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  ملخص
ى استخدام األلحان     يتجه العديد من المؤلفين ال

ترالية  ابتهم األورآس ي آت ذا ضمن أسس  ،الشعبية ف وه
إبراز   المدرسة القومية حيث التعلق في الهوية اإلهتمام ب

ون      ،الجوانب الوطنية ام المؤلف ة ق ففي الموسيقى العالمي
ات    كال التنويع ن أش كل م ة آش ر المقامي بتغيي

Variations، ا ية   وآ ات الكنس من المقام ر ض ن التغيي
ذا     إن ه الي ف رة والصغيرة وبالت ة الكبي اللم الغربي والس

ون العرب      ،النهج لم يتعرض ألي انتقاد ام المؤلف ا ق بينم
دل      ار الج ة فأث عبية المحلي ان الش ة لأللح ر المقامي بتغيي
حول هذا النهج بسبب التغيير الجدري الذي يحدثه تغيير 

 ،موجود في بعض المقامات الشرقية ثالث أرباع البعد ال
ة     ررة ألن الهوي ر مب ولكن هذه النظرة تعتبر ضيقة وغي

  .ال تنحصر في هذه المقامات فقط
  
ات اال ةالكلم ان   :مفتاحي رقية، الح ات ش يقى، مقام موس

ة  ة، آتاب ة قومي عبية، مدرس ش
  .أورآسترالية، سيمفونية

  Abstract 
Several authors sought to use the 

popular melodies in their Orchestral works, 
which is a part of the ideology of the school 
of Nationalism that attempts to highlight 
the aspects of the national styles. In world 
music, composers changed modes and 
scales as a kind of variation. These changes 
occurred within church Modes and Major, 
and Minor western scales; therefore, this 
approach was not criticized. On the other 
hand, Arab composers changed modes of 
the local popular songs, which resulted in 
great controversy caused by changing the 
three quarters tunes found in some of the 
Oriental modes. But this is a narrow-
minded vision and unjustifiable viewpoint 
because the originality does not lie in these 
modes alone. 
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  :ةـــمقدم
ة القومي    ور المدرس ع ظه ترالية م ة األورآس ي الكتاب عبية ف ان الش تخدام األلح ر اس يظه ر ة ف  أواخ

واحي النفسية         العصر الرومانتيكي ر عن الن اه نحو التعبي يقاه باإلتج زت موس ذي تمي انية    ، ال والمشاعر اإلنس
ن   بشكل صارخ  ال م ق بالخي ا يتعل ى م ذا العصر عل ات ه تملت مؤلف د اش ون، ولق ف الفن ين مختل ربط ب وال

ى   لفرانز ليست، الى الشج Tassoالشاعرية اإلنسانية مثل قصيد تاسو  ة، ال ن الذي توحي به الرسوم التاريخي
   (Blume, 1979, p.159).  لريتشارد شتراوس  Macbethحميمية الدراسات النفسية مثل قصيدة مكبث 

ة من خالل البحث في الموروث      هذه المدرسة ارتكزت  آما  ذي استقى  الشعبي ال   على اظهار الهوي
ى عليه  ت ًامنه المؤلفون مادة خام  الهم  ابن اموا        فاس  ،أعم ة في المقامات الكنسية وق ًا شعبية وديني تخدموا الحان

ك استحسان الجمهور       ،1بتغيير مقاميتها الى السلم الكبير والصغير آشكٍل من أشكال التنويعات  ى ذل د الق ولق
  .واستقالله الثقافيالذي يعتز بهويته 

انتيكي وبداية العصر الحديث أفكارًا آما قدم العديد من المؤلفين الموسيقيين القوميين في نهاية العصر الروم
ومنهم على سبيل المثال المربي والموسيقي الهنجاري  ،تتعلق بتوظيف األلحان الشعبية في التعليم الموسيقي

سلطان آوداي صاحب المدرسة القومية في هنجاريا التي دعت الى أن تكون األلحان الشعبية مصدر إلهام 
وبعد  ،اللغة الموسيقية األم للطفلآد على أن تكون األلحان الشعبية هي ؤللمؤلف الموسيقي والمربي، حيث ي

  )17ص ،2010 ،شوني. (أن ينتشر بها يمكنه أن يتجه الى الموسيقى العالمية
نهج   آما نهج العديد من المؤلفين القوميين المصريي  ذا ال م يكن      ،ن والعرب ه ك ل يهم بسبب    سهالً ولكن ذل عل

د          اعتماد العديد من األلحان  اع البع ى ثالث أرب وي عل ى مقامات شرقية تحت ة عل د    ،الشعبية العربي وهو البع
ى    األمر الذي اضطرهم الى  ،أية مقامات وساللم أخرىالعربية عن  المقاماتالذي تنفرد به  ة ال ر المقامي تغيي

  .ذي يصعب التعامل معه في علوم الهارموني الغربيةالالبعد خالية من هذا  مقامات
رن العشرين ل     حظة استخدام بعض المؤلفين الغربيينآما يجب مال ات المخفضة بوضع    في موسيقى الق لنوت

راد تخفيضها    ة الم وم المقامات الشرقية      ،سهم اتجاهه السفل يوضع أعلى النوت يس بمفه د    ،ولكن ل ذا يؤآ وه
  .بحثًا عن مواد جديدةأهمية المقامات العربية التي يحاول الغرب تناولها 

  
  :أهمية البحث

ع   تحليل أساليب تغيير المقامية بالرفع والخفض من خالل جدول مبتكر  تكمن أهمية هذا البحث في  يضم جمي
   .2والهوية الطابعهذا التغيير على ر يحتماالت الممكنة مع بيان للمقامات الناتجة ومدى تأثاال
  

                                                 
يعرض التنويعات  والذي يعرض فيه المؤلف اللحن األساس ومن ثم)  Theme and Variationلحن وتنويعات ( في قالب  .1

