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 " (نموذجا   یكهاب )المقطوعة الموسیقیة الممالعناصر التعبیر عند محمد عبد الو " 
 (*)د/أیمن محمد حسن علي 

 مقدمة البحث:
الموسيقى العربية متعددة أنواع القوالب اآللية، حيث يختلف التكوين البنائي لكل قالب، 

ثيرة تعبيرية تصويرية أو موأيضًا يختلف الهدف من تأليفها إن كان الهدف من القالب موسيقى 
 .(1)ا لمشاعر حماسية أو غيره

خاطره  ر بها المؤلف عم ا يجول فيوالقطعة الوصفية أو ما يعرف بالمعزوفة التصويرية يعب  
من أفكار أو شعور خاص أراد أن يصوره بالموسيقى عن طريق استخدام موازين معبرة ومقامات 

ميزان موسيقي من الموازين المعروفة البسيطة أو  مناسبة وذلك ألنه تأليف حر يؤل ف على أي
المركبة، ويكون ألوزانها المختلفة أثرًا كبيرًا في إظهار الوصف المطلوب، كما يمكن للمؤلف أن 

 .(2) يصيغ القطعة الموسيقية الوصفية على قالب البشرف أو اللونجا مثلً 

 :مشكلة البحث -
ة من المؤلفات الموسيقية غير التقليديلمحمد عبد الوهاب موسيقى المماليك الحظ الباحث أن 

ونها مبنية على كالمعروف للقوالب الموسيقية اآللية العربية،  البناء التكويني من حيثالتأليف العربي ب
ة فضًل عن استخدام محمد عبد الوهاب فيها العديد من األفكار التعبيري شكل الصيغة الثلثية الغربية

يد عناصر ف على تحدلوقو لالتصويرية لتصف فتره تاريخية من تاريخ مصر، هذا ما دفع الباحث 
 بالدراسة والتحليل. عند محمد عبد الوهابالمماليك للمقطوعة الموسيقية  يالتعبير الوصف

 إلى: يهدف هذا البحث هدف البحث: -
 –لحن ال –عناصر التعبير الوصفية في موسيقى المماليك من حيث )اإليقاع استنباط 
 .محمد عبد الوهابعند  التظليل( -الصوت البشري

 البحث: سؤال -
 –اع اإليق) من لمحمد عبدالوهاب يكموسيقى الممال يعناصر التعبير الوصفية ف يما ه

 .التظليل( -يالصوت البشر  –اللحن 
 

                                                           

 مدرس الموسيقى العربية، قسم التربية الموسيقية، كلية التربية النوعية، جامعة أسوان. (*
 .11، ص م1111عام ، مطابع رمسيس باإلسكندرية، الطبعة األولى، "الموسيقى والغناء منذ بدأ الخليقة لآلن" :فكرى بطرس(  1)
 م.1111 عام القاهرة ، ، دار الكتب القومية ،" كتاب آجندة الموسيقى العربية "( سهیر عبد العظیم محمد : 2)
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  :البحثأهمیة  -
إلقاء الضوء على مقطوعة موسيقى المماليك لمحمد عبد الوهاب  تكمن أهمية هذا البحث في

اعد الباحثين بمؤلفات تس العربيةالموسيقية في محاولة إلثراء المكتبات ، كأحد أهم مؤلفاته الوصفية
 للتعرف على الموسيقى الوصفية عند محمد عبد الوهاب.

 حدود البحث: -
o  :(م1111عام تأليف موسيقى المماليك )حدود زمنیة. 
o  :جمهورية مصر العربيةحدود مكانیة. 

 إجراءات البحث: -
  .(1))تحليل محتوى(الوصفي المنهج  منهج البحث: -1
 لمحمد عبد الوهاب. موسيقى المماليك مؤلفةعینة البحث:  -2
 .لموسيقى المماليك المدونة الموسيقية – التسجيل الصوتي أدوات البحث: -3

 البحث:مصطلحات  -
: هو الطريقة الخاصة في صياغة األفكار الموسيقية وتجسيم المعنى بما Style األسللللللللللوب .1

ظهاره حنية ا في صييييييييورة ليرضييييييييي الذوق وما يقتضيييييييييه العقل وهو طريقة خلق فكرة وتوليدها وا 
 .( 2)تظهر معنى مناسب

تصيياف في : تركيبة لحنية تتكون من عدد من الجمل The musical idea الموسللیقیة الفكرة .2
 .(3)قام إلى أحد المقامات القريبة لهمقام واحد وربما يتغير الم

جماعات من الفرسان المحترفين أقاموا دولة قوية في مصر في القرون : Mamalek الممالیك .3
الوسيييييطى أثبتت قوتها خاصييييية في هزيمة جيول التتار القادمة من الشيييييرق والجيول الصيييييليبية 
القادمة من الغرب واسيييييييييييتمر حكمهم مئات السييييييييييينين ولكن منذ نهاية عصييييييييييير المماليك الكبار، 

ضيييييعفت شييييوكتهم بشيييييكل كبير كقوة سييييياسيييييية  1715وتحديدا بعد الغزو العثماني لمصيييير عام 
وأصيييييييييبحوا تابعين للدولة العثمانية التي اسيييييييييتغلتهم في فر  اإلتاوات واالسيييييييييتيلء على أملك 

                                                           

