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طرائق التحفيظ الشفاهي
م.م .ميسم هرمز
جامعة بغداد-كلية الفنون الجميلة

مبررات البحث
تنتقل األغاني الشعبية والمادة الغنائية الدينية أو الدنيوية من عصر إلى آخر من قبلل اببلا
الى األبنا بطريقة التحفلي الشلف ي توتعتبلر للط الطريقلة لي األفلاا لحفل الملادة الت ار يلة

فللي صللدور أبنللا الملتمل الواحللد توممللا ي خللل ع للى لللط الطريقللة مللن فل بيار للو مقللدرت ا
الضللعيفة فللي تحقيللظ الحف ل الف ل يل ل مللادة الم لراد تحفي للال ولل ل لضللع

حف ت

المادة (أغنيةل ترتي ة……) أو ضع

المع للل أص ل ف فللي

المت قي من ناحيلة تمييلا المفلارار ال حنيلة

التي تصل ملن قبلل المع لل ل و للل اافلتطراد والتفلنن المتغيلر ع لى ت ل الملادة ملن ملدرا
الى آخر ومن مت قي الى مت قي اني (حفب قدرة ومو بة ل شخص) مما يل د فلي بعل

األحيان الى اخت

المفارار ال حنية األص ية والتغيير الضلمني وفلي بعل

ي ل مادة الغنائية لوخصوصاف ان انر ت

األحيلان تغيل افر

المادة من التراث الغير مدون أو مفلل (غيلر

محللتف ب ل ) ممللا ي ل د بالتللالي الللى ضللياي ال حللن األفافللي أو تحللويرط بقصللد أو مللن دون
قصدل ومن نلا ارتل ا الباحلث مبلررار بح ل بعلد ت مفل لضلياي وتغييلر علدد غيلر ق يلل ملن
األغاني والتراتيل الت ار ية القديمة عن مفارات ا ال حنيلة األصل ية عبلر تلاريت انتقال لا ملن ليلل

الى ليل بطريقة التحفي الشلف ي ألنلاا غيلر مختصلين أصل ف فلي مللال الموفليقى والغنلا
لأو لبع

م الحان ت

المختصين ممن حلاولوا إضلفا أف لار ل ولوق لل ومعلرفت ل الشخصلية فلي التعاملل

المواد وبالتالي شلو و ا بلداف علن نق لا بصلورت ا األصل ية ملن دون قصلد نلاف

مللن ل ان للل يلللددون ت ل الملواد الغنائيللة والتللي لللل ت للن محفو للة أصل مللن قبللل (قبللل

للور

أل اة التفلي ر الصوتية)ت
أهمية البحث:
وت للر أ ميت ل فللي تحفللي المللادة الغنائيللة عوايصللال ا ل مللتع ل أو المت قللي بش ل ل افضللل وا للر
ع مية في التعامل م طرظ التحفي الشف ي لويخص بلل لمي الم ار ا والدوائر التي تقول

بتع لليل وتحفللي الم لواد الغنائيللة غيللر المن ليللة م للل األغللاني الشللعبية والتراتيللل الدينيةتخاصللة

وان التراث الشعبي الغنلائي الع ارقلي ااخل افر بم لل للط الشلوا د بفلبب غنلاط وتنوعل ملن منطقلة

الى اخرا وا رط ان لل ي ن با م يحف شفا يافت
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هدف البحث:
ال ش عن ابرا خصلائص طلرظ التحفلي الشلفا ية المعروفلة عواعلداد أنملولد لديلد اعتملاداف
ع ي ات
حدود البحث:
وتشمل لمي الم ار ا والم ففلار العراقيلة الح وميلة واأل يلة والتلي تعنلى فلي تع ليل وتحفلي

المادة الغنائية بالطريقة الشفا ية (الغير من لية )
المادة الغنائية غير المنهجية:
و ي ل ما يتغنى ب الملتم من أش ال دينية أودنيوية والتي ابت رر او نش ر في وتناق ر
بين أبنائ لحيث تتميا بعفويت ا وعدل خضوع ا ل قواعد الع مية في الت حين او التدوينت
الطرق القديمة لتحفيظ الغناء والموسيقى في التاريخ:
منل القدل شعرر الحضارار القديملة بضلرورة اعلداد طلرظ ع ميلة تفلتخدل فلي تحفلي الملادة

الموفيقية والغنائية … فقد اتبعر حضارار الشرظ القديمة ط ارئلظ مخت فلة فلي تحديلد م مل
المفللار ال حنللي واعيقللاعي تولعبللر ت ل الط ارئللظ دو افر أفافلليا فللي تللل ير المل دين ب للا و لللل

الحف للا ع ي للا ع للى م للدا عص للور متتالي للة … وم للا للان ل ي للر م للن الن ري للار الموف لليقية

لح ضارار الشرظ ان تعر او ت تش

من قبل الباح ين لو لل توللد أفلاليب التلدوين ال حنلي

واعيقاعي التي اتبعو ا وحرصوا ع ى تحفين ا ت

وبقيللر لللط األفللاليب الش لرقية القديمللة فت لرة طوي للة مللن الللامن محاطللة بالف لرية وبللالغمو

