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 المسمم الموصمى ولمؤلف الُدر النقى في الفن الموسيقى دراسة لمحتوى مخطوط 
 *نبيمة صبرى محمد عبد اهلل                                                   1أمل جمال الدين عياد.. أ.د

 2أ.م.د. عبير طو عبد العزيز.

 -:البحثمقدمة 

أى "نيرى دجمة والفرات" ، حيث كان  بموسيقى "بالد ما بين النيرين" الموسيقى العراقية تعرف 
 الموقع الجغرافى الذى إنبثقت منو تمك الحضارات القديمة دور فى حياة سكانيا.

وتعد فترة الحكم اإلسالمى فى العراق تتويجًا لحضارتو ، وخاصة ان مدينة بغداد أصبحت مركزًا 
جميع الثقافات من أعراق وشعوب  لمعمم واإلشعاع لمحضارة العربية والثقافة والفنون، كونيا إستوعبت

، إمتزجت موسيقياىم بموسيقى الشعوب االخرى ، ولكن  وغيرىممختمفة مثل : األتراك واالذربيجان 
نفردت بإظيار طابعيا وشخصيتيا  الموسيقى العراقية تميزت كونيا إختمطت باألصالة والتنوع وا 

لشخصية الموسيقية المتوارثة، وىو من أىم ويعد المقام العراقى أحد معالم ا،  الموسيقية المنفردة 
قوالب الغناء العرقى التقميدى ، وىذا النوع من الغناء لو نظام خاص وصارم فى قواعد األداء 

، ويمكننا االستدالل عمى ذلك من خالل المخطوطات القديمة ، حيث ان ىذه  (4)واصولو". 
اق بصفة عامة وفى ىذه الدراسة سوف المخطوطات زاخرة بالحديث عن الحياة الموسيقية فى العر 

تقوم الباحثة بتناول احد اىم ىذه المخطوطات ، وىو مخطوط "الُدر النقى فى الفن الموسيقى" 
  احمد بن عبد الرحمن الموصمي القادرى الرفاعى  الممقب ب)المسمم الموصمى("" لمؤلفو الشيخ

 وعن م( حيث ُذكر2848 -ه2261)المتوفى عام م( و 2823-ه2235المولد تقريبًا قبل عام )
 .في العديد في المراجع العممية اليامة انو يحتوى عمى جذور واصول دواثر النغمية العراقية

بالرغم من ان مخطوط الدر النقى فى فن الموسيقى  يحتوى عمى الكثير من  -: مشكمة البحث -
 يتم تناوليا من قبل الدارسين الرموز الموسيقية االصولية المتعمقة بالمقام العراقى والتي لم 

 .والباحثين بالدراسة والتحميل وىذا ما دفع الباحثة لدراسة وتحميل ىذا المخطوط
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 -اىداف من البحث : -

 شرح وتعميق" الُدر النقى فى فن الموسيقى"  مع  لمخطوط العممي ضمونمالالتعرف عمى   -2

 عمييا المخطوط  . يحتوىالتى المقامات ودوائر النغم تحميل  ومن الباحثة  

 -اىمية البحث : -

ر النقى فى دإلقاء الضوء عمى المقام العراقى الذى تناولو مخطوط الُ ترجع اىمية ىذا البحث الى 
 فن الموسيقى ، الذى يمثل جانب ىام من التراث العراقى.

 -سئمة البحث :أ -

لمؤلفو"المسمم  الموسيقى"الُدر النقى فى فن " مخطوطالمضمون العممى لمحتوى  وى ما -2
 الموصمى"؟

  -حدود البحث : -

 الثامن عشر الميالدى( –) القرن السابع عشر  اليجرى ثانى عشرالقرن ال:  الحدود الزمنية -2
لممسمم الموصمى المتوفى " الُدر النقى فى الفن الموسيقى" المخطوطالذى كتب فيو ىذا ا

العصر التركى بقسميو )الطور المغولى ، الطور وكانت تمك الفترة فى  م(.2848 -ه2261)
 م(28:9 -ه  2369العثمانى( )

" ىذاالتى وردت فى  المقامات ودوائرىا النغمية العراقيةالوقوف عمى جميع :  الحدود الفنية-3
 .المخطوط"

 : تاريخى وصفى )تحميل محتوى( منيج البحث - -اجراءات البحث : -

وىو المنيج الذى يستخدمو الباحثون الذين يتشوقون لمعرفة االحوال واالحداث  المنيج التاريخى :
التى جرت فى الماضى حيث كانت معرفة الماضى تستثير اإلنسان عمى الدوام ، فرجال القبائل 
الُرحل فى الزمن القديم حفظوا أخبار أجدادىم فى صورة أغانى وقصص زاىية تداولتيا االجيال 

لت بعد ذلك مواكب من الكتاب ورجال الدين والعمماء حيث ذلوا الكثير من الجيد التالية ، ثم توا
ييتم الباحثون بالمنيج التاريخى بصفة خاصة ال  الضخم لتسجيل تواريخ حضاراتيم وثقافاتيم، و

تساع المجاالت التى يستخدم فييا ، فإلى جانب تطبيقو عمى المادة التى يطمق عمييا التاريخ ، 
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احث أن يستخدمو أيضَا فى مجال العموم الطبيعية والقانون والطب والدين والموسيقى يستطيع الب
 (2)وغيرىا لمتحقق من معنى الحقائق القديمة وصدقيا. 

