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 مبتكره لتحسين أداء المنشدين ةتدريبات صولفائي
 1مد فهمى*أيمن حسنين أح

                                 **أ.د.جالل محمد محمود شهاب الدين

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

بين الروح الموسيقى لغو عالميو ، حيث إنيا تخاطب الشعور مع الوجدان وىى حمقو الربط 
والموسيقى العربيو تتميز بتعدد القوالب األليو الحره والمقيده وتختمف فى أسموب ،  واإلحساس

 صياغتيا من خالل التركيب البنائى.
والصولفيج ىو لغو الموسيقى وىى كأى لغو أخرى ليا نفس الصفات من حيث حروف 

 تكتب وتقرأ وبيا قواعد تضبط كمماتيا وألحانيا وتراكيبيا  .
والصولفيج العربى يقوم عمى تدريب الحنجره واألحبال الصوتيو ويضبط مخارج الصوت فى 
الحمق من خالل غناء الساللم الموسيقيو والتدريبات الصولفائيو ويعتمد إلى جانب ذلك عمى القدره 
 عمى غناء األجناس والمقامات العربيو كل بطابعو الخاص ، وتحديد المقام باإلستماع وذلك يساعد

 ( 2) .  فى تسييل الكثير من الميارات فى الغناء
لو موسيقيو آنسانيو والتى ال تتشابو معيا اى إلالت ااآلويعد الصوت البشرى من ارقى 

و فى كثره وظائفيا ، وينقسم الصوت البشرى إلى طبقات صوتيو عديده أسواء فى درجو حساسيتيا 
 ن لكل طبقو صوتيو مساحو صوتيو خاصو بيا .أكما 

وتختمف المساحو الصوتيو طبقًا لنوع الصوت، وتزيد بالتمارين الصوتية  ، وتقل المساحة 
زدياد الُعمر إلى األغمظ ، أو اإلستخدام الخاطيء لمصوت ، أو المرض ، أو التمارين إالصوتية مع 

 الخطأ .
ن يمم بيا كل منشد ومغنى ىى دراسو العموم الموسيقيو أىم المقومات التى يجب أومن 

الصوتى حتى يتمكن من اإلبتكار واإلضافو  وماتحتوى عميو من مقامات وأنغام وأساليب التعبير
                                                           

 ، كمية التربية الموسيقية، جامعة حموان، قسم الموسيقى العربية، شعبة تأليف عربى.باحث بمرحمة الدكتوراه((1*

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

***بكمية التربية الموسيقية، جامعة حموان، قسم الموسيقى العربية. ( أستاذ  
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ألسموب أدائو النابع من المعرفو المتكاممو . أى ُيمم بذمام المقامات العربيو سواء أصميو أو فرعيو 
 مع اإلستعانو بحسن الصوت ودقة التعبير فى اإلداء وحسن التخيل النغمى األرتجالى .

ولذلك يجب عمى كل منشد أو مغنى أن يتعرف عمى خصائص الصوت ، أي )مساحة 
 إمكانيات صوتو وكيف يطورىا ( .  -نوع صوتو  -طبقة صوتو   –صوتو 

ومن ىنا قام الباحث بإبتكار تدريبات صولفائيو لتحسين أداء المنشد ،وىذا ىو موضوع 
  .بحثا الراىن

 :  مشكمة البحث
ختالففيا إال أن ىذه التدريبات تتطمب التقويم بالرغم من تعدد  إبتكار التدريبات الصولفائية وا 

والتطوير دائمًا لتساىم فى رفع كفاءة المؤدى ومن خالل تدريس الباحث لبعض المنشدين وجد 
لدييم فى تحسين أدائيم وخاصًا غنائيم لممقامات العربية األساسية لذا رأى الباحث إبتكار  صعوبة

 ولفائية من شأنيا رفع وتحسين آداء المنشدين من خالل ىذه التدريبات . تدريبات ص
 : أىداف البحث

ييدف ىذا البحث الوصول إلى رفع كفاءة وتحسين آداء المنشدين من خالل تدريبات 
 صولفائية مبتكرة . 

 : أىمية البحث
المقامات  بتحقيق اليدف السابق قد نصل إلى رفع وتحسين مستوى آداء المنشدين فى غناء

 العربية األساسية .
 : أسئمة البحث

س : ما ىى التدريبات الصولفائية المبتكرة التى يمكن بيا الوصول إلى مستوى جيد فى 
 آداء المنشدين ؟

 : حدود البحث
 الحدود المكانية : جميورية مصر العربية 

 الحدود الزمانية : الفترة الحالية المعاصرة لمبحث
 : إجراءات البحث

 منيج البحث : منيج وصفى تحميمى ) تحميل محتوى (  - أ
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عينة البحث : أختار الباحث مقام الكرد إلبتكار تدريبات صولفائية منو نظرًا لسيولة غنائو   - ب
 وكذلك إستخدامو الشائع فى معظم األلحان واإلنشاد . 

