
 
 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education – Kafrelsheikh University – Egypt 

 

(107) 

 رؤى مقترحة لتصحيح بعض مصطلحات ومفاهيم الموسيقي العربية

 المستخدمة في الواقع األكاديمي، في ضوء أصولها التاريخية

 .)دراسة نقدية(   

Suggested visions to correct some Arabic musical terms and concepts 
Used in the academic reality, according to their historical Origins 

(Critical study) 

 أ.د/ فاطمة أحمد إبراهيم غريب

ر ومنية كلية التربية النوعية بالمنصورة وفرعيها ميت غم –بقسم التربية الموسيقية  –أستاذ الموسيقي العربية )تاريخ ومخطوطات( 

 جامعة المنصورة. –النصر 
dr_fatmaghareeb@yahoo.com 

 الملخص: 
األكاديمي  يناقش البحث الراهن إشكالية المصطلح في الموسيقي العربية، من حيث اختالف داللته في الواقع

 الراهن؛ عنه في األصول النظرية التاريخية للموسيقي العربية. 

من ثم يهدف البحث الراهن إلي إلقاء الضوء علي الشائع من هذه المصطلحات، ومحاولة تقديم رؤى مقترحة 
لتصحيح ما تم التوصل إليه من هذه المصطلحات، في ضوء األصول النظرية التاريخية للموسيقي العربية، كعلم 

 الموسيقي المعاصر.  مبني علي أسس علمية رياضية وفيزيائية دقيقة، وبما يتناسب مع الفكر 
 

يشمل البحث علي: المقدمة، ثم عرض المشكلة، وأهدافه، وأهميته، وفروضه، ومنهجه، وعينته، وأدواته، 
 وحدوده؛ ومصطلحاته.

 
اإلطار التحليل: وقد  ثم اإلطار النظري: ويتناول نبذة عن مراحل التطور التاريخي للموسيقي العربية، كذلك

وتفسير الصحيحة، وشرح  التي ال تتفق مع أصولها النظريةات والمفاهيم موسيقية تناول عرض عدد من المصطلح
أسباب عدم صحة هذه المصطلحات، في ضوء األصول النظرية التاريخية لهذا العلم عند العرب قديًما، وتدعيم ذلك 

 تثبت صحة ما نقول.بعرض صور لنماذج من المخطوطات الموسيقية التي تحمل بين طياتها البراهين العلمية التي 
  

أو المفهوم وداللته، أيهما أنسب وأقرب لألصل  المسمىومن ثم تقديم مقترحات للتصحيح أو التعديل، من حيث 
ثم اختتم البحث بالنتائج والتوصيات، والمصادر التي ، المعاصرالمنبثق منه، وبما يتناسب مع الفكر الموسيقي 

 اعتمدت عليها الباحثة إلتمام بحثها.
 

 الواقع األكاديمي .  مفهوم ، مصطلح، المفتاحية:لكلمات ا

Abstract: 

discusses the current problematic term in Arabic music, in terms of different 

significance in the current academic reality; it assets in the historical theory of 

the Arab music. 

Then search the current to aims to shed light on the common of these terms, and try to 

provide insights proposed to correct what has been achieved from these terms, 

according to the assets of historical theory of Arabic music, as a science based on 

scientific mathematical accurate and physical foundations, and commensurate with the 

contemporary musical thought. 
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It includes research on the introduction, and then view the problem, objectives, and its 

importance, and Frodah, method, and appointed, and tools, and its limits; and 

terminology. 

Then the theoretical framework: deals with the profile stages of the historical 

development of Arabic music, as well as,  

Frame Analysis: The intake show a number of terms and concepts of music that are not 

consistent with the origins correct theory, explain and explain the reasons for the 

invalidity of these terms, in the light of historical theoretical origins of this science at 

the Arabs in the past, and to strengthen that display images of models of musical 

manuscripts, which is fraught with scientific evidence that prove the truth of what we 

say. 

And then submit proposals for correction or amendment, in terms of concept or Mil 

significance, whichever is more appropriate and closer to the origin emanating from it, 

and commensurate with the contemporary musical thought. 

Then concluded with research findings and recommendations, and the sources relied 

upon by the researcher to complete her research. 

 

Keywords: Arabic musical terms. Academic reality, historical Origins. 

 

                                                    قدمة البحث:م

تعد إشكالية المصطلح من القضايا الهامة في مجال الموسيقي العربية، وال تزال بحاجةة 
لتضافر الجهود المخلصة لحلها، ولعل أهم السبل التي يمكن أن تسهم بشكل فعال وقاطع في حل هذه 

، لما يحمله بةين طياتةه مةن أصةول ومبةاد  القديم العربيهي العودة لتراثنا الموسيقي  اإلشكالية؛
قةد قي العربيةة، والموسةيز طةابع مي  ةالقةوانين العمليةة التةي ت  النظريات الموسيقية التي بنيةت عليهةا 

مةوا ررائهةم قام بإرسائها نخبة من علمةاء النظةريين العةرب، الةذين دع  ، ضعت علي أسس علميةو
، وتحليلها قبل التصديق ادقيقً قياًسا  المقاسةسمعية، الوة فيزيائيالو ةرياضيونظرياتهم بالبراهين ال

  .والعمل بها
لتطورات السريعة واألحداث المتالحقة التي شهدها القرن العشرين في مصر دون ل نظًراو

ظهرت محاوالت جادة لتطوير الموسيقي العربية، والنهوض بالموسيقي المصرية ، األخرىالقرون 
وعلومها؛ نتج عنه أن تغيرت كثير من مصطلحات الموسيقي العربية؛ إما من حيث المسمي، أو 

لينا أصولها النظرية التاريخية الصحيحةعن المدلول،  ، التي توارثناها عن علمائنا العرب وانتقلت إ
 .من المخطوطات، األرجوزات الموسيقيةعبر مؤلفاتهم 
مةةن  عةةددفةةي ؛ -والغيةةر صةةحيحة بمفاهيمهةةا الحديثةةة -تةةم توثيةةق هةةذه المصةةطلحات  كمةةا

التي ومنها ما يعد من المراجع الهامة  ،( 20)ق خالل تأليفها  تمالمصنفات والكتب الموسيقية التي 
حتي وقتنا  فروع الموسيقي العربيةتدريس في يعتمد عليها المتخصصين في أبحاثهم العلمية، أو 

 .هذا
وجود فجوة بين تناول مصطلحات الموسيقي العربية؛ المستخدمة في واقعنا مما أدي إلي 

 عند العرب.النظرية التاريخية  هااألكاديمي؛ وبين أصول
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هي الحاجة إلي تصحيح مصطلحات ومفاهيم الموسيقي و ؛من هنا ظهرت فكرة هذا البحث
، ها النظريةة التاريخيةة عنةد العةةربلرجوع ألصةولالمسةتخدمة فةي الواقةع األكةاديمي، بةةا العربيةة

 وتحليلها لتفسير أسباب عدم صحتها. 

  مشكلة البحث:
بعض مصطلحات ومفاهيم الموسةيقي العربيةة وجود  (1)الحظت الباحثة من خالل عملها

المستخدمة في الواقع األكاديمي المعاصر بمصر، ال تتفق من حيث المسمي أو المفهوم مع أصولها 
 هذا العلم القائم علي أسس علمية رياضية وفيزيائية دقيقة.بالنظرية التاريخية الصحيحة 

مةن ق بلةل و ؛ةالمتخصصة والمعاهد الكليات فضال عن أنه يتم تدريسها بهذه الكيفية لطالب
تاريخيةة ال هاالفرصةة للتعةرف علةي أصةوللهةم تح تة ملةووها بهةذه الكيفيةة، س  رل دلهم أنفسهم أساتذة 

 للعمل علي تعديلها، أو إعادة صياغتها بما يتفق مع مفردات العصر.، الصحيحة
ودون التنويه  ،للطالب المتخصصين محرفة من ثم يتم تناقل هذه المصطلحات والمفاهيم

ةق بالصةناعة الموسةيقية العمليةة  عن أصولها الصحيحة. ورغم أن كثير من هةذه األخطةاء؛ ال ت لح 
، أو مضرة واضحة؛ ألنها ال تحس عمليًا، وقد ال تلحظها حتي األذن المدربة؛ نظًرا ألنها بالغة الدقة

 .ألن األذن اعتادت سماعها بهذه الكيفية
والةرب  بةين الحةةديث والقةديم هةو ربة  الفةةروع  هةةذا العلةم؛ إال أن التمسةك بةأدق تفاصةيل

 .يتبوؤهاالمرموقة التي  المكانةعليه تلك  أسبغما  بالجذور، وهذا
أن يصل موروثنا الموسيقي العربي العتيق، إلي األجيال الجديدة  تقتضي األمانة العلميةو

يةؤثر علةي خصوصةية تراثنةا  النظريًا كان أو عمليًا، حتي  ؛صحيًحا معافًى من أي خطأ أو لبس
 العربية.     ة، فتندثر وتضيع بسبب عدم التداول، وتضيع معها هويتنا الموسيقيالموسيقي العربي
هـ(: "ليتنا نؤدي ما 235سنة ) المتوفى (2)إسحاق بن إبراهيم الموصلي في ذلك قول وحسبنا
  (29-علي الكاتب  )الحسن بن" فهذا ما يقوله إسحاق فما ظنك بغيره. أخذنا كما علمنا

