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  -:البحثمقدمة  

حياتيا وذوقيا الفنى ،  لكل ُأغنية موسيقاىا الخاصة التى تعبر عن مشاعرىا ، وتتناسب مع
مة العربية منذ العصر عن نفسية شعبية رافقت موسيقاىا حضارة األ عبرتُ   والموسيقى العراقية

عصرىا  تسالم بخطوات سريعة نحو المدنية حتى بمغالجاىمى ، وأخذت تقدميا منذ صدور اإل
 إبراهيم الموصمىال ن، ذلك العصر الذى ظير فيو كبار المغنيين ، أمثيالذىبى فى عيد العباسي

سماعيل بن جامع،  سحاق الموصمى وا  براهيم المهدى وا   وغيرىم الكثير . وا 

ستعممت كممات فارسية، والواقع ان اويعتقد البعض أن الموسيقى العراقية من أصل فارسى لكونيا 
ثرىا فى بعض أصل ، ذات طابع قومى خاص بيا بالرغم من تالموسيقى العراقية عربية األ

ستماع إلى نماذج من الغناء العراقى القديم ، كالمقامات ن بنغمات فارسية وتركية، وباالحيااأل
واآلبوذيات ، والبستات نممس فرقًا شاسعًا بين الطابع المحنى لكل من الغناء العراقى واإليرانى 

وبشكل خاص فى المقام  لحانوالتركى، وخاصة من ناحية الوضع الشعرى واإليقاعات واأل
 .العراقى الغنائى

مجموعة من األلحان مرتبطة مع بعضيا البعض ، وليس سممًا موسيقيًا بأنو المقام العراقى  ُعرف
خرى ، وقد ترقى المقام العراقى فى بداية القرن العاشر أالحال فى مصر وفى بالد عربية  كما ىو

قبال الشعب اواإلنطالق الفنى فى ذلك العصر و  وذلك لوجود الحرية الميالدى ترقيًا ممموسًا ،
م 989الموسيقى والفنون االخرى، فكثرت القيان والمغنيات حتى ُوجد فى بغداد عام عمى العراقى 
المعروفة فى مظاىر ومن ال، جارية ومغنية إلى جانب القيان ىواة الموسيقى والغناء 469حوالى 

لمعامة والخاصة من خمف الستائر  غنيات ينشدن  ذلك العصر " أصحاب الستائر" وىن جوارى و م
 (3 ) فراح خمف المشربيات.، شبييا بفئة العوالم التى كانت تؤدى أغانييا فى األ
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ستخمص منو شعبة فنية تركتيا عدة قبائل بعضيا سكن العراق ، اوبدراسة تطور الغناء العراقى 
العراقى يتخممو دون شك عناصر من الغناء ، فالمقام  وبعضيا اآلخر جاء إليو عن طريق التجارة

صيل بجانب ألفاظ من الغناء التركمانى والفارسى والكردى، والمقامات ال يحسن غنائيا العربى األ
  . إال العراقيون

مخطوط الدر النقى فى بالرغم من أىمية المقامات العراقية التى تضمنيا  -مشكمة البحث : -
 فن 

 لمؤلفو المسمم الموصمى إال انو لم يتطرق إليو احد من الباحثين إلى تقسير وىذه  الموسيقى 

 المقامات بالدراسة والتحميل. 

 -هداف من البحث :أ -

من خالل مخطوط الًدر النقى  " المقام العراقى" حد الوان الغناء العراقى وىوأ التعرف عمى  -1
 .فى فن الموسيقى

 ييكمى المكون لممقام العراقى .التعرف عمى البناء ال -2

 -همية البحث :أ -

الوصول إلى مالمح ىذا النوع من الغناء العراقى التراثى "المقام ىمية ىذا البحث الى أترجع 
 العراقى" ، ومعرفة البناء الييكمى الذى يقوم عميو ىذا النوع من الفن العراقى.

 -سئمة البحث :أ -

 ىو المقام العراقى؟ ما -1

 المكون لممقام العراقى؟البناء الييكمى ىو ما  -2

  -حدود البحث : -

 الثامن عشر الميالدى( –) القرن السابع عشر  اليجرى ثانى عشرالقرن ال:  الحدود الزمنية -1
لممسمم الموصمى المتوفى " الُدر النقى فى الفن الموسيقى" المخطوطالذى كتب فيو ىذا ا

فى العصر التركى بقسميو )الطور المغولى ، الطور  وكانت تمك الفترة م(.1737 -ه1159)
 م(1798 -ه  1258العثمانى( )
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التي  الييكمى التي التي يقوم عمييا المقام العراقى : الوصول إلى مكونات البناء الحدود الفنية-2
 .المخطوط"" ىذاوردت فى 

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

وىو المنيج الذى يستخدمو الباحثون الذين يتشوقون لمعرفة االحوال  المنهج التاريخى :
واالحداث التى جرت فى الماضى حيث كانت معرفة الماضى تستثير اإلنسان عمى الدوام ، 

زاىية  فرجال القبائل الُرحل فى الزمن القديم حفظوا أخبار أجدادىم فى صورة أغانى وقصص
تداولتيا االجيال التالية ، ثم توالت بعد ذلك مواكب من الكتاب ورجال الدين والعمماء حيث ذلوا 

ييتم الباحثون بالمنيج التاريخى  الكثير من الجيد الضخم لتسجيل تواريخ حضاراتيم وثقافاتيم، و
ادة التى يطمق بصفة خاصة ال تساع المجاالت التى يستخدم فييا ، فإلى جانب تطبيقو عمى الم

عمييا التاريخ ، يستطيع الباحث أن يستخدمو أيضا  فى مجال العموم الطبيعية والقانون والطب 
 (1)والدين والموسيقى وغيرىا لمتحقق من معنى الحقائق القديمة وصدقيا. 

