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 بعض مطربى الربع الثالث من القرن العشرين عند غنائيةالاألدائية التصرفات 
 *رنا عبد السالم حامد محمود الغول                                                              الجبالى سيد أ.د/ نجالء

 إبراهيم م.د/ إبراهيم يسرى 

 : مقدمة 
إلى الغناء فهو لغة تعبر بصدق عن ما بداخل اإلنسان إن الشعوب العربية تميل بطبيعتها 

من أحاسيس مختلفة ، واألغنية هى األصل فى الموسيقى العربية فالشعب العربى فى جميع أقطاره 
يميل منذ الزمان األول إلى الغناء أكثر من ميله إلى الموسيقى البحتة التى تعزفها آالت موسيقية 

 0(0).عة صنعتها عوامل تاريخية خاصة بهبًا بل لكل شعب طبيغير مصحوبة بالغناء وهذا ليس عي

ويؤكد علماء التاريخ والحضارة أن شعب مصر يعتبر من أغنى شعوب العالم فنًا وعلمًا 
 وأن أرض مصر الخصبة أنبتت وال تزال تنبت على مر العصور أجمل األصوات البشرية وأعذبها.

تميز مطرب عن  الغنائية المتنوعة والمختلفة التىمليئ بالتصرفات األدائية  والغناء العربى
ضافاته األدائية.  آخر بإبداعاته وا 

مطربى الربع  اثنين منأسلوب أداء بالدراسة والتحليل  وفى هذا البحث سوف تتناول الباحثة
 .االغنائية لكل منهم األدائية ثالث من القرن العشرين وتلقى الضوء على التصرفاتال

 : مشكلة البحث 
الغنائية تميز أسلوب األداء فى الغناء العربى إال أن  األدائية أن التصرفات من بالرغم

مازالت تحتاج إلى المزيد من االهتمام والدراسة لذا رأت الباحثة  األبحاث العلمية فى هذا المجال
 .ضرورة البحث فى تلك اإلبداعات

 ف البحث :هد 
  الربع الثالث من القرن العشرينبعض مطربى  عند الغنائية األدائية التصرفاتالتعرف على 

 .(عينة البحث)
 البحث : سؤال 

                                                           

 رسالة دكتوراه . بحث متطلب –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية  –قسم موسيقى عربية  – * باحثة لمرحلة الدكتوراه
كلية  –رسالة ماجستير غير منشورة  – "أسلوب صياغة قالب الموشح عند فؤاد عبد المجيد" ( رنا عبد السالم حامد محمود الغول.1)

 .01،  4م ، 4102القاهرة  –جامعة حلوان  –التربية الموسيقية 
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 بعض مطربى الربع الثالث من القرن العشرين عند الغنائية األدائية التصرفات ما هى 
 ؟ ()عينة البحث

 : أهمية البحث 
فى االرتقاء  الغنائية األدائية التصرفات تلك يمكن االستفادة من ف البحثبتحقيق هد

فى هذا المجال ، باإلضافة إلثراء وتشجيع المطربين على اإلبداع العربى  ئىالغنا بستوى األداء
 .الغناء العربىفى مجال القدرات الغنائية المكتبة الموسيقية بدراسة تساعد على تنمية 

 : حدود البحث 
 فى مصر. العشرين()الربع الثالث من القرن  م0599م إلى 0591رة الزمنية من الفت

 : إجراءات البحث 
 منهج وصفى )تحليل المحتوى(. منهج البحث : (1
رن الغناء العربى فى الربع الثالث من الق ن من أعالمثنيمن أعمال ا نموذجين :عينة البحث  (2

 : العشرين هما
 ( : أداء )كلمات : فتحى قورة ، ألحان : بليغ حمدى فايزة أحمدعشان باحبك أنا ،. 
  )عبد المنعم السباعى ، ألحان : حسين جنيد. أداء : دمحم قنديل ، كلمات :)قولولى 
 : أدوات البحث 

 تسجيالت ووسائل سمعيه وبصريه . - أ
 مدونات موسيقية . - ب
 مواقع إلكترونية . - ج

 : 1مصطلحات البحث 
 Technique :(0)تقنية  (0

التكنيك هو البراعة الناتجة عن السيطرة على أجهزة الغناء والتحكم فى إستخدام أجزائها 
بمرونه تسمح لها بأداء التفاصيل الدقيقة فى المؤلفات الغنائية ، والتكنيك فى حد ذاته ليس فنًا بقدر 

