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 تركيبة مقامية مبتكرة غير مألوفة من فصيمة الكرد

Invention of new Arabic Musical Mode from the Kurd chain 
 

: ممخص البحث

    تتكون المقامات العربية من تراكيب لألجناس الموسيقية المختمفة، ولقد تنوعت تمك المقامات بحسب تمك 

التراكيب، واصبح ىناك العشرات من المقامات العربية التي يتم تدريسيا في مختمف الجامعات والمعاىد 

المتخصصة في الموسيقا العربية من خالل العديد من الكتب والمراجع التي تتناول تمك المقامات، والتي 

بالتوصل أصبحت جزًءا ال يتجزأ من نظريات الموسيقا العربية، ومن خالل تجارب الباحث في مؤلفاتو قام 

 دون أن يتعمد ذلك من فصيمة مقام الكردتركيبة مقامية مبتكرة يقترح أن تضم إلى المقامات العربية إلى

بوابة تفتح آفاًقا نغميًة جديدًة لمباحثين ويعتبر هذاولكنو توصل إلييا أثناء تمحينو لكممات عمل غنائي 

ورأى الباحث ضرورة إخضاع ىذه التركيبة المقامية إلى البحث العممي وعرضيا عمى الخبراء والمؤلفين، 

وقام عن والمختصين في مجال الموسيقى العربية لتأكيد مدى صالحيتيا ضمن المقامات العربية بعيدًا 

. حكميا نظرية اإلحتماالتتالتراكيب التي 
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من فصيمة طرح تركيبة مقامية جديدة ُيقترح تضمينيا كمقام ضمن المقامات العربية ييدف ىذا البحث الى و

 .الكرد يكون صالًحا لمتأليف والتمحين

 ومن أىم النتائج التي توصل إليياالبحث

عرض الباحث فكرتو التركيبة المقامية المبتكرة الغير مألوفة وأوضح الفروق بينيا وبين المقامات العربية من 

نفس الفصيمة ، كما عرض تمك التركيبة المقامية المبتكرة عمى المختصصين من الخبراء في مجال الموسيقى 

العربية نظريًا وعمميًا من خالل تقديم عمل فني غنائي عمى ىذا المقام ومن خالل استمارة استطالع الرأي 

أكدت النتائج اإلحصائية ليا أن التركيبة المقامية المبتكرة من ِقبل الباحث ليا ما يميزىا من طابع خاص 

أثركرد  )يمكن أن تعتمد كمقام متكاممواقترح الباحث إسمًا لمتركيبة المقامية المبتكرة الغير مألوفة وىو 

 ومن توصيات البحث (تيسير

دعوة مدرسي نظريات الموسيقا العربية في المعاىد الموسيقية في مختمف الوطن العربي الى محاولة  .1

الغوص في بحر المقامات العربية ومحاولة وضع تراكيب لألجناس الموسيقية عمى درجات مغايرة 

 .لممألوف بيدف ابتكار مقامات عربية جديدة تفتح آفاًقا نغميًة جديدًة لمباحثين والمؤلفين

. موسيقى، مقامات عربية، مقام الكرد، ابتكار مقامات: الكممات الدالة .2
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Summary 

The Arab mods contain structures of different tetra chords that lead to diverse 

mods. And most recently, different Arab mods are being taught in different 

Oriental Musical schools and institutes all around the world using countless books 

and references that became a major part of the Arabic Musical Theory. And 

through the experience of the researcher, he invented a new Arab Mod from Kurd 

Mod chain, which is considered as a gate that exceeds certain boundaries for the 

researchers and composers. He also composed a piece that serves this new mod 

to prove the validity of his invention, away from the structures which are based on 

the probability of his theory. 

Keywords: Music, Maqam, Arabic Maqam, Maqam Kurd, Maqam Modulation, 

Invention. 
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 :مقدمـــة

تتميز الموسيقا العربية بتنوع مقاماتيا الموسيقية التي تتكون من تراكيب مختمفة ألجناس مكونة من اربعة 

 نغمات، وينتج عن ىذه التراكيب عدد كبير من المقامات العربية عمى الدرجات 5نغمات، او عقد مكون من 

في مختمف المعاىد الموسيقية التي تعتمد عمى مراجع موروثة تحتوي تدريسيا المختمفة لمسمم الموسيقي، يتم 