 أدوات البحث :  - ج
 نماذج مسموعة من التدريبات الصولفائية المبتكرة .  -1
 سيقية لعينة البحث .مو مدونات  -2

    ُمصطمحات البحث :
 ( البعد :1
 ( 1)  الُبعد فى الموسيقي ىو المسافو الصوتية بين نغمتين مختمفتين فى الدرجة .  

 : ( المقام فى الموسيقي2
المقام فى المغة العربية ىو موضع األقدام ، أو المنزلة أو المكان الذى يعتميو الشاعر أو 

 اإلنشاد أو الغناء .المطرب أثناء 
وىو الجمع بين جنسين ويختص  تطمق فى الموسيقي فى األسموب المستخدم فى التمحين . 

كل مقام بأبعاد مختمفة بحسب أنواع الجنس ، ويحدد اسم المقام عن طريق النغمو األساسيو ) درجة 
  ( 2) . الركوز(

 ( الصولفيج :3
النغمات الموسيقيو ، وىو تدريب الحنجره واألحبال ىو لفظ إيطالى معناه عمم قراءة وغناء 

) . الصوتيو ومخارج الصوت من خالل السمم الموسيقى
3
 )  

 : (فوكاليزالتدريب الصوتى ) ( 4
مؤلفو غنائيو تعتمد عمى األداء بإستخدام أحرف العمو األوربيو دون كممات ومنيا ماىو فنى 

ض تدريب األصوات داخل األكاديميات يعرض فى قاعات الموسيقى ومنيا ماىو مؤلف بغر 
) . والمعاىد

4 )  

                                                           
1
 5م ، ص 1664: " رسالة فى علم الموسيقى " ، تحقيق زكريا يوسف ، دلر القلم ، القاهرة عام  نصر الدين الطوبى(  

 
. 

2  )
. 6ص ، 1642 عام ، تونس ، التونسية للموسيقي الرشيدى المعهد ، العربية الموسيقي مقامات : المهدى صالح

 
3  )

، الجزء الثانى ،  12دد طريقه مقترحه لتدريس ماده الصولفيج العربى لطالب الفرقه األولى بكليه التربيه النوعيه ، بحث منشور ، مجله علوم وفنون الموسيقى ، ع : حسن عباسخالد 

  .561م ، ص 2115كليه التربيه الموسيقيه ، جامعه حلوان ، إبريل 
كيفيو اإلستفاده من ماده تدريب الصوت فى تذليل بعض الصعوبات التكنيكيو فى ماده الغناء العربى :  نظمىىيثم سيد  -عيود عبد العميم محمد( 4

 . 1626م ، ص  2006، مجمو عموم وفنون الموسيقى ،عام 
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 ( المساحة الصوتية :5
ىي مدى اتساع المساحو الصوت التي يستطيع أن يؤدييا المغنى من أغمظ النغمات إلى 

 ( 1 ) .أحد النغمات
 ( المنشد : 6
 . ىو من يؤدى كممات وألحان تتسم بالطابع الدينى  

  ( )  بموضوع البحثالدراسات السابقة المرتبطة 
 -:والتى إشتممت عمى وفيو سيتناول الباحث الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع بحثنا الراىن    

 : بعنوان   الدراسة األولى
 ( 2)  طريقو مقترحو لتدريس الصولفيج العربى" 

 :ييدف ىذا البحث إلى
  .   التعرف عمى طريقو مقترحو لتسييل تعميم الصولفيج العربى

 :تعميق الباحث

الصولفيج  سالباحث من هذه الدراسه فى التعرف على الطرق المختلفه لتدري إستفاد
 العربى .

 : بعنوان الدراسة الثانية
  ( 3)  تدريبات صوتيو مقترحو لمغناء العربى 

 ييدف ىذا البحث إلى  :
إقتراح وسيمو لمتدريب الغنائى العربى تعتمد عمى شخصيو وطبيعو الموسيقى إلكتساب 

 المياره التكنيكيو الالزمو   . 
 
