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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 سُبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالُواْ

{32} 
 

 صدق هللا الؼظَم

 
 [   32] طورح الجمزح : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدٌر
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 ما تم نعمته على " " الحمد هلل الذي أعاننً ووفقنً

 

أطددرب ً  حٛٓتتظخًلحكتتي ظٍْلهخكتتيلكٔتتيل زتتخّأتمدددب ثبلردداز قالرمدددٍز ق ا إرددزاب  لددي 

قلدقتٌ المرزف ػلي هذه الزطبلخ لمب لدمه لي مد  ػدوو ق رددبع قػةبٍدخ قتوتَعدبد ػلمَدخ 

 مثمزح لمب لدمه م  مزاتغ ػلمَخ قترجَؼٌ طوال فرزح  ػداع الزطبلخ لمب كبو له األثز الطَت

 في  ثزاء هذه الزطبلخ . 

ػلدددي  رددددبعتعب قتوتَعدددبد المَمدددخ  حكتتتي ظٍْسلطدَٗتتتيلهلوتتتيل١تتتَقأتمددددب ثبلرددداز  لدددي 

 قالالمرةبهَخ  . 

حٛٓتظخًسلحكتي ظٍْلٓتَِ٘ل زتيحك و٘نلّلحٛٓتظخًلكمب أتمددب ثادبلا الرداز قالرمددٍز  لدي 

 لجولعمب مةبلرخ هذه الزطبلخ .  حكي ظٍْل١خٍقلٓوَ٘لهلويل لٔ

 حث إمضاء البا

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 إهــــداء 
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 إلى أبً الفاضل . 

لحكٌٕلأكزٌٖلّٗولٌٖلرَ خٗظَلّأٍٗيًٖلاكٔلحكطَٗقلحكؤظق٘نل.ل

 إلى أمً الحبٌبة 

أ١تتخهللالفل تتٔل وَُتتخل ل خًتتضلكتتٔله٘تتَله تت٘يل لٗتتولظٌٖلرَ خٗظِتتخلّ ٌخٗظِتتخلّّ  تتضل

ل خ ٘شل.لرـخًزٖل١ْحهللال وَُخلّ ظَسلا يحىلحكَٓخكشل لطوٌ٘خطٖلكِخلريّحملحكٜلشلّلحك

 إلى جمٌع أخوتً 

أٗكَ نل لتٔلّ تْ كنلرـتخًزٖل١تْحهللالا تيحىلُتٌٍلحكَٓتخكشلّٟلٗ تْطٌٖلأىلأ تيملهتخكٚل

طوٌ٘خطٖلٛٓخطٌطٖللُّه٠ثٖلّ للهيلهيلاكٔلٗتيلحك تْىلّٓتخ يًٖلّكتْلر كتَسلٟٓتظكوخهللالُتٌحل

لحكزلغلحكٌٕلأٍؿْلهيلفل ِلّؿللأىلٗكْىل لنلٌٗظ علرَل.ل

ل

 هللا ولى التوفٌق ،،

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المحتويات

 

لٍ نلحكٜ لشلحكولظْٗخص
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 ــــــل األولالفصــــ

 و الدراسات السابقة  مشكلة البحث
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ل

 
 

 :  المقدمة
عرفتيا الممالؾ القديمة . حيث عرفت لدى المصرييف  التياليامة ر آلة العود مف اآلالت الوترية تعتب

ذو الرقبػة القصػيرة و و قػد عثػر فػى مػدافف  و كػاف العػودؽ . ـ  0022القدماء فى الدولة الحديثة نحو عػاـ 
 ار بريشػة مػف البشػب ثػـت تنبػر اووتػطيبة عمى آلة مف ىذا النوع محفوظة بالمتحؼ المصري ببرليف و كان

العربيػة الحضارة انتقؿ إلى العرب فى العصور الوسطى و و تعد آلة العود مف اآلالت الموسيقية الرئيسية فى 
العػود  عػازفيالزاىرة العصور الوسطى و و كاف لمعود مكانة كبيرة فػى الحضػارة العربيػة و امسػ مية و احتػؿ 

