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الموسيقى التصويرية لبعض األعمال الدرامية المعبرة عن البيئة الصعيدية فى أوائل القرن الواحد 
 والعشرون واإلستفادة منها فى التأليف الموسيقى العربى)دراسة تحليلية(
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 البحث: ة ـمقدم
الحياة المعاصرة ووجهًا من وجوه الحضارة وله دور    يشكل اإلعالم بوسائله وأدواته المختلفة َعَصبَ     

القنوات  وانتشار  ظهور  العشرين  القرن  من  األخيرة  السنوات  شهدت  فقد  اإلنسانية.   الحياة  فى  مهم 
إلى قرية كونية صغيرة تجمعه شاشة صغيرة   العالم  تحول  إلى  أدى  واسع، مما  الفضائية على نطاق 

   بحجمها، كبيرة بتأثيرها. 
أن األشكال الدرامية التى يقدمها التليفزيون تسعى لترسيخ أو إلغاء أو تعديل   شار )عدلى رضا( وأ    

بيئات   فى  تنتج  قد  التليفزيون  يقدمها  التى  الدراما  أن  علما  بالمجتمع،  الخاصة  والمفاهيم  القيم  بعض 
جنمع الذى تعرض مقابلة فى الممختلفة إلى حد كبير فى نظمها االجتماعية واالقتصادية عن النظم ال

 . (34/ 33، ص م1982)عدلى رضا سيد، فيه 
المعاصرة، فهو وسيلة إعالمية له مميزات وخصائص كثيرة منها  وللتليفزيون مكانة خاصة فى الحياة     

انتشاره الواسع. إضافة لما يقوم به من تقديم المتععة والترفيه وإمكانيته على التأثير على الجميع كون  
، كافة فئات المجتمع. والتليفزيون أصبح وسيلة مهمة للتوجيه وتزويد أفراد المجتمع بالخبرات من يشاهده 

يستخدم  بل أصبح  للترفيه واللهو وقضاء الوقت فقط.  القيم اإلنسانية والروحية، ولم يعد وسيلةت، المهارا
وب يسهل عليهم ة بأسلإليصال المعلومات للجماهير سواء من خالل الترفيه أو من خالل برامج جاد 

 . (12ص  ،م1998)حجازى مصطفى،  متابعته 
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من مقومات العمل الدرامى، وبإستطاعة المؤلف الموسيقى   اً يساسأتعد الموسيقى التصويرية عنصرًا      
البارع وبالتعاون مع المخرج، أن يلعب دورًا مهمًا فى الصيغة النهائية المتكاملة للعمل الفنى، بإضافة  

السرد  على  فى    الحيوية  التصويرية  الموسيقى  تلعبة  الذى  الدور  أهمية  يدرك  ولكى  للقصة.  الروائى 
األعمال الدرامية على المشاهد غير أن يشاهد اإل أن نشاهد مسلساًل تلفزيونيًا أو فيلمًا خاليًا من تلك 
فى   الحياة  يبعث  الذى  التصويرية  الموسيقى  عنصر  الماسةإلى  العمل  حاجة  ندرك  فعندئذ  الموسيقى. 
كثير من مشاهده ويحرك عواطف المشاهد، وقد ال يدرك المشاهد العادى الدور الذى تلعبه الموسيقى  

) يوحنا دانيال،  التصويرية، اإل أن هذه الموسيقى كثيرًا ما تسيطر على أحاسيسه وتتحكم فى عواطفه
 . ( 62ص ، م2000

وهى دون شك إحدى األدوات الرئيسة التى تعزز األثر السيكولوجى للعمل على أحاسيس       
ثم يقوم المؤلف بتطوير هذه   .كامل، والفن المتكامل هو اإلبداعالمشاهد، ألن الجمال هو الفن المت

  التيمة إلى مجموعة من الجمل فى نفس الجو من خالل أدائها فى درجات أو طبقات موسيقية أخرى أو
تبديل سلمها األساسى إلى ساللم أخرى، وكذلك تغيير إيقاع سرعتها حسب طبيعة الحوار والمكان 

 (. 25م، ص 1992هوارد هانسون، ) والموقف
على       الضوء  بإلقاء  يهتم  الذي  البحث  هذا  فكرة  نشأت  هنا  لألعمال  ومن  التصويرية  الموسيقى 

ب لما  نظرًا  الصعيدية  البيئة  عن  المعبرة  من  الدرامية  وعناصر  ها  جمالية  وألحان  تكن قيم  جذابة  يكية 
 فى جذب المشاهد والمستمع . وأهميتها 

 مشكلة البحث: 
الحان       ثراء  الصعيدية  رغم  البيئة  عن  المعبرة  الدرامية  لألعمال  التصويرية  الجمالية  الموسيقى  بالقيم 

