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 الكتاب:هذا 
قيؿ عف الموسيقى باختصار، انيا عمـٌ يبحث في خصائص 
الصوت مف جوانبو المختمفة، فيزياء، ورياضة، وايضا فٌف لو تأثير عمى 
النفس والوجداف، فيحرؾ الجسد ويغذي االحساس، وانو مولد الطبيعة 
الذي ترّبى مع االنساف منذ نشأتو، وانو ذلؾ الجماؿ المتكامؿ الذي 

ماقنا ويدخؿ الفكر ويحقؽ الخياؿ دوف الحاجة الى استئذاف يسري في اع
لمروره، ال شيء يمنع تدفقو الُمميـ والمفعـ بالتعابير المختمفة، التي 
تحمؿ كؿ ادوات تأثيره، لتنحت وترسـ وتبني في النفس صورة مف 

 الخياؿ بؿ صورًا مف تعدديو لممشاعر االنسانية.
عة تحت عنواف الموسيقى، ليا تمؾ الطاقة التي اورثتيا لنا الطبي

خواٍص ال تقؿ قدرتيا عف مختمؼ الطاقات، وتمؾ الخواص تكمف في 
قمب اجزائيا، التي ىي مكونات العناصر التي اجتمعت في بناء ىذا 

 الفف.
إنيا المغة المعقدة في تركيبيا، رغـ قمة حروفيا السبعة التي شكمت 

يا الكثيرة جدًا ِعّبر كمماتيا وجمميا ومقاطعيا وكتبت قصصيا وروايت
 قروف طويمة ومئات السنيف.

تنوعت الموسيقى وتعددت الى حد المتناىي عند الشعوب 
والجماعات، واختمفت رغـ انيا متشابية في صناعتيا وموادىا الرئيسية. 
ومع ذلؾ توصمت الحضارة االنسانية الى تحديد جوانب ميمة 

ة اتفؽ الجميع عمى لخصائصيا، وتطويرىا بشكؿ جعؿ منيا لغة عالمي
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دراؾ المعنى مف مضمونيا المجرد مف تمثيؿ الصورة  فيميا وتداوليا وا 
المتمثمة في باقي الفنوف. وبعد أف مّرت  بسمسمة طويمة مف التطورات 
والجدليات إلرساء قواعدىا التنظيرية والجمالية، كانت المحصمة فف 

 ؽ الفطري.منيجي كبلسيكي موسيقي اساسو الفيـ الفكري قبؿ التذو 
وذلؾ االنتقاؿ مف العاـ المتداوؿ )الشعبي( الى التخصيص المنيجي 
)الكبلسيكي العالمي(، كاف لو أثره في فرز اتجاىيف لمموسيقى أألوؿ 
يرتبط بالذوؽ الشعبي والشعور الوجداني لمبيئة والمجتمع، والثاني يرتبط 

 ة والتعمـ.بالدراسة والمنيج والفكر وصياغة االسس التي تحتاج لممعرف
ونما االتجاىيف معا وتطورا عمى السواء عبر العصور المختمفة 
لمتطور الموسيقى والغناء، وصار كؿ اتجاه يؤثر في اآلخر فيما بعد. 
لينتج مدارس واساليب متنوعة يشترؾ فييا الخاص والعاـ ويتحد فييا 

 الذاتي مع الموضوعية.
لغناء، ترتبط كؿ تمؾ األمور التي تجسدت في فف الموسيقى وا

تشكبلتيا وتشابياتيا وتبايناتيا بصورة اساسية مع عناصر تكويف ىذا 
الفف، التي تظير مكتممة في بناء الفف المنيجي، وتتناقص عف تكامميا 
الطبيعي في الفف الشعبي، سواء بمسمياتيا، أو بطريقة التعامؿ مع كؿ 

المضموف عنصر وسماتو الرئيسية والفائدة مف وجوده كمحتوى، يحمؿ 
 لتحقيؽ المعنى.

ولذلؾ يوضح الكاتب تمؾ المكونات األساسية لعناصر الفف 
الموسيقي، وفؽ رؤية بحثية امتدت ألكثر مف خمسة عشر عاـ، بحث 
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فييا ىذه المواضيع أكاديميا، اضافة الى اطبلعو عمى الخبرات المحمية 
النقدية  في الرؤية الجمالية الذوقية، وخبرتو في التعامؿ مع تفسيراتيا

الفنية، وىي ضمف اختصاصو لممواد الدراسية الموسيقية، لمرحمة 
 البكالوريوس والدراسات العميا التي قاـ بتدريسيا وال يزاؿ.

واخيرا اضع ىذا الكتاب المتواضع بيف ايديكـ الكريمة، متمنيا أف يكوف 
ذي فائدة عممية وثقافية، مقدما شكري وعرفاني لكؿ مف عممني حقا ىذا 

 فف الراقي، أو دفعني نحو تعممو.ال
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 التأمل في الموسيقى
 

يعتبر التأمؿ في الموسيقى شرطا لئلقباؿ عمييا ووضعيا وضعا 
رغـ أف ىوسرؿ قد حصر التناسب بيف  محضا... حدسياحضوريا 

ؿ والعطاء المطمؽ في مرتبتو الدنيا، أي في "ظاىرة" المعرفة أو التأم
اإلدراؾ أو التصور وغير ذلؾ كما ىي في عموميا وكما ىي مقصودة 
بعامة. ثمة مف جية تعمؽ عاـ. بجممة ىذه األفعاؿ إدراؾ أو تصور 

 .(ٔ)فعمي يقصد الموضوع ويراه كما ىو مدرؾ أو متصور أو متخيؿ
وال تشير عبارة "الموسيقى  ا تجريديا...والموسيقى عمومًا فن

التجريدية" كثيرا إلى فكرة متفؽ عمييا بوصفيا مشكمة جمالية، فالتعبير 
ذو أصؿ ألماني ظير ألوؿ مرة في كتابات الفبلسفة والنقاد 
الرومانتيكييف، وتتميز ىذه العبارة كذلؾ مف خبلؿ المجادالت التي 

ألعماؿ التجريدية لمجماليات ظيرت في القرف التاسع عشر وكذلؾ في ا
الموسيقية في القرف العشريف. حيث أنيا تحدد النقاء الموسيقي، وىو 
الشيء المثالي الذي منو تحدد الموسيقى مف اجؿ االنتقاؿ في أساليب 
مختمفة، عمى سبيؿ المثاؿ وذلؾ بخضوعيا إلى كممات)كما في 

معنى التمثيمي كما بعض ال والىاألغنية( والى الدراما)كما في األوبرا( 
في )الموسيقى التصويرية( أو حتى إلى المتطمبات الغامضة لمتعبير 

 العاطفي.
                                                 

 ٕٓفكرة الفينو مينو لوجيا، ص ادموند ىوسرؿ ،  (ٔ)
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تفسيرا سمبيا أكثر مما  تعطيوالحقيقة ىي انو كاف مف المعتاد أف 
ىو ايجابي إلى التجريد في الموسيقى. وأفضؿ أسموب لمتحدث عف 

ىو غير  شيء يستحؽ أف يقاؿ عنو انو" تجريدي" ىو أف نتحدث عما
ذلؾ. فميس النسؽ المفظي أو ترتيب الكممات في جممة ىو المعوؿ 
عميو، فقد أنكرت األغاني وموسيقى الطقوس الدينية واألوبرا جميعيا 
وضع الموسيقى المجردة ألنو في حالة الموسيقى الموضوعة لقصيدة 
يفكر في الموسيقى أنيا تنتقؿ مف المثالية النقية وذلؾ باستسبلميا إلى 

 ساليب التعبير المستقمة.أ
ينبغي أف تفيـ الموسيقى في األقؿ، وجزئيا في حدود إسياميا في 
اإلحساس المفظي، فيي تمتـز بالمنطؽ الذي يشير إلى أف الموسيقى 
المجردة يجب أف تكوف في األقؿ موسيقى آلية )والصوت البشري ربما 

ليست وفاكنر يقـو في بعض األحياف مقاـ اآللة الموسيقية(...لقد أصر 
عمى أف غياب الكممات مف الموسيقى ال يستتبع كنتيجة البد منيا 
غياب المعنى، فقد كانت موسيقى )ليست( التصويرية وأعماؿ فاكنر 
الموسيقية الشاممة قد انبثقت كميا مف فكرة أف الموسيقى كميا كانت في 
األساس ذات ىدؼ ومعنى، وليس ثمة أي موسيقى يمكف أف تعد 

كثر مف أي موسيقى أخرى، وىذا الرأي يساعد في ظيور مجردة أ
إنيا ليست ليا  -:تفسير سمبي أخر لكممة) تجريدي( في الموسيقى

مراجعة خارجية. وىكذا فاف تقميد الطبيعة في الموسيقى يعد انتقاال مف 
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المثالية المجردة ومؤلؼ فيفالدي )الفصوؿ األربعة( ىي اقؿ تجريد مف 
 .(ٔ)الطباقي التأليؼفف 

إف القصيدة السيمفونية توصؼ كذلؾ بعدـ النقاء، كما ىي الحاؿ 
 .أشكاؿ الموسيقى التصويرية مفمع كؿ شكؿ أخر 

لـ تشبع الرغبة في معنى التجريد بعد، والنقاد بعد أف انتزعوا مف 
مثالية الموسيقى القدرة عمى التمثيؿ، بحثوا كثيرًا مف اجؿ انتزاع التعبير 

 عنيا كذلؾ.
أف تكوف الموسيقى مجردة إذا كانت تسعى إلى أف تصبح ال يمكف 

مفيومة وفقا لمعنى مفعـ بالموسيقى. فيما إذا كاف المعنى يكمف فيما 
يشير إليو مف أىداؼ خارجية أو مف تعبير لمفكر البشري. لقد أصبحت 
الموسيقى المجردة في الوقت الحاضر مستقمة بذاتيا كميًا، واف مبرر 

اقيا تماما. يجب أف تفيـ كبنية مجردة تحمؿ وجودىا يكمف في أعم
عرضًا تمؾ العبلقة الخاصة بحركة الروح البشرية. فقد ادعى ليست 
وفاكنر بتعذر وجود موسيقى مجردة بذلؾ المعنى، ومف المحتمؿ أف 

 يكوف حتى )ىانسمؾ( قد اتفؽ معيما.
وفي ىذه الحالة يصبح مفيـو الموسيقى المجردة غير واضح، وىو 

يد لـ يعد ينسجـ مع ما كاف يفكر بو ريختر وىوفماف ،فكبل بالتأك
المؤلفيف اعتبرا أف نقاء الموسيقى_ ميزتيا بوصفيا فنا مجردا يكمف في 

 وليس في غياب تمؾ القدرات الكمي. المعبرةطبيعة قدراتيا 

                                                 
ويقصد بو فف تعدد االصوات في الموسيقى )الكونترابوينت( والذي ظير في عصر   (ٔ)

 (ٓ٘ٚٔ_ٓٓٙٔالباروؾ )
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فالموسيقى بالنسبة إلى ريختر ،كانت مجردة لكونيا عبرت عف 
بالنسبة إلى ىوفماف فقد أصبحت  أما الشعور بالقدسية في الطبيعة،

مجردة مف خبلؿ محاولتيا التعبير عف األشياء المجردة بالصيغة 
 الوحيدة التي تجعؿ تمؾ األشياء مفيومة لدى الشعور البشري.

أف مفيـو التجريد في الموسيقى، عمى ىذا األساس قد تشابؾ عمى 
الموسيقى نحو ال يمكف فصمو عف مشكمة التعبير الموسيقي، ىؿ اف 

كميا تعبيرية أو بعضا منيا عمى اإلطبلؽ والجواب عف ىذا التساؤؿ 
سيقرر استخداـ المصطمح) تجريدي( في النقد، كما أف تعريؼ 
المصطمح سمبيا يؤدي في الحاؿ إلى مشكمة فمسفية عصية ولذلؾ 
ينبغي أف تفيـ الموسيقى المجردة بأنيا شكؿ نقي وفقا لمعاييرىا 

ركزت محاوالت المؤديف لمتجريد فييا عف طريؽ  الداخمية...والتي
 .(ٔ)فكرتيف ىما الموضوعية والبنيوية

بيذا االفتراض أف يكوف المرء يفيـ قبؿ كؿ شيء  يقصدوبالطبع ال 
العناصر البنيوية لمعمؿ الموسيقي وشكمو، إنما يتأثر باالنفعاالت التي 

ممة مف تقدميا الموسيقى لتكوف في الخاتمة عبارة عف لوحة متكا
التصور في ذىف المتمقي وعمى ىذا األساس تؤثر الموسيقى في 

رغـ اختبلؼ طريقة عرض االنفعاالت لكؿ ثقافة وطريقة  مستمعييا
 التأثر واإلدراؾ لكؿ مجتمع ضمف مستوى ثقافتو.

 

                                                 
 ٜٙٔروجر سكروتوف ،معنى الموسيقى،ص (ٔ)
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 عالقة الموسيقى بالزمان والمكان
أطمقت تسمية تجريدي عمى الفف الموسيقي بشكؿ عاـ وىذا التجريد 

صورة واضحة ومحددة، فالبعض اعتبرىا فف تجريدي  ضمفلـ يكف 
ألنيا تؤثر في المتمقي مباشرة عف طريؽ االنفعاالت التي تقدميا لتكوف 
صورة تخيؿ في رؤية المستمع تنتج عنيا قصص وذكريات وظواىر 

 أخرى، وبشكؿ نسبي بيف مستمع وأخر.
عف الكممة كونيا آلية صرفة مبتعدة  واعتبرىا البعض تجريدية،

ذا احتوت  )الغناء(، أصبحت عندئذ معبرة بشكؿ الكبلـومعناىا، وا 
 واضح غير غامض وابتعدت بالتالي عف التجريب.

ويرى آخريف اف التجريد في الموسيقى ىو كونيا فف قائـ بحد ذاتو 
 الفنوف األخرى ،ناتج عف خصوصيتيا السمعية عفوفؽ نسؽ يختمؼ 

ليس ثابت، إنما متغير في دقتو ال  )الصوت( والذي يتشكؿ عنو معنى
 يمكف تخصيصو لذا يكوف ذو تأثير عاـ.

وفؽ ىذه المعطيات فيمت الموسيقى عمى أنيا فف يكوف أكثر 
وضوحا عند ارتباطو بالمكاف والزماف)اي التقرب نحو التصويرية(، رغـ 
اف الكثير قد عارض ىذه الفكرة واعتبروىا فف تجريدي قائـ بحد ذاتو، 

ع او ثانوي، فالمعنى يكمف في داخميا لتكوف تعبير عف ليس خاض
 الصورة البشرية وواقع مجتمعيا اإلنساني.

وىنا احتاج التعبير في الموسيقى الى توضيح العديد مف الجوانب 
اف تجعؿ الموسيقى أكثر تأثيرا في المتمقي عف طريؽ اعتماد  يمكفالتي 
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الموسيقي ويكوف  الموسيقى كفف يحمؿ المعنى بحد ذاتو ضمف العمؿ
ىذا المعنى أكثر تأثيرا عند اختيار المؤثر الخارجي )المكاف والزماف( 
والذي يضفي عمى العمؿ صورة متكاممة الجوانب يمتمسيا الفناف 
والمتمقي ضمف دائرة انفعاؿ مغمؽ، ليكوف الناتج عمبل موسيقيا أكثر 

 رصانة ووضوح وتأثيرا.
قع عرض العمؿ(، الى مفيـو لذلؾ تحوؿ المفيـو األوؿ لممكاف)مو 

ثاني عبر تطور الجماؿ خبلؿ العصور المختمفة ، فأصبح 
فنية سواء كاف مغمؽ اـ مفتوح، حيث  ساحةالمكاف)موقع العرض(، 

ارتبط بالعمارة والتصميـ والتشكيؿ ليكوف الناتج فضاء مؤثر بحد ذاتو 
 قبؿ االستماع لمموسيقى نفسيا، مما جعمو ذو مواصفات خاصة يمكف
استغبلليا مف خبلؿ التبلعب بالديكور والتصميـ الداخمي إلضفاء سمة 
التعبير التي يراد تقديميا مف خبلؿ العمؿ الموسيقي ،عف طريؽ تييئة 
المتمقي مسبقا لمناخ العمؿ، ونقمو عبر الزمف مف الحاضر إلى 

 الماضي أو المستقبؿ وبرؤية مختمفة.
يف( أيضا، حيث الكؿ وليس المتمقي فحسب، إنما المؤدي)العازف

يتأثر بشكؿ مقارب ضمف نفس األجواء، وىذا ما يسيؿ عممية بناء 
 الصورة التي تنتجيا المخيمة لدى المتمقي عند االستماع.

وكما أثرت العمارة في الموسيقى، كاف لمموسيقى دورىا أيضا في اف 
وتطويره الى أشكاؿ مختمفة لسد حاجة العروض  العمارةتكوف مؤثرة بفف 

لموسيقية وليس ىذا فحسب، أنما فف مشترؾ التعبير مع الموسيقى ا
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،فكانت العمارة ىي المؤثر الخارجي لمموسيقى ضمف العروض، 
والموسيقى ىي الروح النابضة لمجوامد المادية وتشكيبلتيا الفنية رغـ ما 
تحويو تمؾ التصاميـ واألشكاؿ مف تعبير خاص، أضافت الموسيقى 

 عمييا تعابير أخرى.
دراكو سمعيا وبصريا، ليس سمعي  بالموسيقىىنا يظير اإلحساس  وا 

فقط، رغـ كوف المؤدي والمتمقي يستمعاف لمموسيقى ،إال أف ىنالؾ 
المنظر )صورة المكاف( التي يدركيا البصر، لتكوف المحصمة تعبيرا 

 ناتج عف تأثير داخمي وخارجي لمموسيقى )سمع و بصر(.
زاؿ، ىو األكثر تأثيرا في العروض لذلؾ كاف المسرح الموسيقي وال

الموسيقية عف المسرح االعتيادي والذي انتشر استخدامو في الوقت 
الموسيقي وعمارتو مبنية وفؽ حاجة  المسرحالحالي، الف تصميـ 

الموسيقى وفمسفة تأثيرىا، فيمكف مف خبللو اف ننتقؿ الى العصور 
رىا مف مجاؿ الفضاء المختمفة باختبلؼ التصاميـ الداخمية واألزياء وغي

الداخمي. اما المسرح االعتيادي الذي ال يحمؿ سوى خشبة تعتمييا 
االوركسترا، فيو اقؿ تأثير مف سابقو، كوف المتمقي بعبلقة مباشرة مع 

الموسيقى والتأثر بحركات العازفيف فقط )الصورة المباشرة أماـ  سماع
 المتمقي(.

لعمؿ الفني المقدـ ضمف وىنا ظير المكاف والزماف مرتبطيف بنوع ا
القوالب الموسيقية المختمفة. فاألعماؿ الضخمة لـ تقتصر عمى  أشكاؿ

التأليؼ الموسيقي والتوزيع اآللي فحسب، بؿ اعتمدت المكاف بصورة 



 18 

أساسية ،لتكتمؿ الرؤية التي رسميا المؤلؼ في خيالو لبناء عممو. وكاف 
الموسيقية الضخمة  لممكاف الدور األساسي لتحوؿ بعض أنواع القوالب

البناء االوركسترالي الى أشكاؿ تعزؼ مف قبؿ آلة واحدة مثؿ البيانو ،او 
آلة فردية يرافقيا البيانو، او وتريات مختزلة الى عدد قميؿ مف اآلالت، 
ليكوف عرضيا متوافؽ مع القاعات والصاالت الصغيرة، ما جعميا اقؿ 

الموسيقييف في تحويؿ  تأثيرا مف شكميا األصمي )الفخـ( ،ولذلؾ عمؿ
تمؾ الصيغ الى اف تكوف مف الصعوبة في التكنيؾ واألداء، لتظير 
أكثر إبيارا لممتمقي، حيث تحوؿ التأثير في تمؾ األعماؿ مف االنفعاؿ 
البارز بسبب ضخامة االوركسترا والتمويف اآللي الى االنفعاؿ والتأثر 

 ازفيف.ببراعة العزؼ المقدـ مف قبؿ عازؼ منفرد او عدة ع
ولنفس األسباب )المكاف( تغيرت بعض األعماؿ الموسيقية مف منفردة 

الى أعماؿ ضخمة موزعة لؤلوركسترا بأكمميا ،تقدـ  آللة او عدة آالت،
 ضمف المسارح والفضاءات  الواسعة.

وىنا يأتي دور قائد االوركسترا)المايسترو( والمؤديف)االوركسترا( في 
ي يختمؼ مف زمف إلى آخر او مف مكاف إبراز التعبير الموسيقي والذ

 األعماؿ الموسيقية. تقديـإلى آخر عند 
فيخطط المايسترو آلية العمؿ التي تتوافؽ مع نوع العمؿ المقدـ 
ومكاف العرض، وعمى ىذا األساس يقـو بإعادة الصياغة األدائية 

الناتج عمؿ جديد مف حيث األداء  ليكوفوالتعبيرية لمعمؿ بأكممو 
)حسب رؤية ذاتية لممايسترو(، حيث يعكس رؤيتو الجديدة عمى والتعبير
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العازفيف )االوركسترا( مؤثرا بالكؿ لجعميـ واحد معبرا عف ذاتو وفؽ ما 
استشفو مف صورة ومخيمة داخمية، لذلؾ يظير أكثر القادة الموسيقييف 
شيرة في العالـ، ىـ مف يعمموف وفؽ بيئات مختمفة ويتنقموف بيف 

ف في العالـ لتقديـ عروض لمختمؼ أنواع الموسيقى. مختمؼ األماك
واقميـ شيرة ىـ مف يتخصصوف لمعمؿ ضمف موقع واحد او ضمف 

 أسموب معيف لمموسيقى.
في اشتراكو إلتماـ عممية نجاح العرض  المستمعوأخيرا يظير دور 

الموسيقي، فالمستمع عنصر ىاـ ومكمؿ لمعرض الموسيقي، ينتقؿ إليو 
عف الموسيقى ،وُيستقبؿ منو انفعاؿ مرجع، يؤثر في التفاعؿ الناتج 

االوركسترا او العازؼ المنفرد)حسب نوع العمؿ(، الكؿ داخؿ دائرة 
انفعاؿ مغمقة يتأثروف ويؤثروف احدىـ باألخر، إضافة الى تأثير المكاف 
الذي يدمج مع تأثير الموسيقى ليكوف االنفعاؿ بشكؿ متكامؿ حامبل في 

وبمختمؼ التعابير، ليظير العمؿ معبرا عف  ألداءاطياتو جميع مشاعر 
أسرة متماسكة تتخاطب فيما بينيا بمغة أعمؽ، نابعة مف الوجداف 
اإلنساني، رغـ أف الحداثة وما بعد الحداثة قد اتخذت مف ذاتية العقؿ 
الموضوع األساسي ليا، لذلؾ تعتبر المستمع الحديث ال يتأثر إال في 

ثرات الخارجية، إال أنيا لـ تعطي النتائج وبمعزؿ عف جميع المؤ  ذاتو
 الحقيقية والثابتة ليذا الموضوع ولحد اآلف.
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 الموسيقى فن سمعي
 

تعتبر الموسيقى مف الفنوف السمعية التي تؤثر مباشرة في المتمقي 
عف طريؽ السماع لتجعمو بالتالي تحت تأثير جمالياتيا عف طريؽ رسـ 

ذاتية تنعكس مف المتمقي نحو ما صور ألحداث وانفعاالت وتخيبلت 
قدمت الموسيقى لو مف تعابير مجردة عف طريؽ األلحاف واإليقاعات 
واألداء وغيرىا مف مكونات العمؿ الموسيقي أو الغنائي والذي يكوف 
أكثر وضوحًا في المضموف وذلؾ الستخداـ الكممة التي توضح فكرة 

يشعر الكثير مف  حيث العمؿ ومضمونو أكثر مف الموسيقى المجردة...
نقاد الموسيقى والعديد مف المستمعيف النقاد انيـ مدفوعوف ألف يعزوا 
إلى بعض األعماؿ الموسيقية المعينة مضمونًا، وكذلؾ يفسروف ىذا 
المضموف في مصطمحات عاطفية أو في األقؿ مصطمحات فكرية واف 
الموسيقى فف تجريدي ليس لو طاقات سردية أو وصفية، وليست ىناؾ 
طريقة تشير فييا إلى شيء مستقؿ في ذاتو أو شيء تعرضو أماـ 

 .(ٔ)تأمبلتنا
إننا جميعًا نستمع عادًة إلى الموسيقى كٌؿ بحسب كفايتو، ولكف 
عندما يراد تحميؿ عممية االستماع ذاتيا فيمكف ردىا بوجو عاـ إلى 

وعندئذ نجد أننا نستمع وفؽ ثبلثة مستويات  العناصر التي تتألؼ منيا،
 صطمح عمى تسميتيا ما يأتي:ن

                                                 
 . ٕٜٔروجر سكروتوف ،معنى الموسيقى ،ص (ٔ)
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وىو مف ابسط طرؽ االستماع ولمجرد التمتع  المستوى الحسي: .ٔ
باألصوات الموسيقية ذاتيا حيث نستسمـ فيو إلى االستماع دوف 
التفكير أو تقدير لمموسيقى أو الغناء بأية طريقة مف الطرؽ، وىو 
المرحمة الخاصة بالشعور غير المفكر الجذاب والذي ينشأ عف 

متع بالصوت الموسيقي واالستسبلـ لعالـ الخياؿ الذي تحمميـ الت
إليو الموسيقى...وفيو نجد الموسيقى والغناء ال ينطوياف عمى شيء 
سوى مدركاتنا لمطبيعة الموسيقية واإلمتاع الذي تقدمو ىذه 
المدركات، واف تحميبُل ليذه المدركات ال يستطاع القياـ بو إال عمى 

الموسيقية وليس ىناؾ مف نظرية وافية ليذا أساس نظرية الجمالية 
 .(ٔ)المضمار

وىو المستوى الثاني لبلستماع حيث يعمؿ عمى  المستوى التعبيري: .ٕ
توضيح معنى الموسيقى والغناء عف طريؽ ما أراد المؤلؼ تعبيره 
مف خبلؿ مؤلفاتو...ويعد ىذا المستوى مف الصعوبة في الفيـ وذلؾ 

يؽ فف سماعي مجرد التعبير لصعوبة تحديد معنى خاص عف طر 
لذلؾ تساؽ عممية االتفاؽ عمى المعنى العاـ الذي يظير عف طريؽ 
االنفعاالت األدائية مف تعبير ديناميكي وتكنيكي يطغي عمى 
األلحاف واإليقاع إلبراز انفعاالت مختمفة لتشكؿ موضوعًا يفيـ 
بشكؿ عاـ مف قبؿ المتمقي دوف تحديد صورة واحدة لمحدث المعبر 
نما يعبر عف الكمية فنقوؿ ىنا حزف وىنا سعادة وىنا غضب  عنو، وا 

                                                 
 .ٖ٘جي. دبميو ،بتيوفف ،ص (ٔ)
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أو توتر...وغيرىا مف السموكيات االنفعالية التي تصمنا مف خبلؿ 
 التعبير في أداء القطع والغناء.

المستوى الدقيؽ أو الصرؼ: وىو المستوى األكثر صعوبة ويتميز  .ٖ
مع العادي حيث بو متذوقو الموسيقى ذو الكفاءة العالية وليس المست

ال يشعر بيذا المستوى الذي يتطمب المعرفة بمبادئ البناء الموسيقي 
مف انتقاالت واستخداـ ألبنا النغمية مف اربيج وأبعاد وغيرىا ،لذلؾ 

 .(ٔ)يتطمب الفيـ في عممية التذوؽ والخبرة لمعرفتو
يعتبر المستوى األوؿ)الحسي(ىو األكثر شيوعًا وانتشارًا لدى المتمقي 

عربي بصورة عامة وذلؾ بسبب الثقافة العامة لممجتمع مف الجانب ال
وعممية تذوقو والمشكمة الحقيقية في بمدنا اف ىناؾ مف يقدـ  الموسيقي

عممية النقد الموسيقي والغنائي ضمف ىذا المستوى والذي ال يعد مف 
المستويات العممية التي مف الواجب توفر فييا شروط النقد ،لذلؾ يقـو 

د بإطبلؽ مصطمحات وتعابير يعدىا بنفسو لتأطير عممية النقد لديو الناق
نما عمى الذوؽ الذاتي   فيوالتي ىي مبنية عمى ركائز غير عممية وا 

إطبلؽ تعابير الجميؿ وغير الجميؿ والواجب وغير الواجب عممو، عمى 
صدار األحكاـ مف  مستوى متدني مف السماع ال يمتمؾ قابمية التحميؿ وا 

يو ومف قبؿ مف ىـ ضمنو مف القدرات الفييمة والمعرفية. لذلؾ قبؿ متمق
يعبر ىذا المستوى عف سمات وصفات ظاىرية ال يمكف اعتمادىا نقدًا 

 أو تحميبُل ضمف المجاؿ والخبرة العممية المطموبة ألساس النقد الفني.
                                                 

 .ٚٔآروف كوببلند ،كيؼ تتذوؽ الموسيقى ،ص (ٔ)
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أما المستوى الثاني التعبيري فمو في الموسيقى صعوبة مختمفة تمامًا 
وخاصة في مجاؿ جماليات الموسيقى ونقدىا كفمسفة  الفنوفعف باقي 
فقد برىنت جماليات الموسيقى عمى انو يتعذر عمييا كميًا  تعبير...

