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تدريبات مقرتحة مستوحاة من الرتاث الغنائي الشعيب اللييب يف مقام الراست لالستفادة 
 منها يف تدريس الصولفيج والغناء العريب
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 ةجامعة مصرات -كلية الرتبية  -قسم الرتبية املوسيقية
 امللخص:

ت لالستفادة منها يف تدريس يهدف البحث إىل التعرف على الرتاث الغنائي الشعيب اللييب يف مقام الراس     
من عينات األغاين  ةعين واستخدمت ،حتليل حمتوى(استخدام املنهج الوصفي )ومت  ،الصولفيج والغناء العريب

اث الغنائي الشعيب اللييب يف مقام االستفادة من الرت  احثةليها البإم النتائج اليت توصلت ومن أه ،الشعيب اللييب
 ا(.ع  اما واستين( والغناء العريب )حفظ  )قراءة وتدو  الراست وطرق تدريس ملادة الصولفيج

 .يج والغناء العريبمادة الصولف -مقام الراست -الكلمات املفتاحية: الرتاث الغنائي الشعيب اللييب
Suggested exercises inspired by the Libyan popular singing heritage in 

Maqam Rast to benefit from it in teaching solfege and Arabic singing 

berzeg   Hyfa Almhdy 
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 Misurata University 

Abstract: 
              The research aims to identify the Libyan folk singing heritage in the 

maqam of Rast to benefit from it in the teaching of solfege and Arabic singing. 

And teaching methods for Solfege (reading and writing) and Arabic singing 

(memorizing and enjoying .(  

 Keywords: Libyan folk lyrical heritage- Maqam Rast- Solfege and Arabic 

singing. 

 قدمة:امل
فمنذ القدم ، د ألوانه ووظائفهبتعد تتعدد ألوان الغناء اليت يعرب هبا جمتمع عن وآخر، عن آماله وافكاره     

انت وقتها كافية كعرف اإلنسان كيف يستخدم صوته يف أداء كلمات وعبارات موسيقية يف أبسط صورها،  
ب الدارسني، أمهية خاصة واملوسيقي والغناء للطال، حتياجاته اليومية مبختلف أغراضهاللتعبري عن كافة ا

 . "ايق  دراسة وحتليال وأداءا  وتطباستماعا و "
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وتعترب مادة الصولفيج والغناء العريب مادة من مواد املوسيقى العربية اهلامة يف تعلم الغناء وتذوق مقامات       
املوسيقي العربية وأحلاهنا املختلفة، فعن طريقها نصل للقراءة الوهلية وترمجة النغمات املسموعة، وهي من املواد 

 لغة املوسيقية )قراءة وكتابة وأداءا وتذوقا(.اليت متكن الدارس من اتقان مفردات ال

ب وطموحاهتا وأهدافها اإلنسانية واالغنية الشعبية تعترب فنا  تراثيا ، صادقا  أصيال  وترمجة لروح الشعو      
 ،اجلبايل) يل إىل جيلجتتناقله األجيال من والعاطفية، لذلك فقد فرض نفسه على احلياة الفنية، وأخذت 

 .(72ص، 2011
ان الشعبية، فاألحلان هناك أحلان شائعة توجد جنبا  إىل جنب يف مرتبة الشهرة اليت تناهلا االحل

 الشائعة هي اليت تؤثر يف البشر فيعيشون معها طويال، يتأثرون هبا ويطربون.

مستوحاة ة الباحثة عمل تدريبات ومن هنا جاءت فكر  وتتمتع ليبيا بكثرة وتنوع تراثها الغنائي الشعيب،         
 دة الصولفيج والغناء العريب،من الرتاث الغنائي الشعيب اللييب يف مقام الراست لالستفادة منها يف تدريس ما

 (.156ص  ،2012 ،النقاشعليه من الفقد أو التشويه ) وكذلك للمحافظة

 مشكلة البحث:
خاصة يف مقام الراست إال أهنا مل  اللييبابلرغم من ثراء األحلان الغنائية املتعددة للرتاث الغنائي الشعيب      

 تستغل يف تدريس مادة الصولفيج والغناء العريب.
 أهداف البحث: 

مستوحاه لتدريس مادة االستفادة من أحلان الرتاث الغنائي الشعيب اللييب يف عمل تدريبات مقرتحة و  -
 الصولفيج والغناء العريب يف مقام الراست. 

