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 محمد فوزى لألغانى الدينية و آداء اسلوب صياغة
 د.إبراىيم يسرى إبراىيم*

 المقدمة 

الموسيقار محمد فوزى ىو أحد أعالم الموسيقى و الغناء فى الوطن العربى ، فقد أثرى التراث      
فى مختمف القوالب ، بل و كان من المجددين المصرى و العربى بالعديد من األعمال الغنائية و اآللية 

منيا االكابيال فى  فى موسيقانا العربية بتقديمة انواع جديدة و غريبة عن التراث الموسيقى العربي نذكر
اغنية" كممنى طمنى " و غيرىا ، و فى ىذا البحث سوف نركز عمى األغانى الدينية التى قدميا الفنان 
محمد فوزى ، ىذا النوع من األغنيات المحبب لدى الشعب المصرى ، لنتعرف عمى أىم ما ميز أسموبو 

ى أىم ما ميز أسموبو فى آداء ىذا ليس ىذا فحسب بل و التعرف أيضا عمفى صياغة أعمالة الدينية 
 1.النوع من األغنيات 

 مشكمة البحث
الحظ الباحث أن أسموب محمد فوزى فى صياغة األعمال الدينية أسموب متميز لحنيا و غنائيا و 

الفيم العميق السموبو مما  العربى بدراستو دراسة دقيقة قد يتيح و يسيل عمى دارسى التمحين و الغناء
 .تنمية قدرتيم عمى فيم اآلليات الخاصة بذلكالتمحين و الغناء و  يم فىقد يثرى خبرت

 أىداف البحث  
 : ييدف البحث إلى

 .ة الدينيةد فوزى فى صياغة األغنيالتعرف عمى أىم السمات التى تميز أسموب الموسيقار محم .1
 الدينية .استنباط أىم السمات التى تميز أسموب الموسيقار محمد فوزى فى آداء األغنية  .2

                                                           
 

 مدرس دكتور بقسم الموسيقى العربية كمية التربية الموسيقية جامعة حموان *
 
0
ناهد أحمد حافظ : األغنية المصرية و تطورها خالل القرن التاسع عشر و العشرين ، رسالة دكتوراة غير منشورة ،  

 م . 0755كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، 
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 أىمية البحث
عمى أىم ما يميز أسموب صياغة و آداء الموسيقار محمد ترجع أىمية البحث إلى أن يتعرف الدارسين 

 فوزى ألغنياتو الدينية .

 أسئمة البحث 
 ما ىى أىم السمات التى تميز أسموب الموسيقار محمد فوزى فى صياغة األغنية الدينية ؟  -1
  تميز أسموب الموسيقار محمد فوزى فى آداء األغنية الدينية ؟ما ىى أم السمات التى  -2

 حدود البحث
 القاىرة  –الحدود المكانية : جميورية مصر العربية 

  1966 – 1918 الحدود الزمنية :

 إجراءات البحث 
 وصفى ) تحميل محتوى (  : منيج البحث

 رب سبحانك ( –لبيك ان الحمد لك  –: ) قف بالخشوع عينة البحث 

 المدونات الموسيقية  –تسجيالت  -شبكة المعمومات الدولية   –كتب  :أدوات البحث 

 مصطمحات البحث 

 األغنية الدينية :
ىى فرع من فروع اإلنشاد الدينى الذى يمقى فى المناسبات الدينية و العقائدية حيث يكون اإلنشاد فييا 

الدينية " و تكون عبارة عن مصاحبا بالموسيقى و احيانا اخرى بدونيا و ليا عدة أشكال منيا " الميالى 
اهلل عميو و سمم ( أو سرد  النبى )صمىإلى اهلل بأنبيائو و أوليائو و رسمو أو مدائح فى  إبتاالت 
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لمقصص الدينية و المعجزات و يكفييا اإلنشاد الدينى منظوما عمى غرار القصائد الفصحى فى المدائح 
 1النبوية .

 القصيدة :
أقدم أنواع الغناء ، فى بداية ظيورىا كانت قاصرة عمى القصائد الدينية و استمرت حتى أوائل القرن 

حيث تختتم بيا السيرة الغنائية ،  استخدمت بعد ذلك فى الغناء الدنيوى ،التاسع عشر تقريبا ، ثم 
تتكون القصيدة من عدد من األبيات الشعرية الموزونة بقافية واحدة ذات بحر شعرى واحد  ، كانت فى 
البداية تعتمد عمى اإلرتجال و ليس ليا لحن ثابت شأن الموال ، حتى أصرح ليا بناء لحنى ثابت يتقيد 

 2لمغنى عمى يد عبده الحامولى .بو ا

 الالزمة الموسيقية 
ىى المحن اآللى الذى يتخمل الجمل الغنائية فى العمل الغنائى ، و اليدف الرئيسى منيا ىو راحة 

 و تأتى بعدة أشكال 3المؤدى أثناء الغناء . 