                                                           

توراه رسالة دك –"برنامج مقترح للتدريبات الصوتية العربية لطالب قسم الغناء بالمعهد العالى للموسيقى العربية"  ماجده عبد السميع. (1)
 .42م، 0554القاهرة  –المعهد العالى للموسيقى العربية  –غير منشورة 
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م ما هو الوسيله للحصول على الفن ذاته بحيث يكون على مستوى عاٍل من اإلتقان واإلحكا
 والمهارة.
 (0): غنائيةال األدائية التصرفات (4

 سواء والتلوين يات والزخارف والُعربلحلل من حيث استخدامهوهى أسلوب أداء المطرب 
 وب أداء كل مطرب عن األخر .لاألداء الغنائى وتختلف باختالف أس فىاإليقاعى أو النغمى 

 (4)الُعرب : (3
هى الذبذبات الصوتية فى الصوت البشرى التى تصنع التطريب وهى كذلك تمكن المغنى 

 .المستمدة من تجويد القرآن الكريممن أداء القفله لأللحان التقليدية 

 : الدراسات السابقة 
 الدراسة األولى بعنوان :

 *"أساليب أداء الغناء العربى فى مصر فى النصف الثانى من القرن العشرين"

 0وسوف تستفيد الباحثه من تلك الدراسة فى :
 . إستخدام تقنيات األداء الغنائى العربى فى الربع الثالث من القرن العشرين 

 الدراسة الثانية بعنوان :
 **"دراسة تحليلية ألسلوب أداء سيد مكاوى لبعض أعماله"

 وسوف تستفيد الباحثه من تلك الدراسة فى :
 لبعض مطربى فترة  هتمام بالتقنيات الغنائيةالراهن فى اال ك الدراسة مع البحثترتبط تل

 . البحث الراهن
 بعنوان :الدراسة الثالثة 

 ***"دراسة تحليلية للتقنيات الغنائية عند سعاد دمحم"

 وسوف تستفيد الباحثه من تلك الدراسة فى :
                                                           

 تعريف الباحثة . (1)
 .84م(، 0582)القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية  "فن تربية الصوت وعلم التجويد"  ناهد حافظ. –عطيات عبد الخالق ( 2)

 م.4114القاهرة  –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية  –رسالة دكتوراه غير منشورة * إيهاب أحمد توفيق. 
بداع  هدى أحمد دمحم على.**  م.4115القاهرة  –دار اإلبداع للصحافة والنشر  –رابطة األدب الحديث  –فكر وا 

 –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية  – 4المجلد الثالث والعشرون ج –مجلة علوم وفنون الموسيقى *** سماح إسماعيل على. 
 م.4100القاهرة 
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 مطربى فترة هتمام بالتقنيات الغنائية لبعض ك الدراسة مع البحث الراهن فى االترتبط تل
 البحث الراهن .

 : الجانب النظرى 
 : أهم أساليب الغناء فى الربع الثالث من القرن العشرين

سيطرت على الساحة الفنية فى تلك الفترة ثالثة أساليب غنائية مختلفة لم تكن موجودة من 
 قبل فى الغناء العربى المتقن هى :

 أسلوب أم كلثوم . .0
 أسلوب دمحم عبد الوهاب . .4
 عبد الحليم حافظ . أسلوب .3

ستماع فى الخمسينات والستينات  عبد الوهاب تواجدت تقاليد لالبتواجد أعمال أم كلثوم ودمحم
فتعلم الناس كيف يستمعون ويتذوقون األغنية المصرية حيث تميز المستمع فى الربع الثالث من 

 .فى تطوير األغنية المصرية هاماً  القرن العشرين بخلفية موسيقية وثقافية فنية فأصبح المتلقى طرفاً 
سيطر كل من دمحم عبد الوهاب وأم كلثوم على الساحة الغنائية بما يتمتعان به من جاذبية 

اء عبد الحليم حافظ بأسلوب نضباط حتى جالواسعة والمقدرة فى األداء واال فى الصوت والمساحة
 .السيطرة على الساحة الغنائيةفى  يشاركهما ستمد جذوره من أسلوب دمحم عبد الوهاب ثم بدأجديد ا

