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 خالل الفترة إلذاعة المصرية ُبثت من خالل ابعض القوالب اآللية الموسيقية التى 
  "دراسة تحميمية  ( م4391 -م4391) 

 مجدى مصطفى طو / إسالم الباحث                                         

 ** أ.د/ أمل جمال الدين عياد
 *** أ.م.د/ عبير طو عبدالعزيز

 : البحث مقدمة 
يعتبر الراديو الوسيمة الوحيدة غير المرئية بيف جميع وسائؿ اإلعبلـ لذا يطمؽ أساتذة وخبراء 

كما يتميز الرايدو بما يقوـ بو مف " ،  "Blindmedia (واإلتصاؿ عمية )الوسيمة العمياءاإلعبلـ 
طبلقو ببل حدود أو قيود وال يحتاج الراديو إلي  جيد أو عناء دور فعاؿ في تحرير خياؿ المستمع وا 

الراديو لممستمعيف األمييف  كما ىو الحاؿ في حالو قراءة الصحيفة أو مشاىدة التمفيزيوف كما يتيح
أثناء سماعو  ع المستمع القياـ بأنشطة مختمفةالحصوؿ عمي الثقافة والمعرفة ويستطي فرصة
 (4).الراديو

الت األولي بيف مجموعو ـ قامت المحاو  3311مايو سنة  13وقبؿ قياـ اإلذاعو المصرية في 
مف اليواه في مصر مع عشرينات القرف العشريف وكاف يممكيا بعض اليواه وتعتمد في تمويميا 

، ثـ  ؿ إذاعو أىمية تبدأ العمؿعمي اإلعبلنات التجارية ومنيا إذاعو ) مصر الجديدة ( وىي أو 
قامت وزراة  3313 وفي عاـ ، (روؽ ، راديو فوزية ، راديو سابوسراديو فؤاد ، راديو فا)

وقد تعاقدت الحكومة  ، وزراء إلنشاء محطة إذاعو السمكيةالمواصبلت بتقديـ مذكرة إلي مجمس ال
نشاء برامجيا وفي عاـ  المصرية مع شركة ماركوني لتكوف وكيمة ليا في إدارة اإلذاعو البلسمكية وا 

 الحكومة المصرية . أنيت الحكومة المصرية عقد شركة ماركوني وأنتقمت اإلدارة إلي 3311

وقد لعبت اإلذاعو المصرية منذ إنشائيا دورا جوىريًا في رعاية الموسيقي والغناء ، فمنذ أف 
وقع اإلختيار عمي الفناف مدحت عاصـ ليكوف أوؿ مدير لمموسيقي باإلذاعة ، حيث ولدت العديد 

صـ أف اإلذاعة تفتقر حضاف اإلذاعة فقد وجد مدحت عاأرؽ الموسيقية مختمفة األلواف في مف الف
إلي فرقة موسيقية خاصة بيا ، إذا كاف محمد عبد الوىاب والسنباطي يغنياف بمرافقة تخنييما 

                                                           

  قسـ الموسيقي العربية . –حمواف جامعة  - الموسيقية،  كمية التربية باحث بمرحمة الماجستير :مجدى مصطفى طو إسالم 
 جامعة حلوان .  –كلٌة التربٌة الموسٌقٌة  –: أستاذ الموسٌقً العربٌة  أمل جمال الدين عياد **

 جامعة حلوان . –كلٌة التربٌة الموسٌقٌة  –الموسٌقً العربٌة مساعد: أستاذ  عبير طه عبدالعزيز ***
 23م،ص 9111:  تارٌخ اإلذاعة المصرٌة ، الهٌئة العامة للكتاب ، القاهرة ، عام  حلمى أحمد شلبى( (9
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وكانت أـ كمثوـ تغني ىي االخري بتخت خاص بيا ، وكذلؾ فعؿ صالح عبد الحي ، ومنيرة 
دحت عاصـ فرقة الميدية ، وسائر أىؿ الغناء مف الذيف كانو يغنوف وقت ذاؾ في اإلذاعة فأنشأ م

موسيقية خاصة باإلذاعو أطمؽ عمييا " فرقة الراديو الشرقية " بيقادة الفناف عزيز صادؽ بجانب 
بعض الفرؽ التي عرفت بأسماء أصاحبيا مثؿ ) فرقة عبد العزيز محمد ، فرقة عطية شراره ، فرقة 

نشأت اإلذاعة فرقة محمد حسف الشجاعي ، فرقة حسيف جنيد ، فرقة عمي فراج ، وغيرىا( وكذلؾ ا
لموسيقي الجاز بقيادة المايسترو وبارساميانتز وىو مف الجاليات األجنبية التي كانت مستوطنة في 
مصر ، وكاف مستمعوا البرنامج األوروبي يتابعوف عزفة بإىتماـ كبير ، وأيضا  أوركسترا سيمفوني 

وكاف ذلؾ األوركسترا يتكوف ـ ،  3393ضخما بقيادة جوزيؼ ىويتؿ التشيكو سموفاكي األصؿ عاـ 
مف العازفيف األجانب المستوطنيف وخاصة مف الجالية األوركسترا يتكوف مف العازفيف األجانب 

سبوعية يترقبيا المستوطنيف وخاصة مف الجالية اإليطالية بمصر ، وكاف األوركسترا يقدـ حفبلت أ
 (4) .جميور المستمعيف 

المصرية لسنوات طويمة مما كاف سببا مباشرا في  كانت ىذه التقاليد المتبعة في اإلذعة
ظيور أجياؿ مف المحمنيف والمطربيف والعازفيف الموىوبيف وكاف طبيعيا أف يذدىر فف الغناء 

 (2).  والموسيقي مف خبلؿ اإلذاعة المصرية

 مشكمة البحث : 

بيا االذاعة المصرية فى اثراء الموسيقي اآللية فى الفترة قامت  الذىبالرغـ مف الدور الياـ 
، اإل اف الباحث الحظ ندرة االبحاث التى تناولت الموسيقي اآللية التى ـ( 3319 -ـ3311) مف 

 كانت تٌبث مف خبلؿ االذاعة المصرية فى تمؾ الفترة .

