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 الممخص:

في  يقاعيةاإل تعرف عمى متغيرات السرعة والضروباللى إىدفت الدراسة 
ساسية في بناء ن السرعة والضروب من العناصر األإذ إ ؛غنية البغداديةبنية األ

ول من البحث ذ شمل الفصل األإ ؛عد الباحث بحثو بأربعة فصولأغنية, لذا األ
ما البحث التي تتحدد باإلجابة عن السؤال اآلتي:  بمبررات طار المنيجي متمثبًل اإل

نت حدود وكا البغدادية.غنية اعية في بنية األيقىي متغيرات السرعة والضروب اإل
والخمسينيات, والستينيات,  ربعينيات,عقود )عقد األ ةربعأالبحث الزمنية محددة في 

ما أصطمحات التي ذكرت بعنوان البحث. ول بالمثم انتيى الفصل األ ,والسبعينيات(
ول ضم ثبلثة مباحث, تضمن المبحث األ الذي ؛طار النظرياإل :الفصل الثاني

الثالث ( وتناول المبحث السرعةفقد احتوى ) ,ما المبحث الثانيأ ,(يقاعيةالضروب اإل)
ذ إ ؛جراءات البحث الذي شمل منيج البحثإ(, ثم الفصل الثالث غنية البغداديةاأل)

ع ربأما مجتمع البحث قد ضم عينات أ ,اعتمد الباحث المنيج الوصفي )التحميمي(
ربعينيات, والخمسينيات, دية لعقد )األنية البغداغرسائل ماجستير التي بحثت في األ

ة الفنون الجميمة جامعة بغداد, كمي والستينيات, والسبعينيات( في قسم الفنون الموسيقية
( عينة, ٗ٘فقد تم اختيار المجتمع كمو عينة لمبحث والتي كان عددىا ) ,عينة البحثو 
ا خيرً أوالمقترحات و التوصيات فقد ضم نتائج البحث واالستنتاجات و  ,ما الفصل الرابعأ

 قائمة المصادر.
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Abstract:  
The study aimed at identifying the variables of speed and 

rhythmic rhythms in the structure of the Baghdadi song. The speed 

and the elements are the basic elements in building the song, so the 

researcher prepared his research in four chapters. The first chapter of 

the research included the methodological framework, The limits of 

time research were defined in four decades (the 1940s, 50s, 60s and 

70s), and the first chapter ended with the terms mentioned in the title 

of the research. As for the second chapter, the theoretical framework, 

which included three subjects, included the first section (rhythmic 

sounds), while the second section contained (speed) and dealt with the 

third section (the Baghdadi song) The research community has 

included the samples of four master's degrees which were examined in 

the Baghdad song for the (1940s, 50s, 60s and 70s) in the Department 

of Musical Arts, Faculty of Fine Arts, University of Baghdad. (54) 

samples. The fourth chapter included the results of the research, the 

conclusions, the recommendations, the proposals and finally the 

sources list. 
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 ولالفصل األ 

 ليوإالبحث والحاجة مبررات 

 والوجدانية االنفعاالت العاطفيةعن  الموسيقي والغنائي وسيمة لمتعبيريعد الفن 
ن أبما و  ,ر عن تمك االنفعاالتيتعبلماأللحان واإليقاعات  من خبلل توظيف لئلنسان

و دياناتو و اختبلف قومياتو بسبب موقعو الجغرافي المتميزة من البمدان  العراق واحد
شكال لذا نجد في العراق مختمف األ, ومناطقبين  , واختبلف طبيعة التضاريسومذاىبو 

, والمونكا, والسماعي والغناء الريفي والبدوي البشرف نواع الموسيقية والغنائية فمنياواأل
وفي كل لون من ىذه لخ, إوالغناء البغدادي.....والكردي والتركماني وغناء البحر 

 .وأداءيقاع ولحن إن خبلل توظيف عناصر الموسيقى من سموب مألوان يوجد تمايز و األ
 عمال الموسيقية والغنائيةذ يعطي لؤلإ ؛دور فعال ومتميز ولئليقاع

 

يقاعية واختيار السرعة توظيف الضروب اإل سمة وخصوصية وذلك من خبلل 
ختمف الفترات الزمنية تمر ىذه وعمى م األخرىلى العناصر الموسيقية إضافة إ األوزانو 
متأثرة بعدد من العوامل  واإليقاعيالمحني  بنائياعمال الموسيقية بمتغيرات مختمفة في األ

بلل التطور العممي والتكنولوجي وطبيعة العصر و من خأو اقتصادية أو دينية أسياسية 
ع الذوق الجمالي لممجتمع وما يؤثر بالمجتمع من تأثيرات ثقافية من خبلل التواصل مو 

البغدادية الدور الكبير  لؤلغنيةخرى. ولكون و مع البمدان األأالثقافات المختمفة لمبمد ذاتو 
لفترة من الفترات ولعقود عدة من خبلل نصوصيا في حياة وذوق المجتمع العراقي 

ن حيث متغيرات غنية البغدادية ملى دراسة األإألحانيا, لذا ارتأى الباحث و الغنائية 
ليا من حيث وتغيرت خبل مراحل زمنية مختمفةوالتي مرت بيقاعية السرعة والضروب اإل
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لذا , تطورىا خبلل تمك العقود المختمفة سيرةاىر عند تتبع مو الحذف الظأضافات اإل
تي: ما بالتساؤل اآل طرح مبررات البحث ول من الدراسةسعى الباحث في الفصل األ

 غنية البغدادية؟عة والضروب اإليقاعية في بنية األىي متغيرات السر 

  أىمية البحث: 
  .لى مصادر المكتبة العراقيةإا ا ُمضافً يعد ىذا البحث مصدرً  – ٔ
 .ُيفيد البحث المختصين بالموسيقى وطمبة الدراسات العميا – ٕ

  ىدف البحث:

بنية في  يقاعيةمتغيرات السرعة والضروب اإلييدف البحث إلى تّعرف عمى:
 .البغداديةغنية األ

 : حدود البحث
  .يقاعيةاإل متغيرات السرعة والضروب: الحد الموضوعي – ٔ
 بغداد :الحد المكاني – ٕ
 والخمسينيات, والستينيات, والسبعينيات( ,ربعينيات)األ: عقدالزمانيالحد  – ٖ

 : البحث مصطمحات

ويقصد بو  ,اا بكممة وزن أيضً ضرب الذي يردف أحيانً " :يقاعيةالضروب اإل – ٔ
الواقع ضمن نطاق  –يقاعيالقالب اإل –العربية الشفاىية التقميدفي الموسيقى 
غنية أو أيتكرر طوال المؤلفة, سواء كانت  الذي –أو ذاك  (ٔ)ىذا الميزان

 (ٕ,صٕٕٓٓ, .)حسام"رقصة أو معزوفة منيجية, أو جزء من مسمسل

م أمركب كان  يقاع وتسميتو من حيث الميزان ونوعوي نوع اإلأالضروب و "
 (ٛ,صٕٗٔٓ)البياتي, .                                                "بسيط
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عمال الموسيقية يقاعية التي ترافق األىي النماذج اإل اإجرائي  يقصد بالضروب 
يقاعية باستعمال الدم والتك الت اإلو آلية وتعزف من خبلل اآلأغنائية كانت 

نواع منيا أمتعارف عمييا وىي عمى  بأسماءوتكون ىذه الضروب محددة  ,والسكتات
  .البسيط والمركب و معقد الركب

 :السرعة -ٕ

و أىو درجة السرعة ( و Tempoو ما اصطمح عميو )أيقاعي سرعة الوزن اإل"
 ( ٖٗ, صٕٔٓٓ)وجدان,       ".القطعة الموسيقية منون تعزف أالذي يمزم  البطء

سرعة ال عمى كل االختبلفات التي تطرأ اإجرائي  السرعة يقصد بمتغيرات 
المطمقة التي السرعة متغيرات و  ,يةالمترنوم ا بالسرعةقياسً  ةغنائيال عمالالنسبية في األ

 كثافة المحن.  تحدد

  األغنية البغدادية: – ٖ

أي  ,: " األغنية التي تكون مفرداتيا بغداديةثامر بأنيا ," ُيعّرفيا العامري
: " أغنية عاطفية وقد حمودي بأنيا ,المفردات السائدة في بغداد. وُيعرفيا الوردي

 ,أصبحت تحتل مكانة رفيعةتعددت أغراض شعرىا وأوزانيا وتنّوعت أنغاميا حتى 
" األغنية التي  :وىي تُعبر عن الروح البغدادية األصيمة. وُيعّرفيا ىاشم الرجب بأنيا

يقاعاتيا ونصوصيا الشعرية بغدادية أي التي نشأت وتداولت في ا  تكون ألحانيا و 
 (ٙ,٘,صٕٕٓٓ)البياتي,                                              .بغداد."

