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ىل من ىل قدويت الأوىل ... ا  رفعت رأأيس عاليًا افتخارا به ..  ا   

ىل من وهب نفسه لسعادتنا ...  ىل من علمين الصرب والاجهتاد ... ا   ا 

دوايجمحمد ميك   : وادلي احلبيب  

ىل من بدعاهئا الشفاف تكسيين... ىل من اكنت أأحن عيل من نفيس ... ا   ا 

ىل من تعيش يف رويح و اكنت من شهد روهحا ترويين ..... زانيت خدجية       :  الغاليةأأم ا   

ىل الأيد احلانية يل عوان يف حيايت...  ىل من بروعهتم اكنت أأمجل ذكراييت ... ا   ا 

ىل من مه جبانيب يف مجيع  حلظات مشواري... ا   

و اخويت مصطفى،عابد و الكتكوت كرمي،و زوجيت الغالية  أأمال اخيت العزيزة و الغالية 

ىل لك أأفراد عائليت.....   فتيحة،وا 

ىل أأخ  .  يف هذا العمليتزميل أأمالدريب  ة و رفيقيت و صديقيتا   

ىل :محزة قونة و بن جعمية ، خادل لباد ، حسني ،  ىل الأحباب والزمالءا  و بومدين توام أأيخ  ا 

عبد الغفور ،اسامة ، ديدي بن شاعة ، امني معموري ، مصطفى ميك ، جياليل ، ايسني ،  

ىل الزميالت:اكدير كندا  ...  ىل لك من  ..سهيةل ، رشيفة ، فاطمة ، سلمية ، رجاء .............ا  ا 

 أأعرفهم و مل أأذكرمه

ىل الأس تاذ املؤطر  ) الاس تاذ بن يشو جياليل ، ومجيع الأساتذةعبد الصمد بسدات ا 

 الاس تاذة كرمية منصور.....(  

طلبة قسم املوس يقى و   

ىل لك هؤالء أأهدي مثرة هجدي " أأمحــد ، أأمال "ا   



 
 
 " من لم يشكر الناس لم يشكر هللاعمال بقول الرسول صلى عليه وسلم "
 توفيقه لنا إلنجاز هذا البحث.نشكر هللا تعالى على 

" بسدات عبد   القدير  ناستاذأ  إلى نا ويشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر ديسع 
فلم يبخل   ،الصمد " الذي كان لنا بمثابة األب واألخ قبل أن يكون مشرفا لنا

ئبة لنا، حتى تم  بتوجيهاته ونصائحه علينا، ولم يتوانى في تقديم أرائه الصا 
على حسن المعاملة طوال  و التقدير   فله منا كل الشكر،  إنجاز هذا العمل

  .سنين الدراسة 
حرفا و أنار   اكما نتقدم بالشكر إلى من لهم الفضل علينا، إلى كل من علمن

قريب أو    دربنا بنصائحه منذ بداية مشوارنا الدراسي وإلى كل من ساعدنا من 
                                            الموسيقى.وطلبة قسم  أساتذةجميع إلى   و، من بعيد ولو بشق كلمة طيبة

 "   وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه   "     
 

      أمال،أحمد 
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 مقدمة :  

من المؤكد أن الموسيقى بدأت في يوم من األيام بالغناء و الرقص واإليقاع، هذا األخير    
في    يسبح  إذ انه منذ أن كان جنينا في بطن أمه وهو يعتبر ظاهرة فطرية عند اإلنسان

من   ذلك  ويظهر  الحمل،  فترة  طوال  و  اإليقاع  مسيطرة  أصوات  بثالثة  إحساسه  خالل 
والثن  المنتظمة  األم  قلب  نبضات  األدائمة:  و  الثنائية  قلبه  نبضات  إيقاع ائية،  و    سرع، 

، هو  المطروح وخاصة في الحضارة المعاصرة  م) إيقاع ثالثي (. لكن اإلشكالالتنفس لأل
وبالتال معزولة صامتة  بيئة  في  ويوضع  يفصل  والدته  بعد  الجنين  هذا  عن  أن  ينعزل  ي 

اإليقاعي فهذه  المحيط  يعيشه،  كان  الذي  النفس    اآلمن  علماء  بعض  يعتبرها  الظاهرة 
 . نفسية توقف الحاسة الفطرية للتعددية اإليقاعية وبالتالي للموسيقى بصفة عامة صدمة 

و   اإليقاعية  التعددية  استعمال  بكثرة  العالم  باقي موسيقات  اإلفريقية عن  الموسيقى  تتميز 
ك في التركيبة اإليقاعية الغنائية و اإليقاع المرافق لها، إذ يتطلب إدراك وتذوق  يتجلى ذل

( العام  شكلها  في  معينة  من  جاشتالتأغنية  ليس  وهذا  إيقاعية،  مرافقة  لها  تكون  أن   )
السهل تطبيقه خاصة لدى أستاذ التربية الموسيقية، الذي من خصوصياته أن يكون متعدد  

إليقاع في نفس الوقت على عكس الموسيقي الذي ليس عليه  الكفاءات أي يغني ويعزف ا
كطلبة أن نجتهد  بمساعدة خبرة مشرفنا في ميدان التعليم  بالضرورة ذلك، وهذا ما جعلنا  

ولو بالقدر القليل في في األغنية التربوية تساهم    طريقة تدريس للتعددية اإليقاعية  حقترابا
 التنسيق بين اإليقاع الغنائي واإليقاع المرافق له. تذليل الصعوبات التي يتلقاها الطلبة في 

إلى الجانب التمهيدي    للقيام بالبحث تناولنا ثالثة فصول، حيث تطرقنا في الفصل األول
لها   التي  المصطلحات  ببعض  التعريف  مع  البحث،  أهداف  و  وفرضيات  إشكالية  لذكر 

 صلة بالموضوع. 
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 يث عالجنا في هذا الفصل: أما الفصل الثاني فخصصناه لإلطار النظري، ح

 إليقاع تعريف ا -

 باإليقاع   عالقة اإلنسان -

 اإليقاعية  التعددية  -

 باللحن   اإليقاععالقة  -

 بعض طرق تدريس اإليقاع في الموسيقى، مع الطريقة المقترحة.  -

 اصل كلمة البدوي )الطابع الوهراني(  -

 الطبوع المستعملة في األغنية البدوية الغربية  -

 اآلالت الموسيقية   -

 شخصية بالوي الهواري  -

حول   ميدانية  دراسة  عبارة عن  هو  و  التطبيقي،  الجانب  إلى  فتطرقنا  الثالث  الفصل  أما 
باإلضافة الموسيقى  قسم  طلبة  على  المقترحة  الطريقة  و    تطبيق  التوصيات  ذكر  إلى 

 المقترحات و االستنتاج العام.

  



 

  

  

 

 ول الفصل األ 

 
      إشكالية البحث 1.1

فرضيات البحث  2.1  

     أهداف البحث 3.1

 أهمية البحث 4.1

حدود البحث 5.1  

مصطلحات البحث 6.1  

 الدراسات السابقة 7.1
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 تحديد موضوع البحث : 

 :   البحث ةي لاشكإ 1.1

في قسم الموسيقى أن هناك مشكل كبير في اإليقاع لدى أغلبية طلبة الموسيقى و    الحظنا
وخاصة فيما يتعلق األمر بالتعددية    حثين كان لنا هذا المشكل, ايتعلق األمر حتى بنا كب

  واإليقاع المرافق والتي تكمن في التنسيق بين اإليقاع الغنائي  التربوية  في األغنية  اإليقاعية 
رت لدينا إشكالية البحث التي تمحورت حول استعمال طريقة مقترحة تساعد  ومنه تباد  ,له

التعددية اإليقاعية لتفادي    في تدريس مشكل  التي  أوذلك  كبر عدد ممكن من الصعوبات 
 كاآلتي:   فكان سؤال اإلشكالية يتلقاها الطلبة,

، وما  الطلبة صعوبة في التنسيق بين اإليقاع الغنائي و اإليقاع المرافق  يتلقى  لماذا- 
 مدى فعالية الطريقة المقترحة في معالجة ذلك؟ 

 فرضيات البحث :  2.1

 المطروحة قمنا بوضع فرضيات لهذه الدراسة : اإلشكاليةلإلجابة على 

  للطلبة. األغنية المقترحة ال تتناسب مع المرجعية الثقافية  -

 على عكس الموسيقي    (polyvalence)أستاذ التربية الموسيقية متعدد الكفاءات يكون  -

اإليقاع اللحني واإليقاع اإليقاعي راجع لوجود التعددية اإليقاعية    ن بي صعوبة التنسيق    -
 .والتي من خاللها تتشكل أزمنة مضادة في األغنية

 لدى الطلبة.  ت الصعوبامساهمة الطريقة المقترحة في تذليل  -
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 أهداف البحث:  3.1

 هو:  المتواضعة الدراسة هذه من وهدفنا وغايتنا منشودة وغاية  هدف موضوع  لكل

 الطلبة للتعددية اإليقاعية من خالل الطريقة المقترحة.  أداء تسهيل  -

 (.polyvalenceالمساهمة في تكوين طلبة أساتذة متعددي الكفاءات) -

   :  ثأهمية البح 4.1

 المساهمة في تطوير المرجعية الثقافية للطلبة.  -

المساهمة في ترقية الموسيقات الشفوية للتألق خارج حدودها الجهوية إلى الوطنية ثم إلى  -
 العالمية. 

