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ملخص البحث

واالملالسالمرسالةتحملكونھااالنسانھمومحملفيواسعةأثارلھاالموسیقىانالفالسفةاعتبر
ومتعددةمتنوعةاسھاماتھاواناالنسانیةالعاطفةتحاكيفھيالتفكیر،اواللغةقیددوناجمعللعالموالفرحة

عنھا،االستغناءیستطیعالاالنسانجعلتوعظیمةجمیلةآثاراالزمانعبرتركتفھياالنسانيالواقعلنقد
الضیقةالمجتمعونظرةوتھجیرھم،العراقیینالمثقفینمنالعدیدفقدانمالحظةمنالبحثاھمیةجاءتإذ

ھذهبوسطالرفیعوالذوقالفنيالثقافيالجھلحالةوتفشيالموسیقيالتذوقمساروتغییرللموسیقى
الدراساتمنھامناھجعدةالبحثاتخذإذالعام،والذوقوالحكمةالرايفيالمستوىالضعیفةالمجتمعات

واھمالبحث،نتائجالظھاراالحداثوتحلیلوالوصفالمالحظةفيالوصفيوالمنھجالعلمیةاالدبیة
االنظمةوتطبیقالعراقي،المجتمعلدىالموسیقيالذوقلتنمیةعامةوندواتورشعملھيالتوصیات

الثقافیةلتنمیةتلفزیونیةبرامجاجراءھيالمقترحاتواھمالعراق،فيالموسیقیةالثقافیةلتنمیةالعالمیة
للفنون بشكل عام والموسیقى بشكل خاص، وإیجاد حلول لتنمیة الثقافة الموسیقیة في العراق ورفع مستواھا.

الثقافیة، الموسیقىالتدھور االمني، التأثیر، التنمیةالكلمات المفتاحیة:

Security deterioration and its impact on the decline of musical cultural development in
Iraq
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Abstract

Philosophers considered that music has wide effects in carrying human concerns because it
carries a message of peace, hope and the happiness for the whole world without being restricted
by language or thinking, it talks human emotion and its contributions are varied and numerous to
criticize human reality, as it has left nice and great traces over time that made human cannot
leave it.

The importance of the research came from noting the loss of many Iraqi intellectuals and their
displacement to several countries, society's narrow view of music, Changing the way you listen
to music, and the spread of the state of cultural, artistic and musical ignorance among these
societies with weak levels of opinion, wisdom and knowledge, The research took several
approaches, including scientific literary studies and the descriptive approach to show search
results, the most important recommendations are to conduct workshops and general seminars to
develop musical listening in the Iraqi society, and to apply international systems for the
development of musical culture in Iraq, the most important proposals are to conduct television
programs for the cultural development of arts in general and music in particular, and to find
solutions to develop the musical culture in Iraq and raise its level.
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المقدمة

االفرادنظرةلتجدیداالماھودورھاالنللمجتمع،الشاملةللتنمیةاساسيمھامتعتبرالثقافیةالتنمیةإن
صحیحتعلمالىللتوصلوالذھنالعقلوتطویروالفكرالمعرفةتوسعبابمنفاضلةحیاةالىوالمجتمعات

تؤثركیفوالسیاسیةواالجتماعیةكاالقتصادیةاالخرىالتنمیاتباقيننسىوالالناس،منھیستفدانیمكن
یمكنالالثقافةدونمنالنھالثقافیةالتنمیةوتركالسیاسةبتنمیةاالھتمامیمكنالالنھاالخرىعلىالواحدة

بحسبجوانبعدةالىالثقافیةالتنمیةتتنوعوایضاوعلمیا،فكریامتطورمنضبطفاھمواعيشعببناء
شعبتبنيانتستطیعكيعلیھاالدولةترتكزالتياالموراھمومنالمجتمع،یحتاجھاالتياالختصاصات

قویةدولةتأسیسیمكنالاالمندونفمناالمن،ھيوالعلمالثقافةانواعشتىفيعاليمستوىذات
بموضوعناصلةلھاالمركونالسیاسياالمنيالجانبسنتناولوھناالدولة،امورزمامضبطتستطیع
العلیاالمثلیسودهمنتوجواعطاءوالمعرفةالفكرحریةعلىسالبایأثرواالستقراراالمنانعدامالنالحالي

للثقافة بتلك االفراد او المجتمعات.

فيالتطوریسودهتقدمنحوباكملھالمجتمعنھوضالىیؤدیانوالشخصیةالسلوكوعقلنةالفكرتنظیمإن
باعتباراالممكلتتمناھاالتيالجمھوریة،كتابھفيافالطونیصفھاكماالفاضلةالسعیدةالحیاةمجاالتكل
ذلكبغیرفھوكیانھ،داخلفيمھماًدوراًیلعبكونھاالیجابي،المجتمعلبنیةمھماًاساسیاًعنصراالثقافةان

بعضا،بعضھاالمكملةالعلوموباقيوثقافیاًفكریاًالمتطورةاالممباقيتفعلكماحقُھیمارسانالیستطیع
صغیرجزءولوبناءفيویساھمعصرهُیعیشاوذاتُھیحققانیستطیعالمجتمعھوسطفيالفردوان
طغیانغطرستتحتعلیھمحكوموالنھواقتصادیاً،واجتماعیاًوثقافیاًامناًبیئتھتھیئةخاللمنااللبلده

انونجدالحدیث،المعاصراالنسانحقوقالتتحققوبذلكفاشلین،ایاديتحتضحیةویقعاالخرینسلطان
الثقافةاصلالنھموالعلماءوالمتعلمینالمثقفینعلىاوالیأثرامنيانزالقاليالمستھدفالفئاتاول

االضطرابیسودهفسوفمجتمعھابثقافةاالھتمامامرتتنبىلمالحكومةواذاوالمعرفي،الفكريوالتطور
والدةتكونوقدویتیمعسريبشكلالثقافةتولدالىذلكوسیؤديالحیاةمجاالتبكلوالجھلالفكري
الثقافیةالتنمیةتدنيفيوتأثیرهاالمنيالتدھورالحالیةدراستناخاللمناالنسنكشفھماوھذاممیتة،

الموسیقیة في العراق.

مشكلة البحث



داخليصراعذاتالمجتمعاتبینالمتداولةاالشكاالتاھممنواالستقراراالمنانعداماشكالیةتعد
فیھاتحدثالتيالمجتمعاتأكثراننجداذالعراق،دولةوتحدیدااألوسطالشرقفيوالسیماوخارجي

علىالسیطرةیحاولوندائماالجاھلیناننالحظلھذاوالفكر،والعلمالثقافةمنخالیةالسیاسیةالصراعات
كل شئ وأكثر الفئات التي تتعرض لالضطھاد ھي الفئات المثقفة والمعرضة للتھدید والتنكید.

عالقةلھالذيالمثقفواكثرھاالمجاالتبشتىالمثقفعلىللقضاءعدیدةاشكالالفئاتبعضمارستلقد
االشخاصمنیعتبرونھاذاالشكالمنشكلبايالموسیقىمنیقتربشخصاياوالموسیقيبالجانب
زاویتھممنلالمورینظرونھمھكذابفنھ،المجتمعافسادویحاولوالدینوالقیمالمبادئعنالمرتدین
بالقتلوالتنكیدالترھیباسالیببممارسةالقانونوتسیبالحكومةضعفباستغاللالبعضقاملذاالضیقة،

بشتىالعراقیةالموسیقیةالفنیةالثقافةفقدانالىذلكادىممایشملھ،مااوالموسیقيالفنیمارسمنلكل
انواعھا واالبتعاد منھا وتربیة األجیال على انھا ثقافة محرمة معیوبة وال یمكن االقتراب منھا.

ھل یشكل التدھور االمني  اثراً مھماً في التنمیة الثقافیة لواقع الموسیقى في العراق؟

ھدف البحث

وسط التدھور االمني في العراق.اظھار صورة واقعیة لتدني التنمیة الثقافیة الموسیقیة

اھمیة البحث

اثارابرازوكذلكالموسیقیة،الثقافیةالتنمیةفيوتدنیھالعراقيالواقعضرورةمنالدراسةھذهاھمیةتأتي
نظرةستظھرالتيالدراسةھذهبمثلاحدیتطرقلموالنھاغلبھم،وھجرةالموسیقیینعلىالواقعھذا

االمنیةالمشكالتیتضمنببحثالعلمیةالمكتبةاثراءالىباالضافةللكوسیقىالضیقةاالعراقيالمجتمع
ومدى تأثرھا على الثقافة بشكل عام والموسیقى بشكل خاص.

حدود البحث

الى2003منذھيالزمنیةالفترةوستكونالقائمةللدراسةالعراقدولةواختیارالبحثحدودتحدیدتم
الموسیقیةالثقافیةالتنمیةتدنيفيوتأثیرهاالمنيبالتدھورالمتعلقةالبحثموضوعیةوتحدیدم،2021االن

في العراق من خالل المجتمع العراقي وسط وجنوب العراق بوجھ التحدید.