 عبد بن الحمد" الموسيقى الفن فى النقى الُدر" مخطوط ىى المختارة العينة : البحث عينة -
 النسحة الثالثة نسخة "بغداد".".الموصمى المسمم" ب المعروف" الموصمى الرفاعى القادرى الرحمن

"  الموسيقى عمم فى النقى الُدر" بعنوان الراىن البحث موضوع المخطوط -2 -: البحث أدوات -
 . المكبرة العدسة جانب  الى

 -: البحث مصطمحات -

 بعضيا مع المنسجمة األنغام من مجموعة : فيو ينطبق عمى العراق فقط ، وىو المقام العراقى -2
 قطع والتسميم التحرير بين ما(  التسميم) بـ تسمى النياية وليا(  التحرير) بـ تسمى البداية ليا

 (3) . المطبوع اإلنسجام عمى لتأثير دون (المتمكن) البارع القارئ يؤدييا وميانات وأوصال

و اواكثر ا هى ظاهرة انتشرت فى العراق وهى تركيب المقام من مقامينالمقامات المركبة :  -2

 (4) ينشأعنها مقام جديد من هذه التركيبة .

 قطعيا و و ىى المقامات التى يجب عمى القارئ أن يؤدى جميع أركانياالمقامات المقيدة : -3
  (5) تسمسميا بحسب ماىو متعارف عميو من االسالف. اوصاليا ومراعاة

وىى التى ال يشترط عمى المغنى أن يراعى فييا تسمسل اركانيا وقطعيا  المقامات المطمقة :  -4
 (6) اوصاليا أى لو الحرية الكاممة.  و
 طالح صجمع "ُشعبة" ، وىى النغم المالئم لكل من شطرى المقام ، كما فى إ الُشعب :  -5

أن يتألف من جزئين إحداىما أسفل ، وىو أصل المقام واألخر أعمى وىو  ضالمتوسطين، ويفتر 
 (7) ُشعبة. 35فرعو ، وعدد الُشعب 

                                                           
6
ترجمة محمد نبيل نوفل وأخرون، مراجعة الدكتور سيد أحمد عثمان  مناهج البحث فى التربية وعلم النفس"ديوبولد ب فان دالين : " - 

 .285، 284م، ص 6868، مكتبة األنجلو المصرية  القاهرة عام 
2
مطبعة باسم ،  2012لسنة  827، رقم اإليداع فى دار  الكتب والوثائق  " موسوعة المقام العراقى"عبدهللا  إبراهيم المشهدانى :  - 

  .66ص  م 2012سنة 
3
 .225ص م.2666، المجلس األعلى للثقافة ، الطبعة الرابعة ، القاهرة عام   "معجم الموسيقى الكبير"غطاس عبد الملك خشبة   - 
4
 .666، 665مرجع سابق  ص ، " موسوعة المقام العراقى"عبدهللا  إبراهيم المشهدانى :  5،  
 
6
ص م، 6893، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة  إيزيس فتح هللا : الشجرة ذات االكمامغطاس عبد الملك خشبة ،  

26          .، 
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جمع "اوازه " وىو لفظ فارسى تركى ، بمعنى نغمات موسيقية مميزة كان المتوسطين األوزات:  -6
عندىم ، فجات ستة يستخرجونيا من بين كل مقامين من المقامات اإلثنى عشر التى كانت مشيورة 

 (2) أوزات .
مميدة لكل  وىى النغمات التى تتوسط األصل والفرع وتكون مكممة او تسمى"الوسط" الحشو:-7

 (3)  منيما.

 -الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث: -

" تحقيق مخطوط بموغ األوطار فى بيان أسماء ترنيم األطيار" لناصر العودى الدراسة األولى : 
 (3)الحمبى". 

ىذه الدراسة لمموسيقى فترة القرن الثانى عشر اليجرى ، من حيث النغمات وتفريعاتيا وانواع تناول 
وعمم المقامات الموسيقية العربية ، وعمم تصوير النغمات وطرق ظبط اآلآلت الموسيقية قديمًا 

اإليقاع ، حتى يتم التعريف يأصول كل منيا ، وذلك إلفادة الطالب والباحثين فى مجال الموسيقى 
ستيعاب نظرياتيا وربطيا بأصوليا األولى. إلى جانب إثراء لمكتبات  العربية من الناحية التاريخية وا 

 عظميا مخطوطًا .المخطوطات الموسيقي العربية ، ذات المراجع المطبوعة القميمة التى مازال م

تم اإلستفادة من ىذه الدراسة فى الجزء التاريخى فى الموسيقى فى القرن الثانى تعميق الباحثة: 
عشر اليجرى حيث انيا تمثل نفس الفترة التاريخية لموضوع البحث الراىن ، وذلك يسيم فى معرفة 

 المقامات الموسيقية وتفريعاتيا .

 (4)هه( حياتو وشعر  1175بالمسمم)ت حمن الموصمى الشيير:"أحمد بن عبد الر الثانيةالدراسة 

تناول فييا الباحث السيرة الذاتية التى توفرت لديو عن المؤلف احمد بن عبد الرحمن الموصمى  ، 
 كما وصف حياتو وأسموب شعره .

