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 ةــة مسحيـة: دراســة النوبيــال الشعبيــي األطفــأغان
السالم    حسنسليمان  مروة عبد 

ــتقدي ــ ــ ــ  م:ـ
ا كتاعتب وتضععا افتاتهعاا وافتععج يا،،اعا وأععت  ر ض اتاععا         تتمتع  صرععت وتاتهاتاعا افي،ععااجع صماأرضاعا ريةععب

وافرتق ععتو ورر ععت اععرا ااهععتا  افاتيععت افمرععتاتع وافتععج ت،عع  اععج ر رعع  أاععت  اف، ععت  )افضغتاعت واثكا ععت
ااعا  يمععايل افمعتمع  افاععتيج ها اتعق واتاا ضاععا صعش أثعع    عت  عع ااتب  1افمرعت،ع يثععح صاااأعت ر ععتا 

ث   يثح فم يدو  صااا افكيثت يت  ا   فال تالف افشديد وثش افضغت افاتي ت وافضغت افرتي تع وصرتيت تتص 
ويعافتمم صعش ت عت  تعتان افاتيعت حمعا تاتاعق صعش ك،ااعت  .2صرانج افم ت اا افاتي ت فضمتض،عج يتع  فعت  عا  نتي عبا

وفغت واات ع إال ر  افررتيت تكمش اج   ف ت تاليماا اج نس ج افمعتم  افمرت، حما يساام اج افا اظ 
ضت ااحاان افتج تسر  فتتكثق افتتان  هضثاا ودالب صش اندكاياا افتدياعج. وارت ت ارا افباح يض،ت اج  ضس

افاتيج حك  ت اصثضقع و د اتخرا افباييت صش أم  وتتكثق رمانج ااط ال افشر  ت افاتي ت ادابا فاا؛ وذفا 
ا  حرض افكتب وااحاان افتج ةمت اف،ضث  صش  ضماا رما اا اف    فم تدو  صت  ق باع صما  د يتس ب  

ا صااوفعت أمع  وتتكثعق صعا يمكعش صعش اج ة اع افكيثت صش تضا اافاا  و تمم وأعت   ضمعاا فبراعاا. رياعب
     رمانج ااط ال افشر  ت افاتي ت اج حرض اف،تى وضغتاا افاتي ت افمختض ت وافمتمثزة افتج اج طتا،اا فالندكاي.

افي،اات ج  يا تاا هش صدى هزفت افمعتم  افاتيج ور ضت   صعق اج ا  3وذ تا أثاا   ضث         
افمرتات وتأكثت ذفا هض  رط ال افاتيت و  ف ت تدع مام صش  الل افرمض ت افترض م ت اف،ائمت هض  افترد يت  

 افي،اف ت.
حشعك  صتععتاي، يمكععش ن،عع  افي،ااععت افاتي ععت إفعع  افماعاطق اا ععتى  خ ععتة ث صععا  وانععدصا  افاتيععت اععج       

افمغااةع يتع  يأف اعا صعش يعاضاعا واترعايا صراعا صاعر  افمعتم  هش طتاق رما اا ااط ال ورفراوام افشر  ت

 
اف ح،سم  افتتي ت افمت  ق تع أاصرت يضتا .افتتيتات افمت  ق ت  رضتمصديل   تتي   ع  ض ت 
  اإلثنوسethnos   إثني وتميز نفسها باسم  خاص   ethnonymوهم جماعة من البشر تكونت تاريخيًا، تجمعها وحدة اللغة والثقافة واألرض، 

وبالد النوبة، المركز القومي للترجمة، ص هـ(. بمعنى أن اللغة "نوبية"، الثقافة  2008بها. )وولتر، إمري   ، ترجمة: تحفة حندوسة، مصر 
النوبة"، مسمى المجموعة البشرية "النوبيين".  "نوبية"، األرض" 

افديش1 اج افتطش افإوتاه م  رد  افمض  وافاا  وااهتا : امتم اا ض اا  اثنمائ تع  رتيج ع  اوش  ضدو  فضديا اا   .68وع ص1994)اف،ااتة: صت ز 
افاتيتريمد  ت اينتع  2 افتا ،ع  ااع  ص ااا صش تاياخ  ا  ا ع أاصرت أات    .29ع ص1996ع  ض ت 
افاتيتأثاا   ضث  يسثشع  3 افمرتات اط ال  افي،اات  افترض م وتدع م  افرزفت واالندصا :  صاشت وثش  اف،ااتة:  ض ت ع ي افت صاأستثت مثت  يةع أاصرت 

اف،ااتةع   افرض اع أاصرت   .2018افديا اا 
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ا فضداي عثش وافبعاييثش هعش اعرا افععزء  اف  تفت  عزء يثت، صش اف ثئت افمرتات افزا تةع ويتع  تكعت  صتأرعب
 صش افتتان افغاائج افاتيج.   

 ث:ـة البحكلـمش
اال عتخدام اف عامج فضكيثعت صعش اامعانج افشعر  ت وأدا افباييت ركااء تدياس صا ة افتتي ت افمثدان عت        

ااأا  عت فسعاتفت افارععتل هضثاعا صدونعت )رضمععاا ورفاعا و صعش هععدة صرعا يع اعج ص،اوعع  صعرتيت إفع  نععدية 
افارعتل هضعع  رمععانج رط ععال صععش افتععتان افغاععائج افمرععت، حرعع ت هاصععتع إةععاات إفعع  هععدم تتكثععق رما ععت 

 دياساا اج افمدايل افمرتات.اف    افشر  ت افاتيت هض  نات  اص يالئم ت
 ث:  ـالبح دافـأه

 يرت رمانج ااط ال افشر  ت افاتي ت اج حرض  تى افاتيت.أم  و   -     
 صت  ق با وفغتابا.تتكثق حرض رمانج ااط ال افشر  ت افاتي ت وتاضثضاا    -     
 ث:ـة البحـأهمي
ععال         عع ق با فععبرض رمععانج ااط ع ا صت ع ععت يرععد افباععح صتأرععب ععتة فععدصج افضغععت افاتي ع افشععر  ت افاتي ععتع و  ع

ععت وتععتان وال اععا افغاععائج يتععع   ععاا افمرععتاتع ذفععا فتاشععئت رأ ععال واع ع ورفااناععا اععج صكتبععاا  ض اتاععا وصداي ع
ترعب   ع ثالب إفع   عضت  يمتععاي حافمتاطاعتع إةعاابت إفع   هعم افقعع م افي،اف عت وافعماف عت فضعااء افمرعت، صععش 

 وافكضماا افمستخدصت اج افاتيت.   الل ترتاق هض  نتع افمت  ، 
 ث:ـراءات البحـإج
 ث: ـهج البحـمن

فععبرض  افتاضثض عت ا افباعح ةعمش إطعاي افباعتن افتصعف ت صرتمعدبا هضع  افديا عت افمسعا تراع اعدي ي       
 افاتيت. ىفشر  ت افاتي ت افمتأت ة وبرض  ت رمانج ااط ال ا

 ث:ـة البحـأسئل
 رمانج ااط ال افشر  ت افاتي ت؟صا افماا باا افتج ت ضق اثاا  -
 صا افدالالا افضغتات واالأتماع ت امانج ااط ال افشر  ت افاتي ت؟ -
 صا افخرائص اف اائ ت امانج ااط ال افشر  ت افاتي ت؟ -
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  ث:ـة البحـعين
تمي   هثات صختاية صش رمانج ااط ال افشر  ت حما ،ت افاتيت اج يدو  افباح افمكان ت فيالن  تى         

 "نتيثثش رو اا يعا"  تات والنت رولو.  -هثات صش افمعتم  افاتيج )"راتي"  تاتج أزاتة  اث  وأزاتة ر تا 

 ث:ـأدوات البح
 .تسعثالا صتت ت وصتئ ت  -ص،اات  ص،اوالا  خر ت - فث  افرم  افمثدانج        

 ث:  ـات البحـمصطلح
ــالنوب  :ةـ
" وتراج افمرا   افاف ست وافرا  و شعب ااواعتلع Noubتا ق اج افضغت افمرتات اف،ديمت "نت         

ب "1وافبخعتيع وأضععت  افامععتع وافععزياف واا ععزام " حمراعع  "افععراب" نأععتبا فغاااععا حافمرععا   وهضعع  Nubع رو نعع 
 ما ر اي إفثاا  اا ص افراب افر، ا تاتا حق اج يصش اا تاا اا ثتة صش افاااية افمرتات اف،ديمت

؛  ثد  11ع 1996؛ ريمد  ت اينتع 1996ع12؛ ريمد يسثش  ابع  1ع  1975ر  صش )كتوا إ اق,  
 و.70ع  2003؛ صامت  صاف  روت يال  9ع  1998افاسش صامد  ثتع 

 ة:ـة الشعبيـغنياأل
 Folkوافمرع ض  االنعضثعز،  Volk Liedأمعت فضمرع ض  اافمعانج يتأ  رص  افمر ض   تت         

Song      تتا  رريت صش هارت اج تكتاااا الااما ت افشر  ت  صر ض  ترد ا افترتا اا افتج تخص  و 
 انععت  ااصعع ع رععثدة  ععرتات صضااععت صعاتفععت  هضعع  رناععا 2هتااععا "رععتا " ،ععدا  .و،ضاعش وافععاص افشععرت اف)

ر  ااما عت  3"وتف كااسعكج" هتااعاوصا تزال ي ت اعج اال عترمال. و  عتش   وثش ااصثثش اج اايصات افماة ت
 

اثتنتلع أا  يتاتاع تتأمت صامت  صااتع  1 افمتةتهااحا كال  ااصارشع  اا ماءع  وافاشت  صت تهت اف تاهات:  فضديا اا  اف كت  ع )اف،ااتة:  اي 
ص افاشت مثت صرتواتوع   .264وافتتيا ع  ات 

  افاسش صامد  ثتع افسالم ) ثد  افتيافت افمسضمثش وافكتا  يُتِأرت  ارا افتسم ت "نتيت" إف  نتيا وش يام وش نتح هض ق  و.  ما  1998رما ر  حرض 
تسم  تا تج" اكانت  افمرتاثشع  فض،دصاء  افاتيت حأ ماء صختض ت حافاسبت  "  رفا صتو،  Wawat"ع و واواا "Yamو يام "  ،"Ta-setiهتات 

"Maroe"( ا  مثت حكتش ر، را  اف،تل ا،د  Reating, Rex, 1962; Roberts, David, 1993, p.90ع رياب و.. واال م "تا تج" رو "رثاست" 
افاسش صامد  ث اا تال وافساام )افسثد  اج ا ترمال  اائ،ت  حمااية  راافج افاتيت  انتا يتمثزو   فاق ،ت تاياخ ت واج ر  صرأم  ع 1998ت  رطضق هضثاا 

 و.9

اف تفكضتيرفكساندي اعتتج  تا ع  2 اف،ااتةع  هضم  صؤ ست افتأف ف وافاشتع  افي،ااتع  افرتيجع وياية  افكاتب  ريمد صاف ع  اي  ع 1976ع تتأمت ي د، 
 .253ص

اف ثتمريمد هضج صت جع  3 إ ض م  اج  اا و ت  افشر  ت  اف،ااتةع  افمأكتياا  ا  ا ع أاصرت  مثت صاشتيةع  ض ت   .120 -119ع ص  1969ع ي افت   تتياة 
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ونعأتج فترتاعف "اعانز  .ج عر ست ا  ااما ت افتج تع ا اعج أعت وف  افشربعافشر  ت ا  افتج رنشأاا 
حرعد ر  رصعب  يمتضكاعا  عااما عت افشعر  ت حأناعا "ااما عت افتعج  عام افشعرب وترعديضاا واعق يم تعق 1"صتتسعايا
 اصبا.اصتالربا ت

، ترععت  يرععثضت ذفععا افتعتان صععش اامععانج افععر جر  اامعانج افشععر  ت اعع 2هضععج صت ععجاااعا يععر ت ريمععد 
 .فضتغثثت وافتردي  ركااء انت،افق ح تاق افمشااات

 ن:ـث إلى جزأيـالبح  نقسمـي
 -ل على:ـويشتم  ري ــار النظــزء األول: اإلطـالج
 صتتب ت حمتةتع افباح. يا اا  اح،ت  -
 افم اه م افاأتات. -
 .وفغت،  معتم  أغتااجاف،ديمت  افعاتيععت  -1
 رمانج ااط ال افشر  ت. -2
 نج ااط ال افشر  ت.ارم صاشأ -3
 هال عت اف   رعت افاتيثعت  ديمبعا حاف  ع  و رائص رماثتعق افشر  ت. -4
 ت.افر امعت اف اائثعت اعج رماثعت اف  ع  افشر ثعت افاتيثع -5

 -التحليلي ويشتمل على:الجزء الثاني: اإلطار 
  فث  افم،اوضت. -
 تاضث  اامانج. -
 نتائج افباح -
 افتتص اا. -
 افمتاأ  افرتي ت وااأا  ت. -
 افماليق. -

 ري.ـار النظـزء األول: اإلطـالج
 

 120ريمد هضج صت جع صتأ   اوقع ص  1
فضتأف ف وافاشتع  ااما ت افشر  تريمد هضج صت جع  2 افمرتات افراصت  افاثئت   .11وع ص1970ع )اف،ااتة: 
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 :وضوع البحثممرتبطة ب  سابقةراسات د -
المرتبطـة بـالمي د "أثر تهجير النوبيين على تغيير العادات الشعبية ن ابعنو   الدراسة األولى

 1.والوفاة"
تااوفععت تضععا افديا ععت افرععا اا افشععر  ت افمتتب ععت حععافمثال  وافتاععاة هاععد افاععتيثثش وركععت تاعثععتام صععش       

 تتبـ  المـنهج المسـحي يا عت  واعجصا ،عت افاتيعت اف،ديمعت إفع  نرعت افاتيعت اعج صعدى تغثعت تضعا افرعا ااع 
افمثال  وصا يتبراا يتع  افتاعاة  ععزء صعش  وية افا عاة إف  ذ ت ط،تل تخص  هدفتيثح   األنثروبولوجي

فعزء افخاص حاف    افاتيج و رائص وثئتق وتأكثتاا هض  اذفا ص  ااتمام افباييت ح  ويتفق  عاج افديا ت
افباح افاافج   اج ااتمام االخت ف وثاما يكمش خرثتق وط  رت ااما اا افتج تخت  فق صش تضا اف ثئت.  

