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 الجدٌدةالقلمٌة حسٌن إسماعٌل األعظمً وؼارته 

 *جواد وادي

ٌد هً ؼارة قلمٌة بامتٌاز، حٌث ازدانت المكتبة الموسٌقٌة العربٌة عموما والعراقٌة على وجه التحد

الفنان المبدع حسٌن األعظمً، لٌثبت للقارئ المهتم بؤنه قامة فنٌة  باشراقة جدٌدة تضاؾ إلى مثابرة

لتوثٌق وجدان الشعب العراقً متمثال بفن  الجادباعتبار سعٌه الحثٌث و دافق العطاء،بوع كبٌرة وٌن

 .المقام العراقً، أحد بوابات العراق اإلبداعٌة المتعددة المشارب والثراء

 

إننً كقارئ متابع ألنشطة الفنان حسٌن األعظمً فً أبحاثه ورصده لفن المقام العراقً، مضافا إلى 

ال  ،"الطرٌقة القندرجٌة"ت بإبداء شهادتً المتواضعة والمفعمة باإلعجاب فً مإلفه كونً ساهم

بقصد أرشفة  ،ٌسعنً إال أن أرفع سبابتً عرفانا واعترافا بهذا الجهد الذي ٌتعاظم ٌوما بعد آخر

ها أو ٌتعرض للتشوٌه ألي سبب كان، سٌما وتوثٌق هذا الفن الخالد قبل أن ٌمر بمحطات ٌبهت فٌ

نعٌش حاالت ؼٌر صحٌة ٌختلط فٌها الؽث بالجٌد وفً كل مناحً حٌاتنا الثقافٌة والفنٌة،  ونحن



2 

 

  ٌ فن الهابط وترك موجات العته وتحدٌدا فن المقام العراقً ألن الجٌل الراهن مع تقدٌري لمثابرته قد م

 .تبر الهوٌة الحقٌقٌة للشعب المنتج لشتى صنوؾ اإلبداع اإلنسانًالفن األصٌل الذي ٌع

الهامة والجدٌدة التناول والتحلٌل من حٌث الرصد التؤرٌخً لمسار التطور الذي خضع  اإلضافاتوبهذه 

مع ذكر األسماء التً تواشجت مع هذا الفن  ،وأهم المحطات التً مر بها ،له فن المقام العراقً

ا كٌانٌا ولٌس كونه ٌعتبر موقف ،وأعطت الكثٌر من روح التعامل الرصٌن والحمٌمًوارتبطت به، 

ن ٌتعامل صاحب العالقة مع فن المقام كموروث وقٌمة وتراث وهوٌة ووجدان بالعابر أو المإقت حٌ

تعبٌر وطنً وؼٌرها من التوصٌفات التً أحالت هذا الموروث من فن نزهة وطرب عند البعض إلى 

ومتابعة السٌاقات وبهذا ٌنبؽً شحذ كل األسلحة لخدمة هذا الفن والحفاظ علٌه  لالنتماء،حقٌقً 

القٌمة العلمٌة بعد أن تعرض وفً التؤرٌخٌة التً مر بها حتى وصلنا بهذه الحلة القشٌبة والفائقة 

فترات مختلفة إلى عملٌة إزاحة للطارئ بحٌث تحولت هذه الموجة إلى ظاهرة طؽت فً العقود األخٌرة 

التً ٌمكن أن تشكل بوصلة ٌتفاخر بها أنسته تماما تراثه وقٌمه الموروثة و ،على ذائقة الجٌل الراهن

 ،لتلك األرض المقدسة بكل تؤرٌخها الخالد بعطائه وإشعاعه على مر العصور االنتماءمن ٌمتلك صدق 

الذاكرة الـتؤرٌخٌة  من هنا جاءت أهمٌة هذا البحث الجدٌد كإضافة أساسٌة بجهد كبٌر ومتابعة فً نبش

