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  ُملخَّص
دِ تَ  ى ھ ة إل ذه الدِّراس نف ھ ة الكشف ع اليب أَ  محاول ي داء الزّ أس ان ف ة الكم ى آل ردة عل غ

ة في المُ  وإسنادھاساليب األَ تقنين تلك كما تھدف إلى محاولة ة، وسيقى العربيَّ المُ  نة رموًزا خاصَّ دوَّ
ازأَ أساليب بلوًغا لتوحيد  وسيقيَّةالمُ  ين الع ة في أداء المُ غردة الزّ ف .فيندائھا ب ز وسيقى العربيَّ تتميَّ

ة ذات نكھة جديدة تُميِّزھا عن المُ طُ بِ  ك الطُ وسيقات األُخرى، وأنَّ رق خاصَّ ق عمُّالتَّ رق وإدراك تل
صانة والوضوحاألمثل الّ  العلميّ  كلبالشّ دائھا ريد أَ ضمن للمُ يَ ھا راستِ في دِ  ى الرَّ دْ . ذي يقوم عل  وق

ة الطّة، ومَ ة العربيّ وسيقيّ فات المُ ؤلّ حديد نماذج من المُ حاولة تَ راسة إلى مُ ذه الدّ في ھ عيناسَ  رق عرف
اليب خلصت الدّ و. عردة على آلة الكمان فيھاة الزّ قنيّ تَ  داءختلفة في أَ المُ  راسة إلى الكشف عن األس
ي أداء الزّ تنوِّ المُ  ة ف ى ع ردة عل انغ ة الكم ة آل يقى العربيَّ ي الُموس ة  ترھظُ إْذ ، ف ذه الّزخرف ھ

بعامَّة بغية أداء الُموسيقى العربيّة  اتُخصوصيّ أھمية البحث عن بأساليب أدائية ُمميَّزة تُبرز مدى 
  .قةاستغاللھا في العملية األدائيَّة بدرجة عالية من الحرفة والدّ 

  .أداء، آلة الكمان، الزغردة، موسيقى عربيّة: الكلمات الدَّالة
 
Abstract 

The aim of this study is to explore the methods or technique of the 
trill on the violin while performing Arabic Music, and to try to codify 
those methods and refer to them by special symbols in order to unify 
them among musicians. The trill technique in Arabic Music is 
distinguished with a special flavor, which differentiates it from other 
musical traditions.   To be able to perform this kind of music in a more 
academic way based on sobriety and clarity, recognizing these methods 
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and studying it in-depth is important. We tried in this study to define 
some models in Arabic Music compositions with the trill technique. At 
the end of this study we discovered a lot of different methods in 
performing the trill technique in Arabic Music, and these trills performed 
in a specific way showed us the significance of the Arabic Music and its 
value. 

 
  قدمةالمُ 

د وسيقية المُ رموقة بين سائر اآلالت المُ مكانة مَ نفرد آلة الكمان بِ تَ  ك العدي ختلفة، ذلك أنَّھا تمتل
ا الّصعكس مَ تي تَ ة الّ وتيَّ أثيرات الصّ من التّ  راء طابعھ ك باستغالل تقنيَّ وتي، دى ث ا وذل ة األدائيَّاتھ
  .فةختلعبير المُ ف مع أشكال التّ نھا من التكيُّمكِّ التي تُ 

ذا  كوتَ ھ ي  متل ان ف ة الكم يقى العربيّأداء المُ آل اليب  اتجماليّة وس ن أدائيّوأس ف ع ة تختل
 مكن أنْ تي يُ الّ ة ة العربيّ وسيقيّ المُ صوص النّ  أھمّ  عتقد بأنَّ ونَ خرى، وسيقات األُ أساليب األداء في المُ 

ر تُ  ان ھي النّ ات أَ جماليّظھ ة الكم ي تُ صوص الّ داء آل دماج  إنَّ  شري، إذْ بّ وت الى بالّصغنَّت ة إن آل
داعھا وم بإتي يقخارف واإلضافات الّ الزّ  ختلفمُ صوته في تھا حاكاومُ ي غنّ مع صوت المُ  الكمان ب
ي اللَّ  ةف ن أنْ يُ  حظ ر يُ  مك اظھ دة زة ومُ ميَّة مُ أدائيّ أنماطً دوينھا جُ يتطلَّعق ًرا، وربّ ب ت ًدا كبي ا ھ  م

ة المُ دوّ ة في المُ يجاد رموز خاّصيحتاج األمر إلى إِ  يقيّ ن ك عبِّة تُ وس اليب أداء تل اطر عن أس  األنم
)Abed Al-Razzaq, 2007, P. 136(.  

