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  فهد عباس على الفرس  اســم الباحـث
رواد عازفى آلة العود فى دولة الكويت وأسلوب   عـنـوان البحث

   دراسة تحليلية مقارنة:عزفهم
  أكاديمية الفنون  جـامـعــــة
  المعهد العالى للموسيقى العربية  كـلـيـــــة
  اآلالت  قـســــــم
  )م١٩٩٦(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تعد آلة العود من أقرب اآلالت إلى قلوب الشعب الكويتى خاصة، ولقد 
ا منذ أن عرفت فى دولة الكويت فى أواخر القرن تعددت مجاالت استخدامه

  .التاسع عشر الميالدى 
فاستخدمت كآلة مصاحبة للغناء خاصةً قالب فن الصوت بمختلف 
أنواعة، ثم تشعبت مجاالت االستخدام فظهرت كآلة مستقلة لعزف التقاسيم 
واالرتجاالت، ثم أصبحت تستخدم فى عزف المقطوعات اآللية مثل 

للونجات، وأخيراً أصبحت تستخدم ضمن آالت التخت العربى السماعيات وا
والفرق الموسيقية المختلفة، مما دعا الباحث إلى تتبع مراحل تطور هذة اآللة 
خاصة وإنها مصاحبة للغناء الكويتى الذى تطور تطوراً كبيراً صاحبة تطوراً 

   .فى اسلوب العزف على آلة العود 
  
  



 المكتب الثقافى بسفارة الكويت
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  منهج الدراسة
  :ث عن وقد تسائل الباح

  .اسلوب عزف رواد المرحلة األولى والثانية والثالثة _١
  .أوجة التشابهة واالختالف فى هذا االسلوب _ ٢

وقد تطلبت اإلجابة على هذه األسئلة القيام بدراسة تاريخية نظرية 
وتحليلية عملية ألعمال بعض رواد العزف على آلة العود بهدف إلقاء الضوء 

  . عزفهم المختلفة وأساليب الذاتية ةالسيرعليهم والتعرف على 
وقد احتوت هذه الدراسة على مقدمة شملت ضمنياً مشكلة وأهمية 

  .وهدف البحث وتلى ذلك الدراسات السابقة 
  استنتاجات الدراسة

أسفر البحث عن أن آلة العود فى دولة الكويت قد مرت بثالث مراحل 
  مختلفة، وأهم األساليب التى تميزت بها كل مرحلة

  )م تقريبا١٩٢٠_١٨٧٠:( األولى المرحلة
 " . صد " باسم فقط والمعروفه الهابطةاستخدام الريشة  )١(

 . عدم استخدام أى نوع من الحليات  )٢(

ندرة استخدام منطقة الجوابات فى آلة العود واالعتماد الكلى على  )٣(
 .منطقه القرارات 

 .الضرب على الوتر بقوة مع استخدام ريشة سميكة )٤(

  )م١٩٥٥_١٩٢٠:( ة المرحله الثاني
 " . رد –صد " استخدام الريشه الهابطه والصاعده والمعروفه باسم  )١(

 .استخدام الفرداش مع استخدام الريشه المقلوبه أحياناً  )٢(

 .استخدام أسلوب القرار والجواب  )٣(
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 Trill " " استخدام بعض الحليات مثل الزرغده  )٤(

  )م تقريباً ١٩٥٥تبدأ من : ( المرحله الثالثة 
م جميع أنواع الريش مثل صدر رد، فرداش، ريشه مقلوبه، مع  استخدا )١(

 .إضافة الريشه المنزلقه 

استخدام اسلوب البصم، وكذلك اسلوب جذب الوتر بأصابع اليد اليسرى  )٢(
 .إلصدار صوت الوتر المطلق 

 .استخدام األسلوب التركى فى العزف )٣(

 .استخدام أسلوب تعليق الوتر )٤(

 .لزحلقة وخاصة ا–استخدام معظم الحليات  )٥(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