، م1111األنجلو المصييييرية، القاهرة ، مكتبة ، الطبعة الرابعة"علم النفس التربوي " :  فؤاد أحمد أبو حطب –آمال أحمد مختار صلللاد  ( 1)
 بتصرف.  75-75ص  ص

 م .1117" ، مطبعة الرسالة، القاهرة، عام  دفاع عن البلغة: " ( أحمد حسن الزیات2)
وسييييقية، ، كلية التربية الم" ، رسيييالة ماجسيييتير غير منشيييورة دراسييية تحليلية لقالب المونولون عند محمد القصيييبجي: " ( عاطف عبد الحمید3)

 م .1111، عام ، القاهرةجامعة حلوان
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من هنا يظهر أن لقب "المماليك" على ، وأموال الشييييييعب بالقوة، مما أثار الشييييييعور بفسيييييياد الحكم
عام، األول  311ر كل منهما نحو إطلقه يشييير إلى حكمين مختلفين في زمنين مختلفين اسييتم

يثير التأييد واإلعجاب ويؤدي بالضييييييرورة إلى مشيييييياركة شييييييعبية في التعبئة والبناء، والثاني يثير 
السييخط والشييعور بضييرورة التخلص من المماليك، وهذا ما حدث بالفعل بانتهاء عصيير المماليك 

 .  (1)بمأساة رهيبة لم يجرؤ على تنفيذها غير محمد علي باشا وجنوده
 :ین یقّسم هذا البحث إلى جزئ

 :ويشتمل علىالجانب النظري:  الجزء األول:
 .الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث -1

 .عن الموسيقار محمد عبد الوهابتاريخية وفنية نبذة  -2

 .(م1111النظرة التاريخية لموسيقى المماليك ) -3

 ويشتمل على : الجانب التطبیقي:الجزء الثاني: 

 عينة البحث.تحليل  -

 يتعبير فتحديد عناصر ال ق هدف البحث منيلى تحقإالبحث بنتائج البحث للتوصل ي وينته
  .الوهابعند محمد عبد يكمقطوعة الممال

 :ويشتمل علىالجانب النظري: أوال : 
 .الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث-1

  (*) " دراسة تحلیلیة -یوسف خاشوالسیمفونیة التصویریة عند "  : الدراسة األولى بعنوان -
لية، ار ين كتابة أوركستمير الموسيقية في مؤلفات خاشو صية العناراسدإلى  تلك الدراسة تهدف

الوصفي التحليل على عينة تحددت في السيمفونية  المنهج، اتبع البحث هارمونية، بوليفونية
الموسييقية  ربيط األفكيارعن تمكن يوسف خاشو من  النتائجالتصويرية عند يوسف خاشو، وقد أسفرت 

تقديم المؤلف األردني خاشو كواحد من ، و ميية فيي كتاباتيه من خلل العينة المختارةراباألفكيار الد
 فية()الموسيقى الوص الموسيقا ذات البرنامج مفهيوم، كما قدمت الدراسة الميؤلفين القوميين العرب

 .القرن العشرينيي اسيتهوت مؤلفي تال

                                                           

، متاح في 2111، نقًل عن موقع كلسيكيات الموسيقى العربية وعالمية ، المماليك –: مؤلفات عبد الوهاب الموسيقية  أسامة عفیفي( 1)
 .  https://classicarabmusic.blogspot.com/2018/09/blog-post_22.htmlالرابط

لمجلد ، مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ا" دراسة تحليلية -السيمفونية التصويرية عند يوسف خاشو"  هیثم یاسین سكریة: (*
 .م2111، المملكة األردنية الهاشمية، (1) ، ملحق11
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الدراسة السابقة مع البحث الحالي في تناول الموسيقى الوصفية، وتختلف في اهتمام  تتف 
 .البحث الحالي بموسيقى المماليك لمحمد عبد الوهاب

 (*) "الوهاب نماذج من ألحان محمد عبدالمسارات النغمیة في "  :الدراسة الثانية بعنوان -
استنباط المقامات التي لحن فيها محمد عبد الوهاب واستنباط المسارات إلى الدراسة تلك  تهدف

ثم إبراز أهم الخصائص المقامية التي تعتمد عليها ألحان  األساسية،النغمية لكل مقام من المقامات 
الدراسة نبذة تاريخية وفنية لمحمد عبد الوهاب وعلقته بسيد درويل  تتضمنكما محمد عبدالوهاب 

، ائيةلحنها سواء كانت آلية أو غن ثم مراحل حياة محمد عبد الوهاب الفنية والقوالب التي شوقي،وأحمد 
صفي، الو  المنهج، اتبعت الدراسة ثم قام الباحث بتحليل عينة لنماذن من أعمال محمد عبد الوهاب

نية حعن إثبات إبداعات محمد عبد الوهاب في قدراته الفائقة لتنوع المسارات الل النتائجوأسفرت 
 والمقامية. 
 ،أسلوب التأليف عند محمد عبد الوهابالدراسة السابقة مع البحث الحالي في تناول  تتف 

اسة في حين اهتمت الدر  في اهتمام البحث الحالي بموسيقى المماليك لمحمد عبد الوهاب وتختلف
 السابقة بالمسارات النغمية.