 الالزمة التمييدية : لحن آلى يتخمل الجمل الغنائية دون التحويل إلى مقام آخر .

 الالزمة التحويمية : لحن آلى يتخمل الجمل الغنائية يتم فييا التحويل إلى مقام آخر .

 4الالزمة التكميمية : لحن آلى مكمل لمجمل الغنائية من نفس المقام ، و ال يمكن فصميا .

 

 

 
                                                           

0
و تطورها خالل القرن التاسع عشر و العشرين ، رسالة دكتوراة غير منشورة ،  ناهد أحمد حافظ : األغنية المصرية 

 م . 0755كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، 
1
 .  0775قواعد و تذوق الموسيقي العربية ، القاهرة عاطف عبد الحميد :  

2
 25م ، ص  1115كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان  ، حازم محمد عبد العظيم : التحليل الغنائى العربى ،  –إيهاب حامد عبد العظيم   

. 
3
 . 54.ص  0775عاطف عبد الحميد : قواعد و تذوق الموسيقي العربية ، القاهرة  
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 الدراسات السابقة 

 ستفادة منها فى تدريس مادةفى تلحين ) حبيبى و عنية ( و اال " أسلوب محمد فوزى
 الصولفيج الغربى "
و  ( حبيبي و عنية) فى تمحين أغنية  لمحمد فوزى و أسموبو  الذاتية  السيرة تناولت ىذة الدراسة

 أسموبة فى تصوير األجناس و التحويل النغمى لالستفادة منو فى تدريس مادة الصولفيج الغربى .

اتية لمحمد فوزى و تختمف معيا فى و تتفق ىذه الدراسة مع البحث الراىن فى أنيا تناولت السيرة الذ
أنيا ركزت عمى أسموب محمد فوزى فى تمحين أغنية واحدة و ىى ) حبيبى و عنية ( أما البحث الراىن 

 1و أسموب آدائو لتمك األعمال .فييدف إلى دراسة أسموب محمد فوزى فى صياغة أعمالة الدينية 

 دراسة تحليلية ( "" الغناء الدينى فى مصر فى القرن العشرين ) 
و حتى القرن العشرين كما تناولت ىذة الدراسة تاريخ األغنية الدينية بشكل عام منذ فجر األسالم 

 عرضت أىم مؤلفى األغانى الدينية من بينيم محمد فوزى .

و تتفق ىذة الدراسة مع البحث الراىن فى عرضيا لتاريخ األغنية الدينية و السيرة الذتية لمحمد فوزى و 
 2تختمف معو فى عدم عرضيا ألسموب محمد فوزى فى صياغة و اداء أعمالة الدينية . 

 اإلطار النظرى 

 نشأتو
، و كان   1918عام  محافظة الغربية –مركز طنطا  –ولد محمد فوزى الحو فى قرية كفر الجندى 

م من مدرسة طنطا ،  1931بين اخوتو ، حصل عمى الشيادة اإلبتدائية عام  21محمد ىو االبن رقم 
                                                           

0
،  تدريس مادة الصولفيج الغربىأسموب محمد فوزى فى تمحين ) حبيبى و عنية ( و االستفادة منيا فى منال نظير :   

 . 1035م ، ص  2005مجمة عموم و فنون الموسيقى ، المجمد الثالث عشر ، الجزء الثانى ، 

 الغناء الدينى فى مصر فى القرن العشرين ) دراسة تحميمية ( ، رسالة ماجستيرغير منشورةآية هللا صالح محمد السيد :  1

 م .  1101، كلية التربية النوعية ، جامعة الزقازيق ، 
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، لكنو فشل فى الحصول عمى شيادة التوجييية إلنشغالة ثم إلتحق بالمدرسة الثانوية بالمدينة نفسيا 
 1يرة من الموالد .بالموسيقى و الغناء فى مولد السيد البدوى و غ

 بدايتو الفنية 
عشق محمد فوزى الغناء منذ صغرة ، ورث حالوة الصوت عن والدة ، و تعمم أصول الموسيقى  عمى 
يد عسكرى مطافى فى طنطا أثناء دراستو اإلبتدائية و أثناء دراستو الثانوية ذاع صيتو كمطرب ، و 

 مدرسة و فى الموالد .كان يردد أغانى أم كمثوم و عبد الوىاب فى حفالت ال

فى أثناء غنائو بمولد السيد البدوى سمعو مصطفى العقاد الذى كان يعمل ضابطا لإليقاع بمعيد 
 الموسيقى العربية و ساعده عمى اإللتحاق بالمعيد فى منتصف الثالثينات و بالفعل تخرج منو بتفوق .

 مشوارة الفنى 

كمطرب منيا فرقة بديعة مصابنى و فرقة فاطمة رشدى  أثناء دراستو بالمعيد عمل فى العديد من الفرق
فى كمطرب بديل لممطرب إبراىيم حمودة  ) المسرح القومى اآلن (  و عمل فى الفرقة القومية المصرية

 2حالة تخمفة عن الغناء فى مسرحية ) شير زراد ( .

