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متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية في بنية األغنية البغدادية

م.م .نمير إبراىيم جميل

الممخص:
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية في
بنية األغنية البغدادية؛ إذ إن السرعة والضروب من العناصر األساسية في بناء

األغنية ,لذا أعد الباحث بحثو بأربعة فصول؛ إذ شمل الفصل األول من البحث
متمثبل بمبررات البحث التي تتحدد باإلجابة عن السؤال اآلتي :ما
اإلطار المنيجي
ً
ىي متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية في بنية األغنية البغدادية .وكانت حدود

البحث الزمنية محددة في أربعة عقود (عقد األربعينيات ,والخمسينيات ,والستينيات,
والسبعينيات) ,ثم انتيى الفصل األول بالمصطمحات التي ذكرت بعنوان البحث .أما

الفصل الثاني :اإلطار النظري؛ الذي ضم ثبلثة مباحث ,تضمن المبحث األول
(الضروب اإليقاعية) ,أما المبحث الثاني ,فقد احتوى (السرعة) وتناول المبحث الثالث

(األغنية البغدادية) ,ثم الفصل الثالث إجراءات البحث الذي شمل منيج البحث؛ إذ
اعتمد الباحث المنيج الوصفي (التحميمي) ,أما مجتمع البحث قد ضم عينات أربع

رسائل ماجستير التي بحثت في األغنية البغدادية لعقد (األربعينيات ,والخمسينيات,

والستينيات ,والسبعينيات) في قسم الفنون الموسيقية كمية الفنون الجميمة جامعة بغداد,

وعينة البحث ,فقد تم اختيار المجتمع كمو عينة لمبحث والتي كان عددىا (ٗ٘) عينة,

خير
أما الفصل الرابع ,فقد ضم نتائج البحث واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات وأ ًا
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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الفصل األول
مبررات البحث والحاجة إليو
يعد الفن الموسيقي والغنائي وسيمة لمتعبير عن االنفعاالت العاطفية والوجدانية
لئلنسان من خبلل توظيف األلحان واإليقاعات لمتعبير عن تمك االنفعاالت ,وبما أن
العراق واحد من البمدان المتميزة بسبب موقعو الجغرافي واختبلف قومياتو ودياناتو
ومذاىبو ,واختبلف طبيعة التضاريس بين مناطقو ,لذا نجد في العراق مختمف األشكال
واألنواع الموسيقية والغنائية فمنيا البشرف ,والمونكا ,والسماعي والغناء الريفي والبدوي
والكردي والتركماني وغناء البحر والغناء البغدادي.....إلخ ,وفي كل لون من ىذه
األلوان يوجد تمايز وأسموب من خبلل توظيف عناصر الموسيقى من إيقاع ولحن وأداء.
ولئليقاع دور فعال ومتميز؛ إذ يعطي لؤلعمال الموسيقية والغنائية

سمة وخصوصية وذلك من خبلل توظيف الضروب اإليقاعية واختيار السرعة
واألوزان إضافة إلى العناصر الموسيقية األخرى وعمى مختمف الفترات الزمنية تمر ىذه
األعمال الموسيقية بمتغيرات مختمفة في بنائيا المحني واإليقاعي متأثرة بعدد من العوامل
سياسية أو دينية أو اقتصادية أو من خبلل التطور العممي والتكنولوجي وطبيعة العصر
والذوق الجمالي لممجتمع وما يؤثر بالمجتمع من تأثيرات ثقافية من خبلل التواصل مع
الثقافات المختمفة لمبمد ذاتو أو مع البمدان األخرى .ولكون لؤلغنية البغدادية الدور الكبير
في حياة وذوق المجتمع العراقي لفترة من الفترات ولعقود عدة من خبلل نصوصيا
الغنائية وألحانيا ,لذا ارتأى الباحث إلى دراسة األغنية البغدادية من حيث متغيرات
السرعة والضروب اإليقاعية والتي مرت بمراحل زمنية مختمفة وتغيرت خبلليا من حيث
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اإلضافات أو الحذف الظاىر عند تتبع مسيرة تطورىا خبلل تمك العقود المختمفة ,لذا
سعى الباحث في الفصل األول من الدراسة طرح مبررات البحث بالتساؤل اآلتي :ما
ىي متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية في بنية األغنية البغدادية؟
أىمية البحث:
مصدر ُمضافًا إلى مصادر المكتبة العراقية.
ًا
ٔ – يعد ىذا البحث
ٕ – ُيفيد البحث المختصين بالموسيقى وطمبة الدراسات العميا.
ىدف البحث:
تعرف عمى:متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية في بنية
ييدف البحث إلى ّ
األغنية البغدادية.
حدود البحث:
ٔ – الحد الموضوعي :متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية.
ٕ – الحد المكاني :بغداد
ٖ – الحد الزماني :عقد(األربعينيات ,والخمسينيات ,والستينيات ,والسبعينيات)
مصطمحات البحث:
أيضا ,ويقصد بو
ٔ – الضروب اإليقاعية" :ضرب الذي يردف
ً
أحيانا بكممة وزن ً
في الموسيقى العربية الشفاىية التقميد– القالب اإليقاعي– الواقع ضمن نطاق
ىذا الميزان

(ٔ)

أو ذاك – الذي يتكرر طوال المؤلفة ,سواء كانت أغنية أو

رقصة أو معزوفة منيجية ,أو جزء من مسمسل"(.حسام,ٕٕٓٓ ,صٕ)
"والضروب أي نوع اإليقاع وتسميتو من حيث الميزان ونوعو مركب كان أم
بسيط".
ٕٔٙ

(البياتي,ٕٓٔٗ,ص)ٛ
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يقصد بالضروب إجرائيا ىي النماذج اإليقاعية التي ترافق األعمال الموسيقية
غنائية كانت أو آلية وتعزف من خبلل اآلالت اإليقاعية باستعمال الدم والتك
والسكتات ,وتكون ىذه الضروب محددة بأسماء متعارف عمييا وىي عمى أنواع منيا
البسيط والمركب و معقد الركب.
ٕ -السرعة:
"سرعة الوزن اإليقاعي أو ما اصطمح عميو ( )Tempoوىو درجة السرعة أو
البطء الذي يمزم أن تعزف منو القطعة الموسيقية".

(وجدان ,ٕٓٓٔ,صٖٗ)

يقصد بمتغيرات السرعة إجرائيا كل االختبلفات التي تط أر عمى السرعة
قياسا بالسرعة المترنومية ,ومتغيرات السرعة المطمقة التي
النسبية في األعمال الغنائية ً
تحدد كثافة المحن.
ٖ – األغنية البغدادية:
عرفيا العامري ,ثامر بأنيا " :األغنية التي تكون مفرداتيا بغدادية ,أي
" ُي ّ
ويعرفيا الوردي ,حمودي بأنيا " :أغنية عاطفية وقد
المفردات السائدة في بغدادُ .
وتنوعت أنغاميا حتى أصبحت تحتل مكانة رفيعة,
تعددت أغراض شعرىا وأوزانيا ّ
عرفيا ىاشم الرجب بأنيا " :األغنية التي
تعبر عن الروح البغدادية األصيمةُ .
وىي ُ
وي ّ

تكون ألحانيا وا يقاعاتيا ونصوصيا الشعرية بغدادية أي التي نشأت وتداولت في
بغداد.".

(البياتي,ٕٕٓٓ,ص)٘,ٙ

"ويعرفيا طارق محمد عمى بأنيا مصطمح متداول في بغداد ُيطمق عمى أحد
األشكال الغنائية المتبمورة في القرن الماضي ,تـُغنى بصوت رجالي أو نسائي مع

الفرقة الموسيقية والكورس (المجموعة) وتبنى لحنيا عمى مذىب وعدة كوبمييات ,غنية
Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021

ٕٔٚ

مجمة بحوث الشرق األوسط – السنة السابعة واألربعون

العدد الواحد والستون – مارس ٕٕٔٓ

بزخارفيا وتحمياتيا ومساراتيا األفقية ,ويحتل النص الفصيح المشحون باألحاسيس
والعواطف النسبة األكبر ويعبر عنيا ".

(األوسي,ٕٓٔٓ,صٗ)

وعرفتيا البياتي زينب صبحي بأنيا" :ىي التي تكون نصوصيا الشعرية ذات
مفردات بغدادية وألحانيا مبنية عمى أساس األجناس والمقامات واإليقاعات البغدادية,
ويجب أن تأتي نصوصيا متبلحمة مع البناء المحني واأليقاعي ومتأثرة بالطابع المناخي
والجغرافي والثقافي والنفسي والجمالي ومرتبطة بتقاليد وعادات البغداديين ,وبذلك يكون ليا
دور اجتماعي وتكون ُم ّمبية الحتياجات شرائح أبناء المجتمع البغدادي".
ٌ
(البياتي,ٕٕٓٓ,ص)ٙ
التعريف اإلجرائي:
ىي األغنية التي ظيرت أو انتقمت وتطورت في بغداد واكتسبت نصوصيا
وألحانيا وايقاعاتيا من نفس بيئتيا التي تطورت فييا خبلل فترات زمنية مختمفة.

