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 :البحثمقدمة 

ال شؾ أف ىناؾ ارتباطًا وثيقًا بيف الموسيقى والكممة، فاألغنية العربية ثمرة التزاوج بيف 
االنتشار والتأثير اإليجابي أو السمبي تبعًا  الكممة والموسيقى، واألغنية سالح خطير اىـ مميزاتيا

mailto:JSROSE@foe.zu.edu.eg


 

- ٔٛٙ - 
  ٕٕٓٓ يناير –(ٔٔمسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

ستمتاع بيا في أوقات لمضمونيا، فال تقتصر وظيفة األغنية عمى أنيا مجرد وسيمة لمتطوير واال
وتعتبر  يح عف النفس، بل إنيا تقوـ بدور في تكويف ذوؽ الفرد والمزاج العاـ لممجتمعو الفراغ لمتر 
 ،مف غناء واألمـ بما يستمعوف إلي يقوموا بوزف مرآه لكل عصر، ولذا كاف الحكماء األغنية 

 .ييذيب النفسفاألغنية عندىـ المعيار المضبوط لنمو األخالؽ الفاضمة ووسيمة لمت

وقد َعرفت الحياة الموسيقية المصرية عدد مف كبار المطربات التي تميزت كل منيف 
سموب خاص في األداء وفقًا لما وىبو هللا ليف مف موىبة، وما اكتسبتو مف خبرات عممية ومف إب

، ليمى مراد، نجاة عمي، أسمياف وغيرىف...  عشريف ففي الربع األوؿ مف القرف الأشيرىف أـ كمثـو
ـ تقريبًا تطورت صناعة المسرح الغنائي تمثياًل باألوبرا 4091ـ إلى عاـ 4091ممتدًا مف عاـ 

ـ، وأوؿ األفالـ الغنائية كاف عاـ 4091ثـ ظيور أوؿ األفالـ المصرية وكاف ذلؾ عاـ  .اإليطالية
حة ـ فأحدثت المبتكرات الطارئة عمى السا4091ثـ تأسست اإلذاعة المصرية عاـ  .ـ4099

الفنية تغييرًا كبيرًا عمى مالمح الموسيقى والغناء العربي في مصر، مع ظيور صيغ غنائية 
مستقمة مثل )المّواؿ، الموشح، الدور(، واقتصر المسرح الغنائي دوره في إظيار ابتكار المحاورات 

ظيور  الغنائية وظيور التعبير الوجداني والتمثيل في الغناء، وعزز ظيور السينما الحاجة إلى
التعبير والتمثيل والمحاورة في الموسيقى، األمر الذي ساعد الممحنيف وكبار المغنييف عمى تقديـ 
إبداعاتيـ الفنّية أمثاؿ سيد درويش الذي وضع أسس التعبير المسرحي، ودمحم القصبجي الذي 

طقطوقة، وضع مالمح قالب المونولوج الوجداني، والشيخ زكريا أحمد الذي طّور قالب الدور وال
ودمحم عبد الوىاب الذي طّور األغنية السينمائية وأنشأ المّواؿ، ورياض السنباطي الذي ثّبت 
القصيدة، وليمى مراد التي اشتيرت في الديالوجات الغنائية والطقاطيق واألغاني السينمائية 

اء ليمى مراد وأنشأت مفيومًا جديدًا لمغناء النسائي العربي، ومف ضمف تغيير ذلؾ المفيـو عند أد
لمونولوج )يا مف أنادي بمحني( الذي دعا الباحثة إلى االستفادة منو في تنمية تقنيات الغناء 

 العربي، ومف ىنا ظيرت مشكمة البحث.

 مشكمة البحث:

الحظت الباحثة مف خالؿ تدريسيا لمادة الغناء العربي أف ىناؾ العديد مف القوالب 
الغنائية الثرية بالتقنيات الغنائية والتي مف خالليا يمكف أف تنمي القدرات الصوتية لمطالب ومف 
تمؾ القوالب قالب المونولوج وباألخص مونولوج )يا مف أنادي بمحني( والتي أدتو ليمى مراد مف 
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حاف دمحم القصبجي، لذا اختارتو الباحثة لتميزه بالعديد مف التقنيات الغنائية الثرية التي قد تفيد أل
 دارسي ماده الغناء العربي.

 أىداف البحث:

التعرؼ عمى تقنيات الغناء العربي عند ليمي مراد مف خالؿ أدائيا لمونولوج يا مف انادي  -4
 بمحني.

الكميات المتخصصة بتقنيات الغناء عند ليمي مراد لرفع اثراء مقررات الغناء العربي في  -9
 مستوي الطالب.

 أىمية البحث:

تنبع أىمية البحث في محاولو رفع مستوى أداء الغناء العربي مف خالؿ التقنيات الغنائية 
 عند ليمي مراد لمونولوج يا مف أنادي بمحني.

 أسئمة البحث:

 مف خالؿ أدائيا لمونولوج يا مف أنادي بمحني؟ما ىي تقنيات الغناء العربي عند ليمى مراد  (4

ما مدى االستفادة مف تقنيات الغناء العربي عند ليمى مراد في رفع مستوى الطالب لماده  (9
 الغناء العربي؟

 إجراءات البحث:

 أ( منيج البحث: وصفي )تحميل محتوى(.

كممات  – القصبجي تمحيف دمحم –ب( عينة البحث: مونولوج يا مف أنادي بمحني )أداء ليمى مراد 
ـ، واختارت الباحثة ىذا المونولوج لتضمنو العديد مف 4091أحمد رامي( الذي أنتج عاـ 

 الحميات الغنائية المختمفة وكذالؾ التنوع المقامي لممونولوج.  

 ج( أدوات البحث: المدونة الموسيقية لمونولوج يا مف أنادي بمحني.

 بمحني. التسجيل الصوتي لمونولوج يا مف أنادي

 ـ.4091زمنيو: تاريخ انتاج المونولوج عاـ  حدودحدود البحث: 
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 حدود مكانيو: جميورية مصر العربية.                  

 مصطمحات البحث: 

: ىي الخصائص المميزة لتبادؿ العناصر "Performance Style"أسموب األداء  (4
 .Apel, Willi) 1944) فيو الموسيقية، وىي الصفة المميزة لممؤلف ولمعصر الذي ُأّلفت

 الحميات والزخارف: (ٕ

تغيير سريع يبدا بالنوتة السريعة ثـ االحد ثـ األساسية إذا كانت بيذا الشكل الموردنت: :أوال
فتبدا بالنوتة األساسية ثـ االغمظ في األساسية مثاؿ  اما إذا كانت بيذا الشكل 

  لإليضاح:

 
ىي عباره عف نوتو صغيره يقسميا خط في ذيميا وبذلؾ تكوف سريعة  ثانيا: االتشيكاتورا:

وتستقطع زمنيا مف بداية النوتة األساسية التي تمييا في الغالب وبذلؾ يقع النبر القوي عمى 
االتشيكاتورا او تستقطع االتشيكاتورا زمنيا مف نياية زمف النوتة التي قبميا وفي ىذه الحالة 

 :نوتة األساسية وليست االتشيكاتورا مثاؿيقع النبر القوي عمى ال

 

عندما تبدأ مف اعمي النغمة األساسية وتتألف مف أربع تعرؼ باإلشارة ثالثا: الجروبتو: 
سعاد عمي ) او خمس نوتات وذلؾ حسب اإلشارة مف االحد الي االغمظ او العكس مثاؿ

 :(ٖٜٜٔ حسنين،
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 التكنيك: (ٖ

ىو اسموب او طريقة معالجة التفاصيل الفنية لعمل ما مف قبل الفناف، والتكنيؾ أساسي 
 ى عمل، وىو في حد ذاتو ليس فنا بقدر ما ىو الوسيمة لمحصوؿ عمى الفف ذاتو.أالتقانا 

: عبارة عف دراسة تيدؼ الى صقل الصوت البشرى، مف خالؿ تدريس الغناء التكنيك الغنائي  -
 مرونة ليصبح قادرا عمى التعبير عف المضموف الدرامي لمنص الكالمي.إلكساب الصوت 

التكنيؾ ىو البراعة الميكانيكية الناتجة عف السيطرة عمى أجيزة الغناء والتحكـ في استخداـ  -
 .Elson, C. Louisاجزاءىا بمرونة تسمح ليا بأداء التفاصيل الدقيقة في المؤلفات الغنائية 

 :بطة بالبحثالدراسات السابقة المرت

اطمعت الباحثة عمى عده أبحاث يرتبط موضوعيا بموضوع البحث الراىف بشكل مباشر 
 وغير مباشر وتستعرض الباحثة بعض ىذه الدراسات.