أمانج ااط ال افشر  ت افاتي ت افتج فم تاظ حااتمام فدى ائت افباييثشع ا،ضثع  صااعا صكتعت   كضمعاا وفعم ح
تعع  و تاععا هضعع  حاعح حععق تععدواش صت عع ،  امععانج ااط عال افشععر  ت افاتي ععتع ااعع  وباياععا تريعت افباييععت ي

ععتاتة  ععب  صتع ععا و فترع ععاا ورفاع ععت )رضمع ععر  ت افاتي ع ععال افشع ععانج ااط ع ععافج تسعععر  فعمععع  وتتكثعععق حرعععض رمع افاع
  خ ععتة فععدصج افي،ااعت افاتي ععت اععج افمعتمعع  اام وصااوفعت افترتاععف واتع ععت اامععانج عحافمكتبعاا افمت عع ق ت

 افشر  ت افخاصت حاف    افاتيج.
 
أثـر دراسـة األلحـان الشـعبية النوبيـة فـي تنميـة التـطار لـدي طالـر اليـة التربيـة الثانية بعنوان "دراسة  ال

  2"الموسيقية
واال ت ا ة صااعا ااتمت وتاضث  حرض اامانج افشر  ت افاتي ت  يثح عالوصفيتتب  المنهج افتج  و        
يثعح  افمت ع ق تعارتة تعديل ف افعب  ض عت افتتي عت ذاوتكاي رفاا  هض  ن س افماتال ترض   أفاا    بهدف

وصعش  الفاعا يمكعش افعتين وعثش صعتا   افسعمرجعتساام اج تاسثش صستتاا اج اثصالء افضاا عت وتام عت افتعر ت 
افرععتفف ج افغتيعععجو فمععا تاتتاععق اافاععا  افاتي ععت افشععر  ت صعععش  -افرععتفف ج افشععت ج)صيعع  افكض ععت افمختض ععت 

 واختلـ  البحـث الحـالي عتائاعااج اكعتة تاضثع  اامعانج افشعر  ت افاتي عت في تشابه البحثانص،اصاا صختض ت. 
 

افمراعععد افرععععافج فض اععععت  ع ي عععافت   تععععتياةع ركعععت تاعثععععت افاععععتيثثش هضععع  تغثثععععت افرعععا اا افشععععر  ت افمتتب عععت حععععافمثال  وافتاععععاةصرععع    صامععععد ه عععد اف،ععععا يع 1
افعثزة  اف ات ع  ارا يم ت   .2012افشر  تع 

ريمدع  2 فدى طصاسش  ثد  افتر ت  اج تام ت  افشر  ت افاتي ت  افتتي ت افمت  ق تاركت  يا ت اافاا   صعضت هضتم واات   فب  ض ت  ع حاح صاشتيع 
افمت  ق تع أاصرت يضتا ع   افتتي ت  افمعضد افتاح ع  ض ت   .1999افمت  ، ع 
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وط  رعت افرثاعت يثعح انعتاج افباعح افاعافج افمعااج افمسعاج افتاضثضعج امعانج ااط عال  اعج ط  رعت افمعااج
 افشر  ت افاتي ت.

 1".ات السلم الخماسيذرمونية لأللحان الشعبية النوبية معالجة هاالدراسة الثالثة بعنوان "
ج عاعتيضععزء افاف،عتى افتاحرعت ف  انعت هثاتاعا صعشو  المـنهج الوصـفي التحليلـي اثاعا افباييعت هتمعداا        
ويافاسعبت فضمعدى  رياأثعدوعااوفعش  -افكثتشعا  -)افكتصباراش اأاا فضمرايباا اثي،اع تو ا  ا تات  فضاتيتع

ص 7اع 8  )ماف  ععت اافاععا وع 6اع 5اع 4افرعتتج فلفاععا  ايععد ورمضععظ نغمععت ااعع  تاارععت وععثش 
ععقع رو  ما عععج  ععضج   ثععت رو اتهعععج رول صاع ععا رصع ععتخدصت ااعع  إصع عع ت افمسع ععبت فضسععالفم افخما ع ععا حافاسع نععا يبا. رصع

ر  ياتاعج اععج ر،  صعغثت رو اتهعج رول صاعقع وا عدر افضاععش اعج نغمعت اا عال صعش رصعع  افخما عج وامكعش
 يأعت. رصععا حافاسععبت فرعع امت ااعع  التخععت  هععش افرعع امت اايا يععت افبسعع  ت ر، أمضععت صتكععتيةع رو كالك ععت 

. كعم ق اصاععا حافمرافععت افاايصتن عت فتضععا Bصع  وأععت  ايتمعاالا صتغثعتة فضعععزء ااو عن  A B A2حسع  ت 
اعج ا ععتختا  افرع ب اف اائ ععت  ثــانتشــابه البحاامعانج وذفعا واععدف ا عتخداصاا اععج افديا عاا افمت عع ق ت. 

اععج ط  رععت ااما ععاا )هثاععت افباععحو ا،ععد ا تععايا افباييععت  االخــت ف واــانوافضا كع  افضااععج واثي،ععاهجع 
 تاضث  صا يخص رمانج ااط ال افشر  ت افاتي ت.

 2".ةالموسيقى الشعبية في ب د النوب"  الدراسة الرابعة بعنوان
 تتبعو د   عحافباح وافت،رجافمت  ،  افشر  ت اج وال  افاتيت    تااوفتترد صش روائ  افديا اا افتج          

هثات هشتائ ت صش اافاا  افشر  ت افاتي ت ذاا ص  ا ت اي    عترا ف اف  اناا  دامحا تخ المنهج الوصفي
افم،اص عت وافماععاصثش افشعرتات وافمسععايت افسعضم افخما عج وتاضثضاععا صعش يثععح افرع امت اف اائ عت و افمرافعععت 

ا فضداي عثش  ع يول افرعتفف ج وااليتععال وافاعايصتنجاعج  صعاعا وا عتخداصاا  هـدفب عافغاائ عت اتكعت  صتأرعب
 ما رياق ص،دصت هاصت هش افضغت افاتي ت يت  يسا  فضباييثش مثت    عوافباييثش هش ااما ت افشر  ت افاتي ت

اج حاياا افاافج هثات صختاية    في حين اختارت الباحثةافمضمثش حافضغت افاتي ت ن ق  ضماا تضا اامانج.  
صش رمانج ااط ال افسر  ت افاتي ت وتاضثضاا وافترتف هض   رائراا  خ تة فتتكثق تتان افغاائج افاتيج  

 ص حااط ال وصااوفت اال ت ا ة صاق ف ما حرد اج تدياساا اج افمدايل افمرتات.افخا
 

افسضم افخما جصا  يسش صامد إ اقع 1 افاتي ت ذاا  فلفاا  افشر  ت  افاتع تع أاصرت  صرافعت اايصتن ت  ع صاأستثت مثت صاشتيةع  ض ت افتتي ت 
 .1995اف،ااتةع  

يسش  ض ما ع 2 افاتيتاكت،  اج وال   افشر  ت  افتتي ت افمت  ق تع أاصرت يضتا ع افمت  ،    .1978ع ي افت صاأستثتع  ض ت 
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 ة.ـم النظريـا: المفاهيـثاني  
ــة   -1  .ولغوي  جغرافيالقديمة امجتم   الـنوب

صش صختضف وافتج ترتةت فغزواا واعتاا صتاتهت اج صا ،ت افاتيت  افاتيثت  آالف افساثش    هاش     
ح اح  صمثز يتمي    ا كضتا و ع  1ركتا اج تكتاااا افسالفجافعااا افما  ت واا متيبا و ت با و ماالب وأاتيبا  

. ص  ةتوية افتأرثد هض  ر  افمختض ت وترد  افعماهاا افتج ُترتف حافقبائ   ااج افتر،ثد افسالفج فعماهاتا 
ععام  ععا وععثش هع ععت اععج اف تعععتة صع ععاي افاتيع ععام 1907حريععت آكع  ععد تمكاعععت صعععش افترععتف هضععع  افرااصعععت  19102 وهع

 اصعت صعا   عع   3افسعالف ت افتئ سع ت افتعج تمثعز واعا افاتيثعت  وص،اينتاعا حميثضتاععا اعج افمعد  واف،عتى افمرعتات
 4.اا تاا ووأدوا ر  ك،ااتاا صشاوات تماصبا فضي،اات افمرتات

 ترو افماتت   افكازات افضاعتوام صتادكج  افكاتي اتي ت إف  كالكت ر اف م يا ا وااافما ،ت اف  ان،سمت      
         . اف ا يع عتافضاعت وام صتادكج  رو اف ا يعا Nobeen 5 شوافاتيث افرتي تعوام صتادكج افضغت   وافرت 

تض  ذفا ان،سام آ ت وثش نتيثج افشمال اج صرت ونتيثج افعات  اج افست ا  ص  وأت  ت،س ماا فاعتج  
افضغت افاتي ت وافضغت افرتي ت اج افما ،تثش. وتأتج افباييت إف  افاديح هش افاتيت افمرتات حأ اف ماا افيالكت  

وافمختض ت هش افضغت افرتي ت اف را    -يعجحش،ثاا افكاز، واف ا -فاعد تمثز افاتيت وضغتاا افاتي ت افمست،ضت  
وافراص عت افتععج يسععتخدصاا افسععتا  ااهأععم صعش افمعتمعع  افمرععت، صاععر اف ععت  اث عالصج فمرععتع صععا فععق روضععب 

 
يسش  ض مع  1 افاتيتاكت،  اج وال   افمت  ق تع أاصرت يضتا ع افمت  ،  افشر  ت  افتتي ت   وترتف. 68ع 67ع ص  1978ع ي افت صاأستثتع  ض ت 
ويدييباتاج  ات ة يسع ا 2 وتي رثد  ديمبا  إيباي  ت:  ااوائ  فضر امتعتاياخ  اف برت ااوف ع )اف،ااتة:  اي   .87وع ص  2001ع 

3Reisner, George A. Archaeological Survey of Nubia, Report for 1907- 1908, 1908- 1909, and 1909- 1910, 

National Printing Department 1910, p. 5, 6 . 
4Reisner, George A., Ibid, vol. i, p.313-319. 

 يي رعععت افرتي ععت اعععج ر عععتا ع هاععدصا رطضعععق هض عععق افخض  ععت اف عععاطمج افاعععارم ي،ععال إ  تسعععمثتام حعععافكاتي تتأعع  نسععع تاا إفععع  روععت افمكعععايم هبعععت   يئعع س   ثضعععت
تاععععز،ع حعععأصت   "راععععز افدوفععععت" هاععععدصا ل ععععت حععععأوج ي ععععتة افخععععاي  هضعععع  افخض  ععععت. و عععد انرععععتف اال ععععم إفعععع  رتباهععععق ويهثتععععق واليم  ععععكا  اععععرا اث ضعععع م )افم،

وافرتا .338ص صش افشت  ر، نعد  أاء افكاتي  و د     و. 
 ع ر  نسععع ام يتأعععع  إفععع    ثضععععت هععععت  قبائععع  افرععععت  اععععج صرعععت: افرض ،ععععاا وافعرعععااتة وقبائعععع  ر ععععتى و اعععج  تاحععععق1935د ف  ععععج افسععععثد )رمعععا ذ ععععت ريمععع

افماعععاأتة صعععش افاععععاي إفععع  و يعععا   ععععثااء افعاتي عععت كعععم انت،عععافام وا عععت،تايام اعععج وعععال  افاتيععععت وتعععأكثتام افرتيعععج هضععع  افاتيعععت طف عععف صعععش افااي ععععت افرض ،عععاا 
 افسالف ت. 

