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  :الممخص
 مصادر وىي كاآلتي:القائمة بفصول مع  اربعةن من كوّ مُ الحالي البحث 
تناول الفصل األول اإلطار المنيجي لمبحث، حيث بدأ بعرض مشكمة البحث التي تحاول أن         

في توزيع األغنية عمومًا وأغاني كاظم الساىر عمى وجو  اليوائية اآلالتُتمقي الضوء عمى دور 
التحديد، من حيث طريقة تناوليا واستخداميا من الناحية الفنية وأىميتيا في التوزيع الموسيقي، كما أن 

دور اآلالت وىو ) البحثتناول موضوع ل انالباحث دفععدم وجود دراسة أكاديمية حول الموضوع 
 (.انموذجا أغاني كاظم الساىر يقي لؤلغنيةاليوائية في التوزيع الموس

يدف بالكشف عن طبيعة الحدد تبتقديم اىمية البحث ومدى الحاجة إليو، كما  انثم قام الباحث         
أغاني كاظم التوزيع الموسيقي في االغنية عامة و في  اليوائيةالدور الفني الذي تقدمو آالت النفخ 

أما الفصل الثاني  حث والتعريف بأبرز مصطمحات البحث،البحدود  ثم، عمى وجو التحديد الساىر
فتضمن اإلطار النظري، وقد تكون من مبحثين، جاء المبحث االول نبذة عن آالت النفخ الخشبية 

التوزيع  انتناول الباحثوالنحاسية، ودورىا الموسيقي بالنسبة لممؤلفين الموسيقيين، ثم في المبحث الثاني 
 الساىر الفنية وأبرز. حياة كاظمو الموسيقي 

احتوى الفصل الثالث عمى اجراءات البحث، والتي تضمنت منيج البحث الذي تحدد بالمنيج         
الوصفي التحميمي، ثم مجتمع البحث وعينتو التي اختيرت بشكل عشوائي، ثم اداة البحث التي تم 

 انالباحثصل الرابع فقد خرج اما الفنة البحث، ، ثم تحميل موسيقي لعيانالباحثإعدادىا من قبل 
ثم البحث  مقترحات وتوصيات ا بمجموعة من النتائج واالستنتاجات لتحقيق ىدف البحث، وبعدىا قدم

 قائمة المصادر. 
.(اآلالت اليوائية، التوزيع الموسيقي): المفتاحية الكممات  
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Abstracts: 

The current research consists of four chapters with a list of sources, which are 

as follows: 

        The first chapter dealt with the methodological framework of the 

research, as it began by presenting the research problem that attempts to shed 

light on the role of wind instruments in the distribution of the song in general 

and the songs of Kazem El-Saher in particular, in terms of the way they are 

dealt with and used from a technical point of view and their importance in 

musical distribution, and the lack of a study Academic on the subject 

prompted the two researchers to take up the research topic, which is (the role 

of wind instruments in the musical arrangement of the song Kazem El Saher's 

songs as a model, Then the researchers presented the importance of the 

research and the extent of the need for it, and the goal was determined by 

revealing the nature of the artistic role played by wind instruments in the 

musical arrangement in the song in general and the songs of Kazem El Saher 

specifically, then the limits of the search and the definition of the most 

prominent search terms, As for the second chapter, it included the theoretical 

framework, and it might consist of two chapters. The first topic was an 

overview of woodwind and brass instruments, and their musical role for 

music composers. Then, in the second topic, the researchers dealt with the 

musical arrangement and the artistic life of Kazem El Saher and highlighted 

it, The third chapter contained the research procedures, which included the 

research method that was determined by the descriptive analytical approach, 

then the research community and its sample that were chosen randomly, then 

the research tool that was prepared by the two researchers, then a musical 

analysis of the research sample, As for the fourth chapter, the researchers 

came up with a set of results and conclusions to achieve the goal of the 

research, and then they presented suggestions and recommendations for the 

research and then a list of sources. 

Keywords: (wind instruments, musical arrangement). 
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 اإلطار المنيجي -الفصل األول 
 اواًل: مشكمة البحث

في التوزيع  داعماً والنحاسية عنصرا منيا الخشبية  اليوائيةتعتبر آالت النفخ        
 فيي تثري الموضوع الموسيقي والمحن من ناحية صوتية، مما يخمق تموينالموسيقي، 

تقوم بأدوار عديدة في صوتي خاصة عند استخداميا في الغناء، فقد كانت آالت النفخ 
أن استخداميا في الموسيقى والغناء العربي والعراقي عمى عامة، إال بشكل  األوركسترا

ومفيوم التوزيع الموسيقي بالمعنى الغربي لو ىو الكتابة ، اً وجو الخصوص لم يكن بارز 
لمجموعة آالت موسيقية مع بعضيا لكن وفق تناسق صوتي ووظائف مع فيم ىارموني 

ظاىرة التوزيع الموسيقي لؤلغاني ما ينتج عنو توزيع موسيقي )رأسي أو عمودي(، و 
تعتبر متأخرة مقارنة بتاريخ الغناء العربي، فقد كانت نتيجة اطبلع الموسيقيين والمؤلفين 
والممحنين العرب عمى العموم الموسيقية الغربية خبلل القرن العشرين، ثم انتقمت الى 

التوزيع الموسيقي اىتمام كبير في  الباحثينلم يجد و الممحنين والمؤلفين العراقيين، 
لؤلغنية، بل يمكن القول بأن بدايات التوزيع الموسيقي كان في فترة الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين، حيث بدأت تدخل آالت موسيقية متنوعة أكثر وظيور 
مقدمات موسيقية، ساعد الممحنون عمى استخدام أصوات جديدة، وبقي ىذا النمط من 

ىو األكثر استخدامًا إال ما ندر من األغاني والتي ال صح التعبير التوزيع األفقي ان 
تشّكل سوى عدد محدود تميزت بتوزيعيا الموسيقي الرأسي، والتي عند التدقيق فييا نجد 
بأن من أغمب من كتبيا ىم مؤلفون موسيقيون وبالتالي فان التوزيع الموسيقي بالنسبة 

ومع بداية فترة التسعينيات  ي التأليف الموسيقي،ليم ىو ميارة ال يمكن االستغناء عنيا ف
ظيور مطرب وممحن قدم أعمالو بأسموب مختمف وىو )كاظم من القرن الماضي 

