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 دراسة مقارنة لموسيقى السالم الوطني المصري والسالم الملكي األردني
 المبتدئوكيفية االستفادة منها للدارس المتخصص 

 شريف علي حمدي
 مقدمة:
السلالم  مويلدىوت إذا اق رنلو  ،لل  ويلدته   ىدلو ه  ل  ،وحلإوه  لوطني لكل  لدلإ ىللو تو  ل ا السالميرمز  

ذلك   بتت  فع العدم  وإذا صتحب غنتء النشيإ الوطني    ،الوطني  النشيإ  حينئذ  ُيطدق ىدد الوطني بتلكدمتت 
الوطندلة فلي  النشليإ اللوطني هااملتا بتلصل  ة ي صل للذلك ، ووجوهتلت لليا امملم ىىالن يلدته  الإوللةبمثتبة  

 ى زاز ب  والمحتفظة ىدو مىإ ا  .ىدو ال عدق لوطنهم واال  هلنتء الوطا ث ك حُ د  هىدو ه جت هت، ل
لليإ الللوطني  ُيعللإ وغتل للتا  للإاهاا اتصللتا النشل للإا ،لي نتيلللب مللع تللذ   ىىل للت   امتل وبتل للتلي ُ ك لللب الكدمللتت و صل

وقإ يكون النشليإ اللوطني موجلوهاا مسل ىتا و لرهه  الشلعب "وطندة ىتلدة، حمتيدة الع ت ات المويدقدة لروح 
كنشلليإ  الى ملته  ا هصللحتا الىلر  يلإفعوذللك ملت بتيل مرا  ح لو هىطلت  صللوة الوطندلة وجعدل   ملزاا لدللوطا، 

  1"وطني لدباله
( الورنسللي ىدللو يللبي  المثلتش كللتن نشلليإ الشللعب والثللو   قبلل  هن Marseillaiseىن نشليإ "المت يلليديز"  "

( الُمسل   ملا Hymne a la joieكملت هن اال حلته امو وبلي اى ملإ "نشليإ الولرح"   ،يصل   نشليإ الإوللة
نظلراا ل عللإ  اانسلتني وهىو لل  نشليإاا للل  ( Beethovenوفا"  الحركلة الرابعللة لدسلدمووندة ال تيللعة للل "لي هلل

   2"لد آاي وال عت إ والحب ليا الشعوا
للتت  لللالهد لللالهد لللكه ُحبلللي وفلل اهد( ال للي هلىتتللت  للتمكمللت لللم يكللا اللللز دم مصللطوو كتملل  يعدللم هن كدمل  همل

و دحنل  يليإ الىت لي،  ، ي كون مطدع نشيإ ي لو  الشتىر محمإ يلون 1907ىتم في اطتب  المصر يا  
للإ  1979ىللتم ىتمللتا و حإيللإاا فللي  يلل عياوبعللإ هكثللر مللا  ،فللي نولل  العللتم ه و لل  ُيعيللإ  وز علل  محمللإ ىبل

 .وح و اآلن  1980العربدة منذ ىتم   الوتتا لدكون النشيإ الوطني لجمهو  ة مصر

 

 الع ال ر  ة المويدقدة ، جتمعة حدوان.اي تذ بىسم  ال ربو ة ، كددة   دوم المويدقدة 
الىتتر .1997هحمإ ىدي مريي،   1 لدك تا،  العتمة  الهيئة المصر ة  الشعبدة"،  في امغندة   (، "مىإمة 
العشللرون، ها  اموبللرا المصلللر ة، (، "للليا امغندلللة الوطندللة وامغندللة الثو  لللة" بحللث منشللو ، مللل  مر المويللدىو العربدللة الثلللتني و 2013يويلل  طنللو    2

 الىتتر .  
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نشليإ "ىللت   حينملت قلتم اموش بك تبللة كدملتت ىبلإ الىلته  ال نيللرو  ىبلإ الملنعم الرفللتىيوكلذلك للم ي وقللع  
منلذ  ة الهتشلمدةام هند مإ لدممدكةالمع النشيإ يدكون السالم  تذابأن  ، تمويدىالمددك" وقتم الثتني لو ع 

 وح و اآلن. 1946ىتم 

لث  وح  ب ، كمت هن  هحإ ويتا    واالف خت   تلوطاال عر ف ب فهو  مز  ،وطنيال   نشيإلي مسك وك  شعب 
فلي لطلتلو  المإ يلي صلبدحة كل  يلوم، وحليا يل ه   اه النشليإ اللوطني فلي ه  ر  المواطنة ليا هلنتا ؛ فحيا يُ 

دللوطا اا ل ملز الحل  اللوطني للإ  كل  ملواطا، كونل  االح ولتالت هو فلي المهرجتنلتت الر ت لدة، فينل  ُينملي 
 في آن واحإ. والشعب

للع السلللالم المدكللي ام هنلللي فللي  لل راال السللالم اللللوطني المصللرد مل دم   ونظللراا الشل للُ لل   (المىللتمالسل للت  منل الُمصل
ًلالا ىلا اللروح الوطندلة  لسالميا وتو يدم فت/ الكبير،ا  مويدىو وكذلك اش راكهمت في الميلزان واايىلت ، ف

لليإيا؛ للتت النشل للة ملللا كدمل للة المنبثىل للة وتلللي  لد تحلللثطلللرهت  العتلدل للذ  الإ ايل للة و فكلللر  تل لل وته  ملللا المىت نل االيل
 م  ىدو هتإا   السالميا في و ع  مر نتت لدصولفدج ال نتاي   سم بتلروح الوطندة وكذلك  ش  مويدىو

المب لإ  فللي كللال  الم خصلل   عددمدلة  ربو للة محلإه ، بحيللث يمكلا االيلل وته  مللا تلذ  ال مر نللتت لدلإا  
العولمة ال ي  ج تح العتلم   دت اتفي ظ   ،الشعبياالىومدة العربدة ليا البدإيا، ممت يىود و إىم هواصر 

 العربي في الو ر  الحتلدة.