واالأر5 اثنسان ت  وافباتن  اف برت ااوف ع )اف،ااتة: هثش فضديا اا  افتتان افشر ج افمرت،ع  اف    اج  افامثد أا وع تتي ت  تماع تع  ص مت صاثت ه د 
 .31وع ص2004

  ا "اف ا يععععا" وقبائععع  "افكشعععاف" ر، افاكععامع واعععم افعماهعععت افتعععج اصتزأعععت حشعععك  طف ععف صععع افاعععتيثثش ااصعععضثثش اعععج هاعععد افاكعععم وا ضععق هضعععثام رياعععب
ع و ععد انتشععتوا اعععج  ععتى اث ضععع م 108افريمععانج فمرععت هاعععد إي ععال  ععتات صعععش ااتععتا  فاتا ععت أاعععت  صرععت  معععا ذ ععت نرععتم  ععع،ثت اععج صرععديا افسعععاوق ص

ريمد ياصدع   فام صش ناي ت ر تى )افسثد  افكاتي  افشماف ت وفم،اوصت  افزياع ت هش اف،تى  افت رت     و.1994افعاتيج التساع 
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وثااما اتو    -افكازات واف ا يعت–ااكت اج تشكث  اتات افمعتم  افاتيج افمرت، اف،ديمع اااتا  افضاعتا  
وياسعب  1ويرض ص ت اتاما وتراوثتاما وا  ات ،تا اعج ر ا عاما اف،اهعد،. صضاتلت اج ترتا اتاما افضغتات

اااا  حرض افكضماا افمشتت ت وثش افضاعتثش  كضمت "وفد" تا ق  ر تال إ باي، صترمق اج افضغت افاتي ت
ععت  وع ويافضاعع ععِ   ععت )ص سع ععت افكازاع ععت "افشعععمس" تا عععق حافضاعع ععت  كضمع ععاا ر عععتى صختض ع ععاع و ضمع ععت و اعععج  ضتثامع )تع

و فكااا تختضف اج افا ق وثش افضاعتثش  اف  شوع وااا   ضماا فاا رص  وايد  كضمت "اام" )إيش  ا يع ت )ِصش 
صع  وأعت  صراع  آ ععت صشعتت  فضكضمعت وععثش افضاعتعثشع اراعد ن ،اععم  ضمعت رصعج حافضاعععت افكازاعت ااع  )إنعع د،و 

 ثش فضتر ثت هش رصج )يتاتو.واج افضاعت اف ا يع ت )ربنِ ثشوع وافكضمت افمشتت ت افمستخدصت وثش افضاعت
يسعب هضع  افتج  اصت حعمراا افشر  ت افاتي ت ترا ف رمانج ااط ال  اجافباييت  اهتمداوهض ق        

   .اا يع ت م ازات ر انت    تاءافمستخدصت  افضاعتاف،تات و 
يرد وة  افاتيت افمرتات افعغتااج هض  افادو  افعاتي ت افمرتات صا أرضاا افاض،عت ااةعرف اعج       

ع و د  اام ذفا اعج تام شعاا -واق نأتات افمت ز وافما ن -افاس ج افتطاج حاهتباياا ااحرد هش افمت ز
هرعتيبا طتاضعت تتمثععز  صعش   ع  افدوفععت وافمعتمع  اام.  و عد ها ععت افاتيعت اعج ت اهضاععا صع  افي،ااعت افماض ععت

ععد تضعععا  ععم تعع ععرا فع ععدا ع وفاع ععاء وااأع ععد ذ عععتى ا حع عع  افت،ضثعععد، اعععج تخضثع ععت وافمعتمع ععت افي،ااع ععت فتثبع ععت نت عع حافرزفع
افشخر ت اتص اثقبال نات افتغثت رو افتعديد رو االرتسا  افي،ااجع ونت عت فرفا ايت أتا حخرائرام 

ا هديععدة. ر تا إفع  ن،ضاععا فلأ ععال افم، ضععت هععش طتاععق نمععتذ  وعع   2اثكاتأتاف عت وصععتيوكام وك،ععااتام  تونععب و عع 
ا اإ  تاشئت اف    افاعتيج   اص فضتاشئت االأتماع ت افمتتب ت وامت اف     ا      أماهت نتي تع رياب
ععا  افسععضت  افتعععج  ععتا حخرععائص و ععماا يأاعععت تأكثتاععا اعععج افقعع م وافمرععايثت ورنمع  ععد تععأكتا اعععج صتايعع  نمع

   3ا.يع شا يترضماا صش  الل افأتوف افتج  
ععتع        ععتب يق ق ععتب فا ععاة وصشععاهت افمعتمعع  وصماي ععاتق افثتص ع وااععا ترععد اا ععراي واامععانج واثي،ععاع تتأمع

ععبرض ااوف ععاءع ااععالب هعععش  ععروي وافمتافععد افمتع ععت فع ععافزوا  وافمتفععد وافسعع تع وافاع وتسعععثالب ايععدان صامععت  ع

 
اا يعا )م/فوصكج هضج إ ياسع  ضث  ع س   ضث ع 1 افضغت افاتي ت صاس  وافتتكثقع  اصتل  افديا اا افاتي ت  اف برت ااوف ع )افتاا : صت ز  ع 

 .  7وع ص2015
( و.4إ باي، ي م 
إوتاه مع  2 افديش  اج افتطش افرتيج رد  اوش  افمض  وافاا  وااهتا : امتم اا ض اا  اثنمائ تع  ع )اف،ااتة: صت ز   .285موع ص1994ضدو  فضديا اا 

إوتاه مع  3 اث كادياتصامد عبال  افاتي ت حمديات  فضعماهاا  رنيتويتفتأ ت  اف تع ت:  يا ت  افعاصع تع  افي،اااا  افمرتات  )اال كاديات:  اي  وع  1997ع 
 .  300ص
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ومثت ذفا صش  ؤو  افا عاة وهضع  ير عاا رمعانج افاعب ااع ا  افديا ت وافت م ت ورع ا  افمارتل افعديدع 
    وافراط ت.

اغاعج هععش اف  عا  ر  اف ثئععت اف   ع عت وافمعتمع ععت اعج افاتيععت اف،ديمعت  ععد رصعبات تتاكععبا اعج افماعععت       
افعديد اج يت  "رتم اص ت" و د ال يعد افشبا  افعد  اج  تم اص ت صرا  فلنا ثد اف،ديمت. واامضب ر   

اعإ  افتأععال وهض عق  ع1أديعدة صالئمعت فض ثئعت افعديععدة  عد لاعتا وعثش افاعتيثثش حمععد الا هتي عت  يثعتةرنا عثد 
 افعديعدةعوافاساء هض  يد  تاء ي ،دو  افضغت ااصض ت تدياع با نت عت افمراصالا ص  أثتانام اعج افمعتاطش 

ور ثعتبا نت ععت فت ععائ  اثهعالم افمختض ععت ويتأعق  ععاص  عونت ععت  عاتفت افات ععت إفع  حععا ج افمعد  افمرععتات
 2.افمتئ ت صااا

 تدياسععاا  إامعال افضغعتعا يععؤ ، النعدكاي صعش ر عتال اث بعاياثش صع افباييعت ف معا  ععمرتق ا تشعرتا عد و       
 نشعأة أثع  اليرعتف فغتعق افخاصعت افممثعزةحافتافج  فااعوا تخدام افضغت افرتي ت ا،ن صاالب اج صدايل افاتيت 

 -تيعت اف،ديمععتأثع  افا-إةععااتب إفع  واعاة  بععاي افسعش حخاصعت افسععثداا  عأابعبا إفع  أاعب صعع  افضغعت افرتي عت
صعش  أعتات،كاي أانعب وذاا  صا تب،  صش افتتان افغاائج افخاص حااط ال صرام  و  تتايق حافتعافج انعد

خ تة  فعم  وتتكثق اامانج افشر  ت افخاصت حااط ال صااا صما  ا  افباييت اج صااوفت   عافي،اات افاتي ت
 افممثز.  ثي اء ذفا افتتان افغاج

 ة.ـالشعبيال  ـي األطفـأغان -2
ا وصكانععتب صتمثععزةب  ا عع  تععتان اامععانج افشععر  ت افمرععتاتع يثععح       تتخعر رمععانج ااط ععال افشععر  ت صكانععب

رك تت اامانج افشر  ت هاصت رناا رريعت هااصعت افتعتان ايتبعا ب حافي،ااعتع ااع  ر عدم رنعتاع اامعانج افشعر  ت 
ف مععا وثااعا إفعع  يععد حرثعد صععش يثععح افعاغم وصععش يثععح هضع  اثطععال  ورو عراا انتشععايباع  مععا نععداا تتشععاحق 

ا اا  تا ظ فاا صرت،داا وصماي اا  ي ت وفم يرد فاا وأت  اج هافماا افمراصت  3.افمامت ع رياب
اتمي   وي رمانج ااط ال افشر  ت اج صساهدة اف    هض  افتسض ت وافتتوا  هش ن سق حاهتباياعا و        

 الفق افعماهت هما يع ا اج وأعدانااع وو ع ن ك،عااج صعش  الفعق تا،ع    كالب صش اا كال افتج تر ت صش
 

افت تلع 1 افتيمشع  تكت ه د  فضاتيت صامد ه د  افاتيت:  يا ت  افمست، ض تييضت اج يصا   وصؤ تاا افتام ت  افراصت   اف،ديمت  افمرتات  افاثئت  )اف،ااتة: 
 .249وع ص1998فضكتا ع  

الرسول، مرجع سابق، ص2  .146محمد عبد الرحمن، كوثر عبد 
افم،رت ع  3 ه د  اتي،  اف    افمرت،:  يا ت تاضثض تصامد  افشر ج وتتي ت  فضاشت  افتتان  افي،اات  اف عافتع ع )اف،ااتة:  اي  وع  1994وافتتيا ع 

 .242ص
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افعماهعت ك،ااتاعا فض  ع .  عرفا ااعع  ت ثعد اا عتة اعج ترضع م رط افاععا افرديعد صعش افماعاياا واف،عدياا افبسعع  ت 
ا ترض مق اج صتيضت صتأ تة افكيثت صش افق م افتتيتات افتعج تتأعق  رافمشجع وافتر ثق اج صتيضت افمادع رياب

حاثةععاات إفعع   ع1 عضت ق وراكععايا وصرت،داتعق اععج إطععاي افرال عاا افتععج ياعد اا افمعتمعع  وتتتاععثاا افعماهعت
ترت ت رما ت اف     و  2افماااأت هض  افمأكتي وافمتيون وتدع مق ون،ضق ه ت ااأ ال فمااق افق مت وافا اة.

ااما عت افشعر  ت فض  ع  ترعاى هضع  اثئعت افشر  ت نمتذأبا صش اامانج افشر  ت حر ت هاصعتع وافكضمعت اعج 
 -ف س صش افشرت افم،   افمتيو  و  ات ر ت  إف  صا نتادن حق اج رصتي افا عاة افثتص عت - رٍت حس ٍن 

اج  ك  ص،اط  صتساوات وريتف صتكتية ذاا أتل صت  ،ج إي،اهجع وروياناا اثاا افسكت  وافات تع  ما 
واا  ععق صععاذ ت هضع  رما ععت اف  عع  افشعععبت  عتاععتي افضغعت،ر  اعرا افارععتص افشععرتات  ثعت صيععال هضعع  اف

    افاتي ت.
تتى افباييت صش  الل افديا ت افمثدان ت افتج  اصعت واعا امعانج ااط عال افشععبت صش ارا افما ضق        

ت اف،ديم،تى افكازات واف ا يع ت ر  رمانج صا ،ت افاتيثش رو اف ا يعا افافاتي ت وتاضثضاا وترا  اا اج حرض  
ا اافاععا عرريععت كععتاءبا صععش يثععح  ععب ععا مععانج صا ،ععت افكاععتي رو افماتت  ععتر صععش  واثي،اهععاا رريععت تاتهع . واععت صع

  افبايعح ذفععا إفع  افيعتاء افمعا ، افععر،  عا  تضعا افما ،عت فععتاتة يثعح ُيتأعِ  عيتتااعق صع   يا عت اكعت،  ععض م
   3.ااياةج افزياع ت وصشايا  افت، وافيتوة افاثتان ت ونخث  اف ض 

 .ةـال الشعبيـي األطفـأغان  نشأم -3
 يئ سثثش اما:  ابرثشصش ص حشك  هام  تاشأ رمانج ااط ال افشر  ت        
ــال بأنفســهم  - ععد األغــاني التـــي يبتــدعها األطفـ ععاوامع يثععح ي،ععتم ريع  عععالل صماي ععاتام افثتص ععت افرع

وافتغثثعت وافت عدي  اعج  ضماتاعا ااط ال افمتاتيثش وتأف ف وتضاثش ااما تع كم ي،تم  تناؤا وتكتاياا 
 ورفااناا يت  يرارتا رما اتام افتتاك ت حأن سام.

