
422 

 

 دراسة تحليلية إلبداعات موسيقية صيغت على اللحن الشعبى 
 "يا حسن يا خولى الجنينة"

 
 د / منتصر القللى أحمد على

 مقدمة البحث:
تعتبر الموسيقى الشعبية المصرية من أهم العناصر المكونة للفلكلور المصرى ودائمًا ما  

ًا ال ينضب ينهل المبدع )المؤلف يكون ذلك النوع من الموسيقى بمثابة منجم ثرى وزاخر ومعين
غة بناء هم فى صياالملحن( من عناصرها أو خصائصها الفنية فى عملية توظيف تس -الموسيقى 

، ذو نسق فنى أعمق، متجاوزًا بذلك طبيعة العناصر أو الخصائص الفنية للموسيقى موسيقى جديد
 .(1) فى ابداعه الفنى الجديد قى أو الملحنالشعبية المصرية التى اعتمد عليها المؤلف الموسي

تتنوع أساليب توظيف الموسيقى الشعبية المصرية فى صياغة األعمال الموسيقية اآللية 
والغنائية فمنهم من يستخدم الجملة اللحنية الشعبية كاملة لبناء عمله اإلبداعي دون إحداث أى تعديل، 

 ص التى تميزها.ومنهم من يعدل فى مسارها اللحنى مع االحتفاظ ببعض الخصائ
يعتبر اللحن الشعبى "يا حسن يا خولى الجنينة" من الفلكلور المصرى القديم الذى استخدمه 

عطية  -سنأحمد فؤاد ح -محمود الشريفالعديد من المؤلفين الموسيقيين والملحنين المصريين أمثال )
ثيرة ة غنائية كوظفوه فى صياغة أعمال موسيقيعمار الشريعى( حيث  -حسن أبو السعود -شرارة

سعاد  -محمد رشدى -شادية -تغنى بها العديد من المطربين والمطربات أمثال )محمود شكوكو
وكذلك أعمال آلية أخرى رقصت عليها  إيمان عبد الحميد( -شفيق جالل -إكرام عبد الحميد -حسنى

نيمائية ل أفالم سيوذلك فى مواقف درامية داختحية كاريوكا(  -)هند رستم العديد من الراقصات أمثال
( ونظرًا نات"فيلم "حكاية ثالث ب -فيلم "توحة" -فيلم "ليلة الحنة" -فيلم "طالق سعاد هانم"كثيرة مثل )

واء بإحداث س لتعدد وتنوع استخدامات هذا اللحن كمطلع للعديد من األعمال الموسيقية الغنائية واآللية
لتفكير في حصر هذه األعمال، وتناولها بالدراسة ل الباحث ااألمر الذي دع، أو دون إحداث أى تعديل

للحن الشعبى "يا ا توظيف هذا الملحنين والمؤلفين الموسيقيين المصريين فىأساليب والتحليل لمعرفة 
 متنوعة. فى صياغة ابداعات موسيقيةحسن يا خولى الجنينة" 

                                                           
 جامعة أسيوط. ،كلية التربية النوعية ،بقسم التربية الموسيقية أستاذ مساعد 

(، دار المعارف، القاهرة، 161التراث الغنائى المصرى الفلكلور، سلسلة كتابك، العدد ) فتحى عبد الهادى الصنفاوى: ((1
 .5م، ص 1791
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صرية ان الفلكلورية الميعتبر اللحن الشعبى "يا حسن يا خولى الجنينة" من األلحمشكلة البحث: 
اغة ابداعات صيفى الذى استخدمه العديد من المؤلفين الموسيقيين والملحنين المصريين و القديمة 
، ينهاوتدو  للتفكير في حصر هذه األعمال األمر الذي دعي الباحث )مستحدثة(، متنوعة موسيقية

يقيين لحنين والمؤلفين الموسالمأساليب و  خصائصها الفنية، وتناولها بالدراسة والتحليل لمعرفة
 االستفادة منها في مجال الموسيقي العربية.من ثم و ، اللحن توظيف هذا المصريين فى

 أهداف البحث:
 يا حسن يا خولى الجنينة".ية التى صيغت على اللحن الشعبى "حصر األعمال الموسيق .1
سن يا خولى عبى "يا حلإلبداعات الموسيقية التى صيغت على اللحن الش تحديد الخصائص الفنية .4

 الجنينة".
 .يقيةفى صياغة األعمال الموسيا حسن يا خولى الجنينة" اللحن الشعبى" تحديد أساليب توظيف .3

بتحقيق األهداف السابقة نستطيع التوصل إلى األعمال الموسيقية الغنائية واآللية  أهمية البحث:
أساليب و  تحديد خصائصها الفنيةاللحن الشعبى "يا حسن يا خولى الجنينة" و  التى صيغت على

مما يساعد الدارسين في االستفادة منها في مختلف مقررات توظيف اللحن الشعبى في صياغتها، 
 الموسيقي العربية.
 أسئلة البحث:

 ؟ يا حسن يا خولى الجنينة"ية التى صيغت على اللحن الشعبى "ما هي األعمال الموسيق .1
موسيقية التى صيغت على اللحن الشعبى "يا حسن يا لإلبداعات ال ما هى الخصائص الفنية  .4

 ؟ خولى الجنينة"
 ؟قيةفى صياغة األعمال الموسييا حسن يا خولى الجنينة" اللحن الشعبى " ما هى أساليب توظيف .3

 .م1715م : عام 1751من عام الحدود الزمنيــة:     حدود البحث:
 .عربيةجمهورية مصر ال الحدود المكانية:                   

 إجراءات البحث:
 المنهج الوصفي "تحليل محتوي". منهج البحث:
 األعمال الموسيقية التى صيغت على اللحن الشعبى " يا حسن يا خولى الجنينة". عينة البحث:

لى الموسيقية التى صيغت ع لألبداعاتالتسجيالت الصوتية والمدونات الموسيقية  أدوات البحث:
 خولى الجنينة". اللحن الشعبى " يا حسن يا
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 مصطلحات البحث:
 هى حصيلة تراث من األلحان نتاج الشعب، أبدعها فرد وتبنتها الجماعة :(1)الموسيقى الشعبية

لتستخدمها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفى المناسبة الخاصة بها الرتباطها بوظيفة اجتماعية ودينية 
واء بالحذف أو اإلضافة واستحداث النص محدودة، وبمرور الزمن تتعرض تلك األلحان للتعديل س

الشعرى بآخر جديد، أو تغيير اللحن بآخر على نفس النص، وقد يتشعب من اللحن األصلى الواحد 
 أحيانًا عدة ألحان أو أشكال جديدة ولذلك تظل تلك األلحان حية متجددة ومتواصلة" 

سق ن جديد(، ذوى  مستحدث )فى صياغة بناء موسيق عملية بنائية تسهم :(2)التوظيف الموسيقى
تى أعتمد المصرية ال فنى أعمق متجاوزًا طبيعة العناصر أو الخصائص الفنية للموسيقى الشعبية

 .ع )الملحن( فى ابداعه الفنى المستحدثعليها المبد
 هذا وينقسم البحث إلي جزئين:
 الجزء األول نظري ويشمل:

 الدراسات السابقة. (1
 صيغت على اللحن الشعبى " يا حسن يا خولى الجنينة".حصر األعمال الموسيقية التى  (4
 خصائص الموسيقى واألغانى الشعبية المصرية. (3

 الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:
الخصائص الفنية لإلبداعات الموسيقية التى صيغت على اللحن الشعبى " يا حسن يا خولى   (1

 الجنينة".
 فى صياغة األعمال الموسيقية.ة" اللحن الشعبى " يا حسن يا خولى الجنين أساليب توظيف (4
 نتائج البحث وتحليلها والتوصيات. (3
 قائمة المراجع وملخص البحث. (2

 أواًل: الجزء النظري
 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث  (1

                                                           

