
 

 نظام مبتكر للتدوٌن الموسٌقى - التوافقٌة العراقٌة
(Accord Music Notation-I) 

 
 صائب خلٌل

 
 بقٌت تعانً من كونهالكنها والقرون الماضٌة، عدة من تطورت كتابة الموسٌقى على مدى 

ما  من ناحٌة فورثنان أجل أالت غٌر اآلالت التً نستعملها الٌوم، فً األصل م صممتقد 
ومن ناحٌة أخرى ورثنا أٌضاً  ،فنانٌن وعلماء عملوا بجد ومحبة وجهد حكمةمن جمع فٌها 

كما ٌقول الفٌلسوف " لٌس فقط حكمة الشعوب، وإنما حماقاتها أٌضاً ما ٌورث " أخطائهم، فـ
هاماً ومتزاٌد ٌحمل بالضرورة نقصاً تدرٌجً بشكل تطور ٌ شًءوبشكل عام، فكل . نٌتشة
، وال بد أن ٌأتً الوقت الذي ٌعجز فٌه ذلك ٌتمثل فً أن أساسه قد بنً فً زمن سابق األثر،

ٌستوجب عندها ، ومن الشروط والحاجات الجدٌدة تحمل الثقل المتزاٌد علٌه عناالساس 
 . بشكل جذري تغٌٌره

متزاٌداً ٌتمثل  م لٌس أمراً هٌناً، فالقدم ٌعطٌه زخماً لكن إحداث تغٌٌر جذري فً أي نظا
 ، وهذه كلهاوالبشر الذٌن تدربوا علٌه التً تستخدمه األخرى النظمبتراكم نتائج استخدامه و

  .إبقائهبٌغري ومكلفاً أمراً  تغٌٌره ٌجعلعبئاً تصٌر 
 

على الطابعة هو ، فال تقوٌمنا السنوي هو األفضل الممكن وال توزٌع الحروف السبب لذلك
هو األفضل، وقد وجد  على سبٌل المثال األفضل وال كذلك نظام الـ فً إج إس للفٌدٌو

المختصون أنظمة أفضل من كل هذه وبرهنوا على أفضلٌتها ومزاٌاها، لكن تغٌٌر النظام 
 فتغٌٌر توزٌع المفاتٌح على لوحة. وتثبٌته وما تأسس علٌه ٌعنً خسارة الكثٌر مما تم تعلمه

 ٌعنً أن كلعلى سبٌل المثال، ( دفوراك)نظام األكفأ إلى ال" كوٌرتً"ى مفاتٌح الكتابة المسم
 . ، علٌه أن ٌتدرب من جدٌدعلى النظام القدٌممن تعلم الكتابة 

، ومنها نظام التدوٌن القدٌمة التً لم تعد تفً بغرضها األنظمة الزخم حٌاة هذا ٌطٌلوهكذا 
 . الموسٌقً الحالً

 
أود إعطاء فكرة خاطفة عن الساللم الموسٌقٌة فكرتً الجدٌدة خول فً تفاصٌل وقبل الد

وكذلك عن تارٌخ التدوٌن الموسٌقً ووضعه وتوزٌع النوتات فٌها، ( الغربٌة)الكالسٌكٌة 
للمطلع على  مفٌدةتكون ال هذه المقدمة قد  .لمن لٌس لدٌه اطالع على الموضوعالحالً، 

نظام ": من ال ٌحتاج إلٌها القفز مباشرة إلى العنوان الداخلًأسس الموسٌقى، لذلك أقترح ل
 ". التوافقٌة العراقٌة –التدوٌن الموسٌقً 

 
 مقدمة عن أسس الموسٌقى ونظام التدوٌن الكالسٌكً

 
عدد ) معٌنة صوتٌة ، كل نغمة لها ذبذبةتعزف معاً أو بالتتابع تتكون الموسٌقى من نغمات

التً تلٌها صعوداً  والنغمة، ( وٌهبط فً الثانٌة الواحدة( مثالً )المرات التً ٌصعد وتر العود 
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والنغمة التالٌة ثا، \ذ, 65.41مثالً تبلغ ذبذبتها " دو"نغمة . لها ذبذبة أعلى منها بنسبة معٌنة

وبالفارق بٌن تلك الذبذبات . وهكذا 82.41" مً"والنغمة التالٌة  ثا\ذ  73.42" ري"

بشكل " اإلذن الموسٌقٌة"النغمات، وٌحس بها من ٌسمى ذو نستطٌع أن نحس بالفارق بٌن 
 .أدق من الشخص اإلعتٌادي، فٌمٌز أي تغٌٌر بسٌط فٌها
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 النغمات الموسٌقٌة وتسلسلها وعالقتها بمفاتٌح البٌانو اسماء( 1)شكل رقم 

 
 

 كل واحدة تتكون من سبعة نغمات متتالٌة النغمات الموسٌقٌة إلى وحداتسلسلة وتقسم 
وٌبدأ األوكتاف التالً دائماً بنغمة تبلغ ذبذبتها ضعف النغمة التً بدأ بها ، "األوكتاف"تسمى 

ابهان فً اإلحساس الموسٌقً تماماً، إلى درجة أنهما هاتان النغمتان تتش. األوكتاف السابق

 444النغمة التً تمثل فوتستخدم األسماء أو الحروف لتحدٌد النغمات،  .تعطٌان نفس اإلسم

 (A" )ال"تسمى ثا \ذ 884وكذلك النغمة المضاعفة لها  (A" )ال"ذبذبة فً الثانٌة تسمى 
 تسمى" صول"النغمة المسماة ثا، و\ذ( 224) ،هاتغمة التً بنصف ذبذبأٌضاً، وكذلك الن

