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مستخمص البحث:
آلة الناي تعتبر اآللة التي يعتمد عمييا كثي اًر من قائدي فرق الموسيقى العربية في أداء
"الصولو" بجانب ذلك فيي تعتبر آلة مصاحبة لممغني أثناء الغناء فيتطمب من عازفي
اآللة أداء بعض من التقاسيم والجمل االبتكارية اما في بداية العمل الفني أو داخمو أن

كان آلياً او غنائياً في كثير من األعمال ولذلك ال يمكن االستغناء عن عازف الناي في
الفرق الموسيقية لما لو أىمية كبرى وبما يتمتع بو من دور مؤثر داخل العمل بجانب

اآلالت األخرى.

ونجد أن طالب آلة الناي بكمية التربية النوعية جامعة أسيوط يدرسون مقرري آداء آلي

وغناء ومقرر المشروع ويتطمب منيم اثناء التدريس عمل تقاسيم وجمل لحنية مبتكرة

مستوحاة من العمل الفني فكثي اًر منيم ليس لديو خمفية في كيفية أداء ىذه التقاسيم وال
القدرة عمى التخيل في عزف الجمل المحنية المبتكرة .لذلك يرى الباحث أنو بمكن
استنباط تقاسيم من خالل المنيج الدراسي يساعد عمى تنمية آداء الطالب آلداء

التقاسيم بأنواعيا .وتمثمت توصيات الباحث اوالً تدريس تقاسيم اللة الناي داخل المناىج

الدراسية ،ثانياً استنباط تقاسيم من المناىج المدروسة لباقي آالت الموسيقى العربية.
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Summary:
The Ney is the instrument that many leaders of Arab music groups
rely on in performing the “Solo.” In addition, it is an instrument
that accompanies the singer while singing. In many works, the
flute player cannot be dispensed with in orchestras because of its
great importance and the influential role it plays in the work
alongside other instruments.
We find that students of the flute instrument at the Faculty of
Specific Education, Assiut University are studying instrumental
performance, singing and project decisions, and during teaching,
they are required to make innovative melodic divisions and
sentences inspired by artistic work. Therefore, the researcher
believes that it is possible to derive divisions through the
curriculum that helps to develop students' performance to perform
divisions of all kinds. he researcher's recommendations were, first,
to teach the Nay divisions within the school curricula, and
secondly, to derive divisions from the studied curricula for the rest
of the Arabic musical instruments.

:الكممات الرئيسة
 المنيج الدراسي آللة، تقاسيم مستوحاة، آلة الناي،تقاسيم مبتكرة
 تقاسيم عمى آلة الناي،الناي
:مقدمة البحث

آلة الناي تعتبر اآللة التي يعتمد عمييا كثي اًر من قائدي فرق الموسيقى العربية

في أداء "الصولو" بجانب ذلك فيي تعتبر آلة مصاحبة لممغني أثناء الغناء فيتطمب من
عازفي اآللة أداء بعض من التقاسيم والجمل االبتكارية اما في بداية العمل الفني أو

داخمو أن كان آلياً او غنائياً في كثير من األعمال ولذلك ال يمكن االستغناء عن عازف
الناي في الفرق الموسيقية لما لو أىمية كبرى وبما يتمتع بو من دور مؤثر داخل العمل

.بجانب اآلالت األخرى

ونجد أن طالب آلة الناي بكمية التربية النوعية جامعة أسيوط يدرسون مقرري

آداء آلي وغناء ومقرر المشروع ويتطمب منيم اثناء التدريس عمل تقاسيم وجمل لحنية

مبتكرة مستوحاة من العمل الفني فكثي اًر منيم ليس لديو خمفية في كيفية أداء ىذه
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التقاسيم وال القدرة عمى التخيل في عزف الجمل المحنية المبتكرة .لذلك يرى الباحث أنو
بمكن استنباط تقاسيم من خالل المنيج الدراسي يساعد عمى تنمية آداء الطالب آلداء

التقاسيم بأنواعيا.

مشكمة البحث:

يتطمب من طالب آلة الناي أداء بعض من التقاسيم في كثير من األعمال

الفنية في مقرر آداء آلي وغنائي ومقرر المشروع فكثير من طالب اآللة ليس لدييم
القدرة عمى ابتكار تقاسيم وال جمل لحنية خالل عزف العمل الفني.

لذلك يقترح الباحث عمل تقاسيم مستوحاة من المنيج الدراسي يمكن أن تساعد

الطالب عمى اداء تقاسيم وجمل لحنية عمى اآللة.

أهداف البحث:

 -التعرف عمى التقاسيم.

 -استنباط تقاسيم مبتكرة من المنيج الدراسي لدى طالب آلة الناي.