تا وممَّ  ا لف اھج  انتباھن ّل المن ز ُج يقيَّة تركي ى ة الخاصَّالعربيَّالموس ان عل ة الكم راز ة بآل إب
ى دونْ  ،األوروبيلألسلوب  َوفقًا ھذه اآللةات تقنيَّ  راث إل راز خصوصيَّ  االكت يّ داء ألاات إب  العرب

ة  ى آل انعل ى  .الكم ير عل ه لمن اليس ى ُمتتبّوأنَّ ا عل درك وبوضوح اعتمادھ اھج أْن يُ ذه المن ع ھ
  .األساليب األدائيّة الغربيّة البعيدة كّل البعد عن أساليب أداء ُموسيقانا العربيّة

ي  ك ف ا ب ره رؤوف يكت ا ذك ى م ا إل ارة ھُن در اإلش يقى الع"وتج ؤتمر الُموس اب ُم ةكت  "ربيّ
Arabic Music Book Conference. 2007, P. 436)(  ر ه عن خي ك في سياق إجابت وذل
  :الطُرق التي من شأنھا تنظيم الُموسيقى العربيّة وترقيتھا فقال

اليب  ا األس يقيّة تعوزھ ة ُموس ّل آل ذين ) Methods(إّن ك يقيين الّ ا، وإّن الُموس ة بھ الخاّص
ة ذات ال تعملون اآلالت الوتريّ ة يس ق بطريق ا يتعلّ نھم فيم ا بي ين فيم ر متّفق ر غي وس أو ذات النّب ق

يقى  يات الُموس ا لمقتض ة وفقً اليب مكتوب ون أس م ال يتّبع ذه اآلالت، ألنّھ ى ھ ة عل زف الفنيّ الع
لوبه الخاص  ه أس ّل عازف ل رقيّة، فك ة سطحية ... الّش يقيّين العلميّ ات الُموس ة أّن معلوم والحقيق

  .جًدا

ذه ص خصَّ وعليه، ستُ  ارة الزّ الدّ ھ ) Trill) (Willmon, 1994, P. 159(غردة راسة لمھ
ة ق فيعمُّ التّ  قصد ،من مھارات آلة الكمان ا معرف اليب أدائھ ى  أس ةعل ذه اآلل ا ھ ة تقنينھ ، ومحاول
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ال المُ  اذج من األعم اول نم ك من خالل تن يقيَّ وذل ارة الزّ  ةة العربيَّوس راز مھ اوإب ا غردة فيھ ، م
ر أھميّيُظ يَّ التّ  ةھ ى خصوص د عل يقى العربيَّات أداء المُ أكي ي وس ا ف لة وتوظيفھ يقيّ المُ  العم  وس

ذِّرمُ  بأسلوبٍ  ة ،تج ز إمكاني الي تعزي د العطاء  وبالت اة والمساھمة في رف االنطالق في درب الحي
  .اإلنسانّي الواسع

ذه الدّ  ا ھ ة إالّ وم وة صوب التّ خُ  راس ى تقنيّط ز عل ي ركي ان ف ة الكم يقى المُ أداء ات آل وس
ي تُ الّ  غردةالزّ ة ن خالل تقنيّ ة مالعربيّ  دّ ت ي ات الّ قنيّواحدة من التّ  ع ز األداء ت يّ تُميِّ ة  العرب ى آل عل
ان تح  ونأملّ . الكم ي ف ذه الّدراسة ف ھم ھ احثين  بصيرةأْن تُس يقيين المُ والب ة، وس قصد باالحترافيَّ

ا ةوسيقى العربيّالمُ خصوصيَّات  بما يخدمتكاثف ُجھودھم  افظ عليھ ا  وصوالً ، ويُح للتعامل معھ
ي تتجلّ يط والنمذجة الت اليب التنم ًدا عن أس راء بعي اده كعامل إث ي واعتم اذ النموذج الغرب ى باتخ

  .على حساب الموسيقى العربية وخصوصيَّاتھا

  ةأھداف الدِّراس
  .معرفة أساليب أداء الّزغردة على آلة الكمان في الموسيقى العربيّة .1