 تم اإلستفادة من ىذه الدراسة بشكل مباشر فى موضوع البحث الراىن حيثتعميق الباحثة : 

 ، وذلك بعد مشقة كبيرة  ةتمكنت الباحثة تجميع سيرة ذاتية عن المؤلف  من خالل ىذه الدراس 
                                                           

 .35المرجع السابق صإيزيس فتح اهلل : الشجرة ذات االكمام ، غطاس عبد الممك خشبة ،  3 - 2
 
3
رسالة  " تحقيق مخطوط بلوغ األوطار فى بيان أسماء ترنيم األطيار" لناصرالعودى الحلبى"نسرين نبيل محمد نصر سليمان :  - 

 م2661دكتوراة )غيرمنشورة( ، كلية اتربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة 
4
بحث منشور ،  ه( حياته وشعره " 7711"أحمد بن عبد الرحمن الموصلى الشهير بالمسلم )تحسين محمد السادانى : " أحمد  - 

 كلية التربية للبنات . –العراق  جامعة الموصل 
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 رتو الذاتية الن المدون عنو قميل جدًا . يوعناء فى البحث عن س

تضمن دراسة نبذة  مختصرة عن العصر  - نقاط اساسية : خمساواًل : اإلطار النظرى : وتضمن 
الموسيقيين ونظريتيم الموسيقية إلى جانب أىم فالسفة وموسيقى ىذا العصر العباسى واىم رواده 

أمثال إسحاق الموصمى والكندى والفارابى واآلرموى وغيرىم، ثم إختتمت ىذا المبحث بالموسيقى فى 
 العصر الممموكى واىم رواد واعالم الموسيقى والغناء والفرق الموسيقية فى ىذا العصر.

والذى يعبر عن الفترة التاريحية التى عاش فييا م( 1798 -1258) تضمن العصر التركى  -
 .( بقسميو )المغولى والعثمانىمؤلف موضوع البحث الراىن ، كما تناولتو الباحثة 

ىم مقاماتيا واىم ألوان الغناء بيا و أتضمن عرض موجز عن الموسيقى العراقية و  -
  .باألخص"المقام العراقى" 

السيرة الذاتية لمؤلف المخطوط موضوع البحث الراىن " أحمد بن عبد الرحمن الموصمى تضمن  -
لمحقق المخطوط  ة"الشيير "بالمسمم الموصمى " كشاعرأ وموسيقيًا ، وشمل أيضًا السيرة الذاتي

 موضوع البحث الراىن "الشيخ "جالل الدين الحنفى" .

 لمثالثة نسخ الخاصة بو. التعريف بالمخطوط ومحتواه مع وصف تضمن -

 .من عمى شرح وتحميل لعينة البحث المختارةضوت اإلطار التحميمى :ثانيا: 

ىذا المخطوط "الُدُر النقى فى فن  بدراسة تحميمية لما يحتويو خالل ىذا اإلطار سوف تقوم الباحثة
 عمييا .، وتفسيرىا والتعميق جاء بو من مقامات ودوائر نغمية عراقية  ماو الموسيقى" 

  -ىذا المخطوط يتكون من اربع اجزاء وىى كاألتى : فنجد ان

 خاتمة. -5ثالثة أبواب .-4المقدمة .  -3اإلستياللو بمدح لمنبى عميو الصالة و السالم .  -2

 -إستياللة المخطوط: -أوالا 

وبدائو فنجد فى بداية المخطوط قد استيل المؤلف البداية بالشكل التقميدى لكتابة اى مخطوط 
، وقد جاء بيا بعض المصطمحات بالبسممة ومدح نبينًا الكريم " صل اهلل عمية  وعمى آلو وسمم"

ثم بدأ المؤلف بعد ذلك باستخدام الفاظ و مصطمحات تحمل فى طيتيا العديد من نذكر منيا ، 
استخدامو  المعانى لممصطمح أو المفيوم الواحد ، وىنا قد يختمط عمى البعض منا انيا أزدواجية فى
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لاللفاظ والمصطمحات والعبارات، ولكن رأت الباحثة ان استخدام المؤلف  ليذه العبارات 
الوصف الموسيقى واضحَا ، وداخميَا المعنى لغويا  ظاىرىا والمصطمحات بيذا الشكل تحمل فى

لمغة ىذه المفاىيم والمصطمحات بمعناىا بالمثال من  تفسر وفيما يمى ليذه الكممة او المصطمح ،
 العربية فى سياق الجممة وأيضا معناىا كمصطمح من الناحية الفنية الموسيقية . 

 فيى تعنى المكانة الرفيعة العالية .:  كمصطمح لغوىالمعنى  -مى: الدرجات العُ  -

 .يعنى الدرجات الصوتية بمنطقة الجواباتالمعنى كمصطمح فنى :  -

أوليم معناه بالمغة  اكثر من معنىتو ايحمل فى طيىذا المصطمح فى المخطوط  تعميق الباحثة : 
العربية عمى حسب معناىا بالجممة فيى تعنى المكانة الرفيعة العالية، والثانى راتو الباحثة وصف 
موسيقيَا لمجممة نفسيا ، وقد ارجعت الباحثة ىنا راييا إلى ربط المؤلف ىذا المصطمح بما تاله فى 

)أوج( وىى توصف  ىذه المكانة الرفيعة العالية بالدرجات متن المخطوط بمصطمحى )محيرا( و
 (bرى( و) االوج ، سى نصف  -العميا فى منطقة الجوابات متمثمو فى درجتى )المحير

ثم بدأ المؤلف بعرض موجز لمحتوى المخطوط فى شكل نقاط ورتبيا فى مقدمة وثالثة أبواب 
 وخاتمة  وىى كاألتى:

 فى بيان أصل المقامات ومن اى شئ حصمت وسبب تسميتيا بالموسيقى. المقدمة : -

ن سيدنا موسى أتحدث فييا المؤلف ، سبب تسمييا بالموسيقى ، فقد ارجعيا إلى ما روى عن وقد 
)كميم اهلل(عميو السالم إشتغل بالمناجاة لما حصل لبنى إسرائيل التية) والعطش( أربعين عام ، 

م وقال يا موسى إن اهلل يقراك السالم ويقول أضرب بعصاك الحجر لترى وفجاءه جبريل عميو السال
قدرتى )وحكمتى( فضرب موسي بعصاه الحجر) فأنفجرت منو إثنى عشرة عينا( فصدر من كل 
عين صوت حسن غير األخر ، ومنيا أخذت المقامات اإلثنى عشر وىى أصميا ، فقال جبريل 

ىاتان الكممتان وجعمنا إسما ليذا الفن فقالوا )موسيقى ( عمية السالم )يا موسى أسق  ( فأختصرت 
  (2)من أصل كممة )موسى إسقى(. 

