
 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

    

 
808 

 الوظيفة اجلمالية والرتبوية للقوالب املوسيقية الشرقية
 ()مناذج خمتارة

 

 بمقيس عمي الدوسكيأ.د. 
 اربيل -كمية الفنون الجميمة / جامعة صالح الدين

Journalofstudies2019@gmail.com 
 :ممخص ال

(، أربعػة موسيقية الشرقية "نماذج مختارة"وظيفة الجمالية والتربوية للقوالب الضـ البحث الموسـو )ال    
مشػللة البحػث المتمرلػزة فػب التسػاؤؿ ا تػب   مػػا ، عنػ  اووؿ مناػا بااطػار المناجػب للبحػث، فصػوؿ

مػا في، الوظيفة الجمالية والتربوية التب تحققاػا القوالػب الموسػيقية الشػرقية إلػ  جانػب وظاألفاػا اوخػر   
لمفػػا يمب بػػيف القوالػػب الموسػػيقية الشػػرقية والموسػػيق  يتػػف فػػب انػػف يصػػبو إلػػ  حػػؿ التشػػابؾ اتلمػػف أ م

الغربية فضال عف تبياف وظاألفاا الجمالية والتربوية إضافة إل  عدـ تناولاا فػب دراسػات سػابقة فوجػدت 
د طلبػػة لليػػات الفنػػوف فيمػػا تلمػػف الحاجػػة إليػػف فػػب انػػف يفيػػ، الباحثػػة ضػػرورة لتناولاػػا فػػب  ػػذ  الدراسػػة

بتعػػػرفاـ بالقوالػػػب الموسػػػيقية الشػػػرقية ومػػػا تحملػػػف مػػػف   -تخصػػػص الموسػػػيق   –الجميلػػػة ومعا ػػػد ا 
أمػػػا  ػػػدؼ البحػػػث فاػػػو تعػػػرؼ ، مضػػػاميف وأفلػػػار وأ ػػػداؼ تربويػػػة فػػػب لامنػػػة  ثنايػػػا خطاباػػػا اابػػػداعب

حػدود  علػ  الحقبػة الزمنيػة  فػب حػيف  اقتصػرت، الوظيفة الجمالية والتربوية للقوالػب الموسػيقية الشػرقية
 ـ متخذا مف الوطف العربب حدودا ملانية لف  واختتـ الفصؿ بتحديد المصطلحات . ٕٚٓٓ-ٖٜٛٔ
عنب اووؿ مناا بدراسة القوالػب الموسػيقية الشػرقية فيمػا ، فقد قسـ عل  مبحثيف، أما الفصؿ الثانب    

 .تتـ الفصؿ بمؤشرات ااطار النظريموسيق  واخعنب الثانب مناا بدراسة الوظيفة الجمالية والتربوية لل
ضػػـ تحليػػؿ عينتػػيف منتخبػػة قصػػديا ( الفصػػؿ ااجراألػػب) أمػػا الفصػػؿ فقػػد عنػػب بػػبجرا ات البحػػث      

 المػػػؤدي( لسػػػاف الػػػديف) للشػػػاعر( جػػػاؾ الغيػػػث إذا الغيػػػث  مػػػا) وللمسػػػو ات الػػػواردة فػػػب الفصػػػؿ و ػػػب
  ٜٗٙٔ( أـ للثـو) أدا  (للشاعر)احمد شفيؽ( و) أنت عمري، ٜٓٙٔ( فيروز)

 أما الفصؿ الرابع فقد احتو  عل  نتاألج البحث ولعؿ مف أ ماا      
 الموشح فف شعري متنوع القوافب . .ٔ
 (.الربع توف) بأنف بعيد لؿ البعد عف الموسيق  الغربية بتضمينف(جاؾ الغيث) انماز موشح .ٕ
 ومداعبة لمشاعر المتلقب .إذ جا ت صادقة معبرة ( أنت عمري) لاف لأل نية دورا مميزا فب .ٖ

 (.الجمال، التربية ، الموسيقى الشرقية)الكممات المفتاحية: 
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The aesthetic and educational function of oriental musical moulds 

Selected models 

Prof. Dr. Balqis Ali Al-Dosky 

College of Fine Arts / Salahaddin University-Erbil 

Abstract: 

The research entitled with (Aesthetic And Educational Function Of 

Eastern Musical Molds " Selected Samples") consists of four chapters, first 

chapter tackled with theoretical frame of research, research's problem which 

is concentrated about the following query : What is the aesthetic and 

educational role that Eastern musical molds play beside the other roles ? . 

While the importance of researched emanates from it's desire to solve the 

conceptive misunderstanding among Eastern musical molds and Western 

musical molds in addition to showing their aesthetic and educational 

advantages beside the lack of tackling with such studies in the former studies, 

so the researcher sees it is reasonable and useful to deal with such subject,, 

while the need of research was benefiting students of college and institutes of 

fine arts- specialization of music, by briefing on Eastern musical molds with 

its contents , ideas and educational goals that is hidden in folds of it's 

innovative speech, the aim of research was knowing the aesthetic and 

educational role of Eastern musical molds, while limits of research  were 

limited to the period of (1938-2007) taking Arab Homeland as spatial limits 

for research, the chapter was finalized with specifying the research terms.  

While second chapterwas divided into two sections, first one tackled with 

studying the musical Eastern molds and the second one dealt with studying 

the aesthetic and educational role of music, then chapter was finalized with 

indications of theoretical frame.  

Third chapter concerned about procedures of research (Procedural chapter) 

includes analyzing two selected samples were selected intentionally for the 

reasons mentioned in this chapter, the two samples are 

(JakAlghaithIthaAlghaithHuma) the poet (LisanAldeen) Almoady (Fairouz) 

1960, And (Anta Umri) for the poet (Ahmed Shafeek ), performed by 

(Aumkalthoom) 1964. 

While fourth chapter included results of research, most important one are: 

1- Almowashah is a poetic art has variant qawafi.  

2- Mowashah of (JakAlghaith) was so far from Western music by 

including( Alruba Tune). 

3- Song had a distinguished role in (Anta Umri) was coming truthful, 

expressing, passionate for the viewer.   

Keywords: (beauty, education, oriental music). 
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  األولالفصل 
 مشكمة البحث : 

مػػػػف العلػػػػـو الفنيػػػػة التػػػػب تخلػػػػؽ  بوصػػػػفاا، اربويػػػػوت اجماليػػػػ محػػػػوراالموسػػػػيق   تعػػػػد
اسػػتيعاب مشػػاعر  وتحريلاػػا  سػػيما  علػػ قػػدرة  مػػف لمػػا لاػػا، لإلنسػػاف المعايشػػة الجماليػػة

ناا تعد قطبًا موجبًا رابطًا بيناا وبيف اانساف بصيغتاا الجمالية والتربوية    .وا 
الجماليػػػة  لمعايشػػػةور بتػػػف فػػػب التلقػػػب وا المتلقػػػبفػػػب ذاتاػػػا شػػػوؽ  الموسػػػيق تضػػػمر     
علػػ  تغييػػر طريقػػة التفليػػر  الموسػػيق  لاػػا القػػدرة أفالدراسػػات العلميػػة  أظاػػرت إذ، فياػػا

 لد  المتلقب والوصوؿ بف إل  حالة مف الرض  والقبوؿ . 
اادرالػػات  أف الفػػف الموسػػيقب يبػػث ملنوناتػػف الجماليػػة والتربويػػة مػػف خػػالؿ وسػػاألؿ   

نػػوع مػػف الموسػػيق  لػػف عالمػػف الخػػاص، والػػذي  أو حيػػث أف للػػؿ قالػػب، الحسػػية المتعػػددة
ومشاعر ، ويحرؾ فيػف ثبػات الحيػاة  مف شانف يلوف قادرًا عل  استمالة عواطؼ اانساف،

وجمود ا، إذ أف الموسيق  ذلؾ العلـ التب يضيؼ إل  الحياة الصفات الجماليػة ويبعػد ا 
علػػػ  تغييػػػر ملنوناتػػػف عػػػف التجػػػرد  سػػػيما واف اانسػػػاف يػػػزداد إحساسػػػف الجمػػػالب القػػػادر 

يالمػػس  ػػذا النػػوع مػػف  التربويػػة نحػػو اوفضػػؿ  إذ تسػػاعد  الموسػػيق  المتلقػػب علػػ  أف
وتعتبر الموسيق  مف أ ـ الفنوف  الفنوف اانساف بشلؿ ألبر، وأف يؤثر فيف بدرجة أعل 

 وألثر ا انتشاًرا وتأثيًرا . 
حيػػث مػػف ، صػػوتالػػزمف وال مػػا و   مػػف عنصػػريف متالزمػػيف الفػػف الموسػػيقب يتلػػوف
 خػػالؿ ا  ت الموسػػيقية يعبػػر عناػػا مػػفالموسػػيقية التػػب  تتػػألؼ الجمػػؿ خػػالؿ ذلػػؾ
 طػػػػاتمجموعػػػػة مػػػػف النو  أو القوالػػػػب مػػػػا ب إ  الموسػػػػيقية حيػػػػث أف الجمػػػػؿ، المختلفػػػػة

تصػدر  اصواتًا موسيقية و نالؾ ايضاً ،  مف خالؿ ا لة الموسيقية المنتظمة التب تصدر
المػػػا ، وأصػػػوات زقزقػػػة  لصػػػوت خريػػػر، ا ر اللونيػػػةمػػػف خػػػالؿ الظػػػو  إلػػػ  الحػػػواس

أوراؽ اوشػػػجار، أو قػػػد  العصػػػافير، وصػػػوت الػػػريح حػػػيف تحػػػرؾ اوشػػػيا ، أو أصػػػوات
 .  تصدر عف ا  ت الموسيقية التب يصنعاا اانساف
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نػػوعيف مناػػا الموسػػيق  الغربيػػة التػػب تعمػػد علػػ  الجمػػؿ وتلػػوف  إلػػ تقسػػـ الموسػػيق  
 إذفر ػػا فػػب القوالػػب الموسػػيقية الشػػرقية الشػػروط التػػب يجػػب تو مبتعػػدة تمامػػا عػػف الػػنظـ وا

الشػرقية والنػوع  يػر ملتزمػة بقواعػد لمػا فػب الموسػيق د عل  إنشا  ساللـ موسيقية  تتعم
 الثانب  و القوالب الموسيقية التب تلتـز بمعطيات وشروط المقاـ العربب الشرقب . 

 التسػػػاؤؿ ا تػػػب    حػػػوؿ رلػػػزتتم مشػػػللة البحػػػث الحػػػالب فػػػأف علػػػ  مػػػا تقػػػدـ اتأسيسػػػ
 ما ب الوظيفة الجمالية والتربوية للقوالب الموسيقية الشرقية   

 أهمية البحث والحاجة إليه : 
تلمف أ مية البحث الحالب فب دراسة مفاوـ القوالب الموسيقية الشرقية لما لف مػف 

لػؾ ثمػػة خلػػط أ ميػة فػػب إيصػاؿ القػػيـ التربويػة والجماليػػة لػد  المتلقػػب فضػاًل عػػف أف  نا
مفػػا يمب عنػػد المختصػػػيف بػػيف القوالػػب الموسػػػيقية الشػػرقية والموسػػيق  الغربيػػػة ومػػف ثػػػـ 

 تبياف دور الموسيق  جماليًا وتربويًا . 
لليػات الفنػوف الجميلػة ومعا ػد ا بتعػرفاـ  طلبػةتلمف الحاجة إليف فػب انػف يفيػد  فيما

ومػػد  تأثيراتػػف فػػب المتلقػػب  الموسػػيق  الشػػرقية ودور ػػا فػػب ااعػػداد الجمػػالب والتربػػوي،ب
 وتربيتاـ التربية الفنية وا جتماعية الصحيحة .  

