
 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  المستدامة . . السنة الثالثة /مجلة الدراسات  

 

 
02 

 سلوب صياغة قالة السماعي يف املوسيقى العراقية أ
 عمي نجم عبد اهلل د. 

 قسم الفنون الموسيقية 
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a.najem81@gmail.com 
 الممخص:

يعد قالب السماعي مف القوالب العربية ذات االسموب المميز مف حيث تراكيب اجزائو واستخدامو لشرب 
ايقاعي تفرد بو ىذا القالب كما اف السماعي يشبو لحد كبير قالب البشرؼ اال انو صورة اصغر منو, ففي 

ي كمؤلفة موسيقية امتازت وحظيت الموسيقى العراقية تعددت االشكاؿ وااللواف الموسيقية فقد تفرد قالب السماع
باىتماـ مؤلفيو لذا امتازت الموسيقى العراقية بالسماعيات منذ بداية القرف العشريف وليومنا ىذا, لذا تناولت في 

( لمتعرؼ عمى اسموبية تأليؼ السماعي سموب صياغة قالب السماعي في الموسيقى العراقيةبحث ىذا الموسـو )ا
اقية مف حيث استخداميـ المقامات العربية بشكؿ عاـ والعراقية بشكؿ خاص كذلؾ لدى مؤلفي الموسيقى العر 

استخداميـ االيقاعات والضروب المختمفة ومنيا العراقية لذا فقد تميزت ىذه االعماؿ بنيجيا الواضح مف حيث 
لضروب االيقاعية تمازج النسيج المحني وااليقاعي معًا باستخداـ التكنيؾ والشجف بجممو الموسيقية واستخداـ ا

داخؿ الخانة الواحدة وىذه ما تـ كشفيا مف خالؿ سياؽ البحث الراىف, حيث تناولت مف خالؿ ىذا البحث عرض 
مختصر لتطور الموسيقى العراقية وكيؼ أثرت عمى واقع الموسيقى نحو االيجاب ثـ استعراض قالب السماعي 

يو مف حيث الضروب المستخدمة والجمؿ المحنية والمقامات في الموسيقى العراقية كقالب لو اجزائو التي ألفت عم
واالنتقاالت مع عرض لنماذج نوت سماعيات موسيقية وتحميميا بشكؿ مختصر وواضح, بعد ذلؾ عرض الىـ 
الضروب االيقاعية المستخدمة في السماعي بالموسيقى العراقية بعرض نماذج نوت ايقاعية, ثـ عرض الىـ 

بعد ذلؾ يختتـ البحث بالنتائج والتوصيات راقييف مف السماعيات خالؿ القرف العشريف, نتاجات الموسيقييف الع
 ومصادر البحث.

 (.الموسيقى العراقية ،قالب السماعي ، صياغة االسموب،الكممات المفتاحية: )
The style of drafting the sami template in Iraqi music 

Dr.. Ali Najm Abdullah 

Department of Musical Arts 

College of Fine Arts - University of Basra 

ABSTRACT: 

Al-Samahi is one of the Arabic templates with a distinctive style in terms of 

the compositions of its parts and its use to drink rhythmic, which is unique to this 

template. Al-Sama'a is very similar to Al-Bashraf template, but it is a smaller than it. 

In Iraqi music, there are many musical forms and colours Al-Sama'a is very similar to 

Al-Bashraf template, but it is a smaller than it. In Iraqi music, there are many musical 

forms and colours. The Al-Samai mould has been unique as a musical composition 

that has been distinguished and received the attention of its authors. Therefore, Iraqi 
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music has been characterised by hearing since the beginning of the twentieth century 

and to the present day. Therefore, in the research on this has dealt with this hashtag 

(the method of drafting the al-Samaa template in Iraqi music) to learn about the 

method of writing al-Sama'i among Iraqi music authors in terms of using Arabic 

maqām in general and Iraqi in particular, as well as their use of different rhythms and 

forms, including So these works were characterised by their clear approach in terms 

of fusion of melodic and rhythmic tissue together using technique and shaking with 

musical sentences and the use of rhythmic patterns inside the same field. This was 

revealed through the current research context. Through this research, it dealt with a 

brief presentation of the development of Iraqi music and how it affected the reality of 

music in the affirmative The most important productions of Iraqi musicians from 

hearing during the twentieth century, after which the research concludes with 

findings, recommendations, and research sources. 

Keywords: (style, formulation, Samai template, Iraqi music). 