  .يكون أحد أشكال تلك التنويعات هو تغيير المقامية 
والهوية هي  ،المقصود بالطابع هو النكهة الخاصة بالمقام حيث أن لكل مقام طابع خاص يؤثر على اإلنفعاالت النفسية للمتلقي .2

 .باط انتماء هذا المقام للموسيقى العربية ومدى تأثير تغيير المقامية على هذا اإلرت
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  :مشكلة البحث
وم تخدام  يق ؤلفين باس ن الم د م عبية العدي ان الش ابتهم األلح ي آت ترالية ف ات   األورآس ى المقام د عل ي تعتم الت

ى التشويه و     ة أدى بعضها ال ر طابع األلحان وضياع     الشرقية األصيلة مع تغيير للمقامية بأساليب مختلف تغيي
    . مما يستدعي البحث في عملية تغيير المقامية في الموسيقى العربية ،الهوية

  
  :أهداف البحث

  :يهدف البحث الى ما يلي
  .الموسيقي احتماالت تغيير المقامية التي من الممكن اإلستفادة منها في التأليف دراسة لجميع .1
 .مقامية على طابع األلحان والهويةدراسة مدى تأثير تغيير ال .2
 .أرباع البعد ةمات الخالية من ثالثإمكانية تأآيد الهوية العربية من خالل المقا .3
  .من المؤلفين القوميينالتعرف على أهم األعمال التي تطرقت لهذا األسلوب  .4

  
  :اإلطار النظري

ظهرت الحرآة القومية في أوروبا خالل القرن التاسع عشر عندما شعر األوروبيون بقوة لحاجة 
وتضاعف عندهم  ،فازدادت لديهم مشاعر اإلرتباط باللغة والثقافة والتاريخ ،بالدهم الى الوالء والتضحية

  (Kamien, 2000, P 367-368).اث القومي للفردالشعور الوطني الذي جسده الحب تجاه التر
تأثرت الموسيقى الرومانسية بالحرآة القومية في أوروبا مما أعطى الهوية الوطنية لألعمال 

وقد  ،واستخدم المؤلفون األغاني الشعبية وابتدعوا ألحانًا أصيلة بالنكهة الوطنية ،الموسيقية في تلك الفترة
آما ظهرت القومية  ،نيا عند برامز الذي قام بإعادة آتابة ألحان شعبية ألمانيةظهرت بدايات القومية في ألما

وفي بولندا  ،آما ظهرت عند الموسيقيين الفرنسيين واإليطاليين ،عند هايدن وشويرت وشتراوس وماهلر
وظهرت في روسيا عند الخمسة الكبار وآخرين آثيرين منهم  ،وفي المجر جاء فرانز ليست ،ظهر شوبان

 ،ون عن هوية بالدهمابة سالح دافع من خالله الموسيقيولقد آانت القومية بمث ،ميتانا وجلينكا وغيرهمسا
     (Grout, 1985, P 652-653). وحرروا أنفسهم من هيمنة الموسيقى األجنبية الدخيلة على بالدهم

لقومية من حيث  فكتبوا موسيقى تحمل مالمح ان والعرب ين المصريياستهوت هذه الحرآة المؤلفآما 
ة        ى قصص البطوالت الوطني وا موضوعاتهم عل استخدام المقامات والضروب العربية واأللحان الشعبية وبن

ة حيث              ،واألساطير الشعبية ة هو استخدام المقامات العربي ة في الموسيقى العربي ز القومي ا يمي م م   ولعل أه
ر     ات الش ى المقام ة عل عبية العربي ان الش ة األلح د غالبي ى  تعتم ا عل ز باحتوائه ي تتمي اد ( :قية الت األبع

ة اد(،)الكامل د ونصفو( )أنصاف األبع ى ثالث )البع ذلك يضم بعضها عل ـد ةآ اع البعـ ات  ،أرب ذه المقام وه
ي  ا والت ة بأبعاده زالمتنوع يقى نتمي ة الموس د هوي ا عن الغرب تؤآ يقى به اقي موس ا عن ب ة وتميزه  العربي

الم  عوب الع ة    ،ش ذه الهوي ى ه وميين       وتتجل يقيين الق د الموس يقي عن أليف الموس ال رواد الت الل أعم ن خ م
الذين استخدموا ألحانهم الشعبية دون المساس بمقاماتها األصلية واستطاعوا أن يسخروا     ،المصرين والعرب

ة شرارة         ال عطي يقاهم أمث اتهم وموس ة آتاب المي لخدم دالحليم  3ما درسوه من علوم التأليف الموسيقي الع ، عب

                                                 
 .تميزت مؤلفاته بالميلودية ذات الطابع الشرقي، من أشهر عازفي الكمان وله مناهج لتدريس هذه اآللة )     -1923( 3.
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ذين  وفي الجانب اآلخر نجد بعض المؤلفين  ،وغيرهم. .  5حسين جنيد ،4ةنوير ًا     ال ة تجنب ر المقامي اموا بتغيي ق
ز الش    ةلثالث ال عزي دالرحيم  ،6وانأرباع البعد أمث ال عب ة   ،7جم رهم ...  9ويوسف خاشو   ،8رفعت جران  ،وغي

ذا المجال    ينمتناقض  يناألمر الذي أوجد تيار اد     ،في ه ره بعض النق دان     حيث اعتب ببًا لفق والمتخصصون س
وم الموسيقى       ،للمقامية ًاالهوية وتشويه ا وترويضها لتخضع لعل ورفضوا المساس باأللحان الشعبية وتحريفه

ة ر تنويع  ،الغربي بعض اآلخ ره ال ا اعتب وير ًابينم ى   ًاأو تط ا ال ي به دمتها ويرتق ل لخ ة يعم يقى العربي للموس
  .عن المألوفتقديمها بشكٍل مختلٍف العالمية ولو تم 

