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 الجماعي  األداءرؤية مبتكرة لتقديم قالب الدور الغنائي ب
 *بسمة محمود إبراهيم حسن 

 أ . د / نجالء سيد عبد الحميد الجبالي  

 أ .م. د / أمل مصطفى إبراهيم 

 -مقدمة :

الموسيقى ذلك النبع الخفي الساحر , الذي يعكس جانبًا من جوانب قدرة العظمة 
ك التناغم والتناسق اليائل , الذي يعزف سيمفونية الكون , موسيقى اإلليية , والتي تتمثل في ذل

 1إليية أودع الخالق المولى عز وجل بعًض منيا لخميفتو.

نشأ الغناء في مجرى حياة اإلنسان اإلجتماعية البدائية عمى ىيئة أصوات منتقاة من الطبيعة 
حياتو بالتبدل المستمر , نتيجة تداوليا اإلنسان بالتدرج في مجرى نشاطو اإلجتماعي , فإتسمت 

 .2تفاعالتو وعالقاتو بالطبيعة والمجتمع , فأتخذ الغناء أطوارًا ومراحل متباينة

عرف االنسان الغناء منذ فجر التاريخ , والغناء أسبق فى الظيور من اآلالت الموسيقية 
ياح أو الغناء وااليقاعية وذلك ألن اهلل عز وجل خمق لإلنسان حنجرة وصوتًا عبر بيما بالص

بكممات وبدونيا قبل أن يصنع اآلالت الموسيقية . وتعتبر األغانى فى كل عصر مرآتو الثقافية 
والفنية واإلجتماعية فيى تعكس نزعات الشعوب وميوليم واتجاىاتيم الفكرية , واألغنية ثمرة 

ة نغمية سريعة حموة المذاق إذا كانت نابعة من وجدان المجتمع الموجية إليو , حيث أنيا ماد
اإلنتشار بجماليا عميقة التأثير بمعانييا , ويزيد انتشارىا فى النفس البشرية إذا ما كان 

                                                           
*
 . بحث متطمب رسالة دكتوراة – جامعة قناة السويس –كمية التربية  –مدرس مساعد بقسم التربية الفنية والموسيقية (  

 –وبروكفيف لألطفال لتحسين ابتكار الطالب لموسيقى أغنية الطفل رانيا عادل محمد اليادي , برنامج مقترح يستخدم موسيقى بارتوك  1
 . 2ص  2008القاىرة  –جامعة حموان  –كمية التربية الموسيقية  –رسالة دكتوراه غير منشورة 

 5م صـ 2000تونس  -الحمامات  -منشورات  -ر الممحنين في الموسيقى العربيةمحمد بوذينة : أشي2
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, عند ذلك تنفذ االغنية الى اعماق  مع حالة المستمع النفسية ساعة االستماعمضمونيا مالئمَا 
 1النفس وتحرك االشجان أو االفراح .

في قدرتو عمى إخراجيا فأخرجتيا النفس لحنًا فمما  فالغناء فضيمة شريفة تعذرت عمى المنطق
ظيرت سرت بيا وطربت إلييا , ماسمعوا من النفس وناجوىا وراعوا مناجاة الطبيعة والتأمل 

 . 2ليا

 -مشكمة البحث :  

الجماعي بالطريقة التقميدية مما دعى الباحثة لرصد مشيد من  األداءُيقَدم قالب الدور في 
في شكل جديد يجذب الشباب المستمعين في ظل ظيور الوسائل مشاىد تغير تقديمو 

حرصت الباحثة عمى تقديم الفن القديم بطريقة ة , فـاأللكترونية الحديثة ودخول التوزيعات الحديث
 حديثة مع الحفاظ عمى أصالة العمل وتاريخة.

 -البحث : هدف

 الجماعي. األداءدي من خالل لقالب الدور الغنائي في شكل جديد غير تقمي  رؤية مبتكرة تقديم
 -أهمية البحث : 

  الجماعي األداءمن خالل  القديم الغنائيفي تقديم قالب الدور  رؤية مبتكرة حديثة التوصل إلى 
يثري المكتبة الموسيقية بدراسة يمكن االستفادة منيا في الجانب األكاديمي تختص بأعمال فنية 

المؤسسات الموسيقية المتخصصة وأيضًا في الجانب العممي  متميزة ومختمفة وراقية ُيستفاد منيا في
مع  تجذب أسماعيم في التوزيع من واقع تراثيم الفني وذلك من خالل تقديميا بطريقة مبتكرة

 .اإلحتفاظ بطابع وروح تمك األعمال

 
                                                           

تحميل وتقييم االتجاىات الراىنة فى األغنية الراىنة _ بحث منشور _ ميرجان ومؤتمر الموسيقى العربية _ حمد عبد اهلل اليباد _  1
  104م صــ1998مستقبل الموسيقى العربية _ دار االاوبرا العربيو .

م  1994مة لمكتاب _ القاىرة الكندي : رسالة الكندي في أجزاء خبرية في الموسيقى _ تحقيق محمود احمد الحفني _ الييئة المسرية العا2
 143صـ 
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 -البحث : سؤال

ور الغنائي من خالل ىي أىم الروئ المبتكرة التي أستخدمت من قبل الباحثة في تقديم قالب الدــا م
 ؟ بشكل جديد الجماعي األداء

 -حدود البحث :

 م (2018م _ 2017جميورية مصر العربية  في الفترة من) 

 -إجراءات البحث :

  :منيج البحث .أ 
 يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي ) تحميل محتوى ( 

 : عينة البحث .ب 

 دور العفو ياسيد المالح

 أدوات البحث : .ج 
 مدونات ووثائق . .1
 يالت صوتية .تسج .2
 وسائل سمعية وبصرية. .3