( ثـ انتقمت آلة العود إلى زرياب – صمىو المإبراىيـ  – الموصميمكانة مرموقة لدى الحكاـ و منيـ ) اسحؽ 
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العصػػر الػػذىبي ) آلػػة العػػود ببوروبػػا باصػػة فػػى عصػػر النيضػػة  ازدىػػرتأوروبػػا بعػػد فػػتب العػػرب ل نػػدلس و 
التعػدي ت لكػي تتناسػب ادبػؿ عمييػا بعػض  حيفبمغت الذروة فى تطورىا حيث  (ـ  0022: ىػ  0201لمعود 

 روبية المتعددة التصويت .اوو  مع الموسيقى
و قد كاف آللة العػود دورىػا كبيػرًا و أساسػيًا فػى التػدويف الموسػيقى فقػد بنػى الف سػفة العػرب أمثػاؿ  

الكندي و الفارابي و ابف سينا نظرياتيـ فى التدويف الموسيقى مستعينيف بآلػة العػود كبسػاس لنظريػاتيـ و و 
حظيػت . و  02و اسػتمر حتػى القػرف  01قػرف نصؼ الثاني مف البدأ التدويف الموسيقى ليا فى أوروبا مف ال

 (1)اآللة بكؿ تقدير فى تمؾ الفترة و شاع استبداميا .
الت داف الشػعب العربػى وىػى مػف أقػدـ اآلالت العربيػة المحببػة إلػى نفػس ووجػآلة العود مف اآلتعتبر 

 .ربى الت االتبت الععربى معناه البشب وىو مف اآل الموسيقية . والعود لفظ
لػػة المصػػاحبو آلػػة العػػزؼ المنفػػرد واآلوترجػػع أىميػػة العػػود الػػى الجوانػػب المتعػػددة التػػى تسػػتبدـ فييػػا و فيػػى 

داء ألممغنى و كما أنيا االلة المفضمة لدى الممحف لسيولة تصوير االلحاف عمييا و وىى تتميز بقدرتيا عمى 
 ارة باصة عند العزؼ عمييا . داء وميرًا . لذلؾ تحتاج الى دقة فى اوكثر االلحاف تعبيأ
 

محمد عبػد لحانيـ االليو والغنائية عمى الة العود مثؿ محمد القصبجى و أوقد أصاغ الممحنيف المصرييف     
عزفيػػا  أسػػموبالتػػى يتميػػز المطػػورة آللػػة العػػود الوىػػاب و ريػػاض السػػنباطى وىػػـ مػػف رواد المدرسػػة القديمػػة 

حقيقيػػة لػػروح العصػػر الػػذي يتسػػـ باليػػدوء والتػػبني ويعكػػس روح بالشػػجف والتطريػػب الػػذي كػػاف يمثػػؿ ترجمػػة 
حساسػػػو فػػػي المؤلفػػػات اآلليػػػة مثػػػؿ البشػػػارؼ والسػػػماعيات والتقاسػػػيـ و يرىػػػا و والغنائيػػػة مثػػػؿ  المؤلػػػؼ واا

 ( 2) الموشحات واودوار و يرىا .
 
 
 
 

 
 ًشلوت اهبحث

 املبحث األٕم : حتذيذ املشلوت  
عػف ىػذه  فواسػتعراض رسػالتينػد كػؿ مػف محمػد عبػد الوىػاب وريػاض السػنباطى ليػو عو ابالر ـ مف تعػدد المؤلفػات 
ىػذه المؤلفػات لطػ ب كميػة  الستفادة مػفإلى التقنيات الباصة آللة العود واىذه الرسائؿ المؤلفات إال انو لـ تتعرض 

