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   واالستفادة منيا في مادة التأليف جميل بشير  أعمال " دراسة تحميمية لبعض    
                                                 " الموسيقى

 *عبير ربيع أحمد تيامى                                                           
 : مقدمة البحث

نبوع يفيض ويزخر بالمبدعيف الذيف أسيموا بأعماليـ الفنية وأفكارىـ الموسيقى العربية ي        
العممية في إثراء التراث الموسيقى ويعد جميؿ بشير رائد مف رواد الموسيقى المتميزيف قمو العديد مف 

ما أف لو العديد مف تدرس في الكميات والمعاىد المتخصصة ك التيالمؤلفات الموسيقية المتميزة 
أثرت الموسيقى العربية وأثرت فييا خاصة في المجاؿ  التيقية القيمة واآلراء البناءة يالكتب الموس

  1.مف المبدعيف واألساتذة باإلضافة إلى كونو أستاذا لمعود وتتممذ عمى يديو الكثير األكاديمي
ة بسمات موسيقيتميز ازفي آلة العود في دولة العراؽ والذي واحدًا مف أىـ ع" " جميؿ بشير يعدو 

يستوعب األلحاف ويتذوقيا بسرعة وىو في سف  مف خاللياخاصة حيث كاف يممؾ أذنًا واعية 
قبؿ األساتذة  الطفولة المبكرة ، كما برز في العزؼ عمي آلتي العود والكماف فكاف محط اىتماـ مف

" بموف فني متميز خاص بو حيث أصبح واضحًا في ، ولقد ظير " جميؿ بشيروالطالب بالمعيد
اتو الموسيقية وتقاسيمو التي اعتمد فييا عمي األنغاـ واإليقاعات العراقية متأثرًا بأسموب أستاذه " مؤلف

الشريؼ محيي الديف حيدر"، باإلضافة إلي الميارة العالية واألسموب المتميز الذي يحمؿ في طياتو 
ي في التأليؼ الموسيقي المالمح العراقية األصيمة بجذورىا التقميدية متمثمة في براعة اإلتقاف الفن

ثقافة موسيقية مف  بو تعمافة إلي ما توجمالية الجمؿ المحنية وسالمة الذوؽ الموسيقي، باإلض
 2.وبراعة تعبيرية اكتسبيا مف الشرؽ وميارة عزفية وتقنية اكتسبيا مف الغػرب

ديػػواف ، نياونػػد ، حجػػاز سػػماعى لػػو العديػػد مػػف المؤلفػػات اآلليػػة مثػػؿ ن سػػماعي  حسػػيني ،  و    
فػى وغيرىػا  ولمعرفػة أسػموب " جميػؿ بشػير "  راست  قيثػارتي ، رقصػة جمانػا ، حيػرة ، سػامبا حػائر

سػػتنتاج الميػػارات البتحميػػؿ بعػػض أعمالػػو ومؤلفاتػػو الموسػػيقية  ـ الباحثػػةسػػوؼ تقػػو صػػياغة مؤلفاتػػو 
 3.الجديدة التي أضافيا عمي التأليؼ الموسيقي
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 : مشكمة البحث
 فػي مؤلفاتػو حيػث تععػزؼ مصػر، فػي الخاصػة المكانػة ذوي الموسػيقيف لمؤلفيفا مف بشير جميؿ يعد

قيثػارتى  ، ىمسػات،نياونػد وسػماعي أنػدلس، اعمالػو، شػيرأ المتخصصػة ومػف والكميػات المعاىػد
عمػؿ دراسػة تحميميػة لػبعض و  وتركيػة عربيػة مراجػع خػالؿ مػف لػواأعم دراسػةل الباحثػة دفػع  وغيرىػا
 واالستفادة منيا.  الموسيقي التأليؼ في سموبوأ ميع لمتعرؼ المختمفة مؤلفاتو

 : أىداف البحث
 ىذا البحث إلي ن ييدؼ

ليؼ أمػػادة التػػ فػػى اإلسػػتفاده منػػو فػػى التػػأليؼ الموسػػيقى و  التعػػرؼ عمػػي أسػػموب "جميػػؿ بشػػير" -1
 الموسيقي.

  .نفس أسموب جميؿ بشير فى التأليؼ متبعةاحث لمؤلفة تأليؼ الب -2
 : أىمية البحث

واحٍد مف عمى   موسيقي اآلليةمؤلفي الو والعازفوف  وفبتحقيؽ األىداؼ السابقة يتعرؼ الدارس          
نميػػة ومػػف ثػػـ تفػػى صػػياغة مؤلفاتػػو وعمػػي أسػػموب أدائػػو دولػػة العػػراؽ  المػػؤلفيف الموسػػيقييف فػػى أىػػـ 

بداع  موسيقى.واالستفاده منو فى مادة التاليؼ ال والمؤلؼ الموسيقيوالعازؼ الدارس  خياؿ وا 
 : أسئمة البحث

 ما ىو أسموب "جميؿ بشير" فى التأليؼ الموسيقى ؟ -1
 كيؼ يمكف اإلستفاده مف أسموب " جميؿ بشير " فى مادة التأليؼ الموسيقي ؟ -2

 : إجراءات البحث
  وقد اتبع البحث اإلجراءات التالية ن     
ير الظػػاىرة المػػػراد ىػػو وصػػؼ وتفسػػن المػػنيا الوصػػفي ) تحميػػؿ محتػػو  ( ن مػػنيا البحػػث  .1

دراستيا، مف خالؿ الرصد التكػراري لظيػور المػادة المدروسػة سػواء كانػت كممػة أو شخصػية 
  4أو مفردة أو وحدة قياس أو زمف.

 "  سماعي نياوند ، مقطوعة " أندلس بعض المدونات الموسيقية لػػػػ " جميؿ بشير "عينة البحث ن  -
 أدوات البحث ن  -
  العممية واألبحاث . راجع والرسائؿلما - 2
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   البحث : محددات -
 م ( 1977 – 1991) ن محدد زماني 
 ؼ موسػيقي مؤلػحيث تـ تأليؼ المدونات عينة البحث عمي يػد دولة العراؽ ن  محدد مكاني

 .وعازؼ عراقي آللة العود
  اآللية" بعض مؤلفات " جميؿ بشيرمحدد موضوعي ن. 

 : مصطمحات البحث
 

 ن_ لمقاما -1
 لمداللة العربية الموسيقى دخؿ فقد فني، كمصطمح المقاـ أما القدميف، موضع لغويا ـالمقا يعنى
 لكؿ النغـ مستقرات ابراز مع الموسيقى السمـ درجات مختمؼ عمى الموسيقية الجممة تركيز عمى
 المستخدـ األسموب ىو فالمقاـ سامعييا، عمى وبالتالي مؤيدييا، عمى معينا تأثيرا تحدث حتى مقاـ،
 تتألؼ الصوتية الدرجات مف مجموعة العربية الموسيقى فالمقاـ وتركيبيا، األلحاف صياغة فى

، متميزا خاصا وطابعا لونا يحمؿ متماسكا نغميا نسيجا تصبح حتى البعض بعضيا وتتزاوج وتتمازج
تختمؼ  السممى تدوينو فى مختمفة بأبعاد يختص كما متميزة، نغمية تركيبة مقاـ كؿ ويختص
 : طريؽ عف المقاـ أسـ حددويع  المحنية، الخاليا أنواع ؼباختال

مقاـ مف مقامات  ولكؿ، الذبذبات المختمفة أبعاده تتابع ،الركوز درجة  األساسي، النغمة -
الموسيقى العربية سمـ خاصا تستطيع مف خاللو استنباط األبعاد التى مف خالليا نتعرؼ عمى 

  5.يزهألساسي لممقاـ وطابعو الذ  يمالتكويف ا
  -نالميارة -2 

نشاط يتطمب فترة مف التدريب المقصود والممارسة المنظمة والمضبوطة بحيث يؤد  بطريقة 
 6.مالئمة

 أسموب اآلداء:_  -3
 النظاـ عف تعبر والتى الموسيقييف المؤلفيف عند الموسيقى التأليؼ ألسموب المميزة الصفة ىو

