
 عزوفة امل

تضمين جميع   ة. تحت عنوان معزوفة يتمّ موسيقيّ مقطوعة أسمع كلمة "معزوفة" من كلمة عزف وتعني تشتّق 

اآلالتّية املوسيقّية  في ذلك  املقطوعات  بما  ونجا  و الّسماعّي  ، 
ّ
 الل

ّ
تمّ ال لكن   تي  املختارات.  في هذه  أيًضا  تضمينها 

 آلي  
ً

 ما يكون معنى كلمة "معزوفة" عمًل
ً
 ّصيغة للتأليفه وفًقا  ولكن تّم  ،نا ال ينتمي إلى نوع معيّ عادة

ّ
 اي اختارهتال

للّتخت رة  صغّ ة من الفرقة املع الفرقة املوسيقيّ عزوفة بهذا املعنى في القرن العشرين مع توّس امل  تن. ظهر امللّح 

 
ّ
ال النّ إلى األوركسترا   صف األوّ تي نمت خًلل 

ّ
أل اب نون مشهورون مثل عبد الوّه ف ملّح ل من القرن العشرين. 

 عزوفات. املعشرات    نباطّي ورياض الّس   قصبجيّ الومحمد  

 " تي لّحنها  ياتي"  ذكر من بينهم اخترنا أحد أكثر األعمال شهرة، 
ّ
مة كمقّد ة  ل مرّ تأديتها ألوّ   . تّم بجيّ قصد المحمّ ال

 الّزمن  ولكن مع مرور    ،الحبيب"   ألغنية "رّق 
ً

 أصبحت عمًل
 

الّنوتات ل في  . األداء املسّج " كرياتيذ" يت  وسمّ  مستقًل

الّسجّل ال )الّنوتات  واإلى هذا األداء وتابع واعبد الحليم نويرة. استمعبقيادة  ّيةالعربهو لفرقة املوسيقى أدناه 

 يشمل  
م
 ر  الجزء امل

 
 و قطل من املج  ت

ّ
 إلى آخر(:عازف  ر من  تي تتغيّ عة ال

https://www.youtube.com/watch?v=6pBiCE3LmIM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pBiCE3LmIM


 

 



 

 الية:الجوانب التّ هذه املعزوفة  سيتناول تحليل  

ةأجزاء العمل و  .1 ي 
 
ن  جزء من هذه األجزاء.   لكلّ   ةاخليّ الّد   البم

 املعزوفة  مقام   .2
ّ
 شكيًلت.والت

 . جزء  في كلّ اإليقاع   .3

 ة لألجزاء املختلفةالعاطفيّ امليزة   .4

 القسم  إلى خمسة أقسام. و هذا العمل  قسم  ين
ّ
 يم عوداسقت  والث هالث

ّ
إلى أداء  ذي يختلف من  ، أي االرتجال ال

ة املعزوفة  ل. يمكن كتابة  األوّ على القسم  إعادة    والخامس هالقسم  و   ،آخر ي 
 
ن  الي: حو التّ على النّ بم

A  -  B  -  C  -  D  -  A 

 . هافيما يلي تحليل لألقسام حسب ترتيب 

 ل القسم األو  

 بم الز هذا القسم بيتميّ 
 
 الة  ي  ن

ّ
ماني،  خانة  16ن  ة. يتضمّ سقانتاملة و نائيّ ث

ّ
ن عبارة عن جملة تتكوّ ى  ول األ   الخانات الث

جزأين   وتنقسم  خانات  4منهما    لكلّ من   الخانات  ، 
ّ
إلى    مانيالث أيًضا  تتكوّ خانات  4+    4األخرى  الجملة .  ن 

وينتهي الجزء   ،مختلفةا  م وتكملته(  5و  1  تا خان)المتطابقة  بدايتهما    ،ةاملّد في    ينة من جزأين متساويّ االفتتاحيّ 

بالصول األوّ   الّنغمة    ،ل 
ّ
   ،فتح فيهتي  تال

ّ
الث الجزء  في  وينتهي  بواسطة  قو  مم فا  اني  بيكار  ى  مي  وجود  )ائد.  الرّ مي 



مقام  ال ا  ي عنيال  بيكار   إلى  )الالتّ   األربع  خاناتال(.  آخرنتقال  أساس يّ تعرض  (  12-9  خاناتالية  إلى   نزوال  بشكل 

مميّ   ذيمنخفض  صول   و طابع  كرد  للمقام  في  س  تؤّس الخاتمة  األربع    خاناتالز  للدو  نزول ا هنّ القرار  في  وند. 