 

                                                           
  . ًقام الباحث بترتيب الدراسات السابقة ترتيباً زمنيا ) 
1
  . 221م ، ص  1997لمغناء العربى ، مجمو عموم وفنون الموسيقى ،عام تدريبات صوتيو مقترحو  : عمى عبد الودود محمد عمى(  

 
 م . 1984عام ، جامعو حموان  ،بحث منشور،  مجمو دراسات وبحوث ،طريقو مقترحو لتدريس الصولفيج العربى   :سيير عبد العظيم محمد (  2
 
 . 221مرجع سابق ص ، مجمو عموم وفنون الموسيقى ، تدريبات صوتيو مقترحو لمغناء العربى  :عمى عبد الودود محمد عمى (  3
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 : تعميق الباحث
التدريبات الصوتيو المختمفو التى يمكن بيا  الباحث من هذه الدراسه فى التعرف على إستفاد       

 إكتساب المياره التكنيكيو الالزمو لمغناء العربى .
 : بعنوان   الدراسة الثالثة

 "  كيفيو اإلستفاده من ماده تدريب الصوت فى تذليل بعض الصعوبات التكنيكيو
 ( 1)  " فى ماده الغناء العربى

 ييدف ىذا البحث إلى  : 
الفنيو والتكنيكيو التى تواجو دارسى ماده الغناء العربى من خالل ماده  تذليل الصعوبات

 تربيو الصوت .
 :  تعميق الباحث
الصعوبات التكنيكيو التى تواجو المؤدى  الباحث من هذه الدراسه فى التعرف على إستفاد
  وكيفيو تذليميا .

 : بعنوان الدراسة الرابعة  
الطالب فى الصولفيج العربى من خالل التنويعات عمى بعض " طريقو مقترحو لرفع مستوى أداء 

 ( 2)  المقامات العربيو "
 ييدف ىذا البحث إلى : 

إقتراح طريقو تعتمد عمى بعض أساليب التنويع ومدى اإلستفاده منيا فى إكساب ميارات 
 تؤدى إلى رفع مستوى أداء الصولفيج العربى . 

 
 :  تعميق الباحث
تؤدى إلى رفع التى أساليب التنويع  الباحث من هذه الدراسه فى التعرف على إستفاد

 مستوى المؤدى فى الصولفيج العربى .

                                                           
كيفيو اإلستفاده من ماده تدريب الصوت فى تذليل بعض الصعوبات التكنيكيو فى ماده الغناء :  ىيثم سيد نظمى- عيود عبد العميم محمد(  1

 .1626 صمرجع سابق العربى ، 

 مرجع سابق .طريقه مقترحه لرفع مستوى أداء الطالب فى الصولفيج العربى من خالل التنويعات على بعض المقامات العربيه ،  : أيمن إبراهيم عبد المجيد(  2
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 اإلطار النظرى :

 قام الباحث بتقسيم اإلطار النظرى إلى ما يمى :

  -:أىميو الصولفيج العربى : أوال 

إن الصولفيج العربى لمتوصل إلى إيجاده فى النواحى األساسية لديو يجب التعرف عمى ما 
يميزه من تواجد المقامات والضروب التى تنفرد بيا الموسيقى العربية وبالتالى من خالل التمرين 
عمى ىذه األساسيات يمكن التوصل إلى معرفة كيفية أداء عبارات موسيقية بسيطة تتضمنيا تمك 

قامات والضروب . إن الصولفيج العربى من الالزم أن يكتمل من خالل تعمم التذوق واالستماع الم
كثيرًا إلى جانب القراءة الصولفائية وىى تشتمل فى التعرف عمى المقام والضرب الخاص بالتمرين 

إن  الصولفائى إلى جانب أىمية التدريب عمى األشكال اإليقاعية التى يتكون منيا ىذا التمرين ،
الصولفيج العربى جزء ال يتجزأ فى أىميتو بالنسبة لمعرفة الموسيقى العربية بشكل عام . فالصولفيج 

 العربى يعتبر محتوى أساسى فى تعميم الموسيقى وىما ) اإليقاع والنغم ( . 
وعمىىى الىىرغم مىىن ذلىىك فىىإن كثيىىرًا مىىا يتعىىرض الطالىىب إلىىى تواجىىد صىىعوبة فىىى قىىراءة التمىىرين 

عربى فإنو يجب عميو أن يكون قد تىدرب عمىى األشىكال اإليقاعيىة واألجنىاس والمقامىات الصولفائى ال
حيىىث  ( 1 )حتىى يىتقن قىراءة التمىرين ، ممىا قىد يىؤدى إلىى وجىود سىيولة فىى مىا يسىمى بىالقراءة الوىميىة 