تابات من العدٌد من الك ملقى على عواهنه كما نالحظ فًلكالم البعلمٌة أكادٌمٌة بعٌدة عن السفسفة وا

 .أجل مأل الفراغ وال تترك بصمة حقٌقٌة لمادة التناول

فً  ،معنوٌة كانت أم مادٌة ،إن فنانا وباحثا بهذا القدر من الشكٌمة فً تحمل الصعاب ومن مناحً عدة

كونه مقاتل  بامتٌازٌمة، لهو عمل وطنً صادق أن ٌكرس كل وقته لٌخرج لنا بهذه الحلة الدراسٌة الق

ولألجٌال الالحقة هذا الخزٌن العلمً لفن ون له ٌلشرس فً مجاله الفنً والبحثً لٌترك لنا نحن المجا

 .ٌعتبر هوٌة تلك االرض وناسها

العراق رنً هذا الجهد المتمٌز، بما قام به العالمة الجلٌل الدكتور طه باقر حٌن نقل لنا  تؤرٌخ ٌذك  

متابعٌن ومهتمٌن وقراء عراقٌٌن وسواهم من الباحثٌن الذٌن كانوا ٌتحرقون شوقا  ،القدٌم بكل بهائه

لفك رموز تلك الحضارات الخالدة باعتبارها هً التً أسست ألبجدٌات الوعً اإلنسانً من مهد 

 .الحضارة أرض العراق المقدسة حتى ٌومنا هذا

فال ٌسعنا إال أن ننحنً  ،وجهد أختصاصه فً تدوٌن تراث وطنه هتمامهوادوره من هإالء الجادٌن لكل 

مفاخرة وانتماء ومتابعة ووعٌا متقدما لنحرص على الخٌرة التً أثرت وجودنا  ملهذه األقال إجالال

رؼم  ،ٌوما نسانً إلى وجود مشع وبؤلق ما خبادٌمومة وجودنا بٌن األمم كوننا من أحال الوجود اإل

 .ومحاوالت طمس وجودنا وتشوٌه تؤرٌخنا الحافل باألمجادعوادي األٌام 

( المقام العراقً بٌن طرٌقتٌن)كتاب الفنان المتؤلق والباحث الجاد حسٌن إسماعٌل األعظمً الموسوم 

 (دراسة موسٌقٌة لفترة الصراع خالل القرن العشرٌن)

دد علٌها لمعرفة ذلك الصراع من لنش (صراع) ؾ الجدٌد كلمةأول ما لفت انتباهً فً عنوان المإل  

 .خالل الؽوص فً متون الكناب للتوصل إلى اإلجابة الحقا
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الكتاب من إصدار المإسسة العربٌة للدراسات والنشر اللبنانٌة، بؽالؾ جمٌل من إنجاز الفنان زهٌر 

جسر ( لعتٌقلجسر الخشبً ال)د القدٌمة من ذلك الزمن الجمٌل تتصدر الكتاب صورتان لبؽدا. أبو شاٌب

وهذه إنتباهة فاطنة وذات مؽزى، هً بمثابة رسالة لكل . األئمة حالٌا الذي ٌربط األعظمٌة بالكاظمٌة

وفن  العراقٌٌن وؼٌرهم، بؤن العراق موحد وقلوب العراقٌٌن سواقً نقٌة تلتقً على المحبة والتآخً

النواٌا والمشاعر الوطنٌة  المقام موضوع البحث هو الوشٌجة الوجدانٌة التً توحد القلوب وتصفً

وهنا أرى أن الكاتب األعظمً من صدق إنتمائه ونباهته أثث مدخال عراقٌا . بمشاعر إنسانٌة جٌاشة

وكؤنً به ٌرٌد أن ٌقول بؤن فن المقام . وبوابة وطنٌة للولوج فً حضرة فنهم، قنطرة وطنٌة صادقة

وأكثر عمقا مما ٌصدر من السٌاسٌٌن من بؤمكانه أن ٌكون عنصر توحد وتقارب بٌن العراقٌٌن أبلػ 

