةجنادةدرثن. داتالة چةرخي ئثسئةم دةنگةوارانة  ان.يPubertyيوذةس
 Catch(E) ميلؤدييةکي کؤمثدي و خةندةيي کة بة سـث ياخود چوار دةنگ ببثژرثت،کةچ، چةند 

  لة ئينگلتةرةدا زؤر باو بووة. ز1700و  1600کة لة سـاآلين سـةتةکاين Coral canonکؤذاص کانون
 Catena di trilli(I), Succession of trills(E) زجنرية تريللة.

 Catgut(E) ين وةک مةذ و بزن.ژثي دروسـتکراو لة ذخيؤصةي گيانلةبةرا
 Cattivo tempo(I), Unaccented part of a bar(E)  پارتثکي نائاکسـنت لة باذثکدا.

 Cauda(L), Tail, Stem of a note sign(E) ملي نؤتةيةک.
 Cavalry Trumpet(F), Natural trumpet(E) تذومپثيت سـروشـيت.

 Cavatina(I), Cavatine(E) ت،دةچثAriettaکاضاتينا، تا ذادةيةک بة ئاريثتا
  ي کورت.Lyric Ariosoتةنيا يةک بةش بثت کة پثيـدةوترثت لرييک ئاريؤسؤAriaکورتة ئاريا

 .Contra bass. C.Bکورتکراوةي کؤنتراباس 
 Do./ (G,E) C - Clefکليلي دةنگةواري دؤ

 
 

 ,C-double flat key(E), Ceses(G), Do-doppio bemolle(I) کليلي دؤ ـ دةبص بيمؤص.
        Ut-double bémol(F).لة سـکثصي دؤ ـ مثجةردا.
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 ,Cx C-double sharp key(E), Cisis(G), Do-doppio diesis(I)کليلي دؤ دةبص دثز/
               Ut-double dièse(F) لة سکثصي دؤ ـ مثجةردا.

 
 

 Cedendo(I), Cédant(F), Getting slower(E) .بةرةو خاويي
 Cedendo Molto(I) بةرةو خاويي.زؤر 

 Cedendo un poco(I) کةمثک بةرةو خاويي.
 Cédez(F), Slow dwon(E) هثواشبوونةوة بةر لة گةذانةوة بؤ تثمپؤي پثشووتر.

 Celere(I), Quick(E) پةلة.
 Celerissimo(I), Very quick(E) زؤر پةلة.

  Celerità(I), Speed(E) خثرا.
  Celeramente(I), Speedily(E) بةخثرايي.

 Celesta(I), Céleste(F) نزيکةي ئاســماين، مؤزيک ئامثرثکي کؤنة بة پيانؤ دةچثت،
لة پاريس و بةدواي خؤي خثزاين Auguste mustelز لةاليةن ئؤگوسـيت موسـتص1886سـاصي

-C1لة شـاري شـتوتگارد. مةوداي دةنگةواري لةنثوان ئؤکتاضي Schiemayer familyشـيدمايةر
C5بة  مبةآلC-C4 .دةنؤتثنرثت  

 Celeste pedal(F) کي نةرمي ئاخنراو بة پارچة کوتاصثکثpedalجؤرة پثداص
 ان چةکوشـةکان و ژثيةکاين هةندثک پيانؤ.لةنثو

 Celestiale(I) بةها و بصند. ئاســماين.
 Celstic harp, Minstrel harp, Troubaduor harp(E) چةنگي شـايةران تيک،ـهارپي سـثصس

  .ةسةر ئةژنؤ بؤ ژننيدةخرثت ،ژث/ية24هارپثکيگچکة
 Violincello. Cello(E)چثللؤ، کورتکراوةي ضيؤلينســيللؤ

  Cembali(I) هارپســيکؤردي ئيتاليايي، گچکة سـيمباصؤ.
 Cembalist, Harpsichordist(E) هارپسـيکؤردژةن.

 Cent(L) يةنز لةال1885ية کة ساصيLogaritmicسـةنت، سـيسـتةم پثوانةيةکي لؤگاريتمي
ي 1200/1ياخود بة  سـةنت100بة  وة بة ئةجنامدرا، ميانةي يةک نيوةتؤن يةکسـانةA.J.Ellisئثلليس

  ئؤکتاضثک.
 
 
 

 Cento(L), Centone (I) ئؤپريايةکي ذةنگاواز، هةصگؤزاندين چةند نةوايةکي هةصبژاردة لة چةند
 .ئاوثزيةکي جوانثوةـجؤراجنؤر و بةسـتنيان پثکةوة و ذثکخســتنةوةيان بةش

 Cetera tedesca(I), German zithar(E) زيتاري ئاصماين کة دة ژثي لةسـةر بةسـتراوة.
  Cb. Ces(G), Flat(E), Bemolle(I), Bémol(F)دؤ ـ بيمؤص/
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 ,Cbb. C-double flat(E), Ceses(G), Do-doppio Bemolle(I)دؤ ـ دةبص بيمؤص/
Ut-double bémol(F)                

 
 
 

 ,C-flat major(E), Do-bemolle maggiore(I)  ـ مثجةر Cbکليلةکاين دؤ بيمؤص/
Ces-dur(G), Ut- bémol majeur(F) 

 
 

 C-flat major scale(E) ـ مثجةر. Cbسـکثصي دؤ بيمؤص/
 
 

 Cetera, Cetra(I), Cittern, Zither(G) مة کة16سـيتار، ئامثرثکي ژثداري سـةتةي/
جووت تةل پثکهاتووة، جؤرثکي هةبووة کة ئاسيت پةردةکاين تيادا دانراوة کة لة چوار بؤ پثنج ژثي 

  .Bassو باسTenorو تينؤرTrebleبريتني لة تريبص
 Chace(F) م کة14چثيــس، زاراوةية بؤ کانون لة سـاصةکاين ســةتةي/

 پثکهاتوبوو.Canonلة دوو ياخود سـث دةنگي کانون
 Chaconne(F), Ciacona(I), Chacony(E) ي 4/3شــاکؤن، ميلؤديةکي سـةمائامثزي کثش
م لة 17م لة ئيســـپانيا باو بووة پاشان لة سـةرةتا سـةتةي/16پذجؤش و خرؤشـــة کة لة دواســـةتة/

  فةذةنســآ بة شثوةيةکي سـةنگني و ذةزين وةدةرکةوتةوة. 
 Chain(E) زجنرية دةنگ.

 Chaleur, Chaleureux(F), Wormth(E) گةرمي.
 Chaleureusement(F), With warmth(E) مي.بةگةر

 Chalumeau(F), Shawm(E)  مة18م و 17اوم، زوذنايةکي سـةتةکاين/ــششـالوميو، 
  بة شـةش بؤ هةشـت کونة پةجنةوة کة ئؤکتاضثک لة کالذنثيت ئاسـايي نزمترة.

  Chamade(F)  بانگثشـنت و ئاگادارکردنةوة بة لثداين تةپص و دةهؤص.
  Chamber Concert, Chamber Music(E) وان{ديوان}.کؤنسـثريت هةي

  مثژووي ئةو شـثوازة هونةريية دةگةذثنرثتةوة بؤ ســث چةرخ:ـ
ياخود بة سـةردةمي کؤذاص Madrigal musicم ناســراو بة مؤزيکي مادريگاص16ســـةتةي/ .1

  The Music ofکة لة کصثســةدا بةئةجنامدةدرا، جاروباريش پثيدةوترا مؤزيکي هةضاآلن
Friends.  

 Harpsichord-basisدم، ئاوثزاندين بة هارپسيکؤر18م و سـةرةتا نيوةي/17سـةتةي/ .2
وةک بةشــثک لة Figured bassنراويةکي ســةرةکي لةگةص باسـي منرثبةشــثوة

 ةکة ئةم بةشـةيان لةسـةر شــانؤ بةئةجنامدةدرا.Scoreدةقةمؤزيک
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صي يةکةمةوة بناخةي ســةرةکي بؤ دانراو م و دواتر کة لةســةر خا18دوانيوةســةتةي/ .3
زؤر ذثکوپثکتر و هونةريانةتر کة بةزؤري لة کؤشـکي پاشــايان و بةشـثوةيةکي پةريپثدرا 

  بةئةجنامدةدرا.Aristocracianمريان و بؤرةپياوان
  ئةو پثکهاتة سـةرةکيانةي کة سـةردةمي ئثســتا لةبةر چاودان و دةبيســترثن ئةمانةن:ـ

  بؤ يةک کةمانچة و پيانؤيةک. Duet Sonataاتادويت سـؤن .1
، Viola، ضيؤالViolinکة لة ســث ژةنياري کةمانچةThe String Trioژثـي سـيانيي .2

ي پثکهاتوو لة The Piano Trioيدةوترثت پيانؤ سـيانييـپثکهاتووة، پثيش Celloچثللؤ
  کةمانچة، چثللؤ، پيانؤ.

  انچة، ضيؤال، چثللؤ.بؤ دوو کةم The String Quartetژثـي چواريي  .3
  ؤ کةمانچة، ضيؤال، چثللؤ، پيانؤ.ب The piano Quartetپيانؤ چواريي

وةک ژثي چواريية و هةندثکجار لةگةص کةمانچةيةکي The String Quintetژثي پثنجيـي  .4
وةک: چوار  The Piano Quintetتر ياخود چثللؤيةک دةبثت. ياخود پيانؤي پثنجيـي

وةک:  The Clarinet Quintetيةک. ياخود کالذنثيت پثنجيـيئامثري ژثدار لةگةص پيانؤ
  چوار ئامثري ژثدار لةگةص کالذنثتثکدا.

  بؤ دوو کةمانچة، دوو ضيؤال، دوو چثللؤ. The String Sextetژثي شــةشــيـي .5
بثجگة لةم شــثوةيةي ســةرةوة، پثکهاتة هةواييةکانيش هةن کة ئةمانيش گرنگي خؤيان هةية. 

ياو بثت بؤ ئةم جؤرة پثکهاتانة و ذةنگ و شثوةيةکي مؤزيکيانةيش وةيش کة لةبار و شــباشترين زارا
  ية.Chamber Orchestraلةخؤبگرثت زاراوةي هةيوان ئؤرکثسترا
  Chamber duet(E), Duetto da camera(I) مدا17دوييت هؤص{هةيوان} کة لة دواسةتةي/

  .ةرةکي بووة لة ئؤپثراداـو دةنگيي تومخثکي سمدا وةک دو18بووة، لة ناوةذاسيت سـةتةي/ زؤر باو
  Chamber opera(E) پثکهاتووة. راچذثکلة چةند مؤزيکژةن و ئؤپث ئؤپرياي ديوان(هةيوان)،

  Chamber orchestra, Small orchestra(E) ئؤرکثستراي بچووک.
 Chamber Sonata(E), Sonata da camera(I) ثکيSuiteسـؤناتاي هةيوان، بابةت

  ئامثراين تر. Accompanimentمة بؤ دوو سـؤصؤژةن ياخود زياتر بةهاوياريي18و  17اين/سـةتةک
 Chamber symphony(E) سـيمفؤين بؤ کؤمةصثکي بچووک لة ژةنياران.

  Champêtre(F), Rustic(E) گوندةکي.
 Chang, Çeng(Fa,Kr), Harp(E) چةنگ، هارپ، ئامثرثکي ژثداري زؤر دثرينة

  پ ز.2000ورد و فارسدا کة مثژووي دةگةذثتةوة بؤ نزيکةي ميللةتاين ک لةنثو
 Changes(E), Changez(F) لة نؤتة گؤذين، گوزارةي ميلؤدييةک کة هةنگاو بة هةنگاو

  بةذثبکرثت، هارمؤنيةکةوة بؤ يةکثکي باآلتر
  زؤر باو بووة  Styleنةـئةم چةش
  مدا.16ةتةي/ـلة دواس
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 Chanson(F) ثکيLyric poemلرييک بةيتة سـتران، جؤرثک لة شــانســؤن، کورتة
مدا سـةري هةصداوة و پاشان لة 14زؤر کورت کة لة وآليت فةذةنســا و باکووري ئيتاليا لة سـةتةي/

  ي ذازاوة واآلکاري تياداکراوة.Styleچةندين چةشـن مدا بة16دواسةتةي/
 Chanson á boire(F), Drinking song(E) ؤشني.سـتراين ن

 Chanson d 'amour(F), Love song(E) .سـتراين ئةضني
 Chanson de geste(F) م کة10سـتراين نثو دثر و کؤشـکةکاين سـةتةي/

 تايبةتبووة بة پياداهةصدان و ســتايشـاندين پاصةوانة نةمرةکاين نيشــتمان.
 Chanson de marche(F), Marching song(E) ســروودي مارش{سـوپايي}.

 Chanson de toile(F) ان}ي تايبةت بة پياهةصداين خامناين زؤر جوان.ســتراين خيابان{جادةک
  Chanson de travail(F), travel song(E) ســتراين گةذيان.

 Chansonette(F), Little song(E) .ســترانؤکة
 Chanson folklorique(F), Traditional folksong(E) ســتراين ميللي.

 Chansonnier(F), Song writter, Song-book(E) سـتراننامة، ئةلبوومي سـتران.
  Chanson sans paroles(F), Song without words(E) .سـتراين بث هةصبةسـت

 Chant(F,E), Cantus(L), Song, Plainsong(E) خوثند، شـاند(چاند)، ســروودي کصثســةيي.
  هثصثکي دةنگ لة سـتران وةک هاويارييةک.

 Chantant(F), Cantabile(I), Singing(E) ســتراخنوانـيي.
 Chant à plusiers voix(F), Part-song(E) پارتةـ سـتران. پارچةسـتران.

 Chanter(F), Singer(E) سـروودبثژ.
 Chanteur(F), Singer(E) نثرينة. ســترانبثژي

 Chanteurse(F), Singer(E) ســترانبثژي مثـيينة.
 Chanter en canon(F), Singing around(E) سـتراين بةسـووذ{بة نؤبة}، واتة چةند

 بکةن. لة کورديدا ئةم چةشنة زؤر باوة. دةنگـبثژثک هاوکاري نؤرةيي لة سـترانثکدا
 Chanter en choeur(F), Choral singing(E) ســـتراين کؤذاص.

 Chanting(E) ســـروودة داوودخوانيةکان کة لة کصثســةدا دةســآزثنرثن.
 Chanty, Shanty(E) ؤصکلؤريي، سـتراين تايبةت بة دةرياوانان.ســـتران و سـةماي ف
 Chant nuptial(F), Wedding song(E) ســـتراين زةماوةن.

 Chaque(F), Every, Each(E) هةريةکة.
 Leading note.  Characteristic note, Characteristic tone(E)/بذوانة

 Charivari(F), Chiasso(I), Rough music(E) مؤزيکي زةبروزةنگ.
 Chasse(F), Hunting style(E) ســةماي ذاونان، جؤرة سـةمايةکي وةرزي ذاوشکارة.

 Chasse de cor(F), Hunting horn(E) بـووقي ذاوشــکار.
 Che(I) کث، کام، چ.
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 Chelebi, Çelebi(Kr)  وشةيةکي هةرة کؤين ئارامي/کورديية چةلةيب،
ياران بووة، ئةو پريةي کة هةميشة لة خزمةت دةرباري کة خواوةندي هؤنياران(شاعريان)و خوثن

خواوةندا بووة و بة دةنگثکي خؤش لة سرؤتةکاندا بةييت چذيوة پثيوتراوة چةلةيب واتة خؤشخواين 
خوداوةند، پثدةچثت ئةو پريانةيش کة الي خةصک بة خاوخثزانيانةوة لة پلةوپايةيةکي بةرزدابوون، 

و شـةريف تةماشــادةکران، بةآلم بةرةبةرة }نةجيبر ذثز و باوةند{چاوثکي زؤخؤيان و بنةماصةيان بة
ئةو پيشة ئايينية ناوةکة وةک پيشة پووکايةوة و تةنيا بووة ناسناوثک بؤ ئةو بنةماآلنة و  کزبووينبة 

نةوةکانيشيان بة ئةرضةند و نةجيبزادة ناودةبران. ئةم جؤرة وشـةية لةنثو ئاييين ئثزدي/ياندا 
  ةصثن.قةووال/ي پثد

 Chassé(F), Chase(E) دوورخســتنةوةي پث/يةک لة پث/يةکةي تر لة ســـةماي باللثت/دا.
 Chef d' oeuvre(F), Concert master(E) تراخنوانان.ـسـةرؤکي ئؤرکثسـترا، سـةرتيپي س

 Chef d'orchestre(F), Orchestral conductor(E) ذابةري ئؤرکثســترا، ذابةري مؤزيکژةنان.
 Chelys(E) .17و  16لة ســـةتةکاينViol familyيس، ئاماژةية بؤ دةســـتةي ضيؤلشـــةل

 Chemeri, Çemeri(Kr), Kurdish Dirge(E)  چةمةريي، دةربذيين شـني و شـةپؤذ و واوةيال
بةزمي هؤرة بةآلم هؤنينةوةيةکي الوانةوة. بةذثوةچووين ئةم ذثونيشانة لةنثو ئاپؤرة خةصکدا و بة 

  نا دةبثت، ئةويش لة کايت پرسة و بة خاکسپاردين کةساين مريخاس و ناودار.دةهؤص و زوذ
 Cheng, Shang(Ch) چيين/ية کة فووپياکةري ي ذيشـــةداريOrgonشـةنگ، ئامثري ئؤرگن

  بة ئاســـاين هةصدةگريثت.
  Chest(E) کودةک، قةوارةي ســــنگ، ســـنووق.

 Chest of viols(E) ،17و 16ضيؤل لة سـةتةکاين/دةسـتةيةک لة شـةش قةوارة جياواز لة ئامثري 
  لة تؤنةکاين تريبص، تينؤر و باس.هةر دوو دانةيةک 

 Chest tone, Chest voice(E) ئةو تؤنةي لة پيشـخواردنةوةي سـنگةوةذا دثتةوة دةردةپةذثت.
  Ponticello.  Chevalet(F)بذوانة/

 Cheville(F), Peg(E)  کيپةگ، پثگوشة، ئةو پارچةتةختةيةي کة لة کؤتايي دةستة
  ئامثرةژثدارةکاندا تةلةکةي لةسةر توند دةکرثت.

  Chevrette, Biniou, Cornemuse(F)  زوذنا، ســوذنا.
  Chévrotement(F), Bleat(E)  دةنگ لةرينةوة وةک باذةي بةرخؤلة.

  Chiamandolo(I), Calling(E)  بانگکردن.
  Chiaramente(I), Clearly(E)  بة ذووين.

  Chiarina(I), Clarion(E)  مپثت.و.جؤرثکة لة تذکالريؤن
  Chiamare(I)  ، سـةنج).سـةنگدةنگي زةنگ(

  Chiara(I), Clear(E)  ذؤشـن، ذوون(بؤ مثـيينة).
  Chiaro(I), Clear(E) ذؤشـن، ذوون(بؤ نثرينة).

  Chiaramente(I), Clearly(E) ذؤشــين، ذوونــي.
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  Chiarezza(I), Clearity(E) ذؤشــنايةيت، ذوونثيت.
 Chiave(I), Clef(F) کليل بؤ کردنةوةي سـکثصةمؤزيکةکان، کليلي کؤککردين ئامثرةکان.

 Chiave di baritono(I), Baritone clef(E) کليلي باريتؤن.
 Chiave di basso, Chiave de fa(I), Bass clef(E) کليلي باس،

  يةکة.Staffلةسـةر هثآلسؤ Fپيشانداين جث تؤين فا/ هثماية بؤ
 Chiave di contralto(I), Alto clef(E) کليلي ئاصتؤ.
  Chiave di do(I), Alto clef(E) يةک.Staffلةسـةر هثآلسـؤ Cپيشانداين تؤين دؤ/ کليلي ئاصتؤ،

 Chiave di sol, Chiave di violino(I), Treble clef(E) کليلي تريبص،
  يةکة.Staffلةسـةر هثآلسـؤ Gپيشـانداين جث تؤين ســؤص/ هثماية بؤ
 C، Chiave di tenore(I), C-clef(E)کليلي دؤ/
  .کةداStaffلةسـةر هثآلسـؤ Cپيشـانداين جث تؤين دؤ/ هثماية بؤ
 Chiesa(I), Church(E) کصثســة.

 مؤزيکي هةيوان لة گاهي باذؤکدا کة برييت بووة لة چوار جووصة بة ذةوشي:ـ خاوـ پةلةـ خاوـ پةلة.
 Chiffrage(F), Time signature, Figuring(E)  تةکاين کؤردثکمنراندن، بةژمارةکردين نؤ

  ...وة هةروةها.1-7-5-3بـبثتة 7-5-3-1 بةC-durديبؤ دياريکردين شـوثنيان.وةک:ـ کؤر
  Chiffré(F), Figured(E)  بةمنرةکراو.

  Chime(E)  دانة}کة زايةصةيان22بؤ16کؤمةصثک لة هةمةجؤرة زةنگثکي دانراو{
  ت.بة زةنگي کصثسـة بچث

  HurdyGurdy.  Chifone(F)ناوي دثريين ئامثري هوردي ـ گوردي
  Ch'in(Ch)  ي چيين، ئامثرثکي ژثداري ميللي چيين و ژاپؤنيية.Luteلوتـ

 Chinese Music notes(E)  نؤتةي چينــي،
دانراوة کة Pentatonicپثکهاتةي ســکثصي نؤتةکان لة مؤزيکي چينيــدا لةسـةر بناخةي پثنجــتؤين

. چينةکان هةر لة دثر D، ذث/C، دؤ/A، ال/Gسـؤل/ ،Fوة دةسـپثدةکات بريتني لة:ـ فا/Fفا/ پلةتؤين
يان بة دين و دةوصةت و ذةوشت و پةروةردةوة گرثداوة، تاکو Ingweمؤزيکذؤژگارةوة دةنگي 

ئثسـتايش بذوايان وةهاية کة هونةري مؤزيک پةيوةندي ذاستةوخؤي بة ذؤح و پاککردنةوةي 
 بةم شـثوةية ذيزبةندکردوة:ـ کيانمؤزي تؤنةکاينةر لةسةر ئةم بذوايةوةذا ناوي ية. ههة دةروونةوة

 
 
 
 Chinese Pentatonic Scale  کثصةي کة زؤر باوةـکثصي پثنجــتؤين چيين، ئةو سـس

 D- E- F#- A- B- Dپثدةکات:ـ ــثوةية دةسـوة بةم شDپلةتؤنةکاي لة ذث/
 Chin rest(E) ةر ئامثري کةمانچة.ـلةس وثين داناين چةنةي ژةنيارـچةناگة، ش

 Chitarra(I), Guitar(E), Guitare(F), Guitarre(G) ئامثري گيتار.
 Chitarrone(I), Big guitar(E) کةتةگيتار، گيتاري گةورة.
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 Chiusa, Chiuso(I), Closed(E) دوايني بةشثکي کيوســة، بةســتراو ،
 .Hornپارچةمؤزيکثک بة ئامثري بووق

 Chiusura(I) ذسـتةي پارچةمؤزيکثک. دوايني
 Choeur(F), Choir, Chorus(E), Chor(G) و Xordiaخؤرديا لة ذيشةوشـةي کؤرس....

ي هةرة کؤين يؤنانييةوة وةرگرياوة. گوزارة لة کؤمةصثک دةنگبثژاين نثرينة Xorosپاشـان خؤرةس
از و ذثکوپثک بثت. ئةو و مثـيينة دةکات کة ئاوثزاندين دةنگةوارةکانيان بةشثوةيةکي هةند

و  Altoدةنگةوارانةي تايبةتن بة ژنان دوو بةشن:ـ دةنگةواري گذ و نزم کة پثيدةوترثت ئاصتؤ
. ئةو دةنگةوارانةي کة تايبةتن بة Sopranoدةنگةواري تيژ و بصند کة پثيدةوترثت سـؤپرانؤ

تيژ و  و دةنگةواري Bassدةنگةواري پياوان دوو بةشن: دةنگةواري گذ و نزم کة پثيدةوترثت باس
 ناودةبرثت. هةر بةشثکيش لة دوو تا پةجنا کةس ياخود زياتر بةشـداريدةکات. Tenorبصند بة تينؤر

 Choirmaster, Churus master(E)  ذابةري ســروودبثژاين کصثســة.
 Choir organ(E), Chor orgel(G)  م لة شـثوةيةکي19ئؤرگؤين ئينگليزي ســةتةي/

  ةآلم لةدواييدا شثوةيةکي باشتر خاسکاري تثداکراو تاکو دةنگثکي نةرموناسک بدات.پةرةپثنةدراو، ب
  Choir pitch(E), Kepelleton(G) پلةدةنگي کؤرس.

  Choragus(Gr) ./داکؤراگؤس، ذابةري کؤرس لة سـةردةماين دثريين دراماي يؤناين
 Choral(G), Chorale(E) مدا،16ســةتةي/ لةســةرةتاي .Hymnکؤذاص، ئاوازي ئاييين

لة ذووي کصثســةي ذؤمان ـ کاتؤليکدا و ســةرهةصداين  M.Lutherمانگرتين کةشــيش مارتن لؤتةر
کصثســة بؤ  ،Protestantيةکـي و پةيدابوونــي ذيبازگةي پذؤتســتاندReformبزاضة خاســکاري

کة ئةويش اليةنگرياين دروسـتبوو و ســروودة ئايينيةکانيش بةچةشنثکي نوثتر خوثندران 
ســروودةکان بوو بؤ چواردة نةوا، وثذاي ئةوةيش کة بة زواين Harmonizedهارمؤنيزاندين

يش کة هاتةنثو ذثبازگةکةوة، بووة Choralئةصةماين دةبثژرا نةوةک بة التيين، وشةي کؤذاص
کة زاراوةيةکي تايبةت بؤ گوزارةکردن لة فرةســترانثکي ئةجنامدراو لة ســرؤتثکي کصثســةييدا 

  .Ecclesiastical plainsongپثيدةوترثت سـرؤتةکصثســةي فرةسـتران
 Choral Cantana(E) کؤذاص کانتانا. جؤرة ســروودثکي کؤذاص ســترانية.

 Chorbuch(G), Choir book(E) کؤذاصنامة، ئةو تيانووسـةي کؤذاصي تيادا تؤمارکراوة.
 Chorale prelute(E), Coralvorspiel(G) دةســپثکي کؤذاص.

 Chorlied(G) ئاوازي بة کؤذاصکراو.
 Choralist, Chorister(E) کؤذاصيسـت، کؤذاصچذ، ئةو کةسـةي ئةندامة لة گرووپي کؤذاصچذاندا.

  Choral music(E) مؤزيکثک تايبةت بؤ کؤذاص نووسـرابثت.
 Choral notation(E) کؤذاص نؤتاندن،

  .ي کانتؤس بالنؤس دةنووسـرايةوةلة سـةتةکاين ناوةذاسـتدا برةوي هةبوو و بةذثگة
 Choral symphony(E) کؤذاصة سـيمفؤين.
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 Chord(E), Accord(F), Accordo(I), Akkord(G) ئاوثز. کؤرد،
و ذثسايةکي  Physicalyهاوسـازاندين دوو تؤن ياخود زياتر لة يةک کاتدا ئةويش بةزمثکي فيزيکانة

{خؤشـبيسـتة و هةسـتبزوثن بثت، لثرةدا يي}و چثژثکي هونةرييMatematicژمثرکايي{ماتتـث
هونةرمةندي بةهرةمةند پةي بةو چثژة هونةريية دةبات}کة ســث پثوةري سـةرةکني لة 
دامةزراندنيدا. چؤنيةيت فثربووين کؤرد دامةزراندن و بةکارهثنانيشي لة گوزارةي مؤزيکدا 

   .Harmonyپثيـدةوترثت هارمؤين
و پثش  Passing notesو نؤتة پاســاوةکان ياخود ذاگؤزةرةکان Incidental notesنؤتة الوةکيةکان

دانانرثن. ذةوشي ئةو ذثســا ژمثرکارييةي  و مانةنديان بة بةشثک لة کؤرد Appoggiaturaنؤتةکان
تيادا هؤگر دةبثت بة ژمارةي تاکي خؤي بةم  يC-Majorکة تؤنةکاين کؤردثکي سـادةي وةک

. …7-5-3-1يش کة دةبثتةSeventhهةروةهايش بؤ حةوتةم . وة…5-3-1شثوةية ذيزبةند دةکات:ـ
کؤردي سـث نؤتة کة پثکهاتووة لة نؤتةکة خؤي و لةگةص سـثيةم پثنجةمةکةيدا کؤردثک دةسازثنثت 

. ئةو کؤردة باوةي کة Common Chordزؤرجاريش بة کؤردي باو، Triadپثيدةوترثت سـيانيي
و ئةو کؤردة باوةي کة  Major Common chordثت پثيدةوترثتبMajorسـيانييةکةي مثجةر
  . minor Common chordبثت پثيـدةوترثتminorسـيانييةکةي ماينةر

. بؤ Baseياخود بنکةrootئةو نؤتةي شثوة کؤردةکةي لةسةر دادةمةزرثت پثيـدةوترثت ذةگ
 يSeventh، ياخود ذةگـي کؤردي حةوتةمCبريتية لة دؤ/C,E,Gمنوونة ذةگـي کؤردةباوي مثجةر 

G,B,D,F/بريتية لة سؤصGوةهةروةها... . ئةگةر جثگاي ذةگـي کؤردثک لة باس .Bass دا بوو ئةوا
ةکة لةجثي خؤي Bassدةبثت. ئةگةر نؤيت باسRoot Positionکؤردةکة لة جثگةي ذةگةکةيدا

نؤتةي  Triad. بؤ منوونة ئةگةر لة کؤردي ســيانييداInversionترازا، ئةوا پثيدةوترثت هةصگةذاو
دا بوو شـثوةي کؤردةکة دةگؤذدرثت و پثيدةوترثت Bassثيةمي کؤردةکة لةجثي باسسـ

دا بوو Bassئةگةر نؤتةي پثنجةمي کؤردةکة لة جثگةي باس .First inversionهةصگةذاوي يةکةم
. بةدواي Second inversionشـثوةي کؤردةکة دةگؤذثت و پثيدةوترثت هةصگةذاوي دووةم

 Quadriadچوارنؤتةييدا دةچثتةوة ســـةر دؤخي جاراين. لة کؤردي هةصگةذاوي دووةمدا کؤردةکة
دا Bassنؤتةي سـثيةمي کؤردةکة لة جثگةي باس Seventh:Septiemپثيدةوترثت کؤردي حةوتةم

 ئةگةر نؤتةي .First inversionدةگؤذثت و پثيدةوترثت هةصگةذاوي يةکةم بوو شثوةي کؤردةکة
هةصگةذاوي  شـثوةي کؤردةکة دةگؤذثت و پثيـدةوترثت بوودا Bassپثنجةمي کؤردةکة لة جثي باس

شـــثوةي  بووBassباس . ئةگةر نؤتةي حةوتةمي کؤردةکة لةجثيSecond inversionدووةم
ثيةمدا کؤردةکة بةدواي هةصگةذاوةي ســ .Third inversionهةصگةذاو کؤردةکة دةوازثتة ســــثيةم

  دةچثتةوة ســةر دؤخي جاراين.
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  ئةو کؤردانةي کة زؤر باون{ لةسةر ئامثري پيانؤ}ئةمانةن:ـ
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 Chorda(L), String, Note, Tone(E) ، ژثي، نؤتة، تؤن.کؤردا
 Chordae essentialis(L), Tonic, First and Third and fifth of any key(E) پايةتؤن،

 يلثک.ســثيةم و پثنجةمي هةر کل تؤنيک،يةکةم و
 Chordal harmony(E) فؤرمثکي مؤزيکة کة تيايدا کؤمةصة کؤردثک هاوياري ميلؤديةک دةبثت.

 Chord notes(E) حةوتةمي کؤردثکة نؤتةکؤردةکان، مةبةست لة ذةگةتؤن، ســثيةم، پثنجةم و
 ، يانزةيةمةکان و سـيانزةيةمةکانة.Ninthsکة درثژکردنةوةي نؤيةمةکان

 Chordal, Chordal harmony(E) ،کؤرداص، کؤرداص هارمؤين
  شــثوةيةکي مؤزيکة کة تيايدا تاک ميلؤدي بة کؤمةلثک کؤرد هاوياري دةکرثت.
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 Chordal Style(E) کؤرداص،چةشــين 
 بثت. Predominantثک لةو کؤردانة ــشــثوازثک لة ئاهةنگســازيي کة بةش

 D7. Chord of dominant seventh(E)کؤردي زاص حةوتةم/
 .Septimaو حةوتةم Quinteو پثنجةم Tersو سـثيةم Baseثکي چوارتؤين لة پايةکؤرد

 Chordophone(E) کؤردؤفؤن، مؤزيک ئامثرثکي ژثداري کؤنة.
 Choreography(E) نةخشةکثشــاين ئاواز بؤ سـةما بةتايبةيت سـةماي باللــث.

 Choreographer(E) نةخشةکثشي ســةما، ســةماکثش.
 Chorus(E) .ة ســتراخنوانانکؤرؤس، کؤمةصثک ل

 Chroma(I,L), Quaver(E) ي نؤتةي تةواو.8/1کذؤما، هةشــتةک
  Chroma duplex(L), Double sharp(E)  دةبص دثز، بةرزکردنةوةي نؤتةيةک،

   يش دثت.Colour، بةماناي ذةنگبة بذي دوو نيوةتؤن
  Chroma simplex(L), Sharp sign(E)  #هثماي دثز، بةرزکردنةوةي نيوةتؤنثک.      

 Chromatic(E),Chroma(Gr),Chromatique(F), Chromatisch(G),Cromatic(I)  ذةنگني،
دثت، ئاماژةية بؤ ئةو Colourذةنگ بةمانايي يؤناين/ية هاتووة کة Chromaلة وشـــةي کذؤما

کة و هارمؤنيةکةي پثکهاتووة. مؤزيکثک  Diatonicســث تؤنة نزيک لةيةکتريةي کة لة دياتؤنيک
 بة تةکنيکثکي نيوةتؤن و سـؤزثکي ئةضينــئاوثزي لةخؤگرتبثت.

 Chromatic alteration(E)  کذؤماتيک گؤذين کة بةهؤي هيماي دثز و بيمؤص...وة دةگؤذدرثت.
 Chromatic Chord(E)  بؤ لةذثـي وةرگرتنةوة کة .Altered chordکذؤماتيک کؤرد، بذوانة/

دةهثنراو هةن نؤتةکانيان نة ئةوةية بةشــثک بن لة کليلثکي بثت...زؤر کؤردي بةکار گوث پةســةند
  ئةو کليلة. Feelingةســيتهزاص نة ئةوةيشــة ببثتة شـثواندين 

  منوونةيةکي ديار و لةبةرچاوة بؤ شثوةي ئةو کؤردة. Augmented sixthشـةشـةم زثدة
  ا دثتة بةرچاو:ـچةند شـثوةيةد لةم}C-keyمنوونة بؤ ئةم جؤرة کؤردة{بة وةرگرتين کليلي

 ماينةر کؤرد لةســةر پايةتؤنTonicي کليلي مثجةرMajor  ـ:C- Eflat- G. 
 مثجةر کؤرد لةســةر پايةتؤنTonicي کليلي ماينةرMinor  ـ:C- E- G. 
 مثجةر کؤرد لةســةر بيمؤص سـةرپايةتؤنSupertonicي کليلي مثجةرMajor 

 .Dflat- F- Aflat:ـ  Minorياخودکليلي ماينةر
 تؤنةرپايةـسجةر کؤرد لةســـةر مثSupertonicکليلي مثجةر يMajor  ياخود کليلي

 .D- F#- A:ـ Minorماينةر
  Chromatic drums(E)  تةپصة کذؤماتيکةکان،

  ةر ميلؤديةک کؤکدةکرثن. لةو منوونانةي کة لةبةرچاون:ــلة کؤمةصة تةپصثک کة لةس بريتية
کة  Kettledrums(E), Timbales(F), Timpani, Tympani(I), Pauken(Gr)ةکانة تةپصنةقاذ

دةسـتدابوو بةآلم بةرةبةرة ووت تةپص لةبةرم بة ج19ةتةي/ـةرةتاي سـو س 18ةتةي/ـدواس لة
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وةک زاراويةکي Timpani copertiپثدرا تا کراية ئؤکتاضثک، زاراوةي تيمپاين کؤپةريتـپةرةي
  گرتؤتةوة. يKettledrumمؤزيکي جثي تةپصةکثتل

   Bells(E), Cloches(F), Campane, Campanelle(I), Glöckchen,Glocken(G)  زةنگةکان
ئامثرثکي پؤآلسازکردةية بة دوو Bell play(E), Glockenspiel(G), Jue de timbres(F)زةنگبار.
  ي دةسکدرثژ لثدةدرثت.Hammerچةکوش

  داين جياوازة.دةچثت بةآلم شثوازي لث زةنگبار بة ئامثري Celesta(E), Celeste(F) تاـثصسـس
زياتر ئامثرثکي ئؤرکثســتراصيانةية، کيبؤردثکي Dulcitone(E),Tympophone(F) تيمپؤفؤن

  ي هةية.Frok-keyboard(gabelklavier)چةتاص
  Xylophone(E), Claquebois(F), Zilafone(I), Xylaphon(G)   زايلؤفؤن

 ,Side drum(E), Tambour militaire(F), Militärtrommel(G)  تةپصي يةکاليي، تةپلي سوپايي
Tamburo militare(I) 

   ,Tenor drum(E), Caisse roulante(F), Tamburo rullante(I)  تينؤر تةپص
Wirbetrommel(G) 

  ,Bass drum, long drum(E), Grosse caisse(F), Cassa grande(I)  باس تةپص
Grosse trommel(G)  

 Tambourine,Tabor(E), Tamburino(I), Tamburin(F,G)  تامبوورين
 Triangle(E,F), Triangolo(I), Triangel(G)  ثگؤناـس

 Cymbals(E), Cymbales(F), Piatti,Cinelli(I), Shallbecken(G)  سـيمباصةکان
 Gong(E), Tam tam(F,G)  تام تام

 Castanets(E), Castagnettes(F), Castanette(I), Kastagnetten(G)  کاسـتانثتةکان
 Rattle(E), Crécelle(F), Knarre(G)   .يةئامثرثکي ذةزم، گثلگثلةة، ـخةشـخةش

  Chromatic instrument(E) ئامثري کذؤماتيک،
  ئةو ئامثرة ژثدارانةي کة ميانةي نيوپةردة کذؤماتيک دةيانگرثتةوة.

 Chromatic interval(E) ياخود ميانة کذؤماتيک، نؤتةيةک کة نة بةشـثکة لة سکثصةکاين مثجةر
 ، وة نة ميلؤدي ياخود هارمؤين. وةک دؤ دثز لة سـکثصةکاين دؤ ـ مثجةر و دؤ ـ ماينةر.سـروشت

 Chromatic Key(E) کليکي کذؤماتيک.
 Chromatic mediant(E) کة کذؤماتيکي ناوةند، سـثيةم بةش لة دوو  کؤرد ياخود لة دوو کليلدا

 هةمان جؤري تؤنيان هةبثت
 Chromatic Modulation(E) ؤناصيتثککذؤماتيک مؤديولثن، گواسـتنةوةي ت

  کردين نؤتةيکي لة کؤرديک بة ئةندازةي نيوپةردة.Alteraبؤ تؤناصيتثکيـتر ئةويش بةهؤي گؤذين
 Chromatic movement(E) جووصة کذؤماتيک، جووصةي نيوةتؤنثک کة

 .#Cبؤ دؤ دثز/ Cبيانگرثتةوة وةک دؤ/ Basic noteيةک بنةنؤتة
 Chromatic semitone(E) نة نيوةتؤنثک کةکذؤماتيکي نيوةتؤن، ميا

  .#Cبؤ دؤ دثز/ Cهةردوو نؤتة هةمان ناويان هةبثت وةک دؤ/
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  ,Chromatic scale(E), Chromatische tonleiter(G) .سـکثصي کذؤماتيک
Gamme chromatique(F) 

و پثنج نيوپةردة کذؤماتيک و دياتؤنيک، واتة حةوت نيوپةردة دياتؤنيک  کهاتووة لة دوانزةپث
 نيوپةردة کذؤماتيک.

  
  

Do Di Re Ri Mi Fa Fi Sol Si La Li Ti Do             Do Ti Te La Le Sol Se Fa Mi Me Re Ra Do   
 Chromatic Scale Ascending(E)  کذؤماتيکي سـکثصـي هةصبةزيو.

  
 
 

 Chromatic Scale Descending(E)  کذؤماتيکة ســکثصـي دابةزيو.
  
  

  Accidental  Chromatic signs(E) /بذوانة ةکاين وةک دثز، بيمؤص و بثکار،هيما کذؤماتيک
  Chronos(Gr), Quater-note(E)  چارةکة نؤتة.

  Church cadence(E)  ، کصثســة کادةنس، پالگاص کادةنس.Cadenceبذوانة/
  Church modes(E)  دةســگا کصثســةييةکان.

 Chwarga, Ĉwarga(Ar, Fa, Kr, Tr) واتة ئاوازي چوارةم، چوارگا.
لة ذةگةزي ئةجةم لةسةر  لثذشتةيةکي ســةربة دةسگاي بةياتة، سکثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة

پلةتؤين چوارگا، ذةگةزي ذاست لةسةر پلةتؤين گردان. لة هاتنةخوارةوةدا ذةگةزي ذاست دةبثتة 
  .نةهاوةند لةسةر گردان پاش گؤذيين پلةي زيل سـثگا بة شةنگوصة{ســونبولة}

  ئةي مانگ لةال خؤت تاکي بةجواين                           وا دةماخ بةرزي لةسةر ئامساين
  ةدةنگي:عةيل مةردانکةمالــي، ب

 
 
  
  
 
 

 Chwarga suĺtany, Ĉwarga suĺtany(Ar, Fa, Kr, Tr) چوارگا سـوصتانيي.
  لثذشتةيةکي سةر بة دةســگاي 

  لة:ـ  ئةجةمة کة پثکهاتووة
  ةم لةسةر پلةتؤين چوارگا، ذةگةزي ئةج

  ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين گردان.
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  Hurdy-Gurdy.  Cinfone(E)ســـينفؤين، بذوانة/
  Cinq(F), Cinque(I)  پثنج.

  Cinquiéme(F)  پثنجةم.
  Cinquiéme Position(F)  پثنجةم چثي پةجنةدةسـت لة ژةنيين ئامثرثکي ژثداردا.

  Cioé(F), That is(E) ئةوة.
  Cipher, Ciphering(E)  کچوونثکي ميکانيکي لة ئامثري ئؤرگؤنداســفر، تث

  کة ببثتةهؤي بةردةوامبووين دةنگة نؤتثکي لةنگني.
  C#.  Cis(G,E)دؤ دثز/

  C-dur(G)  دؤ دثز ـ مثجةر.
  Circle(Cycle) of fifths, Spiral of fifths(E), Qvint Circle(F)  ةکان.پثنجةمبازنة{سووذة}
بازنة  ةکان ياخوددةوترثت بازنة پثنجةمةکان، بؤچ ناوترثت بازنة چوارةمرثت بؤچي ـدةشثت بپرس

يؤنانيةکان کة  يTetrachordؤردةکان؟ ئةم پرســيارة دةمانباتةوة بؤ دثرينثيت چوارکســثيةم
  بةم ذةوشة دامةزراوة:ـ داInterval sequenceةميانةيةکت:ـ ذيزبووين چوار نؤتة لةسةر ذيزدةصث
  Semitoneنيوةتؤن_ Tone_تؤنToneتؤن

ي يةکلةدويةکي تياداية کة Tetrachordدوو تثتراکؤرد داC-major scaleکثصي دؤـلة مثجةر س
  پثکهاتووةن لة:ـ

   C - tone - D - tone - E - semitone - Fـ .يةکةم تثتراکؤرد:1

  G - tone - A - tone - B - semitone - C . دووةم تثتراکؤرد:ـ2
کةم نؤتة لة يةکةم تثتراکؤرددا بةتةواوي يةک ئؤکتاض لةژثر چوارنؤتةي ئةگةر سـةرجنبدرثت...ية

  دووةم تثتراکؤردة.
دةسـپثدةکات....لة يةکةم نؤتةي دووةم Gدا کة لةسـةر کليلةنؤتةي سـؤص/Scaleلة دووةم سـکثص

   وة.Fifth degreeدةسـپثدةکات واتة لة پثنجةم پلة ةوةDoتثتراکؤردي سـکثصي دؤ/
  ي مثجةريش ئةمانةن:ـGبؤ ســکثصي ســؤص/ دوو تثتراکؤرد

 G - tone - A - tone - B - semitone - Cيةکةم تثتراکؤرد:ـ 
   D - tone - E - tone - F sharp - semitone - G دووةم تثتراکؤرد:ـ 

  ياخود بيمؤصةکان بة Flat keysکليلة پانؤکةکانپثکهثناين 
   دةکرثت. گثذگؤذين د و پانکردنةوةيان بة يةکداناين يةکةم تثتراکؤرد وةک دووةم تثتراکؤر

  بريتية لة:ـCتثتراکؤردي دؤ/ بؤ منوونة
 C - tone - D - tone - E - semitone - Fيةکةم تثتراکؤرد: 
  G - tone - A - tone - B - semitone - Cدووةم تثتراکؤرد: 

  يش بريتية لة:ـFي تؤين فا/Major scaleتثتراکؤرد بؤ مثجةر سکثص
  C - tone - D - tone - E - semitone - Fم تثتراکؤرد: دووة
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  لة:ـدوانؤتةي دووةم تثتراکؤرديش يةکةم نؤتةي يةکةم تثتراکؤردة کة بريتية 
   F - tone - G - tone - A - semitone - B flatيةکةم تثتراکؤرد:ـ 

 ة:ـةکانپثنجةمبازنةئةمةيش منوونةيةکي ذوونتري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cittern(E), Cistre(F), Cetera(I), Zither(G)  م16تا دواســةتةي/ کة ئامثرثکي ژثدار ،ســيتار
دةژةنرا، لة دواييدا بةرةبةرة گؤذدرا بةوةي کة پةجنةکان لةبايت Plectrumلة ئاوروپادا بة پثلثدة

دةچثت بةآلم کودةک/ةکةي خرترة و  Luteپثلثدة بةکارثنرثن. تاذادةيةک بة ئامثري لووت
    تةوةي پانة و بة ئامثري گيتار دةچثت.بة چةند ناوي تري زواين ئاوروپايي هاتووة لةوانةيش:ـپش

Cither, Cithern, Cithren, Citharen, Citole, Sitole, Sittron  
  Civetteria(I), Coquetry(E)  لةجنةوالر.

  Civettando(I), Coquetring(E)  لةجنةوالريي.
  Civettescamente(I), Coquetishly(E)  بة لةجنةوالرةوة.

  .Clarinet.  CLکورتکراوةي کالذنثت
  Clappers(E) ئامثرثکي ذةزمية ياخود لةپکةکانزا پثکهاتووة، چةپچةپة، لة دوو پارچة لةپکةدارة

  کة دةدرثن بةيةکدا دةنگثکي وةک چةپصةي لثوةدةردةچثت. دةچثتCastanetsتانثتـبة کةس
 Clarabel flute(L), Hohlflöte(G), Hollow flute(E) درثژيةکةي کلؤرة فلووت کة

ناوةکةي کلؤرة{بؤشة}، لة دار و لة کانزايش دروسدةکرثت. وشةيةکي لثکدراوة  8ftهةشت پث/ية
  واتة جوان. Bellus، ئةويتر لةBrightي التيين واتة ذؤشنClarusلة 

 Clarinet(E), Clarinette(F), Clarinetto(I), Klarinette(G) کالذنثت،کةذةناي،
تدةکرثت}، پانتايـي ـفووپياکةري تةختةســازکردةية{لة داري ئابةنوس دروس ئامثرلوولةييةکي

ثک. لة quintة دادةنرثت کة بريتية لة ئؤکتاضثک+پثنجةمDuodecimanدةنگـي بة ديؤدثسـيمان
داهثنرا کة پثکهاتووة لة Nurembergلة شــاري Chr. Dennerلةاليةن دثننةر 1700-1690ساصةکاين

بةآلم بةپثي پثکهاتةي  A, C, B, Ess, Dةژدة نيوةتؤن. لة پثنج دةنگي بنچينيي پثکهاتووة/ه
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 Bassethornو باســـثت هؤذن Bassclarinet، باســکالذنثتAltoدةنگةکاين دةکرثت بة ئاصتؤ
ئامثرثکي  جيابکرثنةوة. بؤ يةکةم جار لة سـةردةمي مؤزارت/دا هثنراية ئؤرکثستراوة. بةگشيت بة

دادةنرثت و بؤ خؤي خثزانثکي پثکهثناوة کة بةم جؤرانة Transposing instrumentنسپؤزةترا
  دةپؤلثنرثن:ـ

  کة بة تريبص ئامثرثکي ئاسايي دادةنرثت. C, B flat, Aکالذنثت لة/  .1
 نزمترة.يةک ئؤکتاض لة کالذنثيت ئاسيي  کة,Bass Clarinet Clarone(I)باس کالذنثت/ .2
 .High E-flat Clarinetکالذنثيت مي بيمؤصي بصند/ .3
 .High D-flat Clarinetکالذنثيت ذث بيمؤصي بصند/ .4
 .Alto Clarinet in E-flat and Fئاصتؤ کالذنثيت مي بيمؤصي و تؤين فا/ .5
 بة ئامثرثکــي تينؤر دادةنرثت، پثنجةم دةنگ لة Basset hornباس هؤذن/ .6

 نزمترة.Clarinet-C کالذنثيت/
کة  Conterbass Clarinetاخود کؤنتةرباس کالذنثتيPedal Clarinetالذنثتپثداص ک .7

يشي پثدةوترثت. ئامثرثکي زلة، يةک ئؤکتاض Double-bassClarinetدةبص باس کالذنثت
-doubleنزمترة. هاوشثوةيةکي هةية لةگةص دةبص باسـسوون B-flatلة باس کالذنثيت

Bassoon و ئامثرةژثي دةبص باس ضيؤلثنسيلؤdouble-bass violencillo.  
کة دةنگثکــي زؤر باآلي هةية. Clarinaســث جؤريــتري مؤدثرن هةن کة بريتني لة:_ کالذينا

 ياخود{Holztrompete.هؤصزتذومپثت}Heckelkarinetteياخود{Heckelclarinaهثکلکالذينا
  داهثنةرثيت.Wagnerکة مؤزيکدانةري ئاصمانيايي ضاگنةر}Woodentrumpetتةختة تذومپثت

 Claro(E) ناوةذاستدا ي ئينگليزيية کة لة سـةتةکاينTrumpetثکي تذومپثتجؤرة ئامثر کالرؤ،
ي زمانةدار پثکهاتووة، پاشان دةســـکاري تياداکرا و ناوي Zigzagباوبووة، لة لوولةيةکي پثچاوپثچ 

  .Clarionبووة کالريؤن
  Classical music(E) م16ثوازثکي هونةري دواســةتةي/ـش و نـچةش کالسـيک مؤزيک،

م. بةوة پثناسةدةکرثت کة گةذانةوةيةکة بؤ ئةوپةذي جواين کة بةگشيت لة 18کو دواسةتةي/تا
هونةرةکاين بيسنت و دينت و کؤصثن و وثژةدا ذةنگيداوةتةوة. ئةم جوانيةيش لة چةند ذوخسارثکدا 
 دةناسرثتةوة وةک سـةنگني و ذةزمني، نةخشني و ذةنگني، پاکوبثگةرد. پثکهاتةيةکي ئارةزومةند و

، ســاکار و ناياب، شــثک و هةنداز، هؤشــپةروةر و دوور لة هةموو هةصپة و Logicبة زارشــت
 هةصةشــةيي و نائاوثزييةک، پذ لة بذسـتثکي هثمين ذثکوپثک. 

 Clave(L,S), Chlare(I), Clef(F), Schüssel(G) کليل.
  
  

  :ـئةو کليالنةي کة لة سةردةمي ئثستاماندا بةکاردةهثنرثن ئةمانةن
 Middle-Cبة دؤ/ي ناوةذاست ،يةCةروو کليلي دؤ/ـس Treble-clef{کليلي تيژG. کليلي سؤص/1

  ئاماژةي پثدةدرثت.
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  ئاماژةي پثدةدرثت.Middle-Cبة دؤ/ي ناوةذاسـت}Alto-clef{کليلي ئاصتؤC. کليلي دؤ/2
 Middle-Cبة دؤ/ي ناوةذاست ية،Cلة ژثر کليلي دؤ/}Bass-clef{کليلي باسFa. کليلي فا/3

  ئاماژةي پثدةدرثت.
 
  
  
  
  
  

  Clavecin(F)  مة.18م تاکو 15ئامثرثکي ســةتةکاين/ کالضثسن، هارپسيکؤرد،
  Clavicembalo(I)  کالضثسيمباصؤ، هارپسيکؤردي ئيتاليايي.

  Clavicytherium(E)  کالضيسيتثريةم، جؤرثکة لة هارپسيکؤردي وةســتاو{سـتووين}.
  Clavier(L), Klavier(G) Keyboad(E)  کالضيثر، کيبؤرد.

  Cloche(F), Bell(E)  زةنگ.
  Clochette(F), Glöckchen(G), Small bell(E)  زةنگؤصة.

  Clog Box(E)  ي چيين/ية،Jazzئامثرثکي ذةزمي جاز
  ئينج درثژة دةنگثکي ذةق و زبري هةية و بة دار لثدةدرثت.8نزيکةي 

  Cadence.  Close(E)نزيک، بةسـنت، بذوانة/کادةنس
  Close harmony(E)  بةسـتة. هارمؤين

 مةبةست ذثکخستين نؤتةي کؤردةکانة لة 
  يةکتر.بةرينثکي تةســکدا واتة نزيک بة 

  
  
  
  

  Major.  C-major key(E), C-dur(G)/ي ـ مثجةرDoکليلي دؤ
  
  

  C-major scale(E), C-dur skala(G)  سـکثلي دؤـ مثجةر.
  
  

  C-minor(E), C-moll(G)  دؤ ـ ماينةر.
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 Close repeat(E)  وة ذةپات کة لةداخرا
  کؤتاييدا دادةنرثت ئاماژةية بؤ دووبارةکردنةوة.

 Coach-horn, Post-horn(E) بووقي بةريد، پؤسـتة بووق.
ئامثرثکي فووپياکةري بچووکي زؤر کؤنة، کايت خؤي لة ئاوروپادا کة بةريد لة شـــارةوة بؤ گوندة و 

دهةصگرةکة لة دةضةري شـــارةکة ياخود بةرلةوةي بگاتة بةپثچةوانةيشـــةوة ذةوانةدةکرا، بةري
  گوندةکة فوويةکي بة بووقةکةدا دةکرد بؤ ئاگادارکردنةوةي خةصکةکة بة هاتين بةريد. 

 Coda(I), Tail(E) ئيتر بةکادةهثنرثت ثکPassageکؤتا، کؤدا، زاراوةيةکة بؤ هةموو پاسـاو/
ةخرثتة سـةر کؤتايي دانراوةيةکي مؤزيک. کورت بثت ياخود درثژ، وةک کلکة کؤتا{پاشکؤ}د

دا کة دةکرثت لة جؤري ئةضينيدا وةک Sonataدوابةشي کؤتايي لة ذسـتةمؤزيکثکي سـؤناتا
  بوونةوة. Repriseسـةروبةندثک بکةوثتةبةر دووبارة

 Coda sign(E) هثما کؤدا، هثمايةکي بازنةيي ياخود هثلکةيي لةگةص هثصثکي ئاذاستة کة پيشاين
  ار دةدات بؤ بازدان لةو خاصةوة بؤ ژةني

 نيشانةکراوة.Codaئةو بةشةي بة کؤدا
  

 Codetta(I), Short coda(E) پاسـاوثکي پةيوةسـتة لةنثوان کورتةکؤتا.
يةکي ســث دةنگيدا....لة يةکةم fugue formيةکدا. لة شــثووگة فيوگةFugueدةسـپثکةکاين فيوگة

دثتةپثشــةوة کة دةکةوثتة نثوان  Episodical passageةکيگروپـي هاتنةناوةوةدا پاســاوثکي الو
کة لة  Sonata formدانراوةيةکي ســؤناتا شـثوة ســـثيةم دةنگ. پاسـاوثکة لةناو دووةم دةنگ و
  کؤتاييدا هةية. 

 Cogli(I), With the(E) بة هاوياري، لةگةص{بؤ شـتثکي کؤ}.
 Cogli stromenti(I), With the instruments(E) لةگةص ئامثرةکاندا.

 Col, Colla, Coll', Colle(I), With the(E) بة هاوياري، لةگةص{بؤ شـتثکي تاک}.
 Col basso(I), With the bass(E) لةگةص باسـدا.

 Col Canto(I), With the Song(E) لةگةص سـتران.
 Colla destro(I), With The right(E) کورتکراوةيةتــي .C.D کة ذاسـتدةسيت بة 

  Colla parte(I) و بةدوايدا ســترانثکي خثرا. Solistژةنلةگةص بةشــثکي ســؤصؤ
 Colla punta dell'arco(I) لثدان بة ســةري کةوان{بةســةر ژثـيةکادا دةبرثت}.

With the point of the bow(E)  
 Colla voce(I), With the voice(E) لةگةص دةنگ{ئاواز}دا.

 ي ســترانبثژدا بذوات.واتة لةگةص بةزمثکي خثرا
 Col legno(I), With the wood(E) ژثي بةســةر کةوانةکة يStickشووص بة دارک،

 بدرثت. ئامثرةکةدا
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 Coll'ottava(I), With the octave(E) بة ئؤکتاض، يةک ئؤکتاض بةرةو ژوور ياخود بةرةو خوار،
   کورتکراوةيةيت.Coll'ott,C/ 8-vaکة 

 Colofonia,Colophonia(I), Colophane(F), Kolophon(G) کؤصوفان، ذؤسني، چؤک
Colophony, Bow resin, Bow rosin(E)  

ماددةيةکي چةوري کةتريةيي چةوري ذةقة بؤ نةرمکردين ياصي کةوان بةکاردثت تاکو کةوانةکة بة 
  لووسي بةسةر ژثيةکاندا بثت و دةنگثکي خؤش و ناسک بدات.

 Coloratura(I), Coloured music(E) دا کاريپـثدةکرثتمؤزيکي ذةنگيو، لة دةنگـثکي ميلؤدي
ياخود بؤ Runsخثراشـــثوة بؤ کورتـتر بةLong notesئةويش بة بةشـبةشکردنـي نؤتة درثژةکان

ياخود بؤ کادةنـس بة جؤرةکانيةوة. Rouladesکورتةنؤتـةي خثراي يةکبةدواييةک لة ذسـتةيةکدا
دةنگي نثرينة بة Figuratoةبةخشن وةک ئارايشکردينهةندثک زاراوةيـتر هةن کة هةمان مانا د

ياخود ئاوازي Music colorataي دةنگي مثـيينة. مؤزيکي ذةنگثنراوFigurataئارايشـــتکردين
  . Musica figurata  ،Canto figuratoئاذايشتکراو

 Coloratura soprano(I) ذةنگينة ســؤپرانؤ، نةرمة دةنگثکي مةودا بةرز
 خوثنـشريينانة خرؤشـبةبةخش بثت و لةجنةوالري و شـؤخوشةنگي تيادا بنوثنرثت. کة بة سـيمايةکي

 Colpo(I), Stroke(E) ژةن، لثدان.
 Colpo d' arco(I), Strike with bow(E) لثداين ژث بة کةوان.

 Colour, Colouration(E) ذةنگ، زاراوةيةک بؤ فرؤزةکردين شثوةي پةردةکان،
 Philippe deز 1361-1291يةک لةاليةن فيلليپ دي ضرييت فةذةنساييوةک زاراوة .Timbreبذوانة/
Virty پثشنياريکرا ئةويش بة بةکارهثناين دوييت ذةنگInk colour  بؤ پيشانداين گؤذيين کثشةکان

  وةک لة کثشي دووتايي بؤ کثشـي سـثتايي ياخود بة پثچةوانةوة.
 Colpo(I), Stroke, Blow(E) فوو، لثدان.

 Col punta d'arco(I), With the tip of the bow(E) ان.بة سـةري کةو
  Col sinistra(I), With the left(E) بة چةپ.

 Combined Counterpoint(E) کؤنتراپؤنيت بةيةکةوةبوو.
 کارپثکردين چةند بةشـة ميلؤدييةک لة يةک کاتدا و يةکلةناويةک دةنگدا.

 Combination note(E) ي بيستراونؤتةي بةيةکةوة، تؤين بةئةجنام، سـثيةم نؤتةيةک
کاتثک دوو نؤتة لة يةک کاتـتدا بژةنرثت، يةکةم کةسثکيش پةي بةمة برد مؤزيکزاين ئيتاليايي 

  زدا.1714بوو لة سـاصيTartiniتارتيين
 Combination pedals, Composiyion pedals(E) کان،پايدةرة پثکةوة

دا کة پايدةرةکاين بةيةکترةوة دةبةســتثت بؤ جؤرة سـيسـتةمثکي ميکانيکية لة ئامثري ئؤرگؤن/
  ذثخســتين دةنگي کؤمةصث لوولةتؤن. سـث جؤريش لة پايدةر هةية:ـ 

  .Piano pedal، پيانؤ پثداصMezzo pedal، ميزؤ پثداصForte pedalپثداصي توند
 Come(I), Comme(F) As, like, As if(E) وةک، مانةند، هةمان.
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 Come da lontano(I) هةمان چةشين ناذاست.
 Come prima(I), As at first(E) وةکو لة يةکةمدا.

 Come retro(I), As before(E) وةکو پثشو{گةذانةوة}.
 Comes(I), Dux(F), Attendant, Companion, Consequent(E) کؤمثـس، ئاذاستةبةر،

انپثکردين ـشنيـکاندا بةکاردةهثنرثت بؤ دةسFuguesو فيوگة Canonsزاراوةيةک لة کانونةکان
ي هاتنةوةناوةوة. بؤ منوونة لة چوار پارچةي فيوگ/دا ـي هاتنةناوةوة و دووةم بةشـيةکةم بةش

  نة دةبثت:ـ ـســةرةتاي هاتنةناوةوة بةذيز بةم چةش
، دةشـثت Anawerبةرســض - Subjectســوژة - Anawerبةرســض - Subjectبابةت{ســوژة}

ي Comes(Companion)و ئةويتريان هاويار Dux(Leader)سوژة و بةرســض/يـش بة پثشـةنگ
 ناســرثت.بConsequentپثشةنگ ياخود بةدوايةک

 Come sopra(I), As above(E) وةکو سـةرةوة.
 Come sta(I), As it stands, A it is written(E) هةروةکو نووسراوة.

 Comic(E), Comico(I), Comique(F) گاصتة و شــؤخي.

 Comic opera(E), Comique opera(F) ئؤپثراي کؤميک.
 Come un eco(I) مانةندي يةک زايةصة(دةنگدانةوة، ئثکؤ).

 Comicissimo(I) زؤر پثکةنيندار، شــؤخيـئاوثز.
 Comicita(I) بة خةندةيي و شــؤخي.

 Cominciando(I), At begining(E) لة ســةرةتا، لة دةسـپثک.
 Cominiciare(I), Begining(E) دةســپثکردن.

 Comma(L), Cut, Crack(E) مامتاتيکانةية دةنگ پثوانةيةکي بذ، کةرت،کؤما، ا، کؤمم
ة دياتؤنيکيش ي پةردةيةک، نيوپةردة کذؤماتيک يةکسـانة بة پثنج کؤما و نيوپةرد8/1ةکة يةکسانة ب

و ، لة25Centsي تؤنثک يةکسانة بة8/1ا. هةر ميانةيةک کة نزيک بثت لة يةکسانة بة چوار کؤم
و  Syntonic comma(or comma of didymus)اي ســينتؤينانانةي کة هةن ئةمانةن:ـ کؤمپثو

}کة 24Cents{يةکســـانة بةPythagorean comma(or comma ditonicum)اگؤرييکؤماي فيس
 Seven، ئؤکتاضة حةوتيةکانTwelve perfect fifthsجياوازييةکة لةنثوان دوانزة پثنجةمي تةواو

octaves حةويتاي و کؤمSeptimal comma27{يةکســانة بةCents.دا{  
بةآلم لة مؤزيک سـيسـتةمي خؤرةآلتيدا تاذادةيةک جياوازي هةية. ئةو جياوازييةيش دةگةذثتةوة بؤ 

ي تؤنثک، تؤنثکي تةواو يةکسانة بة نؤ پلة 9/1انة بةـيةکسCommaاميةک کؤکة بووين چارةکة تؤن.
 .100Centيسـتةمي خؤراوايي يةک پلةتؤين تةواو يةکسانة بةبةآلم بة پثواين سـ. 90Centکة دةکاتة

هةر لةمةوةذا دةتوانرثت ميانةي تؤنةکان بپثورثن. بةمةيـش ميانةکؤي ســةرانسـةري ســکثصثکي 
  .1200Centا کة يةکسانة بة کؤم53خؤرةآلتـي دةکاتة
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ي Major scaleئةگةر دةســگاي ئةجةم وةک منوونةيةک وةربگرين کة هاوســکثصي مثجةر
بةم چةشـنة Coma}، ژمارةپثوانةي پلةتؤنةکاين بة کؤما1/2-1-1-1-1/2-1-1خؤراوايـي دةبثتةوة{

  دةبثت:ـ 
  يةکسانة بة نؤ کؤما. Dبؤ ذث/ C.ميانةتؤين نثوان دؤ/1
  يةکسانة بة نؤ کؤما. Eبؤ مي/ Dميانةتؤين نثوان ذث/ .2
  ؤما.يةکسانة بة چوار ک Fبؤ فا/ E. ميانة تؤين نثوان مي/3
  يةکسانة بة نؤ کؤما. Gبؤ سـؤص/ F. ميانة تؤين نثوان فا/4
  يةکسانة بة نؤ کؤما Aبؤ ال/ Gسـؤص/ . ميانة تؤين نثوان5
  يةکسانة بة نؤ کؤما.Bبؤ ســي/ Aال/ . ميانة تؤين نثوان6
  يةکسانة بة چوار کؤما. Cبؤ دؤ/ Bســي/ . ميانة تؤين نثوان7

  کؤما.53ةکاتةميانةکؤي سـةرانسـةري سـکثصةکة د
ي Minor scaleئةگةر دةســگاي نةهاوةند/يش وةک منوونةيةک وةربگرين کة هاوسـکثصي ماينةر

بةم چةشنة Comma}، ژمارةپثوانةي پلةتؤنةکاين بة کؤما1-1-1/2-1-1-1/2-1خؤراوايي دةبثتةوة{
  دةبثت:ـ

  يةکسـانة بة نؤ کؤما. Dبؤ ذث/ C.ميانةتؤين نثوان دؤ/1
  يةکسـانة بة چوار کؤما. Ebبؤ مي/ Dان ذث/ميانةتؤين نثو .2
  يةکسـانة بة نؤ کؤما. Fبؤ فا/ E. ميانة تؤين نثوان مي/3
  يةکسـانة بة نؤ کؤما. Gبؤ سـؤص/ F. ميانة تؤين نثوان فا/4
  يةکسانة بة چوار کؤما Abبؤ ال/ Gسـؤص/ . ميانة تؤين نثوان5
  ؤ کؤما.يةکســانة بة نBبؤ ســي/ Abال/ . ميانة تؤين نثوان6
  يةکسانة بة نؤ کؤما. Cبؤ دؤ/ Bســي/ . ميانة تؤين نثوان7

  کؤما.53کثصةکة دةکاتةـةري سـةرانسـميانةکؤي س
 Common Chord(E) ثيةم و پثنجةم.ــکؤردي باو، کؤردثک کة پثکهاتبثت لة ذةگ، س

ردثکي بثت پثيدةوترثت مثجةر کؤردي باو، هةر کؤMajorهةر کؤردثکي باو/يش ســثيةمي مثجةر
 بثت پثيدةوترثت ماينةر کؤردي باو.Minorباو/يش ســـثيةمي ماينةر

 Common flute(E) دةکرثت. تـي باو کة بة الدا فووي پياداوفلو
 Common Consonant(E) دةنگاين هاوســاز، مانةندي ميانة چوارةمي دروست.

  Metre. Common metre(E)کثشي باو، بذوانة/
 Common note, Common tone(E) ؤردي جياوازدا مبثنثتةوة.نؤتةيةک کة لةنثوان دوو ک

 C. Common time(E)دةگرثتةوة بة هثماي/ 4/4کثشي باو کة ذةزمي
 Comodamente(I), Comfortably, Moderately(E) وودةيي، مامناوةندي.ـبة ئاس

 Comodo, Commodo(I), Commode(F), Quietly(E) کؤمؤدؤ، بة هثمين.
 Compass(E) مثرثک يان دةنگثک.ي ئاRangeمةودا
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 Compiacevole(I), Pleasing(E) ادي، خؤشي.ـش
 Compiacevolmente(I), Plreasingly(E) يةوة.اديـبة ش

 Compiacimento(I), Pleasure(E) شـاديي و خؤشـحاصيي.
 Composed(E), Componirt(G), Composto(I) دانراو{بابةتثکي مؤزيک}.

 Composer(E), Composista(I), Compositeur(F) مؤزيکـدانةر.
 Composition(E,F), Composizione(I) مؤزيکدانان.

يةوة بةماناي پثکةوة دانان Practicabilityو کارپثکاريي Etymologyييزانلة ذووي چاووگةزوان
دثت، بة لثکدانةوي مؤزيکيانة وشةلثکدراوةکة بةماناي داناين نؤتةکانة پثکةوة بؤ ســازکردين هةر 

 ..... .Symphony، سـيمفؤنييwaltzپارچة مؤزيکثک. بؤ منوونة: ضاصـس
 Compound chords(E), Accords combinés(F) کؤردة تثهةصکثشـةکان.

 Compound harmony(E) هارمؤين تثهةصکثش.
 دا.Bassئؤکتاضثکي بؤ خبرثتةسـةر بة باس کؤردثکي سـتاندةر

 Compound intervals(E), Accords en intervalles(F) ميانةتثهةصکثشـةکان،
ميانةيةک کة لة ئؤکتاضثک گةورةتربثت، واتة ميانةيةکي گةورة و ئؤکتاضثک. وةک نؤيةم، يانزةيةم، 

خبرثتةســةر پثيدةوترثت  Dبؤ ئؤکتاضثک و ئينجا تؤين ذث/ Cسـيانزةيةم......ميانةي تؤين دؤ/
يشي Eض وةربگريثت و تؤين مـي/. ئةگةر هةمان ئؤکتاCompound secondتثهةصکثشي دووةم 

  وةهةروةها... . Compound thirdخبرثتةسـةر پثيدةوترثت تثهةصکثشي ســثيةم 
 Compound times(E) کثشــي تثهةصکثش، پثکهاتووة لة لثکداين چةند کثشثک پثکةوة کة

 .Time signature....وة هةروةها. بذوانة/9/8،12/8 ،8/6شــثياوي بةشکردن بثت، وةک
 Con(I), With(E) .ص، بةلةگة
 Con-8(I) ئةوا نؤتةکان بوو، ،  لة کيبؤرد مؤزيکدا ئةگةر نؤتةکان بؤ ژةنني بة دةستةذاست8بة ـ

ؤتةکان بؤ ئؤکتاضثک بؤ ئؤکتاضثک بةرةو ژوورة، ئةگةر نؤتةکان بؤ ژةنني بة دةستةچةپ بوو ئةوا ن
  بةرةو خوارة.

 Con abandono(I), With self-abandment, With passsion(E) .انةـدةروثش
بة الوژةي هؤرامي واتاي  وثشو  لةواتة  دةردةروثش وشةلثکدراوثکي زؤر ذةسـةين کورديية کة لة 

ياخود زات دةبةخشثت، چةمکي وشةکة ژانثکي يةزدي و لثکدانةوةيةکي ذؤحي و دةروونيي  دخؤ
  لة خودث.کةسثکي ناسک{عريفان}لةگةص خودي خؤيدا دةگةيةنثت بؤ خؤنزيکردنةوة 

 Con accento(I), Accented, Marked(E) ئاکسنتکراو، نيشانةکراو.
 Con affanno,ma lieta(I), Breathless with excitement(E) هةناسةبذاو. تاسة، کاريگةري

 Con affetto(I), With passion(E) پةروشةوة. بة داخ و
 Con afflizione(I), Sorrowfully(E) بة داخةوة.

 Con agevolezza(I), With ease(E) .بة ئاسـان
 Con alcuna licenza(I) بةپثي تثمپؤ، بةذادةيةکي ديارکراو لة ئازادي.
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 Con allegrezza(I), Joyfully(E) خؤشــذابوثرانة.
 Con allegria(I), With vivacity, In a lively manner(E) بة ذةوتارثکي بژثوانة.
 Con alma, Con anima(I), With soul, Ardenly(E) بةذةواين، بةجؤشةوة.

 Con alterezza(I), Proudly(E) بة شـانازييةوة.
 Con amabilità(I), With sweeetness(E) بة شـرييين.

 Con amarezza, Con tristezza(I), With sadness(E) بة خةمگينيةوة.
 Con amore(I), With love(E) .بة ئةضيين

 Con arditezza(I), Boldly(E) بة مةردانة.
 Con ardore, Con calore(I), With warmth(E) بة گةرم.

 Con attenzione(I), In a marked style(E) ديارکراو، بةئاگايي. بةچةشنثکي
 Con bellezza(I), With beauty, Gracefully(E) بة جواين و شـةنگي.

 Con bizzarria(I), In a fantastic style(E) فانتازيانة. بةچةشنثکي
 Con brio(I), With spirit(E) بة ذةهايي.
 Con calma, Con tranquillità(I), Calmly(E) بة هثمين.

 Con celerità(I), Quickly(E) بة پةلة.
 Con chiarezza(I), Clearly(E) بة ذوونــي.

 Con delicatezza(I), Delicately(E) بة چةش و خؤشـبارةوة.
 Con delirio(I), Deliriously(E) .بة تاوگثرييةوة، بةدصگةرميةوة

 Con diligenza(I), Carefully(E) بة بايةخةوة، بةئاگاداريةوة.
 Con disprezzo(I), With contempt(E) بة تثذامانةوة.

 Con disprezzo esagerato(I), With exaggerated contempt(E) .بة تثذامانثکي لةذادةبةدةر
 Con dolce maniera(I), In a sweet manner(E) بة شـريين ذةوت.

 Con dolcezza, Con suavità(I), With softness or sweetness(E) بة ناسکي، بةشرييين.
 Con dolore(I), Mournfull(E) بة دصگراين.

 Con duolo(I), With an expression of grief(E) بة پةژارة دةربذينةوة.
 Con delicatezza(I), Wih sweetness(E) بة شــرييين.

 Con elevazione(I), In a lofty manner(E) بة لووتبةرزيةوة.
 Con energia(I), Energetically(E) بة وزةوة.

 Con entusiasmo(I), With enthusiasm(E) بة گوذ و جؤشةوة.
 Con esaltazione(I), With exultation(E) بة هةهلةلةوة.

 Con espressivo(I), With expression(E) بة گوزارةوة، بةهةســتدةربذينةوة.
 Con facilità(I), With facility(E) بة ئاسـانکاريي.

 Con fermezza(I), With firmness, With decisively(E) بة پثداگرتنةوة، بةبذيارةوة.
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 Con fiochezza(I), Hoarsely(E) بة دةنگثکي زوآلصةوة.
 Con forza(I), Vigorously(E) بة توندي.

 Con freddezza(I), With coldness(E) ارديةوة.بة سـ
 Con frella(I), Hurrieddly(E) بة هةصةداوانيي.

 Con fuoco(I) بة گةرمي.
 Con furore(I), Furiously(E) بة جؤش و تووذةيةوة.
 Con garbo(I), Gracefully(E) بة شــؤخوشــةنگيةوة.

 Con grazia(I) بة خؤشي و نياين.
 Con gusto(I), With taste(E) بة چثژةوة.

 Con impeto(I), Impetuously(E) انة.ـةرکثشـةيي و سـبة هةصةش
 Con intenso sentimento(I), With intense feeling(E) تةوة.ـبة پذهةس

 Con ira(I), With expression of anger(E) بة تووذةييةوة.
 Con isdegno, Con sprezzo(I),With indignation(E) بة سـووکايةتيةوة.

 Con l’ arco(I), With the bow(E) بة کةوان، بة ئارشـة.
 Con la replica(I) بة گةذانةوة.
 Con la voce(I), With voice(E) بة دةنگةوة.

 Con larghezza(I), Broadly(E) بة فراوانيةوة{بة هةناسـةيةکي درثژ}.
 Con leggerezza(I), With lightness, Airily(E) ، بةهةواي شـان.بة سـووکي

 Con lenezza(I), Quiet manner(E) ثکي هثمن.ـبة ذةوش
 Con lentezza(I), Slowly(E) بة خاوي.

 Con maestà(I),With majesty(E) بة شـکؤيةوة.
 Con mano destra(I), With the right hand(E) بة دةسـتةذاسـت.
 Con mano sinistra(I), With left hand(E) بة دةسـتة چةپ.

 Con molto passione(I), Very Passionately((E) زؤر بة سـؤز{ئازار دةربذينةوة}.
 Con molto(I); With quick motion(E) زؤر بة خثرا.

 Connecting note(E) نؤتةي بةسـتوو، ئةو نؤتةيةي کؤردةکان دةبةسـتثت بةيةکةوة.
 Con Passione(I), Play with emotion(E) بة ژةنينثکي بةســؤزةوة.

 Con paura(I), With timidness(E) بة نامةرديةوة{ترسـنؤکييةوة}.
  Con precisione(I), With precision(E) }.وبة خؤپابةندييةوة{وةک کةسـثکي ئايني توندذة

 Con prestezza, Con rapidità(I), With rapidity(E) بة خثرايةوة.
 Con spirito(I) بة گيانثکي بزثويةوة.

 Con serietà(I), Seriously(E) ةخةوة، بةگرنگيةوة.بة باي
 Con semplicità(I), With simplicity(E) بة ئاسانيةوة.
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 Con sensibilità, Con sentimento(I), With feeling(E)  .تةوةـبة هةس
 Con solennità(I), With solemnity(E) بة پريؤزيةوة، بة ذةزينيةوة.

  mute. Con sordini, Con sordino(I), With mute(E)بة کپي، بةداناين پثکپة
بةکاردثت، بؤ کپکردين ئامثرةژثدارةکاين  Soft pedalبؤ منوونة بؤ کپکردين پيانؤ پايدةري نةرم

 Brassةکةي گريدةکرثت، لة ئامثرة براسةکانداBridgeوةک کةمانچة پثکپةکة لةسةر پرد
instrumentsة.پثکپةکة دةخرثتة ناو دةمةي بصندگؤکةيةو  

  Con stupore(I), With astonishment(E) بة ســةرسـاميةوة.
 Con tinto(I), With various shade of expression(E) پذ لة هةموو جؤرة هةستثک.

 Con tenerzza(I), With tenderness(E) بة خؤشي و دصؤضانيةوة.
 Con tristato(I) ت و خةمگيين.ـبة پةس

 Con tristezza(I), Saddly(E) بة دصتةنگي.
 Con tutta forza(I) تةوة.ـبة هةموو بذس
  Con una puna di stizza(I), With a vexation(E) بة شــپرزةوة.

 ,Con un voce un po’ nasale(I) بة دةنگثکي لووت شـؤذييةوة
With a nasal sounding voice(E)  

 Con veemenza(I), With vehemently(E) بة توندي.
 Con voce di paura(I), In a fearful voice(E) ة.ةدةنگةوـبة ترس

 Con voce di pianto(I), In a whisper(E) بة چرپةوة.
 Con voce fioca(I), In a faint voice(E) بة دةنگثکي دصةذاوکثوة.

 Con voce natural(I), In a natural voice(E) بة دةنگثکي سـروشـتييةوة.
 Con voce selvaggia(I), In a frantic voice(E) بة دةنگثکي زؤر بةجؤشـةوة.

 Con voce soffocata(I), In a suppressed voice(E) زؤر پةســتةوة.بة دةنگثکي 
 Con velocità(I), With velocity(E) بة خثراييةوة.

 Con voce cupa(I), With intense tone(E) بة تؤن گرژييةوة.
 Con vulsivo(I) بةيةکدادراو.

 Concento(I), Concentus(L) نزايةکي ؤس، هارمؤين، کؤنکؤرد، بةشـثکة لة سروودةثنتـکؤنس
 گريگؤريي کة لة کصثسةي کاتؤليکدا بة کؤرس ئةجنامدةدرثت.

 Concert(F), Konzert(G) لة وشةي کورتکراوةيةيت.Ctoکؤنسثرت، 
ئيتاليايي کة ي Concertoکؤنسثرتؤي التينيـيةوة هاتووة پاشان بؤتة Concertareکؤنســثرتارث

 بةجثهثناين ســرؤتثکي هةوةروةزي کصثســةيي پذ تةوسـبةماناي پثکةوةبةجثهنان دثت ياخود ئةرک
وةک زاراوةيةکـي دواييدا  ةوة. لةکؤمةصدا  ذةنگدةدةن پةرؤش کة لة چةند ســروودثکي بة و

کة بريتية لة  Concertپثبةخشــرا بووة يModern senseپةيربدنثکـي هاوچةرخانةنثونةتةوةيــي 
. هةر وةک Madrigalsيةکانکي کصثســةيي لة شـــثوةي مادريگالچةالندين کؤمةصة دةنگئاوازث
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و  Gabrielis(1587)گابريـثليس بةناويزاراوةيةکـي ئاييين و مؤزيکي، دوو کةشـيشـي مؤزيکزان 
ـةييدا بةناوي لة چةند ئاوازثکــي کصيسـ Viadana(1602)و ضيادانا Banchieri(1595)بانچيـثري

کؤنسثريت  بةناويدا Organلةگةص ئامثري ئؤرگـن Choirبة شــثوةي کؤراصmotetمؤتثت
کةوتة سـةر زاري بيسةران. بةآلم لة Concerti ecclesiastici ياخودConcerti sacriئاينيي

واين مةوة بةرةبةرة لة چثوةي کصثسةدا دةربازبوو و لة  کؤشکي پاشايان و دي18ســةرةتاي ســةتةي/
 ثوةي ســتران و مؤزيک بة چةند ئامثرثک کةوتةبةرچاو.ـخانةدان و بؤرةپياواندا بةش

 Concertant(F), Concertante(I) کؤنسـثرت ئاسا، واتة لة شـثوةي کؤنسثرت/دا.
 کؤنسـثرتؤيةک بؤ دوو سـؤصؤژةن ياخود زياتر ئةجنامبدرثت.

 Aria-8. Concertata(I)کؤنسـثرتاتا، بذوانة/
 Concerted music(E) رت مؤزيک، مؤزيکثک بة چةندکؤنسـث

، پيانؤ String quartetsدةنگثک ياخود ئامثرثک بة ئةجنامبدرثت وةک ژثـدارة چوارقؤصيـيةکان
 ....هتد.Wind octetes، فوودارة هةشت قؤصيـيةکانPiano quintetsپثنج قؤصيـيةکان

 Concertenart(G), Concerto style(E) لة چةشين کؤنسـثرتؤ.
 Concert en plein-air(F), Open-air concert(E) کؤنسـثرت لة کةش و هةوايةکي کراوةدا.

 Concert Grant(E), Lagre grang piano(E) پيانؤفؤريت لة گةورةترين قةواريدا.
 Concertina(E) کؤنسـثرتينا، ئامثرثکي بچووکة بة ئؤکؤرديؤن دةچثت بةآلم شثوةيةکي

  ز لة ئينگلتةرةدا.1829تاي دةرکةوتين دةگةذثتةوة بؤ سـاآلين نزيکشـةشـاليي هةية، سـةرة
 Concertino(I) کؤنسـثرتينؤ، کؤنسـثريت بچووک،

 کؤنسـثرتثک کة لة چةند ژمارةيةکي کةم لة مؤزيکژةنان پثکهاتبثت.
  Concertmaster(E), Konzertmeister(G) يةکةم کةمانچةژةين ئؤکثسـترا، ذابةري ئؤرکثسـترا.

 Concerto(E) کي مؤزيک پثکهاتوو لة چةند دةنگ و ئامثرثک،گروپث
 بةئةجنامداين پارچة مؤزيکثک کة ســؤصؤژةن بةهاوياريي ئامثرةکانيـتر بةشــثوةيةکي ئؤرکثستراصي

ذؤصي ژةنيين دةگثذثت. داهثناين ئةم شــثوةية دةخرثتة پاص مؤزيکرانــي ئيتاليايــي جيوســيپث 
  زدا مردووة.1708کة لة سـاصيGiuseppe torelliتؤرثللي

 Concerto da camera(I), Chamber concerto(E) کؤنسـثرتؤي هةيوان.
ژوور ياخود هةيوان دثت، دةســپثکي ئةم چةشنة هونةرةيش  بةماناي...Cameraوشـةي کامثرا

 وةدةرکةوتين گروپي بچووک لة نةواسازان و م ئةويش بة19دةگةذثتةوة بؤ ســةرةتاکاين ســةتةي/
 پثشــکةشــکردين کاري مؤزيکيان لة هةيوانـي خانةدان و بؤرةپياواندا.

 Concerto da chiessa(I), Church cencerto(E) کؤنسـثرتؤي کصثســةيي.
 Concerto doppio(I) کؤنسـثرتؤي دوو ئامثرژةن بة هاوياري ئؤرکثسترا.
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 Concerto grosso(I) ةل شـثوةيةکي ئؤرکثسـتراصية کة بةتايبةيت کؤنسـثرتؤي گةورة،
م/دا باوي هةبووة، پثکهاتـووة لة گروپثکـي بچووک لة ژةنياران کة پثيدةوترثت 18و  17سـةتةکاين/

 و ئةوانيتر لة مؤزيکژةناين ئؤرکثستراکة بة پذاوپر هاوياري ئةو گروپةConcertinoکؤنسـثرتينؤ
  }.  Ripienoدةکةن پثيدةوترثت ذيپيثنؤ{بذوانة/

 Concerto for orchestra(E) ؤصؤژةنانـثسترا، کارثکي سـيمفؤين گةورة کة سکؤنسثرتؤي ئؤرک
 ذؤصي تثدابگثذن.

 Concert overture(E) ثرت، بةرکؤنسثرت کة لة هةگبةي ذؤمانتيکدا باوبووة.ـبةرايـي کؤنس
 Concert pitch(E) کؤککردين ئامثرةکانـي ئؤرکثســترا

  فةرهةايت/دا. 68پلةگةرمـيلة  440Hzبة فريکوثنسـي Aلةسـةر تؤنـــي/
 Concerto da camera. Concert de salle(F), Concert hall(E) بذوانة/

 Concervaturium(L), Conservatory(E) کؤنسـثرضاتؤريةم، ئامؤژگاي باآلي مؤزيکخوثندن.
Conservatori(I), Conservatoire(F) 

  Conclusion feminine(E) ناسکونةرمونيان. بةچةشنثکيئاکامي مثـيينانة، واتة کؤتايي ميلؤدييةک 
 Conclusion masculine(E) ئاکامي نثرانة، واتة کؤتايي ميلؤدييةک

 زبر و بةهثز. بةچةشنثکي
 
 
 
 
 

 Concitato(I) پةشــثو.
 Concitamento(I) .پةشــثوانة
  Concitazione(I), Agitation(E) پةشــثوي.

 Concrete Music(E), Musique concréte(F) کؤنکرثت مؤزيک.
ز کة دةنگـي 1950ســاصيPiere Schaefferمؤزيکثکــي داهثنراوة لةاليةن پيثر شـــاوفةر چةشــنة

جيهانـي سـروشـيت وةک ذةشــةبا و باوبؤران و هةراوهوريا و دةنگي ناوبازاذ و گيانلةبةران و ئامذازة 
 ئةلةکترؤنيةکان و...هتد تيادا دةبـيسـترثت.

 Conducting(E) ذؤحـي گشــيت سـروشيت ذثبةرثيت... بة پةيوةندييةکي سترا.ذثبةرثيت ئؤرکث
مةيداين هونةري مؤزيکدا کة هةستونةستثکي کاريگةري فرةاليةن لة گوزارة لةنثودادةنرثت 

وة Conductorدةربذيين تيا بةديدةکرثت. جصةوگريي ئةم گوزارة دةربذينةيش کة لةاليةن ذثبةرة
  ي و کؤذاص/دا بةديدةکرثت.صهةمثکي ئؤرکثســترابةئةجنامدةدرثت لة بةر
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  Conductor(E) ژةنان و کؤذاصچذانکئةو کةسةية کة جصةوي ئةنداماين مؤزيذابةري ئؤرکثسترا، 
  لةاليةن  مؤزيک جصةوگرتين کثشي. دةگرثت سترادالة ئؤرکث

  ذاسيت/يةوة  دةسيت دةگرثت بة ثکStick}صئاژ{شووبةرةوة، ذا
  لةبةردةميداية کة  Scoreبةرهةمةمؤزيکة نووسراوةيلةسةر بةزمي ئةو 

  وصثنثت و فةرمان بة مؤزيکژةنان دةدات کة نزيکايةتيةکي ودةسيت دةج
  بؤ ئةجنامداين ئةو کارةهونةرية. ذؤحي  لةگةصدا سازبکةن

 Conjoint degrees(E) پلة پثکةوةبةستةکان، دوو نؤتةي يةکسةر بةدوايةک لة سکثصثکدا.
 Conjugate(E) يدا، هاوبةشــيTuning theory}، لة دميانةي تؤنهاوگرتة{هاوبةش

 ثکيشMediantي نثوةندDominant complementسـيانيي و زاصي تةواو...هةر Triadسـيانيي
 ...3/2  5/4  1/1نثوةند دةگرثتةوة. واتة بؤ منوونة: هاوگرتةي مثجةري سـيانيي بةذثژةي جثي

 .5/6ي تةواوکةري3/2بريتية لة 6/5کة تيايدا  3/2   6/5   1/1يانيية بةذثژةيـماينةري س
 Conjunct(E) هاوبةشنب. External toneيدابةستة، دوو تثتراکؤرد لة تؤنثکي الوةککؤ

 ئةم جؤرة هاوبةشـيية لة سـکثص و دةسـگاکاندا دةبينرثن.
 Conjunct succession(E) زجنرية نؤتةيةکي پثکبةســتةي بةدواي يةک.

 Conjunct tetrachords(E) ؤرد، بةستين تثتراکؤردثک بة تثتراکؤردثکي نزمتر.پثکبةستة تثتراک
 Progressing melodically Conjunct movementپثشبةرييةکي ميلؤديانةية جووصةپثکبةست.

  ،Disjunct movementناپثکبةستة پثچةوانةکةي جووصةي .Second intervalsبة ميانة دووةمةکان
  .Disjunct movementبذوانة/

  
 Connecting note(E) نؤتةي پةيوةند.

 Conque(F), Shell trupmet(E) تذومپثيت پثچةک کة دةگةذثتةوة بؤ سةتةکاين چاخي بةردين.
 Consecutive chords(E) کؤردة بةدوايةکةکان.

 Consecutive fifths(E) پثنجةمة بةدوايةکةکان.
 Consecutive interval(E) ميانةي بةدوايةک.

 Consecutive octaves(E) بةدوايةکةکان. ئؤکتاضة
 Conserver(F), Preserve(E) ذاگرتن، هثشتنةوة.

 Conservant le rhythme(F), Preserving rhythm(E) ذاگرتين ذةزم.
 Consolate(I) دصدانةوة.

 Consonance, Concord(E), Conconanza(I) کؤنکؤرد. دةنگي هاوســاز،
   ئةگةر پثکةوةبوونيان Consonantنتبة دوو تؤن دةوترثت کؤنسونة

  يشDissonantبةگوث،ديسـسؤنةنت بة هاوسـاز و هؤگر بثت
   ئةگةر ناساز و ناهؤگربثت، ئاسانترين {واتة ناهاوساز}

  پثيبوترثت کؤنسؤنةنت  دوو تؤن کة ذثگة بؤ پثوانةي بذي
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هةر ئةو ذثژةيةيش ورد.  فريکوثنسيانةية{ئةو دوو تؤنةية}بة ذثژة ژمثرکارييةکي يةکيپةيوةندي
چوارةم  و 3:2پثنجةم بة ذثژةي ،2:1ئؤکتاض بةذثژةي دياريدةکان. بؤ منوونة:ـ ميانة مؤزيکيةکان

کة دةشثت پثيانبوترثت مؤزيک ميانة هاوسازةکان. ســثيةمي فيسـاگؤرسـي کة ذثژةي  4:3بةذثژةي
. بةآلم لة Harmony/. بذوانةDissonantناهاوســاز دادةنرثت بة ميانةيةکي81/64 بةيةکسانة 

بة  256/243کة ذثژةکةي دةکاتة E-Fبؤ فا/ Eسکثصثکي پثنج تؤنيدا، نيوةتؤنثکي وةک ميانةي مي/
  . Harmonyبذوانة/ .دادةنرثت Dissonantدوو تؤين ناهاوساز

 Consonance imperfect(E) هاوســازي نادروســت،
  دةردةکةوثت. ياخود ماينةردا مثجةرةمي ـةشـثيةم و شــلة ميانةکاين س

 Consonance perfect(E) هاوســازي دروســت.
  ياخود ماينةردا دةردةکةوثت. مثجةرتةمي ــلة ميانةکاين چوارةم و پثنجةم و هةش

 Consonant, Notes harminising together(E) هاوساز، دوو نؤتةي پثکةوة هارمؤنکراو.
 Consonare(I) دوو تؤين هاوســاز.

 Consort(E) کي کؤين ئينگليزيية بؤ کؤنسثرتثکي تةواو لة يةکجؤر ئامثر.کؤنـســؤرت،  وشةية
 Conte(F), Tale(E), Märchen(G) ديرؤک، داســتان.

 Contemplativo(I) بة تثذامانةوة.
 Contemplazione(I) تثذامان.

 Contemporary(E), Contemporian(F) هاوچةرخ.
 Continuando, Continuato(I), Continuing(E) بةردةوامي.
 Continua(I), Continue(E) بـثبذينةوة.

 Continance(I) درثژةپثدان.
 Continuate(I) بة درثژةپثدان.

 Continuato(I) بةردةوامدار.
 Continus(I) بثوةستان، بةردةوام.

  Contra(I), Opposite(E) .بثت يةک ئؤکتاض نزمتربةرابةر کة دةکرثت هةمبةر، 
  Contralto(I), Alto voice(E) بةرزترين دةنگي پياو و نزمترين دةنگي  کؤنترائاصتؤ زاراوةيةکة

-Counterژن و کوذي هةرزةکار. هةر هةمان دةنگ پثشيـدةوترثت ئاصتؤ ياخود کؤنتةر تينؤر
tenor يةک ئؤکتاض سةرووتر لة يةک ئؤکتاض لةژثر پلةتؤين  دةکةوثتة. مةوداي کؤنتراصتؤ/ي مثيينة

 Treble clef يبص/دا. بذوانة/ي نزم لة کليلي ترEمي/
 ,Contrabass, Double bass(E), Contrabasso(I), Contrebass(F) کؤنتراباس،

Kontrabass(G) 
ياخود پثنج ژث پثکهاتووة. بؤ يةکةجمار E1-A1-D-Gگةورةترين مؤزيک ئامثري ژثدارة کة لة چوار 

  وة./وة بة ســث ژث هثنراية نثو ئؤرکثستراز1700لة دواي ساصةکاين
 Contrabass flute(E) کؤنتراباس فلووت کة دوو ئؤکتاضة{ژثر کؤنسثرت فلوويت ئاسايي}.
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 Contra bassist, Double bass player(E) ژةنياري کؤنتراباس،کؤنتراباسـژةن.
 ,Contra bassoon, Double bassoon(E), Contrebasson(F) کؤنتراباسـسـوون.

Contrafagotto(I), Kontrafagott(G) 
 نزمترة.Bassoonئامثرثکي لوولة فووپياکةري چوارپثج پثدراوة، ئؤکتاضثک لة باسـسـوون

 Contrabassonist(E) ژةنياري کؤنتراباسـسـوون، کؤنتراباسـسـوونـژةن.
 ,Contrabass trombone, Octave-posaun, Double-bass trombone(E) کؤنتراپؤسـاون.

Contra posaune(G) 
يةک ئؤکتاض لة تينؤر تذؤمبؤن نزمترة، بةزؤري بؤ ئؤکتاضي  مؤدثرنة، ، ئامثرثکيکؤنتراباس تذؤمبؤن

  گةورة و کؤنترائؤکتاض بةکاردثت.
 Contrabass tuba(E) دروستکراوة کؤنتراباس تووبا، لةسةر دوو دةنگةوار

ايي . دوو شــثوةيشــي هةية يةکثکيان شــثوةي ئاســBbو ســي بيمؤص/ Cکة بريتني لة پةردةي دؤ/
کة  Spiral form، ئةيتريان پثچاوپثچ شـثوةTuba formکة هةر پثيدةوترثت تووبا

  پثدةوترثت.يـشي Heliconsهثليکؤنـس
 Contraltino(I), High, Light tenor voice(E) بةرز، دةنگي تينؤري سووک.

 Contrapoint(E),Contarpunctus(L), Contrapunto(I), Contrepoint(F) کؤنتراپونت.
واتة بةرابةر و Contraــةيةکي لثکدراوي وةرگرياوة لة زواين التينييةوة کة پثکهاتووة لةوش

:پنت، چةمکي وشةلثکدراوةکةـ پنت بةرامبةرثن ـ دةبةخشثت. واتة دانانثکي واتة خاص Punctusپنت
راوة. تةکنيکانةي ميلؤديةک ياخود زياتر و بةستين بة يةکثکي ترةوة بةپثي ئةو ذثسايانةي بؤي داذثژ

، ياخود ميلؤديةک بةرابةر Noteنؤتة Oppositeبةرابةر noteبنةذةيت ئةو دانانةيش بريتية لة نؤتة
يشة و Polyphoni. چةشــنة مؤزيکثکـي زؤر کؤنـي پؤليفؤنــيInvertibleميلؤديةکي هةصگثذاو

/ةوة چونکة ذةوشي Cantus fermusپةيوةنديةکي ذاستةوخؤيشي هةية بة کانتؤس فثذمؤس
  ودةکاين لةسةر ذثســاکاين کؤنتراپونتة. سرو

 
 
  

  چةند جؤرثکيش لة کؤنتراپونت هةية کة بريتني لة:ـ
 ي کة پثکهاتووة لة:ـيکؤنتراپونيت دوو دةنگ  
  تةرييب.بةشـثوةيةکي بةرابةر نؤتةيةکي تةواو  Semibreveنؤتةيةکي تةواو .1
 .Whole-noteبةرابةر نؤتةيةکي تةواوHalf-note دوو نيوةنؤتة .2
 بةرابةر نؤتةيةکي تةواو.Quartet notesر چارةکةنؤتةچوا .3
 کؤنتراپونيت سـث دةنگي کة پثکهاتووة لة:ـ  
  بةرابةر نؤتةيةکي تةواو. Semibreveنؤتةيةکي تةواو .1
 بةرابةر نؤتةيةکي تةواو. Half-noteدوو نيوةنؤتة .2
 بةرابةر نؤتةيةکي تةواو.Quartet notesچوار چارةکةنؤتة .3



ASSAD KARADAGHI -109- MUSIC DICTIONARY 
 

...دووةم نيوةنؤتةي يةک Syncopated counterpointاوکؤنتراپونيت سـينکؤپکر .4
بةستراو بة يةکةم نيوةنؤتةي باذي دواي بةرابةر بة نؤتةيةکي تةواو لةسةر Barباذ

 يةکةم بةشي هةر باذثک.
  ...تثکةصثکة لة سث بةش.Florid counterpointکؤنتراپونيت ذازاوة .5

  چةند جؤرثکي ترن لة کؤنتراپونت:ـئةمانةيش 
 اپونت ، واتة دوو بةشي پثچةوانة بؤ يةکتر.جووت کؤنترDouble counterpoint(E) 
 .هةصگةذاوة کؤنتراپونتInvertible counterpoint(E) واتة گؤذينةوةي دةنگي سةرةوة و

  خوارةوة لةگةص يةکتردا بؤ زياتر خؤشکردين کاريگةرثيت. 
 .واتة سـث بةشـي بةرابةر سـيانة کؤنتراپونتTriple Counterpoint(E) بؤ يةکتر کة

  ي بةرابةر و بة هةموويشي شةش جث پثکبهثنثت.Positionدةشثت بؤ پثنج جث
 کؤنتراپونت چوارة Quadruple counterpoint(E)کة دةشثت بؤ بيســتوچوارTwenty-

four possible {پؤزة}جثPosition .  
 پثنجة کؤنتراپونت Quintuple counterpoint(Eکة دةشثت بؤ سةدوبيستOne hundred 

and twenty {پؤزة}جثPosition .  
 C2. Cotra octave(E)تاکو تؤين/C1کؤنترائؤکتاض کة مةوداي دةکةوثتة لةنثوان تؤين/

 Contrapuntist(E) کؤنتراپونتـنووس، ئةو مؤزيکزانةي لة توانايداية کؤنتراپونت بنووسثت.
 Contrapunto colorato(I) Florid countrapoint(E) گوصينة کؤنتراپونت.

  Contrary motion(E) جووصةي دژوار، جووصةي دوو دةنگ بة ئاذاستةي دژوار.
 Contrat tempo(I), Against beat, Syncopation, After beat(E) دژة تثمپؤ، ســينکؤپثن،

 پاش لثدان.
 Contra-Violin(E) کؤنتراضيؤلني، ئامثرثکي کةمثک لة کةمانچةي ئاســايي

ي ئايسالند/يةوة Herbert Newboldلةاليةن هثربرد نيوبؤصد ز1930گةورةترة، نزيکةي ســاصي
  داهثنرا. لة ئؤرکثسترادا لة ذيزي ضيؤال/ داية.

 Contra-violino(E) کؤنتراضيؤلينؤ،
ئامثرثکي  ،Valentino de zorzi (1837-1916)لةاليةن ضالثنتينؤ دي زؤرزيئامثرثکي داهثنراوة 

  ة و وةک ئامثري چثللؤ دةژةنرثت.يةک ئؤکتاض لة کةمانچة نزمتر کةگةورةية 
 Coperti(I), Covered(E) پؤشيو، بثدةنگي، کپکردين تةپصةکان بة پارچة کوتاصثک.

 Copla(S) جؤرة هةصبةستثکي ميللي ئيسـپانيايي لةگةص ســتراندا بة سةروبةندثکي کورت. کؤپلة،
 Copreto(I), Covered(E) بةهؤي پارچة کوتاصثکةوة. Drumsپثکپةي ئامثرة تةپصةکان

 Coppel(G), Copula(I), Copule(F), Coupler(E) بةسـتين ،پةيوةسـت
، بؤ منوونة کة کاريگةرييان بةيةکتريةوة هةبثت لة ژةنيندائؤکتاضثکـي نزم ياخود ئؤکتاضثکـي باآلتر 

  .Super-Octaveو  Sub-Octaveبةسـتين 
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 Cor. Cor(F), Cornet(F), Corno(I), French horn(E), Horn(G) کؤذنؤ، هؤذن، بووق کة
کورتکراوةکةيةيت، ناسراو بة بووقي فةذةنســايي کة لة شـثوةي شــاخي گيانلةبةران سـةردةمانثکي 
زوو بؤ ذاوشکار بةکاردةهثنرا بةآلم پاش دةسکاري و چاککاري ئثستا بؤتة ئامثرثکي وا مؤدثذن کة 

  لة ئؤرکثسترادا بژةنرثت.
 Corale, Coralo(I), Plain Chant(E)  لة ئامثري مؤزيک کةســروودي ســادةي بث هاويار 

 روودثنرثت.ـلة کصثسة ذؤمان ـ کاتؤليکةکاندا دةس
  ,Cor anglais(F), Corno ingelese(I), English horn(E)  هؤذين ئينگليزي، ئؤبوا ئاصتؤ کة

  Englisches horn(G) ايي نزمترة.  ـي ئاسOboeبة شـةش تؤن لة ئؤبوا 
  Coranto, Corrente(I), Courante(F)  کؤرانتؤ،

ســةمايةکي ئاوروپايي ذةشـبةصةکيية کة بة شـثوةي ئةصقة ســةرة پةجنةي يةکتر دةگريثت. بةزمة 
م و لةسةردةمي 16دةگةذثتةوة بؤ سـةرةتاکاين سـةتةي/ 4/6فةذةنســاييةکةي کة لةســةر کثـشي

  .4/3و  8/3ي لةسةر کثشيم دا زؤر باو بووة. بةزمة ئيتالياييةکة14شــا لويسي/
  Cornet.  Cor á pistons(F)هؤذين فةذةنســايي، بذوانة/ 

  Corda(I), Corde(F,I), String(E)  ژث، ســيم، تار، تاص، تةل، دةمار.
  Cor des Alpes(F)  لة ئاوروپا. Alpeهؤذين شـوان نشيناين زجنريةچياکاين ئاصپ

  Cor de basset, Basset horn, Clarinette basse(F), Bass clarinet(E)  باس کالذنثت.
 Cor de chasse(F), Hunting horn(E), Trompe(F)  بووقـي ذاوشکار لة شثوةيةکي ســاکاريدا.

 Corista, Diapason(I,F), Pitch fork(E), Stimmgabel(G) وشةيةکي دياپازؤن، پثکؤک،
وشةيان لة زؤر بواري  هةصثنجراوي زؤر کؤين يؤنانيية، مؤزيکژةنان و هؤزاننوســان ئةم

هةســتدةربذينياندا بةذوونـي و ناذووين بةکارهثناوة، لةبةرئةوة بةاليةنةوة زؤر ئةســتةم بووة 
پثناسةيةکي تةواوي پثبدةن. ئةوةي کة ذؤژگاري ئثســتا مؤزيکژةنان گوزارةي لثدةکةن ئةوةية کة 

پةيربدنة هونةرية کة نؤتة و  بگةيةنثت. واتة پثوانةي ئةوThrough Allماناي بة هةموويةوةذا
بؤ پثکؤک  دا پيشاندةدرثتUژثيةکان بگرثتةوة. شثوةي ئةم گوزارة دةربذينة لة ئامذازثکي شـثوة/

يش وةک ياخود پثوةرثک بؤ ئةوانيتر Laکردين دةنگةســةرةکيةکاين مؤزيک، دانانـي پلةدةنگي ال
يت)بة (فةهةرثنها59Fةگةرمايپل ياخود 15oCلة پلةگةرماي 440Hzي Frequencyبة فريکوثنسي

دةوترثت پثکؤکي ـز کة بةم مةرجانة پثي1859اصيبذياري ئاکادميياي فةذةنسـايي ســـ
يش بؤية دانراوة لةبةرئةوةي کة لة ذووي فيزيکيةوة La. دةنگي ال/Diapason normalئاســايي

  .Diapazonبذوانة/لةو بوارة ئؤکتاضةدا لة هةموو دةنگةکانيتر بؤ بيسنت خؤشــتر و بةچثژترة. 
 Cor mixte(F), Corno alto, Corno basso(F) هؤذين تثکةلةدةنگ، کؤذنؤ ئاصتؤ، کؤذنؤ باس،

بووقثکي سةردةماين دثريين ئاصمانيايية کة تايبةتة بة دةنگةواري بةرز و نزم. لة سـةرةتاي 
 سکاري تياداکرا.خاDuvernoyمدا لةاليةن ژةنياريکي فةذةنســاييةوة بةناوي دوضثذنؤي19سـةتةي/
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 Cornamusa(I) Cornamuse(G) دةچثت.Bagpipeکؤذناموسة، ئامثرثکي هةوايية بة مةشکةناي
 دةنگثکي خؤشي نزمي بة چةند قةوارةيةک 

  هةية وةک لةم خشتةيةدا:ـ
  
 
 
 
 
 
  
 

 Cornet(F), Cornetta(I), Small horn, Post horn(E) بووقي بةريد، گچکةهؤذن.کؤذنثت، 
 Cornettino(I), Small cornet(E) کؤذنثيت بچووک.
 Cornetto(I), Crooked horn(E) .الپي}بووقي چةماوة{کؤ

  Cor de chasse.  Corno da caccia(I)بذوانة/ 
 Cornone,Corno torto(I), Great cornett(E) کةتةهؤذن، هؤذنـي گةورة.

 Corno pieno(I), Full Chorus(E) کؤرسي تةواو لة هةموو دةنگةوارةکان.
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 Coro(I), Choir,Chorus,Great chorus(E) کؤذؤ، کؤرس.
 Coro spezzato(I) وپي بچووکتر.دابةشـکردين سـتراخنوانان بؤ گر کؤرسي بچووک،

 Corona, Fermata(I), Couronne(F), Fermate(G), Pause(E) تاج، کآلوة،
 .Fermataپشوو. بذوانة/کؤتايي و  ذةزم بةرةو يهثماي هثوربوونةوة

 Cor simple(F), Natural horn(E)  هؤذنـي ســادة.
 Corrido(I)  ثکي فؤصکلؤري مؤزيکــئاوثزة.Balladدجؤرة بالال

 Corta, Corto(I), Short(E)  کورتة.
  Cortamente(I), Shortly(E)  بةکوريت.

  Cortége(F), Proccession(E)  کةژاوة، کوردؤس.
  Coryphaeus(L), Coryphée(F), Leader of dramatic chorus(E)  ذابةري کؤرسي دراما.

  Cosaque(F), Cossack dance(E)  ي{کازاچؤ}/ سـةر بة ناوچةي کةزاخســتانة سـةماي کازاک
  .With two in a measure 2/4لةسةر کثشــي

  Constretto(I), Forced, Constrained(E)  زؤرلثکراو، فشارکراو.
  Cotillion(E), Cotillon(F)  م.19سـي سـةردةماين سـةتةي/جؤرة سـةمايةکي دوو کة

  Cottage piano, Small Upright pianoforte(E)  پيانؤفؤريت وةسـتاو.
  Coulé(F), Slur(E)  ثک کة برييت بثت لة دوو نؤتةيOrnament، ئؤذنامثنتLegatoبذوانة/

اين ئاپؤچياتؤرايةکي بؤ پثکهثنDescending notesياخود دابةزيوAscending notesهةصبةزيو
  .Tripleياخود ســثتايي Doubleدةبص

  Coulisse(F), Slide trumpet(E)  دةنگخزان،
  لة ئامثرة فووپياکةرةکاندا بةتايبةيت لة ئامثري تذومپثت. Tuning-slideدةنگ خزاندن
  Couac(F), Quack, Squack(E)  ، دةنگي نةشازي ئامثري کالذنثتکواک، واقةواق
  راوي لثوةدةردةچثت.ـدةکرثت دةنگثکي وةک قيذةي باصندةي قاز و م کة فووي پيادا
  Couched harp, Spinet(E)  کارپثکردين کة هارپي بچووک

  م.17دةگةذثتةوة بؤ سـةردةماين دواسةتةي/
  Count(E), Compter(F)  ژماردين لثدان لة کثشثکدا.

  Fugue.  Counter exposition(E)دووةمني بةش لة فيوگة
  Coup d’ archet(F)  ثداين کةوان بةسـةر ژثي/دا.کةوانژةن، ل

  Countersubject, Counter theme(E)  کؤنتةرســوژة،
  بةرابةرةکةيةيت.Answerکة بةرســض Fugueدووةم بابةيت فيوگة

  Courrone(F), Pause(E)  وچان، پاوس.
  Coup d’ archet(F), Bow-stroke(E)  لثداين کةوان بةسةر ژثي/دا.

  Couple flute(E) چووت فلووت.
 Crécelle(F), Knarre(G), Rattle(E) خذةسيلال، خشخشة، خذنگة، ئامثرثکي ذةزميية.
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 Credo(L), Belief(E) کة لة ةيmassة لةو شــةش کؤنوثژباوةذ، ســـثيةم ســروود کرثدؤ،
 Cycleذؤمان ـ کاتؤليکدا بةجثدةهثنرثت. بذوانة/کلثسةي 

 Crescendo(I), increasing(E) ,Wachsend(G) نني.کذيشـثندؤ، تؤن بردن بةرةو توندژة
Cresc..کورتکراوةيةيت  

 
 Crescendo a poco a poco(I) کذيشـثندؤ بةرةو کةمکةمي.

 Crescendo molto(I) بةرزبوونةوة. کذيشـثندؤ بةرةو دةنگ
 Crescendo pedal(I) پايدةري دةنگبةرزکردنةوة لة ئامثري ئؤرگن و پيانؤ.

 Crescendo poco(I) و کةمي.کذيشـثندؤ بةرة
 Crescendo sempre(I) هةميشة کذيشـثند، واتة بةردةوامبوون لةسةر کريشـثندؤ.

 Crescendo sino al fine(I) کذيشـثندؤ تا کؤتايي.
 Cretique(F), Critic(E) .4/5کريتيک، ذةزمي پثنج تايي، کثـشي

 Whole-note. Croche(F), Quaver(E), Croma(I), Achtel(G)ي نؤتةي تةواو8/1کذؤش،
 

 Crochet, Quatrer note(E), Simiminima, Nera(I), Noire(F) ي نؤتةي تةواو.4/1نوار، 
 

 Croiser(F),To Cross(E) تثبپةذثت.
 Croisant(F), Crossing(E) تثپةذين.
 Croisé(F), Crossed(E) تثپةذيو.

 Croisant les mains(F), To cross hands(E) تثپةذيين دةسـتان.
 Crook, Shank(E) دروسـتکراوة. Brassکة لة داذشـتةي براس{کؤالپ}تذومپثيت لوولةچةميو

 Cross-flute(E) فلوويت الوةکي، کة بةالدا فووي پيادادةکرثت.
 Croon(E) کذوون، نةرمة سـتران بة دةنگثکي نزم{وةک زةمزةمةکردن}.

  Crotal(E) کذوتاص، کؤنترين جؤري زةنگة.
 Crotales(E,F), Cortali(I) تانثت.ـثوةي کةسـمثرثکي ذةزمية لة شچةقچةقة، ئا

بؤ  C6زؤر جؤري بة چةند دةنگةوارثکي جياواز هةية بةآلم بةتثکذا مةوداي دةنگةواريان لةنثوان/
C8دؤ/ي ناوةذاست بريتية لة}C4.{  

 Crotalum(Gr) کذؤتالوم، کؤنترين ئامثري کةستانةي يؤناين/ذؤمانيية کة لة تةختة، ئثسک و
 بذونز...دورسـتدةکرا، بةتايبةيت لة سـةمادا بةکاردةهثنرا.

 Crochet rest(E) ي پةردةيةک.4/1وچانة نوار کة يةکســانة بة
 

 Crowder, Crwth,Crowd, Hrotta کذاودةر، ئامثرثکي دثريين هةرمثي وثصز/بةريتانياية
  Crouth, Crowth, Cruit(E)لة شثوةي کةمانچة.                 
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 Crumhorn(E), Cromorne(F) جؤرة ئامثرثکي بووقي زؤر کؤين فةذةنســآيية کذوم هؤذن،
 م برةوي زؤر بووة.17م تاکو 15شـثوةيةکي چةماوةي هةية کة لة سةردةمةکاين سـةتةي/

 C-Sharp keys(E) کليلةکاين دؤـ دثز.
 
  

 C-sharp major keys(E) کليلةکاين دؤ دثز ـ مثجةر.
 
  

 C-sharp major scale(E) دؤ ـ دثز.سـکثصي 
 
 

 C-sharp minor keys(E) کليلةکاين دؤ دثز ـ ماينةر.
 
 

 Cuadro flamenco(S) سـترانبثژان و سـةماکاران و کوادرؤ فالمثنکؤ، گروپثکي فالمثنکؤية کة لة
  گيتارژةنان پثکهاتووة.

 Cue note(E) ثک ياخودپارچةمؤزيک کاينSeparate partةر بةشة جياـکيو نؤتة، دةخرثتة س
سـترانثک،پيشـانيدةدةات کة لة کوثدا ئةو بةشــة دةسـتپثدةکات، دةشـثت ئةم نؤتيالنةيش لة ناو 

  بةشـةکةدا ياخود لةسـةروو ســکثصةکةدا دابنرثن.
 Cuivre(F), Copper-Brass(E) توتيا کة%30مس و%70 براس، داذشتةيةکي مادةين پثکهاتووة لة

 ثرة فووپياکةرةکان.زؤر لةبارة بؤ ئام
 Cuivré(F), Coppery-Brassy(E) مسيي ـ براســيي، مةبةست ئامثرة فووپياکةرةکانة

  .Brass instrumentsکة لة ئؤرکثسترادا پثياندةوترثن ئامثرة براســيةکان
 Cup, Mute(E) پارچةيةکة بؤ داخســتين ئامذازثکي دةنگکپکردين ئامثرة براســةکانة کةپ.

 لةMuothpieceکة دةمي لةســةر دادةنرثت بؤ فووپياکردن کة پثيدةوترثت پارچةدةمئةو بةشــةي 
 سـةرکةپامثرة براسـةکاندا.

 Cupo(I), Dark, Sombre, Morosely(E) تاريک، تار، بـثهةوةس، مات.
 Curtal(E), Dulzian(G) سةردةمي ثوة قووچةک زوذناييـکوذتاص، ئامثرثکي هةوايي ش

 کة مةوداي دةنگةوارةکاين تاذادةيةک بة ئامثري باسـسـوون دةچثت. Renaissanceهؤريزانة
 Curwen handsigns(E) کوروثن دةسـتةهثما، شـثويةکة لة مؤزيک نؤتاندن کة

ةوة پةرةيپثدرا، ئةويش John Curwen(1816-1880)لةاليةن مامؤستاي وانةي مؤزيک جؤن کوروثن
  کة بةم شـثوةية ئاماژةي پثدةکرثت:ـداناين هثما بةدةست بؤ حةوت نؤتة سـةرةکيةکة 
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 Custos(L) کةداStaffةکة لة کؤتايي هثآلسـؤســکثصکوســتؤس، هثماي 
يةکةم نؤتةي هثصي  يPitchدةردةکةوثت. پثشي پةردة{دةنگثکي تاک}Monophonicبة مؤنؤفؤين

  دةکةوثت کة دةبثتة ياريدةثک بؤ ژةنيار و Following lineبةدوا
  بزانثت. ئةم هثماية  ةجثکردين کارثکدالةکايت جثب نبثژ تاکو گؤذيينسـترا

  مدا16ي سـةتةي/يتاکؤ تادا Music notation نؤتاندنمؤزيک  هثصةکاينلة 
  تنکراوة.ـمؤزيکي مؤدثرندا تاذادةيةک ئاس لة پثدةکرا. بةآلمـکاري

 Cut-time(E), C-barré(E) .2/2کاتبذ، کثشي
  Cycle(E, Cyklus(G) کلثسةي ةيmassکؤنوثژ شةشو . مةبةست لةئةصقةچةرخة، 

 فرامهدةکرثن و بريتني لة:ـ يةکبةدوايةکدا  ذؤمان ـ کاتؤليکة کة
Kyrie,  Gloria,  Credo,  Sanctus,  Bendictus, Agnus dei  

  چةند جووصةيةک لة بازنةيةکدا. ستراين بازنة، بازنةيةک لة ئؤپثرا، کؤبةند.
  Cycle des le quartes(F), Circle of descending fourths(E) کان.ةبازنةي دابةزيوة چوارةم

 Cycle des le quintes(F), Circle of asceding fifths(E) ةکان.بازنةي هةصبةزيوة پثنجةم
 .Circle of fifthsبذوانة/

 
 
 
 
 
  
  
  

 Cyclic(Cyclical) form(E) بازنةشــثوة، زاراوةيةکي دوو مانابةخشــة
.کة لة پةيربدنة Particularدثت و ئةويتريان بةماناي پةرتاصGeneralاناي گشــيتيةکثکيان بةم

دةکات،  دايةکMovementsگشــتيةکةدا گوزارة لة شــثوةســاکاري هةر کارثک لة چةندين جووصة
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. Symphonyســـيمفؤين ،String quartet ، ژثي چوارينةSonata، ســؤناتاSuiteبؤ منوونة:ســويت
لة  Movementsپةرتاصيةکةيشدا گوزارة لة شثــوةي هةر کارثک دةکات کة جووصةکان لة پةيربدنة

يش Movementبيســترابثتةوة. پةيضــي جووصة يةوةMusical themeهةندثک بريؤکةي مؤزيکي
لة ديدةي {Thesis، تثزTempo(I)وةک مؤزيکزاراوة چةند مانا لةخؤدةگرثت لةوانةيـش:ـ تثمپؤ

  .Satz(G)و  Set(E)هةروةها} Euclidليدسفةيلةسويف يؤناين ئةق
 Czimbal, Czimbalom, Czimbalon, Zimbalon(H), Dulcimer(E) ئامثري قانوون.

 زؤر ميللةتاين خؤرةآليت ناوةذاست و وآلتاين ئاوروپاي خؤرةآليت وةک لةنثوئامثرثکي ژثدارة کة 
  ذؤمانيا و هةنگاريا/دا باوة.

 Cymbal(E), Cymbale(F), Becka, Schale(G), Kymbala(Gr) Piatti cinelli(I) ســيمباص،
زةنگؤصة، دوو لةپکي مادةين/ية کة دةکرثتة دوو پةجنةوة و دةدرثن بةيةکدا بؤ ذةزم ذاگرتن لة 

، دةوريان بة Crash cymbalsئؤرکثسترا و بةزمي تردا. هةندثک جؤر کة پثيدةصثن سـيمباصي کذاش
 اکو زرنگة کانزايةکةي زؤر کةمبثتةوة.چةرم دادةپؤشرثن دةدرثن بة يةکدا ت

 Cymbalist(E), Cymbalista(I) ســيمباصژةن، ســةجنژةن.
 
 
  
  
  
  
  
  
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------  
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D  
  
 
 
  زيک...خؤراکي گيانه....پةي ذةوثنة......ئارامبةخشــي دص و دةروونة.مؤ  

  دانايانپةندي         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  C.  D(E,G), Re(I), Ré(F)لةدةنگي دواي تؤين دؤ/ ، دووةمني پReتؤنــي ذث

  دا.C-majorدووةم نؤتةية لة سکثصي دؤ ـ مثجةر
  

  D-major triad.  Dئاماژةية بؤ کؤردي ذث ـ مثجةرسـيانيي D...بة پييت گةورةي التيينDذث/
  d-minor triad.  D... ئاماژةية بؤ کؤردي ذث ـ ماينةر سـيانييdذث/

  D-flat(E), Des(G), Re-bemolle(I), Ré-bémol(F)  ذث ـ بيمؤص.
  
  

  D-minor key, D-moll(G), Re-minore(I)  کليلي ذث ـ ماينةر.
  

  D-flat major keys(E)  کليلةکاين ذث بيمؤص ـ مثجةر.
  
  

  D-Sharp-minor keys(E), Dis moll(G)  ـ ماينةر. کليلةکاين ذث دثز
  

  D-flat minor keys(E)  دؤ دثز ـ ماينةر.کليلةکاين ذث ـ بيمؤص ماينةر کة يةکسانة بة 
  D-minor keys(E), D-moll(G)  کليلةکاين ذث ـ ماينةر.

  
  D-flat major scale(E)  ســکثصي ذث بيمؤص ـ مثجةر.

  
  

  D-double flat(E), Deses(G), Re-bemolle(I)  ذث ـ دةبص بيمؤص لةسـةر سکثصي دؤ ـ مثجةر.
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  D-major scale(E), D-tonalitet(G), Re-maggiore scala(I)  سـکثصي ذث ـ مثجةر.
  
  

  D-sharp(E), Dis(G), Re-dièse(F)  ذث ـ دثز.
  
  

  E-flat major.  D-sharp major scale(E)سـکثصي دؤـ مثجةر ،هةمان کليلة بؤ مي بيمؤص ـ مثجةر
  
  

  D-double sharp(E), Disis(G), Re-double-dièse(F)  ذث ـ دةبص دثز.
 
  

  D-major keys(E)  ين ذث ـ مثجةر.کليلةکا
 
  

  Da(I), De(F), From, Of(E)  لة.
  Da capo(I), From the head(E)  لة سـةرةتاوة.

D.C .کورتکراوةيةيت  
  D.C. al coda.  Da capo al coda(I)لة سـةرةتاوة تاکو کؤتا/

  D.C al Fine.  Da capo al fine(I)لة سـةرةتاوة تاکو کؤتايي/
  ـپثک و کؤتايي بوون لةو گةذانةوة بؤ دةس

  نيشـانةکراوة.Fineشـوثنةي بة پايان
  Da capo al segno(I), from the beginning to the sign(E)  هثماکة کوةرةتاوة تاـلة س

  پثدةدرثت. ئاماژةيD. C. Al segno کة بة/
  Da capo al segno poi segue(I)  کو هثماکة و ئينجا درثژةپيدان.تاديســانةوة لة سـةرةتاوة 

  Repeat.  Da capo senza replica(I)لة سـةرةتاوة بةبث ذةپاتبوونةوة
  D’ accordo(I), In tune(E), D’ accord(F)  لة ئاواز{هارمؤين}دا.

  Dach(G), Sound board(E)  تةکةري دةنگ.ـئاذاس
  Da chiesa(I), In church style(E)  لة شـثوازي مؤزيکي کصثســة.

  Finger.  Dactyl(E,Gr), Dactylus(L)پةجنة بةماناييـية داکتيل، وشةيةکي يؤنان
  گوزارة لة کثشثکي سـثتايي دةکات چ لة 

  پثکهاتووة لة  هؤنراوة چ لة مؤزيکدا،
  .  ـــ يةک بذگةي درثژ و دوو بذگةي کورت
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  Dactylion(E) وةHenri Herzز سـاصي لةاليةن هثنري هثرتز1835داکتيليؤن، ئةم زاراوةية نزيکةي
ي پؤذاو بؤ پةجنةکاين پيانؤژةن، هةر ئةصقةيةيش بةستراوة بة Ringکة ئاماژةية بؤ دة ئةصقة ثنراداه

  ثکةوة بؤ گةذانةوةي دوگمةي دةنگةکان لةکايت لثداندا.Springسـپرينگ
 Dadayi(Fa,Kr)  دادايي، دةهؤصي زؤر گةورة.

 Dafri(Hn) ةندازةيبة ئ دةفري، ئامثرثکي تةپصي زؤر بچووکي هيندي زؤر جوان نةخشـثنراو
 دةفرثکي چةند ســانتيمةترثک کةمتر لة دةمة تريةي تةپصةکة و چةرمةکةيشي لة پثسيت مارة.

 Dal, Dall, Dalla, Dallo, Dagla(I) لة، بةهؤي، لةذثي.
 Da lontano(I) دوور لة دةسـت.

 Dal segno(I), From the sign(E) ،          کورتکراوةيةيت..Dal Sلة هثماکةوة 
Ab dem Zeichen(G), Depuis le signe(F)  

  
 D.C. al Coda. Da segno al coda(I)لة هثماوة تا کؤتا/

  D.S. al Fine.  Da segno al fine(I)لة هثماکةوة تا کؤتايي/
  Damp(E), Dämpfen(G), Muffle(E)  کپاندين دةنگ لةرينةوة}.کپ{

  Damp all(E)  کپي سـةرانسـةري.
  Damper, Mute(E)  پثکپة.

  Damper pedal(E)  کپة پايدةر، کپاندين دةنگ پيانؤ بةو پايدةرةي کة هةيةيت.
  Dampers(E)  پثکپةکان، کؤمةصة کليلثکة دةکةونة نثوان

  چةکوشةکان و ژثيةکان، کة لة ئامثري پيانؤدا پث بة پايدةردا دةنرثت دةنگةکان کپ دةبن.
  Dämpfer absetzen(G), Without mute(E)  بث پثکپــة.

  ,Dämpfer nach und nach abnehmen(G)  البردين پثکپة يةکبةدوايةک.
Remove the mutes one by one(E)  

  Dance(E), Danse(F), Danza(I), Tanz(G) بةشثوةيةکي ية کةگياني بةزمثکي .ســـةما
 و بةذةزم گشت ئةنداماين بةدةن دةهثنثتة بزة و ذاوةشاندن. هةنداز

  Dance band(E) تيپي ســةما.
 Darabuka, Darbucca(Br) تةپصي يةکالچةرمي هةصگرياو کة بة پةجنةکان لثدةرثت.

 Darmsaite(G), Gut string(E) ژث/ي دروسـتکراو لة ذخيؤصةي گيانلةبةران.
 Staccato. Dash(E)داش، توندلثدان، ســتاکاتؤ
زؤر بةشـثوةيةکي ژةنني  لةسـةر نؤتةيةک کة ئاماژةية بؤ Vertical dashبريتية لة تريثکي سـتووين

لةسـةري نؤتة بةماناي هةر ژةنينة بة  Dotلةکاتثکدا بة پنت{دؤت} Very staccatoسـتاکاتؤ
لةسةر نؤتة ئاماژةية بؤ درثژةپثدان لةسةر هةمان  Horizantal dashسـتاکاتؤ. بةآلم تريي ئاسؤيي

ةي ئاسؤيي لة بةشي باسثکی ، ئةگةر هةمان تريTenuto(I):Sustain(E)نؤتة کة پثيدةوترثت تينوتؤ
  دةرکةوت ماناي هةر هةمان درثژةپثدانة لةسـةر هارمؤنيةکة.Figured bassفيگيورکراودا
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 Dasseble(G), The same(E) هةروةکو، هةمان.
 Duration. Dauer(G), Duration(E), Étendue(F), Durata(I)بذوانة/

 Daumen(G), Thumb(E), Pouce(F), Pollice(I) پةجنةگةورة.
 Daumenaufsatz(G), Thumb position(E) جثي پةجنةگةورة.

 Daumenklavier(G), Thumb piano(E) جثي پةجنةگةورة لةسـةر پيانؤ.
 Debile, Debole(I), Débile(F), Weak(E) الواز، بثــهثز.

 De La(F), From the(E) لة( بؤ دةنگبثژاين مثـيينة).
 Debile, Debole(I), Weak(E) الواز.

 Debolezza(I), Weakness(E) الوازيي، ســســتيي.
 Début(F), Debut, Beginning, Opening(E) بؤ جةماوةر. يةکةم دةرکةوتين کارثکي هونةري

 Débutant, Debutante(F) دةســپثکار، کةسثک بؤ يةکةم جاري کارثکي هونةري بنوثنثت.
 Decachord(G) ةيةک بة گيتار دةچثت.ئامثري دثکاکؤرد کة دة ژث/ي لةسـةر بةسـتراوة، تاذاد

 Cadence. Deceptive cadence(E)بذوانة/
  Decibel(L) داهثنةري کورتکراوةيزاراوةکة لة  دثسـيبثص، يةکة پثوانةي دةنگ زرنگانةوة.

وة هةصثنجراوة کة شـثوازثکي لؤگاريتمي هاوکثشةيية A.G.Bellتةلةفؤن ئةلثکساندةر گراهام بثص
  ي دةنگةکان دةکات بة ذثگةيةکي مامتاتيکانة.گوزارة لة پثوانة

  I=Sound intensityدةنگچذيي 
=Io پثوانةذادةي بيسـنتStandard threshoold of  heareing.  

  بةم هاوکثشةية دةتوانرثت دةنگ زرنگانةوةي هةموو ئامذاز و ئامثرثک دياريبکرثت.
  جاي ذادةي بيسـنت بثت، I=000,10بؤ منوونة ئةگةر

  ، واتة 104بؤ ذادةي بيسـنت دةکاتة  ذثژةي چذي
  .40dBدةکاتة دةنگIntensityچذيي

  زرنگانةوةي دةنگثکي ئاســايي و لةبارة بة گوثي مرؤض.1dBپثوانةي يةک دثسـيبثص
 Decided(E), Deciso(I)  بذاوة، بذياردراو.

 Decima(L), Tenth(E)  ميانةي دة پلةي سـکثصثک کة پثکهاتووة لة ئؤکتاض و سـثيةمثک.
  Decima nona(I,L), Nineteenth interval(E)  ميانةي نؤزدةيةم.

  Decima octava(L), Eighteenth  interval(E)  ميانةي هةژدةيةم.
  Decima quarta(L), Fourteenth interval(E)  ميانةي چواردةيةم.
  Decima septima(L), Seventeenth interval(E)  ميانةي حةضدةيةم.
  Decima sesta(L), Sixteenth interval(E)  ميانةي شـانزةيةم.

  Decima tertia, Decima terzia(L), Thirteenth interval(E)  ميانةي سـيانزةيةم.
  Decimette(F)  پارچةمؤزيکثک بؤ دة ژةنيار سـازکرابثت.

  Decisivo(I), Perform in a bold(E)  بةجثهثنانثکي بوثرانة.
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  Decke(G), Soundbox of stringed instruments(E)  سـنووقة دةنگي ئامثرة ژثدارةکان.
  Declamando, Declamato(I), Declamated(E)  وتار ياخود چامة خوثندنةوة،

  ياخود سـترانثک بة جؤش و تاوگثرانة بوترثت.
  Declamation(E)  کة Wordهونةري خوثندنةوةي وشـةية

 ...هةرسثکيانExpressionو دةربذين Pronunciation، گؤکردنAccentuationهةنک:نةبرة
  ذؤصي ســةرةکي دةگثرن لة خوثندنةوةي وتار و چامة و سـتراندا. پثکةوة

  Decoration(E), Décoration(F), Onorificenza(I)  ديکؤراندن، ذازانةوة.
  Decrescendo, Decresciuto(I), Decreased(E), Abschwellen(G)  ديکريشــثندؤ،

  يةيت.کورتکراوة Decr .دةنگ بةرةو کزي،
  Decrescendo molto(I)  دةنگ زؤر بةرةو کزي.
  Decrescendo poco(I)  دةنگ کةم بةرةو کزي.

  Decrescendo a poco a poco(I)  دةنگي کةمکةم بةرةوکزي.
  Déclaver(F)  گؤذيين مايةدةنگ{بنةدةنگ}، گؤذيين تؤناصييت.

  Défault(F), Fault, Lack(E)  فاوص، هةصة، نةنگ.
  Def, Daf, Daff(Ar,Fa,Kr,Tr)  ثکي ذةزمگري زؤر گرنگ و باوة لة مؤزيکيئامثري دةف، ئامثر

کورديدا، يةکثکة لةو ئامثرة هةرة دثرينانةي کة لة سرؤتة و بؤنة ئايينيةکاندا ذؤصثکي کاريگةري 
  يةزدي{ذؤحي}دةگثذثت.

  Defective consonant(E)  ميانةي ســثيةمي ماينةردا دةردةکةوثت}. هاوســازي لةنگ{کة لة
  Deficiendo, Diluendo(I), Diminishing in loudness(E)  بةرةو دةنگ خامؤشـي.

  Degli, Dei, Del, Della, Delle, Dello(I)  جگة لة، بثجگة لة.
  Degree, Step, Staff space(E), Dégré(F)  پلة، هةنگاو، نثوان هثصةکاين پةيژةيي مؤزيک.
  ة حةوت پلةدةنگي سـةرةکي پثکهاتووة:ـل جثي تؤنةکان لة پلةکاين پةيژةي مؤزيکدا کة

 Fa-Tonic Solناوي بة                     Nameناو       Romanبة منرةي ذؤماين
I, i            1پاية .Tonic, Key-note    Doh, Ut, C 

II, ii           2سةرپاية .Supertonic    Ra, Re, D 
III, iii          3نثوةند .Mediant    Me, Mi, E 
IV, iv          4ژثرزاص .Subdominant    Fah, Fa, F 

V, v          5زاص .Dominant    Sol, G    
VI, vi          6ژثرزاصي يةکةم .Subdominant1  Lah, La, A  

 Supermediantياخود ژثرنثوةند
VII, vii          7تؤنةمنا .Leading note    Se, Te, H    

 Subtonicياخود ژثرپاية
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ةکاين بةپثي بنةتؤين پارچة مؤزيکثک دةژنرثت و دياريکردين کليلةکانيشي پلةکاين ســکثص کة نؤت
  بةگوثرةي ئةو دةســگامؤزيکانةي کة لة مؤزيک سـيسـتةمي خؤراوادا هةية، وةک لةم خشتةيةدا:ـ

  
  
  
 
  
  
  

  Dehnen(G), Étendre(F)  کشــان، فراوانکردن.
  Dehors, En dehors(F), Outsite(E)  دميةين دةرةوة.

  Dehoĺ(Kr,Daouli(G)  پثسـيت گيانلةبةران وةک بزن و مةذ، ، دووالچةرمي دروستکراو لةدةهؤص
ميللةتاين تريشـدا زؤر باوة. ئةو دوو  لةنثوذةزمي زؤر هةرة کؤنـي ميللي کورديية و  ئامثرثکي

 Darke uدةسکةدارةيش کة بةکاردةهثنرثن بؤ لثداين پثياندةوترثت دارکة و گؤچةک
Goçekثوةچيلکةيي و درثژة بةناوي دارکةيةکثکيان شـDarke  کة بة دةسيت چةپ و ئةويتريشيان
  دةگريثن. کة شـثوةگؤچانية و ئةسـتوورترة بة دةسـيت ذاسـتGoçanگؤچةک

  Deholek(Kr), Small drum(E)  دةهؤصةک، لة دةهؤص بچووکترة.
  Deliberatamente(I), Deliberately(E)  لةسـةرخؤ، بةمةبةسـت.

  Deliberato(I), Deliberate(E)  هثواش. بة ذةوتارثکي
  Delicatamente(I), Delicately(E)  شـريينثيت.

  Delicato(I), Delicate(E)  شـريين.
  Delicatezza(I), Delicacy(E)  شــريينمةند.

  Delicatissimo(I), As delicately as possible(E)  تا بتوانرثت بة شـرييين،
  Délié(F), Untied, Detached, Supple(E), Staccato(I)  نابةسـتوو،

  دةشـثت گوزارةکة چةند مانايةک لةخؤ بگرثت:ـ
  .Staccato. نؤتةيةک لة نؤتةيةکيتر جيابکرثتةوة، وةک سـتاکاتؤ1
 .Unconstrainedly، بةبث شـپرزةييEasilyو بةئاســاين Lightly. بةسـووکي2

  Delirio(I), Frenzy(E), Frénésie(F)  هةصچوون.
  Delirante(I), Frenzied(E)  هةصچوو.
  Delizioso(I), Delicious, Sweet(E), Délectable(F)  شـريين.

  Demande(F), Subject of fugue(E)  بابةتثکي فيوگة.
  Demi(F), Half(E), Mezzo, Metà(I)  نيمة، نيوة.

 Multi-rests.  Demi-bâton(F)بذوانة/
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  Demi-cadence(F), Half-cadence, Imperfect cadence(E)  نيوةکادةنس،
  کادةنس، لةنگة کادةنس،  ناتةواوة

  پثکهاتووة لة پثوةندبووين
  و Tonicو پايةSubdominantژثرزاص

  ي لةنگ(ناتةواو) .Dominantپاشان کؤتايي بة زاص
  
  
  

  Demi-diminué, Demi-diminuée(F), Half-diminished(E)  نيوةگةستوو.
  Demi-jeu(F), Mezzo voce, mezzo forte(I), Half-strength(E)  نيوةتوند.

  ...هتد}.Harmoniumو  Orgenنيوةژةنني، واتة ژةنني بة نيوةهثز{بؤ منوونة لة ئامثري ئؤرگن
  Demi-mesure(F), Half a bar(E)  نيوة باذثک، نيوة مازؤرثک.

  Demi-pause(F), Minim rest, Half-rest(E)  نيوة وچان، نيوةپاوس.
  

  Whole-note.  Demisemiquaver(E),Triple-croche note(F)ي نؤتةي تةواو32/1
  

  Demisemiquaver rest(E), Biscroma pausa(I)  ي وچاين تةواو.32/1
  

  Demi-soupier(F), Eighth-note rest(E)  هةشتيةکي وچان.
  

  Demi-ton(F), Semitone, Half-step, Interval of minor second(E)  نيوةتؤن، نيوةهةنگاو،
  نةري دووةم.ميانةي ماي

  Demi-voix(F), Half-voice(E), Mezza voce(I)  نيوةدةنگ، نيوةتيندان بة دةنگ.
  Démancher(F)  جثگؤذيين بريتية لة دمثانشث، تايبةتة لة ئامثرة ژثدارةکان کة

پةجنةکاين دةسـتةچةپ لةسـةر دةستةک بة دوورخسـتنةوةيان لة مفتةک{دةستةک}تاکو دةگاتة 
 ـيمةکةي بةسـةردا تثپةذدةبثت.کة سBridgeنزيک پرد

  Dependent Chord(E)  کؤردي وابةسـتة.
  Inversion.  Derivated Chord(E)لثذشــتة کؤرد ئةويش بة کؤرد هةصگثذانةوة، بذوانة/

  Depress(E), Déprimer(F), Angustiare(I)  داپةسنت ئةويـش بة نزمکردنةوةي
  ود دةبص بيمؤص.پةردةي نؤتةيةک بة بةکارهثناين هثماي بيمؤص ياخ

 Derayi(Kr)  دةرايي، زةنگي زؤر گةورة.
  Derb(G), Massive, Vigorous, Blunt(E)  بةزؤري، بژثويةکي بةهثز، بث پســوو.

  Deritta, Deritto(I), The right hand(E)  دةســتةذاسـت.
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  Derniére fois(F)  دوايني بار، دوايني نؤرة.
  Derselbe(G), The same(E)  هةمان.
  Des(G,E), Re(I,F)  .صؤذث بيم

  Desbend(Kr)  لة ســةما و هةصپةذکثدا. دةسـتگرتين يةکتر بةندـدةس
 Désaccordé, Désaccordée(F), out of tune(E) لة تؤن بةدةر،

 وا لة شـتثک بکرثت لة تؤن دةربچثت.
 Descending chromatic(E) کذؤماتيک دابةزين.

 
 

 Des-dur(G) ذث بيمؤص ـ مثجةر.
 Des-moll(G) ص ـ ماينةر.ذث بيمؤ

 Mode. Desga(Fa,Kr), Maqam(Ar,Tr)دةســـگا، ـ بذوانة/
گةر مبانةوثت وشــةي دةسـگا بةواتايةکي کوردييانة و شـــيکردنةوةيةکي هونةريانة 

کة لة  دةسئاضثسـتا/کورديية و بريتية لة  لثکبدرثتةوة...دةشـــثت بصثني کة وشــةيةکي لثکدراوي
 بةمانايوشـةلثکدراوي مةز_ داش/ة، داش  اش/ةوة هاتووة، ئةميـش لثکةوتوويد وشـةي داس يان

/يش بةماناي گاز و ذاز و بانگوهاوار. پاراوي گاهـدانشـت/دانست{حيکمةت}دثت. وشـةي 
وشــةلثکدراوةکة ذازثکي دانسـت{ســـرودثکي بةحيکمةت}دةبةخشـثت. بةيتثکي کاريگةر لة 

کة ئةگةر نةوا  لةخؤگرتبثتثنجرابـثت و ســيمايةکي بةها و پريؤزي بنةماسـرؤتثکي ئايينيةوة هةص
Tune ي ئةو بةيتانة خبرثنة چثوة و شـثوازثکي کةيف و خؤشـيشـةوة، مؤرگ و ئاسـاواري ئةو

وشــةي  )لؤجيکانة(بؤنوبةرام و ذؤحة ئايينيةي تيادا هةر دةمثنثتةوة. بؤية وةک مافثکي زارشــتانة
ک لة هونةري مؤزيکدا پثويسـيت بةو لثکدانةوةية هةية تاوةکو وةک دةســگا وةک زاراوةية

چةمکثکي زاراوةيي ماناي پذاوپذوي خؤي بدات. بةآلم لةدواييدا بة نزيکبوونةوةي ميللةتاين 
دةوروبةر و کاريگةري ئةم چةشنة هونةرة بةرةبةرة واتايتري پثبةخـشـرا و بةوة لثکدةدرايةوة کة 

واتة پثکهاتوو لة دةست ـ گاه کة ماناي شوثين دةست بدات لةسـةر دةسکي بريتـية لة دةســتگاه، 
مؤزيکئامثرثکي وةک تةموور و سـاز و کةمانچةي کوردي کة ژثيةکاين بةسةردا دةبرثت و تؤنة 
پةردةکاين لةسةر دياريـدةکرثت. هةر دةشـثت لةم لثکدانةوةيذا بةرةبةرة مانا پريؤزة ئايينيةکةي 

کرابثت و چةمکة زارشـتييةکةي خؤي لة دةسـت دابثت و شـثووگثکي زانسـتانةي تاذادةيةک ئاســتن
دونيايي لةخؤ گرتبثت. ئةم جؤرة دياردةية لة کوردسـتانثکي بةشبةشکراوي داگريکراودا زؤر 
لةبةرچاوة کة زؤر وشـةي کوردي بؤ ماوةيةکي زؤر لةاليةن ميللةتاين دةوروبةرةوة 

  وشـةيةکي نامؤ ثنرثنةوة ئامثزي زوانةکةمان.سـةرنگومکرابثت و پاشـان وةک 
 Desiderio(I), Desire(E), Désir(F) ئارةزوو.

  Desinvolto, Desinvoltura(I), Ease(E) وودة و دصنيا.ـان، ئاسـئاس
 Desk, Music stand(E) ســتاند بؤ داناين نؤتة نووســراوةکان.
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 Dessous(F), Under, Lower part(E) ژثر، بةشـي خوارةرة.
 Dessus(F), Above, Upper part(E) سـةر، بةشـي سـةرةرة.

 Dessus de Viole(F), Descant Viol, Treble Viol(E) تريبص کةمانچة، ديسـکانت کةمانچة.
 Destan(Ar,Kr)  دان /ةوة هاتووة، -وشـةلثکدراوثکي کورديية کة لة دةسـت دةسـتان،

ک لة زؤر وشــةي کورديدا بةرچاو دةکةوثت وةک، شـوثن ياخود جثگة دثت، هةروة بةماناي دان
/دا هاتووة ونبووة تکة بةدواي پييت  دشــةکردان، گوصدان، ئاگردان، زيندان...هتد. بةرةبةرة پييت 

لةسـةر زار بةســةر د/دا زاصبووة تةنيا بة دةســتان لةبايت دةسـتدان ماوةتةوة کة سـووک  تو پييت 
شةکة شوثين داناين پةجنةکاين دةسـت دةگةيةنثت لةسـةر ئةو و خؤشـترة لةسةر زمان. کؤي و

هاوماناي وشـةي پةردة/يش دةبثتةوة  تانـدةسدةنگةي مةبةسـتة دياريبکرثت، زؤر جاريش وشـةي 
کة ئةميش هةر هةمان چةمک دةگةيـثنثت. ئةو تةختةدارة درثژةي کة تةلةکاين تةموور و سـاز و 

  ت دةســتةک.تار بةسـةريادا دةذوات پثيدةوترث
   Deşt(Ar,Fa,Kr,Tr)  دةشــت، لثذشـتةيةکي سـةر بة دةســگاي بةياتة، هةوايةکي زؤر

  سـازگار و دصگثري هةية، دةنگثکي زوآلصـي دةوثت بؤ چذيين.
  
  
  
 

 فةلةک ئةتناسم کارت چةپ گةردة             چةپؤکت زؤرة بؤ باوک مةردة      
  مةولةوي، بةدةنگي: علي مةردان  

 Desto(I), Sprightly manner(E) ةوتارثکي زؤر بژثوةوة.بة ذ
  Destra, Destro(I), Dextra(L), Droite(F), Right(E) الي ذاست

 Destra mano(I), The right hand(E) کورتکراوةيةيت.D.Mدةسـتة ذاست، 
 .Manus dextra(L), The right hand(E)ياخود

 De suite(F), One following the other, Immidiatly(E) يةکبةدواي يةکدا، هةنووکانة.
 Detached note(E) ناپةيوةستةنؤتة، سـتاکاتؤ.

 Determinato(I), Determined(E) بة نةخشةي بذياردراو.
 Detonieren(G) تؤين توند و بةهثز، تؤين دةرةکي لة کؤک بةدةر.

 Deutlich(G), Distinct(E), Net(F) کرا.ـذووناک، ئاش
 Deux(F), Due(I), Two(E) ـت لة دوو دةنگ ياخود دوو ئامثر بةآلم جاروبار بؤدووان، مةبةس

 . لة مؤزيک ئؤرکثسترادا، هةروةهاÁ deux tempsتثمپؤ کردنةوة پثيـدةوترثت دووانةShortکورت
  دوو ماناي پثچةوانةيشي هةية:ـ

  يةک. لة يةک هثصي جيادا بکرثنةInstrumental-partيص. دوو بةشي ئامثرا1
  رثتة دوو بةش.يةک بةشي ئامثراصي بک. 2
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 Deux temps(F) .2/2تثمپؤي
 Deuxième position(F), Second position(E) دووةم پؤزة،

 مةبةست داناين دةستة لة پؤزيشين دووةمدا.
 Di(I), By, From,Of(E) هةروةها گوزارة لة دووةم تؤين بة، لة، پةيوةستة پييت{ي}.

 .C-sharpت لة سـکثصثکي کذؤماتثکدا کة دةبثتة دؤ ـ دثز/وة}دةکاCسـؤصفثج{لة تؤين دؤ/
 Diabolus in musica, Tritone(E) ترثتؤن، دوو نؤتةي وةک

کة لةژثر  Augmented fourthياخود زثدةي چوارةم Diminished fifthپثنجةم گةسـتووي
  .2:1√تثمپثرامثنتثکي يةکساندا ذثژةي فرثکوثنسيةکةيان دةکاتة

 Diad chords(E)  لةو جؤرة کؤردانةية کة لة مؤزيکي ميلليدا دة دووانيةکان،دايکؤردةکان، کؤر
  وةهةروةها. زؤر بةکاردةهثنرثت و بةم چةشنةيش پيشاندةدرثت:ـ                       .....

ئةمانة دوو نؤتة کؤردن و پثويستيان بة ســثيةم نؤتة هةية لة کؤردثکدا. ئةمانة نة کؤردي مثجةرن نة 
ثک بةکاردةهثنرثت. بؤ منوونة:ـ لة مثجةر Modalماينةر، بةصکو تةنيا هةر وةک مؤداصکؤردي 

البربثت کة ئةو کاتة کؤردةکة  #Fدةکرثت نؤتةي فادثز/ #A DFدا کة بريتية لة Dکؤردي ذث/
  دةبثتة ذث ـ ال، واتة تؤين يةکةم و پثنجةم.

 Dialogue(E), Spoken words, Conversation(E), Dialog(I) دواندن، ئاخاوتن.
 Diapason(G,L), Corista(I), Whole octave(E) کورتکراوةيةيت..Diap پثـکؤک، دياپازؤن.

کة  Pasonو پازؤن Throughواتة لثوةيذاDiaدثرين وشـــةلثکدراوثکي يؤنانيية کة پثکهاتووة لة ديا
نجراوة بةماناي ي زوانةکاين هيندوـ ئاوروپاييةوة هةصثPantة کة لة وشــةيPasکؤوشــةي پاز

دثت. وةک زاراوةيةکي مؤزيک بة هةندثک مانا هاتووة کة تاذادةيةک هةمان چةمک Everyهةر
  دةبةخشن وةک:ـ

  پذ و تثر هةصذژاوثکي دةنگي هارمؤنيية. .1
 .Compass of voice and instrumentمناوةري تةواوي دةنگ و ئامثرةکانة .2
ة ذثژةي فريکوثنسييةکةي بؤ ي ئؤکتاضة کConsonanceو هاوســاز Intervalمةودا .3

 .2:1دةکاتة Tonicپايةتؤن
 کانة.Pitchپةردة پيشــاندةري ســتاندةري .4
ثکة کة تؤنثکي تايبةت تيايدا دةزرنگثتةوة و پثيدةصثن چةتاصة Forkوةک ئامذازثک، چةتاص .5

وةک پثوانةيةک بؤ تؤنةکانيتر  Aداية و بةزؤريش تؤين ال/Uکة لة شثوةي/Tuning forkتؤن
 ةهثنرثت.بةکارد

دادةنرثت کة کراوة بة دوو جؤرةوة، يةکثکيان Organبة بناخةي تؤين ئامثري ئؤرگن  .6
کة درثژيةکةي  Open pipeواتة لوولةکراوة Diapason openپثيدةوترثت دياپازؤين کراوة

دةدات. ئةويتريان پثيدةوترثت Middle-Cية و تؤين دؤ/ي ناوةذاســتfeet-2ثـپچوار 
کة  Cover pipeواتة لوولة داخراو ياخود پؤشراو Diapason stopدياپازؤين سـةرپؤش

 درثژيةکةي نيوةي پثشـووة.
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 Diapason cum diapente(L) ئؤکتاضثک و پثنجةم کة دةبثتة ميانةي دوانزةم.
 Diapason cum diatessaron(L) ئؤکتاضثک و چوارةم کة دةبثتة ميانةي يانزةم.

 Diapason normal, Standard pitch(E) دياپازؤين ئاسـايي.
 Diapente(Gr,L), Interval of a perfect fifth(E) کة پثنجةمي تةواو ميانة پثنجةم.

  .3/2ي دةکاتةTonicذثژة فريکوثنسـييةکةي بؤ پايةتؤن
 Diapente cum ditono(L), A major seventh(E) مثجةري حةوتةم.
 Diapente cum semidítono(L), A minor seventh(E) ماينةري حةوتةم.
 Diapente cum semitono(L), A minor sixth(E) شـةشـةم مانيةر.

 Diapente cum tono(L), A major sixth(E) مثجةري شـةشـةم.
 Diapentisare(I), Progressions of fifths(E) ذةچةپثنجةمةکان، واتة پثنجةمة بةدوايةکةکان.

 Diaphonia(Gr), Diaphony(E) وشــةيةکي ديافؤين،
ية کة Symphonyدثت کة پثچةواين ســـيمفؤينDissonanceبةماناي ناهاوســازي کة مة9ســةتةي/

دةبثتةوة کة Organum(Organon)ئؤرگانؤم هاوپةيضــيدثت و Consonanceبةماناي هاوسازي
  دثت، واتة زؤري و بةشـبوونةوةي دةنگةکان.Polyphonyبةماناي پؤلةدةنگيي

 Diastema(Gr), Musical interval(E) ميانةي مؤزيک.
 Diatessaron(Gr), Interval of perfect fourth(E) چوارةم ميانةي تةواو

 .4:3ي دةکاتةTonicکة ذثژةي فريکوثنسـيةکةي بؤ پايةتؤن
 Diatonic(E), Diatonico(I), Diatonique(F), Diatonisch(G) دياتؤنيک،  وةک زاراوةيةک
 ثک کة پثکهاتبثت لة پثنج تؤين تةواو و دوو نيوةتؤن.Type of scaleبؤ فرؤزاندين جؤري سـکثص

 ســکثصة سـروشـتيةکاين مثجةر و ماينةر و 
  کان دياتؤنيکن.Modeدةســـگا

ي التينييةوة هاتووة کة پثکهاتووة Diatonicumزاراوةي دياتؤنيک...لة وشـة لثکدراوي دياتؤنيکؤم
يش Tonicomو پاشگري تؤنيکؤم/ Passing throughواتة ذابوردن{تثپةذين لثوةيذا} Diaلة ديا/

دثت. چةمکي زاراوةکة Tonesبةماناي دةنگةکان ياخود هةر تؤنةکان Tonicکة لة دواييدا بؤتة تؤن/
 مانايةکي تةواو لة سکثصثکي دياتؤنيک دةبةخشثت کة ذابوردين تؤنةکانة لة سکثصثکي مثجةردا.

 Diatonic interval(E) ةردووکيانميانةي دياتؤنيک، ميانةيةک لةنثوان دوو نؤتة کة ه
ميانةيةکي دياتؤنيکة چونکة  Ebبؤ مي بيمؤص/ Cلة سکثصةکاين مثجةر و ماينةردا. بؤ منوونة تؤين دؤ/

بة  #Dدا دةردةکةوثت، بةآلم دؤ بؤ ذث ـ دثز/C-minorهةردوو نؤتةکة لة سکثصي دؤ ماينةردا
  دا دةرناکةوثتةوة.Cسـکثصثکي دؤ/ميانةيةکي دياتؤنيک دانانرثت چونکة ذث ـ دثز لة هيچ 
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  بةگشيت....ئةو ميانانة دياتؤنيکانةي کة هةن ئةمانةن:ـ
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

 Diatonic modulation(E) ميلؤدييةکي مؤديولثن بريتية لة جووصة دياتؤنيک گؤذين،
دةگرثتةوة کة Pivot chordو تيايدا کؤردي تةوةر Diatonic melodic movementدياتؤنيک

لة هةر دوو کليلةکةدا{گؤذيين چيين دةنگةکانة بة بةکارهثناين Diatonic chordدياتؤنيکة کؤردي
  ميانةکان}. و Keyکليل

 Diatonic Scale(E), Gamme diatonique(F) لة ســکثصي مثجةردا ســکثصي دياتؤنيک،
  ســثيةم و چوارةم و حةوتةم و هةشتةم. نيوةتؤنةکان دةکةونة نثوان تؤنةکاين

  
  
  
  
 

  لة سـکثصي ماينةردا نيوةتؤنةکان دةکةونة نثوان تؤنةکاين دووةم و ســثيةم و پثنجةم و شـةشـةم.
 
 
 
  
  
 

  هةر بةگشيت ســکثصة داياتؤنيکةکان بريتني لة چوار جؤر:ـ
  .The major scale. ســکثصي مثجةر1
 .Aeolian mode (the natural minor)scale. ســکثصي دةسگاي ئايؤليةن{سروشتة ماينةر}2

  يةکةم و دووةم بة دوو تؤناص سـکثصي کاريگةر دادةنرثن.
  .Harmonic minor scale. ســکثص ماينةري هارمؤين3
  . Harmonic major scale. ســکثص مثجةري هارمؤين4
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لة مؤزيکي خؤرةآلتيدا...هةندثک لةو مؤزيک دةســگايانةي هاوتاي ســکثصي داياتؤنيکي خؤراوايي 
  ن:ـدةبنةوة ئةمانة

 دةســگاي کورد، حيجازکارکورد، ئاسـارکورد، نةوئاسـار، حيجازکار، سـةباکورد، ســثگا.... .
 Diatonic scales and Keys(E)  سـکثصة دياتؤنيکةکان و کليلةکان.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Db. Diatonic-semitone, Half-step(E)و ذث بيمؤص/ Cنيوةتؤنـي دياتؤنيک، وةک دؤ/
 Diatonic seventh chords(E) کؤردة حةوتةمة دياتؤنيکةکان.