 

 :المقدمة

، لكونو وسيمة مف تاريخ اإلنساف وثقافتو وتراثو ميما ءاجز  والغنائي الفف الموسيقي يعد
مف األلحاف  لعاطفية والثورية واإلنسانية عف طريؽ األشكاؿ المختمفةاو انفعاالتلمتعبير عف 

واقع مع  تدريجياما لبثت أف تطورت ىذه اإلشكاؿ و التي تعبر عف تمؾ االنفعاالت ،  اإليقاعاتو 
غيرة جراء المنافسة العقمية والجدلية البتكار المادة األكثر أصالة وبقاء، لذا أصبح الحياة المت

قواعد وضوابط وأصوؿ ، فيو  تعتمد عمى يةعمماإلنساف ينظر لمفف الموسيقي والغنائي نظرة 
بداع الفرد والجماعة في التعبير عف صار الفف تعريفا  ثـ ، مشاعره متغيرات يدخؿ في فكر وا 

تعددت االشكاؿ وااللواف الموسيقية مع تطور الحياة والمجتمعات بمختمؼ  تتميز بو األمـ .
مسمياتيا واختالؼ الثقافات عمى مر العصور, فقد تكونت قوالب ليا قوانيف واجزاء وتراكيب 

شح وغيرىا وقوالب لحنية ال يمكف الحيد عنيا منيا غنائية كقالب الدور والقصيدة والطقطوقة والمو 
 عربياللي اآلموسيقي السماعي القالب لذا يعد  آلية كقالب السماعي والمونجا والبشرؼ وغيرىا.
قالب البشرؼ إال انو صورة الى حد كبير يشبو  مف القوالب ذات التاريخ الموغؿ بالقدـ الذي

خانة وتنتيي بو مف أربع خانات والتسميـ الذي يتكرر بعد كؿ السماعي يتألؼ  و,مصغرة من
المقطوعة وتؤلؼ الخانات الثالثة األولى والتسميـ عادة عمى ضرب وزف )أقصاؽ سماعي أو 
سماعي ثقيؿ( أما الخانة الرابعة فتؤلؼ عمى ضرب مختمؼ وتكوف حركتيا سريعة عادة ويحمؿ 

اساسو فالشكؿ والقالب االلي االطار الذي تبنى عمى  .السماعي اسـ صاحبو والمقاـ المؤلؼ منو
المقطوعات الموسيقية ويعتمد فييا المؤلؼ عمى افكاره وعمى المعالجة بالصنعة والحرفية 
الموسيقية ويجري عمييا تنوعات واستطرادات عديدة تبعا لما تمميو عميو قريحتو في التأليؼ وفؽ 

العمؿ  طبيعة القالب المصاغ عمييا المؤلفة الموسيقية. اما االسموب الموسيقي ىو اكتماؿ مالمح
 الموسيقي مف حيث استخداـ نوع القالب الموسيقي والضرب االيقاعي.
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  الموسيقى العراقيةصناعة 
كاف الفف الموسيقي الشائع في بغداد بتمؾ الحقبة ىو غناء المقاـ العراقي, ولكف حصؿ 
تحوؿ في تاريخ الموسيقى العراقية بعد افتتاح أوؿ معيد موسيقي متخصص لتعميـ الموسيقى 
األكاديمية وتعميـ العزؼ عمى اآلالت الموسيقية ومف أبرزىا آلة العود فقد جاء الشريؼ محي 
الديف حيدر مف تركيا بطمب مف الحكومة العراقية آنذاؾ وافتتح معيد الموسيقى في بغداد سنة 

 ـ, حيث انو يشكؿ الحجر األساس في بناء المؤسسة التعميمية لمموسيقى في العراؽ.6396
في بغداد خيًا في مضمار الدراسة الموسيقية بعد تأسيس المعيد سبقًا تاري عراؽسجؿ الف
كاف االوؿ مف نوعو ليس في الوطف العربي فحسب بؿ وفي الشرؽ االوسط عدا انقرة حيث 

والقاىرة وبيروت فكانت ىناؾ معاىد موسيقية اىمية لـ تخضع لمنيجية الدراسة الجدية في حيف 
 قي في العراؽ أوؿ معيد رسمي في المنطقة وذا منيجية خاصة.أعتُِبر المعيد الموسي

ميمة في تاريخ الفف الموسيقي في العراؽ فيي بداية حقيقية  وشكمت ىذه المرحمة انعطاف
الموسيقي, يؼ لمتأللمتأليؼ الموسيقي ودخوؿ تقنيات جديدة في العزؼ مما أعطى فرصة كبيرة 

شممت فوالوضوح والتفرد المميز باألداء العراقية بالنضوج  الموسيقىوبعد ذلؾ تكّونت مالمح 
التكنيؾ والتعبير األدائي في استخداـ الجمؿ الموسيقية واآلربيجات والتآلفات وتأليؼ القوالب 