المحنية واإليقاعية والمونية او تعامل مع األغنية من جميع عناصرىا و الساىر(، 
ف ، مما جعميا تتمتع بطابع وجرس صوتي مختمف عما كان معرو الصوتية اليارمونية

 في توزيع األغاني، ولعدم تسميط الضوء عمى التوزيع الموسيقي في األغاني وجد
 -توزيع الموسيقي لؤلغنية في  اليوائيةالت اآلدور حالي )ا المبحثيل مبرر الباحثان

 (. انموذجا أغاني كاظم الساىر
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 ثانيًا: اىمية البحث
يسمط الضوء عمى التوزيع و  يتمين في الموسيقى والغناء عامةـ،يفيد الدارسين والم  -1

  .الموسيقي لؤلغاني
 .مة في ىذا المجال حسب عمم الباحثينمن الدراسات األكاديمية القمي  -2

 ثالثًا: ىدف الحث
أغاني كاظم التوزيع الموسيقي لؤلغنية و في اليوائية الت اآلدور الكشف عن )   

 (.كأنموذج الساىر
 رابعًا: حدود البحث

 2116 - 1997الحد الزمني:   -1
 بغداد -العراق الحد المكاني:   -2
 في اغاني كاظم الساىر.اليوائية الت اآل: الحد الموضوعي  -3

 خامسا: تحديد المصطمحات: 
 الدور لغة:   -1

"دور )اسم(، مصدر دار. دور )فعل(، دور الشيء جعمو عمى شكل دائرة، دور      
)دور( ترتيب الشخص  )اسم(: الجمع )ادوار(، انتيى دوري. عممي، أي ما يختص بي

  .(1)بالنسبة لآلخرين"
 

 الدور اصطالحا:
جبلل الحنفي فيرى أن كممة دور تستعمل بمعنى آخر والتي تعني العمل،  ويعرف"     

ويقال لعب دورا كبيرا، أي ان دوره في العمل كان بارزا، وىذه الكممة استعممت حديثا 
 .(2)بمعناىا ىذا"

 

يعرف الباحثان الدور بأنو الوظيفة التي تقوم بيا اآلالت الموسيقية  الدور إجرائيًا:
 اليوائية الغربية في التوزيع الموسيقي لؤلغنية.

 

"وىي اآلالت التي تصدر صوتًا بواسطة النفخ الذي يساعد اآلالت اليوائية:   -2
عطاء النغمة الموسيقية وفقًا لمعايير معين   .(3)ة"اليواء داخل اآلالت عمى االىتزاز وا 
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 يعرف الباحثان اآلالت اليوائية بأنيا آالت النفخ اليوائية الغربيةاآلالت اليوائية اجرائيًا: 
 المستخدمة في توزيع اغاني كاظم الساىرو  الخشبية والنحاسية االوركسترالية

الت الموسيقية المتنوعة في الجمل ىو عممية توظيف اآل" التوزيع الموسيقي:  -3
واختيار وتحديد  زع الموسيقي تكمن في تدوين المحنميمة المو و ، المحنية المختمفة

ة لكي يالسرعة واإليقاع والجو الموسيقي العام لؤلغنية، وتوظيف اآلالت الموسيق
 .(4)"ةتخدم الجمل المحني

 : يتبنى الباحثان التعريف السابق لممصطمح.اجرائياً  التوزيع الموسيقي
 

وأغان، ما يغنى بو من الكبلم ويترنم بو من )أسم(: "الجمع أغنيات  لغة أغنية  -4
 .(5)الشعر ونحوه، وتكون الموسيقى مصاحبة لو في أغمب األحيان"

طرب وترنم بالكبلم الموزون وغيره، ويقال )غنى الحمام(: صَوت، و)األغنية(: )غَنى(: "
 .(6)وضع ليا صوتا موسيقيا مناسبا تغنى بو"

 

 اصطالحا: األغنية
 صوتتترافق مع  موسيقيةتحتوي األغاني عمى أجزاء و "قصيرة التكوين نسبيا       
عادة تكون كممات األغاني من ، األخرى اآلالت الموسيقيةترافقيا  ،عموما اإلنسان
في األصل األغنية يغنييا مغني وحيد، ولكن يمكن أيضا أن يكون ثنائي، ، القصائد

 .(7)، اي الشعر الموزون"الشعروثبلثي، أو أكثر كممات األغاني عادة من 
 : يتبنى الباحثان التعريف السابق لممصطمح.اجرائياً  األغنية

 

 اإلطار النظري -الفصل الثاني 
 اليوائيةالت اآلالمبحث األول 

تنقسم اآلالت اليوائية الى قسمين رئيسين )آالت ىوائية خشبية، آالت ىوائية           
نحاسية(، وكل قسم من ىذه اأٌلسام ينقسم بدوره الى آالت رئيسة واخرى ثانوية، ويتم 
استخدميا في األوركسترا وفق مجموعات أو بشكل مزدوج بناءا عمى ادوارىا ووظيفتيا 

"يظل تكوين المجموعة الوترية بأجزائيا الخمسة ثابتا بغض النظر  وسيقي،في العمل الم
عن اختبلف عدد العازفين وممبيا لحاجات أي مدونة اوركسترالية بمعنى آخر تكون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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مجموعة آالت النفخ الخشبية متنوعة سواء في عدد اجزائيا او في الحجم الصوتي 
تقسيم ىذه المجموعة الى ثبلثة  المطموب منيا، وىنا تتدخل رغبة المؤلف، يمكننا

 صفوف عامة:
 . (8)آالت خشبية مؤلفة من زوج من اآلالت او من ثبلثة ازواج او من اربعة"

"كانت اوركسترا عصر الكبلسيك ال تعتمد بدرجة كبيرة ومنتظمة عمى آلة        
الكبلرينت حتى فترة بيتيوفن اصبحت الخشبيات في ازواج مقبولة في التوزيع 
األوركسترالي، ومجموعة الخشبيات تمثل القسم الثاني من اقسام األوركسترا الرئيسي 
وىي )فموت اوبوا، كبلرنيت، باسون(، وسبب تسميتيا يعود لصناعتيا من الخشب سابقا 
عمى الرغم من صناعة بعضيا من مواد اخرى في العصر الحديث، إال انيا بقيت 

