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 ممخص:ال

البحث الى توضيح أىمية استخداـ السمـ الموسيقي الدياتونيكي في ييدؼ 
الدراسات الموسيقية ونظرياتيا التي اعتمدت بشكؿ رئيسي عمى ىذا السمـ في تفسير 

لى توضيح إباإلضافة  ،واشتقاؽ انواع الساللـ والمقامات المختمفة عف الدياتونيؾ
جزائيا مع النظاـ أـ ترتيب نغماتيا و الساللـ والمقامات الموسيقية التي تتشابو في نظا

مثؿ الساللـ  ،ختالؼ مسمياتيا عنوارغـ  ،معدؿالو غير أالدياتونيؾ القياسي 
 والمقامات العربية وغيرىا. 
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Abstract: 
The research aims to clarify the importance of using the 

diatonic scale in musical studies and their theories that mainly 

depended on this scale in interpreting and deriving different types of 

scales and maqams different from diatonic. 

 In addition to clarifying the scales and musical maqams that 

are similar in the system of arranging their tones and parts with the 

standard or unmodified diatonic system, although, their names differ 

from it, such as the scales and the Arab maqams. 
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 البحث: مقدمة

 ممية التي عرفتيا الحضارة الموسيقيةتوني مف أىـ البناءات الس  االسمـ الدي يعد
 عبر تاريخ تطور الفف الموسيقي المنيجي. العالمية

ف تمؾ البنية التي ظيرت في تنقيحات النظرية أمف المتعارؼ عميو و 
ال إلـ تكف وتعديالتيـ  الموسيقية لعصر الباروؾ عمى يد يوىاف سبستياف باخ وزمالئو

التي تماثمت بشكؿ كبير مع  ،غريقيإلا أمنشال اتعدادا متطورا لمساللـ السابقة ذإ
منذ تاريخ الموسيقى  تتطور و  ير مف الساللـ التي عرفتيا الحضارة العربية أيضا،كث

دؿ منذ مـ المع  لى تمؾ الحقبة، واستمر استخداـ المفيـو الدياتوني لمس  إالقديـ وصوال 
نظمة أواستمر بعدىا ليتطور خالؿ  ،العقد الثالث لمقرف الثامف عشر )تاريخ ظيوره(

وؿ ضمف النسيج فكاف أساسو األ ،ءالمختمفة التكويف والبنامف النسيج المحني 
سموب عصر ألى البنية العمودية لمنسيج اليموفوني وفؽ إثـ تغير  ،البوليفوني
ليستمر في التطور ضمف العصر الرومانتؾ عبر المدارس ؛  ومتطمباتو الكالسؾ

استخدامو في مـ رفيؽ لو ازداد يرت في ىذا العصر، رغـ ظيور سُ ظالمختمفة التي 
نصاؼ التونات، رغـ أمـ الكروماتيكي البنية المعتمد عمى والمتمثؿ بالس   ،ىذا العصر

 خير منصبا عمى البناء الدياتونيؾ.وؿ واألذلؾ فكاف االعتماد األ

ما فترة الموسيقى المعاصرة التي ظيرت بوادرىا منذ مطمع القرف العشريف، أ
اشتراكو في مفيـو ه البناءات الموسيقية مف حيث فكاف لمسمـ الدياتونيؾ تاثيره وفؽ ىذ

الموسيقى الال مقامية التي يعتقد الكثير منا بأنيا كانت خروجا عف النظاـ الدياتونيؾ 
 اوؿ كاف ناتجال مقامية األلا ـف مفيو ألكف الحقيقة  ،المتعارؼ عميو سابقا وبشكؿ تاـ

فكاف الناتج  ،نفسو موسيقيراؾ عدة ساللـ دياتونيكية مختمفة ضمف العمؿ التمف اش
قد تجمع بعض  ،لى ساللـ مختمفة دياتونيكيةإصوات التي انتمت مزيجا مف األ
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مما يظير لممتمقي نوعا جديدا مف  ،مـ الكبير والصغير في الوقت ذاتوحياف بيف الس  األ
نما جمعت إ ،و الصغيرأ ،مـ الكبير المحددلى ذلؾ الس  إلحاف ال تنتمي أصوات في األ
ما ىو مألوؼ لدى المتمقي ع مف الموسيقى الغريبة افكانت محصمتيا نوع ،كمييما بيف

