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 ابتكار مقام موسيقي عربي جديد من فصيلة الكرد

Invention of new Arabic musical Mode from Kord family   

 :البحثملخص 

تتكوو ا مقامااوواع مقة منوور اووا ت مكنوول قسيقوواا مقا فوونمنر مقاوتت وور   قمووا تق سووع تتوو  مقامااوواع م فوول تتوو      

مقت مكنل   مصمح هقا  مقةش مع اا مقاماااع مقة منر مقتي نتم تا نفها في اوتتف مقيااةاع  مقاةاها مقاتوصصر 

يزأ في مقا فنمى مقة منر اا والل مقةانا اا مقكتل  مقا  يزًءم ال نت صم ع  ميع مقتي تتقا ل تت  مقاماااع   مقتي أ

ك ا   مام مق صنتر ا اا ف نا  اا قظ ناع مقا فنمى مقة منر   اا والل تيا ل مقما ث في اؤق اته قام مامتكا  امام يا

في نر  مألا  مقذي نةتم ه م ممر ت تح آفاًقا قغانًر ياناًة قتما ثنا  مقاؤق نا   قام متفينل ذق  مقامام  مر مق طق م قم مقاكت

سا مهاف   ظ  م ق مقاتكنر مق ك نرإنامع  نًام  نا صال نته قإلمامع  مة    قام متأقنف امط سر توام هذم مالمتكا  قتأك

 .مقت مكنل مقتي ن كاها قظ نر مال تااالع

Summary: 

The Arab Modes contain structures of different Tetrachords that cause a variety of these 

Modes, this structure of Tetrachords leads to tens of Arab Modes which teaching it in 

different music Universities and institutes which specialized in Arab Music in the world, 

and there are a lot of books and references which explained these Modes which became 

a part of Arab Music Theory. Through the experiences of the researcher he invented a 

new Arab Mod from Kord Mod species, which he considers a gate that opens up new 

Spaces for researchers and composers, to find new Modes. He registered his name at the 



National Library to save his intellectual property rights, and he composed a special 

music piece bases on this new Mod to prove the validity of his invention, Away from the 

structures which based on probability theory. 

Keywords :ممتكا  اماااع  امام مقك ا  اماااع ش قنر  س منراماااع   ا فنمى. 

 :مقدمـــة

مات عربيةتتميز الموسيقى ال عة نغ من ارب نة  فة ألجناس مكو  ،بتنوع مقاماتها الموسيقية التي تتكون من تراكيب مختل

مات ال ،نغمات 5او عقد مكون من  من المقا ير  يةوينتج عن هذه التراكيب عدد كب سلم  عرب فة لل لدرجات المختل على ا

لك الموسيقي ، يتم دراستها في مختلف المعاهد الموسيقية التي تعتمد على مراجع موروثة تحتوي على شرح مفّصل لت

 .المقامات وتركيبات أجناسها

ت م  اا مقة ن   مال كث في مقت منا  قما كاا قت اسل مق ضا مع مإلغ نمنر  مإلفالانر  مق ا فنر مقا   مقكمن   فنمنر  مقا 

نر  ها مققغا ّر مت مكنم نر ث ن فنمى مقة م تع مقا  تي ية م ا مق فنمنر  مأليقاا  مقة فالقم مقا  ها مق هذه مق ضا مع  اق

 (Alrajab,2006,P4)  اانزة موص صنتها م ضل مقة مال مقيغ مفنر  مقمنئنر  مق  مثنر.

وفي شماله وجنوبه جميع  ،هالكبير في شرقه وغربلوطن العربي ولقد استخدم الموسيقيون العرب في مختلف بالد ا

باستخدام تلك االجناس على درجات  منهم قام العديدو ،(األجناس) تلك المقامات المكونة من التراكيب المختلفة

مما أثرى الموسيقى العربية بتنويعات  ،عن المألوف كنوٍع من االبتكار بعيًداالسلم الموسيقي درجات مختلفة من 

 .لحًنا عابًرا ال يشكل مقاًما موسيقًيا متكاماًل من خالل  كانولكن استخدامها  ،ى المقامات العربيةكثيرة عل

أم  ،للفرق الموسيقية العربيةمؤلفات سواًء كانت  ،قام الباحث باستخدام تلك المقامات في مؤلفاته المتنوعة