 التربية النوعية .
 أٓذاف اهبحث 

 .ياض السنباطى فى المؤلفات اوليو التعرؼ عمى تقنيات العزؼ عند كؿ مف محمد عبد الوىاب ور  *

                                                 
(1)  

لللل0ٙٓخكشلى ظٍْحٍلغَ٘لهٌٍْ٘سل ل ل٘شلحكظَر٘شلحكٌْ ٘شلؿخه شلحكقخَُسلدل ل٘شلحكظَر٘شلحكٌْ ٘شلٍطدَٗيلهلويل١َل4لأػَلأىح لرًَخهؾلهقظَفلك ِفلهئك شلحككخرَْٗل لٔلآكشلحك ْىلكط٠
 

2)   )
ل.لل000مل لٙلل0321كقخَُسل لكٌيحل ظقلفلل لهلوْىل خهللل4لحكوٌِؾلحكليٗغل ٔلىٍحٓشلحكشلحك ْىل ل ٔلحكـِ لحّٛهللال لهكظزشلحًٟـلْلحكوَٜٗشل لحكطز شلحكؼخكؼشل لح



 - 10 - 

 العود . آلةعمى  اوداءتحسيف  في االستفادة مف ىذه التقنيات*
 

 أٌٓيت اهبحث 
 :مف ب ليا يمكف  والتي السابقة اوىداؼالبحث . فى تحقيؽ  أىميةتكمف 

 والتػيمؤلفػات االليػو ( فى الالسنباطى رياض عبد الوىاب و وتقنيات العزؼ عند كؿ ) محمد  أساليب* التعرؼ عمى 
 . العود  آلةلط ب كمية التربية النوعية عمى  اوداءرفع مستوى  فيساعد يمكف أف ت

 

 أطئوت اهبحث 
 ؟ اآلليةي محمد عبد الوىاب ورياض السنباطى في صيا ة المؤلفات أسموبي التقنيات المستوحاة مف ما ى -س :
وتقنيات  أساليباستنباط  فىمد عبد الوىاب ورياض السنباطى مؤلفات االليو لمحالكيؼ يمكف االستفاده مف  -س :

 ؟ باصو لمعزؼ عمى الة العود 
 

 اذٕد اهبحث 
 حد

 جميورية مصر العربيةحد مكاني:  
 ـ 0322:  0302حد زماني: مف 

 إجزاءاث اهبحث 
  -ًِٔج اهبحث : إٔالا 

لػذات  التجريبػيالمػني  ) باسػتبداـ  لباصػةانظػرًا لم ئمتػو لطبيعػة البحػث  التجريبػيسوؼ يستبدـ الباحث المػني  
 .(  الواحدة المجموعة

 
لل-: أدٕاث اهبحث  -ثبُيُب :

                العود  آلة(  0) 
 بعدى  قبميابتبار  ( 0) 
 ) محمد عبد الوىاب و رياض السنباطى (  ليةاآل أعماؿلبعض ( مدونات موسيقية  3 )
 ) محمد عبد الوىاب و رياض السنباطى ( ليةاآلأعماؿ لبعض ( تسجي ت صوتيو  2) 
 ( كتب ومراجع  1) 
 استمارة استط ع رأى الببراء  ( 0) 
 

   :  عيِت اهبحث -ثبهثبا :
  لكؿ مف ) محمد عبد الوىاب و رياض السنباطى (  مقترحو أليومؤلفات 
  جامعة جنوب الوادي  –كمية التربية النوعية  -مجموعة مف ط ب الفرقة الثالثة بقسـ التربية الموسيقية 
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 : ًصطوحبث اهبحث 
 

 -اهقطع اهٖصفيت :
وصػػؼ مثػػؿ تصػػوير الربيػػع أو الحػػرب أو  ىػػي موسػػيقى تصػػويرية معبػػرة عػػف ناحيػػة معينػػة مػػف الحيػػاة