لثقافة امجلة ، منشور موسيقى الشعبية في المسرح الغنائى المصرى، مقالتوظيف ال :جمال عبد الحى عبد الغنى( 2 ، 1)
 .131، 129، ص ص م4212 شتاء ،15عدد ال الشعبية،
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"دراسة تحليلية ألسلوب تناول ألحان التراث في أعمال بعض بعنوان م( 1771) الدراسة األولى
إلى التوصل الي أسلوب  هدفت هذه الدراسة (1) يين القوميين في القرن العشرين"المؤلفين المصر 

المؤلفين القوميين المصريين في استلهام ألحان التراث في العينة المختارة من مؤلفاتهم الموسيقية 
 التكثيف النغمي للحن )سواء -التونالية -التناول اللحني وااليقاعي -وذلك من حيث )الصياغة

االوركسترالي(،  التلوين -القومية التعبيرية والروح التي تناول بها اللحن -وني أو البوليفوني(الهارم
يها ومن أهم النتائج التي توصلت إلالمنهج الوصفي )تحليل محتوي(،  اتبعت هذه الدراسةهذا وقد 
 -لشعبيةا الموسيقي -انقسام انماط الموسيقي المصرية إلى )الموسيقي الفنية التقليدية الباحثة

الموسيقي الفنية المعاصرة(، كذلك انقسام طرق التعامل مع التراث  -الموسيقي الشائعة أو الدارجة
الي طريقتين أساسيتين هما )االستلهام الفكري ونعني به استلهام الموضوع االدبي أو الفكرة أو قصة 

 استلهام النص الموسيقي(. -تراثية شعبية أو دينية 
"أساليب تناول التيمات الشعبية الغنائية التى استخدمها بعض بعنوان م( 4227) الدراسة الثانية

إلى توضيح أساليب استخدام بعض كبار  هدفت هذه الدراسة (2)الملحنين فى األغنية المصرية" 
 ه الدراسةاتبعت هذالملحنين للتيمة الشعبية الغنائية فى تلحين وأداء األغنية المصرية، هذا وقد 

اط الموسيقي انقسام انم ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثةوصفي )تحليل محتوي(، المنهج ال
الموسيقي  -جةالموسيقي الشائعة أو الدار  -الموسيقي الشعبية -المصرية إلى )الموسيقي الفنية التقليدية

الستلهام الفكري )االفنية المعاصرة(، كذلك انقسام طرق التعامل مع التراث الي طريقتين أساسيتين هما 
ام النص استله -ونعني به استلهام الموضوع االدبي او الفكرة او قصة تراثية شعبية أو دينية 

 الموسيقي(.
أساليب توظيف األلحان الشعبية في دراما نجيب محفوظ "بعنوان م( 4226) الدراسة الثالثة

معرفة أساليب  ىإل دفت هذه الدراسةه (3) "منها في التأليف والتوزيع العربيالسينمائية واالستفادة 
توظيف األلحان الشعبية المختلفة في دراما نجيب محفوظ السينمائية واالستفادة منها في التأليف 

النتائج  ومن أهم، المنهج الوصفي )تحليل محتوى( اتبعت هذه الدراسة، هذا وقد والتوزيع العربي
ر وظيف األلحان واألغاني الشعبية في التعبيهناك أساليب مميزة في تتوصلت إليها الباحث  التي

                                                           

 القرن يف القوميين المصةةةةريين المؤلفين بعض أعمال في التراث ألحان تناول ألسةةةةلوب تحليلية دراسةةةةة ( رشـــا علي طموم:1)
 ية التربية الموسيقية، جامعة حلوان.رسالة دكتوراه، غير منشورة، كل العشرين،

 المصرية، غنيةاأل فى الملحنين بعض اسةتخدمها التى الغنائية الشةعبية التيمات تناول أسةاليب ( طارق يوسـف إبراهيم على:2)
 بحث منشور، مجلة بحوث في التربية النوعية، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة.

 في نهام واالسةةةةتفادة السةةةةينمائية محفوظ نجيب دراما في الشةةةةعبية األلحان توظيف سةةةةاليبأ ( أكرم محمد عبداللطيف نمير:1)
 .م4226، منشور، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة رسالة دكتوراه، غير العربي، والتوزيع التأليف
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عن دراما نجيب محفوظ السينمائية كاختيار اللحن الشعبي المستخدم والتكوين اآللي والضروب 
لحن للتعبير ، والتوزيع وأسلوب توظيف الوالتكثيف النغمي والنسيجوالصيغة والتناول اللحني والمقامى 

 .النتائج في مقرري التأليف والتوزيع العربي عن الدراما وأنه يمكن االستفادة من هذه
 األعمال الموسيقية التى صيغت على اللحن الشعبى " يا حسن يا خولى الجنينة". (2

 :وذلك على النحو التالى تم تصنيف هذه األعمال وتقسيمها إلى أعمال غنائية وأخرى آلية
 ة"حسن يا خولى الجنينيا  " أواًل: األعمال الموسيقية الغنائية التى صيغت على اللحن الشعبى

 اسم
 العمل                                                                               

 اسم أداء الملحن القالب
 الفيلم 

عام 
 اإلنتاج

 يا حسن  "
يا خولى 
 الجنينة"

 م1721 طالق سعاد هانم محمود شكوكو محمود الشريف طقطوقة               
 م1751 ليلة الحنة شادية محمود الشريف طقطوقة

 م1755 بنادى عليك الكورال محمود الشريف لحن شعبى

 محمد رشدى أحمد فؤاد حسن طقطوقة
تحية  توحة لة

 م1751 كاريوكا

 م1761 حكاية ثالث بنات سعاد حسنى منير مراد سكتش غنائى

 عمار الشريعى طقطوقة
إيمان عبد 
 م1715 عيةأغنية إذا الحميد

التى صيغت على اللحن الشعبى "يا حسن يا خولى الجنينة" وهى  ثانيًا: األعمال الموسـيقية اللية
 فى صورة رقصات

 اسم 
 العمل                                                                              

المؤلف  القالب
 اسم أداء الموسيقى

 الفيلم 
عام 
 اإلنتاج

 مقطوعة "توحة"

قطع 
وصفية 
 )مجانسيه(

 عطية شرارة

 جماعى وفردى

 م1751 لةة هند رستم"توحة" 

 أحمد فؤاد حسن مقطوعة "توحة"
لةة تحية "توحة" 
 كاريوكا

 م1751

 موسيقى 
 لة سهير ذكى

- - - 

 معزوفة 
 آللة األكورديون

حسن أبو 
 السعود

ألبوم "شيك شاك 
 م1715 شوك"
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 :(1)واألغانى الشعبية المصرية موسيقىخصائص ال (3
  :معظمها تأتى فى مساحات لحنية محدودة تبدأ من درجة صوتية من حيث المساحة اللحنية

واحدة إلقائية وال تتعدى فى الغالب ست درجات صوتية مرورًا بأغان تبنى على درجتين وثالث 
وقد تتجاوز هذه  وأربع وخمس درجات أعلى أو حول درجة الركوز، وقد تتجاوز أحيانًا بعض

من الشائع أن تبنى األغانى على ثالث  -درجات( أى أكثر من اوكتاف 7الحدود لتصل إلى )
أو أربع درجات صوتية متتالية وهى األكثر استخدامًا ويأتى الركوز فى معظمها على الدرجة 

ض األلحان تتميز بع -األولى أو الثانية، كما تتميز باالتجاه اللحنى الهابط خاصة فى القفالت
بإضافة بعض الحليات والتلوينات التى تفرضها طبيعة النصوص المطولة واألداء إلى جانب 

 وجود السينكوب والرباط الزمنى أحيانًا.
  :تبنى معظم أغانى وألحان الموسيقى الشعبية المصرية على من حيث البناء المقامى لأللحان

ية وأحيانًا تصويرها على درجات أخرى مثل أحد أجناس المقامات األساسية فى الموسيقى العرب
 -البياتى على الحسينى ، والراست على النوا ... إلخ، وأكثر األجناس استخدامًا هى )البياتى

السيكاه( حسب الترتيب بخالف األغانى واأللحان  -الصبا -النهاوند -العجم -الكرد -الراست
 النوبية التى تبنى على السلم الخماسى. 

