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 ُملخَّص
في ُموسيقى عامر ماضي    العالقات المقاميَّة الُمستخدمةتهدف هذه الدِّراسة إلى الكشف عن 

ان   "ا آتابه من خالل السماعيَّات التي تضمَّنه ق الزم ذ السماعيات    " أنغام وألحان من عب ّد ه إذ ُتع
ز   قد جزًءا من الّرصيد الموسيقّي األردنّي الُمعاصر، ما  يقّي  ُيساعد في تحفي ام   الُموس ى االهتم عل

ة     ة التقليديَّ ة  (بتناول قوالب الموسيقى العربيَّ ة والغنائيَّ أليف واألداء   ) اآلليَّ ى صعيدّي الت ى  . عل فعل
رَّ يقى     ال اهج الموس ي من ا ف ّي أو باعتماده ى الصعيد األدائ واء عل ب س ذه القوال ة ه ن أهمِّيَّ غم م

ا في انحسار شديد       ذه القوالب وأنَّه ار    . العربّية، غير أنَّه يندر من يؤلِّف في ه ذا، ُيمكن اعتب وهك
ة        راز قوالب الموسيقى العربّي ة   هذه الّدراسة خطوة نحو إب ات المقاميَّ ة العالق الُمستخدمة   ومعرف

ا ّي  . فيه نهج الوصفّي التحليل ة الم ذه الّدراس ع ه وى(تّتب ل ُمحت ى  ). تحلي ة إل د خلصت الّدراس وق
  .بعض النتائج ذات العالقةالكشف عن 

 
Abstract 

This study aims to disclose the relationship between the different 
Modes (Maqamat) used in the music of Aamer Madi through "Sama'i 
Form contained in his book" Angham wa Alhan min abak el zaman." 
Those forms are considered a part of Jordanian contemporary music, 
which could help stimulate musical interest in addressing the molds of 
traditional Arabic music (and musical mechanism) on both composing 
and performing. Despite the importance of these Forms in Arabian 
music, they are rarely used in composing. Thus, this study is considered 
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as a step towards highlighting the Forms and knowledge of Arabic music 
regarding the relationship between the different Modes (Maqamat). This 
study follows the analytical descriptive method (content analysis). The 
study concluded that disclosure of some relevant results. 

 
  مةقدُِّم

يّ  وسيقّيالُمراث التُّ إنَّ ق ومُ تُ  العرب كِّ ُي إْذ ،عوِّتن راث عري ة في عمليَّ   ّياألساس الجوهر  ل ش
د الشفهيّ   اعتماد الُم ر واإلبداع، ذلك أنَّطوُّالتَّ ة التقلي وب      وسيقى العربي د المكت ر من التقلي د  أآث ُيع

زة إيجابيَّ  ّنمي يقى العربيَّ الُم ة لف ذي َيوس ر المُ ة ال اؤلِّي ُمؤّدعتب ع الُم ًف ا  ؤلِّم ذا م ي ف، وه ُيعط
انيًَّا    بجوهر هذه الُم ب إحساًسا عميًقاة تتطلَّة وجماليَّإبداعيَّ اُأفًق العربّي وسيقّيللُم ًدا إنس وسيقى وبع

  ). ٤٣. ، ص٢٠٠٧، وسطنُّ(ميًَّزا وحضاريًَّا ُم

ى عمليَّ    وسيقى العربيَّ حن في الُمصياغة اللَّ آما أنَّ وم عل ل المُ   ة ِحة آانت تق ي غنّ فظه من قب
ى عملّي اد عل د اباالعتم تماع، وعن الخّطغّنألداء يرتجل الُمة االس ّيالّل ي ب وم  حن ذلك يق ام، وآ الع

دماج    ُيساعد فيي بكل اإلضافات التي يقوم بارتجالها، ما غّنصوت الُم حاآًياُمي ؤّدالُم حدوث االن
ين الّلوالتفاُع ي خّطل ب ّيحن ف داع الّل ه األساس ّيواإلب ل الُمالُم حظ ن قب ي، ؤّدي والُمغّنرتجل م

 ة إّالة ال نجدها في الموسيقى الغربيّ    وسيقى العربيّ مة في أداء الُمهذه الّس أّن شير فاخوري إلىوُي
ة في المُ  دّوفي موسيقى الجاز وما تفرَّع عنها؛ فالُم دع مضمونها في وقت      وسيقى الغربيّ  ن د أب ة ق

أتي عمليّ      دّود بما هو ُمالتقّي سابق وأّن دفها المنشود، في حين ت ة    ن هو ه داع من رفع اء األدة اإلب
  ).١٠٠-٩٩. ، ص ص٢٠٠٧، وريفاخ( ورهافة الحس التعبيرّي

ن ِج ا، تتميََّهوم ب الُمته يقى العربّيز قوال ة  )١()ةة والعنائّياآللّي(ة ة التقليدّيوس ة عالي بمكان
زة   ة ُممّي ة وإيقاعيَّ ك خصوصّيات لحنيَّ يقات األخرى؛ إْذ تمتل ين ُمختلف الُموس ع ب وُمستوى رفي