سػػعادة أو مظػػاىر الطبيعػػة و قػػد تصػػور ناحيػػة مػػف اوحاسػػيس و المشػػاعر مػػف فػػرح أو حػػزف أو ألػػـ 
موسػيقى عػف لػؼ عػف فكػرة أو شػعور بػاص أراد أف يصػوره بالإذا قطعة يعبر بيػا المؤ  فييو يرىا و 

تػبليؼ حػر يؤلػؼ عمػى أى ميػزاف  ونػوالمقامػات المناسػبة و المػوازيف المعبػرة و ذلػؾ  طريؽ استبداـ
موسػػيقى مػػف المػػوازيف المعروفػػة بسػػيطة كانػػت أو مركبػػة و تمحػػف المقطوعػػات الوصػػفية مػػف أوزاف 

فػػى إظيػػار الوصػػؼ المطمػػوب و لتحقيػػؽ اوىػػداؼ التػػى يريػػد مبتمفػػة و يكػػوف ووزانيػػا ىػػذه أثػػر كبيػػر 
كمػػا يمكػػف لممؤلػػؼ أف يصػػيا القطػػع الوصػػفية عمػػى قالػػب  –اميقػػاع و  المؤلػػؼ تصػػويرىا بالموسػػيقى

 البشرؼ أو المونجا مث  .
 

 اهالسًت املٖطيقيت 
مػػة الغنائيػػة تكػػوف لوصػػؿ االنتقػػاؿ المحنػػى لمجمأف لػػتالت و ذلػػؾ لراحػػة المغنػػى و و يمكػػف  لحنػػيأداء 

  التالية المنتيية إلى الجممة الغنائية 
 

   آيل أداء از
إلػى مقػاـ يبتمػؼ عمػا قبمػو أو لمتمػويف بييقػاع يبتمػؼ عػف  باالنتقػاؿحر ليس لو ميزاف لمتمييػد  لحف
 قبمو . و يعتبر ىمزة وصؿ لحنية لما قبمو و ما بعده .  الذي

 
 اهفقزة : 

تبتمؼ فى المقاـ و اميقاع أو إحداىما عف الفقرة التى تمييػا. تحتوى عمى عدد مف الجمؿ الموسيقية 
(1) 

 :   dial (E)* ثنائي النغمات 

 تجميع نغمتاف تسمعاف في آف واحد .
 :  pedal point(E)نغمة البداؿ  –* نوتة البداؿ 

نغمة موسيقية محددة تظير  البًا في صوت الباص و تطف لمدة زمنية ممتدة أسفؿ اوصوات 
 يقية اوبرى التي تتحرؾ فوقيا بحرية .الموس

 

                                                 
 0223وسيقى عربية و عاـ تدريبات مقترحة لتحسيف أداء آلة العود مف ب ؿ مؤلفات ثنائي العود و رسالة دكتوراه و معيد الموسيقى العربية و آلة العود و تبصيص م دؿ مصطفى :عا(1)
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 :  accord (G) chord (E) accord(F)* تآلؼ 
 نغمتاف موسيقيتاف أو أكثر تسمعاف معًا في وقت واحد .

 

  : frets* عتب العفؽ 
الماندوليف ( تحدد أماكف ضغط  –ع مات رأسية عمى لوحة العفؽ برقبة اآلالت الوترية) العود 

 ووتار مصدار نغمات موسيقية .أصابع العازؼ عمى ا
   flautando (it)* فموتى " الرنيف " 

صػػفة تطمػػؽ عمػػى النغمػػات الموسػػيقية الشػػبيية بصػػوت الفمػػوت و والتػػى يصػػدرىا عػػازؼ آلػػة   
 الكماف و عندما بقـو باوداء بالقوس عمى مقربة مف لوحة العفؽ أو عندما يصدر نغمات الصفير .

  
 

  arpeggio ( e,it ) – arpege (f) انفراط* 
شػائع فػي مؤلفػات  سػموبتعزؼ نغماتيا منفرطة : النغمة تمو اوبرى وىػذا او التالفاتفي أداء  أسموب

 آلة اليارب وآلة البيانو .
 

 triad (e )* تآلؼ ث ثي 
 (1)تجميع ىارمونى مف ث ث نغمات تسمع في آف واحد .

