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 تدريبات مقرتحة لتحسني مهارات الغناء العربي
 

 عمي عيسى حميد
 كمية الفنون الجميمة -جامعة البصرة

ali.issa@uobasrah.edu.iq 
                                    المستخمص:

والقدرة عمى التحكـ في مناطؽ الرنيف الموجودة  الغناء ىو سمسمة مف الخبرات الجمالية       
كما انو نتيجة بيئة فنية نشطة تساىـ مع الوقت في بمورة العنصر األكثر غموضًا  ،سفي الرأ

والذي بدوره يخمؽ ما يمكف تسميتو بالميارة الغنائية، ويتشكؿ ، أال وىو االداءفي عممية الغناء 
ذلؾ األداء عبر تدريب قصدي وغير قصدي، وتمثؿ عممية الفيـ لعناصر الغناء وأنماطو 

كزًا حيويًا يساعد في تحسيف ورفع مستوى الميارات الغنائية، ونتيجة لذلؾ البد مف األدائية مرت
توفر شروط وسياؽ تدريبي لرفع تمؾ الميارات الفنية والجمالية، بيدؼ تحقيؽ اداء أكثر فاعمية 

ير غالبًا ما تثفي المتمقي، وبالتالي فأف ذلؾ الفيـ يفرض تنسيؽ وتنظيـ طرؽ تعّمـ الغناء والتي 
منيا ، و عمى المستوى التنظيري فمنيا ما يتعمؽ بقمة المصادرمف االشكاليات، جموعة م

وذلؾ يخمؽ حالة مف الفجوة عمى الصعيد التنظيري ، بالمستوى التطبيقياشكاليات تتعمؽ 
 .في تدريس الغناء الفكري وعمى الصعيد العممي

رات الغنائية واحدة ايكما تعتبر المة، الثقافة العربيعنصرًا بارزًا في الغناء العربي يمثؿ و       
 وقد توالت العديد مف الخبرات واألنواعمف معالـ األداء الفني المرتبطة بطبيعة الثقافة العربية، 

يعة المغة العربية وما يحكميا بالشعوب والمجتمعات، وارتبط بط باختالؼ اختمفت مف الغناء
والذي انعكس بدوره  ،مف بنيتيا التركيبية لؾمف قواعد في النطؽ واالداء والتنغيـ وما الى ذ

عمى طبيعة األلحاف وبناء الُجمؿ المحنية وصواًل الى األداء، كؿ ذلؾ انتج ميارات متنوعة في 
الغناء، بعضيا ارتبط بالجانب المنيجي مثؿ غناء القصائد والموشحات وغير ذلؾ، والبعض 

ت محاوالت عديدة في ترتيب وتنظيـ كما برز  اآلخر ارتبط بالجانب الشعبي غير المنيجي،
طرؽ فّعالة في تحسيف مستوى الميارات الغنائية، مثؿ زرياب وآخريف، والذي لـ يصمنا الكثير 
لعدـ التدويف الحقيقي والدقيؽ، والذي كاف واحدًا مف اسباب عدـ االىتماـ بتطوير طرؽ األداء 

ة ومعرفة الطرؽ األكثر فاعمية في المصادر التاريخيىذا النقص في ولعؿ في الغناء العربي، 
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والطرؽ العممية في الغناء وتطوير التقنيات االدائية، ساىـ في عدـ تطوير تعّمـ الغناء، 
وسيتناوؿ البحث مفيـو الميارة والتدريب، كما سيتطرؽ لمفيـو ، وتحسيف الميارات الغنائية

 ىذه وغيرىا مف المسوغات كؿودور األرتجاؿ وطرؽ التدريب والمدارس الموسيقية الغنائية، 
الباحث لمتفكير بوضع سمسمة مف التدريبات المعتمدة والمستوحاة مف برامج ومناىج  دعت

قـو عمى المعرفة الصحيحة بالميارات والطرؽ المختمفة تو  التدريب الصوتي واألدائي في العالـ
 . ، وىو ما سيتناولو البحث الحاليفي التعبير

 . (بات، مهارات، الغناء العربيتدري)الكممات المفتاحية: 
Suggested exercises to improve Arabic singing skills 

Hameed  Ali Aesa 

College of Fine Arts University of Basra - 

Abstract: 

       Singing is a series of aesthetic experiences, as it is the result 

of an active artistic environment that contributes over time to 

crystallizing the most mysterious element in the singing process, 

namely the performance, which in turn creates what can be called 

the singing skill, and that performance is formed through 

intentional and unintentional training, and represents the process 

of understanding the elements Singing and its performance 

patterns are a vital center that helps in improving and raising the 

level of singing skills, and as a result there must be conditions and 

a training context to raise those technical and aesthetic skills, in 

order to achieve more effective performance in the recipient, and 

therefore that understanding imposes coordination and regulation 

of the methods of learning to sing, which often excite a group 

Among the problems, some of them are related to the lack of 

resources at the theoretical level, and some of them are related to 

the practical level, and this creates a state of gap at the theoretical 

level of thought and on the practical level in teaching singing. 

        Arabic singing represents a prominent element in Arab 

culture, and singing skills are one of the features of artistic 

performance related to the nature of Arab culture, and many 

experiences and types of singing have varied in different peoples 

and societies, and it is related to the nature of the Arabic language 
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and the rules governing it in terms of pronunciation, performance, 

intonation, etc. That from its compositional structure, which in 

turn was reflected in the nature of melodies and the construction of 

melodic sentences down to performance, all of this produced 

various skills in singing, some of which were related to the 

methodical aspect such as singing poems, muwashahat, etc. 