 : مصطمحات البحث
الينك إصطالح فّني يدل عمى أسموب غنائي خاص يتبعو المغني خالل غناء الَهنك : 

الغصن الرئيسي لمدور , وتتبادل اآلىات بين المغني والمرددين لممغني وحدة التصرف والخروج إلى 
رتجاالت يظعر فييا األلحان القريبة والبعيدة ثم العودة إلى المقا بداعات وا  م الرئيسي في إبتكارات وا 

ختيار مايناسبيا من اإلنتقاالت التي تزيد الدور جمااًل في  األداءمقدرتو عمى  لمامو بالمقامات وا  وا 
 1.األداء

 

                                                           
 98. صـ 2012نبيل عبد اليادي شورة . الياقوتة الثانية في الموسيقي العربية . القاىرة  1
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  ركوز تام : 
 نياية الجممة الموسيقية وعادةً  ما يكون عمى أساس المقام 

 ينقسم إلى قسمين ركوز غير تام : 
 ركوز مؤقت : يكون عمى أحد غمازي المقام ويكون جنس فرع - أ
ركوز وىمي : يكون نياية جممة أو عبارة , ولكن ال يركز عمى درجة عادًة ماتكون  - ب

 غماز المقام.
 

 المساحة الصوتية :
 .1النطاق الصوتي من أخفض درجة إلى اعمى درجة  

 المنطقة الصوتية :
 حة الديوانين لكل مقام ثالث مناطق صوتية تغطي مسا 

 المنطقة الوسطى  - أ
 منطقة القرار - ب
 2منطقة الجواب  - ج

 ( Thirdالثالثة الهارمونية ) 
المسافة بين الدرجتيم األولى والثالثة في السمم الكبير أي مسافة مماثمة أو نوتة أو نغمة 

 3عمى نفس البعد من أي نقطة بدء.

 

 

 

                                                           
 . 218. صـ مرجع سابق دليل الموسيقى العريية.نبيل شورة  .1

  26صـ مرجع سابق. المقدمة في تذوق وتحميل الموسيقى العربية..نبيل شورة2

3
م  2004زكرٌا. المعجم الشامل للموسٌقى العالمٌة . الجزء األول المصطلحات والمصنفات . الهٌئة المصرٌة العامة للكتال حسام الدٌن  

 535صـ 
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 -المرتبطة بموضوع البحث :سابقة الدراسات ال

 1يفونية المقامية "" البولاالولى بعنوان الدراسة 

ىدفت تمك الدراسة إلى التعرف عمى األسموب البوليفوني في المقامات العربية وبداية 
 ظيورة في الموسيقى التصويرية واستخدامو كعنصر أساسي إلى جانب الميمودي واإليقاع.

البوليفوني وىذا يساعد االسموب  التعرف عمى من حيثالبحث الراىن بتمك الدراسة  وارتبطت
   الباحثة عند توزيع األعمال الغنائية وخمق إبتكارات جديدة عند تقديميا.

 

" أساليب أداء الغناء العربي في مصر في النصف الثاني من الدراسة الثانية بعنوان 
 2القرن العشرين "

التي تساعد في بعض التدريبات التي تستخدم في الغناء ة الدراسة إلى التوصل إلى ىدفت تمك
 .عممية إخراح صوت المغني بطريقة سميمة

وارتبطت تمك الدراسة بالبحث الراىن من حيث التعرف عمى ىذة التدريبات والتي سوف تساعد 
الباحثة اثناء التدريبات لموصول بالمجموعة إلى الطريقة المثالية واصدار الصوت بشكل سميم وىذا 

 الغنائي الجماعي. األداءيثري 

 

 

                                                           
 .م 1975رسالة ماجستير غير منشورة . كمية التربية الموسيقية . جامعة حموان .  عبد المنعم فريد_ 1

في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين _ رسالة دكتوراة غير منشورة . كمية إيياب أحمد توفيق _أساليب أداء الغناء العربي 2

 .م 2002التربية الموسيقية . جامعة حموان . 
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التغيرات التي طرأت عمى الفرق الموسيقية في " دراسة دراسة الثالثة بعنوان ال
 1النصف الثاني من القرن العشرين  " 

ىميتيا وأساليب أدائيا وقادة ىذة الفرق الموسيقية وأىدفت ىذة الدراسة إلى التعرف عمى 
 ن العشرين.الفرق والتعرف عمى اآلالت الموسيقية المستخدمة في النصف الثاني من القر 

وارتبطت تمك الدراسة بالبحث الراىن من حيث التعرف عمى بعض الفرق الموسيقية التي 
 ظيرت وبعض األساليب األدائية المستخدمة فييا واآلالت الموسيقية التي ُأستخدمت أيضًا.

الغناء  في تعّممم اإلستفادة من تقنيات غناء أم كمثو " الدراسة الرابعة  بعنوان 
 "   خالل أدوار زكريا أحمد ) دراسة تحميمية (العربي من 

عمى قالب الدور الغنائي الذي صاغو زكريا احمد الم كمثوم  ىدفت ىذة الدراسة إلى التعرف
وما تحتويو تمك األدوار من مكونات فنية , الغستفادة من التقنيات الغنائية واالدائية الصوتية ألم 

 .رفع مستوى الغناء العربي كمثوم إلبتكار تدريبات تقنية تساعد عمى

بحث الراىن من حيث التعرف عمى قالب الدور وتكوينو الفني وارتبطت تمك الدراسة بال
 2.وطرق تمحينو

 

 

 
                                                           

ميريل شوقي سولاير بولس _ دراسة التغيرات التي طرأت عمى الفرق الموسيقية المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين _ رسالة 1

 .م 1990كمية التربية الموسيقية . جامعة حموان .  دكتوراة غير منشورة .

