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  الدرامز آلة عمى المستحدثة اإليقاعية التراكيب صياغة أسموب
 (تحميمية دراسة")الرحمف عبد وياسر خيرت عمر كبًل مف عند

Style drafting compositions developed on the rhythmic drums 

machine when both Omar Khairat and Yasser Abd al-Rahman 

(Analytical Study)  
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أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية(

 اعداد
 عرفات رضواف عادؿ إسبلـأ / 

 جامعة بورسعيد -كمية التربية النوعية باحث دكتوراه بقسـ التربية الموسيقية ب
 إيياب حامد عبػػػػد العظيـ/ د.أ

 الزقازيؽ جامعة - التربية النوعية بكمية الموسيقية العربية أستاذ
 محمود عبد الفتاح محسب/ د.أ

 بورسعيد جامعة النوعية التربية الموسيقي العربية وعميد كمية أستاذ
 تفيدة أحمد مرسى المبلح/ د

 بكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد بقسـ التربية الموسيقية مدرس
 راجػػػػى إبراىيػػػػـ المقدـ/ د

 بكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد بقسـ التربية الموسيقية مدرس
 ممخص البحث:

 عمي) مثؿ أعماليـ في اآللة تمؾ تناوؿ الموسيقي والتوزيع التمحيف رواد مف العديد أف لمباحث اتضح
 قاـ ،وقد( الرحمف عبد ياسر – خيرت عمر– الشريعي عمار – حمدي بميغ – الوىاب عبد محمد – إسماعيؿ

 . بأدائيا الدرامز آلة تقـو اعماليـ مع تتناسب ايقاعية تراكيب بإبتكار الموسيقييف المؤلفيف بعض
 200)  مقطوعة في االيقاعية التراكيب تمؾ آداء في الدرامز آلة دور عرض الباحث يحاوؿ سوؼ ىنا ومف
 دور تحميؿ خبلؿ مف البحث عينة الرحمف عبد لياسر( فات التعمب لما) ومقطوعة خيرت لعمر( سينما سنة
 . االيقاعات تمؾ تدويف وكيفية الدرامز آلة

 الموسيقي مجاؿ في المتخصصيف والباحثيف الدارسيف لدي جديدة مجاالت فتح يمكف البحث أىداؼ بتحقيؽ
دخاؿ موسيقانا مف لمتطوير خاصة العربية والموسيقي عامة بصفة  والتوزيع التأليؼ في الجديدة اآلالت وا 

 بموسيقي  وربطيا العربي وطننا في العربية موسيقانا تطوير في منيا االستفادة نستطيع التي الموسيقي
 .اجمع  العالـ في الموجود والحضاري والثقافي التكنولوجي التطور لمواكبة األخرى الشعوب وثقافات
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Abstract 
It became clear to the researcher that many of the pioneers of composition 

and distribution dealt with the machine in their work such as (Ali Ismail - 

Mohamed Abdel Wahab - Balig Hamdi - Ammar Al-Sharaie - Omar Khairat - 

Yasser Abdel Rahman), and some of the composers to create rhythmic structures 

commensurate with their work machine Drums performance. 

Hence, the researcher will attempt to present the role of the drumming 

machine in the performance of these rhythmic compositions in Omar Khairat's 

(100 Years of Cinema) section of the study sample by analyzing the role of the 

drumming machine and how to record these rhythms. 

In order to achieve the research objectives, new fields can be opened for 

researchers and researchers specialized in the field of music in general and 

Arabic music especially for the development of our music and the introduction of 

new instruments in the composition and distribution of music which we can use 

in the development of our Arabic music in our Arab country and linking it with 

the music and cultures of other peoples to keep pace with technological, cultural 

and civilizational development Located in the whole world. 
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 : المقدمة
 بيف تجمع أنيا حيث العربي وطننا في العاـ بالذوؽ االرتقاء عناصر أىـ مف عنصر الموسيقي تعتبر

 .والنغـ اإليقاع وىما أساسييف عنصريف
 الذىني والتوافؽ اإلدراؾ عمي تعتمد أنيا حيث أدائيا في خاص طابع ذات اآلالت مف الدرامز آلة وتعد

 يقوـ حيث اآللة تمؾ عمي المؤدي داخؿ الداخمية والوحدة الداخمي السمع عمي تعتمد وأيضا والحركي والعقمي
 عمي وأيضا تمقاىا التي اإليقاعية الحصيمة عمي معتمدا إيقاعية تراكيب عدة بيف بالربط اآللة تمؾ عازؼ
 اإليقاع أف إال العربية والثقافات العصور اختبلؼ مف وبالرغـ التراكيب تمؾ عف التعبير في االبتكاري العنصر
 .العربية البمداف تمؾ في واحد والميزاف ىو بمفيومو يبقي

 تناوؿ في تنوع يوجد انو حيث النغـ وعمـ اإليقاع بمفيـو وغزيرة زاخرة العربية موسيقانا أف ونجد
 والغنائية اآللية األعماؿ مف الكثير في يظير وذلؾ شاذة أو مركبو أو بسيطة كانت سواء المختمفة الموازيف

 .األعماؿ تمؾ داخؿ إيقاعي بمخزوف تتمتع وأطيافيا ألوانيا بمختمؼ العربية المكتبة أف حيث
يقاعات ضروب عمي الموازيف تمؾ تناوؿ في اختبلؼ ىناؾ انو إال الموازيف عمي االتفاؽ مف بالرغـ  وا 

 في اختبلؼ أيضا ويوجد  العربية البمداف مف بمد لكؿ الموسيقية الثقافات اختبلؼ إلي ذلؾ ويرجع مختمفة
 الموسيقي تطور عمي ساعد مما اإليقاعية التفعيمة في وتختمؼ الميزاف في تتفؽ أنيا حيث اإليقاعية الضغوط
 آالت عدة عمي المعتمد المقيد  العربي التخت مفيـو مف وخروجيا خاص بشكؿ الموسيقية والفرؽ عاـ بشكؿ
 الفكر إلي منيا ائتبلفا( الطبمة – الدؼ – الرؽ) وىي إيقاعية وآالت (الناي – الكماف – القانوف – العود) وىي

 الفرقة مفيـو عمي االعتماد في وحتى العشريف القرف مف الثاني النصؼ بداية مف جميا ظير الذي المعاصر
 مف الكثير ودخوؿ  الحالي وقتنا حتي العشريف القرف مف الثاني النصؼ مف بدايتا تطور الذي الموسيقية

 .وغيرىا( الكاخوف– الكونجا – كشف البر – الدرامز) مثؿ المستحدثة اإليقاعية اآلالت
 لخدمة العشريف القرف مف الثاني النصؼ منذ توظيفيا وتـ غربية آالت ىي اإليقاعية اآلالت وتمؾ

 بشكؿ غنائية أو آلية كانت سواء الموسيقية األعماؿ أداء في عاـ بشكؿ العربية والموسيقي الموسيقية الفرؽ
 .عميو المتعارؼ بمفيومو العربي التخت شكؿ عف يختمؼ جيد

 أداء كيفية عمي لمتعرؼ العربية موسيقانا عمي الدخيمة الدرامز آلة الباحث يتناوؿ سوؼ ىنا ومف
 اآللية األعماؿ في المستحدثة الضروب مف وغيرىا والمركبة البسيطة الغربية واإليقاعات العربية الضروب
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 وكيفية الغربي الطابع بيف الربط ومحاولة اآللة تمؾ  باستخداـ العشريف القرف مف الثاني النصؼ في والغنائية
 .( 2) منو العربية موسيقانا استفادة
 -:البحث مشكمة

 الفرؽ مجاؿ في المينية خبراتو وأيضا العربية لمموسيقي دراستو سنوات خبلؿ مف الباحث الحظ
 الثاني النصؼ في والغنائية اآللية المؤلفات مف العديد ىناؾ أف الدرامز آلة عمي بالعزؼ المتعددة الموسيقية

 البحوث في إلييا التطرؽ في ندرة ىناؾ ولكف الدرامز آلة تناولت الحالي وقتنا وحتي العشريف القرف مف
 لمباحث اتضح حيث الموسيقي والتوزيع الموسيقية الفرؽ في اإليقاعية اآلالت أىـ احد أنيا مف بالرغـ العربية

 عبد محمد – إسماعيؿ عمي) مثؿ أعماليـ في اآللة تمؾ تناوؿ الموسيقي والتوزيع التمحيف رواد مف العديد أف
 المؤلفيف بعض قاـ ،وقد( الرحمف عبد ياسر – خيرت عمر– الشريعي عمار – حمدي بميغ – الوىاب

 . بأدائيا الدرامز آلة تقـو اعماليـ مع تتناسب ايقاعية تراكيب بإبتكار الموسيقييف
 مقطوعة في االيقاعية التراكيب تمؾ آداء في الدرامز آلة دور عرض الباحث يحاوؿ سوؼ ىنا ومف

 تحميؿ خبلؿ مف البحث عينة الرحمف عبد لياسر( فات التعمب لما) ومقطوعة خيرت لعمر( سينما سنة 200)
 . االيقاعات تمؾ تدويف وكيفية الدرامز آلة دور

