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  ملخصال
ى  ليط الضوء عل ى تس ذا البحث إل دف ھ ة يھ تجرب

ادة صياغة ألحان األغاني الشعبية  ام في إع د حم عبد الحمي
ى  د اشتمل عل دد التصويت، وق األردنية باستخدام أسلوب تع

ن  ة ع ة تاريخي ربلمح د الع امه عن ويت وأقس دد التص ، تع
دد  تخدام تع ي اس ة ف ارب العربي ض التج ى بع افة إل باإلض

سات وتطرق بإيجاز إلى عدد من الدرا، التصويت في الغناء
ذة  ث نب دم البح ا ق ث، كم وع البح ة بموض ابقة المرتبط الس

اذج من  قصيرة ام، واستعرض نم د حم د الحمي اة عب عن حي
اول  م تن أعماله األردنية المصوغة بأسلوب تعدد التصويت، ث

ائص  ث خص ة البح ي المعالج ام ف د حم د الحمي لوب عب أس
ة  ة والھارموني ان االمقامي عبيأللح اني الش ، ةاألردني ةألغ

  .من النتائج والتوصيات بعدد البحثواختتم 
ة، : كلمات مفتاحية تعدد التصويت، األغاني الشعبية األردني
  .عبد الحميد حمام

 

 Abstract 
This paper aimed at shedding light 

on the experience of Abdel Hameed 
Hamam in recomposing Jordanian folk-
songs using the polyphonic style. The 
paper includes an over view of the history 
of Arabic Polyphony, its categories in 
Arabic musical composition, and presents 
some Arabic experiences in the use of 
Polyphony singing as well. The study also 
reviews some previous studies regarding 
Polyphony, presents a biography the life 
of Abdel Hameed Hamam, and gives 
examples of his Jordanian musical songs. 
This paper also discusses characteristics 
of Abdel Hameed hamam style in 
processing of Modes (Maqms) and 
Harmony in Jordanians folk songs. 
The paper ends with some results and 
recommendations, and following are the 
most important: 
Abdel Hameed Hamam conducted varied 
experiments in recomposing Arabic tunes,  
while maintaining the terms of Rhythm, 
melody, musical phrasing, and intervals. 
He highlighted the aesthetic of Arabic 
music in the context of canon and 
simulation. 
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   :مقدمة

ن  طى م ور الوس ي العص ة ف ارة العربي يقي للحض ر الموس ابع الفك ادر ومن ددت مص تع

ويت دد التص م تع رب عل دع الع ة، وأب ة والتطبيقي ة النظري ه )polyphony(الناحي عوا لبنات ، ووض

يقاھا  م موس ا يالئ ا بم ور فيھ د وتط ا بع ا فيم ا أوروب ى لتنقلھ ه، (األول د ). 215م، ص 1997غوانم فق

ان ويت  ك دد التص م تع ي عل ادة ف رب دور الري يقف ،)polyphony(للع ذت أ ةالغربي االموس خ

رب ات الع ت األ نظري ى وانطلق ا ول ارعبھ ور متس ل تط ي مراح دءاً با, ةف وني ألب لوب البوليف س

ورالي ي, الك م اآلل لوب , ث ونيفأس ديث ) (homophony(الھوموف طلح ح ارموني كمص م  ،)أي الھ ث

ديثاأل لوب الح ت س داأل، وتوال ال الجدي ؤلفين ةجي ن الم يقي م رب ن يالموس دعين الع ن المب ذا الف ي ھ ف

د ذي األ يقي الجدي اد المركبالموس ن واإل ةبع ي اللح اعف تخدام او ،يق ي س ف النغم التكثي

ارموني( ي  ،)harmony/الھ كل وف ي ش اء النغم وتي  ،)Form(البن وين الص والتل

)Countrepoint .(اديمي ن األك د م وم العدي د الي تخدمونن يونج يق يس ن الموس وع م ذا الن ام  ا،ھ د ق وق

اني ا ل األغ نھم بتحوي د م ةالعدي يقيإ لتراثي ات موس ى مؤلف ويت بنو ةل دد التص ا تع تخدمين فيھ ه مس عي

  ).الوتر السابع، موقع الكتروني(بوينت الھارموني والكونتر

اك  رين، فھن رن العش دايات الق ذ ب ة من رة مھم والت كثي ة تح يقية العربي اة الموس فت بالحي عص

ي  ة، ومحاوالت أخرى لتحديث التخت الموسيقي العرب محاوالت لتحرير الغناء العربي من الحسية الطربي

يقية الكالسي اآلالت الموس ي ب يقية المتطورة الت العلوم الموس ة والصوتية ب ة اللحني اء الكتاب ة، وإغن كية الغربي

ة  ة الجمالي ي من الناحي أليف الموسيقي العرب اليب الت تمثلت باستخدام تعدد التصويت، مما أدى إلى تطور أس

  ).3م، ص 2009حداد، (والتعبيرية 

أث دأت تت ة ب يقية األردني ة الموس دراس أن التجرب رى ال رن العشرين وي تينات الق ذ منتصف س ر من

ة والشعبية  ة التقليدي ى الثقاف دراس، (باألشكال والقوالب الموسيقية الغربية الجديدة عل ، )249م، ص 2002ال

يقية  احة الموس ى الس د ظھرت عل دد الصوتي ق ة ذات التع يقية األوروبي كال الموس ب واألش ى أن القوال بمعن

  .األردنية

ه ير غوانم ى  ويش ارب إل ك تج دةأن ھنال تثمار  عدي ي اس ين ف يقيين أردني ف األولموس انيتوظي  غ

ة ألحان ن خالل معالج ة م ااألردني يقية م ھ ة الصوتية أي ، عاصرةبصورة موس ال التعددي ة (بإدخ الھارموني

أثيرالللعمل الموسيقي  ىأعطمما والتوزيع اآللي والكورالي،  )يةطبوناوالكونتر د من الت تُخدمت .مزي د اس  فق

يمھذه األعمال في مجاالت الت ة  عل ، واستخدم بعضھا في في األردنالموسيقي في بعض المؤسسات العلمي

ة،  يقية دولي روض موس ات وع ي مھرجان ة، وف ترالية احترافي جيالت أوركس د بعضوأداءات وتس  ھاوج

ين تمعين والدارس اد والمس ان النق ه أن و .استحس رى غوانم ني و م ف خاش ام ويوس د حم د الحمي رز  عب أب

األردنية ووظفوھا وصاغوھا في قوالب موسيقية عالمية غاني الموسيقيين األردنيين الذين استثمروا ألحان األ

انون،  شكل مثلفي استخدام تعدد التصويت تعتمد على أساليب وأسس وأشكال مقننة  السيمفونية، وأسلوب الك

   .)166، ص 2009غوانمه، (
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   :مشكلة البحث

الحياة الموسيقية في األردن وتنوع مجاالتھا وفنونھا اإلبداعية، إال أن ثمة ندرة  على الرغم من تطور

د  د الحمي في الدراسات التي تناولت استخدام أسلوب تعدد التصويت في الغناء األردني، وبالنظر لما أبدعه عب

لتجارب التي سلكت حمام من أعمال موسيقية جاّدة في مجاالت تعدد التصويت المختلفة، وبالنظر لمحدودية ا

ه  ة أن أت الباحث د ارت دد التصويت، فق مبدأ إعادة صياغة ألحان األغاني الشعبية األردنية باستخدام أسلوب تع

  .يمكن اعتبار تجربة عبد الحميد حمام من التجارب الرائدة والمتميزة، وھي تستحق الدراسة والتمحيص

  

     :أھداف البحث

ى تج اء يھدف ھذا البحث إلى التعرف إل دد التصويت في الغن ام في استخدام تع د حم د الحمي ة عب رب

ك من خالل  لوبه، وذل ي تضمنھا أس ة الت ة واإلبداعي ارات التكنيكي أھم المھ ا، والتعريف ب اذج منھ ديم نم وتق