 الموسيقية الخاصة بالموسيقى.
المحيط العاـ الموسيقي ولعؿ أىـ ما تميزت بو الموسيقى العراقية آنذاؾ ىو تأثر 

بنتاجات معيد الموسيقى بمؤسسو الشريؼ محي الديف حيدر ولما لمشريؼ منتأثر واضح 
بالموسيقى التركية والمعروؼ عنيا باستخداـ قالب السماعي بشكؿ كبير ولو خصوصيتو بالتأليؼ 

العراقي  اكثر إلى محيطيـ الموسيقي بالتقرب المميز, فقد اتجو بعض الموسيقييف العراقييف
العراقية  لمموسيقىالمتمثؿ بالمقامات العراقية واأللواف الريفية والبستات العراقية وبذلؾ فقد أعطوا 

 .مف حيث المؤلفات واالشكاؿ الموسيقية تأثرًا عراقيًا واضح المعالـ
نخبة مف الموسيقييف  بمنتصؼ القرف العشريفالعديد مف اىـ االسماء الموسيقية  برز

الذيف اثروا كالفناف جميؿ بشير ومنير بشير وغانـ حداد وسمماف شكر وروحي الخماش وغيرىـ 
مكتبة الموسيقى العراقية بنتاجاتيـ الفنية اليامة ويعود السبب لتمازج الميارة باستخداـ الجمؿ 

رىـ تأثبميارة عالية متطورة اضافة الى والعزؼ عمى اآلالت الموسيقية ذات التكنيؾ الموسيقية 
شكاؿ االمف الواف الغناء العراقي كالمقاـ العراقي واالبوذية والبستات وغيرىا كذلؾ بالتراث العراقي 
  .الضروب االيقاعية المختمفة كالجورجينو واليكرؾ وغيرىاالمختمفة مف 

 قالب السماعي بين اصالة الماضي وابداع الحاضر
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ىو احد العناصر التي تتجاوز حدود التأليؼ الموسيقي ليكوف شاىدا عمى القالب االلي 
يكوف اما غنائي او فىو شكؿ موسيقي بشكؿ عاـ قالب التطور الممارسة الموسيقية ويعتبر 

 .آلي موسيقي
 عربي يؤديو التخت آلييو مؤلؼ موسيقي فالسماعي تعددت القوالب االلية ومنيا 

تأليؼ مف اربع خانات و التسميـ , فيشبو قالب البشرؼ اال انو اقصر منوي عزفًا انفرادياً او  العربي
 الذي يتكرر بعد كؿ خانة وتنتيي بو المقطوعة و تؤلؼ الخانات الثالث االولى والتسميـ عادةً 
عمى ضرب وزف ) أقصاص سماعي او سماعي ثقيؿ ( اما الخانة الرابعة فتؤلؼ عمى ضرب 

و فالس ( وتكوف حركتيا سريعة عادة و يحمؿ السماعي اسـ وزف ) الدارج او سنكيف سماعي ا
 .صاحبو و المقاـ المؤلؼ منو

االسموب التقميدي في تأليؼ قالب السماعي آنذاؾ نيج معظـ مؤلفي الموسيقى العراقية 
مف حيث روحية  كمصر وتركيا وغيرىا يختمؼ عف ما موجود في سماعيات البمداف العربيةل

 الخانة االخيرة فمعظـميزاف مات والجمؿ الموسيقية ذات التكنيؾ واختالؼ المؤلؼ واستخداـ المقا
مف ضرب ايقاع الجورجينو وىذا ما يثبت الروحية العراقية في تمؾ  مؤلفي السماعيات وضعوىا

 المؤلفات ليثبتوا نيج السماعي الجديد المستخدـ بالموسيقى العراقية.
تظير بشكؿ تدريجي لدى الموسيقييف  باتت ظاىرة األسموب والسمات االسموبيةحتى 

بعد مرور الزمف واصبحت واضحة المعالـ بمؤلفاتيـ الموسيقية فاستمر اسموب تأليؼ  العراقييف
والقسـ االخر نيج اسموب التأليؼ الموسيقييف الحالييف  معظـبالنيج ذاتو لدى و  السماعيات لدييـ

  الجديد مف حيث استخداـ ميزاف 
 

الثة والتسميمة والخانة الرابعة تختمؼ بميزانيا في الخانات الث 
العراقي  كالمعتاد واالخر ألؼ السماعي مف ثالث خانات وتسميمة فقط فبيذا االسموب في التأليؼ

معظـ في موجود كالكقالب لو اجزاء ثابتة  بعض الشيءالتقيد  ـحرية في التأليؼ وعد اعطى
 مصر وتركيا.مؤلفات 