. عمى شرح مفّصل لتمك المقامات وتركيبات أجناسيا

ولقد كان لتفاعل الحضارات اإلغريقية واإلسالمية والفارسية الدور الكبير في انتقال كثير من العموم الموسيقية 

بين ىذه الحضارات ومنيا الساللم الموسيقية واألجناس والعقود التي جعمت الموسيقا العربية ثرّية بتراكيبيا 

( 4، ص 2006الرجب، ). النغمية ومميزة بخصوصيتيا بفضل العوامل الجغرافية والبيئية والوراثية

ون العرب في مختمف بالد الوطن العربي الكبير في شرقو وغربو، وفي شمالو وجنوبو يولقد استخدم الموسيق

، وقام العديد منيم باستخدام تمك االجناس عمى (األجناس)جميع تمك المقامات المكونة من التراكيب المختمفة 

درجات مختمفة من درجات السمم الموسيقي بعيًدا عن المألوف كنوٍع من االبتكار، مما أثرى الموسيقا العربية 

 المقامات العربية، ولكن استخداميا كان من خالل لحًنا عابًرا ال يشكل مقاًما موسيقًيا منبتنويعات كثيرة 

. متكاماًل 



5 
 

 ، ومن خالل ىاآللية او الغنائيةقام الباحث باستخدام تمك المقامات في مؤلفاتو المتنوعة، سواًء كانت مؤلفات

من فصيمة مقام تركيبة مقامية غير مألوفة يقترح أن تضم إلى المقامات العربية وهيتجاربو توصل الى 

 .الكرد

لعربية الغنية الموسيقى ايعتبر الباحث ىذا االبتكار بدايًة لتوجيو عناية الباحثين والمبدعين لمغوص في أعماق 

. بمقاماتيا األصيمة التي تتكّون من تراكيب لألجناس المختمفة، مما يساىم في ابتكار آفاًقا نغميًة جديدةً 

: مشكمة البحث

استخدم العديد من المبدعين العرب تراكيب األجناس عمى درجاٍت مختمفة من درجات السمم بشكل يخرج عن 

المألوف، ولكنيا تعتبر تمويًنا لحنًيا لم يأخذ شكل المقام المتكامل، وفي أفكاٍر لحنية عابرة من خالل مؤلفات 

في المقامات العربية األساسية، األمر الذي دعى الباحث الى التأمل في تمك المقامات في محاولٍة منو 

.  المعروفةالبتكار مقام جديد يعتمد عمى تراكيب األجناس 

 وتتحدد مشكمة البحث في اإلجابة عن السؤال التالي ما ىو تكوين المقام المبتكر الجديد؟
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:  البحثىدف

من فصيمة طرح تركيبة مقامية جديدة ُيقترح تضمينيا كمقام ضمن المقامات العربية ييدف ىذا البحث الى 

 .الكرد يكون صالًحا لمتأليف والتمحين

: أىمية البحث

: تكمن أىمية ىذا البحث فيما يمي

.  آفاق نغمية جديدة من خالل مقام مبتكر جديدفتح .1

. استغالل األجناس الموسيقية عمى درجات مختمفة عن المألوف .2

. فتح الباب أمام الباحثين لمتأمل في إمكانية ابتكار مقامات جديدة من خالل األجناس األساسية .3

.  عمى المقام المبتكر الجديدأعمال موسيقية مبنيةتقديم  .4

:  البحثسؤال

 ما ىو تركيب المقام المبتكر الجديد؟
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: منيج البحث 

، فالتحميل ىو الطريقة التي ُتعرف بيا حقيقة األشياء، كما أنو  اإلبتكاري اعتمد البحث المنيجالتحميمي

األسموب العممي الذي يستخدمو العمماء وكذلك الفالسفة لمعرفة أصول األشياء، وىو محاولة لتفسير 

، ص 1952شورة، )والستنتاج كل شيء، فبو تكون الرؤية الواضحة لما يتألف منو جوىر العمل ذاتو 

141  .)
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: ااطار النظرر 

تعتمد الموسيقا العالمية في ألحانيا عمى السمم الكبير والسمم الصغير، ويتكون السمم من تراكيب التتراكورد، 

، وىو المرادف لمصطمع الجنس الذي (14، ص1992عبدالعظيم، ).وىو لفظ يوناني معناه أربعة نغمات

تشكل تراكيبو المختمفة لممقام في الموسيقا العربية، ولكل جنس طابعو الخاص الذي يتميز بو، ويعرف المقام 