انّي الواسع من خالل       تجعل منها رصيًدا ثر د العطاء اإلنس يًَّا ُيمكن الرآون إليه واستغالله في رف
ل،        د الُمتأصِّ ار والتجدي ى جوهر االبتك وم عل توظيفه في الفعل الُموسيقّي العربّي بأسلوب جديد يق

ك الر     ا من روح ذل ا هام صيد  وقالب السماعي أحد قوالب الُموسيقى العربّية اآللّية التي ُتمثِّل جانًب
يقيّ  باب   . الُموس ز الش ي تحفي اعد ف ماعّي ُتس ب الس ى قال اءة عل ة اإلض ة الّدراس ّل ُمحاول ولع

ي         ة ف ب التقليدّي ك القوال اء تل ادة إحي ة إع ى عملّي والًً إل ب وص ذا القال ي ه ام ف يقّي االهتم الُموس
  .ربّية وتأآيد قيمتهاواألمل أْن ُتسهم هذه الدراسة في إبراز قوالب الُموسيقى الع. الُموسيقى العربّية

  . ُموسيقى، ُموسيقى آليَّة، تأليف ُموسيقّي، سماعّي: الكلمات الدَّالة
  

                                                 
ا            )١( درج تحته ة فين ا اآللي ة؛ أمَّ ة وقوالب غنائّي ى قوالب آلّي ة إل  البشرف، : تنقسم قوالب الُموسيقى العربّية التقليدّي

يم     دوالب، والتقس ة، ال ا، التحميل ة      . السماعي، اللونج درج تحت القوالب الغنائّي ّوال، القصيدة،   : في حين ين الم
نة   ُينظر، . لطقطوقة، المونولوج، والديالوجالدور، الموّشح، ا ة س . ص. م١٩٣٢آتاب ُمؤتمر الُموسيقى العربّي

١٦٤.  
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  راسةُمشكلة الّد
ة    ه المقاميَّ أليف        )١(ُيعتبر قالب السماعي من خالل عالقات ا للت دخل في تشكُّله، نموذًج ي ت الت

ذا المج          احثين في ه ّط أنظار الب زال مح ذي ال ي ّي ال مَّ التعريف في     . الالموسيقّي العرب ا ت وإذا م
ا للتعريف         ة نظرن اك حاجة من وجه دراسات سابقة بالعديد من خصائص السماعيَّات، إالَّ أنَّ هن
ر    ات غي ك العالق يَّما وأنَّ تل ماعّي، وال س وذج الس ا نم د عليه ي يعتم ة الت ات المقاميَّ ام العالق بنظ

  .شخصيَّة الُمؤلِّف خاضعة للعفويَّة، إنَّما هي فكر موسيقّي ُيعبِّر عن

ة في ُموسيقى              ات المقاميَّ ى العالق ى تسليط الضوء عل ذه الّدراسة إل ومن ُهنا، نسعى في ه
ه  ي تضمَّنها آتاب ماعيَّات الت امر ماضي، من خالل الس ان"ع ق الزم ان من عب ام وألح ، إْذ "أنغ

الراست،  : (ة وهي احتوى هذا الكتاب على أربعة سماعيَّات جاءت في أربعة من المقامات العربيّ 
  ). ٢٠٠٥ماضي، ) (النهاوند، الكرد عشيران، الشت عربان

  
  راسةهدف الّد

امر        ماعيَّات ع ي س تخدمة ف ة الُمس ات المقاميَّ ن العالق ى الكشف ع ة إل ذه الّدراس دف ه ته
  .ماضي

  
  راسةأهمِّيَّة الّد

القات المقاميَّة الموجودة تكُمن أهمِّيَّة هذه الدِّراسة في ُقدرتها على الكشف عن أهّم وأبرز الع
ي       اعد ف ا ُيس ّي الُمعاصر، م يقّي األردن يد الُموس ن الرص زء م امر ماضي آُج ماعيَّات ع ي س ف
ز       ماعيَّات قصد تحفي أليف الس ة ت ي عمليَّ تخدمة ف ة الُمس ات المقاميَّ رق العالق ة ُط ة معرف إمكانيَّ

ا وأداًءا  الُمؤلِّفين االهتمام بتناول القوالب الُموسيقيَّة العربيَّ ة تأليًف ع للمشهد    . ة التقليديَّ ك أنَّ الُمتتبِّ ذل
ّرغم    ى ال الُموسيقّي العربّي اليوم يلحظ ندرة من ُيؤلِّف في هذه األنماط، وإنَّها في انحسار شديد عل

  .من أهّميتها سواء على الصعيد األدائّي أو باعتمادها في مناهج الُموسيقى العربيَّة
  

  منهجيَّة الدِّراسة
  ).تحليل ُمحتوى(بع هذه الدِّراسة المنهج الوصفّي التحليلّي تتَّ

  )٢٠٠٨ - ١٩٥٣(ان عامر ماضي نبذة عن حياة الفّن
ّي     ). ١٩٥٣(ُوِلد عامر ماضي في عمَّان عام  يقّي األردن د الموس التحق عامر ماضي بالمعه

ة الت     ) ١٩٧٢(عام  ى آل ى العزف عل ى     إْذ بدأ ِبدراسة آلة العود ُثّم اتَّجه إل ق إل دها انطل يللو، وبع ش