 أىداف البحث :

الذاعة المصرية خبلؿ خبلؿ االتعرؼ عمى أشكاؿ الموسيقي اآللية التى كانت تُبث مف  -3
 . ـ(3319 -ـ3311الفترة  )

                                                           
: " دور اإلذاعة المصرٌة فى تشجٌع ورعاٌة الموسٌقً والغناء من خالل فرق الموسٌقً  ماجده العفيفي محمود محمد ((9

جامعة الروح القدس كتاب الموسٌقً  المؤتمر العلمى )تأثٌر اإلذاعة على مسار الموسٌقً العربٌة(بحث منشور ،العربٌة ، 
 .  4، ص  3199الكسلٌك ، لبنان ، 

ماٌو  32، القاهرة  والغناء ، مقالة بمجلة الكواكب ،دور اإلذاعة المصرٌة فً تشجٌع ورعاٌة الموسٌقى " :  نصارزين  (3)
3111 . 
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 التوصؿ ألسموب صياغتيا مف خبلؿ الدراسة التحميمية لبعض تمؾ المقطوعات .   -2

 أسئمة البحث : 

الذاعة المصرية خبلؿ الفترة  ما ىى أشكاؿ الموسيقي اآللية التى كانت تُبث مف خبلؿ ا  -3
 ما ىو أسموب صياغة بعض تمؾ المقطوعات ؟ ، و  ـ(3319 -ـ3311)

 أىمية البحث:

بتحقيؽ أىداؼ البحث يمكف التوصؿ لمعرفة الدور الريادى لئلذاعة المصرية والتى قامت بو فى  -
ت تُبث مف خبلليا فى دعـ الثقافة الموسيقية مف خبلؿ التعرؼ عمى نوعية المقطوعات التى كان

، وبالتالى لفت االنظار حوؿ أىمية دور وسائؿ االعبلـ بشكؿ عاـ  ـ(3319 -ـ3311) الفترة 
 فى الحفاظ عمى التراث الموسيقي العربي . 

 إجراءات البحث : 

 ( : المنيج الوصفي)التحميمي -

وىو يقـو بوصؼ ماىو كائف وتحديد الظروؼ والعبلقات بيف الوقائع فيو احد أشكاؿ التحميؿ 
لظاىرة أو مشكمة محددة وتصورىا عف طريؽ جمع بيانات والتفسير العممي المنظـ لوصؼ ا

خضاعيا لمدراسة الرفيعة .  (4) ومعمومات مقننة عف ظاىرة موضوع الدراسة وتطبيقيا وتحميميا وا 

 أدوات البحث :
 .المصرية باإلذاعة اآللية  مموسيقيلالتسجيبلت اإلذاعية المختمفة  -
 الكتب والمراجع وشبكة اإلنترنت . -

 : عينة البحث
 نماذج مف األعماؿ األلية مف الفرؽ المختمفة باإلذاعة المصرية . -

 

                                                           
: " مناهج البحث وطرق التحلٌل االحصائً " ، مكتبة االنجلوا المصرٌة ، القاهرة ،  امال صادق وفؤاد ابوحطب ((9

 م . 9119
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 حدود البحث :
 مكانية : جميورية مصر العربية الحدود ال -
 .  ـ3319إلي   ـ3311نية : منذ بداية نشأة اإلذاعة ازمالحدود ال -

 مصطمحات البحث :

الراديو لمواد اخبارية وثقافية يمكف تعريفيا بأنو اإلنتشار المنظـ والمقصود بواسطة  : اإلذاعة -
وتعميمية وتجارية وغيرىا مف البرامج ليمتقطيا فى وقت واحد المستمعوف المنتشروف فى شتى 

 (4) . بإستخداـ أجيزة االستقباؿ المناسبة ، ومجموعات( )فردى العالـ

وسائؿ  ره بيف، وكانت ليا الصدا ذاعة تعد مف اىـ الوسائؿ الصوتية المسموعةواإل          
إلى مخاطبة الجميور الواسع المتبايف لتميفوزيوف وىى تيدؼ بشكؿ أساسى ا االعبلـ قبؿ انتشار

 . ثقافتو ومستوياتو التعميمية وأعماره
 ومف أىـ أغراضيات لمحف موضوع أثناء راحة المغنى ، ىى أداء اآلال :الالزمة الموسيقية -

البلزمات الموسيقية قديمًا مجرد وقد كاف مفيوـ جميع  ،راحة المغنى مف الغناء المتواصؿ 
فأصبحت  وصؿ نغمى صغير تعزفو اآلالت  لمؿء سكوت المغنى أو تكممة الجممة الموسيقية،

 (2)ؿ جزاءًا ىامًا فى القالب الغنائى . البلزمة تمث
 لستار،ىى قطعة موسيقية تعزفيااآلالت وتؤدى فى المسارح قبؿ رفع  ا : المقدمة الموسيقية -

، والمقدمة ليس ليا المسرحيات الغنائيةوىى تصور بموسيقاىا األحداث اليامة فى الروايات أو 
يترادى لممؤلؼ فى حرية  طراز أو قالب مخصوص ولكنيا تمحيف مف موازيف مختمفة حسب ما

 (9)وأنطبلؽ . 
لؤلوركسترا أوالفرقة يطمؽ التوزيع الموسيقى أوالتوزيع األلى فىالكتابة التوزيع الموسيقى :  -

الموسيقية ، وذلؾ لجمع مختمؼ الطوابع الفردية لآلالت وخمؽ طوابع أخرى مشتركة  متألفة 
 (1).  وكتابة  كؿ دور لكؿ آلو مف اآلالت الموسيقية المشتركة فى العمؿ الفنى لممدونة

 
                                                           