بأنو ىيئة لحنية تتألف من ترتيب نغم أجناس محددة في جمع محدد عمى إيقاع محدد بحيث تمثل في الذىن 

والمقامات كممة تستخدم في غالبية البالد العربية لمداللة عمى . (80، ص 1971ايزيس،)صورة لحن تام

مجموع الساللم الموسيقية التي ُوِضع لكل منيا ترتيب خاص بين درجاتيا المختمفة، والمقام يحوي العديد من 

الدرجات الصوتية التي تّكون نسيجا لحنيا ذا طابع نغمي خاص يأخذ أشكاال عديدة مثل الجنس والعقد 

المنخفضة : والطبع، كما تتمازج ىذه األشكال فيما بينيا ليتم البناء النغمي لممقام كامال بمناطقو المختمفة

(. 7، ص 1982الميدي، )" الجواب"والوسطى والمرتفعة " القرار"

الحفني، )وينحصر بينيا ثالثة أبعاد  (التتراكورد)أما الجنس فيو البعد ذو األربع درجات صوتية متحركة 

، وىذه الدرجات الصوتية األربعة تكّون فيما بينيا خمية لحنية نشطة ليا لون خاص وطابع (61،ص 1972

(.  85، ص 1952شورة، )مميز 
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الرجب، ) .Pentachordأما العقد فيتكون من خمس نغمات تحصر بينيا أربعة أبعاد، ويسميو الغرب 

وىذه األربعة أصوات تّكون خمية لحنية ليا لون وطابع نغمي خاص تستطيع األذن   (56، ص2006

.  البشرية المدربة أن تميزه

وحيث أن ىدف البحث توضيح التركيبة المقامية المبتكرة التي توصل إلييا الباحث من فصيمة مقام الكرد كان 

البد من إستعراض مقام الكرد وفصيمتو بالتحميل لسمم كل مقام وسوف يوضح الباحث المسافات بين الدرجات 

وىو يتضمن األربع أرباع التون  (1)الصوتية عمى المدونة السممية لممقام بحيث يشير إلى التون الكامل برقم 

 حيث تكون جميع تمك المسافات منسوبة إلى التون الكامل (2/1 )وبالتالي يشير النص تون ب 

: مقام الكرد أساس الفصيمة

: يتكون من ثالث أجناس

.  جنس كرد عمى درجة الدوكاه: جنس األصل .1

. جنس نياوند عمى درجة النوا، بجمع متصل: جنس الفرع .2

 (48،ص1984عبدالعظيم،).جنس كرد عمى درجة الحسيني، بجمع منفصل: جنس فرع الفرع .3



10 
 

 في المقامات الكنسية ، أو ممكن اعتباره سمم كبير يبدأ وينتيي من Phrygianوىو يعادل مقام فريجيان 

. درجتو الثالثة 

: مقام شييناز كردر

: يتكون من األجناس التالية

.  جنس كرد عمى درجة الدوكاه: جنس األصل .1

 (48،ص1984عبدالعظيم،). جنس حجاز عمى درجة الحسيني، بجمع منفصل: جنس الفرع .2

 

: (كردلي حجازكار)مقام حجازكاركرد 

ويرى الباحث أنو من األفضل أن يطمق عمى عمى درجة الراست،  (أساس الفصيمة)وىو تصوير لمقام الكرد 

 . المقامات المصورة نفس إسم المقام األصمي وال يطمق عمييا إسمًا مختمفًا 
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: يتكون من األجناس التالية

.  جنس كرد عمى درجة الراست: جنس األصل .1

. جنس نياوند عمى درجة الجياركاه، بجمع متصل: جنس الفرع .2

 (48،ص1984عبدالعظيم،). جنس كرد عمى درجة النوا، بجمع منفصل: جنس فرع الفرع .3

 

: مقام الطرزنوين

وىو مقام حجازكاركرد مع استبدال جنس الفرع بحجاز عمى درجة الجياركاه بداًل من نياوند، وبذلك يمغى 

. (ماىوران)، وينتيي عمى الدرجة الحادية عشر (راست)جنس فرع الفرع، ويبدأ عمى الدرجة األولى 

: يتكون من األجناس التالية

.  جنس كرد عمى درجة الراست: جنس األصل .1

. جنس حجاز عمى درجة الجياركاه، بجمع متصل: جنس الفرع .2
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( 1984،49عبدالعظيم،). جنس حجاز عمى درجة الكردان، بجمع منفصل: جنس فرع الفرع .3