Arranging and organizing effective methods in improving the level 

of singing skills, such as Ziryab and others, which did not reach us 

much due to lack of real and accurate notation, which was one of 

the reasons for the lack of interest in developing methods of 

performance in Arabic singing, and perhaps this lack of historical 

sources and knowledge of the most effective methods of learning 

singing And the scientific methods of singing and the development 

of performance techniques, contributed to the failure to develop 

and improve singing skills, The research will deal with the concept 

of skill and training, as well as the concept and role of 

improvisation, training methods, and lyrical musical schools. all 

these and other justifications called the researcher to Thinking of 

developing a series of approved exercises inspired by the 

programs and curricula of voice and performance training in the 

world and based on correct knowledge of the different skills and 

methods of expression. Which will be covered in the current  

research. 

Keywords:( exercises, skills, Arabic singing). 
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 :اإلطار المنهج _ ولال الفصل 
 مشكمة البحث 

غالبًا ما تثير دراسة الموسيقى والغناء سمسمة مف االشكاليات، منيا ما يتعمؽ بندرة       
المصادر العممية والدراسات الحديثة والرصينة ومنيا اشكاليات تتعمؽ بالمناىج المعتمدة 

ربي، مما سبب فوضى مف قبؿ االكاديميات والمكتبات والميتميف بدراسة الغناء الع
وعشوائية في تدريس الغناء بشكمو التطبيقي بسبب عدـ توفر مناىج عممية مدروسة 

ىذا النقص في المناىج والطرؽ العممية في ، لتساعد الصوت عمى األداء الفني العالي
دعى وير التقنيات االدائية، ساىـ في عدـ تطوير وتحسيف الميارات الغنائية الغناء وتط
متفكير بوضع سمسمة مف التدريبات المعتمدة والمستوحاة مف برامج ومناىج الباحث ل

مكانية تطبيقيا عمى نماذج عربية معروفة لدارس  التدريب الصوتي واألدائي في العالـ وا 
يقوـ عمى المعرفة و الغناء تساىـ في بمورة ورفع مستوى االداء بشكؿ اكثر منيجية 

، وىذا ما وجده الباحث مسوغًا لتناوؿ في التعبيرالصحيحة بالميارات والطرؽ المختمفة 
تدريبات مقترحة لتحسين مهارات الغناء الموضوع عبر تقديمو بالصيغة التالية: )

  .العربي(
: يسمط الضوء عمى أىمية وضع تدريبات أدائية تساىـ في رفع مستوى اهمية البحث

 الميارات الغنائية.
  هدف البحث

 ع مستوى الميارة الغنائية.تقديـ تدريبات تقنية لرف* 
 تحديد المصطمحات

 :مصدر َدّربَ  تدريبات لغَة 
 الجمع: تدريبات َتدريبجمع  (:اسـ ("تدريبات
ْبُر ِفي الَحْرِب َوْقَت الِفَرارِ  التَّْدِريب    فِي الَحْرِب: الصَّ
 َوَتْمِريٌف َوُمَماَرَسٌة َوُمَعاَوَدةٌ  َقاٍس َقْبَؿ َأْف ُيَزاِوَؿ ِمْيَنَة الطََّيَراِف : ِإْعَدادٌ  ِلَتْدِريب  َخَضَع 
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تزويُد الدَّارسيف بالّدراسات العمميَّة والعممّية التي تؤدِّي إلى رفع درجة الميارة عندىـ     
/ ميِنيٌّ  تدريبفي أداء واجبات الوظيفة  / عسكِريٌّ  رياِضيٌّ

 ممارسة مينة ما، الِمينّي: إعطاء مجمؿ المعارؼ النظرّية والعممّية الكتساب التَّدريب
فئة  لتدريبفترة زمنّية محّددة تخصَّص فييا دروٌس عممّية  :تدريبيَّةَدْوَرة  / تدريبَدْوَرة 

 .(ٔ)"ما
 التدريب اصطالحَا:

ـّ بنقؿ التعميمات والمعمومات، (،  (Training"التدريب باإلنجميزّية    ىو نشاط ييت
أو مساعدتو عمى الوصوؿ إلى مرحمة بيدؼ تطوير األداء الخاص بالفرد المتمّقي ليا، 

معينة مف الميارات والمعارؼ، وُيعرَّؼ التدريب بأّنو عممية تيدؼ إلى تعميـ مجموعة 
 .(ٕ)مف أجؿ تنفيذ نشاط أو عمؿ ما" مف الميارات الجديدة لألفراد؛

ويعرفو الباحث إجرائيَا بأنو: )سمسمة مف العمميات التي تيدؼ الى رفع مستوى الميارات 
 الداء لدى األفراد او المجموعات، مف خالؿ نقؿ الخبرات العممية والعممية المزمة(.وا
 

 مقترحة لغة:
 لممتعدِّي  - م ْقتَرح، والمفعوؿ م ْقتِرح، فيو اْقِتراًحا، يقترح اقترحَ  ،فعل: قَتَرحَ ا"

 : ِاْرَتَجَموُ كالـَ ال ِاْقَتَرحَ  ،ِفْكَرًة : َطَرَحيا، َعَرَضيا ِلْمِحَواِر َوالَبْحثِ  ِاْقَتَرحَ 
: َسأَلُو ِإيَّاُه ِمْف َغْيِر َعَمْيِو َكَذا َأْو ِبَكَذا اْقَتَرحَ  ،: ِاْبَتَدَعُو ِمف َغْيِر ِمثاٍؿ ساِبؽٍ األْمرَ  ِاقَتَرحَ 
 الرْأَي: َأعدَّه وَقدَّمو لمبحث اْقَتَرحَ  ،َمْوُضوعًا : ِاْختَاَرهُ  ِاْقَتَرحَ  ،َرويَّةٍ 