 مشكلة البحث:  

وىلإم  ،فلي ملته  الصلولفدج ال نلتاي الطلالا الم خصصليا المب لإايامس و  بعض   ع  ال تحثالحظ  
ا الوطني  السالمي  مويدىواال   تط الوثيق ليا   كمت الحظ  ىق تلهم بحمت  ىدو ه اية ال مر نتت ال نتادة،

   ، ذلك مت هىت ال تحث لوكر  تذ  الإ اية.المصرد والمدكي ام هني

 هدف البحث:
مويلدىو السلالميا اللوطني المصلرد والمدكلي ام هنلي وااليل وته  منهلت فلي  ىت نة لياالم  يهإ  ال حث ىلو

المب للإ  فلي كللال  الم خصل   نتيلب الللإا   مسلل وحت  ذات هتلإا  ُمحللإه  و لع  مر نلتت غنتادللة  ىندلة
 بأيدوا هكثر  شو ىتا.  البدإيا

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
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 أهميــة البحث:  
  مويدىو لبدإيا  مصر وام هن( ما االش  وظدف   كما هتمدة ال حث في مإ جسو  الىومدة العربدة ليا ا

للة ال خصصللدة لد للدوا مويللدىوالسللالميا الللوطني والمدكلللي فللي الإ ايل للة ُمعللإ  بأيل للت   مر نللتت غنتادل ، وال كل
للإ مللا  للتا ىربدللتا، ممللت يز ل للولفدج  الإافعدللة لللإ هكللتهيمي يحملل  طتبعللتا قومدل للإا   الم خصلل  لإ ايللة الصل الل

 ي  ىإم مس وا  في مخ د  المواه المويدقدة ال خصصدة.ال نتاي، ومت لذلك ما هثر ىيجتلي ف

 البحث:    أسئلة
 متتي هوج  ال شتب  ليا مويدىو السالميا الوطني المصرد والمدكي ام هني؟ .1
للولفدج ال نللتاي مسلل وحت  ملللا  .2 للع  مر نللتت  ىندللة لدصل اللللوطني  ياالسللالم  مويللدىوكدللف يمكللا و ل

 ؟المدكي ام هنيو المصرد 

 .ل حث المنهج الوصوياي  ع تذا   منهج البحث:

 .المب إ الم خص   لدإا     الصولفدج ال نتاي حدود البحث: 

 :  عينة البحث

 السالم الوطني المصرد.  مويدىو -

 السالم المدكي ام هني.  مويدىو -

 أدوات البحث:

 المإونتت المويدقدة لعينة ال حث. -

  سجيالت صو دة لعينة ال حث. -
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 البحث: مصطلحات

فهلو  ملز ال عر لف بلتلوطا واالف خلت  لحلا التل لكل  لدلإ ىربلي هو هجنبلي  تلوالسلالم اللوطني:  -
لليا هلنتالل  للإ ويللتا  للللث  وح المواطنللة لل للت هنلل  هحل وإذا اق رنلللت مويللدىو السلللالم اللللوطني " ،بلل ، كمل

 .3"بتلكدمتت ُيطدق ىدد  حينئذ النشيإ الوطني

فلي  لإ ايلدة اموللو  فلي السلنة اا   إ : و ىصإ ب  فلي تلذ  الإ ايلة اللإالم خص  المبالإا     -
 الكددتت والمعتتإ المويدقدة الم خصصة.

للولفدج - للت ه": الصل للتمو  "تت فل للولفدج فلللي قل را  الصل لل  للو دة ُ  نلللو "( Harvard  ُيعل للت  ا صل لل   مل بأنل
 ,Solemnization" )Do, Re, Mi( هو المىتطع الصولوتادة  a, e, i, o, uبتلحرو  الدينة  

للتل... للو دة ال لللي ُ  نلللو بل للت  ا الصل للر  "، وال مل للة هكثل للة فىلللم؛ ُ سلللمو لإقل ( Vocalizesحرو  الدينل
 .4"بتلورنسدة

 خطــة البحث:

 ينىسم ال حث ىلو جزهيا:
 الجزء النظري ويشمل:أوالً : 
 ه ايتت يتبىة. -
 .  عر و  وموهوم (الصولفدج   -

 السالم الوطني المصرد. -

 السالم المدكي ام هني. -

 

 

 

(، "للليا امغندللة الوطندللة وامغندلللة الثو  للة" بحللث منشللو ، ملل  مر المويلللدىو العربدللة الثللتني والعشللرون، ها  اموبللرا المصلللر ة، 2013يويلل  طنللو    3
 الىتتر .  

4 Aple, Willi: "Harvard Dictionary of Music" Second edition, London Heinemann Educational Books, LTD, 1983. 
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 الجزء التطبيقي ويشمل:ثانياً:  
 ينة ال حث،  و   هوج  ال شتب  ليا مويدىو السالميابطتقة  عر فدة لع  -
 السالميا. مويدىوما   لدصولفدج ال نتاي  ىشر  مر نتا   ىثن تاي ن تط   -
  حإيإ الهإ  ما ك   مر ا. -
 ىرض ن تاج و وصدتت ال حث.   -
 الجزء  النظري:أوالً : 

 دراسات سابقة:
   الدراسة األولى:

لل تت ه ايللة بعنللوان "هل (2004  هليدللة  فيللققللإمت  حللتن صللولوتادة مب كللر  ىدللو نهللج بعللض هغللتني المنتيل
 .5المصتغة بأيدوا الكو اش ل حسيا ال نتء الصولوتاي لإ  الطتلب المب إ  بتلكددة"

تإفت  دك الإ اية ىلو و ع  إ   تت وهلحتن ُمب كر  ل حسيا الصولفدج ال نتاي لدإا   المب إ  في كددة 
تتر ، وذلللك ىلا طر للق محتكلت  بعللض هغلتني المنتيلل تت المصللتغة ال ربدلة المويللدقدة/ جتمعلة حدللوان، بتلىل

بأيدوا الكو اش، ما حيلث اايىتىلتت المسل خإمة والحركلة الدحندلة يلواء كتنلت   تبعلتت يلدمدة هو قولزات 
محلإه ، وقللإ قتمللت ال تحثللة بشلرح هغللتني المنتيلل تت وهيللدوا صللدتغ هت صلدتغة كو الدللة، ثللم  حديلل  ىينللة 

للة ملللا ه بلللع للدة فلللي  ال حلللث المكونل للت  اميتيل لل ن ت  امفكل للم قتملللت بتيل للتا(، ثل للتا ولحندل لليالا ىيىت دل للتت   حدل هغندل
ىشر لحنتا م إ جتا لدصولفدج  ىثن تالصدتغة الدحندة ل دك امغندتت، وقإ هيورت ن تاج ال حث ىا ال كت  

