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   لممناسبات فى مممكة البحرين الشعبية أغنية الطفل 
 1عبداهلل ميدي ىدي 

 

 مقدمة :

 ُتعد لذا الطفؿ، أغنية وخاصة والفرد، المجتمع ثقافة في ىاـ   عامؿٌ  األغنية كوف في البحث أىمية تمثؿ
 وتربيتو البحريني الطفؿ ثقافة جوانب مف ىاـ   جانبٍ  عمى ترّكز كونيا اليامة الدراسات مف

مكانًا بارزًا بيف أنواع اإلبداع الشعبي في مجتمعنا  في البحريفالتراثية الشعبية  األطفاؿتحتؿ أغاني 
عف غيره مف المجتمعات، ولعؿ ارتباطيا بالمناسبات العامة والخاصة التي يحتفؿ بيا المجتمع 

ومسايرتيا لدورة الحياة التي يمر بيا أفراده كاف لو أكبر األثر في ازدىارىا وانتشارىا واحتفاظ  البحريني
المجتمع بيا وترددييا كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ، أو كمما كانت ىناؾ مناسبة يمكف أف تسيـ فييا 

 .(1) فعاؿاألغنية بدور 

يتجسد التراث الشعبي الشفاىي باألدب الشعبي المتناقؿ وما يجاوره مف فنوف كالغناء والموسيقى 
والرقص ليشمؿ نصوص أغاني األطفاؿ والصبية وأغاني العمؿ مثؿ العمؿ في الغوص أو الزراعة 

مثاؿ والسير ومناسبات الزواج والوالدة والختاف ونداءات الباعة، وما تتضمنو مف فنوف قولية كالحكـ واأل
بدعتيا الشعوب أالشعبية الروحية والمادية التي  يمثؿ التراث الشعبي الثقافة، حيث  والتعاويذواألساطير 

متداد تاريخيا وتناقمتيا األجياؿ جيال بعد جيؿ عبر المشافية، حاممة في طياتيا المعتقدات إعمى 
نتقالو الشفاىي بيف ا  كـ مجيولية المنشأ و وبح، واألعراؼ والتقاليد واآلداب والفنوف لكؿ شعب أو جماعة

الناس وتوارثو عبر األجياؿ، تعرض تراث الشعوب لمتحوير بالحذؼ واإلضافة مف قبؿ الجماعات 

                                                           
2
 حلوانعة جام –التربية الموسيقية كلية  -عربي بة التاريخ الشع –الموسيقى العربية قسم  –بمرحلة الماجستير باحثة  
 .٘ـ، ص ٕٓٓٓأغاني األطفاؿ في البحريف، منشورات قطاع الثقافة والتراث الوطني،  إبراىيم راشد الفرحان:( ٕ
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المؤدية، ويجرى غالبًا ىذا التغيير والتعديؿ بما يتناسب مع روح المؤديف وغاياتيـ واألحداث التي 
  ،(2) اكرة الشعبية الجماعيةتتزامف مع روح العصر وتتركز تدريجيا في الذ

 مشكمة البحث:

ىتمت بدراسة الثقافة الشعبية في البحريف إال أنو ال توجد أي إرغـ مف وجود بعض المحاوالت التي بال
تناوؿ أغاني األطفاؿ الشعبية في البحريف سواء مف الناحية )في حدود اطالع الباحثة(  دراسة أو بحث

التاريخية أو التحميمية رغـ تداوليا مف خالؿ بعض كتيبات الميرجات التي أقيمت في البحريف وىي 
لمحفاظ وتدوينيا أكاديميًا تدوينًا صحيحًا غير كافية لجمع وتدويف ىذه األغاني موسيقيًا وتوثيقيا تاريخيًا 

 .ندثار والنسيافمف اإل موروث الشعبيعمى ىذا ال

 أىداف البحث:

 التعرؼ عمى بعض أغانى األطفاؿ الشعبية فى مممكة البحريف . -

 أىمية البحث:

في أف ثقافة الماضي والحاضر تبدأ بنشأة الطفؿ وتأسيسو معرفيًا بثقافة الموسيقى  األىميةتكمف 
فتح آفاقا ورؤى تجعؿ مف أطفالنا قادروف عمى ي الذيالشعبية لنساعده عمى فيـ الواقع وصمتو بالماضي 