 Diatonic scale. Diatonische tonleiter(G)بذوانة/
 Diaulos(Gr), Double flute(E) دةبص فلووت.

 Diazeuxis(Gr) .زؤر زوودا جيابوونةوةي دوو تثتراکؤرد بة ميانةي تؤنثک لة مؤزيکي يؤناين
 Di buono gusto(I), Tasteful(E) بةچثژ.

 Dichord(E) دوو ژثي ئامثرثک ياخود ژث/يةکي دوو يةک تؤن.
 Dichtung(G), Poem(E) هؤنراوة.

 Dick(G), Thick(E) ئةســتوور.
 Di coipo(I), Suddenly(E) کتوپذ، چاوةذوان نةکراو.

 Dieci(I), Dix(F), Ten(E) ژمارة دة.
 Diesare(I), Diéser(F) داناين هثماي دثز/# لة پثش نؤتةدا.

 Dièse(F), Diesis(I), Sharp(E) تؤين دثز{تيژ}/#.
 Dietro(I), Behind(E) لةدوا.

  Dieselbe(G), The same(E) هةمان.
 Different pentatonic scale(E)  ســکثصي پثنجتؤنيکي جياواز.
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 Difficile(I), Catchy(E) سـةخت و ئاصؤز.
 Di fretta(I) فرتة، زؤر بةخثرا.

 Digitorium(E) ذاهثناين پةجنةکان. ، کيبؤردثکي پثنج دوگمةيي بثدةنگة بؤدجييتؤريةم
 Dignita(I), Grandeur(E) شـکؤمةند، مةزن.

 Di Grado(I), By degrees, Step by step(E) بة پلة، هةنگاو بة هةنگاو.
 Dijeridu, Didgeridoo(E) ديژةريدؤ، ديدجيةريدوو، ديژثريدو، ئامثرثکي زؤر کؤين

تواين وآليت ئؤسترالياية کة لة کلؤرةدارثکي درثژي گةورة دروستکراوة و زمانةيةک لةناو دانشي
  ثوةذا دةردةچثت.پيادةکرثت ونگةونگي ل فوويسـةرثکي کلؤرةدارةکةدا بؤي سازکراوة کة 

 Dıĺruba(Hn) ة بة کةوان دةژةنرثت،با، ئامثرثکي ژثداري ميللي هينديدصذو
 Dillettande, Delectare(I), Amateur(E) ئاماتؤر، ئارةزومةند.

 Diluendo(I), Diminished in loudness, Dying away(E) بةرةو دةنگ کةمبوونةوة.
 Dilungando(I), Lengthening(E), Allongeant(F) درثژاندن، بةدةمةوةدان.

  Di minuendo, Decrescendo(I), Diminishing(E) گةسـنت، کةمکردنةوة.
 Diminished(E), Diminué, Diminuée(F), Diminuire(I) .راويةيتورتکک.Dim ،گةسـتوو

  بة مةبةسـيت کورتکردنةوة و لثکةمکردن. داRhythmic valueلثقرتاندن لة بةهاي ذةزم
  
  
  

 Diminished chords(E) کؤردة گةســتووةکان.
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Diminished fifth(E) ترة.پثنجةمي گةسـتوو، ميانةيةکة کة نيوةتؤين لة پثنجةمي تةواو بچووک
و بة  Majorزاراوةي گةسـت بؤ ميانةيةک بةماناي کةمکردنةوة دثت بة دوو نيوة هةنگاو لة مثجةر

}، Diminished sixth}C-abbدا. وةک لة شـةشةمي گةسـتووPerfectيةک نيوةهةنگاو لة تةواو
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لة ماينةر  Cbيtriadيانيي}دا، هةروةها بؤ سـDiminished fifth}C-Gbياخود لة پثنجةمي گةسـتوو
  بةکاردثت. }داC-Gb}و لة پثنجةمي گةسـتوو{minor thied}C-ebســثـيةم

 Diminished Chord(E), Accord diminuée(F) کؤردي گةسـتوو.
بةئةندازةي نيوة  5thو نؤتةي پثنجةم 3rdنزمکردنةوةي نؤتةي سـثيةم لة کؤردثکي سـيانيي/دا....

  .C Eb Gbکة پثکهاتووة لة:ـ  Cيي دؤ/تؤنثک. وةک لة کؤردي سـيان
 Diminished fifth chord(E) توو.ـکؤردي پثنجةمي گةس

 Diminished intervals(E) ميانةي گةستوو بريتية لة ميانةيةک کة بة نيوةتؤنثک لة ميانةي
تةواو ياخود ميانةي ماينةردا بچووک دةبثتةوة.بؤ منوونة:ـ گةسـتووي چوارةم بة يةک نيوةتؤن 

بة يةک Diminished seventh، گةسـتووي حةوتةمPerfect fourthوکترة لة چوارةمي تةواوبچو
  نيوةتؤن لة ماينةر حةوتةم بچووکترة.

 Octatonic scale. Diminished scale(E)بذوانة/
 Diminished seventh(E) حةوتةمي گةسـتوو کة يةک نيوةتؤن لة ماينةر حةوتةم بچووکترة.

 Diminished seventh Chord(E) و.کؤردي حةوتةمي گةستو
  ـهةية: لة گةسـتووة کؤردي حةوتةمدوو جؤر 

:ـ ئةو ميانانةي لة Half diminished seventh chordکؤردي حةوتةمي نيوةگةسـتوو .1
بريتني لة:ـ ماينةر ســثيةم{ذةگ بؤ ســثيةم}، ماينةر ســثيةم{ذةگ بؤ Rootذةگةوةن

 Halfةوتةم}. کؤردي نيوةگةســتووي حةوتةمپثنجةم} و مثجةر ســثيةم{پثنجةم بؤ ح
diminished seventh کة هثماي سـالشSlash sign لةگةصدا دةنووسـرثت{/}

  . Minor7 flat5پثيشـيدةوترثت ماينةري حةوتةم ـ بيمؤص پثنجةم
:ـ ئةو ميانانةي لة Fully diminished seventh chordکؤردي حةوتةمي گةستووي تةواو .2

ماينةر ســثيةم{ذةگ بؤ ســثيةم}، ماينةر ســثيةم{ذةگ بؤ پثنجةم} و  ذةگةوةن بريتني لة:
 viio/7شثوةيدا بةC-minorماينةر سـثيةم{پثنجةم بؤ حةوتةم}. بؤ منوونة لة دؤ ماينةر

 .B-D-F-A flatدةنووسرثت کة دةبثتة  
کؤردي  .C,  C#, Dياخود...دةشـثت تةنيا لة شـثوةي سـث نؤتةي جياوازدا هةبثت وةک 

  ي ماينةري هارمؤنيکدا هةية.سـکثصگةسـتووي حةوتةم لة حةوتةم پلة 
 Diminished third(E) يةSemitoneسـثيةمي گةسـتوو کة ميانةيةکي نيوةتؤن
  ، وةهةروها... .C- Eb- Gلة سـثيةمي ماينةر بچووکترة. بؤ منوونة: 

 Diminished triad(E) يةکيOuter intervalسـيانيي گةسـتوو کة پثکهاتووة لة دةرة ميانة
  .(minor 3rd Dim5th)يةکي ســثيةمي ماينةرBottom intervalپثنجةمي گةسـتوو و بنةميانة

کة بة هثماي  C- Eb- Gbدا...دةبثتةC- Eb- G بؤ منوونة سـيانيي گةسـتوو لة دؤـ ماينةر سـيانيي
Co.دةنؤتثنرثت....وة هةروةها بؤ تؤنةکانيــتر  

 Altered scale. Diminished whole note scale(E)و، بذوانة/سـکثصي تؤنة تةواوي گةسـتو
 Diminuendo(I), Diminishing in loudness(E) بةرةو کورتکردنةوة.
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 Di minuendo a poco a poco(I) کورتکردنةوةي پلةبةپلة و بة نةرمي.
 Sino al fine(I) Di minuendo نةوة تا کؤتايي.کورتکرد
 Diminuendo sempre(I) نةوة.کورتکردهةميشة 
 Sino al fine(I) Di minuendo sempre نةوة تا کؤتايي.کورتکردهةميشة 

 Di minuendo a poco(I) هثواش کةمکردنةوة.
 Diminution(E), Diminuzione(I), Diminutio(L) کورتکردنةوةيقرتاندن،  نت،ـگةس

لة . Augmentationت زثدةي پثيدةوترثة. پثچةوانةکShortening of note valuesبةهاکاين نؤتة
 Shotrerترـيةکي نؤتة کورتدتيايدا ميلؤImitative voiceاييدا دةنگي الســCanonکانون هةندثک

notesنتـدةدات کة پثيدةوترثت کانون بة گةسCanon by diminution. 
 Di molto(I), Very(E), Très, Tout(F) زؤر.

 Di nuovo(I), A new(E) لة نوثوة، سـةرلةنوث.
 Direct, Straight(E), Diritta(I), Droit(F) سـتةوخؤ، ذاست، يةکسةر، ئاذاسـتة.ذا

ماناي  Alla diritta(I):In direct motion(E)کة دةوترثت لة جووصةيةکي ذاسـت بؤ منوونة
  .Leapingجووصةيةکي بة پلة دثت نةوةک بة بازدان

 Directuer(F), Director, Conductor(E), Bigliettaio(I) ئاذاسـتةکار، ذابةر.
 Dirge(E), Complainte(F) چةشنة ئاوازثکة بؤ بؤنةي بة خاکسـپاردن و شــني و واوةيال.

 Conducting. Dirigir(F), Dirigieren(G), Dirigiere(I)بذوانة بؤ/
 Conductor . Dirigeur(F), Dirigent(G)بذوانة بؤ/
 Dis(G), D-sharp(E), Ré-Dièse(F) دثز.– نؤتةي ذث

 Di Salto(I), Proceeding by leaps(E) ة بازدان.ب
 Discant(E), Descant(L), Déchant(F), Discantus(L) ئاوازثکي ميلؤدي ديسکانت،

و  Sopranoهاوذةوت لةگةص ئاوازثکيــتر. دةنگي سةرةوةي ذستة مؤزيکثکي وةک دةنگي سؤپرانؤ
  .Bass clefلي باس/. دةنگةکاين هثآلسؤي خوارةوة پثيـدةوترثت کليTenorتينؤر

 Disc(E), Disque(F) ديسک، قةواين گرامةفؤن.
 Discant Clef(E) کة لةCکليلي ديسـکانت، بؤ کليلي سـؤپرانؤ{کليلي/

   دا}دادةنرثت.Staffسؤآليةکةم هث
 Discantist(G), Soprano singer(E) ســؤپران بـثژ، سـترانبثژ لة دةنگةواري سـؤپرانؤدا.

 Disciolto(I), Dexterous(E) بة دةسـت.زرنگ، چاالک، زةبر 
 Discord(E), Discorde(F), Discordanze(I) ناسـاز، کؤردثک دةنگي ناکؤک بة يةکتر،

پثيشي  ةکاندان،Seventhو حةوتةم Secoundن لة ميانة دووةمSounds unsertپرزانةـش ئةو دةنگة
 .Consonanceازةدةنگپثچةوانةکةي پثيدةوترثت هاوس، Dissonanceدةوترثت ناسازةدةنگ

 Discreto(I), Discreet(E) پةرثز. خؤالدان.
 Discrezione, Discretezza(I), Discretion(E) پةرثزيي.
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 Disdiapaison(Gr), Fifteenth, Interval of two octaves(E) ميانةي دوو ئؤکتاض، پانزةم.
 Disis(G), D-duoble-sharp, E-flat major(E) تؤين ذث/دةبص ـ دثز.

 Disjunct(E), Diezeugmenon(Gr) يMusic theoryلة مؤزيک دميانة ناپثکبةست،
ســةردةمانثکي زؤر زووي يؤناندا وةک زاراوةيةک بؤ جياکردنةوةي تثتراکؤردثک لةوةي خوارتري 

 Leapزاراوةيةکي بةکارهاتوة بؤ ئةو نؤتانةي کة لة ميلؤديةکدا بة باز بة ميانةتؤنثک بةکاردةهثنرا.
 ثن، ياخود بصثني...بؤ ئةو ميانانةي بةدواي خؤياندا بة نيوتؤنثک ياخود تؤنثک گةورةترندةجووص

  .Conjunct دثن، پثچةوانةکةي پثيدةوترثت پثکبةســت
 Disjunct movement(E), Moto disgiunto(I), Movement disjoint(F) جووصةي ناپثکبةست

  پثشبةريةکي ميلؤديانةية بؤ ئةو ميانانةي کة لة 
 مثجةري دووةم گةورةترن.

 D-Sharp-minor(E), Dis moll(G) ذث دثز ـ ماينةر.
 Di sopra(I), Above(E), Dessus(F) سـةرةوة.

 Disperato(I), Desperate(E) نائومثد.
 Disperazione(I), Despair(E) نائومثديي.

 Consonance. Dissonance(E,F), Dissonanz(G), Dissonanza(I)ناهاوسـاز. بذوانة/
 Distanza(I), Distance(E,F) مةودا، دووري.

 Distinto(I), Distinct, Clear(E) بة ذوون و ئاشکرا.
 Distonare(I), Singing or playing out of tune(E) دةرچوون لة دةنگ، دةنگي نةشاز.

 Diteggiatura(I), Doigté(F), Fingering(E) ديتثجياتؤرا، هةست پثربدن لةذثي پةجنةوة.
 Dithyramb(E), Dithyrambe(F,G), Ditirambo(I) سـروودثکي کؤذاصية بؤ سـتايشکردين

کة دةگةذثتةوة بؤ سـةردةمانثکي زؤر دثريين يؤنان دةآلم لة Dionysusخواوةند ديؤنيسؤس
ي Bacchusمدا وةک زاراوةيةک بةکاردةهثنرا بؤ مؤزيکثک کة چةشنثکي مةسـتـئامثز19سـةتةي/

  .لةخؤگرتبثت
 Dito(I), Doigt(F), Ditto, Finger(E) ، ئةنگوشت، قامک، پيلک.پةجنة

 Ditone(E), Ditonos(Gr), Ditonus(L) وشةيةکي يؤنانيـية کة لة دووتؤنة،
کة بريتيبوة لة دوو تؤين  Major thirdســـةتانثکي زوودا زاراوةيةکبووة بؤ مثجةر ســثيةم

بريتية لة يةک مثجةر Modern major third، بةآلم مثجةر ســثيةمي مؤدثرنMajor tonesمثجةر
و يةک تؤين تةواوي ماينةر. وشةيةکي سةرزاري سةتةکاين ناوةذاستة بة ميانةسثيةمي گةورة وتراوة 

  .Rondeکة يةکسان بووة بة دوو ذؤند
 Phythagorean comma. Ditonic comma(E)بذوانة/

 Ditty, A short simple song(E) کورتة سـترانثکي سـادة.
 Diva,Donna(I), Goddess, Prima donna(E) دثو، خواوةندة، ئافرةتثکي شـؤخوشةنگ،

 ئؤپثراچذ{ئافرةت}ي سـةرةکي لة ئؤپثرادا.
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 Divertimento(I), Divertissement(E,F)  دايضثرتاسـيمثنت، زاراوةيةکي سـث واتاية:ـ
، باللثت و دميةين  و بةسـتنةوةي بة سـترانةوة وةک ئؤپثرا Sardonicسـةمايةکي شـؤخيانة .1

  تراژيدي/دا مناياندةکرثت.
 کة چةشـنثکي ميللي ئامثزي لةخؤگرتبثت. Fantasiaفانتاسيا .2
نثوان بةشــةکاين ئؤپثرايةک کة بة چةند  يIntervalميانة بريتية لةEnter’acte(F)ناوکارة .3

 ســةما و سـترانثک ناوکؤ کرابثت. 
 Divise(I), Divisés(F), Divided(E) ئؤرکثسترا کورتةيةيت، ئاماژةية بؤ بةشثکي.Divبةشکراو، 

{بة زؤري لة دةستةي کةمانچةي يةکةم ياخود دووةمدا}کة کاتثک دوو هثصي مؤزيک دةژةنرثت 
بةگشيت وةک دةبص نؤتة لة پارچةيةکي تةنيادا دةنووســرثت{يةک لةسـةر يةک}بة مةبةسيت 

  بثت لةسـةر يةکثک لةو دوو نؤتةية}.دووکةوتنةوة لة دووجار وةستان{واتة پةجنةيةکي گريکرد
 Variation، Division(E,F), Divisione(I)دابةش، بةخش، شـثوةيةک لة جؤراجنؤر/

 .Ornamentedچةند هثصةدةنگثکي درثژي نةخشـثنراو
 Divoto(I), Devout(E) لة خةصوةتدا.

 Divotamente(I), Devoutly(E) خةصوةتيي.
 Divozione(I), Devotion(E) خةصوةت.

  Diwan(Ar,Fa,Kr), Octave(E)  هاتووة يشDivan، وشةي ديوان کة بة ديضانديوان
 Div، ديضDep{بة دةپDipي ئاضثسـتا/ييةوة وةرگرياوة. ديپDip wanلة وشةلثکدراوي ديپوان

ياخود ديو/يش هاتووة}بةتةنيا بةماناي ذووپثوثک کة نووســراوي تيادا تؤمارکرابثت، پثدةچثت 
کة ئاماژية بؤ کؤمةصة نووسراوثکي تؤمارکراو  کؤتةسةري بؤتة ديوان کردويةتة کة چؤ وانپاشگري 

  {وشةي دةفتار ياخود دةفتةر وشةزاي ديپوانة}.
ئةم وشــةية لة سـةردةمي دةسةآلتدارثيت ئةمةوييةکاندا وةک زاراوةيةکي کارگثذيي نثو خةالفةتةکة 

بة دةمارگريثکي  ناسرابووبن مةروان{بايةخي پثدرا. بةتايبةيت بةهاتين خةليفة عبدوملةليک 
بؤ سةر تةخيت خةالفةت، سةيري دةوروبةري خؤيکرد کة دةسةآليت خةالفةتةکةي }عارةبپةرست

وةک ذؤمةکان ئارام دةبثت ئةگةر خؤذثخستين کاروباري ئيداريي هةبثت، يةکثک لةو کارانةي پـثي 
واتة غةيري عةرةب کة {و عةجةمني هةستا گؤذيين ئةو زاراوة سـياسـي و ئيداريانة بوو کة ذؤمي

يةکثک لةوانةيش کوردي دةگرتةوة، لةو سـةردةمةيشدا هةندثجار لة نةزانينيان کورديان بة عارةيب 
جگة لة وشةي خةليفة و حاشـية و  هثنانوبردةيةکي زؤر بؤيدةرکةوت، بةآلم پاش }فارس ناودةبرد

ة. لةبةرئةوة ناچاربووةوة کة دةسـةودامثين جارية....هةندثک وشـةيتر هيچ شـتثکيتري بؤ نامثنثتةو
ئةو زاراوانة ببثتةوة بةآلم گؤذينيان بةشـثوةيةکي وةها کة بگوجنثنرثن لةگةص خوثندنةوة و نووسيين 
زواين عارةبيدا، لةوانةيش وشـةي دةستوور، وةزير، گزية{کراوة بة جزية}، ياوةر، بةند، هةيوان و 

ســةردةمي عةباسـيةکانيش و  وانةيشةوة وشةي ديوان/ة.ســةدان وشـةيتر، لةسـةرو ئةو هةم
بةدةرکةوتين زؤر لة زاناياين وةک سـةفةديين ئورمثيي و بةهرةمةنداين وةک ئيرباميي موسـصي و 

خراية نثو دةنگةمؤزيکيية کةســانيتري ئةو ســةردةمة ئةم وشــةية بؤ گوزارةکردن لةو هةشت 
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زاراوةيةيش زياتر لة ئةم  .ديوانترثت وتاض بوکة دةشثت لةبري ئؤکهونةري مؤزيکةوة 
دةســگامؤزيکييةکاندا دثتة ســةرزار. لة سةردةمانةدا ئةو نووسـينة هونةرييانة هةمووي فةرمان و 
ذاسپاردةيي دةرباري پاشا و مري و سـوصتاين لةپشتبوو، ئةوةندة بايةخي پثدةدرا کة دادةنراية ذيزي 

اخود بصثني ئةو کار و نووسراوة هونةرييانة گةيشـتة ئاسـتثکي وةها کارنامة گرنگةکانيتري دةربار. ي
ي بؤ بکرثتةوة لة دةرباردا. ئةو وشــةية بةرةبةرة پثگةيي و لة مةيداين هونةري ـکة ديوانثکي تايبةت

ة بکات کة دةنگةکان تيادا خؤي ســةپاند کة گوزارة لةو بوار بةو شثوةيةمؤزيکدا وةک زاراوةيةک 
  ي زوانة ئاوروپييةکان ببثتةوةOctaveو بةرانبةر وشةي کرثتتؤمارب

بؤئةوةي ئةم دةنگة بنچينةييانة خبرثنة چثوةمؤزيکثکي دةســگاييةوة، بايةتة هةر دةنگة و کة لة 
  وة دةسـپثدةکات، هةر يةکة و بةم چةشـنة ناوثکي تايبةيت خؤي بدرثيت:ـDoتؤين دؤ

  د دةسگاي ذاست کة بناخةي پلةتؤنةکانة.يةکــگا واتة يةکةم ئاواز ياخو    دةنگ يةکةم
  دووگــا واتة دووةم ئاواز کة دةبثتة دووةم پلةتؤن بؤ ذاسـت.    دووةم دةنگ
  ئاواز کة دةبثتة ســثيةم پلةتؤن بؤ ذاسـت. ســثگا واتة ســثيةم    سـثيةم دةنگ
  کة دةبثتة چـوارةم پلةتؤن بؤ ذاسـت. ئاواز. چوارگا  واتة چـوارةم  چوارةم دةنگ
  کة دةبثتة پثنجـةم پلةتؤن بؤ ذاسـت. ئاواز. پثنجــگا واتة پثنجـةم    پثنجةم دةنگ

  کة دةبثتة شـةشـةم پلةتؤن بؤ ذاسـت. ئاواز. شةشگا  واتة شةشةم  شـةشةم دةنگ
  کة دةبثتة حةوتةم پلةتؤن بؤ ذاسـت. ئاواز. حةوتــگا واتة حةوتةم  حةوتةم دةنگ

م ئاواز کة لةم دوا پلةدةنگةدا دةبثتة دةنگثگي تيژ هةشــتگا واتة هةشتة  هةشــتةم دةنگ
  بؤ يةکةم دةنگ کة پلةتؤين ذاستة و پثيشي دةوترثت گردان.

بةم چةشنة...سـووذ(بازنة، خولگة)ثکي تؤن مناياندةبثت کة بة هةشـتةم دةنگ گرد دةکرثنةوة. ئةم 
ةم شـثوةيةيـش دةکرثت ديوانيکي تةواو پثکدثنثت. هةر ب گردکردنةوةية کة پثـيدةوترثت گردان

ديواين يةکةم و دووةم و.....يةکبةدوايةک پثکبهثنرثت. وشـةي گذدان/يـش لة گةرتانيستةن، 
گةرتانيـيةتةن/وة هاتووة و پاشــان بؤتة گةرتان و گةردان کة بةماناي گذخواردنةوة، سووذان، 

گردان. خؤ ئةگةر هةر  چةرخان{ذؤژگار پييت/ذـ ي لةسةر زمان سـووککردوة و لة گذدان/ةوة بؤتة
بة گردان/يش لثکبدرثتةوة ئةوا لة چاووگة وشــةي گرد/ةوة هاتووة  کة بةماناي خذ ياخود کؤ 

يةکي بةرزتردا. Frequencyدثت}واتة سـووذاندنةوة بؤ هةمان شـوثين دةنگ بةآلم لة فريکوثنسي
. دةکرثت داناين 440Hzبة تيايدا يةکسـان بثت  Laلة دةنگةوارثکي ئاســاييدا کة فريکوثنسـي ال/

پلةدةنگةکان لة ئامرية ژثدارةکاين وةک عوود و کةمانچة و سـةنتوور و مانةنديان لة ديواين 
  يةکةمدا، بةم چةشنة ذيزبکرثن:ـ 

  : دةســگاي دوگـــا.  دووةم دةنگ  : دةســگاي ذاســت.   دةنگ يةکةم
  ارگا.چوارةم دةنگ: دةســگاي چو  : دةســگاي ســثگا.  سثيةم دةنگ

  شةشةم دةنگ: دةســگاي حوسثين(هؤسياين).  : دةســگاي نةوا.  پثنجةم دةنگ
  : دةسگاي گذدان{گردان}يان گةردان.يهةشــتةم دةنگ  حةوتةم دةنگ: دةســگاي ماهوور.

  {واتة گذخواردنةوة ياخود گةذانةوة بؤ پلةتؤين ذاست}.                  
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  ياخود بةم شثوةي خوارةوة:ـ 
  
  
  
  

کذوماتيکانة  بةچةشنثکيـيت...ئةگةر لة ديدةيةکي مؤزيک دةســگاي خؤرةآلتييةوة و بةگش
  دةبثت:ـ چةشنهذيزبةندي پلةتؤنةکان بةناو بکةين، ئةوا بةم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و لةرينةوةيان بة  Comaو کؤما Centپلةتؤنةکان بة ســةنت ي خؤرةآلتيدا....ميانةيکثصثکـلة س
ؤين يةکــگاوة بةبث چارةکةتؤن وةربگريثت،، لة پلةتسکثصثک ئةگةر . يةFrequencyفريکوثنسي

  :ـ پثوانةيان بةم شثوةيةي خوارةوة دةبثت
  
  
  
  

  Dixième(F), Tenth(E) دةيةم.
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 Dĺnışin(Ar,Kr)  پثکهاتووة لة:ـ .ةتـةربة دةســگاي ذاسـتةيةکي سـني، لثذشـدصنش
ت لةسةر پلةتؤين نةوا، ذةگةزي سـةبا لةسةر ذةگةزي ذاسـت لةسةر پلةتؤين ذاسـت، ذةگةزي ذاسـ

  پلةتؤين حوسـثين، بة زثدثکردين
  پلةتؤين ذةگةزي حيجاز لةسـةر

  دصنشني گردان لثذشتةي
  دةردةکةوثت.

 C. Doh(I), Ut(F), C(E,G)تؤين دؤ/
 Doch(G), Still, Yet(E) هثشـتا.

 Doit, Doivent(F), Must(E) دةبثت، پثويسـت، بايةت.
 Dolce(I), Sweet, Soft(E) کورتکراوةيةيت..Dolين، ناسـک و شـري

 Dolcian(E), Dulcian(I) دؤصسي، لوولةدةنگي ئؤرگن بة درثژي هةشـت پث
 .کة دةنگثکي ناسکي هةيةDulcianaبةناوي 

 Dolciano(I) گچکة باسـسـوون کة بةکاردةهثنرثت وةک دةنگثکي تينؤر بؤ ئامثري ئؤبوا.
 Dolcissimo(I), Very sweet, Very softly(E) ين.زؤر بة ناسکي، زؤر بة شريي

 Dolcemente(I), Sweetly(E) بة شـرييين.
 Dolcezza(I), Sweetness(E) شـريين.

 Dolent(F), Dolente(I), Doleful, Sorrowful(E) خةمناک. مةخابن.
 Dolentemente, Dogliosamente(I), Sorrowfully(E) بة خةمناکي، بة دصتةنگي.

 Dolentissimo(I), Very sorrowful(E) دصتةنگي.زؤر بة
 Dolore(I), Pain(E), Douleur(F) ئازار، ناصة، دصتةنگي.

 Dlorosamente(I), Painfully(E) پذئازاريي.
 Doloroso(I), Painful(E) پذئازار.

 Dolzflöte(G), Soft flute-tone(E) نةرمةتؤين فلووت لة ئامثري ئؤرگن/دا.
 Dombuk(Ar,Kr)Donbuk, Derbeka (Br) وة لوولةيي کة دادةنرثتةدومبک، تةپصي شـث

  سـةر ذان بؤ لثدان.ئامثرثکي زؤر باوة لةنثو ميللةتاين خؤرةآلتدا.
 Domes(I), Effect on sound(E) کاريگةري بؤ سـةر دةنگ.
 Dominando(I), Dominant(E) زاصبوون بةسـةر دةنگيـتر.

 Dominant(E), Dominante(F,G,I) تؤنيکدا.زاص، پثنجةم پلةية لة سـکثصي ديا
  پثنجةم پلةتؤين سـکثصي مثجةر و سکثصي ماينةر کة بة دةنگثکي کاريگةر و زاص دادةنرثت.

  Dominant diminished(E) گةستةزاص، زاصي گةستوو کة بريتية لة .گةستووةزاص
 Diminished scaleـ تؤين تةواو. سـکثصي گةستووHalf-stepـ نيوةتؤنWhole-stepتؤين تةواو

  کة  Octatonic scaleياخود هةشتـتؤين
  بة نيوةتؤن دةسـپثبکات.
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 Dominant eleventh chord(E) کؤردي يانزةيةمي زاص کة بريتية لة
  . Thirdsلة ســثيةمةکاندا Vدامةزراو لةسةر زاص/ يSix-noteکؤردي شـةش نؤتة

 Dominant Major ninth(E) زاص مثجةر نؤيةم.
  Dominant minor ninth(E) ر نؤيةم.زاص ماينة

 Dominant ninth chord(E), Accord de neuvième dominante(F) کؤردي نؤيةمي زاص
Accordo di nona di dominante(I) 

 لة ســثيةمةکاندا. Vلةسةر زاص/و دامةزراي Six-noteبريتية لة کؤردي پثنج نؤتة
 Dominant relation(E) يةکةي.Tonicزاصي پةيوةند لةنثوان کؤردي زاص و پايةتؤن

  Dominante secondaire(F), Secondary dominant(E) ژثرزاص، دواتا زاص، الزاص.
 Dominant seventh chord(E),Accord de septième dominante(F) کؤردي حةوتةمي زاص.

Accordo di settima di dominante(I)  
 .F-D-B-Gدةخرثتةسـةر وةک:ـ بريتية لة کؤردثکي سـيانيي و تؤين حةوتةمي 

 Dominant seventh chord with lowered fifth(E)  کؤردي حةوتةمي زاص لةگةص پثنجةمي
فةذةنسايي دامةزراو لةسـةر دووةم پلة نزمکراوة{پثنجةمي  نزمکراو کة يةکسانة بة کؤردي شةشةمي

 }ي ســکثصثک.Lowered fifthنزمکراو
  Dominant thirteenth seventh(E)  کؤردي حةوتةمي زاص.

  لة ســثيةمةکاندا. Vلةسـةر زاص/تبوو ـي دروسSix-noteبريتية لة کؤردي حةوت نؤتة
  Dominant triad(E)  زاصي سيانيي.

  
  
 

  Domra(Ru)  دووجوت ژثداري ميللي ئاسيايي و ذوسيايي دؤمرا، جؤرة ئامثرثکي
 دةچثت. ئثستا ئةم ئامثرة بة مة، کةمثک بة ئامثري باآلاليکا و ماندؤلني17و  م16سـةتةکاين/

ســثجووت ژث و چوار جووت ژث بةناوي پيککؤلؤ دؤرما، ئاصتؤ دؤرما، تينؤر دؤرما، باس دؤرما...زؤر 
  ميللييانة بةکاردةهثنرثن.

  Dopo(I), After, Afterward(E), Après(I)  لةدوايي، لةپاشان.
  Doppel(G), Double(E,F) دةبص، دوان.

  Doppeln(G), To double(E) بآلندن.بة دةبص کردن، بة دة
 Turn Doppelschlag(G), Turn, Double stroke(E)دبص لثدان،بذوانة/
 Doppel takt not(G), Double measure note, Two bar note(E) دةبص باذي نؤتة.

 Doppel triole(G) ئةجنامداين دوو تريؤلةي جياواز لة يةک کاتدا.دةبص تريؤلة ياخود سثکستولة، 
 Dopplet so schnell(G) دوو چةجناي زؤر خريا.

 DoppelChor(G) دةگرثتةوة. دةبص کؤرس کة دوو سـتراخنوان لة ئؤپثرايةکدا
 Doppia Corda(I) دةبص ژث، جووت سـيم.
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 Doppio movimento(I), Double as fast(E) دةبص خثرا.
  Doppio Suono(I) دوو دةنگي.

 Authentic church mode. Dorian(E), Dorien(F)ييگايةکي کصثسةـدةسبنيادة  دؤريةن،
 .Modeسـةتةکاين ناوةذاست. بذوانة/ ة کة دةگةذثتةوة بؤـيييؤنان

  
  

  Dorian tetrachord(E)  کة پثيشـيدةوترثت مثجةر تثتراکؤرد دؤرياين تثتراکؤرد
  }.= Semitone، نيوةتؤن= Toneتؤين تةواو{ T-T-Sبة ذيزةميانةيةک

  
  
  
  
 

  Dot, Dotted note, Point(E)  داناين پنتـثک بةالي دةسـتةذاتةوة بةتةنيشـت خاص. دؤت، پنت،
  نؤتةيةکةوة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Double(E,F), Doppio (I)  مةوة17 و 16ةتةکاين/دةبص، دوان. وشـةي دةبص ياخود جووت لة سـ
  يان نزمة وةک ئؤبوا.Pitchوةک زاراوةيةک بؤ ئةو ئامثرة مؤزيکانةي پةردة

  Double appoggiatura(E), Doppelter vorschlag(G)  ئاپؤجياتؤرا.دةبص 
  Dotted  Double bar(E), Doppia barra(F)دوو هثصي سـتووين دؤتثنراو

  لة کؤتايي پارچةيةک مؤزيک کة ئاماژة 
  ي ئةو بةشة.Played twiceدةدات بة ژةنينةوة
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  Double bass, Contra bass(E)  دةبص ـ باس، يةک ئؤکتاض لة باس کةمانچة نزمترة.
  گةورةترين ئامثري ژثدارة.

  Double-bass(Pedal, Contra-bass) Clarinet(E)  دةبص ـ باس کالذنثت.
  Double-bass flute, Alto flute(E) دةبص ـ باس فلووت.

  Double-bass viol, Violone, Concert viol(E) دةبص ـ باس کةمانچة.
 .يةک ئؤکتاض لة باس کةمانچة نزمترة

 Bassoon. Double bassoon(E), Doppel fagott(I)دةبص باسـسـوون
 کة ئؤکتاضثک لة باسـسـووين ئاسايي نزمترة.Contrabassoon پثشيدةوترثت کؤنتراباسـسـوون

 Double harmonic scale(E)  کة بريتني لة دوو جؤر:ـ سـکثصي دةبص هارمؤين
  .Double harmonic major scaleيةکةميان دةبص هارمؤنــي ســکثصي مثجةر
 .Double harmonic minor scaleدووةميشيان دةبص هارمؤين سـکثصي ماينةر

  ,Doppel horn(G) Double horn(E) دةبص هؤذن.
 Double(Contra)-bass trombone(E) دةبص ـ باس تذؤمبؤن.

 گةورةترين ئامثري خثزانةکةيةيت، يةک ئؤکتاض لة تينؤر تذؤمبؤن نزمترة.
 Double(Contra)-bass tuba(E) اس تووبا.دةبص ـ ب

 .Cداية کة پثنج ميانة خوارتر لة کليلي/ E-fatو نزمتري نؤتةي لة مي ـ بيمؤص/ Cلةسـةرکليلي/
 Invertible. Double contrapoint(E)دةبص کؤنتراپونت، کؤنتراپونيت هةصگثذاو

 Double curtall, Bassoon(E) دةبص کؤرتاص،
 مدا.16نة بة زواين ئينگليزي لة ســةتةي/ناوي ئامثري باسـسـوو

 Double Concerto(E) دةبص کؤنسـثرتؤ، بةشداربووين دوو ژنيار لة ئؤرکثسترايةکدا.
 Counterpoint. Double Counterpoint(E)پونت، بذوانة/رادةبص کؤنت

 Double Croche(F), Semi-quaver(E) ي نؤتةي تةواوة.16/1دةبص کذؤش، نؤتةي دووالچنگ، 
 Whole note Double demisemiquaver(E) ي نؤتةي تةواو64/1

 Double emploi(F) دةبص ئيمپلؤي،
لة  سـازثنراوة، فرؤزةي کؤردثک دةکات کة Rameauفةذةنسايي ينامؤزيکز زاراوةيةکة لةاليةن

-Cلة کؤردثکـي دؤ ـ مثجةر Rameauذاميو هةبثت. بؤ منوونة بةپثي يRootيةک کاتدا دوو ذةگ
majorا{دF-A-C-D کؤردي ژثرزاص}. لةSubdominant chord/دا تؤين فاF ي ژثرزاص دةبثتة

دا Supertonic chordذةگ لةگةص خسـتنةسـةري ميانةي شـةشـةم ياخود لة کؤردي ســةرپايةتؤن
  لةگةص خستنةسـةري ميانةي حةوتةم. Rootدةبثتة ذةگ Dتؤين ذث/

  Double diapason(E) دةبص دياپازؤن،
  .درثژييةکةيةيتfoot-16ئؤرگن/ة کة يةک ئؤکتاض نزمترة، شـانزة پث  لوولةدةنگي

 Double dot(E) دةبص دؤت، جووت پنت.
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 Double dotted note(E), Doppelt punktierte note(E) دةبص نؤتةي دؤتثنراو.
 Double drum(E) تةپصي دووال{لة هةردوو سـةري دةدرثت}.

 Double flageolet(E) ئامثري فالگيؤيت دوو لوولة.
 Double flat, Natural tone(E), Doppio bemolle(I) ، دوو نيوةتؤن نزمتر.bbدةبص ـ بيمؤص/

  Theme. Double fugue(E)ياخود تثم Sujetپارچة فيوگةيةک بة دوو سـوژة
 Double guitar(E) گيتاري دوو دةسـک کة هةر دةسـکةي دةنگثکي تايبةيت خؤي هةية.

 Double handed(E) و ئامثري جياواز لثبدات.ژةنيارثک بتوانثت دو
  Double harmonic major scale(E) سـکثصي دةبص هارمؤنيک ـ مثجةر.

  
  

  Double harmonic minor scale(E) سـکثصي دةبص هارمؤنيک ـ ماينةر.
  

  Double note(E)  دةبص نؤت.
 Double octave(E)  دةبص ئؤکتاض، بريتية لة پانزة نؤيت يةکلةدوايةک.

  Middle-C.  Double pedal-C(E)سـث ئؤکتاض خوراتر لة تؤين ناوةند
  Double quartet(E)  دبص چوارينة، پارچة مؤزيکثک کة بة جووت چواري نووسرابثتةوة.

  Double reed(E) لة هةندثک ئامثري وةک دةبص زمانة، دةبص ذيشـة،
  ئؤبوا، فاگوت، کذانگصة، باسـســوون کاريپثدةکرثت.

 Double-sharp(E), Doppelkreuz(G), Double dièse(F)  ،دةبص ـ دثز
 بةرزکردنةوةي تؤنثک بة ئةندازةي دوو نيوپةردة.

  Double stam(E)  جووت لق، کاتثک دوو دةنگ ياخود پارجةيةک لةسـةر هةمان
و هةمان نؤتة بژةنرثت. نؤتةي سـةرةکي دوو لقي لثدةبثتةوة، يةکثکيان  بنووسرثتStaffهثآلسؤ

  .Lower voiceو ئةويتريان دةبثتة دةنگي خوارةوة Upper voiceةنگي سـةرةوةدةبثتة د
  Double stopping(E) ئةويش تةکنيکثکي ژةنيارة لةسةر ئامثري ژثدار دةيکات جووت داخسنت،

  داناين دوو پةجنة لةسةر دوو ژث و پياهثناين کةوان بةسـةر هةردوو ژث/يةکةدا لةهةمان کاتدا.
  Double trill(E), Doppeltriller(G) دةبص تريللة.

 Double Whole note(E), Carrée(F) .4/4تةواوا Restدةبص نؤتة کة يةکسانة بة دوو وچاين
 Middle-C. Double top-C(E)دةبص تؤپ دؤ، سـث ئؤکتاض سـةروو تؤين دؤي ناوةذاست/

 Double trill(E) دةبص تريللة، ئةجنامداين دوو نؤيت جياواز لة يةک کاتدا.
 Doppel triole. Double triplet(E)}، بذوانة/2/3ةبص تريؤلة{کثشيد

 Doubly augmented six four three chord(E) کؤردي دةبص زثدةي شـةش/ چوار/ سـث،
وةک دةبص چوارةمي  کةRootکؤردي شـةشـةمي ئةصماين لةگةص پثنجةمي تةواو سـةروو دةنگي ذةگ

  بژةنرثت. Enharmonicallyئثنهارمؤنيکانةبةشـثوةيةکي زثدة  
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 Doubly augmented sixth chord(E) کؤردي دةبص زثدةي شـةشـةم،
 وةTonicلة پايةتؤنة Sharpened secondکؤردثکة دووةم دثزکراو

 Douce, Doux(F), Sweet(E) شـريين.
 Doucement(F), Sweetly, Softly(E) شـرييين و نياين.

 Douleur(F), Sadness(E) خةم.
 Douze(F), Twelve(E) زةن.دوازدة، دةر

 Down beat(E)  ةکةيBatonياخود بة شووصConductorجووصة دةسيت ذابةرة لثداين بةرةونةرم،
دا  4/4لة باذةکةدا. بؤ منوونة لة کثشي  Stronger beatsدةسـيت بؤ نيشانةکردين لثدانة توندترةکان

  ي هةر باذثک.Third beatثدانکة توندة بؤ بةرةو نةرمتر لة ســثيةم لFirst beatيةکةم لثدان
 Down bow(E) کةوان بةرةو خوار، بة کةوان لثدان لة پاژنةوة تاکو نووکي کةوان.

  .Up-bowبة کةوان لثدانيش بة پثچةوانةوة پثيدةوترثت کةوان بةرةوسةر
 Down-bow sign(E) هثماي خشاندين کةوان بةرةو خورةوة.

  
 Doxology(E) ئةرکثکي پثويستة لة ئايينةکاندا. ســتايشگةريي، زارشت(مةنطق)ي ســتايش کة

  Drama(E), Le drama(F,G,L), Dramma(I), Toneelstuk(G)  دراما
ة لة ذووداو و کارة دةرةکيةکان گوزار وا پثناسة دةکةن:ـ Dramaزؤر لة شارةزايان زاراوةي دراما

بزانرثت کة مةرج نية هةر ايةتيةکاندا دةنوثنرثت. بةآلم دةبثت ئةوةيش ـلةنثوان کةسکة  دةکات
 تر هةية ياخود بصثني ثنثتة ژان، بةصکو ذووداويــئةو ذووداوانة لة دةرةوةذا بثن و دةرووين مرؤض

انة کة لة ناخي مرؤضةوة هةصدةقوصثت، ناوخؤيي ويژدان يکارلثکثکوةک ژاين دةرووين تريش هةية 
ة بة جيهاين دةوروبةري. ئةم گوزارةيةيش بة گوزارةيةکي تايبةيت دةيداتةو کة دةيهاژثنثتئةم ژانة 

ثکي هزري خؤي هةية انةت شـيعريش کة چةند هثما و سيمبؤصدةگاتة ئاستثکي ئةوپةذي وةها کة تةن
بتوانثت ئةو  گةيثنثتة مةبةست. تاکة هونةرثکوةک پثويست بو ژانة ةبذين ناتوانثت ناخي ئبؤ دةردة

 هةر مؤزيکة دةتوانثت بة ذاســتة .مؤزيکة....ريژانة ويژدانية پذاوپر بگةيةنثتة مةبةست هونة
  نةستانةي تري مرؤض ببزوثنثت و ژاين دامبرکثنثتةوة.  درامايةکي ذةها ئةو هةست و

 }بثت ياخو ئامثرثکي مؤزيکييةوة ذثي هةنگةرة(حةجنةرة)وةلة چدةکرثت بوترثت کة مؤزيک{
  .واردووةلة ويژداندا گثژخياوثزثکة گوزارة لةو کارانة دةکات کة ـدةس

 ,Dramatic music(E), Dramatische musik(G) دراماتيک مؤزيک.
Dramatico musica(I), Musique dramatique(F)  

 Dramma per musica(I), Drama by music(E) دراما بة مؤزيک.
 کة هةمان ماناي ئؤپرا دةبةخشثت. Drama Through music(E)ا ياخود دراما لة مؤزيکةوةذا

 Dramatic soprano(E) ؤپرانؤ بة شـثوازي دراما.ئاوازي سـ
  Dramatic tenor(E) ئاوازي تينؤر بة شـثوازي دراما.
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 Dramma lirico(I), Drame lyrique(F) دراماي ئةضيين.
 Hurdy-gurdy. Drehleier(G), Hurdy-gurdy(E)بذوانة/

 Drei(G), Three(E), Trois(F) .3ژمارة ســث/
 Dreiachteltakt(G) .8/3کثشي
 Dreihalbetakt(G) .2/3کثشي

 Triad. Dreiklang(G)بذوانة/
 Dreivierteltakt(G) .4/3کثشي

 Drittel(G), One-third(E) .3/1ســـثيةک
 Driving(E) ذانني، مؤزکثکي ئامادةکراو بة جووصةيةکي بةرةو پثشـي بةهثز.
 Driving note(E) نؤتة ذانني، نؤتةيةک لة سـةرةتادا بة لثداين الواز دةسـپثبکات و

 .Accented beatپاشـان بة لثدانثکي ئاکسـنت
 Droit(F), Right(E), Destro(I) ذاسـت.

  Droite(F), Right-hand(E) دةسـتةذاسـت.
  Drone(E) .ياخود ژثـي ئامثري هوردي ـ گورديBagpipeبلوثري ئامثري مةشـکةناي

کي لةسـةري کراوة بؤ ئاوازي کة چةند کونث داBagpipeي مةشکةنايReed pipeلة تيغةناي
پثـلثدان. جاروبار لوولکثک يةکثک ياخود زياتر لةســةر مةشـکةنايةکة دةبةســـترثت کة هةر 
يةکةو تاکة دةنگثکيـشي بؤ دياريکراوة و دةبنة دةنگثکي پاصپشـيت بةردةوام بؤ دةنگة سـةرةکيةکة، 

  .Droneئةم جؤرة لوولکانة پثيـاندةوترثت درؤن/
 Drone-bass(E) کي بةردةوام بة تؤنثک ياخو دوو تؤن لة دةنگةواريهاوياريية

 لة سـکثصي دياتؤنيکدا. Dominantو زاصةتؤن Tonicدا وةک پثکةوة دةنگي پايةتؤنBassباس
 Drum(E) تةپص، ئامثرثکي دروسـتکراوة لة پثست و چةوثص بة چةندين شـثوة و جؤر.

 ناودةبرثن. Percussion familyة{فينتگ}يـيةکانلة ذيزي کؤمةصة ئامثرثکة کة بة خثزانة نةگر
 Drut(Hn), Fast tempo(E) دروت، تثمپؤي خثرا.

 Dudelsack(G), Bagpipe(E) مةشکةناي.
 Duduk, Balaban(Kr) مةودايةکي دودوک، باآلبان، ئامثرثکي زؤر کؤين ميللةتاين خؤرةآلتة،

اهةنگدا هاوياري سـتران و هةصپةذکثدا يةک ئؤکتاضي هةية، لة مؤزيکي کورديدا لة زؤر بؤنة و ئ
  ذؤصثکي گةرم و بةجؤش دةگثذثت.

 Due pedali(I) دوو پايدةري، بةکارهثناين دوو پيداص.
 Due volte(I), Twice(E) دووجار.

  Duet(E,F), Duett(G), Duetto, Duo(I) دوو قؤصي، پارچة مؤزيکثک بؤ دوو ژةنيار. دويت،
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 Duettino(I),Little duet(E) و 17رثکي هةوايية لة سـةتةکاين/دولسـيةن، ئامث گچکة دويت.
  ياخود Curtalمةوة داهثنراوة، پثيشـيدةوترثت کورتاص18

  کة بة ئامثري باسـسـوون دةچثت. ذيشةزمانةي bajón باژؤن
  دةبثت. .16ftياخود .8ftنةرم لة ئؤرگن/دا کة درثژييةکةي

   چةند شــثوة و قةوارةيةکي هةية کة بةگوثرةي
  دةنگةوارةکانيان بةکاردةهثنرثن.

 Dukka(Hn), Indian double drum(E)  دوککا، نةقاذةي دوو تةپصةي هيندي.
 Sentoor. Dulcimer(E), Dulzimer(G), Sentoor(Fa,Kr)دؤلسـيمةر، بذوانة/

 Dulcimette(E) گچکة سـةنتوور کة يةک ئؤکتاض بةرزترة لة سـةنتووري ئاسايي.
 Dumbuk(Ar, Kr) ک.دومبوک، تةپصي بچوو

 Dumbéleki(Gr), Dumbeĺek(Kr), Greek drum(E) گوزارة Dumوشـةي دوم دومبةصةک،
وشةيةکي دثريين سـؤمةريية بةماناي Baĺekلة دةنگي گذ ياخود پانوبةرين دةکات، پاشـگري بةصةک

يينيةکانياندا باآل ياخود گةورة دثت. کؤي وشـةکة تةپصي گةورة و باآلدةنگ دةگرثتةوة کة لة بؤنة ئا
  بةکارهثنراوة.

  Duodecima(I), Douzième(F), Twelfth interval(E) ميانةي دوانزةيةم.
 Duo sonata(I) سـؤناتا ديو، شـثوةيةکي مؤزيکايي هةگبةي بارؤکة بؤ سـؤصؤي

  ئامثرثکي وةک کةمانچة کة پثويسـيت بة سـث ژةنيار هةية{بة سـؤلؤژةنةکةوة}.
 Duole(G), Doulet(F), Duplet(E) لثداين دوو نؤتة ديولة، نؤتةي دووتايي.

  لة هةمان کايت سـيانييدا.
 

  Duplet(E), Duina(I), Duole(G), Duolet(F) دةبص.
 Duple meter, Duple time(E) کثشي دوواين.

 
 
 
 
  
  

 Duplet, Couplet(E) دوپلثت، جووت نؤتةيةک ياخود جووت وچانثک لة ذةزمي سـيانييدا.
 .Hemiolaبذوانة/

  
 

 Dur(G), Dura(I), Hard, Major(E) مثجةر، سـکثصي گةورة، سـةخت، زبر.
 Dura, Durum, Durus(L), B-natural(E) روشيت.ـي سـتؤين س
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 Durackord(G), Major chord(E) کؤردي مثجةر.
 Durament(F), Duramente(I), Hardness(E) سـةختـيي.

 Duration, Length(E), Dureé(F) بثت ة چ دةنگپثچـوون، خاياندين کات درثژةپثداين نؤت
م ســةرةتايةک بوو بؤ دانان و دياريکردنـي 16چ وچان کة بة هثما ئاماژةي پثدةدرثت. ســةتةي/

  ئةو هثمايانة، ئةمةيش خشـتةيةکة بؤ ئةو گؤذانکارييةي کة بةسـةريادا هاتووة:ـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گةيشتة ئةو ئاستةي کة Durationsاوي پثـچوونةکانپاش پةرةپثدان و پثشکةوتنثکي لةبةرچاو....ن
  سةردةمي ئثستا بةم خشتةيةي خوارةوة کاري پثبکرثت:ـ.

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، ti ، يتta بؤ کات وةرگرتن و بةکارهثناين هةندثک پيت وةک هثمايةک بؤ ذةزمگرتن{وةک تا
  چوون بربثت:ـ،....وةهةروةها} دةکرثت پةنا بؤ دوو جؤر پثtum ، تومtika ، تيکاtoo توو
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  .Simple time durationپثچووين کايت سادة .1
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

  . Compound time durationپثچوونـي کايت پثکةص .2
  
  
  
  
  
  
  
  

  Durch(G), Through(E), Per mezzo di ciò(I) لثوةيذا.
  Durchgang note(G), Passing note(E) نؤتةي پاسـاو.

  Durchkomponiert, Durchführung(G) وةذاذ، پةرةپثدان.
Through-leading, Development(E)  

  Durchweg(G), Altogether(E) سـةرانسـةر، هةمووي پثکةوة.
  Durdreiklang(G), Major triad(E) مثجةري سـيانيي.

  Doreté(F),Durezza(I), Hardness, Severity(E) سـةختيي، زبريي، بثســؤز.
  Düster(G), Sombre(E) دصتةنگني، تةمومژ.

  Dutar(Fa,Kr), Du corde(I) .کورداين خؤراسـاندا زؤر باوة لةنثوکة  دوو سـيم، دوو تةل دوتار،
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 Comes. Dux(L), Leader(E), Guida(I)ئاذاســتةبةر، بذوانة/
 Dynamics, Varying degrees of loud & soft(E) .ديناميکةکان، ذةنگي دةنگةوارةکان

  .ةنگةکانجؤراجنؤرةپلةي گرژ و نةرمي د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

  
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------ 
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E  
 
  
 

 ةبثت نةتةوةيي بثت.دمؤزيک....بةرلةوةي جيهاين بثت.........    
  ئارام خةچةدؤريان.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  E, ed(I), Et(F), And(E)  پييت پةيوةست. و،

  E-tone(E,G), Mi(I,F)  پلةدةنگي منيکة سـثية Miئـي...، ياخود تؤين مي/
    .وةCپلةتؤين دؤ/ يTonicةپايدياتؤنيکة لة 

  
  E-major triad.  Eمي...بة پييت گةورةي التيين ئاماژةية بؤ کؤردي مـي مثجةري سـيانيي
  e-minor triad.  Eمي...بة پييت بچووکي التيين ئاماژةية بؤ کؤردي مـي ماينةري سـيانيي

  ,E-double flat(E), Eses(G), Mi-double bémol(F)  مي ـ دةبص بيمؤص.
Mi-doppio bemolle(I)  

  
  

  E-double sharp(E), Eisis(G), Mi-double dièse(F)  مي ـ دةبص دثز.
Mi-doppio diesis(I) 

  
 

  E-flat(E), Es(G), Mi-bémol(F), Mi-bemolle(I)  مي ـ بيمؤص.
 
 

  E-flat major key(E)  کليلي مي بيمؤص ـ مثجةر.
  
  

  E-flat minor key, Es-moll(G)  اينةر.کليلي مي بيمؤص ـ م
  
  

  E-flat major scale(E)  سـکثصي مي بيمؤص ـ مثجةر.
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  E-sharp(E), Eis(G), Mi-dièse(F), Mi-diesis(I)  مي ـ دثز.
 
 
  E-sharp major(E)  کثصي مي دثز ـ مثجةر کة هاوتاية بؤ کليلي فاـ مثجةر.ـس
  
 

  E-major key(E), E-Dur(G), Mi-Majeur(F)  کليلي مي ـ مثجةر.
  
  

  E-major scale(E)  سـکثصي مي ـ مثجةر.
 
 

  E-minor, E-moll(G), E-mineur(F), E-minore(I)  کليلي مي ـ ماينةر.
  
 

  E-sharp minor(E) مي دثز ـ ماينةر کة دةبثتة هاوتاي مي ـ ماينةر.
  Ebbro(I), Groggily(E)  مةسـت.

  Ebony(E)  سـةر ژثدا تاکو پاژنة و يةکسـةر بةدوايدادرةخيت ئابةنووس، کةوان خشـاندن بة
    بة پةجنة لثبدرثت.

  Ebollimento, Ebollizione(I), Ebullation(E)  هةصچوون، جؤشـان.
  Écart(F), Stretch of the hand when playing(E)  کشـاندين دةسـت لة ژةنيندا.

  Eccedente(I), Augmented(E)  زثدةکراو.
  Ecclesia(L), Ekklesia(Gr), Church(E) کصثســة.

  Ecclesiastical modes(E) دةســگا مؤزيکيةکاين کصثســةي سـةتةکاين ناوةذاسـت.
 Ecem, Ejem(Ar,Kr,Tr)  ةجةم.ئ
  
  
  
  

لة مؤزيکي خؤراوادا دةبثتة هاوســکثصي  ةرةکي و باوة لة مؤزيکي کورديدا.ـدةســگايةکي س
ديين شريازي کة ذثتةوة بؤ زاناي ئيســالمي قوتبةدةگةبوژاندنةوةي ئةم دةســگاية  .Majorمثجةر

}ئاماژةي پثداوة. ســةفةدديين ئورمثـيي/يش ناوي بردووة و درة التاج لغرة الديباجلة پةذاوةکةيدا{
  ستبووية ناو بازنةي شـةسـتوشـةمينةوة.خ
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ذةگةزثکي  ئةم دةسـگاية پثکهاتووة لة ذةگةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين ئةجةم عةشـريان وسـکثصي 
 ةر پلةتؤين چوارگا.ــکة بريتية لة ذةگةزي ئةجةم لةسالوةکي 

  کة دص ئةتوثتةوة بؤ تؤ ئةکةي ئةو ذؤژة تؤ بذوا
  دةرخةي وةکو خؤر دص وةکو شةومن لةخؤ بذوا کة خؤ  

  مةحوي، بةدةنگي:علي مةردان  
  ياخود ســؤزي مامة سـثوة کة دةصثت:ـ

  ........ئةوةص ســـةحةرة....................
  ســـــةحةر ســــةداي مين غةريبـة ماري 
  وةزي هةرگثـــرم............................
  ئةگةر فةقثيان لة مةدرةســــان دةخوثنن
  ئةمن بةبث برين خوثنــي دةذثژم..........
  گةلـــي برادةرينة ئةمــن هةرچةند دةکةم
  لةوث کؤنة دنيايث..............................
  قاســيدةکي بةمتمانيم بة دةســــــتناکةوث

  بنثرمة کن بةژنث باريک و دووچاوي بةرةک
  ذاسـيت درث خؤمي لة بؤ ببثژم
  وةيلث..................سـةحةرة

 Ecem Eşeyran, Ecem Kurd (Ar,Kr,Tr)  ئةجةم کورد ئةجةم عةشريان،
ة:ـ ذةگةزي ئةجةم لةسـةر پلةتؤنـي ل بةرزبوونةوةي پثکهاتووةلقثکة لة دةســگاي ئةجةم، ســکثصي 

هاتنةخوارةوةيشي بة هةر  ســکثصـيئةجةم عةشــريان، ذةگةزي ئةجةم لةســةر پلةتؤنـي چوارگا. 
هةمان زجنرية تؤن دثتةخوارةوة بةآلم بة دوو ذةگةزي سـةرةکي جياواز:ـ ذةگةزي کورد لةسـةر 

  .پلةتؤين دووگا، ذةگةزي نةهاوةند لةسةر پلةتؤين ذاســت
  
 

  ئةي ذةقيب هةرماوة قةومي کورد زوبان           ناي ذمثنث دانةيي تؤپي زةمان
 سةين بةرزجنـيدصدار، ئاوازي:شـثح
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 (Echo(E), Eco(I), Echos/Gr زايةصة، پةتان، دةنگدانةوة.
 Echo attachment(E) جؤرة ئامثرثکي هةوايية کة بة شـةيپووري مامناوةندي دةچثت.

 Echo cornet(E) امثرثکي هةوايي دةنگ نةرمة.جؤرة ئ
 Écharpe(F), Scarf(E), Scialle(I) پؤشيدة، بةسـتةيةکي درثژةپثدان.

 Scale. Échelle, Gamme(F), Scale(E)، بذوانة/سـکثصسـکثصي مؤزيک، 
 Échelette(F), Xylophone(E) زايلؤفؤن.

 Éclatant(F), Brilliant(E) درةوشــاو.
 École(F), School(E) خوثندگة.

 École de chant(F) خوثندةگةي ئاواز و ســاز.
 Eco(E)  زايةصة، سةدا.

 Eco lontano(I) زايةصةي دوور.
  Eco lontanissimo(I) زايةصةي زؤر دوور.

 Écossise(F) بة4/2ي سـکؤتالندةيية، دوايي خرايةسـةر کثشي4/3جؤرة ســةمايةکي کثش
 م.18ئةم سـةماية دةگةذثتةوة بؤ ساصةکاين سةتةي/، Bagpipeهاوياري ئامثري مةشکةناي

  Edel(G), Noble(E) خانةدان، نايابف باوةند.
  EDO کة تيايداEqual divisions of octaveئيدؤ، کورتکراوةية بؤ بةشـةيةکسـانةکاين ئؤکتاض

 12رچةتثمپثرامثنيت يةکسـان بةشـثوةيةکي ئاسـايي يةکسانة بة ئؤکتاضثکي دابةشـبوو بؤ دوانزة پا

parts12کة بة کورتکراوةيedo 768ئاماژةي پثدةدةرثت لة کاتثکدا کةedo  زؤر گرنگة بؤ
  ، چونکة تؤين ستاندةردي هةموو دةنگةکان لة ميدي/دا دياريدةکرثتMIDIبةکارهثناين ميدي/

ئاماژةي پثدةدةن ئةويش  ED2بة کورتکراوةيTheoristerهةندثک لة شارةزايان و دميانگةران
  .2:1ةوة بؤ ذثژةي ئؤکتاض کة بريتية لةدةيگةذثنن

  Effects(E), Effet(F), Effeto(I)  کاريگةرةکان،
وةک زاراوةيةک مةبةست لةو دةنگةدةرةکيانةية کة لة کاري مؤزيکدا بةکادةهثنرثن وةک فيکة، 

  . .…دةنگي باوباران، باصندة و گيانةبةران، شـةپؤيل دةريا، گرياين منداص
 Effleurer(F), To touch very lightly(E) ي.بةرکةوتن زؤر بة سـووک

 Effects pedals(E) کاريگةرة پايدةرةکان کة لة ئامثرة کارةباييةکاين وةک گيتاري کارةبايي
 بؤ ياريکردن بة تؤنةکان بةکاردثن.

 Égal, Égale(F),Eguale(I), Equal(E) يةکســآن.
 Également(F), Egualmente(I), Equally(E) يةکســآين.بةشـثوةيةکي 

 Egualità(I), Egualezza, Equality(E) يةکســآين.
 Eifer(G), Zeal, Heat(E) بةجؤش و گةرم.

 Eifrig(G), Zealous(E) بة گةرمي.
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  Eighth-note(E), Croche(F), Croma(I), Achtel(G) ي نؤتةي تةواو.8/1هةشتيةک
 

  Eighth-rest(E)  وچاين هةشتيةک، هةشتيةک وچان.
  Eile(G), Haste(E)  لة.هةذة، پة

  Eilen, Eilig(G), Hurry, Speedy(E)  ، بةپةلة.Heraneهةذانة
  Eilend(G), Hurrying(E), Accelerando(I) پةلةکردن.

  Ein, Eine(G), One(E), Uno(I) .يةرث، يةک
 Eight note Spanish scale(E) يةJewish scaleدةســگايةکي ئاييين جوويي سـکثصي جوويي،

  وثژةکانياندا دةخيوثنن. هةشـت نؤتةي کة لة ن
   Ahava Rabbohئيسپانيايي کة بة ئاهاضا ذابؤهـ 

  ناودةبرثت.Freygishياخود بة فرةيگيش
 Eight to the bar, Continuous rhythm(E) ذةزمثکي هةشـتيةک نؤتةي بةردةوام

دا ذةچاو Boogie-Woogieمنوونةيةکـي بة دةسـتةچةپ ژةنينة کة لة مؤزيکي بووگيي ـ ووگيي
  . Boogie-woogieدةکرثت. بذوانة/

 Einfach(G), Simple, Single(E), Singolo(I) .ئاسـان، تاک
 Einmal(G), Once(E), Una volta(I) يةکجار.

 Einschlafen(G) خامؤشـکردين کات و کورتکردنةوةي تؤن و تثمپؤ.
 Einstimmig(G), For one-voice or voice, Monophonic(E) يةکدةنگي(بؤ يةکبةش).

 Eintritt(G), Intrance, I(E) دةســپثک، سـةرةتا.
 Einzeln(G), Single(E) ســةصت، ذةبةن.

 Ektar, Ektara(Hn) يةکتار، يةکتارة، ئامثرثکي ژثداري ميلليية لة هيندسـتان.
 e’’. E-La(E) ئي ـ ال، لة ســؤصفثجدا ئاماژةية بؤ ناوة نؤتةي/

 E-flat. E-La-fa(E)جدا ئاماژةية بؤ ناوي مي بيمؤصئي ـ ال ـ فا، لة سـؤصفث
 E-La-mi(E) ئي ـ ال ـ مي، لة سـؤصفثجدا ئاماژةية بؤ دوو نؤتة کة

 .(Elami acutum) ـ تيژ´e ، ئةويتريان مي(Elami grave) ـ گذ eيةکثکيان مي
 Élan(F), Dash, In the sense of impetuosity(E) لة هةسـتثکي هةصةشـةييدا.

 Élargir(F), To broaden, Make more slowly(E) ثواش بکرثتةوة، فراوانبکرثت.زؤر ه
 Élargissant(F), Broadening(E) فراوانکردن.

 Electric violoncello(E) چثللؤي کارةبايي کة چوار ژثي لةسـةر بةسـتراوة.
 Elegant(E), Elegante(I) شـةنگ و جوان.

 Élégamment(F), Elegantmente(I), Elegantly(E) شـؤخوشـةنگ.بةشـثوةيةکي 
 Elegiaco(I), Elegiac(E), Ĕlégiaque(F) شـؤخ و شـةنگيي.
 Élégie(F), Elegy, A song of lament(E) سـتراين خةمگني.
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 Elementary music(E) بنةذةيت مؤزيک، وانة سـةرةتاييةکاين مؤزيک بؤ فثرکاران.
 Elements of music(E) هثناينتومخةکاين مؤزيک، ئةو تومخانةي دةبنة پثک

، Harmony، هارمؤينRhythm}، ذةزمMelodyبةرهةمثکي مؤزيک کة بريتني لة:ـ پةردة{ميلؤدي
و  Form، شــثووگTexture، دةقTimbre(tone colour)، ذةنگي تؤنDynamicsديناميکةکان

 .Tempoتثمپؤ
  Elenco artistico(I), Catalogue of artisters(E) ئةلبوومي هونةرمةندان.

 Elevation(E), Elevazione(I) فرامهکردين لة خؤخستنة هةسـتثکي دةرووين بصند
 ذؤمان ـ کاتؤليکدا. ســرؤتثکي کصثسةيي

 Elevatio(I), Upbeat, Unaccented part of the bar(E) پارچة نائاکسنيت باذثک، الوازة لثدان.
 Elevato(I), Elevated in spirit(E) لة هةستثکي بةها و بصنددا.

 Eleventh(E) يازدةيةم تؤن، ئؤکتاضثک و چوارتؤن لةسةري،
  .Fيةوة ئؤکتاضثک و چوارتؤنيش زثدةتر تا دةگاتة تؤين فا/Cواتة بؤ منوونة لة تؤين/

 Eleventh chord(E) ســيانييـةکان. کؤردي يازدةيةم کة پثکهاتووة لة شـةش نؤتةي
يانزة پلةي ســکثصثک لة ذةگي کؤردثکةوة و هةروةها  لة مؤزيک ياخود تيؤري مؤزيکدا...بة نؤتةي

پثناســةدةکرثت کة لة ســکثصي دياتؤنيکدا تةنيا حةوت پلة  لة ميانةي نثوان ذةگ و يانزةم
و ميانةکةيشي{واتة ميانةي يانزةم} Subdominantدةگرثتةوة. پلةي يانزةم هةروةک تؤين ژثرزاصة

  پثکدثنثت.Compound fourthچوارةمدةبثتة چوارةمثکي ناسـادة کة پثکةصثکي 
  ئةمةيش چةند منوونةيةکة 

  لة کؤردي يانزةم لةسـةر 
 :ـCتؤين دؤ/

 Emotion(E), Emozione(I), Empfindung(G) هةستثکي هةژاو.
 Emphasised(E), Accusé, Accusée(F)  پاگريبوو، جةختکراو.

 Emozionato(I),Excited(E) بةهةســت و کاريگةر.
 Empotré(F), Carried away, Excitedly(E) ، ورووژاوانة.دوورة پةرثز

 Empressé(F), Eager(E), Ansioso(I) بة پةرؤش و حةز.
 Ému(F), Moved, Affected(E) بزثو، بةکار.
 En(F), In(E), Negli(E) لةناو، دةر.

 En accélérant(F), Accelerando(I) بة پةلة.
 En augmentant(F) لة زثدةدا.

 En badinant(F), Playfully(E) و گةمةوة. بة گاصتة
 Enharmonic. Enarmonico(I)بذوانة/

 Enchiridon(G), Hand-book(E) بةرنووس، نووسـراوي بةردةست.
 Anvil. Enclume(F), Anvil(E)بذوانة/
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 Encore(F), Again(E), De capo(I) جارثکيتر.
 Encore une fois(F), Once again(E) يةکجاريتر.

 End(E), Fin(F), Ende(G), Finire(I) ي، پايان.کؤتاي
 En diminuant(F), Decrease volume and tempo(E) کزکردين دةنگ و تثمپؤ.

 Energico(I), Energetic(E) بةوزة و تواناوة.
 Energia(I), Energy(E) وزة.

 Enfasi(I), Emphase(F,G), Emphasis(E) پاگري، جةخت.
 Enfatico(I), Emphatic(E) پاگريي، جةختکردن.

 Enfaticamente(I), Emphatically(E) جةختکردن.بةشـثوازثکي   بةپاگرييي، هةستدةربذين 
 English fingering(E) پةجناندين ئينگليزي، ســيســتةمي پةجنةدانان لةســةر

  ئامثرة کيبؤردةکان کة دةگةذثتةوة بؤ ســةردةماين هةگبةي 
  ت پةجنةکاري باذؤک لةبةرئةوة پثيشيدةوترث

  ، وةک لةم خشتةيةدا:Baroque fingeringباذؤک
  بةآلم بةپثي سـيسـتةمي کيبؤردي مؤدثرن وا دانراوة کة 

  و بةدوايدا  xبثت نةوةک پييت/ 1پةجنةگةورة منرة يةک/
  دثن بؤ پةجنةکانيتر. 5، 4، 3، 2منرةکاين 

 English horn, Alto-oboe(E), Cor englais(F), Corno inglese(I)  هؤذين ئينگليزي،
 نزمترة. ة پثنج پةردة لة ئؤبواي سـتاندةرپثيشيدةوترثت ئاصتؤ ئؤبوا ک

 ,Enharmonic, Quarter tone(E), Enarmonica(I) بؤ ئةو ئينهارمؤنيک،
Enharmonique(F) 

  هةية بةکادةهثنرثت بةآلم جياوازن لة ناوةکاندا، بؤ منوونة:ـ يانPitchنؤتانةي هةمان پةردة
    .F# - Gbفاـ دثز ، سـؤص ـ بيمؤص C# - Dbدثز ، ذث ـ بيمؤص دؤ ـ

  
  
 

 English handbells(E) زةنگةدةسـيت ئينگليزي، کؤمةصة زةنگؤصةيةکة بة ذيزبةندييةکي
 مدا لة کصثســةکاندا بةکارياندةهثنا.17ميلؤديانة سـازکراوة، کايت خؤي لةنزيک ســةتةي/

 Genera. Enharmonic genus(E)بذوانة/
 Chordمؤديولثين ئثنهارمؤنيک، زاراوةيةکة بؤ کليلثک کة گؤذاين دةنگي تيادا نةبثت، بةآلم بة کؤرد

  . Enharmonic equivalentsدةنووسـرثتةوة ئةويش بة بةکارهثناين يةکسانة ئثنهارمؤنيکةکان
  دوو جؤري سـةرةکيش لة مؤديولثنة ئثنهارمؤنيکةکان هةية:

  .Dominant seventh/augmented sixthحةوتةمي زاص/شـةشـةمي زثدة .1
  .Diminished seventhحةوتةمي گةســتوو .2
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 Enigmatical canon(E) زجنرية چةشـنة کانونثکة کة دةسـپثکردين بة کانوين پةردةک{لةغز}،
  پارچةيةک لة ســيمبؤصة ثنيةکاين ئاماژةي 

  م زؤر باوبووة}.16م و 15پثدةدرثت{لة سـةتةکاين/
  وة Giuseppe Verdi(1813-1901)سـکثصثکة لةاليةن مؤزيکار جيوسپي ضثرديسـکثصي پةردةک، 
  . Ave Mariaز بووة بةناوي/1897بةرهةمةثکيدا سـاصي بةکارهثنانيشي لة داهثنراوة و يةکةم

 Enlevez(F), Remove, Take off by pedal or mute(E) دةنگ کزکردن ئةويش بة پثداص
 .Muteياخود بة پثکپة

 En mourant, En s’effaçant(F), Dying away(E) مؤشـکردن.مراندن، خوا
 Ensalada, Salad(S) چةشنة کؤذاصثکي کؤمثدي ئيسپانيايي سـةآلد،

  م.16و  15سـةرجنذاکثشـة کة دةگةذثتةوة بؤ سـاآلين سـةتةي/
 Ensemble(F), Together, Team work(E) پثکةوة، تيم، مةبةست لة پثکةوةبووين گروپثـک

 کژةنان، پارچةيةک ئؤپثرا کة دوو سـتراخنوثن ياخود زياتر پثکةوة بسـترانثن.لة مؤزي
 Entendre(F), To hear(E) ببيســتيت، بشــنةويت، گوثبگريت.

 Entendu(F), Heard(E) بيســنت، شــنةوتن، گوثگرتن.
 Entfernt(G), Da Lontano(I), Distance(E) ميانة، درثژي، دووري.

 Divertimento. Entracte, Entr’acte(F)بذوانة/
 Entrain(F), Vigour, go(E) هاتنةناوةوة بة توندي.

 Entrainment de l’oreille(F), Ear training(E) گوث ذاهثنان.
 Entrata(I), Entrée(F), Entrada(S), Prelude(E) هاتنةناوةوة، دةسـپثک.
 Entrechant(F) ســةماکاران ةکةBalletجؤرة سـةمايةکي باللثت

  لة بةرزبوونةوةياندا هةردوو القيان لة هةوادا دةکةنةوة و ديکثشنةوة بةيةکدا.
 Entry, Prelute(E) مة لة کارثکي مؤزيکدا.17دةسـپثکي ميلؤدييةک، زاراوةيةکي ســةتةي/

 Entschieden(G), Resolute, Decided(E), Risoluto(I) بة ئةزمةند و بذيارةوة.
 Entschlossen(G), Determined(E) ديارکراو.

 Entschlossenheit(G), Determination(E) ديارکردن.
 Entusiasmo(I), Enthusiasm(E) جؤش و پةرؤشي.

 Entusiastico(I), Enthusiastic(E) بةجؤش و پةرؤش.
 Troubadour poem.  Envoi, Envoy(E)ئينضؤي، دوابةشة لة بةييت شايةر/

 ثت.کؤتايي دClose cadenceکة بة بةستة کادةنس
 Mode. Eolien(F), Aeolian(E)بذوانة/

 Epicède(F), Epicede(E), Epicedio(I), Epicedium(L), Epiodion(Gr) ســتراين پرسـة،
 پارچة مؤزيکثکي تثذامانيي.

  Epidiapente, A canon at the fifth(E) کانونثک لة ميانةي پثنجةمدا.
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 Epigoneion, Epionion(Gr) ر بةسـتراوة وژثي لةسـة 40کة Kitharaئثپيؤنيؤن، ئامثري گيتارا
  دةخرثتةسـةر ذان لةکايت ژةنيندا.

 Épinette(F), Spinet(E), Federclavier(G) کة جؤرثکةSpinetئامثري ســپينثت
  لة ئامثري هاپسيکؤرد و بة زؤري لة فةذةنسا باوة.

 Epinicion(Gr), A song of victory(E) ســروودي ســةرکةوتن.
  Épiglottis, Epinette, Clavecin(F), Spinett(G), Harpsichord(E) .هارپسيکؤرد

 Episode(E), Épisode(E) ئثپيســؤد، چةند پارچة ئاوازثکي تراژيدي الوةکية کة ناوژةنکراوةتة
 دا.Rondoو ذؤندؤ Fugueسـةرةکيةکان لة فيوگةTuneتؤنة يRepetitionذةپاتبوونةوة

 Epithalamion(Gr), Epithalamium(L) سـتراين شـايي و زةماوةن.
 Epilogue(F), Coda(I) بةشي کورتةکؤتايي پارچةيةک.

 Epithalamium(G), Marraige song(E) سـتراين زةماوةند.
 Epitrite(E) } بريتية لةتة  تن  تن  {تن ييذةزمي چوار بذگة

 ســث درثژة سـيالب و يةک کورتة سـيالب.
 Epode(Gr)  شـي کؤذاصثک بة بةيتثکي درثژتر لة پثشــوو.بةيت، هةصبةسـتةسـتران، دوابة

 E poi(I), And then(E)  و..پاشان.
 E poi segue la coda(I)  ي بةدوادثت.Codaو...پاشان کؤدا

 Eptacorde(F), Ettacordo(I) سـکثصي حةوت نؤتة، ميانةي حةوتةم،
  .يؤناين بة حةوت ژث/وة يLyreئامثري لري

 Equabile(I), Equable(E)  شــثاوي يةکســاين.
 ,Equal voices(E), Voci eguali(I), Voces aequales(L)  دةنگة يةکســانةکان،

Gleiche stimmen(G)  
  مةبةسـت چةند گروپثکي دةنگة لة هةمان دةنگةواردا، بةگشيت بؤ دوو ياخود ســث سؤپرانؤ.

  Equale, Eguale, Eguali(I), Equal(E)  يةکسانان، پارچةمؤزيکثکي بؤ چوارينةي تذؤمبؤن
Quartet of trombones /19و سـةرةتاي سـةتةي/ 18کة دةگةذثتةوة بؤ سـاآلين سـةتةي.  

  Equal temperament(E), Tempérament égal(F)  يةکسانة تثمپثرامثنت،
Temperamento equabile(I), Gleichschwebende stimmung(G)  

کتاض دةکات بة دوانزة بةشي نيوةتؤنةوة{هةر کة ئؤTuning systemسـيسـتةمثکي نةواسازيية
}. مؤدثرن سـيســتةمثکي دةنگةکانة بؤ جث دياريکردين ميانةي 100Centsنيوةتؤنة يةکسـانة بة

ئؤکتاض بةتةواوي و ميانةي نثوان هةر نيوةتؤنثکـي يةکبةدوايةکيـشي کة دةبثت يةکسـان بثت بة 
 Pythagoreanانزةي کؤماي فيسـاگؤرييذةگي دووجاي دوانزة ئةويش بة البردين ذةگي دو

comma}دا. 2/3لة هةر ميانةيةک لة زجنثرةيةکـي دوانزة پثنجةمـي{  
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 وةک لةم خشتةيةدا منايانکراوة:ـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

  ئةمةيش منوونةي خشتةيةکــي ترة لة يةکسـانة تثمپثرامثنت:ـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Equalmente(I), Alike(E)  ويکچوون، هاوسان، وةکويةک.
  Equilibre(F), Balance(E)  هاوسةنگ، هاوسان.

  Ergriffen(F), Gripped, Emotion(E)  دصگريي، پةرثشاين، ورووژاندن.
  Erhaben(G), Sublime(E), Elevato(I)  بصند و شکؤ.

  Erhabenheit(G), Sublimity(E)  بصندي و شکؤيي.
  Erleichterung(G), Easing(E)  ئاساين.

  Erlöschend(G), Becoming weaker, Softer(E)  نةرمتر، الوازبوون.
  Ermattend,Ermattet(G), Tired out(E)  بثزار و ماندوو.

  Erniedrigen(G), Lower`pitch`(E)  پةردة نزمکردنةوة.
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  Eroica, Eroico(I), Heroic(E) پاصةوانيي.
  Erst, Erste(G), First(E) Premier(F) يةکةم.

 Erschüttert(G, Shaked(E) ذاچةنيو، ذاوةشاو. 
 Erstickt(G), Suffocated(E) خنکاو، خةفةبوو.

 Erweckung(G), Widened, Slower with steadiness(E) کة مةبةست فراوان،
  يةک.Theme، فراوانکردين يةکثک لة ميانةکاين ذشتةStabilityهثديبوونةوة بةرةو کذي

 Erzürnt(G), Irritated(E) تووذة و هاژ.
 Eb. Es(G), E-flat(E) مي بيمؤص/

 Esacordo(I), Sixth interval, Hexachord(E) ميانةي شـةشـةم، هثکسـاکؤرد.
 Esaltato(I), Excited(E) بة جؤش و ورووژاو.

 Esaltazione(I), Exactement(F), Excitation(E) جؤش و ورووژان.
 Esattezza(I), Exactness(E) وردي و تةواوي.

 Esatto, Esatta(I), Exact(E,F) ورد و تةواو.
 Escape note, Escape tone, Non-harmonic note(E) نؤتةي هةآلتوو،

  .Non-harmonic noteبذوانة/
 Eschallot, Shallot(F), Brass tube(E) لوولةي براس لة ئامثري ئؤرگن/دا.

 Esecuzione(I), Execution(E) چةآلندن، فرامهکردن.
 Escercizio(I), Exercise(E,F) ذاهثنان، مةشـقاندن.

 Escercizi(I), Exercises(E) ذاهثنانةکان، مةشقةکان.
 Es-dur(G), E-flat major(E) مي بيمؤص ـ مثجةر.

 Eseguendo(I) فرامهکردندا.لة جثبةجثکردندا، لة 
 Ebb Eses(G), E-flat(E). مي ـ دةبص بيمؤص/

 Esfehan(Ar,Kr,Tr)  لقثکي پةيوةستة لةنثوان دةسگاي بةيات و ذاست. ئةسـفةهان،
  پثکهاتووة لة:ـ  ذةگةزي بةيات لةسـةر پلةتؤين دووگا، ذةگةزي ذاست لةسةر پلةتؤين نةوا.

  
  
  
  

  Espace(F), Space(E), Spazio(I) بؤشـايي نثوان هثصةکاين پةيژةي مؤزيک.
 ,Espirando, Extinguiendo(I), Ersterbend(G) پةژمردةبوون، خامؤشـبوون.

Dying away(E) 
 Espressivo(I), Expreessively(E) کورتکراوةيةيت..Esprزارةييانة، بة گو

 Espressione(I), Expression(E,F) گوزارة، دةربذين.
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 Esquisser(F), Sketch(E), Abbozzo(I) ةخشة، کؤمثک دميةنثکي شـانؤگةريي.ن
 Essential harmonies(E) هارمؤنية سـةرةتاييةکان،

  . Subdimenantو الزاص(ژثرزاص)Dominantو زاصTonicبريتية لة پايةتؤن
 Pianissimo. Estinto(I), As soft as possible(E)ئةوپةذي پلةي نةرمي ئةوپةذي نةرم،

 Estompé(F), Toned down(E) تؤن هاتنةخوارةرة.
 Estravaganza(I), Extravagance(E) سـةرکثش، سـةهةند.

 نابويار{ناـ واقيع}. کيبةچةشنثپارچةمؤزيکثک ياخود منايشثکي ئةندثشةيي 
 Estrema(I), Extreme(E) بثذادة، بثئةندازة، توندمةند.

 Estremamente(I), Extremely(E) توندمةندانة، بثذادةييانة.
 Esuberante(I), Exuberant(E) ذثژةن، پذ لة بژثوي.

 Esultazione(I), Exultation(E) .شــادي و خرؤشي
 Et(F,L), And(E), E(I) و(پييت پةيوةند).

 Éteindre(F), Extinguish(E) خامؤشدةبثت.
 Éteint(F), Extinguished(E) خامؤشبوو.

 Étendue(F), Range, Extent(E) ذانژ، بةريين تؤن، مةودا.
 Etereco(I) ئاسـماين.

 Ethos(Gr), Character(E) ذيشةپةيضثکي يؤنانيية ئثتؤس، کارةکتةر
اتة چؤنيةيت نواندين کةسثک لة هةر وثسـتگةيةکي جياوازدا بةماناي ذةفتار ياخود کةسايةيت دثت، و

دا ئةو کةسة Dorian modeبثت، بؤ منوونة لة مؤزيکدةســگا دثرينةکاين يؤنانيدا:ـ لة دؤريةن
خؤي بنوثنثت، ياخود لة دةســـگاي Manly and strongدةبثت بةشـثوةيةکي پياوانة و بةهثزانة

ديبةخـش و ســـةرگةرم بثت، لة دةســـگاي دا دةبثت شــاPhrygian modeفرجييةن
لة دةســگاي  و Feminine and Lasciviousژناين و هةراش داLydian modeليديةن

  خةمبار و ذةشـپؤش. داMixolydian modeميکسؤليديةن
 Étouffé(F), Damper, Muffled, Muted(E) کپثنراوة.

 Étouffer(F), Damp(E), Umido(I) .دالةپيانؤ Pedalکةمانچة و پثداص لة Muteپةکپکردن بة پثک
 Étouffoirs(F), Dampers on a piano(E) پثکپةکاين ســةر ئامثري پيانؤ.
 Étude(F), Study(E) پارچةمؤزيکثک ئةويش لةسةر هةر ئثتود، ذاهثنان و مةشــقکردن

  بة مةبةسيت تةکنيک بةهثزکردن و بةرزکردنةوةي تواناي هونةري فثرخوازان.
 Etwas(G), Some, Something(E) نثک، شــتثک.هةندثک، وا

 Eu(Gr), Good, well(E) باش.
 Eufonia(I), Euphony, Concord(E) خؤشنةوا، خؤشـدةنگ، دةنگي هاوساز.
 Eumelia, Glass harmonica(E) جامة هارمؤنيکا، هارمؤنيکاي شــووشة.

 Eunuch flute, Kazoo(E) ئامثري کازوو کة گچکةئامثرثکي هةوايية.
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 Euphonic on, A kind of upright piano(E) ئامثري پيانؤي وةسـتاو.
 Euphonium(E), Euphoniun, Baryton(G), Bombarda(I) کة B-flatئامثري تووبا تينؤر/

  .Bass staffسـث ئؤکتاض مةودايةيت بة ســث ميانة خوارتر لة کليلي باس
 Eurhythmics, Musical rhythm expression(E) جووصةپثکردين بةدةن بة ذةزمي مؤزيک،

 پةرةپثدرا، ئةويشEmile H.J.Dalcroze(1865-1950)ســيسـتةمثکة کة لةاليةن ئثميل دالکرؤزة
  ز تواين ئامؤژگايةک بکاتةوة بؤ ئةو مةبةستة.1910مةشـــقپثکردين بةدةنة لةسةر ذةزم، نزيک ساصي

 Euterpe(Gr) خواوةندي هؤزاين مؤزيک لة داسـتاين يؤنانيدا.
 Euterpion(E) جؤرة ئامثرثکي ميکانيکي زؤر کؤين ئينگليزيية، کةمثک بة ئؤرگن دةچثت.

 Éveillé(F), Awakened(E) بثدار.
 Even tuning, Equal temperament(E) جووت دةنگ، تثمپثرامثنيت يةکسـان.

 Eveningsong(E), Abendlied(G) کصثسةي ئاجنليکاين و کاتؤليکدا. شـةوگارةستران، نوثژنامة لة
Evening music(E), Abendmusik(G) 

 Castrato. Evirato(I), Unmanned(E)دةنگي خةسيوو. بذوانة/
 Eversio, Evolutio(L), Inversion(E) هةصگةذاوةي پارچةکان لة دةبص کؤنتراپونت/دا.

 Evocación(S), Evocation, Invocation(E) هانابردنثکي پذ لة ســؤز.
 Exaltation(E), Soulèvement (F), Elevamento(I) رازي.سـتايش، سـةرفة

 Exalté(F), Exalted, Very excited(E) ســتايشي زؤر کاريگةر.
 Execution(E), Exécution(F), Realizzazione(I) فرامهکردين کارثکي هونةري.

 Exposition, Enunciation(E) ثکStyleچةشندا Fugueلة بةشثکي يةکةمي فيوگة پثشــةند.
و سةرةتا Subject، کاتثک کة دةنگةکان دثنة ناوةوةي ميلؤدييةکة پثيدةوترثت ذشـتةدثتة پثشةوة

  Sonata. هةروةها  سـةرةتا بةشـثکة لةو دوو بةشـةي لة سـؤناتابةشثک لةمة پثيدةوترثت پثشةند
   .Recapitulationبةناوي پثشةند و کورتةگثذانةوةي ذســتةســةرةکيةکان

 Expressionism(E) لة هونةري ةلسةفةي گوزارة، شــثوازثکي دةروونيـيةف گوزارةيي،
م ذةنگي لة 20مدا سـةريهةصدا و پاشــان لة ســةرةتاکاين ســةتةي/19وثنةکثشــآندا کة لة ســةتةي/

 هونةري مؤزيکيشـدا دايةوة و بووة ســرؤبةخشـي مؤزيکاران.
 Expression(E), Espressione(I) هةست دةربذين، گوزارة.

 Expression marks(E) هثماگوزارةييةکان، ئاماژةية بؤ مؤزيکار لة چؤنيةيت
هةستدةربذيين لة دةقثکي مؤزيکدا ئةويش بة گؤذيين ديناميکي دةنگ و ناسکثيت، گؤذيين تثمپؤ لة 

  خاو و خثرايي، گؤذيين باري دةرووين لة پةژارة و شـادي....هتد.
 Extempore(L), Without prior preparation(E) بةبث ئامادةکارييةکي پثشـتر.

 Extemporanneous(E) ســةرپثيــيانة.
 Extemporizatiion, Improvisation(E) ســةرپثـيي.
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 Extended chords, Extended tertian sonorities(E) کشـاوةکان، کؤردة
. 13th، ســـيانزةيةم11th، يانزةيةم9thدةنگة سـيانيية کشاوةکان کة بريتني لة کؤردةکانـي نؤيةم

 . کؤردةکانيش ئةمانةن:ـTall chordsپثيشــياندةوترثت کؤردة درثژةکان
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 

 Close harmony. Extended harmony(E)هارمؤين کشاو کة پثچةوانةي هارمؤين داخراوة
  Extraneous(E) دةرةکي.

 Extension(E,I) کشان، هثصثکي ئاسؤيي کة بةدواي حوجنةکاندا درثژدةکرثتةوة
 بؤ بةردةوامبوون لةسةر ئةو نؤتة{ياخود ئةو تؤنة}.

 
 Extravaganza(I) کارثکي مؤزيکي بؤ کةسـايةتيةکي ئةندثشةيي دانرابثت.

 Extreme interval(E) ميانةي زثدة.
 Extreme Key(E) تؤناصييت دةرةکي کة هيچ پةيوةندةيةکي نزيکي تثدا نةبثت.

 Extreme part(E) زکثک.ئةوپةذي نزمترين بةشي پارچةمؤ
 Extremely quick(E), Aeusserst rasch(G) ئةوپةذي خثرا.

 Extrémemet(F), Extremely(E) ســةهةندانة، پةرگرانة.
 
  
  
  
  
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------ 
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F  
 
 
 

 مؤزيک....زواين هةستة....وشةي/يش زواين ئاوةز.... .
 شؤپنهاور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  F(E,G), Fa(F)  وة،C-Diatonic scaleلة دؤـ دياتؤنيکة پلةدةنگةوارةمني ،چFaتؤين فا/
  يةوة.Cلة پاية تؤين دؤ/ Subdominantپثشـيدةوترثت الزاص(ژثرزاص)

  
  

  F-major triad.  Fفا...بة پييت گةورةي التيين ئاماژةية بؤ کؤردي فا مثجةري ســيانيي
  f-minor triad.  Fفا ماينةري ســيانييفا...بة پييت بچووکي التيين ئاماژةية بؤ کؤردي 

  .forte.  Fکورتکراوةي/
  .fine.  Fکورتکراوةي/

  F-major key(E), F-Dur(G)  کليلي فاـ مثجةر.
  

  F- major scale(E)  سکثصي فاـ مثجةر.
  
  

  F-sharp major key(E), Fa dièse majeur(F)  کليلي فاـ دثز.
  
  

  F-sharp(E), Fa-Dièse(F), Fa-Diesis(I), Fis(G)  فاـ دثز.
  
  

  F-sharp major scale(E)  سکثصي فا دثز ـ مثجةر.
 
  

  F-double flat(E), Feses(G)  فاـ دةبص بيمؤص.
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  F-double sharp(E), Fisis(G)  فاـ دةبص دثز.
 
 

  F-flat(E), F-bémol (F), F-bemolle(I),Fes(G)  فاـ بيمؤص.
 
 

  F-flat major scale(E)  سکثصي فا ـ بيمؤص.
  
  
  F-minor(E), Fa-mineur(F), F-moll(G)  ماينةر.-فا
  
  

  F-sharp minor key, Fa-dièse mineur(F), Fis-moll(G)  ـ ماينةر. کليلي فادثز
  
  

  F-minor key(E), F-moll(G)  کليلي فاـ ماينةر.
  
  

  F-Clef(E), Clef de fa(F), F-Schlussel(G), Chiave di Basso(I)  ، کليلي باس.Fکليلي/
  
  
 
  

  Fa altrettanto(I), In a similar manner(E)  بة هةمان شــثواز، بة هةمان ذةوتار.
  Drone-bass.  Faburden(E), Fauxbourdon(F), Falsobordone(I)بذوانة/

  Fach(G),Fold(E)  لة ئؤرکثسترا. First violensدةستة، گروپ، بؤ منوونة يةکةم دةستةي کةمان
  Faces d’un accord(I), Chord positions(E)  پؤزيشةکاين کؤردثک،

  ....هتد.First inversion، يةکةم هةصگةذاوةRoot positionبؤ منوونة پؤزيشين ذةگ
  Facile(I,F), Easy(E)  ئاســان، ناسک.

  Facilement(F), Facilmente(I), Easily(E)  ئاساين.
  Facillissimo(I), Very easy(E)  زؤر ئاسان، زؤر ناسک.

  Facilità(I), Facilité(F), Ease(E)  ئاسـان.
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  Fa- feint(F), Fa-fictum(L), Feigned-Fa(E)  سـةتةکاين ناوةذاستة فيکتةم، زاراوةيةکي-فا
لة سـيسـتةمي هثکسـاکؤرد/دا کة گوزارة لة هاتنةخوارةوةي تؤنثک دةکات بة بذي نيوةتؤنثک وةک 

. Aبؤ تؤين ال/ Bbمنوونة تؤين سـي ـ بيمؤص/ يةوة، بؤmiبة تؤين مي/ Fوثکچووين پةيوةندي تؤين فا/
  نؤتةيةک کة نيوةتؤنثک بثتةخوارةوة ببثتة بيمؤص و پةيوةندي لةگةص تؤنثکي پثش خؤي. 

  Fagott(G),Fagotto(I)  فاگوت، ذيشةوشةيةکي ئيتاليايية ،Bassoonبذوانة/
  واتة پثکهاتوو لة کؤمةصثک چيلکةدار.Bundle of sticksلثژنةچيل بةماناي

 Fagottino(I) اگوتينؤ، سـؤپرانؤ باسـسـوون کة پثنج پةردة لة فاگويت ئاسايي بةرزترة.ف
 Fagottista(I), Bassoon player(E) فاگوتــژةن.

 Fagottone(I), Contra-bassoon(E) کؤنترافاگوت، کؤنترا{دةبص}باســسـوون،
  پي ئامثرةکانةوة.ز بؤ يةکةجمار هثنراية گرو1660ئامثرثکي فووپياکةرة، نزيکةي ساصي

 Fahren(G), Go on at once(E) ذؤيني يةکسـةر.
 Faible(F), feeble, Weak in tone(E) بثـبذســت، بثتوانا، الواز لة تؤندا.

 Faire(F), To do, To make(E) ئةجنامبدرثت، بکرثت.
 Faites(F), Do, Make(E) بکة، ئةجناميبدة.
 Fa-La(I) و کة زؤرجاريش بة ئامثزةRepeatةپاتذةزمي ذDance-like liltنةرمة سـةمايةکي

  م.16بة سـترانةوة دةکرثت، ئةم چةشـنة دةگةذثتةوة بؤ سـةتةي/
 Fall(G), Cadence(E) کةوتن، کؤتاپثهاتن، لة ذووي زاواوةوة کادةنس زؤر باوترة.

 Fall,Falle(G), Case(E) بار، دؤخ.
 False, Wrong(E), Falsa(I), Falsch(G), Fausse, Faux(F) سـاختة، ناذاسـت، فريو.
  .Out of tuneمةبةست الدانة لة دةنگ
 Cadence. False Cadence(E)فريوة کادةنـس، بذوانة/

 False fifth, Diminished fifth(E), Fausse quinte(F), Falsche quinte(G) .فريوة پثنجةم
 Castrato. Falsettist(E)سـترانبثژي ئاصتؤ بة دةنگي نثرينةي خةسـيو

 Falsetto(E,I), Fistel, Falsett(G), Fausset(F), Head voice(E) دةنگي ســةرةکي
بة دةنگي نثرينة{کة لة بنةذةتدا بة دةنگةواري مثـيينة دادةنرثت}پاش  Altoياخود دةنگي ئاصتؤ

هةندثجار بؤ گاصتة و  بةرلةوةي بگاتة تةمةين ذةسـيو.Surgical operationخةسـاندين بة نژداريي
و وةک دةنگثکي تينؤر بةکاردةهثنرثت. ئةم جؤرة دةنگانة زياتر بةو کةسانةوةية  Comicؤشـمةخ

 .)Castratoکة خةسـثنراون(بذوانة/
 False relation(E), Fausse relation de voix(F) فريوة پةيوةند، جاروبار لة هارمؤنيدا

ي ئاساييش لة Bت و سـي/دةردةبکةوث لة کؤردثکدا Bbذةوشـثکي وا دةبثت کة ســي ـ بيمؤص
يش لة کؤردثکي ئايندةيدا. #Fي ئاسـايي لة کؤرديکدا و فاـ دثزFکؤردثکي ئايندةيدا، هةروةها فا/

دوو نؤتة کة لة هةما ن نووسـيندان و جياواز بة ئةندازةي نيوپةردة لة دةنگدا. بؤ منوونة لة کؤذاصثکي 
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ي Cدا بـثت و کؤردي ئاينـدةي لة دؤ/Tenorي تينـؤر#Cچواربةشــيدا کؤردثکيـان لة دؤـ دثز
 ي سـؤپرانؤ.Normalئاسـايي

 Falstaff(I) لةاليةن  ئؤپثراي سـث بةش(ســث پةردة)کة فاصستاف،
  ز لة شـاري ميالن/ئيتاليا هثنراية بةرهةم.1893سـاصيVerdiمؤزيکزان ضثردي

 Fa-mi(F,I) فاـ مي،  سـيسـتةمثکي کؤنة بؤ پيشـانداين نيوةتؤنثک لة دوو تؤين
 ...وة هةروةها.D، مي ـ بيمؤص بؤ ذث/Aبةدوايةکدا. وةک تؤين فا بؤ مي، سـي ـ بيمؤص بؤ ال/

 Family(E) ذةوشـي خثزان، دةسـتة، زاراوةيةکة بؤ ئةو ئامثر و دةنگانةي کة تاذادةيةک هةمان
و دةبص  کة بريتني لة کةمانچة، ضيؤال، چثللؤViolin familyژةنينيان هةية. وةک خثزاين کةمانچة

يش بريتني لة سـؤپرانؤ، ئاصتؤ، تينؤر، باريتؤن و باس Saxophone familyباس. خثزاين سـاکسؤفؤن
 سـاکســؤفؤن.

 Fandango(S) 4/3کثشي لةسةر فاندانگؤ، سـةمايةکي ئةندةلوس/ئيسپاين دوو کةسـيية،
 دةبثت. بة هاوياري ئامثري گيتار و کاسـتانثت و جاروبايش هاوياري سـتران 8/6ياخود 

 Fantasia. Fancy(E)فانسي، بذوانة/
 Fanfara(I), Fanfare(E,F), Tusch(G) زةخرةفةکاريي بة ئامثري تذومپثت،

A flourish of Trumpet(E) 
ناودةبرثت کة لة گاردي پشکنني/ي جةماوةريدا  Barss bandلة فةرةنسا بة باندي ئامثرةبراسةکان

نرثت، ئثستا ئةم جؤرة باندة لة والتاندا بؤتة نةرثتثکي فةرمي لة بؤنةي گةورة و تايبةتيدا بةکاردةهث
بؤ پثشـوازيکردن لة کةســثکي گةورةوآلت. باندي براس و تةختةکان پثکةوة پثيدةوترثت 

 .Harmonie bandهارمؤنيةباند 
 Fantasia(I), Fantaisie(F), Fantasie(G) Fantasy(E) فانتازيي.

ثکدةدرثتةوة کة خؤدوورخسـتنةوةيةک بثت لة ذثسا مؤزيکيةکان ئةم چةشنة هونةرة...بةگشيت وا ل
  بؤئةوةي مؤزيکسازان هزري هونةري خؤي ذةهايانة بوةشثنثت. 

  لثرةوةذا دةشثت جؤرةپثناسةيةکي بةوة بکرثت کة:
  م بثت.19ثکي مؤزيکسازاين ســةتةي/Mood. چةشنة مؤرگ و هةوةس1
بثت لة چةندين بةشـــدا کة بؤ يةک ژةنيار ياخود ثک Contrapuntal piece. پارچة کؤنتراپونتاص2

 بةImprovisatoryم بةشــثوةيکي ســةرپثـييانة17م و/16زياتر دانرابثت، ئةم ذةوتة لة سـةتةکاين/
 وةک شـثوةيةک لة شــثوةکاين هونةري مؤزيک 20سـةتةي/ ةرةتاکاينـس. Fancyيــناوثکي فانس

 يپثدةکرا و تا ئثستايش ذؤصي گرنگ دةگثذثت.بوژايةوة و کارPhantasyفانتاسـي بةناوي
 Fantasiestück(G), Phantasy picture(E) پارچة مؤزيکثکي کورت فانتازيي نيگار،

 دةچثت.Intermezzoياخود ئينتةرميزؤCapriccioکة تاذادةيةک بة کاپريچيؤ
 Fantasticamente(G),Fantastically(E) فانتاسـيانة. بةچةشنثکي

 Comic. Farsa(I), Farce(E)ثزنواندين خؤمشةئام
 Fast(G), Almost(E) بة زؤري، خثرا.
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  Fastosamente(I), Pompously(E)  ذالةخؤ. بةچةشنثکي
  Fastoso(I), Pompous(E)  ذالةخؤ، پذشــکؤ.

  Faticando(I)  بة بثزاري.
  Febbre(I), Fever(E)  تا، گةرم و جؤش.

  Febbrilmente(I)  بة گةرم و جؤشـييةوة.
  Fein(G), Fine(E)  ک.جوان، ناس

  Feier(G), Make a party(E)  ئاهةنگثذان.
  Feierlich(G), Holy day, Holiday(E)  ذؤژي جةژين ئاييين، چةژنةوار.

  Feldpartita(G)  ياخودPartitaپارتيتاي مةيدان، جؤرثک لة پارتيتا
  بؤ باندة هةواييةکان.Divertimentoديضؤرتيمثنتؤ

  Felice(I), Happy(E)  دصخؤش.
  Felt(E)  کاين ئامثري پيانؤ.Damperو پثکپة Hammerباو، بؤ داپؤشيين چةکوشل

  Feminine Cadence, Weak Cadence(E)  ناسکة کادةنس، الوازة کادةنس.
کؤتايي پثهثناين پارچة مؤزيکثک بة لثدانة کؤردثکي ناسک، هةروةک کادةنسةکاين تر چةند 

، ناسکة کادةنسي Feminine perfect Cadenceجؤرثکي هةية وةک ناســکة کادةنسي تةواو
  ...وة هةروةها.Feminine Interupted Cadenceپچر

 Fereĥfeza(Ar,Kr,Tr)  فةرةحفةزا، شادکةش، واتة کةشوهةوايةکي پذ لة شــاد و خؤشي.
ذةگةزي نةهاوةند لةسةر پلةتؤين يةکگــا،  لة:ـ بة دةسـگاي نةهاوةندة، پثکهاتووة لثذشتةيةکي سـةر

  کورد لةسةر پلةتؤين دووگــا.ذةگةزي 
  
  
  
  

 Fereĥnak(Ar,Kr,Tr)  :ـلة پثکهاتووة کة لثذشتةيةکي سةربة دةسـگاي ســثگاية، فةرةحنـاک
  و ذةگةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين دووگــا. ذةگةزي ســثگا لةسةر پلةتؤين ئاراک

  
  
  
  

  Ferial(L), Feast-days(E)  هةفتةجةژنـي کصثسةي کاتؤليک
  شةمو تا هةيين کة تةرخانة بؤ پةرسنت و ستايش.لة ذؤژاين دوو

  Ferma(I), Firm(E)  چةسپاو، مةتني، وةستاو.
  Fermamente(I), Firmly(E)  بة چةسپاويي، بة مةييوي، بة وةستاوي.
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 Fermando(I), Stopping(E)  ذثکخستين دةنگ بة پةستان ياخود داناين پةجنة لةسةر تؤن.
  Fermata(I), Point d’arrêt(F), Fermate(G), Bird’s eye, Pause(E)  پؤز، پاوس، وچان،

  چاوةمةل، خاوکردنةوةي تثمپؤ بةرةبةرة 
  تاکو بة وةستان کؤتايي دثت، 

 هةندثجار هثماي پاوس لة شوثين 
 تر بةچةشنثکيتايبةيت خؤيدا 
پيشاندةدات. هثماي Cadenzaوةک لة هةندثک کؤنسثرتؤدا دةسپثکردين کادةنزة لثکدةدرثتةوة

  لةسةر وچانة Fermataثرماتاف
  بثدةنگةکانيش دادةنرثت، 
  ـوةک لةم دوو منوونةيةدا:

  
  

  Fermato(I), Steadily(E)  بةجثهثناين پاسـاوثک بة چةسپاويي.
  Fermer(F), To close(E)  کؤتايي پثهثنان.

  Fermo(I), Fermamente(F), Firm(E)  زؤر بةويست و ئةزمةندةوة.
  Fern(G), Distant(E)  مةودا، دوورک.

  Ferne(G), Distance(E)  دووريي.
  Fernwerk(G), Echo organ,Aniphonal organ(E)  دةنگدانةوةي ئؤرگن، زايةصةي ئؤرگن.

  Feroce(I), Force, Violence(E)  توند، هثز.
  Ferocemente(I)  بةهثزةوة، بةتوندييةوة.

  Fercissimo(I)  زؤر بةهثز، زؤر بة گةرم و توند.
  Ferocitá(I), Violently(E)  نديي.بةهثز، بةگةرموتو

  Fertig(I), Ready(E)  گورج، ئامادة، گورجة پةجنة، لثهاتووي ژةنيار بؤ بةکارهثناين پةجنة
  بة شثوةيةکي تةکنيکانة.

  Fervente(I), Fervent(E)  بة هةصپة، گةرم و گوذ.
  Fervore(I), Fervour(E)  هةصپة، گةرموگوذيي.

  Fest(G), Festività(I), Festival(E)  ئاهةنگ، جةژن.
  Festevole(I), Merry(E)  شــادي و خوذةم.

  Festevolemente(I), Merrily(E)  بة شثوةيةکي شــاديانة.
  Festevolezza(I)  بةشــادييةوة.

  Festiglich(G), Festoso(I),  Festive(E)  شاديانة.
  Festosissimo(I), More festive(E)  زؤر بة شــاديانة.
  Festspiel(G), Festival play(E)  منايشثک کة بؤ ئاهةنگ ئامادةکرابثت.منايشة ئاهةنگ، 
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  F-fa-ut(E)  لة سـيسـتةمي سـؤصفثجدا ئاماژةية بؤ ناوي دوو نؤتة،
  .f’(F faut acutum) ، ئةويتر تؤين فا/ي تيژ f (F faut grave)يةکثکيان تؤين فا/ي گذ

 Fetura(I), Caesura(L), Tramline, Railroad tracks(E) ، گچکةوچان،فثتورا
دا دادةنرثت ئاماژةية بؤ وچانثکي زؤر کةم. لة Staffلة مؤزيکدا هثمايةکة لةسـةروو هثصي هثآلسـؤ

دا لة ناوةذاسيت سـةروبةندثکي هؤنراوةدا دادةنرثت، جا هةندثک دثذ هةن کة بةهثزن Poetryوثژة
  وازةکان جيادةکرثنةوة.لة دثذة ال}/ / {ئاسان پةييان پثدةبرثت}بةهؤي ئةم هثمايةوة{ 

 Feuer(G), Fire(E) ئاگر، ئاور
 Feuerig(G), Fiero(I), Fiery(E) ئاگرين، خوثنگةرمانة.

 .Fg کورتکراوةي وشةي فاگوت.
  Fi  يف، بةرزکردنةوةي چوارةم نؤتةي سـکثصي مثجةر ياخود حةوتةم نؤتةي سـکثصي

  .F-sharpتيژکة بريتية لة فا/ي fixed doي جثگري/Cکذؤماتيک لة تؤين دؤ
  Fiaccezza(I), Weakness(E)  ســسـيت و الوازي.

  Fiacco(I), Weak(E)  سـست، الواز.
  Fiaccamente(I), Weakly(E)  بةســسيت و الوازي.

  Fiata(I), Time(E) دةم، کات.
 Una fiata(I), Once(E),Premiére fois(F)بؤ منوونة دةوترثت دةمثک، جارثک

 Due fiata(I), Twice(E), Deux fois(F)  ثکدوو دةمانثک، دوو جارياخود 
  Fiato(I), Breath(E) هةناسة،

 .Stromenti a fiantoمةبةست لة ئامثرة هةواييةکانة کة پثيشياندةوترثن
 Fiddle(E), Fiedel(G) دةچثت، يةکةم دةرکةوتين دةگةذثتةوةRebecفيدص، بة ئامثري ذةبةک

و ئامثرة مؤزيکانة دةوترثن کة ژث و کةوان/يان هةية م. بة11م و بةرايي سـةتةي/10بؤ دوا سـةتةي/
 وةک کةمانچة و چثللؤ...هتد.

 Fidicen(L), Stringed player(E) ژةنياري ئامثرة ژثدارةکاين وةک عوود، هارپ، لريا...هتد.
 Field music(E), Feldmusik(G) مؤزيکي مةيدان، مةبةســت لة پثشــکةشــکردين بةرهةمثکي

 ةش و هةواي دةرةوة.مؤزيکيية لة ک
 Fier(F), Proud(E) شاناز، ذالةخؤ{بؤ نثرينة}.

 Fierté(F), Pride(E), Fierezza(I) شانازيي، ذالةخؤيي.
 هةندثجار ذاضةدةکرثت وةک گوزارة دةربذينثک لة ذثي ژةنني ياخود نواندنةوة.

 Fife, Swiss pipe(E) گچکةفلووت کة شــةش کوين بث کليلي لة خوارةوةي هةية،
مة و لة وآليت بةريتانيا بة هاوياري چةند ئامثرثکي ذةزمي وةک 16ئامثرثکي سـةردةماين ســةتةي/

ي ســوپايي پثيلثدراوة، ذؤژگاري ئثسـتا وةک گچکة Marchتةپص و دةهؤص هةندثک مارش
  فلووتثکي هاوچةرخ کاريپثدةکرثت.
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 Fifteenth(E) ژةنيين دةکورتثنرثت کة گوزارة لة 15maپانزةيةم، هةنثکجار بة
 ي نؤتثنراو دةکات.Pitchدوو ئؤکتاض سـةروو لة پةردة

 Fifth(E) دةنگي بؤ پثنجةمني پلةدةنگ لة سکثصي دياتؤنيک، هةروةها ميانةي دةنگثک پثنچةمني،
بةرةو Cياخود هةر تؤين/Gبةرةو ژوور بؤ تؤين/Cپثنجةمي چ سـةرةوة چ خوارةوة، بؤ منوونة تؤين/

{لةسـةر سـکثصي مثجةر}، Perfectکاين پثنجةم دةشــثت بؤ تةواو. ميانةFخوار بؤ تؤين/
 . Augemented، زثدةDiminishedگةستوو

 Fifth chord, Power chord(E) کؤردي پثنجةم،
 کة لة پلةنؤتةي ذةگ و پثنجةم پثکهاتووة. Power chordپثيشيدةوترثت کؤردي بةهثز

 Figur(G), Figure(E) فيگيور، نيگار.
درثژ}کة بة مةبةسيت جوانکاري و ثکي Themeثکة{نةوةک بابةتPhraseفراس کورتة مؤزيک

دةناسرثتةوة. لة  هةر بةو ذپاتکردنةوةيةيش لة دانراوةيةکي مؤزيکدا ذازانةوة ذةپاتدةکرثتةوة،
   .دةبةخشثتيش Motifمؤتيضپثکهاتةي مؤزيکدا هةمان ماناي 

يةکي مؤزيک کة وةک زجنريةتؤنثک هاويار فيگيور ياخود نيگار...شـثوةيةکة لة بنيادناين ذســتة
دةبثت لةتةک ميلؤديية سةرةکييةکةدا. دةشــثت بکرثت بة سـث جؤريشةوة: ميلؤديية فيگيور، 

  هارمؤنيية فيگيور، ذةزمة فيگيور. ئةمةيش منوونةيةکة لة فيگيورثکي ميلؤدي ـ هارمؤين:ـ
  
  

  Rhythmic figureذةزمة فيگيور
  
  

  Figura(I), Shape of not or ligature(E) دين سـةتةکاين ناوةذاسـتةفيگيورا، مؤزيک نؤتان
 دةکرد.Ligatureکة گوزارةي لة شثوةي نؤتة ياخود لکاندن

 Figura muta(I,L), Rest(E) پشــوو، وچان.
 Figural, Figured(E), Figuré(F), Figurato(I), Figural, Figuriert(G) نيگاراو، ذازاوة،

ية کة پارچةکاين ميلؤدي تيايدا بة نؤتةي خثراتر لة ميلؤديةکة Vocalبةشثکي دةنگيية
  دةگرثتةوة.  يشColoraturaهاوياريدةکرثن ، ئةم چةشنة هةمان ماناي ذازانةوة

 Figuration(E) نيگارندن، فيگيورثن، چةشنة جوانکاري و ذازانةوةيةکة کة ذةزم و ميلؤديةکان
  رثنةوة. بؤ شثوةي وردتر و زةخرةفثنراوتر شــيدةک

ذةزمي و ميلؤدي لة پارچة مؤزيکثکي ساکاردا دةکات، Variationsفيگيورثن، گوزارة لة فرةجؤري
  .Ornamentation، زةخرةفاندنDiminutionوةک بةکارهثناين نؤتة وردکردنةوة
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  Figured Bass, Through bass(E), Basse chiffrée(F), Basso continuo(I) باسي ذازاوة،
 Basso numerato(I), Bezifferter bass(G) ، باسي بةردةوام، باسي گوزار       باسي نيگار

ذؤصي بةشــي Bass notesکة تةنيا باس نؤتةکانMethodباسي منرثنراو{بةژمارةکراو}، مثتؤدثکة
و ميانة  Chordتيادا دةگثذن، ئةو نؤتيالنةي کة کؤردAccompaniment partهاوياريي

  }پثکةوة لةگةص باس نؤتةکاندا دةژةنرثن. Figureراون{فيگيورســةرةکييةکانيان ژمارثن
   م دةسـتيپثکراو،17سـةتةي/ کورتة هارمؤنييةکة کة لة سـةرةتاي

  بةشــثوة و  مؤزيک Unaccompaniedلة کاتثکدا کة کؤذاصي بثهاوياري
  ذةواجي هةبوو....بةرةو نةمان  شـــثوازثکي پةرةپثدراو کة تةنرابوة يةک و

 Accompaniedة هاوياريب يشSolo vocal recitativeدةنگي ســؤصؤي ذثسيتاتيض دةچوو و 
لة هةندثک  مؤزارت، باخ و ذؤسيين بةرةبةرة وةدةردةکةوت. Plain chordکؤردي سـادة

  کارنامةياندا منوونةي وايان بةئةجنامداوة.
هارمؤين يةکي بةشـثوة لةژثر نؤتةکاندا دةنووسـرثت تاکو پثکةوة مؤزيکثکي ذازاوة پارچة

  لة هةگبةي  لثبدرثن.ئةم سـيسـتةمة
  وةک Baroque(1750-1600)باذؤک 

   Soloisterهاويارييةک بؤ تاکژةنياران
  زياتر وةک پثکهاتة ذازانةوةيةکي  ياخود

  بةکاردةهثنرا.  گشيت لة دانراوة مؤزيکةکاندا
  Figured melody(E)  ميلؤدييةک لة باآلترين شـثوةي زةخرةفةيدا.

  Filar la voce(I), Filar la voix(F), To draw out the voice(E)  ةدةرةوةي دةنگهثنان
  بةرةبةرة بة يةک هةناسـة ياخود کةمکردنةوة تا بةرةو قووتدانةوةي هةناسة.

  Filo(I)  دثذثک لة پارچةمؤزيکثکدا.
  Filo di voce(I)  دثذ دثذکردين دةنگ، دثذاندين دةنگ.

  Filar la voce(I), Filar la voix(F), Draw out the voice(E)  نؤتةيةکي سـترثنراو و
  تراندين نؤتةيةک بة يةک هةناسة بةبث بةرز و نزمي.ـدرثژکردنةوةي بةبث گؤذان لة دةنگ، واتة س

  Fin(F), Fine(I), End(E)  پايان، کؤتايي، هةندثجار لة ناوةذاسيت پارچةمؤزيکثکدا دةنووسرثت
  Final(E), Finalis(L)  واتة کؤتايي نؤتةيةکيزاراوةيةکي سةتةکاين ناوةراستة، 

ي دةســگا Tonic، کؤتايي لةســةر پايةChurch modesميلؤدي لة دةســگا کصثسـةييةکان
کؤتايي ياخود کةوتنةوةوة لةســةر پلةتؤين چوارةم لة دةســــگا  .Authentic modesبنيادةکان

  کؤتاييان دثت}.Amenئامنية کة بة کان کة بريتني لةو دةسگايانPlagalالوةکيةکان{پالگاص}
  Cadence.  Final cadence, Perfect cadence(E)کادةنسي کؤتايي، بذوانة/

  Finale(I), Final section(E)  کؤتايي بةشي کارثکي فرةبةش ياخود فرةجووصةي وةک
  ئؤپثرايةک. يPassageبابةتثکي ســؤناتا و ســيمفؤين و کؤنسـثرتؤ، يان دوابةش پاســاو

  Finendo(I), Final(E)  ايي پثهاتن.کؤت
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  Finger board(E), Clavier(F), Tastiera(I), Griffbertt(G)  دةسـکة پةجنة، پةجنةدان.
ئةو دةسکةدرثژةي کة ژث/يةکاين بةسـةردا تثپةذدةبثت و پةجنةکاين لةسـةر دادةنرثت بؤ گؤذيين 

  تؤنةکان لة ئامثرةژثدارةکاندا.
  Finger holes(E)  ئامثري سـينةي ةرـلةس  fثوةي پييتـبةش کةي Sound-holeئةو کوين دةنگة

کةمانچة و خثزانةکةيدا سـازکراوة بؤئةوةي دةنگ لثوةيذا بثتة بةربيسـنت. شـوثن پةجنةي ئامثرة 
  هةواييةکان کة تؤين لثوةرا پةيدادةبثت.
  Fingering(E), Fingersatz(G)  پةجنةگثذي، پةردةگثذي، پةجنةســازي،

  ردين پةجنة لةسةر ژثيةکان و جث پةجنةي ئامثرةهةواييةکان.واتة ياريک
  Finito(I), Finished(E)  تةواوبوو.

  Finire il tuono(I)  کةمکردنةوةي دةنگهثزي نؤتةکان بةرةو کؤتايي.
  Finite canon(I) کؤتاپثهثناين پارچةيةکي کانون.

  Fino(I), Till, As far as(E) تاکو، بة دووري.
 Fino al segno(I), As far as sign(E) . تا کؤتايي هثماکة.بة دووريي هثماکة

 Fa-feint. Finto, Finta(I), Feigned(E)بذوانة/
  Grace notes.  Fioretto(I), Melodic ornaments(E)ميلؤدية زةخرةفاوةکان، بذوانة/

 Fiorito(I), Ornamented, Florid(E)  زةخرةفثنراو، گوصثنراو.
 Fioritura(I), Flowering(E)  نؤتيلةي ميلؤديةک بة نؤتيلةي خؤشـئاواز، گوآلندن، واتة گوصپژثين

م و 17کة لةبةري نؤتةکةدا ئاماژةي پثدةدرثت، لة سةتةکاين/ Trillذازانةوة وةک بةکارهثناين تريللة
 مدا لة ئؤپثراکاين ئيتاليادا وةدةرکةوت بة مةبةسـيت ديکؤراندين ميلؤدي ئؤپثراکة.18

  Fipple flute(E), Blockflöte(G)  کةتةبلوثر.
  First-ending(E)  ياخود زياترmeasureمازؤر يةکةم کؤتايي،

  ئاماژةي پثدةدرثت. کة لة کؤتايي بذگةيةکي هؤنراوةدا بثت کة بةهثماي
  First inversion(E)  3,5,7,1ببثتة  1,3,5,7، بؤ منوونة:کؤردثکي ذةگ هةصگةذاوةي يةکةم

 .Inversionبذوانة/
  F#  Fis(G), F-Sharp(E), Fa-dièse(F), Fa-diesis(I)فادثز/

  نيوپةردة تؤن بةرزتر لة تؤين سروشيت خؤي.
  Fischio(I)  فيشة، سـووت، فيکة.

  F-dur(G), F-major(E)  فادثز ـ مثجةر.
  ,Fesses(G), Fa-doppio bemolle(I), Fa-double bémol(F)  فاـ دةبص بيمؤص.

F-double flat(E) 
  First movement form(E)  ية بؤ شــثوةيةکي سـؤناتا.Alternativeناوثکي لةبري
  Fisis(G), Fa- doppio diesis(I), Fa-double dièse(F), F-double sharp(E)  فا ـ دةبص دثز.
  Fis moll(G), F-Sharp minor(E)  فادثز ـ ماينةر.
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  Fistula(L), Pipe(E)  ئامثري فلووت لة سـةتةکاين ناوةذاستدا.فيستوال، ناوي 
  Five notes chord(E)  ردة پثنج نؤتةکان.کؤ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Five- three Chord(E)  کؤردي پثنج ـ سـث،
، ذةگي مثجةر کؤردثکي باوي Rootئةو نؤتةي بناخةي کؤردثکي لةسةر دابنرثت پثـيدةوترثت ذةگ

  .C...بريتية لة تؤين دؤ/C-E-Gلة شـثوةي five-three chordسث کؤرد–پثننج 
  Fixed-do(E)  يـشي پثدةوترثتTonic Sol-faفا/ -پايةي سـؤصسـيسـتةمثکة کة 

  وة بناخةي دادةنرثن. Dohگشت سـکثصةمؤزيکيةکان لةسـةر نؤتةي دؤ/
  Fixed Pitch(E)  لوولة دةنگيةکاين لة پةردةي چةسـپاو

  ئؤرگن و ژثيةکاين پيانو کة مةوداي دةنگةکان تياياندا نةگؤذن.
  Fixed syllables(E)  ةکان دةگرثتةوة.سـيالب، بذگةدةنگي چةسـپاو کة نؤت

  Flag(E)  نؤتةي کذؤش و دةبص کذؤش و...هتد.
  .Flageot.  Flag کورتکةوشةي ئامثري فالجيوت

  Flageolet(E,F),Flageolett(G), Flagioletta(I)  کةتة يولثت، ئامثرثکي هةوايية بةفالج
  تةوةية بؤ داناين پةجنةگةورة.شةش کونة تؤين لة خوارةوةي هةية کة دواين لة پشباآلبان دةچثت.

  Flam(E)  تةپص لثدان بة دوو دار، يةکثکيان بةدةنگي دم و ئةيتريان بة دةنگي تک.
  .Fl  لة نووسراوثکي هارمؤنيدا. ةFluteکورتةوشةي ئامثري فلووت

  Flamenco(S)  ،نکؤفالمث
  زؤر باوة. اسـةمايةکي مؤزيکستراين قةرةچةکاين ئيسپانياية کة ئثستا لة سـةرانسةري وآلتد

  Flat(E), Bémol(F), Bémolle(I)  پانؤک، بيمؤص.
  Flat chord(E)  کؤردي پان، کؤردثک کة هةر نؤتةي لةيةک کاتدا بژةنرثت.

  Flatter(F), To caress(E)  سـؤز پيشاندان.
  Flatter la corde(F), To caress the string(E)  بة نةرمي و ناسکي ژث/يةکان لثبدرثت،
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  Flatterzunge(G), Flutter tonguing(E)  ثرة فووپياکةرةکاندا پرژة هةوا بة زمانلة ژةنيين ئام
  بةکاردةهثنرثت بةتايبةيت لة ژةنيين نؤتة خثراکاندا.

  Flautando, Flautato(I), Fluting(E), Flûté(F)  فلووتاندن،
رةکةواين ياخود الساييکردنةوةي دةنگي فلووت بة ئامثري کةمانچة ئةويش بة نزيکردنةوةي سـة

  کةيةوة{دوورکةوتنةوة لة پردةکةي}.Finger boardکةمانچةکة بة دةسکةپةجنة
  Flautino(I), Sopranino recorder, small flute(E)  گچکة فلووت.

  Flauto(I), Flute(E), Flöte, Fluit(G), Flûte(F), Fluta(L)  ئامثري فلووت.
  Flautone(I), Altflöte(G), Flûte alto(F), Bass flute(E)  فالوتؤن، فلووت ئاصتؤ.

  Flauto piccolo(I)  فلووت پيککؤلؤ کة ئؤکتاضثک لة فلوويت ئاسايي بةرزترة.
  Flauto traverso, Flauto tedesco(I), Querflöte(G), Flûte traversiére(F)  فلووتة تراضثرسؤ،

وة وةک ئامثرثکي 17جؤرة کةتة فلووتثکي سةردةمانثکي دثرينة، بةآلم لة دواي سةتةکاين دواي/
ئؤرکثستراصي خاسکاري تياداکرا و گةياندراية ئةو ئاسـتةي کة هةندثک لة مؤزيکزاناين وةک 

  لة شــاکارةکانياندا بةکاريبهثنن.Bachو باخ Handelهاندص
  Flebile(I), Mournful(E)  سـووگة و پرســة ، گرية و زارئامثز.

  FlebilmenteI), Mournfully(E)  سـووگ و پرسةيي.
  Flehend(G), Entreating(E)  پاذانةوة.

  Flessibile(I), Flexible(E)  بســاز، گوجناو، بسـازثت لةگةص لة هةموو بارثکدا.
  Flessibilità(I), Flexibility(E)  ســازاوثيت.

  Flexa(L)  ئاماژةية بؤ دةنگي باآل و پايني لة          فلثکسـا، هثماي دوو نؤتةيي بة هثماي
کة لة سـةردةمي خؤيدا ئاوازة Neumenتة نووسـيين کؤن ناسـراو بة نووسـيين نيومةنسـيسـتةمي نؤ

  گريکؤريةکاين پث نووسـراوةتةوة.
  Flexa resupina(L)  هثماي ذةوشي نووسـيين سـث نؤتةيي بة

  باآل_ پايني_ باآل. گوزارةية لة دةنگي
  Flexion(G), Inflection(E)  گؤذين لة پلةي دةنگةوارةکان.

  Flicking(E)  ،رةيةکي زؤر خثرا و سـووک کة جؤرة تةکنيکثکي تايبةتة بة ئامثري باسـسـووننةگ
  کاتثک کة لة دةنگةوارثکي نزمدا دةژةنرثت.

  وةک لةم منوونةيةدا
  Fließend(G), Flowing(E)  ذؤيني، ذؤوةند.

  Fließender(G), More flowing(E)  ذؤوةندتر.
  Flicorno(I), Flügelhorn(G)  اري جياواز هةية،ئامثرثکي هةوايية کة بة چةند دةنگةو

  لةوانةيش:ـ 
فةذةنسايي  بة کة E-flatمي ـ بيمؤص/ يSoprano flügelhornهؤذنسـؤپرانؤ فلووگص  .1

  ي پثدةوترثت.  Petit bugleگچکة شــةيپوور
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 .B-flatي سـي ـ بيمؤص/Alto flügelhornئاصتؤ فلووگص هؤذن .2
 Alto، ئاصتؤ فلووگص هؤذنE-flatي مي ـ بيمؤص/Tenor flügelhornتينؤر فلووگص هؤذن .3

flügelhorn/ي مي بيمؤصE-flat. 
  Flip(E)  ، لثداين ژث بة سةري پةجنة وةک لة ژةنيين ســاز و تةمبوور ونةقرة، نةگرةفينتگ، 

  پيانؤ و مانةنديان.
  Florid counterpoint(E)  گوصينة کؤنتراپونت، کؤنتراپونيت ذازاوة.

لة پثنج پارچةي جياجيا پثکهاتووة و پاشان  Strict counterpointونيت دروسـتسـيسـتةمي کؤنتراپ
  پاراوي هةمووان لة پثنجةمني پارچةدا بةشـثوةيةکي ذازاوة و درةخشاو کؤتاي پثدثت.

  Flottant(F), Floating(E)  شــةپؤلثن،
  .لة ژنيين کةمانچةدا Undulatingشـةپؤيلبةشـثوةيةکي مةبةست لة جووصةي کةوانة 

  ,Fanfare(E,F) Flourish(E)  تذومپثت، ديکؤراندين فيگيورثکي مؤزيکايي.ذازانةوة بة 
  Flötenbass(G), Flûte d’ Amour(F), Bassflute(E)  باس ـ فلووت.

  Fluido(I), Fluid(E), Flössig(G)  شـلذةو.
  Flute(E), Flûte(F), Flöte(G)  فلووت، ئامثرثکي هةوايي بث ذيشـةية.

  Flute stops, Flute pipes(E)  ووتيةکاين ئؤرگن، لة دوو کؤمةصة لوولة پثکهاتووة،لوولةدةنگ فل
  .Close pipesو ئةويتريان لوولةبةستراوةکانOpen pipesيةکثکيان لوولةدةنگ کراوةکان

 Flutist, Flautist(E), Flûtiste(F) فلووتــژةن.
 Flutpiano(E) نايـپوور، فلووتپيانؤ.

 Trilling. Flutter tonguing(E)خثرايي بة ئامثرة هةواييةکان وةک تريلالندنزمان لةرينةوة زؤر بة
 

  Flûte à bec(F), Flauto a becco(I), Beak flute, Recorder(E)  فلوويت نووکدار،
 جؤرة فلووتثکي زؤر کؤين ئينگليزيية.

  Flûte à cheminée(F), Cheminey flute(E)  جؤرثکة لة لوولةدةنگ فلووتيةکي ئؤرگن
  کة دةنگثکي گذي هارمؤين دةدات.

  Flûte d’ Amour(F), Bass flute(E)  داية.Aئةضينةفلووت کة لة دةنگةواري ال/
  Flûte á bec.  Flûte douce(F) بذوانة/

 Transverse flute. Flûte traversière(F)فلوويت ئاسؤيي/
 Flûtiau(F), Pipe(E) لوولک، بؤري.

  Flüchtig(G), Fleet, Agile(E)  سـووکة جووصة، خثرادةرپةذين.
 Flügel(G), Grand piano(E)  پيانؤي گةورة.

 Foco(I), Force and speed(E) توند و خثرا.
 Fois(F), Time(E) دةم، کات.

 Folge(G), Succession, Series, Continuation(E) زجنرية، يةکبةدوايةک.
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 Folgen(G), To follow(E) بةدوايدا، لةدوو.
 Folklore(E) نةرثيت ميللي. ئاکار و ميللي، فؤصکلؤر،

 Folk music(E) مؤزيکي ميللي کة ستران و ســةما دةگرثتةوة.
 Folk song(E) سـتراين ميللي.
 Fondamental(E,F), Fondamentale(I), Root(E) بنةذةت، ذةگ.

 Foot, Metre(E), Fuss(G) کثش، پث، يةکةي پثوانةي ذةزم لة هةصبةست و پةردةي مؤزيکـدا،
  وةک زاراوةيةک...چةند چةمکثک دةگرثتةخؤ:ـ

  يةکدا.Stanza. ژمارةي دثذةکان لة بذگة هؤنراوة1
  لة دثذدا. } ــــو تةخت{تا}  تاس{تن}  {کانSyllable. ژمارةي حوجنة2
  . ذثخستين بذي حوجنةکان و پثداگرتنيان بؤ دياريکردنيان لة بذگةکاندا.3

  ئةو کثوة لةبن{ئةو/ کث/ وة/  لة/  بن}     }هةص/ کة/ ينخوا /ية/ {وةک دةصثـت: خواية هةصکةين
  تن تا| تا  تا  تن   تن تا| تن تا  تا

  ـــ   |     ـــ      ـــ |   ـــ
  بةصکة دةرکةوث{بةص/کة/دةر/کة/وث}      نوري چاوي من{نو/ري/ چا/ وي/  من}

فرؤزةکردين ئاسيت دةنگثک کة زاراوةيةکة بةکاردةهثنرثت بؤ Pitchهةروةکو ئاشکراية کة پةردة
ئةمةيش لة بذثکي مؤزيکدا لةذووي ذةزمةوة پثويسيت بة شيکردنةوةي هةية بؤ ذاگرتين کثش لة 
دثذثکدا، ئةم دثذةيش کة شـيدةکرثتةوة پثويسيت بة حوجنةکردن{سيالبکردن} هةية واتة پثويسيت 

بةستدا. بؤ ئةم مةبةستة دةشثت بة بذگاندين نؤتةکان هةية تاکو بتوانرثت هاوکثش بثت لةگةص هةص
  خبرثتة ژثر ذکثفي پثوانةي بذگةوة ئةويش بة کردين بة دوو بةشةوة:ـ Vocalگؤ{ضؤکاص}

}، واتة کؤتايي بة پيتة دةنگييةکان بثت وةک: سث، يب، دا، Open vocal. ضؤکاصي کراوة{گؤگوشاد 1
  ئاماژةي پثدةدرثت.  بؤ، جو...ئةمانة بة هثماي کورت تا/ 

}کة کؤتايي بة پيتة بثدةنگييةکان دثت و بة هثماي Consonant vocalکاصي داخراو{گؤبةستة. ضؤ2
  ئاماژةي پثدةدرثت. وةک: دذ، تن، دين، خان.... .  ــــ درثژ تن/

  هةر بؤ ئةم مةبةستةيش دةشثت ئةم بذگانة{سيالب}لة چةند پث/يةکدا بپؤلثنرثن:ـ
باردا خؤي بنوثنثت:ـ : دةشثت لة چوار Disyllablesپثــي دوو بذگة .1

  ـــ  ـــ     درثژ ـ درثژ     ـــ   ـ درثژ کورت
       ـ کؤرت کورت     ـــ درثژ ـ کورت

 : دةشثت لة هةشت باردا خؤي بنوثنثت:ـTrisyllablesپثــث سـث بذگة .2
    ـــ     درثژ ـ کورت کورت ـ   ــــ   ــــ    ـ درثژـ درثژ کورت

        ت ـ کؤرتکور کورت ـ   ــــ   ــــ  ــــ  ـ درثژدرثژ ـ درثژ
  ــــ      ـ درثژ کورت ـ کورت  ــــ   ــــ   ـ درثژـ درثژ کورت
     ــــ  ت ـ کؤرتوردرثژ ـ ک   ــــ   ــــ  ــــ  ـ درثژ درثژـ  درثژ
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  وةها.: دةشثت لة شانزة باردا خؤي بنوثنثت....وةهةرTetra syllablesپثـي چوار بذگة .3
هةندثجار لة بذگةي هةصبةســتةکةدا ياخود پةردةي ذسـتة مؤزيکيةکةدا پثويســت بة 

  ئاماژةي پثدةدرثت.  لةسـةر درثژةهثما  /دةکات کة بة هثماي هثصثکي الر Accentپثداگرتن
    Gravis(Gr),Ponderous(L), Heavy(E)ئةم هثماية پثيدةوترثت سـةنگني

 Ascending appoggiatura. Forefall(E)هةصبةزيوةپثشکةوتة، ئاپؤجياتؤرايةکي 
 .Descending Appogiaturaکة پثچةوانةي ئاپؤجياتؤراي دابةزيوة

 Form(E) .دةبثتةوة، داهثنراوثکي مؤزکييةContent، پثچةوانةي ناوةذؤکشثووگ، فؤرم
: سؤناتا، زاراوةيةکة گوزارة لة زؤر جؤر و چةشــين چةندين پارچةمؤزيکييةکان دةکات لةوانةيش

يية لة هونةري مؤزيکـدا کة Logicفيوگة، سـيمفؤين، کؤنسـثرتؤ..... . جؤرة واژةيةکـي زارشــت
وةک واذسـک و کةرةسـةيةکي خاو لة مؤزيک و سـتران و سـةماي ميللـي لة ئاوازة 

ةو داوةتةوة. ئةم جؤرة گوزارةية بةرةبةرة پةرةيپثدرا و خراية ئ کاندا ذةنگيPlainsongةدةنگفرة
چثوةيةي کة بؤ منوونة کاتثک مؤزيکسازثک چةشنثکي وةک سـؤناتا ياخود ســيمفؤين دةهثنثتةبةر، 
دةبثت خؤي بةو ذثسا و پثداويستية هونةري و تةکنيکانةوة پابةندبکات کة لة داذشتين سـؤناتا ياخود 

کييةکاندا سيمفؤين/دا پةيذةودةکرثن. لة هونةري مؤزيکي کورديدا زياتر لة بواري دةسگامؤزي
دةهثنرثتة سـةر زار و وا لثکدةدرثتةوة، بؤ منوونة:بةييت الوک، حةيران....کة بة شــثوة دابنرثن 

 گوزارة لة لثذشــتةي دةســگامؤزيکييةکي ســةرةکي بکات.
 Forme de sonata(F), Sonata form(E) سـؤناتا شثوة.

 Forme du mode mineur(F) زاراوةي مينؤر سـکثصي سروشت لة سـةردةمانثکي زؤر کؤندا.
 Formation(F), Group, Band(E) گروپ، باند.

 Formare il tuono(I) شـثوةتؤنثکي بثزار بة گوث.
 Formule mélodique(F) Melodic form(E) شـثواز ميلؤدي، دةنگي بةدوايةک.

 f . Fort(G), Forte(I), Strong(E)، بةهثز، توند بةرةوپثش
 .Forte. Fماناي"بةهثز"، بذوانةهثماي کورتکراوةية بؤ 

 .Fortissimo. Ffهثماي کورتکراوةية بؤ ماناي"زؤربةهثز"، بذوانة
 .Fortississimo. Fffهثماي کورتکراوةية بؤ ماناي"زؤر زؤر بةهثز"، بذوانة

 .Fortissississimo. Ffffهثماي کورتکراوةية بؤ ماناي"زؤر زؤر زؤر بةهثز"، بذوانة
 .Fortississississimo. Fffffماناي"يةجگار زؤر بةهثز". بذوانة هثماي کورتکراوةية بؤ

 Fortemente(I), Strongly(E) بةشـثوةيةکي بةهثز.
 fp. Forte piano(I)بةهثز و يةکسةر بة نةرمونياين 
 Forte possibile(I) بة دةنگثکي بةهثز تا بتوانرثت.

 Fortezza(I) بذسـت و توانا.
 Fortfahren(G), To go forward(E) بةرةوپثشةوة چوون.

 Forza(I), Force,Vigour(E) هثز، زؤر، توند.
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 fz sf,sfz. Forzando, Esforzando (I), Strongly accented, Forcing(E)جةختکردين بةهثز
 Forzar la voce(I), Forcing the voice(E) زؤرکردن لة دةنگ.

 Frozare(I), Stronger(E) بةزؤرتر، بةهثزتر.
 Forz.. Frozato(I), Forced(E)، بةهثزکراو کة دةکورتثنرثت بة/بةزؤرکراو

 Fouette(F) جووصةقامچي بة الق لة سـةماي باللثت/دا کة بريتية لة بازدان و گةذانةوة.
 Fougeux(F), Imeptuous(E) بثپةروا، سةرکثش.

 Four-beat(E) چوارلثدان،
 د و يةکسان دةکات لة مؤزيکي جازدا.تونبةشـثوةيةکي گوزارة لة  ذةزميين چوار لثداين باس 

 Four-foot pitch(E) دةنگيان بة چوارـ پث پيانؤ، پةردةي دةستةيةک لة ئامثرة ژةثدارةکان کة
 Eight-foot pitchبةرزترن. لوولةداخراوةکاين ئؤرگين هةشت پثـيي/ ئؤکتاضثک لة پيانؤي ستاندةرد

 بةرزترة ک لة دةنگي سـتاندةرکتاضثکة بة ئؤ Four-foot pitchلة پةردةي چوار پثـييدا/
 Four-hand piano music(E) پيانؤ ژةنيين جواردةسيت کة دوو ژةنيار پثکةوة پثيهةصدةسنت.

 Fourniture(F), Mixture stop(E) ي کصثسـةدا.Organلوولةداخراوثکي تثکةصة لة ئؤرگن 
  .Mixture stopsبذوانة/

 Four notes chord(E) کؤردي چوار نؤتة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Fourteenth(E)  چواردةيةم، ميانةيةکي پثکهاتوو لة ئؤکتاضثک و حةوتةم.
  Fourth(E)  چوارةم، چوارةمني دةنگ لة ســکثصي دياتؤنيکدا،

بةرةو ژوور Cوة چ بؤ سةرةوة چ بؤ خوارةوة. بؤ منوونة:ـ تؤين/Tonicچوارةمني ميانة لة نؤتةي پاية
کانيشي دةشثت ببثتة Interval. ميانةGو خوار بؤ تؤين/يةوة بةرةCياخود لة تؤين/ Fبؤ تؤين/
  .Augmented، زثدةکراوDiminished، کورتکردنةوةPerfectميانةتةواو

  Frappé(F), Struck(E)  لثدان.
  Frapper(F)To strike(E)  لثـبدات.

  Fraseggiare(I), To phrase(E)  گوزارةبکات، بذسـتثنثت{بـبثتة ذستةيةکي مؤزيکايي}.
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  Fraseggio(I), Phrasing(E)  ن{کردن بة ذستة}.ذسـتاند
  Frauenchor(I), Women`s choir(E)  دةسـتة کؤرسي ژنان.

  Freddo(I), Froid(F), Cold(E)  سـارد و سـذ.
  Freddamente(I), Froidement(G), Coldly(E)  بة سـاردي.
  Freddeza(I), Coldness(E)  سـاردبوون.

  Fredon(F), Trill(E)  تريللة.
  Fredonner(F), To hum(E)  ردن، زةمزةمةکردن.گمةک

  Free(E), Frei, Freie(G)  ذةها، ئازاد.
  Free canon , Free fugue(E)  ئازادةکانون، ئازادة فيوگة،

 ا و چثوةي کانون و فيوگة.ـرةها کانون. پارچةکانون کة ئةوةندة گوث نادرثتة ذثس
  Free note, Nonharmonic note(E)  ونزيکدةبثتةوة Leapingنؤتةي ناهارمؤين کة بة بازدان

  هةر بة بازدانيش دووردةکةوثتةوة.
  French violin clef(E), Sol-Clef(F)  کليلي سـؤص بؤ ئامثري کةمانچة بة

  سـيسـتةمي فةذةنسـايي.
  French horn(E), Cor(F), Horn(G), Corno(I)  هؤذين فةذةنسايي.

  French sixth chord(E)  کؤردي شـةشـةمي فةذةنسـايي
مثجةري سـثيةم،زثدةي چوارةم و زثدةي شـةشـةم، هةندثجار پثـيـشيدةوترثت  لة کة پثکهاتووة

  .Augmented six four three chordزثدةکؤردي شةش ـ چوار ـ سـث
  Frenetico(I), Frenzied(E)  دصپةرثشان.

  Frequency(E),Fréquence(F)  ژماردين لةرينةوة لة فريکوثنســي،
يش  Hzو هثماي/ Hertzکة يةکةي پثوانةي بة هثرتزVibrations per secondچـرکةيةدا

  .One vibration per secondلة يةک لةرة لة چرکةيةکدا کورتکراوةيةيت، يةک هثرتز بريتية
  Fresco(I), Fresh(E), Frisch(G)  تازة، بة گيانثکي بژثو.

  Fret(E), Bund(G)  ةرکة لةسـ کةمة، بةرزةهثص، پةردة، ئةو مةودا هثصة ئاســؤيانةي
دةسـتةکي ئامثرة ژثدارةکاندا کةمثک بةرزبؤتةوة و پةجنةي لةسةر دادةنرثت بؤ ديايکردين 

  پةردةکان. گيتار، عوود، سـاز، تار، باجنؤ.... .لةو ئامثرانةن کة ئةم بةرزةهثآلنةيان تثداية.
  Fretta, Furia(I), Haste(E)  هةصةداوان، فرتةذةوي.

  Frettolosamente, Frettevole (I), Hurried(E)  بة هةصةداوان.
  Freude(G), Joy(E), Consolazione(I)  شـاد.

  Freudig(G), Joyfull(E)  پذشـاد.
  Frog, Nut(E), Frosch(G)  پاژنةي کةوان، ئةو سـةرة کةوانةي کة ياصةکةي پثـتوند دةکرثت.

  Fröhlich(G), Joyous, Happy(E), Allegro(I)  خؤشي، بةذةزمثي شـادي.
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  Frottola(I)  ئيتالياييةميللي / سـتراينStrophicپارچة هؤنراوةيةکي فرؤتؤلال،
، ئةم شثوازة بةبث ئامثري مؤزيک کي دةگثذثتةةرـبؤ چةند دةنگثک کة ميلؤدييةکة تثدا ذؤصثکي س

  و بؤرةپياواندا. کؤذي خانةدان لةنثو ةکة تايبةتبوو1500سـاآليندةماين سـةردةگةذثتةوة بؤ 
  Früher(G), Earlier, previous(E)  پثشتر. زووتر،

  Frühlingslied(G), Spring song(E)  بةهارةسـتران.
  F-Schüssel(G), F-Clef, Bass Clef(E)  کليلي/فا، کليلي باس.

  
  flight،  Fuga(I,L,S), Fuge(G), Fugue(E,F) کة ماناي فذين ذيشةواژةيةکي التينييةفيوگة، 
م 15چةشـنة کانونثکة دةگةذثتةوة بؤ سةتةي/ .ثتةگةيةندFleeingدةربازبوون، Run awayهةآلتن

   .کردووة}Canonگوزارةي لة کانونFugaمدا واژةي16م و 15لة ســـةتةکاين/.م{17و 
ــت و هاوکؤکدا کة لة پثکهاتةيةکة لة چةشنثکي دروسزانييدا...مؤزيکوةک زاراوةيةکي هونةري لة 

وة دةردةکةوثت و بة بةشثکيتر بةرسـض Partةهؤي بةشـثکذشــتةيةک ب اکانيدا تثيداــچثوةي ذثس
پونتاصي/ية بؤ دوو دةنگ ياخود اراتةيةکي کؤنتپثکه {وةآلم}دةدرثتةوة. دةشثت وةها ذاضةبکرثت کة

بة  کةThemeامدا کة پثيدةوترثت تثي مؤزيکـلة بريؤکةيةک ةبنياتنراو بةشـثکيزياتر، ياخود چةند 
بة هاتنةناوةوةي هةريةک لةو دةنگانة لة  ئةويش دةکرثتةوةImitationاييـالس دوابةدوايةکتر

  . بةشةکانةوةبةرةو گؤذانکاري بذوات لة ذثي ئينجا پثکردندا و ـدةس
. دووةم Subjectپثيدةوترثت ذشتةTonic-keyلة کليلي تؤنيکدا ي هةر دةنگثکدةسپثکسـةرةتا

چةشـنة ضة ـةگةر ئةم بةرس. ئAnswerضـبةرسپثيدةوترثت  Dominantزاصداپلةي پثک لة ـدةس
هةصثنجرابثت}ئةوا دةبثتة  ذاضةوةـ{واتة نؤتةي زاص لة نؤتةي بةرسييةکي بةخؤوة گرتتةواو
بؤ Modifiedگؤذدراض تاذادةيةک ـخؤ ئةگةر بةرست. ـت و دروسـضثکي ذاسـبةرس

  .Tonal answer تؤناصي ضـرسةئةوا پثيدةوترثت ب يةکي پارثزراوTonalityتؤناصييت
 تومخة جؤرةذةوشـيان وةدةرکةوت...هةر دةنگثک  ضـو بةرس Subjectةي ذشتةئةوـپاش
. Countersubjectذشـتةپثيدةوترثت ذووبة کة  لةخؤ دةگرثت Thematic elementاييتيم

ي يةکةم دادةنرثت پثيدةوترثت ـبة بةشکة  ســةرةتاي دةسـپثکي هةر دةنگثکي پثکهاتوويـش
ةوة و بة دةردةکةوثت کةتةـهاتنةناوةوةکان ذشاو. ئينجا بة فيوگةيةکي تةوExpositionةةنگــپثش

ئثپيسـؤدة:ـ پارچةيةکي تراژيديايية کة {Conterpuntal episodesؤدةکانـئثپيسکؤنتراپونتاصة 
يش بة جياجيادةکرثنةوة و بابةتةکة}دةئاخنرثتة نثوان دوو کؤذاص ياخود زياترةوة

....هاوکاري لةگةصدا Inversionذاوييهةصگي ،Diminutionي، گةستوويAugmentationزثدةکاريي
ةکثکةبووة لةو کةصة يJ.S.Bachيباستيان باخناوبانگ يؤهان سي بة. مؤزيکسازدةکرثت

  دوو جؤر فيوگة هةية:ـبةگشيت.... لةم بوارةداهونةرمةندانةي دةستثکي باآلي هةبووة 
 Exactکي تةواو...کة بةرســض تيايدا بريتية لة ترانسپؤزةيةReal fugueفيوگةي ذاست .1

transposition لة ذشـتةSubject. 
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...کة بةرســض تيايدا بريتية لة الســاييکردنةوةي بابةت بة Tonal fugueفيوگةي تؤناصي .2
 مةبةســيت هثشــتنةوةي لة هةمان کليلدا.

  Fuga ad octavam(L), A fuga at the octave(E)  فيوگة لة ميانةي ئؤکتاضثکدا.
  Fuga ad quintam(L)  جةمدا.فيوگة لة ميانةي پثن

  Fuga authentica(L)  دا.Ascending subjectفيوگةي بنياد لة بابةتثکي هةصبةزيو
  Fuga canonica, Fuga totalis(L),Fuga in consequenza(I), A canon(E)  فيوگة کانون.

  Fuga composita(L)  فيوگةي بابةتثک بة پلة بةئةجنامبدرثت نةوةک بة بازدان.
  Fuga contraria(L)  ک کة بةرسض السـايي بابةت بکاتةوة بة جووصةيةکي پثچةوانة.فيوگةية

  Fuga doppia(I), Double fugue(E)  دةبص فيوگة، فيوگةيةکي دوو بابةت ئامثز.
  Fuga irregularis(L), Irregular fugue(E)  فيوگةي ناذثک.

 Fuga libera(L)  ئازادي لة ئامثزگرتبثت. ثکيEpisodeفيوگةيةک چةند ئثپيســؤد
  Augmentation،  Fuga mixa(L)تثکةصة فيوگةيةک کة چةند بةرســضثکي جياي بة زثدةکردن

  تيادابثت. ي ... هتدContrary motion، بة جووصةي پثچةوانةDiminutionبة کةمکردن
  Fuga per augmentationem(L)  فيوگةيةک کة بةرسـضثکي جووصةزثدةکراوي هةبثت.

  Fuga per diminutionem(L)  ي هةبثت.ضثکي جووصةگةستوووگةيةک کة بةرسـفي
  Fuga per motum contrarium(L)  فيوگةيةک کة بةرسـضثکي جووصةپثچةوانةي هةبثت.
  Descending fugue.  Fuga plagalis(L)فيوگةي الوةکي{پالگاص}، فيوگةيةکي بابةت دابةزيو

  Fuga regularis, Fuga propria(L), Regular fugue(E)  فيوگةيةکي ذثک.
  Fuga reditta(I)  فيوگةيةک کة دوو بةش ياخود زياتري لة ناوةذاستدا ياخود

  بةئةجنام بدرثت.Canonicallyلة کؤتاييدا بةشـثوةيةکي کانوين
  Fuga retrograda(L)  يRetrograde motionگةذاوة فيوگةيةک کة بةرسـضةکةي بة جووصةي

  بة ئةجنامبدرثت.
  Fuga retrograda per motum contrarium(L)  هةردوو ةفيوگةيةک کة بةرسـضةکةي ب

  جووصةي گةذاوة و پثچةوانة ئةجنامبدرثت.
  Fuga ricercata(I), Elaborate fugue(E)  لة کانونثکي فيوگةيةکي ئاوثزاو

  ، السـايي بة جووصةي زثدةکردن، کةمکردن، پثچةوانة و گةذاوة.Canonic imitationالســايي
  Fuga libera.  Fuga sciolta(I), Fuga soluta(L)بذوانة/

  Fughetta(I) Short fugue(E)  کورتة فيوگة.
  Fuging tune(E)  بة فيوگةکردين ئاوازثک، ئاوازثک لةسـةر فيوگة بناخة ببةستثت.

  Fugitive(F)  ةوة هاتووة کة ئةميش لةFugitifپةذواز، فيوگيتيض، لة فةذةنسـايي
دةگةيةنثت. بة Run awayجراوة کة ماناي تةواوي هةآلتنالتينييةوة هةصثنFugitivusفيوگيتيضؤس

  .پثدةوترثت يPheugienزواين يؤناين/يش فيوگني
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  Fugato(I)  لة چةشـنثکي ک دةکاتي پارچة دانراوةيةDescribeفرؤزة فيوگاتؤ،
ةبثت. زؤر لة ئؤپثرا و کؤمثک ئؤپثراکان لةم فيوگة ن بةآلم لة ذاستيدا دا بثتFugal styleفيوگاصي

  شنةيان تثداية.چة
  Aria fugata.  Fugata(I) بذوانة/

  Fugio(I), Flee, Escape(E)  هةصدثت.
  Fugue, Free(E)  ذةها فيوگة، ئازاد لة گشت ذثسـا و قانونيکي فيوگة.

  Fugue, Perpetual(E)  فيوگةي بةردةوامي، کانوين بثکؤتايي.
  Fugue, Simple(E)  سـادة فيوگة، فيوگةيةکي يةک ذشتةدار.

  Fugue, Strict(E)  ـتة فيوگة، لةسـةر ياسـا و ذيسـاکاين فيوگة دانرابثت.دروس
  Führend(G), Leading(E)  ذثنمايي، پثشـةوايي.

  Führer(G), Subject of a fugue(E)  فيوگة، بابةتثکي فيوگة. ذشتةيةکي
  Fulgente(I)  درةخشاو.

  Fulgidezza(I)  درةخشـاندن.
  Fulgido(I)  درةخشـان.

  Full(E)  ةواو.پذ، کؤردي ت
  Full-close, Perfect cadence(E)  پذة کادةنـس، دروسـتة کادةنـس، کادةنـسي تةواو.

  Full orchestra(E)  ئؤرکثستراي تةواو کة گشت ئامثرة هةوايي و ژثدارةکاين تثداية.
  Score(E) Full  سـکؤر، تثنووسثک نؤتةي هةموو دةنگ و ئامثرة مؤزيکيةکاين تثدابثت.

  Full trichord(E)  ةواو،سـثکؤردةي ت
  دا.Pianoforteلة پيانؤفؤريت}جگة لة نزمترين تؤن{لثداين سـث ژث بؤ هةر تؤنثک
  Fulmine(I)  خثرايي چاوتروکان، بروسـکة.

  Fulmineo(I)  ناگةهان، چاوةنواذنةکراو.
  Function(E)  و تؤنةکان لةکؤردثکدا کارمنا، ذةوتثک کة تثيدا کؤردةکان

  بةرةو کؤردثکيترذثنمايي جووصة بکات 
  ,Functional harmony(E), Armonia funzionale(I)  هارمؤين کارا

Étude des functions(F), Funktionslehre(G)  
  سـيسـتةمثکي هارمؤين شيکاريية لةسةر بريؤکةي کليلي دياريکراو بناخةي بةسـتووة کة تثيدا. 

  سـث کؤردة کاراي جياوازي هةية:ـ 
  ... بة بناخةي کؤرد و يةکةم نؤتةي سـکثص دادةنرثت.Tماي/بة هث Tonic. پايةتؤن1
  ...بة چوارةم نؤتةي کؤرد دادةنرثت.Sبة هثماي/ Subdominant. ژثرزاص2
  ...بة پثنجةم نؤتةي کؤرد دادةدنرثت.D...بة هثماي/Dominant. زاص3

   Variantئةوانيتر کة هةن بة گؤذاوي
  دادةنرثن. Base chordsبنة کؤردةکان
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  Fundamental(E)  يةکداHarmonic serier، يةکةم ياخود نزمترين نؤتة لة ذةچةهارمؤينبنچينة
  Fundamental bass, Root note of chord(E)  ذةگةنؤتةي کؤرد.

  Fundamental chord(E)  بنچينة کؤرد، کؤردثک کة نزمترين نؤتةي ذةگةکةي بثت.
  Fundamental discord(E)  بووين مةبةسـت لة بنچينةي ناسـاز،

} لةگةص خودي خؤيدا، کؤردةکاين نؤيةم و Seventhکؤردثکة{وةک کؤردثکي ئاسايي حةوتةم
  يانزةيةم و سـيانزةيةم....چةند منوونةيةکي ئةم جؤرةن.

  Fundamental key(E)  کليلي بنچينة.
  Fundamental notes(E)  بنچينة نؤتةي هةر کؤردثک.

  Fundamental tones(E)  تؤنة بنچينةييةکان، کة ئةمانة دةگرثتةوة:ـ
  .Subdominant،   الزاص{ژثرزاص}Dominant،   زاصTonicپاية

  Funébre(F), Funebre(I), Funeral(E)  ذةزمي چةمةري کة کثشثکي سـةنگيين هةية.
  Fünf(G), Five(E)  پثنج.

  Fünf stimmig(G), Five voices(E)  پثنج دةنگ.
  Fucco(I), Force and speed(E)  توند و خثرا.

  Für(G)  بةر، بؤ.لة
  Furente(I)  توند و خةشـمگني.

  Furia(I), Fury(E)  بة گيانيکي تووذة و تؤصةوة.
  Furibondo, Furioso(I), Furiously(E)  بة تووذةيي.

  Furiosomente(I), Furious(E)  تووذة.
  Furniture stop, Mixture stop(E)  لوولةدةنگيةکاين ئؤرگن کة بة دياپازؤن دةچثت.

  Furore(I), Enthusiastic, Fury(E)  جؤش.  کی توند. به تووذةييه
  Whole note.  Fusa(L), Quaver(E)ي نؤتةي تةواو8/1فيوزة، کذؤش، 

  م.14هثمايةکة دةگةذثتةوة بؤ سةتةي/
  Fusella(L), Demisemiquaver(E)  ي نؤتةي تةواو.32/1فيوزثلال، ســثپلةکذؤش، 

  Fusellala(L), Hemidemisemiquaver(E)  ي تةواو.ي نؤتة64/1فيوسـثلالال، چوارپلةکذؤش، 
 Fût de batterie(F), Tom-tom Drum(E)  تةپصي توم ـ توم.

