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     البحث:   مستخلص
على بعض المؤلفات الموسيييييييييية اقلية لم رل ولة العود للفرقة الثا ية   االطالعالحظت الباحثة من خالل    

وجدت بها مهالات عزفية مختلفة مما دعي البيييييييييييييييييييييييييييييياحثة يلى ي ويي يمرينات المؤل  ا   الي  لي ا دلو  
و جا  هاو د "جميل بك ال نبولي"  لو جو واالستفادة منها في يح ين  داء سماعي بيايي "يبراهيم العريان" ول

على ولة العود، حيث هدف هذا البحث يلى التعرف على اسيييييييييييلوب يمالين  لي يييييييييييا دلو لو جو المعدة قلة 
البيا و، واالسييييييييييييييتفادة منها في يح ييييييييييييييين  داء سييييييييييييييماعي بيايي "يبراهيم العريان" ولو جا  هاو د "جميل بك  

ا البحث ) داء التتابي ال يييييييلمى ال يييييييريي وا داء في من  ة   هم  تائج هذ  ال نبولي" على ولة العود ، وكا ت
الجوابات،  داء اوضيييييييياع العود المختلفة وال فزات اللحنية ال ييييييييريعة،  داء التحويالت النةمية،  داء الري يييييييية  

واختتم البحث بمجموعة من التوصيييييييييييات يمثلت في التعرف على التمرينات    الرد(( ،    –الم لوبة )الصييييييييييد  
منها في يح ييييييييين  داء سييييييييماعي بيايي "يبراهيم العريان"    واالسييييييييتفادةكرة  لي ييييييييا دلو لو جو  التكنيكية المبت

 ولو جا  هاو د "جميل بك ال نبولي" على ولة العود. 
العريان، ولو جا  هاو د ،جميل بك     لي ييييييييييا دلو لو جو،  داء سييييييييييماعي بيايي،  يبراهيم  : الكلمات المفتاحية

 ال نبولي، ولة العود. 
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Employing Alessandro Longo’s Exercises in Improving the Lute 
Performance of Ibrahim Al-Arian’s Samaey Bayiti and Jamil Bey Al-

Tanbouri’s Longa Nahawand   
Abstract 
    The researchers noticed that the lute curriculum for the second year included 
different musical compositions at different playing skills. Thus, the researcher 
decided to adapt the Italian composer Alessandro Longo’s exercises to help 
improve the performance of Samaey Bayiti in performing Ibrahim Al – Aryan and 
Longa Nahawand in performing Jamil Bey Al – Tanbouri on the lute. The aim of 
this research is to identify Longo’s exerciseson the piano and use them to help 
improve the performance of Samaey Bayiti, Ibrahim Al – Aryan and Longa 
Nahawand Jamil Bey Al  Tanbouri on the lute. Results of this research included 
performance a fast diatonic melody, performance in the area of the trebles , 
between different lute positions and the rapid melodic jumps, the reversed 
quill(feathering). The research concluded with a set of recommendations for 
making use of the innovative technical exercises of Alessandro Longo and using 
them to improve the student’s lute performance of Bayati Ibrahim Al- Erian and 
Longa Nahawand Jamil Bey Al- Tanbouri.  
Key words. Alessandro Longo’s Exercises, Performance of Samaey Bayiti, 
Ibrahim Al-Arian, Longa Nahawand, Jamil Bey Al-Tanbouri, 
Lute.  
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 مقدمة
 ريبة يلى  يعد ولة العود من  قدم اقالت الموسييييية في العالم، ومن  هم والت الموسييي ى العربية وال      

 ذان ووجدان ال يعوب العربية في مجملها وال يعا المصيري على وجل الخصيوم، لما لها من صيوت  
دافئ وعذب م يترسيل، فهي من اقالت الرئي ية في يخت الموسيي ى العربية ولها دول فعال في الت لي   

                                                                    (.  1م، م 1993الموسي ى والتلحين ومصاحبة الةناء.  )  عام لبيا،  لفريد جميل،  
أل يلى دقيية في ا داء ومهييالة             كمييا يتميز ب ييدليهييا على  داء  كثر ا لحييان يعبيركا، ولييذلييك يحتييا

خاصيييييية في العزف عليها، وقد اختلفت طرف العزف على ولة العود بت ول العصييييييول وهنا  م  وعات  
  .سة الحديثة( متباينة بعضها  عتمد على االح اس الموسي ى وبعضها اقخر  عتمد على التكنيك )المدل 

 (.  3م، م 2000)يةريد محمد طل،  
والموسييييييييي ى العربية انية ب والبها اقلية ، كالب ييييييييرف وال ييييييييماعى واللو جا والتحميلل والبولكا ،          

ولكيل قياليا  سييييييييييييييلوب  داء يتميز عن ايرل ، وعنيد  دائهيا على العود  حتياأل عيازف العود يلى التيدلييا  
يت لا    التيى يوصييييل يلى عزف ا جزاء ال ييييريعة ، وكذلك ا جزاء  المهالات الت  الكت ييييابالمتواصييييل  

يلى الوضييعين الثا ى والثالث ويتضييا هذا فى الخا ة الثالثة والرابعة من ال ييماعيات واللو جات    اال ت ال
                                             (.                                                                 2م ، م 1995) مها عبد الهادى صبحى ،  

 شييييتهر المؤل   لي ييييا دلو لو جو ا   الي الجن ييييية ، والذي  ليبج  سييييمل ) لو جو( بين كليات            
التكنيكية قلة البيا و ، حيث يعد يلك    بمؤلفايلومعاهد الموسيييييييييي ى المختلفة في جمهولية مصييييييييير العربية  