   :الوهابمحمد عبد الموسیقار ة عن نبذة تاریخیة وفنیّ -2
نشييأ محمد عبد الوهاب في مناد ديني، فوالده الشيييخ محمد أبو عيسييى من قرية بني عيا  

كان والده فلحًا نزح إلى القاهرة والتحق باألزهر الشيييييييريف وعمل ة مركز أبو كبير محافظة الشيييييييرقي
 .(1) مؤذنًا وقارئًا في جامع سيدي الشعراني في حي باب الشعرية

م وهذا التاريخ موضييع شييك ألنه 1111من شيهر مارس عام  13في ولد محمد عبد الوهاب 
ذكر في سييييييجل المكتبة الصييييييوتية للمؤرد الموسيييييييقي عبد العزيز محمود عناني أنه من مواليد عام 

 م.1112
 التحق محمد عبد الوهاب بكت اب جامع سيدي الشعراني وكان الوالد يتمنى لولده أن ينشأ نشأة 

ل الشريف ويتفقه في الدين ثم يخلفه في وظيفته كمقرئ ومؤذن أو يصبح مثينية فيلتحق باألزهر د
 .(2) عمه إمامًا وخطيباً 

                                                           

بية منشورة، كلية التر رسالة ماجستير غير ، " المسارات النغمية في نماذن من ألحان محمد عبد الوهاب"  :يعماد بشرى إسكندر بغداد *)
 م1111الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، عام 

 .11، 13ص ، م1111مكتبة األسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، عام ، ”محمد عبد الوهاب )حياته وفنه(": رتیبة الحفني (1

عام  وليى، القاهرة،، الجيزء األول، دار اليشروق، الطبعيه األموسيوعة أعيلم الموسيقى العربية ، محميد عبيد الوهياب " " هللا: إیلزیس فلتح ا( 2
 .11م، ص 2117
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عاصر محمد عبد الوهاب في طفولته أصوات كثيرة من شيود الغناء مثل الشيخ يوسف 
 المنيلوي والشيخ سلمه حجازي وكذلك عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي وغيرهم.

سعة مراحل في حياته كانت المرحلة األولى مرحلة التقليد والمحاكاة مر محمد عبد الوهاب بت
والتي كان فيها متأثراً باألسلوب التقليدي في تلحين األغاني مثل محمد عثمان وسلمه حجازي وسيد 

 درويل.
م( وفي هذه المرحلة لحن محمد عبد 1121أم ا المرحلة الثانية فكانت مرحلة يا جارة الوادي )

 غيرها،و دة يا جارة الوادي ومنولون كلنا نحب القمر وطقطوقة خايف أقول إللي في قلبي الوهاب قصي
 البتذال.اكما اهتم في هذه المرحلة بإظهار العر  الصوتي في الغناء بأسلوب متميز مبتعدًا عن 

المرحلة الثالثة مرحلة في الليل لم ا خلي وفي هذا المونولون لجأ محمد عبد الوهاب للون جديد 
ورًا واعتمد على اإللقاء الغنائي مص للحن،في الغناء يعرف بالغناء الحر أي بدون مصاحبة إيقاعية 

كلمات أحمد شوقي في المونولون كما استخدم آالت غربية جديدة ألول مرة في الموسيقى العربية 
  .(1) مثل التشيللو والكونترباص وبع  اآلالت اإليقاعية

تمد ، والتي انتقل فيها باألغنية السينمائية بلون جديد يعامرحلة السينمأم ا المرحلة الرابعة وهي 
 على البساطة واختصار العر  الصوتي وتبسيط األغنية الدارجة.

المرحلة الخامسة مرحلة القصائد واألغنية الطويلة وتعتبر هذه المرحلة من أدق مراحل التلحين 
عربي، واستمر محمد عبد الوهاب في إدخال الجديد في حياة عبد الوهاب الفنية في تاريخ الغناء ال

 على القصيدة فظهرت له قصائد جيل التوبات والنهر الخالد في الستينات.
المرحلة السابعة مرحلة سماها محمد عبد الوهاب بنفسه مرحلة أيظن وفي هذه المرحلة قال 

لة الشعر الغنائي، وفي هذه المرحلة انتقلت في هذه المرحلة إلى مرحلة جدیدة متطورة هي مرح" عبد الوهاب 
حاولت أن أعبر عن الكلمة واستشهد على ذلك بقصیدتي أیظن لنزار قباني وقصیدة ال تكذبي لكامل الشناوي 

 .(2)"التي وصفها عبد الوهاب باألغاني التعبيرية  ومونولوج فاتت جنبنا لحسین السید "
أطلق عليها النقاد مرحلة الشوامخ وفيها ظهرت المرحلة الثامنة مرحلة أغاني أم كلثوم والتي 

مونولوجات أنت عمري وانت الحب وفكروني وقصيدة هذه ليلتي وغيرهم، وفيها نقل عبد الوهاب 
أداء أم كلثوم إلى أسلوب جديد استطاعوا فيها إقناعها بإدخال آالت األوكورديون والجيتار واألورن 

 الكهربائي إلى أغانيها.