وال يللر مللن القدفللية مللن قبللل رلللال الللدين والفنللانين المتخصصللين ب للا تولربمللا بفللبب ف لرية
الرمللوا المفللتعم ة فللي التللدوين الموفلليقي وانحفللار معرفت للا ع للى فئللة محللددة مللن الموفلليقيين

العام ين في المعابد والقصور للا فقد ضاي ال ير من مفاتيح لا ونفلير داات لا مل اللامنل
أو ربمللا ضللاعر بفللبب اع مللال فللي افتنفللاخ ا أو بفللبب مللور العللاافين ع ي للا وعلدل البللو

ب فرار ات

()1

لقللد أ بت للر النص للوص المف للمارية الف للومرية والباب ي للة وابش للورية ول للود غن للا المغن للي المنف للرد

والملموعة ( ورا)…وان تع يل الموفليقى والغنلا لرللال اللدين لان يلتل فلي األلل

ال اللث

قبلل المللي د فلي مللدارا المعابللد الفلومرية وفللي ملدارا القصللر الم للي لو انلر مللدة التع لليل
ي

()1
()2

ث فنوار ل ما ان تع يل الغنا

()2

ان يتل من قبل الوالد الى أوادطت

طارظ حفون فريدل تاريت الفنون الموفيقية لص79ت

صبحي أنور رشيد لمولا تاريت الموفيقى والغنا العربي لص111ت
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لقد فا مر الحضارة العربية مفا مة بيرة ومتمياة في نقل أفاليب التحفلي الشلرقية الفلابقة

الللى الحضللارار األوربيللة ت ل ل ولل ل بعللد د ارفللت ا وف ل بع ل

خ ل ل المللن

رمللوا أف لرار ا وتطوير للا مللن

التطبيقلليل ومللا للان لل ل ان ي للتل لللوا تطللوير حر للة الفللن الموفلليقي العرب للي

واعفل مي ملن ل لةل وتطللور صلناعة أا بر الموفليقية العربيلة وتقنيللار العلا ع ي لا مللن

ل ة أخرات

ومن طرظ التدوين (من لي) والتحفي في الشرظ القديل نل ر(:)1

 طريقةةةة التةةةدوين الجمةةةاني )ايكفونتةةة  :و للي طريق للة ف للي ال تاب للة يللدل في للا أ رم للا
(ح للر ل فاصل ل ةل… ) ع للى ملموع للة ام للة م للن النوت للار لار شخص للية مميل لاة (مق للارب
ل لنا ال حني في مف ومنا الحالي )ت
 التحفةةةيظ باسةةةتددام تةةةدوين الرمةةةوز )التةةةدوين بةةةالنوم

 :أو ت للدعى بطريق للة ت للدوين

اعشللارارل حيللث يقللول ع للى إشللارار تبللين خط لوار ال حللن بع مللار خاصللة م للل (أع للىل

أففل … ) دون الدالة ع ى الطبقة الصوتية (و و مفتخدل الى الوقر الحالي)ت

 التحفةةيظ باسةةتددام طريقةةة تةةدوين الطبقةةة ال ةةوتية :حيللث يخصللص ل للل درلللة مللن
درلار الف ل ع مة خاصة ب ل ي في الغالب حر من الحرو
النوي بتع يل العا ابلي)ت

ال لائية (يختص للا

 التدوين الجدولي :و و تدوين يبين مواض األصاب ع ى أوتار ابلة الموفيقيةت
أمللا التةةدوين المةةدرجي خةةوق دطةةوط متوازيةةة :للو الللل نشللا فللي أوربللا ح لوالي فللنة



()2

1111لل لل يعرف الشرظ اا في العصور األخيرة حيث نق عن الغربت

ان طللرظ التللدوين الفللابقة تنللدرد ضللمن تطللور الموفلليقى المن ليللة ل حضللارار القديمللةل وقللد
افتغل البع

من لط الطرظ في تحفي المادة الت ار ية الغنائية وخاصة في المللال اللدينيل

فالتراتيللل الخاصللة بال نيفللة الشلرقية ( بل د مللا بللين الن لرين )انتق للر منللل القللرن األول ل مللي د
()3

والللى الوقللر الحاضللر شللفا ا مللن أفلواط األلللداد الللى األبنللا واألحفلاد حتللى وصل ر إلينللا…
()1

م للن الوال للب ل ر للا بف للبب ان ال للبع

من للا اف للتخدل احقل لاف وف للائل مف للاعدة تفل ل ل عم ي للة الحفل ل

الشللفا ي دون ان يوض ل لنللا التللاريت متللى و ي ل

ودليللل افللتخدام ا ااول

انتق للر لللط الرمللوا مللن مللن

ع مللي الللى عامللة النللاا

للر فللي المخطوطللار القديمللة لتراتيللل الف لريانل للدو-اشللور لالتللي يعللود تللاريت