ل  م جمع وتحلي م من تطور،  ومن ث ذا العل ى ھ ا طرأ عل د العرب وم دد التصويت عن التعرف إلى أقسام تع

د د الحمي ال عب تخدام  أعم ة باس عبية األردني اني الش ان األغ ادة صياغة ألح ى إع ة عل يقية المبني ام الموس حم

  .أسلوب تعدد التصويت

  :أھمية البحث

ة،  يقية األردني ى الساحة الموس ام عل د حم د الحمي ادي لعب دور الري ة ال يكتسب البحث أھميته من أھمي

باحث ومؤلف موسيقي، وصاحب فكر موسيقي وما قدمه لھذه الساحة من جھود علمية كمدرس للموسيقا، وك

الة  ري األص ين عنص ا ب ويت وازن فيھ دد التص تخدام تع ة باس يقية جميل االً موس دم أعم ث ق دد، حي متج

وتكامل فيھا مع أصحاب الفكر الموسيقي العربي المنفتح على ثقافة العالم مع التأكيد على ثوابت . والمعاصرة

ة من كذلك ا. الحضارة الموسيقية العربية يقية األردني ال الموس ام لألجي د حم لحال فإن تقديم تجربة عبد الحمي

ذه  راء ھ أنھا إث ي من ش يقية الت د من التجارب الموس ى مزي ة عل يقية األردني شأنه أن يحرض الساحة الموس

 .الساحة وتأكيد تواصلھا مع التجارب العربية والعالمية

  

  :البحث أدوات

 .أسلوب تعدد التصويتالمصادر والمراجع التي تناولت  -

 .دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع البحث -

 .الت ومدونات موسيقية أردنية خاصة بأعمال عبد الحميد حمامتسجي -

 .مقابالت شخصية مع المختصين وذوي العالقة -

 .مواقع موسيقية على شبكة االنترنت تناولت موضوع تعدد التصويت -

  

  :حدود البحث

ادة صياغة ألحان يتناول ھذا البحث نماذج من  ام المتضمنة إع د حم د الحمي يقية لعب األعمال الموس

  .األغاني الشعبية األردنية بأسلوب تعدد التصويت
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  :مجتمع البحث

د  ة لعب يشتمل مجتمع البحث على كل ما تمكنت الباحثة من الحصول عليه من أعمال موسيقية عربي

  .الحميد حمام استخدم فيھا أسلوب تعدد التصويت

  

  :ينة البحثع

ا  تمكنت الباحثة من حصر ام استخدم فيھ د حم د الحمي ة لعب يقية األردني ال الموس خمسة من األعم

  .أسلوب تعدد التصويت

  

  :منھج البحث

ة في الموقف  ة ماثل ى وصف ظاھرة معين د عل اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي الذي يعتم

الظاھرة والعوامل المؤثرة فيھا، ويستند ھذا المنھج إلى قواعد الراھن، فيقوم بتحليل مكونات وخصائص تلك 

ة ماالنتقاء من الظواھر ال ائق العلمي ه للحق حسوسة، ويعتبر الوصف ھو المحور األساس لھذا المنھج في إثبات

  ).183م، ص 2009كافي،(وتوصيلھا ألذھان األفراد 

  

  :   الدراسات السابقة

  ه: ولــىالدراســة األ د غوانم رى محم وان) م1997( أج ة بعن تعــدد التصــويت فــي الموســيقا :" دراس
ه، واألسس ، "العربية داعاتھم في د العرب، وإب دد التصويت عن ى استخدامات تع ھدفت إلى التعرف إل

 .واألقسام التي استخدموھا في ھذا المجال وبخاصة فني االصطحاب والسبيكة

ً (تمكن الباحث من عرض بعض تجارب استخدام تعدد التصويت  في ) ھارمونياً وكونتربوينتيا

ين : بعض البلدان العربية مثل ا بھدف تمك اذج منھ مصر، ولبنان، والمغرب، واألردن، وقدم بعض النم

ى  األجيال الجديدة من التعرف إلى جذور تعدد التصويت في الحضارة العربية، أمالً في أن يؤدي ذلك إل

ؤلفين . والمعاصرةظھور فكر موسيقي عربي متميز يجمع بين األصالة  ى دور الم ه إل د أشار غوانم وق

د  ي من جدي راث الشعبي األردن ادة صياغة ألحان الت األردنيين يوسف خاشو وعبد الحميد حمام في إع

باستخدام أنواع من تعدد التصويت، كما أشار إلى أن عبد الحميد حمام قد استوعب المضمون األساسي 

ذا  أللحان التراث الشعبي األردني، وجعل ة ھ د ألھمي ة تأكي دد التصويت بمثاب من استخدامه ألسلوب تع

  .التراث

ة،  يقانا العربي وقد أوصى الباحث في نھاية دراسته بضرورة استخدام تعدد التصويت في موس

الة  ين األص ع ب الل الجم ن خ ة، م يقا العربي ات الموس دعيم مقوم ن، وت ن اللح راز محاس ل إب ن أج م

  .على طابعھا الموسيقي المقامي وخصوصيتھا المتميزةوالمعاصرة، لكن دون التعدي 

 ولس أجرت ميريل : الدراسة الثانية وان ) م2006(ب ة " دراسة بعن ة مقترحة لتنمي دريبات تمھيدي ت

ي  ."مھارة عزف أسلوب تعدد التصويت آللة القانون ة الت ارات التكنيكي ى المھ ھدفت إلى التعرف إل

ارة عزف  يتضمنھا أسلوب تعدد التصويت على آلة القانون، ومن ثم وضع تدريبات مقترحة لتنمية مھ

ي نھج التجريب ة الم تخدمت الباحث د اس انون، وق ة الق ى آل دد التصويت عل لوب تع ي . أس ت ف وتطرق
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ه من مصطلحات ق ب ا يتعل دد التصويت وم وم تع ى توضيح مفھ دريبات . دراستھا إل ق الت د تطبي وبع

ين  ة تب ة التجريبي ى المجموع ة عل ة المقترح توى المجموع ن مس ة ع ذه المجموع توى ھ ن مس تحس

انون ة الق ى آل دد التصويت عل د أوصت . الضابطة بالنسبة ألداء المھارات التي تضمنھا أسلوب تع وق

  :الباحثة في نھاية دراستھا بما يلي

وضع تمارين ومقطوعات تتضمن أسلوب تعدد التصويت ضمن مناھج آلة القانون لجميع  .1

  .كلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان ابتداء من السنة التمھيدية السنوات الدراسية في

 .االھتمام بتأليف مقطوعات موسيقية آللة القانون تتضمن أسلوب تعدد التصويت .2

تشجيع الباحثين على تناول أعمال المؤلفين والعازفين الذين تناولوا التأليف والعزف بأسلوب  .3

 .علمية المتعمقةتعدد التصويت بالتحليل والدراسة ال

 

 ة ة الثالث داد  :الدراس ر ح رت أثي وان) م2009(أج ة بعن أليف  :"دراس ات الت ة لتقني ة تحليلي دراس

د ". مالموسيقي في أعمال عبد الحميد حما ھدفت إلى التعريف بالمؤلف الموسيقي األردني عبد الحمي

ة ن. حمام، والتعرف إلى تقنيات التأليف الموسيقي في أعماله د وقد استعرضت الباحث اة عب ذة عن حي ب

ة  ات التأليفي ى التقني م ألقت الضوء عل ه، ث الحميد حمام، والجوائز التي حصل عليھا، ومؤلفاته وأعمال

ام ى أقس متھا إل ث قس يقية حي ه الموس ي أعمال تخدمھا ف ي اس ات الت ك التقني يج : األول ،تعكس تل النس

يقيالشكل المو: الثالثالنسيج البوليفوني، و: الثانيالھوموفوني، و ة . س ة في نھاي د توصلت الباحث وق