غزر نتاج الموسيقى بداية ومنتصؼ القرف العشريف بالنتاج الموسيقي حيث اف مف اوائؿ 
السماعيات التي ظيرت في العراؽ بتمؾ المرحمة ىو سماعي المي لمفناف صالح الكويتي وكانت 

باستخداـ مقاـ عراقي صرؼ )مقاـ الالمي( مف  آلية موسيقيةأنماط لمثؿ ىكذا ىذه بداية التأليؼ 
 وروث العراقي.عمؽ الم

 قالب السماعي في الموسيقى العراقية 

السماعي :ىو احد القوالب األلية العربية التي تؤلؼ لمجموعة مف اآلالت الموسيقية  وجاء في 
موسيقانا العربية بيذه التسمية نسبة الستخداـ ايقاع السماعي الثقيؿ, تكوف اجزائو مف الناحية 
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االيقاعية مرتبطة في ميزاف ثابت في الخانة االولى والثانية والثالثة و التسميـ متشابيو  في الوزف 
 مع اختالؼ في الوزف وااليقاع في الخانة الرابعة . 

 ويكوف تكوينو كما يمي : ةمف أربع خانات وتسميمبالعادة فالسماعي يتكّوف 
 الخانة األولى والتسميـ . .6

 والتسميـ .الخانة الثانية  .2

 الخانة الثالثة والتسميـ . .9

 .الخانة الرابعة والتسميـ  .4

قصيرة، ولذلؾ فإنو يعتبر صورة مصغرة عف البشرؼ ػػػ  ةإال أف الخانات األربعة والتسميم
 .مف ناحية اإليقاع  أنو يختمؼ عنو اال

يقاعات مف فالبشرؼ يوزف غالبًا عمى إيقاعات مف الفصيمة البسيطة ، ونادرًا ما يوزف عمى إ
سماعي ثقيؿ وميزانو  كأّما السماعي فإنو يوزف دائمًا عمى اإليقاع المركب،  ,الفصيمة المرّكبة

  
 

   ، أو سماعي أقصاؽ وميزانو 
 

يتكوف قالب السماعي عادة مف خمسة أجزاء رئيسية , ف
خانة مف الخانات تسمى أربعة منيا بالخانات ويفصؿ بينيما الجزء الخامس والذي يتكرر بعد كؿ 

 او التسميمة. الثالثة واألخيرة ويسمى بالتسميـ
   ت الثالث األولى والتسميـ بميزافإذ تصاغ الخانا

 
الخانة الرابعة فال تخضع  ، أما

   لميزاف
 

نما لكافة الموازيف االخرى    كميزاف وا 
 
 ،  

 
 ،  

 
 ،  

 
 ,  

  
... الخ ، وىكذا وتكوف 

 .ة او أسرع بقميؿ مف بقية الخاناتمتوسطبسرعة 
ة إف كاف ذلؾ مف المقامات األساسي العربيةيؤلؼ السماعي مف أّي مقاـ مف المقامات و 
لنظاـ السماعيات تخضع يرى معتز البياتي اف ومف جية اخرى , ىذه مف جية أو الفرعّية

وكذلؾ الصبا فعمى المؤلؼ اختيار االنغاـ  التقارب المقامي كالعجـ مثاًل فالقريب منو النياوند
فيي مسألة ذوؽ , القفزات التي ال ضرورة ليا وىكذاالمتقاربة لكي يبتعد عف االبعاد مف نوع 

اًل فاالنتقاؿ مف مقاـ إلى آخر يجب أف يكوف مدروسًا بشكؿ جيد بحيث ينسجـ بتوافقية مشكّ 
جميع أحوالو كأنو يشكؿ نغمًا واحدًا مع  جسمًا واحدًا متراصًا وكأنو عماًل فنيًا متناغـ في

 .االختالؼ بالمقامية 
كما أف بعض المؤلفيف يضعوف اشارات تحويؿ عرضّية عمى بعض األصوات في سياؽ 

، فيجب عمى وشخصيتو القائمة عميويناؾ خصوصية لكؿ مقاـ فالمحف بقصد تغيير المقاـ 
تعبير الراقي باستخدامُو لممقامات عند المؤلؼ اف ُيظير الجماؿ الكامف في ىذه المسميات وال

تأليؼ السماعي لُيظير مسحة الحزف مف مقاـ الصبا والتأمؿ عند نغـ العجـ والنغمات الجميمة 
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وىذا مف استخدمتو مف مقاـ النياوند والبساطة في نغـ البيات واالنسياب الجميؿ عند نغـ الراست 
                   الموسيقى العراقية بكثير مف مؤلفات السماعي.