ى   فلو اتفق جميع المؤلفين ،تنويعًاومما ال شك فيه أن اختالف الرأي يثري العملية اإلبداعية ويزيدها ألقًا و عل
داع      ع واإلب ة من التنوي رره خالي رفض تغريب الموسيقى     ،نهٍج واحد للتأليف العربي ألصبحت مؤلفاتهم مك ف

ا بعزز   موسيقانا وتقديمها بشكلها التقليدي للشباالعربية له دوره الكبير في المحافظة على أصالة  ب الجديد مم
ا  ة         و ،هم وتمسكهم بأصالتهم  ءهويتهم وانتم ترالية في الموسيقى العربي ة األورآس وم الكتاب ذلك استخدام عل آ

ة    ،وانتشارهاآنوٍع من التجديد واإلبتكار يساهم في تطويرها  يقانا العربي ا  فموس ة    وهويتن ال تنحصر في بوتق
  .أرباع البعد فقط ةثالثالامات ذات مقال

  :وذلك من خالل المحاور التالية ،بتناول هذه القضية من جوانبها المتعددة الباحثونسيقوم 
 .اميةأساليب تغيير المق 
 .يير المقامية على الطابع والهويةمدى تأثير تغ 
ا من ال       م مؤلفيه ة وأه ر المقامي  والعرب  لفين المصريين مؤ أهم األعمال الموسيقية التي تم فيها تغيي

  .القوميين
ا   رقية بأبعاه ات الش ا المقام تخدم مؤلفوه ي اس يقية الت ال الموس م األعم ر  ،أه ى تغيي وء ال دون اللج

 .األبعاد
  

  :أساليب تغيير المقامية :أوًال
  :اآلتيتينقوم المؤلف الموسيقي بتغيير المقامية لأللحان الشعبية بإحدى الطريقتين ي

د آامل   ةفع أو خفض أحد درجات المقام لتغيير ثالثر :الطريقة األولى ا   ،أرباع البعد الى نصف بعد أو بع مم
ر        ةيؤدي الى اإلنتقال لمقام شرقي آخر خاٍل من ثالث   ى أحد السلمين الكبي د أو ال اع البع أرب

  .راست الى سلم آبير أو صغير أو  ،بياتي الى آردآتغيير لحن في مقام  ،والصغير

                                                 
وآان قائد لفرقة . وآان عضو مجلس إدارتها ،من األعضاء المؤسسين لجمعية المؤلفين والملحنين في باريس) 1916-1985( 4.

 .إحياء تراث الموسيقى العربية الموسيقى العربية التي عملت على
 .اآاديمية الفنون –آان قائد لفرقة أم آلثوم التابعة لمعهد الموسيقى العربية ) 1918-1990( 5.
أهم مؤلفاته أوبرا  ،المعهد العالي للموسيقى العرية –شغل نصب أستاذ التأليف الموسيقي  ،من الجيل الثاني) 1993- 1916( .6

 .أنس الوجود
 .شغل منصب أستاذ التأليف الموسيقي بكونسيرفتوار القاهرة ،من الجيل الثاني) 1924-1988( 7.
 أآثر من آتب في الموسيقى البروجرامية فله ست ،من الجيل الثاني آان قائدًا ألورآسترا التلفزيون المصري)     -1924( 8.

 ) .سيمفونيةالثورة  ،يوليو 23(وسيمفونية تصويرية  ،قصائد سيمفونية
 Programتصويرية سيمفونية  14أول مؤلف أردني يهتم بالكتابة األورآسترالية حيث آتب ما يقارب ) 1997- 1927( .9

Symphony سيمفونية الحسين بن طالل ،وحملت آل سيمفونية أسم مرتبط بقضايا وطنية مثل سيمفونية الهاشميون، 
  .سيمفونية القدس  ،سيمفونية أردن الحسين
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ى اللحن في         تصوير الخلية اللحنية في مقام جديد  :الطريقة الثانية ع عل ام األصلي آتنوي ة بالمق ه عالق ليس ل
ع أو خفض أي من درجات       ،مقام جديد وفي هذه الحالة ال يمكن القول بإن المؤلف قام برف

  .آتغيير لحن في مقام آرد الى مقام حجاز أو نهاوند  ،السلم
رة    االت آثي اك احتم ة عن طر    في الطريقة األولى هن ر المقامي ع أو خفض أحد    لتغيي ق رف ام    ىي  درجات المق

يتم ا يل   س ة وبالتفص ها آامل ع االلستعراض االت جمي ة حتم ط  الممكن ية فق ات الرئيس ات  ،للمقام إذ أن المقام
اليب  ا ذه األس ن ه رج ع ة ال تخ اس لفرعي ن أجن ين م ن جنس ة م ا مكون ية آونه ات الرئيس يتم  ،المقام ا س آم

ك باألمثل   يح ذل و          توض ف خاش ي يوس ف األردن ام المؤل ي ق ة الت عبية األردني اني الش ن األغ ارة م ة المخت
   .باستخدامها في آتابته األورآسترالية 

  :يمقام البيات .1
ى الدرجة     ج :هما جنسينمن  ييتكون مقام البيات رد عل رع آ نس جذع بيات على الدرجة األولى وجنس ف

ط  المقامية ي وعند تغيير ،)28ص ،1984 ،عبدالعظيم( ،الخامسة ألن  قوم المؤلف بتغيير جنس األصل فق
 .أرباع البعد ةمن ثالث الفرع خاٍلجنس 

 
  )1(شكل رقم 

الدرجة الثانية والدرجة ( وبين  ،) الدرجة األولى والدرجة الثانية( بين في جنس البيات أرباع  ةيقع بعد الثالث
  :الخفضب أوالثانية إما بالرفع  الدرجة ييرلتغيير المقامية وذلك بتغ احتماالنوهناك  ،)الثالثة 