تعميؿ ميزة اإلدراؾ السمعي أو تفسير أبسط ما في المقوالت الموسيقية 
يقاع وانسجاـ اف ذرة مف اإلحساس الفمسفي سيوحي عمى .مف لحف وا 
ثمة نظرية في التعبير الموسيقي سوؼ تقـو سبيؿ المثاؿ اف ليس 

..ولذلؾ .بالتفسير مالـ يرافؽ تمؾ النظرية تفسيرًا لتمؾ األشياء األساسية
وصفت الموسيقى فنًا تجريديًا ال مبرر لو. وكذلؾ استبدلت فكرة 
المحاكاة الموسيقية لمطبيعة بكممة التعبير حيث سادت منذ القرف الثامف 

قى تنطوي عمى مضموف واف ىذا المضموف عشر فكرة ىي اف الموسي
يفيـ بواسطة المستمع السريع التمقي ،وعمى ىذا األساس تشابؾ مفيـو 
التجريد في الموسيقى مع مشكمة التعبير الموسيقي عمى نحو ال يمكف 

 .(ٔ)فصمو
إال اف بعض النظريات لـ تقبؿ بالصورة التجريدية الكاممة لمموسيقى 

يور أنواع مف الموسيقى تفسر تمؾ النظريات والتي قادت بالتالي إلى ظ
مثؿ الموسيقى التصويرية التي جعمت نقيضًا لمموسيقى المجردة 
بمحاولتيا تصوير األشياء واألحداث وأكثر مف ذلؾ ،فاف تمؾ الموسيقى 
تزعـ أنيا تستقي منطقيا مف تمؾ المحاولة وأنيا ال تقـو فقط بتقميد 

نما يتقرر تطويرىا ومحاكاة األشياء التي تتسـ بالوا قعية المستقمة وا 
                                                 

 .ٚٙٔروجر سكتروف،معنى الموسيقى ،ص (ٔ)
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بواسطة تطور مضمونيا، فالموسيقى تتحرؾ في الوقت المناسب وفقًا 
 إلى منطؽ موضوعيا وليس إلى المبادئ الذاتية الخاصة بيا.

ورغـ ذلؾ يبقى مستوى التعبير مستوى عالي التذوؽ لدى المتمقي 
يقية بصورة المثقؼ مف الناحية الفنية بصورة عامة والناحية الموس

خاصة حيث أف التعبير مفيـو ذات داللة ىامة وىو اإلسفار الخارجي 
عف المشاعر الداخمية مع مراعاة ىذا اإلسفار اعتماده واحترامو لمعالـ 
الخارجي )بيئتو( مف عادات وتقاليد حيث يكيؼ اسموب التعبير طبقًا 

يقى ولذلؾ يمكف استخداـ عممية تحميؿ عناصر بناء الموس ...(ٔ)لو
يقاع )وغيرىا مف المركبات الداخمية لبناء العمؿ(  والغناء مف لحف وا 
وتطبيؽ عممية النقد الفني الموسيقي عمييا ضمف ىذا المستوى وذلؾ 
لسعة ثقافة التعبير أعمى مف المستوى الحسي واعتمادىا عمى معايير 
 ثابتة لكؿ نوع مف أنواع الفمسفة الجمالية، ورغـ التجريد في الموسيقى
إال أف وفؽ تمؾ المعايير الخاصة بكؿ نوع مف الفمسفة يمكف أف ينقد 

ؼ النقد المعدة ألجمو )كنقد مقارف، االعمؿ بطرؽ مختمفة باختبلؼ أىد
أو نقد تحميمي، أو نقد جمالي وغيرىا( وىنا تسبؽ عممية النقد تحميؿ 
العمؿ إلى عناصره األساسية أوال)إيقاع ،لحف ،أداء ،انسجاـ( ومف ثـ 
تحميؿ وفمسفة بناء وجمالية كؿ عنصر عمى حد سواء وأخيرًا ارتباط 
العناصر بعضيا ببعض داخؿ العمؿ الواحد ليكوف الناتج عمبًل ذو 

 تعبير معيف.
                                                 

 .ٖٕٗىربرت ريد، معنى الفف ،ص (ٔ)



 26 

اما المستوى الثالث الدقيؽ أو البحت فينفرد بثقافة عالية جدًا مف 
السمع والتذوؽ والتحميؿ، حيث يطبؽ عمى ذوي االختصاص وليس 

ع العاـ. ألف ىذا المستوى يتطمب الفيـ والدراية الكافية بالفف لممستم
الموسيقي أو الغنائي حيث يتعامؿ مع أجزاء العمؿ بطريقة تفكيؾ 
وتجزئة محتواه إلى اسس ومعايير بناء كؿ عنصر فيو وطريقة التعامؿ 
مع ربط وتنظيـ النسؽ الداخمي لمضمونو وارتباط تمؾ المتغيرات مف 

اإليقاعات واستخداـ االداءات بمختمؼ أشكاليا مع فمسفة تنوع األلحاف و 
بنائو والقيمة التعبيرية منو، ولذا ال يعد ىذا المستوى لمتمتع باالستماع 
نما لخدمة المجاؿ العممي الموسيقي مف تحميؿ ونقد وبناء عف طريؽ  وا 
السماع، وضمف ىذا المستوى يجب أف يكوف بناء الناقد الموسيقي حيث 

المعرفة الموسيقية وعناصر بنائيا وطريقة اختيار ألحانيا قدرتو في 
وصفات المحف وطريقة بنائو والتعامؿ مع مساراتو وخصوصيتو ومميزاتو 
وكذلؾ الحاؿ لئليقاع واألداء وغيرىا مف عناصر بناء العمؿ، حيث في 
نما قد يبدي الرأي  ىذا المستوى ال يكتفي الناقد بالتفسير والعرض وا 

و في البناء واإلنتاج الفني الموسيقي عف طريؽ تطويع لبلستفادة من
بداع تقدميا فمسفة الجماؿ وفمسفة النقد  المحف واإليقاع لعمميات خمؽ وا 

عمينا رؤية الشكؿ الموسيقي :واختصارًا يمكف القوؿ مسبقًا لمفناف...
مف الداخؿ والخارج عند محاولة إدراكو وفؽ ىذا المستوى فبل  المتكامؿ

ؿ بأف المحف جميؿ أو غير جميؿ فقط بؿ نسعى لمعرفة يكتفي القو 
سبب ذلؾ وال نقوؿ انو يعبر عف حالة معينة )فرح ،الـ ،انتصار 
وغيرىا( بؿ يتعدى إلى ما ىو سبب ىذا اإلحساس أو ذاؾ، وىؿ ىو 
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سبب التكويف النغمي لمحف مف حيث ارتفاع طبقاتو وانخفاضيا أو 
بيف ثنايا انسيابية المسار  بسبب التحميات والزخارؼ التي تتداخؿ

النغمي األساسي أـ بسبب البناء اإليقاعي والتنوع الحاصؿ في أوزانو 
وبيذا نرى أف لمموسيقى معناىا البحت والمرتبط  وسرعة جريانو،

بمكونات عناصرىا والتي ىي بحاجة إلى نوع مف الدراسة المتخصصة 
 .(ٔ)لفني الموسيقيلكي تدرؾ وتفيـ والناتجة عف طريؽ التحميؿ والنقد ا

 لذلؾ ينظر الى النقد الموسيقي بشكؿ عاـ عمى النحو اآلتي:
يعتبر النقد عممية عممية تقويمية لممادة الفنية الموسيقية الغنائية  .ٔ

بشكمييا المنيجي العالمي والمنيجي الشعبي، حيث يستفاد منو في 
تخصيص السمات والميزات العامة والخاصة لنتاج الشعوب الفني 

وسيقي والغنائي، وكذلؾ يخدـ التطور والتجديد ليذا الفف. لذا الم
يجب اف يعمؿ بو استنادًا عمى قواعد وأسس محددة توضع 
بموضوعية وخبرة لميارة أداء الفف الموسيقي والغنائي ارتباطًا بفمسفة 
جمالو والذوؽ، وأف ال يكوف النقد مستندًا عمى أراء شخصية ذاتية 

نما ذائقة لمناقد والتي مف خبللي ا ال يمكف اعتماده كعمـ ذو أساس وا 
فردية نتائجيا سمبية وخاصة اف كانت خالية مف الخبرة العممية 

 واالطبلع الوافي.
يقـو النقد اساسًا عمى تحميؿ العمؿ الفني إلى عناصره األساسية  .ٕ

والمتمثمة باإليقاع والمحف واألداء واالنسجاـ والشعر)في الغناء(، مع 

                                                 
 .ٕٚلفنوف الموسيقية ،صطارؽ حسوف فريد، مدخؿ لتذوؽ ا (ٔ)
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لفف ىؿ ىو منيجي متمثؿ بالعناصر السابقة أو ىو مراعاة نوع ا
 شعبي مقتصرًا عمى عنصر واحد أو أكثر مف ىذه العناصر.

يتطمب تحديد موضوع النقد أوال )لماذا ننقد( أي الغرض مف تقديـ  .ٖ
النقد ىؿ ىو استعراضي أو قياسي أو مقارف وغيرىا، فاليدؼ مف 

 .النقد يجب اف يكوف واضحًا ومحددًا لدى الناقد
تعتبر الموسيقى فنًا سمعيًا حيث تميز عف طريؽ حاسة السمع لذا  .ٗ

يجب عمى الناقد أف يكوف ذو مستوى ثقافي متمكف في ىذا المجاؿ 
 والذي حدد في ثبلثة مستويات رئيسية تتمثؿ باآلتي:

 :وىو أدنى مستويات االستماع حيث ال يعتمد  -المستوى الحسي
 النقد فيو.

 :ي يعتبر اف لمموسيقى معنى وغرض والذ -المستوى التعبيري
ولذلؾ يمكف تقديـ عممية النقد في ىذا المستوى المتوسط حيث 
يمكف اف يكوف الناقد متذوقًا موسيقيًا جيدًا قبؿ اف يكوف موسيقي 

 محترؼ ومختص بالشكؿ الدقيؽ.
 :)وىو أعمى مستويات السمع ورغـ  -المستوى الدقيؽ )الصرؼ

إال انو ال يمكف تحقيقو إال مف انو يعتبر مف مستويات التذوؽ 
قبؿ ذوي االختصاص حيث تظير عممية النقد فيو بمستوى 
عالي مف التقنية في تحميؿ العمؿ وعناصره إلى مركبات وأجزاء 
موسيقية وغنائية تتطمب مف الناقد أف يكوف ذو خبرة وافية 

 وعممية والمتمثمة بعمـو الموسيقى وتاريخيا وجمالياتيا.
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 في الموسيقى والغناء عنصر اإليقاع
 

يصنؼ اإليقاع والمحف عمى أنيما العنصراف األساسياف لبداية ونشأة 
الفف الموسيقي في التاريخ حيث سبؽ ظيور المحف اإليقاع أوال في 
تكويف الموسيقى. فالموسيقى تنحصر في عنصريف أساسييف ىما 

 .(ٔ))إيقاع( الصوت )لحف( والزمف
لممدنية نرى إف اإليقاع يرتبط بأصميف  وعند مراجعة المراحؿ القديمة

لكؿ منيما طبيعة مناقضة لآلخر، فيو مف جية مرتبط بالشعائر 
والطقوس الدينية حيث جزء ال يتجزأ مف مظاىر العبادة أو مف الطقوس 

 السحرية التي تحؿ محميا.
ومف جية أخرى يرتبط بأداء العمؿ الجسمي اليومي والحركات 

ناس أثناء قياميـ بمختمؼ األعماؿ المادية الجسمية التي يؤدييا ال
،وىكذا يتضافر األصؿ الروحي مع األصؿ المادي في تحديد منشأ 

 اإليقاع منذ أقدـ العصور.
ولو تأممنا المجموعات الرئيسية التي تنقسـ إلييا البشرية ،لوجدنا أف 

إذ :نظرتيا إلى اإليقاع ومكانة اإليقاع بيف فنونيا تختمؼ إلى حد كبير
تؿ اإليقاع المكانة األولى بيف عناصر الموسيقى جميعًا لدى يح

وفي الشعوب الشرقية تظؿ لئليقاع مكانة كبرى رغـ  الشعوب الزنجية،
أف المحف يحتؿ مكانة مساوية لو ،أما عند الشعوب الغربية فاف أىمية 

                                                 
 .ٜٙٔمحمد محمود سامي حافظ، قواعد الموسيقى الغربية وتذوقيا ،ص (ٔ)
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اإليقاع تتضاءؿ إلى حد ما وتبرز أىمية المحف وكذلؾ يضاؼ عنصر 
 الصوتي )اليارموني(. جديد وىو التآلؼ

في المغات األوربية مف لفظ   rhythmاشتقت كممة اإليقاع 
rhuthmos اليوناني وىو بدوره مشتؽ مف الفعؿrheein    بمعنى

ينساب أو يتدفؽ، وفي المغة العربية يرجح إف لفظ اإليقاع مشتؽ مف 
 .(ٔ))التوقيع( وىو نوع مف المشية السريعة

ارة عف تنظيـ معيف لقيـ زمنية محددة ، ىو عب واإليقاع بشكؿ عاـ:
وبشكؿ آخر: ىو عبارة عف شكؿ معيف لقيـ زمنية متكررة وفؽ ترتيب 

 .(ٕ)محدد
: بأنو التتابع المنتظـ لؤلنغاـ ذات القيمة (ٖ)ويعرفو فاخروميؼ

وبذلؾ يختمؼ مفيـو ىذا التعريؼ عف  الزمنية المتساوية أو المختمفة...
ا يدعوف اف اإليقاع ىو نموذج )ضرب( ذات التعريفاف السابقاف كونيم

شكؿ معيف لمدورة اإليقاعية الواحد تطمؽ عميو تسمية خاصة لتحديد 
داللتو ومعرفة صيغتو فنقوؿ إيقاع المارش أو فالس أو جورجينة وغيرىا 
مف المسميات الكثيرة والمتنوعة بتنوع النماذج التي ثبتت عبر تكرارىا 

مى صيغتيا المحددة. اما التعريؼ األخير إلى تمؾ األسماء التي تدؿ ع
لفاخروميؼ فيو مختمؼ قميبًل عف التعاريؼ السابقة بكوف اإليقاع في 

                                                 
 .ٙٛص ،ٚ٘ص مع الموسيقى ذكريات ودراسات، فؤاد زكريا، (ٔ)
 .ٔص ميسـ ىرمز، عمـ التحميؿ والنقد، (ٕ)
 .ٖٗفاخروميؼ ،مبادئ الموسيقى النظرية، ص ؼ.أ، (ٖ)
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أساسو ثابت النبرات أو الضغوط مثؿ قولنا إيقاع فالس ثبلثي النبرات 
ورغـ ذلؾ يمكف اف تكوف القيمة  ضعيؼ(، بالشكؿ )قوي، متوسط،

تنبير داخؿ النموذج اإليقاعي نفسو الزمنية متناوبة بأشكاؿ غير ثابتة ال
وذلؾ بسبب اختبلؼ أشكاؿ القيـ الزمنية وتنوع ترتيبيا داخؿ البار 

فيقوؿ  الواحد)المازورة( والتي تعتبر النظـ القياسي لمنموذج اإليقاعي...
اف في القطعة الموسيقية تتناوب القيـ الزمنية بتناوب  :فاخروميؼ

مختمؼ أنواع النسب التي إذا ما حددت األنغاـ ذاتيا محدثة فيما بينيا 
في مجموعات معينة تكونت لدينا الصورة اإليقاعية الواضحة لتمؾ 

والمعنى مف ذلؾ اف الشكؿ اإليقاعي في  ...(ٔ)القطعة الموسيقية
الموسيقى أو الغناء ال يعتمد فقط عمى نموذج ذو دورة إيقاعية واحدة 

نما قد يكوف شكبًل متكوف مف عدة دورات  إيقاعية )مازورات( معتمدًا وا 
بذلؾ عمى تقسيـ القيـ النغمية لمنبرات لتظير واضحة المعالـ ويمكف 

 تميزىا بسيولة عند االستماع والتحميؿ.
وىنا يظير اف ىناؾ تصوراف لبناء الشكؿ اإليقاعي في الموسيقى 
أوليما ىو بناء النموذج أو ما يسمى بالضرب والذي يطمؽ عمية تسمية 

ارؼ عمييا لدى الفناف والمجتمع في الموسيقى والغناء، والشكؿ ثابتة متع
الثاني ىو نموذج أوسع مف األوؿ )عدة دورات إيقاعية( تتكرر وفؽ 
نموذج إيقاعي معيف لكف باختبلؼ القيـ الزمنية لمنموذج داخؿ كؿ بار 
حيث يتكرر ىذا الشكؿ بأكممو بصياغة إيقاعية معينة لمقيـ الزمنية 

                                                 
 المصدر السابؽ  (ٔ)
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الموسيقية أو الغنائية وتعتبر صياغتيا أكثر حاجة لمعممية داخؿ القطعة 
لتصور بنائيا وخاصة في الموسيقى المنيجية...حيث يتمتع عنصر 

فيو يحدد لنا اإلطار الخارجي لمعمؿ  اإليقاع جماليًا بخاصية مزدوجة،
رباعي( وىو مف جية  ثبلثي، الموسيقي وذلؾ في شكؿ الميزاف )ثنائي،

طبيعة إيقاع القيـ داخؿ المازورة وعبلقة بعضيا أخرى يكشؼ لنا عف 
ببعض، فإذا استعننا بمثاؿ يفسر ذلؾ نقوؿ اف الميزاف الرباعي مثبًل 
يعني وجود أربعة قيـ مف نوع النوار داخؿ المازورة الواحدة وىو شكؿ 
نمطي معتاد، اما إذا كانت كؿ مازورة تختمؼ تقسيماتيا الداخمية لمقيـ 

نوعة فذلؾ يعني تغيير مواقع الضغوط لئليقاع وعدـ بأشكاؿ مختمفة ومت
انتظاميا ،عندئذ يمكننا القوؿ أننا أماـ عمؿ موسيقي مختمؼ التعبير 

 .(ٔ)حسب فكرة المؤلؼ التي وضعيا عف طريؽ تغيير الشكؿ اإليقاعي
اما في الموسيقى الشعبية فقد يظير ىذا الشكؿ وفؽ تصور وبناء 

طريؽ الصدفة أو التكرار في صياغة الممحف أو يظير بشكؿ عاـ عف 
األلحاف وخاصة األلحاف العربية والعراقية التي تتميز بصفة التكرار أو 
ما يطمؽ عميو بمصطمح )السكونس( ويقصد بو التتابع اإليقاعي أو 

 المحني  وفؽ تكرار معيف.
وىذا الشكؿ األخير يستدؿ عميو حسيًا عند االستماع أو تحميميًا وال 

تسمية معينة بسبب كثرة تنوعات صياغتو مف قبؿ المؤلؼ تطمؽ عميو 
الموسيقي أو حتى الممحف، لذلؾ يعتبر مف اإلبداعات الفردية في 

                                                 
 .ٕٗٛاتة ،عمـ الجماؿ الموسيقي ،صسيد شح (ٔ)
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الترتيب والصياغة أو كذلؾ في االبتكار وحسب قابمية وميارة وثقافة 
 المؤلؼ أو الممحف عمميًا وموسيقيًا وذوقيًا.

ة ذو صياغة ومسمى ورغـ ذلؾ يمكف اعتبار بعض المؤلفات العالمي
وفؽ ىذا الشكؿ مثؿ قطع البوليرو وغيرىا ممف تعتمد أساسا عمى بناء 
نما لعدد مف  ذو شكؿ إيقاعي ثابت ومحدد ليس لدورة إيقاعية واحدة وا 

 الدورات اإليقاعية حيث تحدد الشكؿ اإليقاعي وفؽ بناء ثابت ليا.
يقاعات وكذلؾ في الموسيقى الشعبية نرى اف ىنالؾ أشكاال مف اإل

بنيت وفؽ ىذه الطريقة رغـ اف أكثرىا ليس قيد االستخداـ في الوقت 
كما في إيقاع السماح العراقي والذي يحوي عمى ستة  الحاضر...

ورغـ اف  ...(ٔ)وثبلثوف ضربة مف نوع العبلمة الربعية في البار الواحد
ىذا النوع يقصد بو نموذج إيقاعي )أي نموذج لبار واحد( وليس شكبًل، 

نوار( يمكف اعتباره شكبًل إيقاعيا إلى  ٖٙإال اف بسبب كثرة عبلماتو )
حد ما وليس نموذج كما ىو متعارؼ عميو في النماذج الصغيرة التكويف 

 لبناء النغمات الداخمية في قياس الدورة اإليقاعية الواحدة.
تقـو الموسيقى اليـو كميا تقريبًا عمى اإليقاع وحده والذي يبمغ مف 

..وفي بداية تدويف اإليقاع لـ .د في معظـ األحياف ما يثير الدىشةالتعقي
يكف قد أجرى تقسيمو إلى وحدات األوزاف كما ىي معروفة اليـو إذ لـ 

، عندما بدأ ىذا األسموب مف التدويف يشؽ ٓ٘ٔٔيتحقؽ ىذا إال منذ 
طريقو في بطء إلى الحضارة الغربية حيث سميت موسيقاه بالموسيقى 

                                                 
 .ٕٔٔحبيب ظاىر العباس ،نظريات الموسيقى العربية ،ص (ٔ)
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أحدثت ىذه الطريقة تغيرات انقبلبية في جانباف متعارضاف المقاسة. ف
كما انيا كبحت مف  فقد أدت إلى إطبلؽ الموسيقى مف قيودىا،

 انطبلقيا في الجانب الثاني.
وأكثر الموسيقى التي بقيت لنا إلى ذلؾ العيد تمثمت بموسيقى 
غنائية وضعت لتصاحب كممات منثورة أو منظومة ،ومف عيد اإلغريؽ 

صر ازدىار الغناء الجريجوري ظؿ اإليقاع طبيعيًا ال يتقيد إال حتى ع
، ولـ يكف مف المستطاع تدويف ىذا  بأوزاف الكبلـ المنثور أو المنظـو

وكانت أنواع اإليقاع التي  .(ٔ)النوع مف اإليقاع في شيء مف الصحة
أمكف تدوينيا بنجاح في بادئ األمر بيذه الطريقة أكثر انتظامًا ومف ثـ 

ليذه الخطة الجديدة أثار عديدة بعيدة المدى، فبفضميا تحررت  أصبح
الموسيقى وخرجت مف دائرة اعتمادىا المطمؽ عمى الكممات وأصبح ليا 
بناؤىا اإليقاعي المستقؿ كما أمكف عف طريقيا أيضا استعادة أوزاف 
اإليقاع التي قاـ بوضعيا المؤلفوف وانتقاليا مف جيؿ إلى آخر في 

 .المنيج الغربي
إال أف موسيقانا الشرقية العربية الزالت غير مستقمة لكونيا مرتبطة 
إلى الوقت الحاضر بالغناء رغـ وجود التمحيف الحر مف السماعيات 
والقطع وغيرىا والتي ما زالت تبنى اليًا ذو طابع غنائي. ولذلؾ التزاؿ 

 الصورة الغنائية مرافقة لموسيقانا كسمة واضحة وظاىرة بارزة.

                                                 
 .ٛٗآروف كوببلند ،كيؼ تتذوؽ الموسيقى ،ص (ٔ)
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راسة معنى الموسيقى وطبيعتيا الجمالية نرى اف مفيوـ ومف د
المعنى الموسيقي قد أصبح مزدوج الداللة في التحميؿ والتفكير والنقد 

فمف جية نجد اف الموسيقى التي تؤلؼ ضمف  الجمالي الحديث...
النطاؽ المنيجي النابع مف العالـ الغربي تُقـو ويحكـ عمييا مف خبلؿ 

ؼ العمؿ الموسيقي ضرورة إلى وضوح المعنى قيـ شكمية حيث ال ييد
نما يقتصر عمى نقؿ حالة نفسية معينة. ومف جية أخرى نجد اف  وا 
الموسيقى يعمؿ بيا مف خبلؿ سبلمة اتجاىيا حيث يستيدؼ العمؿ 
الموسيقي إلى الوضوح والبساطة وليس لمشكؿ فعالية إال إذا كاف يزيد 

فاف الموسيقى في العالـ مف تأثير العرض الواقعي لممضموف. وبذلؾ 
الغربي محدودة في معناىا، ذاتية في تقويميا نظرًا إلى أىمية المعالجة 
الشكمية التي يقـو بيا المؤلؼ الموسيقي ال فكاره الموسيقية أو 
المضموف معتمدًا عمى عناصر الموسيقى مف إيقاع ولحف وانسجاـ 

ى فاعُتمد اف وغيرىا في إظيار ذلؾ. اما في الجانب الشرقي لمموسيق
 .(ٔ)تكوف واضحة المعنى حتى تكوف مفيومة ومستساغة لمجميع

ولذلؾ ازداد اإليقاع خفاء وغموض في الموسيقى المنيجية العالمية 
واندمج عنصر اإليقاع اندماجًا وثيقًا بالكؿ )أي بالعناصر األخرى 

االنسجاـ( ومف ىنا اصطباغو بطابع عقبلني يبعد بو  المحف، األداء،
لحسية. اما في جانبيا الشعبي فاف موسيقي الغرب حاولوا ايضًا عف ا

اف يزيدوا مف حيوية موسيقاىـ باقتباس اإليقاعات المتنوعة وخاصة في 
                                                 

 .ٕٕٖجوليوس بورتنوى ،الفيمسوؼ وفف الموسيقى ،ص (ٔ)
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وظؿ اإليقاع واضحًا في  مجاؿ الحركة والمرتبطة بالعمؿ والرقص...
الموسيقى الشعبية وخاصة في الشرؽ والوطف العربي حيث يظير بخط 

جانب المحف ويوازيو دوف غموض أو اندماج واضح يسير إلى 
 .(ٔ)ظاىر

اف اعتماد فمسفة بناء التأليؼ الموسيقي والتوزيع االوركسترا لي 
ضمف الموسيقى المنيجية العالمية قد حدد مف كمية وطريقة استخداـ 
اآلالت اإليقاعية حيث اخضع اإليقاع لفمسفة التأليؼ والتي تعمؿ عمى 

سيقية في بودقة واحدة ليكوف الناتج شكبًل ذو إذابة جميع العناصر المو 
محتوى فني جمالي مبني وفؽ متطمبات التعبير وتطور الفكرة مف 
عرض وصراع )انفعاؿ( إلى الحؿ والختاـ، لذلؾ اندمج عنصر اإليقاع 
في التأليؼ مع العناصر الباقية حيث ال يظير بشكؿ المنظـ والقيادي 

اإليقاع اختمؼ ليكوف عنصرًا لقياس ووزف العمؿ فقط ،بؿ اف دور 
ظياره مف قبؿ  تبادلي فتارًة يحؿ محؿ المحف عف طريؽ التركيز عميو وا 
اآلالت المحنية في االوركسترا وتارًة يظير بدور األداء وخاصة في 
تصعيد االنفعاالت وصواًل إلى ذروة االنفعاؿ مف شدة أو خفوت وحسب 

مى اعتماد آلة ما ىو مطموب مف تعبير المؤلؼ وىذا ما عمؿ ع
التمباني كآلة أساسية لئليقاع داخؿ االوركسترا حيث تفي بالغرض 
المطموب في فمسفة البناء والتأليؼ الموسيقي تسندىا في ذلؾ اآلالت 
األخرى مف اليوائيات أو الوتريات والتي تتحوؿ في مواقع معينة مف 

                                                 
 .ٖص عمـ التحميؿ والنقد، ميسـ ىرمز، (ٔ)
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ع مف المؤلفة إلى أآلت تعبر عف اإليقاع أو الشكؿ اإليقاعي الموضو 
 قبؿ المؤلؼ.