 .وهكذا (G)أٌضاً 

 
التالٌة المضاعفة الذبذبة، " ال"و " ال"هو مجموعة النغمات المحصورة بٌن " األوكتاف"فـ 
دو ري مً فا صول ال سً دو ري مً فا : التالٌة وهكذا تتكرر النغمات " دو"و " دو"أو 

" دو"رار لألوكتافات، فإذا كانت الـ ألخ فً صعود مستمر، وفً تك... سً دو ريصول ال

التالٌة التً تبعد عن األولى أوكتاف " دو"فأن   65.41التً تحدثنا عنها أعاله ذات ذبذبة 

 .  134082واحد، ستكون 

 
 "الهارمونً" –التوافق 

 
التام بٌن نغمتً األوكتاف هو تلك النسبة العددٌة البسٌطة " الهارمونً"أن سبب التشابه أو 

كذلك تتوافق نغمات أخرى لها عالقات . تتوافقان إن عزفتا معاً وهو ما ٌجعلهما  1:2 بٌنهما

هذه . 5إلى  3، و 4إلى  3والنسبة  3إلى  2النسبة عددٌة بسٌطة مع بعضها البعض، مثل 

 ". الهارمونٌة"النغمات تكون مرٌحة عندما تعزف معاً، وتسمى بـ 
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 الساللم الموسٌقٌة
 

جموعة انغام تمثل تتابعاً محدداً ٌتم اإللتزام به خالل المقطوعة م والسلم الموسٌقً ه
نوعٌن ٌسمى على توزع والساللم الشرقٌة كثٌرة ومعقدة، أما الساللم الغربٌة فت. الموسٌقٌة
، ولكل سلم موسٌقً نغمة أساس خاصة ٌسمى باسمها، "الصغٌر"والثانً " الكبٌر"أحدهما 

 ، أماهً األساس" دو"حٌث تكون نغمة " دو الصغٌر"م و سل"  دو الكبٌر"فهناك مثال سلم 
 . وهكذا هً األساس" ال"تكون فٌه نغمة ف مثالً " ال الكبٌر"
 

وتلعب النغمة األساس دوراً هاماً فً السلم من حٌث اإلحساس، فهً التً تمثل اإلستقرار 
لتوتر فً بقٌة التام لأللحان المكتوبة بذلك السلم، بٌنما تتوزع درجة اإلستقرار النسبً وا

ساس، أي تلك النغمة األ معتتوافق وبشكل عام تكون النغمات التً . النغمات حسب موقعها
، توحً باإلستقرارالتً تتناسب معها تناسباً عددٌاً بسٌطاً فً عدد الذبذبات فً الثانٌة، 

لحن، وفً العادة ٌمكنك معرفة النغمة األساس من نهاٌة ال .تعطً اإلحساس بالتوتروالباقً 
ٌنطلق منها وٌعود إلٌها فٌكمل اللحن . بها غالباً  وٌبدأ، حٌث ٌنتهً عادة بتلك النغمة المستقرة

 . قصته، بعد المرور بمختلف التوترات، تماماً كما فً المسرحٌات والقصص
 

 التدوٌن الموسٌقً
 

 
 

http://musicnotation.org/y_img_home/diatonicTreble577b.png 

 

 نظام التدوٌن الموسٌقً التقلٌدي( 2)شكل رقم 

 

وتنتشر  ،متوازٌةعلى صف من خمسة سطور ( الغربٌة والشرقٌة)تدون الموسٌقى 
من بشكل ٌحدد نوع النغمة  التً بٌنها الفراغاتفً العالمات الموسٌقٌة فوق تلك األسطر و

مواقع جمٌع النغمات ثابتة تكون و. خالل موقعها على التدرج، وزمنها الذي ٌحدده شكلها

الذي ٌمثل ( 2)فً الشكل فمثالً النغمة التً تقع على السطر األول من األسفل . على التدرج

 ثم  (F) "فا"، وتلك التً بٌن السطر األول والثانً هً (E" )مً"هً نغمة  التقلٌدي،التدرج 
وٌتكون اللحن الموسٌقً من عزف أو غناء تلك . وهكذا( G" )صول" ثانًالسطر العلى 

النغمات الموسٌقٌة على التتابع من الٌسار إلى الٌمٌن فً التدرج الموسٌقً ذو السطور 
 .الخمسة

، لكنه لم ٌصبح نظاماً 1425ابتكر التدرج الموسٌقً الحالً غٌدو دي ارٌزو فً حدود عام 

وكان هذا النظام ذو الخمسة أسطر إنجازاً مهماً . بداٌة القرن السادس عشرى قٌاسٌاً عاماً حت
وتطوراً اساسٌاً لما كان قبله، واستمر بالتطور واإلضافة لٌتوائم مع الحاجات الموسٌقٌة 

 .حدود، ثم تبدأ الحاجة إلى أنقالب كبٌر ومؤثر فً النظام كلهوالتعدٌل لكن للتغٌٌر . المتغٌرة
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 ومحاوالت تطوٌره  التقلٌديالتدوٌن الموسٌقً  نظامإشكاالت 

 
أن ٌكون النظام المثالً  عن للتدوٌن من إشكاالت عدٌدة تجعله بعٌداً ٌعانً النظام التقلٌدي 

، مضنٌةطوٌلة ها، وٌمثل عقبة عسٌرة ومزعجة تتطلب جهوداً لكتابة الموسٌقى وقراءت
الكثٌر من دارسً الموسٌقى، بل  وح الفن بالنسبة لدارس الموسٌقى، حتى أنومستهلكة لر