 املصاغة يف مقام الراست املقرر لطلبة الفرقة األوىل قسم الغنائية الشعبية الليبية التعرف على بعض األحلان -
 .جامعة مصراته -كلية الرتبية ب -الرتبية املوسيقية 

 رق تدريس مادة الصولفيج والغناء العريب.التعرف على بعض ط -
 ماعا وحفظا وغناء(.والغناء العريب )است لصولفيج )قراءة وتدوينا(،التعرف على مفهوم مادة ا -

 أمهية البحث: 
األحلان الغنائية الشعبية  تتحقق أمهية البحث يف حتقيق أهدافه ابستنباط تدريبات مقرتحة مستوحاة من     

 الغناء العريب.واليت قد تساهم يف رفع مستوى تدريس مادة الصولفيج و  الليبية يف مقام الراست،
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 ـ تساؤالت البحث:
 لراست؟بعض أغاين الرتاث الشعيب اللييب واملصاغة يف مقام اـ ما االستفادة من 1
 م الراست؟ـ ما اخلصائص الفنية املستفادة من أغاين الرتاث الشعيب اللييب يف مقا 2

 حدود البحث: 
نائية الشعبية الليبية يف مقام الراست البحث املستخدمة من بعض األحلان الغ ةعينتتمثل  :احلدود الفنية -  

  ة.امعة مصراتج -لرتبية املوسيقية سم اق –طالب الفرقة األوىل بكلية الرتبية املقرر ل
 .: القرن العشروناحلدود الزمنية -  
 صراتةجامعة م -لية الرتبيةك  -: قسم الرتبية املوسيقيةاحلدود املكانية -

 إجراءات البحث:
 عينه البحث:   

الراست يشرتط أن تكون سهلة  عينة منتقاة من بعض األحلان الغنائية الشعبية الليبية املختلفة يف مقام     
 قسم الرتبية -رتبيةفقا للمنهج املقرر لطالب الفرقة األوىل بكلية الو  –ة يف تركيبها، معروفه لدى الطالبوبسيط
 .لصولفيج والغناء العريبجامعة مصراته ملادة ا -املوسيقية

 منهج البحث: 
ىل مجع احلقائق والبياانت وهو ذلك املنهج الذي يهدف إ ،بحث املنهج الوصفي )حتليل حمتوى(يتبع ال      

 .(12ص، 1999 ،عن ظاهرة أو موقف معني مع حماولة تفسري هذه احلقائق تفسريا  كافيا )حسن
 أدوات البحث: 

 تنقسم أدوات البحث إىل قسمني:
  ، تتمثل يف:النتقاء عينة البحث أدوات -1       
ت )عينة طالع رأي اخلرباء يف اختيار بعض األغاين الشعبية الليبية يف مقام الراساستمارة است -       

                                                                                                                         البحث(.                                                                  
 :وهي ات لتحقيق أسئلة البحثأدو  - 2       
مقام الراست وفقا للمنهج  ملوسيقية للعينة املختارة من األحلان الغنائية الشعبية الليبية يفاملدوانت ا  -     

 جامعة مصراته. –لية الرتبيةك  –الرتبية املوسيقية بقسم املقرر على طلبة الفرقة األوىل
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التدريبات املقرتحة واملستوحاة من بعض األحلان الغنائية الشعبية الليبية يف مقام الراست )عينة  -         
 البحث( اليت قد تساعد يف تدريس مادة الصولفيج والغناء العريب.

 مصطلحات البحث: 
 ـ الرتاث: 1

ل الكثري من نوعيات املوسيقي الرتاث هو ما يعرب عن التقاليد املتوارثة، وحيوي كل ما هو قدمي، ويشم           
ومقاماهتا وتقاليد أدائه، كما  ا،وإيقاعاهت األصلية، كرتاث املوسيقي العربية الكالسيكية املتداولة يف قوالبها،
داوله على اإللقاء والشافهة، يعتمد الرتاث يف تيشمل املوسيقي الشعبية اليت تعرب عن طابع وعادات الشعوب، و 

 (28ص، 1999 ،مث أصبح التدوين وسيلة للمحافظة عليه. )الصنفاوي
 : األغنية الشعبية -2

ارك اجلميع يف تعديلها ابإلضافة وتبنتها اجلماعة وش ، أبدعها فرد من اجلماعة الشعبيةهي األغنية اليت        
، فنجدها يف كل مكان أصبحت ملكا هلا تعرب عن أفكارها وآماهلا ومعتقداهتاعليها أو احلذف منها حىت 

