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� ا�صا	� وا�داثة   النايلوت ب��
بية  � ا�وسي�� العر

��  
 �

    [1] هشام البدرا��

هيد �)  

بية إن ا�ديث عن ثنائية ا�صا	� وا�داثة  � ا�وسي�� العر
��� غاية العمومية والشمولية، 

��أمر 

� ا� ت احداBإدل حول هذه الثنائية ع> أساس أن ج إ9يؤدي وهو ما قد 
ا ثنائية تضا ىخر ن�� �Gد أو أ

جيدا لNوروث، وأن ا�داثة انسJخ عنه � ا�صا	� (�
��ى  �Q ويل � �S ننا أمام �Uوتقابل، و � أنه  � ح��

�� ،

ي حال من ا�حوال ا�ديث عن ا�داثة دون ا�رور �
WS كن �)  WYمسالك ع  � اتالثقافة ال]� ̂� إل[�  نت

كن أن تت وابتdر وابداع إن bلية التجديدو، الشعوب �) النقد والتمحيص ل إ من خJ  حقق

ا.ا�فر داخل ثقافة هذه و  �Gالشعوب ذا  

 � شdلية ا�طروحة ب�� mاث)  وا�داثة ا�صا	�  إن ا �Yأي ال) � �pا�� سلطة ا أننا qكومون ب��

� سلطة ا�ا�u (أي ا�داثة) و�t من صنع اrخر. الذي صنعه ا�جداد شdلية من  وب�� mهذه ا

اعا من حيث ا� Wvا إwد حو W �x لول والتصورات ومن حيث التطبيق ع> أرض الواقع، الصعب أن

ازج وتثاقف  ده من (� � وما �� W�تمع العر Wا� �
��� التنوع الذي حصل  Wx ات النظر Wوذلك لتداخل و�

تلف ا�ضارات �q � ثا  ،[2] ب�� Wx وا�داثة يستوجب �	صا�ديد ماهية ثنائية ا �x ء الذي جعل � ال��

� مقا
��ال  Wأن ا� ��. إ �

WS يتسع للخوض فيه، لذلك سنقت�معمقا يف  ع> لنا هذا  از التعر W �xإ

اث وا�داثة.  �Yل WS  

اث: "  �Yيفه لل � تعر
��̂� جدعان 

� نكون   نستطيع أن نتّ� عنيقول �� اث إّ ح�� ّ�Yال

ا هو الّصانع نسان ف[� m� من بعده بصدد مبدعات إنسانية، ا ��rJوّرث ل�لتا�9 [3]"والّسيد وهو ا WSو .

� بعن� العطاء فا�صا �Yنسان ويتم mJنسان ل m� ا�ضاري من ا
��رث الثقا mثJن ذلك ا اث (� �Yوال �	

اعة معينة Wv وجدان �
��انبيه ا�ادي وا�عنوي  W Wx نتاج mية وا ي واستمرار ليصبح عJمة  اووع[�  الب��
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يث يعWYّ عن جوهر اwوية أو الذاتية ا Wx ماعة Wء إ9 تلك ا� ي ومظهرًا من مظاهر ان�� �ية  �ضار

ا ̂� إل[� اعة ينت Wv [4].   

� ا�قابل، ا�داثة
��اط التفك�Y والعمل   ا تغي�Y أ(� وض وتطو�Q وإبداع هد�� �G حركة �t

امدة إ9 Wا تبديل النظرة ا� ية عقJنية مستمرة هد�� �Qحركة تنو �tشياء والكون وا�ياة  والسلوك، و�ا

ك�Y تفاؤ وحيوية ز ¢ .[5] إ9 نظرة أ WQومن أ" : � ك�� ازات ت ا�داثة يذكر qمد صا£ ا�را W �x mا

ا اللغوي أو  ��Jهذا الع� بقطع النظر عن اخت �
�� ¤ �ا الشعوب وا WG تعلقت � نسانية الباهرة ال]� mا

  .]6["العقائدي

� من سل إن واقعنا اليوم W[علينا التحرر النس �§ �xاث وسلطة ا�داثة بش¨ عا �Y7[ مطة ال[، 

� bيق يقوم ع> والتعامل م»ما بش¨
��Jعرفة البحث الع¬�  أساس عق�يقوم ع>  الذي والنقد وا

ي : " WQا Wمد عابد ا�q هذا السياق يقول �
�� بد من نقد السJح، سJح الدحض وإعادة البناء. 

� ذاته W�كن أن نؤسس .]8["العقل العر ذا الفعل (� WG ا  ولعلBا الفرد مسا � يكون ف[� لثقافة الع� اّل]�

نسانية الـما وإبداعا، ويتحول الفن إإنتاج mبة ا   شة.يع9 موضوع للتجر

ا �Gة  وإ9 اليوم تعتWY ا�وسي�� وآ نذ العصور القد(� � رافقت مراحل  ¶� بداعات ال]� m� ا من ب��
 �

��� تش¨ وبناء ا�ظهر الثقا
��ثل عن�ا أساسيا  تل مdنة هامة و(� �x زالت نسان، و mJتلفة ل ا�ياة ا��

ماعات.من خJل  Wحياة الفرد و ا� �
�� �Yمارسات والتعاب�كننا  ا �) � ت ا�وسيقية ا�داة ال]� rوتعتWY ا

نسان بفطرته وفكره إ9 استنباط آت من مواد  mمن ا�ديث عن ا�وسي�� نف¸ا، حيث اهتدى ا
وفة والقواقع ا�ائية Wها أساسا من الّنبات وا�يوان مثل القصب والعظام ا� �Sواد  طبيعية مأ�ها من ا �Yوغ

يج، استخد«ا  W ا دوي و½� ا غ�Y أدوات ينبعث م[� �Gنشأ �
��ت ا�وسيقية ¾ تكن  rالبسيطة. ¿ أن ا

ة وا�مراض وا�وت، أو كوسي��  �Q رواح ال�� �عبه، مثل ا �Qيفه و � �x نسان الفطري للوقاية من ظواهر mا
باسه،  �xطر بعد ا�ة، مثل هطول ا ّ�Y ها. ستجJب العوامل ا�� �Yووفرة ا�صول وغ � أو جلب البن��

� هذا السياق يقول
��� وq :  �tمود قطاط  W[ثل العا¾ الغي ا �t مصادر للصوت، (� W) ت r"غ�Y أن هذه ا

ية" � عباداته وطقوسه السحر
��� يسخرها  نسان من أقوى طÁJه ال]� m� يد ا

��]9[.  
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 �نسانية ا m� الذي عرفته ا WÃن للتطور الع¬� والتكنولوU ،ت r� تطور صناعة ا
���Q العميق 

ا  ا مساBة استفادت م[� ر أ(� �S r، حيث ساBت علوم ا � من القرن التاسع ع��
خاصة منذ النصف الثا��

عJمية  mالعلوم ا�وسيقية إ9 جانب انفتاح الكب�Y ع> العلوم الصحيحة واستغJل ما حققته ا

نسان mليه عليه ا�اجة إ9 ذلك.  والتقنيات ا�ديثة. وتنوعت نتيجة تفاعل ا مع qيطه وطبقا �ا (�

� تنوÄا 
�� Åسا Æ ى وتطورت WYية كBت أ rكتسبت عديد ا ا، ¿ ا �Çا ووظائwفتعددت طرق استعما

اÈا.  ختلف أ(� W) خرى�� والعديد من الفرق ا�وسيقية ا
وركس�Y السنفو�� �� ا

��� الفرق خاصة 
��ا  �G �Yوك  

� ا�وسيأما 
��ها، ما نJحظه  �Qت والعمل ع> تطو rبية، خاصة من حيث صناعة ا �� العر

شdلياتف mت التقنية، أمر مازال يطرح عديد ا WSورغانولوجية والصعو �لر�É من وجود  من الناحية ا WSو

ة من  وا�اوت النجاحات بعض �Yخ�� القانون والعود وما عرفته هذه ا ت مثل آل]� rلتطو�Q بعض ا

م ك �درسة العودية ومن عناية واه�� WS ية مرورا تلف ا�دارس بداية من ا�درسة الطنبور �q WYع � �Ê �Yب

