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 أسموب مقترح لتعميم مقام العجم من خالل اإلنشاد الدينى
 3مد فهمى*أيمن حسنين أح

                                **محمود شهاب الدين محمد أ.د.جالل

 ***أ.د.محمد عبدالقادر عبد المقصود حماد
 مقدمة البحث:

أن جذور األدعية واالبتياالت واإلنشاد ُتْضَرُب في أعماِق أرض التاريخ المصري )خاصًة( 
بداية من التراتيل الدينية في مصر الفرعونية إلى دخول الدين  الِقدم،وعمى وجو األرض )عامًة( منذ 

ر فن وىذا ما ساعد المصريين عمى ظيو  قبطية،فتحولت التراتيل إلى ترانيم  مصر،المسيحي إلى 
   ( 2)  الدينى.اإلنشاد  جديد في مصر وىو فن
ذا نظرنا إلى نجد أنو فن تضمن  شمولية،بصورة أكثر  ة(الديني واالبتياالتاإلنشاد  )فن وا 

 -الحادة والغميظة  الطبقات -صوتية واسعة  )مساحاتمن العربى األصيل  جميع ُأصول الغناء
الثقة فى إختيار  –حسن التعبير الصوتى  – تحويمياالصعبة وأساليب و االنتقاالت المقامية 

اإلىتمام بمخارج  –القدرة عمى اإلرتجال  –القدرة فى التعبير عن الكممة بالمحن  –المقامات 
  (.الحروف

وُيعد اإلبداع في االعتماد عمى الحناجر البشرية من أىم مميزات فن اإلنشاد الديني 
موسيقية التي استعاض عنيا المنشدون بجمال أصواتيم واالبتيال مع محدودية تدخل اآلالت ال

 وقصائدىم.
ـ التواشيح الدينية ـ االبتهاالت  )الِذكروقد تفرع اإلنشاد الديني إلى عدة أنواع وىي كالتالي 

 الدينية ـ التعطيرة(.
واإلنشاد وقدمت االبتياالت الدينية  الكريم،وقد امتازت مصر بأصوات قوية قرأت القرآن 

وصمت إلى قمتيا فى أواخر القرن التاسع عشر وأستمرت حتى الربع الثالث  بطريقة فريدةالدينى 
اللو قمم فى الغناء والتمحين أمثال )محمد عبد الرحيم المسموب فقد ظيرت من خمن القرن العشرين 
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 –أم كمثوم  – زكريا أحمد –عمى محمود  –أبو العال محمد  –سالمة حجازى  –عبده الحامولى  –
 محمد عبد الوىاب(. 

الشيوخ( حيث حفظوا  )مدرسةكل ىؤالء وغيرىم تخرجوا من نفس المدرسة التى يطمق عمييا 
سة بصقل فقامت ىذه المدر  واالبتياالت،شاد بعد ذلك إلى اإلن اتجيواثم  ورتموه،الكريم  القران

بين  االنتقالل نغمة تنطق وأسموب أدائيا وكيفية كوجعمتيم عمى درايو كاممة بكل حرف و  مواىبيم،
مقامات الموسيقى العربية لموصول إلى أفضل أداء حيث كان اإلنشاد الدينى يؤدى فى بعض 
األحيان بأداء مرتجل مما كان لو أكبر األثر فى إثراء التخيل المحنى ودقة دمج الكممة بالمحن 

  ( 1) المقامات المناسبة عند المنشد.  واختيار
وتعتمد الموسيقى العربية فى ألحانيا عمى عناصر أولية أبرزىا وأىميا )النغم واإليقاع( 

يقاعاتيا من الضروب.   فيى تستمد ألحانيا من المقامات وا 
ولكل مقام من مقامات الموسيقى  وتركيبيا،فالمقام ىو األسموب المستخدم فى صياغة األلحان 

األبعاد التى من خالليا نستطيع التعرف عمى التكوين  باطاستنالعربية سممًا نستطيع من خاللو 
 يميزه.  الذيلممقام وطابعو  األساسي

لذلك البد أن يتمتع المنشد بإتقان غناء المقامات العربية المختمفة ليتميز عن غيره من 
 المنشدين ومن ىنا جاءت مشكمة البحث الراىن. 

 مشكمة البحث:
الحظ الباحث أثناء تدريبو لبعض المنشدين صعوبة فى غناء سمم مقام العجم وركوزه 

 فاستعانوالتعرف عميو واإلحساس بو وتذوقو والتمييز بينو وبين مختمف المقامات العربية األخرى 
 الباحث ببعض اإلنشاد الدينى لمقام العجم لمتدريب عمى ىذا المقام. 