فرقة وتشرذم ألن أمر هإالء ال ٌعنٌنا بقدر ما ٌعنٌنا التقارب العراقً العراقً فً خٌمة عراقٌة تجمعنا 

 .فً محبة الوطن والتفانً من أجله، فتحٌة لهذا التوظٌؾ الرائع

لكتاب بصور تعتبر توثٌقا للبحث ن اٌضمٌن األعظمً فً بحوثه السابقة بسعٌه لتكما عودنا الباحث حس

وتمنح القارئ متعة القراءة من خالل التعرؾ على أسماء وشخصٌات وقراء مقام وإعالمٌٌن لتكتمل 

الصورة، سٌما  أننا نجهل العدٌد من هذه الوجوه وحتى بعض األسماء التً نتعرؾ علٌها للمرة 

 .ٌات تمنح مصداقٌة للبحث ورصانتهوهذا جانب مهم من جوانب الدراسة حٌن تتوثق بمرجع ،األولى

إن : )لمعرفة ماهٌة الصراع الذي ذكره الباحث فً واجهة الؽالؾ، نجده فً الؽالؾ الخلفً حٌث ٌقول

من القرن وبدأ ٌشتد فً العقد الثالثٌنً تقرٌبا  الصراع، الذي احتدم بٌن طرق األداء الؽناسٌقامً

و تطور حقبة ثقافٌة، وهو بالتالً تمرد ضد التقالٌد التً تؽٌر أ -خرىأو بؤبصورة  –هو العشرٌن، 

هذه الدراما الجدٌدة فً الؽناء ! اجتماعٌا تكاد تكون ثابتة تماما، ٌطؽى علٌها الركود مع أنها مقبولة

المقامً، التً مٌزت النصؾ األول من القرن العشرٌن أو القرن برمته، تبدأ بزعزعة التقالٌد القدٌمة 

وكذلك هً استجابة لتصحٌح األخطاء العفوٌة الموروثة الموجودة فً .. ٌدة مستقبلٌةلتبنً أسسا جد

 !!التراث عموما

ٌتبٌن لنا إذا أن المقام الذي وصلنا اآلن لٌس هو السائد بتفاصٌله فً ثالثٌنٌات القرن الماضً، بل أنه 

ت الرإٌا الجتهاداتهامة خضعت وإنزٌاحات بمراحل تشذٌب وإضافات مر  وجعلت المقام ٌساٌر  وحد 

، وهذه المعلومة قد تكون ؼائبة عن العدٌد من المتابعٌن التطور دون المساس بجوهره، بل بطرق أدائه

 .وعشاق المقام

بكلمة شكر طوٌلة ٌعدد فٌها أسماء ممن ساهم وساعد بشكل أو بآخر فً  ظمً مإلفهٌفتتح الكاتب األع

ٌوجه شكره لكل من مد له ٌد العون لهذه األضمومة  ،واضعالباحث المت وبؤسلوبإخراج هذا العمل، 

زوجته وداد خضر عباس الجبوري : القلمٌة الهامة وهم كثر، لكنه ٌوجه ثناءه الخاص لعائلته الحبٌبة

باإلضافة  ،أدامهم هللا له جمٌعا ،نوى. صبا و د. ؼسان والتوأم دازؾ القانون ودٌان وع.وفلذات كبده د

 .قدم له المساعدة أوله المشورة  إلى آخرٌن ممن أسدى

الذي " أبً نبؤ"أخً العزٌز وصدٌقً العتٌد نصٌؾ جاسم محمد العبٌدي )ما اإلهداء فٌخصصه إلى أ

 (عاش أكثر من ستة عشر عاما أسٌرا فً إٌران
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 :فً مقدمة الكتاب ٌتناول الباحث سبعة محاور هً

