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  أحمد عباس حسين حيدر  اســم الباحـث
إمكانية االستفادة من بعض األعمال العالمية فى   "   عـنـوان البحث

  "رفع مستوى أداء عازفى آلة العود 
  أكاديمية الفنون  جـامـعــــة
  المعهد العالى للموسيقى العربية  كـلـيـــــة
  اآلالت  قـســــــم
  )م٢٠٠١(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
بمستوى عازفى آلة العود وتطوير هدف هذا البحث إلى االرتقاء 

أسلوب العزف، إلى جانب إثراء المكتبة الموسيقية العربية ومدونات آلة العود 
ببعض األعمال العالمية بعد تطويعها بما يناسب اآللة، كذلك يعد هذا البحث 
من أوائل البحوث التى تتطرق إلى المقطوعات العالمية لمحاولة اإلستفادة 

  .منها 
حث بتطوير وابتكار أساليب وتقنيات جديدة للعزف من خالل ويهتم الب

المقطوعات العالمية ، حيث سيقوم الباحث بانتقاء عينة من المقطوعات 
 أن التدريبات قد بات مفترضاالعالمية الشهيرة ، استوحى منها بعض التدري

تساهم فى االرتقاء بمستوى أداء عازفى آلة العود ، حيث أن عزف هذه 
ات بعد تطويعها لتالئم آلة العود من الممكن أن يساهم فى اظهار المقطوع

  .أساليب جديدة فى العزف بإطراف جديد



 ٢٠٠٩ إلى ١٩٩٤رسائل الماجستير والدكتوراه خالل الفترة من 
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  منهج الدراسة

وللتحقق من هذه الفروض استخدم الباحث المنهج الوصفى المسحى 
الكتب , مستعيناً ببعض األدوات مثل التسجيالت والمدونات) تحليل المحتوى(

ألجنبية و إستمارة الستطالع ر أى الخبراء فى مجال و المراجع العربية و ا
  .الدراسة

  استنتاجات الدراسة
يؤدي إلى ارتفاع ) عينة البحث(أن عزف بعض المقطوعات العالمية  -

 .مستوى أداء العازفين

يؤدى إلى ظهور ) عينة البحث(أن عزف بعض المقطوعات العالمية  -
ليب القديمة فى أساليب جديدة ومستحدثة وكذلك تطوير لبعض األسا

 .العزف سواء كانت هذه األساليب خاصة باستخدمات الريشة أو األصابع

أن عزف التمارين المبتكرة التى اقترحها الباحث ضرورى وهام جداَ قبل  -
وقد صاغ الباحث تلك التمارين واضعاً . البدء فى عزف المقطوعات

ودة  هو تذليل الصعوبات الموجأولهمانصب عينيه هدفين رئيسيين 
 جعل لكل تمرين هدف محدد يساهم فى ثانيهمابالمقطوعات العالمية 

االرتقاء بمستوى العازف وتوصل الباحث إلى عمل عدة تدريبات تحوى 
الريشة تمارين خاصة باليد اليمنى، : أوال:  مجموعة من المهارات وهى

المقلوبة، والريشة المنزلقة ، والفرداش ، والبصم وهو استخراج الصوت 
: تمارين خاصة باليد اليسرى:  ثانيا.اسطة أصابع اليد أثناء العفق بقوةبو

، )Extention(، مهارة إطالة اإلصبع ) Glissando(مهارة الزحلقة 
مهارة عزف التألفات ) Double Chords(مهارة العزف على وترين 
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)Achords(  ،تمارين خاصة بالقراءة الصولفائية والتى اعتبرها : ثالثا
تمارين لتدريب العازف على : إحدى أهم مكونات العازف الماهرالباحث 

قراءة المقامات المصورة من درجات غير مطروقة مثل نهاوند على 
البوسليك والدوكاه والعشيران ومقام العجم على درجة العشيران والذى 

وتمارين لتدريب . يعد من أصعب المقامات بالنسبة لعازفى آلة العود
وتمارين .  الساللم الملونة من مختلف الدرجاتالعازف على قراءة

لتدريب العازف على أداء اإليقاعات المركبة واألشكال اإليقاعية الغير 
وتمارين لتدريب العازف على أداء . مطروقة فى الموسيقى العربية 

وتمارين لتدريب العازف على أداء الجملة . التقسيم الداخلى على الكروش
 . منهجيا من البطء إلى السرعةبسرعات مختلفة ومتدرجة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  


