البحوث الموسيقية

التصوير الحديث في
الساللم الموسيقية العربية
 وليد ح�سن اجلابري.م

ملخ�ص البحث
يع ��د ه ��ذا املو�ضوع م ��ن املوا�ضي ��ع املهمة التي تخ ��دم احلركة الفني ��ة املو�سيقية كون ��ه ي�سهل عملية
، التو�ص ��ل �إىل الدليل املو�سيق ��ي يف مو�ضوع ي�سمى (ت�صوير ال�سالمل املو�سيقي ��ة) ولتحقيق �أهدافه
تناول الباحث امل�شكلة وهي عدم وجود قواعد ت�سهل على املو�سيقي وامل�ؤلف التو�صل �إىل دليل ال�سلم
 وبهذه امل�شكلة يكون، املو�سيق ��ي العربي عن ��د ت�صويره على الدرجات و�أن�صاف الدرج ��ات ال�صوتية
 كون ��ه مرتكزا وعمودا من �أعمدة، الباح ��ث قد تن ��اول مو�ضوعا مهما يف ال�سالمل املو�سيقية العربية
 �أما الإطار املنهجي فقد �أحتوى على.  �أحتوى الإطار النظري على �ش ��رح قواعد االبتكار، املو�سيق ��ى
�ش ��رح القواعد اجلديدة وتطبيقها على جميع الدرجات املو�سيقية و�أن�صافها يف ال�سلم وهي مب�سطة
 �إ�ضافة �إىل كونه اكت�ش ��اف عراقي �سينطلق من العراق �إىل جميع من،  كمنهج نظري وعملي، ج ��دا
،  وخرج الباحث بنتائج البحث حمققا �أهدافه، ي�ستخ ��دم هذه ال�سالمل العربية عربيا كان �أو عامليا
.  وو�ضع بع�ض التو�صيات واملقرتحات، ثم تو�صل �إىل اال�ستنتاجات
The new Arabic musical scale figuration

Abstract
This subject is considered as one of the most important figures in the development
of artistic musical movement for it facilitate the reaching of the musical guide (key
signature) for the subject known as ( musical scale figuration). To achieve this goal
the researcher discuss the research problem which is “there is no rules for musician or
composer to follow to get an Arabic musical scale guide (key signature) when figuration
the tones and half tones”. This problem is an important subject in the Arabic musical
scale for it is an essential and fundamental pole in the Arabic music.
The theoretical part of this research discusses the bases of the proposed approach.
The procedural framework of the research consist of the research procedure , the new
rules implemented on all musical tones and half tones on the musical scale, which is very
simple and helps much in the curriculum of musical theories (theoretical and practical).
Besides being an Iraqi creation this research can be used by all Arabic and foreign co posers who uses the Arabic musical scale. The researcher reached results that fulfill his
goals, and conclusions and made suggestions.
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الإطار املنهجي

