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 على آلة القانون  صياغة مقترحة لتدوين إسلوب األداء
 ( 1) صابر عبد الستار محمود /م . د                                                         

 مقدمة :

تمثل   التى  الموسيقية  اآلالت  أكثر  وتعتبرمن  الشرقية،  اآلالت  وأقدم  أهم  من  القانون  آلة 
التخت الشرقى  وفى فرق  بارز ومهم جدا فى  أن لها دور  العربية للموسيقى الشرقية، كما  الهوية 
الموسيقى العربية بشكل عام، ومن حيث مكانها فإنها تتوسط التخت الشرقى، أما من حيث المكانة  

   -فإن لها دور أساسي ورائد فى الموسيقى العربية حيث أنها :  -الفنية : 
 تقوم بالتقاسيم المنفرده .  •
 والتقاسيم قبل الموال ومصاحبة المغنى أثناء أداء الموال .  •
 تقوم أيضا بغناء اللحن األساسي مع المغنى فى القوالب العربية المختلفة . •
 للزمات الموسيقية مع باقى اآلالت.  كما تقوم بأداء الموسيقى الجماعية وا •
 وتقوم أيضا بأداء منفرد للعديد من األعمال بمصاحبة األوركسترا . •

   ولذلك أطلق عليها قديمًا دستور النغم، ومن أهم ما يميز آلة القانون مسحاتها الصوتية التى تبلغ  
وتنوع طرق   تميز  إلى  باإلضافة   ) تامة  خامسة  ومسافة  دواوين  ثالثة  أنها  )  حيث  عليها  العزف 

نفس الوقت، كذلك إمكانية   اليدين معًا مما يعطيها مساحة ألداء أكثر من لحن في   تعزف بكلتا 
بأدائها  تقوم  التى  الفنية  األعمال  تثري  التى  الهارمونية  المسافات  األوبرا  وكان  .  أداء  دار  بناء 

يفد إلى مصر    من خالل ماجديدة  آفاقًا    فى مصرفقد فتح لها  لموسيقى ل  المصرية بمثابة فتح جديد
الموسيقيين   إليها طائفة من  فنية من مختلف دول أوروبا , وسرعان ما إجتذبت  كل عام من فرق 

وبالرغم من ذلك التقدم الذى خلقه بناء    ،(2)المصريين تجلت موهبتهم فيما خلقوه بعد ذلك من إنتاج  
دار األوبرا إال أنها ظلت فى مصر غريبة على اإلنسان العادى الذى كان يجد متعتة الموسيقية فى  
الحياة   هامش  على  األوبرا  فنون  وظلت  تركيا  من  المستقدم  والغناء  الطرب  فنون  فى  الوقت  ذلك 

 . (3)الموسيقية 

 

 .جامعة عين شمس  –كلية التربية النوعية   - تخصص موسيقة عربية -قسم التربية الموسيقية ( 1
 .83م , ص  1971محمود أحمد الحفنى , محيط الفنون , الجزء الثانى , دار المعارف , القاهرة , ( 2
 .292الخولى , القومية فى موسيقى القرن لعشرين , مرجع سابق ،ص سمحة  (1)
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وإمكاني  القانون  آلة  أهمية  والموسيقى  ومع  الشرقى  التخت  فى  به  تقوم  الذى  المهم  الدور  وهذا  ات 
  , عليها  العزف  أسلوب  لتدوين  لها طريقة خاصة  يوجد  اآلن ال  فإنها وحتي   , عام  العربية بشكل 
الُجمل   ألداء  المناسب  األداء  أسلوب  فى وضع  باإلجتهاد  القانون  آلة  عازف  يقوم  ما  دائمًا  ولكن 

ويك  , المختلفة  آلة  الموسيقية  على  العزف  فى  خبرته  وحسب  الشخصية  نظره  وجهة  من  ذلك  ون 
القانون , ومن ذلك فإننى ُأقدم فى هذا البحث عالمات مقترحه لوضع أسلوب موحد لتدوين أسلوب  
األداء على النوته الموسيقية الخاصة آللة القانون حتي يتثنى لجميع عازفى آلة القانون أداء العمل  

ذا سهولة حفظ أسلوب األداء وتوثيقه , وتسهيل نقل أسلوب األداء للطالب  الفنى بنفس الطريقة وك
فى العملية التعليمية , وكذلك سهولة توصيل وجهة نظر المؤلف الموسيقى لشكل األداء المطلوب  

 من آلة القانون فى األعمال الفنية الحديثة.    

  : مشكلة البحث

فى البحث  مشكلة  وجود  تكمن  إسلوب    عدم  لتدوين  موحد  القانون إسلوب  آلة  على  بشكل    العزف 
, ألداء  و     خاص  المناسب  األداء  أسلوب  وضع  فى  باإلجتهاد  القانون  آلة  عازف  يقوم  ما  دائمًا 

العزف على   المختلفة، ويكون ذلك من وجهة نظره الشخصية وحسب خبرته فى  الموسيقية  الُجمل 
 .آلة القانون 

  أهداف البحث :

عالمات  وين إسلوب العزف على آلة القانون من خالل  البحث إلى وضع صياغة مقترحة لتديهدف  
وتحديدمقترحه   آللة    لكتابة  الخاصة  الموسيقية  النوته  على  األداء  أسلوب  لتدوين  موحد  أسلوب 

 .القانون أسوًة بجميع اآلالت الغربية 

  أهمية البحث : 

 : البحث فى تكمن أهمية 

 . أداء المهارات الخاصة آللة القانون التعرف على إسلوب   •
 .   على آلة القانون  عزفوضع صياغة مقترحة لتدوين إسلوب ال •
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 البحث :   تساؤالت

 على آلة القانون؟ ألداءاماهي المهارات الخاصة ب -1

 تدوين إسلوب العزف على آلة القانون؟  لماهى العالمات المقترحة  -2

 حدود البحث : 

 الواحد والعشرون فى مصر.ئل القرن أوا

 منهج البحث : 

 الوصفي ) تحليل محتوى (. يتبع البحث منهج

 أدوات البحث :  

 .  المدونات الموسيقية التى تخدم هدف البحث -1

   آلة القانون .  -2

 .التسجيالت الصوتية   -3

 ذات الصلة بموضوع البحث  العربية واألجنبية المجالت المراجع  والرسائل والدوريات العلمية و  -4

 عينة البحث :

 عبده داغر  ............... تأليف /لونجا ماجير  -1

 موسيقى فرح ............... تأليف / صابر عبدالستار   -2

 لونجا الفراشة ............... تأليف / صابر عبدالستار  -3

  



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2441 

 

 مصطلحات البحث : 

 األداء  كمصطلح لغوي: 
" أدى الشيء: قام به وأدى الدين أي قضاه، أدى الصالة أقامها لوقتها، وأدى الشهادة أدلى بها،  

 .وأدى إليه الشيء أوصله إليه. األداء: التأدية وأداء التالوة "
 األداء  كمصطلح فني: 

 .( 1)" األداء هو عزف النص الموسيقي أو الغنائي لتوصيله إلى المستمع
 الصيغة، القالب: 

نموذج البناء الموسيقى واإلطار الذى تبنى على اساسه المقطوعات الموسيقية، ويعتمد فيها المؤلف  
 . (2)على افكاره فى المعالجة والصنعة والحرفية الموسيقية ويجرى عليها تنويعات واستطرادات عديدة

 العزف التقليدى: 
القانون، حيث تعزف اليد اليمنى النغمة األصلية بينما تنفرد اليد اليمنى  من أهم األساليب العزفية على ألة  

 . ( 3)بقرار تلك النغمة فى نفس الوقت مما يساعد على تضخيم الصوت 

 مالمح التقنية:
المساحة الصوتية لآللة ومدى صعوبتها فى بعض مناطقها ومدى العالقة بين أوقات السكوت فى  

 .(4)الفنية لآلوركسترا وأدائه عند عزف اآللة المنفردة وعند توقفها عن العزفكل لحظة ومدى الرؤية 

 - :األسلوب
بها   يعبر  التى  الطريقة  أو  اللهجة  وهو  ومشاعرة  فكره  عن  التعبير  وطريقة  المؤلف  أسلوب  هو 

 .(5)ورؤيتة الفنية المؤلف عن افكاره ومشاعره  
 األتشكاتورة:

النوتة   بداية  تكون سريعة وتستقطع زمنا من  ذيلها وبذلك  عبارة عن نوتة صغيرة يقسمها خط في 
 األساسية التى تليها.   

