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 .ملخص البحث

م  م مللر موياللاً مو شمالل  موم اااللا  لل ا ا فلل  ديللزمز  سلل  م لل   عللشه  لللم مو لل اا ,)مويااً مو لل د  يمثللا مومللاما موديللزمزً مللاًمم مامللا

م فل  مزيال  ام ل    ا ليل  مسلز  ملامشً )مودشمم ل    شمم يزخله مولسر  امر  اشار موش يز, مل م  خزم ه )مومامويا  وشثلاً  ليز ا, ادلشا مي لا

, اعالز ما  لاا مً ااولن ئاللا   مول  مللاو ا ) يللا مامويلا  م لاشه ايلي ا ل  ييالار اثللاشه موامل , اي اولار فل  مخللش مو ل ش مل  مو  دلير موملامشعير

م, فإاه  ي  شض مو  مؤثشم  مودي   مومزيزه مو   اصا موياا   ييلش مولامل  امولسلر,  ا  الز سلش  امودي ل  مومزيلزه,  مم مل و ل  يئ ل  ملام   ا

م فل   شي ل  موصليائ  مو ل شي , ا اال  )مومامويلا  مل لا  ملاا  علل  مو  شمً مو شمايلار علل    لايش موملاما ملر خلئا مع ملاز  م للادام خاصلا

م,   لز ملمصدح موماما د ز لوك خما يام ا زم ل  مل ل ش, مملثئم و  لاش مشسلل  لس ل  ث   شداع  مل  ش لا مو افي  موامسزه, ولمـاما سلز  ا لديا

ه اموم لشا ديلـا  مو دلـ   مومما ل علل  )مود لـي   املفيه ام   شمش اـاعـزه مواظـ   ,اصالم مو  مواظ  مو داع  ولمـاما ام  ماا دايـ ه مو  لي 

 لل  مو لاً علل  مال ع  لم    لار وله  لاثيش م لزمخا فل  سيلاه مومم مل  مو شمال , ملر خلئا ما لاعا ه  ل  موزشم    )موماما موديزمزً , ا دـ

ًم علل  لوللك يم لر مر    لل ا  اللاك م ل ل موم زمخلل  اموم  للاد   مو ل دي  املم ماعيلل   امو  صلل  عااللا وزشم ل اا اا ملل  موساملل  امول  مللا , اداللا

مل يم لر صليائ اا داو  لاؤا   ,ملخلش  موياا يل  مو امولن مزمً دا لاوين م اشال  ملش ملاا علل  مو لا   مزم ه اأ لان موديزمزً اظ  موماما ) شي  

   للاش ا للح    للزي  امللال  لل   مودسلل  م ميلل  وديللارامو للشم   ,  فلل  موياللا   ملش مللاا م لل اا  اسللز موديللزمزً مومللاما مزمً مآل لل م مللا  للا م لللان

 يال  و مو سليلا موما لي  ملش   مودسل   لزه او س يل  م لااشه وم لشدير علشن ل ملامئاا يل  و امثلل ازعماا د, واظ  موماما مو  شي  مل  اا

, اد لز مو سليلا  ل  دم االا  مو ل ا مو ل شً اميلا  موخ لان موللً صليط فل  م ل ش  اصلل ه,  ميا دا لاده موخا  ف  ملزمًموم ,ماما ديزمزً

 اماااممو اصا مو  موا ا ع 

    ل  ما اً  شي   مر  ؤ ز مزم ي  اأ اوين ما ي ي  عمليا  ي  لن موديزمزً موماما مزمً مر -1

م  ماللزمم  ممي اللا  ظاللش, موم لل خزم  موخاصلل  مل للاوين ا لللوك مو مليللا ,  موم امشثلل  موما للي ي  مل لل  م اوملل   ي يلل  فلل  مد  اشيللا

 .موديزمزً موماما مزمً ف  علياا اموم  اشه

 .موماما مزمً ميزمر مو  يزخا و   مومؤزً داا ي  لح مو   موما ي ي  موم شف  مر زشم  يظاش موديزمزً موماما مزمً م لان -3

  مو لما  موزمو م م لان, مزمً. ماما, ملش ماا.

Abstract 

            Represent mawal Baghdadi part From Iraqi singing Emigrated orally, This form was known in 

Baghdad under name (Al mawalia), The time of Haron al-Rashid. Use Poetry Enter the melody, One of the women of 

(Baramkeh) As a means To lament her master, He also appeared in the city of Wasit, Among the farmers they sing to 

stir up vigor, They say in the last part with the toning (Ya mawalia), A reference to their master and known by that 

name, When any lyric is transferred, It will be exposed to new environmental effects, Which arrived as a change of 

tone and melody, To suit the tastes of the new environment, The Iraqi poets were Helped, On the development of 

mawal Over the years, Through its adoption of a special method in the formulation of poetry, The (Al mawalia) Is 

the first foundation For mawal Quadrant Parts Rhyme One Then the mawal became thereafter The fifth and the 

sixth Parts, Representing evolution Later stage Relatively recent, So arrived  For the sevenfold mawal, And 

completed Structure Formality Stability. Base systems on (simple) and parts Seven homogeneous, Known as (mawal 

Baghdadi), This research highlights an audio product that has an intertwined effect on the life of Iraqi society, 

Through its popular and social themes, Accordingly, there can form a problem still needs to be studied And 

investigation, About the (method mawal Baghdadi systems His performance style based on improvisation Compared 
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to other styles of performance), Can be formulated   In the following question: What is the style of performance 

mawal Baghdadi as a form of lyrical improvisation in Iraq?. Provide models illustrating evolution Formats poetry 

The money And supporting them with lyrical models Famous Arab singers for a statement. The importance of 

research In addition to the musical analysis of the mawal of Baghdadi, Distinguished by his own style of 

performance, and his connection Shape components poetry And the meaning of the speech which was formulated in 

the section The achieve the goal of research, after reaching the results  Such as:.                1-The performance of 

mawal Baghdadi Requires musical operations The methods of performance confirm that the method of creating 

these Operations as well as the special methods used, all of which show an innovative effort to address how 

Foundations of music inherited and the    

recognized in the performance of Mawal Baghdadi. 

3-Method of performance of Mawal Baghdadi Shows a degree of   technical knowledge that Works by the 

singer In the performance of mawal. .                                                                                                         Key Words : 

Style,  Performance, Mawal, Improvisation.                          

 مو صا ملاا -1

  اش موماام  ولدس مإل -1-1

 م زم  مودس . -1-1 -1

 الد  المدار  لد  اذ, مشداار  مالمسد  فد  ابداااا   وأبرزها, باإلنسان ارتباطا   الفنون اكثر الغناء يشكل    

 نتدا  مدن واحاا   ذلن لبل وهو, الحماس وبعث الهمم استثار  او الطرب, او الحزن او بالفرح المشاار تلن تزيين

 امكانيد  وبالتدال  فيهدا, يعيش الت  االجتمااي  البيئ  مع انسجامها وماى, مزاجها يظهر, االنساني  الجماا  ثمافي 

الفنون الغنائي  الشعبي  الشائع  ف  العراق, ويظهر مدن الدالل يعا الموال البغاااي من و الي , وتؤثيرها ب  تؤثرها

لارات المغند , واسدتعرام مسداحت  اليدوتي , والمدار  الد  التطريدب, ويدإاى المدوال بؤسدلوب  البدا  مدا  ئ ااا

 وكالهمدا( Parlando) المداء   السدرا طريم  او, موسيميا   ازفا   يياحب ( Recitative)ا  يكون بطريم  السرا منغم

 والمفدل البنداين الد  المعتمدا, الشدعري الدن  يديا   فد  الايدا   اسدلوبا   البغداااي المدوال ويعتمدا منفراا , اىيإ

 ان مندذ, العراليد  المدان ف  االول  البغاااي الموال نشؤ  كيفي  ال  التطرق النظري جزئ  ف  البحث هذا ويسع 

 ااائدد  اسددلوب كيفيد  لبيددان بغدااايا   مددواال   تحليددل تدم التطبيمدد  الجدزء وفدد , مندد  الغدرم وبيددان رباايدا   نظمددا   كدان

 .  الموسيم  وشكل 

 .م  ل  مودس  -1-1-3

ير ال يعير االرتجال االهمي  الت  يستحك, وال يعا  ممياسدا  لمدارات المطدرب اليدوتي , اعمان الغناء ال

يعدا المدوال البغداااي و االساسدي ,اذ ان الموسيما العربي  ستفما مع  ياب االرتجال فيها, واحاا  من اهدم مميزاتهدا 

مددن التددراث الموسدديم  العرالدد , واهميتدد  فدد  الموسدديما العراليدد  تعددا مددن اساسدديات الغندداء العرالدد , الايدد  

, هددا, وممامات الكالسدديك  مندد , اذ يظهددر المطددرب والعدداز  مددا تعلمدد  ومددا ابتكددر  مددن اشددكال الغندداء العربيدد

كي , اما ان يكون ازفا  من الالل التماسيم, وإما ان يكون  ناء  من الدالل واالرتجال ف  الموسيما العرالي  الكالسي

 اسلوب تؤلي  آند  ومباشدر البغاااي هو الموال البغاااي او الممام العرال  او ا ان لعب االطفال, ان اااء الموال

مددن ممومددات  يعدداوبتراثدد  الموسدديم  الددذي  بموهبدد  ولددار  المددإاي الموسدديم  يتددؤثر كمددا التددؤلي   االسدداس فدد 

 .مساحت  اليوتي  وإمكاني  التطريبمعتماا  ال  االرتجال والبراا  ف  استعرام  ,شالييت  االساسي 
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   ئي نوا  الغنااالل ثماف  موسيمي  متوايل , ممارن  بؤساليب اااء مثاااء الموال البغاااي يان 

ويعدوا ذلدن الد  طغيدان المكاسدب , االالرى, الت  تفتمر  البا  ال  ابسط ممومات الغناء السدليم  يراعلما

آلددت الدد  حالدد  مددن و ايددبحت لريبدد  اددن كددل مددا هددو اسددتهالك  المعايددر فاأل نيدد   ,الماايد  التدد  االفددت هويتدد 

ويارت  ريبد  ادن الوالدع العربد  وثمافتد  الموسديمي  المتعدار  اليهدا, فد  ظداهر  للموسيما,  السمع  التاهور

 وال تعبر ان يميم ثمافت  الحميمي .  ,كثيرا   لوالعا ومبتعا  انا تراب بارز  

شددركات اامددا  مددن ,  يغندد  فالكددل ,لهددا تمدداير االبااايدد  الممددار  مهمدد  او اليددوت امكانيددات عدداتولددم  

هدذا او ذان, بغدم النظدر اذا كدان المغند  ينتمد  حميمد  لعدالم الغنداء او ال, او يفهدم الموسديما مدن  متبني  ,االنتا 

اددامها, فمددا طغدد  الدد  األ نيدد  كددل التمنيددات الحايثدد  والاللفيددات الميددور  التدد  تتشددكل مددن مجموادد  ميدداحب  

, ال  جانب ال  كلمات اال ني  بيل  ام اال لبف  اطار اجواء ثمافي  وجغرافيات مالتلف  ال تمت ف  اال للمغنين

 اللحن او طريم  االااء.