 ال تخرج الصيغ البنائية ألغانى وألحان الموسيقى الشعبية المصريةيغ البنائية: من حيث الص 
تعتمد فى بناؤها عادة على الجمل اللحنية  -عن الجملة أو العبارة اللحنية )الميلودية المنفردة(

تصاغ على شكل مذهب وكوبليه  -القصيرة المتكررة حسب طول النص الشعرى أو طول األداء
لها الجملة أو العبارة اللحنية بأشكال متعددة، وفى حركة لحنية صاعدة أو هابطة حيث تشكل بداخ

وبتسلسل وتتابع فى النغمات، ومعظم القفزات فى نهاية العبارات أو الجمل فى نهاية العبارات أو 
الجمل أو فى الفصل بينهما، وقد تهبط أو ترتفع الحركة اللحنية فى األغانى لتلمس درجات ثانوية 

أللحان ا -مرورية ليست فى صلب اللحن األساسى، وقد تتغير بعض النغمات عند التكرارأو 
ن كان هناك بعض  النوبية معظمها قائم على الفكرة األساسية مع التكرار أو التكرار مع التنويع وا 

 األلحان تشمل فكرتين.
  :مصرية قى الشعبية الجميع أغانى وألحان الموسيمن حيث البناء اإليقاعى والمصاحبة اإليقاعية

تبنى على موازين إيقاعية بسيطة ثنائى أو رباعى وال وجود للميزان الثالثى، كما أنها تستخدم 
                                                           

مجلة ، رمنشو  سابق، مقالتوظيف الموسيقى الشعبية في المسرح الغنائى المصرى، مرجع  :جمال عبد الحى عبد الغنى( 1)
 .بتصرف 123: 122، ص م4212 شتاء ،15عدد ال الثقافة الشعبية،
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األشكال اإليقاعية البسيطة، وقد توجد اختالفات فى األغانى التى تعتمد على أسلوب األداء 
انى إلى جانب وجود أغاإليقاعى الحر )أدليب(، أما فى النوبة فمعظم الضروب اإليقاعية بسيطة 

متعددة اإليقاع وأغانى الكف الشائعة فى النوبة تتميز بوجود نسيج إيقاعى متعدد الخطوط 
والموازين واإليقاع، وتأتى المصاحبة اإليقاعية فى فى آلة الطبلة )الدربكة( ويتشكل اإليقاع من 

تمهل ى بين سرعتى متأت -الدم والتك بأشكال مختلفة مع مالحظة وجود التصفيق وقد ال يوجد
Andante  وسريع جدًاPresto  مع مالحظة أن سرعة األداء قد تختلف فى حدود اللحن الواحد

تسارعًا أو تباطئًا مثل بعض أغانى األطفال والمولد والذكر أو ما يواكب إيقاع الحركة فى أغانى 
 العمل.

  :إلى اخرى ألنها تعتمد  تختلف طرق وأساليب األداء من نوعيةمن حيث طرق وأساليب األداء
على الوظيفة والمناسبة التى تؤدى فيها كل نوعية، وما قد يصاحبها من آالت إيقاعية او بدون، 
ويكون للمرأة النصيب األكبر فى األداء أما الرجال فيقصر أداؤهم على أهازيج زفة العريس، 

ادالن أداء مجموعتين تتب وغالبيتها تؤدى فى شكل مجموعات وأحيانًا تنقسم جماعة المغنيين إلى
األغنية حتى ينتهى النص، أما الحوار التبادلى فهو السائد فى األغانى الشعبية المصرية حيث 
يشترك المؤدى الفردى والمجموعة بالتساوى فى أداء الجملة الموسيقية الواحدة وقد يتالقيان سويًا 

ة التى يقدمها المؤدى المنفرد إن فى أداء الجملة الوسطى أو تقوم المجموعة بترديد نفس الجمل
 وجد كما فى أغانى األفراح وأغانى العاب األطفال.

 :الجزء التطبيقى
لإلبداعات الموسيقية التى صيغت على اللحن الشعبى "يا حسن الدراسة التحليلية  (1

 )عينة البحث(يا خولى الجنينة" 
 الجنينة"أواًل: الخصائص الفنية للحن الشعبى األصلى " يا حسن يا خولى 

 " يا حسن يا خولى الجنينة"اللحن الشعبى األصلى 
 يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن . يا حسن يا غالي علينا يا حسن . يا خولي الجنينة اتدلع يا حسن

 



451 

 

 
 الدراسة التحليلية:

ر  ح :القالب    لكردىالنهاوند ا ألحان: مجهول  المقام:   نوع التأليف: غنائى    كلمات: مجهول
 .الضرب المستخدم: ضرب المصمودى الكبير  2/ 2الميزان: رباعى بسيط   م14 عدد الموازير:

 .تنحصر بين درجتي عجم عشيران وعربة حصار المساحة الصوتية:
الهيةةكل اللحةةةنى: جملة موسيقية من ثالث عبارات على شكل تتابع لحنى انتهت بركوز تام على 

 م )درجة الراست(.أساس المقا
التحليل الفني للحن: استعرض أجناس الكرد على الدوكا والنهاوند على الراست والركوز تام على 

 أساس المقام )درجة الراست(.
 

ثانيًا: الخصائص الفنية لإلبداعات الموسيقية الغنائية التى صيغت على اللحن الشعبى" يا حسن 
 يا خولى الجنينة"

 أداء: محمود شكوكو" –ا خولى الجنينة " يا حسن ي( أغنية 1)
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 كلمات األغنية:
 يا خولي الجنينة ادلع يا حسن   يا حسن يا ورد الجنينة يا حسن

 يا حسن يا شوك فى الجنينة يا حسن   محدش في خيبتك يا كرودية يا حسن
 اتمشمش يا حسن .. ادشدش يا حسن .. اتفشفش يا حسن ..اتلبش يا حسن

 حسن ..اتلبش يا حسن .. اتفشفش يا حسن ..اتلبش يا حسن  اتفشفش يا
 ها ها ء ء ء ء ء ء ء ا ووو ..... آااااااااااا نست يا حسن

 يا خولي الجنينة ادلع يا حسن   يا حسن يا ورد الجنينة يا حسن
 متعدل صداغك كويس يا حسن  وحضر دماغك للمقلب الحسن .. خد هفة يا حسن 

 واتوفى يا حسن .. آه يا قفة يا حسن .. واتوفى يا حسن في الشفة يا حسن .. 
 آه يا قفة يا حسن ..  ها ها ء ء ء ء ء ء ء ا ووو ..... آااااااااااا نست يا حسن

 يا خولي الجنينة ادلع يا حسن   يا حسن يا ورد الجنينة يا حسن
 مكنش ده يومك يا خويا يا حسن   يخسارة هدومك في الدم يا حسن

 يا حسن .. يا أبو بطحة يا حسن .. السحة يا حسن .. الدحة يا حسنالفاتحة 
 ها ها ء ء ء ء ء ء ء ا ووو ..... آااااااااااا نست يا حسن

 يا خولي الجنينة ادلع يا حسن   يا حسن يا ورد الجنينة يا حسن
 

 الدراسة التحليلية لألغنية:
)أبو  فتألي)أنور وجدى(، وج ارخ" من إالتعريف بالعمل: أغنية موقف من فيلم "طالق سعاد هانم

لفتاح عبد ا -فريد شوقى -محمود شكوكو -عقيلة راتب  -السعود اإلبيارى(، وبطولة )أنور وجدى
نتاج: عام  -القصرى  م.1721بشارة واكيم(، وا 