 
 .3م،ص1987عبد هللا الكردى :أصول دراسة ألة القانون، القاهرة  ( 1
 . 288أحمد بيومى: القاموس الموسيقى، المركزالثقافى القومى، دار األوبرا المصرية ، القاهرة، ( 2
 .3م، ص 1987ون، القاهرة، عبد هللا الكردى: أصول دراسة ألة القان (3) 

   )4( فؤاد زكريا، مع الموسيقى، المكتبة الثقافية، رقم 263،264، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1972م، ص 940. 
 .62أحمد بيومى: القاموس الموسيقى، مرجع سابق، ص ( 5)
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 :التكنيك 
هو المهارة العزفية الناتجة عن إكتساب مرونة وتحكم وسيطرة لجميع عضالت الجسم المستخدمة  

 .(1)هيل عزف مقطوعة موسيقيةفى العزف , من أصابع ويد وزراع  ومفاصل بطريقة سليمة لتأ
 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث :

الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث وجد الباحث هذه   العديد من  بعد إطالع الباحث على 
 -الدراسات حسب إرتباطها بالبحث كالتالى : 

  :الدراسة األولى

 "(2) " دراسة تدريبية لرفع مستوى آلة القانون 
رب، التددي         تهددف هدذه الدراسدة إلدى التعدرف علدى أثددر التددريبات المقترحدة الخاصدة بإسدتخدام العدُ

تساعد على اإلرتقاء بالمهارات العزفية في أداء اإلنتقاالت اللحنية المقاميدة والقدراءة الوهليدة للمعزوفدات 
عهدد العدالي للموسديقى العربيدة وذلدك على آلة القانون، ذلك بما يتالئم وتدريس اآللة بالمرحلة العليا بالم

رب فدي عدزف اإلنتقداالت المقاميدة أدت إلدى رفدع م سدتوى أداء من خالل تدريبات خاصدة إلسدتخدام العدُ
 ين . الدراس

 مدى االرتباط واالختالف

رفدع مسددتوى األداء علددى آلددة القددانون ، اإلهتمددام بتدرتبط هددذه الدراسددة بالبحددث الحدالي مددن حيددث        
سددهولة أداء إسددلوب عزفددى موحددد أخددرى تسدداعد علددى أسدداليب  الباحددث تندداولوتختلددف معدده مددن حيددث 

 . على آلة القانون . ومدروس ومتفق علية  
  

 
 

مهارة عزف إسلوب تعدد التصويت آللة القانون , رسالة ماجستير ,كلية ميريل شوقى سوريال بولس: تدريبات تمهيدية مقترحة لتنمية   (1
 .2006تربية موسيقية , جامعة حلوان , 

المعهد العالي للموسيقى العربية  -بحث غير منشور  -رسالة دكتوراه  -دراسة تدريبية لرفع مستوى آلة القانون  :مايسة عبد الغنى  ( 2
    -القاهرة  -أكاديمية الفنون  -
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 الدراسة الثانية 
   "(1) " آلة القانون وتطوير أسلوب العزف عليها 

التعرف على   إلى  الدراسة  التهدف هذه  القانون األساليب  آلة  على  العزف  في  ومن رواد  متنوعة   ،
محمدعبده صالح    -مصطفى رضا-إبراهيم العريان    -محمد العقاد الكبير  العزف على هذه اآللة )

 أحمد فؤاد حسن (. -أمين فهمي  -كامل إبراهيم  -
 مدى االرتباط واالختالف

وتدددرتبط هدددذه الدراسدددة بالبحدددث الحدددالي مدددن حيدددث تناولهدددا بعدددض أسددداليب التطدددوير لدددبعض رواد        
العددزف علددى آلددة القددانون وكددان ذلددك فددى حدددود المدرسددة التقليديددة القديمددة ، وتختلددف معدده مددن حيددث 

ومدددروس ومتفددق عليددة سددهولة أداء إسددلوب عزفددى موحددد أخددرى تسدداعد علددى أسدداليب ول الباحددث  تنددا
 ة القانون . على آل

 

 الدراسة الثالثة 

 "(2) " أثر استخدام تعدد األصابع في العزف على آلة القانون لتحسين األداء

تهدددف هددذه الدراسددة إلددى تددذليل بعددض الصددعوبات العزفيددة المرتبطددة بدداألجزاء السددريعة، خاصددة        
ذات القفددزات اللحنيدددة المتعدددددة مدددن خددالل رفدددع مسدددتوى األداء لعدددزف قالددب اللونجدددا السدددريع باألسدددلوب 

 الحديث المتطور )تعدد العزف باألصابع( . 

 مدى االرتباط واالختالف

راسدة بالبحددث الحددالي مدن حيددث التددريبات المبتكددرة وأسدداليب العدزف المختلفددة التددى تدرتبط هددذه الد      
أسداليب ول الباحدث  ، وتختلف معه مدن حيدث تنداتساعد على رفع مستوى أداء قالب اللونجا السريع ، 

   . على آلة القانون سهولة أداء إسلوب عزفى موحد ومدروس ومتفق علية أخرى تساعد على  

 
 

 –كلية التربية الموسيقية   -بحث غير منشور    –رسالة ماجستير    –  آلة القانون وتطوير أسلوب العزف عليها  :نبيل عبد الهادى شورة    (1)
 م . 1975 –جامعة حلوان 

  -ى العربية رسال العالي للموسيق - أثر استخدام تعدد األصابع في العزف على آلة القانون لتحسين األداء زينب محمد العربي : ( 2
 .1992 -القاهرة  -أكاديمية الفنون 
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  :الدراسة الرابعة

 " برنامج مقترح لتذليل صعوبات أداء المؤلفات المعاصرة  

 "(1) ذات المستوى الفني المتقدم آللة القانون 

تهددددف هدددذه الدراسدددة إلدددى تحسدددين مسدددتوى أداء دارسدددي آلدددة القدددانون للتقنيدددات العزفيدددة التدددي قدددد        
تساعدهم في التغلب على الصدعوبات التدي تدواجههم فدي أداء المؤلفدات المعاصدرة ذات المسدتوى الفندي 

نهج السدنة المتقدم ، وذلك من خالل بعض التمدارين التكنيكيدة المقترحدة لتدذليل الصدعوبات الخاصدة بمد
 الرابعة بمرحلة البكالوريوس بالمعهد والذي يتضمن قالب السماعي واللونجا والمقطوعة 

 :مدى االرتباط واالختالف 

أسداليب العدزف والتقنيدات الخاصدة ب لدة ب اإلهتمداممدن حيدث  تدرتبط هدذه الدراسدة بالبحدث الحدالي       
، القدددانون مدددن هدددذه المؤلفدددات ووضدددعها فدددي برندددامج تجريبدددي مقتدددرح يسددداعد علدددى رفدددع مسدددتوى أدائهدددا 

سددهولة أداء إسددلوب عزفددى موحددد أخددرى تسدداعد علددى أسدداليب ول الباحددث  وتختلددف معدده مددن حيددث تنددا
 على آلة القانون . ومدروس ومتفق علية  

  : الدراسة الخامسة

 "2" دور آلة القانون فى األوركسترا من خالل بعض المؤلفات الحديثة "        

دراسة دور آلة القانون فى األوركسترا وتحليلة بشكل تفصيلى  إلقاء الضوء و تهدف هذة الدراسة إلى  
القانون  آلة  على  أدائها  لتسهيل  بها  الموجوده  التكنيكات  منها  و   وإستخراج  أداء    ,  مستوى  تحسين 

دارسي آلة القانون للتقنيات العزفية التي قد تساعدهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في  
ذات المستوى الفني المتقدم ، وذلك من خالل بعض التمارين      المعاصرة األوركسترالية  أداء المؤلفات  

 األعمال . الموجودة بهذه التكنيكية المقترحة لتذليل الصعوبات الخاصة

 
رسالة   - برنامج مقترح لتذليل صعوبات أداء المؤلفات المعاصرة ذات المستوى الفني المتقدم آللة القانون   :أيمان حسين جنيد  ( 1

 .2002 -أكاديمية الفنون  –المعهد العالي للموسيقى العربية  –بحث غير منشور  –دكتوراه 
المعهد  –بحث غير منشور  –رسالة دكتوراة   – دور آلة القانون فى األوركسترا من خالل بعض المؤلفات الحديثة( صابر عبدالستار : 2

 2011 -أكاديمية الفنون  –العالى للموسيقى العربية 
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 :مدى االرتباط واالختالف 

أساليب العزف والتقنيات الخاصة ب لة  ب اإلهتماممن حيث  ترتبط هذه الدراسة بالبحث الحالي       
ووضعها في برنامج تجريبي   الكالسيكية بمصاحبة األوركسترا  المؤلفات خالل دوره في القانون من 

ول الباحث   ، وتختلف معه من حيث تنا  عازف القانون  مقترح يساعد على رفع مستوى أدائها
 على آلة القانون .سهولة أداء إسلوب عزفى موحد ومدروس ومتفق علية أخرى تساعد على أساليب 

 وينقسم هذا البحث إلى جزئين :

 الجزء األول اإلطار النظري ويشمل  

 نبذة تاريخية عن آلة القانون . •
 تقنيات التقليدية للعزف على آلة القانون.النماذج من  •
 تقنيات الحديثة للعزف على آلة القانون.  النماذج من  •
 مؤلفى عينة البحث. نبذة تاريخية عن •

 الجزء الثانى اإلطار التطبيقي ويشمل   

 نموذج الترقيم المقترح ألصابع اليد اليمنى واليد اليسرى. •
 نماذج األدوات المقترحة المستخدمة فى التدوين.   •
 . موضح عليها إسلوب األداء المقترح عينة البحث المقترحة •
 التوصيات والمقترحات. •
 .العربية واألجنبيةقائمة المراجع   •
 البحث باللغة العربية .ملخص  •
 ملخص البحث باللغة األجنبية. •
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 الجزء األول )اإلطار النظري (

  آلة القانون :نبذة تاريخية عن 

تطورت   حلقات  سلسلة  سنجدها  المختلفة  العصور  عبر  القانون  آللة  التاريخية  الرحلة  نتبع  عندما 
الوترية حتى استقرت فى شكلها الحالى ، ولقد ذكر أن  تدريجيًا منذ أقدم العصور بدءًا بنشأة اآلالت  

الفارابى هو الذى أخترع هذه اآللة ولكن األرجح أن يكون قد قام ببعض التعديالت والتطوير على  
وأشكال   تسميات  أخذت  وإن  القديمة  الحضارات  مختلف  فى  تواجدت  عريقة  آلة  فهى   ، صناعتها 

 .(1) نأخرى اختلفت عن شكلها الذى نراه عليه األ

الحضارة   مثل   , األولى  الحضارات  فى  القانون  آلة  تشبه  التى  اآلالت  العديد من  وقد جاء ظهور 
فقد   آسيا  غرب  فى  اآلشورية  الحضارة  وفى   ، )الجنغ(  آلة  فيها  ظهر  والتى  الفرعونية  المصرية 

 )المونوكورد( .ظهرت فيها آلة )اآلشور( ، أما الحضارة اإلغريقية فقد ظهرت فيها آلة  

تخت   فى  تواجدها  ,و  أنغاما  اآلالت  وأغنى  أهم  من  القانون  آلة  المؤرخين  يعتبر  ماكان  دائمًا  و 
 الموسيقى العرببية فى وسط اآلالت تمثل أساس الكمال والنظام ودور محورى ومهم.