أنيىىا نىىوع مىىىن أنىىواع الميىىىارات التىىى تنمىىىو نتيجىىة إلسىىموب التىىىدريب عمىىى قىىىراءة التمىىارين الصىىىولفائية 
عربيىىة بكثىىرة وذلىىك يرجىىع إلىىى اإلجىىادة فىىى غنىىاء المسىىافات المحنيىىة التىىى تتضىىمن المسىىافات السىىممية ال

والتىى تنفىىرد فييىا البعىىد المتوسىط وىىىو يتكىون مىىن  ( 2) والقفىزات وىىىى مىن أساسىىيات الصىولفيج العربىىى 
ومىا تسىمى بدرجىة  ( 3) الثالث أربىاع الدرجىة إلىى جانىب األبعىاد الناقصىة ، الصىغيرة ، الكبيىرة والزائىدة 

الغمىىاز ) الدرجىىة الخامسىىة ( لممقىىام والتىىى يبىىدأ منيىىا جىىنس الفىىرع وتعتبىىر مىىن الىىدرجات المسىىيطرة فىىى 
العبىىىىارات والجمىىىىل الموسىىىىيقية لمتمىىىىرين الصىىىىولفائى باإلضىىىىافة إلىىىىى المقىىىىام الىىىىذى يغنىىىىى منىىىىو التمىىىىرين 

خاصىة بىو عىن غيىره مىن الصولفائى فكل مقام لو أسىموبو الخىاص بىو مىن حيىث المسىافات واألبعىاد ال
المقامىىىىات ، حيىىىىث عمىىىىى أساسىىىىو تتكىىىىون التكنيكيىىىىات اليامىىىىة لمبنىىىىاء الموسىىىىيقى مىىىىن ضىىىىمنيا الغنىىىىاء 

                                                           
1
: " أثر تدريب الصولفيج بطريقة معينة فى إستيعاب مادتى الهارمونى والتحليل بطريقة أكثر موسيقية " ، رسالة  أميرة سيد فرج(  

 .   6م ، ص 1663ة التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة  ، عام ماجستير غير منشورة ، كلي
2
 .   11، ص  2: " تصوير األلحان العربية " ، مطبعة أحمد مخيمر ، ط محمد صالح الدين (  
3
 .   5م ، ص 1662: " أجندة الموسيقى العربية " ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، عام  سهير عبد العظيم(  



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  –مجلة علوم  فنووما موسمقو    

  0202يوايب 
1446 

 

فالصىىولفيج العربىىى ىىىو اإلمكانيىىة العاليىىة فىىى تحويىىل الرمىىوز المدونىىة إلىىى أداء مسىىموع  ( 1) الصىىولفائى
تحويمية  . إن أىمية الصولفيج بشكل جيد ، وما يشممو من اإلنتقاالت المحنية المتنوعة والعالمات ال

العربىىى تكمىىن فىىى اإلرتقىىاء بىىاألداء فىىى معظىىم مىىواد الموسىىيقى العربيىىة كاإلسىىتماع والتىىذوق والقواعىىد 
  ( 2 )والتحميل والتأليف والتوزيع . 

 ثانيا المنشد :

  ،كالِعشق اإلليي الذى يتناول موضوعات ليا سمات دينية، ءالغنامن فنون فن  ىواإلنشاد 
أو مدح الرسول )صل اهلل عميو وسمم( ، وكان الذين يتصدرون ليذا الفن من ذوي األصوات 

 الجميمة الجذابة .
اإلبداع في االعتماد عمى الحناجر البشرية ، مع محدودية ىو من مميزات اإلنشاد الديني 

 تدخل اآلالت الموسيقية التى استعاض عنيا المنشدون بجمال أصواتيم وقصائدىم .
بتياالتيا وذكرىا القرن الثالث من اليجرة بدأت الطرق الصوفيةفي  تظير  بإنشادىا وا 

لم يعد ىذا الفن الصوفي مقصورًا عمى و  ، فكان ليا الفضل في حفظ أصول الغناء العربي،  لموجود
ومن ىنا  ، ، لكنو أصبح يستوعب كل فنون الطرب وألوانو إنشاد المنشدين وتواجد الحاضرين

 ة لمغناء الموسيقي فى رحاب الصوفية .جاءت البداي
حيث تصدر في ىذا المون  ، أصبح لإلنشاد الديني أىمية كبرى في بدايات القرن العشرون  

 .من الغناء ِكبار المشايخ والمنشدين الذين كانوا ُيْحيْوَن الميالى الرمضانية والمناسبات الدينية  
من اهم المقومات التى يجب ان يلم بها كل منشد ومغنى هى دراسه العلوم الموسيقيه وماتحتوى و