 تدعيم الدراسات حول التعددية اإليقاعية من خالل طريقة مقترحة. -

 : حدود البحث 5.1

-2019الجامعية  الماستر  تمت دراسة هذا البحث في إطار نيل شهادة    :الزمنيةالحدود  
2020. 

 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم  تمت أطوار هذه الدراسة في  الحدود المكانية: 

 أنا" كنموذج مع اإليقاع )زوج و حبة(.  ي أغنية بالوي الهواري "يا دبا يل  الحدود الفنية:

 تحديد مصطلحات البحث:  6.1

ونقصد به الخاليا اإليقاعية الموجودة في المقاطع اللفظية التي تتركب    اإليقاع الغنائي:  -
 منها األغنية. 

إيقاع زوج و  ) اإليقاعية  ونقصد به اإليقاع المعزوف من طرف اآلالتاإليقاع المرافق:    -
 . )حبة 
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كانت تتنقل من جيل إلى    ونقصد بها الموسيقات الغير مدونة ،الموسيقات الشفوية:    -
 جيل عن طريق التقليد. 

إيقاع  وحبة:زوج    إيقاع- بسيط    هو  وزن  أربع  )4/4(ذو  من  منتظمة    يتكون  نبضات 
منتظمة ومرتبة    ونصف سكتة,   وربع سكتة,   تتخللها حركة إيقاعية تتكون من ثنائية السن,

 الشكل اآلتي: على 

 . )تك   دمين و (يتكون من   نهوسمي بهذا االسم أل                 

 : 1المرجعية الثقافية -

اللغوي: -أ مرحلته    هيالتعريف  في  الفرد  يكتسبها  التي  المعلوماتية  البناءات  تلك 
 الجنينية و كذلك من خالل احتكاكه بالعالم الخارجي، و تأثره و تأثيره في أفراد المجتمع. 

االصطالحي:  -ب من    التعريف  المكتسبة  الخبرات  و  البناءات  استثارة  و  استخدام  هو 
استجابة   معينة،  معلومات  أو  معلومة  إلى  الحاجة  عند  المهارات  و  التقاليد،  و  العادات 

 لمشكلة أو موقف تعليمي معين. 

كلمة ألمانية تعني "الشكل" أو "الهيئة" أو "الصيغة" ويطلق عليها أسماء التية:  طالجش  -
"ا ومنها  إدراك  كثيرة  "نظرية  أو  باالستبصار"  "التعلم  أو  الشكلية"  المدرسة  أو  لنظرية 

 .2العالقات"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العموري. نصوص فلسفية في صورتي النظرية و التطبيق. دار هومة للطباعة و النشر.و التوزيع. الجزائر.عليش، 1

              علم النفس التربوي السنة الثالثة. المدرسة العليا لألساتذة. قسم الموسيقى. القبة. دروسبوزبرة، تسعديت. 2
              2014  . 
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 الدراسات السابقة:  7.1

سبقته    أخرى  لبحوث  وتكملة  جديدة  لبحوث  وتمهيد  كمدخل  السابقة  الدراسات    ، اتعتبر 
أما بالنسبة لبحثنا فهو موضوع ناقص الدراسة    وهي تعتبر األساس و المصدر لكل بحث،

 .  اإليقاعية التعددية  د دراسات حول موضوعبحيث لم نج  على مستوى الساحة العلمية،
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 تعريف اإليقاع: 1.2

يكون لفظ اإليقاع مشتق من التوقيع وهو نوع من    في اللغة العربية يرجح أن  إيقاع:كلمة  
)رتمس(   اليوناني  اللفظ  من  اإليقاع  كلمة  تشتق  األوربية  اللغات  وفي  السريعة  المشية 

ومن هنا نالحظ فكرة الحركة بوجه عام أنها تظهر في األصلين    بمعنى ينساب أو يتدفق. 
واليوناني معا فاالنسياب حركة والمشي حركة أيضا، ومن المحتمل أن  اللغوي بين العربي  

اإليقاع الموسيقي فهو الوجه الخاص    تعطي كلمة اإليقاع للغات األخرى المعنى نفسه أما
 لحركة األنغام المتعاقبة خالل الزمن. 

موسيقي  لألنغام في حركاتها المتتالية ولو رجعنا لمفردات التدوين ال  الوزني أي انه النظام  
اإليقاع هو القيمة الزمنية التي تستغرقها كل نغمة، وعليه فاإليقاع    ومنها األنغام لعلمنا أن

تستغرقها   التي  الزمنية  القيم  بين  الترابط  خالل  ومن  اللحن  لحركة  زمني  تنظيم  هو 
أو القطعة الموسيقية.    األصوات الموسيقية وعالقتها باللحن يتكون لدينا ما نسميه األغنية

اإليقاع الموسيقي هو نتيجة تناوب أصوات لها شدة وأخرى اقل شدة من    نه نستنتج أنوم
 . التي تسبقها ذلك وفق حركة دورية منتظمة 

بني ألحان   أي المغني و الضرب بالشيء، وأوقع من الوقع، وه  :  Rythme  اإليقاع لغة
  Rhythmus  الالتينيةمن  (Rythme) الغناء على موقعها وميزانها، والكلمة اإلنجليزية

 . وتعني ضبط الحركة الزمنية للموسيقى  rhutmus اليونانية أو 

والغناء( وهو أن يوقع األلحان ويبنيها وسمي الخليل رحمه هللا كتابا من كتبه   و قد ذكر
 اللسان من معاني اإليقاع قوله: )واإليقاع من إيقاع اللحنابن منظور في   في ذلك

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعات.  قدوري، حسين. الموسوعة الصغيرة. وزارة الثقافة و اإلعالم. دار الثقافة لألطفال. هيئة تحرير 1
 . 27.ص1987بغداد
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  اإليقاع  ، وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: )و ب"نى كتاب "اإليقاع لسان العر المع
إيقاع ألحان الغناء وهو أن يوقع األلحان ويبنيها(، وقد وردت كلمة اإليقاعات على لسان 

هللا )وكل من له    أكثر من واحد من أهل العلم بهذا المعنى، فمن ذلك قول ابن القيم رحمه 
علم بأحوال السلف، يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بالحان الموسيقى المتكلفة التي هي  

 بها ويسوغوها(.   إيقاعات وحرکات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى له من أن يقرءوا

 و  accont  والثمــرة beat ويشــمل اإليقــاع مجموعــة األشــياء التــي تخــتص بوحــدة الــزمن
األداء  ممــا يســتدعي tempo والســرعة أو اإليقــاع الزمنــي الموســيقي mesureالمقيــاس

الصــحيح فــي الموســيقى، ولقــرب اإليقــاع مــن الــنفس اإلنســانية، ولعالقتــه بحركــة الجســم فــي 
العمل والرقص والتعبير وانتظام دقات القلب وحركة النفس والمشي لقد اعتقد بعض العلماء 

ع ســبقت معرفتــه للغــم، ودعمــوا قــولهم باإلشــارة إلــى تطــور اإليقــاع أن معرفــة اإلنســان لإليقــا
المـــدهش لـــدى الشـــعوب البدائيـــة، وتطـــور الحـــس اإليقـــاعي عنـــد األطفـــال، وتـــوالي حركـــات 

 .بعض الحيوانات  ىإيقاعية وإعادتها لد

عرفــه الخــوارزمي فــي فصــل اإليقاعــات المســتعملة مــن بــاب الموســيقى  اإليقــاع اصــطالحا:
 على النغم في أزمنة محدودة المقادير(.   النقلةاتيح العلوم بقوله: )اإليقاع هو  من كتابه مف

ــات: -  ــة لإليقاعـ ــوم األزمنـ ــرب  مفهـ ــاع بعقـ ــبه اإليقـ ــا نشـ ــات القلـــب، ودعونـ ــالمترونوم ودقـ كـ
عقــرب الثــواني،  و ترقبنــاالثواني الموجود في ســاعة الحــائط، فــرذا نظرنــا إلــى ســاعة الحــائط 

لوجدناه يسير بطريقة منتظمة )تك تكتك تك( والمسافة الزمنية بــين التــك واألخــرى واحــدة ال 
ه، پســير بطريقــة منتظمــة حســب الســرعة التــي تتــاخر وال تتقــدم، واإليقــاع بفعــل الشــيء نفســ 

تختارها، وأيضا خطوات األقدام، وهذه تعتبر أزمنة إيقاعيــة، وتختلــف علــى حســب ســرعاتها 
كدقات قلــب الطفــل واألجــل والخــائف والمــريض وخطــوات المشــي الســريع والهــاد  والبطــيء 