 أهداف البحث:
  -إلى: ييدف ىذا البحث 

 التعرف عمى غناء اإلنشاد الدينى بصفة عامة ومقام العجم بصفة خاصة.  -1
 وتميزه.  والتعرف عمى جنس األصل وجنس الفرع لمقام العجم وغنائو وتذوق -2

 :أهمية البحث
  العجم.من بعض اإلنشاد الدينى فى تعميم مقام  االستفادةبتحقيق األىداف السابقة نستطيع      
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 فروض البحث:
 الفرض األول: 
الباحث أن غناء المنشد لجنسى األصل والفرع لمقام العجم وتذوقو يستطيع أن  يفترض

 . يميزه عن باقى المقامات العربية المختمفة
 الثانى:الفرض 

يفترض الباحث أن األسموب المقترح المستخدم لإلنشاد الدينى يستطيع بو المنشد إتقان 
 وتذوق وتميز مقام العجم وركوزه. 

 :حدود البحث
 العربية.جميورية مصر  المكانية:الحدود 

 لمبحث.الحدود الزمنية: الفترة الحالية المعاصرة 

 :اجراءات البحث
  Research Methodology :البحثمنهج  - أ

 محتوى(  )تحميلمنيج وصفى تحميمى 
 Research Sample: ينة البحثع - ب

  عينة مختارة لبعض اإلنشاد الدينى لمقام العجم
   Research Tools: البحث أدوات -ج

 العجم.من بعض اإلنشاد الدينى لمقام نماذج مسموعة  -1
 مدونات موسيقية.  -2
  اإلنترنت.مواقع عمى  -3

 :مصطمحات البحث
 :اإلنشاد الدينى -1

ىو أداء فردى وتشترك فييا البطانة فى بعض األجزاء فى تبادل مع المنشد ويغمب عميو 
ويتناول ىذا الفن موضوعات ليا سمات دينية  قمياًل،وال يصاحب باآلالت الموسيقية إال  االرتجال

كالعشق اإلليى أو مدح الرسول صمى اهلل عميو وسمم أو الوجدانية والممكوت األعمى وغيرىا وكان 
  .الجذابةالذين يتصدون ليذا الفن من ذوى األصوات الجميمة 
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 – االبتياالت –التواشيح  –لفن اإلنشاد الدينى أشكال متعددة خاصة بو مثل )الذكر 
 .( 1) التعطيرة( ويتميز كل شكل منيما بأسموب فنى فى األداء 

 : الذكر -2
ىو مجموعة من األساليب  واصطالحايعرف الذكر فى المغة بأنو )الصالة هلل والدعاء لو(، 

اإلنشادية والحركية التى يؤدييا مجموعة من الصوفية داخل أماكن تجمعيم لمعبادة، والتى يطمق 
 . ( 2) رابطة(  –زاوية  –عمييا أسماء عديدة مثل )حمقة الذكر 

 : التواشيح الدينية -3
وتعد القافية  األندلسيون وىو نظام غنائى يعتمد عمى الوزن استحدثوىى نوع من الشعر 

) يؤدييا منشد ومجموعة منشدين يصاحبون الموشح فى أداء التواشيح ويطمق عمييم البطانة 
3 

)  . 
 : الدينية االبتهاالت -4

خالصو واإلبتيال فى المغة أى تضرع  االجتيادىو   الدعاء،فى  واجتيادفى الدعاء وا 
وموسيقيًا تعرف بأنيا عبارة لحنية غنائية يؤدى بأداء حر ال يتقيد بشكل أو معنى أو صيغة ثابتة 
ويتميز عن سائـــر األنواع بأن مؤلفــــو ىو مؤديـــو وممحنو فى نفس الوقت، وقد يكون لو مؤلف 

  ( 4) خاص. 
 : لتعطيرةا -5

وىى سرد لسيرة سيدنا )محمد صمى اهلل عميو وسمم(، وتنقسم إلى عدة مراحل محددة 
تتضمن كل مرحمة جزءًا خاصًا )والدتو، دعوتو، ىجرتو، غزواتو، معجزاتو(  وكل مرحمة يطمق 

، ونص كممات التطير إما أن يكون نثريًا أو قصيدة شعرية ، ويقوم المنشد أو  تعطيرهعمييا أسم 
  ( 5) ينو . الممحن بتمح