تجاه الثاني الذي اعتمد عمى بناءات وبعد ذلؾ حققت الال مقامية اال ،أو المستمع
  .لى الموسيقى الدياتونيكيةإسممية جديده ال تنتمي 

 رغـ ظيور مفيـو: اآلتيالبحث في التساؤؿ  ىذامبرر ومف ىنا يظير 
و مف غير أممية مف شاكمتو مكانية استخدامو في مختمؼ البناءات الس  ا  الدياتونية و 

يظير ىنالؾ توضيح لتمؾ العالقة التنظيمية بيف الدياتونية واألشكاؿ  لـ مـ؛ فمفيومو 
 .وخصوصا في موسيقانا العربية ،ممية المختمفة األخرىالس  

 هدف البحث:

تأثيره في البناءات بياف  و ،اتونيلى توضيح النظاـ الديإييدؼ البحث 
  عنو في التسمية. والمقامية التي تختمؼممية الس  

 :دبياتاإل
احتاجت الموسيقى الى مقاييس تنظـ عمميا ضمف خطة تطورىا عبر الزمف، 

 و،ذ كانت تمؾ الحاجة نابعة عف شعور حقيقي ناتج عف التفكير في لغة الموسيقىإ
ساسيات يمكف تثبيتيا ومراجعتيا أمعيا ضمف قواعد و طريقة تدوينيا والتعامؿ في 

 لممتمقي يصالوا  واالعتماد عمييا في استعراض ما يجوؿ في وجداف الفناف الموسيقي و 
 بتعبير مفيوـ.

ر فيو لتنظيـ ك  المنيج األوؿ الذي فُ  ىيمـ( و الس  أفكانت المقايس )المقاـ 
وذلؾ  ،تيا الصوتية المختمفةترتيب العدد اليائؿ مف النغمات حسب طبقامحاولة و 
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ضمف حدود تمكنو مف التعامؿ معيا بشكؿ افضؿ، ولذلؾ فقد تطورت تمؾ المقاييس 
عدادىا إفترات زمنية طويمة ظيرت خالليا محاوالت كثيرة ومتنوعة لطريقة  ميع

  دبي وغيرىا.ألفيزيائي و االو  ،رياضيالطروحات كثيرة منيا أوتنظيميا حسب 

لى إوىي مجموعة مف النغمات التي تقسـ األوكتاؼ ": الموسيقيةالساللم 
والساللـ األكثر استخداًما )تسمى  ،بعاد زمنية محددة تستخدـ في إنشاء الموسيقىأ

في الموسيقى الغربية عمى مدى القروف القميمة الماضية كانت  ،أيًضا المقامات(
... وكانت ىذه الساللـ بترتيبيا الساللـ السباعية )دياتونيؾ(، والسداسية والخماسية

 .(1)"وعند العرب ،والصيف ،في اليند -يضا أ -لعدد النغمات سائدة 

(A Biological Rationale for Musical Scales( 

 مفهوم الدياتونيك:

تأتي السياقات الكالمية لمدياتونيؾ ضمف معاني مختمفة، قد يكوف القصد منو 
و أمـ الكروماتيكي، الخصوصية لمتفريؽ بالمعنى عف الس  مـ سباعي النغمات، تمؾ س  

ضمف مفيـو  الدارسيف بعض راهخير قد يمـ األالسمـ الخماسي النغمات، رغـ اف الس  
 الدياتونيؾ.

 ىميا مايأتي:أتفاسير متعددة فيـو الدياتونيؾ وفؽ مينظر ل

غريقية األصؿ التي تعني )التطور، النمو، التقدـ(، كممة دياتونيؾ اإل ـتستخد" -
دياتونيؾ ) وكذلؾ تطمؽ كممة مـ الواحد،لى النغمات الرئيسية ضمف الس  إلإلشارة 

وفؽ  مـ داخؿ حدودهعمى التوافقيات المبنية لكؿ نغمة مف نغمات الس   (كورد
 .النسيج الدياتونيؾ العمودي

مـ دياتونيكي عمى نغمات الس  الو غير (  بينما تستخدـ كممة )الالدياتونيؾ -
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و كانت ليست مف ضمف أعالمة تحويؿ،  ةيأضيفت عمييا أذا إساسية األ
و ضمف نغمات أ ،سواء كخط لحني ميمودي ،مـساسية لدرجات الس  النغمات األ