 
افديش يسثشع  1 اف برت افيان ترمال  اف   ع  اج ر    افرمتان تع  صد     .81-78وع ص2000ع )افعثزة: ص برت 
افسثدع  2 ات ت يةاصالح صامد ه د    افشر ج اج  افشر  ت فضت ص  اامانج  افتتي ت افمت  ق تع   رائص  ع ي افت صاأستثت مثت صاشتيةع  ض ت 

 .17ع ص2000يضتا ع اف،ااتة   أاصرت
يسش  ض مع صتأ   اوقع ص  3  .123اكت، 
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اع فعتالئم صععداي  ااط ععال األغــاني التــي تبتــدعها األمهــات  - ا وفااععب وترعع غاا وبسعاطت وتض،ائ ععت نرعب
وتسعايت ن سع اتام وتتععاو  صع  إصكان عاتام افات  عتع وااعا يرعرب افتمثثعز وعثش صاي تدهعق ااط ععال 

 دهق ااصااا؛ ا  ااط ال ي،تصت  حافت دي  وافتغثثت اج رفاا  اامانج و ضماتاا.وصا ت ت
وتتأفف رمانج ااط ال افشر  ت هعا ة صعش  ضمعاا هاص عت  ايأعت هضع  رفسعاتامع تضعا افكضمعاا واافاعا  تععد 

 1كباي.أروياا افرم ،ت اج افكضماا وافخاليا افضاا ت افتج تتأفف صااا اامانج افتتاك ت افخاصت حاف

الطبيعـع ق -4  .الشعبية هـأغنيتخصائص  ل و ـا بالطفـة قديم  ـة النوبيـة 
حما ،عت افاتيعت اف،ديمععت ركتاعا افغافععب اعج واععاء ج افاثعع  هضعع  ةع تفض   رعت افزياع ععت افخالحعت  ترانع      

فرا رصب  اما ت اف       .وتأصث  ق ماا اج ن تل رط افام صار افرغت  افتتان افي،ااج واف اج اا  افاتيت
 افشر  ت افاتي ت  رائص تمثزاا تديأاا افباييت  ا تج:

 صعع فا تسععاام اعج تا،ثعق افتععتاحن وافتعع فف روع واععجر عكافاا ورنتاهاعا   يثعت صععشاععج  األداء وظيفيـة -
   افعماع ت. وااليت االااافرا  و   اف ت يتع  افتااثشانج  أم اف ت  وافعماهت

اام واا     يمي  اثاا ااط ال  وي  يثح  افشر  تعو اصت تضا افمتتب ت حاافرا  لألدوار  هالمث  ت   -
 2وات صايشب  فديام افمث  إف  افت،مص.  عوافرتول وافرتاس واف ثتي وافاثتاناا

ععتعهضعع  ا ععتخدام يت ععاا ااط ععال افمر ععتة هععش  ضمععاا  يثععح اهتمععدا بالحراــة اارتباطهــ -  ااما ع
اف اععاا ورمععانج اافرععا  هاعد  ععٍ  صععش  عرعبرض رمععانج افتةعع   افتعج تا ععزا هضعع  افزيععف وافمشعج

 .وااوال 
اا  تعدوي يعتل صعا ياع ن حاف  ع  اعج وثئتعق وصعايتاا رو ياسعق رو  على المعاني الحسية  اعتمادها -

تععب حكع  افم ععت اا  اععد  ضمععاا اامعانجا يشعاادااعيسعمرق صعش راعتا  ر عتتق رو افاثتانععاا افتعج 
صيعال هضع  . و يصعال و اعاءصش نخث  ورح،اي وص اة افاثع  و  ااورط افافاتيت اف ثئ ت افما  ت حأصااا 

 اايت هش صغت افمتفت  وتماثاعا اج تااثااا فتفثداا فكضمت افرع  افرغثت اام ا تخدام ذفا نعد 
رو تشع  ق اف  عع  ح ععتح افاخثع  صععش افع ض  افاععاتج هععش  اف،ععتةعت هعش  اايععب  حعأ  يك ععت ف رعب   ععافب،تة

او افتضقع   يععتم يثعح . واعج حرععض رفرعا  ااط ععال حاواعت افاثعع تااععثش اف اعت ونرتاععا رو  ع) ععج وت ع 

 
ااط ال "رنت يا رصج ي اتج"صعد،  اص  اف،د جع  1 افرتي ت  تاأثت يتل رما ت  افمت  ،    .19وع ص1995ع )اف،ااتة: صاتأا  وصؤتمت 
افم،رت ع صتأ   اوقع ص2 ه د  اتي،   وترتف.  246-244صامد 
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ي و رو يهف وأتاد افاخث    وافتصال فداش   افضربعاج ا تخدام هأام افاثتاناا رو يون اثو  )افزِ 
 افزي  افمتا  افضرب حق.

ا صعش  عتااد تعأكثت صعتاععيس  ت ف س واا صشكضت رو و عاطفية   - هضع  تااعثش افرما عاا افماعد و  رياعب
اعق صعع  تتتا -ياحعن وثااعا وال يمعم  تناعا يعتة-اثي،اهعاا افغاائ عت افتعج تسعتخدصاا اام تضعا اف  ع  

  تاماصق وإفبا ق وهاد افاتم.ا ركااء اصب افراايت افعسم ت فض     رت 
اج تزوادا حك  ص ثد صش  الل     يا ت افسم  فديقيتم االهتما  هضيثح    قريبة من طبيعة الطفل -

ت اعثوف،عد ونأعتبا اوفتاعت تكعت  أاعايا افسعمرج واعت اعج ح عش رصعق.  فعقعاامانج افشر  ت افماا عبت 
 حافتعافج اامعفادييت ر  اف  ع   عديد افاسا ع ت تععاا ااصعتاا افبشعتات  اصعت صعتا ان  اااحا

 1.يت  هض  صؤكتاا اام مضببا حافمااماة
 .ةـة النوبيـالشعبيل  ـالطفة ـأغنيي  ـف  ةـة البنائيـالصياغ -5

إذ ال تترععدى افمرافعععت اف اائ ععت فضاعععش  عوااليتعاف ععت حافبسععاطتافشععر  ت افاتي ععت اف  عع  ااما ععت تتسععم       
وااعا   عك  آ عت ص،عاي   عPinary Formرو افياائ عت  Unitary Formاا ا عج افرع امت اايا يعت 

 مععا اليأعت افباييععت صععش  ععالل أمراعا وتاضثضاععا فلمععانج تمثزاععا ع Rondo Form2فضرع غت افدائتاععت 
افمععايوية  ا ع   ءا عت  حا عتخدام افتيعا  افزصاععجاعج حرعض افمتاةعع  افتعأ ثت اعج افا ععت صعش يثععح  اثي،عاهج

 اصعت افتااعثش يعسعدا  حرعض اامعانجحافتيا ع  اعج إي،عاع وأعت  إيسعال  عرفا  عافتايعدة رو وعثش صعايويتثش
يافعت افاعدوء واال عتت اء اعج افاتيعت اف،ديمعت افااتععت هعش وأعت  افعزيع ي ت   مااراة Tripletإي،اع افيضي ت 

ا  عتقانس اوثهض  ة اف افاث  وافتأكت ح ا اةافواا عاي و  ماف  ت اافاا  حس  ت ودايت صش نغمتثش  اإ    رياب
ص    -ما اا افشر  ت ااح   رت يال  – ويت   مس نغماا واج افغافب التكتم  فتكت   ضم رو ص،ام  اص 
.  رفرا و  -افتل  ت افتج تؤ ياا )تااثش رام ت افتر ثت واالن رالا افتج تمثز    رما ت حاسب افماا بت رو 

 3.لمانج نضاظ تكتاي  ضماا وصر ضااا ونداءاا و  الا فلمانجواج ااص  افاتيج ف
 يـار التحليلـي: اإلطـزء الثانـالج

 
 .  152ع ص1995ع صعد،  اص  اف،د جع صتأ   اوق1
 .241صكج هضج إ ياسع  ضث  ع س   ضث ع صتأ   اوقع ص2

افت تلع صتأ   اوقع ص3 افتيمشع  تكت ه د   .249صامد ه د 
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صميضعت فماععاطق  ى ععت  يالنفعتاضثض ععت امعانج ااط ععال افشعر  ت  اصعت افباييعت حرمعع   يا عت صسعا ت        
 افضاععترا ف وتتتثب اامعانج اعج افباعح صعش يثعح وتم االهتما  هض  ت عافمتادكت حافضغت افاتي تافاتيت  
 :را تج
اعت  ت رفرعا و تتاك عت ) -)تااعثشرط عال  اارما ع  عب اف ا يععا يثعح أمرعت هعد  ش رو افاعتيثصا ،عت  -1

 والنت رولو.
 تات  - اث  ت تاتتاك ت ) رفرا و -)تااثش رط ال رما اا كالن صا ،ت افكاتي يثح أمرت هد  -2

 .وأزاتة ر تا 
فسععضم رصعا حافاسععبت فض،عتى افخاصععت حعافرت  اععإ  رما عاتام افممثععزة  انعت حافضغععت افرتي عت صعع  ا عتخدام نغمععاا ا

 افباييت اج حاياا افاافج.فرا فم تت ت  فاا  افخما جع
ط ال  افشخر ت وافتسعثالا افرتت ت وافمتئ ت فتسعث  رمانج ااو د ا تخدصت افباييت افم،اوالا         

 رت افباييت فتات، افد ت اج أم  وتتكثق    يثح  إ باياثشع  يأضثشو إ بايات   اصترةإيدى هشتة  افشر  ت ص  
  -  تع   -)صثال     ااوتراوبرض  تى افاتيت  افمثدانج  رم  فث  اف تخدصت ف ق  امانج حأ ضت  هضمج اا

ععثش - تععا  ععا و  -تااع ععانج رفرع ععم رمع عع كع ععاا تاضثع ععانج )رضمع ععا و -صاتعععتى اامع ععم عرفاع عع كع هضععع    عععتاء  قهتةع
 صميضت فضتا  .  اف ت  ي افارتل هض  هثاتوذفا فترر ؛ ماكمثش  أمانج افتتان افاتيجوصاتمثش ح

 ة:ـل المقابلـدلي
ععوععدفث  افر  تمععت اال ععترانت        ععاوافععر   افمثععدانجمع ععاياثش   ف ععاعععج  حمياحععت ا تت ععا   ،  ع ت ا ت ععاي اث بع

   فام يت  تار  صاام هض  صا ي ثد صتةتع افباح.  نتع ت اا ئضت افتج يعب ر  تسألو   واث بايااا
 

 الصعوبات التي واجهت الباحثة عند إجراء المقاب ت:
افاتيععت ترعع  إفعع  نععدية رهععدا  افسععثداا افالتععج هشععش اععج يصععش  ععد تكمعش صععرتيت افباععح اععج  ضععت  -

اع  مسعت و عتت ر  همعتاش يععب ر  يتععاوي ر،  ;انت،ضش صع  افاععتةافالتج ف،ديمت و ا امرأعم  هاصعب
إفع   إةعااتب  عا  افعث   د تتاعاا   إال اف،ضثع  افاعا ي صعااش وافتعج ياوفعت افباييعت افريعتي هضعثاشذ

 
تاف نتيو.ع  ر. صامد  ض ما  صامد )ِأد و ا و ( افتيمش نتي   ر.  تاف ه د 
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 حااط ععالعفكيثععت صعش نغمععاا رما ععاا افتعتان افخاصععت ا ت  ععديتاش هضعع  تعرم وهعدصعت  حراععاش 
  تاءبا افتااثش رو رمانج اافرا . 

ا  - فكعش تعم افتراصع   ء تف حرض اااافج وافسعثداا افك ثعتاا صعش افغتيعا واجصرتيت ر تى رياب
   صش     افباييت.  ص  تضا افررتيت

 صمععا اصعترة افباييععت ر    صعش آ عت اتتاثععق افغافعب اععج حافاسعاء  عاص افباععح صتةعتع ر  حسع ب -
  و  وافغاععاء وافتاعدن وثعتتاش اعج اث باياعاا افسعثداا صعع  افم،عاوالا إأعتاء   ثعت يعد إفع   عا 
 .يت 

 اصت حاال ترانت حرات صش رهاعاء  يثح فضاتيتعاا  رياوفت افباييت ت ا ، هائق افضغت     اف -
 تات والنت صت ز نرت افاتيت     اطاااحراوديش فضتتاص  ص  إيدى   أمع ت  تات والنت افخثتات

افرتي عت. ويافاسعبت فض،عتى اا عتى اكعا  حافضغعت  ااتادكاا افت ت ذفضغت افاتي ت واج  إت،اناا   تا ت
ا صععش   وأععت  و عع   هضعع  صرتاععت وطثععدة حاث باياععاا يتعع  يسععا  ااععم ص ععت اا وصرععانج  تتتف ،ععب

 افكضماا حما ال يخ  حمرانثاا.

ــي: ــ ــ ــ ــ األغان ــل  ــ  تحليـ
رما اا ااط ال افشر  ت افاتي ت افتج  اصت حرض  ترتا  افعزء افخاص وتاضث   الافباييت     رت     

 :حعمراا صش يثح
 ط،تل اا اء افات ج فاا إ  وأدا. تح فضماا بت وصااوفت ا تختا    -
افتععدواش  -جافمثععزا  افمت عع ، -جافرارععت افزصاع -افتتناف ععت -افتاضثع  افمت عع ،ج )افرعع غت اف اائ عت -

 افمت  ،جو.
 .  افكضماا حافضغت افاتي ت وصراااا حافضغت افرتي ت -

 وف ما يضج ااما اا وتاضثضاا.

