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  بندر عبيد مبارك  اســم الباحـث
  األغنية الكويتية بين األصالة والتطور  عـنـوان البحث
  أكاديمية الفنون  جـامـعــــة
  المعهد العالى للموسيقى العربية  كـلـيـــــة
  يادةتأليف وق  قـســــــم
  )م١٩٩٦(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
الكشف عن المؤثرات التى أثرت فى األغنية الكويتية ومصادرها فى  )١(

 .مراحلها المتعددة 

تصنيف المؤثرات الخارجية على األغنية الكويتية الى مؤثرات  )٢(
 .سلبية، ومؤثرات إيجابية 

 .ة التى تجمع بين األصالة والتطور إقتراح نماذج من األغنية الكويتي )٣(

  منهج الدراسة
تحليل "، و]دراسات مسحية[استخدم الباحث المنهج الوصفى المسحي 

  " .محتوى 
  استنتاجات الدراسة

تميزت أغاني البادية بالبساطة وعفوية األداء لصياغة ألحانها من 
جملة لحنية واحدة تردد على كل أبيات القصيدة، وتأتي كل درجات 



 المكتب الثقافى بسفارة الكويت
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ودة من النغم تتمثل هذه الدرجات في األوتار الثالثة آللة العود، معد
الدوكاه، النوا، الكردان، وعادة ما تؤدى جماعية وبدون مصاحبة آلة 

  .موسيقية أو إيقاعية، ما عدا أغاني الربابة التي ارتبط أداؤها باآللة 
ويالحظ أن المقامات المستخدمة فى أغاني البادية تنحصر في 

است، البياتي، السيكاه، الحجاز، وهي مقامات ذات األرباع مقام الر
تتمثل فى المقامات العربية األصيلة، وبالرغم أنه لم يصاحب هذه 
األغاني إيقاعات منتظمة، إال أن اإليقاع موجود داخل اللحن من خالل 
التوقيع باألرجل، أو التصفيقة باأليدى، كما ذكر الباحث ذلك في تحليل 

 هذا يدل على أن هذه األغاني متأصلة متوارثة منذ القدم، األلحان، وكل
وموازينها بسيطة كأغانيها، أما الشعر المستخدم فيها فيعتمد على الشعر 

  .النبطي 
 تميزت أغاني البحر على اإلرتجال الذي يتمثل في أداء النهام الذي -

بها يبتكر األلحان من خبرته المتوارثة، ومهارته في األداء، التي اكتس
ممن سبقوه، ويصاحب هذه األغانى اآلالت اإليقاعية كالطبول 

  .بأنواعها، الطارات، الصاجات، الهاون، الجحلة 
ويستخدم فى أغانى البحر المقامات العربية كالراست، البياتى، 
السيكاه، الحجاز، ويالحظ في أغاني البحر تنوع الموازين الموسيقية 

وترتبط . بهها أي تراكيب ايقاعيةذات التراكيب المركبة التي اليشا
أسماء بعض اإليقاعات البحرية بنوعية العمل المصاحب مثل الخطفة، 
الدواري، ويالحظ أن هذه األغاني تؤدى بحرية وعدم اإللتزام الحرفي 

ة عند المغنيين لهذا اللون، وياتي ذلك من عدم يبإعادة الجملة اللحن
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المغني، وبالتالي يتصرف في مصاحبة آلة موسيقية تحدد سير اللحن من 
حدود امكانياته الصوتية، مما عانى منه الباحث في التدوين الموسيقى، 
وهذا يدل على أن هذه األلحان عاشت بين الناس تتناقلها األجيال دون 

  .تقييم علمي سبق هذه الدراسة 
أما الشعر المستخدم في أغاني البحر، فيعتمد على الشعر، 

والذي يعرف " الزهيرى"ر لكلمة الموال، والشعر ، وهو تصغي"المويلى"
بسباعى الشطرات الشعرية، كما هو موجود في الموال السباعي الذي 

  .يستخدم في األغاني الشعبية فى جمهورية مصر العربية 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  