 مشواره الفنى 
رسب محمد فوزى فى إختبارات القبول كمطرب باإلذاعة المصرية ، و إعتمد كممحن فقط ، و لم يدخل 

أغنية ما بين األغانى و األفالم  400اإلذاعة كمطرب و ال بعد ثورة يوليو ، رصيده الفنى ال يقل عن 
 و األوبيرتات و األغانى الفردية .

أحمد رامى و و بيرم التونسي و بديع خيرى و كتب أغنياتو أشر شعراء عصره مثل عمى محمد و 
مأمون الشناوى و حسين السيد و فتحى قورة و أبو السعود اإلبيارى و عبد العزيز سالم و كان أول 

 مطرب ييتم بأغانى األطفال فقدم العديد منيا أشيرىا ) ماما زمانيا جاية و طمع الفجر ( .

                                                           
 . 154، ص 0755فكرى بطرس ، أعالم الموسيقى و الغناء ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  0
 
1
 . 177 – 175م . ص  1114نبيل شورة ، قراءات فى تاريخ الموسيقى العربية ، القاهرة ،  
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و حمل نتاجيا محميا بدال من استيرادىا من الخارج أنشأ أول مصنع لإلسطوانات فى الشرق األوسط إل
 المصنع اسم ) مصر فون ( و كان المصنع نواة شركة القاىرة لمصوتيات و المرئيات .

  محمد فوزى و السينما  
م  1944إكتشف مواىبو فى التمثيل يوسف وىبى و أسند لو دورا ثانويا فى فيمم ) سيف الجالد ( عام 

فيمم أمام أغمب نجوم عصرة  36و ىو أول عمل سينيمائى شارك فيو محمد فوزى ، اشترك فى بطولة 
و و يوسف وىبى و اسماعيل يس مثل فاتن حمامة و صباح و شادية و مديحة يسرى و ليمى مراد 

غيرىم ، كما تعامل مع أشير مخرجى عصره أمثال محمد كريم و أحمد بدرخان و عز الدين ذو الفقار 
 و بركات .

فيمم كان أوليا ) العقل فى أجازة ( و الذى قدم فيو  20م , أنتج  1948إتجو لإلنتاج السينيمائى عام 
( و جعميا تغنى أغنى خفيفة  المطربة فاطمة كمال الدين شاكر التى اشتيرت بعد ذلك باسم ) شادية

 لحنيا ليا خصيصا لتتناسب مع صوتيا الرقيق .

 نياية حياتو 
اصيب محمد فوزى بمرض غريب إحتار األطباء فى تشخيصو و سافر لمعالج فى انجمترا و أمريكا و 

 م . 1966سنوات و توفى فى أكتوبر عام  5ألمانيا عمى نفقة الدولة و استمر المرض نحو 

 لدينية األغنية ا
بدأ الغناء الدينى فى اإلسالم مع بداية ظيور دين اإلسالم و كانت بدايتو تكبيرات صالة عيد الفطر و 

 1عيد األضحى .

 أنواع األغانى الدينية اإلسالمية :

 . أغانى دينية منظومة عمى غرار القصائد الفصحى فى المدائح النبوية 
  المربع  أو المخمس أو المواويل السباعية .المواويل الدينية  و ىى منظومة عمى غرار 

                                                           
، رسالة دكتوراة ، بحث غير ة المصرية و تطورها خالل القرنين التاسع عشر و العشرين ناهد أحمد حافظ ، األغني 0

 . 20م ، ص  0755، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، منشور 
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 الدينية و االعتقادية .نية و التى تمقى فى المناسبات أغانى القصص الشعبية الدي 
 . أناشيد صالة العيدين 
  التواشيح الدينية 
  طرق الذكر 
  1طرق المولد 

و من أبرز الممحنين الذين قدموا الموشحات الدينية نذكر : ) كامل الخمعى و زكريا أحمد و الشيخ 
درويش الحريرى و الشيخ أحمد صدقى و عبد العظيم محمد و سيد مكاوى ( و من أبرز نجوم اإلنشاد 

فيومى و نذكر المشايخ  ) إسماعيل سكر و سيد موسى و عمى محمود و طو الفشنى و محمد الالدينى 
 .سيد النقشبندى و محمد الطوخى و نصر الدين طوبار ( 

حيث تصدى ليذا المون من الغناء كبار و فى بداية القرن العشرين أصبح لإلنشاد الدينى أىمية كبرى ، 
ىذا و المناسبات الدينية ، و تطورت قوالب المشايخ و المنشدين الذين كانوا يحيون الميالى الرمضانية ، 

بحت لو أشكال متعددة و أسماء كثيرة تمجد الدين الحنيف و تدعو لوحدة المسممين و تشجب الفن فاص
 2الرزيمة و تدعو إلى الفضيمة و تمدح رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم .

 اإلطار التطبيقى
 سيقدم الباحث فى ىذا اإلطار تحميل لمجموعة من األعمال الغنائية الدينية لمحمد فوزى من حيث 

 يالت المقامية حو المسارات المحنية و الت 
  اسموب اآلداءالغنائى 
 الفرقة الموسيقية المصاحبة 
  المقدمات الموسيقية و المزمات 
  التوزيع الموسيقى 

                                                           
، ص  0771جامعة حلوان ، القاهرة ، سهير عبد العظيم محمد ، أجندة الموسيقى العربية ، كلية التربية الموسيقية ،  0

52 . 
أمنية محمد سمير ، الخصائص الفنية لبعض األغنيات الدينية  العالمية فى أوائل القرن الحادى و العشرين ، كلية    1

 51م ، ص  1105التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، 
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  دور الكورال 

 عينة البحث 

 المطرب الممحن  المؤلف  األغنية  
عبد الرحمن  قف بالخشوع  1

 البرعى
 محمد فوزى محمد فوزى 

 محمد فوزى  محمد فوزى  أبو نواس الحمد لك لبيك ان 2
محمود حسن  ربى سبحانك  3

 اسماعيل 
 محمد فوزى  محمد فوزى 

 أغنية قف بالخشوع

 الكممات 
 من ناداه فيو الكريم يجيب         ..       وناد ربك ياىو  بالخشوع قف

 مبسوطتان لمن دعاه يداه         ..            واسألو ماشأة سداك فإنو
 ىو باطن ليس العيون تراه        ..        ىو اول ىو اخر ىو ظاىر 

 ولو سجود اوجو وجباه         ..    سبحان من عنت الوجوه لوجيو
 و يا موالهيا غوثو يا رب         ..     يا من ىو المعروف بالمعروف

 يامنعم عما الوجود نداه       ..  ياذا الجالل وذا الجمال وذا اليدى 
 احدا الوذ بوجيو اهلل      ..      مالي اذا ضاقت وجوه مذاىبي

 فيو الكريم يجيب من ناداه               ..                      وناد ربك ياىو  بالخشوع قف

http://forums.al-wlaah.com/alwlaah234568/
http://forums.al-wlaah.com/alwlaah234568/
http://forums.al-wlaah.com/alwlaah234568/
http://forums.al-wlaah.com/alwlaah234568/
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 البطاقة التعريفية 

 غنائى  نوع التأليف 
 قصيدة  القالب 
 عبد الرحمن البرعى  المؤلف
 مقام البياتى من عمى درجة الراست  المقام 

 ضرب أيوب  الضروب 
 ضرب الممفوف 

 أغمظ درجة ىى درجة الراست  المساحة الصوتية 
  أحد درجة ىى درجة المحير

 مازورة  98 عدد الموازير 
 

 المسارات المحنية و التحويالت المقامية 

مقام بياتى عمى درجة الراست مع الركوز عمى  1( 10) ى م و حت ( 1من م )المقدمة الموسيقية : 
 الراست . درجة

مقام بياتى عمى درجة الراست مع الركوز عمى درجة  1(  19م )  ىو حت 2(  10من م )  المذىب : 
 الراست.

  بميو األول :و الك

  ( 19من م  )مقام بياتى عمى درجة الراست مع الركوز عمى درجة  1(  28و حتى م )  2
 الراست 

  ( 28من م  )راست مع الركوز عمى درحة الراست حسينى عمى درجة ال( مقام   45و حتى م ) 2 
  (مقام بياتى عمى درحة الراست مع الركوز 50( و حتى م )  45من م ) . عمى درجة الراست 

 الكوبميو  الثانى 
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  ( 63( و حتى م )  51من م  )الراستمقام حجاز عمى درجة الراست مع الركوز عمى درجة  1. 
  ( مقام حسينى عمى درجة الرا 72( و حتى م ) 63من م )ست مع الركوز عمى درجة الجياركاة. 
  (مقام بياتى عمى درجة الراست 75( و حتى م )  73من م ) . مع الركوز عمى درجة الراست 

 الكوبمية الثالث 

  ( مقام حجاز كار كورد عمى درجة الراست مع الركوز عمى دجة  80( و حتى م )  76من م )
 الماىور .

  ( 88( و حتى م )  80من م  )لراست مع الركوز عمى درجة مقام حسينى عمى درجة ا 1
 .الراست

  ( مقام  98( و حتى م )  88من م ). بياتى عمى درجة الراست مع الركوز عمى درجة الجياركاة 
 

 اسموب اآلداءالغنائى 
 ز بالنضج التقنى ، مناطق صوتية كاممة و سميمة ، مع التميز بالقدرة عمى صوت المطرب يتمي

مق احساس الخشوع ، و التحكم فى الرنين الصوتى خاصة فى الجزء الخاص بمنطقة الصدر و التى تع
 التى تقوى و تبرز ذروة اإلنفعال فى مناجاة الخالق .خيمى لمفم  و الجبية التجويف الدا

 عبيرى فى الغناء و ليس التطريبى ، بمعنى أن المطرب ال يكثر من استخدام تاستخدام االسموب ال
 الحميات حتى ال يفسد عمى المستمع احساسو بالخشوع .

