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:الشعبيالرقصمفهوم

• :الشعبيالرقصمفهوم
الذاتيةنساناالانفعاالتوالمجتمعحياةعنانفعاليتعبيرالرقصيعتبر•

تجاربعنالتعبيرهواخربمعنيوالعضليةالحركاتطريقعن
ولرقصباسويعنهاللتعبيروسيلةيجدلمالتيانفعاالتةواالنسان
اوراقصللالنفسيةالنفعاالتوفقا  يؤديانهحيثحالتينفييظهر

المشاهدعليتاثيرالحداث



:           .االولييييالحالييي فيييي•

متت لصالتتدمواالنفعاليتت الفتت  طاقتت عتت للدعبيتت يستتدم  
.   االنفعتتتتتتتتتتتتتتتتتاال واالضتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ا والضتتتتتتتتتتتتتتتتت  ط

: الثانييالحالي وفيي
ةاثتتا والمشتتا  التت معينتت فكتت  ت صتتي   تت  يكتت  
دحتت  تالتت اقصالمشتتا  يتت  فحتتي ل يتت االنفعاليتت الحالتت 
عمتتتعضتتتل تعتتتاط ت لتتت انفعاليتتت حالتتت التتت الفكتتت  اليتتت 

يت ط عت الت اقصفكت  تندقت ويشتا   االدت الح كا 
واالحستتتتا فيدجتتتتاو العضتتتتلي وال ج انيتتتت المشتتتتا ك 
.معا ًالح ك 



:الشيعبياليرقصتعريي 
عت  ق صتتعبت الدت الشتعبي الفنت  ان اعاح 

فظتحتتدوتا يمهتتالنتتاتحكتت والشتتع  مشتتاع 
فت مع وم سيق وم ض ع خ  ا ف بتراثه

افتت ا جميتتعمتت محبتت  و تت االجيتتا تد ا ثهتتا
.مسد اياتهموطبقاتهم ممدل الشعب



:الشعبيالرقصخصائص•
لشعب االد اثط ي ع يندق الن تقلي  نداج-١
اخ ال جي م 

والحال للعص الممدلف للداثي ا يمضع-٢
الحذفاواالضافا لبعضيدع  

ماصاشع ةتشكيل ف يشد كحيثجماع نداجا-٣
.مجم عا تق يم وا ائ ف ويشد ك



ع ال بياال  اعآثا يحم الن اثن ج اف  قصيعدب -٤
وحياةل وح ائما ًيمضعال  والمص نعي غالمباش 
الشع  

 اال  االنسا عالق يعمسالن الشع  لثقاف م آ -٥
والمعدق ا وال بيعي الظ ا  والج  افي الظ وفو

المدصل الم افا 



-:ا  افًال قصًالشعب 
.للد اثاالحد ا والقيمتنمي -١
.للجسمالعام اللياق مع  م يزي -٢
.حم الدوالد از وال شاق و الس ع يدسممدناس مدكام  شك الجسمتنمي -٣
.الجي ةالنفسي الصح الف  اكسا -٤
.الم غ   االجدماعي الع اط تنمي -٥
.سلمي اجدماعي عالقا خل -٦



.المدع والنفسع للد ويحوسيل -٧
.النفسع للدعبي الف ص يع  -٨
.األخ ىالمجدمعا ومجدمع ع الف  معل ما زيا  -٩
وتقالي  االشع  لحضا ا تا يم سج يعدب -١٠
.الشع   ي الدفا موللد اص وسيل -١١
.الثقاف المسد  والفن الدذوقف الممدلف المسد يا كاف ي ض -١٢
للجمه  الفن الدذوقمسد   فع-١٣



بمصرالشعبيالرقصاشكال
 فتمدل مناط ع ةال ج  افيا ًالع  ي مص جمه  ي تنقسم

-:  المناط و ذةالبيئي الظ وف
(ال يفي المن ق سكا )ال ا  شما من ق -١
الن   ومص صعي سكا )ال ا  جن  من ق -٢
(الساح محافظا سكا )الساحلي المناط -٣
(غ  ع  -ش قع  )الب ومناط -٤

قاعااليوالم سيق ن عواال اءشك ف البيئ طبيع تؤث حيث
-الفالح ال قص) مثا المسدم م اال وا والمال سو

(.المي  قص- العصاالدح يب



االو  ال  استالفصت فت   اسد سب لمااسدكماال ً•
.           (الفالحتتتتت التتتتت قصاحتتتتت التتتتت ند تتتتت قستتتتت ف

.           الفالحييييييييييييييييييييييييي.الييييييييييييييييييييييييرقصطبيعيييييييييييييييييييييييي 
:والمهتتتتتتتتتتتا ا الم تتتتتتتتتتت ةشتتتتتتتتتتتك حيتتتتتتتتتتتثمتتتتتتتتتتت ( ١

زةمميتومستد ي تكت  المصت  ال يت فت اال  طبيع 
وواستع ال جت خ ت  يجعت ممتاالدت عوالمائيت  القن ا 
تحمتت نهتتا اتدميتتزال يفيتت الفدتتاةوالد عتت لدم تت  شتتيق 
ممتتتا يتتت   تمستتتكهاا  و  استتتهافتتت قالبيئيتتت اال وا 
..ال شاق و الالعد ا يدص ق امهايجع 



..ال ناءوااليقاعوالم سيق (٢
االيقاعو البساطو الس ع ال يفي الشعبي الم سيق تدميز
غناء يدمللالذ الجماع ال ناءمث واح ةوتي ةعل الثا ت
االجها والدعبعل للد لبالحصا م سماثناءف   



.:الحل والمال سشك (٣

م اتساعق تواسف م  االتساعال يفي الفدا مال ستدميز
هايد لبالد الح ك سه ل وح ي عل يساع و ذااعل 
 يفي الالفدا تميزالد الحل اشكا وم الز اع ف العم 

(ذ بي الوالبالسديكال  ايش-العشالك  ا -المم ط الحل )
م  مفد حاالكما والذي واسعجلبا يك  ال جال الز و

.ص ي  تحد ي ت  الص  من ق 



-:المسدم م األ وا (٤

فأ م الفالح ال ا عذا اال وا يسدم  
 حيف للق ةوت مزلل جا  العصااللعبو

مشن الوالقل والزلع )ال يفي الفدا تسدم  
(  والبالصال   ا والبسدل 


