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 الشعبية المتتالية تأليف في خيرت بكر أبو أسموب
 النجار خميل الدسوقى م.م/ محمد

 جامعة بورسعيد –كمية التربية النوعية  –التربية الموسيقية المدرس المساعد بقسم 
 فرج سيد أميرةأ.د/ 

 جامعة حلوان –أستاذ بقسم الصولفيج الغربى واإليقاع الحركى واالرتجال الموسيقي وعميد كلية التربية الموسيقية االسبق 

 دغيدي الحميم عبد حسينأ.د/ 
 جامعة حموان –أستاذ بقسم النظريات والتأليف كمية التربية الموسيقية 

 عناني الرحمن عبد حسين وليدد/ 
 جامعة بورسعيد -كمية التربية النوعية  - التربية الموسيقيةمدرس بقسم 

 

 ممخص البحث:
 تحميل خالل من القومي الموسيقي التأليف فى خيرت بكر أبو أسموب عمى ييدف البحث إلى التَّعرُّف  

 خالل مشكمة البحث منحيث تتضح ، (ٕٗ) ُمَصنَّف الكبير/ فا سمم فى لألوركسترا الشعبية المتتالية ُمَؤلََّفة
 بكر أبو أسموب معرفة في الطالب لدى قصور الباحث فقد وجد..  البكالوريوس مرحمة في الباحث تدريس
 بين المصريَّة الَقوِميَّة الموسيقا ثقافة ويسعى البحث الحالى إلى َنْشرْ القومي،  الموسيقي التأليف في خيرت

 التأليف في خيرت بكر أبو أسموب عمى التعرُّف خالل من الُمْجَتَمعي أو األكاديمي المجال في سواء الدارسين
 َوْصف إلى ييدف الذي المنيج وىو( المحتوى تحميل) الوصفي المنيج الباحث القومي، وَيسَتْخِدم الموسيقي

 مكوناتيا. بين العالقات وبيان ِبْنَيتيا تحميل ذلك وَيْشَمل دقيقاً  َوْصفاً  الظَّاِىَرة
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Abstract 
The research aims to identify Abu Bakr Khairat's method of national musical 

composition through the analysis of the popular sequence of the orchestra in the 

Fa / Kabir ladder (24). Knowing the style of Abu Bakr Khairat in the national 

music composition. It is an approach that aims to describe the phenomenon 

accurately, including an analysis of its structure and the relationships between its 

components. 
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 :مقدمة
 تنتقل بدأت حيث جديدة موسيقيَّة لحركة مالمح َتْظَير بدأت العشرين القرن بدايات ومع مصر في

 الثالثينيَّات في اإلذاعة افتتاح إلى وصوالً  المسرح خشبة إلى الطََّرب معاني في االنغماس من تدريجيَّاً  الموسيقا
 - لو كان الذي اإلذاعة أوركسترا وأُْنِشأت والشعبيَّة التقميديَّة الموسيقا كوادر تجميع في الفضل ليا كان والتي

 ما ظيور إلى أدَّى ما ،(ٔ) المصريَّة الَقوِميَّة بالموسيقا االرتقاء في األكبر األثر -( مٕٜ٘ٔ) يوليو ثورة بعد
 ثالثة إلى تقسيميم وُيمِكن،  المصريين الموسيقييِّن بعض ُمَؤلَّفات في ظيرت التي الَقْوِميَّة بالحركة ُيَسمَّى
 : أجيال

وَّاد جيل وىو األول الجيل –  :الرُّ
-مٜٓٔٔ) خيرت بكر أبو ،(مٜٔٙٔ-مٜٜٛٔ) جريس يوسف ،(مٜٜٙٔ-مٜٙٛٔ) رشيد حسن

 .(مٖٜٜٔ
 :الثاني الجيل –
بع حميم ،(مٖٜٜٔ-مٜٙٔٔ) الشَّوَّان عزيز  ،(مٕٗٔٓ-مٖٕٜٔ) شرارة عطية ،(مٕٚٔٓ-مٕٜٗٔ) الضَّ
 ( .مٖٜٔٔ) الكريم عبد عواطف(، مٜٛٛٔ-مٕٜٗٔ) الرحيم عبد جمال ،(مٕٗٔٓ-مٕٜٗٔ) جرانة رفعت
 :الثالث الجيل –
 عباسي نادر ،(مٜ٘٘ٔ) غنيم مونا ،(مٜٗ٘ٔ) داوود راجح ،(ٜ٘ٗٔ) عفيفي عادل ،(مٜ٘ٗٔ) سالمة جمال

 .(ٕ)( مٖٜٙٔ)
 :البحث مشكمة

 أبو أسموب معرفة في الطالب لدى قصور الباحث وجد..  البكالوريوس مرحمة في الباحث تدريس خالل من
 .القومي الموسيقي التأليف في خيرت بكر

 :البحث أسئمة
 القومي؟ الموسيقي التَّأليف في خيرت بكر أبو أسموب سمات ىي ما 
 

                                                           
(1 )  

  ، القاهرة ، الوعارف دار ،( 2) ط ، الفٌىى هحيط عشر، والثاهي عشر السابع القرًيي في األوروبيت الوىسيقا:  انخونً سًحح