 .(4)"ساسيةكورد التوافقية لمدرجات األاأل

ترتيب النغمات ضمف مساحة األوكتاؼ  نو طريقةأ: بيقصد بالمقاـ الدياتونيؾ" -
وبعديف  ،بعاد مف نوع الثانيات الكبيرةأ ةىا بشكؿ خمسؤ الواحد التي يكوف بنا

مف نوع نصؼ التوف )الثانية الصغيرة( التي تكوف طبيعية غير معدلة، كما في 
حيث يظير نصؼ التوف الطبيعي بيف النغمة الثالثة  ،مـ مقاـ الكبيربنية س  

مـ مقاـ الصغير ما في س  أ، منةخر بيف النغمة السابعة والثاوالنصؼ اآلوالرابعة، 
 والنصؼ الثاني ،الطبيعي فيكوف النص توف الطبيعي بيف النغمة الثانية والثالثة

 .(5)"النغمة الخامسة والسادسةب

ف القصد مف إ( فEncyclopedia Britannicaوفؽ موسوعة بريتانيكا )" -
حسب و  ،مـ متكوف مف ترتيب تدريجي لسبعة نغماتمـ الدياتونيؾ ىو س  الس  

ف تكوف أدخاؿ العرضيات(، وال يجوز إمـ اليجوز التعديؿ عمييا )مفتاح الس  
مـ ويمثؿ الس  ف تكوف خماسية النغمات،أبعادىا ثانيات كبيرة، وال يجوز أجميع 

ف المقامات أالمعدؿ الكبير الطبيعي والصغير الطبيعي ىذا الترتيب، رغـ 
واليقتصر المفيوـ عمى الساللـ ،يضاألكنسية القديمة كانت تعرؼ بالدياتونيكية ا

 .(6)"الكبيرة والصغيرة الطبيعية المعدلة فقط

ف مف او نوعأف )انو مصطمح ُيقصد بو نغمتأوكذلؾ ينظر لمدياتونيؾ عمى  -
لى البعد الكامؿ ونصؼ البعد في بناء تدرج خطوات نغماتو إشارة إالنغمات( ك

ىذا المزيج المحني ىو : حيانا يقصد بو كمفظ عاـ مثؿ القوؿ أو  ،السبعة
مـ الكبير لى لحف ينتمي لمس  إ اذا كاف الكالـ مثال موجيإدياتونيؾ بشكؿ عاـ، 

 .(7)الطبيعي عمى سبيؿ المثاؿ
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 المقامات الغربية القديمة:

لساللـ نواعًا أ( modes"في نظريات الموسيقى الغربية، تعتبر المقامات )
ف المقامات الموسيقية ظيرت في : إ والحقيقة ،موسيقية ضمف مجموعات لحنية مميزة

غريقية الفكر الغربي منذ العصور الوسطى متأثرة ومستميمة مف النظرية الموسيقية اإل
 القديمة. 

( التي modusصؿ الكممة الالتينية )أ( فيي مف modesما تسمية المقاـ )أ
  (8) (Grove Music-modeو حجـ". )أو معيار، أ و طريقة،أتعني مقياس، 

ػ مـ الكبيػر ويمكف توضػيح سػبعة أنػواع مػف المقامػات القديمػة والمرتبطػة مػع الس 
 وفؽ تسمسميا الطبيعي حسب الجدوؿ اآلتي:

بعاد موسيقية خارج نطاؽ السمـ الدياتوني لفظ يشير أل: وىو  السمم الكروماتيك -
نصاؼ النغمات. )حساـ الديف أالمعدؿ، وىو يتصاعد وييبط ب

 (102،ص2004زكريا،

 ىي: نواع رئيسيةألى ثالثة إبشكؿ عاـ السمـ الكروماتيكي ينقسـ 
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مـ الدياتونيؾ الكبير : ويتكوف مف رفع درجات الس   مم الكروماتيكي الميموديكالس   -1
مـ الدياتونيؾ وخفض درجات الس   ،نصاؼ التوف الطبيعية( عند الصعودأ)عدى 

نصاؼ التوف الطبيعية( عند اليبوط )دو دو# ري ري# مي فا فا# أالكبير )عدى 
 bفا مي مي bصوؿ صوؿ bال ال bسي سي –صوؿ صوؿ# ال ال# سي دو 

 دو( bري ري

عف طريؽ تثبيت  مـ الدياتونيؾ: ويشتؽ مف الس  مم الكروماتيكي الهارمونيكالس   -2
إلي مما يحتاج  ،مـ الدياتونيؾ الكبيرعند الصعودولى والخامسة مف الس  النغمة األ