 الفنان الناجح ؼاٌة ووسٌلة -

 الجمال المسموع -

 ٌة النقدأهم -

 صراع جمالً -

 تحوالت جمالٌة -

 للتؤرٌخ  رإٌة القندرجً والقبانجً -

 قام العراقًمشكل ال -

فً هذا المحور األخٌر ٌقول الكاتب أن المقام ٌتكون من خمسة عناصر أساسٌة ٌعتمد علٌها كل مقام 

 :هً

 التحرٌر -1

 القٍطع واألوصال -2

 الجلسة -3

 المٌانة  -4
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 التسلٌم -5

وسنخصص دراسة مطولة لهذه  ،كل عنصر على حدة لضٌق مساحة التناولل ودون أن نتعرض

كمنصتٌن لفن المقام دهالٌز هذا الفن الذي قد تكون  اكتشفناالبحوث لما تستحق من عناٌة،نقول أننا 

ل وحتى تكتم ،وال ٌتعدون كونهم مستمعٌن وعاشقٌن لفن اإلنصات ،ؼائبة على العدٌد من محبً المقام

 .ٌعتمد هذا الكالمالمتعة ٌصبح من الضروري معرفة كل هذه التفاصٌل وبلؽة المجرب 

المتعة المضافة لقراءة هذا البحث كثرة الصور التً إجتهد الفنان األعظمً كثٌرا لتجمٌعها وأرشفتها 

ٌن راصدٌن وهً تورخ لمحطات عامة مر بها المقام العراقً بقرائه وعازفٌه ومرٌدٌه من نقاد وإعالمٌ

 .له بحضورهم الدائم جلسات ؼنائٌة عدٌدة كما توضح الصور المرفقة

 

 الفصل األول/ فً الباب األول 

 :نقرأ المحاور التالٌة

 تمهٌد -

 (وهما الطرٌقة القندرجٌة والطرٌقة القبانجٌة)الصراع بٌن الطرٌقتٌن  -

 زعزعة فً الشكل والمضمون -

 وسائل اإلعالم -

إن المنظور الجدٌد الذي ٌتٌحه لنا الؽناء "فً هذا المحور ٌقول الباحث  ...ٌة والحداثةأصالتنا الحقٌق -

المقامً والنقد الحدٌث والمعاصر، ٌسمح لنا فً المقابل، االعتراؾ بعبقرٌة مؽنً مقامً تمسك 

باألحرى على هوٌة هذا الكٌان  أوباألصول التارٌخٌة وحافظ بكل قوة على محلٌة هذا الكٌان، 

 "ناسٌقً التراثًالؽ

 أهمٌة القندرجً والقبانجً -

 قٌم الحداثة  -

 إنصهار الحدود بٌن الطرٌقٌتٌن -

 

هً المادة األساسٌة لتوظٌفها فً  ،شعرٌة عدٌدة ان الكتاب ٌتضمن نصوص، إوالجدٌر بالذكر واإلشادة

ومما  ،موفقا للؽاٌة ختٌاراالقراءة المقام لشعراء محدثٌن وقدماء تعتبر من عٌون الشعر العربً وكان 

ٌنبؽً اإلشارة له أن الكتاب وكما أسلفنا ٌعج بالصور الهامة، أتمنى من الفنان األعظمً أن ٌنظم 

ألنها تمثل بحق ذاكرة مهمة توثق وتإثث  ،معرضا فوتوؼرافٌا على هامش عروضه الموسٌقٌة

لتدخله دونما قصد  ،مس الحاجة لهابجمالٌة ووجدان طاغ لمراحل ٌكون العراقً والمتابع لهذا الفن بؤ

كما ال ٌفوتنا أن ننوه بما أقدم علٌه الفنان األعظمً  .إلى عوالم الزمن الجمٌل ببهائه وألقه وعطائه
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بتضمٌن الكتاب لوحات تشكٌلٌة لفنانٌن عراقٌٌن مرموقٌن أضفت بعدا آخر من خالل توظٌفها بطرٌقة 

فً عمله هذا والفعالٌات الفنٌة والثقافٌة دد من المبدعٌن ذكٌة وفاطنة وكؤنً به ٌرٌد أن ٌشرك أكبر ع