 (272 ، 271) ص ،( م1791)    
(2) 

( .345،  272: الوىسيقا األوروبيت في القرًيي السابع عشر والثاهي عشر ، هرجع سابك ، ص ) سًحح انخونً
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 :البحث أىداف
 الشعبية المتتالية ُمَؤلََّفة تحميل خالل من القومي الموسيقي التأليف فى خيرت بكر أبو أسموب عمى التَّعرُّف 

 (.ٕٗ) ُمَصنَّف الكبير/ فا سمم فى لألوركسترا
 :البحث أىمية

  ْخالل من الُمْجَتَمعي أو األكاديمي المجال في سواء الدارسين بين المصريَّة الَقوِميَّة الموسيقا ثقافة َنْشر 
 .القومي الموسيقي التأليف في خيرت بكر أبو أسموب عمى التعرُّف

 :البحث حدود
 القرن من الثانى النصف فى خيرت بكر ألبو( ٕٗ) ُمَصنَّف الكبير/ فا سمم فى لألوركسترا الشعبيَّة الُمتتالية    

 .العشرين
 :البحث إجراءات

 :البحث منيج: أوالً 
 الظَّاِىَرة َوْصف إلى ييدف الذي المنيج وىو( المحتوى تحميل) الوصفي المنيج الباحث َيسَتْخِدم

 الوضع يصف أن الباحث ميمة وتأتي مكوناتيا، بين العالقات وبيان ِبْنَيتيا تحميل ذلك وَيْشَمل دقيقاً  َوْصفاً 
ل دون َعَمْيو ستكون التي أو بالفعل َعَمْيو ىى التي أو الظاىرة عميو كانت الذي الِقَيِميَّة األحكام َتَدخُّ

(ٔ) 

 :البحث عيَِّنة: ثانياً 
 بكر أبو بتأليفيا قام والتي( ٕٗ) ُمَصنَّف الكبير/ فا سمم فى لألوركسترا الشَّعبيَّة الُمتتالية من الثالث الجزء 

 .حسني لداوود( حموة يمامة) لحن عمى قائم وىو( مٜٛ٘ٔ) عام أواخر في خيرت
 :البحث أدوات: ثالثاً 

نة - أ  .الُمْنَتقاه لمِعيَِّنة الموسيقيَّة الُمَدوَّ
 .الُمْنَتقاه لمِعيَِّنة الصوتي التسجيل  - ب
 :اآلتية العناصر وتشمل محتوى تحميل استمارة - ج

                                                           
(1)

 : هٌاهج البحث وطرق الخحليل اإلحصائي في العلىم الٌفسيَّت والخربىيَّت واالجخواعيَّت ، هكخبت األًجلى  صادق ، فؤاد أتو حطةآيال  

(104:  102م ، ص )1776الوصريَّت ،     
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 .(األوركسترالي التكوين السرعة،، النسيج الصيغة، الُمَصنَّف، الميزان، السمم، الُمَؤلِّف،)
 :البحث مصطمحات

 الُمتتالية (Suite:) 
 سمم في تكون جميعيا ولكن والميزان السرعة في متباينة متتابعة رقصات مجموعة عمى يدل ُمصطمح     
 .(ٔ)واحد

 األوركسترالى التوزيع (Orchestration:) 
 العددى والتوازن األداء وطرق الموسيقيَّة اآلالت بعمم والَمْعِرفة األوركسترا آلالت الكتابة فن عمى يدل مصطمح

 .(ٕ)اآلالت ليذه
 المقام (Maqam:) 

 نغمياً  نسيجاً  ُتْصِبح حتى البعض بعضيا مع وتتمازج تتآلف الصوتيَّة الدرجات من مجموعة ىو
 .(ٖ)التدوين في مختمفة وأبعاد بو خاصة نغميَّة تركيبة مقام ولكل ، ومميَّزاً  خاصاً  وطابعاً  لوناً  َيْحِمل متماسكاً 

 :بالبحث المرتبطة السابقة الدراسات
 االرتباط حيث من الدراسات تمك عمى التعميق ثم بالبحث الُمْرَتِبطة السابقة الدراسات بعرض الباحث سيقوم

 .  اإلجرائيَّة الناحية من وكذلك والعيِّنة والُمَؤلِّف الموسيقي العصر خالل من الراىن البحث مع واالختالف
 :بعنوان األولى الدراسة -
ر مراحل""   .(ٗ)"الموسيقي التأليف في خيرت بكر أبو أسموب َتَطوُّ

 :إلى الدراسة تمك ىدفت
 .العشرين القرن في المصريَّة الَقوِميَّة الموسيقا ُروَّاد من كرائد خيرت بكر أبو حياة عمى الضوء إلقاء -ٔ
ر أساليب عمى التََّعرُّف -ٕ  .لُمَؤلَّفاتو الُمَميََّزة والمالمح التََّطوُّ
 .والغربيَّة العربيَّة الحضارَتْين بين االندماج خيرت بكر أبو حقَّقَ  مدى أي إلى -ٖ

                                                           
(1) 

Percy A. Scholes : The Concise Oxford Dictionary Of Music, (2nd,ed.), Oxford University, London,  