ة  إسناد أساليب .2 ن ة في المدوَّ أداء الّزغردة على آلة الكمان في الموسيقى العربيّة رموًزا خاصَّ
 .الموسيقيَّة

  أھّمية الدِّراسة
ان  ة الكم تنبُع أھّمية الّدراسة من ضرورة معرفة األساليب الُمختلفة في أداء الّزغردة على آل

ھم  في الُموسيقى العربيّة، والّتي نرى نحن بأنّھا ما زالت في حاجة إلى مزيد من التّعمق، ما قد يُس
ّي واضح ا بشكل علم اليب وإبرازھ ك األس ي الكشف عن تل ي . ف ة ف ة الّدراس ّزز أھميّ ذا وتتع ھ

ة في  وزاً خاّص نادھا رم ان وإس ة الكم ى آل ُمحاولتھا الوصول إلى تقنين أساليب أداء الّزغردة عل
يقانا ما ي. توحيدھا بين العازفين بغيةالمدّونة الُموسيقيّة  ات ُموس راز ُمكّون ى إب ؤّدي إلى التّأكيد عل

  .العربيّة الّتي تُميُِّزنا عن غيرنا

  راسةمشكلة الدّ 
وُّ على الرَّ  ان وامتالكغم من تط ة الكم ى آل ار مستوى األداء عل د من الخصوصيّ  ھ ات العدي

ي  ةاألدائيّ يقى العربيّأداء ف اك  أنَّ  إالَّ  ،ةالموس ك الخصوصيَّ ة للبحث عن تلحَّمُ  ضرورةھن ات ل
اراتغردة واحدة من الزّ و. ةال والعفويّرتجة بعيدة عن االرق أدائھا بصورة علميّ ومعرفة طُ   مھ

تھا عّمالتّ  وأنّ ، تُميُِّزھا عن الموسيقات األُخرىة ة خاصَّ طرق أدائيّ ب زتتميَّ التي  الكمان ق في دراس
نة الموسيومعرفة أساليب أدائھا  راز قد ، ووضوح قيَّة بدقَّةمن خالل تحديدھا في المدوَّ يُسھم في إب

   .األمثلشكل الب العربيّ  الموسيقيّ  األداءفي  ھذه المھارة

  راسةالدّ  يَّةمنھج
  .حليليّ التّ  راسة على المنھج الوصفيّ ھذه الدّ  تعتمد
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  راسةحدود الدّ 
  .األعمال الموسيقيَّة العربيَّة التي تحتوي على أداء مھارة الزغردة في آلة الكمان

  غردةلزَّ ا
يَّة، مع تي تلي النّ غمة الّ ريع الُمتتالي للنّ غردة على عمليَّة العفق السّ يعتمد أداء الزّ  ة األساس غم
ن التّ  در م اء ق ي ُسإعط اوي ف ق النّ س يّ رعة عف ة األساس ة الزّ غم ردة الّ ة ونغم اغ ي تليھ ز . ت يُرم

اه عصا وسيقيَّ غمة المُ وضع دائًما فوق رأس النّ وتُ  )(غردة بالعالمة للزّ  ة بصرف النظر عن اتِّج
راد مز الخاص بالزّ وضع الرّ كما يُ . غمة سواء أكان لألسفل أم لألعلىتلك النّ  غردة فوق كّل نغمة يُ

  ).  1(قم موذج الرّ اُنظر النّ  ،)Gerou, P. 152( لھا ھذه الحالة

  
  
 .الّزغردة: )1(موذج نّ 

 ويلة، يُراعى وضع خطّ وات األزمنة الطّ غمات ذغردة على النّ جديٌر بالذكر، أنَّه عند أداء الزّ 
ج بعد الرّ  منيَّة دة الزّ غردة بما يتناسب والمُ غردة إشارة إلطالة تصويت الزّ بالزّ  مز الخاصّ ُمتعرِّ

  ). 2(قم موذج الرّ نظر النّ اُ  ،)153. المرجع السَّابق، ص( المطلوبة

  
  

  .الّزغردة على األزمنة الطّويلة: )2(موذج نّ 

ذا  ر اإلويُ ھ ث أفضل األصابع ألداء الزّ اني والثّ صبع الثّعتب ردةال اج اإلصبع  ،غ ا يحت بينم
اإلحساس  العازف يجد صعوبة في ك أنّ ذل خرفة،تواصل ألداء ھذه الزّ ومُ  ابع إلى تدريب شاقّ الرّ 