يجمع بين  ،من فصيلة مقام الكرد ا جديًدال تجاربه توصل الى اكتشاف مقامً ومن خال ،لألوركسترا الغربي الكبير

يبدأ و ،بجمع منفصل ببعدين كاملين ،الدرجة السادسة الكبيرةعلى  الحجاز وجنس ،جنس الكرد على الدرجة األساس



حيث يبدأ  ،وهو أمر معروف في المقامات العربية ،الكبيرة التاسعةالمقام على الدرجة األولى وينتهي على الدرجة 

الذي يبدأ على الدرجة األولى  دلنشينكما هو الحال في مقام   ،المقام من الدرجة األولى وينتهي بدرجة أخرى

تهي على الدرجة العاشرة ام الصبا الذي يبدأ بالدرجة األولى وينومق ،وينتهي على الدرجة التاسعة الصغيرة

 لى وينتهي على الدرجة الحادية عشر.ومقام طرزنوين الذي يبدأ على الدرجة األو ،الصغيرة

لغوص في أعماق موسيقانا العربية الغنية ليعتبر الباحث هذا االبتكار بدايًة لتوجيه عناية الباحثين والمبدعين 

 مما يساهم في ابتكار آفاًقا نغميًة جديدًة.من تراكيب لألجناس المختلفة،  بمقاماتها األصيلة التي تتكّون

 :مشكلة البحث

استخدم العديد من المبدعين العرب تراكيب األجناس على درجاٍت مختلفة من درجات السلم بشكل يخرج عن 

المألوف، ولكنها تعتبر تلويًنا لحنًيا لم يأخذ شكل المقام المتكامل، وفي أفكاٍر لحنية عابرة من خالل مؤلفات في 

محاولٍة منه البتكار مقام جديد  أمل في تلك المقامات فيالمقامات العربية األساسية، األمر الذي دعى الباحث الى الت

  يعتمد على تراكيب األجناس على درجات مغايرة عن المألوف.

 :أهداف البحث

مما يساهم في فتح الباب ا للتأليف والتلحين، يهدف هذا البحث الى ابتكار مقام جديد من فصيلة الكرد يكون صالحً 

 امات العربية بهدف ابتكار المزيد، بعيًدا عن التراكيب المألوفة .المق بحر يأمام الباحثين والمبدعين للغوص ف

 :أهمية البحث

 تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي:

 ابتكار آفاق نغمية جديدة من خالل مقام مبتكر جديد. .1

 استغالل األجناس الموسيقية على درجات مختلفة عن المألوف. .2

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



 تقديم عمل موسيقي مبني على المقام المبتكر الجديد. .4

 عمل مصاحبة هارمونية تخدم أبعاد المقام الجديد وتؤكد طابعه.  .5

 :أسئلة البحث

 ن المألوف؟هل يمكن ابتكار مقام عربي جديد من خالل استخدام األجناس األساسية على درجات مغايرة ع .1

هل يمكن تأليف عمل موسيقي مبني على المقام الجديد يؤكد صالحية استخدامه بعيًدا عن تراكيب مبنية  .2

 على االحتماالت والعشوائية؟ 

 هل يمكن وضع مصاحبة هارمونية للمقام الجديد تظهر أبعاده وتؤكد طابعه؟ .3

 منهج البحث :

الطريقة التي ُتعرف بها حقيقة األشياء، كما أنه األسلوب العلمي الذي اعتمد البحث المنهج التحليلي، فالتحليل هو 

يستخدمه العلماء وكذلك الفالسفة لمعرفة أصول األشياء، وهو محاولة لتفسير والستنتاج كل شيء، فبه تكون الرؤية 

 (Shura, 1952, P141).الواضحة لما يتألف منه جوهر العمل ذاته

 :اإلطار النظري 

ى العالمية في ألحانها على السلم الكبير والسلم الصغير، ويتكون السلم من تراكيب التتراكورد، وهو تعتمد الموسيق

الذي تشكل تراكيبه وهو المرادف لمصطلع الجنس  ، (Abdel Azim, 1992, P14)لفظ يوناني معناه أربعة نغمات.