    Press (1975), P. (565)  
(2)

 Slonimsky , Nicolas : Slonimsky , Nicolas : “Pocket Manual Of Musical Terms”, New York,  

     Schirmer Books , (1994) , P.(156).  
 .(10، ص )(1779، )القاهرة، الوىسيقا العربيت، أساسيَّاث الوىسيقا العربيَّت للصىلفيج العربي والغٌاء العربي دليلج : نثٍم شور (3)
(4) 

 .م1776ت الفٌىى ، القاهرة ، كاديويَّ أي، ٌ  الف   للٌَّقد رسالت هاجسخير غير هٌشىرة ، الوعهد العالي يال يحًذ فرحً :آ



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .مصريَّة موسيقيَّة صياغة في واالفتتاحيَّة الكونشيرتو ُمَؤلَّفات استخدام -ٗ
o الوصفي المنيج وكذلك النقدي التحميل منيج الدراسة استخدمت: المنيج . 
o ح خيرت بكر أبو أعمال من ُمختارة نماذج الدراسة استخدمت: الِعيَِّنة  :وىى أسموبو ُتَوضِّ

 .والوتريات لمفيولينة صوناتا -ٔ
 (.مٜٗٗٔ) عام( ٓٔ) ُمَصنَّف الصغير دو سمم في األول البيانو كونشيرتو -ٕ
 عام( ٕٔ) ُمَصنَّف الصغير صول سمم في" الشعبيَّة" الثانية السيمفونيَّة من الثانية الحركة -ٖ

 .(مٜ٘٘ٔ)
 ( .مٜٙ٘ٔ) عام لألوركسترا( السيمفونيَّة) التصويريَّة إيزيس افتتاحيَّة -ٗ
 .(درويش سيد" )الِعَبارة إيو" لطقطوقة جديدة صياغة -٘

 :أىميا من نتائج عدة إلى الدراسة تمك توصمت  
 الحوار ُيْشِبو فيما َيْظَير فيو أصيالً  وليس َعَرضي جانب خيرت بكر أبو أعمال في الكونترانبطي الجانب -ٔ

 افتتاحيَّة – لألوكسترا السيمفونية) موسيقا مثل والنحاسية الخشبية النفخ آالت مثل اآلالت بين
 (.إيزيس

 الحيوية إلضفاء توظيفيا عمى وقدرة الصوتية باأللوان قوي إحساس عمى تدل التموينيَّة تصرفاتو -ٕ
 .الموسيقا عمى والتشويق

 .مصريَّة َقوِميَّة صياغة في العالميَّة واالفتتاحيَّة الكونشيرتو ُمَؤلَّفات خيرت بكر أبو استخدم -ٖ
 ولغة وموسيقا َشيِّق بأسموب الَقوِميَّة والروح المصري التُّراثي الجو بإضفاء خيرت بكر أبو يتميز -ٗ

 .عاِرَضة بوليفونيَّة و تقميديَّة ىارمونيَّة
 خالل من الموسيقي أسموبو عمى والتََّعرُّف خيرت، بكر ألبو تناوليا في الرَّاىن البحث مع الدراسة تمك وترتبط
 .الُمختارة العيِّنة حيث من معو وتختمف األوركستراليَّة، ُمَؤلَّفاتو بعض تحميل
 الباحث تعميق: 

 :حيث من الرَّاىن البحث مع ترتبط الدراسة تمك أن الباحث وجد
 .خيرت بكر أبو حياة عمى التَّعرُّف .ٔ
 .المصريَّة القوميَّة ُمَؤلَّفاتو في الشعبي التُّراث ألحان لبعض خيرت بكر أبو تناول كيفيَّة عمى التَّعرُّف .ٕ



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 والُمَؤلِّف( العشرين القرن من األول النصف) الزمنية الفترة في الراىن البحث مع الدراسة تمك ترتبط .ٖ
 (.البحث موضوع – لألوركسترا الشعبيَّة المتتالية) العيَّنة في معو وتختمف

 (.ٖٜٙٔ – ٜٓٔٔ) خيرت بكر أبو
 ُمثَقََّفة ألسرة بالقاىرة زينب السيدة ِبَحىّ ( مٜٓٔٔ) عام إبريل من العاشر في خيرت بكر أبو ُوِلدَ 

 الحيّ  عبد وصالح( مٖٕٜٔ – مٕٜٛٔ) درويش سيد أمثال الفنانين ُمْمَتقى دارىم وكانت ، لمموسيقا ىاوية
 المشيورين الفنانين من وغيرىم( مٜ٘ٚٔ – مٜٛٛٔ) كمثوم وأم الوىاب عبد ومحمد( مٕٜٙٔ – مٜٙٛٔ)

 .الوقت ذلك في
 الموسيقا وُأصول الكمان آلة عمى الَعْزف دروس بعض َتَمقَّى حيث بالموسيقا شغوفة والدتو كانت

 عمى اليارموني وقواعد البيانو دراسة إلى اتََّجو العاشرة سن وفي ،" َدَده أحمد" التركي األستاذ يد عمى الشرقيَّة
ل َألَّف( مٕٕٜٔ) عام وفي ،" كوستاكى" اليوناني األستاذ يد  لسيد" الِعبارة إيو" َطْقطوَقة صياغة وىو لو َعَملْ  َأوَّ