 اسموب التمحين 
اختيار منطقة صوتية متوسطة لتوصيل احساس الخشوع لممستمع ، المحن بالبساطة مع يتسم        

محن الحركة السممية التى تناسبت مع الحالة العامة التى أراد مع عدم استخدام القفزات ففضل الم
 الممحن أن يشعر بيا المستمع و ىى الخشوع . 

 الفرقة الموسيقية المصاحبة

  فرقة موسيقى عربية تقميدية 
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 الموسيقية و المزمات  المقدمة

  تؤدييا آلة الناى منفردة .المقدمة الموسيقة بنفس لحن المذىب 
  يعتمد فى عزف المزمات عمى الوتريات مع آلة الناى 
  المزمات الموسيقية تكميمية 
  ال يوجد فواصل موسيقية بين الكوبمييات 

 التوزيع الموسيقى 

  النسيج مونوفونى 
  نالحظ ان اآلالت الموسيقية تؤدى بصوت ضيف يكاد يكون غير مسموع وقت غناء المطرب

 و تؤدى اآلالت نفس المحن الذى يؤديو المطرب .بشكل فردى 

 دور الكورال 

 . يقتصر دور الكورال عمى تكرار آداء المذىب بين الكوبمييات 

 أغنية لبيك إن الحمد لك      

  اعدلك. مميك كل من ممكالينا ما 
 لبيك قد لبيت لك

 لبيك ان الحمد لك والممك ال شريك لك
 والميل لما ان حمك. والسابحات في الفمك
  ما خاب عبد سألك انت لو حيث سمك

 .لوالك ياربي ىمك
 .لبيك ان العز لك والحمد والنعمة لك والممك ال شريك لك

 لبيك ان الحمد لك والممك ال شريك لك
  ما اغفمك عجل وبادر اجمك يا غافل

 واختم بخير عممك واختم بخير عممك
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 لبيك ان العز لك والحمد والنعمة لك والممك ال شريك لك
 لبيك ان الحمد لك والممك ال شريك لك
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 البطاقة التعريفية 

 غنائى  نوع التأليف 
 قصيدة  القالب 
 حجازمقام  المقام 

 ابو نواس المؤلف 
 مصمودى صغير  ضرب الضروب 

 ضرب دويك
 راستأغمظ درجة  المساحة الصوتية 

 سيمأحد درجة 
 90مازورة   عدد الموازير 

 

 المسارات المحنية و التحويالت المقامية

مقام حجاز أويج عمى درجة الدوكاة  مع الركوز  1(  17( و حتى م )  1المقدمة الموسيقية : من م ) 
 عمى درجة الدوكاة .

مقام حجاز عمى درجة الدوكاة مع الركوز  7(  18( و حتى م )  17تقسيمة آللة الناي : من م ) 
 عمى درجة الدوكاة .

آداء حر فى مقام حجاز أويج مع الركوز عمى درجة  1(  22و حتى م )  8(  18: من م ) 1أدليب 
 الدوكاة .

الدوكاة معمى الركوز عمى درجة  ( مقام حجاز عمى درجة 33و حتى م )  1(  22المذىب : من م ) 
 المحير .

( مقام حجاز عمى درجة النوا مع الركوز عمى درجة  53( و حتى م )  34الكوبمية االول : من م ) 
 المنوا .
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آداء حر فى مقام حجاز عمى درجة الدوكاة مع الركوز  1(  57( و حتى م )  55) : من  2أدليب 
 عمى درجة الدوكاة .

 ( . 62( و حتى م )  57ن م ) إعادة لممذىب : م

( مقام حجاز أويج عمى درجة الدوكاة مع الركوز عمى درجة  70( حتى م )  63موسيقى : من م ) 
 المحير .

( تأرجح الممحن ما بين مقام الحجاز و الحجاز األويج  90( و حتى م )  71الكوبمية الثانى : من م ) 
 و لكن القفمة كانت فى مقام حجاز مع الركوز عمى درجة الدوكاة . 

 اسموب اآلداءالغنائى 
  قدر من  تطريبى حيث قدم  أكثر من أدليب حر فى ىذة القصيدة كان بيماالسموب الاستخدام

محكمة و متناسقة مع الجممة أظير فييا المطرب براعتو فى الغناء مع استخدام قفالت  االستعراض
اسموبو مزيج بين التطريب و ، لكن دون أن يتجاىل االسموب التعبيرى فكان   الموسيقية التى تمييا

 التعبير مما ساعد عمى توصيل احساس المناجاة التى ييدف إلى توصيمو إلى المستمع

 اسموب التمحين 
ب احتنقل الممحن فى ىذة القصيدة مابين المحن الخالى من اإليقاع فى شكل آداء حر و المحن المص

كما أتاح الفرصة آللة الناى لتؤدى بعد المقدمة الموسيقية تقسيمة مما دعم االحساس . بإيقاع منتظم
 بالمناجاة . 