 :البحث أىمية
 مجاؿ في المتخصصيف والباحثيف الدارسيف لدي جديدة مجاالت فتح يمكف البحث أىداؼ بتحقيؽ

دخاؿ موسيقانا مف لمتطوير خاصة العربية والموسيقي عامة بصفة الموسيقي  التأليؼ في الجديدة اآلالت وا 
  وربطيا العربي وطننا في العربية موسيقانا تطوير في منيا االستفادة نستطيع التي الموسيقي والتوزيع
 . اجمع  العالـ في الموجود والحضاري والثقافي التكنولوجي التطور لمواكبة األخرى الشعوب وثقافات بموسيقي
 :البحث تساؤالت

 .؟ وتطورىا وأنواعيا ونشأتيا وأىميتيا الدرامز آلة ىي ما( 2
 البحث؟ عينة في المستحدثة االيقاعية والتراكيب الضروب أداء في الدرامز آلة دور ىو ما( 1
 ؟ البحث عينة في استخداميا تـ التي واإليقاعات العربية الضروب ىي ما( 3

                                                           
 انثاحث (1)



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 .الدرامز؟ آلة باستخداـ االيقاعية والتراكيب العربية الضروب تمؾ لتدويف الصحيحة الطريقة ىي ما( 4
 -:البحث حدود
 .                                         العربية مصر جميورية  -: مكانية حدود
 (.1028 – 1027) عاـ  -: زمنية حدود
 :البحث عينة: ثانياً 

 خيرت لعمر(  سينما سنة 200)  مقطوعة 
  الرحمف عبد لياسر(  فات التعمب لما)  مقطوعة 

 :البحث أدوات: ثالثاً 
 . موسيقية( 2
 البحث لعينة وبصرية سمعية تسجيبلت( 1
 المقترحة العينة عف الخبراء رأي الستطبلع استمارة تدويف برامج( 3
 .درامز آلة( 4
 موسيقي مدونات( 5
 .موسيقي توزيع برامج( 6

 -: البحث مصطمحات
 استخداـ ىي فالطبمة األحادية، لمطبمة تطور وىو اإليقاعية، اآلالت مف الدرامز   -: الدرامز آلة

 العازؼ يميف عمى واحدة طبوؿ، خمسة مف الدرامز يتكوف غربي، استخداـ فيي الطبوؿ أو الدرامز أما شرقي
 دراـ باص" األرض عمى واحدة"  تـو تـو"  أمامو واثنيف ،"سنير" تسمي يساره عمى وأخرى" دراـ سيت"  تسمي

 وليس الببلستيؾ مف فمصنع سطحيا أما. بالقدـ عميو العازؼ يضغط الذي بداؿ بواسطة عمييا يعزؼ والتي" 
 عمى واحدة" سيمباؿ" باسـ ُتعرؼ مستديرة نحاسية أقراص ثبلث توجد ىذه، طبوؿ الخمسة إلى باإلضافة. الجمد
 دواسة بواسطة العموية تتحرؾ حيث البعض بعضيما فوؽ اثنيف مف تتكوف والثالثة أمامو وأخرى العازؼ يميف



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الطبوؿ عمى العازؼ وينقر". شالستوف" وتسمي الصوت محدثة السفمية عمى لتيبط العازؼ بقدـ عمييا ُيضغط
 .( 2) خشبية عصا بواسطة النحاسية واألقراص
 المحف إيقاع لضبط والضعؼ القوة حيث مف بينيا فيما تختمؼ وفقرات ضربات تتابع ىي :العربية الضروب

 والضعؼ القوة مواضع عمي ويدالف"  تؾ و دـ"  اصطبلح يسمياف حركتيف عمي الناحية  ىذه مف تبني وىي
 .مختمفاف التوضيع ناحية مف وىي عمييا المحتوي الضروب في

 الموسيقي العمؿ ميزاف داخؿ ادائيـ يتـ اإليقاعية العبلمات مف مجموعة عف عبارة ىي :االيقاعية الكسرات
 اجزاء طريؽ عف ادائيا ويتـ اخري فكرة الي لحنية فكرة مف لبلنتقاؿ او اخر الي ايقاع مف لبلنتقاؿ لمتمييد
 .(1)الدرامز آلة وقطع
 االيقاعية الجمؿ نيايات وممو ايقاعية مازورة كؿ داحؿ الموجودة السكتات ممو عف عبارة ىو:  الزمف ممو

 في البركيشف مثؿ ايقاعية آالت استخداـ ويمكف االيقاع سمع في بفراغ المستمع يشعر ال حتي ايقاعية بزخرفة
 .(3) (Fill in) عميو يطمؽ ما وىو الزمني الممو ىذا عمؿ

 البحث بموضوع المرتبطة السابقة الدراسات
 القرف في الطويمة المصرية األغنية في اآللية المقدمة صياغة أسموب" :بعنواف األولي الدراسة

 (4)"العشريف
 :إلي الدراسة تمؾ ىدفت

 الموسيقية المقدمة صياغة عمي أثرت التي المختمفة الفنية المظاىر عمي التعرؼ( 2
 الموسيقية المقدمات الحاف صياغة في المختمفة األساليب عمي التعرؼ( 1
 .المصرية األغنية في اآللية المقدمات بصياغة واىتمت( 3
 

                                                           
(1  )

ذؼشٌف اخشائً اٌثازث
 

(2)
 و( 2003: "تحهيم انمىسيقي انعرتيح ",مكتثح األوجهى انمصريح , انقاهرج , عاو ػًٍ ػثذ اٌٛدٚد 

 

(3)
 ذؼشٌف إخشائً ِٓ لثً اٌثازث

اآلنيح في األغىيح انمصريح انطىيهح "  رسانح دكتىراي غير مىشىرج , كهيح انترتيح  " أسهىب صياغح انمقذماخخاٌذ زغٓ ػثاط: (4)

 .و1991انىىعيح , جامعح انقاهرج, انقاهرج , عاو 



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القرف مف الثالث الربع في المصرية األغنية في المستخدمة الضروب" :بعنواف الثانية الدراسة
 (2)"العشريف
 : إلي الدراسة ىذه تيدؼ
 والممحنوف الدارسوف يستفيد حتى وذلؾ الغنائية األلحاف صياغة في العربية الضروب استخداـ كيفية معرفة
 القديمة العربية بالضروب الدراسة ىذه اىتمت وأيضا والغنائية الموسيقية ألحانيـ صياغة في الجدد

 .والمصرية العربية موسيقانا في الموجودة والمستحدثة
 .(1)" العشريف القرف خبلؿ العربية الموسيقي في المتداولة الضروب:" بعنواف الثالثة الدراسة

 :إلي الدراسة تمؾ ىدفت
 واألشكاؿ األنماط عمي التعرؼ وكذلؾ الضروب ىذه عمي المصاغة العربية األلحاف بعض عمي التعرؼ

 عرض وأيضا القوالب جميع في حديثا زادت التي الضروب وعرض تدوينيا خبلؿ مف المتداولة لمضروب
 .المصرية البيئة في المستخدمة الحديثة وخاصة والحديثة القديمة الضروب

 العربية المؤلفات في العربية الموسيقي ايقاعات الستخداـ مقارنة دراسة: " بعنواف الرابعة الدراسة
 .(3)" والغربية
 : الي الدراسة ىذه تيدؼ

 . الغربية المؤلفات في العربية الموسيقي ايقاعات مف استخدـ ما وتدويف جمع -2
 ايقاعات تناوؿ في األوروبي الموسيقي والمؤلؼ المصري الموسيقي المؤلؼ استخداـ بيف المقارنة -1

 .العربية الموسيقي
 ورؤيتو ثقافتو عمي باء الضروب ىذه يتناوؿ  الغربي او المصري سواء مؤلؼ كؿ اف: الدراسة ىذه نتائج ومف

 االيقاعية بالضغوط ويمتـز غربية او عربية كانت سواء متعددة ضروب يستخدـ المصري فالمؤلؼ الخاصة
 يستخرج حتي لمضرب االيقاعية والضغوط الضروب الستخداـ الحرية لنفسو فيعطي الغربي المؤلؼ اما لمضرب

                                                           
انضروب انمستخذمح في األغىيح انمصريح في انرتع انثانث مه انقرن انعشريه "  تحث اوتاج مىشىر خٍشي ِسّذ ػاِش : " (1)

 و2000, كهيح انترتيح انمىسيقح , جامعح حهىان , انقاهرج , عاو ,انمؤتمر انعهمي انسادس
(2)

: "انضروب انمتذاونح في انمىسيقي انعرتيح خالل انقرن انعشريه " تحث اوتاج  مىشىر , انمؤتمر انعهمي   ػاطف ػثذ اٌسٍّذ أزّذ 

 و1991انخامس, كهيح انترتيح انمىسيقح , جامعح حهىان , انقاهرج , عاو 

(
3

" دراسح مقاروح الستخذاو ايقاعاخ انمىسيقي انعرتيح في انمؤنفاخ انعرتيح وانغرتيح "رسانح ماجستير غير ٌاعش زغٓ ِؼٛض  (

