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  أمل ماجد سلطان حجى بشير  اســم الباحـث
دراسة مقارنة ألهم أساليب العزف على آلة القانون فى   عـنـوان البحث

  مصر وتركيا والكويت
  أكاديمية الفنون  جـامـعــــة
  المعهد العالى للموسيقى العربية  كـلـيـــــة
  اآلالت  قـســــــم

  )١٩٩٤( الدكتوراه   درجــــةالــ
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
يهدف البحث إلى التعرف على أساليب العزف فى مصر وتركيا 

  .والكويت، والتواصل إلى مميزات كل أسلوب
  منهج الدراسة

استلزمت طبيعة هذا البحث استخدام المنهج الوصفى التحليلى 
  .المقارن

  استنتاجات الدراسة
 خالل استنباطها للنتائج التى توصلت إليها من الحظت الباحثة من

  الدراسة التحليلية العزيفة للعينة المختارة من الدول الثالث، األتى
كل من المدرستين المصرية والكويتية تقومان على مقومات واحدة فى -

أسلوب عزف آلة القانون باعتبارهما مدرسة عربية، إال أن المدرسة 
المدرسة المصرية، اذ بدأت فى الخمسينيات، دأت متأخرة عن بالكويتية 

  .ولذلك لم تحلق بأساليب العزف المعاصرة بعد 



 المكتب الثقافى بسفارة الكويت
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 المدرستان الحديثة والمعاصرة فى الكويت تتشابهان مع المدرسة الحديثة -
  .فى كل من مصر وتركيا 

 ظهور لهجة خاصة فى أساليب العزف التركى وأساليب العزف الكويتى، -
ركيا على آله القانون التى تخضع للسلم الطبيعى حيث يعتمد العزف فى ت

فى الجهاز الخاص بتحويل األنغام فيها، وفى الكويت تصاحب آلة القانون 
الغناء المتمثل فى قالب الصوت، والذى يؤدى على نغمات السلم الطبيعى 

  .أيضا 
 المدرستان المصرية والتركية متشابهتان فى المرحلة االولى والثانية فى -

  .  أساليب العزف معظم
من أبرز السمات التى يتميز بها العزف فى مصر . االرتجال فى العزف-

وتركيا والكويت، حيث يتم االعتماد على االرتجال التلقائى فى المدرسة 
القديمة فى كل من مصر وتركيا، والمدرسة الحديثة فى الكويت، مما يبرز 

لى اآللة مما يشعر شخصية العازف الذى يضيف بصماته على ما يؤديه ع
  . المستمع إلى المعزوفة الواحدة بأكثر من لون عندما يتعدد عازفوها 

وط المميزة غاألسلوب العربى المتمثل فى مصر والكويت يهتم بإبراز الض-
  .للضروب

لفات حديثة خاصة بآلة القانون فى مصر وتركيا تبرز اإلمكانيات ؤ ظهور م-
  . تلفة لآللة خالم

يث لمؤلفات آلة القانون فى مختلف المدارس يعبر عن المؤلف التدوين الحد-
فقط ودور العازف عبارة عن أداء ما كتب من خالل المهارات التى لديه، 
مما أدى إلى حصر انكماش دور االرتجال فى العزف على اآللة فأصبح 

  .العازف مقيداً إلى حد كبير بنص مكتوب ال يخرج عنه 
  
  