 الفرقة الموسيقية المصاحبة

  فرقة موسيقى عربية تقميدية 

 المقدمة الموسيقية و المزمات 

 الموسيقة  المقدمة موسيقى خاصة ب. 
 مزمات عمى الوترياتيعتمد فى عزف ال 
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  المزمات الموسيقية تكميمية 
   بين الكوبمييات تكرار لحن المقدمة الموسيقية كفاصل موسيقي 

 التوزيع الموسيقى 

  النسيج مونوفونى 
 ت الموسيقية تؤدى بصوت ضيف يكاد يكون غير مسموع وقت غناء المطرب نالحظ ان اآلال

 و تؤدى اآلالت نفس المحن الذى يؤديو المطرب .بشكل فردى 

 دور الكورال 

 رار آداء المذىب بين الكوبمييات ، مع دور محدد بمساحات صوتية يقتصر دور الكورال عمى تك
 يغمب عمييا رنين منطقة الصدر .

 غنية ربى سبحانك أ
 

 ربي سبحانك في أعمى عالك
 كمما ندعوك تعطينا يداك
 خيم الميل فناديت إليي

 فإذا الكون ضياء
 وجرى الدمع فناديت إليي

 فإذا الدنيا صفاء
 والرضا يغمر قمبي وشفائي

 وتناجيني السماء
 ربي سبحانك ربي
 ربي سبحانك ربي

 ربي سبحانك في أعمى عالك
 تعطينا يداك كمما ندعوك
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 كمما تشرق شمس
 أو تغيب

 يمأل القمب ضياك
ذا ضاقت من اليأس القموب  وا 

 يغمر الروح ىداك
ذا ممت من العفو الذنوب  وا 

 صبح النفس رضاك
 ربي سبحانك ربي
 ربي سبحانك ربي
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 البطاقة التعريفية 

 غنائى  نوع التأليف 
 قصيدة  القالب 
 محمود حسن اسماعيل  المؤلف 
 مقام  المقام 

 ضرب صوفى  الضروب 
 أغمظ درجة ىى درجة الحسينى عشيران  المساحة الصوتية 

 أحد درجة ىى درجة المحير 
 82مازورة  عدد الموازير 

 

 المسارات المحنية و التحويالت المقامية

مقام سوزدوالر عمى درجة الراست مع الركوز عمى  2(  10( و حتى م )  1: من أناكروز )  المذىب 
 درجة الراست .

 الكوبمية األول :

  ( 10من م  )مقام راست عمى درجة الراست مع الركوز عمى درجة  3( 34و حتى  م )  3
 الراست . 

  ( 34من م  )مع الركوز عمى درجة  مقام سوزناك عمى درجة الراست 3(  41و حتى م )  3
 الراست ) و لمس جنس عجم عمى درجة الراست ( . 

 . 2(  50و حتى م )  3(  41إعادة لممذىب بصوت المطرب : من م ) 

جنس بيانى عمى درجة النوا مع الركوز عمى درجة  1(  58و حتى )   3(  50موسيقى : من م ) 
 النوا ) نيرز راست ( . 
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( بدأ الكوبمية بمقام نيرز راست عمى درجة الراست  82و حتى م )  1(  58الكوبمية الثانى : من م ) 
 عمى لينتيى عمى مقام سوزدوالر معمى الركوز عمى درجة الراست . 

 اسموب اآلداءالغنائى 
 دام استخدام االسموب العبيرى فى الغناء و ليس التطريبى ، بمعنى أن المطرب ال يكثر من استخ

 الحميات حتى ال يفسد عمى المستمع احساسو بالخشوع .

 اسموب التمحين 
المحن بالبساطة مع اختيار منطقة صوتية متوسطة لتوصيل احساس الخشوع لممستمع ، يتسم        

مع عدم استخدام القفزات ففضل الممحن الحركة السممية التى تناسبت مع الحالة العامة التى أراد 
 الممحن أن يشعر بيا المستمع و ىى الخشوع . 

 الفرقة الموسيقية المصاحبة

 فرقة موسيقى عربية تقميدية  

 المقدمة الموسيقية و المزمات 

  الموسيقة قصيرة تؤديا الوتريات المقدمة. 
  يعتمد فى عزف المزمات عمى الوتريات مع آلة الناى 
  المزمات الموسيقية تكميمية 
 . قدم الممحن فاصل موسيقى بين الكوبمييات بمحن غير مكرر خاص بيذا الفاصل 

 التوزيع الموسيقى 

  النسيج مونوفونى 
  نالحظ ان اآلالت الموسيقية تؤدى بصوت ضيف يكاد يكون غير مسموع وقت غناء المطرب