 هدف البحث : 
تعػػػرؼ الوظيفػػػة التربويػػػة والجماليػػػة للقوالػػػب الموسػػػيقية  إلػػػ ياػػػدؼ البحػػػث الحػػػالب 

 الشرقية . 
 حدود البحث : 

 ٕٚٓٓ-ٖٜٛٔالحد الزمانب     
 الوطف العرببالحد الملانب     
 .  ( نماذج مختارة) دراسة الوظيفة التربوية للقوالب الموسيقية الشرقية الحد الموضوعب  
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 تحديد المصطمحات : 
 الوظيفة / لغًة :

عرؼ ابف منظور الوظيفة مف خالؿ إلزاـ الشئ ووضعف فب ملانػف ويقػاؿ   وَظػَؼ      
بػػػف )ا "ويقػػػاؿ اسػػػتوظؼ اسػػػتوعب ذلػػػؾ للػػػف ،ؼفالنػػػًا وْظفػػػًا إذا تبعػػػف مػػػأخوذًا مػػػف الوظيػػػ

 (ٜٗٙ/ٖوف تاريخ  منظور، د
أمػػػػػا فػػػػػب قػػػػػاموس المحػػػػػيط فتػػػػػأتب الوظيفػػػػػة بمعنػػػػػ  " المواظفػػػػػة والمرافعػػػػػة والمػػػػػؤازرة    

ويعػػرؼ البسػػتانب ")التوظيػػؼ( بمعنػػ     (ٕ٘ٓ/ٖ)الفيروزآبادي، دوف تػػاريخ  والمالزمػػة"
 . (ٕٜٚ  ٖٜٙٔ، البستانب) "، استوعبفاستوظؼ الشئ

 صطالحًا :االوظيفة / 
التوظيؼ مف الوظيفة و ب الفاألدة المعينة التب يحققاا الشئ ا سلوت بأناا "يعرفا     

  ٜٔٚٔ)اسلندر،  ا ستخداـ " أوا ستثمار لما تأتب بمعن  "، (ٚ  ٜٛٙٔ)سلوت، "
ٕٔٓ) 
الفرد فب مجموعة  أوويعرفف )صليبا( بأنف " العمؿ الخاص الذي يقـو بف الشئ      

 . (ٔٛ٘  ٕٜٛٔ)صليبا،  ظيفة المعلـ فب الدولة "مترابطة اوجزا  ومتضامنة ... لو 
 التوظيف/ إجرائيًا :

 ػػو تايألػػة و اسػػتثمار القوالػػب الموسػػيقية الشػػرقية بأنواعاػػا لخلػػؽ العنصػػر الجمػػالب      
 والتربوي لد  المتلقب للوصوؿ بف إل  حالة مف الرض  والقبوؿ النفسب والجمالب . 

 الجمال لغويًا :
بأنف   " الُحْسف وقد )جمؿ( الرجؿ بالضـ )جماً ( فاو عرؼ )الرازي( الجماؿ 
زينف  (َجمَّلف تجميالً و)… ال ( أيضا بالفتح والمد )جميؿ( والمرأة )جميلة( و)جم

 (.ٔٔٔ  ٖٜٛٔ)الرازي، .."

و ُخلقػػػػػػًا فاػػػػػػو  حسػػػػػف َخلقػػػػػػًا ( َجمػػػػػػا ً  –َجُمػػػػػػؿ ) لمػػػػػا قػػػػػػاؿ )البسػػػػػػتانب(  "
ػلػػػػػػػػػفُ ) )جميػػػػػػػػؿ( و ػػػػػػػػب )جميلػػػػػػػػة( الَجمػػػػػػػػاؿ( مػػػػػػػػص . الحسػػػػػػػػف …)ُ  َجمػػػػػػػػياًل َصػػػػػػػػيَّرَ ( َجمَّ

 (.ٖٜ  ٜٙٛٔ)البستانب، "
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 :  اصطالحاالجمال 
وللػػػػػؿ شػػػػػلؿ أصػػػػػلف فػػػػػب حرلػػػػػة ، يػػػػػر  )برتملػػػػػب( أف " الجمػػػػػاؿ ينتمػػػػػب إلػػػػػ  الشػػػػػلؿ  

 ولػػػػذا   يلػػػػوف الجمػػػػاؿ جمػػػػياًل دوف الرشػػػػاقة…والشػػػػلؿ حرلػػػػة يػػػػتـ تسػػػػجيلاا  ترسػػػػمف.
  .(ٖٔ٘  ٜٓٚٔ)برتملب، 

 ػػػػػػو فػػػػػػب حقيقػػػػػػة أمػػػػػػر  نػػػػػػوع مػػػػػػف …   )سػػػػػػنتيانا( "الجمػػػػػػاؿ بالنسػػػػػػبة إلػػػػػػ بينمػػػػػػا
 (.ٕ٘  ٜٚٚٔ)أبو رياف، التقدير الموضوعب للذة أو السرور "

وعػػػػػػّد )جميػػػػػػؿ صػػػػػػليبا(   الجمػػػػػػاؿ مػػػػػػا  ػػػػػػو مػػػػػػرادؼ للحسػػػػػػف ويمتلػػػػػػؾ تناسػػػػػػب 
اوعضػػػػػػػا  ويػػػػػػػرتبط بمسػػػػػػػميات تختلػػػػػػػؼ بػػػػػػػاختالؼ اوجػػػػػػػزا  التػػػػػػػب تػػػػػػػرتبط باػػػػػػػا مثػػػػػػػؿ 

فضػػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػميات اللمػػػػػػػػػاؿ  الصػػػػػػػػػباحة للوجػػػػػػػػػف           و الوضػػػػػػػػػا ة للبشػػػػػػػػػرة
لمػػػػػػػػػػا يتطلػػػػػػػػػػب ، والمالحػػػػػػػػػػة والرشػػػػػػػػػػاقة واللباقػػػػػػػػػػة                        والظػػػػػػػػػػرؼ ..

تػػػػػوازف اوشػػػػػلاؿ و إنسػػػػػجاـ الحرلػػػػػات بمػػػػػا يضػػػػػمف ميػػػػػؿ الطبػػػػػع نحػػػػػو  ويلػػػػػوف مقبػػػػػوً  
أمػػػػػا العلػػػػػـ الػػػػػذي ياػػػػػتـ بدراسػػػػػة مقػػػػػاييس الجمػػػػػاؿ ونظرياتػػػػػف والػػػػػذي  ػػػػػو ، عنػػػػػد الػػػػػنفس

 .(ٛٓٗ-ٚٓٗ  ٕٜٛٔ)صليبا، علـ الجماؿ..(باب مف الفلسفة فيسم  )
أمػػػػػا الجمػػػػػاؿ برأي)ريػػػػػد( ".. ػػػػػو وحػػػػػدة العالقػػػػػات الشػػػػػللية بػػػػػيف اوشػػػػػيا  التػػػػػب 

  .(ٖٚ  ٜٙٛٔ)ريد،  تدرلاا حواسنا"

وقد أشار )لانط( إل  أف الجمػاؿ فػب اوثػر الفنػب  ػو الػذي يقتػرف بوجػود وحػدة              
 . (ٕٓدوف تاريخ  )لوفافر،  والتناسؽ وا نسجاـ، اوسلوب

 التربوية اصطالحًا : 
أو  ػػب لمػػا يقػػوؿ المحػػدثوف ، عرفػػت التربيػػة بأناػػا   " بلػػوغ الشػػب  إلػػ  لمالػػف -

 .(ٕٙٙ ػ  ٖ٘ٛٔ)صليبا،  تنمية الوظاألؼ النفسية بالتمريف حت  تبلغ لمالاا "
مجموعػػة مػػف القػػيـ والمثػػؿ التػػب تتضػػمناا  "بأناػػا ( دي. جب.اولونػػور) وعرفاػػا -
عناا الغايات التب مف أجلاا أعطيت  ذ  المعارؼ والماارات وا تجا ات، والتب  وتعّبر

 . (ٗٔ  ٕٜٚٔ)دي.جب،  توجف نتيجة لذلؾ حجـ ونوع التدريب الذي أعطب "
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ومملف جعلاا ، بأناا " إملانية تغيير عادات اانساف وأخالقف( الغزالب) وعرفاا -
 .(ٓٓٔ  ٕٔٓٓ)لماؿ الديف،  خيرة وصالحة "

أي إناػػػػػا ذلػػػػػؾ المجاػػػػػود  ،عمليػػػػػة تػػػػػدريب أخالقػػػػػب" عّرفاػػػػػَا )أفالطػػػػػوف( بأناػػػػػا  -
ا ختباري الذي يبذلف الجيػؿ القػديـ لنقػؿ العػادات الطيبػة للحيػاة ونقػؿ حلمػة اللبػار التػب 

 .(ٜٕٕ  ٜٔٙٔ)سمعاف،  وصلوا إلياا بتجارباـ إل  الجيؿ الصغير"
 الموسيقى اصطالحًا :

  مػػػػف العلػػػػـو الطبيعيػػػػة المبنيػػػػة علػػػػ  القواعػػػػد فعلػػػػـ الموسػػػػيق،  ػػػػب " علػػػػـ وفػػػػف -
و ػػػو ترتيػػػب ااذف وتعاقػػػب اوصػػػوات فػػػب الدرجػػػة المتثلفػػػة المتناسػػػبة بحيػػػث ، الرياضػػػية

يترلػب مناػا اللحػػف وتستسػيغاا ااذف وناػا مبنيػػة علػ  مػوازيف موسػػيقية مختلفػة تلسػػباا 
 .(ٚٗ  ٕٜٚٔ)الحلو،  طالوة "
ولاػا العديػد ، لغة إنسػانية  يػر اللغػة الملتوبػةبأناا " ( شالر عبد الحميد) وعرفاا -

فالموسػػيق  مامػػة فػػب التعبيػػر عػػف ، مػػف الوظػػاألؼ البايلوجيػػة والسػػيلولوجية وا جتماعيػػة
 .(ٜٜٕ  ٕٔٓٓ)عبد العظيـ،  اونفعا ت ولذلؾ التعبير عف اوفلار وتجسيد ا "

سلسػلة مػف  بأناا " علـ رياضب يشيد علػ  قواعػد اونغػاـ وللػؿ( الصفار) وعرفاا -
ويقوؿ بأناا  ندسة صوتية ، اورقاـ تلوف سلمًا موسيقيًا تجعلف مستقاًل فب طابعف ومزايا 

وقػػد ، ذات وسػػيلة فػػذ  تسػػتخدـ ببشػػارات وعالمػػات فارقػػة تقػػرًا وتلتػػب لػػالحروؼ اوبجديػػة
وتسػػػػجيؿ ، وصػػػػقؿ اوفلػػػػار، أصػػػػبحت أشػػػػلالاا الفنيػػػػة ذات تعبيػػػػر فػػػػب نقػػػػؿ المشػػػػاعر

 .(ٖٔ  ٜٛٛٔ )الصفار، الخواطر"
فعرفاػػػػا بأناػػػػا " نػػػػوع مػػػػف الفنػػػػوف الخاصػػػػة بػػػػالترنيـ ( جمػػػػاؿ الػػػػديف بنحػػػػدو) أمػػػػا -

وتحمػػػػؿ د  ت عديػػػػدة تطػػػػورت وتشػػػػعبت مػػػػع تطػػػػور حيػػػػاة اانسػػػػاف عبػػػػر ، والتطريػػػػب
  ٕٓٔٓ)بنحػػػدوا،  وتعتبػػػر مػػػف ألثػػػر الفنػػػوف تجريػػػدًا وتشػػػلياًل "، العصػػػور والحضػػػارات

ٖٔ). 
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 اجرائيًا : القوالب الموسيقية الشرقية 
الموسػػيقب ذات النظػػاـ الفلػػري العلمػػب والمعتمػػدة علػػ  اونظمػػة الموسػػيقية و ػػب 

 مػػػف خػػػالؿ اعتماد ػػػا المقامػػػات، المقاميػػػة فػػػب رسػػػـ أحػػػداثاا وعواملاػػػا الحسػػػية والتأثريػػػة
الجماليػػة لخلػػؽ  متمثلػػًة فػػب تنشػػيط قابليػػات المتلقػػب، أحػػدا ارسػػـ وتصػػوير  فػػب المتنوعػػة

ف العواطػػؼ وا نفعػػا ت الػػذي يخلػػج إلػػ  الػػنفس البشػػرية بطريقػػة بوصػػفاا فػػبنػػ  تربويػػة 
 مجردة خالصة .