 ،)حسني نتشارا  اهي ثراء واوزمان، وال ختلو مناسبة خاصة أو عامة منها، لذلك هي أكثر أشكال التعبري الشف
 .(43ص، 2014

 املقام:  -3

يت حتتوي أكثرها على مسافة ثالثة وال تنوعة،املقامات العربية امل ىلفظ يطلق يف املوسيقى العربية عل املقام    
)مجعا  أو  بع جنسني ويسمىة من تتاأرابع النغمة اليت تتميز هبا املوسيقي العربية ، وتبىن مجيع املقامات العربي

)ابلفرع(،  نس الثاينواجل (كما يطلق عليه أيضا )بعد الذي بكل(، ويسمى اجلنس األول )ابجلذع  (ديواان  
 (،مثل )مقام الراست سمى مجع منفصلأن يكوان منفصلني ويفصل بينهما بعد كامل )تون( ويواجلنسني إما 

، البيومي)ل )مقام هزام( أو متداخلني مجع متداخل مث أو يكوان متصلني أي مجع متصل مثل )مقام البيايت(،
 (.184 ص، 2015

 :  ـ الصولفيج4

ظية أو التدريب السمع والقراءة اللحهو كلمة ايطالية األصل، وهو مصطلح لطريقة يف تدريب 
 الغنائي )الصويت(، واليت تستخدم فيها أمساء النغمات.

ديدها ابملقاطع الصولفائية إما عن وهو املادة اليت تكتسب الطالب القدرة على قراءة وكتابة النوتة املوسيقية وتر 
 (64ص ،2011، طريق الغناء أو الكتابة. )معجم املوسيقي
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  الغناء:  – 6  
ه يف منو املهارات يف هي القدرة على ترديد نغمات من درجات صوتية خمتلفة، والغناء هاما ملا يساهم ب

 (.153ص، 2014 ،)دالني اع املوسيقي أو العزف على اآلالتاالستم
 السابقة املرتبطة مبوضوع البحث: الدراسات 

 :دراسات تناولت األغنية الشعبيةأوال:   
 ،ف على آلة العود للمبتدئنيإمكانية توظيف األغنية األردنية يف تعليم العز  بعنوان (2009)الغوامنة دراسة 
 الدراسة إىل: هدفت 

 دراسة جماالت استخدام أله العود. -
 لطرق التعليمية يف األردن وأساليب تعليمها يف املعاهد املوسيقية املختلفة.     ا -
 ردنية.تلف مراحلها وإبراز مالمح األغنية األقدمي دراسة حتليلية لألغنية األردنية يف خمت - 
ي على املهارات ضع منهج مقرتح للطالب املبتدئ يف تعلم العزف على أله العود على شكل تدريبات حتتو و   -

سامهة يف تبسيط عملية التعلم العزفية آللة العود مستنبطة من األحلان األردنية الشعبية متكن الباحث من امل
 ت العزفية املختلفة.واكتساب املهارا

 ك املنهج املتبع.تفقت تلك الدراستان يف بعض األهداف منها كيفية استنباط التمارين الصولفائية، وكذلا -
 عض األهداف وكذلك عينة البحث.اختلفت الدراستني يف ب -

 :دراسات تناولت مقام الراستاثنياً: 
 :ىلإالدراسة  هدفت، النظرية والتطبيق ست وفصيلته بنيمقام الرا بعنوان( 1999العفيفي ) دراسة

 حتديد مفهوم أصل مقام الراست. -
 صوتية وتكرارها.املقارنة بني النظرية والتطبيق يف مقام الراست من حيث استخدام الدرجات ال -
ت من حيث التسمية واملضمون إظهار الفروق اجلوهرية للمقامات الفرعية اليت تنتمي اىل عائلة مقام الراس -

 وتكرارها.
 املختارة. ليل العينةاليت ستظهر من خالل حتو  ،االنتقاالت اللحنية ملقام الراستهم أ ىالتعرف عل -
 ملختلفة يف مقام الراست.اإلملام ببعض األعمال الغائية واملمثلة لبعض القوالب الغنائية ا من نتائجهاو 
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 :دراسات تناولت الصولفيج العرىب اثلثاً:
عريب لطالب كليات الرتبية أثر الرتاث املوسيقى على تدريس الصولفيج ال بعنوان، (2014)دراسة أغا       