  :ةرفع الدرجة الثاني  - أ
د  يتم  ة بع امالً  ًارفع الدرجة الثانية بمقدار ربع درجة فتصبح المسافة بين الدرجة األولى والدرجة الثاني  ،آ

  ).مانير(وهذا يؤدي الى تغيير الجنس الى نهاوند 
  .مل مع السلم الصغير من حيث المعالجة الهارمونية وفي هذه الحالة يتعامل المؤلف مع هذا المقام آما يتعا

ال  ن : )أ ( مث ةلح َد " أغني ي    "ها ري و ف ف يوسف خاش تخدمها المؤل يمفونية أس ة الس ن المقطوع ان م ألح
   :البياتيوهي في مقام     Melodies from Jordan Vol. (1)،األردن الجزء األول

 
  )2(شكل رقم 
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  :فأصبح آالتاليالصغير  لمتغيير المقامية الى الستم 
  

 
 )3(شكل رقم 

  خفض الدرجة الثانية  -  ب
ة نصف           يتم  ى والدرجة الثاني ين الدرجة األول افة ب ع درجة فتصبح المس خفض الدرجة الثانية بمقدار رب
  . وهذا يؤدي الى تغيير الجنس الى آرد ،بعد

لم صغير وان ال        ه س ى أن ام عل ذا المق لم هي      وفي هذه الحالة يتعامل المؤلف مع ه ة الصغيرة للس درجة الثاني
  .في احساسًا شرقيًا الى حد آبيرضيوهذا  ،بمثابة تآلف النابوليتاني

يمفونية   أستخدمها المؤلف يوسف خاشو في     " خزات العين " لحن أغنية  :)ب ( مثال  ألحان  المقطوعة الس
  :البياتي موهي في مقا     Melodies from Jordan Vol. ( 2 )،من األردن الجزء الثاني

  

 )4(شكل رقم 
  

  :تم تغيير المقامية بخفض الدرجة الثانية ليصبح اللحن في مقام الكرد آالتالي
  

  )5(شكل رقم 
  :مقام الراست .2

ا  ى            :يتكون مقام الراست من جنسين هم رع راست عل ى وجنس ف ى الدرجة األول جنس جذع راست عل
ا أن   ،)10ص ،1984 ،عبدالعظيم(  ،الدرجة الخامسة ابه  وبم ى الج    االجنسين متش ق عل ا ينطب نس ن ؛ فم

   .األول ينطبق على الجنس الثاني
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  )6(شكل رقم 
الدرجة الثالثة ( وبين  ،) الثالثةالدرجة الدرجة الثانية و ( بين  ستافي جنس الر أرباع ةيقع بعد الثالث

  :الخفضب لثة إما بالرفع أولثان لتغيير المقامية وذلك بتغيير الدرجة اوهناك احتماال ،)والدرجة الرابعة 
  :رفع الدرجة الثالثة  - أ

د      ة بع ة والدرجة الثالث امالً  ًايتم رفع الدرجة الثالثة بمقدار ربع درجة فتصبح المسافة بين الدرجة الثاني  ،آ
  ).ماجير( وهذا يؤدي الى تغيير الجنس الى عجم 

   .كبير من حيث المعالجة الهارمونيةلوفي هذه الحالة يتعامل المؤلف مع هذا المقام آما يتعامل مع السلم ا
يمفونية   أستخدمها المؤلف يوسف خاشو في  " بين الدوالي " لحن أغنية  :)أ (  مثال ألحان من   المقطوعة الس

  :في مقام الرستوهي   Melodies from Jordan Vol. ( 2 )،األردن الجزء الثاني
  

  )7(شكل رقم 
  

  :)السلم الكبير ( ليصبح المقام عجم  تم تغيير المقامية برفع الدرجة الثالثة
  

  )8(شكل رقم 
  

  :خفض الدرجة الثالثة   -  ب
 ،يتم خفض الدرجة الثالثة بمقدار ربع درجة فتصبح المسافة بين الدرجة الثانية والدرجة الثالثة نصف بعد

  .)مانير(وهذا يؤدي الى تغيير الجنس الى نهاوند 
  .غير من حيث المعالجة الهارمونية مقام آما يتعامل مع السلم الصوفي هذه الحالة يتعامل المؤلف مع هذا ال
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ال  ابقة    :)ب (  مث ة الس دوالي   " لحن األغني ين ال ام  " ب ة     خاشو حيث ق ا بخفض الدرجة الثالث ر مقاميته بتغيي
   :وفي نفس العمل) السلم الصغير ( ليصبح المقام نهاوند 

  

 )9(شكل رقم 
  :مقام الهزام .3

رع        جنس األصل وتسمى    :من جنسين همايتكون مقام الهزام  ى وجنس ف ى الدرجة األول يكاه عل نسبة س
ن    )55ص ،1984 ،عبدالعظيم( ،حجاز على الدرجة الثالثة ر ج س وعند تغيير المقامية يقوم المؤلف بتغيي

  .أرباع البعد ةمن ثالث ألن جنس الفرع خاٍل ،األصل فقط
 

  )10(شكل رقم 
  

وزه  ة رآ ام بدرج ذا المق ز ه ى (  ويتمي ة األول د الثالث  ،المخفضة) الدرج ع بع ث يق ين  ةحي اع ب أرب
الرفع أو  لتغيير المقامية وذلك بتغي وهناك احتماالن ،لى والثانيةالدرجة األو ا ب  ،الخفضب  ير الدرجة األولى إم

  :لى تغيير المقام وفقدانه لشخصيتهومدى تأثيره ع) درجة الرآوز ( وهنا نتكلم عن تغيير الدرجة األولى 
  :رفع الدرجة األولى  - أ

د بين الدرجة األولى والدرجة الثانييتم رفع الدرجة األولى بمقدار ربع درجة فتصبح المسافة  ، ة نصف بع
  .وهذا المقام غير موجود في الموسيقى الغربية ،وهذا يؤدي الى تغيير الجنس الى صبا زمزمة