 الفصل الثاني
 :مفهوم القوالب الموسيقية الشرقية  :المبحث األول 

 بناألاػا مػف ناحيػة  وقواعػد قوالػب للموسػيق  العربيػة سػوا  لانػت مؤلفػة أو مرتجلػة أف
الموسػػيقب،  اودا  أواػػا اللحػػف عػػف صػػيغة يبنػػب المؤلػػؼ أو العػػازؼ علي فالقالػػب عبػػارة

 تسػتخدـ فػب الموسػيق  الغناأليػة وا ليػة علػ  حػد  سػوا . والقالػب يعطػب للموسػيقب فاػب
  .اابداعب ومسارًا ُمتفقًا عليف مف ناحية الترليب شلاًل يحدد مسار عملف
يطلػؽ علػ  تلػؾ  المختلفػة للموسػيق  العربيػة فبينمػا اوشػلاؿ ػب  القوالػب الموسػيقية

بالقوالػب فػب الموسػيق   بالصػيغة الموسػيقية فػب الموسػيق  الغربيػة يطلػؽ علياػا ؿاوشػلا
 والطقاطيؽ واللونجا والدور الدينبوالقصيد  والفصيد الموشحات العربية ومف تلؾ الصيغ

 .  (ٛٗ  ٕٓٓٓملط، )ال بوالسماع والبشارؼ
نػوع  و ػذ  المػواد عناصػر تلمػف فػب أي، أف للموسػيق  بشػلؿ عػاـ مػواد ملونػف لاػا

 عالميػػة يفاماػػا جميػػع ةو ػػذا مػػا يجعػػؿ الموسػػيق  لغػػ، مػػف أنػػواع الموسػػيق  فػػب العػػالـ
حيػػػث ،  يػػػر أف الموسػػػيق  الشػػػرقية  ػػػب الموسػػػيق  المنتميػػػة إلػػػ  دوؿ الشػػػرؽ، الشػػػعوب

 .   العربب وبعضًا مف بلداف أوروبا الشرقية وجنوب شرؽ آسيا والعالـ تشمؿ بالد فارس
التػػب تطػػورت واختلطػػت ، الموسػػيق  الناشػػألة عػػف حضػػارات الشػػرؽ المختلفػػة  ػػذ " 

وبغير ػػا مػػف الحضػػارات عبػػر العصػػور، تنفػػرد بمزايػػا خاصػػة تختلػػؼ عػػف تلػػؾ  ببعضػػاا
الشػػرقية لاػػػذ   فػػب الموسػػيق  الغربيػػة، فاػػب بلػػؿ تأليػػػد تعلػػس طػػابع الحيػػاة الموجػػودة
علػ  اخػتالؼ ثقافاتاػا، علػ  علػس الشػعوب الغربيػة التػب تشػترؾ إلػ  حػد مػا  الشػعوب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
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الشػرقية،  الطابع الثقافب وربما التراث والحضارة المتقاربة. وعل  اختالؼ الثقافػات بنفس
شرقية ذات لػوف  اختلؼ طابع الموسيق  بشلؿ أو بثخر، ليجعؿ مف موسيق  لؿ منطقة

حساس مختلؼ ع ومف  نا يملف ، )عالية لريـ، موقع اللترونب(  " ف المنطقة اوخر وا 
حيػػث يظاػػر ا خػػتالؼ ، عػػف الموسػػيق  الغربيػػةاختلفػػت القػػوؿ بػػاف  الموسػػيق  الشػػرقية 

حيػػث يوجػػد مػػا يعػػرؼ بػػالربع صػػوت أو حتػػ   ، جليػػًا مػػف خػػالؿ اوصػػوات الموسػػيقية
 ذا مػايؤدي إلػ   تميػز ا  تإذ   يوجد ذلؾ فب الموسػيق  الغربيػة، و ػ، التُػسع صوت

الصػوتية المبنيػة  التب تتخللاا  ػذ  اوبعػاد، الموسيقية المستخدمة لتأدية اولحاف الشرقية
  .الموسيقية الغربية عل  المقامات الشرقية التب ليس لاا وجود ضمف الساللـ

عػف الموسػيق   يػر أناػا تختلػؼ ، اف المقامات الموسيقية الشرقية  ب سلـ موسيقب
حيػث ، حيث أناا تلتـز بمنظومة الطػابع فقػط، لوناا  ير ملتزمة بالبعد الصوتب لغربيةا

الشػػػرقية لانػػػت ملونػػػة مػػػف أربعػػػة أصػػػوات إلػػػ  أف اسػػػتحدثت  الموسػػػيقبفػػػب المقػػػاـ  اف
وأصػػػبحت سػػػبعة أصػػػوات ومػػػف ثػػػـ أضػػػيؼ لاػػػا جػػػواب الصػػػوت اووؿ لتصػػػبح ثمانيػػػة 

 أصوات . 
جػا ت مػف خػالؿ تناقػؿ النسػخ اوصػلية ، بيةإف المرجعيات الفلرية للموسيق  العر 

إذ إف العػػػػػػرب نقبػػػػػػوا المؤلفػػػػػػات اليونانيػػػػػػة ، وذلػػػػػػؾ بعػػػػػػد سػػػػػػقوط القسػػػػػػطنطينية، اليونانيػػػػػػة
، واستخرجوا مناا لؿ ما يملف استخراجف واستعمالف فب الشرؽ بما يتال ـ والذوؽ العربب

ات التب دخلت ضػمف و سيما أف العرب قد ترلوا لنا ميراثًا عظيمًا مف اولحاف والموشح
)الحلو،  بؿ لانوا يتناقلوف إلحاناـ بالسماع والتواتر، الموسيق  الشرقية للف لـ يدنوا ذلؾ

ٜٔٚ٘  ٕٖٜ-ٕٕٗ). 
ولقد حققت الموسيق  الشرقية واو نية العربية منجزًا لبيرًا أصبح اليوـ يشلؿ تراثًا 

فعلػ  صػعيد الموسػيق  ، ابػداعاً إذ زاد عل  التػراث العربػب شػيألًا ذا قيمػة و ، زاخرًا بالعطا 
نجػػد العديػػد مػػف المؤلفػػات التػػب توزعػػت علػػ  قوالػػب متنوعػػة مناػػا التقاسػػيـ والسػػماعيات 

-ٙٚ  ٕٔٔٓ)اونصػاري، والبشارؼ والتب استغلت لتلوف ضػمف آليػات المتلقػب العربب
واعتمد الموسيقب فب قدراتاا عل  اسػتمالة المشػاعر وتحريلاػا علػ  قػوة المؤلػؼ ، ( ٚٚ
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الشػػػػرقية التػػػػب تتماشػػػػب مػػػػع منطلػػػػؽ التلقػػػػب عػػػػف المػػػػواطف الشػػػػرقب  اوفلػػػػارتنباطف واسػػػػ
طالقاػامسػػموعة  بايػأةوتوظيفاػا  لتحقيػؽ تلػػؾ البنػ  الجماليػػة  الموسػيقية ا لػػة سػاطةبو  وا 

أف وظيفػػػػة الموسػػػػيق  سػػػػواً  ارتبطػػػػت بنػػػػوع مػػػػف الللمػػػػات الخارجيػػػػة أو " ، عنػػػػد المتلقػػػػب
اسػتثارة المشػاعر، إذ إف ميػزة العمػؿ الموسػيقب    الموضوع أـ لـ ترتبط فبناػا تلمػف فػب

تعتمد عل  نجاحف فب التعبيػر عػف عواطػؼ معينػة فػب الحيػاة واسػتثارتاا بػؿ علػ  مللػة 
المؤلػػػؼ الموسػػػيقب و سػػػيما أنػػػف يسػػػتعملاا فػػػب تأليفػػػف وبوسػػػاطتاا يلػػػوف واعيػػػًا بضػػػرورة 

 .(٘ٛ-ٖٛ  ٜٚٛٔ ) وسبرز،التوافقات النغمية التب تؤدي إل  الموسيق  العظيمة "
إف وظيفػػػة الموسػػػيق  الشػػػرقية بلػػػؿ قوالباػػػا تلمػػػف فػػػب اسػػػتجالب مشػػػاعر المتلقػػػب 

حيػػث اف الموسػػيق  ارتبطػػت منػػذ و لتاػػا اوولػػ  بحيػػاة ، للوناػػا اقػػرب الفنػػوف إلػػ  نفسػػف
( رالػؼ فػوف وليمػز) فبذلؾ تلوف اقػرب ومحببػة إلػ  الػنفس البشػرية و ػذا مػا ألػد ، البشر

لمثػالب للػؿ المجتمػع إف يتعػود أفػراد  علػ  الموسػيق  لمػا يتعػودوف بالقوؿ " إف الشػب  ا
عل  اللغة مف الصغر فصاعدًا ومف الطبيعب أف يلػوف ذلػؾ التعػود بػدوف نيػة واعيػة أو 

ولمػػا تقودنػػا ضػػرورة التعبيػػر عػػف حاجاتنػػا الماديػػة إلػػ  إتقػػاف اللػػالـ ، تػػدريب متخصػػص
ف التعبيػر العػاطفب و ػو فػف الموسػيق  فبالضػرورة سػتقودنا حاجاتنػا الروحيػة إلػ  إتقػاف فػ

 . (٘ٓٔ  ٜٚٚٔ)وليمز،  اوً  "
إف اللحػػػػف الموسػػػػيقب الشػػػػرقب والمعتمػػػػد علػػػػ  قولبػػػػة المسػػػػار اللحنػػػػب والتنظيمػػػػب 

والتػػػب يتبػػػيف مناػػػا الصػػػبغة ، للحػػػروؼ الموسػػػيقية يعػػػد واجاػػػة أساسػػػية للعمػػػؿ الموسػػػيقب
فػة مناػػا اللحػف الحػػزيف واللحػػف ويػأتب اللحػػف الموسػيقب علػػ  ألػػواف مختل، الجماليػة للعمػػؿ

وفب الموسيقب الشػرقية يلػوف اللحػف ضػمف قواعػد يتخػذ ا المؤلػؼ ، الصاخب والحماسب
إذ إف اللحف الموسيقب الغناألب وسيلة المؤلؼ التب يغلػؼ باػا ، ليبنب عليف أفلار  اللحنية

اايقػاعب لذا نر  المؤلفيف فب ألواف وأشلاؿ متعػددة " فػيملف أف نجػد أف الطػابع ، فلرتف
لمػا يملػف أف نجػد فػب عمػؿ ، يغلب عل  العمؿ الغناألب فيسم  حينألػذ بػاللحف اايقػاعب

والقوالػب  ،(ٕ٘ٙ  ٕٙٓٓ)سػليماف، "بالحرية فيسػم  حينألػذ بػاللحف الحػرآخر أنف متمتع 
الموسػػػيقية الشػػػرقية تلػػػوف ذات قواعػػػد ثابتػػػة  يملػػػف تجاوز ػػػا فمػػػثاًل أف الموشػػػح أو القػػػد 
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أي أناا بمثابة قواعد أساسػية  ، نة فب تلحينف و يملف الخروج عنااالحلبب ذو طرؽ معي
، يملػػػف الخػػػروج علػػػ  الشػػػلؿ الملػػػوف لاػػػا للػػػف  يملػػػف الخػػػروج عػػػف أساسػػػيات تلحينػػػف

إذ إف للػػػؿ مقػػػاـ ، و سػػػيما أف الموسػػػيق  العربيػػػة الشػػػرقية تبنػػػ  علػػػ  أسػػػاس المقامػػػات
بػػة قػػانوف  يملػػف الخػػروج عنػػف إلػػ  درجاتػػف الصػػوتية ونغماتػػف الملونػػة لػػف والتػػب تعػػد بمثا