رأت الباحثة بعد اإلطالع عمى بعض المراجع العممية ، وجدت الباحثة أن ىذه  تعميق الباحثة:
لكاتبو  العالمة الشيخ  ( 3 )المقدمو ذكرت ضمن أحد األبحاث الموسيقية "األساطير الموسيقية" 
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جالل الحنفى محقق مخطوط البحث الراىن ، حيث ذكر أن ىذه واحدة من األساطير التى تسمى 
بالموسيقى  كأحد األساطير واألقاويل الغريبة التى ترددت عمى ألسنو الناس فى تمك الفترة فى 

 مسائل الموسيقى والمقامات. 

ر النقى فى فن الموسيقىمممسمم الموصمى موضوع والشكل التالى يوضح شكل مقدمة مخطوط الدُ 
 البحث الراىن:

  
ن أصميا سبعة ثم تشبعت.ن كل مقام كان لحن نبى من األأجاء فى ذكر  الباب األول: -  نبياء وا 

وقد تحدث المؤلف فى ىذا الباب عن أن أصل المقامات سبعة وأن كل مقام كان لحن لنبى من 
ن األستاذ الكامل )عمى أاألنبياء ، ثم تحدث عمى لسان الشيخ صفي الدين اآلرموى حيث قال 

نو قام بتعريف كل وزن وكل مقام فى كتابة "نزعة األنام " ثم تحدث فى اليامش لمتن أالرواياتى( 
وقد قام بنقد مؤلف  مخطوط الُدر النقى فى الفن الصفحة الشيخ جالل الحنفى ،  ىذه

جالل الدين وىى أن الشيخ ، نكتفى بذكر واحدة منيا  الموسيقى)المسمم الموصمى( فى عددت نقاط
ستنادًا لما قد أكد  الحنفى  ورده المستشرق الدكتور "ىنرى جورج فارمر" فى كتابة " تاريخ أنقاًل وا 

ن لفظ مقام وردت فى أدوار اآلرموى أسيقى العربية  " ال نجد لو شيئا من الصحة من إدعائو المو 
والمثال ألحد ىذه المقامات  السبع ) . نو لم يكون مستخدم فى فترة الزمنية التى عاش بيا اآلرموىأل

 اب االول نذكر منيم :النوى( التي تناوليا الب -الحسينى الحجاز-العراق  –ما وراء النير -العشاق -الراست 
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 ( 2 ) -مقام الراست: -1

 ، ىى باألصل كممة فارسية بمعنى صحيح أو مستقيم  :كممة راست كمصطمح لغوى  -

 الرست* بمفيومو الغنائى ىو السمم الرئيسى ذات ىيئة   فى المقام العراقى مقام الرست الرئيسى

 خاصة فى الموسيقى العربية ، ويستخدم فى جميع البالد العربية ، وكمقام بأجناس متعددة ومعنية 

 ال يوجد إال فى العراق ، وىو من المقامات الرئيسية التى يرتكز عمى درجة الراست )دو( ، ويقرأ

 ( وعند الميانة الثالثة  4/4الثانية )الوحدة  **بالشعر الفصيح ويستخدم اإليقاع قبل الميانة 

 ( سمم مقام الراست.2رقم ) كما ىو موضح بالشكل التالى:  (.  4/3)الفالس 

 

 
 ( يوضح  سمم مقام الراست2الشكل  رقم )                       

 يوضح شكل دائرة  مقام  الراست العراقى باجناسيا والقطع واالوصال ( 3رقم ) والشكل التالى

 الداخمو فيو:
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 العراقيين بدون حرف االلف. * يكتبيا
لحنية عالية الطبقة الصوتية ، وتختمف من مقام إلى آخر ، وتختمف حدتيا ودرجتيا حسب المقام ، منيا ما ىى تركيبة  * الميانة :*

 أو أقل . يصل إلى أوكتاف ونصف إرتفاعًا، بدأ من درجة التحرير
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 وصال الداخمو فيو:شكل دائرة  مقام  الراست العراقى باجناسيا والقطع واأل
 

  
 (  يوضح شكل دائرة  مقام  الراست العراقى باجناسيا والقطع واالوصال.3الشكل رقم )

وقد ذكر فى ىذا الباب أن المقامات فالك.فى ذكر دائراتيا )وتعمقيا( بالبروج واأل الباب الثانى: -
 . مركبة من األربع طبائع وىى النارية والترابية واليوائية والمائيةاإلثنى عشر 

ن المقام السادس ىو المخالف :  أوذكر   :المثال عمى أحد ىذه المقامات اإلثنى عشر نذكر منيا 
وطبعو مائى ، وبرجو الميزان ، ساعتو المريخ فى الفمك الخامس ، ويومو الثالثاء ، ولو من الُشعب 

  (2) قال لو "نيفت والصوفيان ويقال لو أيضًا" روى موزون" . " العذال" وي

( ويقرأ بالشعر  **يرتكز عمى درجة )السيكاه( )مى كاربيمولمقام المخالف*    -: (  2)مقام المخالف 
 . من التحرير حتى التسمم 5/23) الزىيرى( ويرافق موسيقاه إيقاع اليكريك  العامى