الموسيقى العراقية استخداميـ نغمة االساس في سماعيات الولعؿ مف ابرز ما تميزت بيا 
التاـ شخصية المقاـ وركوز المقاـ المستخدـ  بإظيارمما يجدر تمسكيـ  انتياء السماعيعند 

يبقى رغـ ذلؾ بعكس ما نجده ببداية السماعي ممكف اف يستخدـ اي نغمة مف نغمات المقاـ 
 عمى ذوؽ المؤلؼ الموسيقي. بؿ االمر ليس اساسا او سياؽ

المختمفة باستخداميـ الجمؿ المحنية  في الموسيقى العراقيةقد يختمؼ مؤلفو السماعيات 
كسماعي  سمعياً مف اربع مازورات بالعادة فتكوف جممة لحنية كاممة  تتألؼفي الخانات فالخانة 

 بمعنى تتكوف الخانة اكثر مف اربع مازوراتاو جممة لحنية مطولة ىزاـ محي الديف حيدر 
وليست قاعدة صارمة  المؤلؼمخيمة بحسب رؤية ويبقى ىذا االمر  كسماعي راست جميؿ بشير

 .التقيد
 بالموسيقى العراقية تركيبة السماعي المحنية

المقاـ الُممحف منو ُيراعى في الخانة األولى والتسميـ اظيار شخصية وطابع : الخانة األولى .6
 فيصاغ اسـ السماعي, بو استخداـ المقاـ االساس المؤلؼ منو السماعي المقصود ,السماعي

فتكوف  بشير جميؿ راستسماعي ك مف مقاـ السماعي الذي ألؼ بخانتو االولى والتسميمة
س وختـ ابتدأ مف درجة االسا الراست كما مبيف بالنوتة الموسيقية ادناهخانتو األولى مف مقاـ 

 :بيا

 

كما ألؼ بالخانة مف سماعي المي غانـ  اغمب السماعيات في الموسيقى العراقيةبوىكذا 
حداد حيث استخدـ المؤلؼ مقاـ عراقي صرؼ واستخدـ المقاـ كاماًل بجنسيو في الخانة 

ليكوف االستقرار عمى درج استقرار  االولى والتسميمة مع وجود بعض التحويالت النغمية
 كما موضح بالنوتة ادناه: المقاـ االساس
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ولكف يوجد بعض المؤلفيف قد غيروا مف ىذا السياؽ فقد ألفت الخانة االولى مف نفس 

تختمؼ ربما بمقاـ اخر او فييا بعض التحويالت النغمية مقاـ السماعي ولكف التسميمة 
 .فمكؿ قاعدة شواذ بحسب رؤية المؤلؼ

 واف تكوف الخانة االولى مف نفس مقاـ التسميـ الذي يسمى السماعي بأسم شرطاً ليس و 
إذ كؿ خانة تعزؼ يتبعيا التسميـ وبو الختاـ وفي اإلمكاف أف تكوف الخانة األولى مف نفس 

االفضؿ أف ُتؤلؼ مف مقامية أخرى ويدؿ ىذا  فمف وجية نظر البعض يكوف ةمقاـ التسميم
عمى امكانية مؤلؼ السماعي وادراكو الواسع في تطبيؽ القواعد المعموؿ بيا لصناعة ىذا 

 .الب وىذا ينطبؽ عمى بقية الخاناتالق
مقاـ األساس مع  عمىو  بحسب رؤية المؤلؼ ية تكوف مف جممة موسيقتو : او التسميـ ةالتسميم .2

 تسميمة سماعي راست جميؿ بشير كما مبيف ادناه: كما فيس األسا نغمة عمىرتكاز اال
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، وقد يزيد عف ذلؾ حينما بعض السماعياتفي  مازوراتالتسميـ يتكّوف مف أربعة وعادة 
في أف يكتفي بأربعة منيا حّتى  لممؤلؼ، كما أّنو يمكف الخانات االخرى مازرواتيزداد عدد 

 .حاالت وقوع الزيادة المذكورة
، االليةفي صيغ البشارؼ والسماعيات أو ما يماثميا مف المؤلفات كبيرة لمتسميـ أىمية و 
 روؼ، ومف أىداؼ وضعو بالترتيب المعلمعمؿ الموسيقيُيعتبر بمثابة العمود الفقري  فيو

السماعي بذلؾ ُيعاد أربع مرات خالؿ أجزاء الجمالي بالمؤلفة الموسيقية ـ والتوافؽ ئإيجاد التال
ويكوف استقرار التسميـ  تأليؼ الجمؿ المحنية بالتسميـ الىميتو يةجمالب ييتـ المؤلفوفلذلؾ 