ة األصابع؛ يّؤوس بقمن رُ أضعف ھذا اإلصبع رأس  ابع، فضالً عن أنّ رّ بوزن مفصل اإلصبع ال
  . دريبة عند عملية التّ عناية خاصّ ابع الرّ صبع لذا يجب إعطاء اإل
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از  اتو ھاف ة ك ان الھنغاري ة الكم ير عازف ام () kato Havas(وتُش دت ع   ) 1920ول
ى أنَّ  ة التّ إل تّ عملي ى ال بع الرّ م بآليّحكُّ دريب عل ل اإلص ع مُ ة عم ًدا لتجنّھّماب ابته ة ج   ب إص

دّ  ن أنْ يُ  عضليّ  بش د يُ مك ة الي ى حرك رىؤثر عل ار  اليُس وق األوت بّ وف ي األداءب مُ يُس كلة ف  ش
)Havas, 1988, P. 23-33(.   

ة المُ غردة بِ مكن من أداء الزّ التّ  كما أنَّ  ر من ستوى يُ مھارة عالي ي ة الّ روريّ مور الّضاألُ عتب ت
ى ة ومُ ب على عازف الكمان امتالكھا، وذلك عن طريق زيادة قوّ يج ه عل اء عفق رونة اإلصبع أثن

  .)Menuhin, 1971, P. 122( كن تشبيھه بمطرقة الجرس الكھربائيّ مذي يُ الوتر والّ 

ذلك ان الروسيّ ؤكِّيُ  ك ر  د عازف الكم د أوي ) Leopold Auer ")1845 - 1930"ليوبول
دِ غردة بالعودة إلى النّ ة إنھاء الزّ على أھميّ  ي بُ ا، ويُ  ئتغمة الت ى إمكانيّبھ ذلك إل ب يدرة التّشير ك

ي ة الّ تتاليّالمُ غرة غمة األخيرة من نغمات الزّ ضغط القوس على النّ سلوب من خالل على ھذا األُ  ت
   .)3(قم موذج اآلتي الرّ نظر النّ اُ  ،)Auer, 1980, P. 52( جوع إليھاالرّ  يتمّ 

  
  .الّزغردة مع ضغطّ القوس: )3(موذج نّ 

ى أنَّ مكن اإلشارة يُ  ،ددوفي ھذا الصَّ  دمومُ ة وسيقى العربيّالمُ  إل ذ الق د  ن خارف الزَّ عرفت ق
الفارابي  أطلق، فعلى سبيل المثال ال الحصر القديمةالعربية وذكرتھا في الكثير من الكتب حنيّة اللّ 
ى الزّ " وسيقى الكبيركتاب المُ "في ) م950 – 850أبو نصر محمَّد بن طرخان ( رخارف عل  تعبي
ذة تُ ": بقوله" تزييدات األلحان" ر، نجد من األلحان ما تزييداته تزييداٌت لذي ا أكث كسب األلحان أنقً

ا ھي  ا م ومنھا ما ليست لذيذة، وھي مع ذلك ُمؤذيةٌ تُفسد اللَّحن في المسموع، فالتزييدات إًذا، منھ
  . )GIHAMI, 2002, P. 143(  "طبيعيَّة وكماالٌت للحسِّ ومنھا ما ليست كذلك

  
  االطار العملي

  عينة الدراسة
اتٍ لَّ ؤمُ ) 7(سبع راسة من نة الدّ ن عيِّ تتكوَّ  يقيَّةمُ  ف د  .وس اوق ذه  راعين ار ھ اتالمُ في اختي  ؤلَّف
ا  ى احتوائھ ارة الزّ عل ردةمھ د ،غ ابع جدي ا بط و مُ  وأدائھ ا ھ ي يختلف عمَّ د ف يقى المُ أداء عتم وس

  :ؤلَّفاتالمُ وھذا جدول بعناوين تلك  .ةالغربيّ 
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  .عناوين عيِّنة الدِّراسة: )1(جدول 

