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 عمي لتعرؼوا الدينية ألغنيةا تمحيف في  واسموبو  سالمة لجماؿ الفني التاريخ عمي التعرؼوييدؼ البحث إلي 

 .النياوند مقاـ في الدينية الغنيةل المقامي والتحويؿ المحنية االنتقاالت
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 ليا تأثير إيجابي عمى اخالقيات وسموكيات النشئ والشباب.
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Abestract 
The study noted that there was a paucity of research that dealt with the 

personality and beauty of Salameh and Ibn and the pioneers of the composition 

of the religious song in the second half of the twentieth century in general and his 

style of compositions in terms of melody transfer and tonal conversion. 

The research aims to identify the artistic history of Jamal Salama and his style in 

the composition of the religious song and to recognize the melody transitions and 

the conversion of the religious song in the place of the end. 

The importance of research in reviving the role of Islamic religious song and its 

deep moral values, which have a positive impact on the ethics and behavior of 

youth and youth. 
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 : المقدمة
ظيرت األلحاف الدينية مع ظيور اإلسالـ في مكة  وبعد ىجرة الرسوؿ صمى اهلل عمي وسمـ الى المدينة 

فكانت البداية في البحث عف صيغة لدعوة المصميف الى الصالة ،فاجتمعوا بالرسوؿ  المنورة )طمع البدر عمينا(،
وأمرىـ باآلذاف في موعده لجمع المصميف لمصموات الخمس واختار بالؿ ألداء االذاف لجماؿ صوتو فأصبح 

 اني ىناؾ ارتباط بيف خامة وجماؿ الصوت، وفي عديد مف كتب التراث والموروثات القديمة مثؿ كتاب األغ
 .(8)، وكتاب الثابت والمتغير في اإلنشاد لمحمد عمراف(0)لألصفياني

ظير اإلنشاد الديني مع ظيور صوت بالؿ في األذاف، ظير حساف بف ثابت شاعر الرسوؿ الذي اعتبروه "أبو 
 المنشديف" لقصائده في مدح النبي.

لترسيخ المفاىيـ الدينية والتثقيفية لدي افراد تعتبر األغنية الدينية محور اىتماـ المجتمعات العربية منذ القدـ 
المجتمع العربي وكما تعد محط انظار العديد مف الممحنيف في القطر العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة 
ويظير جميا في المناسبات الدينية المتعددة كشير رمضاف واالعياد والمولد النبوي وغيرىا مف المناسبات 

 الدينية االخري .
اف القرف النصؼ الثاني مف القرف العشريف زاخر بالعديد والعديد مف انماط التاليؼ الغنائي لالغنية  ونجد

الدينية بمختمؼ اشكاليا سواء قصيدة أو دور او موشح او طقطوقة وغيرىا مف االشكاؿ الشائعة االستخداـ 
الرواد في التعبير بالمحف عف فحوي في موسيقانا العربية والتي برع وتسابؽ في التمحيف ليا  كبار الممحنيف 

النص الكالمي لالغنية الدينية لغرس القيـ والعقيدة الدينية وابرازىا منيـ كال مف حممي اميف وجماؿ سالمة 
 .موضوع البحث الراىف

 مشكمة البحث:
مف رواد بعد استماع الدارسة الي مجموعة كبيرة مف التسجيالت الغنائية العربية لالغنية الدينية لمعديد 

التمحيف والغناء في النصؼ الثاني مف القرف العشريف  الحظت الدارسة اف ىناؾ ندرة في األبحاث التي تناولت 
شخصية وجماؿ سالمة ويعد ومف رواد التمحيف لالغنية الدينية في النصؼ الثاني مف القرف العشريف عمي 

 والتحويؿ النغمي. وجو العمـو واسموبو في التمحيف مف حيث االنتقاالت المحنية

                                                           
 15،ص1792،النبشر دار الشعت المذائح الىثىٌح فً االدب العرتىزكى مجبرك: ( 1)

لهيئخ  ، النبشر سلسخ الدراسبد العبمخدراسح فى المىسٍقى الشعثٍح المصرٌح -الثاتد والمرغٍر فى االوشاد الذٌىىمحمد عمران : ( 2)

