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 :ممخصال

البحث والتي أحس بيا  احتوى البحث عمى أربعة فصوؿ شمؿ األوؿ مشكمة
))الخصائص الفنية في فييا  لمخوض في ىذه الدراسة التي تناوؿوالضرورة  فالباحثا

الكشؼ عف الخصائص  :الذي تضمف وثـ أىمية البحث وىدف .األناشيد المدرسية((
 اقتصرت عمى الخصائص الفنيةفقد . أما حدود البحث , درسيةفي األناشيد الم الفنية

مدرسية المؤلفة والُممحنة في المناىج المدرسية لممرحمة االبتدائية لكتاب في األناشيد ال
عف  ( في مدارس جميورية العراؽ, فضًل ٕٚٔٓ - ٖٕٓٓ)القراءة( لمفترة مف )

النظري والدراسات  أما الفصؿ الثاني فقد شمؿ اإلطار تعريؼ مصطمحات البحث.
 :مباحث , فجاء مكوًنا مف ثلثةالسابقة

 وسيقى واإلنشاد.العناصر الفنية والجمالية في الم :لالمبحث األو

 .األناشيد المدرسية :المبحث الثاني

 .مقومات النشيد المدرسي :المبحث الثالث

ثـ الدراسات السابقة. أما  تل ذلؾ المؤشرات التي أسفر عنيا اإلطار النظري.
لمجتمع  شوائيةإجراءات البحث التي شممت العينة العفقد احتوى عمى  ,الفصؿ الثالث

المؤشرات التي انتيى إلييا اإلطار النظري في بناء  الباحثافالبحث في حيف اعتمد 
 في ضوءو , ثـ الفصؿ الرابع الذي شمؿ النتائج التي توصؿ إلييا .استمارة التحميؿ

ثـ قائمة المصادر , فضل عف التوصيات والمقترحات ,ذلؾ جاءت االستنتاجات
 .والمراجع

 

 

 



 0202يناير –العدد التاسع والخمسون            السنة السابعة واألربعون    –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 423 

Abstract: 

The present study falls into four chapters, the first includes the 

problem of study which handled by the researchers and the necessity 

to wading in this study, which deals with (Artistic characteristics of 

school Anthems). Then the importance of the study and the objectives 

of the study, which include: the identification of artistic characteristics 

in school anthems. The limits of study, limited to the artistic 

characteristics of the composed and melodious school anthems in the 

text books of the primary stage of the reading book. From (2003 to 

2017) in the schools of the Republic of Iraq, The second chapter 

included the theoretical framework and consisted of three topics: - 

Literature which has been deal within 3 topics, namely; Artistic and 

aesthetic characteristics in music and singing, school anthems and the 

characteristics of the school anthem. According to the indicators of the 

theoretical framework. The third chapter includes the procedures of 

the study that include the intentional sample of the study community. 

And fourth chapter includes the conclusions, as well as 

recommendations and suggestions.  
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 الفصل األول

 البحث:مشكمة 

يقاعات واإل الموسيقىمف قوالب الموسيقى التي تستعمؿ  األناشيد المدرسية قالب
فإّنيا تخاطب عقؿ اإلنساف  ,شرحال يحتاج إلى ترجمة أو  لتنقؿ إلى المستمع مضموًنا

لطروحات العصر  تمثؿ انعكاًسا ,وفكرية متنوعةوجمالية فنية  ف قيـم وووجػػدانو, لما تحمم
قائـ عمى أساس  وجماليِّا ,وفنيِّا ,فالنشيد المدرسي بوصفو منجًزا معرفيِّا الذي كتبت فيو,

 يضعوالمحف الذي  عف فضًل , وعمى المغة التي يختارىا ,الفكر الذي يريد المؤلؼ إيصالو
 ضروري أف يكوف ليذا النشيد بناًء يحمؿ في طياتو مزيًجا متجانًساالممحف, لذا كاف مف ال

تتحدد مف  اعمى أف ليذا التجانس مديات وآفاقً  ,مف القيـ الفنية والفكرية والتربوية والجمالية
التي صرىا في ىذا البناء منيا الخصائص الفنية وعناخلليا رصانة ىذا البناء أو ضعفو, 

تأتي أىميتيا بالدرجة األولى في سياؽ ىذا البحث. ولموقوؼ عمى أىمية تمؾ المديات 
مف تحديد العلقة األساسية التي  أواًل يا, البد تي تربط بيف أجزائوتحديد طبيعة العلقة ال

حد أشيد المدرسي خر, فالنا عمى اآلوأييما أكثر تأثيرً  ,تربط بيف النشيد المدرسي والتمميذ
التي حسية الجمالية ال واألفكارفنية القيـ وال ,وسائؿ االتصاؿ الميمة بيف أفراد المدرسة

واالنسجاـ  ,خصوصية اجتماعية قادرة عمى تييئتو لمتفاعؿ (الطفؿالطالب )تعطي يحمميا 
إذ إف خطابو موجو  المدرسي في جوىره ممارسة حياتية؛عد النشيد , لذا يُ مع مجتمعو

 ااالجتماعية فنيِّ وينبع جزء كبير منو مف مواقفيـ اليومية المميئة بالقضايا  ,مطالبل
بالدراسة والتحميؿ. لذا  أف ىذا الموضوع َحّري فالباحثافي ضوء ما تقدـ وجد و  .اوجماليِّ 
 قالب معين اء تمك األناشيد المدرسيةهل كان لبن" :تيبالتساؤؿ اآل مامشكمة بحثي اصاغ

 ه خصائص فنية " ؟يحمل في طيات
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 :أهمية البحث-أواًل 
 تكمف أىمية البحث الحالي في اآلتي:

 التي تحكـ عمميات صياغة األناشيد المدرسية.اإلحاطة بأىـ المعطيات الفنية  -ٔ
يسيـ في رفد المكتبات العممية واألكاديمية بدراسة فنية وجمالية التي قد تكوف  -ٕ

 ميمة.
ـ البحث في تطوير المنياج لممدار  -ٖ  القراءة(.)كتاب  س االبتدائية وبالخصوص مادةيسي
 هدف البحث: - ثانًيا

 ييدؼ البحث الحالي إلى:
, وفؽ نماذج مختارة د المدرسيةالكشؼ عف الخصائص الفنية في األناشي

 .العشوائيةبالطريقة 
 حدود البحث - اثالثً 

 :يتحدد البحث الحالي بػ
لمدرسية المؤلفة والُممحنة في األناشيد ا الخصائص الفنية :الحد الموضوعي 

والمتوافرة في دليؿ معمـ النشيد في المناىج المدرسية لممرحمة االبتدائية لمادة )القراءة( 
 . وزارة التربية –لموسيقى لممرحمة االبتدائية, جميورية العراؽوا

األناشيد الممحنة والموجودة في المناىج المدرسية لمفترة مف  :الحد الزماني
(ٕٖٓٓ - ٕٓٔٚ.) 

 .مدارس المرحمة االبتدائية في جميورية العراؽ :الحد المكاني

 مصطمحات البحث: - ارابعً 

 :الخصائص الفنية -آ

 :الخصائص

 (ٜٚص ,ٖٜٛٔمجمع المغة العربية,) " صفة ال تنفؾ عف الشيء وتميزه مف غيره " :خاصيةوال
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 .ىي الصفات أو الحسناوات أو المقومات األساسية المميزة لمشيء ""

 (ٙٗٔص, ٜٔٚٔ ,سكندر)إ      

ا نقيض عـ, وخصو "خص الشيء خصوصً وفي معجـ صميبا الفمسفي: 
وخصوصية: أفرده بو دوف غيره, وخص كذا لنفسو  اا وخصوصً بالشيء يخصو خصً 

اختاره فيو خاص.والخاصة خلؼ العامة, والذي تخصو لنفسؾ, وخاصة الشيء ما 
 (٘ٔ٘-ٗٔ٘ص ,ٕٜٕٚ ,صميبا)  ".يختص بو دوف غيره 

 :الفن

 ."بالجانب النظري عة , ويقابؿ العمـ الذي يعني خاصةيطمؽ عمى ما يساوي الصن" 

 (ٓٗٔص ,ٖٜٛٔ, مجمع المغة العربية)           

إلى  عمى التعريفات السابقة لمخصائص , والفف توصل فالباحثيوبعد اطلع 
  .تعريؼ إجرائي