 2000انقاهرج عاو  –اكاديميح انفىىن  –انمعهذ انعاني نهمىسيقي انعرتيح  –مىشىرج 



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ليا المكتوب الدور يكوف حيث منفرده مآلة االيقاعية اآلالت مع يتعامؿ كما التنويع احتماالت اقصي منو
 . لمغاية بصع

 النظري اإلطار
 :الدرامز آلة تطور تاريخ عف نبذة: اوال

 في بالمشاركة رقةااألف العبيد بدأ ـ2865 عاـ األمريكية المتحدة بالواليات األىمية الحرب انتياء بعد
 اإليقاعية اآلالت عمى فييا المعب يتـ كاف التي وبالطريقة األمريكية الموسيقى وخاصةً  األمريكي المجتمع
 .عامة بصفة

 أف بعد اإليقاعية اآلالت بعض بيف تجمع آلة تكويف فكرة أو بتجربة اإليقاعية اآلالت عازفي فبدأ
 Sner) دراـ سنير عازؼ مثؿ اإليقاعية اآلالت عازفي مف تتكوف التي الفرؽ مف مجموعة توجد كانت

Drum )دراـ باص وعازؼ (Bass Drum )بعض بدمج اإليقاع عازفي فبدأ النحاسية النفخ آالت وبعض 
 العسكرية المارشات في عمييا والعزؼ استخداميا وتـ فقط واحد عازؼ عمييا يعزؼ بحيث اإليقاعية اآلالت

 تأثير مف لو لما األفارقة الزنوج عند خاصةً  بالرقص وثيؽ ارتباط وارتباطو اإليقاع ودمج اليامة واالحتفاالت
 .لدييـ والمزاجية النفسية الحالة عمى كبير

 األمريكية المتحدة الواليات عمى العاصفة بمثابة وكانت الكبيرة التطورات بعض الفترة تمؾ في ظيرت
 يرجع الموسيقى مف نوع وىو الزنوج موسيقى وتعني( Rag Time) تايـ راج يسمى الموسيقى مف نوع وىو

 ليا كاف مما والبونجز والجيتار البيانو مثؿ اآلالت بعض عمى تعتمد كانت التي اإلفريقية األصوؿ إلى أصوليا
 الموسيقى مف النوع ليذا وكاف جنوني بشكؿ ويتمايموف يرقصوف والنساء الرجاؿ فجعؿ ونفسي سمعي أثر

 .الفترة تمؾ في جداً  كبيرة شعبية
 أو الطبوؿ شكؿ أيضاً  يكف فمـ الحقبة تمؾ في جداً  البارز دورىا ليا والطبوؿ اإليقاعية اآلالت كانت

 دراـ سايد وال( Tom Tom) تـو تـو وال( Hi Hat) ىاييات يوجد فبل حالياً  عميو المتعارؼ بالشكؿ الدرامز
(Side Drum )دراـ باص مف مكونة كانت بؿ (Bass Drum )دراـ وسنير (Sneer Drum )مع فقط 

 (.Cimpal) صغير سمباؿ
 وحضارتيـ ثقافتيـ بمختمؼ والدوؿ القارات كؿ مف األمريكية المتحدة الواليات عمى تتوافد الناس فبدأ
 أو الطبوؿ عازفي فشعر الطبوؿ مع اآلالت ىذه دمج وتـ العرقية أدواتيـ بجمب افبدأو  واألوروبييف كاألسيوييف
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 ،وفي( Drum Set) سيت دراـ فسميت لآللة المكونة القطع تزايد مع بالمتعة حالياً  عميو المتعارؼ الدرامز
 فكاف( Bass Drum) دراـ الباص لطبمة دواسة صناعة كيفية في وخاصةً  كبير تأثير حدث ـ2908 عاـ

 دراـ الباص طبمة عمى المعب كاف حيث الفترة تمؾ في اإلختراع براءة( Ludvige) لودفيج عائمة تسمى لعائمو
(Bass Drum )ثـ كرة شكؿ عمى تكوف الماعز أو الغنـ جمد مف قطعة بأوليا يوجد خشبية عصا طريؽ عف 

 باألرجؿ عمييا تضرب لكي دواسة بيا وتثبت دراـ الباص طبمة أعمى مف العصا تمؾ تثبت أف إلى التطور بدأ
 ظيور مع( Drum Set) سيت الدراـ تسمى التي الطبوؿ مجموعة شكؿ تطور ـ2927 عاـ اليديف، مف بدالً 
 بعض وقدموا نيويورؾ مدينة في وظيرت(  New Orleans) أورلينز نيو تسمى وىي الفرؽ أولى مف فرقة

 ىنا مف وبدأ( Jazz) الجاز موسيقى تمعب وكانت الوقت ذلؾ في كبير ورواج أثر ليا كانت التي التسجيبلت
 كانت التي العازفيف مف الكثير وجود مع الفرقة ىذه خبلؿ مف كمو لمعالـ رسمي بشكؿ الموسيقى مف نوع يظير
 .وغيرىـ (Tony Sparborrow) سباربورو وتوني( Baby Dodds) دودز بابي أمثاؿ كبيرة شيرة ليـ

 األشخاص مف القادمة القطع بوضع منيـ عازؼ كؿ بدأ حيث الخاص أسموبو منيـ عازؼ لكؿ وكاف
 ،(Wood Blocks) ،(Tom Toms)،(Symbols) مثؿ األمريكية المتحدة الواليات إلى المياجرة والثقافات

(Caw Bells)وخمؽ الدرامز آلة جانب إلي معاً  وضعيا وتـ عديدة دوؿ مف مصادر ليا القطع ىذه وكؿ 
دخالو اآللة عمى والمعب العزؼ في أسموب  القوؿ يمكف ىنا ومف( Ragtime) تايـ الراج  بموسيقى وجمعيا وا 

 والتي األبقار أجراس وىي( Caw Bells)و وكوريا الصيف مف قادمة كانت والتي( Wood Blocks)الػػ بأف
 تـ والذي المعدني الكأس وىو( Symbols)و عاـ بشكؿ أفريقيا مف القادمة الثقافات مف الكثير في تستخدـ
 ىذا وقبؿ ـ2919 عاـ األمريكية المتحدة الواليات في ليـ مصنع أوؿ فتح وتـ( زيدجف) عائمة يد عمى صنعة
 الثقافات في عمية المتعارؼ الصيني الصنج وأيضاً  جيدة بطريقة مصنوع معدني كأس يوجد لـ التاريخ

 .الدينية والطقوس
 الصوتية المؤثرات بأداء الصامتة السينما تاريخ في مؤثر كبير بدور الدرامز عازؼ قاـ ـ2917 عاـ

 األشياء ىذه صنع يتـ وكاف الدرامز آللة المكونة القطع بجانب األشياء بعض إضافة خبلؿ مف الصامتة لؤلفبلـ
 مف بإخراجيا يقوـ التي واألصوات بأدائو يقـو الذي الدور لمعازؼ ويكتب لمطبوؿ(  لودفيج) عائمة مصنع في
 النواة ذلؾ كاف ىنا ومف الحقبة تمؾ في ظيرت التي الصامتة لؤلفبلـ المصاحبة المؤثرات وىي الدرامز آلة

 والكبلب واألجراس والخيوؿ والسفف القطارات أصوات بأداء يقـو العازؼ وكاف الدرامز، آللة نوتة كتابة لبداية
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 والثقافي التكنولوجي التطور ومع الدرامز آلة إلى أضافيا التي اآلالت خبلؿ مف أدائو يستطيع صوت وأي
 عمي التطور واستمر إليو المؤثرات ىذه إضافة تـ( Drum Machin) الكيربائي الدرامز وابتكار والحضاري

 .حاليا عمية المتعارؼ الشكؿ الي الدرامز آلة وصمت اف الي السنوات مر
 :الموسيقية اآللية االعماؿ بعض عف نبذه: ثانيا

 ( وروادىا التقميدية اآللية القوالب)
 والمسار القاب مع تناسبيا حيث مف خاص أسموب منيا لكؿ صيغ عدة عمي اآللية القوالب اشتممت

 عمييا، تؤدي الي لآللة الصوتية والمنطقة منيا يؤلؼ التي الصوتية المنطقة مع ذلؾ إتفاؽ ومدي المقامي
 (.مقيد تأليؼ – حر تأليؼ) تأليفيا في نوعا ليا القوالب وىذه

  -: الحر التأليؼ ( أ
  التقاسيـ – الوصفية القطع – المارش – الموسيقية البلزمة – المقدمة – الدوالب ويضـ

  -: المقيد التأليؼ ( ب
 .التحميمية – المونجا – البولكا – السماعي – البشرؼ ويضـ

 الحػػػػػػػػػػػػر التأليؼ -: أوالً 
 الصوتية المنطقة في االنتقاالت في الحركة حرية مع محددة بصياغة مقيد غير أنو حر كممة تعني