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

 الموسيقى الفن فى النقى الُدر" بعنوان الراىن البحث موضوع المخطوط -1 -: البحث أدوات -
 . المكبرة العدسة جانب  الى" 

 -: البحث مصطمحات -

 مع المنسجمة األنغام من مجموعة : فيو ينطبق عمى العراق فقط ، وىو المقام العراقى -1
 والتسميم التحرير بين ما(  التسميم) بـ تسمى النياية وليا(  التحرير) بـ تسمى البداية ليا بعضيا
 (2) . المطبوع اإلنسجام عمى لتأثير دون (المتمكن) البارع القارئ يؤدييا وميانات وأوصال قطع

 (3) تحت القرارات.: ىى أداء بداية المقام فى الطبقات القرارات و التحرير -2

 (1) ( تسمى بدوةصيحاتىى عندما ينطمق القارئ فى الغناء فى منطقة الجوابات )ال البدوة: -3

                                                           
ترجمة محمد نبيل نوفل وأخرون، مراجعة الدكتور سيد أحمد  "مناهج البحث فى التربية وعمم النفس"ديوبولد ب فان دالين :  - 1

 .295، 294م، ص 1969عثمان ، مكتبة األنجمو المصرية  القاىرة عام 
2
مطبعة باسم ،  2012لسنة  827، رقم اإليداع فى دار  الكتب والوثائق  " موسوعة المقام العراقى"عبدهللا  إبراهيم المشهدانى :  - 

  .60ص  م 2012سنة 
دراسة تحليلية فنية ونقدية فكرية برؤية مستقبلية ، المؤسسة العربية  لى أين ؟إالمقام العراقى حسين اسماعيل االعظمى :  (4، 3)

 .124م ، ص 2001للدراسات والنشر والطباعة العراق عام 
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 (2) .ىى جزء من مقام ما ليدخل فى مقام اخر: القطع -4

ىى تركيبة لحنية من نفس لحن او نغم المقام ، بحيث تعطى لممقام نكية ،  وصال:ال  -5
وحركة تطرب السامع ، واحيانًا تستخدم لمربط بين لحنيين أو نغمتيين بيدف الرجوع إلى المقام 

 (3) .االساسى

 (4)ىى قرارات لحنية تستخدم كتمييد لميانات بعض المقامات الرئيسية المقيدة. الجمسة: -6

، وتختمف من مقام إلى آخر ، وتختمف الصوتية ىى تركيبة لحنية عالية الطبقة الميانة :  -7
حدتيا ودرجتيا حسب المقام ، منيا ما يصل إلى أوكتاف ونصف إرتفاعًا، بدأ من درجة 

 (5) .التحريرأو أقل 

وتكون ىى تركيبات لحنية عالية الدرجة الصوتية ، تكثر فى مقامات البدوة ، الصيحة:  -8
 (6). بنفس درجة البدوة أو أعمى منيا قميالً 

يقصد بذلك إختتام المقام أى الفاصل الذى يسمم بو المغتى أداء المقام الذى يغنيو، التسموم:  -9
والتسموم  فى المقامات العراقية ال تسير عمى شكل ادائى ثابت فى جميع المقامات العراقية ، 

نما لكل مقام "تسمومو" الخاص  (7) . وا 

 -الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث: -

(8) الخصائص الفنية لممقام العراقى كقالب غنائى موسيقى" "الدراسة الولى : 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
(

1
 .124المرجع السابق ص،  لى أين ؟إالمقام العراقى ( حسين اسماعيل االعظمى : 5:  
 
   
2
م، 1223غطاس عبد الملك خشبة ، إيزيس فتح هللا : الشجرة ذات االكمام ، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة  - 

 .                 24، 21ص 
2
رسالة ماجستير )غيرمنشورة( ، كمية اتربية  " الخصائص الفنية لممقام العراقى كقالب غنائى موسيقى"أنيس حمود معيدى:  - 

 م2915الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة 
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الجذور التاريخية لمغناء والموسيقى في العراق ، كما تناولت المقام العراقى تناولت ىذه الدراسة 
 والتطور واألركان األساسية المكونو لو .من حيث التعريف والنشأه 

نيا ترتبط بطريقة مباشرة بموضوع البحث أحيث من ىذه الدراسة  تم اإلستفادة  تعميق الباحثة :
 الراىن الذى يختص بالتعريف بالمقام العراقى والركائز التي يعتمد عمييا في تكوينو.