 7.... الخ واإليقاع رمونىواليا والمحف لمقالب المعالجة فى المتبع
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 التحميل الموسيقى: -4
كتشاؼ مواطف الجماؿ فيو والمسببات ليذا ىو التأمؿ الناقد الفاحص لتفسير جوىر العمؿ الفني إل

يجابيات المتواجدة في العمؿ الفني, كذلؾ التعرؼ عمى مواطف الضعؼ وبيذا يكوف الجماؿ واإل
 .8.والمعرفة بأصوؿ وتقاليد الموسيقى العربيةستجابة العقالنية التحميؿ قائما عمى اإل

 -الالزمة الموسيقية : -5
 9.لحف آلى يتخمؿ الجمؿ الغنائية دوف التحويؿ إلى مقاـ آخر 
 : التحويل النغمى -6

  12.االنتقاؿ مف مقاـ آلخر بطريقة مباشره أو غير مباشره
 :دراسات وبحوث سابقة مرتبطة بموضوع البحث 

ىف  وتتمثػؿ سػابقة ، والتػى يػرتبط موضػوعيا بموضػوع البحػث الػرا مػى دراسػاتيعرض الباحث فيما ي
  :الدراسات التاليةفى 

   11(أسموب جميل بك الطنبورى في التأليف) :_الدراسة عنوان
المػػػنيا اتبعػػػت و ، التعػػػرؼ عمػػػى خصػػػائص أسػػػموب تػػػأليؼ جميػػػؿ بػػػؾ الطنبػػػور  إلػػػىىػػػدفت والتػػػي 
،  ة لجميؿ بػؾ الطنبػور يالموسيقبعض المؤلفات  -ن سةعينة تمؾ الدرا، تحميؿ محتو  ( ) الوصفي

ومػػف نتػػائا تمػػؾ الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى جميػػؿ بػػؾ الطنبػػور  وأسػػموبو فػػي التػػأليؼ حيػػث أف انتقاالتػػو 
دراسػػػة ف حيػػػث ػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػع البحػػػث الراىػػػػػة مػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػؽ ىػػػػػػتتف، و  المقاميػػػة فػػػي مؤلفاتػػػو  قميمػػػة جػػػدا

ذه ػػػػػػػػػػأف ىفػػػي وتختمػػػؼ عنيػػػا  ،بػػػؾ الطنبػػػور  فػػػي التػػػأليؼ الموسػػػيقى واالسػػػتفادة منػػػوأسػػػموب جميػػػؿ 
يقػدـ  ث الحػالى البحػ ، بينمػا" جميػؿ بػؾ الطنبػور  المؤلفات اآلليػة لػػػػقدمت تحميؿ لبعض الدراسة 

 في التأليؼ الموسيقى.ستفاده مف أسموبو لالتحميؿ لبعض مؤلفات " جميؿ بشير " 
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   19(مؤلفات جميل عويس الموسيقية) ةالدراس عنوان( 3)
الموسػيقية  ومؤلفاتػو عػويس لجميػؿ الشخصػية السػيرة عمػي التعػرؼ التعػرؼ عمػى إلػى والتػي ىػدفت

) تحميػػؿ محتػػو  (، عينػػة تمػػؾ الدراسػػة ن بعػػض  الوصػػفيالمػػنيا واتبعػػت ، التلليلي  فلل  وأسللبوب 
وأسػموبو فػي  جميػؿ عػويسمػى ومػف نتػائا تمػؾ الدراسػة التعػرؼ ع، لجميؿ عويسالمؤلفات الموسيقة 

، أوجػو  أنو مؤلؼ موسيقي تأثر بالمدرسة التركية وكاف معاصػرا لجميػؿ بػؾ الطنبػور التأليؼ حيث 
، التوصػؿ إلػى يؼ عنػد جميػؿ بشػيرلالتػأالتشابو واإلختالؼ بينيما، التوصػؿ إلػى خصػائص أسػموب 

دراسػة ف حيػث ػػػػػف مػػػػػػػػػػػع البحث الراىػػة مػػػػػػػذه الدراسػػػػؽ ىػػػتتف، جميؿ عويس تأليؼخصائص أسموب 
خصػػائص أسػػموب التػػأليؼ عنػػد  تتنػػاوؿ دراسػةذه الدراسػػة ػػػػػػػػػأف ىوتختمػػؼ عنيػػا فػي  ،أسػموب التػػأليؼ

" جميػػؿ بشػػير" وكيػػؼ يمكػػف  يقػػدـ تحميػػؿ لػػبعض مؤلفػػات الحػػاليبينمػػا البحػػث  بػػؾ الطنبػػور جميػػؿ 
 ؼ الموسيقى.في التألياإلستفاده مف أسموبو 

 13م( 9115) "دراسووة تحميميووة عزفيووة نعمووال نصووير شوومة الموسوويقية" دراسووةالعنوووان ( 4)
تحميػؿ بعػض مػف خػالؿ أعماؿ نصػير شػمة والتعػرؼ عمػي أسػموبو  التعرؼ عمىوالتي ىدفت إلي 

منتقػػاة  نمػػاذج عينػػة ن، ال( ) تحميػػؿ محتػػو  المػػنيا الوصػػفى، اتبعػػت واإلسػػتفادة مػػف أسػػموبو مؤلفاتػػو 
، تميػزت دراسػات أسموب نصيرالتوصؿ إلى خصائص ن نتائا ال، لنصير شمة آللية مف المؤلفات ا
عػػػت السػػػرعات وتنو الداخميػػػة ذات التقاسػػػيـ واإليقاعػػػات باإليقاعػػػات البسػػػيطة والمتكػػػررة نصػػػير شػػػمة 

 اء،داأل ليبدراسػة أسػاف حيػث ػػػػػف مػػػػػػػػػػػع البحػث الراىػػػة مػػػػػػػػذه الدراسػػػػػؽ ىػػػػتتف المستخدمة في األداء،
بينمػػا ، لػػػػ " نصػػير شػمة "اآلليػػة بعض المؤلفػات قػػدمت تحميػؿ لػػذه الدراسػة ػػػػػػػػػأف ىوتختمػؼ عنيػػا فػي 

فػػي يقػػدـ تحميػػؿ لػػبعض مؤلفػػات " جميػػؿ بشػػير " وكيػػؼ يمكػػف اإلسػػتفاده مػػف أسػػموبو البحػػث الحػػالى 
 مادة التاليؼ الموسيقى.

 :عمى الدراسات والبحوث السابقة  تعميق الباحث -
بمعرفة بالبحث الحالى  السابقة يتضح إرتباط تمؾ الدراسات لمدراساتمف خالؿ عرض الباحث      

 .نيف واالستفادة منوأسموب اآلداء لبعض الممح
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 : اإلطار النظري
 الباحث الجوانب النظرية اآلتية نتناوؿ 

 .أواًل ن حياة " جميؿ بشير " ومشواره الفني 
 . ة واأللحاف الخاصة بػػ " جميؿ بشير "المؤلفات اآلليبعض ثانيًا ن 
 الميارات الموسيقية الخاصة بأسموب " جميؿ بشير " .ثالثًا ن 
 " جميل بشير " ومشواره الفني : حياةأواًل : 
ـ ، وكػاف والػده عازفػًا عمػي 1921ولد " جميػؿ بشػير عزيػز " فػي مدينػة الموصػؿ بػالعراؽ عػاـ      

بوالده وأتقف العزؼ عمي آلة العود فػي سػف مبكػر " جميؿ بشير " أثر ت ة العود وصانعًا ماىرًا لو ،آل
في بيػت كانػت األنغػاـ تتػردد فػي جنباتػو وىػذا يرجػع إلػي الفوتػوغراؼ الػذي كػاف يممكػو والػده ، وعنػد 

ـ التحؽ " جميػؿ بشػير " بالػدورة األولػي 1936تأسيس معيد الفنوف الجميمة وقسـ الموسيقي بو عاـ 
حيث تعمـ عمي يد " محيي الديف حيدر " باإلضػافة إلػي تعممػو العػزؼ عمػي آلػة في عزؼ آلة العود 