 .(2) ذلؾ ومثاؿ والموازيف،
 تمحينيا في ويبلحظ األغاني أو الموشحات أو لؤلدوار كمقدمة تعزؼ صغيرة موسيقية مقطوعة -:الدوالب( 2
 يتخممو ال سيؿ ولحنيا البسيطة الموازيف مف ميزانيا ويكوف  منو الغناء سيكوف الذي المقاـ مف تكوف أف

  .متوسطة بسرعة تؤدي كما لحنيو انتقاال
 مف وتمحف الستار  رفع قبؿ المسارح الي وتؤتدي اآلالت تعزفيا تصويرية موسيقية مقطوعة -:المقدمة( 1

 المسرحيات في اليامة الموسيقية ثااألحد تصوير منيا واليدؼ محددة صياغة ليا وليس مختمفى موازيف
 ال مقدمات أحياناً  وتوجد الغنائية المسرحيات في اليامة الموسيقية األحداث تصوير منيا أحياناً  وتوجد الغنائية
  معيناً  موضوعاً  تتضمف ولكنيا االطبلؽ عمي قصة أو بمسرحية ترتبط

                                                           
(

1
 104: ص  100)تتصرف( مه ص  –  1915عاو  –ج انقاهر –: قىاعذ انتأنيف وانتحهيم انمىسيقي انعرتي  ٔا٘ذ ازّذ زافظ( 
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 (السنباطي رياض – الوىاب عبد محمد) باستخداميا قاـ مف أشير ومف
 التي النغمة وصؿ ومنيا والغرض المغني سكوت أثناء اآلالت تعزفو ما بيا يقصد -:الموسيقية البلزمة( 3

 الغناء ترجمة عف عبارة لزمة منيا أشكاؿ عدة ليا والبلزمة الغناء في تمييا التي بالنغمة المغني منيا انتيي
 التمحيف في ويبلحظ المغني لراحة وتستخدـ الضرب تكممة عف عبارة وثالثة تحضيرية عف عبارة وأخري

 التمحيف في كبيرة اىمية ذات يجعميا مما والتنويع والثراء الطوؿ مف أصبحت الموسيقية المـز أف المعاصر
  الغنائي

 – حمدي بميغ – كمثـو أـ أغاني في الوىاب عبد محمد البلزمات إظيار استخدموا الذيف أشير ومف
  وغيرىـ – الموجي محمد

 الروح عف قوياً   تعبيراً  تعبر بسيطة ورباعية ثنائية وموازيف تامة جمؿ ذات موسيقية مقطوعة -:المارش( 2
 في أساسية النحاسية النفخ آالت وتعتبر بالممؿ الشعور دوف طويمة لمسافات السير عمي وتساعد العسكرية

  المارشات تأدية
 األعماؿ أشير ومف الرحمف عبد محمود – الشربيني المنعـ عبد باستخداميا قاـ مف أشير ومف

 . اليوانـ مارش – النصر مارش
 المعروفة القوالب مف معيف بنوع صياغتو في يرتبط ال حر تأليؼ -:الوصفية أو التصويرية الموسيقي( 1

 مختمؼ واخراج تصوير في دور ولو المركبة أو البسيطة الموازيف مف ميزاف أي عمي يؤلؼ أف فيمكف
 .والمشاعر األحاسيس

 الشريؼ محمود – الظاىري فؤاد التصويرية الموسيقي باستخداـ قاـ مف أشير ومف
 بداية ليا مستقمة فييا جممة كؿ تكوف معيف مقاـ مف العازؼ يرتجميا موسيقية جمؿ: الحرة التقاسيـ( 3

 نيا واليدؼ ايقاعية مساندة دوف منفردة آلة وتؤدييا تقاسيـ عمييا يطمؽ الجمؿ ىذه ومجموع ونياية
 العازفيف أشير ومف لممستمع وشيقة براقة صورة في المحنية واالنتقاالت العزؼ في العازؼ ميارة استعراض

 .ميشيؿ جورج– القصبجي محمد – األطرش فيد بالتقاسـ اشتيروا الذيف
 صياغتيا حيث مف معيف شكؿ عمي تعتمد ال التي مقيدة الغير الحرة اآللية القوالب استعراض وبعد

 آلية موسيقية أعماؿ ظيور بدأت لمعمؿ الفنية رؤيتو حسب اخر الي مؤلؼ مف تختمؼ بؿ موازينيا او المحنية
 .رسالتو في الباحث سيتناولو ما وىذا عمييا المتعارؼ التقميدية اآللية بالقوالب صمة ليا لس جديدة أنماط ذات
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  -: المقيد التأليؼ -: ثانياً 
 اآللية الموسيقية المؤلفات وتختمؼ محدد موسيقي بناء طريقو عمي يعتمد الذي التأليؼ بو المقصود

 .آخر الي قالب مف بنائيا طريقة في
 اآللية المؤلفات مف أبطأ ويؤدي ألحانو صياغة في اآللي التأليؼ أنواع أطوؿ البشرؼ يعتبر -:البشرؼ( 2

 الدور مثؿ الكبية األوزاف عمي البشرؼ ويوزف خانة كؿ بعد يعاد تسميـ ثـ خانات أربع مف ويتموف األخرى
  الكبير

4

الفاخت  - 28
4

الشنبر  - 20
4

24. 
 حيث مستجب غير وىذا العزؼ عمي القراءة لتسييؿ رباعي ميزاف في تدوينو الي المحدثوف لجأ وقد

  التقميدية مؤلفاتيـ في االف الي االتراؾ عميو يحافظ ما وىذا لو المميزة والضعيفة القوية ضغوطو ضرب لكؿ أف
 مف  مجموعة تضمنت التي اآللية الموسيقية المؤلفات أولي(  سميـ شاممي)  لمؤلفيا التركية السازندة وتعتبر

 .(2)عشر التاسع القرف في والسماعيات البشارؼ
 بشرؼ النماذج أشير ومف الخ عمي صفر – بؾ عاصـ – أغا أميف بتأليفو قاموا الذيف الممحنيف أشير ومف 

  عمي صفر حجاز مربع بشرؼ – بؾ عاصـ راست بشرؼ – أغا أميف اف عشير عجـ
 اآللي التأليؼ مف الثاني النوع ويعتبر وتسميـ خانات 40 مف يتألؼ األصؿ تركي مؤلؼ -: السماعي( 1

 الرابعة الخانة عدا فيما( موازير أي)  أطقـ أربعة مف تتكوف خانة كؿ أف في البشرؼ عف ويختمؼ المقيد
 مثؿ سريع ميزاف عمي الرابعة الخانة وتوزف   سماعي اقتصاؽ او الثقيؿ السماعي ميزاف عمي غالباً  ويصاغ
 .(1) الخ..................     سماعي سنكيف أو   سربند أو    دراج سماعي

 أحياناً  المقدمة مقاـ تقـو موسيقية مقطوعة عف عبارة وىي اآللي الموسيقي التأليؼ مف نوع -: المونجا( 3
 تعود ثـ  بطيئة الرابعة الخانة تكوف وقد وتسميـ خانات أربع مف تكوينيا حيث مف  والسماعي البشرؼ وتشبو

 ىي األولي الخانة تكوف اف عمي  وتسميـ خانات ثبلث مف أحياناً  تؤلؼ وقد االصمية السرعة الي نيايتيا في
 .(3)أدائيا وسرعة ألحانيا بنشاط وتمتاز مركب ثنائي أو بسيط ثنائي ميزاف عمي وتصاغ  أيضاً  التسميـ

                                                           
(1)

 111: 110تتصرف ص  -1992 –انقاهرج  –دار انكتة انمصريح , انطثعح انثاويح  –دنيم انمىسيقي انعرتيح  -: ٔثًٍ شٛسج 
 .112مرجع ساتق ص  -: ٔثًٍ شٛسج (2)
(3)

 .214 تتصرف ص –مرجع ساتق  -: ٔا٘ذ ازّذ زافظ 



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 البعد – الكبير البعد – الصغير البعد)  أبعادىا تضـ عربية مقامات مف يصاغ التمحيف غالبية أف المبلحظ ومف
 مف بالرغـ( المتوسط البعد)  الدرجة أرباع ثبلثة ابعادىا تضـ التي العربية بالمقامات االىتماـ دوف(  الزائد
 .(2)العربية الموسيقي مجاؿ في البعد ىذا أىمية
 المنعـ عبد نياوند لونجا – رياض لونجا – زيػػػداف توفيؽ – بؾ صبري بتأليفيا قاموا الذيف الممحنيف أشعر مف

  عرفو
 حيوى طابع ذات دائرى شكؿ في تءدي عشر التاسع القرف أوائؿ في نشأت شعبية رقصة -: البولكػػػػا( 4

 سريعة عادة تكوف البولكا وألحاف القومية التشكيمية الموسيقى المميزة العناصر أحػػػد وتعتبر ثنائي ميزانيا
 وأحياناً  والثالث الثاني الجزء بعد ويتكرر التسميـ ىو األوؿ الجزء يكوف عادة أجزاء ثبلثة مف وتتكوف نشطة
  .(1) فقط العمؿ نياية في المقدمة ىذه تعاد أف عمي ثماف أو موازير أربع مف مكونة صغيرة بمقدمة البولكا تبدأ
 شحاتو بولكا البولكات أشير ومف
 )*( فقط واحدة آلة عمي األداء تحميؿ أي يحمؿ مف لغوياً  التحميمة لفظ جاء -:التحميمة( 5