اذ   بااياتد  االولد , مندذ انشاا  من و اي , البغاااي الموال نظم من ها  هنان ومما ال شن في  فما كان

, الممتندع السدهل مدن ويعا ني  باللغ  بؤيول ومعرف , المفرا  المطلوب  تناول ف  وثماف  متمنا   اااااا   ان  يتطلب

 المطلوبد  مدن الرسدال  وإييدال الجنداس يالام واستغاللها بما الكلم  توظي  ف  اابي  مهار  في  يستوجب والنظم

 مدداى النهايدد  فد  لتحدداا بعضددها مدع تتددااالل اوامددل وهد  والتلمدد , واالااء الكلمدد  نتدا  هددو شددكل  ان اذ المدوال,

 الموسديمي  شاليديت  لد  مغند  الدالل مدن, االجيدال مدع التوايدل الد  والمدار  النجاح وإمكاني  والثبات, الياق

 االاائ . اسلوب  واليويي  االنتمائي , وهويت 

نيويد ,  مضدمون فد  فهدو يعدا وسديل  تعبيدر, وتوايدل ,وألن الغناء يرتبط بالشدعب ومشداار النداس

 ضدرورات مدع تفاالد ب والموالد  الفعدلمدن  ايجداب كدل مدا هدو إل  اتالداذ  حفز يمنح السامع فري  التؤمل, او ي

   .اآلالرين وجاان واستثار  السليم , االنساني  الفطر  مع واتفال  العير,

مدا هدو اآلتد    التسداإل فد  يديا تها يمكدن والتد مدن هدذ  المنطلمدات تكوندت مشدكل  البحدث, وانطاللا  

  ؟.  العرال ءالغنا ف  كؤحا اشكال االرتجال االسلوب الذي يميز اااء الموال البغاااي

 .  مويه اموسام  مودس  م مي  -1-1-2

 .اوال   بها ظهر الت  والمان, التسمي  وسبب البغاااي ابتكار الموال ال  اات الت  ال  االسباب الضوء يسلط -1

 اضدداف  الدد  الكشدد  اددن طرائددك الددنظم الشددعري  الالايدد  بددؤنوا  المددواالت ويددوال  الدد  المددوال البغدداااي, -2

 االرتجال. ال  البغاااي بويف  االم  بارز  ف  الغناء العرال  المائم الموال ان اسلوب اااء الكش 

بويدف  يمدع ضدمن البحدوث النظريد  الموسديمي   بالعمليد  لمهتمدينا فائا  الد  اضاف  البحث هذا يمكن ان يمام -3

 والتطبيمي  المتعلم  بالموسيما.

 .  مودس   زمه -1-1-0

 . العرال ءالغنا ف  البغاااي كؤحا اشكال االرتجالال  اسلوب اااء الموال  التعر   -1
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 .مودس  سزاز -1-1-7

   العراق.موم ااي 

 العرال . الغناء ف كؤحا اشكال االرتجال الموال البغاااي  اااء اسلوباراس    موما اعي 

 .مودس  مص لسا  -1-1-6

االسلوب الطريك والوجه  والمذهب, والجمع اساليب, واالسلوب بالضم  الفن, يمال االذ فدالن فد   مل لان وي م

اساليب المدول اي افدانين مند , واالسدلوب الطريدك تؤالدذ فيد , سدلكت اسدلوب فدالن طريمتد  وكالمد  الد  اسداليب 

 [.4,371] حسن 

مم ن نسدك اليدال  ووسدائل ومنداهت التعبيدر ومسدتمر مد ,االسدلوب جدزء متكامدل منسدك تارياليدا   مل لان مص ئسا

الفن  الت  تإكاها مماثل  المضدمون الجمدال , واالسدلوب يعكدس الظدرو  االجتماايد  وااللتيدااي  لمجتمدع مدا, 

, وتنفيدذ  اللحدن لبنداء المتميدز  الطريمد  هدو واالسلوب [2672]ويمثل الاليائ  المميز  والتماليا الالاي  باألم 

, اليدوتي  وااللوان, المتنوا  وااليمااات, اليوتي  والتركيبات, اللحني  االفكار تمثل الموسيما ف  اسلوب وكلم 

 [.73,]اليها انتم  الت  الفني  والماارس ولوميت  بيئت  ان المعبر  المإاي ووسيل 

منسدوب  طريمد  الميدام بعمدل مدا, ااائد  )مفدرا( اسدم, والتؤايد , ااى امل  لام ب  اتم , وأنجز , لضا ملزمً وي م 

ال  اااء, الفن االاائ , شكل من الفن تمام في  اامدال ذات مغدزى واحدا بؤسداليب فنيد  مالتلفد  فد  ولدت واحدا او 

 .[6,, 4]بالتتابع امام الجمهور مثل  فن الغناء

الميددام بؤابدداء المسددإولي  الغنائيدد  بهددا  بندداء االلددات متيندد  للعنايددر المكوندد  للعمددل الغنددائ ,  ملزمً مصلل ئسا م

   .[,1, 5]والنجاح في  كعمل ااائ  موحا

ال    ,مومللاما ويلل  ال   مددوال لرئيسدد , محددب لدد ,,   منايددر, مسددانا, اسددمُمددو  ددو  المالددن, السدديا رازلهددم  ,الجمددع  م 

مدوال ندو  مدن الغنداء يرتكدز الد  المدول   ابدا, حليد , يداحب,  المواال , موال  ال  الشد ء  تابعد , ومالكهم,

من الفنون الشعري  الت  ظهرت بين الطبمات الشعبي  ف  بالا المشرق اإلسدالم   هو, وممطع واحا ويراا مرارا  

ف  اطار التجايا المييا  العربي  الموروث  مدن حيدث وحدا  لافيتهدا, طلبدا للسدهول  والسديرور  بدين اامد  النداس 

  .[6]تؤليفا و ناء  وسمااا  

 والموال تمرأ بفتح الميم, ثم واو مالفف , وتمرأ بفتح الميم ثم واو مشاا , اذ يتعين ان يكون اسما  

 مستمال  من الوان الشعر او لونا  من الوان الغناء بالشعر, والموال تجمعها العام  ال  مواويل, 

 .[11 ,,وأما الجمع اللغوي لها فه  مواالت]

م   الناي ,العوا ,مياحب  احاى اآلالت الموسيمي  مثل المانون    ناء منفرا معموماما مص ئسا

الشدعب  يكتدب بالزجدل,  الغنداء لدون مدن والمدوال[, 6,, 1]المغند  بميداحب  العداز  يمدوم اذ, والكمان

ظهر ف  ف  العير العباس , اول مدن نطدك بدالموال هدم البرامكد , بعدا ان اولدع بهدم الرشديا, وليدل سدم  بدذلن 
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لموال  لوافي  بعضها لبعم, وليل سدم  بدذلن ألن اول مدن نطدك بد  مدوال  بند  البرمدن, كدانوا يغندون مدواليهم 

 [. 199, 9] بمولهم )يا مواليا(

م  لائم ال  ن  شعري يتكون من سبع  اشطر ف  بناين ولفل, كدل  ارال   ئ  نا شكل  موماما موديزمزً ممشم يا

 المددإاييعتمددا الدد  لسددابع ينتهدد  بجندداس الشددطر االول بمعندد  مالتلدد , ثالثد  اشددطر متحددا  الجندداس, والشددطر ا

الد   سدتناا  م ,االاائيد  امكانيات تمييرها, واظهار  واجمل  نائي  وزالرفتها وتلوينها وتطويلها  وابتكارارتجال ب

 الموسيم  الدذي بداأ مند و الجنس العوا  ال  الممام اوالممامات المجاور  والفراي ,  بيناالنتمال بالموسيمي   ثمافت 

    ازفا  موسيميا  اون تحضير.بمياحب  

  يمال ارتجل الرجل اذا ركب رجلي  ف  حاجتد  ومضد , وارتجدال الشدعر و يدر  ابتدااإ  مدن  يدر ملش ماا وي 

  [.323, 11]تهيئ , واون سابك تحضير

مم الد  حدا سدواء, وهدو فدن التدؤلي  بدذات ظداهر  الليديم  بالموسديما العربيد  اآلليد  والغنائيد   ملش ماا مص ئسا

اللحظدد , المعتمددا  الدد  لددار  التحليددل والتركيددب والماليلدد  اللحنيدد  والمهددار  والحددس وامددك المالددزون الفطددري 

, والزياا  اليها احيانا , من الممامات وتفرااتها, بموهب  وينع , ارتجاالتالسمع , ويظهر ممار  ما يحفظ من 

  [.131, 11]والبراا  التمني  وتوافك بين الماليل  اللحني 

مم  الد  يعتمدا, مسدبك تيدميم  يدر مدن موسديمي   نائيد  لفكر  مباشر افوي انجاز هو االرتجال ملش ماا ممشم يا

 احياندا   اليد  ويتفدوق, وليمد  تدؤثيرا   المسبك التحضير يوازي وهو, نفس  الولت ف  واالااء التؤلي  ف  التفكير فن

 وثمافيد  ممتدار  يدوتي  بإمكانيد , مشداار  وتنبيد  اواطفد  وإثدار , المتلمد  مدع المباشدر  العالل  تؤمين حيث من

 .متفرا  ااائي  وشاليي  بؤسلوب واسع  موسيمي 

الشكل )مفرا(, ) الجمع( اشكال, ميار شكل, الشكل والمضمون, اللفظ والمعن  فالشكل يتمثدل فد  م  اا وي م 

, 4]هيئتد و فهدو افكدار  ومعانيد  ومغدزا , والشدكل يدور  الشد ء المعند  ييا   العمل الفن  وبنائ  اللفظ , اما

1221] . 

مم الشكل الغنائ  ينار  ف  مجال الموسيما الغنائي  ويال  االااء بيوت واحدا أو بعدا  ايدوات  م  اا مص ئسا

 اساسد  الد  تبند  الدذي الموسديم  االطدار البنداء نمدوذ  والشكل,  [111, 12]بوجوا مرافم  موسيمي  أو باونها

 ويجدري الموسديمي  والحرفيد  باليديغ  المعالجد  والد  افكدار  الد  المإلد  فيها ويعتما, الموسيمي  الممطواات

 [.161, 13]لريحت  تملي  لما تبعا   اايا  واستطرااات تنويعات اليها

, المالتلفد  العيدور منظوم  كالمي  موزون  تعبر ادن فكدر  معيند , ويؤالدذ اشدكاال  مالتلفد  تطدورت ابدرمويااًم 

 [.  ,, 3]يوتي  مجموا  بمسااا  او المنفرا المغن  ال  ويعتما

 موثاا  مو صا -3

 ولدس  مواظشً مإل اش -3-1

 . ملاا مومدس  -3-1-1

 .ا اه موماما موديزمزً ا  مي ه -3-1-1-1
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 يعا الموال من اشكال الغناء الشعب , ونشؤت  االول  كانت ال  يل  بالتسمي , اذ ان كل منهما 

وإلثدار   لغدرم الرثداء البداء فد  مرتبط باألالر, فيرى بعدم المتالييدين, ان المدوال البغداااي, نشدؤ

 عمال. الموال  وال, ظهر بين طبم  باللغ  الفيح  واللهج  العامي  ال  السواءويكتب  وايضا , العزم

يرجددع الدد  االنسددان المبكددر وإطااتدد  مشدداار  وأحاسيسدد  الااالليدد , واالراجدد  لهددا او  ان جددوا االرتجددال

التعبيدر انهددا ترجمد  لحالتدد  النفسدي  بواسددط  اطدالق اال نيدد , ولدذا فددإن المإلفدات الغنائيدد  لداى الشددعوب الباائيدد  

ايجداا طريمد  التداوين الموسديم  الحمدا , فالغنداء الشدعب   كانت الد  اسداس االرتجدال اوال,  ومدن ثدم الحفدظ حتد 

سواء لليغار او للكبار, يعا نواا  من االرتجال لا نما ابدر االجيدال بالطريمد  الشدفاهي , اذ ان كدل جيدل يكتسدب 

ال هذ  اال ان من الجيل الذي سبم  ويضي  ما انا  ارتجاال  اليها, والموسيما العربي  ااتمات مندذ المدام االرتجد

والغنائ , الذي يعا فندا  محليدا  وميدارا  للتدذوق الموسديم  فد  مراحلد  االولد , الد   والذي يتمثل ف  االااء اآلل 

  [.121, 14]جانب اهميت  التاريالي , وظل محافظا  ال  اليائي  ولون  ر م االتال  طرق ااائ 

للمدإاي بإضدافات مدن اندا , الد  لما ااطت الموسيما العربي , الت  كاندت تنمدل بالتمليدا الشدفه , حريد  

يعيا الزالرفات والتالوين والعرب, وكل الحليات الممكن  ف  سبيل اااء التراث, واااا  احيائد  بؤسدلوب الدالق 

ومتجاا يتوافك مع لار  وشاليي  المإاي, فالمإاي العرب  يعا نفس , مإلفا  مع المإل , ولا تطدورت الموسديما 

طريمدد  افميدد , فطددورت الحانهددا وسدداللمها ومماماتهددا وإيماااتهددا, وسددمحت العربيدد  )وهدد  موسدديما مماميدد (, ب