 (.مٕٜ٘ٔ) عام لمبيانو الشاِعريَّة دراساتو بتأليف ذلك بعد َتِبَعيا ثم ، لمبيانو آللة درويش
 اليندسة كمية من َتَخرَّجَ  أن إلى العامة الدراسة جانب إلى الخاصة الموسيقيَّة دراستو خيرت واَصلَ 

 الموسيقيَّة دراستو واَصلَ  وىناك العميا، الفنون لدراسة باريس إلى خارجيَّة بعثة في ُأْرِسلَ  ثم ،(مٖٜٓٔ) عام
 من أساتذة يد عمى البيانو آلة عمى والَعْزف اليارموني وقواعد التأليف في دروس بعض َفَتَمقَّى الخاصة

 .باريس كونسيرفتوار
 عمى الدكتور الفيزياء عاِلم بِرئاسة الموسيقا لُيواة( مصر) لجمعيَّة انضم مصر إلى عودتو وبعد

 جريس يوسف) األول الجيل أعضاء خيرت بكر أبو بجانب َضمَّت والتي( مٜٜ٘ٔ – مٜٛٛٔ) ُمَشرَّفة مصطفى
 وموسيقا الفنيَّة واألغاني البيانو أعمال عمى الفترة ىذه في خيرت بكر أبو ُمَؤلَّفات وَتَركََّزت، (رشيد وحسن
 .الحجرة

/ دو مقام في األول البيانو كونشيرتو َفَألَّف السيمفوني التأليف لمجال اتجو( مٜٗٗٔ) عام وفي
 (.ٓٔ) ُمَصنَّف الصغير

 فكان الَقْومي الموسيقي التأليف نحو جديداً  اتجاىاً  يتَّجو خيرت بدأ( مٕٜ٘ٔ) يوليو ٖٕ َثَوَرة وبعد
لْ   والسيمفونيَّة الشعبيَّة الُمتتابعة َفَألَّفَ  السيمفونيَّة، أعمالو ِضْمن الشعبيَّة األلحان استخدام في َفكَّرَ  من َأوَّ

 الفنون أكاديميَّة" باليرم الجديدة الفنون معاىد بتصميم الثقافة وزارة َكمََّفتو( مٜٜ٘ٔ) عام وفي الشعبيَّة،
ل وَعيََّنتو موسيقيَّاً  وتأسيسو الكونسيرفتوار معيد بإنشاء الوزارة َكمََّفتو كما ،"حالياً   كذلك، المعيد ليذا عميد َأوَّ



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راً  وكذلك االجتماعيَّة والعموم واآلداب الفنون لرعاية األعمى بالمجمس عضواً  َعِملَ   الموسيقيَّة لمَّجنة عاماً  ُمَقرِّ
 .السيمفوني القاىرة أوركسترا بمجنة وعضواً 

 عمييا َحُصلَ  التي الجوائز: 
 (.مٜٜ٘ٔ) عام الموسيقي التَّأليف في التشجيعيَّة الدولة جائزة نالَ  –
 .الِمعماريَّة اليندسة في الدولة دبموم –
 الفنون مدرسة من( بالقاىرة جديدة أوِبرا دار) مشروع عن الكبرى الفضيَّة الميدالية عمى َحُصلَ  –

 .باريس في العميا الجميمة
 .باريس لجامعة التابع المدن تخطيط معيد دبموم –
 .بمندن الِمعماريَّة الرَّابطة مدرسة دبموم –

 عام أكتوبر من والعشرين الخامس فى الكونسيرفتوار بمعيد مكتبو في فجأة خيرت بكر أبو وُتُوفِّىَ 
يجي اجتماعو أثناء وذلك( مٖٜٙٔ)  .(ٔ)بالمعيد معيدين تعيينيم عمى لتينئتيم دفعة أول بِخرِّ

 العام الموسيقي أسموبو: 
 َتَأثُّره فييا َيتَِّضح دياتونيَّة وألحانو،  رومانسي طابع   ذات البناء كالسيكي ُمْجَممو في خيرت أسموب

 إطار في تدور التى التقميديَّة اليارمونيَّات األلحان ىذه تناُول فى خيرت بكر أبو واستخدم درويش، سيد بألحان
 .السِّياق نفس في الكروماتيَّة بعض مع محدود

 إلْضفاء( الُكْرد وجنس، الِحجاز جنس) إطار في المقاميَّة الممسات بعض خيرت بكر أبو عند وَتْظَير
 .موسيقاه عمى شرقي جو

 حيث الخشبيَّة النَّْفخ آلالت وخاصةً  األوركسترالي التَّْموين عمى كبيرة بُقْدرة خيرت بكر أبو َيَتَميَّز
 مثل ُمَؤلَّفاتو  الشرقيَّة اآلالت بعض اْسَتْخَدمَ  وكذلك اآلالت باقي مع حوار في ُتَؤدِّييا جميمة ألحاناً  أعطاىا