 استيبلؿ أداء في كميا تشترؾ اآلالت مف لمجموعة يوضع لحف عمي يطمؽ العربية الموسيقى اصطبلح وفي
 آلة كؿ عازؼ ينفرد ثـ التحميمية مقاـ يحدد قصير
 إلي يعود أف عمي الميزاف حدود في ألحانيا في يتصرؼ أف ولو موزونة تقاسيـ أداء في التخت آالت مف

 بأداء التحميمة ختاـ ويتـ المشترؾ المحف عزؼ في التخت أفراد باقي مع ليشترؾ لمتحميمة األساسي المقاـ
 .(3) البسيطة الوحدة عمي وتوزف وسريعة نشطة حركة في األساسي لمحف جماعي

 الذي نويرة الحميـ عبد العشريف القرف في التحميمة قالب بتطوير اىتموا الذيف المصرييف الموسيقيف ومف
  مختمفة بتشكيبلت التحميبلت مف جيد العد صاغ
 نويرة الحميـ لعبد راست وتحميمو ، العربي التراث مف سوزناؾ تحميمة ، بياتي تحممو – التحميبلت أشير ومف
 :خيرت عمر الراحؿ الموسيقار عف تاريخية نبذه: ثالثا

                                                           
 35مرجع ساتق ص  -: اٌسٍّذِخٍض ِسّٛد ػثذ  (1)
 31ص  1915عاو  –انقاهرج  –: قىاعذ انتأنيف وانتحهيم انمىسيقي انعرتي  ٔا٘ذ أزّذ زافظ (2)

 220مرجع ساتق صـــــ -: ٔا٘ذ أزّذ زافظ( 3)



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عالمية ورغـ والغربية، الشرقية الموسيقى بيف بالجمع ألحانيـ تميزت الذيف العرب الموسيقييف أىـ أحد
 عمر موسيقى وصوؿ تصريح في السبب ىي الحالة ىذه وربما بيا، األصيمة بالمصرّية ستشعر موسيقاه
 العديد خبلليا قدـ عاما، 40 مف أكثر منذ خيرت عمر الموسيقار بدأىا طويمة مسيرة .مباشر الروح إلي خيرت
 التصويرية والموسيقى لباليو مثبل المختمفة المؤلفات إلى إضافة والعالمية العربية الموسيقية الحفبلت مف

     السينمائية واألفبلـ التميفزيونية المسمسبلت مف لمكثير
 نيايات في يظيرت الت" الصغيرة القطط" أو" Les Petits Chats" الموسيقية الفرقة مع كانت بدايتو

 أبو عزت فرنسيس، وجدي الرئيسي ومغنييا مؤسسيا جانب إلى وضمت 2967 عاـ في وتحديدا الستينات
 .وقتيا الشاب لدرامز عازفا خيرت عمر الموسيقار جانب إلى األورجوقتيا، عازؼ عوؼ
 صاحبة" برنامج في يونس إسعاد واإلعبلمية الفنانة مع" الصغيرة القطط" فرقة ألعضاء سابؽ لقاء وخبلؿ
 التي الصعبة الظروؼ فرانسيس ووجدي عوؼ أبو عزت روى" سي بي سي" قناة عمى يذاع الذي السعادة
 بداية في أنو فرانسيس ذكر وقتيا خيرت بعمر جمعتيـ طريفة ومواقؼ تأسيسيا بداية افي منو الفرقة عانت

 اإلسكندرية محافظة إلى الفرقة وسافرت خيرت، عمر يدعى" درامر"  عف عوؼ أبو عزت أخبره الفرقة تأسيس
 لعدـ" ميامي" إلي" سبورتنج" منطقة مف يومًيا األقداـ عمى لمسير يمجؤوف وكانوا الصيؼ، موسـ في لمعمؿ

 حمرا بممبة  جنيو، 5 دفع واحد كؿ جنيو 15بػ خيرت لعمر درامز عممنا: "وأضاؼ الكافي الماؿ امتبلكيـ
 ".يدوي نسخنيا عمشاف
 في أسرتو بمنزؿ باستضافتيـ خيرت عمر حينيا زميميـ تكفؿ مالي مبمغ أي" الصغيرة القطط" امتبلؾ عدـ ومع

 واحد يـو كؿ عنب قفص ناكؿ أياـ 3 قعدنا: " عوؼ أبو وقاؿ فندؽ، بأي المبيت عمى مقدرتيـ لعد ،"سبورتنج"
 .خيرت شقيؽ كاف أحضره مف أف إلى مشيًرا" عنقود ياخد

 ماال، يممكوف ال الوقت نفس وفي مدخنيف لكونيـ ونظًرا الرابع، بالطابؽ كاف خيرت منزؿ أف عوؼ أبو وأضاؼ
 إف ويصادؼ عربية تعدي لما الحمو الحظ كاف: "المارة مف أي يمقييا التي السجائر أعقاب يأخذوف كانوا

 سبارس نشرب عمشاف أدوار األربع جري ننزؿ وعمر أنا كنت رمييا في سيجارتو، خمص يكوف العربية صاحب
 ".السيجارة

 التجمعات تمؾ بيف مف فكاف وآخر، حيف كؿ مًعا يجتمعوا أف عمى حرصوا أنيـ إال المجموعة، تفرؽ ورغـ
 عوؼ أبو وعزت خيرت عمر بينيـ منيـ، 6 فييا عاد التي تمؾ فكانت أبرزىا أما ،1001 عاـ التقطوىا صورة



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 في لمظيور وعادوا أعماليـ، بعض ليقدموا عاًما 40 مف أكثر بعد ،1009 عاـ واحد مسرح عمى مًعا لموقوؼ
 األنيقة سيرتو بدلة عف متخمًيا الطبمة خمؼ خيرت عمر الموسيقار وقوؼ مشيد بدا ما في 1020 عاـ مايو

 أني اعتاد الذي الجديد لمجيؿ الشيء بعض غريًبا ربما األكماـ مرفوع األبيض بالقميص ومكتفًيا المعتادة
 يقود البيانو خمؼ شديد بوقار يجمس ،"العدد كامؿ" ختـ األحياف معظـ في تحمؿ التي حفبلتو، في شاىده

 .أوركيسترا
 :الرحمف عبد ياسر الموسيقار عف تاريخية نبذه
 االديب ابف وىو مصري موسيقي ومؤلؼ ممحف( القاىرة 2962 ديسمبر 20 مواليد) فيمي الرحمف عبد ياسر
 بإنتاج قاـ. ناجي سحر المطربة زوج و" سبع بئر في السقوط مسمسؿ كاتب" فيمى الرحمف عبد الراحؿ

 .وااللبومات االغاني مف العديد الي إضافة الشييرة الفنية االعماؿ مف بالكثير موسيقي
"" بتقدير الموسيقى في البكالوريوس شيادة عمى وحصؿ الفنوف بأكاديمية العربية الموسيقى بمعيد تعميمو لقي

 التأليؼ في الدكتوراه درجة عمي حصؿ و. الكماف آللة معيدا تعينو المعيد إدارة وقررت ،2983عاـ"" امتياز
 .ألمانيا مف الموسيقي

 محاوالت بعدة وقاـ الثمانينات منتصؼ في الرحمف عبد ياسر عند الظيور في الموسيقي التأليؼ موىبة بدأت
 بدأ ثـ ىذا وقتنا حتى عنيا يفترؽ ولـ محترؼ كعازؼ باآللة الشديد تمسكو جانب إلى المجاؿ، ىذا في جادة
 لفيمـ التصويرية الموسيقى بوضع قاـ حيث 2989 عاـ موسيقي كمؤلؼ لو فني عمؿ أوؿ ظيور

 وبعدىا. تصويرية موسيقى ألحسف الدولي السينمائي القاىرة ميرجاف جائزة عنيا ناؿ والتي( األمبراطور)
 الحقيقة الشرارة بمثابو كاف الذي والبنوف الماؿ مسمسؿ حتي سبع بئر في السقوط ثـ الوسية لمسمسؿ ترشح

 .الفنية األوساط بيف يممع اسمو وبدا النطبلقو
 
 
 
 
 
 



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 
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 التطبيقي اإلطار
 :تمييد

 ىذا في الباحث يقـو البحث، لموضوع النظرية المفاىيـ الثاني الفصؿ في الباحث أستعرض اف بعد         
 :خبلؿ مف وذلؾ البحث، عينة تحددىا التي التحميمية بالدراسة الفصؿ

 :العينة اختيار طريقة: اوال
 . اختياره تـ عمؿ كؿ داخؿ المستخدمة االيقاعات تنوع العينة اختيار في الباحث راعي

 :البحث منيج: ثانيا
 ىي الوصفية الدراسة اف ،حيث( محتوي تحميؿ) الوصفي المنيج عمي البحث ىذا في الباحث اعتمد