  :دراستھا إلى مجموعة نتائج أھمھا

ت . 1 ا حمل ي، إال أنھ لوب األوروب ن صياغتھا باألس الرغم م ام ب د حم د الحمي ال عب أن أعم

ية  ع الشخص ب م ا يتناس رة بم د والمعاص ل التجدي ي تمث ة، فھ يقا العربي ابع الموس ط

 .الموسيقية العربية

أ. 2 امج الت وع البرن ب تن ن القوال ياغتھا، فم ب وص ث القوال ن حي ام م د حم د الحمي ليفي لعب

ا: الغنائية لّحن في مجاالت د . األغنية، والموشح، والقصيدة، والكنتات ة فق ا القوالب اآللي أم

ل وتري، والسوناتا، إضافة : كتب في موسيقا الحجرة مث اعي ال نفخ، والرب ي آالت ال ثالث

 .مسرحية والتلفزيونيةإلى الموسيقا المرافقة لألعمال ال

ى . 3 اد عل ة، باالعتم يقية األوروبي ة كأساس للصيغ الموس حاول حمام إدخال األلحان العربي

ل  ة، والجم ة اللحني افات، والحرك اع، والمس ة كاإليق يقية العربي ر الموس ائل التعبي وس

 .الموسيقية

وخاصة في إطار الكانون    أبرز حمام جماليات األلحان العربية ضمن المنظور البوليفوني، . 4

 .والمحاكاة

  :وقد أوصت الباحثة بعدة توصيات أھمھا

 .االھتمام بالنتاج الموسيقي الجاد من خالل عرضه بوسائل االتصال المختلفة .1

 .التعليم الموسيقياالستفادة من أعمال الموسيقيين المعاصرين العرب في مجال  .2

 .قوالب الموسيقا العربية استخدام معطيات التقنيات المعاصرة في معالجة .3
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يقية  ى بعض التجارب الموس ا في التعرف إل د أفادتھ ذكر ق ة ال وترى الباحثة أن مجمل الدراسات آنف

ذه  ن ھ ل م ا ك ي اتبعتھ ة الت ى المنھجي ا إل ى تعرفھ افة إل ا، إض ع بحثھ اطع م ي تتق ة الت ة والعربي األردني

 .ة في مجال تعدد التصويتالدراسات، عالوة على ما قدمته من معلومات تخصصية قيم

  

   :تعدد التصويت في الموسيقا العربية

ين ): Polyphony(تعدد التصويت  داد ) poly(بوليفوني كلمة يونانية األصل تتكون من مقطع ى التع بمعن

دد التصويت )61م، ص 1989قطب، (بمعنى الصوت ) phone(أو الكثرة، و ام النسيج المتع اه الع ، ومعن

ر : ويتكون من شكلين) الھارموني( األول: وھو نوعان ين أو أكث ذي يتكون من سماع نغمت التعدد الرأسي ال

ً في آن  ة، ومعا اني، والتعدد األفقي الذي يتكون من لحن ومصاحبة ھارموني وني: (الث ويتكون من ) البوليف

ي زه عن  تعدد رأسي مكون من لحنين أو أكثر يسمعان في آن واحد ولكن باستقاللية لحنية لكل خط لحن يمي

  ).11م، ص 1999أمين، (اآلخر

ا    أما المفھوم الموسيقي لھذا المصطلح فيدل على عدة ألحان تسمع في آن معاً، وتتساوى في أھميتھ

بعض من  اللحنية واإليقاعية من الناحية األفقية، كما تنسجم ھذه األصوات في نفس الوقت ويوافق بعضھا ال

  ).25م، ص 1971مطر، ( الناحية الرأسية 

تماع،  د االس ز األذن عن د من تركي و يزي يقية فھ ة الموس ة من الناحي دد التصويت أھمي اء المتع للغن

اء ) كوداي(ويساعد على سرعة إتقان الغناء وتنميته، ويرى  أن الغناء المتعدد التصويت يسھم في جعل الغن

ة  ة العقلي ة أخرى من الناحي ه أھمي ا أن ل اءاً، كم ر وضوحاً ونق درة المنفرد أكث ة الق ى تنمي حيث يساعد عل

انون  وع المعروف بالك ك الن ا )Canon(الذھنية، وإثارة التفكير، وتقوية الذاكرة واالنتباه، وبخاصة ذل ، كم

المي  ع األدب الموسيقي الع يزيد اإلحساس بالمسؤولية، إضافة إلى أھميته للمستمعين عن طريق جعل روائ

  ).801م، ص 2005نظمي، (ملل لديھم في متناول الجماھير مما يبدد الشعور بال

يق ت الموس يق اعرف أليف الموس م ت ة عل وني والھ االعربي لوبيه البوليف وني وبأس ارموني (موف الھ

وذلك منذ القرن التاسع الميالدي وحتى الخامس  ،)اتفاقات النغم(حددته بمصطلح  ھاولكن ،)كمصطلح حديث

يقيكدت المراجع والمخطوطات الموفقد أ .عشر الميالدي  الفضلن أ, ةالبحوث الحديثو ةالقديم ةالعربي ةس

أة نظري ي نش ي  ةف دد التصويت ف يقا التع رب، موس ع للع دتترج ث وج ة حي ذه النظري ي مخطوطات  ھ ف

ه , ول من تكلم عن تعدد التصويتأالذي يعد  )ه 260( الفيلسوف الكندي روطبق رين آل عب ة تم ود ة اللكتاب ع

نغم ةالمستخدم ةأدرج فيه مسافاته الھارموني بأسلوب تعدد التصويت، ات ال ا . ضمن قواعد اتفاق يناأم ن س  اب

دف) ه 259( دد التصويت منھج تع ي تع ه ف ً نظريات ً علمي ا ة اذ ا ة عالي ة فني نف, قيم دث ع د تح ك ق ت  ذل تح

واعأربعة ألى إالتي تفرعت " محاسن اللحن"مصطلح  د :ھي ن زيجو ،الترعي ديل، والتم بو ،التب م  .التركي ث

 ً ا زيج فرع ن التم تنبط م قيقأ اس ماه التش ً , س ا ب فرع ن التركي ماه وم ر أس دالاإل آخ ع (ب ابع، موق وتر الس ال

   .)إلكتروني

تج  )ه 613( رمويصفي الدين عبد المؤمن األ يقول ا فين ا أن تتفق اً فإم تا مع ين إذا ُجسَّ أن كل نغمت

افر(أو تتنافرا فينتج ) البعد المتفق( د المتن د المتفق)البع ول في البع اً : ، ويق تا مع ه إذا جس ان في تكون النغمت

افة  اف(كأنھما نغمة واحدة وتقوم كل منھما مقام األخرى في التأليف اللحني إذا كانتا على مس ، وتتفق )أوكت

ة ا ة التام افة الرابع ة أو مس ة التام افة الخامس ى مس ا عل رى إذا كانت ام األخ داھما مق وم إح ان وال تق لنغمت

  ). 186م، ص 1983خضيري، (
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ده  اء بع م ج و نصر ث ارابي أب ة ) ه 873(الف يقا العربي ي الموس يقي (صاحب أعظم مؤلف ف الموس

يق) الكماالت العشر(عن  تحدث، ف)الكبير  دد التصويتأي  افي صناعة الموس ذلك تحدث ، وتع ن   عنك ف

  ).موقع الكتروني -الوتر السابع) ( مخلوطات النغم(سماه أو) االصطحاب(التمزيج 

ن    ردي ف ل هللا وي ل خلي ر ميخائي ر تسمعھما ) االصطحاب(وقد فّس ارة عن صوتين أو أكث ه عب بأن

كال ددة األش دة، واألصوات المتصاحبة متع دة واح اً وبش ي آن مع ى  األذن ف ى يصعب حصرھا، وعل حت