   وهكذا
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 عالقة اإلنسان باإليقاع: 2.2

اإلنسانية و بعالقته بحركة الجسم في العمل و الرقص و التعبير و  يقترن اإليقاع بالنفس  
من   نعبر عنها  منتظمة  إيقاعية  بخطوات  المشي  و  التنفس  و حركة  القلب  دقات  انتظام 

( الثنائي  بالوزن  الموسيقية  المعرفة لإليقاع سبقت  2/4الناحية  العلماء أن  ( واعتقد بعض 
تطور اإليقاع المدهش لدى بعض الحيوانات، و    معرفته للنغم ودعموا قولهم باإلشارة إلى

في   جدا  مهم  اثر  له  كان  كما  القديمة  الشعوب  عند  والعمل  بالرقص  اإليقاع  ارتبط  لقد 
تطور اللغة و أوزان شعرها و معروف أن الشعر مر بمرحلة اقترن بها وزنه بريقاع لحنه  

بالقال الشعبي  الشاعر(  نراه من االلتزام )المغني و  به أشعاره تماما كما  ليزن  الغنائي،  ب 
ببداهة وسرعة كما في الزجل الشعبي،لذلك مرت اإليقاعات بمرحلة كان فيها    يرتجهاالتي  

الممكن   من  ولعل  و طويلة  قصيرة  اللفظية من  المقاطع  و  الزمن  بين  ما  وثيق  االرتباط 
  1.العربية   لهذه المرحلة أثرها في وجود بحور ذات أوزان و قوافي معينة في اللغة  أنالقول  

حين كان اإلنسان يستخدم بعض أدوات الطرق في أعماله اليومية كان يتعرف على أنماط  
إيقاعية مختلفة من حيث األصوات التي تصدرها آالت العمل و تنوعها من حيث طابعها  
لفظة )دم(   الثقيل منها  العرب على  أو بحسب موقع الضرب عليها، وقد أطلق  الصوتي 

الخفيف )تك(،   للغناء وغير متقيدة  وعلى  إيقاعات مرافقة  نتائج أهمها ظهور  لذلك  وكان 
 2بوزن شعره.

 من اإليقاعات عموما ما يكون منتظما أو أعرجا أو حرا أو متعدد اإليقاعات أو متعدد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.                   427(. هيئــــــــة الموســـــــــوعة العربيــــــــة الســـــــــورية. المجلـــــــــدenligneعبــــــــد الحميـــــــــد، حمــــــــام. مقابلـــــــــة حــــــــول اإليقـــــــــاع)1
. الهيئـــة 1صـــفي الـــدين، األمـــوي. األدوار. ترجمـــة و تحقيـــق: غطـــاس عبـــد المالـــك خشـــبة و محمـــود احمـــد العفينـــي.ط 2

 .6.ص1986المصرية العامة للكتاب. القاهرة



النظري                                                                                   الفصل الثاني  
 

 

12 

المقــاييس، وقــد اضــطر تعقيــد اإليقــاع علمــاء الموســيقى إلــى ابتكــار طرائــق لتدوينــه فــابتكر 
صفي الدين االرموي طريقة استخدام األرقام لقيــاس الــزمن افتراضــا بســرعة الــزمن، و تقــاس 

ــاز إ ــتخدم جهـ ــرعة يسـ ــذه السـ ــاس هـ ــا، ولقيـ ــبة لهـ ــة بالنسـ ــاقي األزمنـ ــدعى المؤقتـــة بـ ــاعي يـ يقـ
 1( فبه يحدد الوحدات الزمنية في الدقيقة الواحدة.métronomeالموسيقية )

 التعددية اإليقاعية: 3.2

( اإليقاعية  التعددية  مصطلح  مضمونه  polyrythmieإن  ولكن  االستعمال،  حديث   )
القدم و يظهر ذلك من خالل موسيقى العصور الوسطى في فن )  contreموجود منذ 

pointأكثر، و البنيات اإليقاعية المختلفة    (، و هو عبارة عن تراكب إيقاعين مختلفين أو
التي تشكلها هذه اإليقاعات تؤدى في أن واحد، كما أن كل إيقاع منها يمكن أن يتضمن  

اآلخر، و يمكن أن تكون في مقياس واحد أو مقياسين   مختلفة عن اإليقاع خاليا إيقاعية 
 . 2مختلفين

 : باللحن  اإليقاععالقة  4.2
 البد أن يكون اإليقاع منسجما مع الجملة الموسيقية من حيث ترکيباتها األمنية  
( وغالبا جنائزيةعدد النوتات الموسيقية( ومن حيث طبيعة الجملة )حزينة فرحة راقصة ) 
  استثنائية تكون دم( إال في حاالت تأتي النوتات ذات الوقع القوي متزامنة مع )ال ما

وتسمى هذه الحالة )سنكوب( أي تعارض النوتة القوية مع )الدم( ونائي النوتات   مقصودة،
،  عشوائيا يأتيس( فرنه حتما ال )ا ومتزامنة مع )تك(، وأما الصمت أالضعيف  ذات الوقع

 يكون مقيدا بزمن محسوب ليؤدي وظيفته المكملة للجملة اإليقاعية حسابيا وتعبيريا،   بل
 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 427عبد الحميد، حمام. مرجع سابق. المجلد  1
2sicologie de Marg,honegger.science de la musique.Directeur de l’institut de mu

l’université de strasbourg.bordas paris.1976.p820. 
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ــة  ــاع الــــداخلي، أي علــــى البنيــ ــد علــــى اإليقــ ــيقية التــــي تعتمــ وهنــــاك بعــــض األعمــــال الموســ
اإليقاعيــة ذاتهــا للجملــة الموســيقية دون الحاجــة لــ الت اإليقاعيــة كمــا فــي معظــم األعمــال 

مــع اللحــن وانســجامه معــه وقدرتــه  توافقهثق من مدى الكالسيكية الغربية، وجمال اإليقاع ينب 
الصحيح عن الجمل الموسيقية بنــاء وتنفيــذا بغــض النظــر عــن كونــه بطيئــا أو   على الشعور

فثمــة ألحــان تبنــي علــى تنــوع اإليقاعــات، بينمــا تبنــى ألحــان أخــرى علــى  أو متنوعــا ســريعا
ت أو فردانيتها، والعيــب تنوع اإليقاعاإيقاع واحد وفي كلتا الحالتين ال يكون مقياس الجمال 

ــد مســـيطر علـــى اللحـــن مـــن بدايتـــه حتـــى ن المونوتـــو  ــود إيقـــاع واحـ ي ال يـــأتي مـــن خـــالل وجـ
ــة  ــة اإليقاعيـ ــون الجملـ ــي تكـ ــة التـ ــر الثالثـ ــذ العناصـ ــي تنفيـ ــة فـ ــالل الرتابـ ــن خـ ــل مـ ــه، بـ نهايتـ

م كــل تقنياتهــا اإلليكترونيــة التــي لــم تســتطع رغــ  اآلالتالمتكررة بشكل آلي، مثــال علــى ذلــك 
أن تحــل مكــان العــازف البشــري الــذي يعطــي اإليقــاع شــيئا مــن روحــه، وفــي الموســيقى يمــر 

 اإليقاع في ثالث مراحل هي:  

 الملحن الذي يكون اإليقاع ويكتبه     •
 المايسترو الذي يشرف على تنفيذه.   • 
  العازفون الذين ينفذونها فعال •

األخــر  والتــأثيرفــي المــرحلتين الثانيــة والثالثــة يخضــع اإليقــاع لتــأثيرات المايســترو والعــازف، 
ونوعيتهــا، لكــن التــأثيرات التــي يخضــع لهــا اإليقــاع تنحصــر  اآللــةالذي يمــر بــه اإليقــاع هــو 

 فقط في أسلوب التعبير عن هذا اإليقاع دون المساس مطلقا ببنيته األساسية.