مصطمح متداول في بغداد ُيطمق عمى أحد  بأنياويعرفيا طارق محمد عمى "
ي مع تـُغنى بصوت رجالي أو نسائ ,األشكال الغنائية المتبمورة في القرن الماضي

غنية  ,عمى مذىب وعدة كوبمييات االفرقة الموسيقية والكورس )المجموعة( وتبنى لحني  



 ٕٕٔٓمارس  – والستون الواحد العدد             ربعون السنة السابعة واأل  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 ٕٔٛ 

يحتل النص الفصيح المشحون باألحاسيس و  ,بزخارفيا وتحمياتيا ومساراتيا األفقية
  (ٗ,صٕٓٔٓ)األوسي,                      ."والعواطف النسبة األكبر ويعبر عنيا 

"ىي التي تكون نصوصيا الشعرية ذات  :بأنيازينب صبحي  وعرفتيا البياتي
 ,يقاعات البغداديةعمى أساس األجناس والمقامات واإل مفردات بغدادية وألحانيا مبنية

ويجب أن تأتي نصوصيا متبلحمة مع البناء المحني واأليقاعي ومتأثرة بالطابع المناخي 
وبذلك يكون ليا  ,والجغرافي والثقافي والنفسي والجمالي ومرتبطة بتقاليد وعادات البغداديين

 جتماعي وتكون ُممّبية الحتياجات شرائح أبناء المجتمع البغدادي".ادوٌر 

 (ٙ,صٕٕٓٓ)البياتي,                                                 

  :التعريف اإلجرائي

 في بغداد واكتسبت نصوصياو انتقمت وتطورت أغنية التي ظيرت ىي األ
يقاعاتيا  لحانياأو   . فترات زمنية مختمفةخبلل  يافي التي تطورت من نفس بيئتياوا 
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري 

 (:Rhythm) يقاعاإل -والأ

حسب  صوات, والسكتات,تنظيم األ"بذ يقوم إ ,حد عناصر الموسيقىأوىو 
 (ٜٕ,صٕٔٔٓشادي كرم,)."زمنة موسيقية متسمسمة بانتظامأىو  وأمدتيا. 

 rhuthmosوربية من لفظ في المغات األ rhythm " وتشتق كممة االيقاع
 .يتدفق" وأبمعنى ينساب  ,rheeinاليوناني, وىو بدوره مشتق من فعل 

 (ٕ٘-ٔ٘ص ,ٜ٘ٛٔ)فؤاد زكريا,                                        

خر ىو عبارة عن آوبشكل  ,عن تنظيم معين لقيم زمنية محددة "وااليقاع عبارة
 (ٓ٘,صٕٓٔٓ)ميسم ىرمز,.  شكل معين لقيم زمنية متكررة وفق ترتيب محدد"

يقاع في الكون, اإلول عمى وجود مراقبة الطبيعة تعطينا الدليل األ"ومن خبلل 
ناوب الشييق والزفير فتبادل الميل والنيار واألمواج المتعاقبة في البحر ودقات القمب وت

يقاع ىو شيء يرتبط بالحركة بشكل وثيق ويتكرر بشكل منتظم ن اإلأكميا تفترض 
منا اليومي, لكنيا في حالة ن نممسيا في كبلأبلل الزمن مثل ىذه النبضات يمكن خ

ننا إا, فكثر تحررً أو بشكل أا لبحور الشعر بصرامة ما تنتظم الكممات وفقً , عندالشعر
 (ٜٕ, ٕٛص ,ٕٔٔٓشادي كرم,)                   .سنشعر بيا بشكل خاص"

يقاع إىو نواة  :المقطع الكبلمي نأوائل عرفوا_منذ القدم_ بمعممين األالن أو "
ن المقاطع الكبلمية تتكتل في وحدات إيقاعية صغرى متماثمة الزمن أالكبلم المنظوم, و 

تنسجم كل منيا مع  (,beatطمق عميو اسم النبضة)أومختمفة الشكل كباعث اإليقاعي 
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سابقتيا وما يمييا, منتظمة في دورات إيقاعية صغرى, تجمع في دورات إيقاعية كبرى 
 )ٖ, صٕٕٓٓحسام,)   .                       ا بالجممة اإليقاعية"ونعتت مجازً 

تمك الناحية في الموسيقى  نوأيقاع في قاموس الموسيقى الجديد بونقرأ عن اإل
, ولكن تيتم بالتقسيم الزمني لمنوتات ال تيتم بالطبقة الصوتية لمنوتة التي

قية موضع ن الموسيقى العربية ومنيا العراأو  وجدان (ٖٚٔ,ٖٙٔص ,٘٘وتشديدىا)
ُيعد االمنظم الرئيس لؤللحان والقائد األساسي في ذ "إ ,يقاعبحثنا تقوم عمى عنصر اإل

في ىذا المجال  اويظير اإليقاع واضحً ,الغناءالمحافظة عمى الوزن خبلل العزف و 
لى إسيولة فيو يجري بخط واضح وموازي حيث يمكن تمييزه ب ,التمحيني الشعبي

صفة الزخارف اإليقاعية لكي ال يكون  عميوالمحن بنموذج معين متكرر بشكل تطغى 
 (ٗ٘ص ,ٕٓٔٓ)ميسم,  " في العمل. اوكذلك ليكون أكثر تأثري   ,ممبل لدى المتمقي

بتحديد  او آليً أكان  االعمل الموسيقي غنائيً  يقاع المرافق أللحانا يقوم اإليضً أو 
الممحن في اختيار تي دور أ, وىنا ي (ٕ)سرعة العمل السرعة النسبية المقاسة بالمترونوم

الذوق العام ا مع و متماشيً أبالصورة التعبيرية لمنص الغنائي ا ما تأثرً إالضروب والسرع 
غنية في حينيا, ويطمق عمى االيقاعات المرافقة لمغناء نتاج األإوروح العصر التي تم 

نواع الضروب أ ةلى ثبلثإ ,يقاعيةوتقسم ىذه الضروب اإل ,يقاعيةب اإلالعربي بالضرو 
و أائية نما ثإيقاعية البسيطة وتكون الضروب اإل ,البسيطة والمركبة وغير القياسية

 .وذلك حسب الميزان المستعمل ,و رباعيةأثبلثية 

عندما تجمع الضربات في مجموعات ثنائية, بضربة )فيتكون الوزن الثنائي  
يمثل  ذ يكتب ليما رقمينإ ؛قوية تمييا ضربة ضعيفة سنحصل عمى خانة من ضربتين

ما الرقم السفمي القيمة الزمنية لمضربة ويسميان توقيع أالرقم العموي عدد الضربات 
ت في مجاميع ثبلثية, ما عندما تجمع الضرباأ ٛ/ٕ ٗ/ٕ ٕ/ ٕالميزان( ومنيا الزمن )
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يقاع الرباعي الذي يرمز لو بالموازين ما اإلأ. ٛ/ٖ, ٗ/ٖيقاع الثبلثي نحصل عمى اإل
يقاع الرباعي ىناك يقاع ثنائي مضاعف, ففي اإلإنو أوصفو بيمكن  ٛ/ٗ, ٕ/ٗ, ٗ/ٗ

جميع ىذه  وتسمى من ضربتين مع تشديد ثانوي عمى الضربة الثالثة انمجموعت
 (ٖٔ,ٖٓ,ٜٕص ,ٕٔٔٓخرون,آو  )شادي كرم           .وزان البسيطةوزان باألاأل

منتظمة, و نبضة أنواع الموسيقى توجد ضربة أوزان البسيطة في جميع واأل"
ن جمعت في ضربات ا  رباعية, و ع في مجموعات ثنائية وثبلثية و وىذه الضربات تتجم

ذا جمعت الضربات ا  و  لخ,إية تكون متعاقبة في )قوي ضعيف( في مجموعة ثنائ زوجية
بضربتين ضعيفتين )قوي ضعيف  لدينا الضربة القوية متبوعة تكون ثبلثيةمجموعة في 

ى توكيد وليكون لمضربة األ في مجموعة رباعية ما تجميع الضرباتأ ,لخإ (ضعيف
)قوي ضعيف متوسط  تينعة ضعيفوتكون الثانية والراب ,متوسط القوةوالثالثة توكيد  ,القوة

 (ٙص ,ٕٗٔٓالبياتي,).         "وىذا ما يسمى بالزمن الرباعي البسيط (ضعيف

لى إا تقسيم بعض الضربات حيانً أا الزمن المركب يكون من الضروري مأ"
نجاز ذلك بواسطة إنغمتين, ويمكن ى لإا عن تقسيميا صغر عوضً أثبلثة نغمات 

المعروفة باسم الثبلثيات  (irregular note-groupمجموعة النغمات غير القياسية )
(triplet) "                                   . ,(ٜٖ, ص ٕٚٓٓ)وليم لوفموك 

ولكن بطريقة حسابية  ,رباعيةو مع في مجموعات ثنائية وثبلثية يضا تتجأوىي 
 6/8لى إ 2/4عدد العموي عمى ثبلثة وضرب العدد السفمي عمى اثنين مثل البضرب 

                                             " .12/8لى إ 4/4والبسيط الرباعي يصبح  9/8لى إ3/4 والزمن البسيط الثبلثي
  (ٚ, صٕٗٔٓ)البياتي,

"ومن عناصر اإليقاع ىو ما يظير في المسار المحني الذي يكون منفصل 
ية فقد يظير ىذا الشكل وفق تصور وبناء ما في الموسيقى الشعبأ ,عن اإليقاع العام
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لحان, وال و التكرار في صياغة األأيظير بشكل عام عن طريق المصادفة و أالممحن, 
و ما يطمق عميو بمصطمح أعراقية التي تتميز بصفة التكرار اللحان العربية و سيما األ

(sequence)  ميسم  "و المحني وفق تكرار معينأويقصد بو التعاقب اإليقاعي(
 (ٔ٘,صٕٓٔٓىرمز,

 يقاعية:الضروب اإل

وتار النقرية, التي تصدر و عمى ذوات األأيقاع اإل"يؤدى الضرب عمى آالت 
وتتسم الضروب بالتنوع واالختبلف,  والطبمة والنقارة,ا ثقيمة كالدف والطار صواتً أ