 ، و تؤدى اآلالت نفس المحن الذى يؤديو المطرب .بشكل فردى 
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 دور الكورال 

 . يقتصر دور الكورال عمى تكرار آداء المذىب بين الكوبمييات 

 النتائج و التوصيات 

 النتائج 
لحنيا و من خالل تحميمة لمجموعة من األعمال الدينية التى  باالجابة عمى أسئمة البحثقام الباحث 
 : الموسيقار محمد فوزى  قام بآدائيا 

 ما ىى أىم السمات التى تميز أسموب الموسيقار محمد فوزى فى صياغة األغنية الدينية ؟ -1
  من حيث المقامات: 

تميز فوزى فى اختيار المقامات التى تتناسب مع كممات العمل الغنائى و ما يريد أن يوصمو لممستمع 
، كان يميل إلى اإلنتقال فى المقامات كما الحظنا من خالل التحميل براعتو فى اإلنتقاالت المقامية 

ظ بجنس األصل كما ذات القرابة من الدرجة األولى لممقام األصمى فيغير فى جنس الفرع مع اإلحتفا
ىو ، و فى بعض األحيان كان يستخدم جنس الفرع جنس أصل ليبدأ بو مقام جديد مختمف لكن 

 بسالسة شديدة .
  الفرقة الموسيقية :من حيث إختيار 

استخدم محمد فوزى لمصاحبة أعمالة الدينية فرقة موسيقى عربية تقميدية تحتوى عمى جميع آالت 
التخت إألى جانب مجموعة وتريات كاممة ، مما أدى إلى إثراء األلحان بألوان صوتية مختمفة مع 

اء كتقسيم سو الحفاظ عمى الطابع العربى لمعمل ، و كان يميل ألعطاء مساحة آللة الناى لمعزف منفردة 
حر أو صولو مكتوب مسبقا لما ليا من إرتباط بيذا النوع من األعمال فى وجدان الشعب المصرى 

 والعربى .
 : من حيث المقدمات و الفواصل و المزمات الموسيقية 

كان محمد فوزى حريص عمى وجود مقدمة موسيقية ألعمالو الدينية بل و تخممت ىذة األعمال فواصل 
 لحنيا الخاص ، و كانت معظم المزمات الموسيقية التى استخدميا تكميمية .موسيقية ليا 
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 : من حيث التوزيع 
دون وجود خطوط لحنية ال استخدم محمد فوزى النسيح المونوفونى فكل االالت تمعب نفس المحن 

لحن موازية و ال داعمة لمحن االساسى لكن ال يمكن إغفال دور آلة الكونترباص التى كانت تمعب 
 االغنية أو أجزاء منو الثراء العمل و اعطاؤه نوع من أنواع العمق .

 من حيث الكورال :
كان مقتصر عمى تكرار و و إن كان دوره يأعمالة الدينفى حرص محمد فوزى عمى وجود الكورال 

المذىب فقط ، و كان يغمب عمييا استخدام رنين منطقة  الصدر إلضفاء نوع من أنواع الخشوع و 
 ضرع . الت
  م السمات التى تميز أسموب الموسيقار محمد فوزى فى آداء األغنية الدينية ؟ىما ىى أ -2
  صوت المطرب يتميز بالنضج التقنى ، مناطق صوتية كاممة و سميمة ، مع التميز بالقدرة عمى

مق احساس الخشوع ، و التحكم فى الرنين الصوتى خاصة فى الجزء الخاص بمنطقة الصدر و التى تع
 .ذروة اإلنفعال فى مناجاة الخالق تقوى و تبرز الرنين الصوتى فى منطقتى  تجويف الفم و الجبية التى

  فى أغانيو الدينية ل أكثر يو إن كان يمتميز محمد فوزى بالمزج بين اسموب التطريب و التعبير
 السموب التعبير حتى يوصل احساس كممات االغنية لممستمع .

 عظم الوقت كان متوسط الخفوت اتسم اداؤة بأنو فى مmf  و إن كان فى بعض األحيان القميمة
 .  F يتجو إلى اإلرتفاع الناتج عن اإلنفعال بالكممة 

 التوصيات 
لطمبة  كالموسيقار محمد فوزى اإلىتمام بدريس اساليب تمحين و اداء الممحنين و المطربين  -1

 الكميات و المعاىد الموسيقية حتى نساىم فى إثراء و صقل مواىبيم الموسيقية .
اإلىتمام باالغنية الدينية بشكل عام و وضعيا فى مناىج الغناء لدى طمبة الكميات و المعاىد  -2

الموسيقية حتى تكون لدييم مخزون كافى من ىذا النوع من األغانى ليقوموا بدورىم بتدريسة لطمبة 
 لمدارس فى مختمف المراحل العمرية .ا
تزويد المكتبات الموسيقية بالمعاىد و الكميات الموسيقية بالمدونات الموسيقية ألعمال كبار  -3