العائمة الى أن آالتيا كانت تصنع من انواع تحمل التسمية القديمة، وترجع تسمية 
 .(9)خاصة من الخشب"

 

"وانيا ذات طبيعة صوتية خاصة ترتبط بصوت النفخ باألنابيب الخشبية، وتظم        
العائمة بالطبع آالت متكاممة في الطبقات الموسيقية المختمفة من الحدة الى الغمظ، 
ولكنيا تتمتع بألوان مختمفة ومتجانسة في ينفس الوقت، وقد كتب الكثير من المؤلفين 

وتطورت في اوربا ابان عصر النيضة واستكممت تطورىا في  اعماال لآلالت الخشبية...
 .(11)النصف األول من القرن الماضي"

 

"من اول آالت النفخ الخشبية التي دخمت األوركسترا وذلك منذ عصر النيضة،        
اذ كانت األوركسترا حينذاك عبارة عن تشكيل آلي اساسو الوتريات )اوركسترا الحجرة(، 

الفموت  –ان باخ كان يقصد في مؤلفاتو لمفموت آلة الفموت )ريكوردر  ومن الجدير ذكره
العذب(، اذ لم يكن الفموت الكبلسيكي العادي )الجانبي(، قد تطور الى وضعو الحالي 
بعد، اما عندما كان يقصد الفموت العادي )بوضعو القديم دون غمازات(، فقد كان 

 .(11)يسجل عمى المدونة مبلحظة الفموت الجانبي"
 

 

وقد استعممو )مونتفيردي( قبل باخ، ويكتب لو في مفتاح صول، "يشتمل نطاقو       
الصوتي عمى ثبلثة اوكتافات كاممة، والصفات الخاصة بأدائو ىي الطبلق في العزف 
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السريع والمرونة والميارة.... وىي تمتزج تماما مع اصوات اآلالت الوترية حين تكون 
اتم الرنين.... وفي نطاقو الصوتي المتوسط يكون صوتيا اصوات تمك اآلالت مغطاة بك

 .(12)غير مادي، ولكنو مع ذلك قفد من حرارتو ومن تأثيره العاطفي"
 

 

"اآللة الثانية في تسمسل عائمة الخشبيات من األعمى في الترتيب الطبيعي ىي        
)بدون آالت اضافية مساندة(، وىي من اآلالت ذات الريش المزدوج وصوتيا  آلة األوبوا

ذات طبيعة انفية، وىي تختمف كثيرا عن الفموت من حيث نوعية الصوت، انيا تصدر 
صوتا فيو غنة وأكثر تعبيرا من أي آلة خشبية، وفوق ذلك تمتمك طابعا ريفيا طالما 

 .(13)الصوتي ألوكتافين ونصف تقريبا"استخدمو المؤلفون عمى نحو جيد، يصل مداىا 
 

"ويعد المؤلف الموسيقي )بروبرت كامبير(، أول من استخدميا في األوركسترا        
(، التي عرضت في ببلط )لويس الرابع عشر(، كما 1671ضمن اوبرا )بومون 

استخدميا )لولمي(، بشكل كبير في اعمالو واستخدميا )رامو( في القرن الثامن عشر 
عمالو المسرحية، كما ظيرت بشكل الفت في السيمفونية الخيالية لبرليوز، ليا ضمن ا

 .(14)طابع غنائي ومن اشير األعمال ليا كونشيرتو األوبوا لموزارت"
 

اما الكبلرنيت فيي من آالت النفخ الخشبية ذات الريشة الواحدة، حجميا أكبر        
، قدمت امكانيات واسعة لمجميور، 1867م قميبل من األوبوا وتماثل آلة الفيوال، "منذ عا

وتوجد في الوقت الحاضر اشكال متعددة منيا، تستخدم الصغيرة الحجم ذات الطبيعة 
الصوتية الحادة من مقام المي بيمول من قبل األوركسترا اإليقاعية نظرا ألن األوركسترا 

بجانب  السيمفونية تحتاج الى كبلرنيت لعزف األلحان لمقام )ال وسي بيمول(،
، وغالبا ما تستخدم بشكل مزدوج كباقي Pohm"(15)الكبلرنيت من الطراز الذي ابتكره 

 آالت النفخ الخشبية.
 

وآلة الكبلرنيت ذات طبيعة صوتية مفتوحة عمى عكس األوبوا، كما ليا القدرة       
لما ليا من  عمى العزف برشاقة وىي ضرورية في األوركسترا لتكممة عائمة الخشبيات

 تنوع في االداء والطاع الصوتي.
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"تستطيع ىذه اآللة مثل الفموت عزف النغمات السريعة وغناء الميموديات الشجية       
من جميع االنواع، وليا في مقاماتيا السفمى طابعيا الصوتي الثري ذو األثر العميق، 

م التدرج صاعدا الى كما يمكنيا العزف من اخفت النغمات التي تشبو اليمس صعودا ث
 .(16)النياية العظمى من الشدة"

 

"اآللة الرابعة في الخشبيات ىي آلة )الفاجوت أو الباسون(، وتتمتع بطبيعة       
صوتية مميزة ويكون اسفل آالت النفخ الخشبية ويأخذ دور مساندة الباص في كثير من 

ا يطابق الدرجة األحيان، وىي آلة موسيقية ذات ريشتان، والصوت المسموع مني
 .(17)الموسيقية المكتوبة بدون تحويل في الكتابة وتكتب عمى مفتاح فا"

 

"انتشرت في بدايات القرن السابع عشر ويتميز بشخصية صوت انفية تشبو       
األوبوا وتسميتو فاجوت يرجع لئليطالية، وىي بمعنى ربطة أو حزمة.... والتسمية 

قة من كممتين )باص تون(، أي الصوت المنخفض بالفرنسية واالمريكية باسون، مشت
الغميظ، وىي تقابل آلة التشيممو في الوتريات من ناحية الطبقة الصوتية، ولكنيا مرحة 

، كما تمتمك الوان صوتية مختمفة، (18)وتتمكن من التعبير بتفوق عن الضحك والمرح"
دوار، ففي مقاماتيا وىي اكثر اآلالت المتعددة األلوان، "فيي تستطيع أن تقوم بعدة ا