   ِإقَتَرحَ اسـ المفعوؿ مف  ح:مْقترَ ، اسـ، م ْقتَرح
 ِإقَتَرحَ فاعؿ مف : م ْقتِرح
  اسـ: م قَتَرح

 ِاْقَتَرحَ مفعوؿ مف 
 .(3)"ِبِفْكَرٍة تَتَضمَُّف َشْيئًا َجِديداً َتَقدََّم ِبم ْقَتَرح  َجِديد  : 

 تحسيف لغة:
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اـ تحسينات و تحاسيف: مصدر حسََّف، تحسيف النَّسؿ: القي: الجمع: اسـ: َتحسيف"    
بما يحسِّنو بأساليب معيَّنة، تغيير إلى اأَلْحَسف، أدخمت الحكومة عمى التنظيـ القضائّي 

ـَ ِفي َتْحِسيِف الَوْضِع االْجِتَماِعيِّ : َأْي ِفي َتْرِقَيتِ  ِو َوَتْزِييِنِو، تحسيناٍت كثيرة، َساَى
 .(4)ِإْصالِحِو"

 ميارات لغة:
 َمَهرَ اسـ: صدر  :َمهارة"

 يدويَّة. مهارةى أداء عمؿ بحذؽ وبراعة قدرة عمال    
الميارات المغوّية: القدرات الاّلزمة الستخداـ لغة ما، وىي: الفيـ والتحّدث والقراءة   

 بميارة: ببراعة وبحذؽ. والكتابة،
 اْلَفاِئَقِة.  َمَهاَرِتهِ بِ َعاِلَيَة اإِلْتَقاِف. اَل َيَسُعِني ِإالَّ َأْف َأْعَتِرَؼ  َمَهاَرةً    :َفاِئَقةً  َمَهاَرةً َيَر أظ

 "(5).ِفي َعَمِمِو ِباْلُمَماَرَسِة الدَّاِئَمِة: َأْي ِحْذقًا، َبَراَعًة. ُيْنِجُز َعَمَمُو ِبَمَياَرةٍ  َمَهاَرةً ِاْكَتَسَب 
 الميارة اصطالحًا:

ىي: أداء ميمة ما أو نشاط معيف بصورة مقنعة وباألساليب واإلجراءات المالئمة "     
صحيحة، وىي: التمكف مف إنجاز ميمة معينة بكيفية محددة، وبدقة متناىية  وبطريقة

 وتتفؽ الباحثة مع ما ورد في تعريؼ )الخيكاني( لمفيـو الميارة. .(ٙ)وسرعة في التنفيذ"
 الغناء لغة:

 غناء: اسـ"
ـُ بالكالـ الموزوف وغيره يكوف مصحوًبا بالموسيقى وغير     الِغَناُء: التطريُب والترنُّ

 .(ٚ)مصحوب"
 .(ٜ)،  والتغني مّد الصوت وتحسينو (ٛ)والغناء كؿ مف رفع صوتو ووااله     

 الغناء اصطالحًا:
المرتبطة والتنغيمية الغناء بأنو )سمسمة مف العمميات األدائية الباحث عرؼ وي        

 .ببعضيا ومتكاممة، لتشمؿ الكممات وتنغيميا وأصوات المغة المنطوقة(
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 االطار النظري _اني الفصل الث
 المبحث الول

  التدريبأواًل:  
الى مجموعة عمميات اجرائية تيدؼ الى نقؿ  بصفة عامةيشير مفيوـ التدريب      

الخبرات مف المعمومات النظرية والعممية الى مجموعة مف المتدربيف في شتى 
 رات األداء.تمؾ الخبرات في سبيؿ تحسيف مستويات وميابالمجاالت، وتزويد األفراد 

 ويقـو التدريب عمى سمسمة مف المميزات منيا:    
 التعمـ باألىداؼ: بحيث البد مف توفر أىداؼ معينة في برنامج التدريب. -1
 .المشاركة: وىي مف الممكف اف تكوف فعالة في انواع وبرامج مختمفة مف التدريب -ٕ
الداء بيدؼ زيادة االنتاج تكمف أىمية التدريب في تطوير وتحسيف مستوى ا           

وذلؾ  مف ناحية ورفع مستوى الجودة، وتحفيز المتدربيف عبر تصميـ البرنامج المناسب،
اًل قد يختمؼ طبيعة التدريب في المؤسسات المؤسسة أو اىتماـ المتدربيف، فمثتبعًا لنوع 

التدريب في اإلدارية عنو في المؤسسات الفنية، فعمى سبيؿ المثاؿ غالبًا ما تكوف برامج 
 الفنوف ذات طبيعة مرنة تيدؼ الى تحسيف ميارة اداء األفراد.

والتدريب عممية تبادؿ خبرات تعميمية متنوعة في وسائميا ومتخصصة،            
وموجية لتنمية ميارة محددة، وينصح خبراء التنمية اف يرافؽ التعميـ وىو اكتساب معرفة 

وير نوع خاص مف الميارات المتعددة، فمثاًل، عامة التدريب الذي مف خاللو يمكف تط
يجب أف يترف التعميـ الموسيقي النظري والمعارؼ العامة لمغناء بمستوى جيد ومستمر 
مف التدريب عمى ميارات متعددة في الموسيقى والغناء، كتطوير تقنيات ادائية عزفية 

 معينة، او تنمية القدرة عمى اداء أنماط غنائية متنوعة.
فغالبًا ما يكوف لمتدريب والبرامج التدريبية ىدؼ محدد ومشكمة محددة            

تستوجب معالجتيا عبر برنامج تدريبي معيف، فغالبًا يكوف الغناء العربي ذات طبيعة 
واحدة في األداء، وبالتالي يفتقر لميارات مختمفة مف تقنيات الصوت والغناء والتي يمكف 