  ال نتاي ىدو نهج امغندتت ىينة ال حث لهإ   حسيا الصولفدج ال نتاي لإ  الإا   المب إ .
ولق  دلك الإ ايلة ملع الإ ايلة الحتلدلة فلي الوكلر  وتلي ايل ن تط  مر نلتت ل حسليا الصلولفدج ال نلتاي للإ    

الإا يليا ىللا طر للق  مر نللتت وهلحللتن مسلل وحت  مللا هلحللتن معروفللة، و خ دلل  ىنلل  فللي ات متمهللت بأغللتني 
ت غنتادة ذات صوت واحإ  المنتي تت الُمصتغة بطر ىة كو الدة، لينمت  ه م الإ اية الحتلدة بتي دهتم  مر نت

  السالم الوطني المصرد والسالم المدكي ام هني. مويدىوما 

 
 

 

الىتتر هليدة  فيق هيم رد،   5 ال ربدة المويدقدة، جتمعة حدوان، المجدإ الحتهد ىشر،  وفنون المويدىو، كددة  مجدة ىدوم   .2004، بحث منشو ، 



 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

976 

   الدراسة الثانية:
( ه ايلة بعنللوان " أصللي  الموهلوم الصللحد  لد نللتء الجملتىو للطوللتش مللا اللالش 2008فللر    محمللوه قلإم

 6 وز ع كو الو لدنشيإ الوطنو لإولة الكو ت"
موهوم الصحد  لد نتء الجمتىو بمإا   وزا   ال ربدة لإوللة الكو لت ملا تإفت  دك الإ اية ىلو  أصي  ال

االش اق راح  وز عتا كو الدتا لدنشيإ الوطني الكو  ي بأيلتليب م نوىلة، وقلإ قلتم ال تحلث بشلرح موهلوم ال نلتء 
حلث بعلإ ذللك قلإم ال ت الجمتىي، و عإه ال صو ت فو امىمتش الكو الدة، وهتمدة وهتلإا  ال نلتء الجملتىي،

ال مر نتت ال نتادة المى رحة ملا صلو يا لللهاء الجملتىي، وهيلورت الن لتاج ىلا  ىلإيم  وز علتا مجموىة ما 
كو الدتا لدنشيإ الوطني لإولة الكو ت بعإ  هيتليب مخ دولة   كلإ و  صل  موهلوم  علإه ال صلو ت فلي ال نلتء 

 المإ يي.
و وظدول  متلإا   ربو لة  اللوطني لإوللة ىربدلةحتلدلة فلي ايل خإام السلالم   وق  دك الإ اية ملع الإ ايلة ال

 دك الإ اية ل عإه ال صو ت في ال نتء المإ يي، لينمت  ه م   ات متوفندة، و خ د  ىن  في الوكر ؛ حيث  
 لدطتلب الم خص  المب إ . الإ اية الحتلدة بتي دهتم  مر نتت لدصولفدج ال نتاي الورهد

 الدراسة الثالثة:
( ه ايلة بعنوان"صلدتغة حإيثلة لدنشليإ اللوطني لإوللة الكو لت بتيلل خإام آالت 2009البدوشلي   يلدمتن قلإم

 7ال تنإ اايىت دة ل نتيب  الميذ المرحدة االل إاادة"

للة  لل خإام آالت الورقل للة الكو لللت بتيل لليإ الللوطنو لإولل للة لدنشل للتح ة ىيىت دل للة ىللللو و للع مصل تللإفت  دلللك الإ ايل
اادللة، وقلإ قللتم ال تحلث بلتل عرض مغندللة الطول ، وهتمدللة اايىت دلة المإ يلدة ل نتيللب  الميلذ المرحدلة االل إ

وال نتء لدطو ، وكذلك امنتشيإ المإ يدة ومواصوتت هنتشيإ المرحدة االل إاادة  حإيإاا، كمت  نتوش    مويدىوال
ال تحث آالت الورقة اايىت دة المإ يدة بتلشرح ال وصيدي، ثم قإم ه بعة  مر نتت ىيىت دة ما ال كت   بحيث  

ا ك   إ  ب ه بعلة اطلوط ىيىت دلة هفقدلة ك مهيلإ مهاء النشليإ اللوطني الكلو  ي اللذد قإمل  ال تحلث ي ًم 
 في نهتية الإ اية موز ىتا  وز عتا ىيىت دتا لينتيب المرحدة اال إاادة.

 

فر ،    6 المويدقدة، جتمعة حدوان، المجمحموه  المويدىو، كددة ال ربدة  مجدة ىدوم وفنون  منشو ،  الىتتر   الثتمادإ بحث   .2008، ىشر، 
البدوشي، بحث منشو ،   7 البنتت، جتمعة ىيا شم ،يدمتن  وإلإا ، كددة  الختم  ىشر،  مجدة فكر   .2009،  الىتتر   العإه 
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السلالم اللوطني لإوللة ىربدلة فلي  لإ     مويلدىو  وق  دك الإ اية مع الإ ايلة الحتلدلة فلي االيل وته  ملا 
 دللك الإ ايللة بللتل وز ع اايىللتىي للل الت  ات مللت   عددمدللة  ربو للة، و خ دلل  ىنلل  فللي الوكللر ؛ حيللث هتلإا

بتيلل دهتم  مر نللتت لدصللولفدج ال نللتاي لدمرحدللة االل إاادللة، لينمللت  هلل م الإ ايللة الحتلدللة  المإ يللدة اايىت دلة
 الورهد لدطتلب الم خص  المب إ .

 الدراسة الرابعة:
( ه اية بعنوان " إ   تت مى رحة لد  دب ىدي الصعوبتت العزفدة في 2010ىس     ليدو ىبإ الو تح قإمت

 .8نشيإ  لالهد( ىدو آلة امكو هيون"
تإفت  دك الإ اية ىلو و ع  إ   تت  ىندة مى رحة لد  دب ىدو الصلعوبتت العزفدلة ال لي  واجل  ها يلي 

فللي  تحثللة ل حإيلإ الصللعوبتت العزفدلة، وقلإ قتملت ال ىلز  النشلليإ اللوطني المصللرد هثنللتء آللة امكو هيلون
ىشلر   لإ   تت  مهيإيلة، وامسلة هالر   ىندلة موجهلة  تما االش اي طال   هد الطد ة، ثلم و لع النشيإ  