  26قصىر الثقبفخ،ص 

 75المرجع السبثق:ص( 3)
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  اىداؼ البحث:
 التعرؼ عمي التاريخ الفني لجماؿ سالمة. .0
 اسموب جماؿ سالمة  في تمحينو لألغنية الدينية . التعرؼ عمى .8
 .التعرؼ عمي جماؿ سالمة االنتقاالت المحنية والتحويؿ المقامي االغنية الدينية في مقاـ النياوند .3

 اسئمة البحث:
 لجماؿ سالمة؟ما ىو التاريخ الفني  .0
 ما ىو اسموب جماؿ سالمة  في تمحينو لألغنية الدينية؟ .8
ما ىي االنتقاالت المحنية والتحويؿ النغمي التي اعتمد عمييا  اسموب كال مف حممي اميف و جماؿ  .3

 سالمة؟
 اىمية البحث 

تأثير إيجابي عمى والتي يكوف ليا  احياء دور االغنية الدينية االسالمية وما تحتويو مف قيـ اخالقية عميقة
 اخالقيات وسموكيات النشئ والشباب.

 :  وتنقسـ الىحدود البحث
   حدود مكانية : جميورية مصر العربية

  النصؼ الثاني مف القرف العشريف حدود زمانية:
 عند جماؿ سالمةحدود فنية: االغنية الدينية االسالمية 

 اجراءات البحث:
 عينة البحث:  - أ

 سالـ اهلل يا طو -
 اال اهلل ال الو -
 المنيج الوصفى  تحميؿ محتوى. منيج البحث:-ب
 ادوات البحث:-ج
 مدونات موسيقية لعينة البحث . -
 تسجيالت صوتية لعينة البحث .  -
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الكتب والمراجع العممية. -
 مصطمحات البحث

  المقاـMode : 

تمثؿ في الزمف ىيئة لحنية تتألؼ مف ترتيب نغمات أو اجناس محددة في جمع محدد عمي ايقاع محدد بحيث 
3 .()صورة لحف تاـ

تعريؼ اخر لممقاـ : ىو مجموعة مف الدرجات الصوتية تتألؼ وتتمازج حتي تصبح نسيجا نغميا متماسكا 
4 .() يحمؿ لونا وطابعا مميزا

 (5)أسموب: 
الجغرافي أو  األداء لمخصائص الموسيقية الخاصة بالمؤلؼ أو بالعامؿ الزمني أو أو ىو طريقة التعبير   

 االجتماعي.
  :دراسات خاصة باألغنية الدينية الدراسات السابقة :

 : (6)الدراسة االولي "الغناء الديني في مصر في القرف العشريف دراسة تحميمية" -
تناولت ىذه الدراسة مراحؿ الغناء الديني في القرف العشريف مف خالؿ تسميط الضوء عمى بعض اعماؿ  

الفترة وىدفت الى عرض اشكاؿ واساليب الغناء الديني في مصر بالقرف العشريف الممحنيف والمطربيف في تمؾ 
 مف خالؿ تحميؿ بعض االعماؿ لكبار ممحني ومطربي تمؾ الفترة

 نتائج ىذه الدراسة:
 -احمد رامى-بيـر التونسى-اىـ مؤلفى كممات الغناء الدينى فى القرف العشريف)عبد الفتاح مصطفى -

 عمى الفقى( -احمد شوقى
محمود  -رياض السنباطى -عبد العظيـ محمد -اىـ ممحنى الغناء الدينى فى تمؾ الفترة )زكريا احمد -

 جماؿ سالمة( -بميغ حمدى–سيد مكاوى  -محمد الكحالوى–الشريؼ 

                                                           
(3)

، رسبلخ دكتىراح غير منشىرح ، كليخ الترثيخ المىسيقيخ ، جبمعخ حلىان ، : " الرخد العرتً وشأذح و ذطىرج الفىً "نجيل شىرح  

 14م ،ص1791القبهرح ، 
(4)

، علىم وفنىن المىسيقي ، كليخ الترثيخ المىسيقيخ ، جبمعخ حلىان ، القبهرح  :" مقاماخ مثركرج فً المىسٍقً العرتٍح"محمد هشبم  