  (ٔ,صٕٕٓٓ)حسام,.          و الجماعي"أداء االنفرادي وتستخدم في مرافقة األ

وكانت لديو اآلالت  ,قبل أن يتعمم المغة ديم اإليقاع"لقد عرف اإلنسان الق
ح اآلالت يا ويطمق عمييا اصطبلإيقاعية )اآلالت الموسيقية المولدة لمصوت بذات

قد  و تذبذب المادة المكونة ليا,ألكونيا تصوت بارتجاج  idiphoneيديوفونيةاأل
غصان الخاوية والقواقع وجذور صنعت من مواد خام قدمتيا الطبيعة كالعظام واأل

 (ٖ٘, صٜٜٓٔ)طارق حسون,  .                           شجار واألثمار"األ

ظيرت رسومات لآلالت اإليقاعية في أقدم الحضارات المدونة وىي الحضارة  
تى اآلن من األسماء لى ما نشر منذ ثبلثينات القرن الماضي وحإا السومرية استنادً 
ما أ آلالت المصوتة لذاتيا ليا,نو من الصعب تحديد أسماء اإف ,كديةالسومرية واأل

 ."وضوح تامفأنيا حددت ب ,أصناف اإليقاعات الجمدية

 .(ٖٔٔص ,ٜٗٛٔ رشيد, )صبحي                                    

يقاعات وضروب من النقرات إكل من يرغب, باستطاعتو أن يشكل  "وعن
 (ٕ,صٕٕٓٓ)حسام, التي يريدىا. عمى أن ال يخرج من حدود الميزان."
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الزمنية نغام ذات القيم تناوب األن أونقرأ عن الوزن عند فاخرومييف: "
خر بنقرة بة النبض بحيث يتميز بعضيا عن اآلالمتساوية يشكل حركة منتظمة تش

فييا نبرة تكون مشددة  نغام التي( فاألAccentخاصة تسمى في عمم الموسيقى بالنبرة )
نغام التي ليس فييا نبرة تكون غير مشددة, وتسمى واأل ,جزاء القويةوتسمى باأل

جزاء القوية والضعيفة في فترات زمنية التناوب المنتظم لؤلما أو  جزاء الضعيفة,ألبا
  .فيسمى بالوزن ,متساوية

جزاء القوية والضعيفة في ن التناوب المنتظم لؤلإيقول الحفني عن الوزن: 
في كتب  وزانوتسمى األ ,(Meterو الوزن)أيقاع فترات زمنية متساوية تكون وزن اإل

  (ٕٛص ,ٕٔٓٓ)وجدان,                 ."صولو األأالتراث العربية بالضروب 

 ٛٙوالمركب  ٕٗتقع أبسط أنواع الضروب في كل من الوزن الثنائي البسيط ) 
ذا إ. فٕٛٔوالمركب  ٗٗوالوزن الرباعي البسيط  ٜٛوالمركب  ٖٗوالوزن الثبلثي البسيط 

ما يعرف  ا وىوولى, من كل نبضتين, كان الوزن ثنائي  األتصورنا وقوع النبر عمى النبضة 
( المرافق لممواكب marchوربا باسم المارش )أوم بالوحدة السائرة والمعروف في الي

ذا إوالوزن الثنائي بغض النظر عما  –لذي يفترض تسميتو بالضرب الموكبيالعسكرية ا
غنية "أويبلخ أا كما في مركبً  كبر" و "وطن واحد" أوأكما في نشيد "اهلل  ٕٗا كان بسيطً 

ذ تتميز بالصعوبة إ ,ما الضروب المتداخمةأ" .خوتي عمييم" و "وجنة جنة"يابا" و "ىا 
وزنين مختمفين كالثنائي والثبلثي في وزن خماسي )ضرب والتعقيد والتي تتكون من اقتران 

الدور  السماعي الثقيل( واقتران الثبلثي والرباعي في وزن سباعي )ضرب النوخت أو
خرى موجودة في أي التساعي )ضرب االقصاق( وأوزان لى ذلك كما فإاليندي( وكما 

الضروب ما في التطبيقات الشعبية, فيغمب, استخدام أالموشحات والموسيقى االحترافية. 
 (٘,ٗص ,ٕٕٓٓ ,)حسام               .(يقاعية واحدةإالقصيرة المكونة من دورة 
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 :ضروب الوزن الثنائي البسيط

وىو يتكون من وحدة واحدة, استخدم في الـمنولوجات,  ::الفوكس" -ٔ
  (ٖٙٔ,صٕٙٔٓ)زلزلة,                      .ويضرب عمى آلة الطبمة والرق

جنوب العراق. نسبة لمرقصة االنفرادية الشعبية في وسط و                 :اليتشع -ٕ
نبضتيا  يقاعية واحدة ثنائية في الوزن البسيط مع تضعيفإيقع ضربيا في دورة 

     .ا يوسم بربع اليتشع أو الزبيديةالثانية.وعندما يصبح ضرب اليتشع حثيثً 

يعرف في بعض البمدان العربية              :ة الصغيرةالوحد -ٖ
يقع في دورتين ثنائيتين سم الوحدة المقسومة, كما يعرف بالـ "دويك" في تركيا. و اب

ولى عمى الثانية وتتكون الدورة ( النبضة األsincopoولى عمى جموح )تحتوي األ
غاني التي تنتظم فيو مثل "غني لي نية من نبضتين صحيحتين. وتكثر األالثا

 (ٚ,ٛ,صٕٕٓٓ)حسام,     .(شوي شوي" المصرية و "عالياني وياني" العراقية

غاني العراقية الحديثة والممفوف يستخدم في األ الممفوف: "-ٗ
ويعد  ,ضافيةإو نقرات أويضرب كما ىو دون زخارف  ,بطبيعة الحال متوسط السرعة

 (ٗٙٔ,صٕٙٔٓ)زلزلة,                       ".من النماذج ذات الوحدة الواحدة

يقع في الوزن الثنائي البسيط وبمقدار   الوحدة السائرة، أو المكمفة"-٘
لحان أد وضعت عمى ىذا الضرب الكثير من في الدقيقة, وق ٓٓٔ-ٓ٘يتراوح بين 

 (ٙ,صٕٕٓٓ)حسام,   ."ناشيد الوطنيةىازيج واأل( واألmarshالمواكب العسكرية )

يضرب  الوحدتين يذ الغنائية, اإليقاعات من وىو : األيوب"-ٙ
 (ٚٙٔ,صٕٙٔٓ)زلزلة,.                                    "والدفوف بالطبمة
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  :ضروب الوزن الثنائي المركب

  :الييوة -ٔ

لى رقصة الييوة المشيورة في محافظة إيعرف الضرب بيذا االسم نسبة 
 (ٓٔ,صٕٕٓٓ, ويقع في دورتين في الوزن الثنائي المركب.)حسام,البصرة

 ضروب الوزن الثالثي البسيط 

 ضرب ثبلثي الضربات ذو وحدة واحدة.  :الدارج  -ٔ

 وىو منثنائي الوحدات "  :سماعي نالسنكي-ٕ
 "العراقي الشعبي والغناء الموسيقى في القديمة اإليقاعات
ن الثبلثي البسيط تطوى يقع في دورتين من الوز و "(ٛٙٔ,صٕٙٔٓ)زلزلة,

 غنيةأكما في خيرة من الدورة الثبلثية الثانية مع الحفاظ عمى زمنيا النبضة األ
 (ٔٔص ,ٕٕٓٓ)حسام,     .((الي(( و ))مروا بنا من تمشونجي مالي و ))

             البسيطضروب الوزن الرباعي 

يقاعية واحدة معتدلة إيقع في دورة     :الوحدة الكبيرة
 طرق بعدة ويضرب (ٛ,صٕٕٓٓ,)حسام ."في الدقيقة ٓٓٔ-ٓٙالمقدار يتراوح بين 

 يمحق حيث ،السرعة متوسطة إلى بطيئة تكون ما غالبا التي األغنية لطبيعة اتبعً 
 .(ٗٙٔ,صٕٙٔٓوغيره.)زلزلة, كالمقسوم أخرى إيقاعية بنماذج

 

   :الجورجينة
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( ويشتق ٓٚٔ,صٕٙٔٓ)احسان, .وحدتين ذو الضربات خماسي نموذج وىو
ن نبضة عيارة المركبة إال إالمركب وكأنو اليورك سماعي الجورجينا من الوزن الثنائي 

 .في القسمة المضاعفة, ويمكن أن نعتبره "معقد المركب" ٙوليس  ٘لى إتقسم 
  (ٕٔص ,ٕٕٓٓ)حسام ,                                               

 :السرعة-اثانيً 
( و ىو درجة السرعة Tempoو ما يعرف بمصطمح )أيقاعي "سرعة الوزن اإل

لتنوع السرع  ئية ويوجد تسمسلو غناأكانت التي تعزف فييا القطعة الموسيقية آلية 
ة, وتحدد برقم مترونومي يكتب في ا وسرعنشاطً  كثرىاأا حتى شدىا بطئً أيقاعية من اإل
 (ٖٗ, صٕٔٓٓ)وجدان,                               ".عمى المدونة الموسيقيةأ

نو بفضل السرعة إفي تحديد طابع الموسيقى, حيث  ميم"ولمسرعة دور 
 :ساسية لمسرعةأنواع أالك ثبلثة نضفي عمى الموسيقى التوتر واليدوء. وىن

