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 دراسة تحليلية عزفية لسماعي شوري عبده داغر

 

 عصام الدين عبد المنعممحمد  ، وجيه طلعت، وائل   هشام توفيق عبد اللطيف

 :ملخص

األسييا ال ا يية ل ت يي    إحيي  الموسييي ي البرةييية ف ييي  الناي أهمية خاصة في فرق    آلةتحتل  

صييرا ي ييي  صيياح ة ي   تالنييا  آلييةالفرق الموسي ية الح يثة ف يي  نييار  و   البرةي الت  ي ي و

خاصيية  ييا التطييو  الم ييتمر فييي الفنييور والت اسيييو والمييواو و اء ال يييالي وأالمطييرف فييي 

ال رية فييي األ اء نمييا ي ي الم ا ة و  و ها الرئي ي الذي يبتم   اآللةالموسي ي أص ح لت ك  

 .  نفر ة ل تب ير الموسي ي في   ت ف المواقف نآلةأن ا ت ت  م  

 ن ا آلة الناي التي أيطي ق  أست  م آالت الت   البرةي و  غر لموسي اه فأنهين  أ اء ي  ه  ا

ز  ؤلفييات ي يي ة تتميي ي س يل المثاو في)   طوية ن اء( ول ا  و اً   ماً في  بظو أيماله و

 ن  االستفا ةوخالو ذلك يمكن  المت   ةالم ا ات  اغر ةاحتوائ ا ي ي التكنيكيات المت  جة و

 ي آلةفي تح ين األ اء ي  أس وف ي  ة  اغر

 الحتوائ يياذلييك وتتح   المشك ة في صبوةة أ اء سمايي شو   ي  ه  اغر ي ي آليية النيياي و

غير  وجو ة ةييالمن ا ال  اسييي ألليية النيياي ةك يييات     ا ات  ت   ةي ي تكنيكيات  ت  جة و

ح ييين أ اء  ن ييا فييي ت االسييتفا ة ما  يا ال احث لتح يل سييمايي شييو   و  ،الترةية النويية   

ةبييا التمييا ين  يين تييأليف   اسييتن اطالناي  وذلك ين طريق    آلةالبزف ل طالب المت  م ي ي  

 ال احث ل تغ ب ي ي الصبوةات الموجو ة في ا  

   اغر ، تح ي ية يزفيةشو   ي  ه   الكلمات الدالة :

 
 مقدمة:
هو  عبده داغر بفكره المتقدم كعازف و مؤلف أللة الكمان العربي    عتبري

العالميو أ إلي  الكمان  آلة  علي  بموسيقاه  خرج  من  ه  ةل  ألحد و  شهادة  ناك 
قاد تقول أن عبده داغر عازف الكمان المصري العمالق في  الهولنديين من الن 

فهو متمكن في عزفه علي  عزفه قل أن يجود الزمان بمثله إال كل مئات السنين  
م يصنعه كل من سبقة  آلة الكمان و قد صنع للموسيقي المصرية طابعًا فريدًا ل

نه فاق  فين و لك فهو يعزف الموسيقي بفطرتة دون دراسه أكاديميه كباقي العاز 
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الجمل   من  المتمكن  العبقري  أسلوب  العزف  في  أسلوبه  و  عزفه  في  العازفين 
الموسيقية الصعبه التي يطوعها علي كل الساللم و المقامات الحديثة منها و  

الس الغر يالقديمة كما في  التنقل من مقام آلخر بكل يسر  بية و يمكنه  مفونيات 
ل مستمعيه يمكننا أن نقول  فهو السهل الممتنع الذي يجذب أنظار و قلوب ك

أنه موسيقار من طراز فريد ال يقل عن العمالقة العظام من الموسيقيين أمثال 
هاندل    باخ موتسارت و  و  فيردي  مكانها علي  و  تعرف  أصابعه حساسه  فإن 

ريبًا القي و بناء علي حفالته الكثيرة في معظم دول العالم تق  األوتار الحساسة
هائله شهره  و  إتجاه  أعالم    داغر  من  مصر  خارج  داغر  عبده  اسم  أصبح  و 

الموسيقي المصرية العالمية لدرجة أنه عرف طريقه إلي حديقة الخالدين بألمانيا  
برام  بث  و  األوروبية  التقاويم  له  زينت  و  هناك  تمثال  له  وضع  علي  حيث  ج 

هذه   حتي  أجله  من  تصور  تعتبر  (1)اللحظة  الهواء  و  أقدم   ,  من  الناي  آلة 
رة الفرعونية القديمة و  التخت العربي حيث تمتد جذورها من الحضا األالت في  
ال  المصنعها  الغاب  نبات  من  إ نسان  معد  و  اآللة   عداد جوف  ليكون    طبيعي 

ج أنغاما  ها و النفخ فيها لتخر القليل من الجهد بثقب  الالموسيقية التي ال تتطلب إ 
 شجية . 