 .16م،ص 2002
(5)

 The new Grove's Dictionary of Music: Ibd, P. 283       
(6)

 2012آيخ هللا صالح محمد السيد :رسبلخ مبجستير ، كليخ الترثيخ المىسيقيخ،جبمعخ حلىان، 



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عفاؼ -اسماعيؿ شبانو-ياسميف الخياـ -محمدالكحالوى-اىـ مطربى الغناء الدينى تمؾ الفترة)اـ كمثوـ -
 راضى(

االداء الحر(الى جانب االبتياالت واالدعية  -الطقطوقة -لغنائية الدينية المستخدمة)القصيدةاىـ القوالب ا -
 .الدينية

راس -عاشوراء -اىـ المناسبات المختمفة التى يؤدى فييا الغناء الدينى فى مصر)المولد النبوى الشريؼ -
 الحجاج(.-عيد الفطر -النص مف شعباف -شير رمضاف-السنو اليجرية

 النظري:االطار 
 الغناء الدينى فى القرف العشريف:

انتيت الفترة االنتقالية بظيور االغنية المصورة والفيديو الى جانب ظيور بعض االعماؿ اليابطة والى االف 
يزداد وضع االغنية العربية سوءا بانحدار مستوى الكممات وااللحاف والكميبات التى تتمد عمى االسفاؼ الفنى 

وماىى بذلؾ كالميرجانات وغيرىا،ويظير العديد  7والمجتمعى بظيور الواف يسمونيا غنائية واالخالقى والدينى
 مف المطربيف بشكؿ منتشر.

بالرغـ مف ىذا الوضع اال انو يوجد العديد مف المطربيف واالعماؿ الجيده التى تحاوؿ اف تترؾ اثرىا اال انيا 
 قميمو مما كاف لو االثر عمى االغنية الدينية حيث:

 .االتجاه الى الغناء العاطفى .0
 .ة فى الغناء سواء شعبى او ميرجافكثرة استخداـ الرقص فى االلواف الحديث .8
 .الكالـ اصبح بالعامية الدارجة التى التصمح لمغناء مف االساس .3
 .قوالب الغنائية العربية بشكؿ عاـاختفاء ال .4
 .ئدندرة القوالب الدينية االسالمية مف الموشحات والمدائح والقصا .5
 .العمؿ الدينى اف وجد يكوف فى مقاـ واحد او اثناف عمى االكثر .6
 .اصبح اى مغنى مؤدى لالغنية الدينية اليشترط اتجاه المطرب سواء عاطفى او اجتماعى .7
 .ضمور كممة منشد الى مطرب دينى .8
يف الذيف وصمت لو االغنية الدينية فى معاصرتنا ولكف يجب تحرى الدقة بذكر انو ظير بعض المطرب ىذا ما

اضافوا لالغنية الدينة لونا مختمفا امثاؿ سامى يوسؼ وماىر زيف حيث خاطبوا العالـ كمو بالمغة االنجميزية 

                                                           
 52،ص1777للكتبة، العبمخ المصريخ الهيئخ "،العشرٌه القرن فً المصري الغىاء مىسىعحقبثيل، " محمد( 9)



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وقدموا اعماال دينية عف حب اهلل ومدح رسولو وسماحة ديننا كرسالة منيـ لمشباب وايضا  لغير المسمميف 
 ىؤالء المطربيف تركوا اثر  ائـ واتياميا باالسالـ.ولتوضيح الصورة السميمة عف ديننا خاصة بعد انتشار الجر 

 .لكف االعماؿ التى قدموىا ايضا الحاف بسيطة وموزعة بشكؿ جيد ليس بالكبير ولكنو مؤثر،
 (8) 9450 جماؿ سالمو

موسيقي مصري ولد في اإلسكندرية درس الموسيقى في عمى مستوًى متقدـ في االتحاد السوفيتي ، وحصؿ  
 .0976عمى أعمى مؤىؿ لمتخصص في كونسيرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عاـ 