تم بها لو جو في مجموعة مؤلفايل التعليمية الخاصيييييييية بالتمالين التكنيكية من العناصيييييييير التكنيكية التي  ه
المؤلفيات الهيامية والالزمية ليدالسييييييييييييييي البييا و ، حييث ييدلس ال ياليا بعض من يليك المؤلفيات بهيدف ينميية  
المهالات التكنيكية المختلفة حتي   ييت يي ال الا العزف ب ييكل صييحيا علي يلك اقلة ، ويح ييين  دائل 

 (.  369م ، م   2006بال كل الجيد الم لوب.) محمد فتحي محمود ،    عليها
ويعد المؤلفات الهامة والعديدة التي  لفها  لي ييييييييا دلو لو جو ويخت  بتكنيك ولة البيا و والتي يصييييييييل يلى  
اثنتي ع يييييييييييييير جزء، ويخت  كييل جزء منهييا بهييدف يكنيكي محييدد، ويحتوي يلييك ا جزاء على المرو يية  

م، م   2005في عزفل على ولة البيا و. )زينا ال ييييييد عزت،    المبتدئالن يييييبة لل الا  والمهالة العزفية ب
199    .) 

  ب سييييييييلوب لذا ف د ل ت الباحثة ضييييييييرولة يل اء الضييييييييوء على بعض التمالين التكنيكية الب ييييييييي ة الخاصيييييييية  
 منها في يح ين ا داء على ولة العود.     واالستفادة لي ا دلو لو جو  

 
       _____________________________________________ 

  يبي في التوثيق  ظام الجمعية ا مريكية لعلم النفس ي(APA) American psychological 
Association .ا صدال ال ادس 
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 مشكلة البحث: 
من خالل عمل دلاسيييييييييية اسييييييييييت العية )اسييييييييييتبيان( لل ائمين بالتدليس قلة العود وسييييييييييؤالهم عن  هم     

الصيعوبات التي ي ابلهم عند يدليس بعض المهالات العزفية في بعض م رل ولة العود للفرقة الثا ية مثل  
ت  تائج يلك الدلاسيية سييماعي بيايى " يبراهيم العريان " و لو جا  هاو د "جميل بك ال نبولى" ، وقد  رهر 

االسيييييييت العية وجود صيييييييعوبات يتمثل في العزف في من  ة الجوابات وعزف يتابي لحني سيييييييريي ،  داء 
الرد  ، اال ت ال ال يييريي بين ا وضييياع المختلفة ، و داء الت اسييييم   –الري ييية الم لوبة ،  داء لي ييية )الصيييد  

صييييييية بتذليل الصيييييييعوبات العزفية قلة العود الداخلية ،  مما دفي الباحثة يلي االطالع علي دلاسيييييييات خا
منها الدلاسيييييات الخاصييييية  ب سييييياليا يمالين  لي يييييا دلو لو جو علي والت موسيييييييية مختلفة مثل دلاسييييية 

م( ، ومن خالل التوصيييييييات التي    2009م( ودلاسيييييية )سييييييلمان البلوشييييييي    2008)شييييييري  علي حمدى  
ن  لي يا دول لو جو في يح يين  داء سيماعي جاءت بهذل الدلاسيات فكرت الباحثة فى ا سيتفادة من يمالي

 بيايى "يبراهيم العريان" و لو جا  هاو د "جميل بك ال نبولى" علي ولة العود.  
 أهداف البحث: 

 هدف هذا البحث يلي: 
التعرف على المهالات العزفية الموجودة في سييييييييييييماعي بيايي " يبراهيم العريان "، لو جا  هاو د "جميل   -

 رل ولة العود للفرقة الثا ية. بك ال نبولي" فى م 
 التعرف على خصائ   سلوب يمالين  لي ا دلو لو جو الب ي ة.  -
وضي يصول م ترح لالستفادة من يمالين  لي ا دلو لو جو المبتكرة في يح ين  داء ال الب    - 

 نبولي" في  المهالات العزفية الموجودة في سماعي بيايي " يبراهيم العريان"، لو جا  هاو د "جميل بك ال
 م رل ولة العود للفرقة الثا ية.

 أهمية البحث: 
بتح يق ا هداف ال ييياب ة يتعرف الدالسيييون والعازفون وال ائمين بالعملية التعليمية على  سيييلوب             

جديد لتنمية العزف على ولة العود مما قد   يييييييييييياعدهم علي يح ييييييييييييين  داء مهالات العزف الموجودة في 
أل جديد وم ييييييييييييييوف سييييييييييييييمياعي بييايي " يبرا  هيم العريان “، لو جيا  هياو د "جمييل بك ال نبولي" وي يد م  موذ

 لل الب لت هيل  داء مهالات العزف لمنهج ولة العود.  
 أسئلة البحث: 

" يبراهيم العريييان "، لو جييا  هيياو ييد "جميييل بييك    -1 العزف الموجودة في سييييييييييييييميياعي بيييايي  مييا مهييالات 
 ال نبولي" في م رل ولة العود للفرقة الثا ية؟

 ما  سلوب يمالين  لي ا دلو لو جو الب ي ة.  -2
في ينمية مهالات العزف في   من اسيييتخدام  سيييلوب يمالين  لي يييا دلو لو جو  االسيييتفادةكي   مكن  - 3  

 سماعي بيايي " يبراهيم العريان "، لو جا  هاو د "جميل بك ال نبولي" في م رل ولة العود للفرقة الثا ية؟  
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     إجراءات البحث:  
  وقد ايبي البحث ا جراءات التالية:  
 .منهج البحث: المنهج الوصفي )يحليل محتوى(  -
موسيييية لم رل ولة العود للفرقة الثا ية وهي سيماعي بيايي "    يبراهيم عينة البحث: بعض المدو ات ال -

 العريان " ولو جا  هاو د " جميل بك ال نبولي". 
( م وهي فترة حياة  1945  – 1864حدود البحث: ا  اليا وي يييييمل ال رن الع يييييرين ويحديدا في الفترة )  -

  لي ا دلو لو جو.                     
 أدوات البحث:   
التمالين الم توحاة من يمالين   لتحديدستمالة است الع ل ى الخبراء )في مجال الموسي ى العربية( ا

 لي ا دلو لو جو في يح ين  داء عزف سماعي بيايي " يبراهيم العريان" ولو جا  هاو د " جميل بك  
 ال نبولي" على ولة العود.  