2
_  اإلستفادة من تقنٌات غناء أم كلثوم فً تعلّم الغناء العربً من خالل أدوار زكرٌا أحمد ) دراسة تحلٌلٌة ( -سماح إسماعٌل علً  

 .م2009رسالة دكتوراة غير منشورة . كمية التربية الموسيقية . جامعة حموان . 
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 اإلطار النظري :

 :الدور

قالب من قوالب الغناء المصري , ظير في أوائل القرن التاسع عشر وىو نوع من أنواع الزجل 
البًا الغزل , يتكون من مقاطع يسمى أوليما بالمذىب ومايميو ينظمو المؤلف في معاِن تتناول غ

األغصان ويوزن غالبًا بالوحدة المتوسطة ويؤدى المذىب لطريقة جماعية , وينفرد المغني بأداء 
بعض مقاطع الغصن ثم ابتكرت طريقة جديدة عمى يد محمد عثمان الذي كان كان يمقب ب ممك 

ىب من المقام األساسي ثم يردد الغصن بألحان جميمة منتقاًل االدوار وىي ان يغني الجماعة المذ
من مقام إلى مقام بتسمسل نغمي جميل مظيرًا براعتو في اإلنتقالية بين األلحان وىكذا يتبادل 
المغني مع المنشدين  الجمل المحنية حتى يتسمطن المغني ويستوعب المقام إستعابًا كاماًل ويسمى 

 ىذا بالينك .

ح فّني يدل عمى أسموب غنائي خاص يتبعو المغني خالل غناء الغصن الرئيسي والينك إصطال
لمدور , وتتبادل اآلىات بين المغني والمرددين لممغني وحدة التصرف والخروج إلى األلحان القريبة 
رتجاالت يظعر فييا مقدرتو عمى  بداعات وا  والبعيدة ثم العودة إلى المقام الرئيسي في إبتكارات وا 

ختيار مايناسبيا من اإلنتقاالت التي تزيد الدور جمااًل في  األداء لمامو بالمقامات وا   1.األداءوا 

 الغناء الجماعي وخصائصه وأهم الفرق الموسيقية التي قدمته في القرن العشرين:

في الغناء العربي بطريقة المشايخ أي اإلنشاد الديني , ثم تركز عمى  األداءوب مبدأ أس
بعد إنطالقًا من النصف الثاني من القرن العشرين وىم أم كمثوم ومحمد عبد ثالث ليجات فيما 

الوىاب وعبد الحميم حافظ , تطور دور المجموعة الصوتية من أداء المذىب إلى مشاركة المطرب 
 2ىات.الرجال والنساء والمطرب إلى أداء اآل إلى الحوار بين محموعة

ىامُا من عناصر تنفيذ األعمال الموسيقية الموزعة تعتبر الفرق الموسيقية بصفة عامة عنصرًا 
 والغير موزعة.

                                                           
 98. صـ 2012د اليادي شورة . الياقوتة الثانية في الموسيقي العربية . القاىرة نبيل عب 1

2
 34م صـ  2002القاىرة  –الياقوتة االولى في تاج الموسيقى العربية  –نبيل شورة  
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 الموسيقية في النصف الثاني من القرن العشرين :  الفرق

في ىذة الفترة ويذكر من ىذة الفرق التي صاحبت األغاني  الموسيقية الفرقتعددت 
عمي فراج وكذلك فرقة المصرية فرقة سيد محمد وفرقة عبد الفتاح المنسي وفرقة عطية شرارة وفرقة 

اإلذاعة التي تأسست بعد قيام ثورة يوليو , إال أن أبرز الفرق الموسيقية التي ظيرت في النصف 
 النصف الثاني من القرن العشرين ما يأتي : 

الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن , والتي صاحبت مشاىير الغناء في مصر والوطن العربي   (1
 حافظ. وعمى رأسيم عبد الحميم

م ثم بدأت في  1954الفرقة الذىبية بقيادة صالح عرام والتي بدأت تسجل في ركن اليواة عام  (2
 حفالت أضواء المدينة التي كانت تقيميا اإلذاعة المصرية.

فرقة ىاني مينى والذي انفصل عن الفرقة الماسية وكون فرقتو بعد رحيل عبد الحميم حافظ   (3
 مد ونجاة وصباح وطالل المداح.وصاحب نجوم ذلك الوقت فايزة أح

 فرقة حمادة النادي الذي صاحب بفرقتو عايدة الشاعر وثناء ندا وأماني جاد وغيرىم. (4

وفي عقد التسعينيات وبعد رحيل أحمد فؤاد حسن ومن بعده عازف الناي محمود عفت 
رقة ىاني والذي خمفو في قيادة الفرقة الموسيقية , توقف نشاط الفرقة ومن بعدىا توقف نشاط ف

مينى وانضم أفرادىا إلى فرق أخرى تكونت مثل فرقة الميالي بقيادة عبد الحميد عبد الغفار وفرقة 
 1النجوم بقيادة رضا رجب وفرقة خالد فؤاد الموسيقية.