 الدراسة األولى: 

دراسة تحميمية نقدية لفن الغناء العربي في مصر إلعداد المغنى القادر عمى أداء "بعنواف:  -
  ٜٙٛٔي، عفاف راض "الغناء العربي والغربي

 :أىداف الدراسة

مف خالؿ  يالغناء العرب يكيفية الػتوصل إلى مالمػح فنية ألساليب إصػدار الصوت ف -4
، دمحم عبد الوىاب(  .المالحظة لمميزات بعض األصوات اليامة مثل )أـ كمثـو

استفادة الغناء العربي مف تكنيكيات الغناء الغربي بيدؼ التوصل إلى أىمية المزج   -9
 بينيما.
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 نتائج الدراسة: 

المعاىد  يإعداد المغني القادر عمى ممارسة األدائييف عمى أسس منيجية عممية تدرس ف  -4
 الموسيقية.

راد المتميز بالقدرة إال إف الدراسة الحالية قائمة عمى دراسة تحميمية ألسموب أداء ليمى م
 األصيل. يلخدمة الغناء العرب يوتطويع الغناء الغرب يعمى الغناء العرب

 و: الدراسة الثاني

  (ٜٜٚٔإيمان دمحم أحمد، )"التمحين  يف يدراسة تحميمية ألسموب دمحم القصبج"بعنواف: 

 اىداف الدراسة:

 تناوليا. يلمختمف القوالب التالتعرؼ عمى المراحل المختمفة ألسموب تمحيف "دمحم القصبجي"  -4

فف االنتقاالت المقامية مف خالؿ تحميل بعض  يوالتعرؼ عمى أسموب دمحم القصبجي ف -9
 أعمالو.

 نتائج الدراسة:

 تميز أسموب دمحم القصبجي بالتنوع والحرفية في التمحيف حيث اختفت القفمة المتكررة في -4
 التحميف ليكوف لو طابع وبصمو معينو. أثناءالتمحيف وأبدع في االنتقاالت المقامية 

الدراسة بالدراسة الحالية فيما يختص ببعض األلحاف التي صاغيا القصبجي  تمؾوترتبط 
لميمى مراد، إال إف البحث الحالي يقوـ عمى الدراسة التحميمية ألسموب أداء مونولوج فمتسمعوف 

 ندائي لميمى مراد.

 الدراسة ثالثو: 

 ية لمدارس الغناء العربي بمصر خالل القرن العشرين"دراسة تحميمبعنواف: "

 أىداف الدراسة:

  التعرؼ عمى خصائص ىذه المدارس لما كاف ليا مف أىمية كبرى في النيوض بأسموب األداء
 الغنائي في مصر في ذلؾ الوقت.
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 .أثر ىذه المدارس في ظيور أعالـ في الغناء العربي خمدىـ التاريخ الحديث 

 نتائج الدراسة:

في القرف العشريف وكاف االىتماـ األكبر ىناؾ مدارس كثيره ومتعددة لمغناء العرب األصيل  -4
، ودمحم عبد الوىاب، دمحم القصبجي.  بمدرسة الشيخ سالمة حجازي، وسيد درويش، واـ كمثـو

الدراسة بالدراسة الحالية فيما يختص تقنيات الغناء العربي المختمفة والتي  تمؾوترتبط 
 .العربياثراء مناىج الغناء تساعد عمى 

 الدراسة الرابعة: 

إيياب ) أساليب أداء الغناء العربي في مصر في النصف الثاني من القرن العشرينبعنواف: 
 (ٕٕٓٓاحمد توفيق، 

 أىداف الدراسة:

 الكشف عف اىـ أساليب أداء الغناء العربي في مصر في النصف الثاني مف القرف العشريف. -4

التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة عمى أسموب الغناء العربي في النصف اظيار أثر  -9
 الثاني مف القرف العشريف.

 نتائج الدراسة:

 وضع الباحث تدريبات بمثابة أسس فنيو السموب أداء الغناء العربي. -4

الدراسة بالدراسة الحالية فيما يختص تقنيات الغناء العربي وكيفية أداء المقاطع  تمؾوترتبط 
 الصوتية. 

ومحتواه نبذة  اإلطار النظري يتكوف ىذا البحث مف جزئيف األوؿ : الحالى خطة البحث
تاريخية عف المطربة ليمى مراد والممحف دمحم القصبجي والشاعر أحمد رامي وقالب المونولوج 

ومحتواه تدويف وتحميل مونولوج يا مف  اإلطار التحميميوالجزء الثاني  .وتقنيات الغناء العربي
ظيار أسموب أداء ليمى مراد في ىذا المونولوج واالستفادة من و في تنمية تقنيات أنادي بمحني وا 

 الغناء العربي.
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 أوال: االطـــار النظري 

 :المطربة ليمى مراد 

المصري إبراىيـ  الييوديوالدىا ىو المغني والممحف  القاىرةبـ 4041 فبراير 41مف مواليد 
، وأميا سيد درويشالذي لحنو الموسيقار  العشرة الطيبةزكي موردخاي الذي قاـ بأداء أوبريت 

 ييودية مف أصوؿ بولندية ىي جميمة سالوموف. 

بدأت مشوارىا مع الغناء في سف أربعة عشر عامًا حيث تعممت عمى يد والدىا زكي مراد 
، وبدأت بالغناء في الحفالت الخاصة ثـ الحفالت العامة، ثـ ود حسنيداوالممحف المعروؼ 

 عممت باإلذاعة حيث بدأت شيرتيا. 

ت دار اإلذاعة المصرية تعاقدت معيا عمى الغناء مرة كل أسبوع، وكانت أأنش وعندما
ـ حيث غّنت فييا موشح " يا 4091عاـ  يوليو 6أولى الحفالت الغنائية التي قدمتيا اإلذاعة في 

فيممًا كاف أوليا فيمـ " يحيا الحب " مع  91غزاال زاف عينو الكحل "، مثّمت ليمي مراد لمسينما 
ـ، ثـ انقطعت عف حفالت اإلذاعة بسبب انشغاليا 4096عاـ  دمحم عبد الوىابالموسيقار 

ـ حيث غّنت أغنية" أنا قمبي دليمي " وارتبط اسميا 4011بالسينما ثـ عادت إلييا مرة أخرى عاـ 
راجو وىو فيمـ " ليمى بنت الفقراء "، وتزوجا عاـ بعد أوؿ فيمـ ليا معو ومف إخ أنور وجديباسـ 
، دمحم فوزي : ولحف ليا كبار الممحنيف مف أمثاؿأغنية،  4999ـ، وغّنت ليمى مراد حوالي 4011

 . القصبجي، دمحم زكريا أحمد، رياض السنباطي، منير مراد، دمحم عبد الوىاب

مجيوؿ " مع حسيف صدقي واعتزلت بعدىا العمل وكاف آخر أفالميا في السينما " الحبيب ال
 . (ٜٜٚٔ، دمحم قابيل) الفّني

وتـ تكريميا في ميرجاف القاىرة السينمائي الدولي لعاـ ـ 4001 نوفمبر 94وتوفيت في 
 ـ بمنحيا شيادة تقدير وتسممتيا عنيا الفنانة ليمى عموي.4001

الجدير بالذكر أنيا أسممت وتوفيت مسممة، وكل ما يقاؿ عف احتفاظيا بييوديتيا حتى 
 ا.الممات امتداد لشائعات مغرضة ظممتيا وىي عمى قيد الحياة وأيضا بعد وفاتي

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1934
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
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 :الممحن دمحم القصبجي 

ـ بحي عابديف، وكاف والده منشدا وقارئًا 4109ابريل عاـ  41ولد القصبجي بالقاىرة 
صالح عبد الحي  –لمقرآف وممحنًا متميزًا، غنى ألحانو الكثير مف العظماء مثل " عبده الحامولي 

القرآف الكريـ وعمـو  دمحم السنباطي "، التحق بمدرسة لتعميـ –زكي مراد  –يوسف المنيالوي  –
 (.ٕٙٓٓ، طارق يوسف إبراىيم) الفقو والبياف استرضاء لوالده ولواله لتفرغ لمفف

مف شده حبو لمموسيقي وىو صغير حاوؿ القصبجي تقميد والده فمجأ إلى نجار الحي 
ليتبرع لو بقطعة مف الخشب ذات رقبة تشبو إلى حد ما رقبة العود، وأخذ يداعبو بأناممو ليخرج 

لنغـ الذي تمتقطو أذناه فشجعو والده عمى حضور حفالت إسكندر فرح المسرحية التي كاف ا
 يشارؾ فييا الشيخ سالمو حجازي.