ضافة عالمات خفض ورفع لتعديؿ مسار النغمات بسبب عدـ جواز استخداـ إ
مـ دو فيكوف الصعود لس   ،مـاسـ نفس النغمة لثالث مرات ضمف نفس الس  

 عندو  ،ال سي دو( bال صوؿمي فا فا#  bري مي bري دوكروماتيؾ ىارموني )
 bال ال bمـ الكبير فيكوف )دو سي سياليبوط تثبت الدرجة الخامسة مف الس  

 دو( bري ري bفا# فا مي مي صوؿ

عف طريؽ مـ الكبير ويشتؽ مف الس   مم الكروماتيكي الطبيعي )التونالي(:الس   -3
ما عند اليبوط أتثبيت الدرجة السادسة مف السمـ الدياتوني الكبير عند الصعود، 

مـ دو مـ الدياتونيؾ الكبير، الحظ مثال خطوات س  الدرجة الخامسة مف الس  فتثبت 
سي  bسي الكروماتيؾ طبيعي )دو دو# ري ري# مي فا فا# صوؿ صوؿ# 

 دو( bري ري bفا# فا مي مي صوؿ bال ال bدو سي سي -دو

وكتاؼ يحتوي عمى خمس أ: سمـ بمقدار (Pentatonicمم الخماسي )الس   -
حيث  ،ي ترتيب عمى شاكمتياأو أنغمات فقط )مثال النغمات السوداء الخمس لمبيانو( 

 (391،ص2004)حساـ الديف زكريا،بعاده عف مسافة بعد كامؿ. أالتقؿ المسافة بيف 
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كونو ال يحتوى عمى ل ؛مما دياتونيكيامـ الخماسي البنتاتوني س  " اليعتبر الس  
مـ الدياتوني، لكف في الواقع و عمى الدرجات السبعة التي تظير في الس  أنصؼ البعد، 

مـ البنتاتوني ضمف ف تتضح في ظيور مالمح الس  أىنالؾ عالقة كبيرة يمكف 
-صوؿ-مي -ري -مـ الكبير) دوعندما نضع لحف بنتاتوني مف الس   وذلؾ ،الدياتوني

سي(، حيث تترتب -ال-صوؿ-فا-مي-ري-مـ الدياتوني الكبير )دو، داخؿ الس  ال(
 .(9)مميف"خمس نغمات مشتركة بيف الس  

 Symmetricalاو  Whole tone scales) السداسي -سمم النغمات الكاممة -

scale):   مـ الكروماتيكي، حيث يتكوف مف مـ المعاكس والمغاير عف الس  وىو الس
 .(:)بالتدريج الفاصؿ بينيا بعد كامؿ ( hexatonic) نغمات (6)

كونو ال يحتوى عمى ل ؛مما دياتونيكيامـ السداسي النغمات س  يعتبر ىذا الس   ال
مـ الدياتوني، وليس لو في و عمى الدرجات السبعة التي تظير في الس  أنصؼ البعد، 
مـ السداسي ف تتضح مف خالليا ظيور مالمح الس  أيمكف  و ارتباطأالواقع عالقة 

  .الدياتونيمـ الس  ضمف 

ويقصد بيا  (:bitonal or polytonalالموسيقى الثنائية أو المتعددة التونالية ) -
 (94،ص2015)توما، .مـ مقاميف في وقت واحدالموسيقى التي تستخدـ س  

عماؿ الموسيقى أمـ المقاـ في آف واحد ضمف ظير استخداـ تعددية س  
مـ عندما مزج بيف س  وذلؾ  ،1911المعاصرة عند المؤلؼ سترافنسكي ألوؿ مرة عاـ 
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سموب لباقي الفنانييف مثؿ ثـ تحوؿ األ ،نفسو الوقت فيمـ فا# الكبير دو الكبير وس  
نفسو مـ سي بيموؿ الصغير في الوقتالصغير وس   مـ فا#بروكوفيؼ الذي مزج بيف س  

 سموب سار بعض مؤلفي الموسيقى فيما بعد.وعمى ىذا األ ،أيضا

موسيقى تمتزج فييا كؿ المقامات وتمتقي في النياية  (:Pantonalكل المقامات ) -
 (294،ص2007مع الالمقامية. )صادؽ فرعوف، 