عمى سبيؿ المثاؿ،  األوبراليجية أخرى كتقنيات الغناء مصادفتيا في انواع غنائية مني
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وبالتالي البد مف صياغة برنامج يساىـ في معالجة مشكمة األداء في الغناء العربي لرفع 
يدؼ التي ت، ويمكف مالحظة عالقة التدريب بمختمؼ المجاالت القابمية ومستوى الميارة

ر الماىرات وبالتالي تقديـ أداء الى رفع مستوى األشخاص وزيادة قابميتيـ عمى تطوي
 .   أفضؿ
  أهمية التدريب في رفع مستوى مهارات الداء ثانيًا: 
غالبًا ما يتـ تعريؼ الميارة عمى أنيا القدرة العالية واإلتقاف في أداء شيء           

معيف، وىي سموؾ يتطور مف خالؿ التدريب الفعاؿ، وترتبط الميارة بالسرعة والدقة، 
( بأنيا تشير الى البراعة التي يقدميا Signerيا تحدد كفاءة الشخص، ويعرفيا )كما ان

 )المغني(.
يتداخؿ مفيوـ الميارة مع مفاىيـ اخرى في مجاالت التنمية البشرية والفنوف            

ـَ التقويـ والتطوير والتحسيف المستمر، حيث التدريب و األدائية، فيو يعتمد عمى  إّف التقوي
، والميارة الغنائية تحسيف مستوى األداءيساىـ في  لمغنيلمغناء وا المتواصؿب والتدري

( في تعريفو لمتقويـ  ٜٛٛٔيتداخؿ مفيوـ التحسيف مع التقويـ كما يذىب الدمرداش ) و 
بأنو " تحديد مدى ما بمغناه مف نجاح في تحقيؽ األىداؼ التي نسعى إلى تحقيقيا، 

المشكالت وتشخيص األوضاع ومعرفة العقبات بحيث يكوف عونًا لنا عمى تحديد 
اىا ومساعدتيا عمى التعّممية ورفع مستو   – والمعوقات بقصد تحسيف العممّية التعميمية

  .(ٓٔ)"تحقيؽ األىداؼ
فكؿ ما نقـو بو  يعتبر األداء أحد أبرز األنشطة البشرية في اي مجاؿ ومستوى،        

ه الميارة يمثؿ عممية التقويـ والتي تعد مف مف االداء، وتحسيف ىذ يمثؿ مستوى معيف
أىـ األسس في تطوير الماىرات وال سيما الميارات الغنائية، وكما أشرنا فإف الغناء 
بوصفو نشاط انساني يتخمؼ مف شخص آلخر في المستوى والقابمية، وبالتالي ال بد مف 

مستمر عمى وسائؿ مف خالؿ التدريب ال تحسيف القابميات الغنائية بشكؿ منيجي وعممي
 .وميارات غنائية مختمفة

ويمعب التدريب والتقويـ في تغيير السموؾ الفني واألدائي لدى المغني، وتحديد           
 يكوف عبر مجموعة استراتيجيات يمكف حصرىا بما يمي: األداءمستوى 
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 تقييـ أقصى اداء: مف خالؿ تقديـ اعمى مستوى لما يمكف تحقيقو. -ٔ
وتعبر عف سموؾ المتدرب في الوضع االعتيادي وفي ىذه داء األفضؿ: تقييـ األ -ٕ

 الحالة المغني لتقديـ أفضؿ ما يمكنو.
وتحصيؿ الميارة يكوف عبر سمسمة مف االجراءات، تبدأ بتجزئة نوع محدد مف           

الميارة الغنائية قدر االمكاف والتدرب عمييا بشكؿ اجزاء في كؿ مرحمة مف مراحؿ 
يب، ويتـ تحسيف مستوى االداء مف خالؿ ىذه العممية لتساعد المغني عمى التدر 

استخداـ ما يتطمبو كؿ جزء مف العمؿ دوف زيادات، كما انيا تساىـ في جعؿ االداء 
 . (ٔٔ)منتظـ وأكثر مرونة وتقديـ تقنيات متنوعة أكثر تعقيداً 

مف بيف تحواًل نصر األكثر ويعتبر االداء في الموسيقى شديد األىمية، فيو الع          
وىو ما يؤكده ريبيرا ة االولى، ف المر يقبؿ التفسير مال عناصر الموسيقى الرئيسة والذي 

"يبدو فف الموسيقى لموىمة العربية واألندلس، في الجزيرة في كتابو تاريخ الموسيقى 
قنية األولى شيد الغموض حتى أف اولئؾ المعجبيف بو يترددوف في دراسة العناصر الت

في بنيتو، ويبدو لمكثيريف فنًا غير قابؿ لمتفسير فكريًا ألف مادتو مبيمة لدجة أنو يروغ 
ف و .... فالموسيقى تميؿ الى انتاج مشاعر حية أكثر مف أي مف الفنمف التحميؿ

األخرى.... ولكي تتحقؽ الموسيقى فإنيا ال تحتاج الى مؤلؼ فحسب، بؿ الى مفسر 
 .(ٕٔ)")مؤٍد( ايضاً 

 لمبحث الثانيا -ل الثاني الفص
 الغناء العربي

يعتبر الغناء أحد المكونات الميمة في ثقافة أي مجتمع، سواء كاف قصديا            
وبشكؿ منيجي أو عفوي، ودراسة الغناء تمثؿ خطوة ومحاولة في فيـ العناصر الثقافية 

داد أىميتيا لكؿ مجتمع، فيو يخضع لخبرات مستمرة عمى صعيد األداء والتنظير، تز 
كمما ازداد المستوى الفني لمغناء واتجو ليكوف أكثر منيجيا، ويرتفع مستوى الخبرات كمما 