 
 
 
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------ 
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G 
 
  
 

  مؤزيک....هةميشة لة باخةکانداية، بني    
 بةآلم دةبثت دآلمنان ئارام بثت تاکو بيبيستني.. .         ميين ئامؤنث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  So،  G(E,G), Sol(F,I)، ياخود سـؤ/سـؤص گ لة سـکثصي دياتؤنثک.سـؤص، پثنجةمني پلةدةن
بة Fixed-do solfeggioپثنجةم پلةي زاص لة مثجةر سـکثص. لة تؤين دؤ/ي سـؤلفثجي چةسپاودا

  پثنجةم تؤن دادةنرثت.
  

  G-major triad  Gئاماژةية بؤ کؤردي سـؤص مثجةر سـيانيي G...بة پييت گةورةي التيينSol/سـؤص
  G-minor triad.  Gئاماژةية بؤ کؤردي سـؤص ماينةر سـيانيي g...بة پييت بچووکي التيينSol/سـؤص

  G-clef(E), G-Schüssel(G)  کليلي سـؤص.
  G-double flat(E), Geses(G)  سـؤص ـ دةبص بيمؤص.

  
  

  ,G-double sharp(E), Sol-double dièse(F), Gisis(G)  ـ دةبص دثز. صســؤ
Sol-doppio diesis(I)  

  
  

  G-flat(E), Ges(G), Sol-bémol(F), Sol-bemolle(I)  ســؤل ـ بيمؤص.
  

  
  G-flat major key(E), Ges(G)  بيمؤص ـ مثجةر. صکليلي سـؤ

  
  

  G-flat major scale(E), Ges-dur skala(G)  بيمؤص ـ مثجةر. صسکثصي سـؤ
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  G-flat minor(E), Ges-Dur skala(G)  بيمؤص ـ ماينةر صسکثصي سـؤ
  .F-sharp minorکة هاوتاي فا دثز ـ ماينةرة/

  G-major key(E), G-Dur(G)  ـ مثجةر. صکليلي سـؤ
  
 

  G-major scale(E), G-dur skala(G)  ـ مثجةر. صسـکثصي سـؤ
  
 

  G-minor key(E), G-moll(G), Sol-mineur(F), Sol-minore(I)  ـ ماينةر. صؤـکليلي س
  
  

  G-sharp(E), Gis(G)  ـ دثز. صســؤ
  
  

  G-sharp major scale(E), Gis-dur skala(G)  سـکثصي سـؤص دثز ـ مثجةر.
  
  

  G-sharp minor key(E)  کليلي سـؤص دثز ـ ماينةر.
  
  

  Galiarda(I), Gaillarde(F), Galiard(E), Gailliarde(G), Galliarda(S)  گاليارد،
کة پذ جؤش و بژثوة و  4/3ثکيمة لةسـةر کثش16دالوةر، جؤرة سـةمايةکي سـةردةمي سـةتةي/

ئةجنامدةدرثت، ذيشةي وشةکةيش لة  Pavaneهةميشةيش بةدوايدا سـةمايةکيتر بةناوي پاضان
  دثت.Peacockباصندةي تاووس بةمانايي ئيتالياييةوة هاتووة کة Pavoپاضؤ

  Gai(F), Gaio(I), Gay(E)  بةشـوش، شــؤخ.
  Gaiemente(I), Gaily(E)  بةشـوشي.

  Gaida(Gr)  يؤنانيية کة يةک لوولکي هةشـت کونة پةجنةي هةية. مةشـکةنايةکي
  Gallant(E,F), Galante(I)  خؤشذو، شةنگ.

  Galantment(F), Galantmente(I), Gallantly(E)  شـةنگيانة.بةشـثوةيةکي خؤشذوانة، 
  Galop, Hopper(E), Galopp, Hosper(G), Galoppo(I)  گالوپ،

  .4/2لةسـةر کثـشيBallroomمي ناو هؤصة19خثراسـةمايةکي پذجؤشي سـةتةي/
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  Gamba, Viole da gamba(F), Leg viol(E)  گامبا،
باس. ئامثري کةمانچةي پادار کة ناوةکةي دةگةذثتةوة بؤ ناوةذاستةکاين  کورتکراوةية بؤ کةمانچةي

 بة زواين ئيتاليايي .Viole da braccio(F), Arm viol(E)م. کةمانچةي سـةرشـان17سـةتةي/
  دثت.Stam of noteبةماناي ملي نؤتة

  Scale.  Gamma(Gr), Gamme(F), Scale(E), Skala(G)گامما، سـکثص، پثوانگ، بذوانة/
  Gamut(Gr)  چثوةذثژي کان وPitchپةردة يFull rangeپذمةودا گاموت، لة مؤزيکدا...

تةوة بؤ کةشيش ئامثرة و دةنگةکان دةگةيـثنثت لة سـيسـتةمي مؤزيکدا، هاوردين وشةکة دةگةذث
پث  يSolmization(Sol-Fa)تاکو بتوانثت سـيسـتةمي سـؤصفثنGuido d’Arezzoگويدؤ/ي ئارثزؤ 

ةکان ئاماژة بة نؤتةمؤزيکيةکان Scaleي ناو ســکثصSyllablesپثناسةبکات تاوةکو بةهؤي سيالبةکان
ســاتؤنيکدا وةک بدات. هةروةها بشتوانثت چؤنيةيت بةجثهثناين شــةشــةمني تؤن لة سکثصي هثک

  بةئةجنامبدات.   AG C D E Fدةنگثکي زاص
ي التيين سـةتةکاين ناوةذاستةوة هاتووة Gamma utيش کة لة گامما ئوت/Gamutذيشةي وشةي

يؤنانييةوة هةصثنجراوة. هةر ئةم وشةية لة سـةتةکاين ناوةذاستدا بووة  Gammaکة ئةميش لة گامما/
کة بةماناي نزمترين نؤتة دثت لة سکثص مؤزيکثکي  Utو  Gammaزاراوةيةکي مؤزيکي پثکهاتوو لة

ي نزم دةکات، ياخود دةشثت Gکة ئةويش تؤين سؤص/  Aشـةش نؤتةييدا، واتة پلةيةکي ژثرتؤين ال/
کة لة کارنامة تيؤريةکاين ســةتة دثرينةکاين  Noteي يةکةمني دةســپثکي نؤتةA+Utبووترثت

  دةکةوثت.بةرچاوmedieval scale ناوةذاســتدا
  کة بؤتة سـکثصي Gamutلةم منوونةدا جث نؤتةي گاموت

  دةنگةوارةکاين مؤزيک توانراوة خبرثتةسـةر
  شـثوةي نؤتةنووسـني و بةراوردکرديشي

  ســکثصةکانيتردا. لةگةص هةندثک
  

  .Fدا لةسةر کليلي فا/Gamutلة سـکثصي گاموت Gلةم منوونةيشدا نؤتةي سـؤص/
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  Ganz(G), Whole(E), Tutta(I)  تةواو.
 Ganze note(G), Ronde(F), Semibreve(I,E), Whole note(E)  گردة نؤتة، ذؤند.

  Ganzer bogen(G), Whole bow(E)  کةواين تةواو، ئارشـةي تةواو،
  واتة پثداخشـاين ذيشـةي کةوان بةسـةر ژثيةکاندا.بةتةواوي

  Ganze pause(G), Whole rest(E)  گردة وچان، پشووي تةواو.
  Ganzton(G), Whole tone(E)  تؤين تةواو، گردة نؤت.

  Gänzlich(G), Completely(E)  بةتةواوي.
  Gapped scale(E)  سـکثصثکي پثنجتؤنيک کة تايبةتة بة نيگرؤ ـ ئامريکاييةکان.

  Garbo(I), Grace(E), Grâce(F)  ميهرةبان.
  Garbato(I), Elegantly(E)  شـؤخ و شـةنگانة.

  Garbatamente(I), Gracefully(E)  ميهرةباين.بةشـثوةيةکي 
  Garbatissimo(I), Very graceful(E)  زؤر ميهرةبان.

  Garder(F), To keep,To hold(E)  بـيهثصثت، بـيگرثت.
  Gathering note(E)  مةبةسـت لة کثشي دةنگة زيل و بةم{تيژ و گذ}ةکانة نؤتة گردکراوةکان،

  بةجثدةهثنرثت.کة لة سـرؤتةئايينيةکاين ناو کصثسة 
  Gauche(F), Left(E)  کورتکراوةيةيت.Gگةوج، چةپ، پييت/

  Gaucher(F), Left-hand(E)  دةسـتةذاسـت.

  Gaudio(I), Merry, Fest(E)  جةژن، شـادي.
  Gaudioso(I), In a merry manner(E)  شــاد و خؤشـبار.

  Gauge(E), Jauge(F)  گثجي ژث، ئةسـتوورايي ژث،
  Gavot(E), Gavotte(F), Gavotta(I)  گاضوت،

  ي فةذةنسايية بة 4/4ســةمايةکي کثش
  تثمپؤيةکي مامناوةندي و جاروباريش خثرا، 

م و 16چؤنيةيت ئةم سةماية ئةگةرچي گوندةکيانةبوو کة زياتر وةدةرکةوتين دةگةذثتةوة بؤ سةتةي/
ر باو و ميللي، لة دا منايشدةکرا بةآلم لةدواييدا بووة سـةمايةکي زؤ16زياتريش لة کؤشکي لويسي/

  .2/2نيوةسـةدةي نؤزدةميشـةوة بووة سـةمايةکي کثش
  Gebet(G), Prayer(E)  نوثژکار، نزاکار.

  G-clef(E)  کليلي سـؤص، کليلي تيژ کة لةسـةر هثصي ســؤص دادةنرثت.
  Gebrauch musik(G), Utility music(E)  مؤزيکي بةسـوود و بةکةصک.

  Gebrauch(G),Use(E)  بةســوودبثت، بةکاربثت.
  Gebrochen(G), Broken(E)  شـکسـتة، شـکاو.

  Broken chord.  Gebrochen akkord(G)بذوانة/
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  Gebunden(G), Legato(I), Bound,Slur,Tied(E)  بةندکردن، لکاو.
    .Legatoهثصي لکاندين دوو نؤتة بةيةکةوة، بذوانة/

  Gedämpet(G), Damped, Muted(E)  کپيو، کپاندين دةنگةژثيةکان بة ئامذازثکي تايبةيت،
Ged.کورتکراوةيةيت  

  Gedackt, Gedeckt(G), Covered, Roofed(E)  پؤشـيو،
کة بة  کانStopped pipeجؤرة لوولةدةنگ بةرزثکي فلووت ئاسا لة ئامثري ئؤرگندا و لوولةداخراوة

  دا ناسـراوة.Organلة ئامثري ئؤرگن foot stop-8لوولةهةشــتپث
  Curtal.  Gedackt curtal(G)بذوانة/

  Gedämpft(G)  کپکراو، سـث جؤر زاراوة بؤ کپکردين ئامثرةکان بةکاردثت:ـ
  بؤ ئامثرةهةواييةکاين وةک تذومپثت و مانةندي. Damped. کپيـو1
  بؤ ئامثرة ژثدارةکاين وةک کةمانچة و مانةندي. Muted. ميوتة2
  بؤ لثدةرةکاين وةک تةپص و مانةندي. Muffledة. مةفص3

  Gedehnt(G), Stretched out, Prolonged(E)  ژةپثدان، کشــان.نؤتةي درث
  Gefährte(G)  دا، هاويار، هاوکار.Fugueبةرسـض لة فيوگة

  Geffallen(G), Pleasure(E)  خؤشـنوود.
  Gefühl(G), Feeling(E)  هةسـت.

  Gefühlvoll(G), Full of feeling(E)  پذ لة هةسـت.
  Gegen(G), Towards, Near, Against, Counter(E)  پثشذةوي، نزيک، دژ، بةرابةر.

  Gegenharmonie(G)  بةرابةرة بابةت{هارمؤين} وةک لة فيوگةيةکدا.
  Gegensatz(G), Countersubject(E)  بةرابةرة بابةت.

  Gehalten(G) Helt out, Sustained(E)  مانةوة لة درثژةپثدان.
  Gehaucht(G), Whispered(E)  چرپةکردن، سـؤسـةکردن.

  Gehiemnisvoll(G), Mysterious(E)  مثز.ذازئا
  Gehend(G), Going, Andante(E)  نةرمةذةوت.

  Gehörig(G), Proper, Suitable(E)  لةبار و گوجناو.
  Geige(G), Violin(E)  کةمانچة، ياخود هةر ئامثرثکي ژثدار کة کةواين هةبثت.

  Giegenbogen(G), Violin bow(E)  ئارشة{کةوان}ي کةمانچة.
  Geist(G), Ghost, Spirit, Soul(E)  ، يةزد.جن، ذؤح

  Geistlich(G), Spiritual(E)  ذؤحاين، يةزداين.
  Geistliches lied(G), Spiritual song(E)  ســروودي يةزداين، ســرؤش.

  Gekneipt(G), Plucket(E), Pizzicato(I)  نةگرة، پزيکاتؤ، ژث لثدان بة سةري پةجنة.
  Gekopelt(G), Coupled(E)  جووتگرتوو.

  Gelassen(G), Quite, Calm(E)  هثور، ئارام، ســتار.
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  Geläufig(G), Fluent, Nimble(E)  ئاسـان و ذةوان.
  Geläufigkeit(G), Fluency(E)  ئاساين و ذةواين.

  Gemächlich(G), Comfortable, Unhurried(E)  دصئارام و ئاسوودة.
  Gemässigt(G), Moderate with regard to speed(E)  مامناوةنديةکي بة ئةندازة.

  Gemendo, Gemebondo(I), Moaning(E)  ناآلندن، زاريکردن.
  Gemente(I)  ناآلن، زارين.

  Gemessen(G), Measured(E)  پثوراو کة لة سث باردا پثويستة:ـ
  .Preciseبةوردي .1
 .At a moderate speedبةخثراييةکي مامناوةندي .2
 .Heavy in styleةنگنيـس بةچةشنثکي .3

  Gemüth(G), Feeling(E), Toccare(I), Sentiment(F)  .هةسـت
  Gemütlich(G), Easy-going, Comfortable(E)  وودة.ـانذةو، ئاسـئاس

  Genau(G), Exact(E;F), Minuzioso(I)  تةواو، دروست.
  Genauigkeit(G), Exactitude(E)  دروسيت، تةواوي.

  Genera,(L), Genders, Kinds, Sorts(E)  ،ذةگةزةکان، جؤرةکان
زؤر  {بة لثکدانةوةيةکي مؤزيکيانة}. لة ســةردةمانثکيGenusبة تاک پثيــدةوترثت ذةگةز:جنس

}يؤنان پثيانـوابوو کة زانســيت مؤزيک ســث Theory{دميانة:Theoristsزوودا دمياندانانـي
  ي جياي لةخؤوة گرتووة، Genera:Genusذةگةز

  -ئةوانةيش بريتني لة:
لة نيوةي کؤ ميانةي تثتراکؤرد{کة يةکســانة ميانةپثوانةکةي  ...Diatonicدياتؤنيک .1

تاذادةيةک بچووکن و نزيکن  کةTotal intervalنة}کةمترة. ئةم کؤ ميانا249centبة
 . Whole toneدةبنة تؤين تةواو 200centsبة

و يةک  Interval toneلة دوو ميانةتؤنميانةپثوانةکةي  ...Classicallyکالســيکانة
 پثکهاتووة.  Semitoneنيوةتؤن

لة کؤ ميانةي تثتراکؤرد گةورةترة کة لة ميانةي ميانةپثوانةکةي  ...Chromaticکذؤماتيک .2
 } گةورةتر نية. داية389cents-249پثنجةم {لةنثوان-چوار

} و دوو 200centsبريتية لة ماينةر سـثيةم{کة يةکسـانة بةميانةپثوانةي  کالسـيکانة....
 نن بة نيوةتؤنةکان.ميانةي بچووک کة يةکسا

پثنجةم ميانة{گةورةترة -لة چوارميانةپثوانةکةي  ...Enharminicئينهارمؤنيک .3
 }گةورةترة. 389centsلة

و دوو ميانةي بچووک لة  Ditoneدايتؤن بريتية لة ميانةپثوانةکةي انة...کالســيک
  .Quatertonesنچارةکةتؤ

  Basse chiffrée.  General bass(E)باسي گشــيت، باسي منرثنراو، بذوانة/
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  General pause, Complete silence(E)  وچاين گشيت، بثدةنگيةکي تةواو.
  ئاماژةي بؤ دةدرثت.GPبؤ گشت ئؤرکثسترا کة بة کورتکراوةي/ Barبةاليةين کةمةوة يةک باذ

  General probe(G), General proof(E)  يت.ــيت، پرؤضةي گشــقي گشـمةش
  Générateur, Generator(F), Fundamental note, Root(E)  نؤتةي بنچينة، ذةگة نؤتة.

  Generoso(I), Generous, Lofty in style(E)  سـةالر و ذةزين.
  Genre(E,F), Genus(L), Geschlecht(G)  فرؤزة لة سـروشيت ...ذةگةز، جنس، بةگشيت

ات ئةويـــش بة زاراوةيةکي هونةريية کة گوزارة لة پؤالندين جؤرة مؤزيکثک دةک شــتثک دةکات.
   .Idiomياخود شــثوازFormوگ، شـثوMediumنثوةند، Functionهاوبةندي و هاوگرثداين کار

، مؤزيکي Etude}، ئيتودStagingانؤگةرييـمنوونة:ـ ئؤپثرا{دةنگةکان، ئؤرکثسترا، دراما، ش بؤ
  }....هتد.Dirge}Funeral musicچةمةري

لثکبدرثتةوة، دةشثت بصثني کة جنس ياخود ذةگةز لة  لة ديدةيةکي هونةري خؤرةآلتيانةوةذائةگةر 
هونةري مؤزيکدا....گوزارة لة ميانةي تؤنثک بؤ تؤين چوارةم دةکات کة لة زاراوةي خؤراواييدا 

ي پثدةوترثت.ياخود بصثني پثکهاتووة لة چوار پلةتؤين يةکبةدوايةکدا و Tetrachordتثتراکؤرد
  کةوتبثتة نثوانيانةوة. يشســث ميانة

  وةردةگرثت:ـScaleةر ســکثصـچةند چةشنثک لةس ،ةشثوةيةکي گشــيت ذةگةز بةپثي ميانةکاينب
  ،Imperfect genreذةگةزي ناتةواو.1

  بةو ذةگةزة مؤزيکية دةوترثت کة کؤي 
  ، وةک ذةگةزي 4/8چوار پلةتؤنةکاين بکاتة 

  م.ةمزةةبا زـوةک ذةگةزي ســةبا، ذةگةزي س
  ، Medium genreدن.ذةگةزي نثوة2

  بةو ذةگةزة مؤزيکية دةوترثت کة کؤي 
   .4/9چوار پلةتؤنةکاين بکاتة 

  }لةسـةر پلةتؤين ســثگا.هوزامخةزان{ذةگةزي  وةک
  بةو ذةگةزة مؤزيکية دةوترثت کة کؤي چوار پلةتؤنةکاين ،Perfect genreذةگةزي تةواو.3

  ،پلةتؤين ذاست لةسةر وةک ذةگةزي ذاست ،4/10، بکاتة Perfect genreذةگةزي تةواو
   لةسةر پلةتؤين ذاست، ذةگةزي دصکةش
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  ، Supper perfect genreةرتةواوـذةگةزي س.4
  بةو ذةگةزة مؤزيکية دةوترثت کة کؤي 

  ، وةک ذةگةزي 4/11چوار پلةتؤنةکاين بکاتة 
  لةسـةر پلةتؤين ســثگا.دةســگاي ســثگا.

  Augmented genreذةگةزي زثدة.5
  مؤزيکية دةوترثت کة کؤيو ذةگةزة بة

  ،4/12چوار پلةتؤنةکاين بکاتة 
 .وةک ذةگةزي ئةسـةر کورد لةسـةر پلةتؤين ذاست

 بةپثي ذثساي تؤنةکانيش لة دةســگامؤزيکيةکاندا دةشثت بة ســث جؤر بپؤلثنرثت:ـ...ذةگةز
ســگا کة لة ئاوثزاندين ســث تؤن پثکهاتووة. هةندثک لةو دةTrichord.ذةگةزي ســثکؤرديي1

 مؤزيکيانةي کة لةم ذةگةزةيان لة ئامثزداية بريتني لةمانة:ـ
.A  ئةجةمي ســثکؤرديي:ـ 

  ..بة يةکةم .لة مؤزيک کالسيکي خؤراوادا.
  .ســث نؤتةي ســکثصي مثجـةر دةچثت

.B سـثکؤرديي:ـ چوارگاي  
  مؤزيک کالسيکي خؤراوادا....بة يةکةم  لة

 .سـث نؤتةي سـکثصي مثجةر زؤر دةچثت
.C                              .ســثگاي سـثکؤردييD. ســثکؤرديي. موستةعاري 

  
 
  
 :ـ لة ئاوثزاندين چوارتؤن پثکهاتووة. Tetrachord.ذةگةزي چوارکؤرديي2

 هةندثک منوونة لةو دةســگامؤزيکيانةي کة لةم ذةگةزةيان تثداية ئةمانةن:ـ
.A چوارکؤرديي.                  بةيايت                  B. چوارکؤرديي. بوسـةليکي 

 {هةندثجار بة عوشـشاق ناودةبرثت}
  
 
 
Cچوارکؤرديي.           . حيجازيD. چوارکؤرديي.              کوردي .E .نةهاوةندي چوارکؤرديي 
  
  
  
  
  



ASSAD KARADAGHI -199- MUSIC DICTIONARY 
 

  لة ئاوثزاندين پثنجتؤن پثکهاتووة. :ـPentachord.ذةگةزي پثنجکؤرديي3
 لةو دةســگامؤزيکيانةي کة لةم ذةگةزةيان تثداية ئةمانةن:ـ هةندثک منوونة

.A           .نةوئةســةر{نةواســار}ي پثنجکؤرديي.B .ئةسـةرکوردي پثنجکؤرديي 
 
  
  

  
  

  Genial(G), Cleaver, Spirited(E)  زرنگ، زيرةک.
  Gentil(F), Gentile(I), Gentle, Delicate(E)  خـؤشخو، ئارام، شريين.

  Gentilmente(I)  ، ئارام.خـؤشخويي
  Gentilezza(I)  خـؤشخويي.

  Gens(L), Clan, Race, People, Tribe(E)  ذيشـة، گةل، هؤز، ترية.
  Genus(L), Kind, Sort, Class, Category(E)  جنس، ذةگةز، جؤر، بةرة، پؤل.

  Gerade bewegung(G), Similar motion(E)  جووصةي وثکچوو.
  Gerührt(G), Gerquält(I), Emotional scene(E)  سـؤزثکي بةجؤش.

  German flute(E), Flauto traversa(I)  مؤدثرنة فلوويت البةال، فلوويت کليلدار، فلوويت تراضثرسا.
  مةوة ميللثيت پةيداکرد.19م و بةرايي سـةتةي/18کة لة سـةتةي/

  German scale(E)  مؤزيک سـکثصي ئةصمانيايي کة پثکهاتووة لة:ـ
A  H(B)  C  D  E  F  G  پييت ،Bگوزارة لة سـي ـ بيمؤصSib .دةکات  

  Augement sixth،  German Sixth Chord(E)شـةشـةم کؤردي ئةصمانيايي، بذوانة/
  .Augmented six-five chordهةندثجار پثيشيدةوترثت زثدةکراوي کؤردي شـةش ـ پثنج

  Gesang(G), Melody, Song(E)  ســتران، تةرانة، ميلؤدي.
  Gesangbuch(G), Song book(E)  مة کة سـتراين تثدا نووسرابثت.ســتراننا

  Gesangsgruppe(G)  سـؤناتا شـثوة، دووةم بابةيت يةکةم جووصةي سـؤناتايةک.
  Gesangverein(G), Choral society(E)  جضايت کؤذاص، دةستةي ستراخنوانان.

  Cantabile.  Gesangvoll(G), Song-like(E)سـترانئاسـا،  ئاوازثک لة چةشـين کانتابثل
  Geschlagen(G), Struck(E), Asséna(F)  لثدان بة کةوان.
  Legato.  Geschleift(G), Slurred(E)بةندثن، بذوانة/

  Gesschlossen(G), Closed(E), Fermés(F), Bloccato(I)  داخراو.
  Geschmack(G), Taste(E), Goûtez (F), Gustare(I)  چثژ.

  Geschmackvoll(G), Tastefully(E)  بةچثژ.
  Geschwind(G), Quick(E), Rapide(F), Rapido(I)  بلةز، خثرا.
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  Gesprochen(G), Spoken(E)  وثژراو، وتراو.
  Gesstopet(G), Stopped(E)  ژةنيين هؤذن و }،Gedämpftوةسـتاو{بة مةبةسيت کپکردن

  ثنرت. بة ئامذازثکي تايبةت دةنگيان دةوةست ئامثرةزةنگيةکان کة بة لةپي دةست يان
  Gesteigert(G), Crescendo, Esforzando(I)  کريشاندؤ.

  Gestossen(G), Detached(E), Staccato(I)  پچذپچذ، سـتاکاتؤ.
  Gettando(I), Throwing(E)  زاراوةيةکي داهثنراوة گثتاندؤ،

 ز...پيانؤژةنـي ئؤکرانيا/يي کة لة1952-1891ةوة{ســثرگي پذؤکؤفيضProkofievلةاليةن پذؤکؤفيثض
 Troika pizzicatoچةشــنة پزيکاتؤيةکي ســثکوچکة تةمةين پثنج سـاصيدا پارچة مؤزيکي داناوة}.

styleيية واتة جياکردنةوةي ســتاکاتؤ کذؤشــةکان Staccato Quavers(Croche) بة پشــووة
  .Staccatissimoکة جووصةيةکي زؤر خثراي پثويستة و پثيشيدةوترثت Quaver restsکذؤشــةکان

  Gettando l’arco(I)  تاندؤ بة کةوان(ئارشـة).گث
  Getheilt, Geteilt(G), Divided(E), Divisi(I)  کورتکراوةيةيت. .Gethبةشـکراو،

  Getragen(G), Sostenuto(I) Slaw and sustained(E)  نؤتةکشان و درثژةپيدان، پةيوةستة.
 Gettato(I)  ناذثکوپثک، ناگةهان.

  Gewaĺ(Kr), Big drum(E)  گةواص، دةهؤصي گةورة.
 Gewırge(Kr)ö Very big drum(E)  گةورگة، دةهؤصي زؤر گةورة.

  Gewidmet(G) Dedicated(E)  تةرخانکراو.
  Gewiss(G)  بثگومان، دصنيا.

 Gewır, Gewre, Gor(Kr), Great, Noble(I)  ، گؤر،گةور
دةسةآلتدارثيت ئيسآلمي گةيشتة ناوچةکاين کوردستان، سةردةمي  يئةو دةمةي کة ئاييين پريؤز

وازي، زؤرينةي گشيت ســاسـانيةکان بوو. ئاييين زاردةشيت کة ئايينثکي سةرانسةري بوو کةوتة کزوال
ئةوانةي موسوصمان نةبوون تا توانييان لة ئاوةداين دوورکةتنةوة و  ة موسوصمان.وونخةصک ب

يانکرد و لة هةرمثي کثوةکان. زؤريان بة ماصوحاصيانةوة بةرةو هيندستان بار و کردة کةژنذوويا
گوجرات بة ذةهةندثکي زؤر تيادا نيشتةجث بوون. ئةو بؤرةپياو و خانةدانانةيش کة وةک هثزثکي 

نوثکةيان الپةسةند نةبوو و  ناســرابوون و دينةNoblemenماددي بة گؤرانکؤمةآليةيت و 
ين خؤيان مابوونةوة ئايي ةرـهةر لةس ژيانيان هةصگرن، ئةوانةينةياندةتواين دةست لة بةرژةوةندي 

 ية توانييان چ بةرژةوةندي خؤيان و چثوةـکران گزية{جزية}بدةن، ئةم گؤرانانة ئاوا بةم شناچاردة
منايان بکرثت ئةوةية کة هةر يان بؤ سةردةمانثک بپارثزن، ئةوةي کة لثرةدا مةبةستة ـوپثوةنددةس

ي ـي کؤمةآليةتـنةرثتثک و ئاکار ـوپثوةند بةوکار و دةسـکةس ،ايةنوانة مبردايةکثک لةو گةورةپي
 ي چةمةرچـذپاردنةدا کةساين دةنگخؤشـتايبةتييان بؤ دةگثذا. لةو ئاهةنگي بةخاک س ةکييچةمةري

تايشکردن و ـثکي تايبةت و بةئاوازي کاريگةر دةياالواندةوة و دةهاتن بة سـؤزهةصدةکةوتن کة بة س
بثت و ـة گوناهةکاين خؤشلئاهؤرا کة ي مزدالة  انوشةوکةيت بةرزيدا و ئينجا نزاکردن و پاذانةوةــش
هةندثک لة بکات. بة جثگريبووين ئاييين ئيسآلم بةرةبةرة و نةوة دواي نةوة شاد يتهةشبة بة
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ةکانياندا پووکانةوة و توانةوة و وشةي يانة وةک دةسةآلتثکي ساماندار لةنثو ذةوبنةماصةي ئةم گةور
ينة و بةرداري ئةو ئايـرچي وةک هثزثکي ذؤحــي دةسبووة ناســناوثک بؤيان. ئةگة /يشگؤران

رنامةياندا بة انيان توانييان چاوخبشثننةوة بة بةهةندةک ئايينيتري نةبوون بةآلم پري و ذابةر
نةرثتة لةنثو هةندثک  و دا. تا ئثســتايش لةم ئاکارئاييين نوث لةگةص شثوةيةکي وةها کة بسازثت

  مرثت. کة بةگزادةيةکي ناسراويان لثدة هؤزي وةک جاف/دا بةديدةکرثت کاتثک
ةکي کؤية و تاکةکةي دةبثتة گؤر{گؤرة بة الوژةي هؤرامي}ياخود وشةيلة ذووي زوانةوة....گؤران 

ي ـبارامناسـناوثکة بؤ کةساين شکؤمةند و بؤرةپياو و خانةدان.  بةماناي گةورة و مةزن دثت کة گةور
  منوونةيةکة بؤ ئةم وشةية. بووةـاين کة پاشايةکي سـاس گةور ياخود گؤر

لة ذووي باري کؤمةآليةتيشةوة...بة بةرةيةکي خانةدان و بة دةسةآلت و ذؤشنبري دانراون کة چثوةي 
بريکردنةوة و ئاخاوتن و گوزةراين ژيانيان لة ئاسـتثکي بةرزدان. ئةمانة لة بةرةکةيـتر جياوازترن کة 

  ةواد و مسـکثن و ذةوةندن.پثيانوتراوة کورد ياخود کوردان کة خةصکثکي بثسـ
لة ناوچةي پثنجوثن/ســلثماين هةندثک گؤذ دؤزرانةوة کة ز، 1992سـةرةتاسـاصيةير لةوةداية...ــس

پي گةورةوة، ئةمةيش ويانةوة خرابوونة کوةکان بةخؤيان و جلوبةرگو خشصةمةنالشةي مردوو
  دةشثت ئاماژةيةک بثت کة کايت خؤي ئةمانة لةو گؤران/انة بوون. 

ي پةرثشــاين و الوانةوة و چةمةر و ثوازثکي زارــش و راوة بةوةي کة چةشنـوازي گةور....ناسئا
دةکرثت کة تا چ  پثيتـثکي بةتوانا و شارةزا بةم هةواية کزةيةک بکات هةسـلةخؤگرتووة، گةر کةس

  .انةثتةوة بؤ ئةو سةردةمة دثريندةمانگةذثن ادةيةک هؤگري خةمناکية و چؤن بةو چةشنة ئاوازةذ
  . شووربةيايتزاي گادةسـکة لة فؤرمثذووي پؤالندين مؤزيکيةوةي...دةکرثت بصثني کة  لة
  Gezogen(G), Draw out(E), Portamento(I)  ثژةکثشاين مامناوةندي،در

  پةيوةندي دوو تؤن بةشــثوازثکي نةرم.
  Ghavaĺ, Gewaĺ(Kr,Az), Frame dram with jingles(E)  گةواص، دةهؤصي يةکالي خذنگةدار.

  Ghost note(E)  بةآلم يان سـايةنؤتة، بةو نؤتةية دةوترثت کة ذســتةيةکي مؤزيکادا هةبثت
  لثنادةدرثت يان کة لثدةدرثت دةبثت زؤر بة الوازي{هةر وةک تارماييةک بةالدا تثپةذببثت}.

  Ghirbizzo(I), Humour, Caprice(E)  هةوةس.
  Ghiribizzoso(I), Humorous, Capricious(E)  بةهةوةس.

  Hurdy-Gurdy.  Ghironda(I), Hurdy-gurdy(E)بذوانة/
  Giacoso(I), Play in a merry(E)  زؤر بة دصخؤشي.
  Gigelira(I), Xylophone(E)  ئامثري زايلؤفؤن.
  Giocando(I)  شـؤخ و بةخةندة.

  Gioco(I), Game, Play(E)  گةمة، وازي.
  Giochevole(I), Playfull(E)  شــادباش، شـؤخيهثن.
  Giochevolmente(I), Playfully(E) شـادباشي، شـؤخيهثين.

  Giocondo(I), Jocund(E)  شـاد، خوذةم.
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  Giocondevole(I), Joculary(E)  ي.ـخوذةم بة
  Giocondezza(I), Jocularity(E)  خوذةمي.

  Giocoso(I), Jocose(E)  خؤشبار، شـاد، شؤخيـباز.
  Giocosamente((I), Jocosity(E)  شـؤخيانة.

  Gioia, Gioja(I), Joy(E)  ؤر شــاد.ز
  Giojante, Gioioso, Giojoso, Giojosamente(I), Joyful(E)  زؤر بةشـادي.

  Gioviale(I), Jovial(E)  کة تايبةتة بة گةورةخواوةنداين ذؤمان.Jupiterشـؤخيباز، ژؤپيتةر
  Giovialitá(I), Joviality(E)  شــؤخيبازي، ژؤپيتةريي.

  Giraffe(E)  ســةرةتايية، هارپسيکؤرد.جؤرة پيانؤيةکي زؤر 
  Turn.  Giro(I), Turn(E), Tournons(F)گةذانةوة کة بة هثماي کوالپ گوزارةدةکرثت، بذوانة/

  Giú(I), Down(E), Duvet(F)  خوارةوة، کةوانلثدان بةرةو خوارةوة.
  Giubilo, Giubilio(I), Joy(E)  جؤشـةنگثز، شــادماين.

  Giubiloso(I), Joyous(E)  شــادمان، جؤشةنگثز.
  Giubilante(I), Jubilnat(E)  بة شـادماين.

  Giulivo(I), Joyous(E)  خؤشـنوود و شـاد.
  Giulivissimo(I)  خؤشـنوود و شـادتر.

  Giusta, Giusto(I), Just, Perfect, Suitable(E)  تةواو بة ذثکوپثکي، گوجناو.
  Giustamente(I), With exactitude(E)  بة تةواوي.

  Giustazza(I), Exactitude(E)  گؤذيين تةواو لة خثرايي و ذةزمدا. بث
 Ghychek, Geyĉek, Keyjık(Fa,Kr,Tr)  .يچةک، قيچةک، غيشةکگاژک، يکة

ية و ژث/يةکي زؤر دثريين چيين/هينديئامثر{واتة کةمانچةي ئاوريشم}، Kejikکيژيکةمانچةي کة
لة زواين سـانسکريتيدا بة انيةکان زؤر بةکارهثنراوة. ـاسـةردةمي سـگواية لةس

ةصةکي وشةکةيش نزيکة لة کةژ/ةوة کة وشةيةکي کؤين کورديشة ذةچ هاتووة.Ghoshkaگوشکا
ةي کورديدا ـئاوريشم دثت و پييت ک/يش خراوةتة پاشگري{هةروةک لة زؤر وش بةماناي

شني ي نةخ}ئاوريشم{ثکذةچاودةکرثت}. جا لةبةرئةوةي پشتةکاسةي ئامثرةکة بة پارچةيةک کةژ
را. بةرة ـةردا و لةدواييدا هةر بةناوي کةژک ناسـداپؤشراوة، ناوي کةمانچةي کةژک/ي بذاوة بةس

بةرة ئامثرةکة چووة نثودةسـيت ژةنياراين ميللةتاين ترةوة و هةر ميللةتيش بة زواين تايبةيت خؤي 
 وشةکة ناوي تري بؤ هثنايةپثشةوة. ـيپيتگؤذکث بة

  Glass harmonica, Muoth organ(E), Glasharmonika(G)  هارمؤنيکا، ئؤرگين دةم.
  Glareanus(L)  بؤ دةسـگايةکي مؤزيکي کصثسةيية، ناوةکةي دةگةذثتةوة گالرينؤس،

ز کة تواين لة 1547نزيکةي ساصي H. Glareanusکةشيشثکي ســويسرايي هثنريکؤس گالرينؤس
  .Modeثنثتةکايةوة. بذوانة/Dodecachordanدا دوانزة ئةکؤرد Aeolianسـکثصةدةسگاي ئايؤلني

  Glatt(G), Smooth(E)  لووس.
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  Glätte(G) Smoothness(E)  لووسيي.
  Gläzend(G), Brilliant(E)  درةوشان، بريسکان.

  Glee(E)  مؤزيک دثت، بةماناي ي کة وشـةيةکي دثريين ئينگليزييةGleoياخودGlivگلي، لة
ةشة بة دةنگة نثرينةکان کة دةگةذثتةوة بؤ پارچة سترانثکي کورت و سـادةي بةريتانيايي چةندين ب

  ز.1830-1650چةند سـاآلنثکي نثوان
  Gleich(G), Like, Equal, Similar(E)  وةکو، مانةند، يةکسان.

 Gleiche stimmen(G), Equal voices(E)  يةکسانة دةنگةکان.
  Glissando(I), Gleitend(G), Gliding(E), Glisser, Glissant(F)  گليساندؤ، خليساندؤ،

دثت و Slidingوة هةصثنجراوة بةماناي گالن:خزانGlisséپةيضثکي ذةسةين ئيتاليايية کة لة گليسث
وةک زاراوة بؤ داذثژراوة و Glissando, Glissato, Glissicando, Glissicatoپاشان ئةم وشانةي

  لة بواري مؤزيکدا کاريپثدةکرثت.
ئاماژةي بؤ دةکرثت، .Glissا کة بة کورتکراوةيخليسکاندن بةرةو سةروو و بةرةو خواروو لة سکثصد

ياخود لثدانثکي ذاست لةنثوان بةرزترين نؤتة و نزمترين نؤتة لة Wavyلنيةپؤـشهةروةها بة هثصثکي 
  دا بةکاردةهثنرثت. Tripleئؤکتاضثکدا، زؤر بةدةگمةن لة سـثدةنگي

ساندين نينؤکي پةجنةگةورة ياخود لة پراکتيکدا....بريتية لة ژةنيين ئؤکتاضثکي خثرا ئةويـش بة خلي
  ســثيةم پةجنة بةســةر دوگمة ســپيةکاين پيانؤدا، 

  بة زؤريـش لة ئامثرةژثيةکانـي وةک هارپ و قانوون/دا بةکاردةهثنرثت، 
 Passageو ژةنينثکي پاساو Flowingبؤ ئامثرةکةوانيةکاين وةک کؤمةصةي کةمانچة گوزارة لة ذؤ

playingي ناجةختUnaccentedدةکات، ئةم چةشــنة تةکنيکة لة ژةنيندا  
  بةديدةکرثت. هثماي دةسـتةچةپ زؤر لة مؤزيک و سـترانةميللي کورديدا

  ئاماژةي گليساندؤية بةرةو سةرةوة و هثماي دةسـتة ذاسـتيش ئاماژةي گليساندؤية بةرةو خوار.
  Glocke, Glocken(G), Bell, Bells(E)  زةنگ.

  Glöckchen(G), Small bell(E)  زةنگؤصة، گچکة ناقووس.
  Gloria(L), Fame, Renown, Glory(E)  شـکؤ.
سـروودثکي کؤذاصي کصثسةيي کاتؤليکة لةو شةش سروودةي کة  دووةمشکؤمةندي بؤ خودث،  نزاي

  .Massئةجنامدةدرثت. بذوانة/ داMassلة سـرؤيت کؤنوثژ
  Gloriosamente(I)  شـکؤييانة.

  Gloriosissimo(I)  زؤر بة شـکؤيي.
  Glorioso(I), Glorious(E)  شـکؤيي.

  Glottis(G)  هةنگةرة{هةنکةذث} کردنةوةي گرژي و خاوي ماسـوولکةکاين گلؤتتيس،
  بؤ تونگ و گوشـادي ژثيةکان و ئةندامةکانيـتري ناو دةم بؤ ذثخسـنت و گؤکردين دةنگةکان.

  Castanets.  Gnacchere(I)بذوانة/
  Goffaggine(I)  ســةنگيين، ناپوختةيي.
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  Goffo(I)  ــةنگني، چةپ.س
  Gong, Tam-Tam(Ch)  ساجثکي ئامثرثکي ذةزمي چيين/ية لةشثوةيکؤنة تام،-گؤنگ، تام

  مادةنيية و بة هةصواسراوي بة دةسکثکي ال سةر خذ پيدا دةکثشرثت و دةنگثکي سامناکي هةية.
  Goofus(E)  ز، زؤر بة ئامثري ســاکســؤفؤن دةچثت،1930-1910گووفوس، ئامثرثکي ساآلين

    بةآلم بيستوپثنج کونةپةجنةي لةسةرة.
  Gorge(F), Throat(E)  قوذگ، هةنگةرة{هةنکةذث}.

  Gorgheggio(I), Trill, Warble(E)  ةبؤ هةر پاساوثکي خثرا و درثژ ب تريللةکردن زمزمةکردن،
  چةند نؤتةيةکي لةخؤ گرتبثت.کة دةنگثکي نةرم 

   Goshe, Goşe(Kr,Fa), Léřşte(Kr),Derivative(E)  لثذشتة، گؤشة. زاراوةيةکي
}يةک کوردي/فارسي/ية لة هونةري مؤزيکدا. هةر مؤزيک دةســگاية لة چةند گؤشة{لثذشتة

  ي خؤي بة يةکثک ياخود زياتر لةمانة دياريدةکات:ـذةنگ و مؤرگيةکيش پثکهاتووة. هةر لثذشتة
، چثوةي Emphasis notes، نؤتة پاگريةکانEnding، کؤتاييStarting، دةســپثکModeدةسـگا
  . Rhythmو ذةزم Melodic shapeميلؤديي

لثذشتة....لة دةسگا خؤرةآلتييةکاندا گوزارة لة پاشکؤ، بةش ياخود لق دةکات. واتة هةر مؤزيک 
 .Derivativeدةسگايةک چةندين دةسگازايـتري لثدةکةوثتةوة کة پثيدةوتريت لثذشتة

 Goweşt, Kowesht(Ar,Fa,Kr,Tr)  ينزؤر کؤن و دثري مؤزيکدةســگايةکي،  گؤوةشــــت
سـةردةمي بارامي پثنجةمي ســاســاين/ية و هةر لةسةردةمي ئةويشدا بة هةشتةمني ئاواز پؤلثنراوة، 
گوزارة لة حةوت دةســگا دةکات کة بة هةشتةمني دةســگا وةک کؤبةندثک کؤتايي پثـدةهثنرثت. 

پثدةچثت ذةچةصةکي ــگاکاين داناوة. ســةفةديين ورمثيي/يش الي خؤي بةيةکثک لة مؤزيکدةس
وشةکة لة گائـوةش{گاو ـ وةش}ي ئاضثستاييةوة هاتبثت کة بةماناي جيهاين{خةليقةت}خؤش دثت. 

ياخود  . گؤ بةماناي کؤســتثرةي چلچراهاتبثت(ياخود واشت) وةشتو  گؤ ياخود وشةلثکدراوي
گري وةشــت/يش ماناي پرژةبارانثکي }و پاشـثريا عارةيببة و  Thoria{کة بة يؤناين پثيدةلثناللة

ةر ـبةسزثذين ئاســا دةبةخشثت وةک گومةز{تاقديس}پةلکةو بةتاوي جوانوذةنگيين دصذفثن 
يناک ايةکي خؤشبةخشي دصذةوثن و ذؤمانسهةو و ـادا، کةشوثنثکي زؤر سـازگاري بةهةشت ئاسشــ

 دةرودراوسث واي لثکردووة کاريگةري ميللةتاين خباتة ناخي دصودةرووين خؤشخوانان و ژنةوان.
  . ةشت، کوشت، گةوةشت، جاوشت...هتدگؤو کردوة کة بة چةندين زار گؤي پثبکرثت وةک

باشووري کوردستان وةک کوردستاين وةک دةســگايةکي سةربةخؤ پؤلثنراوة، بةآلم لة  لة خؤرةآليت
  .Diwan/لة نةکانناوةذاست. بذوانة ذيزبةندي پلةتؤي B-Bassي ـ باسناسناوثکة بؤ پلةتؤين س

  گوصگشتث بکةن گةوةشت و شةهناز         مةقامث دص بـ ئاواز        شوعبة ژ     
  ئةمحةدي خاين

  General pause(E)  کورتکراوةيةيت.G.Pوچاين گشيت، 
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  Grabble(S), Ornamental note, Short passage(E)  ياخود گرابلة، نؤتةي زةخرةفة
ياخود لةاليةن مؤزيکدانةرةوة لة نؤتاندندا  ،ن ژةنيارةوة فراهةمدةکرثتاو کة: يان لةاليةـکورتة پاس

 ...هتدTurnsپةکانآل، کؤAppoggiaturas، ئاپؤجياتؤراکانGrace notesنؤتة ذازاوةکان ثوةيـبةش
 .ئاماژةي پثدةدرثت

 Grace notes(E)  هثصة زةخرةفاندين بؤ Ornamentهةر وةکي ئؤذنامثنت نؤتيلة ذازاوةکان،
  م زؤر لةبةرچاو بوو.17م تاکو کؤتاييةکاين سـةتةي/15ئةم جؤرة نؤتيلةية لة سـةتةي/ييةکان. ميلؤد

  
  

  Gracile(I), Small, Thin(E)  بچووک، تةنک.
  Gracieux, Gracieuse(F), Gradevole(I), Graceful(E)  دصپةسـةند، بةخشـندة.

  Grad(G), Grado(I), Degree, Stop(E)  پلة.
  Gradatamente(I), Gradually(E)  ةي.پةيدةرپ پلةپلة،

  Gradation(E)  کؤردةکان ياخود يDiatonic ascendingهةصبةزيين دياتؤنيک 
  کؤردةکان.ي Descending successionزجنرية دابةزينثک

  Gradino(I), Step, Note, Range of notes(E)  هةنگاو، نؤتة، مةوداي نؤتةکان.
  Grado ascendente(I), Ascending step(E)  نؤتةي هةصبةزين{بةرةو ژوور}.

  Grado della scala(I), Degree of the scale(E)  پلةي سـکثص.
  Grado descendente(I), Descending step(E)  نؤتةي دابةزين{بةرةوخوار}.

  Gradual(E), Graduale(L)  کورتة سـروودثکي کؤنوثژة لة کصيسةي ذؤمان ـ کاتؤليکدا کة
 داية.Epistleو سـروودي ئثپيستلGospelةان ســروودي مژدلةنثو

  ,Grand, Grande(I), Great, Large, Big(E)  گةورة، کاص، زل، مةزن، بةگ.
Grosso, Grosse(G),Gros, Grosse(F)  

  Grand bugle(F), Flügelhorn(G)  ، بووقــي گةورة.B-flatکةتة شــةيپوور لة کليلي/
  .Simple Altoياخود ئاصتؤي سـادةAlto-Flügelhornپثيشيدةوترثت ئاصتؤ شـةيپوور

  Grand cassa(I), Bass drum, Big box(E)  دةهؤصي باس، کةتةدةهؤص کة هةردوو الي پثستة.
Grosse caisse(F), Große trommel(G)  

  Grand choeur(F), Full Choir(E)  کؤرسي تةواو و پذ.
  Détaché.  Détaché(F) Grandبذوانة/

  Grandemente(I)  .گةورةيي، بةشةوکةت، شــکؤيي
  Grand flûte(F), Grösse flöte(G)  کةتةفلووت، فلوويت گةورة،

  .Flute-Dياخود فلووت/ذثConcert fluteپثيشيدةوترثت کؤنسـثرت فلووت
  Grande pausa(I), Great pause(E)  خؤدةگرثت. گةورة کة چةندين کثش پثکةوة لةوچاين

  Grandezza(I), Dignity(E)  شـکؤ، مةزن.
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  Grandiosamente(I)  مةزن.وةيةکي بةشـث
  Grandiosissimo(I)  زؤر مةزن.

  Grandioso(I), Grandiose, Majestic(E)  بة شـکؤوة.
  Grand messe(F), Great mass(E)  کؤنوثژي گةورة.

  Grand opera(E)  کة دةشثت بة چةشين گةورة ئؤپثرا لةسـةر سـکثصثکي گةورة
ياخود ،هاويارثيت بکات Tragic subjectبةتثکي تراژيکانةبث ئاخاوتن بثت و تةنيا مؤزيکيش بة با

  .Comicستران لة شــثوةي شؤخي بةچةشنثکي
  Grand orchestre(F), Großes Orchester(G), Full orchestra(E)  گةورةئؤکثسترا،

  ئؤکثسترايةک کة گشـت پثداويستييةکي ئؤرکثستراصي لةخؤگرتبثت.
  Grand orgue(F,I), Full organ, Great organ(E)  کةتةئؤرگ، ئؤرگين گةورة.

  کي ئاسؤيي هةية.يةFrameةچثوثکي پان، Shapeگةورةپيانؤ، شـيپان
  Grand(great) pause(E)  گةورة وچان، وچانثکي تةواو بؤ دةستةيةک.

  Grand piano(E)  گةورة پيانؤ، پيانؤيةک کة ژثيةکاين بة شثويةکي ئاسؤيي بةستراون.
  Grand staff, Great staff(E)  گةورة هثآلسؤ،

  هثآلســؤيةکي گةورة پثکدثنثت F Bass clefو کليلي/G Treble clefلثکداين کليلي سـؤص/
  
  
  
  
  

  Gran tamburo(I), Bass drum, Big tambourine(E)  باس دةف، دةيف گةورة.
  Brace.  Grappa(I)بذوانة/

  Grave(F,I), Low, Slow speed and solimenity, Solemn(E)  گذ، سـةنگني و زؤر نزم،
  Gravement(F), Gravemente(I), Gravely(E)  بة گذي، بة سـةنگيين.
  Gravicembalo(I), Harpsichord(E)  ئامثري هارپسيکؤرد.
  Gravissimo(I), Very low(E)  زؤر گذ و سـةنگني.

  Gravitá(I), Gravity(E)  گذيي، سـةنگيين.
  Grazia(I), Grace(E), Grâce(F)  شـةنگي، بةخشـندةيي.

  Grazioso(I), Graceful(E), Graziös(G)  .کورتکراوةيGrazo شـةنگ، بةخشندة، قةشـةنگي،
  
  
  

  Graziosamente(I), Gracefully(E)  بةخشـندانة.
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  C3.  Great octave(E)تاکو نؤتةي تؤين/دؤ  C2ئؤکتاضثک لة تؤين/دؤ گةورة ئؤکتاض،
تثيدا بة ئةندازةي دوو ئؤکتاض نزمتر لة کليلي زؤر دثرين کة نؤتةکان  ذةوشي نؤتاندين سـةردةمثکي

  ،Tablatureبذوانة/ دةنووســرايةوة. Intervalدوو ميانة
  Great organ(E), Great Orgue(F)  گةورة ئؤرگن،

  کورتکراوةيةيت.G.Oزلةئؤرگن، زلةئؤرگ کة 
  Greek modes(E)  مؤزيک دةســگا يؤنانييةکان.

  Gregorian chant(E)  ثسةيي ذؤمان ـ کاتؤليکةکص ســروودي گريگؤري. چةند سـروودثکي
کدا يةModeگاـدةسناسراوة. ئةو سـروودانةيش لة چةند }604-590کة بةناوي پاپا گريگؤري يةکةم{

  ..Modeئاوثزثنراوة، بذوانة/
  Gridando(I), Shouting, Calling out(E)  هاوارکردن.

  Grido(I), Shout(E)  هاوار.
  Griffbertt(G),Finger broad(E)  کةمانچة، رة ژثدارةکاين وةکئامثمةبةست لة دةسک پةجنة، 

  چثللؤ، سـاز، تةمبوور...هتد کة بة دةسيت چةپ دةگريثت و پةردةکاين لةسةر دياريدةکرثت.
  Grimmig(G), Grim, Furious(E)  مؤن و ذوگرژ.

  Großer durseptakkord(G), Major seventh chord(E)  کؤردي مثجةري حةوتةم.
  Großer mollseptakkord(G)   حةوتةم مثجةر ـ ماينةر/ي کؤردي

Major-minor seventh chord(E)  
  Großer ton(G), Large tone(E)  تؤين گةورة.

  Große sekunde(G), Major second(E)  مثجةري دووةم.
  Große septime(G), Major seventh(E)  مثجةري حةوتةم.
  Große sexte(G), Major sixth(E)  مثجةري شـةشةم.

  Großes intervall(G), Major interval(E)  ميانةي مثجةر.
  Grossartig(G)  بةشـکؤ و مةزن.

  Grosse flöte(G), Grand flute(E)  کةتةفلووت.
  Grosse bass geige(G), Double bass(E)  دةبص باس.

  Grosse terz, Große terz(G), Major third(E)  مثجةري ســثيةم.
  Grottesco(I), Grotesk(G), Grotesque(F)  وثنةي مرؤض و هونةري زةخرةفة کة

  گيانلةبةران و شـثوةي سـةيري ئةندثشـةيي تري تيدا بةيدةکرثت.
  Groupe(F), Group, Band(E)  گروپ، باند، تيپ.

  Inverted.  Grundakkord(G)کؤردي بنچينة کة بة ذةگ دةسـپثبکات نةوةک هةصگثذاو
  Grundbass(G), Grund bass(E)  بنچينة باس.

  Grundton(G), Root, Tonic, Key note(E)  بناخة تؤن، ذةگ، پاية، کليلي نؤتة.
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  G-sol-re-ut(E)  فثجدا ئاماژةية بؤ دوو نؤتة:ـصـلة ســيســتةمي ســؤ
  .g’(Gsolreut acutum) ، ئةويتر سـؤصـي تيژG(G-solreut grave)يةکثکيان ســؤصـي گذ

  Turn.  Gruppetto, Gruppo(I)بذوانة/گروپؤ، جؤرثکة لة ئؤرنامثنت، 
 Guerriero, Guerriera(I), Warlike(E)  جةنگ ئاسا.

  Guida(I), Guide(E), Guidon(F)  مةبةسـت لة نؤتانةية کة زياتر لة §ذثنما، مناوةر 
بابةتثک لة فيوگة، پثشبةري بةکاردةهثنرثت.  کانداFugue فيوگةو پارچة  Tema، ذشتةSujetسـوژة

، ياخود هةر جؤرثک لة الساييکردنةوة. هثمايةکة لة کؤتايي هثص Canon progressionلة کانون
  ياخود پارچة مؤزيکثکدا دادةنرثت ئاماژةيةک بؤ يةکةم نؤتة لةسةر هثص و پةذةي بةدوايدا.

  Guido  d’Arezzo(F)  ئةو.ناسراو بة گويدؤ دي ئاريزؤGuido Aretinusگويدؤ ئارثتينؤس
مؤزيکزانان و ژةنياران بةکادةهثنرثنن  ي کة ئثستاةانمؤزيک ، ئةم نووسينةبةبث ئةو کةية.مثرخاسة

  ئةو داهثنانةي بووة بنةما و ذثسا بؤ نؤتاندين بةرهةمة مؤزيکةکان. بةو شثوةية نةدةبوو.
ز لة 995نةژاد، ســاصينشـني و ئيتالياافةذةنسـBenedictineذةويـبةنثديکت کيثکةشـيـش...گويدؤ

  خاکسپثرراوة. بة فةذةنسا/Avellanoز لة شاري ئاضثلالنؤ1050ايکبووة و ساصيدپاريس/فةذةنسا لة
، Music theoristايةيت وةک پيشةي خؤي، مامؤستايةکي مؤزيکزانيش...وثذاي کةشگويدؤ
 زانةيةکثک بووة لةو مؤزيکArezzoلة کاتثدراصي ئاريزؤ ذاهثن بووة. و کؤرس Pedagogناسپةروةر

زؤر بليمةتانة و لثزانانة تواين  دةدا، ة پةرةي بة اليةين دميانةي مؤزيکک و هةصکةوتوانةي ذؤشنبري
. ســةرةتاي ئةمانة هةمووي دابنثتUt, Re, Mi, Fa, Sol, Laبنةما بؤ حوجنةي دةنگةکان بةهثماي 

 Hymnusياخود Ut queant laxisبةناوي ذاةييةوةچةند سـروودثکي کاريگةري کصثسـ ةرناويلة سـ
in Ioannem رباري خودث/دا و بةو ئاوازة ثراوة کة ئاخاوتنثکي خؤ بةزؤر بةندةزانينة لة دةوةرگ

سؤزي کة That(ut) your servantsئةو خزمةتکارانةت "ـلة کصثسةدا بة گوزارةي: ةبةکؤمةص دةنگ
  واو بکات لةم بوارةدا.ةارييةکي تکبةندايةتيت بؤ بصنددةکةنةوة" تواين گؤذان

 چةشنيةکي زؤر گرنگ و باآل و نوثـي دا بة جوانکاري و واآلکاريانةي....داهثنان ئةو ســرؤ{ئيلهام}و
  .يةکان و بة سةرانسةري مثژووي مؤزيککصثسةي ســرؤتة و چثوةي ذثسايي ثوةـو ش

 کة Tone systemتةمي دةنگـيسـبةناوي س بوو تةمثکـيسـداناين سلةو داهثنانة مةزنانةي....
  لةسةري. ث ميانةــو س شةش تؤننکردين و ذيزبة چوارهثصداناين بريتيبوو لة 

  
UT- Queant Laxis 
RE- Sonare Fibris 
MI- Ra Gestorum 
FA- muli Tuorum 
SOL- Ve Polluti    
LA- bii Reatum      
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تؤنةکانيــتر. ئةم بريؤکةيةي پلةدةبثتة بنةما بؤ هةموو ميلؤدييةک و دةبثتة پثگةيةک بؤ  UTتؤين
  ، ئةويش پةسةنديکرد. John XIXـي نؤزدةم/خستية بةردةم پاپا جؤن ز1028اصيـگةآلصةکرد و س

ةرانسةري ئاوروپادا بآلوبووةوة بووة سةرةتايةک بؤ نووسينةوةي ــئيتر هةر بةدوايدا بةرةبةرة بة س
  روودةکصثســةييةکان.ــس

ي تري دةخرثتةسةر کة هةر هةمان دةنگدةنگثکيـــ Se/ســيبريتية لة بةدواي دوادةنگدا کة 
دةکات بةآلم لة پلةدةنگثکي تيژدا، بةمةيش دةبثتة هةشت دةنگ کة پثيدةوترثت Do/دؤ

زدا ئةم سـروودانة کة 800ساآلينکايت خؤي لة نزيکةي  واتة هةشت تاکة دةنگ.Octaveئؤکتاض
ناسرابوو، ئةميش لة نزيکةي   Saint John the Baptistبةناوي کةشيش يؤحةنناي موبةدان

  نووسرابووةوة. Paolo Diaconoپاولؤ دياکؤنؤ بةناوياليةن پارسايةکي ئيتاليايي لة ز799-720ساآلين
 تةرييبline staff-4هثصگويدؤ ناوي سـروودة نؤتثنراوةکاين بةکورتکراوي هثنا و لةسـةر چوار 

کاين يةکبةدوايةک بةرةو نؤتةي بةرزتر دةسـنيشانکرد، هةر هثصةيش نؤتةناوثکي دةنگةئاسـؤييدا 
 تاکو گةياندية دواهثص کة گةذانةوةية بؤ لة سـيسـتةمي سـؤصفثج بؤ داناي Major scaleگةورةسکثص

  .Solدةنگي ســؤص
  ذيزبةندي ســروودةکانيش بةم چةشنة:ـ

. Ut queant laxis  : That [ut] your servantsئةو خزمةتکارانةت 
Ut  que – ant  la-  xis    
(C    D       F   DE   D)    

. Resonare fibris: May freely sing [resonare]با ذةهايانة بسؤزثني 
Re – so – na – refi – bris    
(D     E     C    DE    E)    

. Mira gestorum: The miraclesفةذجوةکان 
Mi – ra   ges  - to – rum    
(E   GE   D      E   DE)    

. Famuli tuorum: Of your deeds لة ذاستيةکانتدا   
Fa – mu – li tu  o – rum    
(F     G      A   G   FDD)    

. Solve poluti: Remove [solve] all stains [of sin]البةري هةموو پيسييةک 
Sol- -ve    pol-  lu – ti    
(G    AEG   F    G   D)    

. Labii reatum: The guilt from our stained lips [Labii], 
انةوةگوناه لة لثوة پيسةکامن  

La – bi – i re –a – tum.    
(A    G    A    F   GAA)    

. Sancte Ioannes! :  Saint John!بؤ کةشيش يؤحةننا 
Sanc- te  Jo – han-nes.    
( G     FD  C    E     D)    
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ة Dominusکة کورتکراوةي دؤمينةس Doو لةدواييدا بووة/ Utکورتکراوةي يةکةم بريتية لة
کة   La, Sol, Fa, Mi, Re، وة هةروةها بؤ ئةواين تريش بة کورتکراوةيLordمةزن بةماناي

  ناودةبرثت.Elaهةندثکجار بة
يش لة لثکدراوي دةنگي چوارةم و پثنجةمةوة هاتووة کة Solmizationزاراوةي ســؤصميزاندن

  راوي باو. . لةدواييدا حةوتةم تؤن لة سـکثصي دياتؤنيکدا بووة دةنگثکي بةکارهثنSol-miبريتني لة
کة  يةSancte Ioannesسـةرةتاي واژة التينيةکان لة دواهثصي سـروودةکةدا بة کةشـيش يؤحةنناکان

  .Ti ةوبو لة زواين ئينگليزيدا پاشـانکة  Siبة لثکداين پـييت يةکةمي هةردووکيان دةبـثتة 
  ئةمةيش دةقـي ســروودةکةية:ـ

  .....پذسـؤزةوةبة هةنگةرةيةکي خزمةتکارانةت.... ئةو
  دةچذن...... فةذجووي ذاسـتيةکانت

  سةکانيان وةال دةدةن......ـةر لثوة پيـتاوان لةس
  .......ـپةنتا{موقةددةس}س ئةي يؤحةنناي.....وووهاوار هؤؤؤ

  
 
  
  
  

کة ئثستا بةکاردةثهنرثت.  ةيSolfegeئةم داهثنانة...بووة بةردي بناخة بؤ ئةو سـيسـتةمة سـؤصفثج
تةمةکةيش دةگةذثتةوةبؤ لثهاتووي گويدؤ کة کايت خؤي ذاهثناين بة داهثناين ئةم سـيسـ

سـروودخوانةکاين کلثسةي دةکرد بة بةکارهثناين دةســيت کة ناسراوة بة دةسيت گويدؤين 
Guidonian Hand. هثصکثشان و نووسني لةسـةر لةپي دةسـت...وةک يادةوةريMemory يةکبوو

سـةر سـکثصي مؤزيکةکة کة لةو لة ينةوةيانـنووسو  Pitchesانبؤ وةبريهثنانةوةي پةردةک
  سـةردةمةدا لة چوار هثص پثکهاتوبوو. 

  لةسةر هةر  لةسـةر لةپي دةستدا هثص و نؤتةکان دةنووسرثن و 
  گرثي پةجنةيةکيش ناوي نؤتةکان لةسةر ئاسـتة بةرز و نزمي و کليلة

  کاين دةنگةکانيان دةنووســرثن. جا  هةر کاتثک پرؤضةي بة شــاگردة
  بکرداية بؤ ئةزبةرکردين ســروودثک چ بة تاک و چ بة کؤمةص دةبواية 

  هةر يةکة پةيذةوي ئةو هثصکارييةي لةپي دةسيت بکرداية تاکو بزانثت لة 
  چ دةنگةوارثدا پةردةي دةنگي خؤي دةخوثنثتةوة.

ن لةسةر اوة و بةکادةهثنريةرةکييةي کة لةنثو هونةري مؤزيکي کورديدا بـئةو حةوت دةنگة س
  بريتني لة:ـ سـيسـتةمي ئيتاليايي و فةرةنســايي

   Seيـ، سLa، الSolؤصـ، سFa، فاMe، ميRe، ذثDoدؤ
  Guidion system(E)  سـيسـتةمي گويدؤن، بريتية لة پثنج هثآلسؤ بؤ نؤتاندين پارچة مؤزيکثک.



ASSAD KARADAGHI -211- MUSIC DICTIONARY 
 

  Guitar(E), Guitare(F), Gitarre(G), Ghitarra(I)  وشةکة لة ذچةصةکزواين گيتار،
 Geetگيت و Sanسـان لة کة پثکهاتووة هاتووة ةوةسانسکريتي يSangeetسـانگيتلثکدراوي وشة 

} بةماناي Beytبذوانة/دثت. وشةي گيت{ ستران و سـةماياخود بةماناي  کة Guitياخود گويت
بةماناي ژث. بةهاتين زؤرياب بؤ هةرمثي ئةندةلوسيا يش Tarتار وشةي دوا  ستران و سروود دثت،

ناوي گيتار بة  ،دا/بردين ئامثري بارباد{کة لة دواييدا بووة عوود}و گؤذانسازي بةسةر ئامثري باربادو 
 .بذا نوثسازکراوةدائامثرة ئةم بةسةر 

دا، سـنووقثکي دةنگبةخشي پشت پانة، Spainئامثرثکي شـةش ژثيي/ية ميلليية لةنثو گةيل ئيسپانيا
کةمانچة دةچثت، دةسـکثکي درثژي نةخشيين هةية و ذووي ســينة و پشتةوةي بة شثوةي ئامثري 

شـةش ژثي لةسـةر بةسـتراوة. بة تثکاآلندين فالمثنکؤگيتار و کالسـيک گيتار...نيگةرگيتاري 
ةوة هاتووة Rosewoodي لثسازکرا. ناوةکةيشي لة دارکي گوصFlamenca negra guitarفالمةنکؤ

  اليةکاين ئامثرةکةي پثــنةخشثنراوة.کة ذةنثگثکي تارقاوةي زؤر جواين هةية و پشت و 
  Guitare basse(F), Bass guitar(E)  باس گيتار.

  Guitare classique(F), Classic guitar(E)  کالسيک گيتار.
  Guitar d’amour(F), Bow-guitar, Knee-guitar(E)  کةوانة گيتار، گيتارثکي شـةش ژث/ية

ز لةشاري ضييةنا لةالية جؤرج 1823لثدةدرثت. سـاصيکة بة سـتووين دةخرثتةسـةر ئةژنؤ و بة کةوان 
  وة داهثنرا.George stauferسـتاوفةر

  Guitare èlectrique(F), Electric guitar(E)  کارؤگيتار. گيتاري کارةبايي.
  Guitare folk(F), Acoustic guitar(E)  گيتاري ميللي{گةلةري}.

  Guitarist(E), Guitariste(F)  گيتارژةن.
  Guitar notation(E)  گيتار.کة باوتريين لة ســث جؤرةداية:ـنؤتاندين 

 Treble clef...لةم نووســينةدا کليلي تريبصClassical notationنؤتاندين کالسـيکي .1
  بةکاردثت بةآلم دةنگةکان يةک ئؤکتاض لة نؤتةکة نزمترن.

اوة. ...نووسينةوةيةکي سةرةتايي بChord diagram notationنؤتاندين دياگرام کؤرد .2
ي شـةش بة شـةشدا پيشاندةدرثت، کؤردةکان بة هثما و Grid lineکؤردثک لة پةجنة هثص 

ئاماژةي  Xلة سـةرةوةي سکثصةکة دةنووسرثت، دةنگةکپثنراوةکان بة هثماي Dotsدؤتةکان
 Simultaneousيش بةکاردثت تاکو نؤتة لة يةککاتةکانداSlurپثدةدرثت، نيشانةي لکاندن

notes کة بة هةمان پةجنة لثدةدرثن.  پيشان بدرثن 
بةگشيت...هثصکاريي دياگرام بؤ نؤتة نووسينةوةيةک سازدةکرثت و ئةو پثداويستيانةيش کة 

 بةکاردةهثنرثن بة هثما ئاماژةيان پثدةدرثن.
مگر بةکاردثت، کؤردةکان لة ...بةزؤري بؤ گيتاري ذةزSlash notationالشـنؤتاندين س .3

. ت و هةر سالشةيش ژمارةي دةدرثتثئاماژةي پثدةدرث کيةبة هثما وةي سالشةکةسةروو
تاکو جؤري ئةو ذةزمة ياخود پةجنانة  هةندثجاريش سالش دةبةسترثتةوة بة ملي نؤتةکانةوة

 دياريبکرثن.
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}.ئةم جؤرة تايبةتة بةو ژةنيارانةي Tablature...{بذوانة/Tablature notationنؤتاندين تابالچورا
و لة نؤتاندنةکةدا هيچ پثويستيان بة ذةزمثکي تايبةت نية. لةبايت کليلي  کة نازانن نؤتة خبوثننةوة

دةنووسرثت ئاماژةية بؤ ئةوةي کة لثرةدا ذةزم پيشان نادرثت. .TABکورتکراوةي Treble clefتيژ
بةآلم لة هةمووي گرنگتر ئةوةية کة ئةو ژةنيارة گوثي مؤزيکي زؤر باش بثت تاکو بتوانثت لةگةص 

  ةدا بذوات.ذةوشي مؤزيکةک
   Gungroos(E,Hn), Pamure, Xřxaĺ(Kr)  زؤر کؤين گةنگرووس، خذخاص، پاموورة، ئامثرثکي

  هينديية کة بة پاوانة ياخود خذخاصي کوردي دةچثت و بة جووآلندنةوةي خذنگةي لثوةدثت.
  Gusto(I), Expression, Taste(E)  چثژ، چثژوةرگرتن کة هةستثکي هونةري بةرزي دةوثت.

  Gustoso(I), Expressively(E)  بذينانة.هةست دةر
  Gut(G), Good, Well(E)  باش.

  Catgut.  Gut(E)ژثي دروستکراو لة ذخيؤصةي بزن و مةذ...، بذوانة/
  Guter takttheil(G), Accented part of the bar(E)  پارچةيةکي ئاکسنتکراو لة باذثکدا.

  Gymel, Gemellus(L), Twin(E)  مجک، دووانة، جؤرثک لة دوو بةشة مؤزيک،
ثکي ئينگليزيية کة دةگةذثتةوة بؤ دواسةتةکاين ناوةذاست ئةويش Voice systemدةنگ سـيسـتةم

  .Sixthsو شــةشــةمةکانThirdsبة بةکارهثناين مثجةري دةنگة سـثيةمةکان
  Gypsy(E), Gitan, Tsigane(F), Gitano(I)  بة سـکثصثکي جيپســي، قةرةچ، خةجةر.

  ي لةگةصداية بةم شثوةية:ـAugement fourthدةچثت بةآلم زثدة چوارةم هارمؤنيک ماينةر
C, D, Eb, F#, G, Ab, B, C بؤية پثشيدةوترثت ســکثصي خةجةري لةبةر دةنگة سـةير و .

  سـةرجنذاکثشـةکةي و زؤر بةکارهثنانيـشي لة مؤزيکي هةنگاريدا بةديدةکرثت.
  
  
  
  
  
  

  Gypsy tetrachord(E)  نؤتة هةصبةستراوة و ةوةي چوارتثتراکؤردي خةجةري کة لة تؤن بةرزکردن
  ميانةکاين بةم شثوةية ذيزبةندن:ـ نيوةتؤن ـ تؤن و نيوثک ـ نيوةتؤن.

Semitone – Tone and a half – Halt semitone  
  
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------ 
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H 
 
  
  

  ثنراوة.يةکگرتوويي مرؤض ئافر هاوسؤزي وبؤ مؤزيک....    
 لؤرانس ديوراص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  H(G,E)  وة،Cدؤ/ يTonicپايةتؤنپلةدةنگة لة  نؤتةي ســي، حةوتةمني
  .Horn ،Hand heelکورتکراوةي ئامثري هؤذن

  
  

  Hasten(G), Hurry, Rush(E)  هةذة، دةو، خثرا.
  Hachi(I), Cymbals(E)  ژاپؤنييةPercussionئامثرثکي نةگرةيي

  رؤتةکاين ئاييين بؤزايـيدا بةکاردةهثنرثت.ـزياتر لة س
  Hahenbüchen(G), Coarse, Heavy(E)  گران، زبر.

  Hair(E), Chevelure(F) ـپ کة درثژ و توندة و لةبارةياص ياخود کلکي ئةس ياص، تيسک،
  يش دروستدةکرثت.Fiberglassةـووشـمةشـبؤ دروستکردين کةواين ئامثرة ژثدارةکان، لة پةش

  Halb, Halbe(G), Half(E), Semi(I,L)  نيمة، نيوة.
  Cadence.  Halb-cadenz(G), Half-close, Semi-cadence(E)نيوةکادةنس، بذوانة/

  Halb-prinzipal(G), Half-diapason(E)  نيوة دياپازؤن
  کة پثکهاتووة لة ئؤرگؤين چوارفوويت پرينسيپاص.

  Halbe-note(G), Minim, Half tone(E), Minima(I), Blanche(F)  نيوةتؤن.
  Halbe pause(G), Minim rest, Half rest(E)  ، نيوةپشوو.نيوة وچان

  Half-diminished seventh chord(E)  ،يوةگةستووي حةوتةمي نکؤرد
  جؤرة کؤردثکي چوار دةنگية کة لة ســةر بناخةي

  پثکدثت و  Diminishedي گةستوويکؤردثکي سـيان
  و ي دةخرثتةســةرMinor-seventh ماينةر حةوتةم
   .1,5-1,5-1,5تؤنةکانيانيش دةبنةinterval بةو پثية ميانة

  Halb-soprano(G), Mezzo soprano(E)  ؤپرانؤ.ـميزؤ ـ س
  Halb-tenor(G), Baritone(E)  دةنگي باريتؤن.نيوة ـ تينؤر، 

  Hallen(G), Clang(E)  .انةوةزرنگانةوة، ترينگ
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  Cadence.  Half-cadence(E)کادةنس، بذوانة/ـ نيوة 
  Half-position, Half-shift(E)  گوازتنةوة، نيوةپؤزيشن، گوازتنةوةي پةجنةدةسيت چةپـ  نيوة

  لةنثوان گوازتنةوةي کراوة و يةکةم گوازتنةوة لة ئامثرةژثدارةکاندا.
  Half-step, Semitone(E)  کثصثکيـنيوةهةنگاو، نيوةتؤن، بچووکترين ميانةية لة س

{ميانيةکي minor secondانة بة دووةمثکي بچووکـکة يةکسmoderated scaleمامناوةنيدا
  .C-C# ،E-Eb  ،B-C ـ  نيوةتؤن پثکهثنة} وةک:

  Half-valve, Half-stop(E)  يValveنيوة دةمةوانة، کردنةوةي دةمةوانة
 Jazz musicianوبا لةاليةن جازژةنةکانوومپثت، هؤذين فةذةنسايي، کؤذنثت و تئامثرةکاين وةک تذ

 pitchبة مةبةسيت گؤذيين پلةتؤنGlissandoبةکاردةهثنرثن کاتثک کة نزيک دةبنةوة لة خليساندؤ
of a tone.بةبث ئةوةي لة نؤتةکة ياخود لة نزيکترين ميانة بدات  

  Haidi(Ch)  يةDouble reedهايدي، ئامثريکي هةوايي چيين جووت زمانة
ي چيين بووة Oboeئؤبوا بةناويثوةيةکي زانسيت و هونةريانة پةريپثدرا و ـدا بةشم19ةتةي/کة لة سـ

  ي.ئامثرثکي ئؤرکثستراص
  Halt, Fermate(G), Fermata(I), Pause(E)  بةرةو پشــوو. پاوس، وچان، هثواشبوونةوةيةکي

  Hellelujah(Hb), Alleluia(L)  ئةصآل ئةصآل، هةللثلويا، ستراين سـتايشکردين خودث.
  Hammer(E)  چةکوشي پيانؤ، چةکوش،

هةر دوگمةيةک ت خبرثتةسةر ـتراوة، دةسـدوگمةدةنگةکاين پيانؤ هةريةکةو بة چةکوشثکةوة بةس
  انة چةکوشةکة دةدات لة ژثيةکان و دةنگةکة پةيدادةبثت.ميکانيک بةشثوةيةکي

  Hammerklaveir(G), Fortepiano(E)  چةکوشةکاضيثر، ناوي يةکةم ئامثريکي پيانؤية
  تداية.ـتا لةبةر دةسـثوانةي ئثسـکة بووة بناخةيةک بؤ پةرةپثداين بةو جؤر و ش

 Hammer santur(E)  پثلثدةي ســةنتوور.
  

  Hammond electric organ(E)  ثکي ئةلةکترؤنية کة لة ئامريکا جؤرة ئؤرگن
  دروستکراوةو زؤر ذةواجي هةية، تا ذادةيةک بة ئؤرگين لوولةدارة کؤنةکان دةچثت.

  Handtrommel(G), Tambourine(E)  گچکةدةيف ئةصقةدار.
  Konzertina.  Hand-Aeoline(E)بذوانة/

  Hand-bell(E)  چةندلة ئامثرة نةگرةييةکانة بة  يت،ـزةنگي دةس
  قةبارةيةکي جياواز و هةر يةکةيش تؤنثکي خؤيي بؤ کؤککراوة.

  Hand-horn(E)  ايي/يش ناودةبرثت کةـهؤذين دةسيت، بة هؤذين فةذةنس
  دةرچثت.تةناو زةنگةکةوة تاکو دةنگي لثوةيت دةخاـژةنيار دةس

  Accordion ،  Handharmonika, Handorgel(G), Handpiano(E)بذوانة ئاکؤرديؤن/
  Handtrommel(G), Tambourine(E)  تةپصي دةسيت، گچکةدةيف زةنگؤصةدار.

  Haotong(Ch), Chinese trumpet(E)  مپثيت چيين.هاوتؤنگ، تذو
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  Hardanger fiddle(Sc)  کةNorwegian folk fiddleيـکةمانچةي ميللي نةروجي
 بةسةردا دةذوات و پةجنةي تراوة و پانتايي دةسکةکةي کة ژثيةکاينـةر بةسـتةلثکي زياتري لةس

  لةسةر دادةنرثت کةمثک لة کةمانچةي ئاسايي باريکترة.
  Hardiment(F), Bold(E)  باک.ـبوثر و بث

  Harmonic(E), Harmonique(F)  هارمؤنيک، زاراوةيةکي پةيوةنديدارة بة زاراوةي
  .Harmonic minor scaleکثصي ماينةر هارمؤينـهارمؤنيةوة، وةک دةوترثت س

  Harmonica, Mouth organ(E), Harmonica á bouche(F)  ؤنيکا، ئامثرثکي فووپياکةرة.هارم
Harmonika(G) 

 Harmnica de bois(F), Xylophone(E) هارمؤنيچثللؤ، زايلؤفؤن،
 Harmonicello(I) ئامثرثکي پثنج جووت ژثداري دةنگ باريتؤين/ية.

 Guidonian hand. Harmonic hand(E)بذوانة/
 piano-violin،  Harmonic chord(E)پيانؤ ـ کةمانچة :ـبة راويشةـناس کؤرد، هارمؤنيک

-keyed، ئامثري کليلکراو Tetrachordonکؤردانارو تثت violin-pianoکةمانچة ـ پيانؤ
instrumentز لةاليةن تؤماس کاوفمان1810اصيــس کةThomas Kauffman ةوة داهثنرا و
  ية.صةتدا و وةک پيانؤ دةژةنرثت بةآلم دةنگي وةک کةمانچةلة ذوا ،بة پيانؤ دةچثت تاذادةيةکيش

  Harmonic figuration(E)  ئارپيجيؤ، کؤردي شکستة و ذيزکراو.
  
  

  Harmonic interval(E)  .ة، ميانةيةکة لةنثوان دوو نؤتةي کؤردثکهارمؤنيک ميان
  
 
 
 
 
 
  
 
 Harmonic Major scale(E), Scala maggiore armonia(I) کثصي مثجةر هارمؤنيک.ـس

T-T-S-T-T-T-S}T ،تؤين تةواوةSنيوةتؤنة{ 
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 Harmonic minor scale(E), Scala minore armonica(I) سـکثصي ماينةر هارمؤنيک،
  :ـنةيةکي يةکلةدوايةکاتووة لة بةرزبوونةوةي مياهيةکي پثکmodeگاــدةس

T-S-T-T-S-T+S-S}T ،تؤين تةواوةS ،نيوةتؤنةT+Sسث نيوةتؤنة{ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 Harmonic ostinato(E) کراوو ذةپات کورت يذةپاتکردنةوةي هارمؤين، کؤرداصثک
Short and repeated chordalيةکدا بةئةجنامبدرثتيکة پثويستدةکات بة درثژي لةگةص ميلؤد 

 Harmonic regression(E) کؤرد گةذانةوةيةکيsequenceهارمؤين گةذانةوة چةند ذةچة
  تيؤرييةکاين هارمؤين بةجثدةهثنرثت. ثچةوانةوةي ذثسااذثسايية کة بة پن

 Harmonic rhythm(E) ، ذادةي هارمؤين گؤذينيذةزمي هارمؤني
 Harmonic series(E) زجنرية هارمؤين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

کة پثيشيدةوترثت يةکةم Fundamental frequencyفريکوثنسي لة چةجناي بنچينة بريتية
ةر بناخةي ــتر لةســ. دامةزراندين تؤنةکانيGeneratorياخود پثکهثنةرFirst harmonicهارمؤنيک

کة کراوةتة 440Hzيـبة بنچينةفريکوثنس A4دةبثت، واتة تؤين ال/440Hzيـبنچينةفريکوثنس
يةکةي دةکاتة ـبةرزبکرثتةوة فريکوثنسA4بؤ تؤنةکانيتر. ئةگةر بة ئؤکتاضثک تؤين ال/ تاندةرثکـس
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ثوةية دةبثتة ــتر، بةو شــهةروها بؤ تؤنةکاني ....وة1760Hzا/يش دةکاتةثجـو س 880Hzدووجا، واتة
 ثيةم و ....تا دواهارمؤين.... .ـزجنريةيةک لة يةکةم هارمؤين و دووةم و س

 
 
 
 
 
 
 

 Harmonic triad(E) ي کة لة نؤتةي پاية و سـثيةم و پثنجةم{زاص} پثکدثت.ييانـکؤردي س
 Harmonie(F,G), Harmony(E), Armonia(I) ي،هارمؤين، هاوسـاز

ري هةنداز کة هونةبةشـثوةيةکي ازاندين چةند تؤنثکي جياواز دةکات لة دةنگةوارياندا ـگوزارة لة س
تثکة لة هونةري مؤزيکدا گوزارة ـزانسچنراو. لة چةند ميلؤدييةکي پثکةوة بريتية بة گوث هؤگربثت.

 يةکتريوة دةکات، دةبثت ةندي کؤردةکان بةو پةيو Structureو پثکهاتة progressionلة ئةزگاريي
 ازبن.ـلةگةص يةکتر هاوکؤک و هاوس Pitchesئةو پةردانةيش

، وةک لةم Consonancesازةکانـدوو نؤتةي هارمؤين دةکةونة دوو بةرةوة: يةکثکيان هاوس
 منوونةيةدا:ـ

 
  

 ـ، وةک لةم منوونةيةدا:Dissonancesازةکانـئةويتريان ناهاوس
 
  

 . ا بة هةمان ذةوش بؤ ســـث نؤتةهارمؤنيةکان.....وة هةروةه
 Harmonie de quartes(F), Quartal harmony(E) .هارمؤين چواريي

 Harmonie de quintes(F), Quintal harmony(E) ي.هارمؤين پثنجي
 Harmonie de secondes(F), Secondal harmony(E) هارمؤين دووانيي.

 Harmonie de tierces(F), Tertial harmony(E) .ييانيـهارمؤين س
 Harmoniefremder ton(G), Non-harmonic note(E) .تؤين ناهارمؤين

 Harmonisation(F), Harmonization(E) هارمؤنثن، هارمؤنيزاندن{هارمؤنيزةکردن}.
 Cadence. Harmonic cadence(E)کادةنس، بذوانة/ يـکهارمؤن

 Harmonic major(E), Harmonischer dur(G) .هارمؤنيک مثجةر
 Harmonic minor(E), Harmonischer moll(G) .هارمؤنيک ماينةر

 Harmonium(E) پثي ةکةيةوةPedalبةهؤي پثداص هارمؤنيؤم، ئامثرثکة بة ئؤرگن دةچثت،
گي لثوة دةربچثت، دةشـثت انةکاين ناوةوةي و دةنادادةنرثت تاکو لة ذثيةوة فووبکات بة زميپ

 .Reed organي زمانةدارـنبووترثت ئؤرگپثشيـ
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 Harmonimeter(G,E), Hamonimétre(F) تنکراوة جارانـ، کؤنةئامثرثکي ئاسمةترهارمؤني
 بؤ پثواين ئةوپةذي ذادةي دةنگةکان بةکاردةهثنرا.

 Harp(E),Harfe(G) ئامثرثکي ژثدارة. چةنگ، هارپ،
 Harp Guitar(E) ،تکراو لة ئامثري گيتار و هارپـژثي دروس-هارپگيتار، ئامثرثکي فرة

کةکةي تريان ـتراوة کة گيتارة، دةسـةش ژثي پثوة بةسـدوو دةسکي درثژي هةية کة يةکثکيان ش
 حةوت ژث کة تايبةتة بة ئامثري هارپ

 Harpsichord. Harpicordo(I)بذوانة/
 Harpiste(F), Harpist(E) ـژةن، چةنگژةن.هارپ
 Hastig(G), Hasty(E) پةلة.

 Haupt(G), Head, Chief(E) ةرؤک، خثو، کاص.ـس
 Hauptmelodie(G), The principal of melody(E) بنچينة ميلؤدي.

 Hauptmanual(G), The key board of great organ(E) زلةئؤرگن. دةسـتاتووري
 Hauptnote(G), Principal note(E) بنچينة نؤتة.

 Hauptschluss(G), Full close(E) تةواو داخراو.
 Hauptwerk(G), Great organ(E) زلة ئؤرگن.

 Hauptzeitmass(G), Original tempo(E) ئؤرجيناص تثمپؤ.
 Hausse(F), The nut of a bow(E) ةري کةوان.ـس

 Haut, Haute(F), High(E) .وگباآل، بصند، ها
 Hautbois(F), Hautboy(E), Hoboe(G), Oboe(E,I) ئامثري ئؤبوا.

 Haut instruments(E) ةيپوور...و مانةنديان.ـش ئامثرة باآل دةنگةکان وةک زذنا و
 Haut-contre(F), High tenor voice, Alto, Contralto voice(E) باآلدةنگي تينؤر ،

 دا.Baroqueي باذؤکلة ئؤپثراي هةگبةLeading tenorدةنگي تينؤرمنا
 Hauteur(F), Pitch of tone(E) ي تؤن.Pitchپةردة

 Haut-dessus(F), High soprano(E) ؤپرانؤي باآل..ـس
 Taille. Haut-taille(F)بذوانة/
  B-major.  H-dur(G)بذوانة/

  Head(E), Tête(F)  ي تايبةت بؤ لثداين تةپص،Stickةرةدارـس
  ةرةپةجنة.ـي ئامثري کةمانچة کة پثيدةوترثت س Scrollة پثچةکـبةش

  Heckelfon, Heckelphon(G), Heckelphone(E)  هثکلفؤن،
  زمانةي جثپةجنة ئؤبوا/ية، ئؤبوا باريتؤن.ـياکةري جووتئامثرثکي فووپ

  Heel(E), Alinea(I), Alinéa(F)  دةگريثت}.پاژنة{پاژنةي کةوان، ئةو سـةرةي کة پثيـ
  Heftig(G), Violent(E,F), Violento(I)  ةخت، توند.ـس

  Hiess(G), Hot(E), Brûlant(F), Torrido(I)  گةرم.
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  B-flat.  Helicon, Sousaphone(E)/صي ـ بيمؤـلة سبا وؤزافؤن، باس توـهثليکؤن، س
  داهثنرا. J.P.Sousaؤزاـلةاليةن ژان فيليپ س ز1845اصيـس

  Hell(G), Clear, Bright(E), Clair(F), Brillante(I)  ذؤشن و درةخشان.
 Heĺpeřké, Sema(Kr), Dance(E)  ،هةصپةذکــث

. پةيوةندي بة بةژنن بة بزواندين ئةنداماين ، هةست دةربذيو بزواندن ي جووصةـةما...ياخود زوانــس
ثکة کة لة ناخي ذؤحي مرؤضدا Motiveتةقينةي ژياين مرؤضةوة هةية، جؤرة مؤتيضـدياردةيةکي ذاس

ثت و لةو پةنگي/ية ذةها بثت، ذةهابووين بة زوانثکيـتر نةوةک ـپةنگ دةخواتةوة، دةيةوثت جبؤش
و ذاتةکاندين گشت ئةنداماين بةدةن بؤ گوزارةکردن  زواين وتار و هةصبةست، بةصکو زواين بزواندن

  ث/يةکي ميللي.... .لبوترثت کورتة باللثکدانةوةيةکي ئاوروپاييانة پثيـ لةو مؤتيضة. دةشثت بة
هةر لة سةردةمانثکي زؤر  ة هونةري ميللي کوردي لةسةر بةندة.ةرةکيانةيـســةما....لةو کؤصةکة س

ة ـةملاندين ئةو ذاسـتيةيش بووين ئةو وشـذؤژانةي بووة. بؤ سروشيت ژياين ـمثژينةوة ئاوثزةي س
هاوتايانةية کة گوزارةي پثدةکرثت وةک ديالن، هةصپةذکث، دةبکة...ياخود ئةو وشانةيــتر کة 
ســةما توخثکي ســةرةکيية لة پثکهثنانياندا وةک شــايي، چةمةري، زةماوةند{ســةماوةند}، گؤضةند، 

زياتر وشةي هةصپةذکث و ئةوانيــتر زياتر لة وشةي سةما لةسةر زمانة لةنثو  ذةشـبةصةک...هتد. بةآلم
خةصکدا. بةآلم لة بواري ئايينيدا هةر بة سـةما ناودةبرثت، ئةگةرچي لة ئيجازة پثداين مةالي دوانزة 

ئاسايي خؤشي و شادي خؤيان  ةکيهةصپةذکثيچةند عيلمدا ئاهةنگ دةگثذدرثت و بةشداربوان بة 
  . لثرةدا پثويست دةکات هةندثک وشة وةک زاراوة لةم بوارةدا لثکبدةينةوة:ـ دةردةبذن

لة زؤر  هةصپثکهاتووة. پثشگري  کـثـ  پةذـ  هةصلثکدراوة وشةيةکي کورديية کة لة  هةصپةذکــث...
وشةي کورديدا بةرچاودةکةوثت کة گوزارة لة جووصةيةکي بةرزبوونةوة دةکات وةک هةصچوون، 

پةذين لةجثگةيةک بؤ جثگةيةکيـتر {کة زؤر ماناي تري هةية}بةماناي پةذن....،هةصبةز، هةصکشا
، پاشگري کــث/يش وةک چاووگثک گوزارة لة زاراوةيةک جؤش و خؤذاتةکانبةشـثوازثکي   

  دةکات وةک  پثشبذکــث، خؤبذکــث و چةندين منوونةيــتر. 
دثت،  زرمة کة بةماناي دةنگي ةيةکي کورديية لة دةپ ياخود دةب/ةوة هاتووةـدةبکة/يش وش

وةکي دةوترثت: گومث لة تةپةيةکة، ياخود دةصثت گومث لة تةپةي پث/يةيت. جا لةبةرئةوةي پييت پـ 
/يش کة وةک کة، واتة لةبري دةپ دةوترثت دةب. پييت  ـلة زواين عارةبيدا نية بؤتة پييت بـ

کورد دةصثت دةبکة يةکسةر کة  لة چاووگي وشةکة دةکات. زاراوةيةک بؤتة پاشگري گوزارة
يان وةرگرتووة و لةبري بانةي نزيکن لة کوردةوة ئةم وشةمةبةسيت لة هةصپةذکث/ية. ئةو ناوچة عارة

  .بةکاريدةهثنن رقص
گؤضةند/يش هةر وشـــةيةکي کورديية بة گؤبةند، کؤبةند..کؤوةند هاتووة کة گوزارة لة 

ايي و زةماوةند. ذيز بةندييةکي ـماناي شکؤبوونةوةيةکي ذيزبةندة بؤ کارثکي گرنگي وةک بة
ت کة هةر باوة لة ذةوتثکي ـت لةنثو دةسـبةکؤمةص ياخود بصثني هةصپةذکثيةکي بة کؤمةصي دةس

  بازنةييدا بثت. 
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کة لثرةدا بةماناي تثکةصثکي زؤر و  ذةش...وشة لثکدراوثکي پثکهاتووة لة Reşbeĺekبةصةکـذةش
اوان . ئةمةيش هةصپةذکثيةکي تثکةصة لة هةردوو ذةگةزي بةصةک ياخود باآلک واتة گةورة و فر

ووک و ـنثرومث بة گةورة و بچووک. چةشنة هةصپةذکثيةکيش هةصدةبژثردرثت کة بؤ هةموو س
  هؤگريةيت. ثکي ناسکة و زياتر خامنانان بثت وةک هةصپةذکثي چةپــي کة جؤرــئاس

  ةصپةذکث دةبةخشثت.ديالن...ئةميش بة الوژةي کوردستاين باکوور هةر ماناي ه
  ةما.ـئةمانة بةگشيت هةمووي سةربة جؤرة هونةرثکن کة پثيدةوترثت هونةري س

  ثت هةصپةذکثي کوردي بؤ دوو جؤر بپؤلثنرثت:ـــلة هةر لةم تثذوانينةوةذا دةش
 .ـووک و لةسةرخؤيةهةصپةذکثي نةرمة جووصة و بةذةوت کة بةزمثکي س .1
  . کرژ و توندةووصةي خثرا کة بةزمثکي هةصپةذکثي بة ج .2

بؤنة و سرؤيت  .ـاکي تايبةيت خؤي هةيةزؤر لةو هةصپةذکثـيانةيش وثذاي ئةوةي کة بةرگو پؤش
تران و هةندثک ئامثري ميللي/يش هاوياري ئةم ـتايبةيت خؤيشي هةية، لة زؤر بواردا س

رة. جاروبار لة وذنا و چةپصة، ئينجا سـاز و بلوثر و دةف و نةقاـهةصپةذکثـيانةن بةتايبةيت دةهؤص و س
خؤشي و خرؤشي  گةرمةي هةصپةذکثکةدا قريوة ياخود هةهلةلة بةرزدةبثتةوة کة گوزارة لةوپةذي

ياخود  سـةرچؤپيوانةي بةدةستة پثيدةوترثت دةکات. ئةو هةصپةذيوانةيش کة جصةوي بازنةک
پةذکثکة کثش. لثرةدا پاشگري کثش دوو مانا دةبةخشثت، يةکةميان ذاکثشاين بازنةي هةصسةرچؤپي

کة هاوسةنگي تثکنةچثت ثوةيةک ـبةرةوپثشةوة و ئةيتريان ذاگرتين ذةزم و بةزمي هةصپةذکثکة بةش
اري وا دثتةپثشةوة کة دةستگراين هةصپةذکث زؤر دةبن بةتايبةيت لة ذةشبةصةکدا کة لة چونکة زؤر ج

ي هةصپةذکثکة ئةو کةسةي کة دةکةوثتة دوا ذيز ةد کةس زياتر بةشداري هةصپةذکثـکة دةبثت.ـس
کاري ئةويش ئةمسةري ذيزةکة دةگرثت تاکو قةيف زجنريةي هةصپةذکثکة و  گاوانپثيـدةوترثت 

بةزمةکةي تثکـنةچثت چونکة جاري وا پثويست دةکات کة سـةرچؤپيکثش دةست لة ذيزةکة 
 بةربدات و جووصةي جوان و شؤخوشةنگي بنوثنثت و پاشان بثتةوة سةر چةشين هةصپةذکثکة. لثرةدا

گاوان تاذادةيةک شريازةي ئةمسـةري ذيزةکة ذادةگرثت. جاري وايش دثتة پثشـةوة کة ئةوةي 
هةصپةذکث نةزانثت دةخيةنة دوايينةوة کة شـوثين گاوانة بؤ ئةوةي پثشةنگي هةصپةذکثکة 

  تثکنةچثت.
ربةي هةرة زؤري هةصپةذکثي کوردي گوزارة لة خؤشي و شـادماين و شـةيدايي بؤ جواين زؤ

وشيت کوردسـتان دةکات. دةشــثت هةر شــةيدايي ئةو جوانية بثت لةنثوان دصـي دصدار و ســر
  دصبةرثکدا ئارامي گرتبثت و بة ئةضيين ذةنگي دابثتةوة. 

  لةو ئاهةنگ و بؤنانةي هونةري هةصپةذکثي تيادا دةکرثت:ـ
بة زاري ســةرزمان ي خودث و وةي دةسـت بةرزبکرثتةوة بؤ دةرباربؤنةي ئاييين و کار:ـ لةبري ئة

سـوپاس و ســتايشــي بکرثت، بة جؤرة هةصپةرکثيةک هةست دةردةبذدرثت وةک لة بةزمي 
ووذثنةوة و لة ـةر خةرمان بازنة دةبةسنت و بةدةوري خةرمانةکةدا دةسـهةصپةذنثي هةوشار کة لةس

دةيي و ةري بةنـةماکةران هةموو پثکةوة کذنووش دةبةن و سـووذثکدا سـتةواوبووين هةر س
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}ي لة زوهدياخود هةصپةذکثي ناسک{ سـوپاسـگوزاري بؤ خودثي بة ذؤز و فةذ بةخش دادةنةوثنن.
  ناوچةي هؤرامان لة جةژين پريشـالياردا دةکرثت کة جؤرثکة لة زيکر و حاص لثهاتن.

ني و چةمةري...زياتر لةنثو ئافرةتاندا باوة، ئةويش بةبث ئةوةي دةستبگرن بةصکو بة ـبؤنةي ش
سةمايةکي هةذةمةکيانة، لةنثو کةنگکوتان و هةلةـمثکي تايبةت دةکةونة الوانةوة و خؤلثدان و سبةز

  هةندثک خثآلندا ئامثري دةهؤص ياخود نةقارة بةکاردةهثنرثت.
مثري و نةبةردي دةنوثنثت وةک هةصپةذکثي زةنگي و کؤتايي نةي شةذوشؤذ...کة نثگارثکي جةوابؤ

  کة لة ناوچةي ســنة باوة. ةالنةـپثهاتين بة هةصپةرکثي ش
ووران، خةنةبةندان، يادي نةورؤز ـايي و زةماوةند و خةتةنةسـتريش هةية وةک بؤنةي شي زؤر

  جةژين نةتةوةيي کورد. 
ئيتر ئةمانة و چةندين و چةندين چةشن و بؤنة هةية کة هةصپةذکثي تيادا دةکرثت، بةآلم زوربةي 

و شادي، جؤش و خرؤشي دةکات. لةوانةيش کة زؤر يانة گوزارة لة خؤشي ـزؤري ئةو هةصپةذکث
کوردةواريدا باوة ئةمانةن:ـ گوصشثين، بابلؤکان، يارگولـث، کؤچةري، شةنگاري، مامـهةباسي،  لةنثو

هةذة گمگم، سـثـپثيي، چةپـي، سـوثسکةيي، حيالنث، فةقياين، سوراين، هةيشؤکث، ذاست، چؤپــي، 
 ثـگاض،س ،مالينانةشةکـي، فةتاحـپاشايي، شثخاين، ـش ،ةزاييذسةنگني سث،  ،شتپبةروچةپــي، 

 . ....ستاينثب
  Hemidemisemiquaver(E), Semi-biscroma(I)  ي نؤتةي تةواو.64/1نؤتةي چوارالچنگ، 

  Hemidemisemiquaver rest(E)  ي نؤتةي تةواو.64/1وچاين چوارال چنگ، وچاين
  Hemidiapente(Gr), Imperfect fifth(E)  پثنجةمي نادروست.

  Hemiditone(G), Minor third(E)  ثيةم.ـماينةري س
  Hemitone, Hemitonium(G), Semitone(I), Half-step(E)  نيوپةردة، نيوتؤن.

  Hemiola(E), Hemiole(G), Emiola(L)  بةمانايية يهثميؤال، ذيشة پةضثکي يؤنان
، منوونةيةکي Cross-rhythmپثيشيدةوترثت ذةزمي تثپةذيو دثت،One-and-a-halfيةک و نيوثک

ث نؤتة لة کاتثکي ـث نؤتة بژةنرثت، ياخود سـذةزمية کة تيايدا دوو نؤتة لة کاتثکي بةشکراودا بة س
دا دوو باذ لة  4/3منوونة لة ذةزمثکي بؤ ،Tripletدوو نؤتةييدا بژةنرثت کة پثشيدةوترثت تريپلثت

  دروست  Three minimsسث نيوة
  ـمنوونةيةکن:ئةمانةي خوارةوة چةند دةبثت.

  
  
  
  
  

  Major and minor scales.  Heptachord(E)کانمثجةر و ماينةرة  وةک سکثصة لهحةوت تؤنيي، 
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  Heptatonic, Seven-tone scales(E)  .کانةحةوت تؤن کثصــحةوتدةنگي، س
  بريتني لة:ـ ســکثصةکانيش

  :ـMajor Ionianئايؤنيةن مثجةر.سـکثصي 1
  
  

  .M2, M2 , m2, M2, M2, M2, m2کهاتوون لة يشي پثIntervalsنميانةکا
   d=diminished, m= minor, M=Majorيشي ئةمانةنInterval legendدةروازةي ميانةکان

A= Augmented, dA= Doubly augmented 
  .Ascending scaleرةژوو ي هةمان سکثصي بةرةوDescending scaleخواربةرةوي کثصـس
 :ـNatural Minor, Aeolianن}سروشتة ماينةر{ئايؤلية.سـکثصي 2
 
  

  .M2, m2, M2, M2, m2, M2, M2يشي پثکهاتوون لة Intervalsنميانةکا
  .Ascending scaleةرژوو کثصي بةرةوـي هةمان سDescending scaleخواربةرةوکثصي ـس
  :ـAscending Melodic Majorژوور  مثجةر ميلؤدي بةرةو.3
  
  

  .M2, M2, m2, M2, m2, M2, M2يشي پثکهاتوون لة Intervalsنميانةکا
 .Ascending scaleةرژوو کثصي بةرةوـي هةمان سDescending scaleخواربةرةوکثصي ـس

دا پلةکاين شةشةم و حةوتةمي دةسگاي دياتؤنيک Melodic minor scaleکثصي ميلؤديـلة ماينةر س
ين شةشةم و حةوتةمي دا پلةکاMelodic major scaleلة ماينةر سکثصي ميلؤديئايؤلني تيژن، بةآلم 

  ن.Flatگاي دياتؤنيک ئايؤلني پانؤکـدةس
  :ـAscending Melodic Minorژوور ماينةر ميلؤدي بةرةو.4
  
  

  .M2, m2, M2, M2, M2, M2, m2يشي پثکهاتوون لة Intervalsنميانةکا
کثص ـهةمان ماينةرس،Descending Melodic minor scaleخوارة بةرةوسـکثص ميلؤدي  ماينةر

  .Descending Natural minor  scaleخوارة بةرةو /يشيشيتسرو
  :ـDiminished Whole Tone(Altered){گؤذيو}گةسـتوو ي تةواوينؤتة.سـکثصي 5
  
  

  .m2, M2, m2, M2, M2, M2, M2يشي پثکهاتوون لة Intervalsنميانةکا
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ينةر ميلؤدي{کة ي ماDbکثصي ميلؤدي بؤ/ـلة ميانةي حةوتةم لة ماينةر س کثصي گؤذيو بريتيةـس
گؤذيو{کة Cلة تؤين دؤ/ گاي بريتيةـ}. حةوتةم دةسDb, Eb, Fb, Gb, Ab, Bb, C, Dbپثکهاتووة لة 
   }.C, Db, Eb, Fb, Gb, Ab, Bb, Cپثکهاتووة لة

. Eيةکسانة بة/Fbي هةية، چونکة تؤين/minor third C-Ebيةمـثـکة هةردوو ماينةر سScaleکثصةـس
و کؤردةکاين زاص ولة سةرAltered کثصي گؤذيوـيشدا سJazzلة جاز major thirdثيةمي گةورةـس

 حةوتةمدا دةژةنرثت.
 :ـLydian flat/7(Lydian dominant){ليديةين زاص}7/صليديةن بيمؤسـکثصي .6
  
  

  .  M2, M2, M2, m2, M2, m2, M2 يشي پثکهاتوون لة:ـ Intervalsنميانةکا
  نةر سکثصي ميلؤدي.گاي مايـلة چوارةم دةس ئةم سکثصة بريتية

  :ـHarmonic Minorماينةر  کهارمؤني.سـکثصي 7
  
  

  .  M2, m2, M2, M2, m2, A2, m2يشي پثکهاتوون لة:ـ Intervalsنميانةکا
  ژوورة. خوار هةمان سکثصي بةرةو بةرةو کيسکثصي ماينةر هارمؤني

  :ـ Double harmonic majorمثجةر کدةبص هارمؤني.سـکثصي 8
  
  

  .  m2, A2, m2, M2, m2, A2, m2:ـ يشي پثکهاتوون لةIntervalsنميانةکا
  ژوورة. خوار هةمان سکثصي بةرةو بةرةو يکيکثصي دةبص هارمؤنـمثجةرس

 :ـDouble Harmonic Minorکدةبص هارمؤنيسـکثصي  ماينةر.9
  
  

  .  M2, m2, A2, m2, m2, A2, m2يشي پثکهاتوون لة:ـ Intervalsنميانةکا
 ژوورة. خوار هةمان سکثصي بةرةو ي بةرةويکهارمؤن ماينةر سکثصي دةبص

  :ـDorianن .سـکثصي دؤرية10
  
  

  . M2, m2, M2, M2, M2, m2, M2يشي پثکهاتوون لة:ـ Intervalsنميانةکا
  ژوورة. کثصي بةرةوـخوار هةمان س کثصي بةرةوـس
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  :ـPhrygianفرجييةن .سـکثصي 11
  
 

  .  m2, M2, M2, M2, m2, M2, M2ي پثکهاتوون لة:ـ ـيشIntervalsنميانةکا
  ژوورة. کثصي بةرةوـخوار هةمان س کثصي بةرةوـس

  :ـLydianليديةنسـکثصي  12
  
  

  .  M2, M2, M2, m2, M2, M2, m2:ـ يشي پثکهاتوون لةIntervalsنميانةکا
  ژوورة. کثصي بةرةوـخوار هةمان س کثصي بةرةوـس

  :ـMixolydianؤليديةنـميکسسـکثصي . 13
  
  

  . M2, M2, m2, M2, M2, m2, M2  يشي پثکهاتوون لة:ـIntervalsنکاميانة
 ژوورة. کثصي بةرةوـخوار هةمان س کثصي بةرةوـس

  :ـHyperaeolianلؤکريةن{هايپةرئايؤليةن}سـکثصي  14
  
  

  . m2, M2, M2, m2, M2, M2, M2يشي پثکهاتوون لة:ـ Intervalsنميانةکا
  ژوورة. وکثصي بةرةـخوار هةمان س کثصي بةرةوـس

  Hervortretend(G), Emphasised a melody(E)  پثداگرتن لة ميلؤديةک.
  Herabstrich(G), Down-bow(E)  ال.ـةر کةمانچة و ضيؤاندين کةوان لةسـداخش

  Heraufstrich(G), Up-bow(E)  ال.ـةر کةمانچة و ضيؤاندين کةوان لةسـهةصخش
 Hesar, Ĥesar(Ar,Kr,Tr)  ار.ـحةسهةســار، 

  ةفةديين ورمثيي و هةر بةخؤيشي ئةم ناوةي بؤ داناوة.ـگاوازةکاين زانا سـلة دةس يةکثکة
 لة لثکدانةوةي زوانةوانيةوةذا....وشةي هةســار بةو کات و دةمة دةوترثت کة ئاوهةوايةکي سازگار

ةرةتاي مانگي نةورؤزدا ـو پذخثروبةرةکةت بثت. لة کوردةواريدا هةفتةگارثکي وا لة س و پذئاودار
ي و ـي خؤشـدارة، مزگثنةبةخشـئاض از(ياخود باســمباز) کة هةفتةبارانثــکيةناوي هةفتةي بامشبب

بوژانةوةي ژيانة. ئةم دميةنة دصذفثنة پذجوان و ذازاوةية لة هزرو ئةندثشةي ئةم زانايةدا نةخشثنراوة 
اوچة ناوي ثک نو بةشثوةيةکي ئاواز گوزارةي لثکردووة. هةر بؤ کوردثيت وشةکة دةبينني کة هةند

ستـاذؤست(کراوة بة چياي هةسوةک  هةســار/ي لثنراوة ُ ة لثکدراي هةســار ـ) کة وشحصار
  ازگاز.ــسچيايةکي هةميشة کوثستان و  ت/ة واتة زجنريةـذؤس
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   کثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة لة:ـس ....بةشثکة لة دةســگاي حيجــازهةســار
  لةسةر پلةتؤين دووگا،نثکذثز  گرث

  ةر پلةتؤين ـةگةزي حيجاز لةسذ
  ثين.ـحوس

  ي ـکثصي هاتنةخوارةوةيشـس
  .ةر پلةتؤين دووگاـذةگةزي حيجاز لةس :ـپثکهاتووة لة

  Hz  Hertz(E)بة  کةدةنگة کة شـةپؤيل يةFrequencyيکوثنسـيهثرتز، يةکةي پيوانةي فر
ي هثنريک ذؤدؤصف دةگةذثتةوة بؤ فيزيکزاين ئةصمانيا يشداهثناين زاراوةکة دةکرثت.صسـيمبؤ
بة  ييــةکانـيRadio wavesةذاديؤشــةپؤلکة بؤ يةکـةم جار H.R.Hertz (1857-1894)هثرتز

 20Hzمنوونة مةوداي گوثـبيستين مرؤض دةکةوثتة نثوان بؤ دانا،Artificiallyســـازکردانة ذثگةيةکي
  . 20KHz(20,000Hz)بؤ 

  Heterofonie(G), Hétérophonie(F), Heterophony(E)  هثترؤفؤنيي، تؤين ناگوجناو،
 وف ئيفالتونـة کة گوزارة لة بةجثهثناين هاوکاتيي دوو ميلؤدي جياواز دةکات.ـزاراوةيةکي فةيلةس

  Hexachord(E)  يکة لة شةش نؤتة يةيثکي التينHexachordumهثکساکؤرد، ذيشةپةيض
جيادةکرثنةوة،  Semitoneياخود نيوةتؤنWhole-toneيةکلةدوايةک پثکهاتووة و بة تؤنيکي تةواو

  ث جؤر هثکساکؤرديش هةية کة بريتني لة:ــس
  .G, A, B-natural, C, D, Eةوة، وةک  Gلة تؤين سؤص/ Hard or Durumزبر و گةورة ـ يةکةم:
 .C, D, E, F, G, Aوة، وةک  Cلة تؤين دؤ/ Naturalســادة و سـروشت ـ دووةم:

  بةکاردةهثنرثت،  صي ـ بيمؤـوة بةآلم سFفا/ لة تؤين Soft or molleنةرم و ناسک ـ ســثيةم:
  F, G, A, B-Flat, C, D وةک   
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 Hewshar, Hewşar(Kr), Abşar(Ar,Fa) هةوشـــار
  خؤزگة جوانيةکةم ئةگةذايةوة                       دةردي پريمي بؤي ئةگثذايةوة

  دصســؤز، لةدةنگي:علي مةردان
. هةو، هاو بةماناي خؤر ياخود ذؤشناييةکي شــارلةگةص  هاوياخود  هةوة لة وشةيةکي لثکدراوة، بريتي

ثکي ذؤشنايي. لة هةندثک جاردا بةماناي زؤر بةرز و ؤصزؤر بةتيين وةک خؤر ياخود ئاگر وةک سيمب
، هؤرامان، بصند و پريؤز دثت. ئةم وشةية لة زواين کورديدا زؤر بةرچاودةکةوثت وةک هةولثر

. کؤي خةصکثک تثدا نيشتةجث بووبن /يش بةماناي ناوةندثک لة کؤمةصةارشـةي . وشهؤرثن.و...هيتر
ؤنةيةکدا دةگرثتةوة، ياخود ناوةندثکي زؤر بةرز و پريؤز کة لة بتا نـپةاري پريؤز و سـةکة شـوش

مثژووي دثريين کوردســتان ئاماژة بؤ ئةوة دةدات کة ناوچةيةک  بثتةوة.ئاپؤرةي خةصکي تثدا کؤبو
يز/ي ـبةناوي هةوشــار لة دةوروبةري ســاينقةآل. لةم ناوچةيةدا ئاسةواري هورمزگاي گةنج شهةية 

لثوةنزيکة، کايت خؤي گوندثک بووة و دةيشصثن گواية زادگاي زاردةشت/ة کة کةوتؤتة ناوچةي 
  ـصثمان.تيکان تةپة و ئثســتا پثيدةصثن تةخيت س

يان بووة. لةم ذثزگرتن ييةکي پةيذةواين زاردةشـــتپريؤزترين و پاراوترين جثگةگواية ئةم جثگاية 
و پريؤزذاگرتنةوةيذا....پثدةچثت وةک ئةرک و بؤنةيةکي ئاييين لة وةرزثکي تايبةين و دياريکراودا 

 سرؤتة دا بةـوثنةيشـةرداين ئةم ذووگةيةيان کردبثت و هةر لةو شـپؤل پؤل پةيذةواين و مريداين س
وذازاوة و ســازکردين خواين جؤراوجؤري سازکراو لة ـاهةنگثکي خؤشئ و ئايينيةکي تايبةت و بةزم

  اصگةردي ئةم پةيامبةرةيان کردؤتةوة.ـگةمن، يادي س
ذؤژثکي وا  چاوة، لةروةک نةرثتثکي زؤربةي ئةو ئايني و ئايينـزايانةي کة لةنثو ميللةتاندا لةبة

دصوهؤشيان پذدةبثت، بة نةوايةکي  دا کة هةمووـپريؤزدا زؤر ســروود و ئاواز دةچذذثت و لةدوايش
  رؤتةکة دثت.ـپذســؤز و گاريگةر تايبةت بةو ذؤژة کؤتايي بة س

دا کة زؤر کاريگةرتر و تيان، لةنثو ئةو هةموو ئاوازانة...دةشثت الي زاردةشـلةم بؤچوونةوةذا
ة جؤرة . هةر بةدةم ئةم ســروودةوة پةيذةواين دةکةوني هةوشـــار بووةســروود ديارتربووبثت

ةمايةکي وةهاوة کة الي دةروثشــاين ئثســتا بة حاصگرتن ناودةبرثت. جا کاتثک کة دةروثش ـس
  کةسةما.و هةلة وةشتبکةوثتة دةگاتة ئةوةي  ادةوة(زيکر) حاص دةيگرثت ودةکةوثتة ي

تةوة گةذثين کوردســتاندا پةيذةودةکرثت، بئةم جؤرة نةرثتة کة تائثســتا لةنثو دةرويشــالةوانةية 
  ةردةمة دثرينة بةآلم بة ديدة و ذثبازثکيتر.ــبؤ ئةو س

کؤدةبنةوة.  خةرمانةکةلة وةرزي خةرمان(گةمني ســوور)هةصگرتندا، هةمووان لةدةوري هةوشــار...
ةما و هةصپةذکثيةکي نةرم، لة ــاين يةکتر و دةکةونة سـةرشـتدةخةنة سـلة بازنةيةکي تةواودا دةس

گوزار دةربذين بؤ ـةر دادةنةوثنن و کذنووشربدن بؤ سـوپاسـدا سـکيشووذثـس تةواوبووين هةر
  .و خثر و ذؤزةي کة بةخشيويةيتئاهؤرامزدا{خودثي تةعاال} بؤ ئة

گؤذاين بةسةردا هاتبثت  زاربةزارينة و ينةبةسـس هاتبثت بةآلم ةو ســروودةـار هةر لهةوشـ ذةنگبثت
  دةسگاي ســثگا دادةنرثت.و بووبثتة ئةو ئاوازةي کة ئثستا بة لقثک لة 
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لة:ـ  ذةگةزي ســثگاي ئةم هةواية...لقثکة لة دةســگاي ســثگا، سکثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة 
کثصي هاتنةخوارةوةيشي ـةر پلةتؤين ســثگا، ذةگةزي نةهاوةند لةسةر پلةتؤين نةوا. سـلةس ييسـيان

 زي ئةجةم لةسةر پلةتؤين چوارگا.پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي کورد لةسةر پلةتؤين حوسثين، ذةگة
 
 
 
 
  

 Heytuhut, Gélgéle(Kr)  ية، گثلگثلة، ئامثرثکي ميللي ذةزميـهةيتوهوت
  Ĥeyran(Kr) ذةسةين کوردثنکراوة. وشةزاراوةيةکي حةيران.، ياخود بةييت حةيران

ت بة چةند گوزارةيةک دةشث ثتنتر بؤک  هحةيران  که ی که ناوه   ر لهؤية ز وانه لهو   ةنرثر دؤکی ز يةوا هه
لثکبدرثتةوة....گريؤدة و ســةرسـووذمان و وثص و شةيداي ئاوهةوا، ئاخ و دةشـتودةر، ذةز و 
مثرگوزاري کوردسـتان ئاوثزاو بة ئةوينثکي پاکوبثگةردي قةتيسماو لة دصودةرووين دصبةر و 

راو بؤ يةکتر دصدارثکي شـةيدا بة يةکتر کة بة هةوايةکي بةســؤز و ســازگاري هةصبةسـت
و ثندی ن وهةيپ گثذانةوةي.  وه كه يةموو روو هه  ن لهياژ  ووداویذو  ئاکارت و ـوش هذگوزارة لة بذازثن.

و  تايةيتـدؤس،  يةيتئازا  ةـکثشو  ڕ هـش  ثوةيـثت و شر داب و نه چؤنيةيت, ترية و هؤز و زانثخ
  ...وة هةروةهالثکدابذان

داين الوي نکردنةوةي حةيرانة، تايبةتة بةدةنگي خامنان بؤ پياهةصبةييت حةيرانؤک...نازندة و خنجيآل
  ن.ياند شـؤخوشةنگ و ئازا و دلثر و مانه

 ةر هةوايلةسـةربة دةســگاي بةياتة. بة دةگمةن لثذشتةيةکي سبةگشيت، ذووي هونةرييةوة.... لة
  .ـبثژةکةيش دةکةوثتةسةر لثهاتوويي حةيراندةربثژرثت ئةو /يشحيجاز

نةرمةنگيکي  .بة دوو چةشن حةيران دةبثژرثت:ـ يةکثکيان تايبةت بة کؤذ و ديوةخانان کةبةگشيت..
  ئارامي هةية، بگوجنثت بؤ جثگايةکي داخراوي وةک ديوةخان:ـ

  
  

ئةويتريان حةيراين هةوايي/ية کة پثويسيت بة دةنگثکي زوآلص هةية، لةبةرئةوةي کة تايبةتة بة 
ان. دةستةي ذةوةندان بؤ لةوةذ و کةندين شــينةگياي بةهاران دةشـت و دؤصونشثوان و کةژ و چياي

ذوودةکةنة هةوارگةيان، لةوثندةرث بةدةم ذثوة دةکةونة چذيين حةيران، هةم بؤ ذةهابووين ذؤحي 
پاراويان و ئاوثزبووين بةو سـروشتةجوانة خودثکردةية و هةم بؤ ئاگابوون لةيةکتري. ياخود 

ةي نزيک وةکي بصثيت هؤو....وا لثرةدا ئثمةيش هةين. ذثدةکةوثت بانگوهاوار بؤ ذةوةندان دةضةر
ياندا بصند ببثتةوة و شــةپؤيل بدات بةگوثي کيژة نةوبةهارثکي لةنثوچريکة دةنگثکي زوآلصي خؤش 

  ناسکدا بةشةيداي ئةو دةنگة گرفتاري ئةويين ببثت.
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ئايينيةوة چةکةرةي کردبثت و  دثريين ئةم جؤرة بةيتة...پثدةچثت هةروةک ئةوانيـتر لة ذؤحثکي
پاشــان بةرةبةرة ذووبةذووي جيهاين سـروشت بووبثتةوة و بؤنةيـتري لةخؤ گرتبثت. وةک ئةضيين، 
نامؤيي و دابذان لة خزموخوثش، پريي و ترســي بةرةو مردن، ذووداوي مثژوويي و داســتاين 

  شؤذةسواران و نةبةردان و الوانةوةيان....هتد.
  }ي حةيرانبثژة کة دةصثت:1918-1807بةيتثکي ئةوينداريي حممودي سـةيد بةسث{ ئةمةيش منوونة

  کوذة حةيران هةردووچاوةکةم، ئةمن نثچريي توومة لةناو خةلک و عالةمي گوندي    کيژ دةرث:ـ
  خؤمان پةالمارم ماوث.

  ئةمن هةر دةگرم جةذيث خؤ دةة سةرکاين بةرمارث
  کورة حةيران هةردا چاوةکةم 

  هةر لة بؤ خؤمت بگرة بة تؤذ و داوث دةوةرة
  دةوةرن گةيل برادةرينة، ئةگةر کيژؤرة حةيرانةکةي من ناناســن کوذ دةرث:ـ 

   ئةوةتانة کارمامزةکةي کوذةکةي شــاپةذ
  بةخؤناوة دةلةوةذث

  لة بنةبنةي زؤر گةزراوي
  شـؤذدةبثتةوة بةسةر دارةبزمارة و
  کلکةي حوسـثين غازي کثشـتاوي 

  ة ئاوي بن ئةردث وخؤي دةکا ل
  کاو لة مةمخوري شـؤذ دةبثتةوة 
  بةسـةر سوصتان عةوآلي عارةيب 

  وةکي کوذ دةچنة سـةري
  لة بؤ خؤيان دةخوازن هةرامة لةگةر مرازي.......

 Hexatonic, six-note scales(E)  ةشــتؤين، سـکثصة شـةش نؤتةکان.ـش
  Whole Toneتؤين تةواو.1
  

  M2, M2, M2, M2, M2, d3   هاتوون لة:ـيشي پثکIntervalsنميانةکا
لةهةر شوثنثکدا  Diminished third intervalتووي سـثيةم ميانةـثت گةسـکثصةدا دةشـلةم س

  دابنرثت بة مةرجثک بةاليةين کةمةوة بؤ جارثکيش بووبثت...دةبثت دةربکةوثت.
  Bluesزوبلو.2
  

   .m3, M2, m2, A1, m3, m2لة  يشي پثکهاتوون:ـIntervalsنميانةکا
  ژوورة.  کثصي بةرةوـخوار هةمان س سکثصي بةرةو
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 Ĥicaz, Ĥigaz (Ar,Kr, Tr), Niweşew(Kr)  ةوـنيوةش ،حيجاز
وةک مؤزيک زاراوةيةک بوژاندبثتةوة زاناي ئيسـالمي  حيجازيةکةم کةسثک کة ئةم ناوةي بة 

الشرفية/دا ناوي بردووة و کوردنةژاد سـةفةدديين ورمثيي بووة کة لة پةذاوي االدوار و الرساله 
 پةجناوچوارةمني بازنةيشـة لة بازنة مؤزيکيةکاين کة دايناوة.

وشـةي حيجاز لة حجز/ي عارةبيةوة هاتووة کة ناوچةيةکة کةوتؤتة نثوان وآليت شـام و بيابان و 
يانة گةر هونةردةرياوة. لثکدانةوةيةکي تري هةية کة بةماناي کةشـي ياخود پشـتثن دثت. بةآلم ئة

 ذثکةويتهاونية تةنيا  بةوةوة دةردةکةوثت کة هيج پةيوةندي ،ةوة و زارشتانة بؤي بچنيلثکيبدةرثت
زؤر وشةدا بةرچاودةکةوثت لةنثوان چةند زوانثکدا کة هةر زوانة  وةک لة ،لثکي نزيککردوونةتةوة

واآلبکةمةوة دةصثم:ـ بةالي خؤيدا دةيباتةوة. ئةگةر لةم ذؤشـناييةوةذا بوثرم و دةرگاي لثکدانةوةم 
پثکهاتووة:ـ حيج ئةويش  لثکدراو يوشـةي حيجاز کة دةسـگايةکي زؤر خؤشـو لةبارة...لة دوو وشـة

عيربي  يChagiahيا. ذةچةصةکي دةگةذثتةوة بؤ وشـةي خاجنزيکة لة حةج، هةج، هةگ، هةوج
. خسـتنةسةرباري دثتي بةرزذاگرتن Festivalئاهةنگو ران ووسماناي  کةHagiaان بؤتة هاجياپاش

  بؤ زواين عارةيب، وشـةکة بؤتة حيج ياخود حةج.
ســةرةکيةکاين ئيسـالم کة ئةويـش وةرزي پريؤزکردن  ةحةج...يةکثکة لة ئةرکة پريؤزحيج ياخود 

لةو وةرزةدا  و بةشـکؤکردن و زؤربةرز ذاگرتين خودثي مةزنة لة ئاهةنگ و سـرؤتثکي تايبةتيدا کة
  بةجثدةهثنرثت. سـاآلنة  وةک ئةرکثکي

دثت. و هاوار بانگ  بةمانايگاز/ةوة هاتووة کة گاس:دوا وشـةي جاز/يش کة بؤتة پاشگري جاز...لة 
ماين و ـ:گازي هاوگ واتاي بانگي ئاسحيجـگاز ياخود گازي حيجکؤي وشةکةيش کة دةبثتة 

  کؤدان، بانـگي حاج دةبةخشـثت کة ئاوازثکي زؤر بةسـؤز کاريگةرة. ـش
ةکانةوة کة کورد تيايدا يم بانگي حةج/ة هةر لة ســةردةمي دةســةآلتدارثيت ئةيوبپثدةچثت ئة

دةســةآلتداربووة{وةک کةس و بنةماصة نةوةک اليةين نةتةوةيي}کرابثتة ئاهةنگ و بؤنةيةکي وةها 
شــثياوي بةذثکردن و پثشوازيکردين حاجيان بثت، دةشثت هةر لةو  ـةرجنذاکثشکة بة ئاوازثکي س

تنةوةکي ـوةبريخسبؤ تنةوةيةک بوژابثتةوة و هةم ـگاية بةم ناوة وةک يادخسـدا ئةم دةسـدةمةيش
  کة وا وةرزي حةجکردنة. شخةصکي

سؤزثکي کاريگةري واي هةية کة دةشثت هؤگر و ئاصوودةي ذازونيازي دةروثشــان و  ئةم دةستگاية
وذةوان و سـةروبةند هةندازي ثت کة بة چةند پةيضثکي ذاستوةتگار و گؤشةگريان و وةيســان بخةص

اين گوثبيستان ةژثنثتةوة. ذةنگة لة مبرکثنثتةوة و دةرووين کةسـذةزمني ژاين ذؤحي بةو ئاوازة دا
و  دانخةوـةودا خةصک لة شـريينةي وماتة و لة ئامثزي شـةوگارثکي زؤر درةنگدا کة دنيا کشـش

هةر ئةو تةنياييةي نيوةشةو  هةية. يداتگةري و خودث پةرسژوانيان لةگةص خةصوةت و ئةمان بثدارن
لةگةص  يي لةگةص وثشــي خؤيانداتةنيا يةکيةئةندثشـبة شـةيدايان کة  دةبثتة سـرؤ و دةروويةک بؤ

کزةباي پيشخواردووي ناو و ـؤزي پذ لة حةسرةت سبکةونة ژوان، هةر بةو نيوةشةوة دا ياندصبةران
  ةرانيان. هةروةک مةولةوي دةفةرموثت:ـسـينةيان هةصبکات و بيکةنة پةيکثک بؤ دصي دصب

  شةوةن خةصوةتةن ماص بث ئةغيارةن                 ئالةم گشت خةفتةن، دؤس خةوةردارةن    
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 حيجاز ناســراوة، ئةويش لةبةرئةوةي کة زؤربةي ســروود و ســتايشة ـثدا بةلةنثو ميللةتاين دراوس
  .ــةر ئةم دةســگايةيةئيسآلميةکان لةس

بةرزبوونةوةي ئةم دةســگاية پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين دووگا، کثصي ـس
بة ت دةگؤذثت ـي ذةگةزي ذاسـکثصي هاتنةخوارةوةيشـةر پلةتؤين نةوا. سـت لةسـذةگةزي ذاس

  .#Fة/پلةتؤين فادثز سـکثصي خؤراواييداپلةتؤين ئةجةم. لة  ؤنةهاوةند لةگةص گؤذيين پلةتؤين ئاوج ب
  
  
  
  
  
  
  

  پذ شةرايب خؤشةويسيت و ئارةقي يةزدانية  فاتيمة دوو چاوي مةستت پذ تةليسمي جوانية
  ئةمحةد هةردي، بةدةنگي: عةيل مةردان  

 ĤicazDiwan(Ar,Kr)  ةر بة دةســگاي حيجازة.ـلثذشــتةيةکي س دةســگاي حجازديوان،
 ـتةوة لةوانةيةش:دةکةوثگايةکيــتري لثدةسـچةند گايةکي ســةرةکي دادةنثت و هةندثک بة دةسـ

دةسـگاکة مؤرگثکي تايبةيت خؤي هةية بةوةي کة لة  . هومايؤن، حجازکار، مةسـنةوي، مةدمي....
تةکةيشي لة پلةتؤين ـحجازةوة بة پلةتؤين ال/حوسثنيـدا تثپةذدةبثت کة پثيدةوترثت ديوان، بةس

  دةگريسثتةوة.ؤين ذث/دووگادا ذثتةوة و لة تجازدا هةصوثستةيةک دةکات و بةرةبةرة دةگةيفادثز/ح
  کؤت و زجنريم بکةن بيکةن بة دصما خاري تؤ  بسوتث من بة هةژگ و داري تؤ     نيشتمان جةستةم 

  دصشــاد مةسرةف، بةدةنگي: عةيل مةردان
 Ĥicazkar(Ar,Kr,Tr)  .، خؤرشــيديحيجازکار
}و پاشگري کار ياخود Ĥicaz{بذوانة/حيجاز...وشــةيةکي لثکدراوة لة ار، ياخود حيجازگحيجازکار

گار کة بة دوو واتا هاتووة، يةکثکيان بةواتاي کار و پيشة وةک پةروةردگار، ئامؤژگار، حيجازگار/يش 
ــتر چذي بثت و ئيتر بةرةبةرة لة بةچةشنثکيلةسةر ئةو بةزمة بةو کةسة وتراوة کة ئاوازي حيجازي 

کرابثتةوة. ئةويتريان بةواتاي ماوةيةک لة  حيجاز جياکرابثتةوة و خانةيةکي لة دةسگاي حجازدا بؤ
کات وةکو شـةوگار، ذؤژگار کة لةوانةية گوزارة لة سةرةتا ذؤژي ئةرکةکاين وةرزي حةج بکات، 

  وةک بانگةوازثک لةو ذؤژةدا بؤ دةسپثکردن بةو ئةرکة پريؤزة.
، تاذادةيةک ئةگةر ئةو دميةنة خبرثتة پثشــچاو و بةراورد بکرثت لةگةص وشةي خؤرشــــيد/دا

  پثدةچثت لة هةمان تثذاماين ذؤحــيدا گذخبواتةوة بةآلم هةر دميةنة و بة ذثونيشانثکي جياواز.
يةوة هةصثنجراوة و لة زوانـي /تايهضار خشــةئيتة/ي ئاضثس :وشةي خؤرشيد...لة وشـةي هؤرخشــتت

يکراوةي ذؤشــنايي واتة ش ـيدشو  خؤريد کة پثکهاتووة لة زارةوزار هاتووة تاکو بؤتة خؤرشکورديدا 
ـکي خؤر. ئةو تيشــکة ئامسانييةي کة ئاهؤرامزدا کردويةتية خثر و بةرةکةت تيشـ ياخود بلثنيخؤر، 
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. لة ئاضثســتادا وةک پةيضثکي ـةري جيهاين پســاتداةرانسـس خشيويةيت بةبةلة گةرمي و ذؤشنايي و 
ةدکاران بةکارهاتووة. جا هةر کةسثک پةيضي پريؤزي چاوةزار دژ بة فثص و دز و درؤزن، جادوگةر و ب

ةواين پةيذ .و هاوار بردن بووة بؤ ئاهؤرامزدا دةبات پةنا زاردا اتبا، وةک خؤرشيدي بةسةر
نايي، پاکوبثگةردي و يشثکي ئاهؤرامزداية کة تيين ذؤشـتةوي خؤر بةخشزاردةشتيي پثيانوابووة پذ

ثستادا وشةي خؤرشيد هاتووة. کة بة يةشتةکاين ئاض ثنثت بةسةر جيهاندا. لةــفةذ و پذذؤزي دةوةش
  ســرؤتثکي بةزم هةشت بذگةيي بةذثوة دةبرثت.

لةسةر  خوارةوةي پثکهاتووة لة ذةگةزي حيجازکثصي هاتنةـ.سدةســگاي حيجاز،...لقثکة لة حيجازکار
   ةهاتنةخوارةوةيشي پثکهاتووة ل ةر پلةتؤين نةوا.ـپلةتؤين ذاســت، ذةگةزي حيجاز لةس

  رث نثکذثز لةسـةر پلةتؤين چوارگا،گ
  لةسةر  زمزمذةگةزي ســةبا

  ةليک.ـپلةتؤين بوس
  ةد تةرزةن        خةفةت شــادي شةن خةم دةماخ بةرزةنــسةداي زيل و بةم مةينةت س

  مةولةوي، بةدةنگي: عةيل مةردان
 ĤicazkarKurd(Ar,Kr,Tr)  .ـةد کورد، شحيجازکارکورد، کورد خورشيدي

  کثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة لة:ـ ـةربة دةســگاي کوردة. سـيةکي سلثذشتة
  ذةگةزي کورد لةسةر پلةتؤين ذاست و 

  نةهاوةند لةسةر پلةتؤين چوارگا. ذةگةزي
  کثصي هاتنةخوارةوةيشي پثکهاتووة لة ــس

  ئةجةم لةسةر پلةتؤين کورد.ورد لةسةر پلةتؤين نةوا، ذةگةزي ذةگةزي ک
 Ĥicaz Mesnewy(Ar,Kr,Tr)  ةربة دةسگاي حيجازة وـثذشتةيةکي سحيجاز مةسنةوي،  ل

  کذدةبثت. )ذاســتداهاتنةخوارةوةدا لةسـةر پلةتؤين دؤ(هةر هةمان بةرزبوونةيشي هةية بةآلم لة 
  دصم لةرزي لة ناکاوا کة دةرکةوت ماهي ديداري

  خومار و مةسيت کردم وةک دوو چاوي مةست و خومماري  
  ، بةدةنگي:عةيل مةردانمةال مةسعود بثـبةش  

  Hilfs(G), Leger note(E)  نؤتةي الوةکي.
  Hilfslinie(G), Leger line(E), Léger line(F)  .زثدة هثصي سةرين و ژثرين

   بةماناياييدا ـلة زواين فةذةنسLegerةيــوش
  يش لةو کورتةـتدثت، مةبةسLightووکــس

  سکثصةي خوارهثآلنةية کة نؤتةکاين لة سةر و 
  .دةنووسرثندا کةمؤزيکة
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  Hindustani music(E)  اتدا،ـدثرينةکانة لة مثژووي پس مؤزيکي هيندي، لة هونةرة هةرة
دةنگةوارةکاين لة حةوت تؤن پثکهاتوون و بة تاين کة ي هيندسـSolfegeجؤصفثياخود زاراوةي ســ

  بريتني لة:ـ و Sargamارگامـتان پثيدةوترثت سـدسننؤتة ئاماژةي پثدةدرثت کة لة باکووري هي
 Syllableحوجنة    .Abbکورتة     Tones    دةنگةکان

  Shadjamam  Shadj     Sa    . شادجام1
 Rishabham    Rishabh     Re    . ذيشهام2
 Gandharam   Gandhara     Ga    . جاندهارام 3
 Madhyamam   Madhyam     Ma    . مادهيام4
 Panchamam   Pancham     Pa    . پةنچام5
 Dhaivatam     Dhaivat     Dha    . دهايضاتام6
 Nishad     Nishadam     Ni    . نيشاد7

بةرابةر بة دةنگي  Paو دةنگي/ /Cدةسپثدةکات بةرابةر بة نؤتةي دؤ Saيةکةم نؤتة کة بة دةنگي/ 
  دةبثتةوة کة پثنجةمي تةواوSolســؤص

Perfect fifth.پثکدةهثنثت  
   Naturalدةنگي سروشيت

  واتة دةنگي Shuddaاپثيدةوترثت سـودد
   Flatياخو پانؤک صســادة. بيمؤ

  ، دثز ياخود Komalپثيدةوترثت کؤمال
  .Tivarپثيدةوترثت تيضار Sharpتيژ

  هةر دةنگثکيش لةم حةوت دةنگانة 
  پثدراوة:ـ بةناوي باصندةيةک ياخود گيانلةبةرثکةوة ئاماژةي

{وشةيکي Swaraسوارا ــتان بةکادةهثنرثت بةآلم بةناويووري هيندسلة باشــ Scaleکثصــهةمان س
  دثت}لةگةص کةمةزارگؤذانثک، Soundية بةماناي دةنگتيکريـانسـس

 Hirajoshi(J), Pentatonic Japanese scale(E)  سـکثصي هريايؤشــي، پثنجــتؤين ژاپؤنـي.
  زياتر لةسـةر ئامثرژةنيين 

 گيتاردا کاريــپثدةکرثت
 
  

  B-sharp.  His(G)بذوانة/
  B-sharp major.  His-Dur(G)بذوانة/
  B-double sharp.  Hisis(G)بذوانة/
  B-sharp minor.  His-moll(G)بذوانة/
  B-minor.  H-moll(G)بذوانة/
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 Hoarse(E), Rauque(F) , Rauco(I)  ـاو.باخة، دةنگي نووس
  Hoboe(G), Oboe(E)  ئامثري ئؤبوا.

  Hoboy(E)  ناوي دثريين ئامثري ئؤبوا.
  Hoch(G), High, Sharp(E), Haut(F), Altissimo, Elevato(I)  بةرز، تيژ، زيل.

  Höchest(G), Highest(E)  بةرزترين، تيژترين.
  Höhe(G), Hight(E)  بةرزيي.

  Hold(E), Pause, Fermato(I)  ذاگرتن، وچان.
  Holding note(E)  نؤتةي ذاگرتوو،

  نؤتةيةک لة پارچةيةکدا ذابگريثت و لة هةمان کاتدا پارچةکانيتر جبووصثت.
  Holz(G), Wood, Woodwind(E)  . تةختة، تةختةبا

  Holzbläser(G), Woodwind player(E)  ژةن، ژةنياري ئامثري تةختةبا. تةختةبا
  Holzblasinstrumente(G), Woodwind instrument(E)  ئامثري تةختةبا.

  باسـسـوون... . ة دروستکراون وةک کالذنثت، ئؤبوا،ئةو ئامثرة فووپياکةرانة دةگرثتةوة کة لة تةخت
  Homofonia(S), Homofonie(G), Homophonie(F,G), Homophony(E)  هؤمؤفؤين،

ادةدا و بةشـةکانيتر ة بؤ دوو بةش ياخود زياتر، بةشثکيان لة هثصةميلؤدييةکي سـپثکهاتةيةکي مؤزيکي
ذةفتاري  ت بة هثصـي ميلؤديپاصپشـChordalوةک هاويارثک بن. دةقثکـي مؤزيکاصـي کة بة کؤرداص

  گوزارة لة دوو ژث دةکات کة يةک نؤتة بدات. .پثدةکرثت
  Hook, Flag(E), Crochet, Accrocher(F), Gancio(I)  چنگ، پةرچةم.

 =Flagپةرچةم     =Beamذايةصة
 =Head noteسةرةنؤتة

  =Stemملة
  Horaman(Kr)  زاناي ناودار شــةمسـةديين قةيسي ذازي ،هؤرامان، بةييت هؤرامان

  دا لةسـةر هؤرامان دةصثت:ـ "المعجم في معایر اشعار العجم"دا لة کتثيباصي کؤچيـس800بةرلة نزيک
  رود و مساع خوسروي ء زمخهحلن اورامان و بيت لوي              

يةکثکة لةو خؤشترين ئاوازة دةروثشــيانةي کة بة بةزمي دوو بةييت وتراوبثت. پثدةچثت هةر 
اســتيشدا دوو شثوة ئاوازي هةصثنجراون لة يةک مةبةسيت لة هؤرة و سـياجامانة بووبثت کة لة ذ

سةرچاوةوة کة ئةويش دةشثت بگةذثنرثتةوة بؤ سـةردةمي سـروودة زاردةشـتييةکان، بة ئومثدي 
  ني و ئاشنابوون بة خودثي پةروةردگار. ـزياتر نزيکبوونةوة و زياتر ناس

لة ســث بذگة پثکهاتبثت:ـ پثدةچثت کة  لةوانةيش هؤرامانهةندثک ذاوبؤچوون هةية لةسةر ناوي 
 Raراکة وشةيةکي سـانسـکرييت/ئاضثستايية بةماناي خودث هاتووة،  Ahuئاهوئاهو ـ را ـ ئامان. 

کؤي دوو بذگةي  }،Rastسروود دثت کة لة سـانسـکريتيدا بة ذاگ هاتووة{بذوانة/ بةماناي ذاياخود 
 بةمانايي زواين هيندي کؤنة}Asuraوشةي ئاسـورا{هاوماناي Ahuraســةرةتايي کة دةبثتة ئاهؤرا

  ة مرؤض بةرةو دةرباري خودث دةبات. ذثـي خودث دثت واتة ئةو ذثگةيةي کة بةو سـروود
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ة بةماناي ياگة ياخود شـوثن دثت. کؤي وشة لثکدراوةکة ک manمان/بذگةيش کة بريتية لة دوا 
تة جثگةي خودث دةبةخشثت وا{وةک چؤن کةعبة لة ئيسالمدا خانةي خوداية}ياگةي ئاهؤرا

 جامانةووبثتةوة ذةنگبثت هةر هؤرة و سـياوکة ماب لةو ســروودانةي .تايبةتيانة رؤتةـنت بةو سـپةرس
جامانة کة بؤتة وذکث و.پيتگؤذکث بوون{وةک لة سـياوشةگؤبةر شـاآلوي  بةداخةوةبثت کة 

  سـياوچةمانة}.
 سپةنتاهاتووة لة هؤر+ئامون واتة خؤري دوو بذگةي لثکدراو کة پثک ذاوبؤچوونثکيـتر دةيباتةوة سـةر

گري ـياخود نووري موقةدةس کة يةکثکة لة سـيفةتةکاين ئاهؤرامزدا. ياخود هؤرئاموون کة پاش
هاتووة{واتة Mysteryياخود ناديار/ Hiddenشـارراو/ بةماناي يينفرعةو بة زواين /ةوونـئام

ةي مينوويي ئاضثستايي کة هةر هةمان ، دةشثت تاذادةيةکيش نزيکبثت لة وشخودث/يةکي نةبينراو}
 The hymn ofروودي خودثي ناديارلثکدراوةکةيش ماناي سـچةمکي وشة دةدات.  شـارراوماناي 

mysterious godکة ناوچةي  انةوة و بؤچوونانة ئةوة دةگةيثنندةبةخشثت. ســةرجةمي ئةم لثکد
و ئايني  ييزاردةشت وبوونةوةي ئاييينو زثدي بآلالنک  ــپةنت بووة،سهؤرامان ئاخثکي زؤر پريؤز و 

  و ئايينـزايــتر بووة. 
 Hôre(Kr) ناوچةيةکي زؤر ياخود بةييت هؤرة کة هةر بة هؤرة ناسـراوة، ،هؤرة

خؤگرتووة. ئاوازثکي زؤر باوة لةنثو خثآلين لةک و کةصهوذ و جافــدا کة بة ين لةبةر بآلو و فراوا
  ارةزووردا بآلوبوونةتةوة.ـدؤصي زةنگنة و شـان و ناوچةکاين بةختياري و لوذستان و کرماش

کزةيةکي هةرة دثريين کوردةواريية کة لة زؤر بؤنة و سرؤتةئايينيةکاندا بة زؤر چةشن و جؤر 
بثژراوة و دةبثژرثت. ئةو چةشن و جؤريشي دةگةذثتةوة بؤ هةصبژاردين ئةو وشانةي بؤي 

سـروشت و شـةيدايي بکات بة فؤرمثکي سةربة هةصدةبةسترثت، بؤ منوونة ئةگةر گوزارة لة جواين 
دةســگاي ســةبا دةبثژرثت. ئةگةر لة هثز و توانا و دةنگي زوآلص پيشان بکات بة فؤرمثکي سةربة 
دةســگاي نةهاوةند دةبثژرثت. ياخود گوزارة لة نزا و تکاکاري بکات بة فؤرمثکي سـةر بة 

نةي کة چذاون و دةچذدرثن لةسـةر بنةماي ئةو دةســگاي بةيات دةبـثژرثت. مةرجيش نية ئةو هؤرا
  دةســگا مؤزيکانة بپؤلثنرثن. ئةمةيش پارچةيةکة لة هؤرةيةکي شةيدايي کة دةصثت:ـ

  بنووذة وةي قاقةز دووس دورةوة       بزانن چووة نوساس وة دصگريةوة
  بلبل تو مةگري وة زار زارةوة              بةشي تؤ ماگة گوص وة دارةوة

  ةماص تيةي لةال قةسرةوة        دةمچةو البرياگة هاوة ئةسرةوةزذةي ش
  چةتر چو لةوالو خبة وةالوة               کوچکانگ چةن کةس نايدة وةکاوة 

  نة قاقةز ديرةم نة قةصةم دةوات         ذاز دصةگةم بنوسم ئةذاد
 بؤ خودثـي کردگار بة بثتهؤرا ياخود هؤرة/وة هاتووة هانايةک بوو بةناويکة  هةوايةئةم  پثدةچثت

اييين پريؤز و ئ بةد و کارةسايت وثرانکةر. بةهاتين زاردةشت چثوةيةکي نت لة ذؤحييت پاراسمةبةس
  .Yesnaبذوانة/ سـروودثکي ذثکوپثک. بووبثتة ي لةخؤگرتبثت وپةنتاـس

ميانة ارؤزناکي هةرةدثريين کوردةوشةوشةي هؤرامانة، يادگارثکــي سـبةييت هؤرة...کة پثشگري ذي
کة سـينةبةسـينة هاتووة پثمانگةيشتووة بةآلم تةمومژي ذؤژگار زؤري بؤ هثناوة کة چثوةيةکي 
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، هؤرةچذدونيايي بةخؤدا بپؤشثت. ئةو کةسةي کةوتبثتة ذازونياز لةگةص ئاهؤرا پثيوتراوة 
موناسکي بثت. کزةدةنگي نةر هؤرةچذين/يش واتة هاوارکردن لة ئاهؤرا واتة خودث تاکو بة هانايةوة
  تايبةت بة ذةگةزي مثيينة/يش لةسةر ئةم بةزمة پثيــوتراوة موورةچذ.

/مان دةهثنثتةوةياد کة ئاوروپاييةکان بة چةند Chorusدثريين وشـةي هؤرة...زاراوة وشةي کؤرس
 خؤرةس/يةي وشةکةيش{مةبةست کؤرس}لة ــثوةزوان و ديالثکتيان گؤيان پثکردووة. ذيشـش

ش چزبکرثت{لةبةرئةوةي /يس، پاشگري  هـبکرثتة پييت  خ. ئةگةر پييت ةيؤنانييةوة هةصثنجراو
تةواودةبثت}دةبثتة هؤرة کة ذةنگبثت osياخود/ usـةاديةکان بة پاشگري/زؤرينةي وش

يانة بثت يلثکدانةوةي چ زوانةواين و چ فةلسـةف ي تيادا بةديبکرثت، چونکة بةـنزيکايةتييةکي ذؤح
ئةم وشةية هاتؤتة نثو عارةبة مةسيحيةکان گؤذاوة بة  هةر هةمان چةمک دةبةخشـثت.

  ســروودچذي کصثسة دثت. بةمانايکة Khuriخوري
ي شناخت موسيقي ةزمين "لة کتثيب کة ئوستادثکي زانکؤية لة ئثران د. فةرةيدوين جنيدي  پذؤفيسؤر

بة بةزمي سا د و نيکيسةين خةصکي کوردة، کايت خؤي باربادا دةصثت:ـ هؤرة ئاوازثکي ذة "ايراين
  .ئاهةنگيان شريين و خةسرةو ســازکردووة" هؤرة

  Horn(E,G), Cor(F), Corno(I)  هؤذن، بووق،
دةشـثت وشةي  ت دةکرثت.ـاخي گيانلةبةر و تةختة دروسـئامثرثکي هةوايية کة لة کانزا و ش

هؤرة کة کؤنترين ئامثري مؤزيکايية تاذادةيةک خزمايةيت هةبثت لةگةص وشةي هؤرة. Hornهؤذن
کة هاوارثکة لة ئاهؤرا بة دةنگي مرؤض، هؤذن/يش هاوارثکة لة ئاهؤرا بة دةنگي ئامثرثکي مؤزيک 

   کة لة چاخثکي زؤر دثريندا لة شـاخي گيانلةبةران دروستــدةکرا.
  Horn crook(E), Ton de cor(F)  هؤذين پثچةک. کؤآلپة هؤذن.

  Hôse(Ar,Kr)  ةيکورديلوذي/وشةيةکي زؤر دثريين ياخود گؤسة... هؤسة
کة بةماناي ئاوازي هةراوهوريا دثت ذةوشثکي بانگةشةيي بةجؤشي لةخؤگرتووة. واتة يةکثک بة 

دةذببذثت بؤ پياهةصداين گةورةيةک ياخود بؤ هاندان بةرةو  دةنگثکي زوآلصي مؤنؤتؤنيک گوزاريةک
دا بةهةمان بةزم کارثکي وةک شةذوشؤذ و کؤمةصة خةصکثکي تايبةتيش وةک کؤرس لةنثو ئاپؤرةيةک

سـةردةمي سـاسـانيةکاندا ئةم چةشنة ئاوازة زؤر باو بووة و هةر بةو  و ذةزم بؤي بسةننةوة.
کؤمةصةيش وتراوة هؤسيان واتة خوثنياران ياخود سـترانبثژان. جؤري ئةم بةزمةئاوازة کةوتؤتة 

وة ئةويش دةگةذثتةوة ناوچةکاين کوت و ناسـرية و عةمارة کة ئثستا سـةر بة وآليت عثراقن زؤر با
  بؤ کاريگةري ناوچةکاين کرماشان و ئيالم/ي سةر بة وآليت ئثران لةسةريان.

  Hosianna(Hb), Hossanna(L)  بةمانايهؤسيانة، وشةيةکي زؤر کؤنة لة زواين عيربي/دا و 
بنةذةتدا دةسگاوازثکي  بؤ خودث. لة ةوة دةبةخشثت کة گوزاريةکي هانابردن...لثتدةپاذمثؤهؤؤ

ثسةکانياندا دةخوثنرثت، هةر لةوثوةذا هاتؤتة ناو کصثسةي صربي/يةهوديية کة تاکو ئثستا لة کعي
، سروشيت ئةم دةسگاية Sanctusبؤتة بةشــة ســروودثکي ئاييين ســانکتؤس کاتؤليکةوة و دواييش

چثت چ لة سةرةتادا بة ذةوتثکي نةرم و هثواش دةسپثدةکات و بةرةبةرة بةرةو بژثوي و زوآلص. پثدة
چةرخي ذؤژگار  بةآلموةک ناو و چ وةک ئاواز پةيوةندي لةگةص دةسگاي حوسثين/دا هةبثت 
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 ي}Hôse. دووريش نية کة هةر لة وشةي هؤسيان{بذوانة/بثتثنابةسةردا ههونةريانةي کاريگةري 
کوردييةوة هاتبثت کة ئةويش جؤرة هةوايةک بووة و تايبةتيش بووة بةو هاوارچذانةي{پثيانوتوون 

  هؤسيان}کة لةو بؤنة و ذثونيشانانةدا دةردةکةوتن.
  Huit(F), Eight(E)  هةشت.

  Huitiéme de soupir(F), Demisemiquaver, Thirty-second rest(E)  ي وچاين تةواو.32/1
 Humayon(Ar,Kr,Tr)  گاي حيجازة.ـةربة دةسـهومايؤن. لثذشتةيةکي س

  لةسةر  پثکهاتووة لة:ـ گرث نثکذثز
  ، ذةگةزي حيجاز ةکگاپلةتؤين ي

  لةسةر پلةتؤين دووگا.
 Hummel(G), Drone(E) کةناي،ـلوولک، لوولکي مةش

 /C,Gياخود /C,F ةر کليليـبة دوو لووک لةسOrgan stopئؤرگين داخراو
 Bell، Hum note(E)ي زةنگـنزمترين فريکوثنسگيزة نؤتة. 

  نزمترة.Prime noteةرةتاـدا يةک ئؤکتاض لة نؤتةي سCarillonلة زةنگي کاريللؤن
  Semibreve   Hunder und achtundzwanzigstel(G), 1/128 note(E)ي تؤتةي تةواو128/1
  Hunder und achtundzwanzigste, pause(G)  ي وچاين تةواو128/1

1/128Semibreve rest(E)  
  Gypsy scale.  Hungarian Minor(E)بذوانة/
  Hurdy-gurdy(E), Vielle(F), Leyer, Bauernleyer(G), Rota(L)  گوردي،-هوردي

  ثکةوة بادةدرثت دةنگةکةي دةزرنگثتةوة.Handleئامثرثکي ژثدارة کة بةهؤي دةستةک{هاندل}
  Ĥuseyni(Ar,Fa,Kr,Tr)  هةندثک ذاوبؤچوون لة ديدةي هونةرييةوةذا .حوسثين

ن. ئةو هؤســة و هؤسـةچذيش پثيوتراوة هؤسياثين دةگةذثنثتةوة بؤ ذيشةي ـةي حوسـةر وشـلةس
چةشين ئاوازةيش پثيوتراوة هؤسياين، ئيتر لةوانةية گؤذاين ذؤژگار و کاريگةري زواين عارةيب 
کردبثتية حوسياين و پاشـان بة حوسـثين گريســابثتةوة. هؤسياين لةســةردةمي ســاســانيةکاندا 

  ئاوازثکي تايبةت بووة بؤ پياهةصدان و بةشکؤکردين کيـسرا. 
  .دةسـگاي بةياتة سةربة ـتةيةکيلثذش...لة ذووي هونةريةوة.

ةر ـذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين دووگا،ذةگةزي بةيات لةس بةرزبوونةوةي پثکهاتووة لة:ـ کثصيـس
ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين پثکهاتووة لة:ـ کثصي هاتنةخوارةوةيشي ـس پلةتؤين حوسثين.

  ثين.ـةر پلةتؤين حوسـثين دةبثتة ذةگةزي کورد لةسـحوس
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  Ĥuseyni Eşyran(Ar,Fa,Kr,Tr)  .ريانحوسثين عةش
  ةربة دةســگاي بةياتة، ـلثذشتةيةکي س

  ةکثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة لـس
  ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين 

  ةر ـريان، ذةگةزي ذاست لةسعةش
ر پلةتؤين ي لةسةييانـپلةتؤين دووگا. سـکثصي هاتنةخوارةوةيشي پثکهاتووة لة ذةگةزي ســثگاي س

  ةر پلةتؤين ذاست.ـ، ذةگةزي ذاست لةسيي لةسةر پلةتؤين ئاراکيانـثگاي سـســثگا، ذةگةزي س
  Huzam(Ar,Fa,Kr,Tr), Xezan(Kr)   هوزام، خةزان.