العميا ليا صوت حنون من نوع خاص، وقد اجاد )سترافنسكي(،  استعماليا في ميارة 
فائقة عند بداية موسيقى باليو )قربان الربيع(، وفي مقاماتيا السفمى يغني نغمات جافة 
اذا عزفت قصيرة ومتقطعة فتحدث تأثيرا فكاىيا، وتكتب ليا ادوار المساندة لصوت 

               .(19)الباص"

 آالت النفخ النحاسية 
وتشمل ىذه المجموعة اربع آالت رئيسية )اليورن، الترومبيت، الترومبون،        

(، وفي "عصر النيضة اصبحت النحاسيات مشاركا ضروريا في جوقات الموسيقى التوبا
االحتفالية، وميدت ايضا لظيور اول اوركسترا نحاسية بمفيوميا الحالي )اوركسترا 

، ويتفاوت تقسيم ىذه المجموعة في األوركسترا، وترتب عمى شكل مجاميع (21)فانفار("
 في الغالب.
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 اليورن 
اليورن الفرنسي، وىو من آالت التحويل حيث يرفع مسافة خامسة "يسمى ايضا       

، ومساحتو تقريبا ثبلث اوكتافات ونصف، وقد نشأ في فرنسا Fلؤلعمى في حالة ىورن 
، وتطر بعد ذلك عن طريق اضافة بعض الصمامات حتى استقر عمى 1651عام 

، واستخدم ضمن وضعو الحالي، وباستطاعتو عزف سمم كروماتيك ثبلث اوكتافات
األوركسترا وعادة ما توجد فييا اربع آالت ىورن، وىو من أكبر المجموعات النحاسية، 
كما ان لو طبيعة صوتية عميقة ومشرقة في المدى المنخفض ويتضخم في المدى 

 .(21)األعمى، ويمتاز ببريق صوتي سائل كما يسميو )كوببلند("
 

ج، عندما يعزف عميو بشدة يصدر صوتا "ان ليذه اآللة صوت مدور ناعم وبيي      
مييبا، ذا طبيعة نحاسية تناقض صوتو الناعم، وليس ىناك أنبل من الصوت الذي 
تصدره ثمانية ىورنات حين تشترك في عزف لحن واحد وبشدة، كذلك لو صوت مؤثر 

(، فيبدو صوتو في حالة العزف بشدة Muteعندما يعزف عميو بكاتم الصوت )ميوت 
صرير، ويبدو في حالة العزف بنعومة سحريا، وكأنو منبعث من اماكن مخنوقا ذا 

 .(22)قصية"
 

 

 الترومبيت 
"من اآلالت النحاسية الصاخبة والقوية، ليا طابع رشيق المع وحيوي، من آالت        

التحويل لمسافة ثانية كبيرة لؤلعمى في حالة )ترومبيت سي بيمول(، ويكتب لو في 
، "وفي (23)من اآلالت القديمة التي عرفتيا الحضارات المتعاقبة"مفتاح صول، كما انو 

القرون الوسطى كان يعمن عن المباريات ودخول المموك من خبللو، وفي القرن السابع 
عشر بدأ يترك استعمالو العسكري، فأدخمو )مونتفيردي(، في اوركسترا وابرا )اورفيو(، 

ا... ويمكن ان يكون مؤثرا وينشد بخفة ونطاقو الصوتي عمى نمدى ثبلث اوكتافات تقريب
كما في الحركة الثانية من كونشيرتو الترومبيت )من مقام مي كبير ليايدن(، واالنغام 
الغميظة ليا رنين حزين، ويستخدم في األوركسترا عادة بمجاميع ثبلثية كما يستطيع اداء 
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سكري، كما الجمل المنفردة بشكل مميز، سواء كانت ذات طابع غنائي او طابع ع
 .(24)تشارك احيانا في بعض الجمل اإليقاعية التيمباني وآالت القرع"

 

 الترومبون
يشبو صوت اليورن الى حد كبير، ويستخدم كما الترومبيت عمى شكل        

مجموعات، "ظير ضمن فصيمة الترومبون ثبلثة احجام مشيورة وىي )اآللتو والتينور 
ستخدام عمى آلتي )ترومبون تينور وباص(، اذ يدون والباص(، ولكن فيما بعد استقر اال

لآللتو عمى مفتاح دو آلتو وقد استخدمو موتسارت كما استخدمو شومان في سيمفونيتو 
الثالثة مع ترومبون تينور وباص، اما الترومبون التنينور فيصل مداه الى اوكتافين 

ة المتوسطة فيكتب ونصف، ويدون لو عمى مفتاح فا لؤلصوات الغميظة، في حين الطبق
ليا عمى مفتاح دو تينور الخط الرابع، ام النغمات العالية فعمى مفتحا دو آلتو الخط 

 .(25)الثالث.... بينما الباص فيكتب لو عمى مفتاح فا"
 

"يتميز بطابعو الصوتي العميق، ويبدو معتما في المدى الصوتي األعمى، ومشرقا       
الخافتة فيو ممتمئة لكنيا ثقيمة الى حد ما، بينما في المدى االعمى، وتكون المقاطع 

المقاطع القوية فتكون صاخبة وجيورية، والترومبونات ذات الصمامات اكثر تحركا من 
الترومبونات المنزلقة، لكن تفضل األخيرة نظرا لنبميا وتكافؤ صوتيا، ما يمكن اضافتو 

داء المقاطع السريعة بسبب ىنا ىو الحقيقة القائمة بندرة الحاجة ليذه اآلالت في ا
 .(26)الطبيعة الخاصة لصوتيا"

 

 المبحث الثاني -الفصل الثاني 

 التوزيع الموسيقي في األغنية العراقية
 

يقال أن التوزيع الموسيقي ىو تأليف موسيقي )بدون حقوق ممكية(، أي بمعنى انو       
شكل من اشكال التأليف الموسيقي،  وفي الموسيقى التوزيع الموسيقي ىو إعادة صياغة 
موسيقية لعمل مؤلف سابًقا، قد تختمف عن األصل العمل عن طريق إعادة التنسيق أو 

تطوير الييكل الرسمي، والتوزيع الموسيقي يتضمن إضافة  إعادة الصياغة المحنية، أو
تركيبية مثل المواد الموضوعية الجديدة لممقدمات أو االنتقاالت أو التحويرات والنيايات 
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الموسيقية عمى  مكانية اإلضافة، وىذا يعني (27)، وىو فن إعطاء لحن تنوع موسيقي
 المحن األصمي.