 312، صـ 9101، 3االذاعى والتلٌفزٌونى، د.م، دار الفكر العربى، ط: االعالم  ابراهيم امام( (9
عربٌة ، رسالة : " المنهج العلمى للتحلٌل الغربً ومدى تطبٌقة على تراثنا اآللى فى الموسٌقً ال سهير الشرقاوى ((3

 م . 9101، كلٌة التربٌة الموسٌقٌة ، جامعة حلوان ، القاهرة ،  ةدكتوراه غٌر منشور
  م .9104: " أجندة الموسٌقً العربٌة " ، دار الكتب القومٌة ، القاهرة ،  سهير عبدالعظيم ((2
، رسالة ماجستٌرغٌر منشورة ، كلٌة التربٌة الموسٌقٌة  " الغناء الوطنى عند محمد عبدالوهاب " : غادة يوسف الشيمى ((4

 م3112، ، القاهرة ، جامعة حلوان 
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 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث : 

اإلذاعة والتميفزيون في تنمية تذوق الشباب المصري " دور  الدراسة األولي بعنوان : -
  (9).  لمموسيقي "

التعرؼ عمى تاريخ نشأة اإلذاعة والتميفزيوف والتعرؼ عمى تناولت الباحثة في ىذه الدراسة  -
األعماؿ الموسيقية والفنية المختمفة التى يتـ إذاعتيا مف خبلليما مف خبلؿ التعرؼ عمى كبار 

دور اإلذاعة والتمفيزيوف في ليذه األعماؿ الفنية المختمفة ، كما توضح الممحنيف والمؤلفيف 
تنمية تذوؽ الشباب المصري لمموسيقي عف طريؽ إذاعة أعماؿ موسيقية مف القوالب الغنائية 

  المصرية المختمفة والمتنوعة .

ا تحوية وم دور اإلذاعة والتميفزيوفوترتبط مع ىذه الدراسة بالبحث الحالى فى إظيار أىمية  -
 .التذوؽ الشباب المصرى لمموسيقي مف أغانى مختمفة لتنمية 

  (4) .دور الفرق الموسيقية لإلذاعة وتأثيرىا عمى الموسيقي العربية":" بعنوان الثانيةالدراسة  -
التعرؼ عمى تاريخ اإلذاعة بصفة عامة وفكرة عمميا وتطور الراديو والبث تناولت الدراسة  -

اإلذاعى ، كما تناولت نشأت اإلذاعة المصرية فى القاىرة ومراحؿ تطورىا ، والخصائص التى 
تميز بيا الراديو )اإلذاعة( كوسيمة اعبلمية ودور اإلذاعة المصرية فى رعاية الموسيقي والغناء 

 .ؽ الموسقيقية التى بدأت انتشارىا مف خبلؿ اإلذاعة وذلؾ مف خبلؿ الفر 

وترتبط ىذه الدراسة بالبحث الحالى فى التعرؼ عمى نشأت اإلذاعة بصفة عامة واإلذاعة  -
 المصرية بصفة خاصة وعمى أىـ الفرؽ الموسيقية التى انتشرت مف خبلؿ اإلذاعة المصرية.

 اإلطار النظرى: اشتمل عمى:
 : المصرية ونشأتيااإلذاعة أواًل : 

فى مصر فى عشرينيات القرف العشريف وكانت عبارة عف إذاعات  (2)بدأ البث اإلذاعى
فأصبح ىذا اليوـ عيدا  3311مايو  13ـ، بدأ بث اإلذاعة الحكومة المصرية فى 3329أىمية عاـ 

                                                           
 -: " دور اإلذاعة والتٌلفٌزٌون فى تنمٌة تذوق الشباب المصري للموسٌقى " ، بحث منشور  نادية عبدالرحيم حسين (2)

 م .9101القاهرة  -كتاب المؤتمر العلمً الثانً ، كلٌة التربٌة الموسٌقٌة ، جامعة حلوان 
كتاب  -" دور الفرق الموسٌقٌة لإلذاعة وتأثٌرها على الموسٌقً العربٌة " ، بحث منشور  : أمل جمال الدين محمد عياد (9)

 –المؤتمر العلمً )تأثٌر اإلذاعة على مسار الموسٌقً العربٌة( ، المجمع العلمى للموسٌقً، جامعة الروح القدس الكسلٌك 
 . م3199لبنان ،  

 .م 3111، القاهرة  ،عالم وتطورها، دار الفكر العربى نشأة وسائل اإل :  ابراهيم عبدهللا المسلمى( (3
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عة ـ ألغى العقد مع شركة ماركونى كاف عدد محطات اإلذا3311وفى عاـ ،  لئلذاعة المصرية
 المصرية فى بدايتيا أربع محطات حتى وصمت األف إلى عشرة محطات.

 
 (4شكل رقم )

 مبنى االذاعة والتميفزيون المصري
 : * ىنا القاىرة

.. عبارة حماسية تحمؿ مشاعر االنتماء لموطف ، وكانت مف أولى  (3) ( ىنا القاىرة)
وتـ  م4391افتتاحيا عاـ في الكممات التي انطمقت عبر اإلذاعة المصرية عمى لساف أحمد سالـ 

اعتمادىا كعبارة رسمية لبدء إرساؿ كؿ اإلذاعات المصرية التي انطمقت في السنوات التالية 
ذاعة المصرية وكاف مف أوائؿ اإلذاعييف المصرييف وىو أحد سبعة .."أحمد سالـ" أوؿ مذيع في اإل

تولوا مسؤولية اإلذاعة الوليدة ووضعوا أسس العمؿ بيا ، وىـ : محمد سعيد لطفى باشا، محمد 
فتحى، عمى خميؿ، أحمد كماؿ سرور، مدحت عاصـ ، و عفاؼ الرشيدي.. رغـ دراستو ليندسة 

طِّبلعو بأف يترأس  الطيراف بإنجمترا إال أنو لـ يعمؿ بيا إال فترة وجيزة، وأتاح لو صوتو المميز وا 
القسـ العربي باإلذاعة المصرية.. لـ تتمكف أدوات التسجيؿ القديمة آنذاؾ مف حفظ تراث "أحمد 
سالـ" وحالت بيف وصولو إلى األجياؿ المعاصرة، قدـ استقالتو بعد أف عرض عميو "طمعت حرب" 

ر لمتمثيؿ، وبنى استوديو مصر عمى أحدث طراز آنذاؾ وقدـ باكورة أف يتفرغ إلنشاء شركة مص
 إنتاجو فيمـ "وداد" لكوكب الشرؽ "أـ كمثوـ". 