الكمػػاف عمػػي يػػد " سػػاندو آلبػػو " وأظيػػر موىبتػػو فػػي العػػزؼ عمػػي ىػػاتيف اآللتػػيف ، وبعػػد تخرجػػو مػػف 
ـ ، قامت إدارة المعيد بتعيينو لتدريس آلة العػود باإلضػافة إلػي مسػاعدة أسػتاذه " 1943المعيد عاـ 
وفػي  " في تدريس آلة الكماف ، والذي خمفو في رئاسة قسـ الموسيقي واإلنشاد بعد رحيموساندو آلبو 

ـ عيف رئيسًا لقسـ 1958ـ عيف رئيسًا لقسـ الموسيقي بمعيد الفنوف الجميمة ، وفي عاـ 1951عاـ 
ة حيث ث عف شخصيتو الفنيػػػػالموسيقي باإلذاعة والتميفزيوف العراقي ، ولقد استمر في الدراسة والبح

اسػػػػػتطاع خالليػػػػػا أف يػػػػػتعمـ التػػػػػراث والمقامػػػػػات واألنغػػػػػاـ والصػػػػػولفيا واإليقاعػػػػػات العراقيػػػػػة والعربيػػػػػة 
 .درػػػف حيػػػػد " محيي الديػػػػا عمي يػػػػػػع تعمميػػػػػػة التي لـ يستطػػػاألصيم
التربيػة  ولقد قػاـ بتػأليؼ ) كتػاب العػود وطريقػة تدريسػو ( المكػوف مػف جػزئيف ، وعمػؿ فػي وزارة     

والتعميـ ، ولحف العديد مف األناشػيد المدرسػية ، وعمػؿ فػي مجػاؿ اإلذاعػة والتميفزيػوف كػرئيس لمفرقػة 
الموسػػػػيقية ورئيسػػػػًا لقسػػػػـ الموسػػػػيقي بيػػػػا ، وقػػػػاـ بمحػػػػاوالت فنيػػػػة عديػػػػدة سػػػػجؿ خالليػػػػا الكثيػػػػر مػػػػف 

مقطوعػػػػات الموسػػػػيقي اآلليػػػػة لعػػػػدة إذاعػػػػات عربيػػػػة وأجنبيػػػػة مػػػػف سػػػػماعيات وبشػػػػارؼ ولونجػػػػات ، و 
موسيقية باإلضافة إلي مجموعة كبيرة مف األغػاني، ولقػد تتممػذ عمػي يػده مجموعػة كبيػرة مػف عػازفي 

ر " ػػػػػػآلة العود منيـ ) معتز محمد صالح ، عبد الرازؽ حممي الحيالي وغيػرىـ ( ، كػاف " جميػؿ بشي
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 27رحػػؿ فػػي لنػػدف راؽ ، ػػػػػػػػػػػاد بالعػػػػػػػػػػيقي الجؿ الموسػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػوا عمػػي رفعػػػػػػػف عممػػػػػػػدًا مػػف الذيػػػػػػواح
  14.ـ1977سبتمبر عاـ 

 : " جميل بشيروو " المؤلفات اآللية وانلحان الخاصة بثانيًا : 
لو العديد مف المؤلفات اآللية مثؿ ن سماعي ) حسيني ، نياوند ، حجاز ديواف ، راست ، صبا      

( ، بشرؼ سيكاه ، كونشػيرتو العػود ، مقطوعػة ) فػي الغػروب ، ، يكاه ، جياركاه ( ، لونجا ) فراؽ 
رقصػػتي ، المفضػػمة ، شػػروؽ ، قيثػػارتي ، رقصػػة جمانػػا ، حيػػرة ، سػػامبا حػػائر ، قطػػرات ، تأمػػؿ ، 

لشػباب ، بدايػة حػب ، موسػػيقي ، عينػػاؾ ، مػرح ا لس ، ىمسػات ، ذات الخمخػاؿمالعػب الػنغـ ، أنػد
 15.، أياـ زمافشاردة

 -:اإلطار التطبيقي 
 قاـ الباحث بإعادة تدويف وتحميؿ مدونة ن " سماعي نياوند " ومقطوعة " أندلس " .      

 (جميؿ بشير) صًاعي َهافَ 
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 تحميل مدونة : سماعي نياوند " جميل بشير "
 البطاقة التعريفية :

 سماعي نياوند " جميؿ بشير " اسـ العمؿ
 آلي نوع التأليؼ

 سماعي القالب
 جميؿ بشير المؤلؼ 
 نياوند حساس عمي درجة الراست المقاـ
    10    7 الميزاف

   8     8    
 سماعي ثقيؿ ، دور ىندي المستخدمة الضروب

 86 عدد الموازير
 ثالث دواويف ) مف درجة اليكاه إلي درجة جواب السيـ ( المساحة الصوتية

المنػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ الصػػػػػػػػػػػػػػػػوتية 
 المستخدمة آللة العود

 جوابات الجوابات –الجوابات  –الوسطي  –رارات الق

 التركيب البنائي لمعمل الفني :
  9( 6ن ـ ) 1( 1 ) ـ الخانة األولي

 9( 12ن ـ )  1( 7ـ )  التسميـ
 9( 22ن ـ )  1( 13ـ )  الخانة الثانية
 12( 32ن ـ )  1( 21ـ )  الخانة الثالثة
  6( 86ن ـ )  1( 31ـ )  الخانة الرابعة

 التحميل المقامي والمسار المحني :
 وبيا : 9( 6: م )  1( 1: م )  الخانة انولي -

 درجة ن طابع مقاـ نياوند الكردي عمي درجة الكرداف وركوز عمي الغماز 9( 1ن ـ )   1( 1ـ ) 
 جواب السيـ .

 . ن طابع مقاـ عجـ عمي درجة السنبمة ، مع لمس لدرجة جواب الحسيني12( 2ن ـ ) 1( 2ـ ) 
وذلػػؾ بالتحويػػؿ إلػػي درجػػة جػػواب الصػػبا بػػداًل مػػف  السػػنبمةن عقػػد نػػوأثر عمػػي  9( 3ن ـ )  1( 3ـ ) 

 مف درجة وركوز تاـ عمي درجة السنبمة . السيـ ، ودرجة جواب الحسيني بدالدرجة 
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ن مقاـ نياوند حساس وركوز تاـ عمي درجة الراست وذلؾ بالتحويػؿ إلػي درجػة 9( 6ن ـ )  1( 4ـ ) 
 ور بداًل مف درجة العجـ .الماى

 المسار المحني لمخانة انولي : -
يبدأ السماعي بجواب الجواب لمقاـ نياوند الحساس عمي شكؿ مسافات الثالثة واألربيا وصػواًل      

إلػػي درجػػة جػػواب السػػيـ ثػػـ يميػػو سػػمـ صػػاعد يبػػدأ مػػف درجػػة الكػػرداف وصػػواًل إلػػي درجػػة السػػيـ ، ثػػـ 
درجة السنبمة في تتابع لحني ىابط ، ثـ عقد نػوأثر عمػي درجػة السػنبمة ىبوط لطابع مقاـ عجـ عمي 

يبدأ مف درجة الماىوراف ، ثـ تتابع لحنػي ىػابط مػع التحويػؿ لدرجػة المػاىور ، ثػـ اسػتخداـ مسػافات 
األوكتػػاؼ مػػع السػػاللـ اليابطػػة ، ثػػـ ختػػاـ الخانػػة بسػػمـ سػػريع ىػػابط يبػػدأ مػػف درجػػة جػػواب الحصػػار 

 ي إيقاع السدسية وركوز تاـ عمي درجة الراست .حتي درجة الراست عم
 : وبو 9( 12) : م 1( 7) م  التسميم : -

