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 الممخص:

االىتمامات مف تاريخ الحضارات ومعبر حقيقي عف  اً ميم اً التراث الموسيقي والغنائي جزءيمثؿ     
وينمي الشعور رما  ،بااعات الثقايي  والكرري  لممجتم  وافأيراا مف المباعيفاإلتوجيات و الو 

مف خالؿ  باالنتماء واليوي  الوطني  والقومي  عنا افأجياؿ الالحق ، لذلؾ حظي باىتماـ متزايا
الى خمؽ لاراسات افأراايمي  وتأسيس الاوائر والمؤسسات المتخصص  يي ىذا المجاؿ باإلضاي  ا

جيؿ جايا مف الموسيقييف البارعيف عمى العزؼ عمى اآلالت الموسيقي  بمختمؼ أنواعيا والتأريا 
عمى اآلالت الموسيقي  التقمياي  والشعبي ، ولـ يرف العراؽ بمنأى عف ىذه التوجيات حيث تـ 
تأسيس الاوائر الحرومي  المتخصص  بالموسيقى وينونيا يضاًل المعاىا والرميات التي ريات 

 .الموسيقى العراقي  وعموميا بالموسيقييف والباحثيف
لبقاء التراث الموسيقي والغنائي عمى حالتو  الجاؿ يي افأوساط الكني  العراقي  بيف مؤيا استمر  

القايم  يمثؿ رمزًا تاريخيًا لمرحم  مف تطور الموسيقى والغناء القايم  اوف تغيير رونو بصورتو 
مثؿ اآلثار وال يجوز التالعب بو، وبيف اعاة التجايا واجراء التغييرات المناسب  والتي ال تؤثر عمى 
روح التراث بؿ تجعمو يوارب متطمبات العصر ويروف مقبواًل يي الوقت الحاضر عمى أقؿ تقاير. 

عف التجايا يي الموسيقى والغناء استعرض ييو تجارب التجايا العالمي   ورتب الباحث مبحثاً 
، وتناوؿ يي مبحث آخر افأغني  التراثي  العراقي  ويي المبحث افأخير تحاث عف والعربي  والعراقي 

الكرؽ الموسيقي  واورىا يي التراث الغنائي العراقي، ورتب خاتم  لبحثو استعرض يييا نتائجو 
  عف واق  التجايا يي أغاني التراث العراقي. واستنتاجاتو 

 . (التراث الموسيقي والغنائي، الموسيقى العراقية، الغناء العراقي) كممات مفتاحية:
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Abstract: 

    Musical and singing heritage represents an important part of the history 

of civilizations and a factual expression of the interests, trends, and 

cultural and intellectual creations of the community and individuals 

among the creators. It also develops a sense of belonging and national and 

national identity among subsequent generations. Therefore, it has received 

increasing attention through academic studies as well as the establishment 

of departments and institutions specialized in this field, in addition to 

Creating a new generation of skilled musicians to play musical 

instruments of all kinds to emphasize traditional and popular musical 

instruments. Iraq was not immune from these trends, as government 

departments specialized in music field and its arts were established, as 

well as institutes and colleges that enriched Iraqi music and its sciences 

with musicians and researchers. 

  The controversy continued in the Iraqi artistic circles between a supporter 

of the preservation of the musical and singing heritage in its old state 

without change, since in its old form it represents a historical symbol for a 

stage in the development of music and singing, such as antiquities, and it 

is not permissible to manipulate it, and between advocates of renewal and 

making appropriate changes that do not affect the spirit of heritage, but 

rather make it keep pace The requirements of the times and it is acceptable 

at the present time, at least. 

    The researcher wrote a study on renewal in music and singing in which 

he reviewed the global, Arab and Iraqi experiences of renewal. In another 

topic, he dealt with the Iraqi heritage song, and in the last topic he talked 

about the musical groups and their role in the Iraqi singing heritage, and 

wrote a conclusion to his research in which he reviewed his results and 

conclusions about the reality of renewal in Iraqi heritage songs. 

Keywords: (Musical and singing heritage – Iraqi music – Iraqi singing). 
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 :مقدمة
 المحايظ  جاىاة تحاوؿجمي  اوؿ العالـ التي  باىتماـحظي التراث الكني 

بشرؿ جايا وتقايمو  لالحق انقؿ ىذا التراث الى االجياؿ   عممي اف ، حيثميوع
 ى ىذه العممي عوتا والغناء،موسيقى اللشعور باالنتماء وحب الوطف عبر ي اينم  

و أعزؼ  إعااة مىعوالذي يتضمف بشرؿ أساس  ،أو المعاصرة او التحايث بالتجايا
منذ ظيورىا أوؿ مف  أو أرثر عاماً  05التي مضى عمييا  القايم غناء االغاني 

 مرة.
بيف ريض وقبوؿ عممي  تجايا ال ينتيي جاؿ يي الوسط الكني العراقي ىناؾ 

تقايـ  ةؿ موضوعات التجايا واعااالرثير مف الكنانيف لـ يتقب   ينجا ،افأغني  التراثي 
ويكضموف بقائو رما ىو واالستماع شراؿ جاياة أو أبصيغ يني  الغناء التراث العراقي 

الذيف يطالبوف  فالرثير مف الكنانيف والموسيقيي بينما نجاالسابق ، اليو بصيغتو 
ساليب الحكاظ عمى االرث وأ طرائؽمف   ميم صيغ باعتباره ونو شجعوي بالتجايا

التي  نواعووأالتجايا ساليب أاختالؼ  بغض النظر عف الحضاري الغنائي العراقي
 مراناتإلاالثقايي  والكني  العام  يي زمف التجايا وعمى ويؽ رؤى البحسب  تباينت

  .الموسيقييف والمؤلكيف العراقييفالكني  والخبرة عنا 

سواء  التراثي التجايا الذي حصؿ يي االغاني واق   باراس وييتـ ىذا البحث 
لألغني  التراثي   االوررسترالي التأليؼاو  الغنائي  الموسيقي  الكرؽمف نتاجات راف 

ؿ جزء مف العطاء الكني العراقي تشر  ميم   نتاجات موسيقي بالتأريا  وأنياالعراقي ، 
وذلؾ فأىمي  التراث  ،بغض النظر عف مستوى نجاحيا او تقبميا مف المجتم 

ومحاول  نقمو بصورة إبااعي  متجااة الى افأجياؿ الحالي  باعتباره جزء ميـ العراقي 
 عمى واق لتعرؼ الى اويياؼ البحث  .التطور الثقايي والكني العراقي تاريخمف 
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قامت نتاجات يني  يي التي الغنائي  الكرؽ الموسيقي  و العراقي  افأغاني التراثي   تجايا
 ىذا المجاؿ.