قد  و  فأنه  لموسيقاه  داغر  عبده  أداء  العربي  عند  التخت  آالت  أستخدم 
سبيل  و  علي  و  أعماله  معظم  في  مهمًا  دورًا  لها  أعطي  التي  الناي  آلة  منها 

نداء( مقطوعة  في)  علي    المثال  باحتوائها  داغر  عبدة  مؤلفات  تتميز  و 
المها و  المتدرجة  من  التكنيكيات  األستفادة  يمكن  ذلك  وخالل  المتقدمه  رات 

 علي آلة .  ألداءأسلوب عبدة داغر في تحسين ا
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 مشكلة البحث: 
أداء   في صعوبة  المشكلة  عبدهتتحدد  شورى  آلة    سماعي  علي  داغر 

الناي و ذلك لحتوائها علي تكنيكيات متدرجة و مهارات متقدمة غير موجودة 
دعا الباحث لتحليل مما    ،  بية النوعية  ت التر بكليا  بالمنهج الدراسي أللة الناي

و األستفادة منها في تحسين أداء العزف للطالب المتقدم علي    سماعي شورى 
بعض التمارين من تأليف الباحث للتغلب    ستنباط إ  ذلك عن طريق و   آله الناي  

 .  علي الصعوبات الموجودة فيها

 أهداف البحث: 
 ي شورى اعسمالتعرف علي التقنيات المستخدمة في  (1
 سماعي شورى تحليل الصعوبات الموجودة عند أداء  (2
 سماعي شورى اقتراح تدريبات للتغلب علي صعوبة أداء  (3

 أهمية البحث: 
 داغر براز أهمية مؤلفات عبدة إ (1
 سماعي شورى علي الناي داء ألكساب الطالب المهارات الالزمة إ (2

 أسئلة البحث: 
 ؟ شوري  سماعيما تقنيات آلة الناي المستخدمة عند عزف  (1
 ؟ سماعي شوري ما الصعوبات التي تواجه دارسي آلة الناي عند أداء  (2
 ؟ الصعوبات  هالمقترحة للتغلب علي هذ  التدريبات ما  (3
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   حدود البحث:
 :تنقسم حدود البحث إلي 

 األلفية الثالثة حدود زمنية : من فترة الخمسينات حتى بداية 
 حدود مكانية : جمهورية مصر العربية 

 ي عبده داغر: سماعي شور  حدود موضوعية

 جراءات البحث : إ
 منهج البحث: أ ( 

 )تحليل محتوي(                          يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي 
 :أدوات البحثب ( 

   المدونة الموسيقية لسماعي شوري  (1
   لسماعي شوري تسجيالت  (2
 آلة الناي (3

 عينة البحث: ج ( 

    سماعي شوري 

 بحث:مصطلحات ال
المميزة   الصيغه  الواضح عن  التعبير  :هو  و  األداء  الموسيقية  للمؤلفة 

 ( 2).المؤلف أن يعبر عنه هض الذي يريد الغر 

األلوان   من  لون  علي  تطلق  عربي  تركي  مصطلح  هي   : التقاسيم 
  (3). الموسيقية التي تقوم علي الرتجال و البتكار و البداع
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السماعي  السماعي: لفظ  اآللي  التأ  صيغة   علي  يطلق  أن ليف  حيث  
إيقاع السماعي الثقيل أي إرتبط هذا القالب بإسم اليقاع  هذا القالب يوزن علي  

اللحن و يتآلف السماعي من أربع خانات و تسليم و هي خانة    هالذي يوزن علي 
أولي ثم التسليم وخانة ثانية ثم التسليم و خانة ثالثة ثم التسليم و خانة رابعة من  

التسليم    ميزان مختلف والثانية واو ثم  األولي  الخانة  التسليم علي  تلحن  و  لثالثة 
و    إيقاع السماعي الثقيل أما الخانة الرابعة فتوزن علي إيقاعات سريعة و مركبة

 (4).من ضروب الموسيقي العربية  هغير و  غالبًا تكون علي إيقاع الفالس

 الدراسات السابقة: 
طالب كية مقترحة لتحسين مستوي أداء الاسة األولي بعنوان :تدريبات تكنير الد

 (5)ألة العود من خالل مؤلفات عبدة داغر .علي 

هذ  إ  هتهدف  عبالدراسة  لمؤلفات  تحليل عزفي  و  داغر  لي تصنيف  دة 
لهذ  الخاصة  التكنيكيات  إلي  والوصول  آلة    هاآللية  علي  عزفها  عند  المؤلفات 

ا المهارات  أداء  علي  للتغلب  تدريبات  إقتراح  و  هذ العود  عزف  عند   هلحديثة 
 .  المؤلفات علي ألة العود 

 ) محتوي  )تحليل  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحث  فيها    واستخدم 
الباحث  و  علي  توصل  التعرف  و  اآللية  داغر  عبدة  مؤلفات  علي  التعرف  إلي 

المؤلفات ووضع الحلول االزمة    هتكنيكيات ألة العود المستخدمة عند عزف هذ 
 لها .