، انحزپثدچثت ئةم وشةية گؤذانکاري زؤر بةسةردا هاتبثت، چونکة لةهةندثک سةرچاوةدا بة حوزام، 
 کة لة ذووي هونةرييةوة ذةنگثکي خةمةنگثز و پةژارةيي پثوةديارة، حوزن، خةزام، خةزان....هاتووة

روشت و ذةوشي زيندةوةران بةگشيت و مرؤض ــجا هةر لة ذاستيشدا کة وةرزي پايز دثت س
 دانةي وةرزي پايزيش گةآلذثزانةبةتايبةيت بةرةو کشومات و دصداگريان دةذوات. لةو نيشانة و ديار

ترثت خةزان{بريـتني لة مانگةکاين ذةزبةر(خةزةلوةر)، گةآلذثز، کة لة زواين کورديدا پثيدةو
  ـوةک لةم هؤنراوةيةدا مةولةوي دةفةرموثت:، سةرماوةز}

  ذةنگ زةردي خةزان خةتاي پايزةن                ذةنگ زةرديةکةي من دووري ئازيزةن
کثصي بةرزبوونةوةي راوة. سـةربة دةســگاي ســثگاية و بة ســثگاي تورکي/يش ناسـلثذشتةيةکي س

لةسةر پلةتؤين ســثگا، ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين نةوا.  ييلة ذةگةزي سـثگاي سـيان پثکهاتووة
  ةر پلةتؤين چوارگا.ـکثصي هاتنةخوارةوةيشي پثکهاتووة لة گرث نثکذثز لةسـس

  نامةي جوانيم پريي زوو دذي            خونچةي بةهاري شــادي هةصوةري
  ، بةدةنگي:علي مةردانشــثخ سةالم  

  
  
  
  

  Hülfsnote(G), Auxiliary note(E) نؤتة. ياوةر
  Spiccato.  Hüpfend(G)بذوانة/

  Hwistle, A bone whistle(E)  ةيةکي زؤر کؤين ئينگليزيية کة بة ـفيکةنة، فيقةنة، فيکفيکة. وش
 اوة}.ث کوين زياتر بـةش کوين وتراوة{بةآلم ســتکراوي شـک درووسـفيکةنةي لة ئثس

  Hyper(G), Over, Above(E), Au delà de(F)  هةوگ. ةروو، باآل، بةرز، ئاوج، ئةوگ،ـس
  .کانTranspositionزاراويةکة بؤ ســکثصة ترانزپؤزة

  Mode.  Hyperaeolian mode(E)بذوانة/ ةروو،ـدةسگاي ئايؤليةين س
  Hyperdorian mode, Hypodorian mode(E)  .گاي هايپةردؤريان{هايپؤدؤريان}ـدةس

  .Modeبذوانة/
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  Mode.  Hyperlydian, Hypolydian mode(E)بذوانة/ دةسگاي هايپةرليديةن{هايپؤليديةن}،
  Hypermeasure(E)  يک کةMeasureو ياخود مازؤر Barمازؤري باآل، کؤمةصة باذ

  کاردةکات. يةکBeatباذ ياخود مازؤر تثيدا وةک لثدة
  Mode.  Hyperphrygian mode, Hypophrygian(E)بذوانة/ دةسگاي هايپةرفرجييةن،

  Hypo(Gr), Under(E)  ية کة دةکرثتةـينوشةيةکي يؤنا دثت، دثرينةUnderژثر بةمانايهايپؤ، 
دا plagal:Sidewayلة شـثوةي الوةکي/الوثزو  Authenticگا ســةرةکيةکانـپثشگر بؤ ناوي دةس

 .Hyperdoria modeبثت. بذوانة/
  Hypoaeolian mode, Fifth plagal mode(E)  هايپؤئايؤليةن،

  دةسگايةکي کصثسةيي ســةتةکاين ناوةذاستة. ياخود دةسگاي پالگاص پثنجةم کة
 Hypodiapente(Gr), Subdominant(E)  هاپؤدايپثنتة، ژثرزاص، پثنجةمي نزم.

  Hypoiastian mode, Hypoionian mode(E) دةســگا پالگايل حةوتةم،
 .ةذاستةدةسگايةکي کصثسةيي ســةتةکاين ناو

 Hyperlydian mode. Hypolydian mode(E)بذوانة/
 Hypomixolydian mode(E) ةتةکاين ناوةذاستة.ـکصثسةييةکي س چوارةم، دةسگا دةسگا پالگاص

  Hyperphrygian. Hypophrygian(E)بذوانة/
  G. Hypoproslambanomenos(Gr)/ةؤصــتؤين سپلةنؤتةي نزم لة پذؤسالمبانؤمينؤس کة 

  .Prosalambamenosبذوانة/
 Hymn(E), Hymne(F) ة،/دايســروودي کصثســة کة بةزؤري لة چةشين کؤذاص

 تايشکردين خودثــتايبةتة بة س شثوةيةکي ئاييين کصثسـةيـية کة
  Hymnal(E) ةدا.سـروودة ئايينيةکاين تيادا نووسراوةتةوة لة کصثـســروودنامة، پةذاوثک کة س

  
  
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------  
  
  
  
  
  
  
 
 



ASSAD KARADAGHI -240- MUSIC DICTIONARY 
 

I 
 
  
 

  جواين ســروشيت شتـثکي جوانة....     
 ثکي جوانة لة شتثک.         پةندي جوانناسانگر...نيگاربةآلم جواين هونةري          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  Iambic(E), Iambique(F), Iambisch(G), Iambus(L,Gr)  ئيامبيک،
ي Syllable}حوجنةپثوانةي کثشـــي هةصبةســـــت و مؤزيک کة بة دوو جؤر ســـيالب{

 .ــــ، ئةويتريان درثژ{تن}  کورت{تة} ســـةرةکي ئاماژةي پثدةدرثت، يةکثکيان 
  Iastain(Gr)  ئياستثني،

  دةچثت. Ionian modeيةکثکة لة دةسگا مؤزيکة يؤنانيةکان کة تا ذادةيةک بة دةسگاي ئايؤنيةن
  Iconography(E)  بؤ چؤنيةيت زانيين نيگارکثشان و بةتايبةيت لة هونةري مؤزيکدا نيگارزانيي،

  ان و ژةنينيان، چ کات و لة کوث و لةاليةن کث/وة بةکاردةهثنرثن.دياريکردين ئامثرةمؤزيکيةک
  Iconology(E)  ي مؤزيکدا کة بذياربةتايبةيت لة بوار ي نيگارةکان،Studyوانيين ئيکؤنؤناسيي،

دةدرثت لةسةر ئةوةي چؤن ئامثرةمؤزيکيةکان بژةنرثن، لة چ کاتثکدا و لة کوثدا و لةاليةن کث/وة 
دنةوانة لة نووسـراوثکي تايبةتيدا تؤماردةکرثن تاکو بة زيندوويي مبثننةوةوة دةژةنرثن، ئةم ذوونکر

  و بتوانرثت بة هةمان شـثواز کاريان لةســةربکرثت.
  Icons(E)  بؤ منوونة مؤزيکيانةي کة باون،Symbolگرافيکانة لةبايت ئةو هثما بةچةشنثکيمناياندن 

  نانيان بة شثوةي هثما بؤ ئامثرة مؤزيکيةکان.و بةکارهث Rhythmو ذةزمةکان Pitchمةوداي تؤنةکان
  Idea(E) بريةک، پثکهاتةتةالري پارچةمؤزيکثک دةگرثتةوة لة شـثوةي بابةت، ذشـتة، ســوژة... .

   Ideophone(E)  دةگرثتةوة کة بة ئامذازثکي تايبةت دةنگيان ئةو ئامثرة مؤزيکيانة ئيديؤفؤن،
ژث ياخود هةر دةرةئامذازثکي لةرثنةر. بةم ذثگايانة  و Reedدةلةرثنةوة بةبث بةکارهثناين زمانة

  خوارةوةيش دةنگة ئيدؤفؤنيةکان دةردةچثت:ـ
:ـ بريتني لة پثکةوة پياکثشـاين دوو شــيت Concussion ideophones. ئيديؤفؤنة پثاکثشـةکان1

  ...هتدClaves، ئامثرة کالضيةکانCymbalsلةرثنةوة، وةک ئامثري جووت سـاجةکان
:ـ بريتني لة پةستان و لثخشاندين بةسةر ئامثرثکي Friction ideophonesفؤنة لثخشثنةکان. ئيديؤ2

  ...هتد.Musical saw، مشـاري مؤزيکاييGlass armonicaلةرثنةوة، وةک شـووشـة ئارمؤنيکا
:پياکثشــاين ئامثرثکــي لةرثنةوة بة Precussion ideophones. ئيديؤفؤنة نةگرةييةکان3

-Nonياخود هةر شتثک کة بث لةرة Wood block، بلؤکةدار Stickچيلةدار، Hammerچةکوش
vibrating بثت، وةک زةنگ، گؤنگGong.ي چثين...هتد  
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:ـ بريتني لة ئامثرةکانـي وةک هارپـي Plucked ideophones. ئيديؤفؤنة گرتةذاکثشــةکان4
  ...هتد .Jew´s harpياخود هارپـي چةناگة Music box، مؤزيک بؤکـسThumb pianoپةجنة

:ـ ذاوةشــاندين ئامثرة لةرثنةوةکان، وةک Rattle ideophones. ئيديؤفؤنة ذاوةشـثنةکان5
  ...هتد.Pellet bells، وردة زةنگؤصةکانMaracasماراکاس

:ـ بريتني لة ذووشــاندين ئامثرثکي لةرثنةوة بة Scraped ideophones. ئيديؤفؤنة ذووشــثنةکان6
، Ratchet، وةک:ئامثري ذاشثتNon-vibratingکي ذةقي بث لةرةهةلووکثک ياخود شـووصث

 ...هتد.Washboard، تةختةذنةGüiroگويرؤ
 Idiliaco(I) سـتراين شةيدايي.

 Idyl, Idyll, Idylle(F) مؤزيک دانراويةکي پاسـتؤراصي ئاشـتيـئامثز.
 Ilare(I), Pleased(E) شــاد و خؤشـبار.

 Ilarita(I) شــادي و خؤشباري.
 Il doppio movimento(I) پؤيةکي دوو چةندجا خثرا لة پثشـوي.تثم

 Il faut(F), There is needed(E) پثويستدةکات.
 Il fine(I), The end(E) پايان، کؤتايي.

 Il medesimo tempo(I), The same time(E) هةمان دةم.
 Il più(I), The most(E) زؤرترين.

 Il più forte possibile(I), As strong as possible(E) تا بتوانرثت بةهثز.
 Il più presto possibile(I), As quick as possible(E) تا بتوانرثت خثرا.
 Il più piano possibile(I), As soft as possible(E) تا بتوانرثت نيان.

 Il squente(I), The following(E) ذةدوو.
 Imbarazzato(I), Embarassed(E), Confuse(F) شـصةژاو.

 Imbedarfsfalle(G), In case of need(E) باري پثويســتدا. لة
 Imboccatura(I), The mouthpiece of a wind instrument(E) ئامثرةهةواي دةمي.

 Imbroglio(I), Intricate rhythm(E) ذةزمثکي سـةخت و ئاصؤز.
 Imitando(I), Imitating(E), Imitant(F) الســاييکردنةوة.

 ,Imitando la voce femminile(I) .دةنگي مثـيينة اييالســ
Imitating the feminine voice(E) 

 Imitatio(L), Imitation(E), Imitazione(I) گوزارةيةک لة تؤن ،اييکردنــالس
 .Fugal writingيةکي جياواز بة دةنگ ياخود پارچةيةکيتر، بؤ منوونة: فيوگاص نووسنيPitchپةردة

 Canonic Imitation. Imitatio canonica(L)بذوانة/
 Imitative counterpoint(E) کؤنتراپونت/ي السـايي کة دةقثکي مؤزيکاصي پؤليفؤين/ية و

 بةکاردثنن.Themeتيايدا هثصة ميلؤدية جؤراوجؤرةکان تاذادةيةک هةمان تثما{بابةت}
 Immer(G), Ever, Always, Still(E), Toujours(F) تا.ـهةميشة، هثش
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 Immer begetter(G), Still moving more, Faster(E) وصثت، خثراتر.وزياتر دةج هثشتا
 Immer gestopeft(G), Always stopped(E) هةميشة وةسـتاو.

 Immer langsamer(G), Always slower(E) هةميشة هثواشــتر.
 Immer mit dämpfer(G), Always muted(E) هةميشةکپ.

 Immer offen(G), Always open(E) هةميشةکراوة.
 Spiccato. Immer spring(G), Always spiccato(E)هةميشة درةخشان، بذوانة/

 Immer vorwärts(G), Always pressing forward(E) هةميشة بةرةو پثشةوة لة تونديدا.
 Immobile(I), Motionless(E) بثـجووصة.

 Im Orchester(G), In the Orchestra(E) لة ئؤرکثسترادا.
 Impair(F), Odd number(E) رة.اجووت، تاکـنمن

 Impazientadosi, Impatientemente(I), Impatiently(E) ئارامي. بة
 Impatiente(I), Impatient(E), Impamtiemment(F) ئارام.

 Imperfect cadence(E) ياخودDominantکة بة تؤين زاص کادةنسي ناتةواو،
  ، وةک لةم منوونةيةدا:ـCadence، بذوانة/Tonicايةتؤن نةوةک بة پ بة تؤنثکيترکؤتايي بثت

 
 
 
 
 
 

دةچثت بةآلم ئثســتا Authentic cadenceکادةنســي ناتةواو هةميشة بة کادةنســي بنياد
يش لة بةشــي بةرزتريندا نية، کاتثکيش Tonicلة جثي بنچينةدا نية و پايةتؤنTriadsســيانييةکان

 دا نةبثت ئةوا تاذادةيةک دةرةجنامثکي الوازي دةبثت.نؤتةي پايةتؤن لة بةرزترين بةشـ
 Imperfect consonance(E) دةگرثتةوة ميانةکاين ســثيةم و شــةشــةم هاوسازي ناتةواو،

 کة ذثژةکان کةمترن لةو ميانانةي کة لة پثنجةم و چوارةمدا هةن.
 Imperfect interval(E) ميانةي ناتةواو،

 .Diminished fifthواو کةمترة وةک گةسـتووي پثنجةمميانةيةکي نيوةتؤنة کة لة تة
 Imperfect time(E) .4/2و  2/2کثشي ناتةواو کة بريتية لة کثشي 

 Imperioso(I), Imperious(E) پذشـکؤ.
 Impetuositá(I), Impetuous(E), Impétueux(F) سـةرکثش، توند.

 Imponente(I), Imponirend(G), Imposing in style(E) سـةرکثشـي. بةچةشنثکي
 Impresario(I) ئيتالياييةو هاتووة. يImpresaذثکخةر و بةذثوةبةري گروپي ئؤپثرا. لة وشةي

 Impromptu(I), Impromtü(G) مة گوزارة19ســةتةي/ ئيمپذؤمتؤ، زاراوةيةکي سـاصةکاين
 .Improvisedســةرپثييبةشـثوازثکي   دةکات Instrumentalلة دانراوة مؤزيکثکي ئامثراصي
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  Improperio(L)  ئايني ئاوازثکي بةرةبةيانة لة کصثسةي کاتؤليکدا.
  Improvisateur(F), Improviser(E)  کةسثکي نثرينة هونةرکارييةکي سـةرپثـيانة ئةجنامبدات.

Improvvisatore(I) 
  Improvisatrice(F), Improviser(E)  کةسثکي مثيينة هونةرکارييةکي سـةرپثـيانة ئةجنامبدات.

Improvvisatrice(I) 
  Scherzo  Im tempo des scherzo(G)بذوانة/ ،Scherzoلة تثمپؤي شـثرزؤ

  Im tempo 1 zurückkehren(G), Returning to tempo 1(E)  گةذانةوة بؤ تثمپؤي يةکةم.
  In(I,L,E)  ناو، دةروون.

  Alto.  In Alt, In Alto(E)بذوانة/
  Altissimo.  In altissimo(I)بذوانة/

  Incalcando(I), Getting louder and faster(E)  راتر.بةرزتر و خث
  Incalzando(I), Hastening, Pressing forward(E)  خثرا، پةسـتان بةرةو پثشـةوة.

  Incantation(E)  مؤزيکي جادوو ئامثز.
  Incantevole(I), Attractive(E)  ســةرجنذاکثش.

  Incarnatus(L), A part of the Credo(E)  ةدا.ــلة کصثس Credoبةشثکة لة ســروودي کريدؤ
  Incidental music(E)  مؤزيکثک بؤ پثشةکي دراما، فليم و بةرنامةي ذاديؤ و تةلةفزيؤن دانرابثت.

  Incipit(E)  يةکةم هثص، ياخود چةند يةکةم گچکة دةسپثکثک کة بةکارثنرثت
  بؤ پثناسةکردين کارثکي هونةري.

  Incise(F), Incisive, Motive(E), Motif(F,G)  لة بةشــثک نةخشاندن،
  .Thematic materialپثداويسيت ئاوازي ســةرةکيي

  Incisione(I), Engraving(E)  هةصکؤصني.
  Incominciando(I), Commencing(E)  هاتن، دةســپثکردن.

  Incomplete bar(E)  تثيدا لثدانثکي بةهثزي نابثت،کة  Beatيةکةم لثدان باذي نادروست،
  باذ بة ناتةواو دادةنرثت.لةبةرئةوة يةکةم 

  Inconsoato(I), Mournful style(E)  خةمةنگثز چةشن.
  Inconsonant, Dissonant(E)  ناسـاز.

  Incrociamento(I), Crossing(E), Traversée(F)  تثپةذين.
  Indebolendo(I), Becoming weaker(E)  بةرةو الوازتر.

  Indeciso(I), Undecided(E)  بثـبذيار.
  Percussion clef(E) Indefinite pitch clef ,  رکيلوژن.ثکليلي پ ةي ناديار،کليلي پةرد

  مةبةست لة داناين کليلي دةنگة 
  .Percussion instrumentsبؤ ئامثرة پثرکيوژنةکان

  Indicanto(I), Indicated, Prominent(E), Indiqués(F)  منايان، دةرکةوتوو.
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  Indicazione d tempo(I), Tempo indication(E)  تثمپؤي منايان،
  خثرا دةرخستين دانراوةيةکي هونةري کة دةبثت بةجثبهثنرثت.

  Infra(I), Below(E), Dessous(F)  ژثر، بن.
  Indifferente(I), Indifferently, Careless(E)  بثــبايةخ.

  Infernale(I), Infernal, Hellish(E)  دؤزةخــي.
  Infinite canon, A round, Going forever(E)  ســووذان، کانونثکي بثکؤتا.

  Infinito(I), Infinite(E)  بثکؤتا، بثپايان.
  Inflatilia(I), Wind instruments(E)  ئامثرة هةواييةکان.

  Inflection(E)  تؤنـگؤذين بةهؤي هثمامؤزيکيةکانةوة،
  Sharp, XDouble-sharp, bFlat, bbdouble-flat, Natural#منوونة: بؤ
  
  
  
  
  
  
  
  

  Infrabass(L,G), Sub-bass, An organ stop of 16ft(E)  پث.16کي، داخراوة ئؤرگينباسي الوة
  Infretta(I), In Haste(E) بة فرتة، بة پةلة.

  Inganno(I), Deceit(E) فريو.
  Inharmonic(E) ناهارمؤين، دوورکةوتنةوةي تؤنةکان لةيةکتر.

 In modo di(I), In the style or manner of(E) بةذةوشي، بةچةشين.
 Innig(G), Heartfelt(E) بةدصةوة.

 Inno(I), Hymn(E) ســتايش و نزا.
 In partito(I), In score(E) لةناو دةقدا.

 In punta di piedi(I), Walking on tip toes(E) ذؤيشنت لةسةر نووکي پث.
 In sen scale(E) بة دةسـگاي فرجييةن دةچثت، سـکثصي ئني سني، ســکثصثکي باوي ژاپؤنيية کة

  و  A-in sen Scaleسـکثصي ال/ئني سني
  بةزؤريش لة ســةروو ال/ماينةر 

  دا بةکاردةهثنرثت.Bb-Lydianســي/ـ بيمؤص ليديةنو  A-minor Phrygianفرجييةن
 Insieme(I), Ensemble(F), Together(E) پثکةوة.

 Insistendo(I), Insisting(E) سـووربوون، پثداگرتن.
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 Insonore(F), Soundproof(E) گ نةهثص، دةنگپارثز.بثدةنگکةرة، دةن
 Instrument(E), Instrumento(I) ئامثر.

هةر لة مثژةوة...کورد هةر وةک ميللةتانيـتر زؤر ئامثري مؤزيکيان بةکارهثناوة کة تا ئثستايش چ 
ةوة. سـادةي خةصکدا و چة وةک مؤرگ و سـؤزيان لة ئاوازةکاندا ذةنگي داوةت لةنثووةک بوونيان 

  خةصکدا بةدي دةکرثن و هةندثکيشيان بةداخةو لة بةرچاودا ونــبوون.  لةنثوهةندثک لةوانة 
هـ}بةم بةزمة ذازاوةية ناوي 1286ـ1211بوثژي ناوداري کورد دةروثش ئوجاقـي کرماشـاين{

  هةندثک ئامثري بردووة و دةصثت:ـ
  ياران، ياوةران چةند سازث دارمي

  ارمي.مةبؤ ناميشــان يةک يةک بي
  ارـقيتو  ابـذوبو  وودـعو  وورـتةنب

  .سث تارو  قيژةک، مششاصو  باربات
  کةذةناو  تاسو  تةپصو  قوپؤز

  .زوذناو  دوو تةپصة، دةهؤصو  دووزةصة
  شاخ نةفريو  تارو  زةنگو  تووتةک

  .فري ســهو  کينارة، باصةبانو  ذؤد
  ارـمزمو  ةـکةمانچو  دةفو  رةـداي

  .چارپارو  ةغانةچ، گاودةمو  شـةيپوور
  وونــقانو  ةکـدومبو  تريياصو  چةنگ
  .ئةرغةنوونو  شـانةو  سةنتوورو  کؤس

  يةيانة ســـازي کوردانـي کؤنن
  {ئوجاق} نازامن نة بةزما چؤنن.

 Instrument á archet(F), A bowed instrument(E) ئامثري کةواندار.
 Instrument á cordes(F), A stringed instrument(E) ژثي ئامثر.

 Instrumental(E) مؤزيکثک کة تةنيا بؤ ئامثرةکان نؤتثنرابثت. ئامثراصي،
 Instrument á percussion(F), Percussion instrument(E) ئامثرة نةگرةييةکان.

 Instrumentation(E) دةقثکي مؤزيکايية کة هةر ئامثرثک لة هثصةنؤتةکانيدا دةژةنرثت. ئامثراندن،
 Instrument á vent(F), Wind instrument(E) ةکان.ئامثرة هةوايي

 Instrumenti(I), Instruments(E) ئامثرةکان.
، Brass، براسيةکانWoodwindsمةبةست...ئامثرة مؤزيکةکانة کة دةپؤلرثن بؤ:ـ تةختةهةواييةکان

ئيتر  Keyboards، هةندثک جاريش کيبؤردةکانStrings، ژثدارةکانPercussionsنةگرةييةکان
، Organثدارة لةرثنةرةکان بثت وةک پيانؤ، هارپسيکؤرد...، ياخود بةهؤي هةواوة وةک ئؤرگنژ

  مدا پةرةيپثدرا.20ياخود ئامثرة ئةلةکترؤنيةکان کة لة سـةتةي/
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 Intabulation(E) ذثکخستين دةنگة مؤزيکيةکان خشتاندن، جةدوةالندن،
 .Plucked stringed instrumentsبؤ ئامثري کيبؤرد يان ژثگرتة ذاکثشةکان

 Figured bass. Intavolatura, Tablature(I)بذوانة/
 Interligne(F), Space between lines on a staff(E) ناودثذ،

 بؤشـايي نيوان دثذةکان لة سـکثصةمؤزيکيةکان.
 Interlude, Interludium(L) کورتةپارچةيةک کة لةنثوان دوواين گةورةدا بژةنرثت.

 Interméde(F), Intermezzo(I) ـةربةخؤ بئاخنرثتة نثو پارچةيةکي ترةوة.پارچة بچووکثکي س
 Intermedio(I) بابةتثکي کورت و مؤزيکئامثز و درامايي.

 Interpolation(E) درثژاندين گوزارةيةکي مؤزيکايي ذةپاتبوو.
 Interprète(F), Performer(E) بةجثهثن.فراهةمکار.

 Interprèter(F), To perform, To sing(E) بةجثيـبهثنثت، بسترانثت.
 Interrompendo(I), Interrupting(E) .تةگةرة، ذثگرتن

 Interrotto(I), Interrupted(E) ذثگرتوو.
 Cadence. Interrupted cadence(E)کؤسـپة کادةنس، بذوانة/

 Intersections of scale sets(E) کلثلةکانيان دةستة ســکثصي هاوبذةکان، ئةو سـکثآلنةن کة
جياوازة بةآلم لة هةندثک تؤندا هاوکؤکن. لةو کليالنةي کة نؤتةکانيان زؤر هاوبةشن لةگةص يةکتردا 

 G-major، سـؤص مثجةر/G-majorلةگةص سـؤص مثجةر/ C-majorبريتني لة:ـ ســکثصي دؤ مثجةر/
  . ئةو کليالنةي کة نؤتةکانيان زؤر کةم هاوبةشن بريتني لة:ـ D-majorلةگةص ذث مثجةر

  .B-majorلةگةص ســي ـ مثجةر/ C-majorــکثصي دؤ ـ مثجةر/س
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  Intertone(E) لة فريکوثنسياندا. دوو تؤين يةکسان
 Interval, Distance(E), Intervallo(I),Intervalle(F), Intervall(G) دووري، ميانة،

وةک ايةکي ژمارةيي خؤي هةية جياوازي پةردة لةنثوان دوو نؤتةدا، کة هةر ميانةيةک ناو و بةه
، Perfectتةواوي وةک ـين جؤرثتــچةش دووةم، چوارةم، حةوتةم...هتد، هةروةها بة ميانةي
  ...هتد.Diminishedةستوو، گAugemented، زثدةMinor، بچووکMajorگةورة

  بةگشيت......ميانةکان دةکرثن بة دوو بةشيت ســةرةکييةوة:ـ
...بريتية لة ميانةيةک کة مةوداي لة ئؤکتاضثک Simple interval}. سـادة ميانة{ميانةي ســادة1

  .Simple intervalکةمتـرة. بذوانة/
....بريتية لة ميانةيةک کة مةوداي لة Compound interval. تثهةصکثشة ميانة{ميانةي تثهةصکثش}2

  .Compound  intervalئؤکتاضثک زؤرتـرة. بذوانة/
  رثن:ـلةو جؤرانةي تريش کة بةکاردةهثن

  Intervalle ascendant(F), Intervallo ascendente(I). ميانةي هةصبةزيو1
interval(E)  Ascending  

 Intervalle augmenté(F), Intervallo aumentado(I). زثدة ميانة 2
Augmented interval(E)  

 Aبؤ  Cو  Gبؤ  C هةر گةورة ميانةيةک بة نيوةتؤنثک بةرزبکرثتةوة دةبثتة زثدة ميانة. بؤ منوونة:
بؤ  Cbو  Gبؤ  Cbکة پثيدةوترثت زثدة پثنجةم و زثدة شةشةم، ياخود  #Aبؤ  Cو  #Gبؤ  Cدةبثتة 

A .وةک زثدة پثنجةم و زثدة شةشةم  
  Intervalle complémentaire(F), Complementary interval(E).. ميانةي تةواوکار 3
 ,Intervalle composé(F), Intervallo composto(I). ميانةي تثهةصکثش 4

  Compound interval(E)  
 Eبؤ سـثيةم تؤن/ Cو ئؤکتاضثکي خبرثتةسةر دةبثتة نؤيةم،تؤين/ Dبؤ دووةم تؤن/ Cبؤ منوونة تؤين/

و ئؤکتاضثکي خبرثتةسـةر دةبثتة دةيةم، ياخود چوارةم دةبثتة يانزةم، پثنجةم دةبثتة دوانزةم...وة 
   هةروةها.

  Intervalle descendant(F), Intervalo descendente(I).ميانةي دابةزيو5
Descending interval(E) 

 ,Intervalle diminué(F), Intervallo diminuito(I)ميانةي گةستوو  .6
Diminished interval(E)  

 ميانة گةستووة کةمبکرثتةوة دةبثتة لثي بة نيوةتؤنثک تةواوة ميانةيةک هةر گچکة ميانةيةک ياخود
 C-doubleدؤ دةبص دثز ياخود Ebbبؤ  Cکة گةستووي چوارةمة،  Fبؤ  #Cياخود  Fbبؤ  Cونة بؤ منو

sharpبؤ E . ....کة گةســتووي ســثيةمة، وةهةروةها  
ميانةکاين  بريتية لة Intervalle juste(F), Intervallo jiusto(I)ميانةي دروست، ميانةي تةواو  7.

  .Eight, Octa، هةشـتةمFifth, Quintثنجةم، پFourth, Quadraچوارةم ،Primيةکةم
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 Intervalle naturel(F), Natural interval(E). ميانةي سـروشت 8
  .Diminished ية و نة گةسـتووAugmented ميانةيةکي نةگؤذ، واتة نة زثدة بريتية لة     

  Intervalle dissonant(F), Intervallo dissonante(I). ميانةي ناهاوسـاز 9
Dissonant interval(E) 

  Intervalle majeur(F), Intervallo maggiore(I). ميانةي مثجةر10
Major interval(E)  

  .Seventh, Septima، حةوتةمSixth، شـةشةمThird,ters، ســثيةمSecondميانةکاين دووةم
 Intervalle mineur(F), Intervallo minore(I), Minor interval(E). ميانةي ماينةر 11

   .Semitoneهةمان ميانة مثجةرة بةآلم کةمکردنةوةيان بة نيوةتؤنثک
  Intervalle inversé(F), Intervallo invertido(I). ميانةي هةصگةذاو12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Interval cycles(E)  لةاليةن مؤزيکزاين ئامريکايي ن.سـووذاوةکاميانة 
کؤکردنةوةي پةردةکان ئةويش بة يتيية لة برز)داهثنرا، ....-Goerge Perle)1915جؤرج پيثرص

  دةسـپثکردين نؤتةيةکي دياريکراو بةرةو سةرةوة و پةيدابووين ميانة تا دةگاتةوة نؤتةبنةذةتيةکة. 
و بةرةو سةرةوة بة دووبارةبوونةوةي ســث نيوةتؤن بذؤين  C1دابنرثت بة Cبؤ منوونة پلةتؤين دؤ/

. بؤ منوونة کؤردي Cycleژةية بؤ پثگةي سووذةکةيش ئاماCپييت ي بةرزتر.C2تا دةگةينةوة
دةبثتة Augmented triadزثدة، ســيانيي C3گةسـتوو بازنةي حةوتةم دةبثتة سـووذي ســثيةم/

 .C1, C2, C3, C4, C6یکانسـووذة  له ميانه  يةکه . .منوونهوة هةروةها... C4ي چوارةم/سـووذ
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 Interval numlers(E)  .ميانة منرثنراوةکان
U = unison 

8ve = octave 
  

 Intime(F), Intimo(I) Intimate(E) بة دصنةرمـي.
 Intonation(F,E), Intonazione(I) لة ئيتاليايية زاراوةيةکي مؤزيکدانةراين ناوتؤنثن، ئاوازثن،

دا کة گوزارةيةک بوو بؤ پثشکةشکردين دةنگثکي مؤزيکايي Renaissanceســةردةمي تازةگةريي
ثسةييةکان و داناين کليل و تثمپؤيةکي لةبار بؤ خوثندنةوة و وتنةوةي. بةآلم سةردةمي بؤ سـرؤتة کص

تيايدا ذاست و دروست و کؤک دوايني و ئثستا بةوة لثکدةدرثتةوة کة پلةيةکة ئةوپةذي تؤين بيسنت 
 از.ـهةصة و نةشت و ـبثت نةوةک نادروس

 Introduction(E), Introduktion(G), Introduzione(I) کورتکراوةيةيت،.Introةکي،ـپثش
  پارچةمؤزيکثک، ئةم شـثوازة زياتر لة کارثکي سـيمفؤين ياخود کؤنسثرتؤيةکدا دةبينرثت. دةسپثکي

  Intervals Comparation(E)  ميانةي بةراورد.
 Inversion(E), Converso(L) ةرةوخواري کؤردثکـذانةوةي سپثچةوانة، هةصگث هةصگثذاوة،
ةوانة، ياخود دوو ميلؤدي لة تةيةکي پثچـبة بةکارهثناين ميانةکان بة ئاذاس ة ميلؤديةکياخود تاک

ئةمةي ةوة. ـوثين ميلؤدي خوارةوة و بة پثچةوانةيشـلة ش ثکدا بة داناين ميلؤدي ســةرةوةپونتارکؤنت
، C-Gلة دابةزيندا دةبثتة تؤين C-Fمنوونة: تؤين ذاو. بؤاپونيت هةصگثردوايينيان پثيدةوترثت کؤنت

نزمترين نؤتةية لة  کة Rootکة پثکهاتووة ذةگ C-E-Gاخود کؤردثکي سـيانيي وةک دؤ ـ مثجةر/ي
 E-G-Cدةبثتة/ First inversionکؤردةکةدا و نؤتةي سـثيةم و پثنجةم. لة هةصگثذانةوةی يةکةمدا

ة وات G-C-Eدةبثتة/ Second inversionواتة ســثيةم ـ پثنجةم ـ ذةگ. لة هةصگثذانةوةی دووةمدا
  پثنجةم ـ ذةگ ـ ســثيةم، وة هةروةها... .

  لة هةصگثذاوةکان چةند منوونةيةک
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  ميانة هةصگثذاوةکان
  8دةبثتة/  1هةصگثذاوي/
  7دةبثتة/  2هةصگثذاوي/

  6دةبثتة/  3هةصگثذاوةي/
  5دةبثتة/  4هةصگثذاوي/
  4دةبثتة/  5هةصگثذاوي/
  3دةبثتة/  6هةصگثذاوي/
  2دةبثتة/  7هةصگثذاوي/

 1دةبثتة/  8ةصگثذاوي/ه
  هةروةکو خؤي دةمثنثةوة.        Perfectهةصگثذاوي تةواو

  .Minorدةبثتة ماينةر      . Majorهةصگثذاوي مثجةر
  .Majorدةبثتة مثجةر         Minorهةصگثذاوي ماينةر

  .Augmentedدةبثتة زثدة        Diminishedهةصگثذاوي گةسـتوو
 .Diminishedدةبثتة گةستوو             Augmentedهةصگثذاوي زثدة

 Inversion.  Inverted interval(E)ميانةي هةصگثذاو، بذوانة/
  دةشـثت ئةم ميانانة بة دوو بةشي سـةرةکيش بپؤلثنرثن:ـ

تةواوة ميانةکان، مثجةر و ماينةرة  کةConcordant intervalsبةشي يةکةم:ـ ميانة هاوســازةکان
 رثتةوة.سـثيةمةکان و شــةشـةمةکان دةگ

کة هةموو گةستوو و زثدةکان، دووةم و Discordant intervalsبةشي دووةم:ـ ميانة ناهاوســازةکان
  حةوتةمةکان دةگرثتةوة.

ئةگةر ئةمانة هةصبگثذدرثنةوة...هةرچي تةواوة ميانةية وةک خؤي دةمثنثتةوة، هةرچي مثجةرة 
 ئةمةيش تة زثدة و بة پثچةوانةيشةوة.دةبثتة ماينةر و بة پثچةوانةيشةوة، هةرچي گةستووة دةبث

  .Centمؤزيکيةکان بة يةکةي ســةنت منوونةيةکة لة پثوانةي هةندثک لة ميانة
 
  
  
  
  
  
 

  Ionian mode(E)  تايبةتة مؤزيکدةسگايةکي زؤر دثرينة و .دةسگاي ئايؤنيةن
لة {هةمان دؤ/ي Cبؤ دؤ/Cپيةکاين پيانؤية لة تؤين دؤ/ـمةبةست لة کليلة س، Ioniaبة دةسگاي ئايؤنيا
  بة زجنرية تؤنةيةکي بةرزبوونةوة}. Major scaleســکثصي مثجةردا

  
 

T-T-S-T-T-S(T=Tone or Whole-steg, S=Semitone or half-steg) 
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  Ironico(I), Ironical(E)  شؤخي و گاصتة.
  Irregular rhythmic groupings(E)  گروپي ذةزمة ناذثکةکان.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Isorhythm(Gr), Equal rhythm(E)  زم، يةکسانةذةزم.هاوذة
  زدا.1450-1300ةکاندا لة نزيک نثوانMotetزاراوةيکي بةکارهثنراوة لة مؤتثت

  Istesso tempo(I), As the same tempo(E)  وةک لة هةمان تثمپؤدا.
  Italian overture(E)  ســةرايي، پثشةکي ئيتاليايي، کارثکي ئؤرکثسترالية کة دةگةذثتةوة

  .Quickـ خثرا Slowـ خاوQuickم کة بريتية لة ســث جووصة:ـ  خثرا18م و 17بؤ ســةتةکاين/
  Italian sixth(E)  هةندثجار پثيشيدةوترثت زثدة کؤردي شـةشةم/سـث. ،شةشةمي ئيتاصيايي

 #Ab, C, Fجؤرثکة لة کؤردثکي زثدةي شـــةشـــةم کة لةســةر ســث نؤتة دامةزراوة بؤ منوونة/ 
  .ةانياندا نيلةنثوو هيچ نؤتةيةکي تريش  Major triadکة جيادةکرثتةوة بةوةي ســيانيي مثجةرة

 
 
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------  
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  بثتهؤضن             .يةک بةهاترةةو فةلسةف ســرؤشثکة لة هةموو دانست ...مؤزيک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  Jack(E)  جاک،

 ســـتووين بةهؤي دوگمةکاين پيانؤبةشـثوةيةکي ئامذازثکي الکثشةيية، لة دارهةرمث دروستکراوة، 
  بةرةو سةرةوة دةجووصثت و بةسةر ژثکاندا دةدرثت و دةنگ پةيدادةکات. ياخود هارپسيکؤرد

  Jack rail(E)  سـککة جاک، پارچةدارثکي بةسـتراوة بةسـةروو
    ةوة تاکو بةذثکي جووآلنةوي بةرةو ســةرةوة بکات.Jackئامثري جاک

  Jaghorn(G), Hunting horn, Bugle(E)  بووقي ذاو.
  Jägerchor(G), Hunting chorus(E)  گبثژان لة مةيداين ذاوشــکار.تةي دةنـدةس

  Jaleika(Ru)  جالةيکا، ئامثرة هةوايةکي ميللي ذوســيايية لة شـاخـي گا دروستدةکرثت.
 Japanese Music notes(E)  نؤتةي ژاپؤين

  
  

  ,Jaw harp, Jew´s harp, Trump(E), Guimbarde(F)  هارپ. هارپي چةناگة، چةنةهارپ، جووة
Maultrommel, Juden harpfe(G)  

ري مؤزيکئامثرثکي زؤر کؤنة، اليةکي بة ددانةکاين هةردوو چةناگةي ناودةم دةگريثت و سـةرةکةيـت
دةنگ لةرينةوةيةکي کانزايي لثوةذا  ي ژثيةکاين.Pluckedـانبة پةجنة ياخود بة گرتةذاکثشـ

  پةيدادةبثت.
  Jazz(E)  افرؤ ـ ئامريکايية،چةشنة ســتران و مؤزيکثکي ميللي ئ جاز،

، ســـةرپثيــيةک لة Blue notesذةزمثکـي زؤر بةهثز، نؤتةب لووزةکان جيادةکرثتةوة بةوةي کة
لةگةص لثدانثکـي Chord progressionsهثصة ميلؤديةکان لةســةر ذةچةکؤردثکـي يةکلةدواييةک

ز/يةوة 1900ة سـةرةتايو سـينکؤپثکي بؤ دانراوي هةية. ل Steady beatهاوســةنگ و جثگري
، جاز Jazz fluteجاز فلووت چةندين جؤري لثوةذا کةوتةوة، وةکپةرةيپثدرا و واآلکاري تياداکرا و 

، جاز Jazz keyboard، جاز کيبؤردJazz pop، جاز پؤپJazz rock، جاز ذؤکJazz pianoپيانؤ
  ....هتد.Jazz violinضيؤلني



ASSAD KARADAGHI -253- MUSIC DICTIONARY 
 

  Jazz trumpet(E), Tromba da jazz(I), Trompette de jazz(F)  جاز تذومپثت.

  Je(G), Always, Each(E)  هةميشة، هةر.
  Jeden ton(G), Each tone(E)  هةر تؤنثک.

  Jeu(F), An organ stop(E)  ژيو، ئؤرگين داخراو.
  Jeux(F), Plural of Jeu(E)  ژيوکس، کؤي وشةي ژيو.
  Jeux doux(F), Soft, Sweet stops(E)  نةرم، دةنگي نياين ئؤرگن.

  Jhala(Hn), The final, fast movement of a raga(E)  ژاال، کؤتايي، خثراجووصة لة ذاگ/هيندي.
  Jhanj(In), Cymbal(E)  ژانج، سـاج، ســيمباص.

  Jouer(F), To play, To perform(E)  ژةنني، بةجثهثنان.
  Jubelnd(G), Jubilant,(E), Jubiloso(I)  شادمان.

  Just, Exact, True, Perfect, In tune, Juste(F)  تةواوي مةبةست لة تةواو، کؤک، ذاست،
ميانةي هةموو  Intonationدةنگةکانة بةشـثوةيةکي ذاست و دروست کة بةپثي ذثساي ئاوازثن

  دةگرثتةوة. دةنگةکان و ئامثرة ژثدارةکان و هةواييةکان بة پةردةي تةواويان
  Just intonation(E), Intonazione giusta(I), Intonation juste(F)  ناوتؤنثين تةواو{ذاست}.

Reine stimmung(G) 
 و Addingبة زثدةکردن{خستنةسةر سـيسـتةمثکي کؤککراوة کة نؤتةکانناوتؤنثين تةواو{ذاست}، 

  پثنجةم و سـثيةمة ســروشــتيةکان وةدةسدةکةوثت. يSubtractingلثدةرکردين
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  Just tuning(E)  نةکاين پوختة و تةواوبن وکؤککردين دروست کة ميا
  .Overtoneةوة الي نةدابثت، بذوانة/Overtoneلة ذيزي سةرتؤن

  
  
  
  
  
 
 
 
 

-----------------------------------  
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  !!!هونةري ئةندازةسازي دةنگةکانة لة پثوانةيةکي کاتـداؤزيک...م
 فـرثدريک هيگص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  Cadence.  Kadenz(G)کادةنس/ بذوانة
  Kakophonie(G)  دةنگي ناســاز، دةنگي ناچوونيةک.

  Kammer(G), Chamber(E)  ديوان، هؤص، هةيوان، سـاصؤن.
  Kammer concert(G), Chamber concerto(I), Chamber concerto(E)  ديوان کؤنسـثرت.

  Kammer duet(G), Chamber duet(E)  ديواين دوواين،
  لة ديواندا پثشـکةشـبکرثت.ئاهةنگثک کة بة دوو ژةنيار 

 Kammer musik(G), Chamber music(E)  ديوانـي مؤزيک.
  Kammer musiker(G), Chamber musician(E)  ديوانـي مؤزيکار،

  ناسـناوة بؤ ئةو کةسـةي هؤصي ئؤرکثسـتراکة بةذثوةدةبات.
  Kammer orchesta(G), Chamber orchestra(E)  ديواين ئؤرکثسـترا.

  Kammer sänger(G), Chamber singer(E)  ديوان{نثرينة}. ســترانثژي
  Kammer sängerin(G), Chamber singer(E)  ديوان{مثـيينة}. ســترانبثژي

  Kammerton(G), Chamber pitch(E)  .ديوانة تؤن، پةردةي ديوان
کان دا بؤ مؤزيکئامثرة ديوانيةBaroque periodبةي باذؤکگئةم زاراوةية لة هة...لة ئةصةمانيا

بةکاردةهثنرا. واتة جياوازي پةردةيةک بؤ پةردةيةکيتر و داناين تاکة تؤنثک وةک پثوانةيةکي 
ي ةپثي سـتاندةر. لةسـةر ئةم ذثسـاية دةتوانرثت ئةم پةردانة بAbsolute standardذةها

ي پةردةيش لة ديوانة ندييان بؤ ســازبکرثت. ســتاندةرپةيوةPitch standardپةردة
بثت کة بة بةهاي  دا425Hz-410دا کة دانراوة دةبثت فريکوثنسـيةکةي لة نزيکةKammer toneتؤن

  . پةردةي ديوان بة سـث جؤر دةپؤلثنرثت:ـ440Hzهاوچةرخي ئثسـتامان کراوة بة
 Orgen، پةردةي ئؤرگنChoir pitch، پثشـيدةوترثت پةردةي کؤرسChortonکؤرتؤن .1

pitchدةي مؤزيک بةکاردةهثنرثت، ذا ، ئةم جؤرة بؤ ئؤرگنـي کصثسـة و کؤذاص
 .ةبةرزترKammertonلة تؤين ديواندووةمـي مثجةرة  کةRelative pitchپةردةکةي

، پةردةيةکة کة بؤ مؤزيکئامثرة Chamber music، ياخودKammer toneديوانة تؤن .2
 Relative}بةکاردةهثنرثت، ذادةيDomestic instrumental musicناوخانةييـةکان

 نزمترة. ثکFlat kammertonدازةي بيمؤص ديوانةتؤنپةردةکةي بة ئةن
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، پةردةيةک Flat، پانDeepپةردةيةکــي نزم، قووص ،Tief kammertonديوانةتؤنـــي نزم .3
  لة ديوانةتؤن نزمترة.

  Kanun, Qanoon(Ar,Fa,Kr,Tr), Canon(E)  ژثدارئامثرثک خؤرةآليت/ية کةمثک قانوون،
  ووقثکي بؤشي الکثشةيي دةچثت، لة سـنZitherبة ئامثري زيتار

  پان پثکهاتووة، دةنگةکاين ســث بؤ چوار ئؤکتاضة کة نزيکةي 
 گثذخؤگرتووة، هةر ژثيةکي سـث تةلة، نيوة دةنگ و چارةکة دةنگةکاين بة حةفتاوچوار ژثي لة

 دةگؤذدرثت کة بريتية لة پارچة ئامذازثکي مادةين لة الي دةسيت چةپي ئامثرةکةدا چةسـپثنراوة.
  Kaval(Bu)  گةالين لةنثوئامثرثکي هةوايي ميلليية  ، کةتةناي،کةضاص

ية کة Dبولگار و ئةلبان و مةکةدؤنيا، دةمةکةي لة شـاخي گا دروستکراوة، تؤنةکاين لةسةر کليلي/
  دانراوة.Kamenoو  Slavi Ivanovدواجار لةسةر دةسيت ئامثرسـازاين بولگاريايي

  Kontrabass(G), Double bass(E).  K.B(G)کورتکراوةي کؤنتراباسة
  Kasik, Turkish spoons(E)  خاشـوگ، کةوچکة ذةزمييةکان.

  Kazoo, Mirilton(E)  کازوو، مرييلتؤن، ئامثرثکي دةمي بچووکة کة دةنگثکي لةرينةوةيي هةية.
 Kelan(Kr)  کةالن، بة کةساين دؤم وتراوة کة کؤآلنةوکؤالن بة شـار و دثهاتانـدا دةگةذثن و دثنة

  گاي ماآلن، بة دةفــژةنني و بةندبثژانةوة نان و خؤراکيان لة پرياسکةکانياندا کؤدةکةنةوة.بةر دةر
  Kemançe(Ar, Fa,Kr), Violin(E)  وشـةيةکي لثکدراوي کورديية کةمانچة، کةمانژة،

کة شـووصثکي چةميووي هةردووسةر بةسـتراوة بة ليژنةياصثک ياخود کلکةمووي  کةوانپثکاتووة لة 
کي وةک ئةسـپ، پاشـان بة گؤذاين زوان و کاريگةري زواناين دةوروبةريـش بةتايبةيت گياندارث

 ژثزواين فارسـي و پاشـان عارةيب بؤتة کةمان. پاشـگري چة/يش پثدةچثت لة ذيشـةوشـةدا 
بووبثت، ئةميـش بة هةمان کاريگةر بؤتة چة ياخود جة، تيکذاي ماناي وشةکة ژثي کةوان دةگرثتةوة 

مذازي لة ئامثز يةکگتروو و تةواوکةرن بؤ يةکتر. سـةردةماين زؤر زؤر دثرين بريتيبووة لة کة دوو ئا
دةســکةدارثکي ســادة کة بةســـةرثکيةوة کودة{کاســة}يةکي پثوةبةستراوة و ژث/يةک ياخود 

کة دوواين لثـبةسـتراوة و ئينجا ژث/يةکة بةســةر کاسةکةدا براوة و لة ســـةرةکةيتري دةسـکةدارة
بة پثچةکثک تووندکراوة، ئينجا کةوانةکةي بةســةردا دةخثشــنرا بؤئةوةي دةنگ و ئاوازي 
پثدةرثنرثت. زؤر لة ژثدةراين مثژوو گةواهي ئةوة دةدةن ئةم شثوةيةي کة هةر لة دثر زةمانةوة 

شنابوون. کوردانةوةذا ســةري هةصداوة و ميللةتاين دةوروبةريش پثي ئا لةنثوتائثسـتايش ماوةتةوة 
دةشثت هةر ئةم شـثوةية بووبثت بةرةبةرة گةيشـتبثتة ئاوروپا، لةوثيـش تةواو خاسکاري 

کة چوار ژثي  Violinتياداکرابثت و پةرةيپثدرابثت و گةيشتبثتة ئةو شثوةي ئثسـتاي بةناوي ضيؤلني
  لةسـةر بةندة، دةخرثتة سةرشاين چةپ و دةژةنرثت....بةگشت جيهاندا بآلوبؤتةوة.

 شـثوة ســـاکارةي کة تاکو ئثســتا لةنثو کوردةواري و ميللةتاين ئةو
 و بة شـثويةکي تردا بةرچاودةکةوثت تةنيا دوو ژثي لةسـةر بةندة

ســتووين لةسـةر ئةژنؤ و دةژةنرثت. لةنثو کورد و فارس و ئازةريدا هةر بة کةمانچة ناودةبرثت، 
  کاسـةکةي لة شـثوةي لةتکة گوثزيکي هثنديداية. لةنثو عارةبدا بة جؤزة ناودةبرثت لةبةرئةوةي کة
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  Kemaycha(Hn)  ئامثرثکي ژثداري هيندي/ية کة نؤزدة تةيل لةسـةر بةندة و کةمايچة،
بةشـثوةيةکي ستووين دةژةنرثت، ســث تةيل لة ذخيؤصةي گياندار دروستکراوة بؤ ميلؤدي، دوواين 

بؤ Steelو چواردة تةيل لة سـيم/پؤآل کردين ميلؤديةکةDroneبؤ گيزةگيزBrassلة ســيم/براس
  زرنگانةوةيةکي نةرم و دصگري.

  Keras(Gr), Curved horn(E)  کثذاس، چةميوة هؤذن، ئامثرثکي زؤر دثريين يؤنانيـية.
  Karaulophone(E)  ي لوولة هةشت پثي/ية.Organ stopکاذاولؤفؤن، نةرمةدةنگي داخراوة ئؤرگان

  Keren(Hb), Horn, Trumpet, Cornett(E)  .قةذن، شــاخ، هؤذين عيربي
  Key(E)  ئؤرگن، پيانؤ، ...ئامذازثکة لة ئامثرةکاينMechanicallyکليل، ماية، لةذووي ميکانيکييةوة

هارپسـيکؤرد، قانوون و ســةنتوور...هتد کة بؤ کؤکـکردنــي دةنگةکان بةکاردةهثنرثت. لة 
باصثکي جووآلوةية و کؤتاييةکةي خذثکي  Key flapsئامثرةهةواييةکاندا کة پثيدةوترثت کليلـپؤش

ثکي پثوةية کة ئامثرژةن بؤ داخسـنت و Leatherياخود چةرم Padپانة و ژثرةوةي پارچة لباد
يشةوة...پثناســة دةکرثت بةوي کة Tonalityبةکاريدةهثنثت. لةذووي تؤناصي کردنةوةي دةنگةکان

  .Minorو ماينةر Majorترثت مثجةرةکاين لةسةر بةندة، وةک دةوTonicپايةتؤنة يScaleســکثص
  Keyboard(E), Tastatur(G)  دةستاتوور، کيبؤرد، ئامثرثکة کة بة پةجنةکان لثدةدرثت،

  کة پايدةري هةية و بة پثـلثدةدرثت.Pedal boardياخود پثداصبؤرد
  Tonic.  Key note(E)نؤتة، يةکةم تؤنة کة پثيشيدةوترثت پايةتؤن-کينؤتة، کليلة

  Key signature(E), Armatura di chiave(I)  لة هثآلسـؤ مؤزيکيةکانداهثما کليلةکان 
Armature, Armature de la celé(F)  

کةدا Staffکان لة الي دةســتةچةپي هةر هثصثک لة هثآلسؤةFlatو پانؤک Sharpدةنگـي تيژ
لةســةر Natural minor scaleدادةنرثت. تيژ و پانؤکـة ئاســاييةکاين ســکثصي سـروشــتة ماينةر
نة هثماي تيژ هةية و نة C-majorکليلةنؤتةکان دادةنرثن. کليلةکاين تيژي مثجةر و کليلي دؤ/مثجةر

  پانؤک وةک لةم خشتةيةدا:ـ
  
  
  
  
  

لةسةر Natural minor scaleبؤ نؤتة پانؤکةکانيش هةر بةهةمان چةشن سـکثصي سـروشتة ماينةر
-Cدادةنرثن. بؤ منوونة کليلةنؤتةي دؤ مثجةر Parallelکليلةنؤتةکاين مثجةر بةشــثوةيةکي تةرييب

major  کليلةنؤتةية لة ال ـ ماينةر هةمانبة ســث تؤن خوار خؤيA-minor دا، کليلةنؤتةي سـي
 G-Sharpبة ســث تؤن خوار خؤي هةمان کليلةنؤتةية لة ســؤص/ي تيژ ماينةر B-majorمثجةر

minorکليلةنؤتةي سـي بيمؤص ـ مثجةر .داBb-major  بة سـث تؤن خوار خؤي هةمان کليلةنؤتةية لة
  .داG-minorســؤص ماينةر
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 Khawker, Xawker(Kr)  خاوکةر. کزةيةکي زؤر کاريگةر و دصذةوثنة،
  يدةوترثت بةرزة قةتار.ـگايةکي تايبةتة بة ناوچةي گةرميان، پثشـخةياص بردةي خاو ذةوثنة، دةس

  ةتاوان جاکةرد چوون هونـلة چةم ش      رخيةي بريسکةي دةروون     ـاخةي شـش
  مةولةوي، بةدةنگي:علي مةردان  

  
 

  Khayal(Hn)  خةياص، ئةندثشة، ئامثرثکي ژثداري هينديـية، زاراوةيةکي هينديية
  دا دةبثژرثت.Ragaدوو بةييت ئاصؤز لة سروودةکاين ذاگا بةچةشنثکيکة 

 Khenabad, Xenabad(Ar,Kr,Az) خةنةباد
 وچةمة باخ لةو خؤش ئاواز دثت دةنگي ســاز دث هةآلصة و زةمزةمة  لةو کةلة دةنگي

 بةدةنگي:عةلــي مةردان

  تثتةوة. ــةر پلةي نةوا دةوةسـو لةسلثذشتةيةکي سـةربة دةسگاي نةهاوةندة 
 و ـتاين، ياخود بصثني هةوارگةيةکي خؤشخانةيةکي تاوس بةمانايناباد کة خةنةباد....ياخود خا

ازکرابثت کة بةزم و ئاهةنگـپژثين خؤشي و دصذةوثين ــاخي کؤشک و تةالرثکدا سســازگار لةنثو ب
   يوابوونةوةــتيادا بوةشثنرثت و دووربثت لة نيگةراين و دصپةستــي و س

 Kherek, Kharak, Dame(Fa,Kr)  خةرةک، دامة، پارچة تةختةيةکي داتاشـراوة لةسةر ســنگي
  و عوود...هتد. بؤ ئةوةي  ئامثرة ژثدارةکاين وةک ساز و کةمانچة

  ژثيةکاين بةســةردا دةبرثت بؤ گةياندن و زايةصةپةيداکردين دةنگةکان 
  کة لةناو سنگة بؤشاييةکةيدا ئةم منوونةية تايبةتة بة ئامثري سـةنتووردا دادةنرثت 

  Kinnor harp, David´s harp(E)  هارپي داوودي، ئامثرثکي زؤر دثريين يةهوديية کة
  ثتةوة بؤ ســةردةمي حةزرةيت داوودي پثغةمبةر.گواية دةگةذ

  Kithara(Gr)  کيتارا، ئامثرثکي زؤ دثريين يؤنانيية،
  شــثوةيةکي خذي بازنةيي هةية و نزيکةي يانزة ژثي لةســةر بةســتراوة.

  Klarinette, Klarinetten(G), Clarinet, ClarinetsI(E), Klarino(Gr)  ئامثري کالذنثت.
  klaroen(G), Bugle(E)  ئامثري بووق.

  Klassik(G), Classic(E)  کالسـيک.
  Klassisch epoche(G), Classical period(E)  ســةردةمي کالســيک.

  Klassisch musik(G), Classical music(E)  کالســيکاص مؤزيک.
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  Klavecimbal(G), Harpsichord, Clavecin(E)  ئامثري هارپســيکؤرد.
  Klang(G), Sound, Tone(E)  دةنگ، تؤن.

  Klappe(G), Key(E)  کآلپة، دوگمةي ســةر کونةتؤين ئامثرة هةواييةکان.
  Klavier(G), Keyboard(E)  کالضيار، ئامثري کيبؤرد.

  Klein, Kleine(G), Small, Minor(E)  گچکة، ماينةر.
  Kleine flöte(G), Piccolo(E)  پيککؤلؤ. ئامثرثکي هةوايية و لة فلووت بچووکترة.

  Kleine pauke(G), Small timpano, Small kettle-drum(E)  ، تةپصؤکة.گچکةتةپص
  Kleiner mollseptak kord(G), Seventh minor chord(E)  گچکة کؤردي حةوتةم.

  Kleine sekond(G), Minor second(E)  گچکةي دووةم.
  Kleines intervall(G), Minor interval(E)  گچکة ميانة.

  Klingel(G), Bell(E)  زةنگ.
  Knarre(G), Rattle(E)  کناذة، ئامثرة کذانةکان.

  Komma(G), Comma(E)  وةKarl Michael kommaلة ناوي کارص ميکايل کؤمما کؤما،
دا هاتووة کة پثوانةيةکي Jan Zach(1699-1773)هةصثنجراوة لة نووسراوةکاين مؤزيکزان ژان زاک

 Whole tone(step)ي تؤين تةواو9/1تةژمثرکاريية و گوزارة لة يةکةي ميانةتؤن دةکات کة دةکا
  ي تؤنثک.8/9، ميانة تؤنثک دةکاتةKomma-9واتة نؤ کؤما

  Contra.  Kontra(G)بذوانة/
  Contralto.  Kontraalt(G)بذوانة/
  Double-bass.  Kontrabas(G)بذوانة/

  Kontrabassklarinette(G). Contrabass clarinet(E)  کؤنتراباس کالذنثت.
  Kontrabassposaune(G), Doublebass or Contrabass trombone(E)  ؤن.کؤنتراباس تذؤمب

  Kontrafagott(G), Contra bassoon(E)  دةبص باسـســوون، کؤنترافاگوت.
  Contrapoint.  Kontrapunkt(G)بذوانة/
  Concert.  Konzert(G). Concert(E)بذوانة/

  Short lute.  Kopuz, Koboz(E)کؤپوز، ئامثرثکي ژثداري بچووکة، پثيشيدةوترثت کوصة عوود
ز لة سـةردةمي ذؤمانةکاندا، لة سـةتةي شانزةم 453ســةرهةصداين ئةم ئامثرة دةگةذثتةوة بؤ ساآلين

بؤ هةژدةم وةک ئامثرثکـي ميللـي بة فراوانـي بةکاردةهثنرا، لة وآلتاين ئاســياي ناوةنديشــدا زؤر 
  بةکاردةثنرثت.

  Kratema(E)  کة بؤ درثژةپثداين سـروودثک کذاتثما، ميلؤدييةکي سـةربةخؤية
کة لة ذووي زوانةوانييةوة چةند حوجنةيةکي بث Teretismaبةکاردةهثنرثت، پثکهاتووة لة تثذيتيزما

  .Tororon، تؤذؤذؤنTenana، تثناناTeriremماناية وةک تثذيذةم
  Kratematarion(E)  ذثکخراوة.Modeچةند کؤنووسراوثکي کذاتثماية بةگوثرةي هةشت دةسگا

  Kreis(G), Cycle, Circle(E)  بازنة.
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  Dièse.  Kreuz(G), Sharp(E)دثز، بذوانة/
 Kurd(Ar,Fa,Kr,Tr)  دةسـگاي کورد.

کة {بگةذثتةوة بؤ خثصةکاين ناوچةي بةختياري داناو و مثژووةکةي..بة.گاية.ــپثدةچثت ئةم دةس
شــاريکورد/ة و فارس کردوويةتة  يــةر بة وآليت ئثرانة و پايتةختةکةيشــئثســتا ئوســتانثکي س

ثکن لة هؤزي گةورةي لوذ، بةشثکيان دوچاري دوورخسـتنةوة بوون و لة ـکة بةش}شهرکرد
لةبةرئةوة شـيمانةي ئةوة هةية کة تةجثبوون، ـتةر و زةردکؤدا نيشـناوچةکاين ئةســفةهان و شــوش

ارنشــينان و کؤچةريياين ئةو ي دةودثرينة کزةبا هاتبثت.لة ناوچةي شــاريکورد/ةوة  ةکةيناو
بحور بةناوي لة کتثبةکةي  ؟- 1854ــريازيي ش/فرصة الدولة مريزاةري بةناوبانگ ـنووسدةضةرةية. 

  .اوازثکي کوردي ناوي دةباتبة ئ االلحان
زؤر لة مثژةوة کورد خؤي بة دوو بةرة ناو دةبرد{لة زؤر ميللةتاندا ئةم پؤالندنة کؤمةآليةتيية هةية} 

}. جا Gewırن بة کورد کة بة ذةوةند و دةوارنشينـن، بةرةيةکي تريان بة گؤران{بذوانة/يةکثکيا
لةنثو بةرةي کوردان/دا ذةجني ژيان سـةخيت و خةموپةژارة زؤرة. لة پاص ئةو سـةخيت ژيانةياندا 
دةخوازثت هاودةمثکيان هةبثت کة کةمثک لة خةم و ماندووثتيان بذةوثنثتةوة ئةويش چذيين هةوا و 

  نةوايةک کة فرؤزةي ئةو ژيانةيان بکات.
لة:ـ  کورد.....دةســگايةکي ســةرةکيية لة مؤزيکي خؤرةآلتيدا. ســکثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة

ذةگةزي کورد لةسـةر پلةتؤين دووگا، ذةگةزي کورد لةسـةر پلةتؤين حوسـثين. لة هاتنةخوارةوةدا 
ةرةکي جياواز کة بريتني لة ذةگةزي نةهاوةند لةسةر هةمان ســکثصي هةية بةآلم بة دوو ذةگةزي سـ

  پلةتؤين نةوا، ذةگةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين چوارگا.
  
  
  
  
  
  
  

ئةو لثذشـتانةي کة لةم دةســگاية کةوتونةتةوة ئةمانةن:ـ حجازکارکورد، شـةوقـتةرةب، تةرزيـنوثن، 
  شـانازکورد، هةســارکورد.... .

 Kurdan, Gırdan(Ar,Kr)  ســکثل دةســگاي ذاستة،ياخود گردان....هةمان  کوردان،
بةآلم جياوازييان تةنيا لةوةداية کة ذاسـت لة پلةتؤين دؤ/ي ناوةذاسـتةوة دةسـپثدةکات لةکاتثکدا 

  گردان لة پلةتؤين دؤ/ي زيل{جةواب}ةوة دةسـپثدةکات.
 Kurdeli(Ar,Kr)  بةآلم لةسةر پلةتؤين ذث/وة، هةر هةمان دةســگاي کوردة کوردةلـي،

 کوردةيل حجازکار/يش هةر هةمان دةســگاي کوردة بةآلم لة پلةتؤين دؤ/وة.
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  Kurdén(Ar,Kr)  پثکهاتووة لة ذةگةزي کورد لثذشـتةيةکي سـةربة دةســگاي کوردة، کوردثن،
لةسةر پلةتؤين دووگا، ذةگةزي کورد لةسةر پلةتؤين نةوا. الي مةقاخموثناين بةغدا بة مةقامي المي 

 اوة.ناســر
  
  
  

  Kurdish spike fiddle(E)  کةمانچةي نووکدار، سـةرئةژنؤ کةمانچةي کوردي
 Kshtaban(Fa), Angustewan(Kr), Thimble(E)  کشتةوان، ئةنگوستةوان.

بةو دوو پارچة مادةنة پثچراوة دةوترثت کة دةکرثنة هةردوو سةر پةجنةي شايةمتاين دةسيت ذاست 
  خنرثت بؤ ژةنيين ئامثري قانوون. و چةپ، هةر يةکةو ذيشةيةکي تثـئا

  
  
  
  
  
  
  
 

-----------------------------------  
--------------------------- 

------------------  
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  .مؤزيکةهونةري ة لة چامةدا.....ـذازي گةوهةري وش        
  ئاندرث سوراس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  La(F,I), A(E,G)  وة.Cتؤين ال، شةشةمني دةنگي مؤزيکيية لة بنةتؤين/دؤ
  Labbile(I), Labial(E)  بة لثو. گؤکردن

  Labbra(I), lips(E)  لثوان.
  Labbro(I), Lip(E)  .لثو
  ,La-bémol mineur(F), La-bemolle minore(I), A-flat minor(E)  ماينةر. -بيمؤص ال 

As-moll(G)  
  La-bemolle maggiore(I), La-bémol majeure(F), A-flat major(E)  مثجةر. -بيمؤص ال 

As-dur(G)  
  La-mineur(F), La-Minore(I), A-minor, A-moll(G)  ماينةر.-ال

  Labial reeds(E)  ذيشـة لثويةکان لة لوولة دةنگ داخراوةکاين ئؤرگن.
  Labialstimme(G), A flue stop in the Organ(E)  تؤنة لثوة داخراوةکان.

  Lacrimosa(L), Part of Roman requiem mass(E)  .بةشـثک لة کؤنوثژي ذؤمان بؤ مردووان
  Lacrimoso, Lagrimoso, Lagrimando(I), Tearful, Sad(E)  پةژارة، بةفرمثسک.

  La-dièse(F), La-diesis(I), A-sharp(E), Ais(G)  دثز.-ال
  La-dièse mineur(F), A-sharp minor(E), Ais-moll(G)  ماينةر. -دثز ال 

  Lage(G), Position(E) پؤزش لة ئامثرة ژثدارةکاندا، بار،
 ثکدا.Chord ؤردلة ک شــوثنپةجنة پةردةي ئامثرثک ياخود دةنگثک، شـوثين نؤتةيةک

 Lagnoso(I), Doleful(E) خةمةنگثز، خةمبار.
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 Lagouta, Laouta, Laouto, Lavouta(Gr) الگؤتا، الضؤتا، ئامثرژثدارثکي دثريين يؤنانيية کة
  .دةچثت، ملثکي درثژ و کاسةيةکي بچووکي هةيةتاذادةيةک بة ئامثري عوود 

 La-maggiore(I), La-majeur(F), A-Major(E), A-dur(G)  مثجةر.-ال
 Lame Musicale(F), Musical saw(E)  ئامثري مشــار، هةذةي مؤزيکايي.

  ,Lament(E), Lamentando, Lamentoso, Lamentabile  تؤنثکي پةژارة ئامثز.
Lamentevole(I), Lamento(G)  

 Landini Cadence(E)  ناوةکةي دةگةذثتةوة النديين کادةنس،
مؤزيک دانةراين  وFrancesco Landini(1325-1397) فذانسيســکؤ النديينبؤ مؤزيکزاين ئيتاصيايي 

م بةکارياندةهثنا، شثوةي جياوازي لةوةداية کة ميانةي شــةشةمي سـةروةي 15م و 14ســةتةکاين/
  دةکةوثتة سةر ميانةي پثنجةم، وةک لةم منوونةيةدا:ـ Momentarilyئؤکتاضثک بؤ تاوثک

e'  d'  f'  d'  c'  e'    
g  f  OR  f  e         
M6-5 8 M6-5 8      

 Lang(G), Long(E) درثژ.
 Langsam(G), Slow, Grave (E), Large(F), Largo, Adagio(I) الرگؤ، ئارامذةو، سـةنگني.

 Langsamer(G), Slower(E) ئارامذةوتر.
 Languendo, Languente, Languemente(I), Languishing(E) هثورييةکي بةسؤز.

 Largo. Lanto, Lagretto(I), Slower(E)ؤ، تثمپؤيةکي خاوترة لة النت
 Largamente(I), Slowish(E) ئارامذةو.

 Larghetto(I), Not as slow as largo(E) الرگيتؤ، کةمثک پةلةتر لة الرگؤ.
 Larghissimo(I), An extremely slow tempo(E) الرگيسـيمؤ،

 ياخود کةمتر..40beats/minلة خولةکثکدا خاوتر لة الرگؤ بة ئةندازةي چل لثدان
 Larghezza(I), Larguer(F), Breadth(E) هةناسـة.

 Largo(I), Broad(E) الرگؤ، پان و گوشـاد.
 Largo assai(I), Very slow(E) زؤر سةنگني.

 Larigot(F), Old name for flageolet(E) الريگؤت،
  دةچثت نة کة تاذادةيةکيــش بة شـمشـاصي هةشت کوFlageoletفالجيولثت کؤنة ناوي ئامثري

  Larynx, The upper part of the trachea in the human throat(E)  هةنگةرة، حوجنةرة،
  گةروو، گلو، ئةو بةشة گرنگةي کة دةنگة جؤراجنؤر و جياوازةکاين لثوة دةردةچثت.

  La seguente(I), The following(E)  دوايندة.
  Laúd(S)  ســپانيايي پشــتپان کة شةش جووت تةيل پثوة بةستراوة.ئيي ت{عوود}و، ئامثري لوالود
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  Lawık(Kr) کؤنة وشةيةکي کوردي ذةسةنة کة ،الوک، ياخود بةييت الوک
لة لؤ/وة هةصثنجرابثت و بؤ درثژةپثدان لةسةر زار و هثناين بؤ سـةر باري ذةزمثکي مؤزيکي  پثدچثت

لة دلثري و جوامثري بکات، دوايي  يشذؤصة بثت و گوزارة بةمانايتة لؤلؤ..لؤلؤ کة دةشثت ووبثب
  تة الوک.ووبـثثت.....بابـذردا بگثکي زاراوةيي بةسةووةک نازپثدانثک بؤ ئةو پةيضة و شثو

الوک، لة چةند چةشـنةبةيتثکي جوراوجؤر و بة چةند دميةنثکي تراژيدانةي جياواز لةنثو ژياين 
و پثشةنگ لة  ادکردنةوةي کةسثکي دالوةرلةوانةيش ي کوردةواريدا ذةگةژؤي هونةري چاندووة.

 ذؤصةيةکي بةجةرگ و نةبةرد کة جوانةمةرگ بکرثت، ياخود سـؤزدةربذيين ذووداوثکي جةنگدا،
الوة و  ئةندثشةييةوةبثتة ژينبارثکي نةوبةهاري شـؤخوشـةنگ کة پثناکيژةجةوانثکي هةرةت 

ي کة Accent toneة بةگوثرةي ئةو هةنکةسؤزةدصدارةکةي بالوثنثتةوة. چذيين ئةم شـثوة ئاواز
اين ناوچةي خؤراســان باوة، و کوردنشــين ي کوردستانباکوور ـترثت زياتر لة ناوچةکايندةبيسـ

پاشــان بة ناوچةکانيتري کوردســتاندا دةنگيداوةتةوة و هةر ناوچةيةيش کاآلي تايبةمتةندثيت خؤي 
  بةبةردا کردووة.

ز) 1975-1895ثواز ئةضينداري کة کايت خؤي شةريفاغاي هةرکي(ـکي شئةمةيش بةشثکة لة الوکث
  ـةرؤ(واتة شــثرؤ) بة دةنگي خؤي تؤماريکردووة:ـناســراو بة ش

  غةزالةک م ذاکر، ل شــيشــانث، لث لث ل بلنديا
  غةزاال من، غةريب يب،

  بةرث وث کةتة هةر چار مالث وا گونديا.
  بةلةک،بةلث(سةمخةراتث)، بةژنا بلند، چاوث 

  ئةو ســال، ســث ســالة
  غةزال، غةزال، غةزال،........ ناو عثل و عةشرةيت ماال بابث خودا ئةز قةتيام.

  غةزالةک م ذاکر، ل شيشانث لث گرکا، 
  بةلث غةزاال من، غةريب يب

  بةرث وث کةتة هةر چر مالث وا تورکا
  بةلث سةمخةراتث، بةژنا بلند، چاوث بةلةک،

  ـالةئةو سث ساصة، سث سـ
  ، غةزامل، غةزال،. ......غةزاملناو عثل و عةشرةيت ماال بابث خؤدا ئةز تةرکاند

  غةزالةک م ذاکر، ل شيشانث لث وا زؤرگا، 
  غةزاال من، غةريب يب،

  بةرث وث کةتة هةر چر مالث مهاجريا
  بةلث ئةو سث ساصة، سث ســالة

  بةر خاترا بةژنا زراض، چاوي بةلةک
  غةزامل، غةزامل، غةزال.. .......بابث خؤدا ئةز دابذام ناو عثل و عةشرةيت ماال

  



ASSAD KARADAGHI -266- MUSIC DICTIONARY 
 

  Laut(G), Laud, A sound(E)  دةنگ.
  Laute(G), Lute(E,F), Luth(F), Lauto, Leuto(I)  ئامثري عوود.

  Lautenist(G), Lute-player(E)  عوودژةن.
  Crescendo.  Lauter werden(G), Crescendo(I)بذوانة/

 Lavıj(Kr), Sacred chant(E)  الضـژ، ســروودي ئاييين.
  Leader, The first violinist in a conventional orchestra, Concert-master(E)  سةرژةنيار،

  يةکةم کةمانچةژةن لة ئؤکثسـترا.
  Leading motive, Fixed idea(E), leitmotif(G)  مؤتيضــنما، بريؤکثکي چةســپاو، بابةت.

و  Reminiscence motiveبة يادگار و ذووداوة دثرينةکان ئاوثزاو پةيوةندي ذسـتةمؤزيکثکي
پةرةپثدان و گؤذيين بؤ بار و دؤخثکي دراماتيکانة، دةشـثت بصثني بابةتة ئاوازثک ياخود 

  دا.Dramatic stateک لة دميةنثکي دراماتيکتايبةت بة کةســايةتيةثکي ideaبريةک
  Appoggiatura  Leading note, Leading tone, Active note(E)بذوانة/ نؤتةي کارا،

  تؤنــنما، حةوتةم تؤن لة ســکثصي مثجةر.
  Leap(E)  بازدان، جووصةيةک لة نؤتةيةکةوة بؤ يةکثکيتر و بازدان بةسـةر پتر لة ميانةيةک.

  Legando, Legabile(I), Slurring, bound together(E)  پثکةوةبةند.
  Legato(I), Legato,Tié(F), Legato, Tie(E), Legato(G)  ليگاتؤ، لکاو،

ئاماژةي پثدةدرثت، چةشنة ژةنينثکي بةسةر يةکةوةية بةبث پچذان. بؤ منوونة: .Leg بة کورتکراوةي
ژةنينثکي بةسةريةکةوةية بةبث پچذان لةنيوان نؤتةکاندا کة لثگاتؤية{لکاون بةيةکةوة}،  aلة بةشي/
 ، Leggieroياخود لثگيـثرؤNon-legatoبث لثگاتؤ bلة بةشي/
 و  Portatoبة لثداين پؤذتاتؤي cلة بةشي/
  .Staccatoدا بة لثداين سـتاکاتؤ dلة بةشي/

  Legatissimo(I), Exceedingly smooth(E)  زؤر بة نةرمي.
  Legatobogen(G), Legatura(I), Legende(F), Syncopation(E)  کةوانةبةند، چةميوةبةند.

  Legatura(L), Tie, Bind(E)  بةند، لکان.
 

  Leger line(E)  ةهثص، ئةو کورتة هثآلنة دةگرثتةوة کة پثويست دةبنزثد
  چ لة خوارةوةي پثنچ چ لة سةرةوة و

  ســةرةکييةکةStaffهثآلسؤ
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  Leggendo(I), Reading(E)  خوثندنةوة.
  Leggeramente, Leggermente(I), Lightly(E)  بة ســووکي.

  Leggerezza, Leggeranza(I), Lightness(E)  ســووکيي.
  Leggerissimo(I), As light as possible(E)  تا بتوانرثت سـووک و نةرم.

  Leggero, Leggiero, Leggiere(I), Léger, Légère(F), Light(E)  سـووک.
 .Legg  ية.Leggeroکورتکراوةي

  Leggiadro, Leggiadretto(I), Pretty, Elegant(E)  شـؤخ و شـةنگ.
  Leggiadramente(I), Gracefully(E)  بة شـؤخ و شـةنگي.

  Legni(I), Woodwind(E)  تةختانة دةگرثتةوة کة ئامثرةئةو جؤرة 
  پثدروستدةکرثت. تةختةفووپياکةرةکاين

  Legno(I), Wood(E)  دارک، تةختة.
  Leichen-musik(G), Funeral music(E)  مارش مؤزيکي بةخاکسپاردن.

  Leicht(G), Light, Easy(E)  ئاسان، سووک.
  Leid(G), Sorrow(E), Diuleur(F)  مةخابن.

 Leidenschaft(G), Passion(E) ئاوازثکي ئةشکةجنئامثزة بؤ يادي حةزرةيت مةسـيح.
 Hurdy-Gurdy. Leier(G)لثري، بذوانة/

 Leise(G), Soft, Piano(E) نيان، پيانؤئاســا.
 Leiser(G), Softer(E) نيانـتر.
 Decrescendo. Leiser werden(G)بذوانة/

 Leiten(G), Conducting(E) يي.ذابةر
 Leitton(G), Leading note(E) نؤتةمنا.

 Lene, Leno(I), Weak(E) الواز.
 Adagio. Lent, Lente(F), Lento(I)خاو، بذوانة/

 Lentando, Lentato(I), Slowing(E) خاوبوون.
 Lentamente(I), Slowness(E) خاويي.

 Lentissimo(I), Very slow(E) زؤر خاو.
 Lentement(I), Slowly(E) خاو.شـثوةيةکي بة

 Goshe.  LéŕŝteKr), Goshe(F,Kr)لثذشتة، بذوانة/
 Letzt(G), Last(E) دوا.

 Barline. Levé, Levée(F), Upbeat(E)بةرلثدان، سةرةتا نؤتةي ميلؤدي کة لة يةکةم هثص باذ
 Li(I), A-sharp(E) يل، تؤين ال ـ دثز.

 Libramente(I), Librement(F), Freely(E) ئازادانة.
 Libro(I), Libre(F),Free(E) ئازاد.
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  Libretá(I), Librety, Freedom(E) ئازاديي.
  Liceo(I), Academy, Lyceum, Musical institution(E) .مؤزيک باآلي ئامؤژگاي

 Legato. Lié(F)بذوانة/
 Lietezza(I), Joy(E) شـادي، خؤشي.
 Lieto(I), Joyous(E) شــاد، خؤشـبار.

 Leicht. Levemente(I), Lightly(E)بذوانة/
 Legatura. Ligatur(G), Ligature(E)پةيوةسـت، بةند، بذوانة/

 Light register, Head tone, Head voice(E) ســةرتؤن.
  Ligne(F), Line(E), Linea(L,S), Linie(G) هثص.
 Limma(Gr) ليماي فيساگؤرسي لة دميانةي مؤزيکدا بة زاراوةيةکي زؤر دثريين يؤنانيية، ليما،

Pythagorean limma هاتووة کة لة نيوةتؤن بچووکترة، بؤ منوونة ماينةر نيوةتؤنminor 
semitoneلة مؤزيکي خؤرةآلتيدا بة ميانة .Intervalي 3/1يةک دادةنرثت کة دةکاتة ســثـيةک

 تؤنثکي تةواو.
 Liniensystem(G), Staff, Stave(E) هثآلسـؤ. سـيسـتةمي هثصةکان.

 Linke hand(G), Left hand(E) دةسـتة چةپ.
 Lip(E) ئةو بةشـة تايبةتة لة ئامثرة فووپياکةرةکان کة. Labbroلثو، بذوانة/

 دةخرثتة نثو لثوانةوة و فووي پيادا دةکرثت تاکو دةنگ لة ئامثرةکةوة دةرچثت.
 Lip trill(E), Lippentriller(G) تريللةکردن{لةرينةوة دةنگي}ي ئامثرة هةواييةکان بة لثو.

 Lira(I), Instrument(E) لرية، ئامثر.
 Lira da braccio, Viola da braccio(I) نوثگةريي. ئامثرثکي سـةردةمي ئامثري براسـيؤ،

 تاذادةيةک بة ئامثري کةمانچة دةچثت بةآلم بة حةوت ژث و ملثک و خةرةک{پرد}ثکي پانتر.
 Lira da gamba, Lirone perfetto(I) انيـية کةئامثرثکي زؤر دثريين يؤن ئامثري گامبا،
ميشـدا کةمثک خاسـکاري تيداکرا، تاذادةيةک بة کةمانچة دةچثت بةآلم 17م و 16لة سـةتةي/

 گةورةترة و دةخرثتة نثوان ئةژنؤة و بة پةنچةيش بةسةر ژثيةکاندا دةژةنرثت.
 Lira organizzata, Lirone, Lyra(I) ئامثري بة تاذادةيةک ژثدارة، ئامثرثکي لريؤنث، لريا،

Hurdy-gurdy.دةچثت، دةخرثتةسـةر ئةژنؤ بؤ ژةنني، حةوت بؤ شانزة ژثي لةسـةر بةستراوة 
 Lirica(I), Lyric, Small fiddle(E) کةمانچةي بچووک لرييکا،

 دةچثت.Celloبة سث ژث، دةخرثتةسةر ئةژنؤ، تاذادةيةک بة ئامثري چثللؤ
 L´istesso(I), The same(E) هةمان.

 L´istesso tempo(I), The same time(E) هةمان تثمپؤ.
 Loco(I), Place(E) خوثندنةوةي ئةو نؤتةيةي کة لة شـوثين دياريکراودا نووسـراوة.

 .Lo  ية.Locoکورتکراوي
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 Locrian mode(E) ئاوازثکي ســةتةکاين ناوةذاستة لة کصثسة ـ کاتؤليکدا. دةسگاي لؤکريةن،
  
  

 Long, Longa, Longe(I), Long(E) کة دوو ئةوةندةيRestماي وچاندرثژةنؤتة، هث
  دةبثتةوة ، لة مؤزيکي مؤدثرندا ئةم Breveبرثض

  جؤرة هثماية ئاســتنکراوة.
 Long meter(E) .4/4مةترةي درثژ، مةبةسـت لة يةکةي پثواين وچانة کة دةکاتة

  L.P.  Long pause, Rest(E), Longa pausa(I)، کورتکراويFermataوچاين درثژ، بذوانة/
  Lontananza(I), Distance(E)  مةودا، دوورک.

  Lontanissimo(I), Very long distance(E)  زؤر دوور.
  Lo stesso movimento(I), The same movement(E)  هةمان جووصة.

  L´istesso tempo.  Lo stesso tempo(I) بذوانة/
  Loud pedal, Sustaining pedal(E)  نؤدا هةيةدةنگة پايدةر، پثداصي دةنگ کة لة ئامثري پيا
  چ بؤ دةنگ لةرينةوة و چ بؤ دةنگ کپکردن.

  Lower auxiliary note(E)  خوارةوة. ياوةرنؤتةي نؤتةي ياريدةدةري خوارةوة.
  Luftpause(G) Pause for breath(E)  پاوس{وچان}بة ئةندازةي هةناسـةيةک.

  Lullaby, Cradle song(E)  اليةالية، ستراين النک.
  Lur(E)  لوور، ئامثرثي هةوايي زؤر دثريين وآلتاين سکاندناضيايية

  داية تايبةتة بة شوانکاران. Sســاص، لة شــثوةي پييت/1100-500مثژووي دةگةذثتةوة بؤ نزيکةي
  Lusingando(I), Coaxing, Alluring(E)  بة دصؤضاين و مةرايي، ژةنني بة ذةوتارثکي الساييانة.

Lusing.راوةيةيت.کورتک 
 Lustig(G), Cheerful(E), Allegro(I) ئةللثگرؤ، خؤشحاصي.

 Lutherie(F) پيشةي داناين مؤزيک بؤ ئامثرة ژثدارةکاين وةک کةمانچة، عوود، گيتار... .
  Luttosamente(I), Mournfully(E) خةمگيين. به

  Luttoso(I), Mournful(E)  خةمگني.
  Lydian(E)  دةســگاي ليديةن.

...ناوچةيةکي مثژوويي زؤر دثرينة کة بة ئاسياي بچووک وتراوة و پايتةختةکةي Lydiaليديا
ئةم ناوچةية لة سـةردةمي ئثستا بووة و ميللةتةکةيشي هيندؤـ ئاوروپايي بوون. Sardisسارديس

، بةري Sardخؤراواي ئانادؤص/وآليت تورکيا دةگرثتةوة و ناوي شـارةکةيش بةرةبةرة بؤتة ســارد
بووة، هةر لةو سـةردةمانةيشةوة شارثکي  پ.ز هةرمثثکي سةربة ئيمپراتؤرثيت ذؤمان660نزيکةي 

  .ناسراوةSértزؤر دثريين کوردنشني بووة، سةردةمي ئثستا بةناوي سثرت
بووة، Dioneديؤنا و Tantalusکوذي تانتالؤسLydusداســتاين يؤنانيةکان دةيگثذثتةوة کة ليدؤس

وشـةي ليديا لة زواين عيربيدا بة  دةداتة ناو ئاگرةوة.ئةم کوذة دثوانة دةبثت و خؤي فذث
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 امــس{لة قورئاندا بة لوط}کوذي  Ludلة خوانة ئينجيلةکاندا بة لوود هاتووة،Ludimلودمي
Shem کوذي حةزرةيت نوح/ي پثغةمبةر کة کةشــتييةکةي لة نغرؤبوون ذزگاري دةبثت و لة دامثين

  چياي گؤتـي{جودي}دةگريســثتةوة. 
کة ناوةکةي هةر دةگةذثتةوة بؤ Lydian modeدةســگاي ليديةن...زيک تيؤري يؤنانيدالة مؤ

بناخةي هةصچنيوة  و بة Lydian Tetrachordشــانشـينثيت ليديا، لةسةر دوو تثتراکؤردي ليديةن
و دوو تؤين  Semitoneتؤنثکي تةواو جياکراونةتةوة. هةر تثتراکؤردثکيشي بريتية لة نيوةتؤنثک

  . ذيزبةندي تؤنةکان بةم شـثوةية هاومنونةيةکة بؤ مثجةر دةســـگاي مؤدثرن:ـWhole toneتةواو
C D E F | G A B C  

  
  

  Lydian dominant(E)  ئةويشLydian flat-7حةوت/پان پثيشيدةوترثت ليديةن ليديةين زاص،
  ت.ناودةبرثLydo-Mixianميکسيةن-بة بةرزکردنةوةي چوارةم پلةتؤن ،هةندثجاريش بة ليديؤ

  
  

  Lyra(Gr), Lyre(L)  ئامسانيية وشةيةکي هةرة دثريين يؤنانيـية، ناوي ئةســتثرةيةکي لري، لريا.
 Theکة کةوتؤتة نثو کؤمةصة ئةستثرةي باکوورةوة. لة داستاين يؤنانيدا هاتووة کة خواوةند هورمز

hero Hermes لريا لة پـشــيت کيسـةص دةئافرثنثت و دةيکاتة دياري بؤ ئةپؤصصؤApollo ،ي زذبراي
دةکات. ئيتر هةر لةو Argonautsمؤزيکزاين ئارگؤناوتـسOrpheusئةميـش ذادةســيت ئؤرفيؤس

دةمةوة ئةم ئامثرة بةو دةنگة فريشــتةييةي هاوياري ســـؤزي هؤنراوة دةبثت و دةبثتة هاوذازي 
ثکي ناوبؤشي اســازدثکرثت و سـنگMulberryئةم ئامثرة لة دارةتووشةيدايان و مؤزيکژةنان. 

يي بؤ دةتاشـرثت، بةشي سةرةوةي ئامثرةکة لة داري Pearسـنووق_دةنگي شـثوة هةرمث
ة و سـث تةيل لةسةر بةندة بة دةنگــي ال_ مي_ ال ياخود ال_ ذث_ ال. زؤر جؤري هةية Cedarسـثدار

بةندة و هةر  چ بة قةوارة و چ بة ژمارةي ژث/يةکاين. بؤ منوونة لة ئاسـياي بچووک چوار تةيل لةسةر
  وةک کةمانچةي ئاسايي چوار ژثي مي_ ال_ ذث_ سـؤص/ي لةسـةر بةندة. 

بةگشيت....دوو جؤري سةرةکي هةية:يةکثکيان بة پةجنةدةسـت دةژةنرثت کة لة شـثوةي چةنگ و 
ئةو  بةناويئةويتريان بة کةوان کة تاذادةيةک بة ئامثري کةمانچة دةچثت. هةندثک جؤري هةية کة 

  دةناسرثت وةک لريا ماندؤلني، لريا گيتار، لريا هارپ...هتد.ئامثرةوة 
  Lyric(E), Lyrik(G)  گثذانةوةي و زاراوةکة تايبةتة بة ستران لة شثوةي سةرگوروشتة لرييک،

، چةشـين ئاواز و بذگةوشـةکان Dramatic formياخود درامايي Epic formداســتانثکي پاصةوانثيت
ـةر زمان، دةکرثت بوترثت ئةم شــثوةئاوازة تاذادةيةک بة سـووک سـادةن و خؤش دثن بؤ سـ

  کوردي دةچثت کة ئةميــش مثژوويةکي زؤر دثريين هةية لة مثتؤصؤژياي کورديدا. Beytبةيت
  Lyricist(E)  لرييکگةر، ئةو کةســةي کة بؤ  لريا ةصبةســتثت ياخود لريا بژةنثت.
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  Lyricism(E)  يکيي هةسـتونةسـت و شـةيداوةک گوزارةيةکي هؤنراوةيي و مؤز لرياگةرييي،
  دةربذينة بة پةيضي لريا کة چثوةيةکي هونةري و فةلسةفةيي گرتؤتةخؤ.

  Lyric drama(E)  کي درامائامثز، ئؤپثرا. لريايه
  Lyric song(E)  لةوانةيش:ـ زؤر بؤنة و ئاهةنگي پثدةگثذدرثت، لرييک ســتران.

پيداهةصداين کةســثک، ســتران بؤ ســةرکةوتنثکي  سـتراين کؤذاصي لة ئاهةنگثکي تراژيددا،
و ســوپايي، ئةضينيي، زةماوةنديي، نزاوسـتايشي خودث، ســوپاس و پثزانني، شـينو واوةيال، سـتران 

  ةکدا.سـةما پثکةوة بة دةوري قورباني
  Lyric soprano(E), Soprano leggiero(I)  کة ســترانبثژي مثــيينة

  اماي ســؤپرانؤ بصندترة.مةوداکةي کةمثک لة در
  Lyric tenor(E), Tenor leggiero(I)  مةوداي  لة دراماي تينؤر بصندترة. ســترانبثژي نثرينة،

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  

-------------------------------------  
-----------------------  
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  ژيان بةبث هونةري مؤزيک......هةصةية.
 نثتشــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .Main, Mano, Manual.  Mکورتکراوةية بؤ 
  Ma(I), But(E), Mais(F), Aber(G)  بةآلم.

  Fast but not too fastواتة خثرا بةآلم نةک زؤر خثرا Allegro ma non troppoوةکي دةوترثت
  Macchina(I), Machine(E)  مةکينة.

  Machine á vent(F), Wind machine(E)  مةکينةي با.
  Mächtig(G), Powerful(E)  بةهثز، توانا.

  Madriale(L), Madrigal(E)  .مادريگاص
  Madrigalesso(I), In the style of a madrigal(E)  لة چةشين مادريگاص.

  Madrialetto(I), Short madrigal(E)  کورتةمادريگاص.
  Madrigal(E)  کة بةماناي التينيةوة هاتووة يMatricaleمادريگاص، ذيشةي وشةکة لة ماتريکاصث

، واتة ئةو بةيتةي کة لة زواين دايکةوةذا دةکةوثتةوة. دثتIn the mother tongueلة زماين دايک
م 14م و سةرةتاکاين سةتةي/13وةک سترانثکي مؤزيکئامثزي هةيوان، نزيک کؤتاييةکاين ســةتةي/

مدا لةبةرچاو نةما، بةآلم 15شـکؤيکرد و لة سـةتةي/Madrigaleبةناوي مادريگاصث لة باکووري ئيتاليا
  ةشــثوةيةکي ذةخش و ذازاو ســةريهةصدايةوة.م ب16بةهاتين سـةتةي/

بةگشيت...زاراوةيةکــي هونةريية لة دوو مؤزيک شــثوةي ئيتالياييدا. لة ناوةذؤکدا کورتة 
هةصبةسـتـئاوازثکي ئةضينـئامثزي شـةش بذگةيي تا ســيانزة بذگـةية کة شــثوةيةکي هةنداز و 

  ؤدي ئازاد لة مؤزيکداي لةخؤگرتووة.دصذاکثـش لة گوزارةدا و ، بژثو و بةذةزم و ميل
مة کة لة 14ئيتاليايي سـةتةي/Secular verseة دونياييةکيهةصبةستلة ذووي هونةرييةوة...چةشنة 

دوو بةش پثکهاتووة و بؤ دوو ياخود سـث دةنگ دانراوة، بةشـي يةکةم دوو ياخود سـث جاران 
لة ثکدا هثصي ســةرةوة کة يةکةمة زياتر ذةپاتدةکرثتةوة بةآلم بةشـي دووةم تةنيا يةکجار لة کات

مدا شثوةيةکي 16م و 16ترة کة بةشي خوارةوةية. لة ســةتةکاين/Floridذازاوةتر و گوآلودووةم 
ة هةصبةستثکي دونيايي دانراو بؤ زؤر بةشة چةشني گرتةخؤ بة Contrapuntalکؤنتراپونتاص

  دةنگثکي يةکساين گرنگ.
  Madrigal comedy(E)  کة اندنة بة ئاوازةوةشـثوةيةکي نو مادريگاصي کؤمثدي،

  م بة ئاوروپادا ذةواجي پةيداکرد.16ةتةي/ـلة س
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  Conductor.  Maestro(I), Teacher, Conductor,(E)مايسترؤ، مامؤسـتا، ذابةر. بذوانة/
  Maestro del coro(I), A choir-master(E)  ذابةري کؤرس.
  Maestro di musica(I), A music master(E)  ذابةري مؤزيک.

  Maggiore.  Magg.(I)کورتکراوةي/
  Maggiolata(I), Spring song(E)  سـتراين بةهار.
  Maggiore(I), Major(E), Dur(G)  مثجةر، گةورة.

  Magna, Magno(I), Grand(F), Great(E)  مةزن.
  Magnificat(L)  ئايني سـرؤتثکي نزائامثزة، لة ســةتةي چواردةمةوة کصثـسةي بةشـکؤذاگرتن،

  ذؤمان ـ کاتؤليک بؤ بةشـکؤ ذاگرتين پاکيزة مةريةم ئةم سـرؤتة پةيذةو دةکرثت..
  Magnificamente(I)  بة شـکؤ و درةخشانيةوة.
  Magnifico(I), Wonderful(E)  بة شـانازي و درةخشـان.

 Mahur(Ar,Fa,Kr,Tr)  لة ذووي زوانةوة وشةيةکي لثکدراوي کورديية و ماهـــوور،
کة کورتکراوةي مانگ/ة و لة پاشگري هووذ ياخود هوور کة بةماناي  اةمپثکهاتووة لة: 

کووذ{چةماوة}دثت. کؤي وشةکة دةبثتة مانگووذ{مانگکووذ}کة ماناي مانگي کووذ لة شـثوةي 
   دةمةداس/دا دةبةخشثت کة بة عارةيب پثيدةوترثت هيالل.

وشةي مةي{وشةيةکي هةرة  دةشـثت ذةچةصةکي وشةکة لة مةخيؤر/يشةوة هاتبثت کة پثکهاتووة لة
دثرين ماد/کورديية و گواية بؤ يةکةمني جار مادةکان مةي/يان بؤ نؤشــني و دةرمان بةکارياثناوة} 

. کؤي ة، وشـةپاشـگري خؤر/يش چاووگة وشةي خواردن ـ خؤردن/ ةو پييت/ئا بؤتة پييت بزوثين 
وة بؤتة ماخؤر و دواجار بؤ خؤشي وشةکة بة ماناي مةخيؤر و بةرةبةرة پيتگؤذکثي بةسـةردا هاتو

لثژکردووة و بة دواوشـةي ماهوور گريســاوةتةوة.  خجثي بة پييت/  هـهةواي گةروو و سـةرزار پييت/
بؤچوونثکيــتر دةيگةذثنثتةوة بؤ هؤزثکي زؤر دثرين لة هيندســتان بةناوي ماهووريا کة بة ماناي 

  جواين گةوهةرئاساي ديار لة گةجنينةيةکدا. گةوهةري ناو گةجنينة دثت، واتة فةذسةنگثکي زؤر
 ثک}{عريفانNasikتدةربذيين ناسکـگوزارة لة هةسبة لثکدانةوةيةکي ذؤمانسـيانة....دةشثت 

  بکات کة تةواو بة بادةي ياد و ويردي يةزدانيي مةست و سةرخؤش بووبثت.
  مريدان مةست و سةرخؤشن لة نةشئةي بادةي دةسيت

  ةنازي چاوي پذ ذةمزيمةاليةک جوملة بثهؤشن ب  
  حاجي قادري کؤيي
ياخو کةسثکي گرفتار بة ئةوين، کةسـثکي دصدار و شــةيدا، وثص و ســةرگةردان کة بةجواين 

سـؤز، جواين دصبةريان بـچوثنن بة مانگي تابان و بة هةوايةکي بةدصبةرةکةي مةست بووبثت. ئينجا 
 ماهوور(مانگووذ)ي ذؤمانســئامثز.

  مةحبومب لة ئةبرؤ و زوصف و ذوو ئاســماين حوسـين
  نالــي                   دوو هيالل و دوو شةو و دوو ماهي تاباين هثنا
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ذةگةزي ذاســت لةسةر  :ـســکثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة لة ماهوور لقثکة لة دةسـگاي ذاسـت،
کثصي ـنةوا. سةر پلةتؤين ـت و ذةگةزثکي الوةکي کة ئةويش ذةگةزي ئةجةمة لةسـپلةتؤين ذاس

ةر پلةتؤين نةوا ـذةگةزثکي الوةکي کة ذةگةزي نةهاوةندة لةس :ـخوارةوةيشي پثکهاتووة لة هاتنة
  ئةويش بة گؤذيين پلةتؤين ماهوور بة پلةتؤين ئةجةم.

 حةبيبا دص گةلث بيمارة بث تؤ              لةبةر دةردي لة ذوي بثزارة بث تؤ
  يف، بةدةنگي: عةلــي مةردانصـا

  
  
  
  

  Mailloche(F), Mallet, Drum stick(E)  لثدةر، دةسـکةدارثک بؤ لثداين تةپص.
  Main(F), Mano(I),Manus(L), Hand(E)  دةسـت.

  M.G.  Main guache(F), Mano sinistra(I), Left hand(E) بةکوتکراوةي دةسـتة چةپ،
  کة مةبةست لة داناين دةستةکانة لةسةر دةنگةکاين پيانؤ

 Mains(F), Mani(I), Hands(E) دةسـتان.
 Maître(F), Master(E) ماسـتةر، وةستا، مامؤستا.

 Maître de musique(F),Music master(E) ماستةر مؤزيک، ذابةري مؤزيک.
 Maîtrise(F), Choir school(E) خوثندگةي کؤرس لة کصثسة.

 Magic(E), Magico(I) جادوويـي.
 Majeure(F), Major(E) بةکاردثت.Scalesـکثصةکانو س Intervalsمثجةر، گةورة، بؤ ميانةکان

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 Major flat nine(b9), Pentatonic scale(E)  ئةم .سـکثصي پثنجتؤنيي ،مثجةر پانؤک نؤ
 بثت C7, Eb7, F#7, A7پثنجتؤنيية دةشــثت لةسةروو 
  تيادابثت بةکارهثنرابثت. يDiminished scaleلةکاتيکداکة ســکثصي گةستوو

  Major cadence(E)  کادةنس، کادةنسي کؤردي ســثـتؤن. مثجةر
  Major common chord(E)  مثجةر کؤردي باو{دؤـ مي ـ سـؤص}.

  Major key(E), Durtonart(G)  کليلي مثجةر.
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  Major minor major ninth chord(E)  کؤردي نؤيةمي مثجةر ماينةري مثجةر.
، مثجةر Minor seventhماينةر حةوتةم، Major triadنؤيةم کؤرد کة پثکهاتووة لة مثجةر سـيانيي

  .Dominant ninth chord، زاص نؤيةم کؤردMajor ninthنؤيةم
  Major minor seventh chord(E)  مثجةر ماينةر حةوتةم کؤرد.

لةگةص  Major triadلة ســةروو پثنجةم مثجةر سـيانيي دا G – B –D –Hکؤردي بؤ منوونة:ـ لة
  يشةوة ماينةرة.Rootدا هةية، حةوتةمي سـةروو لة ذةگ Minor thirdماينةر ســثيةم

  Major ninth chord(E)  کؤرد، مثجةر نؤيةم
  لة کليلي مثجةردا. Dominant ninth chordهاوسـانة بة زاص نؤيةم کؤرد

  Major pentatonic(E)  مثجةر پثنجتؤنيک،
  شـةشةمي سـکثصي مثجةر. م وةســکثصي پثنجـنؤتة کة پثکهاتووة لة پلةي يةکةم و دووةم و سـثي

  Major scale(E), Dur skala, Dur tonleiter(G)  سـکثصي مثجةر.
  Major seventh chord(E)  مثجةر حةوتةم کؤرد.

  يش لةسةري.Major seventhو مثجةر حةوتةم Major triadپثکهاتووة لة مثجةر ســيانيي
  Major seventh plus major ninth(E)  مثجةر حةوتةم لةگةص مثجةر نؤيةم.

  
  Major scale(E), Scala maggiore(I)  سـکثصي مثجةر. ســيسـتةم سـکثصثکي ئاوروپايية کة 

تاذادةيةک بةسـةرانسةري مؤزيکي جيهانيدا بآلوبؤتةوة و کاريپثدةکرثت، پثيشيـدةوترثت ســکثصي 
  ون لة:ـئةم سـکثصة ميانةکاين پثکهاتو گةورة، چونکة وشةي مثجةر بةواتاي گةورة دثت.

T –T- S – T – T – T – S  
T=Tone o whole step  ، S=Semitone or half step  

ئةم سـکثصة هاوتاي هةندثک دةســگاي مؤزيکايي خؤرةآليت دةبثتةوة، وةک:ـ دةســگاي ماهوور، 
  چوارگا، ئةجةم.... .

  Major sixth(E), Sixte majeure(F)  مثجةر شـةشـةم،
  ةتؤنثک{چوار هةنگاو و نيوهةنگاو}.ميانةيةکي چوارتؤن و نيو

  Major sharp nine #9, Flat seven b7  مثجةري دؤ دثز، پانؤکي حةوت،پثکهاتووة لة
  بيمؤص مثجةر.-مثجةر و مي-دوو سـيانيي، دؤ

  
  Major triad(E), Accord parfait majuer(F)  کؤردثک کة لة سـث نؤتة مثجةري ســيانيي،

دامةزراوة کة Root، پثکهاتةي هةر سـيانييةکيش لةسـةر ذةگTriadييپثکهاتبثت پثيدةوترثت سـيان
بةذثژة  5thو پاشـان 3rdنزمترين نؤتةية لة کؤردةکةدا و بةرةو ژوور بةدوايدا ســثيةم

ذةگةنؤتةکة يةکثک بثت لة پلةکاين سـکثصي  ئةگةر. دثت}1:4/5:3/2{واتة 4:5:6فريکوثنسي
  -بة منرةي رؤماين بةم شــثوةية دياريدةکرثت: Triadsماينةر و مثجةردا ئةوا سـيانييةکان
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I      سـيانيي پاية (Tonic triad) 
II     سـيانيي سوپةرپاية، سةرپاية (Super tonic triad) 

III    سـيانيي نثوةند  (Mediant triad) 
IV    سـيانيي الزاص، ژثرزاص (Subdominant triad) 
V     سـيانيي زاص   (Dominant triad) 

VI    سـيانيي النثوةند، ژثر نثوةند (Submediant triad) 
VII   سـيانيي هةستيار، سـيانيي نؤتةمنا (Leading note triad)  
،ئةوانيتر پثياندةوترثت Primaryپثياندةوترثت سةرةتايي Vو زاص  IV، ژثرزاص  Iســيانييةکاين پاية 

  .Secondaryدواتايي
  

دةپؤلثنرثن. بؤ  5thياخود پثنجةم3rdي سـثـيةمQualityن بةپثي جؤرثيتلة زثدةکردندا، سـيانييةکا
{بؤ Major}، مثجةر5thپثنجـةمياخود 3rdســثيةم بؤ{Diminishedمنوونة:ـ جؤرةکانـي گةسـتوو

  }.5thپثنجةمياخود 3rdسـثيةم بؤ{Augmented}، زثدة3rd{بؤ سـثيةمminor}، ماينةر3rdســثيةم
  اندنمةزريةيت داچؤن  انپثدژةيةيت ئاماچؤن    جؤري سيانيي
  مثجةري سـثيةم لةگةص پثنجةمي تةواو     .ma    سيانيي مثجةر
  ماينةري سـثيةم لةگةص پثنجةمي تةواو    .mi   سيانيي ماينةر
  مثجةري سـثيةم لةگةص پثنجةمي زثدة     .aug    سيانيي زثدة

  ماينةري سـثيةم لةگةص پثنجةمي گةستوو    .dim  سيانيي گةستوو
 Mal(G), Time, Occasion(E)  ؤنة.کات، جار، ب

 Male chorus(E), Männerchor(G)  کؤرسي پياوان.
  Percussion.  Mallet, Stick(E)چيل، دةسکةداري تةپص لثدان و ئامثرة پثرکيوشنةکان پثلثدة،
، Xylophoneکة بة دةسکثکي باريکي سـةرةتؤپي هةية ئامثرةکاين وةک زايلؤفؤن Malletماللثت

پثلثدةدرثت...هتد. ئةگةر بؤ تةپص لثدان بةکاربثهثنرثت Marimba، ئارميبا Vibraphoneضايربافؤن
  .Stickپثيدةوترثت

  Mancando(I), Diminishing in strength(E)  کورتکراوةيةيت..Mancتوند کةمکردنةوة، 
  Mancando a poco a poco(I)  بة هثدي هثدي. سـسـتکردنةوة

  Manche(F), Manico(I) Neck(E)  وةک کةمانچة، دةسـک، مل، وةک لة ئامثرة ژثدارةکاين
  و ماندؤلني....هتد. سـاز، گيتار، تةمبوور

  Mandobass, Bass mandolin(E)  ئامثري باس ماندؤلني.
  Mandocello(E), Mandoloncello(I)  بة ئؤکتاضثکيـش لةو ماندؤچثللؤ، لة ماندؤال گةورةترة و

بة ئؤکتاضثک لة ماندؤلني نزمتربـثت پثيدةوترثت  نزمترة کة پثشــيدةوترثت ئؤکتاض ماندؤال،
  ئؤکتاض ماندؤلني.
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  Mandola, Mandore(I)  ئامثري ماندؤال{جؤري گةورةي}، ئامثري ماندؤرث{جؤري بچووکي}،
ماندؤلينـي گةورة کة شــةش بؤ هةشـــت ژثــي لةســةر بةســـتراوة، ئةم جؤرة لة ســـةردةمي 

  و بووة. شـةش تؤن لة ماندؤليين ئاسـايي نزمترة.دا زؤر باRenaissanceهؤرثزان
  Mandolin, Mandoline(I)  ماندؤلني، لة خثزانة ئامثري  ماندؤال، ماندؤ ياخود ماندؤلينة،

دةستةکةکةي ةر بةستراوة ـةش جووت ژثي لةسـد دةچثت، چوار بؤ شوثوةي تاذادةيةک بة عوـش
ؤژگاري ئثستاماندا بة ناوي ماندؤليين شـثوة دةژةنرثت، دوو جؤر لة ذخانةخانةکراوة و بة ذيشة 

و لة جؤري  ةي گةورةترکة قةوارةکةبةکاردةهثنرثن  Folkو ماندؤليين ميللي Bluegrassبلوگراس
مي/ي لةســةر  -ال –ذث  -بة تؤين سـؤص يقووصترة، هةردوو جؤرةکة چوارجووت ژث يشترووپثشــ

  دةبةسترثت.
  Manica(I), Shift on fingerboard(E)  کاين وةکگواستنةوة{پةجنةي سةر دةسـکي ئامثرة

  گيتار، ماندؤلني، کةمانچة...هتد.
  Manier(G),Manner, Grace, Ornament(E)  چةشـن، شـثواز، ذةوش، ئاذايشت.

Maniera(I), Manière(F)  
  Mano armonica(I), Harmonica hand(E)  هارمؤنيکاي دةسـيت.

  Manual(E), Manuale(I)  د ياخودکيبؤردي دةسـيت، بؤ منوونة هارپسيکؤر
  .Pedal keyboardئؤرگن کة دوو دةسـيت ياخود زياتري هةية وةک کيبؤردي پثداص

  Manubrium(L)  دوگمة و دةسـتةکاين لوولةدةنگي ئؤرگن.
  Manuscript(E), Manuscrit(F)  نؤتةنووسـيين دانراوثکي مؤزيک.

  Marcando(I), Marking, Stressing(E)  پثداگرتن، نيشانةکردن.
  Marcatissimo(I), Very strongly marked(E)  انةکردن.ـتوند نيش

  Marcato(I), Marked, Accented(E)  نيشانةکراو.
  March(E), Marche(F,G), Marcia(I)  مارش،

  لةاليةن گروپثک ذةپاتدةکرثتةوة. Regularمؤزيکثکي ئامثراصية کة بة ذةزمثکي بةزمثنراو
  March des voix(F), Voice leading(E)  مارش بة دةنگةوة.

   Marga(Hn)  مارگا، کالسـيک مؤزيکي هيندي کة لة نووسـيدة پريؤزةکةياندا
  دا بة درثژي ئاماژةي پثدراوة. Samvedasو سـامضثداس Vedasبةناوي ضيداس

  Marimba(E)  مارميبا، بة ئامثري زايلؤفؤن دةچثت کة بة دوو دةسکةداري تةپص لثدةدرثت.
  Marimbula, Thumb piano(E)  پةجنةگةورةي پيانؤ.مارميبؤال، 
  Marteau(F), Hammer(E)  چةکوش.

  Martellando(I), Hammering(E)  توند پياکثشان.
  Marziale(I), Martial(E)  لة چةشين مارش، بة جؤش.
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  Mass(E), Messe(F,G), Messa(I), Missa(L)  کؤنوثژ، نوثژي بةکؤمةص.
  يي ذؤمان ـ کاتؤليکة کة لة شــةش دانةي ســةرةکي پثکهاتووة:چةشنة سـرؤت ئاوازثکي کصثسة

1.Kyrkie eleison    2.Gloria in excelsis deo    3.Credo  
4.Sanctus benedictus   5.Agnus dei 6.Ita missa est  

 Mässig(G), Moderate(E) مامناوةندي.
 Mässigen(G), To moderate(E) بةرةو مامناوةندي.

  Massima(I), Maxima(L), Longest note in notation ژترين نؤتة لة نؤتاندنثکي.هثماي درث
  Maxime(F), Maxima(E)ماکسيما، پثوانثکي دووجار درثژتر لة نؤتةي ئاسايي

  پثوانثکي باو لة سـةتةکاين ناوةذاستدا
 Massimo(I), Augemented(E) زثدة.

 Matinée musicale(F), Morning concert(E) کؤنسثريت بةيانيان.
 Matins(L), Mette(G), Early morning(E) سـؤزي، بةرةبةيان.

 بريتية لة چةند سـروودثکي نزائامثز کة لة بةرة بةياندا دةبثژرثت.
 Mattinata(I), Morning song, Aubade(E) سـروودي بةرة بةيانيان.

 Mazurka(E)  .8/3د ياخو 4/3مازورکا، سـةمايةکي باکووري وآليت پؤصؤنيا/ية لةسةر کثشي
لةنثو پؤصؤنيايةکاندا هاتووة. وشةکةيش لة Masurekياخود ماسورةکMasurهةندثک جار بة مازؤر

ي پؤصؤين/يةوة هاتووة کة مثژووي دةگةذثتةوة Masoviaو پاشـان ماسـؤضيا Mazowszeمازؤوزث
  بؤ دوانيوةي سـةتةي هةژدةم.

 Me, Mi(F,I), E(E,G) ةوة،يCسـثيةم پلةنزم لة سکثصي مثجةردا لة دةنگي دؤ/
 {مي بيمؤص}.Ebئاماژةية بؤ نؤتةي مي/ meبةآلم بة هثماتؤين

 Meane, interval(E) لة ئينگلتةرة م17م و 16، زاراوةيةکي سـةردةمي سـةتةکاين/Meaneميانة
 دا، دةنگي ناوةذاسـيت سـث دةنگثکي کيبؤرد.Tenorو  Trebleبؤ دةنگي نثوان تريبص

 Meantone, Mesotone(E),Tono medio(I) وترين شثوةي ناوةذاسـتةتؤينبا ناوةذاستة تؤن،
  . 5:4بؤ ذثژةي Major thirdsو مثجةر سـثيةمةکانة Temperament tunesتثمپثرامثنتةکان

فريکوثنسييةکةي يةکسان بثت  A –C# - Eلة مثجةر سـثيةمي  Aبؤ منوونة:ـ ئةگةر تؤين ال/
 .550Hzي دةبثتة#Cدثز/ ئةوا فريکوثنسي پلةتؤين دؤ 440Hzبة

 Meantone scale, Mezotonic scale(E) سـکثصي نيمچةتؤن.
هةمان مةودايان  Whole tonesسـکثصي ناوةذاستة تؤن...بةو سـکثصة دةوترثت کة تؤنةتةواوةکاين

 هةبثت و بةتايبةتيش مثجةري ســثيةمي کرابثت بة دوو مةوداي يةکسان لة تؤنةتةواوةکان.
بريتية لة بةکارهثناين يةکةم پثنج نؤتة لة بازنةي  Cلةسةر بناخةي تؤين دؤ/ذثگةي ذيزبةندي 

لةنثوان  Pur thirdية کة داناين سـثيةمي پوختة{سروشت} C, G, D, A, Eپثنجةمةکاندا کة ناويان
.  2.99:2بؤ ذثژةي  3:2بة تةسـککردنةوةي پثنجةمةکان بةبذثکي کةم لةنثوان ذثژةي  C-Eدؤـ مي/

 Cبؤ دؤ/ Dية وا کةوتؤتةوة کة ذثژةي نثوان ذث/Eو مي/ Cکة نؤتةيةکي نثوان دؤ/  Dتؤين ذث/
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لةو جثگةيةدا کة  Dبچثت. لةبةرئةوة داناين تؤين ذث/Dبؤ ذث/ Eبةذثژةي نثوان ميٍ/
ية سـکثصثک پثکدةهثنثت کة پثيدةوترثت سـکثصي Eو مي/ Cي نثوان دؤ/Meanناوةذاست

  .Meantoneناوةذاسـتة نؤتة
ةي چي ذوودةدات پاش ئةم ذيزبةندية بؤ تةواوکردين سـکثصثکي کذؤماتيک و هاتنةوة باشة...ئ

  ناوةوةي چةند نؤتةيةکي جيا؟
 C, G, D, F, Bbبةپثي ياســا لة زانسيت مؤزيکدا...نؤتةمؤزيکيةکان بةگوثرةي سـيسـتةمي کليلةکان

فت لةوةي پثشوودا{واتة يةکان دةنووســرثن، بةآلم دةبينني کثشـة و گريوگرStaffلةسةر هثآلسؤ
سـيسـتةمي پثنجةمةکان}بؤ مؤزيکدانةر پةيدادةبثت، کثشةکةيش لةوةداية کة تاکو بثت زياتر 

. لةبةرئةوة مؤزيکدانةر ناچار دةبثت کة نؤتة مؤزيکيةکاين بة Cدووردةکةوينةوة لة تؤين دؤ/
 سـيسـتةمي کليليکان تؤماربکات.

 Meantone temperament(E), Accordatura mesotonica(I)  تثمپثرامثنيت نثوةندةتؤن.
Tempérament mésotonique(F), Mitteltönige stimmung(G)  

  دةبثتة ســثيةمي پوختة. 16Centsتثمثرامثنتثکة کة کةمکردنةوةي پثنجةمي سـروشت بة بذي
  Measure, Beat, Time, Bar(E), Mesure(F), Misura(I), Takt(G)  مازؤر، کثش،
  ذةزمي پارچة مؤزکثک کةوتبثتة نثوان کات ياخود 

  دوو ســتوونة هثصي باذثک کة لةدواي کليل دادةنرثت. 
  دةبةخشثت. Timeلة چةمکي مؤزيکيانةوةذا...وشـةکة هةمان ماناي کات

  Il medesimo tempo.  Medesimo(I), Same(E)هةمان، وةک دةوترثت لة هةمان کاتدا
  Mediaeval, Middle ages(E)  ناوةذاسـتة.ميدياضاص، نثوةند، مةبةسـت سـةتةکاين 

  Mediant(E,G,I), Médiante(F)  ميديةنت، ناوةند، ميانة، ســـثيةم پلةي سـکثص،
  }.Dominant} و پثنجةم پلةي سـکثص{زاصTonicدةکةوثتة نثوان يةکةم پلةي سـکثص{پاية

  Mediant seventh chord(E)  کؤردي نثوةند حةوتةم، کؤردي لةسـةر پلةي سـثيةم دامةزراو.
  Beating.  Medium beat(E)لثداين مامناوةندي، بذوانة/

 Medmi(Ar,Kr)  دةســگازاي مةدمــي، ذةگةزثکي سةربة  دةســگاي حيجاز 
  لة پلةي دووةمةوة دةسپثدةکات کة 

  پلةدةنگي کوردة تا دةگاتة پلةدةنگي 
  شـةنگوصة{ســونبولة}.

  Meend(Hn), Glissando(I)  ، گليساندؤ.خليساندؤ
  Mehr(G), More, Many(E)  .زياتر، زؤر

  Mehrere(G), Several(E)  .چةندين
  Mehrfacher kanon(G)  کانون کة لة دوو بابةت زياتر پثکهاتبثت.

  Mehrtaktige pause(G), Multibar rest(E)  فرةباذي پشـوو.
  Mehrstimmig(G), Multivoice(E)  فرةدةنگ لة چةندين بةشـدا.
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  Mehrstimmigkeit(G), Polyphony(E)  ي.فرةدةنگي
  Melancolia(I), Mélancolie(F), Melancholy(E)  خةمةنگثز، پةسـت.

  Melic(Gr), Lyric, Tuneful(E)  بة سـترانةوة، لريايي. تايبةتة
  Melisma(Gr), Melism(E), Mélisme(F)  مؤزيکي دةنگيي،

  يةک لةسـةر زياتر لة نؤتةيةک.Syllableداناين حوجنة
  Melodeon, Melodium, Cabinet organ(E)  گچکةئؤکؤرديؤن. هارمؤنيؤم، ميلؤديؤم،

  ,Melodia(I), Mélodie(F), Melody, Song(E), Melodie, Lied(G)  ميلؤدي، ســتران،
Melos(Gr)  

يةکثکة لةو چوار تومخةســةرةکيانةي کة مؤزيک پثکدةهثنثت{ميلؤدي، هارمؤين، ذةزم، ديناميک} 
  يةکلةدوايةک، لة يةکة ذةزمثکي تايبةتدا. بةچةشنثکيذثکخراوة  زجنرية نؤتة مؤزيکثکي

 Melodic Scale(E), Scala melodica(I)  سـکثصة ميلؤدييةکان
  بريتني لة دوو ســـکثص:

  The(ascending) melodic minor scale}هةصبةزيو{يةکةميان ســکثصة ميلؤدي ماينةر
  The(descending) melodic major scale}دابةزيو{دووةميان ســکثصة ميلؤدي مثجـةر

  Melodic major scale(E), Scala maggiore melodica(I)  سـکثصة ميلؤدي مثجةر،
  پلةتؤين شـةشـةم و حةوتةم 

  دةبثت.Flatتيايدا پانؤک
  Melodic minor scale(E), Scala minore melodica(I)  ياخود سـکثصة ميلؤدي ماينةر،

 3rdدا زؤر زياتر باوة، پلةتؤين ماينةر سـثيةمJazzکة لة مؤزيکي جازTonic minorپايةي ماينةر
  تؤين مثجةردةبثت و پلة تيايدا Flatپانؤک

  دا دةبثت.Sharpشـةشـةم و حةوتةمي تيژ
  Melodic ostinato(I)  ذةپاتکردنةوةي ميلؤدي.

  Melodion, Keyboard, Glass harmonica(E)  ميلؤديؤن، ئامثري هارمؤنيکاي شـووشـة
  Melodiosamente(I), Melodiously(E)  ميلؤديانة. بةچةشنثکي

  Melodioso(I), Melodious(E)  بة ميلؤدي، بة سـاز، بة ئاهةنگ.
  Mélopée(F), Melopoeia, The art of forming melody(E)  هونةري سـازاندين ئاواز.

  Membranophone(E)  ئامثري مثمربافؤن، کة بة لثداين دةنگ لةرينةوة پةيدادةبثت.
  Medesimo.  Même(F), Same(E)بذوانة/
  Meno(I), Little(E)  کورتکراوةيةيت..Menکةم، 

  Meno andante(I), Slower(E)  خاوتر.
  Meno mosso(I), Less quick(E)  کةمتر خثرا.

  Meno vivace(I), Less movement(E)  کةمتر جووآلن.
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  Mensur(G), Mensura(L)  هةمان مة،13مازؤر، کثش، مؤزيک زاراوةيةکي نزيک سـةتةي/
ةوشثکيـتري هةبووة. }، بةآلم لةو چةرخة زووةدا ذMeasureماناي کات: کيش دةبةخشـثت{بذوانة/

کة ســيسـتةمثک بووة بؤ Mensurationلةو دةمةدا ســيسـتةمي نؤتةنووســني پثيدةوترا مازؤرثن
  منايانکردين پةيوةندي ذةزمةکان لة نووسـراوة مؤزيکيةکاندا. 

  ي نؤتة جياوازةکانيش بةم خاآلنةي خوارةوة پثناسة دةکران:ـDurationپةيوةندي لةنثوان پثچوون 
  .Modusکة پثيـدةوترا مؤدؤسBreveو برثض Longaندي نثوان لؤنگاپةيوة .1
 .Tempusکة پثيدةوترا تثمپؤسSemibreveپةيوةندي نثوان برثض و نيوةبرثض .2
  .Prolatioکة پثيدةوترا پذؤالتيؤMinimو مينيم Semibreveپةيوةندي نثوان نيوةبرثض .3

اري مؤدؤس ياخود پذؤالتيؤ، ، ياخود لة بPerfect{تةواو3:1دةشـثت پةيوةندييةکان بةذثژةي
بؤ ، ياخود لةباري مؤدؤس ياخود پذؤالتيؤ، ماينةر}.Imperfect{ناتةواو2:1مثجةر}ياخود بةذثژةي

  تا ئاستنکراون ئةمانةن:ــئةو هثمايانةيش کة بؤ وچاين مؤزيک بةکاردةهثنران و ئثس منوونة
Semiminima, Minima, Semibrevis, Brevis, Longa, Maxima  

  هثما و بةهاي ئةو زاراوانة لة مؤزيکي مؤدثرندا گؤذاون. بةآلم
 Mensuri(Ar,Kr)  ذةگةزثکي سةربة دةســگاي ســةبايةدةســگاي مةنســووري، 

لةسةر پلةتؤين سـؤص{نةوا}. تايبةمتةندي لةوةداية کة لة بةرزبوونةوةدا پلةتؤين سةبا دةبثتة پلةتؤين 
ا پلةتؤين نةوا دةگةذثتةوة بؤ ســةبا. واتة ئةو تؤنة لةنثوان نةوا لةسةر تؤين سـؤص. لة هاتنةخوارةوةد

  سـةبا و بةياتدا ئاصوگؤذدةکات و دةگةذثتةوة بؤ سةر پلةتؤين ســةبا.
  ئةيا دولبةر لة بريقةي زوصفي خاوي تؤ پةرثشامن

  شـةو و ذؤژ مات و بـثهؤشم لة جواين تؤية حةيرامن
  انجةباري، بةدةنگي:عةيل مةرد سةيد حممد غريب

  Menuet(F), Menuett(G),Menuetto(I), Minuet(E)  فةرةنسايية، مينوثت، سـةمايةکي کؤين
  کة مثژووةکةي دةگةذثتةوة بؤ سـةتةي چواردةم. ذةزميية4/3سـةمايةکي ذةزين و سـةنگيين 

  Mescolanza(I), Medley(E), Mélange(F)  ئاوازثکي ذةنگني،
  جنؤر پثکهاتبثت.ئاوازثک کة لة چةند پارچة ئاوازثکي جؤرا

 Meqam(Ar,Fa,Kr,Tr), Desga(Kr), Destgah(Fa)  ، دةســگامةقام
وشـةيةکي عارةيب/ية و بةماناي جثي وةستان دثت، ئةو جثگةيةي کةسثک  مةقاملة ذووي زوانةوة 

تثيدا دةوةستثت بؤ ئةجنامداين کارثک ياخود چاالکيةکي ديار وةک خوثندنةوةي بانگةشةيةک، 
هؤزانثک لةنثو کؤذثک ياخود ئاپؤرةي خةصکثکدا. بةآلم لةذووي ذوحييةوة وتارثک، ياخود 

پلة و پايةيةکي بةرز و شـکؤدار دةگةيـثنثت لةناو دصودةرووندا، ئةم وشةيةش تةنيا  Prestigeمةقام
بؤ ئةو کةسانة ذةوا دةبينرثت کة جث و شــوثنثکي زؤر بةرز و بثهاوتاي گرتبثت لة هزر و 

. هةر بة هةمان شـثوة لة هونةري مؤزيکدا گوزارة لةو چةشـنو جؤرة مؤزيکاية دصودةرووين خةصکدا
دةکات کة جـث و شـوثنثکي زؤر بةرز و بثهاوتاي هةبثت لة هونةري مؤزيکدا کة ئةويش هونةري 
دةسـگاية واتة مةقام. دةشثت هةر لةبةر ئةم هؤکارة بووبثت کة هةر لة ذؤژگارثکي زؤر دثرينةوة 



ASSAD KARADAGHI -283- MUSIC DICTIONARY 
 

و بةدواي ثنيةکانيدا وثصة، گةيشتؤتة   وه ژيانه  وبثت. لةوةتةي مرؤضيش هاتؤتهمرؤض هؤگري بو
ئةوةي کة کردگارثک هةية هةموو گةردوون و ژياين بةديهثناوة. بؤ خؤنزيکردنةوةيش لةو 
کردگارة پثويست بةوة دةکات کة مرؤض خودي خؤی خباتة بارثکي ذةوانييةوة و ئاوازثکي 

  شنه و چه ــؤزي وای لثــبةرزبثتةوة شـياوي ئةو خؤنزيکبوونةوةية بثت، ئهسـةرپثـيانةي ذؤحي و بةس
 گوزارةي لثدةکرثت.Modeدةسـگا ياخود مةقام،  نگي مؤزيکدا به رهه فه  بة زواين جياواز له  ئاوازه

ْ  ":ـدةفةرموثتو کة هاتووة لة قورئانـي پريؤزدا  ئةم وشـةية ن قامواتَّخذوا مِ َ ى م ّل َ ص ُ َ م براهیم  "...ِإ
مةزارثکي زؤر کة  پريؤزةدا يکةعبة لة حةوشــي ــتاين حةزرةيت ئيرباهيمسوةبة جثي  يةکةئاماژة

و  بوژابووبثتةوة ةيةـــوشئايةتةوةذا ئةم  هةر بة خؤشــي ئةم. دةشثت لة ئيســآلمدا يةپةنتاــس
  ا بيخةنةگةذ.هاتبثتةسةر زاري کةساين زانا و داناي وا کة ژيرانة لة بواري هونةري مؤزيکيشد

 مصلحيلة سةرةتاکاين سةدةي نؤيةمي هيجريدا زاناي ئيسالمي قوتبةديين کوذي مةســعودي کوذي 

الدر ز کؤچي دوايي کردووة}لة پةذاوةکةيدا بة زواين فارسي بةناوي{1310شريازي{نزيک سـاصي

شنةمؤزيکثک لة }وشــةي مةقام/ي بؤ يةکةجمار چ وةک زاراوة و چ وةک گوزارةيةکيش لة چةالنقی
زجنرية ميانة و پلةتؤنثکي دياريکراودا هثناية نثوةندي هونةري مؤزيکةوة. هةر بةدوايدا ئةم وشةية 

  کةوتة سةرزاري مؤزيکژةنان و نةواسازاين خؤرةآليت ئيسالمي.لةبري وشةي نةغمة 
 ثک سترانثک دةچذثت، گةر لةماندا زؤر باوة کة کاتثک خؤشخوانهةر لة کوردةواري خؤيش

بذوات، پاشان کة سةري  پثبکات و کةمثک لةـتـدةسو مامناوةندي  سةرةتادا بة دةنگثکي هثدي
بگاتة هةنگاوثک کة پثويست بةوة بکات چةشين بةزمةکة بگؤذثت دةنگي بؤ هةصدةسـثنثت 

ئادةي بؤي يدةصثن: ـلةو کاتةدا پث کات،ببةزمةکة گةرمتردةخوازن کة ـيلث کؤذةکةگوثبيستاين ياخود
. ئةو چريکة کة جثـي دياربثت لةنثو ئاوازةکةدا بکاتةوةصندواتة بة مةقامثک چريکةي لثب !ةتـهةس

  دةوترثت مةقام.ي مؤزيکدا پثيهونةر بةو چةشنة تايبةتية لة بصندکردنةوة
پثشــتر...وشةي نةغمة/عارةيب کة لة ئارادا هةبوو گوزارةي لة مةقام دةکرد، بةکارهثنانيشي وةک 

کوذي  عةبدوملوئمني ةگةذثتةوة بؤ لثهاتوويي کةصةزاناي ئيسآلمي ســةفةدينوشةيةکي هونةري د
هـ}زادگايةيت{مةصبةندي ئوستاين 693ـ613يوسف کوذي فاخريي ورمثـيي کة شــاري ورمث{

ئازةرباجياين خؤراوا/ئثرانة و زوربةي دانيشتوانيشي کوردن}. لة تةمةين هةرزةييدا لةگةص 
ري بةغدا کة ئةو دةمة موعتةســةم بيلال لةســةر تةخيت خةالفةيت بنةماصةکةيدا ذوودةکاتة شــا

عةباسي بوو. بة زرنگي و زوو هةصکةوتوويي خؤي، زوو نزيکدةبثتةوة لة خةليفة و دةبثتة هاونشيين 
هؤالکؤي مةگؤلـي هات و بةغدا/ي داگريکر، ســةفةدين تواين بةهةمان  کة ز1258ساصيدةرباري. 

هؤالکؤ بؤ الي خؤي ذابکثشثت. هؤالکؤ/يش بةرابةر بةوة  بثستانثکي جواين شـثواز سةرنج و سـؤزي 
دةکاتة دياري، بةآلم کة دةسةآليت خةالفةت دةگةذثتةوة، وةچةکاين خةليفة ئةو بثستانةي 
لثدةسةننةوة. ئةم زانا بليمةتة کة لة ژثدةر و سـةرچاوة مثژووييةکاندا بة سـةفةديين ورمثيي ناسراوة 

ية نثوةندي مؤزيکةوة. نووسراوي زؤرة بةآلم ئةوةي کة لثرةدا هثنا وةک زاراوةيةک وشةي نةغمةي
  مةبةستة لة بواري مؤزيکدا ئةو ســث کتثبة پذبةهايةيةيت کة بؤي بةجثهثشتووين بريتني لة 

  ."رسالة اإليقاع ، الرسالة الشَّرفية ،األدوار "
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شاق، نةوا، ـئوش زة دةور{بازنة}کة ئةمانةن:ـکتثيب يةکةمي...دةورة مؤزيکيةکاين کردووة بة دوان
، بزورگ، زةنگؤصة، ذةهاوي، ئةفکةند، ذاســت، ئثراق، ئةســفةهان، زيرئةبوسةليک{بوسةليک}

  چلوهةشت دةســگازاي لثدةکةوثتةوة.  دايشانةم دوانزة خانناو ئةين، حيجاز. لةحوسـث
کةصو/ي ناوي دوانزة بةســتؤتةوة بةةي }يTurnنةوبةنؤبة:ئةو دوانزة دةورة{کتثبـي دووةمـي...
خؤر، هةيض، {وة ناونرابووPlanetبة نگيين حةوت هةســارةةرةتادا ــکة لة س چةرخ{فةلةک}ةوة

کة پثغةمبةرثک  خراونةتة پاص دةنگييش لةمانة يةکهةر نةغمة }،بارام، ناهي، زاوة، کةيوان، بةرجيس
حةزرةيت ئادةم بة  ـ:بؤ منوونة، تة ژوانهاتوونةلةگةص خودثي پةروةردگادا گواية بةو ســؤزة 

بة کوچک، حةزرةيت داوود بة  سـاق، حةزرةيت يونـشـا بة ئوشـنةغمةي ذاســت، حةزرةيت موس
   ئيســماعيل بة ئةزا و ذةهاوي. ين و نةورؤز، حةزرةيت، حةزرةيت برامي بة حوسثينحوسث

دةســگاخوثن بواية ؤرةالتدا، ئةوةي هةر لةمثژةوة دةســگا بة باآلترين پلة دانراوة لة مؤزيکي خ
پلةوپايةيةکي بةرز و تايبةيت هةبووة الي خةصک. بؤية دةبينني کة گرثداين ئةم دةســگايانة بة ناوي 

، هةر وةک بصثيت ئةم جؤرة نةغمانة شــياوي هايي و بةرزذاگرتنياين منايانکردووةپثغةمبةرانةوة بة
ز بکرثن. دةصثن گواية هةر ئةميش بووة{واتة سةفةديين ئةوةن کة بةناوي ئةو پثغةمبةرانةوة پريؤ

  لثکداوةتةوة.ورمثيي}کة بؤ يةکةجمار ماناي وشةي ســاز/ي کوردي بة نةغمة/ي عارةيب 
دةردةکةوثت کة زؤربةيان کوردي و بذوانينة ناوي ئةو نةغمانة بؤمان گةر بة ديدةيةکي زارشتانة 

 ارکردن و نووسيين لة کتثبثکي تايبةت و نووسينيشيفارسي/ن، هةر لةناوةکان و هثنانيان بؤ تؤم
، ئةبو سلثمان األغانىهـ}خاوةين کتثيب:69ـ135ورمثيي{ لةاليةن کةسـانثکي وةک يونس ئينب کورد

هـ}، ئيســحاقي 188-125ئيرباهيمي موسـصي{ ،"األغاني و الفهرست"هـ}خاوةين کتثيب135...ـکوردي{
كنز األلحان و جامع األلحان و ":هـ}خاوةين کتثيب838{...ـراغيهـ}، عةبدولقادري مة150ـ235موســصي{

ئةمانة و چةندين و چةندين کةسـايةتيـتر کة لة پثشينةيةکي کوردةواريانةوةذا . "مقاصد األلحان
کةوتوونةتة نثو ذؤشنبريييةکي نوثوة....گةواهي ئةوة دةدةن کة زؤربةي ئةم نةغمانة ذؤحثکي 

  بووبثت. ناوچةيي/کوردييانةيان تيادا
بؤ زياتر سةملاندين ئةم ذاستيةيش گةذانةوةمانة بة زجنرية هةنگاوثکي تري مثژوويي تا دةگةينةوة 
ســةردةمي دةســةآلتدارثيت ســاســانيةکان. دةسـةآليت ئةم بنةماصةية لةو ناوچانةدا بووة کة تا 

رچاوة باس لةوة ئثسـتايش زؤررينةي سـةرانسـةري کوردنشـينن، وثذاي ئةوةيـش کة زؤر سـة
  دةکةن کة ســاســانيةکان بةخؤيان هةر سـةر بة خثصثکي کوردبوون بةناوي شـوانکارة. 

ي کة بؤ ئةردةشثر ـکاين/فارسـاي ئةشـئةردةوان/نةوة پثنجةم پاش اليةنلة نامةيةکـووکايةتيـس
ت، بة کؤتايي دث بة بةزيين ئةردةوانپاش بةرپابووين دووةم جةنگ لة نثوانيان کة ةک/ي ناردووة. باب

  ئةردةشثر دةصثت:ـ نامةيةک بؤ 
ئةي کوردي نثو خثوةت پةروةردةي کوردان.  ،تؤ!!! زثدةذةويت کردووة و مردنت بؤ خؤت هثناوة

داگريکراوة و پاشــا و  پاشانشنياتثکدا ةرت؟ لةکـة بنثـيتة سي پاشاييکث ذثي پثدايت ئةو تاج
ئاوةدان بکةيتةوة کة  ي خؤتةوةو بيابانةدا شــارثک بةناوفةرماين پثدايت لة ة! کثدا نةماوتث ذةويةي

  .}478من بنياتنةري بووم؟{مثژووي طةبةري، بةندي يةکةم، ال/
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ةملاندين کوردثيت ـت لة بة سـةرهاتة...ئةوةندة مةبةسـکورتة بةس هثنانةوةي ئةملثرةدا 
پثويسـتة کة کاري تيادا  {ئةمة پثويسـيت بة لثکؤصينةوةيةکي زؤر هةية و زؤريشانيةکان نيةـاسـس

پانوبةرينةدا کة  سةرانسةري ئةو هةرمثة ةب  ئةو بنةماصةيةدةسةآليت مةبةست لة بووينبةصکو بکرثت}
 وةرزي پايتةخيتـاري قةسري شريين کة ش بؤ منوونةينن. ـتاکو ئثستايش کوردنشلةو دةمةوة بگرة 

 :مادئاوا:کوردئاوا}يش کةاين{ماديانداشينة و شاري ماکوردن ةرـةرانسـيان بووة سبةهار و هاوين
لةپاش هاتين عةباسيةکان بؤ شاري بةغدا  ،ناوچةيةکي گةرمةسثرة و پايتةخيت وةرزي زستانيان بووة

انيةکان لة ــاســسکاتثک کة ارة بةرةبةرة لة بؤتةي عارةبيدا توايةوة. ــو پثکهثناين دةوصةتيان ئةو ش
يان لةگةص يئاکار و نةرثيت بنةماصة ئثستادا جثگريبوون،اين ةوة هاتن و لة کوردستــهةرمثي فارس

دةوصةتثکي وا بةهثز و تازةپثگةيشتوو لةو هةرمثة پانوبةرينةدا، بؤ  تثدانية کة گوماينهثنا. خؤياندا 
زؤر  پثويست دةکات پةنابباتة بةر ساسانةکاينةردةمي دةسةآلتذاين ـکردين سزثذينـ پتةوکردن و بة

پةنا بةرثتة بةر  ئةو بنةماصة دةسةآلتذةوةوة زؤر ئاسايي و ئاسان بووة بؤ هؤکاري گرنگ، لةبةرئة
بةتوانا و بةهرةمةندي هونةري  هةموو بوارةکاين ژيان، لةوانةيش کةساين ذةنگني لةتکةساين دةس

دةوصةت بدةن. لةو بوارانةيش کة بايةخي پثدةدرا هونةري ئاواز و  ةکاينناوچةکة کة پةرة بة بوار
ي فةرمي بوو ، چونکة ئايينثکلة ئايين زاردةشتيدا يةةرةکيـکة کؤصةکةيةکي س مؤزيک بوو

  .لةسـةرانسـةري دةسةآلتذانيدا
ورداين ـلة كةکان بابوةدةرکةوتن و ئةردةشـثر  ز642-226اآلينـــسـاسـانيةکان لة س

ري ئةم نةوانکارةي کوردستاين خؤرةآليت ئثسـتا بووة دامةزرثـبةهؤزي ش سـةر}بةرزجني {يگبارزن
ةماصةيةکي هريبةد/ي زاردةشيت بووة{سةر بة کة لة بن}باوکي ئةردةشثرک{ةبابدةسةآلتةدارثتية. 

يةکثک لةو پثنج خثصةي ماد بووة بةناوي ماگؤي کة بةرةبةرة بؤتة ماگا ـ مووگة کة لة يؤنانيدا بؤتة 
کاروباري ذؤحي و لة عارةبيشدا بؤتة مةجوس و هاوماناي کاهن دةبثتةوة، پريانيان  Magusمةگوس

ئايينيان لة ئةستؤدا بووة، واتة مةگ ياخود مووگ بة پريي ئاييين وتراوة و بةگ/يش بة گةورةپياوي 
 شــريازةر بة ناوچةي ــس تاخذ/يــئةساري ــلة ش دونيايي}. پرييادثکي ئاييين هورمزگاي ناهي بووة

ةبةرئةوة ئاکار و ذةوشثکي زؤر ةردةمة ناوچةيةکي جوگرايف بووة نةوةک نةتةوةيي. لــکة ئةو س
هؤرمزگاکان بة مريدان و پةيذةواين ئاگري ةآلتةدا ـايةي ئةم دةسـس سـروشيت بووة کة لة وـايي ئاس

  ـةر.ةرتاسـببثتة ئاييين س تتا واي لثبث ــةرلةنوث ببوژثتةوةتيي سـئاييين زاردةشو  ذؤشنبکرثنةوة
تةوةري بزوثنةري  مةةمزةـروود و زسـ {کةذاگرتين ئايينةکة کؤداري و بةرزـجا بةهؤي ش

ئايينةکة لة دةسـتةي دةسـةآلتداران، ةوة و نزيکردنةوةي مووگاين و زؤر نزيکبوون سـرؤتةکانثيت}
ثيت گةيشتة ئةوپةذي بايةخدان و گةشـة و رـش بووة هاوشــاين ئةو نزيکيية، کاريگةيئاوازبةزم و 

خوانندة پةيدابوون و لة ســاية و توو بةناوي نةواگةر و لثها پةرةسـةندن. بةرةبةرة کةسـاين بةتوانا
ةيت لةدواي فةرمانذاين بارامي ةکان بةتايبةو بايةخپثدنةدا پثگةيـشنت تا وايلثهات هةندثک لة مةليکئ

ئارةزوويان بؤ بةزمي تةرانة و  وخؤشي دونياييةوة،وة بکةونة بةزمةز}438-417ر{گؤ
پايةيةکي  و از و خونياگةرانيش لة پلةـدةستةي نةواس /يش بگاتة ئةو ئاستةي کة{مؤزيک}ئاخشةم

  باآلو شکؤدا تةماشابکرثن.
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 ســانکة هةر دةمثک  ذثونيشانثکبووبووة ذنةوة، دةصثن گواية...الي ســاسانةکان وةکو دةگث هةر
 گوجناواتاية ديوان، دةسـوپثوةندان و خزمةتگوزاراين دةربار لة دوورايي نزيک چةند هةنگاوثکي 

ثکي کةسکة چاوةذواين ذثونيشاين دةربار دةبوون. کارگثذي ديوانيش  دانيشتين سانر لة تةخيت دوو
بةگزادة بووة بة نازناوي خوذمباشي کاروباري فةرمي و ناو کؤشکي پثسپثردرابوو. پةيوةندي 

 ســان سـازدةکرد. جا هةرکة ذاستةوخؤي لةگةص مووگةکان و بةگةکان و ياوةراين ســان/دا
ـزوآلص ديواندا بة دةنگثکي خؤشتايبةيت لة جثگةيةکي  واية بؤ ديوان، خوذةمباشيبةذثوةب

. دةرباربةذثوةية بؤ تةشريفي وا  خاوةنشـکؤوة بةوةي کة ئامادةبوواين کؤشکي ئاگاداردةکردة
 جاروبار پاش تةواوکردين کاروباري فةرمي، بؤ کايت بةزمو ئاهةنگــگثذان پثشتر خوذمباشي

پثي  بةگةکان و کةساين خانةدان کة سانپةيوةنديکردن بة ادةباشي، ئةويش بة هةصدةستا بة ئام
ندي ئةو سةردةمة. و کؤکردنةوةي نةواسازان و خؤشخواناين بةتوانا و بةهرةمة ئينجا هثنانباشبثت، 

ئاگاداردةکردةوة و هةروةکو  ديوان، خوذمباشي ديسان دانيشتواين ياو بةلة کؤذثکي ذثکوپثکي شــ
   ـبصثت:

  ان ذاگرن!!ةنگي خؤتــدةنگوسهؤؤؤ...ئةي هاونشيناين دةربار.....
  دةرباري خاوةنشـکؤن..... .ئيمذؤ هاونشيين 

پاشــئةوةي هةمووان بثدةنگ دةبن. لة شــوثناليةکي دياريکراوي دةرباردا کة بة پةردةيةک 
  رسثيت ئةمةي پثدراوة.پةردةدار بةرپدانراوة بةناوي وة، کةسثکيش تةوةدادرا

  ـبکات و بصثت:بانگ کة ئةميش دةبثت  بثدةنگي، بؤ پةردةدار مناياندةبثتش پا
  ...ئثستايش...وا ئاهةنگ دةسـپثدةکات

  ئادةي خؤشخوان... بة ســاز و ئاوازتةوة...ئامادةبة!!!!
  !!!!کةنو ذةزمـتان کؤکــ بةزمسـازان و نةواسـازان...بةزمئثوةيش...ئةي 

 هاونشيناينپةردةدار زايةتة چةشـن و جؤرثکيتر، بوائاهةنگة  و هةر دةمثکيش ئةو بةزم
ستا پةردةکردنةوة بؤ فآلنة خؤشخوان و بةهةمان دةنگي زآلصي دةيچذي کة ئثئاگاداردةکردةوة و 

کة ئيستا بؤتة زاراوة لة هونةري مؤزيکدا هةر لثکةوتةي  يش/پةردةفيسارة ئاوازة. دةشثت وشةي 
  .ماناي لثکدةدرثتةوةکي تةواو ثPitchئةو سةردةمة بووبثت کة بة دةنگ

دادةنرثت لة بواري  زثذين ثکيسةردةم ...بةز}.628-590سةردةمي فةرمانذةوي خةسرةوي پةروثز{
هونةري مؤزيکدا. لة سةردةمي دةسةآلتيدا چةندين خؤشخوان و چةندين مؤزيکژةنان وةدةرکةوتن 

 خاوةنشکؤتايبةيت لةو دةمةي کة دةکرد بةازاوةيان لة ديواين کؤشکدا ســاززؤر جوان و ذ بةزميو 
انةي کة لةو دةمةدا ناويان لةو بةهرةمةندة هةرة باآلي .شريين دةکةوثتة داوي ئةويين شازادة

. ئةم بوو ثکگيسـيا و باربادبامشــاد، بةختيار، ن ب و ئازاده ركه ، سهذامتني، ش ركه هـس هةبوو:ـ
دصگري خرؤشاندبوو. هةر لةو دةمةدا نيکگيسـيا دووانةي دوايينيان ديواين کؤشکيان بة فرةئاوازثکي 

ازادة ـلثهاتوويي دصي هةردوو دصدار و دصبةر{واتة ش توانيان زؤر بة يانبةو ئاوازانة پثکةوةو بارباد 
  بؤ يةکتر ببزوثنن.زياتر ي پةروثز}شريين و خةســرةو
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  ـثت:کؤچي} سةبارةت بة کوردنةژاديي بارباد دةص1227-1165وذي{هئةصماس خاين کةص
  گرت ســـــــــاز چةنگربارباد ئاما هؤ

  ازا چةند ئاهةنگـنة پةردةي ماهوور س
  شـــي وة ناوســــةوصث وة ئاواز وةش

  روودث دصکةشســــــروودث وانا ســ
  گرد نة شگفت مان دين شـــاديش پثيةن

  ش يةکث يةنخةسـرةو سةرسـام مةند وات
  بارباد ئاما وثش ناســـــــا وة ئةو

  من کوردم کة ئامام وة دةووات ئة
  ــــةوتا شــر وانا هةـچةند ســـــروودث ت

  خةسرةو  يست نة بةزم بؤ موشکخرؤش و
  وثش ينياگةروخةسرةو کةردش وة ه

  د ئاهةنـگ پةرثـــشـؤ چةنـهةتا بژةن
از وة کة بة ماناي ئاوي سـانسکرثتيةوة هاتRagذا{لة ذاگ 30/ييـدةصثن گواية توانيويانة نزيکةي س

ثسةدوشةست ئاوازيش بؤ سثسةدوشةست ذؤژةي ســاص، ـو س ثت} بؤ سيي ذؤژةي مانگ دابنثند
/يش لة کؤتايي هةر هةفتةيةکدا جؤرة ئاوازثکي دصگري و بةخرؤش پاشابؤ زياتر دصخؤشبووين 

  .{بة هؤرةي خةسـرةواين ياخود تةريق امللوکية/يش هاتووة}بســازثنن بةناوي خةســرةواين
 و کةوتؤتة سةر زاريماوةنةتةوة  گواية سـينةبةسـينة و دةماودةمئاوازةيش کة  30يي/ـناوي ئةو س

  ـ:لةم بارةيةوة دةفةرموثت کةکؤچي}1168-1083کةصةبوثژي ناوداري کورد خاناي قوبادي{
  تـةرمةســـبوص سـا باربةد چون بوصـئام

  لة خةندان چون گوص باربةطث بةدةست
  نيشت لةپاي سةرير خةسرةو بة ئيعزاز

  تان لةحن خوةش ئاوازــيي دةسـجة س
  گوزين کةرد پةي شاي الصپؤش، مةي نؤش

  گاهـــث دص مةبرد، گا مةســـتانة هؤش
  گةنج باد ئاوةردگاهث بة نةواي 

  قان مةبةردــــئارام جة دص عاش
  ةنجـي نةغمةسـمةب گاوگةنجگا جة 

  ادي هؤرمةشانة گةنجزةمني جة شـ
  بوصـصون نةواي بوـچ ووختةــگةنج سجة 

  مةشکاوا غونچةي دص چون دةستةي گوص
  بةرـدص رواريـآدوروان مــشهةم بة 

  يساط پةروثز جة گةوهةرـپذمةکةرد ب
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  چون مةرکةدش ساز تةخت طاقديسي
  تة ماوةرد نة پةروازــورغ دص خسـم

  نةگؤش گيـئةوذةنو  يــنةغمةي ناقووس
  مةبةردةش جة دص سةبرو جة سةرهؤش

  مةخثزا چون قةند حوققةي کاوسجة 
  شـــةکةرشريةي وثـش دةرالد مةبثزا

  مانگ بةرکؤهانجة نةغمةي خوةش 
  مةشکاوا چون گوص ذؤح و دص وگيان

  موشــــکدانةوةختث کة مةژةند ســـاز 
  مةکةردش خوتةن جة بؤي موشک يانة

  مةدا دةم ئارايش خوةرشـيدتا جة 
  مةگورثزا سپاي سـةرهةنگان خةم

  ـازچون سـ نيمةذؤ مةنوازا ئاهةنگ
  ماوةردش بة ذةقس زوهرة بةئاواز

  مةژةند بة ئاهةنگ سةبزة دةر سةبزةچون 
  مةتاو ناســــــةنگ ئثیرشداي تةصـــه

  مةکةرد گوشاد ذؤمي دصجة قوفل 
  کؤکؤ کؤگاي غــةم هةرمةدا وةباد

  مةژةند تانـسـةروسهةرگا بة ئاهةنگ 
  ريةي قةندـبةزم شـا مةکةرد پذ جة ش

  ةنوازا بة زةوقم ســـةروســــةهيئةر 
  عاشقان تةمام مةست مةبني جة شةوق

  ش چون جام نؤشــنينؤشــني بادةگا 
  مةشـق ذامش گيانوةختث مةکةردش 

  داش مةيب زياد سؤز عةشقصهجة 
  نة پةردة ناز نةورؤزمةکثــشا چون 

  مةکةردش ئيمان عاشقان هةردة
  چة نةغمـةي موشـــکماصي ئةو موشـــکؤ

  ن وخةسرةو موشکني يب چون ذاز شريي
  ش سـاز شـاهان مةبثزاميهرةگانيـ

  جة سؤز دةنگش مةحشةر مةخثزا
  يش مةبةرد عةقص و هؤشمورواي نيک

  گ نؤشــا نؤشـبةرزبـي جة هةر ال بان
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  ةودثزـشمةکةردش جة بانگ دص ئاراي 
  زـبةرزتر جة شــــــــاهان دةماغ پةروث

  تةمامشةو فةذذوخ جة شاخةي مةقام 
  امـةرسش و سمةجلسي مةکةرد بثهؤ

  د مةکةرد بةرزصهذؤژ  فةذذخچون جة 
  ةي ســــــازطةرزـمةبثزا نةغمةش نةغم

  مةياوا خونچةي کةوک دةريچون بة 
  بة نةغمةش خونچةي دآلن مةشــکاوا

  اـئام انـنةخجريگگ ـچون بة ئاهةن
  زوهرة کةرد نةخجري ئاوةرد جة سةما

  کني ســـــياوشهةردةم بة زةمخةي 
  جةرگ دص کاوش مةوست بة پةردةي

  چون نةغمةي داودکني ئريةج جة 
  ان مةخثزنا دوودـجة بةزم شـــــاه

  چون شورووع مةکةرد باغ شريينبة 
  زةوق شــرييين جة شــةکةر مةوةرد

  ةور دةســتان بة دةســتانـباربةد بةي ط
  تانـژةندپةرث پةروثز زوهرةي سةرمةس

  خةســــرةو بةجارث باربةد ئةوذؤ
  اص جواهري بث شؤبةخشا گةنج و م

ش، ئارجنة، ئارگؤن، ــئايني، ئارايي ـةردةمةدا باوبوون ئةمانةن:ــئةو ئاوازانةيش کة گواية لةو س
ةگزي)، ئانگبني، ئاوج(هاوگ)، ، ئةفشارسـةگزي(هةوشارســاربةهارــکةنة، ئاســئازادوار، ئةش

شاليار، بانگ ئونقا، بثســتاين باخذةز، بادي نةورؤز، بادة(پةردة)، باروةزنة، باخي سياوشان، باخي 
شريين، بةســتة، بةشکةنة، پةندي شــاليار، بةهاري بةشکةنة، بةمهةن، بةمهةنچة، پاصثزوان، پةنچةي 

گةنج، جامةدةران، ، تيژي باخذةز، تيژي ذاســت، تيفکةودةري، پثکارگةر، تةخيت ئةردةشثر، تکاو
، خارکةش، خاکةذن، خانةي ئونقا، چکةک، چةغان، چةفانة(پةردة)، چةکاوک(چکاو)، چةکؤک

دادئافةرين، دةرخةم، دةرخةم رةو، دادئافةريد، ـرةواين، خوماخةسـخوذةم(پةردة)، خةذنة، خةس
ش، ذاح(ذاحذوح)، ــارسةگزي، دصةنگثزان(ئاواز)، دنة، دثرســاص(پةردة)، دثوذةخهةفسـ

ذؤح(ذاهذؤح)، ذةهاوي، زاخ،  ذاســت(پةردة)، ذاســت(پةردة)، ذامشخؤر، ذاهوي، ذؤباب، ذؤشي چرا،
کةند، زثذزورگان، زثذخوردة، ةن، زثذةفزةلزةل(ئاواز)، زةنبوور(پةردة)، زةنگيانة، زثذةوک

ةرةنداز، ـپثبةدان، ســتا، ســاهـ، سـةوزةبةهار، سـزثذقةيسةران، زثذوةستا، ســازگةري، س
، شــادباد، شــادزوو، وارتريـةرکةش(پةردة)، سروودپارتــي، ســارو وةستا، سةرةوناز، سـس

شــاوةرد، شــايورد(شــادوةرد)، شــاباب، شــاخچي شــار رود، شــيشــةم، ئوشـــشـاق، گاصووس، 
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گاوثژنة، کةودةري، کيســرا،  ةگةري،ـقةلةندةر(ذآهـ)، قةمةري(پةردة)، کةيســةران، کاس
گةجندار. گةجني  کةخيةســرةوي،گوص(ذاهـ)، گوصزار، گوصنؤش(نةوايي)، گةجني فةرةيدون،

عةرووس، گةجني کاوس، لةبينا، لةيال(پةردة)، ماورائةلنةهري(ذاهـ)، مةجليسي ئةفروز، مشکةماصي، 
مشکةمووي، مشکؤيي، موويةي زاص، ميهرةباين، مريةماين، ميهرةباين بزورگ، ميهرةباين 

ةوبةهاري، خوردة(گچکة)، مةي بذي سةربةهار، نارشــريين، ناي، نةخچريگا، نةغمةي عونقا، ن
نةورؤزي بزورگ، نةورؤزي خارا، نةورؤزي خوردة، نةورؤزي کةيقوبادي، نؤشــباد، نؤشــبادة، نؤش 

، نثوذاســت، نؤشــينة، وةرشــان، حةفتةگةنج، ين)، نؤش لةبيا، نةهاوةندلةبينا(نؤش لثو
  .)ياقووت(پةردة

  ةشتيي دةکرثت؟ـ بؤچي ئةوةندة باسي زاردلثرةدا پرسيارثک دثتة پثشةوة کة ئةويش:
  ترة لة زاردةشتيي؟ ـبؤچي باسي ئثزديي ناکرثت لةکاتثکدا ئايينثکي زؤر دثرين

يةکاندا ةردةمي ســاســانــزاردةشتيي لة سئةويش کة  لةوةدا خؤي مةآلسـدابثتي ةدةشثت وةآلمةک
ين ئةو واتة بةهثزکرد بووة تا ئةو دةمةي تةخيت دةسةآلتيان دةذوخثت ئايينثکي فةرمي سـةرانسـةر

کة  يش. ئةم بنةماصةئايينة بة پشتيواين دةوصةتةوة بووة کة لة سـةرةتادا لةوپةذي هثزو توانايدا بووة
ش تاکو ئثستا زؤرينةي ةردةمةوة و زؤر پثشتريـهةر لة س ناوچانة دةسةآليت خؤيان گثذاوةلةو 

  کوردنشينن.
راقي خؤرةآلت و ئثراقي انةکان بة هةردوو ئثـاسـزدا...دةسةآليت س643اصيــلة نزيکةي س

آليت خةآلفةيت دواييدا بوونة ئثراقي عارةيب و ئثراقي ئةجةم}کةوتةژثر دةسة خؤراواوة{کة لة
بذوايةکي ئاييين نوثوة{ئيسآلم}ذووبةذووي کةلتوورو  يةوة. هاتين ئةم دةسةآلتة بةـيـباسعة

ـايةي ئةم ئايينية نوثيةدا فةرهةنگثکي فرةاليةن بووةوة. ئةو هةرمث و ناوچانة بةرةبةرة لةژثر سـ
بةهرةوةرگرتن. هةر بة خؤشي قورئانةوة وةک داهثنان و بووة ذوانسةرثک بؤ فثربوون و ئامؤژ و 

 و زوانةةريانکردةسةر فثربوون و خؤذؤشنبريکردن بةـزوانثکي تازة و ئاوثزاو بة دينةکةوة خةصکان س
ين هةصکةوتوو لة ميللةتاين ناعارةيب وةک تا گةيشتة ئةو ذادةيةي کة زؤر لة پريان و دانا و زانايا

خؤيان هةر بة زواين عارةيب شريين  و تثزنامةي زگماکي رد و فارس و ئازةر، شيلةي داهثنايکو
چاالکيةکانياندا. بةمةيش زواين تثز و بکةن و هةر بةو زوانةيش بکةونة واآلگةري و داهثنان لة 

و کة تثکي وةهايان نةبوـاعريان شـة لة شيعر و شبثجگ جاهيليداةردةمي ـعارةيب کة کايت خؤي لة س
المدا زوانةکة پثشکةوتنثکي يةجگار بةرفراواين لة ـايةي ئيسـبةهاتين ئيسالم و لة س شاياين باسـبثت.