 ن طابع مقاـ نياوند حساس عمي درجة الراست وركوز عمي غماز المقاـ . 9( 8ن ـ ) 1( 7ـ ) 
 ن طابع جنس كرد عمي درجة النواه مع لمس درجة جواب زيركواله .9( 12ن ـ ) 1( 9ـ ) 
 ن مقاـ نياوند مرصع وركوز عمي درجة الراست .1( 12) ن ـ 1( 11ـ ) 
ن طػػابع مقػػاـ نػػوأثر عمػػي درجػػة الراسػػت وركػػوز تػػاـ عمػػي درجػػة الراسػػت مػػع 9( 12ن ـ ) 1( 12ـ ) 

 التحويؿ إلي درجة الحجاز بداًل مف درجة الجياركاه . 
 المسار المحني لمتسميم : -

مة إلي درجة النػوا ثػـ مسػافات ثالثػة صػغيرة  بػدءًا يبدأ التسميـ بسمـ ىابط مف درجة جواب السنب     
مف درجة جواب حصار حتي درجة قرار حصار ، ثـ تتابع لحني ىابط يبدأ مف درجة المحير حتػي 
درجة الكرد وركوز عمػي درجػة النػواه ، ثػـ تتػابع لحنػي ىػابط يبػدأ بدرجػة جػواب زيركػواله حتػي درجػة 

ـ صػػعود وىبػػوط سػػممي لمقػػاـ نياونػػد المرصػػع ثػػـ مسػػافة الجياركػػاه وركػػوز تػػاـ عمػػي درجػػة النػػواه ، ثػػ
سادسػػة صػػغيرة مػػف درجػػة الراسػػت إلػػي درجػػة الحصػػار وتأكيػػد المحػػف فػػي مقػػاـ النػػوأثر بالتحويػػؿ إلػػي 

 درجة الحجاز .
 وبيا : 9( 91: م ) 1( 13الخانة الثانية : م )  -

اـ عمػػػي درجػػػة جػػػواب ن مقػػػاـ شػػػيناز عمػػػي درجػػػة جػػػواب البوسػػػميؾ وركػػػوز تػػػ9( 14ن ـ ) 1( 13ـ ) 
 البوسميؾ .

 لبوسميؾ وركوز عمي درجة الماىور ن طابع مقاـ شيناز عمي درجة جواب ا9( 16ن ـ ) 1( 15ـ ) 
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ن طػػػػابع جػػػػنس عجػػػػـ عمػػػػي درجػػػػة المػػػػاىوراف وذلػػػػؾ بالتحويػػػػؿ إلػػػػي درجػػػػة 12( 17ن ـ ) 1( 17ـ ) 
 البوسميؾ ودرجة الماىور وركوز تاـ عمي درجة الماىوراف . 

ن مقاـ حجاز عمي درجة النواه وبذلؾ بالتحويؿ إلػي درجػة المػاىور بػداًل مػف 9( 22ـ )  ن1( 18ـ ) 
 العجـ وركوز تاـ عمي درجة النواه .

 المسار المحني لمخانة الثانية : -
تبػػدأ الخانػػة الثانيػػة بيبػػوط ثػػـ صػػعود مقػػاـ شػػيناز عمػػي درجػػة البوسػػميؾ بػػدءًا مػػف درجػػة جػػواب      

ثة كبيرة ثـ رابعة تامة مف درجة جواب البوسميؾ ، ثػـ نغمػات سػممية وركػوز البوسميؾ ، ثـ مسافة ثال
عمي درجة الماىور ، ثـ سمـ صاعد وتأكيد طابع جنس عجـ عمي درجة الماىوراف ، ثـ تتابع لحني 
ىػػابط يبػػدأ مػػف درجػػة السػػنبمة وحتػػي درجػػة الجياركػػاه ، ثػػـ صػػعود وىبػػوط سػػممي لمقػػاـ حجػػاز عمػػي 

 درجة النواه .
 وبيا : 12( 32) : م 1( 21) نة الثالثة : م الخا -

ن مقاـ شيناز عمي درجة النواه وركػوز تػاـ عمػي جػػػػػواب المقػػػاـ درجػة السػيـ 9( 22ن ـ ) 1( 21ـ ) 
ن مقاـ نوأثر عمي درجة الكرداف وذلؾ بالتحويؿ إلػي درجػة جػواب الحجػاز 12( 23ن ـ ) 1( 23.ـ ) 

 ور بداًل مف العجـ ، وركوز تاـ عمي درجة الكرداف . بداًل مف الماىوراف ودرجة جواب الماى
ن طػػػابع مقػػػاـ بيػػػاتي عمػػػي درجػػػة المحيػػػر وذلػػػؾ بالتحويػػػؿ إلػػػي درجػػػة جػػػواب 9( 24ن ـ ) 1( 24ـ ) 

 السيكاه وجواب الحسيني . 
ن طابع مقاـ كرد عمي درجػة النػواه وركػوز عمػي غمػػػػاز المقػاـ درجػة المحيػر 9( 26ن ـ ) 1( 25ـ ) 
ن طػػابع مقػػاـ حجػػاز عمػػي درجػػة العجػػـ وذلػػؾ بالتحويػػؿ إلػػي درجػػة كوشػػت 12( 27ن ـ ) 1( 27.ـ ) 

 بداًل مف درجة الراست ، ودرجة جواب صبا بداًل مف درجة السيػـ ، وركػػػوز تاـ عمي درجػػػػة العجـ .
 العجػػـ مػػػػع أداء درجػػة الحصػار ن طابع مقاـ الشوؽ أفػزا وركػوز عمػي درجػة 9( 28ن ـ ) 1( 28ـ ) 
ن جػػنس عجػػـ عمػػي درجػػة النػػواه وذلػػؾ بالتحويػػؿ إلػػي درجػػة الحسػػيني ودرجػػة 6( 29ن ـ ) 1( 29ـ ) 

 الماىور . 
ن مقػػاـ نػػوأثر عمػػي درجػػة الراسػػت وركػػوز تػػاـ عمػػي درجػػة الراسػػت مػػع لمػػس 12( 32ن ـ ) 6( 29ـ ) 

 درجتي العجـ و البوسميؾ .
 المسار المحني لمخانة الثالثة : -

الثة بمسافة الثانيػة الصػغيرة مػف درجػة السػيـ ثػـ سػمـ سػريع ىػابط يبػدأ مػف درجػة تبدأ الخانة الث     
الماىوراف حتي درجة الحصار وسمـ سريع صاعد يبدأ مف درجة النواه حتي درجة السنبمة ، ثـ تتابع 
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لحنػػي سػػممي صػػاعد وركػػوز تػػاـ عمػػي درجػػة السػػيـ لتأكيػػد مقػػاـ شػػيناز عمػػي درجػػة النػػواه ، ثػػـ تتػػابع 
فػي مقػاـ نػوأثر يبػدأ مػف الغمػاز درجػة السػيـ ، ثػـ درجػة المحيػر وجػواب السػيكاه وطػابع لحني ىابط 

مقاـ البياتي وقفزة خامسة تامػة صػاعدة مػف درجػة المحيػر إلػي درجػة جػواب الحسػيني ثػـ سػمـ ىػابط 
وركوز عمي درجة المحير ، ثـ مسافة خامسة تامة صاعدة مػف درجػة الكػرداف إلػي درجػة السػيـ فػي 

كرد عمي درجة النواه ثـ تتػابع لحنػي ىػابط وركػوز عمػي غمػاز المقػاـ درجػة المحيػر ، ثػـ طابع مقاـ 
سمـ صاعد وىابط في طابع مقاـ حجاز عمػي درجػة العجػـ ، ثػـ ىبػوط مػف درجػة جػواب الصػبا إلػي 
ركػوز مقػاـ شػػوؽ أفػزا ، ثػػـ مسػافة ثالثػػة صػغيرة مػف درجػػة الحسػيني وركػػوز عمػي النػػواه لتأكيػد جػػنس 

 سمـ صاعد وىابط في مقاـ نوأثر عمي درجة الراست .العجـ ، ثـ 
 وبيا :6( 86: م ) 1( 31م )  الخانة الرابعة : -