 :لمخصائص الفنية لمنشيد المدرسي

تمبي والتي والمميزات التي يتسـ بيا النشيد المدرسي صفات ىي جممة ال
وظيفة عناصره الفنية لتحقؽ تشكيؿ الحاجة إلى المتعة والترفيو والرضا مف خلؿ 

  )الطالب(. التواصؿ االجتماعي في بيئة الطفؿ
 األناشيد المدرسية:  -ب

  :عمى أنها األناشيد المدرسية إجرائيًّا الباحثانعرف 

ة الفاعمة والوسيمة الحية والمؤثرة في الطفؿ)الطالب(,الكتشاؼ العلق" األداة 
ممحنة يتعاطى الطمبة في , مف خلؿ تعابير شعرية منظمة الجدلية بينو وبيف الواقع

 إنشادىا. 
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 الفصل الثاني 

 المبحث األول

 الخصائص الفنية والجمالية في الموسيقى واإلنشاد

ا في حياة ميمً  التي لعبت دوًرا حضاريِّاف الفنوف الجميمة الموسيقى فف م
بالنواحي الدينية والدنيوية ومنيا التربوية والعلجية وغير ذلؾ.  فقد ارتبطت ,اإلنساف

وارتبطت  ,ا لمتعبير ولمتواصؿ مع محيطنا اإلنسانيلمرغبة المتأصمة فنيِّ  " امتداد:وىي
وىي وسيمة فنية  .سيةوظيفتيا بتوصيؿ العواطؼ والمشاعر بأطر جمالية وبحوافز نف

تخضع لمقوانيف الفيزيائية التي تحكـ االنتظاـ والتناسؽ في ترتيب موادىا النغمية 
" الوظيفة  ويرى جوليوس أف .(ٖٕٔ, صٕٗٔٓ)طارؽ حسوف, "  ومساراتيا المحنية

يقاعات جميمة تقتصر عمى بعث السرور  الصحيحة لمموسيقى ليست نقؿ أصوات وا 
نما ىي أ ,في الحواس أو  طيًبا ت معينة في السامع تجعؿ منو شخًصاحداث استجاباوا 

  "تؤدي إلى السموؾ القويـويرى الفلسفة أف الموسيقى ينبغي أف  ,فاضًل 

 (ٜٕ٘ص, ٕٗٓٓ ,)جوليوس 

إف مادة الفف الموسيقي ال تستخمص  ,فالموسيقى بطبيعتيا أكثر الفنوف استقلاًل 
وىي تنفرد " , ت ألجؿ التعبير عف ىذا الففمباشرة مف أي مصدر سوى الوسائؿ التي أعد

عف سائر الفنوف بصفتيف أساسيتيف: صفة العمومية وصفة الذاتية. في صفة العمومية , 
رتبط بموضوعاتيا أي فمما كانت الموسيقى ال ت ,فترجع إلى ما تتبناه في الفف الموسيقي

تخمقيا في مجاليا  , بؿ, ولما كانت تستمد عناصرىا مف الطبيعة مباشرةارتباط مباشر
, وأما ا ألي موضوع خاصا مباشرً , فقد استحاؿ عمى الموسيقى أف تقدـ وصفً الخاص

ف زماني بالمعنى فيي ف ,ارتباط وثيؽ بيف الموسيقى والزماف ف ما, فإيةصفة الذات
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يقاعيا أو  ,ىا يتـ خلؿ التعاقب الزمانيأي أداؤ , الصحيح وال تصور أنغاميا وا 
 (ٚٔص, ٕ٘ٔٓ)فؤاد زكريا,                           ."ية إال متتالية مجموعاتيا التوافق

تبرز مميزات ىذا التراث الموسيقي مف خلؿ الموسيقى ذاتيا, صيغيا 
والوظيفة  التقنيات الصوتية ة واإليقاعية, اآلالت الموسيقية,وتراكيبيا المحني

 االجتماعية, وىي تتميز بما يأتي:

عنصر حيوي يكوف فيو دور رئيس  لتمقيف الشفوي, وىوا عمى ااالعتماد أساسً  -ٔ
 رتجاؿ والذاكرة وسعة الخياؿ.لل

االنتماء إلى األسرة المقامية: فمكؿ مقاـ طابع يشكؿ ظاىرة مقامية تسبح في  -ٕ
إيقاعي خاص, تخضع فيو بنياتو إلى مجموعة مف القوانيف التي  -عالـ نغمي

 تفرضيا التقاليد والذوؽ.

, ومتنوعة عند األداء الصوتي مفرد مع إمكانات إثراء عديدةف الاستعماؿ المح -ٖ
 واآللي.

نو يبرز في الموسيقى العربية بطرؽ إإذ  ؛العنصر اإليقاعي ال يقؿ أىمية -ٗ
مكانات فائقة التنوع أو الثراء.  وا 

مميزات أخرى تخص طرؽ األداء اآللي والصوتي واالرتجاؿ والتمويف, وغير ذلؾ  -٘
 (.ٚٗٔ,ص ٕٔٓٓ)قطاط, ا التراث الزاخر.ة ىذمف العناصر المكونة ليوي

, قد تحدث فينا تأثيًرا جماليِّا يد( مثًل النش)ويرى شوبنياور " أف األغنية
شباًعا قوًيا؛ ألنيا  إحداىما مباشرة وىي  :تقدـ لنا وحدة بيف طريقتيف لإلدراؾوا 

ؿ وىي الشعر الذي يستخدـ التصورات , واألص الموسيقى , واألخرى غير مباشرة
, ىو أف اإلنساف شعر بالحاجة إلى تجسيد الذي نشأت عنو األغنية أو النشيد

 .الموسيقى , وذلؾ الشيء الذي يعبر عف اإلرادة الكمية ,فمجأ إلى الكممات وأحداث "
   (ٖٕٕ, صٕٙٓٓسيد , )
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فيي كالموحة الفنية ال تحوز اإلعجاب  ,تظير في الجممة المفظية براعة التعبيرو 
" واأللفاظ ال تتفاضؿ مف  ويشير الجرجاني بيذا الصدد ,عة مف لوف واحدإف كانت مصنو 

ولكف األلفاظ تثبت ليا الفضيمة  ,وال مف حيث ىي كممة مفردة, حيث ىي ألفاظ مجردة
نؾ ترى الكممة .. ومما يشيد لذلؾ أ.التي تمبييالمعنى  ,وخلفيا في ملئمة معنى المفظة

                  "خرعينيا تثقؿ عميؾ في موضع آب ثـ تراىا ,تروقؾ وتؤنسؾ في موضع

 ( ٖٙ -ٖ٘,ص ٕٕٓٓ)الجرجاني,

ويمكف تمخيص األسباب الكامنة وراء لذة األنغاـ وفسادىا في عنصريف 
 ,اا أو منشدً ا أو شاعرً العنصر األوؿ يتعمؽ بالمنتج لمصوت كاف خطيبً  ,أساسييف

ا... فمف شروط المنشد حسف و شعرً كاف أ نثًرا ,ثاني يتعمؽ بالمتف الصوتيوالعنصر ال
وموسيقى  ,وذلؾ باعتماده عمى نبرات القوافي الشعرية ومخارج الحروؼ ,الصوت

أو  , فإنو يتعمؽ ببنية المتف شعًرا كاف... أما االئتلؼ.ا بأحرؼ الترنيـاأللفاظ مترنمً 
يخمؽ  اانسجامً  ؤتمفة منسجمة البنيات المكونة لوفشرط ىذا أف تكوف أصواتو م ,نثًرا

  .ا يجعمو يستسيغ المتف ويتجاوب معولدى المستمع ارتياحً 

 (ٖٚ -ٚٙص ,ٕٓٔٓ ,زاىيد)                                   

شعري " تعمو  التي ترتبط بنص ,عند )ىيجؿ(ف الموسيقى الغنائية )المنشدة( إ
كة الشكمية عف العقؿ إلى الحر  فيا تعبيًراف إضافة المغة بوصعمى موسيقى اآلالت؛ أل

افمة بالمعنى بعد أف تصبح الموسيقى ح ,أو الصورية التي يضيفيا اإليقاع عمى المحف
فتصبح عقمية بعد أف  ,, وتغدو محددة المعالـ بعد أف كانت غامضةكانت خيالية