 . الخمؽ والبناء والتعرؼ عمى ثقافتيـ الموسيقية وتقدير الثقافات األخرى

 أسئمة البحث:

 ؟ ماىى أغانى األطفاؿ الشعبية لممناسبات فى البحريف -ٔ

  حدود البحث:

 إال اآلف.مف بداية نشأة البحريف  أغانى األطفاؿ الشعبيةوتتمثؿ في :  زمنيةحدود  -

                                                           
التضمينات القولية في لعب وأغاني األطفاؿ في العراؽ، بحث مقدـ إلى مؤتمر الموسيقى العربية التاسع  دريد فاضل الخفاجي:( ٔ

 .ٗٛ، ص ٕٓٔٓعشر/ القاىرة 
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 مممكة البحريف.: حدود مكانية  -

 إجراءات البحث:

 :منيج البحث 

 األدلة لمالئمتو إلجراءات ىذا البحث وىو المنيج الذي يقـو عمى جميع الوصفي )تحميؿ محتوى(
 بمدلوالت والخروج موثقة، حقائؽ صورة في عرضيا ثـ ونقدىا، وتصنيفيا ترتيبيا عمى والعمؿ الماضية
 . (2) اجتماعية مشكمة أو معيف عممي موضوع فيـ عمى تساعد وقرائف؛

 عينة البحث:

 . أغاني األطفاؿ الشعبية لممناسبات في البحريف بعض منتقاة مف نماذج

 أدوات البحث:
 تسجيالت صوتية. -1

 .مدونات موسيقية -2

 مصطمحات البحث: 

  Child Songالطفل أغنية 
وبيػػا أجػػزاء لحنيػػة مكػػررة  ،ابسػػيؿ وجػػذ   لحػػفٍ  ىػػي أغنيػػة قصػػيرة ليػػا دور تربػػوي فػػي حيػػاة الطفػػؿ ذاتُ 

ي لديو التذوؽ رب  وتُ  ،ي إحساسو بالجماؿنمّ لمطفؿ كي تُ  ىادؼٍ  ىً معن ليسيؿ حفظيا، وكمماتيا سيمة ذاتُ 

  (1) الفني الموسيقي

                                                           
 .ٙٔـ، ص ٕٛٓٓمناىج البحث العممي والتربوي، مكتبة الصادؽ لمطباعة والنشر، الجميورية العربية السورية، طارق الخَير: ( ٔ
، ص ٕ٘ٓٓسمسمة تربية األبناء الجزء الثاني، الصندوؽ الوقفي لمتنمية العممية واالجتماعية، الكويت،  لطيفة حسين الكندري:( ٕ

ٚٛ. 
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 Popular Songاألغنية الشعبية 

الجمػاعي الػذي يتركػز فيػو اإلحسػاس نوع مف أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي كمػا أنيػا االنبثػاؽ الفنػي 
عػد األغنيػة ، وتُ الموسيقى الخاص لممجموعة وتشػترؾ فيػو جميػع الشػعوب ميمػا اختمفػت درجػة حضػارتيا

الشػػعبية مػػف أقػػرب األلحػػاف الغنائيػػة إلػػى وجػػداف الطفػػؿ حيػػث تػػرتبط ببيئتػػو وثقافػػة وتقاليػػد بػػالده، فيػػي 
 (ٔ)شعب إلى آخرموروثو عف األجداد وىي التي تميز ىوية الطفؿ مف 

 Bahraini songالبحراينية األغنية 

عمػى  مممكػة البحػريفبشكؿ عاـ عمى جميع أنواع الغناء المتػداوؿ فػي  البحراينيةيطمؽ مصطمح األغنية 
األغنيػػة  كمػػا ُعرفػػت الػػرغـ مػػف اخػػتالؼ الخصػػائص الفنيػػة وتنػػوع األشػػكاؿ واإليقاعػػات وأسػػموب األداء،

بمصػػاحبة الموسػيقى ميمػا اختمفػػت جنسػية أي فػػرد  البحراينيػةعمػى أنيػػا كممػات تغنػى بالميجػػة  البحراينيػة
  .(ٕ) مشارؾ في إعداد األغنية