ىللا صلللالحدة  وهيللورت ن للتاج الإ ايللة، اميللت ذ  الخبللراءايلل طال   هد ل للذلي  الصللعوبتت المحللإه ، و للم 
  وق  دك الإ اية مع الإ اية الحتلدة في ال عرض   .ال إ   تت ومنتيب هت للتإا  ال ي و عت ما هجدهت

بتلنتحدة العزفدة و ذلي     ات مت  الوكر ، حيث لدسالم الوطني المصرد بتلإ اية وال حدي ، و خ د  ىن  في
مس وحت  ما   الحتلدة بتي دهتم  مر نتت غنتادة، لينمت  ه م الإ اية  امكو هيون  هاادة ىدو آلةام  صعوبتتال

 ي المصرد والسالم المدكي ام هني لدطتلب الم خص  المب إ .م الوطنالسال  مويدىو

 في مواجهة  دلت ات العولملة، واي كمتال لمت لإه ُ الزمالء ال تحثون وانطالقتا ما مبإه  أصي  الىومدة العربدة
 لوكر  تذ  الإ اية.  ال تحثومإاا لجسو  ال  تهش الثىتفي والوني ليا مصر وام هن، لجأ 

 
 
 

 

، مجدلللة (، " للإ   تت مى رحللة لد  دللب ىدلللي الصللعوبتت العزفدللة فللي نشللليإ  لللالهد( ىدللو آلللة امكو هيلللون"، بحللث منشللو 2010ليدللو ىبللإ الو للتح ىسللل    8
الىتتر . والعشرون،  المويدقدة، جتمعة حدوان، المجدإ الحتهد  المويدىو، كددة ال ربدة   ىدوم وفنون 
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 :)تعريفه ومفهومه( فيجالصول
 ,a, e, iبأن   مت  ا صو دة ُ  نو بتلحرو  الدينة  "(  Harvard  ُيع را  الصولفدج في قتمو  "تت فت ه"

o, u  هو المىتطع الصولوتادة )Solemnization" )Do, Re, Mi, ...  وال مت  ا الصو دة ال ي ُ  نو ،"
 .  9"( بتلورنسدةVocalizesبتلحرو  الدينة فىم؛ ُ سمو لإقة هكثر  

 طبيلق المىلتطع الصلولوتادة ىدلو يلدم  بأنهلت  عنلي"( كدملة صلولفدج Groves " جلرو " ف قتمو  عر ه و ُ 
( في الوقت الحت ر تي امكثر شموالا، وتي  رمز Solfegeمويدىي هو لحا، و ع بر الكدمة الورنسدة  

تيي وتتم في المراح  امولو ما ال ي  ش م  ىدو  إ  ب السمع كعتم  هي مويدىوىلو  إ    م ته  ال
 . 10"في المإا   والمعتتإ الم خصصة في ال إ  ب المويدىي  ،ال عددم المويدىي في ك  ما فرنست وبدجدكت

" هنهللت  عنلي ذلللك النلو  مللا Solfeggioصلولفدجيو ""( لكدملة  Oxfordوفلي  عر لف قللتمو   هوكسلوو ه
المىطوىة المويدقدة والهإ  يمكا هن يكون  مر نتا  ال مر ا الصو ي الذد يس خإم فد  هيمتء الن متت في 

 .11" دتا هو  مر ا قراء  بتلنظر فىمصو 
 .12"ىدم قراء  وك تبة وغنتء الن متت المويدقدة"ُيعرف  هحمإ ليومي في  الىتمو  المويدىي( بأن   لينمت  

لل   للر  فلللر " بأنل لل  "هميل للت ىرف ل للة "كمل للإ   ىدلللو قلللراء  وك تبل للته  ال لللو  كسلللب الطتللللب الىل للةاالمل للدقدة  لمإونل المويل
 13"ىا طر ق الىراء  هو ال نتءو رهيإتت ىمت  

، فهلو يع ملإ ىدلو ال علر  ىدلو ه ايلة مويلدىوالصولفدج ه اية هيتيدة لكل  ملا يرغلب فلي  عدُلم الوُ عإ  "
للتء  للهت الللل عض ىلللا طر لللق ال نل ًل لل ة ل ع للت بتلنسل للت هو غدظهل للة ا  وتىهل للدقدة ملللا حيلللث ه جل امصلللوات المويل

حني واحلإ هو اطليا كتنت ما ام ليواء  ،مالء المويدىي الشوهي هو ال حر ردالصولوتاي الوو د هو اا
  14"لحنييا هو هكثر

 

9 Aple, Willi: "Harvard Dictionary of Music" Second edition, London Heinemann Educational Books, LTD, 1983.  
10 Blom, Eric: "Grovers Dictionary of Music and Musician", New York Macmillan Co, LTD, 1954. 
11 Kennedy, Michael: "Oxford Dictionary of Music", Oxford University, Press, 1985. 

اموبرا، الىتتر .1992هحمإ ليومي   12 الىومي، ها   الثىتفي  المويدىي" المركز  "الىتمو    ،) 
دج و ربدللللة امذن بطر ىلللة معينللللة فلللو ايللل دعتا الطد للللة لملللته و الهللللت مونو وال حديللل  المويللللدىو (، "هثلللر  للللإ    ملللته  الصلللولف1973هميلللر  يللليإ فللللر    13

الىتتر . المويدقدة،  جتمعة حدوان، كددة ال ربدة  غير منشو  ،  هكثر مويدقدة"،  يتلة متجس ير   بطر ق 
"الشتم  في الصولفدج  2005همدمة هميا، و ىتاشة يددم   14 الوكر    –(،  ها   لدط تىة والنشر، ط نهج هالكروز"،  الىتتر .1العربي   ، 
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، حيلث  شلل م  مويلدىوال ه ايللة وُ علإ ملته  الصلولفدج هحللإ الملواه الإ ايلدة ال خصصللدة الهتملة فلي مجلتش"
را الصللولفدج ىدلو ىللإ  فللرو  مثل  الصللولفدج اايىللتىي، والصلولفدج الىرااللي، و الصللولفدج ال نلتاي، وهايلل

الذد يهإ  ىلو غنتء املحتن بتي خإام المىتطع    ،بتلصولفدج ال نتاي و ه م ال حث الحتلي، 15"الهت موني
الصولوتادة  هيمتء الن متت( وال عبير ىا الإ جتت الصو دة بشك  فو د نت ج ىا  خيدهت وااحست  لهت 

 .وال مييز لينهت

 السالم الوطني المصري:
الخللإيود فلي ىهلإ  1869معلرو  تلو السلالم اللوطني الللذد للإه ىزفل  فلي ىلتم  هوش نشليإ وطنلي مصلرد

 Giuseppe  "فيلره  "جلوز بي و نسلب و لع تلذا السلالم ىللو الم لل  المويلدىي اايطلتلي"، ىيلمتىي 
1901-Verdi 1813)"16. 