اف ىذه الدقة والتعقيد في االستخداـ اإليقاعي لمموسيقى المنيجية 
جعمتو بصورة أساسية أكثر أىمية وذات قيمة أعمى مما ىو عميو في 
الموسيقى الشعبية وذلؾ العتماد اإليقاع ىنا كمصدر ذوقي وجمالي 

وىذا ما  يعمؿ عمى التعبير والتأثير وغيرىا مف اإلمكانيات التأليفية.
فرقو عف دوره في الموسيقى الشعبية رغـ أىمية مكانتو في ىذه 
الموسيقى ايضًا حيث يعتبر المنظـ الرئيسي لؤللحاف والقائد األساسي 
في المحافظة عمى الوزف خبلؿ العزؼ أو الغناء ،ويظير اإليقاع 
واضحًا في ىذا المجاؿ التمحيني الشعبي حيث يمكف تميزه بسيولة فيو 

بخط واضح وموازي إلى المحف بنموذج معيف متكرر بشكؿ يجري 
تطغي عميو صفة الزخارؼ اإليقاعية لكي ال يكوف ممبًل لدى المتمقي 
وكذلؾ ليكوف أكثر تأثيرًا في العمؿ ويركز في فمسفة أدائو عمى العازؼ 
نفسو وقابميتو وميارتو في أداء العزؼ عمى آالتو المتنوعة والمتعددة 

اـ واألصناؼ حسب كؿ مجتمع وكؿ جماعة. ولذلؾ األشكاؿ واألحج
يرتبط اإليقاع في المفيـو الشعبي بروح الشعب ومجتمعو حيث يعتبر 
الركف األساسي لتوحيد الجماعة مف خبللو في الرقص أو العمؿ 
الجماعي وبذلؾ يقـو دوره في خدمة عدة جوانب اجتماعية متمثمة في 

معيف إضافة إلى دوره في ضبط  التبلحـ واالندفاع واالستثارة نحو شيء
والوزف ىو أساس اإليقاع في الموسيقى العربية  وتنظيـ الميزاف...
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وأساس بحوثيـ وآرائيـ في النظريات العربية القديمة التي عنيت 
بتقسيمو وتحديده إلى نماذج إيقاعية أكثر مف اعتنائيا بفمسفة جماليتو 

إليقاع والوزف ىو عبارة عف اف ا :فُيعرفو الفارابي وخدمتيا لمموسيقى...
سمسمة أزمنة يوضحيا النقر عمى آلة مجوفة كالطبؿ أو الدؼ، وقاؿ 

اف الوزف ىو عبارة عف جممة نقرات تتخمميا أزمنة محدودة  االرموي:
والنقرة ىي مدة زمنية يتخمميا أما  المقادير عمى نسب وأوضاع مقسومة،

 (ٔ)ية.صوت صادر عف الحنجرة البشرية أو عف آلة موسيق
ومف تمؾ التعاريؼ لمعمماء العرب نستدؿ انيا كانت تبحث في مجاؿ 

وكذلؾ الحاؿ لجميع  تحديد اإليقاع وفؽ ضابط لوزف الموسيقى والغناء،
أما جمالياتو فقد  مفاىيـ الموسيقى الشعبية سواء كانت عربية أو أجنبية،

فيو يفسر ارتبط بشكؿ مباشر في فكرة بناء الموسيقى المنيجية العالمية 
ويعتبر مناخ العمؿ الموسيقي الذي يساىـ في تعضيد  ...بشكؿ مختمؼ

وحينما يتعدد استخدامو  طابع الفرح والحزف والقوة والغضب وغيرىا،
ويتنوع نجده يخمؽ حالة مف القمؽ والتوتر وغيرىا محطمًا نمطية 

 (ٕ)االستقرار والرتابة واالنتظاـ في العمؿ الفني.
 

                                                 
 .ٔٔ،ص ٔالعربية ،ج باسـ يوسؼ يعقوب ،اإليقاع في الموسيقى (ٔ)
 .ٕٖٔسيد شحاتة ،عمـ جماؿ الموسيقى،ص (ٕ)
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بلقًا مف اف العنصر اإليقاعي ىو احد مكونات وبصورة عامة وانط
النسيج الموسيقي األساسي نجده يظير بأشكاؿ يمكف تمخيصيا كاآلتي 

 في الموسيقى والغناء الشعبي والتأليؼ المنيجي:
العنصر اإليقاعي القائـ بذاتو في النسيج الموسيقي: وىو ما يطمؽ  .ٔ

 عميو بالنموذج اإليقاعي.
ويسمى  -ف في النسيج الموسيقي:العنصر اإليقاعي مف المح .ٕ

بإيقاع المحف وىو ينتج مف اختبلؼ أطواؿ نغمات المسار المحني 
اآللي أو الغنائي، وقد يتشابو إيقاع المحف ىذا مع النموذج 
اإليقاعي أو قد يختمؼ عنو نتيجة الختبلؼ القيـ وتقسيماتيا داخؿ 

 البارات المتعددة لمنموذج اإليقاعي.
لمنطمؽ مف التعبير الحركي اإليمائي والراقص العنصر اإليقاعي ا .ٖ

أو مف مختمؼ حركات العمؿ والفعؿ اإلنتاجي: ويسمى بإيقاع 
 (ٔ)الحركة والمرتبط بالرقص وأغاني العمؿ.

 

                                                 
 .ٜٓٔطارؽ حسوف فريد ،مدخؿ لتذوؽ الفنوف الموسيقية ،ص (ٔ)
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 تحميل اإليقاع
 

تسبؽ عممية النقد، التحميؿ دائمًا، والناقد يبني نقده وفؽ ما يقدمو 
ؽ استعراض المحتوى مف عرض تحميمي لممادة المراد نقدىا وف

والمضموف الداخمي وكذلؾ الشكؿ والظاىر الخارجي ومقدار ترابط 
الداخؿ مع الظاىر وفؽ جوانب متعددة تتعمؽ بعضيا بالثقافة والدراية 
وكذلؾ بالبيئة والمجتمع وكذلؾ بالتذوؽ والجماؿ والدراسة العممية التي 

مي الدقيؽ. تعتبر مف أىـ الجوانب التي يستنتج منيا األساس العم
فينظر إلى اإليقاع في الموسيقى والغناء المنيجي العالمي عمى انو 
وحدة تعبيرية ذو تأثير انفعالي يتفاعؿ بدوره في بناء العمؿ مع 
العناصر التكوينية األخرى ليكوف بالتالي جانب مف جوانب بناء الفكرة 

نويع وتطورىا ونموىا داخؿ العمؿ حيث يستفاد منو في صياغة تمويف وت
جماليات التعبير التي يقدميا مف خبلؿ ألبنا التي يضعيا المؤلؼ بنفسو 
لشكؿ عممو أو مف خبلؿ اقتباسو مف موسيقى أدنى مستوى وتطويعو 

لذا ُيعتمد في صياغتو عمى  .لمشكؿ المنيجي العالمي األعمى مستوى
التخطيط المسبؽ إلظيار انفعاؿ ما أو لقيادة العمؿ وفكرتو إلى شكؿ 

عبير والتأثير المراد إظياره فيظير تحميمو اعتمادًا عمى الخصائص الت
التي استند في إظيارىا لكؿ جممة أو مقطع موسيقيًا أو غنائيًا حيث 
يفكؾ العمؿ عند التحميؿ إلى أجزاء تدرس كؿ منيا عمى حدى ومف ثـ 
تربط تمؾ األجزاء مع بعضيا البعض ليكوف النقد شامبًل لكمية العمؿ 
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ر الذي ُقصد منو. وىنا يتطمب مف التحميؿ إظيار نوع اآلالت والتعبي
التي استخدمت في إظيار الشكؿ اإليقاعي داخؿ االوركسترا لكؿ جزء 
مف العمؿ وكذلؾ إظيار النموذج اإليقاعي والشكؿ اإليقاعي الذي 
اعتمده المؤلؼ وطريقة صياغتو والبراعة في تنظيمو وكيفية إظياره 

 ضًا وذائبًا ومتفاعبًل مع العناصر األخرى.حيث يكوف دائمًا غام
أما اإليقاع في الموسيقى الشعبية فينظر إليو بشكؿ ثاني حيث يحدد 
مساره وشكمو والذي يكوف دائمًا بشكؿ نموذج إيقاعي متكرر واضحًا 
دراكو مف قبؿ المستمع وخاصًة انو  وظاىرًا بشكؿ يمكف تميزه بسيولو وا 

باعتباره المنظـ الرئيسي لحركة تمؾ  يظير ويبدأ دائمًا قبؿ المحف
األلحاف والضابط األساسي لمقدار سرعة الميزاف، ومع ذلؾ يمكف 
تحديد خصائص النموذج اإليقاعي لمثؿ ىذه األعماؿ الشعبية والتي 
تتميز بالثراء األدائي عمى النموذج مف خبلؿ استخداـ التنويعات 

نائو، وىذا ما تطمب ايضًا والزخارؼ المختمفة عمى التكرارات المتعددة لب
ظيور التعدد في اآلالت اإليقاعية وتنوعيا وكثرتيا في العمؿ الواحد 
ألنيا تعمؿ عمى إبراز التنويعات األدائية مف خبلؿ طابعيا الصوتي 
وكذلؾ مف خبلؿ التنوع والثراء األدائي عند العزؼ عمييا، فتظير 

نما  وفؽ الميارة في استخداميا مف قبؿ العازؼ عمييا وفؽ  ال عممية وا 
مكانيات كؿ عازؼ في التفنف عمى إنتاج ما ىو جديد ومتنوع  الخبرة وا 
نما  مف زخارؼ وحميات صوتية تظير أنيا وبشكؿ غير مخطط لو وا 
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بشكؿ انفعالي ذاتي عند العرض مباشرة، لذلؾ نرى اف األساس واضح 
 لمنموذج اإليقاعي أما األداء فيو متغير مف عازؼ إلى أخر.

ىذا التعدد الواسع الستخداـ اآلالت اإليقاعية في الموسيقى  اف
الشعبية يظير دائمًا مرتبط بشكؿ مباشر مع بيئة ومجتمع ذلؾ العمؿ 
فبعض المجتمعات أو الجماعات تعتمد في غنائيا عمى المرافقة 
اإليقاعية بشكؿ مباشر دوف الحاجة إلى اآلالت المحنية، لذا تظير 

ية دائمًا بأنيا تمتمؾ صفات ومميزات جماعاتيا مف األعماؿ الشعبية النق
خبلؿ العبلقة المباشرة بيف ما تعكسو صورة عناصر فنيا الغنائي أو 
الموسيقي وبيف الصورة الطبيعية لبيئة وثقافة مجتمعيا. ولذلؾ يظير 
في تحميؿ اإليقاعات الشعبية ألغاني المدينة تطورًا اكبر منيا في أغاني 

حيث تظير أغنية المدينة بأنيا تمتمؾ صفات مختمفة القرى واألرياؼ، 
في استخداـ عناصرىا الموسيقية والغنائية ناتجة عف تطور الفكر 

فنرى اف البعض منيا يعتمد في بنائو عمى تعدد  لمجتمع المدينة،
النماذج اإليقاعية داخؿ األغنية الواحدة ليشمؿ أكثر مف نموذج، وذلؾ 

والذوقية وتعددىا بسبب تعدد الجماعات  بسبب تطور الناحية الثقافية
واختبلؼ أجناسيا داخؿ المدينة الواحدة، اما الريؼ أو القرية فينظر إلى 
فنو بشكؿ نابع مف روح مجتمعو والمتمثؿ بأصؿ واحد وثقافة وفكر 
مشترؾ بيف ناسو. فنرى اف اإليقاع يظير في عمميـ الغنائي أو 

ال يتغير دائمًا وخاصة انو الموسيقي بشكؿ نموذج واحد لكؿ أغنية 
)الرقص أو العمؿ( أكثر مف خدمة المعنى والتعبير  يخدـ الحركة دائماً 

 أو التذوؽ.
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وكذلؾ اآلالت المستخدمة في أدائو تظير بشكؿ مرتبط بالبيئة 
الخاصة بذلؾ المجتمع وبانتقاؿ البعض مف تمؾ الجماعات إلى المدينة 

ؿ أكثر تعددية داخؿ المدينة حيث تنتقؿ معيا فنونيا وآالتيا لتظير بشك
تختمط مع بعضيا البعض لممكونات المختمفة وتندمج لتؤدي وظيفة 
واحدة لنوع مختمؼ مف الموسيقى والغناء ناتج عف التمازج والتبادؿ 

 الثقافي والفكري لتمؾ الجماعات داخؿ المدينة الواحدة.
ي ولذلؾ تعتبر عممية النقد سمبية عند عرض الناقد آلرائو ف

الموسيقى والغناء الشعبي مف حيث تحديد الجميؿ والبل جميؿ في 
استخداـ اإليقاع لتمؾ الصيغ وخاصة في المدينة الف كؿ صيغة تعود 
وتنسب لجماعة معينة تنجذب نحوىا وتستيوييا عف غيرىا، وىنا تظير 
عممية النقد في تحديد الخصائص االيجابية والسمبية حسب استخداـ 

عماؿ الغنائية والموسيقية ومدى ارتباط اإليقاع بالمحف اإليقاع ضمف األ
وكيفية ظيوره وفؽ المبدأ الشعبي وطريقة أدائو وارتباطو وتأثره أو تأثيره 
بالكممة )الشعر( المرافؽ لمغناء مف حيث التنظيـ إلظياره بيذا الشكؿ 
أو مف حيث ظيوره بالشكؿ العفوي التمقائي ،ومقدار أىمية العمؿ 

لتي تفرقو عف باقي األعماؿ، فيذا ىو عمؿ النقد والناقد وخصائصو ا
حيث يسخر مف اجؿ إرساء قواعد تجمع المتغيرات إلى أسس ثابتة 
يمكف اعتمادىا مستقببًل لتكوف سمات ومميزات الغناء الشعبي ودور 
طبلؽ الجميؿ والبل  اإليقاع فيو لكؿ منطقة وبالتالي معرفة سبب تذوقو وا 

 لمتمقي.جميؿ عميو مف قبؿ ا
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 عنصر المحن في الموسيقى والغناء
 

يعتبر المحف أو ما يطمؽ عميو بالميمودي حسب تصنيؼ بعض 
النقاد ىو العنصر الثاني مف عناصر بناء الموسيقى والغناء، ويذكر 
آروف كوببلند انو إذا كاف اإليقاع متصبًل في ذىننا بالحركة الطبيعية 

ف فكرة تتصؿ بالشعور. وتأثير فاف تصور المحف عادًة يصاحبو في الذى
ىذيف العنصريف) اإليقاع والمحف( فينا خفي وكبير حيث عجزت عف 
تفسيره كؿ أساليب التحميؿ وال نستطيع اف نعرؼ عمى وجو التأكيد مما 
تتكوف األلحاف الجميمة، فرغـ اف البعض يزعـ بأنو يعرؼ المحف 

نيـ يطبق وف نوعًا مف الجميؿ عند سماعو ألوؿ وىمة، إذف فبلبد وا 
المعايير لمعرفتو حتى ولو كاف مثؿ ىذا التطبيؽ يجري بطريقة 
ذا كنا ال نستطيع مف تعريؼ المحف الجميؿ فإننا دوف شؾ  الشعورية. وا 
يمكننا اف نقيـ نوعًا مف التعميـ بشأف ما سبؽ اف سمعناه مف األلحاف 

مييا حيث قد يفيد ىذا التعميـ في توضيح الصفات الخاصة التي تقـو ع
كتابة األلحاف الجميمة. ففي كتابة الموسيقى نجد اف المؤلؼ دائمًا يقبؿ 
أو يستبعد بفطرتو ما يرد عمى خاطره مف الحاف وال يعتمد عمى فطرتو 
في أي فرع مف فروع التأليؼ الموسيقي األخرى ويعتبر الفطرة مرشدًا 

ب أكثر مف ما في نفسو في اختيار المحف. ونجده ايضًا عندما يكت
األلحاف يتبع نفس المقومات التي نستعمميا في أحكامنا عمى األلحاف 
الجميمة، حيث يستند عمى قاعدة اف األلحاف الجميمة شأنيا شأف القطعة 
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الموسيقية الكاممة يجب اف تكوف نسبيا ُمرضية واف يكوف معناىا كامبًل 
 بذاتو ال مناص بو، ولتحقيؽ ىذا الشرط البد اف يكوف مسارىا بوجو
عاـ طويبًل ومتدفقًا بحيث يشتمؿ عمى مواضع منخفضة ومواضع 

)لحركة مساراتيا( ويجب عمييا كذلؾ اف تتحمى بالمواقع  مرتفعة
الديناميكية مف قوة وخفوت واف تبمغ الذروة قرب النياية )أي اف تكوف 
حسنة التكويف في صياغتيا وتييئتيا لمنياية والختاـ(. وطبيعي اف مثؿ 

تعتمد في مسيرىا عمى نغمات متنوعة مع تفادي التكرار ىذه األلحاف 
والبد ايضًا في بنائيا ميبًل نحو تدفؽ اإليقاع إذ طالما  غير الضروري،

تقـو األلحاف الجميمة عمى تغيير بسيط في اإليقاع... ومف تحميؿ 
الميمودية يتضح لنا اف شأنيا شأف الجمؿ الكبلمية فيي غالبًا تشتمؿ 

اؽ الكبلـ مف وقفات قصيرة وطويمة تساعد عمى اف عمى وقفات في سي
يكوف سير خط المحف معقواًل بتقسيمو إلى أجزاء يسيؿ عندىا 

... ففي المحف تنعـ الموسيقى بقدر مف الحرية مساوي لمقدر (ٔ)فيمو
 (ٕ)الذي ينعـ بو الشعر أو حتى أكثر مف الشعر نفسو.

دة في النقد حيث إف مفيـو الجميؿ وغير الجميؿ مف المفاىيـ المعق
ال يعتمد عمييا وذلؾ ألنيا مف المفاىيـ النسبية...فالجميؿ مف األلحاف 
بمفيـو النقد ىو كؿ ما يظير مف نغمات مرتبة لتشكؿ مسارات لحنية 
قريبة مف بيئة المتمقي والمستمع عمى اف تكوف بصياغتيا تحمؿ صفات 

                                                 
 .ٜٙآروف كوببلند ،كيؼ تتذوؽ الموسيقى ،ص (ٔ)
 .ٚٗىيغؿ ،فف الموسيقى ،ص (ٕ)
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ية إنتاجيا الحاف مجتمعيا وخاصة في مجاؿ الشعبي والتي تسمو بعفو 
مف قبؿ ممحنيف غير اكاديمييف أو مف أناس عفوييف ليـ موىبة ترتيب 
النغمات بشكؿ الحاف معتمديف بذلؾ عمى خزينيـ الفكري المحني 

 (ٔ)وحسب ما توارثوه وتناقموه شفاىا.
والمستمع ال يقنع عادًة بالنغـ وحده ،فيو يطرب موسيقيًا متى استمع 

وفؽ طريقة ترتاح ليا األذف ويرتاح ليا لتعاقب مف األنغاـ المنتظمة 
الذىف حيث تثير المشاعر وتستجيب ليا األنفس. وىذا ما يطمؽ عميو 
بالجميؿ لدى المستمع واف طربنا مف االستماع إلى مثؿ ىذا الجميؿ 
ننا لنجد المتعة في التعرؼ إليو مرة أخرى  يحدث دائمًا بطريقة خفية وا 

 (ٕ)لنا شعورًا باالرتياح. وفي غنائو أو استعادتو بشكؿ يولد
بأنو منحني تنغيمي قائـ بذاتو، لو معنى  -:ولذلؾ عرفتو الشكوفا

 (ٖ) )أي بإمكانو إثارة العواطؼ(. عاطفي
فئة لمعامة وفئة :كاف مف الشائع وقتًا ما أف تقسـ الموسيقى إلى فئتيف

لمخاصة ،حيث تمثؿ الموسيقى العامة باأللحاف الخفيفة والراقصة في 
لب والتي تستطيع الجماىير الغفيرة مف الناس تذوقيا وترددىا دوف الغا

 عناء، وتجد فييا لذة تخفؼ عنيا عناء العمؿ اليومي الشاؽ.

                                                 
 مقالة منشورة عمى موقع عينكاوة.  األلحاف،، ميسـ ىرمز (ٔ)
 .ٗٔص تمييد لمفف الموسيقي، ماكس بنشار، (ٕ)
 .ٖٕٗطارؽ حسوف فريد ، مدخؿ لتذوؽ الفنوف الموسيقية ،ص (ٖ)
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اما الخاصة فاف النفس ال تدرؾ ما فييا مف انسجاـ وتوافؽ إال بعد 
اف تكوف قد تدربت عمى بذؿ نوع مف الجيد الذىني يتيح ليا أف تتبع 

ة لمحف والمسارات غير المتوقعة لئليقاع وتجمع ذلؾ المسارات المختمف
كمو في وحدة متآلفة، فيي إذف موسيقى تعتمد عمى قدر مف التركيز 
الذىني ال يتوفر إال لقمة مف البشر مف الذيف تسمح ليـ ظروؼ حياتيـ 
باف ينعموا بيذا الترؼ تمامًا كما كاف التفكير الفمسفي وقتا ما ترفًا 

كاف ذلؾ تقسيمًا شائعًا في وقت مف  .بو إال القميموفاليممؾ االستمتاع 
األوقات و مف الطبيعي اف يرتبط ىذا التقسيـ بنوع مف التمييز الطبقي، 
قد يكوف أحيانا قائمًا عمى أساس اجتماعي واقتصادي، ولكنو في اغمب 

 (ٔ)األحياف قائـ عمى أساس ثقافي.
صة بطبقتيا لذلؾ ظمت العامة متأثرة بأنواع مف األلحاف لمخا

ومستواىا الثقافي وكذلؾ الخاصة متأثرة بأنواع مف األلحاف لمعامة 
وخاصة بالتي انتشرت شعبيًا وتداولت بيف أفراد المجتمع بكثرة. وبمرور 
الزمف تغيير الوضع عف طريؽ تغير فمسفة المجتمعات المختمفة عبر 

حيث التاريخ مما أدى إلى إلغاء العاـ والخاص في الفف إلى حد ما 
يقاعاتيا الشعبية لتسخر بشكؿ جديد  استفاد الخاص مف الحاف العاـ وا 
لعرض العمؿ الموسيقي أو الغنائي بحيث الناتج ىو عمؿ ذو قواعد 

وكذلؾ .منيجية لمبناء ومضموف يتحمى بروح الشعب وثقافتو العامة

                                                 
 .ٛٓٔفؤاد زكريا ،مع الموسيقى ،ص (ٔ)
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استفاد العاـ مف الخاص حيث سخر النسيج المحني لمخاص واستخدمو 
 مف ىارمونية وديناميكية لتنتشر عمى ألحانو العامة.في خدمة فنو 

وبذلؾ تمازجت وتزاوجت الموسيقى وعناصرىا ما بيف الخاص والعاـ 
وبالقدر الممكف لتنتج أعماال موسيقية ومنيجية تحمؿ في ثناياىا ثقافة 

وكذلؾ لتجدد وتطور الفف .الشعب وتعبر عنو بشكؿ رصيف ومنيجي
مجتمعات إلى شكؿ أرصف وأكثر قابمية الشعبي المتوارث لدى تمؾ ال

لمتجدد، وىذا ما أطمؽ عميو بالحركة القومية أو الفف القومي والذي ظير 
بشكؿ واسع وواضح في روسيا.  ويصاغ المحف وترتب نغماتو أو يبتكر 

 بأشكاؿ مختمفة منيا:
يمثؿ ىذا االبتكار المراحؿ األولى مف :المحف كمادة مبتكرة عفوياً  .ٔ

الفني في المجتمعات اإلنسانية وذلؾ عندما كاف عممية الخمؽ 
اإلنساف ضمف  جماعتو يعيش في مرحمة القطؼ والقنص التي 
سبقت مرحمة استقراره وعيشو عمى الزراعة...واستمر االبتكار 
المحني العفوي مبلزمًا لئلنساف وجماعتو حتى في مراحؿ مسيرة 

لحاجة ذىنية تطوره االجتماعي والثقافي عندما أخذ يبتكر المحف 
وبدافع ترفييي جمالي ييدؼ مف خبللو إسعاد اآلخريف أو إثارتيـ 
 أو الترويح عنيـ أو التعبير عف أحاسيسو الذاتية وعواطفو وأفكاره.
ويتمثؿ ىذا المصطمح العفوي في أيامنا ىذه عمى العازؼ الموسيقي 

ؾ عندما يستطرد عمى آلتو بالعزؼ لما يسمى بالتقاسيـ الموسيقية وكذل
لممغني عند استطراده في بعض أنماط الغناء. وفي الحالتيف يظير 
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االبتكار العفوي دائمُا مقيدًا بمقامية المحف الرئيسي وكذلؾ بالتقاليد 
ويتناسب عكسيًا مع ارتفاع التربية الموسيقية  الغنائية المتوارثة...

 وثقافتيا لدى المجتمع والعكس صحيح.
ال يختمؼ ىذا االبتكار عف :ردياالبتكار المحني الجماعي والف .ٕ

سابقو كثيرًا سوى في انو جماعي الطابع بشكؿ عاـ. ظير ىذا 
االبتكار منذ وجدت األقواـ البشرية األولى لمحضارات القديمة أو 
ما قبميا...ونرى ىناؾ طريقتيف لموصوؿ إلى نظاـ أكثر رقيًا داخؿ 

قة حدود التكرار لمسار لحني غنائي معيف ،حيث عرفت الطري
األولى باسـ األداء التبادلي وفيو تتبادؿ مجموعتيف غناء المحف 
تباعًا بينما عرفت الطريقة الثانية بالغناء ألتجاوبي وفيو تجيب 

وال زالت ىذه الطرؽ  (ٔ)المجموعة بالغناء عمى غناء احد أفرادىا.
شائعة ومستخدمة في الغناء العربي أو العراقي وخاصة في 

ي وبشكؿ كبير لؤللحاف القديمة والمتوارثة المجاؿ الديني الكنس
 شفاىًا.

المحف كمادة مبتكرة ذىنيًا )منيجيًا(: قدـ ىيغؿ فكرتو عف المحف  .ٖ
بأنو العنصر الحر في مضمار الموسيقى...والحؽ اف المحف ىو 
األولى منا بالكبلـ مف حيث انو يشكؿ الجانب الشعري واألسمى 

البتكار الفني العناف لنفسو مف الموسيقى، الجانب الذي يطمؽ فيو ا
بأكبر قدر مف الحرية...ولذا البد اف يكوف ىو العنصر المستقؿ 

                                                 
 .ٕٕٗطارؽ حسوف فريد ،مدخؿ لتذوؽ الفنوف الموسيقية ،ص (ٔ)
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الذي ال يسيو عف نفسو وال يضيع في غنى تعبيره، ومف ىذا 
المنظور ينطوي المحف عمى إمكانيات المتناىية مف حيث تدرج 
النغمات، لكف البد مف استخداـ ىذه اإلمكانيات عمى نحو يجعمنا 

الدواـ في حضرة مجموع كامؿ مكتمؿ. صحيح اف ىذا عمى 
المجموع يشتمؿ عمى تنوع تكوف لو بالتالي بداية ونياية ويجب اف 

 .(ٔ)تسير حركتو نحو ىدؼ محدد لتعود مف ثـ إلى نقطة انطبلقيا
وبذلؾ يكوف المحف المنيجي قائـ ضمف الفكرة...يقوؿ بتيوفف إنني 

تحتفظ ذاكرتي بالفكرة المحنية احمؿ أفكاري معي قبؿ تدوينيا، حيث 
لفترة طويمة بشكؿ يجعمني ال أنساىا...وكذلؾ ىيغؿ وشوبنياور: اف 
المحف وحده مصدر اإلبداع الموسيقي)بجميع أشكاؿ نسيجو الميمودي أو 
اليارموني(...ورغـ ذلؾ يرى الكثير أف المحف وحده ليس لو قيمة فنية 

يا فف الموسيقى ،فمثبًل بدوف باقي العناصر أألخرى  التي ينيض عمي
الكممة وحدىا في المغة ال قيمة ليا، لكنيا تكتسب وجودىا وأىميتيا بؿ 
وجماليا بقدر إبداع وتوظيؼ الفناف في استخداميا وتطويعيا في عبلقة 

 مع ما قبميا وما بعدىا.
والواقع اف عناصر فف الموسيقى عمى تنوعيا وأىميتيا ىي وسيمة 

كرتو الفنية إلى المتمقي، ولذلؾ ال يمكف لمحف المؤلؼ التي ينقؿ بيا ف
وحده أف يكوف المصدر الوحيد لئلبداع الموسيقي بدوف العناصر 
األخرى المكممة لو...ومع ذلؾ فالمحف ىو الشكؿ الخارجي أو الواجية 

                                                 
 .٘ٙ، صٔٙص فف الموسيقى، ىيغؿ، (ٔ)
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الجمالية لمعمؿ الموسيقي لذلؾ يبدأ بو المؤلؼ عادة، وينتشر بشكؿ 
جو مختمفة مف بناء وتركيب وكذلؾ متغير في العمؿ الموسيقى وفي أو 

 (ٔ)مف تعبير عف طريؽ استخداـ الديناميكيات المختمفة.
وفي الواقع يصعب تحديد بدايات مرحمة االبتكار الذىني لؤللحاف 
في مسيرة حضارتنا اإلنسانية ،لكف ما يمكف قولو ىو أف االبتكار 

نسيج المحني الذىني قد تغير بتغير األساليب الفنية في صياغة ال
الموسيقي وطرائؽ األداء والتعبير وفمسفة الموسيقى عبر العصور 

 المختمفة.
 