 (ٖٚٔص ,ٕٙٓٓ ,سيد) .كانت انفعالية خالصة "

الب ص مف وقو موسيقى األناشيد نوع خاأف موسيقى الطفؿ أ الباحثافويرى  
خاصة وأنيا تخاطب شريحة معينة وميمة  ,الغناء التي ليا صفات تميزىا عف غيرىا

 طبيعتيـ ألف في وذلؾ ؛لألناشيد فيـ ينجذبوف " ,في المجتمع أال وىي األطفاؿ
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 ." المنغـ الموسيقي الكلـ مف أفئدتيـ عمى يستحوذ لما لمتغني أصيًل  ااستعدادً 
 (ٕٚ٘ص ,ٕٔٓٓ ,الضبع)    

عند الطفؿ مف خلؿ تناوؿ والفني لذلؾ مف الضروري تنمية الحس الجمالي  
 ,بو ليتعرؼ الطفؿ إلى الجماؿ, بؿ ويشعر في أناشيد األطفاؿ؛العناصر الفنية 

وآخر  ,فالجماؿ كما ىو في حياتنا خارجيّّ يحيط بنا, ونراه بأعيننا في الطبيعة والجسد
, نستشعره بإحساسنا. فعمى صعيد فيجب أف تصور  ,مثًل الجماؿ المادي  داخميّّ

أناشيد األطفاؿ الطبيعَة بكؿ أحواليا وترصد جماليا في كؿ حاؿ مف ىذه األحواؿ, 
 فيما لو رسمت صورة فنية ليا في كؿ فصؿ مف فصوؿ السنة.

 
 مبحث الثانيال

 األناشيد المدرسي

لمراحؿ لدراسية مما الشؾ فيو أف أناشيد األطفاؿ وخاصة التي في المناىج ا
محور ميـ مف محاور ثقافة لدى الطفؿ, حيث تقع عمى عاتقيا  التعميـ المبكرة

ة ثقافية تربوية توظؼ باعتبارىا ماد في تربية الطفؿ وبناء القيـ لديومسؤولية اإلسياـ 
 والجمالي عند الطفؿ. الفني ميّ في بناء النظاـ القيّ  فاعًل  لتؤدي دوًرا

ألنو  ؛مف تاريخ المجتمع وتراثو الشعبي ف األناشيد جزءويؤكد الفتاؿ أ
 ومؤشر عمى ,استنطاؽ ألعماؽ النفس البشرية وتجسيد حي الختلجات تمؾ النفس

بة المثقمة , وىو تسرية وترويح عف النفوس المتعطموحاتيا وتطمعاتيا نحو غد سعيد
مف خلؿ األغاني , نو تعبير صادؽ عف واقع معيف معاشكما إ ,بأعباء الحياة

 (ٜٚ, صٜٗٚٔالفتاؿ, ).. .بية التي يرددىا األطفاؿ والصبياف في ألعابيـالشع

إف المنيج التعميمي لألناشيد قد وضعو الفناف زرياب في أواسط القرف التاسع 
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 .بعد انتشاره في بمداف المغرب والمشرؽ العربي ي في األندلس واتبع منيًجا رصيًناالميلد

 (ٙص ,ٕٔٔٓ,دليؿ المعمـ لمنشيد)  

ثؿ التي تضبط علقة الطفؿ بمجتمعو, النشيد يمثؿ القيـ والمعايير والمُ ف 
وينضوي تحت ىذه القيـ كؿ ما يضبط العلقة مع اآلخر والجماعة والمجتمع, وأوؿ 

وما  ,مجتمعو الصغير بكؿ أفرادىا -ما يمكف أف نمثمو ىو سموؾ الطفؿ في أسرتو 
,فالعلقة مع الجار تجسد  مف القيـ يسود بينيـ مف حب واحتراـ وتعاوف وما إلى ذلؾ

الكثير مف القيـ االجتماعية مف مد يد العوف والنصح واإلحساف وحفظ الجوار وعيادة 
ف  كاف يكثؼ ىذه القيـ جميعيا, إال إنو يقدـ المريض وتبادؿ الود والعطايا, فالنشيد وا 

 لصورة التعامؿ مع المجتمع ككؿ. بذلؾ نموذًجا مصغًرا

 و الذىف في عالقة مفرداتو فتبقى ,وموسيقاه بإيقاعو األطفاؿ يجذب الشعر إف
 مفردات تعميـ إلى السبؿ أنجع مف الشعر يعتبر لذلؾ ؛ المساف عمى مألوفة تراكيبو
 دراسات أكدت قدو , لدييـ المغوية التراكيب تطوير و األطفاؿ عمى الجديدة المغة

 .وتذكرىا رداتالمف لتعميـ الوسائؿ مف أقوى الشعر ترديد أف متعددة

  (ٕ٘ٔ, صٜٜٛٔ)التويجري,                                    

 أف شأنو ما كؿ وتضمينو األطفاؿ بشعر االىتماـ فيجب ,ذلؾ عمى وبناءً 
 خطيًرا ادورً  المضموف يمعب حيث المرغوبة, والعادات القيـ عمى األطفاؿ ىؤالء يربي
 مف األولى عمره سنوات في الطفؿ يكتسبو فما " المرتقب الغد أجياؿ بناء في

 وقيمو وأفكاره شخصيتو تكويف في يؤثر ومثؿ وقيـ واتجاىات وعادات معمومات
  ".بعد فيما تعديميا تغييرىا أو يصعب بدرجة المستقبؿ في واتجاىاتو

 (٘ٗص ,ٜٜٚٔ ,نجيبحمد أ)   
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قطعٌة مف الشعر َأو الزجؿ في موضوع حماسّي َأو وطنّي تنشُده  والنشيد
عرؼ بو " فيو عمـ يُ , (ٔ)ماعة , وىذا ما يسمى الدراسات النحوية بعمـ العروضج

, وقد وضعو الخميؿ بف أحمد الفراىيدي في القرف الثاني صحيح أوزاف الشعر وفاسدىا
 ( ٘ٔ, صٜٜٚٔعبد الرضا, )                   مف اليجرة النبوية المباركة. "

لمضامينيا وأىدافيا العامة ووظيفتيا  وتختمؼ البحور الشعرية لألناشيد تبًعا
اختيرت ليا بحور  ,وألجؿ أف تؤدى األناشيد وظيفتيا نًصا ولحًنا ,االجتماعية والثقافية

كما ُلحنت كممات  ,شعرية وجمؿ وكممات وقوافي تحقؽ األىداؼ المرسومة ليا
ت اشطرىا الشعرية القصيرة أو المتوسطة الطوؿ بجمؿ موسيقية مستنبطة مف مقاما

وُبنيت جمميا  ,وأنغاـ عراقية لبث النشاط والحيوية ولتنشر الفرح والبيجة في النفوس
الموسيقية عمى أوزاف إيقاعية بسيطة تتلءـ أو تتطابؽ مع ضربات القمب وحركة 

 (ٖٕٙ, صٕٓٓٓ)طارؽ حسوف, القدميف الثنائية والمسير الجماعي المنتظـ. 

والغنائية التي تمارس في المدرسة  وقد قسـ قدوري أنواع األلعاب الموسيقية
ألعاب موسيقية  ,لعاب موسيقية لمجرد التسمية والمرحأضمف األنشطة المدرسية: 

وىذا يدرج ضمف لعب وأغاني األطفاؿ الشعبية بكافة صيغيا  غنائية ذات طابع حركي
 .     ألعاب موسيقية ذات أىداؼ وغايات تعميمية ,وأشكاليا

 (ٛٓٔ -ٚٓٔ, صٜٜٜٔحسيف قدوري, )     
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 المبحث الثالث

 الخصائص الفنية لمنشيد المدرسي

 Melody :( المحن2

المحف ىو الصورة الجمالية ألغنية الطفؿ التي ال يمكف أف تصؿ إلى المتمقي 
 ( ٜٜ, صٜٜٜٔحسيف قدوري , )إال بترابطيا الجذري مع العناصر األغنية األخرى. 