تو النشليإ اللوطني  صور ىدي، ولحا مصطوو صتهق الرافعي" كدمتت يدمي يت مصرىم هص   نشيإ "ث"
  .17"النشيإ حتلدتا كنشيإ لكددة الشرطة في مصرتذا  ، و س خإم  1936ح و   1923في الو ر  ما 

ًلل تط امحلرا م وقدللت 1952ملع ان هللتء المدكدلة فللي "و العملل  لهلذا النشلليإ و لم اى مللته نشلليإ  يهُل لل ،ثلو   ال
بلإه بلتلمىطع "كنللت فلي صلم ك مللرغم"، ، واللذد يمحملإ ىبلإ الوتللتاولحلا  كتمل  الشللنتود"الحر لة" كدملتت 

، وال 1958يلنة  يلو  تبعإ الوحإ  ملع  الجمهو  ة العربدة الم حإ وقإ ايُ خإم تذا النشيإ كجزء ما نشيإ 
 .18"بتلىتتر   ىذاىة صوت العرالنشر  ها ت   مويدىواليوم ك  يزاش لحن  ُمس خإمتا ىلو

بت خلتذ يلالم وطنلي جإيلإ وتلو نشليإ "ن  زملتن يلت  (143 صإ  الىلرا  الجمهلو د  قلم  1960وفي ينة 
شلعبدة كبيلر   النشيإ اللذد نلتش وتو"، هم كدثوموغنتء  كمتش الطو  لحا و  صالح جتتيايالحي"، كدمتت 

 .19"ىدو مصر  العإوان الثالثواالش ظرو     1956في ىتم 

 

(، " مىت نللة للليا بعللض لنللوه مللته  الصللولفدج و للإ  ب السللمع وال عللر  ىدللو معوقللتت ال حصللي  لللإ  طد للة السللنة الثتلثللة فللو كددلللة 1993فللت ا لهللدج   15
المويدقدة، جتمعة حد الم  مر العدمو الثتلث، كددة ال ربدة  النو دة بأشمون"، بحث منشو ،   وان، الىتتر .ال ربدة 

الىتتر .2006ز ا نصت    16 العتمة لدك تا،  لمصر ة  وك تبتت نىإية،الهيئة   (، ه ايتت 

17 http://www.ar.wikipedia.org/wiki 

الهتهد شو     18 العربدة   ت  خ  1995نبي  ىبإ  "المويدىو  لدط تىة والنشر، الىتتر .هلح –هىالم  –(،  الإيا   تن("، ها  ىالء 

هميا الخولي   19 الخت جدة، ااىالم الخت جي، الىتتر .2001يمحة  الثىتفدة  العالقتت  الثىتفة،  المعتصر"، وزا    "ال ألدف المويدىي المصرد   ،) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1869
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1923
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1960
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%89
http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3691
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لذا كتن يطدق ىدد  ايم "السالم الجمهو د" ولد   فىم،   يدىومو و الكدمتت ل  كتن ُيك وو بتلُ  ن   ولم  كا
 .النشيإ الجمهو د

والالش الو لر  ال لي ايل خإم فيهلت لحلا "ن  زملتن يلت يلالحي" كسلالم وطنلي لمصلر هجلرد ىددل   علإيديا: "
بتالك وتء بعز  الجزء اموش من  فىم، والثتني بتلىرا    1974لسنة    (1854 اموش بتلىرا  الجمهو د  قم 

 .20"1960بتلعوه  ىلو ىزف  كتمالا كمت كتن منذ ىتم   1975لسنة    (1158 الجمهو د  قم 
، وقللإ ايلل عمد  1979صللر ح للو ىللتم تللو السللالم الجمهللو د لم  (ن  زمللتن يللت يللالحي  نشلليإ ظل  لحللا"

، حيث كتن تنتال طموح ل كو ا هولة ىربدة  1981ح و   1965هيًت كنشيإ وطني في الو ر  ما   العراق
 .21"والعراق مصرموحإ  ما 

 لجمهو  لة مصللر العربدللةالسللالم الجمهللو د  ل  ييلر (149 صللإ  الىلرا  الجمهللو د  قللم  1979فلي ىللتم "
، ولحللا (هحلإ اطتبللتت مصلطوو كتمل  م لأثراا بكدملتت  يلون  الىت لليىللو نشليإ "للالهد لللالهد" كدملتت 

 ."22محمإ ىبإ الوتتا، والذد هىته  وز ع  ييإ ه و  
مته ل  اموللو ىدلو هن ُ  نل و  واللذد نل  فلي (590  صلإ  الىلرا  الجمهلو د  قلم 1982ر ثم في هيسمب"

في جمدع االح وتالت الشعبدة والوطندة، وهن    مويدىومع ال (لالهد لالهد كدمتت المىطع اموش ما نشيإ  
مجنبدة  فىم لإون كدمتت في حتلة اي ق تش الرؤيتء والوفوه ا  مويدىويى صر السالم الوطني ىدو ىز  ال

 .23"وغير ذلك ما امحواش ال ي  ى ًي ىزف  مع السالم الوطني لإولة هجنبدة
 
 
 

 

20 http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3691  

لوال لوفو   21 ز جدر، و جتن  الىتتر .2008كر س دتن  العتمة لدك تا،  المصر ة  الهيئة  الميرد،  هيعإ  الوا المصرد،  رجمة: ىتهش   ،) 
  شعبي ىتم    كدمتت اطتا مصطوو كتم هلىت  في م  مر  لك حدت ي و 1907الذد  وف اهد..  لك حبي  لك همي، لك وجوهد،     : "لالهد لالهد، 

هنت الحدت .. وال حدت  ىال بك يت مصر" فأنت  لك لُبي وجنتني،   .ىىدي ولستني، 
 

(، يللللون  الىت للللي ل م للللل  النشللليإ الللللوطني المصللللرد وىصللللر مللللا ال نلللو ر، الهيئللللة العتمللللة لىصللللو  الثىتفللللة، وزا   الثىتفللللة، 2012ىيملللتن مهللللران   22
 الىتتر .

