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 مبتكرة تساعد عمى أداء الكورال الجامعي لمتصرفات النغمية المقترحةتدريبات 
 *بسمة محمود إبراىيم حسن 

 أ . د / نجالء سيد عبد الحميد الجبالي  

 أ .م. د / أمل مصطفى إبراىيم 

 -مقدمة :

ف شعبنا العربي في جميع أقطاره يميؿ ألصؿ في فف الموسيقي العربية ، ألاألغنية ىي ا
الزماف األوؿ إلي الغناء أكثر مف ميمو إلي الموسيقي البحتة التي تعزفيا اآلالت فقط ، لكؿ  منذ

شعب طبيعة ووجداف صنعتيا عوامؿ تاريخية ينفرد بيا ، وال يمكف إلغاء الذوؽ الفني لشعب مف 
قناعو بأف يتكمؼ ذوقًا   يستعيره عمى عالتو مف ىنا أو ىناؾ. آخرالشعوب فجأة ، وا 

العربية يتصؿ بيا العزؼ منفردًا أو جماعيًا وال ينفصؿ عنيا االا في مقطوعات األغنية 
الالزمات الموسيقية التي تصاحب  قصيرة ، وال تخرج ىذه المقطوعات في تكوينيا األساسي عف

ة المتعارؼ عمييا سماعيًا وىي قوالب بسيطة نيا األغاني االا في بعض المؤلفات ذات القوالب الفا 
إرتبطت أصوؿ الغناء العربي منذ نشأتو بالشعر العربي بؿ بالكممة لموسيقية ، تراكيب اخالية مف ال

ناء العربية المفردة ، وىذا اإلمتزاج الدقيؽ بيف الغناء والشعر والمغة عند األماة العربية جعؿ لمغ
ـ بؿ ي عـ العرب طرًا بعد اإلسالص قبيمة فى الجاىمية وال ق  خ  العربي منذ بداية أمره طابعًا قوميًا ال ي

   9جميعاً 

العربية أشكاؿ وقوالب متعددة في الغالب تعتمد عمى المغني المطرب الذي  ولألغنية
يصاحبو الفرقة الموسيقية ومجموعة مف الكوراؿ وينحصر دورىـ في أداء الغناء الجماعي الذي 

ناؾ محاوالت لموشحات ولكف كاف ىيتمثؿ في ترديد المذىب في الطقاطيؽ وبعض األجزاء في ا

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

وعبد الوىاب . الييئة المصرية العامة لمكتاب . دار الشروؽ . صػ أـ كمثومتراث الغناء العربي بيف الموصمي وزرياب و  كماؿ النجمي . 9
981 :919 . 
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الكورالي في شكؿ  األداءيرة مف الكثير مف المؤلفيف الموسيقيف لمسايرة ركب التطور واإلرتقاء بكث
 9جديد بالنسبة لممستمع العربي.

ة الكورالي بشكؿ واضح في الكثير مف الفرؽ وتخص الباحث األداءظير الغناء الجماعي و 
ؽ كوراؿ يختص بيا ويقدـ ىذا الفريؽ جميع ف لكؿ جامعة فريبالذكر فرؽ الجامعات المصرية وأ

مختمفة  لمتصرؼ  أشكاؿ الغناء العربي جماعيًا ومف ىنا جاءت فكرة الباحثة في تقديـ رؤى مبتكرة 
غالبًا تخص  التصرفات النغميةالغنائية حيث أف فكرة  األعماؿالنغمي لبعض المقاطع الغنائية في 

 المقترحة التصرفات النغمية يذهاولة أداء الكوراؿ لمحالمطرب الفردي ولكف حرصت الباحثة عمى 
لتذليؿ الصعوبات التي قد تواجو المجموعة عند  المبتكرةوحرصت ايضًا عمى تقديـ بعض التدريبات 

 أدائيا.

 -مشكمة البحث :

عمى  أداء المحف األساسي دوف محاوالت ألداء بعض  الجماعي في األغمب األداء عتمادا
إضافة بعض  و يمكفومف ى نا وجدت الباحثة أنا لتي يؤدييا المطرب الفردي ارفات النغمية التص

النسبة لمفرقة الغنائية غير معتاد بالجماعي وىذا  األداءإلى ىذا المقترحة التصرفات النغمية 
 الجماعية.

 -البحث : أىداف

 ث()عينة البح األعماؿتقديـ رؤى  مختمفة  لمتصرؼ النغمي لبعض المقاطع الغنائية في  .1

مف قبؿ  المقترحةالتي تساعد عمى أداء التصرفات النغمية  المبتكرة صياغة بعض التدريبات .9
 الباحثة.

 

 

                                                           
1
الغنائية الكورالية العربية واالستفادة منيا في صياغة  اكابيال عربية )دراسة تحميمية (  األعماؿأسموب صياغة  –إبراىيـ يسري إبراىيـ  

 1صـ  ـ 9192جامعة حمواف عاـ  –كمية التربية الموسيقية   – _غير منشورة كتوراةرسالة د
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 -أىمية البحث :
في الجامعات الجماعي لمكوراؿ  األداء لرفع مستوى كفاءة المبتكرةريبات دبعض التالتوصؿ إلى 

ببعض أصوات الكوراؿ  وتزويدالجماعي ،  األداءوتقديـ شكؿ مختمؼ غير معتاد فيما يخص 
 الجماعي. األداءي تعمؿ عمى تحسيف التقنيات الصوتية الت

 -البحث :أسئمة 
 )عينة البحث( ؟ األعماؿلبعض المقاطع الغنائية في  ماىي الرؤى  المختمفة  لمتصرؼ النغمي .1
 ؟  مف قبؿ الباحثةالمقترحة التي تساعد عمى أداء التصرفات النغمية  المبتكرة ماىي التدريبات .2

 -حدود البحث :
 حدود زمنية ) مجموعة مف طالب فريؽ الكوراؿ بالجامعة التي ت طَبؽ عمييـ التدريبات مف 

 (ـ 9191-ـ  9192)في الفترة مف  (سنة  99إلى  99سف 
 األعماؿ بعض التي ظيرت في التقنية  حدود فنية )مجموعة مف  المقاطع المحنية  والصعوبات 

 الصعوبات( ىذهؽ الكوراؿ بالجامعة ومقترحات لتذليؿ مع فريالغنائية المقدمة 
 حدود مكانية ) جميورية مصر العربية (.

 -إجراءات البحث :
 يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي ) تحميؿ محتوى (   :منيج البحث .أ 
الغنائية التي قدمت مع فريؽ كوراؿ  األعماؿالمقاطع المحنية في بعض بعض : عينة البحث .ب 

 ويس.جامعة قناة الس
 أدوات البحث : .ج 
 مدونات ووثائؽ . .9
 تسجيالت صوتية . .9
 .وسائؿ سمعية وبصرية .9
 إستمارة إستطالع رأي الخبراء المتخصصيف لبياف مدى صالحية التدريبات المبتكرة .4

 لرفع مستوى أداء الكوراؿ لبعض المقاطع المقترحة. والتصرفات النغمية المقترحة 
 
 
 



 
 

14 
 

 مصطمحات البحث :
 (Adlib )الحر  األداء

لي ليس لو ميزاف لمتمييد لإلنتقاؿ إلى مقاـ يختمؼ عما قبمو أو لمتمويف أداء حر غنائي أو آ
 .9بإيقاع يختمؼ عف الذي يسبقو فيو يعتبر ىمزة وصؿ لحنية أو إيقاعية بيف ماقبمو وما بعده

 الضروب :
وة الضروب بصفة عامة عبارة عف تتابع ضربات ونقرات تختمؼ فيما بينيا مف حيث الق

الناحية عمى حركتيف يسمياف إصطالحًا ) الدـو  ىذهوالضعؼ لضبط إيقاع المحف وىي تبني مف 
 .9والتؾ (
 :  األداء

 .9يعني طريقة التوصيؿ األداءالتوصيؿ أي اف أسموب 
 : االبتكار

كما يعرفو سيد خير اهلل أنو " قدرة الفرد عمى اإلنتاج إنتاجًا يتميز بأكبر قدر مف  االبتكار
يمكف القة والمرونة واألصالة وبالتداعيات البعيدة ، وذلؾ كإستجابة لمشكمة أو موقؼ مثير الط

 .4النظر إليو مف زوايا متعددة
 الُعرب : 

ىي الذبذبات الصوتية في الصوت البشري ، التي تصنع التطريب وىي كذلؾ تمكف المغني 
 .2ف الكريـمف أداء القفمة لأللحاف التقميدية المستمده مف تجويد القرآ

 
 

                                                           
عاطؼ عبد الحميد . دراسة تحميمية لقالب المونولج عند محمد القصبجي . رسالة ماجستير غير منشورة . كمية التربية الموسيقية . جامعة 1

 . 91ـ . صػ  9111حمواف . 