تدوين ا الى القرن الخاما ل مي د وامتداداف الى القرون التي ت ت ت
()2
()3

ورر اا ا لتراث الموفيقى العالمية لص39ت

ميفل رمال تراتيل لمل ة الر بانيةت
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ل ن ا غير مقيدة بضوابط تصون ا من التغييلر والت ل
ااخللت

ع ي للا بع ل

أو الايلادة والنقصلانل وألللل للل طل أر

فللي عرض ل ا ا فللي لو ر للا(…)1والللل أعللان ع للى حف للا بع ل

ال للداني يرقللى ع للد ا الللى القللرن ال للامن ل مللي د

المخطوطللار القديمللة التللي تخللص الفللر

حيللث فللل ر في للا ع مللار ورمللوا تفللتخدل مل التحفللي الشللفا ي ل للا()2ل وقللد وضللعر لللط
الع م للار ف للوظ ال للنص أو تحتل ل ل دال للة ع للى الحر للة الص للوتية حي للث يم للن ان ترم للا ال للى

الفل و الصلوتي عنلد أدا اللنص اللل دونلر حولل ل و للط الع ملار لي ملا يط لظ ع ي للا
()3

ع ما الموفيقى بالنويل (نوما)

الوقر الحاضرت

والتي ل رنا ا فابقافل وا االر لط الطريقة مفتخدمة الى

ويل ر لنا التاريت لل مدرفة الر ا (ملا تعلر اليلول ب ورفلا وتقل بلين الخلابور والفلرار و لي
()4

أول مم ة مفيحية في العالل)

والتي فا مر في تحفي ونقل لط األلحان ويل ر في لل

عبد يشوي الصوبا ( -:)5ان الدرافة انر لمدة

ة فنوار يتع ل الطالب من خ ل ا قل ار ة

األلحان وحف ا شف ياف عوام ئيا ( ما في الطرظ الشفا ية المفتخدمة في الوقر الحاضر)ت

وتللدر اعشلارة فلي الحضلارة العربيلة اعفل مية افلتخدال للط الرملوا الفلابقة عنلد التحفلي ل

فمن المعرو

ان ت وة القرآن ال ريل من حيث مد األحر وأما ن التوق

ب نواع ا المخت فلة

تعتمللد ع للى رمللوا محللددة ت بللر بللين نايللا مللار ابيللار ال ريمللةل ويتللدرب الق ل ار والمرت للون

ع ى أدائ ا لفنوار طوي ةل و ي تتع ظ باللانب اعيقاعي ل ترتيل فقطت

وتبعاف لنتائ البحث الع مي ل لا اللانب من الت وة ولد تقيد الق ار وبنفب عالية ملن االتلاال
بقواعد الت وةت

ان ت وة القرآن ال لريل حف لر ملن قبلل الصلحابة فلي مط ل القلرن الفلاب ل ملي دل لل بتلر

فيما بعد في المصاح

ان ي ون اللانب اعيقاعي لتتاب مقلاط ابيلار

األولى… ويفتر

ال ريمة معتمدا ع لى للل التلراث ال غلو العربلي األصليل اللل شلاي بلين القبائلل العربيلة فلي

()1

فامي القدفي لالفريان من ل وما و تاريخ ل لمل ة الصور الفرياني ت

()3

***لفرادة القداا الفرياني لم تمر 1771ت

()2

()4
()5

أفرال بد لموفيقى ال نيفة الشرقية لمل ة الصور الفرياني ت
يوف

حبي لمدينة الر ا لمل ة بين الن رين ت

ولد في شمال العراظ عال  1311وعين افق
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اللاي لرة بم لا فللي لل ل ق لري ل للللا يم للن أن يقللال-:ان ت ل وة الق لرآن ال لريل (ونقصللد اللانللب
()1

اعيقاعي من ) ي من أقدل أفاليب التدوين الموفيقي العربي اعف ميت
الطرق المستخدمة في الوقت الحاضر لتحفيظ المادية الغنائية:
و نا نقصد الطرظ الخاصة بمادة لا البحث والتي تخص الغنا الغير من لي وانما األغاني
الشعبية الدنيوية والتراتيل الدينية و ل ما يحف من أشل ال غنائيلة ل افلة وعاملة النلاا ولليا

للو ااختصاص الموفيقي تولل بفبب ان المادة المن لية ابتة وواضحة التع يل في افة

أنحللا العللالل ملن خ ل ل افللتخدال قواعللد التللدوين المن لللي والعللالمي الللل ينطبللظ ع ي للال امللا
المللادة الغنائيللة الشللعبية (والعراقيللة من للا مللا ي منللا) فبفللبب عللدل إم للان تطبيللظ قواعللد التللدوين

األوربي ع ي ا أو تطويع لا ضلمن ت ل القواعلد التلي اتحلل ملن مشلا ل تلدوين ا للللا يفتلر

ع ى لط المادة ان تع ل دائماف بش ل تحفي شفا ي او إم ئيتوفي لا الملال فار البع
ع للى افللتخدال الطللرظ القديمللة الشللائعة امللا الللبع
معينللة ل تحفللي تخت ل