مجتمع البحث



االكثرالبلدانمنیعتبركونھالبحثمجتمعتكونانعلىالجنسینكالمنالعراقيالمجتمعاختیارتم
تدھورا امنیاً وسیاسیا ومالحظة تدني مستوى الثقافة  بشكل عام والموسیقیة بشكل خاص.

منھج البحث

الموضوعاتبعضوكذلكالرصینةاالدبیةالدراساتمنھاالبحثھذالمنھجیةعدیدةاشكاالالباحثةاتخذت
المالحظةفيالوصفيالمنھجعلىاالعتمادتموكذلكوالندوات،االلكتورنیةالمحاضراتفيالمطروحة

والوصف وتحلیل االحداث الظھار نتائج البحث بالشكل الصحیح والرصین.

مصطلحات البحث

التحسنتحقیقإلىتھدفوسیاسیةوثقافیةواجتماعیةاقتصادیةإبعادذاتمتكاملةعملیةأنھاالتنمیة:
والحریاتاإلنسانحقوقتحقیقطریقـھاعنیمكنوالتياإلفرادوكلالسـكانكللرفاھـیةالمتواصل

)2002الحسین،األساسیة.(عبد

الھیئاتمعالمشتركللعملوتوجیھھاوجماعاتھالوطنافرادجھودوتنظیمتعبئةعملیةبانھاالثقافیة:التنمیة
وثقافیا،واقتصادیاًاجتماعیاًابنائھمستوىورفعالمجتمع،مشكالتلحلدیمقراطیةباسالیبالحكومیة

یكتسبھاالتيالعاداتاواالمكانیاتمنذلكوغیرواالخالقوالفنونوالنعتقداتالمعرفةعلىمشتملة
)2015ابراھیم،المجتمع.(فيعضواًباعتبارهاالنسان

حلقةوھيالوجدانمعالشعورلتخاطبلغةأیضاأنھاكماالعالمیة،التعبیرلغةھيmusicالموسیقى:
حیاُتنافیشبھالزمان،صورةویتخذمكانیةصورةكلعنیستغنيفنوھيواإلحساس،الروحبینالربط

ِمنُھماُكلبالذات،األلمأوبالذاتالسرورعنأيالُمجردة،األفعالعنویُعبرظواِھُرھا،تعاقِبفيالباطلة
خطفيونازلةصاعدةنفُسھااإلرادةصورةولِكنھاظاھرةصورةالموسیقىفلیستدواعیِھعنمجرداً
(احمد،وآالِمھا.ومعارِكھاالمكنونتاریِخھاعلىفتظھرالُمركبةوصورھاالبسیطةصورھافيأيُمنحن،
1990(

وأثرالشيء،فيالعالمةواألثر:أثرا،فیھتركأي:تأثیرا،فیھأثریقال:الشيء،فياألثرإبقاءتأثیر:
الشيء: حصول ما یدل على وجوده، ویأتي بمعنى بقیة ما ترى من كل شيء.(معجم القاموس العربي)

)2019محمد،مستوه.(ھبوطاوالشيانحداربانھالتدھوریعرفالتدھور:

ايالخوف،منبالتحرراالنسانیتملكاحساساویھدد،خطركلمنالمناسبةاالوضاعتھیئةھواالمن:
)2019هللا،عبدیتھدده.(خطرعنبعیداًاوضد،محمیاًاالنسانفیھایكونالتيالحالةانھ



اوالداخليلالمنالفوضىاوالتخریبمنحالةبانھاجرائیاًاالمنيالتدھورالباحثةتعرفاالمني:التدھور
الدولةاستقراریھددالذيالخطرمستوىارتفاعالىادتالتيوالعسكریةالسیاسیةلالوضاعالخارجي
وشعبھا.

الفصل الثاني

المبحث االول

التدھور االمني

التدھور االمني واسبابھ

الصحیحةالحیاةمصدرھياالمنحقیقةالنواضحبشكلاالنساناھتماماالمنموضوعاثارلطالما
ویسعىاالیجابیةالحیاةضروریاتاھممناالمنالىالحاجةتعتبراذاجمع،العالملمجتمعاتوالكریمة
اولواننفسھیحميكيتناسبھالتيوالسبلبالطرقلنفسھاالمنتحقیقالىالحيوالكائنبلاالنسان
الحيالكائنتزودالتيالبواباتھيفالحواسبھا،نتحسسالتيالحواسھيعزوجلهللاوھبھاالتياالشیاء

ایجادفيویتفكرلھ،بالنسبةخطیرھووماآمنفیھاماویدركالخارجیةالحیاةعلىیتعرفكيیحسھبما
طرق تبعده عن فناء حیاتھ او تھدیدھا او االیقاع في مشكلة تعرضھ للخطر.

االمنانعرفالنھبامانللعیشعدیدةطرقعنیبحثبدأالقدیماالنساناننالحظالقدیمةالعصورفمنذ
فیھایحدثفوضویةتكونالتيالمجتمعاتاكثرانونجدباستقاللیة،العیشاساسیاتاحدىھيواالستقرار

الصحیحةاالسالیبكلعنبعیداالسامیةوالمبادئواالخالقالقیمانحاللالىیؤديامنيوانفالتتدھور
الموتاوالخطرمناالنسانحیاةیحميواحدقانونتحتللعیشوالعلماءوالفالسفةاالدیانوضعتھاالتي

اودولةلكلاننجدلھذااخالقیة،غیرلسولكیاتویستغلھاالفجوةھذهمعالناسبعضیتفاعلفذلكالمحتم،
اشكالھا،بكلاالنسانیةالحیاةیعیقالذياالنفالتھذامناناسھایحميالذيقانونھالھاعشیرةاوقبیلة

الحكم،وانفالتالقانونتسیبعلىانعكسالذيالحكممنواالنفالتاالمنيالتدھورھواالولسببھاویكون
تشتھیھبماجرائمھیمارسیجعلھاالمرھذامحاكمتھوعدمالقانونمنللتملصحلولالمجرمیجدفعندما
كثرةنجدواسعاالمنياالنفالتفیھایكونالتيالبلداناغلبانویالحظكتاب،اوحسابدوننفسھ

انواعوابشعالشنیعة،االمورلھذهالدافعةوالحاالتوالحاجةالبئیةبحسبالجرائمانواعوتتعددفیھ،الجرائم
سیاسیةوخلفیةاجتماعیةظاھرةبانھاالجریمةوتعرفوغیرھا،السرقةالسلب،التعذیب،القتل،ھيالجرائم

بینللموازنةتعبیرعنعبارةانھانرىالمفھومھذامنوانطالقاقانونیة،حالةتكونانقبلواقتصادیة
)2016المجتمع.(عمر،قبلمنالمختلفةوالضغوطاالجتماعیةالقیمصراع



ضبطتشرعواحكامقوانینوضعخاللمنوالمساواةبالعدلتحكمقویةدولةبناءیمكنالاالمنبدوناذا
بعضقسمھاوقدومتعددةكثیرةاالمنيالتدھوراسبابوانفیھا،االستقرارالحاللالبالدفياالمن

الباحثین إلى قسمین ھما.

المسلحةوالنزاعاتالعسكریة،واألعمالوالحروب،األراضي،باحتاللمتمثلةخارجیة:اسباب.1
الدولیة، والحصارات االقتصادیة.

دورتھمیشالدیمقراطیة،غیابالحریات،وغیاباإلداري،الفسادالفقر،منھاداخلیة:اسباب.2
وعدماألقلیاتحقوقتجاھلاألمیة،ظاھرةتفشيوالثقافة،التعلیممستوىانخفاضالمرأة،

الفردحاجاتسلمفيھامةأساسیةحاجةیعدواآلخر...الخ،األمنغیاببھا،االعتراف
نقیضتعنيلغویااألمنومفردةاألخرى،الحاجاتجمیعیحتويالذيالوعاءیمثلألنھوالمجتمع،

)2007فرحان،(االطمئنان.وھوالخوف

التدھور االمني واثاره

فھمھایمكنالفوضویةحیاةفيوالعیشوالمكروالشرالفسادالعالمبالدفياالمنيالتدھوریخلف
االمنيالتدھورآثاروانمعانیھا،بكلاالنسانیةللحیاةاغتیالھيبلفیھااالمنضبطدونترتیبھاویصعب

یمكنالاالمنفبدونالشعوبحیاةمجاالتكافةیمسالنھالشعبمعاناةتعمقفيیتسببالعالمبالدفي
الناحیةمنالمعیشةمستویاتوتطورومتطلباتھاللشعبالصحیةالحیاةبمجریاتتتحكمقویةدولةتأسیس

وفقاالاكمالھا،الىالمجتمعاتتسعىامورمنوغیرھاوالتربویةواالجتماعیةواالقتصادیةالسیاسیة
یخافھماكلعنبعیدةایجابیةبحیاةللعیشسلیمةحلولوضعالىاالنسانلجألھذاالكل،علىیطبققانون

كانتانللخطریعرضھشيءايمنیحیطھسورببناءمدینتھاالمربحفظبادئفيفقامللموت،یعرضھاو
لحمایتھمضوابطوفقتحكمھمقوانینوضعفيفكروایضاالمجھولون،البشراوالبریةالحیواناتمن

منالقدماءالعراقیونھمالناسیحكمقانونبوضعالعالمسبقمناولانننسىوالممتلكاتھم،وحمایة
خالل مسلة حمورابي المشھورة التي كتب علیھا قانونھم لحفظ االمن والسالم في البالد انذاك.