يكوف االستقرار عمى درجة  عمى درجة استقرار المقاـ األساس المسمى بو السماعي واحياناً 
 .جوابو

و يمثؿ ، ألنكمؿ وجو ممكفاجمؿ و افضؿ و االتسميـ عمى  بتمحيفمؤلفوف دائمًا يعمد ال
المؤلفوف ليذه الصيغ باالبتداء بتأليؼ التسميـ أواًل  بعض وقد يمجأ السماعي,الجزء األىـ في 

 , كما مبيف بالنوتة ادناه:كسماعي نياوند منير بشير

 
 الخانة الثانية مف مقاـ آخر مالئـ لمقاـ االساس المؤلؼ منو السماعيتؤلؼ : الخانة الثانية .9

حيث اف االغمب االعـ مف السماعيات التي ألفت ىي بمقاـ مختمؼ عف مقاـ االساس ولكف 
مف ويمكف استخداـ بعض التحوالت يكوف قريب منو مف حيث ذوؽ اختيار مؤلؼ العمؿ 

بيات نصير شمة كما , كسماعي ثـ اإلعادة لتكوف أقرب لمتسميـ اجناس المقامات االخرى
ادناه حيث استخدـ مقاـ شاىناز ثـ الرجوع تدريجيا عند نياية موضح بالنوتة الموسيقية 

 الخانة الثانية لمقاـ السماعي االساس بياتي لمتييئة إلعادة التسميمة:
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 الديوافأي بعد  مقاـ السماعي االساسالدرجات العميا ل مف جوابالبًا غ تؤلؼالخانة الثالثة :  .4

 ةبحيويىذه الخانة متاز لممؤلفة حيث ت المياريويظير فييا االستعراض  االوؿ ومايميو
أكثر صعوبة  بيف الدرجات الصوتية ا، وغالبًا ما تكوف تنقالتيالجمؿ المحنية ةورشاق ونشاط

مما ىي عميو في الخانتيف السابقتيف مع إمكانية دخوؿ المحف في تحوالت مقامية مختمفة 
ىزاـ , كما موضح في الخانة الثالثة مف سماعي التسميـبرجوع إلى مقاـ األساس ينتيي بال

 الشريؼ محي الديف حيدر:

 
إذ  ,ياإليقاع ميزاف الضربالخانة الرابعة : مف الصفات الرئيسّية ليذه الخانة ىي تغيير  .5

كما في سماعي كرد نصير  ددة مف فصيمة اإليقاعات المرّكبةيمكف أف ُتمّحف عمى أنواع متع
 :حيث استخدـ ايقاع الجورجينو العراقي شمة الموضح بالنوتة ادناه
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وىناؾ كثير مف المحاوالت التأليفية عمى غرار ىذا الضرب االيقاعي بسماعيات مختمفة لدى 
العديد مف مؤلفي الموسيقى العراقية فيي بصمة واضحة عمى تميز استخداـ الضروب االيقاعية 

 قية وتمسكيـ بتراث بمدىـ المميز. العرا
كما في سماعي ماىور معتز البياتي  عمى إيقاعات مف الفصيمة البسيطة حيانًا يكوف المحف فيياا

 كما موضح بالنوتة ادناه:
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عمد بعض المؤلفيف العراقييف بمؤلفات قالب السماعي بالتنوع باستخداـ ضربيف في الخانة الرابعة 
كما في سماعي نياوند سامي نسيـ بخانتو الرابعة حيث استخدـ فييا ضربيف كما موضح بالنوتة 

 يعطيادناه مع الحفاظ عمى مقاـ العمؿ االساس مع وجود بعض القفزات النغمية واالربيجات مما 
 :كنوع مف التجدد لمخانة ىذه جمالية في التأليؼ والتناسؽ بيف الجمؿ المحنية والتراكيب االيقاعية

 
مع االحتفاظ بسرعة الضرب  سريعة األداءبالخانة الرابعة في الغالب  الجمؿ المحنيةتكوف ف

بالمحف إلى األصوات قاؿ االنت وربما يتـ فييا ستعراض لمقاـ األساسفييا ا االيقاعي المستخدـ,
واستخداـ تنقالت مقامية اخرى قريبة جدا  تمييدًا لمرجوع الى التسميمة الجوابات( منطقة الحاّدة )

نياوند خالد محمد عمي حيث استخدـ فييا الدرجات كما في سماعي , مف مقاـ اساس السماعي
ات واستخدـ ايضا بالمنطقة الحادة)الجوابات( وكذلؾ الدرجات في المناطؽ الوسطى والقرار 