 * افتتاح اإلذاعة المصرية :
مايو عاـ 13بدأت اإلذاعة المصرية افتتاحيا في تماـ الساعة الخامسة والنصؼ مساء يوـ 

فى عيد الممؾ فؤاد األوؿ، وأقيـ حفؿ االفتتاح فى ساحة وزارة المواصبلت بشارع رمسيس  ـ3311
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وُدعى إلى االحتفاؿ كبار رجاؿ الدولة وأعضاء مجمس البرلماف وكبار المثقفيف والكتاب واألدباء 
والصحخييف، وكاف أوؿ بث لئلذاعة عف طريؽ اإلذاعة الخارجية وليس مف االستوديو وفى حفؿ 

تتاح تحدث عمى باشا إبراىيـ رئيس لجنة اإلذاعة البلسمكية المصرية حيث قاؿ فى كممتو :" االف
أصحاب المعالى والسعادة وسادتى األفاضؿ إنو لشرؼ عظيـ ُأتيح لمقائميف بافتتاح ىذا النظاـ 
الجديد لئلذاعة البلسمكية فى مصر أف يحظوا اليوـ بوجود ىذا الحفؿ الجميؿ مف كبراء األمة 

ف لى أف أعد تكرمكـ بمشاركتنا اآلف دليبل عمى جميؿ معاونتكـ وكريـ تشجيعكـ مما وف ضبلئيا، وا 
نقابمو بالشكر والترحاب وننظر إلى المزيد منو فى مستقبؿ األياـ"، ثـ بدأت البرامج فى االستوديو 

احياء  بآيات مف الذكر الحكيـ بصوت الشيخ محمد رفعت ، وتبلىا إنطبلؽ صوت اآلنسة أـ كمثوـ
اإلفتتاح ، وغني أيضًا المطرب صالح عبدالحي، ثـ مطرب المموؾ واألمراء محمد عبد الوىاب 
وشمؿ برنامج االذاعة حسيف شوقي أفندي الذي ألقى قصيدة ألمير الشعراء أحمد شوقي بؾ، وألقى 

وجست الشاعر عمي بؾ الجاـر بصوتو قصيدة تحية لممؾ الببلد فؤاد األوؿ، كذلؾ تواجد المونول
محمد عبدالقدوس، والموسيقياف مدحت عاصـ وسامي الشوا"، ومع أحمد سالـ كاف المذيع محمد 

  (4) . " فتحي الذي ُعرؼ بمقب "كرواف اإلذاعة

 
 : * اإلذاعة المصرية .. الدور والرسالة

تمثؿ الدور الميـ لئلذاعة المصرية في غرس القيـ الحقيقية لمشخصية المصرية مف خبلؿ 
لمصرية فمغة اإلذاعة العربية الفصحي ، والعمـ يمقي اىتماما متزايدا واستخدمت اإلذاعة الكوادر ا

ساعة جامعة القاىرة لتعمف الوقت عدة مرات كؿ يـو لؤلعبلف وتوجيو األنظار نحو ىذه المنارة 
العممية ، كما أنشأت قسما لؤلخبار وبدأت مبلمح التمصير تظير حيث عدؿ األسبوع اإلذاعي ليبدأ 

 وحؿ المصريوف محؿ األجانب. ـ 3313عاـ فبراير  33يـو السبت مف كؿ أسبوع إعتبارا مف 
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 (4): الخصائص التي يتميز بيا الراديو ) اإلذاعو ( كوسيمة إعالمية * 

 
 (2شكل رقم )
 الراديو

يعتبػػر الراديػػو الوسػػيمة الوحيػػدة غيػػر المرئيػػة بػػيف جميػػع وسػػائؿ اإلعػػبلـ لػػذا يطمػػؽ اسػػاتذة وخبػػراء   -4
 ."   Blind mediaاإلعبلـ واإلتصاؿ " الوسيمة العمياء " 

 . المستمع وطبلقة ببل حدوديتميز الراديو بما يقـو بو مف دور في تحرير خياؿ   -2
صوؿ عمػي الثافػة والمعرفػة والمتابعػة لؤلنبػاء واألحػداث يتيح الراديو لممستمعيف األمييف فرصة الح  -1

 واألنشطة التي تحدث داخؿ الوطف وخارجو .
 يستطيع المستمع القياـ بأنشطة مختمفة أثناء سماعو الراديو .  -1
يخمؽ الراديو جو مف الصداقة واأللفػة بينػو وبػيف مسػتمعية ، حيػث يتوقػع المسػتمع أف يسػتمع مػف   -9

 ىذا الجياز لكؿ ماىو صادؽ وواقعي .
 .اليواء (  تبدو المادة التي يتـ سماعيا عبر الراديو وكأنيا تحدث األف ) عمي  -6
بػاقي الحػواس ألداء دورىػا فػي يتطمب اإلستماع إلي الراديو وجػود حاسػة السػمع فقػط ، وبػذاؾ تتفػرغ  -1

 وظائؼ أخري .