 

 

 

 

 
                                                           

 227صـ  –نبيل شورة: قراءات في تاريخ الموسيقى العربية  1
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 البطاقة التعريفية

 م1905 سنة اإلنتاج ::العفو ياسيد المالح                                    إسم العمل

 : نوا أثر المقام                                 : محمد عبد الرحيم المسموبالممحن 

   : دور القالب

 :  الميزان

: الوحدة الكبيرة                       الضرب          

 المساحة الصوتية لمعمل :

  من درجة اليكاة إلى درجة جواب الكرد

 المساحة الصوتية لمغناء :

 ة اليكاة إلى درجة المآىورانمن درج

 الهيكل البنائي :

 مقدمة موسيقية  -

 مذىب ) يعاد ولكن بكممات مختمفة(  -

 َىنك -

 ختام العمل  -
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  ( 1المقدمة الموسيقية من م )3( 13: م ) 1 
 .إستعراض لمقام النوا أثر مع الركوز التام عمى درجة الراست

 رؤية الباحثة:
 موسيقية عمى األصوات الغنائية) رجال ونساء(  والفرقة الموسيقية وزعت الباحثة المقدمة ال

حيث قدمتيا في شكل حوار يتبادل فييا كل منيما غناء المحن األساسي , يظير المحن 
األساسي بعض الوقت في الصوت األساسي وتصاحبو الفرقة الموسيقية بمحن أخر مبتكر, وفي 

قوم الصوت األساسي بمصاحبتو أيضًا بمحن وقت أخر يظير عند  الفرقة الموسيقية , وي
 مبتكر.
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  إلى أربعة أصوات : 3( 13: م ) 1( 1من م ) قسمت الباحثة األصوات في المقدمة 
  ( 1الصوت األول ) رجال ونساء 
  ( 2الصوت الثاني )رجال 
  ( 2الصوت الثالث ) نساء 
  )الصوت الرابع ) الفرقة الموسيقية 

يقوم بالرد عمى الفرقة الموسيقية بالمحن األساسي من م (  1)رجال ونساء  الصوت األول
, ثم يقوم بغناء جممة لحنية مبتكرة عمى مقطع )آه(  تعتمد عمى القفزات  4(2: م)2(1)

الصاعدة واليابطة والدرجات الُسَممّية والساللم اليابطة التي تصاحب المحن األساسي الذي 
 .4(8:م)1(4يظير عند الفرقة الموسيقية من م )

بالصولفيج حتى  3(13: م)  1(9يعود الصوت األول لغناء المحن األساسي لممقدمة من )
 نياية المقدمة.
( يقوم بالرد عمى الفرقة الموسيقية بغناء لحن مصاحب مبتكر يعتمد  2)رجال  الصوت الثاني

تكرة عمى ,ثم يقوم بغناء جممة لحنية مب 4(2: م)2(1عمى الثالثات اليارمونية المتتالية من م )
مقطع )آه(  تعتمد عمى القفزات الصاعدة واليابطة والدرجات الُسَممّية والساللم اليابطة التي 

, يقوم بغناء 4(8:م)1(4تصاحب المحن األساسي الذي يظير عند الفرقة الموسيقية من م )
 مة.يتتطابق إيقاعيًا مع المحن األساسي حتى نياية المقد  3(13: م)  1(9لحن مبتكر  من م)

( يقوم بالرد عمى الفرقة الموسيقية بغناء لحن مصاحب مبتكر يعتمد  2) نساء  الصوت الثالث
, ثم يقوم بغناء جممة لحنية مبتكرة عمى  4(2: م)2(1عمى الثالثات اليارمونية المتتالية من م )

بطة التي مقطع )آه(  تعتمد عمى القفزات الصاعدة واليابطة والخطوات الُسَممّية والساللم اليا
ثم يقوم بغناء  4(8:م)1(4تصاحب المحن األساسي الذي يظير عند الفرقة الموسيقية من م )

 يتتطابق إيقاعيًا مع المحن األساسي حتى نياية المقدمة.  3(13: م)  1(9لحن مبتكر  من م)
ويشترك  4(2: م)2(1) الفرقة الموسيقية ( يقوم بأداء المحن األساسي من م )الصوت الرابع

مع إبتكار الباحثة  1(8:م)1(3معو الصوت األول , ثم يستمر في أداء المحن األساسي من م)
( تعتمد عمى مسافة الخامسة اليابطة  جممة لحنية مبتكرة عمى 4الزمة موسيقية قصيرة في م)

مقطع )آه(  تعتمد عمى القفزات الصاعدة واليابطة والدرجات الُسَممّية والساللم اليابطة التي 
, ثم يقوم بأداء 4(8:م)1(4حب المحن األساسي الذي يظير عند الفرقة الموسيقية من م )تصا

تعتمد عمى القفزات الصاعدة واليابطة والدرجات  3(13: م)  1(9جممة لحنية مبتكرة  من )
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الُسَممّية والساللم اليابطة التي تصاحب المحن األساسي الذي يظير عند الصوت األول حتى 
 .نياية المقدمة

  األداءراعت الباحثة بدقة تحقيق التعبيرات المناسبة لمحن حيث أوضحت ( الضعيفPiano .) 
  ( 13المذهب من م )إستعراض لمقام النوا أثر مع الركوز الغير التام  4( 25: م )  4

 4(25:م)1(24عمى درجة الكرد والركوز التام عمى درجة الراست في الالزمة الموسيقية من م)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 رؤية الباحثة:
  إلى أربعة اصوات :  4( 25: م )  4( 13من م ) قسمت الباحثة األصوات في المذهب 

 ( 1الصوت األول ) رجال ونساء 
 ( 2الصوت الثاني )رجال 
 ( 2الصوت الثالث ) نساء 
  )الصوت الرابع ) الفرقة الموسيقية 

 يقوم بغناء المحن األساسي .الصوت األول  
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ك مع الصوت األول في غناء المحن األساسي  مع وجود بعض اإلضافات يشتر الصوت الثاني 
 .2(17: م) 1(15المحنية البسيطة  المبتكرة من قبل الباحثة من م)

يشترك مع الصوت األول في غناء المحن األساسي  مع وجود بعض اإلضافات الصوت الثالث 
والتي تختمف أيضًا عن 2(17: م) 1(15المحنية البسيطة  المبتكرة من قبل الباحثة من م)

 الصوت الثاني.
تقوم الفرقة الموسيقية بمصاحبة األصوات الثالثة بأداء المحن األساسي ليذا الصوت الرابع 