ضربيف مف االيقاعات مع وجود تراكيب ايقاعية مختمفة التشكيالت وكاف االستقرار مؤقت وغير 
 تاـ وكما موضح بالنوتة الموسيقية ادناه:
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المناسبة النغمية  القفزات مف حيث متناسقاً  الرابعة لخانةبابتأليؼ الجمؿ المحنية التصرؼ  يأتي
حيث ألفت كما في الخانة الرابعة بسماعي نياوند عادؿ اميف خاكي  مع التسميـ ةلربط ىذه الخان

مع وجود بعض التحويالت النغمية  ايضا مف مقاـ السماعي االساس وبحدود ديوانو االساس
 :كما موضح بالنوتة ادناه بنغمة االساسالخانة الرابعة  نتييلت
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منيا تختمؼ عف ما جعؿ  بالموسيقى العراقيةبيذا التنوع في اساليب تأليؼ السماعيات 

مف حيث االسموب واستخداـ  يث تميزاالخرى حالعربية ألؼ مف سماعيات بمختمؼ البمداف 
عراقية صرفة والتنوع في استخداـ الضروب االيقاعية داخؿ الخانة الواحدة وايقاعات مقامات 

مدرسة عميو  تمنطمقًا تأسس اجعؿ مني واستخداـ الجمؿ المحنية ذات الشجف والتكنيؾ معاً 
التنوع الثر لمتراث العراقي  الميرة مستفيديف مف الموسيقى العراقية مف خالؿ نخبة مف الموسيقييف

بيف التقنية العالية واإلحساس  يفوسيقية والغنائية العراقية جامعالمتمثؿ باألشكاؿ والصيغ الم
لقالب السماعي مع التجديد عميو بصياغة عمى النطؽ العربي  يف بذلؾر المرىؼ محافظالمعبّ 

عمى الرغـ مف تمسؾ البعض بكالسيكية قالب السماعي اال انيـ لـ يتوانوا باستخداـ , اكثر تناسقاً 
 المقامات وااليقاعات العراقية حتى تتميز عف غيرىا مف سماعيات الوطف العربي.

 االيقاعات المستخدمة في سماعيات الموسيقى العراقية

مؤلفو الموسيقى العراقية العديد مف الضروب االيقاعية المختمفة وىذا ما ميز استخدـ 
 بيف الضرب االيقاعي والجمؿ المحنية انسجاـقالب السماعي في الموسيقى العراقية حيث اصبح 
, ادناه نماذج مف تمؾ الضروب المستخدمة مما جعؿ مف النسيج المحني اكثر جمااًل وتناسقاً 

 في الموسيقى العراقية:  بقالب السماعي
 :الضرب االيقاعي المستخدـ في الخانة االولى والثانية والثالثة والتسميمة .6

                 
 النموذج االوؿ إليقاع سماعي ثقيؿ                النموذج الثاني إليقاع سماعي ثقيؿ

                
 النموذج الثالث إليقاع سماعي ثقيؿ              
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 الضروب االيقاعية المستخدمة في الخانة الرابعة: .2

                            
 يرسماعي طا                                        إيقاع سماعي سربند

                            
 سنكيف سماعي                                              سماعي دارج

                           
 يورؾ سماعي                                             الدور اليندي

                          
 نموذج اوؿ جورجينو                                       نموذج ثاني جورجينو

                            
 اعرج تركي                                                    اقصاؽ

                        
 جوبي نموذج اوؿ                                         جوبي نموذج ثاني

   
 مصمودي كبير

 اشهر مؤلفي قالب السماعي في الموسيقى العراقية في القرن العشرين:
الشريؼ محي الديف حيدر )سماعي فرحفزا ( )سماعي دوكاه( )سماعي عشاؽ( )سماعي  .1

 ىزاـ( )سماعي عراؽ( )سماعي مستعار( )سماعي نياوند (

 سمماف شكر )سماعي ماىور( )سماعي نياوند( )سماعي راست( .2

 جميؿ بشير )سماعي ديواف حسيني( )سماعي راست( )سماعي نياوند( .3

 )سماعي نياوند( ) سماعي حجاز كار كرد(.منير بشير )سماعي سيكاه(  .4

 .غانـ حداد)سماعي المي( )سماعي راست( .5

 .عادؿ اميف خاكي )سماعي نياوند( )سماعي عجـ كرد( )سماعي حجاز كار كرد( .6
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معتز محمد صالح )سماعي شت عرباف( )سماعي عجـ عشيراف( )سماعي صبا( )سماعي  .7
يكاه( )سماعي ىزاـ( )سماعي ماىور( حسيني( )سماعي نياوند( )سماعي فرحفزا( )سماعي 