 :  تقنيات التقليدية للعزف على آلة القانون النماذج من  

األساسية    تتضمن  وهى و المهارات   , القانون  على  التى  آللة  القانون   عازفتسهل  العزف    آلة 
بإاالسلو ب يقوم  الذى  التقليدى،  طابعب  القانون   براز  انفراداها    المألوف  ألة  فى  وخاصة  بالتقاسيم  ، 

,  ة  المغنى لتترجم له وتتابعه  فى غناء الليالى والموال أثناء الوصلة الغنائي  الحره أو أثناء مصاحبة
المعزفات   ألداء  باإلضافة  التقليدية  هذا  القوالب  فى  اللونجا  )السماعى  قالب  مثل  الموسيقية   ،

أثناء    الشرقىمع التخت  كما لها دور أساسي ومهم فى العزف  ( ،  ...   ،التحميلة ، وغيرهاالبشرف  
 إلخ .. (، الدور ، الطقطوقة  القصيدة ،   أداء القوالب الغنائية التقليدية مثل )الموشح ، 

 ومن أهم نماذج المهارات العزفية التقليدية :

د العزف بكلتا اليدين معًا محصورًا بينهما مسافة أوكتاف . 1  

 
لتربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة  وتطوره الفنى ،رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية انبيل شورة : التخت العربى د نشأته  (1) 
 . 49م ، ص 1981،
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بأنواعة المختلفة . بين اليدين   التبديل -2  

د زحلقة إبهامى اليد اليمنى واليد اليسرى بالتناوب بشكل متتالى . 3  

طريقتين هما :د التحويل النغمى أو التلوين ويتم ذلك ب 4  

, أستخدام العرب .العفق  

د ملء األزمنة العريضة . 5  

.بأنواعهاد األربيجات  6  

.الغنائية والحليات ، الزخارف  - 7  

 :  تقنيات الحديثة للعزف على آلة القانون النماذج من  

كونشيرتو   ،مثل  األوركسترا  مع  القانون  أللة  المتطورة  المؤلفات  ألداء  الحديثة  المهارات  وتستخدم 
"عبد   "وكونشيرتو  منسى  الفتاح  "عبد  " وكونشيرتو  الظاهرى  "فؤاد  "رفعت جرانة" وكونشيرتو  قانون 

 الحليم نويرة " وفانتازى نهر النيل "نبيل شورى "ورقصة إسكندرانى "عطية شرارة " .  

 نماذج من المهارت العزفية الحديثة :

د تعدد التصويت :1  
 المسافات الهارمونية  
 التألفات الهارمونية  

 الكونترابوينت 
 الكونترير .

العزف بثالث أصابع . د 2  
 .(1) بالنبر. العزف 3

 
 

عبير نمر إبراهيم عثمان ، تدريبات تكنيكية مبتكرة مستوحاة من األغنية الفنية فى قوالب الغناء العربى المعاصر لتحسين مستوى األداء  ( 1) 
 م. 2010امعة القاهرة ، على آلة القانون ، رسالة دكتوراة ،غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، ج



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2448 

 

 ( 2021  - 1936نبذة تاريخية عن مؤلف عينة البحث:  عبده داغر )

 م ( فددي1936)  التاسددع مددن نددوفمبر عددام ولددد " عبدددهللا المغدداورى " الشددهير بددد " عبددده داغددر " فددي  
وإنتقدددل إلدددى مديندددة طنطدددا مسدددقط رأس والدددده ، وكدددان والدددده يمتلدددك ورشدددة لصدددناعة  محافظدددة دميدددا  ، 
يدددويًا ، وكددان يقددوم بتعلدديم الموسدديقى للهددواة بمدينددة طنطددا ، تددزوج  " عبددده داغددر " اآلالت الموسدديقية 

 وأنجب خمس أبناء . 

تعلددم " عبددده داغددر " الموسدديقى رغددم معارضددة والددده ، واسددتطاع بفضددل حسدده المرهددف وموهبتدده أن  
ه لهدذه اآللدة يعلم نفسه آلة الكواترا * وهو في سن السابعة ، وأن يلفت أنظار من حولده بسدرعة إجادتد

مسددتفيدًا مددن علددم والددده ، وسدداعدته فطرتدده الموسدديقية علددى النجدداح ، ثددم جددذبت إنتباهدده آلددة الكمددان 
الموجودة بمحل والده فأعطاهدا كدل إهتمامده ، وكاندت تالزمده فدي كدل أوقاتده ، ومندذ كدان عمدره عشدر 

، التدي كانددت مركدزًا فنيددًا سدنوات بددأ " عبددده داغدر " مسدداره الفندي بالعمددل مدع الفددرق الموسديقية بطنطددا 
لمنطقددة الدددلتا ، وكدددان ذلددك علدددى عكددس ر بدددة والددده الدددذي رفددض هدددذا التوجدده فوجدددد " عبددده داغدددر " 
طريقددة إلددى المعرفددة الفنيددة خددارج جدددران بيددت والددده ضددمن الفددرق الموسدديقية المختلفددة ، التددي كاندددت 

دينيددة ) المشدايخ ( التددي جعلتدده تصداحب الفنددانين الشددعبيين فدي الموالددد ومددؤدو القصدائد والموشددحات ال
صوفي النزعة ، مستفيدًا من مرافقتهم في الغناء ، مدن خدالل تصدوير المقامدات علدى درجدات مختلفدة 
، جعلتدده تمكندده مددن السدديطرة علددى اآللددة ، وقددد كددان لكددل هددذه الخبددرات أثرهددا الفنددي علددى عبددده داغددر 

 .  (1)رغم عدم تعلمه قراءة وكتابة النوتة الموسيقية  

م فددي سددن الثالثددة عشددر حضددر " عبددده داغددر " حفددل موسدديقي لعددازف كمددان أجنبددي 1949وفددي عددام 
كالسيكي ، فبهرته براعة الفنان واألشكال الموسيقية الغربية ، التي كدان يجهلهدا آندذاأ فأسدتوعب مدن 

مداتيكي خاللها أهم سمات العمل الكالسديكي الدذي اسدتمع إليده ، وكاندت هدذه السدمات فدي السدلم الكرو 
 -أنصاف األتوان ، فكانت بداية تكدوين رؤيدة موسديقية جديددة ألدف بعددها مقطوعدة موسديقية بعندوان 

، غلب عليها هذا الطابع ، وعندما بلغ سن الخامسة عشر عمدل مدع المطربدة " منيدرة إبدراهيم   الشباب
ليدالي زمدان ( ان ) ده داغر " قطعة موسيقية بعندو م ألف " عب1952عازفًا على آلة العود ، وفي عام "

 
رسددالة  – تقنيات أداء آلة الكمان فى مؤلفات عبددده داغددر وكيايددة اإلسددتفادة منهددا فددى المؤلفددات العربيددةمصطى حلمى إبراهيم أمين : (  1)

 . 37،  36ص  –م 2008 –أكاديمية الفنون  -المعهد العالى للموسيقى العربية –القاهرة  –غير منشورة  –ماجستير 

 ة عن عود صغير الحجم.* هي عبار 

1 

4 
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لكدددن لتعبدددر عدددن طدددابع الموسددديقى فدددي بدايدددة القدددرن العشدددرين ، والتدددي هدددي أشدددبه بقالدددب التحميلدددة ، و 
" عبددده داغددر " ، الددذي يجمددع بددين أصددالة الموسدديقى الشددرقية   بأسددلوب مختلددف يتضددح فيدده سددمات 

 وبراعة تقنيات األداء الغربي . 