فى جذب المشاهد والمستمع إلى متابعة تلك األعمال التى لها  والعناصر التكنيكية واأللحان الجذابة وأهميتها  
دور كبير على المجتمع فى تصحيح الفكر وتقديم النصح واألرشاد إال أن تلك الموسيقى لم تلقى اإلهتمام من  

ال من  تحتويه  ما  من  بالرغم  البحثية  بتدوين  الناحية  الباحث  سيقوم  لذا  التكنيكية  والعناصر  الجمالية  قيم 
تمارين وصياغات   ثم األستفادة منها فى إستنباط  المختارة ومن  الدرامية  لتلك األعمال  التصويرية  الموسيقى 
جديدة فى التأليف الموسيقى العربى، هذا إلى جانب ما أشارت له نتائج بعض الدراسات، السابقة المرتبطة  
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ال الدرامية إلى أهمية الدراما فى جميع اإلتجاهات الموسيقية وغيرها مثل دراسة كاًل من )سعيد محمد  باألعم
 (. 2018(، ودراسة )سارة أحمد سالم)2016م(، ودراسة )شريف شفيق زكى )2011السعيد 

 أسئلة البحث: 
 :  بحث الحالى اإلجابة عن اإلسئلة التاليةسوف يحاول ال

 ؟ التصويرية لألعمال الدرامية المعبرة عن البيئة الصعيدية )العينة المختارة( ما الموسيقى  -1
الفنية    -2 السمات  الصعيدية)العينة  ما  البيئة  عن  المعبرة  الدرامية  لألعمال  التصويرية  للموسِيقى 

 ؟ المختارة(
 ؟ الموسيقى التصويرية لألعمال الدرامية المعبرة عن البيئة الصعيدية  ستفادة من ما أوجه اإل -3

 أهداف البحث: *
 . الموسيقى التصويرية لألعمال الدرامية المعبرة عن البيئة الصعيدية )العينة المختارة(التعرف على   -1
 الفنية للموسيقى التصويرية لألعمال الدرامية المختارة. التعرف على السمات  -2
 إستنباط تمارين جديدة  فى التأليف الموسيقى العربى .  -3

 البحث:  أهمية*
أهمي     الكليات    ةترجع  فى  الدارسين  يستطيع  حتى  السابقة  األهداف  بتحقيق  المعاهد  وبعض  البحث 

التعرف التصويرية  على أسلوب    المتخصصة  الموسقى  الخروج  تلحين  ثم  بداعات  إصياغات و بتمارين و ومن 
 .  التأليف الموسيقى العربىمجال  جديدة فى

 إجراءات البحث : 
 أوال: منهج البحث :  

الوصفى )تحليل المحتوى(، وهو وصف وتفسير الظاهرة المراد المراد دراستها، من    يتبع هذا البحث المنهج 
خالل الرصد التكرارى لظهور الماده المدروسة سواء كانت كلمة أو شخصية أو مفردة أو وحدة قياس أو زمن  

 .(16ص  ،م2000على ماهر خطاب، (



 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

EDUCATION AND LEARNING RESEARCH 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2785-9568 VOLUME 4, ISSUE 1, 2021, 42 – 62. www.egyptfuture.org/ojs/ 

 

 

45 

 

 ثانيا: عينة البحث :     
  –( أعمال )الوتد  5االعمال الدرامية المعبرة عن البيئة الصعيدية عددهم )   من   عينه مختاره •

 حق مشروع(. –خالتى صفيد والدير  –سيدنا السيد  –غوايش
 ثالثا: أدوات البحث :  

 مدونات موسيقية . •
 وسائل سمعية / بصرية )السماعات،الكمبيوتر (. •
 إستبيان خاص بمخرجات العينة)األلحان المدونه(.  •
 إستبيان خاص بالعينة المختارة)المسلسالت (. •
 . 6برنامج سيبليس   •

 مصطلحات البحث:  •
 : )على النطاق العالمى(الموسيقى التصويرية •
هى الموسيقى المؤلفة لتصاحب عرضًا دراميًا دون أن تكون عنصرًا أساسيًا فيه، ويمتد     •

هذا المعنى ليشمل أى موسيقى يتم إدخالها على أى عمل مسرحى سواء كانت مؤلفة فى 
 ( Dived fullerاألصل لإلستخدام الدرامى أم ال.) 

 : الدرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   •

هى شكل من أشكال الفن قائم على تصور الفنان قصة تدور حول شخصيات تتورط     •
فى أحداث هذه القصة، تحكى نفسها عن طريق الحوار المتبادل بين الشخصيات يعرضها 
ممثلون يقلدون الممثلون االصليين فى أقوالهم وأفعالهم، والدراما تشمل المسلسالت واالفالم  

 ( .28م، ص 1972)حسين رضا محمد، 

 :  التأليف الموسيقى •
هو إبداع لموسيقى أكثر تشابكًا وتعمقًا من مجرد التلحين بخط لحنى مفرد لكلمات     •

األغانى، والتى تكون موسيقى اآلالت المصاحبة لها أيضًا مفردة اللحن،فيقتضى من  
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ف المؤلف أن يبدع أفكارًا أى الحانًا موسيقية يحيطها بتكثيف وثراء نغمى، وهو ما يعر 
عامة بالهارمونية رأسيًا أو الكنترابنط أفقيًا، وما إليها من وسائل  التكثيف، ثم يقتضى من  

المؤلف ان يصوغ أفكاره هذه فى بناء فنى متماسك واضح المعالم أى فى صيغة فنية 
 ، بتصرف(.1994)سمحه الخولى ،  معينة لتصبح مفهومة يسهل تتبعها وتقبلها

 بموضوع البحث:  الدراسات السابقة المرتبطة
  :  بعنوان  ولىاالالدراسة * 

أسلوب صياغة الموسيقى التصويرية لرواية)ليلة القبض على فاطمة( عند اكثر من مؤلف موسيقى: " 
 ( 2008)رانيا محمد السيد،  "دراسة تحليلية

 : لىإالدراسة  تلك هدفت
 الدرامى.التعرف على دور الموسيقى التصويرية وأهميتها داخل البناء  -1
معرفة أثر البيئة فى الموسيقى التصويرية التى تناولها هذا العمل الدرامى الدرامى )ليلة القبض على   -2

 فاطمة(.
 إجراء مقارنة ألسلوب كل مؤلف موسيقى تناول هذا العمل الدرامى )ليلة القبض على فاطمة(. -3
فى عمل تمارين صولفائية    االستفادة من ألحان المواقف الدرامية عند كل مؤلف موسيقى على حدة -4

 يستفيد بها طالب كلية التربية النوعية كذلك مساعدتة على تذوق هذه األعمال. 
 : الدراسة تلكنتائج أهم ومن 

 هذا العمل الدرامى "لية القبض على فاطمة"   تناول   
 سمات أسلوب بليغ حمدى : -1

بليغ    - اآلتية  صاغ  المقامات  فى  العمل  هذا  الحان  على  النهاوند(  -الراست   -)البياتىحمدى  التعرف 
 . ألبعاد من خالل األلحان الغنائيةالمقامات األساسية والمسافات وا

 تميزت الجملة الموسيقية لديه ببساة اللحن وسهولتة وتتركب مع نغمات معدودة.  -
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بورسعيد المدينة محل الحدث اهتم المؤلف باستخدام اآلالت الشعبية الفلكورية التى تميزت بها مدينة    -
 وهى "آلة السمسمية". 

 سمات أسلوب عمر خيرت : -2
 النهاوند(. -الكرد  -صبا زمزمة -صاغ عمر خيرت ألحان هذا العمل فى المقامات اآلتية)العجم -
تميزت الجملة الموسيقية لديه بسالمة اللحن وفى الغالب كان يستخدم صياغة الجمل الموسيقية على   -

 ات هارمونية. شكل تآلف
 استخدم التوزيع الموسيقى بأسلوب مكثف وذلك لخدمة اللحن. -

 * الدراسة الثانية بعنوان : 
"أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسيلة إلثارة خيال الطالب إلبتكار موسيقى تصويرية تعبيرية  

 ( 2010)أسامة على محمد، لمواقف معينة" 
 : هدفت تلك الدراسة إلى

خيال  ةستفاد اال -1 اثارة  فى  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  لمواقف   من  تصويرية  موسيقى  البتكار  الطالب 
 معينة. 

 االستفادة من الدراسات السابقة فى مجال الموسيقى التصويرية واعطاء نماذج موسيقية معينة. -2
 . ومن أهم نتائج تلك الدراسة

االداء   -1 تحسين  الى  ادى  المقترح  الالبرنامج  ذلك  ويرجع  البحث(،  )عينة  الطالب  لدى  ي  االرتجالى 
تعريف الطالب بالهدف اوال، ثم مشاركتهم لتحقيق هذا الهدف، وتنوع طرق التدريس المستخدمة فى  

 الحصص، ومالئمة الوسائل التعليمية. 
العزفى   للبرنامج المقترح دور ملحوظ فى تحسين مهارة مسايرة الوحدة الزمنية المنتظمة أثناء األداء  -2