 بالحاوا التالي :وتحاا البحث 
 .محايظ  بغااا – الحاوا المراني : جميوري  العراؽ

 ـ.0500-0795 الكترة المحصورة بيف افأعواـالحاوا الزماني : 
أغاني  المستوحاة مفافأعماؿ الغنائي  والمؤلكات الموسيقي   الحاوا الموضوعي :

 . العراقي التراث
  ءوالغنا ىالموسيقفي تجديد ال

بعا خمس  عقوا  النتاجات الكني عزؼ او غناء  ةالمقصوا بالتجايا ىو اعاااف     
ويتخذ التجايا أشرااًل مختمك  بحسب رؤى  ،يترة تقايميا فأوؿ مرة ذمن او أرثر

يي واق  الحاؿ و بموضوع التراث،  او المؤلكيف الميتميفو الكنانيف أالمؤسسات الكني  
الكنانيف الربار يي و  الموسيقي المؤسسات واالراايميات ِقبؿ مف متزايا ىناؾ اىتماـ 

الرثير مف نتج عنيا  ،عبر تجاياهالموسيقي والغنائي حياء التراث فأشتى اوؿ العالـ 
عمـو مف تراث بماانيـ يي  المستوحاةاو  الضخم  المبني  افأوررسترالي  ؿافأعما

 العالمي الموسيقى يرة تطور مسيي  ربيراً  نجاحاً و  اخذت حيزاً و  ،واوؿ العالـوروبا أ
العالمي  بكضؿ ما تحويو مف خصائص الى الموسيقى  المحمي انتقمت مف الموسيقى و 

" باأ رورساروؼ وبناء لحني وىارموني متقاـ، وعمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر يقا 
يي العشريف مف عمره بتمحيف افأغاني المستوحاة مف االبترارات واإلبااعات 

.واحتمت مؤلكاتو الموسيقي  مران  بارزة يي افأاب الموسيقي العالمي الكولرموري ..
يي النطاؽ العربي يأف جميوري  مصر و  (473، صكح  0555)يريا، المعاصر." 

العربي  سباق  يي ىذا المجاؿ يقا قامت الرثير مف الكرؽ الموسيقي  التابع  لوزارة 
محما ، أـ رمثوـ ، زرريا أحما،أغاني سيا ارويش تقايـوزارة التعميـ بإعااة و الثقاي  
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مختمك  مف  بأشراؿ وأساليبعبر الميرجانات الاولي  والعربي  عبا الوىاب وآخروف، 
يضاًل عف النتاجات الكراي  لممغنيات والمغنيف المصرييف والعرب يي التجايا، 

النتاجات قبواًل حسنًا وحصمت عمى انتشار السياؽ نكسو، ويي واق  افأمر القت ىذه 
  وعمى راي العربي اف االىتماـ المتزايا بالتراث الموسيقي يي الاوؿ و "  ،واس 

يستاعي منيا  افأراايمي ،بالبيت الى المؤسسات  ومروراً  المارس المستويات باء يي 
)قطاط، العربي ."  ايي مختمؼ مجاالت موسيقان والاراس مساعي البحث   مضاعك
نقميا بصورة واعي  الى افأجياؿ و عمييا مف جي  لمحكاظ  (007، صكح  0550

 .مف جي  أخرى الالحق  بشرؿ بيي
 بحسب مؤىالتو المؤلؼالكناف الموسيقي أو االولى عمى  بالارج يعتما التجايا      
 الموىب مضايًا الييا عامؿ  يمياوافأرا العمميتحصيؿ ال ارج و  الموسيقي و   ييثقاال

لو االثر البالغ يي تحايا  قاـالتي يتحمى بيا، ورؿ ما ت  واالبترار وافأيرار اإلبااعي  
و أ الخاص و تطريقو  أسموبوعمى ويؽ  الكناف اتجاه ىذا التجايا عمى ويؽ ما يراه

لنتاجاتو يي مجاؿ التجايا،   خريف التي يراىا مناسباآلبتجارب الكنانيف  ماى تأثره
بعا توير  خصوصاً  المجاورةالموسيقى يي البمااف أنواع عمى  واطالعباإلضاي  الى 

سيول  البحث ومشاىاة و  لتواصؿ االجتماعيابرامج المتمثم  يي وسائؿ االتصاؿ 
بمختمؼ المعروييف او االستماع الى النتاجات الكني  لمكنانيف  افأعماؿ الكني  المصورة

 وغنائي  موسيقي والتطم  الى ما وراء الحاوا مف تجارب توجياتيـ الكرري  والثقايي  
مختمؼ و يي أ المجاورةيي الوطف العربي والبمااف وموسيقى أوررسترالي   ةرائا

 قيعراالتراث للتقايـ ا ةجايا طخطعمى ويؽ ما تقاـ ا ويحا  ، الثقايات افأخرى
 الحاضر والمستقبؿ الى أما معيف عمى أقؿ تقايرالزمف توارب  ةمتجاابصورة 

أىميا الحكاظ عمى ىوي  افأعماؿ التراثي  وعاـ يجب مراعاتيا، و  معين  بضوابطو 
ف الممحف ىو المسؤوؿ افأوؿ عف خمؽ العالق  بينو وا"  ،اإلساءة ليا أو تشويييا
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اياة ذات وبيف السام ، ومف ثـ العمؿ عمى تطوير تمؾ العالق  عبر تقايـ الحاف ج
ذا استطاع الكناف أف يجعؿ الشعب يتمت  بنوعي  جااة ومبتررة  عمؽ متجاا اائمًا، وا 
مف افألحاف يأنو بال شؾ سيسيـ يي إضاي  شيء جايا الى الحياة نكسيا وستصبح 

، 0793)عمي، ألحانو جزء مف تراث معاصر ال مناص مف العمؿ عمى خمقو." 
حياء التراث إالقرف العشريف  أواسطقا حاوؿ المؤلكوف العراقيوف منذ و  (05صكح  

الكرر الكني  انعطاؼ بااي   عتبر ىذا التوجو بمثابوي ،نشره  الشعبي العراقي ومحاول
يمثؿ  هباعتبار  الئق   التراث الشعبي العراقي وجعمو بمران  ىميأ إاراؾ  باتجاه حقيق
يي  السميم  العممي وذلؾ باتباع الطرؽ  العراقيالموسيقى والغناء  تاريخجزء مف 
 ريار والضياع والتغياثالحكاظ عميو مف االن  التراث العراقي ومحاول  جم  وارشك

  (0500)العباس, حبيب ظاىر، 

 مستوى عازؼالمساىم  الجااة يي ري  عنا محاول  تجايا التراث ويشترط 
بجمي  أنواعيا والتي يمرف اف تشارؾ بالتجايا، وبافأخص عازؼ الموسيقي  اآلالت 

والخبرة العالي  باإلضاي   ءافأاا بميارةالذي يجب اف يتميز  العربي اآلل  الموسيقي  
 التقمياي  العربي  اآلالتعتبر تحيث  ،القارة عمى االرتجاؿ وعزؼ التقاسيـالى 

مف خالليا  ىؤاالتي ت   افأساسي  الاعام واإليقاع الناي ، العوا، القانوفالمتمثم  ب
متراث الكني  ل ترسيخ المالمحربير يي ال لاورىا والعراقي  العربي غاني والموسيقى افأ