أهمية البحث:

تكمن أىمية البحث في ابتكار تقاسيم مستوحاة من المنيج الدراسي عمى آلة

الناي قد تمكن دارسي آلة الناي من ابتكار تقاسيم وجمل لحنية لالعمال الفنية

المعزوفة.

أسئمة البحث:

 ما ىي أنواع التقاسيم؟ -ما ىي التقاسيم المستوحاة من المنيج الدراسي آللة الناي؟

حدود البحث :بعض من نوت المنيج الدراسي لطالب الفرقة الثالثة تخصص "آلة

الناي" بكمية التربية النوعية جامعة أسيوط.

حدد زمانية :العام الدراسي 0200-0202

حدود مكانية :كمية التربية النوعية جامعة أسيوط.

إجراءات البحث:
منهج البحث :يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي.
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عينة البحث :سماعي كرد "محمود عفت" ،لونجا رياض.

أدوات البحث:

 -2آلة الناي.

 -0النوت الموسيقية (سماعي كرد "محمود عفت" ،لونجا رياض).

مصطمحات البحث:
التقاسيم :كممة عربية وتركية تطمق عمى النغم المنظم وىي جمل موسيقية يرتجميا
العازف من مقام معين ولكل جممة ليا بداية ونياية ،ومن مجموع ىذه الجمل تتكون

التقاسيم.

()1

الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث- :

الدراسة األولى:

" دراسة تقنيات األداء لمجمل المنفردة عند محمود عفت وامكانية اإلفادة منيا في إثراء
األداء عند عازفي الناي"

()2

تهدف الدراسة إلي :التعرف عمى تقنيات األداء عند محمود عفت من خالل عزف
وتحميل لبعض الجمل المنفردة من خالل محمود عفت عن طريق عزف وتحميل لبعض

الجمل المنفردة من خالل بعض األعمال الغنائية التي قام بأدائيا محمود عفت مما يفيد
عازفي الناي ،ويتبع ىذه الدراسة :المنيج الوصفي (تحميل محتوي) .وتتفق ىذه الدراسة
مع الدراسة الحالية في التعرف عمى التقنيات العزفية التي تفيد عازف آلة الناي،
وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية فأنيا تعتمد عمى التعرف عمى تقنيات األداء

عند محمود عفت وتحميل بعض الجمل المنفردة من خالل بعض االعمال الغنائية أما

 .1محمد ،أمل جمال الدين " . 0222.تقاسيم آلة القانون بين التقميدي والمستحدث" .ميرجان
ومؤتمر الموسيقى العربية الثالث عشر .كمية التربية الموسيقية .جامعة حموان.6.
 .2عبد اليادي ،احمد بديع محمد0222 .م .دراسة تقنيات األداء لمجمل المنفردة عند محمود عفت
وامكانية اإلفادة منيا في إثراء األداء عند عازفي الناي .رسالة ماجستير .غير منشورة .كمية التربية
الموسيقية .جامعة حموان.
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الدراسة الحالية فيي تعتمد عمى استنباط تقاسيم مبتكرة حتى تمكن عازفي الة الناي من
ابتكار جمل لحنية.

الدراسة الثانية:

" االستفادة من بعض ألحان بميغ حمدي في تنمية األداء لدارسي آلة الناي "

()1

تهدف الدراسة إلي :تنمية أداء دارسي آلة الناي من خالل تمارين مبتكرة ومستوحاة من
بعض ألحان بميغ حمدي لما تتميز بو ألحانو بمختمف أشكاليا باالنتقاالت المقامية
والتنوع اإليقاعي ،كذلك التعرف عمى أسموب بميغ حمدي في صياغة ىذه األلحان،
والتعرف عمى النايات المساعدة والمقامات المستخدمة في األلحان عينة البحث .ويتبع

ىذا البحث المنيج - :الوصفي تحميل المحتوى ،وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية

في تنمية األداء العزفي لدى دارسي آلة الناي ،وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية

فأنيا تعتمد عمى ابتكار تمارين مستوحاة من بعض الحان بميغ حمدي في تنمية أداء
دارسي آلة الناي أما الدراسة الحالية فيي تعتمد عمى ابتكار تقاسيم مستوحاة من المنيج

الدراسي لتنمية ابتكار جمل لحنية لدى دارسي آلة الناي.

الدراسة الثالثة:

"تقاسيم مبتكرة مستنبطة من ابتيال "إليي" لطو الفشني لتنمية األداء العزفي لدي دارسي
()2

آلة القانون"

تهدف الدراسة إلي :التوصل إلى التكنيكيات المستنبطة من األفكار الناتجة عن تحميل
ابتيال أليي لطو الفشني والتوصل إلى تقاسيم حرة وموزونة مستنبطة من ىذه األفكار
ويتبع ىذا البحث المنيج - :الوصفي تحميل المحتوى ،وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة

الحالية في ابتكار تقاسيم لتنمية األداء في العزف ،وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة
 . 1الرفاعى ،أسماء إبراىيم عباس محمود .0200.االستفادة من بعض ألحان بميغ حمدي في تنمية
األداء لدارسي آلة الناي .رسالة دكتوراة .غير منشورة .كمية التربية النوعية .قسم التربية الموسيقية.