يجاد تركيبة مقامية تشمؿ كؿ استخدـ شونبرغ ىذه الكممة كمحاولة إل
 Twelveسموب االثنا عشري )األ ُعد  ف المفظ لـ يكتسب ذيوعا، و أال إالمقامات، 

Note System )حساـ الديف  كثر تعبيرا عنو في الموسيقى الالمقامية.أ(
 (44،ص2004زكريا،

كثيرا ما تتدواؿ النظريات العربية وكتاباتيا العربية:  الساللم ومقامات الموسيقى -
صنافيا األساسية أنواعيا و أوتوضح ،و تفسيرىاشرح الساللـ الموسيقية العربية 
بعاد الصوتية التي تفصؿ كؿ نغمة عف األخرى والفرعية وفؽ ترتيب نغماتيا واأل

 . (;)مـ مقاـو س  أحسب كؿ مقاـ 

 أنعمناوالفرعي إذا  وبشكمييا الرئيسيف الساللـ العربية المتنوعة :إ والحقيقة
نظمة أالنظر فييا، سنالحظ بشكؿ كبير مقدار التشابو بيف نظاـ بناء تمؾ الساللـ مع 

رباع البعد أي ثالثة أوخصوصا التي تخمو مف مفيـو )الكار( مـ الدياتونيؾ، بناء الس  
قد ف والصبا جازما الحأالعجـ والنياوند والكرد،  ماتـ مقالمثؿ سالو ربع البعد، أ

، لكنو في الواقع بناء مايتيلنغمزيف بوجود البعد ونصؼ البعد الممي يفمختمف افيكون
نغمات كما في ترتيب النظاـ الدياتونيؾ، والفارؽ الوحيد ىو ذالؾ  7نغمي مركب مف 

لممقاـ الصغير )الماينر( البعد ونصؼ البعد الذي يتشابو وجوده مع الجنس الثاني 
 مف بنية الساللـ الغربية الدياتونيكية المعدلة.اليارمونيؾ ض
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وكذلؾ يمكف مالحظة التشابو الكبير في تركيب نغمات الساللـ العربية التي 
المختمفة، مع نظاـ ترتيب السمـ  امثؿ الرست والبيات والسيكا وفروعي ،تحوي الكار

الدياتونيؾ، رغـ االختالؼ في تردد النغمات ذات الكار، عف تردد النغمات المعدلة 
 لمساللـ الكبيرة والصغيرة.

 :جراءاتاإل

الذي يخدـ  النقدي، منيج البحث: استعاف الباحث بالمنيج الوصفي التحميمي
 فمسفة الفكر الموسيقي لبناء ساللـ المقامات وىيكميتيا.

نواع الساللـ الموسيقية المختمفة المتعارؼ أمجتمع البحث: ويمثمو الباحث في 
 عمييا ضمف التنظير الموسيقي.

 نواع الساللـ الموسيقيةأىـ أعينة الباحث: اختار الباحث عينتو وفؽ 
مـ والمتمثمة بالس  ،تي تخدـ قضية بحثو بشكؿ ساسيالخاضعة لمتاثير الدياتوني ال

 داسي، والخماسي، والكروماتيكي، والالمقامي(باعي، والس  )الس  

 :التحميل

دبيات الموضوع السابؽ، يمكف أف نستشعر أمف خالؿ عرض الساللـ ضمف 
 وىي:جودة البنية الدياتونيكية بوضوح ضمف ثالث جوانب رئيسية 

وىو الجانب الرئيسي لنظاـ بناء مقامية الساللـ ضمف ساسي: الدياتونيؾ األ .1
مفيوـ الدياتونيؾ المحدد بسبع نغماٍت ترتبت بتسمسؿ خطوات مف نوع 

لى وجود ثانيتيف مف النوع الصغير )نصؼ توف إضافة الثانيات الكبيرة باإل
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صبحت أغريقية القديمة التي بدورىا التي عرفت ضمف الساللـ اإل،طبيعي(
ساسية لتنظيـ تعديؿ الساللـ منذ عصر الباروؾ وما تبعو اعدة األفيما بعد الق

مف عصور استخدمت تمؾ التعديالت المتمثمة بالساللـ الكبيرة والصغيرة 
المنتشرة فيما بعد بجميع مؤلفات العصر الكالسيكي والرومانتيكي وال زالت 

معروفة في نواع الساللـ الألى جميع إضافة باإل ،قيد العمؿ الى وقتنا الراىف
عدة أنواع :  الحضارات المختمفة المتطابقة مع نظاـ بناء الساللـ المعدلة مثؿ

التي تشترؾ بالتماثؿ مع نظاـ بناء الساللـ ،مف الساللـ العربية وغيرىا
 الدياتونية المتكاممة.