ـ تخرج مف مدرسة المعمميف بعبد العزيز وُعيف بإحدى المدارس، ولكنو 4044في عاـ 
لو ىو " وطف احترؼ الموسيقى والغناء ونظـ بنفسو بعض األدوار وأخذ يغنييا، وكاف أوؿ لحف 

 جمالؾ فؤادي ييوف عميؾ ".

ـ سمعو المرحوـ مصطفى بؾ رضا رئيس نادي الموسيقى الشرقي وسريعًا 4040في عاـ 
 ما انضـ إلى تخت العقاد عازفًا لمعود.

سمع القصبجي أـ كمثوـ ألوؿ مرة تغني في القاىرة فأعجب القصبجي بحالوة ورقة أدائيا، 
اىتدى إلى الصوت الذي يستطيع أف يؤدي أسموبو الجديد في وغمرتو بموجة مف الفرح ألنو 

التمحيف عمى النحو الذي يجيش في خيالو، وىو الموف الجاد الكالسيكي الذي شق بو طريقو في 
 . (ٜٜٚٔ، دمحم قابيل) ميداف التمحيف

تعمـ أصوؿ التدويف الموسيقي عمى يد والده الذي كاف يشتير بجماؿ خّطو، وقد تعمـ 
األوركسترالي واليارموني والكونتربوينط، حتى يتفق في أسموب ألحانو مف منطمق الموىبة التوزيع 

والعمـ، وقد تأثر دمحم القصبجي في العزؼ عمى آلة العود بأميف الميدي مف حيث أساليب الريشة 
 .(ٕٙٓٓ،  ناىد احمد حافظ) ـ4066مارس  41والبصـ، وتوفي القصبجي في 

 :الشاعر أحمد رامي 
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ـ في حي السيدة زينب بالقاىرة، وىو 4109مد رامي في اغسطس ولد أح
مف أصل تركي لقب بشاعر الشباب، درس في مدرسة المعمميف وتخرج منيا عاـ  مصري  شاعر
في بعثة مف أجل تعمـ نظـ الوثائق والمكتبات والمغات الشرقية وحصل  باريس ـ سافر إلى4041

درس في فرنسا المغة الفارسية في معيد  جامعة السوربوف، عمى شيادة في المكتبات والوثائق مف
 المغات الشرقية وساعده في ترجمة " رباعيات  الخياـ ". 

كما حصل عمى التقنيات الحديثة في فرنسا في  لمصريةدار الكتب ا ُعّيف أميف مكتبة
، وُعّيف مستشارًا لإلذاعة المصرية، حيث عصبة األمـ تنظيـ دار الكتب، ثـ عمل أميف مكتبة في

ساىـ في ثالثيف فيمـ  .دار الكتب المصرية فييا لمدة ثالث سنوات ثـ ُعيف نائبًا لرئيس عمل
، «الوردة البيضاء»، و«نشيد األمل» سينمائي، إما بالتأليف أو باألغاني أو بالحوار، مف أىميا:

 «. وداد»، و«دنانير»، و«عايدة»، و«يحيا الحب»، و«دموع الحب»و

لسموى  ظالؿ وضوء ترجـ بعض قصائد ديواف، و «غراـ الشعراء»كتب لممسرح مسرحية 
ـ وكاف يزورىا كل 4091يوليو  91بأـ كمثوـ  ىالتقو ( ٜٜٚٔ، قابيل دمحم) عف الفرنسية حجازي 

في صالة حفالتيا وكانت تغني وعيناىا  1يوـ اثنيف فقد كانت مميمتو وكاف يحتل الكرسي رقـ 
 تعرؼ عمى رد فعل غنائيا، عمميا النحو وعمـ العروض الشعري.عميو لت

 مونولجات قامت بأدائيا )ليمي مراد( من الحان القصبجي 

 اسم المؤلف المقام اسم المونولوج م
تاريخ 
 االنتاج

 مالحظات

 بعد العذاب ارتاح  .4
 عجػـ الراست

 )تبريز(

عبد العزيز 
 سالـ

 ـ4011
مسجل عمى شرائط 

ضربو  راندافوف مف فيمـ
 القدر

 فرح فؤادي برؤياؾ  .9
 عجـ الراست

 )تبريز(
 ـ4091 أحمد رامي

مسجل عمى شرائط 
صوت القاىرة مف فيمـ 

 ليمو ممطره

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1_(%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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 يا برد نورؾ سباني  .9
 عجـ الراست

 )تبريز(
 ـ4091 أحمد رامي

مسجل عمى شرائط 
صوت القاىرة مف ليمو 

 ممطره

 يا صحبو الورد الناديو  .1
 عجـ الراست

 )تبريز(

العزيز عبد 
 سالـ

 ـ4096
مسجل عمى شرائط 

صوت القاىرة مف فيمـ 
 ضربو القدر

 يا قمبي اصبر ع االسيو  .1
 عجـ الراست

 )تبريز(
 ـ4091 أحمد رامي

مسجل عمى شرائط 
صوت القاىرة مف فيمـ 

 ليمو ممطره

 يا قمبي مالؾ ليو فرحاف  .6
 عجـ الراست

 )تبريز(
 ـ4091 أحمد رامي

مسجل عمى شرائط 
 صوت

1.  
ممكت الفؤاد صار ىواؾ يالمي 

 مناي

 عجـ راست

 )تبريز(

عبد العزيز 
 سالـ

 ـ4011
مسجل عمى شرائط صوت 
 القاىرة مف فيمـ شيداء الغرـا

 يا مف انادي بمحني  .1
عجـ عمى 
درجة 
 الجياركاه

 ـ4091 أحمد رامي
مسجل عمى شرائط 

 راندافوف 

 يكفي بكي يا دموع العيف  .0
 عجـ الراست

 )تبريز(
 ـ4011 أحمد رامي

مسجل عمى شرائط صوت 
 القاىرة مف فيمـ شيداء الغرـا

 يـو الصفا والوداد  .49
 عجـ الراست

 )تبريز(

عبد الحميد 
 حمدي

 ـ4099
مسجل عمى شرائط 

صوت القاىرة مف فيمـ 
 الضحايا
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 :نبذة عن قالب المونولوج 

كممة يونانية ومعناىا األداء المنفرد ولغػػػويا يعود أصل كممة مونولوج إلى المونولوج 
الالتينية القديمة وتتكوف مف لفظيف " مونو " بمعنى فرد، و" لوج" بمعنى أداء أو إلقاء أي أداء 
انفرادي، وىو نوع مف الغناء ينفرد المطرب بأدائو دوف مشاركة الجماعة )مذىبجية(، وبدأ ظيور 

وجات في الروايات الغنائية بالمسرح الغنائي، وكاف يؤدييا بطل الرواية أو البطمة عمى المونول
انفراد دوف مشاركة المجموعة، وفي بداية القرف العشريف بمغ المونولوج عصره الذىبي وذلؾ 
الزدىار المسرحيات الغنائية، والمونولوج عباره عف قصو زجميو واضحو المعاني تحكي موقفا 