ترتبط هذ  الراهن من حيث  دراال  هو  البحث  لعبدة سة مع  الفني  التاريخ 
 داغر و التعرف علي مؤلفات عبدة داغر.
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 (6)  عبده داغر في صياغة قالب السماعيبعنوان : أسلوب  الثانيةالدراسة 

التعرف علي الصيغة البنائية للسماعي عند  و تهدف هذه الدراسة إلي  
التحويل النغمي واالستفادة من    عبده داغر والتعرف علي أسلوب عبده داغر في 

 أسلوبه في التأليف الموسيقي . 
 ) محتوي  تحليل   ( التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  هذه  اتبعت 

جزء    وتوصل الباحث إلي توظيف االيقاعات بشكل غير تقليدي حيث أن هناك 
ما نجده في قالب السماعي وأيضا    ) االدليب ( واألخر موزون وذلك نادراً حر  
التلوين    غير  ركوز ايضا  واستخدم  عريضة  زمنية  مساحات  وعلي  تقليدي 

الكروماتيكي غير مباشر كما استخدم الخاليا اللحنية المصورة واستخدم مقامات  
 غير شائعة االستخدام . 

 مختصرة عن حياة عبده داغرأوال : نبذة 
هو موسيقي تلقائي يحفظ الحانه بدون تسميتها علي نوته ، فهو يعتبر  

 . الموسيقي ارة متميزة في العزف علي الكمان الشرقي والتأليفذو مه
في   داغر  محمود  مصطفي  المغاوري  هللا  عبد    9/11/1936ولد 

والمحافظات المجاورة وهو  بمحافظة طنطا وكان والده يشتغل بالموسيقي بطنطا  
في نفس الوقت يمتلك مصنعًا لآلالت الموسيقية ومعهد لتعليم الموسيقي وأخر 

 دسوق . نةمدي في
رفض والده تعليمه الموسيقي ألنه كان يعده للدراسة باألزهر الشريف أو 
فتعلمها   الموسيقي  نفسه  تعليم  علي  الصبي  أصر  ولكن  بالمحاماه  االشتغال 

المب يعتبروا باالحتكاك  وهؤالء  بالفطرة  والعازفين  الموسيقيين  مع  وبالخبرة  اشر 
إلي جانب موهبته الفذه ، فلقد علم  المدرسة التي تعلم منها داغر موسيقاه هذا  
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الموالد  نفسه بنفسه ولقد تأثر داغر بالمنهج الديني المتمثل في ) حلقات الذكر و 
م ( مما كان له االثر البالغ في  النبوية الشريفة وجلسات قراءة وتالوة القرآن الكري 

قية  اعداده وتكوين شخصيته الموسيقية وفي االفكار المتجددة في مؤلفاته الموسي
 بعد ذلك . 

وعندما نتحدث عن تعليم الكمان والتشيللو في هذه الحقبة فكان أساتذته  
الفرنسين واليطاليين . أما عن العود فكانوا من االتراك و أصبح هذا النوع من  

افتاال ان  الي  السابق  القرن  من  الستينات  حتي  مستمر  المعاهد    حت ساتذة 
المصريين داغر أن    الموسيقية . وأصبح اساتذته من  فقط . اال أن رأي عبده 

يت علي اساسها هذه المعاهد في ذلك الوقت كانت علي خطأ  المناهج التي بن
المناه الوقت  نفس  في  توجد  وال  اجنبية  غالبًا  كانت  أصولها  المصرية  الن  ج 

 ن والعود . ا الخاصة بالموسيقي العربية ويقصد بالتحديد ألتي الكم

الموسيقية   تكوين رؤيته  االولي ألول  اما عن  البذرة  كانت  مؤلفه  التي 
عام   عمره  من  عشر  الرابعة  في  صبيًا  وكان  داغر  عبده  للموسيقار  موسيقية 

ك  1950 موسيقي  حفل  شاهد  عندما  الموسيقي  الفكر  هذا  جاء  السيكي  وقد 
في   طنطا  لمحافظة  زائر  كان  اوستراخ(الذي  دافيد   ( العالمي  الكمان  لعازف 

في احدي كنائس المحافظة في ذلك الوقت فانبهر احدي حفالت األخوة االقباط  
لغربي الذي كان  بعزف العازف العالمي بمصاحبه البيانو وبراعتهما في االداء ا

فانش الوقت  ذلك  في  الصغير  الصبي  علي  اللحظة  جديدًا  ذلك  في  تفكيره  غل 
بالموسيقي المصرية الخالصة وتساءل اين هي االن في هذا الخضم الموسيقي  

 كالسيكي والتركي وغيرها الهائل ال
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موسيقاه  أجل  من  تقريبا  العالم  انحاء  جميع  في  كثيرا  كرم  أنه  كما 
الدبلوم   شهادة  منح  ثم  به  واحتفل  ميالده  عيد  أقيم  حيث  سويسرا  في  العظيمة 

 يرا منهم للفنان الكبيرتقد 
في   منها  الموسيقية  وخاصة  واألكاديميات  الجامعات  عن  وبالحديث 

طوعات داغر ضمن مناهج العزف آللة الكمان في مرحلة  أوروبا فلقد حظيت مق 
في المانيا وهولندا والنمسا وسويسرا ولقد تتلمذ الدراسات العليا وغيرها وخاصة  

صر والعالم العربي مثل الراجالن حسن  علي يده نجوم الموسيقي والعزف في م
يد أبو السعود و محمود الجرشة ورضا رجب و عمار الشريعي و أمير عبد المج

الموسيقي في مصر  أثروا  الكثير ممن  و محمود سرور و هاني مهنا وغيرهم 
 وفي العالم العربي .