 .24ـ صػ  9112العربية. القاىرة  الموسيقىعاطؼ عبد الحميد . قواعد وتذوؽ 2

 9242( دار المعارؼ _ القاىرة .صػ 9بف منظور : لساف العرب  ج) 9

 .919ـ _ صػ 9114_ القاىرة  9سيد خير اهلل _ المدخؿ إلى العموـ السموكية _عالـ الكتب ط 4

 89ـ. صػ 9184نجمو المصرية _ القاىرة ناىد حافظ : فف تربية الصوت وعمـ التجويد _ مكتبة األ –عطيات عبد الخالؽ 2
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 التقنية ) مصطمح موسيقي ( : 
ىي تعبر عف أسموب اداء تكنيكي متميز سواء في التأليؼ او في الغناء يحتاج إلى مستوى 

 .9عالي مف اإلتقاف واإلحكاـ والميارة
 التوزيع الغنائي : 

مجموعة مف األصوات البشرية ولكؿ صوت لوف خاص وطابع خاص يتميز بو عف غيره 
 .9زف بيف مجموعات األصوات المختمفةيعطي التوا

 القائد :
قائد الفرقة لو دور ىاـ في توصيؿ العمؿ الفني إلى المستمع عمى اكمؿ وجو وذلؾ يجب 
مكانيات ومتمتعًا بأذف حساسة مرىفة وذاكرة قوية ذو شخصية قيادية  اف يكوف مممًا بخصائص وا 

 .9ليوعمى التجاوب معاه واإلنقياد إومحبوبة تحمؿ العازفيف 
 

 التطريب :
 .4ىو الترنيـ والتغني وتحسيف الصوت بالتالوة والمقصود بو قراءة القرآف بالنغـ السميـ

 (  Chorus)  الكورال
يطمؽ ىذا النوع مف الغناء عمى غناء المجموعة التي تتكوف مف األصوات البشرية األربعة 

دورًا ىامًا في الغناء الديني واألوبرا  راؿالكو ) السوبرانو ، األلطو ، التينور ، الباص ( ، كما يمعب 
 2والدراما الموسيقية.

 
 
 

                                                           
 .81ـ . صػ 9182المعجـ الوسيط الجزء االوؿ والثاني _ مجمع المغة العربية _ مطابع الدار اليندسية القاىرة . 9

ـ .  9141.  محمود عبد الرحمف : المدرسة الحديثة لتعميـ الموسيقى _ التوزيع اآللي_ الجزء األوؿ الطبعة الخامسة _ مطبعة حبرائيؿ 9
 .2صػ 

 19ـ اصػ 9119أحمد بيومي _ القاموس الموسيقي _ دار األوبرا المصرية المركز الثقافي القومي وزارة الثقافة مطابع االوفس القاىرة 3

 991ـ . صػ  9198اإلماـ الغزالي : أحياء عمـو الديف _ الجزءاألوؿ _ القاىرة 4

 .84ص  9111فية أ بيروت ، الشركة المصرية العالمية لمنشر مكتبة لبناف ثروت عكاشة المعجـ الموسوعي لممصطمحات الثقا 2
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 -المرتبطة بموضوع البحث :سابقة الدراسات ال

 1" أساليب توزيع األلحان المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين "

اىتمت تمؾ الدراسة بإلقاء الضوء بعض أساليب توزيع األلحاف المصرية والتي تساعد عمى 
براز دور الموزع وىو دور جوىري يساىـ في إثراء العمؿ الموسيقي الغنائي في صورتو النيائية إ

محاوالت السابقة واإلستفادة كما يساىـ في فتح أفاؽ فنية جديدة لمموزعيف الشباب بالوقوؼ عمى ال
 .منيا

سوؼ ي التعمى بعض أساليب التوزيع  التعرؼ حيثالبحث الراىف مف بتمؾ الدراسة  وارتبطت
 .الغنائية بشكؿ حديث ومبتكر األعماؿتساعد الباحثة اثناء عمميا لتقديـ 

 9" أساليب أداء الغناء العربي في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين "

بعض التدريبات التي تستخدـ في الغناء التي تساعد في  الدراسة إلى التوصؿ إلى تمؾ ىدفت
 .سميمة اح صوت المغني بطريقةآخر عممية 

التدريبات والتي سوؼ تساعد  ىذهوارتبطت تمؾ الدراسة بالبحث الراىف مف حيث التعرؼ عمى 
الباحثة اثناء التدريبات لموصوؿ بالمجموعة إلى الطريقة المثالية واصدار الصوت بشكؿ سميـ وىذا 

 الغنائي الجماعي. األداءيثري 

 

 

 

                                                           
رسالة ماجستير غير منشورة . كمية التربية مشيرة محمد توفيؽ _ أساليب توزيع األلحاف المصرية في النصؼ الثاني مف القرف العشريف _ 9

 .ـ 9112الموسيقية . جامعة حمواف . 

الغناء العربي في مصر في النصؼ الثاني مف القرف العشريف _ رسالة دكتوراة غير منشورة . كمية إيياب أحمد توفيؽ _أساليب أداء 2
 .ـ 9119التربية الموسيقية . جامعة حمواف . 
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لنصف الثاني من القرن ية في االتغيرات التي طرأت عمى الفرق الموسيق" دراسة 
 9العشرين "

 ىذهىميتيا وأساليب أدائيا وقادة لى التعرؼ عمى الفرؽ الموسيقية وأالدراسة إ ىذهىدفت 
 الفرؽ والتعرؼ عمى اآلالت الموسيقية المستخدمة في النصؼ الثاني مف القرف العشريف.

الفرؽ الموسيقية التي وارتبطت تمؾ الدراسة بالبحث الراىف مف حيث التعرؼ عمى بعض 
 ظيرت وبعض األساليب األدائية المستخدمة فييا واآلالت الموسيقية التي أ ستخدمت أيضًا.

 اإلطار النظري

 9 : وتطوره التاريخي الكورال

تطمؽ كممة كوراؿ عمى المؤلفات الغنائية التي تتكوف مف أكثر مف صوت غنائي ، وقد 
الكورالية ، ثـ استعممت بعد ذلؾ كصفة   Bachخ استعممت بذلؾ المعنى في بعض أعماؿ با

لممؤلفات الموسيقية التي يتضمنيا غناء كورالي مثؿ ) السيمفونية الكورالية ( ، استعممت أيضًا 
وىي مؤلفات موسيقية بحتة ال تشمؿ الغناء وانما   Charle Preludeمقترنة بالمقدمات الموسيقية 

 المعروفة وتؤخذ غالبًا مف ألحاف الكنيسة. تبنى أساسًا عمى لحف مف ألحاف الغناء

الكممة منذ عيد الدراما  ىذهأماا الفرقة الغنائية فقد ع ِرفت باسـ ) كورس ( ، واستعممت 
الكممة عمى مجاميع  ىذهاليونانية القديمة ، التي لحنت بكامميا في القرف السادس عشر واطمقت 

س عمى مجموعة الممثميف الذيف يؤدوف نصًا ، تطمؽ كممة كور  األداءالمنشديف المشتركيف في 
 آخر، وربما أيضًا سببًا  األداءمسرحيًاغير ممحف في آف واحد باستعماؿ إيقاع كممات النص لتوحيد 

وىو تسمية المردديف في األغاني العربية حديثًا باسـ كورس لذلؾ اطمقت كممة كوراؿ عمى الفرقة 
 كورالية الرفيعة.الغنائية عمى انو فريؽ يؤدي المؤلفات ال