يمثل التوزيع الموسيقي بالمعنى العمودي لو أو الغربي داخل األغنية ظاىرة         
التوزيع الموسيقي في أبسط صوره ىو جديدة عمى الغناء العربي والعراقي بشكل محدد، "

ميمة الموزع ، و الموسيقية المتنوعة في الجمل المحنية المختمفة اآلالتعممية توظيف 
المحن، واختيار وتحديد السرعة واإليقاع والجو الموسيقي  الموسيقي تكمن في تدوين

ويقوم الموزع  ،ي تخدم الجمل المحنيةة لكالموسيقيالعام لؤلغنية، وتوظيف اآلالت 
باختيار العازفين وتنفيذ األغنية في االستوديو واإلشراف عمى خطوات التنفيذ من البداية 

 .(28)"حتى النياية
 

الموسيقي في األغنية العراقية أال مؤخرا وتحديدًا خبلل فترة لم يظير التوزيع          
التسعينيات من القرن العشرين، من خبلل مجموعة من الموسيقيين الشباب، لتتحول الى 
سمة وخاصية من خصائص األغنية المعاصرة في العراق والوطن العربي، وكانت 

أال ان األخير كان األكثر  البدايات األولى لمطربين مثل )ىيثم يوسف، كاظم الساىر(،
اىتمام بمجال التوزيع من خبلل التعامل مع موزعين عراقيين وعرب، من بينيم )فتح اهلل 

 .احمد، سالم عبد الكريم، فاضل فالح، ىشام نياز، ابراىيم الراديو، ميشيل فاضل(
يا ويرى الباحثان أن من اسباب ىذا التحول في بنية األغنية ىو التعامل مع         

ىارمونيا، فالعبلقة بين عنصر اليارموني والتوزيع الموسيقي قوية بشكل ال يمكن 
الفصل بينيما، وبالتالي ال يمكن أن يوجد توزيع موسيقي دون وجود ىارموني ولو بشكل 
بسيط، مما يتيح التعامل مع اآلالت الموسيقية بشكل رأسي عمودي نتيجة التناغم 

وسيقي فيما بعد، وقد تؤدي اآلالت الموسيقي ادوار الرأسي الذي سيضعو الموزع الم
اوركسترالية أو لونية دون الحاجة الى وجود ىارموني، لكنيا ادوار لحنية في اغمبيا 

 بينما األدوار الصوتية أو المونية ال يمكن ان توجد دون عنصر اليارموني. 
 العربابرز الموزعين الموسيقيين 

والذين تعامل معيم )كاظم الساىر(،  والعراقيين العربمن أبرز الموزعين الموسيقيين 
 نذكر:
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فتح اهلل  "ولدمؤسس التوزيع الموسيقي في العراق كما يراه البعض،  :اواًل: فتح اهلل احمد
، وىو دينة كركوكفي حي بريادي بم ،1957صالح في الثالث والعشرين من تموزأحمد 

ة وىذه الفرق ،1971التركمانية منذ عام من أصول تركمانية، انتمى الى الفرقة القومية 
الذي بدأ معيا منذ السبعينيات بتسجيل أعمال  توكان ليا الفضل الكبير عمى شخصي

يحيى حمدي ـ)غنائية في تمفزيون كركوك عمى أيدي أساتذة كبار من الموسيقيين ك
 (،انوأحمد الخميل ومحمد جواد أموري وفؤاد عثمان وعمي مرد هوناظم نعيم ووديع خوند

ساعة حين كان طالًبا كونو كان يحمم باالنضمام إلى الفرقة السيمفونية  12كان يتدرب 
كعازف عمى آلة  ،1977الوطنية العراقية، وىو ما حصل حين انضّم الى الفرقة عام 

ليكون بعد سنوات واحًدا من أشير الموسيقيين العراقيين والممحنين والموّزعين،  التشيممو
 وىو أول من أّسس التوزيع الموسيقي لؤلغنية عمى مستوى العراق.

مؤلف موسيقي  وأنب يرىوىو من النوع الذي  (،كاظم الساىر)مع  سافر وَعِمل       
الممحن في العالم العربي  ، فيو يرى بأنفي تصريح صحافي ذكرهوممحن، وىو ما 

كما قال  والشرقي يمكن أن يعتمد عمى الموىبة فقط دون الحاجة لمدراسة األكاديمية،
قبمي تكاد تكون أول من أدخل التوزيع الموسيقي كمينة في األغنية العراقية حيث  بأنو

 .ىذه الصفة معدومة
يد الدراسات عميًدا لمعو  ،1977رئيًسا لمفرقة الموسيقية في اإلذاعة منذ  كان       

كما  ،سنة واحدة حاضًرا في جامعة اليرموك في إربدوم، 1999الموسيقية منذ 
ويعد أول ، والبحوث في بيت العود باإلمارات رئيًسا لقسم األصوات والغناء العربي عمل

بعض اآلالت في معيد الدراسات الموسيقية مثل البيانو والتشيممو  من أضاف
والفموت ودراسة عموم النظريات والتأليف الموسيقي وعمم  والكمانوال والكونترباص والفي

 اليارموني.
كان أّول من أدخل التوزيع  (،كاظم الشويميويرى بعض الممحنين ومن بينيم )        

ليكون ليا الكثير من الجمال والجذب وىو ما  ،الموسيقي لؤلغنية العراقية بشكٍل فني
صناعتو ما يسمى بإيقاع الخمطة حيث فضبل عن  (،كاظم الساىر)نجده في أغاني 

 (الشويمي)وذكر  ،بية باألعمال التي قام بتوزيعيااستطاع دمج اآلالت الشرقية مع الغر 
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أن رحيمو خسارة لؤلغنية العراقية التي تراجعت، وأعتقد أنو أثر حتى عمى الموسيقيين 
مدرسة الحب، اال انتي، )، ومن بين ابرز األغاني التي وزعيا (29)والممحنين العرب

، ناي، آه يا صاحب، التحديات، حبيبتي والمطر، واني احبك، الرسم بالكممات، الجريدة
 يا مدلل، وين آخذك، باب الجار، الجميمة(.