من الموسٌقٌٌن الكبار لم ٌتعلموا التدوٌن الموسٌقً، رغم ما ٌكلفهم ذلك من خسائر فً 
 . حٌاتهم الفنٌة الحقاً 

وقد دفع هذا األمر عدداً كبٌراً جداً من الباحثٌن إلى إبتكار أنظمة تدوٌن أخرى فً محاولة 
التدوٌن الموسٌقً أكثر تعبٌراً عن محتواه لتجاوز تلك الصعوبات، ومن أجل أن ٌكون 

إال " التوافق األول"أو   –" التوافقٌة العراقٌة"الموسٌقً وأسهل قراءة وتعلماً، وما نظامنا 
قد بادر البعض إلى تجمٌع عدد كبٌر من ل. واحد من تلك األنظمة وجزء من تلك المحاوالت

وهو  (1)( The Music Notation Project)تلك األفكار فً موقع على اإلنترنت باسم 

وشروح مبسطة  كبٌرةمشروع حضاري كبٌر بكل معنى الكلمة، بما فٌه من موسوعة 
 . الموسٌقى وجهود كبٌرة لتناول هذا الموضوع األساسً فً

فً كتاب من وتتكون األنظمة المنشورة فً الموقع، وتلك األكبر عدداً منها المنشورة 
إصدار نفس الموقع، من أفكار تقدم بها فنانون وباحثون لتطوٌر التدوٌن الموسٌقً، وٌتم 

وقد . نشرها بعد قبولها الذي ٌتضمن فحصها وفق مقاٌٌس دقٌقة منشورة فً الموقع أٌضاً 

 .فً الموقع( 2411)ونشر قبل بضعة أشهر  2442عام " التوافقٌة العراقٌة"ارسلت نظام 

 
من  إلشكاالت األساسٌة التً ٌعانً منها النظام الكالسٌكً للتدوٌن الموسٌقً، هو أنهإحدى ا
ثابت " مطلق"لها مكان ( الخ..دو، ال، مً)أي أن كل نغمة (. النسبً مقابل" )المطلق"النوع 

 . ومن هذا تنتج عدة نقاط ضعف للتدرج. فً التدرج
 

" مً"ال تعبر عن أهم ما فً النغمة، فـ األولى هً أن القٌمة المطلقة للنغمة نقطة الضعف 
الكبٌر " )مً"عندما ٌكون الحدٌث عن سلم ٌعبر عن اإلستقرار التام، مثالً لها دور أساسً 

أو " ال"عندما تكون فً سلم آخر مثل  وتعبٌر مختلف ولها دور مختلف( او الصغٌر
قة متمثالً بدرجة ذبذبتها أهم بكثٌر من النغمة المطل" التعبٌر"أو " الدور"هذا . الخ" ..صول"

لها نفس الشكل والمكان " مً"هذا األمر ال ٌعكسه التدرج الكالسٌكً، فنغمة . الفٌزٌائٌة
 . السلم الذي تعتمده المقطوعة الموسٌقٌة دورها فً مهما كان
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 العالمات المعقدة التً تعبر عن سلم المقطوعة فً النظام التقلٌدي( 3)شكل رقم 

http://musicnotation.org/
http://musicnotation.org/y_img_home/KeysTrebleBass2.gif


كذلك ٌعانً التدرج الكالسٌكً من أنه أهمل التعبٌر عن النغمات خارج السلم، وٌضطر 
وتحاول التدرجات . هاإلٌها بوضع عالمات إضافٌة أمام النوتات السلمٌة المرتبطة ب لإلشارة

تجنب ذلك من خالل إفراد مكان خاص لجمٌع النغمات، بما " كروماتٌة"األحدث المسماة 
على حساب المزٌد من األسطر وصعوبة  غالباً  فٌها ما هً خارج السلم، لكن ذلك ٌكون

 .القراءة
عٌن فقط، النوتة المكتوبة فً هذا التدرج تكتب لسلم ممن نقاط ضعف التدرج التقلٌدي أن و

 . فإن أردت تحوٌلها إلى سلم آخر، وجب كتابتها من جدٌد
من إشارات الدٌز أو  (ٌصل إلى سبعة)كذلك فأن التعبٌر عن نوع السلم المستعمل ٌمثل بعدد 

عند بداٌة هذه العالمات تكتب و. من الساللم المٌجر والمٌنور نوع 15تمثل ، البٌمول

ما هو السلم المقصود من ذاكرته،  العازف منها نتجلٌست(( 3)أنظر الشكل رقم )المقطوعة 

، وهً أي النغمات بالضبط ٌجب أن ٌرفع أو أٌها ٌجب أن ٌخفض، حٌن ٌعزف اللحنو
عملٌة مرهقة ومملة ٌتجنبها فً العادة كل من ال ٌنوي امتهان الموسٌقى، وبعض من 

 . ٌمتهنونها اٌضاً 
 همامن التدرج الموسٌقً للنوتة  دٌدةأصنافاً جإبتكر الموسٌقٌون  لحل هذه المعضالت

من األنظمة  كبٌر   عدد  صنف  كلوٌقع تحت . "الكروماتً"والصنف  "النسبً"الصنف 
األنظمة الكروماتٌة أنها تحتفظ بمكان خاص للنغمات خارج السلم،  ٌمٌز. فة للتدوٌنالمختل

فضل كون عدد كما أنها وب. (بٌمول)والخفض ( دٌز)وبالتالً تستغنً عن عالمات الرفع 

نغمة، فأن النغمات المتشابهة ستقع دائماً أما على السطر أو بٌن  12النغمات فً األوكتاف 