 [.42, 15]باالرتجال بكل انواا  ويوال  ال  الحري  المطلم  ف  التماسيم والمواويل

فإذا الدم سدبب التسدمي  تدم التويدل الد  تداري  ايدل ,  ت ,االول  وتسمي الموالتعاات اآلراء حول نشؤ  

بعددا ان بطدش  م( 119 -16,ا ذكر ان المدوال ظهدر فد  بغدااا ابدان الالفد  الرشديا )والعكس يحيح ايضا ,, فم

الدذين شداركوا بدالحكم, وحدداولوا االنفدراا بد  اثدر حااثد  تعددر  باسدم )نكبد  البرامكد ( اذ لتدل وزيددر   بالبرامكدد ,

بعددا باسددم جعفدددر, لكددن احدداى جواريدد  رثتدد  بشددعر, اددر  فيمددا  م(, وأمددر بددؤن ال يرثدد  113جعفددر البرمكدد  )

   )المواليا( لالت في  

يددددددددددددددددددا   يدددددددددددددددددا اار ايددددددددددددددددددن ملددددددددددددددددددون االرم ايددددددددددددددددددن الفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرس        

 دددددددددددددددددددددادددددمواليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بالمندددددددددددددددا والتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرس           يدددددددددددددددا ايدددددددددددددددن الدددددددددددددددذين حموهدددددددددددددددا 

 مواليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

يددددددددددددددددددا  لالددددددددددددددددددت تددددددددددددددددددراهم رمددددددددددددددددددم تحددددددددددددددددددت االراضدددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددارس            

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمواليددددددددددددد

سدددددددددددددددددكون بعددددددددددددددددددا الفيددددددددددددددددداح  السددددددددددددددددددنتهم الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرس           يددددددددددددددددددا 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ددددددددددددددددددددددددددددددددمواليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 و راب البين ات  ورفدددددددددددددددددددر   حواليددا. ولا ذكر ان الشطر االالير جاء بالشكل 
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ان جاري  البرمك  لا استالامت هذا النو  من الشعر الذي ياالل  اللحن, وال يجري الد  اوزان الشدعر, 

 لتتم  الطر الرشيا, وجعلت تمول بعا كل شطر )يا مواليا(, فعر  هذا النو  ب  وتناول  

 . [1,5, 16]الناس

مع تكدرار كلمد  يدا مواليدا,  وهذا اللون من النظم باأ من الشعر الفييح, مطعم ببعم المفراات العامي ,

نظمدا  مالييدا  الد  الرثداء, االمدر الدذي يشدير الد   اضاف  ال  ان  كان رباا  النظم, وبايات  تإشر ال  ان  كان

اليل  الوثيم  بين  وبين الحزن, اذ ان بغااا كانت حاضنت  االول , ولكن انتشار  ال  بميد  مدان وبلداات العدراق, 

تطورات ال  بنيت  النظمي , وهذا النمط مدن الشدعر الدذي سدم  بالمواليدا, انتشدر اكسب  تسميات االرى, وطرأت 

   .[26, ,1بين اوساط موال  البرامك , ولا نشطوا ف  استالاام  والنظم الي  ف  مرثياتهم لذلن اا  بالمواليا]

, وليدل فهنان من يذهب ال  ان  لا سم  بذلن لموال  لوافيد  بعضدها بدبعم ولا االتل  ف  سبب التسمي 

  [.93, 11]سم  بذلن ألن اول من نطك ب  موال  بن  البرمن, وكانوا ينعون مواليهم بمولهم يا مواليا

وهنان من يربط الموال بالمولي  بفتح الميم ثم واو ساكن  والم مفتوح  وياء مشاا  مفتوحد , وفد  االالدر 

لدا ظهدرت اراء اايدا  فد  تفسدير كلمد  هاء, والمولي  ييغ  من الغناء المستحسدن فد  شدمال العدراق و ربد , و

)مولي ( ومعناها, تتمارب بعضها وتنالم بعضدها االالدر, اذ يمدول مدنهم  ان الموليد  او الماليد  فد  ادر  اهدل 

 تمددومالمددراء  الماليدد  ولعددل مددن المناسددب المددول  ان .   [116, 19]الريد , المددرأ  التدد  تعددر  المددراء  والكتابدد 

المناسبات الايني , او لراء  الرثاء للمتوف  بذكر فضائل  ال  شكل شدعر ممفد , ويمدوم  بمراء  االناشيا الايني  ف 

ال  الحان موجوا  من لبدل, اذ يكدون هندان توافدك بدين الشدعر واللحدن المالتدار, وتدتم المدراء  اداا  فد  البيدوت 

 ممابل مبلغ من المال. 

 يضدعكدن تحليدل الكلمد  الد  انايدرها ول ,لديس لكلمد  الموليد  معند  محداا ان   *سعاي الحايث  ذكروي

 اال نيد  نيدو  تاامد  الدذي المعند  وهدو لد  لديس اي( لد , هدو, مدا) انايرها تكون ان اما, احتمالين هنان

 يطوي طوى من, لي  ليست اي( لي , ه , ما) انها او, وموضواها

_____________________________ 

*سددعاي الحددايث  مغندد  ارالدد , اشددتهر بالغندداء الريفدد  والبدداوي, نددال الماجسددتير مددن جامعدد  ليدداز فدد  

ولدا فد  مايند  حايثد  فد  , الاراسات الفلوكلوري , ثم الداكتورا  مدن جامعد  لندان فد  )شدعر األ دان  الفلكلوريد (

 محافظ  االنبار العرالي , يعمل البيرا  ف  وزار  الثماف  العرالي .

 هدذ  لاادا  ان[, 119, 21]المفدرا  هدذ  مدن المريدب الدرأي هدو لد ( ليس )الذي  المائل الرأي جحواالر

 والشدطر المافيد  موحدا  تكدون, اشدطر اربع  اليها يزااا ثم, المستهل بمنزل  يكونان شطران, الغناء من الييغ 

 .[141, 11] المستهل بمافي  يالتم الالامس

 وييداحب حدر مرتحدل  نداء فهدو المدوال امدا موزوندا ,  نداء   هد  الموليدا ان ال  نشير السياق ذات وف 

 .الچوب  ايما  ويياحبها, الغربي  العراق مان ا لب ف  الچوب  رلي  المولي   ناء
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ولم تم  الجهوا لتفسير النشؤ  واالسم انا هذا الحا, كما ان الاارسين المحاثين لا اسهبوا بداورهم ايضدا  

فدربط الددبعم بدين لفدظ )المددوال( وكلمد  )ولولدد ( معتمداا  الد  التحليددل اللغدوي, وااللتددران  فد  محاولد  التفسددير,

اليوت  بين اللفظين, رافضا  السبب التاريال  الذي اورا  مإرالو االاب ونماا  لتفسير النشؤ  واالسدم الدذي شدا  

 [. ,2, 21ال  هذا الفن بعا ذلن ]

معربدد  ابدداا  ال يغتفددر اللحددن فيهددا, وهدد  الشددعر المددريم  ان فنددون الشددعر السددبع  الملحوندد , منهددا ثالثدد 

والموشح والاويب, ومنها ثالث  ملحون  اباا  وه  الزجل والكان كان والموما, ومنهدا واحدا وهدو البدرزن بينهمدا, 

 يحتمل االاراب واللحن, وإنما اللحن في  احسن وأليك, وهو )المواليا(, وهدو مدن هدذ  الفندون االربعد  الملحوند ,

المواليدا فدن يجدوز ان يدنظم معربددا  او ملحوندا , ومجنسدا  او اداطال  مدن التجندديس ويسدتمبح فيد  التدرنيم, اي جمددع و

 المعرب والملحون ف  بيت واحا, وإنما يكون المعرب 

 [.3, 22االاراب] ياالل  ال, ملحونا   في  الملحون ويكون, بمفرا  نواا   من 

 ولا اورا ابن اللاون اا  ممتطفات من المواليا الملحون ولم )يسم  المائل(  

 ناايتها ومشيب  لا طوان  طددددددددددددد                              جواي ال  بمبل  ف  الهوى يلم 

 لالت ولا تركت ااالل فإااي ك                               ما ظن المطن يغش  فم من حددددد 

 وهذا يوت ليف  الاين الحل  من المعرب المجنس   

يددددددا طدددددداان الاليددددددل  والبطددددددال لددددددا  ددددددددددددددددددددددارت         والماليددددددب الربددددددع  واالمددددددوا  لددددددا 

 ددددددارتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددد

 [.34, 23]اضوان لا  ارت والشهب مذ شاهات  هو اطل السحب  من كفين لا  ارت         

 .  ويالحظ التزام  الجناس الكامل بين كلمات اواالر اال يان

فالشداار  )مدوالت ( تكدون للسديا وبكلمد  )مدوالي( تكدون للسديا,  ندااا الملعل من المناسب ان نذكر ان و

بمكاند  السديا,  احما شول  ف  لييات  )مضنان جفا  مرلا ( التد  يغنيهدا ع ابدا الوهداب, اذ اند  جعدل الحبيدب

  لائال   نااي وي

 موالي وروح  ف  يا                                                     لا ضيعها سلمت يا 

وشدديو  نظمددد  بددين الندداس  ,سددول للملدددحون الشددعب اوالمدددواليا تددنظم الدد  الفيدديح والملحدددون, ولدددبول 

وندد , نالبسطاء من ادمال واسط, مع استالاام  ف  مجاالت شتدّ , وإن هددإالء النداس كانددوا ) يترنمدون بدد ( يغد

وتلن واحددا  مدن اهدم االشدارات التد  لداات بالندداظمين ألن يطددوروا هددذا الشدعر الد  مدا هددو البدل للغددناء اندا 

هددم  ما, لدا االدذ تحددايا كدل اربددع  )ابيدات( بمددافي  واحددا , وهددذ  االلتفاتد  شكل نظم الدمواليفمالتل  الطبمات, 
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بشددكل مالتلدد  للمدددوال  جددداا , حيددث انهدددا سددتموا الدد  تطددور لدداام فدد  بنيدد  الددن  الشددعري للمدددواليا, ألن تدندددظم

 [.21, 16]الربداا , انطاللا من شكل نظم المدواليدا

وإن جاريد  وضدعت الندوا  االولد  لد , وتاريالد  يعدوا الد  ادام  ابغاا ف  الموال نشؤ نستنتت من ذلن ان

هددد, ونشددؤ فدد  ارولدد  السددلطات مددن لبددل المددوال , والغددرم االول مندد  كددان الرثدداء, ووضددع رباايددا  فدد  ,11

 سدم الفيح  الملحون ثم شا  ف  اللهج  المحلي , وإن التسمي  جاءت من كلم  الموال  وأيل  كان المواليدا ثدم 

 لموال.بعا ذلن با

يددل وشددا  للمددر  االولدد  فدد  نهايدد  العيددر االمددوي, وإن محددل ابتكددار  كددان فدد  االان المددوال ارالدد  

  .[24, ,]العرالي , الت  بنيت ف  اها االمويين *)لضاء الح  من الكوت( ف  محافظ  واسط

 اذ ان الموال اول من نطك ب  اهل واسط وأول بيت لال بعظهم 

 منازل كنت فيددددددددددددددددددددددددددها بعان ارس     

 رسددددددددددددددددالراب ال للعزا تيلح وال للع

 فؤين اينين تنظر كيدددددددددددددددددد  الفرس       

 [.,, 24]تحكم وألسن  المااح فيددددددددددددددددها الرس

من  ن بد  )المدوال ( الدذين كدانوا يزاولدون  وتشير المياار ان الموال باأ  نائ  ف  ماين  واسط, وأول

الزراا , انا اسيااهم العرب ف  تلن الماين , وسدمع مدنهم وهدم يغنوند  ألثدار  الهمد , فد  رإوس الناليدل واندا 

ويمولون ف  االر كل يوت مع الترنيم) يا مواليا( وه  اشار  ال سدااتهم ومدواليهم فغلدب اليد   سم  االراض ,

شدا  هدذا اللدون مدن الشدعر فد  االوسداط الشدعبي  بعدا ان كدان يدنظم باللغد  الفيدح ,  هذا االسدم وادر  بد , ثدم

وزاات شهرت  ألن  يار فنا   نائيا  شعبيا  لسهول  تناول  ومطاوات  للغناء, اضاف  ال  الجناس المتمثل فد  نهايد  