بليغ  –دمحم الموجى  –ظهر جيل جديد عبد الحليم حافظ ومعه من الملحنين )كمال الطويل 
 –زكريا  –حمدى( بدأ هذا الجيل يبدع ولكنه يستمع ويتعلم فى نفس الوقت من )عبد الوهاب 

باألصوات الجميلة متأل الوسط الفنى فى تلك الفترة األطرش( ، ا –القصبجى  –السنباطى 
والمواهب المتعددة فكان ذلك دافعًا ألن يقدم هذا الجيل أعمااًل ببصمة جديدة حملت إحساسهم 

 0(0)الشخصى وفكرهم الجديد واألصيل فى نفس الوقت .
 للمطربين عينة البحث :السيرة الذاتية 

ة خاصة فى ممن كان لهم بصمسوف تستعرض الباحثة السيرة الذاتية الثنين من المطربين 
، أحدهما من األصوات ( فترة حدود البحث األداء الغنائى فى الربع الثالث من القرن العشرين )

يزة أحمد ، واآلخر صوت من أصوات الرجال وهو المطرب دمحم قنديل ومن النسائية وهى المطربة فا
 .نموذج واحد لكل منهما فى الجانب التطبيقى من البحثثم تختار 

                                                           

 . 442،  443م(، 4119جامعة حلوان  –)القاهرة : كلية التربية الموسيقية  "قراءات فى تاريخ الموسيقى العربية"نبيل شورة.  (1)
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 (1): م (1399:  1391) فايزة أحمد

 0 : نشأتها 
ألب سورى وأم فى صيدا بلبنان  م0531ديسمبر عام  9فى  فايزة أحمد بيكو الرواسولدت 

ظهرت موهبتها فى الغناء ، طفولتها  فايزة أحمد عادت األسرة إلى سوريا حيث قضتثم  لبنانية
أعياد الميالد والمناسبات العائلية إلى أن تقدمت المتحان  كانت تغنى فىحيث  الطفولةوالطرب منذ 

 .لكنها لم توفق في البداية رية وهى فى سن العاشرة من عمرهاالهواة فى اإلذاعة السو 
 : بداية مشوارها الفنى 

وسافرت بعدها إلى حلب وتقدمت إلذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها فطلبتها إذاعة 
نجاحها ، وتدربت على يد الملحن دمحم النعامي ونجحت وأصبحت دمشق وعادت لتكمل مسيرة 
 . مطربة معتمدة في إذاعة دمشق

هرة لتبدأ مسيرة الشهرة لى مصر حيث احتضنتها القاإ فايزة أحمد جاءت م0591وفى عام 
ثم  وسرعان ما أخذت الجماهير ترددها يال" التى لحنها دمحم الموجىليك مإغنية "أنا قلبى أالفنية ب

 الفنية .توالت األعمال 
واستمر هذا إلتقت فايزة أحمد بالملحن دمحم سلطان وتزوجا بعد قصة حب وأنجبا ولدان توأم 

شكال ثنائيًا و  تعاونا خاللها فنيًا فقد لحن دمحم سلطان لها الكثير من األغنيات عاماً  09الزواج 
االنفصال بين فايزة أحمد ودمحم  ثثم حد ،( وردة وبليغ حمدى) ثنائىمع فى ذلك الوقت  يتنافس فنياً 
 كانت قد أواخر أيامها بناء على رغبتها حيثقد أعادها دمحم سلطان إلى عصمته فى سلطان و 

 م.0583سبتمبر  40فى  رحلتإلى أن  وتدهورت حالتها الصحية أصيبت بمرض السرطان
 أشهر أعمالها :
دمحم عبد )مع عدد من كبار الملحنين أبرزهم  ىخالل مشوارها الفنفايزة أحمد تعاونت 

 . (، محمود الشريف ، دمحم سلطانى ، دمحم الموجى ، بليغ حمد الوهاب
 ( والذى يوضح أشهر أعمال فايزة أحمد الفنية : 0وفيما يلى جدول رقم ) 

                                                           

  4105تاريخ الدخول ديسمبر  مصراوى. (0)
//1121/2/21/0102https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/ . 