ابخللر فقللد حللاول ان يبنللي لنفف ل قواعللد

عللن غي لرط او يقللول باقتبللاان لط ارئللظ مما للة مللن الن ريللار العربيللة

القديمة أو من ما يراط وي ح في الدول األخرا … ومن لط الطرائظ نل ر :
الطرائق الشفاهية المستخدمة في التعليم ضمن الدراسة األكاديمية:
من الطرظ المفتخدمة في تحفي الط بة ل مادة الغير المن لية م ل األغاني الشعبية والت ار ية

فللي المعا للد الموفلليقية وبع ل

الموشللحار الغيللر مدونللة موفلليقياف او األناشلليد ل للي طريقللة

التق يد عن طريظ غنا المادة من قبل المع ل واعادت ا من قبل الطاللب او الط بلة لعلدة ملرار

حتى يتل حف ا بالش ل الل يراط المدرب منافباف توقد يفتخدل الملدرا فلي للط العم يلة آللة
موفيقية لحنية م ل العود او البيانو او آلة إيقاعية لضبط المياان والفرعة المترونوميةت

تخت

لط الطريقلة ملن حيلث التطبيلظ العم لي لملدرا علن آخلر فلي إيصلال الملادة الغنائيلة

وتحفي ا ل طالب اعتماداف ع ى قافة ل ملدرا وخبرتل الشخصلية ومقلدار معرفتل باأللحلان

والللن ل الشللعرية لةغنيللة لو لللل اعتمللاداف ع للى ع ميتل فللي اختيللار الطبقللة الصللوتية المنافللبة

لنوي المتع ل والت يد ع ى اما ن التغيرار النغمية او المواق المعقدة ل ت ار يب ال حنية في ت
ااغني للةت مل ل الت ي للد ع للى النط للظ الفل ل يل لمخ للارد الح للرو
ااش ل ال التقنيللة لتلوي ل

لو لللل الع مي للة ف للي اف للتخدال

الفللل عنللد الغنللا واخي ل افر اا تمللال بللالتعبير الللدينامي ي لمقللدار شللدة

الصللور وارت باطل بلماليللة اللللوظ اادائللي والحفللي و نالل مدرفللين يقومللون بتحفللي ااغنيللة
بال امل ل يعودون ليتحققلون ملن المواقل الصلعبة والت لد من لا لاملا اللبع
()1

ابخلر فيلرا أن

طارظ حفون فريد لتاريت الفنون الموفيقية لص111
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تلائللة العمللل (أغنيللة لموشل …الللت) الللى عللدة ألل اا او لمللل لحنيللة وتحفللي
()1

حدا و األفضل … وفي لل يل ر الد تور طارظ حفون فريد

ماي تي-:

للل من للا ع للى

()2يقللول بتحفي نللا مباش لرة عللن طريللظ حنلرت ل ونحللن نللردد مللن للل

للان اافللتال ا للرل ر و

النشلليد او ااغنيللة …وعنللدما تخرلللر (فللي الخمفللينار) وعم للر مللدرا افللتخدمر نفللا

الطريقة الفابقة… ل بدأر باختيلار طريقلة خاصلة بلي فلي التلدريا و لي ان ابلدأ ملن الفل ل
الى الصعب أ ا أدرا المادة الغنائية من بلدايت ا اللى الن ايلة بشل ا المتف فلل … وانملا

يلا العمل الى ال اا ف ة الحف وال اا صلعبة ايم لن افلتيعاب ا بفل ولة… والتر يلا نلا
أ
ي ون ع ى اال اا الصعبة ل يتوف التحفي ليشمل المادة ام ة ت

امللا الطريقللة ال انيللة ا لتللي افللتعم ا فتللنص ع للى ابت للار تمللارين لحنيللة تف ل ل حف ل ال ي للل
ال حني والنغمي ل عملل لو للط الطريقلة تحتلاد اللى تخطليط مفلبظ لد ارفلة لل للا لحنلي ملن
ال ل اا العمللل الم لراد تحفي ل وتع يم ل لأمللا عنللدما اع للل لغيللر المختصللين بالملللال الموفلليقي

والغنللائي اص ل ف ف نللا العم يللة تحتللاد الللى ابت للار أوف ل وتخطلليط ا للر دقللة لتوصلليل المللادة
ل مللتع ل عللن طريللظ البللد بالبنللا اايقللاعي ل عمللل بوافللطة طرق ل او تصللفيق وترديللدط وبعللدما
يفتفللاا البنللا اايقللاعي نتحللول الللى الت ار يللب واللمللل ال حنيللة و لللط الطريقللة اقتبفللت ا عللن

الن ري للة العربي للة الموف لليقية حي للث للان اري للاب يف للتخدم ا ف للي التع لليل و لللل اغ للب ت للب
التمارين المن ليلة تبلدأ بالبنيلة اعيقاعيلةت ويللب ع لى الملدرب ان يع لل ملا ي ألبنلا اعيقاعيلة