 ن مقاـ نكريز عمي درجة الراست وركوز تاـ عمي درجة الراست .  1( 35ن ـ )  1( 31ـ ) 
 ن عقد نوأثر عمي درجة الراست وركوز تاـ عمي درجة الراست .  6( 38ن ـ )  1( 35ـ ) 
 ن طابع مقاـ نكريز عمي درجة الراست وركوز تاـ عمي درجة الراست .  6( 46ن ـ )  1( 39ـ ) 
 ن طابع مقاـ نكريز عمي درجة الكرداف وركوز تاـ عمي درجة الكرداف .  6( 54ن ـ )  1( 47ـ ) 
 ن طابع جنس عجـ عمي درجة الماىوراف . 7( 55ن ـ )  1( 55ـ ) 
 نس عجـ عمي درجة السنبمة .ن طابع ج 7( 55ن ـ )  1( 55ـ ) 
 ن طابع جنس عجـ عمي درجة الماىوراف . 7( 59ن ـ )  1( 58ـ ) 
 ن عقد نوأثر عمي درجة الماىوراف . 5( 62ن ـ )  1( 62ـ ) 
ن طػػػابع مقػػػاـ شػػػيناز عمػػػي درجػػػة النػػػواه وركػػػوز عمػػػي غمػػػاز المقػػػاـ درجػػػة  7( 66ن ـ )  1( 63ـ ) 

 المحير .
 وركوز تاـ عمي درجة الكرداف .  قاـ نكريز عمي درجة الكردافن م 6( 71ن ـ )  1( 67ـ ) 
 ن طبع سيكاه عمي درجة السيكاه مع تأكيد الطبع بدرجة نـ كرد . 7( 73ن ـ )  1( 72ـ ) 
 ن مقاـ نكريز عمي درجة الراست وركوز تاـ عمي درجة الراست . 7( 76ن ـ )  1( 74ـ ) 
 عمي درجة الراست . ن طابع جنس نياوند 7( 77ن ـ )  1( 77ـ ) 
 ن مقاـ نياوند حساس عمي درجة الكرداف .1( 82ن ـ )  1( 78ـ ) 
ن طػػابع جػػػنس نياونػػػد عمػػػي درجػػػة جػػواب الكػػػرداف ، وركػػػوز عمػػػي الدرجػػػة  6( 82ن ـ )  1( 82ـ ) 

 الخامسة جواب السيـ .
 ن طابع مقاـ نياوند عمي درجة الكرداف .  7( 81ن ـ )  1( 81ـ ) 
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 ن طابع جنس نياوند عمي درجة الراست .   7( 82 ن ـ ) 1( 82ـ ) 
 ن طابع مقاـ نياوند عمي درجة الكرداف . 6( 84ن ـ )  1( 83ـ ) 
 ن طابع مقاـ نياوند عمي درجة الراست .   6( 86ن ـ )  1( 85ـ ) 
 المسار المحني لمخانة الرابعة : -

مسافة رابعة تامة مف درجة اليكاه إلي  تبدأ الخانة الرابعة بأساس المقاـ وتأكيد جنس األصؿ ثـ     
درجة الراست ثـ خامسة تامة مف الراست إلي النواه ، ثػـ ىبػوط مقػاـ النكريػز ، ثػـ جممتػيف فػي مقػاـ 
النكريز األولي سؤاؿ ترتكز عمي غماز المقاـ والثانية جواب وركػوز تػاـ عمػي أسػاس مقػاـ النكريػز ، 

، ثػػـ التحويػػؿ إلػػي أجنػػاس مختمفػػة مػػف خػػالؿ جػػنس  ثػػـ إعػػادة الجممتػػيف فػػي الجػػواب أوكتػػاؼ أعمػػي
األصػػػؿ عجػػػـ الراسػػػت ونياونػػػد النػػػواه واسػػػتخداـ مسػػػافات الرابعػػػة التامػػػة اليابطػػػة والثالثػػػة الصػػػغيرة 
الصػػاعدة ، ثػػـ اسػػتخداـ مسػػافة الخامسػػة التامػػة اليابطػػة ومسػػافة األوكتػػاؼ ورابعػػة ، ثػػـ سػػمـ صػػاعد 

جـ ، ثـ ىبوط سممي مف درجة السنبمة ، ثـ ىبوط مقاـ بدءًا مف درجة المحير حتي درجة جواب الع
النكريػػػز عمػػػي درجػػػة الكػػػرداف ، ثػػػـ اسػػػتخداـ مسػػػافة الثالثػػػة المتوسػػػطة مػػػف خػػػالؿ استخػػػػػداـ درجػػػػػػة 

،  43،  39السيكػػػػػاه وتأكيػػػػػػد طبػػػػػػع السيكػػػػػػػاه ، استخػػػػداـ حميػػػػػػة التريػػػػػؿ فػػي أكثػػػػػر مػػف مػػازورة ن ـ ) 
وط لطابع مقاـ النكريز ، ثـ سمـ صاعد في الجوابات بدءًا مف درجة الكرداف حتي درجػة ( ، ىب 74

( فػي الجػواب ثػـ القػرار ثػـ الوسػطي ، ختػاـ الخانػة الرابعػة والسػماعي  81جواب السيـ ، تكرار ـ ) 
 بقفزات ثالثة واألربيا ىارمونيًا .  

 المقامات وانجناس المستخدمة في العمل الفني :
 " جميؿ بشير " العديد مف المقامات واألجناس ناستخدـ 

بدأ الخانة األولي في طابع مقاـ نياوند كػردي ثػـ طػابع مقػاـ عجػـ عمػي درجػة السػنبمة ثػـ عقػد      
نػػوأثر عمػػي درجػػة السػػنبمة ثػػـ مقػػاـ نياونػػد حسػػاس ، جػػاء التسػػميـ فػػي طػػابع مقػػاـ نياونػػد حسػػاس ثػػـ 

 ياوند مرصع ثـ طابع مقاـ نوأثر .طابع جنس كرد عمي درجة النواه ثـ مقاـ ن
جػػاءت الخانػػة الثانيػػة فػػي مقػػاـ شػػيناز عمػػي درجػػة جػػواب البوسػػميؾ ثػػـ طػػابع جػػنس عجػػـ عمػػي      

 درجة الماىوراف ثـ مقاـ حجاز عمي درجة النواه .
جػػاءت الخانػػة الثالثػػة فػػي مقػػاـ شػػيناز عمػػي درجػػة النػػواه ثػػـ مقػػاـ نػػوأثر عمػػي درجػػة الكػػرداف ثػػـ      

اـ البياتي عمي درجة المحير ثـ طابع مقاـ كرد عمي درجة النواه ثـ طابع مقاـ حجػاز عمػي طابع مق
 درجة العجـ ثـ طابع مقاـ شوؽ أفزا ثـ جنس عجـ عمي درجة النواه ثـ مقاـ نوأثر .
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جػػاءت الخانػػة الرابعػػة فػػي مقػػاـ نكريػػز عمػػي درجػػة الراسػػت ثػػـ عقػػد نػػوأثر ثػػـ طػػابع مقػػاـ نكريػػز      
راسػػػت ثػػػـ طػػػابع مقػػػاـ نكريػػػز عمػػػي درجػػػة الكػػػرداف ثػػػـ طػػػابع جػػػنس عجػػػـ عمػػػي درجػػػة عمػػػي درجػػػة ال

الماىوراف ثـ طابع جنس عجـ عمي السنبمة ثـ طابع جنس عجـ عمي درجة الماىوراف ثـ عقد نوأثر 
عمي درجة الماىوراف ثـ طػابع مقػاـ شػيناز عمػي درجػة النػواه ثػـ مقػاـ نكريػز عمػي درجػة الكػرداف ثػـ 

جة السيكاه ثـ مقاـ نكريز ثـ طابع جنس نياوند ثـ مقػاـ نياونػد حسػاس ثػـ طبػع طبع سيكاه عمي در 
جنس نياوند عمي درجة الكرداف ثـ طابع مقاـ نياوند عمي درجة الكػرداف ثػـ طػابع جػنس نياونػد ثػـ 

 طابع مقاـ نياوند عمي درجة الكرداف ثـ طابع مقاـ نياوند عمي درجة الراست . 
 ة في العمل الفني :الموازين والضروب المستخدم

اسػػتخدـ " جميػػؿ بشػػير " ضػػرب " سػػماعي ثقيػػؿ " فػػي الخانػػة األولػػي والتسػػميـ والخانػػة الثانيػػة      
 والخانة الثالثة ، واستخدـ ضرب " دور ىندي " في الخانة الرابعة .