بصناعةقاماذسلبيبشكلعلیھیؤثرعاملايمنسالمتھلحفظعدیدةطرقوابتكرالعالمتطورفقد
منھوواالستقراراالمناناالنسانووجدالكلعلىیطبقالذيالقانونوكذلكحدودووضعاالسلحة
فبدوناالنسان،بحیاةوثیقاًارتباطاًیرتبطاالمنالنبسالم،فیھاالعیشیریدالتيللحیاةاالساسیةالركائز

مجاالتھابكلالتنمیةتكونكاملبشكلاالمنتمتلكالتيالدولاننجداذالحیاة،تأمینیمكنالاالمن
االنالىمازالتالتيالعربیةالدولالمثالسبیلوعلىاالمنياالنفالتفیھایحدثالتيالدولةعلىمتفوقة
ھذهمنتعانيالتيالبالدھذهضمنومنلبلدانھاكاملوتخریبدمارالىبھاآدىامنيتدھورمنتعاني



العالمفياالنسانحقوقلحالةالدوليالعفومنظمةتقاریربینتحیثوالیمن،وسوریاالعراقالفوضى
بینالمسلحالنزاعاحتدممعوذلكاالنسان،حقوقأوضاعفيملحوظاًتدھوراالعراق(شھد15/2014

اداعشمقاتلووارتكبسابقا،ًوالشامالعراقفياالسالمیة""الدولةتنظیمومقاتليالحكومیةاالمنقوات
واختطفتوالعرقیة....الدینیةأللقلیاتالعرقيالتطھیرذلكفيبماواسع،نطاقعلىحربجرائم

لسیطرةالخاضعةالمناطقفيالسنةالرجالمنالعشراتالحكومةمنالمدعومةالشیعیةالمیلیشیات
یقربماقسراًالمھجرینعددوبلغوأكتوبرینایربینمدني00010نحومقتلإلىالنزاعوأدىالحكومة،

الدولي الخاص بالعراق)من ملیوني نسمة، كما أدى إلى خلق أزمة إنسانیة( تقریر منظمة العفو

المبحث الثاني

الوضع االمني في العراق

نبذة عن الوضع االمني في العراق

الىانذاكالعالمفيالمتطورةالحضاراتكأولظھورهمنذللعراقالعاماالمنيالمشھدصورةتحدیدان
معالعراقصراعانالتاریخلنایذكراذفیھ،االمنانھیارالىادتمتعددةومشاھدباحداثمألتاالن

اوداخلھمنكاناناالمنمعصراعھذكرمنزمنیةحقبةايتخلولمفالعراقجداقدیمفیھاالمنيالوضع
ففيواستقراره،امنھزعزعتالىوادتالعراقعلىمرتالتيالحقباتبعضاخرى،ونذكردولمن
الشاهالعراقاحتلم،1392سنةالعراقتیمورلنكاحتلالعراق،المغولقائدھوالكواحتلم1258سنة

سنةاالیرانیةالصفویةالدولةاسماعیلالشاهالعراقاحتلم،1411سنةاالبیضالخروفقبائلمحمد
عباسالشاهالعراقاحتل،1534سنةالعثمانیةالدولةالقانونيسلیمانالسلطانالعراقاحتلم،1508
سنةاالمریكانالعراقاحتلواخیرام،1914سنةالبریطانیونالعراقاحتل،1622الصفویةالدول

مرتینالدولةنفسمنالعراقاحتاللمنمنھاعدیدةحقباتوھناك)2016فاطمة،(االن،ولغایةم2003
مثال الدولة الصفویة والعثمانیة او من دول اخر غیر المذكورة لكن تم ذكر ابرزھا.

االنالىالعراقومازالبھ،یتلبسشركلدھرفيالقوىمتھالكالشعبمنتجعلاالمورھذهمثلان
ھذا،یومناالىباقیةمازالتاثارهلكنببعیدیكنلماحتاللاخرانذكرناوكمالھ،الدولاحتاللمنیعاني

السلطةفيوقوتھاالدولةامناساستفكیكالىادتالتيالحروبھذهثمنیدفعیزالماالعراقيوالشعب
وفرض القانون الصحیح فمثل ھذه الحروب المتتالیة تؤدي الى زعزعت االمن واالستقرار في البالد.

بعضمنترحابالظاھرةولھذهصدامنظامسقوطبعدالعراقفياالمنيالتدھورظاھرةتنامتوقد
والمحالتالبنوكعلىبالسطویقوموننظامسقوطاوثورةكلبعداعتادوااذالعراقيالشعبصفوف
بلالسابق،النظامالثأرمناومنھمالمسلوبالحقاخذبحجةالحكومةممتلكاتكلعلىوالتجاوزالتجاریة



فيالعشوائيالبناءظاھرةوانتشرتواالغنیاء،االعمالرجالبیوتسرقةاواختطافایدیھمتجاوزت
فیھاالسكنممتلكاتھمالمھاجرینالناسبعضسلبعلىالبعضایديطالتبلالمھجولةاوالعامةاالماكن

االمنانفالتبعدالعراقالمجتمعوسطمعروفوھذاالتجاوز)بیوت(علیھماطلقوقدوالعوزالفقربحجة
فیھ.

النظامسقوطفورقاموااذالمجھولوناالفرادبعضمنالسلبیةالسلوكیاتبعضظھورالعراقوشھد
ارتكبواكونھمصدامانصاروبمالحقةالبعثحزباجتثاثضدیزعمونكماالحسابتصفیةبعملیات

العراقبدأالتيالطائفیةالفتنةبابفتحتداخلیةنزاعاتالىادىمماعوائلھمبحقاوبحقھمجرائم
الدمويالعنفحالةكثیرة،اسرودمرتالعراقیینمنالكثیروسلبوقتلناسھمنالكثیریستنزف

ذواتھامنسوىمؤیدالھاتجدلمأصولیةجھاتقبلمنبتبریراتالنظامسقوطبعدتفشىالذيواإلرھاب
الدینیةوالجماعاتالمنحلالبعثحزبكبقایاالخرابوإشاعةالدماءسفكفيمالذھاتجدأطرافومن

بالثأرواألخذواالغتیاالتاالحتاللقواتقبلمنالعشوائيالقتلالخطنفسعلىویرتبطالھویةالمتشددة
)2006(سعید،أجھزتھ،وضعفاآلمنانعدامتداعیاتمنوغیرھا

عامةمنوشخصیاتمعروفةوشخصیاتاكادیمیةشخصیاتضداغتیاللعملیاتواتسعاالمرامتدوكذلك
ونقابیةوقضائیةاعالمیةشخصیاتوكذلكوالبناتالنساءباختطافوزاداالمنيالوضعوتدھوربلالناس،

حیاتھماسلوبیتبادللماوافكارھماوارائھمینافيرأيايوتعذیبقتلالىاالمرتجاوزبلوغیرھا،
والتھجیرالقتلبسببوطبقاتھاطیافھبكلالعراقيالمجتمععلىسلباًانعكستاالمورھذهكلالجاھلة،

واقتصادسیاسةمنكافةالحیاةمجاالتانتكاسالىادىممامقصود،تعذیبتحتالمستمرةواالعتقاالت
تلتالتياألربعالسنواتفيانھ،الىالدراساتبعضواشارتاالجتماعیة،الحیاةوكلوتربیةوتعلیم
علىالقادرةالقویةالمتعلمةالنخبةالعراقأكادیمیا280المسلحةوالجماعاتالمتمردونقتلالغزو،
مكيعالءالبرلمانیةوالتعلیمالتربیةلجنةعضوعنالتقریرونقلالتعافي"علىالتعلیمونظامالبالدمساعدة

غادرفقداآلن،أماالمجاالت،جمیعفينظاموتأسیسالبالدلبناءالمؤھلیناألشخاصكافةلدیناكان"
السرحان،بالتھدید،(شعرواألنھموالمھندسیناألطباءمنالعدیدورحلالبلد،األشخاصھؤالءمعظم