يعرف المقام بأنه ه الخاص الذي يتميز به، وطابعمن تلك األجناس ولكل جنس  في الموسيقى العربية،المختلفة للمقام 

هيئة لحنية تتألف من ترتيب نغم أجناس محددة في جمع محدد على إيقاع محدد بحيث تمثل في الذهن صورة لحن 

البالد العربية للداللة على مجموع الساللم  غالبيةوالمقامات كلمة تستخدم في ، (Fathalla, 1971, P80).تام

، والمقام يحوي العديد من الدرجات الصوتية التي درجاتها المختلفةع لكل منها ترتيب خاص بين الموسيقية التي ُوض  

تتمازج هذه األشكال فيما كما  ،مثل الجنس والعقد والطبع عديدةتّكون نسيجا لحنيا ذا طابع نغمي خاص يأخذ أشكاال 



)المهدي،  "الجواب"والمرتفعة الوسطى و ر"القرا" المنخفضة: بينها ليتم البناء النغمي للمقام كامال بمناطقه المختلفة

 (.7، ص 1892

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

يز (، وهذه الدرجات الصوتية األربعة تكّون فيما بينها خلية لحنية نشطة لها لون خاص وطابع مم11،ص 1872

 (. 95، ص 1852)شورة، 

، 2001.)الرجب،  Pentachordنغمات تحصر بينها أربعة أبعاد، ويسميه الغرب أما العقد فيتكون من خمس 

تّكون خلية لحنية لها لون وطابع نغمي خاص تستطيع األذن البشرية المدربة أن  (  وهذه األربعة أصوات51ص

 تميزه. 

من فصيلة الكرد، وقبل التطرق لهذا اإلبتكار يرى الباحث ضرورة استعراض  يتناول هذا البحث ابتكار مقام جديد 

  :مقام الكرد وفصيلته 

 :أساس الفصيلةمقام الكرد 

 :ثالث أجناسيتكون من 

  .جنس كرد على درجة الدوكاه :جنس األصل .1

 .بجمع متصل ،النواجنس نهاوند على درجة  :جنس الفرع .2

 (49،ص1894)عبدالعظيم،.بجمع منفصل ،نيعلى درجة الحسي كردجنس  :فرعجنس فرع ال .3

 



 (1شكل  قم)

في المقامات الكنسية ، أو ممكن اعتباره سلم كبير يبدأ وينتهي من درجته  Phrygianوهو يعادل مقام فريجيان 

 الثالثة .

 :مقام شهيناز كردي

 :يتكون من األجناس التالية

  .جنس كرد على درجة الدوكاه :جنس األصل .1

 (49،ص1894)عبدالعظيم، .بجمع منفصل ،جنس حجاز على درجة الحسيني :جنس الفرع .2

 

 (2شكل  قم)

 :(كردلي حجازكار)مقام حجازكاركرد 

األمر الذي يعتبره الباحث أحد أسباب تخلف نظريات  ،على درجة الراست (أساس الفصيلة)وهو تصوير لمقام الكرد 

 الموسيقى العربية التي تتخذ من تصوير المقامات على الدرجات المختلفة أسماء مختلفةعن أسم المقام األساسي ! 

 :يتكون من األجناس التالية

  .جنس كرد على درجة الراست :جنس األصل .1

 .بجمع متصل ،جنس نهاوند على درجة الجهاركاه :جنس الفرع .2

 (49،ص1894)عبدالعظيم، .بجمع منفصل ،جنس كرد على درجة النوا :جنس فرع الفرع .3



 

 (3شكل  قم)

 :مقام الطرزنوين

وبذلك يلغى جنس  ،اوندوهو مقام حجازكاركرد مع استبدال جنس الفرع بحجاز على درجة الجهاركاه بدالً من نه

 .(ماهوران)وينتهي على الدرجة الحادية عشر  ،(راست)ويبدأ على الدرجة األولى  ،فرع الفرع

 :يتكون من األجناس التالية

  .جنس كرد على درجة الراست :جنس األصل .1

 .بجمع متصل ،جنس حجاز على درجة الجهاركاه :جنس الفرع .2

 (1894،48)عبدالعظيم، .بجمع منفصل ،جنس حجاز على درجة الكردان :جنس فرع الفرع .3

 

 (4شكل  قم)