 السرعة السريعة. -ج السرعة المتوسطة -ب البطيئة السرعة -أ  

وتكون  فسيا عمى امتداد الموسيقى,وىذه تسمى السرعات المستقرة وىي ن
 حدى السرعات السابقة الثبلث والتي تحتوي عمى عدد من السرع إ

 (Adagio,Largo,Lento,Graveالبطيئة) السرعة

 ( Andante,M0ndrato,Sostenutoالمتوسطة)السرعة 
 (Allegro,Vivo,Presto) السرعة السريعة

 ةحيث يحدث عمى السرعات السابقة الثبلث غير المستقرة:ما السرعات أ
 و تسريع وعندىا تستخدم المصطمحات التالية.أتبطيء 

  (Ritenuti,Ritardando,Allargando,Rallentando)ؤجل التبطأمن 
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ن أ( والجدير بالذكر Accelerando,Stringendo,Stretto) جل التسريعأمن 
ذا ما إحددة. فزمنة مأيحدد حركة الموسيقى وفق  وىو جياز السرعة تقاس بالميترونوم,

( مرة ٓٛتتكرر) (ن نقيس الموسيقى بعبلمات سوداء )أفيذا يعني  ,=نوار(ٓٛكتبنا )
 .في الدقيقة

سيقى حيويتيا, فيما يحددان سوية صفة لممو  انيقاع والسرعة ىما ما يعطياإل
حتى  البطيئةنواع من السرعات من أعمل الموسيقي. وتشمل السرعة عمى و طبيعة الأ

الموسيقي ا, وفي الموسيقى المكتوبة يجري وضع السرعة فوق السطر جد   السريعة
 (ٖٛص ,ٕ٘ٔٓوتو,أ),يطاليةعادة بالمغة اإل

و أو تغنى بيا القطعة الموسيقية أزف يقاعي التي تعن سرعة حركة الوزن اإلإ
دور العمل ومضمون الغنائية تتوقف كوسيمة من وسائل التعبير عمى )طبيعة 

فالعبلقة وثيقة ومتبلحمة بين سرعة جريان المحن وبين  الموسيقي ووظيفتو االجتماعية,
وىناك مصطمحات , التأثيرات الحسية والذوقية عمى السامع المتمقي لمعمل الموسيقي

, وىذه المصطمحات و الغنائيأمل الموسيقي داء العأيطالية تحدد سرعة وطريقة إ
يستخدم جياز )مترونوم ممتسل(  مضبوطتعطي درجة تقريبية لمسرعة, ولقياسيا بشكل 

 (ٖ٘ص ,ٕٔٓٓ)وجدان,M.M)ا )والذي يرمز لو اختصارً 

 قطعة بيا عزفت التي السرعة" إنَّيا لمموسيقى أوكسفورد قاموس ُيعرِّفيا)و  
 في السرعة تحديد إنَّ  (Oxford Music Dictionary, T, Tempo) ".موسيقية
 أحد أو الموسيقية القطعة عزف بطء أو سرعة مدى ُيبيِّن لمعازفين الموسيقي التدوين

 .التعبير نوعية عمى يؤثر الموسيقي العمل في اختبلف السرعة فإنَّ  وبالتالي ئيا,از جأ
 تغير عمى ّلةاالد المصطمحات وضع الحرص عمى دائم الموسيقي المؤلف ونجد

 بالمغات خرىواأل يطاليةاإل بالمغة ىذه المصطمحات أكثر وتأتي. مدوناتو عمى السرعة
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 .الموسيقي العمل عمى سرعة لمداللة نجميزيةواإل والفرنسية لمانيةاإل
ما المصطمحات المتداولة في الموسيقى العربية بشكل أ (٘ٔ,ٗٔ,صٕٗٔٓ)الفؤادي,

تعددية  أن السرعة فييا التعتمد مبدإف ,بشكل خاص عام والموسيقى والغناء العراقي
 البطيءا وفق مفيوم الخفيف والثقيل ما يقصد بو السريع و نما تنساق دائمً , إالمصطمح

ن إذ إ ؛اضافة الى وجود ما يعرف بالسرعة المتوسطة التي تأتي بين الخفيف والثقيل
والتي يحددىا  باإليقاع لئلحساسا مع الناحية الشعورية العامة ىذه المفاىيم تمتزم دائمً 

 .ضمن واحد من المفاىيم الثبلثة السائدة

  :غنية البغداديةاأل –اثالثً 

 :ِنيةُ  البغـدادية في أربعـينيات القرن العـشرينغْـ األ - أ

فقد  ,يعد عقد األربعينيات من المراحل الميمة في تاريخ األغنية البغدادية)
بتنويعات نغمية  ,كانت في العقد السابق لياربعينيات كما غنية في األتسمْت األأ

 ,والبيات والرست والبستنكارعراقية ليا خصوصيتيا المحمية مثْل مقام المخالف 
ىذه المقامات بمسار لحني يخدم ستطاع الممحن البغدادي أن يستفيد منيا ويوظف ا

المقام العراقي ويعني ذلك بأن أجواء  ,بالمقام العراقينغام مرتبط غنية وأكثر ىذه األاأل
البستة قد رافقت المقام  عتبارافي ىذه الفترة ب رة عمى األغنيةوالبستة التزال مسيط

عمى التعامل مع النص وحده  بتكار المحني كان يرتكز بصورة رئيسةن االأو , العراقي
لتوزيع عن مفيوم اا وقد بقي بعيدً  ,نيةاألولى واألخيرة لنجاح األغ عتباره الركيزةاب

يقاعات برزْت اإل فقد ,يقاعيةأما من الناحية اإل .المعروف في الوقت الحاضر
تسمْت بالبطء االسماعي والوحدة الثقيمة والتي  البغدادية الجورجينة الثقيمة والسنكين

 ,نو في نياية األربعيناتإال إمتطمبات الذوق العام وروح العصر. تمبيًة الحتياجات و 
ومثال عمى ذلك أغنية )گمي يا حمو  ,ظيرت نتاجات غنائية ذات طابع إيقاعي أسرع
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غنية )أخاف أو  ,عبد األمير النجفي ولحنكممات  لناظم الغزالي (منين اهلل جابك
عباس جميل األولى الذي  لحانأأحجي وعمية الناس يگمون( لزىور حسين وىي من 

فيما بعد  انآخر  انوقد تبعو ممحن ,داديةلحانو صّيغا جديدة لؤلغنية البغأأعطى في 
 .(ٕٕ,ٖٕصٕٓٔٓ. )األوسي,,(جتماعيةغيرات األذواق الفنية والحياة االتمبية لمت

  :ات القرن العشرينياألغنية البغدادية في مرحمة خمسين - ب

وَنضجت قّوة دافعة  بدأت بوادر نيضة موسيقية غنائية ,)ففي تمك المرحمة
لقد  .الموسيقي في العديد من األقطار العربية ومنيا العراقلتحسين ورفع مستوى الفن 

 دادية من خبلل ماقّدموه من أعمالَعمل ىؤالء المغنون عمى ترسيخ مبلمح األغنية البغ
والتي  .اص في الغناء وطريقتو في التمحينمنيم لونـو الخ وكان لكل ,نائية في تمك الفتـرةغ

ا بالمبلمح العامة لمغناء وتأثراتي ,أداء المقام البغدادي تمّيزت ببغداديتيا الُمنبثقة من طرائق
ات ابتكار أغنية بغدادية ليا مبلمحيا الخاصة يلقد حاول فنانو مرحمة الخمسين العربي.

وليا أمكانية االنتشار بين شرائح المجتمع  ,من حيث صياغتيا المحنية ونموذجيا اإليقاعي
وقد  .ك الشرائح ومتطمباتيا الجمالية والذوقيةالبغدادي المختمفة وتُعّبر عن أحاسيس تم

أن من  .حاول كتاب نصوص األغاني وممحنوىا ومغنوىا بمورة فن غنائي بغدادي جديد
مفنان ( لينات ىي أغنية )َسْمره وسيعو عينأولى األغاني البغدادية التي ظيرت في الخمس

يمتاز بالبساطة والوضوح ن نّصيا الغنائي كان أل ؛اا كبيرً رضا عمي والقت حينيا رواجً 
ولِذلك  افقد كان إيقاعيا سريعً  ,ة اإليقاعومن ناحي ,ولحنيا بسيط وخاِل من التعقيد

وكانت قريبة إلى ذوقو من األغاني السابقة التي كانت تمتاز بالبطء  ,استساغيا الجميور
وقد أجاد ممحنو  .دائوأام الذي يمتاز بصعوبتو وطول زمن خاصًة إذا رافقيا أداء المق
يون مثـل يقاعاٍت تفّرد بيا العراقا  تيم المحنية واستخدموا ألحانًا و األغنية البغدادية في صياغ
وظل الممحنون يستنبطون ألحانيم من .يقـاع الجورجينو والييوها  مقام البلمي والمخالف و 
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مع الذوق  ءموكانت أغانييم ُمصاغة بشكل يتبل .روح المقام العراقي واألغاني القديمة
 (ٖٙ,ٖ٘,ٖٗ,ٖٖ,ٕٖصٕٕٓٓ()البياتي ,.الفني العام

  :األغنية البغدادية في مرحمة ستينيات القرن العشرين -ج

راحل الميمة التي مر بيا العراق ما عقد الستينيات يعد ىو كذلك من المأ)
إذ أصبحت  ,أو الثقافية أو االجتماعية واء االقتصاديةس عمى مختمف األصعدة