جامعة المنصورة.
 .2الكردي ،عبداهلل عمي محمد ،اماني حنفي محمد ،أمل أحمد إبراىيم ،نسرين عبدالباسط محمد
درويش" .0222 .تقاسيم مبتكرة مستنبطة من ابتيال "إليي" لطو الفشني لتنمية األداء العزفي لدي
دارسي آلة القانون ".مجمة بحوث التربية النوعية -جامعة المنصورة العدد التاسع عشر.
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الحالية فأنيا تعتمد عمى ابتكار تقاسيم مستنبطة من ابتيال "إليي" لطو الفشني عمى آلة
القانون أما الدراسة الحالية فيي تعتمد عمى استنباط تقاسيم من المنيج الدراسي عمى

آلة الناي.

اإلطار النظري:

التقاسيم:

تعرف التقاسيم عمى انيا عزف انفرادي عمى اآلالت المختمفة ،وىي ترجمة

لمغناء ،وتعد اختبا ار لبراعة العازف في األداء وقدرتو عمى االبتكار ومياراتو في االنتقال
من مقام موسيقي إلى آخر وتفيمو لخصائص النغمة.

()1

والتقاسيم ليا دو اُر بار اًز في الموسيقى العربية ألنيا أحد أشكال األداء العزفي

اليام العتمادىا عمى أسموب االرتجال وذلك لما تميزت بو من ميارات عزفية متميزة

وتقن يات عالية في األداء حيث البد أن يتمتع العازف بإدراك واع لمختمف االنتقاالت

المقامية مع براعة في طريقة العرض فكل عازف لو زخارفو الخاصة في أداء التقاسيم

وضغوطو اإليقاعية تختمف عن أي عازف آخر.

لذلك تكون التقاسيم من تأليف فوري يرتجمو العازف ،وفيو تظير براعتو المنفردة عمى

إحدى اآلالت الموسيقى العربية مثل (العود – الناي – القانون).

()2

أنواع التقاسيم:

تنقسم التقاسيم إلى نوعا:

األول :تقاسيم موزونة عمى الوحدة:

 .1امين ،اسراء ناجي احمد" .0226 .برنامج مقترح لتذليل صعوبات أداء قالب المونجا لدارسي آلة
الناي بكمية التربية النوعية جامعة المنيا( ".رسالة ماجستير  -كمية التربية النوعية  -جامعة

المنيا).23.
 .2الكردي ،عبداهلل عمي محمد ،اماني حنفي محمد ،أمل أحمد إبراىيم،نسرين عبدالباسط محمد
درويش" .0222 .تقاسيم مبتكرة مستنبطة مو ابتيال "إليي" لطو الفشني لتنمية األداء العزفي لدي
دارسي آلة القانون ".مجمة بحوث التربية النوعية -جامعة المنصورة العدد التاسع

عشر.025-025 .
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وىي نوع من االرتجال المقيد الذي يرتبط بميزان أو ضرب إيقاعي ،ويتكون من
الضروب البسيطة ،ويعرف ىذا النوع من التقاسيم الموزونة عمى آلة لحنية واحدة،
تصاحبيا آلة تبرز اإليقاع في نموذج لحني بسيط وربما تكون آلة رق.

ثانيا :تقاسيم حرة:

وينطمق فييا خيال العازف المنفرد ال تحده حدود فيو يسير بوحي من مزاجو

وشعوره بالجو النفسي والتأثير الخمقي لممقام الذي يعزف منيا وىذا النوع من التقاسيم
يمثل أرفع اختبار لبراعة العازف ،وأصعب امتحان لقدراتو الفنية ،ولذلك يحسن تصرفو

وميارتو في االنتقاالت المحنية من مقام آلخر بطريقة متجانسة ومبتكرة ،ثم العودة

لممقام األصمي بطريقة مقنعة ومحبوكة ومريحة بالنسبة لممستمع.

()1

 .1خميل ،عبدالمنعم .2330 .الموسوعة الموسيقية المختصرة .القاىرة :مكتبة مدبولي.62.
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ثانياً اإلطار التطبيقي:

اوال :سماعي كرد

تقاسيم خاصة بسماعي كرد محمود عفت
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التقاسيم الموزونة- :

التقسيمة األولى

 -التدريب عمى أداء تتابع سممي ىابط.

التقسيمة الثانية

 التدريب عمى أداء تقسيمة في مقام صبا زمزمو.التقسيمة الثالثة

 التدريب عمى أداء الكروماتيك. -التدريب عمى التموين النغمي.