اسم الشيرة المايسترو إبراىيم  عمي حسن محمود كامل ابراهيم: ثانيًا: ابراىيم الراديو
قام  ،في العصر الحديث نو شيخ الموزعينحممي بكر بأالراديو، وقد لقبو الفنان الرائع 

معيد الموسيقى شغل منصب استاذ خبير في ، بتدريس قيادة الكورال واألوركسترا
لطالب المعاهد  هكان ومازال ىدفا لمعديد من رسائل الماجستير والدكتورا ،العربية

 . الموسيقية

منذ أواخر اشتغل كموزع موسيقي معتمد في االذاعة والتمفزيون المصري        
السبعينيات، لو العديد من األعمال الفنية في مجال التوزيع الموسيقي، منيا اوبريتات 

اىم األغاني التي  ،(30)ومسرحيات ومسمسبلت وطبعا عشرات األغاني لمطربين عرب
، األولى بحياتي، الحب المستحيل، مستقيل)الرحيل، ممنوعة انتي، تعبت، وزعيا 

 (.تحركي، سبلمي، اك وحشة، زيديني عشقا
لم يحصل الباحثان عمى تفاصيل أو بيانات شخصية تخصو، إال ، ثالثًا: ىشام نياز

)لو انيما استطاعا الحصول عمى قائمة بأبرز األغاني التي كانت من توزيعو، وىي 
اننا، شؤون صغيرة، حافية القدمين، انا وليمى، مو حرام، ماشي بشراع، لو لم تكوني، 
لبل، لك ايامي، كمما تكبر، فرشت رمل البحر، غالية، صغير وممعب، صايغين الذىب، 
حبيبتي، حب، جالسة لوحدك، تقولين اليوى، انسى، انتيى المشوار، البنية، اراضي 

 .ثاري الزعل(خدودىا، احبيني ببل عقد، ا
أراب وأحد أساتذة  لبنانيممحن وعازف بيانو ، 1976براير ف 10رابعًا: ميشيل فاضل، 

يعزف حاليا عمى البيانو في  ،لعدة مواسم ستار أكاديميمل مدرب الغناء في ، عآيدل
وعمل  ،وجوليا بطرس ماجدة الروميف عمى البيانو في حفبلت وعز  ، كمافيروزحفبلت 

ع اغمب المطربين العربمع  ، بلناتوكتب الموسيقى التصويرية لعدة مسمسبلت وأفبلم وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A_(%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_(%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
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باسم )الحسيني  المنشدعمل عدة اعمال من توزيعو مع  ةو في السنين األخير 
  (، في قصيدة تجارة لن تبور.الكرببلئي
وحصل عمى ماجستير في العزف  ،سن الثالثة وىو فيالعزف عمى البيانو  بدأ       

ودرس في فرنسا ، 1998نسرفاتوار المبناني بدرجة ممتازة في و عمى البيانو من الك
فاز ببطولة العالم في  ا،اتوار بولونيسرفونالموسيقي وقيادة األوركسترا في كالتأليف 

الفنون الجميمة عن فئة التأليف الموسيقي التي اقيمت في ىوليوود وحاز عمى الجائزة 
قصة اختبلفاتنا، تناقضات، ومن أبرز األغاني التي وزعيا )، (31)األولى عن ىذه الفئة

، كتاب الحب، فاكية الحب، كوني امرأة، عيد العشاق، مالي ، لجسمك عطرزر مرة
 .خمق، عراقنا، رسالة حب صغيرة(

 حياتو الشخصية - اظم الساىرك
"ممحن ومطرب عراقي ومن عمالقة الطرب العراقي، اسمو الكامل كاظم جبار         

، في قرية بمدينة نينوى في الموصل، 1957سبتمبر  12ابراىيم السامرائي، ولد في 
ألسرة كبيرة فقيرة، عاشوا حياة فقيرة في الموصل قبل أن ينتقل مع اسرتو الى منطقة 

اد، واستمرت المعاناة والمحن الكثيرة بسبب الفقر، لكن الحرية في العاصمة العراقية بغد
ساىمت ىذه الحياة في أن تكون دافعا لو، وكانت اساس شخصيتو الصمبة التي يتميز 

 .(32)بيا"
 حياتو الفنية:

، كان عنوان اول البوم اطمقو كاظم الساىر ىو )شجرة الزيتون(، 1984"في عام      
(، ثم اطمق البوم 1991وتوسعت شعبيتو في العالم العربي بعد البوم )ال يا صديقي 

، والقت اغنيتو )سممتك بيد اهلل( نجاحا كبيرا، وبرز اسمو بعد اول تعاون 1991العزيز 
قباني(، بعد أن غنى شعره وكانت قصيدة اني خيرتك اول  لو مع الشاعر السوري )نزار

اغنية من شعر نزار، وابرز اغانيو لنزار زيديني عشقا ومدرسة الحب لتنتشران عمى 
مستوى الوطن العربي، وقد عرف بعدة القاب مثل سفير األغنية العراقية وقيصر األغنية 

ات منذ بداية مسيرتو الفنية، لو المئات من األغاني في عشرات األلبومو  ،(33)العربية"
كما انو قدم الكثير من األلحان لمطربين عراقيين وعرب من ابرزىم )حاتم العراقي، 
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الرومي، غادة رجب، اسماء المنور(، والجدير سيناء خالد، لطيفة التونسية، ماجدة 
داميا بالذكر أن استخدام اآلالت اليوائية االوركسترالية في توزيع الموسيقي قد بدأ استخ

 ، في البوم مدرسة الحب.1997بشكل واضح منذ سنة 
 

 اجراءات البحث وتحميل العينة - الفصل الثالث
 اوال: منيج البحث

 المنيج الوصفي التحميل لتحقيق ىدف البحث. اعتمد الباحثان       
بأجراء مسح  ثانالباح جل تحديد مجتمع البحث قاممن أ ،البحثوعينة ثانيا: مجتمع 