 Synthetic Scale   الساللم المصنوعة

ئدة بترتيب يختمؼ في تكوينة عف الساللـ اتشمؿ أبعاد الثانية الكبيرة والصغيرة أو الز ساللـ موسيقية 
  (.Kennedy,2007: 199)  (ٖ)والصغيرة تعرؼ بإسـ الساللـ الفمكمورية أو الشعبية الكبيرة

 أوال: اإلطار النظرى
 نبذة تاريخية عن أغاني األطفال الشعبية لممناسبات في مممكة البحرين

 ق.م( 3555الحضارة الدلمونية حوالي ) -

طقوس وممارسات ومعتقدات  عد أغنية الحيو بيو مف أقدـ األغنيات الشعبية المعروفة في بعضتُ 
 :ؽ.ـ(، وكمماتيا ٓٓٓٗحوالي ) *الحضارة الدلمونية

                                                           
 ٕٙ، صٜٙ٘ٔالشعبية والقومية في الموسيقى، مجمة األدب، القاىرة، سبتمبر  سمحة الخولى:( ٔ
 ٘، صٕٔٓٓ، مممكة البحريف، ٕالشعبية، العدد  أغاني أطفاؿ البحريف الشعبية، بحث منشور، مجمة الثقافةعبد القادر فيدوح: ( ٕ

3) Kennedy, Michael: The Concise Oxford Dictionary – Fifth Edition- Oxford University Press- 
2007, 199. 
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 أىزوجة ِحّيو ِبّيو:

 ِحّيو ِبّيو.. راَحْت حيو.. ْوياْت ِحيو
 عمى درب اّلْحَنيِنيو
 َعّشيناك.. وغديناك
 وليمة العيد.. قطيناك

 ال تدعين عميّ 
 حمميني ياحيتي
 وابري ذمتي

 مع السالمو ياِحيتي 

إرجاع المضاميف التراثية الشعبية ألىزوجة " باچر العيد بنذبح بقرة" الى طقوس قرابيف ويمكف 
األضحيات واليدايا والقرابيف التي يمثؿ الثور الدلموني في معابد باربار في الفترة العائدة الى نحو 

الزواج في ؽ.ـ( وقد استمرت اثار ىذه الطقوس الدينية وترسباتيا في ممارسات والئـ األعياد و ٖٓٓ)
قرى البحريف التي ترتبط بعادات تسميف العجوؿ خصيصا لذلؾ وقد استمرت ىذه الممارسات حتى ما 

  (ٔ)بعد نياية الستينيات مف القرف العشريف

 أىزوجة باجر العيد بنذبح بقرة:

 باكرالعيد          بنذبح بقره
 لخ(إا خمفان       ابسيفو او خنجره )نادو       

 :الشعبية البحراينية الطفلأىداف أغنية 

                                                                                                                                                                                 

عاـ عندما كانت مركز حضارة دلموف، التي كانت مسيطرة عمى الخطوط  ٓٓٓ٘* يعود تاريخ مممكة البحريف إلى أكثر مف 
 ارية بيف الحضارة السومرية وحضارة وادي اإلندوس )السند(.التج

أغاني األطفاؿ الشعبية ومضمونيا التربوي في مممكة البحريف ، بحث منشور، مجمة الثقافة الشعبية ، أحمد عمي الحاج محمد: ( ٔ
 .ٜٗ، ص ٜٕٓٓفصمية عممية متخصصة، العدد الخامس عاـ 
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فػػي  ميمػػة ةبالنسػػبة لمراحػػؿ نمػػوه المختمفػػة، لػػيس فقػػط ألنيػػا أدا ةُتعػػد أغنيػػة الطفػػؿ مػػف المظػػاىر اليامػػ
سػب أثنػاء ممارسػتو لمغنػاء، فػإف كتَ ث وتُ حػدُ رات والتجارب التي تَ بُ لمخُ  ة الطفؿ، ولكف أيضاً تكامؿ شخصيّ 