م�شكلة البحث
حتت ��وي لغة املو�سيقى عدد كبري من املوا�ضيع الت ��ي هي بحاجة �إىل منهجية علمية جديدة تتما�شى
واملتغريات ال�شمولية يف جميع جماالت احلياة  ،وخا�صة يف جمال النظريات املو�سيقية ،التي تعترب
ترجم ��ة لكيفية قراءة هذه اللغة العاملي ��ة املوحدة  ،والنظريات املو�سيقية هي واحدة من �أهم املواد
الت ��ي تدر�س يف جمي ��ع املعاهد والكليات املخت�صة يف املو�سيقى  ،وه ��ذه املادة حتتوي على عدد من
املفردات �أو العناوين� ،أهمها (،ال�سالمل املو�سيقية) ،التي تعتمد عليها لغة املو�سيقى اعتماد كلي ،
حيث تعترب الأر�ضية التي تبنى عليها جميع امل�ؤلفات والقطع املو�سيقية والغنائية .
تق�س ��م ه ��ذه ال�س�ل�امل �إىل العربية والغربي ��ة  ،فالغربية هي �( :سل ��م امليجر �أو م ��ا ي�سمى بال�سلم
الكب�ي�ر)  ،و(�سل ��م املايرن �أو ما ي�سمى بال�سل ��م ال�صغري) ،ونالحظ وجود ع ��دد كبري من امل�ؤلفات
املكتوبة وفق هذين ال�س ّلمني بجميع القوالب املو�سيقية املعروفة (ال�سيمفوين والكون�شريتو وال�سوناتا
....الخ) ،وهذا الرثاء اللحني يعتمد كليا على عملية ت�صوير هذين ال�سلمني على اثنتي ع�شر درجة
�صوتي ��ة تبد�أ م ��ن (درجة دو 1وتنته ��ي �إىل درجة �س ��ي ،)1وال�سبب هو �أن لهذي ��ن ال�س ّلمني قواعد
علمي ��ة متداولة تدر�س يف جمي ��ع املراكز التعليمية مبا يخ�ص احلاجة له ��ا يف عملية الت�صوير  ،يف
ح�ي�ن جند �أن ال�سالمل العربية عددها ت�سع ��ة ولكنها تفتقر للت�أليف املو�سيقي و�إذا عملنا �إح�صائية
للم�ؤلفات العربية لوجدناها مكتوبة على درجة �صوتية واحدة �أو �أثنني لكل �سلم مو�سيقي  ،لذا جند
�صف ��ة التكرار وعدم ت�أثريه ��ا على املتلقي � ،سبب ابتعادها عن ذلك التنويع الطبقي على الدرجات
ال�صوتي ��ة  ،ذل ��ك ب�سبب احلاجة لقواعد علمية ملعرفة الدلي ��ل املو�سيقي كما هو متوفر يف ال�سالمل
الغربية .
م ��ن خ�ل�ال ما تقدم تتحدد م�شكل ��ة هذا البحث بعدم وج ��ود قواعد ت�سهل عل ��ى املو�سيقي وامل�ؤلف
التو�ص ��ل �إىل دلي ��ل ال�سل ��م املو�سيق ��ي العربي عند ت�صوي ��ره على الدرج ��ات و�أن�ص ��اف الدرجات
ال�صوتية.
�أهمية البحث تتجلى �أهمية البحث احلايل بالآتي :
� -1إِثراء اجلانب املعريف للمكتبة املو�سيقية مب�ضمون جديد يف ال�سالمل املو�سيقية العربية .
 -2يفي ��د العازف�ي�ن وامل�ؤلف�ي�ن للو�ص ��ول �إىل دليل ال�س�ل�امل العربي ��ة بطريقة �سريع ��ة وعلمية
جديدة.
 -3يع ��د هذا البحث درا�سة رائدة على امل�ست ��وى املحلي والعربي والعاملي على حد علم الباحث
يف جم ��ال تطوير قواعد ال�سالمل املو�سيقية العربية والتي �ستنعك�س على تطوير رفعة املو�سيقى
العربية عموما وال ��ذي �سيلقي بفائدته العلمية �إىل جميع الباحثني والدار�سني يف جمال العلوم
املو�سيقية .
�أهداف البحث
يه ��دف البحث �إىل ابت ��كار قواعد جدي ��دة ت�ساعد املو�سيقي�ي�ن على ت�صوير ال�س�ل�امل العربية
ملختلف الدرجات ال�صوتية ك�أداة من �أجل الو�صل �إىل دليلها املو�سيقي .
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حدود البحث
يتح ��دد البحث بال�س�ل�امل املو�سيقية العربية الأ�سا�سية اخلم�سة (الر�س ��ت  ،النهاوند  ،الكرد ،
البيات  ،ال�سيكاه) .
تعريف امل�صطلحات
ال�سل ��م املو�سيقي  :هو جمموعة من الدرجات ال�صوتي ��ة املت�سل�سلة وعددها �سبعة والثامنة هي
جواب الدرجة الأوىل .
التعريف الإجرائي
ال�سلم املو�سيقي العربي  :هو �سل�سلة من الأ�صوات مبنية وفق �أبعاد و�أجنا�س لها ت�سميات مثبتة
وفق الدليل املو�سيقي الذي يحدد تلك الأبعاد .
الإطار النظري
قام الباحث باكت�شاف قواعد جديدة تتلخ�ص بالآتي :
قاعدة امليجر والتي �ستكون �أ�سا�س ملعرفة �سلم الر�ست
الدي ��زات = النزل ن�صف تون من درجة ا�ستقرار ال�سل ��م لنح�صل على الديز الأخري من دليل
ال�سلم.
البيم ��والت = ال�صع ��ود تونني ون�صف (رابعة تام ��ة) من درجة ا�ستق ��رار ال�سلم لنح�صل على
البيمول الأخري من دليل ال�سلم .
قاعدة الر�ست التي تعتمد كليا على �سالمل امليجر
الديزات = حتويل �آخر ديزين يف �سلم العجم �إىل كار ديز �سيتحول الدليل �إىل �سلم الر�ست .
البيم ��ول = �إ�ضاف ��ة اثنني م ��ن عالمة الكار بيم ��ول �إىل �سلم العجم �سيتح ��ول الدليل �إىل �سلم
الر�ست .
قاعدة ال�سيكاه
الدي ��زات = قراءة ت�سل�سل الديزات حلد ا�ستقرار درجة ال�سل ��م و�إ�ضافة كار ديز واحد ح�سب
الت�سل�سل .
البيم ��والت = قراءة ت�سل�سل البيموالت حلد ا�ستقرار درج ��ة ال�سلم وحتويل البيمول الذي قبله
�إىل كاربيمول .
قاعدة الكرد
والتي من خاللها ن�ستطيع ا�ستخراج �سلم احلجاز برفع الدرجة الثالثة لل�سلم ن�صف تون .
الدي ��زات = قراءة ت�سل�س ��ل الديزات �إىل حد ا�ستقرار درجة ال�سل ��م و�إ�ضافة ديز واحد ح�سب
الت�سل�سل.
البيم ��والت = ال�صع ��ود ن�صف تون من درجة ا�ستقرار ال�سل ��م نح�صل على البيمول الأخري من
دليل ال�سلم.
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قاعدة النهاوند
الدي ��زات = ال�صعود تون واحد من درجة ا�ستقرار ال�سلم لنح�صل على الديز الأخري من دليل
ال�سلم � ،أو �إ�ضافة ديز واحد على دليل �سلم الكرد يتحول �إىل �سلم النهاوند .
البيم ��والت =النزول تونني من درج ��ة ا�ستقرار ال�سلم لنح�صل على البيم ��ول الأخري من دليل
ال�سلم � ،أو حذف البيمول الأخري من دليل �سلم الكرد يتحول �إىل نهاوند .
قاعدة البيات امل�شرتكة بني الديزات والبيموالت
ال�صعود ثالث �أرباع التون من درجة ا�ستقرار ال�سلم نح�صل على درجة الكاربيمول �أو الكارديز
وهي العالمة الأخرية من دليل ال�سلم املطلوب والذي من خالله ن�ستطيع ا�ستخراج �سلم ال�صبا
بخف�ض الدرجة الرابعة لل�سلم ن�صف تون .
الأطار املنهجي