السرعة مترنوم )  الى ستخدام اجهزة ضبط  ذلك  الموسيقى )metronomeويرجع  ( encor( وانكور 
 أثناء االداء خالل البرنامج الموسيقى. 
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( الكافية لدى طالب encorأثبتت نتائج اإلختبار القبلى عن عدم توافر المعلومات انكور الموسيقى ) -3
 ئص ووظائف.العينة عن البرنامج واهم ما يميزة من خصا 

 : بعنوان ثالثة ال الدراسة*
  " تدريبات تكنيكية مقترحة اللة العود مستوحاة من الموسيقى التصويرية لمسلسل ارابيسك لعمار الشريعى" 

 ( 2013)شريف محمود عبد المعبود، 
 : الدراسة إلي تلكهدفت 
 العود. التعرف على الصعوبات التكنيكية التى تواجة الطالب فى العزف على الة  -1
 تحديد بعض الجمل داخل الموسيقى التصويرية لمسلسل ارابيسك.  -2
 اعداد تلك الجمل لالستفادة منها كتدريبات لرفع مستوى اداء الطالب على الة العود.  -3
 تذليل الصعوبات التى تواجة الطالب اثناءعزف المقطوعات الدراسية المختلفة.  -4

  من أهم نتائج هذه الدراسة : 
ان الصعوبات التى تواجة الطالب المبتدئ تتركز فى عدم التدريب الجيد على كيفية استخدام الريشة  -1

 والتنويع فى استخدام انواعها حسب مقتضيات اللحن. 
تيمات لحنية مؤثرة   -2 بها  التى  البحث هى  المستهدفة فى هذا  التصويرية لمسلسل ارابيسك  الموسيقى 

 ت استخدامها فى استنباط تمارين تقوم بالتركيز على معالجة تلك الصعوبات. يمك
 :بعنوان   رابعةالدراسة ال*
تدريبات صولفائية مستنبطة من بعض الجمل اللحنية المستخدمة فى الموسيقى التصويرية للمسلسالت  "

 (2014)سماح أنسى فهمى،  التاريخية"
 :  لىإالدراسة  تلكهدفت 
 الصولفيج العربى وأهميتة. التعرف على  -1
 التعرف على بعض رواد تاليف وتلحين الموسيقى التصويرية للمسلسالت التاريخية.  -2
 التوصل الى اسلوب بعض مؤلفى وملحنى الموسيقى التصويرية للمسلسالت التاريخية. -3
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تمارين   -4 استنباط  التصويرية فى  الموسيقى  اسلوب بعض مؤلفى وملحنى  متنوعة فى  االستفادة من 
 الصولفيج العربى. 

 :الدراسة تلك هم نتائج أمن و 
 تمكنت الباحثة من االجابة على هذه التساؤالت من خالل هذا البحث    

 ما هى اهمية الصولفيج العربى؟  -1
 ؟ من هم رواد تاليف الموسيقى التصويرية للمسلسالت التاريخية  -2
 ؟ ما هو اسلوب كل من رواد التاليف الموسيقى -3

 أواًل: األطار النظرى: 
 : خصائص الموسيقى التصويرية

تلعب الموسيقى  دورًا بالغ األهمية فى العمل الفنى. فهى تمثل ركنًا أساسيًا فى تكوينة فلم تعد مهمة    
ولكنها   الصور  فى  الحركى  للتعبير  محاكاة  أو  الصامتة  والمشاهد  اللقطات  مصاحبة  هى  الموسيقى 

مل الفنى يتم التعامل معه بعدالة تامة حتى ترتبط إرتباطًا وثيقًا وتصبح  أصبحت عنصرا عضويا فى الع
جزءًا ال يتجزأ من البناء العام للعمل الفنى، بمعنى أخر تلعب الموسيقى دورًا إيجابيًا فى العمل الفنى  
الفنى   العمل  بعناصر  الموسيقى  عناصر  فتمتزج  المرئية  الصورة  يناسب  بأسلوب  درامية  حلقة  لتخلق 

 كون وحدة متماسكة تؤثر فى وجدان المشاهد.فت
تتكون الموسيقى التصويرية داخل العمل الفنى من وحدة عنصرية ترتبط ببعضها البعض عن طريق    

 ( : 11-10، ص 1985وسائل معينة هى.) سهير أحمد طلعت، 
   repetitionالتكرار  .أ

   developmentالتفاعل   .ب 
 variationالتنويع  .ت 
    use of new materialإضافة مادة لحنية جديدة  .ث 