 

       * كروماتى ) مموف (     
         Chromatic ( E ) 

  Chromatique ( F) 

  Chromatisch ( G)  
 وصؼ لمحف قائـ عمى أنصاؼ اوصوات الكروماتية . - 
 وصؼ لميارمونيات التى تستبدـ أنصاؼ اوصوات الكروماتيو .  - 
 

 technique* التقنية 
الكاتػب أو الفنػاف أو طريقة تستبدـ لمعالجة التفاصيؿ الفنية مف قبؿ  أسموبتعرؼ التقنية لغويًا ببنيا 

 وتعنى البراعة الفنية وكذلؾ ىى طريقة منجاز  رض منشود .

                                                 
ٓخكشلى ظٍْحٍلغَ٘لهٌٍْ٘سل ل ل٘شلحكظَر٘شلحكٌْ ٘شلؿخه شلحكقخَُسكٌْ ٘شلٍطدَٗيلهلويل١َل4لأػَلأىح لرًَخهؾلهقظَفلك ِفلهئك شلحككخرَْٗل لٔلآكشلحك ْىلكط٠دل ل٘شلحكظَر٘شلح(لل1)

ل
ل3ٙ
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سيقى تعنى الميارة الميكانيكية التى تحقؽ السيطرة عمى اآللو الموسيقية عف طريؽ التنسػيؽ و وفي الم
لػة الكامؿ لكؿ الحركات الجسمانية ومدى القدرة عمى الػتحكـ فػي حركػة اوصػابع أثنػاء العػزؼ عمػى اآل

 ع والتنفيذ السريع لممتطمبات العزفية .مضافة إلى حرية حركة اوصاببا
  كمػػا تعػػرؼ ببنيػػا الميػػارة الناتجػػة عػػف اكتسػػاب مرونػػة وسػػرعة وجػػزاء الجسػػـ المسػػتبدمة فػػي

بػػ ؿ المحافظػػة عمػػى عػػادات العػػزؼ بطريقػػة سػػميمة لعػػزؼ قطعػػة موسػػيقية والتػػى تتولػػد مػػف 
 .ىنية أثناء التمريف المتواصؿ عضمية وذ

 ال زمة ببف تنفذ بوضوح ما يبطر بالعقؿ يدؿ عميو بػالتعبير جسػمانيًا  وتعنى أيضًا أنيا الميارة
. 

 اولحػاف  فنى القدرة عمى التوفيؽ بػيوىى بالنسبة لممؤلؼ تعability in harmony   والقػدرة
 .   counterpointاينط عمى الكونتر 

  أعضائو كالرسا واوصابع والساعد والقدـ وبالنسبة لمعازؼ تعنى مرونتو وسرعتو في استبداـ
 و يرىا وداء قطعة معينة .

  نما ىو والمعرفػة لمحف  إظيارمما سبؽ يتضب لنا أف الغرض مف التقنية ليس ممارستيا فقط واا
) عمػػو   اآللػػةتعػػزؼ وكػػذلؾ االىتمػػاـ بالصػػوت الصػػادر مػػف  التػػيالدقيقػػة بمكػػاف وزمػػف النغمػػة 

     (1) . وبفوتو ( –ونعومتو  –الصوت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث اهثبُي
 اهذراطبث اهظببقت املزحبطت مبٖظٖع اهبحث

  ل-: ٕ قذ قظي اهبباث اهذراطبث إىل قظٌني
                                                 

(0)
 

ٓخكشلى ظٍْحٍلغَ٘لهٌٍْ٘سل ل ل٘شلحكظَر٘شلحكٌْ ٘شلؿخه شلحكقخَُسطدَٗيلهلويل١َل4لأػَلأىح لرًَخهؾلهقظَفلك ِفلهئك شلحككخرَْٗل لٔلآكشلحك ْىلكط٠دل ل٘شلحكظَر٘شلحكٌْ ٘شلٍ
ل