مالحظات حول الفكرة
�أوال  /يعتم ��د هذا االبتكار يف ت�صوير ال�سالمل �إىل حفظ قاعدتني ب�سيطتني لكل �سلم من هذه
ال�سالمل اخلم�سة والتي مت ذكرها يف الإطار النظري .
ثاني ��ا  /يعتم ��د هذا االبتكار ال ��ذي �سيتم تطبيقه �آنفا  ،على حف ��ظ ت�سل�سل البيموالت وهو ( :
�سي مي ال ره �صول دو فا)  .وكذلك ت�سل�سل الديزات وهي( :فا دو �صول ره ال مي �سي)  ،وهذا
الت�سل�س ��ل معروف وم ��ن بديهيات املو�سيقى  ،فعندما نقول  ،احل�ص ��ول على البيمول الأخري �أو
الدي ��ز الأخري يف الدليل  ،فاملق�صود هو قراءة جميع العالمات التي ت�سبق هذه العالمة و�صوال
�إليها  ،وكما مو�ضح الحقا يف اجلداول املرفقة لل�سالمل .
ثالث ��ا  /تعتم ��د ال�س�ل�امل الثالثة (ال�صبا  ،احلج ��از  ،النكريز) ،على ال�س�ل�امل ال�ضمنية التي
�سيتم �شرحها وكما هو �أدناه:
� -1سل ��م ال�صب ��ا  :يعتمد على �سلم البيات (خف�ض الدرجة الرابعة لأي �سلم بيات  ،ن�صف تون
نح�صل على �سلم ال�صبا) .
� -2سلم احلجاز :يعتمد على �سلم الكرد (رفع الدرجة الثالثة لأي �سلم كرد ،ن�صف تون نح�صل
على �سلم احلجاز) .
� -3سل ��م النكريز :يعتمد على �سل ��م احلجاز  ،لأن احلجاز والنكريز ميتل ��كان نف�س الدليل مع
اخت�ل�اف ا�ستقرار الدرجة�( ،أي الن ��زول تون واحد من درجة ا�ستق ��رار �سلم احلجاز نح�صل
على �سلم النكريز).
�أوال  /تطبيق القواعد اخلا�صة ملعرفة دليل �سلم الر�ست  :لكي نقوم بتطبيق قاعدة
الر�ست  ،علينا الرجوع �إىل قاعدة �سلم امليجر الغربي وامل�ستخدمة يف اجلانب املو�سيقي العاملي
والتي من خاللها نطبق �ضمنيا قواعدة �سلم الر�ست .
( -1قاع��دة الدي��زات – امليجر) :النزول ن�صف تون من درجة ا�ستقرار ال�سلم املطلوب
�سنح�صل على الديز الأخري يف الدليل املو�سيقي لل�سلم .وكما مبني �أدناه .
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تطبيق قاعدة �سلم الر�ست اخلا�صة بالديزات :حتويل �آخر ديزين يف دليل �سلم العجم
اىل كار دي ��ز يتح ��ول ال�سلم من عجم اىل �سلم الر�ست � ،أو الن ��زول ( )4/3التون نح�صل على
الكار ديز الأخري يف دليل ال�سلم ثم نحول الديز املوجود قبل الأخري �إىل كار ديز �أي�ضا �سنح�صل
على نف�س النتيجة وكما مبني �أدناه �ضمن املقارنة بني جدول العجم وجدول الر�ست .