حساسػػاتو إجػػد فيػػو وسػػيمة محببػػة إلػػى نفسػػو لمتعبيػػر عػػف إذ ي ؛رةالطفػػؿ يقبػػؿ عمػػى الغنػػاء فػػي سػػف مبك ػػ
الشػػػعبية البحراينيػػػة مػػػع مػػػا أوردتػػػو أمػػػاؿ صػػػادؽ عػػػاـ  ، ويمكػػػف تضػػػميف أىػػػداؼ أغنيػػػة الطفػػػؿوعواطفػػػو

  في النقاط التالية (ٖٜٛٔ)

  ُخصائصيا.ؼ عمى حيطة بو والتعر  ثيرات المُ مساعدة الطفؿ عمى تسمية الم 
   السميـ.وية لألطفاؿ والنطؽ غَ زيادة الحصيمة الم 
  الذاكرة.اكتساب المفاىيـ وتنمية 
  الموسيقى.تكويف ميوؿ إيجابية نحو ذات الطفؿ ونحو بيئتو ونحو 
   اجتماعية(.دينية أو صحية أو  )سواءٌ ة وي  تكويف القيـ والعادات الس 
 .تعويد الطفؿ عمى المشاركة االجتماعية والتعاوف واإلحساس بالدور 
 الشعوب.فاىـ العالمي عف طريؽ أغاني تحقيؽ الت  

 خصائص أغاني األطفال الشعبية: 

إف غايػػة البحػػث فػػي تػػراث األغنيػػة الطفوليػػة الشػػعبية ىػػو اكتشػػاؼ قيمػػة وفاعميػػة ىػػذا التػػراث، وتعميػػؽ 
المعرفػػػة بمكوناتػػػو وأبعػػػاده ووظائفػػػو بغيػػػة إيجػػػاد قنػػػاة تواصػػػمية تمػػػد الجيػػػؿ الحاضػػػر بالقػػػدرات اإلبداعيػػػة 

فساح المجاؿ لو في التعبير اليادؼوالتفكير  وعندما يمعف المػرء النظػر فػي اإلبػداع ، ية، وتنمية الخياؿ وا 
منػاص  الشعري في تراثنا الشعبي يجد أف ىذا النتاج يمثؿ فمسفة تربوية واجتماعيػة ودينيػة واخالقيػة، وال

األطفاؿ الشػعبية مػف حيػث في ىذا الصدد مف اإللماع إلى الخصائص المتعددة التي اتسمت بيا أغاني 
 المغة واألسموب والمحتوى والداللة.

تميزت أغاني األطفاؿ الشعبية بمجيولية المؤلؼ، وتناقمتيا األجياؿ جيال بعد جيؿ مشافية إلى أف 
وصمت إلينا ودونت في كتب وأقيمت حوليا الكثير مف الدراسات. إّف ىذه المزية )مجيولة المؤلؼ( 

رؾ النتاج اإلبداعي دوف أف ترقبو عيوف المغة أو أف يخضع لديوف المحاسبة أعطت مساحة واسعة ليتح
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في التعبير، لذا نجد أف اإلبداعي الغنائي صيغ لغة نابعة مف البيئة البسيطة ومف خصائصيا، مما 
 جعؿ المغة تنحو المنحى نفسو في اختيار لغة الطفؿ حسب مراحؿ نموه مع التنوع التدريجي ليذه المغة

انعكس ذلؾ عمى األلفاظ والتراكيب المغوية في عفويتيا كأغنية لعبة )قـو ياشويب( حيف تتحمؽ  إذ (ٔ)
 البنات في دائرة وتمثؿ أحداىف دور الرجؿ العجوز وىف يرددّف:

 
 قوم ٌاشوٌب.. قوم ٌاشوٌب.. عن التنور

 الشاٌب: سَري عاٌب.. سَري عاٌب.. ما قدر آقوم
 الشاٌب: ٌٌت عند هاذي

 هً وهللا المجموعة:
 الشاٌب: عطتنً محبس
 المجموعة: هً وهللا

 الشاٌب: ضاع فً الملعب
 المجموعة: هً وهللا
 الشاٌب: وانا ألعب

 المجموعة: هً وهللا

وىكذا إلى أف تنتيي األغنية، فاأللفاظ المستخدمة نابعة مف البيئة وفي الوقت ذاتو تالمس ذىنية 
الشعبية، كما أّف تصغير األلفاظ ظاىرة مألوفة آنذاؾ ويقصد بيا البنات، إذ أّف التنور مالـز لمبيئة 

التمميح والداللة عمى القرب وكسر الحواجز بيف المتكمميف، كما تمتاز المغة بالتكرار في األلفاظ 
 والتعابير والبعد عف الصياغات المجازية.