ويشمؿ  ،معدؿ(الو يمكف توضيحو وفؽ )الدياتونيؾ غير أالدياتونيؾ الثانوي:  .2
المشتقة عف مقامية متجانسة الشبو مع مقامية الساللـ ميع الساللـ ج

مـ تبدأ مف قرار ساسية لمس  أمثؿ وجود سبع نغمات كدرجات  الدياتونية المعدلة
النظاـ وتحيد قميال عف  ،ضمف حدود األوكتاؼ الواحد وذلؾ ،لى جوابإ

و أكبر مف الثانية الكبيرة مثؿ )توف ونصؼ(، بعد أالمتكامؿ لمدياتونيؾ بوجود 
مثؿ  لبعد الكامؿ(قؿ مف اأو  ،كبر مف نصؼ البعدأبعاد متوسطة )أبوجود 

التي تتواجد بكثرة ضمف بنية ترتيب نغمات الكثير مف الساللـ العربية والتركية 
لى مفيـو إال يرغب بتنسيبيا  ا مف الدارسيفورغـ أف كثير ،والفارسية وغيرىا

ال أف إ ىا بخواصيايز تمي ومحاولة ،بسبب االعتزاز بخصوصيتيا ؛الدياتونيؾ
ف لـ تكف متطابقة مع البنية إالجانب التنظيري يوضح حقا مدى تقاربيا 

الدياتونية بعيدًا عف الجانب الجمالي والذوقي لخصوصية بناء االلحاف 
 المنتجة باستخداميا.
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ويرتبط ىذا المفيوـ عموما بالساللـ مف الدياتونيؾ:  والمفيد في اشتقاق .3
تي تشتؽ نظريا بشكؿ مباشر مف الدياتونيؾ لتسييؿ التعامؿ الالدياتونية ال

لى إمـ الكروماتيكي )المموف( الذي الينتمي في طبيعتو معيا نظريا، مثؿ الس  
ساسو أو ترتيب ابعاده، لكف يعتمد في أمـ الدياتوني مف حيث عدد نغماتو الس  

دبيات أوكما وضحناه في  ،مـ الدياتوني الكبيرالنظري عمى اشتقاقو مف الس  
سيا القديمة، آمـ الخماسي الذي عرؼ في حضارة الموضوع، وياتي بعده الس  

مف الكتابات النظرية حاولت  اوىو بعيد عف مفيـو صياغة الدياتونية لكف كثير 
لتسييؿ عممية تفعيمو في ؛  التقريب مف خواصو البنائية لممنظور الدياتوني

فقد تعاممت معو  ،مـ السداسي النغماتالس  الدراسات الموسيقية، وكذلؾ 
متبسيط لس توصيفو ضمف المقارنة الدياتونية ساأالنظريات الموسيقية عمى 

 ي فيمو. الساسيات معرفتو وبالتأمف 

ما الساللـ الالمقامية التي تعتبر مف الوالدات الحديثة في الفكر الموسيقي أ
و اكثر مف الساللـ أإال مف التمزيج الحاصؿ بيف نوعيف  االغربي، فمـ تكف بداياتي

صوتية  األولى مبنية عمى غرابة التكوف صورتي؛ الدياتونية المعدلة المتعارؼ عمييا 
ناجمة عف استحداث تمؾ التمازجات ومحصمتيا اليارمونية وفؽ نسيج بناء  لحنية

ممية و ال س  أالساللـ العمودية مف التاثيرات الجمالية الصوتية التي وصفت بالالمقامية 
كونيا اعتمدت مقياس التمازج لمساللـ الدياتونيكية كوحدة متكاممة وتفسيرىا ككتمة ل

ـّ بدأت الالمقامية واحدة دوف تفكيؾ التمازج الحاص ؿ في ىيكميتيا البنائية، ومف َث
ف كانت ا  تعتمد عمى منتجات بنائية جديدة لساللـ اختمفت مفاىيميا عف الدياتونية و 

 متأثرة بالنسؽ الدياتوني.
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ممية الدياتونية حضارة موسيقية واسعة ومؤثرة اليمكف لقد حققت المفاىيـ الس  
حاصمة في تنظير وتطبيؽ الفف الموسيقي بشكميو االستغناء عنيا رغـ كؿ التطورات ال