باطيا السابق ا عن ارتحيث ابتعدت كمي   ,بغدادية ذات أسموب متميز ومستقلاألغنية ال
ن .والغناء الريفي مثل المقام العراقي باأللوان الغنائية في مرحمة الستينيات تم فتح  وا 

معيد الفنون الجميمة )قسم المسائي( مما حدا بالكثير من الفنانين الدخول إلى ىذا 
 كما وكان.نعكس عمى النتاج الغنائي البغدادياوىذا ما  ,يةالمعيد لتطوير قابميتيم الفن

في إنتاج األغاني بعد  لغناء في اإلذاعة والتمفزيون دور فعاللقسم الموسيقى وا
فأصبح  ,(مٜٗٙٔمنتصف الستينيات وبالتحديد عام )استخدام الفيديو تيب في 

عما كان في  اإليقاع يختمففصار  ,لؤلغنية شخصية في عنصري المحني واإليقاعي
ربعينات الذي يخمو من الترىل والثقل في إيقاع الجورجينة المتكرر والشائع عقد األ
يدة حتى إيقاع الجورجينة صار فنجد في عقد الستينات التنويعات اإليقاعية الجد ,بكثرة
 مع مضمون األغنية(.  ءمتحدد اإليقاع والسرعة التي تتبلذ يإ ؛بنشاط ييؤد

  (ٖٓ,ٜٕص ,ٕٛٓٓ)الجابري,                                         
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 :البغـدادية في سبعينيات القرْن العـشرين(غـِْنية ُ )األ  - ت

لؤلغنية البغدادية لممحنين  ما مرحمة السبعينات تمثل ذروة الصياغة المحنيةأ)
غنية البغدادية سم األاا حممت ورغم أني ,ومغنين وشعراء بغداديين وغير بغداديين

ن البساطة بتعدت عاف ,ولكنيا في الحقيقة نتاج شرائح مختمفة من المجتمع العراقي
حنية الرصينة حتراف والتي تتميز بالشكل األوسع والجمل المالشعبية وظيرت سمات اال

لى النصوص الشعرية التي حوت عمى جوانب تعبيرية تصويرية إوالطويمة باإلضافة 
 ,خبلل ألحانيم والمقدمات الموسيقية الطويمةحاول الممحنون جاىدين إظيارىا من 

ستخدام الضروب اإليقاعية العراقية افضبًل عن  ,ستخدام اآلالت الموسيقيةاوتنوع 
ستخدام الى تعدد إباإلضافة  بشكل أساس والضروب اإليقاعية العربية السائدة آنذاك

 ,ٕٙٓٓ)السوداني .( الضروب اإليقاعية وتنوع السرعة األدائية ضمن األغنية الواحدة
 (ٜٕ,ٕٛص

 
  



 ٕٕٔٓمارس  – والستون الواحد العدد             ربعون السنة السابعة واأل  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 ٕٖٕ 

 إجراءات البحث

  :منيج البحث -ٔ
 نجاز البحث.تبع الباحث المنيج الوصفي إلا
 مجتمع البحث: -ٕ

لطمبة قسم الفنون الموسيقية والتي ماجستير رسائل  بأربعمجتمع البحث  تمثل
ربعينيات, )األغنية البغدادية لعقد لؤليقاعية ختصت بدراسة الخصائص المحنية واإلا

 والخمسينيات, والستينيات, والسبعينيات(
  عينة البحث: -ٖ

متمثمة  غنيةأ( ٗ٘) من ةتكونموالربعة ار الباحث جميع عينات الرسائل األاخت
لعقد  غنيةأ( ٜٔغنية لعقد الخمسينيات و)أ( ٘ٔربعينيات و)اني لعقد األنغأ( ٓٔ)

 .دناهأمبين في الجداول ىو كما لعقد السبعينيات. غنانيأ( ٓٔالستينيات و)

 :ربعينياتجدول بعينات عقد األ  -أ -ٗ
 غناء إلحان كممات اسم األغنية ت
نصاف منك ٔ  سميمة مراد صالح الكويتي عبد الكريم العالف ىذا موا 
 سميمة مراد صالح الكويتي عبد الكريم العالف عمى شواطي دجمة مر ٕ
 سميمة مراد ناظم نعيم عبد الحميد الفتالوي نوبة مخمرة ٖ
 محمد القبنچي محمد القبنچي محمد القبنچي يا لمي نسيتونو ٗ
 ناظم الغزالي عبد األمير النجفي عبد األمير النجفي گمي يا حمو ٘
 زكية جورج صالح الكويتي محمد وفي يا من تعب يا من شگو ٙ
 زكية جورج صالح الكويتي جبوري النجار وين رايح وين ٚ
 صديقة المالية صالح الكويتي مجيول يا صياد السمچ ٛ
 زىور حسين عباس جميل محمد العزاوي أخاف أحچي ٜ
 منيرة اليوزوز صالح الكويتي موشح قديم إن شكوت اليوى ٓٔ
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 جدول بعينات عقد الخمسينيات-ب
 غناء لحانأ كممات اسم األغنية ت
 أحمد الخميل أحمد الخميل براىيم أحمدإ أنا ْشَسويت ٔ
 مائدة نزىت خزعل فاضل رشيد حميد لو نجيكمتجونو  ٕ
 مائدة نزىت ناظم نعيم سماعيل الخطيبإ َكالو حمو ٖ
 رضا عمي رضا عمي سيف الدين والئي َسْمره وسيعة عين ٗ
 عباس جميل عباس جميل عباس العزاوي أَتْوبة من الَمحبة ٘
 محمد كريم عالء كامل أمل سامي ال َيْسالي ٙ
 يحيى حمدي يحيى حمدي عاصم ىالل عيني ُمنى ٚ
 سكندرإعفيفة  رضا عمي سبتي طاىر أغار من اليوى ٛ
 سكندرإعفيفة  ناظم نعيم سيف الدين والئي أدري بيك ٜ

 زىور حسين عباس جميل محمد العزاوي َيْم عيون َحّراكة ٓٔ
 يحيى حمدي يحيى حمدي ىالل عاصم أنَت وَبْس  ٔٔ
 رضا عمي رضا عمي محمد الكرخي تدري أشكد أحبك ٕٔ
 سكندرإعفيفة  ناظم نعيم سيف الدين والئي أدير الراح ٖٔ
 محمد عبد المحسن محمد عبد المحسن سبتي طاىر أحاول أنسة ُحبك ٗٔ
 محمد كريم خزعل فاضل براىيم أحمدإ آني عندي روح ٘ٔ

  :جدول بعينات عقد الستينيات -ج
 غناء إلحان كممات اسم األغنية  
 داوود العاني خزعل ميدي خزعل ميدي وأطيعةأحبة  ٔ
 سعيد العجالوي سعيد العجالوي قاسم عبيد عيني سمممي عمى البنية ٕ
 عفيفة أسكندر أحمد الخميل سيف الدين والئي حركت الروح ٖ
 وحيدة خميل عباس جميل جبوري النجار ماني صحت يمة احاه ٗ
 ىاللفاروق  فاروق ىالل سالم خالص ردت أنساك ٘
 فاضل عواد حسين السعدي طارق ياسين ال خبر ٙ
 محمود عبد الحميد محمود عبد الحميد محمد سمارة التمفون ٚ
 أحمد سممان أحمد سممان أحمد حمدي ميك يا دجمة ٛ
 ناظم الغزالي ناظم نعيم جبوري النجار سممت الكمب بيدك ٜ
 حسينىيفاء  خزعل فاضل سيف الدين والئي رسالة لمولف ٓٔ
 لميعة توفيق محمد نوشي إسماعيل جودت يا عمة ٔٔ
 مائدة نزىت جميل سميم مجيول كمما أمر عالدرب ٕٔ
 وحيدة خميل كاظم الحريري جبوري النجار أنا وخمي ٖٔ
 حسين السعدي حمدان الساحر مجيول رمانتين أبفد ايد ماتمزم ٗٔ
 عبد محمد عبد محمد عدنان السوداني وردة أسكيتيو ٘ٔ
 يحيى حمدي يحيى حمدي ىالل عاصم أني من يسأل عميو ٙٔ
 عبد الجبار الدرجي عبد الجبار الدراجي عبد الجبار الدراجي عمي يا جمال ٚٔ
 وحيدة خميل حسين محمود بمبع محمد حسن الكرخي أمس واليوم ٛٔ
 مائدة نزىت رضا عمي جبوري النجار أسألوه ال تسألوني أسألوه ٜٔ
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نات عقد من عيالخبر غنية أتم استبعاد  جدول بعينات عقد السبعينيات -ت
 لى عقد الستينياتإالسبعينيات كونيا تنتمي 

 غناء لحانأ كممات اسم األغنية ت
 سعدون جابر محسن فرحان عريان السيد خمف عيني عيني ٔ
ٕ 

محمد جواد  - عد وآنا أعد
 أنوار عبد الوىاب أموري

ٖ 
 النوابمظفر  الريل وحمد

محمد جواد 
 ياس خضر أموري

 مائدة نزىت فاروق ىالل عبد الكريم مكي سألت عنك ٗ
 أمل خضير محسن فرحان ذياب كزار كريستال  ٘
 رضا الخياط - - جيت ألعب وي البيض ٙ
ٚ 

محمد جواد  - أنا يا طير
 فؤاد سالم أموري

 حسين نعمة محسن فرحان جبار الغزي غريبة الروح ٛ
 فاضل عواد طالب القرةغولي كاظم عبد الجبار إتنوإتنو  ٜ
 ياس خضر ياسين الراوي ناظم السماوي كالولي راح ومشو ٓٔ