  

  )11(شكل رقم 
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د    ام ال ب ذا المق وحي بالطابع الشرقي     وإن أية معالجة هارمونية له ام    وأن ت رت شخصية المق وإن تغي
زام(األصلي  رقية   ) .اله ة الش تفظ بالهوي ه يح ام ولكن ر المق ه بتغيي ن طابع د اللح ا يفق رتبط  ،فهن ا ي ًا م وغالب

بمعنى أنه اذا آانت درجة  ،)  M 3rdالهابطة  الكبيرة أو الثالثة( المحور المقامي هنا بالدرجة السادسة للمقام 
رد  رآو ام   ) مي  ( ز مقام صبا زمزمة هي درجة الك إن المحور المق ى درجة الراست     ف ) دو ( ي سيكون عل
  . شكل أو بآخرب

يمفونية        " رالضّم ينا عالخيلشّد" غنية أل الكوبليه  لحن :)أ (  مثال أستخدمها المؤلف يوسف خاشو في الس
  The Great Arab Revolution  -)  4( رقم 

   :وهي في مقام هزام  Hussien Bin Talal –الحسين بن طالل 
  

  )12(شكل رقم 
  

   :تم تغيير المقامية برفع الدرجة األولى ليصبح المقام صبا زمزمة
  

  )13(شكل رقم 
 

  :األولىخفض الدرجة   -  ب
د              ة بع ى والدرجة الثاني ين الدرجة األول افة ب ع درجة فتصبح المس دار رب ى بمق  ًايتم خفض الدرجة األول

  ) .ماجير ( ا يؤدي الى تغيير الجنس الى عجم وهذ ،آامًال
  .وفي هذه الحالة يتعامل المؤلف مع هذا المقام آما يتعامل مع السلم الكبير من حيث المعالجة الهارمونية

ال  بح الل    :)ب ( مث ى يص ة األول ض الدرج ابق بخف ن الس ة اللح ر مقامي د تغيي م  عن ام العج ي مق ن ف           ح
  :)السلم الكبير(
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   )14(ل رقم شك
   

  :مقام السيكاه .4
رع         :يتكون مقام السيكاه من جنسين هما ى وجنس ف ى الدرجة األول يكاه عل جنس األصل وتسمى نسبة س

  :)12ص ،1984 ،عبدالعظيم( راست على الدرجة الثالثة

  )15(شكل رقم 
  

ين الدرجة    ةحيث يقع بعد الثالث ،المخفضة) الدرجة األولى ( يتميز هذا المقام بدرجة رآوزه  أرباع ب
ة  ى والثاني زام ( األول ام اله ي مق ال ف و الح ا ه اك احتم ،)آم ة  االنوهن ر الدرج ك بتغيي ة وذل ر المقامي لتغيي

ه          ،األولى إما بالرفع أو بالخفض ام وفقدان ر المق ى تغيي أثيره عل ى ومدى ت وهنا نتكلم عن تغيير الدرجة األول
  :لشخصيته

  :رفع الدرجة األولى  - أ
د    يتم رفع الد ة نصف بع رجة األولى بمقدار ربع درجة فتصبح المسافة بين الدرجة األولى والدرجة الثاني

رد    مما ى آ ابقًا           ،يؤدي الى تغيير الجنس ال ذا الجنس س ة التعامل مع ه م شرح آيفي د ت د خفض   ( ولق عن
  .)الدرجة الثانية في مقام البيات

القهوة   " لحن أغنية  :)أ ( مثال  يمفونية   دمها المؤلف يوسف خاشو في     أستخ  " باهللا تصبوا ه المقطوعة الس
  :وهي في مقام سيكاه Melodies from Jordan Vol. ( 2 ) ،ألحان من األردن الجزء الثاني

  

  )16(شكل رقم 
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  :تم تغيير المقامية برفع الدرجة األولى ليصبح المقام آرد

  

  )17(شكل رقم 
 

  :خفض الدرجة األولى  -  ب
ى ب   د           يتم خفض الدرجة األول ة بع ى والدرجة الثاني ين الدرجة األول افة ب ع درجة فتصبح المس دار رب  ًامق

 )وهذا يؤدي الى تغيير الجنس الى جنس عجم مع رفع الدرجة الرابعة للجنس لتصبح رابعة زائدة ،آامًال
Aug 4th ) بدًال من رابعة تامة ( Per 4th )  .    وهو أحد  وهذا المقام غير موجود في الموسيقى الشرقية 

  : آما في الشكل التالي ،Lydian مقام الليدي ويسمى Modesالمقامات الكنسية 
  

  )18(شكل رقم 
  

ة   رغم ا ،تخدم في الموسيقى العربيةمس وهو مقام غير ع الدرجة الرابع ة  ستخدام رف ام العجم    التام لمق
  .ًالحني ًاح زائدة ولكنها تعتبر تلوينلتصب

  
  :مقام الصبا .5

ى     جنس األصل   :يثة أجناس ه كون مقام الصبا من ثاليت ى الدرجة األول رع حجاز     ،صبا عل وجنس الف
  ).53ص ،1984 ،عبدالعظيم( .وجنس فرع آخر على الدرجة السابعة هو الحجاز ، على الدرجة الثالثة
زة          من  ويعتبر مقام الصبا  ه شخصية شرقية متمي وحي بالشجن ول ذي ي  ،المقامات ذات الطابع اللحني ال

وين جنس     ( dim 8th)الذي يتم فيه تخفيض الدرجة الثامنة لتصبح ثامنة ناقصة  وهو المقام الوحيد ك لتك وذل
  ).  جنس الحجاز على الكردان(الفرع الثاني 

  