 ألحان: محمود الشريف أداء: محمود شكوكو  د اإلبيارى كلمات: أبو السعو   نوع التأليف: غنائى 
 طقطوقة صيغت على اللحن الشعبى"يا حسن يا خولى الجنينة" )الصيغة(: القالب
 مازورة              92 عدد الموازير:               ر على درجة الجهاركا     النهاوند الكردى المصو  المقام:

 4/2،  2/2الميزان:            تنحصر بين درجتي عربة كرد والماهوران المساحة الصوتية:
 ضرب الوحدة الكبيرة  -ملفوفضرب   -ب المستخدمة : ضرب المصمودى الكبيرالضرو 

ثالث  -يا حسن يا خولى الجنينة"مقدمة موسيقية ومذهب صيغا على اللحن الشعبى"الهيكل اللحنى: 
 لة.القف -إعادة للمذهب يتخللهم كوبليهات األول بلحن، والثانى والثالث بلحن آخر مختلف،
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 : التحليل الفني للعمل
(: استخدم العبارة األولى والثانية فقط دون العبارة الثالثة 1( : م)1مقدمة موسيقية  من اناكروز  م)

 اركا.الجهأجناس كرد على النوا ونهاوند على درجات  للحن الشعبى األساسى مستعرضاً اجملة من 
 (: تكرار للحن المقدمة الموسيقية.16(: م)7م) ب من اناكروزمذه

لحن الشعبى المصور على درجة جملة البدء من العبارة الثالثة ل (:22: م) 2(16ل م)الكوبليه األو 
رضًا األول ثم التكرار وتغيير الميزان والتتابع اللحنى مستع متخذًا منها بداية للحن الكوبلية الجهاركا

 درجات المقام األساسى والركوز تام على أساس المقام.
استعراض لدرجات طابع جنس الكرد على الكردان مع (: 61م)( : 53الكوبليه الثانى والثالث م)

أما باقى الكوبليه فهو تكرار للجزء من الكوبليه األول من  4/2التلوين بدرجة المحير وذلك في ميزان 
 (.22( : م )45م)

إعادة للحن الشعبى )العبارة األولى والثانية( بإعداد مبسط لكن في شكل  (:92( : م)64القفلة م)
 .في موقف الفيلم ات كى تتناسب مع الموكب الجنائزىآاااه

  
 أداء: شادية " -" يا حسن يا خولى الجنينة ( أغنية 2) 
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 كلمات األغنية:

 يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن. يا حسن يا غالي علينا يا حسن. يا خولي الجنينة ادلع يا حسن
 يا اصل الشجونيا عقلي يا روحي يانور العيون  يا بلسم جروحي 

 يا فتنه يا زينة يا سلوى الحزينة عالبال او ناسينا يا خاين يا حسن
 يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن. يا حسن يا غالي علينا يا حسن. يا خولي الجنينة ادلع يا حسن

 يا خاين بحبك يا ظالم يا قاسي يا عينك يا قلبك يا وعدي يا كاسي
 ا    صبرنا وقاسينا ليالي يا حسنشوف ازاي بقينا يا كبدي علين

 يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن. يا حسن يا غالي علينا يا حسن. يا خولي الجنينة ادلع يا حسن
 يا أول حبايبي يا آسر فؤادى أنا رضيت بنايبي و ذلي وسهادي

 في يوم ما التقينا وباحت عنينا كتبنا بأيدينا نصيبي نصيبى
 غنية:الدراسة التحليلية لأل

ف )أبو السعود تألي)أنور وجدى(، وج ارخالتعريف بالعمل: أغنية من  فيلم "ليلة الحنة" من إ
 -عبدالفتاح القصري -ماري منيب  -سراج منير -كمال الشناوي  -اإلبيارى(، وبطولة )شادية

نتاج: )عام   م(.1751إستيفان روستي(، وا 
 ية أداء: شاد    ألحان: محمود الشريف   ارى    كلمات: أبو السعود اإلبي  نوع التأليف: غنائى   

 طقطوقة صيغت على اللحن الشعبى"يا حسن يا خولى الجنينة" القالب )الصيغة(:
    2/2ة        الميزان : مازور  51 عدد الموازير:    الكردى المصور على الدوكاه النهاوند المقام:

   ضرب وحدة كبيرة -ضرب دويكالضروب المستخدمة: 
 لمساحة الصوتية: بين درجتي الراست والمحيرا

ثالث  - يا حسن يا خولى الجنينة"مقدمة موسيقية ومذهب صيغا على اللحن الشعبى"الهيكل اللحنى: 
 كوبليهات بلحن واحد يتخللها إعادة للمذهب.

 التحليل الفني للعمل: 
 التحويرات االيقاعية. (: يمثل اللحن الشعبى كاماًل مع عمل بعض13( : م)1م) مقدمة موسيقية



456 

 

يمثل اللحن الشعبى كاماًل وفيه استعرض أجناس الكرد على (: 32(: م)12م) مذهب من اناكروز
 البوساليك والنهاوند على الدوكا والركوز تام على أساس المقام.

كلها بلحن واحد استعرض فيه جنس العجم على  (:51( : م)31الكوبليه األول والثانى والثالث م)
اركا والتلوين بدرجة الحجاز، ثم طابع مقام المى، ثم جنس نهاوند على النوا والتحويل منه إلى الجه

حجاز على النوا ثم جنس نهاوند على الدوكا مستعرضًا بذلك مقام النهاوند المرصع وهو قرابة درجة 
 أولى للمقام األساسى.

 د حسنى"أداء: سعا –" يا حسن يا خولى الجنينة ( سكتش غنائى 3)
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 كلمات األغنية:
  يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن . يا سايق داللك علينا يا حسن .يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن 

 لو بس أعرف هو فين سارح فين وبقاله شهرين كنت أطير بالشوق وأروح له وأدفع روحي ثمن جناحين
 شغل الروح والبال بس دلونى أين حسن يا والد الحالل فيه جدع تايه اسمه حسن

 يا حرام دى بتحبه .. يا سالم على حبه ونار حبه .. 
روحى بعيد تالقيه بسالمته ساكن جنب    طيب متدلونى عليه  واهلل صعبتى علينا يا شبة

 الشانزليزيه  ساكن جنب الشانزليزيه
 لوحة باللغة الفرنسية

 سايق داللك علينا يا حسن يا حسن يا خولي الجنينة يا حسنيا حسن يا خولي الجنينة يا حسن   يا 
 يا والد الحالل فيه جدع تايه اسمه حسن شغل الروح والبال بس دلونى أين حسن

 واهلل صعبتى علينا يا شبة حدش يعرف راح على فين احنا عرفنا لما سافرتى سافر هو على برلين
 لوحة باللغة األلمانية

 ينة يا حسن   يا سايق داللك علينا يا حسن يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن يا حسن يا خولي الجن
 يا والد الحالل فيه جدع تايه اسمه حسن شغل الروح والبال بس دلونى أين حسن

 واهلل صعبتى علينا يا شبة تايهة يا ناس في طريق مسدود لكن احنا سمعنا راح يكتب عقد في هوليود
 ةاإلنجليزي باللغة لوحة

 يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن   يا سايق داللك علينا يا حسن يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن
 رحت ودورت في هوليود ملقتش فيها عيون سود لما وصفته هناك ورسمته قالولى الصنف مش موجود

 غلبتينا وشغلتينا .. حيرتينا ودوختينا قدامك مية مليون حسن
 هو جنسه آيه هو شكله آيه...  سنبقى يعنى مفيش غير سى ح

 أسمر بلون الليل ساعة القمر ميميل ويبوس خدود نيل وشوق يرفرف نور
 لفيت بالد وديار  دورت ليل ونهار .. ملقتش زيه سمار أحلى من البنور

 قد جاء حسن قد حضر حسن وأنا المأذون بأمر حسن العقد هنا والحب هنا وشوق هنا في الوجه حسن
 للى ويا فرحة صهللى .. ويا نارى شعللى على فرحة حبناويا فرحة ه