 ثانيًا : الموسيقي اآللية باإلذاعة المصرية :

ـ 3311منذ أف بدأت اإلذاعة المصرية الرسمية فى بث إرساليا البلسمكى فى مصر عاـ 
كاف ليا أدوار متعددة منيا الدور اإلخبارى الذى تمثؿ فى نشرات األخبار والبرامج األخبارية 

والدور االجتماعى مف خبلؿ المقاءات وبرامج الحوار والمناقشة والدور الثقافى الذى ظير المختمفة 
                                                           

المؤتمر بحث منشور ،: " دور الفرق الموسٌقٌة لإلذاعة وتأثٌرها على الموسٌقً العربٌة " ،  جمال الدين محمد عياد امل( (9
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فى برامج الشعر واآلدب واستضافة بعض األدباء والفنانيف والدور الفنى الموسيقي الذى عنى 
 (4).  بالموسيقي والغناء 

من خالل الفرق الموسيقي باإلذاعة  اآلليةوسوف يقوم الباحث بعرض اشكال الموسيقي 
 -المصرية كالتالى :

وقع االختيار عمى الفناف مدحت عاصـ ليكوف أوؿ مدير لمموسيقي باإلذاعة وأنشأت اإلذاعة 
عزيز صادؽ( ، وفى البداية قيادتيا الموسيقي)( وتولى ية اسمتيا )فرقة الراديو الشرقيةفرقة موسيق

وظير العزؼ لعديد مف الفرؽ الموسيقية األخرى ، يئًا تكونت اكانت تعزؼ مرة كؿ أسبوع وشيئًا فش
الخماسي( وأصبح  –المنفرد وكذلؾ المجموعات الصغيرة مف العازفيف فى تكوينات )الرباعي 

لمموسيقي وجود دائـ عمى خريطة البرامج ، كما ظيرت العديد مف الفرؽ الموسيقية مختمفة اآللواف 
   .والتى عرفت بأسماء أصحابيا

  (2) م ( :4331 –م 4341) فرقة حسين جنيد الموسيقية  - 
، وكاف حسيف جنيد يعػزؼ فييػا عمػي ألػة الكمػاف وكانػت تعػزؼ فواصػؿ  ـ3311أنشات عاـ 

ألغيػت الفػرؽ الموسػػيقية األىميػة ، وكػػاف  3391موسػيقية فػي اإلذاعػػة عمػي اليػواء مباشػػرة وفػي عػػاـ 
عبػػد  –إبػػراىيـ حجػاج  –عػددىا وقػػت ذاؾ حػوالي عشػػرة فػرؽ يقودىػػا كػؿ مػػف محمػد حسػػف شػجاعي 

راج وحسػػيف محمػػد وفرقػػة الراديػػو الشػػرقية بقيػػادة عزيػػز فاضػػؿ وعطيػػة شػػرارة وعمػػي فػػ –الحمػػيـ عمػػي 
وعبد العزيز محمد ... الخ ، فقد وجد المسئوليف في اإلذاعة أف الموسيقييف المشتركييف في كؿ تمؾ 

( عازفػا29حسيف جنيد التي كاف ليا عازفوىػا) الفرؽ يكادوا أف يكونوا نفس األشخاص فيما عدا فرقة
  .لعربية التقميدية ة ايمثموف األالت الموسيقي

 –نػور األمػؿ –بػد راقصػة المع –بشػاير  –توسػؿ ) فاتة الموسيقة لئلذاعػة المصػرية :ومف مؤل
عبػػد الحمػػيـ ) ديػػد مػػف االغػػاني لممطػػربيف أمثػػاؿىػػذا باإلضػػافة إلػػي تمحينػػة الع(، عمػػي شػػاطن النيػػؿ

 .(محمد عبد المطمب –سعاد محمد –نجاة عمي –فتحية أحمد –نادرة  –حافظ

                                                           
" التشكٌل والتنوع واالنتشار لمختلف االشكال الموسٌقٌة والغنائٌة من خالل االذاعة المصرٌة " ،  : صالح رضا صالح ((9

المؤتمر العلمى )تأثٌر االذاعة عاى مسار الموسٌقً العربٌة( ، جامعة الروح القدس الكسلٌك، لبنان ، اكتوبر  -بحث منشور 
3199  . 

 .  91، صأثٌرها على الموسٌقً العربٌة "، مرجع سابق" دور الفرق الموسٌقٌة لإلذاعة وت : جمال الدين محمد عياد امل( (3
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يدة / رتيبة الحفني عميدة المعيد العالي لمموسيقي العربيػة فػي سعرضت ال ـ3312في عاـ و 
ذلؾ الوقت عمي الفناف / حسيف جنيد القياـ بتكويف فرقة لموسيقي التراث تحػت قيادتػة واطمػؽ عمييػا 
إسػػـ فرقػػة المعيػػد العػػالي لمموسػػيقي العربيػػة وكػػاف مػػف أبػػرز أعضػػاءىا سػػوزاف عطيػػة ومحمػػد الحمػػو 

حمػػد إبػػراىيـ وتوفيػػؽ فريػػد وغيػػرىـ وعنػػدما توفيػػت كوكػػب الشػػرؽ السػػيدة أـ كمثػػـو وفػػي حفػػؿ أقامتػػة وأ
الفرقة في ذكري األربعيف لوفاتيا قاـ وزير الثقافة األسبؽ الفناف الراحؿ يوسؼ السباعي بتغييػر إسػـ 

جميع حفبلت تمؾ  الفرقة إلي فرقة أـ كمثـو لمموسيقي العريية ومنذ ذلؾ الحيف تقـو الغذاعة بتسجيؿ
 الفرقة بشكؿ دوري .

 (4) م( :4311 -م 4341فرقة عبدالحميم نويرة )
عاش عبدالحميـ نويرة محاطػا بجػو مشػبع بالموسػيقى التقايػديى العربيػة األصػيمة إذ كػاف والػده مػف  -

ىواة اإلستماع إلى المغنييف والممحنيف أمثػاؿ عبػده الحػامولى ويوسػؼ المنػيبلوى وزكػى مػراد ومحمػد 
 عثماف ، مما كاف لو األثر عمى الطفؿ الصغير فعشؽ الموسيقى العربية .