 .()سبوع  يتو ِات    :األغنية األولى •
 

 رصععا حعععا ج ع حخعععداع صععش تعععم افتسعععث  صراعععش  اصععت افسعععثداا وععع"أزاتة ر عععتا "نأععتبا فاععدون يعععتا ن صعع  ص،عععدصج وععتاصج انتاضعععتا  خرعع اا حعععاييثش و ععاصتا
افم،اوضت. افادف صش  صرتات  افا اوة  اصت حرد  افتتيثب  ديد  اكا      اف،تى 

اف،ااتة.  عهاوديش  عهات حعمع ت والنت افخثتات  عاانج  ض ما  يسش )نانتلو 
 اص ت رولعوالنت    عرم وصرضمت يااة ااع  ااطمت صامد صاف  ر تا . ع تم 
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 واستخراج طقس األداء الحراي:المناسبة 
 .تمسعا اام حافغتيععال رو اف  ععق افاععتيج وتاع  افمتفععت  اععج صاترعع ق ويتفعق افكيثععت صععش مضععت اف،معع      

واعج االيت عال حسع تع افمتفعت  ت،عتم اام  عت  ائتاعتثئحا ج ااط ال هض  ا يتفااو اام هض  ااي  تعضس  
" تثتععت  شعا   ِ ثتععت صِ ت  ا عع    عب  صعتاا واععج  ع  صععتة تتاع  وتاعزل افغتيععال تغاعج "رِ كعم وتاع  افغتيعال اهضعع  

 . احرتواكرا يت  افت م   عاكاا آو، حمرا    عوايد: واتة حمرا   هاد يا  افغتيال رو اف  ق وت،تم حافرد
 :(السلمالمقام أو )  التونالية

و وصع غتاا 1تتماتي تتناف ت ااما ت يتل كالن نغماا ر الع كافيتع  احرت  معا اعج افشعك  ي عم )     
عباية هش اكعتة فاا عت  رعثتة أعدبا ت،ع  اعج صعايويتثش وتتكعتي وتكعتاي افكضمعاا وهاعد هعد ااي عام يعاغم افعت م 

ا حان رععالع واععتأ  ر  تكع تاش افاغمععاا فسععضم  ما ععج  يععاتتنج وفكعش  و  نغمععاا صاععد ة وإنمععا ي،عال إي،اع ععب
 و.2 ك  كافح  ما اج  ك  )

 
 "ِرت ثتت". و يتة  تتناف ت رما ت1 ك  ي م )

 
افم،تتحيتة     و2) ك  ي م   افخما ج     .افسضم 

 العنصر الزمني:  
زصاعج وعثشافتيعا  تعأ ثت ن عت حا عتخدام افصع  وأعت    صش إي،اهاا حسع  ت  أففيت    

 و.واتصز فاا حافتصز ),   إي،اعتر ثتاب هش افرد حور اء صتتج ان رافج 
 .كالكج حس ن :لميزان الموسيقيا

  و1أدول ي م )
 حافضغتثش افاتي ت وافرتي ت.  "ِرت ثتت"يتة   ضماا رما ت 

 )عامية(  المعنى باللغة العربية  )فاديجا(  الكلمات باللغة النوبية 
 دععععواي  نتي افشمس  ي،نتيا  تةعععععععععثتت واش ِ ت  ش  صِ   تثتِرت  
آو،ععععععععثتش ِ ت  ش  ثتت صِ ِرت    ا  عععاكا  نتي افشمس  ي،نتيا  ت 
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 تعععكالك  نتي افشمس  ي،نتيا  ثتت تت كتش ِ ت  ش  ثتت صِ ِرت  
 تععريير  نتي افشمس  ي،نتيا  ثتت   مستش ِ ت  ش  ثتت صِ ِرت  
  مست  نتي افشمس  ي،نتيا  اعععع عثتت  يعش ِ ت  ش  ثتت صِ ِرت  
 تعععععع ت  نتي افشمس  ي،نتيا  تععثتت أتيأش ِ ت  ش  ثتت صِ ِرت  
 برت   نتي افشمس  ي،نتيا  ثتت  تفت اش ِ ت  ثتت صش  ِرت  

 
 افتدواش افمتة  فلما ت صرايب فق  ضماا اف ثت ااول ا،ن.  :الموسيقيالتدوين 

 
   و3 ك  ي م )

 .صا تم اال تماع فق  اسبح  "ِرت ثتت"اما ت   افمت  ،جيتة  افتدواش  

 ()أغنية لتعليم الطفل المشي  يهتات  األغنية الثانية: •
 المناسبة واستخراج طقس األداء الحراي:

ا    عض ثت صت  ة ااما تف تر  حقيت  ة تمسا اام وثد وفثداا وتمشج حعانبق   تة حخ ت       يتراو  رياب
صع  ا عتمتاع اف  عع   عوافتسعاوق فتشععع رق هضع  افت عتف وافمشععجإ عتة اف  ع  صعع  رصاعم هضع  تععدياب اف  ع  

 ن سق حمااوالتق فضمشج.
 :  (لسلم أو المقاما)التونالية  

 افيافيت.  افيان تع ااوف عافديأاا    ا  كالن نغمااتتماتي يتل    حس  تصغ ت فاا ت      

 
   و4 ك  ي م )

".تات ق"  يتة  تتناف ت رما ت  

 العنصر الزمني:  



 

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

1015 

 

ععععاا      عع ععععت  إي،اهع عع ععععم تخع عع ععععش افع عع ععععت هع عع ععععتذ  اما ع عع ععت   افامع ععع عع ععععايوية افيافيع عع ععععدا افمع عع ععععا هع عع ف مع

تما عع با صعع  افتيا عع   وذفعا فتغثععت افت،  عع  افخعاص حافكضمععاا. ولاععتي إي،عاع 
ا  ،افمتأت  حكيثت صش رما اا افاتيت نأتبا ف   رتام افاا ئت افمستت  ت  ديمبا تتاا،با ص  ط  رت افكضماا أيض 

   افمتأات فض    اج صتيضتق.

 .يياهج حس ن الموسيقي: الميزان
 و2أدول ي م )

 حافضغتثش افاتي ت وافرتي ت."  تات ق "يتة   ضماا رما ت 
 )عامية(  لغة العربية المعنى بال )فاديجا(  الكلمات باللغة النوبية 

  تياععععععععععععععا  عععالصتاتا     ؟ضاا اف ثتصو ا    اتات تصتالنعت ِأس    قتات     ؟ تو ِ نت ا  و    قتات
الف    تاتا ه ق   ثاا افرتبتعععععععععععت    هافثععت  عععععتاتا افرت  يتِت ِأستتات ق ه ق و ِ  ثعععععععععععععععععععا     تات ق ا ت عععععا 

 
   :موسيقيالتدوين ال

 
 و5 ك  ي م )

اما ت يتة  افتدواش    .صا تم اال تماع فق  حاسب"  تات ق"افمت  ،ج 

 .ريه )تهنينة للولد(و وا  و ي أن  :  ةالثالثاألغنية  •
 المناسبة االجتماعية واستخراج طقس األداء الحراي: 

اراععد حكععاء اف  عع  افتةعع   تأ ععرا اام رو افعععدة اعععج  عوتااععثش ي ثععداا يتعع  ياععدر وااععامت،ععتم افعععدة       
صعع  هضعع  لاععتا وثععدياا ييععت نععاهم وتتيععت  عأافسععت هضعع   ععتات افعتاععد واععجوععدا   متاععت اا ئععت ياععااا 
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م افزياع ت وصعش حك  افر اا افعمثضت افمست،اة صش وثئتا ونرتق اق ثتااصااوفت فااتزاياا فلصام وافخضف اج 
 ص اا هض ق اف،تم.

 :(السلم أو المقامالتونالية )
 ضاا صش حات وايد حافتافج أاء افتدواش ص، رعج.  واجأمضت فاا ت تتكتي ص، ع با ص     ااو اا       

ععاا  واععجوي ععتي هضععع  افديأععت ااوفعع  وافخاصسععت  عوافيافيععت عافيان ععت افعععديأاا  ععائم هضعع  ه كعع  افضاععش افاغمع
 .و6ص  وأت    ت فاا ت تتكتي اج و ت  رثت  ما اج افشك  ي م )  عافمس  تة

 
و6 ك  ي م )  

".رن ج وو ُّتياق" تيتة  افخ ت افاغم ت اما   

 
وتكتاياا ص    )كالن   ائق وكالن وهشتو  كان تو ا،د  ونت افباييت أزء صش ااما ت ف تفاا  ملحوظة: 

 تغثثت افكضماا.
 العنصر الزمني:

ير ج ريسال حردم اغماا واثي،اهاا تتكتي حشك   صما أر  اف   تم اطحق  جء صش اف  اا اء      

ي ت افزصا ت  ا    ص  وأت  ااي   و  إي،اع      صش  الل لاتيوذفا    عاالنتأام
افتيا   وافضثش وافم اط ت اج إيسال   ف ر جحشك  واة  أدبا  صايويتثش ويرااماافمايوية افتايدة ويثش  

تادن حق تغثثتاا ايتعاف ت حاسب تغثت افكضماا إصا حافت تا    افزصش. اك  صتة تغاج اام رو افعدة ص،   
صتت ق رريت  يثتة الهتما ا هض  ُهت     صعاد  افق م افزصا ت  رو افت،رثت رو افز تات وهض ق  ا  يسا

 صااا صدونت. 
ئت وإفااء اف     تما  با ص  االن رال افمرايب فك ف ت تاد  Pfإف    Fصش اف،تة افعدة ر اء تديأت  تة    

 .Pوصااوالا إ كاتق وصتالب إف  
 .صتاياش ذاا ويداا مثت صتساوات :الموسيقي ميزانال 
 

 و3)أدول ي م  
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 حافضغتثش افاتي ت وافرتي ت.  "رن ج وو ُّتياق"يتة   ضماا رما ت 
 )عامية(  المعنى باللغة العربية  الكلمات باللغة النوبية )فاديجا(

 فتفت يا ةاايا فتفت    فتفت يا نتنت فتفت ت ا فتفتوون ج فتفتفت  فتفتفت وِ ر  فتفتفت
 فتفتفت يا هس  اف ض   فتفتفت فتفتفتوووو ُّتاق  فتفتفت رن ج و 

 هائضتا افكتامت يتاتات يا فضج ا ت ات يتاتات  يااوش  ف  ق يتات  عج ف ق يتاتات  رن ج أت ِ رن ج الن  فتفتفت  
 فتفتفت يا اواج فتفتفت يا اتيتاا حمعثئا فتفتفت فتفتفت ِوا  َّ فتفتفت حاأتن ق يونَّا فتفتفت

 وش يااب ناماواتج فتفتفت يا  اوش ياابةاانا يا يافتفتفت   عتصفتفتفت  ثش اواج فت ن ت فتفتفت آن ج  ثش اواج    
 فتفتفت يا ةاايا يا اوش رصا فتفتفت فتفتفت رن ج تان  ق فتفتفت

فتفتفت يا ةاايا فاد صا تك ت وتشثب فتفت ورصا تك ت  ن ج  ج وت َّا  فتفتفت وتو  ج وت  ار  فتفتفت
 صرا

فتفتفت يا ةاايا يافضج تتهتهت ي، صا افزيهت افرغثتة  وتف ت فتفتفت  ج وتنثت  انعاافتفتفت رن ج  ج  
  تاايتتا فاد صا  ِ 

 فتفتفت يا فضج ف ا    افر اا افاضتة اتعمرت  ول  انعاا فتفتفت أج  ا  
 فضج ا ت اتيا   يااوش هائضتا افكتامتفتفتفت  فتفتفت   ف  قِ   تفت  رن ج النعضج فج نان  ق أت فتف فتفتفت  

 اتات ودي، فتفتفت  فتفتفت يا ةاايا يافضج ي، افتي   ان ج ٍودي، أعععا فتفتفتن ج أتن ج ف ِ فتفتفت ر
 فتفتفت اتات ودي، يا اوش يااب)اامو فتفتفت ج فتفتفترن ج  ثش اوافتفتفت ودياش ودي، أا فتفتفت  

  و    صافتفتفت  فتفتفت      عت اف  رن ج  افتفتفت  
 فتفتفت    افعت 

فتفتفت ياةاايا صا ر  اا حسا ة اف،تم فتفتفت صش  و  
 اف،تم فتفتفت

 فتفتفت صش  و  اف،تم فتفتفت فتفتفت    افعت   و  رن ج صافتفتفت  
ففتفتفت يافضج   فتفت  ت ج وتف  ن ج ر  فعت  اج ا فتفتفت رن ج صال   اف،تمصش تكت  تتهتهت   فتفتفت  رما اء 

 فتفتفت يا ةاايا يا اوش رصا فتفتفت فتفتفتن ج تان  ق ن ج رفتفتفت  
فتفتفت ن ج  ج وتف ععت  فتفتفتفتفتفت ر  فتفتفت يافضج تتهتهت 

فتفتفتفتفتفت ت    فتفتفت يا اوش روت  فتفتفت   ا اواعععععععععععععععج 
عان ععععععععععج  ج  فتفتفت ر ععع عععع  فتفتفت يا ةاايا فاد صا تك ت وتشثب وت  ععععععععععععععععععع

اج  ه ت ه يافضج تت   تح افاخثط فضج   تا صي  يا آي ث   ج وت  اا    فتفتفت إيتا   ج وت    ت 
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 ااي  افخربت

 
 :موسيقيالتدوين ال

 
 و7 ك  ي م )

 ."رن ج وو ُّتياق  " اما تيتة  افتدواش اا ت  فما تم اال تماع فق 
 

ي ه س    ة:األغنية الرابع •  )بنات وأوالد(  ي هس 

 المناسبة واستخراج طقس األداء الحراي:

تتتبن صماا بت ااما ت وتأت  طائت روت اف را  افمشاتي حستهتق وا ت ائق اج صت م افزياهت وثش       
 .اااما ت تمي    ف ت تتقبق ونرب اف خاخ فق الص  ا اع  وافزيوع افخاتاءافمااصث   

   :(السلم أو المقامالتونالية )
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  عوافيان ت  عيتماتي اثاا افضاش يتل تكتاي افاغماا ااوف  2A B Aيالك ت حس  ت  فض  ر ت  ص غت     
لاتي تغثت حس ن اج افضاش وإةاات افاغمتثش افتاحرت وافخاصست  ع2A  Aوافيافيت وتكتاي افم،اط  افكالص ت 

B  ،ك  رول.   ياتتنج  خما جحافتافج تتأ  افباييت ا تخدام افسضم اف  

 
و8 ك  ي م )  