 

: مقام شوق طرب

: وىو مقام يستخدم فيو ثالث أرباع البعد، حيث يتكون من األجناس التالية

. جنس كرد عمى درجة العشيران: جنس األصل .1

( 1984،49عبدالعظيم،). جنس صبا عمى درجة الدوكاه، بجمع متصل: جنس الفرع .2

 

 

 



13 
 

: مقام المي

: يتكون من جنسين كرد بجمع متصل، عمى النحو التالي

. جنس كرد عمى درجة عشيران: جنس األصل .1

. جنس كرد عمى درجة الدوكاه، بجمع متصل: جنس الفرع .2

 

.   في المقامات الكنسية من حيث أبعاد المقامLocrianوىو يعادل مقام لوكريان 

: مقام أثركرد

: وىو مقام يتكون من عقد وجنس عمى النحو التالي

. عقد أثركرد عمى درجة اليكاه .1

. جنس حجاز عمى درجة الدوكاه، بجمع متصل .2
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: أثر كرد تيسيرمقام

أما المقام الجديد الذي قام الباحث بابتكاره، فيو مقام مختمف تماًما عن تراكيب األجناس السابقة بدرجاتيا 

:  المختمفة، ولعل أىم اختالفات ىذا المقام تكمن فيما يمي

.  لممقام، األمر الذي يعطي ليذا المقام طابعًا متميزاً الخامسة التامةتركيب جنس الفرع عمى الدرجة  .1

أما في حالة الصعود ،(بعد منفصل) في حالة اليبوط عد كاملبيبعد جنس الفرع عن جنس األصل ب .2

 .(بعد متصل)فال يفصل بينيما اي بعد 

 

 

يتكون 
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:  من األجناس التاليةتيسيركرد أثر مقام 

 في حالة الصعود وجنس كرد عمى درجة الراست كرد عمى درجة الراست أثر جنس: جنس األصل .1

. في حالة اليبوط

 .عجم عمى درجة النوى جنس : جنس الفرع .2

، وقام بوضع ( عالمات تخفيض4)د الباحث دليل مقام كرد عمى درحة الراست، وىو مقام حجازكاركرد ماعت

عالمات التحويل أثناء سير لحن المقام، وفي ىذا الصدد العديد من األمثمة في الموسيقا العربية، اكثرىا 

شيوًعا ىو مقام نياوند عمى درجة الراست، حيث يتم وضع دليل السمم الصغير مع رفع سابعة المقام بعالمة 

تحويل أثناء سير المحن، وال يجد الباحث أىمية في ابتكار دليل جديد وخاص بكل مقام تنحصر نغماتو فقط 

. في سير لحن المقام، األمر الذي ينعكس سمًبا عمى نظرية الخامسات والرابعات ودليل الساللم المتبعة

 . في الصيغة الثنائية البسيطةبصياغة لحن غنائيولقد قام الباحث 
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: ااطار العممي

: عمل غنائي ممحن من التركيبة المقامية المبتكرة

 وسوف يعرض الباحث في ىذا الجزء المدونة الخاصة بالعمل الغنائي وتحمياًل مقاميًا ولحنيًا لمعمل 

 :الكممات

 ال تحاول تخبي الشوق عني يا زين: مذىب 

 ترى وهللا ىوى العاشق يبان بالعين

ن كان العشق باين عميك من يوم  وا 

 أنا عشقي باين عمي سنين

 أنا مثمك شارر وصمك

 وأموت بغمرة الخدين

 الغصن  ليو تخجل تصارحني تعالى اسأأل وطمني

 أنا ىاالوصل مستنيو

نت بعيد سنين  والمحظة وا 
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: تحميل العمل

  القالبForm :  العمل يتكون من قسمين مذىب وغصن واحدوكل قسم يحتوي عمى جمل مقسمة

 .إلى عبارات لحنية

  لمعملالتحميل التفصيمي : 

 :المذهب:أوالًال 

 الصياغة اللحنية التحليل المقامي الجمل

 19م  : 1الجملة األولى من م

 يمكن تقسيمها إلى ثالثة عبارات
 

 6م : 1العبارة األولى من م
 
 
 

 العبارة الثانية 

  14م: 7من م

 
 

   19م  : 15العبارة الثالثة من م 

عبارة يغلب عليها الشكل  )
 (الختامي للجملة

 
 

  38م : 20من م

 
 