 .حة على كل اإلبداعاتاتٌة ولٌمنح كتابه منافذ عدة منفتلٌخرج من شرنقة الذ

 :نتعرؾ على محاور أخرى هً ،فً الفصل الثانً من الباب األول

ة بدراٌة العارؾ واالستهالالت فً الكتاب ؼالبا ما تكون نصوصا شعرٌة مختار) استهالل الفصل -

 (بقٌمة النص وموقع شاعره فً الشعرٌة العراقٌة والعربٌة

 المقام العراقً فً حقبة التحول -

وٌعنً بها المضامٌن التعبٌرٌة فً األداء مما ٌتطلب وعٌا وعمقا )  ؼٌر المنظور فً الطرٌقة الؽنائٌة -

 (اصد القارئ الفطنفً شخص المإدي للوصول للهدؾ الذي قد ال ٌكون من الٌسٌر فهم مق

  الباب الثانً من الكتاب مكرس كله لقارئ المقام المعروؾ عبد الهادي البٌاتً

ٌستهله بقصٌدة الكبٌر مصطفى جمال الدٌن الرائٌة  (رائد الؽناء المقامً األصولً) 1911-1974

 :الشهٌرة

 "إال ذوت وورٌق عمرك أخضر............بؽداد ما اشتبكت علٌك األعصر" 

فكان . أجمل ما قٌل بوصؾ بؽداد حاضرة الدنٌا ومإول الباحثٌن عن الدؾء اإلنسانً العابقوهً 

 .اختٌارا موفقا للؽاٌة من مبدعنا حسٌن األعظمً

 

 1981 -1907كرس لقارئ المقام سلٌم شٌت ً الفصل الثانً من الباب الثانً مف

 .مع ذكر أهم المقامات 

الفنان  1962-1912حسن خٌوكة ( رائد المقام الرومانسًل)أما الفصل الثالث فقد خصصه الكاتب 

لٌعرج الكاتب على قارئ ( عاش كل حٌاته فقٌرا، هاوٌا، محبا لتراث وطنه الخالد المقام العراقً)الذي 

 1982-1915المقام مجٌد رشٌد 

تتعلق كلها  ،تفاصٌل كنا نجهلها تماما ٌم وبعد أن تعرفنا علىلمتون هذا البحث الق قراءتنامن خالل 

شؤن البحوث التً سبقت هذا اإلنجاز من ذات المبدع الباحث والفنان حسٌن إسماعٌل  بفن المقام

األعظمً، ال ٌسعنا إال أن نشٌد بجهده المتمٌز والراصد لفن المقام الخالد آملٌن له النجاج والمزٌد من 

 .العطاء

مهتمٌن بهذا الفن عن إمكانٌة إصدار مكتبة الفنان األعظمً وبقٌة ال بإمكانبقً أن نتساءل إن كان 

 ،صوتٌة بطرق التسجٌل الحدٌثة تشمل قراءة المقام بكل روافده واصوله وبؤصوات مقرئٌن متمٌزٌن

 .واألعظمً واحد منهم  مع شرح مفصل صحبة األداء
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مع لٌتعرؾ المستمع والمتابع أكثر على المقام واإلسهام بإنتشاره خارج العراق، خصوصا ونحن نس

فكم . بٌن الفٌنة واألخرى من أصدقاء ؼٌر عراقٌٌن، ٌتساءلون عن ماهٌة المقام وأصوله وطرق ؼنائه

. سٌكون رائعا لو تحققت المتعة بالتقرب من المقام والتعرؾ علٌه أكثر حتى بالنسبة للعراقٌٌن أنفسهم

 .مة العراق الؽالًالجهود الخٌرة لخد لونتمنى أن نسمع الجدٌد والمبهر فً هذا الخصوص، لتتكل

 