 . [115, 11]يشعر الفال  الت  يحفز السامع ال  مشارك  المغن  طواا  بترايا المافي  مع  من حيث ال

 اوال , وكان سهل التناول لمير , تعلم  العداملون فد  امدار  البسدداتين, وحين االتر  اهل واسط الموال

ومددا يالددت  ويتفددرا بدد  هددو اسددتعمالهم االمالدد , والتددزامهم بهددا فدد  سددائر الفدداظ المواليددا, اليويددا  فدد  المافيدد , 

   .ويعاونها من محاسن ينااتهم

 بيتدين مند  التطعدوا, واحا وزن ال  لوا  وأربع, واحا وزن ل  كان  واسط هلا االترا  حين والموال

, اللفدظ فيد  ونظمدوا ملصلا الد  بيتدين يسميها من ومنهم, يوتا   االربع  وسموا, منها بمافي  بيت كل شعر ولفوا

 نظمهم فمن, المعرب المريم لااا  ال , والينائع والمايح الغزل ف  الموي

___________________________ 

  .12مروان اام  بن الملن ابا الالليف  حكم اواالر الثمف  يوس  بن الحجا  *شياها

  المايح ف 
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اضددددددحت انددددددو  المنددددددا ترادددددد  وبدددددديم الهنددددددا               تضددددددحن وتنتحددددددب الغددددددارات الوفددددددا  

 اددددددددددددددددددددددددددددددددددددان

 [.115, 21]لحم الحجا  ومن اايدددا السنا   اايم مطعم االفرنا             لفا سنددددددددددددددددددان بن 

 ومن نظمهم من ذلن ف  الغزل 

 ما بين اكنا  راكس من حم  النثليم                      شرل  حزوي لبازات المضا ترييدددددددددددددددددددم

دددددددددددددددم                    نبل يشك المرائر مدن لحداظ واون آرام رام  يسبك التسليددددددددددددددددددددددددددددد

 الريددددددددددددددددددددددددم

 ومن ينااهم البايع  ايضا  

احبابنا بالطلب للميل يرجونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                 مدايتهم بالدذهب اضدحوا بمدا 

 ددددددددددد اونددددددددددددددددددددد

منددددددالهم بالنيددددددب بباونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                مميددددددواهم 

 بالكشب للمال يعيوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ان الحدر  الدذي هدو اول الكلمد  هدو  ,يدنائع  االول  المسد انهدا لدا احتدوت البيتديناشدطر ويالحظ من 

ان اداا حدرو  كدل لفدل منهدا اربعد  واشدرين حرفدا ,  ,ان كل لفل منها اربدع كلمدات, والثالدث ,والثان  ,االرها

, ان كل لفدل منهدا مسدجع فد  اوسدط  بالبداء ,ط ف  كل لفل منها ثالث اشر  نمط , والالامسمان ااا الن ,الرابع

   لتؤكيا المضمون الذي كتب من اجل  الموضو . وهذا اليل ال  البراا  ف  النظم

الموال, والتطعو  من )بحر البسيط( وجعلدو  معهدا كالشدعر البسديط, إال اند  كدل  الواسطينحين االتر  و

بيتين منها اربعد  الفدال بمافيد  واحدا , وتغزلدوا بد  ومداحوا وهجدوا, ولدم يزالدوا الد  هدذا االسدلوب حتد  تسدلم  

ونمحددو , ورلمددو , والمددوا وحددذفوا االاددراب مندد , وااتمدداوا سددهول  اللفددظ, ورشددال   البغددااا , فلطفددو  ولحنددو 

المعن , ونظموا في  الجا والهدزل, والرليدك والجدزل, وسدلكوا فيد   ايد  االاران, حتد  ادر  بهدم ونسدب الديهم 

لشدعر ان شدكل ومضدمون ا [,116, 115, 21]اون مالتراي , ثم شا  ف  االميار, وتااول  الناس ف  االسدفار

الغنائ  الشعب  يالضع ال  البيئ  التد  نشدؤ فيهدا اوال  او التد  هداجر اليهدا, وتبعدا  لدذلن يالتلد  االااء واللحدن مدن 

منطم  ال  االرى, وانا انتمال ا ني  شعبي  ما او انتمال لالب  نائ  شفاها , فإن  بالتؤكيا سيتعرم الد  مدإثرات 

 . [15, 25]  واللحن, وذلن الاتبارات تناسب أذواق البيئ  الجايا البيئ  الجايا  الت  ويل اليها كتغير اللهج

وبذلن تعا المدواليدا, ه  اللبن  االول  الت  شيات يرح المدوال الربداا , منذ ان اوجددات هددذا الشدكل 

 اشدرمن النظم, تلن الجاري  البرمكي  ف  العير العباس  ) المرن الثامن المديالاي( ويدوال  الد  )المدرن الثدان  

المدديالاي( حيددث تففددن اهدددل واسددط فدد  نظمددد  و دددنائ , ومددن ثددم تطدددور   الدد  مايداتددد  فدد  )الربدداا  والالماسدد  

 االار  والسااس  النعمان  االار  ( ويوال  ال  النظم السباا  

 ال   للمدوال, والمعرو  بددددددد )الموال البغاااي(, حيث اكتمال البنيد  الشكلي  واستمرار لداادا  النظدم
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  [.29, 21 ,16] الممفا)البسديط( واألبيدات السبدع  المجنس , ولديس 

   باللغ  ووضع, العامل  الطبم  بين العرالي  واسط ف  ايضا   نشؤ الموال ان  المول يمكن تمام ومما

 الدد  تاريجيدد  تغيددرات حدداثت اذ, واسددط بعددا بغددااا الدد  انتمددل وإندد , رباايددا   وكددان, الملحوندد  الفيددح 

 الشدعري  المنظومد  مدن كندو  وتطدورهددا ونشؤتهددا المدواليددا فإن والي , الشعري النظم ولغ  وبناء  شكل  تطور

   البغاااي. المدوال لبنداء نظم مهات الت  االرضي  ه  تعا ان يمكن العراق, ف 

 اللغدد  ولددم تطاوادد  وأفكددار , اددن اواطفدد  يعبددر ان االنسددان اراا وبندداء الدد  تلددن المعطيددات فحددين

 تدم وبالتدال , بالعواط  مشحون  ا ني  إل  الكالم يحول اي المنغم باألااء استعان فإن  يريا ما نمل ان االاتيااي 

 تكوندت ذلدن ممابدل وفد , يعانيد  لمدا االفضداء الد  ويدوال   الفدرا ااالدل فد  امدا التعبيدر فد  الغناء اور توظي 

  اساسيتين ركيزتين الالل من الموال نشر ف  التؤثير بالغ  اهمي  ذات وسيل 

االااء بؤسدلوب لدائم الد   هد  والثانيد  الشعب  ذات الدنظم الالدا , والغناء الشعر فنون نشر ه  االول 

 الماا  الشعبي . و ناء شعر والاي  الشعري , الماا  و ناء لمراء  الفعل  االرتجال

 مومدس  موثاا .  -3-1-3

 مالمم   اش موماما موديزمزً. -3-1-3-1

و االلطار العربيد  المجداور  االالدرى, يعتمدا مدن حالموال بؤنواا  المعروف  ف  المنطم  وامتااااتها نان 

حيددث التميدديم الدد  ادداا االشددطر ونوايدد  المافيدد  وأبحددر  العروضددي  وأ راضدد  ومضددامين , وإن امليدد  االبدداا  

ما  وحرك  تنام  المييا  من ذلن واالبتكار لا نمت ف  هذا النو  من االاب الشعب , مع حرك  تطور اللغ  امو

الشددكل او البنيدد  البسدديط  فدد  لونهددا الشددعري وبحرهددا العروضدد  نحددو الزيدداا  التاريجيدد  فدد  التعميددا مددن حيددث 

 استعمال التفاايل وتوسيع االبحر نواا  وكما , وذلن وفما  لمنطك تطور الفنون المولي  والتعبيري  بالمفهوم العام.

العبارات والجمل سبم  سدنوات مدن مسدير  المفدراات والكلمدات, وهدذ  االاليدر  ابتكار وتعاا ييا   ان 

لا ااتمات ال  تبلور المماطع وتالحمها مع بعدم الدالل امليد  االشدتماق والتركيدب اللدوي والدذي اسدترق ولتدا  

ان  [,215, 26] ير ليير, وهكذا كان الحال ايضدا  مدع تكدور الممداطع وأيدواتها ومدالوالتها فد  لدرون سدابم 

كدل بان  اذ, .......( الواسدطيناول مدا االتراد  ) الموال الربداا  هدو مدا كدان يميدا  يدف  الداين الحلد  بمولد  

فد  ادون  بيدتن, مستشدهاا  بدذلن المدوال اآلتد ال بيتين منها اربع  الفال بمافي  واحا , وفي  تشكيل الجناس ف  كدال

    العشائر

 ون  دددددددددددددددددددددجوان لمن حل منا والمسيفر ا -1

 ونددددددددددددأنت موس  و يرن كالمس  فراو -2

 ير اونابا العشا ايوف  حمان الورى  -3

 [.119, 4, 21]يراون يبحهم وضحاهم والعش ف   -4
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 الد  والموال الرباا  يشكل اول نظدم اساسد  ثابدت مدن بعدا المواليدا متالدذا  شدكل نظمد  بؤربعد  اشدطر

   النظم هيكل ال  العامي  المفراات وإن, والعام  بالفييح النظم لبول  مع, واحا  لافي 

سو  تؤالدذ حيزهدا االكبدر كلمدا تطدور نظدم المدوال, االمدر الدذي يعكدس لدو  حضدور نظدم المدوال الد  

الساح  االابي  ف  العراق, والت  باأت تظهر في  بعدم الجنداس, ولديس الد  المافيد , ممدا يشدكل الطدو  متمامد  

 ف  مسير  الموال التاريالي , ويباو ان ميطلح )االار ( ف  الموال هو ما 

  [.32, 31, 16]لافي  او جناس الشطر ما لبل االالير ف  الموال تغير ف 

واالددل بددين  ,)اارجددا ( نتيجدد  تغيددر لافيدد  الشددطر الثالددث الربدداا  ومددن االمثلدد  والتدد  جدداء بهددا المددوال

وايدع )ا نيد  مدوال ضدمن كفايل تطريب , ال  سبيل التنو  ف  سدير الغنداء, كمدا فد   الممطعين الثان  والثالث

 ا ام الضفاير( من ممام اليبا.)ي (الياف 

 يا ورا  الل  ال  شوك  بسورها  -1

 ادددددددددددددددددددددددإال طيور الوار ما بتزوره -2

 ا دددددددددددددددددددددددددددبوابتا ال  كلها شمس واف -3

 ا. ددددددددددددددددددددددددددددددديا رتين  يا رتين  ناطوره -4

يسدداور الشدداار العرالدد  فدد  مسددؤل  الددنظم للمددوال الربدداا , اذ اندد  اراا ان يجددا لمددا ظددل الملددك الشددعري 

ييغ  مستمر  بهذا اللون الشعري الذي يميدل مدر  نحدو الفيديح وأالدرى نحدو العدام , ومدر  يلتدزم الجنداس فد  

لدددك بعدددم ابياتددد , ومدددر  يلتدددزم المافيددد , وأحياندددا  ييددداحب  )العدددر ( فددد  احدددا اشدددطر , فدددإن التدددزم المافيددد , اط

 تعميداا   االكثدر الشدكل هدو, المالتلفد  بؤنواا  االشطر رباا  الموال يكون المنظور لهذا [, وتبعا  ,5, ,2])النايل(

) المدوال ييدبح االاتبدار هدذا والد  وبدالطبع, سدابم  مرحل  ف  ظهر الذي الشعب  الشعر منظوم  تطور لحرك 

 [.215, 25]نسبيا   االحاث الالحم  المرحل  ف  تبلور لما ممثال  ( االار  الالماس 

تطدور الدنظم فد  المدوال, ألن الشدعراء زاات امكانيد  نظمهدم وتعداات ا راضدهم, ومن هذا المبداأ جداء 

اشطرا  توافك الغرم مدن  فؤيبح الموال ذي االربع  اشطر, ال يف  بالرض  المراا النظم في  فزااوا ف  الموال

 .الموضو  واكتمال ها  المضمون

يدن    العراق, كان هاجسهم االبااا  ف  نظم الموال لا شغل كل امولهم, ولدم يشدهاويباو ان شعراء 