 : البحثأهداف 
ال  التةي، عربية الشائعة بالواقع األكاديميالموسيقي الومفاهيم الضوء علي مصطلحات  إلقاء .1
 لهذا العلم عند العرب قديًما. الصحيحة صول النظريةاألمع  الداللةمن حيث المسمي أو تفق ت
في ؛ مفاهيمو ،إليه من مصطلحاتما تم التوصل أو تعديل داللة مقترحة لتصحيح  رؤىتقديم  .2

    وبما يتناسب مع الفكر الموسيقي المعاصر.   ؛عند العرب قديًماالتاريخية النظرية  هاأصولضوء 

في مجال المتخصصين بتحقيق األهداف السابقة يسهم هذا البحث في إفادة  أهمية البحث:

 لموسيقيل ةظريالنقواعد الدعيم تمن خالل التاريخية؛ النظرية والموسيقى العربية من الناحية 
بتداولها في التي و ؛التي صاغها العرب قديًما الصحيحةالعلمية أصولها  عليالتعرف ب ؛العربية

يعد أحد سبل ربطهم بتراثهم و ،يتم ترسيخها في أذهان الطالب المتخصصينالواقع األكاديمي، 
 ومن ثم نقله صحيحا لألجيال القادمة.  العربي األصيل،

 تفترض الباحثة:  البحث: فروض

، ال تتفق من األكاديميالشائعة في الواقع الموسيقي العربية وجود بعض مصطلحات ومفاهيم  .1
 مع األصول النظرية الصحيحة لهذا العلم عند العرب قديًما. الداللةحيث المسمي أو 

                                                             
أستاذ الموسيقي العربية، بكلية التربية النوعية بالمنصورة وفرعيهةا ميةت غمةر ومنيةة النصةر، جامعةة المنصةورة، 

 الموسيقية.   (التاريخ والمخطوطات)و)باحث( في مجال 
ةن   ( وهو2 من صحح أجناس النغم واإليقاع وذكر ما استنبطه أهةل الصةناعة وبخاصةة مةا ينسةب إلةي العةرب دون مل

جةاورهم مةن األمةم، وهةو صةاحب المصةطلحات التةي رويةت بهةا أصةوات الغنةاء فةي كتةاب )األغةاني( ألبةي الفةرج 
 ( 5 –ح هللا )غطاس عبد الملك، وإيزيس فت .علي مذهب القدماءهـ( 365)المتوفى سنة األصفهاني 
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ومفاهيم؛  لتصحيح أو تعديل داللة ما تم التوصل إليه من مصطلحات، اتإمكانية تقديم مقترح .2
في ضوء أصةولها النظريةة التاريخيةة عنةد العةرب قةديًما؛ وبمةا يتناسةب مةع الفكةر الموسةيقي 

 المعاصر.     

  .التاريخي والوصفي التحليلي منهج البحث:

 فيوالشائعة ، للموسيقي العربيةعينة مختارة من المصطلحات والمفاهيم النظرية  عينة البحث:

مةع األصةول  الداللةةأو  ال يتفق من حيث المسمي،و بمصر ج.م.ع. -الواقع األكاديمي المعاصر
 النظرية الصحيحة لهذا العلم عند العرب قديًما.

تحت الدراسة،  الزال هابعض المخطوطات الموسيقية منها ما تم تحقيقه، وبعض أدوات البحث:

   بعض الكتب واألبحاث العلمية. إلياإلضافة 

الموسيقي ب الشائعة النظرية مفاهيمالمصطلحات وال بعضيقتصر البحث علي   :حدود البحث

 ج.م.ع.بمصر  -المستخدمة في الواقع األكاديمي المعاصرو العربية،

 مصطلحات البحث:
فهو لفظ يطلق علي مفهوم  .هو رمز لغوي لمفهوم معين(: term –)مصطلح  جمعمصطلحات: 

مجموعة من بين عليه االصطالح )االتفاق( يتم ووصفه وصفًا دقيقًا ومناسبًا، و  معين للداللة عليه
معين؛ علي تلك الداللة المراده، والتي ترب  بين اللفظ  بعلم أو في مجالاألفراد المتخصصين 

 ، وفقا لثقافة معينة.ابينه )الدال( والمفهوم )المدلول( لعالقة
ومن خصائصه: أنه يعتمد على مجموعة من العوامل البيئية التي ساهمت في ظهوره، ليتحول مع 

  https://ar.wikipedia.org/wikiالوقت لجزء من أجزاء الحياة العامة عند األفراد. 
 

هو جملة تحتوي على مجموعة من الكلمات والعبارات التي  (:concept –)مفهوم  جمع: مفاهيم

توضح معنى شيء معين، وهو مجموعة األفكار، واآلراء المرتبطة بشيء ما، والتي تهدف إلى 
 وضع المفاهيم أصحاب االختصاص، ويعمل على ،أكثربوضوح المساعدة في جعلها مفهومة 

والمعلومات حول موضوع ما، من أجل تحليل مجموعة من األسس، الدراسات وعلى  ااعتمادً 

 المساهمة في توضيح العديد من المفاهيم المرتبطة به.

 خصائص المفهوم: 
يرتب  بمواضيع معينة ضمن مجال دراسي محدد؛ لذلك لكل موضوع ما، مجموعة من المفاهيم  .1

 .الخاصة به
خالل الخبرة، يمكن استنتاج المفهوم باالعتماد على دراسات حالية، أو سابقة، أو من  .2

 .والمعلومات التي تتوافر عند الباحث بعد دراسته للمفاهيم دراسة كافية
ال يمكن تغييره بسهولة، وظل ثابتا لفترة زمنية طويلة، وال يمكن تعديله، أو تحديثه إال في حال  .3

 .ظهور استنتاجات جديدة لم تكن معروفة في السابق

ta3leem-http://wiki.kololk.com/wiki16115  

. أكاديمّي: ي ة  اد يم  وٌب إللى األكل ن س   اسم مل
: َعاِلم   ةٍ  أَكاِديِميٌّ سل س  ؤل ي إللى م  ن تلم  ٍ دلق يٍق، ال م  ي  ل م  ن هلجٍ ع  بل مل سل تلمُّ ب الع ل وم  حل ه  م  ال م   .أَكاِديِميَّة   العلال 
س م  لمي ة : كان جامعيّ دّرِ ي ة والغزارة الع  د   ، متمي ز بالج  بحثه ؛ متي كان علمي  أو موضوعي 

 ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar   .أكاديميًّا

 مرتبطة بموضوع البحث لم تجد الباحثة دراسات سابقة 

 اإلطار النظري:
 نبذة عن مراحل التطور التاريخي للموسيقي العربية )وأهم مذاهبها(:

 أربعة عهود متتالية متصلة، والبعضبلتطور التاريخي ألصول ومباد  الموسيقي العربية مر ا

 ،التعرف علةي الفتةرة الزمنيةة لكةل عهةد ووضع هذا التقسيم لتسهيل ثالثة عهود فق ، قسمها إلي

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://wiki.kololk.com/wiki16115-ta3leem
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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أهل الصناعة العملية والنظرية في تلك الفترة، عةن سةابقيهم أو  فكر توالمباد  العامة التي مي ز
وتيسةير نقلةه لألجيةال القادمةة  هةذا التةراث لمحافظة علةيمن ثم ا ؛المذاهب األخرىالحقيهم،من 

صيتها وصحيحا غير محرفًا واالستلهام منه لتطوير موسيقانا العربية دون التخلي عن جوهر خص
 لي:كالتا وترتب هذه المذاهب

وهم علماء ظهروا في الفترة من أعقاب الجاهلية حتى نهاية الدولة األموية،  مذهب القدماء: -1
  .وتميزوا بأنهم من وضعوا األصول األولية وحسنوها بفطرتهم وطبائعهم

وتميةزوا بتعرية   (ـه9)حتى القرن  (ـه7): هم الذين بدءوا منذ القرنمذهب المتوسطين -2
أجناس النغم واإليقاع والجماعات اللحنية بمسميات اصطلحوا عليها، وهم أول من أستنب  األجناس 
اللينة واستعملوها في جماعات النغم، وقسموا األنغام إلي أصول وفروع، وحاولوا تنزيلها علي 

 البروج والعناصر والطبائع في اإلنسان.
 (3)، ومؤلفاتهم يسيرة وأكثرها جاء إما كأراجيز(ـه10ن)القر هم علماء مذهب المتأخرين: -3

و في صورة )رسائل أو كتب( قصيرة مجهولة المؤل ، وتميزوا بالتوسةع فةي فةروع األصةول أ
 واستخراج ما يتشعب منها.