معيف,  ة ترتيًبا معينػًا وفػػؽ إيقاعوالمحف عبارة تتابع نغمات مختمفة, مرتب
وىندسة صوتية فذة, بحيث تنسجـ النغمات في إطػار شيؽ بديع, ترتاح األذف لسماعو 

 إلى ويوجييا ممحف عبر مسار لحني متنوع وصوالً  يقود حركتيا ,وتطرب لو النفوس
لحظة ذروة معينة تؤدي إلى قرب نياية معينة لمقطعة الموسيقية, فيي ترتفع أو 

, ينكوف مف نغمات وسيقى طابًعا نغمًيا مميًزاالعنصر الذي يعطي لمم"  فيوتنخفض. 
مختمفة الدرجة تتوالى لتكوف سمسمة مترابطة ترتكز إلى بداية ونياية وتحدد ما بيف 
أعمى وأوطأ نغمة وبطريقة منسجمة في إطار ترتاح لو النفس وتخمؽ تأثيًرا وجدانًيا 

راتو وسماتو الشخصية ويحكـ المحف عناصر ومكونات لدى المستمع يتبايف بحسب خب
 أساسية كالطبقة والسمـ واالنتقاالت النغمية واألداء... الخ".

           (ٕٖص, ٕ٘ٔٓ ,)الفيداوي                                  

ويقسـ الفارابي األلحاف إلى ثلثة أصناؼ: " صنؼ يكسب النفس لذاذة وانؽ 
وصنؼ يفيد النفس  ,يضا راحة مف غير أف يكوف لو صنع في النفسالمسموع ويفيدىا أ

مع ذلؾ تخيلت ويوقع فييا تصورات أشياء ويحاكي أموًرا في النفس,وصنؼ يكوف عف 
 :وكما موضح في المخطط التالي .وعف أحواؿ لمحيواف ممذة أو مؤذية " ,االنفعاالت
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 ( ٖٙ -ٕٙالفارابي , ب.ت , ص)

السيسي أف مف الممتع أف نعرؼ بعض الوسائؿ الرئيسة التي يمر وقد أكد 
  :بيا المحف حتى نتمكف مف متابعة مضمونو وفيمو

 .( عرض اإللحاف في تقابؿ وتعارض وتبادؿ وتوافؽ وتوازفٔ

 ( التنويع في المحف بالتطوير والتحوالت المحنية واليارمونية والتمويف األركسترالي.ٕ

 .مباشر وغير المباشر في الخطوط الموسيقية المختمفة( أساليب التقميد الٖ

 (ٕٕ, صٜٔٛٔ)السيسي,  .   ( تنميؽ وزخرفة اإللحافٗ

ومف الواضح أف التمحيف ألغاني األطفاؿ سواء األناشيد المدرسية أو األغاني 
التي تمحف في مسرحيات األطفاؿ أو في جمع األغاني التي تخص الطفؿ, فإف ىناؾ 

 ة ىذه األلحاف, والتي أشار إلييا )حسيف قدوري( بالنقاط اآلتية:ملحظات حوؿ صياغ
: فالمقاـ مف أىـ العوامؿ المؤثرة في تكويف األغنية ( اختيار المقاـ المناسبٔ

, واالبتعاد عف , عمى أف تكوف األغنية مف مقاـ واحدصوير المناخ لياوت
تربؾ الطفؿ في فإنيا  ,, وأسموبية أال مقامية في التمحيفالسللـ النصفية

  .استيعابو وفيمو لألغنية أو النشيد
فيو األنسب في التعامؿ مع النص  (,form( اختيار الشكؿ الموسيقي )ٕ

 الشعري.
 ( المحافظة عمى المسافة الزمنية لمكممة أثناء صياغتيا لحنًيا.ٖ
 ( التأكيد عمى النط المحني لمنشيد أو األغنية واتجاىاتيا مع معنى الكممة. ٗ

  األلحاف

 األلحاف الممذة   األلحاف المخيمة  األلحاف االنفعالية
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المذىب والكوبميو( مع االبتعاد عف المواـز الموسيقية عدـ االلتزاـ بصيغة ) (٘
واألخص المطولة منيا.وفي حالة وجود فراغ يمكف إشغالو بالصفيؽ أو ترديد 

 .(.وغيرىا.لي لي لي)عبارات مثؿ
 ( خمؽ إحساس تصوير مسموع لمموضوع ولو بشكؿ مبسط.ٙ
 .دّوف عميو المحف مع اإلمكانيات الصوتية لألطفاؿالتأكيد عمى توافؽ الحيز الصوتي الم( ٚ 
لمشعر  ( ليس كؿ ما يكتب في األغنية يكوف صالًحا لمتمحيف. فإف جمًل ٛ

 .اعتراضية بمرافقة الموسيقى تضفي عمى النشيد الكثير مف حيوية الواقع
( ال بد أف ترافؽ النشيد أو األغنية لعبة معينة فل قيمة ليا مف دوف حركة ٜ

 (ٓٓٔ, صٜٜٜٔحسيف قدوري, )عاطؼ وجداني بيف المشاركيف.لية وتانفعا

 Rhythm :( اإليقاع0

, إف اإليقاع ىو " التقسيـ الزمني المنتظـ لأللحاف واألفعاؿ والحركات 
. وأف تعاقب األنغاـ أو .والتنظيـ لمخطوط والمساحات والحجوـ ,والتقسيـ المكاني

منية المتساوية يكوف حركة منتظمة تشبو المقاطع المفظية والحركات ذات القيـ الز 
  عف البعض اآلخر بنقرة خاصة" النبض بحيث يتميز بعضيا

 ( ٕٕٓص ,ٕٓٓٓ ,طارؽ حسوف)                                     

ولو في االصطلح  ,"اإليقاع في المغة اتفاؽ األصوات وتوقيعيا في الغناء أما
العاـ فيطمؽ عمى أنصاؼ الحركات والعمميات أما  ,معنياف أحدىما عاـ واآلخر خاص

ذا كانت  ,بالنظاـ الدوري ,فإذا كانت الحركات متساوية األزمنة سمي اإليقاع متصًل  وا 
أما المعنى الخاص, فيطمؽ عمى نظـ حركات  مختمفة األزمنة سمي اإليقاع مفصواًل 

   اإليقاع". دوارأاأللحاف وأزمنتيا الصوتية في طرائؽ موزونة تسمى ب

  (٘ٛٔ, صٕٜٛٔ)صميبا,                                     

النسب الزمانية( عوًضا عما اعتاد الناس أف )وقد ابتكر الكندي مصطمح  
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. فينبغي أف يكوف القوؿ العددي أعني الشعر الممبس لمحف .فيقوؿ" يسموه إيقاًعا
وفي نسبة زمانية اعني  في المعنى لطبع المحف في ىذه الثلث أنحاء وأنواعيا مشاكًل 
 ( ٜٗ, صٕٓٓٓ)صبحي ,                    مشاكؿ لمعنى المحف(  -إيقاع 

  :( أداء الموسيقي4

كما تنوعت أساليب أداء  ,لقد تنوعت وتبمورت أساليب اإللقاء واإلنشاد
فيي تؤدى بأسموب فردي أو  ,تداخؿ النسيج الموسيقي فييا نصوصيا ومستوى

التي يتـ ترديدىا عمى وفؽ مساراتيا اإليقاعّية والمحنّية ىي ومف النصوص , جماعي
األناشيد المدرسية التي برزت الحاجة إلى معرفة عناصرىا الموسيقّية وأساليب آدائيا 

 الطالب(.  -وبما يخدـ المجتمع التعميمي )المدرسة 
لتي فاألسموب الموسيقى ىو وسيمُة المنشد, وأداؤه يعبر عف بمده وبيئتو الفنية ا

ويجب أف  .والمؤثرات الخارجية األخرى التي اختزنيا في خبراتو السابقة ,انتمى إلييا
يكوف لو ذوؽ خاص في وضع الحميات في المكاف المناسب مف المسار المحني, ومف 
بدوف مبالغة في التعامؿ مع ىذه الزخارؼ عند استمعنا إليو في أداء الزخارؼ 

يج الجممة المحنية التي تحاكي بشكؿ أو بآخر والحميات, لكي نجدىا جزًءا مف نس
 .التعبير عف النص الشعر لمنشيد

ويرى آروف كوبلف في األداء الموسيقي " أنو مرتبط بشكؿ عاـ بالطابع 
الصوتي, حيث يمخص مفيومو في عممية التذوؽ الموسيقي باعتبار أف الجانب 

, ٜٔٙٔ ,)آروف كوبلف المصدر المصودت"., األدائي مرتبط بالموف الصوتي لممؤدي
( والطابع الصوتي مرتبط بالعرؼ الصوتي الذي ىو برمجة النغمات ولونيا ٘ٓٔص