صوتى حتى يتمكن من اإلبتكار واإلضافه ألسلوب أدائه التعبير العليه من مقامات وأنغام وأساليب 

ع اإلستعانو ُيمم بذمام المقامات العربيو سواء أصميو أو فرعيو م ىأالنابع من المعرفه المتكامله . 
)  .بحسن الصوت ودقة التعبير فى اإلداء وحسن التخيل النغمى األرتجالى

3
 ) 

وكان لإلنشاد الديني الفضل في تخريج دفعة كبيرة من أصحاب األصوات القوية البارعة 
) عمي محمود ى طو الفشني ى إبراىيم الفران ى محمد الطوخي ى سيد النقشبندي  نذكر منيم المتمكنة ، 

  . وغيرىمى يوسف البيتيمي ى نصر الدين طوبار ى محمد عمران ( 
 

                                                           
1
 .  62م ، ص 1662: " دليل الموسيقى العربية " ، دار عالء الدين للطباعة والنشر ، القاهرة ، عام  نبيل شوره ( 
2
: " تمارين صولفائية مستنبطة من بعض الجمل اللحنية المستخدمة فى الموسيقى التصويرية للمسلسالت التاريخية " ،  سماح أنس(  

 .   146م ، ص 2114رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام 
3
 .   15م ، ص 1665، االرتجال وتقاليده فى الموسيقى العربيه ، بحث غير منشور ، القاهره  سمحه الخولى(  
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 :اإلطار التطبيقى
 سيتناول فيو الباحث التدريبات الصولفائية وكيفية آدائيا :

 :  التدريب األول

 
 (1رقم )تدريب 

 : تعميق الباحث
 ( .  Vocaliseىذا التدريب خاص بالتدريب الصوتى )  -1
 يقوم الباحث بالتأكيد عمى التنفس بطريقة صحيحة عن طريق الحجاب الحاجز .  -2
يقوم الباحث بعزف التدريب عمى أى آلة موسيقية ويستحسن " آلة البيانو " عدة مرات  -3

 ( . ) صو / وا ( من قبل المنشدينمتتالية حتى يتم حفظو وذلك بالمقطع 
فتحو جيدًا حتى تأكيد الباحث عمى إخراج المقطع بطريقة سميمة عن طريق تدوير الفم مع  -4

 يخرج المقطع بطريقة صحيحة . 
التنبيو عمى المنشدين بأخذ النفس بعد نياية كل مقطع وبداية المقطع التانى وذلك أثناء  -5

لجديد لممازورة التالية عزف الباحث لمنغمة التالية وىى النغمة األساسية لبداية المقطع ا
 وىكذا . 

راعى الباحث فى إبتكاره ليذا التدريب إستخدام الدرجات السممية الصاعدة واليابطة  -6
روماتيكية لمتأكيد عمى الدرجات األساسية كاألساسية لمقام الكرد دون إستخدام الدرجات ال

ستيعابيا فقط .   وا 
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 :لثانىالتدريب ا

 
 (2تدريب رقم )

 : تعميق الباحث
 ( . Vocaliseىذا التدريب خاص بالتدريب الصوتى )  -1
يقوم الباحث بالتأكيد عمى آداء الطريقة الصحيحة لمتنفس عن طريق " الحجاب الحاجز (  -2

 وجعل المنشدين يقومون بآدائو أمام الباحث . 
عزف التدريب أكثر من مره عمى " آلة البيانو" حتى يتقنون حفظو عن طريق المقطع ) مو  -3

 / يا ( . 
غالقو التأكيد من قبل الباحث عمى إخراج مقطع ) مو(  -4 بطريقة صحيحة بتدوير الفم وا 

وكذلك عمى التدريب عمى مقطع ) يا ( وغنائو بطريقة صحيحة عن طريق تدوير الفم 
 وفتحو جيدًا . 

تدريب المنشدين عمى األماكن الصحيحة لمتنفس وذلك فى نياية كل مقطع عن طريق  -5
 عزف النغمة األخيرة دون غناء فى نياية كل مازورة . 

راعى الباحث إستخدام سمم مقام الكرد ودرجاتو الصوتية دون إستخدام الدرجات  -6
 الكروماتيكية إلتقان غناء الدرجات األساسية لمقام الكرد . 