تفق مع املفردات الدراسية إىل حتديد أحلان الرتاث الشعيب اإلسكندري اليت ي هتدف هده الدراسة، و النوعية
األحلان الشعبية اإلسكندرية  ملادة الصولفيج العريب اليت يدرسها الطالب وكذلك استنباط متارين صولفائية من

ن أحلان الرتاث الغنائي لتسهم يف رفع مستوى أداء الطالب يف الصولفيج والغناء العريب ،وتوظيف مناذج م
راسة املنهج تتبع هذه الدالشعيب حبيث تلعب دور يف حتسني مستوى الطالب املبتدئ يف املوسيقي العربية ،و 

 (.الوصفي )حتليل حمتوى
ان الشعبية والفلكلورية ويف حثة أن هذه البحث تتفق مع البحث الراهن يف االعتماد على األحلوترى البا     

العربية  ية مصرجبمهور  –ة تدريس الصولفيج العريب، وختتلف يف أهنا تستهدف الطالب بكليات الرتبية النوعي
 .ةعة مصراتامج ،كلية الرتبية،  ف الطالب بقسم الرتبية املوسيقيةبينما البحث الراهن يستهد

ثراء تدريس مادة الصولفيج األغنية الشعبية مبحافظة الشرقية كمدخل إل عنوانب ،(2010هللا ) عبددراسة 
  وهدفت الدراسة إىل: ،العريب

لبعض األجناس واملقامات  تصنيف وحتليل العينة املختارة من األحلان الشعبية مبحافظة الشرقية املمثلة -
 األساسية يف املوسيقى العربية.

 اء الصولفيج العريب.توى أداستنباط متارين صولفائية من األحلان الشعبية مبحافظة الشرقية لرفع مس -
 : اممن نتائجها

 .، البياتى(الطالب جلنس )الراست، النهاوند أداءساعدت يف رفع مستوى  -
 اإلحساس ابإليقاع املصاحب للمسار اللحين واملستلهم من اللحن الشعيب. -
املمثلة لبعض ملناسبة اتفقت تلك الدراسة مع البحث الراهن يف بعض األهداف وكيفية اختيار العينة ا -

ئية من األحلان املختارة عينة األجناس واملقامات األساسية يف املوسيقى العربية ويف استنباط متارين صولفا
 .دمةا ختتلف يف نوع العينة املستخالبحث لرفع مستوى أداء الصولفيج العريب ولكنه

 :دراسات تناولت الغناء العريبرابعاً: 
كز اإلشعاع التابع لكلية حتسني أداء الغناء الفردى العرىب لشباب مر  بعنوان وسائل (2014) ،عثمان دراسة

  ، هدفت الدراسة إىل: جامعة حلوان، الرتبية املوسيقية
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حتسني مستوى أداء الغناء الفردى لدى شباب مركز اإلشعاع من خالل إتباعهم منهج تتوافر فيه األسس  -
 العلمية والفنية للغناء.

بات تكنيكية ع تدريارتبطت هذه الدراسة مع موضوع البحث احلايل من حيث اهلدف وهو االهتمام بوض -
 تعمل على حتسني مستوى أداء الغناء العريب.

بات التكنيكية حتسن مستوى األداء الفردي لدي شباب مركز االشعاع من خالل التدري من نتائجهاو 
 املوضوعة.

 املفاهيم النظرية املرتبطة مبوضوع البحث:
  االغنية الشعبية الليبية:

واطن اللييب منذ االف السنني، تشكل األغنية الشعبية الليبية عنصرا  هاما  يف ماضي ووجدان وكيان امل      
يف خمتلف ممارسا هلا  ،مماته حىتو تواكبه منذ فجر صباه ذوقا ال غنيته اليت  ،هو يولد مولعا ابلغناء والتوقيعف

 والقومية.، والدينية، املناسبات االجتماعية
اليت تنبع من ، لسهولة والعذوبةبساطة اللحنية وااألغنية الشعبية الليبية مبختلف أشكاهلا تتسم ابلإن       

، وسرعة تداوهلا وانتقاهلا، رهاسهولة استيعاهبا وانتشا ىعليساعد  ،ركيبها وبنائها اللحين واإليقاعيأسلوب ت
 .جداد ايل األحفاد بيسر وتلقائيةمن األ
 –لغناء الطرابلسيا –لغناء الشعيبا –الغناء التقليديإىل أربعة أنواع من الغناء هي ) ينقسم الغناء اللييب    