  .ءهسواء أكانت ترتيؿ أـ إنشاده أـ غنا ,وشدتيا وطبقاتيا وأطواليا وأوزانيا
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 الفصل الثالث

 :إجراءات البحث

 .؛ وذلؾ لملئمتو ىدؼ البحث(التحميمي -اعتمد الباحثاف المنيج )الوصفي

 :مجتمع البحث -أواًل 

نشيد موزعة عمى  (ٓٚ-ٜٙمف ) )*(يتكوف مجتمع البحث )األناشيد المدرسية(
 .السادس( االبتدائي, في كتاب )القراءة( في جميورية العراؽ -كتاب القراءة لمصفوؼ )األوؿ 

 :عينة البحث -ثانًيا

ونة لألناشيد المدرسية في دليؿ األلحاف المد ,لسعة مجتمع البحث بالنظر
مديرية  -وزارة التربية –جميورية العراؽ ,معمـ النشيد والموسيقى لممرحمة االبتدائية

ومف أجؿ مطابقة العينات المنتقاة أىداؼ البحث وحدوده الزمانية  ,النشاط المدرسي
بالطريقة  ,والمكانية والموضوعية, قاـ الباحثاف باختيار عينتو )األناشيد المدرسية(

كونيا تمنح جميع أفراد المجتمع فرًصا  ,Random Simple)-)العشوائية البسيطة
, عف طريؽ القرعة؛ إذ قاـ تدويف أرقاـ األناشيد الممحنة متساوية في تمثيؿ العينة

 ,)*(ثـ السحب عشوائيِّا. فكانت النتيجة )ثلثة أناشيد مدرسية( ,ووضعيا في صندوؽ
 (ٔانظر جدوؿ ) ,ؼ البحث المنشودوجدىا الباحثاف تحقؽ ىد

 (األناشيد المدرسية -( )عينة البحث 2جدول )
 المرحمة الدراسية سم الممحن ا اسم المؤلف اسم النشيد ت
 الخامس االبتدائي صالح الفيداوي أحمد شوقي قـ لممعمـ ٔ
 الثالث االبتدائي غير معروؼ غير معروؼ أمي وأبي ٕ
 الرابع االبتدائي غير معروؼ غير معروؼ أزىار الحديقة ٖ
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  أداة البحث: -اثالثً 
اعتمد الباحثاف المؤشرات التي أسفر عنيا اإلطار النظري كأداة رئيسة لتحميؿ 

لبياف الخصائص  ,(ٔممحؽ ) ,عينات بحثيما ,فقاما بإعداد )االستمارة التحميمية(
بآراء ذوي ـ األخذ وىذه األداة ت ,ليدؼ البحث االفنية في األناشيد المدرسية تحقيقً 

وقد تضمنت دراسة  ,الظاىري وىذا ُيعد مف الصدؽ ,(ٕ)الخبرة واالختصاص ممحؽ
  :اآلتية الثلثةالنقاط 
ىو االشتغاؿ عمى الكلـ الذي تـ صياغتو لمنشيد سواًء  :( خصائص لغة النشيد2

 .فصيًحا كاف أـ غيره ,أكاف شعًرا أـ نثًرا
يقاع النشيد0 االشتغاؿ عمى تقنية بناء المحف واإليقاع ىو  :( خصائص لحن وا 

, , التي ُيؤدى بيا النشيدـ موسيقية )المقامات( أو أجناسياالسلل مف خلؿ
 .واإليقاع الذي يرافؽ المحف

سواًء كاف  ,ىو االشتغاؿ عمى األداء الصوتي لمنشيد( خصائص أداء النشيد: 4
التعبير االنفعالي والعقمي عف  وأساليب ,نسائيِّا أـ رجاليِّا, جماعيِّا أـ فرديِّا

وما يؤديو مف وظيفة  ,وما يتركو مف استمتاع ,األفكار وتجسيدىا لمنشيد
 .وما يخمقو مف تواصؿ اجتماعي في بيئة الطفؿ, ترفييية
 قم لممعمم( –نشيد ) :(2تحميل العينة )

ـْ لممعّمـِ َوفّْػِو التبجيػل ـُ أف يكوَف  --------------قُػ  رسوالكػاَد المعّم
 وعقوال ايبني وينشُئ أنفػسً -------أرأيَت أشرَؼ أو أجؿَّ مف الذي 
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 :الوصف العام

وىي مف بحر  ,وألحاف )صالح الفيداوي( ,القصيد لمشاعر )أحمد شوقي( 
.لممرحمة الخامس )*(ُمَتفاِعمْف/ُمتَفاِعمْف/ ُمَتفاِعمْف( ---)ُمَتفاِعمْف/ ُمتَفاِعمْف/ ُمتَفاِعمْف 

 ي )كتاب القراءة(.االبتدائ

 التحميل:

  :خصائص لغة النشيد (2

تدور القصيدة حوؿ مخاطبة الشاعر الطمبة والمتعمميف بأف يوفوا المعمـ حقو مف 
واإلجلؿ, فيو يقـو برسالة نورانية وتعميمية كما لو كاف ينشر النور والفكر  االحتراـ

 ,لذي يقّوـ النفوس والعقوؿوالعمـ. حيث ال يوجد ىناؾ مف ىو أفضؿ وأىـ مف اإلنساف ا
ويتعيدىا بالتربية والتعميـ والتوجيو, كما وشبو الشاعر إعداد األنفس والعقوؿ الذي يقـو بو 

في  افنرى الحكاية الشعرية والتشويؽ, والطرب, فقد جمع بيف الفنيف معً  .المعمـ بالبناء....
يقاع المحبب لمنفس كما نرى لو ميزة اإليقاع الموسيقي المغوي, ذلؾ اإل ,آف واحد

اإلنسانية, فيكسبيا الرقة والعذوبة والمطافة والشفافية, حيث تستشؼ النفس بو األحاسيس 
 الجمالية واألذواؽ المرىفة, مما يغذي العنصر العاطفي الوجداني لمطفؿ.

يقاع النشيد:0  ( خصائص لحن وا 

وشكؿ , (ٗ/ٗوالوزف المستخدـ ىو )وضع الممحف القصيدة في سمـ كرد )ري(,  
, ىذا المقاـ الذي يتميز بإيصاؿ المشاعر واألحاسيس والعاطفة ,الوحدة الكبيرة ىو اإليقاع

كما استطاع الممحف بكؿ ميارة أف  ,مف خلؿ تماثؿ أجناسو )كرد + ُبعد طنيني + كرد(
( استطاع أف يظير  فمثًل  ,يصور المعاني التي أرادىا الشاعر بكؿ حرفية ـْ في مفردة )ُق

بالنبر الصحيح عمى الكممة مع زمف السكت الذي يمييا بمقدار كافي  ,اـ لممعمـاالحتر 
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ليجعمو صاحب رسالة سامية تكاد أف تصؿ إلى رساالت األنبياء. وفي البيت الثاني ينتقؿ 
الممحف إلى سمـ الحجاز ليصور لنا صورة أخرى ال تقؿ جماؿ عف التي سبقتيا في البيت 

مؽ التنوع في األنغاـ مع االلتزاـ بوحدة الفكرة مف خلؿ )أرأيَت أشرَؼ...( وبذلؾ يخ
االشتقاؽ والتمويف والتدرج وفؽ خطة مدروسة تتجمع فييا تمؾ اإلمكانيات. إف إضافة 

مف عالـ الشعور في  ,لذة الفيـ والجماؿ ,اإليقاع الذي رسمو الممحف لمنشيد المذة الحسية
فاف .النفس لتصميا كؿ ىذه المذات المركبة إلى المخ( , منتقًل )الحواس إلى عالـ العقؿ 

الضخامة الرشيقة في المحف تضفي الوقار وتبعث عمى الشعور بالرىبة والروعة مما يحوؿ 
 ىذه المشاعر إلى إعجاب مقروف بالمتعة النفسية والمعنوية. 