 : المنشد الدينى -6
 ىو من يؤدى ألحانا تتسم كمماتيا بالطابع الدينى. 
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رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية : " أسلوب أداء الشيخ الفران فى اإلنشاد الدينى دراسة تحليلية " ،  مصطفى إسماعيل على حسين(  

  .  7، ص  8138ام التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ع
8
: " الغناء الدينى فى مصر فى القرن العشرين دراسة تحليلية " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية  أية هللا صالح محمد السيد(  

 .   2م ، ص 8138التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام 
1
 .   2المرجع السابق ،  ص فى القرن العشرين دراسة تحليلية " ، : " الغناء الدينى فى مصر أية هللا صالح محمد السيد(  
1
 .  7، ص 3888:" ورقات فى اإلنشاد الدينى" ، بحث منشور، مؤتمر الموسيقى العربية الثامن، القاهرة عام  نبيل عبد الهادى شورى(  
1
 .   1م ، ص 3811القلم ، القاهرة عام : " رسالة فى علم الموسيقى " ، تحقيق زكريا يوسف ، دار  نصر الدين الطوبى(  
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 : الموسيقى المقام فى -7
فالمقام ىو األسموب المستخدم فى صياغة األلحان وتركيبيا، ولكل مقام من مقامات 
الموسيقى العربية سممًا نستطيع من خاللو إستنباط األبعاد التى من خالليا نستطيع التعرف عمى 

     ( 1) التكوين األساسى لممقام وطابعو الذى يميزه. 
 : اإلرتجال الموسيقى -8

ىو الجمع بين التفكير الموسيقى واألداء فى آن واحد ، ويعتمد عمى الموىبة فى إمتالك 
  ( 2) الفكر ، وميارة األداء . 

 : القصائد الدينية -9
التوبة هلل( ، أو  –مدح الرسول  –ىى قصيدة غنائية تتناول موضوعًا دينيًا مثل )ذكر اهلل 

 .  غير ذلك وتتميز ألحانيا بالرصانة ، وقوة التعبير ، وعادة ما تكتب بالمغة العربية الفصحى
 –وقد أصبح لألغنية الدينية ممحنين ومن رواد تمحين األغنية الدينية )محمود الشريف 

  ( 3)  . محمد الموجى( –كمال الطويل  –عمى إسماعيل 
  ( )  تبطة بموضوع البحثالدراسات السابقة المر 

والتى إشتممت عمى  وفيو سيتناول الباحث الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع بحثنا الراىن
  -جزئين: 
 العممية: األول: الرسائلالجزء 

 : بعنوان الدراسة األولى
 ( 4) " أسموب أداء الشيخ )ابراهيم الفران( فى اإلنشاد الدينى دراسة تحميمية " 
 -الدراسة إلى: ىدفت ىذه

 التعرف عمى أسموب أداء )ابراىيم الفران( فى اإلنشاد الدينى  .  -1
 التعرف عمى أسموب )ابراىيم الفران( فى تمحين األغنية الدينية  .  -2
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( ، العدد 33تدوين مطلبه ( " ، بحث مقدم لمجلة حلوان ، المجلد ) –تدوينه  –: " المقام فى الموسيقى العربية ) تركيبه   نبيل شورى(  

 .  12م ، ص 3822الثانى ، مايو 
8
 م  . 3883: " دليل الموسيقى العربية " ، دار عالء الدين للطباعة والنشر ، القاهرة ، عام  نبيل شورى(  
1
 .   371م ، ص 3811، القاهرة عام  1: " الموسوعة العربية الميسرة " ، دار المقام ومؤسسة فرانكلين ط  غبلايرمحمد شفيق (  
  ) ًقام الباحث بترتيب الدراسات السابقة ترتيباً زمنيا   . 
1
: " أسلوب أداء الشيخ ابراهيم الفران فى اإلنشاد الدينى دراسة تحليلية " ، رسالة ماجستير غير  مصطفى إسماعيل على حسن(  

 .    8138منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة عام 
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 : تعميق الباحث
استفاد الباحث من ىذه الدراسة فى التعرف عمى أسموب أداء ) ابراىيم الفران ( فى اإلنشاد 

 تمحين األغنية الدينية  . الدينى وأسموبو فى 
 : بعنوان لثانيةالدراسة ا

 ( 1) " أسموب نصر الدين طوبار فى اإلنشاد الدينى"

 -ىدفت ىذه الدراسة إلى:
 التعرف عمى الخصائص العامة لفن اإلنشاد الدينى واإلبتيال.  -1
 التعرف عمى أسموب أداء اإلنشاد الدينى بأشكالو.  -2