 إذا ثمة حيز من الحرية يتمتع بها كل من المايسترو والعازفين أثناء تعاملهم مع اإليقاع  
 المكتوب أصال من قبل الملحن، والبد لهذه الحرية من أن تكون مبدعة خالقة تضيف  

 . جماال للبنية األساسية
 الحاالت
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 بعض طرق تدريس اإليقاع في الموسيقى:  5.2
طريقة أعطت ثمارها في هذا الجانب هي طريقة أيمي باري و  أهم  :طريقة أيمي باري   -أ

اإليقاع تدريس  سواء  طرائقهم  تدعيم  في  المربين  من  الكثير  عليها  اعتمد  النغم    التي  أو 
زلتان و  شوفي  )موريس  و    أمثال  األشكال  تحويل  على  تعتمد  الطريقة  كودالي(،وهذه 

ف السرعات،إلى مقاطع لفظية لتسهيل  الخاليا اإليقاعية بقياساتها النسبية لزمنها في مختل
قراءتها و إدراكها،الن األسماء المعروفة للعالمات الزمنية )المستديرة،البيضاء،السوداء...(  
ال تعطي مدلوال صحيحا من ناحية الزمن،وقد يستغرق النطق بها زمن أطول مما تستلزمه  

االسم، لهذا  المرادفة  للعالمة  الزمنية  المربي  المدة  قام  أسماء    ومنه  بوضع  باري(  )أيمي 
خاصة لهذه العالمات اإليقاعية بحيث تدل مقاطعها بكل دقة على القيمة الزمنية لها،مما  
وكذلك   للعالمات  النسبية  الزمنية  بالقيمة  االحتفاظ  مع  العالمات  هذه  قراءة  على  يساعد 

الزمنية ،وكل هذه األ الوحدة  العالمة اإليقاعية داخل  بتجزئة  سماء هي  سهولة اإلحساس 
أو الخاليا اإليقاعية.تعتمد هذه الطريقة بالعمل على    التي تعرف باسم العالمات اإليقاعية
 . 1ما هو سهل و ملموس بالنسبة للتلميذ

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيب،عبد العزيز.1 ــن نصـــ ــوفر علـــــى )بـــ ــاعي. متـــ ــولفاج اإليقـــ ــور  (.dz-www.infpe.eduالصـــ ــيقية الطـــ ــة الموســـ التربيـــ

 المتوسط.

http://www.infpe.edu-dz/
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اإليقاعية هي التي أعطت للوحدة    األسماء  إناإليقاعية التي ابتكرها أيمي باري:  األسماء 
القيمة الزمنية مع   البسيط أو المركب  الميزان  الزمنية وتقسيماتها و مضاعفاتها سواء في 

المدة   أن  ذكرنا  أن  و  سبق  وقد  اللفظي،  أو مدلولها  في   اإليقاعية  الزمنية  األساسية 
و   )تا(  اللفظي  مدلوله  اسم  عليها  أطلق  التي  السوداء(  )العالمة  المختلفة هي  العالمات 

 . 1الحركة اإليقاعية المرادفة لهذا المدلول اللفظي تكون بالتصفيق أو النقر أواإلشارة

الزمنية إلى    تهدف طريقة األصابع  :fingerings  طريقة إشارات األصابع الزمنية  -ب
اليد مع التركيز على إظهار    أصابع  تحديد القيم الزمنية لألصوات بواسطة تغيير أوضاع

الوحدات  أساس  ثالثي(،وذلك على  أو  )ثنائي  التمرين  منه  يؤدى  الذي  الموسيقي  الميزان 
ومن الجدير بالذكر أن المربي موريس شوفي قد استخدم طريقة األصابع الزمنية    الزمنية،
 .2الدراسة الصولفائية وقد أعطت نتائج ممتازةفي 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نفس المرجع السابقبن نصيب،عبد العزيز.1
رابح، لصقع و علي، عجو. الصولفاج اإليقاعي. رسالة نهاية التكوين األولى المفتشية التربية و التعليم. غير منشورة.  2

 . 37.ص 1998الجزائر.
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أورف    -ت كارل  بالحركات  يعتمد    :Carl Orffطريقة  األغاني  ربط  على  طريقته  في 
التعبيرية مع العزف،وتعتبر نقطة البداية عند أورف هي اإليقاع باعتباره العنصر المسيطر  

األساسي العناصر،  و  باقي  من  خالل    أكثر  من  طبيعي  بشكل  ينمو  اإليقاع  نظره  ففي 
و   بالقدم  الدق  و  كالتصفيق  شتى  بأشكال  تتم  اإليقاعية  المصاحبة  الكالمية،و  األنماط 
كمرافقة   المختلفة  األلوان  هذه  استخدام  يمكن  بحيث  األصابع  الركبتين،فرقعة  على  الربت 

 . 1إيقاعية

مارتونو  -ج دراسة :Martenotطريقة  في  المتقدمين  مع  العمل  على  طريقته  تركز 
يتطلب ذلك معرفة مسبقة    الموسيقى وذلك ألجل  أداءهم،بحيث  تحسين مستواهم وتطوير 
كما    لإليقاع،  (  la pulsationعلى النبضات األولية)ارتونو  يعتمد م  للعالمات اإليقاعية،

يركز على موضع األزمنة القوية و الضعيفة إذ يكون عزف اإليقاع القوي باليد اليسرى و  
 . 2دقة المالحظة و التركيزالتمرين باليد اليمنى، تحتاج طريقته إلى 

 

 

 

 

 

 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإليقــاع فــي منهــاج التربيــة الموســيقية للطــور الثــانوي. المدرســة العليــا لألســاتذة.  ة، ســمية. أهميــةيجــودي، خولــة و مســك1

 .2012الموسيقى. القبة.جوان قسم 

 16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. نفس المرجع السابق.ص2
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 :  dal krouz طريقة دالكروز -د

طريقته على اإليقاع الحركي إذ أن الحركة في اإليقاع مرتبطة بما تحييه الموسيقى  تعتمد  
فهي   بالتالي  الحركي  و  لالرتجال  فرصة  يعطي  الذي  الشخصي  التعبير  على  تعتمد 

 . 1الصادر عن اإلحساس

اإليقاعية:-و التعددية  تدريس  في  المقترحة  اإليقاع    إلى  استنادا  الطريقة  تدريس  طرق 
قمنا باقتراح طريقة تساعد وتساهم و لو    في ميدان التعليم،  ةذات األسبعض    المذكورة وخبرة  

اإليقاع  بالقدر   بين  التنسيق  في  المتمثل  و  اإليقاعية  التعددية  مشكل  معالجة  في  القليل 
التربوية، المرافق لألغنية  تتبع    الغنائي واإليقاع  بحيث اعتمدنا على وضع خطوات عمل 

 ألتي: اأثناء القيام بالعملية وهي ك

 تراكب اإليقاع الغنائي مع اإليقاع المرافق.  .1
 الخاليا الصعبة وتبسيطها. العمل على إخراج  .2
اإليقاع الغنائي مع اإليقاع المرافق في تركيبة إيقاعية موحدة باستعمال أحرف    إدماج .3
(D(،اليمنى اليد  على  للداللة   )G(،اليسرى اليد  على  للداللة   )M  و بعض  مع  لليدين   )

 ينبغي أن تتم هذه العملية في البداية بطريقة بطيئة باتخاذ اصغر قيمة إيقاعية. 
ــه ا .4 ــاع المرافـــق لـ ــائي و اإليقـ ــاع الغنـ ــين اإليقـ ــيق بـ ــو التنسـ ــوة، هـ ــذه الخطـ لهـــدف مـــن هـ

 باليدين فقط )اليد اليمنى تمثل اإليقاع الغنائي و اليد اليسرى اإليقاع المرافق(.
        إدخــال كلمــات األغنيــة بــدون لحــن فــي اإليقــاع الغنــائي الــذي يــؤدى باليــد اليمنــى مــع  .5

 يسرى.اإليقاع المرافق باليد ال
 

 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2013تعليمية الموسيقى السنة الرابعة. المدرسة العليا لألساتذة. قسم الموسيقى. القبة.  دروسالعمري، سواده. 1



النظري                                                                                   الفصل الثاني  
 

 

18 

حــذف اإليقــاع الغنــائي، و إلقــاء كلمــات األغنيــة بــدون لحــن مــع اإليقــاع المرافــق باليــد  .6
 اليسرى.

 إنشاد األغنية مع المرافقة اإليقاعية.  .7
 

 أصل كلمة البدوي: 6.2

البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفالحة وتربية األغنام مقتصرون بما هو  
األحوال، ومقتصرون عما فوق ذلك من حاجي أو  ضروري من قوت ولباس وسكن وسائر 

كمالي، يتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير منجدة  
وإنما قصد االستظالل، وقد يأوون إلى الغيران والكهوف وعامة طبيعة عيشهم تعتمد على  

 . 1الزراعة وتربية المواشي والتجارة بها

 : 2ة الغربية خصائص األغنية البدوي

 من أهم الخصائص التي تميز الغناء البدوي عن باقي األنواع األخرى ما يلي: 

 استعمال بارز آللتي القصبة و القالل  -

استخدام األمثال الشعبية و الحكم و األلغاز بكثرة في قالب من األلفاظ السهلة القوية  -
 المعنى. 