أمر النغم واإليقاع  إلي اآلن، ويتميز باالستقرار في( ـه11ق)ويبدأ من  مذهب المحدثين: -4

 .(6، 5_ غطاس عبد الملك، وإيزيس فتح هللا) اصطالحاوالتسميات الموضوعة 
 هناك تقسيم آخر كالتالي:

 مذهب القدماء: منذ الجاهلية إلي أوائل القرن السابع للهجرة. -1
 المتوسطين: منذ القرن السابع للهجرة حتي قريب من القرن الثاني عشر للهجرة . -2
 المحدثين: وهو منذ ذلك الوقت و حتي زماننا هذا. -3
 ثالث مذاهب هي: ( إليـه11ق) (:ـه1ق)صن  فارمر مذاهب الفكر الموسيقى العربي من و

 " . Old Arabian Schoolالمدرسة العربية القديمة   "   -1
 " . Greek Scholiastsشراح الفلسفة اإلغريقية )شراح اإلغريق(   "  -2

 " .  Sustematistsالمدرسة المنهجية ) النظامية أو المذهبية ( "  -3
لقلة أو ثابتة؛ ففي كثير من الحاالت النظرية ت تليس هذه التقسيماتتعد  تعليق الباحثة: ط ل ثبت صحة م 

إلى نظًرا ألن علم الموسيقى كان ينتمي  رغم انقضاء عصرها، رراء علماء مدرسة قديمة؛
غطاس )الدراسات الرياضية العالية، وكانت الرسائل فى علم الموسيقى ذات صبغة رياضية بحتة 

 عن سابقه. كما تري أن للقرن العشرين وحتي اآلن مذهب خاص، (19_ عبدالملك ، ايزيس فتح هللا

 اإلطار التحليلي :
المعاصرة؛ الشائع  النظرية فيما يلي سوف تقوم الباحثة بعرض بعض المصطلحات بمفاهيمها

المقترح من الباحثة لكل  والتصحيح، في وقتنا هذا استخدامها في الواقع األكاديمي للموسيقي العربية
بة لذلك باسبألا مع توضيحمصطلح  وج  الموسةيقي  لنظريةات التاريخيةة ؛ فةي ضةوء األصةولالم 

 أمهات الكتب قديًما:ب وأأرجوزات،  بمخطوطات وإما العربية التي وردت 

 
قرابة )عائلة( مقام "السيكاه"  من فصيلةمقام "العراق"  ؛ أنفي الواقع األكاديميمن الشائع  (1

  :علي العراق( أصلها )طبع سيكاهوأنه من المقامات التي  (4)،درجة ثانية
 

                                                             

  (.75_ 2015فاطمة غريب)ُتعليميعرُتصلحُكشُ ُوُالسجعبُهيهشبُ،الرجزبحرُمنُُ،شعريةُمنظومةةُهيُوزُ رجُأالُأ(3
بمفهومنةا المعاصةر: أن تشةترج مجموعةة مةن المقامةات مةع المقةام األساسةي فةي  ]بقرابة درجةة ثانيةة[المقصود  (4

الدليل، أو جنس األصل، أو جنس األصل والفرع، مع اختالف درجة الركوز، مما يعد تصوير)إبدال( لمقام األصةل 
   (.35سهير عبد العظيم _ )علي درجة أخري
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مقةةام يشةةتق مةةن ثةةم ال يجةةوز أن   "العححراق" هححو األصححل كجححنس و مقحامأن  :التصححيح المقتححر 
 "السيكاه"."العراق" من مقام 
العةرب فقةد اسةتخدم ؛األقةدم واألسةبق كمةا هةو ثابةت تاريخيًا"العحراق" حيةث أن تفسير الباحثة: 
من جنس  عندهموع نثالث  ، وهوبع الهجريااصطالح "العراق" في القرن السا قديمً المتوسطين 
 .(86، 85)نبيل شورة _  (49_  م1971)إيزيس فتح هللا ](5)القوى المستقيم[ الثانياألصل 
( اصطالح "العراق" في أكثر من موضع هـ693عام ) المتوفى األرمويذكر صفي الدين  فقد

 أن ضةحأو كمةا، "األدوار في علم الموسةيقي"، و"الرسةالة الشةرفية فةي النسةب التأليفيةة" بكتابيه
)انظر  هنافي زم العملية عند أرباب الصناعة بين األجناس المتداولةيختص بهذا االسم  "العراق"

، وكذلك )الطبقة األولي( عنده األربعةذي  أقسامدس في كل من جعله القسم السا، والشكل التالي(
  (137: 128 -األرمويصفى الدين ) .عنده)الطبقة الثانية(أو ذي الخمسة أصنافب

 
المحفوظ  لألرموي "مخطوط الرسالة الشرفية في النسب التأليفية" بـ "العراق"مصطلح  ذكريوضح  (1)شكل

 2675موسيقي تيمور( ميكروفيلم رقم 2دار الكتب المصرية تحت رقم )نسخة ب

  
 زمانهالمشهورة في عشر  اإلثني_)المقامات(_األدوار خامس العراق"أن " أيًضا ذكر األرمويو

وتدون نسةب  ،(84) األرمويمن دوائر ة والستون التاسعالدائرة  ويصن ، (52م _ 1971)إيزيس فتح هللا
      (218 – م2002غريب أحمد )فاطمة: يتاللادوره القديم ك فيأبعاده وتردد نغماته 

 

ـ       ط               جـ       ط               داألبعا ـ      ط        ج ـ       ج  ج

 النغمات                           

 عراق    راست       دوكاه     سيكاه   جهاركاه     نوى     شورى        أوج         اصطالحا
      

 جنس الحشو ) راست (                                                                             

  198         176     160     144      132     120        108     99التردد =        

  8/9      10/11   9/10    11/12   10/11    9/10     11/12النسبة =         

 عجم                     2/3                                  3/4                                

                                                 192 

      يوضح تدوين دور العراق )قديما( (2) شكل                    
 

                                                             
 ( وهو جنس )الراست( بالمفهوم المعاصر.5

 بعد انفصال    جنس الفرع ) عراق (        جنس األصل ) عراق (          
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ـ : 686) (6)وقد أورد اإلربليهذا  ـ ( 755ه  "العراق"بمخطوطته "أرجوزة األنغام" أن ه
مل قائاًل:  هو األصل الثاني للمقامات األصول األربعة بعد الراست حيث نلظل

 عنه تفرعت بحكم العقل.... " واعلم بأن الرست أصل الكل          

ــــا                  ـــ ــــه أول ما تفرعـــــــ ـــ ــ ـــ ـــ  عنــه ثالثة فصارت أربعا  وانــــ

ــان ثــــان تــابــــــع  الرســـت والعــراق               (48_هاشم الرجب) "رابع وزوركند وأصبهــ
  

ضمن األصول األربعة بهذه الكيفية بمخطوط "الشجرة ذات األكمام  "العراق"وقد جاء ذكر 

، وبمخطةةةةوط صةةةالح الةةةةدين الصةةةةفدي (41هللا_")غطححححاس عبحححد الملحححك وإيححححزيس فحححتح الحاويةةةة ألصةةةةول األنغةةةام
 (.129_ عبد المجيد دياب وغطاس عبد الملك")هـ( "رسالة في علم الموسيقا764_696)

( أن أصول ـ ه999)سنةبمخطوطه  كذلك سار علي نهجه خجا عبد القادر الرومي وذكر
كمةا ، (12م _ 2014غريحب )فاطمحة أحمحد األصل الثاني بعةد الراسةت هو األنغام أربعة، وأن مقام "العراق" 

  يتضح من الشكل التالي:

 
 ( 2فصل األنغام األصول كما ورد )ببداية صفحة ذكر "العراق" ب يوضح (3)شكل

 "دائرة الطَرب في األُصول و الشُّعَب" للرومي من مخطوط
 

 (خالل القرن )السادس الهجري/ الثاني عشر الميالدي ذلك ناصر الكلبي العوديعلي كد وأ
أن األصول أربعة، وجاء به أن  بمخطوطه "بلوغ األوطار في بيان ترنم األوتار في علم الموسيقي"

 ، (15م _ 2014)فاطمة أحمد غريب  "العراق"األصل الثاني بعد الراست هو مقام 

 كما يتضح من الشكل التالي: 

 
 األصول  ذكر "العراق" بباب يوضح (4)شكل

 لناصر العوديمن مخطوط "بلوغ األوطار في بيان ترنم األوتار في علم الموسيقي" 

 موسيقي تيمور(12محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم )
 

                                                             
هو أبو المعالي بدر الدين محمد بن علي بن أحمد اإلربلي، ثم الموصلي ابن الخطيب الشافعي، وقد  ولد ( اإلربلي: 6

م. ويعةد أول 1354 -هةـ 755م، ذكره الفاسي في كتابه )ذيةل تةاريخ بغةداد( تةوفي اإلربلةي سةنة 1287 -هـ 686سنة 
 (.46من ذكر أن أصل المقامات هو)مقام الراست()هاشم الرجب_
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الهجري، 14 جاء في القرنالمحدثون عند  جنس"السيكاه"مصطلح استخدام  إنجدير بالذكر 
نغمة "السيكاه" في المنطقة الوسطى، بأبعاده، ولكن يؤخذ مؤسسا على  وهو بعينه "جنس العرق"

كالهما واحد مع اختالف الطبقة. ، أي أن ويظل باسمه األصلي "عراق" متى كان في المنطقة الثقيلة
 .(57 - الحسن بن احمد بن علي الكاتب)

 