                                                 
ام    )١( د حم د الحمي ير عب ام (ُيش د ع ه ) ١٩٤٣ول ي آتاب ا ف انين عاًم ي ثم ي اُألردّن ف يقيَّة ف اة الموس ى أنَّ الحي   إل

R.  Yakta Bey يتميَّز بتنظيم خاص من السلم الموسيقّيوشكل ) آيان(إّن المقام هو حالة من الكون : يقول ،
 .٦٠. ص ).ُمختلفة(خاص للنغمات الموسيقّية التي تكوِّنه حسب عالقات غير عاديَّة 
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ام          ة ع الي للُموسيقى العربّي د الع وحصل  ) ١٩٧٤(القاهرة الستكمال دراسة الُموسيقى في المعه
ام   ة       )١٩٧٩(على درجة البكالوريوس في الموسيقى ع ى اُألردّن عمل في الفرق ه إل د عودت ، وبع

، ٢٠٠٩حتَّر، (عازف على آلة التشيللو آ )١(الُموسيقيَّة التابعة للقسم الُموسيقّي في اإلذاعة األردنيَّة
  ).١٩. ص

آما أسَّسوا رابطة الُموسيقّيين  )٢("أوتار عمَّان الُموسيقيَّة"أسَّس عامر ماضي وُزمالئه فرقة 
ي   "التي استطاع عامر ماضي من خاللها تشكيل ) ١٩٨١(عام  )٣(اُألردنّيين ّنغم العرب ة ال  )٤("فرق

ام  ة وُأور ) ١٩٨٢(ع ّي الرابط امر   وخماس غار ع ترا الصِّ امر   . )٥()١٩٨٣(آس ع ع ذا ووض ه
نهم  ذآر م روفين ن ين المع ين األردنّي ن المغّن ر م ة لكثي اني الفنيَّ ن األغ د م صبري : ماضي العدي

ام   (، اسماعيل خضر  )١٩٣٦وِلد عام (محمود  د ع ؤاد حجازي   )١٩٣٨وِل ام   (، ف د ع ) ١٩٤٧وِل
  . وغيرهم

ة،     آذلك اهتّم عامر ماضي في مجال تأليف ق ة والغنائّي ة اآللّي ة التقليدّي والب الُموسيقى العربّي
ذآر         ا ن ة، ومنه ة والتلفزيونّي الت اإلذاعّي ويرّية للُمسلس يقى التص أليف الُموس ي ت رز ف ذا وب : ه

ّي    ل اإلذاع يقى الُمسلس ا"ُموس ّي   )٦(سجلماس ل اإلذاع يقى الُمسلس اني  "، وُموس ل القب و خلي ، "أب
ونّي ل التلفزي يقى الُمسلس د" وُموس روز والعق يقات التصويرّية  ". في ن الُموس د م ن العدي ا ولّح آم

  ).٣٠-٢٩. ، ص ص٢٠٠٩حتر، (لُمسلسالت األطفال 

                                                 
إلى أنَّ دار اإلذاعة تأّسست في    الحياة الموسيقيَّة في اُألردّن في ثمانين عاًما ُيشير عبد الحميد حمام في آتابه    )١(

ام   ". صوت القدس"ـ وُسّميت ب) ١٩٣٦(القدس عام  دة في رام اهللا    ) ١٩٤٨(وفي ع ّم  . ُأنشت دار إذاعة جدي ٌث
 .  ١٠٨. ص). ١٩٥٩(انتقلت اإلذاعة وفرقتها الُموسيقّية إلى عّمان عام 

ناي؛ الياس عوالي   –عود؛ حسن الفقير  –) ١٩٤٨ولد عام (سامي خوري : (تتكوَّن فرقة أوتار من العازفين   )٢(
 –) ٢٠٠٨ - ١٩٥٣(رق؛ عامر ماضي    –آمان؛ محمود هنا  –) ١٩٥٠ولد عام (ون قانون؛ أنطون شمع  –

  .٢٨. ص. عامر ماضي رحلة مع النغم). ٢٠٠٩. (ُينظر، حتَّر، صخر). تشيللو
وقد انُتخب عامر ماضي رئيًسا لها على مدى ست دورات ) ١٩٨١(تأّسست رابطة الموسيقّيين اُألردنّيين عام   )٣(

ارات  ). ٢٠١٠. (ُينظر، جبرائيل، جورج. تحوَّلت إلى نقابة الفّنانين اُألردنّيين) ١٩٩٧(وفي عام . متتالية المه
ة الُمعاصرة   ر منشورة    . األدائّية على آلة الكمان في الُمؤّلفات الُموسيقّية اُألردنّي وراه غي ة  . أطروحة دآت جامع

   .١٤٨. الروح القدس، الكسليك، ص
ام    )١٩٨٩(وتوقَّفت عام ) ١٩٨٢( تأّسست فرقة الّنغم العربّي عام  )٤( انين ع ة الفّن ادة  ) ٢٠٠٢(، ُثَم قامت نقاب بإع