 ارتفع التحصيؿ والبحث االكاديمي والمعرفي لمغناء مف حيث عناصره ومتطمباتو.
 األدائية المرتبطة ببعضياو  التنغيمية ىو سمسمة مف العمميات عموماوالغناء             

وما يتطمبو  المحفكذلؾ و  ،وتنغيميا وأصوات المغة المنطوقةالكممات لتشمؿ  ،مةمتكامو 
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وقدرة الصوت عمى نقؿ التعبير  ،مف أذف صحيحة ألدراؾ سير النغمات والُجمؿ المحنية
اف يكوف  نفسية وجمالية معينة، وىذا يتطمبالى المتمقي لنقؿ حالة واالداء الفني 

فس ونطؽ ريب والفيـ لتمؾ التقنيات التعبيرية مف تنلمصوت المؤدي مستوى جيد مف التد
صداروتنغيـ وغيره، كذلؾ القدرة عمى التحكـ بأماكف الرنيف في الجسـ و  الى  ،الصوت ا 

 .ةالمحني االنتقاؿ النغمية والصوتي فضال عف ميارات الزخرفة ميارات جانب
 في تنمية الغناء المدراس الموسيقيةودور  االرتجال
مف الشائع أف الغناء العربي لـ يتواصؿ بشكؿ منيجي وعممي بؿ  عؿل            

أحتفظ بطابعو العفوي واعتماد التمقيف والحفظ، مما يخمؽ احيانا فجوة في معرفة الجذور 
الحقيقة لمغناء العربي وانماطو وطرؽ تدريسو وتعميمو، وبالتالي بقي لغاية اليـو يتـ 

قد كاديمي، مما يـ األيقة في الممارسة والتعمتعممو بشكؿ عشوائي، ال يخضع لشروط دق
ع آليات وتدريبات ينعكس سمبا عمى مستوى االداء، وبالتالي أصبح مف الميـ وض

كاديمية تساىـ في تحسيف مستوى األداء في الغناء العربي، تقوـ عمى منيجية وعممية أ
، "وقد بمغت الموسيقى العربية أوج فيـ وتطوير التقنيات الفنية وما يتطمبو االداء الجيد

تطورىا خالؿ القرنيف الثامف والتاسع الميالدي، والوثائؽ المتعمقة بيا والتي مازالت 
 .(ٖٔ)موجودة تثبت عمؿ موسيقييف مكتمميف فنيًا"

و فارمر( في كتابػػػر المستشرؽ )فقد ذكػػػػدارس الموسيقية أما عػػػف دور المػػ             
ما ىو الحاؿ في أياـ األموييف يتمقيف ك كانت القيافلقد "( وسيقى العربية)تاريخ الم

 إلسحاؽوكاف ) الموسيقية الخاصة غالبًا،دروسيف مف المحترفيف في معاىدىـ 
سيقية مدرستو المو   –( الشيير بإماـ موسيقيي زمانو أياـ العصر الذىبي الموصمي

... وفي لمموسيقى في بغداد معيداً  إبراىيـ الموصمي( يديرلتدريب القياف... وكاف )
ولـ يكف ألساتذة الفف قبؿ  سة لتعميـ الغناء أنشأىا )زرياب(،األندلس كانت ىنالؾ مدر 

( ر )زريابقدوـ ىذا الموسيقار طريقة لتعميـ الغناء إال التطبيؽ العممي والتمريف، فغيَّػػػػػػ
لعروض وكممات الصوت األولى اإليقاع وامو وقّسـ مناىجو إلى مراحؿ ثالث: ىذا ك

خيرة إتقاف والثانية ضبط المحف بأبسط أشكالو. واأل ميا لمتمميذ بمرافقة آلة موسيقية،يعم
  .(ٗٔ)"الزائدة الموسيقية
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يرى بعض المؤرخيف كأبف حياف في الجزء الثاني مف المقري، "أف العادة            
( أو نوع مف االستيالؿدؤوا بػ)دلس ألولئؾ الذيف يتعمموف الغناء أف يبنتة في األبالثا

، ثـ يتمو ىذا المواويؿ في البداية كتمريف أوؿ، مصطحبيف أنفسيـ بنوع مف آالت اإليقاع
المواؿ مباشرة األغاني البسيطة، وبعد ذلؾ الى منوعات أكثر اثارة، وكانت ىذه ىي 

أحد  الطريقة التي أدخميا زرياب.... وعندما كاف يعطي درسًا في الغناء كاف يأمر
ثـ يخرج صوتو عاليًا، فمو كاف صوتو قويًا يبدأ  تالميذه بالجموس عمى مخدات مف الجمد

بتدريسو، أما اذا كاف صوتو ضعيفًا فيأمره أف يشد عمى بطنو عمامة، ألف ذلؾ يقوي 
واذا لـ يفتح )المتدرب( فكيو  الصوت وال يجد متسعًا في الجوؼ عند الخروج عمى الفـ، 

، يأمره زرياب أف يضع في فمو قطعة خشب عرضيا مقدار ثالثة أصابع بما فيو الكفاية
المتدرب يطمب  حتى يكتسب عادة فتح الفؾ، ولكي يختبر الخواص الطبيعية لصوت

منو أف يصيح بأعمى صوتو )كأف يصيح آه(، واذا ما الحظ أف الصوت كاف واضحًا 
كالـ، او مصاعب في وقويًا وصافيًا دوف عقبات مف األنؼ أو عائؽ في النطؽ وال

 .(٘ٔ)"التنفس
 ونتيجة لعدـ التدويف واالعتماد عمى الحفظ الشفاىيأما ما يتعمؽ باالرتجاؿ             