لحف لصباح أغاني فيمـ ليمة بكى فييا القمر، وكاف مف بيف أغانيو أغنية "ساعات..ساعات"  0981في عاـ 
أغنية "احكي ياشيرزاد" وايضآ مجموعة مف  0980تعد مف أشير أغانييا. كما لّحف لسميرة سعيد في التي 

، 0983، "قاؿ جاني بعد يوميف"، "واحشني بصحيح" في 0986مثؿ "مش حتنازؿ عنؾ" في عاـ األغاني 
. ولّحف 0989 ، "تعبؾ راحػة"،"آه لو منتش حبيبي" في عاـ0988"سيني لوحدي"، موشح "يا مالكي" في عاـ 

الدكتور جماؿ سالمة كذلؾ عّدة أغاف ناجحة لممطربة المبنانّية ماجدة الرومي مف بينيا " بيروت ست الدنيا" 
وقصيدة " مع جريدة " لممشاعر السوري نزار قّباني. كما كانت لو تجربة في األغاني الوطنّية حيث لّحف 

" الّتي تتغّنى بشعب تونس. كما ولحف الكثير مف االفالـ  لممطربة التونسّية صوفّية صادؽ أغنية " شباب العيد
والمسمسالت المصرية في حقبة الثمانينات التي ال زالت في ذاكرة الناس مثؿ "مسمسؿ الحب واشياء اخرى" 

 ."وفيمـ "حبيبي دائما
مد رسوؿ لحف جماؿ سالمة مجموعة مف األغاني الدينية التي غنتيا ياسميف الخياـ في مقدمات مسمسمي "مح

اهلل"، و"ساعة ولد اليدى"، ونيايتيا، وىي تحمؿ قدرًا كبيرًا مف التعبير يختمؼ عف الغناء الديني التقميدي الذي 
 يستعمؿ الدفوؼ بشكؿ أساسي .

 ال الو اال اهلل(-اشير اعمالو)سالـ اهلل ياطو
 مقاـ النياوند:

 
                                                           

(
9
 1777"، الهيئخ المصريخ العبمخ للكتبة،مىسىعح الغىاء المصري فً القرن العشرٌهمحمد قبثيل، "(  



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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فني ، فقد دخؿ لمموسيقي العربية لمداللة عمي تركيز المقاـ يعني لغويا موضوع القدميف ، اما المقاـ كمصطمح 
الجممة الموسيقية عمي مختمؼ درجات السمـ مع ابراز مستقر النغـ لكؿ مقاـ ، ومف ىنا يحدث تأثير معينا 
عمي مؤدييا وبالتالي عمي المستمع العربي ولكؿ مقاـ مف مقامات الموسيقي العربية سمما نستطيع مف خاللو 

 د التي مف خالليا نستطيع التعرؼ عمي التكويف االساس ي لممقاـ و طابعة الذي يميزة.استنباط األبعا
ويعتبر مقاـ النياوند مف المقامات العربية التي تتميز بطابع خاص وذلؾ في األلحاف الدينية عمي وجة 

 الخصوص ويتكوف مقاـ نياوند ذو الحساس مف ثالث خاليا لحنية وىي كاألتي :
 ذع(              جنس نياوند مف درجة الراست .جنس االصؿ)الج 
 . جنس الفرع  )االوؿ(              جنس حجاز مف درجة النوا 
 .جنس الفرع  )الثاني(              عقد نواثر مف درجة الجياركاه 

 

 االطار التطبيقي:
 سالـ اهلل يا طو

 كممات:عبدالوىاب محمد
 لحف: جماؿ سالمة

 غناء: ياسميف الخياـ
  التحميؿ الييكمى:

 03:مػػػ0المقدمة :مػػػ
 83:مػػػ03مذىب:مػػػ
 65:مػػ83:مػػػ0الكوبمية
 91:مػػػ65:مػػػ8كوبمية

 الميزاف والضرب: 
 مقاـ نياوند عمى الحسينى  المقاـ:



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 طقطوقة دينية نوع التاليؼ:

 نفخ نحاسى(االت -رؽ–طبمة -قانوف–عود -شيممو-)كماف االالت المستخدمة
 الكممات

 سالـ اهلل يا طو ورحمتو وبركاتو ياسيد الخمؽ يا طو
 تحياتى تحياتى تحياتىيا اكبر حب فى حياتى