 مصطلحات البحث: 
  آلة العود: -1 

الت التخت العربي ا ت يييييالكا، ويرجي ذلك  همية اقلة ومرو ة التعامل معها     يعتبر ولة العود من  كثر و
ودولها الهام في التلحين عبر سيييييييييييينوات عديدة حيث  ن العديد من مؤلفي الموسييييييييييييي ي العربية  حترفون 

التيييدليس بيييالكلييييا ا في مجيييال  والمعييياهيييد  العزف على ولييية العود، كيييذليييك فهي اقلييية ا كثر شيييييييييييييييوعيييك ت 
 المتخصصة. 

 أسلوب األداء: -2 
 هو عزف الن  الموسي ي  و الةنائي كما  ولدل مؤلفل لتوصيلل يلى الم تمي.   

 قالب اللونجا:  -3 
يعتبر اللو جيا من  جميل ال واليا اقليية من حييث الحيويية والرشييييييييييييييياقية في الجميل المؤلفية منهيا، ويي يي      

وضيييييييييييا ويظهر دائمكا ببراعة العازف وقدلايل المهالية والتكنيكية  اللو جا في ي  اع سيييييييييييريي االبكا لكي ي
 العالية. 

 قالب السماعي: -4
قالا ب يء في الةيالا يال   ل لام اي ييييييييييييييامل بالبجء ف  ل يبرز مهيالات العيازف الح يييييييييييييييية ومن خالل  

لما    الزخالف اللحنية واالسييييتعرا  في مناطق صييييويية مختلفة واسييييتخدام ال رالات والجوابات با ضييييافة
 يتميز بل الخا ة الرابعة في ال ماعي من صعوبات يكنيكية ي بل في صعوبايها قالا اللو جا. 

 دراسات وبحوث سابقة مرتبطة بموضوع البحث: 
: دراسات مرتبطة بآلة العود:   أوالا
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 م(. 2000دراسة هالة محمد محمد )  (1)
هذل الدلاسيية يلي التوصييل لبر امج م ييتحدي لتدليس ولة العود ، االسييتفادة من الوسييائل ال ييمعية   هدفت  

يلك الدلاسييية    اتعبتوالبصيييرية ، يك ييياب دالس ولة العود المهالات الالزمة للداء الجيد على ولة العود و  
مبتيدئين قلية العود  يليك اليدلاسيييييييييييييية عينية من اليدالسييييييييييييييين العينةة  المنهج التجريبي ذو المجموعية الواحيدة و

يلك الدلاسة الوصول يلى طرف يدليس مت ولة    نتجتوعددهم ستة دالسين منهم  لبعة طالب وطالبتان و
لتدليس منهج ولة العود ، الوصييييول بالمبتدئين يلى م ييييتوى جيد من ا داء باسييييتخدام التكنولوجيا والفيديو  

ت التي يراها الدالسيييييين في التدليا على ولة  والكاسييييييت والتليفزيون في التدليس ، التةلا على الصيييييعوبا
هذل الدلاسيييييية مي البحث   تفقتالعود، يوجد فروف بين اليياس ال بلي والبعدي لصييييييالا اليياس البعدي ، وا

عنها حيث ي دم بر امج يجريبي من خالل  اختلفت الحالي من حيث يح يييييييييييييين ا داء على ولة العود ، و  
وضييا االسييتفادة من ى ا داء على ولة العود بينما البحث الحالي يالوسييائل ال ييمعية والبصييرية لرفي م ييتو 

لتح ييييين  داء عزف سييييماعي بيايي " يبراهيم العريان " و لو جا  هاو د " جميل   سييييلوب  لي ييييا دلو لو جو  
 بك ال نبولي" على ولة العود. 

 م(.2002نجالء سيد عبد الحميد )  (2)
تةالل الم احة الكلية لآللة للخروأل من النمج  هذل الدلاسة يلى وضي يدليبات يعتمد على اس  هدفت 

الت ليدي في العزف عليها ، وضي حلول عزفية للجزاء التي  صعا  دائها على العود بال ري ة الت ليد ة  
يلك الدلاسة هي  حد    عينةوكا ت   المنهج الوصفيهذل الدلاسة  اتبعتفي المؤلفات الةنائية العربية و 

يلك     نتجت ، وع ر  موذجا من المؤلفات الةنائية العربية من النص  الثا ي من  ال رن الع رين 
والتي كان  صعا   الوصول الى حل الم كالت التكنيكية للمؤلفات الةنائية )عينة البحث(الدلاسة هي 

ييييزف ومنها ما يتعلق بالمهالات الخاصة ب صابي اليد  اداؤها على ولة العود بال ييرف الت لييييييدييييييية في العيي
الي رى واستخدام اماكن اير ي ليد ة في العزف على ولة العود، يعداد يدليبات للتمرين على اداء  شكال  
مختلفة من الحليات بما فيها من استخدام سريي لحركة الري ة الهاب ة والصاعدة للم اعدة على  داء  

لفات الةنائية ، ي د م لؤى عزفية خاصيييية ومختلفيييييية  داء العينيييييية المختييييييالة  بعض االجزاء من المؤ 
ب سالييييا اير ي ليد ة كما جاء بالبحث مما   اعد على االلي اء ب سلوب العزف وي د م  شكال جديدة  