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2014/12/5/403139/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA-%D9%A5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2014/12/5/403139/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA-%D9%A5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1
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 جدول بأشهر أعمال فايزة أحمد

 إسم الملحن إسم المؤلف إسم األغنية م
 بليغ حمدى مرسى جميل عزيز الباب لىيامه القمر ع 0
 بليغ حمدى فتحى قورة حبك أنااعشان ب 4
 دمحم عبد الوهاب حسين السيد يا غالى عليا 3
 دمحم عبد الوهاب حسين السيد ست الحبايب 2
 دمحم عبد الوهاب حسين السيد حمال األسيه 9
 فؤاد حلمى إسماعيل الحبروك بتسأل ليه عليا 1
 دمحم الموجى البندارى جليل  تمر حنة 9
 دمحم الموجى عبد العزيز سالم من الباب للشباك 8
 محمود الشريف مرسى جميل عزيز زولاقول يا ع 5

 دمحم سلطان عمر بطيشة غريب يا زمان 01
 دمحم سلطان الخياط محسن بحبك  يا مصر 00
 دمحم سلطان عمر بطيشة بكرة تعرف 04

 (0جدول رقم )
 0 (1)م ( :2112:  1323دمحم قنديل ) 

 : نشأته 
بحى شبرا بالقاهرة م 0545مارس  00فى د قنديل دمحم حسن الذى اشتهر بإسم دمحم قنديل ول

جعله يعشق الموسيقى والغناء منذ الصغر ، وفى سن العاشرة من عمره ونشأ فى أسرة موسيقية مما 
وكان بمعهد االتحاد الموسيقى بحى عابدين بالقاهرة الذى أنشأه الموسيقى إبراهيم شفيق ألحقه والده 

وتصادف أن سمعه المعهد يقيم حفالت أسبوعية وكانت دمحم قنديل يغنى فى تلك الحفالت منفردًا 
فأعجب بصوته وتنبأ له بمستقبل الموسيقار دمحم عبد الوهاب وهو يغنى فى إحدى تلك الحفالت 

 فى عالم الغناء وأوصى مدير المعهد بالعناية به .كبير 
 : بداية مشواره الفنى 

                                                           

)القاهرة: الهيئة المصرية العامة  الجزء األول )الملحنون( –موسوعة الموسيقى والغناء فى مصر فى القرن العشرين" " زين نصار. (1)
 .282:  295م(، 4108الطبعة األولى  –للكتاب 
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زارت المعهد الختيار بعض الصبيه  0524يلمها عايدة عام عندما كانت أم كلثوم ُتعد لفو 
وسألته على )جنى القطن( وعنما استمعت لصوت دمحم قنديل اعجبت به  للمشاركه بالغناء فى مشهد

رحلته مع الغناء  . وبدأتيكون اسمه " دمحم قنديل "حسن " فاقترحت عليه أن  اسمه فقال " قنديل دمحم
سجل أول أغانيه )يا  0521فى األركان الغنائية التى كانت تقدمها اإلذاعة المصرية ، وفى عام 

قدم أغنية ) يا رايحين الغورية (  0528وفى عام ميت لطافة يا تمر حنه( من ألحان على فراج 
ثم بعدها بعام قدم أغنية والتى حققت له شهرة كبيرة من كلمات دمحم على أحمد وألحان كمال الطويل 

بعد فترة من المعاناه مع المرض توفى دمحم قنديل و  ( وتوالت النجاحات الفنية . بين شطين وميه) 
 م .4112يونيو  8فى 

 : أشهر أعماله
بتلحين بعض أغانيه ، وقد  كما قامتعاون خالل مشواره الفنى مع كبار المؤلفين والملحنين 

 –فى موكب الشمس  –القنال  –برنامجًا إذاعيًا غنائيًا منها ) سوق بلدنا  43شارك دمحم قنديل فى 
 .شاطئ األسرار ( –. وشارك فى أفالم سينمائية منها ) صراع فى النيل ليالى األندلس ( 

 ( والذى يوضح أشهر أعمال دمحم قنديل الفنية : 4وفيما يلى جدول رقم ) 
 