             إيقاع سماعي ثقيؿ                                                    -

                                          
 إيقاع دور ىندي -

                                                                                    
 

 قطوعة " أندلس "م
 جميؿ بشير
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 "دونة : مقطوعة أندلس " جميل بشيرتحميل م"

 فية :البطاقة التعري
 مقطوعة أندلس " جميؿ بشير " اسـ العمؿ
 آلي نوع التأليؼ

 مقطوعة حرة القالب
 جميؿ بشير المؤلؼ 
 كار كرد عمي درجة الراست زحجا المقاـ
    3     الميزاف

        8    
 سربند المستخدمة الضروب

 77 عدد الموازير
رار الراسػػػت إلػػػي درجػػػة جػػػواب ديػػوانيف وسادسػػػة صػػػغيرة ) مػػػف درجػػػة قػػػ المساحة الصوتية

 الحصار (
المنػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ الصػػػػػػػػػػػػػػػػوتية 

 المستخدمة آللة العود
 الجوابات  –الوسطي  –قرارات القرارات 
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 : التحميل المقامي
ن طػػابع مقػػػاـ حجػػػا كػػػار كػػػرد عمػػي درجػػػة الراسػػػت ، أربيجػػػات عمػػػي الػػػدرجات  1( 9ن ـ )  1( 1ـ ) 

مع لمس درجة البوسميؾ ثـ الثانيػة ثػـ األولػي ثػـ الثانيػة التالية لممقاـ ن األولي ثـ الثانية ثـ السادسة 
 ثـ السادسة ثـ الثانية . 

 ن طابع مقاـ حجا كار كرد وركوز تاـ عمي درجة الراست . 3( 16ن ـ )  2( 9ـ ) 
ن مقاـ حجا كار عمػي درجػة الراسػت ، وذلػؾ بالتحويػؿ إلػي درجػة المػاىور  3( 24ن ـ )  1( 17ـ ) 

 ة البوسميؾ بداًل مف الكرد ، وتكرار لمجممة مف الجواب إلي القرار .بداًل مف العجـ ودرج
ن عقد نوأثر عمي درجة الجياركاه وذلؾ بالتحويؿ إلػي درجػة المػاىور بػداًل  1( 28ن ـ )  1( 25ـ ) 

 مف العجـ وركوز عمي درجة الجياركاه .
 .ن طابع مقاـ تبريز وركوز تاـ عمي درجة الراست 3( 37ن ـ )  1( 29ـ ) 
ن طػػابع مقػػاـ تبريػػز وركػػوز تػػاـ عمػػي درجػػة الراسػػت مػػع تأكيػػد المقػػاـ فػػي  3( 49ن ـ )  1( 38ـ ) 

 المازورة األخيرة فقط بالتحويؿ إلي درجة البوسميؾ .
 ن طابع مقاـ حجاز كار كرد عمي درجة الراست . 1( 57ن ـ )  1( 52ـ )  

 ست .ن طابع مقاـ تبريز عمي درجة الرا 3( 62ن ـ )  2( 57ـ ) 
 ن طابع مقاـ تبريز عمي درجة الراست . 3( 74ن ـ )  1( 63ـ ) 
 ن طابع مقاـ حجاز كار كرد عمي درجة الراست . 1( 77ن ـ )  1( 74ـ ) 
 المسار المحني : -

تبدأ المقطوعة بالدرجة األولي لألربيا ثـ األربيا ىارمونيًا وذلؾ عمي الدرجات التالية ن األولي      
السادسة ثـ الثانية ثـ األولي ثـ الثانية ثـ السادسة ثـ الثانيػة ، ثػـ تثبيػت درجػة الكػرداف  ثـ الثانية ثـ

مػع أداء درجػػات سػممية وقفػػزات ، ثػػـ أداء مسػافة أوكتػػافيف ىارمونيػًا بػػدءًا مػػف قػرار الحصػػار وجػػواب 
ت الحصػػػػار ، ثػػػػـ أداء الثمثيػػػػة مػػػػع درجػػػػات سػػػػممية مػػػػع تثبيػػػػت درجػػػػة الكػػػػرداف ، ثػػػػـ أداء األربيجػػػػا

اليارمونية التي بدأت بيا المقطوعة عمي الػدرجات التاليػة ن األولػي ثػـ الثانيػة ثػـ السادسػة ثػـ الثانيػة 
، ثـ تثبيت درجة الكرداف مع أداء درجات سػممية وقفػزات ، ـ الثانية ثـ السادسة ثـ الثانيةثـ األولي ث

مي حتي درجة زيركواله ثـ ثـ مسافة ثالثة صغيرة مف درجة الماىوراف إلي جواب الحصار وىبوط سم
 .ختاـ المقطوعة بأربيا الدرجة األولي ىارمونيًا وركوز تاـ عمي مقاـ حجاز كار
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 :نجناس المستخدمة في العمل الفنيالمقامات وا
اسػػػتخدـ " جميػػػؿ بشػػػير " العديػػػد مػػػف المقامػػػات واألجنػػػاس حيػػػث بػػػدأت المقطوعػػػة بطػػػابع مقػػػاـ      

ثػـ مقػاـ حجػاز كػار عمػي درجػة الراسػت ، ثػـ عقػد نػوأثر عمػي حجاز كار كرد عمي درجػة الراسػت ، 
درجة الجياركاه ، ثـ طابع مقاـ تبريز عمي درجة راست ، ثـ طابع مقاـ حجاز كار كرد عمي درجػة 

 ـ حجاز كار كرد عمي درجة الراست الراست ، ثـ طابع مقاـ تبريز عمي درجة راست ، ثـ طابع مقا
 العمل الفني :الموازين والضروب المستخدمة في 

 استخدـ " جميؿ بشير " الميزاف الثالثي ضرب " سربند " في جميع موازير المقطوعة .     
 إيقاع سربند -

 
                                                                     -نتائج البحث:

 قامت نتائا البحث بالرد عمي أسئمة البحث ن
 " ؟مف ىو " جميؿ بشير  -1
 تـ التعرؼ عميو فى اإلطار التطبيقي لمبحث -
 ؟ما المؤلفات الموسيقية لوووووو " جميل بشير "  -9
) حسيني ، نياوند ، حجاز ديواف ، راست ، صبا ، ن لو العديد مف المؤلفات اآللية مثؿ ن سماعي  
فػي الغػروب ، ) ن ، بشػرؼ سػيكاه ، كونشػيرتو العػود ، مقطوعػة اه ، جياركاه ( ، لونجػا ) فػراؽ (يك

، تأمػػػؿ ، انػػػا ، حيػػػرة ، سػػػامبا حػػػائر، قطػػػرات رقصػػػتي ، المفضػػػمة ، شػػػروؽ ، قيثػػػارتي ، رقصػػػة جم
مالعب النغـ ، أندلس ، ىمسات ، ذات الخمخاؿ ، فػردوس ، عينػاؾ ، مػرح الشػباب ، بدايػة حػب ، 

 . موسيقي شاردة ، أياـ زماف ، صدفة ، كابريس العود (
 ؟ي صياغة مؤلفاتو من خالل التحميل لبعضياأسموب "جميل بشير" فما  -3
 .ء باألسمػػػػػوب الغربػػػػي األدا -
 .اإلبتعاد عف األداء باألسموب التركي والتطريب -
 . والتآلفات واالداء في منطقة الجوابات -
 استخػػػػػػداـ تآلفػػػػات ميموديػػػػػػة. -
 ( . Tremelloأداء الحميػػػػات مثػػػػػؿ حميػػػػة التريػػػػؿ )  -
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 األداء باستخداـ التثبيت . -
 أداء األربيجات اليارمونية ومسافة األوكتاؼ واألوكتافيف . -
   ؟مااإلستفاده من أسموب " جميل بشير " فى مادة التأليف الموسيقي -3
مػػف العػػرض السػػابؽ ليػػذه الدراسػػة ومػػف خػػالؿ الشػػؽ التحميمػػي لػػبعض النمػػاذج المخنػػارة اسػػتخمص -