جية �]�مرح�� النضج واستقرار  بلغت حيث، [10] وصو إ9 ا�درسة ا�ديثة بعدها ا�درسة ا

ب � ا�وسي�� العر
��ت  r� العا¾ وتتصدر أÅ ا

��ك�Y انتشارا  �ت ا r� ا ل وأصبحت من ب�� ية واك��

تية. r� ا�وسي�� ا
��� وكذلك  � التلح��

��دها  � اع��
��� مصاحبة الغناء أو 

��  خاصة 

شdليات   mت ا�خرى  زالت تطرح عديد ا rد بعض ا W �x قابل�� ا
��ا آ	� الناي.  إ أننا  وم[�

�ّل مقالنا �Yطار يت m� هذا ا
��  Jبية"، ومن خ � ا�وسي�� العر

��� ا�صا	� وا�داثة  ل هذا "النايلوت ب��

ا عازف  � م[�
� يعا�� شdليات ال]� mعتبارها تطرح حلو لبعض ا WS النايلوت �	آ �Íوضوع سنحاول تقد�ا

 � 	� الناي ال]� rا �t ا�شاÎ ا�قيقية  بية. ¶� � ا�وسي�� العر
��لبعض للبحث عن حلول؟  الناي  WS دفعت

� تتج> ا�صا	�  �Êالنايلوت؟ وأ �	آ �t ستعمالوما WS ال وا�داثة �	بية؟ آ � ا�وسي�� العر
��  نايلوت 

I- الناي  

ي حال من ا�حوال ا�ديث عن النايلوت �
WS كن �) 	� اwوائية ا�ديثة ، rدون العودة إ9  ،ا

	� اwوائية r� �t  أصول فارسيةالّناي إÒ 9ة تعود  .ا�صل وا�ديث عن الناي ا � القصبة اّل]� وتع]�

� تنمو عادة ع> ضف .ا�اّدة الّطبيعّية اّل]� �	 rا هذه ا ات وتصنع م[� �Yار والبح �G �الناي من أقدم  اف ا
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ت اwوائية إذ ُيصنع من  rا معظم ا�ضارات وهو من عائ�� ا � عرف[� ت ال]� rوفة مفتوحة ا Wq قصبة

 �
ا�� توي ع> (� �x � يبا، أما  الطرف�� ا Uم�� ومتساوية تقر � تسعة أجزاء سبعة م[� بة تفصل ب�� عقد متقار

ز  Wوجودآا��. ن ا � قص�� �S ن عادة �Sالناي فيكو �
��� طر

��  ان 

� نصفه 
��ا ستة ثقوب أمامية موجودة  للناي سبعة ثقوب مفتوحة حسب مقاسات دقيقة، م[�

 �
��� العازف  � يتوسط طول الناي، وي§� إصدار الصوت فيه بوضعه ع> شف]�

، وثقب خل�� السف>�

ق حافة الفتحة ال �Y � �x واءwعل ا W �x وضعية معينة والّنفخ بكيفية �	 rUن للطريقة وقد  .]11[ عليا wذه ا

� Îّ من سور�S وم� وهو ما يؤّكده  ا�ولوية
��� البلدان العربية وخاّصة 

�� �	 r� انتشار هذه ا
�� �Yالفضل الكب

قق انتشار الناي بفضل الطرق الصوفية وخاّصة ا�ولوية qمود قطاط بقو	: �x""]12[.  

� صنع الناي ا�ساسية تطرح مادة القصب
��تاج صانع  �x إذ ¿ هو معلوم ،Î الناي  عديد ا�شا

بة بنسب qّددة وهو نوع يصعب ا�صول عليه اّلذي  غ�Y  وهو لندرته، إ9 القصب ذي العقد ا�تقار

رغول ع> سبيل ا�ثال. �� صناعة الكو	� وا
��رور الزمن بسبب الّرطوبة  يستعمل  W) �Qأن الناي يتأ ¿

ة عن استعمال وعن  W �xا يستوجب الّناØّ �Sالطبقة أحيا ّ�Yتغ �
��ات ا�ناخية وهو ما يتسبب  �Yالتغ

ا 	� وصيان[� rذه ا WG ك والتلف. العنايةJwتتعرض إ9 ا   ح]�ّ 

بية.  � ا�وسي�� العر
��صوصيات داخل آت التخت  � Wx استطاع الّناي أن يضمن البقاء وينفرد

� أدركن � بعض ا�قائق ال]�
كن أن نن�� �) 	� لعّدة عقود غ�Y أننا  r� Æرستنا للعزف ع> هذه ا Wx اها

�S واحدا ناوأBّها أن �S د W �x كن أن نتحصل، يشبه اrخر من نفس الفصي�� من ط  �) ت، أي  �Sقم النا

عل صناعة W �x مرة وهو ما Î �
�� ع> سبيل ا�ثال، ع> نسخ من نوع الناي "دوUه" بنفس ا�واصفات 

ضع � �x � Î  قاب��  غ�Y  عNية صارمة لقواعد آ	� الناي 
��اه  �Q للشك، بل ع> عكس ذلك، فالصانع

شاÎ مادة القصب ح]� يتوصل بعد  W) اصة ومعرفته بته ا�� ر W �x ويعتمد �Qقاد�� تغي�Y ا
��د  �] W �x نسخة

. Ù مقبو	� �Úعناء شديد إ9 نتا  

§�ّ ع> العازف أن ُ�x ليةdش m	� يتعامل مع هذه الوضعية ويتأقÛ مع طبيعة  هذه ا r أن بعد ا

ا ا من ا�رفّية وا�هارة  ُيشّخص مواطن الضعف ف[� �Yذلك يتطّلب منه كث Îّ .ة معينة �Yويتعامل م»ا لف
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ا. ¿ أّن  �Yهودا كب Wqل الط وÜورة أن ي ل�� WS قامات عليه�تلف ا �q �
��قم الذي سيساعده ع> العزف 

� طبقة متساوية.
��ت  �Sتلف النا �q سن اختيار �x ن �

WS والطبوع  

I-1 تقم النّ ط �Sا   

ت تس^ الطقم  �Sتلفة من النا �q موعة Wq <بية التقليدية ع � ا�وسي�� العر
�� يعتمد عازف الّناي 

سب  Wx من ذلك �Yك � من يعتمد ع> عدد أقل أو أ ويبلغ عددها عادة الّسبعة. وهناك من العازف��

ت يساعد ا �Sطقم النا . �	 rا ا �Þتفر � ت اّل]� WSاوز الصعو W �x <لعازف ع> استخراج عديد قدرته ع

ة، وبش¨ وا�ß و½يح من ا�صوات والنّ  W� ة من �xيقة مر تلفة ب¨ ي� وبطر �q طبقات �
��غمات 

ة أخرى.  W�  

   �
��بية مثل ع> سبيل ا�ثال لعزف �ن  مقام الراست ع> درجة الراست أحد ا�قامات العر

ي الدوUه �S ناسب هو�ويل ذلك ا ،فإن الناي ا �x �Sب أن وإذا أرد W �x ه فإّنهUهار Wللحن ع> درجة ا�

	� ا�ّو	� للطبقة  rي النوا مع ا�افظة ع> نفس مواضع ا�صابع، وبذلك يكون الناي هو ا �S نستعمل

ت عند عازف الناي. ما وهو وليس العازف �Sز قيمة وجود طقم النا WYي  

ت ساعدي   �Sت، طقم النا WSاوز عديد الّصعو W �x <بدون شك العازف ع  �Éتور �Sتعدد النا  

� بعض ا�حيان  ع> عازفيتعذر 
�� �Yع> غ �

�� � �S � أداء بعض التحويJت والتلوينات ا�قامية ال]�

ا �Gالناي عاد �	آ �
�� �áمر وبش¨ طبي�داء، خاصة عندما يتعلق ا �

WS  رور من درجات خفية أو يكون�ا

يع نغمة إ9 نغمة بش¨  âو � WÃحيث مفا �Yال لتغي Wك للعازف ا� �Yي   ، �	 r� إذ ا د  إ9يضطّر ح�� اع��

	� بتحويل ال rلّتصو�Q و وهو نفس ا WS تعما نسّميه عادة Åهذه التقنية من أ WYت � ب أن  التقنيات ال]� W �x

ي توفر عند Î عازفت �S بية � ا�وسي�� العر
�� �ãقا�اء ا �Y[13] ح]� يستفيد من ال.  