الجزء ولكن مع وجود بعض اإلضافات  المحنية المبتكرة من قبل الباحثة  من 
ناء باإلضافة الى حيث إبتكرت الباحثة أيضًا لزمات موسيقية قصيرة بين الغ4(24:م)1(20م)

( المحن 20( , يظير  أيضًا في م )21( , م )17المزمات األساسية في العمل في م )
 صغيرة ىابطة لمتنويع. 6األساسي ولكن عمى مسافة 

  راعت الباحثة بدقة تحقيق التعبيرات المناسبة لـ المحن حيث أوضحت التدرج من الضعف
 (.crescالى القوة ) 

 3( 61: م ) 1( 26من م )  تكرفاصل موسيقي غنائي مب  
مقام نواأثر مع الركوز التام عمى درجة الراست ,ظيور مقام النياوند الكردي من  
 .1(59:م)3(41م)
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 رؤية الباحثة:
  ( 26أضافت الباحثة فاصل موسيقي غنائي من م)حيث تقوم أصوات   3(32: م ) 1

ل بأداء جممة لحنية  عمى مقطع ) ىا ( مع تغيير الميزان األصمي من         الكورا
ولكن مع اإلحتفاظ بالمحن األساسي لممذىب ويظير ىنا تطويع الباحثة  إلى     
لمحن عمى ميزان مختمف دون تغيير المحن مع استخدام ضرب يصاحب ىذ الجزء والتنويع 
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بالتبادل كل مازورتين , تكرار ذلك حتى العودة  عميو حيث تقوم الفرقة الموسيقية بأداءىم
 إلى ضرب الوحدة الكبيرة.

 الضرب المستخدم المبتكر والتنويع عميه:
 
 
  إلى أربعة   3( 61: م ) 1( 26من م ) قسمت الباحثة األصوات في هذا الفاصل

 أصوات:
 ( 1الصوت األول ) رجال ونساء 
 ( 2الصوت الثاني )رجال 
 ( 2الصوت الثالث ) نساء 
  )الصوت الرابع ) الفرقة الموسيقية 

يقوم بغناء النموذج المحني المبتكرة عمى مقطع ) ىا( ثم يبدأ بغناء المذىب في الصوت األول  
 .3(40:م) 5(32لحنو األساسي من م)

يقوم بغناء جممة لحنية مبتكرة تصاحب لحن الصوت األساسي عمى مقطع الصوت الثاني  
 (.40:م) 5(32مذىب في لحنو األساسي من م))ىا( , ثم يبدأ بغناء ال

يقوم بغناء جممة لحنية مبتكرة تصاحب لحن الصوت األساسي عمى مقطع الصوت الثالث  
 5(32)ىا(  وتختمف عن لحن الصوت الثاني, ثم يبدأ بغناء المذىب في لحنو األساسي من م)

 . 3(40:م)
لصوت األول والصوت الثاني حيث يقوم بمصاحبة األصوات الثالثة بأداء االصوت الرابع  
عمى اآلالت ولكن عمى إيقاع مختمف وىو اإليقاع المكون لمضرب  األداءوزعت الباحثة 

, والختام بمقطع موسيقي قصير يميد لمدخول  3(32: م ) 1(26المبتكر المستخدم من م ) 
رقة بأداء المحن ( , والتي تعتمد عمى درجات األربيج اليابط , ثم تبدأ الف32في الغناء في م)

( 35مع ظيور الزم موسيقية قصيرة مبتكرة في م ) 3(40:م) 5(32األساسي  لممذىب من م)
 تعتمد عمى أربيج صاعد عمى الدرجة األولى.  

 ( 42تعود الباحثة إلى الميزان االصمي لمعمل من م)ويستمر تقسيم األصوات  1(59:م) 1
 مثل التقسيم السابق وهو:

 ( 1ونساء الصوت األول ) رجال 
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 ( 2الصوت الثاني )رجال 
 ( 2الصوت الثالث ) نساء 
  )الصوت الرابع ) الفرقة الموسيقية 

 يقوم بغناء المحن األساسي لممذىب حتى نيايتو.الصوت األول  
يشترك مع الصوت األساسي في غناء المحن األساسي أيضًا ولكن مع وجود الصوت الثاني  

, ثم تكرر الجممة المحنية من م  4(50:م)1(43م) بعض اإلضافات المبتكرة البسيطة من
مرة ثانية ,ويقوم الصوت ىنا بغناء جممة لحنية مبتكرة عمى مقطع )آه(  1(50: م) 4(41)

 يعتمد عمى القفزات الصاعدة واليابطة حتى نياية ىذا الجزء.
ود يشترك مع الصوت األساسي في غناء المحن األساسي أيضًا ولكن مع وجالصوت الثالث  

, ثم تكرر الجممة المحنية من م  4(50:م)1(43بعض اإلضافات المبتكرة البسيطة من م)
مرة ثانية, ويقوم الصوت الثالث بغناء جممة لحنية مبتكرة عمى مقطع )آه( ,  1(50: م) 4(41)

المتقطع والمتصل حتى نياية ىذا الجزء كما ىو في  األداء)ىا(  تعتمد عمى النغمات الُسَممّية و 
 مدونة الموسيقية.ال

بمصاحبة األصوات الثالثة بأداء المحن األساسي ليذا الجزء مع ظيور  يقوم الصوت الرابع 
( بإستعراض المقام صعودًا والختام بالمزمة الموسيقية 50الزمة موسيقية بسيطة مبتكرة في م )

 .  3(61:م)1(60األساسية لمعمل من م)
 ( تقوم جميع األصوات بغنائيا وأدائيا وىي عبارة 56أضافت الباحثة إضافة لحنية في م )