 مشوراه الفني :

م إنتقددددل " عبددددده داغددددر " إلددددى القدددداهرة ، وعمددددل فددددي محددددل لصددددناعة اآلالت 1954فددددي عددددام        
الموسيقية مع صانع العود " محمود على " ، ومن خالل تواجدده فدى ميددان العمدل الموسديقى سدرعان 
مددا إكتسددب شددهرة كبيددرة فددي مجددال العددزف علددى آلددة الكمددان ، وعمددل عازفددًا آللددة الكمددان فددي إحدددى 

فرقددة اإلذاعددة المصددرية ، وألتحددق بالعديددد مددن الفددرق الموسدديقية العربيددة الشددهيرة فددي ذلددك  خماسدديات
الوقت ، فعمدل مدع فرقدة " أم كلثدوم " ، وفرقدة " سديد محمدد " ، والفرقدة الماسدية ، وشدارأ فدي تسدجيل 

 محمود الشريف " .   -محمد الموجي   -بعض أغانى " محمد عبدالوهاب  

م كعدازف فدي الفدرق اإلستعراضدية ، كمدا عمدل مدع 1962ح البالون عدام ثم ألتحق بالعمل على مسر  
" سدددليمان جميدددل " مؤلدددف موسددديقي ومقددددم بدددرامج لرذاعدددة المصدددرية فدددي برندددامج خددداص لكي يدددة أداء 
المقامات العربية ، وكانت أحدى أمنيات " عبده داغر" تكدوين فرقدة موسديقى التدراث ، وعنددما سدمع " 

، وكلددف كددل مددن " شددفيق أبددو عددوف " مدددير مسددرح  ة األسددبق ذلددك اهددتمثددروت عكاشددة " وزيددر الثقافدد
البددددالون فددددي ذلددددك الوقددددت و " عبددددده داغددددر " والمؤلددددف الموسدددديقي " عبدددددالحليم نددددويرة " بتكددددوين فرقددددة 
موسيقية ، فبدؤا بتكوين أول فرقة للموسيقي العربية لتقديم التراث ، كدان " ثدروت عكاشدة " و" سدمحة 

راف علدى الفرقددة بنفسدهما  ، وكددان عبدده داغددر يتميدز بالبراعددة الفائقدة بالتقاسدديم الخدولى" يقومدان باإلشدد
واالرتجدداالت وال ُيبددارى فددي هددذا المجددال ، ولددذلك فقددد اسددتمر مددع الفرقددة كعددازف منفددرد صوليسددت ، 
ولذلك أقترح بعض العازفين الذين يعملون معه في مسرح البالون أن يبدأ  بتددريب جيدل موسديقي مدن 

عاهدددد والعدددازفين ، ومدددن هندددا بددددأت الدددوري الفنيدددة التدددي كدددان يقيمهدددا فدددي منزلددده علدددى شدددكل خدددريج الم
م ( لكددل مددن يريددد أن يددتعلم الموسدديقى 1964صددالونات الموسدديقى العربيددة القديمددة منددذ بدايددة عددام ) 

بشدكل ودى لدديس فددي آلددة الكمددان فقدط ولكددن فددي بدداقي آالت التخددت ، ثدم كددون " عبددده داغددر " العديددد 
شددفيق  -عبدددالعزيز محمددود  -الموسدديقية التددي كانددت تصدداحب المطددربين " كددارم محمددود  مددن الفددرق 

 فردًا .  12أو  10جالل " وكانت الفرق تتكون من 
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وبجانددب عمددل " عبددده داغددر " كعددازف علددى آلددة الكمددان ، فقددد ألددف مددا يعددرف مددن عشددرين عمددل   
 -لونجدا عجدم  -ندداء  -المشدربية  -سدماعي كدرد  -الكثير من المؤلفات الموسديقية ) لونجدا نهاوندد 

 -مقطوعددة مدددى   -الريشددة والكمددان  -مقطوعددة الشددباب  -سددامبا داغددر  -رقصددة الهدهددد  -النيددل 
 .  (1)ليالى زمان (   -سماعى شورى   -المحمدية   -أخناتون   -لونجا نهاوند ) النيل القديم (  

 الجوائز والشهادات التى حصل عليها :

لهناجر للفندون حفدل لدد " عبدده داغدر " بعندوان إبتهداالت موسديقية للفندان " م أقام مركز ا1996عام   -
 عبده داغر " . 

م حصل " عبده داغر " على الجائزة األولى في مهرجدان موسديقى الشدعوب فدي هولنددا 1999عام    -
 وقد طبعت مؤلفاته ومعزوفاته في هذا المهرجان . 

 م نال " عبده داغر " شهادة تقدير من مهرجان الموسيقى العربية المقام في القاهرة  2008عام  -

 رحالته الفنية :

 قام " عبده داغر " بالعديد من الجوالت الفنية .  -

تلقددى " عبددده داغددر " دعددوة لرشدددتراأ فددى العديددد مددن المهرجانددات الموسددديقية فددي كددل مددن النمسدددا  -
م زار أكاديميددة الموسدديقى بألمانيددا والتددي كانددت تحددتفظ بتسددجيالته بدايددة مددن عددام وهولندددا وسويسددرا ، ثدد

 م . 1992

 م دُعى " عبده داغر " لمشاركة في مهرجان نانت بفرنسا . 1995في عام  -

م دُعى " عبده داغر " من قبل وزارة اإلعالم والثقافة القطريدة إلحيداء أمسدية ثقافيدة 1995في عام    -
 . عن " عبده داغر "  

م دُعى " عبده داغر " من المجلس الثقدافى األلمداني فدي ميدونخ إلحيداء 1999م ، 1998في عام   -
 حفل مقام للموسيقى العربية .  

 
المرجددع   – تقنيات أداء آلة الكمان فى مؤلفات عبده داغر وكياية اإلستفادة منها فى المؤلفات العربيددةمصطى حلمى إبراهيم أمين :   (1)

 . 40،  39ص  –السابق 
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 م دُعى " عبده داغر " إلقامة حفل موسيقي في إيطاليا . 1997في عام  -
 م شارأ في مهرجان بليجيكا . 1998في عام  -
 فاًل موسيقيًا في أسبانيا . م أقام " عبده داغر " ح1999في عام  -
 م دُعى من خالل مهرجان المدينة بتونس الذي يقام في شهر رمضان . 2000في عام  -
 م . 2002شارأ في مهرجان اليونان عام  -
 م دُعى " عبده داغر " لتونس من قبل وزارة األعالم إلقامة حفل موسيقي.  2004في عام  -
 المؤسسة الثقافية السويسرية . م قام بعدة حفالت في  2006في عام  -

 أهم مؤلفات " عبده داغر " اآللية :

 تاريخ تأليفه القالب  اسم العمل  م
 م 1950 موسيقي حره  الشباب  1
 م 1952 موسيقي حره  ليالى زمان 2
 م 1962 موسيقي حره  لونجا نهاوند  3
 م 1963 لونجا  النيل القديم  4
 م 1965 لونجا  النيل  5
 م 1968 موسيقي حره  سماعى كرد يكاه  6
 م 1968 سماعى سماعى شورى  7
 م 1969 سماعى لونجا عجم 8
 م 1971 لونجا  رقصة الهدهد 9
 م 1984 موسيقي حره  نداء 10
 م 1986 موسيقي حره  المشربية 11
 م 1994 موسيقي حره  بنت الحتة  12
 م 1995 موسيقي حره  مدى 13
 م 1996 موسيقي حره  أخناتون  14
 م 1996 موسيقي حره  سامبا داغر  15
 م 2000 موسيقي حره  الريشة والكمان 16
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 (    - 7319) صابر عبدالستارنبذة تاريخية عن مؤلف عينة البحث:  

البحيرة في  ة دمنهور  ولد صابر عبد الستار محمود فى مدين   ,    1973نوفمبر    15بمحافظة  م 
اإلنشاد الدينى وكان لده دور كبير فدى تعلمه للمقامات  فدهدو لعائلة فنية , فوالده كان مطربًا فى فرقة  

، كما كان   المدطرب عدلى اآلله كما يغنى  أى تحقيق صدوت  القانون  ب لده  الغناء  كما علمه كيفدية 
عبد   بسدام  و"  القانون/  ألة  الستار" صانع  عبد  محمود   / واخوته   , الكريم  القرآن  حفظ  على  يحثه 

الددولية عدلى هدامدش مهرجان الموسيقى العربية "  الستدار" عازف آلده القانون ف داز بمدسابقة القانون 
الكمان   آلده  الستدار" عدازف  / و"أحمد عبد  العربي فى أبو ظبى,   العود  ويعمل اآلن مدرس ببيت 

  ومدوزع موسيدقى باإلمدارات,. 

البداية كان يحلم صابدرعبد الستار أن يصبدح مطربًا فكان يغنى فى الحفالت المدرسية         وفى 
بحفظ   إهتمامة  ،مع  لوالده  الخاصة  الفنية  بال‘مال  الخاصة  الغنائية  الشرائط  بحفظ  يقوم  كان  كما 

الثان  ) أم كلثوم , وعبد الوهاب , ومحمد فوزى , وغيرهم ى( وفدى المرحدلة  وية قددم فى أشهرأغانى 
الغناء ولن يكون متميز   المعهد العالى فسمع زمالؤه أثناء تأديهم للغناء فوجد إنهم افضل منه فدى 

                      . منه  أفدضل  هدو  مدن  يوجدد  الن  الغدناء  فدى  ناجحًا  يكون  لدن  إنه  فأيقدن   , بينهم 
العود الذى تدرب علي  القدرات ومعه آلده  قد  وتقددم إلى إمتحان  ها لمده شهدر من قبل والدده وكان 

حفظ عليه أغنيه واحده فقط ليقوم بأداءها وسألده  "حسام شاكدر " مدرس آلده القانون بالمعهد عن مدا  
 سدوف يقددمده ثم أخذه لديجرب يدده عدلى آلده الدقدانون حيث كدان اليعرف هذه اآللده من قبل ذلدك .

وكان الفضل لد " د/ سميرة أبو الفضل   1987يقى العربية عام وإلتحق صابر بالمعهد العالى للموس 
 " فى تعلق وحب صابر عبد الستدار آللدة القانون , حيث أنها أول من وضعت يده على اآللة .  