 والوسائل األربعة السابق ذكرها هى التى تخلق األحساس بالنمو العضوى داخل القالب الموسيقى.
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تتميز الموسيقى التصويرية للعمل الفنى ببساطة ألحانها ومرونتها بحيث يمكن إطالتها بالتكرار عند    
ون حدوث أى خلل أو فقد للصفات الجوهرية  الحاجة، كما يمكن ضغطها أو وقفها فجأه إذا لزم األمر د 

 لها.
 يكون عنصر الربط والنمو العضوى لموسيقى العمل الفنى عن طريق التنويع والتكرار.   
أو      شعرى،  أو  أدبى،  أو  خارجى  بعنصر  مرتبطة  أو  مجردة  كانت  سواء  عامة  بصفة  الموسيقى 

ال هى  عناصر  عدة  على  تعتمد  فهى  سينمائى  فيلم  أو  اللحنى، تشكيلى،  العنصر  الزمنى،  عنصر 
 الهارمونى، التلوين الصوتى. 

 -:اتجاهات الموسيقى التصويرية
 هناك ثالث اتجاهات فى صياغة الموسيقى التصويرية :

بدون ربطها بشخصيات بعينها، وال يحاول المؤلف وصف المشهد،  اتجاه يتناول الموسيقى بشكل عام  
بمعن  به،  يحيط  عما  بالموسيقى  يعبر  لتصور ولكن  الموسيقى  توظيف  فى  يتمثل  اإلتجاه  هذا  أن  ى 

 الجو العام للمشهد وتعميق اإلحساس البصرى دون محاولة محاكاة تفاصيل الصورة. 
اتجاه يتناول الشخصيات األساسية ويعبر عنها عن طريق ربط كل شخصية أو موقف أو خطأ لحنيًا  

 رًا يكمل الصورة. أو يهدف إلى شرح معانى الصورة أى أن الموسيقى تؤدى دو 
اتجاه تكون فيه المشاهد هى التى تحدد متى تستخدم الموسيقى للتعبير عن الجو العام، ومتى يتطلب  

 ( 26، ص 1985)سهير أحمد طلعت،  المشهد مضاعفة تأثير الصورة بواسطة الموسيقى.
 -ثانيًا: لمحة تاريخية عن الموسيقى الدرامية: 

 الدرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: مفهوم 
وذلك ألنها تحول المشكلة اإلجتمتعية أو القضية الفكرية    تعنى كلمة دراما باللغة الالتينية "الحركة"   

األدوار  يؤدون  الذين  الممثلين  مجموعة  خالل  من  وذلك  المسرح  خشبة  فوق  متجسدة  حركة  إلى 
 المختلفة. 

عقد     الدراما  البعض،  وتتطلب  ببعضها  المتصلة  واألزمات  واألحداث  المواقف  من  مجموعة  أو  ة 
"هاملت"  مثل  بداية من مأساة  الناطق  أو  الصامت  التمثيلى  األداء  نوع من  أنها  دراما  بكلمة  يقصد 
البدائية، وقد اتسع مفهوم كلمة   القدسية  بالكوميديا الهزلية والبانتومايم الصامت واالحتفاالت  وانتهاءًا 

 فى العصر الحديث لكى يشمل الفنون كلها ومعظم أنواع اللق الفنى.  دراما
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 -موسيقى المسلسالت التليفزيونية المصرية:
التليفزيونى فى الستينيات وكان اإلهتمام الموسيقى      التليفزيونية بعد بث اإلرسال  ظهرت األعمال الدرامية 

موسيقى مصرية   على  أو  الغناء  على  يعتمد  كان  وبعضها  بل  فقط،  والنهاية  للمقدمة  موجه  فيها  المستخدم 
العال الموسيقى  على  يعتمد  وبعضها  األعمال،  لهذه  خصيصًا  مؤلفة  باإلعداد ليست  يسمى  ما  وذلك  مية 

الدرامية،   للمشاهد  كخلفية  توضع  والهوية  الطابع  مختلفة  موسيقية  مقاطع  جمع  على  يعتمد  الذى  الموسيقى 
الحسينى،  مجدى  خورشيد،  "عمر  أمثال  عازفيها  قام  واألورج  الجيتار  مثل  اإللكترونية  ااّلالت  ظهور  وعند 

تعتمد ع تصويرية  بتأليف موسيقى  مهنى"   هذه  هانى  إمكانات  استخدام  وفى  األداء  فى  براعتهم  إظهار  لى 
ااّلالت دون األهتمام بمضمون العمل الدرامى بالقدر الكافى، ثم ظهر مؤلفين ّاخرين أمثال "عمار الشريعى"  
ودارسين أمثال "جمال سالمة وعمر خيرت" اعتمدت موسيقاهم التصويرية لألعمال الدرامية على اإلحساس  