2015(

بكافةالعراقفياالوضاعتدنيالىادتالتيوالمؤثراتالمخاضاتلفھمھوالنبذهذكرھذهاھمیةاناذن
منجدیدةمرحلةبدخولقواهاھلكتالتيالمرحلةھذهبعدالعراقوشھداستثناء،بدونالحیاتیةمجاالتھ
منومنھمُسجنمنومنھمقتلمنمنھمالعراقییناالفضحیتھاراحالتيالطائفیةالفتنةوھيالضیاع

االنفالتزیادةالىادىممااالنتقالیةالحكومةاعینتحتمستمرالقمعھذاوظلاغتیالھخشیةھاجر
باتاذالحاضر،العراقمنتبقىمالزعزتاالسالمیة)الدولة(العراقخارجمنعناصرودخول



ساحةاصبحالعراقونجدالمسلحة،الفصائلبینوالنزاعاتاالرھابشبحیواجھسنواتعدةمنذالعراق
العراقھدداالمروھذابینھا،فیماالمتنازعةالدوللبعضتصفیاتوساحةاالرھابضدثالثةعالمیةحرب
صدامنظامسقوطبعداي2003عامفبعدعام،بصورةالمجاورةوالبالدخاصةبصورةوكیانكدولة
دماروبقیتالسلحةالعراقامتالكبحجةالدوليالتحالفقواتدخولبسببمھزوزاَالعراقوضعاصبح

تدھورالىادىممااسلحةایةیمتلكالالعراقانبعدفیمااتضحلكنالعراق،وامانسالمحفظبحجةفیھ
الدولبعضقبلمناستغاللھتمماوھذاالعراق،فيبقعةبكلوالسیاسياالمنياالنفالتحدالىاالوضاع
قتلالىادتواخر،حینبینوغیرھاواقلیةقومیةوكذلكطائفیةاھلیةحربنشوءوكذلكعلیھالمتنازعة

صدىلھاكانتوالعشائریةالقبیلةالنزعاتوكذلكالعراق،خارجوتھجیرھمالناسوترھیبوتھدیدونھب
فیھا،الدولةبوجودتتمیزالحضارةانالبلد،وسمعةحولھومناالنسانحیاةیھددمنفلتاالنالىمازال
ینسونفتجعلھمالناسبینالتنازعتمنعانھاالدولةشانومنالقبلیة،العصبیةبوجودالبداوةتتمیزبینما

عصبیتھم الضیقة بمرور االیام،( الوردي، ب ت)

الوضع االمني وانعكاسھ على التنمیة الثقافیة وسط المجتمع العراقي

النظامسلباًاثرممالعقودالمستمرالحروببسببومعقدشائكملفاصبحالعراقفياالمنيالملفان
ثالثةفيالعراقخاضھاالتيالثالثةالحربأنإلىتشیرللعیانالظاھرةاألدلةأنالعراق،فيالتعلیمي

والنقصالتكالیفوارتفاعبالسالمةالمتعلقةالمخاوفمنتضررمتھالكتعلیمنظاموراءھاخلفتقدعقود،
الحاد في المعلمین والمواد التعلیمیة، ( العالق،ب ت) ھذا فیما یتعلق بماضي العراق وتاثیر الحروب فیھ.

توليالتيالسیاسیةالكتلنزاعاتبسببالھاویةاستمرارالىالسیاسيالوضعفأنلحاضرهبالنسبةاما
انقسمتلھذاومتعددةكثیرةالسیاسیةالعراقیةالكتلبأنمعروف-ھووكماالعراق،دوناخرىلدولوالئھا

وشعبھ،بالعراقاھتمامھممناقوىالدولبتلكاالھتمامانبمعنىايللدولوالئھابحسباقسامعدةالى
التيوالخارجیةالسیاسیةالصراعاتتزالفالالعراق،فياالمنالستقرارنھایةھناكاناالفقفيیبدووال

بدتالتيالخارجیةالسیاسیةوالصراعاتفیھ،االعلىالمناصبواخذالعراقحكمعلىالسیطرةتحاول
باتتاالنالسیاسیةالكتلفشلبعداالخیراالنتخاباتففيالعراق،ارضعلىوامریكاایرانبینواضحة

والصحیةوالتربویةوالتعلیمیةواالجتماعیةواالقتصادیةالسیاسیةمجاالتھوبكلالعراقمصالحتھدد
والثقافیة.

متاحةایجابیةلحیاةالخیاراتویقلصالعراقيالشعبحیاةمجریاتعلىاالمنمستوىیعكسوبالتالي
ایرانحربمثلالمستمرةالحروبیشھدالعراقوتاریخوسعیدة،امنةمستقرةحیاةعلىللحصولللناس

كانالعراقفيالتعلیميالنظاموالصحي،التعلیمياالصالحمساحاتقلةالحروبتلكففيالخلیجوحرب
خیرةمنأبناءهُیعدكانالتياالقطارمنواحداالعراقكانحیث،المنطقةفياألنظمةافضلمن



القرنمنوالثمانینیاتالسبعینیاتفيجرىالذيالتعلیمياالصالحنتائجوتتجلىالمنطقة،فيالمتعلمین
القطاعاتوكسائرالنظام،ھذایحافظلمولكنالسكان،منالبالغینبینالعالیةالتعلیممعدالتفيالماضي
والحروبالصراعاتمنشابھاومااالخیرینالعقدینوقائعضحایامنفكانوضعھعلىاالخرى،

)2015السرحان،(االقتصادیة،والعقوبات

كانالتيالماساویةالحیاةمواجھةفيكبیردورلعبالذياالقتصاديبالجانبالعراقيالشعبوتأثر
الحربوقتوانخاصةالوقت،بنفساسرتھعلىینفقمنوھویحاربمنھواالبكانفقدیعیشھا،

الشھداءالموظفینعنناھیكالصادرات،فيوانخفاضصناعةوالزراعةالمتھالكالبلداقتصادیكون
إیرانبینالحربنشوببعدیتھاوىالتعلیميالنظامبدأالیونیسیفواكدتالحرب،فيیشاركونالذین

منعقدعنالناجمالمواردعلىالضغطبسبب1991عامفيالخلیجوحربالثمانینیات،فيوالعراق
تبدیلمعدلوارتفاعالمعلمین،رواتبانخفاضإلىالعقوباتادتكماالتسعینیات،طوالالدولیةالعقوبات

فرصوتدنيالتحتیةالبنیةوإھمالالمھنیة،التنمیةوانخفاضالمؤھلین،المعلمینونقصالموظفین،
)2015السرحان،(الدوریة،النشراتمثلمواردعلىالحصول

فقدانحالةففيوالتعلیم،والتربیةاالقتصادھيالمجتمععلىسلباتنعكسالتياالموراولانونالحظ
بالتعلیمفیمكناالمن،علىالسیطرةفیھاویفقدفوضىفيالمجتمعوسیكونشيكلسینھاراالقتصاد
الحیاةمنللخالصُسبلعنویبحثحولھمنیدورمایدركمتعلممثقفواعيمجتمعاعدادوالتربیة
منونمتالدولفیھاتطورتاالمورالتياھممنوانللعیش،صالحةكریمةحیاةعلىوالوقوفالسلبیة
علیھوتستیقظالنورترىانالمجتمعاتتستطیعالثقافیةالتنمیةخاللفمنالتنمیة،طریقعنھوخاللھا
التربویةالجانبھيالثقافیةالتنمیةتصنعھاانیمكنالتياالھمیةانوالشموخ،والكرامةالمجدافاقلترى

ثقافةعلىتعتمدرصینةاساسیةبركائزعظیمةدولةبناءیمكنالثقافیةالتنمیةخاللفمنللمجتمعوالتعلیمي
المجتمع لتضیف مرحلة متقدمة تتغیر نحو التطور والنمو االجتماعي والسیاسي واالقتصاد.