بالوطن   والملحنيين  المغيين  كبار  أغانى  أهم  تقدم  كانت  التى  كلثوم  أم  محطة  سماع  على  وتربى 
محمد سماع  إلى  أنتقل  ثم  وحفظ    العربي,  فوزى  محمد  إلى  إتجه  أخرى  مرحلة  وفى  الوهاب  عبد 

الفتاح   عبد  إلى  اإلستماع  أحب  كما   ، إنتباهه  فجذب  الخاصة  فلسفته  له  أن  ورآى  أغانيه  معظم 
منسى حيث كانت أستاذته " سميرة أبو الفضل " إحدى تالميذ عبد الفتاح منسى ثم بعد ذلك إتجه  

والده فجذبه جمال ريشه وإتقان وصدق محمد عبده صالح    الى محمد عبده صالح وذلك إقتراحًا من
 على آله القانون وأحبه كثيرًا وإعتبره مثلة األعلى ةقدوتة فى األداء على آلة القانون.
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 ثانيًا : مؤهالت صابر عبد الستار :

  بتقدير  1995حداصل على بكالدوريدوس المعهد العدالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون عدام  -
 عدام إمتياز.                                                                       

  -.                                       1999حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنه  -
 . 2011حاصل على درجة الماجستير فى القانون بتقديرامتياز 

. 2015تياز مع مرتبه الشرف حاصل على درجة الدكتوراه بتقدير إم -  

 .   2011إسبانيا  -مدريد  –قام بتسجيل أول سى دى لمؤلفاته من إنتاج شركة بينوما  -
 ثالثًا : المسابقات التى شارك فيها :

باسدم الموسيقدارمددحت عداصم التابعدة للمجلدس األعلى للثقدافدة   1990شارأ فدى مسابدقة سدنه  -
بسبب عدم إمكانية وجود أوركسترا    بعد أن تم حجب األولى   على الجائزه الثانية والفندون حصل فيها 

 ألداء كونشرتو القانون لرفعت جرانه والذى كان مطلوبًا إلزامًا فى المسابقه .  

والتى   2001فاز بالجائزه األولى فى العزف على آله القانون فى مسابقة القانون الدولية سنه  -
العربيه بالجزائر العاصمه بناء على ترشيح من دار األوبرا وتنافس فيها مع  أقامتها جامعة الدول 

متسابق من دول عربيه مختلفه . 12  

 المناصب التى شغلها : رابعًا : 

فور تخرجده قام بالدتدريس بالمعهد العالى للموسيقى العدربيه بأكاديميده الفنون فى الفتره من   -
                                                                 .                    1998حتى  1995

                                                         . 1998عدازف الدقانون األساسى باإلذاعدة المصرية مندذ عام  -
المصرى    قام بتسجيل أعمال لكبار الملحنين باإلذاعة المصرية مدثل عبد العظيم محمد وميشيل -

على سبيل المثال أدعيه دينيه مع   وفدؤاد حلمى وغيرهم وكذلك تسجيل العديد من األعمال منها
 دعاء دينى فى شهر رمضان ( .       30محمد قنديل ) 
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تدريب وإعدداد مدرسين آلله القانون بالمعاهد الموسيقية المختلفة داخل مصر وخارجها مثل   -
أكاديمية الفنون )المعهد العالى للموسيقى العربية ( بمصر وكليات التربية النوعية فى القاهره  

 والمحافظات  

                                                        ومدرسين بمعاهد خارج مصر مثل تنزانيا وفلسطين وغيرهم .                 -
إلدتحدق بده الدعديد مدن   2001أنشأ فصاًل دراسيًا لتعليم آلة القانون بدار األوبرا المصريه سنه  -

الجنسيات ويقدام حفدالن سدنويا بالمسرح الصغيدر بددار االوبدرا  لتنميدة مهدارات العازفين الجدد 
 أمام الجمهور.                                           واكسابهم الثقه 

ويدرس الطالب فيه لمده عامين   2011حتى  2005رئيس قسم آله القانون ببيت العود العربى  - 
        ليتخرج بعدها عازفًا محترفًا آلله القانون .                                                                                   

 م .  2018/ 6/ 1ية جامعه عين شمس عام تعين كمدرس مساعد فى كلية التربية النوع  -

 م . 2020/ 5/ 18تعين مدرس فى كلية التربية النوعية جامعه عين شمس عام  -

 خامسًا : المشاركات الفنية لصابدر عبد الستار :

شارأ بالدعزف فى العديد من الفدرق المدوسيقية أثناء الدراسة وصاحدب بالعزف عدلى الدقانون فدرقه  -
أكاديمية الفنون.                                                                  –ة لمعهد الموسيقى العربية أم كلثوم التابع

 قدم العديد من حفالت العزف المنفرد فى مصر فى أماكن متعدده منها :                                                                -

المسرح الصغير ( / وكدالدة الغدورى / ساقدية    –المصريدة ) المسرح المكشوف  حفالت بددار األوبدرا  
األمدريكيه   بالجامعده  حفاًل   / السحيدمى  بيت  العربي/  العدود  بيت   / الدعربى  الشعدر  بيت   / الصاوى 

 بالدقاهره وقدلعه صالح الددين األيدوبى وغيرهدم .  

                                                                       وتتنوع هذه الحفالت مابين :                    
عزف منفرد بمصاحبه اإليقاع والكونترباص .                                               -1
                                                        .           عازفين من األوركسترا السيمفونى فيوال ( مع -تشيلو -جره )الكوارتيت ( ) كمان موسيقى الح -2

عازف   -عازف تشيلو  -عازفى كمان  2مصاحبة مجموعته الموسيقيه والتى تتكون من )  -3
                                     . عازفى إيقاع (   2 -عازف ناى  -كونترباص 
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البيانو أو الفلوت أو الدرامز للمصاحبه وإضفاء أجواء  تنويعات مع آالت آخرى كإستضافه آله  -4
جديده على فقرات الحفل الفنى .                                                                     

شارأ مع األوركسترا السيمفونى المصرى بالعديد من الحفالت بالمسرح الكبير بددار األوبدرا   -
إسكندرية ، كما شارأ إيضًا مع أوركسترا مكتبه األسكندرية فى مجموعدة من  بالقاهرة ومسرح أوبرا 

 .  2021وحفالت بقصرعابدين  2014 –م 2013الحفدالت بددار األوبرا بالقداهدرة واالسكدندرية 

  حل ضيفدًا فدى الدعديدد من البدرامج التلفزيونية واإلذاعيدة فى الدكثير مدن الدقنوات المحليه والدفضائيه -
 المختلفده داخل مصر وخارجها منها إذاعة مونت كارلو بباريس وراديو الجزائر .

شارأ مع المؤلف الموسيقى اللبنانى السويسرى " محمود التركمانى " فى إعداد إثنان من   -
 المشروعات الفنية المتميزة هما :                                                            

عاده توزيع للموشحات القديمة بالتعاون مع المركز الثقافى السويسرى وتم تسجيله على  إ :  األول
 سى دى بعنوان " ذاكرة ".                                                    

مشروع بعنوان " ياشر موت " تضمن وضع موسيقى تعبيرية لفيديو عن إستشراء وتوغل   الثانى : 
  -                                                                        الشر فى الحياة .    

(غرب فرنسا  Rennesقدم العديد من الحفالت الموسيقية بمصاحبة األوركسترا فى مصر ومدينة ) 
    ( مسقط رأس نابليون مع أوركسترا إيطالى .                                  Corsicaوفى قطر وفى جزيرة ) 

   -مثل مصر فى العديد من دول من دول العالم مع مجموعته الموسيقية منها :  - 

شارأ فى أكبر ظاهره ثقافية مصرية بمدينة تلمسان بالجزائر وذلك فى إطار اإلحتفال بمدينة    -
من   العديد  فى  وأستضيف  والختام  اإلفتتاح  حفدل  قدم  حيث   , اإلسالمية  للثقافدة  عاصمة  تلمسان 

   . 2011يوليو  7الى  2ذاعية بإذاعدة تلمسان فى الفترة من البرامج اإل

من    - فالدفترة  بالمغرب  وليلى  مكناس  مهدرجان  فى  حفل    21الى    14شارأ  قدم  حيث  يوليو  
األعدمدال   ومدن  الموسيقية  مؤلفاته  من  باقة  فيه  وقدم  مكناس  بمدينه  لحبول  بمسرح  موسيقى 

الدعدالدمية   لحدن  الدكدالسيكيدة  وأيضًا   " بياتدزوال  استدر   " أعمدال  من  لدلكدوارتيت  خدصيدصًا  المكتوبدة 
كالسيدكى من نابدولى , والرقصة األولى والخامسة من أعمال برامز، كما قددم مختارات مدن أشهر  

   . فاعل معها الحضور األلحان المصريدة والتى أخذت الجمهور ألجواء مصرية ت 
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مدونت    - إذاعدة  فى  بداريدس  أستضيدف  طدرب  بدرنامدج  فى  الددولية  .                             2012كارلدو 
أكتوبر    - بالجزائر  بتلمسان  لرنشاد  الدولى  بالمهرجان  .                                          2011شارأ 
 .                     2011شارأ بمهرجان البحر المتوسط بكورسيكا بفرنسا نوفمبر  -

-  2011شارأ بدمصاحبدة مجموعتده الموسيقيدة بالمهرجدان الددولى لدرنشداد بدقسنطينده بالجزائدر    -
2012-2013                                                         . 

              .                  2012إيطدالديا ديدسمبر   -قددم حفلدتيدن موسيقيتين باألكاديميده المصريده برومدا  -
 .                    2011فرنسا نوفمبر  -قدم حفاًل مميزًا بالمركز الثقافى بباريس  -

 2011شارأ بمصاحبة مجموعته الموسيقية بالمهرجان الدولى لرنشاد بقسنطينه بالجزائر من  -
 .   2013حتى 

 عات الفنية منها :إشترك فى تمثيل مصر فى عديد من دول العالم مع العديد من المجمو  -  

موتسارت الدمصرى بدمشداركدة أوركستدرا سيمفونى    -أوبدرا مارسيليا    -فرندسا )معهد العالدم العربى    -
بباريس    -بلغدارى   الثقافى  المدركدز  برفة    -حفدالت  بكورسديكا  المتدوسط  البحر  شباب  مهرجدان 

الموسيقيدة   من  -مجموعتده  خماسى  مع  بباريس  اللدوفر  بمتحف  متدتداليده  عدروض  فرقده    خمس 
 الموسيقى العربية (.                     