رثي الضخـ لتراث الفف الموسيقي العالمي، بؿ ُعّدت الخزيف اإل ،المنيجي والشعبي
ساليب والتطورات البنائية لتنوع ف تتواجد لمساتيا في مختمؼ األأوليس غريبًا 

ساس كونيا األلا، لي و الحقاً أالتي وجدت سابقًا  واستحداث التراكيب المقامية المتنوعة
 والمرجع الكبير لتطور الفف الموسيقي ونظرياتو.
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 :االستنتاجات

 في ضوء ما تقدـ يمكف توضيح أىـ استنتاجات البحث كما يأتي:
إف الحضارة الموسيقية في العالـ قائمة عمى تواصؿ منيجي في سمسمة تطوراتيا  .1

تعديؿ وتجديد وليس عمى قفزات واستقطاعات و حذؼ، إنما عمى  ،المحنية
و مستقباًل، وخير دليؿ أعمى ما كاف موجودا سابقا لالستفادة منو حاضرًا  افيعتمد

عمى ذلؾ ىو التواصؿ الحاصؿ إلعداد خط تطور المقامات الدياتونية وساللميا 
 ،لى وقتنا الحاضرإغريقية( وصوال ساسية مف تاريخ الموسيقى القديمة )اإلاأل

 ساسيا واحد.أاتونية واسعة ممية ديومرورًا بتنوعات س  

نغمات بحدود الديواف  7يتميز مفيـو الدياتوني بأنو واقع عاـ يطمؽ عمى سمـ ذي  .2
ويتميز  تيف،وثانيتيف صغير  ،ةبعاد ترتيب نغماتو بالثانيات الكبير أالكامؿ تتصؼ 

 كذلؾ بتركيبو مف جنسيف رباعية النغمات تجمع بشكؿ منفصؿ )بينيما بعد كامؿ(

قساـ رئيسية عبر مسيرتو الطويمة في أياتوني ىو مفيوـ شامؿ لثالثة النظاـ الد .3
ذ يتمثؿ قسمو األوؿ بالدياتوني غير المعدؿ، والثاني إ ،تاريخ حضارة الموسيقى

)نظاـ الكومات(، والثالث بالنظاـ المعدؿ القياسي )نظاـ  وفؽ بالدياتوني المعدؿ
 السنت(

تندرج كثير مف نظريات الموسيقى في العالـ ضمف المستوى الشعبي في بناء  .4
مثؿ الموسيقى العربية بشكؿ كثر، أو أقساـ النظاـ الدياتوني أحد ألى إساللميا 

دراجيا وفؽ القسـ األوؿ مف النظاـ الدياتوني، وبعض ساللميا إيمكف  التي عاـ
وخصوصا بعد  ،وقتنا الحاضر و الثالث فيأف تتطابؽ مع القسـ الثاني أيمكف 
الت مثؿ وتار بعض اآلألكترونية التي تعدؿ عمييا وتار اإلجيزة تسوية األأظيور 

مـ مقاـ العجـ مثال سيـ في تعديؿ س  أمما  ،القانوف والسنطور وغيرىا بشكؿ دقيؽ
 مـ المقاـ الكبير.عمى ترددات متوافقة بالكامؿ مع س  
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ساسي الشتقاؽ الساللـ القياسية ىو المعيار األ يعتبر النظاـ الدياتوني لمساللـ .5
مـ الكروماتيكي خرى غير الدياتونية في نظريات الموسيقى، مثؿ اشتقاؽ الس  األ

 اـ الدياتوني لتسييؿ عممية تنظيرىدياتونية مف السم  الوالخماسي والسداسي غير 
 بسط.أبشكؿ 

حيث الزاؿ مستخدما  ،لى وقتنا الحاضرإيعتبر الدياتونيؾ ىو النظاـ السائد  .6
نحاء العالـ، أعداد الموسيقى والغناء الشعبي في معظـ إضمف نطاؽ واسع في 
كثر مف النظـ المختمفة المتطورة والمعقدة التي ظيرت في أوىو يستيوي الشعوب 

كثر أمما جعمو  ،ستخداـاليتميز بالبساطة وسعة او كونلقرف العشريف، المطمع 
  .فكرىاو  ترسخا في عمؽ ذاكرةالشعوب
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