 تضمن العصر التركى  - : منهاأساسية نذكر نقاط  عدة واًل : اإلطار النظرى : وتضمنأ

 والذى يعبر عن الفترة التاريحية التى عاش فييا مؤلف موضوع البحث م( 1798 -1258)

 كالتالى : ( بقسميو )المغولى والعثمانىتناولتو الباحثة  وقدالراىن ، 

 -م (:1516 -م 1258واًل :الطور المغولى ) أ

عمى الشام ومصر  سميم الفاتحستيالء ام( وينتيى ب1258) هوالكوويبدأ بسقوط بغداد عمى يد 
ستولوا عمى بغداد اعمى البقاع اإلسالمية ، و "جنكيز خان" م( ، فقد ىجم المغول بقيادة 1516)

" لتصل جيوشو إلى الشام، "تيمورلنكومن بعده  جنكيز خان "حفيد "  هوالكو"مرىم "أثم تولى 
الجانب  نعن الشام ، ىذا ع"تيمورلنك" بعد رحيل  وأصبحت مصر والشام فى حكم المماليك

أيام ىوالكو،  اليمخانيين الجانب الفنى فقد نالت الموسيقى عناية كبيرة مناما عن السياسى 
فمن بعده حتى أواخر  أويس ، وفى عيد الجالئرية من السمطان زمن أبى سعيدوأخالفو أمثال 

ترجع فى   اً ىتماما ؤلفات عديدة نالت رعاية و، حيث ظيرت فى ىذه الفترة م "أحمد الجالئري"
نالت شيرة تميق  التى صفى الدين اآلرموى"واخر العصر العباسى، أمثال مؤلفات "أصميا إلى أ

ثمت الموسيقى ساس لنظريتيم الموسيقية ، وبأمثالو مُ أا بعده  كو بيا ، كما اتخذىا معظم من جاؤ 
 نغام الشرقية وضروبيا . العربية جميع األ

 (1 ) م ( :1789 -1516ثانيًا: الطور العثمانى: ) 

عام  نابميون بونابرتم( وينتيى بحممة 1516عمى مصر والشام ) سميم الفاتحستالء اب أيبد 
 م( عمى مصر .1798)

 محمد الفاتحستيالء عمى القسطنطينية عمى يد ن ، قاموا بااليوعندما قويت شوكة األتراك العثماني
السمطان العثمانى عمى المماليك فى موقعة "مرج دابق"  سميم الثانىمب م( ، ثم تغ1453عام )

                                                           
1
 .55م. ، ص1974، دار الحرية بغداد ، العراق عام مدخل إلى الموسيقى العراقيةأسعد محمد عمى : " - 
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 ةستولى عمى الشام ومصر ، وكان ىذا الفتح اإلسالمى لمقسطنطينية نقطة إنطالقام ، و 1516
 لتوثيق الروابط بين كل من الشعبين العربى والتركى فى مختمف المجاالت . 

مخالفة اإلسالمية ، وبيذا ل العصر ، عاصمةً فى ىذا "إسطنبول "  الستانةوقد اصبحت 
ستقطاب اتالقى العمماء واأُلدباء والفنانين ، حيث كانت الدولة العثمانية تقوم بلأصبحت مركزًا 

الميرة فى مختمف التخصصات من الوطن العربى ، فأدى ذلك إلى تدىور الموسيقى والغناء فى 
ىرت فيو الموسيقى فى إسطنبول ، حيث كانوا ذاكل من القاىرة ودمشق وبغداد فى الوقت التى 

صبحت مصر والية عثمانية ، ُجردت من اعندما و ستماع إلييا  ، عمى ممارستيا واال نيشجعو 
نتزع العثمانيون السمطة من ام( ، 1517خيرة الرجال فى العمم والصناعة والفنون ، ففى عام )

متيازات انسب إلى نفسو جميع فى أن ي  تردد السمطان التركى فى القسطنطينية يالقاىرة ، ولم 
مبراطورية العربية فى الشرق الخميفة ، ثم يغتصب لقب الخميفة ، وبيذا الشكل قد شاخت اإل

 تراك الكثير من مقوماتيا وشخصيتيا .يام األأفتقدت مصر فى او 

بالمغة العربية ن الدين اإلسالمى ،  فتأثروا و عتنق العثمانياوعندما قامت اإلمبراطورية العثمانية ، 
برزىا الموشح والدور، حتى أوأحبو الموسيقى بشدة  بما تضمنتو من ألوان الغناء العربى ومن 

ن بعدد كبير من و حتفظ  العثمانياستماع إلييا ، كما أنيم قاموا بالتشجيع عمى ممارستيا واال
نيا طغت ألدرجة زدىار الموسيقى اين األكفاء فى قصورىم ، مما ساعد عمى ن والمغن  يالموسيقي

ىتمام بترجمة الكثير من األعمال والنظريات الموسيقية كممو ، وقد زاد االأعمى موسيقى الشرق ب
ثر العربى فى تخذىا العثمانيون لغة ليم ، كل ذلك يعكس لنا األاالعربية إلى المغة التركية التى 

ليذه البمدان العربية ، فقد حتالل التركى الموسيقى والغناء التركى، ولكن عندما طالت فترة اال
من المقامات الغنائية  اً كما أثروا فييا ، فنجد فى تركيا بعض ى التركيةموسيقاليضا بأىم  ثرواأت