جنس [وغالبا يطلق علي ؛ الواقع األكاديميفي استخدام مصطلح " جنس زايد" من الشائع  (2
 . ] السيكاه

 

 .مطلقًا في الموسيقي العربية زايد: نظريا ال يوجد جنس التصحيح المقتر 
عن  يزيدمجموع إبعاده الثالث  ما كان المعاصر؛بمفهومنا  يدازجنس البالقصد ي :تعليق الباحثة

 = الجنس التامأبعاد مجموع 
10

4
 (4-4-3) أن أبعاده اعتبارب] جنس السيكاه[غالبا علي يطلق و .تون 

 =
11

4
ا ، حتى يبدو مغايرً ة من نغمة الشوري بصفة دائما الستخدام نغمة الحسيني بداًل نظرً تون،  

 .لجنس العراق

=  أي (6-2-4) أبعادهمتي كانت  ؛جنس زايدأيضا  ]النوأثر[ أنالبعض يري 
12

4
 -)محمد صال  الدين تون 

 .(100 -)عبدالحميد مشعل جنس فوق زائد( 6-2-4)بأبعاده  ]النوأثر[أن  البعضيري بينما ، (102
  تفسير الباحثة:

؛ بعد الرابعة التامة() -الجنس يجوز أن يلين، وال يجوز أن يتعدي نسبة ذي األربعة نظريا  .1
من األسباب الموجبة لتنافر األجناس اللحنية ؛ ذي األربعة األولمن بعد للطرف األحد  التعدي :ألن
)فاطمة  كما يبين الشكل التالي الشرفية(الرسالة األدوار وكتاب مخطوطيه )ب األرمويأورده  ماوفقا ل

 :(272 -2002أحمد غريب 

 
 يوضح األسباب الموجبة لتنافر األجناس اللحنية عند األرموي (5)شكل

  مخطوط"األدوار"، "بالفصل الرابع بكل من مخطوط"الرسالة الشرفية                      

سمي الذي ..: "ابن سينا بأنهفه وعر  ا عند العرب قديمً هو وحدة بناء األلحان جنس" الأن " كما .2
 ،جنس التام" يسمع بحبس ربع الوترال"أن و، (41 –) ابن سينا باألربعة، مضمنًا ثالث أبعاد، جنًسا"

وإطالق 
3

4
 ومن الوجهة الرياضية البد أن يكون مجموع، (3/4أي يؤخذ بالحدين ) ؛طول الوتر  

 أبعاده يساوي نسب
3

4
اضية. وإال يعد خرق للقاعدة الري، زيادة أي بدون سنت 498بما يعادل ، و  

)غطاس عبد الملك  (،61، 60-وردىميخائيل هللا ).رغم أنه من الوجهة الموسيقية قد تعطي أصوات مستحبة سمعيًا

 (.132وإيزيس فتح هللا_

 يزيد عن أي جنس فإن  بالتالي 
10

4
ال يعد من  ،(سنت 498)تزيد نسب أبعاده عن تون أو  

تعدى نغمة )ح ( والتي هي الطرف األحد لذي األربعة متى بسبب وذلك  ،المؤتلفة األجناس اللحنية
 204) أي  = + ب( )ط + ط األرموي هي كما ذكر األول األربع ذيد ابعأن ؛ أل(أبنغمة ) أل د  ب 
 (96 -2002)فاطمة أحمد غريب  .سنت 588نغمة ) ط ( = ، أما سنت498 = (90+ 204+
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ـ( الجنس بالتالي إذا تكون   قد يكونكما هو الحال فيما يسمي)جنس السيكاه(  من )ط + ط+ ج
 . سنت( 498)أبعاد ذي األربع تعدي 

 ا كالتالي:ذلك رياضي  الباحثة وتفسر 
 : هيو ثالث أنواعقديما ( له جـ) البعد المجنب أن بما 
من ثم  ؛] سنت 114مجنب صغير=  سنت،147=  متوس مجنب ، سنت 180مجنب كبير= [

ـ( وهي  فهناج ثالث احتماالت لمجموع نسب أبعاد ذي األربع الذي يحتوي علي )ط + ط+ ج

 كالتالي:
  أي تعادل نغمة ) ط ( سنت. 588=  180+204+204األول: )ط + ط+ مجنب كبير( = 
 سنت. 555= 147+204+204الثاني: )ط + ط+ مجنب متوس ( = 
 سنت. 522=  114+204+204الثالث: )ط + ط+ مجنب صغير( = 

التى تعادل نغمة  ،سنت ( 498هو عدم وجود الرابعة التامة ) والسبب األول للتنافر قد تحقق ف :إذن
 ، وهى نغمات متنافرة. في جميع االحتماالت السابقة، وإنما توجد نغمات تتعداها )ح(

أما عن الجنس )فوق الزائد والذي يساوي 
12

4
لنغم قواًل واحدا، ألن تون(؛   فهو جنس متنافر ا

من األسباب الموجبة أيًضا هذا ؛ و"تتالى ثالث أبعاد طنينيه في جنس واحد"يساوي  مجموع أبعاده
أنه بدأ سنت(، وهذا باعتبار  612) )ى( والتي تساوىلى نغمة ذلك ألنه تعدى نغمة )ح ( إللتنافر، و
 (.117 – األرموي)صفى الدين (  أ بنغمة )

 

للداللة علي الجنس الذي  ؛الواقع األكاديميفي  ناقص" جنس "استخدام مصطلح من الشائع  (3

مجموع إبعاده الثالثة اقل من 
𝟏𝟎

𝟒
 .تون 

)] جنس الصبا[أن أبعاد و (4
𝟑

𝟒
  

𝟑

𝟒
  

𝟐

𝟒
 = )

𝟖

𝟒
 أي أقل من إبعاد الجنس التام.تون،   

 .بدال من "جنس ناقص" جنس لين مفرد""استخدام مصطلح  التصحيح المقتر :

)للجةنس الةذي أبعةاده  "جحنس  كوجحك"  استخدام مصةطلحو
𝟑

4
   

𝟑

4
  

𝟐

4
 بعةاداأل حيةث أن،  ( 

) :فهيقديًما  "جنس الصبا" الصحيحة لـ
𝟑

4
 

𝟑

4
 

𝟑

4
 .) 

وحتي  القدامىالعرب كما أن ، لفظ "ناقص" استخدامغير الئق  ه منري الباحثة أنت تعليق الباحثة:
 .؛ علي حد علم الباحثةمصطلح "جنس ناقص" في تصني  أجناسهم لم يستعملوا ؛منهم المحدثين

 : رئيسيان صنفان اللحنية ألجناسل جعلوا االعرب قديمً  أنحيث  تفسير الباحثة: 
يكون و ،3/4بنسبة الحدين  البعد الطنيني؛ 10/4ما كان مجموع أبعاده  ووه "الجنس القوي" -أ

 (.293 –الفارابي)القوي المستقيم(والقوي ذو المدتين، ) نوعان ولهاكبر أبعاده البعد الطنيني 
 نقسم إلى صنفان:يو "الجنس اللين" -ب

I.  يدخل في تأليفه )البعد الطنيني و ،قع علي حدي نسبة ذي األربعةي الذي :(التام)الجنس اللين
 (.65 -() صفى الدين األرموي 28زيله _ )ابن منصور بن الزايد( 

II.  ( بين حدي 3/4نسب أبعاده نسبة )ال يستوفي مجموع ي ذال ووه :)المفرد(الجنس اللين
ذي األربعة، ومن ثم فإن مجموع أبعاده ينقص عن مجموع أبعاد )األجنةاس القويةة(؛ وكةذلك 

 .]األجناس اللينة التامة[
)جنس بمفهومنا المعاصر تجاوًزا اصطالًحا كل جنس ينتمي لهذا النوع يعرف  :الباحثة تعليق 

 .)جنس لين مفرد( بدال من ناقص(
في منتص  القةرن اللحنية انه عند تدوين األجناس  قد يرجع إليبأنه : سبب ذلك الباحثةتفسر و

في أقصى يسار الثبت؛ للداللة على نقص الجنس؛ مقارنًة ببعد  " -" تم وضع عالمة  ،العشرين
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عنها نص  تون مثل: "جنس الصبا"، أو كان ناقًصا ب اعنه الرابعة التامة؛ سواء كان الجنس ينقص
  . (101،102".)محمد صال  الدين: ربع تون مثل جنس"هزام

 نوعان:الجنس اللين )المفرد( و 
أي  (بقيةةصةغير )بةـبعد  )التةام(مثيلةه  يقةل عةن: واألصغر المتتالي()الجنس المفرد  -األولالنوع 

 هقد ذكرو (7)" زيرافكند"  (ـه7)ويسمي عن المتوسطين من العرب في القرن  ،(ينقص نص  تون)
ضمن األجناس اللحنية المتداولة عند أرباب الصناعة العملية في زمانه، وترتيب أبعاده  األرموي

أي ) من الثقل إلى الحدة هي) مجنب ثم مجنب ثم بقية (
𝟑

4
  

𝟑

4
 

𝟐

4
دين  ( بمفهومنا المعاصر  ل )صفي ا

أو "صبا  ، ثم أطلق عليه المحدثون سابقًا في القرن الرابع عشر الهجري جنس "كوجك" (62-األرموي
وهو أصغر األجناس اللحنية  ،(114 – الحسن بن علي الكاتب)، وهو ضرب من جنس "الصبا" (8)كوجك"