 .لألوركسترا الشعبيَّة الُمتتالية فى وكذلك" َيَتثَنَّى بدا لمَّا" ُمَوشَّح فى( والطبمة القانون)
 مقام فى" يتثنى بدا لما" ُمَوشَّح ِبِصياَغة فقام،  الثالثة بالطُُّرق التُّراث ألحان خيرت بكر أبو تناول

 لحن عمى قائمة" الِعبارة إيو" َطْقطوَقة وكذلك( مٕٜٙٔ) عام واألوركسترا لمكورال( ٖٗ) رقم ُمَصنَّف النياوند
                                                           

 لىطٌي  للثقافت  والفٌىى ، الوجلس ا(162سلست عالن الوعرفت ، العدد )القىهيت في هىسيقا القرى العشريي ، سًحح انخونً :  (1)

 .(312:  304، ص )م(1772، الكىيج، )واآلداب      

 



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البيانو آللة البداية في خيرت بكر أبو َكَتَبيا والتي(، دو) الرَّاست درجة عمى كار الِحجاز َمقام فى درويش سيد
ر كار الحجاز مقام فى( ٕ٘) رقم ُمَصنَّف  َتْوزيعيا أعاد ثم( مٕٕٜٔ) عام( فا) الجياركاه درجة عمى الُمَصوَّ
ر كار الحجاز مقام فى( ٖٚ) رقم ُمَصنَّف واألوركسترا لمكورال  عام الجياركاه درجة عمى أيضاً  الُمَصوَّ

( مٜٜٙٔ – مٛٛٛٔ) القاضي يونس محمد الشَّاعر َكَتَبيا التى األْصميَّة الكممات َتَغيَّرت وقد، (مٕٜٙٔ)
 .(ٔ)(مٜٙ٘ٔ) عام عمييا الثالثي العدوان أثناء أىميا وكفاح بورسعيد مدينة َتِصف كممات إلى لمَطْقُطوَقة

مات َجْوَىر عمى التَّأليف أما  إلحدى تصويره عند الشعبيَّة الثانية السيمفونيَّة في َظَيرَ  فقد التُّراث وُمَقوِّ
 الرقص" الثانيَّة الحركة وفي" التَّْحِطيب عصا رقصة" وىي األولى الحركة في المعروفة الشعبيَّة الرََّقصات

 .التُّراث من ألحاناً  خيرت بكر أبو فييا اْسِتْمَيم التي األعمال يمى وفيما ،"اإلسكندراني
 :الشعبيَّة االفتتاحيَّة .ٔ

 إلى ُمْيداه وىى( مٜٓٙٔ) عام يناير في الُمَؤلِّف أَتمَّيا وقد( ٕٙ) رقم ُمَصنَّف الكبير/ فا سمم في وتأتى   
َنة عمى مكتوب اإلىداء وىذا الناصر عبد جمال الراحل الرئيس  عمى َمْبِنيَّة الُمَؤلََّفة وىذه، الموسيقيَّة الُمَدوَّ
 مسرحيَّة من فرعي َلْحن إلى باإلضافة( شيَرزاد) ألوِبريت درويش سيد ألحان من الطَّابع في ُمَتعاِرَضْين َلْحَنْين

 .الصونات قالب في االفتتاحيَّة ىذه وتأتي ،(الطيِّبة الَعَشَرة)
 :الشَّعبيَّة الُمتتالية .ٕ

 .بالبحث الخاص التطبيقي الجزء في عنيا الحديث يأتي وسوف البحث عيَّنة ىي الُمَؤلَّفة وىذه
 (:La Folklorique الشعبيَّة) الثانية السيمفونيَّة .ٖ

 في خيرت بكر أبو ونجح ،(مٜ٘٘ٔ) الُمَؤلِّف وأَتمَّيا( ٕٔ) ُمَصنَّف الصغير/ صول سمم فى وتأتى
 آلالت الستخدامو باإلضافة الموسيقي البناء فى الُمتََّبَعة العالميَّة لألساليب ِوْفَقاً  مصريَّة ألحان صياغة

 السيمفونية ىذه وتأتي األغاني، صياغة في والُمْسَتْخَدَمة المعروفة العربيَّة اآلالت من بدالً  الحديث األوركسترا
 :التالي النحو عمى حركات أربعة في

o الصوناتا صيغة في السرعة متوسطة: األولى الحركة . 
o ر ثالثية صيغة في وشجي بطيئ: الثانية الحركة   .(التَّْحطيب) العصا رقصة الُمَؤلِّف فييا ُيَصوِّ
o ر( ْسِكْرْتسو) ورشيقة سريعة: الثالثة الحركة  .األفراح في السكندري الرقص الُمَؤلِّف فييا وُيَصوِّ

                                                           
(1)

 .(302ابك، ص )القىهيت في هىسيقا القرى العشريي، هرجع سسًحح انخونً :  



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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o ر، الروندو صيغة في سريع ختام: الرابعة الحركة  إلى الَمْنَبعْ  من النيل نير رحمة الُمَؤلِّف فييا وُيَصوِّ
 .الَمَصبْ 