ن ؤ أسما ختمفت فى بعض األجزاء منيا اىا مثل الكثير من المقامات الموجودة فى العراق حتى وا 
تركيا، مثل مقام )البيات والمخالف  نتقمت إلىا، أى أن بعض المقامات  الغنائية العراقية قد 

 والمحمودى وعربيون عرب( ..إلخ 

ىم ألوان الغناء بيا و أموجز عن الموسيقى العراقية و  اً عرضىذا اإلطار تضمن كما  -
 (1) .وتاريخوباألخص"المقام العراقى" 

 متزجت وتفاعمت معو فنون حضارية أخرى ، االمقام العراقي فن أصيل وتراث حضاري حيث ان 
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  –الرابي  وارببويون المجلي   - كلية التربية الموسييقية  –مجلة علوم وفنون الموسيقى 

 م0202يناير 
2013 

 

 أو فترة محددة لتأليفو ، وىناك من ينسبو  اً محدد اً وىو عصارة أحقاب من الزمان ال يعرف تاريخ

 ُذكر فى التاريخعام كما  499إلى العصر العباسي ،أو إلى فترة الحكم العثماني وىي ال تتجاوز 

ضافة مقامات جديدة . المقام ليس دائرة مغمقة بل حمقة مفتوحة يف   مكن بواسطتيا تطوير وا 

ستعاضة عنيا بكممات عربية ، ولقد تطور حاليًا المقام العراقى بحذف الكممات الفارسية واال
 فأصبح 

 نس والطربقام مجالس األالمقام اآلن تراثًا عربيًا صافيًا ، وفى بغداد وغيرىا من المدن العراقية تُ 

من دار اإلذاعة طول يسمع غنياتيم القديمة ألحانيم ، وكان صدى أويشترك فييا فنانوا المقام ب
ن المقام العراقى إويمكن القول  ،فصل الصيف عمى ضفاف دجمة من بعد الغروب حتى الميل 

 مام الدول العربية الشقيقة. ا، ويفتخر بو عن مشاعره  غناء يعبر بو الشعب العراقى 

د ثالثية ورباعية وخماسية وسداسية وقميل منو و ذات عقالمقام العراقى يؤلف من نبرات موسيقية 
يقاعاتو ثُ أأما الغناء العامى القديم فكانت ، السباعية  مانية النقرات ، تشبة طريقة غناء وزانو وا 

طابع الغناء  زريابندلس فى العصر الوسيط ، وقد نقل المغنى الموشحات التى تداوليا عرب األ
 ندلسى إلى شمال إفريقيا. الغناء األندلس كما نقل العراقى إلى األ

) التحرير ـسمى بـنو مجموعة من األنغام المنسجمة مع بعضيا ليا بداية تُ أـُعرف المقام العراقي ب
يانات يؤدييا القارئ طع وأوصال وم  وليا نياية تسمى بـ) التسميم ( ما بين التحرير والتسميم ق  ،  ( 

تدخل ىذه القطع واألوصال في المقام ، نسجام المطبوع لتأثير عمى االاالبارع المتمكن دون 
رتياح ابنمط واحد يؤدي إلى عدم  أر لمتحمية التي من شأنيا أن تمون المقامات ، ألن المقام إذا قُ 

 المستمع .

 لممقام العراقى والبناء الييكمى الذى يقوم عميو .من عمى شرح ضوت اإلطار التحميمى :ثانيا: 

العراقى بانو مجموعة من األلحان مرتبطة مع بعضيا البعض ، وليس سممًا حيث ُعرف المقام 
موسيقيًا كما ىو الحال فى مصر وفى بالد عربية اخرى ، وقد ترقى المقام العراقى فى بداية 

حيث ُعرف المقام العراقى بانو مجموعة من األلحان مرتبطة مع بعضيا البعض ، وليس  القرن
حال فى مصر وفى بالد عربية اخرى ، وقد ترقى المقام العراقى فى بداية سممًا موسيقيًا كما ىو ال

وذلك لوجود الحرية واإلنطالق الفنى فى ذلك العصر  القرن العاشر الميالدى ترقيًا ممموسًا ،



  –الرابي  وارببويون المجلي   - كلية التربية الموسييقية  –مجلة علوم وفنون الموسيقى 

 م0202يناير 
2014 

 

قبال الشعب العراقى عمى الموسيقى والفنون االخرى، فكثرت القيان والمغنيات حتى ُوجد فى  وا 
 بغداد عام

  (1)جارية ومغنية إلى جانب القيان ىواة الموسيقى والغناء.  469ى حوال م989

 كما يعرف ىذا الفن السمعى الرفيع ، ذو االداء الغنائى الموسيقى )الغناسيقى( * الجميل ، بأنو

عبارة عن  تراكم ألحان وانغام وأنماط غنائية تكونت عبر حقبة زمنية بعيدة ، وأن المغنيين أى 
 قراء 

والموسيقيين ، تمكنوا من إستخدامو وفق مكونات ىيكمية مقننة ، وكانوا عمى مستوى المقامات 
 رفيع

من الفيم واإلدراك لمحس الفنى ، ومن خالل ىذه المكونات الييكمية المحددة ، تمت المحافظة 
 عميو 