قصو معينو ليا مغزي معيف وليا بداية ونياية وقد توسع العرب في معانيو وفى بنائو معينا او 
الموسيقى دوف االلتزاـ باي حدود فتداخل ىذا القالب مع بقيو القوالب الغنائية كاألغاني الشعبية 

 .(ٜٛٛٔنبيل شورة، ) والموشحات، وغالبا ما يوزف عمى إيقاع الوحدة الكبيرة

 أنواع المونولوج:

 مونولوج فكاىي: وىو نوع مف الزجل يصاغ عمى قصة مضحكة ويكوف بسيطًا. -

مونولوج درامي: وتطور عمى يد دمحم القصبجي حيث أعد لو مقدمة موسيقية واىتـ فيو بعنصر  -
التعبير الموسيقي مثل مونولوج )إف كنت أسامح وأنسى األسّية( الذي لحنو ألـ كمثوـ عاـ 

 ـ في مقاـ الماىور.4091

لوج وصفي: وىو نوع غنائي بحت تتخممو الموسيقى وفي بعض األحياف نراه باسترساؿ في مونو  -
النغـ وغير منصب ميزاف مثل مونولوج )ىّمت ليالي القمر( لحف رياض السنباطي غناء أـ 

 كمثوـ، ومونولوج )بمبل حيراف( لدمحم عبد الوىاب.

عاطف عبد الحميد ) جنبنا( مونولوج غزلي: مثل مونولوج )يا ظالمني، رؽ الحبيب، فاتت -
 .(ٜٜٓٔاحمد، 

 :صفات المغّني الجّيد  

لكي يكوف الصوت المؤدى لمغناء جيدًا في أدائو يجب أف تتوافر فيو عدد مف الصفات 
 نستعرضيا فيما يمي:
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الصوت الطبيعي: لكل صوت طبيعي طابع خاص يحدده سمسمة مف األصوات التوافقية وىي  (4
تصاحب كل نغمة وىي التي تحدد لوف الصوت وتميزه عف سائر مجموعة مف الذبذبات التي 

 األصوات.

نطاؽ الصوت ومداه: ويقصد بذلؾ القدرة عمى الغناء في نطاؽ أو منطقة معينة محدودة  (9
ويرتبط ذلؾ بنوعية المغة الموسيقية لكل ثقافة موسيقية وفي الغناء العربي تنحصر مساحة 

، رتيبة الحفني) نادرًا جدا ما تكوف ديوانيفالصوت ما بيف ديواف ونصف في الغالب و 
ٕٓٓٙ). 

التنفس السميـ: ويكػوف ذلػؾ بػأداء تػدريػبػات لتػربػية الصػوت وتػوسػيع نطاقػو الصوتي وتقوية  (9
الحجاب الحاجز وذلؾ لكي يضخ اليواء في الحنجرة بتحكـ معيف ليتـ أداء الدرجات الصوتية 

 الذي ينشأ عف ضعف وخمخمة التنفس. سميمة وواضحة راسخة خالية مف النشاز

مرونة الصوت وليونتو وخفتو: يستمـز توفر ذلؾ لمقدرة عمى أداء الحميات والزخارؼ بكل  (1
 أنواعيا حيث أنيا تشكل عنصرًا أساسيًا في تقاليد أداء الغناء.

أداء الكممات بنطاؽ واضح سميـ المخارج: يمثل النطق السميـ الواضح لكل أنواع الحروؼ في  (1
 كل مناطق الصوت ضرورة جوىرية ألي غناء.

 القدرة عمى التعبير العاطفي: ويقصد التعبير باإلحساس عف معاني الكممات في الغناء (6
 .(ٜٜٜٔسمحة الخولي، )

 :تقنيات الغناء العربي 

اتساع الحصيمة الغنائية لممغنى وحفظ الكـ مف الموشحات واألدوار والقصائد )وتجويده 
الطريقة الوحيدة لدراسة الغناء العربي وىو ما يكسبو القدرة عمى أداء المقامات  لمقرآف الكريـ( وىى

لى إحكاـ أداء أرباع الصوت وأداء القفالت العربية مع أداء الزخارؼ  العربية واالنتقاالت بينيا وا 
لحفظ والحميات الدقيقة والذبذبات والدقائق )المنمنمات( العربية والتي ال تأتى إال بالتدريبات وبا

لتراث الغناء العربي والتعرؼ عمى قدراتو الصوتية واختيار المناطق المالئمة لصوتو 
(Tessiture)  كما أف سالمة األداء المغوي يتطمب العناية بمخارج الحروؼ وصفاتيا والعناية
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بفف اإللقاء مف حيث التعبير عف نبر الكممة واالىتماـ بمواضع الوقف في الغناء. ويتفق ىذا 
 سيـ مع المفاىيـ الغربية التي قسمت المساحة الصوتية إلى ثالث مناطق:التق

 (:Registersالمناطق الصوتية )

 منطقة الصدر: تتذبذب فييا األحباؿ الصوتية طواًل وعرضًا. -

 المنطقة الوسط: تتذبذب فييا األحباؿ الصوتية عند األطراؼ الداخمية. -

الصوتية عند الجزء المتوسط لألطراؼ الداخمية لألحباؿ منطقة الرأس: تتذبذب فييا األحباؿ  -
 .(ٜٙٛٔ، عفاف راضيالصوتية )

 بعض صفات الغناء العربي:

 أف يجتيد المغنى عند الفواصل والمقاطع. : ىواالجتياد

 ىو أف يسترسل المغنى في غنائو مف غير خروج. االسترسال:

 تفخيـ النغـ وتعظيميا وتزينيا.التفخيم: 

 .رخامة الغناء وتمطيف الصوت مفالترخيم: 

  أف يأخذ النفس بحرفية أثناء الجممة المغناة دوف أف ُيشعر الُمتمقي. ضبط النفس:

 .(ٜٙٛٔ، عفاف راضيتدرج المحف مف شدة إلى ليف والعكس ) أسموب التعبير:

حني مونولوج يا مف انادي بم في ىذا الجزء سوؼ تتناوؿ الباحثة تدويف التحميمي:ثانيا: اإلطار 
ظيار تقنيات الغناء لممطربة ليمى مراد.  بالدراسة والتحميل وا 

 كممات المونولوج:

 َىْل َتْسَمُعْوَن ِنَداِئىْ  َياَمْن ُأَناِدْى ِبَمْحِنى
 َعَمْى َجَنْاِح اْلَيَوىْ  َأْرَسْمُت ُرْوِحْى َنِجيَّاْ 
 َفاَلْ َتَرْاُكْم ُعُيْوِنىْ  َطْاَل اْلَحِنْيُن ِإَلْيُكمُ 
 ِنَدْاُء َمْن َيْدُعْوِنىْ  َواَلْ َيِطْيُف ِبَسْمِعىْ 
 َىَذا اْلَمَسْاُء اْلَبِمْيغْ  َىَذا النَِّسْيُم اْلَعِمْيلْ 
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ْيُل َفتَّْاُن اْلَمَغْاِنيْ   والنِّ
َيْارِ  َغنَّْيُتُكْم ِمْن َأِنْيِنىْ   َعَمْى َثَنْاُء الدِّ
وا  َفَيْل َتَرْوَن ُدُمْوِعىْ   َنَيْاِرىْ َوَىْل ُتِحسُّ
 َنَراُكُم ِفى اْلَخَيالِ  َيْاَغْاِئِبْيْن َوَعاِئِدينْ 

ْىِر َبْيِنىْ   وَبْيَن َصفو اْلَمَيْاِلىْ  َىْل َيْجَمُع الدَّ
 والشمل دائم قريب أدعوك يدعو المغيث

 والميل رنان األغاني
 

 البحر الشعري الذي استخدمو الشاعر احمد رامي في المونولوج ىو بحر المجتث

    ُمْسَتْفِعُمْن              ُمْسَتْفِعُمْن     َفْاِعالُتن                                                
 َفِعالُتن