لغرض تحديد مجتمع البحث من خبلل الرجوع الى المصادر المختمفة مما كتب في 
نماذج قصدية كعينة  ثبلثاختيار تم  وقد لك كل ما نشر في اليوتيوب،األدبيات، وكذ

البحث وىي مقّسمو الى النموذج األولى والثاني استخدمت فييا آالت ىوائية خشبية 
 .، والنموذج الثالث استخدمت فييا آالت ىوائية نحاسية اوركستراليةاوركسترالية

باالطبلع عمى المصادر المعنية بموضوع البحث  قام الباحثان ،: اداة البحثثالثاً 
وأغمب البحوث والدراسات الموسيقية المنشورة في كميات الفنون واقسام الفنون الموسيقية 

لبحث ويساىم في تحقيق ىدف البحث، ألعداد معيار تحميل لغرض تحميل عينة ا
 اآلتي:فقد توصبل الى المعيار ولمحصول عمى نتائج تحميمية دقيقة، 

تحديد نوع اآللة،  -1)التوزيع الموسيقي: ويشمل:  -2 نوعية النسيج المحني.   -1
الكثافة الصوتية )عزف منفرد أو  -3، (المنطقة الصوتية -3الدور الذي تقوم فيو،  -2

 .عدد البارات -4، أكثر(ثنائي أو 
 

(، Score)شامل  : بسبب صعوبة الوصول الى تدوين أصميالتحميل حول مالحظة
، وبالتالي فقد بناءا عمى السمع (تقريبي)فقد ارتأى الباحثان كتابتو بشكل  لمنماذج،

 .تظير في التدوين الكامل بعض التفاصيل التي لم يمتفت الييا التحميل
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 2013 آه يا صاحب –النموذج األول 
 

 Fullالتوزيع لكامل األوركسترا ): األغنية من توزيع فتح اهلل احمد، لمنموذجوصف عام 
Orchestra،)  ،تبدأ في سّمم مقام الحجاز بمقدمة مع آالت إيقاعية وتخت شرقي

 (، بين رابعات وخامسات،Pizzicatoبعزف ) الوترياتاليوائيات و اوركسترالية كبيرة في 
تتصاعد لتصل الى قمة، ثم يبدأ بعدىا الجزء الثاني من الخشبيات في جممة لحنية 

مع مرافقة، وتعيدىا الجممة المحنية الرئيسية ألوبوا تسّمم آلة الخفيفة من النحاسيات 
الوتريات، ليبدأ بعدىا الجزء الثالث من المقدمة لموتريات لتنتيي بسّمم صاعد ليدخل 

 ، وىو تدوين )تقريبي(، لمباحثين:من المقدمة الموسيقية لؤلغنية وفيما يمي جزءالغناء، 
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الجزء المحدد ىو الجممة المحنية الرئيسية تؤدييا آلة األوبوا في نبلحظ 
األعمى مع آلة الباسون، ونرى الوتريات وباقي اآلالت تأخذ المرافقة 

 .الثانوية

: من خبلل التدوين نرى بأن النسيج المحني ىو نوعية النسيج المحني  -1
في المقدمة الموسيقية يطغى  مزيج بين النسيج اليوموفوني والمونوفوني،

 النسيج اليوموفوني، في حين الغناء مونوفوني.
 -)ب ، آلة األوبوا مع آلة الباسون.نوع اآللة( -أ) :التوزيع الموسيقي -2

 -الدور الذي تقوم بو(، أدوار لحنية اساسية مع ادوار ىارمونية ثانوية. )ج
  .المنطقة الصوتية(، األوكتاف الثاني

 عزف ثنائي. :الكثافة الصوتي  -3
 نوار+ ستة بارات  :عدد البارات  -4
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 1991 أشيد   –النموذج الثاني 
ألوركسترا : األغنية من توزيع فتح اهلل احمد، مكتوبة لمنموذجوصف عام 

لجزء ا، نبلحظ اماكن عزف الخشبيات في شرقي مع ىوائيات خشبية
، ثم الغناء، مع عمم بأنو الخشبيات ىنا المحدد من المقدمة الموسيقية

، ألن التدوين يخص )فموت وبيكولو(، لم تكتب في التدوين بشكل كامل
  .الوتريات فقط
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: من خبلل التدوين نرى بأن النسيج المحني ىو النسيج المحنينوعية  -5
 مونوفوني مع تموين ىارموني خفيف جدًا.

، آلة األوبوا مع آلة البيكولو. نوع اآللة( -أ) :التوزيع الموسيقي  -6
المنطقة  -الدور الذي تقوم بو(، أدوار تموين ىارمونية ثانوية. )ج -)ب

 الصوتية(، األوكتاف الثاني. 
 عزف ثنائي. :الكثافة الصوتي  -7
)وليس  ظيرت الخشبيات في كل العمل سبعة عشر مرة :عدد البارات  -8

 بار(. 17
 2012 تناقضات -النموذج الثالث

عمى الرغم من ، يع ميشيل فاضل: األغنية من توز لمنموذجوصف عام 
(، إال أنو ومن خبلل Full Orchestra)لمعمل عدم توفر تدوين كامل 

نبلحظ اماكن عزف و ، سيمفونيمكتوب ألوركسترا بأن التوزيع  يبدوالسمع 
الغناء، كما في جزء  في الجزء المحدد من المقدمة الموسيقية النحاسيات

 .، كما سيتم تحديد األجزاء دون التكراروسيتم التركيز عمى آلة )اليورن(
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: من خبلل التدوين نرى بأن النسيج المحني ىو نوعية النسيج المحني  -9
 مونوفوني مع تموين ىارموني خفيف جدًا.

، آلة ىورن مع مرافقة نوع اآللة( -أ) :التوزيع الموسيقي  -11
 -الدور الذي تقوم بو(، أدوار تموين ىارمونية ثانوية. )ج -أخرى. )ب

 المنطقة الصوتية(، األوكتاف الثاني. 
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 نحاسيات مع مرافقة. :الكثافة الصوتي  -11
ظيرت الخشبيات في كل العمل تسع مرات مع  :عدد البارات  -12

 بارات(. 9بعض التكرار )وليس 
 واستنتاجات البحث نتائج - لفصل الرابعا

 ومناقشتيانتائج ال 
استخدام آالت خشبية مثل فموت واوبوا في ادوار متنوعة، منيا ادوار   -1

كما في النموذج األول، واستخدمت كآالت تموين  ىارمونية واخرى ميمودية
، واستخدمت في نفس العمل آالت ىوائية خشبية ونحاسية كنوع من صوتي
 .المزج

يظير التحميل استخدام نسيج لحني بين المونوفوني واليوموفوني،   -2
 عمى الرغم من وضوح النسيج المونوفوني.