( -2قاع��دة البيم��والت – امليجر �أو العجم):ال�صعود تونني ون�صف التون من درجة ا�ستقرار
ال�سلم املطلوب �أي (رابعة تامة) � ،سنح�صل على البيمول الأخري يف الدليل املو�سيقي لل�سلم � ،أو نقوم
بق ��راءة ت�سل�س ��ل البيموالت �إىل حد البيمول الذي ي�ستقر عليه ال�سل ��م املطلوب ثم ن�ضيف بيمول واحد
فقط �ضمن الت�سل�سل � ،سنح�صل على الدليل املو�سيقي لل�سلم املطلوب وكما مبني �أدناه .
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تطبيق قاعدة �سلم الر�ست اخلا�صة بالبيموالت
�إ�ضاف ��ة عالمتني كاربيم ��ول �ضمن ت�سل�سل البيموالت على �أي �سل ��م عجم (بيموالت) �سيتحول
�إىل ر�س ��ت �أو ال�صع ��ود تون و ث�ل�اث �أرباع التون من درج ��ة ا�ستقرار ال�سل ��م نح�صل على �آخر
كاربيم ��ول ث ��م نقوم بتحويل البيمول ال ��ذي قبله �إىل كاربيمول �أي�ض ��ا �سنح�صل على دليل �سلم
الر�ست وكما مبني �أدناه �ضمن املقارنة بني جدول العجم وجدول الر�ست .

مالحظة  :عند انتهاء ت�سل�سل البيموالت ن�ضيف الكار بيمول �إىل بداية قراءة دائرة البيموالت
من جديد وكما مبني يف �سلم الر�ست على درجة ال�صول بيمول والدو بيمول .
ثانيا  /القواعد اخلا�صة ملعرفة دليل �سلم ال�سيكاه
 -1قاعدة �سلم ال�سيكاه اخلا�صة بالديزات
نق ��وم بقراءة ت�سل�س ��ل الديزات �إىل حد الكار دي ��ز الذي ي�ستقر عليه �أ�س ��م ال�سلم املطلوب ثم
ن�ضي ��ف كارديز واحد �ضمن �سل�سلة البيم ��والت �سنح�صل على الدليل املو�سيقي لل�سلم املطلوب
�أو النزول تونني وربع التون ن�صل �إىل �آخر كار ديز يف دليل ال�سلم ثم نقوم بتحويل الديز الذي
قبله �إىل كار ديز �سنح�صل على دليل ال�سلم املطلوب وكما مبني �أدناه .