ىمران   23 في المويدىو  2005محمإ  الىتتر .(، ه ايتت  وال حوث اانستندة واالج مت دة،  لدإ ايتت   الشعبدة المصر ة،ىيا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/1975
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/1981
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3691
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 كلمات النشيد الوطني المصري:
 لالهد لللالهد لالهد    لللك حبلي وفلل اهد

 مصلر يت هم الباله هنلت غتي ي والمراه
 وىدو ك  العبللته كم لنيدك ما هيلتهد

 وفلل اهد لالهد لللالهد لالهد    لللك حبلي
 مصر هنت هغدو ه   فللوق جبيا الإتلر غر  
 يت لالهد  دشي حر  وايدلمي  غلم امىللتهد
 لالهد لللالهد لالهد    لللك حبلي وفلل اهد

 إت بتلملجإ الىإيممصر يت ه ض النعدم يُ 
 مىصإد هفع ال ر م وىدو   اى ملتهد

 لالهد لللالهد لالهد    لللك حبلي وفلل اهد
 الهال كللرام هوفدتء يرىلوا الزملتممصر هو 

 يو   حظو بتلمرام بت حتهتم وا حتهد
 لالهد لللالهد لالهد    لللك حبلي وفلل اهد

 

 السالم الملكي األردني:
للتم " للتا ىدللو ام هن فللي ىل للتم 1946 لُلو ه  امميللر ىبللإ   مدكل للو ر الإولللة، وفللي ىل  1948، وبللإا العملل  ل طل

لعربدة امار  فلي حلرا لمواجهلة ال ويلع اايلراايدي، وبعلإ ا ولتق وقل  ىطلالق اش رال ام هن مع الىو  ا
النت ، وبعإ ال صو ت  م اا دت  الجزء ال تقي ما فدسطيا  الًوة ال ربدة( واللذد حلر   الجلد  العربلي، 
 لكي يص   جزءاا ما الممدكة ام هندة الهتشمدة، وقإ شت ال جمدع يكتن الممدكة ه هنيون وفدسطينيون في 
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الجد ، وفي  مويدىولنتء الوطا، وشهإت تذ  الو ر   أيد  فرقة ااذاىة بمإينة   ام  (، وفرق يا ما 
عت لذو  النهًة المىبدة وهُ   .24"سهتيُ تذ  الو ر  و حت  ىتية المدك الم ي ه  ىبإ   لا الحسيا ُو ه

ن ما ىإ  هقتلدم و سوه في ك  ىقددم منهت لهجة " ل و ة وغنتادة اتصة، فين الدهجلة وحيث هن ام هن مكو 
في جنوا ام هن وشرق  الم ميز  بتلبإو ة  خ د  ىنهت فلي شلمتل  الم ميلز بتلر فدلة، وىلا هويلط  الم سلم 
بتلمإند ة، وجمدعهت لهجتت ىربدة قإيمة هصيدة الجذو  و  شتب  مع الدهجتت العربدة المجتو   بشك  كبير، 

لر فدة   شلتب  ملع مثيال هلت ملا لهجلتت الرافلإيا وبلاله الشلتم والجز لر  فتلدهجتت ام هندة واتصة البإو ة وا
 .25"العربدة

ىبللإ المللنعم  للم  بنلي السللالم المدكللي ام هنلي الحللتلي، وتللو نشليإ "ىللت  المددللك"  كدملتت  1946فلي ىللتم 
، وقإ كا بت كدمت   بتلد ة العربدة الوصحي، و م  دحين  ىدو نهج غتلبدة  ىبإ الىته  ال نير، ولحا  الرفتىي
 .الوطندة الىصتاإ

ُطد  ىدللو ىللز  وغنللتء المىطللع اموش فىللم فللي االح وللتالت والمهرجتنللتت الوطندللة، لينمللت ُيك وللو  وقلإ اصللل
 .ء اي ق تش الوفوه وكذلك في االح وتالت الإولدة الريمدةىثن تلإون كدمتت   مويدىوبعز  ال

 كلمات النشيد الملكي األردني:

 ىللت  المديللك ىللت  المديللك
 ، اتفىتت في المعتلي هىالمل يتمدتا مىتم 

 يت مددك العرا لك ما اير نبي
 شر  في النسب حإثلت ىنلل  بطللون الك للب

 نحا هحرزنت المنو يوم هحييت لنت
 نهًة  حوزنت   ستملي فللوق تللتم الشهللب

 يت مددك العرا لك ما اير نبي
 شر  في النسب حإثلت ىنلل  بطللون الك للب

 

 (، "الحدت  المويدقدة في ام هن" ، وزا   الثىتفة، مط عة ه و ، ىمتن.2010ىبإ الحميإ حمتم   24
 ، ىمتن.2(، " امتزوجلة ام هنيلة"، مط عة الروزنت، ط  2009محمإ غوانمة   25

http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 مجنإالش تا اممجإ جنإال ال
 ىزم  ال يخمإ فيل  ملا معنللتال  ملز الللإها

 يت مددك العرا لك ما اير نبي
 شر  في النسب حإثلت ىنلل  بطللون الك للب

 همت نو اا وتإ  في البرايت ييإا
 تتنئتا ممج إاا  حللت هىلالمك مجلإ العلللرا

 يت مددك العرا لك ما اير نبي
 لبشر  في النسب حإثلت ىنلل  بطللون الك ل

 ثانيًا: الجــزء التطبيقى:
ىدلو حلإ  فلي صلو    لكل  نشليإ، ملع  حديل  (ىينلة ال حلث  النشليإيا فو تلذا الجلزء بعلرض ال تحثيىوم  

ايلل ن تط يل ة  مر نللتت  ىندلة لدصللولفدج  و ل  هوجلل  ال شلتب  للليا مويلدىو النشلليإيا، ثلم  بطتقلة  عر فدللة
 مر ا.، مع  حإيإ الهإ  ما ك   مويدىو ك  نشيإال نتاي ما  

 

 النشيد الوطني المصري 
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 :يةبطاقة تعريف

 السالم الوطني المصرد. ايم العم 

 غنتاي. نو  ال ألدف

 نشيإ وطني. الىتلب

 يون  الىت ي. كدمتت

 ييإ ه و  . لحا

 غنتء جمتىي. ايم المطرا

 يدم فت الكبير. المىلللتم

  المستحة الصو دة
 4/4 الميزان

    12 حىوشىإه ال

امشلكتش اايىت دلة 
  المس خإمة

 الحركة اللحنية:
( لن مة هو الويطو، ثم قوز   ابعة  تمة ىلو هيت  السدم  ن مة فت( Anacrouseيبإه الدحا بتل حًير  