ىذه  تأثرتو  (0557)عزت, عزيزة السيا،  ،الموسيقي والغنائي يي القرف العشريف
ورغبات افأجياؿ المتعاقب  يي المتويرة اإلمرانات الكني  والموسيقي  بمستوى  المالمح

 الموسيقييف مفلمباحثيف  يمرفتغيرات وتحويرات  اطريق  إعااة أاائيا، يتطرأ عميي
افأراايمي  الموسيقي  الضوء عمييا ونشرىا رجزء ميـ مف المعري   وتسميطتيا معري

" المقارن ، العممي واجراء الاراسات البحث بريا الموسيقى والغناء، وذلؾ التي ت
يطالما أف الظروؼ الحياتي  قابم  لمتبايؿ والتغيير...يأف افألحاف القايم  عبر 
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انتقاليا مف جيؿ إلى آخر، ومف زمف إلى آخر، تتعرض لنتائج تمؾ التغييرات، ولرف 
ياف عمى روحيتيا افأصمي ، إنما التأثير يي حاوا معين  قا ال تؤثر يي أغمب افأح

يروف مقتصرًا عمى الشرؿ الخارجي لتمؾ افألحاف وذلؾ بسبب انعااـ اق  وسائؿ 
  (35، صكح  0793)عمي، النقؿ وافأااء." 

التي رصاىا الباحث عبر متابعتو  ييما يأتي نذرر طرائؽ التجايا الغنائي المتباين 
الجااة لنتاجات الكرؽ الموسيقي  يي الاوائر والمؤسسات الحرومي  ورميات ومعاىا 

 واىميا:الموسيقى، 

حرييًا وباستخااـ نكس اآلالت  رما ىيعزؼ وغناء افأغني  التراثي   .0
الموسيقي  وطريق  أاائيا باإلضاي  الى الغناء بنكس افأسموب افأاائي الذي 

رونو يقاـ نوع مف التجايا  امت ييو أوؿ مرة وباوف أي إضايات، وي عا ىذاق  
 افأغني  التراثي  يي الزمف الحاضر وىو غير زمانيا افأصمي.

وباستخااـ نكس اآلالت الموسيقي  رما ىي  التراثي   عزؼ وغناء االغني .0
يي الموسيقى والغناء، مثؿ  افأاائي  البسيط بعض الممسات  بإضاي ولرف 

 الايناميري  رإضاي  Expression Toolsالتعبير الموسيقي أاوات 
Dynamics  ا موطرائؽ المزج بيني والرجالي  النسائي االصوات  تنوي او

 مختمك .بنسب 

ضاي رما ىي  التراثي   عزؼ وغناء االغني  .4 افأاائي  يي بعض الممسات  وا 
 اآلالتعض وباآلالت الموسيقي  العربي  ببأستخااـ  الموسيقى والغناء

المعاصرة وباوف أي إضايات  اآلالت مثؿ مجموع  الوتريات أو الغربي 
 عمى الموسيقى والغناء.
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بمحنيا وغنائيا افأساسي بأستخااـ اآلالت  التراثي   عزؼ وغناء االغني .3
افأصوات التوايقي  المتعااة  الموسيقي  واإليقاعي  العربي ، م  إضاي 

Harmony توظيكو بشرؿ يتـ مقبوؿ و   بأسموب يي بعض أقساـ افأغني
، والتي تورؿ بالارج  بحسب قناع  المؤلؼ او الموزع الموسيقي صحيح

 اآلالت الموسيقي او مثؿ الوتريات  الموسيقي  الغربي  افأساس الى اآلالت
افأخرى التي يمرنيا أااء افأصوات المتعااة رالبيانو وافأورغ الريربائي، 

أو بمرايق   Soloيضاًل عف استخااـ اآلالت الغربي  يي العزؼ المنكرا 
 اآلالت الموسيقي  العربي  يي بعض أقساـ افأغني  التراثي . 

بشرؿ يحايظ عمى المحف والنص االساسي  التراثي   عزؼ وغناء االغني  .0
 افأصميالترريب الااخمي لمضرب اإليقاعي أااء تغييرات يي ب وتؤاى ط،يق

او  Drumsرالارامز  الغربي  اإليقاعي  الموسيقي  اآلالتاستخااـ و  لألغني 
 اآلالتاستخااـ  غير العربي  افأخرى، يضاًل عف اآلالت اإليقاعي 

 Pop Musicالبوب التي تستعمؿ يي موسيقى واغاني  الغربي  الموسيقي 
 .synthesizerوالريبورا  Guitarsالگيتارات  مثؿ

االغاني  التأليؼ الموسيقي افأوررسترالي المبني أو المستوحى مف ألحاف .0
يررة لحني  ويتـ ييو استخااـ  ،الغناء  باوف مرايق ةوالذي يروف عاا التراثي 

Theme ،مخصص  وىو افأساسي،مف المحف استخااـ أجزاء او  أو أرثر
 العربي  اآلالتيتـ استخااـ  واحياناً  افأوررسترالي او  السمكوني الكرؽ  فأااء

لعزؼ افأغني  التراثي ،  بمرايق  افأوررسترا وتوظيكيارالعوا والقانوف  التقمياي 
وىذا ما تـ بالكعؿ يي نتاجات بعض المؤلكيف الموسيقييف العراقييف الذي 

 العراقي . السمكوني  الوطني  الكرق قامتو 
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ستعرض الباحث بعض اآلراء الميم  عف جالي  التجايا، مف خالؿ مقابالت ي
)عبا يشج   لـأجراىا م  بعض الكنانيف والباحثيف مف الوسط الكني العراقي، حيث 

يمثؿ  رونوالرزاؽ العزاوي( عمى إعااة عزؼ او توزي  التراث الموسيقي او الغنائي، 
سابق  بظروؼ مختمك  تخص المجتم  آنذاؾ، وليس بالضرورة اف تروف  مرحم نتاج 

ليا قيم  يني  يي إعااتيا بعا خمسيف عامًا لجميور يختمؼ يي رؤاه عمف سبقو مف 
الحقيقي  لألغني  التراثي  لتوارب الكني  جيؿ، بيا أنو يرى ضرورة توير اإلضاي  

المحاوالت ىي محاوالت عزؼ  ، ولرف اغمبعنا محاول  تجاياىامتطمبات المرحم  
،  (0500)العزاوي، وغناء افأغني  رما ىي وبالتأريا يأف افأصؿ أيضؿ مف التقميا 

تقايمو بيذا  برويعتذرر )عالء مجيا( انو يكضؿ اف ي قاـ التراث رما ىو، بينما 
 يمن  بالتأريا مف الحكاظ عمى ىويتو، وىذا ال طرائؽ مفمتااول   طريق الشرؿ 

إضاي  بعض الممسات التي تخص التعبير الموسيقي او أااء اآلالت الموسيقي  
 رى، وي (0500)مجيا، وطريق  الغناء بما ينسجـ م  العمؿ الغنائي بشرؿ عاـ. 