المانيا : أوبرا برلين .                                                                    -  

بولندا : مهرجان عالمى لرنشاد الدينى .                                                -  

قطر : أستضيف كصوليست مع أوركسترا قطر الفلهارمونى.                         -  

الجزائر : حفالت دويتو بالمسرح البلدى مع عازف العود نصير شمه وحفالت عزف منفرد   -
                                                              بمدينه اسطيف . 

النمسا : حفالن فى فيينا وجراس .                                                      -  

إيطاليا : أوبرا رافيينا ومدينه فينيسيا .                                                   -  

وليست مع أوركسترا قطر الفلهارمونى .قطر : أستضيف كص -  
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بمناسبة    2014-  5  -26فيينا    -قدم حفال موسيقيا بمبنى االمم المتحدة بالعاصمه النمساوية    -
التى    50بمرور    77احتفال مجموعة ال األولى  المرة  أنها  , والجدير بالذكر  عاما على تأسيسها 

 مم المتحدة منذ انشائه وحتى األن .تقدم فيها مجموعة موسيقية مصرية حفال فني بمبنى األ

أما الحفل الموسيقى الثانى للفنان صابرعبد الستار بالعاصمة النمساوية فيينا بالمركز الثقافى    -
بفيينا   .   2014-5-28المصرى  المصرى  الثقافى  االسبوع  فاعليات  ختام  فى   وذلك 

 .   2014-5-29يوم  أما الحفل االخير فقد أقيم بمقر رابطة الثقافة العربية بفيينا  -

 2014 -6  -13حفل بمركز الجوزويت الثقافى باالسكندرية يوم  -

العربية    - الموسيقى  بمعهد  والعشرون  الثالثه  الدوره  العربية  الموسيقى  بمهرجان  قدم حفال موسيقيا 
 .  2014نوفمبر  

إشراق (  في    قدم أكثر من حفال موسيقيا من مؤلفاته الموسيقية بمصاحبة مجموعته الموسيقيه )   -
 . 2015المسرح المكشوف والمسرح الصغير 

الماسيترو نادر عباسي بدار األوبرا    - شارأ فى أكثر من عمل مع األوركسترا السيمفونى بقياده 
 . 2015ودار أوبرا األسكندرية (  –المصريه ) المسرح الكبير  

السيمفونى    - األوركسترا  مع  عمل  من  أكثر  فى  شارأ  الماسيترو  كما  بقياده  الوترى  واألوركسترا 
 .2015ودار أوبرا األسكندرية (  –راجح داوود بدار األوبرا المصريه ) المسرح الكبير 

القانون    - المكونه من طلبه ودارسي آلة   ) قانون الشرق   ( قدم حفال موسيقيا بمصاحبة مجموعة 
 . 2015بتنمية المواهب بدار األوبرا المصريه  الكبير نوفمبر 

قدم حفال موسيقيا بمصاحبة مجموعتة الموسيقيه أشراق بدار األوبرا المصريه  المسرح الصغير    -
 .  2016يناير 29

آلة    - ودارسي  طلبه  من  المكونه   ) الشرق  قانون   ( مجموعة  بمصاحبة  موسيقيا  حفالن  قدم  كما 
اآلخرفى يوم اليتيم  .والحفل    2016القانون بتنمية المواهب بدار األوبرا المصريه  الصغير مارس  

 . 2016بدار أيتام بنك فيصل اإلسالمى بالمقطم إبريل 
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شارأ فى أكثر من حفل موسيقى مع األوركسترا السيمفونى الفرنسي ) بروتان ( بقياده الماسيترو    -
 . 2016نادر عباسي بمدينه رين بغرب فرنسا  مايو  

أشراق    - الموسيقيه  مجموعتة  بمصاحبة  موسيقيا  حفال  المكشوف  قدم  المسرح  األوبرا    22بدار 
 . 2016أكتوبر 

موسيقي من  شباب الموسيقيين الجدد فى مدينة ألدبيرج بغرب    30شارأ كمدرس  ألكثر من     -
 .   2017بريطانيا فى فيراير 

تعاقد مع جامعة بير زيت الفلسطينية على التدريس لطالبها من فى مرحلة البكالوريوس على أن    -
ان األردن وذلك لصعوبة الدخول للجامعة لوجودها فى األراضى المحتلة وقدم أول  يتم التدريس بعم 

 تيرم دراسي مكثف بمدينة عمان األردن 

 .   2017إبريل  10:   2فى الفترة مابين  

مجموعته    - بمصاحبة  العربى(   الغناء  )بيت  المعز  بشارع  بشتاأ  بقصر  موسيقيا  حفال  قدم 
 . 2017مايو18الموسيقية ) إشراق( 

قدم حفال موسيقيا بمصاحبة مجموعته الموسيقية  قدم فيه مجموعه من المؤلفات الجديده التى    -
بدار األوبرا المصريه   المؤلفات التراثيه  فنيه جديده لبعض  تتسم بالحداثه والمعاصره كما قدم رؤيه 

 . 2017سبتمبر 28)المسرح المكشوف(   

 .  2018أكتوبر  21را المصريه )المسرح المكشوف( قدم حفال موسيقيا  بدار األوب -

األوبرا    - بدار  المواهب  تنمية  بمركز  القانون  آلة  دارسي  من طالبة  لمجموغة  موسيقيًا  حفال  قدم 
 .   2020نوفمبر  -7مهرجان الموسيقى العربية   –المصرية 

 ي بمصاحبة أوركسترا  قدم حفال موسيقيًا لمؤلفات راجح داوود بمكتبة األسكندرية بالقاعة الكبر  -

 .  2020نوفمبر  -14مكتبة األسكندرية 

المصرية    - األوبرا  بدار  داوود  راجح  لمؤلفات  موسيقيًا  حفال  بمصاحبة    –قدم  الكبير   المسرح 
 .  2020ديسمبر  -21األوركسترا السيمفونى 
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  -10راث  بمصاحبة فرقة الت –قدم صولو منفردًا بمسرح معهد الموسيقى بدار األوبرا المصرية    -
 .  2021يناير 

 سادسًا : مؤلفاته الموسيقية :

أعمال         قام بتأليف  االمر كان صابر يساعد اآلخرين فى تأليف أعمال لهم وأيضا  بادئ  فى 
على   تستحوذ  ال  المؤلفات  تلك  تكون  أن  من  خوفًا  وذلك  عليها  إسمه  اليذكر  ولكن  بنفسه  كامله 

ئه الذى أفقده الثقه بنفسه عندما كان يؤلف عمل جديد  إعجاب اآلخرين وذلك كان بسبب أحد أصدقا
ويسمعه لصديقه فيقول له إنها تتشابه مع أعمال أخرى معروفه فأيقن صابر انه مهما ألف أعمال  

 سوف تتشابه مع أعمال اخرى موجوده بالفعل .

وقام         األسباب  تلك  على  تغلب  للموسيقى  العالى  المعهد  من  تخرجه  بعد  الوقت  مرور  ومع 
 القانون منها : بتأليف العديد من األعمال الفنيه المعاصره التى تبرز إمكانيات آله

   -سماعى نهاوند    -سماعى بياتى   -أعمال فى قوالب تقليدية مثل : السماعى ) سحر مصر    -
 لونجا ماجير (.                          -ولونجا ) الفراشة سماعى حجاز ( 

) فرح    -  :   -غريب من هنا    -الياسمين    -أعمال موسيقية حره تمتاز بالحداثة والمعاصره مثل 
 حنين ( .                                                                         

 سيدنا القطب (.        -المولد   -مثل : )تسابيح  أيضًا الموسيقى الصوفية والروحية -

موسيقى حجاز( .  وال يعتبر   -جنوب  -المقطوعه الجديده  -وهناأ مؤلفات أخرى مثل) روح -
والمميز فى أعماله أن ال أحد يستطيع أن يضع نغمة إضافية فى  صابر نفسه مؤلفًا إلى االن 

                              بالعمل تكون أساسية .      المؤلفه حتى حلياته

       وهناك بعض القصص سبب تأليف هذه األعمال وتسميتها منها :  

صباحًا    - العاشره  حتى  فجرًا  كثيرا  النبى  على  بالصاله  قام  اليوم  هذا  فى   :  " تسابيح   " مؤلفة 
يعز  ترتيب مسبق وكأنه  دون  كاملة  الموسيقية  المقطوعة  لعزف  الصفاء وذهب  فها  فأحسبحالة من 

 منذ زمن بعيد وأسماها المقطوعة تسابيح .                        

مؤلفة " فرح " : كانت أبنته وهى صغيرة تجرى وتلعب أمامه ثم بعد ذلك تبكى وترجع مره أخرى    -



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2460 

 

أبنته   لوصف  المقطوعة  تلك  بتأليف  فقام  موقف  أى  مع  بسهوله  وتنفعل  تتفاعل  طفله  كأى  للعب 
 ولذلك قام بتسميتها فرح على إسم إبنته .                  