  قنديلجدول بأشهر أعمال دمحم
 إسم الملحن إسم المؤلف إسم األغنية م
 عبد العظيم عبد الحق عبد الفتاح مصطفى سحب رمشه 0
 عبد العظيم عبد الحق إمام الصفطاوى  ين صالة على الزينألف 4
 محمود الشريف صالح فايز غرامكزى البحر  3
 محمود الشريف مرسى جميل عزيز تالت سالمات 2
 عبد العظيم دمحم دمحم على أحمد ماشى كالمك 9
 دمحم فوزى  عبد المنعم السباعى ياللى جمالك عجب 1
 أحمد عبد القادر عبد المنعم السباعى جميل واسمر 9
 الطويلكمال  دمحم على أحمد يارايحين الغورية 8
 كمال الطويل دمحم على أحمد يا اهل اسكندرية 5

 دمحم قنديل دمحم حالوة أبو سمرة السكرة 01
 حسين جنيد عبد المنعم السباعى قولولى 00
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 أحمد صدقى دمحم حالوة سماح 04
 (4جدول رقم )

 : الجانب العملى 
 فايزة أحمد ) عشان باحبك أنا (:  النموذج األول

 كلمات النص :
 بشكوتى ع الناى .. مهما مليت الفضا ... ماعرفش فات إزاى .. اللى فات وانقضى فات

 وال حاعرف اللى جاى .. ال حارجع اللى مضى
 راح من إيديا ف يوم .. واللى بنيته ف سنة ... حرمت عينى النوم..  وعشان بحبك أنا
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 ( عشان باحبك أنا) فايزة أحمد :  النموذج األول
 التعريفية ) عشان باحبك أنا (البطاقة 

 فتحى قورة  كلمات 
 بليغ حمدى  ألحان 
 فايزة أحمد  أداء 
 م 0595 السنة 

 عاطفى  الموضوع "الطابع" 
 طقطوقة  القالب 
 مقام كرد  المقام 
  2/2الميزان  اإليقاع 

 "وحدة كبيرة" 
 مازورة  31 عدد الموازير 

 (3جدول رقم )
 باحبك أنا ( ) عشان مقامياً  األجزاء الُمختارةتحليل أواًل : 

 الهيئات المقامية المستخدمة الجزء 
 ( مقام كرد 41( : م )0من م ) الكوبليه 

 ( 08( ، )09لمس مقام بوسليك )نهاوند كردى الدوكاه( فى م ) تحليل أجزاء الكوبليه 
( مع ظهور نغمة الحساس 05لمس جنس نهاوند الجهاركاه فى م )

 ( 41)البوسليك( فى م )
السلسلة )إعادة جزء من 

 المذهب( 
 ( مقام كرد 31( : م )40من م )

 ( للتلوين الصوتى 42ظهور نغمة البوسليك فى م ) تحليل أجزاء السلسلة 
 ( 45( ، )48لمس جنس نهاوند الدوكاه فى م )

 ( 31( ، )45اوند الجهاركاه فى م )جنس نه لمس
 والعودة لمقام الكرد فى القفلة 

 (2جدول رقم )
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 مقامىال المسار : 
) مقام كرد      مقام بوسليك      جنس نهاوند الجهاركاه      مقام كرد      جنس نهاوند 

 الدوكاه       جنس نهاوند الجهاركاه      مقام كرد (.
 األداء الغنائى :ثانيًا : تحليل 

 : المساحة الصوتية للغناء 
 
  الغنائية :األدائية تحليل التصرفات 

  استخدمت حليةAcciaccatura  )كلمة )فات(  مثلية جملة غنائ أكثر منفى )األتشكاتورا
 (.42وأيضًا فى كلمة )النوم( فى م ) ، وفى اإلعادة( 1وكلمة )مليت( فى م )( 4فى م )

  ( وفى اإلعادة.1أكثر من ُعربة مثل كلمة )الفضا( فى م )فى  استخدمت إيقاع 

  مثل  و  و  مثل استخدمت التقاسيم الداخلية فى اإليقاعات
 .سريع ( بتموج صوتى48( ، )41( ، )08م )

 الحروف مثل كلمة )عشان( فى م للمد فى بعض  )السينكوب( استخدمت الرباط الزمنى
 (.43وكلمة )حرمت( فى م ) (40)
  طقة الصوت نها أخرجته من منألمهموسًا  حبك"باحرف )الحاء( فى كلمة " خروججاء