                                                           

 ۹۳، أوراق للنشر ، بدون تاريخ ، ص  " محمد عبد الوهاب مطرب المائة عام" : کمال النجمي (1

 111، ص م1111، القاهرة، 51، مقال منشور بمجلة الفنون ، العدد " األجيالمحمد عبد الوهاب موسيقار " زین نصار: ( 2
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مرحلة الموسيقى البحتة أو التعبيرية وهذه المرحلة منذ منتصف الثلثينيات  المرحلة التاسعة
حينما أراد عبد الوهاب نشر الموسيقى البحتة بعد أن كانت الموسيقى العربية ال تعتمد إال  على 

 .(1) الكلمة
 :(م1491موسیقى الممالیك )النظرة التاریخیة ل-3

ى إحدى عل تاريخياً  فيها محمد عبد الوهاب اسماً واألخيرة، التي يطلق  هذه هي المرة األولى
وبينما يسهل تحليل موسيقى المماليك على نحو فني يصعب تفسير مدلوالتها على نحو ، مقطوعاته

 : تعبيري لسببين
 البعد التاريخي ال يتضح أبعد من عنوان المقطوعةالسبب األول  -
فاصل ة األولى والحركة الثانية والالتباين التام والمطلق بين موسيقى الحركوالسبب الثاني  -

 .بينهما )األصوات البشرية(
يون عندما كلفه المصر باشا محمد علي  إنالقصة التاريخية لنهاية العصر المملوكي تقول 

في مواجهة المماليك من ناحية والغزو األوربي من ناحية أخرى وجد أنه  م1117بقيادة مصر عام 
نشاء ق وة إقليمية جديدة دون التخلص نهائيا من كل أثر للمماليك. ومن لن يستطيع توحيد البلد وا 

أجل ذلك احتال عليهم بمائدة كبيرة دعا إليها قادتهم جميعا في قلعة القاهرة، فلما اجتمعوا أغلقت 
عليهم األبواب وطاح فيهم رجال محمد علي تقتيل حتى قتلوا عن آخرهم إال واحدا حاول هرب قفزا 

 .لعة وهو الذي أطلق عليه "المملوك الهارب". بهذه النهايةمن أعلى أسوار الق
عودة إلى ما كان يدور في ذهن عبد الوهاب، يمكن تخيل أنه كان تصورا أو "تصويرا" 
لألحداث في مقطع معين. ولكن ربما تخطى هذا التصوير النهاية الدرامية للمماليك إلى سيناريو 

اليك هي قصة عرضية، بما لها وما عليها، في تاريخ أشمل وأعمق رؤية، وهو تصوير أن قصة المم
بلد عريق تعود الحياة فيه بعدها إلى سيرتها األولى التي تعني االستقرار والهدوء كما تعودت مصر 

 .أن تكون
األول موسيقى هادئة ذات إيقاع  ،إلى نصفين ل أن المقطوعة منقسمة تماماً يؤيد هذا التخي  

" أي يمكن االستمتاع بسماعها كموسيقى لحنية، والثاني  ةسمعي   ممتد يمكن اعتبارها موسيقى "
موسيقى مندفعة متسارعة ال تثير الرغبة في االستماع بقدر ما تثير القلق والتوتر، وتتحرك مقاطعها 

 ." تصويرية موسيقى "بية مما يجعلها فل تكاد تستقر كأنها تصف معركة حر 
 

                                                           

 .111، ص م2111لم للمليين، بيروت ، الطبعة الثانية، دار الع"  السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة" : فكتور سحاب( 1
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 تحليل عينة البحث.ويشمل  الجانب التطبیقي:: ثانیا  

 :بالعمل بطاقة التعریف (1
 .موسيقى المماليك :اسم المقطوعة

 .محمد عبد الوهاب :اسم المؤلف
 .(2A   B  A الصيغة الثلثية في شكل) قالب حر :نوع القالب

 .حجاز كار كرد :المقام األساسي
 .)( ويتغير الميزان في الجزء الثالث إلى ميزان ثنائي )) :الرئیسيالمیزان 
  ”Moderato“في الجزء الثالث إلى متوسطة  وتتغير ”Andante“بطيء :السرعة

 . ”Allegro“ثم إلى سريع 
 سايره.مصمودي كبير، ويتغير في الجزء الثالث إلى وحدة  :نوع الضرب

 .مازورة 71 :عدد الموازیر

 :الممالیك للمقطوعة الموسیقیةالمدونة الموسیقیة  (2

 
 لمدونة الموسيقية لمقطوعة المماليك( ا1شكل رقم )
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 لمدونة الموسيقية لمقطوعة المماليك( ا1شكل رقم )تابع 
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 ا : تحلیل الهیكل العام لموسیقى الممالیك:لثثا (3
 :رئيسية وهي أجزاء ثلثتتكون موسيقى المماليك من 

 : 4: م 1من م (A)القسم  الجزء األول -
 .(رباعي بسيط )  :میزان

 .مصمودي كبير :الضرب
 .على الجهاركاهمصور نهاوند  :مقامال

النمللاذج اقیقللاعیللة 
  :المستخدمة

افة طة في مسييييييلحني متمون ويلحظ اسييييييتخدام التتابعات السييييييلمية الهاب خط :اللحني الخط
 .12: م 11أوكتاف من م

 
- (Link   تؤدى باألصوات البشریة )آهات( 11: م 11من م ) تحویلیةوصلة 

 ”Adlipitum“أدليبتوم  حرأداء  :میزان
 .بدون ضرب :الضرب

 .حجاز كار كرد :مقامال
النمللللاذج اقیقللللاعیللللة 

  المستخدمة
يغلييب عليييه أسييييييييييييييلوب الكروميياتيييك بييدءًا من نغميية الجهيياركيياه لحني  خط :اللحني الخط

 .وانتهاًء بركوز مؤقت على نغمة الزيركوال

 : 99: م14( من مB)القسم  الجزء الثاني -
 ( .)ثنائي بسیط   :میزان

 .وحدة سايرة :الضرب
 .على درجة الجهاركاهمصور نهاوند  :مقامال

النمللللاذج اقیقللللاعیللللة 
 :المستخدمة

(  ،  ، ). 