د  لونجا نهاون  –ومن أشهر أعماله الفنية : لونجا نهاوند ) النيل القديم ( 
مدى   –النيل  –ليالي زمان  –سماعي كرد اليكاه  –لونجا في سلم دو الكبير   –
والكمان    –نسمه    –المشربية    –نداء    – نهاوند    –الريشة  سماعي    –تحميله 

ا بافكاره  الموسيقي  الحقل  اثراء  من  داغر  عبده  افرد  وبذلك   ) لجديدة  شوري 
    (7)ووضع للموسيقي العربية قالبًا فريدًا .

 تحليل سماعي شوري : 
 اسم المؤلف : عبده داغر 

 نوع القالب : آلي  

 المقام : شوري  

 ائرة  واحده الط –الضرب : سماعي ثقيل 

 الناي المستخدم : ناي الدوكاه ذو الثقوب االضافية الجانبية . 
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 39عدد الموازير :

             الميزان : 
وتكون في مقام شوري مع الركوز المؤقت :    4:م  1األدليب : من م -1

 علي درجة الجهاركاه .

 ويكون في مقام الحسينى .  6الي م 5الخانة األولي : من انكروز م -2

 : وتكون في مقام الشوري  9م :7انكروز م التسليم :  -3

 :وتكون في مقام الحجاز . 13:م 10الخانة الثانية : انكروز م  -4

 ون في مقام اثر كرد  وتك 17:م 14الخانة الثالثة : انكروز م -5

 وتكون في مقام الشوري . 39:م18الخانة الرابعة : م  -6

 4:م 1األدليب :م -1
 المسار اللحني :

 ة الجهاركاه .كاه والركوز التام علي درج:عقد نوا اثر علي الجهار 1م

 : مقام شوري مع الركوز التام علي درجة المحير . 2م

 الجهاركاه .: عقد نوا اثر علي درجة 3م

 : جنس بياتي علي درجه الدوكاه . 4م

 التقنيات المستخدمة في اسلوب األداء :
 [ . 4-3-2-1النغمات المتصلة : في موازير ] -1

 ( .2وره ): في ماز  trillالزغردة  -2

10

4 
2  

4 
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 ( . 3-2-1التزحلق : في موازير ) -3

 (. 4-2نغمة االرتكاز الفردي : في موازير ) -4

 [ . 4-3-2-1]عالمة االطالة : في موازير  -5

 اسلوب األداء :
األدليب   شكل  في  الجزء  هذا  العازف  الحر   Adlibيؤدي  األداء  أي 

( )ري    المحيرويؤدي بسرعة بطيئة وفيه يقوم العازف بأداء التزحلق من نغمة 
المستخدمة عن   التقنية  هذه  بأداء  العازف  ويقوم   ) )دو     الكردان  نغمة  الي 

)ري  الشاهناز  نغمة  أداء  المحير   b)طريق  نغمة  بأداء  العازف  يقوم              حيث 
الشاهناز ) ري (  )ري       بنغمة  الكردان  bمرورًا  نغمة  بأداء  يقوم            ( وبعدها 

) رى      (   اء التزحلق بين نغمتي المحير  ك لكي يقوم بأد ) دو     ( وذل
عده مرات في    Glisandoوالكردان ) دو     ( وتتكرر هذه التقنية )التزحلق(  

( وهنا    bوالحصار ) ال  هذا الجزء فتأتي علي نغمتي الماهور ) سي     (  
بنغمت مارًا  الماهور  نغمة  أداء  التزحلق عن طريق  بأداء  العازف  العجم يقوم     ي 

 (.   bال وبعدها يقوم بأداء نغمة الحصار )(  ) ال      (  والحسينى  b) سي 
وتتكرر ايضًا بين نغمتي النوا ) صول      ( والجهاركاه  )  فا      (  

( مرورًا بنغمة الحجاز ) فا # (   ء نغمة النوا ) صول    وفيها يقوم العازف بأدا
 . ( ) فا      كاهبعدها يقوم بأداء نغمة الجهار 

( توجد حلية الزغردة علي نغمة السيكاه ويؤديها العازف 2وفي مازوره ) 
عن طريق اصبع البنصر حيث يقوم بتحريك االصبع بطريقة ترددية ألداء هذه 

)الحل مازوره  في  ايضًا  ويوجد  من  2ية  يتطلب  مما  الفردي  االرتكاز  نغمة   )
 العازف مهارة أداء هذا الحليات .
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م فيه العازف الثقوب االضافية الجانبية وذلك ليقوم  زء يستخد وهذا الج
)الماهور   نغمتي  بعض    –بأداء  أداء  العازف  من  يتطلب  ما   ) الحصار 

 الثقوب . التدريبات التي تساعد في استخدام هذه 

 6: م 5الخانة االولي : انكروز ك
 المسار اللحني :

 لمقام )جهاركاه ( ) : مقام حسينى مع الركوز علي الدرجة الثالثة ل  5م
 (.   فا   

 : مقام حسينى مع الركوز علي درجة الدوكاه . 6م

 التقنيات المستخدمة في اسلوب األداء :
 [ .6-5النغمات المتصلة : في موازير ] -1

 [ . 5النغمات المتقطعة : في مازوره ] -2

 [ . 5مازوره  –  5] انكروز م trill: الزغردة  -3

 اسلوب األداء :
 (   10)5م  : 5انكروز مازوره 

انكروز  في  الموجودة  الزغردة  حليه  بأداء  العازف  يقوم  الجزء  هذا  في 
 ( ويمكن للعازف أن يؤديها بطريقتين . 5مازوره )

 الطريقة االولي : 
بطريقة   الوسطي  أصبع  بتحريك  وذلك  الثاني  الثقب  فتح  طريق  عن 

 الراست )دو( ترددية وذلك لصدار حليه الزغردة علي نغمة 
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 الطريقة الثانية :
بطريقة   السبابة  اصبع  بتحريك  وذلك  الثالث  الثقب  فتح  طريق  عن 

 ترددية وذلك لصدار حلية الزغردة علي نغمة الراست )دو( .