 الجملة الثانية

  51 : 39من م

 : 48والجزء من من أناكروز 

 إعادة للحن العبارة الختامية 51م

 القصيرة للجملة األولى
 
 

 
 
 

 (صاعد)مقام أثر كرد تيسير 
بجنسيه عقد أثر كرد الراست 

وجنس عجم النوا والركوز غير 
 تام على درجة النوا

جنس كرد الراست مع الوصول 
 للدرجة الخامسة والسادسة للمقام

 
 

جنس كرد الراست مع الوصول 
للدرجة الخامسة والسادسة 

 .والركوز تام على الراست
 
 

إعادة للجملة السابقة بكلمات 
 .مختلفة

 
 

مقام حجاز كار كرد والركوز تام 
على درجة الراست واللحن 
يستعرض المقام في طبقاته 

الوسطى ليصل إلى جواباته إلى 
درجة السنبلة ويهبط إلى درجة 

 الراست

 
 
 

 نغمات سلمية صاعدة للمقام
 
 
 

 نغمات سلمية هابطة 
 
 
 

نغمات هابطة من درجة الحسيني 
 وصوال إلى درجة الراست

 
 
 
 
 
 
 
 

تبدأ الجملة بتتابع سلمي صاعد 
من درجة الكرد وتصل إلى درجة 

 السنبلة
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 :الغصن : ثانيًالا -1

 الصياغة اللحنية التحليل المقامي الجمل

80م  : 52جملة من م   

 يمكن تقسيمها إلى عبارات 

ومن 59 : 52العبارة األولى من 

 إعادة للعبارة األولى مع 67: 60

 إختالف الركوز
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 71م :68العبارة الثانية من م

 عبارة قصيرة
 
 

م  : 72العبارة الثالثة من أناكروز 

80 

 

93م  : 81من م   

 
 
 
 

مقام كرد تيسير بإستعراض جنس 
عجم النوا في العبارة األولى ثم 
الهبوط إلى جنس كرد الراست 

 والركوز تام على درجة الراست 
مع ظهور درجة المحير في 

جوابات المقام وذلك من لزوم 
صياغة نغمات المقام في منطقة 

 الجوابات
ودرجة الدوكاة في المنطقة 

 .الوسطى كتلوين نغمي 
ركوز العبارة األولى غير تام على 

درجة النوا وركوز إعادتها على 
 درجة الجهاركاة 

 
جنس كرد الراست والوصول 

والركوز  (النوا )للدرجة الخامسة 
 تام على درجة الراست 

 
إعادة للعبارة اللحنية الختامية 

 للمذهب
 

 إعادة للجملة الثانية من المذهب

التركيز في العبارة األولى على 
 إستعراض جنس الفرع عجم النوا
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 إستمارة إستطالع رأر الخبراء

شرح لتكوين المقام الجديد وتدوينو سممياًال صعوداًال وىبوطاًال بااضافة إلى مدونة مرفق مع ىذه ااستمارة 

.العمل الغنائي المبتكر من قبل الباحث من ىذا المقام  

 برجاء ااجابة عمى األسئمة األتية مع وضع أر مالحظات في خانة المالحظات

 ااجابات األسئمة
 مالحظات إلى حد ما ال نعم

ىل عرض الباحث لسمم المقام - 1س

 جاء واضحاًال ؟

    

ىل الفرق واضح بين المقام - 2س

الجديد والمقامات األخرى من نفس 

الفصيمة نظرياًال وسمعياًال كما أوضحو 

 الباحث؟

ىل المحن المبتكر من المقام - 3س

 الجديد معبر عن طابع المقام ؟

ىل المقام الجديد يصمح أن - 4س

 يضاف إلى المقامات العربية ؟
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 المعالجة ااحصائية الستطالع الرأر 

 السؤال الرابع السؤال الثالث السؤال الثاني السؤال األول المحكمين

 إلى حد ما ال نعم إلى حد ما ال نعم إلى حد ما  ال نعم إلى حد ما  ال نعم

1 *   *   *   *   
2 *   *   *   *   
3 *   *   *   *   
4 *   *   *   *   
5 *   *   *   *   
6 *   *     *   * 
7 *   *   *   *   

 

وىذا يعني أن عرض الباحث لسمم المقام جاء  % 100وقد جاءت اإلجابات عمى السؤال األول بنعم بنسبة 

 بطريقة واضحة

وىذا يعني أن عرض الباحث جاء واضحًا % 100وقد جاءت اإلجابات عمى السؤال الثاني بنعم بنسبة 