	� الناي بوضع مناÙä ت   r � � من  ا�ّدرس�� تص�� � الناي ساÅ ا��
��ا أن تساعد عاز �Gعليمية من شأ

م   ، ومن بي[� �	 rJار هذه الâ �
WS تعلقة�م الكث�Y من ا�شياء ا ت و�� WSعبد ا�ميد من تذليل عديد الصعو

� :الذي قå شعل م موعت�� Wq 9ت إ �Sالنا �æساسية طا�ت ا �Sموعة النا Wq ا و9 أطلق عل[� �موعة ا Wا�

 �çه وتUوالبوسلك، والنوا، الدو، . � ة وت�ç و  وا�سي]� �Yالطبقة الصغ èا ا موعة الثانية أطلق عل[� Wا�
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هارUه، الراست Wلثة وحاولنا من جانبنا   [14].والعجم) ،وا� �S موعة Wq وة إضافةJعبد ع> ما قد«ا ع

موعات الثJثة تقس§� فdن ا�ميد مشعل  Wلتا�9  ا�U:  

تقم النّ ط �Sا   

و9 �موعة ا Wموعة الثانية ا� Wموعة الثالث ا� Wةا� 

   

 فخة الّرابعةالنّ 

 �ي جهركاه �ي راست

 األصوات املشرتكة

 لثةفخة الثاالنّ 

 �ي عجم 

 األصوات املشرتكة

 النفخة الثالثة

 �ي نوا  �ي دوكاه

 األصوات املشرتكة

 فخة الثالثةالنّ  فخة الّرابعةالنّ 

ي حسيين�  �ي بوسلك  

 األصوات املشرتكة

ةلثفخة الثاالنّ  النفخة الّرابعة  فخة الّرابعةالنّ  
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I- 2 الناي �	آ �
��  ا�ساحة الصوتية 

� فإّن هذه 
، أما ع> ا�ستوى التطبي�� � �Êثة دواوJالث ّ�Sالّناي نظر �	آ �

��تبلغ ا�ساحة الصوتية 

 � � حدود ديوان��
��� تستخرج بش¨ معقول  ا وتب�� ا�ساحة ا�مكنة وال]� ا�ساحة يصعب الوصول إل[�

اس �vاو � طبيعة  ية ½يحة، ويعود هذا لعدة اعتبارات م[� Wx ي إ9 آخر �S وجود من�اختJف ا

ه سابقا �Sكن العازف وكذلك إ9 ما ذكر � قد تطرأ خJل bلية  القصب و�دى (� صوص النواقص ال]� � Wx

  الصنع.

ا، م WG صوصيات تش¨ نظاما معينا خاّصا � Wx ت النفخية rتلف ا �q <الناي ع �	آ � �Yدة تتمbأ � ن ب��

س طبقات تب]�  بهذا النظام هو تعاق �v تبلغ � لـــ(نفخات) وال]� WS ا البعض � يسم[� الطبقات ال]�

: (استقرار اسية ½يحة  -الديوان -Uلتا�9 �v– عية ½يحة WSة).   -ر �Yثية كبJث  

واب لت Wالناي من القرار إ9 ا� �	آ � ك عدة درجات ع> م�� �Yساحة الصوتية ؤ تش�wذه سس Uمل ا

 �	 rي  ا �S فيه �Sالتا�9 الذي اعتمد �
� الّرè البيا��

��ا  بتة نبي[� �S �Yبتة وأخرى غ �S وتتكون من درجات

ت. مرجعا الدوUه �Sطقم النا �
��  أساسيا 

I- 3 هUي الدو �S �
�� الّدرجات الّثابتة 

ي الدوUه سبع �S ستعمال WS كن أن نستخرج بتة تساعد العازف ع>  ا(� �S درجة � اء أÅ أدوثJث��

م ع> درجة العجم Wë قية مثل: (عقد ���عقد راست  -العقود ا�ساسية ا�كونة لNقامات ا

وند ع> درجة الراست  - ع> درجة الراست  �G ع> درجة الراست  - عقد � �Qعقد  -عقد نكر

� ع> درجة  الدوUه 
عقد  - عقد كردي ع> درجة الدوUه  –عقد صبا ع> درجة الدوUه -بيا��

از ع WìهUم). ¿  –> درجة الدو�ي الدوUه الناي (ا �S WYه). لذلك يعتdه ع> درجة السيdسي

ي الدوUه �S تلف من  هيساعد العازف ع> العزف الفوري ب¨ ي� لتمكن أّن �q مواضع

ة استعما	 الّدرجات �Yك � Wx �íكناي أسا Ûة التع �Yو9 طي�� ف �  .ا
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   الدوUهالّدرجات الثابتة الصادرة بناي 

4-I  هUي الدو �S �
�� الّدرجات غ�Y الّثابتة 

ي الدوUه �S �
��ة درجة،  يفوق عدد الّدرجات غ�Y الثابتة  � ع��

�� عدد الّدرجات الثابتة ب��

س �v لتا�9 يبلغ عددها WSا  او �̧ � يعي ت ا�قيقية ال]� �Sعا�حية مدى ا �S من � � درجة. هذا الّر�æ يب�� س�� �vو

حية أخ �S عل عازف الناي، ومن W �x وهوما �	 r� هذه ا
��مز إ9 غياب عديد الّدرجات ا�همة  �Q رى

ت ا�خرى العازف غ�Y قادر r� بعض ا
��ه من عاز �Yيقة طبيعية كغ   .[15]ع> التعب�Y وا�داء بطر

شdلية بصفة mي  عند خاصة تتج> هذه ا �S د ع�� WS بية أداء العديد من سJ¾ ا�قامات العر

ك �Sه مثل: (السوزUر  - الدوUر كردي  - ا�جازUه  -ا�جازوند  - الّزنكو � هذه ا�اتاالنو -ال[�
�� .( �Q 

� القطعة ا�وسيقية الواحدة أو يعتمد الّتحويل
��ي  �S من �Yك )  يلجأ العازف إ9 استعمال أ �Qالتصو)

� حات مستعصية يضطر للّتوّقف عن العزف.
��، و �	 r  بصعوبة ع> نفس ا

يضاح mيد من ا ي الدوUه.نستع �ز �S �
��تلف الدرجات غ�Y الثابتة  �q �9التا èالر �

��  رض 

 الثقب اخللفي
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فية (الّدرجات       الصادرة بناي الدوUه )غ�Y الثابتةا��

تلف طرق الّتحويل � �x  ،الثابتة من عازف لعازف آخر �Yستخراج الّدرجات غ ( �Qالتصو)

صيا، و  � �î لّنفخ وهو أسلوب أتوّخاه WS ناك من يعتمد أسلوب الضغط �� WSة من يعتمد أسلو خر يتمثل آ(�

� نفس الوقت. 
�� � ينا أو يسارا، وهناك من يعتمد ا�سلوب�� � إما	� الناي (�

��  

 �Yكيفية استخراج بعض الّدرجات غ �
�� � التا�9 مثا

� الّرè البيا��
��يد التوضيح نقّدم  �ز

 WS الناي.الثابتة �	د أسلوب إما   ع��

  

فية (الّدرجات كيفية عزف بعض    [16] الصادرة بناي الدوUه )غ�Y الّثابتةا��

 الثقب اخللفي

  املاهوردرجة

  البوسلكدرجة

  الوضعية العادية لعزف الّدرجات الثابتة 

حمور الوضعية العادية للعازف 

  تة الثاب

الوضعية الالزمة لعزف الّدرجات غري الثابتة 



10 

 

II-   �Qت التطو 	� النايq  rاو

� صعوبة 
��بية تتمثل  � ا�وسي�� العر

�� Î � مرح�� سابقة أن عازف الناي يتعرض إ9 مشا
��بّينا 

� تعيقه من استفادة  بية بش¨ كب�Y استخراج بعض الّدرجات ال]�  وهذا يتج> ،من ا�قامات العر

� ب
��� آ	� الناي، أو 

��رى الّدرجات غ�Y الثابتة  Wq �
��� تصاغ  �ان ال]� �� بعض ا

��ض التحوت عخاصة 

� إ9 يضطر العازف  عندها، ا�قامية
ا  يتبادر لذهن ا�وسي�� W)داء «مته الصعبة. ر�البحث عن حلول 

تلف (�  � �x مر�) Î هذه ا�شاÎ، لكن عند أ½اب اختصاص ا �
�� �Sالنا �Yم يدركون مواطن (غ اما، ��

 � � تقس§� مع��
��م�� ا�وسيقية  Wوسيقية الصعبة وكيفية اختيار ا��	� وا�قاطع ا r� ا

��حراج  mفالعازف  .ا

ته وحرفيته قادر ع> تذليل  WYخ � Wxت  بعض WSهمته ع> الصعو W) ا ح]� يقوم �Gوالتخفيف من حد