 خصوصية ميمودية لحنية عراقية متفردة فى وضع تركيباتتو اويحمل مقام المخالف فى طي

 عرج""العراقى، تنم عن ذوق رفيع فى الصياغة ، وتدبر فى الصنعة ، سموه ""بالسيكاه األ المقام
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 ىو المعروف حاليًا بمقام الحجاز غريب ، و لم تتوصل الباحثة لطريقة قراءة لو واكتفت بتفسيره فقط.* مقام المخالف :
 السيكاه.درجة ى أ: النصف بيمول ،  **الكاربيمول تعنى
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 "الناقص"، نتيجة نقصو نصف درجة عن درجة النوى )صول بيمول( . وأ 

ويستعمل" المخالف " بكثرة فى بغداد ، وسمى مخالف لمخالفتو مقام السيكاه ومقام الصبا بالدرجة  
 (2)الصوتية والسمم الموسيقى. 

 يوضح شكل عقد المخالف بالتدوين الحديث.( 4رقم ) والشكل التالى 

 
 ( يوضح شكل عقد المخالف بالتدوين الحديث4الشكل رقم )

 المخالف  ما بين مقامى السيكا والصبا.يجمع مقام  -

 ال يوجد مثيل لو فى مصر. -

 وخيى" ويتركز آ آوا آواتمفظ "بيحرر من درجة السيكا صعودًا إلى الجياركاه والرجوع لمسيكا  -

 ال يوجد فيو أجناس.و  ه" نياية التحريرآآآآعمى درجة السيكا بتمفظ" ال وهلل ال ال ال 

نيفت والصوفيان ويقال لو أيضاً" روى  مقام " العذال" ويقال لو " ُشعبو مقام المخالف : -
 .  موزون"

 : ىو من شعب مقام المخالف ونغميا سيكا تأخذ جنس حجاز فى بدايتيا وتنزل  مقام الُعذال -

 . إلى درجة السيكاه بترديد كممة )ليل( 

 حرف.فى ذكر طبائعيا وما يوافقيا من األ الباب الثالث :
 وقد ذكر المؤلف فى ىذا الباب أن القارئ الذى ييتم بقراءة المقامات البد لو ان يعمم طبائعيا وان يطابقيا  -
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 .77، صم  2012
 : تحفض النغمة تون كامل. bb –عالمة الدوبل بيمول  **، وىذه العالمة تقوم بخفض النغمة نصف تون    b :-عالمة البيمول *
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 . بطبائو أحرف اليجاء 

وذكر المقامات الطابع النارى  ىى ) الرست والبوسميك والشاىيناز  ( ، و المقامات ذات الطابع  -
والمقامات ذات الطابع المائى ىى ) الُعشاق والِمخالف  الترابى ىى ) الُحسينى والمقابل والنوى ( ،

والنوريز ( ، والمقامات ذات الطابع اليوائى ىى ) العراق والحجازى والزنكولة ( ، وما تشعب من 
 كل مقام الحقو فى طبيعتو .

ثم صنف الحروف اليجائية لطبيعتيا أيضًا ، فذكر أن األحروف  ذات الطبيعة النارية ىى  -
، الياء ، الميم  ، الفاء ، والشين ، الذال ( ، ثم تبعيا باألحرف ذات الطبيعة الترابية وىى )االلف 

) الباء ، الواو ، والياء ، الصاد ، التاء ، الضاد ( ثم تبعيا باألحرف ذات الطبيعة المائية وىى 
عة اليوائية وىى )الجيم ، الزاى ، الكاف ، السين ، القاف ، والصاد ( ثم تبعيا باألحرف ذات الطبي

 (2)) الحاء ، الدال ، الالم ، العين ، الراء ، الخاء ، الغين ( .

بعنوان )" فى ذكر المجالس وما يوافق كل مجمس عمى حسب طبائع المستمعين وكيفية  الخاتمة: -
 قراءتيا والتنقل من مقام إلى مقام "(.

وذكر فى ىذه الخاتمة ان طبائع الناس مختمفة فى المطافة الكثافة ، وان لكل مقام مقال  ، ولكل  -
ذكر المجالس وما يوافق كل مجمس منيا عمى حسب طبائع المستمعين وذكر  ،مكان رجال وحال 

 .كيفية قرائتيا والتنقل من مقام إلى مقام وبأى منيا يكون اإلبتداء واإلختتام

كنت تجمس بمجمس المشايخ والصوفية ، فمتكون قراءتك فى إذا  لمسمم الموصمىا فقال مثال:
وأيضًا الن قموبيم  ك: وذل(" المقابل " ، "نوريز العرب "، و" الزنكولة " ، و"العربيون " )مقامات 

ات والطاعات  وأطباعيم سميمة ، لطيفة من عظيم المجاىدات ، فأدنى شئ يؤثر رقيقة من الرياضَ 
لى المقامات النارية لتمزقت قموبيم ألن ىذه إفييم ، وأيضا انيم فى إحتراق من الشوق فمو استمعوا 

 وغيرىا من المجالس.ت ترابية وىوائية.االمقام

زان الستة وىى : "الشييناز ، ( من متن المخطوط عن ما سماه  األو 37ثم تحدث فى ص ) -
البوسميك ، الحصار ، العراق ، الراست ، الزنكولة ( وقد أطمق عمي ىذه المقامات  أوزانًا ألن بيا 