 .لمفروق بين التركيبة المقامية لممقام المبتكر وبين المقامات األخرى من نفس الفصيمة

وىذا يعني %   14وب إلى حد ما بنسبة  %  86وقد جاءت اإلجابات بنعم عمى السؤال الثالث بنعم بنسبة  

قدم المحكم %   86   أن لحن العمل الذي قدمو الباحث من المقام المبتكر عبر عن طابع المقام بنسبة
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األول ممحوظة بأنو يكون المحن كمو من المقام المبتكر ولكن الباحث قصد أن يتضمن المحن في بعض 

الجمل البسيطة إنتقال مقامي من نفس الفصيمة حتى يظير الفرق الواضح بين الطابع المميز لممقام المبتكر 

 .وبين تراكيب مقامية أخرى 

وىذا يعني %    14وب إلى حد ما بنسبة  %  86وقد جاءت نتائج اإلجابة عمى السؤال الرابع بنعم بنسبة  

حيث وقد قدم %   86أنو الموافقة عمى تضمين المقام المبتكر لمجموعة المقامات العربية جاءت بنسبة  

المحكم السادس رأيو بأن التركيبة المقامية المبتكرة ليا طابع مميز مقبول ومحبب لألذن ولكنو عرض رأيًا في 

مالحظتو بأنو كان يفضل عرض ىذه التركيبة المقامية المبتكرة دون تضمينيا في شكل مقام محدد حيث أنو 

في رأيو أنو يفضل التعامل مع المقام العربي عمى أنو تراكيب أجناس فقط ولكن الباحث يرى أنو من 

الضروري تقنين تمك التراكيب وتحديدىا في شكل مقام ووضعو ضمن تركيبة مقامية معروفة منعًا لمعشوائية 

التي يمكن أن تحدث في ىذا الصدد من طرح تراكيب ليس ليا الطابع المقامي العربي باإلضافة إلى أن 

 .تحيده في إطار مقام معروف يفتح آفاقًا فنية وعممية جديدة لممختصين في المجال الفني والمجال األكاديمي
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: نتائج البحث

لم يتعمد الباحث تكوين مقام جديد بل توصل إليو أثناء محاولة لتمحين كممات أغنية وذلك بحسب ما  .1

تبادر إلى إحساسو بطريقة تمقائية أثناء التمحين وعبر خبرتو بالمقامات العربية وتكوين أجناسيا 

 .وخالياىا المحنية صاغ ىذا المقام المبتكر وقام بتحميل أجناسو وتحديدىا صعودًا وىبوطاً 

عرض الباحث فكرتو التركيبة المقامية المبتكرة الغير مألوفة وأوضح الفروق بينيا وبين المقامات  .2

 .العربية من نفس الفصيمة 

عرض الباحث تمك التركيبة المقامية المبتكرة عمى المختصصين من الخبراء في مجال الموسيقى  .3

العربية من خالل استمارة استطالع الرأي والتي أوضح نتيجتيا بشكل تفصيمي ومالحظات بعض 

المحكمين والتي أخذىا الباحث بعين اإلعتبار واىتم بتوضيح رأيو من خالل الرد عمى تمك 

المالحظات اليامة والتي يعتبرىا إثراءًا لمواقع البحثي واإلكاديمي من خالل تبادل األراء العممية 

 .البناءة

أكدت النتائج اإلحصائية إلستطالع رأي الخبراء أن التركيبة المقامية المبتكرة من ِقبل الباحث ليا ما  .4

يميزىا من طابع خاص يمكن أن تعتمد كمقام متكامل ويصمح لإلستخدام بعيدًا عن تراكيب مبنية 

 .عمى اإلحتماالت والعشوائية
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تبمورت لدى الباحث فكرة التركيبة المقامية الجديدة من خالل تعمقو في دراسة المقامات العربية حيث  .5

أنيا تعتمد عمى التجربة والسمع واإلحساس بطابع خاص لتركيبات األجناس المختمفة والتي يمكن أن 

 .تؤلف مقامًا عربيًا لو خصوصية وتميز ولم يجد قاعدة تحد من إحتمالية تمك التراكيب

 )إستخدم الباحث التركيبة المقامية المبتكرة في صياغة لحنية غنائية من ىذا المقام الذي يقترح إسمو  .6

مع استخدام تموينات لحنية تعتمد عمى عالمات الرفع والخفض بيدف استعراض  (أثر كرد تيسير