 :مقام شوق طرب

 :حيث يتكون من األجناس التالية ،وهو مقام يستخدم فيه ثالث أرباع البعد



 .جنس كرد على درجة العشيران :جنس األصل .1

 (1894،48)عبدالعظيم، .بجمع متصل ،جنس صبا على درجة الدوكاه :فرعجنس ال .2

 

 (5شكل  قم)

 :مقام المي

 :على النحو التالي ،يتكون من جنسين كرد بجمع متصل

 .جنس كرد على درجة عشيران :جنس األصل .1

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

 

 (6شكل  قم)

 (34ص، 1891)العباس، من حيث أبعاد المقام. في المقامات الكنسية Locrian لوكريانوهو يعادل مقام 

 :مقام أثركرد

 :وهو مقام يتكون من عقد وجنس على النحو التالي



 .اليكاهعقد أثركرد على درجة  .1

 (95، ص1891)العباس،  .بجمع متصل ،الدوكاهجنس حجاز على درجة  .2

 

 (7شكل  قم)

 مقام كرد جديد:

 ،السابقة بدرجاتها المختلفةعن تراكيب األجناس  فهو مقام مختلف تماًما ،جديد الذي قام الباحث بابتكارهأما المقام ال

  :ولعل أهم اختالفات هذا المقام تكمن فيما يلي

األمر الذي يعطي لهذا  ،تركيب جنس الفرع على الدرجة السادسة الكبيرة للمقام وليس السادسة الصغيرة .1

 المقام طابعاً متميزاً وبعيداً كل البعد عن التراكيب السابقة.

 يليه نصف البعد. ،يتم تقسيمهما الى بعد ونصف ،بعدين كاملين يبعد جنس الفرع عن جنس األصل .2

 ( يعطي احساس مقام الشهناز على الدرجة السادسة الكبيرة.تخدام الدرجة الخامسة المرفوعة )حصارمع اس .3

يبدأ المقام بالدرجة األولى )األساس( وينتهي على الدرجة التاسعة الكبيرة، وهي نغمة غير موجودة أصاًل  .4

 في دليل المقام.

 

 (8 قم) شكل



 :من األجناس التالية جديديتكون مقام كرد 

 جنس كرد على درجة الراست. :جنس األصل .1

 (بعدين كاملين)بجمع منفصل  ،جة الحسينيجنس حجاز على در :جنس الفرع .2

، وقام بوضع عالمات تخفيض( 4)اعتدم الباحث دليل مقام كرد على درحة الراست، وهو مقام حجازكاركرد 

موسيقى العربية، اكثرها شيوًعا هو أثناء سير لحن المقام، وفي هذا الصدد العديد من األمثلة في العالمات التحويل 

، حيث يتم وضع دليل السلم الصغير مع رفع سابعة المقام بعالمة تحويل أثناء سير مقام نهاوند على درجة الراست

تنحصر نغماته فقط في سير لحن المقام، األمر اللحن، وال يجد الباحث أهمية في ابتكار دليل جديد وخاص بكل مقام 

 الذي ينعكس سلًبا على نظرية الخامسات والرابعات ودليل الساللم المتبعة.

 مقارنة بين مقام كرد جديد والمقامات العربية األخرى:

 أوالا : من حيث الجميع:

أن  لوجدنا ،الصبا ،النوأثر ،السيكاة ،النهاوند ،البيات ،المقامات العربية األخرى من فصيلة الراستلو استعرضنا 

 ، كما في األمثلة التالية: الجمع المتصل أو المنفصل على بعد ثانية، أو المتداخلنوع الجميع بين أجناسها ال يتعدى 

 : الجمع المنفصل .1

 (18،ص1894)عبدالعظيم، وهو ما يفصل بين جنس األصل وجنس الفرع بعد فاصل، مثل مقام الراست:

 

 (9شكل  قم)

 

 



 : الجمع المتصل .2

وهو ما يبدأ فيه جنس الفرع من آخر نغمة لجنس األصل، وينتج من ذلك بعد مكّمل في النهاية، مثل مقام 

 (18،ص1894)عبدالعظيم، البياتي:

 (11شكل  قم)

 : الجمع المتداخل .3

مكملين في وهو ما يبدأ فيه جنس الفرع من النغمة التي قبل األخيرة في جنس األصل، وينتج عنه بعدين 

 (20،ص1894)عبدالعظيم، النهاية، مثل مقام الصبا:

 (11شكل  قم)

بأسلوب الجمع المنفصل ولكن على مسافة بعدين كاملين، وهو بينما يتم الجميع بين الجنسين في مقام "كرد جديد" 

على الدرجة  جميع غير موجود في باقي المقامات، حيث يتكون من جنس األصل على الدرجة األولى، وجنس الفرع

 السادسة الكبيرة.