 :خيرت بكر أبو بأعمال قائمة
 :األوركستراليَّة الُمَؤلَّفات:  أوالً  –

 (:Revolution الثَّورة) األولى السيمفونيَّة .ٔ
( مٜٗ٘ٔ) عام مايو من الثامن في الُمَؤلِّف أَتمَّيا وقد( ٕٓ) رقم ُمَصنَّف الصغير/ فا سمم في وتأتى

ن  :حركات ثالثة من وتتكوَّ
 .اعتدال في سريعة: األولى الحركة •
 .غنائيَّة بطيئة: الثانية الحركة •
 .ُروْندو – ختام: الثالثة الحركة •

 :الثالثة السيمفونيَّة .ٕ
( مٜٛ٘ٔ) عام أبريل ٕٛ في الُمَؤلِّف أَتمَّيا وقد( ٖٕ) رقم ُمَصنَّف الكبير/ دو سمم في وتأتى

 .حركات أربعة من وتتكون
 .الصوناتا صيغة في ونشط سريع: األولى الحركة •
 سيد ألحان أحد عمى الُمَؤلِّف ألَّفيا وقد ، وتنويعاتو المحن صيغة في وشجي بطيئ: الثانية الحركة •

 (.شيرزاد) أوبريت من درويش
 .درامي طابع ذو فالس: الثالثة الحركة •
 .الصوناتا صيغة في سريع ختام: الرابعة الحركة •

 (:مٜٙ٘ٔ) عام(  إيزيس)  التصويريَّة االفتتاحيَّة  .ٖ
 المصري لمكاتب( إيزيس) رواية من الُمَؤلِّف استوحاىا وقد الكبير،/ ري سمم في االفتتاحية ىذه وتأتى

 وتبدأ الحكيم، توفيق إلى أىداىا االفتتاحية ىذه تأليف خيرت أتم أن وبعد( مٜٚٛٔ – مٜٛٛٔ) الحكيم توفيق
 وتنتيي صوناتا قالب في سريع جزء َيْتَبعو اإلنجميزي، الكورنو آلو ُيَؤدِّيو بطيئ بتمييد االفتتاحيَّة ىذه

 .(مصري شرقي طابع في ِدراميَّاً  ِقْسماً ) المؤلف أسماه بقسم االفتتاحيَّة
 
 



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :األول البيانو كونشيرتو .ٗ
 خريف في الكونشيرتو ىذا فكرة وجاءت ،(مٜٗٗٔ) عام( ٓٔ) رقم ُمَصنَّف الصغير/ دو سمم في

 : التالي النحو عمى حركات ثالث في ويأتي بباريس، وجوده أثناء( مٖٖٜٔ)
 .الصوناتا قالب في براق سريع – بطيئ تصدير: األولى الحركة •
 . ثالثية صيغة في وَشِجيّ  بطيئ:  الثانية الحركة •
 . روندو صيغة في جداً  سريع:  الثالثة الحركة •

 :الثاني البيانو كونشيرتو .٘
 الُمَؤلِّف من العمل ىذا واستنفذ( مٕٜٙٔ) عام الُمَؤلِّف َأَتمَّو( ٖٖ) رقم ُمَصنَّف الصغير/ فا سمم في

 العمل ىذا وُقدِّمَ  الكونشيرتو، نموذج لكتابة عالمي أسموب في مصري بطابع العمل ىذا ويتميز عامًا، ثالثون
 البيانو آلة عمى بالعزف خيرت بكر أبو وقام القاىرة أوبرا سينما بدار( مٖٜٙٔ) عام يونيو ٛ في األولى لممرة

 .(ٔ)"جاليانو جوزيبي" المايسترو بقيادة السيمفوني القاىرة أوركسترا بُمَصاَحَبة
 :حركات ثالث في الكونشيرتو ويأتي
 .كادنزا بدون الصوناتا قالب في سريع ثم السرعة متوسطة: األولى الحركة •
 .محمي طابع ذات وشجي بطيئ: الثانية الحركة •
 .(ٕ)لمكونشيرتو التأليف في عميو ُمَتعاَرف غير قالب في ُمصاغة أىّ  مصريَّة: الثالثة الحركة •

 :الغنائيَّة الُمَؤلَّفات: ثانياً  -
 ألقى وقد( ٖٚ) رقم ُمَصنَّف كار الحجاز مقام في درويش لسيد( العبارة إيو) ِلَطْقُطوقة جديدة صياغة .ٔ

 .عمييا الضوء البحث
 وىذا( ٖٗ) رقم ُمَصنَّف النَّياوْند مقام في واألوركسترا لمكورال( َيَتثَنَّى َبَدى لمَّا) ُمَوشَّح صياغة .ٕ

 ٕٚ في مرة ألول العمل ىذا وُقدِّم ، التقميديَّة العربية لمموسيقى القديم األندلسي التُّراث من الُمَوشَّح
 (.مٕٜٙٔ) أبريل

 
                                                           

(1)
اد الخأليف الوىسيقي في هصر، هجلت الفٌىى  :زٌن نصار   ، ص م1721، (، القاهرة14، العدد )، االححاد العام للٌقاباث الفٌيتهي ُروَّ

      (54  :59. ) 
(2)

 (.26،  25م، ص )1772، القاهرة، أوروبَّا وهصرالق ىِهيَّت وأعالم الوىسيقا في  زٌن نصار : –تثٍنح فرٌذ  
 