وصية واإلىتمام بو ، ليبقى تجربة منفردة ال مثيل ليا فى كل البالد الشرقية ، بل انو إكتسب خص
عراقية إنبثقت من بغداد ، وىذه المكونات الييكمية والركائز االساسية التى بنيت عمييا المقام 
العراقى وىم ستة مكونات سوف تقوم الباحثة بعرضيم فى شكل نقاط متسمسمة ثم ستقوم بتفسير 

 -كل واحدة منيم عمى حدى فيما بعد :

 (2)  -مكونات وركائز المقام العراقى: -

 التسموم. -6الصيحة. -5الميانة. -4الجمسة. -3القطع واالوصال  -2رير أو البدوة .التح -1

وىذه المكونات الستة غير ممزمة لجميع المقامات ، لذلك قسمت المقامات تقسيمًا جديدًا عمى 
اساس ىذه المكونات ، فاغمب المقامات الرئيسية وبعض المقامات المقيدة تحتوى عمى جميع 

ضيا يحتوى عمى خمسة فقط مثل الصبا ، الذى يكتفى بالميانة دون الصيحة ، المكونات ، وبع

                                                           
 .138، ص مرجع سابق "موسيقى الشعوب"محمد محمود سامى حافظ:  - 1

 

2
مطبعة باسم ،  2912لسنة  827، رقم اإليداع فى دار  الكتب والوثائق  : " موسوعة المقام العراقى"عبداهلل  إبراىيم المشيدانى  - 

 69 ص م  2912سنة 
 .وىو إختصار لمصطمح الغناء الموسيقى *
 
 



  –الرابي  وارببويون المجلي   - كلية التربية الموسييقية  –مجلة علوم وفنون الموسيقى 

 م0202يناير 
2015 

 

وال يجوز لمقام ان يتكون من اقل من ثالثة مكونات وىى ) التحرير او البدوة  ثم القطع 
 والشكل التالى يوضح دائرة البناء الييكمى المكون لممقام العراقىواالوصال وأخيرًا التسموم (.

 
 (  يوضح دائرة البناء الييكمى المكون لممقام العراقى1الشكل رقم )                 

 (1) -أما بالنسبة لطبيعة ىذه المكونات وأماكنيا فى المقام وطريقة أدائيا فيى كاألتى : ـ

))تحرير (( ىى أداء بداية المقام فى الطبقات القرارات و تحت  -أواًل :التحرير أو البدوة :
 .القرارات  ، الفرق األساسى بين التحرير والبدوة ىى الطبقة أو الدرجة الموسيقية التى تؤدى منيا 

 مثل البيات والصبا والمخالف واآلوج لمنوع األول متوسط الطبقة ، انما الراست والسيكاه والحجاز 

  الثانى منخفض الطبقة .ديوان لمنوع 

))البدوة (( ىى طبقة بداية المقام العالية  ، مثل بدوات مقام الدشت عرب والمحمودى والنارى  -
، إلى جانب ذلك تكون البدوات قصيرة جدًا قياسًا بالتحارير ، مثل تحرير الحسنى والنوى 

ام النارى أو ) ال واهلل يا والمنصورى ، بينما ال تتعدى البدوة بضع كممات مثل )يا رب ( فى مق
 عيونى ( فى مقام المحمودى .

ىى جزء من مقام ما ليدخل فى مقام اخر، مثال كدخول :القطعة -وصال :ثانيًا : القطع وال 
 لمحمودى فى مقام الصبا.  ا قطعة

قام نكية ، وحركة : ىى تركيبة لحنية من نفس لحن او نغم المقام ، بحيث تعطى لممالوصمة  -
تطرب السامع ، واحيانًا تستخدم لمربط بين لحنيين أو نغمتيين بيدف الرجوع إلى المقام االساسى 
كما فى قطعتى التفميس والجُمال فى تسموم السيكاه ، أو فى قطعة الحجاز شيطانى فى الراست 

تدخل فى المقامات  والجدول التالى يوضح القطع واألوصال التىأو قطعة المنثوى المنصورى ، 
 . العراقية
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  –الرابي  وارببويون المجلي   - كلية التربية الموسييقية  –مجلة علوم وفنون الموسيقى 

 م0202يناير 
2016 

 

ىى قرارات لحنية تستخدم كتمييد لميانات بعض المقامات الرئيسية المقيدة  -ثالثًا : الجمسة :
 مثل جمسات الحجاز ديوان والبيات والنوى والمنصورى وغيرىا .

، مثل جمسة الصبا  وعادًة ما يكون القرار المستخدم فى الجمسة إما لطبقة المقام االساسية  -
ومقام الراست ، أو تيبط إلى اقل من طبقة المقام  " بمعنى التصوير " ويمجا إلييا حسب الطبقة 

 الصوتية لممؤدى او القارئ نفسو ، ثم ترتفع إلييا كما فى جمسة الحجاز ديوان .

 آخر ،  الصوتية ، وتختمف من مقام إلىىى تركيبة لحنية عالية الطبقة  -رابعًا: الميانة :

 وتختمف حدتيا ودرجتيا حسب المقام ، منيا ما يصل إلى أوكتاف ونصف إرتفاعًا ، بدأ من 

 درجة التحرير أو أقل قمياًل ،

ىى تركيبات لحنية عالية الدرجة الصوتية ، تكثر فى مقامات البدوة ،  -خامسًا : الصيحة : 
"القطر "فى الحميالوى ، وتدخل بعد وتكون بنفس درجة البدوة أو أعمى منيا قمياًل ، مثل صيحة 

 الميانات لمتطريب من جية، لمرجوع  إلى أساس المقام من جية اخرى .