 
                                                           

ميريؿ شوقي سولاير بولس _ دراسة التغيرات التي طرأت عمى الفرؽ الموسيقية المصرية في النصؼ الثاني مف القرف العشريف _ رسالة 9
 .ـ 9111ة غير منشورة . كمية التربية الموسيقية . جامعة حمواف . دكتورا

 44:  49صػ   –ـ  9192جامعة حمواف عاـ  –كمية التربية الموسيقية  –رسالة دكتوراة مرجع سابؽ _ –إبراىيـ يسري إبراىيـ  9
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 فريق الكورال :

عبارة عف مجاميع مف المغنييف لكؿ مجموعة مساحتيا الصوتية المناسبة ليا ، فتختمؼ كؿ 
ى في لوف الصوت وطبقتو ، تشكيؿ المجاميع تبعًا لمتطمبات المؤلفات الكورالية خر مجموعة عمى اآل

 ، فيما يمي عرضًا لمتكوينات الميتمفة لمفريؽ

 ختمط:الكورال الم .1

يتكوف مف مجموعة مف أصوات السوبرانو وثانية ألصوات األلطو وثالثة ألصوات التينور 
المجاميع يصبح الفريؽ مزدوجًا حيث يتكوف مف  ىذهورالعة ألصوات الباص وعندما تتضاعؼ 

ثماف مجاميع يمكنيا اف تؤدي مؤلفات كورالية قد تزيد ألحانيا عف عشريف لحف في وقت واحد 
 قوـ بأداء صوت السوبرانو االطفاؿ في فرؽ الكوراؿ القديمة.ي وأحيانا

 كورال النساء : .2

يتكوف مف مجموعتيف مف أصوات السوبرانو وثانية ألصوات األلطو أو مف مجموعتيف مف 
 أصوات السوبرانو مع مجموعة واحدة ألصوات األلطو.

 كورال الرجال : .3

و مف الرجاؿ والصبية وىو يتكوف مف التمسية عمى فريؽ يتكوف مف الرجاؿ فقط أ ىذه تطمؽ
مف أصوات التينور ومجموعتيف مف أصوات الباص واحدىما أكثر حدة ويسمى  مجموعتيف

، قد يؤدي ىذا الفريؽ  األصميةالباريتوف ، يمكف أف يضاعؼ او يتكوف مف ثالثة أمثاؿ مجاميعو 
المؤلفات في أعماؿ  يذهلمؤلفات كورالية قد تصؿ إلى اثنى عشر لحنًا تغنى في آف واحد ونجد 

 عمى وجو الخصوص. Massالقداس 

 بعض القوالب الغنائية

 الطقطوقة :

  .وتكتب مف الزجؿ أىزوجةوتسمى  األداءتمتاز ببساطة المحف وسيولة  ةخفيفة أغني ىي

 مع المطرب ومجموعة أغصاف ينفرد بغنائيا المطرب .شديف نمف مذىب يؤديو جماعة الم تتألؼ



 
 

11 
 

 والغزؿ . االجتماعيةوتصوير الحاالت  ةوفى نشر الفضيم القوميالتوجيو  فيا أثرى ةلمطقطوق

 طقطوقةعف خمسيف  ما يزيدتمحيف ىذا القالب فقد لحف  فيكاف محمد عبد الوىاب مف المبدعيف 
 9"  فاكرني، أحبؾ وأنت  ةفؾ عشره كوتشين" مثؿ  

 مراحل تتطور الطقطوقة :

واألغصاف مثؿ طقطوقة " زوروني كؿ سنة مرة " لػ سيد  المرحمة األولي : لحف واحد لممذىب
 درويش ، " قمر لو ليالي " لػ داوود حسني.

المرحمة الثانية : لحف لممذىب ولحف لألغصاف مثؿ طقطوقة " يابمح زغموؿ " ، " خفيؼ الروح " لػ 
 سيد درويش ، " خايؼ أقوؿ المي فى قمبي " لػ محمد عبد الوىاب .

 لحف لممذىب ولحف لكؿ غصف مثؿ طقطوقة " غنيمي شوي شوي " لػ زكريا أحمد.  المرحمة الثالثة :

المرحمة الرابعة : تـ فييا االستغناء عف المجموعة الصوتية التي تؤدي المذىب واالىتماـ بالمقدمة 
الموسيقية والالزمات مثؿ طقطوقة " مداـ تحب بتنكر ليو " لػ محمد القصبجي ، " ساعة ما بشوفؾ 

 .9" لػ محمد الوىابجانبي 

 الدور :

قالب مف قوالب الغناء المصري ، ظير في أوائؿ القرف التاسع عشر وىو نوع مف أنواع 
الزجؿ ينظمو المؤلؼ في معاِف تتناوؿ غالبًا الغزؿ ، يتكوف مف مقاطع يسمى أوليما بالمذىب 

ماعية ، وينفرد المغني ومايميو األغصاف ويوزف غالبًا بالوحدة المتوسطة ويؤدى المذىب لطريقة ج
يمقب ب ممؾ  ة عمى يد محمد عثماف الذي كافبأداء بعض مقاطع الغصف ثـ ابتكرت طريقة جديد

الجماعة المذىب مف المقاـ األساسي ثـ يردد الغصف بألحاف جميمة منتقاًل  أف يغنياالدوار وىي 
ف األلحاف وىكذا يتبادؿ مف مقاـ إلى مقاـ بتسمسؿ نغمي جميؿ مظيرًا براعتو في اإلنتقالية بي

                                                           
لة ماجستير غير منشورة. كمية التربية خالد حسف عباس محمد. دراسة تحميمية ألسموب محمد عبد الوىاب في تمحيف القصيدة .رسا 9

 . 92ـ صػ 9112الموسيقية. جامعة حمواف. القاىرة 
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كاماًل ويسمى  استيعاباالمغني مع المنشديف  الجمؿ المحنية حتى يتسمطف المغني ويستوعب المقاـ 
 ىذا بالينؾ .

والينؾ إصطالح فناي يدؿ عمى أسموب غنائي خاص يتبعو المغني خالؿ غناء الغصف 
وحدة التصرؼ والخروج إلى األلحاف الرئيسي لمدور ، وتتبادؿ اآلىات بيف المغني والمردديف لممغني 

رتجاالت يظعر فييا مقدرتو  ابتكاراتالقريبة والبعيدة ثـ العودة إلى المقاـ الرئيسي في  بداعات وا  وا 
ختيار مايناسبيا مف اإلنتقاالت التي تزيد الدور جمااًل في  األداءعمى  لمامو بالمقامات وا   9.األداءوا 

 الموشح :

س ، ابتكرىا االندلسيوف لتكوف موسيقى طميقة حراة التتقيد أوؿ ظيور الموشح في األندل
بنو ) إخضاع الشعر لمنغـ ، ال كما كاف يفعؿ بباألوزاف الشعرية المعروفة ، فأرادوا ابتكار الموشحة 

 ع النغـ لمشعر.اوالعباسيوف ( مف إخض أمية

تتقيد بيا ، وتغمب فييا والموشح عبارة عف كممات مقفاة موزونة بأوزاف تشبو أوزاف الشعر لكنيا ال
العربية الفصحى ويوزف تمحينيا بموازيف موسيقية خاصة غالبًا ما تكوف مف الموازيف المتشبعة مثؿ 

الشنبر  –المحجر  –المدور  –دور ىندي  –أقصاؽ  –سرابند  –سماعي دارج  –) سماعي تقيؿ 
 الحمبي (.

اقة وأصالة ومف أىـ القوالب تعتبر الموشحات أكثر أنواع التأليؼ الغنائي العربي عر 
تزاف العاطفي ومسايرة اإليقاعات الشعرية ، شبو الموشح بالوشاح الغنائية التي تمتاز باليدوء واال

التي تتزيف بيو المرأة وتمقيو عمى كتفيا األيسر، وقد جرت العادة أف يشترؾ في إنشاد الموشحات 
 أجمميـ صوتًا في بعض أجزائيا.المنشديف بمصاحبة التخت وينفرد أبرعيـ و  موعة مفجم

 تكوين الموشح :

غطاء ، في بعض األحياف نرى موشحات تتكوف مف  قفمة أو –الخانة  –بدنية ثانية  –بدنية أولى 
 بدنيات فقط أو بدنية واحدة وخانة مف غير قفمة.