                                                 
 .ٕٖٔ،ص ٖٛٓ،صٜٕٗص’سيد شحاتة ،عمـ جماؿ الموسيقى  (ٔ)
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 تحميل المحن
 

ينظر إلى عنصر المحف بمفاىيـ مختمفة في النقد وأنواعو ويتميز ىذا 
العنصر بالتنوع والثراء الناتج عف التنوع في ترتيب نغماتو بأشكاؿ 

ثبتت عبر الزمف مختمفة ينتج عنيا مسارات تتحرؾ ضمف تراكيب 
بمسميات مختمفة كداللة ألنواعيا مثؿ قولنا الجنس المحني أو العقد 

 المحني أو سمـ المحف أو ما يسمى بالمقاـ.
اف دراسة المحف وتنظيمو إلى شكؿ مقنف يتدخؿ العقؿ فيو والفكر 

سنة حيث بدأت  ٓٓ٘ٔمف أجؿ إنتاج شيء جديد ظيرت منذ أكثر مف
مواصفات لحنية خاصة تحمؿ بداية إرساء الحركة في أوربا إلنتاج 

القواعد لتكويف المحف المنيجي العالمي، لذلؾ وعف طريؽ تطوير المحف 
لقروف متعددة كاف االتفاؽ إلنتاج السمـ المعدؿ مف قبؿ الفناف باخ في 
عصر الباروؾ. حيث عمؿ ىذا السمـ عمى إنتاج الحاف وفؽ إطار 

انيات ىذا السمـ مما تطمب المعدؿ خاضعة لقواعد يمزميا وفؽ إمك
األمر االبتعاد عف المقامات المحنية وأنواعيا المتعددة ضمف اإلطار 
المنيجي وتخصيصيا لئلطار الشعبي والتي بدورىا بدأت تضمحؿ 
تدريجيًا لتنتيي في الوقت الحاضر حيث تظير الموسيقى األوربية 

لؤللحاف والتي  الشعبية خالية تقريبًا مف استخداـ تمؾ األنواع المتعددة
كانت تحمؿ في طياتيا كذلؾ النغمات الغير معدلة مثؿ ثبلثة أرباع 
النغمة والتي الزالت تستخدـ في الوطف العربي والعراؽ إلى الوقت 
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الحاضر في موسيقاه الشعبية الفولكمورية أو الشعبية المنيجية. اف ىذا 
إلى  التطور األوربي في دراسة المحف وصياغتو وابتكار مواصفات

مفيـو المحف الجديد قد ساىـ كذلؾ في بناء النسيج المحني والذي قاـ 
إلى غناء المحنييف سوية حيث كانت بدايتو في الباص المتصؿ وثـ إلى 
تعدد األلحاف بطريقة البوليفونية التي تضمنت غناء وعزؼ العديد مف 
األلحاف في آف واحد والتي خص لقواعدىا فيما بعد عمـ الطباؽ 

ونترابوينت( لنظـ حركة مساراتيا ،ومف ثـ االنتقاؿ إلى النسيج )الك
 العمودي وتطورات عمـ اليارموني.

ولذلؾ عند نقد عنصر المحف في بناء الموسيقى المنيجية العالمية 
البد مف تحميؿ يسبقو حيث يقدـ نوع النسيج المحني المستخدـ والشروط 

وسيقى والغناء في العالـ. المتوفرة فيو وفؽ قواعد بنائو ضمف مسيرة الم
ظيار ما ىو الجديد  وىذا ما يسيؿ عممية نقده وفؽ قواعده ومواصفاتو وا 

 والمختمؼ فيو عف سابقاتو.
وكذلؾ يعتمد في نقد المحف المنيجي إظيار المعنى والتعبير مف 
خبلؿ دراسة فمسفة بنائو التركيبي ومقدار ارتباطو بالعناصر األخرى 

مو، حيث يحمؿ المحف الدور الميـ ليذا النوع مف التي تكوف العمؿ بأكم
الموسيقى والغناء باعتباره مبني وفؽ فمسفة التأليؼ وقواعده، لذا يخص 
النقد فيو البحث عف فكرة صياغتو التركيبية والتعبيرية والمتعمقة 

 بمكونات أدائو مف ديناميكيات وتموينات صوتية.
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فولكموري أو منيجي أما عنصر المحف بمفيومو الشعبي سواء كاف 
فيفضؿ دراسة نقده  شعبي )تراثي منيجي( وخاصة لموطف العربي،

ضمف بيئتو ومجتمعو، وذلؾ ألنو متغير مف جماعة إلى أخرى حيث 
ينبع دائمًا مف بيئة مجتمعو حامبًل ومعبرًا عف أفكارىـ وتقاليدىـ 

 وأعرافيـ.
ة التي تظير لذلؾ تتميز ىذه األلحاف بصورة عامة بالعفوية والتمقائي

كناتج ألداء غرض معيف حيث تستنتج وترتب مف قبؿ الفناف اعتمادا 
عمى موىبتو وفطرتو في ذلؾ إضافة إلى خزينو وخبرتو في أداء الحاف 
جماعتو أو قد تكوف جماعية اإلنتاج وخاصة الفولكمورية منيا. لذا 
يستوجب عمى الناقد اف يكوف معتمدًا ألصؿ العمؿ ومحيطو إلنتاج 

 نقد السميـ عميو.ال
أما الشعبية ضمف إطار التراث المنيجي الشعبي فيي بالتأكيد أكثر 
تطورًا عف الفولكمورية وذلؾ ألنيا تحمؿ سمة فكرية في اإلنتاج اعتمادًا 
عمى ممحف ذو دراية وخبرة إلى مستوى معيف في الموسيقى والغناء مف 

رتبة مف حيث الناحية العممية. فتظير تمؾ األعماؿ أكثر منظمة وم
استخداـ عناصرىا ومف ضمنيا عنصر المحف حيث مداه أوسع وتغيراتو 
مكانيات زخرفيو  النغمية أكثر وكذلؾ طريقة أدائو مف ديناميكيات وا 
تعتمد عمى التفكير المسبؽ الستخراجيا عمى المحف وبذلؾ تدخؿ عميو 

التي كصيغة أدائية لتجميؿ المسار المحني وتنويع تكراراتو المتعددة و 
 تعتبر سمة مف سمات الغناء أو العزؼ الشعبي.
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اف عممية التذوؽ لؤللحاف بصورة عامة تبدأ مف السماع ليكوف 
الجميؿ والبل جميؿ لدى المستمع، حيث يبدأ العقؿ بتقريب المعمومات 
المستممة عف طريؽ حاسة السمع إلى ما موجود مف خزيف معموماتي 

مات مشابية أو مقاربة إلى حد سابؽ )ذاكرة(، فاف حصؿ وظيرت معمو 
ما أصبح بإمكاف العقؿ مف استقباليا وتنظيميا مع المحتوى المخزوف 
فيشعر المستمع باالرتياح واليدوء واالستمتاع ويعتبره لحنًا جميبًل ضمف 
مفيومو الذاتي. وىذا النوع مف األلحاف تتواجد دائمًا ضمف نطاؽ البيئة 

محف المستقبؿ مف قبؿ المتمقي غريب الواحدة لممجتمع، أما إذا كاف ال
وبعيد عف خزينو المحني ،آنذاؾ يشعر بعدـ االرتياح وتوتر يؤدي إلى 

 عدـ تقبمو واعتباره لحف سيء أو غير جميؿ.
وليذا يقـو التحميؿ النقدي بتحديد تمؾ المفاىيـ وتعريفيا لمناقد حيث 

المجاؿ  يعتمدىا في إظيار نقده والذي يخدـ المجتمع بشكؿ مباشر في
الفني الموسيقي والغنائي ويجعؿ منو أساس لتطوير فنوف المجتمع في 

 ىذا المجاؿ.
مما تقدـ ذكره في مجاؿ اإليقاع والمحف يمكف تحديد الخصائص 

 :النقدية اآلتية
يبدأ النقد دائما مف خبلؿ عنصر اإليقاع والذي يعتبر العنصر  .ٔ

دوره إلى أجزائو األوؿ لتكويف الفف الموسيقي ويحمؿ ىذا العنصر ب
 األساسية وتراكيبو المتمثمة بما يأتي:

 :والمقصود بو الشكؿ اإليقاعي داخؿ البار  -النموذج اإليقاعي
الواحد والمتكرر بشكؿ منتظـ خبلؿ العمؿ وتطمؽ عميو تسمية 

 كداللة ثابتة لصيغتو المحددة.
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 :والمقصود بو الشكؿ  -نموذج شكؿ اإليقاع لقيـ النغمات
ناتج عف الشكؿ المحني حيث يمتد إلى بارات متعددة اإليقاعي ال

بشكؿ صياغة ثابتة لمقيـ الزمنية داخؿ البارات ،ويتكرر بطريقة 
 التتابع بشكمو الكمي وحسب البناء الداخمي لمعمؿ.

 :وىو المكوف التعبيري لعنصر اإليقاع حيث تحدد مف  -الميزاف
قمؽ خبللو المفاىيـ المختمفة مف غضب وفرح وحزف وقوة و 

وغيرىا مف التعابير والتي تظير مف خبلؿ تحديدات طبيعية 
لمواقع القوة والضعؼ لمنبرات داخؿ البار الواحد أو مف خبلؿ 
التبلعب بتمؾ المواقع وتغيرىا مف قبؿ المؤلؼ ليصؿ إلى تعابير 

 مختمفة حسب نظرتو في فكرة العمؿ الخاص بو.
 :)لعنصر اإليقاع  وىي المكوف الحركي -مقدار اإليقاع )السرعة

حيث مف خبلليا يحدد مقدار حركة النبرات وبالتالي سرعة 
جرياف المحف وبذلؾ تحدد طبيعة األداء وحركتو. وكذلؾ لمسرعة 
التأثير المباشر في العممية التعبيرية لمعمؿ مف حيث البطء 

 والتميؿ أو مف حيث اإلسراع والتعجؿ.
المنيجية العالمية يختمؼ مفيـو نقد عنصر اإليقاع في الموسيقى  .ٕ

حيث يعتبر عنصر ذائب وغامض داخؿ العناصر األخرى 
المكونة لمعمؿ الموسيقي أو الغنائي باعتباره قوة تعبيرية وانفعالية 
تصعد مف العمؿ نحو ذروة انفعالو ،وبذلؾ يكوف عممو تعبيري 

وآالتو متمثمة بآالت االوركسترا سواء كانت  أكثر مف تنظيمي،
 أو إيقاعية. ىوائية أـ وترية
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أما في الموسيقى الشعبية فيظير اإليقاع بشكؿ واضح وبراؽ وبخط 
موازي لعنصر المحف، حيث عممو ضبط وتنظيـ الوزف اكبر مف التعبير 
 واالنفعاؿ، ولذلؾ تظير آالتو )اآلالت اإليقاعية( بشكؿ متنوع ومتعدد.

 ينظر إلى اإليقاع في الموسيقى العالمية عمى انو وليد الفكرة .ٖ
وفمسفة التأليؼ لذلؾ يظير بتنوعات ناجمة عف تنوع فمسفة بنائو 

  مف قبؿ المؤلؼ ومدرستو.
أما اإليقاع الشعبي فينظر إليو بأنو تكويف ناتج عف بيئة مجتمعو 
تظير فيو خصائص تبلحـ المجتمع مف حركة وغيرىا ولذلؾ تكوف 

 نماذجو ثابتة ومحددة لكؿ جماعة ومجتمع.
ي عناصر تكويف الموسيقى بصورة عامة يعتبر المحف مف ثان .ٗ

ويرتبط المحف واإليقاع بشكؿ مباشر بعضيما مع البعض في الفف 
الموسيقي وقد عرفيما البعض بأنيما مف العناصر المستميمة مف 
الطبيعة. ويحمؿ المحف بوصفو احادي المسار)ميمودي( والمتكوف 

مي مف نغمات تسير بشكؿ خطوات أو قفزات وترتب وفؽ نظاـ نغ
أو سممي معيف، أو بوصفو نسيج متكوف مف عدة الحاف متآلفة 
فيما بينيا وفؽ شروط وقواعد التوافؽ الصوتي في مجاؿ ما يعرؼ 
بالبوليفونية )نسيج مبني وفؽ تعدد األصوات( أو اليمفوني 
)النسيج الخاص بالبناء االكوردي والذي ينتج لحف عف محصمة 

 ذلؾ البناء(.
في الموسيقى العالمية المنيجية بأنو بناء ناتج ينظر إلى نقد المحف  .٘

عف فكرة تحتاج إلى تخطيط في كيفية صياغة المحف وبناء نغماتو 
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مف تعاقب وارتكاز وطريقة حركة مساراتيا وانتقاليا بيف تنويعات 
نغمية عمى األجناس المختمفة لمسبللـ إلظيار تعابير مختمفة مف 

وف األلحاف مسخرة لخدمة انقباض وسرور وحزف وفرح وغيرىا، فتك
المعنى التعبيري الذي تحويو المؤلفة. وبذلؾ تشتؽ األنغاـ مف 
البنية السممية المعدلة لمموسيقى األوربية أو مف بنية يعتمدىا 
المؤلؼ وفؽ ال سممية لكف ضمف قاعدة تصويرية يقـو ببنائيا 
وفؽ فمسفة مدرستو الفنية التي يعتمدىا في التأليؼ لخدمة غرض 

رتو الرئيسية لمعمؿ الفني، مف حيث االستغبلؿ التاـ لمبناء فك
 الدياتونيكي والكروماتيكي لمسبللـ وفؽ المنيج العالمي المعدؿ.

أما في الموسيقى الشعبية فيقؿ دور التخطيط لمصياغة والبناء 
ويعتمد مبدأ االقتباس والتوارث والتعارؼ إلى أنواع األلحاف المشابية 

الفني، وكذلؾ تطرح األلحاف بشكميا العفوي وفؽ لمجتمع ذلؾ العمؿ 
البناء النغمي المعروؼ لدى المجتمعات المختمفة أكثر مف بناء السبللـ 
وخاصة المعدلة منيا. وتظير بشكؿ انفعاؿ ذاتي آني ال يخدـ معنى 
نما يخدـ الموقؼ والشعور الذي يمر بو الممحف أو المؤدي  وتعبير وا 

 وفؽ الغرض المعدة ألجمو.
يستنتج المحف مف مركبات متعددة األصوات معقدة الصياغة في  .ٙ

الموسيقى العالمية والتي مرت بفترة طويمة لتطور النسيج المحني 
مف احادي إلى متعدد األصوات حيث يتذوؽ المحف األساسي 
والذي يكوف ظاىرًا وبارزًا في التأليؼ ضمنيًا مع األلحاف األخرى 

حف في الموسيقى الشعبية براقًا المرافقة لو.  بينما يظير الم
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وواضحًا غير محاط بأصوات أخرى وخاصة في الموسيقى والغناء 
العربي الذي الزاؿ احادي الطابع )مونودي( رغـ ظيور استخداـ 
االكوردات مع الغناء بشكؿ ذوقي وليس عممي اال اف المكانة 

 األولى الزاؿ يحتميا المحف الميمودي.
األلحاف العالمية دوف تقيد في مقدار يتعامؿ المؤلؼ في صياغة  .ٚ

وذلؾ لوجود مف ىـ قادروف عمى أدائيا مف  صعوبة بنائيا
المختصيف في دراسة الغناء وفؽ أصعب مياراتو التكنيكية 
والتعبيرية. أما في الموسيقى والغناء الشعبي فنرى أف الممحف دائمًا 

في يضع في الحسباف تمؾ النقاط والتي بالتالي تحدد مف عممو 
تحديد وبناء التراكيب والمسارات المحنية وخاصة في الغناء الشعبي 
المقنف)التراثي( أما في الغناء الفولكموري فبل وجود اصبًل لمثؿ ىذه 
المفاىيـ حيث ما ينتج مف األلحاف ىو عفوي وفطري وسيؿ 

 الصياغة بصورة عامة.
يعتمد عنصر المحف التعبير مف خبلؿ إضفائو بالديناميكيات  .ٛ

السرعات المختمفة والزخارؼ األدائية لتحقيؽ فكرة العمؿ في و 
الموسيقى العالمية. ويعتمد مبدأ االنتقاالت المحنية والنغمية 
المتعددة والمتنوعة في الموسيقى الشعبية بصورة عامة مف أجؿ 
جعمو مؤثرًا في المتمقي أو المستمع وذلؾ لغياب الفكرة في بنائو 

 دائمًا.
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 ي الموسيقى والغناءعنصر األداء ف
 

ليذا العنصر تأثير واسع وكبير في الموسيقى والغناء بشكؿ عاـ 
حيث يمكف اعتباره الجانب التأثيري الميـ في المتمقي فيو الروح 
المحركة لمعناصر األخرى ضمف الموسيقى والغناء ويمكف تمثيمو 

غات بالحركات المغوية باعتبار الموسيقى لغة خاصة حاليا حاؿ باقي الم
ويحوي ىذا العنصر عمى تعابير ومصطمحات مختمفة لتحديده .األخرى

حيث ينظر إليو بأشكاؿ مختمفة مف النواحي التكنيكية أو الجمالية أو 
التعبيرية والذوقية، لذلؾ يختمؼ الكثير في التعبير عنو أو في تحديد 

طًا تعاريفو وذلؾ لسعة قدراتو وتنوع أشكالو ومكوناتو فنراه أحيانا مرتب
بعمـ الجماؿ وأراء الفبلسفة وأحيانا بروح العصر والمجتمع والبيئة الناجـ 
عنيا وتارًة برشاقة الحركات وخفتيا لممصدر المنتج )كأف تكوف آلة 

ويرى البعض أف مفيـو األداء بشكؿ عاـ  موسيقية أو حنجرة بشرية(...
دراؾ إلنجاز فعؿ ما، فيذا يؤدي  ىو فعؿ إنساني صادر عف وعي وا 

 عممو في المصنع أو الحقؿ وذاؾ يؤدي دوره التعميمي أو اإلرشادي.
وكؿ منا يؤدي دوره في الحياة ضمف تخصصو، فيو إذف يبتعد عف 
كونو عنصرًا مف عناصر الموسيقى األساسية )المحف واإليقاع 
واالنسجاـ( حيث جميع ىذه العناصر أو بعضيا يشترؾ في تكويف 

  .(ٔ)قبؿ الصوت البشري أو اآللة الموسيقيةالمادة الموسيقية المؤدة مف 
                                                 

 ـ.ٕٛٓٓ\ٕ\٘ٔلقاء مع األستاذ الدكتور طارؽ حسوف فريد بتاريخ  (ٔ)
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ويرى ىيغؿ األداء الموسيقي عمى نمطيف ،حيث في النمط األوؿ 
يتماىا الفناف تما ىيا تامًا مع العمؿ الذي يؤديو وال يسعى إلى التعبير 
عف شيء أكثر مما يحتويو، أما في النمط الثاني ال يقنع الفناف باألداء 

دة الموسيقية أو الغنائية التي يؤدييا ال مف فقط بؿ يقتبس تعبير الما
معانييا فقط بؿ مف معاني ذاتو ويسعى إلى بث الحياة فييا بوسائمو 

أما آروف كوببلند فيرى أف األداء مرتبط بشكؿ عاـ  ...(ٔ)الخاصة
بالطابع الصوتي حيث يمخص مفيومو في عممية التذوؽ الموسيقي 

ف الصوتي لآللة الموسيقية أو بتوصيؼ الجانب األدائي مرتبطًا بالمو 
مع كوببلند في إظيار  (ٖ)ويتفؽ سعيد توفيؽ ...(ٕ)المصدر المصوت

 جماليات الصوت )الطابع الصوتي( كتعبير موسيقي أدائي.
وقد سبقيـ في ذلؾ ىيغؿ والفارابي حيث يرتبط مفيـو األداء 
وجماليتو باآللة المصوتة )المصدر المصوت( ويعتبر األداء لدييـ 

يـو مرتبط بشكؿ مباشر بالطابع الصوتي ترتبط جماليتو بالروح في مف
المقاـ األوؿ موضحيف ببساطة كيؼ اف الروح يتعيف اف تكوف حاضرة 

وىنا اختبلؼ عف المفيـو الفيثاغوري الذي يعتمد األداء  ...(ٗ)في األداء
نما  بشكؿ طابع صوتي مرتبط بالمصدر المصوت ليس بالروح وا 

                                                 
 .ٜٚىيغؿ ،فف الموسيقى ،ص (ٔ)
 .٘ٓٔآروف كوببلند ،كيؼ تتذوؽ الموسيقى ،ص (ٕ)
 .ٔسعيد توفيؽ ،جماليات الصوت والتعبير الموسيقي ،ص (ٖ)
 .ٕ٘ٓٓإبراىيـ العريس ،الموسيقى أكثر الفنوف ارتباطا بالروح ،الحياة ، (ٗ)
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الممكف إنتاجيا بواسطة ذلؾ المصدر )مثؿ طوؿ  بالنسب الرياضية
ظيار المحف(.  الوتر أو غيرىا مف قدرات التصويت وا 

اف ما سبؽ مف قوؿ ارتبط بمفيـو األداء كطابع صوتي أما األداء 
الحركي أو ما يطمؽ عميو بالتكنيكي فيو جانب أخر مف جوانب تكويف 

جرة الصوتية وتسخير األداء حيث يرتبط بميارات استخداـ اآللة أو الحن
كؿ إمكانيات المصدر المصوت الستعراض زخارؼ لحنية وتحميات 
صوتية تجمؿ المحف وتحسنو دوف اف تغير مف مساره النغمي األصمي 
مما يجعمو أكثر استحسانًا لدى المتمقي وىذه األشكاؿ الزخرفية قد 

وخاصة لدى أبناء المجتمع  ...تكتسب عف طريؽ المعرفة الحسية
حد حيث تنتقؿ بشكؿ عفوي وتمقائي مف خبلؿ التعايش واالستماع الوا

لؤلغاني الشعبية الخاصة بيـ وطريقة أدائيا مرتبطة بالجانب النفسي 
واالجتماعي والبيئي. لذلؾ تظير تمؾ الحركات األدائية واضحة ونقية 
لدى المجتمعات المعزولة )مثؿ القرى والتجمعات السكانية الصغيرة 

المدف الكبيرة( وبسبب تكرار تمؾ األشكاؿ الزخرفية عند والبعيدة عف 
الغناء ولفترات طويمة تراىا تتغير مف شكؿ أدائي زخرفي إلى شكؿ 
لحني ثابت أي اف بعض الحركات تثبت بشكؿ الحاف لتمؾ المجتمعات 
نما تكوف بمثابة المسارات المحنية  وال يطمؽ عمييا أشكاال أدائية وا 

سب تمؾ األشكاؿ األدائية عف طريؽ المعرفة الخاصة بيا، أو قد تكت
رساء قواعد ثابتة لتعمميا وىذا ا يحدث في  العقمية مف خبلؿ دراستيا وا 

                                                 
 .مجموعة المدارؾ التي يتمقاىا اإلنساف بحواسو، وىي معرفة سطحية وبسيطة 
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دراسة الموسيقى المنيجية عبر المعاىد واألكاديميات حيث صنفت 
أشكاؿ األداء وأنواعو ضمف عبلمات خاصة تعبر كؿ منيا عف نوع 

ديناميكي اتفؽ عمييا عالميًا لذلؾ األداء مف حيث التكنيؾ أو التعبير ال
 تدرس بنفس المفيـو في مختمؼ بمداف العالـ.

وكذلؾ الحاؿ لمغناء الشعبي حيث تعمـ تمؾ األشكاؿ الخاصة بكؿ 
نوع مف الغناء عف طريؽ التحفيظ الشفاىي وكذلؾ في العزؼ اآللي 
عف طريؽ تقميد الطالب لحركات معممو، مما ينتج عنو انتقاؿ المادة 

نائية أو اآللية مف جيؿ إلى أخر بنفس الشكؿ وبظيور الفروقات الغ
الفردية بيف األشخاص المؤديف مف حيث الخبرة واستخداـ العقؿ 
والمعرفة في التبلعب باألنواع األدائية حسب مقدرة كؿ فناف وكذلؾ كثرة 
االستماع إلى األشكاؿ الموسيقية والغنائية لمخمؼ المجتمعات )خزيف 

بالتالي إلى ظيور أشخاص متميزيف عف غيرىـ في سمعي( يؤدي 
أسموبيـ األدائي والمتمثؿ بوفرة استخداـ النماذج الزخرفية عمى المحف 
وبأشكاؿ متنوعة ومتعددة عند كؿ إعادة )وخاصة في الغناء العربي 
حيث يعتمد أسموب إعادة الجمؿ المحنية بشكؿ واسع( وكذلؾ في 

الصوتية مف شدة وخفوت بغض التبلعب الحاصؿ عمى الديناميكية 
النظر عف الطابع الصوتي الذي ال يمكف التحكـ فيو بسبب كونو 
مظيرًا ثابتًا تكسبو الطبيعة والبيئة لمحنجرة الصوتية أو اآللة الموسيقية 
،لذلؾ ال يمكف التحدث عف ىذا الجانب األدائي إال ضمف فمسفة 

... فالصوت الجماؿ التي يختص بيا عمـ الجماؿ والنقد الجمالي
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الموسيقي ال يستمد إال مف اآلالت الموسيقية المصنوعة إلنتاجو، أو 
لمحنجرة البشرية والتي عمؿ عمماء وفبلسفة اإلغريؽ والحضارة العربية 
عمى وضع المقارنات الجمالية بينيا )األصوات اآللية والبشرية(،بحيث 

نا واف اآللة يحؽ لنا أف ننسب جمااًل موسيقيًا إلى الصوت البشري أحيا
..ومف ناحية أخرى يحؽ القوؿ باف .الموسيقية ىي تقميد لذلؾ الصوت

األصوات البشرية ىي التي تحاوؿ أف تحاكي األصوات الصادرة عف 
 .(ٔ)اآلالت الموسيقية

 

                                                 
 .ٕسعيد توفيؽ، جماليات الصوت والتعبير الموسيقي،ص (ٔ)
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 االرتجال واألداء
 

لرأينا أف  إذا تتبعنا عمؿ أية فرقة موسيقية عراقية كانت اـ عربية،
ففي حيف نشاىد عازؼ  .ؼ واضح فيما بينيـالعازفيف عمى اختبل

يستخدـ القوس بطريقة متقطعة )ستكاتو( نرى عازؼ أخر يجمس بجانبو 
وكذلؾ  ...(ٔ)يستعمؿ القوس بحركة طولية )ليكاتو( أي عكسو تماما

تحصؿ ىذه الحالة في طريقة الغناء أي الغناء الجماعي العربي أو 
 العراقي.