ٕٔٛ
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
أوال -اإليقاع (:)Rhythm
وىو أحد عناصر الموسيقى ,إذ يقوم "بتنظيم األصوات ,والسكتات ,حسب
مدتيا .أو ىو أزمنة موسيقية متسمسمة بانتظام"(.شادي كرم,ٕٓٔٔ,ص)ٕٜ
" وتشتق كممة االيقاع  rhythmفي المغات األوربية من لفظ rhuthmos

اليوناني ,وىو بدوره مشتق من فعل  ,rheeinبمعنى ينساب أو يتدفق".
(فؤاد زكريا ,ٜٔٛ٘,صٔ٘)ٕ٘-
"وااليقاع عبارة عن تنظيم معين لقيم زمنية محددة ,وبشكل آخر ىو عبارة عن
شكل معين لقيم زمنية متكررة وفق ترتيب محدد"( .ميسم ىرمز,ٕٓٔٓ,صٓ٘)
"ومن خبلل مراقبة الطبيعة تعطينا الدليل األول عمى وجود اإليقاع في الكون,
فتبادل الميل والنيار واألمواج المتعاقبة في البحر ودقات القمب وتناوب الشييق والزفير
كميا تفترض أن اإليقاع ىو شيء يرتبط بالحركة بشكل وثيق ويتكرر بشكل منتظم
خبلل الزمن مثل ىذه النبضات يمكن أن نممسيا في كبلمنا اليومي ,لكنيا في حالة
تحررا ,فإننا
الشعر ,عندما تنتظم الكممات وفقًا لبحور الشعر بصرامة أو بشكل أكثر
ً
(شادي كرم ,ٕٓٔٔ,ص)ٕٜ ,ٕٛ
سنشعر بيا بشكل خاص".
"وأن المعممين األوائل عرفوا_منذ القدم_ بأن المقطع الكبلمي :ىو نواة إيقاع
الكبلم المنظوم ,وأن المقاطع الكبلمية تتكتل في وحدات إيقاعية صغرى متماثمة الزمن
ومختمفة الشكل كباعث اإليقاعي أطمق عميو اسم النبضة( ,)beatتنسجم كل منيا مع
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سابقتيا وما يمييا ,منتظمة في دورات إيقاعية صغرى ,تجمع في دورات إيقاعية كبرى
مجاز بالجممة اإليقاعية".
ًا
ونعتت

(حسام ,ٕٕٓٓ,صٖ(

ونق أر عن اإليقاع في قاموس الموسيقى الجديد بأنو تمك الناحية في الموسيقى
التي ال تيتم بالطبقة الصوتية لمنوتة ,ولكن تيتم بالتقسيم الزمني لمنوتات
وتشديدىا(٘٘ ,ص )ٖٔٙ,ٖٔٚوجدان وأن الموسيقى العربية ومنيا الع ارقية موضع
بحثنا تقوم عمى عنصر اإليقاع ,إذ " ُيعد االمنظم الرئيس لؤللحان والقائد األساسي في
اضحا في ىذا المجال
المحافظة عمى الوزن خبلل العزف والغناء,ويظير اإليقاع و ً

التمحيني الشعبي ,حيث يمكن تمييزه بسيولة فيو يجري بخط واضح وموازي إلى

المحن بنموذج معين متكرر بشكل تطغى عميو صفة الزخارف اإليقاعية لكي ال يكون
ممبل لدى المتمقي ,وكذلك ليكون أكثر تأثريا في العمل( " .ميسم ,ٕٓٔٓ,صٗ٘)
آليا بتحديد
يضا يقوم اإليقاع المرافق أللحان العمل الموسيقي
غنائيا كان أو ً
ً
وأ ً
سرعة العمل السرعة النسبية المقاسة بالمترونوم(ٕ)  ,وىنا يأتي دور الممحن في اختيار
متماشيا مع الذوق العام
تأثر بالصورة التعبيرية لمنص الغنائي أو
الضروب والسرع إما ًا
ً
وروح العصر التي تم إنتاج األغنية في حينيا ,ويطمق عمى االيقاعات المرافقة لمغناء
العربي بالضروب اإليقاعية ,وتقسم ىذه الضروب اإليقاعية ,إلى ثبلثة أنواع الضروب
البسيطة والمركبة وغير القياسية ,وتكون الضروب اإليقاعية البسيطة إما ثنائية أو
ثبلثية أو رباعية ,وذلك حسب الميزان المستعمل.
فيتكون الوزن الثنائي (عندما تجمع الضربات في مجموعات ثنائية ,بضربة
قوية تمييا ضربة ضعيفة سنحصل عمى خانة من ضربتين؛ إذ يكتب ليما رقمين يمثل
الرقم العموي عدد الضربات أما الرقم السفمي القيمة الزمنية لمضربة ويسميان توقيع
الزمن (الميزان) ومنيا ٕ ٛ/ٕ ٗ/ٕ ٕ /أما عندما تجمع الضربات في مجاميع ثبلثية,
ٕٕٓ
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نحصل عمى اإليقاع الثبلثي ٖ .ٛ/ٖ ,ٗ/أما اإليقاع الرباعي الذي يرمز لو بالموازين
ٗ ٛ/ٗ, ٕ/ٗ ,ٗ/يمكن وصفو بأنو إيقاع ثنائي مضاعف ,ففي اإليقاع الرباعي ىناك
مجموعتان من ضربتين مع تشديد ثانوي عمى الضربة الثالثة وتسمى جميع ىذه
األوزان باألوزان البسيطة.

(شادي كرم وآخرون ,ٕٓٔٔ,صٖٔ)ٕٜ,ٖٓ,

"واألوزان البسيطة في جميع أنواع الموسيقى توجد ضربة أو نبضة منتظمة,
وىذه الضربات تتجمع في مجموعات ثنائية وثبلثية ورباعية ,وان جمعت في ضربات
زوجية في مجموعة ثنائية تكون متعاقبة في (قوي ضعيف) إلخ ,واذا جمعت الضربات
في مجموعة ثبلثية تكون لدينا الضربة القوية متبوعة بضربتين ضعيفتين (قوي ضعيف
ضعيف) إلخ ,أما تجميع الضربات في مجموعة رباعية يكون لمضربة األولى توكيد
القوة ,والثالثة توكيد متوسط القوة ,وتكون الثانية والرابعة ضعيفتين (قوي ضعيف متوسط
ضعيف) وىذا ما يسمى بالزمن الرباعي البسيط".

(البياتي ,ٕٓٔٗ,ص)ٙ

حيانا تقسيم بعض الضربات إلى
"أما الزمن المركب يكون من الضروري أ ً
عوضا عن تقسيميا إلى نغمتين ,ويمكن إنجاز ذلك بواسطة
نغمات ثبلثة أصغر
ً
مجموعة النغمات غير القياسية ( )irregular note-groupالمعروفة باسم الثبلثيات
(." )triplet

(وليم لوفموك ,ٕٓٓٚ,ص )ٖٜ

وىي أيضا تتجمع في مجموعات ثنائية وثبلثية ورباعية ,ولكن بطريقة حسابية
بضرب العدد العموي عمى ثبلثة وضرب العدد السفمي عمى اثنين مثل  2/4إلى 6/8
والزمن البسيط الثبلثي 3/4إلى  9/8والبسيط الرباعي يصبح  4/4إلى " .12/8
(البياتي ,ٕٓٔٗ,ص)ٚ
"ومن عناصر اإليقاع ىو ما يظير في المسار المحني الذي يكون منفصل
عن اإليقاع العام ,أما في الموسيقى الشعبية فقد يظير ىذا الشكل وفق تصور وبناء
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الممحن ,أو يظير بشكل عام عن طريق المصادفة أو التكرار في صياغة األلحان ,وال
سيما األلحان العربية والعراقية التي تتميز بصفة التكرار أو ما يطمق عميو بمصطمح
( )sequenceويقصد بو التعاقب اإليقاعي أو المحني وفق تكرار معين" (ميسم
ىرمز,ٕٓٔٓ,صٔ٘)
الضروب اإليقاعية:
"يؤدى الضرب عمى آالت اإليقاع أو عمى ذوات األوتار النقرية ,التي تصدر
أصواتًا ثقيمة كالدف والطار والطبمة والنقارة ,وتتسم الضروب بالتنوع واالختبلف,
وتستخدم في مرافقة األداء االنفرادي أو الجماعي".