 وتوضيح الفرق في طابع ىذا المقام وطابع غيره من خالل اإلنتقاالت المقامية أجناس عربية متنوعة

 .في الجمل المحنية بالعمل

 (أثركرد تيسير )إقترح الباحث إسمًا لمتركيبة المقامية المبتكرة الغير مألوفة وىو  .7

 : إستعراض المقام المبتكرمن خالل اللحن .8

  

اللحن في المذهب إستعرض المقام المبتكر بطريقة واضحة حيث ظهرت جميع درجاته الصوتية في  -

 المنطقة الوسطى وبجنسيه في الصعود والهبوط 

في الصعود عقد أثر كرد الراست و عجم النوا وفي الهبوط إستبدل عقد نوأثر الكرد بجنس كرد  -

 .الراست

 وفي الجملة األخيرة من المذهب ظهرت نغمات مقام حجاز كاركرد بجنسيه كرد الراست  -

 وكرد النوا 
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اللحن في الكوبليه إستعرض في بدايته المقام بالتركيز على جنس الفرع عجم النوا ثم الهبوط إلى  -

 جنس كرد الراست 

 الوصول إلى درجات المقام في طبقاته العليا بإستعراض درجة السنبلة  -

: ااجابة عمى سؤال البحث

 ماىي التركيبة المقامية المبتكرة التي يقترح الباحث تضمينيا كمقام ضمن المقامات العربية؟

 التركيبة المقامية المبتكرة 

 : من األجناس التاليةتيسيركرد أثريتكون مقام 

.  في حالة الصعود وكرد الراست في حالة اليبوطكرد عمى درجة الراست أثر جنس: جنس األصل .1

 .عجم عمى درجة النوى جنس : جنس الفرع .2
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 ويمكن توضيح أوجو اإلختالف بين التركيبة المقامية المبتكرة والمقامات من نفس الفصيمة عمى النحو التالي

 أوجو ااختالف كرد مقام أثر كرد تيسير
عجم النوا + أثر كرد الراست 

 صعودا
كرد الراست ىبوطاًال + عجم النوا   

فرع + نياوند النوا + كرد الدوكاة 
"كرد الحسيني"الفرع  

أجناس الفرع مختمفة عن المقام 
 المقترح

 األجناس المكونة لممقام

يختمف المقام في حالة الصعود 
عن اليبوط لإلحساس بطابعو البد 

أن يكون كٌل متكامل صعوداًال 
 وىبوطاًال 

ال يختمف في حالة الصعود عنو 
في اليبوط والسياق المحني يوضح 
 أحد أجناس الفروع التي يتضمنيا 

 

 ااحساس بالطابع

  يوضح أوجو اإلختالف بين المقام المقترح ومقام الكرد1جدول 

 أوجو ااختالف مقام شييناز كردر مقام أثر كرد تيسير
عجم النوا + أثر كرد الراست 

 صعودا
كرد الراست ىبوطاًال + عجم النوا   

حجاز الحسيني+ كرد الدوكاة   
جنس الفرع مختمف عن المقام 

 المقترح

 األجناس المكونة لممقام

يختمف المقام في حالة الصعود 
عن اليبوط لإلحساس بطابعو البد 

أن يكون كٌل متكامل صعوداًال 
 وىبوطاًال 

ال يختمف في حالة الصعود عنو 
 في اليبوط

 ااحساس بالطابع

  يوضح أوجو اإلختالف بين المقام المقترح ومقام الشييناز الكردي2جدول 
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 أوجو ااختالف مقام حجازكاركرد مقام أثر كرد تيسير
عجم النوا + أثر كرد الراست 

 صعودا
كرد الراست ىبوطاًال + عجم النوا   

نياوند + جنس كرد الراست 
 الجياركاة

جنس الفرع مختمف عن المقام 
 المقترح

 األجناس المكونة لممقام

يختمف المقام في حالة الصعود 
عن اليبوط لإلحساس بطابعو 

البد أن يكون كٌل متكامل صعوداًال 
 وىبوطاًال 

ال يختمف في حالة الصعود عنو في 
 اليبوط

 ااحساس بالطابع

  يوضح أوجو اإلختالف بين المقام المقترح ومقام الحجاز كاركرد3جدول 

 أوجو ااختالف مقام طرزنوين مقام أثر كرد تيسير
عجم النوا + أثر كرد الراست 

 صعودا
كرد الراست ىبوطاًال + عجم النوا   

+ حجاز الجياركاة + كرد الراست 
"حجاز الكردان""فرع الفرع  

أجناس الفرع مختمفة عن المقام 
 المقترح

 