ومللا للو المت للرر من للا فللي العمللل الملراد تحفي ل ل و لللط البنلى اايقاعيللة عرف للا ااغريللظ منللل
القللدل ايض لاف ووضللحوا ا ميللة افللتخدام ا وانواع للا وطريقللة المللاد بللين اان لواي المخت فللة من للا
ل مللا ان ل مللن الوالللب ع للى المللدرب ان يعللر مقللدار المللدا ال حنللي ل غنيللة ولل ل لتعيللين
الطبقللة الصللوتية المنافللبة ل م ل دين ومعرفللة البنللا اانترفللالي (أبعللاد ال حللن) ونوعيللة الم ل دين

(أطفال لنفا لرلالل……)
()4

امللا الللد تور خالللد اب ل ار يل
بش

()3

ت

فقللد عمللل ع للى بنللا أف ل وب الخللاص فللي تحفللي العمللل الغنللائي

ومفارت ال حنية)
ا
ال امل ل ير ا ع ى ألاائ الصعبة من حيث البنا ال حني (أبعادط

()1

أتدتطارظ حفون فريد في قفل الفنون الموفيقية ل ية الفنون اللمي ة/لامعة بغدادت

()3

لق ل للا مل ل ل أتد ط ل للارظ حف ل للون فري ل للد لف ل للي ي ل للة الفن ل للون اللمي ل للة لقف ل للل الفن ل للون الموف ل لليقية بت ل للاريت

()2

مدرا في مع د الفنون اللمي ة لفترة الخمفينار والفتينارت

2115\1\15لت
()4

افتال مفاعد في قفل الفنون الموفيقية ل ية الفنون اللمي ةت
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وف مة نطظ ال ملار مل التنغليل الصلحي دون أ نشلاا ل مفلارار ال حنيلةت معتملداف بللل

ع ى آللة موفليقية مفلاعدة م لل البيلانو أو العلود حفلب متط بلار العملل ونوعل ل ول ت لد ملن
ف مة التحفي والغنا بش

الصحي يقلول بت لرار غنلا األغنيلة دون أ مصلاحبة لل ار

الموفيقية مل اانتبلاط لمواقل الضلع

ان وللدر لوقبلل البلد بعم يلة التحفلي

نالل تملارين

ص للوتية (الت يئ للة)()1عام للة وليف للر خاص للة او مبت ل لرة ل للل عم للل غن للائي وانم للا للي تم للارين
متعار ع ي ا في العالل م ل غنلا الفل لل واألبعلاد والقفلاار المتتاليلة (ااربلي ) وغير لا ملن

تمارين الصور ت

اما في المعا د الموفيقية العراقية فتعتمد طريقة التق يلد واعمل

فلي تحفلي الملادة الغنائيلة

حيللث يقللول المللدرا بغنللا مللا يلراد تحفي ل ويللردد الط بللة مللن بعللدط و لللا الللى ان تللتل عم يللة
الحف بافتخدال آلة موفيقية (دائماف العود)ت
أمللا فللي بع ل

الم ار للا الموفلليقية م للل بيللر المقللال الع ارقللي (بغللداد) فتعتبللر طريقللة الت قللين

الشفا ي ي األفاا في تحفي قالب المقال العراقي حيث يدرا ل قارئ مقال بش ل فرد

م ل أفللتالط بللداف عللن الش ل ل اللمللاعيل ولل ل لصللعوبة حف ل المقللال الع ارقللي لمللا يمت ل مللن
تحوار نغمية وافعة وتعدد لم ومفارات ال حنية (رصان فلي بنلا قالبل )ل وفلي للل يلل ر

الفنان طل غريلب(-:)2ان طلرظ تحفلي المقلال الع ارقلي تنصلب لميع لا فلي طريقلة واحلدة لي
الت قين الشفا ي (الطريقة اعم ئية ) مل االت لاد ل لل مع لل حفلب قدرتل الغنائيلة أو خبرتل

الشخص للية لفيمت ل ل ب لللل افل ل وب الخ للاص لت ق للين وتحف للي الطال للب لام للا ع للن طريقت للي ف للي
التحفي (ط غريب ) والتي ا تفلبت ا ملن خبرتلي الشخصلية وعلن طريلظ د ارفلتي اا اديميلة

فتعتمد باألفاا ع ى تلائة المقال الى قط واوصال (أش ال األفافية)ت

وتحفللي

للل لللا ع للى حللدةل ومللن للل ال لربط بللين لللط اال ل اا وافللتخ ص التحفللي ال امللل

ل مقللال بافللتخدال الللة اللللواة مرافقللة ل غنللا تومللا انتب ل الي ل فللي التحفللي

للو الشللعر (ال ل ل)

وتقطيعات ال ف ية والوقفار من اللل التلنفا لو للل الملد الصلوتي لحلرو
يفللتخدل فللي تحفي للا العللد ع للى أصللاب