ا : الدرجة التي يبنى عليها جنس الفرع:  ثانيا

رفع أو خفض تلك الدرجة بعالمات بنى على درجة من درجات المقام األساسي دون إن جنس الفرع أو فرع الفرع يُ 

 تحويل، وال يوجد أي مقام عربي يحتوي على جنس فرع مبني على درجة مرفوعة أو مخفوضة.



ُيبنى جنس الفرع في مقام "كرد جديد" على الدرجة السادسة الكبيرة لمقام الكرد الذي يحتوي في األصل على بينما 

 الدرجة السادسة الصغيرة.

ا: مدى المقام :  ثالثا

وبعضها يبدأ بالدرجة األساس بجوابها ، ويكون مداها أكتاف كامل، وتنتهي بالدرجة األولى إن بعض المقامات تبدأ 

الذي  ومقام دلنشين ،الذي يبدأ بالدرجة األولى وينتهي بالدرجة العاشرة الصغيرة  ، كمقام الصبابدرجة أخرى تهيوين

ومقام طرزنوين الذي يبدأ بالدرجة األولى وينتهي بالدرجة  ،يبدأ بالدرجة األولى وينتهي بالدرجة االلتاسعة الصغيرة

 الحادية عشر التاّمة.

هذه المقامات التي ال تنتهي بجواب الدرجة األولى، فهو يبدأ بالدرجة األولى وينتهي يشترك مقام "كرد جديد" مع 

 بالدرجة التاسعة الكبيرة.

  مقاما قر مقفاممر قفتطنع ت انا ت كنل امام "ك ا يانا" ستى مقق   مقتاقي: اا والل 

 نص البعد.جنسين بجمع منفصل ببعدين فاصلين: بعد ونصف يليها  من مقام "كرد جديد" يتكون .1

سدة الكبيرة )حسيني( وهي درجة ال تنتمي دعلى الدرجة السا في مقام "كرد جديد" جنس الفرع بنىيُ  .2

 للمقام األصلي الذي يحتوي على سادسة صغيرة. 

  بالدرجة التاسعة الكبيرة )محير(. بالدرجة األولى للمقام )الدوكاة(  وينتهي مقام "كرد جديد"يبدأ  .3

تبدأ بثنائي للكمان والبيانو، ويتم  ،غيرة في الصيغة الثنائية البسيطةبتأليف مقطوعة موسيقية صولقد قام الباحث 

 ريات مع مصاحبة هارمونية للبيانو، تخدم المقام المبتكر الجديد.استغاللها بالتكرار مع التنويع من خالل كتابتها للوت

 

 

 



 اإلطار العملي: 

 :مقطوعة مؤلفة على مقام كرد جديد

تأليف هذه المقطوعة على المقام المبتكر )كرد جديد( مع محاولة استخدام تلوينات لحنية تعتمد على عالمات الرفع تم 

وتم كتابتها للوتريات بمصاحبة البيانو، حيث تبدأ بصولو كمان  ،والخفض بهدف استعراض أجناس عربية متنوعة

في محاولة من الباحث لتكريس فكرة قابلية هذا المقام الجديد  ،منفرد مع البيانو، يليها األوركسترا الوتري مع البيانو

 .اآللية مع المصاحبات الهارمونيةفي الكتابة 

تبدأ وتنتهي المقطوعة على الدرجة الثانية الكبيرة " دوكاه" وهي من مالمح الموسيقى الحديثة التي ال تتقيد بالمحور 

ذلك من خالل توظيفه لهذه  يساعد في توضيحالمقامي على الدرجة األولى "األساس"، ولعل الهارموني المستخدم 

 الغاية.