 َىْل َتْسَمُعْوَن ِنَداِئىْ  َياَمْن ُأَناِدْى ِبَمْحِنى البيت الشعري 

 ف ِف دا ئي ىل تس ـ عو دي ب لح ني يا مف أ نا التقطيع العروضي

 1/ 1/ // 1// 1/ 1/ 1/ 1// 1/ 1// 1/ 1/ التقطيع الشعري 

 َفِع ال تف مس تف ع لف فا ع ال تف مس تف ع لف التفعيمة المستخدمة 

 المدونة الموسيقية لمونولوج يامن انادي بمحني:
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 البطاقة التعريفية: 

 يا من انادي بمحني. اسم المؤلفــة

 مونولوج. القالب 

 )عجـ عشيراف مصور عمى الجياركاه(. المقـــــام

  الدويؾ ػػػػػ واحده كبيرة. الضرب المستخدم

 الميـــــزان
 

 مازورة. 410 عدد الموازير

 : المساحة الصوتية
 

 أحمد رامي المؤلف

 دمحم القصبجي. اسم الممحــن

 ليمى مراد. اسم المطــرب

 ـ.4091 سنو اإلنتاج    

 تحميل مونولوج يا من انادي بمحني:

 الخمية المحنية والمقام رقم المقياس أجزاء القالب

 المقدمة
( : م ٔمن م )

(ٕٔ)ٗ 

يبدأ المحن بتتابع لحني صاعد عمى شكل اربيج 
في مقام العجم المصور عمى درجة الجياركاه ثم 

الى درجة تتابع لحني ىابط من درجة الماىوران 
 الجياركاه في نفس المقام وركوز عمى الجياركاه.

غناء الغصن 
 االول 

: م  ٔ(ٖٔمن م )
(ٕٕ) 

جنس عجم عمى درجو الجياركاه بأراضيو مع 
لمس لعربو الكرد وركوز مؤقت عمى درجو 
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 الراست.
الزمو موسيقية 

(ٔ) 
( : م ٖٕمن م )

(ٕٜ) 

مقام عجم عمى درجو الجياركاه مع لمس لعربو 
 السنبمة وركوز عمى الجياركاه.

 الغصن الثاني  
( : م ٜٕمن م )

(ٖٖ) 
الجياركاه وركوز عمى جنس عجم من عمى 

 النوى.
 الزمو موسيقية

(ٕ) 
: م  ٗ(ٖٖمن م )

(ٖٛ) 
مقام العجم من عمى درجو الجياركاه وركوز تام 

 عمى الجياركاه.

 الغصن الثالث
( : م ٖٛمن م )

(ٖٗ) 
درجو الراست مع ركوز  مقام حجاز كار من عمى

 تام عمى درجو الراست.

 الزمو موسيقية
(ٖ) 

( : م ٖٗمن م )
(ٗ٘) 

مقام شييناز كردي مصور عمي درجو الراست مع 
 استعراض لمنطقو القرارات.

( : م ٙٗمن م )
(٘ٔ) 

جنس حجاز مصور من عمى درجو الراست وركوز 
 عمى الجياركاه.

 االغصن الرابع
( : م ٔ٘من م )

(٘ٙ)ٔ 

الجياركاه باراضيو مع لمس جنس عجم من عمى 
 لعربو الكرد والركوز عمى درجو الراست.

 الزمو موسيقية
(ٗ) 

: م  ٕ(ٙ٘من م )
(ٙٙ) 

مقام العجم المصور عمي درجو قرار الجياركاه مع 
( وركوز عمى ٔٙلمس لعربو الزيركوال في م )

 درجو الجياركاه.

 الغصن الخامس
( : م ٙٙمن م )

(ٛٓ ) 
عجم من عمى درجو الجياركاه وركوز تام مقام 

 عمى الجياركاه.
 الزمو موسيقية

(٘) 
( : م ٔٛمن م )

(ٛٚ)ٔ  
مقام حجاز مصور من عمى درجو النوى وركوز 

 تام عمى النوى.

 الغصن السادس
( : م ٚٛمن م )

(ٜٗ ) 
مقام شورى من عمى درجو الدوكا وركوز عمى 

 درجو الجياركاه.
مقام بياتي مصور من عمى درجو اليكاه وركوز ( : م ٜ٘م )من  الزمو موسيقية
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 عمى درجو النوى. (ٖٓٔ) (ٙ)

 الغصن السابع
( : م ٗٓٔمن م )

(ٔٔٙ ) 
جنس بياتي من عمى درجو النوى ولمس جنس 

 ( فقط.ٜٓٔالصبا في م )
 الزمو موسيقية

( تكرار لالزمو ٚ)
(ٙ) 

( : م ٚٔٔمن م )
(ٕٔ٘) 

يكاه وركوز مقام بياتي مصور من عمى درجو ال
 عمى درجو النوى.

 الغصن الثامن
( : م ٕٙٔمن م )

(ٖٕٔ)ٔ  

مقام كرد مصور من عمى درجو اليكاه مع لمس 
( وركوز عمى درجو ٖٔٔلعربو العشيران في م )

 اليكاه.
الزمو موسيقية رقم 

(ٛ) 
( : م ٕٖٔمن م )

(ٖٔ٘)ٔ 
مقام كرد مصور من عمى درجو اليكاه وركوز 

 عمى درجو النوى.

تكرار الغصن 
الثامن بمحن 

 مختمف

( : م ٖ٘ٔمن م )
(ٖٔٛ)ٔ 

مقام كرد مصور من عمى درجو اليكاه وركوز 
 عمى درجو النوى.

: م ٕ( ٖٛٔمن م )
(ٕٔٗ)ٔ 

مقام حجاز مصور من عمى الراست وركوز عمى 
 الراست مع استعراض منطقو القرارات.

الزمو موسيقية رقم 
(ٜ) 

: م ٕ( ٕٗٔمن م )
(ٔٗٗ)ٔ 

شييناز كردي مصور من عمى درجو الراست مقام 
 مع استعراض الجنس في منطقو القرارات.

م  :ٔ( ٘ٗٔمن م )
(ٔ٘ٓ)ٔ 

جنس حجاز من عمى درجو الراست بقراراتو مع 
 ركوز عمى درجو الجياركاه.

 الغصن التاسع
: م ٕ (ٔ٘ٔمن م )

(ٔ٘٘)ٔ 
جنس عجم عمى درجو الجياركاه مع لمس لعربو 

 درجو الراست. الكرد والركوز عمى

الزمو موسيقية رقم 
(ٔٓ) 

: م ٔ (٘٘ٔمن م )
(ٔٙ٘)ٔ 

مقام عجم مصور من عمى درجو الجياركاه مع 
( وركوز عمى ٔٙلمس لعربو الزيركوال في م )

 درجو الجياركاه.
مقام عجم من عمى درجو الجياركاه وركوز تام ( : م ٘ٙٔمن م )الغصن العاشر 
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 الجياركاه.عمى  ( ٜٚٔ) واألخير القفمة

 

 :األشكال اإليقاعية المستخدمة

 
 :المقدمة الموسيقية

 
 ( صاعده ثـ تتابع لحني ىابط في  9( تتابع لحني صاعد عمي مسافو )49( : ـ )4مف ـ )ص

 مقاـ العجـ المصور عمى درجة الجياركاه وركوز عمي الجياركاه.
 

 

 َىْل َتْسَمُعْوَن ِنَداِئىْ   َياَمْن ُأَناِدْى ِبَمْحِنى                        

 
 



 

- ٕٔٔ - 
  ٕٕٓٓ يناير –(ٔٔمسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 ( جنس عجـ عمى درجة الجياركاه بأراضيو مع لمس لعربة الكرد وركوز عمى 99(: ـ )49ـ )
 درجة الراست.