بالكسر وهذا يرجع  ا لحرف )الحاء(لطبيعى ولم تسقطه فى منطقة الزور ، وكان نطقها
 . متأثرة باللهجة السوريةنها أل

  حرمت( فى حرف الميم كلمة استخدمت المد غير الطبيعى فى(. 
  ى إحساس بعض النغمات الكروماتيكية لتعط ألداء الكروماتيك فىالنفس المدعم استخدمت

 .الشجن لمضمون النص الشعرى 
  مضى" فى م  مثل كلمةاستخدمت رعشة الصوت فى بعض الجمل للتعبير عن المعنى"

سريع ، وفى كلمة "راح" فى م  Vibration( كان األداء 41جاى" فى م )" وكلمة ( ،08)
 بطئ نوعا ما .ردد صوتى ( كان األداء ت45( ، م )49)
  فقد أضافت لها ( 5فى م ) "فات"مثل إعادة كلمة يختلف األداء فى إعادة بعض الجمل

فى  بعد أن كانت أدتها بإيقاع إلى  "التاء"تشكاتورا وغيرت اإليقاع فى حرف األحلية 
 .األداء وابتكار باستخدام أدواتها األدائية المتميزة بحرفية فى (0م )
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 الباحثة :تعليق 
  يمتاز صوت فايزة أحمد بالقوة والعمق والليونه صوت معبر دافئ مرهف الحس ورنان فى

 الحادة( . –الوسطى  –الثالثة مساحات الصوتية )الغليظة 
 ( قولولى دمحم قنديل ):  النموذج الثانى

 كلمات النص :
 انساهالباشوفه وال قادر ..  قولولى اعمل ايه وياه..  قولولى .. قولولى

 اعمل ايه وياه .. اعمل ايه وياه..  قولولى .. قولولى
 ويحرم الفرح عليا..  يحب ويفرح قلبه..  وصدفة لو فكر فيا..  يحير الفكر فى حبه

 ودموع عنيا بتستناه .. آه بتستناه..  هو اللى متهنى .. وانا اللى مستنى
 اعمل ايه وياه .. اعمل ايه وياه..  قولولى .. قولولى
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 ( قولولى دمحم قنديل )النموذج الثانى : 
 البطاقة التعريفية ) قولولى (

 عبد المنعم السباعى  كلمات 
 حسين جنيد  ألحان 
 دمحم قنديل  أداء 
 م 0514 السنة 

 عاطفى  الموضوع "الطابع"
 طقطوقة  القالب 
 مقام بوسليك جديد "نهاوند طبيعى الدوكاه"  المقام 
  2/2الميزان  اإليقاع 

تنويع على 
 إيقاع "وحدة كبيرة" 

 "دويك" 
 مازورة  58 عدد الموازير 

 (9جدول رقم )
 ( ) قولولى مقامياً  تحليل األجزاء الُمختارةأواًل : 

 الهيئات المقامية المستخدمة  الجزء 
 ( مقام بوسليك جديد "نهاوند طبيعى الدوكاه"41( : م )0من م ) المذهب 
 ( مقام راست الدوكاه 18( : م )49من م ) الكوبليه 

تحليل أجزاء 
 الكوبليه 

 ( مقام راست الدوكاه 93( : م )49من م )
( 91( عودة لمقام بوسليك جديد مع التلوين فى مازورة )18( : )92من م )

 ( بنغمة الماهور 95( ، )98بنغمة الحجاز ، والتلوين فى مازورتى )
السلسلة )إعادة 
 ( المذهب كامالً 

 ( مقام بوسليك جديد 58( : م )15من م )

 (1جدول رقم )
 مقامىالمسار ال : 

 ) مقام بوسليك جديد       مقام راست الدوكاه       مقام بوسليك جديد (.
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 ثانيًا : تحليل األداء الغنائى :
 : المساحة الصوتية للغناء 
 
 الغنائية : األدائية تحليل التصرفات 

  استخدم حليةAcciaccatura (األتشكاتورا) وحلية Mordente )ليةوح )الموردنت Trill 
م  فى "اعمل ايه"كلمة و ( ، 4فى م ) كلمة "قولولى"مثل  يةفى أكثر من جملة غنائ )التريل(
 .(91فى م ) ( ، وكلمة "وانا"1)
  م فى  مثل كلمة "مستنى" فى بعض الجمل لتأكيد المعنى (الكروماتيكالتلوين )استخدم