دماء يحصلون  ان الق ين، وك ى نظام مع تنداً إل يقية مس المؤلف أن يختار ما يالئم ذوقه أو روح قطعته الموس

ر واحد، أو  ى وت ون عل أنھم يعزف على االصطحاب بالضرب على وترين أو أكثر من اآللة بزخمة واحدة ك

ا اً بھ زف دوراً خاص ا تع ل منھ دة آالت ك تعمال ع ذور و. باس ذه الب ون ھ يقيون األوروبي تقط الموس د ال ق

ى أوج  ه إل ن فوصلوا ب ذا الف وا مسيرة التطور والتفاعل مع ھ الحضارية من العرب وعملوا في دأب ليكمل

  ).596 -595م، ص2004فريدون، (عظمته غنائياً وآلياً 

  

  :أقسام تعدد التصويت عند العرب

  :قسمين ھمايمكن تقسيم تعدد التصويت عند العرب إلى 

ينا في و): التمزيج (فن االصطحاب : أوالً  ن س ه اب د تحدث عن اً، وق ر في آن مع ين أو أكث يعني عزف نغمت

ه في " كتابه الشفاء بقوله  ا ينتھي إلي أنه عبارة عن مزج صوتين بأدائھما معاً في انسجام توافقي، وأحسن م

د  ه، وق ه أو خامسته أو رابعت وعين ذلك الجمع بين األساس وجواب ى ن زيج إل ن التم ينا ف ن س ين، (قسم اب أم

  ):16م، ص 1999

ه : التركيب  - أ األدوار في "أداء أكثر من نغمة في آن معاً، وقد وصفه صفي الدين األرموي في كتاب

أليف م الت ه " عل داھا " بأن ن ليست إح اً، لك ت مع د إذا ُجسَّ ان واح ي زم ة ف ب أصوات متفق تركي

األخرى اع أصوا" ك ى اجتم ي النسب الصوتية والرياضية أي بمعن ة ف ة ومتفق ة الدرج ت مختلف

 ).70م، ص 1980أحمد، (

ا بحيث " عرفه صفي الدين األرموي بقوله : التضعيف  -  ب اثلين يمكن اتفاقھم ھو أداء صوتين متم

ا في زمن معاً ال يفرق السامع بينھما إال من حيث أن أحدھما ضعف اآلخر ه . لو ُجسَّ ا عرف كم

 ).17م، ص 1999أمين، (زف النغمة وجوابھا في آن معاً ابن سينا على أنه ع

  

  :أما الفارابي فيقسم فن التمزيج إلى ثالثة أنواع 

ً : التمزيج المركب  - أ  .عزف نغمتين أو أكثر في آن معا

 .مجموعة من النغمات المختلفة الحدة والثقل، والمتتابعة في عزفھا: التمزيج اللحني  -  ب

ق : التمزيج المخلوط  -  ت وتر مطل ة ل اختالط نغمتين إحداھما ثقيلة واألخرى حادة، فعند إخراج نغم

ة المسموعة  زازه تكون النغم ثم عفق اإلصبع على موضع محدد من ھذا الوتر قبل انقطاع اھت

بع  ق اإلص ان عف ة مك ق ونغم وتر المطل ة ال ن نغم يط م ن خل ارة ع                             عب

 ).188-187م، ص 1946ي، ويرد(
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ة الشدة واالستمرار في آن : فن السبيكة: ثانياً  ى درجات مختلف ويعني عزف أصوات االتفاقات المتنوعة عل

ة  ة الكمي وان متفاوت اً من عدة أل ن االصطحاب، وھو يشبه مزيج ة واتساعاً  من ف معاً، وفن السبيكة أكثر دق

ا، وال يمكن إجراء والتأثير، فشدة إظھار صوت ما في أحد  االتفاقات ھي نتيجة زيادة كمية ألوان من مزيج م

ات  ى درج ة عل رج األصوات المؤتلف ى تخ ا حت رى مجراھ ا ج نفخ، وم ة وال ى اآلالت الوتري زج إال عل الم

  ).17-16م، ص 1999أمين، (متفاوتة من الشدة واالستمرار الزمني

 

  :الغناء بعض التجارب العربية في استخدام تعدد التصويت في

دد التصويت  تخدام تع ي اس ة ف ارب العربي ن التج د م ة العدي ع إحصاء ودراس ن للباحث المتتب يمك

ا ة ومنھ ار العربي ن األقط د م ي العدي اً ف اً وكونتربوينتي ي واألردن  :ھارموني رب العرب ان والمغ . مصر ولبن

دد التصوي اج أسلوب تع ة في انتھ بالد العربي ين ال يقيون شباب  ،توتعتبر مصر ذات السبق ب د ظھر موس فق

د خارج ر موسيقي جدي ة بحثوا عن تعبي ة المصريه المتوارث دي لألغني أليف  ،اإلطار التقلي ون الت فدرسوا فن

ذي  الموسيقي الغربي ليساعدھم في كتابة مؤلفات موسيقية مصرية، ومن ھؤالء الموسيقيين رت ال أبو بكر خي

يد درويش  ة س ة لطقطوق ترا صياغة خفيف ورال واألوركس ارة (كتب للك ه العب ي )إي       ، وصاغ الموشح التراث

ى ( دا يتثن ارموني )لما ب ة سلسة بأسلوب ھ ة وإيقاعي ع اللحن األصلي بصور زخرفي ا بتنوي ام فيھم ، حيث ق

وى كت)307م، ص 1992الخولي، ( ذي احت ه ، ونبيل شورة ال انون"اب ة الق ى آل ة عل ارات العزفي ى " المھ عل

انون واحدة ووضع  ألحان شعبية أعدھا لآللة، وعبد هللا الكردي الذي اھتم في مؤلفاته بعزف لحنين على آلة ق

ل  ان مث ة أغ اً لمجموع وتاً ثاني ي(ص ز عين ا عزي ا، ي ى نورھ ا محل ت ي ن، طلع ا زي                           ) آه ي

  ).51، ص م2006بولس، (

ه  ن أعمال ا، وم ق الباش دد التصويت توفي تخدموا تع ذين اس يقين ال ن الموس ان فم ي لبن ا ف ِق (أم اس

  ).188م، ص 1992الخولي، ) ( العطاش، صالة االستسقاء

ا(وفي المغرب العربي استخدم صالح الشرقي تعدد التصويت في موسيقا  ا ) فرحتن د فيھ حيث اعتم

  ).167م، ص1972رقي، الش(على الثالثات الھارمونية 

ام،  د حم د الحمي رز يوسف خاشو، وعب د ب دد التصويت فق بالنسبة للتجربة األردنية في استخدام تع

دد  ة من تع واع مختلف ادا صياغتھا باستخدام أن ة وأع ة الشعبية األردني اللذان استخدما ألحان األغاني التراثي

يمفوني(يفوني وصاغ أعماله في قالب عالمي التصويت، فقد اعتمد خاشو في تجربته على األسلوب البول ، )س

ة  ى مقامات خالي اع الدرجة إل يقية ذات أرب ل المقامات الموس ى تحوي ولتحقيق التوافقات الھارمونية عمل عل

   ).241م، ص 1989غوانمه، (من أرباع الدرجة، مما نتج عنه تغيير طبيعة ولون المقام 

ن أعماله على ألحان التراث األردني، من خالل معالجتھا أما عبد الحميد حمام فقد اعتمد في كثير م

وت  اع الدرجة"ھارمونياً وكنترابونطياً، دون تغيير في أبعادھا الموسيقية، سواء احت ة أرب ك " ثالث أم ال، وذل

كي ال تخرج ھذه األغاني عن طابع وروح المقام األصلي، مؤكداً على ضرورة االحتفاظ بطابع ھذه األلحان 

  ).166م، ص 2009غوانمه، (والقومي المستمد من أصالة الموسيقا األردنية، التراثي 

دد  ا أسلوب تع ي استخدم فيھ يقية الت وفيما يلي نبذة عن حياة عبد الحميد حمام، وبعض من أعماله الموس