ـ ووضػػع لمفرقػػة 3361تػػولى عبػػد الحمػػيـ نػػويرة قيػػادة فرقػػة الموسػػيقى العربيػػة فػػى منتصػػؼ عػػاـ  -
منيجػًا عمميػػًا يقػوـ عمػػى تقػػديـ التػراث فػػى صػوره بعيػػدة عػػف التحريػؼ واإلرتجػػاؿ وحػرص عمػػى تقػػديـ 

فرقػػة اإلنشػػاد  ة التقميديػػة فػػى إسػػموب يػػتبلئـ مػػع روح العصػػر كمػػا تػػولى قيػػادةروائػػع الموسػػيقى العربيػػ
 .ساىـ فى إنشاء فرقة أـ كمثـو لمموسيقى العربية التابعة ألكاديمية الفنوف، كما ـ3311الدينى عاـ 

 (2): ( م4339-م4321)فرقة موسيقي اإلذاعو المصرية بقيادة أحمد فؤاد حسن
مف ابرز الشخصيات فى حياتنا الموسيقية فى مصر ىو قائد الفرقة يعتبر أحمد فؤاد حسف واحد  -

الماسية وقائد فرقة موسيقى اإلذاعة المصرية وىو مؤلؼ لمكثير مػف المقطوعػات الموسػيقية التػى 
القت نجاحًا جماىيريًا عريضًا منذ سنوات طويمة ، وعندما أتجػو إلػى تمحػيف األغػانى القػى نفػس 

 النجاح والتقدير .
ؼ محػػتبلؼ آللػػة القػػانوف ، وأمضػػى سػػنوات طويمػػة أسػػتاذا ليػػا بكميػػة التربيػػة الموسػػيقية وىػػو عػػاز  -

 بجامعة حمواف .

ىنػػػا القػػػاىرة  منيػػػا قطعػػػة موسػػػيقية 32وقػػػد قػػػدمت فرقػػػة موسػػػيقي اإلذاعػػػة فػػػي الحفػػػؿ األوؿ  
خطػػوة  –ذكرياتي)محمػػد القصػػبجي( –)مػػدحت عاصػػـ(سػػماعي عجػػـ عشػػيراف  –)احمػػد فػػؤاد حسػػف(

                                                           
" دور االذاعة المصرٌة فى تشجٌع ورعاٌة الموسٌقً والغناء من خالل فرق الموسٌقً العربٌة " : ماجدة العفيفي محمود ((9
 .9، ص مرجع سابق ، 
 . 99، ص أثٌرها على الموسٌقً العربٌة "، مرجع سابقالفرق الموسٌقٌة لإلذاعة وت : " دورجمال الدين محمد عياد امل( (3
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 –دمػػوع البمبؿ)أحمػػد فػػؤاد حسػػف( -سػػماعي ىزاـ)محمػػد عبػػده صػػالح( –عبػػد الوىػػاب(حبيبي)محمػػد 
 ( .فتافيت السكر)محمد فوزي

 :فرقة أوركسترا اإلذاعة  -
، وقد قاـ بتأسيسة مدحت عاصـ عمي النمط الغربي وعيػد ـ 3393أنشن اوركسترا اإلذاعة عاـ  -

األوركسػػترا قامػػت اإلذاعػػة المصػػرية بقيادتػػة إلػػي محمػػد حسػػف شػػجاعي ، ومػػف خػػبلؿ وجػػود ىػػذا 
برعاية  المواىب الموسيقية الشابة انذاؾ سواء في مجاؿ التمحيف أو التػأليؼ الموسػيقي أو الغنػاء 

 . أو العزؼ
وقػػد سػػاعد أيضػػا وجػػود فرقػػة أوركسػػترا اإلذاعػػو تشػػجيع واحتضػػاف حركػػة التػػأليؼ الموسػػيقي فػػي  -

الموسيقييف المصرييف مػف أبػرزىـ ) جمػاؿ مصر والتي نتجت عف محاوالت لبعض مف المؤلفيف 
 –ابػراىيـ حجػاج  –رفعػت جرانػة  –عزيػز الشػواف  –حسػف رشػد  –يوسػؼ جػريس  –عبد الرحيـ 

حسػػػػيف جنيػػػػد ( وأف  –عبػػػػد الحمػػػػيـ نػػػػويرة  –عطيػػػػة شػػػػرارة  –عمػػػػي اسػػػػماعيؿ  –فػػػػؤاد الظػػػػاىري 
لمصػػػرييف تحػػػتفظ بيػػػا المؤلفػػػات الموسػػػيقية التػػػي سػػػجميا أوركسػػػترا اإلذاعػػػة المصػػػرية لممػػػؤلفيف ا

 . اعة المصرية في مكتبتيا العامرة اإلذ
(  كػػػػاف المشػػػػرؼ عمػػػػي الموسػػػػيقي والغنػػػػاء باإلذاعػػػػة  3361- 3391)وفػػػػي الفتػػػػرة مػػػػابيف عػػػػاـ  -

( والعػالـ الموسػيقي  3361-3311المصرية المؤلؼ الموسيقي المصري محمد حسف شػجاعي )
الفترة تػـ تسػجيؿ الكثيػر مػف األعمػاؿ  ( وفي تمؾ 2111-3321الكبير األستاذ أحمد المصري )
كمػػػا تنػػػاوب العديػػػد مػػػف الموسػػػيقييف المصػػػرييف عمػػػي قيػػػادة فرقػػػة  ،لمػػػؤلفي الموسػػػيقي المصػػػرييف 

 (4) إبراىيـ حجاج ( . –عمي فراج  –عزيز صادؽ  –أوركسترا اإلذاعة مثؿ ) عبد الحميـ نويرة 

  : " العممى اإلطار التطبيقى "
 (4جدول رقم  )

 المقطوعات الموسيقية اآللية باإلذاعة المصرية لبعض  البحثعينة 
 هالحظات الولحناسن  اسن العول م

  أحس  نؤمد حسن ممق  ي  مببفك 2

  محس  نمزى ممق  ي  نران ت موسكب 0

  عط ت شبمبة ممق  ي  و اوي موسوصمبة 3

 
                                                           