باالستطراد( جانب ميـ مف جوانب فاالرتجاؿ )أو ما يطمؽ عميو 
الفف الموسيقي والغنائي سواء كاف منيجي أو شعبي ،مع األخذ بالنظر 
وجوده في الموسيقى الشعبية بشكؿ واسع جدا ومتنوع بدوف قيود أو 
شروط معينة لدراستو. والموسيقى عند العرب عرفت بفف األسماع وذلؾ 

ة واإلحساس... وىذا الرتكازىا عمى االرتجاؿ المعتمد عمى الموىب
االرتجاؿ يظير في نوعييا )الشعبي الفولكموري والتقميدية أو المقننة( 

حيث تخضع  (ٕ)وكما فسرىا سيموف جارجي في كتابو الموسيقى العربية
الموسيقى األولى )الشعبية( لؤلصوؿ الخاصة وتختمؼ كثيرًا مف بمد إلى 

ة أو المغوية وىكذا آخر، بؿ مف قرية إلى أخرى تبع المجموعات العرقي

                                                 
 .ٖٓص مدخؿ إلى الموسيقى العراقية، اسعد محمد عمي، (ٔ)
 .ٗص الموسيقى العربية، سيموف جارجي، (ٕ)
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عرفنا موسيقى شعبية تابعة لمعراؽ وسورية ولبناف ومصر وليبيا وتونس 
 والمغرب.

اما الموسيقى المقننة أو التقميدية فقصد بيا ما نشأت وتكونت ضمف 
الحواضر العربية الكبرى مثؿ دمشؽ وبغداد والقرطبة والقاىرة والتي 

ة العربية ،حيث كانت في العصور الوسطى مركز إشعاع الحضار 
اشترؾ فييا عمماء النظرية والفنانوف معًا فغدت التعبير عف الفف 

وينقسـ  الموسيقي الناشئ في إطار الحضارة العربية اإلسبلمية...
االرتجاؿ بشكؿ عاـ إلى قسميف األوؿ يخص بإظيار الحاف جديدة 
يستخمصيا المرتجؿ )الفناف( مف خبرتو وذاكرتو وخزينو المحني حيث 

ير بشكؿ تمقائي مع ميارة التعامؿ بكيفية االنتقاؿ مف نغـ إلى أخر تظ
وربط المسارات والجمؿ المحنية مع بعضيا البعض...الف مكانة الممحف 
نما  ال تقاس بمدى قدرتو عمى بعث األصوات الطبيعية مف جديد، وا 
تقاس بمدى تمكنو مف تجميؿ األصوات الطبيعية بحيث تبدو مألوفة 

وترتبط ىذه القابمية بمدى المستوى  ...(ٔ)بة مف مسامعيـلمتمقيو وقري
 الثقافي والتعميمي والخبرة لدى كؿ فناف.

إما القسـ الثاني مف االرتجاؿ فيو ما يخص بإظيار األشكاؿ 
األدائية عمى المحف نفسو عند تكراره )وخاصة األلحاف العربية التي 

ع المحني المتكرر( حيث تتميز بكثرة التكرارات أو ما يطمؽ عمييا بالتتاب
التبلعب بديناميكيات التعبير الصوتي مف شدة وخفوت وكذلؾ إضافة 

                                                 
 .ٖٖٗص ،الفيمسوؼ وفف الموسيقى جوليوس بورتنوى، (ٔ)
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التحميات والزخارؼ المحنية عمى المسار األساسي لبنية المحف بحيث 
يظير بشكؿ غني ومتنوع ومختمؼ عف سابقو، ويرتبط ىذا الجانب 

سيقية العامة االستطرادي األدائي بالخبرة الشخصية والبيئة والثقافة المو 
لمفناف أيضًا، رغـ اف الكثير مف فنانيف العرب ومف ضمنيـ العراقييف 
يتميزوف بصفة التقميد والتقيد بحفظ المادة الموسيقية لحنيا وأدائيا ،أي 
اف الطالب مقمد لمعممو دائما والقميؿ منيـ مف يبرز بشكؿ مغاير 

متميزة ربما ومختمؼ عف غيره وبذلؾ يكوف قد أرسى اسموبا أو شخصية 
تكوف مبلمح لمدرسة خاصة مستقببًل. وىذا ما نراه في الغناء العراقي 
المقنف والمتمثؿ بالمقاـ  والموشح فبالرغـ مف كثرة استخداـ ىذا النوع 
مف الغناء ولفترات زمنية طويمة جدا اال اف تعممو يعود إلى عدد قميؿ 

قبانجي مف المدارس الشخصية لبعض مؤديو مثؿ )القندرجي ،وال
: اف ىنالؾ أكثر مف مدرسة (ٔ)وغيرىـ( وفي ذلؾ يذكر سعدي حميد

تأتمؼ وتختمؼ باختبلؼ المزايا التي تعرؼ في مشاىير أولئؾ المغنييف 
وكانت المقامات التي تغنى في بغداد مختمفة الطرؽ فينالؾ طريقة 
تنسب لخميؿ رباز وطريقة تنسب ألحمد زيداف وآلخريف، ثـ ظيرت 

ي العيشة والتي كاف القبانجي العامؿ األوؿ عمى نقميا طريقة قدور 
شاعتيا...   وا 

والمقصد ىنا مف الطريقة ىو األسموب األدائي لكؿ مدرسة شخصية 
في غناء المقاـ حيث المحف ىو أساس كؿ مقاـ إما االرتجاؿ الحاصؿ 

                                                 
 .ٓ٘ص محمد القبانجي ، سعدي حميد ، (ٔ)
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عمى المحف فيو المتغير مف حيث استخداـ مكونات األداء والمتمثمة 
لديناميكية والزخارؼ المحنية والتحميات الصوتية إضافة إلى بالتموينات ا

الطابع الصوتي مما ساىـ في االنفراد باألسموب الشخصي الستعماؿ 
تمؾ الجوانب عمى المحف مف قبؿ كؿ مغني وبشكؿ مختمؼ عف غيره 
وبالتالي أدى إلى ظيور مدارس متنوعة لغناء المقاـ داخؿ نفس 

 .ة ىنا في العاصمة بغدادالمجتمع أو البيئة والمتمثم
أما في األغنية الشعبية عموما )األغنية البغدادية( فقد اختمؼ األداء 
فييا منذ فترة الخمسينات وحتى يومنا ىذا بسبب اليجرات وتوافد الفنانيف 
إلييا مف الجنوب والشماؿ والمنطقة الغربية حيث أصبحت بودقة لمزيج 

ثية مف الحاف وموسيقى...فمنذ فني غنائي أثر وتأثر بموجوداتيا اإلر 
مطمع القرف العشريف اخذ يتردد عمى بغداد مطربو الفف الريفي مف 
المناطؽ الجنوبية فاشتيرت بغداد في فف األبوذية ولكف ميما أجاد 
المطرب فبل بد أف يظير غناؤه متأثرًا بالفنوف السابقة مف أغاني المقاـ 

 .(ٔ)العراقي )البستة(
ب ـ الكبير مف األغاني أنتج في بغداد أساليإف ىذا المزيج والك

أدائية متنوعة وغزيرة حيث امتزج األداء الشمالي بالجنوبي والغربي 
إضافة إلى أصالة بغداد ليكوف أنواعا جديدة مف التراكيب األدائية 
والمتمثمة بالحركات الزخرفية واألساليب الغنائية الشفافة والرقيقة التعبير 

تميز لكؿ الديناميكي أو القوية والشديدة إضافة إلى الطابع الصوتي الم
                                                 

 .٘٘ص غناء ريؼ العراؽ، ثامر العامري، (ٔ)



 71 

منطقة )ضمف جغرافية العراؽ( مجتمعا في بيئة واحدة ىي العاصمة 
 بغداد.

وليذا السبب ظيرت أنواع مف األغاني الجديدة والمختمة عف 
سابقاتيا خبلؿ العقود المتعددة لقرف العشريف بتأثير ناتج عف تغيير 
األساليب األدائية بشكؿ مباشر وليس بتغيير المحف واإليقاع فقط... 
فحقا إف المسارات المحنية تؤثر في خمؽ وابتكار حالة جديدة مف الغناء 
إضافة إلى اإليقاع ونماذجو المختمفة ،إال أف لؤلسموب األدائي المتمثؿ 
بطريقة الغناء مف حيث استخداـ مكوناتو األدائية كاف لو الدور األىـ 

لمقرف  في تجديد وخمؽ أنواع جديدة مف األغاني داخؿ المجتمع البغدادي
 العشريف.
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 الغناء والطرب
 

يعتبر الغناء مف المصطمحات الشائعة والتي سادت قبؿ مفيـو 
الطرب واألداء...فالغناء اصطبلح واسع يشمؿ كؿ ما يغنى أو ما 
يصدر عف الحنجرة البشرية سواء كاف ذلؾ عمى شكؿ أغنية أو إنشاد 

مف الغناء العربي  أو ترتيؿ أو مواؿ، ورغـ وجود أنماط  كثيرة ومتعددة
إال أف النموذج الشائع والذي أمسى ىو المعنى الحقيقي لمصطمح 

% مف البرامج ٘ٚالغناء ىو نموذج األغنية والتي تشمؿ أكثر مف 
 ...(ٔ)% مف البرامج الموسيقيةٜٓالعامة لئلذاعات العربية وأكثر مف 

وينقسـ الغناء العربي بشكؿ عاـ إلى نوعيف ىما الغناء الشعبي 
الفولكموري والغناء الكبلسيكي )الرصيف أو المقنف( ،وفي العراؽ بات 
تثبيت خصائص الغناء الشعبي )حسب تجربة المسوحات الميدانية( مف 

، وألسباب متعددة مف ضمنيا ذلؾ المؤلؼأصعب الميمات التي تواجو 
التغير اليائؿ الذي طرأ منذ أوائؿ السبعينات عمى أصوؿ الغناء الشعبي 

المتوارث في معظـ المناطؽ ثـ الختبلط االصطبلحات المحمية بشكمو 
في تسمية الغناء وصعوبة فيـ ما يقصد منيا، وكذلؾ انقراض وضياع 

... ونرى اف ما (ٕ)نماذج مف الغناء ال يعرؼ عف خصائصيا شيئاً 
نمتمكو مف أغاني بغدادية قديمة )أغاني وبستات( يطمؽ عمييا البعض 

                                                 
 .ٜٔٔدراسات في الموسيقى العربية ،ص شيرزاد قاسـ، د. (ٔ)
 . ٙٛالمصدر السابؽ ،ص (ٕ)
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طرب والمطرب أو األداء والمؤدي دوف توضيح بالغناء والمغني أو ال
منيجي نقدي الستخداـ تمؾ المصطمحات وذلؾ لعدـ وجود عممية النقد 
والناقد الموسيقي بالشكؿ العممي المطموب ضمف الصحافة واإلذاعات 

إال القميؿ جدًا مف المختصيف والذيف لـ يشاركوا أو يفعموف  العراقية،
ىذا الجانب الثقافي الموسيقي والغنائي  دورىـ بالشكؿ المطموب في بناء

 لدى المجتمع وألسباب نحف في غنا عنيا.
وفي محاولة لتمخيص مفيـو المغني والمطرب يقوؿ محمد سعيد 

اف المغني ىو مف يعتمد عمى طاقتو الصوتية في محاكاة  :(ٔ)الريحاني
المحف وتعوزه القدرة عمى االرتجاؿ الناجح داخؿ النص والتجارب مع 

لة الجميور أي انو مجرد صوت يحفظ أغنية عف ظير قمب ،أما حا
المطرب فيبقى ارفع مرتبة عف المغني واقدر عمى األداء الغنائي لجمعو 

 بيف الطاقة الصوتية والقدرة عمى اإلبداع داخؿ النص )االرتجاؿ(... 
اف مفيـو الغناء والطرب في الوقت الحاضر ىو مف  المؤلؼويرى 

ني البسيطة ذو الصيغة الشعبية والتي ال تمتمؾ سمات يقـو بغناء األغا
ومواصفات األلحاف الكبلسيكية القديمة ،أما المطرب فيو مف يقدـ 
الغناء بشكمو الكبلسيكي القديـ أو ما شابو لتمؾ األشكاؿ مثؿ المقاـ 
والموشح وجميع األغاني التي تحمؿ سمات األصالة، وتمؾ السمات 

يقى والغناء الكبلسيكي أي الجانب حددت عف طريؽ توارث الموس
المقنف والرصيف لكؿ شعب ،فالعراؽ اشتير بغناء المقاـ والذي ال يعرؼ 

                                                 
 .ٔمحمد سعيد الريحاني ،التعبير الغنائي ،ص (ٔ)
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والموشح العراقي  ...تاريخ نشأتو ويعزوه البعض إلى العصر العباسي
والمنسوب بدايتو إلى الكندي والنوبة )يعتبرىا المستشرؽ ىنري فارمر 

وتعرفيا الدكتورة سمحة  لعربي،أعمى صورة فنية لمموسيقا والغناء ا
الخولي عمى إنيا نظاما خاصا في تتابع المقطوعات الغنائية 

المنسوب بدايتيا إلى العيد العباسي حسب صبحي أنور  (ٔ)والموسيقية(
.. وكؿ تمؾ األنواع الغنائية أرست أساس وقواعد األداء لمشكؿ .(ٕ)رشيد

قية والبغدادية )باعتبارىا التطريبي )الكبلسيكي( فيما بعد لؤلغنية العرا
العاصمة(... وىنا تظير أىمية األداء بشكؿ واسع حيث يعمؿ عمى 
تقسيـ أنواع الغناء إلى بسيط ومركب )طربي( إضافة إلى استخداـ 
المحف بشكؿ عممي عند تركيب االنتقاالت النغمية بيف المسارات 

وسيقية واألجناس ضمف العمؿ الغنائي المقنف، وخاصة اف األعماؿ الم
والغنائية العربية بشكؿ عاـ والعراقية التي ىي جزء منيا تقـو عمى 
أساس التأثير في المتمقي عف طريؽ التبلعب في كيفية صياغة 
األلحاف واستعماؿ األشكاؿ األدائية المتنوعة ضمف مسارات المحف 

)مونوفوني( خالي مف المركبات  باعتبارىا موسيقية ذو خط لحني واحد
ة )االكوردات(... وبذلؾ ظيرت أنواع مف القفبلت الغنائية اليارموني

)ختاـ الجمؿ المحنية( متعارؼ عمييا بسبب كثرة استخداميا وخاصة في 
الغناء المصري حيث كاف لمشكؿ األدائي المتكرر بنفس الطريقة األثر 

                                                 
 .ٓٙص الموسيقا األندلسية، عبد العزيز عبد الجميؿ، (ٔ)
 .ٖٛٔ-ٔٛٔص صبحي أنور رشيد ،موجز تاريخ الموسيقى والغناء العربي، (ٕ)
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في بنائيا وارساء اسموبيا التكويني لتنتج محصمة نيائية عبارة عف جمؿ 
ة ممكف التعرؼ عمييا واإلحساس بقدوميا قبؿ اف يغنييا لحنية ثابت

 المطرب وخاصة في نياية الجممة أو المقطع الغنائي.
نما العزؼ أيضًا حيث نبلحظ  وال يشمؿ ىذا الجانب الغناء فقط وا 
انتشار األشكاؿ األدائية المتشابية االستخداـ عمى الحاف السماعيات 

العربية مما جعؿ تمؾ الموسيقى  وغيرىا مف األشكاؿ الموسيقية اآللية
في رتابة وتكرار قد تظير مممة جدًا عند البعض بسبب كثرة تكرارىا 
وىي ميمة جدًا عند البعض األخر بسبب اعتبارىا األصؿ الذي ال 
يمكف التبلعب فيو أو االستغناء عنو لكونو يمثؿ الجذور األصيمة 

 لمموسيقى والغناء العربي بشكؿ عاـ.
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 ء بالكممة والمحن واإليقاعتأثر األدا
 

مف الواضح اف األداء ىو السمة التي تطغي عمى المحف واإليقاع 
كما ذكرنا سابقًا حيث بإمكاف ىذا العنصر الميـ مف الموسيقى اف 
يكوف فعاال ذو تأثير مباشر عمى تغيير الموسيقى والغناء تعبيريا وجعؿ 

خصائصو ومكوناتو المادة تستذوؽ بأشكاؿ متعددة مف خبلؿ التبلعب ب
األساسية، واألداء بشكؿ عاـ يتأثر بالعناصر األخرى المرافؽ ليا مثؿ 
اإليقاع والمحف والكممة وخاصة في الغناء العربي حيث تقود الكممة 
ومعناىا إلى صياغة المحف بالشكؿ النغمي المطموب استجابة لمعانييا 

التالي يظير وبناء المحف وفؽ اإليقاع المنسجـ مع معنا الكممة، وب
األداء بشكؿ عفوي أو بشكؿ معرفي متناسقا مع متطمبات الموضوع 
سواء كاف الفناف مدرؾ لذلؾ العمؿ اـ غير مدرؾ لذلؾ...ومعظـ الذيف 
تحدثوا عف الموسيقى العراقية والغناء العراقي اعتبروه حزيف الطابع 

ؽ وألسباب متعددة منيا ما يتعمؽ بالجانب التاريخي ومنيا ما يتعم
وغيرىا مف العوامؿ التي  ...(ٔ)بالمآسي االجتماعية وصعوبة الحياة

أثرت في بناء سمة األغنية وخاصة اف الفف الغنائي ىو تعبير عف 
حاجة المجتمع أو ىو المرآة التي تنعكس فييا صورة الحياة الواقعية 

 لممجتمع.

                                                 
 .ٕٖٔد.شيرزاد قاسـ ،الموسيقى العراقية ،ص (ٔ)
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فظيرت العبلقة بيف العنصر المغوي والصوتي )األدائي( والحركي 
.. حيث تبتكر األغاني الشعبية المعبرة عف الحاالت .الغناء الشعبيفي 

الوجدانية المختمفة أو المصاحبة إلنجاز األعماؿ اليومية تمقائيا وتنبثؽ 
مف إحساس فطري واحتياج غريزي عفويًا، ويتبمور العنصر المغوي 
والمحني والحركي وغير ذلؾ خبلؿ عممية الممارسة المتكررة أو 

ي تأدية فعؿ حياتي لفترات زمنية متتالية خبلؿ جيؿ أو عدة المشاركة ف
أجياؿ. واف أي اختبلؼ في المستوى الفني لؤلغنية الشعبية أو أي 
تبايف في اسموب بنائيا الموسيقي أو طابعيا العاـ يأتي قبؿ كؿ شيء 
مف سيطرة أو بروز ىذا العنصر أو ذاؾ مف العناصر الموسيقية 

تراض ببروز عنصر النص )الكممة( عمى عنصر المكونة ليا، وعند االف
المحف واإليقاع في أغنية ما نفيـ مف ذلؾ باف كمماتيا قد اكتسبت مسارا 
لحنيا وتركيبا إيقاعيا معينا عندما كانت تتكرر خبلؿ مختمؼ الفعاليات 

 .(ٔ)االجتماعية المنبعثة مف التقاليد واألعراؼ والطقوس والمراسيـ
الفروقات التعبيرية وصياغة األلحاف  ورغـ ذلؾ قد يبلحظ بعض

يقاعات أغاني فترة الخمسينات حيث معاني كمماتيا حزينة وتدعو نحو  وا 
يقاعيا نراه مف النوع  البكاء واالنقباض أما مساراتيا المحنية والنغمية وا 
الراقص ويدعو نحو الفرح واالبتياج ويطغي عمييا التنوع األدائي 

ي المحني ،وقد بررت ىذه الظاىرة بسبب التعبيري الديناميكي والزخرف
انتشار المبلىي والنوادي في بغداد لتمؾ الفترة حيث استوجبت الحالة 

                                                 
 .ٗد.طارؽ حسوف فريد ،حوؿ العبلقة بيف الكممة والمحف ،مجمة المجمع العممي،ص (ٔ)
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االجتماعية إلى تزايد الطمب لمثؿ  ىذه األغاني التي تبعث الفرحة 
 والسرور لممستمع حتى واف كانت ذو معنى حزيف.

خاصة  قد يتحدد األداء بعض األحياف ويتمسؾ بجوانب غير واسعة
عند استخدامو ضمف مسارات لحنية ونغمية ضيقة المدى الصوتي 
وقميمة النغمات المحنية المستخدمة في بنائيا أو قد يتأثر األداء كذلؾ 
بنوع اإليقاع )النموذج اإليقاعي(. فكمما كاف اإليقاع مف النوع البسيط 

ذلؾ كمما أمكف مف استخداـ التعابير األدائية بشكؿ اكبر وأكثر حرية و 
ضافة األشكاؿ  ارتباطًا بالمحف حيث يمكف التبلعب بالمسارات المحنية وا 
األدائية عمييا بشكؿ واسع، وعمى العكس مف ذلؾ كمما كانت اإليقاعات 
مف األنواع المركبة)نماذج إيقاعية صعبة( كمما اثر ذلؾ في إمكانية 

مباشر الف األداء عنصر مرتبط بشكؿ  بناءىا المحني وبالتالي األدائي،
بالمحف بصورة أساسية ثـ باإليقاع، وفي األغاني يرتبط المحف واإليقاع 
بشكؿ مباشر بالكممة ومعناىا حيث تحدد نوع المحف المستخدـ واإليقاع 
المناسب وفؽ المعنى المطموب لمكممة ويظير التعبير لممعنى عف 
طريؽ استخداـ مكونات األداء عمى المحف بشكؿ مباشر لتكوف النتيجة 
عمؿ غنائي متكامؿ المبلمح واألسموب وىذا العمؿ يختمؼ مف ممحف 
إلى آخر حسب قدرة كؿ فرد النابعة مف معرفتو وخبرتو لمتعامؿ مع 

 كيفية صياغة تمؾ األلحاف.
وكذلؾ مف مغني إلى آخر وذلؾ حسب الميارة والفروؽ الفردية 

العشريف  لمغناء عند كؿ فناف، لذلؾ نرى اف األغاني السابقة لمطمع قرف
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قد اعيد غنائيا في منتصؼ القرف وفي نيايتو والتزاؿ تغنى إلى يومنا 
ىذا والتزاؿ تستذوؽ مف قبؿ المتمقي ليس لكونيا الموروث واإلرث 
الحضاري فقط بؿ لكونيا تعاد بشكؿ مختمؼ لكؿ عقد وىذا االختبلؼ 

نما يشمؿ األداء )بجميع مكوناتو(  ال يشمؿ عنصري المحف واإليقاع وا 
والمتغير ضمف المحف واإليقاع، وىذه الحالة تعتبر صحية ومبلئمة 
لتغيرات المجتمع والذوؽ الشبابي لكؿ عقد ولكؿ جيؿ، ولذلؾ تكوف 
مفيومة وأكثر قرابة لشعور ونفس المتمقي...وخاصة اف األجياؿ تكتسب 
خبرات معرفية أكثر مف سابقاتيا كمما تقدمت العقود نحو الحاضر 

ائي لعقد العشرينات ليس ىو في عقد الخمسينات أو ،فاألسموب األد
عقد الثمانينات وفي الوقت الحاضر قد اختمؼ كميًا تقريبًا بسبب ظيور 
التكنولوجيا الحديثة في استخداـ األجيزة السمعية والمرئية وشبكات 
االنترنت التي عممت عمى نقؿ تراث العالـ وأعماليـ الغنائية والموسيقية 

نيجية بشكؿ واسع حيث تأثر بيا الشباب واستذوؽ الكثير الشعبية أو الم
منيا وعمؿ عمى تقميدىا والعمؿ بيا بشكؿ متكامؿ والبعض اآلخر عمؿ 
نتاج أعماؿ ىجينة الطابع بشكؿ شخصي  عمى مزجيا مع تراثو وا 

وبكبل الحالتيف أدى ىذا التغير إلى تأثير مباشر في  ...(ٔ)وفردي
ء لؤلغنية الشعبية العراقية حيث تغيرت عناصر المحف واإليقاع واألدا

 سماتيا وصفاتيا الخارجية والداخمية بشكؿ سريع جدًا.
 

                                                 
 .ٙميسـ ىرمز ،الذوؽ الشبابي واألغنية الحديثة ،جريدة :الضياء ،ص (ٔ)
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 األداء الموسيقي اآللي المصاحب لألغنية العراقية
 

لـ يختمؼ األداء الموسيقي عف األداء الغنائي في العراؽ كثيرًا حيث 
... وال يوجد تمثؿ الموسيقى المرافقة لؤلغنية بنفس أداء األغنية دائماً 

في الوقت  الحاضر ما يشير إلى وجود موسيقى اآلالت الصرفية في 
بؿ اف الموسيقى فيو كانت غنائية كالموسيقى  العراؽ القديـ أيضا،

لكف مف الجائز االعتقاد بوجود مقدمة موسيقية وخاتمة  العربية،
لة ومداخمة بيف المقاطع أو أجزاء األغنية، والغناء كاف يتـ بمصاحبة اآل

 .(ٔ)أو اآلالت الموسيقية أو بدونيا
وما عرفتو بغداد مف أآلت موسيقية مصاحبو ألىـ أنواع غنائيا 
والمتمثؿ بالمقاـ العراقي والبستة )أغنية المقاـ( عرؼ بمصطمح الجالغي 

..والذي يعني جماعة الطرب أو طاقـ الموسيقى وتتكوف مف .البغدادي
والتي ترافؽ مطرب  ...(ٕ)والنقارة آلة السنطور والجوزة والطبمة والرؽ

المقاـ حيث تبدأ في العزؼ كتذكير لممغني وتييئتو، كما أنيا تعزؼ بعد 
االنتياء مف غناء جزء مف المقاـ أي انيا تقـو في ىذه الحالة بإعادة 

وما يبلحظ في غناء  ...(ٖ)الغناء عزفيًا مف خبلؿ اآلالت الموسيقية

                                                 
 .ٕ٘٘د.صبحي أنور رشيد ،الموسيقى في العراؽ القديـ ،ص (ٔ)
 الخصائص المحنية واإليقاعية في األغاني المرافقة لممقاـ العراقي، مييمف إبراىيـ، (ٕ)

 .٘ٚص
 .ٜد.صبحي أنور رشيد ،اآلالت الموسيقية المصاحبة لممقاـ العراقي ،ص (ٖ)
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ف القياـ بنفس التعبير األدائي حيث المقاـ اف المطرب واآللة يحاوال
تحاكي الموسيقى المغني والعكس صحيح وتكوف النتيجة أكثر وضوحًا 
عندما يكوف المطرب ىو نفسو العازؼ عمى اآللة حيث يعمؿ عمى 
براز جميع الحركات األدائية الزخرفية مف قبؿ حنجرتو واآللة  إظيار وا 

األغاني الشعبية لدى عمى حد سواء. وىذه الحالة تنتشر أيضًا في 
فنانيف البادية والريؼ وخاصة اف اغمبيـ يعزفوف ويغنوف في آف واحد 
فنرى عازؼ الربابة مقمدًا ومحاكيًا صوتو عبر آلتو... ففف الربابة اليفيـ 
مف الزاوية الموسيقية وال تفتح مغاليقو بدوف التمعف بمضاميف وفنوف 

والشاعر ولحف المؤدي ويكاد يصعب الفصـ بيف لغة المؤدي .أشعاره
يقاع النص الشعري  يقاع لحف الربابة وا  يقاع لغة المؤدي وا  الشاعر، وا 
فالعبلقة متداخمة ووطيدة بينيـ ،لذا يصعب الفصـ بيف أطواؿ المقاطع 
يقاع المحف الناتج مف اختبلؼ أطواؿ الطبقات أو الدرجات  وعددىا وا 

عف طريؽ جيازه  النغمية وعددىا، وبيف ما يقولو الشاعر أو العازؼ
الصوتي مف مفردات لفظية وبيف ما يسمع مف الربابة مف أبعاد 

..وكذلؾ عازؼ الناي حيث يغني عبر آلتو ما .(ٔ)وزخارؼ لحنية أدائية
 يغنيو بدونيا.