 -2قاعدة �سلم ال�سيكاه اخلا�صة بالبيموالت
نق ��وم بقراءة ت�سل�سل البيم ��والت �إىل حد الكاربيمول الذي ي�ستقر عليه �أ�سم ال�سلم املطلوب ثم
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نح ��ول البيمول ال ��ذي قبله �إىل كاربيمول �أي�ضا �سنح�صل على دلي ��ل ال�سلم املطلوب وكما مبني
�أدناه.

ثالثا  /القواعد اخلا�صة ملعرفة دليل �سلم الكرد
قاعدة �سلم الكرد اخلا�صة بالديزات
نق ��وم بقراءة ت�سل�سل الديزات �إىل ح ��د الديز الذي ي�ستقر عليه ال�سلم املطلوب ثم ن�ضيف ديز
واح ��د فقط �ضمن �سل�سلة الديزات � ،أو النزول تونني ون�ص ��ف التون من درجة ا�ستقرار ال�سلم
�سن�صل �إىل الديز الأخري من الدليل املو�سيقي لل�سلم املطلوب وكمل مبني �أدناه .

قاعدة �سلم الكرد اخلا�صة بالبيموالت
ال�صع ��ون ن�ص ��ف تون من درج ��ة ا�ستقرار ال�سل ��م لنح�صل عل ��ى البيمول الأخري م ��ن ت�سل�سل
البيموالت وكمل مبني �أدناه .
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رابعا  /القواعد اخلا�صة ملعرفة دليل �سلم البيات
قاع ��دة �سل ��م البيات امل�شرتكة بني الديزات والبيموالت  :ال�صع ��ود ثالثة �أرباع التون من درجة
ا�ستقرار درجة ال�سلم لنح�صل على �آخر عالمة يف دليل �سلم البيات �سواء كان (كار ديز �أو كار
بيمول)  ،وكمل مبني �أدناه .

خام�سا  /القواعد اخلا�صة ملعرفة دليل �سلم النهاوند
قاعدة �سلم النهاوند اخلا�صة بالديزات :ال�صعود تون واحد من درجة ا�ستقرار ال�سلم لنح�صل
على الديز الأخري من دليل ال�سلم املطلوب وكمل مبني �أدناه .

األكاديمي 238

م .وليد ح�سن اجلابري

الت�صوير احلديث يف ال�سالمل املو�سيقية العربية

قاعدة �سلم النهاوند اخلا�صة بالبيموالت
الن ��زول تونني من درجة ا�ستقرار ال�سلم لنح�صل على البيمول الأخري من دليل ال�سلم املطلوب
وكمل مبني �أدناه .

نتائج البحث
ه ��ذا االجناز الذي �أقدمه �إليكم هو عم ��ل جديد ي�سمى (الت�صوير احلديث لل�سالمل املو�سيقية
العربي ��ة) ،ن�ستطي ��ع من خالله التعرف على الدليل املو�سيقي عن طريق قواعد �سهلة احلفظ ،
بع ��د �أن كان ��ت تعتمد على حفظ �أرقام الأبعاد والأجنا�س  ،علما �أن هذا املو�ضوع يعترب من �أهم
املوا�ضي ��ع املنهجية النظرية والعملية للمو�سيقيني ،و�إن �شاء اهلل �سوف يكون ابتكارا يرفع �أ�سم
العراق عاليا م�ضافا �إىل �إجنازاته الكبرية يف كل املجاالت العلمية والثقافية .
الأ�ستناجات
ي ��رى الباح ��ث �أن عملية و�ضع هذه القواعد تعد من �أهم متطلب ��ات املو�سيقي وامل�ؤلف والباحث
يف اكت�ش ��اف الدليل املو�سيقي  .وكذلك احل�صول على ثراء �سلمي طبقي يف ال�سالمل املو�سيقية
العربية بتطبيق هذه القواعد .
التو�صيات
يو�ص ��ي الباح ��ث العازفني والدار�سني بتعميم هذا االبتكار عل ��ى الطلبة من خالل املراكز التي
تدر�س املو�سيقى  ,وا�ستخدامه لرفد املو�سيقى العربية مب�ؤلفات ذات طابع جديد .
املقرتحات
�إج ��راء درا�س ��ات حتليلية لواق ��ع ال�سالمل املو�سيقي ��ة العربية الت ��ي تكتب على درج ��ات لي�ست
بالأ�سا�سية  ،وا�ستمرار على نهج هذا االبتكار .
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