 . 0، مرجع سابق ، صأثٌرها على الموسٌقً العربٌة " : " دور الفرق الموسٌقٌة لإلذاعة وت جمال الدين محمد عياد امل( (9
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 األولالنموذج 

 
 (4مدونة رقم )

 موسيقي مبروك 
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 (4مدونة رقم )تابع 

 موسيقي مبروك 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وت موربي وت موسمقو   ت  –مجلت علوم  فنووما موسمقو    

  0202يوايب 
9093 

 

 -( : مبروك) موسيقي  األولالتحميل الموسيقي لمنموذج 

 البطاقة التعريفية
 آلى نوع التأليؼ
 أحمد فؤاد حسف الممحف
 نياوند المقاـ
  -  2/4 4/4 الميزاف
 فوكس الضرب

 مازورة 13 عدد الموازير
 تخت عربى تقميدي الفرقة المستخدمة
  ال يوجد اآلت اخرى

 المساحة الصوتية

 
 يوجد التوزيع
 دقيقة 1:11 الزمف

 
 التعميق :

مستعرضًا الجمؿ التكنيكية العزفية )بالمقدمة( جاء العمؿ الموسيقي فى مقاـ النياوند ، وبدأ العمؿ 
)الجزء األوؿ( وىو السريعة آللو الكماف والتى تعبر عف الفرحة بإداء نسائى )الزغروطة( ، ثـ يأتى 

، ثـ اعادة المقدمة الموسيقية لآللو الكماف ، ثـ يأتى )الجزء دور آلو الناى مؤكدًا لمبيجة والسرور 
  الثانى( بإداء النبر عمى آلو الكماف وعمؿ حوار مع آلو الناى ، ويختتـ العمؿ بالمقدمة الموسيقية . 
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 الثانىالنموذج 

 
 (2مدونة رقم )

 فتافيت السكرمقطوعة 
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 (2مدونة رقم )تابع 

 مقطوعة فتافيت السكر
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 (2مدونة رقم )تابع 

 مقطوعة فتافيت السكر
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 -( : فتافيت السكر) موسيقي  الثالثالتحميل الموسيقي لمنموذج 

 البطاقة التعريفية
 آلى نوع التأليؼ
 محمد فوزى الممحف
 نياوند المقاـ
   2/4 الميزاف
 فوكس الضرب

 مازورة 313 الموازيرعدد 
 تخت عربى تقميدي الفرقة المستخدمة
  ال يوجد اآلت اخرى

 المساحة الصوتية

 
 يوجد التوزيع
 دقيقة 1:12 الزمف

 
 التعميق :

التطريبية لآلالت التخت جاء العمؿ الموسيقي فى مقاـ النياوند ، وبدأ العمؿ مستعرضًا الجمؿ 
الشرقى ، ثـ عمؿ حوار بيف الو الناى والفرقة الموسيقية ، ثـ حوار بيف الو الكماف والفرقة الموسيقية 
وكذلؾ حوار بيف الو القانوف والفرقة الموسيقية ، مما يوضح الذوؽ الفنى لمموسيقي الشرقية بوجو 

 عاـ . 
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  الثالثالنموذج 

 
 (9مدونة رقم )

 مقطوعة ليالي المنصورة 
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 -( : ليالي المنصورة) موسيقي  الرابعالتحميل الموسيقي لمنموذج 
 البطاقة التعريفية

 آلى نوع التأليؼ
 عطية شرارة الممحف
 عجـ عمى درجة اليكاه المقاـ
   2/4 الميزاف
 بمب الضرب

 مازورة 16 عدد الموازير
 تخت عربى تقميدي الفرقة المستخدمة

  ال يوجد اخرىاآلت 
 المساحة الصوتية

 
 يوجد التوزيع
 دقيقة 2:11 الزمف

 
 التعميق :

مستعرضًا الجمؿ )بالمقدمة( ، وبدأ العمؿ  عجـ عمى درجو الجياركاهجاء العمؿ الموسيقي فى مقاـ 
التطريبية الشرقية بيف الو الناى والفرقة الموسيقية بمصاحبة االيقاع الشرقى المميز ، ثـ ظيور آلو 

  .  الكماف وعزؼ الجمؿ الموسيقية اليادئة 
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 نتائج البحث :
بعرض االطار النظرى الخاص بنشأة االذاعة والتعرؼ عمى الموسيقي اآللية مف اـ الباحث يقبعد 

، وتتضمف نماذج لمقوالب اآللية الموسيقية باإلذاعة المصرية بإختيار خبلؿ الفرؽ الموسيقية ، قاـ 
  -نتائج البحث ما يمى :

 ببعض االعماؿ .وتكميؼ الفنانيف لمموسيقي الشرقية أىمية دور االذاعة فى االنتاج الفنى  -
أىمية دور االذاعة فى توصيؿ الفف اليادؼ الى الجميور بجانب الدور االخبارى  -

 والدرامى.
 أىمية دور االذاعة فى اختيار االفضؿ مف خبلؿ اختبارات المجنة الفنية باالذاعة .  -
 أىمية دور االذاعة فى الحفاظ عمى التراث الموسيقي مف خبلؿ تعريؼ المستمعيف بو . -
  رؼ عمى بعض االعماؿ الفنية مف خبلؿ النماذج المعروضة بالبحث . التع -

  -توصيات البحث :
يوصى الباحث مخاطبة المتخصصيف بانتقاء الموسيقي اآللية الجيدة عمى اختبلؼ اشكاليا   -3

واعادة نشرىا باإلذاعة المصرية لتشجيع ىذا النوع مف الموسيقي عمى االنتشار لثراء الوجداف 
 ية الثقافة الموسيقية .المصرى وتنم

تزويد المناىج الدراسية توفير المدونات الموسيقية لمموسيقي اآللية ليوصى الباحث بالعمؿ عمى   -2
 .  بتمؾ المدونات فى الكميات المتخصصة 

 
 
 
 
 
 
 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وت موربي وت موسمقو   ت  –مجلت علوم  فنووما موسمقو    

  0202يوايب 
9031 

 