وتدوين  .(29-)غطاس عبد الملك بمقدار بعد بقية  ؛الرابعةالدرجة بتليين  ؛ويؤخذ مجزؤء من جنس البياتي
          (84-2002)فاطمة غريب  :لتاليبالشكل ا امكأبعاده 

ـ              أبعاده                      ب     جـ            ج

 
 و    هـ        جـ            أ                                         

 243/256  11/12      10/11      نسب األبعاد              
 90        114        180قيمة النسب بالسنت              

 أو )الكوجك(زيرافكند( قديما تدوين جنس ) ( يوضح6) شكل  
 

  "بجنس صبا".: ويصطلح علي هذا الجنس في واقعنا األكاديمي تعليق الباحثة
 ،صةةبا"جةنس بةدال مةن مصةطلح " كوجححك""جحنس اسحتخدام مصحطلح تةري الباحثةة أن و

. اللحنية هذا الجنس، خاصة وأنه يعد اصغر أصناف األجناس  يتناسب أكثر مع هيئة ومدلول جميعا
 (.61-)صفي الدين األرموي

 

وهةو )التةام( بةـ )بعةد إرخةاء( مثيلةه (: ويقةل عةن المستوي)الجنس المفرد األوسط  -الثانيالنوع 
كما ذكر ون العرب المتوسطيعند قديًما   هذا النوع عرفيوتقريبًا،  )ربع تون(أي نص  بعد البقية 
يوضح و (138 –األرموي )( )راهوي.جـ.جـ( ويختص باسم )جـ تالي ثالث أبعاد مجنباتأنه تاألرموي، ب
 (273 -2002غريب أحمد فاطمة ) (7ذلك شكل )

 
 يوضح أبعاد وأنواع وأسماء )الجنس المفرد( كما ذكر األرموي بمخطوط"الرسالة الشرفية" (7)شكل

 
األصل فيه ، أو)صبا رهاوي(، وبجنس )صبا( اصطالًحا عند المحدثينهذا الجنس ويعرف 

، ويوضح ذلك (29-)غطاس عبد الملك . بتليين الرابعة بمقدار بعد إرخاءأنه مجزوء من جنس "البياتي" 
 ( 83 -2002)فاطمة غريب الشكل التالي: 

 ط          أبعاده  

                                                             
 فظ فارسى ، ومعناه ) زير أسفل ( أو ) قديم ( .( هو ل7
(،) صةالح الةدين 53ولفظ "كوجك" كلمة عن الفارسةية بمعنةى "صةغير".)غطاس عبةد الملةك وإيةزيس فةتح  _ ( 8

 (.147، 137  -الصفدي
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ـ       ب            ـ         ج ـ        ج  ج
    

ـ         ز      ح                      ـ         ه  أ          ج
     243/256 128/135  12/  11     11/  10    نسب األبعاد 

  90      114     114      180قيمة النسب بالسنت 
 يوضح  جنس ) راهوى ( قديما( 8)شكل 

 

هيئته )الكوجك(، وجنس )صبا الرهوي(، رغم اختالف  خل  بين جنسفهناج من ثم  :الباحثة تعليق
في المسموع عنه، مما أدي إلي استخدام مصطلح )جنس صبا( للداللة علي )أبعاد جنس الكوجك( 

 )=  جنس )الرهوي(االستعاضة به عن أبعاد تم نظرا لقربهما، و
𝟑

4
    

𝟑

4
    

𝟑

4
ال يوجد و(،  

 .األكاديمي ناواقعجنس بمثل هذه األبعاد ضمن األجناس المعروفة في 
 

 

في الموسيقي  أو"بعد وافر" "بعد زايد" استخدام مصطلحالواقع األكاديمي في  من الشائع (5

 علي علي البعد الذي يحتوي للداللة ؛العربية
𝟔

𝟒
( تقريبًا )تون ونص أي يساوي  البعد الطنيني 

 بالمفهوم المعاصر.

 )يحتوي الذي البعد م مصطلح "بعد غريب" للداللة علييستخدبينما  (6
𝟓

𝟒
 البعد الطنيني(.  

 

 ((9)بعد إرخاءالطنيني الزايد ) بعدالهو في الموسيقي العربية  زايد"البعد ال": أن التصحيح المقتر 

يساوي أي 
𝟓

𝟒
 تقريب ا. تون 

 =  إذا احتوي علي )تون ونص البعد )الزايد أو الوافر( في الموسيقي العربية ن إتفسير الباحثة: 
6

4
 

 , كالبعد(في الموسيقي النظرية )الغربية مصطلح "بعد ثانية كبيرة زايدة"تون(؛ من ثم فهو يعادل 
حيث أن نغمة الكردي( بالمسمي الشرقي.   –ري#(، أي البعد بين نغمتي )الراست -دوبين نغمتي )
 نغمة عليفي الموسيقي العربية (، واألصل أن يطلق أسم )نغمة الكرد( bتعادل نغمة )مي )ري#(
 .(b)مي

طول الوتر  4/5البعد الزايد نص  نسبته كما أن بعد ثالثة وليس بعد ثانية(، ) يعدبالتالي 

  .(66 -ميخائيل هللا وردي) وهو بعد "ثالثة"
 

  لباحثة:توصلت إليه اتفسير آخر  
لباحثة،  عند العرب قديًما مصطلح )بعد غريب(لم ي ستلخدم  التاريخية من الناحية (1 علي حد علم ا

إنما البعد الذي يحتوي علي و
5

4
( ( عند األرمويـه7في القرن )سمي البعد الطنيني؛   بعد ب )نظرياً

، التامةة ألجنةاس اللينةةلعنةد تةدوين ( ـهة 9في القرن ) ه الالذقىاستعملوقد هـ"،  "هـ" أو بعد "أ
  . (109، 63 -)األرموي  3/4بالحدين 

تسةمى عنةد الفةارابي التي و " كما يسميها األرموي،األبعاد الصغار،أو اللحنيةبالرجوع إلي " (2
 .(270 –)الفارابي من طول الوتر  ]4/5[إن أعظمها ما كانت نسبته وجدت ، المتفقات الصغرى""

                                                             
لدديُخدد ا ُدديُتدد ُ اتددهُدديُتدد لي ُالجنددا ُ،ُُوتقريبداالربددعُتددو "ُبعد ُُ"سداو ُبمههومندداُالمعا ددرُي"بعد ُرراددا "ُُ(9ُ

والُت خثاًُب ُ ُ.ستخ مُديُالتقسييُال االيُلألبعادُ)نظريًا(يالمستعملةُديُاللحا ُعن ُالعربُق يمًاُُ,
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، أو مةا ]4/5[نسبة ما بين حديه و "أعظم المتفقات الصغرى"البعد الذي يعد أن كما وجدت  (3
ألنه ال يدخل في تألي  األجناس )القوية، وال  ؛ال يعد من اإلبعاد الصغرى المتجانسةيقوم مقامه، 

 .(270_ الفارابي ) اللينة(، التي تستعمل كثيًرا في األلحان قديًما
 .     (23)ابن زيله: ذكر: أن اكبر األبعاد الصغار نسبة هو البعد " الزايد ربعًا" أن ابن زيله  و (4
 حيةث أن...(...10أول بعد يدخل األجناس القوية هو الزائد سبعًا") "أن: ب ابن سيناكد ذلك وأ (5
 .(52_ابن سينا )  يجعل الجنس غير قوي" (11)إدخال الزائد سدًسا"

عند الفارابي؛ وهو ما كةان أعظةم  -(التام)–اللين األشد""الجنس وفقًا لمفهوم وأنه  ووجدت (6
 .   (103-صالح رضا )( من طول الوتر6/7أبعاده الثالثة بعد ثانية زائدة بنسبة )

التام ينقسم إلي ثالث أبعاد، وأن أعظمهم أكبر نسبة من مجموع البعدين  الجنس اللين: وبما أن 
 .األصغرين

البعدين األصةغرين، همةا بعةد  منها ثالث أبعاد مختلفة،يجب أن يحتوي هذا الجنس علي  :إذن   
 ."مجنب وبقية"
أن  أعظمهةم_الةذي هةو إلي البعد الثالث وهو بعد إرخاء _  _بإضافة الفرق بينهماحتي يمكن  
مجموع ليكون ، البعد الطنيني 10/4يحتوي علي وبالتالي، 3/4ة بالحدي عي باألربذنسبة الكتمل ت

 . سنت( 498نسب أبعاده = )
 

 التالي:تفترض الباحثة ر ذلك رياضيا يتفسلو

) سنت 90بقية = بعد)أبعاد الجنس اللين التام من  تكونت أن
2

4
=  متوس  مجنببعد ، تون ( 

)  سنت471
3

4
) سنت204بعد طنيني)يساوي  أي الفرق بينهما (12) بعد طنيني زايد ،تون ( 

4

4
+ فرق (

) سنت  57 المجنبالبقية من 
1

4
) سنت 261=تون ( 

5

4
)بعد = ) بعد طنيني+ بعد إرخاء(؛ أي تون (

  بما ال يتعدي نسبة طنيني زايد ربع(
6

7
 .طول الوتر  

 مجموعوهي  (سنت 498 = سنت261+  سنت147 + سنت90) = هذه األبعاد مجموعحيث أن  

   سنت( 498التام ) أبعاد ذي األربع نسب 
10

4
 الطنيني )تون(. 