 وتمدنا لتزودنا دقيقا، تحميبل وتحميميا المتضمنة العوامؿ لفحص استخداميا يمكف التي الوحيدة الطريقة
 . العمؿ ىذا لبناء مقبمة ونتائج خطط وضع الي وتؤدي العممي الفيـ مف أعمي بمستوي تتعمؽ بمؤشرات

 :البحث عينة:  ثالثا
 مع لتحميميا العربية والغنائية اآللية االعماؿ مف بعض بإختيار المشرفيف األساتذة مع الباحث قاـ

 ثـ الثاني المقاـ في النغمي والجانب البحث محور االوؿ المقاـ في االيقاعي الجانب حيث مف تنوعيا مراعاة
 .العربية الموسيقي مجاؿ في والمتخصصيف الخبراء لجنة عمي العينات عرض
 :التحميؿ: رابعا

 في االعماؿ ىذه مؤلفيف اذواؽ واختبلؼ اإيقاعاتي وتنوع المختارة والغنائية اآللية االعماؿ لتنوع نظرا
  .المختارة اعماليـ مف عمؿ لكؿ المناسبة ـإيقاعاتي اختيار

 االيقاعات ليذه الدرامز آلة آداء كيفية لمعرفة ايقاعي تحميؿ االعماؿ ىذه تحميؿ الباحث قرر فقد
 اساسية نقاط التحميؿ شمؿ وقد المطموبة النتائج الي التوصؿ يتـ حتي وقراءتو تدوينو وكيفية عمؿ كؿ داخؿ
 : وىي

 .معمومات مف تشمميا وما لمعمؿ التعريفية البطاقة •
 .عاـ بشكؿ نغمي تحميؿ عمؿ كؿ اجزاء تحميؿ مع لمعمؿ البنائي الييكؿ •
 .األيقاعات ليذه الدرامز آلة اداء وكيفية العمؿ الجزاء االيقاعي التحميؿ •
  .الدرامز آلة وقطع اجزاء بإستخداـ وآدائيا كتابيا وكيفية عمؿ كؿ داخؿ المستخدمة االيقاعات •



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 
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 .المختارة العينات مف عينة كؿ عمي عاـ بشكؿ الباحث تعميؽ •
 .الموسيقية النوتة داخؿ الدرامز آلة وقطع اجزاء وقراءه كتابة وطريقة أشكاؿ:  أوالً 

 عمي بيا المكتوبة اإليقاعية الفكر وزمف شكؿ حسب عمي الدرامز آلة قطع مف قطعة كؿ أداء يتـ :ممحوظو
 .المدرج

 اٌششذ اٌشىً ٚطشٌمح وراترٙا أخضاء آٌح اٌذساِض

 ِفراذ اٌذساِض
 

٘ٛ ِفراذ ٌىراتح ٔٛخ آٌح اٌذساِض ػًٍ اٌّذسج 

 اٌّٛعٍمً

 طثٍحاٌثاص

(Bass drum) 

 

 

ٌىرة سِض طثً اٌثاص ػًٍ اٌّغافح األًٌٚ ِٓ 

اٌّذسج اٌّٛعٍمً ٚاٌشِض ػثاسٖ ػٓ دائشج 

 عٛداء داخً اٌّغافح

 طثٍح اٌغٍٕش

(Snare drum) 

 

 

ٌىرة سِض طثً اٌغٍٕش ػًٍ اٌّغافح اٌثاٌثح ِٓ 

اٌّذسج اٌّٛعٍمً ٚاٌشِض ػثاسٖ ػٓ دائشج 

 عٛداء داخً اٌّغافح

 طثٍح اٌغٍٕش

(Snare drum) 

Rem shot 

 

 

 
 

اي  ٌطثٍح اٌغٍٕشRem shot) ٌىرة سِض)

طشق اٌطثً ػٓ طشٌك اِاٌح اٌؼصً ػًٍ 

خأثٙا ٚذىرة ػًٍ ٔفظ اٌّغافح ٌٚىٓ 

 تاخرالف شىً اٌذائشج اًٌ شىً ِؼٍٓ ِؼٍك

 ذَٛ ذَٛ

(high tom tom) 

 

 

 

ٌىرة سِض طثً اٌرٛذَٛ اٌصغٍش ػًٍ اٌخظ االٚي 

اٌؼٍٛي ِٓ اٌّذسج ٚاٌشِض ػثاسج ػٓ دائشج 

 عٛداء
 ذَٛ ذَٛ

(middel tom tom) 

 

 

ٌىرة سِض طثً اٌرٛذَٛ اٌّرٛعظ ػًٍ اٌخظ 

اٌثأً اٌؼٍٛي ِٓ اٌّذسج ٚاٌشِض ػثاسج ػٓ 

 دائشج عٛداء



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
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 طثٍح اٌدأة أٚ االسض

(floor tom tom) 

 

 
 
 

اٌىثٍش اٌزي ٌٛضغ ػًٍ  ٌىرة سِض طثً اٌرٛذَٛ

االسض تاعرخذاَ ثالثح زٛاًِ ػًٍ اٌّغافح 

اٌثأٍح ِٓ اٌّذسج ٚاٌشِض ػثاسج ػٓ دائشج 

 عٛداء

 ٘اي ٘اخ ِغٍك

(close hihat) 

 

 

 

ٌىرة سِض اٌٙاي ٘اخ اٌّغٍمح ػًٍ اٌّغافح 

اٌّٛخٛدٖ اػًٍ اٌّذسج ٌٚىْٛ شىً 

 اٌشِضػالِح اوظ

 ٘اي ٘اخ ِفرٛذ

(open hihat) 

 

 

 

ٌىرة سِض اٌٙاي ٘اخ اٌّفرٛزح ػًٍ اٌّغافح 

اٌّٛخٛدٖ اػًٍ اٌّذسج ٌٚىْٛ شىً 

 اٌشِضػالِح اوظ داخً دائشج

 ٘اي ٘اخ ِغ تذاي

(pedal hihat) 

 

 

 

ٌىرة سِض اٌٙاي ٘اخ ِغ اٌثذاي اي اٌذٚاعح 

ػًٍ اٌخظ االٚي ِٓ اعفً اٌّٛخٛدٖ ػًٍ 

 اٌّذسج ٌٚىْٛ شىً اٌشِضػالِح اوظ

 عّثاي

(crash cymbal) 

 

ٌىرة سِض اٌغٕثاي اي اٌىأط االٚي ِماط 

أٔش ػًٍ اٌخظ اٌثأً االضافً اػًٍ 66

 اٌّذسج ٌٚىْٛ سِضٖ ػالِح اوظ

 عّثاي

(ride cymbal) 

 

 
 

ٌىرة سِض اٌغٕثاي اي اٌىأط اٌثأً ِماط 

أٔش ػًٍ اٌخظ األٚي االضافً اػًٍ اٌّذسج 61

 ٌٚىْٛ سِضٖ ػالِح اوظ

 
  



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 سينما سنة 200

 

 



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
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 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ـ 1000    خيرت عمر(  سينما سنة 200)-:األولي العينة 
 اٌثطالح اٌرؼشٌفٍح ٌٍؼًّ

 آًٌ ٔٛع اٌرأ ٌٍف

 ِمطٛػح ِٛعٍمٍح ٔٛع اٌماٌة

 زداص واسوشد اٌّماَ

 اٌٍّضاْ
 

 (Discoدٌغىٛ ) اإلٌماع

 ػّش خٍشخ اٌّؤٌف ٚاٌٍّسٓ

 16 ػذد اٌّٛاصٌش

 

 :لمعمؿ البنائي الييكؿ
 فقاـ كبير استعراض مع ـ1000 عاـ السينما ميرجاف الفتتاح الموسيقي العمؿ ىذا تأليؼ تـ

 افتتاح في قدـ الذي الراقص الموسيقي االستعراض مع يتناسب لكي يمي ما الي العمؿ بتقسيـ المؤلؼ
 :مف العمؿ ىذا ويتكوف الميرجاف

 تأكيد لركوز المقاـتكرار نغمتيف عجـ والراست  (20( : ـ)2مقدمة موسيقية مف ـ)
 مقاـ حجاز كار كرد عمي درجة راست ركوز يكاه (17( : ـ)22مف ـ)فقرة انتقالية
 مقاـ حجاز كار كرد عمي درجة راست ركوز بوسمؾ (63( : ـ)18مف ـ) Aفكرة اولي 

 تكرار نغمتيف عجـ والراست تأكيد لركوز المقاـ (67( : ـ)64مف ـ) فقرة انتقالية
 مقاـ نياوند مصور عمي درجة اليكاه (86( : ـ)68مف ـ)  Bفكرة ثانية 

 جنس كرد عمي درجة اليكاه (92( : ـ)87الختاـ مف ـ)
 
 
 



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 االيقاعي التحميؿ
سلُ  اخضاء اٌماٌة

 اٌّمٍاط

 اٌرسًٍٍ اإلٌماػً ٌٍرفؼٍٍح االٌماػٍح

 ( :6َ) اٌّمذِح

 (َ61) 