 بصمى عميؾ فى صالواتى يا اطير حب فى حياتى شغمنى حتى عف ذاتى
 يا تاج راسى ونبراسى ياسيد الخمؽ ياطو 

 سالـ اهلل يا طو ورحمتو وبركاتو 
 ا ما الروح  بتشتاقؾباسمؾ ياما بتغنى وي

 التحميؿ التفصيمى
 03:مػػػ0المقدمة :مػػػ

 
 بدا الممحف المقدمة باستعراض  مقاـ النياوند  ثـ لمس جنس الصبا عمى البوسميؾ بصولو لمناى

 83:مػػػ03مذىب:مػػػ



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الصولفيج بدا الكوراؿ بغناء المذىب فى مقاـ النياوند بايقاعات بسيطة وجمؿ لحنية سيمة االداء تفيد فى  -

 .العربى لتقوية اداء الطالب
 65:مػػ83:مػػػ0الكوبمية

 

 



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 .بدات المطربة بغناؤه فى جنس النياوند عمى الراست واستعرضت امكانييا الصوتيو فيو -
 .مقطع) ياتاج راسى( لمس دجة الحصار لتاكيد اساس المقاـ درجة الحسينى -
 .شأنو صمى اهلل عميو وسمـاسخدـ الممحف  االطالة فى سيد الخمؽ يا طو لعظـ  -

 91:مػػػ65:مػػػ8كوبمية

 



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 استعراض لجنس النياوند عمى الحسينى مع لمس درجة الحصار لتاكيد اساس المقاـ –
 .لمس الممحف جنس الحجاز فى المقطع) وياما فى نفسى بتمنى( ثـ عاد لممقاـ االساسى –

 .تعميؽ الباحثة
  .الموسيقيةوظؼ الممحف االت النفخ فى المقدمة والزمات  –
 .عبرالممحف عف معانى الكممات  بالمحف –
 .برع الممحف فى انتاج لحف جديد باالت موسيقية وجمؿ لحنيو رغـ قوتيا اال انيا طربية –
اظير المحف امكانيات المطربة الصوتية  ونطقيا لمكممات السميـ نظرا النيا ابنة الشيخ الحصرى  –

  .ى وقتنا الحالىفحفظ القراف وتعممت التجويد وتركت اثرا حت
صاغ الممحف الجمؿ الموسيقية بشكؿ بسيط يمكف االستعانو بو لتدريب الطالب صولفائيا عمى  –

 .المقاـ
  



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الالو اال اهلل
 كممات:احمد ىيكؿ

 الحاف: جماؿ سالمة
 اداء : حسنى مجاىد

 التحميؿ الييكمى:
 7:مػػػػ0المذىب:مػػ

 03:مػػػ8فاصؿ موسيقى:مػػ
 89:مػػػ04:مػػػ0كوبمية
 37:مػػػػ31:مػػػػ8كوبمية

 -الميزاف والضرب: 
 المقاـ: نياوند مصور مف درجة البوسميؾ

 
 طقطوقة دينية نوع التاليؼ:

 درامز(-االالت المستخدمة:) اورج
 الكممات

 ال الو اال اهلل ال الو اال اهلل
 اوال قبؿ الوجود اخرا بعد الخمود

 عف الحدود واجب لو السجود مطمقا
 جؿ اهلل فى عاله مالنا رب سواه

 ال الو اال اهلل ال الو اال اهلل
 رب واىب الحياة مجرى الريح والمياة



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 فاضت بالندى يداه توبة لمذى ىداه
 جؿ اهلل فى عاله مالنا رب سواه

 رب االرض والسماء رب الخصب والنماء                  
 الخير والعطاءرب الشمس والضياء رب 
 خامسا التحميؿ التفصيمى

 7:مػػػػ0المذىب:مػػ

 
بدا الممحف بالمذىب بصوت الكوراؿ فى ميزاف رباعى ثـ ميزاف ثالثى فى مقاـ عجـ عمى درجة  –

 البوسميؾ مع لمس درجة الحصار لعمؿ جنس حجاز
 استعرض الممحف مقاـ العجـ بشكؿ سممى صعودا وىبوطا –