التطويلل والتلي

اليللد دائم لاف (و للي طريقللة قديمللة) حيللث تعبللر عللن
()3

مقدار القيمة الامنية للل الحر ضمن الغنا المط وب ت
()1

ويط ظ ع ي ا بتمارين تحمية الصور أ ت يئت وت ليب افتعداداف ل غنا ت

()3

لقا م ط غريب في 2114\12\23ل

()2

مطرب وم د ومع ل ل مقال العراقي لب وريوا موفيقىت
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املا التدريفللي روحللي الخمللا ()1اعتمللد باألفللاا ع للى تحفللي ال حللن عللن طريللظ افللتخدال الللة

العود والغنا الصولفائي (ان ام لن ) وبت لرار متعلدد اللى ان يحفل ال حلن لبعلد للل تضلا

ال م للار (الش للعر) ع للى ال ح للن معتم للداف حفل ل المقطل ل الش للعر با م ل ل ف للي التحف للي ول لليا
اال اا ل وبعد ربط المقاط ي تمل حف العمل الغنائيت

و نال من يعمل ع ا لط الطريقة م ل الفنان والمع ل لميلل للرليا(:)2حيلث يعتملد ع لى
الحنلرة بصورة افافية عند التحفي بطريقة تلائة العمل (الموش ) الى لملل صلغيرة تحفل

بش ل متف فل وايلوا اانتقال من للا اللى اخلر اا بعلد ان ي تملل حفل الللا ااول ملن

حيث ال حن واادا ()3ت

واللردارل

وتحف التراتيل الدينية بلنفا الطلرظ الفلابقة (الت قلين الشلفا ي) م لل األل لار

و لل تراتيلل ال نيفلة الشلرقية والتلي انتق لر الحان لا عبلر التلاريت ملن القلرون ااوللى ل ملي د

وحتى الوقر الحاضر محفو ة بش ل شفا ي متوارث من اابا الى اابنا ل وفي لل يل ر

ااب في يلب لي

( -:)4ان طريقتلي فلي تحفلي التراتيللل ا تخت ل

يل افر علن الللين فللبقوني

اا انللي اخللتص بافل وب افللتعمال اعشللارار وع مللار خاصللة توضل حر للة مفللارار ال حللن

و لط الطريقة تعر قديماف بافل النوما ل حيث اقول بوض اف ل نحو ااع لى ع لى ال ملة

ال للان لحن للا تصللاعدياف او بللالع ا ل و لللل افللتخدل اشللارة متمولللة ( ) فللوظ ال مللار

التللي تنشللد بش ل ل ارتلللالي (فيب ارتللو ) ولل ل ليتوض ل ل مللتع ل مفللبقاف طريقللة ادائ للا ل مللا ان
لللط ااشللارار تفللاعد المنشللد ع للى تللل ر ش ل ل ادا ال حللنل امااايقللاي فق يللل مللا ير للا ع ي ل
()5

ولل ان ا ر تراتي نا الشرقية القديمة (بين الن رين) ي من النوي الغير مواون ت

ف للي الوق للر الحاض للر بول للود المف لللل الص للوتي والحاف للوب واألقل لراص الممغنط للة ب للار م للن

الف ل ااحتفا بالمادة الغنائية بش ا األص ي اما ما توارث وتناقل لنا عبلر التلاريت وبلدون

ولود لم ل لط التقنيار الصوتية الحدي ة او التدوين الموفليقي الع ملي أمفلى فلبباف ل تشل ي
()1

محاضللر ف ل ي قفللل الفنللون الموفلليقية  /يللة الفنللون اللمي ة/لامعللة بغللدادل اشللت رر م لفات ل بلللة العللود

()2

مدرب الموشحار لفرقة اانشاد العراقية في دائرة االاعة والت فايون ت

()4

من اابا ال دان في بغلداد للل م لفلار و تلب مترلملة فلي المللال الموفليقي اللديني واللدنيو ل تلوفى

وموشحات في الم ففار التربوية الفنية والموفيقية العراقية فض ف عن االاعة والت فايونل توفى 2112ت

()3

لقا م لميل لرليا بتاريت 1777\9\4ت

عال 2112لت

()5

لقا م ااب في يب ي
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فللي اصللالة للل مللادة فمللن المعللرو
وتقاليد الملتم واف ارط لوقد ينت

ان نال ل عوامللل دخي للة ت ل ر فللي مفلليرة حر للة الفنللون

لا الت ير بفبب التبادل ال قافي بين الملتمعلار المخت فلة

و ما ل رنا فابقاف ان ل تحفي دور م ل في نقل ت ل الملواد الغنائيلة بشل ا الفل يل وتقل ع لى
عللاتظ المحفل (المع للل) المفل ولية ال بللرا فللي ايصللال ت ل اامانللة والخلاين ال قللافي ل ملتمل