 ( خصائص أداء النشيد: 4

نما ىو لوحة صوتية بيا عدة  خطوط النشيد ليس عبارة عف كلـ منغـ وا 
لستخداـ آالت حد تمؾ الخطوط المتشابكة. فأف الصوت البشري يؤدي أوألواف و 
التوزيع الموسيقى الدور الكبير في إظيار جماؿ الصورة الفنية والنيائية لتمؾ  الموسيقية
ف لإليقاع الراقص إكما  ,, فضل عف األداء الجماعي في عممية ترديد النشيدالموحة 

, الزمني لو ػفة, حسب مدد زمنيػة معينػػة, وحسب التقطيعوتعاقب أزمنتو المختػم
ظيـ األصوات أثناء اإلنشاد لترسيخ ساعدت في تن ,واستخداـ أمكنة النبر الصحيحة

نوع مف العلقة بيف األطفاؿ المنشديف. وقد خمؽ التداخؿ بيف أصوات المنشديف 
. انسائية والرجالية معً , خاصة في لما لو أنشدت األصوات الالتوافؽ واالنسجاـ المذيذ

فيصبح العامؿ النفسي  ,وبذلؾ يعيش الطفؿ حالة النشوة عند االستماع واألداء لمنشيد
ويصبح أساس الشعور بالجماؿ فيما تثيره , ىو عمؿ داخمي ال يخضع لمقاييس

الموسيقى مف شجوف لتحريكيا خمجات النفس بما ينطوي عميو مف جمؿ وتركيبات 
  .و الطفؿ أو حالتو النفسية في ذلؾ الوقتصوتية تنسجـ مع نوعي
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 أمي وأبي( –نشيد ) :(0تحميل العينة )

 ُكؿ النعـ ايا واىبً  ********* يا ذا الكـر يا ربنا

 مْف أجمنا كـ يتعبُ  *********ىذا أبي ِنعـ األُب 

 َمْف مثُميا فْي فضِميا  *********ُأمِي التي ُأِحُبيا 

 َلنا  اواحفضُيما دومً *********   باركُيما يا ربنا

 

 

 

 :الوصف العام
والنص مف بحر الرجز المجزوء  ,الشاعر غير معروؼ والممحف غير معروؼ

لمرحمة الثالث االبتدائي  .)*(ُمْستْفعُمْف / ُمْستْفعُمْف( –الصحيح )ُمْستْفعُمْف / ُمْستْفعُمْف 
 )كتاب القراءة(.

  :التحميل

  :(خصائص لغة النشيد2

نما جعؿ  ُيردأف الشاعر لـ  مف روعة النص ىذه الحكاية عمى لساف غيره, وا 
ولعؿ الفكرة  ,الميذب الذي يحمؿ القيـ الدينية واالجتماعية بصفتيا الجمالية نفسو الولد

األولى التي يدعو إلييا النص )النشيد( ىي الفكرة المتمثمة بالقيـ الدينية مف خلؿ 
فبحكـ انتمائو االجتماعي يتوصؿ إلى ىذه  ,عظيمةوالتُأمُِّؿ في قدرتو ال ,اإليماف باهلل

الفكرة لترفد إحساسو الفطري بذلؾ, وما أجمؿ أف يتغنى الطفؿ بيذه الفكرة التي تشكؿ 
المبنة األساس في التكويف الروحي لو. فيذه الموحة الممونة التي اكتسبت إشراقيا مف 
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 اإلحساس بالجماؿ. فرحة األطفاؿ بدعائو لوالديو, ولعميا تكوف أصدؽ مثاؿ عف
يقاع النشيد0   :( خصائص لحن وا 

 ,إف أسموب تمحيف النشيد بسيط ال يتعدى الجنس األوؿ لسمـ نياوند )دو(
 ,(. فنرى األفكار الموسيقية سمسمة بسيطة ال َتكّمؼ فيياٗ/ٗىو ) والوزف المستخدـ

ف المألوؼ وكمما ابتعد ىذه األفكار ع, ومف الممكف لصوت الطفؿ ترديدىا أي غنائيا
والمبتذؿ , كمما زادت القيمة الجمالية في العمؿ الفني. فنرى عدـ االلتزاـ بصيغة 

واالبتعاد عف المواـز الموسيقية باالعتماد عمى المذىب  ,)المذىب والكوبميو( في المحف
 ,الواحد الذي تطبؽ عمييا جميع أبيات النشيد, وبساطة الجممة الموسيقية واستقامتيا

ىذا ما خمؽ إحساًسا  ,وقصر األلحاف إلى بضع دقائؽ لمنشيد ,عف الزخرفةواالبتعاد 
حيث  ,ا محترفاا مسموًعا لموضوع النشيد. فمـ يعد يحتاج األمر مطربً وتصويًرا جماليِّ 

بظللو عمى النص  فألقى ,يمكف لألطفاؿ ترديده بسيولة,. وىو ما جعؿ المحف ناجًحا
  .الساميةصفة الجماؿ بألفاظو العذبة ومعانيو 

 ( خصائص أداء النشيد: 4

بيدؼ التعرؼ عمى ظواىر جمالية في عممو  إف كؿ ممحف يعكؼ طويًل 
بؿ يمتد إلى  ,واألمر ال ينتيي عند اكتشاؼ تمؾ الظواىر ,الفني لينمييا ويبرزىا

فيذه ىي الميارة وسعة الخياؿ  ,إنتاجيا والوصوؿ بيا إلى أقصى إمكانيات نمائيا
تقاف الصنعة فعمى الرغـ مف بساطة المغة التي كتب بيا النشيد وسيولة ألفاظو  ,وا 
ف , فانو قادر عمى أف يصؿ إلى أعماؽ النفس البشرية )لمطفؿ( ,وتركيب بنائو وا 

نو يحقؽ النتيجة التي نرجوىا منو وىي إلمجرد االستماع الطفؿ ليذا )النشيد(, ف
يحقؽ  ,شكؿ تفاعمي وىادؼواف تسخير ىذه الطاقة في موسيقى النشيد ب ,)المتعة(

لتنمية  ,استجابة الطفؿ لذلؾ النشيد, ويسمح لو باالنفتاح عمى خبرات ومفاىيـ جديدة
براز القيـ والعادات اإليجابية لمقدرات المغوية  ,واكتشاؼ المواىب ,القدرات اإلبداعية وا 
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ؿ والنطؽ السميـ. مف خلؿ جو مف األلحاف واإليقاعات واألوزاف التي وِضعت بشك
 . كوسيمة إليقاظ الجماؿ لدى الطفؿ.فني ومياري ال يخمو مف الذائقة الحسية والجمالية

 أزهار الحديقة( –نشيد ) :(4تحميل العينة )
 كالفراشاِت الرقيقة  *********نحف أزىاٌر الحديقَة   
 الِمعاٌت ناِعماتْ  ***********زاىياٌت ناضراْت   
 ّينت كَؿ مكاْف ز     **********ذاَت ألواف حساْف  

 وبنا الُغصف ُمتوج     ***********  بسروٍر نتموجْ 
 وَنسُر الناِضريف  *********نحف ُنرضي العاِمميف 

 واخِضراْر واِصفراْر     *********ببياٍض واحِمراْر 

 

 

 

 

   :الوصف العام

النص )النشيد( مف بحر  ,والممحف غير معروؼ ,الشاعر غير معروؼ
لمرحمة الرابع  .()*َفاِعلُتْف / َفاِعلُتْف( –َفاِعلُتْف / َفاِعلُتْف )صحيح مجزوء الرمؿ ال

 )كتاب القراءة(. االبتدائي

  :التحميل
 :( خصائص لغة النشيد2

)النشيد( تشتغؿ بمادة مستمدة مف عالـ  إف الصورة الشعرية والجمالية في
التشبيو في  واتيا فييأما أد ,حيث تحضر في سياؽ النص بكثافة ,الطبيعة والخياؿ
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حيث شبو الشاعر الزىرات بالفراشات ذات الرقة والنعومة في الشطر , الشطر األوؿ
الثاني. أما االستعارة في الشطر التالي شبو الكاتب لمنص الفرحة والسرور وىي 
استعارة بالغصف المتموج والمتمايؿ الذي يسر الناظريف.وىكذا نجد الصورة التكوينية 

فت عميو صبغة جمالية مف جية, والتعبير عف أحاسيس والمشاعر في لمنص قد أض
مع  اوكما لإليقاع الشعري انسجامً  ,النص مف أجؿ التأثير في األطفاؿ مف جية ثانية

 الوظيفة التعبيرية المييمنة في النص. 