(حسام,ٕٕٓٓ,صٔ)

"لقد عرف اإلنسان القديم اإليقاع قبل أن يتعمم المغة ,وكانت لديو اآلالت
إيقاعية (اآلالت الموسيقية المولدة لمصوت بذاتيا ويطمق عمييا اصطبلح اآلالت
األيديوفونية idiphoneلكونيا تصوت بارتجاج أو تذبذب المادة المكونة ليا ,قد
صنعت من مواد خام قدمتيا الطبيعة كالعظام واألغصان الخاوية والقواقع وجذور
األشجار واألثمار".

(طارق حسون ,ٜٜٔٓ ,صٖ٘)

ظيرت رسومات لآلالت اإليقاعية في أقدم الحضارات المدونة وىي الحضارة
استنادا إلى ما نشر منذ ثبلثينات القرن الماضي وحتى اآلن من األسماء
السومرية
ً
السومرية واألكدية ,فإنو من الصعب تحديد أسماء اآلالت المصوتة لذاتيا ليا ,أما
أصناف اإليقاعات الجمدية ,فأنيا حددت بوضوح تام".
(صبحي رشيد ,ٜٔٛٗ ,صٖٔٔ).
"وعن كل من يرغب ,باستطاعتو أن يشكل إيقاعات وضروب من النقرات
التي يريدىا .عمى أن ال يخرج من حدود الميزان( ".حسام,ٕٕٓٓ,صٕ)
ٕٕٕ
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"ونق أر عن الوزن عند فاخرومييف :أن تناوب األنغام ذات القيم الزمنية
المتساوية يشكل حركة منتظمة تشبة النبض بحيث يتميز بعضيا عن اآلخر بنقرة
خاصة تسمى في عمم الموسيقى بالنبرة ( )Accentفاألنغام التي فييا نبرة تكون مشددة
وتسمى باألجزاء القوية ,واألنغام التي ليس فييا نبرة تكون غير مشددة ,وتسمى
باألجزاء الضعيفة ,وأما التناوب المنتظم لؤلجزاء القوية والضعيفة في فترات زمنية
متساوية ,فيسمى بالوزن.
يقول الحفني عن الوزن :إن التناوب المنتظم لؤلجزاء القوية والضعيفة في
فترات زمنية متساوية تكون وزن اإليقاع أو الوزن( ,)Meterوتسمى األوزان في كتب
التراث العربية بالضروب أو األصول".

(وجدان ,ٕٓٓٔ,ص)ٕٛ

(تقع أبسط أنواع الضروب في كل من الوزن الثنائي البسيط ٕٗ والمركب ٙٛ
والوزن الثبلثي البسيط ٖٗ والمركب  ٜٛوالوزن الرباعي البسيط ٗٗ والمركب  .ٕٔٛفإذا
تصورنا وقوع النبر عمى النبضة األولى ,من كل نبضتين ,كان الوزن ثنائيا وىو ما يعرف
اليوم بالوحدة السائرة والمعروف في أوربا باسم المارش ( )marchالمرافق لممواكب
العسكرية الذي يفترض تسميتو بالضرب الموكبي– والوزن الثنائي بغض النظر عما إذا
مركبا كما في أغنية "أويبلخ
كان بسيطًا ٕٗ كما في نشيد "اهلل أكبر" و "وطن واحد" أو ً
يابا" و "ىا خوتي عمييم" و "وجنة جنة"" .أما الضروب المتداخمة ,إذ تتميز بالصعوبة
والتعقيد والتي تتكون من اقتران وزنين مختمفين كالثنائي والثبلثي في وزن خماسي (ضرب
السماعي الثقيل) واقتران الثبلثي والرباعي في وزن سباعي (ضرب النوخت أو الدور
اليندي) وكما إلى ذلك كما في التساعي (ضرب االقصاق) وأوزان أخرى موجودة في
الموشحات والموسيقى االحترافية .أما في التطبيقات الشعبية ,فيغمب ,استخدام الضروب
القصيرة المكونة من دورة إيقاعية واحدة).

(حسام ,ٕٕٓٓ ,ص٘)ٗ,
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ضروب الوزن الثنائي البسيط:
ٔ" -الفوكس

 ::وىو يتكون من وحدة واحدة ,استخدم في الـمنولوجات,

ويضرب عمى آلة الطبمة والرق.
ٕ -اليتشع:

(زلزلة,ٕٓٔٙ,صٖ)ٔٙ

نسبة لمرقصة االنفرادية الشعبية في وسط وجنوب العراق.

يقع ضربيا في دورة إيقاعية واحدة ثنائية في الوزن البسيط مع تضعيف نبضتيا
الثانية.وعندما يصبح ضرب اليتشع حثيثًا يوسم بربع اليتشع أو الزبيدية.
يعرف في بعض البمدان العربية

ٖ -الوحدة الصغيرة:

باسم الوحدة المقسومة ,كما يعرف بالـ "دويك" في تركيا .ويقع في دورتين ثنائيتين
تحتوي األولى عمى جموح ( )sincopoالنبضة األولى عمى الثانية وتتكون الدورة
الثانية من نبضتين صحيحتين .وتكثر األغاني التي تنتظم فيو مثل "غني لي
شوي شوي" المصرية و "عالياني وياني" العراقية).
ٗ"-الممفوف:

(حسام,ٕٕٓٓ,ص)ٛ,ٚ

يستخدم في األغاني العراقية الحديثة والممفوف

بطبيعة الحال متوسط السرعة ,ويضرب كما ىو دون زخارف أو نقرات إضافية ,ويعد
من النماذج ذات الوحدة الواحدة".
٘"-الوحدة السائرة ،أو المكمفة

(زلزلة,ٕٓٔٙ,صٗ)ٔٙ
يقع في الوزن الثنائي البسيط وبمقدار

يتراوح بين ٓ٘ ٔٓٓ-في الدقيقة ,وقد وضعت عمى ىذا الضرب الكثير من ألحان
المواكب العسكرية ( )marshواألىازيج واألناشيد الوطنية"( .حسام,ٕٕٓٓ,ص)ٙ
"-ٙاأليوب:

وىو من اإليقاعات الغنائية ,ذي الوحدتين يضرب

بالطبمة والدفوف".

ٕٕٗ
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ضروب الوزن الثنائي المركب:
ٔ -الييوة:
يعرف الضرب بيذا االسم نسبة إلى رقصة الييوة المشيورة في محافظة
البصرة ,ويقع في دورتين في الوزن الثنائي المركب(.حسام,ٕٕٓٓ,صٓٔ)
ضروب الوزن الثالثي البسيط
ضرب ثبلثي الضربات ذو وحدة واحدة.

ٔ -الدارج:
ٕ-السنكين سماعي:
اإليقاعات

"ثنائي الوحدات وىو من
القديمة

في

الموسيقى

والغناء

الشعبي

العراقي"

(زلزلة,ٕٓٔٙ,ص")ٔٙٛويقع في دورتين من الوزن الثبلثي البسيط تطوى
النبضة األخيرة من الدورة الثبلثية الثانية مع الحفاظ عمى زمنيا كما في أغنية
((جي مالي والي)) و ((مروا بنا من تمشون)).

(حسام ,ٕٕٓٓ,صٔٔ)

ضروب الوزن الرباعي البسيط
الوحدة الكبيرة:

يقع في دورة إيقاعية واحدة معتدلة

المقدار يتراوح بين ٓ ٔٓٓ-ٙفي الدقيقة"( .حسام,ٕٕٓٓ,ص )ٛويضرب بعدة طرق
تبعا لطبيعة األغنية التي غالبا ما تكون بطيئة إلى متوسطة السرعة ،حيث يمحق
ً
بنماذج إيقاعية أخرى كالمقسوم وغيره(.زلزلة,ٕٓٔٙ,صٗ.)ٔٙ

الجورجينة:
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وىو نموذج خماسي الضربات ذو وحدتين( .احسان,ٕٓٔٙ,صٓ )ٔٚويشتق

الجورجينا من الوزن الثنائي المركب وكأنو اليورك سماعي إال إن نبضة عيارة المركبة
تقسم إلى ٘ وليس  ٙفي القسمة المضاعفة ,ويمكن أن نعتبره "معقد المركب".

(حسام  ,ٕٕٓٓ,صٕٔ)

ثانيا-السرعة:
ً

"سرعة الوزن اإليقاعي أو ما يعرف بمصطمح ( )Tempoو ىو درجة السرعة

التي تعزف فييا القطعة الموسيقية آلية كانت أو غنائية ويوجد تسمسل لتنوع السرع
طا وسرعة ,وتحدد برقم مترونومي يكتب في
بطئا حتى أكثرىا نشا ً
اإليقاعية من أشدىا ً
(وجدان ,ٕٓٓٔ,صٖٗ)
أعمى المدونة الموسيقية".
"ولمسرعة دور ميم في تحديد طابع الموسيقى ,حيث إنو بفضل السرعة
نضفي عمى الموسيقى التوتر واليدوء .وىنالك ثبلثة أنواع أساسية لمسرعة:
أ -السرعة البطيئة ب -السرعة المتوسطة ج -السرعة السريعة.
وىذه تسمى السرعات المستقرة وىي نفسيا عمى امتداد الموسيقى ,وتكون

إحدى السرعات السابقة الثبلث والتي تحتوي عمى عدد من السرع
السرعة البطيئة()Adagio,Largo,Lento,Grave
السرعة المتوسطة()Andante,M0ndrato,Sostenuto
السرعة السريعة ()Allegro,Vivo,Presto

أما السرعات غير المستقرة :حيث يحدث عمى السرعات السابقة الثبلثة

تبطيء أو تسريع وعندىا تستخدم المصطمحات التالية.