وخاصة اف الغناء الفردي ىو الذي يسيطر عمى ترثنا الفني الغنائي 
آللة والغناء ولذلؾ نرى ترابط جدي بيف ا ...(ٕ)العربي بشكؿ عاـ

                                                 
 .ٔٔٔ،ص ٔوفنونيـ الموسيقية،ج د.طارؽ حسوف فريد ،أوضاع الفنانيف الشعبييف (ٔ)
 .ٚٗٔالياس سحاب ،المغنوف العرب ،ص (ٕ)
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الشعبي العربي والعراقي مف الجانب األدائي بشكؿ خاص وليس فقط 
فبل وجود لموسيقى مجردة ضمف األغنية الشعبية... وألىمية  المحني،

الغناء )األغنية( فاف ما يفيـ مف استخداـ لكممة موسيقى بأنيا تناوئ 
ف اصطبلح الغناء وىذا يعني اف المقصود بالموسيقى ىو ما يصدر ع

 .(ٔ)اآللة في حيف يشمؿ الغناء ما يصدر عف الحنجرة البشرية
ومع تطور المجتمع العربي )والعراقي( بشكؿ عاـ وظيور المعاىد 
الموسيقية أدت مخرجاتيا إلى إنتاج ممحنيف أكاديمييف نوعًا ما ،حيث 
ظيرت أعماليـ واضحة في بناء وصياغة أغاني جديدة تختمؼ مفيومًا 

وارثو المجتمع البغدادي مف غناء قديـ، حيث ظيرت ومضمونًا عف ما ت
المقدمات الموسيقية لؤلغنية بأشكاؿ متنوعة ومختمفة عف لحف الغناء 
وتطورت إلى أشكاؿ جديدة متنوعة البنية والصياغة وحسب قدرة 
الممحف. إال اف الطابع العاـ لؤلغنية البغدادية القديمة ظؿ مترابط بشكؿ 

 فو أو عند الغناء والعزؼ سوية.متشابو عند غنائو أو عز 
 

                                                 
 .ٕٓٔد.شيرزاد قاسـ ،الموسيقى العراقية ،ص (ٔ)
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 طرق اكتساب وتعمم األداء
 

 ينقسـ تعمـ األداء إلى شكميف وكما يأتي:
 ويشمؿ كؿ مكونات األداء مف زخارؼ وحركات األداء المنهجي: .ٔ

لحنية إضافة إلى التعابير الديناميكية مف شدة وخفوت والتدرج نحو 
اـ الغناء والعزؼ نحو خفوت الصوت واستخد شدة الصوت أو التدرج

( حيث staccato( أو الغناء والعزؼ المتقطع )legatoالمتصؿ )
ثبتت قواعده وأرست ضمف مناىج ودراسات عممية أكاديمية وانتقمت 
إلى العالـ لتدرس بنفس الطريقة والمفيـو ضمف األكاديميات 

وقد  والمعاىد والمدارس الموسيقية والمختصة بالفف الموسيقي،
ناصر بعد تجارب طويمة لمدارس تعمـ وتدريب وضعت تمؾ الع

العزؼ والغناء مرورًا بالعصور الموسيقية الطويمة )منذ العصور 
الوسطى والى الوقت الحاضر( لذا تتميز تعابيرىا بالثبوت عند 
التكرار واالبتعاد عف االرتجاؿ ضمف ما ىو محدد ومدوف مف نوع 

 التعبير.
ء المنيجي الشعبي أي ما يخص ويمي األداء المنيجي العالمي األدا

كؿ شعب مف أشكاؿ أدائية ضمف تراثو المنيجي فالعراؽ مثبًل اشتير 
بمدارس العود عمى نطاؽ واسع ضمف الوطف العربي وتميزت ىذه 
المدارس المنيجية بالطرؽ األدائية التكنيكية والتعبيرية المختمفة 

مدارس والمتنوعة حيث لكؿ مدرسة أسموبيا وخصائصيا... وكذلؾ 
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المقاـ العراقي مف الناحية الغنائية حيث تحفظ طرؽ أداء المقاـ بشكؿ 
تقميدي وعفوي مف قبؿ المعمـ إلى الطالب وىذه الظاىرة التحفيظية ىي 
المنتشرة بصورة عامة في العراؽ رغـ وجود المنيجية وأساليب تدويف 

ب األساسي الحركات األدائية إال أف التحفيظ بالتقميد والمحاكاة ىو الجان
الذي يطغي عمى تعمـ الغناء أو العزؼ حتى ضمف المدرسة المنيجية 

 أو العربية بشكؿ عاـ. (ٔ)العراقية
ويشمؿ تعمـ كؿ صيغ األداء الحركية )ضمف  األداء الشعبي: .ٕ

المحف( والديناميكية والصوتية أي المتعمقة بالطابع الصوتي ،حيث 
والمجتمع أي فطريًا تكتسب ىذه العناصر بشكؿ طبيعي مف البيئة 

نما بسبب  دوف حساب لقواعد خاصة أو منيج معيف لتعمميا وا 
تكرارىا وممارستيا ضمف مناخيا تترسخ في ذىف المتمقي أو المؤدي 
بشكؿ طبيعي وتنتقؿ إلى خزينو الذىني لتستقر اخيرًا كحصيمة 

 معموماتية داخؿ الذاكرة.
تجمؿ المسارات وعند ممارستو الغناء تظير بشكؿ عفوي وتمقائي ل

المحنية وبأشكاؿ متنوعة وغير متناسقة وفردية ومختمفة مف مغني إلى 
وذلؾ حسب قدرة تبلعب كؿ منيـ في استخداـ تمؾ الحركات  اخر،

والعناصر ضمف رؤيتو الذاتية في مواضع إبرازىا عمى المحف وكيفية 
إظيارىا، وىنا يكوف التعامؿ مع حركات قد تكوف متفؽ عمييا بسبب 

رة استخداميا داخؿ البيئة الواحدة أو تظير حركات جديدة ناتجة عف كث
                                                 

 ٖٕٓ،ص ٙٗميسـ ىرمز ،طرائؽ التحفيظ  الشفاىي ،مجمة كمية التربية األساسية ،عدد (ٔ)
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مزج الحركات القديمة بعضيا مع بعض أو بسبب ظيورىا بشكؿ تمقائي 
غير مخطط لو مسبقًا بحيث ال يمكف لممغني أف يكررىا لممرة الثانية 
باعتبارىا ناتج عرضي ظير بسبب التبلعب الصوتي وميارة استخداـ 

تية دوف التفكير أو التخطيط لعممية استعراضيا بذلؾ الحنجرة الصو 
 الشكؿ.

وبشكؿ عاـ تعتبر عناصر األداء ضمف الغناء أو العزؼ الشعبي 
مف المكونات الغير ثابتة منيجيًا حيث تتصؼ باالرتجاؿ واالختبلؼ 
وعدـ الثبوت في استخداميا وكذلؾ تتميز بالطابع الفردي والقدرة الذاتية 

ذلؾ يكوف مف الصعب تطبيؽ قواعد النقد عمييا بشكؿ عند إنتاجيا...ل
عاـ بسبب الحاجة إلى تحديد الكثير مف السمات والخصائص الداخمية 
والخارجية لممادة الخاضعة لمنقد حيث يتطمب ذلؾ دراستيا بالشكؿ 
التحميمي المنيجي والجمالي الفمسفي لتسييؿ عممية تطبيؽ النقد الفني 

ظيار ا لنتائج االيجابية لتشخيص أساليبيا األدائية الموسيقي عمييا وا 
 .(ٔ)ومبلمحيا الطبيعية والنقية

 مف ما تقدـ يمكف تمخيص نتاج ىذا البحث بالشكؿ اآلتي:
يعتبر األداء عنصر ميـ مف العناصر الموسيقية الغنائية حيث  .ٔ

عداد المؤلفات واأللحاف  يبرز بشكؿ واضح ومؤثر في صياغة وا 
دوؿ والمجتمعات المختمفة. ويمتمؾ األداء المنيجية أو الشعبية لم

                                                 
لجميمة ،قسـ الفنوف ميسـ ىرمز ،التحميؿ والنقد الموسيقي، ممزمة دراسية ،كمية الفنوف ا (ٔ)

 الموسيقية، لمصؼ الثالث، غير منشورة.
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كباقي العناصر الموسيقية األخرى )اإليقاع، المحف، االنسجاـ( 
 مكوناتو الخاصة والمتمثمة باالتي:

الحركات المحنية )الزخارؼ المحنية( وىي نغمات قصيرة  -أ 
وسريعة تدخؿ عمى المسارات المحنية لتغير مف شكؿ حركتيا 

بحيث تغير مف مجرى المسار  وتؤطرىا بجماليات متنوعة
 األساسي إلى شكؿ مختمؼ ومتنوع.

ديناميكية التعبير وىي مقدار شدة الصوت وخفوتو وتدرجاتو  -ب 
عند العزؼ أو الغناء بحيث يكوف الناتج المحني أكثر تأثيرًا في 

 المتمقي بسبب التغيرات االنفعالية الحاصمة فيو.
بيري جمالي الطابع الصوتي أو الموف الصوتي وىو نوع تع -ج 

تفرضو الطبيعة والبيئة عمى الحنجرة الصوتية أو اآللة 
الموسيقية بشكؿ عاـ ولو خصائص تذوؽ مختمفة لدى المتمقي 
حيث ترتبط بنواحي متعددة مثؿ المزاج والذائقة والبيئة الخاصة 

 بكؿ فرد.
تظير المكونات الثبلثة أعبله في الغناء المنيجي بشكؿ واضح أما 

عبي غير المنيجي فتكوف مقتصرة عمى مكوف واحد مف في الغناء الش
المكونات الثبلثة السابقة أو أكثر مف واحد وىذا ما تظيره أغاني بغداد 
واألغنية العراقية بشكؿ عاـ في القرف الماضي مع األخذ بالنظر وجود 
غناء المقاـ العراقي حيث تظير فيو المكونات األدائية بصورة متكاممة 

 .تقريباً 
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أشكاؿ دراسة األداء وأساليبو حيث يمكف دراستو مف الناحية  تتنوع .ٕ
التحميمية الموسيقية في استعراض ألنواع أشكالو الزخرفية وطريقة 
تدوينيا لتكوف في النياية قواعد ثابتة تعبر عف شكؿ أدائي لنوع 
معيف مف الغناء الشعبي أو العزؼ اآللي وكذلؾ يمكف دراستو مف 

ار معنى الفف وقيمتو لدى كؿ مجتمع الجانب الجمالي في إظي
ومدى تأثيره وتأثره في المجتمعات األخرى ،ويمكف أف تكوف الحالة 
نقدًا جماليًا يبحث كذلؾ في مجاؿ التذوؽ الموسيقي الغنائي ألنواع 
معينة مف ىذه الفنوف، مع األخذ بالنظر االىتماـ بنوع األداء 

 وصيغتو الشعبية أو المنيجية.
تحميؿ والنقد العممي الصحيح لمجانب األدائي ضمف وبذلؾ يظير ال

األغنية العراقية أو البغدادية حيث تخمو الدراسات والمقاالت الخاصة 
عف الغناء العراقي مف فمسفة الجماؿ ومعنى التعبير الداخمي لمضمونيا 

 سواء كانت تراثية منيجية الصياغة أو شعبية فولكمورية.
عربية )والعراقية التي ىي جزء منيا( ظير اف الغناء في الموسيقى ال .ٖ

تتميز بصفة االرتجاؿ سواء كاف ضمف التراث الشعبي الفولكموري 
أو ضمف التراث الشعبي المنيجي )المقنف(، ويتميز ىذا االرتجاؿ 
بأسموبيف األوؿ يتمثؿ بارتجاؿ األلحاف بشكؿ عاـ والثاني يتمثؿ 

تكراره وخاصة اف  بارتجاؿ التنوعات األدائية عمى المحف نفسو عند
الغناء العربي يتميز بكثرة تكرار المسارات والجمؿ المحنية داخؿ 
األغنية أو الموسيقى اآللية ،وىذه الصفة االرتجالية ىي التي تساعد 
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عمى بعث التنوع في المحف مما يساعد عمى تقبمو وعدـ الممؿ مف 
 تكراره.

حقة إلى أدى استخداـ األداء بشكؿ متكرر خبلؿ فترات زمنية ال .ٗ
ثبوت بعض أشكالو الحركية )الزخارؼ المحنية( وديناميكيتو 
الصوتية إلى أساليب وقواعد معينة استخدمتيا األجياؿ بشكؿ متكرر 
ومنتظـ فتغيرت الصورة إلى فف جديد اطمؽ عميو بمصطمح الطرب 
أو التطريب حيث يعتبر مف األشكاؿ الغنائية القديمة الكبلسيكية 

صائص أدائية معينة تمثؿ اسموبو ومبلمحو والتي تحوي عمى خ
الخاصة قبؿ االىتماـ بشكمو المحني أو اإليقاعي رغـ أىمية ىذيف 
العنصريف في الجانب الطربي. فالعنصر األدائي كاف لو الدور 

 األساسي لفصؿ مفيـو المغني عف المطرب أو المبدع.
يتأثر العنصر األدائي بشكؿ واضح ومباشر مع اختبلؼ العنصر  .٘

المغوي )الشعر( والعنصر المحني واإليقاعي في األغنية العربية 
بشكؿ عاـ حيث أف األداء يعبر بشكؿ صريح عف مفيـو الكممة 
والمعنى المصاغ ألجميا وكذلؾ بتأثير مباشر مف المحف واإليقاع 
نما  ،الف عنصر األداء ليس منفردًا بذاتو أو قائمًا بخصائصو وا 

الغنائية والموسيقية األخرى حيث  مرتبط بشكؿ مباشر بالعناصر
يدخؿ عمييا ليغير مف جماليات بنائيا وال يمكف لو الظيور إال مف 

فمكونات األداء الغنائي ىي مفردات تعيش عمى مكونات  خبلليا،
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العناصر الغنائية األخرى وتتمازج وتتفاعؿ معيا ليكوف الناتج شكبًل 
 خرى.ذو مبلمح معينة وأسموب مختمؼ عف األشكاؿ األ

ال يختمؼ األداء الموسيقي اآللي المصاحب لمغناء العراقي كثيرًا  .ٙ
عف الشكؿ األدائي لؤلغنية نفسيا، حيث تتميز موسيقى األغنية 
بتقميد الغناء نفسو وكأف العازؼ يحاوؿ أف يغني عمى آلتو ما يغنيو 
بصوتو أو بصوت المغني المرافؽ لو. وحتى البلزمة الموسيقية 

مي إلى لحف األغنية وخاصًة في الغناء الشعبي تظير بشكؿ تكمي
الفولكموري أما في الغناء التراثي الرصيف فيظير دوريف لؤلداء 
الموسيقي األوؿ يتمثؿ بعزؼ تذكيري لمبنية النغمية والمحنية وكذلؾ 
مقدمات لممقاطع الغنائية المتعددة إف وجدت ،والدور الثاني يتمثؿ 

ك ماؿ المحف الغنائي عف طريؽ بعزؼ الغناء وتقميد المغني وا 
 البلزمات الموسيقية.

ظير عنصر األداء في الغناء الرصيف بشكؿ منظـ القواعد  .ٚ
والمناىج لذا اعدت الطرائؽ الخاصة لتدريس مكوناتو ومفرداتو 
األساسية ضمف دراسة مناىج الموسيقى العالمية والغناء العالمي 

مدارس الشعبية ،مما أدت ىذه الحالة إلى ظيور مناىج خاصة بال
التراثية المنيجية لكؿ دولة ولكؿ شعب عممت كؿ منيا عمى إرساء 
قواعدىا الخاصة ضمف محيط مجتمعيا ونقميا إلى طبلبيا بالشكؿ 
الدقيؽ وبطرؽ تعميمية مختمفة. أما عنصر األداء الشعبي والمعتمد 
عمى البل ثبوتية في مكونات عناصره، فاعتمد باألساس عمى 
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فوي مف مؤدي إلى آخر ومف جيؿ إلى جيؿ ثاني عف االنتقاؿ الع
 طريؽ التقميد والتحفيظ الشفاىي.

وتبعًا لما تقدـ يمكف اف يمخص عنصر االداء بالخصائص النقدية 
 اآلتية:

تتمخص مكونات عنصر األداء الغنائي العراقي بثبلثة جوانب ميمة  .ٔ
ت ىي الحركات المحنية ) التحميات والزخارؼ( ،وديناميكية الصو 

)مف شدة وخفوت والتدرج نحو الشدة والخفوت( ،والطابع الصوتي 
 )الموف الصوتي(.

يمكف دراسة عنصر األداء في الغناء العراقي مف جوانب متعددة  .ٕ
منيا تحميمية موسيقية ومنيا جمالية أو نقدية ذوقية وىذا ما لـ 

 يحدث في بمدنا بالشكؿ المنيجي والعممي المطموب.
)أو االستطراد( ىي الظاىرة المنتشرة عمى ظيرت صفة االرتجاؿ  .ٖ

األداء الغنائي العراقي )أو العربي( وبشكميف تمثؿ األوؿ بارتجاؿ 
المحف مباشرة واألداء، والشكؿ الثاني تمثؿ بارتجاؿ المكونات 

 األدائية عمى لحف ثابت وموجود اصبًل.
عند ثبوت مكونات األداء إلى صياغة متكررة حسب شكؿ معيف  .ٗ

ذلؾ فف جديد مختمؼ السمات والمبلمح عف غيره، لذا ينتج عف 
يعتبر األداء ىو الجانب المؤثر بشكؿ مباشر في بناء الصيغ 

رساء مبلمح كؿ منيا بشكؿ معيف.  المختمفة لمغناء وا 
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اليمكف عزؿ عنصر األداء عف العناصر الغنائية األخرى )اإليقاع،  .٘
وجود تمؾ العناصر المحف، الكممة( وذلؾ الف األداء ال يتواجد إال ب

 حيث يدخؿ عمييا ويعمؿ بشكؿ ضمني ومشترؾ مع مكوناتيا.
ظير األداء الغنائي والموسيقي المرافؽ لمغناء بنفس الشكؿ وذلؾ  .ٙ

 في األغنية الشعبية العراقية حيث تعتبر اآللة تقميدًا لمحنجرة.
نظمت قواعد عنصر األداء ومكوناتو في العالـ عف طريؽ الدراسة  .ٚ

تة المعنى والتعبير اما قواعد األداء في الغناء والموسيقى لتكوف ثاب
الشعبية فتعتمد باألساس عمى متغيرات حسب رؤية كؿ مجتمع 

 .وثقافتو اإلنسانية والفنية
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 (HARMONYعنصر الـتآلف )االنسجام او التوافق  
 

: ىو النظرة الى التمازج الحاصؿ بيف مكونات التآلف الموسيقي
عة، اضافة الى الكممة )الشعر( اف كاف العمؿ الموسيقى االرب

غنائيا، وتحديد مقدار النسؽ )الترابط واالختبلؼ( الحاصؿ 
ضمف عممية تفاعؿ العناصر مع بعضيا داخؿ شكؿ العمؿ 

 الفني.
ىو مقياس التوافؽ الصوتي بيف ابعاد النغمات المرتبة  :التآلف المحني

حاصؿ بيف (، او ىو التألؼ الACCORDبالشكؿ العمودي )
الخطوط المحنية ومساراتيا المتعددة التي تعزؼ أو تغنى في 

 نفس الوقت.
واحد مف عناصر التكويف الموسيقي الذي  :الموسيقي عنصر التآلف

نتج عف عممية عممية رياضية لدراسة عمـو الموسيقى وتطور 
 نسيجيا المحني عبر العصور المختمفة.
عممية معقدة تدرس ضمف اف عممية نقد عنصر انسجاـ المتآلفات 

قواعد المتوافقات الصوتية لكؿ عصر، لذلؾ تخضع باألساس الى الناقد 
الموسيقي ضمف المنيجية العالية وىي بالدرجة االولى تخص دراسة نقد 
المؤلفات الموسيقية المنيجية الكبلسيكية )ضمف االطار العالمي(، 

حاصؿ بيف ويمكف استخداميا ضمف العاـ ايضا لتحديد الترابط ال



 96 

الموسيقى المنيجية والشعبية او لدراسة التجريب والذوؽ الشخصي لبناء 
 مركبات التآلؼ في بعض انواع موسيقى الشعوب العامة.

اما في الموسيقى والغناء العراقي فيكاد اف يكوف خالي مف ىذه 
المركبات اليارمونية والى فترة الثمانينات مف القرف السابؽ، ثـ بوجود 

الجيتار واالكورديوف ساعد عمى استخداـ مركبات اكوردية االرغف و 
مرافقة لمغناء الميمودي بشكؿ ذوقي اكثر مف كونو عممي او منيجي، 
لذلؾ اضيفت جمالية حسية لؤلغنية بعيدا عف كونيا منيجية تستحؽ 
الوقوؼ والتأمؿ في النظرة النقدية التطورية ليذه االغاني والتي انتشرت 

 بشكؿ كبير واصبحت ضمف النظاـ الذوقي لممجتمع.في الوقت الحالي 
إف صعوبة البحث في أصوؿ اليارموني تكمف في عدـ وجود أدلة 
مقنعة وبالشكؿ الذي يسند حركة البحث العممي، وخاصة في مجاؿ 
الدراسة العربية والموسيقى العربية بشكؿ عاـ. لذلؾ نرى أف بعض 

ا عميو مف كتابات البحوث تصب محتواىا في مجاؿ إسناد ما حصمن
الفبلسفة العرب في رسائؿ محققة بشكؿ غير متكامؿ وتحتاج حقا إلى 
مراجعة منتظمة وبرؤى مختمفة لتكوف أكثر فاعمية وأىمية لخدمة الحركة 
الفنية الموسيقية. ومع ذلؾ ىناؾ أمور ال يمكف تجاىميا وفؽ المنطؽ 

دمو الكاتب والتحميؿ االستقرائي لثوابت كانت السبب في دعـ ما يق
والمؤرخ ضمف ىذا المجاؿ. مثؿ وجود اآلالت الموسيقية التي تمتمؾ 
القدرة عمى التصويت بصوتيف وأكثر ومنذ فترة الحضارات القديمة 
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. فوجود الكنارة والقيثارة والعود الطويؿ العنؽ (ٔ)وبضمنيا حضارة الشرؽ
مف كميا أدلة عمى أآلت ذي تقنية متطورة وقادرة عمى إخراج أكثر 

صوت عند العزؼ عمييا، رغـ أننا ال نمتمؾ حقا الدليؿ عمى طريقة 
استخداميا أو أسموب العزؼ عمى تمؾ اآلالت ، أضؼ عمى ذلؾ أف 
العزؼ بشكؿ جماعي وحسب ما ظير في المقى األثرية، ىو دليؿ أخر 
عمى مزج األصوات الناتجة عف تمؾ اآلالت المختمفة الشكؿ أو 

معقوؿ أف يكوف الموسيقي القديـ قد تجاىؿ ما وليس مف ال .المتشابية
مر عمى مسامعو مف اصوات متمازجة وخاصة اف الموسيقى فف 
سمعي. وليس لدينا الدليؿ القاطع عمى كونو قد نظـ تمؾ األبعاد التي 
تصوت مع بعضيا البعض في الحضارات القديمة؟ وليذا السبب نعود 

تمادا عمى ما وثؽ مف دائما إلى تاريخ وأصوؿ الحضارة العربية اع
كتابات الفبلسفة ومبدعي تمؾ الحقبة. حيث مف الكتابة نستشؼ ما 

 حصؿ وما كاف يحصؿ في األزماف التي وثقيا التاريخ.
                                                 

كاف إلسحاؽ الموصمي )قرف الثاني لميجرة(  -ورد في )العقد الفريد( البف عبد ربو: (ٔ)
المقدرة عمى التعرؼ عمى المحف اليوناني األصؿ عند سماعو ... وينبغي أف نشير إلى 

منجزات الفنية، وىذه الحقيقة أف الحضارات القديمة قد أخذت عف بعضيا أحسف ال
يمكف االستناد إلييا لمقوؿ باف موسيقى الحضارات المصرية واآلشورية والفارسية 
والبابمية واليونانية والعربية، تشترؾ في آالتيا ونظرياتيا، وىذا يجعؿ ليا طابع قريب 
 التشابو إلى حد ما، فالموسيقى في ذلؾ العصر كانت لغة واحدة مشتركة، مع تغير
ليجاتيا في كؿ ىذه الحضارات، فتتميز الواحدة عف األخرى وتبرز شخصية كؿ منيا 
دوف أف تترؾ مجاال لمخمط بينيا. )عبد الجميؿ خالد، الموسيقى العربية والموسيقى 

 (ٕٖ،صٖٕٓٓاألفريقية ،
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 االنسجام الصوتي
 

مف الواضح أف مصطمح االنسجاـ الصوتي قد سبب إشكالية في 
ض يفسره استخدامو الموسيقي عند الكثير مف المعّربيف والكتاب، فالبع
(، Chordعف عمـ اليارموني وتوافؽ النغمات العمودية ضمف مفيـو )

والبعض االخر يعتمده لمحديث عف أي تآلؼ يحدث بيف عناصر 
مع الرؤية  المؤلؼالموسيقى ومكوناتيا اآللية والصوتية البشرية، ويتفؽ 

الثالثة لتفسير ىذا المصطمح والتي تعتبر االنسجاـ الصوتي بأنو 
)التوافؽ والتنافر( الذي يحدث بيف النغمات ضمف  (ٔ)تآلؼمحصمة ال

بنائيا المحني العمودي أو األفقي الطابع، إذا كاف المقصود منو 
 انسجامًا لحنيًا.