  ادت ليمي مراد حرؼ ألف المد في المقطع )يا( بدوف حميات أو زخارؼ لحنية إلظيار حرؼ
 (.fجياركاه ولكف بضغط قوى )المد ببداية المحف والثبات عل نغمو واحده وىي 

 ( 99(، ـ )41(، ـ )46(، ـ )41إستخدمت ليمى مراد حمية الموردنت ـ.) 
 ( 41(، ـ )46(، ـ )41استخداـ النبر القوي في بداية ـ.) 
  كما استخدمت حمية األتشيكاتورا مع التعبير األدائي بخفض وارتفاع الصوت مع حرؼ ألف

 لمتعبير عف ندائيا واستنكارىا لمف تنادييـ بمحنيا.( 94المد في المقطع )ندائي( في ـ )

 
  مقاـ عجـ عمى درجة الجياركاه بأراضيو مع لمس لعربة  4(90(: ـ )99مف ـ )الزمة موسيقية

 السنبمة وركوز عمى درجة الجياركاه.

 َعَمْى َجَنْاِح اْلَيَوىْ  َأْرَسْمُت ُرْوِحْى َنِجيَّاْ 

 
 ( جنس عجـ مف 99(: ـ )90مف ـ ).عمى درجو الجياركاه وركوز عمى النوى 

 ( إلتزمت ليمى مراد في ىذه العبارة بأسموب األداء المتصلLegato وذلؾ لمتعبيرعف كيفية )
مناجاه الحبيب وبرغبتيا عمى لقاءه وذلؾ )عمى جناح اليوى( وىنا شبو الشاعر اليوى بالطيور 

ليمي ىذه العبارة في نعومة ويسر التي ليا جناحات وىي ترسل روحيا عمى ىذا الجناح وأدت 
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بنغمات متتالية بتتوافق مع صوتيا الدافئ الذي يغمب عميو طابع الرنيف بأسموب بسيط خالي 
 مف الحميات والزخارؼ المحنية.

 
 ( 99الزمة موسيقية مف ـ)في مقاـ العجـ عمى درجة الجياركاه بأراضيو. 4(91: ـ ) 1 

 َفاَلْ َتَرْاُكْم ُعُيْوِنىْ  َطْاَل اْلَحِنْيُن ِإَلْيُكمُ 

 

 ( 91مف ـ)مقاـ حجاز كار مف عمى درجة الراست. 4(19: ـ )9 
 ( 90استخدمت ليمى مراد حمية الموردنت المزدوجة عمى نغمة الحصار في ـ)عند حرؼ الياء  4

( 19في كممة )حنيف(، كما استخدمت حمية االتشيكاتورا في حرؼ الالـ في كممو فال في ـ )
( واستخدمت نفس الحمية في حرؼ الواو المد في كممة 14الراء في كممة )تراكـ( في ـ )وحرؼ 

، ونالحظ أدائيا التعبيري عف الحنيف واالستعطاؼ خالؿ الصوت 4(14)عيوني( في ـ )
 المنخفض ثـ االرتفاع ثـ االنخفاض التدريجي مع النغمات.

 

 ( 19الزمة موسيقية مف ـ)4(14: ـ )9 
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 ( 19مف ـ)( مقاـ شاىيناز كردي مصور عمى درجة الراست بأراضيو.11): ـ 9 
 ( 16مف ـ)جنس حجاز مصور عمى درجة الراست بأراضيو وركوز عمى درجة الجياركاه. 4(14: ـ )4 

 ِنَدْاُء َمْن َيْدُعْوِنىْ  َواَلْ َيِطْيُف ِبَسْمِعىْ 

 

 ( 14مف ـ)لمس لعربة الكرد والركوز جنس عجـ عمى درجة الجياركاه بقراراتو مع  4(16: ـ )9
 عمى درجة الراست.

 ( 11استخدمت ليمى مراد حمية الموردنت عمى نغمة الكرد في ـ)عند حرؼ الواو في كممة  1
( وذلؾ لمتعبيرعف حالة العاطفة Legato)يدعوني(، وكاف األداء ىنا بأسموب األداء المتصل )

 وشوقيا لمف يدعوىا.

 

 ( 16الزمة موسيقية مف ـ)في مقاـ العجـ المصور عمى درجة قرار جياركاه مع  4(66): ـ 9
 وركوز عمى درجة الجياركاه. 9(64لمس لعربة الزيركوال في ـ )

 َىَذا اْلَمَسْاُء اْلَبِمْيغْ  َىَذا النَِّسْيُم اْلَعِمْيلْ 

ْيُل َفتَّْاُن اْلَمَغْاِنيْ   والنِّ
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 ( 66مف ـ )الجياركاه بأراضيو.( مقاـ عجـ مف عمى درجة 19: ـ )9 

 ( في حرؼ سيف بدوف حميات أو زخارؼ لحنية.61أدت ليمي مراد إيقاع الروند ثابت في ـ ) 
 ( 14استخدمت ليمى مراد حمية الجروبتو عمى نغمة البوسميؾ في ـ)  عند ألف المد في كممة

 )المساء(.
 ( 11، 11استخدمت ليمى مراد حمية الجروبتو عمى نغمة الجياركاه في ـ)  عند ألف المد في

 كممة )المغاني(.
 ( استخداـ أسموب التردد الصوتيVebrato( في ـ )( وأسموب الضغط القوى )19f في أداء )

 نياية الجمل.

 
 ( 14الزمة موسيقية مف ـ)في مقاـ الحجاز المصور عمى درجة النوى  4(11: ـ )4 

َيْارِ َعَمْى َثَنْاُء  َغنَّْيُتُكْم ِمْن َأِنْيِنىْ   الدِّ
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 ( 11مف ـ)مقاـ شورى عمى درجة الدوكاه وركوز عمى درجة الجياركاه. 9(01: ـ )9 

 ( 10استخدمت ليمى مراد حمية الموردنت عمى نغمة الحصار في ـ)  عند ياء المد األولى في
 كممة )أنيني(.

 ( 01كما استخدمت نفس الحمية الموردنت عمى نغمة الحصار في ـ)في كممة عند ألف المد  4
 )الديار(.

 ( األداء التعبيري ىنا لميمي مراد استخدمت أسموب الضغط القوىf لإلحساس باألنيف واالـ )
 ( مع أداء حمية )موردنت( في أداء حرؼ الياء بكممو )ديار(.(mfالشديد ثـ قوة متوسطة 
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 ( مقاـ بياتي مصور عمى درجة اليكاه وركوز499(: ـ )01الزمة موسيقية مف ـ )  عمى درجة
 النوى.

وا َنَيْاِرىْ  َفَيْل َتَرْوَن ُدُمْوِعىْ   َوَىْل ُتِحسُّ

 

 ( جنس بياتي مف عمى درجة النوى مع لمس لجنس الصبا مف عمى 446(: ـ )491مف ـ )
 (.490درجو النوى في ـ )

 ( ـ 491(، ـ )491(، ـ )491استخدمت ليمى مراد حمية الموردنت عمى نغمة العجـ في ـ ،)
عند حرؼ الواو في كممة )تروف( وكممة )دموعي( وألف المد في كممة  (449(، ـ )491)

 )نياري(.
 ( 441استخدمت ليمى مراد حمية الجروبتو عمى نغمة حصار في ـ)  عند حرؼ األلف المد في

 كممة )نياري(.
 ضا في تميز أسموب أداء ليمي مراد باألداء القوي لمتعبير عف شده األلـ واالنكسار وظير أي

 نياية البيت انيا شبية النيار بالشيء الممموس الذي يكوف لديو إحساس.  
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 ( مقاـ بياتي مصور عمى درجة اليكاه وركوز عمى 491(: ـ )441الزمة موسيقية مف ـ )
 درجة النوى.

 َنَراُكُم في اْلَخَيالِ  َيْاَغْاِئِبْيْن َوَعاِئِدينْ 

 

  مقاـ كرد مصور عمى درجة اليكاه مع لمس لعربة العشيراف في ـ  4(499(: ـ )496)مف ـ
 ( وركوز عمى درجة اليكاه.494)

 ( التزمت ليمى مراد بالمحف المكتوب في ىذا الجزء باألداء المتصلLegato.) 
  األداء التعبيري ىنا تميز بالقوة في بداية المحف مع استخداـ أسموب النداء عمي الحبيب

الشتياقيا لو وتتمني عوده الغائب وسعادىا ذالؾ اتجاه المحف الي اليبوط لمنطقو القرارات 
إلظيار ىذا التعبير وكانت مف الجمل الموسيقية المميزة جدا في ارتباط الكممة مع المحف، أدت 

 ي ىذا الغصف بدوف حميات أو زخارؼ لحنية إلظيار المعنى.ليم
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 ( 491(: ـ )499الزمة موسيقية مف ـ)مقاـ كرد مصور عمى درجة اليكاه وركوز عمى  4
 درجة النوى.