األفراح اليت حيرص عليها  اإلطالق أغاين ىم أمناط الغناء الشعيب اللييب علولعل من أه ،الغناء احلديث(
رتاث الغنائي الشعيب صر الوينح ،عاميةالليبيون رجاال ونساء  منذ القدم ومبشاركة مجاعية تطوعية وبلهجة 

 (9-3ص ،ر اللييب)الفلكو  وكذلك بنغازي احلاضنة ،طق اجلنوباللييب ايل اللييب املرسكاوي يف منا
 طرق تدريسه:الصولفيج العرىب و 

ب وتقرأ وهلا ُتكت نفس الصفات من حيث حروف الصولفيج هو لغة املوسيقى وهي كأي لغة أخرى هلا     
 .دات اللغة وتراكيبهاالصحيح ملفر  ، واالستخدامقواعد تضبط كلماهتا، وتتمثل وظيفتها يف تنظيم الفكر

لطالب ُمنذ بداية دراسته الذلك جيب أن تُنّمى عند  ترب أساسا  لكل العلوم املوسيقيةوالصولفيج مادة تُع
تمكن الدارس من اتقان يخالل دراسة هذه املادة اليت تشتمل على بنود خمتلفة  ، وذلك ألنه منملوسيقيةا

 . أداء  وتذوقا  وإحساسا  وحتليال  مفردات اللغة املوسيقية قراءة وكتابة و 
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 مفهوم الصولفيج: 
لصولفيج على االصولفيج هو املادة اليت تتعرض لنظرايت املوسيقى ولكن بشكل عملي، ويدل 

لتدريبات اإليقاعية ل اواإلمالء املوسيقي من خال ،للغناء الوهلي والقراءة الوهلية سمدى إتقان الدار 
 .والصولفائية

ية ة وكتابة النوتة املوســـــــيقوقد عرفته " أمرية فرج " أبنه املادة اليت تكســـــــب الطالب القدرة على قراء
 .أو الغناء، أو الكتابة ،وترديدها إما عن طريق القراءة

، وابلتدريب راءة الوهليةة تتضـــــــمن تدريبها القأبنه نوع من الدراســـــــات الصـــــــوتيعبد العظيم "وتُعرفه " ســـــــهري 
 .(75ص ، 2011 ،العظيم )عبد األساسية يف بناء وتنمية اإلحساسالصولفائي تتم العملية األولية و 

 وإدراك مقومات ،ابراســـة، وفهم واســـتيعأبن الصـــولفيج العريب تدريب على دشـــورة " نبيلويُعرفه "
التقدير لدى و ، مما ُيســـــاعد على رفع مســـــتوى حاســـــة الذوق وأســـــاســـــيات موســـــيقاان العربية ،وخصـــــوصـــــيات

 .(14ص، 2014 ،العزيز عبد)الدارسني 
  عن الغناء العريب يف اتريخ املوسيقي العربية: : نبذةرابعاً 

 متهيد:     
من ابلشعر واحلداء، مث كان الغناء عند العرب يف العصر اجلاهلي قبل ظهور اإلسالم مقتصرا علي الرت 

   ثالثة أوجه هي: ىارتقي احلداء رويدا رويدا وتنوع الغناء حيت صار عل
الكثري النغمات  لركبان والفتيان"،السناد "وهو اللحن الثقيل ذو الرتاجيعالنصب "وهو غناء ا

 .(54ص، 2014 ،العزيز بدع) خفيفة راقصة يصاحبها العزف ابملزمار والضرب ابلدف أنغاماهلزج "وهو والنربات"،

 م(750: )(م 662) أواًل: الغناء يف العصر االموي 
صـــــوته مكتفيا  ، كان األول يغين بغري ألة تصـــــاحبفيه مدرســـــة" ســـــائب خاثر وبن مســـــجح" ظهرت       

 بقضيب يضرب به األرض لوزن الغناء وكان أول من غين ابلعود غناء  متقنا.
ىل اليت عملت على تطوير ، ومها صاحبا املدرسة املوسيقية األو مدرسة سعيد بن مسجح وابن حمرز          

ســـــتاذان املعامل األوىل للغناء خلت عليه بعض الفنون اإلغريقية والرومية، وقد وضـــــعا هذان األالغناء العريب واد
 (64ص، 2011 ،)فهمي وأوجدا األسس العلمية األوىل للموسيقي العربية.
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 (:726-634) مدرسة بن سريج
 قال:فعندما سئل عن فالن املصيب وفالن املخطئ  تتلخص مدرسته يف مقولته الشهرية   