افدياتتنج  ك  رول يتة  افخما ج  فضسضم  افتتاح  افاغمج   
اج رما ت  ".    ق     ق" افمستخدم   

 العنصر الزمني:  

 تتمثز إي،اهاا ااما ت حافبساطت افشديدة يت  رناا فم تترد افامتذ  اثي،اهج      
 وهض ق أاء افتدواش ص، رج. افتايدعص  تغثت افم،اط  افكالص ت ذاا افبات 

 .يياهج حس ن: الموسيقي الميزان
 و4أدول ي م )

 حافضغتثش افاتي ت وافرتي ت. "    ق     ق"ما ت ايتة   ضماا  
 )عامية(  المعنى باللغة العربية  الكلمات باللغة النوبية )فديجا(

 و2تراف  ِقبافج ااا) اف را و  طائت روت  يا ) و2  ق ) ووا      ق ووا ِ   ق   إ   أتيالَّ     ق    
 وييمتق              ح،دية    إيتا ييمت تا ن تأت  نتِيُ ت أت ية تا ن تأت  

 تراف  ِقبافج ااا        ت فاا صتا نا،ي،   قإ   أتي الَّ ووا         ر ك ت نا صتاُ ن عا  
حا اثا انج   تتأ ا فثٍ   تت شاي،  حافا ب  اج ارا افضث  فش يتا ريد ف خ افخاص واا صض ا  ا ِحعدو  ِند 

 تراف  ِقبافج ااا     اج امق  افرر تي افا ب   رر ِ    ق  ق   إ   أتي الَّ ووا    ِ تِ اق تتي، ووا    

 
 :التدوين الموسيقي
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 و9 ك  ي م )

 حاسب صا تم اال تماع فق. "    ق     ق" اا ا ج اما تافمت  ،ج  يتة  افتدواش  
 

 .(للبنات  يه )لعبةلليه بِ بِ   :ةخامسالاألغنية •
   المناسبة واستخراج طقس األداء الحراي:

وتخعت  فتعدوي يعتل افعدائتة وصراعا و عاح وت،عتم إيعدااش  هضع  صاع ن  ائعتةاف ااا افرعغثتاا   تعضس     
ض  ضت افتج  ر ج فت اح فوهاد وصتفاا فمكاناا تعضس وت عافدائتة  هض  صا نت هت افمعم   ص  مااءحافتزاصش  

دوي حافتصعتل يت  تر  فمكاناا واكرا إف  ر  ياتاج افع ااحافختو  صش افدائتة وافدويا  يتفاتسايع تضثاا  
 اول ط ضت صتة ر تى.

 العنصر الزمني:

ععتخدام إي،ععاع       عع   اثي،اهععاا  ائمععت هضععع  افت،  عع  افرتوةعععج فضكضمععاا حا ع ععايوية  اف دايععتصع حمع

 تتيج حافاشا  وافات ت.واةات اإي،اهاا ااما ت   عحإي،اع   نا رت
 :(السلم أو المقامالتونالية )

 حس  ت يتم تكتاياا حمرايبت يت ت اف ااا ركااء افضرب.أمضت فاا ت حس  ت حكضماا    
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 و10 ك  ي م )

اج رما ت افمستخدصت   "ِوض ق ِوض ق" يتة  تتاح  افاغماا 

 يياهج حس ن.: الموسيقي الميزان
 و5أدول ي م )

 يتة   ضماا ااما ت حافضغتثش افاتي ت وافرتي ت.
 العربية لغة  المعنى بال )فاديجا(  الكلمات باللغة النوبية 

 يتل  تات  ديعت ق وض ق وض ق وض ق        وض رنعاياق ش  ديع            وض ق وض قوض ق  وض ق
 

   :موسيقيالالتدوين 

 
و11 ك  ي م )  

صا تم اال تماع فق.  "ِوض ق ِوض ق" اما ت  افمت  ،ج  يتة  افتدواش حاسب   
 

)لعبة  :سادسةاألغنية ال •  .لألوالد(  دول دول 
 واستخراج طقس األداء الحراي:المناسبة 

داش وايدة صعش يون اثوع  )ِييع  كم يي تة اج افتصال  24ااط ال حا ت ريد ي،تم اثاا ناايات فعبت        
اثو و وا،تم آ ت حاالوترا  هش افا تاا وافمعمتهت يت  ال يرتف اج ر، ي عتة تعم إ  عاء افمعتا  وتغ  عت 

يت  ي،تت  صااوالب صرتات صكا  افتون    ء اف    افبرثدحرداا ي،تم حا ج ااط ال وادا عر  افا تاا حافتصال
 ول  ول حافتزاصش ص  صتوي يد اف    ات  افا تاا افمت وصت  هاداا يغاج ااط ال    عافمخ ج اج ر، ي تة

ا ععتة واخمعش صكععا  افزيعع  افمخبععأة وااعع  يعدا هضعع  إيععدى افا ععتاا اثتت ععف افغاعاء إذا وةعع  يععدا هضعع  اف
 

 فااال رضمت نأم اثي،اع.  الفت    تى 
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افرا ات  ا  اف ائز و ام صش  بأ افمتا  حاالوترا  هش افمعمتهت وا،تم اف ائز وداش افزي  اج صكعا  أديعد 
   حرد افا ت صعد  ا وإ  اء افزي  وي م افا تاا.

   :(السلم أو المقامالتونالية )
ديأععت اععج تتعاح  فااععج حسع ن تاتاععج ح، عزة ااح ععت ف عا ععت حسع  ت تتماععتي يعتل كععالن نغمعااأمضعت فا    

 ا ال.ا

 
و21 ك  ي م )  

اج ه ك  يتة   ". ول  ول"  رما تافاغماا افمستخدصت   

 العنصر الزمني:  

فم،اط  افكالص ت تتتااق ص  ا اهتمدا ااما ت هض  ا تخدام إي،اهاا حس  ت أدبا        
 فضعبت.   فبساطت ااما ت وصراي تاا

 كاائج حس ن. :الموسيقي الميزان
 و6أدول ي م )

 حافضغتثش افاتي ت وافرتي ت. " ول  ول"رما ت   يتة   ضماا
 )عامية(  ة العربياللغة  المعنى ب )فاديجا(  الكلمات باللغة النوبية 

 يد   رصاح   وثش  صش  تاسا   افتصضت   ثب     و ي   و ي  و ال تَّا  تل      ول  ول  
 

 :يالموسيقالتدوين 

 
 و13 ك  ي م )

 حاسب صا تم اال تماع فق. " ول  ول" اما تافمت  ،ج  يتة  افتدواش  
 

.تل: افتصضت افماساحت صش وثش رصاح  افثد  
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 )أغنية للبنات واألوالد عند ظهور ه ل رمضان(: حابي بوهيه سابعةاألغنية ال •
 المناسبة واستخراج طقس األداء الحراي:

ااط ال فثالب فغااء وهض ق يعتم    يصاا عاالل  حأاتي اليت ال فضتاائت وايعتم  اااافج فثالب      
 ااما ت.
   رول ريي  نغماا.تتماتي نغماتق يتل   ائمت هض  فاش حس ن   يت اص غت ري  :(السلم أو المقامالتونالية )

 
 و14 ك  ي م )

 "ياوج وته ق" افاغم ت اا ا  ت اما تيتة  افخ ت  

 
  يأت صج.  صش   ضم  ما ج  ياتتنج  ك   اصس  افباييت رنق إذا تم ا تكمافاا تكت  تأ ِ وتُ 

 
 و15 ك  ي م )

افدياتتنج  ك   اصس افخما ج   .صش  يأت صج يتة  افتدواش فضسضم 

 العنصر الزمني:

كم إها ة حافتاتا  هض  افا ك  اا ا ج حإي،اع  عافا ك  اا ا ج اول  ك شاثش  ائم هض  إي،اع       

تزاصابا ص  افت،          ف رب   ويي ق حإي،اع    
و 4و و )3و إها ة فضمايويتثش )6و و)5)  . افمايوياتشو6و و)5افرتوةج فضكضماا اج افمايويتثش )

ص  ةتوية ذ ت هالصاا افا ت رو افاغن   عحا تخدام افامتذ  اثي،اهج  
 اف،ت، هض  حرض اثي،اهاا صما يتيج حإيسال حس ن صغايت فضا ت اف   رج.  

 كاائج حس ن.الميزان الموسيقي: 
 و7أدول ي م )

 حافضغتثش افاتي ت وافرتي ت.  "ياوج وته ق"يتة   ضماا رما ت 
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 )عامية(  العربية المعنى باللغة   الكلمات باللغة النوبية )فاديجا(
 اثفق ياوج ا      اثفق ياوج ا    ياوج وته ق       ياوج وته ق
ااااا  إاتيتا صراا        انبس تا صراا ريد   أتيَّناااا      ريد   حسَّ

عت   ح س  ن وآ أتيَّنا أتيَّنا   دنا دسِ  كتوانا ح س    تانااإانبس تا انبس تا يا   ر تاتااإاتيتا إاتيتا يا  ص  سِ 
 اثفق ياوج ا      اثفق ياوج ا    ياوج وته ق       ياوج وته ق
ااااا  إاتيتا صراا        انبس تا صراا ريد   أتيَّناااا      ريد   حسَّ

   :التدوين الموسيقي

 
 و16 ك  ي م )

صا تم اال تماع فق. اما ت  افمت  ،جيتة  افتدواش    "ياوج وته ق" حاسب 

 رضي (و )للدون  :الثامنة األغنية •

 استخراج طقس األداء الحراي:المناسبة و 
ععا ت،ععتم  تااثاععت     ععت اثاع ععكت وتأض ععق صات ع عع راا هضعع  لاععتا هضععع  افسععتات رو ااي  صمسع اام وتةعع  يةع

افم،ص وركااء هم  افات ت تغاعج ااما عت. إيااما اج اتعاا افخاي  كم افدا   حافت،اط   ات ت ات  ومضق 
  ع  افمشعج وهاععد ودايعت ترضععم ا يأض ععق وارعد ذفعا صععش ةعمش ااتماصععاا اام وتعدياب ط ضاعا وت،تاععت هاعال

 افمشج.
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 التونالية )السلم أو المقام(:
ت   قو  واج ناايت ااما ت تؤ ،  ضمت )ت  عحس  ت  ائمت هض  ا تخدام  يأتثش ا،ن اما ااوف  وافيان ت      

 و.واتصز فاا حافتصز ) نغمااعحان راف ت  و  وأت  
 

 
 و17 ك  ي م )

اج ااما ت  وافعزء االن رافج  و  مااء. يتة  افاغمتثش افمستخدصتثش 

 العنصر الزمني:

تزاصابا   ص  يدون تغثثت حاثي،اع ف كت  حشك  صتكتي    ائم هض  ا تخدام إي،اع       
اء ان رافج  و  وأت  ص   ضمت )تت ِ  قو حأ  ص  تغثت افت،    افرتوةج فضكضماا, وانتااءبا حاي،اع 

 نغماا صاد ة.  
 كاائج حس ن.الميزان الموسيقي:  

 و8أدول ي م )
 حافضغتثش افاتي ت وافرتي ت." ونت"  يتة   ضماا رما ت 

 )عامية(  المعنى باللغة العربية  (كنزية النوبية )الكلمات باللغة  
 و او، ااي   اييف ونت  ونت  كِ  ق ونت  ونت ِ تأثاا   

اف،تات أعععععععا، ضث   وععايعععا  ضث  وت انج تت ِ  ق  يسعضا اج افداتت   عععععععاتب 

 :لموسيقيالتدوين ا
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 و18 ك  ي م )
 " ونت" حاسب صا تم اال تماع فق.اما ت   يتة  افتدواش افمت  ،ج

 

 .دا )تهنينة للبنت(ِبنو ميير بِ   :تاسعةاألغنية ال •
 المناسبة واستخراج طقس األداء الحراي:

وذفعا حايتاعاناا اعج يت عت ااتزاياعت  تاامعتااش اام واتاا افتة رت هاد افبكاء وادف تادئتاا يت       
 فلصام وافخضف يثااا تكت  اام أافست هض   تات افعتاد.

 :(السلم أو المقامالتونالية )
ااما عت افتيثعدة  واعج عودايت صش افديأت ااوف  ويت  افسا  ت و اتج يتماتي افضاش يتل نغماا ص،ام   

ر، رناعا  عيأات افتتاح  افضااج افااحن اج رريت صش صتة .  ت واةاتتغا  اج ص،اص افتج  اوضتاا افباييت 
 أمضت حس  ت تتكتي حانتأام وتكتاي افم،اط  افكالص ت.

 

 
 و19 ك  ي م )

 اف  اتج.يتة  تدواش نغماا ص،ام   

 العنصر الزمني:  

حكيتة اج    لات افامتذ  اثي،اهج     
ا اافسكتت  عوتغثت ص،اط  افكالصااكم يدن تغثت إي،اهج حس ن    ااما تع وها  افامتذ  صتة ر تى. رياب

ترا ل افتيا  افزصاج اج ااما اا اا تى صش افااي ت افتل ف ت صش يثح اثيسال وتغثت حس ن اج 
 صكا  افا ت اف،ت،.