 َنَراُكُم ِفى اْلَخَيالِ  َيْاَغْاِئِبْيْن َوَعاِئِدينْ 

 
 ( 491مف ـ)مقاـ كرد مصور عمى درجة اليكاه وركوز عمى درجة النوى. 4(491: ـ )9 

 ( 491مف ـ)مقاـ حجاز مصور عمى درجة الراست بأراضيو وركوز عمى درجة  4(419: ـ )9
 الراست.

 ( 490استخدمت ليمى مراد حمية الموردنت عمى نغمة الحصار والجياركاه والزيركوال في ـ) 

 عند حرؼ ألف المد في كممة )الخياؿ(.
 ليمي مراد ىذا المقطع بحرفيو عالية حيث استخداـ التعبير بارتفاع الصوت واالنخفاض  أدت

وأداء الحميات لتبرز معاني الكممات والتخيل البميغ في االستعارة المكنية لمعنو الكممة انيا 
 تتمني تري المحبوب في الخياؿ.
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 ( 419الزمة موسيقية مف ـ)4(419: ـ )9 

 ( 419مف ـ)مقاـ شاىيناز كردي مصور عمى درجة الراست بأراضيو.( 411: ـ )9 
 ( 411مف ـ)جنس حجاز مصور عمى درجة الراست بأراضيو وركوز عمى درجة  4(419: ـ )4

 الجياركاه.
 

ْىُر َبْيِنْى                                  وَبْيَن َصفِو اْلَمَيْاِلىْ   َىْل َيْجَمُع الدَّ

 
طبع جنس عجـ عمى درجة الجياركاه بأراضيو مع لمس لعربة الكرد  1(411: ـ )9(419مف ـ )

 والركوز عمى درجة الراست.

 ( 411استخدمت ليمى مراد حمية الموردنت عمى نغمة الكرد في ـ)عند حرؼ األلف المد في  9
 (.414( في ـ )Vebratoكممة )الميالي(، كما استخداـ أسموب التردد الصوتي )

  األداء التعبيري ىنا متميز حيث أدت ليمي مراد العبارة بسالسة ومرونة صوتية في أداء كممة
معبره عف معاني الكممات حيث عبرت عف أسموب التمني بانخفاض الصوت في نياية 

 المقطع. 
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 ( 411الزمة موسيقية مف ـ)في مقاـ العجـ المصور عمى درجة قرار جياركاه  4(461: ـ )9

 وركوز عمى درجة الجياركاه.9(64الزيركوال في ـ )لمس لعربة 

ْمُل َدْاِئْم َقِرْيبْ  َأْدُعْو َفَيْدُعو اْلُمِغْيثْ   َوالشَّ

 َواْلَمْيُل َرنَّْاُن اأْلََغْاِنىْ 

 

 ( 461مف ـ)( مقاـ عجـ مف عمى درجة الجياركاه باستعراض منطقو القرارت.410: ـ )9 

  عند ألف المد في كممة  (419عمى نغمة البوسميؾ في ـ )استخدمت ليمى مراد حمية الجروبتو
 )دائـ(.

 ( 411، 416استخدمت ليمى مراد حمية الجروبتو عمى نغمة الجياركاه في ـ)  عند ألف المد
 في كممة )األغاني(.

  ( بنغمات متتالية بصوت غنت ليمي مراد حرؼ الياء في كممو المغيث عمى شكل )
 قة والصعوبة. منخفض بشكل انسيابي بالغ الد
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  األداء التعبيري ىنا بدأت بالتمني بالدعاء انيا تري المحبوب وكانت مستخدمو الصوت
المنخفض وأدت كممو الشمل بصوت متوسط لتظير ما بداخميا مف إحساس اف يمـ شمميا مع 

 المحبوب.
 ترى الباحثة أف نجاح ىذا العمل الغنائي المتميز يرجع إلى/ :تعميق الباحثة

  كتابة النص الشعري لممونولوج بالرغـ مف بساطة الكتابة األدبية إاّل أف احمد رامي أسموب
كاف غازاًل لكمماتو بارعًا في تناوؿ ىذا الموضوع خاصة مناجاة الحبيب والدعاء الدائـ اف يمل 

 شمل الحبيب بالحبيبة مما كاف لو األثر الكبير في إنجاح ىذا العمل الفني الرائع.
 صوتية التي تتميز بيا الفنانة المطربة ليمي مراد وصوتيا الراقي الرّناف الصداح اإلمكانيات ال

وقوة أدائيا المتميز جعميا تتفوؽ عمى نفسيا في إنجاح ىذا العمل الفني ودمج الكممات مع 
 االحساس بالمحف جعميا ممحمة غنائية متكاممة.

  تكرار الجمل الموسيقية وعدـ تميز أسموب الممحف دمحم القصبجي في ىذا المونولوج بعدـ
اعتمادىا في البناء الموسيقي عمى المذىب واالغصاف المتشابية لتساعد عمى التمحيف 
والتنويع في االنتقاؿ المقامي واالوزاف مما أثرى المونولوج بعده مقامات واجناس موسيقية 

 ت مختمفة.المونولوج الغنائي جمال اليو ظاىره بيف كل غصف وكان امتنوعة، كما ضـ ىذ

 نتائج البحث:

مف خالؿ العرض السابق لإلطار التحميمي لمونولوج )يا مف أنادي بمحني( استنبطت الباحثة 
 النتائج التالية الخاصة باسموب أداء ليمي مراد الغنائي.

األداء المعّبر عف المعاني العاطفية لمنص الكالمي العاطفي أدتو ليمى مراد بإحساس مرىف   (4
 f، قوة في األداءp، الضعف mfو أساليب التعبير المختمفة مثل )متوسط القوة يحمل في طّيات

.) 

أجادت " ليمى مراد " الغناء بأسموب الغناء العربي وما يحويو من أساليب تطريبو وعفقات  (ٕ
 لحنية وحميات زخرفية.

يقي عدم تكرار كممات المونولوج او الجمل الموسيقية وعدم اعتماد الممحن في البناء الموس (ٖ
 عمى المذىب واالغصان المتشابية وذالك ساعد عمى التنوع في االنتقال المقامي.
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تميز ىذا المونولوج الغنائي بان كل غصن منو بمحن مختمف وال يوجد تكرار لأللحان اال في  (ٗ
 الغصن الثامن فقط حيث كرر الممحن نفس كممات الغصن لكن بحن مختمف.

( صعودًا وىبوطًا بنعومة بنغمو واحده Legatoمتصل )استخدمت ليمى مراد أسموب األداء ال (1
فقط في األداء مستخدمة أسموب المد في أداء حروؼ المد وألداء بعض الجمل والعبارات 

 الغنائية. 

بإظيار الصور البالغية المناسبة لذلك النص مع ليمى مراد مع النص الشعري  تتعامم (ٙ
 تجسيد لمعاني الكممات.

مويف الصوتي في أدائيا بمرونة صوتية، مستخدمة أسموب الضغط القوي استخداـ ليمى مراد لمت (1
(Accent)  مع بداية كل مقطع كالمي بأسموب تكنيكي غنائي يتسـ ببعض الحميات

 والزخارؼ الغنائية في األشكاؿ اإليقاعية المتميزة.

اء المتصل ( الذي يميز صوتيا واألدTrillأتقنت ليمى مراد استخداـ أسموب الزخرفة المحنية ) (1
(Legato.المدعـو بنفس عميق ليفي بأداء الجممة المحنية حتى نياية الجممة المحنية ) 

 Acciaccatura)استخدمت ليمى مراد الحميات المختمفة في األداء مثل حمية اإلتشيكاتورا ) (0
 .(Grupptto)وحمية الجروبتو   (Mordant)والموردنت

 توصيات البحث:

بدراسة ابداعات كبار المطربيف والممحنيف لتوظيفيا في دراسة  حث الباحثيف عمى االىتماـ (4
 الموسيقي العربية.