لدرجة التي تشعر المتمقي أما األسموب فقد سيطرت عميو المباشرة والوضوح والبعد عف التكمؼ الى ا
ّف ىذه األغنية أو تمؾ ىي كالـ  حيف يسمع تمؾ األغاني أنو حقيقة يعيش تمؾ الفترة بناسيا وبيئتيا. وا 

الناس المتداوؿ في يومياتيـ. ولعؿ العالقة الحميمة تبدو واضحة بيف المؤلؼ المجيوؿ والمغة التي 
دة نص األغنية، وىكذا تبدو نصوص األغنية تمتزج بالكثير مف التصورات التي تواكب سيرزمف وال

                                                           

، ص ٕٗٔٓ، البحريف، ٓٗالنصية في أغاني األطفاؿ الشعبية، مجمة الثقافة الشعبية، العددالحوارية عبد القادر المرزوقي: ( ٔ)
ٔٔ . 
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الشعبية لألطفاؿ عادية في لغتيا بعيدة عف أفكار وصائية منمقة، مما جعؿ لغة تمؾ األغاني تعيش في 
 (ٔ)وجداف الشعوب في مجتمعاتيـ، والمجتمع البحريني خاصة.

 مناسبات أداء أغاني األطفال الشعبية في مممكة البحرين

 أغاني أطفاؿ شعبية لميدىدة  -ٔ
 أغاني أطفاؿ شعبية لنـو الطفؿ )التيويدة( -ٕ

 أغاني أطفاؿ شعبية لمصباح وطموع الشمس -ٖ

 مشتركة( –بنيف  –أغاني أطفاؿ شعبية ترقيص وتدليؿ )بنات  -ٗ

 أغاني أطفاؿ شعبية لمختاف -٘

 أغاني أطفاؿ شعبية لبزوغ األسناف األولى -ٙ

 النطؽ والمشيأغاني أطفاؿ شعبية لبدايات تعمـ  -ٚ

 الشجار( –الدواء  –أغاني أطفاؿ شعبية لتعميـ السموكيات )الطعاـ  -ٛ

 أغاني أطفاؿ شعبية لمحث عمى التعميـ وختـ القرآف -ٜ

 المطر(  – *المرجحانو –أغاني أطفاؿ شعبية بالمناسبات العامة )رمضاف والعيديف  -ٓٔ

 ٕ)التعويذات( عيفبطقوس معتقدات الوقاية مف الحسد وال أغاني أطفاؿ شعبية مرتبطة -ٔٔ

 ثانيًا: اإلطار التحميمى 

: أغنية األطفال الشعبية )لولولولو(ولالعمل األ   

 لرجولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   لػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو
 نومػػػػػػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػزالف فالبريػػػػػػػػػػػػػػػػػو  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ نومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

                                                           
1
 .21، مرجع سابق ص الحوارية النصية في أغانى األطفال الشعبية :  عبد القادر المرزوقى - 
 المرجحانو: طقس مف طقوس الحج *
1
 .22م،  صـ155٢البحرين،   أغانى األطفال الشعبية ، مؤسسة الناشر،إبراهٌم سند :  - 
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 عسى ذيػؾ القابمو تزور اإلمػػػػػػػاـ  الت غػػػػػػػػػػػػػػالـبشرتني القابمػػػػػػػػػػػػػػػػو وقػػػػػػػػػػػػػػػ
 عسى ذيؾ القابمو إتصير حيػػػػػػػػػو       بشرتني القابمػػػػػػػػػػػػػػػو وقػػػػػػػػػػػػػػػالت ابنيػػػػػػػػػػػػػػػػو
 يانسواف وطبخوا سبع أياـ جببوا        يـو قالوا لي غالـ شد ظير أمو وقاـ
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سالمػػػػػػػػػػػػة ىاالغػػػػػػػػػػػػػػػػالـ  إعزمػػػػػػػػػػػػػوا البيبيو .. ركبػػػػػػػػػوا الصفريو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لرجولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عمػػػ  لػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػو

 
 غنية األطفال الشعبية )لولولولو(أتدوين  -

 
 ( مدونة أغنية األطفاؿ الشعبية )لولولولو(ٕشكؿ )
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 جدول تعريفي بالعمل: -

سم إ
 المساحة الصوتية المنطقة المناسبة المقام األغنية

 لولولولو
بياتي عمى درجة 

 الدوكاه
ومناغات الوليد في ىدىدة 

 الميد
 القرية

 
 

 : قرقاعونانىالعمل الث
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادت عميكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  قرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعوف
 أو يارمضاف ٔمف بيف إقصير  أويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الّصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػابولدكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يالحبػػػػػػػػػػػػػ  اهلل يسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ولدكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 ٕسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الغمػػػػػػػػػػػو ما صكػػػػػػػػػػػػو  أوسيفو يرقع البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
 ػػػػػػػػػػػػاعوفقرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وال حط لو بوابو بوابو ياالبوابو

 المػػػػػػػػػػػػػػػكده يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل ٖسمػػػػػػػػػػػػـ ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل              ييػػػػػػػػػػػب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلليػػػػػػػػػػ               ٗويحطػػػػػػػػػػيا في جػػػػػػػػـ أمػػػػػػػػػػػػو                

 ألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ياشفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                سمػػػػػػػػػػػػـ ولػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ
 

 

 

 

 
                                                           

 مف بيف إقصير: القصير ىو شير شعباف السابؽ لرمضاف ٔ
 سنة الغال ما صكو: أي أنيا حتى في زمف الجدب تظؿ كريمة ٕ
 ييب المكده: يأتي بالخير مف العمؿ ٖ
 جـ أمو: كـ ثوب امو ٗ
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 تدوين أغنية األطفال الشعبية )قرقاعون( -

 
 الشعبية)قرقاعوف(( مدونة أغنية األطفاؿ ٛشكؿ )

 جدول تعريفي بالعمل: -

 المساحة الصوتية المنطقة المناسبة المقام اسم األغنية

 قرقاعوف
عجـ عمى درجة 

 الجيار كاه
 المدينة النصؼ مف رمضاف

 
 

 العمل الثالث: أغنية األطفال الشعبية )صباحك الصباحي(

 والتفػػػػػػػػػػػػاحيوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورد   صباحؾ الصباحي
 سالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األرواحػػػػػػػػػػػػػي  وعيػػػػػػػػػػونؾ الزينػػػػػػػػػو
 ٕفالبكشػو ٔشػػػػػػػػػػروا الذىب  صباحؾ مف قبشو

 نكػػػش الحبيب الدانػػػػػػػػػػػػي  ٖياناس مف ذا نكشو
 وال عمػػػػػػػػووال مػػػػػػػػػػػػػػػرض   ٗصبػػػػػاحؾ األىمّػػػػػػػػػػػو
 وتعمػػػػػػػػى عيوف الحسود  ٘صباحؾ دْرز الُعود

                                                           
 شرو الذىب: مثؿ الذىب أو شبيو الذىب ٔ
 ثالثي ويربط فالبكشو: نوع مف القماش يمؼ بشكؿ ٕ
 ذا نكشو: مف نقش الحنو ٖ
 األىمة: جمع ىالؿ ٗ
 درز العود: توضع أعواد الزرع في فصؿ يسمى درز العود)الربيع( ٘
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 صباح الكحؿ في العيف  صبػػػػػاحؾ صباحيف
 طفال الشعبية )صباحك الصباحي(ألتدوين أغنية ا -

 
 ( مدونة أغنية األطفاؿ الشعبية )صباحؾ الصباحي(ٖشكؿ )

 جدول تعريفى بالعمل -
 ببب

 المساحة الصوتية المنطقة المناسبة المقام سم األغنيةإ

 صباحؾ الصّباحي
 لحف عمى درجة واحدة

Recitative     
ىدىدة ومناغات الوليد في 

 الميد
 درجة الدوكاه المدينة

 

 العمل الرابع: التحميدة 
 ... آميػف ٔلمديف واإلسالـ ِاْجتَبانا    الحمد هلل الذي ىدانا ... آميػػف   