لة في أكثر استخدام األوكتاف الثاني من المساحة الصوتية لآل  -3
 األحيان.

عند مبلحظة نتائج التحميل نرى أن األدوار التي كانت تعزفيا اآلالت   -4
الخشبية في أغاني كاظم الساىر ىي ادوار اآلالت في وظيفتيا 

او تأخذ ادوار لحنية  االوركسترالية وىي اما تقدم تموين صوتي وىارموني
اساسية، وىذا يدل عمى استخدام متأني ليذه اآلت في الغناء، دون ان 

 تطغى في التوزيع.
 

ان استخدام نسيج لحني بين مونوفوني و)ىوموفوني(، يدل عمى   -5
استخدام ىارموني خفيف في المحن مما يمنح الموزع فرصة لمتموين 

 ىر.الصوتي، وىذا ما نراه في أغاني كاظم السا
 

كانت المساحة الصوتية المستخدمة في اآلالت الخشبية أكثر األحيان   -6
في األوكتاف الثاني، وذلك لبروز ووضوح الصوت في ىذه األماكن، كما 
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انيا كانت تأتي في عمى شكل جواب لمغناء، مما يمنحيا وضوح أكثر، مع 
 االخير.استخداماه بمرافقة الغناء ايضا كما في النموذج األول في المقطع 

نستنتج مما سبق ان استخدام اآلالت الخشبية في أغاني كاظم   -7
الساىر يدل عمى توافق بين الطبيعة المحنية واألسموب المحني وانسجامو 
مع وظيفة وأدوار تمك اآلالت، المعروفة بطابعيا الغربي والسيمفوني او 

 األوركسترالي، مما يجعل من توزيع األغنية ثريا ومشرقا أكثر.   
 

 ثالثا: التوصيات
 بضرورة االىتمام أكثر بدروس العموم الموسيقية  يوصي الباحثان

 كاليارموني وعمم اآلالت ألىميتيا في التوزيع الموسيقي.
 

 رابعا: المقترحات
 .اجراء دراسات تكميمية حول الغناء العراقي والقصائد الفصحى 

 خامسا: قائمة المصادر
الجزء  األوركستراليالتوزيع  مبادئريمسكي: نيكوالي كورساكوف،   -1

 .2115 ترجمة باسل ديب داوود، دمشق )منشورات وزارة الثقافة (، االول،
 )عالم المعرفة، الكويت: يوسف: دعوة الى الموسيقى، السيسي،  -2

 .م1981(،واآلدابسمسمة كتب يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنون 
مجمة  ،في تطور االت النفخ الخشبية االوركسترالية: رامي درويش  -3

 .م2117، 52العدد  الحياة الموسيقية،
 محمد رشاد بدران، ترجمة تمييد لمفن الموسيقي، ماكس: بنشار،  -4

 .1973)دار نيضة مصر لمطبع والنشر(، القاىرة:
محمد  الذي نستمع اليو في الموسيقا، ترجمة : ماآرون كوببلند،  -5

 م2119)دار المدى لمثقافة والنشر(، حنانا، سورية:
مجمة الحياة  في تطور االت االوركسترا السمفونية،رامي درويش:   -6

 . م2119، 51العدد الموسيقية،
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مجمة  ،في تطور االت النفخ الخشبية االوركسترالية: رامي درويش  -7
 م 2117، 52العدد  الحياة الموسيقية،

 محمد رشاد بدران، ترجمة تمييد لمفن الموسيقي، ماكس: نشار،ب -8
  .1973)دار نيضة مصر لمطبع والنشر(، القاىرة:

)دار الراتب  لبنان: الموسيقية، اآلالتجورج مدبك: تاريخ  -9
  .م1994الجامعية(،

محمد بشار، القاىرة:  ترجمة ،كيف نتذوق الموسيقى :آرون كوببلند، -11
  .ب ت )الشركة العربية لمطباعة والنشر(،

بيستون، وولتر: التوزيع األوركسترالي، ترجمة رامي درويش، مجمة   -11
 .43الحياة الموسيقية، العدد

)منشورات الييئة العامة  :سميم سروه: المدخل الى الموسيقا: دمشق  -12
 .2111السورية لمكتاب(، 

كمال الدين عيد: اعبلم ومصطمحات الموسيقى الغربية، الطبعة  -13
 .2116)دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر(، األولى، اإلسكندرية: 

عمي عيسى حميد: دور األغنية في اعمال األوركسترا العراقية،  -14
ميمة قسم رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كمية الفنون الج

 . 2119الفنون الموسيقية، 
 

                                                           

  https://www.almaany.com: معجم عربي عربي -( معجم المعاني الجامع(1

( فراس ياسين جاسم: محمد القبانجي دوره وأثره في المقام العراقي، رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد: )جامعة بغداد، كمية (2
 . 4م، ص2111الفنون الجميمة، قسم الفنون الموسيقية(، 

  

  https://sanjakdar-chaarani.com/new منى سنجقدار: اآلالت اليوائية، ينظر الرابط( (3

  https://ar.wikipedia.org/wiki توزيع موسيقي، ينظر الرابط( (4

 معجم عربي عربي، مصدر سابق. -معجم المعاني الجامع( (5
 .665ص م، 2111 ، القاىرة:5اصدار مجمع المغة العربية، الطبعة  المعجم الوسيط، (4)

  /https://ar.wikipedia.org/wiki الرابط األغنية ينظر( (7
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( كورساكوف، نيكوالي ريمسكي: مبادئ التوزيع األوركسترالي، ترجمة باسل ديب، الجزء األول، دمشق: )منشورات وزارة الثقافة(، (8
 . 26، ص2115
( عمي عيسى حميد: دور األغنية في اعمال األوركسترا العراقية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كمية الفنون الجميمة قسم (9
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