التػػػأليؼ الغنػػػاألب إ  فػػػب حالػػػة الزخرفػػػة الموسػػػيقية . وعلػػػ   ػػػذا اوسػػػاس يلػػػوف اللحػػػف 
مرتبطػػًا أشػػد ا رتبػػاط بالمخيلػػة العاطفيػػة والفلريػػة لتأسػػيس انفعػػاؿ روحػػب مػػرتبط بػػالفلرة 

بػالقوؿ " إنػػف  (ا . لوبالنػد) التػب نشػأت عناػا او نيػة أو القالػب الغنػػاألب . و ػذا مػا ألػد 
فػػبف للػػؿ لحػػف جيػػد إطػػارًا  يلليػػًا يملػػف اسػػتنتاجف مػػف خػػالؿ ، مػػف حيػػث البنػػا  اللحنػػب

وعليػػػػػػف تلػػػػػػوف القوالػػػػػػب  (ٙٗ  ٜٕٓٓ)لوبالنػػػػػػد، الػػػػػػدرجات اوسػػػػػػاس للخػػػػػػط اللحنػػػػػػب " 
، الموسػػػيقية العربيػػػة المغنػػػاة  ػػػب قوالػػػب محلومػػػة بقواعػػػد لحنيػػػة   يملػػػف الخػػػروج عناػػػا

إذ إف للػػؿ مقػػاـ مػػف  ػػذ  ، تخضػػع إلػػ  نظػػاـ يسػػم  المقامػػاتو سػػيما أف  ػػذ  القوالػػب 
المقامات قواعد لتأليفف و ذا النظاـ يعرؼ بنظاـ اوجناس وللؿ جنس أشلاؿ تختلؼ فب 

ويطلؽ عل  لؿ مف  ذ  اوشلاؿ اسـ ليتميز ، إبعاد ا الصوتية المشتملة عليف ومقدار ا
 ػػػب موسػػػيق  مػػػف أصػػػؿ  . إف الموسػػػيق  العربيػػػة(ٜٕٓ  ٕٗٓٓ)طمػػػاس، بػػػف مػػػف  ير 

نقلاػػػا العػػػرب ثػػػـ ادخلػػػوا علياػػػا مػػػا تسػػػتقيـ بػػػف صػػػناعة اولحػػػاف باللغػػػة ، فارسػػػب ويونػػػانب
العربيػػة فترنمػػوا بالشػػعر وربطػػوا اوصػػوات علػػ  ضػػروب اايقػػاع وولػػدوا الحانػػًا شػػجيف لػػـ 

وظاػػر مػػناـ نوابػػغ مو وبػػوف لػػانوا علػػ  جانػػب لبيػػر مػػف قػػوة ، يػػأت باػػا أحػػد مػػف قبػػؿ
ظاػػػػر مػػػػناـ أيضػػػػًا مؤلفػػػػوف ، ذؽ والماػػػػارة فػػػػب صػػػػناعة اولحػػػػاف وأداألاػػػػاالتصػػػػوير والحػػػػ

)الحلو، اشػػػػتاروا بأصػػػػالة الػػػػرأي وقػػػػوة اادراؾ والتعمػػػػؽ فػػػػب دراسػػػػة فنػػػػوف  ػػػػذ  الصػػػػنعة
ٜٔٚ٘  ٔٛ٘). 

واشػػػتار العػػػرب بتػػػدويف السػػػلـ الموسػػػيقب الشػػػرقب والػػػذي يتلػػػوف مػػػف سػػػبع نغمػػػات 
وتلػوف أصػوات السػلـ مرتبػة والغالظػة  متتالية مختلفػة التونػات ومختلفػة مػف حيػث الحػدة

سػػليـ ) و ػػذا مػػا ألػػد ، بصػػورة متدرجػػة مػػف حيػػث ا رتفػػاع ووفػػؽ مفاػػـو أو قػػانوف معػػيف
بػػػالقوؿ " إف السػػػلـ الموسػػػيقب العربػػػب يتلػػػوف مػػػف سػػػبعة أصػػػوات أساسػػػية و ػػػب ( الحلػػػو
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درجػػات تعلػػو بعضػػاا بعػػض ولػػؿ درجػػة مناػػا تعلػػو اوخػػر  وتختلػػؼ عػػف سػػابقتاا فػػب 
 . (ٕٗٔ  ٜ٘ٚٔ)الحلو، صوتية "الحدة ال

، أف الموسيق  الشرقية  ب تلػؾ الموسػيق  الناشػألة عػف حضػارات الشػرؽ المختلفػة
يبعضػػاا وبغير ػػا مػػف الحضػػارات عبػػر العصػػور وانمػػازت بمزايػػا  تطػػورت واختلطػػت  إذ

لاػػػذ   خاصػػػة عػػػف الموسػػػيق  الغربيػػػة. فاػػػذ  الموسػػػيق  علسػػػت طػػػابع الحيػػػاة الشػػػرقية
حد ما فب  ثقافاتاا، عل  علس الشعوب الغربية التب تشترؾ إل  الشعوب عل  اختالؼ

الثقافػػػات الشػػػرقية،  الطػػابع الثقػػػافب وربمػػػا التػػػراث والحضػػارة المتقاربػػػة. وعلػػػ  اخػػػتالؼ
منطقة شرقية ذات لػوف  اختلؼ طابع الموسيق  بشلؿ أو بثخر، ليجعؿ مف موسيق  لؿ

حسػػاس مختلػػؼ عػػف المنطقػػة اوخر .فػػب  ػػذا التقريػػر بحر)الحػػواس الخمػػس( داخػػؿ ي وا 
تػػاريخ الموسػػيق  الشػػرقية بنظػػرة عامػػة،  الػػنغـ الشػػرقب وآ تػػف وألحانػػف وأيامػػف اوولػػ ، أو

 مجمػوعتيف إحػدا ما وتنقسـ المقامات الرأليسية السػبعة إلػ  .فماذا جا  مف  ذا اابحار
فػب  و ػو المقػاـ المتعػارؼ عليػف) الناونػد) مػف خػالؿ مقػاـ الغربيػة المشػاباة للموسػيق 

ويتبػيف بالبحػث فػب  .الشػرقية والغربيػة، ويشػبف لثيػرا مقػاـ المينػور عنػد الغػرب الموسػيق 
 (والصػبا والسػيلا والحجػاز الراسػت والبيػاتب) تػاريخ نشػأة الموسػيق  الشػرقية أف مقامػات

والتػب لاػا د  تاػا  الشػرقية فقػط، تخػص الموسػيقب المقامػات التػب تعػد مػف مجموعػة
 . عبد المنعـ، مجلة البياف، موقع اللترونب() واللغوية الموسيقية

وتظار صػعوبة واضػحة عنػد الحػديث عػف الَمقامػات العربيػة بسػبب تعػدد أسػماألاا 
وتعػػدد أسػػما  النغمػػات الموسػػيقية وعػػدـ وجػػود اتفػػاؽ علػػ  تحديػػد ا بشػػلؿ دقيػػؽ. يػػذلر 

اػا بعض الموسيقييف العرب وجود ألثر مف ماألتب َمقػاـ شػرقب فػب حػيف يعتقػد آخػروف أن
  تزيد عف خمسيف. وبعد دراسة نقدية مستفيضة باستخداـ الرياضيات وعلـ اللومبيوتر 

 ٗٛتوصػػػؿ الػػػدلتور فتحػػػب صػػػالح إلػػػ  أف عػػػدد المقامػػػات فػػػب الموسػػػيق  الشػػػرقية  ػػػو 
مقامًا. وعل  لؿ حاؿ يتفؽ الموسيقيوف عل  وجود سبعة َمقامات أساسية فب الموسػيق  

، َبيػػاتب، سػيلا ، حجػاز، رسػػت. وتجمػع أواألػؿ حروفاػػا العربيػة  ػب  َصػػبا، نااونػد، عجػـ
فب للمة  ُصِنَع ِبَسَحْر، ر ـ أف  ذ  الَمقامات المذلورة   تشمؿ بعض الَمقامات الاامة 
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  ٜٜ٘ٔ)صػػالح، والَنلريػػز  مثػػؿ َمقامػػات الُلػػرد، والِحجػػاز ار، وراحػػة اورواح، والاُػػزاـ، 
ٔٓ)  . 

يػة مناػا بتعدديػة القوالػب الموسػيقية فياػا حيػث أف ولذلؾ تتمتػع الموسػيق  الشػرقية والعرب
القالػػب  ػػو دسػػتور لحنػػب يتمتػػع بخصػػاألص  يملػػف ا حػػادة عناػػا أي انػػف ثابػػت القواعػػد 

)مجلػػة عػػالـ المقامػػات ا للترونيػػة، موقػػع  واوسػػس عػػف التلحػػيف ومػػف  ػػذ  القوالػػب  ػػب
 . نت(

  :الموشح. 1
ولػػذلؾ ) يح مػػف اونػػدلس ػػو أحػػد القوالػػب المرّلبػػة فاػػب تبنػػ  علػػ  شػػعر فصػػ

ُتدع  الموشحات اوندلسية عل  الر ـ مف أناا نشأت وازد رت فب سػوريا و مصػر فػب 
ا  وألثػر تعقيػدًا عرجػ إيقاعػات وعػادًة مػا تُبنػ  الموشػحات علػ  .(القػرنيف المنصػرميف

 .و  ير ػػا ٛ/ ٚٔو  ٛ/ ٖٔو  ٛ/ ٔٔو  ٛ/ ٓٔو  ٛ/ ٚو  ٗ/ ٚو ٗ/ ٘لػػأوزاف  
  .وتلوف أنغاـ الموشح متوافقة مع نبضات اايقاع المبنية عليف

 . القد  2
القّد  و قالب بسيط مف ناحية البنية، ازد ر فب حلب. والقدود عادًة ُتؤّد  فب 

أما شعر القدود فاو باللغة الدارجة  .أي بعد الموشحات والقصاألد والدور ،الوصلة آخر
وخّفتاا  الحلبية فب أ لباا وبعضاا باللغة الدارجة المصرية، وتتمّيز ببساطتاا( )العاّمية

  .وساولة حفظاا
 . الدَّور3

القػػرف التاسػػع عشػػر  الػػدور  ػػو قالػػب مَؤلػػؼ  نػػاألب مصػػري، ازد ػػر فػػب أواخػػر
 والػدور صػيغة معقّػدة فػب بنيتاػا وأداألاػا حيػث مّثلػت .  ثالثينيػات القػرف العشػريفوحتػ

الدارجػػة  محػػور الوصػػلة لفتػػرة طويلػػة مػػف الػػزمف. يجػػدر بالػػذلر أف ِشػػعر الػػدور باللغػػة
ـّ فقػرة  بالػدو ب وللدور نظاـ فب بنيتف يبدأ .المصرية تتبعػف مقػاطع  ناأليػة عديػدة ومػف ثػ
 حيث يؤدي المطرب والبطانة اونغاـ باستبداؿ للماتاا آ ات فب صيغة سؤاؿ ""ا  ات
  .وجواب
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 . الطقطوقة4
دقػػاألؽ  ٗ-ٖالطقطوقػػة )مفػػرد جمعػػف طقػػاطيؽ(  ػػب او نيػػة التػػب يبلػػغ طولاػػا 

 ادًة مػػا تسػػتخدـ إيقاعػػات بسػػيطةوعػػ .وتتلػػرر فياػػا عػػدة مقػػاطع وفياػػا بطانػػة أيضػػاً 
  .وشعر ا ولحناا ساؿ الحفظ والغنا  لالمقسوـ

 . األغنية 5
 .او نيػة )وُتسػّم  ايضػًا او نيػة الطويلػة( قالَػب تطػور أواسػط القػرف العشػريف