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خيرت محمود ِشْعر( ٕٛ) رقم ُمَصنَّف الصغير/ ري سمم في والبيانو لأللطو( تسعدني واحدة نظرة) .ٖ
 . ( باربارا)  زوجتو إلى خيرت بكر أبو أىداىا الُمَؤلََّفة وىذه ،(الُمَؤلِّف والد)

 .واألوركسترا لمكورال( َضراَعة) .ٗ
 .خيرت محمود ِشْعر( ٖٔ) رقم ُمَصنَّف الصغير/ ري سمم في واألوركسترا لمكورال( الصباح ِنْسمة) .٘

 

 :الحجرة موسيقا ُمَؤلَّفات: ثالثاً  –
 .والبيانو لمكالرينيت ُمتتالية .ٔ
 .الوتريات وأوركسترا لمكمان صوناتا .ٕ
 .وترية آالت وخمسة الفموت ُسداسي .ٖ
 .والبيانو لمفموت صوناتا .ٗ
 :المنفرد البيانو ُمَؤلَّفات: رابعاً  –

 (:Etudes Lyriques) البيانو في دراسات .ٔ
 .الصغير/ دو سمم في( ٕ) رقم ُمَصنَّف –
 .الصغير/ ال سمم في( ٖ) رقم ُمَصنَّف –
 .الكبير/ ال سمم في( ٗ) رقم ُمَصنَّف –
 .الصغير/ مي سمم في( ٘ٔ) رقم ُمَصنَّف –

 .الصغير#/ فا سمم في( ٛٔ) رقم ُمَصنَّف لمبيانو قصيدة .ٕ
 .(ٖٔ) رقم ُمَصنَّف لمكونسير دراسات .ٖ
 .(ٔ)الكبير/ فا سمم في( ٕ٘) رقم ُمَصنَّف شعبيَّة ُمتتالَية .ٗ

َمت وقد  ضمن ِبَطْبِعيا المصريَّة الثقافة وزارة وقامت اسطوانات عمى خيرت بكر أبو ُمَؤلَّفاتَ  ُسجِّ
 دار فى احترقت اإلسطوانات ىذه ولكن يوجوسالفيا فى المتطورة المصرية الُمَؤّلَفات لطباعة الوزارة مشروع
 .ُيذكر شىء منيا يتبقى ولم( مٜٔٚٔ) عام القديمة األوبرا

  

                                                           
 (.20:  96هرجع سابك ، ص ) نصار :زٌن  –تثٍنح فرٌذ  (1)



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 والختام التطبيقي اإلطار
 الكبير/ فا سمم في لألوركسترا( Suite Folklorique) الشَّعبيَّة الُمتتالية من الثالث الجزء تحميل

 – مٔٚٛٔ) حسنى لداوود( حموة يمامة) التُّراثي المحن عمى قائمة وىي خيرت بكر ألبو( ٕٗ) ُمَصنَّف
 .(مٖٜٚٔ
 :ذكرىما السَّالف األوْرِكْسْتراليََّتْين الُمَؤلََّفَتْين تحميل فى اآلتية العناصر باستخدام الباحث يقوم وسوف

 (.األوركسترالي التكوين، الموسيقي العصر، السرعة، النسيج الصيغة، الُمَصنَّف، الميزان، السمم، الُمَؤلِّف،)
 .التحميل قبل الُمَؤلَّفة عمى الضوء الباحث ُيمقي وسوف

 عمى قائمة وىى خيرت بكر ألبو الكبير/ فا سمم في( ٕٗ) ُمَصنَّف الشَّعبيَّة الُمتتالية من الثالث الجزء
 (.حموة يمامة) التُّراثى المحن
 :(حموة يمامة) التُّراثى المحن عن َنْبَذة •

ن ألََّفو المحن ىذا ن الّراست مقام فى( مٖٜٚٔ – ٓٚٛٔ) حسنى داوود الُمَمحِّ  الشَّاعر كمماتو وَكَتبَ  الُمَموَّ
 يمامة) وأصبح التمحين عند تغيَّر ثم( حموة يمامة) بعنوان وكان( مٜٜٙٔ – مٛٛٛٔ) القاضى يونس محمد
ل( بيضا  ُتَمقَّبْ  كانت والتى( مٜ٘ٙٔ – مٛٚٛٔ) الَمْيديَّة ُمنيرة المطربة ىى األغنية ىذه غنَّت من وأوَّ

 .(بالسُّمطانة)



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1شكم رقى )

نَح انهحن انرُّراثى )ًٌايح حهوج(  ُيَذوَّ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكم رقى )

 انًقاو األصهً نهحن )ًٌايح حهوج( راسد عهى درجح انّراسد
 
 



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (حموة يمامة) التُّراثى لمَّحن النظرى التحميل : 
 .حسنى داوود: الُمَمحِّن –
 .القاضى يونس محمد: كممات –
ن راست: المقام –  .ُمموَّ

 : الميزان –
 .الكبيرة الَوْحَدة: الضرب –
 .لحنيَّة ُجَملْ  ثالثة: البناء –
 النَّوا درجة عمى راست الفرع لجنس استعراض فييا ونجد، ٔ(ٛ)م: (ٔ)م أناكروز من: األولى الجممة 

