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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٣٧ 

  بندر عبيد مبارك ثـــــاسم الباح
  دراسة تحليلية ألغاني البادية في الكويت ثــــعنوان البح

  أكاديمية الفنون ةـــــــجامع
  المعهد العالي للموسيقى العربية ةــــــــكلي
  نظريات وتأليف  م ــــــــقس

  )م١٩٩٢(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  : هذا البحث ما يليهدف
تجميع نماذج من أغاني البادية في الكويت، التـي تـؤدي فـي             ) ١

  .ال منها، أو ما تؤديه النساءجمختلف المناسبات، سواء ما يؤديه الر
تدوين األغاني واأللحان وفقا للعينة المختارة، مع محاولة توضيح      ) ٢

  .دور كل من الملحن والعازف، باإلضافة إلى دور الشاعر
 تصنيف هذه األغاني، من حيث األنواع والمناسبات التي تـؤدي           )٣

  .فيها، مع توضيح الفرق الموسيقية المختلفة في كل نوع من تلك األغاني
 المقامات  –نوع القالب   : تحليل الحان األغاني المختارة من حيث     ) ٤

 أسماء اإليقاعات – الموازين الموسيقية –الموسيقية التي بنى عليها اللحن     
  .دوينهاوت
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التعريف بآلة الربابة، لكونها آلة الموسيقية الوحيدة المستخدمة في         ) ٥
  .أغاني البادية، معه التعريف باآلالت اإليقاعية المصاحبة ألغاني البادية

  منهج الدراسة
  .تحليلي استخدم الباحث المنهج الوصفي ال

  استنتاجات الدراسة
ادية في الكويت، وبعـد     بعد أن قام الباحث بدراسة وتحليل أغاني الب       

جمع المادة العلمية من المراجع المتخصـصة، والمقـابالت الشخـصية           
  :للرواة، توصل الباحث إلى النتائج التالية

  .تشكل أغنية البادية العنصر األساسي لألغنية الكويتية عامة .١
تعبر أغاني البادية عن حياة أهل البادية البسيطة، والتي ليس فيها تعقيد،  .٢

  .اطة ألحانهاوذلك ببس
أغلب أغاني البادية تتميز بالجملة اللحنية الواحدة وتكرارها على بـاقي      .٣

  .أبيات القصيدة
ألحان األغاني مبنية على األجناس العربيـة األصـلية، مثـل جـنس              .٤

  .الخ....الراست، البياني، الصبا
6(الميزان الموسيقي ألغلب األغاني هو الميزان المركب  .٥

8.(  
سم بحركات راقصة وإيمائية، ولها تأثيرهـا علـى         إيقاعات األغاني تت   .٦

  .بعض اإليقاعات البحرية
  .يتميز أداء أغلب األغاني بالغناء الجماعي .٧
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ناء البادية، واتخذت اآللـة  غآلة الربابة هي اآللة الموسيقية الوحيدة في        .٨
  .اآلن كشعاراً لرمز البداوة في الكويت احتراماً لهذه اآللة

، حيث أن نغماتهـا     )طبع عجم (ني غالبا من    ألحان  المجيلسي والفريس    .٩
اللحنية غالبا ما تكون من الثالث نغمات، األولى من هذا الجنس، وذلك            
ألنها تعتمد على الحركة والتصفيق والضرب بالقـدم علـى األرض،           
والحركات اإليمائية أكثر من التركيز على الغناء، وهـي ذات طـابع            

  .ترفيهي
لة الربابة أغلبها تجئ ناقصة عن األجناس األجناس اللحنية التي تؤدي بآ .١٠

  .المتعارف عليها
في بعض أغاني البادية، تكون الجملة اللحنتية فردية المـوازير، ممـا             .١١

يجعل الضرب اإليقاعي يرحل، وعند تكرارها يعود الضرب اإليقاعي         
  .إلى وضعه الطبيعي

 بانتهاء ألحان الربابة ليس لها قفالت واضحة، حيثان انتهاء اللحن ينتهي .١٢
  .القصيدة فيقطع العزف

  .اشتقاق إيقاع العرضة البحرية من إيقاع العرضة البرية .١٣
عبرت ألحان القلطة عن روح المنافسة والتحدي بين أبناء القبائل وذلك            .١٤

بالمبارزة بالشعر والغناء المرتجل، حيث تعتبر القلطة مسرحاً حقيقيـا          
  .يلةلطرح الموضوعات في شتى المجاالت التي تهم القب
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اعتمدت الكويت في حروبها وغزواتها قديماً علـى أغـاني العرضـة             .١٥
الحماسية البرية، وذلك ببث روح الوطنية في نفـوس المقـاتلين قبـل             

  .الحرب، والمفاخرة باألفعال البطولية بعد االنتصار
الحظ الباحث أنه يوجد تشابه كبر في غناء المجيلسي، والفريسني، من            .١٦

، وكالهما يتغنى في األفراح     )الرقصة( بحر   حيث الشعر في كالهما من    

6(واألعياد، وميزانهما الموسيقي    
المركـب، والتقـارب فـي نوعيـة        ) 8

 حيث أنه في الفريسني     ،اء الضرب فقط  د ولكن االختالف في أ    ،األلحان
بضرب القدم باألرض فـي كـل أول دور موسـيقي، ويـؤدي             يؤدي  

ول دور موسـيقي    الضرب في المجيلسي بالتصفيقة الواحدة في كـل أ        
  .أيضا، ونستطيع التمييز بينهما في نوع الضرب فقط

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