التسموم في المقامات العراقية ، يقصد بذلك إختتام المقام أى الفاصل الذى  -سًا: التسموم :سا
تسير عمى شكل ادائى  يسمم بو المغتى أداء المقام الذى يغنيو، والتسموم  فى المقامات العراقية ال

نما لكل مقام "تسمومو" الخاص ، والمغنى البارع يجب أن  ثابت فى جميع المقامات العراقية ، وا 
، وأن يطمع عمى أسموب األداء فى سميم لكل المقامات العراقية األساسية والفرعية تيتقن أصول ال

 1 راقية.لممقامات العراقية المختمفة ألنيا الختام لممقامات الع التسميم

ىناك ثالث مكونات اساسية ال يخمو منيا اى مقام عراقى وىى )التحرير والميانة إلى جانب أن 
الييكمى لممقام العراقى مثل  ناءوالتسموم( ويمكن زيادتيا بإضافة باقى المكونات االساسية فى الب

 الثالثة. ( يوضح ىذه الركائز2والشكل التالى رقم) )القطع واالوصال والجمسة ( وغيرىا.
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 ( يوضح الثالث ركائز التى ال يخمو منيا أى مقام عراقى.2الشكل رقم )           

التى إحتوى عمييا مخطوط الُدر النقى فى فن وفيما يمى مثاًل من ىذه المقامات العراقية 
  -وما إحتوى عميو من تحرير وقطع واوصال وميانات وغيرىا وىو كما يمى :الموسيقى 

 -: الراست العراقىمقام  -

ىى باألصل كممة فارسية بمعنى صحيح  :كممة راست كمصطمح لغوى  - -مقام الراست: -1
  .أو مستقيم 

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 

 ( 1).(  3/4( وعند الميانة الثالثة )الفالس  4/4قبل الميانة الثانية )الوحدة  بالشعر الفصيح ويستخدم اإليقاع

ويقوم شخصية مقام الرست عمى إظيار جنس الرست عمى درجتى النوى والسيكاه ، ويأخذ شكال 
خاصًا وطابعًا فنيًا خاص فى غنائو فالمقامات العراقية ، حيث يعنى بو عدة اوصال ، وىى 

، وجنس الرست عمى النوى ، وجنس الرست عمى الكردان ، وجنس  جنس رست عمى الرست
الصبا عمى النوى، وجنس البيات عمى الدوكاه، وجنس حجاز عمى النوى، وجنس الحجاز عمى 

بزورك" ، وجنس نكريز عمى الرست ”جواب النوى )سيم( ، وجنس سيكاه عمى عمى جواب السيكاه
 (2)ى يتميز بو مقام الرست فى الغناء العراقى . ، ومما سبق يتضح لنا مدى الزغم النغمى الذ
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 الدائرة النغمية لمقام الراست العراقى : التالى يوضح شكل

 
 ( يوضح الدائرة النغمية لمقام الراست العراقى3شكل رقم ) 

 من خالل وصال والتحرير وغيرىا فى مقام الراست القطع واأل التحرير و ىذهتضح توسوف  

 -: يمىعرض الباحثة لطريقة قراءة المقام فيما 

 (1 ) -طريقة قراءة مقام الرست العراقى: -

يحرر ىذا المقام من درجة الرست ، نزواًل إلى العشيران بمفظة ) يار( ، ثم صعودًا إلى الرست 
والدوكاه والسيكاه ثم النوى ، وبعد لفظة ) أريايا( يبدأ الصعود إلى الكردان ثم النزول إلى الرست 

ة مع ظيور درجة )فا#(  وىى دليل قطعة حجاز عمى الدوكاه ) يطمق عميو الموسقيين درج
 فادييز العرضية(. 

وبعد قراءة بيت شعرى او اكثر من القصيدة ومن نغم التحرير ، تؤخذ قطعة المنصورى عمى 
النوى ، وتقرأ ببيت من الشعر وىى جنس صبا عمى النوى، ثم ينتقل القارئ إلى قطعة اإلبراىيمى 

حجاز اما  بكممات )آمان أمان عمت يا معود ( وىى جنس بيات عمى النوى ، ويتبعيا قطعة
شيطانى * او مدنى عمى النوى وذلك بترديد لفظة )آىو ياليمى( ، ثم بمفظة )يا دوست( من درجة 
العجم ، ثم يبدأ بالنزول إلى درجة الرست ، وايضا  بظيور قطعة الحجاز عمى الدوكاه مع لمس 

ذا كان القارئ متمكنًا ومسيطر عمى النغم يمكنو تحوير ىذه  القطعة إلى )فا دييز عرضية( ، وا 
 وصمة مستعار أو نكريز ثم العودة مباشرة لمرست . 
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ثم تبدأ  بعد ذلك الميانة االولى بقراءة بيت من الشعر ، ثم ياخذ قطعة عجم عمى الكردان  
وييبط منيا إلى الرست بقطعة شرقى رست عمى نفس الدرجة، ثم تبدا ىنا الميانة الثانية بإيقاع 

، وتؤخذ من درجة الماىوران جواب الجياركاه وتنتيى بدرجة  الوحدة وىى ميانة )الخميمى (
الكردان ،  ومنيا تبدأ الميانة الثالثة )بالحجاز مدنى ( مع إيقاع الدارج ، والتى تصل إلى درجة 
السيم فى المقطع األول منيا وصمة الحجاز مدنى بمفظة ) فريادمن( ، ثم فوق درجة السيم فى 

مفظة ) يا دوست( ، ثم ييبط إلى درجة الكردان بترديد لفظة ) مدد المقطع الثانى بنغم الرست ب
 مدد أمان(.