فب التسجيالت الحية، ولاا مقدمات موسيقية  يملف أف يبلغ زمف او نية الساعة اللاملة
عػادًة مػا تُػؤّد  او نيػة مػف قبػؿ  .متنوعػة مقاميػة وفياػا مقػاطع تتلػّرر وانتقػا ت طويلػة

  .فرؽ موسيقية موّسعة ترافؽ مطربيف ِلبار لأـ للثوـ وعبد الحليـ حافظ ووردة
نةال.  6  قصيدة الممح 

القصػػيدة فػػػب تعريفاػػػا اللالسػػػيلب  ػػػب عبػػارة عػػػف شػػػعر ذي وزف وقافيػػػة، وعنػػػد 
وعادًة ما يؤّدي القصػيدة مطػرب ترافقػف  .تلحيناا تصبح قالب القصيدة الموسيقية الملّحنة

  .فرقة موسيقية. وللقصيدة لقالب موسيقب أف تطوؿ اظاار براعة المطرب
 . المونولوج 7

 نية مبنية عل  قاَلب يشػبف قالَػب ا ريػا فػب الموسػيق  اووبراليػة المونولوج  و أ
شػاع المونولػوج  .والمونولوج بالمعن  الحرفب يعنب حديث بيف شػخص ونفسػف .ا وروبية

يؤّديف مطرب ترافقف فرقة موسيقية وليس فيف مقاطع  فب أواسط القرف العشريف، وعادًة ما
والجمػؿ الموسػيقية يستعرضػاا  وبالتػالب فػالمونولوج يحػوي عػددًا لبيػرًا مػف اونغػاـ ُتلػّرر

  .المطرب والفرقة مف بداية المونولوج حت  ناايتف
 . الدويت 8

ومطربػة يتبػاد ف اودوار تػارًة  الدويت قالَػب ُيبنػ  لمطػربيف اثنػيف، عػادًة مطػرب
بػػدايات  لسػػينماألية والمسػػرحيات فػػبشػػاع الػػدويت فػػب اوفػػالـ ا. ويغنيػػاف معػػًا تػػارًة أخػػر 

  .رومانسية القرف العشريف، ولذلؾ فالشعر فب الدويت ذو طبيعة مسرحية، درامية او
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 . الوصمة9
الوصلة  ب نظاـ يشمؿ العديد مػف القوالػب الموسػيقية ِوفػؽ ترتيػب معػيف يجعػؿ 

إف  دقػاألؽ ٓٔ-٘ ولؿ وصلة تلػوف مػف مقػاـ واحػد. وتمتػد الوصػلة .مناا وحدة متلاملة
 وعادًة ما تبدأ الوصلة بقوالػب بطيألػة ُتظاػر .َقُصرت، وحوالب الساعة اللاملة إف طالت

ويلػػوف ختػػاـ  المقػاـ وشخصػػيتف ) البػًا قطػػع آلّيػػة( تلياػا القوالػػب الغناأليػة اولثػػر تعقيػػدًا،
تلوف الوصلة بمثابة القنطػرة التػب يلػوف وسػطاا  الوصلة بقوالب بسيطة وقصيرة، وبذلؾ

  . و ذروتاا
 الفصل الثاني 

 الوظيفة الجمالية والتربوية لمموسيقى: المبحث الثاني
الفف الموسيقب  و مف الفنوف بالغة التعقيد مف حيث النشأة اوول  لاا لو مف  أف

فاػػب ذلػػؾ الفػػف الػػذي لػػف آثػػار  الواضػػحة علػػ  الحيػػاة ا جتماعيػػة ، حيػػث دراسػػة تاريخاػػا
نشػأة مسػتقلة  أفاػب لػـ تنشػ، القوميػة والوطنيػةمػدلو تاا  فضال عف ، والتربوية بحد سوا 

لما فب الفنوف اوخر  إ  أناا أصبحت مف الفنوف اولثر استقالً  فقػد صػاحباا الغنػا  
وباػذا ، والرقص فب ا حتفا ت التب لانت تقاـ فب العصور القديمة وحت  الحديثة مناا

قواعد  وانطمتف  فخالصًا ل أصحبت فناً أخذت الموسيق  ملانتاا فب العلوـ والحياة حت  
 وطرقف التعبيرية . 

- ور ـ أف الموسيق  لـ تنشأ لفف مستقؿ بؿ لفف تابع، فأف ملانتاا عند القدما 
تأثير ػا  عمػؽ إلػ ظلت ملانػة رفيعػة، إذ فطنػوا  –مثلما  ب عند المحدثيف والمعاصريف 

عػدد ونغػـ" وأف  فػب مجملػف فيثػا ورث أف "اللػوف فيػر النفسػب واوخالقػب وا جتمػاعب، 
السػما  يشػبف النظػاـ الػذي نشػا د   النظاـ وا نسجاـ الذي نشا د  فب اللوف وفب دورات

أفالطوف فػب محػاورة  أماالنفس وتطاير ا.  فب الموسيق ، فضال عف ضرورتاا  نسجاـ
التعليـ الموسيقب ودور  فب تربية النش ، حت  إنف لاف يحث  "الجماورية" يبيف لنا أ مية

 موسيقية معينة واستبعاد أخر  ممػا يلػوف لاػا تػأثير أخالقػب ونفسػب ضػار قاماتعل  م
فقد ربط أفالطوف وفيثػا ورس مفاػـو التربيػة الموسػيقية مػف خػالؿ  (ٓ٘  ٜٗٛٔ)مطر، 
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عنصػػر ا نسػػػجاـ والتقبػػػؿ حيػػػث جػػا  التصػػػور النفسػػػب عنػػػد  ػػو   الفالسػػػفة مػػػف خػػػالؿ 
ة السػػيلولوجية والتربويػػة المرتبطػػة بأ ميػػة وقػػد زادت الدراسػػات العلميػػ، التصػػور الفيزيقػػب

 الموسيق   سيما الشرقية مناا . 
اف الفػػف الموسػػيقب يعبػػر عػػف الشػػعور والعاطفػػة بطريقػػة عامػػة لليػػة فاػػو   يعبػػر 

و  عػف  ػذا الحػزف أو ذاؾ، و  عػف ذلػؾ اولػـ أو الخػوؼ ، الجزأليػة أو تلػؾ عػف الباجػة
نما تعبر عف مشاعر الباجة والحزف، السرور أو المرح أو طمأنينة النفس أو والخػوؼ  وا 

إلػػ  حػػد مػػا،  أي تعبػػر عناػػا بطريقػػة مجػػردة، أو السػػرور والمػػرح وطمأنينػػة الػػنفس ذاتاػػا
ثانويػػة، ولػػذلؾ فاػػب  فاػػب تعبػػر عػػف الما يػػة الباطنيػػة لاػػذ  المشػػاعر دوف أيػػة إضػػافات

الموسػيق    أفحيػث  ، موقػع نػت(،ٜٕٔٓ)توفيؽ،  تعبر عف  ذ  المشاعر بدوف دوافعاا
 –التعبير الجماؿ التجريدي، وللػف شػريطة أف نعػب أف التجريػد فػب الموسػيق   نوع مف" 
نمػا اانسػانية   يعنػب التجػرد مػف الد لػة بالنسػبة للواقػع والحيػاة –فب أي فف آخر  أو  وا 

لموضػوع محػدد أو لظػا رة  يعنػب التعبيػر عػف  ػذ  الد لػة بطريقػة مجػردة أي دوف تمثػؿ
 " دراسػة أخػر  بالحيػاد ا سػتطيقب واقػع الخػارجب، و ػذا  ػو مػا أسػمينا  فػبجزألية فػب ال

 . (ٛٓٔ-ٗٓٔ  ٜٜٚٔ)توفيؽ، 
أخػذت ملانتاػا لػأداة ، أف الموسيق  عل  مختلػؼ العصػور القديمػة مناػا والحديثػة

حيػػث ا ػػتـ باػػا ا تمػػاـ وبشػػلؿ واسػػع ، و وسػػيلة مػػف وسػػاألؿ التربيػػة وبػػث القػػيـ الجماليػػة
 دقيقػػة فػػب تربيػػة الػػنش  و   ننسػػ  الحلمػػة اليونانيػػة القديمػػة بػػأف  واخػذ ينظػػر لاػػا نظػػر 

 .( الموسيق  لرياضة الروحالرياضية لتربية الجسـ و  التربية)
للتربيػػة والموسػػيق  عالقػػة وثيقػػة  فامػػا تيػػاراف معتمػػد لػػؿ منامػػا علػػ  ا خػػر  أف

وشخصيتف إذ  فاعتمدت التربية عل  الموسيق  منذ العصور القديمة فب بنا   يألة الطفؿ
و الموسػػػيق  تحتػػػاج إلػػػ  أسػػػاليب ، ينمػػػو  ػػػذا الطفػػػؿ ويصػػػبح شػػػابًا وجػػػز  مػػػف المجتمػػػع

التعلػػيـ لنشػػر التػػذوؽ الموسػػيقب الجيػػد و الوصػػوؿ إلػػ  إملانيػػة  التربيػػة و مفا يماػػا فػػب
و ذا ماجعؿ اليونػانيوف يقػروف بػاف ، الفنب لذوي الموا ب فب  ذا المجاؿ تحقيؽ اابداع
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داة المامػػػة التػػب اعتبرو ػػػا طريقػػة للتربيػػػة قبػػؿ أف تعامػػػؿ لشػػلؿ فنػػػب الموسػػيق   ػػب او
 . لد  اوشخاص  سيما اوطفاؿ لما لاا مف قدرة فب تنمية مللة الخلؽ وا بتلارجمياًل 

إف الموسيق  لغة إنسانية تستخدـ فب خطاباا الباعث النغمب واايقاعب لب تنقؿ 
  يحتػػػاج معػػػف إلػػػ  ترجمػػػة أو شػػػرح ،لوناػػػا ، حسػػػيًا فنيػػػًا تربويػػػاً ، إلػػػ  المتلقػػػب مضػػػموناً 

ويملػف ااصػغا  إلياػا والترليػز ، تداعب وتخاطب مشػاعر وعقػؿ ذات اانسػاف ووجدانػف
مشػػاعر ومعػػاف  تسػػقط تلقاأليػػًا فػػب أعمػػاؽ الػػنفس ، حتػػ  تتصػػاعد مناػػا، علػػ  إيحا اتاػػا

والعقػؿ  فالموسػيق  بػر ـ طابعاػا التجريػدي تخاطػب الػروح،  (٘  ٕٗٔٓ)القػيـ،  والوعب
وباػػذا تلػػوف ، ولاػػا القػػدرة علػػ  أف تعبػػر عػػف روح العصػػر، والوجػػداف واوخػػالؽ، والفلػػر

  ٕٕٓٓ)عبػػد ا ،  بمثابػػة المػػرآة لطبػػاألع العصػػر وعاداتػػف وسػػمات المجتمػػع وخصاألصػػف
ٚ). 