 الشمس  مع القدر أنا سبتك للقمر والحب والسهر هيباتوا عندنا
 زغروتة للهنا زغروتة للمنى .. عقبال ما تفرحوا يا حبايب زيينا
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 الدراسة التحليلية لألغنية:
)أبو ف تأليالفتاح مدبولي(، و)عبدج ارخأغنية من  فيلم "حكاية ثالث بنات" من إ مكان العمل:

 -وسففيفي ي  -نادية سيف النصر -علية عبدالمنعم  -السعود اإلبيارى(، وبطولة )سعاد حسني
نتاج: )عام  -عادل إمام  م(.1761محمد رضا(، وا 
 نى أداء: سعاد حس  ألحان: محمود الشريف     كلمات: أبو السعود اإلبيارى   ليف: غنائى نوع التأ

 اسكتش غنائي استعراضي صيغ على اللحن الشعبى"يا حسن يا خولى الجنينة" يغة(:القالب )الص
 مازورة              29 عدد الموازير:                       الراستعلى درجة  النهاوند الكردى المقام:

     2/2تنحصر بين درجتي الراست والمحير          الميزان :  المساحة الصوتية:
 ملفوف. -دويك -فوكس وتنويعاتها: ستخدمةالضروب الم

منهم  يهاتكوبل أربع - يا حسن يا خولى الجنينة"للحن الشعبى"اعلى  مذهب صيغاللحنى: الهيكل 
 يتخللها إعادة للمذهب. والرابع بلحن آخر بلحن واحد األول والثانى والثالث

 التحليل الفني للعمل: 
على الدرجة األولى للمقام  العمل بدأت بأربيج ثالثىدخل تمثل م(: 14) ( : م1م)مقدمة موسيقية 

 استعراض لجنس النهاوند على الكردان. ىمن اللحن الشعبى وه فقطاألساسى ثم العبارة الثالثة 
يمثل اللحن  (33( : م )13الجزء األول م) :يتكون من جزئين (:12(: م)13م) مذهب من اناكروز

مع وجود بعض  4/2إلى إيقاع فوكس والميزان إلى الشعبى كاماًل مع تغيير الضرب المصاحب 
  المردات لملء الفراغات بين عبارات اللحن الشعبى وهو من أسلوب الملحن.

 استعرض لدرجات المقام األساسى بركوز مؤقت على درجة النوا. (48( : م )35م) الجزء الثانى
استعراض لدرجات طابع مقام  (:79( : م )16م)اناكروز الزمة الكوبليهات األول والثانى والثالث 

النوا وهو مشتق من الدرجة الخامسة للمقام األساسى والركوز تام على درجة األساس  ىالكرد عل
 )النوا(.
 المقام األساسى. استعراض لدرجات (:125( : م)71م)األول والثانى والثالث الكوبليه 
التحويل المقامى الى الراست على نفس الدرجة ثم استعراض  (:165( : م)141م) الرابعالكوبليه 

 جنس الهوزام على السيكا والركوز تام على أساس المقام )الراست(.
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 أداء: إيمان عبد الحميد" –" يا حسن يا خولى الجنينة ( أغنية 8) 
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 كلمات األغنية:

 يا حسن .عيون الحبيبة حزينة يا حسنيا حسن يا خولي الجنينة يا حسن. يا حسن يا غالى علينا 
 ياعينى عليها .. السهد في عنيها .. من سهر الليالى .. من شوقها لحسن

 شوف ورد الحبيبة .. دبالن بعد غيبة .. عطشانة وهى من انى القريبة
 اشحال لما تبعد وتبقى غريبة .. مش هاين عليها فراق الوطن

 ب عنها خطبوها وخدوهاآه لو يسألوها وال يخيروها .. لكن غص
 وش تعمل صبية لو يأمرها أبوها .. دى جوازة تجارة وهى التمن

 لى علينا يا حسن .عيون الحبيبة حزينة يا حسنايا حسن يا خولي الجنينة يا حسن. يا حسن يا غ
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 الدراسة التحليلية لألغنية:
 كلمات: مجهول           ليف: غنائى م(    نوع التأ1715التعريف بالعمل: أغنية إذاعية   إنتاج: )عام 

 هم.اليكاه والس بين درجتي المساحة الصوتية:  عى    أداء: إيمان عبد الحميد  ألحان: عمار الشري
 طقطوقة صيغت على اللحن الشعبى"يا حسن يا خولى الجنينة" القالب )الصيغة(:

 2/2الميزان:                مازورة 62 راست  عدد الموازير:ال درجة نهاوند كردى على المقام:
 ضرب دويك -ضرب وحدة كبيرة  -وتنويعاتها: ضرب مصمودى كبير الضروب المستخدمة

يا خولى  يا حسنمقدمة موسيقية ومذهب صيغا على التيمة الغنائية للحن الشعبى"الهيكل اللحنى: 
القفلة  -إعادة للمذهب ثالث كوبليهات األول بلحن والثانى والثالث بلحن آخر، يتخللها - الجنينة"

 إعادة للحن المذهب.
 التحليل الفني للعمل: 

تمثل اللحن الشعبى كاماًل مع اضافة توزيع موسيقى له في صورة (: 16( : م )1م)مقدمة موسيقية 
استعراض للحن بأداء آلة القانون كمدخل للعمل، ثم إضافة بعض المردات لملئ الفراغات بين أجزاء 

 اللحن.
 يمثل اللحن الشعبى كاماًل.(: 41)( : م19اكروز م)مذهب من ان

استعراض لدرجات المقام األساسى في صورة سيكونس لحنى هابط (: 79)( : م16األول م) الكوبليه
 مع استخدامم تأخير النبر مقل اللحن الشعبى.

 نهاونداستعراض لدرجات جنس العجم على النوا ثم جنس  (:125( : م)37الكوبليه الثانى والثالث م)
 على الراست ثم العودة الى المقام األساسى.

 
: الخصائص الفنية لإلبداعات الموسيقية اللية التى صيغت على اللحن الشعبى" يا حسن يا ثالثاً 

 خولى الجنينة"
 أحمد فؤاد حسن" –مقطوعة "توحة 
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 الدراسة التحليلية للعمل:

ؤاد حسن للفنانة الراقصة "تحية كاريوكا" بعد شهرة المسلسل اإلذاعي التعريف بالعمل: ألفه أحمد ف
"توحة" الذي قامت "تحية كاريوكا" ببطولته آنذاك، واستوحى مقطوعته من الجملة التى كانت ُتردد 
خالل الفواصل اإلعالنية للمسلسل "يا توحة يا حلوة يا خفة يا توحة"، ومن ُهنا جاءت فكرة الجملة 

ألفها احمد فؤاد حسن لترُقص عليها تحية كاريوكا، وتحقق نجاحًا كبيرًا فيما بعد، وُتعرف  اللحنية التى
 باسم "توحة" لتبدأ بها كاريوكا مشوارها مع الشهرة.

 -اهينيحيى ش -)حسن رضا(، وبطولة )تحية كاريوكاج ارخمكان العمل: فيلم "المعلمة" من تأليف وا  
نتاج: )عام  -مديوداد ح -عمر الحريري -محمود المليجي  م(.1751محمد توفيق(، وا 

 نوع التأليف: آلى                 المؤلف الموسيقى: أحمد فؤاد حسن   
 تأليف حر )راقص( صيغ على اللحن الشعبى"يا حسن يا خولى الجنينة" القالب )الصيغة(:

 الركوز(  بوساليك )تصوير لمقام نهاوند كردى على الدوكا مع إظهار الحساس عند  المقام:
 تنحصر بين درجتي اليكاه وجواب العجم مازورة             المساحة الصوتية: 91 عدد الموازير:

 .    -  2/2  -تقسيم حر    -  14/2الميزان وتغيراته: 
رب ض -ضرب مصمودى كبير -وتنويعاتها: أداء حر بدون مصاحبة إيقاعية  الضروب المستخدمة

 ضرب الملفوف. -يكضرب الدو  -مصمودى صغير
ن يا خولى يا حس" صيغت على اللحن الشعبىأحد االبداعات الموسيقية اآللية التى  الهيكل اللحنى:

( جمل موسيقية منهم جملتان تمثالن اللحن الشعبى كاماًل لكن بإحداث تنويع 9وتكونت من ) الجنينة"
 ي التأليف الموسيقى.حسن ف فؤادفي المردات بين أجزاء كل جملة وهو أحد أساليب أحمد 

 التحليل الفني للعمل: 
من  14/2(: تمثل دخول العمل وهى في صورة أدليب موزون بميزان 2( : م )1الجملة األولى م )

أداء الوتريات وأنتهى بتقسيمة حرة )غير مكتوبة( آللة القانون وذلك تمهيدًا لدخول الراقصة، والجملة 
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ك )تصوير لمقام النهاوند الكردى على الدوكا مع إظهار استعراض لدرجات المقام األساسى بوسلي
 الحساس قبل الركوز( مع ظهور طابع جنس العجم على العشيران.