 يياهج حس ن. يياهج صت ب رول صايوية وافبا ج: الموسيقي الميزان
 و9أدول ي م )

 حافضغتثش افاتي ت وافرتي ت. "ِوات صثثت ِودا"يتة   ضماا رما ت 
 ة العربياللغة  المعنى ب )كنزية(  الكلمات باللغة بالنوبية 
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صثثت وِ عععع ععععِوا  نت صاصتت؟ر  تكضمج يا واثتج فم اتدا        إياارج  نا أثت  تصُّ ععععععععععععت 
تععععععععا، وصا    افتةا وافاااء؟  رفم تضقِ   تصات  لت ت صتنُّ ض  إي وا  ا       عععععععععععععععج 

 ال ال ال  رفش تغماج هثا ا  ضثالب  ال ال ال ال  اتص ق  ت  ج ن   وو  ص س ِ 

 وتااصج وتادر،؟ ؟إياا ا فت أثثت  تصات
، وتعععع  عععععصا  افتةا وافاااء؟  رفم تضقِ   تصاتل  ت صتنت ض  إي وا ال ال ال ال ا   عععععععععا 

   :موسيقيالتدوين ال

 
 و20 ك  ي م )

صا تم اال تماع فق.ِوات صثثت ِودا" اما ت  يتة  افتدواش افمت  ،ج  " حاسب 

 .(للبنت  نيه )تهنينةإنجي تِ   :عاشرةاألغنية ال •
 الحراي:  األداء  طقس المناسبة واستخرج  

صش       عباية هش تااثات فض ات  ما ا  افتااثااا افساوق ذ تاا اج ااما اا وافتج تم تاضثضاا    
 افباييت.

     :(المقامالتونالية )السلم أو  
هض  افديأت ااوف  وافيافيت أمضت فاا ت حس  ت تتكتي وتكتاي افكضماا ر، حشك  ص، رج, واا ا،زاا      

 و.21 ما اج افشك  ي م )   ضثالب صا تأات اج ارا افاتع صش ااما اا افشر  توافخاصست وافسا  ت  
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 و21 ك  ي م )

افضاا ت اما تيتة    "إنعج ِتا ق" افتتاح  رو افخ ت 

 العنصر الزمني:

  واتم تكتاياا وتكتاي   و  و     ال تتردىحس  ت  اثي،اهاا افتج لاتا       
 افم،اط  افكالص ت.

 يياهج حس ن.: الموسيقي الميزان
 و10أدول ي م )

 وافرتي ت.حافضغتثش افاتي ت   "إنعج ِتا ق"ما ت ايتة   ضماا  

 لغة العربيةالمعنى بال )كنزية( الكلمات باللغة النوبية
 ارا اف  ضت تااااا رصاا يافال يافال ا ق يافال يافالعج تِ إن ق     عععععععاتنثا ناق  ا إنعج تِ 

 تااااا يافال يافال   اتانق  ارا اف  ضت رصاا ا ق يافال يافالعج تِ نإ    قعععععاايا نا ق  ا إنعج تِ  
 
 
 

   :موسيقيالتدوين ال

 
 

 و22ك  ي م )  
اما تيتة    " حاسب صا تم اال تماع فق.إنعج ِتا ق" افتدواش افمت  ،ج 
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ث:ـج البحـنتائ  

ععافج صعععش ااحاععان اف - ععتيرععد افباعععح افاع عع ،ج حعانعععب افعععاص  ،ضثضع ععدواش افمت ع افتعععج  عععرت فتةعع  افتع
وصااوفعت تتأمععت افمراع  حافضغعت افرتي ععت امعانج ااط ععال افشعر  ت افشعرت، افمكتعت  حافضغععت افاتي عت 

 .فلما تحمااليخ  حافمرا  ااصضج    اج افضغت افاتي ت  صتخررثشصش 
 ف ما يضج:   د تمت اثأاحت هض  ر ئضت افباح  وصش  الل إأتاء افباح

ر عع تا افم،ععاوالا وافعمعع  افمثععدانج هععش  ععم   ثععت صععش رفرععا  ااط ععال افشععر  ت افاتي ععت فمختضعععف  -
عععا  ععا صع ععاي صااع عععاي ااااهمع ععا اليرع عععا صع ععاء وصااع ععاي اا ماع عععا   عيرع عععزا هضععع  اافرع ععت ي ع فكعععش افباييع
 افمرايبت حافغااء.

ن  ععاح،ت  تاعا اععج رحاععاتععم ذ صتا عم وهععا ااهضعع  مععانج افمععثال  وافسع تع  ععا  االهتمععا  حافاسعبت ا -
اج يثش  انت ااا  افرديعد صعش رما عاا  عوضغت اف ا يعا هض  رما ت وايدة "رثتثتت" وهيتا افباييت

  تاععت والنعت رول )اا يعععاوافتااعثش ويرعض اامععانج افخاصعت وععبرض رفرعا  ااط ععال هاعد  عع  صعش 
افمتادكثش  افاتيثثش  وافاسبت اار ت صش اامانج هاد   عوافكاتي تاتج أزاتة ر تا  وأزاتة  اث  )و 

 حااف ا يعا.
هاعد افاأععت إفعع  افمععدفتل افضغععت، واالأتمععاهج امععانج ااط ععال افشععر  ت افاتي ععت نعععد ر  افكضمععاا  -

ععدكتة ععت ر، افماع ععت اف،ديمع ععاا افاتي ع عع اا حافكضمع ععم وصع ععا  تع ععت ة وعععبرض اافرع ععت  افمتأع رو مثعععت افمتداوفع
وافتج تر ت افتصال اف  اعاء افماسعاحت هضع  رطعتاف  ش رما ت ) ول  ولوا  تلو ص  و الت  ركضماا )

ا رما ت )    ق     قو افتج تم تاا ضاا ص  يدون تاتاف حس ن  . رياب اج افاتيت اف،ديمت  ة اف افاث 
اج تشكثضاا )رستة ودالب صش اف تاتو صمايدل هض  صدى تا،ق اكتة  ر  ت ااما عت وإصكان عت تغثتاعا 

ععافام واعععالل  عععات  عصععش  عععخص   عععت ععال وايت ع ععرا ة ااط ع ععاوج وعععتاجو افتعععج ترعععف  ع ععت )يع ورما ع
عيصاا     معقييعف اف  ع  وترضو افسع تع    نمعت اف  ع  تر ت هعش صتايع وأت  رما اا صااا صعاو  فثالب
 افمشج.

عع  ت  - ععاا اف  عع  افشععر  ت افاتي ععت يعععتل افرعع امت اايا يععت فعمضععت حسع يتماععتي واععاء  يثععت صععش رما ع
 حافتافج اافتدواش أاء ص، رج. ا وتكتاياا  اصت اج اافر 
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ر، ر، رناعا  نغمااعاا   ائمت هض  تتاحراا نغم ت اج يدو  صش نغمتثش إف   مس رصا اافاا   -
إةااتب إف    عالتكتم  فتر ج  ضم  اص  ف ما هدا اف،ضث  صااا )وات صثثت ِوداو اا  اج ص،ام اف  اتج

 رنق  ضما تتأد   زاا اج  يثت صش تضا اافاا .
ثي،اع رما عت اف  ع  افاتي عت افشعر  ت فاععد رنعق اعت افرارعت افممثعز اعج  ع  رمعانج ااط عال   ونأتج -

 اعج اععج افغافععب اأمععانج افتااععثش عيثععح رنعق ره عع  تضععا اامعانج افععتوح افخاصععت حافاتيعت عافاتي عت

   ويرععض تعم راتاععا    افيضي عت اثي،اهعاا مثععت افماتأمععت  وأععت  ترتمعد هضعع 
إةااتب إف  ا تخدام افتيا  افزصاج حكيتة فتتصث  اكتة افتباطؤ اج افات ت تعسثدبا فتةع ت تااثش  

هض  هكس إي،اهاا  عاام الوااا وتأكتبا حإي،اع اف ثئت افزياع ت افاا ئت افمست،تة هض  ة اف افاث 
 رمانج اافرا  ااج حس  ت وواةات فتاا ب ط  رت افضعبت.

 ات:ـالتوصي
 افمت عع ،ج افتعتانديا عت افماتمعثش ويثش افمتخررعثش اعج صععال افمت ع ،  و افباييعت افبعايتتصعج  -1

 افمرتات.افشر  ت  رما ت اف     اج صعال افتتكثق  رحاان  حاتوية ا تكمال 
تععدياس اعج صعش   ع  اف افععب افمرضعم حافكض ععت رمعانج رفرععا  افتعتان افاععتيج  افمتتاأعد صععشح اال عترانت -2

 افمثدان ت فضمتيضت االوتدائ ت.صا ة افتتي ت  
ععت  -3 ععت افخاصع ععا  افاتي ع ععاا واافرع ععال افماا عععب صعععش ااما ع عع م حإ  ع ععت وافترضع ععت وياية افتتي ع تاا ععد افباييع

إي عاء افتععتان افغاعائج افمرععت، فععدصج و حااط عال اعج صاععااج افمت ع ،  فضمتيضععت االوتدائ عت  خ عتة 
 رتات افاكتص ت وافخاصت.اج افمدايل افم   حشك  هام وتتان افغااء افاتيج حشك   اص

وافا اظ هض  ثها ة إي اء  اال ترانت حأما اا ورفرا  ااط ال افشر  ت افاتي ت اج صدايل افاتيت -4
 .روااء افاتيتهاد ااأ ال افااف ت واف،ا صت صش   افضغت افاتي ت

امعانج ورفرعا   اة اعوتخرع ص هت ذا ض    حاثفوح وتاصج  هض  تتصج افباييت حاتوية افتت ثز -5
ااط ال افشر  ت افمرتات ويخاصت افاتي ت صااا هش طتاق اال ترانت حمتخررثش اج افمت  ،   

 وافتتان وافضغت افاتي ت.
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  ـائمة المراجـق
: مراج  باللغة العربية:  أوال 

اوش   افرتيج"."افمض  وافاا  وااهتا : امتم اا ض اا اج افتطش  إوتاه مع  رد افديش.   -1 اف،ااتة: صت ز 
 .م1994 ضدو  فضديا اا اثنمائ تع 

. "افي،اااا اف تع ت:  يا ت رنيتويتفتأ ت فضعماهاا افاتي ت حمديات اال كاديات"   إوتاه مع صامد عبال. -2
 .1997اال كاديات:  اي افمرتات افعاصع تع 

ععاا  ععااد ع ععا ""افاتيععت اعععج صائععت هععام: صالصعع  روععت يالع صامععت  صععاف .  -3 . اف برععت ااوفععع . وذ تاع
 .2003صرت: ص برت نتيت حا ع 

ععت صاععس اا يعععا )م/فو". إ ياععسع صكععج هضعععج.  ضثعع ع  ضثعع  ع سععع . -4 ععت  " ععاصتل افضغععت افاتي ع اف برع
 .2015ااوف . افتاا : صت ز افديا اا افاتي ت وافتتكثقع  

أتاش افاعتيثثش إفع  اف،عااتة صععش . "اععتة افاعتيثثش إفع  اف،عااتة:  يا ععت اأتماع عت فضماعاإ عاقع كعتوا -5
 .1975. ي افت صاأستثت مثت صاشتية. اف،ااتة: أاصرت هثش  مس.  ض ت ا  ا ع  تات روت  م  "
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ي عافت  "صرافععت اتصتن عت فلفاعا  افشعر  ت افاتي عت ذاا افسعضم افخما عج".إ اقع صا  يسش صامعد.  -6
 .1995  صاأستثت مثت صاشتية. أاصرت اف،ااتة:  ض ت افتتي ت افاتع تع

ي عافت  "ع" رعائص اامعانج افشعر  ت فضعت ص افشعر ج اعج ات عت يةعاافسثدع صالح صامد ه د  .  -7
 .2000صاأستثت مثت صاشتية. أاصرت يضتا :  ض ت افتتي ت افمت  ق تع  

اف،ااتة: صاتأا  وصؤتمت  "تاأثت يتل رما ت ااط ال: رنت يا رصج ي اتج". اف،د جع صعد،  اص . -8
 .1995افمت  ،  افرتي تع  

افمعضعت ااوفع . افعععزء افيافعح. ف اعا : صاشعتياا صكتبععت  افخ ععن افم،تازاعت". " افم،تاعز،ع ت،عج افعديش. -9
 .افرتاا ع  ات افاشت مثت صرتوات

ععد. -10 اف برععت ااوفععع .  "تتي ععت اف  ععع  اععج افتعععتان افشععر ج افمرعععت،". أععا وع رص مععت صاثعععت ه ععد افامثع
 .2004ااتة: هثش فضديا اا وافباتن اثنسان ت واالأتماع تع اف،

اف برعت افيان عتع  "افاتيت افعديدة:  يا عت رنيتويتفتأ عت اعج افمعتمع  افمرعت،".ياصدع افسثد ريمد.  -11
 .1994اف،ااتة: هثش فضديا اا وافباتن اثنسان ت واالأتماع تع 

 دع م افي،ااععت افمرععتات اط ععال افاتيععت"."وععثش افرزفععت واالنععدصا : افترضع م وتععيسعثشع أثاععا   ضثعع .  -12
 .2018ي افت صاأستثت مثت صاشتيةع أاصرت اف،ااتة:  ض ت افديا اا افرض اع 

 .2000اف برت افيان ت. افعثزة: ص برت افرمتان تع    "صد   اج ر   اف   ".يسثشع  مال افديش.  -13
 .1998"وال  افاتيت  ديمبا ويدييبا". صخ ت ع     ثتع  ثد افاسش صامد.