ا داء على ولة    هذل الدلاسة مي البحث الحالي في يح ين اتفقتللعزف على اقلة لم   دم من قبل و
عنل في  ن يلك الدلاسة يح ن م توى  داء المؤلفات العربية الةنائية   اختلفتالعود ويذليل الصعوبات، و

لتح ين  داء عزف  وضا االستفادة من  سلوب  لي ا دلو لو جو يعلى ولة العود بينما البحث الحالي  
   ال نبولي" على ولة العود.سماعي بيايي " يبراهيم العريان " ولو جا  هاو د " جميل بك 

 . م( 2004هالة محمد أحمد )  (3)
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هيذل اليدلاسيييييييييييييية يلى التعرف على ا عميال الةنيائيية التي ينفرد العود بي داء بعض  جزائهيا والتعرف   هةدفةت  
على لواد يوري  ولة العود في يلحين االانية المصييرية واالسييتفادة من ا عمال لهؤالء الرواد في مناهج  

الب والوصييييول  سييييس علمية سييييليمة ل رف التوزيي قلة العود مما  ولة العود لتنمية ا لمهالات العزفية لل 
يؤدى يلى التوري  اال جابي ا مثل لهذل اقلة في ا انية المصييييييييييرية واالسييييييييييتفادة من هذل ا عمال في  

  عينةيلك الدلاسييييية المنهج الوصيييييفي )يحليل المحتوى( ، و كا ت   اتبعتمناهج العود للمراحل المختلفة ،  
يلك الدلاسة مختالات من ا اا ي المصرية التي يم ي تاجها في ال رن الع رين، وينفرد العود ب داء بعض  
 جزائها لمجموعة مختلفة من الم ربين ، والملحنين و  ضييييياك مختالات من ا انيات التي قام العود ب دائها  

 منفردا من البدا ة يلى النها ة، 
ينمية المهالات العزفية لل الب على ولة العود واالسيييييتفادة من ا انية    يلك الدلاسييييية الوصيييييول يلى  نتجت

يلك الدلاسيية في عرفة  اتفقتالمصييرية في مناهج العود ووضييي يدليبات لتح ييين ا داء على ولة العود و
السييييييتفادة من ال والا اقلية   الب على ولة العود وا الت نيات التي  مكن اسييييييتخدامها لرفي م ييييييتوى  داء ال 

عنها في  ن يلك الدلاسيييييييييييييية ي ييييييييييييييتفيد من اسييييييييييييييلوب ا انية    اختلفتمية المهالات، العزفية لل الب ووين
وضييييا االسييييتفادة من  سييييلوب  لي ييييا دلو لو جو  المصييييرية ويوريفها على ولة العود بينما البحث الحالي ي

" على ولة  لتح ييييييييييين  داء عزف سييييييييييماعي بيايي " يبراهيم العريان " و لو جا  هاو د " جميل بك ال نبولي 
 العود. 

 ثانياا الدراسات الخاصة بأليساندرو لونجو: 
 . م( 2006( دراسة محمد فتحي محمود) 1) 
هذل الدلاسية يلى التعرف على مؤلفات " لي يا دلو لو جو" اير التكنيكية واسيتخالم  سيلوب  دائها   هدفت  

المؤلفات ويحديد الصيييييييعوبات  من خالل الموسيييييييي ى الذي   ييييييياعد ال الب على يفهم ال يييييييكل البنائي لتلك  
يلك الدلاسييية المنهج   اتبعتالتكنيكية والتعبيرية الموجودة يذليلها بما   ييياعد على  دائها بال يييكل الم لوب و

( للمؤل  ا   الي  24يلك الدلاسة ست م  وعات من مصن  )  عينةالوصفي " يحليل المحتوى"، وكا ت  
(،  9(، ) 7(، ) 4(، ) 3المختلفة  سيييييييييييلوبل و لقامها كالتالي )    لي يييييييييييا دلو لو جو للبيا و يمثل المراحل الفنية

 (12  .) 
يلك الدلاسيية التوصييل للداء الجيد لمؤلفات " لي ييا دلو لو جو" من خالل الدلاسيية التحليلية العزفية    نتجتو

جيييييييدييييييييدة                                     بيييييميييييعيييييليييييوميييييييات  اليييييميييييعيييييرفييييييية  ليييييزييييييييادة  اليييييكيييييلييييييييييييية  لييييي يييييالب  اليييييفيييييرصييييييييييييييييييييية  و عييييي ييييييياء                                              ليييييهيييييييا 
يلك الدلاسيية مي البحث الراهن في معرفة يمالين اللو جو التكنيكية واالسييتفادة منها واسييتخدامها في  اتفقتو

في يح يييييييين  داء عزف سيييييييماعي   في يوري  يلك التمالين واالسيييييييتفادة منهااختلفت يذليل الصيييييييعوبات، و
الل يمالين م ييييييتوحال  بيايي " يبراهيم العريان " و   لو جا  هاو د " جميل بك ال نبولي" على ولة العود من خ

 من يمالين اللو جو.  
 م(.  2008( دراسة شريف علي حمدي ) 2) 
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هذل الدلاسييية يلى يح يييين العزف على ولة ا كولديون باسيييتخدام بعض يمرينات  لي يييا دلو لو جو       هدفت  
ال ع يييييييييييرة يمرينات مختالة من كتاب يكنيك البيا و للمؤل  ا   الي  للبيا و بعد ي وعيها قلة البيا و واختي