يقًيا في مهرجان           ًال ُموس ام حف ك الع ّدمت في نفس ذل تشكيلها حيث أوآلت مهّمة قيادتها إلى عامر ماضي، وق
ام نفسه   ل، جورج    .جرش، غير أنَّها ُحلَّت في نهاية الع ارات األ  ).٢٠١٠. (ُينظر، جبرائي ة    المه ى آل ة عل دائّي

 .١٥٦. ص. أطروحة دآتوراه غير منشورة. الكمان في الُمؤّلفات الُموسيقّية اُألردنّية الُمعاصرة
ام    )٥( ين        ) ١٩٨٣(تأّسست ُأورآسترا الصِّغار ع ارهم ب راوح أعم ا تت نة،  ) ١٦ - ٨(وتألَّفت من عشرين عازًف س

ام   (وآان يقودها عازف الكمان محّمد فضل   د ع غار العزف       من  ) ١٩٥٦ول دريب مجموعة من الصِّ خالل ت
ك الوقت      -على آلة الكمان والفيوال، وآان عامر ماضي  يقّيين في ذل ة     –رئيس رابطة الُموس دريس آل وم بت يق

ترا   ر،   . التشيللو فضًال عن إعداد المقطوعات الُموسيقيَّة بما يتناسب وُمستوى العازفين في اُألورآس ُينظر، حتَّ
  .٣٦. ص. ماضي رحلة مع الّنغمعامر ). ٢٠٠٩. (صخر

  .٢٩. ص. منطقة في األندلس": سجلماسا"إلى أنَّ  عامر ماضي رحلة مع النغمُيشير صخر حّتر في آتابه   )٦(
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  السَّماعي
ات والجزء        ا بالخان ة منه السماعي قالب ُموسيقّي بحت يتألَّف من خمسة أجزاء ُتسّمى أربع

ات     ة من الخان ه      الخامس بالتسليم، وهذا األخير ُيكّرر بعد آّل خان تم ب ّم ُيخت ع ومن ُث اب  (األرب آت
  ). ١٦٧. ، ص٢٠٠٧ُمؤتمر الُموسيقى العربّية، 

ويوقَّع السماعي على ميزان السماعي الثقيل أو أقصاق سماعي، لذلك ُأطلق على هذا القالب  
ة  "سماعي"اسم  وازين اآلتي السنكين  : ، أّما الخانة الرابعة منه فجرت العادة بأْن ُتوقَّع على َأحد الم
  . اعي، والسماعي الدارج، والسربند أوالفالسسم

ّي      ام األساس ي المق ليم ف ى والتس ة اُألول ن الخان ادة أْن ُتلحَّ رت الع د ج ر، فق ب آخ ن جان وم
يَّن      . للسماعي ك ضمن ترتيب ُمع ة وذل أّما الخانات الثالث اُألخرى فُتلحَّن عادة في مقامات ُمختلف

ودة    ُيراعي تتاُبع مقاميَّة تلك الخانات الت م الع ام ثُّ ي ُيمكن من خاللها استعراض النَّغمات الُعليا للمق
  ).٦٤. ، ص١٩٩٦ُغلمّية، آرباج، فرح، (إلى المقام األساسّي 

  للسماعيَّات الّتحليل الموسيقّي
اب         ا وردت في آت ذه السماعّيات آم ل ه ام وألحان من    "اعُتِمد في التَّحليل َترتيب َتسلُس أنغ

  ".عبق الزمان

  ست عامر ماضيسماعي را .١

  المقامات اللَّحنّية
  : ، وجاءت آما يلي)راست، نوا أثر، صبا: (َبرز في هذا السماعي المقامات اللَّحنية اآلتية

ى الدرجة الخامسة من نفس       : الخانة اُألولى في مقام الراست على نغمة راست، وُأقِفلت عل
ين      )غمَّاز المقام(المقام  رابط ب ى ظهور وحدة الت ران      ، ما ساعد عل ليم لتظه ى والتس ة اُألول الخان

ى       . وآأنهما ُجملة لحنّية واحدة ة اُألول يكاه في الخان ة س ى نغم ل  (هذا وظهر جنس السيكاه عل الحق
  ).٢الرقم 

  .في مقام الراست على نغمة راست، وُأقفل في المقام نفسه: التسليم −

 .قام نفسهفي مقام النوا أثر على نغمة رست وُأقِفلت في الم: الخانة الثانية

  .في مقام الراست على نغمة راست، وُأقفل في المقام نفسه: التسليم −

ة ة الثالث ة    : الخان ى نغم ام الراست عل ي مق ت ف يني، وُأقِفل ة حس ى نغم با عل ام الص ي مق ف
ة        -وُلوحظ . راست ذه الخان ام الراست في ه ى مق ة       -قبل العودة إل ى نغم ظهور جنس العجم عل
م  رقم (عج ل ال وا  ، و)١٧الحق ة ن ى نغم د عل ور جنس النهاون رقم (ظه ل ال دو أّن )١٨الحق ، ويب

ه في           ذي يكتسب دوره وأهمّيت ليم ال ى التس ودة إل ًدا للع ة تمهي الُمؤّلف استخدم هذه الطريقة المقامّي
 .استكمال الفكرة المقامّية
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  .في مقام الراست على نغمة راست، وُأقِفل في المقام نفسه: التسليم −