 ) )سماعي حجاز( )سماعي حجاز كار( )سماعي حجاز كار كرد ( )سماعي صبا زمـز
 )سماعي راست( )سماعي المي( )سماعي بيات(

 عبد الوىاب بالؿ )سماعي المي( )سماعي محير المي ( .8

 سالـ حسيف األمير )سماعي عجـ( )سماعي حجاز كار كرد ( .9

( )سماعي حجاز كار( )سماعي 2( )سماعي نياوند6)سماعي نياوندروحي الخماش  .61
 .عجـ(

( )سماعي بيات( )سماعي راست( )سماعي 6نصير شمة )سماعي نياوند( )سماعي كرد .66
 ( )سماعي أثر كرد( )سماعي عجـ عشيراف( )سماعي المي(.2كرد

خالد محمد عمي )سماعي نياوند( )سماعي حجاز كار( )سماعي عجـ( )سماعي  .62
( )سماعي المي( )سماعي شرقي راست( )سماعي شت عرباف( )سماعي حجاز كار حجاز

 .كرد( )سماعي بيات( )سماعي كرد عشيراف( )سماعي راحة االرواح( )سماعي جياركاه(

( سماعي شوؽ أفزا( )سماعي بيات شوريبيات( )سماعي ( )سماعي نياوندسامي نسيـ ) .69
( )سماعي صبا (سماعي زنجراف ( )سماعي حجاز( )سماعي مخالؼاست( )سماعي ر )

سماعي عجـ ( )سماعي نوأثر( )سماعي حجاز كار كردي( ))سماعي حجاز حضرم
 .سماعي المي )مابيف النيريف(( )عشيراف

 النتائج
وعييـ الموسيقي قالب السماعي دليؿ كاىتماـ الموسيقييف العراقييف بتأليؼ الموسيقى االلية  .1

 الموسيقي االكاديمي بداية االنفتاح والتطور بداية ومنتصؼ القرف العشريف. التطورو 

اكثر مف ضرب ايقاعي داخؿ الخانة الرابعة وىذا ما تميز بو السماعي في استخداـ  .2
 .الموسيقى العراقية

 .ي سماعيات الموسيقى العراقيةاالجناس المختمفة فو  االنتقاالت المقامية استخداـ .3

العراقية كمقاـ المخالؼ والالمي في مؤلفات السماعيات بالموسيقى العراقية  استخداـ المقامات .4
 .دليؿ تأثرىـ بالتراث
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انسجاـ الضروب االيقاعية بجميع خانات السماعيات مع الجمؿ الموسيقية التي احتوت عمى  .5
 .التكنيؾ والشجف

ياوند منير بشير استخداـ التسميـ بداية قالب السماعي وجعؿ الخانة االولى بعدىا كسماعي ن .6
 كنوع مف التجديد بتأليؼ ىذا القالب.

 التوصيات
ديمومة ابداع مؤلفي الموسيقى العراقية مف خالؿ تدريس اعماليـ بمختمؼ المحافظة عمى  .6

 .القوالب االلية في جميع المؤسسات المختصة

 .اسموب تأليؼ قالب السماعي لدى موسيقيي تركيا ومصرعمؿ دراسة مشابيو حوؿ  .2

ضرورة تبني جيات رسمية مختصة بعرض االعماؿ الموسيقية بشكؿ مستمر كالسماعيات  .9
والبشارؼ والقطع الحرة وغيرىا في القنوات العراقية والعربية لنشر اسموب المؤلفيف الموسيقييف 

 العراقييف لدى جميع فئات الذائقة المختمفة.
 المصادر

 .6334بغداد  –دار الحرية لمطباعة  – 6ج –جميؿ بشير : العود وطريقة تدريسو  .6

 .6393بغداد  –دار الحرية لمطباعة  – 2ج –ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: العود وطريقة تدريسو  .2
العراؽ  –دار الحرية لمطباعة  –حبيب ظاىر العباس: الشريؼ محي الديف حيدر وتالمذتو  .9

 .6334بغداد -
دار الشؤوف  –ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الموسيقار روحي الخماش وتأثيره في الموسيقى العراقية ػػػػػػػػػػػ .4

 .6333بغداد -العراؽ  –الثقافية العامة
 –دار الشؤوف الثقافية العامة  –سالـ حسيف األمير: الموسيقى والغناء في بالد وادي الرافديف  .5

 .6333بغداد  -العراؽ

 –6ط –ابي الخصيب لمطباعة  –معتز محمد صالح البياتي : دراسات ومؤلفات موسيقية  .6
 .2112بغداد –العراؽ 

 المقاءات الشخصية 
لقاء اجراه الباحث مع الخبير الموسيقي الفناف سامي نسيـ مف خالؿ التواصؿ االلكتروني  .6
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