 عن عقد نوااثر ىابط يبدأ من درجة العجم إلى درجة الكرد و يعتمد عمى الخطوات الُسَممّية.
  الضعيف  األداءراعت الباحثة بدقة تحقيق التعبيرات المناسبة لـ المحن حيث أوضحت

(Piano.) 
  3( 87: م ) 4( 66المذهب من م ) إعادة 
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 رؤية الباحثة
  إلى أربعة أصوات: 2( 79: م ) 4( 66م ) قسمت الباحثة األصوات في إعادة المذهب من 

 ( 1الصوت األول ) رجال ونساء 
 ( 1الصوت الثاني )رجال 
 ( 1الصوت الثالث ) نساء 
  ( الصوت الرابع )الفرقة الموسيقية 

يقوم بغناء المحن األساسي مع إضافة  لحن بسيط مبتكر من قبل الباحثة من الصوت األول  
 وىو عبارة عن أربيج صاعد ) من درجة الحجاز ( . 2(71: م)1(70م)

يشترك مع الصوت األول في غناء المحن األساسي  مع وجود بعض   الصوت الثاني
المبتكرة من قبل الباحثة في عدة موازير , إضافة  لحن بسيط اإلضافات المحنية البسيطة  
وىو عبارة عن أربيج ىابط ) من درجة جواب   2(71: م)1(70مبتكرمن قبل الباحثة من م)

 الكرد ( .
يشترك مع الصوت األول في غناء المحن األساسي  مع وجود بعض الصوت الثالث  

الباحثة في عدة موازير والتي تختمف أيضًا عن اإلضافات المحنية البسيطة  المبتكرة من قبل 
وىو عبارة  2(71: م)1(70الصوت الثاني , إضافة  لحن بسيط مبتكر من قبل الباحثة من م)

 عن أربيج ىابط ) من درجة الحجاز (.
تقوم الفرقة الموسيقية بمصاحبة األصوات الثالثة بأداء المحن األساسي ليذا الصوت الرابع 

: م)  1(73جود بعض ااإلضافات  المحنية المبتكرة من قبل الباحثة  من م )الجزء ولكن مع و 
حيث إبتكرت الباحثة أيضًا لزمات موسيقية قصيرة بين المقاطع الغنائية باإلضافة الى  4(74
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( , إضافة  لحن بسيط مبتكر من قبل الباحثة من 65المزمات األساسية في العمل في م )
 عن أربيج صاعد ) تألف ناقص (.وىو عبارة   2(71: م)1(70م)
 ( المحن األساسي ولكن عمى مسافة 68يظير  أيضًا في م )صغيرة ىابطة وذلك لمتنويع. 6 
  راعت الباحثة بدقة تحقيق التعبيرات المناسبة لـ المحن حيث أوضحت التدرج من الضعف

 (. Piano الضعيف ) األداء(, dim( والتدرج من القوة إلى الضعف )crescالى القوة ) 
 ( 81قسمت الباحثة األصوات إلى أربعة أصوات من م)3(87: م) 3 : 

 ( 1الصوت األول ) رجال ونساء 
 ( 2الصوت الثاني )رجال 
 ( 2الصوت الثالث ) نساء 
  )الصوت الرابع ) الفرقة الموسيقية 

 يقوم بغناء المحن األساسي حتى نياية ىذا الجزء .الصوت األول  
 ناء لحن مبتكر يعتمد عمى القفزات والخطوات الُسَممّية أيضًا.يقوم بغ الصوت الثاني  

يقوم بغناء لحن مبتكرولكن يختمف عن لحن الصوت الثاني, يعتمد عمى الصوت الثالث  
 القفزات والخطوات الُسَممّية.

يقوم بمصاحبة األصوات الثالثة بأداء المحن األساسي ليذا الجزء ولكن مع الصوت الرابع 
حيث  4(84: م)  1(83ضافات  المحنية المبتكرة من قبل الباحثة  من م )وجود بعض اإل

إبتكرت الباحثة أيضًا لزمات موسيقية قصيرة بين المقاطع الغنائية باإلضافة الى المزمات 
 (.69األساسية في العمل في م )

  األداء أوضحتراعت الباحثة بدقة تحقيق التعبيرات المناسبة لـ المحن حيث 
 (. Piano الضعيف ) األداء(, Forteالقوي)

  3(122:م)1(88الهنك من م)فاصل غنائي مبتكر و 

 إستعراض مقام النواأثر مع الركوز التام عمى درجة الراست 
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 رؤية الباحثة 

  إلى أربعة أصوات : 3(122:م)1(88من م)قسمت الباحثة األصوات 
 ( 1ساءالصوت األول ) رجال ون 
 ( 2الصوت الثاني )رجال 
 ( 2الصوت الثالث ) نساء 
  )الصوت الرابع ) الفرقة الموسيقية 

يقوم بغناء المحن األساسي لمنموذج المحني المبتكر, ثم يعود لغناء المحن   الصوت األول
 .3(121:م)1(104األساسي لمعمل من م )

حني المبتكر,  ثم يستكمل غناء يقوم بغناء جممة لحنية تصاحب النموذج الم  الصوت الثاني
لحن مبتكر أخر عند بداية غناء الينك , ىذا المحن يعتمد عمى القفزات والخطوات الُسَممّية 
حيث يصاحب المحن األساسي حتى نياية الينك , يظير التطابق المحني واإليقاعي عمى 

بتكر يؤدى , ثم يظير لحن م4(109:م ) 3(106مسافة السادسة الصغيرة اليابطة من م )
, ثم يشترك بعد ذلك مع الصوت األول في المحن 1(114:م)3(110عمى مقطع )آه ( من م)

 األساسي ويختم ىذا الجزء بمحن مبتكر يصاحب الصوت األول.
يقوم بغناء جممة لحنية  تصاحب النموذج المحني المبتكر,  ثم يستكمل غناء    الصوت الثالث

نك يعتمد عمى القفزات والخطوات الُسَممّية ويؤدى بشكل لحن أخر مبتكر عند بداية غناء الي
متقطع حيث يصاحب المحن األساسي حتى نياية الينك , يظير التطابق المحني واإليقاعي 

, ثم يظير لحن مبتكر عمى 4(109:م ) 3(106عمى مسافة السادسة الصغيرة اليابطة من م )
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وت األول في المحن األساسي , ثم يشترك مع الص 1(114:م)3(110مقطع )ىا ( من م)
 ويختم ىذا الجزء بمحن مبتكر يصاحب الصوت األول.