سلير في الًدع اموش ما الحى  اموش، ثم   كر  قوز  الرابعة مر يا تبوطتا وصعوهاا في ذات الحىل ، و 
دمدة للليا الصلعوه والهبلوط، مللع وجلوه بعلض الىوللزات فلي حلإوه  للدىة جلإاا، كملت يخدللو  الحركلة الدحندلة يلُ

 .الدحا هااددتا ما هد يك تت، فًالا ىا وجوه يك ة في نهتية الحى  اماير الي كمتش زما الحى 
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 السالم الوطني المصري:  موسيقىالتمرينات المستوحاة من  

 التمرين األول:

 
 :ال مر ا  وكر  الدحندة الُمسل  د هم منهتال

 
 هتإا  ال مر ا:

ًلير فلي البإايلة   - ًل وط الىو لة (، والمحتفظلة ىدلو Anacrouse نمدة ااحست  بتل ح هملتكا ال
 .4/4ميزان  في 

 (.ىجته  ال نتء بتي خإام الشك  اايىتىي   -

لل - للتفة الثتلثل للتا، ومسل للعوهاا وتبوطل للة صل للة ال تمل للتفة الرابعل للتء مسل للته  غنل لل ير ( ىجل للت  الكبيلللر  والصل ة لنوىيهل
 صعوهاا وتبوطتا.

 التمرين الثاني:
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 :ال مر ا  الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت

 
 هتإا  ال مر ا:

،  ( Sequenceبسدطة    لحندةولو في يدم فت الكبير ما االش   تبعتت  غنتء الن متت الخم  ام -

 (بتي خإام الشك  اايىتىي  

( مللع ال صلر ف السللددم ىدللو 7Vوالختمسللة بتلسلتبعة   (  I   جللة اموللون مللتت  لآلوي الإغنلتء  -
 (. I الإ جة امولو  

 التمرين الثالث:

 
 :ال مر ا  الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت

 
 هتإا  ال مر ا:

 بسلدطة ما االش   تبعتت لحندة (بتي خإام الشك  اايىتىي   يدم فت/ال ن متتجمدع   غنتء -
 Sequence). 

تء مسللتفة الثتندلة لنوىيهللت  الكبيلر ، والصلل ير ( صللعوهاا، وكلذلك مسللتفة الثتلثلة لنوىيهللت  الكبيللر ، غنل -
 والص ير ( تبوطتا.
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 التمرين الرابع:

 
 :ال مر ا  الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت

 
 هتإا  ال مر ا:

 ء ال نتء.ىثن ت(  أكيإ ااحست  بتلورق ليا العالم يا اايىتىي يا   -

ء ههاء الن متت الطو دة زمندتا، ملا الالش ىثن تمحتفظة ىدو ث تت الن متت وىإم ات زاز الصوت ال -
 .(اي خإام العالمة اايىت دة  

 التمرين الخامس:

 
 :ال مر ا  الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت

 
 هتإا  ال مر ا:

 غنتء ال آل  الثالثي  الكبير والص ير والنتق ( صعوهاا وتبوطتا. -

 (.  I( مع ال صر ف السددم ىدو الإ جة امولو   7Vغنتء  آل  الإ جة الختمسة بتلستبعة   -
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 التمرين السادس:

 
 :ال مر ا  الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت

 
 هتإا  ال مر ا:

( ىلا طر لق  كلرا  نول  النملوذ   أكيإ ااحست  بتلورق ليا العالم ليا اايىلتىي يا   -
 .الم يا اايىتىي يابتي خإام الع الدحني  

الللذاكر  و وظدوهلت فلي  نمدلة ، ( فلي نهتيلة كل  حىل  مويللدىي  النللوا  لسلك ةاللوظدوي  إو اللىللراز  -
 المويدقدة لدإا  .

 السالم الملكي األردني 

 
 :يةبطاقة تعريف

 السالم المدكي ام هني. ايم العم 

 غنتاي. نو  ال ألدف

 نشيإ وطني. الىتلب
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 لرفتىي.ىبإ المنعم ا كدمتت

 ىبإ الىته  ال نير. لحا

 غنتء جمتىي. ايم المطرا

 يدم فت الكبير. المىلللتم

  المستحة الصو دة
 4/4 الميزان

    10 ىإه الحىوش

امشلكتش اايىت دلة 
 المس خإمة

 

 الحركة اللحنية:
دم فلت الكبيلر، دمدة ملت لليا الصلعوه والهبلوط فلي يلُ ىال قوز للي  ،و خدلو الدحلا ملا الىولزات الحركلة الدحندلة يلُ

والثتندة ليا الحىديا الثتلث   ،امولو ليا الحىديا اموش والثتني  ؛الثتلثة الكبير  الصتىإ  وال ي جتءت مر يا
والرابع، همت الىوز  الدحندة الثتندة فهي مستفة الختمسة ال تمة الصتىإ  وال ي ظهرت مر  واحإ  ليا الحىديا  

زارفة و ( في الحىوش ام بعة امولو، Accyaccatoraكمت ظهرت زارفة ام شدكت و ا   الرابع والختم ،
 .اماير( في الحى   Gruppettoالجروب و  

 التمرين األول:

 
 

 



 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

990 

 الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت ال مر ا:

 
 هتإا  ال مر ا:

 غنتء مستفة الثتلثة لنوىيهت  الكبير  والص ير ( صعوهاا وتبوطتا. -

ن مة  صوش(  لال أكيإ ىدو هتمدة الذاكر  المويدقدة لدإا  ، ما االش االح وتظ بتلإ جة الصو دة   -
 في نهتية الحى  السته  وبإاية الحى  الستبع.