 .سطرٌن، مما ٌساعد على التعرف علٌها بسهولة أكبر
 

تعتمد على مكانتها من  "نسبٌة"لنوتة قٌمة اها تعطً مكان فٌمٌزها أن" النسبٌة"أما األنظمة 
أن ٌكون السطر األول دائماً مكان النغمة مثل . متها وذبذبتهاالسلم الموسٌقً ولٌس على نغ

بالضرورة كما هو الحال " مً"ولٌس نغمة مهما كانت تلك النغمة، ، السلم  فً األساس
أي . وكروماتً فً نفس الوقت نسبً – نظام" ةالعراقٌ ٌةالتوافق". التقلٌديبالنسبة للتدرج 

السلم الموسٌقً، وأن هناك مكان مخصص  أن مكان نغماته ٌحددها مكانة النغمة من
 .للنغمات خارج السلم

 

 التوافقٌة العراقٌة  –نظام التدوٌن الموسٌقً 
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 مٌجر –للسلم الكبٌر " التوافقٌة األولى"أو  –" التوافقٌة العراقٌة"نظام التدوٌن الموسٌقً ( : 4)شكل رقم 
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 من ناحٌة، ، ٌهدف إلى تسهٌل قراءة النوتةظام تدوٌن موسٌقى ن" ةالعراقٌ ٌةالتوافق"
، من الناحٌة وإعطائها شكالً أقرب ألى التعبٌر الموسٌقً مما ٌعطٌها النظام التقلٌدي

 .األخرى
 

 من اإلسم اإلنكلٌزي الذي اخترته له وهو " األول التوافق"أو " ةالعراقٌ ٌةالتوافق"جاء إسم 

(I-Accord)  مستفٌداً من المصادفة فً استعمال الحرف(I ) والذي ٌعنً رقم واحد ، او

وهو أٌضاً الحرف األول من  ".النغمة األساس"وأعنً به هنا  األول فً األرقام الرومانٌة،

فً اإلنكلٌزٌة، وتعنً " التوافق"التً تعنً ( Accord)كلمة  كذلكو .زٌةباإلنكلٌ" العراق"

لذلك فـ . باللغة الفرنسٌة، وهو ما ٌعبر عن فكرة النظام بالضبط أٌضاً مجموعة الهارمونً
 رمز لما آمل به للشعب العراقً أن ٌتوافق شعبٌاً بمختلف مكوناته،" التوافقٌة العراقٌة"

 . والتوافق لتسود بٌنهم المحبة واإلحترام وٌطرد ما تسبب به اإلحتالل عامداً من حساسٌات،
 
من الكروماتً فً نفس الوقت،  – من الصنف النسبًتدوٌن نظام " ةالعراقٌ ٌةالتوافق"

 3تكتب على  (نوتات) من عالمات موسٌقٌة ٌتكون،  أصناف أنظمة التدوٌن الموسٌقً
، وٌوضح أسطر تغطً أوكتافٌن 6ٌبٌن ( 4)والشكل رقم . لكل اوكتاف أسطر وما بٌنها،

 . شكل النوتات
اً، وتتوزع بقٌة نغمات السلم األساس دائمالنغمة  موقع ٌمثلمن المجموعة  السطر األول

على بقٌة السطور والفراغات، حٌث لكل نغمة مكان خاص ثابت حسب قٌمتها النسبٌة فً 
أما ( . الخ..دو، ري، مً)ولٌس قٌمتها المطلقة ( الخ..األساس، الثانٌة، الثالثة)ذلك السلم، 

 الخاص أٌضاً  لها مكانهاف ،"ارئةالنغمات الط"، مثل المستعمل خارج السلم تقعالنغمات التً 
 من خالل رسمهاتمٌٌزها أكثر رأٌنا  ،بسبب قٌمتها الخاصة فً اللحنفً هذا النظام، و

 .بشكل نصف بٌضوي، بدالً من البٌضوي الكامل للنوتات اإلعتٌادٌة فً السلم
التقلٌدي، اما التعبٌر الزمنً للنوتة، متمثالً بشكلها ، فال ٌختلف عن ما هو علٌه فً النظام 

 .ره عن النظام الكالسٌكً أو التقلٌديٌوكذلك ٌبقً هذا النظام كل ما لم ٌتم اإلشارة إلى تغٌ
 

 "التوافقٌة العراقٌة"مٌزات نظام 
 

 فهو ٌتمٌز، اً نسبٌ، نظاماً "التوافقٌة العراقٌة"المٌزات التً تنبع من كون نظام  إضافة إلى
هذه الخطوط  كونوكذلك ، بدالً من خمسة طوطكونه ٌستعمل ثالثة خف. بعدة مزاٌا أخرى

، وهذا أمر فً غاٌة األهمٌة ، ٌمنح هذا النظام مٌزة سهولة القراءة تمثل أوكتافاً واحداً فقط
لٌس فقط بالنسبة للمتعلمٌن الجدد، وإنما أٌضاً بالنسبة للعازفٌن حٌث ٌحتاج العازف أن 

 .العزفٌتمكن من قراءة النوتة بنظرة سرٌعة عابرة أثناء 

ٌسهل بالتأكٌد سرعة معرفة نوع  خطوط تتكرر مع كل أوكتاف إضافً، 3إن استعمال 

 هذا التكرارف. ، وفً أي أوكتاف تقع(دورها الموسٌقً –موقعها النغمً فً السلم )النوتة 
المكان  سٌكون فً نفس( الخ..النغمة األساس، النغمة الثالثة) النسبً النغمةٌعنً أن موقع 