عنوان  قمالرّ 
 -  آليَّة  غنّيالمُ   ؤلِّفالمُ /نلحِّ مُ ال  ؤلَّفةالمُ 

  الحظاتمُ   غنائيَّة

أشكي لمين   .1
  الھوى

د عبد محمّ 
  الوھاب

د عبد محمّ 
  الوھاب

أداء من تقاسيم الكمان   غنائيَّة
  جميل عويس

رسالة من   .2
  تحت الماء

عبد الحليم   د الموجيمحمّ 
  حافظ

أداء من تقاسيم الكمان   غنائيَّة
  الحفناوي أحمد

نجاة   محّمد الموجي  عيون القلب  .3
  الصغيرة

أداء من تقاسيم الكمان   ةغنائيَّ 
  رضا رجب

قارئة   .4
  الفنجان

عبد الحليم   د الموجيمحمّ 
  حافظ

أداء مجموعة آالت   غنائيَّة
  الكمان

محّمد عبد   ليلة الوداع  .5
  الوھاب

د عبد محمّ 
  الوھاب

أداء مجموعة آالت   غنائيَّة
  الكمان

المال   .6
  والبنون

ياسر عبد 
  لرحيما

مؤلَّفة مكتوبة آللة الكمان   ةآليَّ   
  أداء ياسر عبد الرحيم

يا حبيبي   .7
  طال غيابك

فريد   فريد األطرش
  األطرش

أداء مجموعة آالت   غنائيَّة
  الكمان

  وسيقي لعيِّنة الدِّراسةحليل المُ التّ 
ه ي وكأنّ لمغنّ حاكاة عازف الكمان لة أثناء مُ وسيقى العربيّ غردة في أداء المُ يظھر استخدام الزّ 

ده، وھُ ويقوم العازف بِ  حن األساسيّ ي باللّ غنّ ، فيتصرف المُ هظلّ  ا محاولة تقلي اعدن ق أصابع  يُس عف
يّ بطابوت على إظھار الصّ غردة أثناء أداء الزّ نعومة سرى على األوتار بِ اليد اليُ  يتماشى  ع تطريب

ه الكوغناء ھاية حظة ذلك بوضوح في نِ المُ مكن ي، ويُ غنّ وصوت المُ  ربلي ة  من األخي ة "أغني قارئ
  .انيل والثّ باستخدام اإلصبع األوّ ) ري(ابع غردة على الوتر الرّ ذي ظھرت فيه الزّ الّ  "الفنجان

  
  .الّزغردة في غناء الكوبليه األخير من قارئة الفنجان: )4(موذج نّ 

 أيْ  ؛)ري(ابع ر الُمطلق الرّ غردة على الوتھور الزّ ظُ  ضحيتّ ) 4(قم الرّ ابق موذج السّ ومن النّ 
ن ِخ اعفقالل م بع األوّ  ھ تغالل أداء ل، وبالتّباإلص ذه الالي اس ة ھ ار الُمطلق ى األوت ارة عل مھ

  .وظھورھا بأسلوب مميَّز
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ة  ط من القوسضغ من خالل إحداثة وسيقى العربيّ غردة في المُ مكن أداء الزّ ويُ  ى نغم عل
ك الضغظھر يأثناء األداء، ف غردةالزّ  ة الزّ  طذل ى نغم ة والنّ عل د غردة المكتوب ا عن ي تليھ ة الت غم

وتر،  ى ال الي عل ق اإلصبع المتت ع مالحظةعف ق  م د اليسرى أصابع عف ة الي اء بنعوم ضغط أثن
أخوذ من والنّ  ،اخاصًّ  اطابعً غردة، ما يُعطيھا القوس على نغمة الزّ  ي الم ة مُ موذج اآلت وسيقى نھاي

  .سلوبح ھذا األُ يوضّ  نْ مكن أيُ " الوداعليلة "أغنية ل في الكوبليه األوّ 

  
  .الّزغردة في ليلة الوداع: )5(موذج نّ 

تتالية من ضغوط مُ إحداث عن طريق ة وسيقى العربيّ غردة في المُ الزّ ن للباحث أداء ھذا وتبيّ 
مع مراعاة  غمة التي تعلوھا،والنّ ) األساسية( غمة المكتوبةغيير بين النّ تظھر عند التّ  ، بحيثالقوس
ة  اإليقاعيّ  ھاشكلغردة من خالل العمل على تصغير زّ ء الرعة أداسُ  إبطاء وإضافة نقطة عند بداي