إلى إاخاؿ  بااي  الحاج  والتطور لجأ بعض المواسق انو  " )حبيب ظاىر العباس(
الرثير مف  ىاجسـ غريب إلى جسا الموسيقى العربي  )اليارموني(، وىذا ما أيقا

مس ىويتيا، وبالتالي أنا ضا ىرمن  الموسيقى العربي . وعمى ويؽ ىذا لـ سماتيا وط  
، (0500)العباس،  "وال مف تبعو أي إضاي  لمموسيقى العربي . (مومر)يقاـ 

العربي  تجارب الشعوب الى  استناااً المقاـ العراقي  تجايا)مويؽ البياتي(  بريضو 
 والموشحات افأاوار المصري يي والغربي  التي لـ تغير او تجاا تراثيا الكني رما 

حكاظ عمى أحاسيس الو  ـاالعتزاز بتراثي مفلمكنانيف والسيمكونيات العالمي ، وال با 
رذلؾ و  ،الغناء او الموسيقىىذا الشرؿ مف ليـ  كواخماجاااىـ الذيف  وانكعاالت

اجراء تغييرات عميو تحت المقاـ العراقي ييو ممؾ أصحابو وليس ممؾ لنا وال يجوز 
 (0500)البياتي، . التجايا مسمى
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 العراقيةالتراثية  يةاألغن

الغناء الريكي والغناء الباوي وغناء المقاـ العراقي و تنوع الغناء العراقي بيف     
 المجتم لمرونات والقومي والغناء الشعبي بسبب التنوع الجغرايي والثقايي الماين  
 التعبير عفيي لمجتم  باتتنوع االغاني بحسب وظيكتيا وماى ارتباطيا و  ،العراقي

 تبيفالتي  التعبيري لكنوف مف ا ميـتصبح جزء ل والايني  الانيوي المناسبات 
 ويمرف القوؿ بأف لألغاني ،لممجتم   والعاطكي  االجتماعي الحياة اىتمامات وطبيع 

بساطتيا ييي  رغـ وأنيا   بحسب محتوى نصوصيا الغنائي وعاطكي  اجتماعي  وظيك
االستعمار عمى مختمؼ  سيطرة ، وافلممجتم  والثقايي  الوطني  اليوي تعبر عف 

،العربي  يي باايات البمااف   العام  الثقاي ايجابي يي  تأثيرراف لو  القرف المنصـر
التي  الثقايي وذلؾ بسبب الخبرات  والموسيقي   الكني بالثقاي  يتعمؽما  وخصوصاً 

يي العاـ  العراقي  المممر  بعا تأسيسالحاصؿ واالنكتاح  ،جاءت مف الغرب
 يي ةجايا  عمى تبمور مظاىر ينيمجتمع   لظروؼىذه اساعات يقا  ـ،0700
 ،عاماً  00بعا  الجميم معيا الكنوف  تأسيست الى ا  أوالتي  العراقي الكني   الثقاي 

ظيرت بواار التطور والتحوالت التي شممت وىذه ما أراه )ألياس سحاب( بما نصو "
يي  متمثم يي اوائؿ القرف العشريف  الموسيقي  النيض   م  مرحم العربي الموسيقى 

 والرومانسي ، والارامي  التعبيري اؽ االلواف آيتوسي   ثالث محطات مف خالؿ
ومعالجتيا  الرالسيري  العربي يي الموسيقى  الشعبي  الموسيقي  المااةواالعتماا عمى 

 الغربي عمى االوررسترا  االعتمااالى جانب باايات  الغربي ،لقواعا الموسيقى  ويقاً 
التي يعتبرىا البعض تجاوز قارات التخت العربي مما ساىـ يي خمؽ يرر موسيقي 

 (000، صكح  0557)سحاب، والكرري ."  الثقايي عربي جايا ينسجـ والتحوالت 
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المرترز افأساس يي الغناء ومنذ السنيف افأوؿ لمقرف العشريف المقاـ العراقي  مث ؿ   
بعض برغـ بشرؿ ربير  تاوينو يتـلـ بقوالب غنائي  رصين  يف غنائي  ىوعراقي و ال

" ويعتبر المقاـ العراقي مف الكنوف الغنائي  الخاص  بالعراؽ وقا  ،الجااةالمحاوالت 
سمي بيذا االسـ لعاـ وجوا ما يشبو ىذا القالب والنوع وافأااء يي الاوؿ 
المجاورة...واف وجا الشبيو ييو ال ينطبؽ عمى ما ىو عميو يي العراؽ اال النزر 

اري التاريخي لاوؿ اليسير يي بعض التوايقات البسيط ...نتيج  التالقح الحض
يي  عبر سماعو الناس يتقبمو (05، صكح  0500)البياتي , مويؽ، الجوار،" 

بطريق  )قراء المقاـ العراقي( أاائو بيف المغنيف  طرائؽ تتناقمو مقاىي بغااا 
  ماينر خصوصًا يي مرارز الماف الربيرة  ربيرانتشر بشرؿ و ، االستماع والحكظ

رواا غناء المقاـ  مف أىـقارئ المقاـ محما القبانجي  عاوي   وررروؾ،والموصؿ  بغااا
برز و "  التي يؤاييا قراء المقاـ،ممقامات ل خبرة واسع  وأااء مميزالعراقي لما لو مف 

وامتا ...حما عبا القاارأمثؿ مال عثماف الموصمي و ...يي الموصؿ عاا مف الرواا
الكرات   رما ظير يي منطق ...وشمتاغ،الى ررروؾ وظير مف القراء طو رررورمي

 تانتشر المقاـ واتسع...و سعيا الحمي السيا حسف ابو القاسـ والمالافأوسط...
لرؿ محبي الغناء وال سيما واف ىذا الشرؿ الغنائي   يني  مساحتو لما يشرمو مف حاج

والقصائا  الغنائي استمتاع الناس بالنصوص مف خالؿ  العراقي  البيئ مف ناب  
" .التي يتغنى بيا الناس افأساسي  المااةواالشعار والزجؿ التي رانت تشرؿ 

التي ترايؽ المقاـ اما الكرق  الموسيقي   (04-00، الصكحات 0500)افأنصاري، 
 الكرق  تتألؼ العااةويي  ،ترري  افأصؿوىي مكراة  (الچالغي) تسمىالتي العراقي 

وتقوـ ىذه  (0553)الجزراوي، والنقارة، الرؽ ، الطبم  ،الجوزة، السنطور آل مف 
 بسيط  الشرؿ الكني تمتاز  غنيأىي و  ،المقاـ فأااء المرايق  افأغني الكرق  بعزؼ 

تعرس واق  و الحاث   واقعي  غنيأ رونياواإليقاع، المحف و النص الشعري  ببساط 
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ما  غالباً  شعرياً  ييرتب الشاعر نصاً   معين  و مناسبأما المجتم  مف خالؿ حاث 
ىاف ذالى ا أقربلتروف  بسيط   بطريق يروف بالميج  المحمي ، ويتـ تمحينيا