  ويسكرية وحسين وحداد والشرقا

210 
 

  )19(شكل رقم 
  

ين الدرجة    ( في جنس الصبا  أرباع ةيقع بعد الثالث ى ب ة  و األول ين   ،)الدرجة الثاني ة   (وب الدرجة الثاني
  :لتغيير المقامية وذلك بتغيير الدرجة الثانية إما بالرفع أو بالخفض حتماالناوهناك  ،)والدرجة الثالثة

  :الدرجة الثانيةرفع   - أ
ة والدرجة  األولىيتم رفع الدرجة الثانية بمقدار ربع درجة فتصبح المسافة بين الدرجة  د  الثاني امالً  ًابع  ،آ

  :الى صبا بوسلكوهذا يؤدي الى تغيير الجنس 
  

  )20(شكل رقم 
  

و م رقيوه ابع الش دًا للط زة ج ات الممي ن ،ن المقام الرغم م ام األصلي  فب د عن شخصية المق ( البع
   .في هذه الحالة يحمل الهوية الشرقية  لسمعيا إال ان الناتج) الصبا 
" جرش إطالل وظالل   :السيمفونية المقطوعةأستخدمها المؤلف في  " يابو الجديلة " لحن أغنية  :)أ ( مثال 

Jerash  "مقام الصبا في يوه:   
  

  )21(شكل رقم 
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  :تم تغيير المقامية برفع الدرحة الثانية ليصبح المقام صبا بوسلك
  

  )22(شكل رقم 
  
  

  :خفض الدرجة الثانية  -  ب
د يتم خفض  امالً  ًاالدرجة الثانية بمقدار ربع درجة فتصبح المسافة بين الدرجة الثانية والدرجة الثالثة بع  آ

عند رفع (ولقد تم شرح آيفية التعامل مع هذا الجنس سابقًا . جنس الى صبا زمزمة يؤدي الى تغيير ال مما
  .)الدرجة األولى في مقام الهزام 

ة  " لحن األغنية السابقة  :)ب ( مثال  ة         " يابو الجديل ا بخفض الدرجة الثاني ر مقاميته ام المؤلف بتغيي حيث ق
  :)وفي نفس العمل ( ليصبح المقام صبا زمزمة 

  

  )23(قم شكل ر
  

ه أحد     ( ومن هنا يتضح لنا أن تغيير المقامية تؤدي الى فقدان اللحن لشخصيته    ذا ال يختلف علي ) وه
ة الشرقية     ،فطابع اللحن قد تغير بالكامل ى الهوي الرغم من  ولكن بعض التغيرات تحافظ عل ر شخصية    ب تغيي

الغربية بل تتميز به الموسيقى الشرقية  وذلك ألن التغيير أدى الى مقام آخر غير موجود في الموسيقى ،اللحن
ى الطابع    بوضع الباحثونولقد قام  ،ايضًا جدول يستنتج فيه أساليب تغيير المقامية ومدى تأثير هذا التغيير عل

اع   والهوية  ة أرب د الثالث اليب   ،وذلك باستعراض األجناس الرئيسية للمقامات العربية التي تحتوي على بع وأس
  :رفع أو الخفضتغييرها من خالل ال
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  "جدول تغيير المقامية " 

الدرجة  الجنس
  المخفضة

تغيير 
المقامية 
  بالرفع

تغيير 
المقامية 
 بالخفض

  
  تأثير التغيير على الطابع والهوية

  )في آثير من األحيان (  يتغير الطابع ويفقد الهوية  مانير  ماجير  الدرجة الثالثة  راست

يير بالرفع يفقد الطابع والهوية والتغيير بالخفض التغ  آرد  مانير  الدرجة الثانية  بيات
  يفقد الطابع ويحتفظ بالهوية الشرقية

  هزام
  ماجير  صبا زمزمة الدرجة األولى  

التغيير بالرفع يحافظ على الطابع ويظهر الهوية 
ويلغي الهوية الشرقية والتغيير بالخفض يفقد الطابع 

  الشرقية
  سيكاه
مقام   آرد الدرجة األولى  

  انليدي
التغيير بالرفع يفقد الطابع ويحتفظ بعض الشئ 
  بالهوية والتغيير بالخفض يلغي الطابع والهوية

صبا   صبا بوسلك  الدرجة الثانية  صبا
  زمزمة

مع التغيير بالخفض والرفع يحافظ على الطابع وال 
  يفقد الهوية الشرقية 

 
  :ير المقامية على الطابع والهويةمدى تأثير تغي :ثانيًا

ى الدراسة    الباحثونيرى  ة وبناًء عل ة  ال         الحالي يقانا العربي ة موس ل هوي ذي يمث أن الطابع الشرقي ال
د  اع البع ة أرب ى ثالث وي عل ي تحت ات الت ى المقام ط عل د  ،يقتصر فق ع التأآي الطبع  –م ى خصوصية  –ب عل

يقات    دونشرقية المقامات الشرقية التي تحتوي على ثالثة أرباع البعد والتي تتميز بها الموسيقى ال اقي موس ب
  .الشعوب

ة            ر في الموسيقى الغربي لم الكبي ام العجم وهو نفسه الس فالطابع الشرقي يظهر لنا في مؤلفات في مق
موضحًا   ،وسأوضح ذلك بما يلي وعلى شكل نقاط ،ب استخدام المقامولكن ما يميز موسيقانا العربية هو أسلو

ة         بعيدًا عن عربية وغربية ذلك بامثلة لحنية  ا هوالطابع والهوي ترالية ألن محور الحديث هن ة األورآس الكتاب
  :للمقامات

ر يس - وطني            تخدم السلم الكبي ة والسالم ال ل األلحان الوطني وي في األداء مث في األلحان ذات الطابع الق
 ألخ...لبيتهوفن  الكوراليةوالسيمفونية 

ان    - ية واأللح ان الرومانس ي األلح ام ف س المق تخدم نف ا يس ه  بينم ة لس ل أغني ب مث جن والتطري ذات الش
وم اآرألم آلث ة  ،ف ة   Romanceومقطوع وفن ومقطوع ار إإلدوارد  Salue De Amoreلبيته ليج

  . ألخ...
الشجن والتطريب في الموسيقى      طابع ذات األلحان في –ذو الطابع الحزين  –آما يستخدم مقام الصبا  -

ة    ألم آلثوم والجز هو صحيح الهوى غالبمثل  ةالشرقي ع  " ء الحزين في أغني د األطرش   " الربي لفري
  ألخ... 

