
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٤١ 

  فيصل يوسف أحمد الزنكوي ثـــــاسم الباح
   دراسة تحليلية–أغنية العرضة  ثــــعنوان البح

   الفنونةأكاديمي ةـــــــجامع
  المعهد العالي للموسيقى العربية ةــــــــكلي
  األصوات م ــــــــقس

  )م١٩٩٣(ماجستير  ةـــــــلدرجا

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  .المحافظة على ذلك النوع من التراث من االندثار) ١
  .المساهمة في االرتقاء بمستوى أغنية العرضة في الكويت) ٢
وضعها في بحث تحليلي فني يفيد المهتمين بقضايا الفـن واألدب     ) ٣
  .الشعبي

  منهج الدراسة
دراسة الحقـائق   : ج الوصفي التحليلي، والقائم على    اتبع البحث المنه  

الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف او مجموعـة مـن النـاس أو              
  .مجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاع

  استنتاجات الدراسة
يتضمن هذا الفصل اإلجابة على األسئلة التي طرحها الباحث الفصل          

  :األول من رسالته والتي تضمنت
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  :لسؤال األول ا-
ما مدى أهمية هذا النوع من الغناء بالنسبة لباقي ألوان الغناء في             

  الكويت ؟
  :اإلجابة

إن للعرضة البرية والبحرية أهمية كبيرة في تاريخ الكويـت،           -
وهي ما اعتمدت عليها الكويت في حروبها وغزواتها األولية،         

في وإنها عرضة حماسية تشد من آزر المحاربين، وتُقام أيضا          
إحياء المناسبات الوطنية واألفراح ويؤدي العرضـة الرجـال         

  .فقط
  : السؤال الثاني-

  ما هي السمات األساسية التي تميز هذا القالب ؟
  :اإلجابة

  .من تحليل الباحث لعدد من النماذج المختلفة لهذا النوع من الغناء
  :اتضح ما يلي

 وأمـا   إن الشعر المستخدم في هذا القالب هو الشعر النبطـي،          -
أسلوب التقطيع العروضي، فقد أعطيت حروف المـد أزمنـة          
مطولة واختلف أسلوب التقطيع عن إيقاع الكلمة في أكثر مـن           

  .عرضة
  .جاءت العرضة في قالب األغنية المقطعية -
سير اللحن متسلسل سلمي وليس بـه قفـزات كثيـرة واألداء             -

ر الصوتي دائما حوار بين مجموعتين، يرد كل منهما على اآلخ       
  .حتى نهاية الغناء
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 .استخدم التعدد اإليقاعي في إيقاع العرضة -
   : السؤال الثالث-

  .كيف تؤدي أغنية العرضة
  :اإلجابة

اتضح من العمل الميداني، أن العرضة البرية تقام في مـساحة            -
ت حول  اكبيرة وفي وسطها العلم، ويقف حاملي الطبول والطار       

المجموعة الثانية مـع    العلم، وتقف المجموعة األولى وتقابلها      
  .حاملي السيوف والبنادق، وتختلف عن العرضة البحرية

والعرضة البحرية تعرض على السفينة، وعندما تقبل الـسفينة          -
على الميناء فيعرضون العرضة حتى وصولهم إلـى المينـاء،          
وأما بالنسبة للعرضة البحرية على اليابسة، فيه تعرض علـى          

ة من السفر، وهي تقوم على غناء الشاطئ الستقبال السفن القادم
  .حركي جماعي

  :السؤال الرابع -
 ومـن هـم     ،دت هذا النوع من الفنـون     أما هي أشهر الفرق التي      

  روادها؟
  :اإلجابة

  :أشهر الفرق هي
). تـؤدي العرضـة البريـة     (فرقة أوالد عامر للفنون الشعبية       -

  "داود السلمان"ورائدها الحاج 
، ورائـدها   )دي العرضة البرية  تؤ(فرقة خيطان للفنون الشعبية      -

  ".عبداهللا ابراهيم الحبيتر"
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) تؤدي العرضـة البريـة  (فرقة حمد بن حسين للفنون البحرية      -
  ".حمد بن حسين"ورائدها 

، )تؤدي العرضة البحريـة (فرقة معيوف مجلي للفنون البحرية       -
  "معيوف مجلي السكران"ورائدها 

   :السؤال الخامس -
  لب؟ما هي أشهر أغاني هذا القا

  :اإلجابة
قال منهو بفنـه دايـم يلعـب        " عرضة برية "يا اهللا إنك لطيف      -

  ".عرضة برية"
  ".عرضة برية"هو بدا في نايف الجالي  منلقا -
  "عرضة بحرية" حريبنا ما تعني  -
  ".عرضة بحرية"دارنا  -
  

  
  
  
  
  
  
  
  