لحني متمون بييياسييييييييييييييتخيييدام مصييييييييييييييطلح زييييادة السييييييييييييييرعييية تيييدريجييييًا  خط :اللحني الخط
(Accelerando . )  
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  تؤدى باألصوات البشرية )آهات( 71: م 17في م  11: م 11تحويلية مالوصلة الإعادة  -
 .(باستخدام إشارة سانيو ) (2A  )القسم إعادة للجزء األول -

 .المقام درجة الراستوالركوز على أساس مقام حجازكار كرد   71: م 71من م الختام -

 

 :(الممالیك)لموسیقى لألجناس والمقامات التحلیل التفصیلي  (9
 (  :4( : م )1الجزء األول من م )

 التحلیل التفصیلي لألجناس والمقامات: -
 2: م 1من م 
 
 7: م 3من م 
 5م  
 5م 
 1: م 1م 

 . المي على درجة النوى مع وجود بع  العلمات العارضةجنس 
 على درجة الجهاركاه .مصور نهاوند  مقام

 على درجة الجهاركاه .مصور مقام نهاوند 
 .على درجة الكردمصور جنس عجم 

 على درجة البوسليك .مصور هيئة جنس صبا زمزمة 
 ركوز مؤقت على درجة الشاهيناز ودرجات تآلف المقام.

 (:11( : م )11من م )الوصلة التحویلیة 
 التحلیل التفصیلي لألجناس والمقامات: -
 يحتوي على الكثير من علمييات التحويييل التلوينييية  إيقيياع،جزء حر بييدون  11: م 11من م

العيارضيييييييييييييية بييدون ركوز واضييييييييييييييح على أي جنس والهييدف من هيذا الجزء 
التمهيييدي االنتقييال المقييامي في الجزء التييالي وليس لييه قيميية تحليلييية كبرى 

ومن الممكن   ”Modulation“بقييييدر مييييا هو جزء تحويلي لعمييييل تلوين
 .  ”Link“تسمية هذا الجزء بوصلة 

 :(99( : م )14من م ) الثاني الجزء 
 التحلیل التفصیلي لألجناس والمقامات: -
 22: م 11ن مم 
 25: م 23من م 
 31: م 25من م  

 37: م 32من م 
 31: م 35من م 

  جنس نهاوند على درجة الجهاركاه.
  العجم.جنس نهاوند على درجة 

  .مقام نهاوند على درجة الجهاركاه
 جنس نهاوند على درجة الجهاركاه.

 جنس نهاوند على درجة العجم.
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 13: م 11من م 
 11م 

 مقام نهاوند على درجة الجهاركاه .
 جنس كرد على درجة النوى .

 مقام حجازكار كرد . 71: م 71من مالختام 
 
  : عناصر التعبیر الوصفي بموسیقى الممالیك (5

  اقیقاع(العنصر األول(: 
، من خلل استخدامه على النحو أدوات التعبيراإليقاع بمقطوعة موسيقى المماليك من أهم 

 التالي:
مع ضرب  ()البسيط الرباعي  استخدم الميزان( Aالجزء األول )القسم  ( من5: 1من م ) -

 المصمودي الكبير.

 
 ( ضرب المصمودي الكبير2شكل رقم )

 يل وممتد.باستخدام إيقاع طو  االستقرار والهدوءالمصري بالسعادة و للتعبير عن شعور الشعب  -

كتمهيد لتغير  (التحويل إليقاع رباعي بسيط )( Aالجزء األول )القسم ( من 1: 1من م ) -
 األوضاع السابقة بتغيير أماكن النبر مع الحفاظ على عدد الوحدات وتقسيمها على مازورتين 

 .تؤدى باألصوات البشرية أداء شبة حر لنغمات طويلة ممتدة -

( في الحركة الثنائي البسيط )الزمن استخدم  11: م11( من مBالجزء الثاني )القسم  -
مع  ،وكر الفرسان بالمعارك تعبيرًا عن القلق وتسارع األحداث وتلحقها السريعة )الكمان(

 .الوحدة السايرةضرب استخدام 

 
 الوحدة السايرة ( ضرب3رقم )شكل 

  (B)القسم في نهاية  اإليقاع تدريجياً  زيادة سرعة  -
 والعودة للنغمات الطويلة الممتدة في شكل أداء شبه حر توقف اإليقاع( 71: 17من م )  -
 تمهيدًا للختام (A)القسم أثناء إعادة  استعادة اإليقاع  -
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  اللحن الثانيالعنصر(:) 
المثيرة للجدل من ناحية كيفية مقام حجازكار كرد أحد المقامات استخدم محمد عبد الوهاب  -

التسمية، وهو أساسا مقام كرد مصور على درجة الراست "دو"، وله تسمية أخرى هي 
 "كورديللي حجازكار"، بينما يرتكز مقام الكرد )األصل( على درجة الدوكاه "ري".

