
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٢٢ 

  جي بشيرأمل ماجد سلطان ح ثـــــاسم الباح
  آلة الطنبورة في الكويت ثــــعنوان البح

   الفنونةأكاديمي ةـــــــجامع
  المعهد العالي للموسيقى العربية ةــــــــكلي
   تخصص قانون–قسم آالت  م ــــــــقس

  )م١٩٨٩(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

لى الكويت، ودراسـة    محاولة التعرف على تاريخ دخول هذه اآللة إ       
العادات والتقاليد المرتبطة بفنونها، مع تحليل ألحانها، ومناسـبة أدائهـا           

  .ونوعية مؤديها
جمع وتسجيل األلحان المتنوعة الخاصة بآلة الطنبورة، التي تـرتبط          

  .بمعتقدات شعبية شائعة في مجتمع الكويت
  منهج الدراسة

  .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
  تنتاجات الدراسةاس

بعد أن قامت الباحثة بدراسة آلة الطنبورة في الكويت، وبعـد جمـع    
المادة العلمية من المراجع المتخصصة، واألشرطة، والسجالت، بـرزت         

  :أمامها عدة نقاط استخلصتها من الدراسة وهي كاآلتي
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يطلق مصطلح الطنبورة في الكويت على حفل الزار الذي توجد به آلة             -
  .وليس على اآللة فقط، وأيضاً يسمى هذا الحفل بالنوبانالطنبورة 

  .آلة الطنبورة، آلة موسيقية لها قداستها واحترام من قبل ذويها -
األدوات التي تصنع منها الطنبورة، جميعها تستخدم كأدوات من أدوات           -

  ). الحيزة- الدقل – المردي –ب چالمنـ: (الحياة على السفينة مثل
سم بأنها تساعد على الحركـة، وهـي إيقاعـات          إيقاعات الطنبورة، تت   -

تصاحب اإليقاعات الحركية في حفل الطنبورة، وتتماثل في ذلـك مـع      
  .اإليقاعات البحرية التي تساعد على العمل على ظهر السفينة

هناك تشابه في بعض اإليقاعات البحرية بإيقاع الطنبورة، وهو إيقـاع            -
  .الشيلة

6(ة هو الميزان الشائع في ألحان الطنبور -
8.(  

  .موسيقى وأغاني احتفاالت الطنبورة تتميز بأنها جماعية األداء -
ألحان األغاني التي تساندها الطنبورة بسيطة، واللحن الذي تعزفه اآللة           -

هو مجرد تقوية ومصاحبة للحن األصلي المغني، بحيـث تقـوم آلـة             
  .الطنبورة بعمل تنويعات وتلوينات للحن األصلي

 في إبراز الجانب اإليقاعي الذي يساهم في إثـراء          الطنبورة تلعب دورا   -
تتميز ألحان الطنبورة بأنها تندرج تحت الـسلم       .الجانب الغنائي واللحني  

الخماسي، أي أنها تبني على السلم الخماسي األنغام، ونظرا لعدم تتابع           
درجات السلم الخماسي تتابعا سلميا ، فهو ال يمكن أن يبني عليه جنس             

  .الموسيقي العربيةمعين من أجناس 
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آلة الطنبورة هي اآللة الوترية الوحيدة التي يمكن أن تتصف بأنها آلـة              -
  .شعبية في الكويت

  .الطنبورة الكويتية جزء من الطنبورة الخليجية والعربية والعالمية -
أغاني الطنبورة أغاني خاصة، يؤديها محترفون لهذا الفن، ومنها ما ال            -

صة ما يحمـل كلمـات غيـر عربيـة          يمكن تفسيره أو تدوينه، وبخا    
 ).افريقية(

أغلب أغاني الطنبورة، عبارة عن أدعية وتكبير وتهليل، وتقوم أيـضا            -
 .بوظيفة ابعاد الجن عن االنسان وبخاصة في حفالت الزار

تؤدي أغاني وألحان الطنبورة في مناسبات طقوسـية خاصـة تـسمى             -
الذي يحل بجسم   حفالت الزار، ترتبط بالمعتقد الشعبي في وجود الجان         

 .اإلنسان

نظراً ألن آلة الطنبورة لها شعبيتها في الكويـت، فقـد تمـت بعـض                -
المحاوالت الستلهام هذه األلحان في أعمال فنية محدثة، كما تمت بعض       

 .الجهود في تطويع هذه اآللة لتكون لها إمكانيات أكبر

 فـي   عللطنبورة حجمان، كبير وصغير الحجم الكبير هو النوع الـشائ          -
لكويت وبلدان الخليج العربي، والذي يستخدم في حفالت الـزار، أمـا        ا

فهو شائع في الجزيرة العربيـة، والـيمن،        ) السمسمية(النوع الصغير   
 .ومصر، وهو يصاحب الغناء
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أوتار الطنبورة مشدودة ومطلقة مثل أوتار الهارب والقانون، كمـا أن            -
، تـأتي بنبرهـا     الطريقة المباشرة إلخراج الصوت من أوتار الطنبورة      

 .بالريشة أو باليد أو بالسالح

الطنبورة جميعها في نفس الوقت، تبدو متوافقة بـشكل         عند نبر أوتار     -
هارموني سليم، وعندما يراد سماع نغمة واحدة، تكتم جميـع األوتـار            

 .بأصابع اليد، ماعدا النغمة المراد سماعها

سـومرية األصـل   آلة الطنبورة التي كانت تسمى بآلة الكنارة، هي آلة   -
 .نشأت في بالد ما بين النهرين في العراق

 .يمكن تطويع آلة الطنبورة واستخدامها في الحان حديثة -

تعتبر الطنبورة بألحانها وأغانيها نمطا متميزا في الموسـيقى الـشعبية            -
 .الكويتية

يمكن االستفادة من جمع وتدوين ألحان الطنبورة في الدراسة الموسيقية           -
 .ا الفن، واستلهام هذه األلحان في أعمال فنية محدثةللتعرف على هذ

االستفادة من خبرة الجيل القديم، ممن لهم خبرة بهذا الفن، في تـدريب              -
 .وتعليم الجيل الجديد أصول هذا الفن

  
  
  
  
  