تيالّصول  تعديل ألّن  ال يمكن رؤية أّي  الّنغمة،
ّ
نيت عليه  ال  ا وفور الوصول إليه ،نغمللكمركز   اتأسيسه  لم يتّم بم

 الكورد  ه جزء من  ن أنّ يتبيّ 
ّ
 . دونهاينتمي إلى النّ   ،( أو في بعبارة أخرى 13الخانة  )انظر  دو مينور    ثّي ًل الث

 
ّ
ار فقط في القر دو  إلى  ووصول    ،اوندهنعلى  از  مّ غ و   ،ول صب  االفتتاح  هي    القسم،ة في هذا  العامّ ة  حنيّ الحركة الل

شديد على فا وند. هاة ملقام نهي نموذجيّ و  ،هايةالنّ 
ّ
مي  )رفع بالّنغمة املوّجهة مي بيكار  ةز ( املعز  8-7 خانات)في الالت

ل  مول(  بي
ّ
 ا. تعبيًرا خاص  يشك

 (. بعد الصّ 8-5)وكذلك    3-1  خاناتفي التأخير الّنبرة  هو  ، و ةفي الجملة االفتتاحيّ   عنصر إيقاعيّ يبرز  
ّ
ذي وت ال

 الخانة  يفتح  
ّ
شار إليه بثًلث نغمات  ذي يبلغ طوله ربع  ال    ،بينهاال تقع على الّنقرات بل  متتالية  مم

ّ
تأخير   ل وتشك

 . الّنبرة

 : " الوحدة الكبيرة"  وفي هذا القسم ه  ع اقياإل و 

 

   تأخير الّنقرةيتطابق  
ّ
ك   حتويه )في موقع نقرة  تي  تال  الّت 

ّ
 حن.األولى( مع اإليقاع املتزامن في الل

 

  



 
 
 اني القسم الث

ال األوّ خانة    17على    قسم يحتوي هذا  الجزء  في  إلى قسمين.     ،ل وينقسم 
ّ
يتضمّ ال الذي  تبرز   ،26-18  خاناتن 

شار إليها بالّنوتات بالحرف    ،ل ظهور لهاات )في أوّ مرّ   4عن    ر ما ال يقلّ ة قصيرة تتكرّ وحدة لحنيّ  وهي تعود   ،Aمم

مرّ و  التظهر  في  أخرى  التّ 26-23  خانات ة  ل  كرار  (. هذا 
ّ
أداء    ةعاطفيّ   تكثيًفا يشك بقيادة  في  املعزوفة  عبد هذه 

نويرة كراش  اتعزيزه  تمّ فقد    ،الحليم  البواسطة  )من  هنا  املقام  القسم( هو    21  خانةندو.  نهاية  بيات على إلى 

   ،البياتواالنتقال إلى  الّصول  
ّ
 .ةالعاطفيّ القّوة  أيًضا زيادة في  وفيها    ،نغمة  4/3جذعه    اسنن في ج  ذي يتضمّ وال

 
ّ
الث الجزء  اليبدأ  من  لحنيّ   قسماني  )بوحدة  إليها  ة  شار  حيث  (  Bحرف  البمم  اتّ من 

ّ
الل عكس   يهف  حنيّ جاهها 

في  Aالوحدة    .A ،   
ّ
الل وينخفض  يصعد  محّد نً ح  ن  مم )حن  في  ى  بينما  )مم   ،Bب(  ويصعد  مم نً ح  ن  ينزل  يبدأ   ،ر(عّ ق  ى 

   29-28  خاناتة أخرى في المرّ   B. تظهر الوحدة  دووينتهي في  
ّ
)بداية الّصول  حن إلى  ولكن هناك تكملة تقود الل

ل  في    Bالختام ب  (.  30  خانةال
ّ
ر الوحدة في نهاية القسم. تتكرّ الّصول  ًرا ينهار فقط عند الوصول إلى  توتّ دو يشك

B   ّفي الأربع مر( أّن 3-32  ،31-30  ،9-28  ،7-26  خاناتات     (. أي 
ّ
الل ل في الجزء األوّ البارزة  ة  حنيّ تكرار الوحدة 

أيًضا  ميّ يت القسم  ز   في 
ّ
أشرنا  الث وكما  حّد   فإّن   ،سابًقااني.  من  يزيد  عامل   األحاسيس  ة  هذا 

ّ
تميّ ال القسم تي  ز 

 بأكمله.