 
 مقام كورديللي )حجاز كار كرد(( 3رقم )شكل 

 

التصوير لخف  طبقة السلم بمقدار تون كامل أو درجة في األعمال الغنائية يستخدم هذا  -
كاملة عن الطبيعي لمساعدة الصوت البشري في التحكم في الدرجات العليا من السلم. في 
أعمال الموسيقى البحتة ال يبدو هذه التصرف ضروريا ويمكن االلتزام بالسلم األصلي دون 

 حاجة للتصوير أو خف  الطبقة الصوتية.
زلية تبدأ تصويرية تنا جملً  ي"المماليك" على أصوات بشرية تؤد الموسيقي العمليشتمل هذا  -

أداء الصوت البشري رأى  محمد عبد الوهاب ويعتقد الباحث أن، (السلم) جوابات المقام من
 النغمات فقام بتصوير مقام الكرد على درجة الراستهذه يستدعي خف   جوابات المقامفي 

ب النغمات الكروماتيكية في بع  مواضع أداء الصوت البشري محمد عبد الوهااستخدام  -
 بأصوات اآلهات تعبيرًا عن االنين والمعاناة التي يمر بها الشعب في ذلك الوقت.

 .تشير لعدم استمرار حالة القلق واالنين وعودة االستقرار والسعادة Aإعادة الجزء  -
 

 (ةاألصوات البشری) الثالثلعنصر ا: 
آهات وأنات بشرية ليس لها لحن  استخدم محمد عبد الوهاب B والجزء  Aالجزءما بين 

هذا بالضبط ما يجعلك تفكر في "مذبحة المماليك"، لكنها )كروماتيكية في بع  المواضع( واضح 
وتهم بي لىعلى وجه آخر قد تكون أنات الشعب الذي عانى األمرين من حملت وهجمات المماليك ع

 .هموممتلكات
نهاء المقطوعة به هي العودة بعد ال قسم الثاني إلى القسم األول "اللحني"، تقريبا كما هو، وا 

 .عودة نهائية ال يسمع بعدها كر الفرسان وال أنات الضحايا
تسمع األصوات البشرية في "المماليك" في نقطتين، أوالهما بعد الحركة األولى الهادئة،  

يبها رضنا أنها أنات الضحايا من المماليك فسيكون ترتفإذا افت، والثانية بعد الحركة الثانية الصاخبة
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 ولكن كيف نفسر ورودها قبلها إال، منطقيا بعد الحركة الصاخبة إذا كانت إشارة إلى أحداث القلعة
 ."إذا كانت إشارة إلى معاناة "ضحايا المماليك" أو بعبارة أخرى "الضحايا من الشعب

عن "مذبحة القلعة" بل ربما عن حملت  تعبيراً في هذه الحالة لن تكون الحركة السريعة 
ومداهمات فرسان المماليك ضد السكان اآلمنين، وبهذا نعود إلى التصور التاريخي األشمل باعتبار 

لقفز على أي حال فإن ا، أن قصة المماليك قصة عرضية تعود الحياة بعدها إلى سيرتها المستقرة
يخدم الخيال الذي قدمه عبد الوهاب، فهو وقد أبقى  إلى تصور معين يحدد موضوع التعبير قد ال
 .الموضوع غامضا ترك حرية التأمل للمستمع

 

  التظلیل( الرابعالعنصر(: 
  القسمA:  استخدم محمد عبد الوهاب أسلوب العزف الجماعي ببداية موسيقى المماليك

تعبير عن  بشكل متوازن بين جميع اآلالت المكونة، وفي هذا (mfبأسلوب متوسط القوة )
 االستقرار.

 :استخدم الترعيد العزفي باآلالت الوترية للتعبير عن القلق، مع انخفا  الصوت  الوصلة
(P)   للتعبير عن القلق، مع استخدام األصوات البشرية الكروماتيكية ببع  المواضع بصوت

 خافت أيضًا للعبير عن األنين الداخلي للشعب.

  القسمB: ( العودة ألسلوب العزف الجماعي بصوت قويff بشكل متسارع ليعبر عن مذبحة )
بين الفرسان وجنود محمد على باشا، زيادة السرعة بنهاية هذا  الكر والفر وعمليات القلعة

 القسم وزيادة قوة العزف للتعبير عن نهاية تلك المرحلة وكتمهيد لعودة االستقرار.
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 :نتائج البحث
استنباط أسلوب محمد عبد الوهاب في المقطوعة الوصفية من خلل تحليل هدف البحث إلى 

بيان استخدامات محمد عبد الوهاب لكٍل من عناصر التعبير كما تناول  موسيقى المماليكمؤلفة 
هذا الهدف  ، ولتحقيقفي موسيقى المماليك التظليل( -الصوت البشري –اللحن  –)اإليقاع الوصفي 

باحث بتتبع النواحي التاريخية المرتبطة بموسيقى المماليك من خلل اإلطار النظري، وتحليل قام ال
استخدامات محمد عبد الوهاب لعناصر التعبير الوصفية في موسيقى المماليك بهدف التعرف على 

يل ج التحل، وقد أسفرت نتائالتظليل( -الصوت البشري –اللحن  –موسيقى المماليك من حيث )اإليقاع 
 وجاءت كالتالي: عن استخدام محمد عبد الوهاب ألربعة عناصر في التعبير الوصفي

 اقیقاع: 
لمصري للتعبير عن شعور الشعب االمصمودي الكبير  استخدم الميزان الرباعي البسيط مع ضرب   -