دون إحداث  ويمثل اللحن الشعبى كامل كما هو آلة الناى (: صولو16( : م )5الجملة الثانية م )
لى البوساليك أجناس الكرد عاستعرض فيها وتتكون من ثالث عبارات على شكل تتابع لحنى  أى تعديل

والنهاوند على الدوكا والركوز تام على أساس المقام )درجة الدوكا(، أضاف اليها المؤلف بعض 
( بدال ) المردات لملء الفراغات مع عمل تحوير إيقاعى عن اللحن األساسى كاستخدام ايقاع

  ( والبداية بدون اناكروز.من ايقاع )
 استخدم جملة اللحن الشعبى أداء الوتريات مع التعديل في مسارها(: 42( : م )19الجملة الثالثة م )

اللحنى واالنتقال بها انتقال مباشر من مقام نهاوند مصور على الدوكاه )المقام األساسى( إلى مقام 
( (، )الحجاز على نفس الدرجة وهى الدوكا وذلك بصياغة مختلفة مستخدمًا ايقاعات )

 بالشكل األساسى للضرب اإليقاعى دون تغيير.( ملتزمًا )
صولو آللة األكورديون شهير )راقص( فى مقام الحجاز على (: 21( : م )49الجملة الرابعة م )

الدوكا استعراض فيه درجات جنس العجم على النوا ثم صبا زمزمة على الدوكا يتخللها بعض المردات 
 .رب قريب من الضرب األساسى والتبطيء للسرعةمن أسلوب المؤلف مع تغيير الضرب اإليقاعى لض

إعادة للحن الجملة الثانية والتى تمثل اللحن الشعبى كاماًل من (: 53( : م )24الجملة الخامسة م )
أداء الوتريات لكن في منطقة الجوابات مع تغيير المردات بين أجزاء الجملة لملء الفراغات وهو من 

 أسلوب المؤلف.
صولو آلة الكمان ويمثل جملة اللحن الشعبى مع التعديل في  (:65( : م )52)الجملة السادسة م 

اللحنى واالنتقال بها انتقال مباشر من مقام نهاوند مصور على الدوكا إلى مقام عجم على  مسارها
( (، )(، )نفس الدرجة )سلم رى ك( بصياغة مختلفة وتحوير إيقاعي مستخدمًا ايقاع )

 قاعى لضرب الدويك.مع تغيير الضرب اإلي
وهى  (الجملة الختامية السريعة والتى تعتمد على إيقاع )(: 91( : م )66الجملة السابعة م )

استعراض لدرجات مقام الكرد على الحسينى مع التلوين بدرجات جواب الحجاز، الماهور، السنبلة، 
رجة التحويل اليه على الدجواب الحصار والقفلة تامة فى جواب مقام الكرد على الحسينى )مقام تم 

 الخامسة للمقام األساسى(.
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 عطية شرارة"  –مقطوعة "توحة 
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 الدراسة التحليلية للعمل:

 التعريف بالعمل: ألفه عطية شرارة للفنانة "هند رستم" بعد خالفه مع الفنانة "تحية كاريوكا".
ف )محمود تألي)حسن الصيفي(، وج ارخمكان العمل: موسيقى راقصة من  فيلم "توحة" من إ

حمد م  -رياض القصبجي  -ريري  -محمد صبيح  -زهرة العال -إسماعيل(، وبطولة )هند رستم
نتاج: )عام   م(.1751السبع(، وا 

     المؤلف الموسيقى: عطية شرارة     يف: آلى  نوع التأل
 الراست والسنبلة تنحصر بين درجتي المساحة الصوتية:

  تأليف حر )راقص( صيغ على اللحن الشعبى"يا حسن يا خولى الجنينة" ة(:القالب )الصيغ
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    2/2الميزان وتغيراته:   مازورة عدد الموازير:  على درجة الدوكا ويسمى مقام عشاق نهاوند المقام:
 -يكضرب الدو  -ضرب مصمودى صغير -وتنويعاتها: ضرب مصمودى كبير الضروب المستخدمة

 ضرب ملفوف
ن يا خولى يا حس" صيغت على اللحن الشعبىأحد االبداعات الموسيقية اآللية التى حنى: اللالهيكل 
( أفكار موسيقية منهم الفكرة األولى تمثل اللحن الشعبى كاماًل لكن مصور 2وتكونت من ) الجنينة"

العبارات وهو أحد أساليب عطية شرارة في لتكملة على درجة النوا مع إحداث تنويع في المردات 
 لتأليف الموسيقى، أما باقى األفكار فهى جديدة عن اللحن الشعبى.ا

 التحليل الفني للعمل: 
بدأت بأداء طقمين إيقاع مصمودى  وتتكون من جملة موسيقية واحدة (12( : م )1الفكرة األولى م )

ن م ثم صولو آلة الكالرينيت يمثل اللحن الشعبى كاماًل كما هو دون إحداث أى تعديل وتتكون كبير
 لى النواى الحسينى والنهاوند عاستعرض فيها أجناس الكرد علثالث عبارات على شكل تتابع لحنى 

(، أضاف اليها المؤلف بعض المردات لملء الفراغات بين تام على أساس المقام )درجة النواوالركوز 
 قاع ( بدال من ايالعبارات مع عمل تحوير إيقاعى عن اللحن األساسى كاستخدام ايقاع )

 ( والبداية بدون اناكروز.)
 من أداء الوتريات وأنتهى  14/2دخول العمل وهى في صورة أدليب موزون بميزان 

ذلك تمهيدًا لدخول بتقسيمة حرة )غير مكتوبة( آللة الكمان و بدأت  (34( : م )15الثانية م ) الفكرة
لجملة التى هيا من نفس وتمهيد ل على الدوكا مقام حجازالراقصة، والصولو استعراض لدرجات 

 فيها استعرض درجات مقام الحجاز على ،عبارتانتنقسم إلى جديدة  واحدة جملة موسيقية، ثم المقام
الدوكا مع لمس عربة قرار شاهيناز لتأكيد مقام شهيناز ثم لمس عربة الراست والعودة إلة الحجاز 

دة إلى جنس نهاوند على النوا األصلى ثم لمس عربة األوج وعمل جنس راست على النوى ثم العو 
 ومنها إلى حجاز الدوكا. 