 لعازف حرية االختيار بين احدي الطريقتين . ويري الباحث أن ل
باسلوب  النغمات  بعض  بأداء  العازف  يقوم  ايضًا  المازوره  هذه  وفي 

الدوكاه [ مما يتطلب من العازف التدريب    –] السيكاه    مثل نغمات   االستكاتو
 علي أداء النغمات المتقطعة .

نغمات    6م ألداء  وذلك  الخلفي  الثقب  باستخدام  العازف  يقوم  وفيها   :
حسينى عشيران ) ال     ( ( حيث أن النغمات التي    –(       b) سي  )عراق  

(    bعراق ) سي    –(     bران ) سي  تصدر من الثقب الخلفي هي ] عجم عشي
( [   bقرار حصار ) ال    –حسين عشيران ) ال     (    –كوشت ) سي     (  

وهذه النغمات تخرج عن طريق التحكم في نفس العازف ولذلك فإن هذا الجزء 
أدائه   وذلك  في  الخلفي  الثقب  استخدام  مهارة  علي  العازف  تدريب  إلي  يحتاج 

حسين عشيران    –(    bي نغمتي ] عراق ) سي  للمحافظة علي البعد الصوتي ف
 ) ال     ( [

 9: مازروة  7التسليم : انكروز مازورة 
 المسار اللحني

مازورة   انكروز  م  7م  علي    82:  والركوز  الدوكاه  علي  بياتي  جنس 
 الخامسة للمقام وهي الحسينى   الدرجة

 جنس راست علي درجة النوا 92: م 83م

 مع الركوز علي درجة الدوكاه : مقام طرزنوين  910: م 93م
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 التقنيات المستخدمة في أسلوب األداء
 [  9  – 8  – 7النغمات المتصلة : في موازير ]  -1

 7النغمات المتقطعة : في امكروز مازورة   -2

 [8في مازروة ] Trillالزغردة  -3

 7نغمة االرتكاز الزوجي : مازروة  -4

 اسلوب األداء
يقوم    (10)7: م  7انكروز م  بأداء نغمة االرتكاز  في هذا الجزء  العازف 

الزوجي الموجودة علي درجة النوا وفيها يقوم العازف بأداء نغمة السيكاه ) مي 
b    النوا ) صول     ( وذلك بالجهاكاه ) فا    ( ثم بعد ذلك نغمة  ( مرورًا 

 يتطلب من العازف التدريب علي أداء نغمة االرتكاز الزوجي  

م  81م يقو   801:  الجزء  هذا  وفي  الزغردة  :  حلية  بأداء  العازف   trillم 
( وفيها يقوم العازف بتحريك أصبع السبابة علي     ) ال      علي نغمة الحسينى

 الثقب الثالث  بطريقة ترددية ألداء هذه الحلية .

الزغردة   حلية  ايضا  تأتي  ذلك  ) سي    trillبعد  األوج  نغمة  (    bعلي 
بتح العازف  يقوم  ال وفيها  علي  البنصر  أصبع  ترددية  ريك  بطريقة  الرابع  ثقب 

 ألداء هذه الحلية
: وفيها يقوم العازف بأداء جنس الحجاز علي النوا مما يتطلب فتح    9م

  ) سي        ( ماهور   [ نغمتي  ألداء  ولك  الجانبيين  االضافيين    –الثقبين 
ال  وحصار  (b    استخدام علي  التدريبات  بعض  العازف  من  يتطلب  مما   ]  )

 بية .الثقوب االضافية الجان 
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 ء أن يؤدي بطريقتين :: يمكن لهذا الجز  (8)9م
الوضع   في  الحسين  نغمة  بأداء  العازف  يقوم  أن   : األولي  الطريقة 

 االساسي لها عن طريق غلق جميع الثقوب ما عدا الثقب األول .
تصدر   وايضا  الخلفي  الثقب  فتح  وتكون عن طريق   : الثانية  الطريقة 

 الختيار بين الطريقتين .نغمة الحسين ويكون للعازف حرية ا
يفضل الباحث الطريقة الثانية النها تؤدي باسلوب الليجاتو حتى    ولكن

 تعطي الناتج السمعي المطلوب .

 13: م 10الخانة الثانية : انكروز مازوره 
 المسار اللحني :

 : جنس حجاز علي الدوكاه . (1)10: م 10انكروز م 
م   (2)10م ا  (10)10:  درجة  علي  راست  جنس  راحة  :  بمقام  مارًا  ليكاه 

 االرواح والركوز علي درجة الكرد )ركوز ضعيف ( .