االرتجاؿ في الموسيقى "كاف لالرتجاؿ دور كبير في تاريخ الموسيقى والغناء العربي، و
، فالممحف واألداءمف األساسيات في التعبير ، و اء العربي واسع جدًا في استخدامووالغن

اب االرتجاؿ مفتوحًا ، بؿ يترؾ بال يحدد طبيعة األداء بشكؿ مسبؽ والمؤلؼ الموسيقي
، لمحنية واالنتقاالت بيف المقاماتزاد االرتجاؿ مف الزخارؼ ا ا، حتى إذأماـ المؤدي

ميمة في ، وىذه سمة تعد ثر جماليا مما ىو مكتوب في األصؿأصبح األمر أك
عازفيف والمغنيف ، فكثرة الزخارؼ في أداء المحف تميز ميارة الء العربيالموسيقى والغنا

، وعدـ التدويف يجعؿ احتمالية االرتجاؿ والتغيير مستمرة حتى لنفس (ٙٔ)"عمى السواء
 .العمؿ

فمف وعمى سبيؿ المثاؿ يمكف مالحظة دور اإلرتجاؿ في انماط غنائية عديدة،        
فمو اصوؿ  ،لمقاـ العراقيعمى سبيؿ المثاؿ ااضع لمتدويف أنواع الغناء العراقي غير الخ

 تحتاج الى امكانيات صوتية متمكنة، كمساحة او مدى صوتيو  ،اداءوقواعد مف حيث 
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، وكذلؾ مف حيث جماؿ الجرس الصوتي، وىذا ما يؤكده الشيخ وقوة الصوت ونقائو
مساحة صوتية في و العراقي لنفس طويؿ  المقاـ مؤدويحتاج )جالؿ الحنفي في قولو، 

، كذلؾ األمر بالنسبة لقراء القرآف، وعميو يمكف االستفادة مف ىذه الفنوف (ٚٔ)لمغناء("
 االدائية والغنائية عبر استخداـ طرؽ منيجية في تحسيف الميارات الغنائية.

صوات ونمط األ يشير )مييمف الجزراوي( في رسالتو حوؿ طبيعة االستماعو        
أف يكوف القارئ صاحب المجتمع البغدادي يفضؿ مع البغدادي بقولو، "في المجت الغنائية

صوت قوي وعالي وذلؾ مف أجؿ إسماع أكبر عدد ممكف مف الحاضريف لعدـ وجود 
الغي تقاـ مباشرًة ذلؾ الوقت فكانت حفالت الجوأجيزة تكبير الصوت في  الميكرفوف

وال يتـ د التناقؿ الشفاىي، وتعتمإال أف ىذه الميارات عفوية  ...الطمؽ عمى اليواء
ولعدـ وجود مدارس أو معاىد موسيقية ، تطويرىا بشكؿ عممي، بؿ تخضع لرغبة المغني

، كاف ىذا التراث وسيقى والغناء عمى وفؽ منيج عمميفي ذلؾ الوقت تقوـ بتدريس الم
  .(ٛٔ)"الغنائي ينتقؿ مف جيؿ إلى آخر شفاىًا عف طريؽ االستماع والحفظ المستمر

وىو يقرر ، "كذلؾ يتحكـ مغني المقاـ بالمدة الزمنية لمنغمات والمقاطع المغوية       
داء وعف عوامؿ يو، والناجمة بطبيعة الحاؿ عف األمسافة الحيز الزمني لممقاـ الذي يؤد

ذاتية... اف الوسائؿ التقنية غير المقننة تضعيا التقاليد تحت تصرؼ القارئ لكي 
وىذه االساليب التقنية  .اساسا عمى حرية االضافة والتغيير..يستخدميا في صيغة تعتمد 

صالحة في أي جزء مف اجزاء المقاـ، األمر الذي يسمح بالتعامؿ مع الحيز الزمني 
 .(ٜٔ)بشكؿ مرف قابؿ لمتقمص والتوسع وفؽ سياؽ الكمي لألداء"

يسية ألداء مبادئ رئوضع القدماء  ، فقدباإلضافة لقراءة المقاـ العراقي            
ونريد داء القرآني، ( في األنصاعة الصوتوتجويد القرآف الكريـ، وىي ما أطمقوا عميو بػ)

عطاءبالنصاعة اخراج الصوت واضحا ال يمتبس بو غيره مف االصوات العربية،   وا 
 داء، وقد سماه القدماءما جوىر األالحرؼ حقو مف النطؽ المحقؽ غير مشتبو بسواه، وى

داء القرآني بالتجويد ناظرة الى قوؿ االماـ عمي المتقدـ لعؿ تسمية عمـ األبعمـ التجويد و 
 .(ٕٓ)وؼ"الترتيؿ معرفة الوقوؼ وتجويد الحر 
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ولـ يكف اىتماـ العرب في الصوت وتقنياتو اال مف باب الدراسات               
ة والصوت وبرزت محاوالت ودراسات عديدة في مجاؿ المغ الكالمية او المغوية والقرآنية,

والنطؽ، بحثت في خصائص الصوت والحرؼ مف الناحية الفيزيائية، وظيرت بنتائج 
مثير لالىتماـ، بحيث يمكف االستفادة منيا في مجاؿ الدراسات الغنائية واالدائية 
التعبيرية، كتأثير الترددات الفيزيائية عمى نطؽ الحرؼ وعالقتيا بشكؿ الحمؽ والفـ 

، فقد تتأثر ترددات األصوات او الحروؼ والجياز الصوتي ومناطؽ الرنيف في الجسـ
صدار الصوت والحركة التي تطرأ عمى المساف بشكؿ إلالمنقولة سرعة اليواء بمقدار 