اف ويذرر )العامري( " ، الچالغي  تراياىا م  يرقو  ايتمرنوا مف حكظيلالمستمعيف 
 الماين لرف تطور الزمف واحتراؾ الريؼ يي  ،وافأغني   بيف الپست واضحاً  ىناؾ يرقاً 
غنى يي الوطف العربي تعني رؿ ما ي    اغني  ...يرمم الپستافأغني  عمى   طغت رمم

  ومف ىنا يتضح لنا اف رمم...او التي يسبقيا المواؿ المجراة افأغني سواء رانت 
منذ انتشارىا يي العراؽ وحتى يومنا ىذا ترتاي  ني ... يافأغ متأخرة جاءت  اغني
 افأغني المكراات ويطمؽ عمييا  بغاااي حتى اصبحت المصري  والعربي ... الحم 

عام   تسمي ييي   الپسترمم  اما  (050، صكح  0711)العامري، " .البغاااي 
وىناؾ نماذج رثيرة ، والغناء الريكي العراقيمقاـ ال المرايق  فأااء  تطمؽ عمى االغني
ؿ چمچ، نذرر منيا: المقاـ العراقيأااء التي رايقت ستات پاو ال مف تمؾ افأغاني

، يالولا يا ابني ناـ ي مالي والي،چ ، منؾ يا افأسمر،چالرماف، يا بنت وعين عمي  
  ربيتؾ زغيروف حسف.

عت اش " ، حيثمصاار الغناء العراقي الميم مف ي عا الغناء الريكي وأطواره      
ليا روااىا الذيف رانت تجمعيـ مناسبات الزواج  وأصبحيي البالا  الريكي  افأغني 

غاني بؿ راف الرؿ يتااوؿ افأ  ،معين شريح تصر اااءىا عمى قولـ ي ...واالعراس
ىازيج الشعراء الشعبييف وافأ  والتي تنطوي عمى ما تجوا بو قريح  التي رانت شائع

والعالقات  االجتماعي  لمحياةبر ووصؼ اقيؽ وعِ   التي ال تخمو مف معاني عميق
ىذه وحايظت  (00، صكح  0500)افأنصاري،   "،والبطول  والتضحي  العاطكي 
ومتررر بالميج  المحمي  أغني  قصيرة ذات طاب  غنائي بسيط واقعيا ر عمىافأغني  

ست  التي ال نستطي  تحايا پ"يال، تروي حال  معين  ويرايقيا غالبًا ضرب إيقاعي واحا
بااياتيا، نجاىا رايقت الكنوف القولي  لتتوشح بوشاحيا بأحياف رثيرة، حتى أصبح 
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ست ( الخاص  بو بؿ أف بعضيا رالارامي الذي نجاه قا تحوؿ إلى پلرؿ طور الػ )
  (77، صكح  0501)زلزل ، غني  الشعبي  عنا بعض المؤلكيف." صيغ  افأ

يي العقايف  باأت الريكي ،غناء المقاـ العراقي واالطوار  عمى ست پة البعا سيطر   
 ست پالىذه مالمح  يي تغير تمثمت ةجايا  مرحمالثالث والراب  مف القرف المنصـر 

 ةوزياا الكني وساط بعا االنكتاح الربير يي افأ ىاالى تطوير  المجتم بسبب حاج  
االقباؿ المتزايا عمى  يضاًل عفاعااا الموسيقييف والممحنيف والمغنيات والمغنييف 

قاموا والمغنيف مغنيات الطبق  جاياة مف  تيظير  ،المالىي لالستماع الى الغناء
  صايق ،اليوزوز ةشير المطربات منير أ ومف مف سابقتيا، عراقي  أرثر نضجاً  اً لحانا

 الغنائي  ساح ال ترما شيا، اسرنار ونرجس شوقي عكيك  ،زىور حسيف  ،المالي
 ،الكنانيف العراقييف منيـ حضيري ابو عزيز بأصواتلمغناء الريكي  اً ميم اً اور  العراقي 

 الغناء الريكي بأطوارارتبط و  ،خريفآخميؿ و  ةوحيا ،ناصر حريـ ،ااخؿ حسف
الاارمي والزىيري والتي  ويؽظمت عمى ن    ر شعريو والنايؿ والسويحمي بص افأبوذي 

 الريكي . لألغني  الشعري النصوص أصوؿ رتاب  يي   ميمو  رصين  ةتشرؿ قاعا
، 0500)العباس، منيؿ المتسائؿ عف الموسيقى واخبار الغناء يي العراؽ، 

 انتشاريي  ميماً  االسطوانات اوراً شررات أنتاج وقا لعبت ، (04-30الصكحات 
وارتساب ما عناىـ  أيضؿ لتقايـلمكنانيف  ميماً  اايعاً  رونيا تمثؿ ،الغناء العراقي

التي راف  ـ0740يي العاـ العراقي   اإلذاع  تأسيس يضاًل عف الشيرة عف طريقيا
، تمؾ الكترة يييي طرح النتاج الغنائي والموسيقي لمكنانيف العراقييف  الربير افأثرليا 

الريكي بؿ أضايت لو تأثير أغاني  بالغناءولـ تتخمى افأغني  العراقي  عف ارتباطيا 
افأغني  منذ مطم   تيأصبحافأيالـ المصري  التي رانت تعرض يي اور السينما 

الغناء  وأالمقاـ العراقي  رمي عمى تعتما بشرؿعا لـ ت   ةمتجاا  غنيأالخمسينات 
 العربي افأيالـ  نياأغمف  واقتبستوبساط  ألحانو بؿ اخذت شجف الريؼ  ،الريكي
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العراقي  بشرؿ   غنيفأا وبذلؾ أصبحت العراقي ،السينما يي اور  تعرضالتي رانت 
ممحني عمى يا وعمؽ عاطكي متعااة   نغمي اً الوانارتسب جايا يني وبناء لحني 

 المحمي عبر االذاعات  وعربياً  محمياً ييما بعا  انتشرتالتي تمؾ الكترة و  يومغن
 طموحاتيـر عف يعب  ما  نماذج أغانييـيي  آنذاؾوجا الممحنوف  بعا اف ،والعربي 

 ،ناظـ الغزالي، عباس جميؿ، يحيى حماي، رضا عمي :ومنيـوتطمعاتيـ الكني  
  وآخروف. عبا الجبار الاراجي وصاحب شراا، ياروؽ ىالؿ مائاة نزىت،

 
 العراقيالغنائي التراث في  ودورهاالفرق الموسيقية 

 فرقة معهد الفنون الجميمة:
لمموسيقى  حقيقياً  رايااً  ـ0740يي العاـ منذ تأسيسو ىذا المعيا  يشرؿ        
  ،العراقي ي الكن الحرر بتخريج العايا مف الكنانيف والموسيقييف الذيف اثروا  العراقي 

 ،العراقي  الكني  الساح التي اثرت  الكني وقاـ خالؿ ىذا العمر الطويؿ مف النتاجات 
الحكؿ السنوي الميرجانات والكعاليات المختمك  واىميا وقا قاـ ىذا المعيا مف خالؿ 