 : مقام حجاز علي الدوكاه .11م

 : جنس حجاز علي الدوكاه   (4)12: م  (1)12م

االرواح (  10)12:م   125م راحة  بمقام  مارًا  اليكاه  علي  راست  جنس   :
 . والركوز علي درجة الكرد )ركوز ضعيف (

 درجة الدوكاه . : مقام حجاز علي 13م

 التقنيات المستخدمة في اسلوب األداء :
 [ .13-12-11-10النغمات المتصلة : في موازير ] -1
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 [ .13النغمات المتقطعة : في موازير ] -2

 [ . 12,11: في موازير ]   trillالزغردة  -3

 [ .13نغمة االرتكاز الفردي : في موازير ] -4

 [ .13,11موازير ]الڤيبراتو : في  -5

 اسلوب األداء :
ستخدام الثقب  في هذا الجزء يقوم العازف با  1010: م  10انكروز م 

[  (حسينى عشيران ) ال      –] الكوشت )  سي      (   الخلفي ألداء نغمات 
وبعض   خاصة  مهاره  يتطلب  مما  الجزء  هذا  أداء  في  صعوبة  يمثل  مما 

علي   البعد  التدريبات  علي  للمحافظة  وذلك  بمهارة  الخلفي  الثقب  استخدام 
 تي بين النغمتين . الصو 

مقام حجاز علي    1110:م111م بأداء  العازف  يقوم  الجزء  هذا  في 
درجة الدوكاه حيث يقوم بأداء نغمة الحجاز الموجودة علي ايقاع البالنش 

وفي الحجاز  لمقام  هابط  سلم  بأداء  يقوم  بعدها  الڤيبراتو  يستخدم  بأسلوب  ه 
ف بأداء حليه الزغردة بعدها يقوم العاز   legato العازف النغمات المتصلة  

السادس   الثقب  السبابة علي  تحريك اصبع  الحجاز عن طريق  نغمة  علي 
 بطريقة ترددية وذلك ألداء الحلية . 

( ولكن تختلف 10يعتبر هذا الجزء اعادة لمازوره )   1210:م  121م
ال يقوم  حيث  األداء  طريقة  الزغردة  في  حليه  بأداء  درجة    trillعازف  علي 

 هذه الحلية بطريقتين . النوا ويمكن أداء 
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من   االبهام  اصبع  بتحريك  العازف  يقوم  وفيها   : االولي  الطريقة 
علي الثقب الخلفي وتحريكه بطريقة ترددية وذلك ألداء حلية الزغردة علي  

 نغمة النوا .
بتحر  العازف  يقوم  وفيها   : الثانية  من  الطريقة  البنصر  اصبع  يك 

ترددية   بطريقة  وتحريكه  االول  الثقب  الزغردة علي  علي  حلية  ألداء  وذلك 
 نغمة النوا .
م  311م  :1310  ( لمازروة  اعادة  هي  في  11:  تختلف  ولكن   )

درجة  علي  الفردي  االرتكاز  نغمة  بأداء  العازف  يقوم  حيث  األداء  أسلوب 
 الحسينى 

 الخانة الثالثة
 17: م  14من انكروز م

 المسار اللجني
ه مارًا بمقام اثر  مقام صبا علي درجة الدوكا  158: م  14انكروز م 

 كرد مع الركوز علي درجة الدوكاه 

 نفس التحليل السابق    1710: م 16انكروز م 

 التقنيات المستخدمة في أسلوب األداء
 [ 17  – 16  – 15 –  14النغمات المتصلة : في موازير ]  -1

 [  15  – 14موازير ] النغمات المتقطعة : في  -2

 [  17 –  15الزغردة : في موازير ]  -3

 [  17 –  15في مازورة ]  التزحلق : -4
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 [  17  – 16  – 15نغمة االرتكاز الثالثي : في موازير ]  -5

 [   17الفيبراتو : في مازورة ]   -6

 أسلوب األداء 
م انكروز  م  14م  وذلك    (10)14:  الحصار  نغمة  باداء  العازف  يقوم 

في الجانبي األول مما يتطلب من العازف مهارة استخدام  باستخدام الثقب االضا
 ضافية الجانبية  الثقوب اال
وفيها يقوم العازف بأداء نغمة االرتكاز الزوجي علي   (8)15: م  (1)15م

والوسطي   اليمني  لليد  السبابة  أصابع  تحريك  طريق  عن  ويؤديها  الصبا  نغمة 
الخامس ويتطلب من العازف والبنصر لليد اليسري علي الثقوب الثالث والرابع و 

الزوج االرتكاز  نغمة  أداء  علي  النغمات التدريب  ايضا  العازف  ويستخدم  ي 
 غي أداء هذا الجزء مما يتطلب نفس متصل ومستقر  legatoالمتصلة 

في هذا الجزء يقوم العازف بأداء حلية الزغردة   (10)16: م   16انكروز م 
البنصر  أصبع  تحريك  طريق  عن  الحصار  نغمة  األول    علي  الثقب  علي  من 

وتحريك   األول  الجانبي  االضافي  الثقب  ترددية  وفتح  بطريقة  البنصر  أصبع 
 (14وباقي هذا الجزء هو اعادة وتكرار لمازورة )

)  1710:    171م لمازورة  اعادة  هي  المازورة  حلية  15هذه  فيما عدا   )
 الزغردة علي نغمة الحسينى وتؤدي هذه الحلية بطريقتين .