 : تعميق الباحث
 الدينية،التعرف عمى الخصائص العامة لإلنشاد الدينى واإلبتياالت استفاد الباحث من 

 .   وتحديد أساليب اإلنشاد الدينى واإلبتياالت عند نصر الدين طوبار
   الثانى: األبحاث المنشورةالجزء 

 : بعنوان لثالثةالدراسة ا
 ( 2) "  إختيار بعض األلحان المعروفة لتمييز المقامات األصمية" 

 ييدف ىذا البحث إلى: 
ختيار بعض األلحان المعروفة لكل مقام وتدوينيا بطريقة مبسطة وتكون ىذه  تجميع وا 
األلحان معبره عن المقام بدرجاتو وطابعو مما يؤدى إلى زيادة القدرة عمى التعرف عمى المقام 

 وتذوقو. 
 : تعميق الباحث

 إستفاد الباحث من ىذا البحث فى التعرف عمى كيفية إختيار بعض األلحان المعروفة لكل مقام.   
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نصر الدين طوبار فى اإلنشاد الدينى " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، : " " أسلوب  أيمن حسنين أحمد(  

 .   32م ، ص 8132جامعة حلوان ، القاهرة ، عام 
8
: " إختيار بعض األلحان المعروفة لتمييز المقامات األصلية " ، مجلة فنون وعلوم الموسيقى ، المجلد الثامن ،  صالح رضا صالح(  

 م  .  8111يناير عام 
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 : بعنوان الرابعةالدراسة 
 ( 1) "   طريقة مقترحة لتدريس المقام وفصيمته فى الموسيقى العربية" 

 ييدف ىذا البحث إلى: 
 التعرف عمى مفيوم المقام وفصميتو فى الموسيقى العربية فى بعض البالد العربية.  -1
 التعرف عمى الطريقة المقترحة لتدريس المقام وفصيمتو.  -2
 الوصول لفاعمية الطريقة المقترحة عمى دارس التربية الموسيقية.  -3

 : تعميق الباحث
  المقام.مقترحة لتدريس إستفاد الباحاث من ىذا البحث فى التعرف عمى الطريقة ال

  -اإلطار النظرى: وينقسم إلى جزئين:
 الجزء األول: "نشأة اإلنشاد الدينى" 
 اإلسالمية وقدوكان اآلذان بداية لأللحان الدينية  اإلسالم،بدأ ترتيل القرآن الكريم منذ فجر 

 ظير بمحن بدائي بسيط ثم تدرج إلى ما ىوعميو اليوم .
اليجرة بدأت الطرق الصوفية تظير لموجود في نطاق محدود، وكانت في القرن الثالث من 

كل جماعة من المريدين واألتباع يسمكون الطريق عمى َىْدي ما تمقوه عن شيخيم من إرشادات ، 
ويمتزمون في ممارسة التصوف بما ُرسم ليم من عبارات وعادات ، ويعكفون عمى إذاعة مناقبو 

 ومحامده بعد مماتو .
ذه الطرق الصوفية في االنتشار ، وبدأت في طور جديد من التنظيم والترتيب  واستمرت ى

ماميا وعارفيا ، كما اعتمدت عمى  فأصبحت كل جماعة تمتزم بشيخ معين يكون ىو شيخيا وا 
طقوس وعادات خاصة بيا ، حيث كانت ليا أورادىا وأذكارىا الخاصة ، كما كانت ليا أيضًا 

  ( 2)  بيا . اإلنشاد واالبتياالت الخاصة
وصار شيخيم يمقب بشيخ الشيوخ ، وكانت لو مكانة قاضى القضاة فى الدولة ، وكانت 
ىذه الطرق ىى األساس الذى خدم فن اإلنشاد واإلبتياالت وىو الغناء الموسيقى فى رحاب 

 الصوفيو  . 
من  فكان ليا كل الفضل فى حفظ أصول الغناء العربى ، ثم تنمية ىذه األصول بما أخذتو

رت وصارت قوة فى الدولة ليا سمطانيا طمقامات متناسقة من فارس وتركيا واليند ألنيا بعد أن سي
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 م . 8111جامعة القاهرة ، المجلد الثانى عشر ، إبريل عام 
8
 .      87المرجع السابق ص  اإلنشاد الدينى " ،  : " أسلوب أداء الشيخ إبراهيم الفران فى مصطفى إسماعيل على حسن(  
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دخاليا  وسطوتيا ، فتحت الباب عمى مصراعيو لتقبل جميع ألوان الفنون من الغناء والموسيقى ، وا 
التصوف ، فمم يعد ىذا الفن الصوفى مقصورًا عمى إنشاد المنشدين وتواجد ضمن شعائر 

الحاضرين ، لكنو أصبح يستوعب كل فنون الطرب وألوانو وبخاصة ما يثير الشجون من ىذه 
  ( 1) الفنون واأللوان تنسجم مع مشاعر الجماىير الشعبية . 