هةموو بوارةکاين ژياندا بةخؤيةوة ديت. هةر ئةم دياردةي پثشکةوتنةيش بووةهؤي ئةوةي کة 
رگريانيان لةژثر پةردةي ئةم ئايينة پريؤزةدا{کة زؤربةي بةدوايدا دةسةآلتداراين عارةب و دةما

و  دابنثنژثدةر و سةرچاوةيةکي عارةيب  بةگةالين ناوچةکة هؤگريبووبوون}ئةو نووسراوة بةنرخانة 
{ســةير لةوةداية کة ئةوانةي کة بة ذةچةصةک عارةب بوون ژينباريان ديارة الفوگةزايف پثوةلثبدةن

هةصبةستوون، بةآلم ئةوانةي لة پثشينةيةکي ناعارةبييةوة هاتوون ياخود هةچؤنثک بثت بؤيان 
  ژينباريان ونکراوة ياخود چةندين ذاوبؤچوونيان لةسـةر داوة کة زؤربةيان لةگةص يةکتر ناسازثن.

  .{....تؤ بصثيت مثژوو هةر ئاوةها نوسـرابثتةوة.....؟؟؟}
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ژووي ئيسآلميدا بة ؤر لةو ناودارانة لة مثئةوةية کة زةوةي زؤر پثويستة لثرةدا ئاماژةي بؤ بدرثت ئ
  .ژوومثبة  ورة و ناپاکييةکي زؤر ناذةواية دةرهةقلة خؤيدا هةصةيةکي زؤر گةعارةب دانراون کة 

  ـ:چةند فاکتةرثک دةگةذثتةوة بؤ ديار و ئاشکرايشة کة هؤي ئةو هةآلنةيش
 ثوةيةکي گشيت هةموو ـش بةالمةوة، ـلةو سةردةمةدا...ئةو نةتةوة و گةآلنة چوونة ئامثزي ئيس

بةرهةمةکانيان بة زواين عارةيب دةنووسـييةوة لةبةرئةوةي کة بووبووة زواين جثبةجثکردين 
 ئةرکو فةرمانةکاين کاربةدةستاين دةوصةت و خوثندگة و ئامؤژگةکان.

 ئاييين ئيسالمةوة ناوي ئيسالمي و عارةبييان لةخؤ دةنا و  زؤر لةو ناودارانة هةر بةخؤشي
تري بةعارةبـيکراويان دةهثنا، پيتةکانيان دةگؤذي و دةيانگوجناندة سةر وشةيةکي وشةي

ادي بةظاظا، ئامثدي  کرايةزازا  بؤ منوونةگوجناوي زوانةکة.  ّ م ُ انـي بة، بؤتاين الع ّط ُ ، شانشني الب
ندلیب، خةندةلثو بة شَناشيلبة  َ ان و . ئيتر ئاوةها بؤ سةدجِزية ة....گزية بقنطرة ةب....کةندذة ع

 و زاراوةيتر. سـةدان وشـة
  بةهةصةچوون و تثگةيشـتين لثکؤصةراين گةالين خؤراوا{ئاوروپا}کاتثک هونةر و زانياري

يا/ةوة پثگةيشــت{کة ئةو دةمة بووبووة ناوةندثکي ـفرةبابةت و وةرگثذاويان لةذثي ئةندةلوس
دي زادةي عارةبةوة المي پثشکةوتوو}، واياندةزاين ئةمانة هةمووي لة خوـةآليت ئيسـدةس

کةوتؤتةوة. بثئاگابوون لةوةي کة گةالين ناعارةيب وةک بةذبةذ و تةوارق و هيــتر بوون کة 
نيشتةجثي پانتايي باکووري ئافريکان و بوونة سـووري بةرلةشکري ئةم ئايينة پريؤزة و  ذةسةن

لة  يايب موســصيوةک زؤرکةسثکي پاشان هةصداشيت ئةو دةسةآلتة نوثية. بثئاگابوون لةوةي کة 
ناوچةيةکي کوردنشينةوة پةنامةکيانة هةزاران فرسةخ دةبذثت{وةک دةصثن لةگةص ئيرباهيمي 
موسصي کة مامؤستاي بووة ناکؤکيان دةبثت، ئةويش لةبةرئةوةي کة پاش ماوةيةکي کورت 

ي لثهاتوويي و بليمةيت لة ذادةي مامؤستاکةي بةدةرتر دةبثت تا دةگاتة ئةوةي کة مامؤستاکة
هةذةشةي کوشـتين لثبکات، ئةويش لة تاوا بةرةو شـاري قريةوان سـةري پيشي لثبخواتةوة و 

لة بةهرةي هونةري  ي پذکةشکؤص}و هةرچي خؤي هةصدةگرثت و لةوثيشةوة بةرةو ئةندةلوسيا
/هةرمثي Cordobaتوبةئاراميگرتبوو بةرةو کؤذينةيدا کة لة س ــشي هةبووو داهثنان و کةلتووري

ةردةمي ــ{سدةيـيپثچثتةوة تاکو لةوث ئاسـوودانة بيکاتة دياري بؤ ئةو هةرمثة ياـــسئةندةلو
 دا بوو.زثذينيگةش و ةردةمثکي ــسلة  فةيت عةبدولذةمحاين دووةم}کةخةال

 ةري کوردســتان کةوتة ژثرز}....ســةرانسـ1358-750ةکان{عةباسـي ســـةردةمي دةسةآليت
و ئارامييةکي بةخؤوة دي، چاوةذواين ئةوة دةکرا  يStableکذدةيةک دةسةآلتيانةوة، لة دةمثکدا تاذا

انکردن ملةپاش پووکانةوةي دةسةآليت ئةمةوييةکان و چةوسانةوةي ميللةتاين ژثردةستة و فةر
ات؟ ئةگةرچي هةندثک بزاض و ذاپةذيين ئاييين چ بة ثين و رياندا بةناوي ئايينةوة چي ذووبدبةسة

ادةبوو بةآلم ةآلتذةوي خةليفةکان پةيدـدةس بازي پثشينييانةوة دژ بة ذةوتار وچ بةئاشــکرا بة بريوذث
نگةيش ئاسنتبکرثت کة ئةويش وةدةرکةوتين بزوتنةوةي ذؤشنبرييي و ناشثت ئةو اليةنة گر

دةکران  نزيکبوونةوة بة ژيار و کةلتووري ميللةتاين ناو خةالفةتةکة و دةرةوةي. لةو بزاضانةي بةدي
ئةو  وة بؤ عارةيب کة زواين ذؤشنبريييونةري تةرجومانبوو بةتايبةيت لة زواين يؤناييةسةرهةصداين ه
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تثرناسيي و هونةريانة و گةلةک اليةنيتر بوونة ـةردةمةبوو. ئةو نووسينة فةلسةيف و زانستيي و سـس
نيةيت بريکردنةوة و ئاصوگؤذاندن و کاريگةر لة چؤ و ذثخؤشکةر و هؤکارثکي زؤر گرنگ

بووة مةيدانثکي بژثو و پردثکي پتةو. لةم بزووتنةوانةدا کوردســتان تر. ـرتن لة ميللةتانيکةصکوةرگ
نزيک بة شــاري و  Djuĺawةر ذوباري گؤالوـکة کةوتؤتة س Herranدةضةري شاري هةذان

واية زادگاي تا ئثســتا ناويان ماوة گةواهي ئةوة دةدةن کة گ بةو ئاسةوارانةي کةية{Urfaئؤرفا
و گةلةک ناوچةيتر کة لةوانةية Afrin، هةروةها دةضةري ئافرينمبةرة}ةبراييم پثغ حةزرةيت

  ثتةوة.ووبسةريةک تةنيا ئاسةوار و کةالوةکانيان ماب هةندثکيان لة ئاکامي پةآلماردان و هثرشکردنة
يي هةندثک لة ئايني و ئايينـزا و تةياري ئاييين لةناو کوردســتاندا وةک ئثزد ،هةر بة هةمان ذةوش

ؤفيگةريي کةوتنةبةر ئةو بزوتنةوة هزريية ـو مانيي و ئةلةضيي و يارســانيي و دةروثشــيي و س
يان چ لةگةص ذةوشي ئاييين ئيســالمدا و چ لةگةص رييية و بةهةر چةنوچؤنثک بوو توانذؤشنب

 .ئةم ذةوشي بريوبؤچوونةک بکةنهاوکؤو ةآلتداران لة پثناوي مانةوةدا خؤيان بگوجنثنن ـدةس
ي و کؤمةآليةيت و ئابووري و زةمينةيةکي زؤر پثشکةوتووي لة بوارةکاين ئاييين و ذؤشنبري

ي کة لةو سةردةمةدا پثگةيني و ةـتةوة. لةو کةصة دانا و زانا و هونةرزان و بريمةنداني خسکيترگةلث
وثن ةرةبزپرشنگدار کة تا ئثستايش پسـاد يادياندةکاتةوة و بة سـ و تثرةيةکي گةشوونة ئةسـب

}کة لة هـ188-125صي{براميي کوذي ماهان ئةرکاينـدادةنرثن لةو مةيدانةي خؤياندا....براميي موس
لة  دةداخؤشخواين و مؤزيکژةنيدا زؤر باآلبووة، دةصثن گواية کؤي ئةو نةغمانةي کة داينابوون خؤي 

ثنرثن و وةک ي مؤزيک لةو سةردةمةدا نةدةزانرا تاکو بنؤتــدانة{بةداخةوة  ذثنووس900نزيکةي
}، هةروةها مورگ و رةنگثکي هونةري هةبووة بةصگةيةکي هونةري مباية و ئينجا بزانراية چ

زةل{مةنسـوري کوذي جةعفةري }، مةنســوري زةلهـ235-150ئيســحاقي کوذي براميي موسصي{
کة هـ}161ـ238{اصيــريايب موسصي{نزيکةي سبووة}، زؤ ژنرباي ئيرباميي موسصي ذازي کة

و بةرمةکي  ي وةک خؤراسايني ناوداربنةماصةهةندثک  هةروةهادي ئيســحاقي موسصي بووة. شــاگر
ت بوارةکاين ژياين ـو خوذةمي و تاهثري و دةيلةميةکان کة بة لثهاتوويي و چوست و چاآلکيان لة گش

 ياننيوتوا{کة لثرةدا مةبةستمانة}هونةريةو سةردةمةدا و بةتايبةتيش بواري کاروباري کارگثذي و ئ
يان ــةر مؤزيکي ميللي پثشينخؤيان لة دةسةآلت نزيکبکةنةوة و داهثنان و شــاکارةکانيان لةس

لة  و پاشـانيش عومسانليةکانةکان ســةفةوي نةداگؤذانکاريية مثژوويياهةر بةدواي ئةم  ســازبکةن.
ت، کورد بووة ةذوپثکاداين سةخـبةکافرکردين يةکتر و شئةمانيش ، مةيداين دةســآلتدا پةيدابوون

هات،  ز کؤتايي1514بة کارزاري چاصديران ســاصيناهةموارة کة دواتر هةصداشيت ئةو بارودؤخة 
بة  {وةک ناوچةيةکي جوگرايف بثــسنوور}بؤ يةکةم جار لة مثژوودا کورد و کوردســتان ئةمةيش

  ا دابةشکرا.زهلثزةدفةرمي لةنثوان ئةم دوو 
تة چةندين مرينشيين کوردي وةک دةسةآلتثکي نثوچةيي ئةو دوو دةسةآلذؤژگار، بةدرثژايي 

دامةزرا و ئةمانيش بة تواناي خؤيان گةلثک خزمةتيان بة زانست و هونةر دا و گةلةک پثشکةوتنيان 
دةبوونة مةترسي بؤ ئةو دةسةآلتة گةورةية و دةکةوتنةبةر کة بةخؤيانةوة دي. جاري وادةبوو 

ويران و تاآلين دةهاتن بةجؤرثکي وةها کة هيچي وةها نةدةما مةذةي  شاآلوي پةالماردان و ئينجا بة
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لة ناوچةکاين ئازةرباجيان، مرينشيين هـ}230ـ 618{بؤ نةوةکاين دوايني، لةوانةيش مرينشيين ذةوادي
}لة  هـ359ـ 439 نةوي{مثدي و ميافارقني، مرينشيين حوسـلة ناوچةکاين ئا}هـ 478 ـ 350تةکي{ـدؤس

}لة  هـ340ـ 465ر، مرينشيين شةداديان{وزةهاو و ناوةند{نةهاوةند}و شــارةزوناوچةکاين ديناوةر و 
ناوچةکاين دوث و گةجنة. هةروةها مريشينةکاين بؤتان و ســؤران و بابان و ئةردةآلن و......هيتر کة 

و  حوجرةي مةال و فةقثيان، لة جاخمانةي يارســان ايةي ديوةخانةکانياندا، لة خانةگا، تةکثيان وـلة س
تگةي ئثزدياندا....هونةري مؤزيک بة هةرچي شــثووگ و چةشنوشثوازثک بووبثت و لةژثر ـپةرس

ورگي هةر ناوثک بووبثت دةشثت گةشةيکردبثت و توانرابثت تاذادةيةک بة پريؤزي ذايبگرن و م
ي هونةر و يةوة پةرؤشناودارانةي کة لة ديدةي کوردايةتلةو خؤيي و ذةسةنثيت تثدا بپارثزرثن. 

شـثخ اکارةکانياندا ئاماژةي بة هونةر و مؤزيک داوة حةزرةيت ـو لة ش بايةخدان بة زانست بوون
کة بة داخةوة لةوة دةکات کة يان شارةزاييةکي ئةتؤي نةبووة  }ز1706-1650{ئةمحةدي خاين بووة

ياخود  لة هونةري مؤزيکدا تاکو بة پثي ئةو سـةردةمةي لثکدانةوة و شيکاري خؤي تثدا تومار بکات،
بردووة  اينناوي ئةو چةند مؤزيک دةســگايانةي هةر نةيويستووة خؤي زؤر لث نزيک بکاتةوة.

اق، نةوا، عثراقي، ئاوج، کوردان، ذةهاوي، گؤوةشت، شةهناز، حةزين، ئاهةنگ، ـشـعوش ـ:ئةمانةن
اوازة، گوصذوخ، فية، هؤزار، ئا، شــاهثن، دصگؤشــا، نةغمة، نـسةهي، ســةبا، ســةدـةروسـتةرةننم، س

مة، زثذگوصة بثت، ســازگار، ســةفا، طةنانة، گوصســتان، گوصعوزار، اللةذوخ، ناز، نازةنني، ةمزةز
نةســيم، نيگار، نةذةسـيدة، نةورؤز، بةزم پةردة، هةوا، جامةجةم، شــةودثز، زةنگؤصة، موخاليف، 

   مةقلوب، بثداد، دصنةواز.
  هـ} کة دةصثت:ـ1251ـ1334عةيل جةناب{ياخود شاکاري بوثژي کورد شثخ نةزةر 

  ئةخشام هةفت دةســگا دارؤ ياوةران           مةبؤ گرديتان شوون پةيش باوةران
  مةبؤ نا گردتان من بکةم تــکا        پةجنگــاو هةم دةســگاي  ماهوور دةســگاي

  مايؤنهو و دةســگاي شوورهةتا بژةنن وة ذا و قانوون               هةم دةســگاي 
  مةبؤ ئاگا نةوادصوة دةســگاي                 چوارگاو دةســگاي  ســثگادةســگاي 

  هةر دةســگايث خؤ چةند ذاگة دارؤ             هةر کةسث مةبؤ وثش پةيش بسپارؤ
  ش نامةنکوردانياو  پةجنةي کوردي              ئةورامةنکؤي بثســتوون و ذاگةي 

  چةين مثردي ورد سرينج و بثداد                 ات کوردبةيهةم  نةورؤزو  گوواشت
  گرديان جةم وةستةن پةي دصنةوايي               شايي و شيوةنو  نةيريزو  گةوري
  دارا وئاواز و  ذاوةندو  باوي                               نةورؤز خارا ،سرؤشو  چؤپاين

  ساواو  مؤرة و خثصو  نةهاوةند                           نةواو  دصتةنگو  زةنگ وشــتر
  يةيانة گرديان ذاگةي ئةخشام بني                 نة نة هةر ذاگة و سةوقات شام بني

  }دةسگاي عةشريانةخثص سـةرجنؤکة:ـ مةبةست لة وشةي {
 خوثين يةکتر تينووبوون و سـةفةويةکاندا هةميشة بة تيدا عوسـمانليةکان ئةگةرچي لةگةصـذاس لة
فارسي  يريوترييان لةيةکتر دةســوو بةآلم لةاليةکي ترةوة بةئةندازةيةک هوگري هونةر و وثژةـش

 بنةماصةئاخاوتين ةرچاوةي مثژوويي ئاماژة بةوة دةدةن تةنانةت ــبووبوون کة هةندثک س
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ةيرنةبوو کة هةرچي ئةو ـ. جا لةبةرئةوة سي بووةةکان لةنثو خؤياندا بة زواين فارســســوصتان
دةســگامؤزيکيةکان هةبوو لةو سةردةمةدا لةوانةوة وةريبگرن، ديوةخانةکانيان گةرمبکةن و 

ئةجنام  ديوةخاندا دابنيشن و بةرهةمي خؤيان تيادا بة ةستةي سةنعةتچييان لة شوثنثکي الوةکيد
ت ا/دا بثت. دةشثــوصتان ياخود پاشــو مةقامي دةرباري س بدةن، بةرهةمي وةها کة لة ئاسيت پلة

 بؤ ئةو پلة و پاية بةرزةهةصبژاردين وشةي مةقام کة لة ئايةتثکي قورئاين پريؤزدا ئاماژةي پثدراوة 
دةسوپثوةندان و لةنثو  ش مريان و پريان و شثخاين ناودارکة خةليفة و سوصتان و دوايي بةکارهثنرابثت

 بثتو ن کة ئةگةروا بصندياوي مةقامثکي شــ ة شکؤدارانةمريدان و کومةصگادا هةيانة. ئةم جؤرة کةس
{مةبةست لة ســنعةتچييان نثو کوردةوارميان ياخود دةستةيةکبثژثکي ـهؤزانوانثکي ناودار، بةيت

لة دةربار و حزوور مةقامي عاليدا بن دةبثت داهثنانثکي وةهاي  } تورکةسترانبثژان و ئامثرژةناين
  ان بثت.ةخة ئةو مةقامة}ي ديوياوي ئةو جث هةستانة{واتسؤز و کاريگةر پثشکةشبکةن کة شــبة
ةآلتداراين نزيک ـوصتان و دةسـئةو بةرهةمانة لة چوارچثوةي ديوةخاين س ةير لةوةيشداية کةــس
 وصتان و خزموخوثشي هةرةــتان بةوالوة نةدةبيســترا، واتة تةنيا تايبةتـبوون بة ديوةخاين سصوـس

 ببينثت و چ ببيستثت. تائيســتايش هةندثکؤکي خةصک نةبوو ئةو دميةنة چ ـنزيکيان و ئيتر بؤ ذةش
بوارةدا چ بة وتنو و چ بة نووسني بةکاريدثنن کوردين  و هيچيان  لةو زاراوانةي کة الي تورکان لةم

  هةصبةستة.کة مةبةست  گوفتةواتة ئاوازي ذةزمني(بةئيقاع) ياخود  بةســتةتورکي نني، وةک وشةي 
ةر زاري خةصک. بةرةبةرة ـکرابوو و کةوتة سـنةرة ئاشمانليةکان، جواين ئةم هوـعوس بة نةماين

جگةلة وآليت {بةشــثوةيةکي وةها کة يانيکردنةوةـش ي زانسيت،ةنوکةوي لثکؤصينةوةـکةوتةبةر ش
سةرانسةري ناوچةکاين خؤرةآليت ناوةراست و هةندثک لة وآلتاين دةوروبةري }ئثراين ئثســتا

   تورکةوة.کزاناينکةونة ژثر کاريگةري مؤزيکناسـان و مؤزيب
ةتةي بيستةم ــيةکةمي س بة لثکدانةوةي دوا چارةکةذووي زوانةوة ة مةقام لة دةتوانني بصثني ک

لةسةر دةسيت  ذووي هونةرييةوة، لة دواي جةنگي يةکةمي جيهانلة بةآلم . ةيب/يةوشةيةکي عار
تاين کورد و عارةب و ةر زاري ميللةـو کةوتةس بژثو هونةرمةنداين تورک بووة زاراوةيةکي هونةري

  ئازةر و تةنانةت فارس/يش.
ئثمةي کوردي ئةم پارچةيةيش{هةرمثي کوردستاين باشوور} کةوتينة ژثر کاريگةري ئةم ذؤشـنبرية 

  کاريپثدةکةين.هونةريةي تايبةت بة دةســگازانيي{زانســتيي مةقام}کة ئثســتا 
ةقامــبثژاين کورد لة ناوچةي گةرميان هةر لةو دواچارةکة يةکةمي ســةتةي بيستةميشدا هةندثک م

وةک پثويست  مةندةالوي{بةداخةوة مثژووي ژياين ذةمحةتولآل شةصتاخي وةدةرکةوتن وةک
{شثخةيل بنةماصةيةکي کوردنشيين يلةخـثش شثروةد ز}،1877ـ1922ئيرباهيمي کوردي{نازانرثت}

ـ..؟.}کة شـارةزابووة لة ز1918ي خانةقيين، زةينةص کوردي{آغائني ـحس يزاذة شاري بةخدا/ن}،
هـ}و چةندين چةندين 1341ـ1256ي خانةقيين، مةال عوسـماين موسصي{على جوامريقؤذيات/دا، 

{کة شاري بةغدا زادگايةيت} بوونة پثشةنگثک بؤ ةشيد قوندةرچــيذکةسانيـتري وةک 
تا ـئثس ادا.ــتعثراقي ئثسدواييش بووة  مةقامي  بوژاندنةوةي مةقام لة کوردسـتاين باشــوور و

ؤ دروستکراوة و کراوةتة گةجنينةيةکي زؤر کؤين مثژوويةکي زؤر کؤنيان بداخةوة ئةم مةقامانة بة
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کة ذؤصي گرنگ و باآليان هةبووة يش و بة مةقامة عثراقيةکان ناســراوة، ناوي ئةو جوامثرانة يـعثراق
  يشدا ناويان نابرثت.لة کولةکةي تةذلة مةيدانةدا 

ةرشاين هونةرمةنداين لةخؤبوردي کورد بؤ ـتکردنةوةي ئةو ذاســتية دةکةوثتة سبوژاندنةوة و ذاس
  تان.ـينةوةي مثژووي هونةري کوردسـنووس

بةهةرحاص....لثرةدا بة پثويسـت دةزانرثت پاراوي هةندثک پرسـيار سةبارةت بة دةســگاي مؤزيک 
  ذوونبکرثتةوة:ـ

  دةســگاي مؤزيک چية؟
  ة دةکرثت؟ــچؤن پثناس

 وازثکي زؤر دثريين خؤرةآلتية کة بةانني بصثني کة دةســگا....ذةنگايدةيةکي مؤزيکيةوة دةتولة د
بة ذةوش و سـروشتيةکي /ية هاوياري ئامثرةمؤزيکيةکان بةئةجناندةدرثت. کةلةپوورثکي مؤزيکي

ة ژةنني لةسةر ســکثصة ة وثژةين بثت ياخود بچ بئيتر  Extemporaneouslyسـةرپثــيي
  ذثکوپثک. و شثوازثکي ذثگةين مؤزيکدا بة جياوازةکا

داين مدانراوة بؤ ئةجناکة مةبةست لة سةرپثـيي خؤنةبةستنةوة و الدانة لةو ســنوورة دياريکراوةي 
زم لة هونةري مؤزيکدا کة دةوترثت هونةري دةســگا واتة چذيين ئاوازثکي بث ذة بؤ منوونةکارثک. 

ثژةنثک ياخود ژةنيارثک بةدةجنادةدةرثت. بةآلم گةر وبة ئارةزووي و تاذادةيةک بثســنوور کة 
بةشثويةکي زانستانة و هونةريانة خراية ژثر ذکثفي ياسا و ذثساکاين مؤزيکةوة و بةدةنگي کةسثکي 
بةهرةمةندي لثزان و ياخود ژةنيارثکي بةتوانا بةجثبهثنرثت ئةوا زؤر بةباشي نةک هةر لةو ســنوورة 

  ت.اي تيدابکيشکو دةتوانثت واآلکاري و فةنتازي جوان و ذةنگينياوةدا دةسووذثتةوة بةصــثش
دةنگي  بة ـتايش لة نثوةندة ئاينييةکاندا چلةنثو ژياين کوردةواريدا هةر لة مثژةوة بگرة تاکو ئثس

مرؤض وةک لة بؤنة ئثسالميةکاندا بةديدةکرثت، چ بة هاوياري ئامثري مؤزيک وةک لة ئاييين 
ن کة زؤر لة مثژة وةک ئةرکثکي ئاييين پةيذةويدةکةن. لة نثوةندة ئثزدي و ئايينـزاي يارسا

دونياييةکانيشدا جثي داخة کة کورد وةک گةالين دةوروبةري ئةوةندة خؤي بةم جؤرة هونةرةوة 
خةريک نةکردووة. ئةوةيش دةگةذثتةوة بؤ زؤر هؤ کة لة هةموويان گرنگتر نةبووين زةمينة و 

ت گوزارة لة خؤبةسةربةخؤيي بکات، وثذا ئةويش نةبووين کةساين بوونثکي ذامياري کة وةک دةوصة
وةها کة لةم بوارةدا شارةزايي تةواوي هةبثت و بکةوثتة شـيکردنةوة و زثدي ئةو دةســگايانة کة 
زؤرينةيان لة کوردستانةوة سةرياةصداوة و ميللةتاين دةوروبةريش زؤر ليزانانة و بةئاشکرا لة 

  يانة بةناوي خؤيانةوة.نووسينةکانياندا کروو
  چةمکي دةســگا ياخود بصثني دةســگا چي دةگةيةنثت؟ گوزارة لة چـي دةکات؟

 بةچةشنثکيدةســگا...جؤرثکة لة نةوايةکي کالسيک کة لة چةند پارچةيةکي دياريکراو سـازثنراوة، 
يي تةواوة وةها کة خوثندنةوةي ذثسـا و چثوةي خؤي هةبثت. هةوا{ئاوازثکي ئازاد}يةکي سـةرپثـ

کة بة هةنگةرة دةردةبذذثت و بةذثگةيةکــي ذثکوپثک دةخرثتة ســةر هثآلسـؤ 
  . لةبةرئةوة دةشثت لة ديدةي زانسـتيةوة بة دةسـگا بوترثت سـکثص.Musical staffsمؤزيکيةکان
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دةســگايةکي مؤزيکي بکات و  ياريکراوي هةبثت و گوزارة لةبؤ هةصداين دةوارثک کة چثوةيةکي د
  هةية:ـ يستان لة ســايةيدا چثژي لثوةربگرن پثويسيت بة ســث تةوةرگوثب
  .Rhythm، ذةزمVersionتـ، هةصبةسToneتؤن

  ريدةکرثت؟روشيت دةسگايةکي مؤزيک دياـچؤن س
  ةوةNon.temperateئؤکتاضثکي مؤزيک دةکرثت بة بيستوچوار ميانةي ناهةموار

بذيارةي کة  گةيشتوونةتة ئةو نيايي{قةناعةت}وبؤ ئةم مةبةستة زؤر لة دةسگاناسان و دةسگازانان 
  بؤ دياريکردين دةسگايةکي مؤزيک چةند مةرجثکي گرنگي پثويستة، لةوانةيش:ـ

 Musicalياخود پثوانةيةکــي مؤزيکي Structural intervalبووين پثکهاتةيةکي ميانةيي 1.
measurement کة بة سـيسـتمي ئاوروپايي زاراوةي سـکثصScaleة. واتة هةر دةسگايةک دةگرثتةو

سکثصثکي تايبةيت خؤي هةية کة گوزارة لة ســروشت و سـنووري خؤي دةکات، ئةويش بة 
  دةپثورثت کة يةکةي پثوانةي ميانة مؤزيکيةکانة. Kommaکؤما

}، 6,7,9,9,6,7,9{بريتيية لة کاين نثوان دةسـگاي ذاســتKommaکؤما ذيزبةندي بؤ منوونة
دةســگاي  }،7,7,9,9,4,9,9دةسـگاي چوارگا{ }،7,9,6,7,9,9,6{لة  بريتيية دةســگاي ســثگا

لة }. ئةمانة کؤي کؤماي هةر يةکةيان 9,9,4,9,9,9,4دةســگاي کورد{}، 9,9,4,9,9,7,6بةيات{
  کؤما، وة هةروةها... .53دةکاتةسکثصي خؤيدا 

ادةنرثت بؤ هةر کة بة وثستگةي سةرةکي دTonal centresجثگريکردن و ذيزبةندي پلةتؤنةکان 2.
ئاوازگؤذينثک. واتة هةر دةســگاية بة چةند پلةتؤنثکي ذيزبةندکراو هةصچنرابثت. بؤ منوونة ئةگةر 

کثص/يان هةية کة بريتية لة:ـ رين دةبينني هةردووکيان هةمان سدةســگاي بةيات و عوشـشاق وةربگ
نةکاين دووگا، نةوا، موحةييةر/دا دووگا، ســثگا، نةوا، حوسثين، ئةجةم، کوردان، موحةييةر. لة پلةتؤ

هةمان شوثين پلةتؤنيان گرتووة، بةآلم جودايي لة ذيزبةنديياندا لةوةداية کة دةسپثکي دةســگاي 
عوشــشاق لة پلةتؤين دووگا بةرةو پلةتؤين نةوا و پاشان بةرةو موحةييةر بةرزدةبثتةوة لةکاتثکدا 

و بةرةو پلةتؤين دووگا نزمدةبثتةوة و ئينجا بةرةو  دةسـپثکي دةســگاي بةيات لة پلةتؤين نةوا/وةية
  موحةييةر بةرزدةبثتةوة.

مؤزيک ياخود پارچةيةکي  ذسـتةيةکيثک، ين تؤنواتة تثئاخنيModulationمؤدولثن{گثذگؤذين} 3.
تةواو لة دةســگايةک تري جياواز لة خودي دةســگا بنةذةتيةکة. ئةمةيش وا دةکات کة زؤر لة 

ئةو نثوةندة  و ذةچاوکردينارةزايي خؤي ــش ةکايةوة، هةر مؤزيکــزانثکيش بةدةســگايـتر بثن
لة الي  بؤ منوونةلثکدانةوةي خؤي بؤ دةردةبذثت.  زيکييةي کة تيايدا گوثي گؤش بووةمؤ

مؤزيکزانانــي تورک هيچ جياوازييةک لةنثوان دةسـگاي ئةســفةهان و دةســگاي بةيات/دا نية تةنيا 
  کثصي ئةســفةهان/داية.ـؤين پلةي حيجاز/دا نةبثت کة ئةويش لة سلة بووين نيوةت

. ئةمة لة مؤزيکي ةوةکي تايبةت و ديار کة لة چثوةي دةســگايةکدا گذخبواتمؤزيکثبووين ذسـتة 4.
  دةگرثتةوة.Motiveئاوروپاييدا مؤتيض

وةي ئةو نزيککردنة واتةلة مؤزيکدا.... نينســآزيچياخود Musical Textureمؤزيک چنني 5.
بچنرثن بة مةرجثک بة يةکترةوة دةســگايانةي کة نزيکن لةيةکترةوة و بةشــثوةيةکي هونةريانة 
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کة هةر يةکةو ســروشـت و مؤرگي پارثزراوبثت. ئةم اليةنة ذؤصثکي زؤر گرنگ دةگثذثت لة 
صدا دياريکردين مورگ و چثژي دةســگا و جياوازيشي لةگةص ئةو دةســگايةي کة خزمايةيت لةگة

هةية، ياخود بصثني زؤر نزيک و تثهةصکثشي بثت. بؤ منوونة:ـ دةســگاي بوسـةليک کة لة پلةتؤين 
دووگا/وة دةسپثدةکات، دةســگاي سـوصتاين يةکــگا کة سـکثصثکي کتوميت دةسـگا بوسـةليکة لة 

وازييةک} پلةتؤين يةکــگاوة دةسـپثدةکات و بة پثنج پلةتؤن نزمترة{بثجگة لة هةندثک وردة جيا
ةها بة هةمان چةشن بؤ ياندا زؤر لة يةکتر جياوازن. هةروBassبةآلم مؤرگ و چثژي لة پلةي گذي
 راک/ةوة دةسپثدةکات هةر کتومت دةســگاي ســثگا/ية. دةســگاي ئوراک کة لة پلةتؤين ئو

اين {لة زودا زؤر دثتةبةرچاو.....لة دةســگامؤزيکية خؤرةآلتيةکانTranspositionترانسپؤزة
  لة کورديدا بةماناي شـةد لثکبدرثتةوة}. دةشثت دةبثتةوة و  ويرتصعارةبيدا هاوتاي 

ي گذةوة G:ـ ذاســت کة دةســگايةکي ســـةرةکية خؤرةآلتية، ئةگةر لة پلةتؤين ســؤص/بؤ منوونة
  ذشتةي}يةکــگا. گازاي{ياخود لثتة دةسـبژةنرثت دةبث
ثت عةشريانةوة وةربگري Aبگؤذدرثت و لة پلةتؤين ال/ ـکثصي دةســگاي حيجازکارسياخود ئةگةر 

ةوة بثت ئةوا دةبثتة شـةدعوربان،  Bassدةبثتة دةســگاي ســؤزيــدص. ئةگةر لة پلةتؤين ســؤصي گذ
  وةهةروةها. ـاناز...ئةگةر لة پلةتؤين ذث/دووگا وة بثت دةگؤذدرثت بؤ ش

  ـةرةکيدا دةتوانرثت بکرثت.ـگاي سناو يةک دةســتة گؤذانکاريية لةـنة گةشئةم چةش
. دةســگا فرؤزة دةکرثت بةوةي کة بريتية لة Staffو هثآلســؤ Modeجياوازيش لة نثوان دةســگا

ذيزثک لة حةوت پلةتؤنيةکي مؤزيکي و ميانةي جياجيا. ئةم ذيزبةندية بة هةشـتةم پلةتؤن کؤتايي 
کاندا وا لةو ســکثصي دةسـگاکة دةکات دثت کة دووبارةکردنةوةي پلةتؤين يةکةمة. جياوازي لة ميانة

کة مؤرگثکي تايبةت لةخؤ بگرثت و جياوازبثت لة دةســگايةکيــتر. واتة ميانةکان جؤر و مؤرگي ئةو 
  دةســگاية دياريدةکات. 

مؤزيکدا کة هةمان شـثوةي دةســگاي هةية ميانةکاين  هثآلسؤيةکيبةآلم ذيزبةندي پلةتؤنةکان لة 
م ذيزبةندية بة ذووين لة هةموو هثآلسؤي مثجةر و ماينةرةکاندا ديارة کة هةر جثگري و نةگؤذن. ئة

يةکةو خاوةين مؤرگثکي تايبةيت خؤيةيت. تةنيا جياوازييةک کة هةبثت تياياندا هةر لة 
  دةنگةوارةکان{چينةکاين دةنگ}داية.

  Messa di Voce(I), Mise de voix(F)  پلةپلة زؤرکردن و کةمکردن ژةنيين ئاواز.
Crescendo and diminuendo on a single sustained note(E)  

  Messing(G), Brass(E)  براس، داذشتةيةکي مادةنية کة بة ذثژةيةکي گوجناو لة کانزاي
  پثکهاتووة. بةو ئامثرانة دةوترثت کة لةم داذشتةية دروستکراون. Znو زينک Cuمس

  Mesto, Mestoso(I), Sad, Pensive(E)  زوير.
  Mestizia(I), Sadness(E)  زويريي.

  Mesure à cinq-quatre(F)  .4/5کثشي
  Mesure à deux-deux(F)  .2/2کثشي
  Mesure à deux-quatre(F)  .4/2کثشي
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  Mesure à la clef(F), Time signature(E)  هثماي کثش.
  Mesure à neuf-huit(F)  .8/9کثشي
  Mesure à neuf-quatre(F)  .4/9کثشي
  Mesure à quatre-deux(F)  .2/4کثشي
  Mesure à quatre-huit(F)  .8/4کثشي
  Mesure à quatre-quatre(F)  .4/4کثشي
  Mesure à six-quatre(F)  .4/6کثشي

  Mesure à temps inégaux(F), Irregular meter(E)  کثشي ناذثکة تثمپؤ.
  Mesure à trois-deux(F)  .2/3کثشي 
  Mesure à trois-huit(F)  .8/3کثشي
  Mesure à trois-quatre(F)  .4/3کثشي

  Mesure à composée(F), Compound time, triple time(E)  کثشي تثهةصکثشي سـيانيي.
  Mesure simple(F), Simple time, Double time(E)  کثشي سادة، کثشي دوواين.

  Mesure ternaire(F), Triple meter(E)  کثشي سـيانيي.
  Metà(I), Half(E)  نيمة، نيو.

  Metallofon(G), Metallophon(F), Metallophone(E)  ئامثرثکة بة زايلؤفؤنمثتاصؤفؤن، 
  دةچثت کة بة دةسکة مادةن لثدةدرثت لةبري دةسکةدار.

  Meter(E), Metre(F), Metro(I)  مةترة، يةکةي ذةزم، کثش.
  Meter signature, Time signature(E), Métrique(F)  هثماي مةترة،

کة ةBarباذيية کة ژمارةي ســةرةوة گوزارة لةو يةکانة دةکات کة هثماي کثش، ژمارةيةکي کةرت
  ةکة دةکات.Barپثکدةهثنثت و ژمارةي خوارةوةيش گوزارة لة يةکةي پثواين باذ

 Methnewy(AR, Fa, Kr), Mesnewy, Dutayi(Kr) چةند چامةيةکي .وی ثنھ مھمةســنةوي، 
ز}و لةسةر 1273-1207{والنا جةاللةديين ذؤميسـؤفثيت دووتايي{دوو بةييت}ية کة دةبرثتةوة سةر مة

. ئةم شثوازة بةيتة بووة هةصبةستراوة| ــ  ــ فاعلن| ــ ــ  ــ فاعالتن| ــ ــ  ــ کثشي فاعالتن
مؤزيکي   کالسيک، هةر لةسةر ئةم بةزمةيش چةندين دةسگايهؤنياراينخؤشي سةرزاري زؤر لة 

  ةيات، دةشت، ماهوور.....هتد. لةسةر وتراوة، لةوانةيش دةســگاي ذاست، ب
  Metronom(G), Metronome(E), Métronome(F), Metronomo(I)  مثترؤنؤم،
ز 1581ميکانيکية کة لة هونةري مؤزيکدا ذثکخسنت و جصةوي تثمپؤي پثدگريثت. ســاصي ئامثرثکي

داهثنا، Isochronism of Pendulumخولة نةگؤذي پةندؤصG.Galileiزاناي ئيتاليايي گاليلؤ گاليلي
ئةم داهثنانة بووة ذثخؤشــکةر بؤ داهثناين پةندؤص{لةهةر درثژييةکدا بثت}کة لة يةک کاتدا 
بلةرثتةوة، ئيتر فراواين ئةو لةرينةوةية گةورة بثت ياخود بچووک. داهثناين پةندؤصيش بووة 

پةندؤصدار  يةکةم کاتژمثري ز1659اصيـسشؤذشثکي گةورة لة ميکانيزمي کاتژمثرسـازييدا و نزيکةي 
تةکنيکار يةکةم داهثننامةي لة کارپثکردين E.Loulieز ئيتيونث لؤوليث1696دروستکرا. ســاصي
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پةندؤص/دا تؤمارکرد، ئةويش بة زاصبوون بةســةر چةشن و بة پلةکردين جووصةي پةندؤصةکة و 
ثنةرانيتر ذثکوپثک کردنثکي وةها کة لة شـــريازي جووصة و کات دةرنةچثت. بةدوايدا زؤر لة داه

و  Stockelز، ســتؤکص1790ســاصيWeberکةوتنة خاســکاري و پةرةپثداين، لةوانةيـش وثبةر
  ز.1821ســاصيSmartو سـمارت Zmeskallاصکمثسـس

باشترين و پةرةپثدراوترين مثترؤنؤم لةو ســةردةمةدا داهثنراوةکةي تةکنيکار مثصزص يؤهان 
ئةصمانيايي بوو کة زؤر دؤســيت بثتهؤضن/يش  يMälzel Johann Nepomuk(1772-1838)ئثپؤموک

بوو. ئةم تواين بةشـثوةيةکي زؤر جوان و ذثکوپثک خاسـکاري لة ميکانيزمي ئةو ئامثرةدا بکات و 
تؤماربکات{واتة هةشـتا مثصزص لة 80m.mلة خولةکثکدا Beatبتوانثت ميکانيزمـي هةشــتا لثدان

 Mälzelي خؤيةوة مثصزص مثترؤنؤم}. داهثننامةکةيشي هةر بةناوm.mخولةکثکدا
metronomز/يش تةکنيکار هانسن1894تؤمارکرد. نزيکةي ســاصيHanson تواين مثترؤنؤمثک

  ذابگرثت.  8/6و  4/4و  4/3و  4/2بتوانثت کثشي داثنثت کة لة ميلثکي وا درثژ پثکبثت
ازييةوة، ئةويش بة ز/يةوة لة وآليت ســويسرا خاسـکاري خستةناو کاتژمثرسـ1900لةدواي ساآلين

بؤ تةواو جصةوگرتنــي تثمپؤ، ئةم بةرهةمةيــش Balance-wheelبةرهةمهثنانـي زةمبةلةک
ذثخؤشکةرثک بوو بؤ زثدةکردين لثدان لة ئامثري مثترؤنؤمدا کة توانرا پثواين چل لثدان بؤ 

  .208m.m-40دووسةدوهةشت لثدان لة خولةکثکدا ذابگريثت
 ؤمخشتةي پثوانةکان بة مثترؤن

  ئيتالياييزواين بة هثماي تثمپؤ    خولةک/لثدان
  Largo     ل/خ 40-60
  Larghet    ل/خ 60-66
  Adagio    ل/خ 66-78

  Andante    ل/خ 78-108
  Moderato   ل/خ 108-120
  Allegro   ل/خ 120-168
  Presto   ل/خ 168-200
  Prestissimo      ل/خ 200-20

 Mezzo(I), Half, Medium(E)  کورتکراوةيةيت..mezميزؤ، نيو، نثوةند 
 Mezzo orchestra(E)  نيوة ژمارةي ئامثرة ژثدارةکان لة ئؤرکثسترادا.

 Mezzo voce(I), Half voice(E)  نيوة دةنگ.
  Mezzo forte, Mezzo piano(I), Between lod and soft(E)  لةنثوان توند و نةرمدا.

  Mezzo manico(I), Half-shift, Second position(E)  نيوة گواستة،
  دووةم جث{پؤزيشن}ي پةجنة لة ئامثرة ژثدارةکاندا، بؤ منوونة لة کةمانچة ياخود ضيؤال...هتد.

  Mezzo-soprano(E), Bas-dessus(F)  نيوةسؤپرانؤ،
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  Mezzo staccato(I)  کاريگةري لة سـتاکاتؤ کةمترة ميزؤ سـتاکاتؤ،
  لةسةر }ثک.{dotکة بة پنت

  نؤتةکة ئاماژةي پثدةدرثت.
ناوةذاست تاکو تؤين يانزةمني تؤن سـةروو C/ي ژثرتؤين دؤ/Aة دةکةوثتة نثوان تؤين ال دةنگثک

  . Fدؤ/ي ناوةذاست کة دةکاتة تؤين فا/
  Mezzo soprano(E,I), Mezzosopran(G)  ي ژثرAمةوداي ئاسايي لة تؤين ال/ سؤپرانؤ،-ميزؤ

  ناوةذاستةوةية تاکؤ يانزةمني تؤن لةدواي Cتؤين دؤ/
  }.``Fي دووةم{Fکة دةبثتة پلةتؤين فا/ Middle-Cدؤ/ ناوةذاستة

  C.  Mezzo-soprano clef(E)سـؤپرانؤ، پثشيدةوترثت کليلي دؤ/-کليلي ميزؤ
  

  Mi(F,I), E(E,G)  يةوة.Cمي، ســثيةم تؤن لة پايةتؤين دؤ/
  Mi-bémol(F), Mi-bemolle(I), E-flat(E)  بيمؤص. -مي 

  Mi-bémol majeur(F), Mi-bemolle maggiore(I), E-flat major(E)  مثجةر. -مي بيمؤص 
  
  

  Mi-bémol majeur(F), E-flat major scale(E)  مثجةر. -سـکثصي مي بيمؤص 
  
  

  Mi-bémol mineur(F), Mi-bemolle minore(I), E-flat minor(E)  مي بيمؤص ـ ماينةر.
  Tritone.  Mi Contra Fa(I,L). Tritone(E)مي ـ کؤنترا ـ فا. بذوانة/

  Micro interval(E)  چارةکة ميانة.
  Microtonal(E)  ميکرؤتؤناص،

انة بة و يةکس ي گرتؤتةخؤـزة نيوةتؤنـدوانتةواو  دا...پثوانةي ئؤکتاضثکيمؤزيکمي ةتلة سـيسـ
يةکســانة بة دووسـةد Whole-toneيةک دةنگـي تةواو .}1200Centهةزارودووســةد سـةنت{

، هةر دةنگثکيش }100Centت{يش يةکسانة بة سةد سةنSemitoneنيوةدةنگثک }200Centةنت{سـ
 ثکQuarter-toneچارةکةتؤن  بؤ منوونة. Microtoneلةمانة کةمتربثت پثيدةوترثت ميکرؤتؤن

پةردة، هةروةها بؤ 36پثکهاتووة لة  ثکSixth-tone}6/1پةردة، شـةشـيةکةتؤن{24پثکهاتووة لة 
  و ...وةهةروةها. eighth-toneو هةشـتيةکةتؤن Fifth-toneپثنجيةکةتؤن

  Microtonal notation(E)  نؤتاندين ميکرؤتؤناص نؤتاندن،
سيـستةمثکي مؤزيکيية بؤ دياريکردن و نيشانةکردين تؤنةکان بةشـثوةي پثنجي، واتة حةوت تؤين 

  تةواو لةگةص پثنچ تؤين بيمؤص و پثنج تؤين دثز کة بة هةموويان دةکاتة حةضدةتؤن.
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بةشــثوةيةکي  تواينDr.Adriaan Fokkerؤذي هؤصةندي د.ئادريان فؤککةربةآلم زانا و پســپ
تؤين يةکســان لةســةر ئامثرة 31زياتر پةرة بة ميکرؤتؤن بدا و ســيويةکTheoreticalدميانةيي

  مؤزيکييةکان دياريبکات.
  
  
  
  
  
  
  

  Middle ages(E)  ز1430نزيکةي ز تاکو500نزيکةي گاهثکة لةنثوان سةتةکاين ناوةذاست،
ز، 1100-500سـةرةتاي سـةتةکاين ناوةذاستةکان لةنثوان کة هةندثجاريش دةکرثت بة دوو بةشـةوة:ـ

  ز.1450-1100دواسـةتةکاين ناوةذاسـت لةنثوان
    C.  Middle C(E), Milieu-Ut(F), Mitte-C(G)/ناوةذاستة دؤ

  
  
  
  
  

ةذثتةوة بؤ لثهاتوويي ي ناوةذاست دةگCمثژووي ناولثنان و شــوثن دياريکردين نؤتةي دؤ/
يةکةم هثصي لة  کة لة ســةردةمي خؤيداd’Arezzo Guidoکةشـيشي مؤزيکزان گويدؤ دي ئاريزؤ

  بة نووســيين نزمتريةکـي Staffهثآلسؤ
  ناودةبرد، نزمترين Gammaيؤناين گاما

  و  Utکة پثيدةوتراScaleنؤتةي لة سکثصة
  لةسةر هثصي گاما داينا، لةبةرئةوة يةکةم 

  و  Gamma utپثيدةوترا گاما ئوتنؤتة 
  گريســايةوة.Gamutدوايي بة زاراوةي گاموت

دانا{دوايي بووة Whole scaleمؤزيکژةنة فةرةنسـاييةکان ئةم زاراوةيان بؤ ســکثصـي تةواو
لة ئامثري پيانؤدا کة زؤر ي ئامثر و دةنگةکان. Musical rangeمةودا}بؤ مؤزيک Octaveئؤکتاض

 {واتة چوارةم ئؤکتاض}C4 بة و 261.63Hzي ناوةذاســت بة فريکوثنسيCةي دؤ/بةذووين ديارة. نؤت
. 440Hzبة فريکوثنسـي Aدةژمثردرثت لةژثر تؤين ال/ Cدةناســرثت کة بة يةکةم دؤ/

ي ناوةذاست دةکةوثتة نثوان C، لةکاتثکدا دؤ/Bass، باسTenor، تينؤرAlto، ئاصتؤTrebleتريبص
  بؤ هةندثک ئامثري وةک ضيؤال. Cپثيشيدةوترثت کليلي دؤ/ کليلي باس و کليلي تريبص، کة
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  Musical Instrument Digital Interface  MIDI(E)ميدي، کوتکراوةية بؤ 
واتة ذووپةرثکي نثوةند کة هاوبةشـبثت لة نثوان دوو تةن ياخود دوو شت/دا، لثرةدا مةبةست لة 

ئامثرة مؤزيکيةکاندا بة ژمارة دياريدةکرثت  نثوةندة ذووپةرثکي هاوبةشة لةنثوان دوو دةنگدا کة لة
خشتةيةکي ئةلةکترؤنيي بؤ  بريتية لةکة MIDI protocol و دةشثت پثيشيبوترثت ميدي پذؤتؤکؤص

کردين دةنگةکان بة ژمارة کة زياتر لةسةر Codeفرؤزةکردين ئامثرةمؤزيکيةکان ئةويــش بة کؤد
هةر دةنگة بةگوثرةي ذةوشتة فيزيکيةکاين کيبؤرد نةخشةي بؤ دةکرثت. لةم ژمثرپثوانةييةدا 

 وةA0لةژثرناوي ژمارةکؤدثکـي تايبةتدا بةو دةنگة تؤماردةکرثت. هةر لة سـفر ئؤکتاضي نؤتةتؤين ال/
بة  Cهةشــتةم ئؤکتاضي نؤتةتؤين دؤ/ دةگاتةتا  21و ژمارةکؤدي27.500Hzبة فريکوثنسي

  ، 108و ژمارةکؤدي 4186.0Hzفريکوثنــسي
   C4/ي ناوةذاست بة نؤتةناويCؤنؤتةتؤنـي د
  هةية و فريکوثنسيةکةي  ي60شــةست ژمارةکؤدي

  /ي ناوةذاست A،نؤتةتؤنـي ال261.63Hzدةکاتة
  ي 69ژمارةکؤدي شــةستونؤ A4 بة نؤتةناوي

  . 440Hzهةية و فريکوثنــسيةکةي دةکاتة
  لةم پثوانةييةوةذا دةتوانني فريکوثنسي 

  هثنني،تؤنثک مبانةوثت دةريب هةر نؤتةي
  دوو ئةوةندةي ئةويش بة وةرگرتين

  فريکوثنسـي خودي تؤنةکة.
  بة Cبؤ منوونة ئةگةر فريکوثنسي تؤين دؤ/

  ، دةبثت دياريبکةين C2تؤنةناوي
  وةربگرثنC1بة تؤنةناوي Cتؤين دؤ/

  پاشان  32.703Hzکة دةکاتة
  دوو ئةوةندةي خؤي بؤ خبرثتةسةر 

  ، 32.703x2=65.406Hzدةکاتة
  ..... .وة هةروةها.

  
  
  
  

  Mi-dièse(F), Mi-diesis(I), E-sharp(E)  ؤين مي دثز.تپلة
  Military music(E)  مؤزيکي سـوپايي.

  Military band(E)  وةک پثکهاتووة لة ئامثرة تةختة فووپياکراوةکاين باندي{جووق}سوپايي.
  ص و ساج.. .فلووت و ئؤبوا و کالذنثت، براس وةک تذومپثت و ساکسؤفؤن، ذةزميةکانيش وةک دةهؤ
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  Millioctave(E)  کورتکراوةيةيت،m8ve, µ8ve, moct, µoct ميلليــئؤکتاض،
بةشة 1000دابةشــدةکات بؤ هةزار کة ميانةکاين ئؤکتاضInterval measurementميانةپثوانةيةکة

  يةکساين لؤگاريتمي.
  Mi-majeur(F), Mi-maggiore(I), E-dur, E-major(E)  مثجةر. -مي

  
  

  Mi-majeur gamme(F), Mi-maggiore scala(I), E-major scale(E)  مثجةر. -سـکثصي مي
  
 

  Mineur(F), Minore(I), Minor(E), Moll(G)  ماينةر، بچووک.
  ,Semibreve, Whole note(E) Minim  نيوةتؤين تةواو.

  
  Minim rest, Half-rest of whole rest(E)  نيوةوچان، نيوةپاوس.

  Minor chords(E)  کؤردة ماينةرةکان.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Minor major seventh chord(E)  کؤردي ماينةر مثجةر حةوتةم،
  .Major seventhو لةگةص مثجةر حةوتةم Minor triadپثکهاتووة لة ماينةر ســيانيي
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 Minor scale(E)  لثکةوتةي دةسگاي ماينةر، سکثصي ماينةر کة سـثيةم و شةشةم تيايدا ماينةرة.
ثجةر و ســةربةخؤييةکي خؤي وةرگرتووة، چونکة زاراوةي ماينةر بةماناي بچووک دثت، سـکثصي م

  هةر لةبةرئةوةيشة کة پثيدةوترثت ســکثصي ماينةر. ئةم ســکثصة ميانةکاين پثکهاتوون لة:ـ
 T-S-T-T-S-T-T} T=Tone o whole step  ، S=Semitone or half step{  

تاي سکثصي ماينةر دةبنةوة ئةمانةن:ـ دةســگاي نةهاوةند، لةو دةســگاخؤرةآلتيانةي کة هاو
  بوسةليک، ســوصتان يةکگا، فةرةحـفةزا....

  ســث جؤر سکثصي ماينةر لة مؤزيکي خؤراواييدا هةية:ـ
  Natural minor scaleسـکثصي ماينةري سروشيت  .1

  ، ميانةکاين پثکهاتوون لة:ـAeolian modeپيشيدةوترثت دةسـگاي ئايؤليةن
}=T(Tone) ،تؤين تةواو=S(Semitone)نيوةتؤن{     .T-S-T-T-S-T-T 

 :ـميانةکاين پثکهاتوون لة Harmonic minor scaleسـکثصي ماينةري هارمؤين  .2
      S-T+S-S-T-T-S-T 

 ميانةکاين پثکهاتوون لة:ـ Melodic minor scaleسـکثصي ماينةر ميلؤدي  .3
T-S-T-T-T-T-S                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Minor ninth chord(E)  ماينةر نؤيةم،ردي کؤ
  لة کليلي ماينةردا. dominant ninthيةکسانة بة زاصي نؤيةم

  Minor ninth diminished fifth(E)  کؤردي ماينةر نؤيةمي پثنجةم گةستوو.
  

  Minor ninth diminished seventh(E)  کؤردي ماينةر نؤيةمي حةوتةم گةستوو.
  

  Minor ninth minor seventh(E)  حةوتةم. ماينةر نؤيةم ـ ماينةر
  

  Minor pentatonic(E)  ماينةري پثنجــتؤن.
  پثنج تؤين پثکهاتوو لة يةکةم و دووةم و سـثيةم و پثنجةم و شةشةم لة کليلي ماينةري سروشيت.
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  Minor seventh chord(E)  کؤردي ماينةر حةوتةم،
  ردي ماينةر حةوتةم.لةگةص کؤ minor triadپثکهاتووة لة ماينةر سـيانيي

  Minor six pentatonic scale(E)  ماينةر ســکثصي شـةش ـ پثنـتؤنيک.
  
  

  Minor sixth, Semitonium cum diapente(I)  ماينةر شـةشـةم،
  ئاوثزابثت. four tonesميانةيةک لة چوار تؤن

  Minor tetrachord(E)  ماينةر تثتراکؤرد،
  }T-S-T}T=tone, Whole-step   ،S=semitone, half-stepميانةکاين پثکهاتووة لة:ـ 

  Minor third(E)  ماينةر سـثيةم کة پثکهاتووة لة تؤنثک و نيوةتؤنثک.
  minor triad(E), Accord parfait mineur(F)  ماينةر سـيانيي کة ئاوثزاوة

  .perfect 5thلةگةص پثنجةمي تةواو  minor 3rdلة ماينةر ســثيةم
  Minuet(E), Menuet(F), Menuett(G), Minuetto(I)  مينوثت،

، ناســـراوة بةوةي کة لة کؤشکي 8/6و  8/3ســةمايةکي جوويت کةسي فةرةنســايية لةســةر کثـشي
پاشاي فةذةنسا لةنثو خثزانة ئةرةستؤکراتيةکاندا دةکرا، دوايي بووة هةوثين زؤر لة مؤزيکة 14لويس/

  ي سـةدةي نؤزدةمةوة ئةوةندة بايةخي پث نةدةدرا.کالسيکيةکان و کارة ئؤپثراييةکان. بةآلم لةدوا
  Mirror chord(E), Accord symétrique(F)  کؤردة ئاوثنة، کؤردي هةنداز.

  Mishra raga(Hn)  کالسيک مؤزيکثکي هيندستاين/ية ميشرا ذاگا،
  کة تثکةصثکة لة دوو ذاگا ياخود زياتر.

  Missal(E)  ؤليکة بؤ گشـت سـروودةکان.تيانووسثکي سـاآلنةي کصثسةي ذؤمان ـ کات سـروودنامة،
  Misteriosamente(I), Mysteriously(E)  ذازپؤشـانة. بةچةشنثکي

  Mistero, Misterio, Misterioso(I), Mystery(E)  ذازپؤشيي.نادياريي.
  Mistica(I), Mystic(E), Mystique(F)  سـؤفيگةريي.

  Misurato(I), Measured(E)  پثوراو، کثش بةنديي.
  Mit(I), With(E), Avec, Chez(F)  گةص.بة، لة

  Mit dämpfer, Mit sordinen(G), With mute(E)  بةکپي{بؤ ئامثرة ژثدارةکان}.
  Mit dem bogen schlagen(G), Struck with the bow(E)  لثدان لة ژث بة کةوان.

  Mit empfindung(G), With feeling(E)  بة هةستةوة.
  Mit einem finger(G), With one finger(E)  بة يةک پةجنة.

  Mit grosser kraft(G), With great vigour(E)  بة بژثويةکي بةهثز.
  Mit humor(G), With humour(E)  بة هةوةس.

  Mixolydian mode(E)  بة ميانةي:ـ حةوتةم دةسـگاي کصثسةيية
T-T-S-T-T-S-T  
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  Mixture(E), Mélange(F)  تثکةص، تثهةصکثش، مةبةست لة سکثصي مثجةر و ماينةرةکانة
لة پلةتؤين Ebو مي بيمؤص/ Eيان هةية. بؤ منوونة سـروشتة تؤين مي/Tonicکة هةمان پايةتؤن

  يان هةية.Cياندا هةمان پايةتؤين دؤ/C-minorو دؤ ـ ماينةر/ C-majorســثيةمي دؤ ـ مثجةر/
  Mnemonics(E)  ئةويش يادوةريي، زانسـتثکة تايبةت بة هونةري يادکردنةوة و بةهثزکردين،

{حوجنةکردن:بة بذگةکردن} و پةيضةکان بؤ يارمةتيداين و Syllableبة بةکارهثناين سيالبةکان
  دثذة ذةزميةکان. Vocaliseهثنانةوة ياد و گؤ کردين

  Modal(E), Modale(F)  دا بة تؤين تةواوJazzمؤزيکي جاز گؤزارةيةکة لة مؤداص،
ئةويــش بة  Static harmonyيت هةبثتبةو مؤزيک جازة دةوترثت کة هارمؤنييةکي ســـرةو

و چةند سـکثصثکيش کة وةرگريابثت لة دةسگايةکي تايبةيت وةک  Chordبةکارهثناين يةک کؤرد
  .Dorian modeدةســگاي دؤريان

  minor  Modal change(E)ماينةر بؤ majorمؤداص گؤذين، گؤذيين مثجةر
  دا بثت.Tonal centreتةربةپثچةوانةيشةوة بة مةرجثک لة هةمان تؤناص سةن ياخود

  Mode(E), Modo(I), Desga(Fa, Kr)  کة Scalesةکانئاوازي هةصبةستراو لةسةر سکثص دةسـگا.
نثو ميللةتاين کة لة و لثذشتةکاين ت دةسگاـةدوبيســلة مؤزيکي خؤرةآلتيدا خؤيدةدات لة نزيکةي س

بةآلم تاذادةيةک وا  تةوة.نةدا بآلوبؤ/ــريانس و عارةب، بةلووچکورد، فارس، تورک، ئازةري، 
حةوت دانةيان بة  ةر دوانزة دةسگاي سةرةکي سةرچاوة ببةسنتــذثکخراون کة هةموويان لة س

يان تثداية، micro-Intervalگايانة تؤين چارةکة ميانةـدةس دةسگاي سةرةکي دادةنرثن. زؤر لةو
  دثتة بةرگوث. تة و نامؤئاواريدا بة دةنگثکي ئةم چارةکةتؤنة لة مؤزيک ســيستــةمي خؤراواي

  
  
  
  
  

هةشت دةســگاي خؤراوايي دةگةذثتةوة بؤ سـةتةکاين ناوةذاسـت کاتثک  يةکةممثژووي داذشـتين 
پةسـةندکرا و هةر Gregorian chantsکة چةند ئاوازثکي ئاييين ناسراو بة سـروودة گريگؤرييةکان

ند سـروودثکي بةکؤمةص لة ز}ةوة وةک جؤرثک لة چة604-590لةاليةن پاپا گريگؤري يةکةم{
ناســرا. ئةم Gregorian modeکصثسةي کاتؤليکدا ذةوايي پثدرا کة پاشان بة دةسگا گريگؤريةکان

و  Protus(1st)دةسگايانة بة دوو چواريي و بة ژمارةي يؤناين پؤلبةندکراون کة بريتني لة:ـ پذؤتؤس
. چوارتاکي Tetrartus(4th)و تثتذاذتؤس Tritus(3rd)و تريتؤس Deuterus(2nd)ديوتثذؤس

ناودةبرثن و چوارتاکي دوايينيش بة دةســگاي Authentic modeيةکةم بة دةســگاي بنياد
{الوةکـي}، جياوازي لةنثوان ئةم دوو پؤلةيشدا بةندة بة کةوتنةوةي سروشيت Plagal modeپالگاص

ـگايانةيش کة خرانة تياياندا. نووســينةوةي ئةم دةسـRangeو بةريين Dominant noteنؤتةي زاص
  ز. 800ناو کصثسـةوة و بة هةشـت دةسگاي کصثسةيي ناسراون...دةگةذثتةوة بؤ ساآلنثکي زووي
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 Henricus(1563-1488)ز مؤزيکزاين سويسرايي هثنريکؤس گالريانؤس1547پاشان لةنزيکةي ساصي
Glareanusبةمة ببثتة تواين چوار دةسـگايتر خباتةسـةر ئةو هةشــت دانةي پثشــوو تاکو  ز

يش لة دةســگايةدا Noteدا. گرنگترين نؤتةTonalityســيسـتةمثکي مؤدثرن لة هونةري تؤناصيتـيي
 .Cadenceکؤتاکةيةتـي ياخود بصثني ئةو نؤتةي کة کؤتايـي پثـدثت و پثيدةوترثت کادةنس

ةيدا کاندا بريتني لة نزمترين نؤتة لة ســکثصةکAuthenticش لة دةسـگا بنيادةFinalکؤتايي
دةسگاکانيش  دةکةوثتة نؤتةي چوارةمةوة. کؤتايييةکاندا Plagalلةکاتثکدا لة دةســگا الوةکي

  بريتني لة:ـ
 :Dorian، پثيشيدةوترثت دؤريانProtus authentusپذؤتؤس ئؤوتثنتؤس .1

لةسـةر زار و باوة، دادةنرثت بة سةرگوصي دةسگاکان،  بةآلم ئاوازثکي زؤر ئةم دةسگاية....
لةسةر سکثصي بناخةي دةنگةوارةکاين  يةDوةيشدا لة دووةم نؤتةوة کة تؤين ذث/لةگةص ئة

  D  E  F  G  A  B  C  D هةصبةستووة.         دؤ ـ مثجةر 
s   t   t   t   s   t   t 

 
 :Hypodorianپثيشيدةوترثت هايپؤدؤريان، Protus plagisپذؤتؤس پالگيــس .2

A  B  C  D  E  F  G  A 
t   s   t   t   s   t   t  

 
 :Phrygianپثيشيدةوترثت فرجييةن، Deuterus authentusئؤوتثنتؤس ديوتثذؤس .3

لة ســثيةم دةسگاکصثسييةکانة و لة سثيةم تؤنةوة دةسپثدةکات، لةسةر سثيةم نؤتةي مثجةر 
 سکثص{لة کليلي دؤ}دا بناخةي دانراوة. 

E  F  G   A  B  C  D   E   
s   t    t    t    s    t    t 

 :Hypophrygianپثيشيدةوترثت هايپؤفرجييةن، Deuterus plagisپالگيس ديوتثذؤس .4
B  C  D  E  F  G  A  B 

s   t   t   s   t   t   t 
 :Lydianپثيشيدةوترثت ليديةن، Tritus authentusئؤوتثنتؤس ترثتؤس .5

  ثجةر.لةسةر سکثصي دؤ ـ م Tonicبؤتة پاية Faپثنجةم دةسگاي کصثسةيية و تؤين فا/
F  G  A  B  C  D  E  F 

t   t   t   s   t   t   s  
 

  :Hypolydian، پثيشيدةوترثت هايپؤليديةنTritus Plagisپالگيس ترثتؤس .6
C  D  E  F  G  A  B  C 

t   t   s   t   t   t   s  
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  ،Tetrardus authentusئؤوتثنتؤس تثتراردؤس .7
ةم دةسگاي گريگؤريية کة لة تؤين : حةوتMixolydianپثيشيدةوترثت ميکسؤليديةن

  } لةسـةر سـکثصي دؤ مثجةر C پثنجةمةوة{تؤين سـؤص/
 G  A  B  C   D  E  F  G نؤتةکاين دةسپثدةکات.    

t   t   s   t   t   s   t 
 پثيشيدةوترثت Tetrardus plagisئؤوتثنتؤس تثتراردؤس .8

  :ـHypomixolydianهايپؤميکسؤليديةن
D  E  F  G  A  B  C  D 

t   s   t   t   t   s   t  
يةکثکة لة مؤزيک دةسـگا خؤراواييةکان کة لةاليةن گالريانؤس/ةوة Aeolianئايؤليةن .9

  بناخةي دةنگةوارةکانثيت  Aبةکاردةهثنرا و شةشةم دةسگاي گريگؤريية کة تؤين ال/
 .Natural minor scaleلةسةر سروشتة سکثصي ماينةر

A  B  C  D  E  F  G  A 
t   s   t   t   s   t   t  

  .Hypoaeolian. هايپؤ ئايؤليةن10
  ئةم دةسگاية لةسـةر سـکثصي دؤ ـ مثجةر بناخةي دةنگةوارةکاين لةسـةر تؤين 

  .Locrianپثيشيدةوترثت دةســگاي لؤکريةندةبثت و Bي/ـس
E  F  G  A  B  C  D  E  

s   t  t   t   s   t   t  
  .Major scaleدةچنة سـةر سـکثصي مثجةر، دةنگةوارةکاين Ionian. ئايؤنيةن11

   Cلة ســيســتةمي دةسـگاکاندا...تةنيا دةسـگاي ئايؤنيةن لةســةر تؤين دؤ/
  بناخةي دةنگةوارةکاين هةصبةسـتووة لةبةرئةوة بة سکثص مثجةري مؤدثرن دادةنرثت.

C  D  E  F  G  A  B  C  
t   t   s   t   t   t   s 

  . Hypoionian. هاپؤئايؤنيةن12
G  A  B  C  D  E  F  G  

t   t  s   t   t   s   t  
  لةدواييـشدا دوو دةســگايتريشي خرايةسـةر کة بريتني لة:ـ

  حةوتةم ـةر سکثصي دؤ ـ مثجةر تؤينکة لةس گايةکي گريگؤرييةـدةس .Locrianلؤکريةن. 13
  دةنگةوارةکاين. بؤ Tonic}تيايدا بؤتة پايةBي/ـ{تؤين س

B  C  D  E  F  G  A  B 
s   t   t   s   t   t   t 

  .Hypolocrianلؤکريةن. هايپؤ14
F  G  A  B  C  D  E  F  

t   t   t   s   t   t   s  
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لة نووســينثکيدا  Adam Gumpelzhaimer(1559-1625)ؤزيکزانــي ئةصمانياييمز....1595ســـاصي
 Compendium musicae latino بةناوي{تةواو شــذؤضةکردين مؤزيکــي التينؤ ـ جثرمانــي

germanicum ئاماژةي بة پؤالندين دةسـگاکان بؤ دوانزة دانة داوة و هةســت و گوزارةي{
  هونةريشــي بؤ هةر يةکثکياين دةذبذيوة:ـ

  گوزارة لة شــاد و خؤشـبارييةک دةکات.Dorius(Gr),Hilaris(L),Cheerful(E)دؤريةن .1
 ئاوازثکي خةمةنگثزة.Hypodorius(Gr),Moestus(L),Sad(E)هايپؤدؤريةن .2
سـروودثکة کة ذةوشـثکي پاگريي و Phrygius(Gr),Austerus(L),Severe(E)فرجييةن .3

 ةر خودث پةروةردگاردا.ـسـةرسـةختيي لةخؤگرتووة وةک دةذبذيين ذازوناز بةس
 سـروودثکي دصذفثنة.Hypophrygius(Gr),Blandus(L),Enticing(E)هايپؤفرجييةن .4
 سـروودثکي بةجؤش و نالثبووردةيية.Lydius(Gr), Asper(L), Harsh(E)ليديةن .5
 سـروودثکي خؤشــگوي ناسکئامثزة.Hypolydius(Gr),Lenis(L),Gentle(E)هايپؤليديةن .6
ســـروودثکي ســةودا و Mixolydius(Gr),Indignans(L),Impatient(E)ميکسؤليديةن .7

 پةرؤشــئامثزة.
ســروودثکي Hypomixolydius(Gr),Placabilis(L),Placable(E)هايپؤميکسؤليديةن .8

 بةخشندة و لثبوردةي لةخؤگرتووة.
 ســروودثکي خؤشــنودي نزاخوازة.Aeolous(Gr),Suavis(L),Pleasant(E)ئايؤليةن .9

سروودثکي زار و پةرثشان Hypoaeolius(Gr),Tristus(L),Sorrowful(E)هايپؤئايؤليةن .10
 و دصتةنگـئامثزة.

 ســروودثکي پذدصخؤشــئامثزة.Ionicus(Gr),Jucundus(L),Delightful(E)ئايؤنيةن .11
  سـروودثکي ئاه و گريةئامثزة.Hypoionicus(Gr),Flebilis(L),Tearful(E)هايپؤئايؤنيةن.12

  Modal Chord(E)  کؤردة دةسگاييةکان.
  
  
  

  Moderatmente(I), Moderately(E)  مامناوةنديانة.
  Moderatissimo(I), Very moderately(E)  زؤر مامناوةنديانة.

  Moderate(I), Moderato(I), Modéré(F)  کورتکراوةيةيت..modمامناوةندي، 
  Modern music, Contemporary music(E)  مؤزيک. مؤزيک، مؤدثرنة هاوچةرخة

  مؤزيکثکي نووسراو لة سـةتةي بيستةمدا.
  Modulation(E), Modulazione(I)  مؤديولثن، کليل گؤذين لة سکثصة مؤزيکيةکان،

ي{واتا گثذاين ئاوازثک بة دةسـگا جياجياکاين مؤزيکدا، ياخود بصثني گؤذيين لة دةسـگاگثذي
  ةوة بؤ سـکثصثکيــتر کة دةبثت بةشـثوةيةکي زانستيانة و هونةريانة بثت}. سـکثصثک
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  ســـث جؤري تايبةت/يش لة مؤديولثن هةية:ـ
تر بةبث ئةوةي  :ـ واتة گؤذيين کليل بؤ کليلثکيParallel modulationتةريبة مؤديولثن .1

مثجةر، ياخود  Aماينةر بؤ ال/ Aکاندا ذووبدات، وةک ال/Key noteگؤذانکاري لة کليلي نؤتة
   ماينةر. Eمثجةر بؤ مي/ Eمي/

:ـ واتة گؤذيين کليل بؤ کليلثکيـتر بةبث ئةوةي Relative modulationذثالتيضة مؤديولثن .2
ماينةر بؤ  Aت، وةک وةک ال/کاندا ذووبداKey signatureگؤذانکاري لة نيشانة نؤتة

 ماينةر.Eمثجةر بؤ مي/Gؤص/ـمثجةر، ياخود سCدؤ/
:ـ تثيدا هيچ گؤذانکاييةک لة کليلةکاندا Enharmonic modulationئثنهارمؤنيک مؤديولثن .3

 ذوونادات، 
 Enharmonic equivalentsدةبثت بة بةکارهثناين هاوتا ئثنهارمؤنيکةکان Chordئةو کؤردانةيش

وو جؤري سةرةکيش لةم مؤديولثنة هةية:ـ يةکثکيان بةناوي زاصي حةوتةم/زثدةي بنووسرثت، د
 Diminished، ئةويتريان گةستووي حةوتةمDominant seventh/ Augment sixthشـةشـةم
seventh.  

  Modus(L), Measurement of rhythm(E)  مؤدوس، پثواين ذةزم.
  Moins(F), Less(E), Minore(I)  کةم،

  Moll(G), Minor(E), Minore(I)  ماينةر.
  Molle(I), Gentle,Soft(E)  نةرمونيان.

  Mollemente(I), Gently, Softly(E)  بة نةرمونياين.
  Mollskala(G), Minor scale(E)  سکثصي ماينةر.
  Moll tonart(G), Minor key(E)  کليلي ماينةر.

  Molto(I), Very, Much(E),Très, Rudement(F)  فرة، زؤر.
  Molto adagio(I), Very slow(E)  .زؤر هثواش

  Molto animato(I), Very animated(E)  زؤر بة چاالکي.
  Molto allegro(I), Very quick(E)  زؤر خثرا.

  Molto seria(I), Soberly(E), Prosaique(F)  زؤر بة بايةخةوة.
  Monochord(E), Monocorde(E), Monocordo(I), Unicordum(L)  مؤنؤکؤرد،
ة کة هةر لةاليةن Pythagorasرثکي زؤر کؤين سـةردةمي داناي يؤناين فيساگؤرسجؤرة ئامث

خؤيشيةوة داهثنراوة بؤ تاقيکردنةوةي دةنگ بةکاريدةهثنا، ئامثرةکيش پثکهاتوة لة تاکة تةلثک کة 
هةردوو ســةري بة دوو سـتوون بةستراوة، پردثکيش لة نثوةنداية و بةگوثرةي ئةو دةنگةي کة 

  الوبةواليدا دةجووصثنرثت.بةم پثويستة
  
  
  



ASSAD KARADAGHI -311- MUSIC DICTIONARY 
 

  Monodia(I), Monodie(F,G), Monody(E)  مؤنؤديا،
يي لةگةصدابثت، Accompanimentدانراوثکي مؤزيکيية بة يةک هثصة ميلؤدي کة دةشــثت هاويار

دا بة سترانثکي تاکدةنگي{مؤنؤتؤن}دةناسرا Ballettiئةم شــثوة ميلؤديية لة وةدةرکةوتين باللثت
  سةيردةکرثت.Recitativeين ئثستامان وةک هونةرثکي گؤيندانةکة سـةردةما

  Monodrama(E)  مؤنؤدراما، ميلؤدرامايةکي يةک کةســيـية.
  Monograph(E)  کة ژينباري مؤزيکدانةراين تثداية. تثنووسثکي ئامادةکراو مؤنؤگراف،
  Monophonic, Monophony(E), Monofonisch(G)  مؤنؤفؤين،

  کة يةک هثصة ميلؤدي هةية، بؤ چةند دةنگ و ئامثرثک ئامادةکرابثت. دانراوةيةکي مؤزيکيية
  Monotone(E)  مؤنؤتؤن، تاکدةنگي.

  Montant(F), Ascending(E)  بةرزبوونةوة.
  Monter(E)  بةرزبثتةوة، داناين تةلةکان لةسةر ئامثرثک، کؤکي تةلةکان لةسةر ئامثرثک.

  Montez(F), Raise!(E)  بةرزيکةرةوة!
  Montre(F), Organ stop(E)  گن کة بة پثشي ئامثرةکةوة بةستراوة دانراوة.لوولةي ئؤر

  يةکي جياواز:ـPitchئةمانةيش چةند لوولةيةکن بة چةند پةردة
  .8ft. Pitchدياپازؤين پةردة هةشت فووت .1
 .16ft. pitchپةردة شـانزة فووت دةبص دياپازؤين .2
 .32ft. Pitchدةبص دةبص دياپازؤين پةردة سـيودوو فووت .3

  Morality(E), Vertu(F)  مؤراصيتيي، ذةوشتناسيي،
  Morality play(E)  شــانؤگةرييةکي ذةوشتــئامثز.

  Morbido(I), Gentle, Delicate(E)  نةرم و ناســک.
  Mordent(L), Biting(E)  التينيةوة يMordereمؤردثنت، گةسنت، تيکة، لة وشةي مؤرديثرث

  تثکةي تيکة خوديا To biteهةصثنجراوة کة بةماناي بـيگةزثت 
  ذازانةوةيةکي دوو شثوة لةخؤگرة،  . چةشنةبکات دثت

  ياخود  Upper mordent. تيکةي باآل 1
  .Inverted mordentتيکةي هةصگثذاو    
  ياخود lower morden تيکةي پايني.2

  ئينجا خوثندنةوةي نؤتةکة جارثکيتر. و Simple mordentتيکةي سـادة    
  Morendo(I), Sterbend(G), Diminishing in loudness(E)  بةرةو دةنگ کزي.

  Morendo a poco a poco(I)  کةم کةم بةرةو دةنگ کزي.
  Morendo lentamente(I)  بة هثواشي دةنگ کزکردن.

  Morendo subito(I)  کزکردين کتوپذ.
  Morente(I)  زؤر کزوالواز، مراندين دةنگ.

  Mormorando, Mormoroso, Mormorante(I), Murmuring(E)  زةمزةمة، دةنگي ژثرلثو.
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  Mosso, Movente(I), Motion(E), Motus(L)  جووصة، بزاض، بزاوت
  چةند جؤرث/يش لة بزاوت هةية:ـ

  بة هةنگاو هةنگاو دةبزوثت. ة وميلؤدييةکي تاککة Conjunct motionبزاويت يةکگرتوو .1
 پثچةوانة دةبزوثن.بة ئاذاستةي  ة ودوو ميلؤديکة  Contrary motionويت بةرابةربزا .2
 دةبزوثت. Leapبازدانبة  ةميلؤدييةکي تاککة Disjunct motionويت نايةکگرتووبزا .3
 Pitchلةسـةر هةمان پةردةVoiceدةنگثکتثيدا کة Oblique motionتةوخؤـويت ناذاسبزا .4

 و دةنگةکاين تر لة بةرزبوونةوة و دابةزيندا دةبن.دةمثنثتةوة 
و کة تثيدا دوو ميلؤدي دةبزوثت Direct parallel motionتةوخؤـويت ذاستةريبة بزا .5

 لةنثوانياندا وةک خؤي دةمثنثتةوة. Intervalميانة
کة دوو ميلؤدي لة هةمان ئاذاستةدا  Direct similar motionويت ذاستةوخؤوثکچوونة بزا .6

  دةبزوثن.
  
  

  Mosso meno(I)  جووصةي کةمتر.
  Mosso piú(I)  جووصةي خثراتر.

  Mostra(I), Direct(E)  ذاسـتةوخؤ.
  Motet, Motette(G), Motetus, Motettus(L), Motetto(I)  مؤتثت،

ي التينييةوة وةرگرياوة، دانراوثکي کؤذاصي ياخود پارچة مؤزيکثکي Motetusلة وشةي مؤتثتؤس
 زية کة بؤ دةنگةوارثک ياخود زياتر کراوة.1400کصثسةيي ســاآلين

  Motif(F), Motiv(G), Motive, Leitmotif(E), Motivo(I), Motus(L)  لة ذيشـة مؤتيض.
ي التينييةوة هةصثنجراوة کة بةماناي بزاض، جووصة دثت، وةک زاراوةيةکي Motusوشةي مؤتوس

  دةکات. Subjectمؤزيک کة هةر هةمان ماناي پثشووي هةية گوزارة لة چةمک و ناوةذؤکث بابةتثک
  
 

  يض، ذةزمة مؤتيض.ســث جؤريش مؤتيض هةية: کورتة مؤتيض، درثژة مؤت
  Moto misto(I), Mixed motion(E)  بزةويت تثکةآلو.

  Moto perpetuo(I), Continuous movement(E)  بزةويت بةردةوام.
  Moto precedente(I), The same speed as before(E)  هةمان خثرايي پثشوتر.

  Moto retto(I), Motus rectus(L), Similar motion(E)  هةمان بزةوت.
  Movement(E), Mouvement(F)  بةشــثکي ســةربةخؤ لة هونةرکارية گةورةکاين وةک وصة،جو

  کاندا دةبينرثتةوة.Concertoو کؤنســثرتؤ Symphonyو ســيمفؤين Sonataســـؤناتا
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  Mouth harp, Mouth organ, Harmonica(E)  هارپي دةم.
  .Halfway  mp., mfثنيوةذ کة دةبثتة mezzo forte و mezzo piano کورتکراوةي
  دا. Loudو بةرز Pianoلةنثوان نةرم

  M.S., m.s(I)  واتة دةسـتةچةپ لةسـةر ئامثري پيانؤ. Mano sinistraکورتکراوةية بؤ
  Muffle(E)  بة داناين پارچة کوتاصثک لةسةر ئامثرةکاين وةک تةپص و دةهؤص...هتد. کپاندين دةنگ،

 Muĥeyyer Kurd(Ar, Kr,Tr)  گاي کوردة کةلثذشتةيةکي سـةر بة دةســ کورد. موحةييةر
  پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي کورد لةسةر 

  پلةتؤين دووگا، ذةگةزي بةيات 
  لةسةر پلةتؤين حوســثين.

  
  Multibar-rest(E), Pausa multipla(I), Pause multiple(F)  وچاين فرةباذ،

  
  

  Multi-rests(E)  بؤ بدرثت.دا بن و بة ژماريةک ئاماژةي restثک لة يةک پشووbarچةند باذ
  
  

  Musette(I), Musette(F)  کة ژثرةوةي Bagpipeموسـثتة، جؤرثکة لة ئامثري مةشکةناي
  دوو لوولکي بچووکي پثوة بةستراوة.

  Music(E), Mousikê(Gr) Musica(I,L), Musik(G), Musique(F), Axshem(Kr)  مؤزيک.
بؤ ماوةي حةوت Zeus رةي خواوةندان زيؤسمثژووي دثرين باستاين يؤنان دةيگثذثتةوة کة گةو

دةبثت. بةرهةمي ئةو حةوت ذؤژةي Mnemosyne (Memory) ذؤژ هاوسةري خواوةندي ياد
لة خؤشي  دةبثت.}دثت ئيلهام{بةماناي ســرؤ:Museهاوسةرييةيان حةوت پةري/ي بة نازناوي مؤس

پؤللؤ{خواوةندي مؤزيک و لةدايکبووين ئةو حةوت پةري/ية سـةماوةندثکي زؤر خؤش بة ذابةري ئا
 Helicon mountهةزار پث/ي ترؤپکي هثليکؤن5هارمؤين}ي کؤذي زيؤس لةسـةر بةرزايي 

هةزار پث لة ئاسيت دةرياوة بةرزة}. لةو ئاپؤرةي 8سـازدةکرثت{ترؤپکي ناوبراو نزيکةي 
سـةماوةندةدا ناوي ئةو حةوت پةري/يانة دةنرثت و هةر يةکةيشيان ســرؤي کارثکي پث 

  ةسـپثردرثت، هةر حةوت دانةيش کة ئةمانةن لةژثر سـاية و چاودثري خواوةند ئاپؤللؤ/دا دةبن:ـ د
، Acheloisئاخثلؤيس، Heptapora، هثپتاپؤراAsopo، ئاسـؤپؤTritone، ترثتؤنNeiloنثيلؤ

  .Rhodia، ذهؤدياTipoploتيپؤپلؤ
ةوةية کة ئةو تؤمارکراوة و ئاماژةي پثدراوة ئ Renaissanceةي کة لة هةگبةي هؤريزاندابةآلم ئةو
  ئةمانةن:ـ  ، ئةوانيش لة نؤ دانةانة بريتنيخواوةند

، سـرؤبةخشي داستاننووسـيين پاصةوانان و جةوامثران، بة تابلؤ Calliope. خواوةند کاليؤپــث1
  ســيمبؤصــکراوة. Writing tabletنووسراوثک
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  سـيمبؤصـکراوة.Scroll، ســرؤبةخشي مثژوو، بة تؤمارClio. خواوةند کليؤ2
  سـيمبؤصـکراوة. Lyre، سـرؤبةخشي ئةضني، بة ئامثري لرياErato. خواوةند ئثراتؤ3
  ســيمبؤصکراوة. Flute، سرؤبةخشي هؤزاين ستران، بة ئامثري فلووتEuterpe. خواوةند يوتثرپـث4
 Tragic، بة تراژيديا ماسکTragedy، سـرؤبةخشي تراژيدياMelpomeneخواوةند مثلپؤمينـث. 5

mask .سـيمبؤصکراوة  
، ســرؤبةخشي هونةري وثژةي Polyhymni or Polymnia. خواوةند پؤليـهامينيا ياخود پؤليمنيا6

  ســيمبؤصــکراوة.Pensive look بة سـةيرکردنثکي تثذاماو ،Sacred poetryئاييين
ســرؤبةخشي هونةري ســةما، بة سـةما لةگةص ئامثري ، Terpsichore. خواوةند تثرپســيکؤرث7

  سـيمبؤصکراوة. Dancing with lyre لري/دا
 Comic maskکؤمثديا ماسک ، سـرؤبةخشي هونةري کؤمثديا، بة Thalia}لياثا. خواوةند ساليا{8

  سـيمبؤصکراوة.

 بة گؤي ئاســمان، Astronomyسـرؤبةخشي هونةري سـتثرناســيي ،Urania. خواوةند ئؤرانيا9

Celestial globe ــکراوة.صيمبؤــس  
چةپةوة بؤ ذاست  ئاوازي سةرزارة، دةنووسرثت و دةبثژرثت و دةبيسترثت، لة زوانثکي بةمؤزيک....

لةسةر پثنج تةريب هثصي چوار ميانةي سةرةکي دةنگي لةسةر دةنؤتثنرثت. پيتةکاين بريتني لة:ـ 
   .Hياخود B، ســي/A، ال/Sloؤص/ـ، سFa،/ فا/E، مي/D، ذث/Cدؤ/

  .دادةنرثنيةکان.......و چةشـن لة شـثووگة دةنگييةکان و ئامثراص چةندين جؤر بةهؤي ئةم پيتانةوة 
  بةگشيت هونةري مؤزيک.... لةسـةر چوار پايةي سـةرةکي بةندة:ـ

ياخود بصثني ذيتم کة لة ژياين ذؤژنةدا دةبيسترثت وةک بذگةکاين وشة، سةما و Rhythm. ذةزم1
هةموو ئةو بزاضانةي لة ســروشيت دةوروبةردا ذوودةدات واتة لة ذثگةيةکي فذيين باصندةکان و 

ســروشـتيةوة بثت. ذةزم بريتية لة هةصثنجاندن و شـــةپؤالندين ئاوازثک بةگوثرةي ئةو 
ة پثکهاتةي کة تايبةتة بؤي، ئيتر ئةو هةنکة تيژ بثت يان گذ، بةهثز بثت Accentuationهةنک

پةيوةندة بة جووصة...ئةوةندةيش هزرثکي ميلؤدي و هاوياري ئةندثشةيية  ياخود الواز. چةندة ذةزم
  کة بة بريؤکةيةک هةسيت پثدةکرثت و پاشان دةذدةبذدرثت. 

کة پثيشيدةوترثت کثش، گوزارة لة ذثکخستين دةنگة مؤزيکيةکان دةکات بؤ  ذةزم لة مؤزيکدا
دا Staffکةريت لة سةرةتاي هثآلسؤ يةکةکاتية يةکسانةکان لة ذستةيةکي مؤزيکدا کة بة هثمايةکي

بريتية Numerator....وةهةروةها.مشارةي سةرة8/5و  4/3و  4/2دادةنرثت، بؤ منوونة دةوترثت 
بريتية لة يةکةي Denominatorلة وردکردنةوةي کاتةکان لة يةکةکاتـثکي گةورةدا و مشارةي ژثرة

}و چةجنارةي چوار گاض لة کايت گةورة و يةکسانيشة بة چوار بةشةکات{چوار هةنگاو:گاض
  ثکدا.Measureمازؤر

ياخود ئاواز...بريتية لةو دةزووة هةســتيارةي کة پارچة مؤزيکيةکان بةيةکةوة Melodyميلؤدي 2.
گرثدةدات و مانا و يةکانگريييةکي تةواوي پثدةبةخشـثت، ئةمةيش وةنةبثت لة ذثگةيةکي 

  جراوي ژانثکي ذؤحــي/ية.سـروشـتيةوة وةدةربکةوثت بةصکو ئافرثنراو و هةصثن
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...هةصثنجراو و بةرةبةرة ذةنگذثژراوي بريي مؤزيکارة نةوةک ســروشـت. Harmony. هارمؤنــي3
ئةم زاراوةية بة مؤزيکي هاوئاهةنگي ذاضةدةکرثت کة گوزارة لة ژةنني ياخود وثژةين دوو دةنگ 

  ياخود زياتر دةکات لة يةک کاتدا کة بة گوث هؤگر و ئاشـنابثت. 
، دةنگذةنگي...وةک ذؤصــي گرنگي ماددةي ذةنگ واية Temperament. ذةنگ{مؤرگ}ي دةنگ4

کة لة نيگارکثشيدا دةيگثذثت. اليةنثکي زؤر گرنگ و هةســتگرية لة هونةري مؤزيکدا کة تثـيدا 
 The، ئاســيت هةسـت بة گوزارةThe level of musical taste ئاسيت هةست بة چثژي مؤزيک

level of expression  منايان دةکات کة پثکةوة دةدرثت بةگوثي بيسةردا و هةسيت دةهاژثنثت. لة
سـةروو ئةمانةيشةوة ئاســتثکي تر مؤزيک هةية کة تةنيا لة خودي تؤنة مؤزيکيةکان و شـثوازي 
هاوکاريکردن لةگةصياندا هةصدةقوصثت کة دةکرثت بة تةواوکةري ئةو ئاســتة مؤزيکانةي پثشـوو 

ئةمةيان هةموو کةسـثک ناتوانثت پةي پثــببات تةنيا ئةوانة نةبثت کة بةهرةيةکي باآلي دابنرثت. 
  خوداييان تياداية.

  Music drama, Opera(E)  مؤزيک دراما، ئؤپثرا، مؤزيکثک کة بؤ درامايةک پـثکهثنرابثت.
  Music theory(E)  مؤزيک تيؤري، دميانةي مؤزيک.

  Musical bow(E)  دروسـتکراوي تاک ژث/ييئامثرثکي لة تةختة  مؤزيکاص کةوان،
ســةردةمة هةرة دثرينةکاين مرؤضة کة تاکو ئثستايش لةنثو هةندثک گةالندا وةک ئامثرثکي ميللي 
بةکاردةهثنرثت. دةشثت هةر ئةم ئامثرة بووبثت کة گؤذانکاري تياداکرابـثت و شثوةي ئامثري وةک 

  کةمانچة و ذةبابةي لثکةوتبثتةوة.
  Musical box(E)  س، ئامثرثکي ذةزمي ميکانيکية کة دواسةتةي هةژدةم داهثنرا.مؤزيکاص بؤک

  Musical comedy(E)  مؤزيکاص کؤمثدي، نواندنثکي کؤمثديية بة هاوياري مؤزيک.
 Musicalement(F), Musically(E)  مؤزيکاصي، مؤزيکايي.

  Musical glasses(E)  مؤزيکاصة شووشةکان، مةبةست لةو جامة شـووشانةية کة پذ دةکرثن
  لة ئاو ياخود مل پاشان بة لثدانيان دةنگيان لثوة دةردةچثت.

  Musical intervals(E)  گوزارةي Centپثوانةي سةنتUnitميانة مؤزيکاييةکان، بةزؤري بة يةکة
  يةکPitchلثدةکرثت، يةکةي پةردة

  يةکسان کة لةسةر بناخةي تثمپةرد ئؤکتاضي
Equal tempered octave .دانراوة  

  يةکسانة  کيشSemitoneهةر نيوةتؤنثک
  . بةو پثــية ئؤکتاضثک يةکسانة 100Centsبة 
  ...وة هةروةها1200Centsبة 
  

  Musicology(E)  مؤزيکزانيي، زانسيت هونةري مؤزيک.
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  Musical periods, Musical eras(E)  مةبةســـت لة مؤزيک چةرخة چةرخةمؤزيکيةکان.
  ةکانيان تاذادةيةک بةم چةشــنةي خوارةوة دياريکراوة:ـمثژووييةکاين خؤراواية کة چةرخ

  ز.پ.-Prehistoric/Ancient........500چةرخي بةرلة مثژوو .1
 ز.Medieval......................500-1450چةرخي ناوةذاست .2
 ز.Renaissance.....1450-1600چةرخي هؤرثزان، نوثگةريي .3
 ز.Baroque..........................1600-1750چةرخي باذؤک .4
 ز.Classic.........................1750-1820چةرخي کالسيک .5
 ز.Romantic.....................1820-1910چةرخي ذؤمانتيک .6
 ز.      -Twentieth century.............1900چةرخي بيستةم .7
  ز.       -Modern..........................1945چةرخي مؤدثرن .8

  Musical saw(E)  بريتية لة هةذة{مشار}ثک هةذة، ئامثرثکي مؤزيکية مؤزيکي مشار، مؤزيکي
  کة کةواين کةمانچةي بةسـةريا دةخشثنرثت و دةنگةکاين لثوةدةردةچثت.

  Musical switch(E)  سويچ مؤزيک، ميلؤديةک کة چةند تؤنثکي سـروشيت لثوة دةردةچثت.
  Musica parlante(I), Recitative(E)  ذثسيتاتيض، مؤزيک گثذانةوة.

  Musica reservata(I), Serious music(E)  مؤزيکي گرنگ و بةبايةخ،
  چةشنة مؤزيکثکي دوايني سـاصةکاين سـةتةي شـانزةم و سـةرةتاکاين سـةتةي هةضدةمة.

  Musician(E,F), Musicista(I)  مؤزيکژةن، مؤزيشةن.
  Music signs, Musical symbols(E)  سـيمبؤصة مؤزيکيةکان.

  Music theatre, Music theater(E)  ؤ.مؤزيکي شان
  Musipedia, Music encyclopedia(E)  ئينساکلؤپثدياي مؤزيک.

  Musique de film(F), Film music(E)  مؤزيکي فليم.
  Musique sacrée(F), Sacred music(E)  مؤزيکي ئاييين، مؤزيکثکي سـپةنتا.

  Key.  Muta(I),Change(E)ذيين کليليانتؤن گؤذيين ئامثرة دةهؤصيةکان ياخود هةواييةکان بة گؤ
  Mutation(E), Mutazione(I)  بؤ منوونة:ـ گواستنةوة لة هثکساکؤردثکةوة بؤ يةکثکيتر،

  .Cلة هثکساکؤرد لةسـةر دؤ/ Dدةشثت ببثتة ذث/ Gلة هثکســاکؤرد لةســةر سـؤص/ Dتؤين ذث/
  Damp  Mute(E), Sordino(I), Sourdine(F), Dämpfer(G) بذوانة/

 Muste´ar(Ar, Kr, Tr)  ةر بة دةســگاي ســثگاية،ــلقثکي س وستةعار.م
پلةتؤين ســثگا،  ي لةسةرييانـذةگةزي موستةعاري س سکثصي بةرزبوونةوةي لةمانة پثکهاتووة:ـ

ي پاش گؤذيين پلةتؤين حيجاز بة ـکثصي هاتنةخوارةوةيشسـذةگةزي نةهاوةند لةسةر پلةتؤين نةوا.
ةجةم لةسةر ئذةگةزي  ـثين،ةر پلةتؤين حوسـذةگةزي کورد لةس :ـلة پثکاتووة چوارگا لةم ذةگةزانة

  ثگاي ـذةگةزي س، پلةتؤين چوارگا
  ةر پلةتؤين ســثگا.ــي لةسييانـس
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  Muxalif((Ar,Fa,Kr,Tr)  دةســگاي موخاليف.
  اف و خؤش ذوبثـبة فلســث نامةوث مةحبوبةية دص س

  و جاود بث فيداي ئةو دولبةرةم من حيلةباز و توند
  کةمايل، بةدةنگي: عةلـي مةردان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Muye(Fa,Kr),Maye(Ar)  ياخود ماية يةوودةســگازاي م
وشةکة لة مووگة/وة هاتبثت کة چةشنة سـروودثکة لةکايت سـرؤتةپةرسـتنثکي  دةشثت ذةچةصةکي

ثت بة گةورةپرياين زارةشتيي کة زؤر تايبةتدا دةبثژرثت، هةر ئةم جؤرة سـروودةيش تايبةت بووب
ّعپثيانوتراوة موگان. وشةکة بةماناي زارين و نزاوپاذانةوة دثت کة بة زواين عارةيب ماناي   تَضر

ئةم وشةية دةماودةم زارگؤذکثي بةسـةردا هاتووة تاکو بؤتة موية، هةروةک زؤر لة  ةبةخشثت.د
دةگؤذدرثت وةک دةصثن کاوراگة  وشةي تري کوردميان کة بةگوثرةي ناوچة چؤنيةيت گؤکردين

  هاتگة لةکاتثکدا لة ناو.چةيةکيــتر دةصثن کابراکة هاتية ياخود هاتووة.
ئامثزة، لةنثو کورداندا باوة کة دةصثن مووية و شـادي واتة وية...ئاوازثکي دصتةنگني و چةمةرمو

  شيوةن و شـآيي{بةتايبةيت لة ناوچةکاين لوذستان و ئيالم، کرماشان و سـنة}.
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ئةو خؤشخوانةي بة مووية سـؤز لثبةرزبثتةوة پثيدةوترثت موويةخوان، موويةخوثن، موويةچذ، 
  موويةگر. سـةفةديين ورمثيي بة ناوي ماية بة يةکثک لة شـةش ئاوازةکاين ناويـربدووة.

لة:ـ ذاسـت لةسـةر پلةتؤين دؤ، نةهاوةند  ئةم هةواية لثذشتةيةکي دةســگاي ذاســتة، پثکهاتووة
  سـةر پلةتؤين سـؤص.لة
 

  Mystic Chord, Synthetic chord(E)  ناديارة کؤرد، کؤردي ئافرثنراو، پثکهاتووة لة
 Alexanderزجنريةيةک لة هثکساکؤرد، ئةم کؤردة لةاليةن مؤزيکزان ئةلثکساندةر سکريابني

Scriabin(1872-1915)  وة داهثنرا و بريتني لة:ـ  
  ، Augmented fourth. زثدةچوارةم1
 ،.Diminished fourth.گةستووي چوارةم2
  .Augmented fourth. زثدةچوارةم3
  …C, F#, Bb, E, A, D.      وةک لةم منوونةيةدا:ـPerfect fourth. دووان لة چوارةمي تةواو4
  
  
 
 
 
 
  
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------ 
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N  
  
 
 

 ئةگةر يةکثک چثژ لة مؤزيک وةرنةگرثت......چؤن دةوثرثت بصثت مرؤضـم؟؟ 
 ئانا بؤصني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 Nabimba, Deagen marimbaphone (E) دةچثت.Xylophoneيمبا، بة ئامثري زايلةفؤنـناب

  ز.1936ئامثرثکي ئامريکايي ســازکردةية لة نزيک ســاآلين
  Nacaire(F), Nacara(I), Nakeres, Kettledrum(E)  جؤرة تةپصثکي ئامثرثکي ذةزمية، نةقاذة،

رجار بة جووت تةپصي زؤکاسـة مادةنية بة چةند قةوارةيةکي جياجيا، دةنگثکي زبري زوآلصي هةية، 
بةکاردةهثنرثت، يةکثکيان بچووک بة دةنگي زيل و ئةويتريان گةورة بة دةنگي بةم. وةک 

و بؤنة و ئاهةنگ و ميهرةگانة گةورة و ميللييةکاندا چ بة پيادة و چ  ئارتةشي دابونةريتثک لة مانؤري
و بةخاکسپاردن بةذثکرا، ئةسپ سواري. دةصثن گواية کاتثک تةرمي سوصتان سةآلحةدين ئةيويب بةرة

  نزيکةي هةشـت دةستة لة نةقاذژةنان و هةشت دةسـتة لة هؤسـيان پثشـةنگي کةژاوةي بوون.
  Nacchare, Naccare(I), Castanets(E), Qaşqe(Kr)  کةستانثت، قاشقة، ئامثرثکي ذةزمية.

  Nach(G), After(E), Après(F), Dopo(I)  پاشان، بةدوايدا.
  Nachahmung(G), Imitation(E), Simili(F)  السايي.

  Nachbarton(G), Neighbouring tone(E)  هاوســث نؤتة.
  Nachhall(G), Echo(E)  ئثکؤ، دةنگدانةوة.

  Nachtmusik(G), Serenade(E)  شــةوگارة مؤزيک.
  Nachschlag(G), After beat, After note(E)  پاش لثدة، پاش نؤتة،

نؤتةي زثدة خبرثتة پاش نؤتة ســةرةکيةکة، ئةم ک پثکبهثنثت، يةTrillدوو نؤتة پثکةوة کة تريللة
  چةشين نووسـينة دةگةذثتةوة 

  م.17ةم و 16بؤ سـةتةکاين/
  Nachspiel(G), Postlude(E)  بةشـي کؤتايي پارچة مؤزيکثک، بةشــةپاشکؤ.

  Nach und Nach(G), Bit by bit(E)  تيکة بة تيکة.

  Nach wie vor(G), As before(E)  وةک پثشـتر.
  Nahe(G), Near(E), Proche(F)  نزيک.

  Name of octaves(E)  .ناوي ئؤکتاضةکان
  Narrate(E)  گثذانةوة، داســتان.

  Narrator(E)  گثذةر، داســتاخنوان.
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  Naso, Nasetto(I), Tip of a bow(E)  ســةري کةوان.
  National Anthem(E)  ســـروودي نةتةوةيي.

  Flat.  Natural(E), Naturale(I)بثت و نة پانؤکSharpتيژ سـروشيت، ســادةيي، تؤنثک نة
 Natural sign(E), Bequardo(I), Béquarre(F) .سروشتة هثما کة لة پثش نؤتةدا دادةنرثت

  Natural harmony series(E)  هارمؤين زجنرية.ســروشتة
ة ژثي لةرينةوةي ژثي بةستراو لة هةر دووســةر بةجؤرثک کة دةبثت فريکوثنســي دةنگ

بثت و فريکوثنسي نؤتةکاين زجنرية هارمؤين دةنگةکانيـتر بةدوايدا يةکسان بثت بة 100Hzسةرةکي
100*n لةکاتيکدا هيمايn ژمارةي تةواوکةرInteger  2,3,4,5واتة…..  

  Common chord.  Natural harmony(E)سروشتة هارمؤين، هارمؤين سـيانيي، کؤردي باو
  Natural hexachord(E)  ســروشتة شةشــکؤرد.

  
  Natural horn(E)  ئامثري هؤذين ســادة، هؤذين ذاوشـکار.

  Natural keys(E)  کليلة سـروشـتيةکان، وةک لةم منوونةيةدا:ـ
  
  

  Naturalmente(I), Naturally(E)  سـروشتيانة، ســادةييانة.
  ,Natural minor scale, Ancient minor scale(E)  سـکثصي سـروشـتة ماينةر.

Scala minore naturale(I)  

  
  Natural modulation(E)  سروشتة مؤديولثن، گواستنةوة لة کليلثکةوة بؤ کليلةکاين نزيک بةخؤي.

  hole.  Natural trumpet(E)لةسةر کونةکاين Valveئامثري تذومپثيت ســروشيت بث دةمةوانة
  Flat.  Natural scale(E)و پانؤک Sharpتيژ سـروشتة سـکثص، سکثصي بث

  Nay, Ney(Kr)   ناي، نةي، شـمشـاص.
 Naz(Ar,Ar,Tr)  سکثصي پثکهاتووة لة لثذشتةيةکي ســةر بة دةســگاي ذاستة کة ناز.

 ذةگةزثکي سةرةکي ذاست لةسةر پلةتؤين ذاست، ذةگةزثکي الوةکي حيجاز لةسةر پلةتؤين چوارگا.
 
 
  
  

  Neapolitan chord(E)  اليا،نيپؤصيتان، وشةکة دةگةذثتةوة بؤ ناوي شاري ناپؤصي/ئيت کؤردي
  پثکدةهثنرثت.Tonicي کليلي پايةتؤنflatکؤردثکة کة لةســةر دووةم پلةي پانؤک

  Neapolitan mandoline(E)  ماندؤليين نيـپؤصيتان.
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  Neapolitan major scale(E), Scala maggiore napoletana(I)  سـکثصي مثجةر نيـپؤليتان.
  
  

  Neapolitan minor scale(E), Scala minore napoletana(I)  سکثصي مينؤر نيـپؤصيتان.
  
  

  Neapolitan sixth(E)  کة پثدةوترثت يشيAltered chordکؤردي لةبري نيـپؤليتان شـةشةم،
، دووةم flatيکي پانؤکSupertoincبريتية لة يةکةم هةصگثذاوةي کؤردي مثجةر لةسةر سةرپايةتؤن

ةهثنرثت، زياتر بةکارهثنانيشي بؤ گةيشتنة بة کؤردي پلةي سکثصةکاين مثجةر و ماينةر بةکارد
لة دووةم هةصگثذانةوةدا. تؤين پانؤک Tonic chordياخود کؤردي پايةتؤنDominant chordزاص
  دا.Cدةبثتة سوپةر پايةتؤن لة کليلي دؤ/ Dذث/

  
  
  
  
  
  

  Neben(G), Near, At the side of(E)  نزيک، لة تةنيشيت.
 Nebendominante(G), Secondary dominant, Applied dominant(E)  زاصي پثکار.

زاصي دواتايي، بريتية لة جؤرة کؤردثک کة لة مؤزيکي هارمؤنيدا بةکاردةهثنرثت. ئةم زاراوية زياتر 
، پثنجةمي تةواو Major 3rdبؤ فرؤزةکردين کؤردثکي حةوتةمي زاص{بؤ منوونة مثجةري ســثيةم

perfect 5th ماينةري حةوتةم ،minor 7th{کة زاصثکي باو نية بؤ کليلة سـروشتيةکان.  بةکاردثت
ئةم جؤرة بةزؤري وةک بةشــثک لة هاومؤنيةکي داينةميک کاريپثدةکرثت و بةشثوةيةکي ئاسايي بة 

بةرةو کؤردثک دةجووصثت، دةيشکرثت لةســةر هةر پلةيةک 4th higherذةگثکي چوارةمي بةرزتر
  ســکثصدا هةبثت.

 
  

  Nebenlinien(G),Leger lines(E)  ان.هثصة البةالييةک
  Neben noten(G), Auxiliary notes(E)  نؤتة البةالييةکان{ياريدةرةکان}.

  Nebst(G), Together with(E)  پثکةوة لةگةص.
  Neck, Fretbord(E)  لة ئامثرة ژثدارةکاندا مل، دةسک، ئةو پارچة درثژة ذووپانةي کة
   لةسـةر دادنرثت.ژث/يةکاين بةسـةردا دةذوات و پةجنةکاين

  Negligénte(F), Negligente(I), Negligently, Careless(E)  بثبايةخ، ئاسـتنکراو.
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  Nehawend(Ar, Fa,Kr,Tr), Nawend(Kr)  ناوةنـــدنةهاوةند، 
بةماناي ناوةذاســت دثت، ناوچةيةکي هؤزي لةک/لوذنشـــينة و  وشـــةيةکي دثريين کورديية
بة هؤزي لةک  و دةضةرة تا ئثستايش هةر خؤيانةدان/ةوة. خةصکي ئةکةوتؤتة باشووري شاري هةم

  دادةنثن. ئثستا شارثکة سـةربة ئوستاين هةمةدان/وآلتـي ئثرانة.
يةکثکةبووة لة ئاوازةکاين سةردةمي ناوةند لة دةسگا سةرةکيةکاين مؤزيکي خؤرةآليت/ية،  دةسـگاي

ة، دةصثن گواية جاروبار لة بؤ بةرزکردنةوةي ســاســانيةکان، نةوايةکي شــاديبةخش و ورووژثنةر
گياين جةنگاوةريي و هاندان بؤ چوون بةرةو کارزاري جةنگ سـروودي لةسةر هةصبةسترابثت. 
دوورنية کة وةک ســروودثکي بةجؤش و هاندةر بؤ هةصمةت و پةالماردان وترابثت کاتثک کة 

وان لةشکري ئيسـالم و يةزدگوردي نثةخت لةــدا دواجةنگثکي سشــي زاييني642اصيــسلةنزيک 
بوو  هةر پةلةپذوزثيةک انيةکاندا هةصگريســا. يةزگةرد بةــاســدةسةآلتداري س دواسـثيةم کيسراي 

ي بةآلم کار لة کار ةکةلةشکرثکي ناذثکوپثکي لةخؤ گردکردةوة بؤ وةدةستهثنانةوةي تةختوتاراج
وةدا ذابگرثت کة هةصگري پةيامثکي نوثي پذ لة ترازابوو، نةيتواين خؤي لةبةر شاآلوي ئةو هثزةهاتو

ـةختـتر کارزاري م لة هةموويان سماري يةکترياندا، بةآل. ئةم دوو هثزة لةچةند اليةکةوة پةالئيمان
  هات.  کيسرارد تثکشکاندين لةشکري يةزگو د بوو. کؤتايي جةنگ بة تةواونةهاوةن

  
  
  
  
  
  
  

گوزارة لة ثنانةوةي ناوي نةهاوةندة کة دةشثت وةبريه...هةرةکورتة گثذانةوةية مةبةست لةم
  ئةو ذةگةزانةي سکثصي ئةم دةسگايةيان پثکهثناوة ئةمانةن:ـ .ئاوازثکي جؤشةند و بة هةصمةت بکات

.a                                     لة سکثصي بةرزبوونةوةدا:ـbلة سکثصي هاتنةخوارةوةدا:ـ .  
  . ذةگةزي کورد لةسةر پايةتؤين نةوا.1ذاست.                . ذةگةزي نةهاوةند لةسةر پلةتؤين1
  . ذةگةزي نةهاوةند لةسةر پلةتؤين چوارگا.2  . ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين نةوا.2
 . ذةگةزي کورد لةسةر پلةتؤين دووگا.3 . گرث نثکرثز لةسةر پلةتؤين چوارگا.                    3

  . ذةگةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين کورد.4                                                                           
 Harmonic minor scaleســکثصي دةسگاي نةهاوةند لة بةرزبوونةوةدا بةرابةر هارومؤنيک ماينةرة

 .Natural minor scaleلة مؤزيکي خؤراوادا، لة هاتنةخوارةوةيشدا بةرابةر ســروشتة ماينةر
  لقانةي کة سةر بةم دةســگايةن بريتني لة:ـ نةهاوةندي کورد، فةرةحفةزا.... .ئةو 

  بةنوري بادةي کةشفي زوصمةيت تةقوا نةکةم چيبکةم
  مةحوي، بةدةنگي:عةيل مةردان               بةشـةمعثکي وةها چاري شةوثکي وةها نةکةم چيبکةم             
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  Nehawendi Kurd(Ar), Nawendi kurd(Kr)  لثذشتةيةکي سةر نةهاوةندي کورد.
  بة دةســگاي نةهاوةندة. سکثصي هاتنةخوارةوةي ذةگةزي سـثيةمي دةســگاي کوردة. 

  
  
  

 Neheft(Ar,Fa,Kr) نةهةفت
ي فةهلةوييةوة هاتووة و بةرةبةرة بؤتة نةهةفت کة ماناي Niheftanذةچةصةکي وشةکة لة نيهةفتةن

پؤشــني دةبةخشثت. دةشثت ئةم وشةية وثکچوونثکي نزيکي شــاردنةوة، مةســتوور، حةشــاردان، 
لةگةص نةخةوت ياخود نةخةفت/دا هةبثت کة بةماناي نةخةوتوو دثت. کةسثک کة هةميشة بثخةو و 
بثدار بثت، کةسثک کة بة خةصوةت و گؤشةگريي دوور لة چاوي خةصک و ئاوةداين، لة گوجنثکي 

ثتة ذازونياز، نزاوپاذانةوة. بةدةميشـيةوة کزةنةوايةکي قةناعةت و پةناييدا خؤي حةشاربدات و بکةو
پذســؤز و هانا دصگري بؤ باري پةروةردگار بةرثت بةصکو بةگةورةيي خؤي ئاوذثکي بةزةيي لثبداتةوة 

  و بيخاتة ذيزي ياران و خؤشةويستاين خؤيةوة.
چثت کة هةر لة لة هةصسةنگاندن و هةستثکي مؤزيکيةوة گوث بؤ سروشيت ئاوازةکة شلبکةين پثدة

سةردةمثکي دثريندا بؤن و ذةنگثکي ذؤحاين لةخؤگرتبثت، بةآلم گؤذانکاري ژيان واي لة سروشيت 
  ئاوازةکة کردبثت کة بشثت بؤئةوةي لة نثوةندي شـةيدايي و ئةضينيشدا ذةنگي خؤي دياربکات.

پثکهاتووة لة:ـ  لةذووي هونةرييةوة لثذشتةيةکي سةر بة دةســگاي بةياتة، سکثصي بةرزبوونةوةي
ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين عةشريان، ذةگةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين دووگا. هاتنةخوارةوةيشي 
پثکهاتووةلة:ـ ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين دووگا، ذةگةزي ذاست لةسةر پلةتؤين ذاست، ذةگةزي 

  سـياين ســثگا لةسةر پلةتؤين ئاراک{عوراق}.
  
  
 
  

  Neiderstrich(G), Down-bow(E)  کةوان هثنانةخوارةوة.
  Neighbouring notes(E)  هارمؤنيةکان{تؤنةکان}کة هةمان تؤين کؤرد-نؤتة هاوسثکان، نؤتة نا

  ياخود نيوةتؤن.Whole noteبةجثدةهثصن ياخود دةگةذثنةوة سـةري بة تؤنثکي تةواو
  Nejamais(F), Never(E)  هةرگيز.

 Nekriz, Nékréz(Ar,Fa,Kr,Tr)  /فارسي ية،/ ي کوردي ريزو  نثک ثز، وشةلثکدراوينثکذ
، ذثز{بةفارسي}ياخود ذثز،ذثژ{بة کوردي وةک لة گةآلريزبةماناي باشوخؤش دثت و  نثک

  . Abundanceبةيةکتري دةگؤذنةوة}واتة ذثژةن ژو  زذثژةن....بةديدةکرثن کة جاروبار پييت 
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دةروون بگةيـثنثت. هةندثک لة  کؤي وشةکة ماناي ذثژةنثک لة ئاوازي باشـبيسـت و خؤش بة دص و
دثت، بةآلم لة  ذامةکةذووي زوانةوانيةکة بةوة لثکيدةدةنةوة کة وشةيةکي فارسي/ية و بة ماناي 

  بةديبکرثت. الثکدانةوةيةکي ذؤمانسي ئةوتؤي تثد ذووي هونةرييةوة لةوةناکات هيچ
 نثکذثزثکهاتووة لة:ـ گذث ي پبةرزبوونةوة يسکثص ،دةســگاي حيجازة....لثذشتةيةکي سةربة نثکذثز

لةسةر پلةتؤين ذاست، ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين نةوا. هاتنة خوارةوةيشي پثکهاتووة لة:ـ 
  ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين دووگا و دووةميشيان ذةگةزي سةبا زةمزةم لةسةر پلةتؤين حيجاز.

  
  
  
 

  Neo, New(E), Neue, Neues(G)  نوث.
  Nacaire.  Neqare(Fa, Kr), Double drum(E)بذوانة/ جووت تةپصة. ئامثرثکي ذةزمي نةقاذة.
 New Asar(Ar,Fa,Kr,Tr)  ياخود ئةسـةري دوور. ةر.ـار. نةوئةسـنةوئاس
نةوئاســار{نثکرثز}لةسـةر  گرثلة:ـ  بةرزبوونةوةي پثکهاتووة سـةرةکيية...سـکثصي ةکيگايدةسـ

ةوا. سـکثصي هاتنةخوارةوةيشي پثکهاتووة لة پلةتؤين ذاسـت، ذةگةزي حيجاز لةسـةر پلةتؤين ن
  ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين دووگا.

  
  
  
  
  
  

  Nerveux(F) Nervous(E), Agité(F), Nervoso(I)  تووذة.
  Nervosissima(I), Very nervous(E)  زؤر تووذة.
  Net, Nette, Netto, Netta(I), Neat, Clear(E)  نثت، ذوون.

  Nettement(F), Nettemente(I), Clearly(E)  بةذووين ئاشکرا.
  Neuma(Gr), Sign(E), Signe(F), Simbolo(I)  هثما، ســيمبؤص.نيوما، 

وشـةيةکي يؤناين سـةتةکاين ناوةذاسـتة کة وةک زاراوةيةکي مؤزيکي بة التينکراو بةکاردةهثنرا 
  اوازة.زؤر جي بةآلم لةگةص هثما مؤزيکيةکاين سـةردةمي نوثدا چ لة مانا و چ ذواصةتدا

  ي کة ئاماژةي پثدراوة:ـالتينييانةئةمانةي خوارةوةيش ذوونکردنةوةيکة سةبارةت بةو زاراوانة 
  .Single noteو بريتية لة تاکة نؤتةيةک Rodواتة گؤچان Virgaضريگا *
  دثت. Little strokeبة ماناي ترپؤکة Tractulus.تراکتؤصؤس*
  دث، بريتية لة تاک نؤتةيةک.dotياخود خاص Pointبةماناي پنت Punctumپونکتؤم *
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  دثت، بريتية لة چةند کؤمةصة جووت نؤتةيةک.Footبةماناي پا Pes,Podatusپؤداتؤس پثس.*
  دثت، بريتية لة کؤمةصة جووت نؤتةيةک.Bendبة ماناي کؤم ياخود چةميو Clivisکليضيـس *
دثت، بريتية Twistدانوة هاتووة، بة ماناي باTorquereلة پةيضي تؤذکوثرة Torculusتؤذکؤصؤس *

  لة کؤمةصة ســث نؤتةيةک لة ذةوشي شـةپؤل.
لةســةر  Extentوة هاتووة، بة ماناي کشـانPorrigreلة پةيضي پؤذيگثرةPorrectusپؤذثکتؤس *

  هثصةکةي دثت، بريتية لة کؤمةصة ســث نؤتةيةک. 
  دثت.Stairنةوة هاتووة، بة ماناي پليکاClimaxلة پةيضـي کليماکــسClimacusکليماکؤس*
  دثت. Riseوة هاتووة، بة ماناي بةرزبوونةوةScandereلة سکاندثرةScandicusسـکانديکؤس *
  دثت.Jumpوة هاتووة، بة ماناي بازدانSalireلة پةيضي ســـالرية Salicusسـاليکؤس *
  دثت.  Bendبة ماناي چةميو، کؤم Flexusفلثکسؤس *
  . Bent backبة ماناي کؤمي پاش Resupinusذثسوپثنؤس *
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  Neuf(F), Neun(G), Nine(E)  منرة نؤ.
  Neunachtel takt(G), 9/8time(E)  .8/9کثشي
  Neunviertel takt(G), 9/4time(E)  .4/9کثشي

 Newa(Ar,Fa,Kr,Tr)  وشةيةکي زؤر دثريين کورديـية نةوا{نةغمة}،
لة:ـ سـةرةتا بة گرثيةکي نةهاوةند  پثکهاتووة بة ماناي بةزمثکي بة ئاواز، وةک دةســگايةکي مؤزيک

لةسةر پلةي دووگا دةسـپثدةکات و پاشان بة پلةتؤين حوسثين کؤتايي دثت کة لةگةص گرثيي پثشوو 
  دةبثتة دةســپثکي ذةگةزثکي بةيات/ي لثکدراو لةسةر پلةتؤين نةوا.

  وة لة نؤتةي حةوتةميين.دوورکةوتنةي هةية ئةويش بة Pentatonic scaleتؤينمؤرگي سکثصي پثنج
  
  

  بة غةمزةي چاوي مةمخوري ســياهي مةسيت مي کردين
  بةماچي لثوي موستةغين لة ئةنواعي مةزةي کردين
  تاهثر بةگي جاف، بةدةنگي/عةيل مةردان

  Newba(Ar,Kr)  نةوبة، نؤرة، پثدةچثت وشةيةکي بةعارةبيکراو بثت، زاراوةيةکي داهثنراوي
کزان و ســترانبثژثکي زؤر بةناوبانگ دادةنرثت لة مثژووي مؤزيکـي ة کة بة مؤزيZoryabريابزؤ

  .دةلوسداخةالفةيت ئةنسةردةماين 
 Newroz(Kr), Niroz(Ar)  بةآلم پثدةچثت ، ئاوازثکي زؤر دثريين کوردي بثتنةورؤز

و دةوروبةريدا ئةم چةشنة ئاوازة Moroccoزؤرياب بوژاندبـثتيةوة، چونکة لة وآلتاين مةذاکيش
  . لثذشتة هةوايةکي سـةربة دةســگاي ذاستة کة پثکهاتووة لة:ـ هةية

 ذةگةزي ذاست لةسةر پلةتؤين ذاست و ئةويتريان لة ذةگةزي بةيات لةسـةر پلةتؤين نةوا.
  
  
  

 Newrozi Ecem(Kr)  کة پثکهاتووة نةورؤزي ئةجةم، لثذشتةيةي سةر بة دةســگاي ئةجةمة
  عةشريان، ذةگةري بةيات لةسةر پلةتؤين نوا.  لة ذةگةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين ئةجةم

  ي الوةکيش کة پثکهاتووة لة ذةگةزي کورد لةسةر پلةتؤين دووگا.ذةگةزثک
  
  
  

  Newshe, Newşe(Kr), Rhymed prose(E)  اوةند{بةقافية}، سـةجةع.ـبةس نةوشة، پةخشاين
  Newshyar, Newşyar(Kr)  .ذثژثتاوةندة دادةـبةس پةخشاينةي ـنةوشيار، ئةو کةس

  Ney(Kr), A middle eastern reed flute(E)  ةيةکي کورديـية بةمانايـناي، نةي، شـمشاص، وش
  قاميش دثت، پثنج کونة پةجنةي تثداية لة پثشةوة و يةک کوين بؤ پةجنةگةورةيش لة دواوةي.
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  Nexus(L), Tie(E)  تة.ـبةس
  Ney-anbon, The earliest-knwon bagpipe(E)  مةشکةناي،

  کة دةگةذثتةوة بؤ بةر لة چةند هةزار ساصثک. Mesopotamiaکي ناوچةي مياندواوةئامثرث
  Nicht(G), Not(E)  بث، نا.

  Arpeggio  Nicht brechen(G), Non-arpeggio(E)لةسةر هارپ، بذوانة/ بث ئارپيجيؤ
  Nicht schleppend(G), Not dragging(E)  ذانةکثشان.

  Nicht so schnell(G), Not to quick(E)  نة بةخثرايي.
  Nicht transponierend(G), Non-transposing(E)  بث ترانسپؤزة.

  Nicht trillern(G), Non-trilling(E)  بث تريللة.
  Nicht zurückhalten(G), Not held back tempo(E)  تثمپؤ نةگةذانةوة بؤ دواوة.

  Nieder(G), Down(E), Abbasso(I)  دانةوان.
  Niederdrücken(G), Press down(E)  داپةسـتان.

  Niederschlag(G), Bow down-stroke(E)  لثداين بؤ خوارةوة بة کةوان.
  Niente(I), Nothing(E)  هيچ، دةنگ بةرةو نةمان.

  واتة کةمبوونةوة و....بةرةو نةمان. Diminuendo a nienteبؤ منوونة کة دةوترثت
  Nickelodeon, Orchestrion(E)  انچثشتخانةک ئامثرثکي کؤنة کة جاران لة گازينؤ و نيکلؤديؤن،

دادةنراو بة کليلثکي تايبةت لثدةدرا، هةرجارثک بويستراية دةنگي لثوةبثت کليلةکة دةخراية 
کونثکةوة{هةرةکو چؤن دةغيلةيةکـي داخراو کونثکي تثدةکرثت بؤئةوةي پارةي مادةين 

انةيةش کة لثوةي دةبيسترا تثـبخرثت}و بةشثوةيةکي ميکانيکانة دةنگي لثوةذا دةردةهات، ئةو دةنگ
بريتيبوون لة دةنگي پيانؤ و فلووت و کةمانچة، ماندؤلني، تةپلي چثوةند، باس تةپص، تيمپاين، سيمباص 

  و سـثگؤنا...هةندثک ئامثريـتـر.
  Nineteenth(E)  پثکهاتووة. fifthنؤزدةم، ميانةيةک لة دوو ئؤکتاض و پثنجةم

  Ninth(E), Neunte(G), Neuvième(F), Nona(I)  نؤيةم.
    .Secondپثکةصة ميانةيةکي سـازکراو لة ئؤکتاض و دووةم

  Ninth chord(E)  لةگةص پلةي نؤيةم. Dominant seventhنؤيةم کؤرد، کؤردثک لة زاصي نؤيةم
 Nishaburk, Nişaburk(Ar,Fa,Kr)  لثذشتةيةکي سةربة دةسگاي ذاستة، نيشابور ياخود نةورؤز،

  
  
  

  لة:ـ ذةگةزي ذاسـت لةسةر پلةتؤين دووگا، ذةگةزي ذاست لةسـةر  هاتووةسکثصي بةرزبوونةوةي پثک
پلةتؤين نةوا. سـکثصي هاتنةخوارةوةيشي پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين حوسـثين، 
ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين بوسـةليک، هةروةها دوو ذةگةزي الوةکيش کة بريتني لة ذةگةزي 

  ةر پلةتؤين ئاوج، ذةگةزي سـيانيي سـثگا لةسـةر پلةتؤين نيوحيجاز.سـيانيي سـثگا لةسـ
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  Noch etwas langsamer(G), Still somewhat slower(E)  هةر بة هثواشـي.
  Noch mehr drängend(G), Still more pressing forward(E)  هةر توندبوون بةرةو پثشةوة.

  Non schneller(G), Still faster(E)  هةر خثراتر.
  Crochet.  Noire(E)نةوار، بذوانة/

  Non-harmonic note.  Non-chordal note, Non-essential note(E)بذوانة/
  V7.  Non dominant seventh chord(E)کؤردي نازاص حةوتةم/
  Non-harmonic modulation(E)  مؤديولثين ناهارمؤن.

  بةگشيت مؤديولثن ئاماژةية بؤ کليلگؤذين ئةويش لة سـث باردا:ـ
  مةبةست گؤذينة لة تثمپؤ.  .Tempo modulياخود Metric modulمؤديولثين پثوانةيي .1
ياخود زةنگةي دةنگ کة مةبةست گؤذيين پلةپلةية لة Timbral modulمؤديولثين زةنگي .2

 ذةنگ و سروشيت تؤنةکةدا.
  مةبةست گؤذيين ئةو جثگةية کة دةنگةکةي تثداية..Spatial modulمؤديولثين جثيي .3

 Non-Harmonic notes(E) لة خوثندنةوةي بةو نؤتانة دةوترثن کةارمؤنيةکان، ه-نؤتة نا
ياخود  Non-chordal notesکؤرداصةکان-هيچ بةهايةکيان نية، پثيشياندةوترثت نؤتة نا کؤردةکاندا

  . ئةو نؤتانةيش بريتني لة:ـNon-essential notesسـةرةکيةکان-نؤتة نا
ؤي تؤنثک ياخود نيوةتؤنيکةوة بةنثو نؤتةکاين ، بةهPassing notesنؤتة پاسـاوةکان .1

  کؤرد/ةکةدا تثدةپةذثت.
، بةهؤي تؤنثک ياخود نيوةتؤنيکةوة نؤتةي کؤردةکة Neighbouring notesنؤتة هاوسثکان .2

 بؤي. بةجثدةهثصثت ياخود دةگةذثتةوة
د نزيک دةبثتةوة بةآلم بة تؤنثک ياخو Leapةکة لة بازداننؤتةيAppoggiaturaئاپؤجياتؤرا .3

 نيوةتؤنثک جثگري، ئةو جثگريبوونةيش زياتر بة ئاذاستةي پثچةوانةوةي بازدانةکة دةبثت.
ية کة لة تؤنثک ياخود Appoggiatura، پثچةوانةي ئاپؤجياتؤراEscape noteنؤتةي هةآلتوو .4

 نيوةتؤنثک نزيکدةبثتةوة و بة بازدانثک لةسةر کؤردةکة جثگريدةبثت.
 .Suspension noteنؤتةي هةصواسراو .5
، گةيشتين نؤتةي کؤرد/ةکة بةرلةوةي لثبدرثت کة Anticipation noteنؤتةي بةرايي .6

 بةزؤري نزيکدةبثتةوة لة تؤنثک ياخود نيوةتؤنثک.
ياخود مانةوةي تا ذةوشي  Repeating note، نؤتة ذةپاتبوونةوةPedal notesنؤتة پثداصةکان .7

 هارمؤنيةکة دةگؤذدرثت. 
نؤتةيةکة ئاماژة بؤ نؤتةي کؤرد دةدات بةآلم ناشثت نؤتةي ، Auxiliary noteنؤتةي ياريدةر .8

 هاوسث بثت. 
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، دوو نؤتةية، يةکثکيان بة تؤنثک ياخود نيوةتؤنثک Changing notesنؤتة گؤذاوةکان .9
کؤرد/ةکة بةجثدةهثصثت و پاشان بازدةدات بؤ نؤتةي ناهارمؤين دوايني ئةويش بة 

وةي بة تؤنثک ياخود نيوةتؤنثک لةسةر هةمان تثپةذبووين بةسةر نؤتةي کؤرد/ةکةدا بةرلة
  نؤتةي کؤرد جثگريبثت.

  ,Non tempéré(F), Untempered  بث هةوةس، بؤ منوونة ميانة دروستةکان{پوختةکان}.
Pure interval(E)  

  Non-tertian chord(E)  کؤردي ناـ ســيانيي،
  .Quartal chordيةکانکؤردثک کة لة سـيانيةکان دانةمةزرا بثت، بؤ منوونة:ـ کؤردة چوار

  Non troppo(I), Not too much(E)  زؤرنا.
  Normal(E)  ئاسايي، نؤرماص،

  ماينةرة منوونةيةکة بؤ مثجةر و ماينةرةکاين تر. Aمثجةر کة تةرييب سکثصي ال/Cسکثصي دؤ/
  Normal ton(G), Concert pitch(E)  تؤين ئاسايي، پةردةي کؤنسثرت.

  Normaltonarten(G), Normal keys(E)  ماينةر.Aمثجةر و ال/Cدؤ/کليلة ئاساييةکان، بؤ منوونة 
 Normaltonaleiter(G), Normal scales(E)  ماينةر.Aمثجةر و ال/Cسکثصة ئاساييةکان، وةک دؤ/

 Nota(I,L), Note(E,F)  بةهؤيةوة ذةزم و بريتية لة کؤمةصة هثمايةک کة نؤتة.
ةوة، ئةم هثمايانةيش بة پيتةکاين زواين مؤزيک ئاوازة مؤزيکةکاين لةســةر دثذةکان دةنووسرثت

ناودةبرثن. هةر دثذثک لةم نؤتة مؤزيکيانة لة پثنج هثصي تةريب پثکهاتووة و لة نثوانيشياندا بؤشايي 
هةية، جاري وايش دةبثت کة نووسينةوةي ئاوازثک پثويست بة هثآلسـؤي زثدة بکات. هةر هثصثک 

ة پلةي دةنگةوارةکان{چينةکاين دةنگ}دةکات. بةم هثصة ياخود هةر بؤشاييةک لةمانة گوزارة ل
}، واتة هةر پثنج هثصثکي Staff{بذوانةتةريب و بؤشاييانة کة پانتاييةک دةگرنةخؤ دةوترثن هثآلسـؤ

بؤ زانينـي هةر ئاوازثکيش پثويســت بة داناين چةند جؤرة  تةريب هثآلسؤيةکي مؤزيک پثکبـثنثت.
يش دةبنة ذثـپيشاندةرثک بؤ ناسينةوة و دياريکردين بةرز و نزمي هثمايةکيـتر دةکات کة ئةمانة

  تؤنةکان، هثماي ســةکتة و بـثدةنگي و وةســتان و.....گةلثکيــتر.
  Nota buona(I), Accented note(E)  نؤتةي پاگري{ئاکسنت}.

  Nota caratteristica, Nota sensibile(I), Leading note(E)  نؤتةمنا.
  Nota cattiva(I), Unaccented note(E)  پاگري، نائاکسنت}.نؤتةي کةوتوو{نا

  Counterpoint.  Nota contra notam(I), Note against note(E)نؤتة بةرابةر نؤتة، بذوانة/
  Nota di passaggio(I), Note de passage(F), Passing note(E)  پاسـاوة نؤتة.

  Nota doppiamente puntata(I), Double dotted note(E)  نؤتةي جووت پنت.
Note doublement pointée(F) 

  Nota falsa(I), Changing note(E)  گؤذيين نؤتة.
  Nota principale(I), Essential note(E)  نؤتةي بنچينة.

  Nota puntata(I), Dotted note(E)  پنتةنؤتة. نؤتةي دؤتن{نؤتةي بة دؤتکراو}.
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  Nota romana(E)  دةچثت.Neumaنؤتةي ذؤمانا، بة نؤتةي نيوما
  Nota sostenuta(I), Sustained note(E)  نؤتةي کشـاو و پةيوةستة.

  نؤتاندن، حةوت بنةماي جياواز پثويستة بؤ نووسينةوةي کارثکي مؤزيک:ـ
  تؤنةکة دةسـنيشاندةکات.Flatو گذي Sharpبؤ داناين ئةو هيمايانةي کة تيژي Pitchپةردة .1
 ان و چؤنيةتـي پنت دانان بؤيان لةکايت پثويسـتدا.، بؤ داناين نؤتةکDurationماوةي دةنگ .2
، بةکارهثنانـي چةند فؤرمثک لة نيشــانةي وةک ســتاکاتؤ و Articulationپةيوةستاندن .3

 .... .Tenutoتثنوتؤ
 ، ئةويش بة بةکارهثناين مثترؤنؤم بؤ ذاگرتين ذةزم و کات.Tempoتثمپؤ .4
بؤ P, fرهثناين نيشـــانةکاين وةک ، ئةويـش بة بةکاDynamicsنيشـــانة ديناميکةکان .5

 . forteو چ بة توندي Pianoوةدةرخسـتين دةنگةکة چ بة نياين
 کان..... .Fermataو فثرماتا Restsئةويش بة بةکارهثناين وچان، Silenceبثدةنگي .6
ياخود نزيکو دوورخســتنةوةي Mute،ئةويــش بة بةکارهثناين پثـکپةTimbreدةنگزةنگــي .7

لة ئامثرةژثدارةکانــي وةک کةمانچة، ياخود بةکارهثناين پثکپة لة Bridgeکةوان لة خةرةک
 ....Bellئامثرة براســيةکاندا بة داناين دةسـت بؤ کةمکردنةوةي زرنگانةوةي زةنگ

  Note liée(F), Tied note(E)  نؤتةي بةستوو، نؤتةي گرثدراو.
  Notenkopf(G), Notehead(E)  سةرنؤتة.

  Notenlinie(G), Line on staff(E)  هثصةنؤتة، هثصي هثآلسؤ.
  Notenschlüssel(G), Clef(E)  کليل.

  Notenzeile(G), Staff(E)  هثآلســؤ، ســتاف.
  Note pointée(F), Dotted note(E)  پنتيوة نؤتة، نؤتةي بةخاص.

 Note value, Valore durata(I), D`une-note(F), Notenwert(G)  بةهاي نؤتة.
  
  
  

  Note voisin(F), Auxiliary note, Neighbouring note(E)  ي ياريدةر.هاوسث نؤتة، نؤتة
 Notieren(G), Notate(E)  دةنؤتثت.

  Nuances(E)  رثتةسةر دةقثکيخب نوانسة، گوزارة لة کؤمةصة هثمايةک دةکات کة
  وةک:ـ ژةنني و چ لة ستراندا مؤزيک و چ لة

  
  Nur(G), Only(E)  تةنيا.

  Nur pedale(G), Only pedals(E)  تةنيا پثداص.
  Saddle.  Nut, Fret(E)کةمةي ژث، بذوانة/پاژنةکةواين کةمانچة، 
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  Nyckelharpa(G), Keyed fiddle(E)  نيکلهارپا، کةمانچةي دوگمةدار،
ئامثرثکي ژثدارة کة بة کةوان دةژةنرثت، دةنگثکي زؤر خؤش و ناسکي هةية، لة وآلتة 

سياين و يةک -باوة، نيکصهارپاي مؤدثرن شانزة تةيل سکانديناضياکان و باکووري ئاصمانيادا زؤر
و دوانزة تةيل ذةقي هةية کة ناپثچرثتةوة وةک تةيل کةمانچةي ئاســايي، ســيوحةوت  Droneدرؤن

  دوگمةي الي دةسـتةچةپةوةي هةية بؤ داناين پةجنة لةسةري و دةنگ پثدةرکردن.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------  
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  ئةگةر بتةوثت لة ئاسيت پثشکةوتن و شارستاين گةلثک بزانيت.......    
 ذادثرة!!! گوث بؤ هونةري مؤزيکيان

  کؤنفؤشيؤس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  Violino o flauto.  O(I), Or(E) کةمانچة يان فلووتيان، بؤ منوونة دةوترثت 

  Obbligato(I), Obligé(F), Obligat(G), Necessary(E)  کورتةيةيت..Obbتةوزمي، 
  .Obbligato  Obb کورتکراوةي/

  Oben(G), Above(E), Sur(F), Sopra(I) سةروو.
 Oberstimme(G), The highest part(E) باآلترين بةش.
  Oblique motion(E) داCounterpointزاراوةيةکي بةکارهاتووة لة کؤنتراپونت/ جوولةي ناديار،

  بؤ فرؤزةکردن کاتثک يةک دةنگ جثگريبثت و 
 دووةم لة ژوور يان ژثر جبووصثت. دةنگي
 Oboe(E) زؤر تاذادةيةک ةختةفووپياکةرةکانة وئامثرثکي ت کورتکراوةيةيت. .Ob ئؤبوا،

بة ئامثري کالذنثت دةچثت تةنيا جياوازيان لة بةشي دةمداية کة پيکةکةي لة دوو ذيشة پثکهاتووة. 
و مايکص  Jean Hotteterreداهثناين دةگةذثتةوة بؤ ســةتةي حةضدةم لةاليةن جني هؤتثتؤريث

دا بوو. XIVة بةکاهثنرا لة دةرباري پاشا لويسو بؤ يةکةجماريش ک Michel Philidorفيليدؤر
ســةردةمي ئثسـتامان گةيشـتؤتة ئةو قؤناخةي لةگةص هةندثک ئامثري تردا دةسـتةيةک پثکبهثنن 

 بةناوي دةسـتةي ئؤبوا کة ئةمانةن:ـ
 Ebدةنگةواري لة تؤين مي پانؤک/ Oboe-musetteموسـيتة-ياخود ئؤبوا Piccoloپيککؤلؤ .1

  داية. وةذاستي ناCلةسةروو دؤ/
لة  Bb، ئؤبواي ئاسـايي کة لة کؤنسـثرتدا هةية، دةنگةواري لة تؤين سـي پانؤک/Oboeئؤبوا .2

 ي ناوةذاسـت داية.Cخوار دؤ/
، لة Altoدةنگةوارةي ئاصتؤ لة ،Oboe d’amore(F), Oboe lungo(I)ئامؤرث ئؤبوا -دي .3

  داية. ستي ناوةذاCي ناوةذاست و دؤ/Cي ژثر دؤ/#Gنثوان تؤين سـؤص تيژ/
لة خوار  Eb، لة تؤين مي پانؤک/Tenorلة دةنگةواري تينؤرEnglish hornهؤذين ئينگليزي .4

  داية. ي ناوةذاسـتCدؤ/
 يةک ئؤکتاض خوار ئؤبواي ئاسـايية.Bass/baritone oboeباس/باريتؤن ئؤبوا .5



ASSAD KARADAGHI -335- MUSIC DICTIONARY 
 

 دوو ئؤکتاض خوار ئؤبواي ئاسايية.  Contrabass oboeکؤنتراباس ئؤبوا .6
 هةمان پةردةي ئؤبواي ئاسايي هةية بةآلم بة لوولةيةکي فراوانتر.Heckelphoneهثکصفؤن .7
 دوو ئؤکتاض خوار ئؤبواي ئاسـايية. Bassoon or fagottباســسـوون ياخود فاگوت .8
 يةک ئؤکتاض خوار باســسـوونة. Contra-bassoonکؤنتراباســسـوون .9

 Oboista(I), Oboist(E) ئؤبواژةن.
  Ocarina(E)  لة گصةچيين دروستدةکرثت ، ئامثرثکي هةواييةVessel fluteئؤکارينا، فيکةفلووت

، Sopranino Ocarinaتاذادةيةک بة سـثوي بنئةرز دةچثت، سث جؤري هةية:ـ ســؤپرانينؤ ئؤکارينا
  .Bass ocarinaو باس ئؤکارينا Soprano ocarinaســؤپرانؤ ئؤکارينا

  Occasional piece(E)  پارچةمؤزيکي بؤنة.
  مؤزيک کة بؤ بؤنةيةکي تايبةيت نووسـرابثت وةک زةماوةند و خوان و شـينوشـةپؤذ. کارنامةيةکي

  Octachord, Octochord(E)  مؤزيکئامثري هةشـت ژث.
  Octatonic scale or Diminished scale(E)  سـکثصي هةشتـتؤن ياخود سـکثصي گةسـتوو.

  
 

  Octave(E), Oktave(F,G), Ottava(I)  ي التينيـيةوةOcteئؤکتاض، لة ذيشةوشةي ئؤکتا
گوزارة لة سـکثصثکي  داMusicologyبةماناي هةشت دثت، وةک زاراوةيةک لة مؤزيکزانيي هاتووة

  بثت. 1:2دياتؤنيک دةکات کة برييت بثت لة دوو دةنگ و ذثژةي فريکوثنسيان
  :ـ440Hz فريکوثنسيبة  Aئةمانةي خوارةوة ناوي ئؤکتاضة جياوازةکانة لةسةر تؤين ال/

 Sub-contra octave ،Coـ کؤنترا ئؤکتاض ژثر .1
  .30.868Hz-16.352، لةنثوان فريکوثنسـي Co-Boبة هثماي

-C1، بةهثماي Double-pedal-C،C1، يان دةبص پثداص دؤ /Contra-octaveئؤکتاض-کؤنترا .2
B1 61.735-32.703، لةنثوان فريکوثنسـيHz. 

 Pedal-C ،C2دؤ/ ، ياخود پثداصGreat octaveگةورة ئؤکتاض .3
 .124.470Hz-65.404، لةنثوان فريکوثنسـي C2-B2بة هثماي

 Bass-C ،C3، ياخود دؤ/ي باس/Great octaveگچکة ئؤکتاض .4
 .246.940Hz-130.810، لةنثوان فريکوثنسـي C3-B3بة هثماي

 Middle-C ،C4، ياخود دؤ/ي ناوةذاست/One-line octaveهثصةئؤکتاض-يةک .5
 .493.880Hz-261.630 ، لةنثوان فريکوثنسـيC4-B4بة هثماي

 Treble-C ،C5، ياخود دؤ/ي ناسک /Two-line octaveهثصةئؤکتاض-دوو .6
 .987.770Hz-523.250، لةنثوان فريکوثنسـي C5-B5بة هثماي

 Top-C ،C6، ياخود دؤ/ ي ســةروو/Three-line octaveهثصةئؤکتاض-سـث .7
 .1975.500Hz-1046.500، لةنثوان فريکوثنسـي C6-B6بة هثماي



ASSAD KARADAGHI -336- MUSIC DICTIONARY 
 

-C7، بة هثمايTop-C ،C7، يان دؤ/ي دةبص سـةروو/Four-line octaveهثصةئؤکتاض-چوار .8
B7 3951.100-2093.000، لةنثوان فريکوثسـيHz. 

بة  Double Top-C،C8، ياخود دؤ/ي دةبص ســةروو/Five-line octaveهثصةئؤکتاض-پثنج .9
  .7902.200Hz-4186.000، لةنثوان فريکوثنسـي C8-B8هثماي
  Octave clef(E)  ئةو کليلة ئؤکتاضانةي کة زؤر باون بريتني لة:ـ لؤئؤکتاض}.کليلؤکتاض{کلي

 
  
  
  
  

  Octave designation(E)  هةر ئؤکتاض دانان، ذثگةيةکة بؤ پثناسـاندين نؤتة مؤزيکيةکان
يانةوة بؤ بةرزترينيان، هونةري داهثناين ئةم شثوة پثناسةيةيش دةگةذثتةوة Pitchلة نزمترين پةردة

  .Guido d’Arezzoوويي کةشيش گويدؤ دي ـ ئاريزؤلثهات بؤ
  Octave flute, Piccolo(E)  ئؤکتاض فلووت، پيککؤلؤ.

  Octet(E), Octuor,Octette(F)  ئؤکتثت، هةشتيي، کارنامةيةک بؤ هةشـت ژةنيار ئامادةکرابثت.
Ottetto(I), Oktett(G)  

  Octofone, Mandoline(E)  ئؤکتافؤن، ماندؤلني.
  Octuple croche(F), Hemidemisemiquaver(E)  تةواو. نؤتةي64/1ياريةککذؤشي شةستوچو

  
  Octuplet(E)  بکات بؤ هةشت بةش لةبايت شةش بةشي يةکسان. ثک Barکؤمةصة نؤتةيةک کة باذ

  Odd meter(E)  مازؤرثک کة کثشي سـادة و تثهةصکثشي پثکةوة تثدابثت،مازؤري تاک، 
  ياخود بة پثچةوانةوة. 4/3و  4/2کة پثکهاتووة لة 4/5بؤ منوونة کثشي

  Oeuvre(F), Work, Opus(E)  ئؤپؤز، کارنامةيةکي هونةري.
  Ohne(G), Without(E), Senza(I)  بةبث.

  Ohne begleitung(G), Without accompaniment(E)  بث هاوياريي.
  Ohne dämpfer(G), Without mute, Without damper(E)  بث پثکپة.

  ةر بةکاردةهثنرثت بؤ کپکردين دةنگ.لة ئامثري پيانؤدا پايد
  Oktavparallel(G), Parallel octave(E)  تةريبة ئؤکتاض.

  Omnes(L), All(E), Tutti(I)  هةموو.
  Omnitonique(F), Having all the notes(E)  هةموو نؤتةکاين گرتؤتةخؤ.

  One-line octave.  Once-accented octave(E)، بذوانة/Accentئؤکتاضي يةکجار ئاکسنت
  Ondeggioando(I), Tremolo, Vibrato, Undulating(E)  لةرينةوة، ضثرباتؤ.

  Ondes sonore(F) Sound waves(E)  شـةپؤلةدةنگيةکان.
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  Ondulation(F), Waving(E)  شـةپؤالندن.
  One hundred and twenty-eight note(E)  ي128/1کذؤشي سـةدوبيستوهةشتيةک

  Whole note      .                     Semihemidemisemiquaverنؤتةي تةواو
 One hundred and twenty-eight rest  وچاين ي128/1وچاين ســةدوبيسـتوهةشتيةک

 Whole rest.     Semihemidemisemiquaver(E)تةواو
 Open diapason(E) دياپازؤين کراوة،

  اوةية.ئؤرگين داخراو کة سـةري يةکثک لة بؤريةکاين{ياخود لوولةکاين}کر
 Open harmony, Open voicings(E) هارمؤين کراوة،

 يةکي بةرين جيادةکرثنةوة.Intervalشـثوةيةکي هارمؤنية کة نؤتةکاين بة ميانة
 Open repeat(E)  باذي کراوةي ذةپات کة لة سـةرةتادا دادةنرثتهثصة

 ئاماژةية بؤ دووبارةکردنةوة بة شـثوةيةکي کراوة.
  Opera(E,I), Oper(G), Opéra(F)  ي سـةتةي حةضدةيةمة،ئؤپثرا، هونةرکارييةک

سـترانة دراما بة هاوياري ئامثرةمؤزيکيةکان و بة چةشنثک سـتران و بةشـة مؤزيکيةکان بة وتووثژ و 
  جيابکرثنةوة. Recitativeگؤيندةيي

  ,Opéra Comique`bouffe`(F), Opera buffa(I)  ئؤپثراي کؤميک{گاصتة و پثکةنني}.
  Comic opera(E)زجنرية شـثوةيةکي  کورتة کؤميکةوة وةرگثراوة ولة دميةين

ي دادةنرثت و پثيشيدةوترثت Subjectئؤپثرايةکي لثـهثنراوةتة بةرهةم کة دوازجنريةي بة بابةت
  .Intermezzoئينتةرميزؤ

  Opéra lyrique(F), Lyric opera(E)  ئؤپثراي سـتراين{لريايي}،
  تةي نؤزدةيةمة.چةشنة ئؤپثرايةکي ذازثنراوي سـة

  Operetta(I), Opérette(F), Operette(G), Short opera(E)  کورتةئؤپثرا، ئؤپثراتؤ،
  مة کة شــثوةيةکي سـادةي لةخؤگرتوة.18م و 17مؤدثرن شــثوةيةکي ســةتةکاين

  Opus(L), Opüs(G), Work(E)  کورتکراوةيةيت..Opکاري هونةري، 
  Opusculum(L), Little work(E)  گچکةکارثکي هونةري.

    Oratorio(I), Oratory, Praying(E)  التيين/يةوة يOratioئؤراتيؤ/ لة وشـةذيشي ئؤراتؤريؤ،
زيةوة وةک زاراوةيةک 1640هاتووة، کة بة ماناي نوثژ ياخود خوداپةرستيي دثت. لة نزيکةي ساصي

ةتةي نؤزدةمةوة خراية چثوةيةکي مؤزيکيةوة بةآلم هةر بة دةقثکي ئاييين. لةدواي ســاآلين ســ
  شــثووگثکي دنيايي و نائاييين کرا بة بةردا.

  Orchestra, Orchester(G), Orchestre(F)  وةک زاراوةيةک وشةيةکي دثريين ئؤکثسترا،
يؤنانيية، گوزارة لةو ذوبةرة دةکات کة دةکةوثتة نثوان شانؤ و دانيشتواين بينةرانةوة و دةبثتة شوثين 

امثرة ژثدارةکان، تةختة و براسة هةواييةکان و ذةزميةکان. لة سةرةتاي تايبةت بؤ مؤزيکژةنان لة ئ
  سةتةي بيستةمةوة ئامثرةکاين هارپ و پيانؤ و بةدوايدا هةندثک ئامثري دةنگي سروشيت خرايةسةر.
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  تيپثکي ئؤکثستراصي هاوچةرخ کة لةسةر بناخةي سةتةي حةضدةمةوة دامةزراوة.پثکهاتووة لة:ـ
  ـ:Wood windsاييةکان. ئامثرة تةختةهةو1

  ســث فلووت و دوو پيککؤلؤ.
 .Cor anglaisســث ئامثري ئؤبوا و دوو ئامثري بووقي ئينگليزي

 باس کالذنثت. ئامثريکالذنثت و  دوو  ئامثريســث 
  ســث ئامثري باســسـوون و دوو ئامثري کؤنتراباســسـوون.

  :ـBrass winds. ئامثرة براســة هةواييةکان2
، پثيشيدةوترثت هؤذين French hornةش ئامثري هؤذين فةذةنساييچوار بؤ ش

  ئؤرکثسـتراصي.
  .Trumpetتذومپثت ئامثري ســث

  ،Bassو دانةيةک باس Tenorبة دوواين تينؤر Tromboneســث ئامثري تذؤمبؤن
  .Tubaيةک ئامثري تووبا

  ةکان:ـPercussion. ئامثرة پثرکيوژن3
  ةست يةک ژةنيارةوة بثت.کة بة دTimpaniتيمپاين ئامثرييةک 

، سـاج، Cymbal، سـيمباصةکانBas drum، تةپصي باسSnare drumتةپصي چثوةند
  .Gongســاج، سـةنگ

. ئةمانة بةگوثرةي Vibraphone، ضايربافؤنXylophone، زايلؤفؤنTriangleسـثگؤنا
  ژمارةي ژةنيارةکان دياريدةکرثن.پثويست 

  :ـStrings. ئامثرة ژثدارةکان4
  چوار ئامثري کةمانچةي يةکةم.نزيکةي 

  نزيکةي  چواردة ئامثري کةمانچةي دووةم.
  نزيکةي دوانزة ئامثري ضيؤال.

  نزيکةي دة ئامثري چثللؤ.
  نزيکةي هةشت ئامثري دةبص باس.

  . ئامثرةکانيـتر:ـ دوو ئامثري هارپ و يةک ئامثري پيانؤ. 5
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 ئؤرکثسترايةکي منوونةيي نةخشة تةالري
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  Orchestra bell(E), Glockspiel(G)  زةنگة ئؤرکثسترا.
  ؤرکثسترادا بةکاردةهثنرثن:ـلةو زةنگانةي کة لة ئ

چةند لوولةيةکي مادةين هةصواسـراوة کة بة چيلةدارثکي ، Tubular bellsزةنگة لوولةييةکان .1
دةنگيشيان  Rangeدةيشتوانرثت دةنگيان کپــبکرثت، بةريين تايبةت لثدةدرثت و

  .F3-F5نثواندةکةوثتة 
ي Chromatic range، بةرينة کذؤماتيکSwiss cowbellزةنگة مانگاي سـويسرايي .2

 کرثتة ملي مانگا. بةناوي ئةو زةنگةي کة ده داية. C3-A5لةنثوان

 Chromatic، شـةسـتويةک زةنگؤصةية کة بةرينة کذؤماتيکيHandbellsزةنگة دةسـتيةکان .3
range  لةنثوانC2-C7.داية 

ة ، لوولة براسي و مسـيةکان، پثيشياندةوترثت زايلؤفؤين هةصواسراو کTubaphoneلوولةفؤن .4
 داية.C4-C6بةرينة کذؤماتيکي لةنثوان 

  Orchestral piano(E)  پيانؤي ئؤرکثستراصي،
  کارنووسثکي هؤنةري تايبةت بؤ ئامثري پيانؤ کة شـثوةيةکي ئؤرکثستراصي بةخؤوةگرتبثت.

  Orchestral score(E)  دةقنووسي ئؤرکثستراصي،
  دادةنرثن. آلسـؤکان بة جياجياسـکؤري تةواو کة تيايدا گشت ئامثرةکان و دةنگةکان لةسةر هث

  Orchestra pit(E)  ذووبةرثکة لة بةرايي پاژة ئؤرکثسـترا،
  رکثسترا دةژةنن.ئؤلةوثدا ژةنياراين  کةOpera houseبين شـــانؤکةداية، لة خانةي ئؤپثرا
  Orchestration, Instrumentation (E), Orchestrierung(G)  ئؤرکثستراندن، ئؤرکثستراسازيي.

  هونةري و زانسـتيية بؤ ذثکخسنت و هاوسةنگي لةنثوان ذةنگ و دةقدا. کارثکي
  Orchestre de chambre(F), Chamber orchestra(E)  ئؤرکثستراي هةيوان.