 بَنَغَمَتىّ  تموين ونجد، المحن بداية فى األولى القفزة عدا فيما ىابط صاعد ُسمَّمى شكل فى( صول)
( سوزناك مقام) النَّوا درجة عمى حجاز لجنس وَلْمس( ِحصار – بيمول ال، ماىور – بيكار سى)

 ( .المقام َغمَّاز) النَّوا درجة عمى ُمَؤقَّت بركوز الجممة وتنتيى
 الرَّاست درجة عمى راست األصل لجنس استعراض ونجد، ٔ(ٙٔ)م: (ٜ)م أناكروز من:  الثَّانية الجممة 

 .النَّوا درجة عمى َوْىمى بركوز وتنتيى ىابط صاعد ُسمَّمى شكل فى
 لجنس ولمس( عجم - بيمول سى) بنغمة تموين ونجد، ٔ(ٕٗ)م(: ٚٔ)م أناكروز من: الثَّالثة الجممة 

 فى الرَّاست درجة عمى راست األصل لجنس استعراض ثم(، سوزدوالر مقام) النَّوا درجة عمى نياوند
 .(ٕٕ، ٕٔ)م فى( Sequence) لحنى تتابع ونجد ُسمَّمى شكل

 متوسطة سرعة ذات والمحن، الحزين الغنائي الطابع المحن ىذا عمى وَيْغُمب. 
 خيرت بكر ألبو لألوركسترا الشَّعبيَّة الُمتتالية عن َنْبَذة: 

نة وىى( مٜٛ٘ٔ) عام أواخر في الُمَؤلِّف وأَتمَّيا( ٕٗ) ُمَصنَّف الكبير/ فا سمم فى الُمَؤلََّفة ىذه تأتي  من ُمَكوَّ
 :أجزاء سبعة
 .مدخل بعنوان الَبْشَرفْ  صيغة أساس عمى مكتوب: األول الجزء -    
 .وقانون أغنية: الثاني الجزء -    
 : طفولتو في ُيَغنِّييا الُمَؤلِّف كان شعبيَّة ألغاني ألحان خمسة: السابع إلى الثالث الجزء من -    



 أسهوب أتو تكر خٍرخ فً ذأنٍف انًررانٍح انشعثٍح

 ونٍذ حسٍن عثذ انرحًن عنانً، د/ حسٍن عثذ انحهٍى دغٍذي.د/ ، أأيٍرج سٍذ فرجأ.د/  إعذاد /  

 يحًذ انذسوقى خهٍم اننجار/ و.و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بنت يا وجننتيني – سوريَّة شعبيَّة أغنية وىى ىندي بفتو – أجيبيا ومنين حموة يمامة – صبايا يا عطشان" 
 أوبريت) في لمقتال الذىاب قبل( زعبمة) العسكري يغنيو الذي المحن وىو الصحاب أييا أْنِصتوا – بيضا يا

 العمل ىذا عن الموسيقي التأليف في التشجيعيَّة الدولة جائزة عمى الُمَؤلِّف وَحُصلَ " درويش لسيد( شيرزاد
 (.مٜٜ٘ٔ)

 :لمعمل الُمَنفَِّذة األوركستراليَّة المجموعات •
 .(فاجوت b ، 2سي كالرينيت ٕ أوبوا، ٕ فموت، 2): (Woodwind) الخشبي النَّفخ مجموعة
 باص ٔ ،(باص، تينور ألطو) ترومبون b, 3سي ترومبيت ٕ،فا كورنو 4):(Brass) النحاسي النَّفخ مجموعة

 .(توبا
 .(كونتراباص ٛ شيممو، ٛ فيوال، ٛ ثان، كمان ٗٔ أول، كمان 16): (Strings)الوتريَّات مجموعة
 (.كاس ٔ مثمث، ٔ تيمباني، 3) : (Percussion) اإليقاعيَّة اآلالت مجموعة
 .ىارب آلة إلى باإلضافة

 .خيرت بكر ألبو الشَّعبيَّة المتتالية من الثالث لمجزء النظرى التحميل
 .خيرت بكر أبو: الُمَؤلَّف –
 .الكبير/ فا: السمم –

 الميزان:  -
 .A B A2 B2 ) (Binary Form) بسيطة ثُنائية: )الصيغة –
 .(ٕٗ: )الُمَصنَّف –
 .ىارمونى: النسيج –
 .Cantabile غنائيَّة بطيئة: السرعة –
 .العشرين القرن: الموسيقى العصر –
..  ىارب( ٔ، )إيقاعي( ٘، )وتري( ٗ٘، )نحاسي نفخ( ٓٔ، )خشبي نفخ( ٛ: )األوركسترالي التكوين –

 .آلة( ٛٚ) بمجموع
 مجموعة ُتَؤديو الكبير/ فا سمم فى األولى الدرجة تآلف عمى قائم وىو ٗ(ٕ: )ٔ(ٔ)م من: تمييد •

 .األساس لنغمة الكورنو آلة وأداء ُممتد بشكل الوتريات