إذ يملػػػف باػػػا التعبيػػػر عػػػف الػػػذات ، لػػػذلؾ تعػػػّد الموسػػػيق  مػػػف العناصػػػر التعبيريػػػة
فاػو يسػتمع إلػ  لػؿ مػا ، انساف منػذ اللحظػة اوولػ  مػف مػيالد اانسانية وناا ترتبط با

ولعؿ أقػرب  ػذ  المثيػرات إلػ  نفػس الطفػؿ  ػو  نػا  أمػف ، يحيط بف مف مؤثرات صوتية
ومػف ثػـ تتحػوؿ إلػ  الحالػة ، فاػذا يشػلؿ البدايػة  يػر القصػدية إلػ  ا سػتماع، فب الماد

ينجػذب إلػ   ػذ  الموسػيق  ويتػأثر  متلقػبذلػؾ وف ال، القصدية عنػد بلػوغ اانسػاف ونمػو 
و سػػيما أناػػا ، ( ٕٙٔ)مختػػار، د. ت   عنصػػرًا مامػػًا فػػب التػػرويح النفسػػب بوصػػفاا، باػػا

علػػ  صػػفات المخيلػػة ذلػػر  سػػاعات اوسػػ  والحػػزف إذا لانػػت ، نغمػػات رقيقػػة تستحضػػر
 أو ذلر  الصفا  واوفراح إذا لانت مفرحة فاب مرافقػة للػػذات فػب لػؿ مجا تاػا، محزنة

 .(ٕٓٔ  ٕٜٜٔ)خليؿ،  وتحو ت الذات والمجتمع، الحياتية والنفسيػػة
ذلػػؾ العلػػـ الغنػػب بالبواعػػث التربويػػة الجماليػػة  ببػػاف الموسػػيق   ػػ ةسػػتنتج الباحثػػوت

التب تتجف بالفرد نحو التربية الصحيحة لذلؾ فقد عدت مذ بػداياتاا فنػًا    نػ  عنػف فػب 
( بلوتػارؾ) قديمػة واا ريقيػة مناػا و ػذا مػا ألػد مجا ت التربية  سيما فػب الحضػارات ال

بقولػػف " مامػػا يلػػف مػػف ، عػػف نجػػاح التربيػػة اليونانيػػة الػػذي يعػػزو  إلػػ  تػػربيتاـ الموسػػيقية
، شب  فبف الذي يشب عل  دراسة الموسيق  وينشأ علػ  تربيػة موسػيقية مالألمػة لتلوينػف



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

    

 
825 

 يػػدًا عػف لػؿ عمػؿ قبػيح "فبنف سيتمسػؾ بلؿ ما و نبيؿ ولػريـ ويلػوف بع، منظمف لميولف
 .(ٜٓٙ  ٕٚٓٓ)مختار، 

وباذا تلوف الموسيق  الشرقية متعددة القوالب   ػب اوخػر  لاػا لغػة ذات د  ت 
عػػف طريػػؽ ، فػػب نمطيػػة تلويناػػا أوفػػب بنػػا  قوالباػػا تتجسػػد ، فلريػػة ومجتمعيػػة وجماليػػة

لخػػػػروج ل، ضػػػػمف قواعػػػػد القالػػػب الواحػػػػد ترتيػػػب تلػػػػؾ اولحػػػاف بصػػػػورة موزونػػػػة ومنتظمػػػة
و سػيما الفلريػػة فضػاًل عػف تأثيراتاػا ، موسيقية تحمؿ تلؾ الد  ت المتنوعػةبمقطوعات 

لالتعػػػاوف والثقػػػة ، إذ يملػػػف للفػػػرد باػػػا أف يػػػتعلـ قيمػػػًا ايجابيػػػة، التربويػػػة فػػػب ذات الفػػػرد 
وأف ينمػػب ، وأف يشػػبع العديػػد مػػف حاجاتػػف ور باتػػف، وأف يشػػعر بالمتعػػة والباجػػة، بػػالنفس

، وعػػدـ لبتاػػا، وبػػذلؾ يصػػبح ألثػػر قػػدرة علػػ  التعبيػػر عػػف انفعا تػػف، اابػػداع خيالػػف نحػػو
َـّ ينعلس ذلؾ عل  تنمية ذوقف الفنب والجمالب والحس النقدي َـّ شخصػيتف ، ومف َث ومف ثَػ

 .(ٗٛٔ  ٕٚٓٓ يالت، وخصاونة، ) فب جوانباا لافة
إذ تلػػوف عبػػارة ، تشػػلؿ الموسػػيق  البنيػػة التلوينيػػة فػػب القوالػػب الموسػػيقية الشػػرقية

 سػيما تعبير ػا عػف ، خالقػًة حالػة مػف التواصػؿ بيناػا وبػيف المتلقػب، عف نظػاـ عالمػاتب
التب ُيلَشؼ عناا وعف قرا تاػا عػف طريػؽ الموسػيق  ، الصور الجمالية الفلرية والتربوية

يقاعاتاا ، إذ تلوف اولحاف الموسيقية الشرقية بمثابة الباعث الجمالب للمتلقب، وألحاناا وا 
بػراز ا نفعػا ت اانسػانية، فضاًل عف قدرتاا فػب إضػفا  المػدلو ت العاطفيػة وقػدرتاا ، وا 

عل  إثارة حالة التحريض أو الحماس لد  المتلقب أيضًا، وتعد القوالب الموسيقية بمثابة 
إذ تعػّد أداة مامػة تسػاعد ، اللغة التب لاا أثر ا فب إيصاؿ ما تتضػمنف مػف بنػ  متنوعػة 

يقاعاتاػػػافػػػب نقػػػؿ وجاػػػ إذ " يمللػػػاف ، ات نظػػػر المؤلػػػؼ الموسػػػيقب عػػػف طريػػػؽ ألحاناػػػا وا 
 اايقػػػاع واولحػػػاف القػػػدرة العظيمػػػة علػػػ  تغذيػػػة الػػػروح والسػػػمو باػػػا إلػػػ  عػػػالـ الجمػػػاؿ "

 . (ٓٔ)قدوري، د. ت  
إذ عػػّدت ، وباػػذا تلػػوف الموسػػيق  الشػػرقية معلمػػًا حضػػاريًا مامػػًا فػػب حيػػاة الشػػرؽ

والوسػيلة التػب يعبػر باػا اانسػاف عػف ، خلجات الػنفس البشػرية اوداة المامة للتعبير عف
و ػػب بػػذلؾ رافقػػت جميػػع الطقػػوس ا جتماعيػػة فػػب ، معتقداتػػف لافػػة و سػػيما الدينيػػة مناػػا
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الموسػػػيقية التػػػب  ااشػػػلاؿ أو اونػػػواعجميػػػع الحقػػػب والقوالػػػب الموسػػػيقية  ػػػب واحػػػدة مػػػف 
ت منػف الموسػيق   سػيما واف تلػؾ ولدت فب بالد الشرؽ لب تقوـ بنفس المقاـ الػذي ولػد
 أوتصاغ تلؾ الموسيقات  وأخذتالقوالب جا ت مف خالؿ دراسة الروح البشرية الشرقية 

القوالػػػب مػػػف معطيػػػات الحيػػػاة ا جتماعيػػػة التػػػب تسػػػود فػػػب تلػػػؾ الػػػبالد وباػػػذا تلػػػوف تلػػػؾ 
يػػػة الػػػنفس البشػػػرية الشػػػرقية وباػػػذا تحقػػػؽ الجوانػػػب الجمال إلػػػ القوالػػػب  ػػػب قوالػػػب قريبػػػة 

ارتباط الموسيق  الملحنػة فػب القوالػب حيث اف والتربوية مف خالؿ بواعثاا وملنوناتاا . 
الموسػػػيقية بػػػروح المػػػواطف ومعطيػػػات عصػػػر  يسػػػاعد علػػػ  ربػػػط الموسػػػيق  وقوالباػػػا فػػػب 

، إذ أف لاػػا أثػػرًا حاسػػمًا فػػب تنشػػألة التنشػػألة التربويػػة السػػوية، عواطػؼ الشػػخص وانفعا تػػف
وأف يشػػعر بالمتعػػة ، اػػا يػػتعلـ قيمػػًا ايجابيػػة لالتعػػاوف والثقػػة بػػالنفسو سػػيما أف المتلقػػب ب

بػػذلؾ ، وأف ينمػػب خيالػػف نحػػو اابػػداع، وأف يشػػبع العديػػد مػػف حاجاتػػف ور باتػػف، والباجػػة
ممػا يػنعلس علػ  تنميػة ذوقػف ، يصبح ألثر قدرة عل  التعبير عػف انفعا تػف وعػدـ لبتاػا

َـّ  ) يالت، وخصػاونة، شخصػيتف فػب جوانباػا لافػة الفنب والجمالب والحس النػقدي ومػف ثَػ
وتعػػػدل الموسػػػيق  والقوالػػػب المصػػػا ة باػػػا وسػػػيطًا جماليػػػًا مسػػػتقاًل عػػػف . (ٗٛٔ  ٕٚٓٓ

العناصػػر أو الفنػػوف اوخػػر  إذ تلػػوف قػػادرة علػػ  التعليػػؽ عػػف مجمػػؿ اوحػػداث واللشػػؼ 
  بػوعب المتلقػب و سيما عملاػا فػب ا رتقػا، عف القوانيف والنظـ ا جتماعية وا قتصادية

بػػؿ ، فاػػب لػػـ تعػػد مثيػػرًا صػوتيًا خاليػػًا مػػف اوفلػػار، بحملػف علػػ  اانصػػات لصػػوت العقػؿ
 ب تلؾ اوداة التب تلوف محملة ببنػ  فلريػة  يملػف تجا لاػا و ػب باػذا تنػاظر لوحػات 

 .(ٖٔٔ  ٕٕٓٓ)عبد ا ،  الرسـ والعمارة
 :ما أسفر عنه اإلطار النظري من مؤشرات

يطلػؽ  اوشػلاؿ المختلفػة للموسػيق  العربيػة فبينمػالموسيقية الشرقية  ب أف القوالب ا -ٔ
 عل  تلؾ اوشلاؿ بالصيغة الموسيقية فب الموسيق  الغربية . 

 حيث تشمؿ بالد فػارس، الموسيق  الشرقية  ب الموسيق  المنتمية إل  دوؿ الشرؽ -ٕ
 .  والعالـ العربب وبعضًا مف بلداف أوروبا الشرقية وجنوب شرؽ آسيا
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إذ   يوجد ذلػؾ فػب الموسػيق  ، يوجد ما يعرؼ بالربع صوت أو حت  التُػسع صوت -ٖ
الموسػػػيقية المسػػػتخدمة لتأديػػػة اولحػػػاف  الغربيػػػة، و ػػػذا مػػػايؤدي إلػػػ   تميػػػز ا  ت

الصوتية المبنية عل  المقامات الشرقية التب ليس  التب تتخللاا  ذ  اوبعاد، الشرقية
  .ة الغربيةالموسيقي لاا وجود ضمف الساللـ

 يػر أناػا تختلػؼ عػف الموسػيق  ، المقامات الموسيقية الشرقية  ب سلـ موسػيقب إف -ٗ
 حيث أناا تلتـز بمنظومة الطابع فقط .، الغربية لوناا  ير ملتزمة بالبعد الصوتب

إف اللحف الموسيقب الشرقب والمعتمد عل  قولبة المسار اللحنب والتنظيمب للحػروؼ  -٘
والتػب يتبػيف مناػا الصػبغة الجماليػة ، ساسػية للعمػؿ الموسػيقبالموسيقية يعد واجاػة أ

ويػػػأتب اللحػػػف الموسػػػػيقب علػػػ  ألػػػواف مختلفػػػة مناػػػػا اللحػػػف الحػػػزيف واللحػػػػف ، للعمػػػؿ
 .الصاخب والحماسب

إذ إف للػػػؿ مقػػػاـ درجاتػػػف ، تبنػػػ  الموسػػػيق  العربيػػػة الشػػػرقية علػػػ  أسػػػاس المقامػػػات -ٙ
قػػػانوف  يملػػػف الخػػػروج عنػػػف إلػػػ   الصػػػوتية ونغماتػػػف الملونػػػة لػػػف والتػػػب تعػػػد بمثابػػػة
 التأليؼ الغناألب إ  فب حالة الزخرفة الموسيقية . 

 المقامات العربية السبع و ػب  الراسػت والبيػاتب أساستبن  القوالب الموسيقية عل   -ٚ
 والنااوند واللورد والالمب .  والصبا والسيلا والحجاز

، او نيػػة، الطقطوقػػة، الػػدور، القػػد، الموشػػح) إلػػ تقسػػـ القوالػػب الموسػػيقية الشػػرقية  -ٛ
 .(الوصلة، الدويت، المونولوج، القصيدة الملحنة

يػػػرتبط مفاػػػـو التربيػػػة الموسػػػيقية مػػػف خػػػالؿ عنصػػػر ا نسػػػجاـ والتقبػػػؿ حيػػػث جػػػا   -ٜ
 .التصور النفسب عند  و   الفالسفة مف خالؿ التصور الفيزيقب . 