 .  ومن ىنا جاءت البداية لمغناء الموسيقى فى رحاب الصوفية 
 :   من أهم أعالم اإلنشاد الدينىو 

الشيخ  –الشيخ زكريا أحمد  –الشيخ سالمة حجازى  –الشيخ عمى محمود  –الشيخ أبو العال محمد 
الشيخ  –الشيخ نصر الدين طوبار  –الشيخ إبراىيم الفران  –الشيخ محمد عمران  –طو الفشنى 

 الشيخ ياسين التيامى  .  –سيد النقشبندى 
 الجزء الثانى :  "  المقامات فى الموسيقى العربية  " 

  شاع مفيوم المقام منذ القرن الثامن اليجرى حيث ورد بعد ذلك فى عدة مراجع من أىميا
)رسالة فى عمم الموسيقى( لمشيخ الصفدى وكتاب )مقاصد األلحان( لممراغى وفى الرسالة الفتحية 

 تمحين واألوزان (. لالذقى وأيضًا ) زين األلحان فى عمم ال
كممة مقام دخمت فى األصطالح الموسيقى العربى لمداللة عمى تركيز الجممة الموسيقية 

السمم الموسيقى حيث تحدث تأثيرًا معينًا عمى مؤدييا ثم عمى سامعييا فالمقام عمى مختمف درجات 
 ىو األسموب المستخدم فى صياغة األلحان وتراكيبيا  . 

لنغمات التى يستطيع المغنى أن يؤدييا بصوتو ، وليا عفقات معينة والمقام مجموعة من ا
ذا ذادت أو نقصت فإنيا تفقد طابعيا ومذاقيا ، ولكل مقام من  إذا طبقت كان ليا مذاقًا خاص وا 

نستطيع من خاللو إستنباط األبعاد التى من خالليا نستطيع التعرف عمى المقامات العربية سمما 
      ( 2) الذى يميزه .  المقام األساسى وطابعو

يتكون المقام فى الموسيقى العربية من جنسين أساسيين أحدىم جنس األصل ويسمى بإسم 
المقام واألخر جنس الفرع ويكون تصوير ألحد األجناس ، وما قبل الجنس األول يسمى أصل 
األصل وما بعد الفرع يمسى فرع الفرع ويكون األثنان متصمين أو منفصمين أو متداخمين ، وتختمف 

 ام عن األخر  . أبعاد كل مق
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ومن الطبيعى إن يعتمد تدريب السمع فى الموسيقى العربية عمى األحساس بالمقامات لما 
 تحتويو من نغمات وعالمات تحويل تميز كل مقام  . 

فاألحساس بالمقام يفيد الدارس فى أداء التدريب عمى غناء النغمات بطريقة صحيحة ، كما 
د المقام المستخدم فى اإلمالء المحنى أو التدوين الموسيقى يفيد فى التمييز بين النغمات لتحدي

العربى ، فإن إضافة األلحان الشيقة لمتمارين الغنائية يشعر الدارس بنغمة المقام ويجعمو يحس 
     ( 1) ويتشبع بأنغامو . 
 :   إإلطار التطبيقى

سيتناول فيو الباحث إستخدام العينة المختارة فى تعميم مقام العجم حيث تنوع الباحث فى 
 -وىى كما يمى  : ( ) تنوعو لممنشدين فى إختياره لمعينة المختارة 

 المنشد الكممات أسم اإلنشاد الدينى م
 نصر الدين طوبار تراث قديم يسبج لك الفضاء  1
 ياسين التيامى محى الدين بن عربى رجااًل من سماع الحب طابوا 2
 رييام عبد الحكيم عبد السالم أمين تجمى مولد اليادى  3

 
  -قبل إستخدام الباحث لنماذج العينة المختارة يقوم بشرح مقام العجم كما يمى  :

 يكتب الباحث المقام كاماًل عمى السبورة ، ويتم التعرف عميو بجنسيو  .  -1
 ينم عزف المقام عمى آلة العود أو أى آلة أخرى   .  -2
يتم غناء المقام عدة مرات بالمقطع ) ال ( صعودًا وىبوطًا آلدائو جيدًا واإلحسام بالمقام  -3