من أجل التبطؤ()Ritenuti,Ritardando,Allargando,Rallentando
ٕٕٙ

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021

متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية في بنية األغنية البغدادية

م.م .نمير إبراىيم جميل

من أجل التسريع ( )Accelerando,Stringendo,Strettoوالجدير بالذكر أن
السرعة تقاس بالميترونوم ,وىو جياز يحدد حركة الموسيقى وفق أزمنة محددة .فإذا ما
كتبنا (ٓ=ٛنوار) ,فيذا يعني أن نقيس الموسيقى بعبلمات سوداء ( ) تتكرر(ٓ )ٛمرة
في الدقيقة.
اإليقاع والسرعة ىما ما يعطيان لمموسيقى حيويتيا ,فيما يحددان سوية صفة
أو طبيعة العمل الموسيقي .وتشمل السرعة عمى أنواع من السرعات من البطيئة حتى
السريعة جدا ,وفي الموسيقى المكتوبة يجري وضع السرعة فوق السطر الموسيقي
عادة بالمغة اإليطالية(,أوتو ,ٕٓٔ٘,ص)ٖٛ
إن سرعة حركة الوزن اإليقاعي التي تعزف أو تغنى بيا القطعة الموسيقية أو
الغنائية تتوقف كوسيمة من وسائل التعبير عمى (طبيعة ومضمون دور العمل
الموسيقي ووظيفتو االجتماعية ,فالعبلقة وثيقة ومتبلحمة بين سرعة جريان المحن وبين
التأثيرات الحسية والذوقية عمى السامع المتمقي لمعمل الموسيقي ,وىناك مصطمحات
إيطالية تحدد سرعة وطريقة أداء العمل الموسيقي أو الغنائي ,وىذه المصطمحات
تعطي درجة تقريبية لمسرعة ,ولقياسيا بشكل مضبوط يستخدم جياز (مترونوم ممتسل)
اختصار (((M.Mوجدان ,ٕٓٓٔ,صٖ٘)
ًا
والذي يرمز لو
عرفيا قاموس أوكسفورد لمموسيقى َّإنيا" السرعة التي تعزف بيا قطعة
(وُي ِّ
موسيقية)َّ ." (Oxford Music Dictionary, T, Tempo
إن تحديد السرعة في
التدوين الموسيقي ُيبيِّن لمعازفين مدى سرعة أو بطء عزف القطعة الموسيقية أو أحد
أجازئيا ,وبالتالي َّ
فإن اختبلف السرعة في العمل الموسيقي يؤثر عمى نوعية التعبير .
ونجد المؤلف الموسيقي دائم الحرص عمى وضع المصطمحات الدالّة عمى تغير
السرعة عمى مدوناتو .وتأتي أكثر ىذه المصطمحات بالمغة اإليطالية واألخرى بالمغات
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سرعة

العمل

الموسيقي.

(الفؤادي,ٕٓٔٗ,ص٘ٔ )ٔٗ,أما المصطمحات المتداولة في الموسيقى العربية بشكل
عام والموسيقى والغناء العراقي بشكل خاص ,فإن السرعة فييا التعتمد مبدأ تعددية
دائما وفق مفيوم الخفيف والثقيل ما يقصد بو السريع والبطيء
المصطمح ,إنما تنساق ً
اضافة الى وجود ما يعرف بالسرعة المتوسطة التي تأتي بين الخفيف والثقيل؛ إذ إن
دائما مع الناحية الشعورية العامة لئلحساس باإليقاع والتي يحددىا
ىذه المفاىيم تمتزم ً
ضمن واحد من المفاىيم الثبلثة السائدة.
ثالثًا– األغنية البغدادية:
أ -األغـِْنيةُ البغـدادية في أربعـينيات القرن العـشرين:
(يعد عقد األربعينيات من المراحل الميمة في تاريخ األغنية البغدادية ,فقد
تسمت األغنية في األربعينيات كما كانت في العقد السابق ليا ,بتنويعات نغمية
أ
ْ

مثل مقام المخالف والبستنكار والبيات والرست,
عراقية ليا خصوصيتيا المحمية ْ

استطاع الممحن البغدادي أن يستفيد منيا ويوظف ىذه المقامات بمسار لحني يخدم
األغنية وأكثر ىذه األنغام مرتبط بالمقام العراقي ,ويعني ذلك بأن أجواء المقام العراقي

والبستة التزال مسيطرة عمى األغنية في ىذه الفترة باعتبار البستة قد رافقت المقام
العراقي ,وأن االبتكار المحني كان يرتكز بصورة رئيسة عمى التعامل مع النص وحده
بعيدا عن مفيوم التوزيع
باعتباره الركيزة األولى واألخيرة لنجاح األغنية ,وقد بقي ً

برزت اإليقاعات
المعروف في الوقت الحاضر .أما من الناحية اإليقاعية ,فقد
ْ

تسمت بالبطء
البغدادية الجورجينة الثقيمة والسنكين السماعي والوحدة الثقيمة والتي ا
ْ

تمبيةً الحتياجات ومتطمبات الذوق العام وروح العصر .إال إنو في نياية األربعينات,
ظيرت نتاجات غنائية ذات طابع إيقاعي أسرع ,ومثال عمى ذلك أغنية (گمي يا حمو

ٕٕٛ

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021

متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية في بنية األغنية البغدادية

م.م .نمير إبراىيم جميل

منين اهلل جابك) لناظم الغزالي كممات ولحن عبد األمير النجفي ,وأغنية (أخاف
أحجي وعمية الناس يگمون) لزىور حسين وىي من ألحان عباس جميل األولى الذي
صيغا جديدة لؤلغنية البغدادية ,وقد تبعو ممحنان آخران فيما بعد
أعطى في ألحانو ّ
تمبية لمتغيرات األذواق الفنية والحياة االجتماعية)( .األوسيٕٓٔٓ,,صٕٕ.)ٕٖ,
ب -األغنية البغدادية في مرحمة خمسينيات القرن العشرين:
قوة دافعة
(ففي تمك المرحمة ,بدأت بوادر نيضة موسيقية غنائية َ
ونضجت ّ
لتحسين ورفع مستوى الفن الموسيقي في العديد من األقطار العربية ومنيا العراق .لقد
ماقدموه من أعمال
َعمل ىؤالء المغنون عمى ترسيخ مبلمح األغنية البغدادية من خبلل ّ
غنائية في تمك الفتـرة ,وكان لكل منيم لونـو الخاص في الغناء وطريقتو في التمحين .والتي
المنبثقة من طرائق أداء المقام البغدادي ,وتأثراتيا بالمبلمح العامة لمغناء
ّ
تميزت ببغداديتيا ُ
العربي .لقد حاول فنانو مرحمة الخمسينيات ابتكار أغنية بغدادية ليا مبلمحيا الخاصة
من حيث صياغتيا المحنية ونموذجيا اإليقاعي ,وليا أمكانية االنتشار بين شرائح المجتمع
عبر عن أحاسيس تمك الشرائح ومتطمباتيا الجمالية والذوقية .وقد
البغدادي المختمفة وتُ ّ
حاول كتاب نصوص األغاني وممحنوىا ومغنوىا بمورة فن غنائي بغدادي جديد .أن من
(س ْمره وسيعو عين) لمفنان
أولى األغاني البغدادية التي ظيرت في الخمسينات ىي أغنية َ
نصيا الغنائي كان يمتاز بالبساطة والوضوح
اجا ًا
رضا عمي والقت حينيا رو ً
كبير؛ ألن ّ

وخال من التعقيد ,ومن ناحية اإليقاع ,فقد كان إيقاعيا سريعا ِ
ِ
ولذلك
ولحنيا بسيط
ً
استساغيا الجميور ,وكانت قريبة إلى ذوقو من األغاني السابقة التي كانت تمتاز بالبطء