االر من الشعر بكاف  انواا  المعروف , فما شغلهم الموال اكثر مما شدغلهم  يدر , بسدبب مطواايد  نظمد  وبحدر  

بمدات, هدو الدذي لبول الناس ل  مدن مالتلد  الطوالعروض  البسيط, اضاف  ال  تمبل  النظم ف  العام  والفييح, 

جعلهددم يشددتغلون اليدد  منددذ والاتدد , والشددعراء مددازالوا يطددورون يددناات , شددكال  ومضددمونا , اون االلتددراب مددن 

وباأت ف  شكل  باايات التجنيس والعزو  ان المافي , حت  باأ شكل التجنيس ف  نظدم المدوال  ,بحر  العروض 

بداأت لاادا  الدنظم المجدنس للمدوال  اذاشدر المديالاي, يفرم رسوال , شيئا  فشيئا , ويوال  الد  المدرن السدااس 

 اشددر )الثددامن المددرن فدد  االاددر  الالماسدد  المددوال ظهددور مالمددح بدداأتو, تسددتمر فدد  اذهددان شددعراء العددراق
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 اشددطر  واحددا بجندداس تشددترن اشددطر المسدد  الدد  نظمدد  هددو, بدداألار  تسددميت  وسددبب [,34, 16], المدديالاي(

 وشدب , جناسد  فد  االشدطر بميد  مدع متجدانس  يدر يكدون الرابدع شدطر  امدا, الالدامس شدطر  مدع االول  الثالث

 السير. اثناء توازن  يالتل الذي االار  باإلنسان

      الموال كما ف  هذا

 حدلددددددددددددددددت مبسمن جوهر اللفظ محاسن -1

 حلددددددددددددددددددددددددددددددددددت أينما تجرح اللحظ وأسهم -2

 حلدددددددددددددددددت الطال اما الجفون وساحرات -3

 الكاسات ف  التحريم بها اهاي وكان -4

 )احمدا كتبد  مدا االادر , الالماسد  المدوال ومن [,31, 21حلدددددددددددددت] مبسمن ف   ات مذ لكنها -5

 .وكلمات , كار الحجاز ممام ف , الوهاب( ابا )ع وأاا  شول (

 وا ددددددددددددددداسياي, الممر ف  سما  والبان  -1

 وا ددددددددددتحت الليال  اليل لول للاليال ا -2

 شا  الممار وشا  ف  الحب مواوا  -3

 اندددددددددددايمت  تعوا ل  والول للكاس والنام -4

اذانددا   التيددروم سددريع ادداا الحبيددب يددا حبايددب للطددرب اددواوا, وينهدد  ابددا الوهدداب المددوال بالليددال  بشددكل -5

 بالنهاي .    

وهذا يعن  ان اسلوب ييا   االشطر وبنائها الدااالل  يدتم فد  ارجد  االد  مدن المتطلبدات والتعميدا فد  

الشددكل والبندداء واللغدد , اضدداف  الدد  المضددمون والوظيفدد , ويعبددر اددن مرحلدد  متمامدد  مددن سددلم االبتكددار الشددعري 

مسدير  حركد  تطدور منظومد  الشعب , ومن هدذا المنطلدك ان المدوال الالماسد , يشدكل الدنظم االكثدر تطدورا  فد  

الشعر الشعب , من حيث سلم التطور ممارند  بدالموال الربداا , ثدم مرحلد  االدرى مدن االبداا  الشدعب , وايدبح 

 يددنظم الددذي( النعمدان  المددوال) الد  التطددور وويدل [,211, 26]المدوال الالماسدد  يمدع ضددمن ابتكدارات العيددر

 ان ااتباطدا   ولديس, االشدطر بميد  اليهدا بنيدت التد  الجنداس لاادا  ادن( الالدامس الشدطر) فيد  ويشدذ ابيدات بست 

 مرحلد  النعمدان  الموال ان, مالتل  بجناس يؤت  نظم  ف  الالامس الشطر لكون نظرا  , باألار  النعمان  يسم 

 والا  فدد  االلددوى الرافعدد  وكددان, والالماسدد  للربدداا  النظميدد  التجددارب كددل وهضددمت اسددتوابت جدداا   متمامدد 

 فدد  االن شددائع هددو مددا الدد , التجريددب مددن متمامدد  مرحلدد  بويددف  نظمدد  اسددتمرار فدد  وسددببا  , البغدداااي المددوال

 .  [,3, 16العراق]

 السااس .او  النعمان  ومن امثل  الموال

 يا اني  الشوم يكفين  هزل بزيددددددددددددددددددددددددددددددداا    -1
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 بزيددددددددددداا ال  وا اال كانت الي  العين  -2

 وآن الس مال  حاايا احباب بزيددددددددددددددددددددداا  -3

 شتري يبر بزياا بنزلت سوق الاالل   -4

 بطلت كل الماله  وسمعت كالم ناه   -5

 اا . دددددددددددددددورضيت بحكمن الي  يا رب بزي -6

ويوال  ال  النعمدان  األادر  وانتهداء   ان التطور الحايل ال  بني  كل اشكال الموال, بااء  من المواليا

مدا الد  الجنداس, فد  تبالموال البغاااي )الزهيري(* الذي اكتسب يدف  الكمدال فد  بناءآتد  الشدعري , بعدا ان اا

بناين مالتلفين مع المفل , فؤراا التميز ان بمي  اجناس الموال, فؤطلك الي  الزهيري, وحتما  هنان مدن اوجدا هدذا 

مجنس(, فالملك الناشئ ف  امل العرال , بعا ان ويدل بد  المطدا  الد  التعامدل المدتمكن فد  الشكل )السباا  ال

ن اذ افد  الدنظم كمحدول ثمداف  اجتمداا , ** النظم ف  مالتل  اشكال نظم الموال, وبميد  تجداوز مسدؤل  )العدر (

 وشدطر شدطر بدين المعند  تكدرار وادام, المدوال نظم اشكال ف  المتعاا  التجارب طول بعا حال  الملك االباااي 

, 16]ربداط او لفل  ثم, جناسات ثالث في  منها واحا كل, اثنين ببناين, البغاااي الموال من الشكل هذا اوجا لذلن

39   .] 

 فيهدا وتعدرم (ع المبدانچ )وأاا   (زايدر الداوي )ومثال ذلن المدوال البغداااي الدذي ينسدب الد  الحدا  

 .بؤيايهم الشعب ممارات كانت الذين للمحتلين المبانچ 

 اار الملون اظلمت اگب الضيا بسرو  -1

 سرو دددددددددواات لطوفان امع  االوجن ب -2

 رو ددددددددددددددددددددددددددددددددوالاليل لمن تنحن وأطلعن بس -3

 اسددددددددددددددددددددددوالكاش ايبح لها ازم شايا وب -4

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددوالزين انگ ال  ايا الرنيم وب -5

 اسدددددددددددددددددددوالحيا لو ااشر االنذال ما هو ب -6

 رو  ددددددددمن جل  الاليل شاوا االچالب س -,

 وأن, ايضدا  ف  هذ  الحال  تنته  كل ثالث  اشطر بكلم  واحا  متحا  باللفظ مالتلف  بالمعن  )الجناس(  ا  اذ

, 29]المعند  فد  انهدا ويالتلد  االولد  الثالث  االشطر بكلم  وااليح, االول الشطر بكلم  االالير الشطر ينته 

11711.] 

 بداون مرسدل  ندائ  شدكل فد  البيات ممام ف (, رحبان  االالوين) نظم من( فيروز)  نت  ما ذلن ومثال

 التام الجناس التزام ويالحظ, مرسال   يعوا ثم, التنو  سبيل ال , الوسط ف  ومولعا  , ايما 

______________________ 
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 .وأجوا  افضل  اي الشعر ازهر ألن , الزهيري اسم البغاااي الموال ال  اطلك* 

المعدان  فد  المفدراات ويدوال  الد   توليدا الشداار الد  معهدا ييدعب لا ** ان مسؤل  العر  ف  الموال

 مضمون الموضو .

 (.الريح مركب يا)موال ف  كما والمفل البناين ف 

 مركب الري الل  البحر وانزل بريا   -1

 من طول فرلا  امع  فوق الاي ابر -2

 حبيدددددددددددددددددددددددددت والاهر المن  بحب  ابر  -3

 شر  شرا  السفر   الهجر ارب  نوى -4

 اها الهوى يا اللك ما ااا من  ندددددددوى  -5

 نحنا لضينا العمر يا وحنين ونوى -6

 دددددنا لمينا العمر ول  وابرولما التميددددددددددددد -,

الموال يتطلب اااااا  وثماف  ومفدراات ومعرفد  اميمد  باللغد  للحفداظ الد  المالدب الدذي يتيد    ناءان 

ب , مع مرااا  وحا  الجناس ف  االشطر االول  واالتالفها ف  االشطر التالي , ثدم االلتدزام بالتدام المدوال بدالعوا  

موال هو فن السهل الممتنع, اذ يتطلب الدنظم ممدار  اابيد  ومهدار  فد  توظيد  ال  جناس االول , كما ان شعر ال

 الثدامن المدرن يكدون ويكداا [,69, 31]المفرا  العربي  وتطويعها بما يالدام الجنداس وإييدال الرسدال  مدن المدوال

 بد  يتفدك ري التدا وهدذا, الزهيري الموال نظم وسياا  شيو  ف  الفايل الحا هو, الهجري اشر الثان , الميالاي

  [.42, 16العرال ] الموال وسياا  شيو  ف  الاارسين ا لب

تطددور سدلم  وااتمدااا  الد  مددا تمدام يعددا المدوال البغدداااي, المرحلد  االحدداث ابتكدارا  واالكثددر تطدورا  فدد 

 للمدوال نماذ  الشعر الشعب  المتنامي , وهذ  الحميم  تؤت  مدن الدالل النظدر  لطبيعد  اليدائ  التركيدب الدااالل 

, وطريم  النظم المجنس, اذ استمر النظم الي  وفك لااا  البناين والجناس التام والمفل , مع الحفداظ الد  البغاااي

 .البغاااي الموال طريم  بناء توبذلن اكتمل ,الوزن العروض  ف  نظم هذا الشكل من الموال

مم مو  ا موما ي   ولماما موديزمزً ) شي    -3-1-3-1-3  ملزمً .ثاايا

 اااء طدرق الد  لدام موسديم  ارتبط بؤسلوب وشكل العربي , اذ الموسيما ممومات من يعا الموال اااء ان

 البدا  مدا يتجد   المدوال الطاب وألن, اشطر  ف  ييغ الذي الالطاب ومغزى الشعري الشكل بمكونات يل  ذات

 االااء لغدد  الدد  انسددحبت المعالجدد  هددذ  فددإن, والشددكوى االنسدداني  االسدد  ومددواطن الشددجن حدداالت معالجدد  نحددو

 الموسديما والايد  ,الموسديمي  والاراسد  والثمافد  التربيد  وليدا هدو المدوال للموال البغاااي, اذ ان  ناء الموسيم 

 ومدن, الغندائ  االرتجدال تجسديا هدو والمدوال, وأاائد  نتاجد  فد  تؤثيرهدا يرتجدل المدإاي يظهدر واناما, الشعبي 

 الغندداء وممامددات اشددكال مددن ابتكددر  ومددا تعلمدد  مددا المطددرب يظهددر وفيدد , الشددعب  الغندداءفدد   االساسددي  الركددائز
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 ومهاراتد  اليدوتي , وإمكانياتد  الموسديمي  ولارات  المغن  وموهب  الموسيمي  للمعرف  معيارا   العرب , اذ يعا ذلن

 موخ ا . مولً دزأ فيه ف  موم ا  مو  مو ازه ث  موم اما , امر دير مو ا ا ف 

والغندداء , باالرتجددال كثددرا   يسددمح ال السددريع فالغندداء, والحددر الطويددل الغندداء فدد  الغنددائ  االرتجددال ويددتم

 اليد , ويدااو باالرتجدال يسدمح الذي هو المولع و ير الحر فالغناء, االرتجال ال  المطرب لار  من يحا المولع

 هدو ييدل لكد , الموسديمي  وأجناسها الممامات بين ارتجال  ف  المإاي فينتمل, السلطن  الناجح االرتجال ويتطلب