يقاع النشيد:0  ( خصائص لحن وا 

ي( نصؼ وبانخفاض )س ,فا()سمـ عجـ  ,استخدـ الممحف في تمحيف نشيده
سمـ دو الكبير)الميجر( في  ووسمـ العجـ مف السللـ الشرقية الرئيسة يقابم ,ُبعد

(. إف الربيع فصؿ الراحة واالسترخاء ٗ/ٗالموسيقى الغربية والوزف المستخدـ ىو )
مف ىذا المنطمؽ سطر الممحف أنغامو ليخمؽ نوع مف  ,تفوح رائحة عطوره ,والجماؿ

لممحف في تمحيف النص )النشيد( في استخداـ أساليب جديدة إف إبداع ا .المرح والمتعة
يختمؼ عف لوف  موسيقيِّا انيايتيا, قد خمؽ لونً بتأليؼ الجمؿ الموسيقية, في بدايتيا و 

مف غير تكمؼ وبما يناسب لغة النشيد والمستوى العقمي  السمـ الموسيقي المستخدـ.
ىار الربيع الزاىية كالفراشات وىو يصور أز  ,ألعمار الطمبة. وبخصوص الفتيات منيـ

فقد كانت  ,بألوانيا الجميمة. إف سمـ مقاـ العجـ يتصؼ بالقوة والحماسة والحيوية
الممحف موفؽ في استخداـ أبعاد جممو الموسيقية لتناسب لغة األناشيد المدرسية 

بالمتوج والحركة  ,فقد انعكس ذلؾ عمى الحياة التي تسطرىا كممات النشيد .والوطنية
لينقؿ األطفاؿ مف عالـ الواقع والشعور في الحواس إلى عالـ الخياؿ  ,الحيوية والنشاطو 

 .لموصوؿ إلى المذة التي أسُسيا العطور واأللواف واألنغاـ
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 ( خصائص أداء النشيد: 4

لحاف والجمؿ نابع مف األ إف معنى التركيب في الموحة الفنية الموسيقية لمنشيد
 فنلحظ, محف تحقيقيا مف خلؿ التلعب باألنغاـ والكمماتالتي يحاوؿ الم الموسيقية

التأكيد عمى  مع ,أنو اختار الشكؿ الموسيقي األنسب في التعامؿ مع النص الشعري
النط المحني لمنشيد واتجاىاتو مع المعنى لمكممات. كما أكد عمى توافؽ الحيز الصوتي 

 اليا محققً  اممتع لمنفس مريحً  ايييِّ ترف افخمؽ جانبً  ,محف واإلمكانيات الصوتية لألطفاؿل
فالنشيد حينما ُيصاغ في قالب قصصي أو درامي بذلؾ القيـ الجمالية والفنية لمنشيد. 

رعة المزيد مف اإلقباؿ مف جانب الطفؿ. ولمتناسب في المحف بيف الس يمشوؽ يمق
ىذه تسري  ,مف خلؿ التفاعؿ مع حاسة السمعو , والبطء وبيف الصاخب واليادئ

أو لتوقظ األحلـ وتدغدغ العواطؼ فتثير الحماس  ,الطفؿ نفس إلى أعماؽأللحاف ا
 .ييماكم , أوأتبعث السرور والراحة النفسية
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 الفصل الرابع

عف  , فضًل الباحثافلمنتائج التي توصؿ إلييا  ايتضمف ىذا الفصؿ عرضً 
 رحات.استنتاجات البحث في ضوء ما أفرزتو النتائج, ثـ التوصيات, والمقت

  :: نتائج البحثأواًل 
ألنيا تجمع  متجددة؛إف سمة التعبير في نصوص األناشيد المدرسية ليا طاقة  -ٔ

مف الرموز  اف القدرة عمى فيـ ألفاظيوأ ,والحاضر والمستقبؿبيف الماضي 
متأتي مف سيولة وروعة أسموبو ال والفنية ةالجمالي ةواإلرشادي ةاالجتماعي

 . مف معاف وتج عنالشعر الموزوف, وما ين
مديات  تقد أفضى ,التركيب والتنغيـلمنشيد المتكونة مف  العناصر الفنيةإف  -ٕ 

بتنوع األفكار والمفاىيـ والصور  ,عمى تحميؿ أدائو وفضاءات رحبة انعكست
ومف خلؿ  ,بحالة مف التجدد واإلثارة واإلبداع والبلغة ,الجماليةالفنية 

 .بصور متعددة اتصويره نغميِّ 
النشيد المدرسي في الصوت ولذة االستماع واإلنصات لممقامات  جماؿ ىتجم -ٖ

في أدائو  االتي ليا القدرة عمى التعبير مف خلؿ ما يجسده المنشد بصوتو مؤكدً 
 .بميارة وحرفية عالية ,عمى الصورة التي نراىا في كؿ مفردات الشعر الممحف

 االستنتاجات: - اثانيً 
القدرة عمى إحداث بلنصوص الشعرية لألناشيد المدرسية ( اتسـ التعبير في أ

والتي نمحظيا مف خلؿ تتبع أداءه  ,والفنيةمجموعة مف الدالالت الجمالية 
  .وىي ما نسميو الخصائص الفنية ,)الطفؿ(إلى وطرقو في توصيؿ المعنى 

في المواءمة بيف عناصر التكويف  شيد المدرسيلحاف النأ( حقؽ المسار النغمي في ٕ
وعلقاتو بأدوات التعبير)عناصر الموسيقى(, مف خلؿ , الموحة التي يرسميا
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محقًقا  ,إبراز قدرات المنشد في صياغة الجمؿ النغمية والُعرب الصوتية والحميات
 .الطفؿ( وفكره), لخمؽ ثنائية محاورة بيف اإلنساففنيةبذلؾ معطيات 

  :التوصيات - اثالثً 

, ج الدراسية في مدارس العراؽ كافةيد( إلى المناىإضافة مادة )الموسيقى والنش -2
 تدريب حواسو لما ليا مف الدور الكبير في تنمية , وخاصة في المرحمة االبتدائية

  .وفنيِّا األطفاؿ جماليِّا
 المقترحات:-ا رابعً 

دراسة حوؿ تقويـ المسابقات السنوية لألناشيد المدرسية , التي تقيميا مديريات  -ٔ
, بغية النيوض بواقع )النشيد كافة في وزارة التربية لمحافظاتالنشاط المدرسي 

 .في جميورية العراؽ المدرسي(
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  (2ممحق رقم )
 )االستمارة التحميمية( لبيان الخصائص الفنية في األناشيد المدرسية

 اقتراح بديل غير مالئم مالئم التحميل فقرات
ىو االشتغاؿ عمى  :( خصائص لغة النشيد2

أكاف شعًرا  سواءٌ الذي تـ صياغتو لمنشيد كلـ ال
 اإلعراب كاف أـ غيره فصيًحا ,أـ نثًرا

   

يقاع النشيد (0 ىو االشتغاؿ  :خصائص لحن وا 
 عمى تقنية بناء المحف واإليقاع مف خلؿ
السللـ موسيقية )المقامات( أو أجناسيا , التي 

 .ُيؤدى بيا النشيد , واإليقاع الذي يرافؽ المحف

   

ىو االشتغاؿ عمى خصائص أداء النشيد: ( 4
أـ  أكاف جماعيِّا سواء ,األداء الصوتي لمنشيد

التعبير وأساليب  ,نسائيِّا أـ رجاليِّاا, ديِّ فر 
االنفعالي والعقمي عف األفكار وتجسيدىا 

وما يتركو مف استمتاع وما يؤديو مف  ,لمنشيد
وظيفة ترفييية , وما يخمقو مف تواصؿ 

 .الطفؿ اجتماعي في بيئة

   

 
 أسماء السادة الخبراء الذين استعان بهم الباحث حسب المقب العممي (2) ملحق

 اسم الخبير ت
 ولقبه العممي

 مكان العمل التخصص

 كمية الفنوف الجميمة / جامعة بغداد الموسيقى المقارف عمـ أ.متمرس.د.طارؽ حسوف ٔ
 ابف رشد/ جامعة بغداد -التربيةكمية  المغة العربية/ الصرؼ أ.د. ساجدة مزباف حسف ٕ
 ابف رشد / جامعة بغداد -كمية التربية المغوية األصوات أ.ـ. د.تحسيف عبد الرزاؽ ٖ
 ابف رشد / جامعة بغداد -كمية التربية لغة ومعجـ أ.ـ د.أسامة رشيد الصفار ٗ
 كمية الفنوف الجميمة / جامعة بغداد عمـو موسيقية احمد جياد خمؼ أ.ـ د. ٘
أ. ـ د. إحساف شاكر  ٙ