� وج
�� هاالبحث عن حلول لتجاوز من ه العازف بد الوجه ا�طلوب. لكن تب�� ا�شاÎ ا�ذكورة عقبة 

ورغانولوجية r  طبيعةالو�t إشdليات ¿ ذكر�S ذلك سابقا متأتية أساسا من  �  ومن أBها:الناي 	� ا

بية. -   غياب عديد الّدرجات اwامة ا�ؤسسة لNقامات العر

rخر نتيجة عامل الّرطوبة وتغ�Y ا�ناخ. - �   تغي�Y الطبقة من ح��

  مادة القصب وندرته و�و	� فساده. هشاشة -

يقة الصنع غ�Y مستقرة وغ�Y مضمونة. - عل من ا�قاسات وطر W �x ام القصب Wìأ �Yتغ  

، فتعددت  �	 r	� الناي البحث عن حلول �شاÎ هذه ا r
WS � � وا�هتم�� حاول عديد الباحث��

كيب عقد القصب بش¨ متساٍو  �Yم من قام ب �] � ذلك، ¶�
��� من حيث ا السبل والطرق  WÃار لقطر ا��

، �
Bاك و  .ا�فاظ ع> نفس النسب وا�قاسات للقصب ىبدعو  والداخ>� أي شبه الش¨ ا�سطوا��

االبحث عن تغي�Y مادة الصنع و  ذهب إ9من  �òتعوي  W) واد أخرى مثل ا��شب أو) Jأو كيستالب (

ها�عدن �Yوغ �áالشاف â �S تازا التجأو  ،، مثل qاو ّ �b خر إ9 إضافةr� النايالبعض ا  ت ع> م��

 �áبة ا¢عيل البدري، و  الطبي ر W �x بة مثل ر W �x ن بة رزق ع>� سل�� ر W �x �Í ، � أضاف  الذيع>� ا�ف]�

بعة ع��  ازاأر ّ �b.  
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ا تعكس قلقا حقيقيا ةÎ هذه ا�اوت هام �G ��وضوع،  WS �óوتنمو عن الو  �	آ �Qورة تطو �uو

بة qمود عفت إ أن .الناي ر W �x من  تب�� حسب رأينا Åأ � � وتناولناها WS ا يّناهاعالتجارب ال]�
��لبحث 

 �Yاجست�� إطار دراسة  رسا	� ا
��� تقنياتبعنوان : " � ب��

�� ����  الّناي ا
طاب ا�وسي��   ."العزف وتطور ا��

1-II  د ع�� WS مود عفتq بة ر W �xالغماز يناي ذال � �Ê  

بة  ر W �x مود عفت منq بااستفاد�� إضافة العازف إ¢عيل البدري الذي Uنت 	 ا
��و9  �درة ا

ازات ّ �b)الناي العادي )مفاتيح �	آ � �  ع> م�� �Ê � من القرن الع��
� بداية النصف الثا��

�� .وUن ذلك 

ع> الناي واستخدمه هو  الغّماز إن أول من وضع " عادل فؤاد:العازف وصانع الناي  يقول
� مقطوعة موسيقية بعنوان "دموع البلبل"  1958العازف qمود عفت سنة 

��لNلحن أvد فؤاد حسن، 

ساعدته ع> تثبيت الغّمازوUن  W) ة، فقمتÜq يقة بة غ�Y مثبت بطر � بداية هذه التجر
��  . [17]"ه

  

  
فية (الّدرجات  � الغّماز يه ذالصادرة بناي الدوU )غ�Y الثابتةا�� �Ê 

 الطبقة األوىل

 الطبقة الثانية

 الطبقة الثالثة

 الطبقة الرابعة

 الطبقة اخلامسة  

 الثقب اخللفي
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� تتمث � التا�9 مزا�S إضافة الغّمازات ع> الناي العادي، وال]�
� الّرè البيا�� � ا�صول يب��

��ل 

ذه  WGه، وUالناي الدو �	من آ �áا بش¨ طبي Wا واستخرا� ع> درجات إضافية Uن من الصعب عز��

 �áيقة أصبح لدينا ع�� درجات جديدة تستخرج بش¨ طبي كن لناي الدوUه ذ ،الطر  يوبذلك (�

ا أن تساعد ع> عزف العد �Gالثابتة من شأ �Yإصدار العديد من الّدرجات غ � �Êجناس  الغّماز�يد من  ا

ا: ك وا�قامات نذكر م[� �Sر ،(السوزUركردي ،وا�جازUه ،وا�جازوند ،والّزنكو وا�قام  ،�Q اوالنو  ،وال[�

تلفة) �q وعزفه ع> طبقات �Yالكب.  

bال ا�وسيقية مثل: يلّناي ذWS عزف qمود عفت  �� كث�Y من ا
�� � �Êدموع البلبل"  الغّماز"

ارة، و vد فؤاد حسن، وكذألNحن  �â لحن عطيةNلك (كون�تو) الناي ل �tان" و �) mموسي�� "العÛ وا

� qمود عفت وUن اللّ العازف من أ�ان  ّ�Yم�Ùô تلفزي للباحث مصط�� qمود. حن ا �S WYمود  لq اعتمد

� عفت 
��ان" �) m�وسي�� "العÛ وا � � وBا: ال البناء الّلح]� � أساسي�� �Êأو ما يعرف  تحويلع> عن�

لتصو  WS(كروماتيك) �
ا�جاز ع> عدت درجات  حيث قام بتحويل نغمة ،�Q وكذلك ع> السÛّ الّلو��

از Wì) : �tهال ع> درجة وUاز و ،دو Wì Wهع> درجة ا�Uاز و ،هار Wìاز و ،نواع> درجة ال Wì ع> درجة

ا ها� W]ولعل أصع ،( � از وسي]� Wì) لا ع> درجة �íسا�� ا � ا�قطع اللح]�
��wذا  ولا�  نوا). ¿ قام 

م��  W Wx �
ة  العمل ا�وسي�� � �Yتمتم Ûّس �

��� صاعد ع> درجة الدوUه. تعتWY هذه تمثل 
الصيغ اللحنية  لو��

 � � البناء اللح]�
��ان"من أÅ ما جاء  �) m� موسي�� "العÛ وا

��قيمة ا�لحن والعازف qمود عفت يدرك ف ،

� هذا اللحن، والقصد من ذلك 
��اهÎ حرف وضعه  �Q إ �

��از ا��ص WQ ةائص � �Yم� ضافيةوالقيمة اm  ا

�  يناي ذلل اwامة �Êالغّماز � .، نب��ّ �Yخ�� ا �Êهذا التدو �
�� �

    نòا ا�وسي��

  
ان" �مود عفت �) m   مقطع من موسي�� "العÛ وا
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م�� الّلحنية ع>  تحتو ا Wصاعدا� �
بتة به سÛّ لو�� �S �Yث درجات غJم��  أداء ّن إ، وث Wلناي  هذه ا� WS

�  طبي�á الالدوUه 
��� غاية من التعقيد،  أمر 

��ا qمود خاصة عندما تكون  لش¨ الذي عز�� WS يعةâ

 �
� هذا ا��Q ا�وسي��

��� أّن ، عفت  � ح��
��ا بناي   � غاية ال¸و	� الغمّ  يذالدوUه عز��

��� أمر  �Êاز.   

  

    vد فؤاد حسن�  "دموع البلبلمقطع من موسي�� "

 WYيعت  �vد فؤاد حسن ا�نطقة الصعبة ع> مستوى هذا ا�قطع من معزوفة "دموع البلبل" 

ذا ا�قطع  � تقنيا، ��
� هذه القطعة ع> مستوى التعب�Y ا�وسي��

��زمة والذروة  �ا�داء، و�t تش¨ ا

� �نيا 
� ا�وسي��

� نفس واحد دون انقطاع، وما زاد  متكون من سÛّ لو��
���� واحدة  و Wv �

��زل  �Sصاعد و

يقاع mكيبته ا �Q صعوبة أدائه هو �
��¿ ا �Q ثل �) � لذات  هائJ ية ال]� WS قطع�من الثJثيات، Æ جعل هذا ا

� أدائه من قبل qمود عفت. 
��رة  W]�� النقطة ا�شعة وا

� هذا ا��Q ا�وسي��
��  

  

تو ارةل الناي  مقطع من كن�� �â عطية    
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 �
�� �	 rسلوب يتجاوز حدود ا �

WSبش¨ منفرد وخاص و �Yمود عفت دون سواه التعبq اختص 

بية ا�العديد من القطع  � ا�حان العر
��	� الناي ؤلفةا�وسيقية  r�  خصيصا  �Êحيث يتج> ذي الغّماز ،

 �
��ز العازفا�قطع عديد الهذا التألق  WYارة، حيث ي �â تو الناي" لعطية قدرته ع>  وسيقية "كون��

ينة ع> ا�وسي�� ظتو ال Wõ فردات�بية ا�تمث��  يف ا��  � بناء تناظر  العر
��� "ي و 

� نفس  "كروماتي�ö لو��
��

� أعJه، وه¿ يبيّ وهو الوقت،  �Êاتذه نه التدو �Yو تعب �
طاب ا�وسي�� � ا��

��إمdنيات غ�Y م»ودة 

 � W�العر.   