 Le) والالواادد  الددواا  الددذاكر  مالددزون مددن بددل, العددام مددن يددؤت  ال االرتجددال ان اذا, الطددرب الدد  وسددامعي 

Conscient et l’Inconscient )[.41, 14ممومات االرتحال ف  الموسيما الشعيب ] من المالزون وهذا  

 مددن المحتددرفين المددوال ولدداى اااء فدد  إال تتبددع ال حالدد  الغندداء الحددر ان المددول يمكددن السددياق هددذا وفدد 

 اليد  يجري سو  الذي الوزن بنو  ووايهم المإاين ااران من تؤت  الموال اااء ف  المااا  ان اذ, فمط المإاين

 المددوال بددؤااء الالايدد  اللحنيدد  العنايددر بسددائر المددإاون يتميددا االددرى ناحيدد  ومددن ناحيدد  مددن هددذا, اسددلوب االااء

 .  الموال والتام ووسط استهالل من,  البا   ممرر  السام ثالث  ف  الموسيمي  بنيت  تإسس والت 

 لدد  معددين موسدديم  بندداء نحددو الددا  اسددلوب وبواسددط , حددا  الدد   نددائ  نمددط كددل فدد  يتجدد  ان االااء

 الدوزن مدن التحدرر الايدي  فد  معد  المشدترك  الغنائيد  االشدكال بميد  وبدين بيند  وتفيدل تميدز  التد  اليائي 

 شدكال   بهدا ينشدإون بعينهدا واسداليب لواادا باتبدا  المدإاين يلزم االحترا  اطار ف  الموال اااء ان اذ, الموسيم 

  يدر التدااا  او العفويد  او باالرتجدال لهدا االدل ال متمند  اااء الطد  وفدك المتناميد  النغميد  العاللدات اشدكال من

 وزندا   مدوزون ايمدا  الد  يجدري ان االااء لهدذا تسمح الموال اااء ف  امكاني  هنان االرى ناحي  ومن, المميوا

  [.119, 31لألااء] ارضي  مجرا االيما  هذا يظل لكن, لياسيا  

 مزاجد  مدن بدوح  مسدير فهدو, حداوا تحدا  ال المنفدرا المدواي ينطلك الحر للموال البغاااي وانا االااء

وامتحاندا  , المدإاي لبرااد  يعدا االتبدارا   الحدر االااء وهدذا, مند  ينهدل الدذي بالممدام متدؤثرا   النفسد  بالجو وشعور 

 بتحدويالت االدر الد  ممدام مدن بالتجوال فيها يتير  لحني  جمال   يبتكر ان مطالب فو, الموسيمي  لمعارف  ايعبا  

 ممنعددا   اددواا   االيددل  الممددام الدد  يعددوا ان ايضددا   ومطالددب, الموسدديم  طابعهددا فدد  متماربدد  او متجانسدد , مبتكددر 

 المتوارثد  الفنيد  والتماليدا السدائا فدالعر , المرتجلد  تيدرفات  فد  وايدر  جيل  بذوق يهتاي ان  كما, ومحبوكا  

 اللحظد  تحداا التد  وهد , االااء مدن المالتلفد  المراحدل فد  الغنائيد  المفدالت افضدل كبيدر حدا ال  تحاا الت  ه 

 اداا  اطارهدا فد  االنتمدال يدتم التد  هد  الممامدات من معين  اائر  وتحاا بل, االساس الممام من للتحول المناسب 

 [.  54, 32]وسائلها االتلفت وإن

   المتالييون يحااها الموسيمي  الاليائ  من بعاا زال وما الموال بشكل اام اااء ارتبط لما

  ابرزها نماط اا  ف 

 (.لياس  بوزن المميا  ير الموسيم  االااء اي)  االيمااي  الناحي  من االااء حري  -1



-033- 

 السديما, العربيد  الموسديما معطيدات مدن االفداا  اتجدا  يجدنح مرتجدل مسدار فد  االلحان تااا  ال  االاتماا -2

   الممامي  واالنتماالت التلوينات ف  لواااها من االفاا 

 بويدفها البداحثون يبرزهدا التد  الاليدائ  لائمد  ال  تؤت  ما اائما   المياس  الوزن من التحرير الايي  ان -3

 [.  11, 33]للموال الموسيم  االااء منها يتشكل الت  البنائي  المكونات سائر بها تنتظم اساسي  الايي 

 شدكل يددؤالذ متناوبا   ثنائيا   او, منفراا    ناء   اما ان يكون ومن  البغاااي ومن الجاير بالذكر ان اااء الموال

 البغداااي الموال ويإاى, نفس  الولت ف  ثنائيا   ااائ  يتم وال, مغن  لكل الغنائي  الممار  إلبراز االثنين بين مبارا 

 المدوال مغند  ييداحب الدذي العداز  فد  ويشدترط, النداي او والعوا كالمانون الموسيمي  اآلالت احاى بمياحب 

 التدراث نسديت لكدون, يغند  لمدا موسيميا   ازفا   الموسيما العربي  اذ ان  يمام ممامات ومن, آلت  من متمكنا   يكون ان

 .وأمان  بال , يغن  ما لحن الموسيما وتنفذ, االساس ف   نائ  العرال  الموسيم 

 ثمدافتهم مدن المنبثمد , المطربين ابتكارات من الوفا   المميا الغنائ  الموال كتاب  ال  الملحنين كبار ولا لجؤ

 او, احيانددا   اال نيد  لحدن موسدديميا   االرتجدال يفدوق اذ, ملحنهدا او اال نيدد  يدالح فد  تكددون ال لدا التد , الموسديمي 

 الغنداء فد  مطلمد  حريد  المطدربين ااطدوا الذين الملحنون منهم ولل , المطربين من  يرهم ارتجال لتمليا تحاشيا  

  [.42, 14فنهم] من ويعطو  ويحملو  المكتوب باللحن يتيرفون كانوا الذين المطربين كبار باستثناء, االرتجال 

 لد  وضع بما ملتزما   و نا , الموسيمي  بالعالمات وتاوين  وتلحين  الموال بضبط( الوهاب ابا ع) ولام 

 الدذي اللحدن مدن المطدربين بدنفس بعدا   نداء  حداول مدن كدل ولا التزم, ثابتا   شكال   واتالذ, المميا الموال لحن من

 الوهاب منذ البااي . ابا وضع 

 مدن االيماايد  االرتجدال يمكن ااائ  الد  اسداليب متعداا  مدن اشدكال البغااايوف  ممابل ذلن ان الموال 

 مدا ومنهدا, مدا ممدام او مدا بلحدن مميداا   يكدون مدا منهدا, االرتجدال فد  ارجدات وهندان, بد  مميا او االيما  من حر

 ومن هذ  االساليب . الموال لكلمات المناسبين والممام اللحن االتيار حري  المطرب يعط 

بإيمدا   مميداا   ان يكدون امدا اللحن وهذا, لحن معلوم ومحاا المبن  ال  اااء الموال البغاااي بؤسلوب االرتجال -أ

ُ  او موسيم   ارتجدال المدوال فيكدون, ومعلومد  للموال تكون واضح  االساسي  اللحني  المعالج  وتكون, من  مطلما

 لمفددراات الددن  الشددعري, ولددا يشددكل المددوال البغدداااياللحددن المالتددار والمناسددب  لهددذا الموسدديم  باإلطددار مميدداا  

 اال ني   البا . منتي  ف  بااي  او الموال يؤت  اذ, ا ني  من جزءا  

   المإاي موسيمي  يالتارها من ارج  منطلما   الحر, االرتجال بؤسلوب البغاااي الموال اااء -ب

يدوتي  ومعرفد   برااد  يتطلدب وهدذا, لحدن او نغمد  مدن اي حرا   هو وبالتال , الموال ممام لتكون لااا 

نطلك ف  ارتجال  ال  الممامات البعيا  والمريب  ال  حدا سدواء, لبدل ان يف ,والممامات النغمات انتماء موسيمي  ف 

 .الذي انطلك من للموال  يعوا ال  الممام االيل 

لحددن  اااء مبدداأ مطلددك الد بغداااي ان يكددون لهمدا االسددلوب ذاتد  فدد  توافدك  لمددوال ال يمكدن لمطددربين اثندين - 

ذاتهدا كمدا ااا  فد   بالطريم  الحر يعيا اااء الموال ال نفس  المإاي ان كما, الموال حت  وأن كانت الكلمات نفسها

 اسلوب اااء الموال البغاااي. ف  االرتجال فن حري  ال  يال وهذا, المر  االول 
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 مومؤ شم  مو   م  ش عااا مإل اش مواظشً. -3-1-2

  كاآلت  وه  النظري اإلطار تحاياها من تم الت  من المإشرات  جمل  المهم ف  ضوء ذلن التعر  ال من 

 اداا, والسدابع  االولد  الدثالث اشدطر  لواف  ف  بارزا   اورا   الجناس يإاي, بغااا ال  نسب  البغاااي الموال -1

 بدين العراليد  واسدط فد  ظهدر المدوال ان كمدا المالتل , الجناس ذات والسااس  والالامس  الرابع  االشطر لواف 

 العامل  ف  الحمول الزرااي . الطبم 

 تلدن البيئد  ادن انسدان يعبدر الشعبي  يتؤثر ف  البيئ  الشعبي  الت  يوجا بها, وانداما الغنائي  اااء المإلفات ان -2

 المدائم, الغنداء الفطدري بواسدط  النفسدي  لحالتد  فإن  يمدام ترجمد  انها, التعبير او لها واالراج , الاااللي  مشاار 

 اوال . االرتجال ال 

 فد  والتعميدا المتطلبدات مدن االد  ارجد  فد  يدتم الدااالل  وبنائهدا البغداااي الموال اشطر ييا   اسلوب ان -3

 الشددعري االبتكددار سددلم مددن متمامدد  مرحلدد  اددن ويعبددر, والوظيفدد  المضددمون الدد  اضدداف , واللغدد  والبندداء الشددكل

 بنداين فد , الجنداس الد  ااتمدا ان بعدا الشدعري  بناءآتد  فد  الكمال يف  اكتسب البغاااي الموال اذ ان ,الشعب 

 الموال. اجناس بمي  ان فتميز, المفل  مع مالتلفين

 افكدار  ادن التعبيدر فد  المإلد  كالايدي  اشب  مدا تكدون, ورإي  واسلوب طريم  البغاااي يمثل الموال اااء -4

 .  تؤايت  يتم الذي الن  يحمل  الذي المضمون جوانب اظهار ف  المالتلف  بطريمت , ومشاار 

مجتمددع  اذواق تناسدب ان شدكل المدوال ومضدمون نيد  الشدعري, وتطددور طريمد  نظمد  تالضدع الاتبدارات -5

 اائما . الحميم  والمعبر النالا وهو, االجتمااي  بالبيئ  وطيا  االل  ل  فالموال البيت  الجايا  الت  انتمل اليها.