)   = زايدالطنيني البعد إذن فال
10

4
 - ] 

2

4
  +

3

4
 [= ) (

4

4
 + ] 

3

4
 

2

4
 -   [ )  = ( 

𝟓

𝟒
هو أكبر هذا و، (

 .األبعاد الصغار التي تدخل في تأليف األجناس اللحنية

 
 الزايدالبعد الطنيني في الموسيقي العربية يجب أن يكون  الزايد(البعد من ثم فإن ) تعليق الباحثة:
  .سنت 261يتعديال  حتي ؛أن يكون )تون ونص ( يجوزال )ببعد إرخاء( و

 ، من ثم يبقي من ذي األربعسنت( 294) = (90+ 204يني زايد بقية( = )إذا كان )بعد طن ألنه 
 سنت 90بقيةالعد ب ك ) كون مجموع بعدين صغار مختلفينين أل رقييال  هذاو، سنت( 200)=  (عدب )
ل بالشروط السابقة سنت(24 = )الفرق بينهما + سنت(114صغيرالمجنب البعد +  ويتعدي  مما ي خ 

 سنت(. 498بعد ذي األربعة )

                                                             
7( نسبة الزائد سبعًا  =  10

7
   +1

7
  =8

7
. 

6( نسبة الزائد سدسًا=  11

6
  +1

6
  =7

6
 لطول الوتر المهتز. ويمكن استخدام معكوس نسبهما، للداللة علي النسبة 

( أي )بعد طنيني زايد(  يزيد عن البعد الطنيني الكامل )التون( بالفرق بين البعد المجنب مطروح منه البعد البقية= 12
 ربع تون أجمعها علي الطنيني)التون( فيصير )تون وربع(   
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يحتةوي علةي  الزايد في الموسيقي العربيحة  البعدمصطلح أن  :النتيجة
5

4
كمةا أن  البعةد الطنينةي، 

 استخدام مصطلح )بعد غريب( في الواقع األكاديمي للداللة علي هذا البعد غير الئق، ويعد تجاوًزا. 
 

من الشائع في الواقع األكاديمي أن إبعاد جنس الحجاز هي ) (7
𝟐

𝟒
  

𝟔

𝟒
  

𝟐

𝟒
.) 

هـ( في كتابه  848أوردها الالذقى ت )عام  التيإبعاد ب جنس الحجازيؤخذ أن  التصحيح المقتر :

) هي:والفتحية 
𝟐

4
     

𝟓

4
    

𝟑

4
  .(180، 24 –) األرموي (  

 ) جنس حجاز جديد( أو ) جنس حجاز ملون(.بأبعاده الشائعة  الحجازأو أن يسمي جنس  

 ) بأبعاده الشائعة  الحجازجنس  نأل: تفسير الباحثة
𝟐

𝟒
    

𝟔

𝟒
  

𝟐

𝟒
بمصر  في الواقع األكاديمي  (

 وذلك لألسباب التالية: ؛يعد إجراء شديد التنافر نظريًا
 

لتنافر  وهو ،يحتوي علي "بعدي بقية"بهده األبعاد  أنه (أوال   السبب الرابع من األسباب الموجبة ل
 (:273_ 2002)فاطمة غريب الشكل التالي  هيوضحو ،(120-)صفي الدين األرموي األرموي كما ذكر

 
 عند األرمويلألسباب الموجبة للتنافر رابع يوضح السبب ال (9)شكل

 بكتابيه"الرسالة الشرفية""كتاب األدوار"
  

حيث ال يجوز أن يرتب بعد البقية مكررا فةي أصةل جةنس واحةد باألربعةة نغةم، ال علةي 
بن  (120 –ألرمويا)االتصال وال علي االنفصال بينهما، وإال صارت جميع نغمه متنافرة في المسموع )ا

 (29-)غطاس عبد الملك تألي  األجناس اللحنية.للقاعدة الثابتة وفقا ل( 25 -()ابن سينا29-زيله 
 

 يتعدي نسبةبعد طنيني زايد ) الصغار المتفقة هما نوعين فق  من األبعاديحتوي علي أنه بذلك  (اثاني  
لتام()–األشد" مفهوم "الجنس اللينثم يخرج عن من و، لتمام ذي األربعة (ي بقيةعدلب +  (6/7)  -ا

رضا كما ذكر بمخطوط الموسيقي الكبير؛ أبعادثالثة الذي يجب أن يحتوي علي وعند الفارابي  لح   -)صا

103) .   
 

، أو طول الوتر ]4/5[ته نسبالبعد الذي  " وهو"أعظم المتفقات الصغرىيحتوي عليأنه بذلك  (اثالث  
ال يدخل في تألي  األجناس المتجانسة؛ ألنه اللحنية ال يعد من اإلبعاد الصغرى وهو ما يقوم مقامه، 

 بعد الثالثة في الجنس المتناع، (270)الفارابي _  التي تستعمل كثيًرا في األلحان قديًما )القوية، وال اللينة(،

هةذا  البعد الزايةد بمةتنذلك عند تناول ت الباحث حأن أوض كما سبق (،57)غطاس عبد الملك، وايزيس فحتح هللا 

 البحث.
 فضاًل عن أن األرموي ذكر ضمن أنواع األجناس المذكورة بكتابه "الرسالة الشرفية"، 

، وتتطابق أبعاده نظريًا مع )األبعاد الشائعة لجنس الحجاز بالمفهوم )الجنس الملون(نوع يسمي 
هذا النوع، ولم يرتاحوا لسماعه، بل واعتبروه  والم يستعملأن العرب قديًما  ذكرإال أنه  --المعاصر(
ة( )120-صفي الدين األرموي ( )25-ابن سينا( )29-)ابن زيله   إجراء شديد التنافر نظريًاوأنه  فاسدًا؛ خشب لك  م ل -غطاس عبد ا

 السابق ذكرها. لألسباب (29
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المعاصةر يعةد جنًسةا بأبعةاده الشةائعة بةالواقع األكةاديمي جحنس الحجحاز : من ثم فإن تعليق الباحثة
 .، رغم أنه يبدو في المسموع غير ذلكفاسدًا؛ وشديد التنافر نظريًا

هو الذي يرتب  و الجنس اللين الغير منتظمبأبعاد  اصطالًحا :(جنس الحجاز)أن يؤخذ  : والصحيح
ذكةر مةا علةي  "األصةغرين" وسًطا؛ بين بعدي )البقية والمجنب( " أعظم األبعاد" فيه البعد الزايد
)جحنس  ترتب أبعاد ذلك أن وتفسير و الطبوع " في علم الموسيقيالجموع  " هالفاسي بمخطوط

 )بقيحة(بعد صةغير [ األثقلصعودا من الطرف  :الحجاز القديم(
𝟐

4
زايحدلحنةي بعةد  

𝟓

4
بعةد    

  (مجنب)متوس  
𝟑

4
 :(49 -2015)فاطمة غريبالمعاصر كالتالي هتدوينو أحد اطرفً  ] 

 
 الجنس اللين الغير منتظم )جنس الحجاز( يوضح التدوين المعاصر لمفهوم ( 10شكل )

  
-)الحجازعن جنسي  للتعبيراستخدم في زمن األرموي  )الحجازي(لفظ أن  وجدير بالذكر  

سةتخدم بةدالً منهمةا فةي االةذي  ؛مشتقان من جنس )العراق(وعند المتوسطين وهما  ؛والحجازكار(

وال عند كثير من المتأخرين منهم إلى زمننا هذا؛ الفرق ، ، حيث لم يتبين عندهم الصناعة العملية
 ين، واعتبارهما هيئة لحنية واحدة.بين هذين الجنس

، ـ ه849أول من ذكر أن هذين صنفين هو:)محمد بن عبد الحميد الالذقي( المتوفي عامأن و  
 بكتابيه "الفتحية" و"زين األلحان".