 - :أداة البحث – ٗ

 :معيار التحميل الموسيقي -*

ف عن عداد استمارة تحميل تخص موضوع بحثو لغرض الكشإقام الباحث ب 
غنية البغدادية يقاعي في األوالوزن اإليقاعية السرعة)النسبية والمطمقة( والضروب اإل

وبعد تحديد  ربعينيات, والخمسينيات, والستينيات, والسبعينيات(.)األ عقود ةألربع
يان مدى لب قام الباحث بعرضيا عمى عدد من الخبراء المختصين ,فقرات االستمارة

 .% ٓٓٔتفاق عمية ىي . وكانت نسبة االصبلحيتو
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  -: عمىي يشمل المعيار التحميمو  

 .وىنا ُنحدد أسماء الضروب التي ظيرت في عينات البحث :يقاعيةالضروب اإل -ٔ

 .وزان التي ظيرت في عينات البحثنحدد األ -:(ٖ)الوزن -ٕ

 -:السرعة -ٖ

 .وىي سرعة األغنية ُمقاسة بمترونوم ممتسل: Tempoأ_ السرعة النسبّية
ىو معرفة كثافة جريان المحن لمواقع النبر في  :.Absolute T السرعة المطمقة -ب

  :وىي كاآلتي ٓ (ٗ)مجال زمني ُمتشابو ُمحّدد عمى وفق قانون كولينسكي

                 السرعة المطمقة=

 : مستمزمات البحث – ٘
 (MAC-Apply Made in USA) حاسبة كومبيوتر نوع

 (celemony-melodyne) برنامج
  

  (٘)الرقم المترونومي × عدد جميع القيم الزمنية 
 القيم المترونوميةعدد 
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 الفصل الرابع

 النتائج واالستنتاجات
 :النتائج

 :يقاعية المستعممة في عينات البحثالضروب اإل -أواًل 
% من مجموع ٓٛربعينيات بنسبة ستعمال ضرب الجورجينة في عقد)األظير ا - أ

( عينة ٘ٔ% من مجموع )ٙٙ,ٙٙ( عينات, والخمسينيات, بنسبة ٓٔ)
( عينة( ولم يظير في ٜٔ% من مجموع )ٓ ٘ٓٔ,ٕٗبنسبة والستينيات 

  عينات عقد )السبعينيات(.
عينات  ا فييضً ألوحدة الصغيرة المعروف بالمقسوم ظير استعمال ضرب ا - ب

( عينة والستينيات ٘ٔ% من مجموع )ٖٖ,ٖٖ)الخمسينيات بنسبة عقد
( ٓٔ% من مجموع )ٕٚ( عينة, والسبعينياتٜٔ% من مجموع )ٚٗبنسبة
 .(ربعينياتعينات عقد)األ ضرب فيالولم يظير  عينات

% ٖٙالسبعينيات بنسبة ظير استعمال ضرب الوحدة الكبيرة في عينات عقد ) - ت
ربعينيات, ولم يظير في عينات عقد )األ ,( عيناتٓٔمن مجموع )
 ., والستينيات(والخمسينيات

بة ظير استعمال ضرب الفوكس والممفوف في عينات عقد )الستينيات بنس - ث
ولم يظير في عينات عقد  عينة( (ٜٔ% لكل ضرب من مجموع )٘

 .ربعينيات, والخمسينيات, والسبعينيات()األ
ظير استعمال ضرب السنكين السماعي في عينات عقد )االربعينيات بنسبة  - ج

 ,يظير في عينات عقد )والخمسينيات ولم ,( عيناتٓٔ% من مجموع )ٕٓ
 ., والسبعينيات(الستينيات

% لكل ٛٔات بنسبة يوب, ىجع في عقد)السبعينيأظير استعمال ضرب  - ح
ربعينيات, )األ ولم يظير في عقد ( عيناتٓٔضرب من مجموع )
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 .والخمسينيات, والستينيات(
% من ٜ)السبعينيات بنسبة ظير استعمال ضرب وحدة سائرة في عينات عقد - خ

والخمسينيات, , ربعينياتاألولم يظير في عينات عقد) ( عيناتٓٔمجموع )
 .والستينيات(

 وزان المستعممة في عينات البحث:األ  -اثانيً 
% من ٓٛبنسبة ربعينيات األفي عينات عقد) ٙٔ/ٓٔظير استعمال الوزن  - أ

( عينة ٘ٔ% من مجموع )ٙٙ,ٙٙ( عينات, والخمسينيات, بنسبة ٓٔمجموع )
( عينة ولم يظير في عينات ٜٔ% من مجموع )٘ٓٔ,ٕٗوالستينيات بنسبة 
  عقد )السبعينيات(.

% من ٘ٓٔ,ٕٗفي عينات عقد )الستينيات بنسبة ٗ/ٗظير استعمال الوزن   - ب
( ٔٔ% من مجموع )ٖٙ,ٖٙ( عينة, وفي عقد السبعينيات بنسبة ٘ٔمجموع )

 .الخمسينيات(, و ربعينياتاألعينة ولم يظير في عينات عقد )
% من ٖٖ,ٖٖفي عينات عقد )الخمسينيات بنسبة ٕ/ٕظير استعمال الوزن  - د

( ٜٔ% من مجموع )ٓٓٚ,٘( عينة وفي عقد الستينيات بنسبة ٘ٔمجموع )
ولم يظير الوزن  ( عيناتٓٔ%من مجموع )ٖٙ,ٖٙسبعينيات بنسبة عينة, وال

 .(ربعينياتاألفي عينات عقد ) ٗ/ٕ
% من ٕٓبنسبة ربعينيات األفي عينات عقد ) ٗ/ٙظير استعمال الوزن  - ت

, الستينيات نات عقد )والخمسينيات,في عي( عينات( ولم يظير ٓٔمجموع )
 والسبعينيات(.

 السرعة:  -اثالثً 

 السرعة النسبية: -ٔ
غاني التي استعمل فييا ضرب الجورجينة ظير متوسط السرعة النسبية في األ - أ

% ٔٚوالخمسينيات بنسبة  ٕ٘,ٕٛبنسبة ربعينيات األفي عينات عقد )
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% ٓ٘ن أا السبعينيات. عممً ( ولم تظير في عينات عقد ٕٔ,ٜٛوالستينيات 
(ٚٙو ٔٙكانت محصورة بين السرعة النسبية )ربعينيات األمن عينات عقد 

  (ٜٗ% من العينات كان متوسط السرعة النسبية)ٕ٘ . و
بمتوسط السرعة النسبية ربعينيات األواخر عقد أقد ظير في % كان ٕ٘و
(ٔٓٙ,٘) . 
ضرب الوحدة  استعمل فيياغاني التي ظير متوسط السرعة النسبية في األ - ب

( من مجموع ) ٛ,ٙٙالصغيرة )المقسوم( في عينات عقد )الخمسينيات 
( عينة, وعقد ٜٔمن مجموع ) ()ٗٗ,ٖٗٔ( عينة والستينيات ٘ٔ)

ولم يظير ضرب  ( عيناتٓٔمن مجموع )( ) ٕٙ,ٖٓٔالسبعينيات 
 ., والخمسينيات(ربعينياتاألالمقسوم في عينات عقد )

ضرب الوحدة  السرعة النسبية في االغاني التي استعمل فيياظير متوسط  - ت
( ٓٔمن مجموع ) m.mٕ٘,ٕٛٔ)السبعينيات بنسبة عقد ,الكبيرة في عينات

 والخمسينيات, والستينيات( ,ربعينياتاألولم يظير في عينات عقد ) ,عينات
ضرب الفوكس في  غاني التي استعمل فيياظير متوسط السرعة النسبية في األ - ث

( عينة ٜٔمن مجموع )ٛٓٔولضرب الممفوف  ٜٔعينات عقد )الستينيات بنسبة 
 ., والخمسينيات, والسبعينيات(ربعينياتاألولم يظير في عينات عقد )

ضرب السنكين  غاني التي استعمل فيياي األظير متوسط السرعة النسبية ف - ج
 ( عينات ولمٓٔمن مجموع ) ٘,ٕٙربعينيات األالسماعي في عينات عقد )

 ., والسبعينيات(الستينيات ,يظير في عينات عقد )والخمسينيات
ب في يو ضرب األ غاني التي استعمل فيياظير متوسط السرعة النسبية في األ - ح

حدة وضرب الو  ٕٗٔما ضرب اليجع كان أ ٕٓٔعينات عقد )السبعينيات 
, ربعينياتاألولم يظير في عقد) ( عيناتٓٔمن مجموع )ٖٔٔالسائرة بنسبة

  .والخمسينيات, والستينيات(
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 :السرعة المطمقة -ٔ
غاني التي استعمل فييا ضرب الجورجينة في ظير متوسط السرعة المطمقة لؤل - أ

والستينيات ٗٗوالخمسينيات بنسبة  ٖ,ٛ٘ربعينياتاألعينات رسائل عقد )
 ( ولم تظير في عينات عقد السبعينيات. ٕٗ,ٛٛٔبنسبة 

التي استعمل فييا ضرب الوحدة غاني ظير متوسط السرعة المطمقة لؤل - ب
( عينة ٕٗ,ٛٛٔ)المقسوم( في عينات عقد )الخمسينيات بنسبة الصغيرة