يلك الدلاسة المنهج التحليلي الوصفي )يحليل   اتبعت لي ا دلو لو جو لتح ين ا داء على ولة ا كولديون، 
عينة يلك الدلاسييييييية ع يييييييرة يمرينات مختالة من كتاب يكنيك البيا و للمؤل  ا   الي الي يييييييا دلو  (  المحتوى 

هذل الدلاسية ينمية الوعى الموسيي ى  طفال المرحلة االولى من التعليم    نتجتو  ( ، 1Aجو الجزء ا ول ) لو 
ا سيييييييييييييياسييييييييييييييي المختلفية ومن  همهيا العزف على ولية ا كولديون بمهيالة و ميداد ميدلس التربيية الموسيييييييييييييييييية 

الئمة قلة ا كولديون ،   في معرفة التمالين المختالة  يلك الدلاسييييييييية مي البحث الراهن    اتفقتبالتدليبات الم
السيييييتفادة منها في يح يييييين ا داء ، و   في  اختلفتمن كتاب البيا و لتح يييييين ا داء على ولة ا كولديون وا

في يح يييييييين  داء عزف سيييييييماعي بيايي " يبراهيم العريان " و لو جا    يوري  يلك التمالين واالسيييييييتفادة منها
 " على ولة العود من خالل يمالين م توحال من يمالين اللو جو.   هاو د " جميل بك ال نبولي 

 م(. 2009( دراسة سلمان البلوشي ) 3)   
يلك الدلاسيييييييييييية يلى يح ييييييييييييين العزف على ولة الكمان من خالل يدعيم المنهج ببعض التمرينات    هدفتو   

  الى " لي ييييييييا دلو لو جو " لتح ييييييييين ا داء على ولة الكمان و  التكنيكية الم ييييييييتوحاة من عازف البيا و اال
 اتبعت مرين ، وخاصة و ن ولة الكمان يعد من اقالت الصعبة في دلاستها ويحتاأل الكثير من التدليا والت

يلك الدلاسييييية  ختال الباحث  لبعة يمرينات    عينةيلك الدلاسييييية المنهج الوصيييييفي "يحليل المحتوى" ، وكا ت  
يلك الدلاسيية يخريج   نتجت( ،  1Aمن كتاب يكنيك البيا و للمل  ا   الي " لي ييا دلو لو جو" الجزء ا ول) 

اللي ياء بياليذوف  طياليا معلم على قيدل كبير من المهيالة العزفيية على ولتيل ا لثيا يية ، مميا يتيا ليل الفرصيييييييييييييية ل
اللي اء بالذوف العام .                                                   الميذ  ثناء قيامل بعملية التدليس مما يؤدى ل  العام للت

على ولة  هذل الدلاسة مي البحث الراهن يلى معرفة التمالين التكنيكية والمهالية لتح ين ا داء  اتفقت 
هذل الدلاسة مي البحث الراهن في يوري  يلك   اختلفتالكمان واالستفادة منها في يح ين ا داء و

في يح ين  داء عزف سماعي بيايي " يبراهيم العريان " ولو جا  هاو د " جميل   التمالين واالستفادة منها 
الل يمالين م توحاة من يمالين اللو    جو.بك ال نبولي" على ولة العود من خ

 تعليق الباحثة على الدراسات والبحوث السابقة: 
بالبحث الحالى من حيث    من خالل عر  الباحثة للدلاسيييييات ال ييييياب ة يتضيييييا يليبا  يلك الدلاسيييييات      

الب الفرقة الثا ية في عزف سييييماعي بيايي " يبراهيم العريان " ولو جا   الهدف وهو يح ييييين م ييييتوى  داء ط
" على ولة العود، ويختل  عنل من االسييييييتفادة من  سييييييلوب يمالين  لي ييييييا دلو   هاو د " جميل بك ال نبولي 

 لو جو وي ويعها واستخدامها لتح ين ا داء على ولة العود.   
إلطار النظري:   ا

 يناول الباحث الجوا ا النظرية اقيية: 
:  بذة ياليخية عن ولة العود و شهر العازفين.    والك
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 ثا يكا:  بذة عن حياة  لي ا دلو لو جو وخصائ   سلوبل. 
: نبذة تاريخية عن آلة العود:   أوالا

الت التي عرفت قد ماك بعدة  شيييييييييييكال مختلفة وذلك عبر حضيييييييييييالات عديدة مثل         يعد ولة العود من اق
د، كما عرف عام قبل الميال  3500اقشييييييولية والبابلية، وقد عرفت ولة العود في مصيييييير منذ ما   رب من  

 العود   ضا في بالد فالس والصين واليابان والهند قبل الميالد مي اختالف ال كل والتصميم، ورهر في
الم وبلف ازدهالل في     شييبل الجزيرة العربية وحظي ب هتمام بالف في العصيير الجاهلي وا ضيياك في صييدل ا سيي

 ة  شكال عديدة و حجام مختلفة.  العصر العباسي، ثم ا ت ل يلى  ولوبا عن طريق العرب، وطرف علي
ويكمن  هميية ولية العود في الموسييييييييييييييي ي العربيية لعيدة  سييييييييييييييبياب  يذكر منهيا ا يل اقلية ا مثيل لتيدليس مواد 

الصييييييييولبيج العربي(، ويعتمد معظم   –الةناء العربي   –الموسييييييييي ى العربية مثل )قواعد الموسييييييييي ي العربية  
م على ولة العود، ويرجي ذلك ل بيعة صييييييييوت اقلة الذي  المؤلفين للموسييييييييي ي العربية في صيييييييييااة  لحا ه

 (.  2م، م  1971يتناسا مي الصوت الب رى. )صيا ات محمود حمدي،  
ومن  شييييييييييهر العازفين على ولة العود ) مين المهدي، يبراهيم اليبا ي، صييييييييييفر علي، محمد ال صييييييييييبجي،    