يقوم بمصاحبة األصوات الثالثة بأداء الالزمة األساسية لمعمل حتى دخول   الصوت الرابع
الغناء , ثم بعد ذلك يقوم بأداء لحن مبتكر يعتمد عمى األربيجات السريعة الصاعدة واليابطة , 

 أداء المحن األساسي مع وجود بعض اإلضافات المبتكرة  حتى نياية الينك.يعود مرة اخرى ب

  أضافت الباحثة نموذج لحني مبتكر  يصاحب لحن الالزمة األساسية التي  تميد لمدخول في
 .4(103: م) 1(90الينك والتي يقوم بغنائيا األصوات الثالثة حتى الدخول في الغناء من م )

  ء استخدام الموال يقوم بأدائو فرد من أفراد الكورال )رجال( , يقوم أضافت الباحثة في ىذا الجز
باإلرتجال الفوري في المقام األساسي لمعمل أثناء غناء النموذج المحني المبتكر وأداء الالزمة 

 .4(103: م) 1(90الموسيقية من م )
 ( 90استخدمت الباحثة في الفاصل الغنائي المبتكر من م)التية :الضروب ا 4(103: م) 1 

  السنباطي 
  الدويك 
  الوحدة الكبيرة 

 
 

يتم أداءىم في آن واحد أثناء  أداء) الموال( وغناء النموذج المحني المبتكر, وأداء المزمة الموسيقية 
 األساسية لمعمل حتى بداية غناء المحن األساسي.

أدائو ( حيث يقوم ب                   ( أضافت الباحثة إستخدام النموذج اإليقاعي
 (Crescمع التدرج من الضعف إلى القوة ) 1( 106: م )  1(105اآلالت اإليقاعية  من م ) 

 (106أضافت الباحثة في بداية دخول غناء الينك من م)ضرب والتنويع عميو ,  4(114: م) 3
 4(118: م ) 1(115ثم العودة إلى ضرب الوحدة الكبيرة من م ) 

 
 الضرب المستخدم والتنويع عميه
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, ثم أداء التنويع 4( 110: م ) 1(  107تقوم اآلالت اإليقاعية بأداء الضرب األول من م )
 4( 114: م ) 1(111من م ) 

  ظيور المحن األساسي لمقطع ) وأنا ماليش غيرك ( في بداية الَينك عمى مسافة السادسة
 .4(109:م ) 3(106الصغيرة اليابطة من م )

 يرات المناسبة لـ المحن حيث أوضحت التدرج من الضعف الى راعت الباحثة بدقة تحقيق التعب
 األداء( و  Piano الضعيف ) األداء(, dim( والتدرج من القوة إلى الضعف )crescالقوة ) 
 (.Forteالقوي )

 (122ختام العمل من م)1(146: م) 4  

 مع الركوز التام عمى درجة الراست جملتٌن لحنٌتٌن فً مقام النهاوند الكردي
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   رؤية الباحثة

 (122قسمت الباحثة األصوات في الختام من م)إلى أربعة أصوات:  1(146: م) 4 

 ( 1الصوت األول ) رجال ونساء 
 ( 2الصوت الثاني )رجال 
 ( 2الصوت الثالث ) نساء 
  )الصوت الرابع ) الفرقة الموسيقية 

 تى نياية العمل.يقوم بغناء المحن األساسي حالصوت األول  
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يشترك مع الصوت األول في غناء المحن األساسي ثم تكرر الجممة المحنية الصوت الثاني  
من مرة ثانية ويقوم الصوت ىنا بغناء جممة لحنية مبتكرة عمى مقطع )آه( تعتمد عمى القفزات 

 الصاعدة واليابطة.
أيضًا ثم تكرر الجممة يشترك مع الصوت األول في غناء المحن األساسي الصوت الثالث  

المحنية مرة ثانية , ويقوم بغناء جممة لحنية مبتكرة عمى مقطع )آه( , )ىا(  تعتمد عمى 
 المتقطع والمتصل. األداءالنغمات الُسَممّية و 

يقوم بمصاحبة األصوات الثالثة بأداء المحن األساسي مع ظيور الزمة موسيقية الصوت الرابع 
 المقام صعودًا . ( تستعراض131مبتكرة في م )

 ( تقوم جميع األصوات بغنائيا وأدائيا لمتنويع 124أضافت الباحثة إضافة لحنية في م )
( وىي عبارة عن عقد نواأثر ىابط يبدا 137عمى المحن األساسي , تصرف نغمي في م)

 من درجة العجم حتى درجة الكرد ويعتمد عمى الخطوات الُسَممّية.
 الضعيف  األداءتعبيرات المناسبة لـ المحن حيث أوضحت راعت الباحثة بدقة تحقيق ال

(Piano و )األداء ( القويForte الموسيقية مع استخدام التدرج من السرعة إلى البطئ في )
 (.Accelerandoالختام )

 نتائج البحث :