 طريقة تمحين الموشح :
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ألساسي لمموشحة دوف البدنية مف المقاـ ا يذهيصاغ المحف األساسي ل:  األولىالبدنية  .1
وشخصية المقاـ ويوقوـ بأدائيا الكورس أو جماعة  انطباعالتوسع فيو حتى تعطي 

 المنشديف.
ولكف عمى كممات شعرية   األولىىي بمثابة ترديد لنفس لحف البدنية  البدنية الثانية : .2

تصؿ بنا إلى البدنية إما بمزمة موسيقية صغيرة أو بالغناء نفسو كي  ىذهت زيف  وأحياناجديدة 
 القسـ التالي ) الخانة (.

وتشتمؿ عمى جممة موسيقية جديدة تختمؼ عف األلحاف السابقة عمى أف تؤدى في  الخانة : .3
 طبقة صوتية عالية ) حادة ( ويتخمؿ الخانة حوار غنائي بيف المطرب وجماعة المنشديف.

ة بكممات شعرية جديدة والثاني األولىوىو عادة تكرار لحف  البدنية الغطاء :  قفمة أوال .4
وينتيي المحف ويراعى أنو البد أف ينتيي لحف الموشح عمى درجة ركوز المقاـ المختار حتى 

 9يستكمؿ رونقو وجمالو وقوتو.
 : 9نماذج فرق الموسيقى العربية في القرن العشرين

الفرؽ التي صاحبت األغنية  ىذهالفترة ، نذكر مف  ىذهتعددت الفرقة الموسيقية في 
منسي وفرقة عطية شرارة ، فرقة عمي فراج وكذلؾ فرقة رقة سيد محمد وفرقة عبد الفتاح مصرية فال

عمى أربعة عازفيف آللة القانوف  احتوتـ ،  9129اإلذاعة التي أسست بعد قياـ ثورة يوليو عاـ 
ف أمي –كامؿ عبد اهلل  –عبد الفتاح منسي  –يتناوبوف العزؼ مع الفرقة ىـ) محمد عبده صالح 

 فيمي (.

 فرقة الموسيقى العربية 

ـ فرقة الموسيقى العربية كػ فرقة رسمية لمدولة ،  9121عاـ  آخرنشأت وزارة الثقافة في أو أ
تابعة لييئة المسرح والموسيقى لتؤدي رسالة إحياء التراث الغنائي واآللي في حفالت جماىيرية 

ـ وبفضمو أصبح تراث  9182وفاتو عاـ  قائدًا ليا حتى استمرنويرة ، الذي  ـلحميبقيادة عبد ا
                                                           

 79،  79  . صػ9199ىرة االق جع سابؽمر  -الياقوتة الثانية في الموسيقي العربية  -نبيؿ عبد اليادي شورة   1

2
 24، 23، 22،  17،  4،  3م صـ  2002القاهرة  –في تاج الموسيقى العربية  األولىالياقوتة  –نبيل شورة   
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إلى سفريات الفرقة في  باإلضافةالموسيقى العربية حقيقة حياة يعايشيا الجميور مرتيف كؿ شير 
جميع محافظات مصر ، ووفؽ عبد الحميـ نويرة في تدريب العازفيف والمنشديف وفقًا ألساليب 

 وااللتزاـالجماعي  األداءرقة بتحسيف الف التزاـمتطورة لـ تكف مستحدثة مف قبؿ وبرز ذلؾ في 
بالمدونة الموسيقية وتوحيد أداء الحميات والزخارؼ التي كانت تترؾ لمعازؼ ليؤدييا بما يتناسب مع 

 قدراتو.

، جعؿ  األداءوأيضًا إدخاؿ عنصر التعبير في العزؼ بما يجسـ المصاحبة في طابع 
ف يؤدييا المطرب مثؿ القصيدة والطقطوقة والدور المجموعة الصوتية تؤدي القوالب الغنائية التي كا

 الطبمة (  –بعض اآلالت اإليقاعية الحديثة ) البونجز  أدخؿوالمونولوج ، 

الفرقة أرقى ماوصمت إلية محاوالت إحياء التراث الغنائي العربي المتقف وعمى منواليا  ىذهكاف أداء 
 ية.والفرقة القوممثومأـ كنسجت جميع الفرؽ التي جاءت بعدىا وأبرزىا فرقة 

 أم كمثومفرقة 

عمى األصوات المفردة  اعتمدـ بقيادة حسيف جنيد الذي  9119ا عاـ أولى حفالتياقدمت  
الموسيقية توزيعًا غنائيًا بسيطًا يعتمد عمى  األعماؿالجماعي وقاـ بتوزيع بعض  األداءإلى جانب 

التراثية ؼ إزداد اإلقباؿ الشديد  األعماؿة مع والتطوير المناسب ، دمج ألحانًا غنائية حديث االبتكار
 .األعمارلفرقة مف جماىير مختمفة عمى ا

 الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن :

الفرقة بمجموعة مف الزمالء مف خريجي المعيد العالي لمموسيقى المسرحية ومف  ىذهبدأت 
الفرقة نجاحًا منقطع النظير  ىذه مؤسسييا عبد المنعـ الحريري وبعد الحكـ عبد الرحمف ، أحرزت

 في العالـ العربي. األولىحتى أصبحت الفرقة العربية 

 الفرقة الذىبية بقيادة صالح عرام :

الفرقة بمجموعة مف الزمالء لتصاحب غناء بميغ حمدي ثـ بدأت تسجؿ في  ىذهبدأت 
التي لعبت دورًا  ـ ثـ بدأت تصاحب المطربيف والمطربات خاصة فايدة كامؿ 9124اإلذاعة عاـ 

 ) سيد أحمد ( ليا. انضماـكبيرًا لدخوؿ الفرقة لممجاالت الرسمية بعد 
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ـ ،  9121بدأت تعمؿ في حفالت أضواء المدينة التي كانت تقيميا اإلذاعة المصرية منذ عاـ 
 –مد العزبي مح –محمد عبد المطمب  –شير زاد  –صاحبت فرقة صالح عراـ ) سعاد محمد 

 غيرىـ.محمد رشدي ( و 

 أبرز الفرق الغنائية المعاصرة :

الفرؽ بصفة عامة عمى األغنية الخفيفة التي تساىـ في المجموعة بدور كبير  ىذه اعتمدت
عمى  واالعتمادعف التدريب  واالبتعاد األداءمف الغناء المنفرد السيؿ البسيط ، بجانب السرعة في 

 الفرؽ :  ىذهآالت الجاز مع آلة االورج ومف اىـ 

 رقة المصريين بقيادة ىاني شنودة:ف

يقاعاتيا سريعة ، أوروبية الطابع و  مع وجود توزيع  األداءكانت األلحاف فييا بسيطة وا 
 بسيط.