لّ  ين النّ  ك ري ب ر يج ة وتغيي ة المكتوب ة النّ غم اغم ي تعلوھ ى إمكانيّوھُ . الت ارة إل در اإلش ا تج ة ن
ارةنفرد على آلة الكمان، وذلك لما يتطلَّ الفت في األداء المُ  بشكلٍ  سلوبھذا األُ  استخدام ه من مھ  ب

ون "في أغنية  )1(نفردأداء الكمان المُ  المأخوذ من اآلتيوالنموذج . ستوىلية المُ ة عاأدائية فرديّ  عي
ب كيُ " القل يح ذل ي توض اعد ف رنا  ، إذْ س ذا األُ أش لوب لھ ي النّ س وذج المُ ف يقيّ م ة  وس بالعالم

).(  

  
  

  .الّزغردة في عيون القلب: )6(موذج نّ 

                                                 
 .قام بأداء العزف المنفرد عازف الكمان رضا رجب  )1(
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رّ موذج الّسومن النّ  يّ ) 6(قم ابق ال ى ) Legato(تَّصل بقوس واحد مُ غردة ن أداء الزّ يتب عل
    .)وضع ثالث/ ل إصبع أوّ  - دو دييز(بنغمة  )صول(الث الثّ وتر ال

فوق غردة الزّ سرى أثناء أداء اليد اليُ أصابع حركة  يونةلُ ه عند المبالغة في والجدير بالذكر أنَّ 
ار إنَّ  ،األوت يِّقًا )Glissando()1(ا انزالقً ف ري ض دّ  اعً س ى ح ا  إل رم ين النّ  يظھ يّ ب ة األساس ة غم

ة الزّ ال ة ونغم ا، ويُ مكتوب ي تليھ ردة الت ن مُ غ ذا مك ة ھ زء األالحظ ة الج ي نھاي لوب بوضوح ف س
ان الخاصّ  ة الكم يم آل وال  )2(بتقاس ي م وى"ف ين الھ كي لم د  ."أش رناوق ي  أش لوب ف ذا األس لھ

   ).(بالعالمة  وسيقيّ موذج المُ النّ 

  
  .الّزغردة في أشكي لمين الھوى: )7(نموذج 

يَّ  ن النّ ويتب وذج الّسن م رّ ابق م اء الزّ ) 7(قم ال ة النّ إنھ ردة بزخرف يرة غ ة القص افل
)Acciaccatura()3( ، د ا،ونعتق ور النّ  أنَّ  ھن ة ظھ اءافل اء التّ  ج ى النّ اقلضرورة إنھ يم عل ة س غم

ة غردة األساسيّ بين نغمة الزّ " اعدةمس"خرفة كنغمة وسيطة استُخدمت ھذه الزّ  إذْ  ،ة للمقاماألساسيّ 
  ).ري(ة للمقام غمة األساسيّ والنّ ) فا(

د غردة، ة أداء مجموعة آالت الكمان لمھارة االنزالق مع الزّ إمكانيّ  الحظناكذلك  تُ فق خدم اس
ة  ي أغني ذا األسلوب ف ك"ھ ي طال غياب ا حبيب ى النّ ظھرت الزّ  إذْ  ،"ي ات المُ غردة عل لة غم تسلس

ىاالنزالق أثناء االنتقال من نغمة  ي حين تمّ الھابطة، ف لة الھابطة غمات المُ لنّ ل -خرى أُ  إل  –تسلس
  .غمة المكتوبة التي تليھاتتالية إلى النّ غردة المُ غمة األخيرة من نغمات الزّ بانزالق النّ  أيْ 

                                                 
الكمان، وتعني االنتقال التّدريجي من من التقنيّات التي تُميِّز األداء العربّي على آلة ) Glissando(االنزالق   )1(

 .Al-Sayed, Tيُنظر، . تلك النّغمتين نغمة إلى أُخرى فوق زند اآللة، فتُمسح بذلك كافَّة النّغمات التي تتوّسط
(2005). "Difficulty in the Position of Left - Hand shifting of the Violin Instrument 

(Study Theorem Procedure).”p. 137. 
 .عازف الكمان جميل عويس" أشكي لمين الھوى"قام بأداء التقاسيم في موال   )2(
ن على شكل نغمات صغيرة بزمن ذات ): Acciaccatura(النافلة القصيرة   )3( ھي عبارة عن نغمة أو أكثر تُدوَّ