 :تحليل العمل

 .  Binary Formمقصنغر مقثقائنر شكل مقتأقنف:  .1

 . ك ا يانامقامام:  .2

 Andante   80= مطيءمقف سر:  .3

   :  ماسي مفنط مقانزما .4

 ااز  ة . 32: (مقا مزن مق م ل)ساا  .5

 ايا سر مق ت ناع ماصا مر مقمناق   اع مفتوامم ص ق  كااا. :مآلالع .6

 

 

 لقالبل التحليل العام:  

 :على النحو التاليتتكون من قسمين رئيسيين  ،المقطوعة في الصيغة الثنائية

في مقام الكرد على درجة الراست مع التلوين اللحني باستخدام  وهو :18م – 1م :Aاألول  القسم .1

 .الدرجة الثانية الكبيرة



وتنتهي  ،تعتمد الفكرة اللحنية على جنس الحجاز على درجة حسيني :32م – 21م :Bالثاني  قسمال .2

 ودرجة دوكاه. ،مع التلوين اللحني باستخدام درجة حصار ،باستخدام جنس الكرد على درجة الراست

 التحليل التفصيلي للقالب:  

 :Aاألول  قسمال :أوالا 

 :يتكون من جملتين

 :تتكون من عبارتين منتظمتين :9م – 1من م :األولىالجملة 

وتنتهي بالدرجة  ،تبدأ من الدرجة الثانية الكبيرة لمقام كرد جديد :4م – 1من م :العبارة األولى -1

 .الثانية الصغيرة للمقام، كقفلة نصفية

تعتمد على التتابع للعبارة األولى، مع اإلنتهاء على الدرجة الثانية الكبيرة  :9م – 5م :العبارة الثانية -2

 لمقام كرد جديد.

 :رتينتتكون من عبا :18م – 8من م :الجملة الثانية

 وهي تكرار للعبارة األولى في الجملة األولى السابقة. :12م – 8من م :العبارة األولى -1

تبدأ بتكرار العبارة الثانية للجملة األولى  ،18م – 13وهي عبارة غير منتظمة من م :العبارة الثانية -2

 وتنتهي باستطراد لحني في مقام صبا بوسلك على درجة راست.

ا  :Bالجزء الثاني  :ثانيا

 :يتكون من جملة واحدة مكونة من عبارتين غير منتظمتين

تؤدى في جنس حجاز على  ،تبدأ بالدرجة السادسة الكبيرة للمقام :25م – 20من م :العبارة األولى -1

للمقام كتلوبن  #Gمع استخدام الدرجة الخامسة المرفوعة  درجة حسيني )جنس الفرع لمقام كرد جديد(

، لحني يعطي اإلحساس بمقام شهناز على الحسيني، وتنتهي العبارة المطّولة على الدرجة األساس للمقام



وأهم ما يميز المنحنى اللحني في هذه العبارة هو التسلسل السلمي الهابط من التاسعة الكبيرة للمقام 

 )محير( الى الثانية الصغيرة للمقام )زركوال(.

وتنتهي  ،تبدأ بإعادة اللحن األساسي للعبارة السابقة في أكتاف أعلى :32م – 21من م :ثانيةالعبارة ال -2

 على الدرجة التاسعة الكبيرة لمقام كرد جديد.

 ع مصاحبة البيانو.: إعادة بالكامل للقسمين السابقين بأداء مجموعة الوتريات م 42م – 33م

 التحليل الهارموني: 

وضع تآلفات هارمونية تخدم طابع المقام وتؤكد هويتة العربية من خالل يحاول الباحث في هذا العمل 

من شأنها استخدام نغمات المقام الذي يحتوي على عالمات تحويل خارجة عن  Progressionsتصريفات 

اك استخدام ولكن هن  b, Db, Ab, EbB :Flats(4(عالمات مخفضة  4نطاق الدليل، فدليل المقام هو 

 Chromatic الهابط كذلك عمل خط لحني مبني على التسلسل الكروماتيكي ،D, G#A, C ,# :للنغمات

Melody  في صوت الباصBass،  والذي يتم من خالله استخدام انقالبات التآلفاتInversions، ولقد 