 .1996. مثت ص ثش  اي افاشتع "افاتيت وافشتاع ويااية وا ، افاث "  ابع ريمد يسش. -14
. ي عافت صاأسععتثت. أاصرععت يضععتا :  ض ععت "افمت عع ،  افشعر  ت اععج وععال  افاتيععت"  عض مع اكععت، يسععش. -15

 .1978افتتي ت افمت  ق تع  
 .1996أاصرت أات  افتا ،ع  .  اا:  ض ت ا  ا ع  "ص ااا صش تاياخ افاتيت" ت اينتع ريمد.  -16
"ركت  يا ت اافاا  افشر  ت افاتي ت اج تام ت افتر ت فدى طافعب  ض عت افتتي عت  ثدع ريمد صاسش.  -17

. حاح صاشتي. صعضت هضتم واات  افمت  ، . افمعضد افتاح . أاصرت يضعتا :  ض عت افتتي عت افمت  ق ت"
  .1999افمت  ق تع  

 .ااولع  ات افاشت مثت صرتوات  افعزء  "تاياخ افست ا ". ،ثتع نرتم.  -18
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. ي عافت   تعتياة مثعت صاشعتية. "افاتيت افمرتات  يا عت اعج ت اهع  اثنسعا  واف ثئعت" تا،تع اايو .  -19
 .1970أاصرت اف،ااتة: صراد افديا اا اثاتاق تع  

"ييضت اج يصا  افاتيت:  يا ت فضاتيت اف،ديمت وصؤ عتاا ه د افتيمشع صامد. ه د افت تلع  تكت.  -20
 .1998اف،ااتة: افاثئت افمرتات افراصت فضكتا ع   م ت افمست، ض ت".افتا

"ركت تاعثت افاتيثثش هض  تغثثت افرا اا افشر  ت افمتتب ت حعافمثال   ه د اف،ا يع صر    صامد. -21
 .2012ي افت   تتياة. افعثزة: ررا يم ت اف ات . افمراد افرافج فض ات  افشر  تع   وافتااة".

اف،ااتة:  اي   "افتتان افشر ج وتتي ت اف    افمرت،:  يا ت تاضثض ت". ي،.ه د افم،رت ع صامد ات  -22
 .1994افي،اات فضاشت وافتتيا . اف عافتع 

. اف،عااتة: صااةععتاا "حرعض افأععااتاا افعغتاف عت اعج وععال  افاتيعت افمرععتات" ه،ثع ع صامعد اععات . -23
 .1959افعمع ت افعغتاف ت افمرتاتع  

"صت ععتهت اف تاهاععت: اا ععماءع ااصععارشع ت صامععت  صععاات. اثتنععتلع حا ععكال. يتاععتاع أععا . تتأمعع -24
 .. اف،ااتة:  اي اف كت فضديا اا وافاشت وافتتيا ع  ات افاشت مثت صرتواتافمتةتهاا"

ععاندي اعتتعععج.  -25 ععم اف تفكضعععتي"رعععتا ع رفكسع ععااتة:  اي افكاتعععب "هضع ععاف . اف،ع ععد صع ععت ي عععد، ريمع . تتأمع
 .1976وافاشتع  افرتيج. وياية افي،اات. صؤ ست افتأف ف  

 .1996. اف،ااتة: افاثئت افمرتات افراصت فضكتا ع  52صعضت اف ات  افشر  ت. افرد   -26
. اف برععت افيان عت. اف،عااتة: ص برعت فعاععت "افسععت ا  افشعمافج:  عكانق وقبائضعق"صامعدع صامعد هعت .  -27

 .1956افتأف ف وافتتأمت وافاشتع  
ععر  ت" صت ععجع ريمععد هضعععج. -28 ععت. هععد  . افمكتبععت "ااما ععت افشع ععااتة: افاثئععت افمرعععتات 254افي،اف ع . اف،ع

 .1979افراصت فضتأف ف وافاشتع 
عععع. -29 ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع ععع  .1970. اف،ااتة: افاثئت افمرتات افراصت فضتأف ف وافاشتع "ااما ت افشر  ت  عععععععععععععععع
. اف برت ااوف . اف،ااتة:  اي ااوائع    ت: وتي رثد  ديمبا ويدييبا""تاياخ إيباي  يسع  ات ة اتاج. -30

 .2001فضر امتع  
 ة:ثاني ا: مراج  باللغة األجنبي

Reating, Rex. "Nubian Twillight". London: Rupert Hart Davis, 1962. 
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ــالم ح ــ ــ  قــ
 (1رقم )ملحق  

 أغاني األطفال الشعبية النوبيةقائمة ب
 المناسبة اللغة القرية اللعبة /اسم األغنية م
   تع اف ا يعا والنت رول ِرِتثتت 1
 تااثات اف ا يعا والنت رول تات ق 2
 تااثات فضتفد اف ا يعا والنت رول و ُّتاقو   جن  ر 3
 فرثد روت اف را   اف ا يعا والنت رول       ق     ق 4
 فض ااا  فعبت اف ا يعا والنت رول ِوض ق ِوض ق 5
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   فعبت اف ا يعا والنت رول  ول   ول 6
 رما ت االل يصاا  اف ا يعا والنت رول ياوج وته ق 7
 فعبت فض    افتة   افكاتي أزاتة  اث   ونت  ونت 8
 تااثات فض ات كاتياف أزاتة ر تا  وثات صثثت ودا 9

 فض ات  تااثات كاتياف أزاتة ر تا  إنعج ِتا ق 10
 

 (2ملحق رقم )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين المهتمين بتراث األغاني النوبية

 الصفة  االسم  م 
 يئ س أمع ت افا اظ هض  افتتان افاتيج حاف،ااتة  اح،با ر. صامد  ض ما  صامد ريمد )أ ُدرا و 1
 ر.  هات أمع ت افا اظ هض  افتتان افاتيج اف،ااتة نتيو تاف ه د افتيمش نتي ) تاف   2

 
 

 
 

 (3ملحق رقم )
 بطاقات اإلخباريين

 2إخبارية رقم   1إخبارية رقم  
 ف. ع. ح /افسثدة اال م افسثدة/ ع. م.   اال م
 هام72 افسش هام74 افسش
 اف ا يعا افضغت اف ا يعا افضغت
 والنت رول اف،تات والنت رول اف،تات

 ريصضت افاافت االأتماع ت ريصضت افاافت االأتماع ت
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 4إخبارية رقم   3إخبارية رقم  
 . ام.  ل /افسثدة اال م افسثدة/ ل. ر. م. ي اال م
 هام48 افسش هام88 افسش
  ا يعااف افضغت اف ا يعا افضغت
 والنت رول اف،تات والنت رول اف،تات

 صتزو  االأتماع تافاافت  ريصضت افاافت االأتماع ت
 

 6إخبارية رقم   5إخبارية رقم  
 افسثدة/ ي. م. م اال م افسثدة/ ف. م.   )رو اال م
 هام85 افسش هام65 افسش
 افكازات افضغت افكازات افضغت
 أزاتة  اث  اف،تات أزاتة  اث  اف،تات

 ريصضت افاافت االأتماع ت صتزوأت افاافت االأتماع ت
 

 اإلخباريينبطاقات  -تاب 

 8إخباري رقم   7إخباري رقم  
 ال. ع.   /افسثد اال م ش. ع. ا /افسثدة اال م
 هام55 افسش هام85 افسش
 افكازات افضغت افكازات افضغت
 أزاتة ر تا  اف،تات أزاتة  اث  اف،تات

 صتزوأت افاافت االأتماع ت
افاافت 

 االأتماع ت
 صتزو 

 

 10إخبارية رقم   9إخبارية رقم  
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 ل. م. ح /افسثدة اال م افسثدة/ ي. ر. ع اال م
 هام71 افسش هام72 افسش
 افكازات افضغت افكازات افضغت
 أزاتة ر تا  اف،تات أزاتة ر تا  اف،تات

 ريصضت افاافت االأتماع ت
افاافت 

 االأتماع ت
 ريصضت

 
 

 12إخبارية رقم   11إخبارية رقم  
 افسثدة/ ع. م. م اال م افسثدة/ ي. م. م اال م
 هام53 افسش هام60 افسش
 افكازات افضغت افكازات افضغت
 أزاتة  اث  اف،تات أزاتة  اث  اف،تات

 آنست افاافت االأتماع ت
افاافت 

 االأتماع ت
 صتزوأت

 
 

 بطاقات اإلخباريين -تاب 

 13إخبارية رقم  
 افسثدة/  . م. م اال م
 هام58 افسش
 افكازات افضغت
 أزاتة  اث  اف،تات

 صتزوأت افاافت االأتماع ت
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ةـة العربيـث باللغـص البحـملخ  
 ةـة مسحيـة: دراسـة النوبيـال الشعبيـي األطفـأغان

 ث:ـملخص البح
تتمثز افي،اات افاتي ت  عزء رصث  صش افي،اات افمرتات وت ت اا و رتصثتاا, يأات ذفا أض با اج         

ت ععانج راععتا  صعتمراععا اععج افا ععاظ هضعع  هععا اتام وت،افثععدام وفغععتام, حافتععافج صت عع ،اام ورمععانثام. و ععد رف،عع  
حافشتح صتااوفثااا صاا باا صرثات حرض افباييثش افاتء هض  اامانج افاتي ت افشر  ت افمتتب ت حمتا م و 

ي زا افباييت اج وي تاا افباي ت افااف ت هض  رمانج    وافتاضث  افمت  ،ج, وا تكماالب فسضسضت ااحاان تضا,
 ااط عال افشععر  ت فععديام, فمععا واععا صعش  ععاتفت وتمثععز اععج اافاععا  وافضغعت افتععج اليرتااععا افسععتا  ااهأععم صععش

, يثعح وأعدا افباييعت اال عتخدام اف عامج فضكيثعت صععش مشـكلة البحــث رأ افاعا افمراصعتة.  صعش ااعا لاعتا
اامعانج افشععر  ت ااأا  عت فسععاتفت افارععتل هضثاعا صدونععت )رضمععاا ورفاعا و صععش هععدة صرعا ي, اععج ص،اوعع  

هام, وافاعتيج صرتيت إف  ندية افارتل هض  رمانج رط ال صش افتتان افغاائج افمرت، ويتائق هض  نات 
ععااتب إفعع  أععر  انتبععاا رأ افاععا )اف عععال   ععم تدياسععاا اععج افمععدايل افمرععتات, إةع هضعع  ناععت  ععاص حمععا يالئع

إفع  صااوفعت افعمع  وافتتكثعق فعبرض رمعانج ااط عال افشعر  ت  هدفت الباحثةافمرضمثش وااط الو إفثاا. فعرا 
عع ععت  رثاع عععتى افاتي ع او اعععج حرعععض اف،ع ععب ا وفغتاع ععب ععا )فاا ع ععت وتاضثضاع عع  افاعععتيج, وذفعععاافاتي ع ععت فضمعتمع عععش  ت صميضع صع

ععتخدم  الدراســـة المســـحية التحليليــة   ععالل عع ت,  أدوات البحــثفتضعععا اامععانج حا ع ععت: افم،اوضععت افشخرع ا ت ع
اعج  تنعق   عتة فعدصج افضغعت افاتي عت ورفااناعا اعج أهميـة البحـث . وتكمعش  فث  افرم  افمثدانجافتسعثالا,  

ن وال اعا افغاعائج اترعب   ع ثالب إفع   عضت  يمتعاي حافمتاطاعت, صداي اا افمرتات وتاشعئت رأ عال واع عت وتعتا
إةعاابت إفع   هعم افقع م افي،اف عت وافعماف عت فضعااء افمرععت، صعش  عالل ترتاعق هضع  نعتع افمت ع ،  وافكضمععاا 

  افمستخدصت اج افاتيت.
ديا ت  اف  -مرت،اف    اف  -افاتيت  -اامانج افشر  ت افتتاك ت  -رمانج ااط ال افاتي ت الكلمات المفتاحية:

 مسا ت.اف
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Nubian Child’s Folk Songs: A Survey Study 

Abstract: 

        The Nubian culture is characterized as an integral part of the Egyptian 

culture, due to its singularity and uniqueness. This is particularly apparent in the 

dedication of its members in maintaining their habits, traditions and language; 

subsequently their melodies and songs. Some researchers have highlighted the 

Nubian folk songs associated with specific seasons and occasions with musical 

explanation and analysis. Complementing the series, the researcher is focusing 

in her current paper on Nubian child’s folk songs, due to their ease and 

distinctive melodies and language that are not known by the vast majority of our 

contemporary generations. The researcher found the excessive usage of foreign 

child’s folk songs for their easy access (words and melod ies) from several 

sources. Contrariwise, she found difficulty and scarcity of obtaining child's folk 

songs suitable to be taught in the Egyptian schools that belongs to the richness 

of the Egyptian lyrical heritage generally, and Nubian particularly. The 

researcher wanted to draw the attention of the Egyptian generations (teachers 

and children) for Nubian heritage importance. The researcher to collect began to 

collect and document some of the Nubian folk songs for children and analyze 

them (melodically and linguistically) in some of the Nubian villages as a 

representative sample of the Nubian community. Accordingly, the researcher 

used the analytical survey study of these songs through a p ersonal interview, 

recordings, and a Field work manual. The importance of the research lies on 

being a step to integrate the Nubian language and its melodies in our Egyptian 

schools, and to create generations aware of their country’s lyric heritage, so that 

it becomes a path to functional citizenship behavior. In addition, supporting the 

cultural and aesthetic values of Egyptian generations, by knowing the type of 

melodies and words that is being used in Nubia.  

 

Keywords: Nubian child’s folk songs, traditional folk songs, Nubia, the 

Egyptian child, a survey study. 