 .أفقي أو عمودي في الحمؽ وتجاويؼ الفـ
 المهارات الضرورية لمغناء:

ريب يعتمد يمكف تصميـ مخطط لمتد ،رات األدائيةايخالؿ مجموعة مف الممف          
 ، نختار منيا:البد مف توفرىا لتقديـ اداء جيد في الغناء ،عمى مقومات رئيسية

 .التنفسالتحكـ في  -ٔ
 .أو الزخارؼ الحمياتالقدرة عمى التحكـ في  -ٕ
بنوعيف مف األداء،  ات أو الثالثاتربيجاآلميارة أداء القفزات الصوتية أو النغمية و  -ٖ
 .(متصؿ ومنفصؿ)
 الصوتية المالئمة.المساحة  -ٗ
ميارة التحكـ في جرس الصوت واالنتقاؿ بيف مناطؽ صوتية مختمفة وبشكؿ سمس،  -٘

 بيف ثوت الصدر والرأس. االنتقاؿمثؿ 
فضاًل عف ذلؾ ىناؾ ميارات ضرورية في عممية الغناء، مثؿ النطؽ السميـ            

السامع، كما تعتبر حاسة والمحكـ، وقوة وجيارة الصوت، ليكوف واضحا ومفيومًا لدى 
السمع مف اخطر الحواس لدى المغني لما ليا مف أىمية في كؿ العممية األدائية، يمكف 

"فيو دراسة اساسية تطويرىا مف خالؿ الصولفيج بمختمؼ أنواعو وبمستويات متعددة، 
ركاف التي تقوـ عمييا دراسة لكؿ متدرب لمغناء والموسيقى، وركف اساسي مف األ

، حيث انو ييتـ بالغناء وقراءة التدويف الموسيقي واالستماع، كما ييدؼ الى الموسيقى
 .(ٕٔ)تنمية االحساس بالتراكيب المقامية وابراز خصائصيا"
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 اجراءات البحث_   الفصل الثالث
 أوال: منهج البحث

  .الوصفيالمنيج  اعتمد الباحثلتحقيؽ ىدؼ البحث       
 البحثوعينة ثانيا: مجتمع 

كمجتمع وعينة يمكف اعتمادىا  نماذج غنائية اختيار ثالث ستطاع الباحثا      
 البحث.

 : اداة البحثثالثاً 
 بتصميـ اداة بحث تعتمد عمى التالي: قاـ الباحث    
 عمى إطالة النفس والتحكـ بعممية الشييؽ والزفير.تدريب  -ٔ
  ات.اآلربيجميارة غناء قفزات صوتية متنوعة السرعة مثؿ  -ٕ
ومقامات متنوعة وسرعات مختمفة  ساللـ صاعدة وىابطةلتدرب عمى غناء ا -ٖ

 ومتدرجة.
 

 : مستمزمات البحثرابعاً 
 ( البتوب نوعDell.لغرض الطباعة ) 
 ( برنامجMusic Scoreلغرض تدويف التماريف ). 
 

 خامسًا: التدريبات المقترحة
، وانتقاؿ بيف ت مختمفةاآلربيج: يؤدى التمريف بسرعاغناء القفزات الصوتية و  ميارة -ٔ

 ، وعمى شكؿ نغمات متصمة ومنفصمة.السمـ الصغير الى الكبير

 
تثبيت وادراؾ المسافات فوؽ الثانية )القفزات( بأنواعيا المختمفة مف صغيرة : الهدف منه

 وكبيرة وغيرىا.
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 .: جزء مف أغنية يا طيور لممطربة اسميافالنموذج الول

 
 .وبالسرعة المكتوبة يؤدى التمريف بدوف كممات التنفس:كـ باطالة النفس والتحميارة  -ٕ

 
 (Madam Butterfly : مقطع مف اوبرا بوتشيني )مداـ بترفاليالنموذج الثاني

 .والتحكـ في عممية الشييؽ والزفير : اطالة النفسالهدف منه
 بتدرج مف البطيء جدًا وصوالً بإضافة حروؼ المد، و يؤدى  ساللـ صاعدة وىابطة: -ٖ

  .، وعمى مقامات مختمفةالى سرعات عالية

 
 قداس المسيح لػ)ىاندؿ(مقطع مف : النموذج الثالث

 
 .وأجزاء نغمية طويمة : اداء ساللـ مختمفة ومتواصمةالهدف منه
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 الفصل الرابع 
 واالستنتاجات اواًل: النتائج 

  ماؿ في أجزاء لحنية مف أع نغمات طويمة متواصمة لتثبيت النفسلاستخداـ ظير
 .عالمية

 ربيج واداء القفزات الصوتية بسيولة.داـ الحاف شائعة لتطوير ميارة اآلاستخ 
  متدرجة صعودا وىبوطًا.ومقامية استخداـ الحاف او اجزاء ذات طبيعة سّممية 
 ذات تقنيات ادائية ميمة يساعد  ،تبيف أف اعتماد نماذج مف الغناء العالمي والعربي

 الغناء.عمى تحسيف ميارات معينة في 
  دور ميـ في تطور النفس، وذلؾ مف والمقاطع الصوتية أو أحرؼ المد تمعب المغة

 خالؿ استخداـ مقاطع صوتية لغوية ومدىا بشكؿ متدرج في الزمف.  
  لتطوير ميارة اداء الُجمؿ اعتماد الساللـ الموسيقية الصغيرة والكبيرة كتماريف اولية

 الطويمة.
 ىمية بنفس ما دقة النطؽ ومخارج الحروؼ ليا مف األ اف التدريبات التي تركز عمى

 مف أىمية. لقوة ونقاء الصوت
  تساعد التدريبات عمى النغمات العالية في جيارة الصوت واستخداـ مناطؽ رنيف