 الممحنين كالموسيقار محمد فوزى . 
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 مراجع البحث  :
رسالة الغناء الدينى فى مصر فى القرن العشرين ) دراسة تحميمية ( ، آية اهلل صالح محمد السيد :  .1

 . م 2012، كمية التربية النوعية ، جامعة الزقازيق ،  ماجستيرغير منشورة
أمنية محمد سمير ، الخصائص الفنية لبعض األغنيات الدينية  العالمية فى أوائل القرن الحادى و  .2

 .م  2016ن ، القاىرة ، العشرين ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموا
حازم محمد عبد العظيم : التحميل الغنائى العربى ، كمية التربية  –إيياب حامد عبد العظيم  .3

 .م  2006 الموسيقية ، جامعة حموان  ،
حموان ،  سيير عبد العظيم محمد ، أجندة الموسيقى العربية ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة .4

 .1992القاىرة ، 
 .  1996عاطف عبد الحميد : قواعد و تذوق الموسيقي العربية ، القاىرة  .5
 .1967لمكتاب ، القاىرة ، فكرى بطرس ، أعالم الموسيقى و الغناء ، الييئة المصرية العامة  .6
أسموب محمد فوزى فى تمحين ) حبيبى و عنية ( و االستفادة منيا فى تدريس مادة منال نظير :  .7

 .م  2005مة عموم و فنون الموسيقى ، المجمد الثالث عشر ، الجزء الثانى ، الصولفيج الغربى ، مج
 . 299 – 296م . ص  2005نبيل شورة ، قراءات فى تاريخ الموسيقى العربية ، القاىرة ،  .8
ناىد أحمد حافظ : األغنية المصرية و تطورىا خالل القرن التاسع عشر و العشرين ، رسالة  .9

 م . 1977ة التربية الموسيقية جامعة حموان ، دكتوراة غير منشورة ، كمي
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 اسلوب صياغة محمد فوزى لألغانى الدينية

 ملخص البحث
يعد الموسيقار محمد فوزى من أىم الممحنين و المطربين الذين قدموا لتراثنا الموسيقى الكثير من 
األعمال المتميزة التى عاشت فى وجدان الشعوب العربية حتى اآلن ، قدم محمد فوزى مجموعة من 

نية التى قدميا األعمال الدينية المتميزة و فى ىذا البحث قام الباحث بتحميل مجموعة من األعمال الدي
الموسيقار محمد فوزى لمتعرف عمى أىم السمات التى تميز بيا أسموبو فى صياغة أعمالة الدينية ، و 

 التعرف عمى أىم السمات التى ميزت أسموبو فى آداء ىذا النوع من األغنيات . 
 ية من حيث و فند الباحث فى نتائجة أىم ما ميز اسموب محمد فوزى فى صياغة أغنياتو الدين      

  المقامات 
  إختيار الفرقة الموسيقية 
  المقدمات و الفواصل و المزمات الموسيقية 
  من حيث التوزيع 
  من حيث الكورال 

اإلىتمام بدريس اساليب تمحين و أيضا أىم ما ميز أسموبو فى آداء تمك األعمال كما أوصى بضرورة 
لطمبة الكميات و المعاىد الموسيقية حتى نساىم و اداء الممحنين و المطربين كالموسيقار محمد فوزى 

فى إثراء و صقل مواىبيم الموسيقية .و اإلىتمام باالغنية الدينية بشكل عام و وضعيا فى مناىج 
الغناء لدى طمبة الكميات و المعاىد الموسيقية حتى تكون لدييم مخزون كافى من ىذا النوع من 

لمدارس فى مختمف المراحل العمرية و تزويد المكتبات األغانى ليقوموا بدورىم بتدريسة لطمبة ا
الموسيقية بالمعاىد و الكميات الموسيقية بالمدونات الموسيقية ألعمال كبار الممحنين كالموسيقار محمد 

 فوزى
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Research Summary 

The musician Mohamed Fawzy is considered one of the most important 

composers and singers who have provided to our music heritage a lot of 

distinguished works that have lived in the conscience of the Arab peoples until 

now. Muhammad Fawzi presented a group of distinguished religious works. 

To learn about the most important features that distinguished his style in the 

formulation of religious works, and to identify the most important features that 

distinguished his style in performing this type of songs. 

      The researcher refuted in his findings the most important characteristic of 

Muhammad Fawzi's style in formulating his religious songs in terms of 

 Maqamat 

• The band 

• Introductions, breaks 

 Music aranging 

 choir 

 

And also the most important characteristic of his style in the performance of 

these works also recommended the need to pay attention to the methods of 

composing and performing by composers and singers such as musician 

Mohamed Fawzi for students of colleges and conservatories in order to 

contribute to enriching and refining their musical talents, taking care of 

religious song in general and placing it in singing curricula With students of 

music colleges and institutes so that they have sufficient stock of this type of 

songs to play their role in teaching school students of different age groups and 

providing music libraries with musical institutes and colleges with musical 

notations for the works of great composers such as musician Mohamed Fawzy 

 

 