ن صيييييييابر، مدثر  بو الوفا،  ليا  ال ييييييينباطي، جولأل مي ييييييييل، عمال ال يييييييريعي،   عام محمد علي، ح يييييييي
 (.  131م، م  1993ممدوح الجبالي(. )علي حميدة عبد الةني،  

 ثانياا: نبذة عن حياة أليساندرو لونجو وخصائص أسلوبه:  
 30في   بي   يالييا (Amantea)في ميدينية  ميا تييا    (Alessandro Longo)وليد  لي ييييييييييييييا يدلو لو جو        

م ، ويعد لو جو من عباقرة الموسييي ي في ال رن   1945بر   وفم 3م ويوفي في  ابلس في    1864د  ييمبر  
الع ييييرين فهو عازف بيا و ي  الي ومدلس و اشيييير ومؤل  موسييييي ي ، يعلم العزف علي ولة البيا و عيد يد  

م ودلس فيل العزف   1878والدة  شيل لو جو ، ثم  لتحق لو جو بمعهد الكو  رفتوال في مدينة  ابلس عام 
الثة دبلومات في يعليمل للموسييي ي هنا  ، وعين لو جو اسييتاذاك  علي ولة البيا و وا  ولان ، وحصييل علي ث

م ، وقدم لو جو العديد من الحفالت بالمعهد ورل  عمل بالمعهد حتي عام   1897للبيا و بالمعهد في عام 
 م ثم  عتزل منصييييييييييييييبل ك سييييييييييييييتاذ للبيا و فترة من الزمن حتى عاد مرة  خري كمدير للمعهد في عام   1934
م ، ويعد لو جو من المؤلفين المت ثرين جداك لموسيييي ي دومنيكو سيييكالاليي ، و  ييير لل مجلد  حتوي    1944
م صييييييييييييييو ياييا ودلاسييييييييييييييات وبعض الم  وعيات قلية البييا و في المجلية اليدوليية لفن البييا و والتي   544علي  

 (. 141م، م   2005اصبحت  ساس الموسي ي ا   الية بمدينة  ابلس . )ها ي فؤاد شفيق،  
 
 

 أعمال أليساندرو لونجو:  
يوصيييييييي   عمال  لي ييييييييا دلو لو جو ب  ها مزيج من ا سييييييييلوب اقلي وا لما ي وبين ال ييييييييخصييييييييية الةنائية  

عمل موسيي ي ي يتمل على م  وعات قلة البيا و    300متعددة شيملت  كثر من    ا لما ية، ومؤلفات لو جو
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المنفرد، واهتمامل ا ضيييييييييييييياك بمؤلفات عديدة ي ييييييييييييييتمل على العناصيييييييييييييير التكنيكية لدى العازف المبتدئ مثل  
، ومؤلفييات قالت ويرييية، ومؤلفييايييل االثنتي ع ييييييييييييييرة لتكنيييك  Hands -4م  وعييات للبيييا و  لبعيية  يييدي  

الم الحجرة  البيييييا و،  موسييييييييييييييي ي  لمختل  اقالت،  ومتتييييابعييييات  التكنيكييييية،  في  هييييدافهييييا  تعييييددة والمتنوعيييية 
Chamber Music  ،(.  203م، م  2005.  )زينا ال يد عزت 

 خصائص أسلوب أليساندرو الفنية: 
  ةلا على  سلوبل في الت لي  على ال ابي الكالسيكي.  -  
 يحتوي دلاسايل على  شكال ا  اعية ب ي ة.   -  
  لحا ل ب ي ة المضمون.   -  
 كثرة يكرال اللحن والتتابي ليح ق الب اطة في ا داء.  -  
   ي ثرل ب سلوب البالو  عند باخ وبكل من الكالسيكية والروما تيكية وا لما ية.  -  
  ستخدم اسلوب المحاكاة في الكثير من  عمالل.   -  
  2009اهتمامل بالتركيز على اسييتخدامل للعناصيير التكنيكية لدي الدلاس المبتدئ. )سييلمان البلوشييي،   -  

 (. 609م، م 
إلطار التطبيقي:      -ثالثاا: ا

 الخ وات ا جرائية:      
يم يحيدييد المهيالات العزفيية الموجودة في سييييييييييييييمياعي بييايي " يبراهيم العرييان "، لو جيا  هياو يد " جمييل بيك 

 ال نبولي " على ولة العود.  
يم ي ويي بت ويي خم يية يمالين يكنيكية معدة للبيا و  لي ييا دلو لو جو لتصييلا للعزف على ولة العود من 

،  Face 1A  ،Face 1Bوي ييييمل على ثالثة  جزاء، )    Face 1كتاب  سيييياسيييييات التكنيك الجزء ا ول  
Face 1C. .) 

 يم اختصال بعض التمرينات ال ويلة بحيث ا كتفاء بثما ي موازير ف ج. 
يعر  الباحثة فيما يلي النموذأل الذي يريد يح ين ا داء فيل من سماعي بيايي، لو جا  هاو د، ثم يعر   

 لمبتكر الم توحى منل لتح ين ا داء.  التمرين ا صلي المعد للبيا و ثم التمرين ا
 
 
 
 



 م 2021 السادس، يونيةالعدد    (SVU_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

358 
 

 -النموذج األول سماعي بياتي " إبراهيم العريان": 
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ا ويؤدى النةمات ال ليمة ب رعتها   ان يؤدي ال الا  خر مازولة  الصعوبة:  في الت ليمة  داكء صحيحك
 و داء الت اسيم الداخلية بالري ة الم لوبة مي ا لتزام بترقيم ا صابي.