بش الصحي ل متع مينت
مجتمع البحث:
ويشل للمل لمي ل ل مع م ل لي المل للادة الغنائيل للة (بطريقل للة التحفل للي الشل للفا ي) ل م ففل للار الح وميل للة
واا ية بلمي انواع ات
عينة البحث:
اش للتم ر عين للة البح للث ع للى ع للدد م للن مع م للي الغن للا الشل لفا ي ف للي بغ للداد اقف للال ال ي للار
والمعا للد التللي تخللتص بتع لليل الغنللا ودار االاعللة والت فايللون وبيللر المقللال الع ارقللي و نللائا
بغدادتوقللد اختيللرر العينللة بطريقللة قصللدية (ل لللين يعم للون ع للى نقللل المللادة الغنائيللة المتوار للة

وتحفي ا ل ليال الحالية في الب د)ت
اداة البحث ووصفها:
ارتباطاف ب د البحث ع ى افاا ابراا خصلائص طلرظ التحفلي الشلفا ي الفلائدة فقلد عملل
الباحث ع ى عر

اانواي بش ل وصفيل م ابراا فمار ل طريقة ومن ل لم الفقلرار

المتش للاب ة والمفي للدة لبن للا طريق للة موح للدة تش للمل ف للمار وم ون للار الط ارئ للظ الف للابقة المخت ف للة

والمتنوعةل لت ون معتمدة ومتفظ ع ي ا ضمن درافة من ليةت
وقلد

لرر ااداة بشل ل فللرد

ملي (ضلمن ملن

بحللث وصلفي) ابشل ل تحصلي ي (ارقللال

ونفب) بفبب طبيعة المادة الخاضعة ل درافة ضمن لا البحثت
التحليل ونتائجه:
مللن الواض ل ان المللادة الغنائيللة الغيللر من ليللة (دينيللة انللر ال دنيويللة) تحف ل وت قللن دائم لاف
بطرظ متشاب ة ومتقاربة فيملا بين لا عنلد تع يم لا وانتقال لا ملن ليلل اللى آخلر لوللو أن بعل

الطرظ قد تخت

من مع ل الى آخر حفب طبيعت ومقدار اد ار

ال قافي والع ميل او بفبب

الش للعور الحال للة ال للى تط للوير ام اني للة التحف للي ل للدا المت ق للي بشل ل ل افض للل ل ول لللط الط للرظ

الفابقة نواحي ايلابية أو ف بية بع

األحيان قد ت ر ع ى المادة الغنائية المتناق ة شفا يافل

ف مللا ق للر قافللة المع للل (او المحف ل ) الموفلليقية او درايت ل باصللول الغنللا الصللحي ومقللدار
معرفت ل باالنللاا والعقللود مللا اادر ااخطللا فللي مفللارار االحللان لأو قللد يحللدث الع للا

بع ل

ااحيللان عنللد المتع م لين موفلليقياف حيللث يحللاولون ان يضللعوا المللادة الغنائيللة (وخاصللة
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()1

المتل لوارث من للا ) ض للمن القواع للد ال حني للة الص للحيحة فيقرب للون الحان للا

ال للى الن للاا نغمي للة

معروفللة ( مللا يحللدث ل تراتيللل ال دانيللة القديمللة) أو مللن ل مللن يحللاول ضللغط وتقريللب الغنللا

الحللر (الملوال ومللا شللاب للل ) ضللمن ملواايين معينللة لتفل يل حف للا وبالتللالي تفل يل عم يللة
تدوين ا ما يحدث في غنا بع

المقامار الغير مواونة ت

ان المادة الغنائية الغير من لية تتص

دائماف بالطاب الشعبي للا يتبارا الم دون في غنائ ا

ب فضل ش ل مما يضفي ع ي ا اف وب لديد وممياار خاصة للل الم د عن ابخرل نات

عن اافتطراد وطريقة افتخدال التح يار ال حنيلة والاغلردار الصلوتية ومحاوللة ا لار القلدرة
الغنائي للة وخاص للة ف للي اادا اللم للاعيل مم للا ي ر للا مخت ف للة ومتغيل لرة دائمل لاف ع للن ااص لللل

وي تما لا التغيير دائماف في عرض ا ا في لو ر ا ت

وي للر فللي الطللرظ الفللابقة ل تحفللي ان نالل طللرظ تتلل نحللو الع ميللة مللن حيللث التخطلليط

المفبظ ل ال م ل طريقة تحفي اايقاي اواف ل تلائة ال حن الى عدة لمل ومقاط تحف

ل

من للا ع للى حللدةت و لللط الطريقللة تضللمن الحف ل الف ل يل ل مللادة الغنائيللة رغللل افللتغراق ا لفت لرار
امنية اطول وتحتاد الى ال دو والصبر من قبل المع ل لي يصلل اللى النتلائ اايلابيلة فلي

التحفي ت ل ن ا قد تبدو مم ة ومضلرة بع

ااحيان ل لين ا يم لون اتللاط نحلو الموفليقى

والغنلا (الملتع ل الغيلر مخلتص) للللا يم لن افلتخدال طريقلة التحفلي بالشل ل ال املل مل

للا

الن للوي م للن المتع م للين او المت ق للين للل التر ي للا ع للى المواقل ل الص للعبة رغ للل ان لللط الطريق للة