ة فاو   يعبر عف اف الفف الموسيقب يعبر عف الشعور والعاطفة بطريقة عامة للي -ٓٔ
و  عػػف  ػػذا الحػػزف أو ذاؾ، و  عػػف ذلػػؾ اولػػـ أو ، الجزأليػػة أو تلػػؾ  ػػذا الباجػػة
نمػا تعبػر عػف مشػاعر الباجػة ، السػرور أو المػرح أو طمأنينػة الػنفس الخػوؼ أو وا 

 والخوؼ أو السرور والمرح وطمأنينة النفس ذاتاا . والحزف
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باعث النغمب واايقاعب لػب تنقػؿ إف الموسيق  لغة إنسانية تستخدـ فب خطاباا ال -ٔٔ
  يحتاج معف إل  ترجمة أو شرح ،لوناا ، حسيًا فنيًا تربوياً ، إل  المتلقب مضموناً 

 . تداعب وتخاطب مشاعر وعقؿ ذات اانساف ووجدانف
وأف يشبع ، وأف يشعر بالمتعة والباجة، لالتعاوف والثقة بالنفس، يتعلـ قيمًا ايجابية -ٕٔ

وبذلؾ يصبح ألثر قدرة ، وأف ينمب خيالف نحو اابداع، اتفالعديد مف حاجاتف ور ب
َـّ يػػنعلس ذلػػؾ علػػ  تنميػػة ذوقػػف ، وعػػدـ لبتاػػا، علػػ  التعبيػػر عػػف انفعا تػػف ومػػف ثَػػ

َـّ شخصيتف فب جوانباا لافة، الفنب والجمالب والحس النقدي  . ومف َث
ضمنف مف بن  وتعد القوالب الموسيقية بمثابة اللغة التب لاا أثر ا فب إيصاؿ ما تت -ٖٔ

إذ تعػػّد أداة مامػػة تسػػاعد فػػب نقػػؿ وجاػػات نظػػر المؤلػػؼ الموسػػيقب عػػف ، متنوعػػة
يقاعاتاا .  طريؽ ألحاناا وا 

القوالػػػب الموسػػػيقية الشػػػرقية جػػػا ت مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة الػػػروح البشػػػرية الشػػػرقية أف  -ٗٔ
وأخػػذت تصػػاغ تلػػؾ الموسػػيقات أو القوالػػب مػػف معطيػػات الحيػػاة ا جتماعيػػة التػػب 

البالد وباذا تلوف تلؾ القوالػب  ػب قوالػب قريبػة إلػ  الػنفس البشػرية  تسود فب تلؾ
 الشرقية وباذا تحقؽ الجوانب الجمالية والتربوية مف خالؿ بواعثاا وملنوناتاا . 

  الفصل الثالث 
 إجراءات البحث

 . مجتمع البحث : 1
ة نمػػاذج للقوالػػب الغناأليػػة الشػػرقية العربيػػ( ٛ) يتلػػوف مجتمػػع البحػػث الحػػالب مػػف

 .( ٔ)ولما  و مبيف فب الجدوؿ ، فب فترة نااية القرف العشريف
 ( 1)جدول 

 مجتمع البحث 
 السنة المؤدي الشاعر االسم شكل  القالب

جادك الغيث إرا الغيث  الووشح

 هوا

 0691 فيروز لساى الذيي

صباح  غير هعروف لرسل سالهي لسالن القذ

 فخري

غير 

 هعروف
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 0691 أم كلثوم م التوًسيبير عي العشاق سألوًي الذور

 0696 أم كلثوم احوذ راهي ياليلت العيذ آًستيٌا الطقطوقت

 0699 أم كلثوم احوذ شقيق أًت عوري األغٌيت

 7112 هحوذ حذاد إيليا أبو هاضي ابتسن القصيذة الولحٌت

 0691 عسيس علي غير هعروف كله هٌه كله هٌه الوٌولوج

ياهال وهرحبا هٌيي  الوصلت

 هي وييالركب 

سويرة  غير هعروف

 توفيق

0691 

 . عينة البحث : 2
( ٕ) ولما  و مبيف فػب الجػدوؿ رقػـ قصديةعينة البحث بالطريقة ال ةالباحث تاختار 

 وللمسو ات ا تية    
 .تنطبؽ علياا مؤشرات ااطار النظري  .ٔ
   عف طريؽ متصفح اليوتيوب . مشا دتاا  ةتسن  للباحث .ٕ
  .فب مواقع التواصؿ ا جتماعب  العرض وبورلراـ CDتتوافر أشرطة  .ٖ
فضاًل عف حملاا مجموعة مف المضاميف والصور زا ممي اأثر فياا  للموسيق لاف  .ٗ

  دؼ البحث وأ ميتف . خدمة التب تصب فب  والجماليةواوفلار التربوية 
  (2)جدول  

 عينة البحث
 السنة المؤدي الشاعر االسم شكل  القالب
 ٜٓٙٔ فيروز لساف الديف الغيث  ماجادؾ الغيث إذا  الموشح
 ٜٗٙٔ أـ للثـو احمد شقيؽ أنت عمري او نية

 . أداة البحث :  3
بوصػػفاا أداة البحػػث المعتمػػدة فػػػب ، مؤشػػرات ااطػػار النظػػري ةالباحثػػ تاعتمػػد

 .اختيار العينة وتحليلاا 
 . منهج البحث : 4

الػب الموسػيقب مف حيػث وصػؼ الق( التحليلب) المناج الوصفب ةالباحث تانتاج
 وظيفتف الجمالية والتربوية .وتحليؿ وقرا ة 
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  :اتتحميل العين
 موشح جادك الغيث  :العينة األولى

فياػػػػا  أقػػػػاـحيػػػػث ، تعػػػػرؼ عليػػػػف العػػػػرب مػػػػف اونػػػػدلس ػػػػو فػػػػف شػػػػعري الموشػػػػح  فإ
إل  نااية ا حػتالؿ اووربػب لاػا ، المسلموف دولة قوية عاشوا فياا حقبة لبيرة مف الزمف

علياا والموشػح  ػو لػوف ماػـ مػف ألػواف الشػعر الػذي برعػوا فيػف جػا ت تسػميتف والقضا  
مػػػف خػػػالؿ التقريػػػب فػػػب الترصػػػيع والتػػػزييف الػػػذي يشػػػبف الوشػػػاح التػػػب ترتديػػػف ا مػػػػرا ة 

 ويتميز الموشح بأنف متنوع القوافب . ، المرصع بالذ ب والجوا ر
ٍ  جمالية تربويػة مػف ف موشح جادؾ الغيث  و ذلؾ الموشح الذي يحمؿ فب طياتف قيمإ ًا

خػػالؿ طرحػػف صػػفات الحػػب الصػػادؽ والوفػػا  والطيبػػة فشػػاعر  ػػذ  الموشػػح يحلػػب لنػػا عػػػف 
حيػث بػيف حيػث بػدا الػنص لػزمف الوصػؿ والسػقيا ، اشتياقف إل  حبيبتف وبػيف لنػا حزنػف لفراقاػا

 لفتػرة لنا الفترة القليلة فب الوصاؿ وشبااا بالحلـ الصغير حيث لاف أمنياتاا باف تطػوؿ  ػذ  ا
وبيف لنا تعلػؽ روحػف ( الحب الذي يسلف فيف) ثـ انتقؿ الشاعر أيضًا إل  منجاة أ ؿ المنطقة

حيػث وجػد الشػاعر ، ثػـ يلجػا الشػاعر إلػ  التوسػؿ باػـ فػب العػودة ولػـ الشػمؿ مػف جديػد، باـ
حيػػػث السػػػعادة والسػػػرور الػػػذي لػػػاف ينتػػػاباـ ، ذلريػػػات الماضػػػب مػػػنااًل مامػػػًا لصػػػيا ة شػػػعر 

يف اوحبػػػة وجػػػاؿ طبيعػػػة  رناطػػػة الػػػذي  ػػػيج عػػػواطفاـ واشػػػتاقوا لاػػػا حتػػػ  شػػػبباا والمتعػػػة بػػػ
 الشاعر بأناا أياـ قليلة مرت باـ . 

 وجػا   ػذا الموشػح مػف مقػاـ( اوخػويف الرحبػانب) موشح جادؾ الغيث  و مػف الحػاف أف
يقػػػاع لمػػػا يسػػػم ( الاػػػزاـ -بيػػػات ) وتنػػػوع تضػػػميف ، ( ٖ/ٗإيقػػػاع دارج ( )الػػػدور الانػػػدي) وا 
ف الملحػػف مقػػاـ الرسػػت جػػواب فػػب  ػػذا لمقامػػات فػػب  ػػذا الموشػػح مػػف قبػػؿ الملحػػف حيػػث زّيػػا

  سيما تنوع اايقاع وتحويلف فب بعض المواقع إل  إيقاع الملفوؼ .، الموشح
 يعطػب الملحػف فرصػًا لثيػرة، ومقاـ البيات  و مقاـ واسع ومعطا  وقابػؿ للتشػلؿ

ويأخػذؾ  فاو يملف أف يلوف  ادألًا وذو شجوف ،لما أنف متقلب المزاج، للتلحيف واانتاج
يقاعػف بطػب ، للنػف قػد يلػوف  بعيدًا فب خيا تؾ وأحالمؾ مت  ما لانت ألحانف ناعسػة وا 
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سػػريع. فػػب جميػػع الحػػا ت يبقػػ   إيقػػاع َحِرلػػًا مطربػػًا إذا جػػا ت ألحانػػف مقلوبػػة وعلػػ 
 .والعتب، ويحمؿ إحساس الندا  وا نتظار واللافة الحبو  الشوؽ البياتب مقاـ

القوالػب العربيػة الشػرقية والتػب  أنػواعنوع مف  أوموشح جادؾ الغيث  و شلؿ ف إ
( ، الربػػع تػػوف) ويبتعػػد عػػف الموسػػيق  الغربيػػة باحتواألػػف وتضػػمينفتمسػػ  بالصػػيغ  أيضػػاً 

إذ   يوجػد ذلػؾ فػب ، حيث أف مقاـ البيات يتضمف الربع صػوت أو حتػ  التػُػسع صػوت
الموسػيقية التػب اسػتخدمت فػب  ػذا  ز ا  تالموسػيق  الغربيػة، و ػذا مػايؤدي إلػ   تميػ

الصػػوتية المبنيػػة علػػ  المقامػػات الشػػرقية التػػب لػػيس لاػػا وجػػود  وتخلػػؿ اوبعػػاد، الموشػػح
ومف المالحػظ والمسػموع ايضػًا أف  ػذا الموشػح التػـز   .الموسيقية الغربية ضمف الساللـ

ث التػػـز أيضػػًا قولبػػة الطػػابع الشػػرقب أي نظػػاـ السػػاللـ العربيػػة والتػػـز بالبعػػد الصػػوتب حيػػ
المسػػار اللحنػػب فيػػف والتنظيمػػب للحػػروؼ الموسػػيقية الػػذي عػػد واجاػػة  ػػذا الموشػػح حيػػث 
جػػػا  اللحػػػف التنظيمػػػب لػػػف متنوعػػػًا مػػػابيف الحػػػزف والصػػػخب والحماسػػػة ومػػػف  نػػػا تبينػػػت 

 سػػيما واف  ػػذا الموشػػح قػػد لحػػف علػػ  أنغػػاـ البيػػات القريبػػة إلػػ  ، الصػػبغة الجماليػػة لػػف
ومػػػف  نػػػا حقػػػؽ الموشػػػح ، قب والػػػذي اسػػػتطاع مداعبػػػة مشػػػاعر  ومػػػداعبتااالمتلقػػػب الشػػػر 

الغرض التربوي منف إذ أف مفاـو التربيػة فػب الموسػيق  يػرتبط لامػؿ ا رتبػاط مػف خػالؿ 
 عنصر ا نسجاـ والتقبؿ لد  ا خر .