منویتفاوتالمنطقةفياالمنمستوىبحسبتغیرالقومیةاوالمذھباوالطائفةبحسبالعراقتقسیمان
تستقراالموراخذتكاقلیماستقرانبعدالعراقشمالاننجداذفیھا،االمنيللوضعتبعاًاخرالىمكان

الوسطلمحافظاتبالنسبةاماوالسلیمانیة)واربیلدھوك(فیھاالمنضبطبسببالنواحيكلمنعندھم
واالستقراراالمنزعزعةمسبباتاحدیعدالذياالرھابفیھاظھرفقدالسنیةالغالبیةذاتعلیھاوالعاصمة

مناالسالمیةالمیلیشیاتننسىوالشیعیةغالبیةذاتمناطقفھيالجنوبلمناطقبالنسبةاماالعراق،في
االحیاناغلبوفيبینھافیماتتقاتلاخرىجھةمنالعراقجنوبفيالعربیةالعشائریةوالنزاعاتجھة
حولھممنالناسوقتلرعبالىالنزاعاتھذهتؤدياذنزاعاتھم،فيوالثقیلةالخفیفةاالسلحةاستخدامیتم

المسلح–بشكلھاعقائدیةوثالثةوسیاسیةحزبیةوأخرىعشائریةتكتالتنشوءبحیاتھم،یتدخلولمن



نشأمماأخرى،تارةاإلسالموحمایةتارةالوطنبحبالعراقیةالساحةعلىتواجدھابررتالملیشیات–
استفزازیةمواقفأثرطارئلحماساالجتماعيعنعوضاالجمعيالعقلتخاطبالعقالنیةسلوكیاتعنھ
)2006سعید،الخصوص.(وجھعلىاالحتاللقواتقبلمن

فمنالكریمةالحیاةبمتطلباتوثیقاًارتباطاًارتبطالعراقشمالفياالمناستقرارانالمثالسبیلوعلى
ايتتخللھاالصحیحةحیاةیعیشالشعبمنیجعلمخالفاتايضدالقوانینووضعاالمنضبطخالل

لبناءدافعاًتعطيالتنمیةعلىتحثوورشدوراتاقامةانونالحظللخطر،مجتمعھاتعرضاخطاء
مبتغىالىالوصولاھمیةمدىالمجتمعیدركالثقافیةالتنمیةخاللفمنفوضوي،غیرمتماسكمجتمع
وجنوبوسطفيیحدثمابعكسالمتقدمة،الدولكباقياالجتماعيوالبناءالتطورلمراحلوالسموالسالم
لھذاسابقاً،عنھاسمعتاوالثقافیةالتنمیةقیمةتعرفالجاھلةسلطةایديتحتامرھمباتالذيالعراق

نجد ان اغلب المجتمع العراقي مكتف االیادي مخافة مما قد یحدث لھم.

الفصل الثالث

المبحث االول

التنمیة الثقافیة الموسیقیة

مفھوم التنمیة الثقافیة الموسیقیة

اعطتاذالبشریة،الحیاةسیرورةعلىابعادھابكلالتنمیةمفھومصیتاالخیرةالسنواتفيانتشر
اذعدیدة،لتجاربوفقاًالحیاتیةمجاالتھاباغلبعالمیاالمتفوقةالبلدانلبعضایجابیةوتطوراتتحوالت
وغیرھاوالسیاسیةوالثقافیةاالجتماعیةالجوانبوھیكلةاساسفيشاملةتغییراتُتحدثالتنمیةانالحظوا

تقریرأولعرفاذالنتائجھذهلمعطیاتوفقاالشعوببتنمیةاالھتمامزادفقدالمتطورة،المجتمعاتفي
أمامالخیاراتتوسیععملیةبأنھاالمتحدةلألمماالنمائيالبرنامجعنالصادر١٩٩٠عامالبشریةللتنمیة
بمستوىویتمتعوامتعلمینیكونواوأنوصحیة،مدیدةحیاةالناسیعیشأنفيالخیاراتھذهوتتمثلالناس،
نساناالواحترامالمكفولةاإلنسانوحقوقالسیاسیةالحریةتشملأخرىاضافیةوخیاراتالئق،معیشي
)1990ماجستیر،رسالةمنمستل(بحثلذاتھ.

لالخالقالعلیاالقیمالىبھاوتسموالمجتمعاتواقعمنتغیراالیجابیةالجوانبھذهانالباحثونووجد
فيیحدثماتستلھمخاصبشكلوالموسیقىعامبشكلوالفنونوالمعرفي،الفكريوالتطوروالرقي
حربمنیحیطھموماالشعوبحیاةعنالفنونفصلیمكنالالنھوالثقافیة،واالجتماعیةالسیاسیةسیاقاتھا

لمواجھةدائماًویسعىحیاتھیھددماكلویخافالحیاةفيوالخلودالبقاءیحببطبیعتھاالنسانالنسلم،او



حینماوحواءادمابواناقصةھيالخلودعناالنسانبحثیذكردلیلواولعدیدةبطرقالتھدیداتھذه
فيوھواألرضإلىاإلنساننزولمنذتعالى،�معصیةاولودخولالُخلدبشجرةالشیطانلھموسوس
لفھمسعىماكثیراًولذلكلحظة،كلفيلحیاتھوتھدیدھاتغّیراتھامنالطبیعة،مندائمخوفعالقة

القوىعلىوالسیطرةوالخلود،البقاءغایتین:لنفسھیحققأنمنتمكنھالقدرةمنشیئاًیكسبلعلھتحّوالتھا
شدتھامنوالتخفیفالیومیةالتھدیداتھذهمواجھةعلىبقدرتھالشعورلدیھولدماوھوالطبیعیة

)2021بالسحر.(المالكي،

وتقلیلھاالمشاكلتحدیدیمكنلكنوكوارث،ونزاعاتحروبمنالبشریةیالحقالذيالشرایقافیمكنال
الحیاةاوالبداوةحیاةاعتادمجتمعتغییریمكنفالالثقافیةبالتنمیةالمجتمعثقافةحالتغییرطریقعن

للعراقاالمریكياالحتاللكتابفيمنشوربحثذكروقدحولھ،یدورمالفھمالعالممواكبةدونالریفیة
وغیرالقبیلةریئستتبعمازالتفھيعلیھامغلوبشعوبوالعراقيالعربيالشعباناالخیرالمشھد
بصورةالعربيالفردانواشنطنفيالسیاسیةالقیادةزعمتوصوتھ،شخصیتھتطیرتاركةبھاللتحكم
انحتىالقبیلةورئیسوالسیدواالبوالشیخالدینیكبحھامرهعلىمغلوبفردبخاصة،والعراقيعامة

ممااكثرالزعیملمصلحةالفردتسوقالتيالتقلیدیةالھرمیاتتلكتستخدماحزابمنالحدیثةالتنظیمیة
).2007(عطوان،الممیز،الخاصوصوتھشخصیتھتطویرعلىالفردتساعد

وملئعلیھایسیطرالبعضجعلتالتيالمستقلةوالثقافةالذاتفقدانقضیةالعراقيالمجتمعواقعیواجھاذا
علىاالولالمسیطرھووالملكالكاھنكانعندماالقدیمةالعصورفيیحدثكانكمایریدهماعلیھا

كمھمةالثقافیةالتنمیةطریقعنحرةمستقبلةشخصیةبناءفيالتعجیلیجبلھذامنازع،دونالشعب
ھنابھوالمقصودالثقافي،التطبعخاللمنالمتقدمةالعالمدولحیاةومعاصرتالبلدحیاةلتطویراساسیة

شرطانھماوالحریةالبیئةوان)184حطب،ابواھلھا،(منلیسالثقافةشخصاكتسابعملیةھو
كلماالحیاةتطورتوكلماالمجتمع،ثقافةتتبعالخصوصیةوھذهالشعوبخصوصیةتشكیلفياساسیان
النالقدیمةالحضاراتفيالحظناكماعلمیةاوفنیةبطرقوتوثیقھاعنھاالتعبیرطرقسبلتجددت
الفكریةالنھضةانبالمجتمع،المحیطةباالمورالفكريالوعيمابینربطتوالثقافیةالفكریةالنھضة
حیاتھمفياالفرادبھایمرالتيباالموروالوعيالفكريالوعيبینالربطدونتحقیقھایمكنالوالثقافیة
الخططبناءثمومنوتحلیلھاالتاریخیةاالحداثبمعرفةترتبطماغالباًالثقافیةالخلفیةالنالیومیة،

التغییراتاحداثمنتمكنھلكيالجدیدالجیلعقولفيالمدنیةالمفاھیمزرعحیثمنلھاالمستقبلیة
)2019(الحسیناوي،المستقبلفيالمطلوبةواالجتماعیةواالقتصادیةالسیاسیة

یكونربماالموسیقىتعزفاالسراغلبیكونلمانكانبحیثبیتكلفيتدخلالموسیقىكاناورباففي
الحفالتكلتحضرالبرجوزایةالطبقاتوكانتالشي،لھذااالسرةبھوتتباھاماھرعازفشخص



باتتواالنشأناًاقلیرونھاالنھمالشعبیةالموسیقىالىیستمعمنكلوینتقدوناالوبراوبالذاتالموسیقیة
جوناوكسفوردبجامعةالمرموقاالجتماععالم(قادفقدالمجتمع،ثقافةبحسبوتتعددتتنوعاالغاني

منبسھولةالثقافیةالنخبةتمییزالممكنمنیعدلمانھاتضحباحثاعشرثالثةمنقویافریقاجولدثورب
لكلوالحماسالموسیقیةالحفالتاالوبراالىالحضورالقدیمة:السماتوفقعلىالثقافيالسلممنغیرھا