. ة منھامنيّ متھا الزّ توضع قبل النّغمة األساسيّة المكتوبة وتأخذ قي. الّسن، وتحتوي على خطّ مائل في وسطھا
 Brown, James. A Handbook of  Musical Knowledge. P. 43يُنظر، 
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  .الّزغردة في يا حبيبي طال غيابك: )8(نموذج 

افة الدّ يتبيَّ ) 8(قم الرّ ابق موذج السّ ومن النّ  ى مس زالق عل ة الھابطةرجة الثّ ن ظھور االن  ،الث
ي )لمي إصبع أوّ / ثالث  إصبع - صول(بنغمتي  )ري(ابع الرّ وتر الذلك على  فتمّ  ا (، ونغمت  -ف

اني  ق/ إصبع ث ر مطل ك أنّ ، )ري وت ة النّ  ذل ردة المتتالي ات الزغ ن نغم رة م ة األخي ) صول(غم
يّ غرتنتھي على درجة أعلى من نغمة الزّ  ى األُ  ةدة األساس ا(ول دأ ، )ف ة الّ النّ في حين تب ي غم ي تل ت

ك  ة النّ تل رةغم ة الزّ  – األخي يّ أي نغم ردة األساس ة ة الثّ غ ي(اني ن -) م ض م ة أخف ة النّ  بنغم غم
يّ  ى األُ  ةاألساس ا(ول ذي )ف ر ال اعد يُ ، األم ىس راز عمليّ عل زالقإب ذلك  .ة االن دو للباحث من ك يب

رة من نغمات ة تبديل القوس قد ظھرت عند أداء النّ ء أنَّ عمليّ خالل االستماع لھذا الجز غمة األخي
  .ة االنزالقعمليّ ظھور  تعزيزما يُسھم أيًضا في تتالية، غردة المُ الزّ 

ة في أداء الزّ كذلك يُ  زالق وعفق األصابع بليون ارة االن ي تنتھي مكن استغالل مھ غردة الت
مكن توضيح افلة القصيرة، ويُ االنزالق على نغمتي تلك النّ ة ر عمليّ ؤثِّ تُ ف )1(زدوجة،مُ  طويلةبنافلة 

ه وسيقى مُ المأخوذ من ) 9(قم موذج اآلتي الرّ ذلك من خالل النّ  ر الكوبلي ة األخي ة "في أغني قارئ
اني وتر العلى نا االنزالق ھُ  ت عمليةظھر فقد ،"الفنجان االنزالق في الوضع األوّ  )ري(الث ل ب

ة إل) إصبع أول –مي (من نغمة  ا (ى نغم اني –ف ا )إصبع ث ى النّ  بلوًغ زالق إل رة لالن ة األخي غم
  .زميَّ مُ  عاطفيّ افلة القصيرة بطابع ر الزغردة والنّ ظھِ يُ ما ، )إصبع ثالث –صول (

                                                 
غير أنَّ النّافلة الطّويلة " النّافلة القصيرة"مشابھة لطريقة أداء " النّافلة الطّويلة المزدوجة"طريقة أداء   )1(

ون أن يقطعھما خطّ مائل في المزدوجة تشتمل على نغمتين صغيرتين توضعان قبل النّغمة األساسيَّة د
   . Gerou, T. Lusk, L. Essential Dictionary of Music Notation. P. 73يُنظر . وسطھما
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  .الّزغردة في موسيقى الكوبليه األخير من قارئة الفنجان: )9(موذج نّ 

ُ زّ الأداء ة انيّإمك الكمان فيآلة استغالل قوس ھو  ،الحظةوالجدير بالمُ  د، غردة بأ سلوب جدي
اجئ المُ استخدام طرف شعر القوس من الخارج والضغط  ذلك أنَّ  ى ف د اليُمن ى من أصابع الي عل

اج صوت  عودبوط والصُّ ة القوس أثناء الھُ بداية جرّ  ايعمل على إنت بطَّن شيء م ك زغردة ُم ، وذل
أخوذ من اآلتي موذج كما ھو الحال في النّ  االم رد صّ الجزء الخ األداء الُمنف ان ب ة الكم في  .)1(آلل

اء"اني من أغنية الكوبليه الثّ  ه تبذي يتَّ الّو، "رسالة من تحت الم ة القوس ديل جرّ ضح من خالل
ى فاجئة غوط مُ مع إحداث ضُ ) ال دييز(على نغمة بوطًا عوًدا وھُ صُ  د اليُمن د بِ عِ من أصابع الي ة ن داي