 وطابعو وركوزه  . 
فرعى ( وغناءه وعزفو كاًل عمى حده باآللو ويردد  –يتم تقسيم المقام لجنسين ) أصمى  -4

 ال " صعودًا وىبوطًا  .  المنشدين الغناء بالمقطع "
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 النموذج األول  :  " يسبح لك الفضاء " 

 الكممات
 رياح زاريات وطيور صافات  يسبح لك الفضاء بما فيو من 

 نجوم سابحات وكواكب نيرات  تسبح لك السماوات بما فييا من 
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  المقترح:األسموب 
 سماعيا من الباحث وترديد المنشدين معو.تقطيع الكممات تقطيعًا عروضيًا عدة مرات بعد  -1
 اإلستماع لإلنشاد عدة مرات حتى يتم حفظيا  .  -2
 تقسيم النموذج األول لعدة شطور حسب إستخدامو لممقام أو الجنس  .  -3
غناء البيت األول ثم الصعود واليبوط لجنس األصل العجم ) يسبح لك الفضاء بما فيو من  -4

 رياح زاريات وطيور صافات (  . 
اإلستماع لمبيت األول عدة مرات لإلحساس بالجنس والمقام ثم يطمب من المنشدين غناءه  -5

 ثم غناء المقام صعودًا وىبوطًا بالمقطع) ال (عدة مرات لمتأكد من غنائو بطريقة صحيحة .
 يتم تكممة البيت الثانى بنفس الطريقة  .  -6
ممات حتى يتم إتقانو وغنائو ثم غناء النموذج األول كاماًل بالمقطع " ال " ثم غنائو بالك -7

 غناء المقام بعد ذلك عدة مرات بالمقطع " ال "  . 
 "  رجااًل من سماع الحب طابوا:  " لثانىالنموذج ا

 الكممات
 وعند سماعو حضروا وغابوا  رجااًل من سماع الحب طابوا  

 وفى كل األمور إليو نابوا  العيذار غميو واحدا وقد بمغوا 
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 األسموب المقترح: 
 تقطيع الكممات تقطيعًا عروضيًا عدة مرات بعد سماعيا من الباحث وترديد المنشدين معو. -1
 اإلستماع لمنموذج عدة مرات لتمييزه سمعيًا.  -2
 يتشبع البيت األول بمقام العجم وخاصًا بجنس األصل وركوزه عمى درجة األساس.  -3
اليابط من جواب األساس حتى درجة األساس أما البيت الثانى فيتشبع لحنو بمقام العجم  -4

 ىبوطًا ) وقد بمغوا العيذار (  . 
يتم غناء النموذج عدة مرات بالمقطع ) ال ( ثم غنائو بالكممات عدة مرات حتى يتم غنائو  -5

 بالطريقة الصحيحة  . 
يتم عزف النموذج عمى آلة العود وغناء المنشدين بمصاحبتو ثم غناء مقام العجم عدة  -6

 صعودًا وىبوطًا. مرات 
 "  تجمى مولد الهادى:  " لثالثالنموذج ا

 الكممات
 كنور الشمس فى الوادى  تجمى مولد اليادى 
 أزاىيرى وأورادى  بشير ربيع إزدانت 

 شدت أوتار أعوادى بسيرتو وحضرتو
 تجمى  وغنىى الركب والحادى 
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 األسموب المقترح  : 
 سماعيا من الباحث وترديد المنشدين معو . تقطيع الكممات تقطيعًا عروضيًا بعد -1
 اإلستماع لإلنشاد عدة مرات حتى يتم حفظيا  .  -2
فى ىذا النموذج يرتكز الشطر األول عمى درجة األساس فى جنس األصل لمقام العجم مما  -3

 تذوق جنس العجم  . يشبع األذن 
 غناء الشطر الثانى حيث توحد قفزة من الدرجة الخامسة إلى درجة الجواب  .  -4
كما يوحد تركز لحنى فى الشطر الرابع عمى جنس الفرع مبنى عمى التتابع المحنى بيدف  -5

 اإلحساس والتشبع بمقام العجم من خالل غناؤه  . 
 ن  . يتم اإلستعانة بآلة العود فى عزف ىذا النموذج وترديده مع المنشدي -6
وعند غناء كممة ) الوادى ( فى نياية البيت األول يتم التوقف وغناء جنس األصل لمقام  -7

 العجم حيث ترتكز ) الوادى ( عمى درجة أساس المقام ويتم الغناء صعودًا وىبوطًا  . 
كذلك عند غناء البيت الرابع ) وغنى الركب والحادى ( يتم غناء جنس الفرع لمقام العجم  -8