 بفضمػػػػػو عممنػػػػػػػػا القرآنػػػػا    سبحػػػانو مف خػػػالؽ سبحػػانا 
 وأشيػػػػد بػػػأف اهلل فػردًا واحدا    نحمػػػده وحقػػػػو أف يحمػػػػػدا 
 بنػػػػػػوره يرزقنػػػػا البرىانػػػػا    نسػػػػػألو أف يمنحنػػا االيمانػػػا

 تدوين أغنية األطفال الشعبية )التحميدة(  -

                                                           
 اجتبانا:إختارنا ٔ
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 اؿ الشعبية) التحميدة( ( مدونة أغنية األطفٗشكؿ )

 جدول تعريفي بالعمل: -

 المساحة الصوتية المنطقة المناسبة المقام سم األغنيةإ

 التحميدة 
كرد عمى درجة 

 الدوكاه
 المدينة المناسبات الدينية

 
 نتائج البحث 

التركيب المحني ألغاني األطفاؿ مبنى عمى درجات صوتية قريبة ومساحتيا المحنية ال تتجاوز  -ٔ
( وال تزيد غالبًا عف ست درجات، ومف monotoدرجة صوتية واحدة إلى ثالث أو أربع درجات )

ذا حدث فيكوف عمى درجات  النادر أف تبنى األلحاف الخاصة باألطفاؿ عمى البناء المقامي، وا 
( حيث أف األغاني التي تبنى عمى درجة (Tetrachordبسيطة ال يجوز نسبتيا إلى مقاـ أو جنس 

 تيف فقط.أو درج
غناء األميات ألطفاليـ في الميد، حيث تعبر األـ عف أحزانيا مف قسوة األىؿ والزمف والظروؼ  -ٕ

 كمثاؿ:
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 باسألج ياقنطرة )جسر( ما مروا عميج اىمي
 مروا عمي فالفو )ثالثة( حزة )وقت(الفجري

 وخموا دمعتي تجري شالوا بشراعيـ )السفينة(
 التوصيات المقترحة 

بإنتاج تسجيالت صوتية متقنة ألغاني األطفاؿ الشعبية وفؽ أحدث توصي الباحثة  -ٔ
التقنيات الصوتية لتكوف بمتناوؿ المربيف واآلباء لتعريؼ أطفالنا بتراثيـ مف األغاني 
شارات اجتماعية ومواقؼ إنسانية  واأللعاب وما تحتويو مف تضمينات قولية شعبية وا 

 يتناقميا األجياؿ.
 ميرجاف سنوي لألغاني الشعبية لألطفاؿ. التفكير الجدي في إقامة  -ٕ
تسجيؿ أفالـ كرتونية ألىـ أغاني وأناشيد األطفاؿ الشعبية، بما يخدـ الجيود المبذولة  -ٖ

 لتنمية روح االنتماء والمواطنة وعرضيا في التمفزيوف البحريني.

 : المراجع

 . ـٕٓٓٓلثقافة والتراث الوطني، أغاني األطفاؿ في البحريف، منشورات قطاع ا إبراىيم راشد الفرحان:

 ـ.ٜٕٓٓ، مؤسسة الناشر، البحريف : أغانى األطفاؿ الشعبية إبراىيم سند

التضمينات القولية في لعب وأغاني األطفاؿ في العراؽ، بحث مقدـ إلى مؤتمر  دريد فاضل الخفاجي:
 .ـ ٕٓٔٓالموسيقى العربية التاسع عشر/ القاىرة 

 ـ .ٜٙ٘ٔالشعبية والقومية في الموسيقى، مجمة األدب، القاىرة، سبتمبر  سمحة الخولى:

جميورية العربية مناىج البحث العممي والتربوي، مكتبة الصادؽ لمطباعة والنشر، الطارق الخَير: 
 . ـٕٛٓٓالسورية، 
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 " ممخص البحث "
 " لممناسبات فى مممكة البحرين الشعبية أغنية الطفل" 

 مجتمعنا في الشعبي اإلبداع أنواع بيف بارزاً  مكاناً  البحريف في الشعبية التراثية األطفاؿ أغاني تحتؿ
 المجتمع بيا يحتفؿ التي والخاصة العامة بالمناسبات ارتباطيا ولعؿ المجتمعات، مف غيره عف

