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  بدر ناصر فهد المطوع ثـــــاسم الباح
توظيف الصوت الشعبي الكويتي في تعليم العزف        ثــــعنوان البح

  على آلة العود للمبتدئين 
   الفنونةأكاديمي ةـــــــجامع

   للموسيقى العربيةالمعهد العالي ةــــــــكلي
   تخصص عود– قسم آالت –الموسيقي العربية  م ــــــــقس

  )م١٩٩٢(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

يهدف البحث إلى اقتراح وسيلة مبسطة لتعليم العزف على آلة العود           
  :للمبتدئين عن طريق

ـ           ) ١ ساعدة االستفادة من ألحان فن الـصوت الـشعبي الكـويتي لم
المبتدئين في العزف على آلة العود بأداء ألحان هم يحفظونهـا بالفعـل             

  .لخدمة المنهج الدراسي
وضع تمارين تمهيدية مستنبطة من أنـواع الـصوت الـشعبي           ) ب

  .الكويت لتعليم الطالب المبتدئ العزف على آلة العود
  .المحافظة على الصوت الشعبي الكويتي الذي بدأ في اإلندثار) ٣

  ج الدراسةمنه
  . استمارة مقابالت–استخدم الباحث المنهج الوصفي 
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  استنتاجات الدراسة
من الفصول السابقة ويعد تقديم فن الصوت الشعبي الكويتي بأنواعه          
المختلفة، وأساليب أدائه، وقيام الباحث بتوظيف بعض ألحان فن الصوت          

بتدئ فـي   الشعبي الكويتي للتغلب على الصعوبات التي تواجه الطالب الم        
توصل الباحث إلـى نتـائج هـذا البحـث،          . تعلم العزف على آلة العود    

  :واإلجابة على سؤال البحث وهو
هل يمكن توظيف الصوت الشعبي الكويتي في تعليم المبتدئين العزف         

  على آلة العود؟
استعرض الباحث المناهج الدراسي المقرر لتعليم العزف علـى آلـة      

د العالي للفنون الموسيقية بدولة الكويت فـي        العود للطالب المبتدئ بالمعه   
وقام الباحث باستنباط تمارين مـن بعـض        ) ١٩٩٢-٩١(العام الدراسي   

الحان فن الصوت الشعبي الكويتي، لتساعد الطالب المبتدئ للتغلب علـى           
الصعوبات التي تواجهه في بداية تعلمه العزف على آلة العود، مـستغالً            

وقد جـاءت   . عبي الكويتي وحبه أللحانه   معرفة الطالب بفن الصوت الش    
  :تلك التمارين مرتبة وفقا للمنهج المقرر على النحو التالي

سـماعي دارج   " الصعوبات التي تواجه الطالب المبتدئ في عزف         :أوال
  .لعبد المنعم عرفه" راست

يعتبر سماعي دارج راست من السماعيات السلسلة التي يفـضل أن           
وقد الحظ الباحث . لتي يتعرف عليها الطالبتكون من أوائل المقطوعات ا

. أن الطالب المبتدئ يستوعب الجزء األول من السماعي عمليا بـسهولة          
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ولكن تأتي الصعوبة في أول الجزء الثاني بسبب سـرعة األداء وكثـرة             
  .االنتقاالت المقامية

الصعوبات التي تواجه الطالب المبتـدئ فـي عـزف مقطوعـة            : ثانيا
  .)وسسماعي راست طاتي(

الجزء الخاص بالخانة الثالثة من السماعي والذي يعزف في منطقـة           
) يا أم عمرو جزاك اهللا مكرمة       (الجوابات، وقد وجد الباحث في توشيحة       

 وهو نفس مقام السماعي، مـا يمكنـه مـن           -المكتوبة في مقام الراست   
  .استنباط تمارين تساعد الطالب على التغلب في تلك الصعوبة

ات التي تواجه الطالب المبتدء في عـزف مقطوعـة           الصعوب :ثالثا
  .وهي من التراث" سماعي دارج حجاز"

فقد الحظ الباحث أن الطالب المبتدئ عند عزفه لهذا السماعي يجب           
والعكـس  ) .S.P(إلى الوضع الثاني    )( .F.P(أن ينتقل من الوضع األول      

بسرعة ال تتناسب مع مقدرته كطالب مبتدئ، وقـد وجـد الباحـث أن              
، إمكانيـة   "مقام منـادم  "، وهو في    "داتا يادانا ) "سداسي(الصوت العربي   

  .استنباط تمرين للتغلب على هذه الصعوبة
لونحـا  (الصعوبات التي تواجه الطالب المبتدئ في عـزف         : رابعاً

  .لرياض السنباطي) فرحفزا
 كبيـرة   ويجد الطالب المبتدئ في الجزء األول من اللونجا صـعوبة         

 الجملة والصعوبة الناجمة عن الـسرعة، واضـطرار    بسبب سرعة أجاء  
  . الطالب أن يعزف على وترين مختلفين هما الكردان والنوي بسرعة



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٣٦ 

الصعوبات التي تواجه الطالب المبتدئ في عزف السالم الوطني         : خامساً
  .لدولة الكويت

وقد وجد الباحث أنه عند عزف السالم الوطني الملحن مـن مقـام              
يضطر الطالب المبتدئ على استخدام اإلصبع      ) استعجم على الر  (تبريز  

الرابع لعزف نغمة الماهور واإلصبع الثاني لعزف نغمة الحسيني حتـى           
يكون الجنس عجم على النوى وكذلك وجد الباحث صعوبة أخرى أكثـر            
تعقيدا بالنسبة للطالب المبتدئ وهي احتاجه لعزف أكثر من نغمة في وقت  

  .واحد وألول مرة
  مقطوعة الحرة  ال:سادساً

). من اختيار األستاذ حسب مستوى الطالـب      (وهي مقطوعة حديثة      
وقد رأي الباحث أنه يمكن استغالل هذه الفقـرة مـن المـنهج، بوضـع      
مقطوعة حديثة، وذلك تمشيا مع الهدف الثاني من البحث وهو المحافظة           

  . على الصوت الشعبي الكويتي من اندثار
، يتضح أنه يمكن توظيف الـصوت       ويعد اإلجابة على سؤال البحث    

الشعبي الكويتي الذي يعرفه الطالب جيداً، ويعيش في وجدانه، في تعلـيم            
العزف على آلة العود، لتذليل الصعوبات التي تواجه الطالـب المبتـدئ            
وتساعده على التغلب عليها وفي نفس الوقت تتم المحافظـة علـى فـن              

  .الصوت الشعبي الكويتي من الضياع واالندثار
  

  