 :التصويت
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  نشأته وحياته: عبد الحميد حمام

  
  عبد الحميد حمام

رز أعالم  ن أب ام م د حم د الحمي أليف عب ال الت ي مج زة ف ة ممي ة، وصاحب تجرب يقا األردني الموس

وعي الموسيقي في . الموسيقي يقية وال ة الموس منذ نضوج تجربته لم يتوقف عن العطاء فقد ساھم بنشر الثقاف

ه  ة، ومن خالل مؤلفات يقية األردني د الموس يقا في معظم الجامعات والمعاھ األردن من خالل تدريسه للموس

ا . اباته وأبحاثه القيمة عن الموسيقاالموسيقية وكت م وظفھ تيعاب ث ر اس ة واستوعبھا خي يقا الغربي درس الموس

  ).23م، ص 2009حداد، . (لخدمة التراث الموسيقي األردني بشكل خاص والموسيقا العربية بشكل عام

د الفلسطينية مسقط رأسه ة الل ، حيث بدأت موھبة عبد الحميد حمام الموسيقية منذ طفولته في مدين

يقية،  ة موس ى آل كان قادراً على حفظ أية أغنية بسرعة فائقة، كما أنه كان قادراً على تحويل أية أداة يحملھا إل

  .وكان لديه استعداد فطري لتطوير موھبته

ه  ز موھبت ر جوھرّي في تعزي ة وذات أث نشأ عبد الحميد حمام في كنف عائلة تتمتع بأصوات جميل

ين فجده كان عازفاً : ونموھا بَّابة، ووالده وعمه كانا يؤديان أغان وأدواراً وموشحات لكبار الملحن على آلة الشَّ

رآن  ا مق ا كان المعروفين في بدايات القرن المنصرم، أمثال سيد درويش ومحمد عبد الوھاب، إضافة إلى أنھم

ا ومن مظاھر . للقرآن الكريم ويجودانه على طريقة الشيخ محمد رفعت، والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرھم

ى الخدين"اھتمام عائلته بموھبته أنھا كانت تسمر وتتسلى حين يقوم بغناء  امة عل ، "أسمر يا سمرمر يا بو ش

  .1، وغيرھما من أغاني أربعينيات القرن الماضي"يّم العبايا حلوة عباتك"أو 

د ة الل ه من مدين ر ھجرة عائلت ة  مما ساعد عبد الحميد حمام على صقل موھبته بشكل أكب ى مدين إل

م إثر نكبة فلسطين، حيث االنفتاح األكثر، كما أن المدرسة ھيأت له ظروفاً مناسبة للتعامل 1948دمشق عام 

ذه 2مع الموسيقا، من خالل المشاركة في الحفالت الموسيقية المدرسية ة جامحة في ھ ، وقد كانت لحمام رغب

ن مت م تك ات ل ن اإلمكان يقية لك ة موس تالك آل ي ام رة ف ة الفت ترى آل ى أن اش راوده إل م ي ي الحل وفرة، وبق

دعم الممكن لتطوير ) ھارمونيكا( ه األھل واألصدقاء ال دم ل د ق ة، وق يد الجميل ا األغاني واألناش عزف عليھ

ة  ه أحد أصدقائه آل دم ل ا ق ه، كم دولين(موھبت يقي وتوسيع ) من ة حسه الموس ى تنمي ك عل اعده ذل ة، فس كھدي

  .)25م، ص 2009حداد، (مداركه 
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التحق  ي دمشق، ف يقا ف ته للموس ى مراحل دراس ام أول دأ حم ة ب ة الثانوي ة الدراس ه مرحل د إنھائ بع

دعى  ة ت يقا"بجمعي ارموني للموس ة الھ ذي " جمعي ري، ال ني الحري يقي السوري حس ف الموس ھا المؤل يرأس

ام وجھه للعزف على آلة البيانو، بعدھا توجه حمام لدراسة التأليف الموسيقي في العاصمة ا ا ع اوية  فيين لنمس

ون االستعراضية1968م، ونال عام 1962 يقا والفن ا للموس ة فين أليف الموسيقي من أكاديمي وم الت د . م دبل بع

ام  ى ع ألردن حت ه ل راد عائلت د الموسيقي 1978ذلك مباشرة حضر حمام وبعض أف م، حيث عمل في المعھ

يقا في األردني، وُعيِّن مديراً له في ذلك الوقت، وعمل أيضاً م حاضراً في الدورات الموسيقية لمعلمي الموس

ة ة األردني يقياً في الجامع ان، ومشرفاً موس د معلمي عم يم، وفي معھ رة . وزارة التربية والتعل ذه الفت وفي ھ

يقيين  ل موس ا من قب ة في األردن والخارج من خالل عزفھ ى مسارح مختلف يقية عل ه الموس عرضت أعمال

ب، و ين وأجان رفين محلي المحت ذه األعم ن ھ ة : م يقا مرافق ى كموس ة األول ى، والمتوالي انو األول وناتا البي س

  . ، وسوناتا الكمان األولى، باإلضافة إلى أربع أغان من ألحانه باللغة األلمانية"عازف المزمار"لمسرحية 

وربون ة الس ن جامع تير م ة الماجس ى درج ام عل ام / حصل حم اريس ع دھا 1979ب م، حصل بع

ز/ بعثة دراسية من جامعة اليرموكمباشرة على  ة ويل دكتوراة من جامع ل درجة ال ا في / األردن لني بريطاني

ي . 3م1982تخصص التأليف وعلم الموسيقا عام  بعدھا عاد لألردن لتدريس الموسيقا في جامعة اليرموك الت

د من الجامعات شغل فيھا عدة مناصب إدارية كرئيس قسم وعميد لكلية الفنون الجميلة، كما حاضر في ال عدي

ة  د كلي ا منصب عمي ي شغل فيھ ة الت ة األردني ت، والجامع ة آل البي ا جامع ة منھ يقية األردني د الموس والمعاھ

رغ في كل من ر متف د : الفنون والتصميم، وعمل أيضاً كمحاضر غي يقا، والمعھ ة للموس ة األردني األكاديمي

  .الوطني للموسيقا

ه لق يقية ألحان ام الموس ال حم ُمو(صيدة من أعم َوى أْس ي في الھَ ي ) أَرانِ أليف الشاعر األردن من ت

يدة  ز، وقص ني فري ي(حس ش ) ال تَْتُرِكينِ ود دروي طيني محم اعر الفلس اء(للش ر: غن ا ناص ح )داني         ، وموش

يقية )يا ليل( ة الموس ى المقدم ارموني، باإلضافة إل ا أسلوب الكنتربوينت والھ ، ومقطوعة للبيانو استخدم فيھ

ا .، وأدتھا أوركسترا القاھرة السيمفوني)طرفة بن العبد(لتي وضعھا لمسلسل ا ه عدة كتب منھ معارضة : ول

ق تدريسھما 1991العروض  انين 1996م، الموسيقا واألناشيد وطرائ يقية في األردّن في ثم اة الموس م، الحي

ة في محاض. م2008) 2001-1921(عاماً  ة والعملي ى مشاركاته العلمي ؤتمرات إضافة إل دوات وم رات ون

  .العربية واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية: ومھرجانات موسيقية وغيرھا باللغات

دراسة التأليف الموسيقي مختلفة عن األجواء العربية في الموسيقا، ويقول إّن الُحكم "يؤكد حمام أّن 

ذھب إل. على العمل ليس بضخامته، بل بقيمته ودوره وكيفية إنجازه ذلك ي ى أّن المؤلف الموسيقي يجب أن ل

دما  داع يتحقق عن ى أن اإلب ا، ويشير إل يتجاوز جميع أنماط التأليف، ويستفيد من اإلبداعات المتوافرة جميعھ