ستقع ( القرار فً الموسٌقى الشرقٌة)فالنغمة األساس . األوكتافات المختلفةأسطر  دائماً، فً



ضاً على أٌ( الجواب فً الموسٌقى الشرقٌة)على السطر األول ، وتقع النغمة األساس التالٌة 
  .األعلى إلىاألوكتاف التالً  من مجموعة سطور السطر األول

 

نغمة الموقع  ، والحظتالمٌجر - "العراقٌة التوافقٌة"لـ  (4)الشكل رقم  لو نظرت إلى

الشكل رقم فً ( A)األساس ، وكذلك بالنسبة لنغمة الخطوط العلٌاوتكراره فً ( C)األساس 

لما  فً األعلى كٌف ان موقعها هو نفسه مكرر لالحظت ،المٌنور - للتوافقٌة العراقٌة (5)

  .هو فً األسفل
 

األولى نغمة اللوجدت أن  ((2)الشكل رقم )تقلٌدي ولو قارنت ذلك بالرسم الخاص بالتدرج ال

فً األسفل كأول نغمة، ثم تتكرر فً بداٌة ( القصٌر)تأتً على السطر  (C)من الٌسار 

لكنها تأتً هذه المرة بٌن ( (2)شكل رقم  -نهاٌة الرسم فً أقصى الٌمٌن)األوكتاف الثانً 

ة النغمتٌن بوجود عالقة بٌنهما وال ٌشعر المرء من خالل مقارن .سطرٌن ولٌس على السطر
. أما فً نظام التوافقٌة، فمن الواضح أن الثانٌة تكرار لألولى. من خالل النظر إلى التدرج

أٌن ٌبدأ دخول األوكتاف التالً، ألن وسهولة  بوضوح قارئ النوتة الجدٌدةوكذلك ٌرى 

م التقلٌدي، أسطر، على العكس من النظا 3االسطر مقسمة إلى مجموعتٌن كل منها من 

 .وبالتالً دورها الموسٌقً حٌث تمتزج األشٌاء وتصعب رؤٌة القٌم النسبٌة للنغمات
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 مٌنور –للسلم الصغٌر " التوافقٌة األولى"أو  –" التوافقٌة العراقٌة"نظام التدوٌن الموسٌقً ( : 5)شكل رقم 

 

٘ٛ إٔٔب ٔالزع أْ اٌّغبفخ ث١ٓ " اٌزٛافم١خ اٌؼشال١خ" فٟ ٔظبَ وزبثخ إٌٛرخ األخشٜإٌمطخ 

األعطش ١ٌغذ ِزغب٠ٚخ، ٟٚ٘ ث١ٓ اٌغطش األٚي ٚاٌثبٟٔ أوجش ِّب ٟ٘ ث١ٓ اٌثبٟٔ ٚاٌثبٌث، فٟ 

 –ٚثبٌؼىظ فٟ زبٌخ وْٛ اٌغٍُ صغ١ش  ((4)شىً سلُ ) ١ِدش -وزبثخ ٔٛرخ اٌغٍُ وج١ش زبٌخ 

 .((5)شىً سلُ ) ١ِٕٛس

 

فخ ٚلٍخ ػذد األعطش ٠غبػذ ػٍٝ اٌشؤ٠خ اٌغش٠ؼخ ٌٍٕٛرخ ٚفّٙٙب، ِمبسٔخ ٘زا اٌفشق فٟ اٌّغب

ثّدّٛػخ األعطش اٌّزغب٠ٚخ اٌّغبفبد اٌزٟ ٠ع١غ ف١ٙب اٌؼبصف ٠ٚسزبج ٌٍزذل١ك ١ّ١ٌض 

  . األعطش، خبصخ لجً اْ ٠ىزغت اٌخجشح
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ػٍٝ عطش ٌمذ ر١ّضد األٔظّخ اٌىشِٚبر١خ ثىٛٔٙب ردؼً ر١١ّض إٌغّخ أوثش عٌٙٛخ ، ألٔٙب رمغ 

٠ع١ف اٌىث١ش ِٓ " اٌزٛافم١خ اٌؼشال١خ"أٚ فشاؽ دائّبً، ٌىٓ اٌّغبفبد اٌّخزٍفخ ث١ٓ أعطش ٔظبَ 

 .اٌغٌٙٛخ اإلظبف١خ ٌٍز١١ّض

ٗ فٟ اٌغٍُ اٌىج١ش، أٔإوذ زم١مخ زٌٌىٓ ٘زا ١ٌظ وً شٟء، فٙزا اٌفشق فٟ اٌّغبفبد ٚظغ 

، ث١ّٕب رىْٛ اٌّغبفخ ث١ٓ " خ وج١شحثبٌث" ِغبفخ ٟ٘اٌّغبفخ ث١ٓ إٌغّخ األعبط ٚاٌثبٌثخ  رىْٛ

أِب فٟ ا١ٌّٕٛس فبألِش ثبٌؼىظ، ٌٚزٌه فأْ " ثبٌثخ صغ١شح" ، ِغبفخإٌغّخ اٌثبٌثخ ٚاٌخبِغخ

 .اٌّغبفبد ث١ٓ األعطش ِمٍٛثخ فٟ اٌزذسج اٌّخصص ٌٍّب٠ٕٛس

 

( ١ِدش أٚ ِب٠ٕٛس)ثبٌزبٌٟ فأْ اٌّغبفبد ث١ٓ األعطش رخجشٔب فٛساً ػٓ ٔٛع اٌغٍُ اٌّغزؼًّ 