بحيػػث ى مػػادة التػػأليؼ الموسػػيقى وب صػػياغة جميػػؿ بشػػير لمؤلفاتػػو لالسػػتفاده منيػػا فػػالباحػػث أسػػم
إدراج ىػػذه المؤلفػػات فػػى المنػػاىا الدراسػػية لطػػالب الدراسػػات العميػػا وصػػياغة بعػػض المؤلفػػات عمػػى 

 .نفس نيا الممحف جميؿ بشير
 :_"" سماعي نياوندمثال   في تأليف قالب السماعيأسموب " جميل بشير " أوال:_

خانة أولي ، تسميـ ، خانة ثانية ،  ) فى شكمو الغير تقميد قالب السماعي صاغ " جميؿ بشير "  -
تقميػدي وفػي إيقػاع ، وصاغ التكويف اإليقاعي لممازورة أيضّا عمي الشكؿ النة رابعة (خانة ثالثة ، خا
 ف سربند .، إال أنو في الخانة الرابعة غير الميزاف إلي دور ىندي بداًل مالسماعي الثقيؿ

أسػػػموب التػػػأليؼ جػػػاء بعيػػػدًا عػػػف التطريػػػب واألسػػػموب التركػػػي فػػػي تػػػأليؼ السػػػماعي حيػػػث التػػػأثر  -
 )باألسمػػػػػوب الغربػػػػي مثػػػػػػؿ استخػػػػػػداـ تآلفػػػػات رباعيػػػػػػة ميموديػػػػػػة تتكػػػػوف مػف خمس ثالثات صغيرة )

Diminoched 7   ( كػػذلؾ استخ 7كمػػػا فػػػػي ـ ، ) ػػػػػداـ الحميػػػػػػات فػػي عػػدة مػػوازير مثػػػػػػػؿ حميػػػػػػة
 ( . 74،  43،  39،  22( كما في ـ ) Tremelloالتريػػػػؿ ) 

يقاع السدسية واستخداـ األربطة الزمنية والمحنية . -  استخداـ التقسيمات الداخمية بكثرة وا 
 ( . 73،  72،  24)  ندرة استخداـ أرباع األتواف حيث اقتصرت عمي ثالث موازير فقط ن ـ -
 . 46ن ـ  39التأليؼ تعبيري ويتضح ذلؾ في كثير مف الجمؿ مثؿ السؤاؿ والجواب مف ـ  -
 المساحة الصوتية لمعمؿ واسعة جدا بمغت ثالثة أوكتاؼ مف درجة اليكاه إلػي درجػة جػواب السػيـ   -
 " أندلس " ميل بشير " في تأليف المقطوعة الحرةأسموب " ج -
ؿ بشػير " المقطوعػة الحػرة فػي مقػاـ حجػاز كػار كػرد عمػي درجػة الراسػت وفػي ميػزاف صػاغ " جميػ -

 ثالثي سريع ) إيقاع سربند ( .
 ، والرباط المحني.استخدـ التثبيت -
التػػػأثر باألسمػػػػػػػػوب الغربػػػػػػػي فػػػي التػػػأليؼ مثػػػؿ اسػػػتخداـ األربيجػػػات اليارمونيػػػة ومسػػػافة األوكتػػػاؼ  -

 واألوكتافيف بكثرة .
 التقسيمات الداخمية في معظـ اإليقاعات لكي تناسب إيقاع السربند . استخدـ -
 عدـ استخداـ أرباع األتواف والتأثر باستخداـ المسافات الغربية . -
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المساحة الصوتية لمعمػؿ واسػعة بمغػت ديػوانيف وسادسػة صػغيرة ويالحػظ اسػتخداـ أقصػي القػرارت  -
 إلي درجة قرار الراست . 

 ية وليست ميمودية في أربيا الدرجة األولي لممقاـ .  جاءت القفمة ىارمون -
بتػأليؼ قوالػب  االستفادة مف بعض ىذه المؤلفػات فػى مػادة التػاليؼ الموسػيقى يمكفومف كؿ ماسبؽ 

 آلية تحتوي عمي تمؾ الميارات السابقة.
 

 لممدرسة العراقية عمى نيج مؤلفات جميل بشير (قطوعة)م مؤلف فانتازيا
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 انتازياتحميل الف
 البطاقة التعريفية :

 "جميؿ بشير"  عمى نيا  فانتاز  اسـ العمؿ
 آلي نوع التأليؼ

 فانتاز  القالب
 الباحثة المؤلؼ 
 نياوند الحساس المقاـ
    2    3 الميزاف

     4    4    
 فوكس الضروب المستخدمة

 الوسطى والجوابات  الصوتية المنطقة
 

 -:لمفانتازىاتحميل مختصر 
( مقػاـ نياونػد الحسػاس ثػـ لمػس نغمػة جػواب الحجػاز ثػـ التحويػؿ إلػى 2) وـ (1ـ) المقطع األوؿ -

 جنس بياتى النوا.
في مقاـ نياوند حسػاس ثػـ  هكاالجيار بدأ مف درجة السيـ تتابع لحنى ىابط حتى درجة  التسميـن_ -

 اختتـ التسميـ بجنس حجاز النوا.
 ز عمى درجة الكرداف.مقاـ راست وركو  المقطع الثانىن_ -
 مقاـ تبريز )عجـ عمى درجة الراست( -نالمقطع الثالث -
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استخػػػػػػػداـ  مقطع ثالػث،، ثاني مقطع، ، تسميـأوؿ مقطع)  نيا تكونت مفأ  ونالحظ فى ىذه المؤلفة
العمػؿ فػى مسػاحة ، ػػػػؿاستخػػػداـ الحميػػػػات في عدة موازير مثػػػػػؿ حميػػػػة التري ،تآلفػػػػات ثالثية ميموديػػػػػػة

 األداء باألسمػػػػػػػوب الغربػػػػػػػي، ،داء فػػي منطقػػة الجوابػػاتواأل ،الربػػاط المحنػػػى واسػػعة اسػػتخداـصػػوتية 
جميػؿ بشػير  نجػده مقاربػا لػنيا ىػذه المؤلفػة فػى صػياغة  ؽمػا سػبوكػؿ عدـ استخداـ أربػاع األتػواف 

 فى التأليؼ الموسيقى لممدرسة العراقية.
 

 : توصيات البحث 
واسػػػتنتاج التعػػػرؼ عمػػػي المؤلفػػػات اآلليػػػة لممػػػدارس العراقيػػػة المختمفػػػة والقيػػػاـ بدراسػػػة تحميميػػػة ليػػػا  -

 واالستفادة منيا في مادة التأليؼ الموسيقى.أساليب التأليؼ واألداء 
األدائيػػػػة فػػػػي  واإلسػػػػتفادة مػػػػف الميػػػػاراتعمػػػػي نطػػػػاؽ أوسػػػػع دراسػػػػة أسػػػػموب أداء " جميػػػػؿ بشػػػػير "  -

 مؤلفاتو.
 الكميػات فػي الدراسػة مع تتناسب التي بشير جميؿ مؤلفات مف بعض بإضافة الباحثة وصيت كما-

 المتخصصة الموسيقية والمعاىد
 يقترح الباحث قياـ الخبراء المصرييف بتأليؼ قوالب آلية تحتوي عمي تمؾ الميارات العراقية . -
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 مراجع البحث
 أواًل : الكتب والمراجع العممية : 

، ـ 1977القاىرة،  نجمو،، مكتبة األ"عمم النفس التربوى" :آماؿ صادؽ فؤاد أبو حطب -2
 .32ص
، الجػػػػػػػزء الثػػػػػػػاني،  دائػػػػػػػرة الفنػػػػػػػوف الموسػػػػػػػيقية، العوووووووود وطريقوووووووة تدريسوووووووو   ،جميػػػػػػػؿ بشػػػػػػػير -1