لبا سبة 
ّ
ال  فإّن   ،لمقاملن ال  قسمهذا  في    21  خانةمن  نهايته هو  الإلى  في الّنغمة ص  ،هاوندنّ بيات على غّماز  ول. 

ناس  من مزيج الكورد الخماس ّي راست في في الدو ك انخفاض لهنا 30 خانةال ناس الجذع وبيات كج  الّراست كج 

وز الحصول عل  يتمّ الغصن   رم ي   ة واحدة. وملرّ   هنا فهو لحظّي للّنيروز  ى لو كان هناك وجود  . ولكن حتّ ى مقام ن 

 : الّصغيرة" الوحدة  يبقى على "  عاقياإل 

                                     A 

                                                                                                                        

                                                                                

     B                                                                                                 

                

 B   تكملة                                                                                                                       

 

 



 

الث القسم 
 
 الث

   القسم
ّ
 نغمة الختام للقسم    ،ول بالّص الّتقاسيم  بدأ  تبينما.    هو الّتقاسيم الث  الث

ّ
قرار   ،بنغمة دونتهي  تاني و الث

. لذلك عازف إلى آخريختلف من  هو  و   ،صاحب األداءسار الختيار  خًلله امل  يخضعذلك هو ارتجال خًل  .  هاوندنّ ال

 . قسملن نضيف كلمات لهذا ال

 ابع القسم الر  

ال سابقيه  قسم وهذا  من  معه    ،أسرع  و نسمة  ويجلب  ةخفيفة  ر ح 
 
يتكوّ ف ال.   من    قسمن 

 
يشمل ل  األوّ   ين،جزأ

   46-35  خاناتال
ّ
 ر مرّ جزء يتكرّ   كلّ   ،54-47  خاناتيشمل الاني  والث

 
التّ ت  بأكمله، القسم  ختام  والي. بعد  ين على 

 ة واحدة فقط. ل مرّ الجزء األوّ يتّم تطبيق  ر  اكر تّ وعند الة أخرى  بالكامل مرّ ثانية  تعود  

 (46-35  خاناتالجزء األول )ال

فرعيّ  وحدتين  إلى  الجزء  هذا  في  ينقسم  األولى     41-37  خاناتالتين: 
ّ
في  والث في ك  شتر  امل.  46-42  خاناتالانية 

 
 
شار إليه بالّنوتات  في  هو  ن  يت  ن الفرعيّ يالوحدت

م
بقي أثره على    aالّزخرف امل ذي يم

ّ
ل بأكمله. في الوحدة الجزء األوّ ال

 الفرعيّ 
ّ
 –دو    :نغماتثًلث  وهي تشمل  (.  الّنوتاتفي    a  ،‘‘a‘ات متتالية )ة ثًلث مرّ ت إيقاعيّ انية تظهر تغييراة الث

بيمول   تس ي  من    ةقفز ال.  صول   -س ي  الّصول  إلى   ال  ،اخماسي    عطًرامنحه  بيمول 
ّ
بأنّ ش مشتّق عور  سم   ه  ممن 

ّ
 ل

 . خماس يّ 

 
ّ
 (54-47  خاناتاني )الالجزء الث

 معظم هذا الجزء عبارة عن حركة سم 
 
مس  ل ( على ا54  خانةجة. ينتهي )في الطويلة ومتعرّ ة  مي  ل

 
مي بيمول ماجور   ل

   يمنح مع نزول  
ّ
مة عة كمقّد و قطملل   ه في األداء األصليّ . تجدر اإلشارة إلى أنّ مي بيمول   ًتا بالعجم علىإحساًسا مؤق