الصحيحة ، وفى نياية كممة         وطًا عدة مرات لمتأكيد عمى غنائو بالطريقةصعودًا وىب
) الحادى ( يوجد تتابع سممى سكوانس ىابط من درجة الجواب إلى درجة األساس بيدف 

وكذلك اإلحساس بالمقام من خالل غنائيا وعند الوصول إلى درجة اإلحساس بالعرب 
 عودًا وىبوطًا وذلك بالمقطع ) ال (  . األساس يتم غناء مقام العجم كاماًل ص

 نتائج البحث: 
بعد أن قام الباحث بتدريب المنشدين عمى مقام العجم من خالل اإلستماع لثالث نماذج فى 

  -اإلطار التطبيقى إستطاع التوصل لعدة نتائج كما يمى  :
 معرفة المنشد ألبعاد مقام العجم وجنسيو  .  -1
 غناء مقام العجم وجنسيو صعودًا وىبوطًا بسالمة مع التركيز عمى درجة ركوزه  .  -2
تقان غناء مقام العجم وجنسيو  .  -3  التأكيد عمى تمييز وا 
اإلستماع لبعض النماذج من اإلنشاد الدينى ساعد المنشد عمى تميز مقام العجم بسيولة  -4

 ويسر مع إتقان غنائو  . 
نشاد الدينى إستطاع بو المنشد أن يغنى بطريقة صحيحة اإلستماع لبعض نماذج من اإل -5

 وعرفتو بأماكن إصدار الصوت من أماكن الرنين الصحيحة  . 
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إستطاع بيذه النماذج تخيل مقام العجم وغنائو من أى شطر من شطور األبيات الشعرية  -6
 المستخدمة  . 

المستخدمة لمعينة  إستطاع المنشد تعمم التقطيع العروضى الصحيح من خالل تمك النماذج -7
 المختارة   . 

  -يوصى الباحث بما يمى  : لنتائج البحثبعد إستعراض الباحث و 
ص بكل االتدريب عمى غناء المقامات العربية األساسية بإستخدام بعض اإلنشاد الدينى الخ -1

 مقام   . 
زيادة اإلىتمام بتمك األلحان الخاصة باإلنشاد الدينى ووضعيا فى المناىج الدراسية  -2

 لمرحمتى البكالوريوس والدراسات العميا  . 
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 قائمة المراجع
 :   واألبحاث أوالً : الكتب والمنشورات

 البيـــــــــــــــــان األســـــــم م
آلة الفيولين لممبتدئين " ، المؤتمر العممى " تدريس العزف عمى  : خيرى ابراهيم الممط  1

الثانى ، كمية التربية الموسيقية،جامعة حموان ، القاىرة عام 
 م1985

" إختيار بعض األلحان المعروفة لتمييز المقامات األصمية " ،  :  صالح رضا صالح 2
  م  . 2003مجمة فنون وعموم الموسيقى، المجمد الثامن، ينايرعام 

3 
 

 4"الموسوعة العربية الميسرة "، دار المقام ومؤسسة فرانكمين ط  : لايرغبمحمد شفيق 
 .م 1965، القاىرة عام 

مخمص محمود عبد  4
 : الحميد

" طريقة مقترحة لتدريس المقام وفصيمتو فى الموسيقى العربية " ، 
مجمة فنون وعموم الموسيقى ، جامعة القاىرة ، المجمد الثانى 

 م . 2005عشر ، إبريل عام 
" فن المديح فى رحبا الشاذلية " ، دار العربى لمنشر ، القاىرة ،  :محمود أبو الحسن  5

 م . 1960عام 
تدوين مطمبو  –تدوينو  –" المقام فى الموسيقى العربية ) تركيبو    :الهادى  شورىنبيل عبد  6

( ، العدد الثانى ، 11( " ، بحث مقدم لمجمة حموان ، المجمد )
 .  م1988مايو 

" ورقات فى اإلنشاد الدينى" ، بحث منشور، مؤتمر الموسيقى  : نبيل عبد الهادى شورى 7
 .  1999عام العربية الثامن، القاىرة 

8 
 

" دليل الموسيقى العربية " ، دار عالء الدين لمطباعة والنشر ،  : نبيل عبد الهادى شورى
 م  .1991القاىرة ، عام 

" رسالة فى عمم الموسيقى " ، تحقيق زكريا يوسف ، دار القمم ،  : نصر الدين الطوبى 9
 . م1964القاىرة عام 
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 ( / دكتوراه ) ماجستيرثانياً : الرسائل العلمية  : 