ٌسٓ تاعرخذاَ  ذثذأ ٘زٖ اٌّمذِح تذاٌح اٌماػٍح لٌٛٗ تذْٚ ِٛعٍمً اٚ

( 6اٌح اٌذساِض ٚػًّ وغشٖ اٌماػٍح داخً ٍِضاْ ثٕائً ٚتذأ ِٓ َ)

( دخٛي االٌماع االعاعً ِغ 3( ثُ تؼذ تذأ تؼذ رٌه فً َ)2زرً َ)

( زرً Rockتذاٌح ٌسٓ اٌّمذِح ٚ٘ٛ اٌماع غشتً ٌغًّ سٚن )

( ثُ ذٛلف االٌماع ٚاعرّش اٌٍسٓ ِغ اعرخذاَ اٌثاص دساَ اي 61َ)

( دْٚ 66اٚي ٔثش ِٓ اٌّاصٚسٖ اترذاء ِٓ َ ) ألداءطثٍح اٌثاص 

اعرخذاَ تالً لطغ االٌح ثُ تذا دخٛي االٌماع واًِ تأداء واًِ 

 (61تاعرخذاَ اٌذساِض ٚأرٙد اٌّمذِح فً َ)

 ( : 66َ) فمشج أرماٌٍح

(َ22) 

( ػًٍ ٔفظ االٌماع ٚ٘ٛ اٌماع اٌشٚن ثٕائً 66ٌثذأ ٘زا إٌٍٍه ِٓ َ)

فً خراَ  اال آٌح اٌذساِض دْٚ ٚخٛد اي وغشاخ تئدائٗاٌٍّضاْ  ٌمَٛ 

( زرً ٔٙاٌح 66إٌٍٍه ذُ ػًّ ذشخّٗ ٌٍٕٛخ اٌّٛعٍمٍح تذاٌح ِٓ َ)

٘زٖ إٌٛخ ( ػٓ طشٌك اعرخذاَ اٌذساِض ٚذشخّح 22إٌٍٍه فً َ)

 Aاالًٌٚ  جماي ٌٍفىشذٍّٙذا ٌالٔر

 A (َ21 : )اٌفىشج االًٌٚ 

(َ63) 

( تٕفظ االٌماع ٚاٌٍّضاْ دْٚ ذغٍٍش 21ذثذأ اٌفىشج تذاٌح ِٓ َ)

 (63ٚٔفظ اداء اٌح اٌذساِض زرً ٔٙاٌرٙا فً َ)

 ( :64َ) فمشج أرماٌٍح

 (َ62) 

(ٚ٘ٛ ٌٍٕه ذٍّٙذي ٌذخٛي ٌسٓ اٌفىشج 64تذاٌح ِٓ َ) ٌثذأ ٘زا إٌٍٍه

فً  ػًٍ ٔفظ االٌماع اٌّؤدي ػٓ طشٌك آٌح اٌذساِض ٚأرًٙ Bاٌثأً

(َ62) 

 B (َ61 : )اٌفىشج اٌثأٍح

(َ16) 

( ػًٍ ٔفغً االٌماع ٚ٘ٛ اٌماع اٌشٚن 61اٌفىشج اٌثاٌثح ِٓ َ) ٚتذأخ 

دْٚ ذغٍٍش ٌىً ٌرٕاعة ِغ اٌدًّ اٌٍسٍٕح ٌٙزٖ اٌفىشج ٚأرٙد  فً 

(َ16) 

 ( :12َ) اٌخراَ

 (َ16) 

( ٚذُ ػًّ ذشخّح اٌماػٍح تاعرخذاَ اخضاء 12تذأ ٌسٓ اٌخراَ ِٓ َ)

لٛج  إلػطاء( 16( : َ)11ِٛاصٌش ِٓ َ) 3آٌح اٌذساِض فً اخش 

 (16ٌٕٙاٌح اٌؼًّ ٚأرًٙ اٌؼًّ فً َ)

 خذٚي اٌرسًٍٍ االٌماػً ٌٍؼٍٕح األًٌٚ

 :العمؿ في المستخدمة االيقاعات
 لخوؿ تمييدا اآللة وقطع اجزاء باستخداـ قوي بشكؿ الدرامز آلة تؤدييا ايقاعية كسرة ىي:  العمؿ بداية كسرة

 .العمؿ لبداية قوة يعطي مما موسيقي بدوف كسرة وىي( 3) مازورة عند لمعمؿ االساسي االيقاع



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اخضاء آٌح اٌذساِض تاعرخذاَ( Discoشىً ٌٛضر طشٌمح آداء وغشج تذاٌح اٌّمطٛػح ػًٍ اٌماع اٌذٌغىٛ)

 

( واستخدمو المؤلؼ طواؿ المقطوعة دوف تغيير مع Discoايقاع غربي يسمي الديسكو) االوؿ: ىوااليقاع 
 باستخداـ ألة الدرامز لئليقاعاالداء االساسي  ب( باستخداـ الكونجا والبركشف بجانfill inممو الزمف )

  
 اخضاء آٌح اٌذساِض تاعرخذاَ( Discoشىً ٌٛضر طشٌمح آداء اٌماع اٌذٌغىٛ)

 

 لختاـ تمييد اآللة وقطع اجزاء باستخداـ قوي بشكؿ الدرامز آلة تؤدييا ايقاعية كسرة ىي: العمؿ نياية كسرة
 لنياية عادية غير قوه يعطي مما الموسيقي مع كسرة وىي  العمؿ مف موازير 3 اخر في وذلؾ المقطوعة

 .العمؿ



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الدرامز آلة اجزاء باستخداـ( Disco)الديسكو ايقاع عمي المقطوعة ختاـ كسرة آداء طريقة يوضح شكؿ

 

 :الباحث تعميؽ
 قوة إلعطاء ايقاع بدوف الموسيقي العمؿ افتتاحية في االمثؿ االستخداـ الدرامز آلة باستخداـ المؤلؼ قاـ

 االيقاع بتغير يقـ ولـ( Rock) روؾ يسمي غربي ايقاع واستخداـ بسيط ثنائي ميزاف داخؿ بدايتو في لمعمؿ
 العمؿ نغمات ألخر مترجمة الدرامز الة باستخداـ قوية نياية نيايتو حتي العمؿ اجزاء كامؿ في استخدمو بؿ

 الي ذلؾ ويرجع ىذا في وفؽ المؤلؼ اف الباحث ورأي العمؿ لختاـ وحماسة عادية غير قوة إلعطاء الموسيقي
 مما ةالفني حياتو بداية في متميز درامز كعازؼ بدأ خيرت عمر المؤلؼ اف حيث الدرامز الة اداء في خبرتو
 االمثؿ االستخداـ الدرامز استخدـ فقد الموسيقية اعمالو داخؿ الدرامز آللة المناسب االداء اختيار عمي ساعده
 . العمؿ ىذا وخاصة لمعمؿ المحنية الجمؿ عمي يطغي ال حتي

 

  



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ـ1004الرحمف عبد ياسر(  فات التعمب لما) مسمسؿ تتر-:الثانية العينة

  



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمعمؿ التعريفية البطاقة
 اٌثطالح اٌرؼشٌفٍح ٌٍؼًّ

 آًٌ ٔٛع اٌرأ ٌٍف

 ِمذِح ِغٍغً ٌّا اٌرؼٍة فاخ ٔٛع اٌماٌة

 ٔٙاٚٔذ وشدي اٌّماَ

 اٌٍّضاْ
 

 swing -وٛٔدا  اإلٌماع

 ٌاعش ػثذ اٌشزّٓ اٌّؤٌف ٚاٌٍّسٓ

 53 ػذد اٌّٛاصٌش

 :لمعمؿ البنائي الييكؿ
( 6َ) ِٓ ٚذثذأ  Aاألًٌٚ اٌفىشج االعاعٍح اٌفىشج

( َ :21) 

ِماَ ٔٙاٚٔذ وشدي ِصٛس ػًٍ دسخح اٌسغًٍٕ 

 ػشٍشاْ

 (44( : َ)26َ) ِٓ ٚذثذا B اٌثأٍح اٌفىشج
ِماَ ػدُ ِصٛس ػًٍ دسخح اٌسغًٍٕ ٚاٌشوٛص 

 ػًٍ ِماَ ٔٙاٚٔذ

( زرً إٌٙاٌح 45ٚذثذأ ِٓ َ)  A2اٌثاٌثح اٌفىشج

 (.53فً َ)

دسخح اٌسغًٍٕ ِماَ ٔٙاٚٔذ وشدي ِصٛس ػًٍ 

   ػشٍشاْ
 االيقاعي التحميؿ

 اخضاء اٌماٌة
سلُ 

 اٌّمٍاط
 اٌرسًٍٍ اإلٌماػً ٌٍرفؼٍٍح االٌماػٍح

اٌّمذِح 

 اٌّٛعٍمٍح
 

( ٌٚؤدٌٗ آٌح Swingغشتً ٚ٘ٛ عٛٔح ) تئٌماعذثذأ ٘زٖ اٌّمذِح اٌّٛعٍمٍح ٌٙزا اٌؼًّ 

اٌذساِض تشىً ٚأعٍٛب ٌرٕاعة ِغ اٌرٍّح اٌٍسٍٕح ٌّمذِح اٌؼًّ ٚذٕرًٙ ٘زٖ اٌّمذِح 

اٌّمذِح ذٍّٙذا  ( ٚ٘ٛ ِصطٍر ٌؼًٕ ذثطئ اٌضِٓ ذذسٌدً زرً ذٕرritًٙتشٌراسد ) 