ثم تبدأ قطعة المثنوى حجاز عمى نوا ، ويقرأ فييا بيت شعر او أكثر ، ثم بعد ذلك العودة إلى 
درجة الرست من درجة العجم )سى بيمول( مع ظيور درجة )فادييز ( ثم إلى الرست وىو نياية 

 التسموم.

 ىميا ، جنس الرست عمى درجة الرست ، جنس أجناس فى سمم مقام الرست بعض األوتظير 

 حجاز عمى درجة النوى ، وجنس بيات عمى درجة النوى ، وجنس صبا عمى درجة النوى ، وأخيرأ 

 جنس رست عمى درجة النوى وعمى درجة الكردان. 

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

 المقام العراقى؟ما ىو  -1

: بأنو مجموعة من األنغام المنسجمة مع بعضيا ليا البداية تسمى ُعرف المقام العراقى  -
ب)التحرير( وليا النياية تسمى ب)التسموم(  ، وما بين التحرير والتسميم قطع و اوصال وميانات 

 يؤدييا القارئ البارع المتمكن دون التاثير عمى اإلنسجام المطبوع.

ومن نغمات المقام العراقى ما يمثل الذكريات البديعة وايام الحب والشباب كمقام "النوى" ومنيا ما 
يعطى تعبيرات نفسية عن الرجولة والقوة والتآثر العاطف كمقام "اإلبراىيمى ، واما الراشيدى 
 والحيالوى فيعبران عن طابع الرقص والمرح ويرجع ذلك إلى ان العرب القدامى قد وضعوا
المقامات حسب اآلمزجة البشرية والبروج السماوية  مثمما جاء فى  مخطوط "الُدر النقى" موضوع 
البحث الراىن،  وذلك الن كل حالة طبيعية أو نفسية ليا المون الخاص بيا من المقامات تمثل 

 نواحى ىامة فى الحياة.  
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 ما ىو البناء الييكمى المكون لممقام العراقى؟ -2

 ىى أداء بداية المقام فى الطبقات القرارات و تحت القرارات.: التحرير -أ

  .( تسمى بدوة الصيحاتىى عندما ينطمق القارئ فى الغناء فى منطقة الجوابات ) البدوة:-

 .ىى جزء من مقام ما ليدخل فى مقام اخر: القطع -ب

ىى تركيبة لحنية من نفس لحن او نغم المقام ، بحيث تعطى لممقام نكية ،  االوصال: -ت
وحركة تطرب السامع ، واحيانًا تستخدم لمربط بين لحنيين أو نغمتيين بيدف الرجوع إلى المقام 

 .االساسى

 ىى قرارات لحنية تستخدم كتمييد لميانات بعض المقامات الرئيسية المقيدة. الجمسة:  -ث

الصوتية ، وتختمف من مقام إلى آخر ، وتختمف ىى تركيبة لحنية عالية الطبقة الميانة :  -ج
حدتيا ودرجتيا حسب المقام ، منيا ما يصل إلى أوكتاف ونصف إرتفاعًا ، بدأ من درجة 

 التحرير أو أقل قميالً 

وتكون بنفس  ىى تركيبات لحنية عالية الدرجة الصوتية ، تكثر فى مقامات البدوة ،الصيحة:  -د
 درجة البدوة أو أعمى منيا قميالً 

يقصد بذلك إختتام المقام أى الفاصل الذى يسمم بو المغتى أداء المقام الذى يغنيو، التسموم:  -ذ
والتسموم  فى المقامات العراقية ال تسير عمى شكل ادائى ثابت فى جميع المقامات العراقية ، 

نما لكل مقام "تسمومو" الخاص  . وا 

مكانياتو ال - مقام العراقى ىو قالب موسيقى غنائى يعتمد بالدرجة االولى عمى المغنى المنفرد وا 
 االبداعية و التكنيكية فى أداء  الزخارف المحنية.