 
 نموذج سماعي بياتي:    

                              

 
 نموذج تمرين أليساندرو لونجو:  

 - (: 18( صفحة رقم ) 1تمرين رقم )  ( (FACE 1Cمن كتاب 
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التمرين الم ييييتوحى من يمرين اللو جو هو يدليا على  داء النةمات ال ييييريعة ب ييييرعتها مي ا لتزام بري يييية 

 -الرد( ويرقيم ا صابي:    –)الصد  

  
أل( مي   الصعوبة:  ا و داء  ةمة سي  ص  بيمول ) و ان يؤدي ال الا التتابي اللحني ال ريي  داءك صحيحك

 الرد(،  داء الوضي الثا ي علي ولة العود. –ا لتزام بري ة )الصد  
 

 نموذج سماعي بياتي الخانة الثانية:  

 نموذج تمرين أليساندرو لونجو:
 - (: 20( صفحة رقم ) 1تمرين رقم )  ( (FACE 1Aتمرين من كتاب 
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التمرين الم توحي من يمرين  لي ا دلو لو جو وهو يدليا على  داء التتابي اللحني ال ريي و داء  ةمة  
سي  ص  بيمول ) وأل(،  داء الوضي الثا ي علي ولة العود مي االحتفاظ بري ة ال ماعي ويرقيم  

   -ا صابي: 

 
  

 الصعوبة:  
ال الا ال فزات اللحنية ال ريعة، التحويالت النةمية وا داء في من  ة الجوابات مي االحتفاظ  ان يودي 

 بري ة ال ماعي.
 -نموذج سماعي بياتي الخانة الثالثة: 
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 نموذج تمرين أليساندرو لونجو:  
 - (: 16( صفحة رقم ) 2تمرين رقم )  ( (FACE 1Aتمرين من كتاب

 

 
التمرين الم توحى من يمرين  لي ا دلو لو جو وهو  داء الخا ة الثالثة في من  ة الجوابات وال فزات  

   - اللحنية ال ريعة والتحويالت النةمية: 
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 النموذج الثاني لونجا نهاوند " جميل بك الطنبوري " 

 
 

ا للخا ة الثا ية في من  ة الجوابات بال رعة الم لوبة وان يؤدى  الصعوبة:  ان يؤدي ال الا  داءك صحيحك
  ةمة المحير، سنبلة، جواب حجاز، الوضي ال ادس.   
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 نموذج لونجا نهاوند الخانة الثانية:  
 

 
 نموذج تمرين أليساندرو لونجو:  

 - (: 17( صفحة رقم ) 4تمرين رقم )  ( (FACE 1Aتمرين من كتاب

 
التمرين الم توحى من يمرين  لي ا دلو لو جو وهو  داء الخا ة الثا ية في من  ة الجوابات و داء الوضي  

 - ال ادس على ولة العود مي االحتفاظ بترقيم ا صابي: 
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 نموذج تمرين اخر أليساندرو لونجو:   

 - (: 15( صفحة رقم ) 8تمرين رقم )  ( (FACE 1Bتمرين من كتاب

 
التمرين الم توحي من يمرين  لي ا دلو لو جو وهو  داء الخا ة الثا ية في من  ة الجوابات و داء  

 -الرد(:   –الوضي ال ادس على ولة العود مي االحتفاظ بترقيم ا صابي والري ة )الصد 
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 نتائج البحث: 

 ينبي  تائج البحث من خالل ا جابة عن  سئلتل التالية:  
" ما مهارات العزف الموجودة في سةةةةةةةةماعي بياتي " إبراهيم العريان"   والذي ين  على  السةةةةةةةة:ال األول: 

 "  ولونجا نهاوند" جميل بك الطنبوري" في مقرر آلة العود للفرقة الثانية؟
وجاءت ا جابة عن هذا ال ييؤال من خالل يحديد المهالات العزفية الموجودة في سييماعي بيايي "يبراهيم      
عريان" ولو جا  هاو د "جميل بك ال نبولي" في م رل ولة العود للفرقة الثا ية وهم ) داء التتابي ال ييييييييييييييلمي  ال

ال ريي وا داء في من  ة الجوابات،  داء اوضاع العود المختلفة وال فزات اللحنية ال ريعة،  داء التحويالت  
 الرد((.   –النةمية،  داء الري ة الم لوبة )الصد  

   ما أسلوب تمارين أليساندرو لونجو البسيطة؟ " والذي ين  على " ني: الس:ال الثا
الل الجزء النظري والذي يناول التالي:      وجاءت ا جابة عن هذا ال ؤال من خ

 يحتوي يمالين  لي ا دلو لو جو على  شكال ي  اعية ب ي ة. 
 يمتاز  لحا ل ب  ها ب ي ة المضمون. 

 والتتابي اللحني ليح ق الب اطة في ا داء. كثرة يكرال اللحن 
أسةةلوب تمارين أليسةةاندرو لونجو في    كيف يمكن االسةةتفادة من اسةةتخداموالذي ين  "    السةة:ال الثالث: 

 تنمية مهارات العزف في سماعي بياتي "إبراهيم العريان" ولونجا نهاوند "جميل بك الطنبوري"؟ " 
داء التتابي اللحني ال يييريي ب يييهولة والتدليا الجيد على ا داء وجاءت ا جابة عن هذا ال يييؤال من خالل  

في من  ة الجوابات و داء الت اسييييييييم الداخلية و داء ال فزات اللحنية و وضييييييياع العود المختلفة، التدليا على  
 الرد(.    –الري ة الم لوبة ولي ة )الصد  

 توصيات البحث: 
 اوصي هذا البحث باقيي:  