االىتماـ بتدريب العامميف في مجاؿ الغناء العربي عمى األداء الجيد لممقامات العربية  (9
 والتعرؼ عمى المسارات المحنية وأساليب التحويل النغمي.

 وضع ميتودات لمغناء العربي. (9

 لغناء العربي وادراج المونولوج الغنائي القديـ بالمناىج.توصيف عممي لمناىج ا (1

االىتماـ بإذاعة المونولوجات القديمة لمفنانة ليمي مراد والممحف دمحم القصبجي بوسائل االعالـ  (1
 المختمفة لما ليا مف أسموب شرقي مميز.
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لموسيقي الموسيقية القديمة لما ليا مف طابع مميز ولكي تثري ا األعماؿتسميط الضوء عمى  (6
 . اآلفالعربية 

 ممخص البحث:

َعرفت الحياة الموسيقية المصرية عدد مف كبار المطربات التي تميزت كل منيف بأسموب 
خاص في األداء وفقًا لما وىبو هللا ليف مف موىبة، وما تمقتو مف تعميـ، وما اكتسبتو مف 

، ليمى مراد، نجاة عمي، أسمياف وغيرىف..  ففي خبرات عممية ومف أشيرىف أـ كمثـو
ـ تقريبًا 4091ـ إلى عاـ 4091العشريف تقريبًا ممتدًا مف عاـ الربع األوؿ مف القرف 

تطورت صناعة المسرح الغنائي تمثياًل باألوبرا اإليطالية، ثـ ظيور أوؿ األفالـ المصرية 
ـ، ثـ تأسست اإلذاعة 4099ـ، وأوؿ األفالـ الغنائية كاف عاـ 4091وكاف ذلؾ عاـ 
ة عمى الساحة الفنية تغييرًا كبيرًا عمى ـ فأحدثت المبتكرات الطارئ4091المصرية عاـ 

مالمح الموسيقى والغناء العربي في مصر، مع ظيور صيغ غنائية مستقمة مثل )المّواؿ، 
وتكّوف البحث مف جزئيف األوؿ اإلطار النظري واحتوى عمى نبذة  الموشح، الدور(.

مي وقالب تاريخية عف المطربة ليمى مراد والممحف دمحم القصبجي والشاعر أحمد را
المونولوج وأنواع المونولوج في مصر واىـ تقنيات الغناء العربي وصفاتو األساسية، 
والجزء الثاني اإلطار التحميمي واحتوى عمى تدويف وتحميل مونولوج يا مف أنادي بمحني 
ظيار أسموب أداء ليمى مراد في ىذا المونولوج واالستفادة منو في تنمية تقنيات الغناء  وا 

 العربي.

 مراجع:ال

رسالة  "،التمحيف  يدراسة تحميمية ألسموب دمحم القصبجي ف " :(ٜٜٚٔ) إيمان دمحم أحمد
 ، القاىرة.لمموسيقى العربية، أكاديمية الفنوف  يالمعيد العالة، ماجستير غير منشور 

النصف الثاني مف : أساليب أداء الغناء العربي في مصر في (ٕٕٓٓ) إيياب احمد توفيق
 القرف العشريف، رسالة دكتوراه غير منشوره، كميو التربية الموسيقية، جامعو حمواف، القاىرة.

 : دمحم القصبجي الموسيقي العاشق، دار الشروؽ، الطبعة االولي.(ٕٙٓٓ) رتيبة الحفني

 : تربيو السمع وقواعد الموسيقي الغربية، القاىرة.(ٖٜٜٔ) سعاد عمي حسنين
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 .القاىرة: "أـ كمثوـ )دراسة("، مجمة الفنوف، وزارة الثقافة، (ٜٜٜٔ) لخوليسمحة ا

الكتب القومية، القاىرة، : "أجندة الموسيقى العربية "، دار (ٕٕٔٓ) سيير عبد العظيم دمحم
 .طبعة

: دراسة تحميميو ألسموب األداء الغنائي لكل مف اـ كمثـو (ٕٙٓٓ) طارق يوسف إبراىيم
د لممونولوج الدرامي عند دمحم القصبجي، بحث غير منشور، كميو التربية واسمياف وليمي مرا

 النوعية، جامعو القاىرة.

: دراسة تحميمية لقالب المنولوج عف دمحم القصبجي، (ٜٜٓٔ) عاطف عبد الحميد احمد
 ماجستير، كمية التربية الموسيقية، جامعة حمواف، القاىرة.

نقدية لفف الغناء الَعربي في مصر إلعداد المغنى دراسة تحميمية : "(ٜٙٛٔ) يعفاف راض
 يالمعيد العال ة،رسالة ماجستير غير منشور  ي"،والعرب يالقادر عمى أداء الغناء الغرب

 .أكاديمية الفنوف، القاىرة لمموسيقى )الكونسرفاتوار(،

: دراسة تحميمية لمدارس الغناء العربي بمصر خالؿ القرف (ٜ٘ٛٔ) ماجدة عبد السميع
العشريف، رسالة ماجستير غير منشورة، المعيد العالي لمموسيقى العربية، أكاديمية الفنوف، 

 القاىرة.

ر، ، الييئة المصرية العامة لمتأليف والنشوأعمالو: دمحم القصبجي حياتو (ٜٔٚٔ) محمود كامل
 .المكتبة العربية، القاىرة

 .كاديمية الفنوف، القاىرةتقنيات الغناء العربي، أ :(ٜٜٛٔ) مايسو دمحم سيف الدين

 الييئة المصرية العامة لمكتاب. موسوعة الغناء المصري في القرف العشريف، :(ٜٜٚٔ) دمحم قابيل

 .الكتاب الذىبي :(ٜٜٚٔ) مؤسسة روز اليوسف

: األغنية المصرية وتطورىا خالؿ القرنيف التاسع عشر والعشريف، (ٜٚٚٔ) ناىد احمد حافظ 
 رسالة دكتوراه.

 .2: دليل الموسيقى العربية، دار الكتب المصرية، ط (8811) نبيل شورة 

Apel, Willi: "Harvard Dictionary of Music", Revised Edition, 1972, 



 

- ٕٕ٘ - 
  ٕٕٓٓ يناير –(ٔٔمسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

Cambridge, Mass, Harvard Univ., Press, U.K., 1944. 
Elson, C. Louis: Dictionary Copyright, Mcmix, by Oliver Ditson 
Company Printed in the U.S.A. P. 154. 

 
Performance of Laila Murad in A Monologue (Ya Mn Onady 

Belahny) and Benefit from Techniques it in Developing 

Arab Singing 

Abstract: 

The Egyptian musical life knew a number of the great singers, who 

distinguished each of them in a special style of performance according to 

what Allah gave them to them from the talent, the education they 

received, and the scientific experiences they gained and the most famous 

of them were Umm Kulthum, Laila Murad, Najat Ali, Asmahan and 

others. In the first quarter of the twentieth century almost extended from 

1904 AD to about 1934 AD The lyric theater industry evolved in 

representations of the Italian opera, then the first Egyptian films appeared 

and that was in 1927 AD, and the first lyrical films were in 1932 AD, 

then the Egyptian Radio was established in 1934 AD, creating new 

emergency innovations on the scene The art has significantly changed the 

features of Arab music and singing in Egypt, with the appearance of 

lyrical independent formats (such as mawal, muashah and role). The 

research consisted of two parts, the first is the theoretical frame, and it 

contains a historical overview of the singer Leila Murad, the composer 

Muhammad Al Qasbaji, the poet Ahmed Rami, the monologue template, 

and the characteristics of good singing. The second part, the analytical 

frame, contained a monologue analysis of Ya Mn Onady Belahny for 

Leila Mourad performed in this monologue and benefit from it in 

developing Arab singing techniques. 

 

 

 