نيا البحث المطروح وذلك من خالل النتائج التي أسفرت ع سؤاليجيب ىذا الجزء عن 
  -والتي جاءت كالتالي :,  لمنموذج الغنائي ) دور العفو ياسيد المالح ( ية التحميمالدراسة 

ىي أىم الروئ المبتكرة التي أستخدمت من قبل الباحثة في تقديم قالب الدور الغنائي من خالل ــا م
 الجماعي ؟ األداء

  رقة صوات والفحوار وذلك لمتنويع حيث تتبادل األـقامت  الباحثة بعرض المقدمة في شكل
الموسيقية األدوار عمى رغم من أنيا مقدمة موسيقية تختص باآلالت الموسيقية ف حرصت 

 عمى تقديميا بشكل حديث مبتكر لجدب إنتباه المستمع.
  إبتكرت الباحثة جممة لحنية جديدة  تغنييا أصوات الكورال عمى مقطع ) ىا ( مع تغيير الميزان

حن األساسي لممذىب ويظير ىنا ولكن مع اإلحتفاظ بالمإلى  األصمي من  
لمحن عمى ميزان مختمف دون تغيير المحن مع إبتكار ضرب جديد  تطويع الباحثة 

 يصاحب ىذا الجزء والتنويع عميو حيث تقوم الفرقة الموسيقية بعزفيم بالتبادل كل مازورتين.
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 الينك  إبتكرت الباحثة جممة لحنية تصاحب لحن الالزمة األساسية التي  تميد لمدخول في
 والتي يقوم بغنائيا االصوات الثالثة حتى الدخول في الغناء.

  إبتكرت الباحثة في ىذا الجزء إستخدام الموال حيث تم إختيار عنصر من عناصر الكورال
)رجال( يقوم باإلرتجال الفوري في المقام األساسي لمعمل في أثناء غناء الجممة لحنية المبتكرة 

 وعزف الالزمة الموسيقية.
 : إستخدمت الباحثة في ىذا الجزء الضروب االتية 

  السنباطي 
  الدويك 
  الوحدة الكبيرة 

 
 

حيث يتم عزفيم في آن واحد أثناء اإلرتجال الغنائي ) الموال( وغناء الجممة لحنية المبتكرة 
وعزف المزمة الموسيقية األساسية لمعمل كما ىو في المدونة الموسيقية حتى غناء المحن 

 .االساسي
 .إستخدمت الباحثة تنوٌع على ضرب الوحدة الكبٌرة  
 ( تقوم جميع 124إبتكرت الباحثة عربة لحنية بسيطة في م )

 األصوات بغنائيا وعزفيا وىي تنويع عمى المحن األساسي , 
  إبتكرت الباحثة إستخدام التألف الناقص وذلك تعبيرًا منيا بالمحن عن الكممة أثناء غناء المقطع

 وأنا ماليش غيرك طبيب ( وذلك لمتاكيد عمى شدة الحزن وااللم.الكالمي ) 

 : المقترحة التوصيات

,  يواكب العصر حديث اإلستفادة من الرؤى المبتكرة في تقديم األعمال الغنائية بشكل .1
 مع اإلحتفاظ بـ أصالة العمل وتاريخو. ويجذب المستمعين الشباب

إلى األعمال الغنائية التراثية وغيرىا  اعاالستممحاولة جذب المستعمين من الشباب إلى  .2
 عادة إحيائيا عمى الساحة الفنية.ا بالدراسة إلوتناولي
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 ممخص البحث

 رؤية مبتكرة لتقديم قالب الدور الغنائي بألداء الجماعي
 *بسمة محمود إبراهيم حسن 

نشأ الغناء في مجرى حياة اإلنسان اإلجتماعية البدائية عمى ىيئة أصوات منتقاة من الطبيعة 
, نتيجة , فإتسمت حياتو بالتبدل المستمر اطو اإلجتماعيتداوليا اإلنسان بالتدرج في مجرى نش

 .وعالقاتو بالطبيعة والمجتمع , فأتخذ الغناء أطوارًا ومراحل متباينة,تفاعالتو 

االجراءات التى شممت  ,الحدود ,األسئمة,األىمية  ,األىداف ,المشكمة   يتكون ىذا البحث من
راسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث, وىو والدالمصطمحات ( ,المنيج , العينة , األدوات 
 مقسم إلى جزءين كاآلتي:

 النظري ويشمل : أواًل اإلطار

الغناء الجماعي وخصائصو وأىم الفرق الموسيقية التي قدمتو في القرن _ نبذة عن قالب الدور
 .الفرقة الموسيقية في النصف الثاني من القرن العشرين_  العشرين

 بيقي ويشمل : التط اإلطارثانيًا ا

 تحميل دور العفو ياسيد المالح .

  واختتم البحث بالنتائج , التوصيات المقترحة , مراجع البحث , ثم ممخص البحث.
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 . بحث متطمب رسالة دكتوراة – جامعة قناة السويس –ية التربية كم –مدرس مساعد بقسم التربية الفنية والموسيقية   
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Research Summary 

An innovative vision to present dwor form with Team performance 

Basma Mahmoud Ibrahim Hassan *  
 

Singing arose in the course of man's primitive social life in the form of 
voices selected from nature, which the man circulated gradually in the 
course of his social activity. 

This research consists of the problem, goals, importance, questions, 
limits, procedures that included the curriculum, sample, tools, and 
terminology) and previous studies related to the subject of the research, 
which is divided into two parts as follows: 

First, the theoretical framework, which includes: 

About dwor form_ Arabic singing, its characteristics and the most 
important musical teams that were presented in the twentieth century - 
the orchestra in the second half of the twentieth century. 

Second, the applied framework, which includes: 

Analysis of dwor al 3afw ya sed al melah. 

Research concluded with the results, suggested recommendations, 
research references, and research summary. 
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