 :لثب الثاالتدري

 
 (3تدريب رقم )
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 : تعميق الباحث
ىذا التدريب يعتبر مفتاح لمقام الكرد حتى يتم إتقان غناء درجاتو الصوتية بطريقة صحيحة  -1

ستخدام ىذا التدريب لتمييز ىذا المقام عن باقى المقامات األساسية العربية .   وا 
يقوم الباحث بعزف مقام الكرد سممى صاعد وىابط عدة مرات عمى آلة العود وغناء  -2

 المنشدين معو حتى يتم إتقان غناءه وذلك عن طريق المقطع ) ال ( . 
يقوم الباحث بعزف التدريب عدة مرات متتالية عمى " آلة العود " بالمقطع ال حتى يتم  -3

 حفظو جيدًا من قبل المنشدين . 
 ين بغناء التدريب بمصاحبة الباحث آللة العود . يقوم المنشد -4
راعى الباحث فى إبتكاره ليذا التدريب عمى الصعود لدرجة جواب المقام وعدم تخطيو  -5

وكذلك اليبوط لدرجة الراست ثم درجة الدوكاه لإلنتياء بأساس المقام مع عدم اليبوط 
رد ويكون غناء كية لمقام اللممنطقة الغميظة حتى يتقن المنشدين الدرجات األساسية السمم

 التدريب بسيولة ويسر مع إتقان حفظو وغنائو بطريقة سميمة . 
 :الرابعالتدريب 

 
 (4تدريب رقم )

 : تعميق الباحث
قام الباحث بإبتكار ىذا التدريب واليدف منو التدريب عمى التتابعات المحنية الصاعدة  -1

 واليابطة . 
العود أكثر من مره حتى يتم حفظو من قبل يقوم الباحث بعزف التدريب عمى آلة  -2

 المنشدين.
يقوم الباحث بغناء التدريب بالمقطع ) ال ( بعد تقسيمو لعدة أجزاء يتم ترديد المنشدين بعده  -3

 لكل جزء عمى حده . 
 يقوم الباحث بغناء التدريب كاماًل بالمقطع ) ال ( ثم يقوم المنشدين بغنائو بعده مباشرة .  -4
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عمى لمدرجات السممية لمقام الكرد صعودًا التأكيد كاره ليذا التدريب راعى الباحث إبت -5
وىبوطًا دون الصعود أو اليبوط لمدرجات الحادة والغميظة حتى يتقن المنشدين غناء المقام 

 السممى والتتابعات بطريقة صحيحة وسميمة . 
 :لخامسالتدريب ا

 
 (5تدريب رقم )

 : تعميق الباحث
 قام الباحث بإبتكار ىذا التدريب إلتقان مسافة الثالثة ) الصاعدة واليابطة ( .  -1
 يقوم الباحث بعزف التدريب عمى آلة العود عدة مرات متتالية .  -2
 يقوم الباحث بغناء التدريب بالمقطع ) ال ( عدة مرات متتالية ثم يقوم المنشدين بترديده .  -3
الصحيحة عند غنائيم ليذا التدريب وتعميميم الغناء مع تصحيح الباحث ألماكن النفس  -4

 التحكم فى عممية التنفس . 
راعى الباحث فى ىذا التدريب إستخدام الدرجات الصوتية السممية لمقام الكرد دون الصعود  -5

 لمنطقة الجوابات بعد درجة جواب المقام أو اليبوط لممنطقة الغميظة . 
 :سسادالتدريب ال

 
 (6تدريب رقم )
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 : تعميق الباحث
 قام الباحث بإبتكار ىذا التدريب إلتقان الدرجة المتكررة ومسافة الثانية الصاعدة واليابطة .  -1
 يقوم الباحث بعزف التدريب عمى آلة العود أكثر من مره .  -2
الجزء اليابط ( ويقوم بغناء كل  –يقوم الباحث بتقسيم التدريب إلى جزئين ) الجزء الصاعد  -3

 بالمقطع . جزء عمى حده 
 يقوم الباحث بغناء التدريب كاماًل بالمقطع ) ال ( عدة مرات متتالية ثم يقوم المنشدين -4

 بغنائو عدة مرات حتى يتم حفظو بإتقان . 
 :بعالتدريب السا

 
 (7تدريب رقم )

 : تعميق الباحث
 .المختمفة) األربيج ( عمى الدرجات الصوتية قام الباحث بإبتكار ىذا التدريب إلتقان  -1
 . عدة مرات متتالية يقوم الباحث بعزف التدريب عمى آلة العود  -2
 يقوم الباحث بتقسيم التدريب لعدة أجزاء ويقوم بغناء كل جزء عمى حده بالمقطع ) ال ( . -3
يقوم المنشدين بترديد التدريب لكل جزء عمى حده وراء غناء الباحث لكل جزء حتى يتم  -4

تقانيم لكل جزء .   حفظ وا 
يقوم الباحث بغناء التدريب كاماًل والمنشدين يقومون بغناء التدريب كاماًل بمصاحبة الباحث  -5

 بالعزف عمى آلة العود . 
راعى الباحث إستخدام " األربيج " لكل درجة من الدرجات السممية لمقام الكرد دون الصعود  -6

تقان الدرجات أو اليبوط لمنطقتى الجوابات والقرارات حتى يستطيع المنشدين غناء و  ا 
 الصوتية األساسية لمقام الكرد . 