یراھمالناسوجودالانھذلكوالیعنيالسائدة،الشعبیةاالغانيمثلشائعھوماكلمنالتأففراق،فن
الثقافةبماھیةالمثقفیننظرائممناكثروعارفینثقافیةنخبةانفسھمیروناالقلعلىاوثقافیةنخبةالمجتمع

)2018زیمغونت،وبمكوناتھا،(

یكونمااشدوالسیاسياالمنيوالتغییراالفراد،عندوالمعرفةالذوقفيتغییرالثقافیةالتنمیةفيالتغییریعد
الحكومةقانونیجدالالذيالشعبیلجأاالمنيالتدھورظلففيوالمجتمع،البیئةیالئمثقافيسدالىحاجة
غالباًفھولھذاالحكومة،قانونتسیطرعلىالتيالجھاتمنبھیحیطالذيالخطرمواجھةعدمالىلھسنداً

مبادئاوبدینصلةتمدالقدبھمخاصةوقوانینعقائدمنعلیھتملیھماوینفذالحاكمةالجھاتیناصرما
حكمزماموضبطالسیاسیةالعملیةانجاحفيتفشلجاھلةحاكمةجھةكلاننجدماودائماًسلیم،وقیم

الثقافةومقوماتوانتماءه،وثقافتھالشعبحیاةمجریاتعلىسیؤثرذلكوبالتاليجوانبھابكلالدولة
احتیاجاتبتغطیةالملتزمةالجماھیریةالثقافةلمفھومالسابقالتحدیدضوءعلىوخصائصھاالشعبیة
التخلفالذيالخرافيالفكرمواجھةفيالعلمیةالنظرةشاعةٕعلىالقضاءبقصدومصالحھ،المجتمع
الشعبیةللثقافةأننجدولذلكالمجتمع،أبناءلخبراتاعتصارھادوامإلىسعیااالستعماریةالدوائروبذرتھ
)1992الفھد،وأھمھا،(حركاتھافيعلیھاترتكزجوانب

واقع التنمیة الثقافیة الموسیقیة في العراق

الغربیینوالفالسفةالعلماءفااعتبراالنسان،حیاةفيمؤثراًدورافنونھابكلالثقافیةالتنمیةَدوریعد
النھمالبشریة،الحیاةوسطعظیمةاھمیةمنلھالماالفلسفةفروعمنفرعالموسیقىانقدیماوالشرقیین
فبمجردوالتداولالمنالسھلةوانھاخاصةاستثناءدونالعالمكلعلىوالفعالالقويالمؤثریعتبرونھا

فينحننالحظھماوھذاتردداوتفكیردونلھاتنجرففسوفومنغمةمنتظمةھمھةاواغنیةايسماعك
الحستنمیةوسائلومنوبالحیاةبالناسوالشعورالنفسمشاعرلترجمةطیبمجال(الفنونالحالیة،حیاتنا

فھذهبالحیاة...مرھفاحساسمنعنھوماتعبركالموسیقىواتقانھاالفنونتعلیمھماواالفرادعندالجمالي
(واالبداع،التناسقمظاھروتذوقبھمالمحیطةالحیاةمظاھراحتراماالفرادتعیدعلىالقدرةلھاالفنون

بطبیعةاالنسانكونوشدجذبومؤثرتاثیرعالقةبالحیاةالموسیقىعالقةاننجدلھذا)2015ابراھیم،
االنغامترتیبناحیةمنسواءبالموسیقىیتأثرانالمكونیینھاذینكالوانوعاطفةعقلمنمكونحالة



معانسجامھاناحیةمناومدروسةاشكالشكلعلىمرقمةوشفراترموزعلىتحتويالتيالموسیقیة
بجعلھااالنسانیةللخدمةالموسیقىتسخیرمنالبداذنالبشریة،النفسایاھاالمخاطفةواالحاسیسالمشاعر

الحدیثالعراقيالمجتمعتواجھالتيالمشكالتاھممنانوادراك،ووعيثقافةاكثرلحیاةالصاعدالسلم
وادابوفنونبعلومالعالموسبقتبالموسیقىجاءالقدیمالعراقحضاراتانرغمالموسیقیةالتنمیةھي

وظائفالىللنھوضالدینیةالطقوسمنوظیفتھاوتحولتالموسیقىتوسعتالبشریةالحضارةفبتقدم
الىادتالنھاواالھتمامالرعایةمنحظھانالتوقدخاللھا،منالمجتمعلتثقیفوتعلیمیةوتربویةاجتماعیة

اووالثقافیة،االجتماعیةحیاتنافينفتقدھاجمالیةروحیةقیمالجماليالفنوتطویره،المجتمعتنمیة
االحساسوینميالطبیعة،وتجاهالمجتمعتجاهالصحیحموضعھفياالنسانیضعبالجمالاالحساس
)2015(ابراھیم،باالنسان،یحیطالذيالعالمنحوبااللتزامالمرھف

یسمعباتالعراقيالنالمجتمعتنمیتھاالىماسةوبحاجةالموسیقیةالثقافةمنیخلوالیومحاضرعراقاناال
االمروصلبلوالفراق،والدماروالقتلالحروبكثرةبسببالمفرحةمناكثرالحزینةواالغانيالنواح

السلطاتالىذلكسببیرجعوربناالمعتادعكسعلىايراقصوایقاعحزینةبكلماتاالغنیةیكونبان
ھوبھاتتمااغلببلوالمجتمعاتالحیاةتطوربإمورمعرفةاوثقافةاليبصلةتمتالالتيالحاكة
بعضعلىالدینیةوالقوىالتیاراتسیطرةانالسیاسیة،اوالطائفیةكالصراعاتالقدیمةبالمعتقداتالسعي

یتضمنھاالتيالتحررنوعیةانالجھاتتلكتعتبراذفیھا،الفنیةالجوانبمنُحجبالعراقیةالمحافظات
مقتصراًحالیاًیقومالذيالفنیجعلماوھوالسائدة،والدینیةاالجتماعیةبالقیماخالالتشكلالمعاصرالفن
المدارسعلىسلباًانعكساالمروھذا)2013العزیز،عبد(الدیني،اوالتقلیديالكالسیكيالجانبعلى
الىادىممااالحزابتدخلھيالتربویةالعملیةتعیقالتياالسباباحدىانبلالحكومیةالمؤسساتوكل

فشل لیس فقط الثقافة الموسیقة وانما فشل المنظومة التعلیمیة والتربویة في العراق.

انبلالعراقخارجفيیسكنونالمشھوریینالعراقيوالملحنینوالمطربینالمغنیینمعظمانالحظنالو
االمكانفيخاصةالعراقفيللموسیقىمكانالانعلىدلیلاكبروھذاالخارج،فيتقامحفالتھماغلب
لخدمتھالحیاةوتوظفتحمیھقویةسیادةوذاتحرشعبیوجدالانھاياالمنیةالناحیةمنتدھوراًاالكثر

یتمتعانشخصاليتسمحالمتطرفةمجموعاتقبلمنبشدةمحاربةالموسیقىانیعنيوھذاواسعاده،
بھذا الفن الجمیل واالصیل الذي صاحب االنسانیة منذ القدم والى االن.

لیاليمنلیلةكلفيالبصرةجامعةالجمیلةالفنونكلیةتقیمھاالتيالورشاحدىالباحثةحضرتلقد
للباحثالمعاصروالعربيالعراقيالفنفيالھویةوازمةالوعياشكالیةبعنوان2021/6/15رمضان
اسوأالیومیعیشالفنظاھرةاناھمھالكنعدةمواضیعالىتطرقاذالكنانيمحمدالدكتوراالستاذ
واالقتناء،والحیازةاالستھاللسوقفيبالیةتقنیاتعلىوتعكزولصوصیةوتقلیدواعادةتكرارمراحلھ



الذيالمتلقيذائقةعلىبلالفني،العملسطحعلىالفنانینمھاراتفيتقعالیعانیھالالتيواالشكالیة
مھمفنيعملعنوالحقیقيالجادالبحثمناالقتناءمفھومتحولحیثبالفن،عارفاغیریكونماغالباً

معمعجزاتھمتتطابقاناجلمنیتحایلونالفنانونواصبحالواعیة،الذائقةیناسباالقلعلىاوومؤثر
وتطرقالفن،احوالالیھتنتھيانیمكنماعنبعیداًفرصتھ،اقتصاصفيیفكرالذيالمتلقيذلكذائقة
انوكذلكالیھ،ننتسبالذياالنسانيالنوععنوتعبرتقولناالتيالھویةالىیفتقدالمجتمعانالىایضاً
بلالفنانینعلىیقعالقطعاوھذاالمجتمع،فيالبداھیةمجرىتجريثقافیةوقائعذاتیكنلمالفنانیندور
دائرةفيالفنابقتالتيالذاتیة)وحتىالسیاسیةاالقتصادیة،االجتماعیة،الثقافیة،المحیطة(البیئةعلى

المشھدواجھةتحتلصارتالتيلمشاریعھمالفلكولويالتفكیردعاةفیھاانتصرالتيالعلةوھيالتزیین
الثقافي.