في الموسيقى: "ىو فف وعمـ  فاالنسجاـ وفؽ كممة )ىارموني(
األصوات الموسيقية وترابطيا بعضيا مع بعض في أشكاؿ عمودية 

 ،(ٕ)( chordsتدعى )تآلفات

                                                 
الد )خ. التآلؼ نوعاف أما أف يكوف متوافقًا، أو يكوف متنافرًا، اعتمادًا عمى نوع األبعاد (ٔ)

 (ٕ،صٜٜٚٔإبراىيـ،التوافؽ الصوتي، ممزمة دراسية، 
(ٕ) Chord  ىي األكثر تداوؿ في الكتابات الموسيقية ضمف المنيجية أو الشعبية، والكممة

تدؿ عمى معاني متعددة مثؿ )حبؿ، وتر، تآلؼ، اتفاؽ، تناغـ ،ىارموني( وىي تختمؼ 
وغيرىا مف معاني ال التي تدؿ عمى معنى حبؿ أو سمؾ أو وتر  cordعف كممة 

األكثر قربا في المعنى  Accordموسيقية... "ويستعاض عنيا بعض األحياف بكممة 
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. أي انو في معناه العاـ، (ٔ)وىو عنصر أساس في الموسيقى الغربية
 لتركيب األصوات، وىو عمى النقيض مف الِطباؽ المظير العمودي
counterpoint  الذي ينظـ مجموعة مف الخطوط المحنية فيما بينيا

أفقيًا، مف دوف اعتبار االتفاقات )االكوردات( التي تنتج عنيا... كما 
آالت النفخ ، لمداللة عمى تآلؼ مجموعة «ىارموني»دمت كممة استخ

أو  التشيّموآلة  -في بعض األحياف  - والنحاسية، وتنضـ إلييا الخشبية
وبما أف الموسيقى في الواقع ليست عمودية أو   .الكونترباص الوترية

بط األصوات فيما بينيا يكوف أفقيًا أفقية الشكؿ السمعي، إال أف ترا
وعموديًا في الوقت نفسو، ويشكؿ مظيرًا منسجمًا سواء أدى إلى توافؽ 

 .(ٕ)النغـ أو تنافره"
يفسر )ىيغؿ( اليارموني أو التناغـ عمى انو: "العنصر ألياـ  جماليا،

في الموسيقى الذي يحرر العمؿ الفني عف طريقو مف األساس المجرد 
ع، ويتحوؿ إلى موسيقى عينية تسيطر عمييا قوانيف لموزف واإليقا

التناغـ. والتناغـ في الموسيقى يعبر عف ثبلثة مستويات متداخمة في 

                                                                                                        

حيث تعني تآلؼ، انسجاـ ،تقارب، تمزيج". )حساـ يعقوب، االستجابة لدرجات السمـ 
 (ٚ،صٕٚٓٓالموسيقي باستخداـ المغاني ،

ى الكبلسيكية أو المنيجية أو الموسيقى الغربية:  ويقصد بيا في ىذا الموضوع الموسيق (ٔ)
الجادة ،التي يستخدـ فييا االنسجاـ وفؽ تآلفات الصوت داخؿ بنائيا بشكؿ عممي، 

 standard music (.)Stephan -ويطمؽ عمييا أيضا تسمية )الموسيقى القياسية
A.Emery, ELEMENTS OF HARMONY,1918,p.3) 

 مجموعة محرريف، المعرفة،انسجاـ (ٕ)

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%91%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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في الموسيقى اآللية، عندما تقدـ اآلالت رغـ  أوليما:العمؿ الفني، 
اختبلفيا، إنتاجا متكامبل ينطوي عمى مجموعة واسعة مف األصوات 

: التناغـ الكمي العاـ في العمؿ وثانييماناغـ. المختمفة التي تعبر عف الت
الفني الموسيقي، الذي يحدث بيف اآلالت بعضيا مع بعض، وبيف 

أف التناغـ يظير مف خبلؿ فيمنا لمموسيقى  -:وثالثياالحناجر البشرية. 
بأنيا ال تتألؼ مف فواصؿ زمنية منعزلة، أو مف مجموعة مجردة مف 

نما التن اغـ يظير مف خبلؿ العبلقة الكمية األصوات المتمايزة ،وا 
لؤلصوات التي تستوعب التوافؽ والتعارض والتوسط، وىذه التغيرات ىي 

 .(ٔ)التي تشكؿ األساس الضروري لكؿ ما ىو موسيقي"
وبشكؿ عاـ يترجـ العرب المصطمحات الثبلثة 

(harmony,agreement,concord )  بمعنى واحد عمى أنيا " إّتحاد
ؽ ؛ اْنِسجاـ ؛ اْئِتبلؼ ؛ ُأْلَفة ؛ أَناَقة ؛ َتَجاُوب ؛ َتْرِتيب؛ ؛ إّتساؽ ؛ إّتفا

َتَساُوؽ ؛ َتَطاُبؽ ؛ َتَماُثؿ ؛ َتَناُسب ؛ َتَناُسؽ ؛ َتَناُغـ ؛ َتَواُفؽ ؛ ِرَفاء ؛ 
َسبَلـ ؛ ُمَطاَبَقة ؛ ُمبَلَءَمة ؛ ُمَواَءَمة ؛ ُمَواَفَقة ؛ ِنْسَبة ؛ ِىْنداـ ؛ ِوَفاؽ ؛ 

 (ٕ)ِوَئاـ"
(، عمومًا، consonancesستخدـ مصطمح االنسجاـ وفؽ كممة )وا

في كثير مف العمـو والفنوف لمداللة عمى التآلؼ والتوافؽ والتناسؽ بيف 

                                                 
 ٙٙٔ، صٕٜٜٔسطاويسي، جماليات الفنوف وفمسفة تاريخ الفف عند ىيغؿ، رمضاف ب  (ٔ)
  (، harmonyوفؽ ما ورد في قاموس المعاني الفوري كممة ) (ٕ)

http://www.almaany.com 
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" :عناصر العمـ أو الفف الواحد. وفي الموسيقى يحدده ىيغؿ عمى انو
المجموعة األولى مف االئتبلفات الثبلثية النغمات والتي تتآلؼ فييا 

س مع النغمة الوسطى )الثبلثية(، والنغمة الغالبة نغمة األسا
 .(ٔ)")الخماسية(

أما شوبنياور فينظر إلى اليارموني عمى انو...رباعي الدرجات وفؽ 
تقسيـ األصوات األربعة )الباص، التنر، االلتو، السوبرانو(، والتي 
تناظر في سمسمة الوجود وبالترتيب )المممكة المعدنية، المممكة النباتية، 
المممكة الحيوانية، واإلنساف(. وعمى ىذا األساس يفسر االنسجاـ بيف 
األصوات عمى أف صوت الباص ىو في الطبيعة البلعضوية ، ولذلؾ 
يبتعد عف األصوات الثبلثة األخرى ذو الطبيعة العضوية، ويسير دائما 

 .(ٕ)بثقؿ وبصورة معاكسة لتمؾ األصوات )توازي بيف الموسيقى والعالـ(
ُيعد االنسجاـ في الموسيقى مفيوما مركبًا بشكؿ عاـ، يمكف ولذلؾ 

دراستو مف خبلؿ تفكيكو إلى مكوناتو الرئيسية والتي تنقسـ في خواصيا 
إلى فيزياء الصوت والظاىرة الرياضية لعمـ الموسيقى، وكذلؾ إلى 

االنسجاـ  المؤلؼفمسفة الجماؿ والذوؽ الوجداني والنفسي. ويحدد 
لتكويف الموسيقي الرياضي عمى انو: "واحد مف كعنصر مف عناصر ا

عناصر تكويف الموسيقى والناتج عف اإلبداع الفكري اإلنساني لدراسة 

                                                 
 ذو وبعد، الثبلث ذو وبعد، األساس)  النغمات الثبلثي ألكورد بنية ىو ىيغؿ يقصده ما (ٔ)

 ٛ٘،صٜٓٛٔىيغؿ، فف الموسيقى، ، (الخمس
 ٜٕٔ،صٕٙٓٓسيد شحاتة، عمـ الجماؿ الموسيقي،   (ٕ)
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الموسيقى وتطوير عموميا عبر مسيرة تاريخيا الطويؿ، ويرتبط مفيومو 
بالقواعد التي وضعت لتوافؽ حركة النسيج المحني ضمف بنائو األفقي 

مة عميو وفؽ مختمؼ العصور أو العمودي والتطورات الحاص
 .(ٔ)الموسيقية"

والجانب الجمالي يفسره عمى انو التآلؼ الذي يحصؿ بيف عناصر 
التكويف الموسيقي مف اإليقاع والمحف والزخارؼ )والشعر في الغناء( 

 .والطابع الصوتي وكؿ مكونات العمؿ بشكؿ عاـ
 ويرى )پورتنوى(، أف الموسيقى َتجَمع في انسجاميا، الجانب
الرياضي والجمالي والوجداني النفسي، بطريقة موحدة بحيث ال يمكف أف 
تكوف األىمية لجانب أكثر مف اآلخر، ولذلؾ ليست الموسيقى رياضة 
نيا في أساسيا ذات تركيب رياضي، يخدـ الشعور والتعبير  فحسب، وا 

 (ٕ)بطريقة فريدة.
عمى والمكوف الذي نقـو بدراستو ضمف ىذا البحث يرتكز باألساس 

االنسجاـ الصوتي وبنيتو الرياضية وفؽ منظور البوليفونية )التعدد 
المحني األفقي( واليمفونية )النسيج المحني العمودي(، والذي أسس 
منيج بؿ مناىج لبناء أساليب متطورة في صياغة التأليؼ الموسيقي 
الجاد ورفع المستوى التعبيري )الجمالي( إلى أرقى ما يمكف ِضمْف 

                                                 
 ،ٖٕٔٓميسـ ىرمز، عممية التفاعؿ بيف المؤدي والمتمقي في العروض الموسيقية ،   (ٔ)

 ٜص
 ٕٖٛ،صٜٗٚٔجوليوس پورتنوى، الفيمسوؼ وفف الموسيقى ،   (ٕ)
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اسييف مف عمـو الموسيقى والمتمثمة بعمـ الكونترابوينت عمميف أس
)التضاد الصوتي، أو الِطباؽ(، وعمـ اليارموني )التوافؽ الصوتي(، 

 والمذيف ارتبطا بشكؿ مباشر بنظـ البناء الموسيقي.
: ىو نظاـ ترتيب األصوات حسب (ٔ)(scale) والنظام الموسيقي"

األصوات، وأىميا  ارتفاعيا وفؽ عبلقة معينة بيف تواتر ىذه
النظاـ الكروماتيكي: وىو نظاـ تتالي انصاؼ األبعاد بيف 
درجاتو، ويمكف أف يحوي اقؿ مف نصؼ بعد أو أكثر، )كما 

 في األنظمة العربية(.
وىو نظاـ تكوف المسافات بيف درجاتو المتتالية، بعد  والنظام الدياتوني:

 ...(ٕ))كما في نظاـ السمـ الكبير والصغير( أو نصؼ بعد،
والجدير ذكره أف األنظمة السابقة مف الممكف أف تكوف معدلة 

(Temperation،)  أو غير معدلة. حيث أف مفيـو النظاـ

                                                 
رتيب أبجدي ( في شكمو األبسط ،ىو مجموعة مف النوتات )النغمات( في تscale) الػ (ٔ)

( scalaمف أي نغمة إلى جوابيا نحو األعمى أو األسفؿ. والكممة مف اصؿ التيني )
 (ٛ٘، صٕٚٓٓبمعنى ُسّمـ. )وليـ لوفموؾ، ترجمة: طارؽ حسوف فريد، 

(، وتوافقي Pure( في ثبلثة أصناؼ ىي: خالص )Minor) الصغير السمـ وضع (ٕ)
(Harmonic( ولحني ،)Melodic بينما السمـ ،)( الكبيرMajor :في صنفيف ىما )

 (ٙٔٔ،صٕٙٓٓ(.   )حساـ يعقوب، Harmonic(، والتوافقي )Pureخالص )
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المعدؿ مرتبط كؿ االرتباط بمفيـو اإلنيارموني 
(inharmony)(ٔ) "(ٕ). 

ىو  (،overtone -مفيـو )النغمات العموية أو الرأسيةويعتبر 
إلى تكّوف األنظمة الموسيقية واالنسجاـ  األساس الطبيعي الذي قاد

"وىو أساس اليارموني اإلغريقي  ...(ٖ)الصوت الرياضي في
(Harmony،)واصؿ الكممة  (، والذي كاف ُيقصد بو )وئاـ وتوافؽ

عمى  اليارموني(، والتي تعني مقبوؿ. وُعِرَؼ ARMONIAيوناني )
عينة فيما مجموعة أو كوكبة مف األصوات تتردد وفؽ عبلقة م -انو:

 (،overtoneبينيا، فسرىا العمـ عمى أنيا صدى النغمات العموية )
 .(ٗ)لمنغمة األولية وفؽ طبقتيا الصوتية"

( تشكؿ األبعاد الطبيعية بشكؿ أجزاء overtone"ويبلحظ في )
مرتبة مف نغمات ال نياية ليا عمى وفؽ نظاـ خاص )يرافؽ  التتجزأ،

                                                 
(، ويعبر عنيا بالسمـ المعدؿ تتساوى النغمة Equal temperamentالتسوية المعدلة ) (ٔ)

المخفوضة مع ما يماثميا في الطبقة مف النغمة المرفوعة ،فنقوؿ أف نغمة ري المرفوعة 
مع نغمة مي المخفوضة، ضمف نظاـ ىذا السمـ. )حساـ يعقوب، التسوية تتطابؽ 

 (ٕٛٔ،صٕٛٓٓالمناطقية ومقامات الموسيقى العربية، 
 ٜٔ،صٕٔٔٓشادي كـر وآخروف، النظريات الموسيقية واليارموني ،   (ٕ)
(، بيف األصوات Tone colorوكذلؾ ىو المسئوؿ عف اختبلؼ الطابع الصوتي ) (ٖ)

 Janelle)(. timbreالت الموسيقية مف نفس الفصيمة. والتي تعرؼ بػ )البشرية ،واآل
K. Hammond, Mathematics of  Music ,2011, p.5 ) 

(ٗ)  Richard Freedman, Understanding the Fundamentals of 
Classical Music , 2006,p.24 
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اؼ والخامسة الطبيعية وابعادًا أخرى كؿ نغمة باطنيا( مف تتابع االوكت
 .(ٔ)مرتبة وفؽ تسمسؿ ىذا النظاـ"

 

 
ويصطمح عند البعض بتسمية ) اليارموني الطبيعي لمصوت( وذلؾ 

أف كؿ صوت في الطبيعة يتكوف مف صوت أساسي ،ترافقو  مف مبدأ،
مجموعة مف األصوات )الغير المسموعة(، أو ما يسمى بالطيؼ 

ة عف تواتر مضاعفات الصوت األساسي، أما اليارموني... الناتج
األصوات النقية التي التممؾ طيفًا ىارمونيا، فبل وجود ليا إال في 

 .الموسيقى اإللكترونية
(، يظير طبيعيا وواضحا Triadإف الثالوث الميـ في االنسجاـ )

( لمشكؿ السابؽ ضمف تسمسؿ النغمات الباطنية 6-1بيف النغمات مف )
، حيث يتكرر االوكتاؼ، وتميو الخامسة القوية (ٕ)لرأسيةلنظاـ النغمات ا

في االحساس التوافقي، ثـ يظير الثالوث واضحا مف تكرار األكتاؼ 
                                                 

(ٔ)  Paul Hindemith, The Music of Bela Bartok , 1945,P.17 
 الكبير الكامؿ التوافؽ وىو اليارمونية التركيبات مف األوؿ الشكؿ الطبيعة فرضت  (ٕ)

(Major chord) عزيز  .واحد آف في تسمع أصوات ثبلثة مف المكوف(
 (ٜٗ،صٕ٘ٓٓالشواف،
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لممرة الثانية مضافا إليو البعد ذو الثبلث الكبير والبعد ذو الخمس التاـ 
(،... ويرى كورلمي أف ىذا الثالوث كاف يضيؼ البيجة لدى 4-6)

مؾ النغمات الثبلثة بشكميا الطبيعي ال الباطني المتمقي عند عزؼ ت
(،كما Major Chord -)والذي عرؼ فيما بعد باسـ األكورد الكبير

يعتبره بالسترينا ثالوثا لطيفا، وخفيؼ التوتر... ويمكف تسخيره في إعداد 
 .موسيقى رائعة إذا وظؼ بالشكؿ الجيد

ي األربع، ىنالؾ أىمية لؤلبعاد مف نوع ذي الكؿ، وذي الخمس، وذ
في التوافقيات اليارمونية المبكرة والمستخدمة ضمف االورگانـو والباص 
المتصؿ، والتي يمكف أف تبلحظ ضمف النغمات الباطنية لنظاـ النغمات 

(، مف األمور overtone(. ومازاؿ مفيـو ألػ )4-1العموية بيف )
الميمة والى والوقت الحاضر ،ويظير ذلؾ واضحا مف خبلؿ إعداد 

اىج متكاممة  لطرؽ عزؼ النغمات الباطنية، وتعزيز إحساسيا من
 Benاليارموني في اآلالت الموسيقية، اليوائية أو الوترية، مثؿ منياج )

Britton لعزؼ تمؾ النغمات عمى آلة الساكسفوف... والتي يقوؿ عنيا )
بأنيا تساعد العازؼ عمى إدراؾ النغمات والحفاظ عمييا )تذُكرىا( بشكؿ 

 .(ٔ)وأفضؿأطوؿ 
الصولفيج(، " حيث -وكذلؾ في تدريب اإلذف موسيقيا )تربية السمع

شاع في التطبيؽ العممي لمتنغيـ عند دراسة درجات المقاـ أف يعتمد 
التبلميذ عمى نغمة القرار كنقطة انطبلؽ لمعثور عمى الدرجة المطموبة، 

                                                 
(ٔ)  Ben Britton, A Complete Approach to Overtones , 2014,P.3 
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رجة (، ليتمكنوا مف العثور عمى الدtriadأو يستخدموف حدي الثالوث )
 .(ٔ)المطموبة بشكؿ أفضؿ"

(، في بناء مفيوميف overtoneوتبرز أىمية الطيؼ اليارموني )
ُيمَزج بينيما دائمًا عند الحديث عف الموسيقى، رغـ اختبلفيـ في 

 المعنى، ونقصد بالمفيوميف، )المقاـ، والسمـ(.
ضرورة تفسير تمؾ المفاىيـ ،كونيا القاعدة األساسية  المؤلؼويرى 

االنسجاـ الصوتي بأساليبو المحنية المتعددة..."حيث منذ بداية لبنية 
ـ، كاف المؤلؼ الموسيقي األوربي يشعر بقمؽ حوؿ تنظيـ ٓٓٙٔ

( ضمف مفيـو pitchاألعماؿ وفؽ الطبقات الصوتية األساسية )
(tonal وطريقة عمؿ اليارموني ضمف األساليب المختمفة بيف ،)

ية عند دراستيا فيما بعد، مع الحاجة المؤلفيف، والتي ظيرت معقدة لمغا
إلى التدويف الموسيقي )النوتة( لتفسيرىا. ومع ذلؾ ُفّسرت بعض 
المفاىيـ والقواعد ضمف األعماؿ التي ظير فييا مفيـو السممية 

 .(ٕ)الواضحة ،وعمى األقؿ في أعماؿ باخ"
"وىكذا فإف الميمودية أي المادة المحنية ال تكتسب قيمتيا وال يكتمؿ 

( وتركيبات Total systemعناىا إال إذا ارتبطت بنظاـ مقامي )م
 .(ٖ)ىارمونية"

                                                 
 ٖٔ،صٕٚٓٓلموسيقي باستخداـ المغاني ، حساـ يعقوب، االستجابة لدرجات السمـ ا  (ٔ)

(2) Richard Freedman, Understanding the Fundamentals of Classical 
Music ,2006,p.24 

 ٜٗ،صٕ٘ٓٓعزيز الشواف، الموسيقى تعبير نغمي ومنطؽ،  (ٖ)
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ويمكف توضيح المقاـ، والسمـ بما  يخدـ موضوعنا، عمى النحو 
 األتي:
 : المقام

ىو نظاـ تتالي األصوات المستقرة وغير المستقرة ) تتعمؽ بالدرجة 
واف انجذاب  األولى بالطيؼ اليارموني(.والتي ىي درجات ىذا المقاـ.

الدرجات غير المستقرة إلى الدرجات المستقرة، يسمى باالنحبلؿ 
(resolution ويمكف القوؿ أف الدرجة األولى ىي الدرجة األساسية،)

)األكثر استقرارا( في المقاـ، وجميع األصوات األخرى تنجذب نحوىا 
 وأكثرىـ انجذابا لؤلولى ىي الدرجة الخامسة. وعمى سبيؿ المثاؿ، إذا
 -افترضنا مقاـ )دو( الكبير، فاف الدرجات المستقرة يمثميا الثالوث )دو

صوؿ(، أي الدرجة األولى والثالثة والخامسة مف درجات المقاـ،  -مي 
أما الدرجات األخرى فيي غير مستقرة، وتنحؿ نحو الدرجات المستقرة 
القريبة منيا صعودا أو ىبوطا. وبسبب أف المقاـ ال يتحدد بالثالوث 
نما بكامؿ  الصوتي الذي تشكمو الدرجات الثبلث السابقة فقط، وا 
الدرجات التي يتكوف منيا، والتي يحكميا نظاـ األبعاد فيما بينيا ،وعند 

(، scaleتحديد تمؾ األبعاد وفؽ طبقاتيا الصوتية يظير مفيـو السمـ )
لكف ضمف مفيـو المقامية وليس السممية. وىنا نقصد بالسمـ ألمقامي 

(Modality والذي ال يخضع إلى القوانيف اليارمونية، إنما لمقواعد )
المحنية، المتواجدة في الموسيقى األحادية )المونوفونية(، والى حد ما 

 الكونترابوينتية المحنية.
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 :السمم
ىو وضع المقاـ حسب ارتفاع الطبقة الصوتية والتي يحددىا 

..الخ(، والتي .ي،(، ويتخذ اسـ تمؾ الطبقة )سمـ دو،ر Tonicاألساس )
تنجذب إليو جميع أصوات السمـ، وتظير فيو درجات وظيفية ميمة مثؿ 
الدرجة الرابعة الميمة، والدرجة السابعة الحساسة،باإلضافة إلى الثالثة 

مختمؼ تماما عف سابقو في  (ٔ)(Tonalityوالخامسة. ومفيـو السممية )
ف إطار السمـ المقامية، حيث أف الموسيقى السممية ىي ما تكتب ضم

الكبير والصغير والخاضعة لمقواعد اليارمونية الخاصة بيا )أي 
 اليارموني الكبلسيؾ والرومانتيؾ(.

محدد ولكف  (ٕ)(Intervalsويمكف القوؿ أف المقاـ ىو نظاـ أبعاد )
دوف تحديد الطبقة الصوتية لمدرجة األولى، فإذا ما حددناىا نكوف انتقمنا 

مفيـو المقامية وليس ضمف مفيـو السممية،  إلى ما يسمى بالسمـ ضمف
ذا ما حددنا ىذا السمـ بالثالوث الصوتي، درجاتو مستقرة ،نكوف قد  وا 

                                                 
 فورد، العربية إلى ونقميا أوربية مصطمحات بترجمة العرب قاـ العشريف قرف في (ٔ)

، transpositionبمعنى الطبقة، ومصطمح تصوير بمقابؿ  tonality مصطمح
 ( ٙ٘،صٜٕٓٓ.  )حساـ يعقوب ،relativeومصطمح قرابة أو نسابة تفسيرا لكممة 

(ٕ) Intervals  األبعاد(:يعرؼ المصطمح بأشكاؿ متعددة... في الكتابة الموسيقية يقصد(
سافة المرئية، أو يعرؼ عمى بو الخطوط والفراغات عمى المدرج الموسيقي ويسمى بالم

انو بعد الخطوة، ونصؼ الخطوة في ترتيب درجات السمـ ويسمى بالمسافة المسموعة، 
 Stephanأما ىارمونيًا فيقصد بو الفرؽ في الطبقة الصوتية بيف نغمتيف أو أكثر.  )

A.Emery,1918,p.5) 
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انتقمنا إلى ما يسمى بالسمـ ضمف مفيـو السممية وبالتالي ما يميز السمـ 
 -عف المقاـ ىو:

تشكؿ درجات السمـ المستقرة ثبلثي صوتي يحدد السمـ بشكؿ كاؼ  .ٔ
تية معينة، وذلؾ عف طريؽ إيجاد طيؼ ىارموني، وعمى طبقة صو 

والمتمثؿ بيذا الثبلثي الصوتي أثناء الكتابة اليارمونية ضمف مفيـو 
 السممية.

 ،ٕٔٔٓ وجود تمثيؿ وظيفي لدرجات السمـ. )شادي كـر واخروف، .ٕ
 (ٗٙ-ٔ٘ص 

( ىو في لغة modal( والمقامية )tonalوالفرؽ بيف السممية )
تدور حوؿ النغمة المركزية لمسمـ ،فالسممية اليارموني التي تحيط و 

(Tonality تنطوي عمى نظاـ مف االنسجامات العممية شاع )
استخداميا في القرف الثامف عشر مع ظيور مفيـو السبللـ الكبيرة 
والصغيرة. وأصبح مركز السمـ ىو مركز العمؿ أي أف النغمة األولى 

وطبقتو الصوتية، وليا لمسمـ الكبير أو الصغير، ىي التي تحدد اسمو 
مجمؿ األىمية في بناء اليارموني وحركتو عمى درجات السمـ، وضمف 
السممية تطورت النظرة اليارمونية ابتداًء مف عمؿ الثالوث الكبير وأىمية 

وتطور النظرة نحو النغمة السابعة  النغمة الخامسة لدرجات السمـ،
ير والتي باتت (، وخاصة في السمـ الصغLeading tone – )الحساسة

ترفع دائما لتشكؿ مفيـو السمـ الصغير اليارمونيؾ الذي نتج عف تطور 
 اإلحساس اليارموني في بنائو.
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بينما المقامية التي استخدمت المفيـو الدياتونيكي لـ تيتـ بالوظيفة 
اليارمونية التي اتبعتيا السممية وفؽ السّمميف الكبير والصغير ،الف 

مح يرتبط بنماذج المقامات التي ظيرت في المقامية أصبل ىي مصط
الموسيقى الكنسية لمقرف الثامف الميبلدي والتي كانت تعتمد في ترتيب 
أبعادىا عمى البعد الكامؿ ونصؼ البعد، والمقامية اليـو أصبحت أكثر 
حداثة وتوسع وتطمؽ عمى أي موسيقى ال يستخدـ فييا مفيـو السممية 

 المحددة بالشكؿ السابؽ.
ؿ اآلتي يوضح دائرة السبللـ الكبيرة والصغيرة وفؽ ترتيبيا والشك

 -وطبقاتيا الصوتية:
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أصبحنا اليـو نميز بيف ثبلثة أنماط رئيسية لمبنية المحنية، أفرزتيا 
الحضارة الموسيقية في العالـ ،منذ نشأتيا و إلى وقتنا ىذا. مف خبلؿ 

طوراتيا النظرية دراسة األبعاد واألجناس والسبللـ الموسيقية وت
منيا مفيـو )المونوفوني( أو األحادي، النمط األول والتطبيقية... ويمثؿ 

حيث تتتابع فيو األبعاد الموسيقية لمنغمات وفؽ زمف محسوب لكؿ 
نغمة، أي أننا نستمع لمنغمات المتتابعة بعد انتياء زمف النغمة السابقة 

ة مفيـو ليا في صياغة المحف. وضمف ىذا النمط يمكف مبلحظ
)اليتروفونية( بشكؿ طبيعي وخاصة في الغناء الشعبي الجماعي... أما 

فيو كاألوؿ مف حيث تتابع األبعاد في  وليفوني(،پ)اؿ النمط الثاني
المحف أفقيا، ويختمؼ في انو يتكوف مف العديد مف المسارات المحنية 

بعاد االفقية، تتوزع عمى الطبقات الصوتية المختمفة... لذلؾ تجري األ
             في ىذا النمط وراء بعض، وبجوار بعض في آف واحد... 

)اليوموفوني(، تظير فيو األبعاد بتتابع وتجاور عمودي  والنمط الثالث
(، وأصبح النسيج chord -الشكؿ، اصطمح عمى تسميتو بػ )األكورد

المحني ليذا النمط ىو مكوف مف تتابع األكوردات، وفؽ زمف محسوب 
 .(ٔ)رد ينتيي ليأتي بعده األكورد الذي يميولكؿ أكو 

                                                 
 ٜٗ،صٕ٘ٓٓطارؽ حسوف فريد، نظريات وطرائؽ تحميؿ الموسيقى العربية ،  (ٔ)
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والجدوؿ األتي يوضح عبلقة األبعاد العمودية مع بعضيا في السمـ 
 )دو الكبير(.الدياتونيؾ
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 األلحان والنظرة التعددية لها في بنية التأليف
 

(، ىو تمؾ الفكرة Melodyالمحف أو ما يصطمح عميو بالميمودية )
مف خبلؿ تتابع األنغاـ الصادرة عف مصدر  الموسيقية التي ندركيا

صوتي... وعمى غرار ما نتبادلو مف أفكار عف طريؽ المغة في جمؿ 
مفيدة، فاف الموسيقييف ينقموف إلينا مضاميف نتاجاتيـ عف طريؽ 
األلحاف المصحوبة بالكممات أو بدونيا... والى جانب األلحاف المنبعثة 

ت الموسيقية الشعبية عمى مف مصدر صوتي  واحد، تضمنت المؤلفا
الحاف تنبعث مف مصدريف صوتييف أو أكثر، تمتزج دائما فيما 
بينيا...أما في الموسيقى الكبلسيكية، فالمبلحظ أف األلحاف بشكؿ عاـ 

ويبقى األساسي محافظا عمى فكرتو  تستخدـ بشكؿ أساسي وثانوي،
لمتدفؽ ميما تنوع أو تداخؿ بيف األلحاف األخرى المرافقة لمساره ا

صعودا أو نزوال أو متحركا بشكؿ  متعاقب )متموج( أو بشكمو األفقي 
 .(ٔ))المسار المستقيـ(

وفي الواقع يصعب تحديد بدايات مرحمة االبتكار الذىني لؤللحاف 
في مسيرة حضارتنا اإلنسانية، واف كنا نفترض ارتباط بداية االبتكار 

كف القوؿ أف االبتكار ومع ذلؾ يم ...العفوي مع بداية وجود اإلنساف
الذىني )المنيجي( لؤللحاف عرفتو الحضارات القديمة وخاصة التي 

 .(ٕ)امتمكت اآلالت الموسيقية وتميزت بيا
                                                 

 ٚٛٔ،صٕٜٚٔؼ.آ.فاخرومييؼ، مبادئ الموسيقى النظرية،  (ٔ)
 ٕٚٗ،صٕٓٓٓطارؽ حسوف فريد، مدخؿ لتذوؽ الفنوف الموسيقية ،   (ٕ)
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تطورت الموسيقى وقفزت طفرات واسعة وعريضة بظيور المؤلفيف 
المبدعيف عمى امتداد السنيف والقروف، فتغيرت مف الصوت الواحد 

(Monophonic،Monody إل )( ى تعدد األصواتPolyphonic ،)
حتى أصبحت المؤلفات مف عدة الحاف مترافقة بدال عف المحف الواحد، 
حسب ما طوره أساتذة القرف السادس عشر، مف استخراج عدة أفكار 

(Motif( مف المحف األساسي ،)Theme عف طريؽ محاكات المحف ،)
(Imitationلتتحوؿ الموسيقى إلى مفيـو التعددية الم ،) حنية
(Polymelodie)(ٔ). 