إف الموسػػيق  لغػػة إنسػػانية تسػػتخدـ فػػب خطاباػػا الباعػػث النغمػػب واايقػػاعب لػػب   
  يحتاج معف إل  ترجمػة أو شػرح ،لوناػا ، حسيًا فنيًا تربوياً ، قب مضموناً تنقؿ إل  المتل

ومػف  نػا ومػف المالحػظ اف  ػذا ، تداعب وتخاطب مشاعر وعقؿ ذات اانساف ووجدانػف
الموشػح نقػؿ لنػػا تلػؾ القػيـ التربويػػة الجماليػة مػف خػػالؿ أنغامػف وألحانػف القريبػػة الػ  نفػػس 

 التب يعيشاا  المتلقب وروحف والحياة ا جتماعية
شػػػػباع ، والمتعػػػػة والباجػػػػة، لالتعػػػػاوف والثقػػػػة بػػػػالنفس، حيػػػػث بػػػػث قيمػػػػًا ايجابيػػػػة وا 

وبػػذلؾ أصػػبح  ػػذا الموشػػح ألثػػر قػػدرة ، وتنيمػػة خيالػػف نحػػو اابػػداع، ألحاجاتػػف والر بػػات
َـّ ان، وعدـ لبتاا، عل  التعبير عف انفعا ت المتلقب علػس ذلػؾ علػ  تنميػة ذوقػف ومف ثَػ

َـّ شخصيتف فب جوانباا لافة، والحس النقديالفنب والجمالب   . ومف َث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8
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وبنػػا  علػػ  ذلػػؾ أف  ػػذا الموشػػح عػػد بمثابػػة اللغػػة التػػب لاػػا أثر ػػا فػػب إيصػػاؿ مػػا 
إذ عػػػّد أداة مامػػػة سػػػاعدت فػػػب نقػػػؿ وجاػػػات نظػػػر المؤلػػػؼ ، تتضػػػمنف مػػػف بنػػػ  متنوعػػػة

يقاعاتف .  الموسيقب عف طريؽ ألحانف وا 
 أنت عمري   :العينة الثانية

نية و ب عبارة عف  نا  قصير نسيبًا يحتوي علػ  مقػاطع موسػيقية متحػدة مػع او 
وعػػادة مػػا تصػػاغ  ػػػذ  ، الصػػوت البشػػري ومػػع مرافقػػة ا  ت الموسػػيقية المتنوعػػػة عػػادةً 

يحتػػاج  اوحيػػافمػػف القصػػاألد الشػػعرية وتغنػػ  مػػف قبػػؿ مػػؤدي واحػػد وفػػب بعػػض  او ػػانب
 ف خالؿ الشعر الغناألب الموزوف . وفب بعض اوحياف تصاغ م،  ألثر أواثنيف  إل 

داعبت للمات  ذ  او نية مشاعر المتلقب مف خالؿ بثاا قيـ الحب وا شتياؽ إل  
المحبوب والعودة بالحبيب إل  تلؾ اوياـ الخالدة فب قلبف وعقلف حت  توصؿ الحػاؿ إلػ  

 ػذ  فتطرقػت ، انف ندـ عل  أضػاعت اويػاـ التػب ذ بػت لػالريح وبسػرعتاا مػع المحبػوب
انتاػػت  ػػذ  القصػػة بػػالفراؽ  أف إلػػ قصػػة حػػب عاشػػاا الحبيػػب مػػع عشػػيقتف  إلػػ  او نيػػة

المتػأخرة ويػر  عيوناػا ويبػدأ العتػاب والنػدـ علػ  تلػؾ اويػاـ التػب  اويػاـليلتقب معاا فػب 
 . سببت لف اوذ  والجراح 

يقػػػػاع المقسػػػػوـ المنػػػػوع فابتػػػػدأت بفاصػػػػلة ، لحنػػػػت  ػػػػذ  او نيػػػػة مػػػػف مقػػػػاـ اللػػػػورد وا 
وسػػيقية مػػف نفػػس المقػػاـ ولانػػت  ػػذ  الفاصػػلة عبػػارة عػػف موسػػيق  متنوعػػة فػػب التوزيػػع م

الموسػػيقب مػػا بػػيف ا  ت لتعبػػر عػػف جػػو او نيػػة أو تعطػػب أوليػػات فلػػرة  ػػذ  او نيػػة 
، فلانت موسيق  المقدمة بمثابة اللغة المنطوقة التب ستدلنا حتمًا عل  جو او نية العػاـ

 لمواؿ الخاؿ مف اايقاع والمرافؽ إل  الموسيق  فقط . ثـ ابتدأت او نية بغنا  ا
اوشػػلاؿ أف  ػػذ  او نيػػة  ػػب جػػز  مػػف القوالػػب الموسػػيقية الشػػرقية و ػػب شػػلؿ مػػف 

حيث أثبتت  ذ  او نية شػرقيتاا مػف خػالؿ مػا اسػتخدـ باػا ، المختلفة للموسيق  العربية
حيػػث يوجػػد مػػا ، ابعمػػف ا  ت موسػػيقية وللمػػات والحػػاف ومقامػػات دلػػت علػػ  ذلػػؾ الطػػ

و ذا ، إذ   يوجد ذلؾ فب الموسيق  الغربية، يعرؼ بالربع صوت أو حت  التُػسع صوت
التػب تتخللاػا ، الموسػيقية المسػتخدمة لتأديػة اولحػاف الشػرقية مػايؤدي إلػ   تميػز ا  ت
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 الصوتية المبنية عل  المقامات الشرقية التب ليس لاا وجػود ضػمف السػاللـ  ذ  اوبعاد
مقاـ  أف إذ، موسيقية الغربية فمقاـ اللورد فب  ذ  او نية  و مثاؿ لتلؾ الايأة الشرقيةال

رقيػػؽ الطػػػابع و ػػو مقػػاـ ، فػػب الموسػػيق  الشػػػرقية اوساسػػيةاللػػورد يعتبػػر مػػف المقامػػػات 
يملػف عزفػف علػ  ا  ت و   تظار فيف اولحاف عذبة شيقة و و خالب مف أرباع اوبعاد،

بقدرتف عل  التعبيػر  يمتازو  .( الربع توف) اا والغربية ونف خالب مفالمختلفة الشرقية من
موسػيقب، و ػذا  إذ تعتمػد معظػـ او نيػات الحديثػة عليػف لسػلـ، عػف اوحاسػيس الداخليػة

اسػتخدامف فػب مواضػع  لمػا يملػف، المقػاـ شػرقب طػروب يسػتخدـ فػب الحػا ت العاطفيػة
عػػف الصػػيغ فػػب الموسػػيق  الغربيػػة  وأيضػػًا  ػػو مػػف المقامػػات التػػب تخلػػؼ،  يػػر عاطفيػػة

 إذ أناا التـز بمنظومة الطابع فقط .، لونف  ير ملتـز بالبعد الصوتب
جػػا  عنصػػري ا نسػػجاـ والتقبػػؿ جليػػًا فػػب موسػػيق   ػػذا او نيػػة ممػػا أد  إلػػ  خلػػؽ 

حيػػث سػػاعدت موسػػيق   ػػذ  او نيػػة إلػػ  خلػػؽ تصػػور نفسػػب ، تصػػور وقػػيـ تربويػػة فياػػا
ف الشػػعور والعاطفػػة بطريقػػة عامػػة لليػػة فاػػب لػػـ تعبػػر عػػف  ػػذا وعبػػرت عػػ، عنػػد المتلقػػب

 و  عػف  ػذا الحػزف أو ذاؾ، و  عػف ذلػؾ اولػـ أو الخػوؼ أو، الجزأليػة أو تلػؾ الباجػة
نما تعبر عف مشاعر الباجة والحزف، السرور أو المرح أو طمأنينة النفس والخػوؼ أو  وا 

ؿ لغتاػػا اانسػػانية اسػػتخدمت فػػب فاػػب مػػف خػػال السػػرور والمػػرح وطمأنينػػة الػػنفس ذاتاػػا .
  يحتػاج معػف إلػ  ، حسيًا فنيًا تربويػاً ، خطاباا الباعث النغمب واايقاعب نقلت مضموناً 

.اذ مػػف  ترجمػػة أو شػػرح ،لوناػػا داعبػػت وخاطبػػت مشػػاعر وعقػػؿ ذات اانسػػاف ووجدانػػف
، تعػة والباجػةوأف يشػعر بالم، لالتعاوف والثقة بالنفس، يتعلـ المتلقب قيمًا ايجابيةخاللاا 

وبذلؾ يصبح ألثر ، وأف ينمب خيالف نحو اابداع، وأف يشبع العديد مف حاجاتف ور باتف
َـّ يػػنعلس ذلػػؾ علػػ  تنميػػة ذوقػػف ، وعػػدـ لبتاػػا، قػػدرة علػػ  التعبيػػر عػػف انفعا تػػف ومػػف ثَػػ
َـّ شخصيتف فب جوانباا لافة، الفنب والجمالب والحس النقدي  . ومف َث
فب  ػذ  او نيػة أداة مامػة تسػاعد فػب نقػؿ وجاػات نظػر  وعدت الموسيق  وأجزاألاا

يقاعاتاا وتقبلاػا مػف خػالؿ المتلقػب لػوف اف  ػذ   المؤلؼ الموسيقب عف طريؽ ألحاناا وا 
مػػػف خػػػالؿ دراسػػة الػػػروح البشػػرية الشػػػرقية وأخػػػذت جػػػا  وّصػػيغ المقامػػات  سػػػيما اللػػور 
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يػػة التػػب تسػػود فػػب تلػػؾ تصػػاغ تلػػؾ الموسػػيقات أو القوالػػب مػػف معطيػػات الحيػػاة ا جتماع
البالد وباذا تلوف تلؾ القوالب والمقامات  ػب قوالػب ومقامػات قريبػة إلػ  الػنفس البشػرية 

 الشرقية وباذا تحقؽ الجوانب الجمالية والتربوية مف خالؿ بواعثاا وملنوناتاا .
 الفصل الرابع
 نتائج البحث

 الموشح فف شعري متنوع القوافب. -ٔ
نايا خطابف الموسيقب قيما تربوية وجمالية مف خالؿ فب ث( جاؾ الغيث) حمؿ موشح -ٕ

حملف مجموعة مف القيـ التربوية مناا الحب والوفا  والطيبة وا شتياؽ إل  الحبيب 
 . 

 متنوع اايقاع .( جاؾ الغيث) جا  موشح -ٖ
 بأنف بعيد لؿ البعد عف الموسيق  الغربية بتضمينف( انماز موشح )جاؾ الغيث -ٗ

 (.الربع توف)
بأنف متنوع االحاف وباذا أضف  صبغة جمالية مضافة ( جاؾ الغيث) جا  موشح -٘

 إل  جمالياتف .
بحملف ( المتلقب) بوصفف لغة مقرؤة مف قبؿ الباحثة( جاؾ الغيث) جا  موشح -ٙ

 مجموعة مف الصور والمضاميف الفلرية .
إذ جا ت صادقة ومعبرة ( أنت عمري) فب ومميزاً  واضحاً  لاف لأل نية دوراً  -ٚ

المحبوب  إل لمشاعر المتلقب مف خالؿ بثاا قيـ الحب والوفا  وا شتياؽ ومداعبة 
 والعودة بالحبيب.

عدت او نية جز ا  يتجزأ مف القوالب الموسيقية الشرقية و ذا ما ألد  مف استخداـ   -ٛ
 (.أنت عمري) لآل ت الموسيقية الشرقية فب

 .ؿ المؤلؼ إل  المتلقببلاف لأل نية دورا ماما وواضحا فب نقؿ مايصبو نقلف مف ق -ٜ
معبرة وموسومة بالروح الشرقية ومف  نا حققت ( أنت عمري) جا ت او نية فب -ٓٔ

 مضاميناا التربوية والجمالية لقرباا مف النفس البشرية الشرقية .