 .32،صـ1989،بغداد
تػػػػػػب ، بغػػػػػػداد ، دار الك الشووووووريف محيووووووى الوووووودين حيوووووودر وتالم تووووووو حبيػػػػػػب ظػػػػػػاىر العبػػػػػػاس، -0

 . 44ص ـ،1994ائؽ،والوث
اآلالت( ، مؤسسة  –إيقاع  –السمـ الموسيقي  )تاريخ الموسيقي العربية  ،صبحي أنور رشيد -3

 .31، ص2222، ألمانيا االتحادية بافاريا لمنشر واإلعالـ ،
 .24، ص1992،القاىرة ، بة مدبولى، مكت الموسوعة الموسيقية المختصرة عبد المنعـ خميؿ -4
 بػدوف دار نشػر، ، طبعػة تجريبيػة مناىج البحث في التربية وعموم الونفس ،عمى ماىر خطػاب -5

 .16ص ،ـ2222، القاىرة
الييئة المصػرية العامػة لمكتػاب، المجمػة اإلصػدار التأليف الموسيقى في مصر، ،عزة عوض بدر-6

 .51ص ،2213الثانى،
شػػػػػػػػػػؽ، ، دم 18، العػػػػػػػػػػدد إصوووووووووودار وزارة الثقافووووووووووة بسوووووووووووريا ،مجمػػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػػاة الموسػػػػػػػػػػيقية - 7

 .79،81صـ.1998
، كمية التربية الموسيقية، جامعة حمواف، "قواعد التأليؼ الموسيقى العربى" نناىد أحمد حافظ  -8

 .ـ1986القاىرة،
.  القاىرة , مصر لمخدمات العممية,"المقدمة في ت وق وتحميل الموسيقى العربية"نبيؿ شورةن  -9

 .75ص، ـ1995
، مصر لمخدمات التعميمية، ت العزفيو  عمى آلة القانونالميارانبيؿ عبد الياد  شوره،  -12

 .12-11ص ،2225
 ،2215دار الكتػػػب،  – 23924 رقػػػـ اإليػػػداع، ن الياقوتػػػة الثالثػػػةالعشػػػىمحمػػػد  –نبيػػػؿ شػػػورة  -11
    . 1ص
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 ًا : انبحاث العممية المنشورة :ثاني
مػف خػالؿ كػابريس جميػؿ  تدريبات مبتكرة لرفع مسػتوي األداء لعػازؼ العػود ،أحمد عباس حيدر -1

، ة، جامعػػة حمػػواف، كميػػة التربيػػة الموسػػيقي، المجمػػد العاشػػرمجمووة عموووم وفنووون الموسوويقي بشػػير ، 
  ـ.2224، القاىرة

يؿ صػػػعوبات تػػػدريبات مسػػػتوحاة مػػػف بعػػػض مقطوعػػػات نصػػػير شػػػمة لتػػػذل .  أمػػػؿ إبػػػراىيـ أحمػػػد -2
كميػػػة التربيػػػة لثػػػاني والعشػػػروف ، االمجمػػػد  ، مجمػػػة عمػػػـو وفنػػػوف الموسػػػيقى، العػػػزؼ عمػػػي آلػػػة العػػػود

 ـ.2211 القاىرة،الموسيقية، جامعة حمواف ، 
 :ثالثًا: الرسائل العممية

شيريف عبد المطيؼ، دراسة تحميمية لبعض مؤلفات عبد المنعـ عرفة، بحث منشور، المؤتمر  - 1
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 ممخص البحث
" دراسة تحميمية لبعض المؤلفات اآللية لو " جميل بشير " واالستفادة منيا فى مادة 

 ليف الموسيقى"أالت
 فػي لفاتػومؤ  حيػث تععػزؼ مصػر، فػي الخاصػة المكانػة ذوي الموسػيقيف المؤلفيف مف بشير جميؿ يعد

نياونػد، ىمسػات، قيثػارتى  وسػماعي عمالػو، أنػدلس،أ شػيرأ المتخصصػة ومػف والكميػات المعاىػد
، األنترنػت طريػؽ عػف وكػذلؾ وتركيػة عربية مراجع خالؿ مف لواأعم دراسةدفع الباحثة لوغيرىا مما 

واالسػتفادة   الموسػيقي التأليؼ في اسموبو عمي لمتعرؼ المختمفة مؤلفاتوعمؿ دراسة تحميمية لبعض و 
 منيا.
التعػرؼ  وحيث ىدؼ ىػذا البحػث إلػي التعػرؼ عمػي المؤلفػات الموسػيقية لػػ " جميػؿ بشػير "  -     

 منيا فى مادة التاليؼ الموسيقى.اإلستفادة ف خالؿ تحميؿ بعض مؤلفاتو اآللية و عمي أسموبو م
 جاءت أسئمة البحث كما يمي : -
 الموسيقى ؟ما ىو أسموب "جميؿ بشير" فى التأليؼ  -1
 كيؼ يمكف اإلستفاده مف أسموب " جميؿ بشير " فى مادة التأليؼ الموسيقي ؟ -2

) سماعي حسيني ، بشرؼ سػيكاه ، كونشػيرتو العػود  ومنيا أعمالو حيث تـ التعرؼ عميو وعمى أىـ
ثر تػػػأوتحميميػػػا واسػػػتخراج أسػػػموبو حيػػػث أنػػػو يغمػػػب عمػػػي " جميػػػؿ بشػػػير " و ، مقطوعػػػة شػػػروؽ ( ، 

استخػػػػػػػػػداـ تآلفػػػػػػػات ميموديػػػػػػػػػة ، أداء الحميػػػػػػػات مثػػػػػػػػؿ حميػػػػػػػة التريػػػػػػػؿ ، الغربػػػي واليػػػارموني باألسػػػموب
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 اختتم البحث بمجموعة من التوصيات تمثمت في : -
دراسػػة و يا ، بعضػػالتعػػرؼ عمػػي المؤلفػػات اآلليػػة لممػػدارس العراقيػػة المختمفػػة والقيػػاـ بدراسػػة تحميميػػة ل

فػػػػى مػػػػادة التػػػػػاليؼ جميػػػػؿ بشػػػػير " واإلسػػػػػتفادة مػػػػف الميػػػػارات األدائيػػػػة فػػػػػي مؤلفاتػػػػو  أسػػػػموب أداء "
المؤلفػػػػات فػػػػي منػػػػاىا اآللػػػػة لمرحمػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا بالمعاىػػػػد والكميػػػػات ىػػػػذه ضػػػػع و ، و الموسػػػػيقى

 المتخصصة .
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Abstract 

 "An analytical study of some of Jamil Bashir's instrumental 

compositions and benefiting from them in music composition course" 

     Jamil Bashir is one of the leading musical composers in Egypt, where 

his compositions are played in specialized institutes and colleges. His most 

famous works include: Andalus, Samami Nahawand, Whispers, My Guitar 

and etc. This prompted the researcher to study his works relying on Arabic 

and Turkish references as well as the Internet, and make an analytical study 

on some of his various compositions to identify his musical style and 

benefit from it. 

     The aim of this research is to identify the musical compositions of 

"Jamil Bashir" and his style by analyzing some of his musical compositions 

and benefiting from them in music composition course. 

The research questions came as follows: 

1. Who is " Jamil Bashir" and what are his musical compositions? 

 2. What is the style of "Jamil Bashir" in formulating his compositions 

through analyzing some of them?  

 3. What is the benefit of Jamil Bashir's style in music composition course? 

 It became clear that the most important works of "Jamil Bashir include 

(Sama’i Hosseini, Bashraf Sikah, Oud Concerto, The Shorouk Collection). 

He was influenced by the Western and Harmonian styles, showing off some 

skills, such as using melodic four-note chords which consist of five small 

triads (Diminished 7), and performing ornaments such as trinket. 

The research ends with a set of recommendations: 

Identifying the musical compositions of the various Iraqi schools and 

conducting an analytical study on them, studying the performance style of 

"Jamil Bashir" and make use of the performance skills of his compositions 

in music composition course, and placing these works in the curricula for 

the postgraduate stage in specialized institutes and colleges. 