 .بالسعادة واالستقرار والهدوء
 .للتعبير عن األنين واآلهات نغمات طويلة ممتدة تؤدى باألصوات البشريةاستخدم  -
مع ضرب الوحدة السائرة تعبيرًا عن القلق ( في الحركة السريعة الثنائي البسيط )الزمن استخدم  -

 وتسارع األحداث وتلحقها وكر الفرسان بالمعارك.
 للتعبير عن الترقب واالنتظار. توقف اإليقاعاستخدم  -
  :اللحن 

 للعبير عن االستقرار.نية الهادئة استخدم الجمل اللح -
 .للتعبير عن اآلهات واالنيناستخدم النغمات الكروماتيكية  -
 .استخدم الجمل اللحنية السريعة للتعبير عن المعركة والكر والفر -
 :األصوات البشریة  

جاء استخدام األصوات البشرية في جملة لحنية بالوصلة للتعبير عن اآلهات واالنين باستخدام 
 والرجال تعبيرًا عن عموم الشعب.أصوات السيدات 

 :التظلیل  
دوء المتوسطة للتعبير عن االستقرار والهنوع محمد عبد الوهاب في التظليل باستخدام القوة 

الضعف للتعبير عن اآلهات واالنين، كما استخدم العزف القوي جدًا في التعبير عن كما استخدم 
( وزيادة السرعة تدريجيًا Cressendoتديجيًا )المعركة والكر والفر، كما استخدم زيادة القوة 

(Accelerando للتعبير عن ).قرب انتهاء المعركة 
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 : يوصي الباحث بما يليالتوصیات: 
إدران مؤلفة موسيقى المماليك بمقررات الفرق الدراسية المختلفة بالكليات والمعاهد الموسيقية  -1

ن ا فيها من عناصر تثري تلك المواد مبمادة التحليل العربي وكذلك عزف اآلالت العربية لم
 .حيث اإليقاع واللحن والتظليل وبناء موسيقي غير تقليدي

اهتمام وسائل االعلم بإذاعة مثل تلك المؤلفات إللقاء الضوء عليها لما فيها من عوامل  -2
 .تساعد على رفع الذائقة الموسيقية لدى المستمعين

تلك األبحاث لمساعدة الباحثين في مجال إمداد المؤسسات التعليمية المتخصصة بمثل  -3
 الموسيقى الوصفية التعبيرية.
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 :مراجع البحث
 م .1117" ، مطبعة الرسالة، القاهرة، عام  دفاع عن البلغة: " أحمد حسن الزیات -1
 ، نقًل عن موقع كلسيكيات "المماليك –مؤلفات عبد الوهاب الموسيقية " : أسامة عفیفي -2

 :الرابط ،م2111 عام وعالمية ،الموسيقى العربية 

 post_22.html-https://classicarabmusic.blogspot.com/2018/09/blog  . 

الرابعة، ، الطبعة "علم النفس التربوي " : فؤاد أحمد أبو حطب –آمال أحمد مختار صاد   -3
 م. 1111 ، عام، القاهرةمكتبة األنجلو المصرية

جيزء ، الموسيوعة أعيلم الموسيقى العربية، محميد عبيد الوهياب "" : جبراوي هللافلتح ا إیزیس -1
  .م2117 عام ، القاهرة،، دار اليشروق، الطبعيه األوليىاألول

امة الهيئة المصرية الع مكتبة األسرة،، ”محمد عبد الوهاب )حياته وفنه(": رتیبة الحفني -7
 .م1111للكتاب، القاهرة، عام 

، 51، مقال منشور بمجلة الفنون، العدد " محمد عبد الوهاب موسيقار األجيال" زین نصار:  -5
 م.1111 عام القاهرة،

 عام ،القاهرة ،دار الكتب القومية، " أجندة الموسيقى العربية ": سهیر عبد العظیم محمد -5
 .م1111

الة ، رس" دراسة تحليلية لقالب المونولون عند محمد القصبجي: " أحمد الحمیدعاطف عبد  -1
 .م1111، عام ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة

ار العلم ، الطبعة الثانية، د" السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة" : فكتور سحاب  -1
 م.2111 عام، للمليين، بيروت

 ، مطابع رمسيس باإلسكندرية،" " الموسيقى والغناء منذ بدأ الخليقة لآلن :فكرى بطرس -11
 م.1111 عام الطبعة األولى،

 .، أوراق للنشر، بدون تاريخ" عام محمد عبد الوهاب مطرب المائة" : کمال النجمي -11
، مجلة " ليةتحليدراسة  -السيمفونية التصويرية عند يوسف خاشو"  هیثم یاسین سكریة: -12

 عام ، المملكة األردنية الهاشمية،1، ملحق 11دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 
 .م2111

  

https://classicarabmusic.blogspot.com/2018/09/blog-post_22.html
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 ملخص البحث
 " (نموذجا   یكهاب )المقطوعة الموسیقیة الممالعناصر التعبیر عند محمد عبد الو " 

 (*)د/أیمن محمد حسن علي 
القطعة الوصفية أو ما يعرف بالمعزوفة التصويرية يعبر بها المؤلف عم ا يجول في خاطره 
من أفكار أو شعور خاص أراد أن يصوره بالموسيقى عن طريق استخدام موازين معبرة ومقامات 
مناسبة وذلك ألنه تأليف حر يؤل ف على أي ميزان موسيقي من الموازين المعروفة البسيطة أو 