ى الفالح    " األغنية الوطنية األآثر حماسة   ستخدم نفس المقام الحزين فييبينما  - د   " حي عل ألحان محم
د من    الى باإلضافةعبدالوهاب والتي قام بتوزيعها األخوين الرحباني وأغنية زينه لفريد األطرش  العدي

  ألخ ... قصة والمستخدمة في األفراح مثل سالمتها أم حسن ألحمد عدويةاألغاني الشعبية الرا
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رى   ه ي اًء علي احثونوبن ا ال      الب ى هويته ة عل ا والمحافظ ة وطابعه يقى العربي ية الموس أن خصوص
ذي يظهر الطابع     وان طريقة  ،يقتصر على مقامات دون األخرى استخدام المقام في الـتأليف الموسيقي هو ال

والعرب آشكل   يين المصريين تغيير المقامية في آتابات بعض المؤلفين القومجواز ا يؤآد مبدأ وهذ ،والهوية
ات   كال التنويع ن اش ترا      م ا لألورآس دف آتابته ة به ت الغربي ارموني والكنتربوين وم اله ن عل تفادة م واإلس

ر ة ،الكبي ى الهوي ع األصالة والمحافظة عل ارض م ذا ال يتع تطاعة المؤلف إظ ،وه ث باس ه حي ار أحاسيس ه
ة         العربية من خالل المقام الشرقية وهويته يقانا العربي ا موس ز به د والتي تتمي اع البع ة أرب ات الخالية من ثالث

  . ايضًا
  

  .التي تم فيها تغيير المقامية وأهم مؤلفيها من المؤلفين المصريين القوميين الموسيقية أهم األعمال  :ثالثًا
وقاموا  دو صياغتها وتوزيعها لألورآسترا شعبية وأعا ًاتخدم مؤلفوها ألحانهناك العديد من األعمال التي أس

   :منها نماذج أربعةبتحليل بكتابة أمثلة مختلفة مع  الباحثونسيقوم  ،بتغيير المقامية
  :108في سلم دو ص ألبو بكر خيرت 24مصنف رقم  ،المتتالية الشعبية لألورآسترا -1

 نيية مصرية وسورية وألحان أخرى لملحنين مصريقائمة على ألحان شعب وهي من ست حرآات
  :اآلتيةاألغاني ستخدم المؤلف ا ،)1998 ،سمحة الخولي(
  :األغنية في مقام البيات ،عطشان يا صبايا -

 
  )24(شكل رقم 
  

ة    ا   –تم تغيير المقامية بأسلوب رفع الدرجة الثاني ر المق انير  ليتغي ى م ام       ،م ال ع الدرجة السادسية لمق ومع رف
  :ير يصبح اللحن في مقام دوريانالمان

 
  )25(شكل رقم 
 

  :األغنية في مقام السوزناك ،يمامة حلوة -

                                                 
  .الجيل األول، أول من استخدم األلحان الشعبية المصرية في مؤلفات أورآستراليةمن ) 1910-1963(.  10
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  )26(شكل رقم 
ة في ( تم تغيير المقامية بأسلوب رفع الدرجة السابعة لمقام السوزناك  اجير    ) اللحن   بداي ى م ام ال ر المق  ،ليتغي

  :مع اإلبقاء على جنس الحجاز

  )27(شكل رقم 
  

  :لرفعت جرانة" انتصار اإلسالم " مفوني القصيد السي -2
  ). 36ص ،2003 ،سمحة الخولي( "  طلع البدر علينا" الشعبية غنية األأستخدم المؤلف لحن 
  :وهي في مقام الهزام

  )28(شكل رقم 
  

  .ليتغير المقام الى ماجير –تم تغيير المقامية بإسلوب خفض الدرجة األولى 

  )29(شكل رقم 
  

ام جد  (ف الطريقة األولى في تغيير المقامية آما استخدم المؤل ه    تصوير الخلية اللحنية في مق يس ل د ل ي
ام األصلي  ة بالمق د  عالق ام جدي ي مق ى اللحن ف ع عل تخدم اللحن ف ،) آتنوي ة فاس ى درج د عل ام نهاون ي مق

  :)سلم دو الصغير(الراست 

  )30(شكل رقم 
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ـة رى  :مالحظـ احثوني م  الب ذي ت زان ال تخدأن المي ةاس ر مناسبلال امه لكتاب دأ  ،حن غي ى حيث ب اللحن عل

زان     !لثاني ا على الضغط بدأالضغط األول وفي إعادته  د مي ذا اللحن تؤآ يس   فالضغوط له  ول

 :آما في الشكل 

  )31(شكل رقم 
 

  :ةرالكونشيرتو الثاني للكمان لعطية شرا -3
  :في مقام الراستهي و" مسافر  خذني معاك ياللي انت" ستخدم المؤلف لحن أغنية ا

  

  )32(شكل رقم 
  

  :ثالثة ليتغير المقام الى نهاوندتم تغيير المقامية بأسلوب خفض الدرجة الو

 
  )33(شكل رقم 
 

   : 119آامل الرمالي –" بلدي " تنويعات سيمفونية  -4
  :وهي في مقام بيات ،)58ص ،2003 ،سمحة الخولي( "  يا عزيز عيني" أستخدم المؤلف أغنية 