( ولم يظير ٚٛ٘,ٛٗٔوعقد السبعينيات بنسبة  ,ٖٜ,ٜٕٓوالستينيات بنسبة
 .(ربعينياتيرة في عينات عقد )األضرب الوحدة الصغ

وحدة الكبيرة غاني التي استعمل فييا ضرب اللؤلالمطمقة ظير متوسط السرعة  - ت
ولم يظير في عينات عقد  ,%(٘٘,ٖٚٔفي عينات عقد )السبعينيات بنسبة 

 .والستينيات( , والخمسينيات,ربعينيات)األ
غاني التي استعمل فييا ضرب الفوكس في ظير متوسط السرعة المطمقة لؤل - ث

ولم يظير  (ٛٓٔولضرب الممفوف بنسبة  ٜٔعينات عقد )الستينيات بنسبة 
 ., والخمسينيات, والسبعينيات(ربعينياتاأل) في عينات عقد

ضرب السنكين  غاني التي استعمل فيياظير متوسط السرعة المطمقة لؤل - ج
عينات عقد  ( ولم يظير فيٖٜبنسبة ربعينيات األالسماعي في عينات عقد )

 ., والسبعينيات(والستينيات ,)الخمسينيات
يوب في فييا ضرب األغاني التي استعمل ظير متوسط السرعة المطمقة لؤل - ح

ما لضرب اليجع كان بنسبة إ ٘ٓ,ٚٗٔت عقد )السبعينيات بنسبة عينا
( ولم يظير في ٖٔٔوضرب الوحدة السائرة بنسبة  ٘ٙ,ٖٙٔ

 ., والخمسينيات, والستينيات(ربعينياتاألعقد)
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 :االستنتاجات

لى إتوصل الباحث  امن خبلل نتائج التحميل الخاص بالعينات والمقدم مسبقً 
 .تية في ما يخص موضوع بحثواالستنتاجات اآل

 الوزن: -واًل أ
ع الجورجينة فقط ولم يظير يقاإظير استخدام ىذا الوزن ضمن  ٙٔ/ٓٔ -ٔ

خر ضمن ىذا الوزن وكان انتشاره منذ غقد آيقاع إو ضرب أنموذج 
وكذلك  ,% من العينات المدروسةٓٛذ تحدد بنسبة إ ؛بشكل واسع ربعينياتاأل

ولم يظير في عقد  ,ظيوره عالية في عقد الخمسينات والستينات ةكانت نسب
ن الضرب غير مستعمل في أوىذا اليعني  ,السبعينات وفق الرسائل المدروسة

نما لم يكن لو نماذج محددة ضمن عينات رسالة الماجستير التي إ ,ىذه الفترة
العربية تصال مع األقطار نتيجة لزيادة االوذلك  ,اختصت في فترة السبعينات

 ما من خبلل الراديو و ومن خبلل ماكان يسمعو البغداديون من أغاني عربية
تعرضو دور السينما من أفبلم غنائية عربية وخاصة المصرية منيا حصل 

 بعض التأثر باألغنية العربية.
 رب واحد وىو الوحدة الكبيرة وكانظير استخدام الوزن ضمن ض ٗ/ٗوزن  -ٕ

ما في البحوث التي خصت أ ,ات عقد السبعيناتاتشاره بنسب كبيرة ضمن عين
عينات والستينات( فمم يكن لو أي ظيور وفق  ,, الخمسيناتربعينياتاألبعقد )

 .الرسائل الخاضعة لمتحميل
قسوم, اليجع, ضروب )الم (ٙ)ظير استخدام الوزن ضمن  ٕ/ٕوزن   -ٖ

 عقدالوحدة السائرة, الفوكس( وانتشر استخدامو ضمن  ,يوب, الممفوفاأل
ذ بمغت نسبتو إ ؛الخمسينات و الستينات وتميز بشكل كبير في السبعينات
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وذلك بسبب الرغبة في % من مجموع العينات المدروسة لذلك العقد, ٜٗ,ٛٚ
 التاثر بموسيقى الدول العربية.و  التجديد

ظير استخدامو ضمن ضرب السنكين السماعي في عقد  ٗ/ٙوزن  -ٗ
 ,ور في العقود الثبلثة )الخمسيناتن لو ظيولم يك ,بنسبة كبيرة ربعينياتاأل

 .والستينات, والسبعينات(

لى إموجودة ضمن عقود معينة بدأت تقل كانت  اوزانً أن ىنالك أوىنا يتضح 
لى إضافة إ يقاعي واحد,إلمعقود التي تمتيا مرتبطة بضرب  في االستخدام حد كبير
مما يدل عمى ارتباطيا وزان تنوعت الضروب فييا وظيرت في عقود معينة أوجود 
و منتشرة أخذ بضروب جديدة لم تكن معروفة فة التجديد واالقتباس من خبلل األبثقا

  غنية البغدادية.ضمن بنية األ
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 :يقاعيةالضروب اإل -اثانيً 

تمبيًة بشكل كبير وواسع  ربعينياتاألتميز استعمال ضرب الجورجينة في عقد   -ٔ
ثم انخفض استعمالو في عقد  وروح العصرالحتياجات ومتطمبات الذوق العام 

الخمسينات والستينات بشكل ممحوظ ولم يظير في عينات عقد السبعينات مما يدل 
في فترة  غنية البغداديةلؤليقاعات اإلالتغير الحاصل في استعمال الضروب عمى 

ات غاني السبعينأ نأبسبب  ؛شكال الجديدةىتمام بالضروب ذي األالسبعينات واال
المؤثرات الخارجية  لى االنفتاح عمىإضافة إ ,تبحث عن السماع والتطريبكانت 

 غنية العربية المنتشرة ضمن السينما والتمفاز والمذياع.مثل ثقافة األ
عرف ضرب الوحدة الصغيرة)المقسوم( في العقود الخاضعة لمبحث عدا عقد   -ٕ

وباستخدام واسع ا ( وتميز في عقد السبعينات بشكل واضح جد  ربعينياتاأل)
 مما يدل عمى ثقافة التنوع التي ظيرت في ىذا العقد.

وذلك  ؛ايضً أقد تميز ظيوره في عقد السبعينات ف ,ما ضرب الوحدة الكبيرةأ -ٖ
 عبله بمميزات ىذا العقد.أسباب المذكورة في النقاط يعزز األ

ت فقط وبنسبة قميمة مما يدل ظير ضربي الفوكس والممفوف في عقد الستينا -ٗ
ىميا االطبلع عمى أمة انتقمت في تمك الفترة ألسباب يقاعات دخيإنيا أمى ع

 .الثقافات الموسيقية المختمفة في ذلك العقد
وذلك كونو  ,فقط ربعينياتاألضرب السنكين السماعي تميز ظيوره في فترة  -٘

 .مرتبط بأغاني المقام البستة التي كانت شائعة في ذلك العقد
ويع في استعمال والوحدة السائرة ظير ضمن التنيوب واليجع ما ضروب األأ -ٙ

غنية فقد تميز بالظيور في عقد السبعينات وىذا يعزز الضروب في نفس األ
وكذلك  ,غنية البغداديةوانتشار ثقافات مختمفة لبنية األ مميزات ىذا العقد في تنوع

 غنية المنتجة. كثر من ضرب في نفس األأتعمال االحترافية في تنويع اس
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  -السرعة:-اثالثً 

  -:السرعة النسبية-ٔ

العقود التي ظير بيا ظير متوسط السرعة النسبية لضرب الجورجينة لجميع  -أ
وىذا  ,( m.m ٜٚ,ٓٛ) ىو والستينات(, والخمسينات, ربعينياتاأل)

ن معدل سرعة الجورجينة من خبلل متوسطيا لم تكن في تغير كبير أيعني 
يتميز بانخفاض معدل السرعة والذي ظير  رغم وجود الجورجينة الثقيل الذي

ولم يظير استعمال  ربعينياتاأل% في عقد ٓ٘وبنسبة  (ٗٙبمتوسط سرعة )
الذوق وذلك بسبب  ؛الجورجينة الثقيل في عينات عقد الخمسينات و الستينات

  .العام وروح العصر
متوسط السرعة النسبية لضرب المقسوم في جميع العقود التي ظير فييا  -ب

قل أوىي نسبة عالية من السرعة حيث تراوحت بين ) m.m ٕٙ,ٓٔٔ)ىو
لى إمما يدل عمى زيادة السرعة  ٗٗ,ٖٗٔعمى متوسط أو  ٛ,ٙٙمتوسط 

ضعف متوسطيا في عقد الستينات والسبعينات خبلف عقد الخمسينات التي 
 مر منطقي بالتدرج نحو التسريع مع تقدم العقود الزمنية.وىذا األ ,ظير فييا

فكانت  ,ما ضرب الوحدة الكبيرة والذي ظير في عقد السبعينات فقطأ -ت
ن ىذا أ(وىي سرعة عالية وقد يكون السبب في  m.mٕ٘,ٕٛٔ)نسبتو

ا غنية مع ضرب الوحدة الصغيرة المقسوم متخذً ا في األا مرتبطً الضرب دائمً 
 .نفس السرعة

 ٛٓٔ -ٜٔ)ا بين كان محصورً  متوسط السرعة النسبية لمفوكس والممفوف  - ث
m.m) صلوىي سرعة طبيعية ليذه الضروب الدخيمة باأل. 