 إرتباط وثيق بجميع المقامات . 
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 –الثانى العراق  –ول الراست ربعة وىى : ) األأنيا أ، وذكر  ثم تحدث عن أصول المقامات -
 بع المقابل (.الرا –الثالث الزنكولة 

 (2): نذكر منيا مثااًل وزان بالتفريعات ألصول المقامات االربعة ثم تمى ذكره لممقامات واأل -

 ن مقام الراست يتفرع منو : ) العشاق والنوى والبوسميك والشييناز والبنجكاه والتبريز(.أذكر  -

نتقاالت بين مثمة لالالعديد من االنتقال من مقام إلى األخر وذكره ثم اختتم ىذا الجزء بكيفية اال-
 خر نذكر منيم : المقام واأل

 بتدات بقراءة الراست ، فإنتقل إلى النوى والعشاق والبيات واختم القراءة ب)الِحصار(.اإذا  -2 

ختم القراءة بالجياركاه(.اإذا  -3  بتدات بالحسينى ، فإنتقل منو إلى النجدى و المحير والصبا وا 

ذا قرات  -4 ختم القراءة ابتديت بالبوسميك ، فاو أوا   نتقل منو إلى الشييناز واأُلوج والحصار ، وا 

 )ما وراء النير(.  ـب

ذا  -5 ختم القراءة ب )العشيران( اوا   بتدأ بالعراق ، فينتقل منو إلى النوريز والنجدى ونوريزروم وا 

ذا  -6  وألمعا والحزين والمقابلبتدأ بالعذال ، فنتقل منو إلى المخالف واألصفيان والحجازى اوا 

ختم ب)المالفت (.   وا 

ختتم الرسالة بقوِلو ""تمت الرسالة بالخير واإلحسان عمت يوم الخميس   ربيع الثانى  25وا 

 ه ، نقميا لنفسو "سعيد الديوجى عن نسخة سماحو نقيب أشراف الموصل ، والسيد عبد2381

 ولكانون األ :ه، الموافق 2472نة الغنى أفندى الحسينى وذلك يوم الثالثاء ذى القعدة س 

 م والحمد هلل أوأل وأخيرًا وصمى اهلل عمى سيدنا محمد والو ..2:52

 -:البحث أسئمة عمى الرد : عام بشكل البحث نتائج -

 لمؤلفو"المسمم  الُدر النقى فى فن الموسيقى"" مخطوطالمضمون العممى لمحتوى  وى ما -2

 الموصمى"؟ 
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 لمضمون الرواد فى العصر التركى فى طوره العثمانى ، وقد إحتوى ايعد المؤلف ضمن أىم 

  -جزاء وىى كاألتى :أعدة  عمىالعممى ليذا المخطوط 

 فنجد فى بداية المخطوط قد استيل اإلستياللو بمدح لمنبى عميو افضل الصالة و السالم  : -

 عميو السالمالمؤلف البداية بالشكل التقميدى لكتابة اى مخطوط وبدائو بالبسممة ومدح نبينًا الكريم 

 جاءت بعنوان " بيان أصل المقامات ومن اى شئ حصمت وسبب تسميتيا  :المقدمة -

 وقد تحدث فييا المؤلف ، سبب تسمييا بالموسيقى ، فقد ارجعيا إلى ما روى عن ان  بالموسيقى".

سيدنا موسى )كميم اهلل(عميو السالم إشتغل بالمناجاة لما حصل لبنى إسرائيل التية) والعطش( 
 أربعين

عام ، وفجاءه جبريل عميو السالم وقال يا موسى إن اهلل يقراك السالم ويقول أضرب بعصاك 
 الحجر

 من لترى قدرتى )وحكمتى( فضرب موسي بعصاه الحجر) فأنفجرت منو إثنى عشرة عينا( فصدر

 كل عين صوت حسن غير األخر ، ومنيا أخذت المقامات اإلثنى عشر وىى أصميا  فقال جبريل 

 عمية السالم )يا موسى أسق  ( فأختصرت ىاتان الكممتان وجعمنا إسما ليذا الفن فقالوا)موسيقى ( 

 من أصل كممة )موسى إسقى(. 

ن أصميا سبعة  الباب األول: -  جاءت بعنوان" فى ذكر ان كل مقام كان لحن نبى من االنبياء وا 

 قد تحدث المؤلف فى ىذا الباب عن أن أصل المقامات سبعة وأن كل مقام كان لحنثم تشبعت".

 مقام "ما وراء -5مقام العراق.  -4مقام العشاق.    -3مقام الراست.    -2  لنبى من األنبياء.

 مقام النوى. -8مقام الحجازى.      -7مقام الحسينى.   -6   النير".

  ."جاءت بعنوان "فى ذكر دائراتيا )وتعمقيا( بالبروج واالفالك  الباب الثانى: -

 تحدث فييا المؤلف عن المقامات اإلثنى عشر وشعبيا وتعمقيا بالدوائر والبروج وىى كالتالى كما 

 –العراق  -العشاق –الراست  ثنى عشر ىي: )وىذه المقامات اإل -وردت فى متن المخطوط :
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 النوريز(-النوى  –المقابل  –الُحسينى  -الشييناز-البوسميك  –المخالف  -الزنكولة  -الحجازى 

 جاءت بعنوان" فى ذكر طبائعيا وما يوافقيا من االحرف".  الباب الثالث : -

 المقامات البد لو ان يعمم طبائعياوقد ذكر المؤلف فى ىذا الباب أن القارئ الذى ييتم بقراءة  -

 وان يطابقيا بطبائو أحرف اليجاء .