 البيـــــــــــــــان األسـم م
10 
 

" أسموب نصر الدين طوبار فى اإلنشاد الدينى " ، رسالة  : أيمن حسنين أحمد
ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، 

 .  م2018القاىرة ، عام 
أية اهلل صالح محمد  11

 : السيد
الدينى فى مصر فى القرن العشرين دراسة تحميمية " ، " الغناء 

رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة 
 . م2012حموان ، القاىرة ، عام 

" المعاصرون من رواد الموسيقى العربية " ، تاريخ المصريين ،  :  عبد الحميد توفيق زكى 12
 .  الييئة المصرية العامة

مصطفى إسماعيل عمى  13
 : حسن

" أسموب أداء الشيخ ابراىيم الفران فى اإلنشاد الدينى دراسة 
تحميمية " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الموسيقية 

 .   2012، جامعة حموان ، القاىرة عام 
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 ممخص البحث
 الدينىأسموب مقترح لتعميم مقام العجم من خالل اإلنشاد 

 3*فهمىأيمن حسنين أحمد الباحث/                                                                                           

                                **أ.د.جالل محمد محمود شهاب الدين

 ***أ.د.محمد عبدالقادر عبد المقصود حماد
 

أن جذور األدعية واالبتياالت واإلنشاد ُتْضَرُب في أعماِق أرض التاريخ المصري )خاصًة( 
بداية من التراتيل الدينية في مصر الفرعونية إلى دخول الدين  الِقدم،وعمى وجو األرض )عامًة( منذ 

يور فن وىذا ما ساعد المصريين عمى ظ، المسيحي إلى مصر ، فتحولت التراتيل إلى ترانيم قبطية 
اإلنشاد الدينى ، والموسيقى العربية تعتمد فى ألحانيا عمى عناصر أولية  جديد في مصر وىو فن

يقاعاتيا من الضروب فالمقام  أبرزىا وأىميا ) النغم واإليقاع ( فيى تستمد ألحانيا من المقامات وا 
 ىو األسموب المستخدم فى صياغة األلحان وتركيبيا. 

نشد بإتقان غناء المقامات العربية المختمفة ليتميز عن غيره من المنشدين، لذلك البد أن يتمتع الم
  الراىن.ومن ىنا جاءت مشكمة البحث 

  -أجزاء: أشتمل البحث عمى عدة 
 الجزء األول: مشكمة البحث ثم الدراسات السابقة. 

 الجزء الثانى: اإلطار النظرى. 
 الجزء الثالث: اإلطار التطبيقى. 

ختتم البحث بالممخص   واإلنجميزى.العربى الجزء الرابع: نتائج البحث وتوصياتيا ثم المراجع وا 
 
 
 
 

Research Summary 
                                                           

في التربية الموسيقية، كمية التربية الموسيقية، تخصص الموسيقى العربية، شعبة  الدكتوراهإستكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة  ((1*
 تأليف.

 ( أستاذ بكمية التربية الموسيقية، جامعة حموان، قسم الموسيقى العربية.**

***.أستاذ بكمية التربية الموسيقية، جامعة حموان، قسم الموسيقى العربية )  
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 Suggesting style for teaching Maqam through religion anthems 

                
 

Researcher / ayman hassanein ahmad fahmy 
( (*  

 

The religion anthems, prayers and invocation roots flapping at the 

Egyptian history land's depth ( especially ) and on the land's surface        ( 

generally ) since the dd, from the beginning of the religion songs at the 

pharaonic Egypt till the Christian religion entrance to Egypt , the songs 

changed to appearance new art at Egypt which is the religion anthems art.  

The Arabic music depending at it's melodies on preparatory elements 

the most prominent and important ( Tone and rhythm ) it is taking its 

melodies from the makamat and its rhythms from the doroub.  

The makam is the using style at forming the melodies and it's 

stricture. and for every makam from the Arabic music makamat scale we 

are inventing through it the spaces which we can knouting the basic 

containing for the makam throughit and its feature which characteristic. for 

that the religion singer should enjoying the different Arabic makamat 

singing by perfection to be characteristic from others from the religion 

singe’s.  

The Research included many parts the first part the research problem 

and previous study then the second part the theoretical frame, the third part 

practical frame, the forth part the results and recommendations then the 

references and the research ended by the Arabic and English summary 

research.            

                                                           
*
) Complementing the requirements for obtaining a doctorate degree in music education - specializing in 

Arabic music - composition section. 