جملة موسيقية واحدة جديدة تنقسم  منغم ثمطقم إيقاع دويك  4بدأت  1(54( : م )33الثالثة م ) الفكرة
 تأكيد مقامل ثم جنس الراست على النواعلى الدوكا  جنس البياتىإلى عبارتان، فيها استعرض درجات 

  .تمهيدًا إلعادة الجملة الموسيقية فى الفكرة الثانيةالحجاز مقام   العودة إلىثم  الحسينى
طقم إيقاع ملفوف ثم جملة موسيقية واحدة  4القفلة )البرويت( بدأت  (:61( : م )53الرابعة م ) الفكرة

مقام الحجاز على الدوكا بحنسيه الحجاز على الدوكا والنهاوند على درجات فيها جديدة، استعرض 
 قفلة تامة على درجة الجواب )محير(.النوا وال
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 "سهير ذكى"راقصة موسيقى 
 جهول مالمؤلف الموسيقى:    نوع التأليف: آلى     التعريف بالعمل: موسيقى راقصة  لة سهير ذكى

 تأليف حر )راقص( صيغ على اللحن الشعبى"يا حسن يا خولى الجنينة"  القالب )الصيغة(:
 -ضرب الدويك -الضروب المستخدمة: ضرب مصمودى كبير  الراستعلى درجة  نهاوند المقام:
 .ضرب ملفوف -البمب ضرب 

يا حسن يا " صيغت على اللحن الشعبىأحد االبداعات الموسيقية اآللية التى التحليل الفني للعمل: 
 ،آللة األكورديون فى المقام األساسى نهاوند على الراست أشتمل على تقسيمة حرةحيث  خولى الجنينة"

أداء حر بأسلوب العوادى بين آلة ثم  يا حسن يا خولى الجنينة""أداء كامل للحن الشعبى ى ذلكيل
األكورديون والمجموعة مرة وبين آلة الناى والمجموعة مرة أخرى، المقامات المستخدمة هى النهاوند 

 صة.قبقرابة مباشرة، مع التنوع فى استخدام الضروب  بما يتناسب مع الموسيقى الراوالراست 
 ألبوم "شيك شاك شوك"  من معزوفة للة األكورديون 

 بو السعودحسن أالمؤلف الموسيقى:   آلى غنائى  نوع التأليف:  التعريف بالعمل: موسيقى راقصة 
 تأليف حر )راقص( صيغ على اللحن الشعبى"يا حسن يا خولى الجنينة"  القالب )الصيغة(:

 ضرب ملفوف. -الضروب المستخدمة: ضرب الدويك         على درجة الراست نهاوند المقام:
يا حسن يا " صيغت على اللحن الشعبىأحد االبداعات الموسيقية اآللية التى التحليل الفني للعمل: 

ألكورديون آللة ا اللحن الشعبى كاماًل في البداية والختام ثم أداء حرحيث أشتمل على  خولى الجنينة"
 رابة المباشرة والمجاورة والدرجة األولى.قالتنوع فى حدود المع فى المقام األساسى نهاوند 

فى صياغة األعمال اللحن الشعبى " يا حسن يا خولى الجنينة"  أساليب توظيف (2
 الموسيقية.

وظف المبدعين التيمة األساسية للحن الشعبى "يا حسن يا خولى الجنينة" بأساليبهم الفنية، 
 وذلك على النحو التالى: لنص والموقفووفق رؤيتهم التى تتناسب مع طبيعة ا

 ة"حسن يا خولى الجنينيا  أواًل: األعمال الموسيقية الغنائية التى صيغت على اللحن الشعبى "
استخدم العبارة األولى والثانية من اللحن  أداء: محمود شكوكو" –يا حسن يا خولى الجنينة "أغنية  .1

تخدم اسواللحن مصور على الجهاركا، كذلك  الشعبى في المقدمة الموسيقية، المذهب، القفلة
العبارة الثالثة من اللحن الشعبى حيث بدأ بها الكوبلية األول من العمل محدثًا بها بعض التغيير، 

إعادة للحن الشعبى )العبارة األولى والثانية( بإعداد مبسط لكن في شكل في القفلة حيث تم  كذلك
 في موقف الفيلم، وباقى اللحن مبتكر ومستحدث. آاااهات كى تتناسب مع الموكب الجنائزى
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استخدم اللحن الشعبى كاماًل مع عمل بعض أداء: شادية"  –" يا حسن يا خولى الجنينة أغنية  .4
ن لحوهو مصور على الدوكا، و  التحويرات االيقاعية وذلك في المقدمة الموسيقية، المذهب

 الكوبليهات مبتكر ومستحدث.
ن استخدم العبارة الثالثة فقط مأداء: سعاد حسنى"  –خولى الجنينة  " يا حسن ياسكتش غنائى  .3

اللحن الشعبى وذلك في المقدمة الموسيقية، المذهب وهو على درجة الراست، كذلك استخدم 
اللحن الشعبى كاماًل في المذهب مع تغيير الضرب المصاحب إلى إيقاع فوكس والميزان مع 

ن عبارات اللحن الشعبى وهو من أسلوب الملحن، ولحن وجود بعض المردات لملء الفراغات بي
 الكوبليهات مبتكر ومستحدث.

استخدم اللحن الشعبى كاماًل مع أداء: إيمان عبد الحميد"  –" يا حسن يا خولى الجنينة أغنية  .2
، استخدمه أيضا فى المذهب، أما لحن الكوبليهات اضافة توزيع موسيقى له عند دخول للعمل

 حدث عدا استخدام تأخير النبر في الكوبليه األول مثل اللحن الشعبى.فهو مبتكر ومست
التى صيغت على اللحن الشعبى "يا حسن يا خولى الجنينة" وهى  ثانيًا: األعمال الموسـيقية اللية

 فى صورة رقصات
ع مفى بداية العمل، ثم استخدمها  استخدم اللحن الشعبى كامالً  عطية شرارة" –مقطوعة "توحة  .1

اللحنى واالنتقال بها انتقال مباشر من مقام نهاوند مصور على الدوكاه إلى  ديل في مسارهاالتع
إليقاعى ا مقام الحجاز على نفس الدرجة وذلك بصياغة مختلفة ملتزمًا بالشكل األساسى للضرب

اللحنى واالنتقال بها انتقال مباشر من مقام  استخدمها مع التعديل في مسارها، ثم دون تغيير
اوند مصور على الدوكا إلى مقام عجم على نفس الدرجة  بصياغة مختلفة وتحوير إيقاعي نه

 مع تغيير الضرب اإليقاعى لضرب الدويك.
مصور على درجة النوا مع استخدم اللحن الشعبى كاماًل  أحمد فؤاد حسن"  –مقطوعة "توحة  .4

 ومستحدثة. يدةإحداث تنويع في المردات لتكملة العبارات، وباقى األفكار فهى جد
ار فهى وباقى األفك استخدم اللحن الشعبى كاماًل في بداية العمل موسيقى راقصة "سهير ذكى" .3

 ومستحدثة. جديدة
 استخدم اللحن الشعبى كاماًل في البدايةمعزوفة آللة األكورديون من ألبوم "شيك شاك شوك"   .2

 ومستحدثة. باقى األفكار جديدةوالنهاية بأداء كورال النساء والرجال، و 
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 نتائج البحث:
 قام الباحث باإلجابة علي أسئلة البحث وذلك علي النحو التالي:

 السؤال األول:
 ما هي األعمال الموسيقية التى صيغت على اللحن الشعبى " يا حسن يا خولى الجنينة" ؟

 حيث تم تصنيف هذه األعمال إلى: حثجاب الباحث علي هذا السؤال في اإلطار النظري للبأ
 حسن يا خولى الجنينة".يا عمال موسيقية غنائية صيغت على اللحن الشعبى "أ 
 صةةةيغت على اللحن الشةةةعبى "يا حسةةةن يا خولى الجنينة" وكانت فى صةةةورة  أعمال موسةةةيقية آلية

 رقصات.
 السؤال الثانى:

ما هى الخصائص الفنية  لإلبداعات الموسيقية التى صيغت على اللحن الشعبى "يا حسن يا 
 لجنينة" ؟خولى ا

ة لألعمال الخصائص الفني تم تحديدحيث  حثاإلطار التطبيقى للبأجاب الباحث علي هذا السؤال في 
والتى عمل الدراسة التحليلية لل -كلمات العملكتابة  –تدوين النوتة الموسيقية لعدم توفرها بداية من

  :اشتملت على
 ملحن أو ال -كلماتالمؤلف  -تأليفنوع ال -نتاجاإلعام )اشتمل على  والذى التعريف بالعمل