 زلزلة
 كمية الفنوف الجميمة / جامعة بغداد عمـو موسيقية
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 الهوامش

انظر عبد الرضا عمي, موسيقية الشعر العربي قديمة وحديثة , دراسة وتطبيؽ في  :للستزادة (2)
 .٘ٔـ, صٜٜٚٔ, عماف ,  ٔشعر الشطريف والشعر الحر ,دار الشروؽ لمنشر والتوزيع , ط

وزارة  –: دليؿ معمـ النشيد والموسيقى لممرحمة االبتدائية , جميورية العراؽ :انظرللستزادة  )*(
ـ. والذي استند ٕٔٔٓ, ٔالمديرية العامة لممناىج, دار الشؤوف الثقافية العامة , ط –التربية 

  (.ٕٚٔٓ -ٖٕٓٓلممدة مف ) إليو الباحث في تحديد مجتمع بحثو
, ينة لبحثو , فيي األناشيد المدرسية المقررة , المعدة والممحنة أناشيد كع ةثلث اف اختار الباحث (*)

انظر  .التي حصل عمييا والمتوافقة مع الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية لمبحث
 ـ. ٜٛٚٔإعداد مديرية النشاط المدرسي بوزارة التربية , مطبعة وزارة التربية , :كتاب

ِعمْف( وضربو كذلؾ , وىو ما كانت عروضو صحيحة )ُمتَفابحر الكامؿ: ويتألؼ مف ستة أجزاء (*)
( , للستزادة انظر: عبد الرضا عمي, موسيقية الشعر العربي قديمة وحديثة , دراسة وتطبيؽ )ُمتَفاِعمفْ 

 . ٖٚـ   صٜٜٚٔ, عماف ,  ٔفي شعر الشطريف والشعر الحر ,دار الشروؽ لمنشر والتوزيع , ط
وىو مف بحر الرجز, وىو ما كاف عروضو صحيحة )ُمْستْفعُمْف( الرجز المجزوء الصحيح:   (*)

وضربو كذلؾ , وللستزادة انظر: عبد الرضا عمي, موسيقية الشعر العربي قديمة وحديثة, 
, عماف, ٔدراسة وتطبيؽ في شعر الشطريف والشعر الحر ,دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, ط

 .٘٘ـ  صٜٜٚٔ
ف أنواع بحر الرمؿ , وىو ما كانت عروضو صحيحة : وىو ممجزوء الرمؿ الصحيح  (*)

عبد الرضا عمي, موسيقية الشعر العربي قديمة )فاعلتف( وضربو كذلؾ , وللستزادة  انظر:  
, ٔ,دار الشروؽ لمنشر والتوزيع , طوحديثة , دراسة وتطبيؽ في شعر الشطريف والشعر الحر 

 .ٜٛص  ـ.ٜٜٚٔ, عماف
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 المصادر والمراجع
 :الكريمالقرآن  
  ـ.ٜٜٚٔ ,يالعرب الفكر دار, القاىرة األطفاؿ, أدب في دراسات ,نجيب أحمد .ٔ
ٜٔ ,القاىرة, ٕط ,ترجمة: محمد رشاد بدراف ,كيؼ نتذوؽ الموسيقى ,آروف كوبلند ٕ. ٙٔ. 
معجـ المعاني لممترادؼ والمتوارد والنقيض مف أسماء وأفعاؿ وتعابير, مطابع  سكندر نجيب,إ .ٖ

 . ٜٔٚٔبغداد, ,الزماف
دالئؿ اإلعجاز, تحقيؽ: محمود شاكر, الييئة المصرية  ,ىػ( ٔٚٗعبد القاىر )ت , الجرجاني .ٗ

 . ٕٕٓٓالعامة لمكتاب, القاىرة, 
دار الوفاء لدنيا الطباعة  ,ٔط ,ترجمة: فؤاد زكريا ,الفيمسوؼ والموسيقى, جوليوس بورتنوري .٘

 ـ.ٕٗٓٓ ,اإلسكندرية, والنشر
 ـ. ٜٜٜٔ ,بغداد ,ٔط ,دار الشؤوف الثقافية العامة ,ة لألطفاؿالتربية الموسيقي ,حسيف قدوري .ٙ
 ـ.ٖٜٛٔ, دار الكتاب المبناني, بيروت, ٕالمعجـ الفمسفي, ج ,صميبا, جميؿ .ٚ
دار يافا العممية , ٔط ,دراسة صوتية مقارنة –عمـ األصوات وعمـ الموسيقى ,عبد الحميد ,زاىيد .ٛ

 ـ. ٕٓٔٓ ,األردف ,لمنشر والتوزيع
 .ٕٙٓٓ ,مصر ,أكاديمية الفنوف الجميمة, عمـ جماؿ الموسيقى, سيد شحاتو .ٜ

 ـ. ٜٔٛٔ ,الكويت ,عالـ المعرفة ,دعوة إلى الموسيقى ,يوسؼ ,السيسي .ٓٔ
 ,دار الشؤوف الثقافية العامة ,ٔط ,موجز تاريخ الموسيقى والغناء العربي ,صبحي أنور رشيد .ٔٔ

 ـ.ٕٓٓٓ ,بغداد
 ـ.ٕٔٓٓ ,العربي الفكر دار ,األطفاؿ, القاىرة لدى ينيةوالد المغوية المفاىيـ تعميـ ,ثناء الضبع, .ٕٔ
 ,كمية الفنوف الجميمة -جامعة بغداد ,مدخؿ لتذوؽ الفنوف الموسيقية ,طارؽ حسوف فريد .ٖٔ

 ـ.ٕٓٓٓ
دراسة وتطبيؽ في شعر الشطريف  ,موسيقية الشعر العربي قديمة وحديثة ,عبد الرضا عمي .ٗٔ

 ـ.ٜٜٚٔ ,عماف ,ٔط ,دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, والشعر الحر
دار الكاتب  ,تحقيؽ: غطاس عبد الممؾ خشبة ,الموسيقى الكبير ,أبو نصر محمد ,الفارابي .٘ٔ
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 ب.ت.  ,لمطباعة والنشر بالقاىرة ,العربي
 ـ. ٕ٘ٔٓ ,اإلسكندرية ,ٔط ,دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, التعبير الموسيقي, فؤاد زكريا .ٙٔ
 ـ.ٕ٘ٔٓ ,بغداد ,مكتب الفتح, ٔط ,ي التذوؽ الموسيقياألسس التعميمية ف, صالح, الفيداوي .ٚٔ
المجمع العربي , األندلسية –التراث الموسيقي العربي, المدرسة المغربية , محمود, قطاط .ٛٔ

 ـ.ٕٔٓٓلمموسيقا, عماف, 
 ـ.ٖٜٛٔ ,القاىرة ,الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية ,المعجـ الفمسفي ,مجمع المغة العربية .ٜٔ
, تحقيؽ: زىير غازي زاىد ,إعراب القراف ,حمد بف محمد بف إسماعيؿأعفر أبي ج, النحاس .ٕٓ

 ـ.ٜ٘ٛٔ ,مصر ,ٕط ,ٖج, مكتبة النيضة العربية
 المجالت والدوريات:

 في الطفؿ أدب ندوة األطفاؿ, والتعميمية لشعر التربوية عثماف, الوظائؼ بف أحمد التويجري, .ٕٔ
 ـ.ٜٜٛٔ ,األىمية المطبعة :والثقافة اإلعلـ وزارة مارس,, العربي الخميج لدوؿ التعاوف مجمس

المديرية العامة  –وزارة التربية –جميورية العراؽ, دليؿ معمـ النشيد والموسيقى لممرحمة االبتدائية .ٕٕ
 ـ.ٕٔٔٓ ,دار الشؤوف الثقافية العامة ,ٔط ,لممناىج لمعاـ

 ,مة التراث الشعبيمج ,أغاني األلعاب الشعبية في مدينة كربلء ,مقاؿ منشور ,لفتاؿ,عميا .ٖٕ
 .ـٜٗٚٔ ,بغداد, دار الحرية لمطباعة ,٘العدد 

 


