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  عادل عبدالملك محمد عبدالملك ثـــــاسم الباح
  دراسة تحليلية: أغنية السامري ثــــعنوان البح

   الفنونةأكاديمي ةـــــــجامع
  المعهد العالي للموسيقى العربية ةــــــــكلي
  أصوات  م ــــــــقس

  )م١٩٩٣(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  :هدف هذا البحث إلى
ح مدى تنـوع    جمع نماذج لألنواع المختلفة من السامري، وذلك إليضا        .١

  .هذا النوع من الفنون وثراءه الفني
تدوين عدد من النماذج من فن السامري، لمعرفـة أصـولها اللحنيـة              .٢

  .والشعرية
  .تحيل نغمي لعدد من النماذج والتعليق على طرق األداء الغنائي فيها .٣
  .تحليل نصوصها وكلماتها للتعرف على مفاهيمها وأهدافها ومناسباتها .٤
ج، وبيان خصائصها بين أنـواع الغنـاء الـشعبي          تصنيف تلك النماذ   .٥

بالكويت، ليضيف إلى المكتبة العربية نواة لدراسة أكاديمية جادة حـول    
تدوين وتحليل نماذج فنية لقالب غنائي له أهميته بين أنـواع الفنـون             

  .الشعبية المختلفة بالكويت
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  منهج الدراسة
   وصفي مع تحليل محتوى-

ي التحليلي، والذي يعني بدراسـة الحقـائق         اتبع الباحث المنهج الوصف    -
الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة مـن النـاس، أو             
مجموعة من األحداث، أو مجموعة من األوضاع، يسجل مـن خاللهـا            
الباحث الدالالت التي يستخلصها من البيانات المجموعة، واضعاً نـصب          

  .عينية األهداف التي يتوخاها من الدراسة
  استنتاجات الدراسة

 توصـل الباحـث إلـى    ، للسامري ةبعد االنتهاء من الدراسة التحليلي    
  :النتائج التالية

  .اختالف أسلوب األداء الغنائي بين الرجال والنساء عند غناء السامري .١
 ولكمل أغنيـة    ،تتميز أغاني السامري بسالسة جملها اللحنية وبساطتها       .٢

 وتـسمى   ،لة مع تغييـر الكـالم      وتتكرر هذه الجم   ،جملة لحنية واحدة  
)Strophic(.  

 ويستخدم األجنـاس فـي      ،م المقامات في بعض أغاني السامري     دتستخ .٣
  .جملها اللحنية أيضا

6( من الموازين في أغاني الـسامري، وهـي ميـزا            نناك نوعا ه .٤
8(، 

6(وأكثرهما شيوعا ميزان ) 44(وميزان 
8(.  

يقاع السامري بين   يوجد أيضا اختالف في الضغوط اإليقاعية بالنسبة إل        .٥
  .اء النساء أكثر سرعة ونعومةدأ  حيث يكون، النساءءأداء الرجال وأدا

  . وتكون مواضيعه غزلية وعاطفية،يغني السامري غالبا بالشعر النبطي .٦
  