 -الميزان -عدد الموازير -لمقاما -العمل قالب -المطرب أو المطربة -المؤلف الموسيقى
 (.الهيكل اللحنى -المساحة الصوتية -الضروب المستخدمة

 من حيث  تحليل الخط اللحني -)الهيكل الفنى للعمل اشتمل على والذى التحليل الفني للعمل
 -فالتواللمس والق والتحويالت ودرجة القرابةات واآلالت التي تؤديها والمقام الجمل والعبار 

 (.فيهالتنويع والتحوير وااليقاع و  –المقام 
لتى ا فى الخصائص الفنية لهذه االبداعات الموسيقيةوثراء هذا وقد أظهر التحليل وجود تنوع 

 .الذكر ةسالفلبنود فى جميع ا صيغت على اللحن الشعبى "يا حسن يا خولى الجنينة"
 السؤال الثالث: 

يا حسن يا خولى الجنينة" فى صياغة األعمال هى أساليب توظيف اللحن الشعبى " ما
 الموسيقية؟

اليب أس وجود تنوع فىأجاب الباحث علي هذا السؤال في اإلطار التطبيقى للبحث والذى أظهر  
ية ة األعمال الموسيقية الغنائية واآللفى صياغاللحن الشعبى " يا حسن يا خولى الجنينة" توظيف 
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ذلك و  فمنهم من استخدم الجملة اللحنية الشعبية كاملة لبناء عمله اإلبداعي دون إحداث أى تعديل
ومنهم ، دثةمستحفى المقدمة والمذهب فقط فى األغنية وتكون باقى مقاطع العمل فى صياغات لحنية 

ع اللحنية مثل تفاعيل المقاط لخصائص التى تميزهاعدل فى مسارها اللحنى مع االحتفاظ ببعض امن 
 .وارتكاز الدرجات الرئيسية للحن الشعبى

 
 توصيات البحث: 

 نضب.كونها منجم ثرى وزاخر ومعينًا ال ياالهتمام بالموسيقى الشعبية المصرية  .1
 التخصصات.فى جميع ضمن المقررات الدراسية الشعبية  ادراج االلحان .4
لشعبية المصرية فى استلهام تمارين لتذليل الصعوبات الغنائية )غناء حان الاالستفادة من اال .3

 غناء صولفائى عربى(، والعزفية فى جميع اآلالت العربية. -عربى
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 المراجع: 
" أساليب توظيف األلحان الشعبية في دراما نجيب محفوظ أكرم محمد عبداللطيف نمير:  .1

ر، كلية رسالة دكتوراه، غير منشو  العربي "،  السينمائية واالستفادة منها في التأليف والتوزيع
 .م4226، التربية النوعية، جامعة القاهرة

مقال  ،توظيف الموسيقى الشعبية في المسرح الغنائى المصرى"جمال عبد الحى عبد الغنى: " .4
 م.4212، شتاء 15منشور، مجلة الثقافة الشعبية، العدد 

ن ألحان التراث في أعمال بعض المؤلفين المصريي"دراسة تحليلية ألسلوب تناول رشا علي طموم:  .3
 رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان. القوميين في القرن العشرين"

 "أساليب تناول التيمات الشعبية الغنائية التى استخدمها بعض الملحنين طارق يوسف إبراهيم على: .2
ة مجلة بحوث في التربية النوعية، كلية التربية النوعية، جامعبحث منشور،   فى األغنية المصرية"

 القاهرة.
(، 161، سلسلة كتابك، العدد )التراث الغنائى المصرى الفلكلورفتحى عبد الهادى الصنفاوى:  .5

 م.1791دار المعارف، القاهرة، 
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 ملخص البحث:
 دراسة تحليلية إلبداعات موسيقية صيغت على اللحن الشعبى 

 "يا حسن يا خولى الجنينة"
 أ.م.د / منتصر القللى أحمد على

تعتبر الموسيقى الشعبية المصرية من أهم العناصر المكونة للفلكلور المصرى ودائمًا ما  
يكون ذلك النوع من الموسيقى بمثابة منجم ثرى وزاخر ومعينًا ال ينضب ينهل المبدع )المؤلف 

الفنية فى عملية توظيف تسهم فى صياغة بناء الملحن( من عناصرها أو خصائصها  -الموسيقى 
موسيقى جديد، ذو نسق فنى أعمق، متجاوزًا بذلك طبيعة العناصر أو الخصائص الفنية للموسيقى 

اللحن مثل  ،الشعبية المصرية التى اعتمد عليها المؤلف الموسيقى أو الملحن فى ابداعه الفنى الجديد
 لمصريينن الموسيقيين والملحنين االعديد من المؤلفيوظفوه الشعبى "يا حسن يا خولى الجنينة" الذى 

ونظرًا لتعدد وتنوع استخدامات هذا اللحن كمطلع كثيرة، آلية و فى صياغة أعمال موسيقية غنائية 
كير للتف األمر الذي دعي الباحث، سواء بإحداث أو دون إحداث تعديلللعديد من األعمال الموسيقية 
سيقيين الملحنين والمؤلفين المو أساليب اولها بالدراسة والتحليل لمعرفة في حصر هذه األعمال، وتن

 متنوعة. فى صياغة ابداعات موسيقيةاللحن الشعبى  توظيف هذا المصريين فى
 هذا وينقسم البحث إلي جزئين:

 الجزء األول نظري ويشمل:
 الدراسات السابقة. (1
 يا حسن يا خولى الجنينة". حصر األعمال الموسيقية التى صيغت على اللحن الشعبى " (4
 خصائص الموسيقى واألغانى الشعبية المصرية. (3

 الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:
الخصائص الفنية لإلبداعات الموسيقية التى صيغت على اللحن الشعبى " يا حسن يا خولى   (1

 الجنينة".
 قية.وسيفى صياغة األعمال الماللحن الشعبى " يا حسن يا خولى الجنينة"  أساليب توظيف (4
 نتائج البحث وتحليلها والتوصيات. (3
 قائمة المراجع وملخص البحث. (2

 
                                                           

 جامعة أسيوط. ،كلية التربية النوعية ،بقسم التربية الموسيقية أستاذ مساعد 
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 )اللحن الشعبى، حسن يا خولى الجنينة، توظيف، أعمال موسيقية جديدة( الكلمات المفتاحية:
 
 

Abstract: 

An analytical study of musical  

creations based on the folk melody  

"Ya Hassan Ya Khouli El Geneina" 
 
 Montaser El Kolaly Ahmed  -Dr 

Egyptian folk music is considered one of the most important components of 

Egyptian folklore. This type of music will always be a rich, rich and certain inexhaustible 

mine. The creator (the composer of music) draws from its elements or artistic properties 

in an employment process that contributes to the formulation of building a new music, of 

artistic form Deeper, bypassing the nature of the elements or artistic characteristics of 

Egyptian popular music on which the author relied on the music or composer in his new 

artistic creation, such as the popular melody, "O good, O my brothers, the garden." What 

many Egyptian composers and composers employed in crafting many lyrical and 

instrumental musical works, and given the multiplicity and diversity of the uses of this 

melody as an acquaintance of many musical works, whether by creating or without 

creating an amendment, which called the researcher to think about the inventory of these 

works, and dealt with them by studying and analyzing to know the methods of composers 

And the Egyptian musical composers use this popular melody to formulate various 

musical creations. 

 
Research is divided into two parts:  

The first part includes theoretical 
 previous studies  

 Confine the musical works that were formulated on the popular melody, "O good, 

O my brothers, the garden."      

 The characteristics of Egyptian folk music and songs     

 

The Second Part includes application 

 The inventory of the musical creations that were formulated on the popular 

melody, "O Hassan, O Khuli El Geneina".   

 Methods of employing the popular melody, "O Hassan, O Khali El Geneina" in 

formulating musical works.  

 Search results, analysis and recommendations.  

 A list of references and a summary of the research and research supplements. 
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