 
  )34(شكل رقم 
  

ول     ام ليتح ة للمق ة الثاني ع الدرج لوب رف ة بأس ر المقامي م تغيي اه  ت ة دوآ ى درج د عل ام نهاون ى مق ام  ،ال المق
  :الصغير

  )35(شكل رقم 

                                                 
  .  1948فاز بالجائزة األولى للتأليف الموسيقي لوزارة المعارف عام )     -1922. (11
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  :والعديد من المؤلفات مثل
م  األفتتاحية الشعبية في مقام فا ال .1 رت   يألب  26كبير مصنف رق وم  ،بكر خي ى مجموعة    وتق من  عل

 .شهرزادأوبريت و ،العشرة الطيبةريت من أوبألحان سيد درويش 
 .أبو بكر خيرت –"  إيه العبارة" إعادة صياغة لطقطوقة  .2
 .عزيز الشوان :عطشان يا صبايا" تنويعات على لحن  .3
 .أبو بكر خيرت  – أللحانايا شادي إعادة صياغة موشح  .4
 ). 22ص ،1986 ،زين نصار(  .جمال عبدالرحيم – تعالي يا بطةإعادة صياغة أغنية   .5

 
ا         :رابعًا ا المقامات الشرقية بأبعاه ال الموسيقية التي استخدم مؤلفوه ر     ،أهم األعم ى تغيي دون اللجوء ال
  :األبعاد

ة لتوظي    ف وفي المقابل قام بعض المؤلفين القوميين المصريين بإخضاع نظريات الموسيقى األوروبي
ع اال    انهم م ة ألح يقاهم ولخدم ة   موس ا العربي ا وهويته اظ بطابعه عبية      حتف ان الش تخدام األلح الل اس ن خ م

  :مثل ،والمحافظة على مقاميتها
  .عبدالحليم نويرة  –بحيرة المنزلة  -1
 1012ريهالظافؤاد  –فانتازيا للقانون واألورآسترا  -2
 .حسين جنيد –خواطر عربية للقانون واألورآسترا  -3
  11 13سيد عوض –فانتازيا للعود واألورآسترا  -4
 12 14حجاجإبراهيم  –) لم زينبيموسيقى ف( موسيقى للقانون واألورآسترا -5
 .عطية شرارة  –آونشيرتو العود  -6
 .) 96، ص 1999بثينة فريد (. عطية شرارة  –سامبا شرارة  -7

  

  :لنتائجا
د   -1 اع البع ة أرب ات ذات الثالث ى المقام رقية ال تقتصر عل يقانا الش ة لموس ة العربي ة  ،إن الهوي فالهوي

  .ألخ... أثرآرد  ،النوأثر ،حجازثة أرباع البعد مثل الموجودة في مقامات أخرى خالية من ثال
ام ال -2 ابع المق ه ذيط رتبط يطفي ا م ام م ي مق تخدام المؤلف بأسلوب ا اللحن ف ذا اس امله ام  ،لمق فالمق

 .تشكل المادة الخام لجميع األلوانبنغماته السبعة هو آألوان الطيف السبعة التي 
ر   ،تحتفظ بالطابع والهوية الشرقية) أرباع البعد  ثالثإللغاء ( بعض أنواع تغيير المقامية  -3 مثل تغيي

 .وتغيير الصبا الى صبا بوسلك ،الهزام الى صبا زمزمة
ارموني والكنتربوينت             -4 وم اله تفادة من عل ة آشكل من أشكال التنويعات واإلس ر المقامي جواز تغيي

 .الغربية في خدمة الموسيقى العربية بهدف الكتابة األورآسترالية

                                                 
 .أشهر من آتب موسيقى تصويرية لألفالم المصرية وتميز بتوظيف آالت النفخ في موسيقاه) 1988 -1916( .12
ا           ) 1926-2000( .13 ًا له ا ومدرس ة الفيولين ى آل ًا عل ان عازف دآتوراه، وآ ى درجة ال أ قسم  . حاصل عل ة    ًاانش للموسيقى بجامع

 .عدنان بدران .اليرموك في األردن بدعوة من رئيسها د
 .عرض الفلم خارج مصر وفاز بجائزة في الموسيقى ) 1916-1987( .14
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اتهم   اع بعض المؤلفين المصريين القوميين توظيف نظريات الموسيقستطا -5 ة مؤلف ى الغربية في خدم
 .ستخدام األلحان الشعبية في المقامات التي تحتوي على ثالثة أرباع البعدرغم ا

  
  :توصياتال

وميين ألن      ؤلفين الق ة للم ال العربي يوصي الباحث بأن يقوم فريق بحث بجمع وحصر وتصنيف األعم
  .بالمؤلفين العرب وإثراء للمكتبة الموسيقية العربية ًاك تعريففي ذل
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  :المراجعقائمة المصادر و
زم للموسيقى     ،1ج ،التأليف الموسيقي المصري العاصر    :سمحة وآخرون ،الخولي اهرة   ،)2(سلسلة بري الق

1998. 
 . 1984القاهرة  ،دار الكتب القومية ،أجندة :سهير ،عبدالعظيم

 .  2003القاهرة  ،)3(سلسلة بريزم للموسيقى  ،2ج  ،لموسيقي المصري المعاصرالتأليف ا ،ــــــ
ترجمة  ،منحنى التربية الموسيقية حسب منهجية آوداي –تطبيق مبادئ آوداي  ،2010 ،آيرشيبيت ،شوني

 .األردن –عمان  ،دار الفكر ،اياد ،رامي وعبدالحفيظ ،حداد
 .1999القاهرة  ،مكتبة مدبولي ،الموسيقى في أوروبا ومصرالقومية وأعالم  :زين ،نصار بثينة و ،فريد
ن المعاصر    ،إتجاهات في الموسيقى المصرية المعاصرة     :زين ،نصار ة الف ون   ،مجل ة الفن  ،1986 ،اآاديمي

 .العدد الثاني ،المجلد األول
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