في مقام الراست على نغمة راست، وُأقِفلت في المقام نفسه على نغمة جواب  :الخانة الرابعة
 .الكردان

  .في مقام الراست على نغمة راست، وُأقِفل في المقام: التسليم −

  )١(نغمة االبتداء والقفل والنغمة المرآزّية
  .عامر ماضي ة في سماعي راستوالنغمة المرآزّي والقفلنغمة االبتداء : )١(جدول 

  ةالنغمة المرآزّي  القفلنغمة   نغمة االبتداء  نةالخا
  راست  نوا  راست  ولىاُأل

  راست  راست  راست  التسليم
  راست  راست  راست  الثانية
  حسيني  راست  آردان  الثالثة
  راست  جواب الكردان  راست  الرابعة

ى  ة اُألة تتطابق مع نغمة االبتداء في الخانالنغمة المرآزّي بأّن) ١(من الجدول الرقم يتبّين  ول
ة المرآزيّ     ة، وتتطابق النغم ة   والتسليم والخانة الثانية والرابع ل ة مع نغم ة     القف ليم والخان في التس

  . في التسليم والخانة الثانية والقفلوتتطابق مع نغمة االبتداء . الثانية
  المدى اللَّحني

 .يقع المدى اللَّحني لهذا السماعي في ديوانين ورابعة تامة

 
  عامر ماضي حني في سماعي رستالمدى الّل

  )١(النموذج الرقم 

ى أنّ   وُه ة األُ   نا ال ُبدَّ من اإلشارة إل ادة الجمل افة د      إع ى مس ة عل ة الرابع ى في الخان وان  ول ي
 .حني لهذا السماعيإلى اتساع المدى الّل أعلى أي في طبقة الجواب، أّدت

                                                 
. هي النغمة األآثر أهميَّة في اللحن وهي نواة اللحن القوية الصلبة والتي يتحرك حولها اللحن: النغمة المرآزيَّة )١(

  .٤٩ص . التحليل المعاصر لعلم الموسيقى المقارنُينظر، فريد، طارق حسون، 
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 عامر ماضي سماعي نهاوند .٢

  المقامات اللَّحنية
آما ، وجاءت )نهاوند، عجم، نكريز، نوا أثر: (حنية اآلتيةالسماعي المقامات الّلفي هذا  َبرز

  : يلي

  .نفسه في المقام وُأقِفلتمقام النهاوند على نغمة راست،  في: ولىالخانة اُأل

  .وُأقِفل في المقام نفسهمقام النهاوند على نغمة راست،  في: التسليم −

  .وُأقِفلت في المقام نفسهة رست، مقام العجم على نغم في: الخانة الثانية

  .وُأقِفل في المقام نفسهمقام النهاوند على نغمة راست،  في: التسليم −

ام نفسه   مقام النكريز على نغمة رست،  في: الخانة الثالثة ذا ولُ  . وُأقِفلت في المق وحظ من  ه
تقرار الجُ  ة اللّ خالل التحليل اس ة     حنيّ مل ة الثالث ى في الخان ر  (ة األول ل ال ى الدرجة    )١٦قم الحق عل

ا أنّ         دو لن وا، ويب ة ن ى نغم ز، أي عل ام النكري ال إ  ؤلّ الُم الخامسة من مق ى الدرجة   ف قصد االنتق ل
  .لالنتقال باللحن إلى الطبقة العليا الخامسة للمقام تمهيًدا

  .وُأقِفل في المقام نفسهمقام النهاوند على نغمة راست،  في: التسليم −

ام نفسه    نوا أثر على نغمة رست،  مقام ال في: الخانة الرابعة د ظهر في    . وُأقِفلت في المق وق
  .)٤٠الحقل الرقم ( هذه الخانة جنس النهاوند على نغمة الراست

  .وُأقِفل في المقام نفسهمقام النهاوند على نغمة راست،  في: التسليم −

  ةوالنغمة المرآزّي والقفلنغمة االبتداء 
  .عامر ماضي ة في سماعي نهاوندمة المرآزّيوالنغ والقفلنغمة االبتداء : )٢(جدول 

  ةالنغمة المرآزّي  القفلنغمة   نغمة االبتداء  الخانة
  راست  راست  راست  ولىاُأل

  راست  راست  نوا  التسليم
  راست  راست  بوسليك  الثانية
  راست  راست  راست  الثالثة
  راست  راست  راست  الرابعة

ى  ة تتطابق مع نغمة االبتداء في الخانة اُألّيالنغمة المرآز بأّن) ٢(من الجدول الرقم يتبّين  ول
ة    . في جميع الخانات القفلة مع نغمة والثالثة والرابعة، وتتطابق النغمة المرآزّي وتتطابق مع نغم

  . ولى والثالثة والرابعةفي الخانة اُأل والقفلاالبتداء 
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  المدى اللَّحني
 .بيرةحني لهذا السماعي في ديوانين وثالثة آيقع المدى الُل