 
 
 



  –موبميو  فمربيووما موسجلو   - كل وة موربي وة موسمقو   ة  –مجلة علوم  فنووما موسمقو    

  0202يوايب 
1453 

 

 :ثامنالتدريب ال

 
 (8تدريب رقم )

 : تعميق الباحث
قام الباحث بإبتكار ىذا التدريب إلتقان مسافة األوكتاف مع مسافة الثانية الصغيرة والكبيرة  -1

 وكذلك التتابع المحنى . 
 يقوم الباحث بعزف التدريب كاماًل عمى " آلة العود " عدة مرات متتالية .  -2
يقوم الباحث بغناء مازورة مازورة بالمقطع ) ال ( ثم يقوم المنشدين بترديده حتى ينتيى من  -3

 التدريب كاماًل . 
ءه يقوم الباحث بغناء التدريب كاماًل بمصاحبة " آلة العود " عدة مرات ويقوم المنشدين بغنا -4

تقانيم لغناء التدريب .   بمصاحبة الباحث بالعزف عمى آلة العود حتى يتم حفظفيم وا 
راعى الباحث فى ىذا التدريب عدم الصعود لمنطقة الجوابات أو اليبوط لمنطقة القرارات  -5

 حتى يتقن المنشدين غناء الدرجات السممية األساسية لمقام الكرد . 
 :  نتائج البحث

بتطبيق التدريبات الصولفائية عمى المنشدين ، إستطاع التوصل إلى بعد أن قام الباحث 
  -النتائج التالية :

ستخدام التنفس بطريقة صحيحة أثناء غناء  (1 تحسن آداء المنشدين فى عممية التنفس وا 
 التدريبات الصولفائية . 

عطائيم القدرة عمى  (2 ىذا التحسن جعميم يتحكمون فى عضمة الحجاب الحاجز والتنفس وا 
 ناء الجمل المحنية الطويمة والمترابطة .غ

إستطاع المنشدين بأدائيم لتمك التدريبات الصولفائية إستخدام مناطق الرنين الطبيعية  (3
 وأدائيا عند الغناء . 

إستخدام التدريبات الصوتية إستطاعت تحسين المنشدين فى غناء المسافات والقفزات  (4
تقانيا وغنائيا بشكل سميم .   الموجودة داخل التدريبات وا 

المقام وكذلك غناء المنشدين لتمك التدريبات الصولفائية حسنت من إحساسيم لركوز  (5
 دًا وىبوطًا . القفزات من ) الدرجة الثانية إلى الدرجة الثامنة ( صعو 
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إستطاعت التدريبات الصولفائية المتنوعة التى قام الباحث بإبتكارىا تحسين آداء المنشدين  (6
 بالدرجات السممية الخاصة بالمقام مع التنقل بين درجاتيا بسيولة ويسر . 

إستطاعت التدريبات الصولفائية المتعددة التى إبتكرىا الباحث فى جعل المنشدين يميزون  (7
 كرد عن معظم المقامات األساسية العربية . مقام ال

 :  التوصيات
 يوصى الباحث بما يمى :_ 

 تعميم ىذه التدريبات الصولفائية وتصويرىا عمى جميع المقامات األساسية العربية .  (1
 البحث عن طرق تدريس مختمفة تساىم فى رفع مستوى وتحسن آداء المنشدين .  (2
األخذ بما ىو جديد من طرق تدريس وتدريبات صولفائية مبتكرة تساعد المنشدين عمى  (3

 الوصول ألفضل آداء . 
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  المراجع
 البيـــــــــــــــــان األســـــــم م
" أثر تدريب الصولفيج بطريقة معينة فى إستيعاب مادتى اليارمونى  : أميرة سيد فرج 1

والتحميل بطريقة أكثر موسيقية " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 .م1973كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة  ، عام 

طريقو مقترحو لرفع مستوى أداء الطالب فى الصولفيج العربى   :أيمن إبراىيم عبد المجيد 2
من خالل التنويعات عمى بعض المقامات العربيو ، بحث 
منشور ، مجمو عموم وفنون  ، كميو التربيو النوعيو ،  جامعو 