, والتجايددا اليديا   فد  اسدلوبا   المياسد  يمثدل الموسدديم  بدالوزن تميدا  وادام البغداااي المدوال اااء اسدلوب ان -6

 الممامدات مدن متمكندا   اازفدا   بميداحب  ذلدن ويدتم, اليدوتي  المساح  واستعرام وتيويرها الممامات واستالاام

 . يغن  لما موسيميا   ازفا   يمام ان  اذ, والناي العوا, كالمانون الموسيمي  آلت  ومن

يعتما اااء الموال البغاااي موهب  التلحين الفوري , الت  تتطلب ارضا  يوتيا  وااراكا  موسديميا  للحدن المدوال,  -,

إال ان بعم الملحنين ابتااوا  تميدا المدوال بلحدن ثابدت, ويعدا هدذا الروجدا  جملد  وتفيديال  ادن فدن المدوال المدام 

 ااائ .ال  االرتجال انا 

 مو صا موثاو  -2

   ممشمًم  مودس  -2-1

 مم م  مودس . -2-1-1

 بغاااي  ارالي  تم االتيار موال )مال  بالت( للمطرب )ع كريم( للمبررات اآلتي   بعا االستما  ال  مواالت   

 االسما . يشج  بيوت متارب  بحنجر  متمكن  البغاااي, اسلوب اااء الموال ف  الشكل االيجاب  يمثل -1 

البغدداااي المتوارثدد  مددن الددالل االسددتهالل وثددم االسددتطراا المددتمكن  يمثددل االحتفدداظ بكددل ايددول اااء المددوال -2

   مثير.    النهاي  بالتام واالرتجال الحر, وفك الط  لحني  محكم  لسير الموال  ثم
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 .مودس  عيا  -2-1-3

    اآلتي  للمسو ات وذلن المياي  بالطريم  بحث  اين  الباحث االتار

 . وهاف  البحث لموضوا  االلرب انها -1

 .انها والممروء  السمعي  المياار توفر -2

 الد  اضداف , التعميدا ادن البعيدا  بالعذوبد  اتسدمت, المفهومد  العرالي  باللهج  بؤكمل  الشعري الن  كتاب  تم -3

 .  الشكوى ان المعبر  المعان  من العايا تحمل الن  كلمات ان

 .والمفل البناين ال  المائم الشعري ني  نظم وطريم , ااائ  اسلوب ف  متكامال   بغااايا   لمواال   نموذجا   يعا -4

 .مودس  مزام  -2-1-2

 .  البحث بعين  الالاي  الموسيمي  الماونات - أ

 .البحث الماا  السمعي  لنموذ  اين  – ب

 .البحث بموضو  الالاي  المراجع - ت

 البحث. لعين  الشعري الن  - ث

 muse scoreبرنامت تاوين موسيم   -  

 مااع مودس . -2-1-0

 الظداهر  طبيعد  يتنداول بويدف  منهجدا  , البحدث ايند  تحليدل فد  (محتوى تحليل) الويف  المنهت الباحث ااتما

, االجرائيد  البحدث متطلبدات ريا تم ومن, مكوناتها بين العالل  وبيان, بنيتها تحليل ذلن ويشمل, البحث موضع

 اهداا  مدع تتوافدك التد  النتدائت ال  من اجل التويل, لموال بغاااي الموسيم  التحليل من الالل, الها  تحميك بغي 

 البحث.

 د اا    شيه

 ماو  دخ  م   مو ما

  شي  دمحم مومؤزً 

 ماما ديزمزً ااع موصدائ  

 سش ئا   مو اويه ااع

 فشزً  شي   ملزمً

   ا
 مودااً

 موما ي  

 موديا  موم ا 

 موزا ا  مودزمي  زشم 

 موزا ا  مواااي  زشم 

 موصا ي  موم اس 

 
 ملماا  موما ي ي 

 
 مو شع    ا
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 مودااً
 ملي اع 

 ملي اعي  مل  اا

 

 مود ي    مودسش

ْ  َْ ِ ل رْ  مودسش اار ْ  َْ ِ ل رْ  فَاِْعل رْ  م  ْ  َْ ِ ل رْ    فَاِْعل رْ  م  ْ  َْ ِ ل رْ  فَاِْعل رْ  م   فَاِْعل رْ  م 

   مو زاير ملي اع  ولدسش

 

 دخ  .  )ماو  موديزمزً ا    ش موماما

 مال  بالت يا اللگ وي  الول  مددددددددددددال 

 البنا االول ضحيت أل  بيحت  وبراحت  ومدددددددددددال 

 وايبحت من امعت  كاس الهنا مال 

 فرم حكم  الّ  وجار محبوب گلب 

 الالن  وحاي  ريب وما ال َّ جددددددددددددددددددددار   البنا الثان 

 رحت العاوي استجير  حن ال َّ وجددار 

 المفل  )الرباط(. او ولف  ال أريا يگول انا مدددددددددددددددددددددددددددددددال 

  ال  ينظم كان, البغاااي الموال ال  ال  ويو( المواليا) وباايات , ابتااء  من نشؤت  ومنذ الموال ان

 يتكون  ,ف  بناين لألشطر السباا  البناء لااا  ال  البغاااي الموال بناء البسيط, اذ يتم البحر

  ثالث  من الثان  ثالث  اشطر متحا  ف  جناسها, )يتكون كل من البنا االول والبنا منهما من كل

 جناسدد , يلتددزم او يتحدا السدابع والشددطر ادن البنددا اآلالدر(,الجنداس, ومالتلفدد  فد  جناسددها  متحددا  اشدطر

 ان الجنداس, شدكل فد  اتفالد  ر دم, مالتلد  بمعند  ويكدون, الربداط او ويسدم  المفلد , االول البندا اشطر بجناس

 حدداوا الد  ويدلت التد  التضدحي  ر ددم, الحبيدب مدع الحدظ وجدوا ادام اددن تعبدر(. بحدت مدال ) مدوال مفدراات

, بهدم يسدتجير االاااء ال  التجؤ ان  ور م, انسان اي من الال, منف  ف  كؤن  وحياا   جعلت  الحبيب ولسو , البكاء

 .ل  جرى بما يبال  ولم, اليهم حال  ويشكو

  .دس  ماو ) موديزمزً وماما موما ي   مو زاير
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 مو سليا موما ي   ولماما موديزمزً.

 الحسدين  ارجد  الد  الداوكا  ارجد  مدن تباأ نغمات الالمس بحاوا لحني  منطم  ف  الغناء يستهل االستهالل. -1

 الحمددول مددن الاليددا   اي) موسدديم  ميددزان بدداون( البيددات) ممددام فدد ( بالددت مددال ) البغدداااي المددوال تؤايدد  يددتم اذ

( والثدان  االول) السطر لليل  نغمات من يتشكل, لحنيا   مسارا   مكونا   الغناء ويباأ(, Adlip) حرا    ناء  (, الموسيمي 

  ايتد , النغمد  المسدار هدذا يتحدرن التمهدل مدن وبشد ء المالتدار الممدام تكدوين فد  االساسي  النغمات  البا   تكون

 العدام الحدس تشدكيل الد  يسااا والذي, االااء ب  يتشكل سو  الذي النغم  االساس بويفها النغمات هذ  توكيا

 .البغاااي للموال االيل  للممام النغم  باالطار
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 باأللفداظ المدا حدرو  مسدتغال   الشدعري الدن  الدار  مدن الفداظ الد  النغمد  للمدوال بناء المسدار تم لما

(, فدا) كدا  الجهدار الثالثد  الارجد  الد  يعواا  ( ري) الاوكا  االساس ارج  من الغناء ويباأ(, ي, با, يا, أ) اآلتي 

 ييدعا ثدم ومدن(, يول) النوى الربع  الارج  ال  ييعا ثم ومن(, بيمول كار م ) السيكا  ارج  ال  هبوطا   ثم

 نهايدد  وهددو الدداوكا , ارجدد  الدد  النددزول ثددم, هددذ  الممددام ارجددات بددين الغندداء ويتددراوح(, ال) الحسددين  ارجدد  الدد 

 .     الممام اساس ارج  ال  الموال استهالل

 

نغميدا   وانا االنتهاء مدن تشدكيل المسدار النغمد  السدتهالل المدوال البغداااي, لدام المدإاي بعمدل تسلسدال   

 متيال  ينمل  ال  البنا االول من الموال.

من ارج  العجم )س  بيمدول( بالكلمد   الغناء الثالث والرابع والالامس( ويباأ)االسطر  البنا االول, تشكل ف  -2

 يتددراوح اذ ول )مددال ( ممدداوا  الدد  ارجدد  الحسددين , ثددم اليددعوا الدد  ارجدد  الكددراان )او(,االولدد  مددن البنددا اال

 الشدطر مدن (مدال ) كلم  بآالر, كا  ومن ثم النزول ال  ارج  الجهار الغناء بين ارجات الممام يعواا وهبوطا ,

 االول. للبنا االالير

 

  وهابطد  وفدك الضدرور  التد  تتطلبهدا وف  هذا المسار يباأ المغن  بعمل تشكيالت نغمي  تكون يدااا 

االفميد  لممدام المدوال, اذ اند  فد  كدل حركد  يدوتي  يكدون للنغمدات المحوريد  اورا    الايي  التوافك بين النغمات

( نغميددا , ويسددتمر اااء المددوال  اساسدديا , امددا بهددا  الويددول اليهددا )الركددوز(, وإمددا بهددا  البدداء منهددا لعمددل )نمدداء 

   هذا االتجا  مكونا  اشكاال  متنوا  من النغمات المترابط .البغاااي متحركا  ال

الغنداء بؤالدذ الكلمد  االولد  مدن الشدطر االول  السدااس والسدابع والثدامن( ويبداأ )البنا الثان  متمدثال  باألسدطر -3

الكدراان(, ثدم ارجد  الندوى واالنتمدال يدعواا  الد  ارجدات )الحسدين , العجدم,  للبنا الثان  للموال )محبدوب(ال 

 بدين التنمدل ويكون ,ويوال  ال  الارج  العالي  من الممام وه  ارج  المحير)ري(, ثم الهبوط ال  ارج  الكراان

 من الشطر الثالث من البنا الثان .  وه  االر كلم ( جار)ويوال  ال  ارج  الجهار كا , انا كلم   هذ  الارجات



-333- 

 

اااي اسددتطا  المغندد  ان يظهددر برااتدد  فدد  معالجدد  العاللددات وفدد  هددذا البنددا )الثددان ( مددن المددوال البغدد

النغميدد  الطبيعيدد  فدد  هددذا الشددكل مددن الغندداء المرتجددل التدد  وفرهددا التكددوين الممددام  لممددام البيددات, اذ اندد  االتددار 

كلمد ( اللحظ  المالئم  للتركيز ال  نغم  بذاتها كدد )النوى, الحسين , العجم, الجهار كا ( اما بمداها وزالرفتها)ال

مدن الددالل تمطيددع الحددرو  الممابلدد  للمداطع الموسدديمي  المتوافمدد  معهددا, او بتكرارهددا لبدل االبتعدداا انهددا فدد  حالدد  

 المجاور .  النغم  ال  اليعوا او الهبوط

 يبداأ اذ( المفل او الرباط, وهو الشطر السابع واالالير من الموال البغاااي كما ف  السطرين )التاسع والعاشر -4

 النوى ارج  ال  والعوا  كا  الجهار ارج  ال  والنزول النوى ارج  من الغناء

 نغمدات ذات نغمي  سلسل  مكونا  , السيكا  ارج  ال  ويوال   كا  الجهار ارج  ال  النزول ثم من, مكرر 

 .والهبوط اليعوا حال  ف  متجاور 

 

 التكدوين التد  تزيدا مدن حالد  التوافدكوف  هدذا الجدزء مدن اااء المدوال البغداااي, االتدار المغند  اللحظد  

 سدريع  بيدور  تعدايلها او ببطء اليها المرور وثم ,(ركا  الجها) الممطع )ل ( الممابل لنغم  زالرف  انا النغم 

 لحظد  فد  النغمد  المسدار وتلدوين زالرفد  لغدرم النغمد  هذ  بلمس االكتفاء او االرى نغم  ال  باالنتمال اشار 

 .االساس نغم  من لريب  نغم  الالل من الالاتم  ال  الويول بغرم, البغاااي الموال اااء من معين 

الالتام او تسليم الموال البغداااي, متمدثال  بالسدطرين )الحدااي اشدر والثدان  اشدر( اذ يبداأ الغنداء مدن ارجد   -5

الجهددار كددا  بكلمدد  )يددا بدد ( مدداوا  يددعواا  الدد  ارجدد  النددوى واالنتمددال الدد  ارجدد  الحسددين , ثددم النددزول بشددكل 

 تاريج  ال  ارج  اساس الممام, ارج  الاوكا .

االول  مدن ارجد  العجدم, ثدم الندزول الد  ارجد  الحسدين  وبعداها  اربع مرات مكرر االذ كلم  )أو (  

اليعوا ال  ارج  العجم وتكرر هذ  الارجات بؤشكال مالتلف , والمر  الثاني  االذها من ارج  الكدراان والندزول 

م الندزول الد  ال  ارج  الجهار كا , ومر  ثالث  االدذها مدن ارجد  الجهدار كدا  واليدعوا الد  ارجد  الحسدين , ثد
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ارج  النوى ويوال  ال  ارجد  السديكا , وفد  المدر  الرابعد  يؤالدذ كلمد  )او ( مدن ارجد  السديكا  يدعواا  الد  

ويمدوم اإلااء بعدا الد  لفدظ )يدو( ومداها ممابدل نغمدات الداوكا   ارج  النوى ومن ثم الندزول الد  ارجد  الداوكا .