إحتواء المقام العراقى عمى عدة اجزاء صغيرة وظيفتيا الربط بين االجزاء المختمفة او العمل  -
 -الوصمة –عمى تييئة االنتقال من جنس الخر بكل سيولة وتمتع السمع وتطمق عمييا )القطعة 

 والتسمم ( غيرىا .
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  -:البحث توصيات -

 األصيل.الفن  القيام بطبع كتب موسيقية تشمل دراسات وافية عن ىذا -1

قيام المؤسسات الموسيقية العربية و منياالتربوية بشكل خاص بتبادل الخبرات فى  -2
 .ىذا المجال مع مغنى المقام العراقى الباحثين الموسقيين العراقيين

تشجيع الباحثيين عمى البحث فى قضايا الموسيقى العربية اليامة وتوفير  المراجع العممية  -3
 التى تيسر ذلك. والمنح الدراسية
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 -قائمة الكتب العممية: أواًل: -قائمة المراجع:

 م1974، دار الحرية بغداد ، العراق عام مدخل إلى الموسيقى العراقيةأسعد محمد عمى : " -1

دراسة تحميمية فنية ونقدية فكرية برؤية  المقام العراقى إلى أين ؟حسين اسماعيل االعظمى : -2
 .م2991مستقبمية ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر والطباعة العراق عام 

 م.1964عام  1الجزء االول  ، مطبعة أسعد بغداد ، ط "الغناء العراقى "،حمودى الوردى : -3

ترجمة محمد نبيل نوفل : "مناهج البحث فى التربية وعمم النفس"  ديوبولد ب فان دالين -4
 م.1969وأخرون، مراجعة الدكتور سيد أحمد عثمان ، مكتبة األنجمو المصرية  القاىرة عام 

، رقم اإليداع فى دار  الكتب  " موسوعة المقام العراقى"عبداهلل  إبراىيم المشيدانى :  -5
 .م 2012مطبعة باسم ، سنة  2012لسنة  827والوثائق 

بغداد ،  –من إصدارات المجمع العربى لمموسيقى "المقامات العراقية" ،  عبد الوىاب بالل -6
 العراق  )بدون تاريخ(.

، مطبعة الييئة المصرية  الشجرة ذات االكمامغطاس عبد الممك خشبة ، إيزيس فتح اهلل :  -7
 .م1983العامة لمكتاب ، القاىرة سنة 

، المجمس األعمى لمثقافة ، الطبعة  "معجم الموسيقى الكبير"غطاس عبد الممك خشبة   -8
 م 2994االثانية  ، القاىرة عام 

الطبعة األولى، الناشر مكتبة األنجمو  "موسيقى الشعوب"محمد محمود سامى حافظ:  -9
 .م1978المصرية عام 

  -ثانيًا : الرسائل العممية:
رسالة " الخصائص الفنية لممقام العراقى كقالب غنائى موسيقى" أنيس حمود معيدى:  -1

 .م2915منشورة( ، كمية اتربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة  ماجستير )غير
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 ممخص البحث
 

 مقام العراقى لمدراسة لمبناء الييكمى المكون                             

قى ، تناول أيضا البناء راألوان الغناء العراقى وىو المقام العلون من أىم تناول ىذا البحث 
 الييكمى الذى يقوم عميو المقام العراقى ، وقد قامت الباحثة بتناول ماسبق ذكره بالشرح والتفسير.

 :اإلطار النظرى  -1وقد اشتمل البحث عمى إطاريين:  

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

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

 لممقام العراقى والبناء الييكمى الذى يقوم عميو .شرح من عمى ضوت اإلطار التحميمى :ثانيا: 

وقد قامت الباحثة بعرض وىذه المكونات الييكمية والركائز االساسية التى بنيت عمييا المقام 
 -: بالشرحالعراقى وىم ستة مكونات فى شكل نقاط متسمسمة ثم فسرت 

 -مكونات وركائز المقام العراقى: -

 .(التسموم  -الصيحة  -الميانة  - الجمسة –القطع واالوصال  -التحرير أو البدوة )

واختتمت الباحثة بممخص  ثم ُأختتم البحث بالنتائج والتوصيات وقائمة المراجع والرسائل العممية ،
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 ، ، 

، إلى جانب بمسمياتيا   )القطع واألوصال( الداخمة في المقامات العراقية بتحميلجدول خاص 
  المغة األجنبية.ب ممخص البحث
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                                              Summary 

A study of the structural building of the Iraqi maqam. 

Is research dealt with one of the most important types of Iraqi singing, 

which is the Iraqi maqam. It also dealt with the structural structure on 

which the Iraqi maqam is based. The researcher dealt with the 

aforementioned with explanation and interpretation. 

The research included two frameworks: 1- The theoretical framework 

- It included the Turkish era (1258-1798 AD), which expresses the 

historical period in which the author of the current subject of research 

lived, as the researcher dealt with in his two sections (the Mughal and the 

Ottoman).- It included a brief presentation on Iraqi music, its most 

important maqams, and the most important forms of singing in it, 

especially "The Iraqi Maqam"." 

Second: The Analytical Framework: It included an explanation of the 

Iraqi maqam and the structural structure on which it is based. 

The researcher presented these structural components and the basic pillars 

on which the Iraqi maqam was built, which are six components in the 

form of serial points, and then explained with an explanation:The 

components and pillars of the Iraqi maqam:- (Tahrir or Bedouin - cutting 

and connecting - the session - the faith - the shout - the taslum).Then the 

research was concluded with the results, recommendations, list of 

references and scientific messages, and the researcher concluded with the 

research summary in the Arabic language, along with several tables of 

denominators, their genres and the names of the Ghannamqamah that 

were received in the manuscript, another table that includes the different 

names for some phoneme degrees and denominations received In the 

manuscript, a table for the analysis of (parts and connections) included in 

the Iraqi shrines with their names, along with a summary of the research 

in the foreign language. 
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