 .حجاز )فا#(ال ( استخدم نغمة91)
  (8م ) فى كلمة "قادر" مثل ُعربةفى أكثر من  استخدم السيكوانس بإيقاع. 
  استخدم أسلوب الضغط القوى على بداية كل نبر من الشكل اإليقاعى . 
 حرف الهاء فى كلمة "قلبه" استخدم المد غير الطبيعى فى . 
  ( بحلية 4كلمة "قولولى" فقد أداها فى م ) مثليختلف األداء فى إعادة بعض الجمل

 وهذا يدل على قدرته على التنوع فى داها بدون حلية ،( أ2األتشكاتورا وعند اإلعادة فى م )
 تصرفاته األدائية.

 تعليق الباحثة :
  صوت مفتوح واسع المساحة الصوتية رنان فى بالقوة والصفاء فهو صوت دمحم قنديل يمتاز

فى  به ليونه، صوت معبر وعميق  الحادة( –الوسطى  –مناطق الصوتية )الغليظة  ةالثالث
 تلون .ومُ  أداء الُعرب

 نتائج البحث :
وهى تمثل اإلجابة على  توافر لديها عدة نتائجبعد أن قامت الباحثة بتحليل عينة البحث 

 : البحث سؤال
 بعض مطربى الربع الثالث من القرن العشرين التصرفات األدائية الغنائية عند ما هى 

 ؟ ()عينة البحث
 ثنين مناقد قامت الباحثة بتحليل أداء فسؤال فى الجانب العملى ال هذا ت اإلجابة علىتم
 االربع الثالث من القرن العشرين وهم ممن كان لهم بصمة خاصة فى األداء الغنائى فى المطربين
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التى  تصرفات األدائية الغنائيةمميزات صوت كل منهما والومعرفة ( دمحم قنديل –)فايزة أحمد 
 منها :و  الخاص يستخدمها فى األداء وكان لكل منهما أسلوبه

 فايزة أحمد : .1
 حلية واحدة وهى األتشكاتورا فى أكثر من جملة موسيقية . استخدام 
 التقاسيم الداخلية فى اإليقاعات والرباط الزمنى والكروماتيك ورعشة الصوت فى  استخدام

 بعض المواضع .
 . اختالف األداء فى إعادات بعض الجمل الموسيقية 
 . استخدام المد غير الطبيعى فى بعض الكلمات 

 دمحم قنديل : .2
 أكثر من جملة  لتنوع فى استخدام الحليات كحلية األتشكاتورا والموردنت والتريل فىا

 موسيقية.
 فى أكثر من جملة غنائية )التلوين( كروماتيكاستخدام السيكوانس وال . 
 ية .داء فى إعادات بعض الجمل الغنائاختالف األ 
 . استخدام المد غير الطبيعى فى بعض الكلمات 

 توصيات البحث :
  للمساهمة فى االرتقاء التصرفات الغنائية المذكورة فى البحث توصى الباحثة بالتدريب على

 بمستوى األداء الغنائى العربى .
  بشكل عام لما به من تقنيات هامة وثرية  العربى هتمام بالتراث الغنائىباالتوصى الباحثة

 تساعد فى رفع مستوى األداء .
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 المراجع :

 : الكتب العلمية : أوالً 
الجزء األول  –موسوعة الموسيقى والغناء فى مصر فى القرن العشرين" " زين نصار. (0

 .م(4108الطبعة األولى  –)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب  )الملحنون(
)القاهرة : مكتبة األنجلو "فن تربية الصوت وعلم التجويد"  ناهد حافظ. –عطيات عبد الخالق  (4

 م(.0582المصرية  
جامعة  –)القاهرة : كلية التربية الموسيقية  "قراءات فى تاريخ الموسيقى العربية"نبيل شورة.  (3

 .م(4119حلوان 
 رسائل واألبحاث العلمية :ثانيًا : ال

أساليب أداء الغناء العربى فى مصر فى النصف الثانى من القرن " إيهاب أحمد توفيق. (2
رة القاه –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية  –دكتوراه غير منشورة  رسالة – "العشرين
 .م4114