إلى  لذا هدف البحثويكون ألوزانها المختلفة أثرًا كبيرًا في إظهار الوصف المطلوب، المركبة، 
 المماليك موسيقىاستنباط أسلوب محمد عبد الوهاب في المقطوعة الوصفية من خلل تحليل مؤلفة 

اإليقاع )بيان استخدامات محمد عبد الوهاب لكٍل من عناصر التعبير الوصفي كما يتناول البحث 
لوصفي االمنهج وقد اتبع البحث  .في موسيقى المماليك التظليل( -الصوت البشري –حن الل –

نتائج ، وقد أسفرت اللمحمد عبد الوهاب موسيقى المماليك مؤلفة تحددت فيعینة التحليلي على 
كما أسفرت النتائج عن  (م1491)التي أُلفت عام موسیقى الممالیك النظرة التاریخیة لعن سرد 
 محمد عبد الوهاب ألربعة عناصر في التعبير الوصفي وجاءت كالتالي:استخدام 

ن شعور للتعبير عالمصمودي الكبير  استخدم الميزان الرباعي البسيط مع ضرب: حيث اقیقاع -
 يةنغمات طويلة ممتدة تؤدى باألصوات البشر استخدم و  ،الشعب المصري بالسعادة واالستقرار والهدوء

مع ضرب ( في الحركة السريعة الثنائي البسيط )الزمن استخدم ، و للتعبير عن األنين واآلهات
توقف ستخدم اث وتلحقها وكر الفرسان بالمعارك، كما الوحدة السائرة تعبيرًا عن القلق وتسارع األحدا

 للتعبير عن الترقب واالنتظار. اإليقاع
للتعبير ية ستخدم النغمات الكروماتيكعبير عن االستقرار، واتللنية الهادئة استخدم الجمل اللحاللحن:  -

 .استخدم الجمل اللحنية السريعة للتعبير عن المعركة والكر والفر، و نينعن اآلهات واآل
جاء استخدام األصوات البشرية في جملة لحنية بالوصلة للتعبير عن اآلهات  األصوات البشریة: -

 السيدات والرجال تعبيرًا عن عموم الشعب.واالنين باستخدام أصوات 
رار والهدوء المتوسطة للتعبير عن االستقع محمد عبد الوهاب في التظليل باستخدام القوة نو   :التظلیل -

 .الضعف للتعبير عن اآلهات واالنينكما استخدم 
الفرق  رراتإدران مؤلفة موسيقى المماليك بمق: واختتم الباحث بمجموعة من التوصیات كان أبرزها

 الدراسية المختلفة بالكليات والمعاهد الموسيقية بمادة التحليل العربي وكذلك عزف اآلالت العربية.
                                                           

 مدرس الموسيقى العربية، قسم التربية الموسيقية، كلية التربية النوعية، جامعة أسوان. (*
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Research Summary 

“Elements of Expression for Muhammad Abdul Wahhab  

(the Mamalek music track as an example)” 

 
Dr. Ayman Mohammed Hasan Aly (*) 

 

The descriptive piece, or what is known as the pictorial presto, by which the author 

expresses what he thinks of his thoughts or a special feeling that he wanted to portray 

with music through the use of expressive scales and appropriate stances, because he is a 

freelance author composed on any musical balance from the known simple or complex 

scales, and their different weights will have an impact Great in showing the required 

descriptions, so the aim of the research is to derive the style of Muhammad Abdul-Wahab 

in the descriptive piece by analyzing the composition of the Mamalek music. The research 

also deals with explaining the uses of Muhammad Abdel-Wahab for each of the 

descriptive expression elements (rhythm - melody - the human voice - shading) in 

Mamalek music. . The research followed the descriptive analytical method on a sample 

identified in the composition of the Mamalek music by Mohamed Abdel-Wahab. The 

results have resulted in a narrative of the historical view of the Mamelke music that was 

written in the year (1948 AD). The results also resulted in the use of Muhammad Abdel-

Wahab for four elements in the descriptive expression and came as follows: 

The rhythm: the simple quadratic scale was used with the great Masmoudi beat to express 

the Egyptian people's feeling of happiness, stability and calmness, and he used long 

extended tones that lead to human voices to express groans and groans, and the simple 

bilateral time () was used in rapid movement with striking the remaining unit as an 

expression of anxiety and acceleration Juveniles hunted knights in battle, and the rhythm 

stop was used to express anticipation and waiting. 

Melody: Use quiet melodic sentences to express stability, use chromatic tones to express 

groans and whines, and use melodic expressions to express battle, evil and flight. 

- Human voices: The use of human voices came in a melodic sentence with the link to 

express groans and groans by using the voices of women and men to express the general 

public. 

- Shading: Muhammad Abd al-Wahhab diversified in shading by using medium force to 

express stability and calm, and he used weakness to express groans and groans. 

The researcher concluded with a set of recommendations, the most prominent of which 

was: the inclusion of the Mamalek music composer in the decisions of the different 

academic groups in colleges and musical institutes with Arabic analysis, as well as 

playing Arab instruments for their elements that enrich those materials in terms of rhythm, 

melody, shading and building unconventional music. 

                                                           
*  ( Arabic music teacher, Department of Musical Education, Faculty of Specific Education, Aswan 

University 