  Orchestre symphonique(F), Symphony orchestra(E)  ئؤرکثستراي ســـيمفؤين.
  Nickelodeon.  Orchestrion(E)ئؤرکثستريون، بذوانة/

  Order, Organisation(E), Ordnung(G)  ان، جؤر، ئؤردةر، ذثکخسنت،پلة، لثد
  دةســپثبکاتةوة. داBass noteذةوشثکة کة نؤتةکاين کؤردثک لة ژوور نزمترين نؤتةباس

  Ordered pitch interval, Directed interval(E)  ميانة پةردةي لثدراو، ميانةي ئاذاسـتةکراو.
پةردةي ئاذاستةکراو منرثنراو هةية، يةکةم ميانةند جؤرة ميانةيةکي دا....چةAtonalتيؤري ئاتؤناص لة

وة Cدؤ/ خواروودا، بؤ منوونة ميانةي بةرةو سـةروو لةنثوانميانةيةکة لةنثوان دوو پةردةي سـةروو و 
بريتية لة  Cوة بؤ دؤ/Gلةنثوان سـؤص/بةرةو خواروو لةکاتثکدا  ،7منرة/ بريتية لة Gبؤ سـؤص/

  .ــ 7منرة/
  Ordinaire(F), Ordinario(I), Ordinarium(G), Ordinary, normal, common(E)  ايي،ئاس

  کة ناگؤذدرثت. سـتاندةرنؤرماص، تةکنيکژةنينثکي 
  Ordo(L),Phrase(E), Revirement, Locution(F)  بذگةي مؤزيک، گوزارة، چةشن.
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  Orfa(Ar,Kr,Tr)  ، وشةيةکي زؤر دثرينة،ئؤرفا
زواين سـريياين/يةوة هاتووة کة بة ماناي شــاري ئاو ديت، Urhoyئورهؤي،Urhayگواية لة ئورهاي

لةبةرئةوةي کة شارثکي ئاوةدان و فةرةئاو بووة و ذوباري فرةهات{فرات}يشي بةالدا تثپةذدةبثت. 
وشةکة بةرةبةرة گؤذانکاري بةسةردا هاتووة و بة ئورها ـ ئورفا. لةبةر پريؤزي و بة بةهاذاگرتنيشي 

 Gloriousماناي ئؤرفاي بةهاکة بة ناسراوةŞanli Urfaخةصک بة شـانلي ئؤرفا الي سةوادي
Urfaتنةوة بة زادگةي پثغةمبةران حةزرةيت براميي{د.خ} و ـارة دةبةسـدثت، پريؤزي ئةم ش

حةزرةيت ئةيوب/ة، دةگثذنةوة کة هةر لةوثيشدا بة فةرماين نةمرود حةزرةيت برامي دةخرثتة ناو 
ي مةزن لة گذي ئاگرةکة دةيپارثزثت و هيچي لثنايةت وةک لة قورئاندا ئاگرةوة بةآلم خودث

  . "يا نار كوني برداً و سالماً على إبراهيم "دةفةرموثت:ـ 
ةردةمي ئيمپراتؤرثيت بيزةنيت بة و ســ Eddesaـاپ.ز يونانييةکان بة ئيددثس303سـةدةي لة

نشـينةکةيدا هةر لة دثرذؤژگارةوة بة ناوي هاتووة. لةنثو خةصکة کوردJustinopolisجوسـتينؤپؤصيس
ماناي ذةوان ياخود ذؤح يب کردوية ذوحا ياخود ذحيا}کة بة{زواين عارةهاتووة Rihaذيهاذوها ياخود 

دثت، ذؤح/يش هةر وشـةيةکي ئاضثسـتايية. وشـةي ئؤرفة تاذادةيةکيش نزيکة لة ئاوروضانة ـ 
  اناي ذؤح و ذةوان دةبةخشـثت.ي ئاضثستاييةوة زؤر نزيکة کة هةر هةمان مOrwaئؤروا

ئةم ناوچةية و بةتايبةيت ئةم شـارة لةسـةردةمي دةسـةآلتداري عةباسـيةکاندا مثژوويةکي زؤر 
  و تةرجوماندنيان بؤ زواين عارةيب. گةشـي هةبووة لة بوژاندنةوةي فةلسـةفة و زانسـتة يؤنانييةکان

لةسـةر پلةتؤين حوسـثين و  ئؤرفة....لةذووي هونةريةوة فؤرمثکة لة دةسـگاي بةيات
. لة زؤر بؤنة ئاييةنيـيةکاندا هةوايةکي زؤر دصگوشاد و Aگريسـاندنةوةي لةسـةر پلةتؤين ال/

  کاريگةري لثوة دةبيسـترثت.
  بةصکو فةرمايشت بکا گوص بولبويل زوو بثتةوة  جاوةذثي مژدةي نةسـيمم تا لة گوصشـةن دثتةوة

  مةحــوي، بةدةنگي:عةيل مةردان  
  Organ(E), Organo(I), Organum(L), Orgel(G), Orgue(F)  ئامثرثکي دةســيت گن،ئؤر

ثکي بةســتراو بة موشةدةمةيةکةوة کة پثي Pedal-boardبؤرد-هةوايي کيبؤردة، پثکهاتووة لة پثداص
لةسةر دادةگريثت لةذثي دةمةوانةکانيةوةذا دةنگةکان دةردةچن. لةســـةر ئةو دةمةوانانةيشـدا 

رييةکي تةختة و کانزايي دانراون. ئةم شـثوة ئامثرة لة دثر ذؤژگارةوة لة کصثســة چةند بؤ
کاتثدراييةکاندا کاريپثدةکرثت و تا سـةردةمي ئثسـتايش بةآلم بة شــثوةيةکي ذثکوپثکتر لة ذووي 

  بةکاردةهثنرثت. ميکانيک و تةکنيکةوة. ئةم شـثوة ذثکوپثکةي لة مؤزيکة دونياييةکانيشدا
  Organ chorale(E)  کؤذاص، چةشنةژةنينثک ياخود کؤذاصــبثژييةکي کصثســةيية،ئؤرگان 

لة چةند مؤزيکچةشـــنثکي جياوازي ئؤرگن/ية، وةک ذةوشـثکي باو بةشــثوةيةکي  شـمارةيةک
ياخود وةک  Hymnsلة پثشـکةشـکردين ســؤزة ئايينيةکانداکة  Contrapuntalکؤنتراپونتاص

  دةژةنرثت. ک فانتاسـيي}ياخود لة کايت سـروودچذيين کؤذاصيداديکؤراندن و ذازانةوة{وة
  Organistrum(L), Hurdy-gurdy(E)  گوردي،-ئؤرگانيسترؤم، هوردي

  مة لة ئاوروپادا کة بةدةسيت دوو ژةنيار لثدةدرا.19ئؤرگين قةوارة گةورةي ســةتةي 
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  Organista(I), Organist(E)  ئؤرگنــژةن.
  Organo de cristal(I), Glass harmonica(E)  سـتکراو.هارمؤنيکاي لة شـووشـة درو

  Organographia(L), Description of instruments(E)  ئؤرگانؤگرافيا، فرؤزاندين ئامثرةکان.
 Organ grinder(E)  لةسةر جادةکان دةژةنرثت. کة دةسيتگةذؤکي ئؤرگين 

  Organ pipes(E)  دةنگي بةسـتراوة و ئةو لووالنةية کة لة ئامثري ئؤرگن لوولة ئؤرگن،
لثوةذا پةيدادةبثت لة ئامثرةکانيتر جياوازة، هةر لوولةيةکي تاکةتؤنثکي لثوةذا دةردةچثت و بةدوايدا 

  ذيزثک تؤن لة هةر کليلثک. ئةو لووالنة دوو پؤلن:ـ
، ئةو ئامثرانة ئةگرثتةوة کة بة هةوا دةنگيان لثوةذا Flue pipesلوولة بث ذيشـةکان .1

{جؤرة تذومپثتثکي Principals، پرنسـيپاصةکانFlutesفلووتةکاندةردةچثت، وةک 
  ســةرةتاکاين ســةتةي هةژدةمة}، ئامثرة ژثدارةکان.

، ئةو ئامثرانة دةگرثتةوة کة بة زمان لةرينةوة دةنگي لثوةذا Reed pipesلوولة ذيشةدارةکان .2
 .Vox humanasو دةنگة مرؤييةکان Trumpetsدةردةچثت، وةک تذومپثتةکان

  Organo portabile(I), A portable organ(E)  ؤرگين گةذؤک.ئ
  Organ stops(E)  ئؤرگنة داخراوةکان، مةبةسـت لة لوولة يةکال داخراوةکاين ئؤرگنة کة

  يان دياريدةکرثن و دةچةسـپثنرثن.Pitchبة گوثرةي درثژيان پةردة
  8ft.  Organ tone, Diapason tone(E)ئؤرگن تؤن، دياپازؤن تؤن، لوولةکراوةيةکي هةشت فووتة

  Organum(L), Organ(E), Orgel(G), Orgue(F)  ئؤگانؤم، ئؤرگن، چةشنة مؤزيکثکي پؤليفؤين
م تاکو ناوةذاسيت 9سةردةمانثکي زووة کة دةگةذثتةوة بؤ ســةتةکاين نثوان دوايني سـةتةي/

سـروودثکي م. ئؤرگانؤم هةروةک چةشـنة مؤزيکثکي ئاســاييش بريتية لة بةشـــة 13سةتةي/
{ذيشةي وشةکة لة Melismaticو مةليسماتيک }Neume notation{بذوانة/Neumaticنيوماتيک

يؤنانيـيةوة هاتووة کة بةماناي مؤزيکي دةنگ دثت، واتة يةک  يMelismaماــمةليس
لةسـةر يةک نؤتة ياخود زياتر دابنرثت، چةمکي وشةکة وةک زاراوةيةکي هونةري  Syllableسـيالب

  ة سيالبةکاين دةقيک دةکات}.گوزارة ل
  Oriental(E,F)  خؤرةآليت.

  Oriental scale(E)  سـکثصي خؤرةآليت، دةسـگاي دووةمة لة سکثصي دةبص هارمؤنيک ماينةر.
  

 Origin, Source(E)  ماک، سـةرچاوة، چاووگ.
  ,Ornamentação(P), Ornament(E,F), Ornamenti(I)  ئاذايشت. ئؤذنامينت،

Embellished, Grace(E)  
زارانةوةيةکـي هونةرية کة گوزارة لة جوانـي و شــــؤخوشـــةنگي، زثبايي و ماننةنديان دةکات، 
ذيشةوشةيةکي زواين پؤرتوگاصيية بةماناي زةخرةفة،  نةخشاندن و ئاذايشت دثت، نؤتةيةک ياخود 

چثژ وةرگرتن  زياتر دةخرثتةسةر هثصة ميلؤديةکة بة مةبةسيت نةخشاندن و زةخرةفاندين ئاوازةکة،
مدا 18م و 17کاريگةرتر ئيتر چ بة نووسني بثت ياخود سـةرزاري. لة سـةتةکاين/ بةچةشنثکيلثي 
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، Trillوةک نيشانة و هثمايةک لة دةقثکي مؤزيکدا دادةنرا کة هةندثک جووصةي وةک تريللة
 وة.ي دةگرتةAppoggiatura، ئاپؤجياتؤراArpeggio، ئارپيجيؤTurn، سـووذMordentمؤردثنت
لة بةکارهثناين ئةم چةشنة ذازانةوة و ديکؤراندنانة ئاسةوار بةجثهثشتنة لة هةستونةسيت  مةبةست

گوثگر و گؤذيين هةوةس و بردين بؤ دونياي ئةندثشـة و چثوةندثکي دصخؤش ياخود پةست و 
  خةمگني....وةهةروةها.

  
  
  
  
  
  
  
  

  Orpharion(E)  ئؤرفاريؤن،
، دةنگي تاذادةيةک بة ئامثري عوود دةچثت، Bandoraباندؤرا مؤزيکئامثرثکي ژثدارة لة خثزاين

  م.16نزيکةي نؤ ژثي لةسةر دةبةســترثت. وةدةرکةوتين دةگةذثتةوة بؤ ســاآلين ســةتةي/
  Osservanza(I), Attention, Observation(E)  ســةرنج، تثبينيي، ئاگاداري.

  Ossia(I),Ou(F), Or(E)  يان، ياخود.
  ة لة جووصةي ميلؤدي، هارمؤين، ذةزمي، چةند جؤرثک لة ئؤستيناتؤ هةية:کورتة ذةپاتبوونةو

ميلؤدي  لةگةص  ذةپاتبوونةوةيةکي، کورت، شثوة Melodic ostinatoميلؤديية ئؤستيناتؤ .1
  .Harmonyميلؤدييةکي تردا بؤ هثناين هارمؤين

گةواري ، کؤرت، شثوة ذةپاتبوونةوةيةکي ميلؤدي لة دةنBasso ostinatoباس ئؤستيناتؤ .2
 دا. Bassباس

، کورت، ذةپاتبوونةوةيةکي هاوياريية بة درثژايي Harmonic ostinatoهارمؤنة ئؤســتيناتؤ .3
 ميلؤدييةکة.

دا، شـثوة Isorhythm، کورت، بؤ منوونة لة هاوذةزمRhythmic ostinatoذةزمة ئؤسـتيناتؤ .4
دا لة بةرابةري ئةو Tenorکة لة هثصي تينؤر Taleaذةپاتبوونةوةکاين ذةزم پثياندةوترثت تاليا

. مةرج نية کة تاليا و ذةنگ Colourنؤتة ياخود پةردانة دادةنرثن کة پثياندةوترثت ذةنگ
 هةمان درثژبوونةوةيان هةبثت.

  Ôtez(F), Take off(E)  البردن.
  Ôtez les sourdine(F), Take off the mute(E)  پثکپةالبردن.

  Ottava(I)  لة ئؤکتاضدا، واتةall´ ottavaبؤ منوونة دةوترثت .Octaveبذوانة/
  واتة ژةنني لة ئؤکتاضةکاندا.Coll´ ottavaياخود دةوترثت
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  8va.  Ottava alta, Ottava sopra(I), Octave higher(E)ئؤکتاضثک بةرزتر/ 
  8vb .  Ottava basso(I), Ottava sotto(I), Octave lower(E)ئؤکتاضثک تزمتر/ 

  
  
  
  
 

  Ottavina, Superoctave(E)  گچکة ئؤکتاض،
  دةژةنرثت و پثشـيدةوترثت سـوپةرئؤکتاض. سـتاندةروةک ئؤکتاضثک لة سـةروو ئؤکتاضي 

  Ottavino(I), Octave flute and Piccolo(E)  ئؤکتاض فلووت و پيککؤلؤ.
  Stromenti d´ottoni.  Ottone(I), Brass(E)ئامثرة براسـيةکان بؤ منوونة دةوترثت براس،

  Oud, Ud(Ar,Kr,Tr), Barbad(Fa,Kr), Laoutain(Gr), Lute(S)  د.ئامثري عوود، باربا
ئامثرثکي زؤر دثرينة لةنثو ميللةتاين خاوةر  ،Woodعوود...وشـةيةکي عارةيب بةماناي چةوثص:تةختة

ميانةدا، هةندثک بؤچوون هةية لةسةر ناوةکةي کة گواية لةسةرةتادا لة سةردةمي ساسانيةکاندا{تاکو 
ناوي براوة ئةويش Barbadيللةيت فارس و کوردسـتاين خؤرةآلت}هةر بة باربادئثستايش لة نثو م

اي ــشةژاد}کة لةسةردةمي کةخيةســرةولةسةر ناوي مؤزيکسازي بليمةت بارباد/ي کورد{لوذن
و  Pipaئةم ئامثرة لةذثي بازرگانانةوة گةيشتة وآليت چني بةناوي پـيپاســاســانيدا ناوبانگي دةرکرد. 

، زؤرياب/يش کة خؤي گةياندة وآليت ئيسپانيا{هةرمثي Biwaن بةناوي بـيواوآليت ژاپؤ
بةآلم  ي لةگةص خؤيدا بردEl-oudياخودAl-oud ئةلــعود/عارةيبئةندةلوســيا} ئةم ئامثرةي بةناوي 

گريسـايةوة و زؤربةي وآلتاين Luteبة وشةي لووت ئيسپانياييةکان زارگؤذکثيان تياداکرد تاکو
  ناويدةبةن.بة لووت ئاوروپايش هةر 

  Ouvert(F), Open(E)  داTruobadour musicکراوة، زاراوةيةکة لة مؤزيکي ترؤبادؤر
ي يةک نؤتةي Pitchکاريپثدةکرثت، کادةنسثکة کة دوايني نؤتة تثيدا ناتةواوة و لةسـةر پةردة

 سةرووةت . لة ســةما فةرةنساييةکاندا بة دووةم و چوارةم دةوترثدةگريســثتةوة کؤتايي سةروو
 .Positions ouvertesپؤزيشنةکان 

  Overblowing(E)  توند فووپياکردن لة ئامثرة هةواييةکاندا،
دا کة دةگةيـثنرثتة ئؤکتاضثک بةرزترـ نزمتر، ياخود Recordersبؤ منوونة لة ئامثرة ذيکؤردةکان

  کالذنثت کة دةگةيةنرثتة دوانزةيةم تؤين بةرزترـ نزمتر.
  Overstring(E)  ؤ ئامثري پيانؤ، داناين ژث/يةکان لة دوو ئاسيت جياواز.زاراوةيةکة ب سـةرژث،

  Overtone(E), Oberton(G)  زجنرية کة لة بةو نؤتانة دةوترثنئؤضةرتؤن، بانـتؤن، ســةرتؤن، 
  هارمؤنيةکاندا چوون بةناويةکدا {واتة نؤتة الوةکيةکان} بثجگة لة يةکةم تؤنة بنةذةتيةکان.
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  ـ:تؤنةکانؤ دياريکردنـي ســةرب چةند منوونةيةک
  
  
  
  
  
  
  
  

  وة:ـCئةم دوو هثآلســؤيةيش منوونةيةکة لة زجنرية سةرتؤنةکان لة تؤين دؤ/
  
  
 

 Overtone scale(E)  ةرتؤن.ــســکثصي س
  ئةم جؤرة ســکثصة زياتر لة 

  ئامثرژةنيين گيتار/دا کاريــثدةکرثت.
  
  

 Overtone series(E)  زجنرية سـةرتؤنةکان.
  
  
 

  Opera،  Overture(E)پثشةکي مؤزيکثک لة کارثکي ئؤپثرا پثشةکي، سـةرةتا، سـةردةق.
  . Concert overture. کؤنسثرت پثشـةکيBalletياخود باللثتOratorioئؤراتؤريا

کي هةية}بة ية Movementةجووصدةچثت{کة چةند Suiteکارثکي سـةربةخؤية. کارثکة بة سـويت
 ، بريتية لة سـث جووصة:ـ Italian overtureي ئيتاليايي. پثشـةک1دوو جؤري سـةرةکي:ـ 

  .Quickخثرا - Slowهثواش - Quickخثرا
  ، بريتية لة سـث جووصة:ـFrench overture. پثشـةکي فةذةنسـايي2             

  .Slowهثواش - Quickخثرا - Slowهثواش
  
 

-------------------------------------  
-----------------------  

------------  
 



ASSAD KARADAGHI -349- MUSIC DICTIONARY 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ASSAD KARADAGHI -350- MUSIC DICTIONARY 
 

P 
 
 
 
  . کصپةي ئاگرة لة دصي پياوان...وزيکي بةجؤش...ؤم

  بثتهؤضن                فرمثسکة لة چاواين خامناندا.       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  pedal.  pکورتةپةيضي پيانؤ ياخود پايدةر

  Paar(G), Pair(F), Even, Few(E), Poca, Paio (I)  بچةک، جووت.
  Pacato(I), Placid(E)  ئارامگرتة، داسـةکنيو.

  Pacatamente(I), Placidly(E)  بة ئارامي، داسـةکنيوانة.
  Padiglione(I)  پادجيليؤنث، ئامثرثکي زةنگي هةوايية.

  Pakhawraj(Hn)  پاخةوذاژ، ئامثرثکي ذةزمي هيندي گةورةية،
لة خثزاين تةپصة، شـثوةيةکي بةرميلي هةية و دوو سـةري بة پثسـت داپؤشـراوة کة دةستةذاست 

  .Bassدةدات و الي دةستة چةپ دةنگي گذTrebleدةنگثکي ناسک
  Palco(I), Stage(E), Stade(F)  تةخيت شانؤ.

  Paleography(E)  ليؤگرافيي، نووسينـزانيي، زانســيت نووسـني،يپث
  کة بة نةخش و نيگار گوزارةي پثدةکرا. ــينةنووس دثريين ثوازثکي زؤرـش

  Palindrome(E)  وة خبوثنرثتةوة.پارچة مؤزيکثک کة لة هةردوو ال ياخود پاصيدرؤم، ذستةيةک
دثت، دوا  Backي هاتووة کة بة ماناي پشت:گةذانةوةPalinـةلثکدراوثکي يؤنانييةوة لة پاصنيوشـ

  ةکة خوثندنةوةي پثچةوانة دةبةخشثت.ـدثت. کؤي وشWayواتة ذثگةDromosوشةيةش درؤمؤس
  Palmeros(S)  دا کايت مؤزيکژةنني.Flamencoچةپلةلثداين پياواين سةماکةر لة سـةماي فالمثنکؤ

  P.M.  Palm mute(E)  پي دةست لةسةر ژثيةکاين ئامثري گيتار بؤ کپاندين دةنگي.داناين لة
  Pan(E)  پان، گؤذيين دةنگ لةنثوان ئةمپةذي چةپ و ئةوپةذي ذاست لة سـترييؤدا.

  Panpipe, Pandean pipe(E)  پانة نةي، ئامثرثکي زؤر دثرينة،
  پان، جياواز لة دةنگةوار و درثژيياندا. پثکهاتووة لة چةند لوولکثکي بةستراو بةيةکةوة بةشثوةيةکي

  Pandora, Pandua, Pandurina(I)  ئامثرثکي ژثداري زؤر کؤين .Bandoraپاندؤرا، بذوانة/
  يؤناين و ذؤماين/ية، بة ئامثري عوود دةچثت بةآلم بة قةوارةيةکي بچووکترة.

  Tambura.  Pandore(S)پاندؤرة، بذوانة/
  Panflöte(G), Panflute, Panpipe, Syrinx(E), Siringa(I)  ئامثرثکي زؤر دثرينة، پانفلووت،

ســاص پ.ز لة ژياري ميزؤپؤتاميا، ئةم شـثوةي کة دؤزاوةتةوة و لة 3500مثژووي دةگةذثتةوة بةرلة 
  . Pipeزةلمؤزةخانةي بةريتانيا/لةندةن دانراوة پثکهاتووة لة ســيانزة بؤ پانزة 
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ووت گؤذانکاري هونةري و تةکنيکي بةسةردا هات و بووة لة سـةرةتاي ســةتةي نؤزدةمدا، پانفل
  ئامثرثکي لةبار و سةرةکي لة زؤر ئاوازي ميللي و ئؤرکثستراصيدا.

  Orchestrion  Panharmonikon(G)پاارمؤنيکؤن، جؤرة ئامثرثکة بة ئامثري ئؤرکثستريؤن
 دةچثت.Orchestrionدةچثت جؤرة ئامثرثکة بة ئامثري ئؤرکثستريؤن

  Pantomine(E)  الساييکردنةوةي ين، ذيشـةوشـةيةکي يؤنانيـية بةمانايپانتؤما
  دثت، السـاييکردنةوة و نواندين بثدةنگ. Imitation of everythingهةمووشـتثک

  Pantonal, Atonal(E)  دةبثتةوة کةAtonalئةتؤناص يSynonymousهاومانا پانتؤناص،
  ردةچثت. دهTonalچةشـــنة مؤزيکثکة لة ذثســـاکاين تؤناص

  Parallel Chords(E)  نؤتةکان ذيزة کؤردثکي يةکلةدوايةکة کة تيايدا تةريبة کؤرد.
کة  F-A-Cتةريبة بة کؤردي/C-E-Gلة گؤذاندان بةآلم ميانةکان نةگؤذن، بؤ منوونة مثجـةر کؤردي/

  .G-B-Dلة گةذانةوةدا تةريبة بة کؤردي/
  Parallell intervals(E)  مان ميانةجووصةي دوو بةش ياخود زياتري هة ميانة تةريبةکان،

  ميانة لة يةک ئاذاستةدا.
  Parallell keys(E)  ماينةر کليلة تةريبةکان، دوو کليل کة يةکثکيان مثجةر بثت و ئةويتريان

  .F-minorو فا ـ ماينةر/ F-majorمنوونة فا ـ مثجةر/ يشيان هةبثت. بؤTonicهةمان پايةتؤن
  Parallell motion(E)  ميانةي هةمان ئاذاسـتةدا جبووصثتدوو بةش لة هةمان  جووصةي تةريب،

  کة لة هةمان کاتـدا جووصةيان تةرييب يةکتربن.
  Pareados(Gr), two-line stanzas(E)  دوو دثذ لة هؤنراوة.

  Parfait(F), Perfect(E)  تةواو.
  Parlando, Parlante(I), As speaking(E)  پةذلة، پارالندؤ، ذيسيتاتيض، گؤيندة،

  ةکردنة زياتر وةک لةوةي سـترانبثژي بثت.قس
  Parlato(I), Spoken(E)  قسةکردن، زاراوةيةکة ئاماژة بة جؤرة دياصؤگثک دةدات لة ئؤپثرادا.

  Parnasse instrument, Glass harmonica(E)  ئامثري شــووشـة هارمؤنيکا.
  Paroles(F), Lyrics, The words to a song(E)  ســترانيي، وشةي داذثژراو بؤ سـتران.

  Part, Partie(F)  پارچة، يةک دةنگ لة کارثکي فرةـ دةنگيدا.
  Partheyen, Partien(G), Partita(I)  ية.Partitaهاوماناوشةي پارتيتا

  Partial tone(E)  لة زجنرية هارمؤنيةکة پارتاصة تؤن، پارچةيي، تؤين بةکةرتبوو، تؤين کةرتيو،
دةوترثت يةکةم پارتاص و ئةوانيتر بة نؤتة سـةرووةکان ياخود تؤنةکان کة نؤتة ژثرةوةکانيان پثيان

ية بنةذةتيةکان پثکةوة لةگةص ــتکراو لة فريکوثنســ. نؤتةيةکي دروسOvertoneةرتؤنةکانـس
و يةکةم  First partialهارمؤنيةکاين، وةک يةکةم و دووةم و....وةهةروةها. بنةذةيت يةکةم پارتاصة

  و....وةهةروةها. Second partialهارمؤنيش دووةم پارتاص
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  Partita(G,I), Suite(E,F)  دةگةذثتةوة پارتيتا، سـويت/ثکي ئيتاليايية کة سـةرهةصداين
م. 18زي هةگبةي باذؤک، بريتية لة هةوايةکي فرةذةنگيين سـةتةي/1700بؤ نزيک ســاآلين 

ا و بث ســـةما، ياخود م. فرةجووصةيةکي پثکهاتوو لة ســـةم18م و 17ثکي سـةتةکاينSuiteســويت
  مــدا.19م و 18هةر بة تةنيا جووصةي بث سـةما لة سـةتةکاين 

  Partitino(I)  نؤتةنووسثک بؤ چةند گروپثکي پارتيتينؤ،
  لة ئامثرة مؤزيکيةکان.}Homogeneousهاوجنس{هاوکؤک

  Partition(F), Partitur(G), Partitura(I),Musical score(E)  تيانووسـثکي دةقي مؤزيکايي،
  مؤزيکاصي کة ژةنيين تةواوي ئامثرة مؤزيکيةکاين تثدابثت.

 Partito(I), Divided(E)  دابةشـکراو.
  Partitura ristretta(I), Short score(E)  کورتةدةق، کورتة نؤتةنووسـراو.

  Part song(E)  بةشي سـتران کة بؤ دوو دةنگ ياخود زياتر نووسرابثت و چةند
  ا هاويار بثت.ئامثرثکي مؤزيکاييش تيايد

  Pas(F), Not, Not any, Step(E)  نة، هيچيــتر نا، هةنگاو.
  Pas de deux(F), A dance for two performers(E)  سـةماي ئامادةکرا بؤ دوو کةس.

  Pas d’action(F), A ballet with a dramatic style(E)  دراميي. بةچةشنثکيباللثت 
  Pas glissé(F), A single gliding step(E)  او.تاکة هةنگاوي خليسک، تاکة خليسکة هةنگ

  Pas trop lent(F), Not too slow(E)  .نة زؤر خاو
  Passage(E), Passaggio(I)  .پاســاو، ذاگوزار، بزاوتثک لة پثگةيةکةوة بؤ پثگةيةکيــتر

  Passing chord(E), Accord de passage(F)  کؤردي پاسـاو.
  Passing note(E), Note de passage(F), Note durchgang(G)  نؤتةي پاسـاو،

نؤتةيةکة کة بةشـثک نية لة هارمؤنية گشـتيةکة بةآلم هةر وةک هارمؤين جثگةي دةگؤذثت و بة 
  هارمؤنيةکي نؤث خؤي دةگةيـثنـثـتة نؤتةيةکي تري هاوساز{کؤنسـونانت}.

  Non-harmonic notes،  Passing tone(E)تؤين پاساو، بذوانة/
  بة تؤنثک  ئاکسنتانةية کةنؤتة نا ئةو

  لةنثوان دوو  ياخود نيوةتؤنثک
  دا دةجووصثتChordکؤرد

  {بة جووصةيةکي هارمؤنيانة دانانرثت}.
  Passive resolution(E)  پاسـاو ذةوثن، بةردةوامبوون ياخود ذةپاتبوونةوةي نؤتةيةکي

  ردي بةدواي خؤي.، بؤ منوونة کؤردي حةوتةم لةسـةر هةمان دةنگيدا لة کؤActive noteچاالک
  Passion(E), Passione(I)  يادکردنةوةي هةست بة ئةشـکةجنةداين مةسـيح،

سـروودثکي کصثسـةيية کة ئةشکةجنةکاين حةزرةيت مةسـيحي تثدا منايانکراوة، ئةم چةشنة ئاوازة 
  بووة خولياي زؤر لة ئاهةنگسازاين سـةتةي دةيةم تاکو هةژدةم.
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  Passion music(E)  .ةـکةجنئاوازي ئةشئةشـکةجناواز، 
  چةشنة مؤزيکثکة گوزارة لة خؤذاگرتين حةزرةيت مةسـيح دةکات لةژثر ئةشکةجنةدا.

  Pasticcio(I), Pastiche(F), Medley(E)  ي ئيتالياييةوة هاتووةPieلة ذيشةپةيضي پيث پاستيچيؤ،
، هةر دميةنةيش کارثکي ئؤپثراصي تثهةصکثشة کة لة چةند دميةنثک پثکهاتووةبةماناي پثکةص دثت، 

  لةاليةن مؤزيکارثکةوة ئامادةکراوة، ئةم چةشـنة کارة بةتايبةيت لة سـةتةي هةژدةمدا زؤر باوبووة.
  Madrigal،  Pastoral(E), Pastorale(I)پاستؤذاص، گوندةکي، شـواين، هاوماناي وشةي مادريگاصة

وردووة بؤ قؤناخثکـي هةر چةشـنة شـتثک گوزارة لة ژيانباري گةالن بکات، زاراوةيةکـي ذاب
کة لة گوزارة بابةتثـکي ژينـگوندةکيةکي ســاکار ياخود پاصةوان Stage entertainmentذابواردن

  داسـتانثک بکات بةبث ئةوةي هيچ دةنگثک لة ئامثرة مؤزيکييةکان هاوياري بثت.
  Pastourelle(F), Pastorela(I)  کة پاســتؤرثلال، ئاوازي گوندنشينان

  فرؤزةي ســروشـت و دميةين ژياين گوند بکات.لة وشةکانيدا 
  Pastoso(I), Soft, Mellow(E)  نةرم، نةرمونيان.

  Pas trop lent(F), Not too much(E)  نةوةک زؤر.
  Patch, Voice(E)  پاچ، واچ، واچة، دةنگي سـروشيت.

  Voice flute, patent.  Patent voice flute(E)بذوانة/
  Pateticamente(I), Pathetically(E), Pathétiquement(F)  ي.کاريگةرييةکي بةسـؤز و بةزةي

  Patetico(I), Pathetic(E), Pathétique(F), Pathetisch(G)  سـؤز و بةزةيي هاتنةوة.
  Pathos(Gr), Feeling(E)  هةسـت، ذيشةپةيضثکي يؤنانيـية گوزارة

  .Ethos، بذوانة/لة بارودؤخةکاين هةسـتونةسـت دةربذيين کةسثک دةکات لة ئؤپثرايةکدا
  Patimento(I), Suffering(E)  تووشـبوون بة خةم و پةژارةوة.

  Patsch(E)  پاش، سـووکة پياکثشـان بة ذاندا بة مةبةسـيت ذاگرتين کثشـي مؤزيک.
  Patter-song(E)  کة تثيدا سـتراين توندوخثرا، کارثکي پؤليفؤين/ية

  ي بسـترانرثت.دةنگثک ياخود زياتر بةشـثوةيةکي سـيالب زؤر بةخثرا
  Pauke(G), Kettledrum, Timpani(E)  پاوکة، تيمپانيي، ئامثرثکي ذةزميـية،

  Pausa(I), Pause(F,G), Rest(E)  لة پاوس، وچان، پةيضثکي التينيية بة ماناي پشـوو دثت کة
دا لة سـکثصي مؤزيکدا دادةنرثت بةگوثرةي ئةو کاتةي لة ئاوازثکدا Measureنؤتاندين مازؤر

  ريثت.وةردةگ
  Pausa di biscroma(I), Demisemiquaver rest(E)  وچاين تةواو. 1/32وچاين سيودوويةکي

  
  Pausa de breve(I), Breve rest(double whole rest)  دةبص وچاين تةواو.

  
  ,Pausa di centoventottavo(I)  ي وچاين تةواو.1/128وچاين ســةدوبيستوهةشتةک، 

Semihemidemisemiquaver rest(E)  
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  Pausa di croma(I), Quaver rest(E)  ي وچاين تةواو.1/8وچاين هةشتةک، 
  Pausa di minima(I), Minim rest, Half rest(E)  ي وچاين1/2وچاين نيوة

  .Whole restتةواو
  Pausa di semibiscroma(I)  ي وچاين تةواو.1/64وچاين شةستوچوارةک، 

Hemidemisemiquaver rest(I)  
  Pausa di semibreve(I), Pause(F), Semibreve rest, Whole rest(E)  ةواو.وچاين ت

  
  Pausa di semicroma(I), Semiquaver rest(E)  ي وچاين تةواو.1/16وچاين شانزةک، 

  
  Pausa di semiminima(I), Crotchet or Quarter rest(E)  ي وچاين تةواو.1/4وچاين چارةک، 

  ياخود
  

  Pausa multipla(I),Pause multiple(F), Multibar rest(E)  فرةباذي وچان.
  Pause, Fermata sign(E)  پاوس، هثماي خاوکردنةوة بةرةبةرة.

  Peal(E), Tinter(F)  گثلگثلةزةنگ، کؤمةصة زةنگثکي قةوارة جياواز،
  .لة دوو زةنگةوة تاکو حةوت زةنگ ياخود زياتر کة هةر يةکة بة دةنگثکي جياواز لةويتر کؤککراوة

  Pedal(E), Pédale(F)  کة پايدةر، پثداص، نيشانةي بةکارهثناين پثداصة لة ئامثرثکي وةک پيانؤ
Ped..پثداص{پايدةر}ة، کردارثکي تةکنيکية کة بة پث ئةجنامدةدرثت، مةبةستيش لة کورتکراوةيةيت

  بةکارهثناين دةکةوثتةسةر جؤري ئامثرةکة. بؤ منوونة:ـ
دا بؤ سـووذاندنةوةي ئةو تةوةرةي کة Glass harmonicaلة ئامثري شــووشــة هارمؤنيکا .1

  شــووشــةکةي بةردةکةوثت.
دا بؤ هةوا هةصمژين و فووپياکردن بة زمانةکاندا بةهؤي Harmoniumلة ئامثري هارمؤنيؤم .2

 ئةو مووشــةدةمةي کة لة بين ئامثرةکةدا کؤکـکراوة.
 .Semitonesدا بؤ پةيداکردين نيوةتؤنةکانHarpلة ئامثري هارپ .3
دا بؤ کزکردين دةنگةکان ئةويش بة سـووک پياکثشـاين چةکوشـةکان Pianoلة ئامثري پيانؤ .4

بةسةر ژثيةکاندا. لة ئامثرةکاين ئؤرگن و هارپسـيکؤرد و کالضيکؤرد/دا هةمان فةرمان 
 بةجثدةهثنثت.

و دا بؤ پياکثشـاين سـاجةکان بةسـةر يةکدا بةشثوةيةکي ذثکوپثک Timpaniلة ئامثري سـاج .5
هةنداز کة دةنگةکة لةنثوان سـاجةکاندا پةنگ خبواتةوة و دةنگثکي تايبةت بةخؤي 

 لثوةدةربچثت.
  دا بؤ کپاندين باذةکان کة ئازادانة نةزرنگثنةوة.Vibraphoneلة ئامثري ضايربافؤن .6

  Pedal- C(E)  ي ناوةذاست.Cدوو ئؤکتاض خوارتر لة تؤين/ Cپايدةر/
  Pedal claves(G), Pedal keys, Pedals(E)   پثداص.پايدةرةکان، پثداصةکان، کليلةکاين
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  Pedal on(E)  پايدةري پيانؤ لةسـةر Sustain هثماي پثداگرتين بةردةوام
  Pedal note, Pedal point, Pedal tonne(E)  پايدةر ، نزمترين نؤتةية لةسـةر ئامثرثک. نؤتةي

  
  
 

  Pédale douce(F), Soft pedal(E)  نةرمةپايدةر.
  Pellet bells(E)  زةنگؤآلن،زرنگةي 

  بريتية لة چةند زةنگؤصةيةکي خذي کانزايي کة بة پياکثشـانياندا زرنگةيان لثوةدثت.
  Pentachord(E)  کؤردي پثنج نؤتة، ئامثري پثنج ژث/يي.

  Pentagramma(I), Staff(E)  پثنج گرامما، سـتاف، هثآلســؤ.
  Pentatonic scale(E), Scala pentatonica(I)  سـکثصثکة کة تؤنـنماي نية. سـکثصي پثنجتؤنيک،

  ثوةية:ــميانةکانيشي بةم ش
  
  

  دا نؤتةي چوارةم و حةوتةم ئاسـنت دةکرثن.Pentatonic major scaleلة پثنجتؤنة سـکثصي مثجةر
 
  

  دا نؤتةي دووةم و پثنجةم ئاسـنت دةکرثن.Pentatonic minor scaleلة پثنجتؤنة سـکثصي ماينةر
  
  

نؤتةي دووةم و حةوتةم  Pent. minor major scale/6دا  6نة سکثصي ماينةر مثجةر/لة پثنجتؤ
  ئاسنت دةکرثن.

  
  . Flat/5  Pent. Minor/7 flatي پانؤک 7پثنجتؤنة سکثصي ماينةر/

  
  

، سکثصةکة پثکهاتووة لة  Pent. major sharp/9 fat/7 7و پانؤک/ 9پثنجتؤنة سکثصي مثجةر تيژي/
  کة بريتني لة:ـ triadدوو سـيانيي

  .Eb-majorو مي بيمؤص ـ مثجةر/ C-majorدؤ ـ مثجةر/پثنجتؤنة سکثصي  .1
 
  
  . Major flat. پثنجتؤنة سکثصي مثجةر پانؤک/2
 
  



ASSAD KARADAGHI -356- MUSIC DICTIONARY 
 

  دا باوة.Jazz musicکة لة مؤزيکي جاز Whole pentatonic scale. پثنجتؤنة سکثصي تؤين تةواو3
  
 

  پؤلثنرثت:ـتؤين بة گشيت بة دوو جؤر دة.سـکثصي پثنحـ.....يةوةMusicologyيکزاينمؤزلة ديدةي 
کثصةية کة يةک ئةو ســ :ـHemitonic pentatonic Scaleتؤينــکثصـي نثوةپثنجــ.س1

  ياخود زياتري تثداية.Semitoneنيوةتؤن
:ـ ئةو سکثصةية کة هيچ نثوةتؤنثکي Anhemitonic pentatonic Scale. ســکثصي نانيوةپثنجــتؤين2

  ة.تثدا ني
  Percossa(I), Percussion(E)  وةک تةپص، زايلةفؤن...هتد يبةو ئامثرانة ئامثرة ذةزميةکان.

  .ثتدةوترثن کة بة پياکثشان دةنگيان لثوة دةردةچ
  Percussion instrument(E), Stromenti da percossa(I)  پثرکيوژنةکان. ئامثرة

  Perdendo(I), Gradually becoming slower(E)  بةرةبةرة هثواشـکردنةوة.
  Perfect(E), Perfetto(I), Perfectus(L)  تةواو، دروسـت، پذ،

، لةکاتثکدا کة ئؤکتاض و چوارةم و پثنجةم بةتةواوي لةسةر تؤين Unisonميانةکاين يةکدةنگي
  .Diminishedو گةسـتوو Augementedخؤيان دةبن بةبث زثدة
  Canedce.  Perfect cadence(E)تةواوة کادةنس، بذوانة/

  Perfect interval(E)  ميانةي دروست، پذ ميانة، ميانةکاين ئؤکتاضثک، پثنجةم و چوارةمثک.
  Absolute pitch.  Perfect pitch(E)پذ پةردة، پةردةي دروسـت، بذوانة/

  Unison.  Perfect prime(E)سةرةکي تةواو، هاومانا وشةي تاکدةنگة
  Perfect time(E)   ناوةذاسـت دةوترا.سـةردةماين سـةتةکاين 3/4کثشي پذ،بة کثشي سـيانيي

  Unison.  Perfect unison(E)يةکدةنگي تةواو، هاوماناي وشـةي يةکدةنگ
  

  Perpetual canon, Infinite canon(E)  کانوين بثـپايان، کانوين سـووذاو.
  Neuma.  Pes(L), Foot(E), Patte(F)پث، بذوانة/

  Pesamment(F), Pesantemente(I) Heavily(E)  بة سـةگيين.
  Pesant(F), Pesante(I), Heavy(E)  گران، ذةزين و سـةنگني.

 Pesasntissime(I), Very heavy(E)  ةنگيين.ـزؤر بة س
 Pesendide(Ar,Kr,Tr)  پةسةنديدة، لقثکة لة دةســگاي نةوئةســةر،

  سـکثصي پثکهاتووة لة 
  گرث نةوئةسـةر لةسةر پلةتؤين ذاست

  تووةذةگةزثکي الوةکيش کة پثکها
  لة ذاسـت لةسـةر پلةتؤين نةوا.

  Petit, Petite(F), Small, Little(E)  گچک.
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  Petits Clarinette(F)  گچکة کالذنثت.
  Petit flute, Piccolo(F)  پيککؤصؤ، گچکة فلووت.

  Petits note(F), Cue note(E)  گچکةنؤتة،
  Petto(I), Chest(E)  ســينة کة مةبةسـت ذؤصي ســنگة بؤ سـةر دةنگي دةرچوو لة دةمةوة،

  .Voce di petto(F), Chest voice(E)هةروةکي دةوترثت دةنگي سـينة
  Peu, Petit(F), little(E), Piccolo, Minuscolo(I)  کةم، بچةک.

  Peu à peu(F), Little by little, Gradually(E)  کةم کةم، بةرةبةرة.
  Pezzi concertanti(I), Concerted pieces(E)  پاژة هةندازةکان، پاژة بة کؤمةصةکان.

  Pezzo(I), Piece(E), Pièce(F), Stück(G)  پاژ، پارچة، جؤر.
 .pft ياخود.Pianoforte.  Pfکورتکراوةي/
  P.f  کةمثک بةهثز.Poco forteزؤر بةهثز ياخودPiû forteکورتکراوةي/
  Pfeife(G), Pipe(E,F)  بؤري، لوولة.

  Pfeifenfuß(G), Foot, Pitch of organ pipes(E) پث، پةردة لوولةکاين ئؤرگن.
  Pfeifenorgel(G), Pipe organ(E) لوولةي ئؤرگن.

 Pfiffig(G), Artful(E) هونةرمةندي بليمةت.
 Phantasie, Phantasy(G), Fancy, Fantasia, Imagination(E) فانتاسيي، ئةندثشة، هزر.

  Phantasiebilder(G), Pictures of imagination(E) وثنة فانتاســـيةکان.
  Phantasiestücke(G), Phantasy pieces(E)  پاژة فانتاســيةکان.

  .Schumannسـةرناوة بؤ ژمارةيةک لة دانةرة ذؤمانتيکةکاين وةک ضاگنةر، شـومان
  Phasing(E)  تؤين بيستين نزمترين فريکوثنسي دثت،Beatingوةک زاراوةيةک بة ماناي لثدان

  دا پثکةوةبن و زؤر بةکةمي لة تؤن بةدةربن.Pitchپةردةجياواز، کاتثک کة دوو لوولة لة هةمان 
  Decibel.  Phone(E)بةگوثرةي پثوانةي دثسيبثص1,000Hzفؤن، پثوانةي دةنگ کة يةکسانة بة 

  Phone(Gr), Sound, Tone, Voice(E)  دةنگ، تؤن.
  Phonic, Acoustic(E), Phonique(F)  دةنگي، ســروشـتةدةنگ.

  Phonomêtre(F), Phonometer(E)   دةنگ.دةنگپثو، ئامثرثک بؤ پثواين
 Phorminx(E)  ئامثرثکي ژثدارة کةمثک بة ئامثري گيتار و لريا دةبثت، دةنگثکي ناسکي هةية.

  Phrase(E), Phrasé(F)  گوزارة، ذسـتةي مؤزيک، ذسـتةبةنديي.
  
  
  
  

  Phraser(F), To phrase(E)  دةيذســتثنثت.
  Phrasing(E), Phrasierung(G)  ذسـتاندن.
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  Phrasierungsbogen, Schleifbogen (G), Slur(E)  پةيوةسـتةکةوان.
  Cadence.  Phrygian cadence, Phrygian half close(E)فرجييةن کادةنس، بذوانة/

  Phrygian mode(E)  يةکثکة لة دةسـگا يؤنانييةکان. .modeدةسـگاي فرجييةن. بذوانة/
  نلةبةران لة داســتانةيؤنانيةکاندا لةسـةر زواين گيا

  دةيگثذثتةوة دةســگاکة لةاليةن مارســياس 
  ناونراوة. Phrygian, Marsyasفرجييةن

  .Interval sequenceپثکهاتـووة لة بةرزبوونةوةي ميانةيةکــي يةکلةدوايةک
 Phrygian tetrachord(E) ذيزة بةرزبوونةوةيةکي چوارنؤتة. فرجييةن تثتراکؤرد،

 Phrygian(E,F), Phrygisch(G) فرجييةن.
 Phthongos(Gr), Note(E) نؤتة.

 Piacere, Piacimento(I), Pleasure(E) دصخواز، خؤشي.
 Piacevole(I), Agreeable(E) پةسـةنديد. پةسةندبوو.

 Pianamente(I), Softly(E) بة نةرمي.
 Pianette, A low upright piano(E)  پيانؤي نزم.

 Piangendo(I), Crying, Weeping(E)  کورتکراوةيةيت..Piangدصتةنگةگريان، 
  Piange disperatamente(I), Crying hopelessly(E)  گرياين نائومثدي.

  Piangevole(I), Mournful(E)  چةمةر، تةواو دصشکاو و ذةشـپؤش.
  Piangevolmente(I), Mournfully(E)  بة چةمةري و ذةشپؤشي.

  Pianino, Small piano(E)  گچکة پيانؤ.
  Pianissimo(I), Sehr leise(G), Very soft(E)  کورتةيةيت. .PPياخود .pianissزؤر بة نةرمي، 

Très doux(F)  
  Pianississimo(I), Very very soft(E)  رتةيةيت.کو.PPPلة نةرميةوة بؤ زؤر زؤر نةرم، 

  Pianissississimo(I), Extremely soft(E)  کورتةيةيت..PPPPلة نةرميةوة بؤ يةجگار نةرم،
  ppppp  Pianississississimo(I), Very extremely(E)ة بؤ يةجگار زؤر نةرم.لة نةرميةو
 Pianist(E), Pianista(I)  پيانؤژةن.

  Piano(E,I,F), Soft tone(E)Planum(L)  پيانؤ، ئامثرثکي مؤزيکة، بة تؤنثکي نةرم.
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ري لؤرةنسايي بةناوي لةاليةن تةکنيکا ز1726ســـاآلين ، نزيکPianoforteپيانؤ ياخود پيانؤفؤريت
 Piano etئيتاليايي/يةوة بةناوي يBartolomeo Cristofori(1655-1730)بارتؤلؤميؤ کريستؤفؤري

forteوة داهثنرا کة بةماناي ناسک و دةنگSoft and loud.دثت 
پيانؤي هاوچةرخ لة نزيکةي پثنج هةزار پارچة پثکهاتووة کة نزيکةي سـث هةزاروهةشـتا پارچةي بة 

وي لثبةسـتراوة. پيانؤي ســةردةماين زوو لة دار دورســتدةکرا بةآلم پيانؤي هاوچةرخ چةسـپا
بة دووسةدوسيي ژثي پؤآلسازکردة، گةورةپيانؤي 18tonکانزاکردةية و بةشثوةيةکي وةستاو بة کثشي

و ژثيةکاين لة پؤآل ياخود کانزاي مس دروستکراوة کة تثکذاي  30tonکؤنســثرت کة کثــشي دةگاتة
 ,Spinet piano(E), Spinett(G). پيانؤي ســپينثت160pounds/stringدةگاتةTensionرژييگ

Spinett(I), Épinette(F) کة جؤرثکة لة گچکةهارپسيکؤرد. بةدوايدا تاکو ئثستا نزيکةي دوانزة
، گةورةي Concert piano Grandقةوارةي لثدروستکراوة، لةوانةيش: گةورةپيانؤي کؤنسثرت

، گةورة پيانؤي Parlour Grand، پيانؤي هؤصي پثشــوازHalf concert grandنيوة کؤنسثرت
واتة تايبةت بة ژةنيارثک کة بؤ خؤي کاري لةسةربکات، Professional grand pianoپيشـةيي

  کة لة ژووري ميوان دابنرثت، وةهةروةها..... Drawing room grandگةورةپيانؤي ژووري ميوان
  Piano à claviers renversés(F)  لةسـةريةک. يذيز کيبؤرد بة دوو جووت گةورة پيانؤ

  Piano à queue(F), Grand piano(E) گةورة پيانؤ.
  Piano duet(E) ژةنيين پيانؤ بة چوار دةست{واتة بة دوو ژةنيار}.

  Piano électrique(F), Electric piano(E) پيانؤي کارةبايي.
 Piano pedals(E) پثداص هةية:ـپيانؤ پيداصةکان، پيانؤي ئاسايي سـث جؤر 

  .Damper pedalذاسـتة پثداص بؤ کپاندين دةنگ کة پثيشيدةوترثت پثداصي کپاندن .1
، پثيشــيدةوترثت پثداصـي ســةر Softچةپة پثداص بؤ ژةنينــي دةنگ بةشـثوازثکي نةرم .2

 .Una corda(F), On string(E)ژثيةکان
نگ دةدات و دةزرنگثنثتةوة، پثيشيدةوترثت ، درثژة بة دةMiddle pedalناوةذاسـتة پثداص .3

 .Sostenuto pedalپثداصي دةنگ کشان و درثژةپثدان
 Piano quartet(E)  هاوياري پيانؤي چواريي کة پثکهاتووة لة

 .Cello، چثللؤViola، ضيؤالViolinسـث ئامثري ژثدار:کةمانچة
 Piano score(E)  ؤ.پارتيتؤرثک کة بؤ ئؤرکثسترا نووسرابـثت بة هاوياري ئامثري پيان

  Pianto(I), Plaint(E)  پيانتؤ، ســؤز.
  Piatti(I), Cymbals(E)  ســيمباص، ســـاج.

  Picado(I)  لة ژةنيين مؤزيکي ية بةآلم بؤ ئامثري گيتارPizzicatoپيکادؤ، هاوماناي پزيکاتؤ
ةسةر لmiddle fingerو پةجنةي ناوةذاسـت  Index fingerفالمانکؤ کة بة پةجنةي شـايةمتان

  ژث/يةکاين ئامثرةکة بةشـثوازي پةجنةژةنني بةئةجنامدةدرثت.
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  Picardy third(E), Tierce de Picardie(F)  جاروبار لة پيکاردي ســثيةم،
لة کليلي ماينةردا لة تةريبة Tonic thirdدا تؤين ســـثيةمAuthentic cadenceکادةنس بنيادة

اخود بصثني زاراوةيةکة بؤ بةرزکردنةوةي تؤين وةردةگريثت، يParallel majorمثجةرةکةيةوة
سـثيةم و کردين لة کؤردي ماينةرةوة بؤ مثجةر سـثيةم لة دوايني کؤردي دانراوةيةکدا کة بةزؤري 
لة کادةنسة کؤتاييةکاندا دةردةکةوثت. ئةم جؤرة لة ناوةذاسيت سـةتةي هةژدةم{لة هةگبةي 

  باذؤک}دا زؤر ذةواجي هةبوو.
  
  
  
  

  Picchettato, Spiccato(I)  پيچثتاتؤ،
بةسةر ژثيةکاندا چ لة bowو پةيوةستةکةوان بة کةوان Dotجؤرثکة لة تةکنيکي ســتاکاتؤ کة بة پنت

  ســةرةوة و چ لة ژثرةوةي نؤتةکان نيشانةدةکرثت.
  Piccola, Piccolo(I), Pikkolo(G), Little(E)  پيککؤلؤ. گچکة، بچووک.

  Piccolo flute, Octave flute(E)  يPitchبةرزترين پةردة گچکة فلووت، لة خثزاين فلووتة، بة
  هةوايي دادةنرثت لة ئؤرکثسترادا، مةوداي دةنگي يةک ئؤکتاض سـةرووترة لة کؤنسثرت فلووت.

  Piccolo Heckelphone(E)  گچکة هثکصفؤن،
  مؤزيئامثرثکي هةوايية کة مةوداي دةنگي يةک ئؤکتاض لة هؤذين ئينگليزي بةرزترة.

  Piccolo trumpet, Small trumpet(E)  مؤزيئامثرثکي هةوايية کة مةوداي ومپثت.گچکة تذ
  دةنگي يةک ئؤکتاض لة تذومپثتـي ئاسايي بةرزترة.

  Pick(E), Piquer(F), Cògliere(I)  پيـک، پارچة پةذثکي پالستيکيية کة ئامثرة ژثدارةکاين.
  وةک گيتار و مانةندياين پثـلثدةدرثت

  Pied(F), Foot(E), Piede(I)  ي لوولةکاين ئؤرگن.Pitchرؤزاندين پةردةزاراوةيةکة بؤ ف پث،
  Pien(I), Plien(F), Full(E)  پذ.

  Pietà(I), Pity(E), Plaindre(F)  بةزةيي.
  Pietoso(I), Piteous(E)  بة بةزةييانة.

  Pietosamente(I), Piteously(E)  دصسـؤز و بةزةييانة. چةشنثکيبة
  Piffero(I)  جووتزةلة، تاذادةيةک بة ئامثري ئؤبوا دةچثت.پيفثرؤ، ئامثرثکي هةوايي 

  ئةو ئامثرة هةواييانة کة پيشي بؤ دةخورثتةوة، وةک زوذنا و باآلبان.
  Pifferaro(I), Wind player(E)  پيفثرؤژةن، باژةن.

  Pikieren(G), To play spiccato(E)  سـپيکاتؤ. بةچةشنثکيژةنني 
  Pincé(F), Pinched(E), Pizzicato(I)  پزيکاتؤ، پةجنةژةنني.

  ي ناوةذاسـت.Cي ژثر تؤين دؤ/ Gلة تؤين سـؤص/Pitchکة پةردةباس فلووت. 
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  Pipeau(F), Reed pipe(E)  لوولکي زمانةدار، وةک زوذنا.
  Pipiolu(I), Whistle(E)  فيکةنةي ئيتاليايي.

  Piqué(F), Staccato, Spiccato(I), Sharply detached(E)  سـتاکاتؤ، پچذژةنني.
  Piston(E)  پيستؤن، بريتية لة دةمةوانةيةک کة لة ئامثرة براس هةواييةکاندا بةکاردةهثنرثت.

  Pitch(E)  پةردة، ذادةي تؤنثکي دروست کة فريکوثنسييةکي تايبةت بةخؤي هةبثت،
  .261.60Hzي ناوةذاست يةکسانة بةCبؤ منوونة ئةوپةذي فريکوثنسي پةردةي دو/

  Pitch Class(E)  گةيةکي گشتيية دةگةذثتةوة بؤ ئةو پةردانةيپةردة پؤل، پةردة کآلس، ذث
  .Cپياندةوترثت پةردة پؤيل دؤ/C2, C4, C7کة پةيوةندييةکي ئؤکتاضييان هةية، بؤ منوونة 

  Interval،  Pitch-distance, Interval(E)پةردة ميانة، لة زانسيت دةنگدا پثـيدةوترثت ميانة
  واتة ميانةي نثوان تؤنةکان.

  Piû(I), Plus(F), More(E)  زياتر.
  Piû allegro(I), Quicker(E)  خثراتر.

  Piû Lontano(I), Further away(E)  دوورة پةرثزتر.
  Piû mosso(I), More movement(E)  بژثوتر.

  Piva(I), Bagpipe(E)  ئامثري مةشکةناي.
  Pivot chord(E)  کؤردي پيضؤت، کؤردثک بکةوثتة نيوان دوو کليلةوة.تةوةرة کؤرد، 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

  Pizzicato(I), Pizzikato(G), Plucked(E)  پزيکاتؤ، پةجنةژةنني، ژةنينثکي تةکنيکية
  زياتر لة ئامثرة ژثدارةکاندا بةکاردةهثنرثت کة بةسـةري 

  بة هثماي         ئاماژةي پثدةدرثت. Snap pizzicatoپةجنة ژثيةکان لثدةدرثن.پزيکاتؤي خثرا
  Placabile(I), Peaceful(E)  هثوري و ئاسوودة.

  Placita(I), Pleasure(E)  بةخؤشي و ئاسوودةيي.
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  Plagal(E)  پاشان ي يؤنانيـيةوة هةصثنجراوة وPlagiosپالگاص، لة ذيشةوشةي پالگيؤس
، لةدواييدا بة زاراوةي Plagalisخراوةتة ســةر زواين التيين ســةتةکاين ناوةذاست و بؤتة پالگاصيس

الوةکي دثت، ئةويش لةبةرئةوةي کة دةبثتة  :کة بة ماناي الوثز ياخود البةال پالگاص گريساوةتةوة 
  .Authenticلثذشتةي چاووگثک کة پثيدةوترثت بنياد

  Plagal cadence, Church cadence, Amen cadence(E)  پالگاص بةستة، پالگاص کادةنس،
 Amenترثت کادةنــسي ئامنيکادةنسثکي زؤر باو بووة لة ســاصةکاين سةتةي هةژدةمدا. پثيشيدةو

cadence چونکة لة کؤتايي سـروودة ئايينيةکاندا بةکاردةهثنرثت. کادةنسـثکة کة تيايدا کؤردي
{واتة کؤردثک لةســةر پلةتؤين دا}Subdominantژثرزاصلةســةر الزاص{ Final chordکؤتـا

کؤردي زاص ياخود Dominantچوارةم}دةگريسثتةوة، ئةو کاتةيش کاريگةرثيت کؤردي زاص
الوازتر دةبثت، هؤکيشي Perfect cadenceلة تةواوة کادةنس Dominant 7th chordحةوتةم

  .Cadenceدةگةذثتةوة بؤ ئةوةي کة بةکاردةهثناين بةدواي ئةوداية. بذوانة/
  Plagal mode(E)  مةبةست لة ميلؤدييةکة کة، دةسگاي الوثز، دةسگاي پالگاص

  .ئؤکتاضةکةي کؤتايي بثت رةوپثکات و بةـدةسdominantزاصبة  دانؤتةکاين لة تةنيشت کؤتايي
و ئةويتريان  Authentic modeبة دوو جؤر هاتووة، يةکةميان بنيادة دةسگاModeبةگشيت....دةسگا

. ئةم دوو زاراوية فرؤزةي شــوثين ئةو نؤتة تايبةتيانة دةکات کة Plagal modeالوثزة دةسـگا
. ئةگةر کؤتايي لة نزمترين نؤتة بثت FinalياخودFinalisاييسـکثصثک پثکدةهثنن پثيدةوترثت کؤت

. کاتثکيش کؤتايي لة چوارةم نؤتةي Authenticگاية پثيدةوترثت بنيادـلة سـکثصةکةدا، ئةو دةس
ي{هايپؤ وشةيةکي Hypoياخود بة پثشـــگري هايپؤPlagalســکثصةکةدا بثت پثيدةوترثت الوثز

  دةســگا بنيادة ناوبربثت.  دثت}ئةوUnderيؤنانيية بة ماناي ژثر
  ئةمةيش خشتةيةکة لة ذوونکردنةوةي سـکثصةکاين هةر دوو دةسگاکة:ـ

  : گةذانةوةي بؤ سـةتةي نؤيةم ناسـراو بة دةسـگا گريگؤريةکان:ـيةکةم
  کة دةسگايةکي protus authenticusياخود  Dorian (authentic).دؤريةين بنياد1
  Minor mode         .        D  E  F  G  A  B  C  Dماينةرة    

T  S  T  T  T  S  T 
  .Protus plagalisياخود Hypodorian (plagal). هايپؤدؤريةين پالگاص2

A  B  C  D  E  F  G  A 
  کة Deuterus authenticusياخود Phrygian(authentic).فرجييةين بنياد3

    E  F  G A  B  C  D دةسگايةکي ماينةرة.                        
S-T-T-T-S-T-T 

  .Deuterus plagalisياخودHypophrygian(plagal)هايپؤفرجييةين پالگاص.4
B  C  D  E  F  G  A  B  

  .Tritus authenticusياخودLydian(authentic).ليديةين بنياد5
F  G  A  B  C  D  E  F 

T  T  T  S  T  T  S 
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  .Tritus plagalisودياخHypolydian(plagal).هايپؤليديةين پالگاص6
C  D  E  F  G  A  B  C 

  .Tetrardus authenticusياخودMixolydian(authentic).ميکسؤليديةين بنياد7
G  A  B  C  D  E  F  G 

T  T  S  T  T  S  T  
  .Tetrardus plagalisياخودHypomixolydian(plagal).هايپؤميکسؤليديةين پالگاص8

D  E  F  G  A  B  C  D 
  گةذانةوةي بؤ ســةتةي شــانزةم و وةبةرهثناين لةاليةن  :دووةم

  ي ســويســرايي:ـGlareanus(1488-1563)گالرينؤس          
 .Minor modeکة دةسگايةکي ماينةرة Aeolian(authentic)ئايؤليةين بنياد .1

A  B C  D  E  F  G  A 
T  S  T  T  S  T  T 

 .Hypoaeolian(plagal)هايپؤئايؤليةين پالگاص .2
E  F  G  A  B  C  D  E 

 .Ionian(authentic)ئايؤنيةين بنياد .3
C  D  E  F  G  A  B  C 

T  T  S  T  T  T  S  
 .Hypoionian (plagal)هايپؤئايؤنيةين پالگاص .4

G  A  B  C  D  E  F  G  
 .Minor mode، دةسگايةکي ماينةرةLocrian(authentic)لؤکريةين بنياد .5

{هايپةر وشةيةکي يؤنانيية بةماناي Hyperaeolianؤليةنپثشــــيدةوترثت هايپةرئاي
 B  C  D  E  F  G  A  B دثت}.              overسـةروو

S  T  T  S  T  T  T 
 .Hypolocrian(plagal)هايپؤلؤکريةين پالگاص .6

F  G  A  B  C  D  E  F 
  Plainte(F), Lament(E)  کة الوانةوة ئيتر چ بة ســتران بثت ياخود بة ژةنيين ئامثر

  ئةگةذثتةوة بؤ سـةتةکاين هةضدةم و هةژدةم.
  Plectron(G), Plectré(F), Plectrum(E,L)  پثلثدة، پياکثش،

  پثلثدةدرثت. بريتية لة پةذثک ياخود پارچؤکةيةک ژث/يةکاين وةک ئامثري گيتار و ســازي....
  Pluck(E)  ووس}لثداين ژث/يةکان چ بة پةجنة و چ بة پةذثکي{وةک پةذي باصندةي تا پلةک،

  بة مةبةسيت لةرينةوةيان تاکو ئةو دةنگـي لثوةبثت.Pickبچووک کة پثيدةوترثت
  Plus animé(F), Faster(E)  پةلةتر.

  Plus lente(F), Slower(E)  هثواشـتر.
  Plus vite(F), Quicker(E)  بژثوتر.
  Pneuma(Gr), Breath(E), Etere(F)  هةناسة.

  Pocchissimo(I), Very little(E)  زؤر کةم.



ASSAD KARADAGHI -364- MUSIC DICTIONARY 
 

  Pochette(I), Small violin-like, kid(E)  گچکة کةمانچة، کةمانچصة.
  Poco(I), Little(E)  کةم، پچةک.

  Poco allegro(I), Somewhat quicker(E)  پچةک گورجتر.
  Poco a poco(I), Little by little(E)  کةمکةم، بةرةو کةمبوون.
  Poco a poco con sordino(I)  لة ئؤرکثسترادا بةشي ئامثرة ژثدارةکان بةرةوکةمبوون بة پثکپة،

  دةخةنةسـةر دةنگيان لةکاتثکدا ئامثرةکانيتر بةردةوامن لةسـةر ژةنينيان.Muteبةدوايةکدا پثکپة
  Poco forte(I), Somewhat loud(E)  تاذادةيةک دةنگبةرز.

  Poco meno allegro(I), Somewhat less quick(E)  تاذادةيةک کةم گورج.
  Poco più lento(I), Somewhat slower(E)  ةک هثواشتر.تاذادةي

  Poggiato(I), Leant upon(E)  پؤجياتؤ، الربوونةوة بةسةر.
  Poi(I), Then, Afterwards(E)  پاشـان، لةدواييدا.

  Poi a poi(I), By degrees(E)  پلةپلة.
  Poids(F), Weight(E)  کثش.

  Point(F),Punta(I), Punkt(G), Dot(E)  پنت، دؤت.
  Point de repos(F), Pause€, Riposarsi(I)  پاوس، وچان.

  Point final(F), The concluding pause(E)  پنيت کؤتا، بة پاوس کؤتايي هاتن.
  Polifonia(I), Polyfonie(F,G), Polyphony(E), Polymnia(Gr)  پؤليفؤنيي، پؤلةدةنگيي،

تةکاين ناوةذاست، بريتية لة ئاوثزاندين کؤنوثژثکي کصثســةيية کة مثژووي دةگةذثتةوة بؤ ســـة
  چةند ميلؤدييةک کة پثکةوة فراهةمبکرثت.

 Polka  لة beatلثدان50ـ46بة  4/2لةسـةر کثشي Czechsپؤصکا، سـةمايةکي بةذةچةصةک چيکي/ية
}. ئةم سةماية لةسةرةتاي da-da-dum da-da-dumدا_دا_دوم{ خولةکثکداو بة ذةزمي دا_دا_دوم.

{وآليت چيک/ي ئثستا}سةريهةصداوة و بة جووتث Bohemiaز لة هةرمثي بؤهيميا1880سـاصةکاين
  سـةماکارثکي بةرابةر ياخود بة تةنيشت بةئةجنامدةدرثت.

  Polychord(E), Polyaccord(F), Polyakkord(G)  ئاوثزاندين دوو پؤلةکؤرد، فرةکؤرد.
 کؤرديســادة، ياخود 

 ةکان Triadزياتر سـيانيي
  جؤرة. منوونةيةکن لةم
  D.  Polychord-C over-D(E)سـةروو  ذث/ Cپؤلة کؤردي دؤ/

  دةناسرثت. C/Dکة بة کؤردي   D, F#, A, C, E, Gبريتية لة/
  Polyharmony(E)  پؤلةهارمؤين، دوو دانراوةي هارمؤين ياخود زياتر کة بةرابةر يةکتر بژةنرثن،

  تةمة.ـتةکنيکثکي مؤزيکدانةراين ســةتةي بيس
  Polyrhythm(E)  يکثک کة لة يةک کاتدا چةند ذةزمثکي جياوازي تثدا بةکاربـثت.پؤلةذةزم، مؤز

  Polytonal, Polytonality(E)  پؤلةتؤناص، مؤزيکثک کة چةند کليلثکي تثدا بةکارثنرثت.
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  Pommer(G)  پوممةر، بلوثرةسوذنا، کةمثک بة ئامثري ئؤبوا دةچثت.
  €Pompeuse(F), Pomposo(I), Arrogant  سةرکثش و ذؤحــزل.

  Pomposamente(I), In a grandiose style(E)  بة ذؤحــزيل.

  Ponderoso(I), Massively(E)  بة سـةنگيين.
  Pont(F), Bridge(E), Ponte(I)  پرد، خةرةک، دامة

  Ponticello,Cavalletto(I), Chevalet(F), Steg(G), Bridge(E)  خةرةک، پل، پرد، دامة
تةيل ئامثرةژثدارةکاين بةســـةردا ذادةبوورثت بؤ گةياندين  وةک پردثک ئةو پارچةتةختةيةي

  دةنگةکان بة کودةکي{سـنووق}ئامثرةکة و دةنگدانةوة تيايدا.
  Neumatic notation.  Porrectus(L)بذوانة/

  Portamento(I), Glide, Very legato(E)  پؤذتامثنتؤ، زؤر بة خليسکبةنديي
  Portando, Portamento(I), Sliding from one note to the next(E)  پؤرتاندؤ،

  بة پةيوةستةيةکي خليسکاين لة نؤتةيةکةوة بؤ هيتر.
  Portatif(F), Portativ(G), Portative organ(E)  پؤرتاتيف،

  گچکة ئؤرگين گةذؤکي سـث ئؤکتاض کة لة ساآلين سةتةي پانزةم زؤر ذةاجي هةبووة.
  Portable keyboard(E), Tragbares klavier(G)  کيبؤردي هةصگرتوو.

  Portamento(I), Carrying very legato(E)  زؤر مانةوة بةبث وةسـتان.
  Portamento،  Portando(I), Tragend(G), Sliding from one note to next(E)بذوانة/
  لة نؤتةيةکةوة بؤ نؤتةي ئايندة. نخليسکا

  Portato, Portare la voce(I), Carrying the voice(E)  مانةوة لةسـةر دةنگةکة.
  لةنثوان ستاکاتؤ و لثگاتؤ.Articulationشثـوةژةنينثکي ئارتيکيوليية

  Porté, Portée(F), Stave, Staff(E)  مؤزيک. هثآلسـؤ{سـتاض}يهثصةتةواوةکاين 
  Portée du bas(F), Lower staff(E)  هثآلسؤي نزمتر، باسي خوارةوة.

  Portée du haut(F), Highter staff(E)  ي بةرزتر.هثآلسـؤ
  Posato(I), Sedate(E)  ذةزين، ئاسـوودة.
 Posaune(G), Trombone(E)  ئامثري تذؤمبؤن.

 Posément(F), Sedately(E)  بة ذةزين و ئاسـوودةيي.
  Position(E), Posizione(I)  جث، پؤزيشن، پؤز،

راودا. لة ژةنيين لة ئامثرة ژثدارةکاندا...مةبةست لة داناين دةسـتةچةپة لة شـوثنةتؤنـثکي دياريک
دا ئةو جثي خليسکاندنةية کة تثيدا نؤتة تايبةتةکاين لثوة دةردةچثت. Tromboneئامثري ترؤمبؤن

لة Tonicلة هارمؤنيدا مةبةســت لة ذثکبةندي نؤتةکاين کؤردة، بؤ منوونة ئةگةر جثي پايةتؤن
  دا دةبثت.Root positionدا بثت ئةوا جثي کؤردةکة لة ذةگBassباس

  Position markers(E)  ثيةکان،نيشانةج
  ئةو پنتة بچووکانةية لةسةر دةسکي ئامثري گيتاردا يارمةيت ژةنيار دةدات بؤ وةسـتان لةسةري.
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  Positiv(G), Positive(E), Positif(F)  پؤزةتيض،
  .Small chamber organزاراوةيةکة کة بةگشـيت بةکاردثت بؤ گچکة ئؤرگين هؤص

  Posthorn(E)  ي قوالپدار و تؤن خزاندين هةية،پؤسـتـهؤذن، ئامثرثکي هةواي
  ز بةو ناوةوة لة ئاصمانيا وةدةرکةوت.1820نزيکةي سـاصي

  Posthumous(E)  لةپاش مردنيان. Composersچاپکراوةي دانةران
  Postlude(E), Postludium(G,L)  بةشـي کؤتايي ياخود پاشـيين پارچة مؤزيکثک.

  Pot-pourri(I)  يللي پثکهاتبـثت.کارثکي مؤزيک کة لة چةند ئاوازثکي م
  Pouce(F), Thumb(E)  پةجنةگةورةي دةست.

  Pour(F), For(E)  لةبةر، لةپثناو
  Poussé(F), Up-bow(E)  کةوان بةرةو سـةرةوة کة دةشـثت بوترثت کةوان بةرةو چةپ.

  Fifth chord.  Power chord(E)هثزي کؤرد، بذوانة/
  Praeambulum(L), Préambule(F), Introduction(E)  پثشـةکي.
  Praeludium(L), Prelude(E), Präludium(G), Préamble(F), Preludio(I)  پثشةنگ.

  ژةنيين ياخود چذيين پارچةيةک لة بةراييدا پثش چةندپارچةيةک.
  Praecentor(L), Precentor(E)  پريسثنتؤر، ذثبةر، پثشکةشــکار.

  ذثخةري گروپي کؤرس و خوانندان لة کصثسـةدا.
  Prall, Pralltriller, Schneller(G), Half trill, Inverted mordent  ، پذاصتريللة،پذاص

Passing shake(E)  
ي بةرةو Mordentي ئةصةماين/يةوة هاتووة کة بة ماناي مؤردثنتPrallenلة ذيشةوشةي پذاللن

  سـةرةوة و هةصگةذاوةي دثت، پثشيدةوترثت 
  ي خثراگؤذينة کة جووصة تةکنيکثکHalf trill نيوـ تريللة

  ثکي لةسةرةوةي خؤي. Auxiliary toneلةگةص ياوةرة تؤنPrincipal toneلة تؤين سةرةکي
  Precipitosamente(I), Impetuously(E)  بة هةصپةيي، بةشـثوةيةکي هةصةداوان، بة پةلةيي.

  Precipitato(I), Precipitate(E)  پةلةدةکات.
  Precipitoso(I), Impetuous(E)  پةلة.
  Preciso, Precisione(I), Rhythmically precise(E)  زميةکي ورد.بة ذة

  Pregando(I), Praying(E)  نوثژکردن.
  Preghiera(I), Prayer(E)  نوثژکار.

  Premier, Première(F), Prima, primo(I), First(E)  يةکةم، دةسـپثکي پارچةمؤزيکثک.
  Première fois(F), Prima volta(I), First time(E)  يةکةجمار.

  Premuorsamente(I), Anxiously(E)  بة شـپرزةيي.
 Premuroso(I), Thoughtful(E)  قووص بريکردنةوة.

  Près(F), Near((E) يکنز
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  Guida. §  Presa, Guida(I), Direct(E)پرثسـا، بذوانة/
  .Guidaپثيشـيدةوترثت ذثنما Canonهثمايةکة بؤ پيشـانداين هاتنة ناوةوةي بةشـةکانيـتري کانون

  Presque(F), Almost(E)  بةزؤري.
  Pressando, Pressant(F), Pressieren(G), Accelerando(I), Pressing(E)  پةلةخوازي.

  Neuma.  Pressus(L)بذوانة/
  Prestation(F), Performance(E)  فرامهکردن.

  Prestissimamente(I), Very quickly(E)  زؤر بةگورجي.
  Prestissimo(I), Quickest movement(E)  بةگورجي.گورجترين جووآلن، تا بتوانرثت 

Très vite(F)  
  Presto(I), Quick, Quicker than Allegro(E)  خثراتر.Allegroگورجي، لة ئاللثگرؤ

  Primary chords(E)  کؤردة ســةرةتاييةکان،
  .I , IV , Vکؤردةگرنگةکانة لة کليلثکدا کة پثکهاتوون لة:ـ 

  Primary triads(E)   ـ:کاتوون لة دوو جؤرسـيانييةسـةرةتاييةکان، پث
 Subdominant، ژثرزاصTonicکة لةسةر پايةتؤنPrimary triadsسـيانيية سةرةتاييةکان .1

  دامةزراون.Dominantو زاص
 کة لةسةر پلةکاين تري سکثصةکة دامةزراون.Secondary triadsسـيانيية دواتاييةکان .2

  Prima vista(I), First sight(E)  يةکةم ذوو{دميةن}.
  Prime(E)  سـةرةک، يةکةم نؤتة لة سـکثصثکدا.

  Primo amoroso(I)  کةسثکي نثرينة کة سـةرکاري کؤمةصةي ئؤپثرا بثت.
  Primo uomo(I), Leading man, Principal male singer(E)  سـترانبثژي يةکةم.

  Principal(E)  ـ:بؤ منوونة بنچينة، بنةذةت، ذثبةري بةشثک لة ئؤذکثسترايةک، پرينسـيپاص،
 کاينPipeکةمانچةژةين سـةرةکي لة گروپي کةمانچةدا پثيدةوترثت پرينسـيپاص. يةکثکة لة لوولة

، بؤ منوونة ئةو لوولةيةي کة بؤ دةنگي فلووت سـازکراوة باريکة لة درثژيدا و Organئامثري ئؤرگن
 Pedalيةکثکيان پايدةرتيژ و ذوونة لة دةنگيدا. زؤر جؤري تري هةن بةآلم دووانيان زؤر سةرةکني، 

. 4ftبة درثژة لوولةي چوارپث Manual، ئةويتريان دةسيت8ftبة درثژة لوولة داخراوي هةشت پث
  .Diapasonsهةمان جؤري ئؤرگين لوولة داخراوةکان لة ئينگلتةرة پثياندةوترثت دياپازؤنةکان

  Principal part or voice(E), Hauptstimme(G)  دةنگ. ياخودبةش   ةتهذبنة
  Priority(E)  يکـةپثش

  Probe(G), Prova(I), Repetition(E)  ذةپات، ذةپاتبوونةوةي منايشثک ياخود پارچةمؤزيکثک.
  Proemio(I), Preface, Prelude(E)  بةرايي، پثشـةکي.

  Prognos(Gr), Forecast(E)  بةرزان، پثشزانيي، پثشبينـيي.
  Programme music, Deskriptive music(E)  مؤزيکي پذؤگرام، مؤزيکي فرؤزةيي،

  مؤزيکثک کة فرؤزةي بابةتثکي تثذامان ياخود ســؤزثکي کاريگةر بکات.
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  Progression(E), Fortschreitung(G)  پثشبةريي، بريتية لة زجنرية تؤنثکي بةرةو
  کة لة دوو جؤر پثکهاتووة:ـ پثشـةوةچوون

ةکةوة بؤ نؤتةيةکي يNote، جووآلندنة لة نؤتةMelodic progressionميلؤدي پثشبةريي .1
  باآلتر.

ثکةوة بؤ Chord، جووآلندنة لة کؤردHarmonic progressionهارمؤين پثشــبةريي .2
 کؤردثک باآلتر.

  Progressive tonality(E)  تؤناصييت پثشــبةر،
  زجنريةيةک لة جووصة بةدوايةکچووين پارچة مؤزيکثک لة کليلثکة بؤ يةکثکيتر.

  Progressivo(I), Progressive(E)  شـةوة ذؤيشنت.پثشـبةر، زجنريةيةک لة بةرةو پث
  Progressivamente(I), Progressively(E)  بةشثوةيةکي پثشـبةريي.

  Mensur.  Prolatio(L), Prolation(E) پذؤالتيؤ، بذوانة/درثژاندن، 
  Minim.  Prolatio majorبؤ مينيمةکان Semibreveپذؤالتيؤ مثجةر، سث بةشبووين نيوةبرثضةکان

  Minim.  Prolatio minor(E)بؤ مينيمةکان Semibreveتيؤ ماينةر، دووبةشبووين نيوةبرثضةکانپذؤال
  Prolog(G), Prologue(E)  سـةرةتايةک ياخود پثشـةکيـيةک بؤ کردنةوةي کارثکي دراما.

  Promptement(F), Promptemente(I), Quickly(E)  بة گورجي.
  Prompter(E), Rammentatore, Suggeritore(I)  يادخةرةوة، ئةو کةسةي لة

  پةنايةکي تايبةت لةسـةر شـانؤ يادي ئةکتةرةکان دةخاتةوة.
  Pronto(I), Ready(E) ئامادة.

 Canon. Proposta(I)لة کانونAntecedentية، پثشگةريFugueپذؤپؤستا، بابةتثکي فيوگة
 Intervals. Proportio(L)پةيوةندي ميانةکان

 Proportion(E) لة نؤتةيةکي ترةوةذا، پةيوةندي بةها، پةيوةندثيت نؤتةيةک Ratioذثژة
 .Mensurable musicلة تيؤرة ذةزميةکاين مؤزيکي پثوراوةداTime valuesکاتيةکان

 Proslambanomenos(Gr) نزمترين نؤتة لة مؤزيک سکثصي يؤناين لة سـةردةماين زوودا.
 Psalm(E), Psaume(F) لة کةيةشت، نزاواز{ئاوازي نزا}، بةو سـةدوپةجنا سـروودة دةوترثت 

 دا هاتووة و دةگةذثتةوة بؤ حةزرةيت داوودي پثغةمبةر.Book of psalmsتيانووسي پساملةکان
 Psalmodie(G), Psalmody(E) پساملؤديي، زانني و ذثخستين دةنگةکان لة پسـاملةکاندا.

 Psalterion(Gr), Psaltérion(F), Psalterium(L) لةHarpپساصتثريؤم، ناوي ئامثري هارپة
 دةچثت.Trigononسةردةمي بيزةنتيةکاندا، بةئامثري تريگؤنؤن

 Psaltery, Psalterium, Psalter (E), Saltere, Sauterie(F), Salterio(I) پساصتةري، سةنتوور،
  لثدةدرثت.Plectrumئامثرثکي ژثدارة کة بة پلثکترؤم

 Pseudo-score(E) توونةکان.ةـ سـکؤر، نؤتةي نووسـراو بث لة دةنگة هاوکؤکة ســفثص
 Pulgar(E) پوصگةر، جؤرثکة لة تةکنيکژةنني لة ئامثري گيتاردا بة بةکارهثناين پةجنةگةورة،

 فالمانکؤدا باوة.مؤزيکي ئةم شــثواز ژنينة زياتر لة 
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  Puls(G), Pulse, Pulsation(F), Beat(E), Picchiare(I) ترپة، لثدان.
 Pulsatile instruments, Percussion instruments(E) ئامثرة پثرکيوژنةکان،

 ئةو ئامثرانة دةگرثتةوة کة بة چةند جؤري جياواز پيادةکثشرثت.
 Pult(G), Pupitre(F), Desk(E) سـةکؤ، ئؤرکثسـترايةک کة بؤ دوو ژةنيار کرابثت.

 Neuma. Punctum(L)پونکتؤم، بذوانة/
 Punctus(L), Dot, Point(E) وةک زاراوةيةک دةگةذثتةوة بؤ سـةتةکاين پونکتؤس،

ياخود پنت{خاص}يش Dotدا، بةماناي دؤتCounterpointناوةذاست بةماناي نؤتة لة کؤنتراپونت
 }.Dotدثت{بذوانة

 Punta d’arco(I), Tip of the bow(E) لثواري کةوان.
 Puntare(I), To dot a note(E) دؤت کردين نؤتةيةک، دؤتاندين نؤتةيةک.

 لةسـةر ياخود لةتةک نؤتةيةک. واتة داناين پنتثک
 Puntato(I), Dotted noted(E) دؤتـژةنني، واتة ژةنيين نؤتةکان بة شــثوةي سـتاکاتؤ.

 Fermata. Punto coronato, punto d´organo(I)هثماي فثرماتؤ/بذوانة
 Punto di valore(I), Augmentation dot(E) زثدة خاص، دؤيت زثدة.

 Pure minor scale(E) سکثصي ماينةري سروشت.
 Absolute music. Pure music(E)پوختة مؤزيک، بذوانة/

 Putti(I), Choir boys(E) کؤرسي کوذان.
 Pyrrhic(E) پثکهاتوو.Syllableبذگةپثوانةي لة دوو کورتة سـيالب

 Pythagoras(E) فيساگؤرس، يةکثکة لة فةيلةسوفة مةزنةکاين يؤنان و تاکو ئثستايش،
ؤزيک دادةنرثت، بة شيکردنةوةي لةرينةوةي ژثيةکان لة چةند درثژييةکي بة پريي تيؤري م

جياجيادا تواين ئةو پةيوةنديةي نثوان پثوانةي ژمثرةيي و دةنگي مؤزيک بدؤزثتةوة. وةک لثي 
بدؤزثتةوة لة Musical consonanceدةگثذنةوة، تواين پةيوةندي مامتاتيکانةي بثدةنگةمؤزيک

بؤيدةرکةوت کة ئةگةر بثتو ميانةي  فيساگؤرسبةکاريدةهثنثت.  کثشي ئةو چةکوشةي ئاسنگةر
بة ذثژةي Fourthدةبثت و چوارةمي 3:2بةذثژةي Fifthبثت، ئةوا پثنجةمي2:1ئؤکتاضثک بةذثژةي

ذثژةي ئةم ميانانة ذثخؤشکةرثکبوو بؤ دياريکردين درثژي دةبثت.  9:8، هةموو تؤنةکة بةذثژةي4:3
 مؤنؤکؤرد و.... . ياخودCanonةک قانوونژثي/يةکان لةسةر ئامثرةکاين و

 Pythagoras comma(E) جياوازييةکة لةنثوان فيساگؤرسـة کؤما،
ةکاندا. کؤمايةکي Seven octaveةکان و حةوتةمة ئؤکتاضةPerfect fifthدوانزة تؤين پثنجةمةتةواو

  .23,46Centsيةکســانة بة}531441/524288=19^12/2^3فيساگؤريي{
 Pythagorean minor third(E) ســثيةم، فيساگؤريي ماينةر

، ئةم شثوةيةي يةکســانة بة  2:1جياوازييةک لةنثوان ســث تةواوي چوارةم و ئؤکتاضثک بةذثژةي
294cents  22کةcents{پوختة}پانترة لة ماينةر ســثـيةمي سروشتPure minor third.  
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 Pythagorean major third(E) ةک 408centsميانةکاين يةکسانة بةفيساگؤريي مثجةر سـثـيةم، 
فيـساگؤريي  }، جياوازيـــش لةنثوان6:5{گةورةترةPure thirdلة ســـثيةم پوختة 22centsبة بذي 

 .Syntonic commaکؤما پثيدةوترثت ســينتؤنيک Pure thirdمثجةر سثيةم و پوختة ســثيةم
 Pythagorean scale(E) سـکثصي فيسـاگؤريي، مؤزيکزاين هؤصةندي ئاذنؤوت ضان زوؤللث

Arnout Van Zwolle(1400-1466) گؤذانکارييةکي پةسةندي لة سکثصي فيسـاگؤرييدا کرد ئةويش
. کة بووة ذثخؤشکةرثک بؤ پثکهثناين #Fو تؤين فا دثز/ Bلةنثوان تؤين سي/ Commaبة داناين کؤما
و سي ـ  #E-Gؤص دثز/، مي ـ سـ #A-C، الـ دؤ دثز/ #D-F:ـ ذث ـ فادثز/Third fourســثيةم چوار

کة زؤر بةکاردثت. لةسـةر ئةم سکثصة...پوختة مثجةرثک لة سـيانييةکان لةسةر  B-Ebمي بيمؤص/
دةدات. بةآلم چوار پوختة مثجةري سـيانيي تر کة پثکدثن لة:ـ سي ـ ذث  Eو مي/ A، ال/Dذث/
 ئةوةندة بةکارنايةت Ab-C، ال بيمؤص ـ دؤ/Db-F، ذث بيمؤص ـ فا/#F#-A، فا دثز ـ ال دثز/#B-Dدثز/

هةر ئةم سـکثصة سـادةية، يانزة پوختةي پثنجةم بةدةوري بازنةکةدا پثکدةهثنثت و کؤماي 
  فيساگؤري/يش دةهثصثتةوة لةنثوان سـؤص دثز و مي بيمؤص لةگةص چوار پوختة مثجةري سـيانـييـدا.

 ,Pythagorean series, Phythagorian tuning(E)  زجنرية فيساگؤرييةکان،
Pythagoreische Stimmung(G) 

کة يةکثکة لة سـث ميانةکان{ئؤکتاض، پثنجةم، چوارةم}، Fifth perfectياخود پثنجةمي تةواو
 نؤتةبةندييةکي پثشبةري/ية لة شـثوةي سـکثصثکي کذؤماتيکدا، وةک لةم ذوونکردنةوةيةدا:

C  G  D  A  E  B  F#  C#  G#  D#  A#  F  C 
 Pythagorean temperament(E) .يتثمپثرامثنيت فيساگؤري

  
  
  
 
  

لة تةنيا ئؤکتاضثک و پنثجةم و  Pentatonic musical scaleدةشــثت مؤزيک ســکثصثکي پثنجتؤين
و دوو ميانةي گةورةتر پثکبهثنرثت. ئةگةر بچةک لةو دوو ميانة  9/8چوارةمدا ســث ميانة بة ذثژةي

{تؤين تةواو} و دوو 8/9ئةوا دوو ميانة بة ذثژةي}بقرتثنرثت A-Cو ال ـ دؤ D-Fگةورةترة{ذث ـ فا/
  دثنةکايةوة. E-Fو مي ـ فا/ B-Cميانةي بچووکي نيوةتؤن لة سـي ـ دؤ/
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  Pythagorean intervals(E) ميانة فيسـاگؤرييةکان.
 بريتية لةو ميانانةي کة لةم خشـتةيةي خوارةوةدا ذوونکراوةنةوة:ـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-------------------------------------  
-----------------------  

------------  
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Q 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤزيکي نةخؤش بازاذي هةية. لةم ذؤژگارةدا... تةنيا
  نثتشة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  Kanun.  Qanun, Kanoon(Ar,Fa,Kr,Tr)ئامثري قانوون، بذوانة/
  

 Qarçığar, Qarcığar(Ar,Az,Kr), Beyati shur(Kr)  بةيايت شـوورقارچغار، قارجغار ياخود 
  دثت واتة جؤشـوخرؤشـثکي پةيدابوو لةگةص خؤدي خؤدا. )شت وةژد:وه(شــوور بةماناي وةجد

وة و پثکهاتووة لة قار واتة جةذةي ئاو، ئةو جةذةيةي کة لة سةرة ذثــي قارجغار....وشةيةي لثکدرا
بؤ هةژاران و ذثبواران دادةنرثت تاکو تينوثتييان بشکثنن و دصودةروونيانةوة فثنک ببثتةوة، 
جغار/يش واتة خةموخةفةت. چةمکي وشةکة فرؤزةي ذازي کةسثک دةکات کة چؤن خةصکاين 

فثنکايي دثتةوة بة گيانياندا، بةآلم ئةمي هةژاري ذثبوار لةبري ئاو  هةژار و ذثبوار بة جةذةيک ئاو
  جةذةيةکي پذ لة ئاخوداخ و خةموخةفةت دةنؤشينثت.

لة:ـ ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين دووگا،  لثذشتةيةکي سةر بة دةســگاي بةياتة، سـکثصي پثکهاتووة
  لةبةرئةوة دةشثت  ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين نةوا.

  نرثت بة خؤشنةوايةکي پةيوةست داب
  لة نثوان دةســگاي بةيات و حيجازدا.

  
  

  بتبةمة قةنديل ئةگةر گوصزاري کوثستانت ئةوث  بثرة کوردستان عةزيزم گةر تؤ سةيرانت ئةوث
 ئةســريي، بةدةنگي: عةيل مةردان  
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 Qerebağĺi(Az,Kr)  کةوتؤتة نثوان وآليت ئارمينيا و لة وشةي قةرةباغ/ةوة هاتووة و قةرةباغصي،
  کوردي تثدا نيشـتةجثية. ئازةرباجيان، لةم ناوچةيةدا ذثژةيةک لة

  قةرةباغصي....لثذشتةيةکي سةر بة دةســگاي کوردة و کةمثکيش خؤي دةدات لة سـةبا زةمزةم.
  
  
  

 Qetar(Kr)  گاتار. وشـةيةکي هةرة دثريين ئاضثســتايي/کورديية، قةتار،
تر و زؤر Logicبؤ ذةچةصةکي وشةکة بةآلم لة هةموويان زارشت چةند بؤچوون و لثکدانةوة هةية

کة سرؤتثکي سـروودئامثزة. گوزارةيةکة Gataنزيکتر بة سـيما هونةرييةکةي گةذانةوةيةيت بؤ گاتا
لة ذازونيآز و هؤگرييةکي ذؤحي کة بة بةزمثکي بذگةيي هيجايي الوژةي هؤرامي کؤن و بة بةزمي 

  اوة.ســياوجامانة و مانةندي وتر
بووين ئةم بةزمة هؤزانةيش لة ئةدةيب کورديدا دةگةذثتةوة بؤ سةردةمانثکي زؤر دثرين، هةر لةم 
تثذوانينةوة زؤر لةبارة کة وشةي گاتا و قةتار چ وةک وشة و ذواصةت چ وةک ناوةذؤک نزيکايةتييان 

و ئايينـزاي  قةتار ئاسةواري ئاييين زاردةشت بووبثتلةگةص يةکتر هةبثت. لةبةرئةوة پثدةچثت 
  ئةهلي هةق/يش مرياتگري بـثت.

قةتار ياخود گاتار{پثکهاتووة لة گات+ ار، لةسـةر کثشي خواستار، گوفتار}بةو کةسة دةوترثت کة 
سوصمانان. اخنوثين مان و قورئهةر وةک ضيداخوثين هيندؤس}واتة گاتاچذ:گاتاخوثن{قةتار دةچذذثت

پييت {يةوة هاتووةطار/ي عارةبيقوونةي کة دةصثت لة ئةم بةصگةية بةسة بؤ پووجاندنةوةي ئةو بؤچ
يةکثکة لةو پيتانةي  ق،گ لةو پيتانةن کة لةگةص زواين عارةبيدا ئاصوگؤذي پثدةکرثت چونکة پييت ق

کة هاوماناي کاروان/ي کوردي دةبثتةوة، }دةخيلن لة زواين کورديدا بةآلم هةر گؤي پثدةکرثت
گةذثنرثتةوة بؤ زواين عارةيب، وثذاي ئةوةيش زؤر ئةستةمة ئةمةيش تاذادةيةک دوورة و بة زؤر دة

بيسـترابثت کة هةواي قةتار لةنثو کاروانچياندا خوثندرابثت. ئةو کزةسـؤزةي کة هةسيت پثدةکرثت 
لة ناخي هةسيت پثدةکرثت کة  لةذووي هونةريةوة، ئةم سـؤزةخودي  کزةي سـؤفييان و نزاخوازانة.

  مةآليةتييةوة هةصدةقوآلبثت.ينباري کؤذؤحثکي ئاينيي و ژ
  فةهان{بةيايت ئةسفةهان}.دةسـگاي ئةسـ بردؤتةوة سـةر يگايةئةم دةسـةرچاوة ـهةندثک س

  
  

  فةســلي نةو پايز تازة کةردةن مةيل       رةزان ئةرزان کةرد ذةشتة ئةو ســوةيل
 مةولةوي، بةدةنگي:علي مةردان  

 Qezzaz(Ar,Kr)  قةزاز.
  بةيات، ئةو فؤرمة زياتر لة ناوچةي کةرکوک/دا باوة.فؤرمثکة لة دةســگاي 
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  Qoryat(Kr)  ماد/کوردييةوة هاتووة کة /يهواثرهوشةکة لة  ذةچةصةکي قؤذيات، خؤذيات.
بةماناي شــينةدةشـتاييةکي بة پيتوفةذ دثت. ئةم وشـةية...هةروةک گةلةک وشــةي کؤنيتر 

اتووة. بؤ منوونة پييت هـ بؤتة خ وةک لة هؤر/دا لة گؤذانکاري لة پيتگؤذکث و پيتسواندين بةسـةردا ه
/يش لةو پيتةکوردييانةية کة لةسةر زاردا سواوة مةگةر زؤر ثهةندثک بةکارهثناندا بؤتة خؤر، پييت 

پاش ئةو گؤذانکارييانةي  هواثرهبةدةگمةن نةبثت ئةويش لة الوژةي هؤراميدا. بةهةرحاص...وشــةي 
ن ماناي شـينةدةشـت دةگرثتةوة. هةر لةسةر ئةم ناوة...هةندثک بؤتة خوارة:خؤرة کة هةر هةما

شــاري کةرکوک کة  ناوچةي کوردســتان هةية بةناوي خؤرةتوو/خانةقني، خؤرية/ي گةورةگةذةکي
  بةردةم قةآلي کةرکوک بووة. بةپيتوفةذيلة سـةردةمانثکي دثريندا لثژة دةشتثکي 

و خةصکاين کوردنشيين ديسـان گؤذاين بةسةردا هاتةوةوة بة هاتين ميللةتاين تورکمان و عارةب بؤ نث
و بووة قؤرية و پاشــان بة قؤريات. ئةم ئاوازة لة ســةردةمانثکي زؤر دثريندا بةري هةناسةي پاصة و 
ذةجنةدراين ماندووي سـةر بثستان و سةوزةجاذ و دروثنة و....لةسـةر کثصگة و لة شــةوچةرةيشياندا 

ة سـةرگوروشـتةي سـةيروسـةمةر و قسـةي نةستةق و ياريوگةمةي فؤصکلؤري کة کؤذي دانيشتنيان ب
گةرم دةبوو، دةنگخؤشـان و مؤزيکژةنان بة هةنکي بةسـؤز و ژةنيين خرؤش ئةوةندةيتر کؤذيان 
ذازاوةدةکرد. لةوانةية لةنثو ئةو ئاوازانةدا کة زؤر خؤش و تايبةتبووبثت بة ذةواندنةوةي ماندوبووين 

ن ئةم ئاوازة بووبثت کة دةماودةم بة ناوي خؤريات بؤمان ماوةتةوة. دةشثت پرسيارثک سـةر خؤر/يا
قوتبثتةوة و بصثت بؤچي بة خؤريات ياخود قؤريات هاتووة؟ وةآلمةکةيشي دةشثت ئةوة بثت کة لة 
زواين کورديدا هةندثک وشة هةية کة لةسةر کثشي جؤرة کؤ/يةکي عارةيب وشة تاکةکة دةبثتة کؤ 

بؤتة دثهات، سةوزة بؤتة سةوزةوات، باخ کراوةتة باخ و باخات...هتد، ئاوةهايش لةوانةية وةک دث 
بؤ خؤشبووين لةسةر زار ئةو ذثيةي پثدرابثت کة بةو شـثووگة گؤي پثـبکرثت. کزةي ئةم هةواية 
بةزؤري لة ناوچةي کةرکوک و کفري لة شــةوچةري کورد و تورکوماندا ذةواجي هةية. دةشثت هةر 

دا ذاســتو  حيجازةر ئةو بةربآلوي و ذةواجةي بثت کة وةک فؤرمثک لة چةند دةسگايةکي وةک لةب
  .دةبيسترثت

  Natural sign.  Quadrat(G)هثماي تؤين سروشيت. بذوانة/
  Quadrapule(E)  چواروپل، پةيضثکي پثشــگرة کة بة لثکدراوي لةگةص پةيضثکي دواي خؤيدا

  اژي پثدةدرثت:کة بةگشيت لة چوار ذوخسـاردا ئام
، واتة کؤنتراپونت بة چوار ميلؤدي کة Quadruple counterpointچوارپلة کؤنتراپونت .1

  هةصگةذاوةن بة شـثوةيةکي ئاصوگؤذانة.
 بة چوار بابةت. Fugue، واتة فيوگةQuadruple fugueچوارپلة فيوگة .2
ة ، واتة کؤردثکي چوار نؤتة لةسةر ژثي ئامثرQuadruple stopچوارپلة وةسـتاو .3

 کةواندارةکان.
  .Cياخو 4/4، واتة کثشذاگرتن بة هثمايQuadruple timeچوارپلة کات .4

 Quadriad(E)  چوارکؤرديي.
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  Quadricinium(L)  دا.ـدانراوةيةکي مؤزيک لة چواربةش
  Quadrivium(E)  کة تةـةتةکاين ناوةذاسـسLiberal Artsچوارينة، کؤمةصة هونةرثکي ئاوةزيي

و Quadriviumپثيدةوترثت چوارينة ان وانةگةرييةکي مامتاتيکانةيةاريحةوت بةش، چو بريتني لة
و مؤزيک. سـث  Geometryئةندازة ،Astronomyتثرناسييـ، سArithmeticبريتية لة ژمثرگةريي

کة بريتية  Triviumياخود تريضيةم Rhetorical threeبةشي دوايني پثيدةوترثت سـثي ذةوانبثژيي
  .Rhetoricو ذةوانبثژيي Logic، زارشـتييGrammarلة ذثزمان

  Quadruple Contrapoint(E)  کؤنتراپونيت چوارتؤين.
  Quadruple fugue(E)  يةک بة چوار بابةيت جياجيا.Fugueپارچة فيوگة

  Quadruple-croche(F), Sixty-four note(E)  .64/1چوارپلة کذؤش، نؤتةي
  

  Quadruplet(E), Quartole(G), Quartolet(F)  چوارپلة ، گروپثکي نؤتة چوارتايي.
  

  Quadruplet in time of three(E)  لة ذةزمي سـيانيدا. چوارپلة
 
  

  Quadruplum, The fourth voice(E)  چواردةنگ.
  Qual(G), Agony(E)  ئازار.

  Quanto(I), As much(E)  وازؤر.
  Quarta(L,I), Interval of a perfect fourth(E)  چوارتا، کوارتا. ميانةي چوارةمي تةواو.

  Quartakkord(G), Fourth chord(E)  چوارةم کؤرد.
  Quartal or quintal chords(E)  ئةو کؤردانةي کة لةسـةر ميانةي چوارةم و پثنجةم پثکهاتبثت.

  Quarta modi, Quarta toni(L,I), The subdominant(E)  چوارةم پلةي سـکثصثک، ژثرزاص.
  Quart de soupir(F), Semiquaver rest, Sixteenth rest(E)  ي پشووي تةواو.16/1

  
  Quart de pausa(F), Quarter rest, Crotchet rest(E)  ي پشووي تةواو.4/1
  

  Quarta de ton(F), Quarter tone(E)  چارةکة تؤن.
  Quarte(F,G), Interval of a fourth(E)  ميانةي چوارةم.
  Quarte juste(F), Perfect fourth(E)  چوارةمي تةواو.

  Quartenparallelen(G), Parallel fourths(E)  تةريبةچوارةمةکان.
  Quarter note, Crotchet note(E)  چارةکةنؤتةي تةواو.

  Quartet(E), Quartett(G), Quartetto(I)  کوارتثت، کارثکي مؤزيک بؤ چوار بةشي سةربةخؤ.
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  Quartfagott(G), Large bassoon(E)  کةتة باسـسـوون، کوارت فاگوت،
 نزمترة.ين ئؤرکثسترا ووـسـباس سـتاندةرلة  Pitchةردةچوار پبة کة  ونـوسـامثرثکي باسئ

  Quartflöte(G), Small flute(E)  کوارت فلووت،
  بةرزترة.ئؤرکثسترا فلوويت  سـتاندةر لة Pitchپةردةچوار گچکة فلووت، ئامثري فلووت کة بة 

  Quartgeige(G), Small violin(E), Violino piccolo(I)  کوارت ضيؤلني، ضيؤلينؤ پيککؤلؤ،
  بةرزترة.ئؤرکثسترا  کةمانچةي ئاســايي لة Pitchپةردةچوار کة بة  ئامثري گچکة کةمانچة

  Quarto(I), Quatrième(F), Fourth(E)  چوار.
  Quartsextakkord(G), Six-four chord(E)  کؤردي شـةش ـ چوار.

  Quatre-mains(F), Four hands(E)  چوار دةسـت.
  Quatricinium(L), Composition in four parts(E)  مؤزيک دانراوةيةکي چوار بةش.

  Quattricroma(I), Hemidemisemiquaver, Sixty-fourth note(E)  ي نؤتةي تةواو.64/1
  Quattro(F), Four(E)  چوار.

  Croche.  Quaver, Eighth note(E)ي نؤتةي تةواو، بذوانة/8/1
 Quaver rest, Eighth rest(E)  ي وچاين تةواو.8/1
  

  Grand piano(E), Piano à queue(F)،  Queue(F), Stam(E)کورتةية بؤ پيانؤي گةورة
  Queue de la note(F), Stem of a note(E)  ملي نؤتة،

  Quieto(I), Quiet, Calm(E)  هثمن، لةسـةرخؤ.
  Quietissimo(I), Quietest(E)  زؤر هثمن.

  Quindecima, Quintadecima(I), Double octave(E)  دةبص ئؤکتاض.
  Quint(E,I), Quinte(F,G), Fifth interval(E)  ئامثري يEتؤنة ژثي مي/ ميانةي پثنجةم،

و ئاماژةية بؤ دةنگي پثنجةم چ لة ســـةر چ پةيضي ناوي هةندثک ئامثري مؤزيکة پثشگرةکةماجنة، 
  .Quintfagottلة خوار ئامثري ئاســايي، وةک دةوترثت کوينتفاگوت

 Quinta, Quintus(L), Semi(E)  کة بة ماناي نيمچة دثت.Quintusهاوتاية بؤ وشةي کوينتؤس
  Quintabschluss(G), Semi-cadence(E)  .زاص ةر پلةتؤينـنت لةسـبةس نيمچة کادةنس،

  Quinta decima(I,L), Interval of a fifteenth(E)  ميانةي پانزةيةم.
  Quinta falsa(L), Diminished fifth(E)  گةسـتووي پثنجةم.

  Quintal chord, Quintal chord(E)  کؤردي پثنجةم.
  Quintal harmony(E)  کوينتاص هارمؤين، هارمؤين کة لةسةر ميانةي پثنجةم بنکةي بةسـتبثت.

  Quinta modi, Quinta toni(I,L), Dominant(E)  پثنجةم پلةتؤين سکثصثک، پلةتؤين زاص.
  Quinte juste(F), Perfect fifth(E)  پثنجةمي تةواو.

  Circle of fifths.  Quintenzirkel(G)بازنةي پثنجةمةکان/بذوانة
  Quintparallelen(G), Parallel fifths(E)  پثنجةمة تةريبةکان.
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  Quintole(G), Quintuplet(E)  يةک گروپة نؤتةي پثنجـتايي
 
  
  

  Quintuple time(E)  .4/5کثشي پثنج چارةکي
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  گوزارة لة شتثک دةکات کة ناتوانني بيصثني، ....موزيک   
  ضيکتؤر هوگؤ   لةهةمان کاتيشدا ناتوانني لثي بثدةنگ بني!!!!  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  Ra(F,I), D-Flat(E)  گوزارة وة، Doذا، دووةم پلةدةنگ نزمي سـکثصي مثجةرة لة پلةدةنگي دؤ/
لة زواين کورديدا چةند واتايةک دةگةيةنثت لةوانةيش:ـ  ذادةکات. وشــةي D-flatلة ذث بيمؤص

  .Rastذثگة، ئاواز، ســروود، نةوا ، خوثند، ئاهةنگ، پةردة، بذوانة/
  Rabab, Rubob, Rebeb, Rebec, Rubible(Ar,Kr,Fa,Tr)  ذةباب، ئامثرثکي ژثدارة

ــةردةمةوة لة زؤر وآلتاين خؤرةآلت م، لةو س10م و 9دثريين دةگةذثتةوة بؤ پثش ســةتةکاين/
وةک ئامثرثکي ميللي بةکاردةهثنرثت، دةشـثت بوترثت کة هةر ميللةتة بةگوثرةي ناوچةکةي 

  داوة. بايةخي بة شـثوة و چؤنيةيت دورسـتکردين
  Rabbia(I), Rage, Anger(E)  تووذة، توند.

  Rabbiosa(I), Furiously, Angrily(E)  بةتووذةيي، بةتوندي.
  Racket(E), Rackett(G)  سـةردةمةکاين ثت، ئامثذثکي هةوايي جووتـزمانةيذاک

   و ســوذنا دةچثت. Shawmکة تاذاديةک بة ئامثري شــاونRenaissanceچةرخي هؤريزانة
 چوار جؤر دةنگةواري هةية:ـ

 .´C – d لة بةريين دةنگي Sopranoـؤپرانؤ. س1
 .C – gلة بةريين دةنگي   Alto-tenorاصتؤ/تينؤر. ئ2
 .G – dلة بةريين دةنگي  Bass. باس3
 . F- cلة بةريين دةنگي  Bass. باس4

  Rackett fagott(G), Early bassoon(E)  لة Bassoonکؤنترين شـثوةي ئامثري باسـسـوون
  مدا پةرةيپثدرا و بووة ئةو ئامثرة کة سـةردةمي ئثسـتا دةژةنرثت.18ـةتةي/ةرةتاکاين سـس

  Raddolcendo(I), Becoming gentler(E)  بةرةو نةرمو ئارامي.
  Raddolcente(I), Calming down(E)  هثوربوونةوة.

  Raddoppiamento(I), Doubling(E)  دةبصثن، دوو ئةوةندةکردن.
  Raddoppiare(I), To double(E)  بة دةبصـکردن.

  Raddoppiato(I), Doubled(E)  دةبصيو، دةبصکراو.
  Radical bass(E)  ةيوةندي هةية بة بنةذةيت کؤردةکانةوة،کة پBass- lineذةگة باس، هثصي باس

  تؤين بناخة لة کؤردثکدا.
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  Raffrenando(I), Slowing(E)  هثواشکردنةوة لة خثرايي.
  Rag, Raga(Hn)  ية بة ماناي ذةنگني و سروود دثت.Sanskritذاگ، ذا، پةيضثکي ســانسـکريت

  خؤشي و جؤش و خرؤشي....دةکات لة مؤزيکدا.گوزارة لة ئةضني، سـؤز، تاسـة، سـوث، شـةيدايي، 
  Raggiante(I), Interested(E)  خؤشـحاص، درةخشـان.

  Rageur(F), Ill-tempered(E)  هةوةس ناخؤش، بثهةوةس.
  Ragtime(E)  ز.1890مريکايية کة دةگةذثتةوة بؤ ساآلينئا-فرؤي ئاچةشـنة مؤزيکثکي ذةزم

 Raĥetul-arwaĥ(Ar,Fa,Kr,Tr)  ةچثتپثد ذاحةتولئةرواح، ذاحةتولروح. ذاحــذوح.
مؤزيک  و لة ذاح ذؤح/ي ئاضثستاييةوة وةرگريابثت کة بة واتاي ذؤحي ذةها:ذؤحي ئازاد دثت

کثصي ــةر بة دةســگاي ســثگاية، سـلثذشتةيةکي سدةسگايةکي سةردةماين ساسانيةکان بووة. 
، ذةگةزي حيجاز پلةتؤين ئاراک ـةريانيي لةســـ ذةگةزي ســثگاي س:بةرزبوونةوةي پثکهاتووة لة

  لةســةر پلةتؤين دووگا. ســکثصي
  هاتنةخوارةوةي کة هةمان ذيزبةندي
  :ـنؤتةکاين بةرزبوونةوةية پثکهاتووة لة

  ت.ـةر پلةتؤين ذاسـگرث نثکذثز لةس
  Raking(E)  شـانةکردين کؤردة شـکستةکان لةسـةر ئةو ئامثرانةي وةک عوود، تار، سـاز....هتد.

  Ralentir, Ralentissant(F), To slow down(E)  بثتةوة.ســسـت 
  Rallentamento(I), Slackning of the tempo(E)  خاوکردنةوةي تثمپؤ.

  Rallentare(I), To slow(E)  خاوبثتةوة.
  Rallentando(I), Graduated Slowing(E)  خاوبوونةوة. پلةپلة

  Rallentando a poco a poco(I)  خاوبوونةوةي کةمکةم.
  Rallentando molto(I)  زؤر بة خاوي.

  Rallentando poco(I)  کةم خاوبوونةوة.
  Rallentando sempre(I)  بثوةستان خاوبوونةوة.
  Rallentando sino alfine(I)  خاوبوونةوة تا کؤتايي.

  Rallentato(I), Slowed(E)  خاوبوو.
  Range(E), Umfang(G)  ذانژ، ذثنج، پانتايي دةنگ لة نزمترين

 بةرزترين نؤتة لة پارچةمؤزيکثکدا، وة بؤنؤتة
  پانتايي تؤين ئامثرثک ياخود دةنگثک، 

  بؤ منوونة پانتايية تؤين ئامثري هارپ وةهاية:ـ
  Rank(E)  وة بةستراوة،Stopذانک، ذيزة لوولةدةنگثکي ئامثري ئؤرگنة کة بة يةک لوولة داخراوة

يةک جؤر دةنگي فلووتيان هةية، ئةو  Spitz-fluteبؤ منوونة:ـ هةموو لوولةکاين فلوويت سـةرتيژ
  ئؤرگنانةي بةشـثوةيةکي پراکتيک هةن لة سـث تاکو نؤ دانة ذانک/يان هةية.

  Rapidamente(I), Rapidly(E)  بةخثرا.
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  Rapidità(I), Rapidité(F), Rapidity(E)  خثرايي.
  Rapido(I), Rapid(E), Rapide(F)  خثرا.

  Rapproacher(F), Bring closer together(E)  نزيکردنةوة بؤ يةکتر.
  Rasch(G), Quick(E)  پةلة.

  Rascher(G), Quicker(E)  پةلةتر.
  Rassel, Ratsche(G), Rattle(E)  ئامثرة خذنگةکان کة بةشثکن لة ئامثرة ذةزميةکان.

 Rast(Ar,Fa,Kr,Tr)  دةسگاي ذاســت
  بةنوري بادةي کةشــفي زوصمةيت تةقوا نةکةم چيبکةم

  مةحوي، بةدةنگـي:عةلــي مةردان            بة شـةمعثکي وةها چاري شةوثي وا نةکةم چيبکةم                 
بدةينةوة Ragبؤ لثکدانةوةي ناوي دةســگاي ذاســت....پثويســت دةکات ئاوذثک لة وشـــةي ذاگ

دةنرثت کة وشـــةيةکــي زؤر دثرينــي سانسکرثيت هيندي/ية و بة سةرةتا سروودثکي زؤر پريؤز دا
لة ســرؤتةئاييين برامهايي هيندؤسةکاندا کة بريتية لة کؤمةصة سـروودثکي ذازونياز، ســوپاس و 

نزيکايةتييةکي }واتة ذيگ ياخود ذاگ{. دةشثت ئةم وشةيةRigvedaســتايشة بؤ خوداوةند ذيگضثدا
ماناي نةوا ياخود هةبثت لةگةص وشةي ذا/ي کورديدا کة لة هةندثک بةکارهثناندا بة ماناي ذثگة و بة

يش هاتووة کة ئةمةيان Ragasitلة ذيشةوشةي ذاگ/ةوة وشــةي ذاگاســت ئاهةنگ/يش هاتووة.
دةبثت دةماودةم نزيک بووبثتةوة لثمان. لةسةر هةمان کثش زؤر وشةي کوردميان هةية کة بة 

ر زمان هةر پاشگري سـت/کؤتايي دثت وةک توانست، زانســت...و هيتــر. لةوانةية بؤ ئاساين سـة
لة وشةي ذاگاســت/دا بةرةبةرة گؤذانکاري بةسةردا هاتبثت لةسـةر زوان ســوابثت  ا و گدوو پييت 

  و بة دواوشةي ذاســت جثگري بووبثت و ئيتـر بةو شــثوةية مابووبثتةوة تاکو ئثـســتا.
ةورةي د لة.....}ئةهلي هةق، ئايينـزايةکي زؤر دثريين کوردســتانة{بةپثي نووسيدةي يارسان

حةوتةوانة/دا بةندثک لة پةيامي سةرةجنام نووسراوة گواية ئةو دةمةي کة خودث حةزرةيت 
، پاش چل دايبةرمشية(واتة ئادةم)دةئافرثنثت و دةيةوثت پذتةوثک لة يةزد(ذؤح)ي خؤي بکات بة 

بزة و  ذؤژ فةرمان بة سـةردةسـتةي فريشـتان بةنيامني دةدات کة ئاوازثکي وا بؤ ذؤح بچذثت کة
نةوايةکي ذةواين پذ ذاز و  خرؤشي بچثتة جةسـتةي حةزرةيت مشـية/يةوة. فريشـتة بةنيامني/يش بة

و خؤي  ئةويش بةخؤشي ئةو نةوا يةزدي/يةوة دةکةوثتة بزة ي بؤ دةچذثت،/تبةناوي ذاسـ ســؤز
  دةکات بة جةستةي مشية/دا. مشية/يش بة شةيداي ئةو بةزمةوة دةکةوثتة وةشت و خرؤشي.

 بة دةســگاي ذاســت /ي لة يةکث لة نووســينةکانيداي ئادةمـحةزرةتکة  ســةفةديين ورمثيي/يش
چواندووة ئةوة دةگةيةنثت کة هةروةک چؤن ئادةم يةکةم گيانلةبةرثکي خوداکردةية لة شثوةي 

اي و هةر لةميشـةوة مرؤض نةوة پةي نةوة کةوتؤتةوة، ئاوةهايش ئاوازي ذاست{واتة دةســگ مرؤضدا
ذاسـت}بةسـةرةتاي هةموو دةسـگاکانيـتر دادةنرثت و کراوةتة پثگة و مةزرايةک بؤ 
دةسـگامؤزيکيةکانيـتر. دةشثت هةر لةم تثذوانينةوةذا هةندثک واي لثکيبدةنةوة کة لة ذواسني/ةوة 
هاتبثت کة ذةگي وشـةکةيش ذوا/ية ماناي ذواندن دةگةيةنثت، بةآلم گةر لة ذووي چةمکة ذؤحي و 

  نةريةکةيةوة بذوانينة ماناي وشــةکة پثدةچثت زياتر لة وشةي ذاگاست/ةوة نزيکـتر بثت.هو
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دادةنرثت. کةم بةزموئاوازي  ذاســت....بة يةکثک لة دةســگا ســةرةکييةکان لة مؤزيکي کورديدا
 کوردي هةية بچثتةوةسةر ئةم دةســگاية بةآلم زياتر لة بؤنة ئايينيةکاندا دةبيســترثت. يةکةم
کةسثک کة وشةي ذاست/ وةک زاراوةيةکي هونةري بوژاندةوة زاناي ئيسـالمي کورد نةژاد 

ئاماژةي پثداوة و  "الرسالة الشرفية و االدوار"ســةفةدديين ورمثـيي کة لة هةردوو پةذاوةيةکةيدا بةناوي
  خستويشيةتة ناو خانةي چلةم لة بازنة مؤزيکيةکانيدا.

لة:ـ ذةگةزي ذاســتة لةســةر پلةتؤين ذاســت، ذةگةزي ذاسـت  ةسـکثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتوو
لةسةر پلةتؤين نةوا. سکثصي هاتنةخوارةوةي پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي نةهاوةند لةسـةر پلةتؤين نةوا، 

  ذةگةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين چوارگا، 
  ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين دووگا، 
   ذةگةزي سـثگا لةسةر پلةتؤين سـثگا.

  لة سـکثصي خؤراواييدا بةرابةر پلةتؤين 
  ســكثصي دةســگاي دةبثتةوة.Cدؤ/

  ذاست لة کوردســتاين خؤرةآلت
  سـؤص ـ ال ـ ســي بيمؤل ـ دؤ. پلةتؤنةکاين بةم چةشنة ذيزبةندة:ـ دؤـ ذث ـ مـي ـ فا ـ

  Rattenendo, Rattenuto(I), Holding back(E)  گةذانةوة بؤ پثشتر.
  Percussion.  Rattle, Clapper(E), Sonaglio(I) ة ئامثرة پثرکيوژنةکانخشخشة، جؤرثکة ل

  Rauh(G), Rauque(F), Rough,Coarse(E)  ذةگصة، زبر.
  Rauschend(G), Murmuring(E)  زةمزةمة.
  Rauscher, Schwärmer(G)  ثک کة تيايداPassageپاسـاوذاوشةر، 

  ن جار ذةپاتبکرثتةوة.هةر نؤتةيةک ياخود هةر دوو نؤتةيةکي بةدوايةک چةندي
  Rauschflöte, Rauschpfeife(G)  ذاوشةپايپ، ئامثرثکي دةبص ذيشةي لوولةداري سـةردةماين

  سـةتةکاين ناوةذاست و هؤرثزانة کة لة ئةوروپادا ذةواجي هةبووة.
  Ravalement(F)  -کة لة ســث جؤردا فرؤزة دةکرثت: بةريين دةنگ هارپسيکؤرد ياخود ئؤرگن

Á petit ravalement .1 بة بةريين{ذثنجRange.ي چوار ئؤکتاض{  
Á ravalement .2 .بةريين لةنثوان چوار بؤ پثنج ئؤکتاض 

 Á grand ravalement .3.بة بةريين پثنج ئؤکتاض  
  Ravvando il tempo(I), Picking upp the tempo(E)  هةصگؤزاندين تثمپؤ.
  Ravvivando(I), Quickening(E)  پةالندن، پةلةکردن.

  Re, Ré(F), D(E,G)  يةوة.Cذث، دووةم پلةدةنگة لة مثجةر سـکثصدا لة پلةدةنگي دؤ/
  Real answer(E)  زوو هاتنةناوةوةي ياخود تثک ذاسـتة بةرسـض، کورتة گوزارة مؤزيکثکة کة بابه

  دا باوة.Fugueبثتةوة. ئةم جؤرة لة فيوگة وةذا پةيداده و لة پلةي پثنجةمهThemeئاوازثکي سةرةکي
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  Realisation(E), Realisierung(G)  ةيـپثربدن، بة ئةجنامدان،پ
و  Chordلة کارة هارمؤنيةکاين ســةتةکاين حةضدة و هةژدةمة کة بريتية لة زثدةکردين کؤرد

} لةاليةن Figured bassبؤ باسـثکي ذازاوة{بذوانة/ Passage noteنؤتةپاســاوةکانيــتر
ئؤذنامثنت} بؤ هثصة مؤزيکةيةکان لةاليةن کيبؤردژةنةوة، خسـتنةسةري درةخشـاندن{

 يةکةوة بة مةبةسيت گريســانةوةي دةنگة جياوازةکان و پةيوةندييان بةيةکتريةوةSoloistتةکنةواز
  بؤ پةيربدين زياتر بة جواين و شـؤخ و شــةنگي لةو ئاوازة مؤزيکيانةدا.

  Ré-bémol(F), Re-bemolle(I), Des(G), D-flat(E)  ذث ـ بيمؤص.
  Ré-bémol majeur(F), D-flat major(E)  ث بيمؤص ـ مثجةر.ذ
  

  Ré-bémol majeur gamme(F), D-flat major scale(E)  سکثصي ذث بيمؤص ـ مثجةر.
  

  Ré-bémol mineur(F), Re-bemolle minore(I), D-flat minor(E)  ذث بيمؤص ـ ماينةر.
Des-moll(G)  

 Rebond(F), Bounce(E) تةپتةپةکردن.
 Rebube, Rebute(F), Jew´s harp(E) هارپ}ي چةناگة.چةنگ{

 Recapitulation(E), Réexposition(F), Reprise(E,F,G) بةرگوزيدةي بذگة سةرةکيةکان،
ذةپاتکردنةوةي بةشــة سـةرةکيةکان بةکوريت، ئةم چةشــنة بةتايبةيت لة شــثوةکاين 

 بةکاردةهثنرثت.Sonataسـؤناتا
 Rechte(G), Right(E) ذاســت.

 Rechte hand(G), Right hand(E) دةستة ذاســت.
 Recitative. Récit(F), Swell organ(E)ئؤرگين زل و تؤکمة، کورتکراوةي/

 Recital(E), Rezital(G) ي التينيـيةوة هةصثنجراوة کة بةمانايRecitoلة ذيشةوشةي
تيايدا چةند گچکة  جثبةجثکردين کارثکي مؤزيکي کةبةدةنگي بةرز، خوثندنةوة و لةبةرکردن 

ياخود دوو One solo recitalييةک گؤيندةيچةشين  منوونة بة کارانةي گرتؤتةخؤ، بؤ وژماريةک لة
  .Duo recitalيگؤيندةي

 Recitative(E), Récitatif(F), Recitativo(I), Rezitativ(G) گؤيندةيي، ذثسـيتاتيض،
دا بؤ ديالؤگ بةکاردةهثنرثت کة Oratorioبةگشيت...چةشنثکة لة سـتران لة ئؤپثرا و ئؤراتؤريؤ

گثذانةوةيةکي درامايي بة دةنگ و ذةزمةوة وةک لة ستران.  گثذانةوةيةک دةنوثنثت زياتر نزيکة بة
  لة دوو جؤري سـةرةکي/يش پثکهاتووة:ـ

کة گوزارة لة Stromentatoياخود ئامثرةکــيAccompagnatoگثذانةويةکــي هاويارةکــي .1
  ات.هاوکاري ئؤرکثسترا بک

کة هاويارييةکي زؤر سادةي Secco(dry)و وشک و نابژثو Staccatoگثذانةوةيةکي پةرت .2
کؤردة هةصبةســتراوثکي  بةچةشنثکيلةگةصداية، ياخود بصثني تةنيا Chordalکؤرداصي
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هارپســيکؤرد ياخود چثللؤدا هةية{هةندثجاران لة  کةOccasional broken chordشکستة
بةهثزدةکرثت}، ئةم چةشنةيان لة سـةتةکاين Double bassسلةگةص هثصي باس بة دةبص با

  هةژدة و نؤزدةمدا لة ناو ئؤپثرادا پةسةندبوو.
 Recitando, Recitante(I), Récitant(F), More speach than song(E) ذيسيتاندؤ، .3

 يةک زياتر گؤيندة بثت وةک لة ستران.Solo partگؤيندةيي. پارچة ســؤصؤ           
 ,Recitativo accompagnato; Obbligato(I) ةکي هاوياريي.گثذانةوةي

Recitative accompanied(E) 
 Recitativo a tempo(I) گؤيندة کة زياترUnlikeگثذانةوةي بث تثمپؤ، چةشـنثکي ناحةز

 ئازادة. لة هةصبژاردين کاتدا
 Recitativo parlando(I) يةModeپةذلة گثذانةوة، جؤرة ئاوازثکي دةسگايي

 نزيکة. ياتر لة ئاخاوتنــي ئاسـاييةوةکة ز
 – Recitativo secco(I), Quick-moving recitative over ســادةگثذانةوة،

-simple punctuated chords(E) 
زياتر لةگةص هارپســـيکؤرد  گثذانةوةيکي جووصة خثراية بةسةر کؤردةکاندا کة بةژمارة دياريکراوة.

 بةرکادثت. Accompanimentوةک هاويار Viola da gamba و چثللؤ ياخود ضيؤال دي گامبا
 Recitativo stromentato(I)  ية.Accompagnatoگثذانةوةي ئامثراصي کة هاوماناي هاوياريي

  Réciter(F), Peforming solo part(E)  گويندةکردن، تةکنةوازيي.
  Reciting note(E)  ئةو بذگة و گؤزارة نؤتة ياخود تؤنانةي گثذانةوةگؤيندةي نؤتة. 

لة سروودثکي کصثســةييدا پثويست دةکات بة دةنگةوة ببثژرثت، لة سروودي گريگؤرياندا ئةم کة 
  .Dominantنؤتةية زاصة

  Recorder, Fipple flute(E)  ئامثري بلوثر کة هةشت کوين هةية،
دةم و دوواين بچووکة و لة پشــتةوةية، وةک ئامثرثکي ميللي هةوايي لة سـةتةکاين شـانزةم و حةض

بلوثرانةي کة ناويان هةية و وةک  سـتاندةرهةژدةم و تا ســةردةمي ئثستايش زؤر باوة، ئةو 
  ئامثرثکي مؤزيک دةنؤتثنرثن، ئةمانةن:ـ

ي هةية، نؤتةي نووسيين لة Treble، تؤنثکي تيژFلةسـةر کليلي فا/Sopraninoسـؤپرانينؤ/ .1
بةآلم نؤتةي ژةنيين  دةسپثدةکات وةMiddle-Cســةرووتر لة تؤين دؤ ناوةذاسـتFتؤين فا/

  دةبثتة ئؤکتاضثک سـةرووتر لة نؤتةي نووسراو.
ي هةية، نؤتةي Treble، تؤنثکي تيژCلةسةر کليلي دؤ/Descant/Sopranoسـؤپرانؤ .2

وة دةسپثدةکات بةآلم نؤتةي ژةنيين دةبثتة Middle-Cنووسيين لة تؤين دؤي ناوةذاست
 .ئؤکتاضثک ســةرووتر لة نؤتةي نووسراو

ي هةية، نؤتةي نووسـيين Trebleتؤنثکي تيژ ،Fلةسـةر کليلي فا/Treble/altoتيژ/ئاصتؤ .3
وة دةسـپثدةکات Middle-Cي ناوةذاستCدؤ/ ســةرووتر لة تؤينFئاسـاييدا لة تؤين فا/

وة، بةآلم نؤتةي Middle-Cسـةرووتر لة تؤين دؤي ناوةذاسـتFهةندثجاريش لة تؤين فا/
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نووسينةکةيةيت و لة هةندثجاريشدا دةبثتة ئؤکتاضثک سـةرووتر لة  ژةنيين ئاسـايي هةر وةک
 نؤتةي نووسراو.

نؤتةي نووسيين ئاسايي لة  ي هةية،Treble، تؤنثکي تيژC، لةسـةر کليلي دؤ/Tenorتينؤر/ .4
 وة دةسپثدةکات و ژةنينيشي هةر وةک خؤيةيت.Middle-Cي ناوةذاسـتCتؤين دؤ/

ي هةية، نؤتةي نووســيين ئاســايي لة تؤين bassنثکي گذ، تؤF، لةسـةر کليلي فا/Bassباس/ .5
وة دةسپثدةکات و Middle-Cي ناوةذاستCوة يةک ئؤکتاض و پثنجةم خوارتر لة دؤ/ Fفا/

 ژةنينيشـي يةک ئؤکتاض ســةرووتر لة نؤتةي نووسـراوي.
 ي هةية، نؤتةي نووسـيين لةbass، تؤنثکي گذC، لةسـةر کليلي دؤ/Great bassگةورةباس .6

ي ناوةذاستةوة بةآلم نؤتةي ژةنيين ئؤکتاضثک Cدوو ئؤکتاض خوارتر لة تؤنة دؤ/ Cتؤين دؤ/
 سـةرووتر لة نؤتةي نووسـراوي.

وة يةک  F، نؤتةي نووسـيين ئاسايي لة تؤين فا/F، لةسـةر کليلي فا/Contra bassکؤنتراباس .7
ت و ژةنينيشي هةر وة دةسـپثدةکاMiddle-Cي ناوةذاستCئؤکتاض و پثنجةم خوارتر لة دؤ/

 وةک نووسينةکةيةيت.
، لةسةر کليلي Sub contra bass/Contra great bassژثر کؤنتراباس/کؤنترا گةورة باس .8

ي Cي هةية، نؤتةي نووسيين دوو  ئؤکتاض خوارتر لة دؤ/bass، تؤنثکي گذCدؤ/
 و ژةنينيشي هةر وةک نووسينةکةيةيت. Middle-Cناوةذاست

 Sub Sub contra bass/Contra contra greatا گةورة باسژثر ژثر کؤنتراباس/کؤنتر .9
bass/لةسـةر کليلي فا ،Fتؤنثکي گذ ،bass/ي هةية، نؤتةي نووسيين لة فاF  وة دوو ئؤکتاض

  و ژةنينيشي هةر وةک نووسينةکةيةيت. Middle-Cو پثنجةم خوارتر لة دؤ/ي ناوةذاست
  Recte(L), Straight line(E)  ذثکتة، ذثک، ذاسـتةذث.

  Recto, The front of foil(E)  بةرايي ذووپةذ.
  Motus rectus.  Rectus(L), Similar(E)مانةند، هةمان، وةکي دةصثن هةمان جووصة

  Recueil de chansons(F), Songbook(E)  سـتراننامة.
  Zn.  Red brass(E)ي زينکة%10و  Cuي کانزاي مس%90سـوورةبراس، ئةو ئامثرانةي کة 

  Ré-dièse(F), Re-diesis(I), Diss(G), D-shap(E)  تيژ.-تؤين ذث
  ,Ré-dièse mineur(F), Re diesis minore(I), Dis-moll(G)  ماينةر.ـ تيژ کليلي ذث 

D-sharp minor(E) 
 Redita, Reddita(I), Return, Repeat(E) ذةپات، گةذانةوة.

 Redoble(E) .ذيدؤبلة، زجنرية چوار ياخود پثنج لثدانثک لة يةک ياخود دوو لثداندا
 Redoublé(F), Compound(E) پثکةص، تثهةصکثش.
 Redoublé interval(E) ميانةي تثهةصکثش.

 Reduction(E), Riduzione(I) ذثکخستنثکي سـادةي پارچة مؤزيکثک بةشـثوةيةکي کةمتر.
 Réduire(F), Reduzieren(G), To arrange(E) ذثکيبخات.
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 Redundant entry(E) يةکدا.Fugueدةسپثکي فيوگة لة سـةرةتاي Extra voiceزثدة دةنگثک
 Reed(E), Anche(F), Zunge(G), Ancia(I) زةل، زمانة، تيغي ناي، ذيشة.

لة ئامثرة هةواييةکاندا دروستدةکرثت کة بة لةرينةوة دةنگ پةيدادةبثت، زمانةي مؤدثرنيش هةية 
 کة لة پالستيک دروستدةکرثت.
 Reed instruments(E) ي کالذنثت، سـاکسؤفؤن کة تاک زمانةن.ئامثرة زمانةدارةکان، وةک ئامثر

  Reed Organ(E) زمانة ئؤرگن، وةک ئامثري هارمؤنيؤم، ميلؤديؤن، کؤنسثرتينا...هتد.
 Reed pipe(E) ئؤرگين دةنگ لوولةي زمانةدار کة دةنگثکي بةهثزي هةية.

 Reed stop(E) دةستة لوولةيةکي ئؤرگن کة زمانةي لة ذيشـة دروسـتکراون.
 Refrain(E,F), Ritornello(I) ويردخواين، پارچةيةک لة سـترانثک کة بوترثتةوة

 ي هؤزانثک ياخود پارچة مؤزيکثکدا.Stanzaلة کؤتايي هةر بذگة
 Refrapper(G), Strike again(E) دووبارة لثدانةوة.

 Regel(G), Rule(E), Règle(F), Regnare(I) ياســا.
 Regel der octave(G), Rule of the octave(E), Règle de l´octave(F) ياسـاي ئؤکتاض.

 Regens chori(L), Conductor of a church choir(E) ذابةري کؤرسي کصثسـة.
 Regie(G), Production(E, F), Produzione(I) دةرهثنان.

 Régisseur(F), Opera producer(E) دةرهثنةري ئؤپثرا.
 Register(E) ة لة ئامثري ئؤرگندا کة دةنگي لثوةذا دةردةچثت.ذثجيستةر، دةسـتة لوولةيةک

  Registerzug(G) دوگمةکاين ئؤرگن.
 Registering, Registration(E) تؤمارکردن، ذثجيستراندن، هةصبژاردين لوولة دةنگيةکان

 بةشــثوةيةکي دروست لة ئامثري ئؤرگن و هارپسيکؤردةکاندا.
  Régulier(F), Regular(E), Regolare(I)  ذثکوپثک.
 Rehawi(Ar,Kr)  زؤر پريؤز بووة هاتووة کة شارثکي ذوها:ذوحا/وة ذيشةي وشةکة لةذةهاوي،. 

}. يةکثکيش بوو لةو ئاوازانةي سـةردةمي کةخيةسرةوي Orfaلة سـةردةمانثکي زؤر دثريندا{بذوانة/
  ـةربة دةسگايتةيةکي سـلثذشسـاساين. 

  لة:ـ  پثکهاتووةکة سکثصي  تةـذاس
  گةزي ذاست لةسةر پلةتؤين ذاست،ذة

  ذةگةزي ذاست لةسةر پلةتؤين نةوا.
  Rein(G), Pure, Clear, Perfect(E) Parfait(F), Perfetto(I)  ذوون، پوختة، دروسـت، تةواو.

 Reine 386ctave(G), Perfect octave(E)  پوختة ئؤکتاض.
  Reine prim(G), Unison(E)  يةکتؤين پوخت.

  Reine quarte(G), Perfect fourth(E)  ةمي تةواو.چوار دروســتة چوارةم.
  Reine quinte(G), Perfect fifth(E)  دروســتة پثنجةم، پثنجةمي تةواو.

  Reines interval(G), Perfect interval(E)  دروســتة ميانة، ميانةي تةواو.
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  Reines moll(G), Authentic;Natural minor scale(E)  مينؤر سکثصي سـروشت.
  Relâché(F), Loosened(E)  دنةوةي ژث/يةکان.کرخاو

  Relatif(F), Relative(E)  خزم، پةيوةندي، نزيکبوو.
  Relative keys(E)  ن کة هاوبةشن لة هثماياندا، ئةو کليالنه کليلة خزمةکان، کليلة هاوتةريبةکان،

  مثجةر و -وةک دؤ
  ماينةر. -ال
  
  
  
  

  Relative major(E)  کليلة وتةرييب مثجةريخزمة مثجةر، ئةو کليلة مثجةرانةن کة دةبنة ها
چونکة  ،e-minorخزمة مثجةري مي ـ ماينةر/ دةبثتةG-majorماينةرةکان، بؤ منوونة سـؤص ـ مثجةر/

  لة کليلياندا هةية. Sharpهةردووکيان يةک هثماي تيژ
  Relative minor(E)  ماينةر، ئةو کليلة ماينةرانةن کة دةبنة هاوتةرييب کليلة مثجةرةکان، خزمة

، چونکة E flat-minorخزمة ماينةري مي بيمؤص ـ ماينةر/ دةبثتة C-majorبؤ منوونة دؤـ مثجةر/
  / لة کليلياندا هةية.Bbهةردووکيان هثماي ســث دانة بيمؤص

  Relative modulation(E)  خزمة مؤدولثن، گؤذيين لة کليلثکةوة بؤ کليلثکي خزمي،
  مثجةر....وةهةروةها.-ماينةر بؤ سـؤص-اخؤد ميماينةر ي-مثجةر بؤ ال-بؤ منوونة دؤ

  Ballet.  Releve(E)بةرزکردنةوة و نزمکردنةوةي نووک و پاژنةي پث لة سـةماي بالثت/
  Religieux(F), Religioso(I), Religious(E)  ئايينـي.

  Religiosamente(I), Religiously(E)  دينايةيت،.
  F#.  Remote keys(E)و کليلي فا تيژ/ C/بؤ منوونة کليلي دؤ کليلة پةيوةنديدارةکان،

  Rinascimento.  Renaissance(E), Rinascimento(I)/ ذثنيسـانس، ذينوثسـاز، هؤرثزان. بروانه
  Renforcer(F), Increase(E)  زثدة، زؤرکردن.

  Renversément(F), Inversion(E)  هةصگثذاو.
  Renvoi(F), Sending back, Repeat sign(E)  ناردين بؤ دواوة، گةذانةوة، هثماي گةذانةوة.

  Repeat(E), Répéter(F), Replica(I)  يکBarذةپات، چةنبارةکردنةوةي باذ
  ياخود چةند باذثک تا ئةو جثگةيةي بة هثمايةکي 

  تايبةيت بؤي دياريکراوة.
  هةندثک جؤر هثماي ذةپاتکردنةوة هةية کة لة ژةنيندا بةکاردةهثنرثن وةک:ـ

  .Repeat notesنذةپاتکردنةوةي نؤتةکا .1
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  .Repeat groupsذةپاتکردنةوةي بة کؤمةص .2
  
 
  

 ياخود تا کؤتايي ذســتةکة و ژةنينةوةي.
 
 
 
  

 .Repeat barsباذ ذةپاتکردنةوة .3
 
  
 

 .Repeat whole barsذةپاتکردنةوةي هةموو پامشاوة باذةکان4.
 
  

  .Repeat Sectionsذةپاتکردنةوةي بةشــةکان5.
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  Repente(I), Immediately(E)  ةهاين، يةکســةر.ناگ
  Repercussa(L)  ياخودDominant، زاصTenorدةنگدانةوة، ذةپاتکردنةوةي تؤنثکي تينؤر

  يةکدا.Modeگثذانةوة لة دةســگا
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  Repercussio(L), Repercussion(E), Ripercussione(I)  هةميشة دةنگدانةوة،
پاش  Fugueيکي فيوگةSubjectةدةرخستنةوةي بابةتبؤ منوونة و ذةپاتکردنةوةي هةمان دةنگ،

  .Expositionپثشةند
  Repetiteur(E), Répétiteur(F), Repetitore(I),Reptitor(G)  سـةردةستةي ئؤپثراچذان،

    مامؤستاي ياريدةري.ذاهثنةر.
  Répétition(F), Repetizione(I), Repetition, Rehearsal(E)  ذةپاتبوون، پرؤضة، جارثکيتر.

  Replicato(I), Repeated, Doubled(E)  بارةکراو.دوو
  Réplique(F), Replica(I), Answer, Octave(E)  بةرسـض. ئؤکتاض، دووبارة،

    يةکةوة بثت.Inversionميانةيةک لة ئةجنامي هةصگثذانةوة
  Reply, Answer(E), Réponse(F), Rispondere(I)  يةک.Fugueفيوگةبةرســضي 

  Repos(F), Repose, Break, Rest(E)  پشوو، وچان، حةسـانةوة.
  Report(E)  ، کانون ياخود هةر شثوةيةکيــتر. Fugueذاپؤرت، وةآلمدانةوةي بابةتثک لة فيوگة

  Requiem(L)  سـروودي الوانةوة و يادي مردووان لة کصثسةي ذؤمان ـ کاتؤليکدا.
  Résolu, Résolument(F), Resolutely(E)  بة خواست و دصبةنديةوة، بة ئةزمةندةوة.

  Résolution(F), Resolution(E)  يةک لة نؤتةيةکيProgressionزجنرية پثشبةريي
ثک بؤ نؤتةکةي خؤي ياخود بؤ کؤردةکةي خؤي. Chordياخود کؤردDiscordant noteناسـاز

  .Concordةوة بؤ سـازکؤردDiscordزجنرية پثشـبةرييةکي هارمؤنية لة ناسـازکؤرد
  Resonance(E), Resonanz(G)  ة.زرنگانةوة، ذينگانةوة. ذنگ

  دياردةيةکي فيزيکي دةنگة کة لثوةيذا گوثبيست دةتوانثت دةنگي ئامثرةکان بناسـثتةوة.
  Resonator(E), Resonateur(F)  پثزرنگة، ئامذازثکي ميکانيکة زرنگةي پثدةردةکرثت.

  Respiro(I), Semiquaver rest(E)  ي وچانثکي تةواو.16/1تاوثک، وچاين هةناسةيةک، 
  Response(E), Responsorium(L)  هةهلةلةلثدان بة ئامثرةهةواييةکان،

  بةرسضدانةوة لة پارچةيةکي فيوگةدا.
  Rest(E)   وچان. پشــوو،

  Rest value(E)  هثماي بثدةنگي بةپثي کات وةک لةم منوونانةدا:ـ بةهاي پشوو.
  
  

  Restrictio(I), The stretto of a fugue(E)  شـثوازة ژةنينثکي توند و تيژة لة فيوگةيةکدا.
  Resultant note(E)  کة لة بار و دؤخثدا بةرهةمة نؤتة، دوو نؤتة بة دةنگثکي بصند. نؤتةيةک

لة  بنDifferential tonesبثتةبةر لةکاتثکدا دوو نؤتة لة هةمان کاتدا بژةنرثن، ئيتر جياجيا تؤن
  فريکوثنسياندا.هةر لة  Summation tonesفريکوثنســياندا ياخود کؤکــتؤن

  Retard(F), Retardation, Delay(E)  کؤسـپ، دواخسنت، هثواشــبوونةوةي تثمپؤ.
  Retardant(E)  نؤتة. دواخسـتة
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  Retenant, Retenu(F), Ritenuto(I), Suddenly slower(E)  خاوبوونةوةي کتوپذ.
  Retro(L), Backwords(E)  بةرةوپاش.

  Retrograde motion, A theme played backwards(E)  جووصةي بةرةوپاش،
کة بةرةوپاش بژةنرثت، ئةم جؤرة لة Themeجووصةيةکي پثچةوانة و بةرةو لثژي، ذشتةمؤزيکثک

  ســةتةي چواردةمدا ئاهةنگسازان کاريان لةسةر دةکرد.
  Retrograde inversion motion(E)  جووصةي بةرةوپاش و پثچةوانة،

  بژةنرثت. انة و بةرةو لثژيکة بةرةوپاش و پثچةوThemeذشــتةمؤزيکثک
  Retrogrado(I), Retrogradus(L), Retrograde(E)  گةذانةوة بة هةمان ئاذاسـتة.

  Retrogression, A weak harmonic movement(E)  جووصةهارمؤنيةکي تاذادةيةک الواز.
  Retto(I), Right, Straight, Similar, Direct(E)  ذاست، ذاستةوخؤ، ذثک، هةمان.

  Réunis(F), Coupled(E)  و.جووتکرا
  Reveille(F), Wake upp call(E)  بووقـي سـةربازيي بؤ بثدارکردنةوة لةکايت بةرةبةياندا.

  Revenir(F), To return(E)  بگةذثتةوة.
  Reverberation(E)  کورتکراوةيةيت..Reverbگةذانةوةي دةنگ، دةنگدانةوة، 

  Reverse motion(E)  ةزيوةکانبؤ منوونة:ـ گؤذيين ميانة هةصب پثچةوانة جووصة،
Ascending intervals بؤ ميانة دابةزيوةکانDescending intervals .و بة پثچةوانةيشةوة  

  Revidiert(G), Revised(E)  پياچوونةوة.
  Revolving lute, Hurdy-gurdy(E)  گوردي.-ئامثري هوردي

  Rhyme(E)  هؤنراوةيةکدا. نةوشة، واژةي بةسـاوةند، کؤتايي دوو وشة بة هةمان بةزموذةزم لة
  Rhythm(E), Rhythmus(G), Ritmo(I)  و Strong beatsذةزم، ذثکخستين لثدانة بةهثزةکان

  لة پارچة مؤزيکثکدا.Weak beatsلثدانة الوازةکان
ذةزم لة هونةري مؤزيکدا...پثيشـيدةوترثت کثش، گوزارة لة ذثکخستين دةنگة مؤزيکيةکان دةکات 

نةکان لة ذســتةيةکي مؤزيکدا کة بة هثمايةکي کةريت لة سـةرةتاي بؤ يةکة کاتية يةکســا
....وة هةروةها. شــمارةي 8/5و  4/3و  4/2دا دادةنرثت، بؤ منوونة دةوترثت Staffهثآلسـؤ

بريتية لة وردکردنةوةي کاتةکان لة يةکةکاتـثکي گةورةدا و  کةرتةکة يNumeratorةرةـس
لة يةکةي کايت گةورة و يةکسانيشــة بة چوار  بريتية شيDenominatorشــمارةي ژثرة

  ثکدا.Measureبةشـةکات{ياخود بصثني چوار هةنگاو}و چةجنارةي چوار.لة مازؤر
ئةمانةيش چةند منوونةي ذةزم{کثش}ثکن کة لة مؤزيکي کوردي/دا بةکاردةهثنرثن، چةندؤکة 

اون، بريؤکةکةي دةگةذثتةوة دانةيةک لةم ذةزمانة کة بةناوي سـةما و هةصپةذکثي کوردييةوة ناونر
  بؤ مؤزيکزان ئةنوةر قةرةداخـي کة لة کؤتايي سـاآلين شـةستةکاين سـةدةي بيستةمدا پثشنياريکرد:ـ
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  Rhyme binaire(F), Duple rhythm(E)  جووت ذةزمي.
  Rhythmic Augmentation(E)  نؤتةکان لة ميلؤدييةکدا.زثدة ذةزم، درثژکردنةوي کايت 

  Rhythmic diminution(E)  گةستووة ذةزم، کورتکردنةوةي کايت نؤتةکان لة ميلؤدييةکدا.
  Rhythmic modes(E)  شـثوازة ذةزميةکان، وةک ذثگةيةک پثناسـةدةکردثت کة

ؤکبکرثن لةگةص لثدانثکي کUnaccented beatsتثايدا يةکثک ياخود زياتر لة لثدانة الوازةکان
ي ذةزمدا خؤي دةنوثنثت، درثژةي Mode. سث جؤر بذگة لة شةش شثوازAccented beatsبةهثزدا

 2بذگةيةکي درثژة، يةکةپيوانةي ژمارة/ 3هةر بذگةيةکيش بة ژمارة دةپثورثت، يةکةپثوانةي ژمارة/
  ةم شثوازانةدا ديارة:ـوةک ل .بذگةيةکي کورتة 1بذگةيةکي مامناوةندية، يةکةپثوانةي ژمارة/

  .Trochaic(2  1)بة ذةزمي ترؤشياکRhythmic mode 1شـثوازة ذةزمي يةکةم
 وة هةروةها.   | 1 2 | 1 2 | 1 2

  .Iambic(1  2)بة ذةزمي يامبيکRhythmic mode 2شـثوازة ذةزمي دووةم
 وة هةروةها.   1  2|1  2|1  2|
 .Rhythmic mode 3شـثوازة ذةزمي دووةم

 Dactylic (3 | 1 2) ي داکتايليک{پةجنةيي}بة ذةزم
 وة هةروةها.   | 2 1 | 3 | 2 1 | 3

   Rhythmic mode 4 شـثوازة ذةزمي چوارةم
  .Anapestic (1 2 | 3) بة ذةزمي ئةناپثسـتيک

 وة هةروةها.   | 3 | 2 1 | 3 | 2 1
  Rhythmic mode 5شـثوازة ذةزمي پثنجةم

  .Spondaic (3 | 3) بة ذةزمي سـپؤندياک
 وة هةروةها.    | 3 | 3 | 3

 Rhythmic mode 6شـثوازة ذةزمي شـةشـةم
  .Tribachic (1 1 1) بة ذةزمي سـث بذگةيي

  وة هةروةها.    | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1
  Rhythmic notation(E)  نؤتاندن ذةزمي، سـيسـتةمي خوثندنةوة و نووسـيين مؤزيک.
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  Percussion  Rhythm section(E)ئامثرة پثرکيوژنةکان دازباندثکي جابةشي ذةزم، بؤ منوونة لة 
    بةشي ذةزم تةرخاندةکرثت بؤ پيانؤ، دةبص باس{ياخود باسي کارةبايي}، گيتار و تةپص...هتد

  Rhythm syllables(E)  بة بةکارهثناين کردين دثذة ذةزميةکانVocalگؤ ســيالبة ذةزميةکان،
مامؤسـتا و ش سـيالبةکان بةيةکةوة دادةنرثن. ، بؤ هةر جؤرة دثذثکيMnemonicsيادوةريي

پثشنياري ئةوةي  ز1804ـEmile-Joseph Chevé 1864جؤزثف چيفث -مؤزيکزاين فةذةنسـايي ئثميل
کرد کة دةشثت ذةزم بة پةيضي هةصبژثردراو بؤ يادکردنةوة بةکارثنرثت لة دثذة ذةزميةکاندا. ئةم 

بآلوبووةوة و کةوتنة کارپثکردين. گرنگي بةکارهثناين بةم جؤرة سيستةمة لة نثو مؤزيکي ئاوروپاييدا 
شـثوازة{ذةزمة سيالب}زياتر بؤ يادخستنةوةية وةک لةوةي هةر ناولثنان بثت. لةذاستيدا ئةم 

بةر لة سـةدان و هةزاران سـاص  Dolسـيسـتةمة کة لة کةلتووري هيندسـتانيدا پثيدةوترثت دؤص
شـوثين ئافريکايشـدا. لة هونةري مؤزيکدا کة بةکاردثت کاريپثدةکرثت و هةروةها لة هةندثک 

مةبةسـت لةوة نية کة جثي پيتةمؤزيکيةکاين وةک کذؤش و دةبصکذؤش و...مانةنديان بگرثتةوة 
   بةصکو زياتر زانني و پةيربدنة بةو کات و پثچوونةي ئةو ذةزمة کة چ سـيالبـثکي بؤ دةبثت.

اوة بؤ گزارةکردن لةو سيالبانة. يةکثکيان پثيدةوترثت بؤ ئةم مةبةستة دوو خشتةي پثچوون سازکر
  }.Duration{بذوانة/Compound timeو ئةويتريان کايت پثکةص Simple timeکايت سادة

  Rhythme ternaire(F), Triple rhythm(E)  ذةزمي سـياين.
  Ri(I), D#(E,G)  وة.Cتؤين ذ/ي تيژ، دووةم پلةتؤنة لة مثجةر سـکثص/ي لة پلةتؤين دو/

  Spiccato.  Richettato, Spiccato(I)بذوانة/
  Richtig(G), Right, precise(E)  ذاست و دروست.

  Rideau(F), Curtain(E)  پةردةي شانؤگةريي.
  Ridendo(I), Laughing(E)  پثکةنني، خةنني.

  Riding(E)  کانBrushکان و سةرةفصچةStickدووبارة ژةنينةوةي دثذة ذةزميةکان بة چيل
    دا.Cymbalـيمباصلة ئامثري سـ
  Ridotto, Riduzione(I), Redoute(F), Reduction, Arrangement(E)  کةمکردنةوة،

ذثکخستنةوة، هةصگؤزيين پارچة مؤزيکثک کة لةاليةن مؤزيکژةنةوة و بيسةرانةوة زؤر خؤشبثت لة 
  بؤنة خؤشيةکاين وةک سةماکردن بةکارثنرثتةوة.

  Riff(E)  ذةپاتبوونةوةية بةتايبةيتذيض، مؤزيک گوزارةيةکي کورت، بةزؤري 
  دا.Bluesو بلووز Jazzلة مؤزيکي جاز

  Riga, Rigo(I), Staff, Stave(E)  هثآلســؤ.
  Rigore, Rigoroso(I), Strict time(E)  توند، کايت تةواو.

  Rallentando.  Rilasciando, Rilasciante, Rilassando(I), Releasing(E)بذوانة/
  Rime(F), Rhyme(E)  سـةروبةندي هةصبةسـيت بةذةزم.، نةوشــة، بةزمي هؤزان

  Rimettendo, Rimettendosi(I)  گةذانةوة بؤ تثمپؤي يةکةم.
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  Rinascimento(I), Renaissance(E, F) و   ئيتالياييهلثکدراوثکی  ريی. وشه رخی نوثگه چه
  که . کوی وشهدايکبوو له  واتهBe bornو Againيساند  واته ReخودياRiثکهاتووه. پRi-nascere  له 

ک  ت. وهثخش به ده نوثبوونةوةو   وه بوژانه واتای  وه ه فييه لسه فه مکی چه  له  که دايکبوو له سانيد  تهثب ده
و ثک ذشؤش  نسا بووه هذ فه  ی شـانزه ته سه  له ،صدا ريهه ئيتاليا سه  مدا له ی چوارده ته سه  ک له يه وه بزوتنه
  يکرد. نه شه ی ئاوروپادا تهر رانسه سه  بهپاشان 

  Rincalzando(I), In good humour(E)  ة هةوةسـثکي خؤشـدا.ل
  Rinforzamento, Rinforzo(I), Reinforcement(E)  بةهثزکردن.

  Rinforzando, Rinforzato(I), Reinforced(E)  جةختکراو لةسـةر تؤن.
  Ring(E)  کة 12ياخود  ،10، 8، 6، 5، 4، 3بازنةزةنگ، دةسـتة زةنگثکي منرثنراو بة

  بة شـثوةيةکي بازنةيي هةصدةواسـرثت و هةر يةکثکيان بة تؤنثکي جياواز لةويتر کؤک دةکرثت.
  Ripieno(I), Filling up(E)  تثروپذ، مؤزيک زاراوةيةکي کؤنة کة ژةنياران{بةتايبةيت

نا و پاشـــان بةکارياندةهثPassagesکةمانچةژةنان}بؤ ناســينةوة و جياکردنةوةي پاســاوةکان
هةمووي لة ئؤرکثسترايةکي تةواودا دةژةنران. لة هةندثک بواري مؤزيکي مؤدثرندا بةديدةکرثت 

  دثت.Mixtureوةک لة باندة براسـيةکاندا. وشـةکة لة ئؤرگين ئيتالياييدا بة ماناي تثکةص
  Riposo, Riposata(I), Respose, Resposeful(E)  بة ئارامي و هثوري.

  Riprende(I), Resume(E)  پثکردن لةســةرةتاوة.پاراو، دةســ
  Repeat.  Ripresa(I), Repeat(E)بذوانة/

  Riscaldano(I), Livelier(E)  بة گةرم و جؤش.
  Risentito(I), Lively, Poignant(E)  بة خرؤشي و بژثوي.

  Risoluto(I), Bold(E)  بوثر و دلثر.
  Risolutamente(I), Resolutely(E)  بوثرانة و ئةزمةندانة.

  Resolution.  Risoluzione(I)بذوانة/
  Risposta(I), The answer in a fugue(E)  بةرسـض لة فيوگةيةکدا.

  Ristretto(I), The stretto in a fugue(E)  توند و بةجؤش لة فيوگةيةکدا.
  Ristringendo(I), Quickening(E)  پةلةيي.

  Risuonanza(I), Resonance(E)  زرنگانةوة.
  Risvegliato(I), Animated(E)  االک.هانداو، چ

  Ritardando(I), Gradual change of tempo(E)  گؤذيين تيمپؤ هثدي هثدي،
  Ritard(I), The gradual diminishing of speed(E)  کةمکردنةوةي خثرايي بة هثدي هثدي.

  Ritenuto(I), Suddenly slower(E)  کورتکراوةيةيت..Ritهثواشـبوونةوةي کتووپذ، 
  بةکاردةهثنرثت.Ritardandoندثکجار لةبايتهة

  Ritmico(I), Rhythmic(E)  ذزمي.
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  Ritornel(E), Ritournelle(F), Ritornello(I), Ritornell(G)  ذيتؤنثص، پارچةيةک ياخود
ثکي کؤنسثرتؤ کة ژةنيارثک تثيدا بثدةنگ دةبثت، Passageبةشثک کة بؤي بگةذثيتةوة، پاساو

  گاصي ئيتاليايي لة سـةتةي چواردةمدا، ناوي هثماي گةذانةوة.بةشثکي داخراوي لة مادري
  Ritorno(I), Return(E), Retour(F)  ذيتؤرنؤ، گةذانةوة.

  Retrograde.  Riverso(I), Reversed(E)بذوانة/
  Rivolgimento(I)  هةصگةذانةوةي پارچةکان لة دةبص کؤنتراپونت/دا.

  Rivoltato(I), Inverted(E)  هةصگةذاو.
  Rivolto(I), Inversion(E)  نةوة.هةصگةذا

 Ro(Kr)  ســانسـکرييت/کورديية ذؤ، ئاوازي ماتةميين و شـينوشـةپؤذ. وشةيةکي زؤر دثريين
کة گوزارة لة الواندنةوةي کةسثک دةکات کة جةستةي بة خاک ســپاردبثت و لة جيهان ذؤيـي بثت، 

بثت ئةويـش بة ذثخسـتين چةند واتة ژيانـي دونيايـي بةجثهثشــتبثت و بؤ ئةو دونيا ذؤيـي 
بةيتثک{مةبةست لة بةيت لثرةدا ئاوازة بة هةصبةسـتةوة}و دةربذيين بة چةشـين هةي ذؤ...هةي ذؤ 

  ياخود هةر چةشـنثکيتر کة وشـةي ذؤ/ي تيادابثت.
  Robusto(I), Robust, Strongly voice(E)  نثرومةند، دةنگي زوآلص.