كان يتمنى لقاء والديه الذى توفاهم هللا ، كان يقوم بالدعاء كثيرًا    مؤلفة " حنين " : فى ذلك اليوم  -
                    ويتمنى أن يحلم بهم وبعدما إستيقظ إتجه إلى غرفة القانون وأحس بروحهم بجواره فقام بتأليف حنين                                   

: ُألفت لتخت شرقى كان يضم  - أهم العازفين وسميت على إسم أبنته الثانيه    مؤلفة " الياسمين " 
 ياسمين .                                                                       

البركشن    - عازف  زتونه  محمد  قام  وقدم  النوبة  أهل  وطيبة  لفطرة  محاكات   :  " جنوب   " مؤلفة 
                                                 ميت جنوب . بإختيار إيقاع المناسب للمقطوعة وهو إيقاع نوبى ولهذا س

 ترقيم األصابع المقترح لليد اليمنى واليد اليسرى 

 

 

 
فى آلة البيانو  هذه الصورة تبّين الطريقة المعتمدة في استخدام قراءة ترقيم األصابع :  مالحظة 
 . حالي ) وهي الطريقة التطابقية ( الترقيم الموضوع في البحث ال وهونفس
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 اليد اليسرى 
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 إشارات اإلختصار

1- (( R  اليد اليمنى  

2- ( L )    اليد اليسرى 

    باليد اليمنى فرداي           -3

 فرداي على أوكتاف واحد           -4

 فرداي على بعد أوكتاف           -5

 بكلتا اليدين         -6

7- R L   تبديل          

 خفض عربة        -8

               رفع عربة     -9

 رفع عربة و خفضها بسرعة بعد أداء نغمة واحدة         -10

 عفق            -11

12-           Legato     ) زحلقة ( 

13-           Staccato    )نبر ( 

14- <   forte         ضغط قوي 

15- P    piano            ضعيف 

16-    

17-    

 

R 

RL 
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 : شرح إشارات اإلختصار والتدوين

1- R  ( يرمز إلي العزف باليد اليمني فقط وهو أختصار لكلمةRight  .) 

2- L   ( يرمز إلي العزف باليد اليسري فقط وهو أختصار لكلمةLeft .) 

 يرمز إلى الفرداي )الصوت المتصل( بسبابة اليد اليمنى فقط               -3

 يرمددددددددز إلددددددددى الفددددددددرداي )الصددددددددوت المتصددددددددل( بسددددددددبابتي كلتددددددددا اليدددددددددين علددددددددى               -4
 نفس النغمة. 

 على بعد أوكتاف. معايرمز إلى الفرداي )الصوت المتصل( بكلتا اليدين             -5

 يرمز إلى العزف بكلتا اليدين معًا على بعد أوكتاف .           -6

7-    R L الددذى يبدددء باليددد اليمنددى ثددم اليددد يرمددز إلددى العددزف بكلتددا اليدددين معددًا بقنيددة التبددديل و
 اليسرى بشكل متتالي . 

يرمدددز إلدددى مكدددان  خفدددض العربدددة ويوضدددع فدددى المكدددان المدددراد خفدددض العربدددة فيدددة مدددع       -8
 إضافة إسم العربة المراد خفضها علي يسار السهم .   

يرمز إلى مكان  رفع العربة ويوضع فى المكان المراد رفع العربدة فيدة مدع إضدافة إسدم       -9
 العربة المراد رفعها علي يسار السهم .  

 يرمز إلى رفع عربة و خفضها بسرعة بعد أداء نغمة واحدة .   -10

يرمددز إلددى العفددق علددى األوتددار بإبهددام اليددد اليسددرى ويوضددع فددى المكددان المددراد        -11
 لعفق فية مع إضافة إسم النغمة المراد عفقها علي يسار العالمة . ا

( يرمددز إلددى زحلقددة السدددبابة علددى األوتددار دون رفعهددا سددواء كدددان Legatoزحلقددة )           -12
 ذلك على وترين متتاليين أو أكثر .   

R 

RL 
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( يرمددددز إلددددى أداء السددددبابة لكددددل وتددددر علددددي حدددددا دون الزحلقددددة   Staccatoنبددددر )           -13
سواء كان ذلك على وترين متتاليين أو أكثر، ويدؤدى ذلدك الشدكل باليدد اليمندى فقدط أو باليدد 

 سرى فقط أو اليديدن معًا. الي

14- <   (forte  يرمز إلي أداء النغمة بضغط قوي، ويوضع علدى النغمدة المدراد أدائهدا بضدغط )
 أقوي من باقى النغمات، وغالبًا مايكون على نغمة تعزف باليد اليمني .      

15- P  (piano يرمدددز إلدددي أداء النغمدددة بضدددعف، ويوضدددع علدددى النغمدددة المدددراد أدائهدددا بصدددوت )
  منخفض عن باقى النغمات . 

يرمددز إلددى أداء النغمددة األساسددية باليددد اليمنددى مددع وضددع                                    -16
لمى يبدددء باليددد  حليددة أعلددى النغمددة األساسددية بنغمددة واحدددة ويددتم نزولهمددا بالتندداوب بشددكل سددُ

 اليمنى. 

يرمددز إلددى أداء النغمددة األساسددية باليددد اليمنددى مددع وضددع                            -17
لمى مدع النغمددة  حليدة أسدفل النغمدة األساسددية بنغمدة واحددة ويددتم صدعودها بالتنداوب بشددكل سدُ

  األساسية. 

 :   ملحوظة

 يتم العمل باإلشارة حتى العالمة التالية.  



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2464 

 

 
 

RL 

R   L  R R   L  R R   L  R L  

RL  

R L  
R

  
RL  

R L  

R L  

R L  
R L  

R L  

R L  
R L  

R L  R R  

R L  R L  R R  L R L  

R     R    L  

R L  

R  R  L  

R L  

R   L R R  L R R   L   R                               R  L R R  L  R  R  L  R 

R     L  

R

   

R  R   R   

R                      R     L    R 

R L  
R

   



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2470 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2022يناير   -المجلد السابع واألربعون   -كلية التربية الموسيقية    -مجلة علوم وفنون الموسيقى  
2473 

 

  : نتائج البحث

بعد إن تناول الباحث فى الفصل السابق اإلطار التطبيقى لعينة البحث المختارة والوصول إلى نتائج  
 على أسئلة البحث المتمثلة فى :

 ماهي المهارات الخاصة باألداء على آلة القانون؟ -1

 ماهى العالمات المقترحة لتدوين إسلوب العزف على آلة القانون؟   -2

 : السؤال األول
 ماهي المهارات الخاصة باألداء على آلة القانون؟ -1

 اإلجابة :
أتضح من الدراسة الراهنة أن المؤلفات الحديثة آللة القانون " عينة البحث " تتضمن تقنيات عزفية  

   -التى تمكنا من تصنيفها وتحليلها ومنها المهارات التالية : الناحية المهارية واإلرتجالية ،  مختلفة من
 مهارة التبديل بأنواعة المختلفة   -
 مهارة التتابع السلمى سواء على مستوى أوكتاف أو أوكتافين  -
اللحنية سواء   - المسافات  بتنوع  أوكتافين  أو على  أوكتاف واحد  الهارمونية على  المهارة 

العزفية   المهارات  يحقق  فهذا  األوكتاف  مسافة  أو  الرابعة  أو  الثالثة  الدرجة  مسافة 
 المطلوبة .

حليات   - هذه  والتريل  األتشيكاتورة  مثل  اللحنية  والزخارف  بالحليات  سواء  الزحلقة  مهارة 
 يمكن أن تؤدى بمهارة الزحلقة أو مهارة التبديل .

 بعد أوكتافين أو على أوكتاف واحد .مهارة الفرداج على مسافات هارمونية أو على   -
مهارة القفزات اللحنية وهذه المهارة تنوعت فيما بين مسافات لحنية مختلفة سواء كانت   -

 ُسلمية بتتابع لحنى "سيكوانس " أو قفزات هارمونية متتالية .
التى   - العزفية  المهارات  كل  فى  األساس  هى  معًا  اليدين  بكلتا  العزف  مهارة  وتعتبر 

 ها بعض المؤلفات الحديثة آللة القانون "عينة البحث ".  إحتوت علي
اليسرى   - اليد  إبهام  بواسطة  وتتم  القانون  آللة  األساسية  المهارات  العفق هى من  مهارة 

 بهدف أداء التلوين النغمى المفاجئ او العارض .
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  السؤال الثانى :
 ماهى العالمات المقترحة لتدوين إسلوب العزف على آلة القانون؟   -2

 اإلجابة :
تنوع المؤلفات آللة القانون "عينة البحث " أدى إلى إبتكار تدريبات مهارية عزفية متنوعة أثرت  إن  
توثيقها  , وبات من الضرورى إيجاد طريقة لتدوين هذه المهارات  أداء العازف على آلة القانون    من
وجاءت العالمات المقترحة لتعبر عن مدلول  لحفاظ عليها وسهولة النقل أثناء العملية التعليمية ,  وا

التحويل النغمى    فى العزف على آلة القانون ويوضع العالمة الدالة على   التقنيات التقليدية والحديثة
تحو  المراد  النغمات  أعلى  أعلى  الُعرب يوضع  تحويل  أما  العفق  التحويل من خالل  كانت  إذا  يلها 

   .   طرقة أدائهاأما الباقى العالمات توضع أسفل كل نغمة المكان المراد رفع أو خفض العربة به , 
وصيات البحث ومقترحاته البحثية : ت  

ب الباحث  )عينة  بعد قيام  الموسيقة  النوته  األداء علي  وفى ضوء ما توصل    البحث( تدوين إسلوب 
 إليه من نتائج يتقدم الباحث ببعض التوصيات والمقترحات على النحو التالى :د 

د أهتمام القائمين بالتدريس فى مرحلة البكالريوس والدراسات العليا بإطالع الطالب وتوجيههم لهذه  1
 .  قراءتها وإستخدامهاوكي ية  لعالمات المقترحة ا

توثيقها  ل  قتراحات وأستخدامها في المؤلفات القديمة والحديثةوعدم األهمال لمثل هذه اإلدد التشجيع    2
مدو  أو  تسجيالت  كانت  سواء  علمى  والمبدعين    نات بشكل  بدراستة  للباحث  متاحًا  يكون  أن  على 

 ألستلهام األلوان الموسيقية المختلفة  .