وأن ، )جنس الحجاز القديم( عكس ترتيب )جنس الحجازكار( أبعاد الصحيح أن ترتيبو  
)الدوكاه أو الحسيني(، أما نغم الحجازكار فيؤخذ علةي  علي أساس نغمة نغم الحجاز يؤخذ عادةً 

 أساس نغمة )الراست أو اليكاه(.
 يستخدم بأبعاده القديمة في تركيا ويسمي اصطالًحا )جنس حجاز غريب(.جنس الحجاز أن و 

 
ا من الشائع في الواقع األكاديمي  (8 تعحادل وأنهحا ، الوسطي أن نغمة الحجاز هي )فا #(اصطالح 

 ، مع اختالف المسمي.في الدرجة (bنغمة الصبا وهي ) صول 
)نغمححة ؛ وهةةو ويؤخةذا بةةنفس المسةمي (،b)صححول تعةادل نغمةةة  فححا #()نغمةة التصححيح المقتححر :

وص  هذه النغمات الثالث (. )صول ونغمة الصبا هي  ،≠(فا)، أما نغمة الحجاز فهي العزال(
 م.1888الوارد بمخطوط الرسالة الشهابية 

وص  هذه النغمات الثالث الوارد بمخطوط الرسالة  التصحيح السابق يعتمد عليتفسير الباحثة: 
 م.1888الشهابية 

، وهذا ال يتفق مةع أصةلها كمةا )فا #( الوسطي :هيبمفهومنا المعاصر نغمة الحجاز  حيث أن 
فه المحدثون،  تعةادل فةى وقتنةا هةذا  تقع علةى بعةد مجنةب أسةفل نغمةة النةوا، مةن ثةم فهةيبأنها عر 

 . (80 -م1996ايزيس فتح هللا )≠(فا) وهي اصطالحا نغمة )نم عربة حجاز(
يتفق مع تعري  هذا ال و (b)صول هو: في وقتنا هذا )الصبا( نغمةومن الشائع أيضا أن مدلول    

تعادل بمفهومنا المعاصر  أنها بأنها تقع على بعد مجنب صاعد من نغمة الجهاركاه أيها، المحدثين ل

 . (66 -م1996ايزيس فتح هللا ) الوسطى (  )صول نغمة اصطالحا

، بل اعتبار أن نغمتي )الحجاز، الصبا( متعادلتان في الدرجة ومختلفتان في االسممن ثم ال يجوز  

 )التردد(، والمسمي. ومختلفتان في الدرجةأنهما 
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نغمة التي تقع على بعد بقية من نغمة الجهاركاه صعودا، وعلى بعد بقية من نغمة الأن والصحيح  

 )فا #( الوسطي=  (b)صول هما النوى هبوطا هي )العزال( وأنها مسمي واحد لنغمتين متعادلتين 

 . (81 -م1996)ايزيس فتح هللا 
 

الطائر"  أصول" أو"سماعي طاير"  إيقاعالواقع األكاديمي؛ استخدام مصطلح في من الشائع  (9

 .3/8بميزان  أصول سماعي( أوبند إيقاع "السرمرادفا لمصطلح )
 

أصحول "إيقحاع يختلة  عةن  "طحاير أصحول" أو "سماعي طايرأن إيقاع "التصحيح المقتر : 

 في الميزان. "سماعي
صحول أو أ (طةائر) طحايرسحماعي "المسةمى بمفهومنةا المعاصةر يقةاع اإلحيث أن  تفسير الباحثة:

الثنائية  األوزانيعد من ؛ (70-غطاس عبد الملك )أو)أصول النقرة(   (،94-غطاس عبد الملك وايزيس فتح هللا )طاير" 

 كالتالي:ضربه وتدوينه  (102 –الحسن بن علي الكاتب )البسيطة 

      
 2/8طاير)طائر( إيقاع أصول ( يوضح 11)شكل 

 

 ، وسحمي)خفيحف الهحز ( باسحم عند العةرب قةديًما، )المشهورة( اإليقاعات المتداولةمن  هوو 

يؤخذ دور أصةله و ،(94 -غطاس عبد الملك وايزيس فحتح هللا ) 2/8)الهزج المحثوث( وميزانه  بـ أيضاعندهم 

  أحمد غريب )فاطمةكالتاليالقديم والتدوين المعاصر لدور أصله  (451 -الفارابي)"األولبزمن الموصل"الخفي  

1999- 139): 

 
 2/8( يوضح دور األصل في إيقاع)خفيف الهز (12شكل )                               

 

وهةو مةن األوزان الثالثيةة  ، 3/8فميزانةه ؛ " سحربندأو  ،)طحاير( أصول سماعيبينما إيقاع "

يؤخذ دور أصله  باسم )خفي  ثقيل الهزج (، و فهو اإليقاع المشهور عند العرب قديًما ؛(المركبة)

بمفهومنا  3/8( = أي بزمن النوار المنقوطة )(  451-)الفارابي"خفيف الثقيل الثاني"بزمن الموصل

والتدوين المعاصر  ،(92-غطاس عبد الملك وايزيس فتح هللا ) )الهزج المدولب (بـ أيضا  المعاصر، وسمي قديًما

 :(139 -1999)فاطمة أحمد غريب  لدور أصله القديم كالتالي

 
 3/8( دور األصل في إيقاع )خفيف ثقيل الهز (13شكل )                     

 

تدوين نقراته وتفسير  وإال أن ضربه الحديث يؤخذ بزيادة نقرة خفيفة في نهاية دور األصل 

  (62 –( ) سهير عبد العظيم 19 –1997) ايزيس فتح هللا كالتالي: 

 
 3/8)سربند( إيقاع أصول سماعي طائريوضح ( 14شكل )
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 اإليقححاع ذوفححي الواقححع األكححاديمي؛ للداللححة علححي اسححتخدام مصححطلح )أعححر ( مححن الشححائع  (10
 متساوية. (دوارأ) ال ينقسم داخليا إلى أجزاءمن ثم وحدات الموسيقية فردية، وال

 
 أو) إيقاع من األوزان المركبة(. إيقاع )مركب(،استخدام مصطلح  التصحيح المقتر :

 .إيقاع )أعر ( مصطلح بداًل من 
 تعليق الباحثة:

خدم قل  تل س  ، وبخاصة أنه لم ي اموسيقي)أعر ( تري الباحثة أنه من غير الالئق استخدام مصطلح 
 .علي حد علم الباحثة؛ عند العرب قديًما في هذا الموضع

 

من حيث الوزن إلى )إيقاعات ا قديمً عند العرب اإليقاعات ضروب  انقسمتحيث   الباحثة:تفسير 
   (:بسيطة(، )إيقاعات مركبة

 
لبا تكون زوجية وهي التي بسيطة:اليقاعات اإل. 1 ، ولم تنقسم إلى أجزاء متساوية، ووحداتها غا

 .يشاركها دور من غير جنسها
 
أي  وهي التي ال تنقسم إلى ادوار متساوية وتكون وحداتها فردية في الغالب :مركبةاإليقاعات ال. 2

 .( 59 –)سهير عبد العظيم  (95 -)الحسن بن علي الكاتبتتركب من دور في جنس معين، ومعه دور من جنس رخر
وهو لفظ  "اقصاق"؛تحري  عن مصطلح ك هناأعر " كلمة " : قد يرجع استخدام الباحثة تفسير

 تركي بمعنى )أعرج( وكثيرا ما يقترن بأسماء اإليقاعات المركبة ذات األوزان الفردية مثال ذلك:

إيقاع اقصاق تركي )ثريا(، وميزانه  -
𝟓

𝟖
 (.131 -)نبيل عبد الهادي شورة  

اقصاق تركي وميزانه  -
𝟗

𝟖
 

اقصاق إفرنجي  -
𝟗

𝟖
 .(133-)نبيل شورة  

 

 أسةفرت حيةث النتائج ضوء فروض البحث، وقد تم التحقق مةن صةحتها؛جاءت   نتائج البحث:

 :عننتائج ال

مصةةةةةطلحات ومفةةةةةاهيم الموسةةةةةيقي العربيةةةةةة الشةةةةةائعة فةةةةةي الواقةةةةةع  مةةةةةن بعةةةةةضوجةةةةةود  :أوال  
الدقيقةةة التةةي وضةةع تتفةةق مةةن حيةةث المسةةمي أو المفهةةوم مةةع األصةةول النظريةةة األكةةاديمي، ال 
حيةةث توصةةلت الباحثةةة للكثيةةر مةةن المصةةطلحات  هةةذا العلةةم عنةةد العةةرب قةةديًما. علةةي أساسةةها

الغيةةر دقيقةةة رياضةةةيا، وأخةةري ال تتفةةةق مةةن حيةةث التعبيةةةر اللفظةةي مةةةع داللتهةةا أو مضةةةمونها، 
ذكةةر بعضةةها  االقتصةةار علةةي  ال يتسةةع المجةةال لةةذكرها جميعًةةا بالبحةةث الةةراهن، مةةن ثةةم تةةمممةا 
 فق .
وتفسةةير أسةةةباب عةةدم صةةحته المصةةةطلحات، المفةةاهيم التةةةي ورد  بتحليةةلقامةةت الباحثةةةة : اثاني حح
 .بالبحث الراهن ذكرها
اقتراح التصحيح أو التعديل األنسب إما من حيث المسمي أو من حيث الداللة، أيهما أقرب  ثالث ا:

لألصل المنبثق منه المصطلح أو المفهوم؛ في ضوء األصول النظرية التاريخية عند العرب قديًما؛ 
 وبما يتناسب مع الفكر الموسيقي المعاصر.     

 ( يوضح ذلك باختصار:1والجدول التالي )رقم 
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 ال تتفق نظري ا مع أصولها التاريخية  ( يوضح التصحيح المقتر  لما تم التوصل إليه من مصطلحات1جدول)

 الشائع المصطلح أو المفهوم العلمي 
 )خطأ( األكاديميفي الواقع 

 التصحيح المقتر  في ضوء أصله التاريخي

)عائلةة( مقةةام  مةن فصةةيلةمقةام "العةةراق"  .1
 .مشتق منه، أي قرابة درجة ثانية"السيكاه" 
مع التسلسل المنطقي ذلك ق اتفا عدمالسبب: )
التطةةور التةاريخي ألصةةول ومبةةاد  لمراحةل 

 الموسيقي العربية(.
 