(وىي  m.m ٘,ٕٙمتوسط السرعة النسبية لضرب السنكين السماعي ) - ج
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وتمك  ,غاني المرافقة لممقام العراقيالسرعة التي يتميز بيا منذ ظيوره في األ
 .لذلك العقد ءىي السرعة المعتدلة في البط

يوب واليجع والوحدة السائرة بنسب لضرب األظير متوسط السرعة النسبية  - ح
 m.mٖٔٔ-ٕٓٔمتقاربة ومتميزة في عقد السبعينات فقط محصورة ما بين )

فقد يكون ذلك بسبب ارتباط ىذه الضروب  ؛اوىي سرعة سريعة نسبي   ,(
تي ذ كانت ىذه الضروب الثبلثة تأإ ؛ومساسية سريعة مثل المقسأبضروب 

وكانت  ,غنيةعميو األ ىساسي الذي تبنلمضرب األا ضمن تنويع وتحول دائمً 
 .ساسية لمضرب الرئيستمتزم بالسرعة األ

 :السرعة المطمقة -ٕ

ن مقادير تمك السرعة أظير من نتائج التحميل بخصوص السرعة المطمقة  -أ
 مقاديرىا وكانت ,أنواع الضروب المستخدمةكانت متباينة ومتغيرة وفق العقود الزمنية و 

 ,عقد السبعينياتلفترة  التي استعمل فييا ضرب الوحدة الصغيرة المقسومغاني لؤل قلأ
ما أ ,الخمسينيات والستيناتوفق النتائج المستعرضة خبلل عقد  عمىأ مقاديرال وكانت

ا ىمقادير  عمىأ ذ كانتإ ؛غاني التي تم استعمال ضرب الجورجينة والممفوف والفوكساأل
لمسرعة المطمقة في عقد  وبمقادير قميمة ,الستيناتوفق النتائج المستعرضة خبلل عقد 

وكذلك كانت السرعة  ,غاني التي تم استعمال ضرب السنكين سماعي فييالؤل ربعينياتاأل
غاني التي تم استعمال ضرب الوحدة الكبيرة المطمقة كبيرة في عقد السبعينيات لؤل

يقاعية ومدى لمضروب اإللى تطور البنية المحنية المرافقة إويعزى سبب ذلك  ؛يوبواأل
ن فترة الستينات أدبياتو بأكد دور البحث وفق لحان وىذا يؤ غمات في بنية تمك األكثافة الن

ضافة ىميا وجود الممحن الفطري والمتعمم باإلأعدة متغيرات  بظيور والسبعينات تميزت
لوطن قطار اأىم أشكال جديدة من الغناء انتشر في أدراك إلى االنفتاح والتوسع في إ
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يقاعية المرافقة لمغناء العربي بضروب متغايرة عن ما ىو متعارف عمية في الضروب اإل
ا مع وبذلك تميز عقد السبعينات بزيادة كثافة النغمات في السرعة المطمقة ارتباطً  ,العراقي

دائية المتنوعة وبنيتيا المحنية غنية العراقية في ىذه الفترة من خبلل مكوناتيا األتطور األ
لى زيادة عدد الدورات إدى أعدادىا مما أسموب ألواسعة والبحث عن ماىو جديد في ا

 غنية الواحدة.خبلل األ يقاعية وتنوع الضروباإل

 :التوصيات

يقاعية السرعة والضروب اإلىمية أ ورش موسيقية عن قامةإيوصي الباحث ب
 .والممحنينالمختصين لمدارسين  عمال الموسيقية والغنائيةفي األ

 :المقترحات

 عماللؤليقاعية تحميمية عن متغيرات السرعة والضروب اإل دراسة قامةإ
 الموسيقية اآللية العراقية.
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 والمراجع المصادر
ردنية دار النشر المممكة األ لى الموسيقى, ت: ثائر صالح,إمدخل  ,(ٕ٘ٔٓ).اوتو كاروبي -ٔ

 .ٔط  الياشمية,
 لطمبة قسم الفنون ,منيج دراسي, الموسيقى العربيةيقاع إصول أ ,(ٕٕٓٓ).حسام يعقوب -ٕ

 جامعة بغداد. ,الموسيقية ,كمية الفنون الجميمة
راف إش ,النظريات الموسيقية واليارموني ,(ٕٔٔٓ.)عمر جمول ,نزار قرفول ,ديسم جمو شادي كرم, -ٖ

 دمشق. -سوريا  ,مديرية المعاىد الموسيقية العربية-وتقديم: فيكتور بابينكو, منشورات وزارة الثقافة
وزارة التعميم العالي واليحث  ,بغداد ,ٔج ,تاريخ الفنون الموسيقية ,(ٜٜٓٔ.)طارق حسون فريد -ٗ

 . ر الحكمة لمطباعة والنشرمطبعة دا ,العممي
 العامة المصرية الييئة الثقافية, المكتبة,ودراسات ذكريات سيقى المو مع ,(ٜ٘ٛٔ.)فؤاد زكريا -٘

 .لمكتاب
, جامعة بغداد, اونقدً  المحن في الموسيقى والغناء تحميبًل يقاع و عنصر اإل .(ٕٓٔٓميسم ىرمز.) -ٙ

 .٘٘العدد  ,كاديميمجمة األ ,كمية الفنون الجميمة
المركز العراقي , طارق حسون: وتقديمترجمة , مبادى الموسيقى ,(ٕٚٓٓ.)وليم لوفموك -ٚ

 .بغداد ,لمدراسات الموسيقية المقارنة

 :العمميةالرسائل 
البـَِناُء الَّمْحِنَي واإليقـَاِعي ِلبلٴغـِنَية الَبغـَْداِدّية في ,م(ٕٓٔٓ).طـَاِرق ُمَحّمد َعـِمي كـَاظم ,األوسي  -ٔ

 ,لفنون الموسيقيةقسم ا ,كمية الفنون الجميمة ,رسالة ماجستير غير منشورة, َعقد األربعينيات
 .جامعة بغداد

 ,دراسة تحميمية –البنـاء المحني واإليقاعي في األغنية البغدادية ,(ٕٕٓٓ.)زينب صبحي عبد, البياتي -ٕ
 جامعة بغداد. ,قسم الفنون الموسيقية ,كمية الفنون الجميمة ,رسالة ماجستير غير منشورة

رسالة , يقاعيةدائية في بعض الضروب اإلالتنويعات األ ,(ٕٗٔٓمصطفى كمال عمي.), البياتي -ٖ
 .جامعة بغداد ,كمية الفنون الجميمة, قسم الفنون الموسيقية ,ماجستير غير منشورة

الخصائص المحنية واإليقاعية في األغنية البغدادية  ,(ٕٛٓٓ.)وليد حسن عبد الحسين ,الجابري -ٗ
 ,لفنون الموسيقية قسم ا ,كمية الفنون الجميمة ,رسالة ماجستير غير منشورة, لعقد الستينيات
 .جامعة بغداد

, العراقية الموسيقى في اإليقاعية والنماذج اآلالت ,(ٕٙٔٓ .(محسن شاكر إحسان ,زلزلة -٘
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 .جامعة بغداد ,كمية الفنون الجميمة, قسم الفنون الموسيقية ,غير منشورة هطروحة دكتوراأ
في عقد  البناء المحني واإليقاعي لؤلغنية البغدادية ,(ٕٙٓٓ.)مصطفى عباس عمي, السوداني  -ٙ

قسم الفنون  ,كمية الفنون الجميمة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,السبعينات دراسة تحميمية
 .جامعة بغداد ,الموسيقية

 العود آلة عمى العزف في األدائية التعبيرية الوساطات ,(ٕٗٔٓ.)محمد عباس رياض, الفؤادي -ٚ
 ,كمية الفنون الجميمة, قسم الفنون الموسيقية ,العراقية( رسالة ماجستير غير منشورة المدرسة)

 .جامعة بغداد
يقاعي  توظيف األغنية التراثية العراقية في مادة تربية السمع لحني   ,(ٕٔٓٓ).وجدان جميل دنو -ٛ  ,اا وا 

 .جامعة بغداد ,الفنون الجميمة كمية, قسم الفنون الموسيقية ,رسالة ماجستير غير منشورة
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 اليوامش
ىو ما يعبر عنو في التدوين الموسيقي بالرقمين المكتوبين بعد المفتاح, فيمثل الرقم  –الميزان  (ٔ)

, ويمثل الرقم barفي الدورة اإليقاعية  beat unitعدد نبضات العيار  –األعمى لمميزان 
 األسفل زمن نبضة العيار.

ن نقيس أ=نوار( فيذا يعني ٓٛذا ما كتبنا )إالموسيقى وفق أزمنة محددة, ف جياز يحدد سرعة -(ٕ)
 .( مرة في الدقيقةٓٛ( تتكرر)) الموسيقى بعبلمات سوداء

فيمثل الرقم  ,ىو ما يعبر عنو في التدوين الموسيقي بالرقمين المكتوبين بعد المفتاح -:الوزن -(ٖ)
سفل لموزن زمن نبضة يقاعية ويمثل الرقم األعمى لموزن عدد نبضات العيار في الدورة اإلاأل

 العيار.
 The Evolution ofو نشوء السرعة أقانون قدمو كوليْنْسكي في دراستو )تطور  :كوليْنْسكي -(ٗ) 

Tempoمٜٜ٘ٔسنة رة ( الصاد. 
  .الموجودة في العينة عدد جميع القيم الزمنية = ىي عدد جميع النغمات -(٘)

  .الرقم المترنومي = ىي السرعة النسبية الُمقاسة بمترونوم ممتسل 
 .عدد جميع القيم المترونومية = وىي ناتج ضرب بسط ميزان العينة في عدد جميع البارات 

 

 

 

 

 

 