المبحث الثاني

دور الثقافة الموسیقیة وسط المجتمع العراقي

التذوق الموسیقي للمجتمع العراقي

فنجداختیارھا،وحریةثقافتھابحسباخرىالىمنطقةمنیختلفالعراقفيالحاليالموسیقيالتذوقان
نجداالخروالبعضال،اومناسباھافياكانسواءالقرایاتالىاالستماعفیھاتكثیراالماكنبعضان 1

ھؤالءلكنھدف،ذاتلیستالكلماتالىوكذلكالصحیحوالوزناللحنالىتفتقرشعبیةاغانيفيیندمج
واقعھمعنتتحدثكلماتمعراقصایقاعانھعلىیعرفاللحنانالىربماالسببویرجعلھایطربون

القدیمة،واالغانيالموسیقىالىیستمعیزالالمنھناكانننسىوالعنھ،للفصاحةماطریقةوجدواالذي
یستمعالناسباتوایضاوالكمال،الرقيمنعاليمستوىذاتكانتالقدیمةاالغانيانالىاالمریرجح

والتضییقالھجومفيوالحزینةالمؤلمةالتجاربمنالعراقتجربةإنبھم.مرهالذيالماضيیتذكركيلھا
بابللمدینةحصلكمااألغنیةمھرجاناتإقامةمنععنھاُتعبروالتيوالغناء،الموسیقىومنھاالفنعلى

).2011صالح،(والبصرة،

كأنماقضیةالجلاوالمزاجاوالظروفاوللبیئةیتبعالموسیقىمنمعینانوعاالىاالستماعاناذن
فيالحزینةاالغانيزادتاالخیرالسنواتففيقضایا،منغیرھااوتعلیمیةاووطنیةاوعاطفیةتكون

االنفجاربسببكانتسواءالعراقیةاالسربوسطتربعالذيوالموتواالستشھادالقتلكثرةبسببالعراق
عنوناھیكتفرحكيوقتللعوائلیكنفلماالعتقاالت،فيالموتاووھناكھنامفخخةاوناسفةعبوةاو

دونمنومعرفيثقافيوعيبناءمعوقاتاھممنانوكذلكالموسیقىانواعكلمنعتالتياالحزاب

ھي مجموعة من االشعار والقصائد التي تتحدث عن مقتل االئمة وستصحبھا نواح ولطم وبكاء.1



الكفاءاتھجرةبسببصعوبةالقىاالمرھذااناالحلولتضعالتيالعقولواصحابوالكفاءاتالمثقفین
یختارانیمكنمثقفالتفكیرحرمجتمعلبناءوالثقافیةالفكریةالمعوقاتالحرالتفكیراصحابوالمثقفین

.....العراقخارجوالمثقفینالكفاءاتھجرةبعدسیماالوتزایدھاالفكریةالحریةغیابانیعیشیھ،من
).2019(الحسیناوي،الفساد،وتفشيالتنمیةخططوتعثر

وقد تبین ان من اھم معوقات تطبیق التنمیة الثقافیة الموسیقیة باغلب المناطق العراقیة ھي

تحریم الموسیقى من قبل اطراف متعددة..1

ھجرة المثقفون واصحاب الكفاءات الموسیقیة..2

عدم االھتمام بدور الموسیقى في المؤسسات الحكومیة التربویة منھا والتعلیمیة..3

میول المجتمع العراقي الى اتباع رجال الدین والشیوخ في النھي عن االستماع للموسیقى..4

عدم كفایة المعلومات الثقافة للموسیقى..5

تجاھل الموسیقى في المؤسسات وعدم االخذ بنظر االعتبار لما العالم یتفاعل معھا..6

واالنتقاداالوقات،بھذهعنھاوالنھيللموسیقىاالستماععلىالدینیةوالمناسباتالحراماشھرتأثیر.7
واالكراه بشدة لمن یستمع لھا.

التعوید على االستماع الى القرایات والحسینیات بكل زمان ومكان..8

دور المؤسسات المسوؤلة عن التنمیة الثقافیة الموسیقیة

تنمیةخاللھمنیمكنشيھناكلیسلمالنھالمؤسساتبعضعلىالعراقفيالموسیقیةالثقافیةتعتمد
تنمیةفيدورھاعنالمسوؤلةالمؤسساتوتتنوعمدروس،اكادیميبشكلالموسیقيواالستماعالذوق
معلوماتھوینميالموسیقىالىاالنسانفیھایستمعالتياللحظاتاولمننبداسوفلكنناالموسیقیة،الثقافة

عنھا منھا.

البیت

تخصاغانيشكلعلىتكوناذلھ،االبوینواغانيكلماتھولھیستمعمااولالطفلاالنسانوالدةعند
فيتبقىما،فالطفللشيءتعلیمھالجلاوودلعھالتغزلالجلاوالبكاءعناسكاتھالجلسوءالطفلدلع

المربینبعصیكشفلھذاایجابیتھااوبسلبیتھافیھاتحفربلیتالقاهشيءكلممتلئةالغیرالحدیثةذاكرتھ



النفستأثریكونالتيھيأشیاءمنالذاكرةفيیثبتماأكثرإنشخصیتھ،سیحددمنھوالطفلماضيان
كالمیلالفنإلىالمیلمثلإلیھااالنتباهیقوياألشیاءبعضإلىفالمیلوالكسبیة،الغریزةالمیولاشد،بھا
).1992الزین،وھكذا،(األنغامإلىاالنتباهیشدالموسیقىإلى

اغانيلعرضالذكيالھاتفیستخدموناالبویاناغلبانالحداثةزمنفياالخیراالوانفينالحظایضا
االطفالتحاكيلكنھااللغاتمتنوعةتكونوقداالغانيمختلطةمجموعةعنعبارةوتكونباالطفالخاصة

بموضواتھا.

الروضة

مناعمارھمتبداالذیناالطفالوتربيتعلمالتياھلیةتكونقداوالحكومیةالمؤسساتاحدىھيالروضة
فيالمؤسسةھذهفيالمقامةاالنشطةوتكونالمدرسة،الطفلدولفترةقبلايالسادسةالىالثالثةالسنة
للموسیقىمصاحبةتكوناالنشطةھذهكلوتقریباالحروفاواالرقامبعضتعلماوالرسماوالریاضةلعب
للِغناءالبشریةالنفساستجابةفيالتربیةُعلماءوجدلقدالعالم،مدارسباقيفيبھامعمولھووكما

بوجٍھاألطفالتعلیممجالوفيعامبوجٍھالتربیةمجالفياستغاللُھاُیمكنعظیمةفرصةبِھوتأثرھا
أكثربِھتأثرِهیجعلممااألولىسنواتِھفيُتصاحبُھوتظلالِغناءعلىمداركُھتستیقظالطفلأنذلكخاص،

)2006بدن،(أخر،شيءأيمن

اھلھمعناالطفالفصلفيصعبةتكوناالعمارھذهكوناالطفالوترفیھتشجیعھومنھاالغرضویكون
معالطفلاندماجتعزیزفيتساھماالنشطةوھذهالتفكیرباھلھمفياالطفالاشغالالىالمربیةتلجئلذلك
سنینھمفياالطفالبعضالنالنطقعندخاصةولطیفةسھلةبطریقةتعلیمھیتمكيوایضااالطفال،بقیة

ُتصححأنالموسیقیةالتربیةدرسطریقعنُیمكنالكلمات،اوالحروفنطقفيصعوبةیالقياالولى
معدمجھمخاللمنوذلكالحروف،بعضنطقفيصعوبةلدِیھمالذیناألطفاللدىالحروفمخارج
).2011العطار،(تحسس،أوخوفبالأقرانھم

حباالطفالتعلمالتيالتربویةواالغانياالناشیدھيالروضةفيتمارسالتياالنشطةاغلبانونالحظ
وتعلملتربیةالموسیقىاستخدامفيالمتقدمةالدولبعضالتجأتلھذاوغیرھاوالزمالءاالھلوحبالوطن

ُتساعدوالعواطفالشھوات،ُیضبطالعقلبأنالبشریةالنفسفيالعدالةفكرةتكونخاللھا،مناالطفال
عنالدفاععلىقادرالقويوالجسدالكذب،منوالخجلالُمنحطةاألعمالضدكالغضبعملُھفيالعقل
ِعبروروحیاًعقلیاًبتربَیِتھمالِصغرُمنُذالدولةلھذِهالكوادرإعدادمرحلةتبدأھنامنودولتِھ،نفسِھ