 التمرين الثاني:

 
 الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت ال مر ا:

 
 هتإا  ال مر ا:

 تا.لسدم فت الكبير صعوهاا وتبوط  غنتء ن متت ام بدج -
ًلير  فلي نهتيلة كل  حىدليا، كنهتيلة لوكلر  لحندلة (ال أكيإ ىدو الإو  الوظدوي لسك ة النلوا    - و ح

 لوكر  هار .
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 التمرين الثالث:

 
 الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت ال مر ا:

 
 هتإا  ال مر ا:

 .ولوفي الحىوش ام بعة ام مستف ي الختمسة ال تمة والختمسة النتقصة صعوهاا غنتء   -

 .ىدو ث تت ذات الن مة قب  السك ة وبعإتت  الذاكر  الدحندة(اماير   الحىوش ام بعة في ال أكيإ  -

 التمرين الرابع:

 
 الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت ال مر ا:

 
 هتإا  ال مر ا:

 .(Sequenceُيدمدة    ( ما االش   تبعتت لحندةال نتء بتي خإام الشك  اايىتىي   -

ء ههاء الن متت الطو دة زمندتا، ملا الالش ىثن تفظة ىدو ث تت الن متت وىإم ات زاز الصوت المحت -
 .في نهتية ك  حىديا (اي خإام العالمة اايىت دة  
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 التمرين الخامس:

 
 الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت ال مر ا:

 
 هتإا  ال مر ا:

( ما االش  الشك  اايىتىي   يتيدة بتي خإامال نو ع ىدو الوكر  الدحندة ام  ال نتء بتي خإام -
 .(Sequenceُيدمدة      تبعتت لحندة

 غنتء بعض الن متت المدونة  ن متت ىت  ة(. -

 التمرين السادس:

 
 الوكر  الدحندة الُمسل  د هم منهت ال مر ا:

 
 هتإا  ال مر ا:

 (.ك  اايىتىي  بتي خإام الش  (Sequence غنتء   تبعتت لحندة تتبطة  بت دة الن متت   -
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فللي  ( I( مللع ال صلر ف السللددم ىدللو الإ جلة امولللو   7Vغنلتء  للآل  الإ جللة الختمسلة بتلسللتبعة   -
 .الحىديا اماير ا

 نتائج الدراسة:
 و لد  هوجل  ال شلتب  للليا مويلدىو النشليإيا، ثللم ال حلث ملا اللالش  يلإلجتبلة ىللا يل ال ال تحلث وصل  
السلالم اللوطني المصلرد والسلالم  مويلدىوج ال نلتاي مسل وحت  ملا ت ىشلر  مر نلتا  ىندلتُ لدصلولفد لثنو لع ى

 المدكي ام هني.
 

 توصيات الدراسة:
 بمت يدي:  ال تحثيوصي  

للدة فللي كلل  مللا مصلللر  - االيلل وته  مللا ال مر نللتت المى رحللة فلللي ملل ا ال حللث فللي الإ ايللة ال خصصل
 وام هن.

ملا مخ دل  امغلتني الوطندلة صدتغة  مر نتت غنتادة جإيإ  ذات هتإا   ربو ة محلإه  مسل وحت   -
 العربدة الشتاعة.

ات ملتم الىللتاميا ىدلو  للإ    الصلولفدج ال نللتاي بلتل نو ع فللي طلرق ال للإ   ، ملع ايلل خإام جملل   -
 لحندة مس وحت  ما المو وث الشعبي العربي بك  هنمتط .

للتاي  - للولفدج ال نل للتم ها يلللي الصل لليا ات مل للإايا الم خصصل للع المب ل للتت ال لللإ  ب وال نو ل للته  هوقل فلللي لز ل
 .مصته تم

ة وااليلل وته  العربدل امغلتني الوطندلة ملا مخ دل  اللإوشىدلو جملع و لإو ا و حديل    لتحثياحلث ال -
 .في الإ اية امكتهيمدة منهت
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 مدخ  ال حث
 دراسة مقارنة لموسيقى السالم الوطني المصري والسالم الملكي األردني

 المبتدئوكيفية االستفادة منها للدارس المتخصص  
ام هندللة الهتشلمدة لعللإ  يللنوات يلتبىة وجللوه  شلتب  مدحللوظ للليا الحلظ ال تحللث ىثن لتء وجللوه  فللي الممدكلة 

مويلدىو السلالميا اللوطني المصلرد والمدكلي ام هنلي، نظللراا الشل راكهمت فلي المىلتم الُمصلت  منل  مويللدىو 
ًلالا ىلا اللروح الوطندلة ذات السلمة العربدلة المنبثىلة  السلالميا، وكلذلك اشل راكهمت فلي الميلزان واايىلت ، ف

لنشيإيا؛ ذلك مت هىت ال تحث لدقدتم لهذ  الإ ايلة لدوقلو  ىدلو ملإ  ال شلتب  واالال ال  لليا ما كدمتت ا
للم  للع  مر نللتت لدصللولفدج ال نللتاي   سل مويللدىو النشلليإيا، ومحتولللة االيلل وته  ملللا تللذ  المويللدىو فللي و ل

لبدإيا  مصر بتلروح الوطندة العربدة، بحيث يمكا االي وته  ما تذ  ال مر نتت لدإا   المب إ  في كال ا
وام هن(، ممت يىود و إىم هواصر الىومدة العربدة ليا الشعبيا، في ظ   دت ات العولمة ال ي  ج تح العتلم  

 العربي في الو ر  الحتلدة.
 

ــــة: ــــات المفتاحيـ لللة الكلمـ للتت غنتادل لللي،  مر نل لللي ام هنل لللرد، السلللالم المدكل لللالم اللللوطني المصل لللإا   السل ، الل
 .قدةالم خص  المب إ ، ال ربدة المويد
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Research Abstract 

A Comparative Study of the Egyptian National Anthem  and Jordanian 

Royal Anthem, and How to Benefit from it for the Specialized Junior 

Student 

 

The Researcher Noticed, While he was in the Hashemite Kingdom of Jordan for 

Several Previous Years, That there was a Noticeable Similarity between the 

Music of the Egyptian National Anthem and the Jordanian Royal Anthem, Due 

to their Participation in the Formulated from the Music of the two Melodies, As 

well as their Participation in the Meter and Rhythmic Aspects, As well as the 

National Spirit with an Arab Character Emanating from the Words of the two 

Anthems, This Study was Conducted to Determine the Similarity and 

Difference Between the two Melodies, And Trying to Benefit from this Music 

in Developing Exercises for the Lyric Solfeggio Characterized by the Arab 

National Spirit, So that these Exercises can be Used for the Junior Student in 

Both Countries (Egypt and Jordan), Which Strengthens and Supports the Bonds 

of Arab Nationalism Between the two Nations, in Light of the Globalization 

Currents Sweeping the Arab World in the Current Period. 

 

Key words: Egyptian National Anthem, Royal Jordanian Anthem, Lyrical 

Exercises, Specialized Junior Student, Music Education. 

 

 


