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٣٤٥ 

  عبدالعزيز محمد حسن محمد علي ثـــــاسم الباح
بده صالح في العزف على آلة      أسلوب أداء محمد ع    ثــــعنوان البح

  القانون مقارنة ببعض معاصريه 
   الفنونةأكاديمي ةـــــــجامع

  المعهد العالي للموسيقى العربية ةــــــــكلي
   تخصص قانون -آالت  م ــــــــقس

  )م١٩٩٣(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 أداء أحد رواد المدرسة  هدف هذا البحث إلى دراسة وتوضيح أسلوب      
، أال وهو العازف محمد عبده صالح، بالدراسـة والتحليـل، مـع             ةالثاني

مقارنته ببعض ممن عاصروه في العزف على آلة القانون، وذلك لمعرفة           
األسباب والوسائل التي جعلت منه عازفا متألقـا ذو شخـصية متميـزة             

ربات وعزفه  وفريدة في األداء، خصوصا في مصاحبته للمطربين والمط       
  .اإلنفرادي

  منهج الدراسة
مستعينا بالتـسجيالت   ) تحليل محتوى (اتبع الباحث المنهج الوصفي     

  .الصوتية والمدونات الموسيقية والمقابالت الشخصية
  



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٤٦ 

  استنتاجات الدراسة
مما سبق دراسته من المبحث الثاني من الفصل األول ، وأيضا مـن             

عزوفات محمد عبده صالح واثنين مـن       الدراسة التحليلية العزفية والنغمية لم    
  :يمكن للباحث اإلجابة على أسئلة بحث ثالث . مؤلفاته 

  :السؤال األول 
  اء محمد عبده صالح في مصاحبة الغناء؟دبماذا يتميز أ -
لقد كان لمحمد عبده صالح أسلوباً أدائياً متميزا فـي مـصاحبته لغنـاء               -

التحليلية لعينة البحث ،    المطربين والمطربات ، وهذا ما أظهرته الدراسة        
وحيث يبدأ عزفه بمقدمة يستعرض بها المقام الذي يغني منـه وإبـرازه             

  .بالتلوين بتشكيالت إيقاعية مختلفة 
  .واستخدامه لشكل إيقاعي ثابت في نهايات الجمل اللحنية  -
يبدأ عرض بتمهيد للمطرب أو المطربـة للـدخول إلـى االرتجـاالت              -

  . األساسي باستعراض جنس الجذع للمقام
  .ترجمة بعزفه لما ارتجله المطرب أو المطربة -
 .متابعته الدقيقة والرشيقة لما يرتجله المطرب أو المطربة  -

لقد ابتكر محمد عبده صالح مهارات حديثة خاصة في استخدامه للحليات            -
وأيضا أسلوب التبديل بين سبابتي اليد اليمنى واليسرى في أداء  الجمـل             

  .الموسيقية 
  : الثاني السؤال

 بماذا يتميز أداء محمد عبده صالح في العزف المنفرد؟ -
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من خالل التحليل العزفي لعينة البحث وجد الباحث أن اليد اليسرى تلعب             -
دوراً هاماً وبارزاً في أسلوب أدائه ، حيث طابعه الخاص واسـتخداماته            

 .المبتكرة في تحقيق التكامل بين اليدين في األداء

، وذلك ترديد "Pedal Note" اليسرى بأدائه نوتة البدال أبرز استخدام اليد -
نغمة األساس في السكتات الموسيقية أثناء التقاسيم ، بجذب وتـر قـرار             

 بواسطة إبهام وسبابة اليد اليـسرى ، ممـا أعطـى     )Tonic(األساس 
ـ اإلحساس بالمقام األساسي لكل جملة من جمل ارتجاال        ) . التقاسـيم (ه  ت

 .جديداً في العزف المنفردويعتبر هذا أسلوبا 

يتميز أداء محمد عبده صالح بقصر جملـه الموسـيقية وعـذوبتها فـي              -
 .يب، وكثرة زخارفها ورشاقتها ، وبقصر قفالتهرالتط

 أنماطا إيقاعية مختلفة كنـوع مـن الزخرفـة          استخدم محمد عبده صالح    -
 .اللحنية وإبرازه في إطار جميل 

ى إلبراز الزخرفة النغمية في العـزف       استخدام نوتة البيدال في اليد اليمن      -
 .في منطقة الجوابات

تميزت ارتجاالته بالبدء بتأكيد المقام األساسي باستعراضه للمقام كامـل           -
بجنسيه وذلك في منطقة القرارات أيضا وصعودا حتى منطقة الجوابات ،           

م التحول متنقال بين فروعه المختلة بسالسة وعذوبـة ، حيـث يهيـئ              ث
 .م الذي سيعزف منه المستمع للمقا

محمد عبده صالح باستخدام جميع المهـارات العزفيـة آللـة           تميز أداء    -
 .القانون
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 :السؤال الثالث

 اء محمد عبده صالح بالمقارنة ببعض معاصريه؟دهل يتميز أسلوب أ -

من تحليل الباحث لعينة البحث لمعاصري محمد عبده صالح ، وجد أنـه              -
نتقاالت اللحنيـة ، وتأكيـده للمقـام    يتناظر مع أمين فهمي في سالسة اال      

األساسي واستعراضه في منطقة القرارات صعودا حتى منطقة الجوابات،         
وفي قصر جمله اللحنية، واختار شكل نمطي واحد للتـنقالت ، وينفـرد             

كما هو موجود في موسيقى ليـالي       . أمين فهمي باستخدام تعدد التصويت    
 .المنصورة

اء مصطفى كامل في ده صالح مع أسلوب أويتالقى أسلوب أداء محمد عبد -
 :استخدامهما لمهارات 

 .التحويل النغمي باستخدام العرب -

 .العزف بكلتا اليدين على بعد مسافة أوكتاف -

 .ملء األزمنة العريضة بالتبديل السريع  -

 ).مسافة ثانية(مهارة التبديل خطوة بخطوة  -

وشـكل  ولكن أسلوب عبده صالح يختلف عن مصطفى كامل في لـون             -
الجمل الموسيقية من ناحية التطريب والقصر واستخدام الساللم الـسريعة          
والترعيدات ، كما أن مصطفى كامل شخصياً يعتبر مدرسا أكثـر منـه             

 .عازفاً ، حيث مارس مهنة التدريس أكثر سنين حياته العملية 
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، فإن التـشابه    ) المعاصر الثالث   (أما بالنسبة ألسلوب أداء كامل عبداهللا        -
 :ين أسلوبه وأسلوب محمد عبده صالح ينحصر في استخدامهما ب

 .مهارة التبديل -

 .مهارة التحويل باستخدام العرب والعفق -

 .استخدام نوتة البدال -

 .استعمال الزخارف اللحنية  -

ي ، كما كانـت بعـض       توينفرد كامل عبداهللا باستخدامه التلوين الكروما      -
 .انتقاالته المقامية مفاجئة في أداءه للتقاسيم

مما سبق يتضح أن أسلوب محمد عبده صالح تشابه مع معاصريه الثالث            
، ولكن تفرد عن معاصريه ) التي ذكرها الباحث(في بعض المهارات األدائية  

 :الثالث في 

 ). Trill(يد استخدامه الزخارف اللحنية ، خاصة حلية الزغردة أو الترع -

 . القفزات السلمية السريعة هأداء -

بواسطة اإلبهـام  (في اليد اليسرى ) Pedal Note(استخدام نوتة البدال  -
 .والسبابة في جمله اللحنية ، خاصة في أداء التقاسيم 

 .استخدامه لليد اليسرى له طابعه الخاص  -

  
  

  