 حون.معظم كلماته أو أشعاره مأخوذة من الشعر المل -

 يهتم بالموسيقى الدينية و الموسيقى الدنيوية كالغزل و غيرها. -

 

 ابن خلدون،عبد الرحمان.المقدمة.الجزء األول،دار الجيل،بيروت، بدون طبعة ،ص321

 

دراسة موسيقى البدوي في عين الدفلى عبر شخصيتين -تقرورت،بختة وبن الصادق، نعيمة. مذكرة تخرج  

 الشيخ رابح الجندلي والشيخ العطافي، 2010 ،ص 2 
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 الشفهية في التعليم و األداء . -

 ارتباط هذا النوع الموسيقي مع غيره من الطبوع كالشعبي و الصحراوي والراي... -

 إعطاء أهمية أكثر للنص الشعري على حساب الجمل الموسيقية. -

 :1الطبوع المستعملة في األغنية البدوية الغربية  7.2

لألغنيـــة البدويـــة عـــدة ألحـــان تماشـــيا مـــع طبوعهـــا المتنوعـــة حســـب المنـــاطق التـــي تــــؤدى 
ــد عشـــرة) ــد أحـ ــة الغـــرب الجزائـــري يوجـ ــا،ففي منطقـ ــرة 11فيهـ ــا مـــن أصـــل أربعـــة عشـ ( طابعـ

المــاهر هــو الــذي يــتقن (،والشيخ المغني حر في اختيار الطابع المالئم لــه،بينما الشــيخ 14)
جميــع الطبــوع وبالتــالي تكــون لــه القــدرة لتلبيــة أذواق الجمهــور الــذي تتفــاوت ميولــه مــن فــرد 

 إلى آخر.كما أن التحكم في الطبوع )األلحان(يزيد السهرة نكهة خاصة.

كل طابع يختلف عن غيره من حيث األداء )الغناء(،فهناك الطــابع الخفيــف والثقيل،وللشــيخ 
 )الخاصة بالغربي(هي: أداء طابع أو أكثر.وهذه الطبوعالحرية في  

مـــن منطقـــة بنـــي عـــامر )وهران(والمتميـــز بريقـــاع خفيـــف،يعزف هـــذا  الطـــابع العـــامري: -1
 النوع في الطبقة الحادة.

مشـــتق مـــن كلمـــة البصـــل ،هـــذا النـــوع أســـتعمل فـــي البدايـــة لمرافقـــة الطــابع البصــايلي:  -2
يـــف وســـريع،بحيث يختلـــف فيـــه اللحـــن مـــن الهـــدة إلـــى أغـــاني الفالحين،ويـــؤدى بريقـــاعين خف

 الفراش.

 الطابع الطالع -3

 

 

جبلي محمد األمين. مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات العليا الموسيقية بعنوان األغنية البدوية في 
 الغرب الجزائري.السنة الدراسية 2009 -2010 ،ص30 ،31 . 1 
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وهــو طــابع ثقيــل أي بطــيء شــبيه باإليقــاع الحضــري األندلســي، وهــو الطــابع البلــدي:  -4
الطــــــابع المفضــــــل عنــــــد شــــــيوخ منطقــــــة مستغانم)الشــــــيخ حمــــــادة والشــــــيخ الجياللــــــي عــــــين 

المخزنـــي، لكـــن األغـــاني التـــي تغنـــى فيـــه تختلـــف عـــن تادلس(،ســـلم هـــذا النـــوع مماثـــل مـــع 
 المخزني وذلك بالنص واإليقاع.

يرجــع اســم هــذا المصــطلح إلــى كلمــة المخــزن أي حانوت،هــذا النــوع الطــابع المخزنــي:  -5
ــمية  ــاة أمــــام مخــــزن الباي،وتســ ــيدة المغنــ ــد العثمــــاني لمرافقــــة القصــ كــــان يســــتعمل فــــي العهــ

ن نصــر الــدين بغــدادي :"هــو شــعر مخــزون فــي ذاكــرة المخزنــي فــي الشــرح الثــاني المفــاد مــ 
شعراء الملحون )قصيدة مخزونــة فــي ذاكــرة الشعراء(،يشــبه البصــايلي مــن حيــث األداء،فهــو 

 يتغنى بريقاع خفيف وسريع.

تعنــي كلمــة القبلــي ريــح الجنوب،طبــع لحنــي يعــزف ب لــة القصــبة وهــو الطــابع القبلــي:  -6
 حتوي على عدة ألحان أو كما يسميه الشيوخ الهوى.يغنى دون إيقاع)ال يرافقه القالل(،ي 

جــاءت تســميته نســبة إلــى مدينــة مازونــة الواقعــة بغليزان،يتميــز هــذا الطــابع المــازوني:  -7
 النوع بريقاع ثقيل ،كما يستعمل عموما في الطبقة الغليظة.

مـــن منطقـــة منداســـة بغليـــزان ،متميـــز بريقـــاع ثقيـــل ويعـــزف كـــذلك الطـــابع المنداســـي :  -8
 الطبقة الغليظة.

وهـــــو طـــــابع شـــــبيه بالطـــــابعين البصـــــايلي والمخزنـــــي، يتغيـــــر فيـــــه الطــــابع الهــــداوي:  -9
اللحن)الهــوى(من الهــدة إلــى الفــراش، مــن هــوى خفيــف إلــى ســريع،وهناك رقصــة فــي منطقــة 

 الغرب الجزائري تسمى بالهداوية نسبة إلى هذا الطابع.

 هو طبع شبيه بالموال.  الطابع النقايدي: -10



النظري                                                                                   الفصل الثاني  
 

 

21 

مـــــن أكثـــــر الطبـــــوع البدويـــــة تواجـــــدا   الـــــوهراني الطـــــابع البـــــدوي : الـــــوهرانيالطـــــابع  – 11
يسكنها الوافدون، فكانــت بمثابــة  وهران واستمرارية، بدأ في الطحطاحة وهي ساحة كبيرة في

   مكان اللتقاء شيوخ اللون البدوي والغناء في المقاهي الشعبية

ــيخات)المداحات( ــيوخ والشـ ــه الشـ ــى بـ ــوال الـــذي تغنـ ــو المنـ ــابع الـــوهراني وهـ ــديم،  الطـ ــذ القـ منـ
جمــــــــــــع بــــــــــــين حيــــــــــــث  ر بــــــــــــه حــــــــــــديثا "أحمــــــــــــد وهبــــــــــــي و بــــــــــــالوي الهــــــــــــواري"،واشــــــــــــته
تـــم  .علـــى إشـــارات سياســـية أحيانـــا هتحتـــوي كلماتـــ  .واإلســـباني البـــدوي  ،الملحـــون  عناصـــر

التقليديــــــــــــــــــــــــة للملحــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــ الت حديثــــــــــــــــــــــــة  الموســــــــــــــــــــــــيقية األدواتاســــــــــــــــــــــــتبدال 
عـــات اكتســـبت الـــنمط بتغييـــر األلحـــان واإليقا .والبيـــانو  البـــانجو  ،األكورديـــون  ،العـــود مثـــل

يتميــــز الــــوهراني عــــن الملحــــون بــــالجودة الموســــيقية  .الــــوهراني عالميــــة أكثــــر مــــن الملحــــون 
  .الراي باإلضافة إلى أن األفكار الشعرية أكثر تفصيال من
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 الموسيقية :  اآلالت 8.2
 :    Synthétiseur السنتيتيزور -

 
إيجــاد ودمــج هو جهاز موسيقي يصدر األصــوات إلكترونيــا ، ومــن خاللــه يســتطيع العــازف 

العديــد مـــن األصـــوات باســـتخدام مفـــاتيح هـــذا الجهـــاز والتـــي تســـاعد علـــى تغييـــر مواصـــفات 
لــب مــؤلفي الموســيقى غاألصــوات الصــادرة منــه مثــل حلتــه أو صــداه ومــا إلــى ذلــك أصــبح أ 
الموســـيقية مثـــل  تاآلاليســـتعملون هـــذه النوعيـــة مـــن األجهـــزة لمـــا فيهـــا مـــن أصـــوات معـــالم 

أصــوات أخــرى مثــل صــوت أمــواج  ر، والطبــول ، قنــاة علــى قدرتــه إصــدامــان البيــانو ، والك
ــيقية بجـــودة ذالبحـــر ، والريـــاح ، والرعـــد. واللـــ  ــيقيين حمـــل مقطوعـــاتهم الموسـ ي ســـهل للموسـ

ــي عــــام  ــة وفــ ــوع اختــــراع  1994عاليــ ــي روبــــرت مــ ــائي األمريكــ ــتطاع المختــــرع و الفيزيــ اســ
 وتسويق أول جهاز سانتيسيزور إلكتروني.  