 WYمود عفت تعتq بة العازف ر W �x  � �Êه ذي الغّمازUي الدو �S ستعمال WS  مل �x � من التجارب ال]�

ت التجديد وا�داثةا ¢ت ود � طي[�
��ط  � ا��

��ي ذي الغّمازات،  �S لJمن خ � W�العر �
اب ا�وسي��

�داثة وانفتاح ع> مساحات ومفردات WS �
ية  موسيقية حيث يتå هذا ا�سلوب ا�وسي�� �Yتعب

  وهذا ما حاولنا بيانه من خJل ا�قاطع ا�وسيقية ا�ذكورة.  .جديدة

	� الناي، فإّن  r �Qديد وتطو W �x م� هذه البادرة من �x ما �Éه ذاست ورUي الدو �S يعمال 

ذا ا�وضوع تاالغّماز  WG منا � اه�� Wxدرا، و �S نU وسيقية عند�� بعض القطع ا
��حظنا استعما	  

 ، �Qلثا وعندالعازف رضا بد �S ازا �b الذي أضاف � ي الدوUه  وآخر، للناي الطبي�á  ع>� ا�ف]� �S ارب W �x

ن الذي ثبّ مع  ذي الغّمزات Uن بعرزق ع>� سل�� ي القصب ع ةت أر �S �
��ازا  �b �� �áبة الطبي ر W �x �tو

يئة ولكن ¾  ظجر �x .هلها W �x سباب�م مبتكرها  �ã إ9  بعناية ورعاية واه�� �Q نتU هذه التجارب Î

كوستيكية من  �ورغانولوجية وا �ا ا ة، مع ا�افظة ع> أصال[� W� الناي من �	آ �Qو تطو �x حثيثة �óمسا

ن �ù ا � أداء وظيف[�
��نية  �S ة W�   .بية � ا�وسي�� العر

��  آت التخت 

 -III  �   ا�صا	� وا�داثة النايلوت ب��

-III1 النايلوت 

وع كب�Y ُيع]� ب   ن م�� �ù ا الباحثون العرب � وصل إل[� Ù ال]� �Úالنايلوت من آخر النتا WYيعت �Qتطو

ة سن س ع�� �v من �Yك اه§� الذي ق�ú أ WQبة جديدة للباحث غازي يوسف إ ر W �x �tالناي. و �	ة من آ

ال. � �Q � و W[ي   البحث والعمل التجر
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� الدراسة والبحث 
��اه§� بعد عدة سنوات قضاها  WQغازي يوسف إ �

��توصل الباحث العرا

يق جاد إ9  � طر
��وع النايلوت �بحث ع¬�  � تطو�Q آ	� الناي. ويعتWY م��

��Ù «مة  �Úوالتجريب إ9 نتا

� يع شdليات ال]� mJا عازف النايالبحث عن حلول ل � م[�
  .[18] ا��

ية >الباحث خJل مراحل البحث ع عتمدا �ساس �رح�� أو9، فرضيات نظر WS  تتمحور و
دة ا�ساحة الصوتية وكيفية هذه الفرضيات  �Sمن حيث العمل ع> ز �	 r� تطو�Q ا

�� �Yحول التفك
حية أخرى  تعوضتوظيف Î ا�صابع والبحث عن مادة  �S الّرسوم  عتمد ع>االقصب. ومن

فdر  �ططات لتجسيد Î ا تلف وا�� �q لJالتجارب.من خ  

 

ي الدوUه  تلف الّدرجات الثابتة وغ�Y الثابتةتوضيè �� �û ر  �S �
��  
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تلف الّدرجات الثابتة وغ�Y الثابتة �q èهذا الّر � ون درجة وعددها يب�� �  ثJث وع��
��الديوان 

بعة وع�� ة مقسممسافة الديوان  أن ذلكمن  نستنتج .الواحد � ع> أر �Êبع البعد، خJفا �ا من  ا ر
� الذي W�الغر �

� السÛّ الّلو��
���  فيه إ9مسافة الديوان  تقå يوجد  ة نصف بعد اث]� لتا�9 يتضح ع�� WSو ،

	� اجليا  r  .[19] تساع ا�ساحة الصوتية wذه ا

1-III-1 ملdالنايلوت ال 

 

ي النايلوت الdمل WYت   [20] النموذج ا��

، بعديد تعددت مرا اه§� WQغازي يوسف إ �Yحل تصنيع النايلوت ومر هذا  البحث ع> حد تعب

كن التطرق  �)  �	 rتلف أجزاء هذه ا ، ¿ أن Î التفاصيل من حيث التصنيع �� من التجارب الفاش��

ال  يسمح بذلك Wن ا��ا    .إل[�

 Jا النايلوت من خ �Gتو �x � تلف الّدرجات ال]� �q هذا العن� �
��� تغü سنقدم  ل الثقوب ال]�

ثل  �) �tدرجة و � �Ê بع وع�� ر �� يبلغ عددها ا يق الغّمازات وال]� � تغü عن طر �صابع والثقوب ال]� WS
بية �وسي�� العر WS اصة ا [18]نوعا من السJ¾ الّلونية ا�� � تل[� � الدرجة والدرجة ال]� ، حيث توجد ب��

يد من التوضيح نقدم هذا الرّ  بع البعد. �ز WQ نسبة تقدر: � التا�9
  è البيا��
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� موضع درجات  W�العر �
لنايلوت  السÛّ الّلو�� WSملdال  

ا الباحث    � سá إل[� يعتWY النايلوت الdمل ا�Û والّنموذج ا�ثا�9 لتحقيق أÅ ا�هداف ال]�

 : �tاه§� و WQغازي يوسف إ  

	� ذات م -  rورة البحث عن مادة جديدة لصناعة ا �u.أفضل Ù �Úن نتا �ýية دقيقة لNواصفات ع 

	� و البحث عن حلول للّدرجات غ�Y الّثابتة. -  rJل �
ال الصو�� Wورة اتساع ا� �u 

كن قيق ا�هداف الباحث غازي يوسف (� �x من �Yد كب W� الذي  بعد Ûها لبلوغ هذا ا�Áر � ال]�

� الذي أطلق عليه النايل W[ي وت الdمل. وتعتWY هذه أصبح حقيقة من خJل صناعة الّنموذج التجر

ا من أحدث  W]س �x ختصاص، وإذ� هذا ا
��حث  WS Î ا Wتا� �x � بة من أÅ التجارب العNية ال]� التجر

� تع]�  يبية ب الدراسات ال]� ��صوص صناعة الناي. أما من الّناحية التجر WSبية و ت العر rصناعة ا

ا بش¨ موضو�ó فوالعملية  ق لنا إبداء الرأي ف[� �x J ا،ما ¾ ن لعزف عل[� WS يسعفنا ا�ظ  إذ قم ¾

 WS <ا.  نسخة�صول ع   م[�

بة النايلوت (  ر W �x ارب جديدة وعديدة انطلقت من W �x اه§� بعد WQ0اهتدى يوسف غازي إ (

ا�9 من الغّمازات وصو إ9 النايلوت ( ازات. وقد اعتمد الباحث 7ا�� ّ �b توي عل سبعة �x الذي (

بية من من � ع> دراسة ا�قامات العر
ت� من درجات هامة ت�� �q ¨ديدا وبش �x ظور جديد وما تتطلبه

 �	 r
WS قبول مقارنة�لوظيفة ع> الوجه ا WS ت وتقوم WSاوز بعض الصعو W �x <قادرة ع �	 rلغرض وتكون ا WS

  جهة فتحة الفم
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لنطبيعية، الناي ال WS قرب �بتنا سبةويعتWY هذا النموذج ا ر W �x مع هذا النموذج  لنا، حيث انطلقت