 جاءت بعنوان " فى ذكر المجالس وما يوافق كل مجمس منيا عمى حسب طبائع  الخاتمة: -

 المستمعين وذكر كيفية قرائتيا والتنقل من مقام إلى مقام وبأى منيا يكون اإلبتداء واإلختتام".

 فى ىذه الخاتمة ان طبائع الناس مختمفة فى المطافة الكثافة ، وان لكل  المسمم الموصمى وذكر -

 مقام مقال  ، ولكل مكان رجال وحال .

 

 -:عامة عمى البحثنتائج  ثانيًا :

 ان المقامات  االثنى عشر وتفريعيا عند مؤلف مخطوط " الُدر النقى فى فن رأت الباحثة  -

 ؛فنجد أن الموسيقى " موضوع البحث الراىن ، تختمف مع من سبقوه  

 م( 2327/23:5-ه724/7:4البغدادى ) المقامات اإلثنى عشر عند صفى الدين االرموي -

 م( تضمنت 2387ه/785فى مخطوط الرسالة الشرفية فى النسب التآليفية الذى الفو فى سنة )

 الحسينى  -الرست –النوى  –البوسميك  –تالى )العشاق ) األدوار( المقامات اإلثنى عشر فيو كال

 البزرك(. -الزيرافكند –األصفيان  –العراق  –الزنكولة  –الراىوى  –الحجازى  –

اما بالنسبة لإلثنى عشر مقامًا عند "المسمم الموصمى" مؤلف مخطوط "الٌدر النقى فى فن 
 الموسيقى"

 المخالف  -الزنكولو –الحجازى  -العراق –العشاق  –فجأت اإلثنى عشر مقامًا كالتالى )الرست 

 النوريز(.-النوى  –المقابل   -الحسينى  -الشييناز -البوسميك –

 إختمف مؤلف المخطوط المسمم الموصمى فى "االوزات الستة " عما ورد فى مخطوط االدوار -
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 -الراست –لعراق ا –الحصار  -البوسميك –لالرموى ، فنجدىا عند المسمم الموصمى )الشييناز 

 سممك  –نوروز  –الزنكولة( ، ولكن عند األرموى فى مخطوط االدوار جاءت ) كواشت ، كردانية 

 شاىيناز( . وىذا يأكد بل يثبت وجيو نظر الباحثة فى عدم مطابقة مخطوط الدر النقى –مايو  –

 تداول فى بعضفى عمم الموسيقى إلى مخطوط االدوار لألرموى  كاماًل  بكل فصولو كما ىو م

 المراجع العممية وانو يختمف عنو فى الجزء الخاص باإليقاع ،  و جزء الخاتمة وىى التى أضافة

إلييا مؤلف المخطوط الُدر النقى" من عممو من  خالل ممارساتو العممية كامير قارئ المقام 
 العراقى 

 وقد ظير ذلك أسموب مؤلف المخطوط فى عرضو لمحتواه .

 توصى الباحثة بإثراء المكتبات الموسيقية وبصفة خاصة مكتبة كمية - 2 -:البحث توصيات -

 التربية الموسيقية جامعة حموان بالمخطوطات الموسيقية النادرة حتى تكون فى منتاول يد الباحث

 والدارسين دذلك لتحقيق اكبر قدر من اإلستفادة منيا والوقوف عمى كنوزىا .

 ودراسة المخطوطات الموسيقية العربية القديمة فى مختمف  اإلىتمام بنقل وتجميع وتحقيق -3

 دول العالم وتصنيفيا ، لتكون فى منتاول الباحثيين و كنوع من أنواع إحياء الثقافات العربية . 

 ضرورة تشجيع باحثى شعبة التاريخ بقسم الموسيقى العربية بكمية التربية الموسيقية عمى تحقيق  -4

 موسيقانا العربيةلموقوف بصورة أوضح وادق عمى تطور تاريخ ىذه المخطوطات ، وذلك 

 واإلستفادة من الكنوز المعرفية التى سطرىا موسيقيو العرب فى أوج مجدىم.
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 -قائمة الكتب العممية: أواًل: -قائمة المراجع:

، قدم لو  "مخطوط الدر النقى فى عمم الموسيقى "أحمد بن عبد الرحمن القادرى الرفاعى :  -2
 م.2:75عام  العراق ،وعمق عميو الشيخ جالل الحنفى ، مطبعة دار الجميورية ، بغداد ، 

 م.2:75بغداد  ،الجزء االول ، طبعة اولى ، مطبعة اسعد " الغناء العراقى"الوردى:حمودى  -2

 ترجمة محمد نبيل نوفل  مناىج البحث فى التربية وعمم النفس"ديوبولد ب فان دالين : " -4

 م.:2:7وأخرون، مراجعة الدكتور سيد أحمد عثمان ، مكتبة األنجمو المصرية  القاىرة عام 

 تونس ،نشر المعيد الرشيدى لمموسيقى التونسية ،مقامات الموسيقى العربية: صالح الميدى -5

 ، رقم اإليداع فى دار الكتب والوثائق " موسوعة المقام العراقى"عبداهلل  إبراىيم المشيدانى :  -5

 .م 2012مطبعة باسم ، سنة  2012لسنة  827

 ، المجمس األعمى لمثقافة ، الطبعة  "معجم الموسيقى الكبير"غطاس عبد الممك خشبة   -6

 م. 3115االثانية  ، القاىرة عام 

 ، المجمس األعمى لمثقافة ، الطبعة  "معجم الموسيقى الكبير"غطاس عبد الممك خشبة   -8

 .م3117الرابعة ، القاىرة عام  

 ، مطبعة الييئة المصرية  كمامإيزيس فتح اهلل : الشجرة ذات األ غطاس عبد الممك خشبة ،  -9

