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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 ۳۱/۰۳/۲۰۱۸       حامد فارانی 

 
 بزرگان در مورد موسیقیگاه ددی

 

 
 

 ستتقدیم شما موسیقی  رابطه  با  جمالتی کوتاه در 
 
  موسیقی تند نویسی احساسات است 

                                          لئو تولستوی
 .موسیقی از فکر تراوش می کند و به قلب می نشیند

                                                              بتهوون
 .موسیقی از آنچه که ناگفتنی است و اختفای آن ناممکن ، حکایت می کند

                                                                                   ویکتور هوگو
ندارد و نوای خوش و دلنشین ، او را دگرگون نسازد ، برای مردی که در درون خویش موسیقی 

 .خیانت ، توطئه و غارتگری مناسب می باشد و هیچ کس نباید به او اعتماد کند
  شکسپیر                                                                          

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_jan_wassyat.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_jan_wassyat.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دنیای رویاها و احالم خود فرو می رویم  علت اینکه ما از موسیقی خوشمان می آید این است که در
، طبایع عالی موسیقی را دوست می دارند لیکن بهتر می دانند که از آن به عنوان وسیله برای 

 . دخول در رویاهای خویش استفاده کنند
                                                                                                                                     ویکتور هوگو

موسیقی یک ناموس اخالقی است که روح به جهانیان ، و بال به تفکر و جهش به تصور ، و 
 .ربایش به غم و شادی و حیات به همه چیز می بخشد

                                                                                        افالطون                                                   
 .موسیقی علم شناسایی الحان است و شامل دو علم است : علم موسیقی عملی وعلم موسیقی نظری
                                                                                                                         ابونصر فارابی
موسیقی علمی است ریاضی که در آن از چگونگی نغمه ها از نظر مالیمت و سازگاری ، و 

 چگونگی زمان های بین نغمه ها بحث می شود
                                          ابو علی سینا

موسیقی مظهری است عالیتر از هرعلم و فلسفه ای . موسیقی هنر زبان دل و روح بشر وعالیترین  
 تجلی قریحه انسانی است

                                                                    بتهوون
ای نخستین بار ریشه موسیقی به عهد کهن ارتباط دارد . در واقع همان روزی که انسان توانست بر 

 خوشی ها و رنج های خود را با صدا نمایش دهد ، مبدا موسیقی به شمار می آید
   لئوپددوفن

 

آهنگ را خدمت تان تقدیم در کلیپ ذیل فرصت را غنیمت شمرده  چون سخن از مویقی است 
 :نمونه از شعر مزین شده است  زیبابسیار میکنم که با شعر 

 

   رفتامشب غم دیروز و پریروز و فالن سال و فالن حال و فالن مال که بر باد فنا 
  !نخور         

 ! به خدا حسرت دیروز عذاب است
 ؟به هوشید .... !  مردم شهر 

 !مردم شهر به گوشید...
 .امشب همه ی میکده را سیر بنوشید

 .با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید
 .دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید

 زنجیر وزن و مرد بکوشیددر شادی این کودک و آن پیر زمینگیر و فالن بسته به 
........................ 

        .......................... 

https://www.youtube.com/watch?v=UsYtlIq4GyI 
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