ن ويفخم األلفاظ ويعرف الصواب ، ويعدل األوزالذي يشبع األحلان ،وميأل األنفاس"املصيب احملسن من املغنيني هو ا
ويستويف ما يشاكلها يف الضرب  ويقيم االعراب، ويستويف النغم القصار ويصيب أجناس االيقاع وجيتلي مواقع النربات

 .(64ص، 2011 ،هميف) "من النقرات
 :(1055 - 750) يف العصر العباسياثنيًا: الغناء 
وامسها  ،راسة العلوم والفنونمعة عربية لديعترب العصر الذهيب للموسيقي العربية وأسست فيه أول جا         

وضــــــــع اخلليل بن أ د  و كما ظهرت عناية خاصــــــــة اثبات قواعد املوســــــــيقي العربية ونظرايهتا،   ،بيت احلكمة
ت يف العلوم فااســـــــــــــــحق بن يعقوب الكندي ما يربو علي ســـــــــــــــبعة مؤل كتاب النغم وكتاب اإليقاع مث كتب

 .(64ص ،2011 ،)فهمي جاء بعده ابو نصر حممد الفارايب مث ،املوسيقية ونظرايهتا
 :(1492-711)اثلثًا: الغناء يف العصر االندلسي 

أوزان الشــــعر اليت التزموا  هو بداية ظهور فن املوشــــح عندما شــــعر العرب حباجتهم إىل التحرر من قيود       
 .(64ص، 2011 ،)فهمي ا طوال حياهتم يف غناء القصائدهب

 الغناء العريب يف القرن التاسع عشر:  
ة قرون ســابقة ومن مالمح ال عدانتعش الغناء يف بداية القرن التاســع عشــر بعد أن كان يف ركود طو          

 تطور الغناء يف مصر خالل القرن التاسع عشر:
 كان الفن انبعا من الشعب متمثال يف احلفالت العامة واخلاصة. -
 تزويد اجليش ابلفرق املوسيقية املختلفة.   -
 كان يعرف املوشح والقصيدة واملوال واألغنية الشعبية. -
 -املســــــــــــــلوب  –إبراهيم املغريب  –أعالم عدة منهم "خليل حمرم كان للتالوة القرآنية وإنشــــــــــــــاد املدائح  -

 حممد عثمان. -إمساعيل سكر
، 2011، احلنفي) وســـــــــــــــكينـة الالونـديـة –ظهر العـديـد من رواد الغنـاء منهم "أ ـد أبو خليـل القبـاين  -

 (122ص
 عمل جدول اجلانب التطبيقي ليكون مرآه ملا مت اجنازه كالتايل:
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 تحليل النغمي واملقاميلليقي اجلانب التطب( 1جدول )
 عريبطرق األستفادة يف تدريس الصولفيج والغناء ال التحليل النغمي واملقامي سم العملا

 هات الشنطة

( مقدمة موســـــــــــيقية يف 8: م )(1)من م 
مقام الراســـــــــــت مالمســـــــــــا لعربة حصـــــــــــار 

 لإلحساس مبقام الراست سوزانك.
ت هــــــــــــا)، (16(: م )9مــــــــــــن م )

درســــــــــــــك زين(  الشــــــــــــــنطة.....دميا ذاكر
 رست زويل(.الغناء يف مقام الراست )

ابتكار تدريبات تعتمد على ايقاع

 
 

واجب علينا 
نصربوا اي 
 عيين

مقدمة موســـــــــــيقية يف ( 4(: م )1من م )
مقام الراســـــــــــت مالمســـــــــــا لعربة حصـــــــــــار 

 لإلحساس مبقام الراست سوزانك.
واصــــــــــربوا اي عني ( "12( : م )5من م )

جـنس ...واجــــــــب عـلـيـنــــــــا" الـغـنــــــــاء يف 
 الراست.