 فرقة األصدقاء بقيادة عمار الشريعي :

منى عبد الغني (  –تكونت الفرقة مف مطرب ) عالء عبد الخالؽ ( ومطربتاف ) حناف 
ات االغاني زجمية عامة تناولت قضايا الشباب وتخمميا بعض ومجموعة الكوراؿ ، وجاءت كمم

 مصري سريعة ونشيطة. باسموبالكممات االجنبية ، كانت االلحاف شرقية عربية 

 بقيادة عزت ابو عوف  الفور إمفرقة 

تكونت الفرقة مف مجموعة مف الشباب يغنوف ويعزفوف وثالث فتيات يتبادلوف الغناء مع 
تحتوي عمى بعض الكممات األجنبية  وأحيانااألغاني زجمية عامية الشباب ، جاءت كممات 

 األلحاف سيمة بسيطة سريعة الحفظ.موضوعاتيا بالشباب ، كانت  واختصت
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 التطبيقي :اإلطار 

 رؤى  المختمفة  لمتصرؼ النغمي لبعض المقاطع الغنائيةأىـ ال سوؼ تستعرض الباحثة
 األعماؿفي  ى أداء التصرفات النغمية المبتكرةالتي تساعد عمالمقترحة بعض التدريبات و 

 الغنائية ) عينة البحث(

 (بميغ حمدي  –محمد حمزة )  النموذج األول : ) طاير ياىوا (

 ) جينا ياىوا لمبحر جينا ( األول المقطع الغنائي
 المحن األساسي

 

 التصرف النغمي المقترح
 

 
 
 
 دريبتال
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 رؤية الباحثة:
المحف األساسي في مساره  اعتمد( عمى مقطع ) جينا ( ، 9لتصرؼ النغمي في ـ )جاء ا   

َممياة ىابطة بداية مف درجة جواب بوسميؾ إلى درجة الكرداف وجاء  المحني عمى أداء خطوات س 
(حيث  َممياة  إيقاع )          باستخداـالتصرؼ النغمي عبارة عف تتابع لحني ىابط لخطوات س 

تصرؼ النغمي مف نفس درجة المحف األساسي جواب بوسميؾ ثـ اليبوط في شكؿ بدأت الباحثة ال
س َممي إلى درجة الكرداف مع تكرار ذلؾ التصرؼ في درجة الم حِير ودرجة الكرداف وصواًل إلى 

  .النوىدرجة 
إتقاف أصوات الكوراؿ أداء ىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى ييدؼ ىذا التدريب إلى   

(عمى مقطع )آه( في البداية مف خالؿ العديد        َممياة عمى إيقاع )   الخطوات الس  
 ) جينا (المقطع بعد ذلؾ بالمقطع االصمي  استبداؿثـ  الصاعدة واليابطة مف التتابعات المحنية

، حرصت المحددة لمعمؿ مع مراعاة مواضع النفس ، وسائؿ التعبير األصميةالسرعة  في وأدائو
 .عمى أف يؤديو جميع أصوات الكوراؿ تدريبالباحثة في ىذا ال

 المقطع الثاني ) دايمًا يابحر تخبي أسرارنا (
 المحف األساسي 

 
 

 المقترحالتصرؼ النغمي 
 

 التدريب
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 رؤية الباحثة : 
المحف األساسي في مساره  اعتمد( عمى مقطع ) أسرارنا ( ، 9جاء التصرؼ النغمي في ـ )  

مَ المحني عمى أداء  بداية مف درجة جواب بوسميؾ إلى درجة الكرداف وجاء مياة ىابطة خطوات س 
َممياة عمى مسافة الثالثة ىابط لبعض القفزات عبارة عف تتابع لحني التصرؼ النغمي  والخطوات الس 

 إيقاع  باستخداـ
حيث بدأت الباحثة التصرؼ النغمي مف نفس درجة المحف األساسي جواب بوسميؾ ثـ (         (

بوطًا إلى درجة الكرادف ثـ الصعود خطوة إلى درجة الم حِير ثـ القفز ىبوطًا إلى درجة العجـ القفز ى
 .والصعود خطوة إلى درجة الكرداف ثـ الركوز عمى درجة الحسيني

القائـ عمى  أصوات الكوراؿ أداء ىذا التصرؼ النغميإتقاف إلى   التدريبىذا  ييدؼ  
في البداية مف خالؿ عمى مقطع )آه( (  َممياة إيقاع )         تخداـباس  القفزات والخطوات الس 

 في وأدائو)أسرارنا( بالمقطع االصمي ذلؾبعد  المقطع استبداؿالعديد مف التتابعات المحنية ثـ 
حرصت الباحثة في ع النفس ، وسائؿ التعبير المحددة، لمعمؿ مع مراعاة مواض األصميةالسرعة 

 .ع أصوات الكوراؿعمى أف يؤديو جمي التدريبىذا 
 (رياض السنباطى -عبد الوهاب محمد ) النموذج الثاني : ) حق بالدك (

 المقطع األول ) الُزرّاع وّيا الصّناع (
 

 المحف األساسي 
 

 
 

 المقترحالتصرؼ النغمي 
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 األول التدريب
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني التدريب
 
 
 
 
 

 الثالث التدريب
 
 
 
 
 
 

 رؤية الباحثة
المحف األساسي في مساره المحني  اعتمد( عمى مقطع ) ناع( ، 4التصرؼ النغمي في ـ )جاء   

مف ىابط  عف سمـ( وجاء التصرؼ النغمي عبارة        إيقاع ) عمى أداء درجة األويج عمى 
إيقاع )                باستخداـدرجة الم حَير والركوز عمى درجة البوسميؾ    (
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اف أصوات الكوراؿ أداء ىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى الخطوات إتقالتدريب األوؿ  ييدؼ
عمى أداء  عمى مقطع ) آه( كتمييد في البداية ( َممياة     إيقاع )        باستخداـ  اليابطة الس 

زمف الجزء األوؿ مف العالمة اإليقاعية الجديدة مع مراعاة مواضع الضغط القوي في بداية كؿ 
 . عالمة

َممياة اليابطة فييدؼ إلى  الثاني  التدريب اأما    إيقاع باستخداـإتقاف أداء الخطوات الس 
    )         استبداؿمف التتابعات المحنية ثـ عمى مقطع )آه( في البداية مف خالؿ العديد  (

 ( ناع المقطع بعد ذلؾ بالمقطع االصمي)
َممياة  أيضاً  وىدؼ اليابطة مع الركوز عمى في التدريب الثالث إتقاف أداء الخطوات الس 

ع النفس ، وسائؿ التعبير المحددة لمعمؿ مع مراعاة مواض األصميةفي السرعة درجة البوسميؾ 
 .جميع أصوات الكوراؿ اعمى أف يؤديي التدريبات ىذهحرصت الباحثة في ،

 (عبد الرحيم المسموب –مؤلف مجيول ) النموذج الثالث ) العفو ياسيد المالح (
 المقطع األول )قمبي إنكوى من نار جفاك (

 المحف األساسي 

 
 المقترحالتصرؼ النغمي 

 
 التدريب األول
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 يالثان التدريب

 رؤية الباحثة
 اعتمد( ، ؾ( عمى مقطع ) فا2( عمى مقطع )وا( ، ـ )9جاء التصرؼ النغمي في ـ ) 

مف  تبدأ ( َممياة  )         ىابطة عمى إيقاعالمحف األساسي في مساره المحني عمى أداء خطوات س 
َممياة  تنويع يعتمد عمى وجاء التصرؼ النغمي عبارة عف  النوىدرجة العجـ إلى درجة  خطوات س 
مع تكرار ىذا التصرؼ مف  درجتيفيبوط خطوة ثـ الصعود بعد ذلؾ ثـ ال تبدأ مف درجة العجـ 

           ) إيقاع باستخداـ النوىدرجة الحسيني ثـ الركوز عمى درجة  (    
إتقاف أصوات الكوراؿ أداء ىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى  إلى  التدريب األوؿ ييدؼ

َممياة .كتمييد مى مقطع ) آه( في البداية( ع إيقاع )            باستخداـ الخطوات الس 
َممياة فييدؼ إلى التدريب الثاني أّما ف التتابعات خالؿ العديد م مف إتقاف أداء الخطوات الس 

المقطع بعد ذلؾ بالمقطع  استبداؿعمى مقطع )آه( في البداية ثـ المحنية الصاعدة واليابطة 
النفس ، حرصت  لمعمؿ مع مراعاة مواضع األصميةفي السرعة  وأدائو ، ) فاؾ (( وااالصمي) 

 .جميع أصوات الكوراؿ اعمى أف يؤديي التدريبات الباحثة في ىذه
 النموذج الرابع 

 (كمال الطويل -حسين السيد  )من أغنية بيع قمبك و العيد المي رعاك (مقطع األول )ال
 

 المحف األساسي 
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 المقترحتصرؼ النغمي ال
 

 التدريب

 رؤية الباحثة :
المحف األساسي في مساره  اعتمد( ،  عاؾ( عمى مقطع ) 9جاء التصرؼ النغمي في ـ ) 