خاصةً إذا رافقيا أداء المقام الذي يمتاز بصعوبتو وطول زمن أدائو .وقد أجاد ممحنو
ٍ
تفرد بيا العراقيون مثـل
األغنية البغدادية في صياغتيم المحنية واستخدموا ألحاناً وايقاعات ّ
مقام البلمي والمخالف وايقـاع الجورجينو والييوه.وظل الممحنون يستنبطون ألحانيم من
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روح المقام العراقي واألغاني القديمة .وكانت أغانييم ُمصاغة بشكل يتبلءم مع الذوق
الفني العام().البياتي ٕٕٓٓ,ص)ٖٕ,ٖٖ,ٖٗ,ٖ٘,ٖٙ
ج -األغنية البغدادية في مرحمة ستينيات القرن العشرين:
(أما عقد الستينيات يعد ىو كذلك من المراحل الميمة التي مر بيا العراق
عمى مختمف األصعدة سواء االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية ,إذ أصبحت
األغنية البغدادية ذات أسموب متميز ومستقل ,حيث ابتعدت كميا عن ارتباطيا السابق
باأللوان الغنائية مثل المقام العراقي والغناء الريفي .وان في مرحمة الستينيات تم فتح
معيد الفنون الجميمة (قسم المسائي) مما حدا بالكثير من الفنانين الدخول إلى ىذا
المعيد لتطوير قابميتيم الفنية ,وىذا ما انعكس عمى النتاج الغنائي البغدادي.كما وكان
لقسم الموسيقى والغناء في اإلذاعة والتمفزيون دور فعال في إنتاج األغاني بعد
استخدام الفيديو تيب في منتصف الستينيات وبالتحديد عام (ٜٗٔٙم) ,فأصبح
لؤلغنية شخصية في عنصري المحني واإليقاعي ,فصار اإليقاع يختمف عما كان في
عقد األربعينات الذي يخمو من الترىل والثقل في إيقاع الجورجينة المتكرر والشائع
بكثرة ,فنجد في عقد الستينات التنويعات اإليقاعية الجديدة حتى إيقاع الجورجينة صار
يؤدي بنشاط؛ إذ يتحدد اإليقاع والسرعة التي تتبلءم مع مضمون األغنية).
(الجابري ,ٕٓٓٛ ,صٖٓ)ٕٜ,
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القرن العـشرين):
ت( -األغـِْنيةُ البغـدادية في سبعينيات
ْ
(أما مرحمة السبعينات تمثل ذروة الصياغة المحنية لؤلغنية البغدادية لممحنين
ومغنين وشعراء بغداديين وغير بغداديين ,ورغم أنيا حممت اسم األغنية البغدادية
ولكنيا في الحقيقة نتاج شرائح مختمفة من المجتمع العراقي ,فابتعدت عن البساطة
الشعبية وظيرت سمات االحتراف والتي تتميز بالشكل األوسع والجمل المحنية الرصينة
والطويمة باإلضافة إلى النصوص الشعرية التي حوت عمى جوانب تعبيرية تصويرية
حاول الممحنون جاىدين إظيارىا من خبلل ألحانيم والمقدمات الموسيقية الطويمة,
وتنوع استخدام اآلالت الموسيقية ,فضبلً عن استخدام الضروب اإليقاعية العراقية
بشكل أساس والضروب اإليقاعية العربية السائدة آنذاك باإلضافة إلى تعدد استخدام
الضروب اإليقاعية وتنوع السرعة األدائية ضمن األغنية الواحدة( ).السوداني ,ٕٓٓٙ
ص)ٕٛ,ٕٜ
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إجراءات البحث
ٔ -منيج البحث:
اتبع الباحث المنيج الوصفي إلنجاز البحث.
ٕ -مجتمع البحث:
تمثل مجتمع البحث بأربع رسائل ماجستير لطمبة قسم الفنون الموسيقية والتي

اختصت بدراسة الخصائص المحنية واإليقاعية لؤلغنية البغدادية لعقد (األربعينيات,
والخمسينيات ,والستينيات ,والسبعينيات)

ٖ -عينة البحث:
اختار الباحث جميع عينات الرسائل األربعة والمتكونة من (ٗ٘) أغنية متمثمة

(ٓٔ) أغناني لعقد األربعينيات و(٘ٔ) أغنية لعقد الخمسينيات و( )ٜٔأغنية لعقد
الستينيات و(ٓٔ) أغناني لعقد السبعينيات.كما ىو مبين في الجداول أدناه.
ٗ -أ -جدول بعينات عقد األربعينيات:
ت
ٔ

اسم األغنية

كممات

إلحان

غناء

ىذا موانصاف منك

عبد الكريم العالف

صالح الكويتي

سميمة مراد

ٕ

عمى شواطي دجمة مر

عبد الكريم العالف

صالح الكويتي

سميمة مراد

ٖ

نوبة مخمرة

عبد الحميد الفتالوي

ناظم نعيم

سميمة مراد

ٗ

يا لمي نسيتونو

محمد القبنچي

محمد القبنچي

محمد القبنچي

٘

گمي يا حمو

عبد األمير النجفي

عبد األمير النجفي

ناظم الغزالي

ٙ

يا من تعب يا من شگو

محمد وفي

صالح الكويتي

زكية جورج

ٚ

وين رايح وين

جبوري النجار

صالح الكويتي

زكية جورج

ٛ

يا صياد السمچ

مجيول

صالح الكويتي

صديقة المالية

ٜ

أخاف أحچي

محمد العزاوي

عباس جميل

زىور حسين

موشح قديم

صالح الكويتي

منيرة اليوزوز

ٓٔ إن شكوت اليوى
ٕٖٕ
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ب-جدول بعينات عقد الخمسينيات
اسم األغنية

كممات

ألحان

غناء

ت
ٔ
ٕ

سويت
أنا ْ
شَ

إبراىيم أحمد

أحمد الخميل

أحمد الخميل

تجونو لو نجيكم

رشيد حميد

خزعل فاضل

مائدة نزىت

ٖ

َكالو حمو

إسماعيل الخطيب

ناظم نعيم

مائدة نزىت

٘

المحبة
أتَ ْوبة من َ
سالي
ال َي ْ

ٗ
ٙ

س ْمره وسيعة عين
َ

سيف الدين والئي

رضا عمي

رضا عمي

عباس العزاوي

عباس جميل

عباس جميل

أمل سامي

عالء كامل

محمد كريم

ىالل عاصم

يحيى حمدي

يحيى حمدي

رضا عمي

عفيفة إسكندر
عفيفة إسكندر

ٚ
ٛ

عيني ُمنى

أغار من اليوى

سبتي طاىر

ٜ

أدري بيك

سيف الدين والئي

ناظم نعيم

ٓٔ

ىالل عاصم

يحيى حمدي

يحيى حمدي

ٕٔ

َي ْم عيون َحّراكة
س
َ
أنت َ
وب ْ

محمد العزاوي

عباس جميل

زىور حسين

تدري أشكد أحبك

محمد الكرخي

رضا عمي

رضا عمي

ٖٔ

أدير الراح

سيف الدين والئي

ناظم نعيم

عفيفة إسكندر

ٗٔ

أحاول أنسة ُحبك

سبتي طاىر

محمد عبد المحسن

محمد عبد المحسن

إبراىيم أحمد

خزعل فاضل

محمد كريم

ٔٔ

٘ٔ

آني عندي روح

ج -جدول بعينات عقد الستينيات:
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔٚ
ٔٛ
ٜٔ

اسم األغنية
أحبة وأطيعة
عيني سمممي عمى البنية
حركت الروح
ماني صحت يمة احاه
ردت أنساك
ال خبر
التمفون
ميك يا دجمة
سممت الكمب بيدك
رسالة لمولف
يا عمة
كمما أمر عالدرب
أنا وخمي
رمانتين أبفد ايد ماتمزم
وردة أسكيتيو
أني من يسأل عميو
عمي يا جمال
أمس واليوم
أسألوه ال تسألوني أسألوه

كممات
خزعل ميدي
قاسم عبيد
سيف الدين والئي
جبوري النجار
سالم خالص
طارق ياسين
محمد سمارة
أحمد حمدي
جبوري النجار
سيف الدين والئي
إسماعيل جودت
مجيول
جبوري النجار
مجيول
عدنان السوداني
ىالل عاصم
عبد الجبار الدراجي
محمد حسن الكرخي
جبوري النجار

إلحان
خزعل ميدي
سعيد العجالوي
أحمد الخميل
عباس جميل
فاروق ىالل
حسين السعدي
محمود عبد الحميد
أحمد سممان
ناظم نعيم
خزعل فاضل
محمد نوشي
جميل سميم
كاظم الحريري
حمدان الساحر
عبد محمد
يحيى حمدي
عبد الجبار الدراجي
حسين محمود بمبع
رضا عمي

غناء
داوود العاني
سعيد العجالوي
عفيفة أسكندر
وحيدة خميل
فاروق ىالل
فاضل عواد
محمود عبد الحميد
أحمد سممان
ناظم الغزالي
ىيفاء حسين
لميعة توفيق
مائدة نزىت
وحيدة خميل
حسين السعدي
عبد محمد
يحيى حمدي
عبد الجبار الدرجي
وحيدة خميل
مائدة نزىت
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ت -جدول بعينات عقد السبعينيات تم استبعاد أغنية الخبر من عينات عقد
ت
ٔ