ا  3 الموسيقى  المؤلف  يكون  بأن   األهتمام  القانون دد  آلة  بإمكانيات  تامة  دراية   على    لعربى 
المقترحة  اآللة    والعالمات  لتقنيات  تتطرق  والتى  القانون  آللة  المناسبة  الكتابة  له   يتثنى  حتى 

 األساسية .

دد األهتمام برفع مستوى عازف آلة القانون وتجهيزه تكنيكيًا مما يتيح للمؤلف الموسيقى الحرية فى    4
 د .االتأليف دون التقي

القانون و 5 أللة  الحديثة  للمؤلفات  التطبيقية  والدراسات  البحوث  المزيد من  إجراء  تحتويها هذه  د  ما 
 .   رضافتها إلي قائمة األشكال المقترحة آللة القانونتكنيكات جديدة المؤلفات من  
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 ملخص البحث باللغة العربية 

 صياغة مقترحة لتدوين إسلوب األداء على آلة القانون      

 مقدمة :

تمثل   التى  الموسيقية  اآلالت  أكثر  وتعتبرمن  الشرقية،  اآلالت  وأقدم  أهم  من  القانون  آلة 
التخت الشرقى  وفى فرق  بارز ومهم جدا فى  أن لها دور  العربية للموسيقى الشرقية، كما  الهوية 
الموسيقى العربية بشكل عام، ومن حيث مكانها فإنها تتوسط التخت الشرقى، أما من حيث المكانة  

   -فإن لها دور أساسي ورائد فى الموسيقى العربية حيث أنها :  -الفنية : 

 تقوم بالتقاسيم المنفرده .  •
 والتقاسيم قبل الموال ومصاحبة المغنى أثناء أداء الموال .  •
 تقوم أيضا بغناء اللحن األساسي مع المغنى فى القوالب العربية المختلفة . •
 للزمات الموسيقية مع باقى اآلالت.  كما تقوم بأداء الموسيقى الجماعية وا •
 وتقوم أيضا بأداء منفرد للعديد من األعمال بمصاحبة األوركسترا . •

   ولذلك أطلق عليها قديمًا دستور النغم، ومن أهم ما يميز آلة القانون مسحاتها الصوتية التى تبلغ  
أنها   حيث  عليها  العزف  وتنوع طرق  تميز  إلى  باإلضافة   ) تامة  خامسة  ومسافة  دواوين  ثالثة   (

نفس الوقت، كذلك إ اليدين معًا مما يعطيها مساحة ألداء أكثر من لحن في   مكانية  تعزف بكلتا 
. أفسح ببناء دار األوبرا أمام  أداء المسافات الهارمونية التى تثري األعمال الفنية التى تقوم بأدائها 

الموسيقى آفاقًا جديدة بما يفد إلى مصر كل عام من فرق فنية من مختلف دول أوروبا , وسرعان  
،  (1)  وه بعد ذلك من إنتاجما إجتذبت إليها طائفة من الموسيقيين المصريين تجلت موهبتهم فيما خلق

اإلنسان   فى مصر غريبة على  أنها ظلت  إال  األوبرا  دار  بناء  خلقه  الذى  التقدم  ذلك  وبالرغم من 
العادى الذى كان يجد متعتة الموسيقية فى ذلك الوقت فى فنون الطرب والغناء المستقدم من تركيا  

 .(2)وظلت فنون األوبرا على هامش الحياة الموسيقية 

 
 ..83ص م ,  1971محمود أحمد الحفنى , محيط الفنون , الجزء الثانى , دار المعارف , القاهرة ,  (1(
 .292سمحة الخولى , القومية فى موسيقى القرن لعشرين , مرجع سابق ،ص  (2)
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وإمكان القانون  آلة  أهمية  والموسيقى  ومع  الشرقى  التخت  فى  به  تقوم  الذى  المهم  الدور  وهذا  يات 
  , عليها  العزف  أسلوب  لتدوين  لها طريقة خاصة  يوجد  اآلن ال  فإنها وحتي   , عام  العربية بشكل 
الُجمل   ألداء  المناسب  األداء  أسلوب  فى وضع  باإلجتهاد  القانون  آلة  عازف  يقوم  ما  دائمًا  ولكن 

وي  , المختلفة  آلة  الموسيقية  على  العزف  فى  خبرته  وحسب  الشخصية  نظره  وجهة  من  ذلك  كون 
القانون , ومن ذلك فإننى ُأقدم فى هذا البحث عالمات مقترحه لوضع أسلوب موحد لتدوين أسلوب  
األداء على النوته الموسيقية الخاصة آللة القانون حتي يتثنى لجميع عازفى آلة القانون أداء العمل  

كذا سهولة حفظ أسلوب األداء وتوثيقه , وتسهيل نقل أسلوب األداء للطالب  الفنى بنفس الطريقة و 
فى العملية التعليمية , وكذلك سهولة توصيل وجهة نظر المؤلف الموسيقى لشكل األداء المطلوب  

 من آلة القانون فى األعمال الفنية الحديثة.   
البح  بموضوع  المرتبطة  السابقة  الدراسات  بعض  على  البحث  على  وإشتمل  أيضا  إشتمل  كما  ث, 

  , البحث  وأدوات   , وحدود   , البحث  عينة   , البحث  أسئلة   , األهمية   , األهداف   , البحث  مشكلة 
 تحليل محتوى ( , وقد إنقسم البحث إلى جزئين :وقد إتبع البحث المنهج الوصفى )  والمصطلحات ,

   :الجزء األول اإلطار النظري ويشمل 

 القانون .نبذة تاريخية عن آلة  •
 تقنيات التقليدية للعزف على آلة القانون.النماذج من  •
 تقنيات الحديثة للعزف على آلة القانون.  النماذج من  •
 مؤلفى عينة البحث. نبذة تاريخية عن •

   :الجزء الثانى اإلطار التطبيقي ويشمل

 نموذج الترقيم المقترح ألصابع اليد اليمنى واليد اليسرى. •
 نماذج األدوات المقترحة المستخدمة فى التدوين.   •
 . موضح عليها إسلوب األداء المقترح عينة البحث المقترحة •
 التوصيات والمقترحات. •
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Thesis Summary in English: 

A Suggested formulation of The Performing Style Notation for The 

Qanun Instrument 

An introduction: 

The Qanun is one of the most important and oldest oriental instruments, and it is 

considered one of the musical instruments that represent the identity of the oriental 

group, as it also has a prominent and very important role in the oriental takht and in 

Arabic music bands in general, and about its place is centering oriental takht, and about 

the artistic value: - Qanun instrument has a fundamental and leading role in Arabic 

music so it can do: 

• Doing individual takasim. 

• Doing Takasim and accompanying the singer during and before singing Mawal. 

• Also Qanun instrument can sing basic melody with the singer in different Arabic 

forms.  

• Performs with group and musical Small breaks (lazamat) with the rest of the 

instruments 

• Also it performs solo for many works accompanied by orchestra  

Therefore, it was called in the past, the constitution of the melody, and one of the most 

important features of the Qanun instrument is its acoustics range, which amount to 

(three octaves and a complete fifth distance), in addition to the distinction and diversity 

of ways to play on it, as it is played with both hands together, which gives it space to 

perform more than one melody at the same time, as well as the possibility of Performing 

harmonic distances that enrich the pieces you perform. The construction of the opera 

house opened new horizons for music, with artistic troupes from different European 

countries coming to Egypt every year. A group of Egyptian musicians soon attracted to 

it, their talent manifested in the production they created after that (1). Despite this 

progress made by building the opera house except It remained in Egypt a stranger to the 

ordinary person who was finding his musical pleasure at that time in the arts of tarab 

and singing imported from Turkey, and the opera arts remained far away of the musical 

life (2) 

With the importance of the Qanun instrument and its capabilities and this important role 

that it plays in the oriental takht and Arabic music in general, it has so far not had a 

special way to write down the style of playing it, but the Qanun player always strives to 

develop the appropriate performance style to perform the different musical sentences. 

And that is from his personal point of view and according to his experience in playing 

the Qanun, and from that, I present in this research. Suggested signs to develop a 

unified method for notated the performance method on the musical notes of the Qanun 

 
1 Mahmoud Ahmed El Hefny , “ Mohet Elfnon “ 2nd part , Dare el Maaref , Cairo , 1971 , p.83.  
2 Samhah El Kholy : “ El Kawmya In 20 century music “ previous ref. p. 292. 
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instrument so that all players can perform the musical work in the same way, as well as 

the ease of memorizing and documenting the performance method, and facilitating the 

transfer of the performance method to students in the educational process, as well as the 

ease of communicating the composer’s viewpoint on the form of performance Required 

of the law machine in modern works of art. 

The research included some previous studies related to the topic of the research, and 

also included the research problem, objectives, importance, research questions, research 

sample, limits, search tools, and terminology. The research followed the descriptive 

approach (content analysis), and the research was divided into two parts: 

 

The first part is the theoretical framework and includes: 

• A brief history of the Qanun instrument . 

• Examples of traditional techniques for playing the Qanun 

• Models of modern techniques for playing the Qanun 

• A brief history of the authors of the research sample. 

The second part is the applied framework and includes: 

• The Suggested numbering model for the fingers of the right hand and the 

left hand. 

• Models of the suggested tools used in Notations 

• The research sample shows the suggested performance style . 

• Recommendations and suggestions. 

• List of Arab and foreign references 

• Thesis Summary in Arabic 

• Thesis Summary in English 

 

 

 