األ السبابة  الطريقة  أصبع  وتحريك  الثالث  الثقب  بفتح  وتكون   : ولي 
 دية .بطريقة ترد 
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الوسطي   أألصبع  وتحريك  الثاني  الثقب  بفتح  وتكون   : الثانية  الطريقة 
الجزء  هذا  وفي  الطريقتين  بين  االختيار  حرية  للعازف  ويكون  ترددية  بطريقة 

 ستقر .مما يتطلب نفس متصل وم legatoيستخدم العازف النغمات المتصلة 

 39: م 18الخانة الرابعة : م
 المسار اللحني

 ام شورى مع الركوز علي درجة النوامق 21: م  18م

 مقام شورى مع الركوز علي درجة الدوكاه 25: م  22م

 [ ونفس التحليل السابق   21: م  18هو اعادة للموازير ] م  29: م  26م

 [ ونفس التحليل السابق  25: م  22اعادة للموازير ] م 36: م  30م

مي    استعراض وتلوين نغمي مع لمس درجتي السنبلة )  371: م  341م
b   ( والشاهناز ) ريb ) 

 مقام شورى هابطا مع الركوز علي درجة الدوكاه   392: م 372م

 التقنيات المستخدمة في أسلوب األداء 
  –  29  –  28  –  27  –  26  –  20النغمات المتصلة في موازير ]   -1

30  – 31  – 32  – 33 –  38  – 39  ] 

  –  23  –  22  –  21-  19  –  18النغمات المتقطعة في موازير ]   -2
24  – 25  – 34  – 35 –  36  – 37  ] 

 ألداءأسلوب ا
يكون أسلوب األداء في هذه الخانة سريعا من حيث الزمن وذلك لتغير 

  2 الميزان فقد استخدم المؤلف في هذه الخانة ميزان       بايقاع الواحدة الطايرة 

4 
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م   18م االضافيين    21:  الثقبين  بفتح  الجزء  هذا  في  العازف  يقوم 
 (  bداء نغمتي الماهور ) سي     ( والحصار ) ال الجانبيين وذلك أل

  [ الموازير  بأداء  ايضا  العازف  باستخدام    21  –  19  –  18ويقوم   ]
مما يتطلب هذا الجزء من العازف مهارة استخدام   staccatoالنغمات المتقطعة  

النغمات  االضافية الجانبية وذلك من خالل التدريب وا  الثقوب  يضا مهارة أداء 
 . المتقطعة

في هذا الجزء ايضا يقوم العازف بفتح الثقبين االضافين    25: م  22م
 الجانبين ألداء نغمتي الماهور والحصار .

  [ الموازير  بأداء  العازف  ايضا  باستخدام    24  –  23  –  22ويقوم   ]
المتقطعة   االضافية    staccatoالنغمات  الثقوب  استخدام  مهارة  يتطلب  مما 

 عة  الجانبية ومهارة النغمات المتقط

 [ بنفس أسلوب األداء   21: م 18اعادة للموازير من ] م  29: م  26م

 [ بنفس اسلوب األداء  25: م 22اعادة للموازير من ] م  33: م  30م

م   34م االضافية   39:  الثقوب  مستخدما  الجزء  هذا  العازف  يؤدي 
الجانبية وذلك ألداء نغمتي الماهور والحصار وهذا الجزء يظهر براعة العازف 

 في لمس درجة السنبلة والشاهناز   ألنه يحتوي علي بعض التلوين النغمي وذلك
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 تمرين وهي : ال بتأليف بعض وقد قام الباحث 

 األول التمرين 

 

 

 

 
التمرين   أداء وهذا  علي  التدريب  إلي  ويهدف  شورى  مقام  في  يكون 

و  الفردي  االرتكاز  ونغمة  المتصلة التزحلق  النغمات  أداء  وكيفية  الزغردة  حالة 
التدرج في السرعة من البطئ للسريع تدريجيًا وااللتزام بأداء  ويراعي عند ادائه 

 األربطة اللحنية الموجودة

 الثاني التمرين 

 وهذا 

 

 

 
الزغردة   حلية  أداء  علي  التدريب  إلي  يهدف  نغمة    trillالتمرين  علي 

المتقطعة والتدريب علي  المتصلة و داء النغمات  أالراست ) دو ( والتدريب علي  
ويراعي عند أدائه التدرج في السرعة من البطئ للسريع    استخدام الثقب الخلفي

 وااللتزام باألربطة اللحنية الموجودة
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 ثالث الالتدريب 

 

 

 

 

 

 
والتدريب   trillوهذا التمرين يهدف إلي التدريب علي أداء حلية الزغردة  

وأداء نغمة االرتكاز الزوجي والتدريب علي اليقاعي الثمانية  الشكل اعلي أداء  
من   السرعة  في  التدرج  أدائه  عند  ويراعي  الجانبية  الضافية  الثقوب  استخدام 

 اللحنية الموجودة البطئ للسريع وااللتزام باألربطة 

 الرابعالتمرين 

 

 

 