وجاء التصرؼ  الدوكاهإلى درجة  الجياركاهبداية مف درجة المحني عمى أداء خطوات س َممياة ىابطة 
حيث ( َممياة  )                       إيقاع  باستخداـالنغمي عبارة عف تتابع لحني ىابط لخطوات س 

ستكماؿ ، ثـ ادرجة الحصار ثـ اليبوط س َممي إلى درجة الكرد بدأت الباحثة التصرؼ النغمي مف 
 ، الدوكاهواليبوط س َممي إلى درجة  الجياركاهمف درجة المحف االساسي الذي يبدأ 

إتقاف أصوات الكوراؿ أداء ىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى  إلى ىذا التدريب ييدؼ
(عمى مقطع )آه( في البداية مف خالؿ العديد مف  َممياة عمى إيقاع )                   الخطوات الس 

 األصمية( في السرعة  عاؾبعد ذلؾ بالمقطع االصمي ) المقطع  استبداؿالتتابعات المحنية ثـ 
عمى  التدريبحرصت الباحثة في ىذا التعبير المحددة ،  لمعمؿ مع مراعاة مواضع النفس ، وسائؿ

 .أف يؤديو جميع أصوات الكوراؿ
 محمد سمطان( –)محمد حمزة  من أغنية سامحتك )سامحتك كتير ( المقطع الثاني

 المحف األساسي 
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 المقترحتصرؼ النغمي ال
 
 
 

 
  التدريب

 
 
 
 
 
 
 
 

 رؤية الباحثة :
حيث   ( عمى مقطع ) فاؾ( ،2( عمى مقطع )تي( ، ـ )9جاء التصرؼ النغمي في ـ )

 ) َممياة اعتمد ىابطة عمى إيقاع )         المحف األساسي في مساره المحني عمى أداء خطوات س 
التصرؼ النغمي عبارة عف تنويع يعتمد عمى خطوات  وجاء  النوىإلى درجة  مف درجة العجـ تبدأ

َممياة تبدأ مف درجة  مع تكرار ىذا  درجتيفيبوط خطوة ثـ الصعود بعد ذلؾ ثـ ال  الم حِير حتىس 
  باستخداـ السيكاةثـ الركوز عمى درجة  الكرداف ، العجـ ، الحسيني التصرؼ مف درجة ا
             )  إيقاع ( 

إتقاف أصوات الكوراؿ أداء ىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى  ب إلىييدؼ ىذا التدري
مف خالؿ العديد مف  ( عمى مقطع ) آه( َممياة    إيقاع )            باستخداـالخطوات الس 
المقطع بعد ذلؾ  استبداؿالتتابعات المحنية الصاعدة واليابطة عمى مقطع )آه( في البداية ثـ 

حرصت  ،ع النفس لمعمؿ مع مراعاة مواض األصميةفي السرعة  وأدائو( تي)  بالمقطع االصمي
 .عمى أف يؤديو جميع أصوات الكوراؿ التدريبالباحثة في ىذا 
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 من أغنية سامحتك ) لو الزمان كان غيرك (الثالثالمقطع 
 المحف األساسي 

 
 المقترحالتصرؼ النغمي 

 لتدريبا
 
 
 

 التدريب
 
 
 
 
 
 

 رؤية الباحثة :
المحف األساسي في مساره  اعتمد( ،  ف( عمى مقطع ) ما9ؼ النغمي في ـ )جاء التصر  

بداية مف درجة الكرداف إلى درجة  ( َممياة ىابطة المحني عمى أداء عمى إيقاع )      خطوات س 
َممياة النغمي عبارة وجاء التصرؼ  الدوكاه   باستخداـ عف تتابع لحني ىابط لخطوات س 

             )إيقاع  الدوكاهًة مف درجة الكرداف حتى درجة بداي (
إتقاف أصوات الكوراؿ أداء ىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى  إلى ىذا التدريب ييدؼ   

عمى مقطع ) آه( مف خالؿ العديد مف  ( َممياة اليابطة   إيقاع )            باستخداـالخطوات الس 
المقطع بعد ذلؾ  استبداؿي البداية ثـ التتابعات المحنية الصاعدة واليابطة عمى مقطع )آه( ف

ع النفس ، وسائؿ لمعمؿ مع مراعاة مواض األصميةفي السرعة  وأدائوبالمقطع االصمي) ماف( 
 عمى أف يؤديو جميع أصوات الكوراؿ التدريبحرصت الباحثة في ىذا  التعبير المحددة،
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 تراث قديم رتشافًا (نموذج الخامس ) موشح كمما ُرمُت اال
 ) َسل من لحظيو (الغنائيع المقط

 المحف األساسي 
 
 
 

 المقترحالتصرؼ النغمي 
 
 
 

 التدريب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رؤية الباحثة 
المحف األساسي في مساره  اعتمد( ،  مف( عمى مقطع ) 9جاء التصرؼ النغمي في ـ )  

خطوات نغمي عبارة عف ( وجاء التصرؼ ال عمى إيقاع )       درجة الراستالمحني عمى أداء 
العراؽ بدايًة مف درجة  ( َممياة إيقاع)              باستخداـ صاعدة ثـ الركوز عمى درجة الرست  س 

 .ثـ الركوز عمى درجة الراست الدوكاهثـ الصعود س َممي إلى درجة 
ىذا التدريب  إتقاف أصوات الكوراؿ أداء ىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى الخطوات ييدؼ 

( مف خالؿ العديد مف التتابعات المحنية الصاعدة  َممياة       إيقاع )          باستخداـ  عدةالصاالس 
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والتأكيد ( مفالمقطع بعد ذلؾ بالمقطع االصمي)  استبداؿواليابطة عمى مقطع )آه( في البداية ثـ 
عمى الدرجات المستخدمة في التصرؼ النغمي  في نياية التدريب في منطقة القرارات والجوابات 

ستعراض المقاـ صعودًا وىبوطًا كنوع مف التنويع ، و  لمعمؿ مع مراعاة  األصميةفي السرعة  وأدائوا 
عمى أف يؤديو جميع  التدريبحرصت الباحثة في ىذا ع النفس ، وسائؿ التعبير المحددة ،مواض

 .أصوات الكوراؿ
 نتائج البحث :

 وىي كالتالي :أسئمة البحث المطروحة يجيب ىذا الجزء عف 
  : سؤال األولال
 )عينة البحث( ؟ األعماؿلبعض المقاطع الغنائية في  ماىي الرؤى  المختمفة  لمتصرؼ النغمي .1

اإلطار التطبيقي عرضت الباحثة بعض التصرفات النغمية في بعض المقاطع مف خالؿ 
 الغنائية وتنوعت التصرفات النغمية المقترحة التي قامت الباحثة بإضافتيا لعدد خمس نماذح )
َممياة  عينة الباحثة ( حيث قامت بعض التصرفات النغمية عمى أداء بعض الخطوات الس 

َممياة الصاعدة والقفزات والبعض اآل اليابطة  عمى التتابعات  خر، بعضيا عمى الخطوات الس 
 المحنية اليابطة بخطوات س َممياة 

 مف قبؿ الباحثة ؟  المقترحةالتي تساعد عمى أداء التصرفات النغمية المبتكرة ماىي التدريبات  .2
أداء  عمىتساعد  التي بإعداد بعض التدريباتقامت الباحثة  ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ

التصرفات النغمية المقترحة التي قامت الباحثة بإضافتيا لبعض المقاطع الغنائية في النماذج 
 ىداؼ: اذج عينة البحث وكاف لتمؾ التدريبات عدة أالمختارة نم

إتقاف أصوات الكوراؿ أداء ىذا التصرؼ ؼ التدريب األوؿ في النموذج األوؿ ىو فكاف ىد
(عمى مقطع )آه( في  َممياة عمى إيقاع )          النغمي القائـ عمى الخطوات الس 

الصاعدة  البداية مف خالؿ العديد مف التتابعات المحنية استبداؿثـ  واليابطة
لمعمؿ مع مراعاة مواضع  األصميةالسرعة  في وأدائو( المقطع بعد ذلؾ بالمقطع االصمي ) جينا 

 .النفس ، وسائؿ التعبير المحددة
التصرؼ النغمي إتقاف أصوات الكوراؿ أداء ىذاإلى  األوؿىدؼ التدريب الثاني في النموذج 