ديد وبدأت رحلت Wية نا الفعلية ا� WYت    مع النايلوت.والبحثية وا�يدانية وا��

2-1-III ) 7النايلوت(  

  

يبية و9 للنايلوت  النسخة التجر �   [21]ا

1-II-3 ت �S7النايلوت ( مكو (  

� وBا: قطعة الفم وقطعة البدن مع استعمال ا�عدن ) 7يتكون النايلوت ( � أساسيت�� من قطعت��

�  ،والني¨) من النحاس والزنك(و�t سبيكة  اتوال]� بي الفلوتآ	� عادة  صنع م[� توي قطعة الغر �x .ة

زء السف>�  Wضافة إ9 ا� m WS ،داخلها �
��زنة  ثل موضع الشفاه للّنفخ مع وجود ا��  الفم ع> جزء علوي (�

لّنسبة  WS مل. أماdالنايلوت ال �
��� توجد  كيبة قطعة الفم ال]� �Q نفس �tقطعة (الدوزان)، و �

��ا�تمثل 

� النايلوت للبد
��تلف 7(ن  � �x و � النايلوت الdمل، حيث تقلص عدد الغّمازات  bّا) ��

��هو موجود 

ازات ع> بدن  ّ �b كت�� الباحث بتثبيت سبعة ، هوا �	 rنفس موضع الّدرجات  مع ا�افظة ع>ذه ا

ي الدوUه الو ا�وج �S �
�� .طبي�á د 
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1-III-4 ) النايلوت �
��تلف الّدرجات  �q 7موضع(  

  
 

لنايلوت ( WS تلف الّدرجات الصادرة �q7الديوان الواحد �
�� (  

 WYبة  تعت Ù طوات خمن أÅ هذه التجر �Úالنايلوت، فالنتا �	آ �
��� تس�Y  البحث 

��يق ال  صحيح الطر

اه  W �xا �
��و و �x حالبحث عن �

� تقليص عدد الغّمازات من  ج>يت ، حيثلول بش¨ b>� ومنط��
��ذلك 

ة، والقرب  W�9إ  �Yورغانولوجية للناي اللا حد كب �كيبة ا �Y �áن، طبيU بداية يشعر العازف  وإن �
��

ازات النايلوت ( بصعوبة ا�مر ّ �b النايلوت 7استعمال WYكن للعازف أن يعت )، فا�ل موجود حيث (�

	� �رح�� أو9 7( rكن استفادة من هذه ا يقة (� ذه الطر WGه العادي، وUي الدو �S ثابة W) ( عتبارها او

ثابة ال W) ناي �áيا إ9 أن يتمكن العازف الطبي W �xكن استعمال الغّمازات تدر بة (� ، ومع التدرب والتجر

 mديدة  مdنياتمن ا Wالتقنيات ا� Îا النايلوت (والتمكن من موضع الدرجات و W]تتطل �   ).7ال]�

III-1-5 ) ائية للنايلوت   )7النسخة ال[�

يبية للنايلوت (تواصلت bلية البحث والتطو�Q للنس )، إ9 أن وصلت إ9 مرح�� قرر 7خة التجر

صيا من الباحث  � �î ا جز نسخة، حيث اقتني[� Wx رور إ9 التصنيع، فبادرت ع> الفور�ا الباحث ا ف[�

 � �Úاه§� وذلك بتار WQائية للنايلوت (2015جويلية  23يوسف غازي إ )ع> النحو 7. فdنت الّنسخة ال[�ّ

:   التا�9

  )7ائية للنايلوت (النسخة ال[� 

  جهة فتحة الفم
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ائية للنايلوت ( تلف النسخة ال[� � �x7  (ستغناء  عناز درجة  عنالنسخة السابقة، حيث  �Í ا ّ �b

� ثقب درجة (السيdه)، 
��لّنفخ  WS يق الضغط ة عن طر �Yخ�د استخراج هذه الدرجة ا (البوسلك) واع��

� ا�قاب
�� �Íستعمال الناي العادي. و WS عتادة�يقة ا از ستخراج درجة أي بنفس الطر ّ �b ل إحداث

  (الدو نصف مرفوعة). 

III-1-1-5 ) ائية للنايلوت كيبة النسخة ال[� �Q7(  

1-III-5 -2 :قطعة الفمL’embouchure)( 

نJحظ أّن قطعة الفم ا�صنوعة من ا�عدن ¾ يتغ�Y ش�ها 

لفضة والـ (نكيل)،  WS ا مطلية �Gزنة ما عدا أ وأن ا��

ا ال � طر��
��.أصبحت مثبتة   سف>�

ة الّنفخ          W�  

زنة          ة ا�� W�              

1-III-5 -3 قطعة الدوزان 

 �Yخ�لنسبة wذه النسخة ا WSفإن قطعة الفم   ة

� تساعد ع> (التعديل)   قطعة الدوزان عنانفصلت  ال]�

زنة B �tزة الوصل  ، وأصبحت ا�� �	 rJتسوية الطبقة ل

زن ما، وهذا ي¸ل استبدال ا�� ا إذا بي[� �òة  وتعوي

ورة لذلك.  اقتضت ال��

 

 

1-III-5 -4 قطعة البدن  

 
لت استغناء  �Á ات �Yذلك سابقا فإن التغي �Sاز (البوسلك) وتعويضه  عن¿ ذكر ّ �bدرجة (الدو ب

هة  Wمن ا� �
��از إضا ّ �b فوضة) ويوجد �q درجة (ري �tنصف مرفوعة). هذا إ9 جانب درجة مكررة و

. �	 rJلفية ل   ا��
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1-III-5 -5 ) ائية للنايلوت � النسخة ال[�ّ
��تلف الّدرجات  �q 7موضع(  

  
ائية للنايلوت ( تلف الّدرجات الصادرة من النسخة ال[� �q7الديوان الواحد �

�� (  

� هذا الّرè أنه من ا�مكن استخراج ثJث در 
��: جات من ثقب واحد و�t ع> التوا�9 نJحظ 

ان ودرجة العجم ودرجة العراق) �Yزرق. وكنا (درجة العش �للون ا WS ي �Qإ9 ذلك بش¨ دا �S �âوقد  أ ،

 �S �âقد أ WS �
��از هذه الدرجة  ّ �b فوضة) ويوجد �q درجة (ري �tكررة و�للون ا�صفر إ9 الدرجة ا

وري. �u �Yونعتقد أن وجودها غ ، �	 rJلفية ل هة ا�� Wا�  

2-III  تبيةr ا�صا	� د � ا�وسي�� العر
�� 	� النايلوت 

يةأو لوت أصالته يستمد الناي � �xئه إ9 عائ��  وذلك من جذوره التار ن�� WS ت r ةاwوائيا

ت �Sلتحديد إ9 عائ�� النا WSو )Les flûtes(،  وسيقية�ت ا rت  وتعتWY هذه الفصي�� من ا rمن أقدم ا

تلف ا�ضارات والعصور منذ  �q �
��نسان  mا ا � عر�� لقواقع ومن ا، والعاج العظام Uنت تصنع من نأال]�

ية، ا من وصو إ9  ،أخرى واد طبيعيةمومن  ،الفخارمن و  البحر من و  ،ا��شبمن و  ،ا�عادنصناع[�

� هذا
��� . ¿ يستمد النايلوت أصالته من [22] الزمان القصب  �Úر �S تصنع من � آ	� الناي الطبيعية ال]�

يلوت  Òة، حيث نJحظ أن الغاب قصب �Sي) ب تبدأ �S) ة� � ص ؛وت)ب�ة (ل وتن�� � �x ما �
��Òة  

ا حقا، أما  � (لوت) سنخوض ف[�
�

ي) � �S) ةÒ  بطبيعة ا�ال � � آت اè تع]�
��	� اwوائية الوحيدة  rا

بية ال�سيكية � ا�وسي�� العر
��ول  تعمالسأّن ا، و التخت  �� جزئه ا

��Òة الناي لتسمية النايلوت 

اه§�  طرفمن مقصودة Uنت  WQع هذه ا غازي يوسف إ �Y �q، �	 rكد�S من ذلك من خJل ا�وارات   � �Sو

لسات  Wيناها قاشاتوالنّ وا� � أجر نا من خJل الّرسوم  وع> هذا ا�ساس ،2013معه منذ  ال]� و¿ و½�
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ة عNية  Wì ثل �) � � اوذات طالسابقة ال]� WÃتلف ثقوب  فإّن ، بع أورغانولو موضع ا�صابع والّدرجات ��

ورفولوجيته النايلوت تتوافق مع موضع ا�صابع والّد  W) أي أن النايلوت ، �áالناي الطبي �	آ �
��رجات 

كيبته  �Qفاتيح تلك،و�ي دوUه،  نهو عبارة ع ،ودون استعمال ا �Sافظ ع> نفس �x ق§�  حيث �Q موضع

� الناي الطبي�á وهو: عا�صاب
��يقة مسك 3 -3-1(  � به طر ثJثة أصابع اليد  [:أي آ	� الناي) ونع]�

ام لليد و -)ةأصابع اليد الي�ى (بن�، وسü، سباب ةثJث - ) ةاباليم]� (بن�، وسü، سب WG mإصبع ا

ذه ا�واضع لJ�صابع حافظنا ع> ]الي�ى WG يقةنفس ال، ونكون � ا�عتمدة  طر
��¿  ،الطبيعية آ	� الناي

لتا�9  ،النايلوت �t نف¸ا طبقات الناي الطبي�á أن طبقات (نفخات)  WS  � �xا ضعB�  إ9 نظام

بيب امل[� ينسحب ع ، ¿فقات الطبيعيةالتوا �S �كوستيكية و  قانون ا �ت من الناحية ا �Sفنظر � �Y �S ء

  الصوت.

 Åإّن أ ôJأم �	بية  النايلوت صا � ا�وسي�� العر
��� تتج> 

��ئه إ9 نظام التوافقات نظام  ، وهوان��

 �
ورغانو  هذا النظام رفو ي حيث ،طبي�á كو�� �كيبة الناي أو النايلوت ا �Q العقود  استخراج لوجيةمع

بية ا�تداو	�  مقامات ا�كونة لسJ¾ ا�ساسية ويلمع إمdنية  ،كب�Y بش¨  وا�ستعم��  ا�وسي�� العر �xها 

بية بش¨ معقول � ا�وسي�� العر
��� لليتوافق مع ا�دونة  ع> طبقات معروفة ومعتمدة 

ّرصيد ا�وسي��

 �9
r� وا

ققه اقادر ذلك بالنايلوت كون ي، و ع> حد سواء الغنا�� �x الناي التقليدية ع> ما �	اقادر و ، آ 

بية،  ع> كذلك � ا�وسي�� العر
�� �Yالتعب �x اافظ ع> ¿ أنه بذلك �Gا وخصوصيا �  هوي[�

��الوجدان  

عية و فوس والنّ  � سلو�ا ومظاهرها اج��
��ك  �Yتش � ية ال]� ءا�G للجماعات الب�� من خJل الثقافية  اان��

� وا�كتسبات  ا�وروث
��ة  �î �Y�ا¿ت ا �Yماعية وال Wكرة ا� � ورثت  الذا موعات ال]� Wة عن تلك ا� WYع�ا

 �Yكتسبته نتيجة ال رث أو ا mتمعات وحضارات أخرى، ا ذلك ا Wq � Î ذلك ¿ت من التأ�Q والتأث�Y ب��

�  يتبلور ليش¨
��� عديد لللهم ا�النبع الذي  ينضب و  ، ذلكالّرصيد الثقا تص�� � وا�� من ا�هتم��

� وا
ال ا�وسي�� Wا� �

�� � Å لباحث�� �Yت وغا Wq �
��دواخرى، عساÅأختصاصات وا  W �x م من   أن ضال[�

� خلق   يساÆÅمن جديد  وإعادة البناء البناءنقد و الو حث خJل الب
��اد  W �xطرق وآليات تساعد ع>وإ 

� زتع �Q  لق و نسان إ9 ا�� mدفاعا من جديد  ويةرè مôJ الشخصية واwل بداعابتdر واm ا�صا	� ودفع ا

ورة الوجودعن  �u ورة والبقاء �Yللس �S    .و��
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2-III  تبيةr  داثةا�د � ا�وسي�� العر
��  	� النايلوت 

� خ مثلت بة ال]� ةناها ضالتجر �Yخ�� السنوات ا
��ستعمال النايلوت 2015منذ سنة و  ، WS، 

� ا�رفية هاما نعرجام مع ب�� W �x � تنا ال]� �Yمس �
��عتبار   WSال اختص Wqالعزف ع> الناي والنايلوت  اصنا �

��

ف �Yا �ح Wد التونسية وخار�Jلب WS �
ن النشاط ا�وسي�� �ù،  نية �S ة W� ومن �Ãلنوا WS �§» درس�

بة مّكنتناحيث  ،الع¬�  ل وحدات البحثخداومشارك البيداغوجية ومنخرط  من خJل  هذه التجر

Bية و  الوقوف ع> مسائلمن  ا�مارسة ا�يدانية والبحث الع¬�  �اوإشdليات ع> غاية من ا ّW)ر  ¾

 �úما م �
��ورغانولوجية خاصةمن أBها او ، ع> حد عNنا تطرح  �شdليات ا mلّنفخيات أو   WS تعلقة�ا

بة ا�تواضعة WS اwوائيات بش¨ عام، و Ù هذه التجر �Úلناي والنايلوت بش¨ خاص، حيث أفضت نتا

� عشنا تفاصيلها ب¨ دقة وشغف  ا أ إ9ال]� كيب[� �Yالنايلوت ب �	ورغانولوجية ن آ �قد حافظت ا�الية ا

بية التقليدي وظيفة النايب ع> القيام � ا�وسي�� العر
��ن آت التخت  �ù ذلك لعّل ، و  WYُيعت  �S �� 

 �ا.    صال[�

تد  عنوأما � �ا 
��كيبتهأو تج> تف النايلوت داثة  �Q  �

���  ا�ورفولوجية 
��صائص ا��  ا�تمث�� 

� ا�م WÃار حية ا�ظهر ا�� �S ة من � �Y، ف �t عدنتصنع  إذ�� ثJث مواد معدنية سبيكة  ، و�t من ا مع ب�� W �x

: �tانية،  ،(النحاس، والزنك و� �لفضة ا WS ل) مطليةdنفسوالني �tواد و�ا آ	�  ا � تصنع م[� ال]�

بية يلنا إ9 ما تطرقنا (الفلوت) الغر �x جز أن وهو  ،آنفا إليه، وهذا �
���  ئهتسمية النايلوت 

الثا��

بية Uنت مقصودة من وت) وحذف بداية Òة (الفـ) من واستعمال Òة (ل Uمل اè (الفلوت) الغر

� هذا ا�وضوع
��	� ¿ أسلفنا القول  rع هذه ا �Y �q �§اه WQة، وأّن تسميطرف غازي يوسف إ  �

��النايلوت 

وب ّد ح �u ب من �u ا�داثة ذاته.  

ت ا�داثة ورغانولوجيةÜن تلنايلوت لإّن أÅ د �كيبته ا �Q �
��بتdر قطعة الفم ، وذلك  WS

 �	 rشبية ا�تحركة، حيث تساعد العازف ع> تسوية ا يقة Üqة ودقيقة طبقا لا�عدنية أو ا�� درجة بطر

ن خانة ا تباÄا. وهذا ا معالطبقة ا�ز  عم أو ما يتناسب ،�عيارا �ù نجز يندرج�� بتdر والتجديد ا ال]�

 �ü �x ا WG النايلوت �	ثل  ،آ �) �tابية و W �xناخية نقطة إ�ررها من معض�� التقلبات ا �x ا �G � ، �	 rJسب ل �x

� تؤ�Q سلبا ع> استقرار الطبقة  ،ا�وجودة أسفل قطعة الفم ،ا�زنة ا�تحركةتلعب (التعديل)، ¿  ال]�
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� تسوية طبقات النايلوت 
��ديد دورا رئيسيا  �x �

�� �Yخ�لتوافقات الطبيعية، وت¸م هذه ا WS عروفة�ا

� النايلوت إ9 ثJث
��� تصل  � الّتأث�Y ع> جرس  ةا�ساحة الصوتية ال]�

��ى  WYية كBا أw ¿ ، � Uم�� �Êدواو

.ا �	 r   

ورغانولوجية ا العن�أم �ك�Y قيمة من الناحية ا �فاتيح أو ما ا�إضافة أساسا حول  يتمحورف ا

 �	 rاز ع> بدن ا �b � WS صابع يعرف�ثابة إصبع جديد يضاف إ9 ا W) مفتاح هو Î حيث أن ،