أِب ٔغّزٗ األعبط ف١ّىٓ ٌٍؼبصف أْ ٠سذد٘ب ثٕفغٗ وّب ٠شبء، فٙٛ ٠ؼٍُ أ٠ٓ ٠دت أْ ٠ؼضف 

، ٚال زبخخ ئٌٝ ػٍٝ آٌزٗ، أٚ ٠دت اْ ٠زؼٍّٙب فٟ وً األزٛاي ٌّٚشح ٚازذح ٔغّبد وً عٍُ

 . ػالِبد اٌذ٠ض ٚاٌج١ّٛي اٌىث١شح اٌزٟ رٛظغ فٟ ِمذِخ اٌزذسج فٟ اٌؼبدح

 

١خجش ٌ وزت ُ ِٓ خالي ػالِبد اٌذ٠ض ٚاٌج١ّٛي اٌزم١ٍذٞ، ٚوأٔٗشىً اٌزؼج١ش ػٓ ٔٛع اٌغٍ

، اٌؼبصف فٟ وً ِشح ػٓ وً ٔغّخ ِٓ إٌغّبد اٌؼذ٠ذح اٌزٟ ٠دت ػضفٙب ثشىً د٠ض أٚ ث١ّٛي

ٚال ٠خجشٖ ش١ئبً ػٓ اٌغٍُ ٔفغٗ، ٠ٚفزشض ثبٌؼبصف أْ ٠سفع ػٓ ظٙش لٍت اٌؼاللخ ث١ٓ رٍه 

ثٍٗ ، ٌىٟ ٠زدٕت اٌّّٙخ اٌّغزس١ٍخ فٟ رزوش وً د٠ض اٌزشى١الد ِٓ اٌؼالِبد ٚاٌغٍُ اٌزٞ رّ

ئظبفٟ  ٘زا اإلٔزمبي ث١ٓ رشى١الد اٌؼالِبد ٚئعُ ٚٔٛع اٌغٍُ خٙذ. أٚ ث١ّٛي أثٕبء اٌؼضف

ثبػزجبس٘ب ٔظبَ ٔغجٟ، ٠ىزت " اٌزٛافم١خ اٌؼشال١خ"ال ِؼٕٝ ٌٗ ٠ٚخزفٟ رّبِبً فٟ ٠دت رؼٍّٗ، ٚ

 .ف ٢ٌزٗثشىً ٠صٍر ٌٍؼضف ػٍٝ أٞ عٍُ ٠خزبسٖ اٌؼبص

 

، عزىْٛ صبٌسخ "اٌزٛافم١خ اٌؼشال١خ"ثطش٠مخ  أْ إٌٛرخ اٌّطجٛػخ ٌٍسٓ ِب أ٠عبً  زا ٠ؼٕٟ٘

 اززدٕب ئٌٝئْ  ئظبف١خ ٚال زبخخ ٌىزبثخ أٚ غجبػخ أٚساق ٔٛرخ، ٌٍؼضف ػٍٝ خ١ّغ اٌغالٌُ 

ػضف اٌٍسٓ أٚ غٕبئٗ ػٍٝ عٍُ ِخزٍف ػٓ األصٍٟ اٌزٞ وزت ثٗ، ٟٚ٘ زبخخ ٠ؼشفٙب 

 . ِّزٕٙٛا اٌّٛع١مٝ ٚاٌغٕبء ٚ٘ٛارّٙببخٙب ٠ٚؼشف ئصػ

 

 قيمة تعبيرية جمالية

 

ث١ٓ دٚس إٌغّخ فٟ اٌٍسٓ، ِٚٛلؼٙب فٟ إٌٛرخ  اٌزٟ رسذثٕب ػٕٙب اٌؼاللخ اٌثبثزخ ٘زٖ ِٓ خالي

٠شٜ سِض٘ب دائّبً ثشىٍٗ اٌثبثذ اٌّذٚٔخ، ٠جذأ رشاثػ فٟ ر٘ٓ اٌؼبصف ث١ٓ رٍه إٌغّخ اٌزٟ 

اإلعزمشاس؟  رٌه ِب ِذٜٚاٌزٞ رث١شٖ، ِٓ اعزمشاس أٚ رٛرش،  ٌّٛع١مٟا ٚث١ٓ اٌشؼٛس ا١ٌّّض،

 ٚأ٠ٓ ٠ش٠ذ أْ ٠غزمش؟  ٚأٞ ٔٛع ِٓ اٌزٛرش ٘ٛ؟ ٚٔسٛ أٞ شٟء ٠ٕسٛ؟

ِب اٌزٞ ٠ّىٓ أْ رٕزدٗ رٍه اٌؼاللخ اٌدذ٠ذح فٟ ر٘ٓ اٌؼبصف خالي اٌغ١ٕٓ ٚاٌؼمٛد؟ ٘زا أِش 

 .ِزشٚن ٌٍزدشثخ، ٌىٕٗ ِث١ش ٌٍفعٛي ثال شه

 

 

 

 



 للشكل يلوديةقيمة م

 

، "اٌزٛافم١خ اٌؼشال١خ"فٟ ٔظبَ ارخ١ً إٌٛربد اٌّٛع١مٟ، ( ا١ٌٍّٛدٞ)ثبٌٕغجخ ٌٍشىً اٌٍسٕٟ 