َممياة   ( عمى مقطع )آه( في البداية مف إيقاع )         باستخداـالقائـ عمى القفزات والخطوات الس 
في  وأدائوالمقطع بعد ذلؾ بالمقطع االصمي)أسرارنا(  استبداؿخالؿ العديد مف التتابعات المحنية ثـ 

 .ع النفس ، وسائؿ التعبير المحددةلمعمؿ مع مراعاة مواض األصميةالسرعة 
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ـا النموذج الثاني فيدؼ التدريب األوؿ إلى  إتقاف أصوات الكوراؿ أداء ىذا التصرؼ النغمي أ
( عمى مقطع ) آه( كتمييد  َممياة اليابطة  القائـ  إيقاع )            باستخداـعمى الخطوات الس 

 .في البداية 
َممياة اليابطة وىدؼ التدريب الثاني إلى  (    إيقاع)         باستخداـإتقاف أداء الخطوات الس 

َممياة اليابطة مع الركو وىدؼ التدريب الثالث إلى  ز عمى درجة البوسميؾ في إتقاف أداء الخطوات الس 
 ع النفس ، وسائؿ التعبير المحددة.لمعمؿ مع مراعاة مواض األصميةالسرعة 

إتقاف أصوات الكوراؿ أداء ىذا  أماا في النموذج الثالث فكاف ىدؼ التدريب االوؿ ىو إلى 
) آه(  مى مقطع( ع َممياة  إيقاع )            باستخداـالتصرؼ النغمي القائـ عمى الخطوات الس 

 كتمييد في البداية.

َممياة مفوىدؼ التدريب الثاني إلى  خالؿ العديد مف التتابعات المحنية  إتقاف أداء الخطوات الس 
المقطع بعد ذلؾ بالمقطع االصمي) وا( ،  استبداؿالصاعدة واليابطة عمى مقطع )آه( في البداية ثـ 

 النفس ، وسائؿ التعبير المحددة واضعلمعمؿ مع مراعاة م األصميةفي السرعة  وأدائو) فاؾ ( 
إتقاف أصوات الكوراؿ  ا في النموذج الرابع المقطع االغنائي األوؿ ىدؼ التدريب إلى اما 

(عمى  َممياة عمى إيقاع )                   أداء ىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى الخطوات الس 
المقطع بعد ذلؾ بالمقطع  استبداؿمحنية ثـ مقطع )آه( في البداية مف خالؿ العديد مف التتابعات ال

 التعبير المحددة. لمعمؿ مع مراعاة مواضع النفس ، وسائؿ األصمية( في السرعة  عاؾ) االصمي
إتقاف أصوات الكوراؿ أداء  وىدؼ التدريب في المقطع الثاني إلى ييدؼ ىذا التدريب إلى

( عمى  َممياة    إيقاع )            باستخداـىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى الخطوات الس 
مقطع ) آه( مف خالؿ العديد مف التتابعات المحنية الصاعدة واليابطة عمى مقطع )آه( في البداية 

لمعمؿ مع مراعاة  األصميةفي السرعة  وأدائو) تي(  المقطع بعد ذلؾ بالمقطع االصمي استبداؿثـ 
 ع النفس ، وسائؿ التعبير المحددة .مواض

إتقاف أصوات الكوراؿ أداء  إلى ىذا التدريب ييدؼ  تدريب في المقطع الثالث إلى وىدؼ ال
( عمى مقطع  َممياة اليابطة   إيقاع )            باستخداـىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى الخطوات الس 
 ) آه( مف خالؿ العديد مف التتابعات المحنية الصاعدة واليابطة عمى مقطع )آه( في البداية ثـ

لمعمؿ مع مراعاة  األصميةفي السرعة  وأدائوالمقطع بعد ذلؾ بالمقطع االصمي) ماف(  استبداؿ
 ع النفس ، وسائؿ التعبير المحددة.مواض
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ىذا التدريب  إتقاف أصوات أما في النموذج الخامس فكاف ىدؼ التدريب ىو ييدؼ 
َممياة   إيقاع  باستخداـ  الصاعدةالكوراؿ أداء ىذا التصرؼ النغمي القائـ عمى الخطوات الس 

( مف خالؿ العديد مف التتابعات المحنية الصاعدة واليابطة عمى مقطع )آه( في البداية           (     
لمعمؿ مع مراعاة  األصميةفي السرعة  وأدائو( مفالمقطع بعد ذلؾ بالمقطع االصمي)  استبداؿثـ 

 ع النفس ، وسائؿ التعبير المحددة.مواض
 مف المقاطع بعض في النغمية لمتصرفات مقترحات بوضع التطبيقي اإلطار في باحثةال قامت وقد

 قد األىداؼ مف عدد لتحقيؽ تدريبات عدة بإبتكار قامت ثـ(  البحث عينة)  غنائية نماذج خمس
 الخبراء عمى والتدريبات النغمية التصرفات تمؾ بعرض قامت ثـ البحث متف في الباحثة أوضحتيا

 بالبحث والمرفقة الرأي إستطالع ارةإستم خالؿ مف
أستاذ الموسيقى العربية كمية التربية الموسيقية الجبالي  عبد الحميد أستاذ دكتور نجالء سيد -

 جامعة حموف
كمية التربية الموسيقية الموسيقى العربية   أستاذ مساعدأستاذ مساعد أمؿ مصطفى إبراىيـ  -

 جامعة حمواف
بقسـ التربية الفنية والموسيقية  الموسيقى العربية نيف أستاذأستاذ دكتور ريياـ إبراىيـ حسا -

 كمية التربية جامعة قناة السويس
بقسـ التربية الفنية أستاذ مساعد ىالة فاروؽ أستاذ مساعد الصولفيج الغربي بقسـ  -

 والموسيقية كمية التربية جامعة قناة السويس
ة بقسـ التربية الفنية والموسيقي الصولفيج الغربي مدرس دكتور نانسي فاروؽ محمود مدرس -

 كمية التربية جامعة قناة السويس.
 

 اإلجابة سئمةاأل م
 ال نعم

ىؿ التصرفات النغمية المقترحة تتناسب مع صياغة   .1
 العمؿ األصمي لحنيًا و إيقاعيًا ؟

  

ىؿ تنوعت التصرفات النغمية التي ق ِدمت في المقاطع   .2
 الغنائية؟

  

بات نغميًا في صياغتيا مع المقاطع ىؿ تتناسب التدري  .3
 المقترحة ألداء الكوراؿ ؟
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   التدريبات في أىدافيا ؟ ىؿ تنوعت  .4
ىؿ تصمح التدريبات المبتكرة في تحقيؽ ىدؼ البحث   .5

وىو رفع مستوى الكوراؿ الجامعي في أداء المقاطع 
 الغنائية بالتصرفات النغمية المقترحة ؟ 

  

 
 ا كالتالي نتائجي وجاءت

اف أي    %911بنسبة    بالموافقة  وقد جاءت نتيجة إستمارة إستطالع الراي في السؤاؿ األوؿ
 .التصرفات النغمية المقترحة تتناسب مع صياغة العمؿ األصمي لحنيًا و إيقاعياً 

 %911وجاءت اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني بالموافقة بنسبة 

 % 11سبة وجاءت اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث بالموافقة بن

 %911وجاءت اإلجابة عمى السؤاؿ الرابع بالموافقة بنسبة 

أي اف  % 911  بنسبةبالموافقة وقد جاءت نتيجة إستمارة إستطالع الراي في السؤاؿ االخير 
رفع مستوى الكوراؿ الجامعي في أداء التدريبات المبتكرة التي قامت بعرضيا الباحثة ، التي ىدفت 

 .صرفات النغمية المقترحةالمقاطع الغنائية بالت

لممحكـ األوؿ مالحظة وىي زيادة عدد التدريبات  كاف و ِجيت الباحثة لعدة مالحظات حيث وقد
 المبتكرة وقد راعت الباحثة ذلؾ وأضافت عدد مف التدريبات.