 :Darabuka)دربكة(   الدربوكة   -
 

تعرف هذه اآللة باللغة العبرية باسم )تيبيال( وبلغة أهل بابل و آشور )تابو(، وتعرف في  
بعض األقطار العربية باسم )الدربكة( وهي عبارة عن قمع کبير يصنع من الفخار أو  

النهاية العليا فرنها  األنتومونيا، ويزين أحيانا باألصداف، ويضيق في النهاية السفلي، أما 
سم،   40والي سم، وطولها ح  15سم والصغرى  25أوسع، وقطر الفتحة الكبرى حوالي 

حة األخرى مطلقة ويمسك  غشاء جلدي أو بالستيكي، وتترك الفت  ى ر ب ويشد على الفتحة الك
كة تحت ذراعه وينقر على سطحها بكلتا يديه، ويتم النقر على وسط السطح  ب ر د العازف ال

على طرفه إلنتاج الصوتين المختلفين المستخدمين في اإليقاع، حيث تتمتع بأصوات أو 
إيقاعية رائعة، وتعتبر من أهم اآلالت اإليقاعية، حيث يعتمد عليها الفن األندلسي في  

كة في فرق  درب توجيه باقي اآلالت الموسيقية وهي منتشرة في البلدان العربية وتستخدم ال
يثة، وفي التخت العربي أحيانا، ولها دور كبير ومهم في الفرق  الموسيقى العربية الحد
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برليوز الطبلة في    الموسيقية التي تصاحب االستعراضات الراقصة، وقد استخدم هکتور
 . 1890ه في عام ت إحدى أوبرا

 المترونوم :   -

هو عبارة عن جهاز لغرض تعيين السرعة ، يجب على المؤلف الموسيقى والعازف تعيين  
لك صنع أحد  عزف المقطوعة في توافق وإنسجام . لذله سرعة اللحن الذي يعمله ليتسنى 

( وهو ميكانيكي ألماني ولد بمدينة رايسيون   Moalzelل يوهان ميلز علماء المانيا يدعى )
ميلزل ( أو جهاز   وسمی ) مترونوم 1816وكان ذلك في عام المترونوم  أول من إخترع 

 تعيين السرعة في الموسيقى . 

ــاز  ــي الجهـ ــفله فـ ــن أسـ ــت مـ ــاص مثبـ ــه رقـ ــكل ، بداخلـ ــي الشـ ــندوق هرمـ ــن صـ ــارة عـ ــو عبـ وهـ
ويتحرك بصورة منتظمة إلى اليمين وإلى اليسار فيحدث دقــات تشــبه دقــات الســاعة )تــك .. 

ــاع ــذا ( تسـ ــد علـــى ذراع الرقـــاص تـــك .. تـــك .. تلـــك .. وهكـ ــاد الســـرعة ، ويوجـ د علـــى إرشـ
أعلــى وإلــى أســـفل ، فكلمــا تحـــرك الثقــل نحـــو  إلـــىقطعــة مــن الحديـــد )نقــل( يمكـــن تحويلهــا 

ســـــرعة الرقـــــاص ، وإذا تحـــــرك نحـــــو أعلـــــى قلـــــت الســـــرعة ، ويوجـــــد بـــــداخل  ازدادتأســــفل 
التــرقيم  يبــدأو درجــات زمنيــة ، حيــث  أرقــامخطــوط و    إلــىالصندوق مسطرة معدنية مقســمة  

أمــا طريقــة تعيــين الســرعة علــى ( 208( وينتهي فــي األســفل بــالرقم )  40بالرقم )    أعلىمن  
اليمــين  إلــىفيتحــرك الرقــاص ( 90الجهاز فيثبت الثقــل الموجــود علــى الرقــاص علــى الــرقم )

كـــذا تســـتطيع تكـــة فـــي الدقيقـــة الواحـــدة ، وه( 90والـــى اليســـار فـــي تكـــات منتظمـــة عـــددها )
 .  معرفة السرعة المطلوبة ، وفيما بعد أي حديثا أصبح المترونوم إلكتروني

 :  شخصية بالوي الهواري  9.2

وهران، وقــد كــان والــده بــ في سيدي بالل   1926جانفي    23ميالد بالوي الهواري يرجع إلي  
ســــببا مباشــــرا لتعلقــــه بالموســــيقی وهــــو فــــي ســــن مبكــــرة اذ كــــان والــــده يملــــك مقهــــى بســــاحة 

وقــد كلفــه باالعتنــاء بــه، ممــا  -الطحطاحة  مجهز ب لة حــا ی )جهــاز ســماع األســطوانات( 
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مطــربين مــن مختلــف األقطــار العربيــة وفــي   بأصــواتجعل الفتى يستمتع مــع زبــائن المقهــى  
دخلــت أذنــه وهــو صــغير أصــوات أم كلثــوم مــثال، فــي  وهكــذامطــربين جزائــريين . المقدمــة 

أغنيــة "علــى بلــدي المحبــوب ودينــي" ، وصــوت الفنــان الشــيخ العفريــت فــي أغانيــه الشــعبية 
الناجحة مثل أغنية " األيام کيف الريح فــي البريمــة " ، وأغــاني الشــيخ حمــاده والحــاج محمــد 

التراثــي الشــعبي . لــم يشــغله هــذا علــى مزاولــة دروســه فــي   العنقى، وغيرهم مــن عمالقــة الفــن
المدرســة االبتدائيــة الكائنــة بالمدينــة الجديــدة بــوهران لكــن جاذبيــة الفــن كانــت أقــو ، فغــادر 
الفصل الدراســي وهــو فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره لينصــرف كليــة للســهر علــى مقهــي والــده، 

األمثــل للتعــرف علــى الفنــانين و علــی  والحقيقــة أن المقهــى ليســت بالنســبة لــه ســوى المكــان
 محبي الموسيقى و على سماع كبار المؤدين.  

الريتم السوداني بالخصوص على الشيخ "بومزر" الذي كان  -وهكذا أخد األرتام األفريقية 
على رأس جماعة تقدم االبتهاالت على إيقاع "القرقابو". وتعلم الغناء ذا الطابع المحلي  

بالفن المصري وكان من   1938كبار شيوخه، وسحر ابتداء من  الوهراني على يد أحد
أكبر هواة المطرب الكورسيكي الذائع الصيت في سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية،  

. وغامر بالوي الهواري بدخول مسابقة في الغناء    Tino Rossiبلبل زمانه تينو روسی : 
ذا الفوز حائزا له على تعلم آالت موسيقية  وهو دون العشرين فنال الجائزة األولى، وكان ه

برعجاب الجمهور   يحظىأخرى في مقدمتها األكورديون، أجاد العزف عليها وجعلته  
في القاعة  1939وكذلك متعهدي الحفالت وكان أول ظهور جماهيري له كمطرب مئة 

 المعروفة حاليا بقاعة الرياضات بمدينة وهران . 

ات في إقامة الحفالت سواء كانت عائلية أو غيرها. وانطلق   ان پالوي الهواري يلبي الرغب 
، وطوع اآلالت العصرية لخدمة األغنية   1949في جوالت فنية عامة وخاصة منذ 

الوهرانية التراثية، وغنى ألكبر شيوخ األدب والشعر الشعبي من بينهم عبد القادر الخالدي،  
 ف وآخرين مصطفی بن ابراهيم ، محمد بن مسايپ، األخضر بن خلو 
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للعلم فرن بالوي الهواري هو أول من أدخل ربع المقام على الة القيتار وجعلها صنو العود  
 في عزف األلحان الشرقية. 

وقد كون لنفسه سجال غنائيا قوامه مئات األغاني كما سجل عشرات االسطوانات و لحن  
محمد العماري،  أغاني لعدد كبير من المطربين البارزين نذكر منهم عبد الرحمن عزيز،  

 صليحة الصغيرة، جهيدة، مليكة مداح، جلطي 

 وقد أحيت من جديد مجموعة من المطربين بعض أعماله وعلى رأسهم الشاب خالد

الوطنية واألغاني الهادفة، وال غرابة في   باألناشيدللفنان بالوي الهواري سجل حافل أيضا 
معا من نبع الوطنية الصافي، وقد  ذلك، نفد كان صديقا حميما للشهيد أحمد زبانة ، نهال 

قصيد األستاذ شريف رحماني الذي نظمه يوم تنفيذ حكم اإلعدام في صديقه "حميدة"  لحن
   19/06/1956وبالضبط يوم 

وقد عرف هو أيضا السجن لموقفه الوطني الرافض لالحتالل واالستعمار والمؤيد الثورة  
 التحرير الوطني. 

اهرات ثقافية خارج الوطن شرقا وغربا، وهو عضو في  بالدي الهواري شارك في عدة تظ
 الديوان الوطني وكذلك الجمعية الدولية لحماية حقوق المؤلفين والملحنين. 

يعتبر بالوي الهواري من ألمع المؤدين لألغنية الوهرانية، ومن أكبر الفنانين الجزائريين،  
دير وكبير االحترام ليس فقط  يكن له المعجبون وعامة المواطنين الذين يعرفونه جليل التق

 لنجوميته ولكن أيضا لدمائه, أخالقه وطيب معشره .
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 تمهيد:

ية في قسم ارتكز الجزء التطبيقي في بحثنا في األساس على إجراء تجربة ميدان 
طريقة في تدريس التعددية اإليقاعية في األغنية التربوية وذلك   قتراحتكون با، الموسيقى

في التنسيق بين   رغبة منا في المحاولة لتذليل بعض الصعوبات التي يتلقاها الطلبة
أن نتحقق من   .ومن خالل نتائج التجربة يمكنله مرافقاإليقاع الغنائي و اإليقاع ال
 صالحية الطريقة المقترحة. 