ٙ3
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 ٕ ٓي بعِٖاٍ  ةعبذ اهٖٓبحمٌذ بملٖطيق٘ الآهيت عِذ دراطبث حخعوق ب)أ( إٔالا : 
(1)( ةعبذ اهٖٓبدراطت حتويويت مللهفبث آهيت خمخبرة ًَ أعٌبم حمٌذ )       

ل

 -: تيدؼ ىذه الدراسة إلى
 الفنية . بعبد الوىاريخ حياة محمد التعرؼ عمى تا -0
 . بعبد الوىاآللية عند محمد تحميؿ بعض المؤلفات ا -0

 . و فى صيا ة المؤلفات اآللية أسموبتعرؼ عمى  -3

 

 املِٔج املظخخذى :
 " تحميؿ محتوى "  الوصفياتبعت الباحثة فى ىذه الدراسة المني  

  -تائ  ىذه الدراسة عف :ن أسفرتو قد 
اآلليػػة  ببالقوالػػأوؿ مػػف وضػػع ألحػػاف لمقطوعػػات موسػػيقية مصػػرية  يػػر مقيػػدة  بلوىاعبػػدايعتبػػر محمػػد  -0

 .  المعروفة

  -فبضاؼ اآلالت اآلتية :استبدـ اآلالت الموسيقية الغربية فرؽ الموسيقى العربية  -0

ىذه اآلالت الغربية  بعبد الوىا" و قد طوع محمد المندوليف ...........  –االكورديوف –البيانو  –" الجيتار 
 فى بدمة الموسيقى الشرقية . 

اآلالت الموسػػيقية و اسػػتعراض ميػػارة  إمكانيػػاتاتسػػعت المسػػاحة الصػػوتية دابػػؿ أعمالػػو اآلليػػة و مبػػراز  -3
 العازفيف . 

 .   أوؿ مف لحف الموسيقى التصويرية  ل ف ـ المصرية فى الث ثينيات -2

 

  -ٓذّ اهذراطت كبهخبيل :حٖصيبث  جكبُ
اآلليػػة و توزيعيػػا عمػػى سػػنوات الدراسػػة المبتمفػػة بالكميػػات  بعبػػد الوىػػاالتوسػػع فػػى دراسػػة أعمػػاؿ محمػػد  -0

التػبليؼ  فػي بعبد الوىػامحمد  أسموبوالمعاىد الموسيقية و و تحميؿ ىذه اوعماؿ بعد عزفيا لمتعرؼ عمى 
 اآللي . 

و أعماؿ  يره مف الممحنيف المعاصريف لمتعرؼ عمى مميػزات  باعبد الوىعمؿ دراسة مقارنة وعماؿ محمد  -0
 . مف الممحنيف بالنسبة لمجيؿ الجديد التمحيف و االستفادة مف ىذه المميزات  في بعبد الوىامحمد  أسموب

 
 

ريبض اهظِببطي ف٘  أطوٖةبعِٖاٍ  دراطت حخعوق ببملٖطيق٘ الآهيت عِذ ريبض اهظِببطي ٕ ٓي)ة( 

  (2)ويويت هبعط أعٌبهْ املٖطيقيتاهخوحني دراطت حت

                                                 
 ـ .  0332جامعة حمواف  –كمية التربية الموسيقية  –رسالة ماجستير  ير منشورة  بفي محمود حماد دراسة تحميمية لمؤلفات آلية مبتارة مف أعماؿ محمد عبد الوىامناؿ العفي(  1)
 ـ .  0332جامعة حمواف  –كمية التربية الموسيقية  – ير منشورة رسالة ماجستير  : أسموب رياض السنباطي فى التمحيف دراسة تحميمية لبعض أعمالو الموسيقية ـحاـز محمد عبد العظي(  2)