السبعينيات كونيا تنتمي إلى عقد الستينيات

ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ
ٓٔ

اسم األغنية
عيني عيني

كممات
عريان السيد خمف

عد وآنا أعد

-

الريل وحمد

مظفر النواب

ألحان
محسن فرحان
محمد

أموري
محمد

أموري

جواد
جواد

غناء
سعدون جابر
أنوار عبد الوىاب
ياس خضر

سألت عنك

عبد الكريم مكي

فاروق ىالل

مائدة نزىت

كريستال

ذياب كزار

محسن فرحان

أمل خضير

جيت ألعب وي البيض

-

-

رضا الخياط

أنا يا طير

-

محمد

أموري

جواد

فؤاد سالم

غريبة الروح

جبار الغزي

محسن فرحان

حسين نعمة

إتنو إتنو

كاظم عبد الجبار

طالب القرةغولي

فاضل عواد

كالولي راح ومشو

ناظم السماوي

ياسين الراوي

ياس خضر

ٗ – أداة البحث- :
* -معيار التحميل الموسيقي:
قام الباحث بإعداد استمارة تحميل تخص موضوع بحثو لغرض الكشف عن
السرعة(النسبية والمطمقة) والضروب اإليقاعية والوزن اإليقاعي في األغنية البغدادية
ألربعة عقود (األربعينيات ,والخمسينيات ,والستينيات ,والسبعينيات) .وبعد تحديد
فقرات االستمارة ,قام الباحث بعرضيا عمى عدد من الخبراء المختصين لبيان مدى
صبلحيتو .وكانت نسبة االتفاق عمية ىي ٓٓٔ .%
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ويشمل المعيار التحميمي عمى- :
ٔ -الضروب اإليقاعية :وىنا ُنحدد أسماء الضروب التي ظيرت في عينات البحث.
ٕ -الوزن(ٖ) -:نحدد األوزان التي ظيرت في عينات البحث.
ٖ -السرعة-:
النسبية :Tempoوىي سرعة األغنية ُمقاسة بمترونوم ممتسل.
أ_ السرعة
ّ
ب -السرعة المطمقة  :Absolute T.ىو معرفة كثافة جريان المحن لمواقع النبر في
(ٗ)

ٓ وىي كاآلتي:

حدد عمى وفق قانون كولينسكي
مجال زمني ُمتشابو ُم ّ
عدد جميع القيم الزمنية × الرقم المترونومي
السرعة المطمقة=
عدد القيم المترونومية

(٘)

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

برنامج ()celemony-melodyne
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الفصل الرابع
النتائج واالستنتاجات
النتائج:
أوًال -الضروب اإليقاعية المستعممة في عينات البحث:
أ -ظير استعمال ضرب الجورجينة في عقد(األربعينيات بنسبة ٓ %ٛمن مجموع
(ٓٔ) عينات ,والخمسينيات ,بنسبة  %ٙٙ,ٙٙمن مجموع (٘ٔ) عينة
والستينيات بنسبة ٘ٓٔ %ٓ ٕٗ,من مجموع ( )ٜٔعينة) ولم يظير في
عينات عقد (السبعينيات).

يضا في عينات
ب -ظير استعمال ضرب الوحدة الصغيرة المعروف بالمقسوم أ ً
عقد(الخمسينيات بنسبة ٖٖ %ٖٖ,من مجموع (٘ٔ) عينة والستينيات

بنسبة %ٗٚمن مجموع ( )ٜٔعينة ,والسبعينياتٕ %ٚمن مجموع (ٓٔ)

عينات ولم يظير الضرب في عينات عقد(األربعينيات).

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

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

(األربعينيات ,والخمسينيات ,والسبعينيات).

ج -ظير استعمال ضرب السنكين السماعي في عينات عقد (االربعينيات بنسبة

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

ح -ظير استعمال ضرب أيوب ,ىجع في عقد(السبعينيات بنسبة  %ٔٛلكل
ضرب من مجموع (ٓٔ) عينات ولم يظير في عقد (األربعينيات,

ٕٖٙ
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والخمسينيات ,والستينيات).

خ -ظير استعمال ضرب وحدة سائرة في عينات عقد(السبعينيات بنسبة  %ٜمن
مجموع (ٓٔ) عينات ولم يظير في عينات عقد(األربعينيات ,والخمسينيات,
والستينيات).

ثانيا -األ وزان المستعممة في عينات البحث:
ً
أ -ظير استعمال الوزن ٓٔ ٔٙ/في عينات عقد(األربعينيات بنسبة ٓ %ٛمن
مجموع (ٓٔ) عينات ,والخمسينيات ,بنسبة  %ٙٙ,ٙٙمن مجموع (٘ٔ) عينة
والستينيات بنسبة ٘ٓٔ %ٕٗ,من مجموع ( )ٜٔعينة ولم يظير في عينات
عقد (السبعينيات).

ب -ظير استعمال الوزن ٗ ٗ/في عينات عقد (الستينيات بنسبة٘ٓٔ %ٕٗ,من

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

د -ظير استعمال الوزن ٕٕ/في عينات عقد (الخمسينيات بنسبة ٖٖ %ٖٖ,من

مجموع (٘ٔ) عينة وفي عقد الستينيات بنسبة ٓٓ %٘,ٚمن مجموع ()ٜٔ
عينة ,والسبعينيات بنسبة %ٖٙ,ٖٙمن مجموع (ٓٔ) عينات ولم يظير الوزن
ٕ ٗ/في عينات عقد (األربعينيات).

ت -ظير استعمال الوزن  ٗ/ٙفي عينات عقد (األربعينيات بنسبة ٕٓ %من

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

ثالثًا -السرعة:
ٔ -السرعة النسبية:

أ -ظير متوسط السرعة النسبية في األغاني التي استعمل فييا ضرب الجورجينة

في عينات عقد (األربعينيات بنسبة ٕ٘ ٕٛ,والخمسينيات بنسبة ٔ%ٚ
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عمما أن ٓ٘%
والستينيات ٕٔ )ٜٛ,ولم تظير في عينات عقد السبعينياتً .
من عينات عقد األربعينيات كانت محصورة بين السرعة النسبية (ٔٙو )ٙٚ
 .و ٕ٘ %من العينات كان متوسط السرعة النسبية(ٗ)ٜ

وٕ٘ %كان قد ظير في أواخر عقد األربعينيات بمتوسط السرعة النسبية

(٘)ٔٓٙ,

.

ب -ظير متوسط السرعة النسبية في األغاني التي استعمل فييا ضرب الوحدة

الصغيرة (المقسوم) في عينات عقد (الخمسينيات  ) ( ٙٙ,ٛمن مجموع

(٘ٔ) عينة والستينيات ٗٗ ) (ٖٔٗ,من مجموع ( )ٜٔعينة ,وعقد
السبعينيات ٕ ) ( ٖٔٓ,ٙمن مجموع (ٓٔ) عينات ولم يظير ضرب
المقسوم في عينات عقد (األربعينيات ,والخمسينيات).

ت -ظير متوسط السرعة النسبية في االغاني التي استعمل فييا ضرب الوحدة

الكبيرة في عينات ,عقد(السبعينيات بنسبة ٕ٘ m.mٕٔٛ,من مجموع (ٓٔ)
عينات ,ولم يظير في عينات عقد (األربعينيات ,والخمسينيات ,والستينيات)

ث-ظير متوسط السرعة النسبية في األغاني التي استعمل فييا ضرب الفوكس في
عينات عقد (الستينيات بنسبة ٔ ٜولضرب الممفوف ٔٓٛمن مجموع ( )ٜٔعينة

ولم يظير في عينات عقد (األربعينيات ,والخمسينيات ,والسبعينيات).

ج -ظير متوسط السرعة النسبية في األغاني التي استعمل فييا ضرب السنكين

السماعي في عينات عقد (األربعينيات ٘ ٕٙ,من مجموع (ٓٔ) عينات ولم
يظير في عينات عقد (والخمسينيات ,الستينيات ,والسبعينيات).

ظير متوسط السرعة النسبية في األغاني التي استعمل فييا ضرب األيوب في -ح
عينات عقد (السبعينيات ٕٓٔ أما ضرب اليجع كان ٕٗٔ وضرب الوحدة

السائرة بنسبةٖٔٔمن مجموع (ٓٔ) عينات ولم يظير في عقد(األربعينيات,
والخمسينيات ,والستينيات).

ٕٖٛ
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ٔ -السرعة المطمقة:

أ -ظير متوسط السرعة المطمقة لؤلغاني التي استعمل فييا ضرب الجورجينة في
عينات رسائل عقد (األربعينياتٖ ٘ٛ,والخمسينيات بنسبة ٗٗوالستينيات

بنسبة ٕٗ )ٔٛٛ,ولم تظير في عينات عقد السبعينيات.