  Rock and Roll(E)  يية کة دةگةذثتةوة بؤ نزيکذؤکاندرؤص، مؤزيکثکي ميللـي ئامريکا
کة هةندثک دانراوةي لة دوانزة باذ بلووز  Bluesز، چةشنة بصندذةزمثکي بلووزة1950سـاآلين

پثکهاتووة. زؤري ئامثرةکاين کارةبايي و دةنگ زؤر بةرزن{ وةک ئامثري گيتار، ساکسؤفؤن، پيانؤ و 
نگثگي زؤر بةرزي لةرزثنةر و خؤسووذثنةر دثت، باس...}. وةک زاراوةيةکي مؤزيک بةماناي دة

  چةشنة مؤزيکثکة کة لةتاو دةنکةگةي مرؤض دةهثنثتة ســةما و خؤذاوةشان.
  Roco(I), Raucous(E)  دةنگثکي زبر و زؤر بةرز.

  Rococo(F), Rokoko(G)  ذؤکؤکؤ، چةشنة مؤزيکثکي ذةنگيين زةخرةفثنراوة کة
ةتةي هةضدةم، ذةوشي ئةم چةشنة مؤزيکة ناسراوة بةوةي سـ زي1725-1775دةگةذثتةوة بؤ ساآلين

  زياتر چةشنة مؤزيکي باذؤک سـادةيي پثوةديارة.
  Rohr, Rohrblatt(G), Reed(E)  زمانةي ئامثرة هةواييةکاين لة قاميش سـازکراو.

  Röhrenglocken(G), Tubular bells(E)  زةنگةلوولةييةکان.
  Organ stop.  Rohrflöte(G), Reed-flute(E)ودافلوويت زمانةدار لة ئؤرگين لوولةداخرا

  Roll(E), Roulons(F), Ruolo(I)  ذؤص، زجنريةيةک لة فرةلثدانثکي زؤر خثراي تةپص
  بة شثوةيةکي وةها کة وةکو دةنگثکي هةميشة بةردةوام بثتة بةرگوث.

  Rollo(I), Roulement de tambour(F), Drum-roll(E),  ذؤصةدرةم، ذؤصةتةپص.
  Roll trommel(G), Rullante tamburo(I), Tenor drum(E)  تةپص.تينؤرة 

  Roma music, Gypsy music(E)  ذؤما مؤزيک، مؤزيکي قةرةچ.
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  Roman numerals(E)  منرة ذؤمانيةکان، بؤ منوونة:ـ لة حةوت کؤردي دياتؤنيک ســيانيي
  دا C-majorلةسـةر سـکثصثکي دؤ ـ مثجةر

  بةم چةشنة مناياندةکرثت.
  Romance(E,F), Romanza(I), Romanze(G)  مانس، سترانثکي ميللي ئاسانذؤ

  فةذةنسا و ئيتاليا زؤر باوبووة. سـةرزار و سادة کة دواسةتةکاين هةژدة و نؤزدةدا لة
  Romance sans paroles(F), Song without words(E)  سـتراين بث هةصبةست و وشة.

  Romantic(E), Romantik(G), Romantique(F), Romanticismo(I)  چةرخي ذؤمانتيک،
  ز کؤتايي پثهات.1900نزيک ساآلينهات و گاهثکي مثژوويي مؤزيکة کة بة دواي چةرخي کالسيکدا 

 Romantic music(E)  مؤزيکي ذؤمانتيک، مؤزيکي سـةتةي نؤزدةم، چةشنة مؤزيکثکي ناسـراوبوو
  ـت بزوثن و نةتةوةيي گرتبووةخؤ.بةوةي کة مؤرگي ئةضيين، ذةنگيين هارمؤنيانة، پذهةسـتونةس

  Ronde, round(F), Rotondo(I), Semibreve, Whole-note(E)  ذؤندة، گردةنؤتة،
لة شـثوةي  کةRenaissanceنؤيت تةواو.جؤرة سـةمايةکي بةجؤش و بة کؤمةصي سةتةکاين هؤرثزانة

  بازنةيي ياخود بةذيز لة کةشوهةوايةکي دةرةوةدا بةئةجنامدةدرثت.
  Rondo(I,E), Rondeau(F)  ذؤندؤ،

دثت، گةذانةوة بؤ Returnبةماناي گةذانةوة ي التينيية کةRitornelloهةصثنحراوي وشةي ذيتؤنثللؤ
  . Aکة بريتية لة پارچةي/ Motifکة ياخود مؤتيفOriginal themeماکي ذشــتة

 livelyفؤرمثکي مؤزيکي چةند پارچةجياوازي ذيزبةندة بة تثمپؤيةکي بةجؤشبةگشيت...ذؤندؤ، 
tempo لةســةر ذةويتA-B-A-C-A-D-Aيةکةم بةشي ياخود سـةرةکي لةنثوان بةشة  کة

دووبارةدةکرثتةوة و تةواو بوونيشي هةر بةهةمان پارچة. ئةم فؤرمة لة زؤر  Subsidiaryالوثزةکاندا
کاري مؤزيکيدا ذةچاودةکرثت، بؤ منوونة:چوارةم جووصة لة زؤربةي کالسيک مؤزيکةکان و سـثيةم 
جووصةي کؤنسثرت و سؤناتاکان بة ذؤندؤ کؤتاييان پثدةهثنرثن. مثژووي ئةم فؤرمةيش دةگةذثتةوة 
بؤ ســةتةکاين ناوةذاســت و لة نزيک سةتةي هةژدةميشدا بوژثنرايةوة و ئاخنراية کؤتايي هةندثک 

مي ســيمفؤين و سـؤناتا و جاروباريش وةک پارچة مؤزيکثکي سـةربةخؤ پثشکةشدةکرا. وةک فؤر
  ، بةزؤريش تثمپؤيةکي بةجؤشي هاويارة.Instrumental formئامثراصي

  Root(E), Rave(F), Radice(I)  دا نؤتةChordذةگ، بناخة نؤتة، لة کؤرد
  نزمترين شوثين دةبثت و بة يةکةم 

  نؤتةيش.دادةنرثت لة سکثصثکدا
  Rosin, Resin(E), Résine(I)  کةتريةيي}ماددةيةکي پاکژي ذاتينجة{ذؤسني، چؤک، 

کة بؤ مووي کةواين ئامثرة ژثدارةکان بةکاردةهثنرثت بؤئةوةي  Turpentineماددةي ترپثنتاين لة
خشـاندن و بةرکةوتنثکي تةواو لةنثوان ژث و مووةکةدا بدات و بة لةرينةوةي دةنگثکي خؤش 

  بسـازثت. بث ئةو ماددةية دةنگ لةرينةوة وةک پثويسـت ناسـازثت.
  Rota(L), Round, Wheel, Hurdy-gurdy(E)  ردي ـ گوردي.پثچکة، خذ، ئامثري هو

  Valve.  Rotar valve(E)بذوانة/
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 Lyre. Rote, Rotte(E)، لرياCrwthذثگةي فثرکردن بة السـاييکردن. ئامثري کروت
  Rotondo(I), Round, Full note, Rounded note(E)  . تؤين تةواو، گردةنؤتة

  Round(E)  داpitchةموو دةنگةکان لة هةمان پةردةکورتة کانون ئاوازثکي بةردةوام کة ه
  ياخود ئؤکتاضثکدا دةوترثت.

  Rounded binary(E)  دوواين سـووذخواردوو، شـثوةيةکي دانراو لة دوو بةش کة دووةميان
  بة گةذانةوة بؤ يةکةم کؤتايي پثـبثت، هةر بةشـةيـش تيايدا ذةپاتبوونةوةية.

  €Rovesciamento, Rovescio(I), Reversion  اوة،پثچةوانة، جووصةي پثچةوانة بةرةو دو
  دثت. هةصگةذاوة لة کؤرد و ميانةکاندا.Retrogradeهةندثکجار لة بة ماناي گةذانةوة 

  Rubato(I), Robbed(E)  تثمپؤي ئازاد دياريکراو لة پارچة مؤزيکثکدا.
  Syncopation.  Rückung(G)بذوانة/

  Rudement(F), Roughly(E)  بة زبري.
  Ruff(E)  داين خثرا بةر لة يةکةم لثداين سةرةکي کة جؤرة پياکثشانثکي تةپص ژةنينة.سـث لث

  Ruhe(G), Peace(E)  ئاشـيت، ئارام، ئاسـوودة.
  Fermata.  Ruhepunkt(G)بذوانة/

  Ruhig(G), Calm, Peaceful(E)  ئاسـوودةيي، هثوري.
  Russian bassoon, Upright serpent(E)  ئامثري باسـسـووين ذوسيايي،.

  ئامثري سـةرپثنت/ي وةستاو
  
  
  
  
 

-------------------------------------  
-----------------------  

------------  
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  !!!!بزردةبن....لة بريةوةريدا دةزرنگثنةوةکة دةنگةنازکةکان     
 شيللث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  Soprano, Solo, Segno, Sordino  Sکورتةي/
  Sacbut, Sagbut(S), Saquebute(F), Pull-Tube, Sackbut(E)  سـاکبوت.
  ئامثري ترؤمبؤن لة ســـةتةي چواردةمدا.ناوي کؤنة

  Saccadé(F), Sharply accented(E)  ئاکسـنيت تيژ، هةنکثکي توند.
  Sackpfeife(G), Bagpipe(E)  مةشـکةناي.

  Sacoche(F), Bag(E)  مةشـکة، کيسـة، کوننة.
  Sacred music(E)  مؤزيکي ئاييين{تايبةت بة کصثسةي کاتؤليک}.

  Sacré(F), Sacred(E), Sacro(I)  .ؤزســپةنتا، ئاييين زؤر پري
  Saddle, Sillet(F), Nut(E), Sattel(G)  ژثدان، کةمةي ژث، ئةو پارچةچيلکةيةي کة لة کؤتايي

دةســتةکي کةمانچة{کلکة کةمانچة}دةچةســـپثنرثت و ژثيةکاين بةســـةردا دةبرثن و دةنيشثنرثن 
  .و ئينجا بةهؤي برغوةکانيةوة بادةدرثن و تونددةکرثن

  Saite(G), String(E)  ژث، تةل، تار، سـيم، ژثي مؤزيک ئامثرةکان، وةکي دةوترثت ژثي سـؤص.
  Saiten instrumente(G), String instrument(E)  ژثي ئامثرةکان.

  Sajat(E)  سـةجنؤکة، گچکة سـيمباص، سـةجني بچووک کة خبرثتة نثوان پةجنةکانةوة بؤ لثدان.
  Salicional, Salicet(F), Willow(E)  نزايي/يةسـاليسثت، لوولةداخراوثکي کا

لة ئامثري ئؤرگندا،  دةنگثکي زؤر خؤشي لثوة دةردةچثت، جؤرثکي تري هةية  foot-8هةشت پث/يية
وةرگرياوة کة بةماناي چنار دثت  ةوةيالتينيي Salixس. وشةکة لة سـاليکfoot-4بةدرثژي چوار پث

اناي هةلالجيکردنيـش دثت، کاتثک کة هةالج بة ياخود شـتثکي دروسـتکراو لة دارةچنار، بةم
  لورکةکةي لة ژث/يةکة دةدات ونگةونگي لثوةدةردةچثت.

  Salle de concert(F), Concert hall(E)  کؤنسـثريت هؤص.
  Psalm.  Salmo(I)بذوانة/

  Salphinx, Salpinx(Gr), Ancient Greek trumpet(E)  سـالفينکس، کؤنةئامثري تذومپثيت
  کة لة برونس دروستکراوة، پثدةچثت لة بؤنة و ئاهةنگدا بةکارهثنرابثت.يؤنانيـية 

  Saltando, Spiccato(I), Sautillé(F)  ژةنني بة کةوان بة شـثوازثکي بةجؤش و دصگري.
  Saltarello(I)  .8/6ســةمايةکي ئيتاليايي خثراية لةســةر کثشي
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  Saltato(I), Dancing(E)  ســةماکردن.
  Salteretto(I)   3:1:2کي ســث نؤتة بةذثژةي پثچوونيذةزمة دثذث

  
  Salto(I), Leap, Jump(E), Sauter(F)  بازدان.

  Samba(E)  .4/2کثشي سـامبا، ســةمايةکي زؤر باوي گةالين وآليت بةرازيلي/ية بة
  وةربگرثت.4/3بةآلم هةر باذثکي لة ســث هةنگاو پثکهاتووة و وا لة سـةماکة دةکات کة کثشي 

  Samisen, Sanshin, Shamisen(E)  مثرثکي ژاپؤين/ية سث ژثي لةسةر دةبةسترثت،سـاميسن، ئا
  تاذادةيةک بة ئامثري ذةباب دةچثت.

  Sammlung(G), Collection(E)  .کردنةوةکؤ
  Sampogna(I), Bagpipe(E)  کةناي.ـمةش

  Sämtlich(G), Complete, Collected(E), Compléter(F)  ت، کؤبةندة.ـتةواو، دروس
  Sanayi(Hn), Shawm(E)  تاين.ـةي، زذناي هيندسانــش

  Sandpaper block(E)  پةذةسـمارتةي مارتة، دوو بلؤکةتةختة کة ذووپةري هةر اليةکيانــسبلؤکة
  بةسةردا چةسـپثنراوة، کاتثک کة هةردوو ذووپةرةکة دةخشثنرثت بةيةکدا خشةي لثوة دةردةچثت.

  Sanduri(Gr), Zither(E)  ئامثري زيتار.
  Sanft(G), Soft, Gentle(E)  نيان.نةرمو

  Sanftmütig(G), Gently(E)  بة نةرمونياين.
  Sangle(F), Strap(E)  ســةنگص، پشتثين سةرشان بؤ ئةو ئامثرانةي پثويستيان بة هةصگرتنة.

  Sanpi(Ch), Chinese flute(E)  فلوويت چيين.
  Sans(F), Without(E)  بةبث.

  Sans accompagnement(F), Unaccompanied(E)  بةبث هاويار.
  San pédale(F), Without pedal(E)  بث پثداص، بث پايدةر.
  Saptak(Hn), Scale(E)  ســـاپتاک، ســـکثص.

  Sarabanda(I), Sarabande(F), Zarabandas(S)  و 4/3خاوي  سـةمايةکي ئيسـپاين/ية بةکثشي
پثدرا دةگةذثتةوة بؤ ساآلين  . بؤ يةکةم جار کة ئاماژةيSecond beatبة ئاکسـنتـي دووةم لثدان

فثذناندؤ گوزمان Panamaز لة ناوةذاسيت ئامريکا کة لة نووسـراوي نووسةري پانامايي1539
ز داگريکةراين 1583هاتووة، نزيک ساآلينZarabandaکة بةناوي زارابةنداF. G. Mixiaمثکسيا

ةوانةي کة دةکةوثتة بةر ئةو ئيسپانيايي دةگةنة وآلتاين التني ئامريکا و دةکةونة تاآلنکردنيان. ل
تاآلنکردنة ئةو سـةماي زارابةندة/ية کة دةيگوثزنةوة بؤ ئيسپانيا و بةسـةرانسـةري ئاوروپادا بةناوي 

  سارابةند بآلودةبثتةوة.
  Sarangi(Hn)  ئامثري کةمانچةي هيندسـتاين/ية،کة چوار ژثي لةسـةر بةسـتراوة.

  ماناي ســةد ذةنگ دثت.کة بة  Rangiو  Sauوشـةيةکي لثکدراوة لة 
  Hindustani music.  Sargam(Hn)ســارگام، بذوانة/ 
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  Sarod(Hn) سـارود. ئامثرثکي چوار ژث/ية، باس ذةباب.
 Sats(G), Movement, Subject, Style, Phrase(E) چةشن، جووآلن، بابةت، ذثســا، ذسـتة.

 Saut(F), Sbalzo, Sbaltzato(I), Skip, Jump(E) هةصبةزين بة هةردوو پث و
 بةکاردثت.Balletدابةزين لة هةمان جث. زاراوةيةکة بؤ سـةماي باللثت

 Savart(F) کة ســاضارت، ســيسـتةمثکي لؤگاريتم پثوانةيية بؤ ميانةمؤزيکيةکان
 Felixز لةاليةن فيزيکزان و مؤزيکزاين فةذةنســايي فثليکـــس ســـاضارت1819نزيکةي ســـاصي

Savart(1791-1841) بةپثي ئةم ذثساية دةبثت  .1000/1داهثنرا، لؤگاريتم ميانةي دوو نؤتة دةکاتةة و
} و پةردةيةکي 8/9ســـضارت. جياوازي نثوان پةردةيةکي گةورة{301.03ئؤکتاضثک پثکبثت لة

 .Comma}يةکسانة بة پثنج ســـاضارت کة دةکاتة يةک کؤما9/10بچووک{
  Saw(E)  هةذة، مشــار.

 Saxhorn(E) ز لةاليةن1840ساصي هةوايي سةربة خثزاين ئامثرةبراسيةکانة، ساکسهؤذن، ئامثرثکي
  ئانتؤين جؤزثف ئؤدؤصف کارسـازي بةلچيکايي 

  ز}/ةوة داهثنرا، 1814-1894سـاکس{
  ي بؤ دةنگ هةية. Valveدةمةوانةسث تا پثنج 

   ةيةوةخؤيناوي ئةم ئامثرةيش هةر بة
 خثزانثکي پثکهثناوة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Saxophone(E), Sassofone, Saxofonia(I), Saxofon(G) ســاکسـؤفؤن،
ئانتؤين جؤزثف ئؤدؤصف سـاکس ئةو ئامثرةي کارسـازي بةلچيکايي ز بؤ يةکةجمار 1841ساصي نزيک

خستة پثشانگاکةيةوة بؤئةوةي بکةوثتة بةرچاوي خةصک، هةر بةناوي خؤيشيةوة ئةم ئامثرة کةوتة 
  ـبراسيي ذيشةدارة کة جؤرةکاين بريتني لة: اييبةردةسيت ژةنيارانةوة. ئامثرثکي هةو

Sopranino, Soprano, Alto, Tenor, Baritone, Bass and Contrabass 
 Saxophone quartet(E) چوارساکسؤفؤين، تيپثکي چوار سـاکسـؤفؤنژةن

 Soprano, Alto, Tenor, Baritone .کة پثکهاتووة لة:ـ
 Saz(Kr) نثو ثدارثکي زؤر دثرين و ميللي و زؤر باويئامثرژ ســاز{بةماناي نةغمة دثت}، کؤک.

کوردةواريية. ژث/يةکاين جووت تةلن کة دوو ياخود سـث ژث/ي لةســةر بةستراوة. لة کاريگةري بؤ 
  سـةر دص و دةرووين کؤمةصگاي کوردةواري بة ئامثري لريا/ي يؤناين بچثت.
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 Sazgar(Ar,Kr)  لة:ـ هاتووةپثک لثذشتةيةکي سـةربة دةســگاي ذاســتة کة ســازگار.
  ذةگةزي ذاست لةسةر پلةتؤين ذاست، ذةگةزي نةهاوةند لةسةر پلةتؤين نةوا.

  
  
  

 Sbarra(I), Bar-line(E) هثصةباذ.
 Sbarra doppia(I), Double bar(E) دةبص باذ.

 Sbuffando(I), With anger(E) بة تووذةيي.
 Scagnello(I), Bridge(E) پثص، پردي ئامثرة ژثدارةکان.

 Scala alterata(I), Altered scale(E) ســکثصي گؤذاو.
 
 

 Scala aumentata(I), Augemented scale(E) زثدة ســکثص.
 
  

 Scala cinese(I), Chinese scale(E) ســکثصي چيين.
 
 

  Chromatic scale Scala Cromatica(I)بذوانة/
 Scala diminuita(I), Diminished(Octatonic) scale(E)  گةستووة سکثص/سکثصي هةشت تؤن.

  
  
  Scala enigmatica(I), Enigmatic scale(E)  بؤ يةکةجمار ـکثصي شاراوة. سکثصثکي تايبةتة وس

  وة داهثنرا. G.verdi(1813-1901)لةاليةن مؤزيکزان گيوسپي ضثردي ز1897ساصي
  
  

  Scala estonale(I), Whole tone scale(E)  ســکثصي تؤن تةواو.
  
  

  Scala orientale(I), Oriental scale(E)  ســکثصي خاوةري{خؤرةآليت}.
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  Scale(E), Scala(I), Gamme(F), Tonleiter(G),Saptak(Hn)  مةوداي پثوان. کثص.ســ
 ذيزبةندي کؤمةصة لة ةي سـکثص ياخود پثوانگ وةک زاراوةيةک لة هونةري مؤزيکدا....بريتيةـوش

ذثســا بةرز و نزمدةکرثتةوة. لةنثوان هةر دوو نؤتةيةکي دراوســثيشدا نؤتةيةک کة بةشــثوةيةکي 
. بؤ منوونة ئةگةر بة هةر نؤتةيةک دةستـپثبکرثت Intervalبوارثکي پثوراو هةية پثيدةوترثت ميانة

واتة  Octaveو بة هةمان نؤتةيش کؤتايي پثـبهثنرثت کة دةکاتة هةشــت تؤن پثيـدةوترثت ئؤکتاض
  .T-T-S-T-T-T-S-Tپةردة و پثنج ميانة پةردةي تةواودوو ميانة نيو

لةوةداية کة ســکثص پةردةي سـةرةتا{ياخود  Modeجياوازي لة نثوان سـکثص و دةسـگا
}ي نية. دةشثت تاکة سـکثصثک چةند دةسگايةکي جياواز لةخؤبگرثت کة ئةويش Tonicپايةتؤن

 دبژثردرثت. بؤي هةص Tonicتؤنکةوثتةسـةر ئةو نؤتانةي کة وةک پايةدة
  دةگثذثت، ئةويش:ـ ي ســةرةکي ذؤصFunctionلة ســکثصثکي مؤزيکدا  ســث فةرمان

  . Melodic resourceذؤصگثذاين وةک ژثدةرثکي ميلؤدي .1
 . Harmonic resourceذؤصگثذاين وةک ژثدةرثکي هارمؤين .2
  .ي هةبثتEffectiveکارا و کاريگةر ثکييةوة ذؤصTonallyلة ذووي تؤناصي .3

  ة پرسياري ئةوة بکرثت بؤچي ســکثصي مؤزيک دوانزة تؤنة؟ بؤچي زياتر و کةمتر نية؟لةوانةيش
  لة بةر لةوةي وةآلمي ئةم پرسيارة بزانني...بايةتة ئاوذثک

  ئامثري پيانؤ بدةينةوة و سةيري کليلة ذةش و سـپيةکاين
  بکةين ذاسيت ئةو دوانزة تؤنانةمان بؤ دةردةکةوثت.

انةوة ئةم دياردةية شيـبکةينةوة دةردةکةوثت کة نؤتةي پةردةيةک ئةگةر لة ديدةيةکي فيزيک
دةپثورثت واتة ئةگةر بؤ منوونة Cycles/secondياخود بلثني فريکوثنسييةک بة بازنة لة چرکةيةدا 

. مةوداي نثوان دوو }440Hz/secزرنگة لة چرکةيةکدا{440وةربگرين پثوانةي دةکاتة Aتؤين ال/
. ئةگةر ذثژة ميانةي دوو Intrvalردةکانيان دةپثورثت پثيدةوترثت ميانةنؤتة کة بةپثـي ذثژةي پة

}ئةوا پثکةوة 4/3 ,3/2 ,2/1{وةک: Small integersنؤتة برييت بثت لة تةواوکةرة بچووکةکان
  بن.Dissonantدةبن لةوةي ناهاوساز Consonantدةنگي باشيان دةبثت و زياتريش هاوساز

ي کة بچووکترن ياخود يةکسانن بؤ ئؤکتاضثک و بة Pure nitervalئةو ميانة پوختانة(سروشت)
  هاوساز دادةنرثن ئةمانةن:ـ

a .2/1 .ـ ذثژةي ئؤکتاضثک  
b .3/2 ـ ذثژةي پثنجةمي تةواوPerfect fifth.  
c .4/3  ـ ذثژةي چوارةمي تةواوPerfect fourth3/2کة دةکاتة هةصگةذاوةي هارمؤين.  
d .5/4 ـ ذثژةي مثيجةري ســثيةمMajor third.  
e .6/5 ـ ذثژةي ماينةري ســثيةمMinor third.  
f .5/3 ـ ذثژةي مثيجةري شـةشـةمMajor sixth5/6کة دةکاتة هةصگةذاوةي هارمؤين.  
g .8/5 ـ ذثژةي ماينةري شـةشـةمMinor sixth4/5کة دةکاتة هةصگةذاوةي هارمؤين.  
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يزبةند دةکرثت بةآلم دةشثت لة تؤين لة پلةتؤين نزمةوة بؤ بةرز ذ Scaleهةر وةکو باوة....ســکثل
بةرزيشةوة بؤ نزم ذيزبةندبکرثت. دةشثت هةر ئةو ســکثصةيش لة هةر ئؤکتاضثکدا ذةپاتـبکرثتةوة. 

 Pitchةکاندانةيةکي ذثکخراو لة پةردةپؤلهةروةها دةکرثت ذةپاتکردنةوةي ئؤکتاض وةک باز
classes دةکانذيزبةن پةردةپؤلةکردن و کةمکردين بة زثدةپيشــانبدرثت ئةويش .  

  بةم شثوةية ذيزبةندة:ـ C-majorوةک لةم منوونةيةدا کة بازنةي دؤ مثجةر/
C-D-E-F-G-A-B-[C. 

دةکةوثت، دةر ثکـي جياوازداPitch levelبة ذووين لة چةند پةردة ئاسـتSingle scaleتاک سـكثص
دا دةســپثبکات، هةروةها لة ئؤکتاض C4لة پةردة ئاسـيت دؤ/ Cبؤ منوونة دةشــثت سـکثصي دؤ/

دا دةربکةوثت. هةر ئاوايش دةشـثت بةم چةشــنة C4بةرزبوونةوةيةکيشدا لة پةردة ئاســيت دؤ/
  دةربکةون. C7، دؤ/C6دةسـپثکةکان لة ئاستةکاين دؤ/

  ، لةوانةيش:ـ Describedيةک فرؤزةبکرثتدةتوانرثت سـکثص بة چةند شـثوة
  يانةي کة تيايداية. بؤ منوونة:ـInterval. بةپــثي ئةو ميانة1

   Whole tone، تؤين تةواوChrmatic، کذؤماتيکDiatonicسکثصي داياتؤنيک
  ي کة تيايداية، بؤ منوونة:ـPitch classبة پـثي ژمارةي ئةو پةردةپؤالنة. 2

کة Hexatonicشةشــتؤنيک، ســکثصثکي پثنج تؤين/ية کةPentatonicســکثصي پثنجــتؤنيک
  کة ســکثصثکي حةوت تؤين/ية.Hetatonicســکثصثکي شةش تؤين/ية، حةوتؤنيک

بة هةندثک زاراوة دا Prehistoric music. بةپـثي بةکارهثناين لة سةردةماين مؤزيکي بةرلةمثژوو 3
کة مةبةسـت دوو تؤين/ية، Ditonicتؤنيککة گوزارة لة چةند تؤنثک بکات، بؤ منوونة:ـ داي

تؤين/ية،  کة مةبةست چوارTetratonicکة مةبةست لة سث تؤين/ية، چوارتؤنيکTritonicترايتؤنيک
  وةهةروةها...... .

  دا، Modern classical musicو کالسيک مؤزيکي مؤدثرن Jazz. بةپــثي بةکارهثناين لة جاز4
  کة هةشت تؤين/ية.Octatonicبؤ منوونة:ـ ســکثصي ئؤکتاتؤنيک

  Scale Syllables(E)  کثص، مةبةست لة ناوةکانثيت بة دؤ، ذث، مي، فا، سؤص، ال، سي.ـسيالبةکاين س
  بةگشيت/يش....دوو جؤر سـکثص هةية:ـ

، واتة ذيزبةندي تؤنةکان بةرةو Chromatic scale ascending.سـکثص کرؤماتيکي هةصبةزيو1
  .ؤماتيکانةژوور بة شثوةيةکي کذ
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، واتة ذيزبةندي تؤنةکان بةرةو Chromatic scale descending. سـکثص کرؤماتيکي دابةزيو2
 ؤماتيکانة.خوار بة شثوةيةکي کذ

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  Scale-tone triads(E)  يةکان، سـث نؤتة کة هةر يةکة لة پلةي سکثصثکدا،ييانـکثصي تؤنةـ سـس

  ةردا بريتني لة:ـسـکثصي تؤنةـ سـيانييةکان لة کليلثکي مثج
I(Maj), ii(m), iii(m), IV(Maj), V(Maj), vi(m), vii(diminished)  

  Neume Notation. Scandicus(Gr)بذوانة/
 Scemando, Diminuendo(I), Dimnished(E) گةسـنت، کةمکردنةوة،کةسنت.

 Scena(I), Scène(F), Scene, Stage(E) دميةن، پةردة، شـانؤ، بةشـثک لة شـانؤگةريي
 ياخود ئاوازثکي ئؤپثراصي سـةربةخؤ.

 Schäferlied(G), Shepherd´s song(E) ســتراين شــوان.
 Schäferpfeife(G), Shepherd´s pipe(E) بلوثري شــوان.
 Schäfertanz(G), Shepherd´s dance(E) ســةماي شـوان.

 Schalmei, Schalmey(G) شاملةي، لوولة داخراوثکي زمانةدارة لة ئامثري ئؤرگنــدا
 سـةردةمي ناوةذاست، هؤذين سـيگناص. ي. سـوذنا18ft, 8ft, 4ftبةدرثژي

 Scharf(G), Sharply, Preciesly(E) بة شـثويةکي تيژ، بةتةواوي.
 Schärfe(G), Sharpness(E) تيژيي.

 Schauerig(G), Gastly(E) بةسـام و ترس.
 Schauspieler(G), Actor(E) ئةکتةر، نوثنةر.

 Zither. Scheithholt(G)وري ئةصةمانيايي لة ســةردةمثکي پثشوودا، زيتار/ســةنتو
 Schelle(G), Bell(E) ئامثري زةنگ.

 Schellentrommel(G), Tambourine(E) ئامثري تامبوورين.
 Scherz(G), Scherzo(I), Fun, Joke(E) شـؤخي،گاصتة. بةگشيت پارچةيةکة جووصةيةکي

پةرةيپثدرا و بةدوايدا مؤزارت و Haydnية لةاليةن مؤزيکزان هايدنبژثوي لةخؤگرتوة. ئةم جووصة
دا.جووصةيةکة لة سـيمفؤين و Symphonic minuetبةتايبةيت بثتهؤضن/يش لة مينوثتة سـيمفؤين

ناوبربثت. Trioبة تريؤ Bو بةشي  A-A-B-Aلة شـثوةي  4/3سـؤناتا/يةکدا، ياخود خثرا تثمپؤيةکي
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ةرية لة کؤتاييةکاين ســةدةي هةژدةم لة ســؤناتا و ســيمفؤين و چوارينةيةک لةم شــثوة هون
 وةدةرکةوت. 4/3دا بة کثشي Balletباللثتو Menuetمينوثت

 لة هةندثک سـيمفؤنياي بثتهؤضن/دا وةبةرچاودةکةوثت. A-B-Aلة مينوثت/دا بة فؤرمي 
 Scherzando, Scherzante(I), Jokingly(E) کورتةيةيت. .Scherzبة خؤشـي و شـؤخيةوة، 
 Scherzetto(I), Little scherzo(E) گاصتؤکة، گچکة شؤخي.
 Scherzevomente, Scherzosamente(I), Playfuly(E) بة گةمة و شـؤخييةوة.

 Scherzoso(I), Playful(E) بةخؤشـي و خةندةييةوة.
 Schiettamente(I), Sincere, Plain in sense(E) بة هةستثکي ســادة.

 Schietto(I),Schlicht(G),Simple, Plain(E) ســادة.
  Schifferklavier(G), Piano accordion(E) پيانؤ ئةکؤرديؤن.

 Schisma(G), Split, Very small interval(E) شــيزما،
کة وةک دوانزة ذةگي کؤماي Gradدثت، واتة پلةSplitذيشةوشةيةکي يؤنانيية بة ماناي پارچةکردن

ميانةيةکي زؤر  Schismaةم پثناسةوةذا دةشثت بووترثت کة شيزمافيساگؤريي پثناسةدةکرثت. ل
و کؤماي Pythagorean commaذثژةيةک لةنثوان کؤماي فيسـاگؤريي بچووکة لة ئةجنامي

  .Cents 1.9537کة يةکسانة بة پةيدادةبثت32805/32768بةبذي Syntonic commaســينتؤين
مثجةر سـثيةمي تةواو و پثنج ئؤکتاض.  +ةواوياخود دةشثت جياوازيةکة لةنثوان هةشت پثنجةمي ت

 .Diaschismaهةروةها جياوازيةکة لةنثوان کؤماي سـينتؤين و دياشــيزما
 Schlacht(G), Battle(E)  جةنگ،کارزار، پثکادان.
 Schlag(G), Stroke, Beat, Pulsation(E)  لثدان، پياکثشـان، ترپة.

 Schlagfell(G), Drum skin(E)  چةرمة تةپص.
  Schlaginstruments(G), Percussion instruments(E)  مثرة نةگرةييةکان.ئا

  Schlagzeuger(G), Drummer, Percussionist(E)  تةپصژةن، نةگرةژةن.
  Schlagzither(G), Plucked zither(E)  مؤدثرنة زيتار.

  Schlagenbass(G), Serpent(E)  ئامثري ســثرپثنت.
  Scheifer(G), Coulé(F)  ؤتة پذبکاتةوة.ثک ميانةي دوو نOrnamentئؤرنامثنت

  Schleppend(G), Strascinando(I), Gragging(E)  پياذابووردن، ذاکثشـان.
  Schleunig(G), Prompt(E)  گورج.

  Schlitztrommel(G), Slit drum(E)  لة لقي دار تةپصي لوولةيي دروستکراو
  کة داهثناين دةگةذثتةوة بؤ چةرخة هةرة دثرينةکان.

  Schlummerlied(G), Slumber song(E)   اليةالية، لؤرين.ســتراين
  Schluss(G), End, Conclusion, Cadence, Close(E)  پايان، ئةجنام، کادةنـس، بةســتة.

  Schlüssel(G), Clef(E)  کليل.
  Schlüssfall(G), Cadence(E)  کادةنـس.
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  Schlüsskadenz(G), Harmonic cadence(E)  هارمؤنيک کادةنـس.
  Schlüss satz(G), Finale(F), Coda(I), Tail(E)  ام، دوايي، کؤتا.ئةجن

  Schlüsszeichen(G), Double bar(E)  دةبص باذ، لةکايت تةواوبووندا ئاماژةي پثدةکرثت.
  
 
  
  
  

  Schmeichelnd(G), Lusingando(I), Lyrical, Flattering(E)  ئةوينيي، دصکةشي.
  Schmerz(G), Pain, Sorrow(E)  ئازار، مةخابن.

  Schmerzhaft, Schmerzlich(G), Painful, Sorrowful(E)  ئازارناک، خةمبار.
  Schmetternd(G), Blaring(in horn playing)(E)  بووق لثدان بةدةنگثکي باآل.

  Schnabel(G), Beak, Mouthpiece(E)  پيک، ئةو شـوثنةي دةخرثتة ناو دةمةوة بؤ
  فووپياکردن وةک ئامثري کالذنثت.

  Schnabelflöte(G), Beak-flute(E)  لووت.پيک ف
 Schnarre(G), Rattle, Snare drum(E)  ئامثرة خرنگةکان، گچکةتةپلي يةکال پثست.

  Schnarrsae(G), Snare(E)  بةن، ئةو پتةي دةوروبةري پثسيت پثدةبةسترثت
  بؤ دروستکردين تةپص.

  Schneke(G), Snail, Scroll(E)  سـکذؤص، کلکة کةمانچة،
  ةکي کةمانچة کة شـثوةيةکي پثچاوپثچي هةية و تةلةکاين لثـدةبةسترثت.دوادةست

  Schnell(G), Allegro(I), Fast, Rapid, Quick(E)  خثرا، پةلة.
  Schneller Werden(G), Accelerando(I), Acceleration(E)  ئاکسيلثراندؤ، پةلة.

  Schnelligkeit(G), Speed(E)  دةو، خثرا.
  Schofar, Shofar(E)  شــؤفار، شــةيپوور.

  Schon(G), Already(E)  زووتر.
  Bel canto.  Schöner gesang(G)بذوانة/

  Schrammel chromatic accordion(E)  الي ذاسـيت ئؤکؤرديؤن کة کيبؤردةکةيةيت و
  دا دوانزة دوگمةي باس دياتؤنيکي لةسةرة.B-Griffبة دةسـتةذاست دةژةنرثت. لة سـيستةمي/

  Schrapen(G), To Acrape(E)  دةيکذثنثت.
  Schrapinstrument(G), Scraped instrument(E)  ئامثري کذةکذ.
  Schraube(G), Screw(E)  برغوو، پثچةک.

  Schreibart(G), Style(E)  ثواز، ستايل.ـچةشن، ش
  Schriftleiter(G), Editor(E)  ئامادةکار.
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  Schrifteitung(G), Editorship(E)  ئامادةکاريي.
  Schritt(G), Step(E), Marche(F)  هةنگاو.

  Schrittmässig, Schrittweise(G), Stepwise(E), Andante(I)  بة پياسـة، پياسةکردن.
  Schrittweise(G), Stepwise, Conjunct movement(E)  هاوبةشةجووصة، کؤگرتة جووصة.

  Schüchtern(G), Shy(E), Ombrageux(F)  شــةرم.
  Schulter(G), Shoulder(E)  شــان.

 Viola da spalla.  Schultergeige(G), Shoulder viola(E)نة/بذوا
  Schultyerstütze(G), Shoulder rest, Chin-rest(E)  حةسانةوةي شان، حةسانةوةي چةناگة،

مةبةست لةو ئامثرة ژثدارانةية کة دةخرثنةسةر شان و بة چةناگةيش دةگريثن، جارناجار ژةنيار 
لةسةرشاين بؤ ماوةيةکي کةم لة ژةنينثکي درثژخايان لةنثو  پثويسيت بة داگرتين ئامثرةکةي هةية

  تيپثکي مؤزيکدا.
  Schütteln(G), Secouer(F), To shake(E)  بيشةکثنثت، ذايوةشثنثت.

  Schüttelrohr(G), Shaker(E)  ذاوةشثن.
  Schwach(G), Weak, Soft, Faint(E)  الواز، نةرم، بثهؤش.

  Schwammschlägel(G), Sponge(Soft)mallet(E)  دةسکثکي سـةرةتؤپ هةوري{ ئيسفةنج }،
  بؤ نةرمةلثدان بةکاردثت. لة ئامثرة ذةزميةکاين وةک دةهؤص

  Schwärmer, Raucher(G)  کة هةر نؤتةيةکPassageذاوشةر، پاسـاوثک
  ياخود هةر دوو نؤتةيةک تيايدا بة شـثوةيةکي يةکبةدوايةک چةندين جار ذةپات بکرثتةوة.

  Schwebung(G), Difference tone, Tremulant(E)  نؤتة ولثدان لةنثوان دوو 
  . تؤين جياواز، لةرزين.Tuneنؤتةيةکي تردا بة شـثوةيةکي سـووکي بةدةر لة تون

  Schweigen(G), To be silent(E)  بثدةنگبوون.
  Schweigezeichen(G), Rest(E)  پشــوو.
  Schwellen(G), To swell(E)  ، ئاوسان، فووپياکردن.Crescendoبذوانة/

  Schwer(G), Ponderous, Difficult(E)  زؤر سـةنگني، سةخت و گران.
  Schwermüthig, Schwermutsvoll(G), Dejected, Heavy-hearted(E)  داهثزراو.

  Diminuendo, morendo.  Schwinded(G), Becoming quiter(E)بذوانة/
  Scie Musicale(F), Usical saw(E)  مؤزيکي هةذة{مشار}.

  Scintillante(I), Brilliant(E)  خشـان.درة
  Scioltezza(I), Freedom, Ease(E)  ئازادي، ئاسـاين.

  Sciolto(I), Free, Easy(E)  ئازاد، ئاسـان.
  Scivolando, Sdrcciolando(I), Glissando in piano playing(E)  خزاندن لة پيانؤ ژةنيندا.

  Scoperto(I), Uncovered(E)  کراوة، دانةپؤشـراو.
  Scordato(I), Out o tune(E)  .لة تون بةدةر
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  Scordatura(I), Mistune(E), Altered tuning(E)  يScordareسـکؤرداچورا، لة وشـةي
کة مةبةسـت لة کؤککردين تؤين نائاســايي ئامثرة Mistuneئيتالياييةوة هاتووة بةماناي نةواشـثواندن

 گيتار...}.ايي کةمثک بةرزتر{وةک ـذادةي ئاس ژثدارةکانة بؤ
 Score(E), Partition(F), Partitura(I), Partitur(G) سـکؤر، دةقي نووسـيين

  کارنامةيةکي مؤزيک کة نؤتةميلؤدي هةموو دةستة و ئامثري تيپثکي ئؤرکثستراي تثـيدا نؤتثنراوة. 
  دةشثت سکؤرثکي هاوچةرخ بةم شثوةية دةسـنيشـانبکرثت:ـ

 لة:ـ بةشــي تةختةهةواييةکان، کة بريتني .1
، باس Oboe(Cor anglais)ئؤبوا/ئينگليزي، Flutes، فلووتةکانPiccoloپيککؤلؤ

  .Double bassoons، دةبص باسـسـوونةکانBass-larinetsکالذنثتةکان
 بةشـي براس هةواييةکان، کة بريتني لة:ـ .2

  .Tuba، تووباTrombones، تذؤمبؤنةکانTrumpets، تذومپثتةکانHornsهؤذنةکان
 ، کة بريتني لة:ـPercussionذةزمية لثدةرةکان بةشـي ئامثرة .3

، Bass drum، گةواص{باس ـ دةهؤص}Side drum، تةپلـي يةکـالTimpaniتيمپانـي
  ....هتد.Triangleســثگؤشـة

  .Celesta، ســيلثستاHarpئامثرةکانيــتر، کة بريتني لة:ـ هارپ .4
 ، کة بريتني لة:ـSolo instrumentئامثري ســؤصؤ .5

  ....هتد.Solo violinســؤصؤ کةمانچة، Pianoپيانؤ
  .Sopranoکة بريتني لة:ـ ســؤپرانؤ Solo voiceدةنگي ســؤصؤ .6
 ، کة بريتني لة:ـChoir(Chorus)کؤرس .7

 .Bass، باسTenor، تينؤرAlto، ئاصتؤSopranoســؤپرانؤ
 ، کة بريتني لة:ـStringsژثدارةکان .8

، Violas، ضيؤالکانSecond violins، دووةم کةمانچةکانFirst violinsيةکةم کةمانچةکان
  .Double basses، کؤنتةرباس ياخود دةبص باســةکانCellosچثللؤکان

 Score layout(E)  دةنگةکان مةبةست لة دياريکردين ئامثر و نةخشةکثشاين ســکؤر،
و هثصةکان بةشـثوةيةکي هةنداز و ذثکوپثک. بؤ منوونة دةبثت  چ بة بةش و تاک، کليل و دةنگةوار

  ثرة ژثدارةکاين وةک کةمانچة زؤر لة سـةرووي دةبص باسـةکان بنؤتثنرثت، ئام
  بةگشـيت...ئامثرة پةردة بةرزةکان لة بةشـثکي بةرزتر لة ئامثرة پةردةنزمةکان دةنؤتثنرثت.
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  Scoring, Instrumentation, Orchestration(E)  ئامثراندن، ئؤرکثستراندن.
   Scorrendo, Glissando(I), In a flowing manner(E)  خليساندن، گليسـاندؤ، خزاندن.

  Scucito, Non legato(I), Disconnected, Detached(E)  نابةستوو، نابةند.
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  Scuotere(I), To shake(E)  ذايبوةشـثنثت.
  Sdegnante(I), Disdaining(E)  تووذةيي.

 Se(I), If, In case, As(E)  ئةگةر، لةباري، وةک.
  Sea song(E)  ةتةي نؤزدةمةوةــتراين مةلة، لة ناوةذاسيت ســـس

  لةاليةن ئةمةريکايي و ئينگليزانةوة داهثنرا کة چ بةکؤرس ياخود بةتةنيا بةئةجناندةدرثت.
 Seba(Ar,Fa,Kr,Tr) ســةبا، سـيبا

ان دثت. بايةکي ناسـکي زؤر لة وشةلثکدراوي سـوبح با/ية ياخود باي سـوبح کة بةماناي سـروةي بةي
خؤشي هةصکردوو کة دصثکي پذخةموپةژارة بةدرثژايي شــةو لة خةصوةيت خواپةرسيت يان دصدارثک 

  چاوةذواين شــنةباي بةرةبةيان بکات تاکو ئةو دصة بةسـوثيةي فثنکبکاتةوة.
سـووتاو و سـوث  کة بةماناي خةفةت، سـوياخود  سـؤبة بؤچوونثکيتر...وشةلثکدراوةکة پثکهاتووة لة 

بوونةوة دثت دواتريش وشـةي با/ية کة مةبةست هةوايةکة، بةآلم چؤن با/يةک؟ بايةکي هةصکردوو 
لة دصثکي سـووتاوي پذلةخةم و خةفةت، هةآلوة هةناسةيةک کة لة سـينةيةکي پذ لة حةسرةت و 

ثکي ئةوين دصي گوشراو و دةروونثکي بةکوصوة هةصکات و بيدات بةدةم کزةباي پذسؤز و ببثتة تري
  شةيدايان و دةروثشآن دةبةخشثت.چةمکي وشةکة سـيوابونةوةي  دصبةري پـث بپثکثت،

دةشـثت سـةبا لة ذيشةوشةي سـيوا/يشةوة هةصثنجرابثت کة لة دواييدا زواين فارسي کردبثيت بة 
بـاو بووبثتة  صوثندةمي فارس کةوتبثت و پييت س/ي کردبثتة ـسـيبا و عارةب/يش ش   .صِ

صثمان{ياخو کؤشکي ـن شـوثنثک هةية بةناوي تةخيت سســتاي موکريابةشي باکووري ناوچةي ئثلة 
شــا  مانـيازدةمدا فةرمانذانثک بةناوي سـصثمان}. دةصثن گواية لة چةند سـاصثکي سـةدةي سسـصث

 ئةم ناوچةية بووة. شـاژنثکي زؤر جوان و سةالري هةبووة بةناوي شــاژن ســيبا. دةسـةآلتداري
کوشکثکي زؤر جواين لةو شـوثنةي کة ئيسـتا پثيدةصثن شـارؤکةي شـنؤ بؤ  شــا مانسـصث

بةرزدةکاتةوة. هةر لةوانةية لة ديوةخاين شــا/دا کؤذي بةزموخؤشي ســآزکرابثت و لةوانةيش 
 ئاوازيک بةناوي ئةو شــاژنةوة تاکو مةيلوخؤشةويســيت بؤ شــا ببزوثت.

زيکيةوة...بذوانينة ســروشـيت ئةم ئاوازة دةسگايةکي خةمناکة، لةذووي هونةري و هةسيت مؤ
ســؤزثکي زؤر پذ ســوثي تيايدا هةسـتپثدةکرثت، کزةبايةکي زؤر پذســؤزي هةية و هةرکةسثک 
بيبيسـتثت دةردةکةوثت کة لة دصودةروونثکي ســووتاوةوة کة وةختة سـوثي بثتةوة و دميةنثک، 

 بثت ياخود شـةيداييةکي دةروثشـي{ســــؤي شةيدايان و دةروثشــان}.ئيتر ئايا ئةو دميةنة ئةضيين 
  ـمسـة تيشـةوة دةسشـريينة و شـريين شـريين گشت کةسم               عيشقي تؤ دا

  بةدةنگي:شةهايب جةزايري کرماشاين
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ذةگةزي کثصي پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي سةبا لةسةر پلةتؤين دووگا، ـةرةکيية و سـدةســگايةکي س
کورد لةسةر پلةتؤين حوسثنــي. هةروةها دوو ذةگةزي الوةکي پثکهاتوويش لة:ـ ذةگةزي حيجاز 

  لةسةر پلةتؤين چوارگا، ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين گردان.
  Seba Kurdi(Ar,Kr,Tr)  ســةباکورد، لثذشتةيةکي سةربة دةسگاي کوردة کة سکثصي

  ، ذةگةزي کورد لةســةر حوســثين.پثکهاتووة لة ذةگةزي سـةبا لةسةر دووگا
  
  
  

  Seba zemzem(Ar,Kr,Tr)  ســةبا زةمزةم،
زةمزةمة....وشةيةکي زؤر دثريين ئاضثســتا/يية بة ماناي ويردي ژثرلثو دثت، نزايةکة لة دةمي 
ذاوةسـتاندا بؤ نوثژ ياخود لةسـةر خوان بةنةرمة ئاوازثکي ژثرلثوي دةخوثنرثت. دةصثن گواية الي 

ــتيان وا باوبووة کة بةرلة دةسـتربدن بؤ خواردين ســـةرخوان لةژثر لثوةوة چةند نزايةکي زاردةش
ناســکي نةرمئاواز دةخوثنرا بؤ پريؤزکردين زادةکة و پاش تةواوبوونيش نزاي ســوپاســگوزاري بؤ 

ةمن بة ئاهورامزدا دةخوثنرا بؤ ئةو ذؤز(رزق)ةي پثـي بةخشــيون. ئيســتايش الي کوردان ناين گ
  چاووگثکي ذؤز دادةنرثت، زؤر پريؤزة و گوناهة فذث بدرثت.

  لة:ـ  لثذشتةيةکي سـةربة دةسـگاي سـةبا/ية. سـکثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة ســةبا زةمزةم،
  ذةگةزي سةبازةمزةم لةسةر پلةتؤين دووگا، ذةگةزي کورد لةسةر پلةتؤين حوسـثين. 

  ـ ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين چوارگا.سکثصي هاتنةخوارةوةي پثکهاتووة لة:
  
  
  

  Secco, Staccato(I), Simple, Undorned(E)  ســتاکاتؤ، سـادة، بثـنةخشني.
  بچثت، ژةنيين نؤتةيةک ياخود کؤردثک و پاشان بةخثرايي البچثت.Staccatoبة سـتاکاتؤ

  Sechs(G), Sei(I), Six(E)  شــةش.
  Sechstongruppe(G), Hexachord(E)  هثکساکؤرد، شــةشــکؤرد.

  Sechszehntel(G), Semicroma(I), Semiquaver(E)  ي نؤتةي تةواو.16/1
  ,Seizième de soupir(F) Sechszehntelpause(G)  ي وچاين تةواو.64/1

Hemidemiquaver rest(E)  
  Sechzig(G), Sixty(E)  شــةسـت.

  Second(E,F), Seconda(I)  صتؤ،، بةشي ئاDiatonicيةک ميانة نثوان دوو پلةتؤن لة دياتؤنيک
بةشة دووةم لة کؤمةصة ئامثرثکي وةک بووترثت دووةم کةمانچة لة دةستةي کةمانچةژةنان، دووةم 

  هؤذن لة دةستةي هؤذنــژةنان.
  Colla voce.  Secondando(I)بذوانة/
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  Dominant 7th chord،  Secondary dominant chord(E)کؤردي زاصي حةوتةم
  ري سـثيةم، پثنجةمي تةواو و ماينةري حةوتةمي تياداية.کؤردثکة کة مثجة
  Secondary leading tone, Secondary leading note(E)  تؤين دوا نؤتةمنا.

  Primary triad.  Secondary triad(E)دواتا سـيانيي، بذوانة/
  Secondary voice or line(E), Nebenstimme(G)  دةنگي الوةکي ياخود هثصي الوةکي.

  Secondo volta(I), Second ending, Second-time(E)  }، دوا دووةم.Barم جار{باذدووة
Second fois(F)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  Second crops(F), Middle joint(E)  پةيوةسيت ناوةذاســت.
  Second dessus(F), Second treble(E)  دووةمي دةنگةواري بةرز{زيل}.

  Seconde(I), Sekunde(G), Second(E,F), Second interval(E)  دووةم، دووةم ميانة.

  Second inversion(E)  دووةمي هةصگةذاوة.
  Second subject(E)  دووةم بابةت، جؤرة جووصةيةکة لة شثوةي سـؤناتاية و پثکهاتووة لة دوو

  پارچة تؤناص و ســث بةشي لةخؤگرتووة کة بريتني لة:ـ
Expostion, development, recapitulation  

  Section(E), Abschnitt(G)  بةش.
  Seele(G), Soul, Feeling(E)  ذةوان، هةسـت.

  Seelenvoll(G), Soulful(E)  تةوة.ـبةهةستةوة، بة گيانثکي پذهةس
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 Sefa(Ar, Kr)  کة ئةمحةدي خاين ئاماژةي پثداوة. ســةفا، يةکثکة لةو ئاوازة هةرة دثرينانةي
ةر بة دةســگاي سـةباية، هةر ــتةيةکي ســ. لثذشامؤيةنتا لةنثو هونةري کورديدا ـبةداخةوة ئثس

ذةگةزي ةبا/ي هةية بةآلم لة پلةتؤين موحةييةردا دةگؤذدرثت تاکو ــهةمان ســکثصي دةســگاي س
  .ـتةر پلةتؤين گردان ببثتة ذةگةزي ذاســحيجاز لةس

 Sefer(Kr)  ـکثصي دةسـگاي بةياتة وهةر هةمان س، ســةفةر
، متةندييةکةي تةنيا لة هؤنراوةکةيةوةذا دةبـينرثتلثماين. تايبةاري ســتة بة شتاذادةيةکيش تايبة

 ئاي سـةفةرةرةتادا بة ــگاي سـةفةر ناودةبرثت، هةر لة سشة کة بة دةسـهةر لةبةرئةم هؤيةي
، گواية بةر لة ناوثک ي دةگةذثتةوة بؤ شاعريثکي ونبوو بةناوي غةريبکةيشهؤنراوة دةسـپثدةکات.

  لةمةوبةريش بة دةنگي ئةحةي ناسـر هةر لة شاري ســلثماين بيستراوة:ـ ــةد ســاصثکنزيکةي س
  سةفةر بؤ باوکي خؤم ناکةم
  جگةرگؤشــةم بةجـث بثصم
  هةتا يادي جگةر وةستابث
  من فيکري پدةر ناکةم....

  ئةگةر ئةجمار خةآلسيم دث
  هةتا زيندووم سةفةر ناکةم

  بکوژرمث من لةجثـي خؤم نابزووم
  دةربةدةر ناکةم......خؤم 

  لةکن من عةيشي ذووي دنيا
  لة مةوتينـدا موقيـم بوونة

  فةرقي بةهةشت خؤشة بةآلم
  لةگةص گؤشةي حةزةر ناکةم...

  بةرؤکم بةردةن چاکة
  بةسم لؤمة و نةسيحةت کةن

  لة ئينساين ئةمن خؤ گوث
  نةفام و شثت و کةر ناکةم....

  بةئاوي ناو دةمــي يارم
  وشکمکةوا لةب تةشنة و 

  چ داد نادا بة حاصــي من
  بة هيچ شةکراوث تةذ ناکةم....

 Séga(Ar,Fa,Kr,Tr)  وشةي سـثگاي يةکةم کةسثک کة ســثگا، واتة ئاوازي ســثيةم.
وةک زاراوةيةکي مؤزيکي بوژاندةوة زاناي ئيسالمي قوتبةدديين شريازي بوو لة پةذاوةکةيدا بةناوي 

شـةشـةمينةوة.  ةدديين ورمثيي خستبووية بازنةي شـةست و. زاناي سـةفة التاج لغرة الديباجدر
يةکثکة لة دةسـگا سـةرةکيةکان، سـکثصي بةرزبوونةوةي پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي ســثگاســيانيي 
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لةسةر پلةتؤين ســثگا، ذةگةزي ذاسـت لةسـةر پلةتؤين نةوا، لة سـکثصي هاتنةخوارةويدا ذةگةزي 
  يين پلةتؤين ئاوج بة ئةجةم. ذاسـت دةبثتة نةهاوةند پاش گؤذ

  مي کاربيمؤص دةبثتةوة.تؤين لة سـکثصي خؤاراييدا بةرابةر 
    لة دصما شــکصي باآلت نوري چاوم هثندة جثگرية

  لة يةک جيانابثتةوة بث عةيين وةکو شةکةر شرية
  کةمالــي، بةدةنگـي:عةلــي مةردان

  
  
  
  
  
  

 Séga maye(Ar,Kr)  يةکثکة لةو دةسگاســثگا مووية،  ســثگا ماية،
}....وشةيةکي Muyeکة سـةفةديين ئورمثيي ئاواژةي پثداوة. ماية ياخود مووية{بذوانة/ مؤزيکيانةي

کوردية چةند مانايةکي لةخو گرتووة وةک ماناي ئاکام، ئةجنام، ئةســص. وةکو بصثني لة ئاکامي 
لة:ـ ذةگةزي  ـکثصي پثکهاتووةسثگاوة هاتبثتة کايةوة. لثذشتةيةکي ســةر بة دةسـگاي ســثگاية، س

  ســثگا لةسـةر پلةتؤين ســثگا، ذةگةزي نةهاوةند لةسـةر پلةتؤين نةوا.
  
 
  
  

  dal segno.   Segno(I), Sign(E)نة، بؤ منوونة دةوترثت نيشـانةي گةذانةوةنيشـا
  Segue(I), It follows(E)  کورتةيةيت..Segدواي دةکةوثت، درثژةپثدان بةبث وةسـتان، 

  Segue la coda(I), The coda follows(E)  اچوون تا کؤتايي.بةدو
  Seguela finale(I), The final follows(E)  بةدواچوون تا پايان.

  Seguendo, Seguente(I), Following(E)  بةدواچوون.
  Colla voce.  Seguendo il canto, Col canto(I)بذوانة/

  Seguito(I), Fortsetzung(G), Continuation(E)  بةردةوامبوون.
  Sehnsucht(G), Longing(E)  ئارةزو، تةوس.

  Sehnsüchtig, Sehnsuchtsvoll(G), Longingly(E)  بةتةوسـةوة.
  Sehr(G), Very, Much(E)  ســةهر، زؤر، فرة.

  Sehr Gemächlich(G), Very comfortable(E)  زؤر ئاسـوودة.
  Sehr kurz(G), Very short(E)  زؤر کورت.
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  Sehr lang(G), Very long(E)  زؤر درثژ.
  Sehr langsam(G), Very slowly(E)  زؤر هثدي و لةسـةرخؤ.

  Sehr langsam beginnend(G), Begining very slowly(E)  دةسپثکردنثکي زؤر لةسـةرخؤ.
  Sehr lebhaft(G), Very fast(E)  زؤر خثرا.

  Sehr scharf rhythmisiert(G), Very strong rhythms(G)  ذةزمثکي زؤر بةهثز.
  Sher zart(G), Very tender(E)  زؤر بةسـؤز و ناسـک.

  Seite(G), Side(E), Lato(I), Côté, Flanc(F)  ال، الپةذة، يةکثک لة الية چةرمةکاين تةپص.
 Heĺperrké.  Sema(Kr), Dance(E) ســةما، بذوانة/

  Semaine(F), Weak(E), Gràcile(I)  الواز.
  Semi(I,L), Half(E)  نيمة، نيوة.

  Semibiscroma(I), Hemidemisemiquaver(E)  ي نؤتةي تةواو.64/1
  Semibreve(E,I), Whole note(E), Ronde(F)   نؤتةي تةواو.

  Semibrevis(L), Halfbreve(E), Ronde(F)  نيوةکورت{لة سـةردةمانثکي زؤر کؤندا}.
  Semichorus(I), Half chorus(E)  کة نيوةکؤرس، مةبةست لة کؤرسي سـترانبثژان

  تةنيا لة دةنگي نثرينة ياخود مثيينة پثکهاتبثت.
 ,Whole note.  Semihemidemisemiquaver(E), Centoventottavo(I)ي تؤين تةواو128/1

Cent-vingt-huitième(F)  
  

  Semiquaver(E), Semi-croma(I)  ي نؤتةي تةواو.16/1
Sixteenth-note(E)  

  Semisuspirum, Semiminum(L), Crotchet(E)  نيوةمينوم، کذؤش،
  نؤتة پثوانثکي زؤر کؤنة کة ئثستا وةک زاراوةيةک گؤي پـثناکرثت.

  Semitone(E), Semitonium(L)   نيوةتؤن، نيوةميانةي تؤنثک، ميانةي دووةم ماينةر.
  بة دوو جؤر گوزارةي پثدةکرثت:ـ

مان پييت و تيايدا هة 24/25کة يةکسانة بة Chromatic semitoneکذؤماتيک نيوةتؤن .1
  . #D, D مؤزيک بةکادةهثنرثت، وةک لة منوونةي/ 

و تيايدا پييت مؤزيک بة  15/16کة يةکسانة بة Diatonic semitoneداياتؤنيک نيوةتؤن .2
 . D, E-flatلة منوونةي/ جياوازي بةکاردةهثنرثت، وةک

  Semitonium modi(L), Leading note(E)  نؤتةمنا.
  Semitonium naturale(L), Diatonic semitone(E)  نيوةتؤين سـروشت.

  Semplice(I), Simple(E)  ئاســان.
  Semplicemente(I), Simply(E)  بةئاساين.

  Semplicissimo(I), Extremely simple(E)  ئةوپةذي ئاسـاين.
  Sempre(I), Always, Continually(E)  کورتةيةيت..Sempهةميشة، بة بةردةوامي، 
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  Sempre insistendo(I), Still persistent(E)  هةر بة بةردةوامي.
  Sempre in tempo(I)  بةردةوامبوون لةسـةر هةمان تثمپؤ.

  Sempre legato(I), Always slured, Smoothly(E)  هةميشة پةيوةسـت، بةنياين.
  Senj, Metal castanets(E)  ســةنج، کةسـتانثيت کانزايي.
  Sensibile(I), Sensitive, Leading note, Subtonic(E)  ژثرپاية، هةســتيار، هةستيوو، نؤتةمنا،

  بريتية لة مثجةر حةوتةم لة هةر سـکثصثکدا.
  Sentimental(E)  ويژدانيي، هةستياريي.

  Sentimentale(I), Feelingly(E)  هةستياريي. بةچةشنثکي
  Sentimento(I), Feeling(E)  هةست.

  Sentito(I), With expression, With feeling(E)  بةهةسـتةوة، بة هةست دةذبذينةوة.
  Sentoor, Sentur(Ar,Fa,Kr), Dulcimer(E)  زؤر کؤنة  ســةنتوور، ئامثرثکي ژثداري

لةسـةردةمي سـاسـانيةکاندا لةسـةر  ئامثرثکي زؤر باو و سـةرةکيية لة مؤزيکي کورديدا. بةآلم
بةد ياخود فةهلبةد دةسيت مؤزيکژةن باربةد خاسکاري تثدا کراوة. لة هةندثک سةرچاوةدا بة بةهل

هاتووة کة ئةگةر لة ديدةي پيتگؤذکث زوانةوة بؤي بچني دةشثت کة هةر هةمان ناوي بارباد 
}. سـةنتوور ژمارةي ژثيةکاين دةکةوثتةسةر دوور نية بة پثچةوانةکةيشي ذاست بثتبگةيةنثت{

هةرچةندة جؤري  ژثي لةسةر ببةسترثت، 99بؤ  24قةوارةي ئامثرةکة، بةآلم بةگشيت دةشثت لةنثوان 
  تري هةية بة هةشـتا ژث/وة. هةر تؤنةي لة ســث ژثي

  يPitchيةکدةنگ پثکهاتووة، سـةتنوورثکي شةستوسـث ژث بيستويةک پةردة
هةية.ئامثرثکي زؤر تؤن خؤش و دصگرية، لةبةرئةوة زؤر لةنثو ميللةتاين وةک کورد و فارس و 

  آليت وةک يؤنان و بولگاريا و ذؤمانيا زؤر باوة.باکووري هيندستان و لة ميللةتاين ئاوروپاي خؤرة
  Senza(I), Without(E), Dénué de, Sans(F)  بةبث.

  Senza abbandonare la corda(I)  بثئةوةي کةوانةکة لةسةر ژث/يةکة بةرزبکرثتةوة.
  Senza Affretare(I), Without rushing(E)  بث توندي.

  Senza basso(I), Without bass(E)  بث باس.
  Senza fretta(I), Without haste(E)  بث خثرايي.
  Senza interruzione(I), Without interruption(E)  بث پچذان.

  s.t.    Senza misura, Senza tempo(I), In free time(E)بث تثمپؤ، بةکوريت
  s.p .  Senza pedale(I), Without pedal(E)بث پثداص{پايدةر}، بةکوريت

  Senza replica(I), Without repeat(E)  ة.بث ذةپات، بث دووبار
  Senza ritornello(I), Without returning back(E)  بث گةذانةوة.

  Senza sordino(I), Unmuted(E)  بث ميوت. بث پثکپة.
  Senza souno(I), Without tone, Spoken(E)  بث تؤن کة مةبةست تةنيا قسـةکردنة.

  Senza vibrato(I), Without vibrato(E)  بث لةرينةوة.
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  Sepataro(I), Single, Detached(E)  جيا، تاک، نابةسـتوو.
  Séparé(F), Separeted, Uncoupled(E)  پارپارة، نابةستوو، جياجيا.

  Sept(F), Septem(L), Seven, Interval of a seventh(E)  حةوت، ميانةي حةوتةمثک.
  Septakkord(G), Sept chord(F), Seventh chord(E)  حةوتةم کؤرد.

  Septemdecim(L), Seventeen(E)  حةضدة.
  Septet, Septuor, Sepette(F), Septett(G), Septetto(I)  ي Jazzســـثپتثت، گروپثکي جاز

يي، Snaredrumحةوت ئامثرژةين پثکهاتوو لة دةســتةي تةپص{پثداص باس، تةپصؤکةي يةکال
، دوو گيتار، دوو تذومپثت، دوو ساکسؤفؤن، هةندثکجار ســيمباصي بةفصچةلثدةر ياخود بةدارلثدةر}

  دوو کالذنثت ياخود تذؤمبؤن، باســي ژثدار ياخود باسي کارةبايي.
  Septimal comma(E)  و 63/64کؤماي حةويت، لة دمياين ئاوازدا يةکسـانة بةذثژةي

}و 996.089Centsو ميانةي 9/16کة جياوازية لةنثوان فيساگؤريةن{بةذثژةي 27.264Centsبة ميانةي
  }.68.825Centsو ميانةي 4/7هارمؤنيکي حةوتةم{بةذثژةي

  Septième(F), Septime(G), Septimus(L), Interval of a seventh(E)  ميانةي حةوتةمثک.
  Septuple time(E)  ....هتد.}،8/7، 4/7کثشي حةوتايي{وةک 

  حةوتايي لة ذةزمي چواري ياخود شةشي
  Sequence(E), Sequentia(L), Sequenz(G)  لة زجنرية ويردثکي بةزميوي بةدوايةکة

سروودة ئايينةکاين کصثسةي ذؤمان ـ کاتؤليکاندا و بة پةيضي ئةللثلويا ناوژةن دةکرثت، ذيشةپةيضي 
يش عيربية و گوزارة لة زايت خودثي پةروةردگار دةکات، ئةم ذةوشة لة ئاييين Alleluiaئةللثلويا

ثشـان و ويردي ســؤفيان کة لة هةر ئةصقةبةستنثکي سـؤفياندا ئيسـالميشـدا ناسـراوة بة زيکري دةرو
  پةيضي ئةلآل ئةلآل يةکبةدواييةک دةوترثتةوة.

 Sequence modulation(E) ذةچة مؤديولثن، زجنرية مؤديولثن، زجنرية ميلؤدييةک
  ثکي جياواز لة ناو چةند کليلثکي جياواز.Pitchياخود هارمؤنييةک بة چةند پةردة

  Seraphim, Musical glasses(E)  وشـةکان.ئامثرة شـو
  Serenad, Serenade(E), Serenata(I), Sérénade(F), Nachtmusik(G)  ئثوارةسـتران.

  سـترانثک ياخود ژةنينثک لة شـةوگارثکي کراوةدا بةئةجنامبدرثت.
  Serenatella(I), Diminutve of Serenata(E)  ئثوارةسـترانؤکة، بچووککراوةي ئثوارةسـتران.

  Serenità(I), Calmness(E)  ئارامي، بثدةنگي.
  Sereno(I), Calm(E), Calmer(F)  ئارام، بثدةنگ.

  Serio, Seria, Serioso, Seriosa(I), Grave, Serious(E)  مةتني، فةذبووديي، گرنگيـپثدان.
  Seriosamente(I), Seriously(E)  فةذبوودانة.

  Serpent, Black pudding(E)  پثت دةچثت.سـةرپثنت، براس ئامثرثکي هةوايية و بة تذوم
  Serpent Forveille,Serpent à pavillon(F), Upright serpent(E) ئامثري سةرپثنيت ستووين.

  Serpentone(E,I), Bass horn(E)  باس هؤذن.
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 Serrando,Serrato(I), Serrant(F), Pressing, Faster, Tightly(E)  بةتوندي، خثراتر، پةستان.
 Sesquitone(L), Minor third(E) ــثيةم ياخود ميانةي سـث نيوةتؤن.ماينةر س
  Sessanta(L), Sixty(E) شةست.

 Sestet, Sestetto(I), Sextet(E) .گروپثکي لة شةش ئامثر ياخود شةش دةنگ پثکهاتوو
Sextet(G), Sextuor(F) 

 Sétar(Fa, Kr) ســثتار، ئامثرثکي ژثداري خؤرةآليت زؤر دثرينة.
 ژث/ي لثبةسـتراوة کة سث
 Settanta(F), Seventy(E) حةفتا.

 Sette(I), Sieben(G), Seven(E) حةوت.
 Settima(I), Interval of a seventh(E) ميانةي حةوتةم.

 Settimana(I), Weak(E) .الواز
 Settimanale(I), Weakly(E)  بة الوازي.

 Septet.  Settimino(I)بذوانة/
  Settimo(I), Seventh(E)  حةوتةم.

 Seufzend(G), Sighing(E)  هةنسکدان.
  Seufzer(G), Sigh(E), Soupir(F)  هةنسکدةدات.

  Seul, Seule(F), Alone(E)  تةنيا.
 Seventh chords(E)  کؤردة حةوتةمةکان.
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  Seventeenth(E)  حةضدةيةم، ميانةي دوو ئؤکتاض و ســثيةمثک.
  Seventh(E), Siebente(G)  بچووکترة، تؤنثک لة ئؤکتاضحةوتةم، حةوتةمي مثجةر کة بة نيوة

  بچووکترة. ياخود حةوتةمي ماينةر کة بة نيوةتؤنثک لة تؤين تةواو
  Seventh chord(E), Accord de septième(F)  ذةگةنؤتة پثکهاتووة لة:ـ حةوتةم کؤرد،

Root noteؤتة لةسةروو ذةگةوة.، سـثيةم لةسـةروو ذةگةوة، پثنجةم لةسـةروو ذةگةوة و حةوتةم ن  
  Inversion.  Seventh chord inversion(E)هةصگةذاو، بذوانة/

  Sex(L), Six(E)  شــةش.
  Sexaginta(L), Sixty(E)  شةست.

  Sexte(G), Sextus(L), Interval of sixth(E)  ةم.ـةشـةم، ميانةي شـةشـش
  SextetE), Sextett(G), Sextette, Sextuor(F)  ي شةشJazzشةشيي، گروپثکي جاز

 دثکجار سـيمباصي بةفصچةلثدةرئامثرژةين پثکهاتوو لة دةستةي تةپص{پثداص باس، تةپصي يةکال کة هةن
ؤمبؤن، باسي و سـاکسـؤفؤن، دوو کالذنثت ياخود تذمپثت، دوبةدارلثدةر}، دوو گيتار، دوو تذوياخود 

  ژثدار ياخود باسي کارةبايي.
  Sextole(G), Sextolet(F), Sextuplet(E), Sestina(I)  دةبص تريؤلة.

  لة ذةزمي چواريدا. کؤمةصة نؤتةيةکي شـةشـتايي
  Sextuple meter, Sextuple time(E)  شةش مةتر، پثوانةيةکي شةش لثدانة لة باذثکدا.

  sfz. .  Sforzando(I), Forcing(E)بةهثز، توندلثدان لةسةر نؤتةيةکي دياريکراو، بةکوريت/
  sfp. ،  Sforzando piano, Sforzato piano(I), Strongly accented(E)بةهثز، بةکوريت/

  بةهثز دةسـتداگرتين کتوپذ لةسـةر ژةنيين کؤردثک و بةدوايدا بةالوازي بژةنرثت.
  Sforzatissimo(I), Very strongly accented(E)  زؤر بةهثز.
  Sforzo(I), With force(E)  ياخود کؤردثک. لةسةر نؤتةيةک هثماي توندلثدان . .sfسـفؤرزؤ /

  Sfumate, Sfumato(I), Very lightly(E)  زؤر بة سـووکي و نياين.
  Sgabello(I), Piano stool(E)  سـگابثللؤ، کورسي دانيشتين پيانؤژةن لةبةردةم ئامثري پيانؤدا.

  Sgambato(I), Weary style(E)  چةشـن. خةمگني
  Sgomenta(I), Dismayed(E)  بةترس و سـام.

 Sgra-snyan(E)  ية.Himalayaزؤر دثريين سـةربة ناوچةکاين هيمااليائامثرثکي ژثداري 
  Shake, Trill(E)  للة، شـةکاندن.، ذاوةشاندن، تريTrillبذوانة

  Shaker(E)  ، ناوةذؤکةکةي پذکراوة لةPercussionذاوةشـثن، ئامثرثکي پثرکيوشـنة
  وردة سـاة کة بةذاوةشاندين خشـةخش دةکات و ذةزمي پثدةگريثت.

 Shanaz higaz, Ŝanaz ĥicaz(Ar,Kr,Tr) لثذشتةيةکي دةســگاي حيجازة. ـاناز حيجاز،شـ
ســکثصي هاتنةخوارةوةي پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي حيجاز لةسـةر پلةتؤين دووگا، ذةگةزي حيجاز 

  لةسةر پلةتؤين حوسثين. ســکثصي هاتنةخوارةوةيشي پثکهاتووة لة گرث نثکذثز لةسةر پلةتؤين نةوا
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 Shanaz séga, Ŝanaz sega, Ŝanaz kurdi (Ar,Kr,Tr) کوردي. شــاناز شــاناز ســثگا،
  لثذشتةيةکي سةر بة دةسگاي کوردة.

  پثکهاتووة لة ذةگةزثکي ســةرةکي
  بةناوي ذةگةزي کورد لةسةر پلةتؤين

 دووگا، ذةگةزثکي الوةکي بةناوي
  .حيجاز لةسةر پلةتؤين حوســثين

  Sharp(E), Dièse(F), Diesis(I), Kreuz, Scharf(G)  تيژ، دثز. 
و  Majorيةکدا، وةک زاراوةيةک گوزارة لة مثجةرPitchبةرزبوونةوةي نيوةتؤنثک لة پةردة

دةکات، لوولةکاين ئامثري ئؤرگن کة دةنگثکي زؤر تيژيان هةية، دوگمة Augmentedزثدة
  ذةشةکاين کيبؤرد.

  Shawn(E), Chalumeau(F), Chalmei(G), Cialamello(I), Zuřna(Kr)  شـاون،
، Renaissanceسـةردةماين سـةتةي ناوةذاسـت و هؤرثزانةDouble-reedئامثرثکي دوو ذيشــةيي

ي تؤنةکاين Rangeحةوت کوين پثشةوة و يةک کوين دواوةوةي بؤ پةجنة گةورةي تياداية، بةرين
ةکة. دةنگةوارةکاين ئامثري دةگاتة دوو ئؤکتاض ئةويش دةگةذثتةوة بؤ لثهاتووي و توانايي ژةنيار

  شاوين مؤدثرن بةم جؤرانة پؤلثنراون.
  داية. ´Fکة نزمترين نؤتةي لة  Sopraninoسـؤپرانينؤ .1
 داية. ´c´ , gکة نزمترين نؤتةي لة  Sopranoسـؤپرانؤ .2
 داية. g , f , d , cکة نزمترين نؤتةي لة  Altoئاصتؤ .3
 داية. c , Gکة نزمترين نؤتةي لة  Tenorتينؤر .4
 داية. F , Cکة نزترين نؤتةي لة  Bassباس .5
  داية. C , GGکة نزمترين نؤتةي لة  Great bassگةورة باس .6

 Shed(Ar,Tr), Şed(Kr), Transposition(E)  شــةد.ترانز، ترانسپؤزة.
لة وشةي چةت/ي کورديةوة هاتووة کة بةماناي توندکردن و کوکـکردين ژثي تؤنثک دثت بؤ هةمان 

تاضثکي بةرزتردا. زؤرجاريش بة پةردة ناودةبرثت چونکة هةر بة بةکارهثناين تؤن بةآلم لة پلةئؤک
ة{تؤن}يةکيتر لة هةمان تؤن گؤذيين دةنگثک بؤ دةنگثکي بةرزتري خؤي ئةوة دةگةيةنثت کة پةرد

شةداو: چةتاو، واتة پةردةيةکي گؤذاو بؤ پةردةيةکيــتري  دةبثت بةآلم لة ئؤکتاضثکي بةرزتردا.پةيدا
  دةگرثتةوة. تصويرؤکتاضثکي بةرزتردا. لة زواين عارةبيدا زاراوةي خؤي لة ئ
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 Shed Urban, Şed urban, (Ar,Kr,Tr)  ربانشــةدئو
  لثذشتةيةکي سةر بة دةســگاي 

  حيجازة{هةر ترانسپؤزةي دةسگاي 
  پثکهاتووة لة:ـ  حيجازيشة}، سکثصي

  ةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين يةکـگا،ذةگ
 پلةتؤين دووگا. ذةگةزي حيجاز لةسةر 

  Shenai(Hn,Kr)  ووري هيندستان.ـدةگرثتةوة لة باش Shawnنــاوانةي، ئامثري شـش
  Sheng(Ch), Sho(Ja), Mouth organ(E)  دةژةنرثت. دةم بة فووي  شـةنگ، ئؤرگين چيين که

 shewq Efza, Şewq Efza(Ar,Kr,Tr)  ئةجةمة، لثذشتةيةکي ســةر بة دةسـگاي شــةوقــئةفزا.
لة:ـ ذةگةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين ئةجةم عةشريان، ذةگةزي حيجاز لةسةر  صي پثکهاتووةسکث

 پلةتؤين چوارگا.
  
  
  

 Shawqi Dĺ, Şewqi Dĺ (Ar,Kr,Tr)  لثذشــتةيةکي سـةر بة دةســگاي شـةوقـيــدص.
ؤين حيجازة، سکثصي پثکهاتوة لة:ـ ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين دووگا، ذةگةزي ذاست لةسةر پلةت

  نةوا. هةمانه سکثصي حيجاز ديوان/يشة بةآلم لة پلةتؤين يةکــگا/وة.
  
  
  
  

 Shewqtereb kurdi(Ar,Kr,Tr)  لثذشتةيةکي سـةر بة دةســگاي کوردة، شةوقيـتةرةب کوردي.
  لة:ـ ذةگةزي کورد لةسـةر پلةتؤين دووگا، ذةگةزي ســةبا لةسـةر پلةتؤين نةوا. سکثصي پثکهاتووة

  
  }شةنگوصة:سونبولة{                

  
 

  Shift(E)  گواستة، جووصةي دةستةچةپ لةسةر دةسـتةکي ئامثرة ژثدارةکان لة جثيةکةوة
ياخود بؤ خوارةوة کة  Shifting upبؤ جثيةکيـتر ئيتر چ بؤ سةرةوة بثت کة پثيدةوترثت هةصگواستة

-Halfمانچةدا نيوةگواستة. بؤ منوونة ناوةکان لة ئامثري کةShifting downپثيدةوترثت داگواستة
shiftيةک دووةم پؤزةSecond positionية، تةواو گواستةWhole shiftيةک سـثيةم پؤزةThird 

positionية، دةبص گواستةDouble shiftيةک چوارةم پؤزةFourth position. ....ية، وةهةروةها  
 Sheet, Şit(Kr), Whistle(E)  شـيت، فيـکة.
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 Shnewd, Şnewd(Fa,Kr)  فةرمانذةوايي گواية کايت خؤي تن.شــنةود، گوثذادثران، گوثگر
ئةمةويةکان، عةباسيةکان و تاگةيشـتة عومسانليةکانيش لة ديوةخانةکانياندا بة ئامادةبووين ياوةران و 
ميوانانيان بةزمي خؤشـييان لة ئاهةنگي گؤراين و مؤزيک دوور لة خةصک گيذاوة، پةنا هؤدةيةکيشيان 

ة پةردةيةکي شــاش داپؤشراو هةبووة. بؤ ذثزگرتن لة بووين خةليفة ياخود لة ديوةخانةکةدا ب
سـوصتان لة ديوةخاندا، لة پشيت ئةم پةردةيةوة خةليفةژن و دةســوپثوةندي دانيشـتوون بؤ 
گؤثگرتن لة ئاهةنگةکة. دميةنةکةيش وةها پيشـاندةدرا کة گواية لةو ئاهةنگةدا لةبةرچاودا نني، 

، خؤ ئةگةر خؤشـخواين ئافرةت ثنراية بؤ گثذاين ئاهةنگ لة }اتة دةبيسنتو{تةنيا دةشـنةون
  ديوةخاندا هةر دةبراية ئةو پةناهؤدةية و گوثي لثدةگريا.

  Shofar(Hb)  زوو لة شــؤفار، شـةيپوور، ئامثرثکي زؤر کؤين يةهوديانة کة سـةردةمانثکي
}، بووقي ذؤمي، بة عيربي 74،73 ئينعام/شاخي گيانلةبةران دروستدةکرا، ئامثري ناقوور{لة سـورةيت

ي ئاوروپايي. لة ئاوروپا هةر ئةم Hornو هؤذن Shapparaو بة ئاسـووري شـاپاراShapharشــآفار
  ي ئثســتاي وةرگرتووة. Trumpetشـثوةية گؤذانکاري بةسـةرداکراوة و شـثوةي تذومپثت

  Short octave(E)  درثت بةملثب بؤ منوونة ئةگةر سـکثصي سـؤص ـ مثجةر .کورتة ئؤکتاض
   C A B C D E F# Gشثوةية دةبثت:ـ 

  پثنادرثت. ئثسـتا ئةوةندة بايةخي ئؤکتاضة ئةم جؤرة
  Shruti(Hn)  شـرويت، گوزارة زاراوةيةکي کالسيک مؤزيکي هينديـية بؤ ميکرؤتؤن.

  Shuffle(E)  شـةفص، تثمپؤي هثواش لة ذةزمي جازدا، هةر لثدانثکي سـةرةکي بؤ سـث لثداين
  دا زؤر ديارة.Blues musicبچووکتر دابةشکراوة، ئةم چةشـنة تثمپؤية لة بلووز مؤزيک

  Shushık, Şuşık(Fa, Kr)  شـوشک، شيشک، ذةبايب چوارتار.
 Shishım, Şişım(Fa, Kr)  شـيشـم. ئامثرثکي ژثداري ســةردةمي سـاسـانيةکانة.

  Si(I), B(E), H(G)  وة. doيةک، حةوتةم پلةتؤن لة پلةتؤين/دؤ
 Si alza il sipario(I), The curtain rises(E)  پةردة بةرزکردنةوةي شـانؤ.

  Si-bémol majeur(F), Si-bemolle maggiore(I), B-flat major(E)  سـي بيمؤص ـ مثجةر.
  
  

  Si-bémol majeur gamme(F), B-dur skal(G)  ســکثصي سي بيمؤص ـ مثجةر.
  

  Side drum, Snare drum(E)  ناوةند قةوارةية.تةپصؤکةي يةکال، تةپصثکي مام
  Siegeslied(G), Victory song(E)  سـروودي سـةرکةوتن.

  Signalhorn, Hunting horn, Bugle(E)  بووق، هؤذين ذاو. هؤذين بانگ.
  Signe(F), Sign(E)  ئاماژة.

  Silbe(G), Syllable(E)  سـيالب.
  Rest.  Silence(E), Sileceux(F), Silenzio(I)بثدةنگي، بذوانة/
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  Si leva il sordino(I), Take of the mute(E)  البردين پثکپة.
 Si-maggiore(I), Si-Majeur(F), B-Major(E), H-Dur(G)  سـي ـ مثجةر.

  
  Si-majeur gamme(F), H-dur skal(G), B-Major(E)   سـکثصي سـي ـ مثجةر.

  
  Similar motion(E)  زيکثکداجووصةي وثکچوون، دوو ياخود چةند بةشثک لة پارچةمؤ

  بة يةک ئاذاسـتة جووصةبکةن.کة لة يةک کاتدا و 
 
  

  Simile(I), Similar(E)  کورتةيةيت. .simوثکچوون، گوزارةکردن لة شــتثک، 
  Simile marks(E)  هثما وثکچوونةکان، ئاماژةية بؤ ذةپاتکردنةوةي

  .Repeatگروپةنؤتةيةک ياخود چةند باذثکي تةواو، بذوانة/
  Si-mineur(F), B-minor(E), Si-minore(I), H-moll(G)  سـي ـ ماينةر.

  Simple(F), Single(E)  تاک، سـادة، ميانةي سـادة، ميانةي کةمتر لة يةک ئؤکتاض.
  Binary form.  Simple binary form(E)بذوانة/

  Simple Counterpoint(E)  کؤنتراپونيت سـادة و بثئاصؤز.
  Simple interval(E)  کة ئؤکتاضثک ياخود کةمتري پثکهثنابثت،ميانةي سـادة، ميانةيةک 

، minor second، ماينةر دووةمUnisonئةو ميانة سـادانةي کة باون ئةمانةن:ـ ميانةي يةکتؤنيي
، Major third، مثجةر ســثيةمminor third، ماينةر ســثيةمMajor secondمثجةر دووةم

، ماينةر Perfect fifth، پثنجةمي تةواوTritone، ســثتؤنPerfect fourthچوارةمي تةواو
، مثجةر Major sixth minor seventh، مثجةر شــةشــةم ماينةر حةوتةمminor sixthشــةشــةم

  ....ياخود هةر ميانةيةکيــتر لة هةشــتةک{ئؤکتاض}ثک کةمتر بثت.Major seventhحةوتةم
  Time signature.  Simple time(E)کثشي ســـادة، بذوانة/
  Sin, Sino(I), Until(E)  تاکو، تاکو ئةو جثگةية.

  Sin´ al fine(I), Until the end(E)  تاکو پايان.
  Segno.  Sin´ al segno(I), Until the sign(E)تاکو شـوثين نيشـانة، بذوانة/

  Si-naturel(F), B-nature(E)  تؤين ســي ـ سـروشـيت.
  Sincronizzione(I), Syncronisation(E)  هاوکات.

  Sinfonia(I), Sinfonie(F)  يؤنانيـيةوة هاتووةChinfonieذيشـةپةيضيلة ســينفؤنيا، 
ئيتاليايي Sinfoniaکة بةماناي ميانةي ئاوثز و هاوسـاز، دوايي وةک زاراوةيةک بة زواين ســينفؤنيا

ئةجنامداين کارثکي مؤزيک دةکات بة ئؤرکثسـترايةکي بچووک کة  گريسـايةوة کة گوزارة لة
، تيايدا فرؤزةي پارچة کارثکي مؤزيک Baroque eraداهثنانانةکةي دةگةذثتةوة بؤ هةگبةي باذؤک
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بؤ ئؤپثرايةک، Overture، پثشـةکيPreludeوةک بةرايي دةکاتInstrumental pieceئامثراصي
  ثک.Suiteياخود سويتCantanaســترانثک{کانتانا}

  Sinfonietta(I), Small orchestra(E)  سـينفؤنيتا، سـيمفؤنيايةکي کورت و سـووک،
  هةندث کجار ناوةکة ئؤرکثسـترايةکي بچووک لةخؤ هةصدةگرثت.

  Sinfonische band(G), Symphonic band(E)  باندي سـيمفؤين.
  Sinfonische dichtung(G), Symphonic poem(E)  چامةي سـيمفؤين.

  Singende säge(G), Musical saw(E)  مشـاري مؤزيکاصي.
  Singhiozzando(I), Schluchzend(G), Sobbing(E)  ريان.هةنسکي گ

  Singhiozzando per tenerezza(I), Tender sobbing(E)  ئارةزووي هةنسکدان.
  Single appoggiatura(I)  بة گواسـتنةوةيةکي تاکة ئاپؤجياتؤرا، ئاکسـنت و نؤتة پاساوةکاين

  Leapکتوپذي نزيکدةبثتةوة و پثيدةوترثت باز
  }.Stepهةنگاوهةنگاو نةوةک بة{

  Single reed(E)  تاک ذيشة، ئةو ئامثرة هةواييانة دةگرثتةوة کة ذيشـةي
    فووپياکردنيان هةية وةک سـاکسـؤفؤن، کالذنثت.

  Singpartitur(G)  ســکؤرثک بؤ دةنگةکان و ئامثرةکان بةآلم تةنيا هثصة دةنگيةکاين تيادابثت.
  Singsaite(G), Highest string on an instrument(E)  بةرزترين ژث لة ئامثرةژثدارةکاندا.

  Singstimme(G), Singingvoice(E)  دةنگي سـتران، دةنگ.
  Sinitra(I), On the left(E)  الي چةپ.

  Sinnbild(G), Symbol(E)  نيشانة، سـيمبؤص.
  Si piace(I), At pleasure(E)  بة ئاسـوودة و خؤشي.

  Sirventés(F), Troubadour(S)  شــايةر، ترؤبادؤر.
  Si segue(I), Go on(E)  ذؤيني، بةردةوامبوون.

  Sistro(I), Sistrum(E)  شـيشـتروم، ئامثرثکي ذةزمي زؤر دثريي سـةردةمي
  فريعةونةکاين وآليت ميسـرة، پثکهاتووة لة کؤمةصة زةنگؤصةيةکي بةيةکةوة بةستراو.

  Si tace(I), Keep silent(E)  بثدةنگ ذاگرتن.
  Six chord(E)  دةوترثت شـةش ـ سـث کؤرد، کؤردةکة لة نؤتةي بنةوةشـةش کؤرد، پثيشي

 Root. بؤ منوونة لة ذةگةجثيFirst inversionهةصدةگثذدرثتةوة و دةبثتةوة يةکةم هةصگةذانةوة
position/کؤرديC E Gدةکرثتة E G C . ...وةهةروةها  

  Six-four chord(E)  بثتةوةشـةش ـ چوار کؤرد، کؤردةکة لة نؤتةي بنةوة هةصدةگثذدرثتةوة و دة
 G C E دةکرثتةC E G. بؤ منوونة لة ذةگةجثي کؤردي/Second inversionدووةم هةصگثذانةوة

  . وةهةروةها...
  Sixième(F), Sechste(G), Sixth(E)  شــةشــةم.

  Six/nine chord(E)  کؤردي شــةش/نؤ.
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  Sixte(F), Sesta(I), Sixth, The Interval of a sixth(E)  شــةشــةم، ميانةي شـةشـةم.
  .Aبؤ تؤين/ Cميانةيةک شــةش پلةدياتؤنيکي تيابثت، بؤ منوونة ميانة لة تؤين/

  Sixteen(E),Sedecim(L), Sedici(I), Sechzehn(G)  شـانزة.
  Sixteenth interval(E), Sedecima(L)  ميانةي ئؤکتاضثک و دووةمثک. ميانةي شـانزةم،

  Sixth chords(E)  کؤردة شــةشـةمةکان.
  
  
  
  
  
  
  

  Slancio(I), Impetuos(E)  بة هةصپةوجؤش.
  Slargando, Slargandosi, Rallentando(I), Slowing down(E)  ســسـتکردنةوة.

  Slash chord(E), Accord avec barre(F)  وةک زاراوةيةکيSlashسـالش کؤرد، وشةي سـالش
  ي لثدةکرثت. گوزارة /مؤزيک ماناي هثصي الر دةگةيةنثت کة بة هثماي 

يةکي زثدة کة مةرج نية Bass noteو بنة نؤتة Triadئةم جؤرة کؤردة پثکهاتووة لة کؤردي سـيانيي
 Chordناوي کؤردLowest noteبةشـثک بثت لة سـيانييةکة. دةبثت بةپثي ذثسـاي نزمترين نؤتة

nameپةيذةوبکرثت. بؤ منوونةD/F# /باس نؤتةي هةية لة چثوةکؤرديD ة لة دا کة بريتيD F# A  ،
  . A C Eدا نية بريتية لة Amباس نؤتةي هةية کة لة چثوةکؤردي  Am/Gلة کاتثکدا 

بةتثکذا...دةشثت بصثني دوو جؤر سـالش کؤرد هةية، يةکةميان:ـ ئةو کؤردةي کة باس نؤتةکةي 
کة  وة هةروةها... . دووةميان:ـ ئةو کؤردةي #A/E , A/C# , Amaj7/Gبةشثکة لة سـيانييةکة وةک 

  وة هةروةها... . #Amaj/G , A/Fباس نؤتةکةي بةشـثک نية لة کؤردة سـيانييةکة وةک 
  D, C, E, G. C/D, Slash C cover Dي خبرثتةسـةر دةبثتة Dو تؤين ذث/ Cکؤردي دؤ/

 Slent.. Slentando(I), lossening the tempo(E)، بةکوريت/Rallentandoبذوانة/
 Slegato(I), Un-legato(E) بةندي، ناپةيوةسـت.نالثگاتؤ، ژةنينثکي ناـ نؤتة

 Slide(E) خزند، وةک زاراوةيةکي مؤزيکايي بة چةند مانا لثکدةدرثتةوة،
  لوولةي چوون بةناويةک لة هةنثک ئامثري هةوايي 

  کة بة هثنانوبردين Tromboneوةک تذؤمبؤن
ةکان لة تؤنثکةوة بؤ تؤنثکيتر {خزاندين بةناويةکدا}تؤنةکان پةيدادةبن.خزاندين پةجنة لةسةر ژث/ي

. Portamentoياخود پؤرتامثنتؤ Glissandoوةک لة ئامثري گيتار و کةماجنة بةچةشين گليساندؤ
  هةندثک ئامثر هةية کة ئةم زاراوةية بؤتة پثشگري وةک:ـ 
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، سـاليد ساکسؤفؤن، Slide horn، سـاليد هؤذنSlide guitar، سـاليد گيتارSlide bassسـاليد باس
 ...هتد.Slide whistleاليد فيکةسـ

 Slide trumpet(E), Trompette à coulisse(F), Tromba a tiro(I) خزة تذومپثت.
  Slide trombone(E), Trombone a tiro(I) خزة تذؤمبؤن.

 Slur, Tie(E), Schleifbogen(G) ةتةيـةرةتاي سـت کة لة سـبةسـت، کةواين پةيوةس
  يين کؤمةصة نؤتةيةک بة يةک ژةن انزةمدا هثنراية کار.ـش

  لثداين کةوان ياخود بة يةک پيشخواردنةوة  لة 
  ئامثرةهةواييةکان ياخودبة يةک هةناسـة لة سـتراخنوانيدا.

  Small octave(E)  ةوةMiddle-Cي ژثر دؤي ناوةذاست Cگچکة ئؤکتاض، ئؤتاضثکة لة تؤين/
  . c, d, e, f, g, a, b بريتني لة:ـ ي ژثر دؤي ناوةذاست کة نؤتةکاين بةگشيتBدةکشثت بؤ تؤين/

  Small orchestra(E)  ة بثجگة لةسـتاندةرگچکة ئؤکثسـترا، ئؤرکثسـترايةکي 
  .Kettle drumsتذؤمبؤنةکان و هةندثک لة هؤذنةکان و کالذنثتةکان و تةپلة کثتلةکان

  Smania(I), Frenzy(E)  هةصچوويي.
  Smaniante(I), Frantic(E)  تووذة و زوو هةصچوو.

  Smanioso(I), Restless(E)  بثوچان.
  Smear(E), Gribouiller(F), Ingrassare(I)  جؤرثک گليساندؤية بة بذي نيوةنؤنثک کة لة

  بة ئامثرة براسـةکان دةکرثت بةتايبةيت ئامثري تذؤمبؤن.دا Jazzتيـپةکاين جاز/
  Sminuendo(I), Diminishing(E)  گةسـنت، کةمکردن.

  Sminuito(I), Diminshed(E)  گةسـتوو، کةمبوو.
  Smorendo(I), Dying away(E)  خامؤشـبوون.
  Smorfioso(I), Mincing, Prim(E)  نازک، شــؤخ.

  smorz..  Smorzando(I), Gradually dying away to a whisper(E)بةرةوخامؤشي، بةکوريت
  Smorzo(I), Damper(E)  ئامذازثکي تايبةت کة دةنگي پـثــکپ دةکرثت. پثکپة.

  Sn.Dr..  Snare drum, Side drum(E)پصؤکةي يةکال، بةکوريتتة
  تةپصي چثوةبةسـتراو بة تةيل کةمثک ئةسـتوور.

  Snares, Wire-bound gut strings(E)  تةيل دروستکراو لة ذخيؤصةي گيانلةران بؤ ژثي ئامثرةکان.
  Snellamente(I), Nimbly(E)  بة شـةنگي.

  Snello(I), Nimble(E), Agile(F)  شــةنگ.
  Soave(I), Suave, Gentle(E)  زرنگ و ئارام.

  Soavemente(I), Sweetly, Softly, Savely(E)  ئارامي، شـريينذةوي.
  Soavvissimo(I), Very sweetly(E)  زؤر بة شـريينذةوي.

  Socius(L), Member, Felllow(E)  ئةندام، اليةنگر.
  Soffocanto, Soffocato(I), Muffled, Damped(E)  کپکردن، خامؤش.
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  Soft consonance(E)  تؤنسـازي نةرم کة بريتية لة ميانةي سـثيةم و شـةشـةمي مثجةر و ماينةر.
  Soggetto(I), Theme, Subject(E)  سـوژة، ذشتة، بابةتاواز{بابةتثکي ئاوازئامثز}،

  جؤرثکة لة بابةتاواز{بابةتةئاواز}. Fugueبؤ منوونة فيوگة
  Soixante(F), Sixty(E)  شــةست.

  Soixante-dix(F), Seventy(E)  حةضدة.
  G .  Sol, So, Soh(F,I)ســؤص، بذوانة/

  Sola, Solo(I), Solo(E)  ســؤصؤ، تاکنةوازيي، تاکژةنيي.
  Sol bémol(F), Sol bemolle(I), G-flat(E), Ges(G)  سـؤص ـ بيمؤص.

  Sol bémol majeur(F), Sol bemolle maggire(I), G-flat major(E)  ســؤص بيمؤص ـ مثجةر.
Ges-dur(G) 

  
  Sol bemolle maggiore scala(I),G-flat major key(E)  سـؤص بيمؤص ـ مثجةر.سـکثصي 

  
  Sol dièse(F), Sol diesis(I), Gis, G-sharp(E)  ســؤص ـ دثز.

  ,Sol dièse mineur(F), Sol diesis minore(I), Gis-moll(G)  سـؤص دثز ـ ماينةر.
G-sharp minor(E)  

  Solemn(E), Solemnis, Solennis(L), Solenne(I), Solnnel, Solennelle(I)  بةکاو، بةشـکؤ.
  Solennellemente(F), Solenemente(I), Solemnly(E)  بةشـکؤيي.

 Sol-fa(E)  ســيالبةکاين سکثص، مةبةست لة ناوي پييت نؤتةکاين مؤزيکة.
  Solfége(F), Solfeggio(I)  وايي ئاوروپايية مؤزيک زاراوةلثکدراوثکی ،جــؤصفثـس

لةبواری کارپثکردن و ديدةی  يش. پاراوی زاراوةکةFaو فا Solؤصـس :ـلة دوو پيت پثکهاتووة
و لة Solfaانی ئينگليزيدا بةلة زو ،بةدةنگی مرؤض دةگةيةنثت ةريةوةذا نؤتةخوثندنةوةی مؤزيکهون

  .هاتووةSolfeggioو لة ئيتالياييدا بةSolfégeفةرةنساييدا بة
  
  
  
  
 
  
  
  

  Solfeggiare(I), To sol-fa(E)  ســؤصفثجاندن{ســؤصفثجةکردن}، سـؤصفاندن.
  Solfeggietto(I), Little study, Short keyboard piece(E)  سـةرناوي کورتة بةشـثکي کيبؤرد،

  کورتة خوثندنةوة.
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  Solfier(F)  ثکدا.Scoreوتنةوةي نؤتةکان بة خوثندنةوةي لة سـکؤر
  Soli(I), Alone(E)  ية.Soloةنياتةنياکان، کؤي ت

  Solid chord(E)  کؤردي مةتني، مةبةست لة کؤردثکة کة هةر نؤتثک تثيدا لةيةک کاتدا لثبدرثت.
  Solito(I), Usual(E)  ئاسايي بةکارهاتوو،

  .al solito:as usualبؤ منوونة دةوترثت وةک ئاسـايي
  Sollecitando(I), Hastening forward(E)  بةرةو خثرايي.

  Sollecito(I), Eager(E)  بة پةرؤش.
  Sol-majeur(F), Sol-maggire(I),G-major(E), G-dur(G)  سـؤص ـ مثجةر.

  
  Sol-maggiore scala(I),G-major key(E)  سـؤص ـ مثجةر.سـکثصي 

  
  Solmisation(F,G), Solmizatione(I)  سـؤصميزاندن، ســؤصميزةکردن،

 Guidoگويدؤ ئاريزؤ بة ناوةسـيالبةکان، وا بذواية کة لةاليةن سـيسـتةمي ناولثناين نؤتةمؤزيکيةکان
d' Arezzo داهثنرابثت کاتثک لة پرؤضةي بة سـروودبـثژةکاين کاتثدراص دةکرد پةي بةوةبرد کة بؤ

  .Guido d' Arezzoئاسـانکردين کارةکةي دةبثت پةنا بؤ داناين هثماي نؤتةکان بةرثت. بذوانة/
  Scordatura.  Solo pitch(E)بذوانة/

  Solo quartet(E)  گروپثکي پثکهاتوو لة چوارسـترانبثژ، کارثکي مؤزيک کة بؤ چوار ژةنيار
  ئامادةکرابثت و يةکثک تياياندا ذؤصثکي ذابةر بگثذثت

  Soltando(I), Solely(E)  بة تةنيايي.
  Sombre(F), Dark, Melancholy(E)  تاريک. مايت{ميالنکؤصي}.

  Sommesso(I), Subdued(E)  تةواو خامؤشي، زؤر سـووک.
  Sommet(F), Climax(E)  ترؤپک، هاوگ{ئاوج}،

لة هونةري مؤزيکدا...مةبةست لة لثهاتوويي هونةرمةندة چ سـترانبثژ بثت ياخود ژةنيار کة کارامانة 
  پيشانبدات. لة بةشـثکي زؤر گرنگي کارثکةيدا بتوانثت واآلکاري خؤي زؤر بةکاريگةر و تةواو دصگري

  Sommo(I), Highest, Greatest(E)  ، گةورةترين، بةرزترين، ئاوج.باآلترين
  Son(F), Sono(I), Sonus(L), Sound, Tone(E), Klang(G)  دةنگ، تؤن.

  Sona, Suona(Ch.), Chinese double-reed shawm(E)  سـؤنا، سـوذناي چيين.
  Sonabile(I), Resonant, Full toned(E)  تؤين تةواو، زرنگيو.

  Sonante(I), Sounding, Ringing, Resounding(E)  رنگان، دةنگني.ذنگان، ز
  Sonare(I), To sound, To play(E)  بژةنثت، بدةنگثت.

  Sonare alla mente(I), To improvise(E)  سـةرپثـييکردين ئاوازثک.
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  Sonata(E), Sonate(I)  ئيتاليايية بةماناي يSnareناذثـؤناتا، لثذشتةپةيضثکي سـس
لة پارچةيةک  وردن دثت يةکثکة لةو داهثنراوة واآل و گرنگانةية لة هونةري مؤزيکدا، بريتيةئاوازها

کة بةگشـيت چوار جووصةي لةخؤ ؤصؤيةک، هاويارييةک ياخود ئامثرثک ئامادةکرابثت ـکة بؤ س
ئاماژةي  . لة هةگبةي باذؤکدا وةک کارثکي فرةجووصة بؤ گروپثکي بچووک لة ئامثرانگرتبثت
ـيکدا چةند مانايةکي يةک دةهؤنرايةوة. لة هةگبةي کالسTrioـياينکة بةزؤري بؤ س پثدةکرا
ي لةخؤگرت لةاليةن مؤزيکدانةراين وةک هايدن، مؤزارت، بثتهؤضن و Instrumentalئامثراص

، String quartet، چوار ژثژةينTrioؤناتا، سـيانةـهاوچةرخانيان. لة سةردةمةدا هةر ناوثکي وةک س
برباية هةمووي گوزارةي لة نووسينثک دةکرت کة Symphonyياخود سيمفؤين Quintetپثنجژةين

  و تثمپؤ پثکهاتبثت.  moodث ياخود چوار جووصةي جياواز لة هةوةســلة س
کة فراوان دةبثتةوة و  Sonata formيةکةم جووصة بةگشيت پثکهاتووة لة شــثووگة سـؤناتا

  ث بةش:ـي سـةرةکيش دةبثتة سـBinary formدووالشثوگ
، کاتثک کة دةنگةکان دثنة ناو ميلؤديةکةوة پثيدةوترثت Exposition, Statement. پثشــةند1

. دةســپثکي پثيدةوترثت پثشــةند. پثشةنديش دووال شـثووگـئامثزة، يةکةميان Themeذشــتة
. Tonicياخود گروپي ذشــتةکانة لة پايةتؤنةکةداThemeيةکگرتنةوةي ذسـتة سةرةکيةکاين ذشتةکة

  لةخؤدةگرثت. Lyricalسترايندووةميان زياتر شثوازثکي 
يةکةم بابةيت سـةرةکي لةسةر کليلي خؤي پيشاندةدات، پاشان دةوازثتة ....داExpositionلة پثشةند

ئةگةر لة کليلي مثجةر بثت، ياخود Dominantبابةيت دووةم لةسةر کليلثکي تر کة بةگشيت زاصة
پةيوةندارة بة بابةيت Themeماينةردا بثت، پاشان داخستين ذشتة نزيک لة مثجةر ئةگةر لة کليلي

   .تةواودةبثتيش Codettaؤديتايةکةم و بة ک
کة هةر پثشتر Material، بريتية لةو ئامذازانةيDevelopment. گةشند ياخود پةرةپثدراو2

تووييةکي نوث تيايدا ســيما و هاوگرپثشکةشکراون بةآلم بةشثوةيةکي گةشةي پثدراوتر، لةم بةشةدا 
  بةخؤوة دةگرثت. Modulationلة ذةوشي کليل گؤذانةکاندا

، کة ذةپاتبوونةوةي پثشةندة و بةشي گةشندةي Recapitulationةکيةرةس. هثنانةوةي ذســتة 3
يش لثرةدا Codettaتةواودةبثت، کؤدثتاTonic keyپثوةئاصؤزاوة و بة کليلي پايةتؤنيک

  .Codaپةرةيپثدةدرثت بؤ کؤدا
و  first movement formتا فؤرم، سـؤناتا شثووگ، پثيشيدةوترثت شـــثووگي يةکةم جووصةسـؤنا

  پثکهاتةي دووال شثووگ.شـثووگةکة لة ســث بةش پثکهاتووة:ـ
  .Developmentگةشند ياخود پةرةپثدراو. Exposition.  2. پثشــةند1

  .Recapitulationةکيرةس. هثنانةوةي ذســتةي 3
  
  
  

 Sonata da camera(I), Chamber sonata(E) ان، سـؤناتاي ژوور.سـؤناتاي هةيو
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  Sonata da chiesa(I), Church sonata(E)  سـؤناتاي کصثسة، بةزؤري تريؤـ سـؤناتاية
  .Quickـ گورج Slowـ خاو Quickـ گورج Slowبة چوار جووصة:ـ    خاو

  Sonata rondo(E) دؤ فؤرمدالة ذؤن سـؤناتاي خوالوة، ذةوشثکي سـؤناتا فؤرم و ذؤندؤ فؤرمة،
 A B A C A B   . لة سـؤناتا ذؤندؤ ئةم بةشانة دةبنةA B A C Aکة پثنج بةشـة و پثکهاتوون لة 

 Cدةبثتة بابةيت دووةم و First subject ،Bدةبثتة بابةتـي يةکةم Aکة تيايدا  Codaلةگةص کؤدا
 اليةن بثتهؤضن/ةوة زؤر بةکاردةهات.. ئةم شــثوةســؤناتاية لةDevelopmentدةبثتة بةشـي گةشـند

  Sonatilla, Sonatina(I), Sonatine(F), Short sonata(E) کورتة ســؤناتا ســؤناتينا،
و  Expositionکة بةگشيت لة سـؤناتا ئاسـانترة، لة دوو بةش پثکهاتووة کة بريتني لة پثشــةند

  .Recapitulationةکيةرةسهثنانةوةي ذســتة 
  Sonatore(I), Player(E)  ؤزيکزانةي سؤناتا بؤ ئامثرةکان دادةنثت.سـؤناتةر، ئةو م

  Song(E), Canzone(I)  سـتران، ئاواز، گؤراين، هةسـت دةربذينثکي ســروشتية،
ـتر دةبوو. ئةگةر دةنگ نةبواية، پةيوةندي نيوان مرؤض بةچةشنثکيئةگةر دةنگ نةباية، بةزمي ژيان 

  ـتران و ئاوازيش نةباية هةستيان بؤ يةکتر نةدةبزوا. و بوونةوةرانيـتر نةدةبوو، ئةگةر س
لةگةص  Accompanimentســـتران وةک زاراوةيةکي مؤزيک چ خؤي بةتةنيا و چ بةهاوياريي

  ئامذازيتردا دةکرثت بة چوار بةرةوة:ـ
سـروودي ئاييين کة مثژوويةکي زؤر دثريين هةية و تا ئثستايش ذؤصي کاريگةري هةية لة  .1

و ئاهةنگة ئايينـيةکاندا. بؤ منوونة لة کصثسـة کاتؤليکةکاندا بة شثوةي  بؤنة و سـرؤت
....، ياخود لة ديين Oratoria، ئؤراتؤرياMotet، مؤتثتMass، کؤنوثژHymnتةرنيمة
کة وةک کؤصةکةيةکي  داو زاردةشتيي/ Hinduismو هيندؤسيـي Buddhismبوزايي

کوردستاندا ئاييين ئثزديي و يارسـان{ئةهلي  سـةرةکي بؤ بةجثهثناين ئةرکة ئايينيةکانيان، لة
 هةقة} ســروودي ئاييين کؤصةکةيةکي سةرةکيـية لة ســرؤتةکانيناندا. 

کة دةماودةم و سـينةبةسـينة هاتووة و هةميشـة لةسةرزازي Folk songسـتراين فؤصکلؤري .2
  خةصکداية و بؤتة بةشثکي زؤر سـةرةکي لة پثناســةي نةتةو و کةلتووريدا. 

. کة لةنثو کؤمةلگادا زؤر جار شــثوةيةکي Popular song(pop song)ـتراين ميللي و باو س .3
 بازرگاين بةخؤوة دةگرثت.

کة شـثوةيةکي گؤذاوي مؤدثذين بةخؤوة گرتوة، وةک ئؤپثرا و Art songسـتراين هونةري .4
  ئؤپةرثت.... .

  Song form(E)  شــثووگة سـتران ، فؤرمة ســتران.
مؤزيکزاين ئةصمانيايي شؤبرت  ،A B Aزةي پثکهاتةيةکي سـادة دةکات کة بريتية لة زاراوةيةکة فرؤ

ياخود  A A B Bهةندثک منوونةي لةم فؤرمة هةية. لة مؤزيکي ميلليدا زؤر لة فؤرمةکان دووال فؤرم
  .A A B Aجاز/دا بريتية لة  سـتاندةر. لة A B Aسـيانةفؤرمن

  Song without words(E)  سـتراين بث هؤنراوة.
  Overtone.  Son harmonique(F)بذوانة/
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  Soni alterati(I), Chromatically altered notes(E)  نؤتة بةدوايةکةکان بةذةوتثکي کذؤماتيکانة.
  Sonoramente(I),Sonorously(E)  بة شـثوةيةکي دةنگيانة.

  Sonore(F), Sonoro(I), Sonorous(E)  پذدةنگ.
  Sonorissimo(I), Very sonorous(E)  زؤر پذدةنگ.

  Hurdy-gurdy.  Sonsania(E)بذوانة/
 Soot(Kr), Whistling by Mouth(E)  ســووت، فيکةکردن بة دةم.

  Sootık(Kr)  سـووتک، بلوثري گصني.
بلوثري لة گص دروستکراو. پاش خؤشةکردين گصةکة دروستکردين بةو شثوةيةي دةخوازرثت، 

 ندن، هةر لةبةرئةوةيشة کة پثيدةوترثت سـووتک.دةخرثتة کوورةي ئاگروة تا دةگاتة پلةي سـووتا
  Sopra(I), On, Over, Higher(E)  سـؤپرا، لةسةر، بةسةر، بةرزتر. بؤ منوونة کاتثک دةسـتثک

  بةسـةر دةسـتةکةي تردا دةبرثت لة پيانؤژةنيندا.
  Soprana(I)  سـؤپرانا، سـؤپرانبثژي دةنگ مثـييـنة.

  Soprano(E,F,I), Superius(L), Sopranistin(G)  ةودايسـؤپرانؤ، واتة باآلترين دةنگ کة م
  کة دةکاتة دوو ئؤکتاض.  Cتاکؤ تؤين/ Middle-CناوةندةوةCلة تؤين/

  بةگشيت...ســث جؤري هةية:ـ
  ,Oprano dramatique(F), Soprano drammatica(I)سـؤپرانؤ دراماتيک .1

  Dramatic soprano(E) جؤرةکاين دراماتيک.         يةکثکة لة 
  ,Soprano léger(F), Soprano leggiero(I). سـؤپرانؤي شـثواز نةرمونياين2

Coloratura soprano(E)  
 Soprano lirico(I), Soprano lyrique(F), Lyric soprano(E). سـؤپرانؤي سـترانيي3

  Soprano naturale, Falsetto(I), Male soprano(E)سـروشـتة سؤپرانؤ،
  ي پياوانة.مةبةسـت دةنگي بصند

  C.  Soprano clef(E)کليلي سـؤپرانؤ، پثيشـيدةوترثت کليلي/
  

 Sopranino(E)  سـؤپرانينؤ، پةردةي ئةو ئامثرانةية کة مةودايان دةکةوثتة سةرو مةوداي سؤپرانؤ.
 وةک:ـ سـؤپرانينؤ سـاکسـؤفؤن، سؤپرانينؤ ذيکؤردةر.....هتد.

  Sopraniniblockflöte(G), Sopranino recorder(E)  سـؤپرانينؤ ذيکؤردةر{بلوثر}، فالژوال.
  Sopranino saxofon(G), Sopranino saxophone(E)  سـؤپرانينؤ سـاکسـؤفؤن.

  Sopranissimo saxophone(E)  سـؤپرانيسيمؤ سـاکسـؤفؤن،
يش ناودةبرثت کة بة Piccolo saxophoneو پيککؤلؤ سـآکسـؤفؤن Sopriloبة نازناوي سؤپريلؤ

 تاض لة سـؤپرانؤ باآلترة.مةوداي يةک ئؤک
  Soprano bassoon, Fagottino(I)  سـؤپرانؤ باسـسـوون، فاگوتينؤ،

    ئامثرثکي بچووکة لة خثزاين باسـسـوون.
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  Degree.  Sopratonica(I), Supertonic(E)بذوانة/
  Sopra una corda(I), Play on one string(E)  ژةنني لةسـةر يةک ژث.

  So rasch wie möglich(G), As quick as possible(E)  تا بتوانرثت. بة پةلة
  Sorda, Sordo(I), Muffled(E)  پثکپة، ئامذازي دةنگ کپ کردن.

  Sordamente(I), Softly, With a muffled tone(E)  بة نةرمي، بة سـووکة تؤنثکةوة.
  Sordina(I), Surdus(L)  بؤ منوونة دةوترثت. Damp بذوانة/

  .Senza sordino(I), Unmuted(E)، ياخود بث کپکراوCon sordino(I), Muted(E)بة کپکراو
  Sordina di metallo(I), Metal mute(E)  پثکپةي کانزايي.

  Sordina wawa(I), Wah-wah mute(E)  لة جاز ـ باندةکاندا بةکاردثت. پثکپةي واوا{واهواه}،
  Sordone(I), Sordun(E,F,G)  ئامثرثکي هةوايي دةبص ذيشةي و لوولةيي سـةتةکاين شانزة و

  دةچثت.Crumhornحةضدةية، دوانزة کونةپةجنةي تياداية، تاذادةيةک بة ئامثري کذومهؤذن
  Sorgfalt(G), Care(E)  بايةخ، ئاگادار.
  Sorgfältig(G), Carefully(E)  بةئاگادارييةوة.
  Sorpresa molto(I), Very surprised(E)  زؤر سـةرسـام.

  Sorridendo, Sorridente(I), Smiling(E)  بة خةندةوة، پثکةنني.
  Sortita(I)  سـؤرتيتا، يةکةم سترانبثژ لة ئؤپثرايةکدا کة ذابةرثيت دةسپثکردنيان دةکات،

  تةواو بوونثکي خوايشـتانة.
  Sospirando(I), Catching the breath(E)  هةناسـةکثشان، ئاه هةصکثشـان.

  Sospirante(I), Plaintive, Sighing(E)  ماتوپةژار، ناصة، ئاه.
  Sospiro(I), Sigh(E)  ئاه، ناصةو زار، هةنسک.
  Sospiroso(I), Sighing deeply(E)  ئاهثکي لة ناخ دةرچوو.

  .Sostenuto.  Sost. or Sostenکورتکراوةي/
  Sostenendo(I), Sustaining(E)  ســؤســتثنثندؤ، درثژةدان بة مانةوة،

  Sostenente(I), Sustained(E)  درثژةپثدراو.
  ,Sostenuto, Tenuto(I), Soutenu(F)  ؤســتثنوتؤ، مةبةسـت لة مانةوة و درثژةپثداين تؤنةســ

  Sustaining of tone or slackening of tempo(E) ياخود خاوکردنةوة و ئاسـتنکردين تثمپؤ
 Sostenuto pedal(E), Tonhaltepedal(G) پايدةر هثشــتنةوة، پثداص هثشـتنةوة.

 Sostituzione(I), Change of finger(E) پةجنةگؤذين.
 Sotto(I), Sous(F), Under, Below, Beneath(E) ژثر، بن، لةخوار.

 Degree. Sotto dominante(I), Sous dominante(F), Subdominant(E)بذوانة/
  Degree. Sottotonica(I), Sous tonique(F), Subtonic, Leading note(E)بذوانة/

 Sotto voce(I), In the lowered tones, Softly(E) تؤنة نزمترةکان. ژثردةنگ، بة ناسکي، لة
 .Sordinaنزمکردنةوةي دةنگ بؤ منوونة بة ئامذازي پثکپــة
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 Soudainement(F), Suddenly(E) کتوپذ.
 Souffle(F), Breath(E) هةناسـة، دةنگ.

 Sound(E),Tonale, Sonnons(F), Suono(I)  دةنگ.
 Sound post(E) بؤتة ة دةنگ، ئةو پارچة تةختة باريک و بچووکةية کةدةنگــگةيـثن، ســتوون

کؤصةکة لة ناوةوةي ئامثري کةمانچةدا لةنثوان ذووي ژثرةوةي و ذووي سـةرةوةي کة ذاستةوخؤ 
کة ژثيةکاين بةسـةردا دةذوات، لةذثي ئةم سـتوونةتةختةوة دةنگي  Bridgeدةکةوثتة ژثر پردةکةوة
ـنگي کةمانچةکةوة و بةم شـثوةية دةنگدانةوة پةيدادةبثت، ئةم سـتوونة لة ژث/يةکان دةگاتة ناو س

 ئامثرة ژثدارةکاين وةک سـاز، تةمبوور، سـةنتوور، چثللؤ، ضيؤال و کؤنتةرباس و...دا هةية.
 Soupir(F), Crotchet rest, Quarter rest(E) ي تؤين تةواو}.4/1وچاين کذؤش ياخود چارةک{

 Sourd(F), Deaf, Deaf person(E) کةذ.
 Sorda. Sourd(F), Muffled(E)کةذة، کپيو، بذوانة/

  Sourdine(F), Soft pedal(E)  نةرمة پايدةر لة پيانؤدا، کةمکةرةوةي هةوا لة ئامثري هارمؤنيؤمدا
  بؤئةوةي کؤردکان بة تةواوي بژةنرثن.

  Sousafon(G), Sousafono(I), Sousaphone, Bass tuba(E,F)  ئامثري سـؤوزافؤن،
ي مؤزيکزانـي ئامريکايـي جؤن  باس تووبـا، براس ئامثرثکـي هةواي/ية، لة داهثنراو و دروستکرده

  ز}ية.J.P.Sousa}1854-1932فيليپ سـؤوزا
  Soutenir(I), To support(E)  ذاگرتن، توندکردن.

  Degree.  Sous-médiante(F), Submediant(E)بذوانة/
 Sozîdıĺ(Ar,Kr,Tr)  پثکهاتووة لة:ـ حيجاز ، سکثصيســؤزيدص، لثذشتةيةکة لة دةســگاي 

 ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين عوشريان، ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤين بوسةليک.
  ئةي مانگ ئةزامن تؤش دةردةداري       تؤش بة وثنةي من عاشقي زاري

  کةمايل، بةدةنگي: علي مةردان
  
  
  
  

 Sozîdıĺara(Ar,Kr,Tr)  ستة،ســؤزيدآلرا. لثذشـتةيةکي سـةربة دةسگاي ذا
  لة:ـ ذةگةزي ذاست لةسةر پلةتؤين ذاست، ذةگةزي نةهاوةند لةسةر پلةتؤين نةوا. سکثصي پثکهاتووة

  
  
  
  
  



ASSAD KARADAGHI -435- MUSIC DICTIONARY 
 

  Soznak(Ar,Kr,Tr)  پثکهاتووة لة:ـسکثصي  ســؤزناک، لثذشـتةيةکي دةســگاي ذاستة،
  ين نةوا.ةر پلةتؤـت، ذةگةزي حيجاز لةسـت لةسةر پلةتؤين ذاسـذةگةزي ذاس

  ةو و ذؤژ لة خةيال و لةبةرچاوي                      لةسةر کوصما پةخشة پةرچةمي خاويـش
  بةدةنگي:عةيل مةردان

  
  
  
 

  Space, Interval, Spatium(L)  بؤشـايي، ميانة هثصةکاين سةروو و خواري سـکثصةمؤزيکةکان.
  

  Spalla(I), Shoulder(E)  شــان.
  Spalliera(I), Shoulder rest(E)  پشووي شــان.

  Spandendo(I), Expanding, Gettinh more powerful(E)  فراوانکردن، زياتر هثزدان بةخؤ.
  Spanish guitar(E), Spanische gitarre(G)  گيتاري ئيسپانيايي.
  Spannen(G), Spasimo(I), To tighten, Tension(E)  توندي، گرژبوون.

  Spectre(F), Spettro(I), Spectrum(E)  شــةبةنگ.
  Spendedo(I), Promptly(E)  يةکسةر، بةخثرايي.

  Spendiendo(I), Speeding, Hurring(E)  خثرايي.
  Spedito(I), Quick(E)  گورج، پةلة.

  Spezzato(I), Broken(E)  شکاندن، پارچةکردن، مةبةست لة بةشـبةشـکردين ئامثرةکان و
  تنانةوةيان.دةنگةکاين کؤرس بؤ گروپي بچووکتر و پاشان بنيا

  Spianato(I), Level, Smoothed(E)  ســفت، لووس.
  Spiccato, Staccato(I), Separated, Detached(E)  جياجيا، ناپةيوةسـت، سـتاکاتؤ.

  Spiegando(I), Unfolding(E)  دةنگذؤشين، دةنگ بةرةوکردنةوة.
  Spiegata(I), With full voice(E)  پذبةدةنگ.

  Spiel(G), Play(E), Jouez(F), Spettacolo(I)  ژةنني.

  Spieler(G), Player(E)  ژةنيار.
  Spinet(E), Spinett(G), Spinetta(I), Épinett(F)  سـپينثت، هارپسيکؤردي بچووک.

  Spingendo(I), Pressing forward(E)  فشــاربردن بةرةوپثشةوة.
  Spirafina(I), Glass harmonica(E)  هارمؤنيکاي شــووشــة.

  Spirito(I), Spirit(E)  گةوهةر. يةزد، ذةوان،
  Spiritoso(I), Spirited(E)  بةگياين بةجؤشةوة.

  Spitze(G), Point, Nib(E)  ةر، سـةرتيژ.ـنووک، س
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  C, E, G, G# .  Split note chords(E)کؤردة نؤتةي ترازاو کة بريتية لة: 
  Spread harmony, Open harmony(E)  هارمؤين کراوة.

  Springbogen(G), Spiccato, Saltando, Saltato, Sautillé(I)  هةصبةزين بة کةوان،
Playing with a bouncing bow(E) 

  لة ئامثري کةمانچةدا شـثوازي بةکارهثناين کةوان لة ژةنينيدا دوو چةشن لةخؤدةگرثت:ـ
  کة بريتية لة داناين پنت لةسةر نؤتةکان. Spiccatoژةنيين نؤتةي ناـ پةيوةسـت .1
، Saltatoپةيوةست بةآلم پنتثکي درثژتر و بةرزتر کة پثيدةوترثت سةصتاتؤ ژةنيين نؤتةي ناـ .2

لةکاتيکيشدا ئةم چةشنة کاريپثدةکرثت کة چةن ستاکاتؤيةکي يةکسان هةبثت و بؤ يةکجار 
  پياکثشاين کةوان لثبدرثت.

  Springer(E)  لةنثوان دوو نؤتةي Auxiliary noteدةو، سپرينگةر، نؤتةيةکي ياردةر{نؤتيلة}
 ,Accent,Aspirationسـةرةکيدا کة کايت پثش نؤتةي خؤي وةردةگرثت، پثيشيدةوترثت

plainte(F), Nachslag(G)جياوازي لةگةص ئاپؤجياتؤرا ،Appoggiatura دا ئةوةية کة ئةمةي
  دوايينيان نؤتيلةکة ذةدوي کايت نؤتةي 

  پاش خؤي دةکةوثت.
  

  Sprung(G), Leap(E)  پةذين، باز، دةو.
  Square time, March time(E)  ، ذةزمي مارشي{سـوپايي}.4/4کثشــي 

  Sruti(Hn)  سـروتــي، ميانةيةکي مؤزيکايي هينديية کة لة نيوةتؤن بچووکترة.
  Staccatissimo(I)  و 4/1سـتاکاســيمؤ، لثداين نؤتةيةک بة کاتثکي

  بة بثدةنگي دةمثنثتةوة.three-quarterسـث چارةکةکةي تر
  Staccato(I), Stakkato(G), Détaché(F), Detached(E)  نؤتة ژةنيين سـتاکاتؤ، دثتاچـث،
  پچذپچذ:ستاکاتؤ):ناپةيوةست(جياجيا

  بة کةوان.
  Staccato Volante(F), Slurred spiccato, Flying Staccato(E)  فذيوة سـتاکاتؤ.

دا بؤ Slurred staccatoکةوانةکة دةبرثت بةسةر ژثيةکةدا بؤ پچذپچرکردين پةردةکان بةآلم لة/
هةر نؤتةيةک کةوانةکة بةهةمان ئاذاستة دةگةذثنرثتةوة و دةبرثتةوة بةسةر ژثيةکدا، بةزؤريش 

  دةبرثت.Up-bowکةوانةکة بةرةو سـةرةرةوة
  Stacked triad(E)  ، جؤرثکة لة ئارپيجيؤ، لةگةص ئؤکتاضثکهةصچنراو لةسةريةک ي سـياني

و  Mediant، ناوةندةتؤن/Tonicصي پايةتؤن، لة سکثلةسةريةکهةصچنراو سـيانيي ياخود دوو 
سـازبکرثت، پاشان بة پلةي پايةتؤن ذةپاتبکرثتةوة و خبرثتةسةر بةرزترين تؤن.  Dominantزاص/

و وةهةروةها بؤ  دةنؤتثنرثتA-C-E-A-C-E-Aبؤ منوونة الـ ماينةر سيانةي ذيزبةند کة بة 
  ســيانييةکانيــتر.... .
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  Staff, Set of parallel lines(E)  پثنج صثکي ئاسؤيي کة بةهثآلســؤ، سـتاف، کؤمةصة هث
  هثصةتةربثکي سـةرةکي 

   ک پثکدهثنن، هثآلســؤيه
 هثماي کات و کليلي لةسةرة.

  .... لةسـةر هةر هثصثک ناوثکي خؤي هةية، لةوانةيش:ـClef signsهثماي کليلةکانيش
  کة بةرزترين پلةية، Treble clefکليلي تيژ. 1

  .G-clef/رثت کليلي سـؤصپثيشيدةوت
  F-clefپثيشيدةوترثت کليلي فا/  Bass clef. کليلي گذ2
  
  
  
    C-clefپثشيدةوترثت کليلي دؤ Alto clef. کليلي ئاصتؤ3
  
  
  

  Stahlharmonica, Glockenspiel(G), Steel harmonica  هارمؤنيکاي پؤآلسازکردة.
Carillon(E)  

  Stahlplatte(G), Steel plate(E)  پلثيت پؤآل.
  StahlSaite(G), Steel string(E)  ژثي پؤآلسازکردة.

  Stanchezza(I), Wearily(E)  بة بثزاري، داهثزراو.
  Standup bass, Double bass(E)  دةبص باس.

  Vers.  Stanza(I), Verse(E)بذوانة/
  Stark(G), Strong, Loud, Forte(E)  بةهثز، دةنگي بةرز، توند.

  Stark anblasen(G), Strongly blown(E)  يين ئامثرة هةواييدا}.فووپياکردين بةهثز{لة ژةن
  Stärker(G), Stronger, Louder(E)  بةهثزتر.

  Staff.  Stave(E)بذوانة/
  .Double bass.  St.B، بذوانة/String bassکورتکراوةي
  .Flute stops.  St.D، بذوانة/Stopped diapasonsکورتکراوةي

 Steg(G), Bridge(E) ئامثرة رچةتةختةيةي بةسةر سـنگيدامة، پثص، پرد، خةرةک، ئةو پا
  ةنتوور و مانةنديانةوة هةية و تةلةکةي بةسةردا دةبرثت. ـژثدارةکاين وةک کةمانچة و تةمبوور و س

 Steg.(G), At the bridge(E), Ponticello(I)  کةوة،{پرد}نزيک بة دامة
  زيک بة دامةکةوة.ئاماژةية بؤ پياذابردين کةوانةکة بةسـةر ژثيةکاندا ن

  Steigendes interval(G), Ascending interval(E)  .ميانة هةصبةزيوةکان
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  Steigern(G), To intensify, To increase(E)  زثدةبکرثت.
  Crescendo.  Steigerung(G)بذوانة/
  Rallentando.  Stendendo(I), Slowing(E)بذوانة/

  Stentamento(I), Slowly(E)  بة شــثوةيةکي خاوي.
  Stentando(I), Playing i a laborious manner(E)  ژةنينثکي بة ذةوشثکي بةهةوص و بثوچان.

  Stentare(I), Heavily slowing(E)  خاوبوونةوةيةکي قورس.
  Stentato(I), Forced, Stentorian(E)  بةفشــار، بةزؤر.

  Step(E)  هةنگاوي سـةمادا، پلةي دةنگ، ميانةي پلةدةنگةکان لة ســکثصثکدا.
  Stereo(E), Stéréo(F), Stereofonia(I)  دةنگي ســترييؤ.

  Steso(I), Extended, Spread out, Slow(E)  کشـان، وةشـاندن، خاو.
  Stesso, Stessa, Stessi, Stesse(I), Same(E)  هةمان.

  Stets(G), Steadily, Always(E)  هةميشة، چةسپاوانة.
  Sticcardo Pastorate(I), Glass harmonica(E)  هارمؤنيکاي شـووشـة.

  Sticcarto, Strohfiedel(G), Xylophone(E)  ئامثري زايلؤفؤن.
  Stiel(G), Stem of note(E)  ملي نؤتة.

  Stift(G), Tube(E)  لوولک.
  Stile antico(I), Old Style(E)  چةشـين کؤن{ئانتيکة}،

  .Roman styleمانمةبةست لة سـةتةي شـانزة و بة دواوةي کة پثشـيدةوترثت چةشـين ذؤ
  Stile concitato(I), Baroque style  دةگةذثتةوة بؤ چةرخي چةشين جؤش و خرؤش،

  يةوة پةرةيپثدرا.Claudio Monteverdi(1567-1643)باذؤک کة لةاليةن کالوديؤ مؤنتيضثردي
  Stile moderno(I), Modern style(E)  چةشين مؤدثذن.

  Stile risentito(I), Vigorous style(E)  چةشين توند.
  Still(G), Quiet, Calm(E)  هثمن.

  Stille(G), Silence(E)  بثـدةنگ.
  Stimmen(G), Tuning(E)  دةنگ، ســاز.

  Stimmflöte, Stimmpfeife(G), Pitch pipe(E)  پةردة لوولةي ئؤرگن.
  Accordatura.  Stimmung(G), Tuning, Temperament(E)بذوانة/

  Stinguendo(I), Fading away(E)  ثک بؤ بارثکيتر.تنةوةي بارـپةژمردةبوون بؤ گواس
  Ritardando.  Stiracchiando, Stiracchiato, Stirando, Stirato(I)بذوانة/

  Stomp, Heavy beat(E)  کة بة لثدانثکي قورس نيشانة دةکرثت. Jazz، ذةزمثکي جازةبةجؤش
  Stonante(I), Dissonant(E)  ناسـازة دةنگ.

  Stonare(I), To sing out of tune(E)  ستراين ناساز. سـتراين بةدةر لة تؤن،
  Stop, Knob(E)  دوگمةي ئؤرگن، فشاري پةجنة لةسةر دةستذووي تةلةکاين ئامثرة ژثدارةکان.
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  Storia(I), History(E)  ديرؤک، مثژوو.
  Storto(I), Crooked, Twisted(E)  الوالو شـثوة، پثچةک، کؤالب، قوالپ.

  Stracciacalando(I), Babbling, Prattling(E)  شــؤخيباز، چةنةباز.
  Ritardando.  Straccinato(I), Dragging(E)بذوانة/

  Straff(G), Tight, Strick(E)  ســزا، توندکردنةوةي پثسـيت تةپص.
  Strain(E), Accablement (F), Aggravio(I)  ميلؤدي، زةنگي دةنگ، شـثواز.

  Strambotto(I), Rustic song(E)  سـتراين گوندةکي.
  Strappato(I), Strong pizzicato(E)  پزيکاتؤي بةهثز.

  Portamento.  Strascicando, Strascicnando(I), Heavy sluring(E)بذوانة/
  Stravagante(I), Fantastic(E)  فانتاسـيي.

  Streichinstrumenten(G), Bowed instrument(E)  ئامثري کةوانةدار.
  Strepito(I), Noise(E)  دةنگةدةنگ، هةراوهوريا.

  Strepitoso(I), Noisy, Instrumental effect(E)  هةراوهوريايي،
 لةو شـوثنةي کة ژةنيار بةشـثوةيةکي خثرا و ذةپاتبوونةوة دوو نؤتة لة کؤردثکي تايبةت دةگؤذثت.

  Stretta, Strette(I), Accelerated, Brought together Faster(E)  بةپةلة،پثکةوةهثنان،خثراتر
.ئةم جؤرة بةزؤري لة ســةتةي نؤزةدةمدا وةک Tightening, Squeezingود توندي، گوشـنيياخ

  يةکدا.Ariaلة کؤتايي ئارياPassageپاسـاوثک
  Strettissimo(I), Very hurriedly(E)  بةهةصةداوان.

  Strich(G), Bow stroke(E)  لثدان بة کةوان.
  Strict(E), Sévère(F), Severo(I)  تةواو، توند، سـةخت.

  Strict imitation, Canonic imitation(E)  السـايي بةشثـوازي کانون.
  Martellando.  Stridente(I), Rough, Harsh(E)بذوانة/

  Strillanti(I), Screaming(E)  چةهچةهة.
  Strimpellata(I), Strumming(E)  گةمةکردن بة ژثي.

  String(E), Corde(F), Cordicella(I)  ژث، سـيم، تةل، تار.
  String band(E)  باندي ئامثرة ژثدارةکان.

 .Stringendo.  Stringکورتکراوةية بؤ
  ,Stringendo(I), Squeezing together  پثکةوة گوشـني، پةلةيةکي بةرةو توندي.

Rapid accelerando with crescendo(E)  
  Stringere(I), To hasten(E)  خثرابکرثت.

  Stringed instruments(E)  ئامثرة ژثدارةکان.
  String music(E)   مؤزيکي ژث، مةبةست لة مؤزيکي ئامثرة ژثدارةکانة.
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  String orchestra(E)  ئؤرکثستراي ژث، پثکهاتووة لة يةکةم و دووةم دةسـتة لة کةمانچة،
  چثللؤ و دةبص باسـةکان.

  Streichquartett(G) String quartet(E),  چوار ژثدارة، مةبةست لة چوارئامثري ژثدارة،
  پثکاتووة لة دانةيةک لة يةکةم و دووةم کةمانچةژةن، ضيؤالژةن و چثللؤژةن.

  ,Streichquintett(G) String quintet(E) پثنج ژثدارة، مةبةست لة پثنج ئامثري ژثدارة.
  پثکاتووة لة دوو کةمانچةژةن، يةک ضيؤالژةن، چثللؤژةن و دةبص باس ياخود بةگوثرةي خواست.

  String trio(E), Streichtrio(G)  ة سـث ئامثري ژثدارة.ســث ژثدارة، مةبةست ل
  پثکاتووة لة دوو کةمانچةژةن، يةک ضيؤالژةن، ياخود کةمانچةيةک، ضيؤال و چثللؤيةک.

  Glissando.  Strisciando(I), Streichzither(G), Smooth, Gliding(E)بذوانة/
  Glissando.  Strisciato(I), Smooth, Slurred, Trailed(E)بذوانة/

  Strohfiedel(G), Straw fiddle, form of Xylophone(E)  شـثويةکة لة زايلؤفؤن.
  Stromentato(I), Scored for instrument, Instrumented(E)  نووسـراو بؤ ئامثر، بةئامثرکراو.

  Stromentato recitativo(I), Recitative instrument(E)  گثذانةوةي ئامثراصي.
  Stromenti d´arco(I), String instruments(E)  {ژثدارةکان}.ئامثرة بةکةوانةکان
  Stromenti da tasto(I), Keboard instruments(E)  ئامثرةکيبؤردةکان.
  Stromenti di fiato(I), Wind instruments(E)  ئامثرة هةواييةکان.

  Stromenti di legni(I), Wood instruments(E)  ئامثرة تةختةييةکان.
  Stromenti di metallo(I), Metal instruments(E)  اييةکان.ئامثرة کانز

  Stromenti d´ottoni(I), Brass instruments(E)  ئامثرة براسـيةکان.
  Stromento(I), Instrument(E)  ئامثر.

  Stromenti(I), Instruments(E)  ئامثرةکان.
  Stromento elettrofono(I), Electrophonic instruments(E)  ئامثرة کارؤفؤنيةکان.

  Beating.  Strong beat(E)بذوانة/لثداين بةهثز، 
  Strophe(E), Strofa(I)  هةصثنجراوة يؤنانييةوةStropheinسـترؤفة، لة ذيشةپةيضي سـترؤفثني

دثت. بةزؤري لةسـةر بةزمي سـتراين ميللي و To turn:TO twistکة بةماناي بادانةوة{گةذانةوة}
اين ميلليية، هةصبةستراوةکةيشي بريتية لة پارچةيةک لة چامةي هونةري هةصچنراو لةســةر سـتر

يؤناين کة دةسـتةيةک لة سـترانبثژان لة ذاسـتةوة بؤ چةپ دةخيوثنن و ذةپاتبوونةوة 
  يش بةهةمان ذةزم بؤ ذؤيشنت بؤ سـترؤفةي ئايندة.Stanzaبذگةکان

  Structural notes(E)  ةم ونؤتة داذثژراوةکان{دامةزراوةکان}، بريتية لة نؤتةي يةکةم و چوار
  .Three primary triadsپثنجةم لة سکثصثک کة دادةنرثن بة ذةگي سـث سـيانيية سةرةتاييةکان

  Strum(E)  نـقورچگرتن لة ژثيةکان بة سـةري پةجنةکان ياخود هثناين ذيشـة بةسـةرياندا.
  Strumentato(I), Orchestrated(E)  ، بة ئؤکثسـتراکردين ئامثرةکان.Stromentato بذوانة/

  Pluck.  Strumenti a pizzicato(I), Plucked instruments(E)ئامثرة پزيکاتؤييةکان، بذوانة/
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  Stromento.  Strumento(I)بذوانة/
  Strumento melodico(I), Melodic instrument(E)  ئامثري ميلؤدي.

  Strumento ritmico(I), Rhythmic instrument(E)  ئامثري ذةزم.
  Strumento solistico(I), Solo instrument(E)  سـؤصؤ. ئامثري

  Stück(G), Piece, Composition(E)  پارچة، دانراوةيةکي مؤزيک.
  Stufe(G), Degree of a scale(E)  پلةي سـکثصثکي مؤزيک.

  Stürmisch(G), Stormy, Passionate(E)  زؤر تووذة وةک ذةشـةبا، تاوگرييي.
  Appoggiando.  Stützend(G), Leading(E)بذوانة/

  Stutzflügel(G), Baby Grand(E)  پيانؤي سـث پث، پيانؤي مؤدثرن.
  Stil(G), Stile(I), Style(E)  چةشن، سـةبک.

  Style(E), Stile(I)  کة لةو بنةما سـةرةکيانةية مةبةست چةشن،
  ـ لة بنياتناين چةشـنثکي تايبةت دةگثذن و بريتيشن لة: باآل ذؤصثکي مؤزيکدا لة هونةري

، Dynamics، داينةميکي مؤزيکHarmony، هارمؤينRhythmذةزم ،Melodyميلؤدي
....هتد. ئةمةيش لة چةرخثکةوة بؤ چةرخثک، لة وآلت و ميللةتثکةوة بؤ والت و Formشـثووگ

  ميللةتثکيــتر، تةنانةت لة کةسثکةوة بؤ کةسثکي تريش دةگؤذثت.
  ,Su, Sull, Sulla, Sui, Sugli, Sulle(I), On, Above  سـةر، باآل، سـةروو، نزيک، لةسةر.

Upon, Up(E), Sur(F)  
  Suave(F,I), Sweet(E)  شــريين.

  Suavemento(I), Sweetly(E)  بة شوازثکي شــريينانة.
  Sub(L), Sotto(I), Sous(F), Under(E)  ژثر.

  Staff.  Subbass Clef(E)کليلي ژثر باس، بذوانة/
  Sub-contra bass(E)  ژثرکؤنتراباس، باس گيتار.

  Sub-contra octave(E)  و C0 – B0مةوداي  کة لة ئؤکتاضي ژثر کؤنتراباس
  داية.16,352Hz – 30,868Hzلة نثوان فريکوثنسي

  Subdiapente(L), The under fifth(E)  ژثر پثنجةم.
  Degree.  Subdominant(E)ژثرزاص، چوارةم پلة لة ســکثصي مثجةر و ماينةر، بذوانة/

  Subdominant chord(E)  بؤ کؤردةکة. Root، تؤين ژثرزاص دةبثتة ذةگکؤردي ژثرزاص
  Subitamente(I), Queckly, Suddenly(E)  ناگةهاين، کتوپذي، خثرايي.
  Subito(I), Immediarely, Suddenly, Without pause(E)  يةکسةر، کتوپذ، بةبث وچان.

  Principal theme  Subject, Soggetto(I), Sujet(F)ذشتة، بابةت، سوژة، بناخةي بريؤکةيةک
  لة شـثوةي فيوگة و سـؤناتا و....مانةندي.

  Submediant(E), Sopradominante(I)  ژثرناوةند، شـةشـةم پلة لة سکثصدا.
  Suboctave, The octave below a given note(E)  ژثرئؤکتاض، ئؤکتاضثک ژثر نؤتةي دراو.
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  Subordinate chords(E)  و پلةکاين سـثيةم ةرلةسTriadســيانييةکان کؤردة ژثرئاساييةکان.
  حةوتةمةکان جگةلة حةوتةمي زاص. ، هةروةکو کؤردةشـةشـةم و حةوتةم بنياتدةکرثن

  Subito piano(I), Suddenly quiet(E)  کورتةيةيت..Sub.pلةپذ بثدةنگ، 
  Sub prelo(I), In the press(E)  لةژثر پةستان.

  Subsemifusa(L), Demisemiqaver(E)  ي نؤتةي تةواو.32/1
  Leading note.  Subsemitone, Subsemitonium modi(L)بذوانة/

  Sustitute chord(E), Accord substitué(F)  کؤردي بريکار.
  Substitution es doigts(F), Chenge of finger(E)  پةجنةگؤذين.

  Subtonic(E)  ژثرپاية، حةوتةم پلة لة سـکثصي سـروشتة ماينةر،
  .نزمترةLeading toneة تؤننمانيوپلة ل

  Suite(F,E), Partita(G,I)  سـويت، شـثوة مؤزيکثکي هةگبةي باذؤکة.
  Suives(F), Attacca(I), Go on(E)  شـآلو، لةســةر ذؤيني.

  .Colla voceيش دثت، وةک بةدواي دةنگFollowبةماناي بةدواکةوتن
  Sul(I), Obove(E)  سـةرو، لةسةر.

  Sul bordo(I), Sur le bord(F),  At the edge(E)  لةسـةر لثوار.
  G.  Sul G(I), On the G string(E)لةسـةر ژث تؤين سـؤص/

  A.  Sulla corda La(I), On the A string(E)لةسـةر ژث تؤين ال/
  Sull scena(I), Sur la scène(F), On stage(E)  لةسـةر شــانؤ.

  Sul ponticello(I), Sur le chevalet(F), Bow near the bridge(E)  لةسـةر لثواري پرد،
  ..sul pontمةبةست لة لثخشاندين کةوانة نزيک بة پرد، بةکوريت

  Sultana, Zither-Viol(E)  سـوصتانا، ئامثري زيتارـ  ضيؤال کة لة سـةتةي هةژدةمدا هاتةبةرچاو.
  Summen(G), Humming(E)  هةمهةمةکردن، زةمزةمةکردن.

  Sonata.  Suonata(I)بذوانة/
  Suonatore(I), Player(E)  نيار.ژة

  Suoni armonici(I), Harmonics, Flageolet notes(E)  يولثت.هارمؤنيةکان، نؤتةکاين فالج
  Souno(I), Sound, Note, Tone(E)  دةنگ، نؤتة، تؤن.

  Super(L), Supra(I), Above, Over(E)  سـوپةر، سـةروو، لةبان.
  Superacutae claves(L)  ؤرداصدا.بةرزترين پثنج نؤتة لة سـيسـتةمي هثکساک

  Degree.  Superdominant(E)سـةروو زاص، بذوانة/
  Superbamente(I), Proudly(E)  بةشـانازييةوة.

  Subdominant(E)  ژثرزاص، الزاص، شـةشةم پلةتؤن لة سکثصدا کة دةبثتة
  .Degreeيش.بذوانة/Submediantژثرناوةند
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 Suĺtani yekga(Ar,Kr,Tr)  دةسگاي نةهاوةندة، سکثصي لثذشتةيةکي سةربة  سـوصتاين يةکــگآ.
  پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي نةهاوةند 

  لةسةر پلةتؤين يةکگا، ذةگةزي 
  حيجاز لةسـةر پلةتؤين دووگا. 

  Superfluous(L), Augmented(E)  زثدة.
  Superfluous fourth(E)  ذثژةي زثدةي چوارةم، ئةو نؤتةيةي کة

  .568,717centsکة يةکسانيشة بة  25:18دةکاتةTonicفريکوثنسيةکةي بؤ پايةتؤن
  Superfluous interval(E)  زثدة ميانة.

  Supérieur(F), Superiore(I), Superior(E Greater, Highter(E)  سةرووتر، گةورةتر، بةرزتر.
  Supertonic(E), Sus-tonique(F)  سـةروو پايةتؤن. سـةرپاية،

  Supertonic seventh chord(E)  سـکثصثک دامةزرابثت. کؤردثکي حةوتةم کة لةسةر دووم پلةي
  Supertonic seventh chord with raised root and third(E)  کؤردي حةوتةمي گةسـتوو.

Diminished seventh chord کة لةســـةر بةرزکردنةوةي دووةم پلة ســکثصي مثجةرثک
  هةصگةذاوةيدا.دامةزرابثت، ئةم کؤردة دةبثتةوة کؤردي پايةتؤن لة يةکةم 

  Supertonic triad(E)  يةک لةسـةر دووةم پلةي سـکثصثک دامةزرابثت.Triadسـيانيي
  Supplicando(I), In a Supplicating style(E)  چةشـين پاذانةوة.

  Supplichevole(I), Supplicating(E)  پاذانةوة.
  Suppression(F), Removal, Deletion(E)  چزکردن، سـذينةوة.

  Surbahar, Bass sitar(E)  ، باس سـيتار/ي هيندي.سـةربةهار
  Surdelina(I), A kind of bagpipe(E)  جؤرثکة لة ئامثري مةشـکةناي.

  Surdité(F), Deafness(E)  ئامذازةي پثـکپة.
  Sur le contretemps(F), Off beat(E)  لثنةدان.

  Sur le temps(F), Top of the beat(E)  ئةوپةذ{تؤپ}ي لثدان.
  Surmandal, Swarmandal, Svaramandala(E)  ةنداص، گچکة هارپي هيندي.ســورم

  Surnai, Zurna(Ar,Fa,Kr)  زوذنا، سـوذنا، لة ذيشـة وشةلثکدراوي سـوذنا/ي کوردييةوة
لة ناي/يةوة هاتووة لوولکة  نابةماناي ئاپؤرة و ئاهةنگ دثت، پاشگري  سوذ هاتووة کة پثکهاتووة لة
ة کوردةواريدا. کؤي وشةکة واتاي نايي ئاهةنگ و ئاپؤرة دةگةيثت، ئةويش ئامثرثکي هةرةدثرينة ل

  لةبةرئةوةي کة دةنگثکي زؤر بةرز و زوآلصي لثوةدةردةچثت.
  Surprise cadence, Interrupted(Suspended)cadence(E)  کادةنسي سووذهثنةر،

  .Cadence، کادةنسي پچريو، بذوانة/Suspended cacenceکادةنسي هةآلوثز
  Submediant.  Sus-dominante(F)بذوانة/
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  Suspended(E), Suspendu(F)  ياخود تايبةيت کؤردثکي ئاماژةية بؤ .susهةآلوثز، بةکوريت/
بةرزکرابثتةوة بؤ چوارةم کة تؤين  Aکة تيايدا سثيةم F-Bb-Cبريتية لة/ Fsus4سـيانيي. بؤ منوونة:ـ 

  .#Aواتة الـ دثز/ Bbسـي ـ بيمؤصة/
  (Suspended fourth chordsE  لة کؤردثکدا ئةگةر تؤين سـثيةم وثزة کؤردةکان،چوارةم هةآل

بگؤذثت بؤ تؤين چوارةم وا هةستدةکرثت کة کؤردةکة حةز بة گةذانةوة بکات بؤ تؤين سـثيةم، 
  جاروبار بةهةصة پثيـدةوترثت کؤردي يانزةم.

  (Suspension(E,F,I,G)  ناسازييةک کة هؤيةکةي بگةذثتةوة بؤ مانةوةي نؤتةيةک و پاشان
  بةهؤي تؤنثک ياخود نيوةتؤنثک شيبکرثتةوة 
  بؤ نؤتة کؤرد پاشئةوةي کؤردةکة لثدةدرثت.

  
  

  Suspended Chords(E)  کؤردة هةآلوثزةکان.
  
  
  

  Suspirium(L), Crochet rest, Quarter rest(E)  چارةکة پشوو.
  Süβ(G), Sweet, Sweetly(E)  شـريين، بة شريينذةويي.

  Suβe(G), Sweetness(E)  ينيي.شـري
  Sustain(E)  ثوازي لثگاتؤ ياخود ســؤســتثنوتؤ.ـش ، ژةنني بةSostenutoبذوانة/

  Sustaining pedal  ةر پثداصي پيانؤ بؤ زرنگانةوةي ياخود کپکردين دةنگةکة.ــمانةوة لةس
  Sussurrando, Sussrrante(I), Whispering(E)  ســؤســةکردن، مورةکردن، چرپاندن.

  Sussurrare(I), To Whisper(E)  ســؤســةدةکات، دةچرپثنثت.
  Suzuki method(E)  زارؤکان کة مثتؤدي ســوزوکي، ذثگةي مؤزيک فثرکردين

ز}يةوة بؤ ئامثري Shin´ichi Suzuki }1898-1998لةاليةن مؤزيکزاين ژاپؤين شـني ئيچي سـوزوکي
  بووين ئامثرةکانيــتر.کةمانچة داهثنرا بةآلم پاشان پةرةي پثدرا بؤ فثر

  Svanendo, Svanirando(I), Vanishing(E)  ونبوون، بةرةبةرة ونبوون.
  Svegliando, Svegliato(I), Lively(E)  بژثويي.

  Svelte(F), Svelto(I), Smart, Quick, Speedly(E)  زرنگ، پةلة، بة خثرايي.
  Svolgimento(I), Development(E)  پةرةپثدان، پثشذةويي.

  Hindustani music  Swara(Hn), A note in Indian music(E)هيندستاين. بذوانة/نؤتة 
  Swell(E), Crescendo(I)  دةنگ بةرزبوونةوة پلةپلة.

  Sweet tone(E), Ton doux(F)  شريين تؤن.
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  Syaucamane, Syauçemane(Kr)  .، سـياچةمانةجامانةســياو
  }فؤصکلؤر {     ةومي کوردانةقةدمي يادگار، ق    چةمانة وگؤراين، هؤرة، ســيا

ةري هؤراماندا باوة. چةمکي وشةکة ــةرانســکة لة س ســياوجامانة/وة هاتووة ةکة لةـذةچةصةکي وش
لة سـةردةمانثکي زؤر دثريندا  پثدةچثت وجامانة واتة ئاهةنگي ذةشــپؤشان،دةگةذثنرثتةوة بؤ سـيا

گاتا/کاندا انةيش وترابثت کة لة ســروودي زة و ســؤزثکي ئاييين لةخؤگرتبثت، بةو زاردةشـذةوک
  بةشـدارياندةکرد، هةروةکو باســيلثدةکرثت گاتاکان بة بةزمي ســياوجامانة وتراوة. 

  بةرزي ئةسةآلن نزمي هانةي وةز               ئاخ پةي جوانةکثم بةرشيةن جةدةس 
  سـياچةمانةي مام حةييةري نؤدشي

هةية لةگةص ئاهةنگي مجانة/ي ئاييين ئثزدي/دا. کة لة  ئةم جؤرة ســرؤتةيش نزيکايةتييةکي
  .پثدةبةخشرثت کةسانةي پلةي ئاييين بةرزتريانو دةکرثت بة بةري ئة سرؤتثکي تايبةتدا کاآلي سيا

بة هاتين ئاييين ئيسالم و سـةرهةصدان و گةشـةکردين سـؤفيگةريي لة ناوچةکةدا، بةرةبةرة ناوةکة 
. اليةنة دونياييةکةيشي بووة ئاوازي ثخانـوة و بووة کزةي شةي ناسک{عريفان}ييةچووة چثو

  تةمي ذؤژگار.ـس و ت جةورـلة دةس هاوار ران ويجو ه ئةوينت دةربذينة لة ـسـياچةمانة کة هةس
  Syllab(F), Syllable(E)  ســيالب، بذگاندين دةنگة مؤزيکيةکان، حوجناندين تؤنةمؤزيکيةکان.

  Syllabic melody, Syllabic song(E)  يب.ميلؤدي سـياليب، سـتراين سـيال
  Syllable name(E)  ناوة سـيالب، مةبةست لة هثماي مؤزيکيةکانة وةک دؤ، ذث، مي، فا.... .

  Syllable mark(E)  نيشانة سـيالبيةکان، مةبةست لة داناين وشةکانة بة بذگةيي لةژثر نؤتةاندا.
  
  
  
  

  Symbol(E), Symbole(F)  سـيمبؤص، هثما.
  Symboliser(F), Symbolize(E)  مبؤصثنثت.دةيسي

  Symétrie(F), Symmetry(E)  هةنداز.
  Symétrique(F), Symmetrical(E)  هةندازيي.

  Symmetrical scales(E)  دوو جؤر هةية:ـ سـکثلة هةندازةييةکان.
 .Constant-interval. ميانة نةگؤذةکانAlternating-interval      .2ميانة لةبرييةکان .1
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  Symphonia(Gr,L), Symphony(E), Symphoniette(F)  ذيشةوشة لثکدراوثکي سـيمفؤنيا،
پثکهاتووة Phoneياخود فؤنPhonia}و فؤنياSun:Syn{ياخود ســةن:ســنيSymيؤنانيية لة ســيم

دثت و لة ذووي زانسيت و هونةرييةوة گوزارة لة Sounding togetherکة بةماناي دةنگ پثکةوة 
دةکات کة ئةميش لة ناوةذؤکيةوةذا پذاوپذي Consonanceجنادين دةنگ پثکةوةسازاندن و گو

 Mechaelي دةبثتةوة. مؤزيکزان ميکايل پرايتؤريةسHarmoniousزاراوةي هارمؤين
Praetorius }1571-1621 ز} وشةي سيمفؤنياي بة جؤرثک لة ئامثري کيبؤردي وةک

ةدةکرد. چةمکةکؤي ئةم لثکدانةوةية فرؤزSpinetو پيانؤي ســپينثت Clavichordکالضيکؤرد
گوزارة لة بووين ئؤرکثسترايةکي پذ دةکات کة چةند جؤرة جووصةي{بةآلم بةزؤري چوار جووصة} 

  لةخؤگرتووة.
  Syncopate(E), Syncoper(F), Synkopisch(G)  سـينکؤپدةکرثت.