 
  عامر ماضي المدى اللحني في سماعي نهاوند

  )٢(النموذج الرقم 

ى  مل اللَّحنية في الخانة وحظ أنَّ إعادة أداء بعض الُجُل ديوان األعل فضًال   الرابعة باستخدام ال
 .ستخدمةتباعدة، عمل على زيادة المساحة الصوتية الُمعن االنتقال بين النغمات الُم

 ماضيعامر  سماعي آرد عشيران .٣

  ةالمقامات اللَّحنّي
  : ، وجاءت آاآلتي)آرد، وحجاز آار: (ة اآلتيةفي هذا السماعي المقامات اللحنّي َبرز

ة اُأل ىالخان ي: ول يران،    ف ة عش ى نغم رد عل ام الك ه مق ام نفس ي المق ت ف ة  وُأقِفل ى نغم عل
  . الحسيني

ة عشيران،      في: التسليم − ى نغم رد عل ام نفسه    مقام الك ل في المق يّ  . وُأقِف ذا وتب ن من خالل   ه
اء الجُ   ليم وانته دء التس ل ب رد       التحلي ام الك ن مق ة م ة السادس ة الدرج ه بنغم ى من ة األول مل

ام العجم   باالنتقال  عطي انطباًعا، ما ُي)١٠الحقل الرقم ( عشيران وهي نغمة جهارآاه إلى مق
ن    شخصّي ما وأّنوال سّي على نغمة جهارآاة، ار ج ى إظه وم عل ى   ة مقام الكرد تق س العجم عل

  .الدرجة السادسة

  . وُأقِفلت في المقام نفسهمقام الحجاز آار على نغمة حسيني،  في: الخانة الثانية

  .في المقام نفسه وُأقِفلمقام الكرد على نغمة عشيران،  في: التسليم −

وقد ظهر في هذه . وُأقِفلت في المقام نفسهمقام الكرد على نغمة عشيران،  في: الخانة الثالثة
رقم  ( الخانة جنس الصبا على نغمة حسيني ُتخدم   ، )٢٣الحقل ال ذا واس ى     ه نفس الجنس ولكن عل

  . أي من خالل الهبوط ديوان إلى أسفل ؛)٢٤الحقل الرقم (في  نغمة عشيران

  .وُأقِفل في المقام نفسهمقام الكرد على نغمة عشيران،  في: التسليم −

على نغمة جواب   وُأقِفلت في المقام نفسهران، مقام الكرد على نغمة عشي في: الخانة الرابعة
 . الحسيني
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  .وُأقِفل في المقام نفسهمقام الكرد على نغمة عشيران،  في: التسليم −

  ةوالنغمة المرآزّي والقفلنغمة االبتداء 
  .عامر ماضي ة في سماعي آرد عشيرانوالنغمة المرآزّي والقفلنغمة االبتداء : )٣(جدول 

  ةالنغمة المرآزّي  القفلنغمة   نغمة االبتداء  الخانة
  عشيران  حسيني  عشيران  ولىاُأل

  عشيران  عشيران  جهارآاه  التسليم
  حسيني  حسيني  حسيني  الثانية
  عشيران  عشيران  جواب الحسيني  الثالثة
  عشيران  جواب الحسيني  عشيران  الرابعة

ة     ة تتطابق مع نغالنغمة المرآزّي ن بأّنأعاله يتبّي) ٣(من الجدول الرقم  داء في الخان ة االبت م
ة المرآزّي ابق النغم ة، وتتط ة والرابع ى والثاني ة األول ع نغم لة م ة  القف ة الثاني ليم والخان ي التس ف

  . في الخانة الثانية والقفلة مع نغمة االبتداء والثالثة، وتتطابق النغمة المرآزّي
  المدى اللَّحني

  ).٣(تامة، ُانظر النموذج الرقم ديوانين ورابعة في  يقع المدى اللحني لهذا السماعي

 
  عامر ماضي المدى اللحني في سماعي آرد عشيران

 )٣(النموذج الرقم 

ذا   ن أنَّ بدء أداء الخانة الثالثة من جواب الحسيني، ساعد في إثراء المسار اللحنّيهذا وتبّي له
 .السماعي

 عامر ماضي سماعي زرافات .٤

  ةالمقامات اللَّحنّي
رز ماعي  َب ذا الس ي ه ة  ف ة اآلتي ات اللَّحني د  : (المقام ران، نهاون ات، زنج ار، بي از آ ، )حج
  : آما يليوجاءت 

  .على نغمة نوا وُأقِفلت في المقام نفسهمقام الحجاز آار على نغمة يكاه،  في: ولىالخانة اُأل
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اه،   في  وُأقِفلمقام البيات على نغمة نوا،  في: التسليم − ة اليك ى نغم ك   مقام الحجاز آار عل وذل
  .هة للمقام، وتثبيت صفتة العاّمورة إنهاء السماعي على الدرجة األساسّيلضر

اه،     في: الخانة الثانية ة دوآ ى نغم ام ا  وُأقِفلت  مقام الحجاز آار عل ى    في مق زم عل لصبا زم
  .للعودة إلى التسليم نغمة يكاه، تمهيًدا

  .لى نغمة اليكاهفي مقام الحجاز آار عوُأقِفل مقام البيات على نغمة نوا،  في: التسليم −
  .وُأقِفلت في المقام نفسهمقام الزنجران على نغمة يكاه،  في: الخانة الثالثة