  .4"يبدع الفنان عمالً لم يفعله غيره، وفيه جمالية ودروس لآلخرين

  
   

                                                            
  .م، عمان، األردن2012تشرين األول  19جريدة الرأي، مقابلة صحفية، 3
  .جريدة الغد، مرجع سابق 4
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  :التصويتألعمال الغنائية التي صاغھا عبد الحميد حمام باستخدام تعدد ا

وم  ا العل صاغ عبد الحميد حمام العديد من المؤلفات الموسيقية والغنائية المتطورة، والتي استخدم فيھ

ين  اً ب ي، جامع راث الشعبي األردن الموسيقية الحديثة كالتعدد الصوتي من أجل تطوير أداء ألحان أغاني الت

  :يمكن تقسيم أعماله الغنائية العربية إلى قسمينالحداثة والتقليدية في نسيج جديد على الموسيقا األردنية، و

  

ا بََدا يَتَثَنَّى، موشح بََدْت ِمَن الِخْدِر، قِْف يا : المؤلفات الغنائية التي أعاد صياغة ألحانھا ومنھا: أوالً  موشح لَمَّ

ي، وعدد من األغاني الشعبية األردنية، وعدد من األغاني العربية   .ُدرِّ

  

االمؤلفات الغ: ثانياً  ا بنفسه ومنھ ة التي صاغ ألحانھ ُمو: : نائي َوى أْس ي في الھَ شعر حسني / قصيدة أَرانِ

ِديالً / شعر أندلسي، قصيدة ال تَْتُرِكينِي/ فريز، موشح بَْدُر تَمْ  ائِي بَ ش، قصيدة أْضَحى التَّنَ ود دروي شعر محم

َدانِينَا ْن تَ َداً، ك/ ِم ا قَائِ يد ُدْم لَنَ دون، نش ن زي ا من موشح الب َوانْ " انتات َك األْك ا َملِ يِّد ي ا َس دوى " ي من شعر ف

  .طوقان

ً الباحثة فيما يلي  وتورد يقية ال بعضا ام الموس د حم ةمن أعمال عبد الحمي ي  غنائي صاغھا باستخدام الت

  :أسلوب تعدد التصويت

  وصلة من ثالث أغاني شعبية أردنية ھي

مَّرْ / َسبَّل ُعيُونُه    آْه يا يُمَّهْ / َشّدينَا َع الخيِل الضُّ

  

ـْه ُدْه يَِحنُّونُ ْد اي ه ْوَم بَّْل ُعيُونُ  َس
 

 
يُدونُهْ  و يِِص ِذي راُح الَغَزاِل الَّ  ِوْش َھ

 

*** 

ْر ـمَّ ـ ـِل الضُّ ـّدينَا َع الخي  َشـ
  

ـرْ    ــ ـا تِْتَعثـَّ ـاَرْه َم ـوِم الَغ  يـ
  

ـوِم  ـتَّْتنَاُھْمِوالقـ ـي َشـ  اْللِـ
  

ـرْ    ـْم أ أَْكبَـ ـْحنا َعليُھــ  ِصـ
  

***  

ـا ــــــــ ـا يُمَّ  أَْه يــ
  

ـُدهْ    ـا ِريــ ـْرَداْن َمـ  َشــــ
  

ـاِوي ـِب الَغــ ـ ـِد الشَّ  َواِري
  

ـُدهْ    ـْه بِيـــــــ  بَاُروْدتُــ
  

ى ى ِواْنتََخ ْه َرَم  لَنُّ
  

ومِ    يُدهْ  َراِس الق  ْيِص
  

دِ  ُرْد كي َدا ِوْي  الِع
  

ُدهْ    ْه بِي  ْوبَاُروْدتُ
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    :ب عبد الحميد حمام في ھذه الوصلة الشعبية األردنيةأسلو

رار " سبل عيونه"في أغنية ) Imitation(استخدم عبد الحميد حمام أسلوب المحاكاة  من خالل تك

ا اللحن في منطقة القرارات، فبذلك يكون قد دمج صوتين للحن  األساسي مما يعطي األغنية قوة دون خروجھ

ا ة . عن طابعھ ة األردني ى لحن آخر وھو لحن األھزوجة التراثي ل إل م انتق مَّرْ (ث ِل الضُّ ّدينَا َع الخي ذي ) َش ال

اظ بدرجة  ة، مع االحتف ات ھارموني ى اللحن األساسي تآلف ى عل رارات، حيث بن ة الق ذلك في منطق ؤدى ك ي

ة كأساس للجنس ) السيكاه( ه األغني ذي صيغت في يكاه(ال رارات، مع تثبيت ) جنس الس ة الق ك في منطق وذل

ان، (وقد وضع لھذا العمل توزيعاً آلياً، اعتمد فيه على آالت . درجة الرابعة التامة بينھما انون، الكم ود، الق الع

  .يتخللھا مصاحبة غنائية) اإليقاع
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دْ (ِصينِي  أغنية تِْمِسْك َعلَى أغنية شعبية أردنية بعنوان   )ھي ھي يابُو ْمَحمَّ

  

  
  

    :الحميد حمام في ھذه األغنية أسلوب عبد

، فاستعرض اللحن األصلي )Imitation(استخدم عبد الحميد حمام في ھذا العمل أسلوب المحاكاة 

اً ) البياتي(المصوغ في جنس  اً ثاني اً لحني ه خطّ ى علي المصور على درجة البوسليك في منطقة القرارات، وبن

اتي األول، )الحسيني(بتصوير جنس البياتي على درجة  ذلك جمع جنسي بي ه ب ليك، : وكأن ى درجة البوس عل

ه : والثاني ام )الحسيني(على رابعت ه صاغ مق اتين"، أي أن ة" البي ة ھارموني ة 5بطريق ذه األغني ، واستخدم لھ

  ".َسبَّل عيونه"ذات التوزيع اآللي ألغنية 
   

                                                            
5 

.ألول على درجة األساس، واآلخر على رابعتهحد مقامات عائلة البياتي، يتكون من جنسي بياتي، اأ: مقام البياتين
  

ـينِي ى ِصـ ـْك َعلَ  تِْمِس
  

دْ    ابُو ْمَحمَّ ـي ي ـي ھ  ھ
  

ـْه يـِّ ـِِرْزقَْك ُذرِّ  يِــ
  

دْ    ابُو ْمَحمَّ ـي ي ـي ھ  ھ
  

***  

ْر وَر الخي ا َمْكث  ي
  

دْ    ابُو ْمَحمَّ ـي ي ـي ھ  ھ
  

ينَا ينَا ْوَمشِّ  َعشِّ
  

دْ    ابُو ْمَحمَّ ـي ي ـي ھ  ھ
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  َع األوْف َمْشَعلْ  :أغنية شعبية بعنوان

  

  
  

َعْل أوْف مَ  َعالنِيَع األوْف َمْش  ْش

  

اّلنِ    ى الِخ ا أْغلَ الَمْه ي ِع السَّ  َم

  



 المجلة األردنية للفنون

169 
 

  
  

  :أسلوب عبد الحميد حمام في ھذه األغنية

ع األول  با، المقط ام ص ي مق عل ف ة ع األوف مش وازير(أغني اني ) 7-1الم ع الث ودي، المقط مون

وازير ( ات) 19-8الم تخدام الثالث ى اس ي عل كل أساس د بش وني يعتم ر بوليف ائي أصوات غي ات  ثن والسادس

وازير (المتوازية، المقطع الثالث  ى حجاز،) 26-21الم ام إل ر المق ع  تغي ا المقطع الراب ة، أم ة إيقاعي المرافق

  .ثالثي أصوات بوليفوني كثيف مع اللحن األساسي في الصوت األوسط) 33- 27الموازير (

  