اتضللمن ف ل مة الحف ل بالش ل ل الصللحي اا ان للا اقصللر امن لاف مللن فللابقت ا واقللل م للارة فللي

انتال ات

اما طريقة الحف علن طريلظ ت لرار الغنلا أو الغنلا المباشلر مل المع لل ف لي اابفلط وافلري

الطرظ تحفي اف رغل رة ااخطا في ا م ل النشاا الصوتي وال حني والخرود عن اايقاي ان
ولد بفبب عدل اافتيعاب المت امل ل مع ومار الخاصة بلال حن واايقلاي وطريقلة اادا ملن
قبل المتع ل لمما يلع غير قادر ع ى ف لل ت ل الملادة بشل ا الصلحي تو نا المت قلي ي لون

()1

م ف نال الحان وخاصلة فلي ال نيفلة الشلرقية ل لا النلاا نغميلة متميلاة ومنفلردة ب لا تخت ل

و معرو

علن ملا

من االناا النغميلة المفلتخدمة فلي الوقلر الحاضلر وللل ان لا النلاا قديملة اقلدل ملن ملا

ر في الن رية الموفيقية العربية (ف يل قاشا ل ااغاني الفريانية لص)32ت
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مق داف لمع م دائماف (حتى لو ان ادا المع ل بش ل خاطئ) و لط الطريقلة لي اا لر شليوعاف

وانتشا افر في الوقر الحاضر()1ت
االستنتاجات:
من الطرظ الفابقة يم ن التوصل الى أنمولد لديد يلم بين مميات ا بالش ل ابتي:
 اف للتخدال بعل ل

التم للارين الص للوتية البف لليطة قب للل الب للد بعم ي للة التحف للي وللل ل لت يئ للة

المت قيت

 إخضاي المادة المراد تحفي ا الى تخطيط مفبظ ت

تلائللة المللادة الللى عناصللر ا اافافللية (اايقللايل ال حللنل اادا ) وتحفللي

للل عنصللر

ع ى حدةت

تحفللي

للل عنصللر حفللب مواقل الصللعوبة والفل ولة فيل ل م للل تقفلليل ال حللن الللى لمللل

ومقللاط تحف ل حفللب صللعوبت ا مللن حيللث ابعاد للا ال حنيللةل و لللل الحللال مل اايقللاي

حيث يم ن تلائت الى عدد انواع وتغيرات داخل ااغنية الواحدةت

 بعللد لل ل ير للا ع للى العمللل بش ل
بالش ل الف يلت

ال امللل م ل اانتبللاط الللى اامللا ن الغيللر محفو للة

 يراعى عند التحفي افلتخدال ااشلارار والع ملار والحر لار التلي تفل ل عم يلة الحفل
وتفاعد ع ى التل ير ع ى ان ي ون المع ل او المحف قاد افر ع ى اتقان ا والعمل ب ات

 لعل وقر التحفي غير مملل علن طريلظ التنويل واانتقلال بلين الل اا الملادة الخاضلعة
ل تحفي م اختصار الوقر اقصر مدة مم نةت

 افتخدال ابلة الموفيقية المنافبة التي يم ن ا ان تعبر عن المادة الغنائية المرافقة ل ات
قائمة المصادر
الكتب:
 .1اا ا ل ورر لتراث الموفيقى العالمية لترلمة:فمحة الخولي لالقا رةل1714ت

 .2فريل ل ل ل للد لطل ل ل ل للارظ حفل ل ل ل للون لتل ل ل ل للاريت الفنل ل ل ل للون الموفل ل ل ل لليقيةلد 1لدار الح مل ل ل ل للة ل طباعل ل ل ل للة
والنشرلبغدادل1771ت

 .3رشل لليد لصل للبحي أنل للور لمل للولا تل للاريت الموفل لليقى والغنل للا العربل للي لدار الش ل ل ون ال قافيل للة
العامةلبغداد2111ت

()1

قد ي ون بفبب ق ة ال قافة الموفيقية ف ي الب د ع ى العمولت
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المجالت:
 .1القدفللي لفللامي لالف لريان م لن للل لمل للة :الصللور الف لرياني لعللدد 21ل فللنة 1لع لراظل
بغداد1797ت

 .2بل للد لأفل ل لرال لموف ل لليقى ال نيفل للة الشل ل لرقية لالص ل للور الف ل لرياني لع ل للدد 1لف ل للنة 2لعل ل لراظل
بغداد1795ت

 .3حبي ليوف

لمدينة الر ا لمل ة بين الن رين لعدد12\11لبغداد ل1711ت

 .4قاشا لف يل لااغاني الفريانية لالصور الفرياني لعدد 7لفنة 3لعراظ لبغداد1791ت

 .5اللاراو لميفللل رمللال تراتيللل لمل للة الر بانيللة لعللدد 25لالفللنة ال امنللة لبغللدادل حاي لران
2113ت
بحوث:
++++ .1لفرادة القداا الفرياني لاعمال م تمر الفريان ال اني ل1771ت
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