ف١ّب ث١ٕٙب لجً اْ رمشس أْ رزدٗ " رط١ش"ػٍٝ أعالن اٌىٙشثبء، ٚأخشٜ " رغزمش"ػصبف١ش 

ػصبف١ش . وً عٍه ٌٗ اعزمشاس ِؼ١ٓ، ٚوً فشاؽ ٌٗ رٛرش ١ِّض. ٔسٛ أزذ٘ب ٌزغزمش ػ١ٍٗ

٘زا . ٌٍٕٛربد فٟ ٘زٖ إٌّظِٛخ ِغزمشح ٚأخشٜ لٍمخ رجسث ػٓ اعزمشاس، رٌه ٘ٛ رصٛسٞ

اٌجزخ فٟ إٌظبَ اٌىالع١ىٟ، ز١ث ال ػاللخ ٌّذٜ اعزمشاس إٌغّخ ٚدٚس٘ب  ِزٛفشغ١ش  اٌزصٛس

" اٌٍسٓ"رٍه ٟ٘ ١ِضح ٘زا إٌظبَ ف١ّب ٠زؼٍك ثـ  .ثّىبْ ٚخٛد٘ب، ػٍٝ اٌغطش أٚ ث١ٓ األعطش

 .اٌزم١ٍذٞإٌظبَ ػٍٝ  ٚرفٛلٗ "ٞا١ٌٍّٛد"أٚ 

 

 سهولة رؤية الهارموني المعقد

 

ٚسثّب األُ٘ ِٕٗ، ٘ٛ ِب ٠ع١فٗ ٘زا إٌظبَ ِٓ عٌٙٛخ لشاءح ػٍٝ اٌّغزٜٛ  ئظبفخ ئٌٝ رٌه ،

األعطش اٌثالثخ ٌٍٕغّبد اٌثالثخ  فمذ خصص إٌظبَ .األوثش رؼم١ذاً ( اٌٙبسِٟٛٔ)اٌزٛافمٟ 

، ٌّب ٠ٍؼجٗ اٌىٛسد إٌظبَ ِٕٚٙب اشزك أعُ( chord or Accord)اٌّىٛٔخ ٌٍزٛافم١خ اٌثالث١خ 

ٌغطش األٚي ِٓ األعفً، ٚإٌغّخ ػٍٝ اإٌغّخ األعبط  ٚرمغ. ِٓ أ١ّ٘خ وجشٜ فٟ اٌّٛع١مٝ

 . ٌغطش اٌثبٌثاٌغطش اٌثبٟٔ ٚإٌغّخ اٌخبِغخ ااٌثبٌثخ 

ؼشف فٛساً ػٍٝ أٔٗ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌزأٌٚٙب . ٘زا اٌزٛص٠غ ِزؼذدح اٌدٛأتٚاٌسىّخ ِٓ 

ِّٙب وبْ ػذد إٌٛربد ( ز١ٓ ال ٔدذ أ٠خ ٔغّخ خبسج األعطش)اٌزٛافم١خ األعبع١خ ثٕظشح ٚازذح 

ٚعٛاء وزجذ ٘زٖ إٌٛربد ثشىً وٛسد ػّٛدٞ، أٚ ثشىً اٌّىٛٔخ ٌٙب ٚرىشاس ثؼط إٌٛربد، 

اءح ٚػغ١ش ػٍٝ اٌمشوث١شاً أِش ِىشس ٚٚسٚد اٌزٛافم١بد فٟ اٌّٛع١مٝ ". أسث١د١ٛ" ٟرذسخ

 رمش٠جبً، أْ ٠مشأ وً ٔٛرخ ػٍٝ زذح اٌزم١ٍذٞففٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠سزبج لبسب إٌظبَ . اٌغش٠ؼخ

فأٗ ٠غزط١غ أْ  ،فٟ اٌىٛسد( ِىشسح)خبصخ فٟ زبٌخ ٚخٛد ٔغّبد ِعبػفخ ١ٌىْٛ ِزأوذاً، 

 ٚززٝ ئْ وبْ اٌىٛسد ِمٍٛثبً ( اٌىٛسد)٠ىزفٟ فٟ ٘زا إٌظبَ ثٕظشح ٚازذح إلوزشبف اٌزٛافم١خ 

 (.(5)ٚ ( 4)اٌشى١ٍٓ أٔظش اٌدبٔت األ٠ّٓ ِٓ )ِعبػفبً  أٚ

 

غٌٙٛخ اوزشبف اٌزٛافم١خ إٌم١خ ثٕظشح ٚازذح ، ٠دؼٍٕب ثبٌعشٚسح أوثش لذسح ف. ٕٚ٘بن اٌّض٠ذ

أ٠عبً ػٍٝ اوزشبف اٌزٛافم١بد اٌزٟ رعبف ئ١ٌٙب ٔغّبد ئظبف١خ، وبٌٕغّخ اٌغبثؼخ ِثالً، ِٓ 

ٚزذ٘ب رمغ ث١ٓ األعطش، ث١ّٕب رمغ اٌجبل١بد ػٍٝ  رٍه إٌغّخ إٌّفشدحأْ خالي ِالزظخ 

 . األعطش رّبِبً 

، ٔغزط١غ ثٕظشح اْ ٔىزشف اٌزٛافم١بد اٌّإعغخ ػٍٝ ٔغّخ أخشٜ غ١ش ٔغّخ األعبط وزٌه

خ١ّغ ٔغّبد ٘زٖ اٌزٛافم١خ ػٍٝ اٌفشاغبد ث١ٓ فٟ ٘زٖ اٌسبٌخ إٌغّخ اٌثب١ٔخ، فزمغ  ِثً

 . ٔغج١بً  ْ أ٠عبً عٍٙخ اٌز١١ّضٚغجؼبً أ٠خ ئظبفبد ئ١ٌٙب عزىٛ! األعطش

٠ٕٚطجك ٘زا األِش ػٍٝ ثم١خ اٌزٛافم١بد ز١ث ٠غبػذ رٛص٠غ األعطش فٟ ٘زا إٌظبَ ػٍٝ 

 وزٌه. ئػطبء وً رٛافم١خ شىالً ِسذداً أعًٙ ر١١ّضاً ِّب فٟ إٌظبَ اٌزم١ٍذٞ ٌىزبثخ إٌٛرخ