ب -ظير متوسط السرعة المطمقة لؤلغاني التي استعمل فييا ضرب الوحدة
الصغيرة (المقسوم) في عينات عقد (الخمسينيات بنسبةٕٗ )ٔٛٛ,عينة
والستينيات بنسبةٖ ,ٕٜٓ,ٜوعقد السبعينيات بنسبة  )ٔٗٛ,٘ٛٚولم يظير

ضرب الوحدة الصغيرة في عينات عقد (األربعينيات).

ت -ظير متوسط السرعة المطمقة لؤلغاني التي استعمل فييا ضرب الوحدة الكبيرة
في عينات عقد (السبعينيات بنسبة ٘٘ ,)%ٖٔٚ,ولم يظير في عينات عقد

(األربعينيات ,والخمسينيات ,والستينيات).

ث -ظير متوسط السرعة المطمقة لؤلغاني التي استعمل فييا ضرب الفوكس في
عينات عقد (الستينيات بنسبة ٔ ٜولضرب الممفوف بنسبة  )ٔٓٛولم يظير

في عينات عقد (األربعينيات ,والخمسينيات ,والسبعينيات).

ج -ظير متوسط السرعة المطمقة لؤلغاني التي استعمل فييا ضرب السنكين
السماعي في عينات عقد (األربعينيات بنسبة ٖ )ٜولم يظير في عينات عقد

(الخمسينيات ,والستينيات ,والسبعينيات).

ح -ظير متوسط السرعة المطمقة لؤلغاني التي استعمل فييا ضرب األيوب في
عينات عقد (السبعينيات بنسبة ٘ٓ ٔٗٚ,إما لضرب اليجع كان بنسبة
ٖ٘ٔٙ,ٙ

وضرب الوحدة السائرة بنسبة ٖٔٔ) ولم يظير في

عقد(األربعينيات ,والخمسينيات ,والستينيات).
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االستنتاجات:
من خبلل نتائج التحميل الخاص بالعينات والمقدم مسبقًا توصل الباحث إلى

االستنتاجات اآلتية في ما يخص موضوع بحثو.
أوًال -الوزن:

ٔ ٔٙ/ٔٓ -ظير استخدام ىذا الوزن ضمن إيقاع الجورجينة فقط ولم يظير
نموذج أو ضرب إيقاع آخر ضمن ىذا الوزن وكان انتشاره منذ غقد
األربعينيات بشكل واسع؛ إذ تحدد بنسبة ٓ %ٛمن العينات المدروسة ,وكذلك
كانت نسبة ظيوره عالية في عقد الخمسينات والستينات ,ولم يظير في عقد
السبعينات وفق الرسائل المدروسة ,وىذا اليعني أن الضرب غير مستعمل في
ىذه الفترة ,إنما لم يكن لو نماذج محددة ضمن عينات رسالة الماجستير التي
اختصت في فترة السبعينات ,وذلك نتيجة لزيادة االتصال مع األقطار العربية
ومن خبلل ماكان يسمعو البغداديون من أغاني عربية من خبلل الراديو و ما
تعرضو دور السينما من أفبلم غنائية عربية وخاصة المصرية منيا حصل
بعض التأثر باألغنية العربية.
ٕ -وزن ٗ ٗ/ظير استخدام الوزن ضمن ضرب واحد وىو الوحدة الكبيرة وكان
اتشاره بنسب كبيرة ضمن عينات عقد السبعينات ,أما في البحوث التي خصت
بعقد (األربعينيات ,الخمسينات ,والستينات) فمم يكن لو أي ظيور وفق عينات
الرسائل الخاضعة لمتحميل.
ٖ -وزن ٕ ٕ/ظير استخدام الوزن ضمن ( )ٙضروب (المقسوم ,اليجع,
األيوب ,الممفوف ,الوحدة السائرة ,الفوكس) وانتشر استخدامو ضمن عقد
الخمسينات و الستينات وتميز بشكل كبير في السبعينات؛ إذ بمغت نسبتو

ٕٓٗ

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021

متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية في بنية األغنية البغدادية

م.م .نمير إبراىيم جميل

ٗ %ٚٛ,ٜمن مجموع العينات المدروسة لذلك العقد ,وذلك بسبب الرغبة في
التجديد والتاثر بموسيقى الدول العربية.
ٗ -وزن  ٗ/ٙظير استخدامو ضمن ضرب السنكين السماعي في عقد
األربعينيات بنسبة كبيرة ,ولم يكن لو ظيور في العقود الثبلثة (الخمسينات,
والستينات ,والسبعينات).
وىنا يتضح أن ىنالك أوزًانا كانت موجودة ضمن عقود معينة بدأت تقل إلى
حد كبير في االستخدام لمعقود التي تمتيا مرتبطة بضرب إيقاعي واحد ,إضافة إلى
وجود أوزان تنوعت الضروب فييا وظيرت في عقود معينة مما يدل عمى ارتباطيا
بثقافة التجديد واالقتباس من خبلل األخذ بضروب جديدة لم تكن معروفة أو منتشرة
ضمن بنية األغنية البغدادية.
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ثانيا -الضروب اإليقاعية:
ً
ٔ -تميز استعمال ضرب الجورجينة في عقد األربعينيات بشكل كبير وواسع تمبي ًة

الحتياجات ومتطمبات الذوق العام وروح العصر ثم انخفض استعمالو في عقد

الخمسينات والستينات بشكل ممحوظ ولم يظير في عينات عقد السبعينات مما يدل
عمى التغير الحاصل في استعمال الضروب اإليقاعات لؤلغنية البغدادية في فترة
السبعينات واالىتمام بالضروب ذي األشكال الجديدة؛ بسبب أن أغاني السبعينات
كانت تبحث عن السماع والتطريب ,إضافة إلى االنفتاح عمى المؤثرات الخارجية
مثل ثقافة األغنية العربية المنتشرة ضمن السينما والتمفاز والمذياع.
ٕ -عرف ضرب الوحدة الصغيرة(المقسوم) في العقود الخاضعة لمبحث عدا عقد
(األربعينيات) وتميز في عقد السبعينات بشكل واضح جدا وباستخدام واسع
مما يدل عمى ثقافة التنوع التي ظيرت في ىذا العقد.
يضا؛ وذلك
ٖ -أما ضرب الوحدة الكبيرة ,فقد تميز ظيوره في عقد السبعينات أ ً
يعزز األسباب المذكورة في النقاط أعبله بمميزات ىذا العقد.
ٗ -ظير ضربي الفوكس والممفوف في عقد الستينات فقط وبنسبة قميمة مما يدل
عمى أنيا إيقاعات دخيمة انتقمت في تمك الفترة ألسباب أىميا االطبلع عمى
الثقافات الموسيقية المختمفة في ذلك العقد.
٘ -ضرب السنكين السماعي تميز ظيوره في فترة األربعينيات فقط ,وذلك كونو
مرتبط بأغاني المقام البستة التي كانت شائعة في ذلك العقد.
 -ٙأما ضروب األيوب واليجع والوحدة السائرة ظير ضمن التنويع في استعمال
الضروب في نفس األغنية فقد تميز بالظيور في عقد السبعينات وىذا يعزز
مميزات ىذا العقد في تنوع وانتشار ثقافات مختمفة لبنية األغنية البغدادية ,وكذلك
االحترافية في تنويع استعمال أكثر من ضرب في نفس األغنية المنتجة.
ٕٕٗ

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021

متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية في بنية األغنية البغدادية

م.م .نمير إبراىيم جميل

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

) ,وىذا

يعني أن معدل سرعة الجورجينة من خبلل متوسطيا لم تكن في تغير كبير
رغم وجود الجورجينة الثقيل الذي يتميز بانخفاض معدل السرعة والذي ظير
بمتوسط سرعة (ٗ )ٙوبنسبة ٓ٘ %في عقد األربعينيات ولم يظير استعمال
الجورجينة الثقيل في عينات عقد الخمسينات و الستينات؛ وذلك بسبب الذوق
العام وروح العصر.
ب -متوسط السرعة النسبية لضرب المقسوم في جميع العقود التي ظير فييا
ىو(ٕm.mٔٔٓ,ٙ

(وىي نسبة عالية من السرعة حيث تراوحت بين أقل

متوسط  ٙٙ,ٛوأعمى متوسط ٗٗ ٖٔٗ,مما يدل عمى زيادة السرعة إلى
ضعف متوسطيا في عقد الستينات والسبعينات خبلف عقد الخمسينات التي
ظير فييا ,وىذا األمر منطقي بالتدرج نحو التسريع مع تقدم العقود الزمنية.
ت -أما ضرب الوحدة الكبيرة والذي ظير في عقد السبعينات فقط ,فكانت
نسبتو(ٕ٘m.mٕٔٛ,