 اٌرثطًءٌذخٛي ٌسٓ اٌفىشج االًٌٚ ٚذغٍٍش االٌماع اٌضا ٚلذ ادخ آٌح اٌذساِض ٘زا 

 عٍمٍح.ترشخّح إٌٛخ اٌّٛ

  Aاٌفىشج األًٌٚ
َ (6 : )

َ (21) 

( ًٚ٘ اٌفىشج ٚاٌٍسٓ االعاعً ٌٍؼًّ فً ٍِضاْ ستاػً ػًٍ 6اٌفىشج فً َ) ٘زٖذثذأ 

اٌماع اٌىٛٔدا ٚ٘ٛ ذٌٕٛغ ػًٍ اٌماع اٌذٌٚه ٌٚؼرثش اٌماع اٌىٛٔدا ٘ٛ االٌماع االعاعً 

 ( ِغ اعرّشاس اٌٍسٓ االعاع21ًٌٍؼًّ ٚذٕرًٙ ٘زٖ اٌفىشج ػٕذ َ)



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 Bاٌفىشج اٌثأٍح 

َ (26 )

َ : 

(53) 

( ػًٍ ٔفظ اٌٍّضاْ ٚ٘ٛ ٍِضاْ ستاػً ٚٔفظ االٌماع ٚ٘ٛ 26) ذثذأ ٘زٖ اٌفىشج فً َ

اٌماع اٌىٛٔدا ٚذؤدٌٗ آٌح اٌذساِض داخً اٌؼًّ زرً ٔٙاٌح ٘زٖ اٌفىشج تىغشج إٌماػٍح 

( 43) ِؤداٖ ِٓ آٌح اٌذساِض ِرشخّح ٔغّاخ اخش ِاصٚسج فً ٘زٖ اٌفىشج ٚرٌه فً َ

ٚخراَ  A2ذٍّٙذا ٌٍؼٛدج ِشج اخشي ٌٍسٓ األعاعً ٌٍؼًّ اٌّٛعٍمً ًٚ٘ اٌفىشج 

 (53اٌّمطٛػح ػًٍ ٔفظ االٌماع ٚاٌضِٓ فً َ)

 خذٚي اٌرسًٍٍ االٌماػً ٌٍؼٍٕح اٌثأٍح

 -:العمؿ داخؿ المستخدمة االيقاعات
 العمؿ افتتاحية المحنية الجممة مع ليتناسب باستخدامو المؤلؼ قاـ(( Swing سونج ايقاع ىو :االوؿ االيقاع
   .العمؿ ىذا مقدمة داخؿ استخدامو تـ غربي ايقاع وىو

 
 اخضاء آٌح اٌذساِض تاعرخذاَ( Swingشىً ٌٛضر طشٌمح آداء اٌماع عٛٔح)

 

( الدويؾ) ايقاع مف االيقاع ىذا المؤلؼ ويستوحي لمعمؿ االساسي االيقاع وىو الكونجا ايقاع:  الثاني االيقاع
 . لمعمؿ والمناسب المطموب السمعي الناتج ليعطي عميو تنويع عمؿ وتـ عربي ايقاع وىو

  
 اخضاء آٌح اٌذساِض تاعرخذاَشىً ٌٛضر طشٌمح آداء ذٌٕٛغ ػًٍ اٌماع اٌذٌٚه ٌٚغًّ )وٛٔدا ( 

 :الباحث تعميؽ
 وىو العمؿ ىذا في إيقاعيف استخدـ فقد العربية و الغربية الموسيقي روح بيف مزيج الموسيقي المؤلؼ جمع
 لدخوؿ تمييدا( rit)ب وانتيي االولي الفكرة اي العمؿ مف األوؿ الجزء في الغربي( Swing) السونج ايقاع
 حتي الرباعي العربي الدويؾ إيقاع عمي تنويع وىو الكونجا ايقاع مستخدما الثانية الفكرة وىي االساسي المحف



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أدت فقد ىذا في الباحث نظر وجية مف المؤلؼ وفؽ وقد لمعمؿ االساسي االيقاع وىو الموسيقي العمؿ انتياء
 اثري وايضا لممستمع نظره وجية توصيؿ في المؤلؼ خياؿ مع يتناسب جيد بشكؿ االيقاعات ىذه الدرامز آلة
 (.Swing) السونج. ايقاع داخؿ لمزمف ممو ليحدث والكونجا البركشف بإضافة العمؿ ىذا

 والتوصيات النتائج
 :يأتي ما االيقاعات وتحميؿ العينات ليذه تحميمو خبلؿ مف ايضا لمباحث اتضح*
 .خيرت عمر( سينما سنة200) بعينة خاصة نتائج:  اوالً 

 بسيط ثنائي ميزاف عمي اإليقاع وىذا اخري ايقاعات ألي التغيير دوف لمعمؿ األساسي اإليقاع أداء (2
 (.الديسكو) إيقاع وىو

 .متوقعة غير ازمنو في الدرامز آللة المحنية الجمؿ بيف ما ايقاعية كسرات ابتكار (1
 يتـ ايقاع كؿ اف اي المستخدـ لئليقاع ايقاعية عبارات طريؽ عف  لئليقاعات الدرامز آلة آداء طريقة (3

 .تكراره مع ثابتو نياية ولو ايقاعية موازير اربعة مدي عمي لعبو
 وجود يصنع مما االيقاعية والتنويعات والتفعيبلت االيقاعات داخؿ والضعيؼ القوي النبر عمي التأكيد (4

 .ايقاع داخؿ ايقاع
 الرحمف عبد ياسر(  فات التعمب لما)  بعينة خاصة نتائج:  ثانيا

 (.الكونجا) إيقاع الي( سونج)اؿ إيقاع مف االنتقاؿ وىو والعربية الغربية االيقاعات بيف ما التنويع (2
 .الدرامز آلة وخاصة أعمالو داخؿ االيقاعية اآلالت توظيؼ عمي قدرتو (1
 .كثيرة ايقاعية كسرات استخداـ دوف العمؿ داخؿ االيقاعات باستمرار االىتماـ (3
 وجود يصنع مما االيقاعية والتنويعات والتفعيبلت االيقاعات داخؿ والضعيؼ القوي النبر عمي التأكيد (4

 .ايقاع داخؿ ايقاع
 

  



أسموب صياغة التراكيب اإليقاعية المستحدثة عمى آلة الدرامز عند كبًل مف عمر خيرت وياسر 
 عبد الرحمف")دراسة تحميمية( 

 أ.د/ إٌٙاب زاِذ ػثــــذ اٌؼظٍُ، أ. د/ ِسّٛد ػثذ اٌفراذ ِسغة، د/ ذفٍذج أزّذ ِشعى اٌّالذ،  إعداد /

 ٍــــُ اٌّمذَ ، أ/ إعالَ ػادي سضٛاْ ػشفاخ.  د/ ساخــــى إتشا٘                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 1028 - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 129 - | 
P a g e 

 المراجع قائمة
 بحث"  العشريف القرف خبلؿ العربية الموسيقي في المتداولة الضروب: "أحمد الحميد عبد عاطؼ (2)

 عاـ،  القاىرة، حمواف جامعة، ةيالموسيق التربية كمية الخامس، العممي المؤتمر، منشور  انتاج
 .ـ2998

 .ـ2985 عاـ – القاىرة – العربي الموسيقي والتحميؿ التأليؼ قواعد: حافظ احمد ناىد (1)
 .2991 – القاىرة – الثانية الطبعة ، المصرية الكتب دار – العربية الموسيقي دليؿ  :شورة نبيؿ (3)
 .ـ 1003 عاـ،  القاىرة،  المصرية األنجمو مكتبة"، العربية الموسيقي تحميؿ" :الودود عبد عمي (4)
 العربية المؤلفات في العربية الموسيقي ايقاعات الستخداـ مقارنة دراسة"  :معوض حسف ياسر (5)

 – الفنوف اكاديمية – العربية لمموسيقي العالي المعيد – منشورة غير ماجستير رسالة" والغربية
 1000 عاـ القاىرة

 رسالة"   الطويمة المصرية األغنية في اآللية المقدمات صياغة أسموب"  :عباس حسف خالد (6)
 ـ2998 عاـ، القاىرة، القاىرة جامعة، النوعية التربية كمية، منشورة غير دكتوراه

 35 ص سابؽ مرجع-: الحميد عبد محمود مخمص (7)
 القرف مف الثالث الربع في المصرية األغنية في المستخدمة الضروب: "عامر محمد خيري (8)

 حمواف جامعة،  ةيالموسيق التربية كمية السادس، العممي المؤتمر، منشور انتاج بحث"   العشريف
 .ـ1000 عاـ،  القاىرة، 