ابتكار تدريبات تعتمد على ايقاع

 
 
 

ابعدي 
 وانسيين

( مقدمة موسيقية يف 10(: م )1من م )
مقام الراســـــــــــت مالمســـــــــــا لعربة حصـــــــــــار 

 لإلحساس مبقام الراست سوزانك.
وابــــــــعــــــــدي ( "15: م )(11مــــــــن م )

ــــــك"..........خــــــ ــــــاء يف  دي جواب الغن
 . جنس الراست

جنيك ( "لندورك ال 19: م )(16)من م 
 " االنتقال للغناء يف جنس الفرع رســــــــــت

 النوي.
ين" ( "ال ال انيت حتبي24: م )(20من م )

ختام الغناء ابلركوز علي جنس االصـــــــــــــل 
 الراست.

 ابتكار تدريبات تعتمد على ايقاع
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 :التطبيقي اجلانب
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 :نتائج وحتقيق أسئلة البحثال عرض-
  البحثنتائج عرض. 
 هاتفسري و نتائج حتليل ال. 
  ومقرتحات.البحث توصيات 

 :هدف البحث إىل
ت مستوحاه الستفادة من أحلان الرتاث الغنائي الشعيب اللييب يف مقام الراست لعمل تدريباا -
 . يس مادة الصولفيج والغناء العريبلتدر 
األوىل قسم  علي طلبة الفرقة واملقررست ااالحلان الشعبية الغنائية يف مقام الر  التعرف على بعض -
 .جامعة مصراته -لية الرتبيةك  -لرتبية املوسيقيةا
 .ريبرق تدريس مادة الصولفيج والغناء العطالتعرف على بعض  -

 .ء(استماعا وحفظا وغنالى مفهوم مادة الصولفيج )قراءة وتدوينا( والغناء العريب )التعرف ع -
ية كذلك املفاهيم النظر و والدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع البحث  ،البحثمشكلة عرضت الباحثة  ..لذا 

 :اليت قد حتقق اسئلة البحث وهي

 غنية الشعبية.األ   -      
 .الرتاث الغنائي الشعيب اللييب  -      
 . ، طرق تدريسهالعريبالصولفيج   -      
 .العربيةنبذة عن الغناء العريب يف اتريخ املوسيقي   -      

 :اإلجابة على تساؤالت البحث
يف مقام الراســــــــــــت الليبية  الل اإلجراءات اليت اتبعتها الباحثة وعرض بعض االحلان الغنائية الشــــــــــــعبيةومن خ

 التساؤل األول كااليت: وتكون اإلجابة على
ســــــت من خالل بعض جاءت االســــــتفادة من بعض أغاين الرتاث الشــــــعيب اللييب واملصــــــاغة يف مقام الرا -

 اإلطاراحثة بتوضــــــيحها يف التدريبات املســــــتوحاة لتدريس مادة الصــــــولفيج والغناء العريب واليت قامت الب
 التطبيقي.

اللييب يف مقام  اث الشــعيبالرت  : متثلت اخلصــائص الفنية املســتفادة من أغايناالجابة على التســاؤل الثاين -
 ء االيقاعي.، البناء املقامي، والبناالراست يف االيت: كما هو موضح من احلركة اللحنية
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 احلركة اللحنية :والً أ : 
يف تدرج ســـــــــلمي  معظمها حلان بعدم وجود قفزات واســـــــــعة وتصـــــــــا تتميز احلركة اللحنية لتلك األ (1

 .صاعد وهابط
  ًالبناء املقامياثنيا :  : 

 .و املقامأ صلدرجات جنس األ ىختارة يف عينة البحث علالغنائية امل األحلانمعظم  ؤكدت   (1
 ةو املقام وقلأصـــــــــــــــل ألدرجات جنس اينة البحث يف حدود الغنائية املختارة يف ع األحلانتبىن معظم    (2

 الواحد. وكتافاالأي يف حدود  ،صلت جواب جنس األالوصول لدرجا
 اثلثاً : البناء اإليقاعي : 
بســـــــــــــيط وميزان رابعي  ن ثنائيالغنائية املختارة تبىن على إيقاعات بســـــــــــــيطة يف ميزا األحلانمعظم  (1

 .بسيط
 :شكال اإليقاعية البسيطة التاليةتتشكل معظم األغاين من هذه األ (2

 
 مث -ملصــمودي الكبريا -غرياملصــمودي الصــ-الدويك لضــروب اســتخداما  يف عينة البحث )أكثر ا (3

 .اعي الثقيل(السم –والبمب السايرة الوحدة 
 :توصيات البحث ومقرتحاته

 :مبا يلي توصى الباحثة
داء الطالب يف أرفع مستوي  ا قد حيققه من نتائج إجيابية قد تساعد يفستفادة من البحث احلايل مل.اال1