  قُْدَوةٌ قَُرِشيَّةٌ : قصيدة غنائية باللغة العربية الفصحى بعنوان

  عارف المرايا: عراشال

  عبد الحميد حمام: المؤلف الموسيقي

ُد ةٌ تَتََجسَّ ْعٌب َحالَ ٌك َوَش  َملِ
  

قُ    ٌب يَْخفِ ٍد َوقَْل ي َجَس اِن ف  ُروَح
  

َواِرَھا ى أَْس ةٌ َعلَ ْيُش َكْوَكبَ  والَج
  

ألَقُ    يُن ويَ ا ُحَس َك ي و بِتَاِج  يَْزھ
  

ةٌ َك نِْعَم ْن آالِء َربِّ َت ِم  فألْن
  

ْبَحانَ    قُ  ُس اُؤهُ ال تُْمَح ْن نَْعَم  َم
  

      

َرةٌ يُن َذِخي ا ُحَس ا ي اْعلَْم بِأنَّ  فَ
  

ُدقُ    ْعبََك يَْص إِّن َش ْدَت فَ ا َعِھ  َوَكَم
  

َوةٌ َك نَْخ ْوَل َعْرِش أَنَّ َح ْم بِ َواْعلَ
  

بَقُ    ا ال نُْس ي الَوفَ ا فِ ْم بِأنَّ  َواْعلَ
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ي  ُدَك فِ انَِع األْرُدنِّ َمْج ا َص الي  الُع
  

قُ    اِرُم تُوثَ َك الَمَك َت بِ َدٌر، َوأْن  قَ
  

اِطٌع ِميٌّ َس وٌر َھاِش َت نُ  فأَلَْن
  

ِرقُ    ِة يُْب اِء الُعُروبَ لِّ أْرَج ي ُك  فِ
  

هُ أِطئ َرأَس ْم يُطَ ٌث لَ َت لَي  َوألَْن
  

قُ    َراِب يَُحْملِ َدِع السَّ ي ِخ َواَك فِ  َوِس
  

      

يُن ا ُحَس ا ي اْعلَْم بِأنَّ َرةٌفَ  َذِخي
  

ُدقُ    ْعبََك يَْص إِّن َش ْدَت فَ ا َعِھ  َوَكَم
  

َوةٌ َك نَْخ ْوَل َعْرِش أَنَّ َح ْم بِ َواْعلَ
  

بَقُ    ا ال نُْس ي الَوفَ ا فِ ْم بِأنَّ  َواْعلَ
  

      

ةٌ ْوُرَك َرْوَض َد األْرُدنِّ َغ ا قَائِ  ي
  

قُ    َك أَْعَم إنَّ ُكْنُھ ْفَت فَ ا ُوِص  َمْھَم
  

َم  ا َراِس نَاي دُّ يِن ال ي َع  األْرُدنِّ فِ
  

قُ    الُمُروَءِة تَْنِط ٍر بِ اُت فَْخ  لَْوَح
  

ا اِرُق ُحْلَمنَ اؤَك ال يُفَ َذا بََھ  َھ
  

قُ    اُؤَك أْليَ ُدو بََھ ْحِونَا يَْب  َوبَِص
  

      

َرةٌ يُن َذِخي ا ُحَس ا ي اْعلَْم بِأنَّ  فَ
  

ُدقُ    ْعبََك يَْص إِّن َش ْدَت فَ ا َعِھ  َوَكَم
  

َوةٌ َك نَْخ ْوَل َعْرِش أَنَّ َح ْم بِ َواْعلَ
  

بَقُ    ا ال نُْس ي الَوفَ ا فِ ْم بِأنَّ  َواْعلَ
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  :أسلوب عبد الحميد حمام في ھذه القصيدة

ه مصطلح " قدوة قرشية"قصيدة  دل علي ا ي ك م ب، وذل الي مھي اً عسكرياً ذا طابع احتف تمثل مارش

ر الموسيقي ". في إيقاع المارش" أي) Tempo di Marcia(السرعة  ) dynamics(وتسند إشارات التعبي

  .mfو  ffطابع لحن القصيدة، حيث تبقى على امتداد المارش ما بين 

ال المارش  ذي يناسب أعم اعي ال زان الرب ر وفي المي لم دو الكبي د من . لحن القصيدة في س وال ب

يس من ب ر ل لم دو الكبي ى أن استخدام س ا إل اً اإلشارة ھن ه المؤلف أن يعكس تاريخ ل أراد من اب البساطة، ب

اروك  داًء من عصر الب ة ابت يقا األوروبي لم في الموس ذا الس طويالً من المارشات االحتفالية التي كتبت في ھ

انتيكي ى العصر الروم ة . وحت مفونية الخامس ن الس ة م ة الرابع ى الحرك ارة إل ياق اإلش ذا الس ي ھ ي ف وتكف

  .الشھيرة لبيتھوفن

ة  تعكس بنية اللحن الموسيقية بنية الكلمات الشعرية بكامل تفاصيلھا، حيث يتكون المقطع من ثالث

. أبيات باإلضافة إلى فواصل قصيرة، كما تتكون كل جملة موسيقية من عبارتين تمثالن شطري البيت الواحد

ه  وتتكون كل عبارة منھما من ثالث موازير تعكس التفعيالت الثالثة للبحر الكامل ذي صيغت في المستخدم ال

ى  fوتشكل المقاطع الثالث قالباً ثالثياً كالسيكياً انعكس في تغير الديناميكية في الجزء الوسط من . القصيدة إل

mf  مع اإلشارة إلى ضرورة األداء)Cantabile ( ل ارش، والتحوي أي بأسلوب أقرب إلى الغناء منه إلى الم

يقية ذات ). ال الصغير(زي من سلم  دو الكبير إلى السلم الموا ة موس ويلي الخانة التسليم الذي يتكون من جمل

  .وال تتخلل التسليم أية مقاطع آلية. عبارتين تتكرران في لحن البيت الثاني من التسليم دون تغيير

ا  ة إال أنھ درج وتختلف في تفاصيلھا النغمي ي مت يقية للقصيدة سلسة وذات طابع لحن الجمل الموس

  :إيقاعي واحدموحدة بنمط 

  
اد في  ا ھو معت ام ذات طابع كالسيكي بسيط  كم ة للحن القصيدة جاءت بشكل ع اللغة الھارموني

ة  ات الرئيسية الثالث ى استخدام التآلف ة (المارشات االحتفالية،  أي باالعتماد بشكل رئيسي عل ى والرابع األول

القفالت الموسيقة المستخدمة في الخانة الفت للنظر، لكن تنوع ). والخامسة، بما فيھا سباعي الدرجة الخامسة

ية  ة الكنس تخدام القفل ة(خاصة اس ة ) األنثوي يقا االحتفالي ي الموس تخدامھا ف در اس ي ين وازير (الت ، 11، 8الم

ة ). 28 ى استخدام المؤلف القفالت التام وازير (إضافة إل ) 45، 39، 19،22، 16-15، 13-12، 11، 8الم

  ).42، 36، 25ر الموازي(والنصفية 

  : خصائص أسلوب عبد الحميد حمام في المعالجة المقامية والھارمونية أللحان األغاني الشعبية األردنية

ي،    راث األردن اني الت ي ألغ مون األساس توعب المض د اس ام ق د حم د الحمي ه أن عب رى غوانم ي

ى األصالة ا راثبمختلف مجاالته الفنية، وأن أعماله المتطورة قد اشتملت عل ذا الت ة من ھ إن . لنابع ه ف وعلي

أسلوب عبد الحميد حمام في المعالجة المقامية والھارمونية ألغاني وأھازيج التراث الشعبي األردني قد يتميز 

  ):171م، ص 2009غوانمه، (بمجموعة من الخصائص الفنية التي أھمھا

في أحد ) الموضوع األساسي(اسية فھو يعرض الجملة األس) Imitation(استخدام أسلوب المحاكاة اللحنية 