التقسيمة الرابعة

 التدريب عمى أداء تقسيمة في ميزان . -التدريب عمى إيقاع

.
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التقاسيم الحرة- :

التقسيمة الخامسة

 التدريب عمى أداء جنس راست عمى النوا التدريب عمى أداء االبجاتو ار -التدريب عمى أداء إيقاع

التقسيمة السادسة

 التدريب عمى أداء الترعيدة ( ). -التدريب عمى إيقاع

.

التقسيمة السابعة

 -التدريب عمى أداء الكرونة (

).
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ثانياً :لونجا رياض
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التقاسيم الموزونة- :

تقاسيم خاصة لونجا رياض
التقسيمة الثامنة

 -التدريب عمى أداء نغمة ماىور

 -التدريب عمى ركوز عمى نغمة محير.

التقسيمة التاسعة

 -التدريب عمى أداء الرباط المحني.

 -التدريب عمى أداء نغمات الجواب.

التقسيمة العاشرة

 -التدريب عمى أداء التقاسيم عمى إيقاع النوار.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
التقسيمة الحادي عشر

 التدريب عمى أداء االبجاتورا. -التدريب عمى أداء

.

التقسيمة الثانية عشر

 التدريب عمى أداء الرباط المحني. -التدريب عمى أداء االربيج.

التقاسيم الحرة- :

التقسيمة الثالثة عشر

 التدريب عمى أداء إيقاع -التدريب عمى أداء إيقاع

.
.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
التقسيمة الرابعة عشر

 التدريب عمى أداء التدرج السممي اليابط والصاعد. -التدريب عمى أداء نغمات الجوابات.

التقسيمة الخامسة عشر

 التدريب عمى أداء إيقاع -التدريب عمى أداء الكرونة (

.
).

التقسيمة السادسة عشر

 التدريب على أداء إيقاع -التدريب عمى أداء الترعيدة ( ).

.

تعميق الباحث:

أهداف التقاسيم:

 استعراض المقام صعوداً وىبوط مع أداء التقسيم الموزونة والحرة. القدرة عمى االبتكار في التنوع المحني واإليقاع. -التدريب عمى أداء بعض أساليب التعبير.

 -التعرف عمى كيفية االرتجال من خالل النوتة المدروسة
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

نتائج البحث:

 ما هي أنواع التقاسيم؟تنقسم التقاسيم إلى نوعياً األولى تقاسيم حرة والثانية تقاسيم موزونة.

 -ما هي التقاسيم المستوحاة من المنهج الدراسي آللة الناي؟

تم ابتكار من قبل الباحث ستة عشر تقسيمة ما بين التقاسيم الحرة والموزونة

مستوحاة من عينة البحث (سماعي كرد  ،لونجا رياض)

توصيات البحث:
 .1تدريس تقاسيم اللة الناي داخل المناىج الدراسية.

 .2استنباط تقاسيم من المناىج المدروسة لباقي آالت الموسيقى العربية.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مراجع البحث:

 .1امين ،اسراء ناجي احمد" .0226 .برنامج مقترح لتذليل صعوبات أداء قالب المونجا لدارسي
آلة الناي بكمية التربية النوعية جامعة المنيا( ".رسالة ماجستير  -كمية التربية النوعية -
جامعة المنيا).

 .2خميل ،عبد المنعم .2330 .الموسوعة الموسيقية المختصرة .القاىرة :مكتبة مدبولي.
 .2الرفاعى ،أسماء إبراىيم عباس محمود .0200.االستفادة من بعض ألحان بميغ حمدي في
تنمية األداء لدارسي آلة الناي .رسالة دكتوراة .غير منشورة .كمية التربية النوعية .قسم
التربية الموسيقية .جامعة المنصورة.
 .2عبد اليادي ،احمد بديع محمد0222 .م .دراسة تقنيات األداء لمجمل المنفردة عند محمود
عفت وامكانية اإلفادة منيا في إثراء األداء عند عازفي الناي .رسالة ماجستير .غير منشورة.

كمية التربية الموسيقية .جامعة حموان.
 .5الكردي ،عبد اهلل عمي محمد ،اماني حنفي محمد ،أمل أحمد إبراىيم and ،نسرين عبد
الباسط محمد درويش" .0222 .تقاسيم مبتكرة مستنبطة مو ابتيال "إليي" لطو الفشني
لتنمية األداء العزفي لدي دارسي آلة القانون ".مجمة بحوث التربية النوعية -جامعة
المنصورة العدد التاسع عشر.
 .6محمد ،أمل جمال الدين " . 0222.تقاسيم آلة القانون بين التقميدي والمستحدث" .ميرجان
ومؤتمر الموسيقى العربية الثالث عشر .كمية التربية الموسيقية .جامعة حموان.
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