 :ما يلي استخدم الباحث

 بانقالباتها. Triadsالتآلفات الثالثية  .1

 .Seventh Chordsالتآلفات الرباعية  .2

 .التاسعةالمضاف له  الصغير التآلف .3

 التآلف الصغير المضاف له السادسة الكبيرة. .4

  ،السادسة الزائدةالتآلف بإضافة  .5

 .لهالخامسة  التآلف الرباعي بإضافة السابعة الصغيرة مع تخفيض الدرجة .1

 .D7وهو تآلف  Double Dominantتآلف خامسة الخامسة  .7

 تجنًبا للتكرار. بأرقام الموازيرتم تدوينها في المقطوعة الشكل التالي يوضح جميع التآلفات الهارمونية المستخدمة 



 

 (12شكل  قم)

 ت على المدونة الموسيقية للمقطوعة المرفقة.ولقد تم كتابة جميع التآلفا

 ج البحثنتائ

يميزنا عن الموسيقى الغربية التي تعتمد على سلمين فقط هما إن المقامات العربية التي ورثناها جيالً بعد جيل هي ما 

يمكن الغوص في بحورها واكتشاف  ،وان هذه المقامات التي تعتمد على تركيبات األجناس المختلفة ،الكبير والصغير

ى ويمكن تركيب أجناس فرعية عل ،المزيد من خالل التجربة والسمع وابتكار ألحان جديدة تخدم تلك اإلبتكارات



 ،وال يجد الباحث أي قاعدة أو نظرية تحدد من احتمالية تلك التراكيب ،درجات تختلف عن درجات المقام األصلي

 ويرى أنها تعتند على التجربة والسمع إلقناع المستمع فيما إذا كان هذا المقام الجديد يصلح للتأليف الموسيقي أم ال.

 :األجوبة على أسئلة البحث

كن ابتكار مقام عربي جديد من خالل استخدام األجناس األساسية على درجات مغايرة عن هل يم :السؤال األول .1

 المألوف؟

وتجربة استخدام تراكيب األجناس على درجات العربية يمكن للباحثين الغوص في بحر المقامات  ،نعم :الجواب

كما يمكن عدم التقيد بالجمع ، لى ما يسمى بغماز المقام أو غيرهبعيًدا عن تركيب األجناس ع ،مغايرة للمألوف

ض في تجربة الجمع على درجات أخرى، وهذا ال يعني والخو ،المتصل أو المنفصل أو المتداخل على مسافة الثانية

بالضرورة بأن أي تركيب لألجناس ينتج عنه مقاًما موسيقًيا جمياًل صالًحا لأللحان والغناء والتأليف الموسيقي، ولكن 

 بة من خالل استخدام هذا المقام الجديد من خالل مؤلف جديد.يرجع ذلك الى التجر

 

هل يمكن تأليف عمل موسيقي مبني على المقام الجديد يؤكد صالحية استخدامه بعيًدا عن  :السؤال الثاني .4

 تراكيب مبنية على االحتماالت والعشوائية؟ 

، ويكون ويعتقد الباحث بأن تأليف عمل يخدم المقام المبتكر الجديد هو أساس تأكيد صالحية هذا المقام ،نعم :الجواب

 نوًعا من المنطقية األكاديمية والجمالية الفنية. فيهابمثابة الدليل على أن التراكيب المبتكرة الجديدة 

 

 أبعاده وتؤكد طابعه؟ هل يمكن وضع مصاحبة هارمونية للمقام الجديد تظهر :السؤال الثالث .3

باإلضافة  ،وطابعه المقامأبعاد قد تظهر خطوط لحنية تؤكد  المختلفةفالتآلفات الهارمونية بتصريفاتها  ،نعم :الجواب

، باإلضافة إلى أهمية تصريف تلك التآلفات التي يتم الى استخدام عالمات تحويل مختلفة عن دليل المقام األصلي

 المقام وهويته.تسخيرها لتأكيد طابع 

 توصيات البحث :

 بما يلي: يوصي الباحث 



مدرسي نظريات الموسيقى العربية في المعاهد الموسيقية في مختلف الوطن العربي الى محاولة دعوة  .1

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

 ياناة ت تح آفاًقا قغانًر ياناًة قتما ثنا  مقاؤق نا.بهدف ابتكار مقامات عربية 

 ة مقاؤق نا  مقات قنا مقى ممتكا  أق اا ياناة تو ج سا فنط ة مقت مكنل مقاأق فر قتاماااع مقة منر.اس  .2
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