 واحتفاظ وانتشارىا ازدىارىا في األثر أكبر لو كاف أفراده بيا يمر التي الحياة لدورة ومسايرتيا البحريني
 فييا تسيـ أف يمكف مناسبة ىناؾ كانت كمما أو ذلؾ، إلى الحاجة دعت كمما وترددييا بيا المجتمع
 .فعاؿ بدور األغنية

 وتناقمتيا تاريخيا متدادإ عمى الشعوب بدعتياأ التي والمادية الروحية الشعبية الثقافة الشعبي التراث يمثؿ
 والفنوف واآلداب والتقاليد واألعراؼ المعتقدات طياتيا في حاممة المشافية، عبر جيؿ بعد جيال األجياؿ

 تعرض األجياؿ، عبر وتوارثو الناس بيف الشفاىي وانتقالو المنشأ مجيولية وبحكـ جماعة، أو شعب لكؿ
 التغيير ىذا غالباً  ويجرى المؤدية، الجماعات قبؿ مف واإلضافة بالحذؼ لمتحوير الشعوب تراث

 تدريجيا وتتركز العصر روح مع تتزامف التي واألحداث وغاياتيـ المؤديف روح مع يتناسب بما والتعديؿ
 . الجماعية الشعبية الذاكرة في

 في الموضوع ىذا معالجة في خطواتيـ وتتبع المتقدمة، الدوؿ محاوالت تقصي الباحثة حاولت لذا
 تفتقر التي المياديف أىـ مف يعد والذي البحريف مممكة في الطفولة مرحمة مف الموسيقية التربية ميداف
 مممكة في بالطفؿ الخاص الشعبي التراث بمجاؿ الباحثة اىتمت لذا األصالة، عنصر إلى مادتيا

 مف أراد التي وأغانييـ البحريف في لممناسبات الشعبية األطفاؿ أغاني تاريخ وخاصة تحديدًا، البحريف
 شكؿ عمى اختزاليا عبر الطفؿ، ذىف إلى والدينية االجتماعية واألخالؽ القيـ توصيؿ المجتمع خالليا
 لتعكس األطفاؿ لساف عمى وأغنيات، أىازيجاً  المستتر األمة ضمير صاغيا وحكـ، وأمثاؿ، أقواؿ

 .وتحميميا الحياتية الظواىر نقد في والمتناقمة المكتسبة الشعب خبرات
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" Children Popular Song For Events In The Kingdom Of Bahrain "  

The popular traditional children's songs in Bahrain occupy a prominent place 

among the types of popular creativity in our society from other societies, and 

perhaps their association with public and private events celebrated by the 

Bahraini society and their keeping pace with the life cycle that its members go 

through had the greatest impact on its prosperity and spread and the 

community's retention and recurrence whenever called The need for it, or 

whenever there is an occasion in which the song could play an effective role. 

where the folklore represents culture. The spiritual and material folklore 

created by peoples throughout their history and passed down from generation 

to generation through verbal communication, carrying within it the beliefs, 

norms, traditions, literature and arts of every people or group, and by virtue of 

its anonymity and its oral transmission between people and its inheritance 

across generations, the peoples' heritage is subjected to modification by 

deletion and addition by groups The performer, and this change and 

modification is often carried out in proportion to the spirit of the performers 

and their goals and events that coincide with the spirit of the times and 

gradually concentrate in the collective popular memory. 

Therefore, the researcher tried to investigate the attempts of developed 

countries, and follow their steps in dealing with this issue in the field of 

musical education from childhood in the Kingdom of Bahrain, which is one of 

the most important fields in which the material lacks the element of 

originality, so the researcher focused on the field of folklore for children in the 

Kingdom of Bahrain specifically, especially The history of popular children's 

songs for occasions in Bahrain and their songs, through which the community 

wanted to deliver social and religious values and morals to the child's mind, by 

reducing them in the form of sayings, proverbs, and judgment, formulated by 

the nation's hidden conscience with songs and songs, on the tongue of the 

children to reflect the people's acquired and transmitted experiences in the 

criticism of life phenomena And analyze it. 