)وىي سرعة عالية وقد يكون السبب في أن ىذا

دائما مرتبطًا في األغنية مع ضرب الوحدة الصغيرة المقسوم متخ ًذا
الضرب ً
نفس السرعة.
محصور بين (ٔٔٓٛ -ٜ
ًا
ث -متوسط السرعة النسبية لمفوكس والممفوف كان
 )m.mوىي سرعة طبيعية ليذه الضروب الدخيمة باألصل.
ج -متوسط السرعة النسبية لضرب السنكين السماعي (٘m.m ٕٙ,
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السرعة التي يتميز بيا منذ ظيوره في األغاني المرافقة لممقام العراقي ,وتمك
ىي السرعة المعتدلة في البطء لذلك العقد.
ح -ظير متوسط السرعة النسبية لضرب األيوب واليجع والوحدة السائرة بنسب
متقاربة ومتميزة في عقد السبعينات فقط محصورة ما بين (ٕٓٔm.m ٖٔٔ-

) ,وىي سرعة سريعة نسبيا؛ فقد يكون ذلك بسبب ارتباط ىذه الضروب
بضروب أساسية سريعة مثل المقسوم؛ إذ كانت ىذه الضروب الثبلثة تأتي
دائما ضمن تنويع وتحول لمضرب األساسي الذي تبنى عميو األغنية ,وكانت
ً
تمتزم بالسرعة األساسية لمضرب الرئيس.
ٕ -السرعة المطمقة:
أ -ظير من نتائج التحميل بخصوص السرعة المطمقة أن مقادير تمك السرعة
كانت متباينة ومتغيرة وفق العقود الزمنية وأنواع الضروب المستخدمة ,وكانت مقاديرىا
أقل لؤلغاني التي استعمل فييا ضرب الوحدة الصغيرة المقسوم لفترة عقد السبعينيات,
وكانت المقادير أعمى وفق النتائج المستعرضة خبلل عقد الخمسينيات والستينات ,أما
األغاني التي تم استعمال ضرب الجورجينة والممفوف والفوكس؛ إذ كانت أعمى مقاديرىا
وفق النتائج المستعرضة خبلل عقد الستينات ,وبمقادير قميمة لمسرعة المطمقة في عقد
األربعينيات لؤلغاني التي تم استعمال ضرب السنكين سماعي فييا ,وكذلك كانت السرعة
المطمقة كبيرة في عقد السبعينيات لؤلغاني التي تم استعمال ضرب الوحدة الكبيرة
واأليوب؛ ويعزى سبب ذلك إلى تطور البنية المحنية المرافقة لمضروب اإليقاعية ومدى
كثافة النغمات في بنية تمك األلحان وىذا يؤكد دور البحث وفق أدبياتو بأن فترة الستينات
والسبعينات تميزت بظيور عدة متغيرات أىميا وجود الممحن الفطري والمتعمم باإلضافة
إلى االنفتاح والتوسع في إدراك أشكال جديدة من الغناء انتشر في أىم أقطار الوطن
ٕٗٗ
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العربي بضروب متغايرة عن ما ىو متعارف عمية في الضروب اإليقاعية المرافقة لمغناء
العراقي ,وبذلك تميز عقد السبعينات بزيادة كثافة النغمات في السرعة المطمقة ارتباطًا مع
تطور األغنية العراقية في ىذه الفترة من خبلل مكوناتيا األدائية المتنوعة وبنيتيا المحنية
الواسعة والبحث عن ماىو جديد في أسموب أعدادىا مما أدى إلى زيادة عدد الدورات
اإليقاعية وتنوع الضروب خبلل األغنية الواحدة.
التوصيات:
يوصي الباحث بإقامة ورش موسيقية عن أىمية السرعة والضروب اإليقاعية
في األعمال الموسيقية والغنائية لمدارسين المختصين والممحنين.
المقترحات:
إقامة دراسة تحميمية عن متغيرات السرعة والضروب اإليقاعية لؤلعمال
الموسيقية اآللية العراقية.
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المصادر والمراجع
ٔ -اوتو كاروبي ,)ٕٓٔ٘(.مدخل إلى الموسيقى ,ت :ثائر صالح ,دار النشر المممكة األردنية
الياشمية ,ط ٔ.
ٕ -حسام يعقوب ,)ٕٕٓٓ(.أصول إيقاع الموسيقى العربية ,منيج دراسي ,لطمبة قسم الفنون
الموسيقية ,كمية الفنون الجميمة ,جامعة بغداد.

ٖ -شادي كرم ,ديسم جمو ,نزار قرفول ,عمر جمول ,)ٕٓٔٔ(.النظريات الموسيقية واليارموني ,إشراف
وتقديم :فيكتور بابينكو ,منشورات و ازرة الثقافة-مديرية المعاىد الموسيقية العربية ,سوريا  -دمشق.
ٗ -طارق حسون فريد ,)ٜٜٔٓ(.تاريخ الفنون الموسيقية ,جٔ ,بغداد ,و ازرة التعميم العالي واليحث
العممي ,مطبعة دار الحكمة لمطباعة والنشر.

٘ -فؤاد زكريا ,)ٜٔٛ٘(.مع المو سيقى ذكريات ودراسات,المكتبة الثقافية ,الييئة المصرية العامة
لمكتاب.
ونقدا ,جامعة بغداد,
 -ٙميسم ىرمز .)ٕٓٔٓ(.عنصر اإليقاع والمحن في الموسيقى والغناء
ً
تحميبل ً
كمية الفنون الجميمة ,مجمة األكاديمي ,العدد ٘٘.
 -ٚوليم لوفموك ,)ٕٓٓٚ(.مبادى الموسيقى ,ترجمة وتقديم :طارق حسون ,المركز العراقي
لمدراسات الموسيقية المقارنة ,بغداد.
الرسائل العممية:

ِ ِ ِ
ٔ -األوسي ,طـ ِارق محمد عـمِي كـاظمٕٓٔٓ(.م),البـَِناء الَّ ْ ِ
البغـْ َد ِادّية في
محن َي واإليقـَاعي لبلٴغـنَية َ
ُ َّ َ
ُ
َ
َ
َعقد األربعينيات ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية الفنون الجميمة ,قسم الفنون الموسيقية,
جامعة بغداد.

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

ٖ -البياتي ,مصطفى كمال عمي ,)ٕٓٔٗ(.التنويعات األدائية في بعض الضروب اإليقاعية ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,قسم الفنون الموسيقية ,كمية الفنون الجميمة ,جامعة بغداد.
ٗ -الجابري ,وليد حسن عبد الحسين ,)ٕٓٓٛ(.الخصائص المحنية واإليقاعية في األغنية البغدادية
لعقد الستينيات ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية الفنون الجميمة ,قسم ا لفنون الموسيقية,

جامعة بغداد.
٘ -زلزلة ,إحسان شاكر محسن  ,)ٕٓٔٙ).اآلالت والنماذج اإليقاعية في الموسيقى العراقية,
ٕٗٙ
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أطروحة دكتو اره غير منشورة ,قسم الفنون الموسيقية ,كمية الفنون الجميمة ,جامعة بغداد.
 -ٙالسوداني ,مصطفى عباس عمي ,)ٕٓٓٙ(.البناء المحني واإليقاعي لؤلغنية البغدادية في عقد
السبعينات دراسة تحميمية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية الفنون الجميمة ,قسم الفنون

الموسيقية ,جامعة بغداد.

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

 -ٛوجدان جميل دنو ,)ٕٓٓٔ(.توظيف األغنية التراثية العراقية في مادة تربية السمع لحنيا وايقاعيا,
رسالة ماجستير غير منشورة ,قسم الفنون الموسيقية ,كمية الفنون الجميمة ,جامعة بغداد.

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021

ٕٗٚ
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اليوامش

(ٔ) الميزان – ىو ما يعبر عنو في التدوين الموسيقي بالرقمين المكتوبين بعد المفتاح ,فيمثل الرقم
األعمى لمميزان – عدد نبضات العيار  beat unitفي الدورة اإليقاعية  ,barويمثل الرقم
األسفل زمن نبضة العيار.
(ٕ) -جياز يحدد سرعة الموسيقى وفق أزمنة محددة ,فإذا ما كتبنا (ٓ=ٛنوار) فيذا يعني أن نقيس
الموسيقى بعبلمات سوداء ( ) تتكرر(ٓ )ٛمرة في الدقيقة.

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

كولين ْسكي في دراستو (تطور أو نشوء السرعة The Evolution of
كولين ْسكي :قانون قدمو
(ٗ)-
ْ
ْ
 )Tempoالصادرة سنة ٜٜٔ٘م.
(٘) -عدد جميع القيم الزمنية = ىي عدد جميع النغمات الموجودة في العينة.
المقاسة بمترونوم ممتسل.
الرقم المترنومي = ىي السرعة النسبية ُ
عدد جميع القيم المترونومية = وىي ناتج ضرب بسط ميزان العينة في عدد جميع البارات.

ٕٗٛ
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