 متنوع واشراؿ  بأساليب التراثي غاني العايا مف افأمف الخريجيف طمبتو  لنتاجات
 يي افأوساط الكني  العراقي  والعربي .استحساف ربير  ىوالق راف اغمبيا مقبوالً 

 يرق  اإلنشاا العراقي :
يرق  موسيقي  غنائي  ميم  ليا مشوار طويؿ ومشرؽ يي ِسكر الموسيقى      

العراقي  وقامت عبر سنيف عمرىا الكني العايا مف الموشحات بالارج  افأساس 
عااة توزيعيا موسيقيًا  لواضح بتجاياناىيؾ عف االىتماـ ا افأغني  العراقي  التراثي  وا 

عمى سبيؿ المثاؿ وقامت العايا مف أغاني التراث العراقي منيا ،  حايث  يني بصيغ 
سجمت الكرق  ، وقا ( نعيمبويو چاف القمب ساليؾ و  ،وف يا قمب) وليس الحصر

لإلمرانات العالي  التي حظيت بيا  العربي الغنائي  الكرؽ متميزًا م  أىـ  حضوراً 
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بكعؿ التاريب المستمر واالىتماـ الواضح والربير مف المؤسسات افأصوات الغنائي  
الكني  المعني  بالغناء والموسيقى العراقي ، يضاًل عف الكرق  الموسيقي  المرايق  لمكرق  

 ي المشيا الكنييمتميزًا  حضوراً  والتي ضمت خيرة الموسيقييف العراقييف الذيف شرموا
 .العراقي

 الكرؽ الموسيقي  يي اائرة الكنوف الموسيقي .
 :الفرقة المركزية في دائرة الفنون الموسيقية 

وتعا ىذه الكرق  مف الكرؽ الموسيقي  والغنائي  التي ريات الموسيقى والغناء       
بأصوات المغنيف مف منتسبييا عبر تقايميا نماذج ميم  مف ألواف الغناء العراقي 

يضاًل عف عازيي اآلالت الموسيقي  العربي  وبعض اآلالت الوتري ، وشاررت يي 
مختمؼ المناسبات واالحتكاالت والميرجات المحمي  والعربي  والاولي  وقامت 

  التراث الغنائي العراقي م  إضاي  الممسات الكني  الموسيقي  المعاصرة. 
  الموسيقية:فرقة معهد الدراسات 

غناء والموسيقى العراقي  متخصص يي ال ـ0790معيا حرومي تأسس عاـ      
تراثي  الغاني فأالمعيا بتقايـ ا وييتـ ،وزارة الثقاي يي  اائرة الكنوف الموسيقي تايره 

واىميا المقاـ نو، الستينات مالقرف الماضي حتى عقا عشرينات منذ  التي ظيرت
واالغاني التي ظيرت  وأغانيياالى االطوار الريكي   باإلضاي ستات پالعراقي وال

يسعى  عراقياً  وشاعت خالؿ النصؼ االوؿ مف القرف العشريف باعتبارىا تراثاً 
)الرضا، ، موااه الاراسي  االساسي  ضمف تاريسوالمعيا لممحايظ  عميو و 

لغنائي  والموسيقي  التراثي  ومنيا عمى سبيؿ ويقوـ المعيا بتقايـ اعمالو ا (0500
المثاؿ ال الحصر)چي مالي والي، ازني، عمى شواطي اجم ، ربيتؾ زغيروف، 

كرق  ال والتي تؤاييا ،تجكي وتصؿ لعااي، يوـ الو يوميف، خايؼ عميو( وغيرىا
مف الطمب   ومنشااً  عازياً  60الى  50بيف مرون  مف عاا يتراوح الموسيقي  ال
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العوا، وأساتذتيـ يعزيوف عمى اآلالت العربي  والعراقي  التقمياي  التي تضـ 
    (0500)صبري،  االيقاع.و القانوف، السنطور، الجوزة، الناي 

 العراقي فرقة بيت المقام: 

ـ وىو تاب  لاائرة الكنوف الموسيقي ، ويعنى بالارج  0711تأسس يي العاـ  
افأساس يي تقايـ المقاـ العراقي بنكس افأسموب الذي ق اـ عمى يا الكنانيف الرواا مف 

ظات لو يروع يي محايمستخامًا آالت الچالغي البغاااي، و قراء المقاـ العراقي، 
ايا مف الميرجانات نينوى، ررروؾ، ايالى، ذي قار والبصرة قاـ مف خالليا الع

وافأمسيات الكني  والجماىيري  المحمي  والعربي  والقى استحساف الوسط الكني 
 والجميور عمى حا سواء.

   :فرقة مدرسة الموسيقى والباليه 
يي  تأسيسواختص قسـ الموسيقى الشرقي يي مارس  الموسيقى والباليو منذ      
التقمياي  والتراثي  العراقي  لمحكاظ  ي العرب العزؼ عمى اآلالت بتعميــ 0795 العاـ

 السنطورو الجوزة  ،القانوف ،الناي ،عمى الكف الموسيقى العراقي المتمثم  بالعوا
يتعمـ  حيث النقارة والطار، الرؽ ،االيقاعي  المتمثم  بالطمب  باإلضاي  الى اآلالت

وتقميا االغاني التراثي  بشرميا  اآلالتالطمب  مف السنيف المبررة العزؼ عمى ىذه 
المقاـ يي س و الغناء الجماعي والغناء المنكرا وار  رما يارس الطمب الرالسيري 
مجموع  مف مختارة مف االغاني عمى تقايـ  وحرصت المارس العراقي. 

عاـ عنا نياي  ال ذي تقيمولاوالمقامات والبستات العراقي  يي الحكؿ السنوي 
ويتـ اختيار المنياج التراثي مف  أاائيًا، موه مف تراثيـ واتقنوهاراسي يببف ما تعمال

 فأسماعيـقبؿ اساتذة قسـ الموسيقى الشرقي لتالئـ مستوى الطمب  وتروف قريب  
 امرو  ،مف بيت ابوىا  طالع، حب رممف يحبؾأحبؾ و أ ، منيا،واسماع الجميور

وتقاـ  ة أخرى،ني رثير نوبو مخمره واغاو  رالي، يعمي يابياع الورا ،الحمويف عمي  



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
 

870 

الحكالت عمى المسارح الربيرة يي العراؽ مثؿ المسرح الوطني ومسرح الرشيا 
 تقايـ التراث الغنائي والموسيقي العراقي عفولـ تتوقؼ المارس   ،وقاع  الرباط

عمى التراث الغنائي والموسيقي  بالحكاظىذا القسـ  تأسيسلتحقيؽ اىااؼ 
  (0500)غني، مارس  الموسيقى والباليو، . العراقي

 فرقة كمية الفنون الجميمة:
بغااا عمى   يي جامع الجميم يي رميو الكنوف  الموسيقي ب قسـ الكنوف أا       