ا تتلخص ،ا�ساسية هم[� �¶  �
��� آ	� الناي وأصبحت ظاهرة داستخراج  

��� رجات Uنت خفية 
��

ا النايلوتو .النايلوت WG تص � �x � ورغانولوجية ال]� �كيبة ا �Yضافات ع> مستوى ال mذه ا WG  نكون قد

نا إشdليات استخراج عديد الّد  Wتقف عقبة أمامعا� � فية والصعبة ال]� د  عازف الناي، رجات ا�� �xو

بية،�Y من إمdنية استفادة من ال � ا�وسي�� العر
�� �ãقا�لّر�É من التجا اء ا WSعمال طقم است إ9 ء

�� �
WS ستعمال النايلوتالناي WS أما .  موعةفإّن العازف  Wq 9تاج إ �x ت، ف �Sقطعة  النايلوتالنا

ستعماwا ا  ،واحدة WS يستطيع العازف �Yمن التنوع والستفادة بش¨ كب �ãقا�اء ا �Y �� ا
��وسي�� 

بية ّن ا�فاتيح العر � ، Ù£ش¨ تعا��  ا WÃورغانولو �ها مولود فإّن ن . وإذا �Sذكر � �واصفات ال]� WS النايلوت 

ديد W �x ى  عائ�� ال إ9 عام بش¨ يضاف WYوبش¨ خاصهوائياتللالك ،  r� ا�وسي�� 
��ت التخت 

بية،  هالعر WYاز نعت W �x mذا ا ديدا وتطو  �� W �x �Q وسي�� بش¨ عام، و وا لصا£ العازف�لتا�9 لصا£ ا WS ى �Q

اع ا أّن  �Yبش¨ أفضلتعبلل اليومعازف  أمام عيهافتح الباب ع> م�  قدالنايلوت خ �Y،  والتحليق

لية، وبذلك حققنا روابط  �Sنظومة التو�� ا�وروث ؤ توجسور داخل ا�نظومة ا�قامية وكذلك ا لف ب��

� ا�صا	� وا�داثة،وا�ديث،  ية  للعازفحيث تتاح  وب��  .رىخللتعب�Y بطرق أا�ر

� ألقيناها Uنت*مJحظة:  ن ا�داخ�� ال]� W)لت�� الدو�9 حول ا بة انعقاداس�� ا�مس واليوم “ بية ب�� ا�وسي�� العر

� ” �نا وأداء –Òة  �Úدينة سوسة 2018 أفريل 27 بتار W) عية  نظمته والذي Wv“اث �Qلتعاون ” علوم و WS ى WYلقلعة الك WS

ل ةمع ا�»د العا�9 لNوسي�� بسوس WS بعض ل النايلوتالناي و  ع> عزفمشفوعة �تارة من ا�قطوعات ا�� جزاء ا

ا مثل: شdل ف[� mاز Uر كردي"(ا�وسيقية وتفس�Y مواطن ا Wì �ó¢"  ،وند"لتطيوس أفندي �G �ó¢" �يل، Wv سعود 

،  "از¢Wì �ó "و �Yمزموم"وكوكسيل بكتاج �ó¢"  ،مزموم"و�مد سعادة �ó¢"  �
اغنية ليه �S " أغنية و ، wشام البدرا��

� لي>� طال وند �مد عبد الوهاب،  " ع�� � مقام ال[�
��>� الشديد"أغنية و  W �ì تنتقد � مقام ا�جاز Uر ل�ل  "

��

  ).الطويل
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ة ا�صادر وا�راجع   قا(�

للغة  WSبية  العر
 

-  �
� تقنيات )هشام(البدرا�� � ب��

�� ���،، الّناي ا �
طاب ا�وسي�� العÛ "موسي��  العزف وتطور ا��

ان �) m� ا�وسي�� والعلوم  "وا
�� �Yاجست�ادة ا اف سفيان الفقيه، رسا	� لنيل �� �âوذجا، إ أ(�

امعية  Wالسنة ا� ،  .ص 110، 2013- 2012ا�وسيقية، تونس، ا�»د العا�9 لNوسي��

-  �YÁ) بشة(،  �
��� ا�مارسة ا�وسيقية ا�عاuة 

���  التثاقف  بت�� ر W �x لJلقاء  تونس من خ" :
� علوم    "85

��ادة الدراسات ا�عمقة  ث لنيل �� Wx ، � �Êالعابد � �Êليات" �مد ز W �x و Åا WQ نور �
ية الفن مي��  ،وتقنيات الفنون اختصاص نظر Wد العا�9 للفنون ا�«� .ص 142 ،2003 ،تونس ،ا

� التجارب الغنائية والّر ، ________ -
��� تونسكحالتثاقف وا�ثاقفة، 

��� ية 
��، أطروحة الدكتوراه 

مي�� بتونس، السنة  Wد العا�9 للفنون ا�«�ت الفن، ا �Sعلوم وتقنيات الفنون اختصاص نظر
امعية ( Wص. 607). 2008-2007ا� 

ي - WQا Wمد عابد( ا�q(، uعا�بية، الطبعة إشdليات الفكر العري ا ، 2، مركز دراسات الوحدة العر
وت  �Yص 200،  1990ب.  

̂� (ان جدع -
اث ،)�� �Yية ال يع، نظر وق للن�� و التوز  ص. b ،1985 ،351ان ،دار ال��

-  �
� (حن�� اث والتجديد )،حس�� �Yال:  �Íاث القد �Yامعية  ،لبنان ،1ط. ،موقفنا من ال Wؤسسة ا��ا

يع  .ص 192 ،2002 ،للدراسات والن�� والتوز

سJمية ،)صب�û أنور(الّرشيد  - m� العصور ا
��ت ا�وسيقّية  rّية للطباعة، ، با غداد، دار ا�ر

 .ص 288، 29"سلس�� الكتب الفنية"   ع. ،1975

، أصول دراسة الناي، )qمود(عفت  - � W�ص. 94، 1967، القاهرة، دار الكتاب العر  

- èرز  (حسن قا بية ا�ديثة و ،)اد�� ئق ا�لت�� الدو�9  ،شdلية اwوية الثقافيةإا�وسي�� العر �Sو
ات والرؤى ا�ست Wحول التو� ّb بية, مركز عJم, قبلية لNوسي�� العر mان لNوسي�� التقليدية, وزارة ا

 ص. 382, 2004

كيةقطاط، qمود، " - �Yوسي�� ال�بية وا � ا�وسي�� العر �� ا�ياة الثقافية، تونس، ع. التثاقف ب�� Wq ،"
 .177-148 ، ص1984، 30
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-  � ك�� � وا�داثة، )qمد صا£( ا�را W�اث العر �Yال �
��يع، ط.، مكتبة قرط ، 1اج للن�� والتوز

 .ص 351، 2006صفاقس، 

يقة عNية، )عبد ا�ميد(مشعل  - ، 3، ط. دراسة الناي بطر �Qزا Wامعية، ا� Wطبوعات ا��، ديوان ا
 .ص 99، 1984

للغة  WSفرنسيةال 

- ABDMOULEH, Nabil, La tradition du nây arabe Les deux maîtres: AmînalBuzarî et ‘Alî al-
Darwîch, Thèse de Doctorat en Musicologie, Université de Paris VIII, 2006, 592  p. 

- GUETTAT, Mahmoud, La tradition musicale arabe, Nancy, éd. Centre National de 
Documentation Pédagogique. 1986, 132 p.  

- Tranchefort, (François-René), Les instruments de musique dans le monde, éditions du Seuil, 
Tome. 1, 1980. P.16.  

- www.nailute.com 	� النايلوت(  r
WS اه§� خاص WQموقع للباحث غاي يوسف ا(   

- http://www.youtube.com/watch?v=8k7z_FEEFhE 

توي هذا ال( �xهUي الدو �S <تصليح وتثبيت الغماز ع �
��بته مع qمود عفت  ر W �x وي فيه عادل فؤاد �Q  رابط ع> فيديو( 

� العلوم ا�وسيقية  [1]
��حث  WS- جامعة تونس  

� التجارب الغنائية والّر ، )�YÁ (بشة  [2]
��� تونسالتثاقف وا�ثاقفة، 

��� كحية 
��، أطروحة الدكتوراه 
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امعية ( W27 ). ص2008-2007ا�.  
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��� ا�مارسة ا�وسيقية ا�عاuة 

�� " 85: "لقاء  التثاقف 
Åا WQ نور �ليات" "و  ، W �xص� ، � �Êالعابد � �Ê24 مد ز. 
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