  Syncopation(E), Sincope(I)  سـينکؤپثن، دواخسنت، ئاکسنت لةسةر لثدانثکي چاوةذواننةکراو،
  ذيتم درثژةکشـانةکان ياخود 

  ذيتم دواخستين شوثين نؤتةکان لة باذثکدا.
 Synسنيي يؤنانيـيةوة هةصثنجراوة کة پثکهاتووة لة Synkopteinلة ذيشةوشة لثکدراوي سـينکؤپة

يةوة Syncopen. دوايي بة زاراوةيTo cutواتة ببذثت Kopteinو کؤپتةين Togetherواتة پثکةوة
   ةناو زواين التينييةوة. کؤي وشةلثکدراوةکةهات

  بةماناي تةنگبوون، تةگةرة ياخود دواخسنت دثت.
  Mystic Chord  Synthetic chord, Mystic Chord(E)کؤردي ئافرثنراو. بذوانة/

  Syntonic comma, Didymus comma, Ptolemaic comma(E)  گچکةميـانة، ســينتؤنة کؤما،
} و دوو ئؤکتاض x 701.955=2807.82Cents 4لةنثوان چواري پثنجةمي پوختة{بريتـية لة جياوازييةک 

ياخود  21.52Cents} کة دةکاتة2786.3Cents=386.3+1200+1200و مثجةرثکي سـثيةمي پوختة {
  ي تؤنثک.4/1

  Syntonic minor thirds(E)  ســينتؤنة ماينةر سـيانييةکان، پثکهاتووة لة
  ثکي لةسةرخراو.major tone(9:8)و مثجةر تؤن major semitone(16:15)مثجةر نيوةتؤن

  Syrinx, Panpipes(E)  سـرينک، ئامثري ناي/يؤناين حةوت لوولة دةگةذثتةوة بؤ.
  پ.ز ناوة بؤ دةنگة ژثـيکاين باصندة.2500نزيکةي

  System(E), Système(F)  دةنگ و کة بةش و سـيسـتةم، مةبةست لة هثصةکاين نؤتةية
  و نووسراوثکي مؤزيکي لةخؤگرتووة.ئؤکتاضةکان و هةمو
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  .ة بةآلم بةتاصة....ئةو جامةيدةنگيشثکة بثدةنگي تثداية، جام....مؤزيک
  ذؤبةرت فريپ           تثکشاوة!!!! هةر هةمان جامة بةآلم........هةراوهوريايش      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  Taal(Hn)  لةNoteست دثت، بةآلم وةک نؤتةتال، وشةيةکي هينديية بةماناي لةپي دة
يش کة لة لةپي dolمؤزيک هونةري هيندييدا دادةنرثت بة بناخةي ميلؤدي مؤزيک. وشــةي دؤص

  دةگةيةنثت.Syllableدةستةوة دورست بووة بةماناي حوجنةکردن بة پةجنة دثت کة واتاي سيالب
  Tabatière à musique(F), Musical box(E)  مؤزيکاي سـنووق.
  Tabelle(G), Table, Index(E), Tavola(I)  تاوصة، تابلؤ، خشتة.

  Tablaa(Hn), Tapĺ(Ar,Kr), Drum(E)  تةپص، ئامثرثک کة بة لثدان تةپةي بثت.ئامثري 
  ي ذازثنراو بة نةخش و نيگار.Darbukkaپثيشيدةوترثت دةربووکة

  Tabla tarang(Hn)  تةپصة تةذةنگ، تةپصي هةمةذةنگ، کؤمةصة تةپصثکي هةمةجؤر قةوارةية
  کة هةر يةکةيان لةسةر تؤنيک کؤککراوة.

  ,Taboret, Tabret, A small tabor  دةفؤکة، دةيف بچووک، گچکة دةف.
Taborine, A small, Shallow drum like a tabor(E)  

  Tabouret de piano(F), Piano stool(E)  کورســي پيانؤ.
  Tabulatura(I), Tabulatur(G), Tablature(E,F)  تابوالچورا.

:خشتة دثت، واتة Tableي التينييةوة هةصثنجراوة کة بةماناي تاوصةTabulaلة ذيشـةپةيضي تابوال
تاوصةيةک ياخود ذووبةذثکي هةصکؤصراو. بةآلم لة هونةري مؤزيکدا وةک زاراوةيةک واتاي سيستةمي 

ا تؤمارکرابثت وةک دةگةيةنثت کة پثداويستية مؤزيکيةکاين تثدSystem of notationنؤتاندن
  بةکارهثناين پيتة مؤزيکييةکان و هثما و نيشانةکان....هتد.

  Tace, Taci(I), To be silent(E)  بثدةنگ بثت.
  Tacet al fine(L), Remaining silent to the end(E)  مانةوة بة بثدةگي تا کؤتايي.

  Tag(E)  لة جاز مؤزيکدا. Codaتاگ، زاراوةيةکة بؤ کؤدا
  Croche.  Tail, Flag(E)، کلک، بذوانة/پةرچةم، چنگ

  Tailgate(E)  لة جاز مؤزيکدا. Trombone playingچةشـنثکة لة تذؤمبؤن ژةنني
  Taille(F)  و Basseمةوداي دةنگي تينؤر کةوتبثتة نثوان باس

  ية لة ئؤپثراي باذؤکدا.Leading tenor{کة دةنگي تينؤرمناHaute contreتينؤري باآل
  Taille de hautbois(F), Tenor oboe(E)  ز لة ئاوروپا.1660سـوذنا بةرلة تينؤر ئؤبوا، تينؤر
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  Taille de violon(F), Violon(E)  ضيؤال.
  Takht(Kr), Stage(E)  تةخت، وشةيةکي کوردي/ية و بؤتة زاراوةيةک لة هونةري مؤزيکدا

عوود و قانوون و کة مةبةست لة تيپثکي مؤزيکة بةو ئامثرة ناسراوانةي وةک کةمانچة و دةفؤکة و 
  ســةنتوور لةسةر تةخيت شـانؤ بةرهةم پثشـکةشـبکات.

  Takt(G), Bar, Measure, Time, Beat(E)  تةک، لثدان، باذ، مازؤر.
  Taktaccent(G), Bar accent(E)  باذ ئاکسـنت.

  Metronome.  Taktmesser(G)بذوانة/
  Takt pro minute(G), Beats per minute(E)  تةک لة خولةکثکدا.

  Taktstock(G), Conductor’s baton(E)  ئةو دةسکةدارةي بةدةست ذثبةرةوةية.
  Taĺ(Kr), Castanette(E)  .تاص، قاشـقة، کةستانثت

مؤزيک ئامثرثکي ذةزمية، لة دوو گچکةلةپ ژثرپياصةشـثوة پثکهاتوة کة يةکثکيان دةبةسترثت بة 
نجا دةدرثن بةيةکدا بؤ ئةوةي پةجنةگةورةي دةسـتةوة و ئةويتريان بة پةجنةشـايةمتان ئي

  بةدةنگةکةي کثشي گؤرانيةکة ذابگرثت.
  ,Tamburo(I), Tambura(F)  Tambourine, Drum(E)  دةفؤکةي جووت سـةنج.

  Tambur(Ar, Fa, Kr, Tr), Temure(Kr)  تةمبوور، تةمووره، تةنبوور، تةمرية، تةمري، تةنبوورة.
مةوداي کة دةگةذثتةوة بؤ نزيک دوو هةزار ساصثک. ئامثرثکي زؤر دثرينة لة ژياين کوردةواريدا 

تراوة بةآلم تةمبووري نوث جاروبار ـتةيل لثبةسجووت ث ـسدةنگي ئؤکتاضثک و دوو نؤتةية.هةر ژثية 
پثنج تةيل لثدةبةسترثت. پثدةچثت ئامثرثکي زؤر باو و پريؤزيش بووبثت لةالي خةصک، دةشثت 

دةکانيان چذيبثت، ذةنگبثت درثژةپثداين ئةم ذةوشة سرؤتة گاتا ـ زاردةشتييةکان بةم ئامثرة سـروو
  راون. ي کاکةيي کة بة ئةهلي هةق ناســبووبثت گةيشتبثتة نثو پةيذةواين ذثبازگة

ني{شــاموبارةک}کة ژياين دةگةذثننةوة بؤ نزيک کؤتايي ســـاآلين ســةتةي ـپري شــاخؤش
روودةکاين يارسان/ي لة پةذاوي پريؤزياندا ثک بووة کة بة فةرمي ســچوارةمي هيجري، يةکةم کةس

ثوةيةکي ذثکوپثک و بةزموذةزم لة جاخمانةدا چذيوة .و مريداين لةسةر ئةم ـبةش سةرةجنامبةناوي 
صثن گواية خؤي دةنگي زؤر خؤشبووة و هةر بة ئامثري ـذةوشة فثرکردووة. هةر وةکو دةيش

ئيتر لةو  ســرؤتةسـةندؤتةوة. ئةم شي بؤيان ـتةمبووريش سـروودةکاين خوثندووة و ياراني
  تايش پةيذةوي دةکةن. ـةردةمةوة دةبثتة ئاکار و نةرثتثکي ئاييين کة تائثســس

يةکانياندا کة ــرؤت و ئةرکة ئايينلة ئاييين ئثزدي/يشدا ذؤحثکي بزوثنةرة لة بةجثهثناين س
م ئامثرة وثذاي ئةوةي کة دةردةکةوثت کة ئة ســروشـةدادةگةذثتةوة بؤ بةرلة هةزاران سـاص. لةم 

انة کة ئيلهامي زياتريان بؤ بثت، فاکتةرثکي زؤر ـذؤصثکي زؤر کاريگةري هةبووة لةسةر ئةو کةس
ئةم  راو و چ وةک ئاواز.ـگرنگيشي هةبووة لة پاراستين ئةو سـروودانة چ وةک دةقثکي نووس

کاريگةر لة ستران و ئاوازي ئامثرة....بةرةبةرة کةوتة ئامثزي ژياين دونياييةوة و بووة ذؤصثکي 
  کورديدا. 
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تارموور/ةوة هاتووة کة بةرةبةرة بؤ خؤشـي و خزاندين  تاموورة ياخود ذةچةصةکي وشةي تةموور لة
سـةر زمان بؤتة تةموور. گةر لة ديدةي زوانةوانيةوةذا لثکبدرثتةوة پثدةچثت کة وشــةلثکدراوثکي 

ژث، ئةو ژث/يةي کة ئاوازي لثوة هةصدقوصثت،  واتة تار ياخود تا لة پثکهاتبثتکوردي بثت و 
واتة ســرؤ ياخود سرؤش. چةمکي وشةکةيش ماناي ژثي سـرؤش دةگةيةنثت. لة  روموئةويتريش 

 و دةنگةذثي بةسـؤز و کاريگةري ئةو ئامثرةوة سـرؤشـي ئاوازاوي بؤ دثت و دةيگةيثنثتة ئةو پلة
و  نزا ور،ة. چةمکي وشةکة گوزارة لة سـؤز و موپايةوة کة زؤر بة پريؤزييةوة بذواننة ئةو ئامثر

بثت. هةر لةبةر ئةو ذؤچووان/ي پةروةردگاردا ـثک دةکات کة بة ناخي شـةيدايي سـپاذانةوةي کةس
ئةهلي هةق بثت،  ئاينـزايپابةندي بةتايبةيت ة کة دةبينني ئةوةي تةمبوورژةن بثت و ـپريؤزةييةيش

پثکدا و لة کؤتايي بوونيشيدا تةموورةکة ثت لة دةسيکثک بة تاکنةوازي بژةنهةر پارچة مؤز
دةبثتة سـرؤبةخشثک بؤ  ماچدةکات وةک ذثزگرتن و ئةمةگ دةربذين بؤ ئةو دةنگة پذسؤزةي کة

  بزواندين ذؤحي و دةرخسـتين جوانکاري و واآلکاري لةو ئاوازةدا.
  Tamburo, Tamburo grosse(I), Gan tamburo, Bass drum(E)  تةپصي باس.

  Tamburo militaire(I), Snare drum, Side drum(E)  پصي سـةربازي.تة
  Tamburo piccolo, Tamburo rullante(I), Tenor drum(E)  تةپصي تينؤر.

  Tammorra(I)  دةهؤصي گةورة لة پثسـيت مةذ و بزن.
  Tampon(F), Drumstick(E)  داري لثداين دةهؤص.

  Tam-tam, Tom-tom(E)  ن بة هةصواسـراويتام تام، گةورةســاجثکي مادةنيية کة چينةکا
  لثيدةدةن و دةنگثکي ســامناکي هةية.

  Tangent(E), Tangente(F,G,I), Touch(E)  يTangereتاجننت، پةذماس، لة وشةي تاجنرية
التينييةوة هاتووة کة ئةو بةشةتةختةي ئامثري کالضيکؤرد دةگرثتةوة کة کليلةکاين لةســةرة و بة 

  يکي بةر ژثيةکان دةکةوثت کاتثک پةجنةکان دةخرثنةسةريان.شــثوةيةکي ميکان
  Tangent piano(E), Tangentenflügel(G)  پةذماسي پيانؤ، تاجننيت پيانؤ.

  Tango(E)   ، 4/4تانگؤ، سةمايةکي/ئارجةنتينيـة لةسةر کثشي 
  بذةچةصةکي ســةماکة دةگةذثتةوة

  بؤ زجنيةکاين وآليت کؤنگؤ/ي ئثسـتا و 
ز وةک سةمايةکي باو لة وآليت ئارجةنتني نووسرايةوة و 1890ريش لة سةرةتاکاين ساصيبؤ يةکةم جا

  پاشانيش بووة سـةمايةکي ميللـي.
  Tanpura(Hn)  تانپوورة، ئامثرثکي چوار ژثدارة لة واليت هيندستان زؤر باوة،

  تاذادةيةک بة ئامثري ســثتار دةچثت.
  Tantino(I), Very little(E)  زؤر کةم.

  Tanto(I), Tant(F), So much(E)  واتة زؤر خثرا نا. Allegro non tantoبؤ منوونة ،وا زؤر
  Tar(Fa,Kr)  تار، ئامثرثکي جووت سـث ژثدارة کةمثک لة سـثتار گةورةترة، هةندثکيان چوار ژثي

  دةسـکةکةي کراوة بة بيسـتوهةشت خانةوة.Fingerboardلثبةستراوة. تةختةپةجنةي
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  Tarana(Fa, Hn, Kr)  تةرانة، ســتران.
  Tarbouka(Br)  تاربوکة، دةربةکة، جؤرة تةپصثکي زؤر باوة لة باکووري ئافريکا.

  Tardamente(I), Slowly(E)  بةهثوري.
  Tardando(I), Retarding, Gradually slowing(E)  هثورکردنةوةي پلةپلة.
  Tardante, Tardantemente, Tardato(I), Gradually slowing(E)  هثورکردنةوةي پلةپلة.

  Tardo(I), Slow(E)  هثور، هثواش.
  Tasis(Gr), Pitch(E)  پةردة.

  Tasta(I), Fret, Neck(E)  دةسـتان، دةسکي ئامثرة ژثدارةکاين وةک تةموورة، ســاز، ســثتار
  Tastato(I), Fretted(E)  تةسـتاتؤ، بةشبةشکردين دةستاين ئامثرة ژثدارةکان.

  Tastatur(G), Keyboard(E)  دةسـتاتوور، دةساتوور، کيبؤرد.
  Taste(G), Tastiera(I), Key, Neck of string instrument(E)  دةستث، کليل.

  Tasteninstrument(G), Keyboard instrument(E)  ئامثري کيبؤرد.
  Tasto, Fret(I), Touch(E), Touche(E)  تاسـتؤ، کليل، دةستان، پةذماس{بةرکةوت}.

  ان.بؤردي پةجنةدانان لةسةر ژثيةک
  Te(I), B-flat(E)  تؤنـي ســي بيمؤص.

  Teatro dell’opera(I)  شانوي ئؤپثرا.
  Tecnica(I), Technic(E), Technique(G), Technik(G)  تةکنيک.

  Technique des doigts(F), Finger technique(E), Tecnica della dita(I)  تةکنيکي پةجنة.
  Technique vocale(F), Vocal technique(E)  تکنيکي دةنگ لة ســترانبثژيدا.

  Tecnico del suono(I), Sound engineer(G)  ئةندازةي دةنگ.
  Teilen, Theilen(G), Divided(E)  بةشــکراو.

  Teilton(G), Partial, Overtone(E)  سـةرتؤن، پةرتاص.
  Tein(G), Ten(E)  شـمارةي دة.

  Teller(G), Plate of Cymbal(E)  لةپي ئامثري ســيمباص.
  Tema(I), Theme, Subject, Motive(E), Sujet(F), Motif(G)  ثما، بابةت، ســؤژة.ت

  Tema con variazioni(I), Theme and variations(E)  تثما و گؤذانةکان.
  Tematico(I)  تة بة تثما.ـوابةس

  Tempera(I)  تثکةآلندين ي التينييةوة هاتووة کة بة مانايTemperareتثمپثرا، لة تثمـپثرارث
دوو ذةنگي جيا دثت، لة ســةتةکاين چواردة و پانزةدا زؤر بة فراواين لة ئيتاليا بةکاردةهثنرا وةک 
ذةنگي بؤيةيةکي ذوون و شــاش پاش خثرا وشــکبوونةوةي لة کاتثکي کورتدا. ئةم تةکنيکة لة 

  بواري مؤزيکدا بؤ ديکؤراندين دةنگ کاريپثدةکرثت.
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  Temperament(E), Temperamento(I), Tempérament(F), Temperatur(G)  متپثرامثنت،
دثت کة هةموو اليةنثکي ئةرثيت و نةرثيت دةرووين  هةوةسئةم وشةية لة زواين کورديدا بةماناي 

دةگرثتةوة واتة ئارةزوو و حةزياري و مةيل بؤ شتثک بثت. لة زواين عارةبيدا بةماناي مةزاج و بة 
هاتووة. لة ذووي فيسيؤلؤجيةوة Humorئاوروپايي بة هؤمورزواين ئينگليزي و هةندثک زواين تري 

فرؤزةدةکرثت بةوةي کة بريتية لة ئاکارثکي بريکردنةوة، خوذةوشت ياخود جؤرة کارلثکراوثکي 
خودي مرؤضـدا. بةپثـي  فرؤزةکردنثکي فيسـيؤلؤجيانةي ســةتةکاين  لةCharacteristicتايبةت

 Mentalو ئاوةزي Physicalوان تايبةمتةندثيت فيزيکيناوةذاسـتيشـدا بة جياکردنةوةيةک لةنث
لثکددةدرايةوة. لة هونةري شــانؤگةرييدا بة هةصچوون ياخود هةســت دةربذينثکي  مرؤضدا

لةذادةبةدةر فرؤزةدةکرثت، بؤ منوونة خؤدةرخستين ئةکتةرثک بة هةموو هةوةسـثکيةوة لة 
دا ئةگةر چي هةر هةمان ماناي هةصگرتووة لة نواندنثکدا. بةآلم وةک زاراوةيةک لة هونةري مؤزيک

ذووي زوانةوانييةوة بةآلم چةمکثکي تر دةبةخشـثت. دةشـثت ئةو چةمکةيـش بةم شـثوةية منايان 
  بکرثت:ـ

. الدةدةن ييانPureپوختةلة Intervalsميانةکان تيايداکة Tuningييةازـسنةوا سـيسـتةمثکــي
  ة نؤتةيةکي ذثکخراوة بةشـثوةيةکي پةسـةند.يش لثرةدا... زجنريTuneمةبةسـت لة نةوا

  دةشـثت ئةم شـثوازة ذثخسـتنة بة سـث پؤيل سـةرةکي منايانبکرثت:ـ
و  Pythagorean temperament...کة تثمپثرامثنيت فيســاگؤرييTuningsنةواکان .1

  دةگرثتةوة.Just intonationذثکةئاوازثن
ة هةموو پثنجةمةکان بةهةمان ذث ک Regular temperamentsذثکوپثکة تثمپثرامثنتةکان .2

 .Wolf fifthپثنجةم ياخود گورگةپثنجةم تثپةر دةبن جگة لة نةشـازي
ن بة دةوري کة جؤري پثنجةمةکا Irregular temperamentsناذثکوپثکة تثمپثرامثنتةکان .3

ة زؤر لة کليلة کثوةيةکي وةها ـکان}دةگؤذثن بةشميةپثنجةبازنةکةدا{واتة بازنة 
  .بنConsonantازـزياتر هاوس Common keysباوةکان

  Tempestosamente(I), Tempestuously(E)  بةلثشــاو.
  Tempestoso(I), Tempestuous(E)  ليشــاو.

  Tempo(I), Temps(F), Tempus(L), Takt(G), Time, Beat(E)  تثمپؤ،
  :ـلثدان لة يةکةيةکي کاتدا،  کثش و کات پثکةوة دةئاوثزثنثت. زاراوةکاين بريتني لة
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  بنةماسـةرةکيةکانيـشي بؤ چةند خثراييةک پؤلثنراون وةک: 
  .Slow. زاراوةکاين خاو1
  
  
  
  
  
  
  
  .Slower. زاراوةکاين بةرةو خاوتـر2
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  . Fast. زاراوةکانـي خثرا3
  
  
  
  
  
  .Faster. زاراوةکاين بةرةو خثراتـر4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ســةرةتا. . گةذانةوة بؤ خثرايي5
  
  

  breve.  Tempo alla breve(I)بذوانة/ ،2/1ياخود time/2/2تثمپؤي شـثوازة بريض لةسةر کثشي 
  Tempo ordinario.  Tempo alla semibreve(I), Moderate tempo(E)بذوانة/ تثمپؤي ئاسايي،

  Tempo anteriore(I), Former speed(E)  خثرايي پثشــوو.
  Tempo aussi rapide que possible(F), As fast as possible(E)  تا بتوانرثت پةلة.

  Tempo binario(I), Temps binaire(F)  جووت مةتر{کثشي يةک ذسـتةي مؤزيک}.
Duple meter(E)  

  Tempo commodo(I), Tempo comodo(I)  خثراييةک بؤ ژةنيار بگوجنثت.
  Beating.  Tempo debole(I), Temps faible(F)لثداين الواز، بةشي نائاکسنيت باذ، بذوانة/

Weak beat, Unaccented part of the bar(E)  
  Tempo deux fois plus lent(F), Half-time(E)  نيوة کات، نيوة کثش.

  Tempo de ballo(I), Dance speed(E)  خثرايي ســةما.
  Tempo di marcia(I), March time(E)  تثمپؤي{کثشي}مارش.
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  Minuet.  Tempo di menuetto(I), Minuet speed(E)ة/کثشي ســةماي مينوثت، بذوان
  Tempo di sarabanda(I), Sarabande time(E)  کثشي ســةماي ســةرابةند.

  Tempo di prima parte(I), In the time of the first part(E)  کثشي يةکةم بةش.
  Tempo double(F), Double time(E)  دةبص کثش.

  Tempo fisso(I), Fixed speed(E)  سـپاوي ثصرثتةوة}.خثراي گرياو{خثراييةک بة چة
  Beating.  Tempo forte(I), Strong beat(E)لثداين توند و بةهثز، بذوانة/

  Tempo giusto(I), Appropriate tempo(E)  چةشنة تثمپؤيةک کة لةسـةر داخوازبثت.
  Tempo maggiore, Alla breve(I)  تثمپؤي بريض، شـثوازة تثمپؤي گةورة.

  Tempo mark(E)  تثمپؤ نيشانة، دياريکردين تثمپؤ کة بة نيشـانةي تايبةيت ئاماژةي پثبدرثت.
  Tempo modulation, Metric modulation(E)  مؤديوالندين مةتريي.
  Tempo moyen(F), Medium tempo(E)  تثمپؤي مامناوةندي.

  Tempo ordinario, Tempo minore(I)  تثمپؤي ئاسايي، کثشثک نة زؤر خثرابثت و نة زؤر خاو.
دةگرثتةوة و هةندثجاريش بة  4/4واتة کثشثکي پثوانيي بثت ياخود ذةزمثکي باو کة بةزؤري کثشي

  دثت. يشTempo primoئاماژةي پثدةدرثت. بةماناي تثمپؤي سـةرةتا Cهثماي/
  Tempo precedente(I), Previous tempo(E)  پثشووة تثمپؤ.

  Tempo primiero(I), First tempo(E)  .ئاماژةي پثدةدرثت Ioيةکةم تثمپؤ کة بة هثماي 
  Temporaire(F), Temporary(E)  کايت، واتة دةمثکي نادرثژخاياند.

  Meter  Temporal(E)، ذةزم و کثشBeatتثمپؤيي، واتة خؤبةسـتنةوة بة لثدان
  ةوة.Timeکة هةموويان پابةندن بة کات

  Tempo rubato(I), Irregular tempo(E)  ؤذانثک لةتثمپؤي ئازاد، ئازاد لة داناين چةند گچکةگ
  تثمپؤدا لة کايت بةرةوة پثشـچوون لة پارچةيةکدا بة مةبةسيت ذازانةوة بة مؤزيکةکة.

  Tempo ternario(I), Tempus ternarium(L), Triple time(E)  کثشي سـثتايي.
  Tempus imperfectum(L)  تثمپؤي ناتةواو،

  ربيضةوة{يةک بريض= دوو سثميربيض}.کة بريض دةکاتة دوو سـثمي
  Tempus perfectum(L)  تثمپؤي تةواو،

  کة بريض دةکاتة ســث سـثميربيضةوة{يةک بريض= ســث سـثميربيض}.
  Tendency tone(E)  تؤن گرژيي{پذاوپذ}، تؤنثک ئارةزووي بةالي تؤنثکي تردا هةبثت.

  Tendere(I), To tighten, To Stretch(E)  گرژبکرثت، توندبکرثت.
  Tendre,(F), Tenero(I), Tender, To tighten(E)  ناسک، بةهةسـت.
  Tenebroso(I), Gloomy, Dark mood(E)  تاريک، ذووگرژ.

  Tenendo(I), Holding, Sustaining(E)  هثشتنةوة، بةردةوامبوون.
  Tenendo il canto(I), Sustaining the melody(E)  هثشـتنةوةي ميلؤديةکة.

  Teneramente, Teneroso(I), Tenderly, Softly(E)  ناسـکيي.بة نةرمي، بة 
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    Tenete(I), Hold, Sustain(E), Appuyer(F)ثصثتةوة.
  Tenor(E,G), Tenore(I), Ténor(F)  بةرزترين تؤين نثرينة،

ي التينييةوة هاتووة کة بة ماناي هةصگرتن Tenereياخود تينثرةTeneroلة ذيشـةوشـةي تينثرؤ
نةوة و مانةوةي تؤن دثت. مؤزيک دانةراين ســةتةکاين ناوةذاست وةک زاراوةيةک بة ياخود هثشــت

بةکارياندةهثنا.  ماناي هثشتنةوةي ذسـتة ميلؤدييةکة وةک پاصذسـتةيةکي سـةرةکي بؤ دةنگةکانيــتر
کة پثشگرةناوي ئامثرةکانة کة دةکةونة نثوان باس ئامثرةکان کة دةنگيان نزمترة و ئاصتؤ ئامثرةکان 

 Tenorدةنگيان بةرزترة، بؤ منوونة تينؤر ساکسؤفؤن، تينؤر کةمانچة، تينؤر باسـسوون، تينؤر کؤذنثتؤ
cornettoتينؤر باريتؤن ،Tenor baritonتينؤر ذيکؤردةر ،Tenor recorderتينؤر بثص ،Tenor 

bellتينؤر باجنؤي چوار ژث ،Tenor banjoتينؤر تةپص ،Tenor drum.هتد...  
  Tenora(I), Tenor folk oboe, Shawm(E)  نؤر. شـاومي تينؤر.سـوذناي تي

دةکةوثتة نثوان هثصي دووةم و سـثيةمةوة لة  کليلي small-c، لة نؤتاندين هثلمؤتز گچکةدؤCتينؤر/
  .middle-Cباسـدا، واتة يةک ئؤکتاض نزمتر لة دؤي ناوةذاسـت

  Tenor clef, C-clef(E), Tenorschlüssel(G)  کليلي تينؤر، پثشـيدةوترثت کليلي دؤ.
  
  

  Tenor Buffo(I)  دةنگةتينؤري ئةو کةسـةي بةشـة کؤميکةکان دةچذثت.
  Tenore di forza(I)  دةنگةتينؤرثک کة هثزي زؤري سينگ{واتة سـييةکاين}ي پثويسـتة.

  Tenore di grazia(I), Tenor of grace(E)  تينؤري سـؤز و ذةند.
  Tenore drammatico(I), Heroic tenor(E)  {پاصةوانيي}.دراماتيکةتينؤر، تينؤري داسـتانيي

  Tenore leggiero, Tenore lirico(I), Sweet tenor, Lyric tenor(E)  تينؤري شـريين نةوا.
  Tenore robusto(I), Powerful tenor voice(E)  دةنگي بةهثز{پذ}ي تينؤر، تينؤري سـةنگني.

  Tenorgeige(G), Viola(E)  ضيؤال.
  Tenori acuti(I,L), High tenors(E)  يژةکان.تينؤرة ت

  Tenorino(I), Little tenor(E)  گچکة تينؤر، فرؤزةي تينؤرثک دةکات
  کة دةنگثکي زؤر بچووکي هةبثت.

  Tenorist, Tenor singer(E)  تينؤرچـذ، تينؤرخوثن.
  Tenor leggiero.  Ténor Lyrique(F)بذوانة/

  Tenormandoline(G), Tenor mandolin, Mandola, Mandora(E)  تينؤر ماندؤلني.
  Tenoroon, Tenor bassoon(E)  تينؤذوون، تينؤر باســســوون.

  Tenorposaune(G), Tenor trombone(E)  تينؤر تذؤمبؤن.
  Tenorsaxophon(G), Tenor saxophone(E)  تينؤر سـاکسـؤفؤن، مةوداي دةنگي

  دةکةوثتة نثوان ئاصتؤ{بةرز} و باريتؤن{نزم}.
  Tenorstimme(G), Tenor voice(E)  ي تينؤر.دةنگ
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  Wagner tuba.  Tenor tuba(E)بذوانة/
  Tenor viol(E), Viola de gamba(F)  تينؤر ضيؤل.

  Tenso(I), Stylized, Poetic debate between troubadours(E)  بةشـثواز، چةشـنيو،
  ةت.سـتران سـةندنةوة بؤ يةکتري لةنثوان شايةراندا بة شثوازثکي تايب

  Ten string mandoline(E)  ماندؤليين دةتار{دة ژثي لثبةسـترابثت}.
  Tenth(E), Decima(L)  ميانةي دةيةم لة ســکثصثکي دياتؤنيکدا.

  Tenuto(I), Tenue(F), Holding note(E)  تثنوتؤ، هثشتنةوةي نؤتةيةک بؤ ماوةيةکي درثژتر
، Fermataآلم نةوةک بة درثژي فريماتادةبةخشثت بة Legatoکة تاذادةيةک هةمان ماناي لثگاتؤ

نيشانةکةيشي کورتةهثصثکي ئاسـؤيية چ لةسةر و چ لةخوار نؤتةکة ئاماژةي پثدةدرثت. زاراوةي 
 تثنوتؤ پثچةوانةي سـتاکاتؤ دةبثتةوة.

  
  Tepido(I), Unimpassioned, Lukewarm(E)  ســرةوت، بثهةسـت.

  Tepidamente(I), Showing little emotion(E)  پيشانداين کةمثک جووصة.
  Ter(L), Thrice(E)  ســثبارة.

  Terana(I), Six beat to the bar(E)  شـةش لثدان لة باذثکدا.
  Ternaire(F), Ternario(I), Ternary(E)  ســثتايي.

  Ternary form, Rondo form(E)  پثکهاتووة. A B Aشثوة سـثتايي کة لة سـث بةش بةشثوةي
  Ternary measure, Simple triple time(E)  مازؤري سـثتايي.

  Tertia, Tertius(L), Terz(G), Terza(I), Tierces(F), Third interval(E)  ميانةي سـثيةم.
  Tertia modi(L), The third degree of a scale(E)  سـثيةم پلةي سـکثصثک.

  Ter unca(L), Demisemiquaver, Thirty-second note(E)  ي نؤتةي تةواو.32/1
  Terzadecima(I), Terzdecime(G), Interval of thirteenth(E)  انةي ســيانزةم.مي

  Terzina(I), Triplet(E)  نؤتةي ســثتايي.
 Terz nwén(Ar,Kr,Tr)  کوردة، لثذشـتةيةکي سـةربة دةسگاي تةرز نوثن واتة چةشـين نوث.

جاز لةسـةرپلةتؤين لة:ـ ذةگةزي کورد لةسةر پلةتؤين ذاســت، ذةگةزي حي سکثصي پثکهاتوو
  چوارگــا. 

  
  
  

  Tero suona(I), Difference tone(E)  تؤين جياواز.
  Testa, Testina(I), Tête de la note(F), Note head(E)  سـةر، تؤين سـةرةکي.

  Testo, Libretto(I), Text(E)  تثکسـت، ساية، دةقي نؤتة نووسـراو، مةتن.
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  Tetrachord(E), Tetrachorde(F)  نةکان لةچةمکثکي مؤزيکايية کة يؤنا تثتراکؤرد.
وةک ئامثرثکي ميللي هةميشة لة بةردةستدا وة Lyreسةردةمانثکي زؤر دثرينةوة بةهؤي ئامثري لريا

، ناوةکة بةماناي چوار ژث دثت، ئةويش دةگةذثتةوة بؤ ئامثري پةييان پثربدووة و کارييان پثکردووة
نزمترين و باآلترين دةنگي ژثيةکاين ئةم  يTuneة نةوايؤناين. وا باوةذبووة اليان ک يLyreلريا

. دوو ژثي 3:4داية ياخود بصثني بةذثژةيPerfect fourthچوارةمي تةواو يIntervalئامثرة لة ميانة
ناوةذاسيت بؤ چةند بةشثک لة ميانة کؤکدةکرثن بؤئةوةي چةند مؤزيکدةسگايةکي جياوازي لثوة 

  دميانةمؤزيکي يؤنانيدا هةية:ـ بسازثنرثت. سث ذةگةزي تثتراکؤرد لة
لةوةداية کة ميانةکاين يةکسانن بة  ، تايبةمتةندثيت ئةم تيتراکؤردةDiatonicدياتؤنيک .1

}. تايبةمتةندثيت 249Centsياخود کةمترن لة نيوةي هةموو ميانةي تثتراکؤردةکة{کة دةکاتة
 Wholeنثکي تةواو}لةوةي کة ببثتة تؤ200Centsميانةکةي تاذادةيةک بچووکترة{کة دةکاتة

toneدياتؤنيک تثتراکؤرد بةشــثوةيةکي کالسـيکانة .Classically  لة دوو ميانة و يةک
 پثکهاتووة. Semitoneنيوةتؤن

  
  

لةوةداية کة ميانةکاين لة نيوةي  ، تايبةمتةندثيت ئةم تيتراکؤردةChromaticکذؤماتيک .2
ي ميانة Four-fifthsةکانميانةکؤي تثتراکؤردةکة گةورةترن بةآلم وةک چوار پثنجةم

}. کذؤماتيک تثتراکؤرد بة شثوةيةکي 398Centsو  249Cents{لة نثوانگةورةترنني
} و دوو ميانةي بچووکي نيوةتؤن 300Centsکالسـيکانة لة ماينةر ســثيةم{کة دةکاتة نزيکةي

 .پثکهاتووةيةکسـان 
  
  

داية کة ميانةکاين لة لةوة تايبةمتةندثيت ئةم تيتراکؤردة ،Enharmonicئثنهارمؤنيک .3
گةورةتر  {واتةگةورةترنFour-fifthsميانةکؤي مثجةر تثتراکؤردي چوار پثنجةمـةکان

لة  Classically}، ئثنهارمؤنيک تثتراکؤرد بة شـــثوةيةکي کالســيکانة398Centsلة
 پثکهاتووة. Quarter tonesثک و دوو گچکة چارةکة تؤنDitoneدايتؤن

  
  

  تراکؤردة بةم شـثوةية:ـپاراوي ئةم سـث جؤر تث
  
  

  Tetrad, Four-note chord(E)  کؤردي چوار نؤتة.
  Tetratonon(Gr), Interval of four whole tones(E)  ميانةيةکي پثکهاتوو لة چوار تؤين تةواو.

  Theater(G), Theatre(E), Théêtre(F), Teatro(I)  شـانؤ، تياترؤ.
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  Thema(G), Theme(E), Tema(I), Thème(F)  ةتثما، ذشـتة، چةند نؤتةيةکي داذثژراوة ک
پثيشــيدةوترثت ميلؤدي، ئةم ميلؤديية دةبثتة بريؤکةيةک بؤ بناخة داناين مؤزيکارثکي هونةري کة 

ي تيادابثت، لة شـــيکردنةوةي Developmentو بةرةوپثشــچوون Repeatingذةپاتبوونةوة
  ةک لة سـؤناتا، کوارتثت، فيوگة....هتد.يشـي پثدةوترثت. وSubjectمؤزيکاصيدا زاراوةي بابةت

  Variation.  Theme and Variation(E)بذوانة/
  Thème de jazz(F), Melody(E)  ميلؤدي لة جازمؤزيکدا.

  Theme group(E)  وةک گروپة تثما، شـمارةيةک لة تثما کة لةسـةر يةک کليل و
  .Sonata-allegroللثگرؤئة-بن، وةک شـثوةي سؤناتا يةک لةناو بةشـي فؤرمثکداUnitيةکة

  Theorbo(E), Theorbe(G), Théorbe(F), Thiorbo(I)  تيؤربؤ، ئامثرژثدارثکي داهثنراوي
 و قانوون Luteز/ية لة هةگبةي باذؤکدا، شـثوةندازثکي تثکةصة لة ئامثري عوود1700نزيک سـاآلين

Psaltery-Kanun.  
  Theory(E), Théorie(F), Theorie(G)  دميانة، تيؤري.

  These(G), Thése(F), Thesis(E)  ز، لثتؤژنامة.تث
  Thiol(Gr), Violin(E)  کةمانچة.

  Third(E)  ميانةي سـثـيةم کة بريتية لة دوو هةنگاو لة دياتؤنيک ســکثصدا،
  .Eتؤين مي/ Cبؤ منوونة ميانةي تؤين دؤ/

  Third inversion(E)  ســثيةم هةصگثذانةوة ، بؤ منوونة هةصگثذانةوةي کؤردي حةوتةم بة بارثکدا
  .Inversion. بذوانة/Rootکة بکةوثتة نزمترين جثگةوة لة کؤردةکةدا کة ئةويش جثي ذةگة

  Sixth.  Thirteenth(E)سـيانزةم، ميانةيةکي پثکهاتوو لة ئؤکتاضثک و شـةشـةم
  Thirteenth chord(E)  سـيانزةيةم کؤرد،

  دامةزرابثت. Thirdsکة لةسةر ســثيةمةکان Seven-note chordکؤردي حةوت نؤتة
  Demisemiquaver.  Thirty-second note(E)بذوانة/

  Threni(G), Threnody(E)  نووکةخوانيي، سـؤخوانيي، ئاوازثکي خةمةنگثز بؤ الوانةوةي کةسثک.
  Figured bass.  Through bass(E)باســي بةردةوام، بذوانة/

  Thumb hole(E)  کوين پةجنةگةورةي دةست لة ئامثرة هةواييةکاندا.
  Thumb line(E)  هثصي پةجنة، لة جازمؤزيکدا زاراوةيةکة بؤ تينؤر، هثصثکة کة

    تيايدا پيانؤژةن پةجنةگةورةي چةپي بةکاردةهثنثت.
  Thump, Left-hand pizzicato(E)  کورتة پزيکاتؤ بة دةسـتةچةپ.

  Tibia(L)  ة لةتيبيا، جووتبلوثر، جووزةلة، ئامثرثکي زؤر کؤين سـةردةماين ذؤمانة کة پثکهاتوو
  اردةهثنرا.ةکاندا بةکو، لة سـرؤتةئاييين و بؤنة ميلليدوو لوولکي پثکةوةبةسـترا

  Tibia utricularis(L), Bagpipe(E)  مةشـکةناي.
  Tibicen(L), Flute player(E)  فلووتژةن.
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  Tie, Bind(E)  تةي، بةند، پثکةوةبةسـتين دوو نؤتةي هةمان پةردة ياخود
کة بة هثماي کةوانثک چ لة سـةرةوة بثت ياخود خوارةوة ئاماژةي  Successiveازياتر بةدواييةکد

  پثبدرثت بؤ درثژةپثدان لةسـةر ژةنيين ياخود بثژاين{وتين}.
  
  

  Tief(G), Deep, low, flat(E)  نزم، پان، قووص.
  Tiefer alt(G), Lower conteralto(E)  کؤنتةرئاصتؤي نزم.

  Teintos(S)  ةوة هاتووة کة کثشثکي خاوة.Tangosي تانگؤسسةمايةکي فالمانکؤيية لة سـةما
  Tierce(F), Third interval(E)  ميانةي سـثيةم.

  Major third.  Tierce majeure(F)بذوانة/
  Timbrer(F), Accented(E)  ئاکسـنت، هةنک.

  ,Timbro(I) Timbre, Tone-colour(E)  ذةنگي تؤن، زةنگ، زايةصةي دةنگ.
  ثک کة تؤين مرؤضثک ياخود ئامثرثک لةويتر جيابکاتةوة.دةنگ Qualityجؤرثيت

  Time(E), Temps(F), Tempo(I)  کة دةوترثت منوونة دةم، کات، زاراوة بةماناي ذةزم دثت، بؤ
. وةک Rhythm of a marchواتة لةسـةر ذةزمي مارش March timeلةسـةر کثشي مارش

  پثواندين کثشي دانراوةيةکي مؤزيکايي.کةدا دادةنرثت بؤ Staffهثمايةکيش لةالي چةپي هثآلسؤ
  دوو جؤري سةرةکيش لة ذةزم ياخود کيـش هةية:

  Compound time. کثشي تثهةصکثـشSimple time          . 2. کثشـي سـادة1
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  Timidezza(I), Timidity(E)  کةمذوويي، نةوثريي.
  Timido(I), Timid(E)  ترسـنؤک، کةمذوو، نةوثر.

  Timore(I), Fear(E)  ترس، بيم.
  Timorosamente(I), Fearfully(E)  ترسـنؤکي.
  Timoroso(I), Fearful(E)  ترسـنؤک.

  Timpani, Timballo(I), Timbale(F), Kettle-drum(E)  تيمپاين، ئامثرثکي ذةزمي/ية.
  Timpani coperti(I), Muffled drum(E)  تيمپاين کپکراو.

  Timpanist, Player of timpani(E), Timpanista(I)  تيمپانيژةن.
  Timpano pedale(I), Pedal timpano(E)  پايدةري تيمپاين.

  Guitarrillo.  Timple(E)گچکة گيتاري دوانزة ژث، پثيشـيدةوترثت
  Concertina.  Tina(E)کورتکراوةي کؤنسـثرتينا
  Tinnitus(E), Acouphène(F)  تةنني، زرنگانةوةي گوث.

  Tinter(F), Tinkle, Ring(E)  زةنگلثبدات.
  Tinnnabolo(I), Tintinnabulum(L), Small bell(E)  زةنگؤصة، گچکة زةنگ.

  Tintinnamento(I), Tinkling(E)  زةنگلثدان.
  Tinto(I), Colour, Expression(E)  ذةنگ، گوزارة دةربذين.

  Tipo(I), Type, Style(E)  چةشن، تايپ.
  Tirando, Tirare, Tirato(I), Tiré(F)  کةمانچةدا. پياهثناين کةوان بةرةوخوار بةسـةر

Down-bow on the Violin(E)  
  Mordent،  Tiret(F)بذوانة/

  Titelblatt(I), Title page(E)  سـةرناوي الپةذة.
  Titre(F), Title(E)  سـةرناو.

  Tivra swara(Hn), Sharped note(E)  تيضرا سوارا، نؤتةي پلةتيژ لة مؤزيکي هيندي/دا.
  Toccante(I), Touching(E)  اس، بةرکةوتن.پةذم
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  Toccato(I), Tokkata(G), Touquet(F)  ي ئيتالياييةوة هاتووة کةToccareتؤکاتؤ، لة تؤکارث
دثت، مةبةست لة پارچة مؤزيکثکة بؤ کيبؤرد کة واآلکارييةکي To touchبةماناي بةريدةکةوثت

دادةنرثت. چوارةم{نزمترين}بةشي Fugueفيوگة Preludeهونةري تيابکرثت، زياتر بؤ بةرايي
  دةستةي تذؤمپثتــژةنان.

  Toccatina, Toccatino(I)  تؤکاتينا، گچکة تؤکاتؤ.
  Toscin(I), An alarm bell(E)  الرم{زةنگ}ي بثداريي.

  Todesgesang(G), Drige(E)  چةمةريي، ئاوازي خةمگني بؤ مردووان.
  Todtenmarsch(G), Dead march(E)  مارشي مردووان.

  Togliere il pedale sinistro(I)  پثي چةپ هةصگرتن لة پايدةر{وةک لة پيانؤدا}.
  Togliere la sordina(I), Mute off(E)  البردين پثکپة.

  Tombeau(F), Elegy(E)  پارچةمؤزيکثکي خةمناک بؤ يادي کةسـثک بنووسـرثت.
  Tom-Tom, Tam-Tam(E)  تؤم ـ تؤم، ئامثرثکي تةپص/يية لة ئؤکثستراي

  ؤدثرندا دةبينرثت، دةنگثکي تيژي هةية.م
  Tonality(E), Tonalità(I), Tonalität(G), Tonalité(F)  نووســينة ســيسـتةمثکي تؤناصيتيي،

، Interval، ميانةکانHarmony، هارمؤنـيMelodyکة پةيوةندي نثوان تومخة تؤنةکاين:ـ ميلؤدي
، Modulation، مؤديولثنةکانCadence، کادةنســةکانScale، سـکثصةکانChordکؤردةکان

بةيةکةوة  Weaveسـکثصي کرؤماتيکةکان هةموو پثکةوة بة شـثوةيةکي هةنداز و تةنراو
 دةئاوثزثنثت.

  Tonal(E)  تؤناص، سـازاص، مؤزيکثکة کة زياتر لةسـةر بناخةي تؤناصيتثتة
 Twelve-toneدامةزرابثت نةوةک لةسـةر دوانزة تؤن Modesمثجةر و ماينةرةکان و دةسگاکان

  تر. Atonalياخود هةر سـيسـتةمة مؤزيکثکي ئاتؤناصي
  Tonal centre(E)  سازاص سةنتةر، تؤناص سـثنتةر، اليةنثکي پراکتيکة بؤ

و مؤزيکگةران کة تثيدا شـرؤضة و مناياين هةندثک لة چةمکةکاين کليل  Copmoserمؤزيکدانةران
  نسـةکان و مؤديولثن دةگرثتةوة.لة تؤناصيتيدا دةکات کة کؤردةکان، ســکثصةکان، کادة

 Tonal harmonic scales(E) ســکثصةکاين تؤناص هارمؤنيک
  بةگشيت بريتني لة هةشت سـکثصي تؤناص هارمؤنيکي ســث بةش، ئةويـش ئةمانةن:ـ

 کة ئةمانة دةگرثتةوة:ـ Diatonic scalesســکثصة دياتؤنيکةکان .1
.a ســکثصي مثجةرMajor scale.  
.b ليةندةسـگاي ئايؤAeolian modeيان سکثصي سروشت ماينةر.Natural minor scale.  
.c ســکثصي هارمؤنيک ماينةرHarmonic nimor scale.  
.d ســکثصي هارمؤنيک مثجةرHarmonic major scale.  
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 کة ئةمانة دةگرثتةوة:ـMelodic scalesســکثصة ميلؤدييةکان .2
.a {هةصبةزيو}سکثصي ميلؤديک ماينةري هةصکةوتAscending melodic minor sclae .  
.b {دابةزيو}سـکثصي ميلؤديک مثجةري داکةوتDescending melodic major scale  .  

 .Double harmonic scalesسـکثصة دةبص هارمؤنييةکان .3
 .a سـکثصي دةبص هارمؤين ماينةرDouble harmonic minor scale .  
.b ســکثصي دةبص هارمؤين مثجةرDouble harmonic major major scale  .  

  Sequence.  Tonal sequence(E)بذوانة/
  Relative keys.  Tonalità relativa(I), Tinalité relative(F)بذوانة/

  Tone, Note(E)  تؤن، نؤتة.
  Ton entier(F), Whole tone, Interval of major second(E)  تؤين تةواو،

  ميانةي مثجةر دووةم.
  Tonfall(G), Cadence, Inflection(E)  کخستنةوةي پةردة ياخود نؤتة.گؤذين ياخود ذث کادةنس،

  Tonführung(G), Melodic and harmonic progression(E)  پثشبةري هارمؤنيي و ميلؤديي.
  Ton générateur(F), Root of chord(E)  ذةگةتؤين کؤرد.

  Tongue, Reed(E)  پيک، زمانة.
  Tonic, The key centre(E), Tonica(I), Tonika(G), Tonique(F)  پايةتؤن،

  يةکةم پلةي مثجةر و ماينةر لة سـکثصدا، کليلي ناوةند.
  Tonic chord(E)  کليلثک يTonicپايةکؤردي پايةتؤن. کؤردثک لةسـةر 

  ياخود سـکثصثک دامبةزرثت.
  Tonic dominant axis(E)  پؤتاين پايةـ زاص، پةيوةندييةکي تؤناصيتيية کة بة کؤردةکاين

  بةشثک بن لة پثنجةم تةواو. Rootدياريبکرثت و ذةگةکانيان Dominantو زاص Tonicةپاي
  Tonic eleventh chord(E)  يانزةيةم کؤردي پايةتؤن ، کؤردي شـةش نؤتةي
  سـيانيي هةصچنراو لةسـةر يةکةم پلةي سـکثصثک.

  Submdiant.  Tonic function(E)پايةمنا، کؤردثک کة بشـثت لةبري پاية، بؤ منوونة ژثرناوةند
  Tonic major/Tonic minor(E)  مثجةر پايةتؤن/ماينةر پايةتؤن، ناولثناين دوو کليلي

و دؤـ ماينةر  Tonic majorهةمان پايةتؤين هةبثت، بؤ منوونة دؤـ مثجةر پثيدةوترثت هاوتةريب کة
  . Tonic minorپثيدةوترثت

  Tonic seventh chord(E)  چنراوپايةتؤن ، کؤردي چوار نؤتةي سـيانيي هةص کؤردي حةوتةم
  لةســةر يةکةم پلةي سـکثصثک.

  Tonic Sol-fa(E)  فثربوونثکي تةکنيکيية لة مؤزيکدا کة لةسةر ســيسـتةمي
 خوثندنةوةي ســؤلفثج دانراوة.

  Tonic traid(E)  پايةتؤين سـيانيي، سـيانييةک لةسةر يةکةم پلةي سـکثصثک دامةزرابثت.
  Tonleiterstufe, Tonstufe(G), Scale degree(E)  پلةي سـکثص.
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  Tonlos(G), Tonless(E)  تؤنـسز، بثـتؤن.
  Ton majuer(F), Major key(E)  کليلي مثجةر.
  Ton mineur(F), Minor key(E)  کليلي ماينةر.

  Ton naturale(F)  تؤين سـروشـت، کليلي بث هثماي دثز و بيمؤص وةک دؤ ـ مثجةر و دؤ ـ ماينةر.
  Tono intero(I), Tonus(L), Whole-tone, Major second interval(E)  تؤين تةواو،

  ميانةي مثجةر دووةم.
  Tonometer(E)  ئةصماين يؤهان هثنريک شـيبلةر ئامثرثکي داهثنراوة لةاليةن فيزيکزاينتؤنـپثو، 

J.H.Scheibler(1777-1837) پثواين فريکوثنسييةکانيان بؤ پثواين پةردة مؤزيکييةکان ئةويش بة.  
  Cadence.  Tonchluss(G), Cadence(E)بذوانة/
  Key-note.  Tonschlüssel(G), Key-note(E)بذوانة/

  Top, The point(E)  ، لثدان لة سةرةتاوة.داMeasureتؤپ، يةکةم لثدان لة يةکةم مازؤر
  Middle-C.  Top-C(E)، دوو ئؤکتاض سـةروو دؤ ناوةذاست/Cتؤپ/

  Neuma.  Toeculus(L)بذوانة/
  Neuma.  Toeculus respinus(L)/بذوانة

  Tornare(I), To return(E)  بگةذثتةوة.
  Tornado(I), Returning(E)  گةذانةوة.

  Tornado al primo tempo(I), Return to the orignal tempo(E)  گةذانةوة بؤ يةکةم تثمپؤ.
  Tornado al tempo(I), Return to the former tempo(E) گةذانةوة بؤ تثمپؤي پثشتر.

  Tossire(I), To cough(E)  پاصدةنثت، دةنگث کؤکة.
  Tostamente, Tosrissimamente(I), Rapidly(E)  خثرايي.

  Tostissimo(I), Very rapid(E)  زؤر خثرا.
  Tosto(I), Rapid, At once(E)  خثرا، دةسـوبرد.

  Touches(F), Fret, Keys of a Keyboard instrument(E)  دةسـکي ئامثري کةمانچة، عوود،
  گيتار، ماندؤلني، سـاز، تار و تةموورة و....مانةنديان.

  Toujours(F), Always(E)  هةميشـة.
  Tout, Toute, Tous, Toutes(F), All(E)  هةموو.

  Tout à coup(F), Suddenly(E)  ذ.پوکتو
  Neuma.  Tractulus(L)بذوانة/

  Tractus(L), Small line, Pause sign, Tail(E)  گچکة هثص، هثماي وچان، کلک.
  Traditional music(E)  مؤزيکي کةلةپووريي{ميللي}.

  ئةو جؤرة مؤزيکانة دةگرثتةوة کة لة نثو ئاپؤرةي ميللةتــدا زؤر باوة.
  Tradotto(I), Translated, Arranged, Transposed(E)  وةرگثذاو، ذثکخراو، ذاگوازراو.

  Traducteur(F), Translator(E)  وةرگثذ.
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  Traduzione(I),Trauction(F), Translation, Arrangement, Transposition(E)  وةرگثذان.
  Trafelato(I), Breathless(E)  بث هةناسـة.

  Tragédie(F), Tragedy(E)  تراژيديي.
  Portato.  Tragender töne(G), Sluring of notes(E)بذوانة/

  Trait(F), A succession of quick notes(E)  زجنرية نؤتةي خثراي يةکلةدواييةک.
  Trait d´harmonie(F), A succession of chords(E)  زجنريةيةک لة کؤرد.

  Traktur(G), Action(E)  ئةکشن، کارجثبةجثکردن.
  Tranquillezza(I), Tranquillity(E)  هثوريي و ئاراميي.

  Tranquillamente(I), Tranquilly(E)  بة هثوري و ئارامي.
  Tranquillo(I), Calm, Tranquil(E)  هثور، ئارام.

  Transcription, Rearrengement music for instrumnets(E)  ذثخستنةوةي
 نؤتةنامةکان بؤ مؤزيک ئامثرةکان، واتة نؤتاندنةوةي ئاوازثک کة بسازثت بؤ ئامثرثکيـتر.

  Transducer(E), Transducteur(F)  ئامذازي وزةگؤذ.
  Transformer(E), Transformateur(F)  وزة ذاهثز، وزةپثکهثن.

  Transitio(L), Modulation into another key(E)  ترازاو، ترانسيتيؤ، ترازان بؤ کليلثکي تر.
  Transitus(L), Transition(E)  ترازان، گواسـنت، گواسـتنةوةي پلةتؤنثک بؤ پلةتؤنثکي

  .بةرزتر بة ئةندازةي ئؤکتاضثک
  Non-harmonic notes.  Transitus regularis(L), Passing note(E)بذوانة/
  Non- harmonic notes.  Transitus irregularis(L), Changing note(E)بذوانة/

  Transpose, To move(E)  ترانسپؤزة، ژةنيين پارچة مؤزيکثک لة چةند کليلثکي جياواردا ياخود
  ژةنيين ئؤکتاضثک ياخود زياتر بةرزتر ياخود نزمتر لةوةي کة نووسراوة.

 Transposed Pentatonic scale(E)  اتؤنيکي ترانســپؤزة.ســکثصي پثنت
  
  
  
 

  ,Transpozione(I) Transposition(E)  ترانسـپؤزثن، گواسـتنةوة، نووسينةوةي نؤتةکان کة
  بگوجنثت لةگةص پةردةي سـترانبثژ و ئامثران. دوو جؤريش لة گواسـتنةوة هةية.

 ميلؤدييةکة هةر لة بازنة ئؤکتاضي، تثيدا Simple transpositionترانسپؤزةي ســآدة .1
 بةرزتر ياخود نزمتردا دةمثنثتةوة 

 بةبث ئةوةي هيچ گؤذانثکيتري 
  ةردا بثت.ـبةس
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. تثيدا ميلؤدييةکة کليلي لة Transposition into another keyترانسپؤزةي تثهةصکثش .2
ر کليلي چةند بارثکدا بة گوثرةي پثويست دةگؤذثت. لةم دوو منوونةي خوارةوةدا لةســة

 بةدوايةکدان.  F-minorو فاـ ماينةر G-minorســــؤص ـ ماينةر
لة ســؤص ماينةر و فاـ Sharpened 7thگةر سـةرجنبدةين لة يةکةم باذدا...دثزي حةوتةم

 . E-naturalدثز دةبنة دثزـ حةوتةم لة فاـ ماينةر و مي ـ سـروشـت
دةبنة  C-sharpـ ماينةر و دؤـ دثز لة ســؤصSharpened 4thلة دووةم باذدا...دثزي چوارةم

  . B-naturalدثزـ چوارةم لة فاـ ماينةر و سـي ـ سروشت
  
  

  -ئةمانةي خوارةوةيش چةند منوونةيةکيـترن بؤ ئةم جؤرة کليل گؤذينة:
1.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.  
 
  
  
  

  Transverse flute, Cross flute(E)  فلوويت ئاسؤيي، فلوويت بةاليي.
  د جؤرثکة لةوانةيش:ـفلوويت مؤدثرن چةن

و يةک ئؤکتاض باآلتر لة فلوويت D...لةسةر کليلي ذث/Piccolo fluteفلووت پيککؤلؤ .1
  ئاسايي.
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چوارةم تؤن باآلتر لة کؤنسثرت ، F...لةسـةر کليلي فا/Sopprano fluteسـؤپرانؤ فلووت .2
 فلووت.

 .Middle-C...لةسـةر  کليلي دؤ/ي ناوذاستConcert fluteکؤنسـثرت فلووت .3
 چوارةم تؤن نزمتر لة دؤ/ي ناوةذاست.، Fفا/ ...لةسـةر کليليAlto fluteاصتؤ فلووتئ .4
 ...لةسـةر کليلي دؤ، يةک ئؤکتاض نزمتر لة کؤنسثرت فلووت.Bass fluteباس فلووت .5
...لةسـةر کليلي سـؤص، Contrabass(Octabass, Subbass)fluteکؤنتراباس فلووت .6

 نزمتر لة ئاصتؤ فلووت. حةوتةم، چوارةم تؤن ياخود ئؤکتاضثک 
...لةسـةر کليلي دؤ، Double contrabass(Subcontrabass)fluteدةبص کؤنتراباس فلووت .7

 دوو ئؤکتاض نزمتر لة کؤنسثرت فلووت.
...لةسـةر کليلي دؤ، چوار ئؤکتاض نزمتر لة کؤنسـثرت Hyperbass fluteهايپةرباس فلووت .8

 فلووت.
  Trasalendo(I), Startled(E)  بة ســام، ترس.

  Rallentando.  Trascinando(I), Dragging(E), Schleppend(G)بذوانة/
  Retenant.  Trattenendo(I), Zurückhaltend(G)بذوانة/
  Retenant.  Trattenuto(I), Sustained(E), Retenu(F)بذوانة/
  Legato.  Tratto(I), Traîné(F), Dragged(E), Geschleppt(G)بذوانة/

  Tratto non(I), Do not drag(E)  بث کشان.
  Trauer(G), Sorrow(E)  خمابن.

  Trauermarsch(G), Funeral march(E)  مارشي چةمةري، مارشـي شـيين مردووان.
  Trauermusik(G), Funeral music(E)  مؤزيکي چةمةري، مؤزيک شـيين مردووان.

  Traum(G), Dream(E)  خةون.
  Träumerei(G), Dream-picture(E)  خةو و ئةندثشة.

  Treble(E)  زيل، بةرزترين بةش لة کؤذاصچذيي ياخود لة دةستةيةک ئامثران.
  Middle-C.  Treble-C(E)تريبص دؤ، نؤتةيةک يةک ئؤکتاض باآلتر لة دؤ ناوةذاست/

  G-clefs.  Treble clef(E)تريبص کليل پثيشيدةوترثت کليلةکاين ســؤص
  Treble recorder(E)  ةزميةکانة کةتريبص ذيکؤردةر، مةبةست لة دةسـتةيةک لة ئامثرة ذ

  ژثر تؤين دؤي ناوةذاستداية و فراواين دةنگةکاين لة دوو ئؤکتاض و نيوداية. يFنؤتةيان لة تؤين فا/
  .Alto recorderپثيشيدةوترثت ئاصتؤ ذيکؤردةر

  Treble viol(E)  تريبص ضيؤال، گچکةضيؤال، بچووکترين قةوارةي ضيؤال.
  Tre corde(I), Three strings(E)  سـث ژث.

  Tredecim(L), Tredici(I), Trente(F), Thirteen(E)  .30سـيي/
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  Tremolo(E,I), Tremulant(G), Tremolante, Tremando, Tremante(I)  ترميؤلؤ،
  خثرا لةراندنةوةي ئامثرة ژثدارةکان بؤ سةرةوة و خوارةوة 
  چ لثداين کةوان لة ئامثري کةمانچة و  چ بة ذيشة لة ئامثري 

  بةکاردثت. سيانييدا ساز و عوود/دا بؤ لةسةر يةک تؤن ياخود دوو تؤين کؤردثک، بةزؤري لة ميانةي
  Tremendo(I), Frightening(E)  ترسـاندن.

  Tremolo legato(E)  دوو نؤتةي لةبري ترميؤلؤ لثگاتؤ، خثرا ذةپاتبوونةوةي
Alternating notes لةژثر تاکة سلؤرثکداSingle slurاينةر سياين، وةک لة مMinor third ييةکي

. ئةگةر سـلؤر تيايدا نةبوو ئةوا پثيدةوترثت ترميؤلؤي Repeated groupsبذوانة/ جيادا.
  .Tremolo non legatoنالثگاتؤ

  Inversion.  Triad(E), Accord de trois sons, accord parfait(F)کؤردي سـيانيي، بذوانة/
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةن لةوانةيش:ـهةندثک کؤرديـتر ه
  
 

  Triangle(E), Triangel(G), Triangolo(I)  سـثگؤنة، ئامثرثکي مادةنيي ذةزميية.
    .  Tribach(Gr)کة بريتيةلة Syllableسـث کورتة نؤتة لة ســيالب

  Trichord(E)  سـثکؤردة، ســثتارة، مةبةست لةو ئامثرةژثدارانةية کة سث ژث/يان لةسةر
  تار، لريا.... .بةستراوة وةک ئامثري سـث
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  Tricinium(L), Compisition in three parts(E)  تريسينيةم، زاراوةيةکي سـاآلين سـةتةي
 Cantusشــانزةمة کة گوزارة لة ئاوازثکي ســث بةشــي دةکات و ســروودي کانتؤس فريمؤس

fermus.هةوثين هةر ســث بةشــةکةية  
  Trill, Shaking(E), Triller(G), Trillo(I)  قريوة، تريللة، شـةکاندنةوة،

  .....~~~~تريليلي، تليليلي
  يية کة خؤشي زيات دةدات بةو ئاوازة.Ornamentچةشنة مؤزيکثکي ئؤرنامثنت

  
  
  

  Trillando(I), Shaking(E)  . وه کانه شه تريالندؤ، تريلالندن،
  Trilogy(E), Trilogie(F,G)  ييزجنرية کارثکي دراماتيکي هونةر

  ... .Oratoriosتبثت وةک لة ئؤپثرا، ئؤراتؤريالة سـث بةش پثکها
  Trimestrale(I), Trimestriel(F), Trimestris(L), Quarterly(E)  چواريي.

  Trio(E)  کة پثکهاتووة دةکات ىيتريؤ، سـيانيي، لة جاز مؤزيکدا گوزارة لة باندثکي سـث ئامثر
بؤ سث ژةنيار ئامادةکرابثت. . پارچة مؤزيکثک کة Drumsو تةپصةکان Bass، باسPianoلة پيانؤ
  .Scherzبذوانة/

  Triolet, Triolit(F), Triole(G), Triplet(E)  تريؤلثت، ســثپلة، کورتة تريؤ،
  شـثوةيةک لة هةصبةست.

  Trio sonata(E)  هاويارييةکي تريؤ ســؤناتا، چةشـنة مؤزيکثکي هةيوان بؤ دوو ئامثر و
مدا باو بوو، دوو شثوةيش 18م و 17آلين سةتةکاينکة لة سا Continuo accompanimentبةردةوام

  .Sonata da chiesaو ئةويتريان بةناوي Sonata da cameraهةبوو کة يةکثکيان بةناوي
  Tripelconcert(G), A concert for three soloisters(E)  کؤنسثريت ســيانيي{بؤ سث ژةنيار}.
  Tripelfuge(G). A fugue with three subjects(E)  فيوگة/يةکي پثکهاتوو لة سـث بابةت.

  Triple concerto(E)  کؤنسثريت سـيانيي، کؤنسثرتؤيةک بؤ سث ئامثر بة هاوياري ئؤکثسترا.
  Triple-croche(F), Thirty-second note(E)  ســثپلة کذؤش،

  ,Time.  Tripeltakt(G) Triple time(E)کثشي سـث ذةزميي، بذوانة/
  Trisemitonium(L), Minor third(E)  ماينةر سـثيةم.

  Tristamente(I), Sadly(E)  خةمگينيي.
  Tristan chord(E)  تريسـتان کؤرد، کؤردثکي ئاوثزاوة لة

کة  Perfect fifthو پثنجةمي تةواو Major third، مثجةر سـثيةمAugmented fourthزثدة چوارةم
  . #F, B, D#, Gلةسةر ئةم نؤتانة دامةزراوة: 

  Triste(I), Tristo(I), Sad(E)  خةمناک.
  Tristeszza(I), Tristesse(F), Sadness(E)  خةمگني.
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  Triton(F,I), Tritone(E), Tritonus(G,L)  ســثتؤن، ترثتؤن، ئؤکتاض دةکاتة دوو بةشي
   دةردةکةوثت.Dominant 7thوزاص حةوتةم Diminishedيةکسانةوة و بة کؤردي گةســتوو

  دوو جؤري سـةرةکيش هةية:ـ
 وةک لة نثوان تؤين  Augemented fourthمزثدةي چوارة .1

  دا.#Fتؤين/فاـ دثز و C دؤ/
  دا.Gbو تؤين سـؤص ـ بيمؤص/ Cوةک لة نثوان دؤ/ Diminished fifthگةسـتووي پثنجةم .2

  Tritt(G), Step, Treat, Pedal(E)  تريت، پلة، هةنگاو، پثداص.
  Tritus(L)  هةشت بؤChant repertoryســيسـتةمي دابةشـبووين هةمبانةي ئاوازةکان

  .Modeدةسگاي کصثسةيي کة مثژووي دةگةذثتةوة بؤ سـةتةکاين ناوةذاست. بذوانة/
  Quadrivium.  Trivium(L)بذوانة/

  Trochee(L), Trochaus(Gr), Trochaique(F)  ترؤشث، کثشثکي مؤزيکايي و
  }.  يية کة يةکثکيان درثژ و ئةيتريان کورت{Syllableهؤنراوةيي دوو سـيآلب

  Trois(F), Three(E)  ــث.س
  Trois cordes(F), Three strings(E)  ســث ژث.

  Troisième(F), Third(E)  ســثيةم.
  Trosième corps(F), Lower joint(E)  پةيوةستةي خوارتر.

  Troisième mode(F), Natural minor scale(E)  ماينةر سکثصي سروشيت.
  Bass trumpet(E), Tromba bassa(I)  باس تذومپثت.
  Jazz trumpet(E), Tromba da jazz(I)  جاز تذومپثت.

  Tromba spezzata(I)  ناوي کؤين ئامثري باس تذؤمبؤن.
  Trombetta, Trombettino(I), Small trumpet(E)  گچکة تذومپثت.

  Trombettatore, Trombettiere(I), Trumpeter(E)  تذومپثتـژةن، بووقژةن، بووقلثدةر.
  Trombone(E)  واتةTrombeيةکي لثکدراوي ئيتاليايية کة پثکهاتووة لةئامثري تذؤمبؤن، وشة

. کؤي وشـةکة گةورةتذومپثت دةگةيةنثت کة Bigواتة گةورة Oneتذومپثت و پاشـگريـش بة 
  مةودايةکي فراوانتري هةية لة تذومپثيت ئاسـايي.

  دةستةي ئامثري تذؤمبؤين مؤدثرن ئامانةن:ـ
 .Valveبث دةمةوانة يPiccolo tromboneپيککؤلؤ تذؤمبؤن .1
ئؤکتاضثک -Bb Pitchي بث دةمةوانة لة پةردةي/Soprano tromboneسؤپرانؤ تذؤمبؤن .2

  ؤمبؤن.باآلتر لة تينؤر تذ
چوارةم  Ebي بث دةمةوانة لة پةردةي/Alto trombone(Trombonino)ئاصتؤ تذؤمبؤن .3

 باآلتر لة تينؤر ترؤمبؤن.Perfect fourthتةواو
 .Bbي بث دةماوانة لة پةردةي/Tenor tromboneتينؤر تذؤمبؤن .4
 ي بث دةمةوانة. Bass tromboneباس تذؤمبؤن .5
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 .Bb/Fباس تذؤمبؤين يةک دةمةوانة لة پةردةي .6
 .Pitched in Bb/F/Gb باس تذؤمبؤين دوو دةمةوانة لة پةردةي .7
ي چةند Contrabass trombone(Double-bass trombone)کؤنتراباس تذؤمبؤن .8

  وةهةروةها...... .. Pitch in F/Eb/D, BBb ا لة پةردةيدةمةوانةيةکي جياجي
  Trombone mute(E)  پثکپةي تذؤمبؤن.

  Trombonist, Trombone player(E), Tromboniste(F)  تذؤمبؤنــژةن.
  Trommel(G), Drum(E)  تةپص.

  Trommelbass(G), Bass drum(E)  باس تةپص.
  Trommelfell(G), Skin drum(E)  پثسـيت تةپص.

  Trommelschlägel(G), Drum stick(E)  لثدان. ي تةپصدار
  Tromp(F), Hunting horn(E)  تذؤمپ، بووقي ذاو.

  Trompa Trump, Jew´s harp(E)  تذؤمپا تذومپ.
  Trompette bouchée(F), Muted trumpet(E)  کپيوة تذومپثت{تذومپثيت کپثنراو}.

  Trop(F), Too much(E)  زؤر زؤر.
  Tropa(E)  قةوارة لة هةمان جؤر.کؤمةصة ئامثرثکي فرة 

  Troparion(E)  کورتة سروودي ئؤرتؤدؤکسي تاک بذگة.
  Trou(F), Finger-hole(E)  کونة پةجنة{لة ئامثرة هةواييةکاندا}.

  Troubadour(E), Trouvères(F), Trouvatori(I), Minnesinger(G)  شـايةر، شــاييـگثذ.
وة هاتووة Tarabيسـپانيکراوة کة لة ذيشةوشةي تةرةبترؤبادؤر......گواية وشـةيةکي عارةيب بة ئ

ي ئيسپانياييشي adorدةکات. پاشگري دؤر گوزارة لة خؤشي دةذبذين بة دةنگ ياخود بة ئاواز
زواين ئيسپانيايي} واتة خؤشيـگثذ. کؤي وشةکة ماناي  بة{Trovadoreترؤبادؤرخراوةتةسةر بؤتة 

يانة بة ســتران و ئاوازي خؤي شــايي بگثذثت. شايةر دةگةيةنثت، بةو کةسة دةوترثت سـةرپث
پثدةچثت ئةم وشةية وةک زاراوةيةکي مؤزيک بة هاتين هونةرمةند زؤرياب بؤ هةرمثي ئةندةلس 
کةوتبثتة سةر زاري ئةو هةرمثة و ئيتر زوانگؤرکثي ئيسـپانيايي تياکرابثت تا بةو وشةية گريسـابثتةوة 

خؤنواندن لة پثسيت  Acrobaticة...لة زؤر کةذنةضاص و پاصةوانبازيکة تا ئثستا ماوةتةوة. ئةو شـايةران
گيانلةبةراندا و بةرگــپؤشيي ذةنگاوذةنگي هةمةجؤرة و چةندين چاالکيــتري ســةجنذاکثشيان بة 

  خةصک پيشاند دةدا.
  Trugschluss(G), Deceptive(Interrupted, false, Evaded)Cadence(E)  فريوة کادةنس،

  Trumpet(E), Tromba(I), Trompette(F)  پثت.ئامثري تذوم
پ.ز لة وآليت ميسـر کة کايت خؤي لة 1500دثرينترين مثژووي ئةم ئامثرة دةگةذثتةوة بؤ نزيکةي

دروستدکرا. لة Bambooو زيو و داري بامبوو Ivoryو شاخي گيانلةبةر Cane، قاميشBoneئثسک
. Bugleو بووق Nafirوةرميانةيشدا بة نةفريدةناسرا و لة وآلتاين خاHornئاوروپايش لةناوي هؤذن
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لةسـةر ئةمانة برياز و خاسکاري و جوانکاري تياکرا تا گةيشتة ئةو ئاستةي کة ئثستا بة چةندين جؤر 
  لة پةردة و قةوارةي لة باند و ئؤرکثستراکاندا ذؤصثکي زوآلص و کاريگةر دةگثذثت.

  :ـلةو تذومپثتة ســةرةکيانةي کة ئثستا هةن بريتني لة
 .G/Fلة پةردةي Valveدةمةوانةچوار  يPiccolo trumpetپيککؤلؤ تذومپثت .1
 .Bb/Aپيککؤلؤ تذومپثيت چوار دةمةوانة لة پةردةي .2
 . Dلة پةردةي Soprano trumpetسـؤپرانؤ تذومپثت .3
 ، سـتاندةري ئؤرکثسترا.Cسـؤپرانؤ تذومپثت لة پةردةي .4
 ؤزيکييةکان.، سـتاندةري باندة مBbسـؤپرانؤ تذومپثت لة پةردةي .5
 .F, F, Ebلة پةردةکاين Contralto trumpetسـث جؤر لة ئاصتؤ ياخود کؤنتراصتؤ تذومپثت .6
 .Eb/Dئاصتؤ ياخود کؤنتراصتؤ تذومپثيت چوار دةمةوانة لة پةردةي .7
 .Bbئؤکتاضثک نزمتر لة سؤپرانؤ تذومپثت ،Bbلة پةردةي Bass trumpetباس تذومپثت .8
 دة نزمتر لة باس تذومپثت.، چوار پةرFکؤنتراباس لة پةردةي .9

 . Bb, Ebلة پةردةکاين Cornetدوو کؤذنثت .10
  .Bbلة هةمان پةردةي سـؤپرانؤ تذومپثيت Flugelhornفلووگل هؤذن .11

  Trumpeter, Trumpetist(E)  تذومپثتــژةن.
  Trumpet crook(E), Ton de trumpette(F)  تذومپثيت پثچةک.
  Trumpet mute(E)  پثکپةي تذومپثت.

  Trusses, Piano legs(E)   پيانؤ.القةکاين
  Dulcimer.  Tsymbaly(E)بذوانة/

  Tuba(E, F, G, I)  تووبا، براس ئامثرثکي هةوايية.
  سـث جؤر تووبا هةية:ـ

  .Bbلة پةردةي Tenor tubaتينؤر تووبا .1
 .F  ،Ebلة پةردةي Bass tubaباس تووبا .2
  Double-bas saxhornياخود دةبص باس ساکسهؤذن Contrabass tubaکؤنتراباس تووبا .3

  .C  ،Bbلة پةردةي
  Tuba mute(E)  پثکپةي تووبا.

  Tubetto(I), Tube(E)  لوولة.
  Tubicen(L), Tuba player(E)  تووباژةن.

  Tumultuoso(I), Tumultuous(E)  توند، هاژةوهوژ.
  Tune, Air, Melody, Song has word(E)  هةوا، نةوا، ميلؤدي.

  Tune deafness, Tone deafness(E)  تؤين بثدةنگ.
  Tuning(E)  کؤک ياخود سـازکردين دةنگ بةشثوةيةکي پاک.

  U.  Tuning fork, Tonometer(E)چةتاصة کؤک، تؤنــپثو، دياپازؤين شـثوة 



ASSAD KARADAGHI -474- MUSIC DICTIONARY 
 

  Tuning hammer, Tuning key(E), Accordoir(F)  کليلي کؤککردين ژثيةکاين پيانؤ،
  هارپسيکؤرد، کالضيکؤرد و ســةنتوور... .

  Tuning wire(E)  ر} کؤککردن.سـيم{واية
  Tuoni ecclsiatici(I), The church modes(E)  دةسگا کلثسةييةکان.

  Tuoni transportati(I), Transposed modes(E)  دةسگا ترانسپؤزةکان.
  Tuono(I), Thunder(E)  گرمة.

  Turbato(I), Disturbed(E)  بثزاربوو.
  Turn(E), Gruope(F), Gruppetto(I), Dopelschlang(G)  تةکنيکثکي ئؤرنامثنتييةکؤآلپ، 

  بة هثماي          لةسةرووي نؤتةکة ئاماژةية 
  بؤ درثژبوونةوة.

  
  
  
  
  
  
  

  Turnaround, Cadence(E)  خؤگةذانةوة، پثچکردنةوة، هةمان ماناي کادةنس دةگرثتةوة
  بةآلم لة مؤزيکي جاز/دا بةم زاراوةية گوزارةدةکرثت.

  
  
 
  
  

  Tutta, Tutte, Tutti, Totto(I), All(E)  هةموو.
 Tutak(Kr)  توتاک، بلوثري گصني{لة گص دروستکراو}.

  Tutta la Forza(I), All the power(E)  هةموو هثز.
  Tutte le corde(I), All the srings(E)  هةموو ژثيةکان.

  Tuyau(F), Pipe(E)  بؤري، لوولة.
  Tuyau à Anche(F), Reed pipe(E)  زمانةي لوولک.

  Tuyau d´orgue(F), Orgn pipe(E)  ئؤرگن.لوولةي 
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 Twahym(Kr), Well done(E)  زاراوةيةکة گوزارة لة ئافةرين بؤ خؤشخوانثک تواهيم،
بةييت حةيران ببثژثت. لةدواي هةر بذگةيةک کةسثک لة گوثگران خرؤش بيگرثت ئةم وشةيةي  کة

  ئةو حةيرانة خؤشةي دةيثژيت.تؤي هةم واتة هةر مبثنيت بؤ  ـ:بة زاردا دثت وةک بيةوثت بصثت
  Twelfth(E)  ميانةي دوانزةم کة دةکاتة ئؤکتاضثک و پثنجةم.

  Twelve note(E)  دوانزة نؤتة.
  Twelve-string guitar(E)  گيتاري دوانزة تةل کة هةر دوانة پثکةوة تؤنثکي هةية و

  . E-A-D-G-B-Eبةم ژثيانةيش کؤککراون: 
  Two note chord(E)  کة C-Gؤص/کؤردي دوو نؤتة، بؤ منوونة: دؤـ سـ

  ي بةهثز.Cپثيشيدةوترثت کؤردة دؤ/
  Three note chord, Triad(E)  يانيي.ـکؤردي سـث نؤتة، س

 وةک لةم منوونانةدا:ـ
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 Tympany(E)  ئامثري تيمپاين، ئامثرثکي ذةزمي/ية، 
ثدراو و چاککراوةکةي لة لةنثو زؤر ميللةتاين ئافريکا و باشـووري ئاسـيادا باوة، شــثوة پةرةپ

  ئؤرکثسـتراکاندا ذؤصثکي گرنگ لة خثزانة ذةزميةکاندا دةگثذثت.
  Tympanist, Kettle-drum player(E)  ژةنياري ئامثري تيمپاين، تيمپانـژةن.
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U 
  
 
 

  ... .ةســرؤشي ذؤح و دةرووي خةندةي دآلين ئارام.....مؤزيک
  نبثتهؤض  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  Und(G), And(E)  پييت و/ي پةيوةست. وة،
  Über(G), Over, Above, Too(E)  سةرو، هةروةها.

  Übergang(G), Transition, Modulation  گواسنت، مؤديولثن لة کليلثکةوة بؤ کليلثکيــتر.
From one key to another(E)  

  Übermäßig(G), Augmented(E)  زثدةکراو.
  Übermäßiger Akkord(G), Augmented chord(E)  زثدةکراوة کؤرد.

  Übermäßiger Dreiklang(G), Augmented triad(E)  زثدةکراوةي ســيانيي.
  Übermäßiger Sextakkord(G), Augmented sixth chord(E)  زثدةکراوةي شةشةم کؤرد.

  Übermäßiges intervall(G), Augmented interval(E)  زثدثکراوة ميانة.
  Übung(G), Étude(F), Exercise(E)  ذاهثنان، مةشــقکردن.

  Ud(Ar,Kr), Lute(S), Barbad(Fa,Kr)  دارثکي دثت کة جؤرةTwigبةماناي چةوثص بارباد، عوود،
ئامثرثکي ژثداري پثنج ژث/يية، ئامثرثکي زؤر دثرينة کة بؤ يةکةم   Aromatic stickنةرمي بؤندارة

ئامثرثکي مؤزيکي وةک  Barbadي باربادجار لة ســةردةمي دةســةآلتذاين ســاســانيةکاندا بةناو
ژثدار هاتووة، لة ســةردةمي دةسةآلتذاين عةباسـيةکان و بة دةرکةوتنـي هونةرمةندي کوردنةژادي 

ئةم ئامثرة بةشــثوةيةکي پةرةپثدراو و کاريگةر هاتة مةيداين Zuryabونبووي نازناو بة زؤرياب
  ئثستا بةو ناوة ماوة. هونةرةوة و بةرةبةرة نازناوي عوود/ي پثدرا و تا

  Uguale, Uguali(I), Equal(E)  يةکســان.
  Ugualmente(I), Equally(E)  بةشــثوةيةکي يةکســان.

  Ugualià, Uguaglianza(I), Equality(E)  يةکسـانثيت.
  Ukelele,Ukulele  ئوکيليلة، ئامثرثکي پؤرتوگاص/ي چوار ژثية، تاذادةيةک بةئامثري گيتار دةچثت.

  Ultimo, Ultima(I), Last(E)  دوا.
  Umano, Umana(I), Human(E)  مرؤض.

  Umore(I), Humour(E)  هةوةس.
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  Une(F), Uno(I), One(E)  يةک، يةرث.
  Una corda(F), One string(E)  يةک ژث.

  Unca(L), Quaver, Eighth-note(E)  ي نؤتةي تةواو.1/8هةشـتةک، 
  Unda maris(L), Wave of the sea(E)  شــةپؤيل دةريا.
 Undecima(I,L), Undezime(G), Eleventh interval(E)  ميانةي يانزةيةم.

  Undecimole(I)  بةشةباذثک بؤ يانزة پارچةي گروپة نؤتةيةک کة باذثک ياخود ئوندثسـيمؤلث،
  يةکسان دابةشبکات.

  Ungerader takt(G), Ternary, Triple time(E)  .4/3کثشـي ســثتايي
  

  Ungleicher contrapunkt(G), Unequal counterpoint(E)  ن،کؤنتراپونيت نايةکسـا
  .بةهاي جياجيايان هةبثت داCanto fermoکؤنتراپونتثک نؤتةکاين لة کانتؤ فثذمؤ

  Uni, Unie, Unis, Unies(F), United, Smooth(E)  لووس، يةکگرتوو.
  Unico(L), Unique(E)  يةکانة، تةنيا، بـثوثنة

  Unison(E), Unisson(F), Unisono (I), Unisonus(L), Einklang, Vereint(G)  يةکتؤن،
ي Cي سـروشتيةوة بؤ تؤين دؤ/Cبؤ منوونة لة تؤين دؤ/ميانةي نثوان دوو نؤتةي وةکيةک، 

. Perfect primeسةرتةواوياخود  Perfect unisonپثشـيدةوترثت يةکتؤنــي تةواوة سـروشيت کة 
 .AugياخودAugmented unisonت زثدة يةکتؤنپثيدةوترث #Cبؤ تؤين دؤي تيژ/ Cلة تؤين/

prime/لةبةرئةوةي کة بة يةک نيوةتؤن لة يةکتؤين تةواو زياترة. هةروةها لة تؤين ،C  بؤ پلةتؤين
  .Diminished unisonپثيدةوترثت يةکتؤين گةســتووCbدؤي پانؤک/

  Unitamente(I), Unitedly, Jointly(E)  بة شـثوةيکي بةسـتراو، پثکةوة لةگةص، يةکگرتوويي.
  Unmeasured music, Free rhythm(E)  مؤزيکي ئازاد لة ذةزم مؤزيکي نةپثوراو،

  دا دةبيسـرثت.Truobadourلة هةندثک ســروود ئاييين و سـتراين شـايةران
  Uno(I), One(E)  يةک.

  Un peu(F), Un poco, Un po´(I), Little(E)  بچةک، کةم.
  Un peu plus lent(F), Little slower(E)  بچةک خاوتر.

  Un pochettino(I), Very little(E)  زؤر کةم.
  Un pochino(I), A very little(E)  هةر زؤر کةم.

  Un poco accelerando(I), Accelerarting a little(E)  کةمثک پةلةکردن.
  Un poco più lento(I), A little quicker(E)  کةمثک خثراتر.

  Un po´lontani(I), A little further away(E)  کةمثک دوورکةوتنةوة.
  Unrein(G), Out of tone(E)  لة تؤن بةدةر، دةرةوةي تؤن.

  Unruhig(G), Restless, Without peace(E)  بــثئارام.
  Unschuldig(G), Innocent(E)  بثگوناه.
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  Unten, Unter(G), Under, below(E)  ژثر، پايني.
  Unterbrechung(G), Interruption, Suspension(E)  هةآلوثز، هةصواس، پچذان.

  Cadence.  Unterbrochene cadenz(G), Interrupted cadence(E)پچذة کادةنـس، بذوانة/
  Unterdominante, Untersatz(G), Subdominant(E)  الزاص، ژثرزاص.

  Leading note.  Unterhalbtone(G)نؤتةمنا، بذوانة/
  Unterleitton(G), Fourth degree of the scale(E)  چوارةم پلةتؤن لة سـکثصدا.

  Untermediante(G), Submediant, Superdominant(E)  ژثرناوةند، سـةرزاص.
  Untersetzen(G), Passing the thumb under the other fingers(E)  تثپةذاندين پةجنةگةورة

  بة ژثر پةجنةکاين تردا لةکايت ژةنيين ئامثري کيبؤرد.
 Unverziert(G), Unornamented, Simple(E)  بثزةخرةفة، ســادة.

 Unvollkommen(G), Imperfect(E)  ناتةواو.
  Unvollkommene cadenz(G), Imperfect(incomplete)cadence(E)  ناتةواوة کادةنس،

  .Cadenceبذوانة/
  Uomo(I), Man(E)  پياو.

  Up-tempo(E)  بژثوة لثدان، بةتايبةيت لة مؤزيکي جاز/دا بةکاردةهثنرثت لةبةرئةوةي
 ژةنينثکي تثمپؤ خثرا لةخؤبگرثت.

  Up-beat, Weak beat(E)  الواز لثدان، لة ئامثرة ژثدارةکاين وةک کةمانچة و
 مانةنديان کةوانةکة بةرةو سةرةوة لثبدرثت.

  Up-bow, Strong-beat(E)  و توندة لثدان، لة ئامثرة ژثدارةکاين وةک کةمانچة
  ة لثبدرثت.مانةنديان کةوانةکة بةرةو خوارةو

  Upper appoggiatura(I), Upper leaning(E)  ئاپؤجياتؤراي باآلتر.
  .Appoggiatura بذوانة/

  Mordent.  Upper mordent, Inverted mordent, Tied trill(E)مؤردانيت باآل، بذوانة/
  Upright piano(E)  پيانؤي وةستاو، پيانؤيةک ژثيةکاين بة ســتووين بةستراون.

  Uranion, Glass harmonica(E), Üveg-harmonika(G)  ووشـة هارمؤنيکا.يؤرانيؤن، شـ
  Und so fort(G), And so forth(E)  کورتةيةيت.u.s.fوة بةرةو سةرةوة، 

  Und so weiter(G), And so on(E)  کورتةيةيت.u.s.wذؤيني لةسةري، 
 Uraq(Ar,Fa,Kr,Tr)  .ئاراکArakعوراق، بذوانة/

 Uşşaq(Ar,K,Tr), Auşaq(Fa, Kr) پةردةيةي30يةکثکة لةو  شـاقئاوشاک، ئاوشـشـاق، عوشـ
و بارباد سازاندبوويان و لة دةرباري کةخيةسرةوي سـاسـانيدا دةبثژرا.  يسـياثکنهونةرمةندان 

سـةردةمي ئثسـتا کة وةک دةســگايةکي مؤزيک شـيدةکرثتةوة، لثذشتةيةکي سـةر بة دةســگاي 
  لة:ـ  وارةوةي کة دةچثتةوة سـةر بوسـةليک پثکهاتووةنةهاوةندة بةآلم سـکثصي هاتنةخ

  ذةگةزي نةهاوةند لةسةر پلةتؤين نةوا، ذةگةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين چوارگا.
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 Uşşaq Turk(Ar,Kr,Tr)  لثذشتةيةکي سةر بة دةســگاي بةياتة، سکثصي وشـشـاقي تورکي.ع

  ذةگةزي نةهاوةند لةســةر پلةتؤين نةوا. لة:ـ لة ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين دووگا، پثکهاتووة
  
  
  
 
 Uşşaq Misri(Ar,Kr,Tr)  لثذشتةيةکي سةر بة دةســگاي نةهاوةندة وشـشاقي ميســريع

ذةگةزي نةهاوةند لةسةر پلةتؤين  {ترانسپؤزةية لةسةر پلةتؤين ذاست}، سکثصي پثکهاتووة لة:ـ
 ذاست، ذةگةزي بةيات لةسةر پلةتؤين نةوا. 

  
  
  
 

  Ut, Do, Doh(F,I), C(E,G)  ؤ لة سکثصي دياتؤنيکدا.تؤين/د
  Cb.  Ut bémol(F), C flat(E)دؤ بيمؤص/

  Ut bémol majeur(F), C-flat major(E)  کليلي دؤ بيمؤص ـ مثجةر.
  C#.  Ut dièse(F), C-sharp key(E)کليلي دؤ تيژ/
  Ut dièse majeur(F), C-sharp key(E  ـ مثجةر.  #Cکليلي دؤ تيژ/

 Ut-majeur(F), C-major(E)  جةر.مث C/دؤ
  
  
  

-------------------------------------  
-----------------------  

------------  
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 !!!.....سارائامانج لة هونةر....چثژ وةرگرتنة لة جوانيـيةکـي 
 کانت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  Va(I), Continues(E)  وا، ئاماژة بؤ بةردةوامبوو بةو چةشنة.
  .Voce, Volte, Volti, Violino, Vide.  Vکورتکراوةية بؤ:ـ 

  .Viola.  Vaکورتکراوةية بؤ 
  Vacillant(F), Vacillando(I), Waving(E)  شـةپؤلدان، ئاماژةية بؤ لةراندنةوةي ژثيةکان.

  Vaghezza(I), Longing, Grace(E)  ئارام و پةرؤش.
  Vago(I), Vague, Uncertain tempo or expression(E)  تثمپؤ يان گوزارةيةکي ناديار.

  Valse(E,F), Valzando,Valzer(I),Volvere(L), Waltz(G)  ي4/3سـةمايةکي  ضاصس،
کؤتايي پثـبثت، Coda...سـةماکة چةند ميلؤدييةک دةگرثتةخؤ بةرلةوةي بة کؤدائةصمانيايية، پثشةکي

لةذووي هارمؤنيشةوة لة يةکةم لثدانيدا کؤردي بةهثزي هةية، بةدوايدا دووةم و ســثيةم لثدان دثن 
  ذةپات دةبثتةوة. ثکةوة بؤ باذثکيترBarکة دوو کؤردي الوازن. ئةم چةشنة لة باذ

  Valve(E), Ventil(G), Ventile(I), Soupape(F)  لة هةندثک ئامثرة ئامذازثکة دةمةوانة،
  کة کؤنترؤص و ئاذاستةي Brass instrumentبراسيةکاندا

  هةوا دةگؤذثت لة ذثي چةند لوولةيةکــي درثژ جياواز 
  ي ئةو نؤتةيةي لثدةدرثت. دوو Pitchبؤ گؤذيين پةردة

   جؤريش دةمةوانة هةية کة، جؤري يةکةم پثيدةوترثت
دا هةية. جؤري دووةم Trumpet، وةک لة ئامثري تذومپثتPiston valveدةمةوانة پةستثن 

  دا هةية.Tuba، وةک لة ئامثري تووباRotary valveپثيدةوترثت دةمةوانةي خوالوة 
  ,Pistons(F) Trombone à Valve trombone(E)  دةمةوانةي تذؤمبؤن.

  ,Tromba a Pistoni(I) Valve trumpet(E)  دةمةواين ئامثري تذومپثت.
  Va presso(I), Goes up to(E)  وا ذؤيني تاکو... .

  Duration،  Value(E), Valeur(F), Valore(I), Wert(G)بةها، ســةنگي نؤتة، بذوانة/
  ي نؤتةيةک لة کاتثکي دياريکراودا.بريتية لة پثواين کثش

  Variamente, Variatamento(I), Differently(E)  بة شـثوةيةکي جياواز.
  Variante(F,I), Variant(E)  جياواز، گؤذيو.
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  Variation(E), Variazione(I)  لةة ک ثکةFormوگومؤزيک شــث جؤراجنؤر، ذةنگاوثز،
 .بةئةجنام دثتيةکبةدوواييةک  ييةکذاThemeتةــبارةبوونةوةي ذشــي چةندجواراجنؤر بةخش

تيايدا جؤراجنؤري  Themeکة تيما Manipulationشــثوازثکي ذةنگئامثزيــي و  مؤزيکبازيية
  ذةنگاوذةنگ  لة ميلؤدي و ذةزم و هارمؤين لة خؤدةگرثت.

  Veemente(I), Vehement(E)  توند و تيژ.
  Veemenza(I), Vehemence, Energy(E)  بذست، وزة.
  Velato(I), Voilé(F), Veiled(E)  پؤشني، تارا.

  Vellutato(I), Soft and Velvet(E)  نةرم و ناسک.
  Veloce(E,I), Véloce(F), Quick(E)  را.خث

  Velocissimo(I)  زؤر خثرا.
  Velocità(I), Velocity(E)  خثرايي، توندذؤيي.

  Velouté(I), Velvety(E)  نةرمثتـيي.
  Vent(F), Wind(E), Vento(I)  با.

  Ventil horn(G), Ventile corno(I), Valve horn(E)  دةمةوانةي هؤذن.
  Ventil instrument(G), Valve instrument(E)  ئامثري دةمةوانةدار.
  Ventil posaune(G), Ventile trombone(I), Valve trombone(E)  دةمةوانةي تذؤمبؤن.

  Ventilloses horn(G), Valveless horn, Natural horn(E)  هؤذين سادة{بث دةمةوانة}.
  Ventil trompet(G), Valve trumpet(E)  دةمةوانةي تذومپثت.

  Vento de Legno(I), Woodwind(E)  اييةکان، تةختةهةواييةکان.تةختةب
  Vents(F), Wind instruments(E)  ئامثرة هةواييةکان.

  Venusto(I), Beautiful, Pretty(E)  جوان، شؤخ.
  Verbindung(G), Binding(E)  بةندثن.

  Verbindungszeichen(G), Slur, Bind(E)  بةند، پةيوةست.
  Verdeckt(G), Hidden(E)  شـاراوة.

  Verdeckt octaven´Octavparallelen´(G), Hidden octaves(E)  ئؤکتاضة شـاراوةکان.
  ياخود ئؤکتاض تةريبة شـاراوةکان.

  Verdeckte quinte´Quinteparallelen´(G), Hidden fiffths(E)  پثنجةمة شـاراوةکان.
  ياخود پثنجةم تةريبة شـاراوةکان.

  Verdopplen(G), Double(E)  جووت، دةبص.
  Vergnügt(G), Contented(E)  شاد و خؤشــحاص.

  Vergrösserung(G), Augmentation(E)  زثدة.
  Verein(G), Society(E)  جضات، کؤمةص.

  Verhallend(G), Dying away(E)  دةنگ بةرةو نةمان، دةنگي پةژمردة.
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  Verklärt(G), Transfigured, Glorfied(E)  نيگارترازان، بةشکؤذاگرتن.
  Verkeinerung(G), Diminution(E)  سنت، کةمکردنةوة.گة

  Verlängerungspunkt(G), Augmentation dot(E)  زثدة دؤت{پنت}.
  Fermata.  Verlängerungszeichen(G), Fermata(E)بذوانة/

  Vermindert(G), Diminished(E)  گةســتوو، کةمبوو.
  Verminderter Akkord(G), Diminished chord(E)  گةسـتووة کؤرد.

  Verminderter Septakkord(G), Diminished seventh chord(E)  حةوتةم کؤردي گةسـتوو.
  Vermindertes dreiklang(G), Diminished triad(E)  ســيانيي گةسـتوو.

  Vermindertes intervall(G), Diminished interval(E)  ميانةي گةسـتوو.
  Vernehmbar(G), Perceptible(E)  تثبينراو، پةيربدوو.

  Vers(G), Verse(E), Verso(I)  بةزم{وثژةي بةذةزم کة هةصبةست دةگرثتةوة}،
  کة پثکهاتوو لة پثنج بؤ دة بذگة.Truobadourسـتراين شـايةران

  Versetto(I), Stanza, Versicle(E)  بذگةي بةزم{واتة هؤنراوة}.
  Versetzung(G), Transposition(E), Transpozione(I)  ترانسـپؤزة.

  Verstimmt(G), Out of tune(E)  تؤين ناکؤک،
  Verweilend(G), Delaying(E), Rallentando(I)  دواخسنت.

  Ornament.  Verzieren(G), Embellish(E)بذوانة/
  Verzierte melodie(G), Ornamented melody(E)  ميلؤدي زةخرةفثنراو{ئارايشتة}.

  Verzögern(G), Retard(E)  ، نؤتةي دواکةوتوو.Ritardandoبذوانة/
  Verzögerung(G), Delay, Retardation(E)  دواکةوتن.
  Verzweiflungsvoll(G), Full of despair(E)  پذنائومثد.
  Very(E), Très(F)  فرة، زؤر.

  Spiccato.  Very detached(E), Très détaché(F)بذوانة/
  Vezzosamente(I), Graceful, Pleasing(E)  بة شرييين و دلؤضاين.

  Via(I), Away(E)  ذثي، بةالي.لة
  Vibrant(E,I), Vibrating(E)  لةرينةوة، نةوةسـتان.

  Vibrato(I), Tremglement mineur(F)  ضثرباتؤ، لةرين.
  Vibraphone, Vibra-harp, Vibes(E)  ضثربافؤن، ضثرباهارپ،

  مؤزيک ئامثرثکي کانزايية بة ئامثري زايلةفؤن دةچثت.
  Vicenda(I), Change(E)  گؤذين.
  Vicendevole(I), Interchangeable(E)  بةنؤبة.
  Vicino(I), Near(E)  نزيک.
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  Vide(F), Empty(E)  وةک دةوترثت ژثواز ياخود کراوة ژث بؤش، کراوة، واز،
Corde à vide(open string).مةبةست ئامثرةکاين وةک کةمانچة و مانةندي دةگرثتةوة.  

  Viel, Viele(G), Much, Many(E)  زؤر، فرة.
  Vielchörig(G), For several choirs  بؤ چةندين کؤذاص.

  Vielle(E)  ، يViolضيـثلال، ئامثرثکي ژثداري سةتةکاين ناوةذاستة کة لثوةيذا ئامثري ضيؤل
  .Hurdy-gurdyگوردي-ئامثري هوردي واتةVielle à rouéکورتکراوةيشة بؤ ئامثري لثکةوتؤتةوة

  Viel näher und stärker(G), Much nearer and stronger(E)  زؤر نزيکتر و بةهثزتر.
  Vielstimmig(G), Polyphonic, In several parts(E)  پؤليفؤنيک لة چةندين بةشدا.

  Vier(G), Four(E)  چوار.
  Vierachteltakt(G)  .8/4کثشي
  Vierhalbetakt(G)  .2/4کثشي

  Vierhändig(G)  بؤ چوار دةست{ بؤ کيبؤردي دوو کةسي بةکاردةهثنرثت}.
  Vierklang(G), Four notes, Seventh chord(E)  ؤردي چوار نؤتة، کؤردي حةوتةم.ک

  Vierstimmig(G), In four parts(E)  لة چوار بةشـدا.
  Vierstimmig harmonie(E), Four-part harmony(E)  چوار بةشـة هارمؤين.

  Vierte(G), Fourth(E)  چوارةم.
  Viertel(G), Fourth portion, Quarter(E)  چارةک، چواربةش.

  Viertle-note(G), Crotchet(F), Quarter-note(E)  چارةکة نؤتة، کذؤش.
  Viertel pause(G), Crotchet pause(F),Quarter rest(E)  چارةکة وچان، چارةکة پاوس.

  Viertelton(G), Quarter-tone(E)  چارةکة تؤن.
  Whole note.  Vierundsechzigstel note(G)ي نؤتةي تةواو64/1
  Whole-rest.  Vierundsechzigstel pause(G)ي وچاين تةواو64/1

  Viervierteltakt(G)  .4/4کثشي
  Vif, Vive(F), Lively(E)  بژثوي.

  Vigore(I), Vigour(E), Vigueur(F)  توند.
  Vigoroso(I), Vigorous(E), Vigoureux(F)  بةتوند.

  Vigorosamente(I), Vigorously(E), Vigoureusement(F)  بة شـثوةيةکي توند.
  Vihuela d’arco(F), Bowed vihuela(E)  ضيؤيل بة کةوان، ئامثري ضيؤل/ي سةردةمثکي دثرين.

  Villanelle(F)  هةصبةست ياخود سـترانة پاسـتؤراصيةکاين سـةتةي شـانزةيةم.
  Villareccio(I), Rustic(E)  گوندةکي.

  Viloncello(I), Violoncello(E)  ئامثري ضيؤلؤنسيللؤ.
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  Vina(Hn)  ئاماژةية بؤ ئامثري ژثدار کة بةگشيت کراون ية،Sanskritضينا، وشةيةکي ســانسکريت
، ئةو ئامثرة ژثدارانة دةگرثتةوة کة بة Tatبة دوو جؤرةوة. جؤرثکيان پثيدةوترثت تات

دةژةنرثن وةک ئامثري تار، ســيتار، عوود، هارپ. جؤرةکةيتر پثيدةوترثت Pluckedپثلثدة{لثدةر}
   ، ئةو ئامثرة ژثدارانة دةگرثتةوة کة بة کةوان دةژةنرثن و لةوةي پثشوو زؤر کونترة.Vitatتاتضي

  Vinata(I), Drinking song(E)  ســتران ئاهةنگي مةي نؤشني.
  Viol(E), Viole(F)  بريتني لة:ـ خثزاين ئامثرة ژثدارةکاين ضيؤلضيؤل، 
  .``Pardessus de viole/(g)c`  e`  a`  d``  gضيول ؤسـپاردثس .1
 .}``d  g  c`  e`  a`  dبچووکترين قةوارةي هةية لة خثزانةکةدا{Treble violضيؤل تريبص .2
 .Alto viol/c  f  a  d`  g`(c``)ضيؤل ئاصتؤ .3
 .}`Division viol}D  G  c  e  a  d/ديضيژن باس .4
 /جؤراجنؤرة... .Lyra violضيؤل ، لريا .5
 .`bass viol/(AA)D  G  c  e  a  dباس ضيؤل .6
 .Violone(da gamba)/GG  C  F  A  d  gضيؤلؤين گامبا .7
 .`Tenor viol/(G)  c  f  a  d`  gتينؤر ضيؤل .8
 .Violone del Conterbasso/DD  GG  C  E A  dضيؤلؤين کؤنتةرباس .9

  انةکاين ـبة کةوان لثدةدرثن، شئةم ئامثرانة تثکذا 
  بؤش و قووص و لثژو داکةوتوون، پشتيان پانة، ناوسک 

  ثيان لةسةر بةستراوة،ةش ژـ، بةگشيت شسووکن کثش
  هةندثکي تريان وةک پاردثسؤس پثنج ژثي لةسةر 

  بةستراوة کة دةخرثتة نثوان هةردوو القيشةوة و 
   بنکةکةي لةسةر زةوةي دادةنرثت و دةژةنرثت.

  بؤ يةکةجمار لة سـةتةي پانزةيةمدا هاتةبةرچاو و 
  ي بووة يةکثک لة باوترين ئامثري ســةردةم

  و باذؤک. Renaissanceهؤريزان
  Viola all´inglese, Viola inglese(I)  ضيؤالي ئينگليزي، زاراوةيةکي ئيتاليايية بؤ ئامثري ضيؤل.

  Viola alto, Ritter-viola(E)  ضيؤال ئاصتؤ،
وة داهثنراو و لة يةکثک لة ضثستيضاصةکاين H.Ritterلةاليةن مؤزيکژةين ئةصمانيايي هثرمان ذيتةر

  بؤ زثدکرد. ´´Eپثنجةمي Eکژةين بةناوبانگ ضاگنةر/دا دةيژةين، پاشان ژثي مي/مؤزي
  Viol bastarda, Small bass viol(E)  ئامثرثکي سةردةماين سـةتةي شانزةم و حةضدةمة.

  ناسراوة.Lyra-violئةم ئامثرة لة وآليت ئينگليزاندا لة لريا ضيؤل
  Alto clef.  Viola Clef(E)بذوانة/
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  Viola de braccio(I), Modern violin(E)  لة يت، کةمانچةي مؤدثرن. يةکثکةضيؤالي دةس
پةيدابوو، پاشان  ، لة ســةرةتاکاين ســةردةمي هؤرثزانداViolئامثرةکاين سةربة خثزاين ضيؤل

پةرةيـپثدرا و بووة ئةو ئامثرةي کة ئثستا Viola de gambaشانبةشاين ئامثري ضيؤال دي گامبا
چةي مؤدثرن، لةبةرئةوةي دةنگثکي بةرز و ناسک و بةجؤشو خرؤشي هةية، بووة پثيدةوترثت کةمان

  يةکثک لة ئامثرة ميللييةکان.
  Viola de gamba(I), Viol for the leg(E)  ضيؤيل دي گامبا، واتة ضيؤيل القدار

، لة Violکة دةخرثتةسةر ئةژنؤ ياخود نثو هةردوو القةوة. لة ئامثرةکاين سةربة خثزاين ضيؤلة
سـةردةماين ســةتةي شانزةيةمدا زؤر ذةواجي هةبووة، شثوةيةکي ئامثري کؤنتةرباسي ئثستاية بةآلم 
بة قةوارةيةکي زؤر بچووکتر. لةسـةر کليلي باس تؤنةکاين کؤکدةکرثن، شةش ژثي لةسةر بةستراوة 

ةک بة بةآلم ژةنيارة فةذةنساييةکان حةوتةم ژثي نزميان خستةسةر و بووة حةوت ژث کة تاذادةي
  دةچثت.Celloچثللؤ

  Viola d´amoure(F)  لة ئامثرةکاين سةربة ضيؤيل دي ئامؤرث{ضيؤيل شةيدايان}،
،لة سةردةماين سةتةي هةژدةمدا ذةواجي هةبووة، ئامثرثکي بة زايةصة و بةسؤزة Violخثزاين ضيؤل

  شريين دةنگة، لةبةرئةوة بة ئامثرثکي بةردةسيت شةيدايان و ئةضينداران دةناسرا.
  Viola de spalla(F)  ، لة ســةردةماينViolضيؤال دي سـپاال، لة ئامثرةکاين سةربة خثزاين ضيؤل

ســةتةي هةژدةمدا ذةواجي هةبووة، ئامثري گةورةية و دةخرثتة سـةر سـنگ و سـةرشـاين ذاست 
، ´C-G-D´-Aلةکايت ژةنيندا، وةک ضيؤالي مؤدثرن چوار ژثي لةسةر بةسـتراوة بة تؤين/

  ةوةي دةنگثکي خؤشو لةبار هةية لةزؤر بؤنة و ئاهةنگدا وةک ئامثرثکي هاويار بةکاردةهثنرا.لةبةرئ
  Viola di bardone(F)  ضيؤال دي باردؤنث، ضيؤال بة تؤين باريتؤن.

  Viola di Fagotto(F), Tenor violin(E)  ضيؤال دي فاگوتؤ، ضيؤليين تينؤر.
  Viola pomposa(G), Tenor violin(E)  .ضيؤال پؤمپؤزة، ضيؤليين تينؤر

  مؤزيکاري ئةصمانيايي سـيباسـتيان باخ داهثنةري ئةم ئامثرةية.
  Viola tenor(E)  کةViolinلة ئامثرةکاين ســةربة خثزاين ضيؤلينة ضيؤال تينؤر،

  .Violoncelloو ضيؤلؤنسيللؤ Standard Violaبةريين دةنگي دةکةوثتة نثوان ضيؤالي ئاسايي
  Violectra(E)  ز پةرةيـپثدرا،1995ساآلينکارةبايية کة لة نزيک  ئامثرثکي ضيؤلثکترا،

لة جؤرةدارثک دروستکراوة کة بةئارةزووي ژةنياراين لثهاتوو لةنثوان سث بؤ چوار، پثنج، شةش، 
  حةوت و تاکو هةشت دانة ژثي لةسةر دةبةسترثت.

  Violenfamilie(G), Viol family(E)  خثزاين ضيؤل، ئةو ئامثرانةن کة سةربةم خثزانةن.
  Violento(I), Violent(E)  توند.

  Violentamente(I), Violently(E)  بةتوندي.
  Violenza(I), Violence(E)  توند.

  Violetta(I), Three stringed violin(E)  سـةتةکاين حةضدةم و هةژدةم.کةمانچةي سث ژث/ي 
  Violi(Gr) Violin(E), Violine(G), Violino(I), Violon(F)  کةمانچة.
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 Violin(E), Fiddle(G), Violino(I)  کةمانچة.
 ماناي ي التينييةوة هاتووة کة بةVitulaضيتوالذةچةصةکي وشةکة لة 

  دثت، لة باستاين دثريين Rejoiceياخود دصخؤش Singدةسترانثت
  لة سةتةکاين . Joyناسناوثک بووة بؤ خواوةندي خؤشيذؤماندا 

  ز وة بة زواين 1579. لة دواي نزيکViolaضيؤال ات و بووةناوةذاستدا وشةکة زوانگؤذي بةسةردا ه
. ئةم وشـــةية وةک زاراوة بة ســةرانســةري ئاوروپادا بة Violinoئيتاليايي بووة ضيؤلينؤ

داودةبرثت کة Fiddleبآلوبووةوة. لة هةندثک وآليت ئاوروپاي وةک ئاصمانيا بة فيدصViolinضيؤلني
   .Kemançeبذوانة/ ية.ئةميش هةر لثذشتةي وشةي فيتوال/

  Violin clef, Violinschlüssel(G), G-clef, Treble clef(E)  کليلي کةمانچة، کليلي ســؤص.
  Violifamilie(G), Violin family(E)  خثزاين کةمانچة، ئةو ئامثرانةن کة سـةربةم خثزانةن.
  Violifamilie(G), Violin family(E)  خثزاين کةمانچة، ئةو ئامثرانةن کة سـةربةم خثزانةن.

  ئةم ئامثرانة دةگرثتةوة:
  . ''c', g', d'', aبة دةنگةوارةکاين/  Violino Piccoloضيؤلينؤ پيککؤلؤ .1
 .''g, d', a', e بة دةنگةوارةکاين/  Violinکةمانچةي ئاسـايي .2
 کة بذثکي زؤر کةم گةورةترة لة کةمانچةي ئاسايي بة Second violinدووةم کةمانچة .3

 . ''g, d', a', e /دةنگةوارةکاين

 . 'c g d' aبة دةنگةوارةکاين/  Violaضيؤال .4
 . 'G, d, a, e/ بة دةنگةوارةکاين Tenor violinتينؤر کةمانچة .5
  'C, G, d, a, eبة پثنج ژثي دةنگةوار/  Violoncello piccoloضيؤلؤنسيللؤـ پيککؤلؤ .6

  .Viola di fagottoياخود  Viola pomposaپثيشيدةوترثت/
ي Bassتؤنثکي باس، Celloکة پثيشيدةوترثت چثللوVioloncello{ضيؤلؤنسيللؤ}کةمانچثللؤ .7

 . C, G, d, aهةية لة خثزاين خؤيدا بة دةنگةوارةکاين/ 
 . EE, AA, D, G، بة دةنگةوارةکاين/ Double bassدةبص باس .8

  Violino primo(I), First violin(E)  يةکةم کةمانچة.
  پثشةوةي ئؤرکثستراداية. بةو کةمانچةژةنة دةوترثت کة لةذيزي

  Violone, Double bass viol(E)  ضيؤلؤنث، دةبص باس ضيؤل.
  71cm،  Violon-tenor(E)ز هثنراية سـازکردن بة درثژي1833ضيؤلؤن تينؤر، لة نزيک ساصي

  تاضثک لة کةمانچةي ئاسايي نزمترة، بةشثوةيةکي سـتووين دةخرثتةسةر ئةژنؤ دةژةنرثت.ئؤک يةک
  Neume notation.  Virga(L)بذوانة/

  Virtuose(F,G), Virtuoso(E)  هونةرمةند، کةمانچةژةن، چثژوةرگر لة هونةر.
  Vista(I), Vue(F), Sight(E)  دميةن، ديدة.

  Vistamente(I), Vitement(F), Quickly, Immediately(E)  بة پةلةيي.
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  Visto(I), Quick(E)  پةلة.
  Vitesse(F), Speed(E)  خثرا.

  Vivace(I), Vivacious(E)  کورتةيةيت..Vivؤش و بژثوانة، بة گيانثکي بةج
  Vivacemente(I), Liveliness(E)  جؤشةند.

  Vivacezza(I),Vivement(F), Vivacity, Lively(E)  بةجؤش و بژثوانة. بةچةشنثکي
  Vivacetto(I), Rather vivacious(E)  تؤزثک بةجؤش و بژثوانة.

  Vivacissimamente, Vivacissimo(I), Very vivacious(E)  زؤر بةجؤش و بژثوانة.
  Vivido,Vivo(I), Lively(E)  بةچةشنثکي بةجؤش و بژثوانة.

 .Vlياخود.Violino.  Vnoکورتکراوةي ضيؤلينؤ/ 
 .Viola. Vlaکورتکراوةي ضيؤال/ 

 .Violoncello. Vlloکورتکراوةي ضيؤلؤنسثللؤ/ 
 .Violin. Vlnکورتکراوةي کةمانچة/

 Voca(I), Voce(I), Vox(L), Voix(F), Voice,Part(E)  ت، واچة.گؤ، دةنگ، بةش، پار
  چوار تومخي ســةرةکي هةية کة دةنگي لةســةر بةندة:ـ

  کة پلةي دةنگةکة دياريدةکات.Frequency. لةرينةوة، واتة فريکوثنسي1
  دياريدةکات. کة جؤري دةنگةکة Wave form. شـثوةي شـةپؤيل2
  .Durationدةنگةکة مةبةست پثچووين  Time. کات3
  ، ئةوپةذي لةرينةوة دياريدةکات کة پلةي دةنگ دةيگاتث.Extent. مةودا4

  Vocable(E)  بةرگؤ، شـياوي گؤکردن، کؤمةصة پيتثک کة چاوپؤشــي لثدةکرثت لة ماناياندا.
  Vocal(E)  دةنگيةکانة.-گؤيي، مةبةست لة گؤ

  Vocalisation(F), Vocal exercise(E)  گؤيندة کردن، ذاهثنان لةسـةر پيتة دةنگيةکان.
 Voci.  Vocal range(E)بذوانة/ مةوداي گؤدةنگيةکان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Vocalizzare(I)  ســترانبثژيي لةسـةر پيتةدةنگيةکان.
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  Voce alta(I)  دةنگي بصند.
 Voce bianca(I), White voice(E)  دةنگي سـپي، زاراوةيةکة بؤ

  .بؤ فرؤزة کردين دةنگةکاين منداص و مثـيينة
  Voce di petto(I), Vox pectoris(L), Chest voice(E)  دةنگة ســينةييةکان،

  ئةو دةنگانة دةگرثتةوة کة پثويستيان بة پاصهثزي ســنگةوة هةية.
  Voce di testa(I), Vox Capitis(L), Head voice(E)  دةنگة ســةرةکيةکان،

  ية.ئةو دةنگانة دةگرثتةوة کة پثويستيان بة جووصةي ناو دةم هة
  Voce granita(I), Powerful, Rounded voice(E)  بةهثز، دةنگي گذخواردوو.

  Voce pastosa(I), Full, Soft, Flexible voice(E)  پذ، ناسک، دةنگي نةرمو لةبار.
  Voce principale(I), Principal voice(E)  دةنگة بنةذةتيةکان.
  Voces aequales(L), Voci eguali(I), Equal voice(E)  دةنگة يةکسانةکان.

  Voce spittica(I), A voice with clear enuncation(E)  دةنگثک بة گؤيةکي ذةوان.
  Voci(I), Voices(E)  دةنگةکان،

  ئةو دةنگةوارانةيش کة بةگشيت لة مرؤضدا هةن:ـ
{کؤنتراصتؤ}، Alto، ئاصتؤCastrato، کاسـتراتؤMezzo-soprano، ميزؤسـؤپرانؤSopranoسـؤپرانؤ

  .Bass، باسBaritone، باريتؤنTenor، تينؤرCountertenorاتينؤرکؤنتر
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  Voicing(E)  دةنگثن،
  مةبةست لة ذثکخسنت و کؤکـکردين دةنگةکاين زيل و بةم/ي پيانؤ ياخود لوولةکاين ئؤرگنة.

  Voglia(I), Longing(E)  بة تةوس و پةرؤش.
  Voile(F), Veil(E)  دةنگپؤش،

  يةکاندا بؤ کپاندين دةنگيان.Drumتاصثک بةسةر ذووي ئامثرة تةپصلة داناين پارچة کو
  Voilé(F), Veiled(E)  دةنگپؤشيو.
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  Voix voilée(F), Not clear voice(E)  دةنگپؤشيو.
  Volante(I), Flying, Fast and light(E)  ســووک و پةرواز.

  Volata(I)  ضؤالتا، ذةچة نؤتةيةکي پةلة کة شثوةيةکي زةخرةفة بة ميلؤديةک بدات.
  Volatina(I)  ية.Volataضؤالتينا، بچووکراوةي{گچکاندن}/

  Volgendosi(I), Turning(E)  وةرچةرخان.
  Volkston(G), Folk style(E)  چةشين فؤصکلؤر.

  Voll, Volles, Vollem(G), Full(E)  پذ، تةواو.
  Volles chor(G), Full choir(E)  کؤرسي تةواو.

  Volles orchester(G), Full orchestra(E)  ئؤرکثستراي تةواو.
  Volles werk(G), Full organ(E)  کارثکي تةواو بة ئؤرگن ئةجنامبدرثت.

  Völlig(G), Complete(E), Compléter(F)  تةواو، دروست.
  Vollstimmig(G), Full texture(E)  دةنگي کؤک و پذ،

  .Contrapuntalکؤنتراپونتاصزاراوةيةکة بؤ ئاماژةدان بة دةقثکي تةواو لة کؤذاص ياخود کارثکي 
  Gruppetto.  Volta(I), Turn, Time(E)دةم، کات، کؤآلپ، بذوانة/

  Volta prima(I), First time(E)  يةکةم کات.
  Volta Seconda(I), Second time(E)  دووةم کات.

  Volteggiando(I)  پثپةذاندين دةستة چةپ بةسةر دةستة ذاستدا لةکايت پيانؤژةنيندا.
  Volti(I), Turn, Turn over(E)  هاتنةوة}بةسةريادا.گةذانةوة{

  Volti subito(I), Turn over quickly(E)  بةسةرکردنةوة بة پةلة.
  Volubile(I), Voluble(E)  سـووذکة، خولگة.

  Volume(E)  پلةپلةکردين دةنگ بؤ بةرز و نزمکردين.
  Vom(G), From(E)  لة.

  Vom anfang(G), Da capo(I), Return to the beginning(E)  گةذانةوة بؤ ســةرةتا.
  .Da capoبذوانة/

  
  
  

  Vor(G), Before, Forward(E)  پثش. بةرةوپثشةوة.
  Voraus(G), Beforehand(E)  پثشدةست.

  Anticipation.  Vorausnahme(G)بذوانة/
  Vorbereiten(G), To prepare(E)  ئامادةي بکات.

  Vorbereitung(G), Preparation(E)  ئامادةکردن.
  Vorgeige(G), The orchestral leader(E)  پثشةنگي ئؤرکثسترا، يةکةم کةمانچةژةن
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  لة يةکةم دةستةي کةمانچةژةنةکان.
  Vorhalt retard(G), Variously(E)  فرةنؤتةي جياواز لة دواخسنت، ئةم دواخستةية

  لة هةندثک شــثوةدا بةکاردةهثنرثت، وةک
  ، suspension(harmony) هةآلوثز لة هارمؤنيدا
  ، Retardation(tempo)دواخسـنت لة تثمپؤدا

  ، Long Appoggiatura(ornamentation)ئاپؤجياتؤرا لة زةخرةفاندندا
   Syncopation(rhythm)ســينکؤپاندن لة ذةزمدا

  Vorhanden(G), Available(E)  پةيدابوو، بةردةستة.
  Vorher(G), Formerly(G)  پثشــةکيانة.

  Vorig(G), Preceding(E)  زووتر، پثشــينتر.
  Voriges Zeitmass(G), The preceding time(E)  کايت پثشــني.

  Appoggiatura.  Vorschlag(G), Fore stroke(E)بةرلثدة، پثشــنيار، بذوانة/
  Grace note.  Vorschlagsnoten(G)بذوانة/
  Vorspiel(G), Overture, Prelude(E)  بةرايي.

  Vorsingen(G), Audition(E)  بؤ ســتراندن.تاقيکردنةوةي تواناي کةســثک 
  Vorzeichnung(G), Key or Time signature(E)  کليل ياخود هثماي کات.

  Vorwärts(G), Forwards(E)  بةرةوپثش، جلةوکثش.
  Vorwärts drängend(G), Pressing forwards(E)  زؤرکردن بةرةوپثش.
  Vorwärts gehen(G), Moving forwards(E)  بةرةوپثش جووآلندن.

  Vox angelica(L), Voix céleste(F)  لوولةداخراوةي ئؤرگن، لوويل دةنگي هارمؤنيم کة
  زايةصةيةکي نةرم و ئاسـماين هةية.

  Vox Capitis(L), Head voice(E)  دةنگي سةرةکي.
  Vox gutturis(L), Throat voice(E)  دةنگي هةنکةذة{حوجنةرة}.

  Vox humana(L), Tenor oboe(E)  داخراوة لوولةي ئؤرگن کة
  السايي دةنگي مرؤضي پثدةکرثتةوة، تينؤر ئؤبوا.

  Vuata, Vuato(I), Empty(E)  بؤش، بةتاص، کراوة.
 .Corda vuata(I), opening string(E)هةروةکو دةوترثت ژثي کراوة{ کراوةژث}

  
  
  

-----------------------------------  
--------------------------- 

------------------ 
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W  
  
  
  

  بثدةنگيي و مؤزيک...گوزارة لة شتثک دةکةن کة فرؤزةناکرثت.   
 هثکسلي ئالدؤس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  Wachtel(G), Quail(E)  بؤ السـييکردنةوةي ذاوچيان کةرةک، مؤزيک ئامثرثکي هةوايية،
  بةکاريدةهثنن بةمةبةسيت ذاوکردين. Quailباصندةي کةرةک

  Wagner tuba(E)  ذيچاردضاگنةر ضاگنةر تووبا، براس ئامثرثکي هةوايي کة مؤزيکزاين ئةصمانيايي
Richard Wagner(1813-1883) لة هؤذين فةذةنساييةوة چاکاري تياداکردووة کة ئامثري بة باريتؤن

خراوةنةتة سةر خثزاين F-bassو  B-flat tenorدةچثت. بة جؤريBaritone hornهؤذن
  .Horn familyهؤذن

  Waltflöte(G), Wooden flute(E)  پث.4مششاصي شوان، لوولةي ئؤرگن بةو دةنگة بة درثژي 
  Walthorn(G), Bugle, Hunting horn(E)  هؤذين ذاو{بث دةمةوانة}، بووق.

  Walze(G), Ascending or Descending(E)  واصزة، بةرزکردنةوة و نزمکردنةوةي دةنگ
  بة پثداص لة ئؤرگندا بةشـثوةي کريشاندؤ و ديکريشاندؤ.

  Walzer tempo(G), Walz-time(E)  تثمپؤي ســةماي ضاصس.
  Wankend(G), Wavering, Shaking(E)  شــةکانةوة، لةرينةوة.

  Warmth(E) ,Wärme(G)  گةرما.
 Washt, Waşt(Kr)  وةشت.، هةلةکة، ســةماي دةروثشان.

  Water drum(E)  شــصپةي ئاو دةچثت. دةنگيان بة دةنگي تةپآلو، مةبةست لةو تةپآلنةية کة
  Wavelength(E)  نثوان گوزارةي لثدةکرثت کة بريتية لة ماوةي λبة هثماي/ درثژة پثص،

  ترؤپکي ســاية پثص و ترؤپکي لةدواي خؤي.
  درثژي پثصةدةنگيةکان کة بتوانرثت 

  ن لة مةوداي يةک بؤ بيسـترث
  . داية}20feet-1بيست پث{

  پثصةدةنگي فريکوثنسـيية بةرزکان کورتن،
  درثژن. پثصةدةنگي فريکوثنسـيية نزمةکانيش
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  Beating.  Weak beat(E)لثداين الواز، بذوانة/
  Antifona.  Wechselgesang(G), Antifona(I), Antiphony(E)بذوانة/

  Wechseln(G), Change(E), Alternare(F)  گؤذين.
  Wechselnote(G), Changing note(E)  نؤتةگؤذين.

  Wedge(E), Cale(F)  ، نؤتةکة کةمدةبثتةوة بؤ چارةک.Staccatissimoهثماية بؤ سـتاکاتيسيمؤ
  Weg(G), Away, off(E), Acheminement(F)  دوورکةوتنةوة.

  Wehmut(G), Sorrow(E), Diuleur(F)  خمابن.
  Weich(G), Soft, Tender, light, Weak(E)  واز.نةرم، بةتةوس، سـووک، ال

  Weinend(G), Wailing(E)  هاوار.
  Equal temperament.  Well-tempered(E), Wohltemperiert(G)بذوانة/

  Wellenform(G), Wave form(E)  ئاسا. شـةپؤل{پثص}
  Weites intervall(G), Compound interval(E)  ميانةي پثکهاتوو.
  Weltliche musik(G), Worldly music, Secular music(E)  .مؤزيکي دونيايي
  Weltmusik(G), World music(E)  مؤزيکي جيهاين.

  Wenig(G), Little(E)  کةم، پچةک.
  Weniger(G), Less(E)  کةمتر.

  Wenig schnell(G), Less fast(E)  کةمتر خثرا.
  Werden(G), Become(E)  ببثت.

  Wesentlich(G), Essential(E)  سـةرةتا.
  Western mouth organ, Harmonica(E)  هارمؤنيکا. دةمة ئؤرگين خؤراوايي،

 Wesht, Weşt(Kr)  وةشـت، سـةماي دةروثشـان.
  Whip(E)  يية لة دوو باصة تةختةي جومگةدار بةشثوةيةکPercussionقامچي، ئامثرثکي نةگرة

  دان بة قامچي لثوة دثت.کة ژةنيارةکة هةرردوو باصةدارةکة دةدات بةيةکدا دةنگثکي وةک لث
  Whistle(E), Sheet, Şit(Kr)  ئامثري فيکة، شـاور، شـيت.

  Whole bar note(E), Gamme par ton(F), Ganzer takt note(G)  نؤتةي باذتةواو،
  نؤتة مثجةري تةواو.

  Whole bar rest(E)  پشووي باذي تةواو کة بريتيةلة چوار باذي تثمپؤ جياواز.
  
  

کة ذيزة باذثکي لة دةقثکي مؤزيکدا نيشانةدةکرثت وةک وچاين باذي تةواو کة جاري وا هةية 
  ئاماژةي پثبدرثت، وةک لةم منوونةيةدا: 21دةشثت هةمووي پثکةوة کؤبکرثتةوة و بةژمارةي/
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  Whole note, Semibreve(E)  نؤتةي تةواو.
  Whole note rest(E)   وچاين نؤتة تةواو کة بريتية لة دوو نيوةنؤتة و چوار چارةکة نؤتة

  Whole rest, Semibreve rest(E)  پشووي تةواو.
  Whole step, Whole tone(E)  تؤين تةواو، ميانةي مثجةر دووةم{دوو نيوةتؤن}.

  Whole tone scale(E)  کة جياوازي لةگةص ســکثصةکانيـتردا لةوةداية ســکثصي تؤين تةواو.
  وة ذيزبةند بکرثت بةم شثوةية دةبثت:ـ Cتؤين دؤ/ئةم شــةش تؤين هةية. ئةگةر ســکثصةکة لة 

C-D-E-F#-G#-   ميانةي نثوان تؤنةکانيش ميانةي تةواونWhole interval کة  
  ئاماژةي پثدةکرثت. wبة پييت

  
  

  Widerhall(G), Echo(E)  زايةلة، دةنگدانةوة، پةتان.
  Wie(G), Like(E), De suite(F)  وةک.

  Wie anfänglich(G), As at the beginning(E)  وةک لة سـةرةتادا.
  Wieder(G), Again(E)  جارثکيتر.

  Wiederholung(G, Repetition(E)  ذةپات.
  Wiederholungszeichen(G), Repeat sign(E)  ذةپاتکردنةوةي نيشـانة.

  Wieder langsam(G), Again slowly(E)  جارثکيتر بة لةســةرخؤيي.
  Wieder schnell(G), Again quick(E)  جارثکيتر خثرا.

  Wieder starker(G), Again stronger(E)  جارثکيتر بةهثزتر.
  Wie eine Vogelstimme(G), Like a bird song(E)  وةک خوثندين باصندة.

  Wie früher(G), As previously(E)  وةک پثشووتر.
  Wiegenlied(G), Cradle song(E)  النکة سـتران. لؤرين، اليةالية،

  Wie oben(G), As above(E)  وةک لة سـةرةوة.
  Wind instrument(E)  ئامثرة هةواييةکان{زياتر براس دةگرثتةوة} کة لة پالسـتيک و تةختة و

  هةندثک کةرةســتةي تري وةک شــاخي گيانلةبةران و ئثسـک، شــووشــة و گص دروسـتدةکرثن.
  Windlade(G), Wind chest(E)  ســنگةبا، ئةو مةشکةهةوايةية کة لة پشــت لوولةدةنگيةکاين

  ئؤرگن/دا دانراوة بؤ دةنگ پةيداکردن.
  Wirbel(G), Peg, Drumsticks(E)  ژث پثچةک، دوگمةي ژث توندکردن، داري تةپص.

  Wirbeltrommel(G), Tenor drum(E)  تةپصي تينؤر.
  Woodblock(E)  بلؤکة تةختة، ئامثرثکي نةگرةيي شـثوة الکثشـةية، زياتر لة جاز مؤزيکدا

 اردةهثنرثت، لةم چةند سـاآلنةي دواييندا لة ئؤرکثسترا سـيمفؤنيةکانيشدا سـوودي لثوةرگرياوة.بةک
  
  



ASSAD KARADAGHI -496- MUSIC DICTIONARY 
 

  Written root(E), Sixth chord(G,I)  مةبةست لة نزمترين تؤنة کؤردثکة ذةگي نووسراو،
  .Sounding rootذثکبخرثت ، پثيشيدةوترثت ذةگي دةنگثن کة لة سـيانييةکاندا

  Wunsch(G), Wish(E), Désirer(F)  ئارةزوو.
  Würdig(G), Dignified(E)  شـياو، فةرزام.

  Wüthend(G), Raging, Furious(E)  تووذة، خةمشني.
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 

-----------------------------------  
--------------------------- 

------------------ 
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  .....اکردة..بةهاترين بوونةوةري خومرؤض...
  ....ــروشتةزثذ.....زثباترين کانزاي س

 پةندي دانايان     ک.....باآلترين هونةري جوانيية...   مؤزي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  Xilofono(I),Xylofon, Xylophon(G), Xylophone(E,F)  زايلؤفؤن، لة ذيشةوشةي

دثت، ئاوروپاي خؤرةآلت شــوثين Woodي يؤناين/يةوة هةصثنجراوة کة بةماناي تةختةXylonزايلؤن
يية بة شــووصثکي تايبةيت سـةرةتؤپ بةسةر چةند Percussionوةدةرکةوتنثيت، ئامثرثکي نةگرة

اودا دةدرثت تاوةکو دةنگي لثوةذا دةربچثت، ياخود مادةنثکي ذيزبةندکر Metalپارچة کانزا
ي دةنگي لة ســث Rangeي ئاســايي بةرزترة. مةوداNoteدةنگةکانيشي يةک ئؤکتاض لة نؤتة

، لة هةندثک قةوارةيدا C1111وة بؤ دةنگةواري دؤ/  Fئؤکتاض و نيو پثکهاتووة واتة لة دةنگةواري فا/
  مةوداي دةگاتة پثنج ئؤکتاض.

 Xemengêj, khemengêz(Kr)  خةمثکي واتة خةم بةرپاکةر ياخود گثز.خةمةنگثژ، خةمةن
لثذشتةيةکي ســةر بة دةسـگاي بةياتة کة سکثصي پثکهاتووة لة:ـ  .پيشـخواردوو لة دص و دةرووندا

  ذةگةزي بةيات لةسـةر پلةتؤين دوگا، ذةگةزي هةوشــار لةســةر پلةتؤين ســثگا.
  
  
 

  لة مةزصومان بةآل دووربث وآلتتان       عةزيزان من ئةوا ذؤمي لةالتان 
  ةدةنگي: عةيل مةردانمستةفابةگي کوردي، ب

  Xyloganum(E)  زايلؤگانؤم، هاوماناي ئامثري زايلؤفؤنة.
  
  
 

-----------------------------------  
--------------------------- 

------------------ 
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Y  
  
  
  

  .ذابواردن ببثتة ئامذازثک بؤ گةمة و کة يزؤر بةهاترة لةوة ....مؤزيک    
  ئةرةســتؤ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 Yekga(Ar,Fa,Kr,Tr)  واتة يةکةم ئاواز. يةکــگا،
لة:ـ ذةگةزي راست لةسةر  وةي پثکهاتووةلقثکي سـةربة دةسـگاي ذاســتة. سـکثصي بةرزبوونة

يةکــگا، ذةگةزي ذاست لةسةر دووگا. سـکثصي هاتنةخوارةوةيشي پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي بةيات 
  لةسـةر پلةتؤين دووگا لةگةص گؤذيين نيوةپلةتؤين حيجاز بؤ چوارگا و پلةتؤين بوسـةليک بؤ ســثگا. 

  
  
  
 
  

  Yellow brass(E)  کانزاي %30کانزاي مس و %70 زةردة براس. داذشتةيةکي پثکهاتووة لة
قوذقوشم پثکهاتةي ئةم داذشتة لةبارة بؤ دروستکردين گةلثک ئامثري هةوايي کة ناسراون لة براس 

  ئامثرة هةواييةکان.
  Yaoqin(Ch), Chinese wind harp(E)  ياوکني، هارپثکي هةوايي چيين/ية.

 Yesht, Yeşt(Av), Psalm(E)  يةشـت، تةرنيمة، ســروودي ئاييين.
 پاذانةوة دةبةخشـثت. و وشةيةکي ئاضثستايية کة واتاي پةرسنت و نزا

 Yesna(Av)  يةسنة، وشةيةکي ئاضثستايية و لة سـانسـکريتيدا بة يةجنة لة فةهلةويشدا بة يةزيشنة
انة بة مؤرگثکي هؤرة/يي ي لةخؤگرتووةثکنةرسـتپو چةشنة  هاتووة، يةکثکة لة سـرؤتةکاين ئاضثسـتا

  .دةچذدرثت
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 ثيةم بةناويلة سروودي سـ 47هايت ژمارة/يةکةمي يةســنا ـ  ئةمةيش منوونةيةکة لة کؤپلةي
سـپةندمةد گات کة دة بذگةيية، ئاوازةکةيشي لة ســةر دةسگاي ئةجةمة و بة نةوايةکي هؤرة/ييانة 

  .دةچذدرثت
  ا مةئينيو ضةهشتا چا مةنةنگها چاپةنتـس

  چا چةنگها چا يضةتناـئةت شـهةچا ئةش
  مائي دان هةضوورتاتة ئةمةرةتاتاـئةس

  .مةزدائو خشةترا ئارمةئةييت ئةهوورو
  ئةمةيش پاراوي مانايةيت:ـ

  ووي سـپةنتاـمين....ئةوةي لة سـايةي
  انداـبة نثک پيش کردار، ة و گفت پيند،

  وراـئاه يبة هثز و ســـؤزي مةزدا
  راندا.ـنةم نثولة ســةرفراز دةبثت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-----------------------------------  
--------------------------- 

------------------  
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 پؤص ضثذلني      ة!!!! .مؤزيک.....بةر لة هةموو شتثک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  Zählzeit(G), Beat(E), Battement(F),  Picchiare(I) لثدان.

 Zampogna(I), Neapolitan bagpipe(E)  يDroneدوو مةشکة ئامثري مةشکةباي
  ـةتةکاين شــانزةم و هةضدةم.سةر بة شاري ناپؤيل/ئيتاليايية، ئةم ئامثرة دةگةذثتةوة بؤ سـ

  Zampagnetta, Zampagnino(I), Small bigpipe(E)  مةشکةنايي بچووک.
  Zanfonia(E)  گوردي ئيسپانيايي پثنج ژث.-ئامثري هوردي .Hurdy-gurdyبذوانة/

  Zarb(Fa,Kr), Drum(E)  زةرب، تةپص.
  Zart(G), Soft, Tender(E)  ناسـک، نةرم.

  Zartheit(G), Tenderness(E)  ناسـکيي.
  Zärtlich(G), Tenderly(E)  بة ناسـکي.

  Zauberflöte(G), Magic flute(E)  بلوثري جادوو.
  Zehn(G), Ten(E)  دة.

  Zeit(G), Tempo(I), Time(E) تثمپؤ، کات.
  Zeitmesser(G), Chronometer, Metronome(E)  مثترؤنؤم.

 Zenbur(Hn)  ةزةنبور، ژةنپور، زةمبةلةک، مؤزيکئامثرثکي ژثداري هينديي
 Jaw harp.  Zenburak(Fa,Kr), Zembelek(Kr) زةبنوراک، ژةنپوراک، هارپي چةناگة. بذوانة/

 Zengoĺe(Ar,Fa,Kr,Tr), Zengeřan(Kr)  پثيشيــدةوترثت زةنگةذان{زةجنران} زةنگوصة،
ئةو بازنة زةنگؤصةيةي دةکرثتة ملي ذانة مةذ. زؤر مانا دةبةخشثت لة ژياين گوند و الدث و 
کؤچةريدا، لةو سـوودانةي کة هةيةيت بثدارکردنةوةي مثگةل ياخود ذانةمةذ و شوانةکةية کة دةبثت 
هةميشة گوثــبيسيت ئةو دةنگةبن تاکو لةيةکتر دوور نةکةونةوة. ئةو دةنگي زةنگؤصةيةي مليان 

دةبثتة  دةبثتة بةزم و ذةزمثکي سـروشيت چ بؤ شــوانةکة و چ بؤ ذانةکة، زؤر جار هةر ئةم دةنگة
خؤشـئاواز هةسـت و هؤگري ذانةمةذةکة بؤ خؤي  هةوايةکيســرؤبةخشثک بؤ شــوانةکة و بة 

ذابکثشثت. دةشثت هةر لةم دميةنةوةذا ئةم وشـةية وةک زاراوةيةک کرابثت بة بةرگي ئةم 
ن و ئاوازةدا. هةر ئةو زةنگؤصةيةيشة کة دةکرثتة ملي وآلخي بارهةصگر و کاروانچيان گةشـيت گةرميا

 کوثسـتاين پثدةکةن. 
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پثکهاتووة، ئةو دةنگة  ذانو  زةنگذيشـةوشـةي زةجنةران/يش....کة وشـةيةکي بة عارةبيکراوة لة 
دةگةيةنثت کة لة زايةصةي زةنگي ذانةمةذ{واتة زةگةذان}ةکةوة دةردةچثت و دةبثتة هةوثنثکي 

  خؤشـئاواز بؤ شوانةکة. وةک زثوةر دةفةرموثت:ـ
  ئةوي ئةيصثيت نايصثيتةوة دووبارة    ارة       مث لث ية لةو بندهؤ کاکةي شوان گو

 بةو ئاوازةت مثگةلةکةت سةرخؤشن               سةر مةست ئةذؤن ئةلةوةذن بةجؤشن
سکثصي بةرزبوونةوةي  زةنگؤصة ياخود زةنگةذان....لثذشتةيةکي سةربة دةســگاي حيجازة،

ين ذاست، ذةگةزي ئةجةم لةسةر پلةتؤين چوارگا. پثکهاتووة لة:ـ ذةگةزي حيجاز لةسةر پلةتؤ
  سکثصي هاتنةخوارةوةيشي لة ذةگةزي نةهاوةند لةسةر نةوا، ذةگةزي کورد لةسةر بوسةليک.

  
  
  
  

 Zewar(Fa,Kr)  زةوار، ئةو ســيمة درثژة ذةقةية کة الي دةستةذاسـيت ئامثري سـةنتوور 
  چةسپـکراوة بؤئةوةي ژثـيةکاين بةسـةردا بربثت.

  Zhong(Ch), Zang(Kr), Bell(E)  گ.زةن
  Ziehharmonica(G), Accordion(E)  ئامثري ئاکؤرديؤن.

  Zierrathen(G), Ornaments(E)  ئؤرنامثنتةکان.
  Zigeuner(G), Zingaro(I), Gypsy(E)  زگثنةر، قةرةچ، دؤم.

   Zigeunerartig(G), Gypsy style(E)  چةشين قةرةچ.
  Zigeunerlied(G), Gypsy song(E)  سـتراين قةرةچ.
  Zigeuner musik(G), Gypsy music(E)  مؤزيکي قةرةچ.

  Gypsy scale.  Zigeuner skala(G), Gypsy scale(E)بذوانة/
  Zil u Bem(Fa,Kr), Treble and Bass(E) زيل و بةم، دوو دةنگي پةيوةسنت بة يةکتري.

و نزم دةکات.  Bassگي گذگوزارة لة دةن بةمو تيژ دةکات،  Trebleگوزارة لة دةنگي ناسک زيل
وةربگريثت، دةبثت Bassوةک بةمCبةريين نثوان ئةم دوو دةنگة ئؤکتاضثکة. واتة ئةگةر تؤين دؤ/

گوزارةبکرثت. لة زواين عارةبيدا پثيدةوترثت Trebleيةک ئؤکتاض بةرزتر بة زاراوةي زيل
اناين قةرار{بةم} و جةواب{زيل}. ئةم دوو وشةية وةک زاراوة زياتر لة ســکثص د

دةســگامؤزيکيةکاندا بةرچاو دةکةوثت. بؤ منوونة:ـ دةشثت بة پلةتؤين ذاسـت کة دةکةوثتة سـةر 
ذاست{قةرار ذاست}، بة يةک ئؤکتاض بةرزتر دةبثتة  ـ ناوةذاست پثيـبووترثت بةمCپلةتؤين دؤ/

ي ذاست{جةواب ذاست}. هةروةها بؤ دةســگا ـ پلةتؤين گردان کة دةشثت پثيـبووترثت زيل
  ســثگا/يش کة بة يةک ئؤکتاض بةرزتر زيل ســثگاية و پثيشيدةوترثت پلةتؤين بزورگ....هتد.

  Xilofono.  Zilaphone(I) بذوانة/
  Cymbal.  Zília(Gr), Finger cymbal(E)پةجنةي سـاج{کؤس}، بذوانة/



ASSAD KARADAGHI -503- MUSIC DICTIONARY 
 

  Sentoor.  Zimbalon, Cymbalon(E) بذوانة/زميبالؤن، 
  Cornetto.  Zink, Zinke(G)زينک، تؤتيا، بذوانة/

  Zinnpfeife(G), Tin whistle(E)  فيکةي دروســتکراو لة کانزاي تةنةکة.
 Zir-Afkend(Ar,Fa,Kr)  ئاوازثکي زؤر کؤن و دثرينة، زيرئةفکةند.

ةرةکيانةي لة ســةردةمي ســاسانيةکاندا باوبووة، زانا سـةفةديين ورمثيــش ــيةکثکة لةو دةســگا س
يةتة بازنةي حةوتةم لة دوانزة خانةي ئاوازةکاندا کة بريتني لة:ـ بازنةي لة نووسينةکانيدا خستو

عوشـشاق، بازنةي نةوا، بازنةي حوسثين، بازنةي بوسةليک، بازنةي حيجازي، بازنةي ذاست، بازنةي 
  زيرئةفکةند، بازنةي زةنگؤصة، بازنةي ذاهاوي، بازنةي ئةسـفةهان، بازنةي عوراق، بازنةي بزورگ.

ثکي ئاضثستايي/کورديية:ـ زير + ئةفکةند. زةرة _ زةذة_ زةذ و پاشان بؤتة زثذ{کة لة وشةلثکدراو
 زواين فارسيدا بؤتة زير}واتة زةرد و بريسکةدار، دوا وشةيش کة ئةفکةندة بةماناي کةوتوو دثت.

لة  ذوخسارةيشکؤي وشةکة ذةنگي زةرد لثنيشتوو و ياخود زةرد هةصگةذاو دةبةخشثت. ئةم 
ذايتر بريوهةندثک ودةدات کة باري دةرووين تةواو نةبثت و  خةمبار و دصتةنگ بثت. کةسثکدا ذو

پثي واية کة وشةلثکدراوي زيرئةفکةند کة بة ماناي ژثرکةوتوو دثت ئاماژةية بؤ چوارةم ژثي 
بةآلم زؤرياب تةيل  ئامثرة چوار تةيل لةسةر بةستراوةکايت خؤي ئةم . خوارةوة لة ئامثري بارباد

  .ـةردةمةوة کة بة ئامثري عوود ناسـرا تةلةکاين بووة پثنج ژثبؤ خستةسةر و ئيتر لةو س پثنجةمي
زثذئةفکةند....ذووي ذؤمانسيانةوة لثکبدرثتةوة، گوزارة لة دصتةنگي و زار و هيجراين دةکات. داناين 

خةسرةوي ئةو ئاوازة دةگةذثتةوة بؤ باربادي هونةرمةند و ياوةراين، ئةو دةمةي کة پاشاي ساساين 
لةيةکتر زوير لةذووي نازةوة پةروثز و شازادة شريين لةوپةذي هةواي ئةضيين خؤياندابوون. جاروبار 

لةاليةن خةسرةو/ةوة داوا لة بارباد دةکرا ئاوازثکي واي بسازثنثت گوزارة لةو بارة جا دةبوون. 
کي ثسياي بة زةردةي تيشبکات. ئةميش{واتة بارباد} دةکةوتة پياهةصداين شازادة و جواين تاصتاصي گ

زةردة تاصتاصي زثذيين ئةو زوصفة چةينچينةي بؤتة نةخشثک بةسةر  خؤر دةچواند. وةک بصثيت
و بةناز و گريشمةوة بةرةبةرة لة دصي دوور دةکةوثتةوة، بةآلم ئةو زثذين تاصتاصةي  سينةيداشانو

 ةييدص زويريةيةوثت ئةو خةسرةوي زةردهةصگةذاو و بثئارام و دصشکاو کردووة. ئينجا د ذوخسارة
شراويدا بـيکاتة کزة بايةکي بةسؤز بـيگةيةنثتة گوشازادة کة بؤتة ئاهثکي پيشخواردووي لة سـينةي 

  ناسکي شازادة شريين و ئاشـيت بکاتةوة. دصي
دةســگاي  لثذشتةيةکي سـةر بة دةســگاي بةياتة، کة هةمان سکثصي هاتنةخوارةوةيزيرئةفکةند...

 گاي بةيات}ية کة لة پةردةي موحةييةرةوة دةسپثدةکات، ئينجا پلةتؤينلة دةسـحوسـثين{لقثکة 
ئاوج دةبثتة ماهوور، پلةتؤين ســثگا دةبثتة بوسـةليک، پلةتؤين دووگا/يش دةبثتة زثذگوصة و دواجار 

  ريان دةگريسثتةوة.ـثين عةشـةر پلةتؤين حوسـلةس
  E(Zither( چل ژثي لةسةر بةستراوة. وون دةچثت،زيتار، ئامثرثکي ژثدارة، تاذادةيةک بة ئامثري قان

  تر.ةر بةستراوة بؤ هاوياري ژثيةکانيــلةالي دةسـتة چةپي ئامثرةکة چوار بؤ پثنج ژثي زثدةي لةسـ
  Zitter(G), Cittern(F)  زيـتةر، زيتـثرن، ئامثري گيتار لة سـةردةمانثکي زؤر زوودا.

  Zitternd(G), Trembling(E)  زرنگانةوة.
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  Zolfa(I), Sol-fa(F)  فا. -ناي ســؤصهاوما
  Zuerst(G), First(E)  يةکةم.
  Accidental.  Zulfällig(G)بذوانة/

  Zufällige Versetzungszeichen(G), Accidental signs(E)  هثما بةذثکةوت{الوةکي}ةکان.
  Zufolo(G), Small flute(E), Flageolet(E,F)  گچکة فلووت.

  Zug(G), Slide(E), Glissière(F)  ؤن بؤ گؤذيين تؤنةکاين.کشان، ذاکثشـاين لوولةي تذؤمب
  Zugabe(G), Encore(E)  جارثکيتر.

  Zugtrompete(G), Slide trumpet(E)  ســؤپرانؤ تذؤمبؤن، تذومپثيت لوولةکثش.
  Zunehmend(G), Increase in loudness(E), Crescendo(I)  زثدةبووين دةنگ، کذيشـثندؤ.

 Zunge(G), Tongue,Read(E)  زمان، ذيشـة.
  Zurück(G), Back again(E)  ديسـان گةذانةوة. 

  Zurückgehalten(G), Ritenuto(I), Slowing down(E)  خاوذةوي لة تثمپؤدا.
  Zuřna, Suřna(Ar,Fa,Kr,Tr)  ســوذنا، زوذنا، وشـةلثکدراوثکي کوردية،

/يش مةبةست لة ئامثري نايواتة ئاهةنگ، ئاپؤرةي خةصک. پاشگري  ورـوسپثکهاتووة لة سور ياخود 
کة لة  يئةو ئامثرة دةنگ زوآلصةناي/ي ئاپؤرة دةگةيةنثت، ناي/ة. کؤي وشـة لثکدراوةکة 

ئاهةنگثکي زؤر گةورةي وةک شـايي و زةماوةند، جةژن و شـادي و يادي نةورؤز. تةنانةت لة بؤنةي 
بة چةندين ناو و شـثوة و شــني و چةمةري/يشــدا لثدةدرثت. ئامثرث زؤر باوي تري کوردةواري  

قةوارةي جياواز هةية وةک شــمشــاص، لوولک، بلوثر، کةتةبلوثر، باآلبان، جووزةلة و سـوذناي، زوذنا، 
 دادةنرثن. نايفيکةنة....هتد. ئةمانة و چةندين ناويتر کة هةمووي لة خثزاين 

  Zusammen(G), Together(E)  پثکةوة.
  Zusammengesetzter takt(G), Compound time(E)  تثمپؤي تثهةصکثش.

  Zusammenklang(G), Harmony(E)  هارمؤين.
  Zuvor(G), Before(E), Avant de (F), Prima che(I)  لةپثش، بةرلة.

  Zwei, Zwo(G), Two(E)  دوو.
  Zweifach(G), Twofold(E)  دوواين، جوويت.

  Zweihalbetakt, Zweihalbetakt(G)  .2/2کثــشي
  Zweichörig(G), For two choruses(E)  .بؤ دوو کؤرس

  Zweifache(G), Double(E)  دةبص.
  Zweifache intervalle(G), Compound intervals(E)  ميانة تثهةصکثشـةکان.

  Zweifacher contrapunkt(G), Double counterpoint(E)  دةبص کؤنتراپونت.
  Zweigesang(G), Duet(E)  ئاوازة دوواين.

  Zweigestrichene octave(G), Octave, Twice lined(E)  دوو ذيزة هثص، ئؤکتاض.
  Zweihändig(G), Two-handed(E)  دوو دةسـت.
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  Zweistimmig(G), In Two parts(E)  لة دوو بةشـــدا، بؤ دوو دةنگ ياخود بؤ دوو ئامثر.
  Zweite, Zwote(G), Second(E)  دووةم.

  Zweiteilige form(G), Binary form, Two. part form(E)  جووت شـثوة، دوو بةشـة شثوة.
  Zwischen(G), Between(E)  لةنثوان.

  Zwischenraum(G), Space between two lines(E)  بؤشــايي، نثوانة هثص.
  Zwölf(G), Twelve(E)  دوانزة.
  Zwölfachteltakt(G)  .8/12کثشــي
  Zyklus(G), Cyclic(E)  بازنةيي.
 Cymbal.  Zymbel(G), Cymbal(E)بذوانة/

  
  
  
  
  
  
  
 

-----------------------------------  
--------------------------- 

------------------  
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  کانکوردية سةرچاوة
  
  
  . زماين ئاضثســتا...ســؤکؤلؤض1

  وةرگثذان و لثدوان و بةراوردکردين لةگةص زماين کوردي ئةمذؤدا: حمةمةد ئةمني هةورامي.
  .عةيل نانةوازادة.. فةرهةنگي پةهلةوي...2
  . ئاضثســتا....گاتاکان    لة مثژينةترين ســـروودي کورد.3

  جةليل عةباســي
  . فةرهةنگي ئثريةن ضاچ....کورديي کؤن و هي نوث4

  حمةمةد ئةمني هةورامي
  -ئةهلي هةق -. ئاوذثکي نزيک بؤ مثژووي گؤراين و مؤسـيقاي خؤمان5

 عادل حمةمةدپوور
  ـي ـ کولتووريية،وةيةکي مثژووي. هةورامان، لثکؤصينة6

  تةم ئةيوبـز. نووسيين/ذؤس2004بةرگي يةکةم، دووةم/
  . مثژووي مؤســيقاي کوردي/......حمةمةد حةمةي باقي.7
  . ســةييد عةيل ئةسـغةري کوردســتاين.....حمةمةد حةمةي باقي.8
  .6، 3. گؤضاري چالواز ژمارة 9

  شـــاسـوار. خ . هةرشــةمي.. مثژووي ئاراميةکان لة کوردستاندا...10
  ز.1982. عةيل مةردان و شـيعري هةصبژاردي کوردي/11

  کؤکردنةوةي: عبدالقادر علي مةردان.
  . دةروازيةک بؤ ئاواز و گؤراين کوردي....حممود زامدار.12
  . سـةربردةي کؤمةصة حةيران بثژثکي کورد.13

  .کؤکردنةوة و ئامادةکردين: سـةعدوصال ئيسـماعيل شثخاين
  . سـترانثت شــاهي و ديالنا کؤمةآلئثکث14

  کؤمکرن و بةرهةضکرا: امحد عبداللـة زةرو   و   خالد حســني يعقوب
  . سـترانثت کؤچک و ديوانا.15

  کؤمکرنا: مسـتةفا نوري بامةذين
  رضا هاشــم. زةردةشت و ئامؤژگاري يةکاين.....16

  لة فارسي يةوة: حمةمةد گؤمةيي. وةرگثذاين
  ين و خةســرةو....خاناي قوبادي. شري17

 بوژاندنةوةو لثکدانةوةي: حمةمةدي مةال کةرمي.
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  فارسيةکان  رچاوة سـه
  
  
  واژةنامة موســيقي ايران زمني....مهدي ســتايشگر .1

  مشسی1374جلد اول، جلد دوم/
  م.2000/آذرســينا برومند. تأليف و اجراي:مهدي -يران...رديف مريزا عرباللـةإ. موسيقي ســنيت 2
  . دســتگاه در موسيقي ايراين...پرفســور هرمز فرهت.3

  مترجم: مهدي پورحممد
ردى....دكتر صدیق صفى زاده تاریخ موسی. 4   .کةييبُورقى كُ
  ....دکتر پرويز ناتل خانلري..1354خردادماه/ وزن شـــعري فارســي/. 5
  خورشيدي......حسينعلي مالح.1367. پيوند موسيقي و شــيعر/ 6
 
  
  
  

  العربیةالمصادر 
  
  
  م.1991المورد...منیر البعلبکــى. قاموس إنكلیزي ـ عربي/ .1
  حبیب ظاھر العباس.  م1986نظـريات الموسیقى العربیة/. 2
  سلیم الحلو.  م1972الموسیقى النظـرية/. 3
  . http://ar.wikipedia.orgعلم العروض، ويكیبیديا الموسوعة الحرة/. 4
  صالح ســعدون. . الثقافة الموسیقة،5
   موسوعة بھجة المغرفة، المجلد الرابع(الحضارة و االنسان).. 6
  .2006جامعة حلوان ،التحلیل الغنائي العربي. 7

  إعداد أ.م.د إيھاب حامد العظیم   و   أ.م.د حازم محمد العظیم
  .2006جامعة حلوان ــ        . دلیل الموسیقى العربیة. أ.د نبیل شــورة8
  .1992تألیف:د.سمحة الخولي/  في موسیقا القرن العشرين  . القومیة9

  .أ.د علي عبدالودود محمدالموسیقی العربیة،  . المرجع في10
  .2006جامعة حلوان ــ 

  أ.د أمیرة سید فرجتألیف:. ةساسیات الموسیقی العالمیأولفیج و ص. ال11
  .2006جامعة حلوان ــ 
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