رؼٍٓ ػٓ ٔفغٙب ثٛظٛذ ١ِّضح  ػٍٝ اٌىٛسد ثبٌٕغّبد اإلظبف١خ ٘زا إٌظبَ اززفبظ ٔالزع أْ

٠غبػذ اٌؼبصف ػٍٝ اإلٔزجبٖ ٌٙب ٚئػطبئٙب ِب رغزسك ِٓ رشو١ض فال رخزٍػ ثٕغّبد اٌىٛسد، 

 . خبص١ٓ ٚا٘زّبَ



، ز١ث رجذٚ إٌٛربد وّدّٛػخ ٚازذح اٌزم١ٍذِٞٓ أثش فٟ إٌظبَ اٌز١١ّض ١ٌظ ٌزٌه ثبٌطجغ 

 .خجشح غ٠ٍٛخ ٞػبصف١ٓ رٚ، ٠زطٍت ر١١ّض إٌغّخ اٌخبصخ ث١ٕٙب 

 

 خاتمة

 

ً٘ اٌفبسق فٟ عٌٙٛخ اإلعزؼّبي ٚثم١خ ا١ٌّضاد ٠ىفٟ : ٠خطش ثبٌجبي اٌغإاي اٌٙبَ ثؼذ وً ٘زا

 ٌزسًّ أػجبء اٌزغ١١ش اٌّىٍفخ؟ 

 ٌزط٠ٛش ٔظبَ اٌىزبثخ اٌّٛع١م١خ؟  ِسغٛعخ ًٚ٘ ٕ٘بن زمبً زبخخ

ٝ ٔظبَ ئْ اٌسبخخ ئٌ: "أسٌٔٛذ عخٛٔجشؽ، أزذ أوثش ِإٌفٟ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ربث١شاً  فٟ سأٞ

ٚأْ . خذ٠ذ ٌىزبثخ اٌّٛع١مٝ، أٚ ئٌٝ رط٠ٛش وج١ش ٌّب ٘ٛ ِٛخٛد، ٟ٘ زبخخ أوجش ِّب ٔزصٛس

 ".اٌؼمٛي اٌؼجمش٠خ اٌزٟ زبٌٚذ زً رٍه اٌّشىٍخ ٟ٘ أوثش ِّب ٠ؼزمذ ِؼظُ إٌبط

ثٛس٠خ أوجش ِّب  ٔزبئح ٔظبَ ِؼ١ٓ لذ رىْٛ ٌٗ ٚاعزؼّبي ْ عٌٙٛخ لشاءح٠ٚؼٍّٕب اٌزبس٠خ أ 

ٌٕٚأخزا ِثبالً ِٓ ربس٠خ اٌش٠بظ١بد، فأْ األسلبَ اٌؼشث١خ أٚ إٌٙذ٠خ ِثٍذ . ٠زخ١ً اٌّشء

بث١خ خ اعزؼّبٌٙب ٚرٕف١ز اٌؼ١ٍّبد اٌسغثبٌٕغجخ ٌٍؼٍُ غفشح ٘بئٍخ ل١بعبً ثبألسلبَ اٌشِٚب١ٔخ ٌغٌٙٛ

اٌّعبفخ ػٍُ اٌش٠بظ١بد ِٓ اْ ٠صجر شؼج١بً ثؼذ فمذ ِىٕذ رٍه اٌغٌٙٛخ . األعبع١خ ثٛاعطزٙب

ثؼ١ٍّبد زغبث١خ وبٔذ ِؼمذح  ِٓ اٌم١بَ أغفبي ا١ٌَٛ ٠زّىٓأْ ِمزصشاً ػٍٝ اٌخبصخ، ٚ اْ وبْ

أِب ػ١ٍّبد اٌعشة ٚاٌمغّخ فىبٔذ  اٌجغ١ػ، ٌذٜ اٌشِٚبْ، ززٝ ثبٌٕغجخ ٌٍدّغ ٚاٌطشذ

 . رسزبج ئٌٝ ِزخصص١ٓ فٟ صِٓ اٌشِٚبْ ٚأسلبُِٙ

 

غزمجً ِٓ خالي ٔظبَ رغد١ً اْ ٠زّىٓ اغفبي اٌّ لذ ال ٠ىْٛ ِٓ لج١ً شطسبد اٌخ١بيٌزٌه 

ػضف ِؼضٚفبد اوثش رؼم١ذاً ثٛلذ ألً، ٚأْ ِٓ رؼٍُ أثغػ ٚأوثش رؼج١شاً ٌٍٕٛربد اٌّٛع١م١خ، 

ٚأوثش اٌّدٙذ ٚاًٌّّ، ألً ٌزؼٍُ اٌمشاءح  ٚخٙذ ٚأػصبة ِٓ رخص١ص ٚلذفٕبْٔٛ اٌ ٠زّىٓ

ٌزٞ ٠دذٚٔٗ ا١ٌَٛ، ٌإلثذاع، ٚأْ ال ٠دذ اٌٙٛاح فٟ رؼٍُ لشاءح إٌٛرخ رٌه اٌسبخض اٌّخ١ف ا

 .ٚثٙزا رٕزشش فبئذح اٌجغبغخ ػٍٝ اٌد١ّغ خذِخ ٌزطٛس اٌّٛع١مٝ ٚعؼبدح اإلٔغبْ
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