ف االنتقاؿ مف موسيقى الصوت األحادي إلى المتعددة األصوات  وا 
والتي اتخذت فيما بعد قواعد وأساليب الكونترابوينت، قد وصؿ إلى مداه 
في قداسات بالسترينا )غنائيا(، وفي موسيقى اآلالت التي أّلفيا )باخ(، 

اف األفقية التي بدأت كما أف العبلقات العمودية مابيف نغمات األلح
تظير وتتبمور، ميدت الطريؽ لبلنتقاؿ الكمي إلى الموسيقى اليارمونية 
)العمودية( فيما بعد، فإف العديد مف مبادئ وقواعد الكونترابوينت شكمت 

 .(ٕ)األساس الذي قاـ عميو عمـ اليارمونية
ولذلؾ لـ تنؼ اليارمونية ما كاف أقدـ منيا )رغـ أنيا ىي األقدـ( 

الزالت الموسيقى تتعامؿ بطريقة المزاوجة بيف العمميف عند الكثير مف و 
المؤلفيف والى يومنا ىذا ،مسايريف القواعد األساسية مع بعث أسموب 

 التطوير والمعاصرة عمييما.

                                                 
 أ-، صٕٔٓٓمارسيؿ دوبريو، تحميؿ التوافؽ الصوتي )اليارموني( السنة الثانية ،   (ٔ)
 ٘،صٜٜٚٔمحمد ظاظا، عمـ الكونتربوانت ،  (ٕ)
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 فمسفة الكونترابوينت 
 

بأف عمـ الكونترابوينت قائـ عمى تفسير مبادئ وقواعد  (ٔ)المؤلؼيرى 
قى العالمية لعصريف مف تاريخ العصور الموسيقية تميزت بيا الموسي

ىما )الرينيسانس، والباروؾ(، أكثر مف كونو مختصًا بعصر الباروؾ 
فقط... وىذه الرؤيا موجودة بالفعؿ لدى الكثير مف منظري كتب 

(، حيث يذكر في مقدمة Alfred Mannالكونترابوينت ومبادئيا ومنيـ )
 Johann( لممؤلؼ )The Study of Counterpointكتاب )

Joseph:عند دراسة الكونترابوينت، يجب أف نقارف  -( ما معناه األتي
بيف الرينسانس وما كاف بعده مف تطور ليذا الِعمـ ،لكف اصؿ دراستو 
تعود إلى عصر النيضة عندما كاف ينظر إلى األلحاف بمنظور الثنائي 

لثبلثي (، وتطور بعدىا إلى المنظور اtwo dimensionalاألبعاد)
(، فأصبح أكثر مجسما عند three dimensionalاألبعاد )
 .(ٕ)الباروكييف

أسيمت موسيقى عصر الباروؾ مع عصر الرينسانس باالستخداـ 
الكثيؼ لتعدد األصوات )األلحاف( والطباؽ، رغـ االختبلؼ الموسيقي 

                                                 
(، لطمبة الصؼ الثالث في counterpointبتدريس مادة التضاد الصوتي ) ؼالمؤليقـو  (ٔ)

والى الوقت الحالي  ٕٕٓٓكمية الفنوف الجميمة ،منذ عاـ  -قسـ الفنوف الموسيقية
 .إضافة إلى إعداد مفرداتيا الدراسية.

(2) Johann Joseph, The study of Counterpoint, translated and edited 
by; Alfred  Mann,1971,p.l 
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بيف العصريف في تقنية وأسموب استخداـ تمؾ التعددية، والظاىرة مف 
تماد الرينسانس في اىتمامو عمى إظيار انسجاـ بيف األصوات خبلؿ اع

ومبلئمتيا، بينما َشعر الباروؾ ومنذ بدايتو بأىمية ذلؾ االنسجاـ ضمف 
(.  وذلؾ chordsمخطط يترتب عميو بناء المفيـو األوؿ لمتآلفات )

ـ عندما استخدـ في )المادريجاؿ( مفيـو ٓٓٙٔيظير واضحا منذ عاـ 
(،وكاف cadence( والذي عرؼ فيما بعد بتسمية )cadentialالقفؿ )

عبارة عف تعاقب النغمات إلى النياية ليظير الختاـ بشكؿ قوي، بينما 
 كاف في السابؽ ضعيؼ وغير واضح.

كذلؾ ظير اختبلؼ في تتابع حركة األكورد اعتمادا عمى جذره 
(root( وثالثتو )3rd،) في الرينسانس،بينما الرابعات (4th أو )

( ُعرفت في الباروؾ كجذور أساسية ليا األىمية 5th) مساتالخا
 .(ٔ)الوظيفية في الموسيقى

كاف عصر الباروؾ البداية الحقيقية لمقواعد الموسيقية الرصينة... 
ـ، بدأ المؤلفوف بالتوقؼ عف كتابة الموسيقى ضمف ما ٓٓٙٔمنذ نحو 

(، Modal) كاف متداوال في الرينسانس  مف تعدد كبير لمنماذج المقامية
وبدال مف ذلؾ استخدموا مفيـو السمـ الكبير والصغير في المقامية 
الموسيقية، والذي كاف مف أىـ التغيرات في ىذا العصر والعصور التي 
تمتو. إضافة إلى وضع قواعد لبلنتقاؿ والتواصؿ في عبلقة السبللـ 

(، وكانت Modulatingبعضيا ببعض ضمف مفيـو التحوؿ والتحوير )
ة جيدة لخمؽ التضاد والتبايف في الموسيقى. والتي استخدميا وسيم

                                                 
(1)  Baroque Period, page 3 
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المؤلفوف في تطوير صيغ وأشكاؿ جديدة عف طريؽ التضاد والتحوير 
 والتنظيـ، ضمف أساليب العزؼ الثنائي والثبلثي والروندو والتنويعات...
لذلؾ كاف االىتماـ ينصب في المحف وجماليتو وجعمو أكثر إثارة بما 

زخارؼ متنوعة ،وتضاد مستمر مع األلحاف المرافقة لو، أما ُيَضَمْف مف 
اليارمونية فكانت بسيطة تصب اىتماميا باألكورد األوؿ واألكورد 

 .(ٔ)الخامس، ميتميف بصوت الباص المستمر لؤلكورد
وليفونية يمكنيا أف ݒ"إف التطورات اليارمونية في الموسيقى اؿ

معنى أف اإلشارات تبرىف عف نفسيا خبلؿ العروض الحية، أي ب
السمعية الناتجة عنيا، ىي توافقيات تسمح لمعازفيف بمصاحبة بعضيـ 
بشكؿ أكثر انسجامًا. إضافة إلى ذلؾ، أف التغيير في المحتوى 
اليارموني مع مرور الوقت، يمكنو أف يبيف الخصائص الييكمية لمقطعة 

مى الموسيقية، مف خبلؿ تحديد المازورات ذات األفكار المييمنة ع
 .(ٕ)المقطوعة"
(، عف ىارمونية الباروؾ ما يأتي: "في سعيي Gaspariniويذكر)

لفيـ لغة كورلمي اليارمونية، حاولت صياغة القواعد األساسية لتحرؾ 
(، نحو ارتفاع أو انخفاض خطواتو، حيث rootالباص ضمف الجذر )

. اقترف دائما بثالثة الجذر أي ما يعرؼ بقمب األكورد مف النوع األوؿ
وكاف الشائع في الباروؾ أف يتحرؾ الجذر ىبوطا عؿ شكؿ تتابع 
الخامسات، والى ىذا الجانب لوحظ أف كورلمي قد استخدـ أيضا في 

                                                 
(1)  Arkell,j, THE BAROQUE ERA (c.1600-1750), 2009,p.2 
(2) Adam M. Stark, Stark, Musicians and Machines,2011,p.47 
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بعض أعمالو تتابع الجذر لمخامسات صعودًا،)فكرة المقموب الثاني 
لؤلكورد(. ويبدو أف اليدؼ األساسي لكورلمي ىو مزج أنماط مختمفة 

استراتيجيو التنافر في عصره. أما طبلب كورلمي  وغير متطابقة لنشر
فيصفوف تمؾ اليارمونية عمى أنيا نماذج ألشكاؿ متناسقة في حركة 

 .(ٔ)الباص وليست مقموب األكوردات
ويعود الفضؿ إلى كورلمي ولولمي ، في تطوير اليارمونية الباروكية 

مع مف خبلؿ ما قدموه مف تجارب في التأليؼ الموسيقي البوليفوني 
االىتماـ في البنية االكوردية... "وخصوصا كورلمي وحسب ما أشارت 
إليو )نظرية األشكاؿ( عمى انو عمؿ ضمف أسموب متناسؽ في تطبيع 
الكونترابوينت باليارمونية مف خبلؿ رسـ مخطط لمبنية المحنية 

 (ٕ)الكونترابوينتية ضمف مفيـو الكورد الموحد"
ت لتطبيؽ التوافقيات اليارمونية "وكانت ىنالؾ العديد مف المحاوال

عمى ذلؾ النحو، وأىميـ جاف فيميب رامو في القرف الثامف عشر، والذي 
(، Bassصاغ نموذجًا لمتآلؼ اليارموني اعتمادا عمى الصوت الجيير )

والذي ال يزاؿ قائما كأساس مف مفردات االنسجاـ الصوتي الموسيقي 
"وكما يتـ تدريسيا في المعاىد الموسيقية   .(ٖ)اليـو

                                                 
(1) Francesco Gasparini, The Practical Harmonist at the Harpsichord 

,1963 
(2)  JOHN WALTER HILL, A Small Selection from among the Many 

Things that  I Still Do Not Know about Baroque Music ,P.19 
(3) Richard Freedman, Understanding the Fundamentals of Classical 

Music , 2006,p.24 
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وتمؾ البساطة اليارمونية العمودية، كانت تحتضف تعقيدا مفرطًا في 
األلحاف األفقية... ولذلؾ ُيعد عصر الباروؾ مف األىمية التجريبية 
الواسعة والتي أثرت بشكؿ مباشر في دعـ وتفجر األشكاؿ الموسيقية 

ت الجديدة، وخاصة في المجاؿ الدنيوي ،كما لوحظ فييا تجارب وقدرا
المؤلفيف عمى استخداـ االنسجاـ بحرية )عف العصر السابؽ ليا( ضمف 
المحف واإليقاع، فكانت بداية التغيرات التي خدمت في نياية المطاؼ 

 .(ٔ)ترتيب وتطوير الموسيقى الكبلسيكية
يعتقد األوربيوف أف المشاعر والعواطؼ كانت معقدة في ىذا 

وخاصة في الغناء، عندما العصر، لكنيا في الموسيقى كانت متوازنة 
ترتبط الكممات مع التحميات الموسيقية والتي تدور حوؿ النغمة وتزينيا 
لتزيد مف جماليات ومشاعر األلحاف )الميموديات المتعددة(، وذلؾ ما 

إال أنيـ  نراه عند باخ وىندؿ ،رغـ اختبلؼ أسموبيما بشكؿ واضح،
 .(ٕ)ف العاطفة والمشاعرضّمنوا الحاف مؤلفاتيـ بتمؾ األفكار لمتعبير ع

رت بشكؿ بالغ  فكاف عصر الباروؾ ممؾ األلحاف حقا والتي ُسخِّ
 التعقيد في التكنيؾ والتعبير.

 
 

                                                 
(1) Baroque Period,Unit.4,p.11   : https:// www.stthomas.edu/ media/ 

selimcenter/pdf/The-Baroque-Period.pdf.   
(2)  Suzie Berndt, The Phoenix Symphony , P.3 
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 فمسفة الهارموني
 

ىو عمـ التوافؽ الصوتي )العمودي(، ويعتبر  -الهارموني )كعمم(:
حصيمة تطور األسموب البوليفوني. وىو جزء ميـ مف عمـو التأليؼ 

ي والذي يعتمد في بنائو عمى توافؽ الذبذبات الصوتية وتنافرىا، الموسيق
ويضع بذلؾ منيجا متماسكا لتركيب االكوردات الموسيقية بشكميا 

،ويوضح مسيرىا في الفكرة والجممة (ٔ)(Arpegeالعمودي أو األفقي )
والمقطع الموسيقي... وطريقة انتقاليا في المقاـ الواحد، أو انتقاليا بيف 

مات مختمفة. وتمؾ األكوردات ىي التي تقرر توزيع أصوات عدة مقا
اآلالت الموسيقية المتنوعة لؤلصوات المنخفضة واألصوات المرتفعة 

 .(ٕ)وفؽ ما يناسبيا مف رخامة وشدة وجمالية
عمى الكثير مف المفاىيـ التي تفسر  المؤلؼومف خبلؿ إطبلع 

ع ىذا البحث اليارموني في الموسيقى، وجد أف أفضؿ تفسير يتفؽ م
 لمعنى كممة اليارموني في الموسيقى ىو ما يأتي:

 "دراسة مخططات تطور العبلقات بيف األكوردات. .ٔ

                                                 
(، ىي لفظة فرنسية، استعممت ألوؿ مرة في Arpege –آربيج: أف لفظة )أربيج   (ٔ)

( وتعني العزؼ عمى Arpeggio. وىي إيطالية األصؿ )ٜٓٙٔاألدب الفرنسي سنة 
، فيي تعني عزؼ نغمات الكورد، الواحدة آلة اليارب.  أما في االصطبلح الموسيقي

 (ٖ،صٕٔٓٓبعد األخرى، ال في آف واحد. )مارسيؿ دوبريو، الطِّباؽ، 
 ٘،صٕٙٓٓعبد األمير الصراؼ، تبسيط عمـ اليارموني ،  (ٕ)
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 مزيج مف النغمات في نفس الوقت ضمف مفيـو األكورد. .ٕ
 بنية العمؿ المتكوف مف العبلقات األكوردية. .ٖ
 مزيج مف األصوات ترضي األذف والسماع. .ٗ
اليارموني -ٔقسميف أساسييف ىما، ينقسـ اليارموني التونالية إلى  .٘

اليارموني الكروماتيكي، والنوع األوؿ يعتمد بناء -ٕالدياتوني، 
االكوردات عمى درجات السمـ الرئيسية، وظير ىذا النوع مسيطرًا 
عمى أعماؿ الموسيقييف لمعصر الكبلسيكي، والنوع الثاني يعتمد 
اد عمى درجات مف داخؿ السمـ ودرجات أخرى مف خارجو، وز 

استخداـ ىذا النوع مف الكتابة اليارمونية في عصر الرومانتيؾ. 
ورغـ أف اليارموني لغة عالمية، لكف ىنالؾ خصوصيات مختمفة، 
الختبلفو بيف أساليب المؤلفيف في العالـ وذلؾ الف اليارموني كالمغة 
تمامًا، لـ تكتب قواعده أوال، ثـ كتبت النصوص أو األعماؿ 

يا فيما بعد، إنما استنتجت ىذه القواعد مما الموسيقية عمى أساس
كاف الموسيقيوف قد كتبوه وأصبح شائعا في موسيقاىـ وتحوؿ إلى 
أسموب في زماف ومكاف ما. لذلؾ ارتبط اليارموني بالروح والمغة 
القومية لكؿ دولة، ليكوف متشابو في العمومية ومختمفًا في 

 .(ٔ)الخصوصية

                                                 
 ٖ،صٜٜٜٔزينة العظمة، اليارموني الداياتونية،   (ٔ)
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وني في انو العمـ القائـ عمى تحريؾ أىمية اليارم (ٔ)المؤلؼاستشعر 
–نغمات السمـ العمودية الصياغة )ثبلثية التركيب في بدايتيا 

كاصطبلح يفسر  (ٕ)الكبلسؾ(، واعتمد اصطبلح )الميمودية العمودية(
اليارموني بشكؿ أفضؿ،.."وكؿ مفيـو االنسجاـ والتناغـ الغربي قائـ 

 .(ٖ)"overtone –باألصؿ عمى ثقافة الطيؼ اليارموني الطبيعي 
"وىكذا يمكف تعريؼ التركيبات الصوتية )أألكوردات( بأنيا عبارة 

( مف أوؿ العمؿ إلى نيايتو chain of chordsعف سمسمة متصمة )
 .(ٗ)تخضع العتبارات المنطؽ والجماؿ"

وليس كما يعتقد البعض أف عمـ اليارموني ىو أساسو وضع 
فقي المجرى، لكنو حقا لحف اكوردات عمى نغمات المحف )الميمودي( األ

قائـ بذاتو ينتج مف طريقة تحرؾ االكوردات )بشكميا العمودي واألفقي(، 
والمحف المسموع مف محصمة تمؾ الحركة يمكف أف يكوف واضحًا بشكؿ 

                                                 
 -ي(،في قسـ الفنوف الموسيقيةبتدريس مادة عمـ اليارموني )التوافؽ الصوت المؤلؼكمؼ  (ٔ)

،إضافة إلى ٕٙٓٓولغاية  ٕٔٓٓكمية الفنوف الجميمة، لطمبة الصؼ الثاني منذ عاـ 
بتدريس مادة االنسجاـ الصوتي  المؤلؼإعداد منياج تدريسيا في القسـ. وكذلؾ قياـ 

في )فمسفة الكونترابوينت واليارموني بكؿ أنواعو( لطمبة الدراسات العميا )الماجستير( 
 نفس القسـ.

(، تسير مرافقة لمنغمات األفقية بشكميا overtone) العمودية النغمات مف سمسمة ىنالؾ (ٕ)
 ,Arnold Schoenbergالطبيعي، وىي أساس استخبلص األكوردات فيما بعد.  )

Theory of  Hamony ,1983,p.23) 
(3)  Antony Hopkins, Understanding Music, 1979, p.32 

 ٜٗ،صٕ٘ٓٓالشواف، المصدر السابؽ، عزيز  (ٗ)
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أحادي قوي السماع والتمييز وخاصة لدى مف تعود عمى سماع األلحاف 
أف ذلؾ المحف مف  األفقية وبشكميا األحادي وبضمنيـ العرب. عمما

الواجب أف يكوف تميزه ضمف محصمة تآلفاتو الصوتية بمجمميا..."ألف 
لممحسوس المحني شكؿ مزدوج، شكؿ ىارموني، وشكؿ زماني، وال 
يتحقؽ الفكر الموسيقي إال في تمبيس الواحد باآلخر، لذلؾ يسير المحف 
 خبلؿ الزمف ضمف اليارموني الذي يمكف اعتباره الشكؿ الموضوعي
لمحف إف صح ىذا التعبير، رغـ أف المحف قادر عمى التعامؿ مع 
الموضوع وفكرتو مف خبلؿ ما يحممو مف تعابير وجدانية وعاطفية، 

 .(ٔ)لكنو يبقى باطنيًا ضمف الشكؿ اليارموني والذي يتمـ الموضوع"
 modal andلـ تقتصر الموسيقى عمى مفيـو السممية والمقامية )

tonal الكروماتيكية فحسب، إنما منذ مطمع قرف العشريف ( الدياتونية، و
ظيرت تجارب عدة الستخداـ تراكيب ومفاىيـ أشبو بالسممية أو بعيدة 
عف التفكير في النظاـ السممي )البلسممية(،أثرت في صياغة 
األلحاف،وعممية بناء االنسجاـ، وبنية التأليؼ الموسيقي بشكؿ عاـ. 

ية التي خضعت لتجارب السممية، ويمكف توضيح أىـ األساليب الموسيق
والبلسممية ،منذ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر وبداية قرف 

 العشريف، وكما يأتي:
 ٕٔ(: التي تستخدـ  chromatic musicالموسيقى الكروماتيكية ) .ٔ

نصؼ توف ضمف قياس الطبقة الصوتية الغربية، بدال عف الطبقات 
                                                 

 ٔٚجيزيؿ بروليو، جماليات االبداع الموسيقي، ص  (ٔ)
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لموسيقى الكروماتيكية باف ليا أو الصوتية الدياتونية، وكذلؾ تتميز ا
ليس ليا سممية مركزية..." حيث اتخذت الكروماتيكية بشكؿ عاـ 
طريقيف عند المؤلفيف ،تمثؿ األوؿ بشكؿ واضح في مؤلفات 
شتراوس، وفاكنر، وشوينبرج، إذ تحررت األكوردات مف التتابع 
النظامي لبنية الدياتونيؾ ،وأصبحت تستخدـ  ارتباطًا بنغمات 

محف، الذي تحرر بدوره إلى مفيـو المحف الكروماتيكي،... أما ال
الطريؽ الثاني ،تمثؿ في أعماؿ كورساكوؼ، وديبوسي، ورافيؿ، 
وكاف أكثر قياسي وتنظيمي مف األوؿ ،حيث حاوؿ المؤلفوف فيو، 
مف تقريب البناء الكروماتيكي إلى السمـ الكروماتيكي، وتحديد 

جاتو ،والتي زاد عددىا وفؽ البناء األكوردات وفؽ بنية السمـ ودر 
الجديد، كذلؾ مف مميزات ىذا النوع، انو كاف أكثر وضوحا في بنيو 
ظيار المحف بصورة  الفضاء والتصميـ الموسيقي، وتثبيت القواعد وا 

 .(ٔ)أكثر فاعمية"
(: وتسمى أيضا )سمسمة dodecaphonicالموسيقى الدوديكافونية ) .ٕ

(، وىي نظاـ وضعو serial music -أو المتسمسمة  –الموسيقى 
نصؼ كروماتيكي في بناء التأليؼ  ٕٔ)شوينبرج( الستخداـ 

الموسيقي بشكؿ انتقاالت متسمسمة عمى تمؾ األنصاؼ، مع التعمد 
نما  في تجنب مفيـو السممية المركزية، وكذلؾ عدـ إعادة أي طبقة وا 

                                                 
(1) Dmitri Tymoczko, SCALE NETWORKS AND DEBUSSY, 

2004,p.219 
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 السير في االنتقاالت بيف الطبقات االثنى عشر ألنصاؼ التونات
 ضمف بناء المحف.

(: bitonal or polytonalالموسيقى الثنائية أو المتعددة التونالية ) .ٖ
 ويقصد بيا الموسيقى التي تستخدـ سمـ مقاميف في وقت واحد ،
اشتير بيذا النوع مف التأليؼ كؿ مف سترافنسكي وىولست 

(Holst( وميمو ،)Milhaudورافيؿ ،). أو الموسيقى التي تستخدـ ..
ف سبللـ المقامات في نفس الوقت، كما كانت عند ىولست العديد م

وميمو باإلضافة إلى بيبل بارتوؾ، وكميـ مف الموسيقييف المحدثيف.  
 (4ٗٔٓٚٙ،صٕٗٓٓ)حساـ الديف زكريا،

 –( وتدعى أيضا )كّسر النغمةmicrotonalموسيقى المايكروتوف ) .ٗ
Fractional Tone ويقصد بيا التي استخدمت األبعاد وفؽ :)

( إلى ربعيف Simitoneلتردد، إذ قسمت نصؼ النغمة )ا
(Quarter Tone (، واشتير بيا )بموخ– Bloch في موسيقى )

( بتجارب Carrilo-الحجرة، كما قاـ المؤلؼ المكسيكي )كاريممو 
 الستخداـ كسور اصغر مف الربع.

(: وىي الموسيقى التي whole-toneموسيقى التوف الكامؿ ) .٘
النغمات في بعد التوف الكامؿ بيف كؿ نغمة  استخدمت نظاـ تتابع

والنغمة التي تمييا. ويتألؼ السمـ مف ست نغمات بدال عف سبعة.  
اشتير ديبوسي باستخداـ ىذا السمـ وأكورداتو في الموسيقى 

 االنطباعية.
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(: ىي الموسيقى التي non-Westernالموسيقى ألبل غربية ) .ٙ
تب نظاـ أبعادىا المحنية ُعرفت عند الثقافات المتعددة، والتي تر 

بأشكاؿ متنوعة، وتعددت طبقاتيا بشكؿ كبير جدا. وسخرىا بعض 
 المؤلفيف في بنية مؤلفاتيـ الموسيقية.

ويتضح مف بنية السبللـ السابقة، سبب االختبلؼ في أسموب 
صياغة اليارموني وبنائو العمودي لتطور عصر الرومانتيؾ منذ فترة 

تصؼ القرف التاسع عشر(، وتقدما نحو ظيور المدارس الجمالية )من
المعاصرة والحداثة لموسيقى قرف العشريف، وصواًل إلى الوقت 
الحاضر..." فبل يمكف أف تكوف الموسيقى نظاما صوريًا تتوارثو األجياؿ 
رادة  ببل تغيير وال تبديؿ، بؿ ىي تعبير عف ميؿ يتجدد دوف انقطاع، وا 

ر الروح البشرية في تقمباتيا تتطور دومًا. وىي في ىذا التطور تساي
وتتمشى مع االتجاه العاـ الذي تسير فيو الحضارة، فالتطابؽ بيف 
الموسيقى الكبلسيكية والروح العقمية األوربية واضح كؿ الوضوح، 
وكذلؾ كاف االتجاه الرومانتيكي معبرا عف ميؿ أساسي طغى عمى 

مف القرف فمسفة العقؿ األوربي في كؿ مظاىره، خبلؿ النصؼ األوؿ 
 (ٖٗٔص ،ٜ٘ٛٔالتاسع عشر". )فؤاد زكريا،

أما النصؼ الثاني مف القرف نفسو، فكاف لو اثر كبير في فمسفة 
 التطور واالبتكار والتجديد الموسيقي في كؿ جوانبو النظرية والتطبيقية.

وبينما كاف شونبرج يقـو بأكبر انقبلب في ميداف اليارموني بسممو 
رغبة في تجديد )قالب( الموسيقى ،إنما ظؿ الجديد، لـ تظير لديو ال

مواصؿ في اعتماد القوالب الكبلسيكية المعروفة... أما سترافنسكي ،فقد 
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أحدث بحؽ انقبلبًا في نظاـ المحف باستخداـ بنية الجممة ونصؼ 
الجممة المحنية بشكؿ منتظـ ترافقيا توقفات )قفبلت( نيائية وجزئية دوف 

أسموب التوجو نحو الختاـ ، ألنو كاف يعتبر االىتماـ بالختاـ النيائي و 
المحف خط ممتد ال يتطمب قاعدة معينة ينتيي عمى أساسيا، والمحف 
نما يتوقؼ حيثما يشاء مزاج كاتبو. وكذلؾ حاوؿ بعض  ليس جممة، وا 

درجة )أرباع النغمة(، واعتبار ذلؾ  ٕٗالموسيقييف مف تقسيـ السمـ إلى 
ذف تستطيع أف تميز ربع النغمة ليس خطر عمى الموسيقى إذ أف اال

بسيولة، وىكذا تصبح إمكانيات المحف واليارموني ال متناىية في ىذا 
النظاـ الجديد، ولكف ينقص ىذا التحديث بناء نظاـ موسيقي كامؿ 
وخاصة في ميداف اليارموني، بشكؿ يتناسب مع ذلؾ الميداف الجديد 

 .(ٔ)دائولمموسيقى ومشكمة تعديؿ اآلالت لتكوف مبلئمة أل
"وكاف ما يميز النزعة البلمقامية ىو غياب كؿ قطب جاذب بحيث 
يكوف مركزًا ونقطة اىتداء لمحركة الموسيقية. ويميزىا أيضًا تعادؿ 
النغمات االثنتا عشرية في السمـ الكروماتيكي، اذ أف ىذا التعادؿ يولد 

داث ضربًا مف األستواء الذي يعوؽ الوالدة، فعمى الرغـ مف ثراء األح
المحنية التي تحفؿ بيا الموسيقى البلمقامية، فانيا تظؿ في أغمب 
األحياف غريبة عف الديمومة الحية، ولذلؾ نفيـ أنيا تطورت بطريقة 

 .(ٕ)طبيعية تماما مف )نزعة تعبيرية( متجية نحو )نزعة تخطيطية("

                                                 
 ٜٗٔ،صٜ٘ٛٔفؤاد زكريا، مع الموسيقى ذكريات ودراسات ،  (ٔ)
 ٖٚجيزيؿ بروليو، المصدر السابؽ، ص  (ٕ)
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تمؾ األفكار قادت إلى إنشاء مذاىب موسيقية مختمفة امتدت منذ 
ابتداءًا بمفيـو المدرسة  ف التاسع عشر والى يومنا ىذا،نياية القر 

المجددة، وتعرؼ كذلؾ باسـ )المستقبمية(، ومرورا بالمدرسة )التجريبية( 
 أو ما يعرؼ بالمستوى التجريبي.
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