  ). (بالعالمة  وسيقيّ موذج المُ في النّ  سلوبلھذا األُ  شرناأَ  وقد .تبديل لّ كُ 

  
  

  .الّزغردة في رسالة من تحت الماء: )10(موذج نّ 

                                                 
 .قام بأداء العزف المنفرد عازف الكمان أحمد الحفناوي  )1(
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ارة الزّ  ةإمكانيّضح للباحث يتَّ  ،كرما ذُ  إلى جانب كلّ  أداء  غردة بإصبع واحد؛ أيْ أداء مھ ب
نفس اإلصبعة المكتوبة ونغمة الزّ غمة األساسيّ النّ  ا ب ذا يتطلّغردة التي تليھ ة في يوب لُ ، وھ ة فائق ن

د اليُ  ابع الي ة أص ق حرك اء العف رى أثن ا س اربلوًغ لوب ب إلظھ ذا األس لكل ّشالھ ن ويُ  .األمث مك
ة لل )1(نفردالكمان المُ آلة سلوب بوضوح في عزف الحظة ھذا األُ مُ  ون"مؤلف ال والبن ذلك، ". الم ك

ا وس الحظن تغالل ق ة اس ي أ آل ان ف ذا األُ الكم رّ داء ھ الل ج ن خ لوب م وس بش س ع تقطِّمُ  كلٍ الق
ذه التّ وممَّ  .ةة خاصّ عطي األداء جماليّ ما يُ قصير،  ه، أنَّ أداء ھ اجقنيّا ال شك في ى سيطرة  ة يحت إل

وسكبيرة على  ة ق ى جانب التّ  آل ان إل ىالكم د عل د اليُ لُ  أكي ة أصابع الي دسرى يون د  .العفق عن وق
  ). (بالعالمة  وسيقيّ موذج المُ سلوب في النّ لھذا األُ  شرناأَ 

  
  

  .الّزغردة في المال والبنون: )11(موذج نّ 

  تائجالنّ 
ذه الدّ  اليب أداء الزّ خلصت ھ ة أس ى معرف ة إل ان راس ة الكم ى آل ردة عل تخدمة غ ي الُمس ف

يقى العربيّالمُ  ث ظُ  ة، إذْ وس يَّن للباح ذه الزّ تب ور ھ ة مُ ھ اليب أدائي ة بأس دى ميَّخرف رز م زة تُب
  :نذكرھذه األساليب من أبرز آلة الكمان، و ة علىوسيقى العربيّ ة أداء المُ صوصيّ خُ 

ك الضغوط غوط متتالية من القوس، بحيث تظھر غردة عن طريق إحداث ضُ أداء الزّ  − د تل عن
ين النّ التّ  ة والنّ غيير ب ة المكتوب ا، مع غم ي تعلوھ ة الت إضافة وغردة سرعة أداء الزّ  إبطاءغم
ين النّ  قطة عند بداية كلّ نُ  ر يجري ب ةتغيي ة المكتوب اوالنّ  غم ي تعلوھ ة الت د . غم ير وق ذا أُش لھ

 ).(بالعالمة  ةوسيقيّ المُ  نةدوّ المُ سلوب في األُ 

ين النّ غردة باشتراكھا مع تقنيّ أداء الزّ  − يّ ة االنزالق التي تظھر ب ة األساس ة الزّ غم غردة ة ونغم

 ).(ة بالعالمة وسيقيّ نة المُ دوّ سلوب في المُ لھذا األُ  أُشيروقد  .التي تليھا

                                                 
 .قام بأداء العزف المنفرد عازف الكمان ياسر عبد الرحمن  )1(
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د  أداء − اجئ من أصابع الي الزغردة باستخدام طرف شعر القوس من الخارج والضغط المف
وط والُصاليُمنى على بداية جرة القوس أثناء الھُ  د . عودب ير وق ذا األُ أُش ة سلوب في المدوّ لھ ن

 ). (ة بالعالمة الموسيقيّ 

ذا األُ و غردة بإصبع واحد،أداء مھارة الزّ  − ان في أداء ھ ب من خالل سلواستغالل قوس الكم
سلوب في لھذا األُ  أُشيروقد . ةة خاصّ عطي األداء جماليّ القوس بشكل متقطع قصير، ما يُ  جرّ 

  ). (بالعالمة ة وسيقيّ نة المُ دوّ المُ 

  