 .م2:94العامة لمكتاب ، القاىرة سنة 

 م.2:75ه. كانون االول 2495رجب  –ولى السنة األ-الجزء الرابع - قالممجمة األ -:

 

  -ثانيًا الرسائل العممية:

 "أحمد بن عبد الرحمن الموصمىأحمد حسين محمد السادانى : "  -2

 كمية  – العراق بحث منشور ، جامعة الموصله( حياتو وشعره "  1175الشيير بالمسمم )ت

 .التربية لمبنات
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 " تحقيق مخطوط بموغ األوطار فى بيان أسماء ترنيم نسرين نبيل محمد نصر سميمان :  -3

 منشورة( ، كمية اتربية الموسيقية ، جامعة  رسالة دكتوراة )غير العودى الحمبى" األطيار" لناصر

  . م3128حموان ، القاىرة 
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 ممخص البحث

 الفن الموسيقى"لمؤلف "المسمم الموصمى""دراسة لمحتوى مخطوط "الُدر النقى في 
 من المقامات العراقية" الُدر النقى فى فن الموسيقى"  لمخطوط العممي محتويتناول ىذا البحث ال

 المخطوط  . ىاحتو إالتى العراقية  المقامات ودوائر النغم تحميل  وشرح وتعميق من الباحثة مع 

 وقد اشتمل البحث عمى إطاريين:

 :اإلطار النظرى  -1  

تضمن دراسة نبذة  مختصرة عن العصر العباسى واىم رواده الموسيقيين ونظريتيم الموسيقية إلى 
جانب أىم فالسفة وموسيقى ىذا العصر أمثال إسحاق الموصمى والكندى والفارابى واآلرموى 

الموسيقى  وغيرىم، ثم إختتمت ىذا المبحث بالموسيقى فى العصر الممموكى واىم رواد واعالم
بقسميو  م(1798 -1258) تضمن العصر التركى كما ، والغناء والفرق الموسيقية فى ىذا العصر

إلى جانب تناول ألوان الموسيقى والغناء التى تميز بيا كل قسم ، مع ذكر  )المغولى والعثمانى(،
لموسيقى تضمن ىذا المبحث عرض موجز عن ا، أىم رواد الموسيقى والغناء فى كل فترة  منيما

السيرة الذاتية  كما تناول ،العراقية واىم مقاماتيا واىم ألوان الغناء بيا و باألخص"المقام العراقى"  
لمؤلف المخطوط موضوع البحث الراىن " أحمد بن عبد الرحمن الموصمى "الشيير "بالمسمم 

ضوع البحث الراىن لمحقق المخطوط مو  ةالموصمى " كشاعرأ وموسيقيًا ، وشمل أيضًا السيرة الذاتي
ختتم ىذا اإلطار ،"الشيخ "جالل الدين الحنفى"  لتعرف بالمخطوط ومحتواه مع وصف لمثالثة با وا 

 .نسخ الخاصة بو

الُدر النقى في فن لمخطوط وتضمن عمى تحميل عينة البحث المختارة ،  اإلطار التحميمي : -2
، بالشرح والتفسيروما تناولو من مقامات و جذور الدوائر المقامية العراقية  ، "لممسمم الموصمى الموسيقى "

 - كاألتى: وىى اجزاء اربع حيث تكون ىذا المخطوط من

 . السالم و الصالة افضل عميو لمنبى بمدح اإلستياللو -2
 .  المقدمة  -3
 . أبواب ثالثة -4
  .خاتمة  -5
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واختتمت الباحثة بممخص  المراجع والرسائل العممية ،ثم ُأختتم البحث بالنتائج والتوصيات وقائمة 
إلى ثم مالحق البحث وىى الثالث نسخ األصمية لمخطوط عينة البحث ،  العربية ة البحث بالمغ

عدة جداول المقامات وأجناسيا والتسميات الغنامقامية التى وردت ليا بالمخطوط ، جدول  جانب
أخر يضم التسميات المختمفة لبعض الدرجات الصوتية والمقامات التى وردت بالمخطوط ، جدول 

مبسط لممقامات الفرعية المستخدمة فى المقامات الفصول العراقية بنوعييا  خاص بتفسيرأخر 
  )القطع واألوصال( الداخمة في المقامات العراقية بتحميلجدول خاص لمطمقة ، المقيدة وا
  بالمغة األجنبية. ، إلى جانب ممخص البحثبمسمياتيا 
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Summary 

A study of the contents of the manuscript "Al-Dur al-Naqi fi al-Fann 

al-Musiqa" by the author of "The Muslim Al-Mawsili 

This research consists of four chapters: The first chapter: It includes two 

topics. The first topic includes: the research introduction, the research 

problem, the research objectives, the importance of the research, the 

research questions, the limits of the research, the research procedures (the 

research method, the research sample, and specific methods of the 

researcher). The research, the second topic includes the previous studies 

related to the research topic, the second chapter: the theoretical framework, 

the third chapter: the analytical framework, the fourth   chapter: the 

research was concluded with findings and  recommendations and the list of 

scientific references and theses, as well as an appendix for the three copies 

of the manuscript "al-Durr al-naqi fi fann al musiqi " By the author, Ahmad 

Ibn Abd al-Rahman al-Qadi al-Rifa’i al-Mawsili, famous for the Muslim 

al-Mawsili. In addition, the researcher concluded the section on the 

appendices with a special study that included several tables of maqamat, 

their genders, and Ghannamqami nomenclature that were mentioned to her 

in the manuscript, the subject of the current research, “"al-Durr al-naqi fi 

fann al musiqi.                                                                                             
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