 مجتمع البحث:  1.3

جامعة عبد الحميد بن  ب يتكون مجتمع البحث في دراستنا من بعض طلبة قسم الموسيقى  
 باديس مستغانم   

 عينة البحث:  2.3 

من  ، السنة الثالثة ثانية السنة الوهي عينة عشوائية متكونة من طلبة قسم الموسيقى من 
 التعليم العالي

 لبحث: منهج ا 3.3
 : تعريف المنهج التجريبي  •

 إال مالحظات تحت ظروف محكومة عن طريق اختيار بعض   المنهج التجريبي ما هو

مضمون المنهج التجريبي يتمثل في    و الحاالت أو عن طريق تطويع بعض العوامل.
والتجربة وهو لذلك استقرائي اختباري مع تدخل العقل بسلسلة االعتماد على المالحظة  

أو  المشاهدة ي:المنهج التجريب  )عناصر  عمليات الستنباط المنطقي تنتهي بالنتائج
 . 1الفرضيات و التجربة(، العلمية المالحظة
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 مستلزمات البحث: 4.3

 كالتالي: لقد وظفنا في الحصص التي قمنا بها بالتجربة عدة وسائل وهي 

 (Nuendoـ جهاز الكمبيوتر وذلك باستعمال برنامج ) 

 ـ آلة الدربوكة. 

 (.synthétiseurـ آلة السنتيتيزور)

 ( métronome. آلة الميترونوم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1995بوحوش، عمار. مناهج البحث العلمي و طرقرعداد البحوث. الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
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 بالتجربة:إجراءات القيام  5.3

 أوال: 

ري والتي  الهواأنا" لألستاذ بالوي  أول شيء قمنا به كان اختيار أغنية "يا دبا يلي -أ
 (   1)انظر الملحقواإليقاع المرافق(.  الغنائي بين)اإليقاع  كانت توجد بها تعددية إيقاعية

 (  2)انظر الملحق األغنية مع تبسيطها من حيث الكتابة الصولفائية. تدوين  -ب
وحبة( على الشكل التالي:  زوج لإليقاع)  التركيبة اإليقاعية كتابة  -ت

 
 ( 3)انظر الملحق   (.Nuendoكتابة األغنية مع اإليقاع على برنامج ) -ث

 ثانيا: 

طالب ذكور و ايناث   (20قسم الموسيقى متكونة من) طلبة  أخذنا عينة عشوائية من •
 و طلبنا منهم القيام بالمراحل التالية:   المذكورة من مختلف المستويات

 سماع األغنية عدة مرات ثم طلب الغناء معها بالمرافقة. -أ
 إعادة غناء األغنية بدون مرافقة. -ب
 وطلب إعادة عزفه.  وحبة(2سماع اإليقاع )  -ت
 وحبة( وطلب تتبعه بالغناء. 2سماع اإليقاع )  -ث
 أداء األغنية مع عزف اإليقاع في نفس الوقت.  -ج
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 نتائج التجربة:  6.3

 
 ستنتاج: اال 7.3

الطلبة تكمن في أداء األغنية مع عزف   بعض  أن صعوبة التجربةاستنتجنا من خالل 
اإليقاع في آن واحد )أي أن هناك صعوبة في التنسيق بين اإليقاع الغنائي واإليقاع  

التي من خاللها تتشكل أزمنة مضادة   إيقاعية،وهذا راجع لوجود تعددية المرافق لألغنية(
 . بين اإليقاع الغنائي و اإليقاع المرافق وبالتالي يصعب التنسيق بين اليدين

 

 

 

 

 

 

سماع األغنية و إعادة     
 الغناء معها بالمرافقة 

 إعادة غناء األغنية 
 مرافقة  بدون 

 وإعادة  اإليقاع سماع
 عزفه      

 سماع اإليقاع وطلب 
 بالغناء  تتبعه

 األغنية مع عزف  أداء
 آن واحد اإليقاع في 

كانت نسبة الطلبة الذين         
 تمكنوا من هذه المرحلة

(80% ) 

 الطلبة الذين كانت نسبة 
تمكنوا من هذه المرحلة        

(60% ) 

 كانت نسبة الطلبة الذين 
 تمكنوا من هذه المرحلة

(40% ) 

 كانت نسبة الطلبة الذين 
 تمكنوا من هذه المرحلة

(60% ) 

 كانت نسبة الطلبة الذين 
 تمكنوا من هذه المرحلة

(10% ) 
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 التجربة: مراحل  8.3

قمنا بتركيب اإليقاع الغنائي مع اإليقاع المرافق على شكل متوازي   المرحلة األولى:  -أ
 : كاآلتي
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الغنائي باليد اليمنى و اإليقاع المرافق باليد اليسرى مع  طلبنا من الطلبة عزف اإليقاع  -
 ( لتحديد سرعة اإليقاع في كل مرة.  métronome)  االستعانة بالة المترونوم

 نتائج المرحلة األولى:  •

أغلبية الطلبة في التنسيق بين   الحظنا من خالل المرحلة األولى وجود صعوبة كبيرة لدى
 اليمنى. اليد اليسرى و اليد 

 

 قمنا بتبسيط الخاليا الصعبة.  الثانية:  المرحلة -ب
 األولى:  الخلية  -1
 
 قبل تبسيطها:  -أ

 
 بعد تبسيطها:  -ب
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 الخلية الثانية:  -2
 قبل تبسيطها:  -أ

 
 

 بعد تبسيطها:  -ب

 
 
 : نتائج المرحلة الثانية  •

هناك  لما طلبنا من الطلبة عزف الخليتين قبل تبسيطهما،وبعد تبسيطهما الحظنا أن 
تحسن ملحوظ الن القيمة الزمنية للعالمات أصبحت صغيرة،رغم ذلك بقيت صعوبة  
العزف باليد اليسرى)اإليقاع المرافق( ألنه عند تنسيقها باليد اليمنى)اإليقاع الغنائي(  

 تتشكل أزمنة مضادة و بالتالي يصعب التحكم في اليدين مع بعض. 
 

اإليقاع الغنائي مع اإليقاع المرافق في تركيبة إيقاعية   قمنا بردماج المرحلة الثالثة: -ت
(  M( للداللة على اليد اليسرى،)G( للداللة على اليد اليمنى،)Dموحدة باستعمال أحرف )

    ولقد قمنا بهذه العملية في البداية بطريقة بطيئة باستعمال آلة  لليدين مع بعض،
 المترو نوم. 
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 األولى:  الخلية -1

 
 

 الخلية الثانية:  -2

 
في البداية طلبنا من الطلبة قراءة األحرف فقط بدون استعمال األيدي، وهذا لتسهيل   -

نوم مع زيادة السرعة في كل  المترو عملية استو عاب الحركة اإليقاعية،حيث استعنا بالة 
 مرة.

الذهن و حركة  قراءة األحرف مع استعمال األيدي، و ذلك لتسهيل عملية التنسيق بين  -
 اليدين. 

 نتائج المرحلة الثالثة:  •

الحظنا من خالل هذه المرحلة تحسن كبير لبعض الطلبة، خاصة فيما يتعلق األمر في  
 وكذلك حركة اإليقاع من حيث السرعة والبطء.  التنسيق بين اليد اليمنى و اليد اليسرى، 

 
كلمات األغنية )بدون لحن( في  في هذه المرحلة قمنا بردخال المرحلة الرابعة:  -ج 

 . (Gمع اإليقاع المرافق باليد اليسرى) (،Dاإليقاع الغنائي الذي يؤدى باليد اليمنى) 
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 األولى:  الخلية-1

 
 الخلية الثانية: -2

 
 نتائج المرحلة الرابعة:  •

(  D,G,Mأغلبية الطلبة تمكنوا في المرحلة السابقة من قراءة األحرف المستعملة ) بما أن
 التنسيق باليدين، كان من السهل استبدال اليد اليمنى)اإليقاع الغنائي( بكلمات األغنية. مع 
 

في هذه المرحلة قمنا بحذف اإليقاع الغنائي الذي يؤدى باليد   المرحلة الخامسة: -د
( و إلقاء كلمات G(، و طلبنا من الطلبة عزف اإليقاع المرافق باليد اليسرى)Dاليمنى)

 ن( في نفس الوقت. األغنية )بدون لح 

 الخلية األولى:-1

 
 الخلية الثانية: -2
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 نتائج المرحلة الخامسة:  •
أغلبية الطلبة من أداء الخليتين، رغم حذف اإليقاع الغنائي، وهذا يرجع إلى رسوخ  تمكن

 الحركة اللحنية و اإليقاعية في ذهن الطلبة بعد التكرارات المتعددة للمراحل التي قمنا بها. 
 

قمنا في هذه المرحلة بتقييم مستوى الطلبة، بعد مرورنا بالمراحل    المرحلة السادسة:  -و 
وكذلك مدى فعالية الطريقة المقترحة، حيث طلبنا من الطلبة أداء األغنية مع   الخمس

 الت(. طالمرافقة اإليقاعية في شكلها العام )جش
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 نتائج المرحلة السادسة:  •

الذين كانت لديهم صعوبة في التنسيق بين اإليقاع الغنائي  من خالل تقييمنا للطلبة  
واإليقاع المرافق الحظنا أن هناك تحسن كبير، بعد العمل بالطريقة المقترحة مقارنة  

 بالسابق. 