  .األصوات أو اآلالت الموسيقية

ه )ذات ثالثة أرباع النغمة(يقوم حمام بتثبيت الدرجات الموسيقية العربية  ، وذلك ما يتضح من خالل معالجت
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، وذلك من أجل )bمي(أو بدرجة الكرد ) مي(، حيث ثبتھا ولم يستبدلھا بدرجة البوسليك )مي(لدرجة السيكاه 

 .المحافظة على الجنس النغمي األصلي أللحان التراث األردني

 .تصوير األجناس الموسيقية على بعد الرابعة التامة من درجة األساس

ات  بعض المقام روع ل اس الف تبدال أجن ى اس د عل ة تعتم ة خاص ة فني يقية بطريق ات الموس ة المقام معالج

 .الموسيقية بأجناس أخرى

يقية ات الموس تخدام المقام ة  اس ياغة الكونتربوينتي ي الص يقية ف درجات الموس اع ال ن أرب ة م ة الخالي العربي

ز  تخدم وروح اللحن المتمي ام المس ى سمات المق ة عل ع ضرورة المحافظ ان، م ة لأللح ة الھارموني والمعالج

 .بخصائصه العربية

ي  ى آالت التخت الموسيقي العرب د عل ذي يعتم ي ال ع الموسيقي اآلل اي، الع(استخدام التوزي انون، الن ود، الق

 .، مع عدة أصوات غنائية في نفس الوقت)الكمان، الدف

  

  :نتائج الدراسة

  :يمكن لنا تلخيص نتائج ھذا البحث بما يلي  

  تنوعت تجربة عبد الحميد حمام في إعادة صياغة األلحان العربية لقوالب التأليف الموسيقي لألعمال

  ".الموشح، والقصيدة، واألغنية الشعبية"بين  الغنائية العربية التي تناولھا، فكانت ما

  ية ى شخص ا عل زت بمحافظتھ ة تمي ة خاص ية فني ن شخص ام ع د حم د الحمي ال عب أفصحت أعم

ه  رغم من اھتمام ى ال افات، عل يقية والمس اع واللحن والجمل الموس الموسيقا العربية من حيث اإليق

 .بصياغتھا باألساليب الموسيقية األوروبية

 اليات األلحان العربية في إطار أسلوبي الكانون والمحاكاةأبرز حمام جم. 

  لم يخرج عبد الحميد حمام األغاني التي أعاد صياغتھا عن طابعھا المقامي العربي، حيث قام بتثبيت

ى الطابع الموسيقي . الدرجات الموسيقية العربية التي تحتوي ثالثة أرباع النغمة وذلك للمحافظة عل

 .العربي

 د ألّف باإلضافة إ ة، فق ا الھارموني ة وتطوير معالجاتھ يقا العربي ام بالموس د حم لى اھتمام عبد الحمي

 .مجموعة من المؤلفات الموسيقية العالمية مثل صيغة الكانتاتا، والسوناتا وغيرھا

  

  :التوصيات

  :في ضوء ما توصلت إليه الباحثة من نتائج، فإنھا تقدم التوصيات التالية  

  الموسيقية العربية في التأليف ضمن المناھج العلمية للمؤسسات األكاديمية العربيةتوظيف التجارب. 

  ا ين والعرب من أجل التعريف بھ يقيين األردني إجراء دراسات أكاديمية معمقة حول تجارب الموس

 .وإثراء المكتبة الموسيقية األردنية والعربية بنتاجاتھا

 ا العمل على تطوير أداء بعض األعمال التراث ية األردنية والعربية عن طريق إعادة صياغتھا وأدائھ

  .باألساليب الموسيقية المعاصرة، مع المحافظة على روح األصالة فيھا
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  : قائمة المصادر والمراجع

الة 1999أمين، طارق،  م، برنامج مقترح لتطوير األداء على آلة العود العربي باستخدام تعدد التصويت، رس

  .منشورة، جامعة حلوان، القاھرة، مصردكتوراة غير 

انون، 2006بولس، ميريل،  ة الق دد التصويت آلل م، تدريبات تمھيدية مقترحة لتنمية مھارة عزف أسلوب تع

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلوان، القاھرة، مصر

تير م، دراسة تحليلية لتقنيات التأليف الموسيقي في أعمال عبد الحم2009حداد، أثير،  الة ماجس ام، رس د حم ي

 .غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن

 .م، الحياة الموسيقية في األردن في ثمانين عاماً، وزارة الثقافة، عمان، األردن2010حمام، عبد الحميد، 

ة 1982خضير، عادل،  ة التربي ر منشورة، كلي تير غي الة ماجس ة، رس م، تعدد التصويت في المقامات العربي

 .ة، جامعة حلوان، القاھرة، مصرالموسيقي

 .م، القومية في موسيقا القرن العشرين، سلسلة عالم المعرفة، الكويت1992الخولي، سمحة، 

تقبل(م، نموذج الثقافة الموسيقية في األردن 2002الّدراس، نبيل،  ا المس ع ورؤي ان )دراسة الواق ، ملتقى عم

  .الثقافي العاشر، وزارة الثقافة، عمان، األردن

من القرن  م، أسلوب تناول تعدد التصويت في بعض األغاني المصرية في النصف الثاني2009اس، داليا، س

  .العشرين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، مصر

  .م، المستظرف في قواعد الفن والموسيقا، الرباط، المغرب1972الشرقي، صالح، 

ود1989غوانمه، محمد،  ة الع ى آل الة  م، إمكانية توظيف األغنية األردنية في تعليم العزف عل دئين، رس للمبت

 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاھرة، مصر

د،  ه، محم يقا العربي1997غوانم ي الموس ويت ف دد التص وك ةم، تع اث اليرم ة أبح وم "، مجل لة العل سلس

 .، جامعة اليرموك، إربد، األردن3، المجلد الثالث عشر، العدد "جتماعيةاإلنسانية واال

 .األردن الثقافة،عمان، وزارة الثانية، الطبعة األردنية، األھزوجة م،2009 محمد، غوانمة،

ن،  اء حس دون، وف ويت و2004فري دد التص ون  3/4م، تع وم وفن ة عل ي، مجل اء المدرس ي الغن ة ف الدرج

  .عاشر، جامعة حلوان، مصرالموسيقا، المجلد ال

ر )فن الفيوج(م، األسلوب البوليفوني عند باخ من خالل كتاب 1989قطب، ھدى سامي،  ، رسالة دكتوراة غي

 .منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاھرة، مصر

 .، األردن، دار األبرار للنشر والتوزيع1م، البحث العلمي تقنياته ومناھجه، ط2009كافي، منصور، 

رام،  ة 1971مطر، إك ة التربي ورة، كلي ر منش تير غي الة ماجس ي، رس اء المدرس ي الغن دد التصويت ف م، تع

 .الموسيقية، جامعة حلوان، القاھرة، مصر

الثاني من  م، أسلوب تناول تعدد التصويت الغنائي في األغنية المصرية في النصف2005نظمي، ھيثم سيد، 

  .وفنون الموسيقا، المجلد الثاني عشر، جامعة حلوان، مصر القرن العشرين، مجلة علوم

 .، دمشق، سوريا1م، فلسفة الموسيقا الشرقية، ط1946ويردي، ميخائيل، 
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  :المقاالت الصحفية

  .م، عمان، األردن2010شباط  13جريدة الدستور، مقال بقلم إلياس محمد سعيد، 

 

 .م، عمان، األردن2012األول تشرين  19جريدة الرأي، مقابلة صحفية، الجمعة 

 .م ، عمان، األردن2010شباط  13جريدة الغد، مقال بقلم عزيزة علي، 

  

  :المواقع اإللكترونية

ي،  ع الكترون ابع، موق وتر الس د www.watar7.com/sevenال ة، األح اھر، فاطم ، الظ

ً  04.07م، الساعة 14/10/2012  .صباحا

 

 

 