أماا المحكـ االثاني فكاف لديو مالحظة وىي ضرورة التركيز عمى اإلضافة المحنية والتصرؼ النغمي 
المالحظة أثناء إعداد  ىذهقترح وتنمية الفكرة النغمية في التدريبات وقد راعت أيضا الباحثة الم

 التدريبات. 

 التوصيات :
 الجماعي. األداءاء تدريب األصوات الغنائية في أثن المبتكرةالتدريبات ستعانة بػاال -
األصوات الغنائية الجماعي وتزويد  األداءرفع مستوى في  المبتكرة التدريباتستفادة مف اال -

 ببعض التقنيات الصوتية.
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 قائمة المراجع :
 أواًل : المراجع العربية :

 991ـ . صػ  9198اإلماـ الغزالي : أحياء عموـ الديف _ الجزءاألوؿ _ القاىرة  -
 ( دار المعارؼ _ القاىرة .9إبف منظور : لساف العرب  ج) -
صرية المركز الثقافي القومي وزارة الثقافة أحمد بيومي _ القاموس الموسيقي _ دار األوبرا الم -

 ـ 9119مطابع االوفس القاىرة 
لكندي : رسالة الكندي في أجزاء خبرية في الموسيقى _ تحقيؽ محمود احمد الحفني _ ا -

 ـ  9114الييئة المسرية العامة لمكتاب _ القاىرة 
الدار اليندسية القاىرة . المعجـ الوسيط الجزء االوؿ والثاني _ مجمع المغة العربية _ مطابع  -

 ـ . 9182
ثروت عكاشة المعجـ الموسوعي لممصطمحات الثقافية أ بيروت ، الشركة المصرية العالمية  -

 م9111لمنشر مكتبة لبناف 
 ـ9114القاىرة  _ 9عالـ الكتب ط _ المدخؿ إلى العمـو السموكية _سيد خير اهلل  -
 ـ  9112ة. القاىرة . قواعد وتذوؽ الموسيقى العربيعاطؼ عبد الحميد -
ناىد حافظ : فف تربية الصوت وعمـ التجويد _ مكتبة األنجمو  –عطيات عبد الخالؽ  -

 ـ. 9184المصرية _ القاىرة 
فؤاد ابو حطب، أماؿ صادؽ : مناىج البحث وطرؽ التحميؿ اإلحصائيفي العموـ النفسية  -

 ـ 9119والتربوية واالإجتماعية . مكتبة األنجمو المصرية القاىرة عاـ 
وعبد الوىاب . الييئة أـ كمثومكماؿ النجمي . تراث الغناء العربي بيف الموصمي وزرياب و  -

 المصرية العامة لمكتاب . دار الشروؽ .
أشير الممحنيف في الموسيقى العربية_ منشورات _ الحمامات _ تونس _محمد بوذينة  -

 ـ 9111
ى _ التوزيع اآللي_ الجزء األوؿ الطبعة محمود عبد الرحمف : المدرسة الحديثة لتعميـ الموسيق -

 ـ. 9141خامسة _ مطبعة حبرائيؿ  . ال
 .ـ 9119القاىرة  –في تاج الموسيقى العربية  األولىالياقوتة .نبيؿ شورة  -

 ـ9199ىرة ا. الياقوتة الثانية في الموسيقي العربية . الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
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 :ئل العممية ثانيًا الرسا
الغنائية الكورالية العربية واالستفادة منيا في  األعماؿأسموب صياغة  –إبراىيـ يسري إبراىيـ  -

جامعة  –كمية التربية الموسيقية  –صياغة  اكابيال عربية )دراسة تحميمية ( رسالة دكتوراة 
 ـ. 9192حمواف عاـ 

في النصؼ الثاني مف القرف إيياب أحمد توفيؽ _أساليب أداء الغناء العربي في مصر  -
 ـ. 9119العشريف _ رسالة دكتوراة غير منشورة . كمية التربية الموسيقية . جامعة حمواف . 

خالد حسف عباس محمد. دراسة تحميمية ألسموب محمد عبد الوىاب في تمحيف القصيدة  -
 ـ.9112.رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية الموسيقية. جامعة حمواف. القاىرة 

عاطؼ عبد الحميد . دراسة تحميمية لقالب المونولج عند محمد القصبجي . رسالة ماجستير  -
 ـ . 9111غير منشورة . كمية التربية الموسيقية . جامعة حمواف . 

مشيرة محمد توفيؽ _ أساليب توزيع األلحاف المصرية في النصؼ الثاني مف القرف العشريف   -
 .ـ 9112 . كمية التربية الموسيقية . جامعة حمواف ._ رسالة ماجستير غير منشورة 

ميريؿ شوقي سولاير بولس _ دراسة التغيرات التي طرأت عمى الفرؽ الموسيقية المصرية في  -
الموسيقية .  النصؼ الثاني مف القرف العشريف _ رسالة دكتوراة غير منشورة . كمية التربية

 ـ.9111جامعة حمواف . 
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 حثمخص البمُ 
 تدريبات مبتكرة تساعد عمى أداء الكورال الجامعي لمتصرفات النغمية المقترحة

 *بسمة محمود إبراىيم حسن 

نفصؿ عنيا االا في مقطوعات األغنية العربية يتصؿ بيا العزؼ منفردًا أو جماعيًا وال ي
ي تصاحب ، وال تخرج ىذه المقطوعات في تكوينيا األساسي عف"الالزمات" الموسيقية التقصيرة

األغاني االا في بعض المؤلفات ذات القوالب الفنية المتعارؼ عمييا سماعيًا وىي قوالب بسيطة 
بي بؿ إرتبطت أصوؿ الغناء العربي منذ نشأتو بالشعر العر لموسيقية، خالية مف التراكيب ا
 بالكممة العربية المفردة.

ة، الحدود، االجراءات التى شممت يتكوف ىذا البحث مف  المشكمة ، األىداؼ، األىمية ،األسئم
بموضوع البحث، وىو  المرتبطةوالدراسات السابقة المنيج ، العينة ، األدوات ،المصطمحات ( 

 مقسـ إلى جزءيف كاآلتي:

 أواًل الجانب النظري ويشمؿ :

 الغناء الجماعي وبعض الفرؽ الموسيقية –بعض القوالب الغنائية  –نبذة عف الكوراؿ 

 التطبيقي ويشمؿ :  ثانيًا الجانب

 خمس مف المقاطع بعض في النغمية لمتصرفات مقترحات بوضع ىذا الجزء في الباحثة قامت
تـ  األىداؼ مف عدد لتحقيؽ تدريبات عدة بإبتكار قامت ثـ(  البحث عينة)  غنائية نماذج

 .البحث متف فيإيضاحيا 

 ، ثـ ممخص البحث.ة ، مراجع البحث واختتـ البحث بالنتائج ، التوصيات المقترح

 
 

                                                           
*
 . بحث متطمب رسالة دكتوراة – جامعة قناة السويس –كمية التربية  –مدرس مساعد بقسـ التربية الفنية والموسيقية   
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Research Summary 
Innovative training to help the university choir perform suggested 

tonal behaviors 
Basma Mahmoud Ibrahim Hassan *  

The Arabic song is related to playing it individually or collectively, and it is 
only separated from it in short compositions. These compositions do not 
depart from the basic composition of the musical "imperatives" that 
accompany the songs except in some of the compositions that are heard 
in artistic forms, and they are simple templates free from musical 
compositions. The origins of Arabic singing since its inception with Arabic 
poetry, but with the single Arabic word,  
This research consists of the problem, goals, importance, questions, 
limits, procedures that included the curriculum, sample, tools, and 
terminology) and previous studies Associated with the subject of the 
research, which is divided into two parts as follows: 
First, the theoretical framework, which includes: 
About the choir - some Arabic music singing - group singing and some 
bands 
Second, the applied framework, which includes: 
The researcher in this part developed proposals for tonal behaviors in 
some sections of five singing samples (the research sample), and then 
devised several exercises to achieve a number of goals that were 
explained in the body of the research.  
Research concluded with the results, suggested recommendations, 
research references, and research summary. 

                                                           
*
 Assistant Lecturer, Faculty of Education, Department of Art and Music Education, Suez Canal University, 
Research requiring PhD thesis 