 

 
 ."جنس زايد"جنس السيكاه  .2

مع المسلمات الرياضية التي السبب: )ال يتفق 
 يتميز بها الجنس اللحن المؤتل (.

 
 
 

)لفظ غيةةةةةةةر "ناقص""جنس"الصةةةةةةباجنس .3
 الئق(

"هي)أبعاد جنس "الصبا .4
𝟑

4
  

𝟑

4
  

𝟐

4
.) 

 السبب: ) لفظ مغلوط( 
 
 

 يحتةوي علةي (الةوافر)أو  بعد الزايد،ال .5
6

4
 

ال يتفق مةع المسةلمات الرياضةية وهذا ) تون.
 لألبعاد الصغار اللحنية المتجانسة(.

يحتوي علي  البعد الغريب .6
5

4
  تون. 

 )لفظ غير الئق(ألنه السبب: 
 
 
 

 

هي)إبعاد جنس الحجاز .7
𝟐

4
  

𝟔

4
  

𝟐

4
.) 

السبب: )ال يتفق مع المسلمات الرياضية التي 
 يتميز بها الجنس اللحني  اللين التام(.

 

 

 

 
 

 

تعةادل نغمةةة وفةا #(، نغمةة الحجةاز هةي ) .8
 (، مع اختالف المسمي.b) صول  أيالصبا 

المثبةةت  وصةةفهم ال يتفةةق مةةع وهةةذاالسةبب: )

سابق تاريخيًا علي "السيكاه"؛ "العراق"  .1
بعد  األصل الثانيعند المتوسطين هو ف

 التي مقامات األصول األربعة"الراست" لل
ـ(755 -هـ686اإلربلي ) هاذكر التي و، ه
( المشهورة)تفرع منها األدوار اإلثني عشرت

)ت  التي ذكرها األرموي اقديمً عند العرب 

من ثم فمن غير المنطقي أن ه(؛ 693عام 
 يشتق األقدم من األحدث.

الجنس يجوز أن يلين، وال يجوز أن يتعدي  .2

 النسبة بالحدين
3

4
 طول الوتر 

10

4
 بعد طنيني 

من األسباب الموجبة لتنافر  التعدي ألن
  .األجناس اللحنية

"لين  جنس كوجك""قول جنس األنسب .3
 مفرد".

، بينما أبعاد اقديمً  "كوجك"أبعاد جنس ألنها .4

) قديما فهي الصبا جنس
𝟑

4
 

𝟑

4
 

𝟑

4
سمي يو ( 

وال  ،أيضةةا "الرهةةوي أو الرهةةاوي" بةةـ قةديما
  جنس بهذه األبعاد.في وقتنا هذا يستخدم 

بعد الزايد، أو الوافر في الموسيقي العربية   .5

  نسبةال يجوز أن يتعدي 
6

7
، ومن طول الوتر  

ثم يجب أن يحتوي علي 
5

4
 .تون فق  

عند العرب قديما(، إنما سمي  هيستعمل لم) .6
، ه(7نظرياً ببعد "هـ" أو بعد "أهـ" في القرن )

في الموسيقي العربية  البعد الزايد ذاتهوهو 
عند تدوين ه(  9في القرن ) هلااستعمأول و

 .األجناس اللينة
إجراء شديد التنافر نظريًا ألنه ال يجوز  .7

اجتماع بعدين )بقية( في أصل جنس واحد؛ ال 
يمكن أن يسمي  علي اتصال وال علي انفصال.

 )حجاز ملون(، )الحجاز الجديد(.

 :هي قديما إبعاد الحجازألن 
𝟐

4
  

𝟓

4
  

𝟑

4
  

(، وبنفس bفا#( تعادل نغمة )صول نغمة) .8
نغمة الحجاز  ، أما؛وهو )نغمة العزال(المسمي

ا وفقً  (،)صول نغمة الصبا هيو،(≠فاهي )ف
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 م(.1888الرسالة الشهابية 

 
السماعي أو سماعي طاير أصول  إيقاع " .9

 أوبند "السةر إيقةاعا لمصةطلح الطائر" مرادفًة
 .3/8ميزان بو  "سماعي أصول
االختالط للقرب الشديد اللبس و: ) الخطأ سبب

 اختالف الميزان، والنوع(.مع في المسمي،
 للداللة علةي  مصطلح )أعرج(استخدام  .10
الةةذي وحداتةه الموسةةيقية فرديةةة، وال  إليقةاعا

  نقسم داخليا إلى أجزاء متساوية.ي
 السبب: )لفظ غير الئق( 

لوص  هذه النغمات بمخطوط الرسالة 

 م.1888الشهابية 
 يقاع "سماعي طائر أو أصول طاير"إ .9

 .قديما )الهزج المحثوث( سميي 2/8ميزانه 
 "سربندأو أصول سماعي "ما إيقاع بين

ويسمي عند العرب قديًما )خفي   3/8فميزانه 
 .ثقيل الهزج ( أو ) الهزج المدولب (

 إيقاع )مركب(، لفظ استخداماألنسب .10
القدماء لم يستخدموا ق  مصطلح أن حيث 

وإنما قسموا  اإليقاع،تصني  )أعرج( في 
 بسيطة( )إيقاعاتـل الوزناإليقاعات من حيث 

    )إيقاعات مركبة(.و

 توصيات البحث:
 مصطلحاتمن  أكاديميًا ما يقدم للطالب المتخصصجميع ضرورة العمل علي إعادة النظر في  .1

اهيمهةةا مفو ؛مسةةمياتهاو يتفةةقها بمةةا تةةوخي الدقةةة فةةي اسةةتخدامو، الموسةةيقى العربيةةة ومفةةاهيم
تناسب مع الفكر الموسةيقي بما ي، ومن األصول النظرية للموسيقي العربيةالمنبثقة  ،ةالصحيح

 المعاصر.   
اسةتنهاض همةم البةاحثين األكةاديميين والمبةدعين المتخصصةين؛ علةي إجةراء أبحةاث أكاديميةةة  .2

من مصطلحات ومفاهيم الموسيقي العربية في أبحاثهم، وفقا ألصولها  إلثبات الصحيحمشابهه، 
واعةد الموسةيقي العربيةة، النظرية التاريخية، حتةي يمكةن االسةتعانة بهةا فةي تةدريس أصةول وق

وتاريخها، وترسيخها في أذهان أبنائنا الطالب، دون التخلي عن خصائصها األصيلة، حتي ال 

 تندثر وتضيع هذه األصول باإلهمال وعدم التداول؛ مما يؤدي إلي طمس هويتنا الموسيقية.
رية، يضم في معجم يختص بالموسيقى العربية النظ، تصحيحهما تم وتوثيق العمل علي جمع  .3

كافة المفاهيم والمصطلحات، المعاصرة الشائعة بالواقع األكاديمي، وربطها بأصولها التاريخية، 
تقوم هيئة علمية متخصصة باإلشراف علي تجميعها وتدوينها ومراجعتها وفقا لألصول النظرية 

 الدقيقة.
 

 :قائمة المراجع

 
يوس ، توزيةع دار القلةم، القةاهرة  ، تحقيق زكرياالكافي في الموسيقيابن منصور بن زيله:  -1

 م.1964
، جزء الرياضيات، تحقيةق جوامع علم الموسيقى من كتاب الشفاهأبو الحسن على ابن سينا :  -2

 م.1956زكريا يوس ، مراجعة محمود أحمد الحفنى، وأحمد فؤاد األهوانى،القاهرة، 
خشةبة، مراجعةةة  ، تحقيقةه وشةرحه غطةاس عبةد الملةكالموسةيقى الكبيةرأبةو نصةر الفةارابي:  -3

 م . 1956أحمد فؤاد األهوانى، المطبعة األميرية، القاهرة  –وتصدير محمود الحفنى 
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جعة ، تحقيق غطاس عبد الملك خشبة، مراكمال أدب الغناءالحسن بن احمد بن علي الكاتب:  -5

 م.1975محمود الحفنى،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
 م. 1984, دار الكتب القومية, القاهرة)أجندة الموسيقى العربية (سهير عبد العظيم محمد: -6
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، تحقيةق غطةاس عبةد الملةك كتاب األدوار فةي الموسةيقىصفى الدين عبد المؤمن األرموي :  -7
 م .1986، القاهرة  خشبه، الهيئة العامة المصرية للكتاب

دراسة وتحقيق عبد المجيد دياب وغطاس عبد  رسالة في علم الموسيقا،صالح الدين الصفدي:  -8
 م. 1991الملك خشبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

 أوتاريخ. بدون دار نشر )مذكرة(،2، طالتفسير العلمي لقواعد الموسيقيعبد الحميد مشعل: -9
الشةجرة ذات األكمةام الحاويةة ألصةول غطاس عبد الملك خشبه وإيزيس فتح   جبةراوى:  -10

 م. 1983، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، األنغام
، الشركة المصرية للطباعة الموجز في شرح مصطلحات األغانيغطاس عبد الملك خشبه:  -11

 م.1979والنشر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
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