النزول ال  ارجد  الداوكا  مدارا  بارجد  السديكا , وينتهد  اااء والسيكا  والجهار كا  يعواا  ال  ارج  النوى, ثم 

 بالداوران يدوح  بشدكل االااء تدم, السديكا ارجد  بؤالدذ  الموال بكلم  )رب ( بمس نغم  النوى ثم الندزول تداريجيا  

 ويوال  ال  ارج  الاوكا  واالستمرار اليها)نغم  اساس الممام(.  منها وااللتراب السلم اساس نغم  حول

 

   ان الويول باألااء ال  الاتم  الموال البغاااي, تحمك اناما انته  االااء ال  النغم  االول 

 بمثابد  ويعدا للكلمدات المعندوي للتفاال جاا   مناسب( بالت مال ) موال لحن ف  المتبع االااء اسلوب كان

. االدر ممدام اي الد  االنتمدال وادام االساسد  بالممدام االلتدزام تدم كما, ومحتواها الن  مفراات ان متكامل تعبير

ان المسار اللحن  ف  هذا النمدوذ  لديس ملزمدا  لكدل المدإاين, وذلدن ألن لكدل مغند  اسدلوب  وطريمتد  فد  رسدم و

الالط  اللحني  الت  يتميز بها هذا المإاي ادن  يدر , فد  توضديح مسدار االلحدان وكدل العمليدات الموسديمي  التد  

 تتحرن ااالل الموال البغاااي.

مإاين و البا  ف  نهاي  الموال البغاااي يسعون ال  االلتدزام بمدانون واحدا فد  امليد  الالتدام الايد  ان ال

ما يتيل منها بؤسلوب تجميع كل او ا لب العمليات الموسيمي  التد  مدر ذكرهدا فد  اااء المدوال البغداااي, كؤنهدا 

شكل موجز وسريع, اذ ان  يتولد  الد  تكون اااا  لعرم موسيم  بكل االنسجام والتوافك, ويجري هذا  البا  ب

براا  وإاران المإاي ألساليب هذا التكي  الموجز وبالتال  ان مداى لدار  المدإاي الد  تحميدك الالطد  اللحنيد , 

 تتحمك ارج  االلنا  التام بالالتام المتوافك والمثير.    

 مو صا موشمد  -0

 ا ا ع مودس  -0-1

   .ا ا ع مودس  امااا  اا -0-1-1

  اآلتي  النتائت ال  التويل تم, البحث اينات تحليل من جاء ما ال  بناء  

 وكدذلن العمليدات هدذ  انشاء طريم  ان تإكا وأساليب ااائي  موسيمي  امليات يتطلب البغاااي الموال اااء ان -1

 المتوارثدد  الموسدديمي  االسددس معالجدد  كيفيدد  فدد  ابتكاريددا   جهدداا   جميعهددا تظهددر, المسددتالام  الالايدد  االسدداليب

 الموال البغاااي. اااء ف  اليها والمتعار 

 .الموال اااء مياان ال  ياالل لك  المإاي بها يتسلح الت  الفني  المعرف  من ارج  يظهر البغاااي الموال اااء اسلوب -2
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 فد  المغن  يرااها( آهات او ب  يا, ب  يا او او   او ) مثل اللحني  بالزالار   ني   نائي  بممام   البا   الموال يباأ -3

 . واستعاااهم المستمعين وسلطن  المكان وظرو  المغن  لمزا  وفما  , تمل او تزيا, لحني  تنويعات شكل

 التعبيدر مند  الغدرم حدر بؤسدلوب فيد  بداأ الذي الممام روح بنفس الموال اااء ف  البغاااي الموال مغن  يباأ -4

 .وأفكار معان من الموال يتضمن  اما

 للممددام المجدداور  المالتلفدد  الممامددات بددين االنتمددال الددالل براادد  المددإاي مددن يظهددر البغدداااي اااء المددوال -5

 في . الغناء ليالتتم الغناء باأ من  الذي األيل  للممام العوا  ثم ومن األيل ,

الماادا  الموسديمي   ألن وألدوى الموال بالممام االساس , ويعا ذلدن اسدلم لفل ال  البغاااي الموال مطربو يلجؤ -6

    تمول  إن لفل اي لحن يجب ان يكون من نفس جنس االفتتاح  كما ظهر ذلن ف  اين  البحث.

 .مل  ا اما  -0-1-3

 ان الموال البغاااي يمثل شكال  متكامال  ف  بناء المضموم  الشعري  الت  تويل اليها الشعراء العراليون. -1

يمثل الغناء الملتزم بموااا االرتجال, والت  هد  مدن مميدزات الموسديما الشدعبي  البغاااي  الموال اسلوب اااء -2

 المتنالل  شفاها  ابر االجيال.

 الثماف  الموسيمي  المكتسب  بإاران وفهم لسير الالط  اللحني  للموال.  و اسلوب اااء الموال يعتما المعرف  -3

يكون مثيدرا  ومبهدرا  ليندال الرضد   بتوافك بالالتام التام االلنا  ارج  يسع  ا لب من يإاي الموال ان يحمك -4

 .      ان نفس  اوال  وإاجاب جمهور المستمعين ثانيا  

 .مو اصيا  -0-1-2

امل المزيا من الاراسات التحليلي  لألامال الشعبي  التراثي  للتعدر  اليهدا ادن كثدب وتسدليط الضدوء الد   -1

 المحافظد  ومدن الواجدب الموسيم  العرال , التراث من جزاء   يعا فالموال البغاااي, وأااء   تفييالتها الفني  نظما  

 االنتمائي . هويت  ال  والحفاظ والضيا , االناثار من الي 

البغاااي والتعر  ال  مواطن الجمال ف  الحان  واالفداا  منهدا فد   العمل ال  تعليم اساليب ييا   الموال -2

 وال االجيدال ذاكدر  فد  يبمد  حتد  باسدتمرار وإبدراز  نشدر  الد  لعملاو اسين بها,تاريس الغناء, وتعري  الار

 .النسيان يارك 

مسانا  مدن يمومدون باراسد  الغنداء الشدعب , ويبغدون كشد  النمداب ادن اليايد  الموسديمي  ذات المسدتوى  -3

 الرفيع بؤسلوب الم .  

 .  موم  شسا  -0-1-0

 اجراء اراس  المي  للغناء الشعب  المتنالل شفتاها , وبيان الغرم من نشدؤت  وسبب تسميت  والكش  ان مبتكر .  -1

 اجراء اراس  المي  تها  لمعرف  اسباب ازو  ا لب المطربين ان اااء الموال البغاااي.  -2

 .مودس  مشمم  امصازش -7

 .م2111 ياار اار, بيروت ,المجلا االول ,العرب لسان  منظور ابن -1



-333- 

 , تر, تحميك, سمير كرم, اار الطليع  2 ط ,الموسوا  الفلسفي م روز نتال, ب يوتين   -2

 .م 1911 بيروت والنشر, للطباا 

   والفنون والموسيما للمسرح الموم  المركز الماهر ,, الموسيما ف  اللحني  الزالرف   فرا  ياسمين -3

 .  م,211 الشعبي 

 .م2111 الكتب االم, الماهر  ,1ط, االول المجلا, المعاير  العربي  اللغ  معجم  امر مالتار احما -4

 .  م2111 والنشر للاراسات العربي  المإسس  بيروت, ,اين ال  العرال  الممام  االاظم  حسين -5

 "  العربي  اللغ  معاجم ف  بالعرب  موال معن  وشرح تعري  "المعان     -6
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar [.م2119/ 2/,2] ف  الويول 

 .م2113 للنابهين العلم بيت, بيروت لبنان ,الطعم  هااي سلمان, ااااا, معمم  اراس  ف  الموال  الكرباس  ع يااق ع -,

 .م2112طبع جامع  حلوان  الماهر , ,العربي  الموسيما اجنا   العظيم ابا سهير -1

 .,211الماهر , وزار  الثماف , المركز الموم  للمسرح والموسيما والفنون الشعبي ا ان شعبي  من بورسعيا, ع شبان    -9

 .ت.ا,  والترجم  للتؤلي  الميري  الاار, الماهر  الالامس, الجزء ,العرب لسان  منظور ابن -11

 .م2116الكويت, تشرين الثان   ,223 -9  ,442العاا المعرف  مجل  االم", فيها العوا ومولع العربي  الموسيما, العوا ال  اوا  "اللو نبيل -11

 .م 1991للموسيما العال  المعها امشك ,احال وماجا حموش اماا تر,, الموسيمي  الموالب تحليل  بابينكو فيكتور -12

 .م1992. الميري  االوبرا اار, الموم  الثماف  المركز, الثماف  وزرار , الماهر , 1ط, الموسيم  الماموس  بيوم  احما -13

 .   م,191, االطفال ثماف  اار, واألاالم الثماف  وزار , بغااا ,اليغير , الموسيمي  الموسوا   لاوري حسين -14

 ,م2119 اذار ,امشك ,الثماف  وزر  .52 – 41 , العاا الحااي والالمسون, الموسيمي  الحيا  مجل ", وتراث ارتجال الموال  "طنوس يوس  -15

 ,.م19,4العرب  الكاتب اار ,بيروت ,2ط ,العرب آااب تاري   الرافع  ميطف  -16

 م.2112 البحرين, ربيع 45 -25   ,اشر السابع العاا, الشعبي  الثماف  مجل ", العرال  الموال  "سعيا الاين الير -,1

   اطروح , والعشرين اشر التاسع المرن الالل وتطورها الميري  اال ني   حافظ احما ناها -11

 ,  م1912 حلوان جامع , الموسيمي  التربي  كلي , الماهر  ,منشور   ير اكتورا 

 والنشدر الثمافد  اار, الثمافد  وزار , العدراق ,العشدرين المدرن ف  العراق ف  الغناء وأالبار الموسيما ان المتسائل منهل  العباس ظاهر حبيب -19

 .م2112, 11تسلسل, الكراي 

 م.19,1 العراق ,111 -111   ,الثان  العاا, العربي  الموسيما مجل ", العراق من فولكلوري  ا ان  "الحايث  سعاي -21

 .م19,1للنشر العام  الميري  الهيئ , الماهر  ,الشعبي  اال ني   مرس  احما -21

 والوثددائك الكتددب اار المدداهر , نيددار, حسددين تحميددك ,2والمددوال ,ط االزجددال فدد  الغددال  والمددرال  الحددال  العاطددل  الحلدد   الدداين يددف  -22

  .م 2113التراث تحميك مركز, المومي 

 م.2112للكتاب السوري  العام  الهيئ  امشك,,  ,والفنون االيول  اسماايل ابو نير -23

 .م1964 المعار  مطبع , االهلي  المكتب , بغااا, البغاااي الموال  العال  الكريم ابا -24

 .م2111 الماهر , كانون االول 21 -11 , 11-9, العاا, الشعبي  الفنون مجل , "والمحل  الموسيم  بالتراث االرتجال تؤثير  "يوس  احما تيمور -25

 .م,211 الممارن  الموسيمي  للاراسات العرال  المركز,  بغااا ,الموسيمي  وفنونهم الشعبيين الفنانين اوضا   فريا حسون طارق  -26

 .م2111للاراسات الحسين  المركز لنان, المتحا  المملك  ,1ط ,الزهيري الموال ايوان  الكرباس  يااق ع -,2

 . م2111 للكتاب العام  السوري  الهيئ , امشك, سوريا ف  الموسيما  الشري  يميم -21

 .م1913 المثن  مكتب  منشورات, بغااا ,2ط, العرال  الممام  الرجب هاشم -29

 .م2111  والتوزيع للنشر يروح ,الماهر  ,االول  الطبع , الموسيمي  ولوميتنا فيروز  كمون  ال  -31

 .   م2116 االسر  مكتب  ,الماهر , الميري  الشعبي  الموسيما ف   امران ع -31

   والنشر الثماف  اار, الثماف  وزار ,  العراق, موسيمي  وبحوث اراسات  العباس ظاهر حبيب -32

 .م21112, 126التسلسل الكراي 

  كلي  الماهر , ,منشور   ير ماجستير رسال , االجتمااي  المناسبات ا ان   الحامول  يسري -33

 .   م,,19حلوان جامع , الموسيمي  التربي 

 