أكثر عن دراما القصة والمعتمد على التوزيع األوركسترالى الغربى بجانب إبراز بعض ااّلالت الشرقى المعبر  
مهارات  وارتباط  الموسيقية   الدراسة  تطور  مع  ثم  عليها،  العزف  يجيدون  التى  ااّللة  وهى  البيانو،  وخاصة 

الفيول اّللة  دارسين  مؤلفين  ظهر  الشرقية،  وأحاسيسنا  بمقاماتنا  العالمية  عن  األداء  بها  التعبير  أجادوا  ينة 
األحاسيس الدرامية المتنوعة وذلك بتوظيف الكثير من مهاراتها الغربية لخدمة الطابع العربى، الذى يعبر عن  
القليلة الماضية، ومن أبراز  التليفزيونية فى السنوات  بيئة وزمان ومكان ومضمون األعمال الدرامية وخاصة 

 د الرحمن" . هؤالء المؤلفين العازفين "ياسر عب
   -أهم مميزات موسيقى المسلسالت التليفزيونية :

من حيث قرب المُشاهد من  فى المسلسل التليفزيونى ذات تأثير كبير على المشاهد    ةالمرئية  تعتبر الصور    
الشاشة التليفزيونية من جهه واإلحساس بخصوصية المشاهده من جهه أخرى، لذلك نجد أن تأثير الموسيقى  

التليفزيونية تعطى تفاصيل أكثر    التصويرية  التليفزيونى أقل منه فى السينما والمسرح، ألن الصوره  للمسلسل 
)مشيرة محمد    ل فى تفاصيل المشهد ويبتعد عن التأثير الموسيقى.ا تجعل المُشاهد التليفزيونى ينشغدقه مم

 ( . 30،ص 1996توفيف، 
 ثانيًا: اإلطار التطبيقى:

 األول )غوايش(   التعليق على العمل الدرامى
 الموسيقى التصويرية: 
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الملحن    :  األول  الجزء والناى    سلوب األاستخدم  الوتريات  بين  الكردىفي  الحوارى  نهاوند  درجة    مقام  على 
البوسيلك حيث يقوم الناى باألداء فى منطقة الجواب كأنه شخص يحكى ويشتكى وتقوم الوتريات فى القرار  

األحداث   سرد  فى  ومسايرته  له  إستخدام    باإلستماع  المع  اإليقاعية  الحزن التفاعيل  حاله  لوصف  مختلفه 
له   قناوى ولد شوادفى ومعايرته  لقتل  له  أمه  تحريض  للقانون فى ظل  بعد والسكوت  يتجوز  بإن  تركه  على 

 رفضه إلخته . 

 
 األولالجزء 
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 من تأليف  الباحث  األولالجزء 
قام الباحث بتأليف تمرين فى مقام كرد على البوسيلك على تفاعيل إيقاعية متشابهة بسرعه معتدله مستخدما  

من   إلى  األصل  بجنس  الناى  يبدأ  حيث  والحزن  الحيرة  عن  التعبير  فى  والكمان  على  5(:م) 1م)الناى   )
م) فى  الكمان  يدخل  ثم  متشابهه  )6إيقاعات  فى 9(:  الناى  لدخول  للتمهيد  السرعه  يحمل  مختلف  بإيقاع   )

 ( بوصوله إلى جواب المقام ووصفه التام لحاله الحزن واإلنتهاء بالقفل التام على أساس المقام. 15(:م)10م)
ال  الملحن أسلوب    :  ثانىالجزء  الحر )أدليب(  استخدم  االتأليف  بياتى في  لمختلفة  والتفاعيل اإليقاعية    مقام 

البوسيلك مستخدما الناى لوصف حاله حزن نعمه على عدم جوازها بسبب رفض أخوها القانون على درجة  
)نبيل الحلفاوى( وأنها قررت معاقبتهم بحبها للخدام وقد نجح الملحن فى التعبير عن األحزان الشديدة والتفكير  

 فى األحداث الحزينة والندم بإستخدام الناى . 

 

 

 

 الثانى الجزء 
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 من تأليف الباحث  الثانىالجزء 

  على تفاعيل إيقاعية مختلفة مستخدمًا الشيللو   نهاوند الكردى على اليكاهقام الباحث بتأليف تمرين فى مقام  
( إلى جنس الفرع حجاز عى الدوكا بتأكيدة على درجة )فا دييز( 5الحزن ثم التحويل فى م) للتعبير عن حاله  

( إلى مقام حجاز على اليكاه بالتأكيد على  8لمحاوله وجود حاله من الفرح وسط ذلك الحزن ثم التحويل من م) 
للحزن   أعمق  بيكار( إلعطاء طابع  بيمول، سى  )ال  للتعبير عن  مستخدما  درجتى  الحزن  الشيللو  من  حاله 