 المراجع العممية : 
 ـ.3399، القاىرةر الفكر العربى، ، داميفزيونى: االعبلـ االذاعى والت ابراىيم امام -
:  نشأة وسائؿ اإلعبلـ وتطورىا، دار الفكر العربى ، القاىرة ،  ابراىيم عبداهلل المسممى -

 ـ .2119
: " مناىج البحث وطرؽ التحميؿ االحصائي " ، مكتبة االنجموا  امال صادق وفؤاد ابوحطب -

 ـ .3333المصرية ، القاىرة ، 
دور الفرؽ الموسيقية لئلذاعة وتأثيرىا عمى الموسيقي العربية " : " جمال الدين محمد عياد امل -

، بحث منشور ،المؤتمر العممى )تأثير اإلذاعة عمى مسار الموسيقي العربية( كتاب الموسيقي 
 ـ . 2131جامعة الروح القدس الكسميؾ ، لبناف ، 

 .ـ3339ىرة ، تاريخ اإلذاعة المصرية ، الييئة العامة لمكتاب ، القا: حممى أحمد شمبى -
: " دور اإلذاعة المصرية في تشجيع ورعاية الموسيقى والغناء ، مقالة بمجمة زين نصار  -

 . 2113مايو  26الكواكب ، القاىرة ، 
: " التشكيؿ والتنوع واالنتشار لمختمؼ االشكاؿ الموسيقية والغنائية مف  صالح رضا صالح -

لعممى )تأثير االذاعة عاى مسار المؤتمر ا -بحث منشور خبلؿ االذاعة المصرية " ، 
 . 2131الموسيقي العربية( ، جامعة الروح القدس الكسميؾ، لبناف ، اكتوبر 

: " الغناء الوطنى عند محمد عبدالوىاب " ، رسالة ماجستيرغير منشورة  غادة يوسف الشيمى -
 . ـ2111، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حمواف ، القاىرة ، 

: " دور اإلذاعة المصرية فى تشجيع ورعاية الموسيقي والغناء  مود محمدماجده العفيفي مح -
بحث منشور ،المؤتمر العممى )تأثير اإلذاعة عمى مسار مف خبلؿ فرؽ الموسيقي العربية ، 

 ـ . 2131الموسيقي العربية( كتاب الموسيقي جامعة الروح القدس الكسميؾ ، لبناف ، 
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 ممخص البحث
 "باإلذاعة المصرية دراسة تحميمية  التى ظيرت بعض القوالب اآللية الموسيقية 

قد لعبت اإلذاعو المصرية منذ إنشائيا دورا جوىريًا في رعاية الموسيقي والغناء ، فمنذ أف ل
وقع اإلختيار عمي الفناف مدحت عاصـ ليكوف أوؿ مدير لمموسيقي باإلذاعة ، حيث ولدت العديد 

وسيقية مختمفة األلواف في احضاف اإلذاعة فقد وجد مدحت عاصـ أف اإلذاعة تفتقر مف الفرؽ الم
إلي فرقة موسيقية خاصة بيا ، فأنشأ مدحت عاصـ فرقة موسيقية خاصة باإلذاعو أطمؽ عمييا " 

" بيقادة الفناف عزيز صادؽ بجانب بعض الفرؽ التي عرفت بأسماء أصاحبيا فرقة الراديو الشرقية 
عبد العزيز محمد ، فرقة عطية شراره ، فرقة محمد حسف الشجاعي ، فرقة حسيف جنيد  مثؿ ) فرقة

، فرقة عمي فراج ، وغيرىا( وكذلؾ انشأت اإلذاعة فرقة لموسيقي الجاز بقيادة المايسترو 
  .جنبية التي كانت مستوطنة في مصر وبارساميانتز وىو مف الجاليات األ

ثـ تناوؿ الباحث مشكمة البحث , تساؤالت البحث , أىداؼ البحث , أىمية البحث , إجراءات       
 البحث , مصطمحات البحث , الدراسات السابقة . 

نقسم البحث إلى إطارين :   -وا 

  -االطار األول نظرى ويشمل : -
  اإلذاعة المصرية ونشأتياأواًل : 

 المصريةاإلذاعة ثانيًا : الموسيقي اآللية ب

 -االطار الثانى تطبيقى ويشمل  إختيار عينة البحث وىى : -
 هالحظات الولحناسن  اسن العول م

  أحس  نؤمد حسن ممق  ي  مببفك 2

  محس  نمزى ممق  ي  نران ت موسكب 0

  عط ت شبمبة ممق  ي  و اوي موسوصمبة 3

 

 المراجع وممخص البحث .الخاصة بالبحث ثم والتوصيات ثم أختتم الباحث بالنتائج 
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Research Summary 

Some Musical Instrument Molds on the Egyptian Radio  

Analytical Study  

Since its inception, the Egyptian Radio has played a fundamental role in 

sponsoring musicians and singing, since the artist Medhat Assem was 

chosen to be the first director of the musician on the radio, where many 

different colored bands were born in the arms of the radio, Medhat Assem 

found that the radio lacked a special band of its own. Medhat Assem 

created a special band for the radio station called "The Eastern Radio 

Band" led by the artist Aziz Sadiq, along with some bands that were 

known, The radio also established a group of jazz musicians led by Maestro 

and Parsamiantz, one of the foreign communities that were settled in Egypt. 

Then the researcher tackled the research problem, research questions, 

research objectives, research importance, research procedures, search 

terms, previous studies. 

The research was divided into two frameworks: - 

The first frame is theoretical and includes: - 

First: The Egyptian Radio and its Origin 

Second: The instrumental music in the Egyptian Radio 

- The second frame is applied and includes the selection of the research 

sample, which are: - 

Coposer name Business name M 

Ahmed Fouad Hassan Mabrok musician 1 

Mouhamed Fouze Fatafeat ELsakr Musician 2 

Atiaa Shrara Laehle ELMansora Musician 3 

Then the researcher concluded with the findings and recommendations 

of the research, then references and a summary of the research. 