العالمي  والعربي  والعراقي ،  والغنائي  الموسيقي نواع واالشراؿ تقايـ العايا مف افأ
 الغربي  التي ت ارس يي القسـ اآلالت بإضاي  العراقي  التراثي االغاني  ومنيا بالتأريا

المؤلكات  يي الالئق  اليارموني وتقايميا بشرؿ متجاا م  بعض االضايات 
بأمان  عممي  وركاءة يني  نقميا و  ياتوزيع إعااةاو المستوحاة مف افأغاني التراثي  

استحساف ربير  قت ىذه النتاجاتالجيؿ جايا مف الشباب وقا أسماع الى متقام  
عف المشاررات يي الميرجانات  لاى الجميور عنا اقامتو لمحكؿ السنوي لمقسـ يضالً 

 .وغيرىا واحياء المناسبات الثقايي  المحمي 
 فرقة طيور دجمة:

قامت العايا مف  ـ يي السويا،0551عاـ  تتأسسنسوي   يرق  غنائي          
يي ماف عالمي  وعربي ، نظمت وشاررت يي أرثر مف سب   التراث العراقي أغاني

ميرجانات غنائي  يي ماين  ستوريولـ، القسطنطيني  يي الجزائر، والرويت وبغااا، 
وضمت الكرق  ثالثيف منشاة تاربت عمى أصوؿ الغناء العربي عمى يا قائا الكرق  

 ف عراقييف وعربموسيقي  مف عازييالكرق  ومؤسسيا )عالء مجيا(، بينما تألكت ال
تنوعت آالتيـ الموسيقي  بيف اآلالت الموسيقي  واإليقاعي  التقمياي  العربي  وبعض 
اآلالت الموسيقي  العراقي  المحمي ، وصار لمكرق  صاى طيب يي افأوساط الكني  
لتقايميا التراث الغنائي العراقي بصورة متجااة م  إضاي  بعض لمسات اليارموني 
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يي الغناء والعزؼ،  Expression Toolsالوسائؿ التعبيري   البسيط  واستخااـ
بقيااة  لي يرق  برو موسيرا االوررستراحيث قامت أغاني تراثي  عراقي  بمرايق  

ميرجاناتيا  بعضوشارؾ الكرق  يي ( مف توزي  )عمي خصاؼ(، ميخائيؿ بارتوش)
حسيف لعراقي )ا، قارئ المقاـ (نصير شمو) عراقيوف وعرب، منيـالسنوي  ينانوف 

وآخروف.  (لطكي بوشناؽومف تونس ) (يرياةالعراقي )، قارئ  المقاـ (االعظمي
 (0500)غني، يرق  طيور اجم ، 

 الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية:
أوررسترالي  تضـ عازييف عمى مختمؼ اآلالت الغربي  وىي يرق  موسيقي             

قامت الكرق  الرثير مف  برعاي  حرومي ،المعتماة يي الكرؽ السيمكوني  العالمي  
المؤلكات الموسيقي  المستوحاة مف أغاني التراث العراقي بأشراؿ وقوالب موسيقي  

اني التراث العراقي ومف المؤلكيف العراقييف الذيف قاموا بعممي  تجايا أغ مختمك ،
البا مف ذرر ، بالشرؿ افأوررسترالي الموسيقي البحت )باوف مرايق  الغناء(

الموسيقييف افأجانب الذيف اعجبوا بالتراث العراقي وحاولوا تجاياه بأعماؿ 
أوررسترالي  يكتخر بيا الموسيقيوف العراقيوف، حيث يعتبر )ىانز ورنتر مومر( أوؿ 

  أعماؿ خمس  أعماؿ تراثي  عراقي  موسيقي  وغنائي  قائا لمكرق  وقاـ بتوزي
النخؿ، المي عبا الوىاب بالؿ، مرو بنا مف  گلألوررسترا السمكوني  وىي )يو 

تمشوف جي مالي والي، تنويعات مف الحاف عراقي (، وتاله المؤلؼ والقائا وعازؼ 
يقي الرماف الينغاري )جورج ماف(، حيث قاـ بتوزي  عمميف مف التراث الموس

نما تنويعات مف مجموع  أغاني،  والغنائي العراقي ولـ يستوحييا مف أغاف محااة وا 
مف التراث العراقي )بياتريس  ارذلؾ مف الموسيقييف الرواا العراقييف الذيف استوحو 

اوىانسياف، ارنس بشير، منذر جميؿ حايظ عبا افأمير الصراؼ(، والمجموع  التي 
لـ عبا الرريـ عصاـ الحريـ( وازاىرت عممي  التأليؼ تمتيـ )عبا الرزاؽ العزاوي سا
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الموسيقي العراقي بعا التسعينات يظير مؤلكوف عراقيوف يرتبوف مف وحي الموسيقى 
التراثي  ووزعت أعماليـ الى أوررسترا مترامم  منيـ)محما أميف عزت، عمي 

يوي، )حسف عبا عم خصاؼ، سميـ سالـ وغيرىـ( رذلؾ محاوالت أخرى شبابي  منيـ
احما منصور، مينا الماشط ، قيس حاضر زيا عثماف مصطكى(، وىناؾ محاوالت 

 .اخرى لرنيا لـ تعزييا افأوررسترا أو لـ تقاـ ولـ تعرض
  (0500)سميـ، 

 :خاتمة
اتكؽ معظـ جمي  الكنانيف والموسيقيوف عمى اىميو التراث الغناء العراقي      

يي  يراً رب اىتماماً  واباوالمكف الموسيقي يي العراؽ  الوطني  اليوي باعتباره يمثؿ 
تاويف توثيقيا عبر المنيا ما راف الممرن ، االساليب  بشتىالحكاظ عميو ضرورة 

 ترياالتي  افأابي والمقاالت  العممي بالبحوث  مروراً غاني التراث العراقي الموسيقي فأ
تجايا ليض اموضوعي يي الوسط الكني بيف ر الجاؿ ال ولـ ينتيي ،التراث العراقي

تعبر  ةمحاازمني   مرحم التراث الغناء العراقي باعتباره وليا لنتاجات الكنانيف يي 
 لألجياؿوال يحؽ عف اىتمامات المجتم  او ابترارات الكنانيف يي ذلؾ الوقت 

رونيا تمثؿ مرحم  تاريخي  يي مسيرة  شراؿ ي شرؿ مف افأأمف تغييرىا ب الالحق 
يانو يمس روح وجوىر  ىذا واف راف طكيكاً  الموسيقى والغناء العراقي، واف التجايا

 ةخر مف الكنانيف والموسيقييف الذيف رحبوا بكرر آنجا قسـ ، و افأغاني ويسئ اليياىذه 
بتوظيؼ العمـو تطور الكف الغناء العراقي  ةيي مسير   نوعي  بروه نقمالتجايا واعت
واآلالت الموسيقي  المتنوع  وموارب  الحايث  والتقنيات الكني   المعاصرةالموسيقي  