 – "أسلوب صياغة قالب الموشح عند فؤاد عبد المجيد" رنا عبد السالم حامد محمود الغول. (9
 م.4102القاهرة  –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية  –رسالة ماجستير غير منشورة 

علوم وفنون  مجلة – "للتقنيات الغنائية عند سعاد دمحمدراسة تحليلية "سماح إسماعيل على.  (1
القاهرة  –جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية  – 4المجلد الثالث والعشرون ج –الموسيقى 

 .م4100
"برنامج مقترح للتدريبات الصوتية العربية لطالب قسم الغناء بالمعهد  ماجده عبد السميع. (9

 –المعهد العالى للموسيقى العربية  –رسالة دكتوراه غير منشورة  –العالى للموسيقى العربية" 
 م.0554القاهرة 

بداع  فكر – "دراسة تحليلية ألسلوب أداء سيد مكاوى لبعض أعماله" هدى أحمد دمحم على. (8  –وا 
 م.4115القاهرة  –دار اإلبداع للصحافة والنشر  –رابطة األدب الحديث 
 ثالثًا : مواقع اإلنترنت :

 4105تاريخ الدخول ديسمبر  مصراوى. (5
//1121/2/21/0102https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/ . 

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2014/12/5/403139/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA-%D9%A5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2014/12/5/403139/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA-%D9%A5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1
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 ملخص البحث

 بعض مطربى الربع الثالث من القرن العشرين عند غنائيةال األدائية التصرفات
 رنا عبد السالم حامد محمود الغول

 : مقدمة 
إن الشعوب العربية تميل بطبيعتها إلى الغناء فهو لغة تعبر بصدق عن ما بداخل اإلنسان 
من أحاسيس مختلفة ، واألغنية هى األصل فى الموسيقى العربية فالشعب العربى فى جميع أقطاره 

الزمان األول إلى الغناء أكثر من ميله إلى الموسيقى البحتة التى تعزفها آالت موسيقية  يميل منذ
 .غير مصحوبة بالغناء وهذا ليس عيبًا بل لكل شعب طبيعة صنعتها عوامل تاريخية خاصة به

مطربى الربع  اثنين منأداء  وفى هذا البحث سوف تتناول الباحثة بالدراسة والتحليل أسلوب
 .الغنائية لكل منهما  األدائية وتلقى الضوء على التصرفاتالثالث من القرن العشرين 

 يتكون البحث من :
 –مصطلحات  –أدوات  –إجراءات  –حدود  – أهمية – سؤال –ف هد –مشكلة  –مقدمة  أواًل :

 . الدراسات السابقة
 ثانيًا : الجانب النظرى :

 الربع الثالث من القرن العشرين .أهم أساليب الغناء فى  .0
 . دمحم قنديل( –السيرة الذاتية للمطربين عينة البحث )فايزة أحمد  .4

 الجانب العملى : : ثالثاً 
 . تحليل أسلوب أداء كل من فايزة أحمد ودمحم قنديل وتعليق الباحثة 

 ملخصى البحث باللغتين العربية واالنجليزية . –المراجع  –التوصيات  –نتائج البحث رابعًا : 
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The Research Summary 

Singing Styles of Some of Singers from 0591 to 0599 

Rana Abdel Salam Hamed Mahmoud Elghoul 

 Introduction : 
Arabs known for their love of singing, it’s a language expresses 

different feelings inside the human. The song considered as the source in 

Arabic music in Arabs opinion because they love songs and singing more 

than the instrumental music which playing without singing. This’d never be 

blemish but every country had a different people according to their culture 

and genesis. 

In this research the researcher will study singing styles of 2 of 

singers from 0591 to 0599 in analytical study and putting a spot light on 

the singing techniques of each other. 

The research includes: 

0) Introduction – the problem – the purpose – the question – the 

importance – the limitations – the procedures – the key terms – the 

previous studies. 

2) The theoretical side, includes:  

 The important singing styles from 0591 to 0599. 

 The biography of (Fayza Ahmed – Mohamed Qandeel). 

3) The analytical side, includes: 

 Analysis of Fayza Ahmed and Mohamed Qandeel singing styles and 

the researcher comments. 

4) Results of the research – recommendations – references – Arabic as well 

as English summaries. 