 .  2015عين شمس ، عام 
3 
 

 طريقو مقترحو لتدريس ماده الصولفيج العربى لطالب الفرقو خالد حسن عباس :
األولى بكميو التربيو النوعيو ، بحث منشور ، مجمو عموم وفنون 

، الجزء الثانى ، كميو التربيو الموسيقيو ،  12الموسيقى ، عدد 
 .م 2005جامعو حموان ، إبريل 

تمارين صولفائية مستنبطة من بعض الجمل المحنية المستخدمة فى "  : سماح أنس 4
التاريخية "، رسالة دكتوراه غير الموسيقى التصويرية لممسمسالت 

 .م2014،عام  القاىرة ،جامعة حموان، منشورة،كمية التربية الموسيقية
، بحث غير منشور ،  "االرتجال وتقاليده فى الموسيقى العربيو" : سمحو الخولى 5

 . م1975القاىره 
دراسات  ، مجمو"طريقو مقترحو لتدريس الصولفيج العربى"   :سيير عبد العظيم محمد 6

 م.1984وبحوث ، بحث منشور، جامعو حموان ، عام 
 م1992"أجندة الموسيقى العربية"،الييئة المصرية العامة لمكتاب،عام    :سيير عبد العظيم محمد 7

8 
 

، المعيد الرشيدى لمموسيقي التونسية "مقامات الموسيقي العربية" : المهدى صالح
 .1982، تونس ، عام 

الودود محمد عمى عبد  9
 : عمى

، مجمو عموم وفنون "تدريبات صوتيو مقترحو لمغناء العربى"
 .م1997الموسيقى ،عام 

 
 .2" تصوير األلحان العربية " ، مطبعة أحمد مخيمر ، ط  :محمد صالح الدين  10
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" دليل الموسيقى العربية " ، دار عالء الدين لمطباعة والنشر ،  : نبيل شوره 11
 .م1992عام القاىرة ، 

ر القمم ، ا" رسالة فى عمم الموسيقى " ، تحقيق زكريا يوسف ، د : نصر الدين الطوبى 12
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 ممخص البحث
 تدريبات صولفائيو مبتكره لتحسين أداء المنشديين

الموسيقى لغو عالميو ، حيث إنيا تخاطب الشعور مع الوجدان وىى حمقو الربط بين الروح 
والصولفيج ىو لغو الموسيقى وىى كأى لغو أخرى ليا نفس الصفات من حيث حروف  ، واإلحساس

والصولفيج العربى يقوم عمى تدريب ، تكتب وتقرأ وبيا قواعد تضبط كمماتيا وألحانيا وتراكيبيا
الحنجره واألحبال الصوتيو ويضبط مخارج الصوت فى الحمق من خالل غناء الساللم الموسيقيو 

والمنشد ىو من يؤدى كممات وألحان تقسم بالطابع الدينى ومن أىم ،  والتدريبات الصولفائيو
مقومات التى يجب أن يمم بيا كل منشد ومغنى ىى دراسة العموم الموسيقية وما تحتوى عميو من ال

 مقامات وأنغام . 
 :  إشتممت ىذه الدراسة عمى

حدود  –أسئمة البحث  –أىمية البحث  –أىداف البحث  –مشكمة البحث  –مقدمة البحث 
مصطمحات البحث ، ثم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث  –إجراءات البحث  –البحث 

 ثم اإلطار النظرى واإلطار التطبيقى ثم نتائج البحث والتوصيات والمراجع العربية . 
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Research Summary 

Solfege Exercises Invented for Proving the 

Religious Singer's Performance 
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The Music is an international Language, whereas talking the feelings 

with the emotions and it is a relationship between the soul and the feeling. 

And the solfege is the music language and it is like any Language has the 

same attributes at reading and writing letters and basis vowelzed it's words , 

Melodies and constitutions, and the Arabic solfege training the laryn and 

the Vocal strings and training the Voice exits from the throat through 

singing the scales and the solfege exercises , and the religious singer 

singing the words and the melodies characterized by the religious feature , 

and the most important basis should the religious singer do it , is studying 

the musicology which contained makams ( Arabic Scales ) and tones . This 

research included : ( Research Introduction – Research Problem – Research 

aims – Research importance – Research questions – Research Procedures – 

Research Scientific – terms) Then the Previous studies involved by the 

research subject then the theoretical frame and the Practical frame then the 

research results and recommendations and the Arabic references . 

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

Arabic music - composition section. 