 03:مػػػػ8فاصؿ موسيقى:مػػػ

 
 انتقؿ الممحف فى الفاصؿ الموسيقى الى النياوند عمى درجة البوسميؾ –
 واالربيج ليعطى طابع المقاـ فى اقؿ مف جممة لحنية 3استخدـ الممحف قفزات  –

 89:مػػػ04:مػػػ0كوبمية

 



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 فى المقطع )اوال قبؿ الوجود(فى مقاـ النياوند واعتمد فى المحف عمى القفزات –
 ونى فى )مطمقا عف الحدود(استخدـ الممحف اليارم –
 فى الالزمة الموسيقية استعرض المقاـ ىبوطا ثـ عاد لممذىب- –
 37:مػػػػ31الكوبمية الثانىمػػػػ

 

 
فى ىذا المقطع يستمر المحف فى مقاـ النياوند مع لمس درجات عارضة وبالنياية عاد لممذىب فى المقاـ  -

 االساسى



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تعميؽ الباحثة:
 ىذا العمؿ اغنية لمسمسؿ تمفزيونى دينى  -
 تتضح فكرة التجديد عند الممحف فى استخداـ اليارمونى وتعدد الموازيف بيف ثالثى ورباعى -
 اسموب الممحف اعتمد عمى لمس نغمات عارضة واستخدـ القفزات والساللـ صعودا وىبوطا -
ة خفيفة وتعدد الموازيف جعؿ لـ يعبر الممحف عف كامؿ الكممات بشكؿ جيد نظرا الف العمؿ اغني -

 .المحف غير متماسؾ
 .لـ يتمكف المغنى مف المقومات األساسية ألداء األغنية الدينية -

 
 نتائج البحث:

 ما ىو التاريخ الفني لجماؿ سالمة؟ 
 وقامت الدارسة باإلجابة عف التاريخ الفني في االطار النظري.  

  الدينية في مقاـ النياوند؟ما ىو اسموب جماؿ سالمة  في تمحينة لالغنية 
 اعتمد جماؿ سالمة في تمحينة لالغنية الدينية في مقاـ النياوند عمي  

عمي المساحة الصوتية  وخامة الصوت العريض القوي  التي تتميز بيا ياسميف الخياـ فقاـ  .0
 بتصوير مقاـ النياوند ذو الحساس مف درجة الحسيني توظيؼ المحف البراز امكانيات المطربة 
وايضا برع في في اغنية ال الو اال اهلل  في تطويع الجممو المحنية لخدمة صوت المطرب حسني 

 مجاىد
كما استخدـ الفرقة الموسيقية والتنوع في االيقاعات الداخمية الغنية سالـ اهلل ياطو وايضا في  .8

 اغنية ال الو اال اهلل  .
 قة   .وقاـ بصياغة االغنية الدينية في شكؿ منولوج والطقطو   .3
استخداـ جماؿ سالمة في الكوبمييات  أسموب الكنتربينت والتألفات اليارمونية لمصاحبة صوت  .4

 المطرب
  نوع جماؿ سالمة  في تناولة لمقاـ النياوند مف حيث التحويؿ المقامي و االنتقاالت المحنية ويتضح مف

 خالؿ االتي :
  .التحويؿ المقامي واالنتقاالت المحنية .0



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ال الو االاهلل ياطوسالـ اهلل 
 مقاـ نياوند البوسميؾ مقاـ نياوند الحسيني

 عجـ البوسميؾ صبا البوسميؾ
 حجاز البوسميؾ نياوند الراست

 نياوند الحسيني نياوند الحسيني 
 كرد الماىور حجاز البوسميؾ

الموازيف والضروب نوع جماؿ سالمة في استخداـ الموازيف في العمميف مابيف الموازيف الثنائية  .8
 .والثالثية والرباعية 

 .الوحدة والفالساستخدـ ضرب المصمودي الكبير والسنباطي و  .3
 التوصيات المقترحة:

 يوصي الباحث بعد اف قاـ بدراستة بعدة توصيات وىي:
االىتماـ بالدراسات التحميمية  وخاصة لالعماؿ المؤلفة في المقامات الغير شائع استخداميا مثؿ مقاـ  أوال:

 "النياوند " 
 االىتماـ بالدراسات العماؿ جماؿ سالمة في المقامات الغير شائعة التي قاـ بالتمحيف فييا . :ثانيا 
موب جماؿ سالمة  يستفيد منيا الدارسيف في مواد ابتكار تماريف صولفائية في مقاـ النياوند  عمي  اس ثالثا:

 الموسيقي العربية مثؿ الصولفيج العربي ، التحميؿ العربي وغيره
 
 
 
 
 
 
 



 تمحيف جماؿ سالمة لألغنية الدينية في مقاـ النياوندأسموب 
    العشى فرحى أحمذ محمذ/ د.أ، محسة الفراح عثذ محمىد/ د.أ، محمذ العظٍم عثذ سهٍر/ د.أ /يفإعداد الباحث

 الشرقاوي محمود مي/ ـ.ـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المراجػػػع
، رسالة ماجستير الغناء الديني في مصر في القرف العشريف دراسة تحميمية آية اهلل صالح محمد السيد:  -

 .8108الموسيقية،،جامعة حمواف، كمية التربية 
                .النصف الثاني من القرن العشرين"أيياب أحمد تًفيق: " األغنية المصرية في  . -
 ـ. 0989، القاىرة، ، دار التحرير لمطبع والنشرمجمع المغو العربيةالمعجـ الوجيز:  -
 .0998، دار قباء لمطباعة والنشر، القاىرة، مصر، سنة حوار األجياؿحسف حنفي:  -
، بحث دكتوراه غير منشور ، كمية تنمية االبتكاريو الموسيقية ؼ مجاؿ االرتجاؿ التعميمياد عبد العزيز: سع -

 ـ0979التربية الموسيقية ، جامعة حمواف، القاىرة، 
، العدد االوؿ، ، عالـ الفكر، المجمد السادساالرتجاؿ وتقاليده فى الموسيقى العربيةسمحة أميف الخولى:  -

 ـ 0975يونيو  –مايو  –، ابريؿ الكويت
  .ـ0980دمشؽ   –، منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومى االغنية العربية: صميـ الشريؼ -
 .، مطابع الرياضمشاىير الموسيقييف العرب :طارؽ عبد الكريـ   -
  .،مطبعة أسعد، المكتبة األىمية، بغدادالطرب عند العرب  :عبد الكريـ عالؼ -
، بحث غير منشور، أىمية االنشاد الديني في الغناء العربي واآلسموب اآلمثؿ لتقديموعبد القادر صبرى:  -

 .عبد المنعـ عرفو تاريخ أعالـ الموسيقي الشرقية، ص ـ 0993، مؤتمر الموسيقي العربية الثاني، القاىره
موسيقية، ، كمية التربية الغير منشورة، رسالة دكتوراه فف االرتجاؿ فى الموسيقى العربيةعبد اهلل الكردى:  -

 ـ .0984، جامعة حمواف، القاىرة
دراسة تحميمية نقدية لفف الغناء العربى فى مصر العداد المغنى القادر عمى اداء الغناء العربى  :عفاؼ راضى -

 .ـ0986، القاىرة اتورا، اكاديمية الفنوفڤلكونسير، رسالة ماجستير غير منشورة، اوالغربى
، ، الجزء الثاني، القاىره، وزارة التربية والتعميـتدريبات تريبة الصوتوصفى، نادية عبد العزيز: عنايات  -

0970. 
الربع  " التكنًلًجيا الحديثة ًأثرىا في إنتاج األغنية المصرية المعاصرة في: محمد عبد القادر عبد المقصًد -

 .     8115                ،رسالة دكتًراه غير منشًرة ، " األخير من القرن العشرين
  الييئة المصرية العامة لمتأليؼ ،اآلالت الموسيقية عمـ:محمد أحمد الحفني- -

 .0973، دمشؽ (مجدي العقيمي، السماع عند العرب )دار الحياة
 .8119" ،الطبعة الثانية، القاىرة،  قراءات في تاريخ المًسيقى العربيةشوره: " عبد اليادي ؿ نبي -

 