 األجناس المكونة لممقام

يختمف المقام في حالة الصعود 
عن اليبوط لإلحساس بطابعو 

البد أن يكون كٌل متكامل صعوداًال 
 وىبوطاًال 

ال يختمف في حالة الصعود عنو في 
 اليبوط

 ااحساس بالطابع

  يوضح أوجو اإلختالف بين المقام المقترح ومقام الطرزنوين4جدول 

 أوجو ااختالف مقام شوق طرب مقام أثر كرد تيسير
عجم النوا + أثر كرد الراست 

 صعودا
كرد الراست ىبوطاًال + عجم النوا   

صبا الدوكاة+ كرد العشيران  
جنس الفرع مختمف عن المقام 

 المقترح

 األجناس المكونة لممقام

يختمف المقام في حالة الصعود 
عن اليبوط لإلحساس بطابعو 

البد أن يكون كٌل متكامل صعوداًال 
 وىبوطاًال 

ال يختمف في حالة الصعود عنو في 
 اليبوط

 ااحساس بالطابع

  يوضح أوجو اإلختالف بين المقام المقترح ومقام الشوق طرب5جدول 
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 أوجو ااختالف مقام الالمي مقام أثر كرد تيسير
عجم النوا + أثر كرد الراست 

 صعودا
كرد الراست ىبوطاًال + عجم النوا   

كرد الدوكاة+ كرد العشيران   
جنس الفرع مختمف عن المقام 

 المقترح

 األجناس المكونة لممقام

يختمف المقام في حالة الصعود 
عن اليبوط لإلحساس بطابعو 

البد أن يكون كٌل متكامل صعوداًال 
 وىبوطاًال 

ال يختمف في حالة الصعود عنو في 
 اليبوط

 ااحساس بالطابع

  يوضح أوجو اإلختالف بين المقام المقترح ومقام الالمي6جدول 

 أوجو ااختالف مقام أثر كرد مقام أثر كرد تيسير
عجم النوا + أثر كرد الراست 

 صعودا
كرد الراست ىبوطاًال + عجم النوا   

حجاز المحير+ عقد أثر كرداليكاة   
جنس الفرع مختمف عن المقام 

 المقترح

 األجناس المكونة لممقام

يختمف المقام في حالة الصعود 
عن اليبوط لإلحساس بطابعو 

البد أن يكون كٌل متكامل صعوداًال 
 وىبوطاًال 

ال يختمف في حالة الصعود عنو في 
 اليبوط

 ااحساس بالطابع

  يوضح أوجو اإلختالف بين المقام المقترح ومقام األثر كرد7جدول 
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: توصيات البحث 

:  يوصي الباحث بما يمي

دعوة مدرسي نظريات الموسيقا العربية في المعاىد الموسيقية في مختمف الوطن العربي الى محاولة  .3

الغوص في بحر المقامات العربية ومحاولة وضع تراكيب لألجناس الموسيقية عمى درجات مغايرة 

. لممألوف بيدف ابتكار مقامات عربية جديدة تفتح آفاًقا نغميًة جديدًة لمباحثين والمؤلفين

دعوة المؤلفين والممحنين الى ابتكار ألحان جديدة تخرج عن سيطرة التراكيب المألوفة لممقامات  .4

. العربية

: المراجع 

، موسيقى الممالك القديمة، مطبعة رابطة اإلصالح اإلجتماعي،حمب، (1972)الحفني، محمود أحمد  -1

 .سوريا

 .2006الرجب، باىر، ورامي، شجرة ساللم الموسيقا العربية، الرجب لمموسيقى والنشر، ألمانيا،  -2

  .1984أجندة ، دار الكتب القومية ، القاىرة : عبدالعظيم ، سيير  -3

 .القاىرة، مصرماجستير نظريات الموسيقا العربية وطرق تدريسيا، رسالة  (1971)فتح هللا، ايزيس  -4
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 .ألحان، دار الكتب القومية، القاىرة، مصر. أعالم. تاريخ: ، الموسيقا العربية(1952)شورة، نبيل  -5

 .، مقامات الموسيقا العربية، المعيد الرشيدي لمموسيقى التونسية، تونس(1982)الميدي، صالح  -6
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