  االستنتاج العام: 9.3 

يتضح من خالل النتائج المتحصل عليها مدى فعالية الطريقة المقترحة لتدريس التعددية  
اإليقاعية، في تذليل الصعوبات التي تلقاها الطلبة في التنسيق بين اإليقاع الغنائي و  

الطريقة بصفة جيدة خاصة بعد التكرارات  مراحل استوعبوا  اإليقاع المرافق كما أنهم 
 أثناء التجربة.  المتعددة وسهولة تبسيط األشياء الصعبة

 التوصيات و المقترحات: 10.3

، االجتهاد في اقتراح طريقة تساهم و لو بالقدر القليل في تذليل  إن من واجبنا كطلبة 
الصعوبات التي يتلقاها بعض طلبة الموسيقى في التعددية اإليقاعية، ولهذا يمكن أن  

 نقترح بعض األفكار و المواضيع نتمنى أن تكون قيد الدراسة في المستقبل. 

 ة اإليقاعية. االجتهاد في اقتراح طرق تدريس أخرى لتدريس التعددي  -

 في حد ذاته.  االهتمام بدراسة موضوع التعددية اإليقاعية -

(.polyphonie( بالتعددية اللحنية)polyrythmieعالقة التعددية اإليقاعية) -



                                                                                        الخاتمة      
 

 الخاتمة: 

في ختام بحثنا المتواضع، نتمنى أن نكون قد وفقنا في انجاز هذه المذكرة و التي تطرقنا  
مع   تعامله  على  الموسيقية  التربية  أستاذ  تساعد  تدريس  طريقة  اقتراح  إلى  خاللها  من 
األغاني التربوية التي يوجد فيها تعددية إيقاعية، وذلك من خالل تذليل بعض الصعوبات  

تكمن في عمل  األسباب  التي  له، ومن  المرافق  اإليقاع  و  الغنائي  اإليقاع  بين  التنسيق  ية 
كونهم   باألخص  الموسيقى  قسم  طلبة  على  أجريناها  التي  الدراسة  هذه  إلى  دفعتنا  التي 
متعدد   يكون  أن  الموسيقى  أستاذ  مميزات  من  و  المستقبل،  في  الموسيقية  التربية  أساتذة 

الوق نفس  في  يعزف  و  يغني  أي  الدراسة  الكفاءات  هذه  خالل  من  ساهمنا  أننا  كما  ت، 
الساحة  كبير على  تعرف نقص  التي  و  اإليقاعية،  بالتعددية  تتعلق  التي  المراجع  بتدعيم 

 الموسيقية.  

لذا نرجو أن نكون قد أعطينا هذه الدراسة حقها و نتمنى أن تكون هناك دراسات     
 مستقبلية في هذا الموضوع.   

 



 

 

 

 قائمة المراجع  

 و المصادر  
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 باللغة الفرنسية: قائمة المرجع  

.Marg,honegger.science de la musique.Directeur de l’institut de musicologie de 
l’université de strasbourg.bordas paris.1976.p820.                          

 

 قائمة المذكرات: 

   جودي، خولة و مسيكة، سمية. أهمية اإليقاع في منهاج التربية الموسيقية للطور الثـانوي. المدرسـة  •

 16ص .2012العليا لألساتذة. قسم الموسيقى. القبة.جوان                             

 



                                                                                     المالحق     
 

 

 المالحق
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:  1الملحق   

كلمات األغنية النموذج   

 أغنية " يا دبايلي أ نا على زبانة " لبالوي الهواري 

( 2يادبايلي أنا على زبانة )   

******بطل وهراني اسمر قمحاني    

******سيفه يماني  بّيض تاريخنا    

قلبي يهواه    ******روحي فداه   

******شّبان معاه  قهرو عدياّنا   

( 2زبانة ) يادبايلي أنا على   

******نبنيه تمثال  في سيدي بالل    

******بنساء و رجال  في وسط بالدنا    

******بالّذهب نطليه  وبالجوهر عينيه    

******تحمل أيديه  سالح جهدنا     

( 2يادبايلي أنا على زبانة )   

******صوت الكفاح  سمعه و راح    

******بّكر بالسالح  ومشى بالقانة    

******سالوا المهاجا  على الغار وين تاجا   
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******كانوا فّراجا  و العديان حيرانا    

( 2يادبايلي أنا على زبانة )   

******وعلى الجزائر  حاصروه العساكر   

******ماهوش حاير   قال لهم: أنا   

******أنا نحميها  بعيني نفديها   

******باغي نهديها  ونمشي للفنا    

( 2يادبايلي أنا على زبانة )   

******الشدة في هللا  و الخوف عاله    

******روحي هلل  وهبة لثورتنا    

******يا عودي غّني   ما نيش مهّني    

******وابكي يالحني  تاريخ أبطالنا   

( 2يادبايلي أنا على زبانة )   

 هللا يرحم الشهداء 
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:  2الملحق   

الصولفاج الغنائي مع اإليقاع المرافق لألغنية    
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:  3الملحق   

)Nuendo الصولفاج الغنائي مع اإليقاع المرافق على برنامج )      

 
 

                   اإليقاع المرافق له)زوج و حبة(                      الصولفاج الغنائي   
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 :  4الملحق 

 مقام النهوند:  

ى درجة الراست )دو( ،  ة الرئيسية، المرتكزة علقي النهاوند واحد من المقامات الشر  مقام
 ية المقامات بينهما بعد فاصل )جمع منفصل( . ب الغسين شأن جن ويتكون من  

وهو مقام السراب وضياع األمل هكذا يقولون مقام النهاولد ويسمى في فارس بمقام   
معا وان كان الحزن يغلب    اوحزن  فرحاة و طفمقامات واكثرها عااصفهان , وهو من اجمل ال

التي فتحها المسلمون في معركة   هاوند وهي المدينةنكثيرأ ويرجع هذا المقام الى أهل  
 د الشهيرة ن هاو ن 

زا. ... الخ( ويسمى  فرح فال -العشاق  -من فروعه )المرصع   م الهدوء و السكينةوهو مقا
  mineur »  « رعند البعض بالمينو 

 
 :  طابع مقام النهاوند

يق عذب يناسب األلحان العاطفية الحزينة ، وأيضأ له طابع طربي فرح ،  قله طابع ر 
 يمكن 

الهارموني في   ينورأبعاد السلم الصغير الم نفسعزفه على األالت الثابتة ، ألنه له 
 عد المتوسط )ثالثة أرباع التون(. ب الموسيقى الكالسيكية ، وبالتالي ينعدم فيه استخدام ال
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 : اجناس مقام النهاوند 

)صول(   ى و ن رع حجاز على الفو(، وجنس الدهاولد على الراست )ن س األصل هو  جن  
 وا )صول(. ن ال و و( ، والحساس السی والغماز هددرجة ركوزه الراست )

 

: 5الملحق   

)métronome (  آلة الميترونوم 
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)synthétiseur آلة السنتيتيزور )    

 

:  7الملحق   

ألة الدربوكة .    
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:  8الملحق   

شخصية بالوي الهواري .     
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 ملخص البحث: 

لقد قمنا في بحثنا هذا باقتراح طريقة تدريس للتعددية اإليقاعية في األغنية التربوية     
تحت عنوان " طريقة مقترحة لتدريس التعددية اإليقاعية في األغنية التربوية )نموذج  

الطلبة صعوبة في   يتلقى لماذا  ألغنية بالوي الهواري("، في إطار اإلشكالية التالية:
، وما مدى فعالية الطريقة المقترحة في  التنسيق بين اإليقاع الغنائي و اإليقاع المرافق 

وهذا باالنطالق من فرضيات البحث، و بعدها أهداف البحث ثم أهميته و   معالجة ذلك؟
 حدوده، كما قمنا بشرح بعض المصطلحات التي لها عالقة بالموضوع. 

تطرقنا فيه إلى الجانب النظري والذي تطرقنا فيه إلى تعريف  أما الفصل الثاني ف   
اإليقاع، عالقة اإلنسان باإليقاع، التعددية اإليقاعية، عالقة االيقاع باللحن ،بعض طرائق  

الطبوع المستعملة في األغنية البدوية  تدريس اإليقاع في الموسيقى مع الطريقة المقترحة، 
 ية بالوي الهواري . اآلالت الموسيقية و شخص   ،الغربية

أما الفصل الثالث فكان عبارة عن دراسة ميدانية، وتّضمن مجتمع البحث، عينة     
البحث، منهج البحث، إجراءات القيام بالتجربة، نتائج التجربة، االستنتاج، مراحل التجربة،  

   االستنتاج العام، التوصيات و المقترحات.

    

  

 