 الذى يتأكد بالقفلة فى أخر مازورة. 
 (خالتى صفية والدير ) الثانىالتعليق على العمل الدرامى  

 الموسيقى التصويرية: 
األول مطعم الجزء  كرد  مقام  فى  المتشابهه  اإليقاعية  والتفاعيل  اللحنى  التتابع  أسلوب  الملحن  إستخدم   :

بالحجاز على درج الدوكا مع اللمس بدرجة المى نصف بيمول إلعطاء طابع جنس بياتى على درجة الدوكا 
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وه حربى  على  العثور  مشهد  المشهد  هذا  عن  للتعبير  الربابه  مستخدما  إستثنائية  موسيقى  فى  فى  ملقى  و 
 الصحراء بعد تعذيبه ثم نقله للمستشفى. 

 

 
 األول الجزء

 
 من إبتكار الباحث  الجزء األول

فى    تمرين  بتأليف  الباحث  على  قام  السيكوانس  أسلوب  مستخدما  الراست  درجة  على  الكردى  نهاوند  مقام 
الموسيقى   إستخدام  وجهتى  يحمل  لحن  فى  متشابهه  إيقاعية  الدرامى)الحزن تفاعيل  العمل  فى  التصويرية 

م) من  الشيللو  مع  بالنبر  الكمانجات  أداء  مستخدمًا  من  4(:م) 1والفرح(  والبيانو  الكمان  يعزف  أن  إلى   )
بالنبرمن م )9(:م) 5م) الكمانجات  أداء  ثم  بالقفل عن طريق  12(:م)10(  البيانو والكمان والشيللو  يقوم  ثم   )

 م. ( قفل تا16(:م)13السيكوانس من م)
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الثانى نهاوند الجزء  مقام  فى  المتشابهه  اإليقاعية  والتفاعيل  األدليب  الحر  األداء  أسلوب  الملحن  إستخدم   :
التصديق لألحداث  توتر األحداث والصدمه وعدم  التعبير عن حاله  الربابه فى  اليكاه مستخما  الكردى على 

 التى تتم مثل صدمه صفيه لطلب يد القنصل لها للجواز .

 

 
 ثانى ال الجزء
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 من إبتكار الباحث  الثانىالجزء 
مقام نهاوند الكردى على درجة الدوكا مستخدما اإليقاعات المركبة على تفاعيل  قام الباحث بتأليف تمرين فى  

وعدم   التعبير  فى  فائقه  بسرعه  الوتريات  أداء  مستخدمًا  الصدمه  طابع  يحمل  لحن  فى  متشابهه  إيقاعية 
 األمر المسموع إلى األنتهاء بالقفل التام على درجة الدوكا.التصديق بالحث الجارى أو  

 نتائج البحث والتوصيات: 
 نتائج البحث: -أ

الموسيقى التصويرية لألعمال الدرامية المعبرة عن البيئة  التعرف على كان الهدف االول من البحث هو 
لألعمال الدرامية المختارة وتم التأكد من تحقيق  الجزء األول من هذا الهدف فى الفصل الثانى  الصعيدية 

 المبحث األول :
 اتجاهات الموسيقى التصويرية  -خصائص الموسيقى التصويرية       -

االث الجزء  تحقيق   من  التأكد  الفصل  وتم  فى  الهدف  هذا  من  على    الثالث انى  التعرف  تم  أنه  بحيث 
 . الموسيقى التصويرية لألعمال الدرامية المعبرة عن البيئة الصعيدية 

الفنية للموسيقى التصويرية لألعمال الدرامية المختارة وتم  التعرف على السمات  كان الهدف الثانى من البحث  
 الثالث.التأكد من تحقيق هذا الهدف فى الفصل 

 
 
 -التوصيات والمقترحات : -ب

بكلية اإلرتجال والتأليف الموسيقى  اإلستفاده من التدريبات التي تم التوصل اليها في تدريس ماده   -1
 التربية النوعية قسم التربية الموسيقية والكليات المناظره .

والتلحين   -2 التأليف  في مجال  أعمال روادنا  في  بالبحث  جيدااالهتمام  منهم  تنمية    واألستفاده  فى 
 .  التأليف واإلبتكار الموسيقى
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لتتناول   -3 أبحاثهم  تتطرق  المتخصصين علي أن  والدارسين  الباحثين  التصويرية  تشجيع  الموسيقى 
 لكبار الملحنيين واألستفادة منها فى تنمية مهارة التأليف واإلابتكار الموسيقى. 