 مختمفة.
  مخارج حروؼ ومناطؽ رنيف عديدة مثؿ منطقة قناع الوجو، ال بد مف التدرب عمى

 وىي منطقة الفـ واألنؼ.
 الميارات الغنائيةبعض كطريقة في التدريب لتطوير  االرتجاؿخداـ يمكف است 

 كالتنويع عمى األلحاف.
  لمنغمات لمتحكـ )ستكاتو( مف المفيد التدرب عمى تقنيات أدائية مثؿ األداء المنفصؿ

 )ليجاتو( في الحجاب الحاجز والشييؽ والزفير السريع، وايضًا األداء المتصؿ
 ثابت.لمعبارات المحنية وبشكٍؿ 

 ثالثا: التوصيات
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 مف خالؿ التأكيد عمى نماذج وصي الباحث بضرورة االىتماـ أكثر بدروس الغناءي ،
 .غنائية عالمية وعربية تمتمؾ تقنيات أداء متنوعة

 ترابعا: المقترحا
  تكميمية حوؿ اساليب الغناء في العراؽاسات اجراء در. 
 دى قّراء المقاـ العراقي والقرآف.اجراء دراسات تحميمية مقارنة بيف تقنيات الغناء ل 
 

 الهوامش خامسا:
 https://mawdoo3.comينظر الرابط اإللكتروني،  ٔ
معجـ المعاني الجامع، معجـ عربي عربي، ينظر الرابط:   2

https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 
معجـ المعاني الجامع، معجـ عربي عربي، ينظر الرابط:   3

https://www.almaany.com/  
معجـ المعاني الجامع، معجـ عربي عربي، ينظر الرابط   4

https://www.almaany.com - 
، ٕ المرحمة كمية الفنوف الجميمة الكميةالخيكاني، ىند محمد رضا: مفيوـ الميارة،  5

الرابط:  ، ينظر04/03/2014 
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture 

معجـ المعاني الجامع، معجـ عربي عربي، ينظر الرابط:   6
https://www.almaany.com - 

 .ٜٔأبف منظور: لساف العرب، ص 7
 .ٓٙٔابف منظور: نفس المصدر ، ص 8
 .ٕ٘ٔ، صٜٛٛٔالدمرداش:   9

ث موسيقية، بغداد: )الفتح لمطباعة والنشر(، ينظر فراس ياسيف جاسـ: سمسمة بحو  10
 . ٓٙٔ، صٜ٘ٔ، صٛ٘ٔ، صٙ٘ٔ، صٕٚٔٓ

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/Default.aspx?fid=13
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/Default.aspx?fid=13
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ريبيرا، جولياف: تاريخ الموسيقى في الجزيرة العربية واالندلس، ترجمة، الحسيف  11
 .ٕٛ، صٕٚ،  ص ٕٛٓٓالحسف، الطبعة األولى، أبو ظبي، االمارات: 

 .ٔٗالمصدر السابؽ، صريبيرا، جولياف:  12
اني، كماؿ حسف عنيد: تقويـ التعميـ الموسيقي في معيد الفنوف الجميمة، السود 13

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كمية الفنوف الجميمة، قسـ الفنوف الموسيقية، 
 . ٚ٘، صٖٕٔٓ

 . ٗٓٔ، صٖٓٔمصدر سابؽ، صريبيرا، جولياف:  14
 .ٚٔ: مصدر سابؽ، صفراس ياسيف جاسـ  15
د حسف: التوظيؼ الفني لمنغـ والتعبير في تجويد القرآف الكريـ، الجابري، ولي 16

 . ٕٖاطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كمية الفنوف الجميمة، قسـ الفنوف الموسيقية، ص
الجزراوي، مييمف: الخصائص المحنية وااليقاعي في األغاني المرافقة لممقاـ  17

د، كمية الفنوف الجميمة، قسـ الفنوف العراقي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغدا
  .ٜٖ، ص ٖٛ، صٕٗٓٓالموسيقية، 

شيرزاد قاسـ حسيف وآخروف: موسيقى المدينة، دراسات في الموسيقى العربية،  ٛٔ
 . ٘ٗ، سٗٗ، صٜٜٔٔالطبعة االولى، االردف: )المؤسسة العربية لمدراسات والنشر(، 

 . ٕٔٔ، صالصغير، محمد حسيف عمي: الصوت المغوي في القرآف ٜٔ
وائؿ حنا حداد، وشريؼ عمي حمدي: تمرينات صولفيج لممبتدئيف مستوحاة مف  ٕٔ

 .ٕٗٛ، صٖٕٔٓ، ٔبعض األغاني الشعبية االردنية، المجمة االردنية، العدد
  List of sourcesقائمة المصادر سادسًا:  

 أواًل: اكتب
 .ؼ والنشر(، د.تدار المصرية لمتأليال، مصر: ) ٛلساف العرب، جػأبف منظور:  -1
 .ٜٛٛٔالدمرداش:  -ٕ
ينظر فراس ياسيف جاسـ: سمسمة بحوث موسيقية، بغداد: )الفتح لمطباعة والنشر(،  -ٖ

ٕٓٔٚ . 
 .ٕٔٔالصغير، محمد حسيف عمي: الصوت المغوي في القرآف، ص -ٗ
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رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كمية الفنوف الجميمة، قسـ الفنوف الموسيقية، 
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  .ٕٗٓٓالموسيقية، 
 ثالثًا: النترنت

، ٕ المرحمة كمية الفنوف الجميمة الكمية الخيكاني، ىند محمد رضا: مفيوـ الميارة، -ٔ
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وائؿ حنا حداد، وشريؼ عمي حمدي: تمرينات صولفيج لممبتدئيف مستوحاة مف  -2
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