  .في مقام الحجاز آار على نغمة اليكاهوُأقِفل مقام البيات على نغمة نوا،  في: التسليم −
اه،      في: الخانة الرابعة ة يك ى نغم ار عل ة      وُأقِفلت  مقام الحجاز آ ى نغم د عل ام النهاون في مق

اه    . راست ة يك ى نغم رقم   ( وظهر في هذه الخانة جنس الحجاز عل ل ال جنس الحجاز   و، )٢٤الحق
  .)٢٨الحقل الرقم ( على نغمة نوا

  .في مقام الحجاز آار على نغمة اليكاه وُأقِفلمقام البيات على نغمة نوا،  في: التسليم −
  ةوالنغمة المرآزّي والقفلنغمة االبتداء 

  .عامر ماضي ة في سماعي زرافاتوالنغمة المرآزّي والقفلنغمة االبتداء : )٤(جدول 

  ةالنغمة المرآزّي  القفلنغمة   نغمة االبتداء  الخانة
  يكاه  نوا  يكاه  ولىاُأل

  نوا  يكاه  نوا  التسليم
  دوآاه  يكاه  نوا  الثانية
  يكاه  يكاه  راست  الثالثة
  يكاه  آردان  يكاه  الرابعة

ة     نَّ النغمة المرآزّيأعاله يتبيَّن بأ) ٤(من الجدول الرقم  داء في الخان ة االبت ة تتطابق مع نغم
ة   األولى والتسليم والخانة الرابعة، وتتطابق النغمة المرآزّي ل ة مع نغم ة    القف ة الثالث وال . في الخان

  . في جميع الخانات والقفلة مع نغمة االبتداء تتطابق النغمة المرآزّي
  المدى اللَّحني

 .ماعي في ديوانين وثانية آبيرةيقع المدى اللحني لهذا الس

 
  عامر ماضي في سماعي زرافات المدى اللحنّي

  )٤(النموذج الرقم 
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  النتائج

  ةالمقامات اللَّحنّي  .١
 :جاءت آما في الجدول اآلتي

 .ة لعيِّنة الدراسةالمقامات اللَّحنّي: )٥(جدول 

  اتعدد السماعّي
المقام   الخانة

  األساسّي
نفس  علىمقام آخر 

المقام رآوز  نغمة
  األساسّي

 نغمة علىمقام آخر 
 رآوز نغمةختلفة عن ُم

  المقام األساسّي

 المقام األساسّي
  ختلفةُم نغمةمن 

        ٤  ولىاُأل
    ١    ٣ التسليم
  ١    ٣    الثانية
    ١  ٢  ١  الثالثة
      ١  ٣ الرابعة

رقم  يَّن من الجدول ال ة اُأل أنَّ) ٥(يتب ّيالخان ام األساس ي المق ى جاءت ف ي  ول ماعّيات ف الس
ة سماعيّ    التسليم في المقام األساسّيجاء ، واألربعة ى أهميّ     في ثالث د عل ا ُيؤآ ذا م راز  ات، وه ة إب

ّي ام االساس ّل المق ماعي، َفُج ه المُ  للس ي إلي ا يرم و  ف ُهؤلِّم ا ه دن راز  حيثيَّ تأآي ام، وإب ات المق
  .قاماتالتجوال بين المووجز بغية االنتقال ة بشكل ُمخصائصه المقامّي

ة    المقام األساسيّ رآوز مقام آخر على نفس درجة  فيفي حين جاءت الخانة الثانية  في ثالث
ى نفس درجة       في ين ا الخانة الثالثة فظهرت في سماعيّ  ات، أّمسماعّي ام آخر عل ام  رآوز  مق المق

ة عن   ، وفي سماعي واحد في مقام آخر من درجة ُماألساسّي ام األساسيّ  درجة رآوز   ختلف  ،المق
  .   ة التسلسل في االنتقال بين المقامات عند التلحينما ُيظهر عملّي

ام األساسيّ       ة فظهرت في المق ة الرابع ة سماعيّ    بينما الخان ى     في ثالث ا ُيشير إل ذا م ات، وه
ام األساسيّ  ّيأهّم ًدا وتثبيت صفته العامّ    ة التأآيد على المق ذي       ة تمهي ر ال ليم األخي ى التس ودة إل للع

  .السماعيُينهي بدوره 

  ةوالنغمة المرآزّي والقفلنغمة االبتداء   .٢
  :آاآلتي والقفلة بنغمة االبتداء ظهرت العالقة بين النغمة المرآزّي
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  .والقفلة بنغمة االبتداء العالقة بين النغمة المرآزّي: )٦(جدول 

  في خانات السماعّيات والقفلة مع نغمة االبتداء تواتر تطابق النغمة المرآزّي
تطابق النغمة   ن السماعيعنوا