 نبذة مختصرة عن مطرب المقام العراقً حسٌن االعظمً

بؽداد  فً 1952/اٌلول/8ولد فً  ، حسٌن بن اسماعٌل بن صالح بن رحٌم العبٌدي األعظمً  - 1
، من عائلة تمارس هذا التراث دٌنٌا ركز مهما لتراث المقام العراقً مدٌنة األعظمٌة التً تعد م

 .ودنٌوٌا دون احتراؾ 
 سنوات 5رٌاضً ومدرب دولً فً المصارعة الحرة والرومانٌة وبطل العراق لـ   - 2
العالً فً الموسٌقى والؽناء ، وشهادتً البكلورٌوس والماجستٌر دبلوم حاصل على شهادة ال  - 3

 ..سٌقٌة الشرقٌة والؽربٌة من جامعة بؽداد فً العلوم المو
مدرس المقام العراقً / مدٌر ومطرب المقام العراقً فً فرقة التراث الموسٌقً العراقً   - 4

مدٌر بٌت المقام / عمٌد معهد الدراسات الموسٌقٌة ببؽداد / والموسٌقى فً المعهد والكلٌة ببؽداد 
عضو / ن سر اللجنة الوطنٌة العراقً للموسٌقى امٌ/ العراقً ورئٌس الهٌئة االستشارٌة فٌه 

عضو جمعٌة الملحنٌن والمإلفٌن / اللجنة االستشارٌة العلٌا للموسٌقى والؽناء فً العراق 
 ..الفرنسٌة 

ؼنى المقام العراقً فً اكثر من سبعٌن بلدا ، ونال اوسمة وجوائز وشهادات تقدٌرٌة عدٌدة   - 5
 طٌلة اكثر من سبعة وثالثٌن عاما من التجربةمن المهرجانات والمإتمرات الفنٌة 

ونال لقب فنً من وزارة الثقافة /  1999حاز على جائزة االبداع الكبرى فً العراق عام  - 6
 ..فً العراق عضو نقابة المعلمٌن /   2003عام ( سفٌر المقام العراقً)العراقٌة 

،  2003ن منظمة الٌونسكو العالمٌة م(  A  Masterpiece ,ماستر بٌس  الـ)نال جائزة   - 7
 ..عن بحث وؼناء وتحلٌل فً المقام العراقً 

ألقى العدٌد من المحاضرات عن المقام العراقً والموسٌقى العراقٌة فً المإتمرات الدولٌة   - 8
/  معهد العالم العربً فً بارٌس: والجامعات العربٌة واألجنبٌة وكذلك المإسسات الفنٌة منها

جامعة الٌرموك فً األردن / كلٌة التربٌة الموسٌقٌة فً القاهرة / ً بتونس معهد الموسٌقى العال
جامعة هارفرد / جامعة فاس فً المؽرب / مإسسة خالد شومان فً عمان  / الجامعة االردنٌة / 

حالٌا خبٌر / نٌوٌورك  احدى المإسسات الفنٌة فً/ جامعة جورج تاون بواشنطن /  ببوستن
 ..الوطنً للموسٌقى التابع الى مإسسة الملك حسٌن فً االردن  ومدرس الؽناء فً المعهد

ومإلؾ ، وله سبعة كتب فً الموسٌقى والؽناء مطبوعة ، واكثر من ومدرس مطرب وباحث   - 9
 ..هذا العدد مخطوطة 

صدرت له العدٌد من االلبومات الؽنائٌة بصوته فً ؼناء المقام العراقً باالقراص المدمجة   - 10
CD بلدان العالم االخرى فً اوربا و.. 

 .تم ادراج اسمه ونبذة عن حٌاته فً موسوعة اعالم القرن العشرٌن فً العراق   - 11
 2009فً باكو العاصمة االذرٌة ( عالم المقامات)منح شهادة الدبلوم الفخرٌة من مهرجان  -  12
 2009ع عام منحته جمعٌة المترجمٌن واللؽوٌٌن العرب الدولٌة شهادة الدكتوراه الفخرٌة مطل – 13

 

 