الثا ية في العزف على ولة العود بصفة م تمرة عن طريق استخدام كل ما هو  االهتمام ب الب الفرقة   -1
 جديد با ساليا التدلي ية الحديثة التي يركز علي يح ين  داء العزف على ولة العود.
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االهتمام بتصميم برامج م ترحة لتح ين العزف على ولة العود ويذليل الصعوبات العزفية من خالل   -2
و التكنيكية الب ي ة المعدة قلة البيا و واستخدامها في يح ين ا داء على ولة  يمالين  لي ا دلو لو ج

 العود. 
االهتمام بتصميم برامج يلكترو ية حديثة يعتمد فكريها على يمالين  لي ا دلو لو جو الب ي ة ويخت    -3

 بتح ين ا داء على ولة العود لل الب المبتدئين.
قد   ت يي    العود  من خالل االهتمام باستخدام يمالين  لي ا دلو لو جو التكنيكية الب ي ة على ولة   -4

ا داء في من  ة الجوابات وال دلة على العفق الصحيا  ال الب اي ان العديد من المهالات العزفية مثل:  
التمييز بين  ساليا الري ة  في المن  ة الحادة،  داء الت اسيم الداخلية ال ريعة في من  ة الجوابات،  

المختلفة وكيبية يوريفها في مكا ها المناسا،  داء ال اللم والتتابعات اللحنية ال ريعة، اال ت ال بين  
 ا وضاع المختلفة ب السة وبال رعة الم لوبة.
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 :مراجعال
 أوالا: الكتب والمراجع العلمية: 

 ، الجزء ا ول، دال الكتا، ال اهرةالتدريبات األساسية آللة العود  (. 1993ي عام لبيا،  لفريد جميل )   
ألبحاث العلمية المنشورة:   ثانياا: ا

(. التنوع فى ا داء بين  سلوب العزف المت  ي والمترابج فى يحدى  2005زينا ال يد عزت محمد ) 
من ول،   بحث  البيا و،  لتكنيك  لو جو  الموسمؤلفات  لي ا دلو  وفنون  علوم  المجلد  يقى مجلة   ،

 (.                                                                             235: صفحة 199الثالث، كلية التربية الموسييية، جامعة حلوان، ال اهرة. )من صفحة 
  ( البلوشي  لو جو  2009سلمان  يمرينات  لي ا دلو  من  م توحاة  الكمان  قلة  مبتكرة  يمرينات   .)

البيا و، بحث من ول،  لتكن الموسيقىيك  التربية  مجلة علوم وفنون  المجلد التاسي ع ر، كلية   ،
 (.617: صفحة 602الموسييية، جامعة حلوان، ال اهرة. )من صفحة

 ( حمدي  على  لتح ين  2008شري   البيا و  لتكنيك  لو جو  يمرينات  لي ا دلو  بعض  ي ويي   .)
، المجلد الحادى ع ر،  ة علوم وفنون الموسيقىمجلالعزف على ولة ا كولديون، بحث من ول،  

 (.  493: صفحة471كلية التربية الموسييية، جامعة حلوان، ال اهرة. )من صفحة
(  لي ا دلو  34(. ي نيات  سلوب  داء م  وعات البيا و مصن  ) 2006محمد فتحي محمود ) 
جزء ا ول، كلية التربية  ، المجلد الرابي ع ر، المجلة علوم وفنون الموسيقى لو جو، بحث من ول،  

 (.  392: صفحة369الموسييية، جامعة حلوان، ال اهرة. )من صفحة 
( قلة البيا و عند  لي ا دلو  43(. يسلوب  داء الدلاسات اللحنية مصن  ) 2005ها ي فؤاد شفيق ) 

ع ر، كلية التربية الموسييية،   ، المجلد الثا ىمجلة علوم وفنون الموسيقى لو جو، بحث من ول،  
 (.   163: صفحة 137جامعة حلوان، ال اهرة. )من صفحة

 ثالثاا: الرسائل العلمية: 
رسالة  (.  سس م ترحة  سلوب استخدام الري ة فى العزف على ولة العود، 2000يةريد محمد طل )   

   ، كلية التربية النوعية جامعة ال اهرة.ماجستير غير منشورة
، كلية        رسالة ماجستير غير منشورةحمود حمدي: " يتبي ياليخ ولة العود عبر التاليخ "، صيا ات م 

 م. 1971التربية الموسييية، جامعة حلوان، ال اهرة، 
رسةةةةةةةالة   المدالس المختلفة قلة العود فى مصييييييييييير وال رن الع يييييييييييرين، (.  1993على حميدة عبد الةنى )   

 ، المعهد العالى للموسي ى العربية،  كاد مية الفنون، ال اهرة. ماجستير غير منشورة
(. يذليل صيييعوبات ا داء قلة العود في بعض المؤلفات العربية  2002 جالء سييييد عبد الحميد الجبالي ) 

، كلية التربية الموسييييية،  رسةةالة ماجسةةتير غير منشةةورةالةنائية في النصيي  الثا ي من ال رن الع ييرين، 
 ، ال اهرة. جامعة حلوان
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(. يسييلوب يوري  ولة العود فى ا انية المصييرية فى ال رن الع ييرين،  2004هالة محمد  حمد حجازي ) 
 ، كلية التربية الموسييية، جامعة حلوان، ال اهرة. رسالة ماجستير غير منشورة

ال يمعية  الوسيائل    باسيتخدام(. بر امج م ترح لرفي م يتوى ا داء على ولة العود 2000هالة محمد محمد ) 
 ، كلية التربية الموسييية، جامعة حلوان، ال اهرة. رسالة دكتوراة غير منشورةوالبصرية )الفيديو(،  

م(. دلاسيييييييييية للتةلا على بعض الصييييييييييعوبات العزفية على ولة العود،  1995مها عبد الهادي صييييييييييبحي ) 
 ، كلية التربية الموسييية، جامعة حلوان. غير منشورة  رسالة ماجستير

 