ة مع نغمة المرآزّي
  االبتداء

تطابق النغمة 
ة مع نغمة المرآزّي

  القفل

تطابق النغمة 
ة مع نغمة المرآزّي

  والقفلاالبتداء 
  ٢  ٢  ٤  سماعي راست
  ٣  ٥  ٣  سماعي نهاوند

  ١  ٣  ٣  سماعي آرد عشيران
    ١  ٣  سماعي زرافات

  ٦  ١١  ١٣  المجموع

  %).٤٣.٣(مع نغمة االبتداء بنسبة  ةتطابقت النغمة المرآزّي −

 %).٣٦.٧(بنسبة  القفلة مع نغمة تطابقت النغمة المرآزّي −

  %).٢٠(بنسبة  والقفلة مع نغمة االبتداء تطابقت النغمة المرآزّي −

  : ة عوامل، أبرزهالعّد والقفلة مع نغمة االبتداء قلَّة تطابق النغمة المرآزّيويعزو الباحث 

  .ة للمقامبدء بعض الخانات من النغمة األساسّيف بؤّلعدم تقيُّد الُم −

 .ة في نهاية بعض الخاناتعدم االستقرار على النغمة األساسّي −

  .ما في الخانة الثالثةيوان األعلى في بعض الخانات وال سّيحن إلى الّداالنتقال باللَّ −

  المدى اللَّحني  .٣
  :ات األربعة آاآلتية للسماعّيحنّيظهرت المديات الّل

  .ةديوانان ورابعة تاّم: راست سماعي −

 .ديوانان وثالثة آبيرة: سماعي نهاوند −

  .ةديوانان ورابعة تاّم: آرد عشيران −

  .ديوانان وثانية آبيرة: سماعي زرافات −

ة للسماعّيات ا     ه قحليل أّنن من خالل الّتهذا وتبّي ة  د تتابعت في المسارات اللَّحني ع  ألربع أرب
  :نغمة، وهي وأربعون
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  راسةنة الدِّحني لعيِّالمسار اللَّ

  )٥(النموذج الرقم 

  .ةحني للسماعيات األربعة يقع في ديوانين ورابعة تاّمالمدى اللَّ ن بأنَّوهكذا، يتبيَّ
  

  خالصة
الكشف عن العالقات المقاميَّة الُمستخدمة في سماعيَّات عامر ماضي،     خُلصت الدِّراسة إلى

ام  : الُموسيقّي، ومن أبرز تلك العالقات ناء العملوالتي ُتحقق وظيفة تطويريَّة في ب االنتقال إلى مق
ة آخر من نفس  ام آخر من         نغم ى مق ال إل ّي، واالنتق ام األساس ة المق ة عن    نغم ة  ُمختلف ام  نغم المق

   .ختلفةُم نغمةاألساسّي، واالنتقال بالمقام األساسّي إلى 

بنفس ذلك المقام، وعادة ما تظهر   مكن أن تنتهيعملية االنتقال إلى مقام آخر ُي أنَّ هذا وتبيَّن
   .المقام األساسّيإلى  بالرجوع، أو على درجة رآوزه

  
  المراجع

ل − يقيَّة  "). ٢٠١٠. (جورج ،جبرائي ات الموس ي المؤلَّف ان ف ة الكم ى آل ة عل ارات األدائّي المه
  . لبنان. جامعة الرُّوح القدس. أطروحة دآتوراه غير منشورة. "األردنيَّة الُمعاصرة

  .عمَّان .مطبعة السفير. ١ط. عامر ماضي رحلة مع النغم). ٢٠٠٩. (صخر ،رحتَّ −

. ٢٠٠١ - ١٩٢١الحياة الموسيقيَّة في األردن في ثمانين عاًما ). ٢٠١٠. (عبد الحميد ،حمام −
 .عمَّان. مطبعة أروى
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ول  : تعليم الموسيقى العربّية"). ٢٠٠٧. (يوسف ،طنُّوس − ة البحث   . "واقع ومشاآل وحل مجّل
 .جامعة الدول العربّية. المجمع العربّي للموسيقى. )١(٦. وسيقّيالم

ة  ). ١٩٩٦. (أنطون ،فرحو. توفيق ،آرباجو. وليد ،غلمّية − . نظرّيات الموسيقى الشرق عربّي
 .بيروت. -الكونسرفتوار  –منشورات المعهد الوطنّي العالّي للموسيقى . ١ط

يقّية وال "). ٢٠٠٧. (آفاح ،فاخوري − ة     التربية الموس ي تواجه الموسيقى العربّي ّديات الت . "تح
 .جامعة الدول العربّية. المجمع العربّي للموسيقى. )١(٦. مجّلة البحث الموسيقّي

د  − ون  ،فري ارق حس ارن   ). ١٩٩٩. (ط يقى المق م الموس ر لعل ل المعاص ب . التحلي دار الكت
 .جامعة الموصل. للطباعة والنشر

نة      − ة س يقى العربّي ؤتمر الموس اب م ل    ). ٢٠٠٧. (م١٩٣٢آت بة اليوبي ة بمناس ة خاص طبع
اهرة      ة بالق ؤتمر الموسيقى العربّي اد م اهرة . الماسي النعق ة لشؤون المطابع     : الق ة العامَّ الهيئ

 .األميرّية

 .عمَّان المكتبة الوطنّية. ١ط. أنغام وألحان من عبق الزمان). ٢٠٠٥. (عامر ،ماضي −
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