)2012والشعر،(الجندي،الموسیقى



المدرسة

اكثر،علیھاالتعرفمنمعیناونوعاواالغانيالموسیقىتلقیھفيللطفلالثالثةالمحطةھيالمدرسةاننجد
العلممستوىرفعمنھاوالغرضالتربیة،وزارةقبلمنبھاالمصرحالمؤسساتھيالمدارسوتعتبر
وتطورترفعوثقافاتوقوانینوقواعدتعلیماتوفقتعلیمھیجببماالجدیدالجیلوتعریفللمجتمعوالثقافة
والتعلیمیةالتربویةمجاالتھبكافةواالخالقيوالثقافيالعلميوالكمالالرقيمستویاتالىللوصولالمجتمع
حقھممارسةفيالحریةالطالبواعطاءااالختصاصاتبكافةالمدارسدورتحسینفيالعالممواكبھویجب

علىمنفتحةمؤسسةأصبحتالمجتمعفيالحدیثةفالمدارسواالدب،والفنونالعلومكلمعرفةفي
إلىالمدارستحویلالنامیةالدولبعضواستطاعتالمجتمع،عنتحجبھامغلقةقاعاتتعدولمالمجتمع،

فيالثقافیة،األنشطةبمختلفوجدانھوتشكیلالمجتمعتثقیففيالتعلیمیةرسالتھابجانبتسھمثقافیةمراكز
أصبحتوالسینماوغیرھا،العلومونواديوالمعارضوالموسیقىوالسینمابالمسرحالدراسةأوقاتغیر
تشكیلفيفعالةوبوسیلةمشتركفھمقوامھابلغةوالذوقالفكروتطویرالمعرفةنشرفيفاعلةأداة

).2015ابراھیم،(المجتمع،

والثقافیة،والعلمیةالمعرفیةالحیاةاالطفالبتعلیمالمدرسةدوریبدأھنافمنناجح،واعيمجتمعیكونوان
ھذالتحقیقالتعلیمَھدفإذایتغیر،إنیمكنللتالمیذاالجتماعيالسلوكبأنبیرز:تشارلزیقول

)2011التغییر(محمد،

الىیعبرحتىمراحلةستةولمدةسنواتالستةعمرهیبلغانبعدالمدرسةفيالدخولاالطفالیبدااذ
مراحلاولھياالولالصفانفنجدالخاصة،دروسھالھامرحلةولكلوالثانویة،المتوسطومرحلة

(للمكانالطفلتحبیبمنھاوالغایةمغناةشبھدروسعنوعبارةبسیطفیھاالتدرسویكونالمدرسة،
وتتكوناالخرىالمرحلةالجتیازبھاسیطالبالتيالدروسوكذلكوزمالءهللمعلمینوایضا)المدرسة
ثمومنمراحلستةتتضمنوھياالبتدائیةالدراسةھياالولالقسماقسامثالثةمنالمدرسیةالدراسة
تحددمرحلةواخرمراحللثالثاالعدادیةالدراسةواخیرامراحلثالثمنوھيالمتوسطةالدراسة
لكنالتدریسيالكادرقبلمناتباعھیجبمعینمنھاجتتبعالمدرسةالن،تفوقھبحسبالطالبمصیر
ومنُیدرسانیجبمتنوعةمنھاجھناكانمعروفھوفكماواخرى،مادةبینوتفاوتاختالفھناك
الغالبفيلكنلالبتدائیةاالولىوالمراحلالمدارسفيتدریسھایتمربماالنشید،مادةھيالمنھجھذاضمن

حرصبكلالمادةھذهیاخذالانھاالالمادةبھذهخاصفنیةمعلموجودرغملھااالھتمامعدماوالغاءھایتم
وظیفةإن(الواقعاالخرى،المناھجعلىفائضوكانھاالدراسيالمنھجعلىزائدةمادةانھالوكماوتھمل

(صالح،والمراھق،للطفلاإلبداعياإلنتاجتشجیععناألولالمسؤولفھيبعید،حدإلىھناتبرزالمدرسة
1953.(



المعھد

خمسةفیھاللدراسةالمرحلةعددیكوناذالعراقمحافظاتاغلبفيالموجودةالفنیةالمؤسساتاحدىھي
الخاصةواالختبارالمقابلةمرحلةاجتیازبعدمنبھاااللتحاقویكونالمتوسطةمرحلةبعدالطالبویدخلھا

الطالبویدرسالفنون،مجاالتاحدىفيوتفوقھالفنیةالطالبخبرةاوھوایةبحسبالمعھدادارةقبلمن
االخیرتین،المرحلتینعلىتخصصھیتممنھابواحدةتفوقھوبعدالفنونكلالمعھدفيمراحلثالثاول

علىدرسمماعمليبشكلاختبارهیتمكيالمدارساحدىفيیومااربعونفترةیطبقتخرجھوقبل
فيتعیینھویتمتخرجالتطبیقاختباراجتازفاذاالفنیة،لمادةكمعلمتعیینھسیتمالتخرجبعدانھاعتبار 2

یختارانیستطیعبعدھاسنواتثالثةولمدةوالنواحيواالریافالقرىفيتكونماودائماالمدارساحدى
مجتمعاوالمتحضرالمجتمعمقوماتیمتلكالمجتمعوسطنفسھیجدالفترةوھذهیرید،التيالمدرسة
ودرسالفنیةمادةھویھمناماواھمالمناطقتلكفيمانوعاصعبللطالبالتدریسیكوناذالمدینة،

انامااغلبھالفنیةدرسبانمعروفھووكماالفنیة،درسعنالكثیریعرفونالنجدھماذبالذاتالنشید
التعیینالحدیثالمعلمسیالقيلھذاالدروس،نھایةفيیكونماوغالباًاالناشیدبعضتعلماورسمیكون

بعض الصعوبات من انسجام الطالب معھ وتفاعلھم بمادة النشید.

الجامعة

كلیاتالجامعةتتخلاذالعلم،لطالباالخیرالبیتفھيعلمیةمنزلةواعالھامؤسسةاكبرھيالجامعةتعد
والفنونعامًةالجمیلةالفنونھوالدراسةھذهفيالمھمواالختصاصاالختصاصات،بحسبمتعددة

قسمفمثالاالختصاصاتبعضفيبینھافیماتتداخلالحالبطبیعةالفنونالنخاص،بشكلالموسیقیة
انھناالقصدموادھا،بعضالموسیقىتدخلالفنیةالتربیةوقسموالمرئیةالسمعیةالفنونقسماوالمسرح

كياالمراستغاللویمكنغیرھا،دونالموسیقیةالثقافةتنمیةالىللوصولاالقربھياالختصاصاتھذه
فياحدیقملمنفسھاالمؤسسةھذهانھوالصعباالمرلكنالموسیقیة،الثقافیةالتنمیةللمجتمعنوصل
لنیلالمجالفسحعدمھيتحدثالتيالغریبةاالموراھممنوانتعطىالحقوقھاابسطواندعمھا

الوزارةفتحتعندمام2019سنةفيالبصرةجامعةفيحدثكماالموسیقىقسمفيالعلیاالشھادات
التيالكلیاتباقيعكسعلىمقاعدايالوحیدةالجمیلةالفنونكلیةتنللمالعراقخارجفيالعلیاالدراسات

الفنونكلیةاالكلیةلكلجدیدلبناءودعماھتمامالقتالكلیاتكلانوكذلكبھا،خاصاًمقعداًعشروننالت
بنفساالنالىومازالتالتسعینیاتمنُذالداخلیةلالقساممخصصةالسابقفيكانتبنایةھيكمابقیت

ھي فترة یتم فیھا الطالب تنفیذ فترة اكمال دراستھ لكن بھذه الفترة یطبق كل ما تعلمھ من الدراسة في المدرسة وھي فترة تجریبة اختباریة لھ، ویتم2
االشراف علیھا من قبل مشرف من المعھد مع مدیر المدرسة، وبعدھا یقرروا ان كان صالح لمھمة المعلم ام ال.



التيالجمیلةالفنونلكلیةوالرعایةاالھتمامقلةتبیناالمورھذهفمثلضعیفلھایكونالدعمكذلكالبنایة،
تضم القاب علمیة كبیرة من جمیع االختصاصات ولكل استاذ لھ تاریخھ الفني واالكادیمي.

الجامعيالمجتمعنظرةانھيالموسیقیةالثقافیةالتنمیةوحصرتحدانیمكنالتياالمورمنوایضاً
بشكلتجريالحفالتانللعالمتبینكيمراسیماوحفلةإلحیاءوغناءعزففقطھيللموسیقىالمثقف
ذلكبسببالدینیةوالمنظماتوالقابلالیساریةواالحزاباالعمالرجالسلطةانوعصري،طبیعي

تعرضتالتيالمأساویةاالنھیاراتمنبنفسھینموانعنعجزانھدرجةالىضعیفاًالفنصاراالرتباط
الفنفاصبحوالوال،للتفكیكالفعليوتعرضھاالدولانھیارالىالحریاتمصادرةمنبدًءالمجتمعاتلھا
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الموسیقیة.
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