 
ريب وهذا التمرين يهدف إلي التدريب علي استخدام الثقب الخلفي والتد 

المتصلة  النغمات  أداء  البطئ    علي  من  السرعة  في  التدرج  أدائه  عند  ويراعي 
 للسريع وااللتزام باألربطة اللحنية الموجودة 
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 الخامسالتمرين 

 

 

 

 

التدريب علي استخدام الثقب االضافي الجانبي وهذا التمرين يهدف إلي  
عي عند أدائه التدرج  وأداء حلية الزغردة وأداء نغمة االرتكاز الثالثي ويرا   األول

 في السرعة من البطئ للسريع وااللتزام باألربطة اللحنية الموجودة 

 السادس التمرين 

 

 

 

 

 

 
الجانبي   الضافيوهذا التمرين يهدف إلي التدريب علي استخدام الثقب  

المتقطعة النغمات  أداء  والتدريب علي  والثاني  التدرج   األول  أدائه  ويراعي عند 
 بطئ للسريع وااللتزام باألربطة اللحنية الموجودة في السرعة من ال
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 نتائج البحث : 
 جاءت نتائج البحث ردًا علي أسئلة البحث :

ف سماعي شوري عبدة  ما تقنيات آلة الناي المستخدمة عند عز السؤال األول :  
 داغر؟

-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1النغمات المتصلة  الموازير )   -1
11-12-13-14-15-16-17-20-26-27-28-29-30-
31-32-33-38-39   ) 

2-   ( الموازير  المتقطعة  -19-18-15-14-13-7-5النغمات 
21-22-23-24-25-34-35-36-37  ) 

-11-  8  –  5  –  5انكروز م  –  2الموازير )    trillحلية الزغردة   -3
12-15-17  ) 

 (  17-15-3-2-1الموازير )  glisandoالتزحلق  -4
 (  4-3-2نغمة االرتكاز الفردي موازير )  -5
 (7الرتكاز الزوجي مازورة )نغمة ا -6
 (  17-16-15نغمة االرتكاز الثالثي موازير )  -7
 (  4-3-2-1عالمة الطالة موازير )  -8
 (  17-13-11موازير ) الفيبراتو  -9

  : الثاني  ما الصعوبات التي تواجه دارسي آلة الناي عند أداء سماعي  السؤال 
 داغر ؟  هشوري عبد 

ء جنس حجاز علي النوا  تكمن صعوبة أداء هذا العمل في كيفية أدا -1
 الذي يتطلب مهارة استخدام الثقوب االضافية الجانبية  
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 الموجودة في االدليب  glissandoصعوبة أداء تقنية التزحلق   -2
صعوبة أداء حلية الزغردة علي بعض الدرجات مثل درجة الراست   -3

 5كما هو في انكروز م 
 صعوبة أداء نغمة االرتكاز الفردي والزوجي والثالثي  -4
 وبة أداء بعض األشكال االيقاعية مثل ايقاع الثمانية صع -5
 صعوبة أداء النغمات المتصلة والمتقطعة  -6

 للتغلب علي هذه الصعوبات ؟ ما التدريبات المقترحة السواء الثالث : 
قام الباحث بوضع بعض التمارين المقترحة التي تساعد الطالب في  -1

 علي هذه الصعوبات التغلب 
هذه -2 أداء  علي  السرعة    التدريب  تزيد  ثم  بطيئة  بسرعة  التمارين 

 تدريجياً 

 التوصيات والمقترحات : 
 إدراج هذا العمل ضمن مقررات آلة الناي في كليات التربية النوعية   -1
كافي   -2 قدر  علي  الدارس  يكون  تؤهله  أن  التي  الفنية  البارعة  من 

 الكتساب هذه المهارات عن طريق أداء التمارين التي ابتكرها الباحث 
محاضرات أو ندوات للطالب علي فترات زمنية يكون الهدف عمل   -3

 بمستجدات التقنيات الحديثة في العزف منها تعريف الطالب 

 : المراجع  
اسالم سبي  ة وي : ت  ي ات تكنيكية   ترحة لتح ين   توي أ اء الطالب ي ي ألة   .1

رةية ن ية الت  -البو   ن خالو  ؤلفات ي  ة  اغر،  سالة  اج تير غير  نشو ة   

 2009جا بة ال اهرة  –النويية 

 55فؤا  أةو حطب : ي و النفا الترةوي ص أ او أحم  صا ق ،  .2

 6ص  –احم  يحيي ال ي  : أس وف صياغة قالب التحمي ة ين  ي   الح يو نويرة  .3
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  1982س ير ي   البظيو : اجن ة الموسي ي البرةية ،  ا  الكتب ال و ية ، ال اهرة ،   .4

 . 90، ص

ة وي : ت  ي ات تكنيكية   ترحة لتح ين   توي أ اء الطالب ي ي ألة  اسالم سبي    .5

ن ية الترةية   -البو   ن خالو  ؤلفات ي  ة  اغر،  سالة  اج تير غير  نشو ة   

 2009جا بة ال اهرة  –النويية 

ي وم   .6  ( ال مايي  قالب  في صياغة  ي  ه  اغر  اس وف   : البظيو  ي    حازم  حم  

 2003يناير  –الثا ن  وسي ي ( المج  وفنور الم

 34:  23ص  – رجا ساةق  -اسالم سبي  ة وي :  س ة  اج تير  .7

 

 