لألعمال  األستفاده   -4 التصويرية  العربي  الدرامية  بالموسيقى  الغناء  مادتي  في  وأدخالها  وتصنيفها 
 في الكليات والمعاهد المتخصصة .  واإلرتجال الموسيقى  والتحليل
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 المراجع: 
)ليلة القبض على فاطمة( عند    أسلوب صياغة الموسيقى التصويرية لرواية(.  2008)  رانيا محمد السيد   -

 . التربية الموسيقية، جامعة حلوان ، كليةرسالة ماجستير ،اكثر من مؤلف موسيقى: دراسة تحليلية "
أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسيلة إلثارة خيال الطالب إلبتكار موسيقى  (.  2010)   أسامة على محمد   -

 . عة حلوانجام، كلية التربية الموسيقية ، رسالة ماجيستيرتصويرية تعبيرية لمواقف معينة ، 
تدريبات تكنيكية مقترحة اللة العود مستوحاة من الموسيقى التصويرية  (. 2013)شريف محمود عبد المعبود  -
 .جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية،، رسالة ماجيستير،  مسلسل ارابيسك لعمار الشريعىل

تدريبات صولفائية مستنبطة من بعض الجمل اللحنية المستخدمة فى    (.2014)  سماح انسى فهمى حسين   -
 ،  جامعة حلوان   كلية التربية الموسيقية،  رسالة دكتوراة، الموسيقى التصويرية للمسلسالت التاريخية 

  معهد النقد الفنى، ،  رسالة ماجستير،  (.الموسيقى التصويرية فى الفيلم المصرى 1981سهير أحمد طلعت)  -
   ، جامعة القاهرة. أكاديمية الفنون 

توفيق)   - العشرين1996مشيرة محمد  القرن  المصرية فى  األلحان  توزيع  كلية  ،  رسالة ماجستير،  (.أساليب 
   .القاهرة، جامعة حلوان التربية الموسيقية،

 .  القاهرة،  ، دار الفكر العربىالبناء الدرامى فى الراديو والتليفزيون (. 9821سيد ) عدلى رضا -
-  ( مصطفى  األصولية(.  1997حجازى  والدعوة  الفضائية  القنوات  بين  الثقافة  الثقافى  حصار  المركز   ،

 .العربى، بيروت 
 .مجلة الثقافة األجنبية،  ، ترجمة نيران إسماعيللغة الموسيقى(. 1992هوارد هانسون ) -
 . بعة تجريبية ، القاهرة ط، مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 8199على ماهر خطاب ) -
 . القاهرة ،  بريزم للموسيقى سلسلة  ،التأليف الموسيقى المعاصر (. 4199)حه الخولي سم -
-( محمد  والتطبيق(.  1972حسين رضا  النظرية  بين  للدراسات  الدراما  العربية  المؤسسة  االولى،  الطبعة   ،

 والنشر، بيروت.
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Dived fuller. Incidental Music. Art in the new groves dictionary of music and 
musicians.Editor stanly 

 

“ the research summary “ 
 

Soundtrack of Some Dramatic Works expressing the Upper-

Egyption society at the beginning of the 21st century and its benefit 

in Musical Composition 

 (An Anolytical study) 
 

The research introduction : 
     Media from with their differentmeans and tools the Essence of 
modern life and one face pf Civilisation as well as it has avital role in 
the human life as the recent years have witnessed the appearance and 
widespread of space channels on alarge scale that led to turning the 
world into asmale global village, gathered by asmall monitor in size, 
bigin in flynence. 

 

      Today, it has become difficult to do without these means that link 
the near and for world besides its events that help to enrich knowledge 
and develop potentials. Space channleshave devoted new customs and 
types in watching their programmes and materials sent through 
satellites, exploiting the awail ability of advanced technology in media 
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and communication, they have provided the viewer with opportunities of 
selection and choice of whatever is shownor trans mittedas  well, it has 
satisfied her fun, cultural, scientific and knowledge desires.(adly reda) 
referred that the drama types show on tv seeks to instill, uproot or 
modify some special values and concepts concerning society putting in 
mind that the drama shown on tv may be produced in largerly different 
environments in their social and economic systems from the other ones 
in the society where they are shown (adly reda saeed, 
1982Ad,ps;33,34). 
The target of the research were : 

  

1-Identifying the soundtrack of dramatic works that are expressive 
about the Upper Eggyptian environment (the selected sample). 
2-Identifying the features of art to the soundtrack of the selected 
dramatic works. 
3-Muking up new exercises in composing the arab music. 
From here the importance of research came : 
 

The importance of the research comes from fumfilling the previous aims 
to enable scholars of colleges and specialised institutes to identify the 
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soundtrack composing style. hence, we get new exercices, formulas 
and dinnovation in the field of the Arab music composing marking up. 
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