وابقي  مصراتهسم الرتبية املوسيقية جامعة ق -يف كلية الرتبيةمادة الصولفيج و الغناء العريب، ومن مث تطبيقه 
 .املعاهد املتخصصة يف ذلك اجملالالكليات و 

صة وفقا للمرحلة العمرية ذات مواصفات خا األخرىحلان الغنائية أمهية تدوين وتوثيق العديد من األ.2
 .األخرىو الفرق الدراسية أابقي الطالب يف املراحل  ىذلك علوتطبيق 

والغناء  ادة الصولفيجير أساليب وطرق تدريس جديدة لرفع مستوي أداء الطالب يف م.االهتمام بتطو 3
 حلان الغنائية الشعبية الليبية.العريب من خالل بعض األ
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مع  النماذج اجليدة من األحلان الغنائية الشعبية اليت تتالءم ضاختيار بعالرتبية املوسيقية  مدرسي مادة.4
 .املبتدئني يف تعّلم املوسيقى

 :   واملراجعصادر امل
دار االوبرا املركز الثقايف القومي، وزارة الثقافة القاهرة،  القاموس املوسيقي، (2015) ، د، أالبيومي -

 ، الطبعة الثانية.املصرية، القاهرة
 .، القاهرة، الطبعة االوىل جامعة حلوان( رسالة ماجستري2014مجال الدين أغا ) -
، الطبعة االوىل، دار الشهاب ،من الرتاث الغنائي بوادي سوف ،(2011) ،حسنمجال  ،اجلبايل -

 .اجلزائر
 (،كلمات يف الفن، الطبعة االوىل ،دار القلم، بريوت، لبنان.2010رجاء النقاش ) -
ملوسيقية، جامعة حلوان، الطبعة االوىل، كلية الرتبية ا رسالة ماجستري، (2014) العزيز سعاد عبد -

 .القاهرة
 ، القاهرة.لطبعة االوىل، دار الكتب املصريةا، (" اجندة املوسيقي العربية"2011)سهري عبد العظيم  -

 وىل القاهرة.الطبعة األ ،" أجندة املوسيقى العربية " ،(2014سهري عبد العظيم ) .1
، كلية الرتبية املوسيقية  وىل،، الطبعة األرسالة ماجستري، (2010صالح الدين حممد ) ،هللا عبد .2

 القاهرة.جامعة حلوان، 
 كلية الرتبية املوسيقية،  وىل،رسالة ماجستري، الطبعة األ، (1999) ،الباسط حممد عبد ،حسن .3

 جامعة حلوان، القاهرة.
كلية الرتبية املوسيقية،   ،الثانية الطبعة رسالة ماجستري،، (1999) ،اهلادي عبد يفتح ،الصنفاوي .4

 القاهرة. جامعة حلوان،
– storageاتريخ حافل ابلتنوع واآلالت املوسيقية البدائية ،(2014) ،الفلكلور اللييب .5

emulated - –download       طرابلس، ليبيا. االوىل،الطبعة 
 ،جامعة حلوان ،كلية الرتبية املوسيقية  ،وىلالطبعة األرسالة ماجستري، ، (2014) ،كمال حسن .6

 .القاهرة
االوىل، كلية  الطبعة ،"منشورة غري"رسالة دكتوراه ، (1999) ،ماجدة العفيفي حممود حممد  اد .7

 .الرتبية املوسيقية، جامعة حلوان
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، املوســــــــيقى بني النظرية الثالث ي"حبث منشــــــــور"، املؤمتر العلم ،(2014) ،حممد أشــــــــرف عثمان .8
 .، جامعة حلوانكلية الرتبية املوسيقية  األوىل،ة ، الطبعوالتطبيق

إمكانية توظيف األغنية األردنية يف تعليم العزف على آلة العود ، (2009) ،حممد طه ،الغوامنه .9
 ،الطبعة الثانية، جامعة حلوان ،، كلية الرتبية املوسيقية"غري منشورة" ،رسالة ماجستري ،للمبتدئني
 .القاهرة

 .، القاهرةكلية الرتبية املوسيقية، جامعة حلوان  ،الطبعة االوىل ،(2011) ،معجم املوسيقي .10
: حممد نبيل هج البحث يف الرتبية وعلم النفس"، ترمجةمنا" ،(2014) ،فان دالنيينويولد  .11

 .وآخرون، الطبعة الثانية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة
 