ال يؤثر عمى يجب اف يروف ماروسًا بعناي  يائق  و التجايا ىذا واف التطور العالمي، 
 الالحق .عنا االجياؿ  الشعور باالنتماء لمتراث العراقي وينمي والمعنوي  الكني  القيم 
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ويتحتـ عمى مف يرـو االىتماـ بطرؽ العرض والترويج بشرؿ عممي ويني اقيؽ. 
اف يارس يي مصمح  التراث، وصحيح  حقيقيالتجايا الناجح والذي يصب بشرؿ 

 اء العربي او الشعبيومعاييره الخاص  بالموسيقى والغن البناء المحني وأسسو وقوانينو
لمختمؼ افأشراؿ والقوالب الغنائي  يي العراؽ لمتوصؿ الى إاراؾ وتقييـ عممي 

وىناؾ العايا مف الرتب العممي  الرصين  يي ىذا وصحيح ليا بالشرؿ المطموب، 
الارتوراه ورسائؿ  حالصاا والتي الكيا )طارؽ حسوف يريا( يضاًل عف أطاري

لموسيقي  يي رمي  الكنوف الجميم  يي جامع  بغااا، وذلؾ الماجستير يي قسـ الكنوف ا
تبايف ي لذياو لتنوع التراث الغنائي العراقي الذي ال يعتما عمى لغ  موسيقي  واحاة، 

وغير السمات يي نتاجات بأزماف مختمك  ورميا متغيرة وأخرى  رقع  جغرايي  مف
، واف مجموع  افأغاني العراقي  التراثي  التي أضيكت ثابت ، فأف ثباتيا يعني موتيا

عمى المحف افأصمي مثؿ الترريبات اليارموني   المعاصرةكني  ال بعض الممساتليا 
ورؤى يرار استنااًا فأوالتوزي  افأوررسترالي لمتعبير عف تطور المرحم  الراىن  أو 
رؿ سميـ مبني عمى موسيقي  معين  ومزجيا بروح التراث يجب توظيكيا جميعًا بش

اختيار المااة التراثي  المالئم  مراعاة اراس  مستكيض  لمتراث جنبًا الى جنب م  
يضاًل عف الذوؽ العاـ الخصائص الموسيقي  والغنائي  المتااول  لزمف التجايا و 

وذلؾ إلتماـ الصورة الجمالي  لمتراث الموسيقي والغنائي. وال يقتصر لمجميور 
تمؾ اإلضايات إنما باإلمراف تكعيؿ خصائص لحف افأغني   التجايا عمى خصائص

تحتـ عمى الاوائر الكني  مف ىنا التراثي  إلظيار الجوانب الجمالي  يي تمؾ افأغاني، 
 التي ت عنى بالحرر  الموسيقي  يي العراؽ يضاًل عف الرميات والمعاىا المتخصص 

جايا وشروطو المتعمق  عف أنواع التواالستبيانات والبحوث الاراسات تقاـ اف 
الذي العالمي فأنواع اليارموني موسع   اراس عف  يضالً بالياؼ افأساسي منو، 

مرورًا باآلالت الموسيقي  المستخام  والضروب   لموسيقى العربيا توظيكو يييمرف 
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الجاا يي ري   ـباإلضاي  الى االىتما وطرائؽ أاائيااإليقاعي  واآلالت اإليقاعي  
مستوى عازيي اآلالت الموسيقي  المشارر  بالتجايا بمختمؼ صنوييا وبافأخص 

والخبرة العالي ،  ءعازيي اآلالت الموسيقي  العربي  الذيف يجب اف يتحموا بميارة افأاا
وصواًل الى رؿ متعمقات انتاج افأعماؿ الموسيقي  والغنائي  التي ننوي تجاياىا بشرؿ 

 تحقؽ الياؼ مف التجايا الحقيقي والناجح. الئؽ وسميـ ل
اف االستيعاب التاـ لممقومات الكني  وتوير النظرة اإلبااعي  يي العمؿ الكني مف     

يقوانا الى انجاز أعماؿ يي افأوساط الكني  العربي  والاولي ، خالؿ البحث والمقارن  
، وال التراث العراقي مستناة عمى أغانيجااة ذات قيم  يني  عالي  موسيقي  غنائي  

يمرف اف نترؾ اعاة التمسؾ بالماضي بحج  الحكاظ عمى الواق  الكني وال مجاؿ 
لتطور أاائي يني وترؾ واقعنا الكني يعاني مف السبات يي الوقت الحاضر ويقوانا 

اوف العربي  والعالمي  يي المستقبؿ القريب الى التخمؼ المزمف عف ررب الموسيقى 
متخصص قاار وموسيقي تساعا عمى خمؽ راار يني ويني  ي  إيجاا وسائؿ عمم

 . المتكؽ عمييا يي الوسط الكني الناجح ويؽ الشروط عمى التعبير والتطوير
شقيف رئيسييف الى  العراقي التجايا الذي حصؿ يي الموسيقى ويمرف تقسيـ     
نقاًل حرييًا سواء راف ىذا العزؼ  افأغاني التراثي عزؼ وغناء  ةعااأوليما بإ تمثؿ

لمسات اليارموني البسيط  وتوظيكيا بعض  بإضاي او  لألغني  باوف أي تغيير
يي الغناء  Expression Toolsبشرؿ صحيح، واستخااـ الوسائؿ التعبيري  

 والعزؼ وتوظيؼ تقنيات افأستوايو يي تقايـ ركاءة عالي  يي التسجيؿ الصوتي
صوات او افأ الموسيقي  اآلالتستبااؿ او اتغيير عيا صسواء عمى بارجات متكاوت  

المؤلكوف الموسيقيوف  تبناهالذي ىو الثاني  والشؽ والرجالي ، النسوي  الغنائي 
التراثي  بأشراؿ وقوالب يني   العراقي  لألغانيتوزي  السيمكوني عف طريؽ الالعراقيوف 

  معروي  عالميًا.
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وىنا يتررز  ،مف المتمقي تجاوباً قبواًل و بأشرالو المتنوع  أف يحظى متجايا ل البا     
ومف  العراقي ،مستقبؿ الموسيقى حاضر و الشباب الذيف يمثموف   الحايث عف طبق

  بو الشباب مف طريقب يرغ عماواالستكتاءات  الميااني  الاراسات إجراء تحتـىنا 
الصوت الموسيقي  وسرع  افأااء واستخااـ تقنيات الت آلاأنواع التجايا و  اتقايـ ىذ
الخارجي  وأسموب نتاجات الموسيقى  بالثقاي  ، بحرـ تأثرىـالمعاصرة والتصوير
 االنتقااقا يتعرض أي شرؿ مف أشراؿ التجايا الى و  العربي  والعالمي ،وافأغاني 

رؿ ، اال اف الخروج عف المألوؼ وتشويو التراثمختمك  وابرزىا وربما اليجوـ بحج 
  وموارب العراقيوالغناء الموسيقى  مصمح تصب يي  الحقيق ىذه المعطيات يي 

 .والممتـز الناجح ايالتجابالعصر 
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