نغمة ري  الحبيب"    ّق ألغنية "ر   كانت 
ّ
ال  م تنازليّ على سل في ال  ري بيمول هي  و   54  خانةفي  ( وليست 53  خانة)كما 

شديد  ا. من املثير لًلهتمام  حالي  عزفه  في  مّتبع  كما هو  بيكار  
ّ
بواسطة دعمه  و   50و  48ين  ت  خانفي ال  اف  على الالت

ستخدم كنغمة رائدة ذي يم
ّ
 ل.في القسم األوّ   ا ف روز الب وهي ظاهرة ترتبط ب  ،مي بيكار ال



ملسة من العجم على   ، قسمالفي نهاية    أّن هناك،  ،وند. كما هو مذكور هاابع في مقام نالرّ القسم  من حيث مقام  

 ألّن   ولكّن   ،مي بيمول 
ً

 الّنغمة مي بيمول    هذا ليس تعديًل
ّ
بنى عليهتال م   اي يم

ّ
 . نغمللكمركز  يست مؤّسسة  لالّسل

 اإليقاع

 هو "فوكس": اإليقاع  ل  في الجزء األوّ 

 

 اإليقاع  
ّ
ان وحيويّ   ان سريع  إيقاعان لوحدة الكبيرة. كًلهما  لسريعة  وهو صيغة    –"ملفوف"  اني هو  في الجزء الث

 . ثنائّي وزن    لهما

                        a 

 

                                a''           a''             a' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . ل األوّ وحيد للقسم  تكرار    وه  ،كما ذكرنا  ،الخامسالقسم  

 

 
 
 ص ملخ

برز في ت األقسام،. في مختلف نهاوند  ،األساس يّ  افي مقامه تقعاملقطوعة معظم أجزاء  فإّن  املقام، من وجهة نظر 

 غّماز نهاوند "   يوه ،ا نغمة الّصول تهيّ أهمّ 
ّ
إضافة إلى ول. للبيات على الصّ ك تعديل طويل لهنا ،اني". في القسم الث

   ،ملسات في املقامات األخرى   هذا، هناك
م
 رم ي  ل ون  األوّ القسم  رد في  مثل الك

ّ
هذه ليست تعديًلت    لكّن   ،انيوز في الث

للمركز  ألنّ ملموسة   أساس  يوجد  ال   الّنغمّي  ه 
ّ
بم ال  ن  ذي 

العمليّ ي  املقامات.  هذه  عليه  التّ ت  النّ دريجيّ ة  ة  موذجيّ ة 

 القسم ل إلى فقط في االنتقال من القسم األوّ الّنغمّية موجودة عود في املراكز للصّ 
ّ
على  ل مبنيّ األوّ القسم اني. الث

 القسم  ، و دار دو في نهاونقر أساس  
ّ
 ول. الغّماز صعلى    اني مبنيّ الث

 
ّ
ة هذه املقطوعة بممّيزات املقاطعة وراء  ئيسيّ ة الرّ ق العمليّ تتعل ي 

 
ن الرّ بم إلى   -ى  ة للموسيقسائل العاطفيّ . تعتمد 

  -  ما على األقلّ  حّد 
م
مه هنا وما سنقّد  ،نعيّ املقطع ملمّيزات املشخص تفسير مختلف  يكون لكّل  قد ع. م  ست  على امل

 هو بالتّ 
ّ
ي" عنوان  السوف نعتمد  و   ،كنقطة انطًلق  ا اظرينتي تبدو لنالي أحد االحتماالت ال ات  ي  ر 

 
ك ر القسم . يعبّ "ذ 

ال األوّ  املشاعر  عن  أشواق واالنطوائيّ قيقة  رّ ل  هذه  تكون  قد     اوحنين  اة. 
ّ
الث القسم  املاض ي.  يعبّ إلى  عن اني  ر 

 واألحاسيس ابع هو الفرح والرّ  ،الجّياشةاملشاعر 
ّ
  نة. القسم األخير يعيد جّو تي قد تكون مرتبطة بذكريات معيّ ال

ة روي قصّ مقطوعة تيمكن اعتبارها    ،ذكرياتينة وراء  ة معيّ غم من عدم وجود قصّ الحنين إلى املاض ي. على الرّ 

 مستمع لنفسه وفًقا لخياله.   قد يبنيها كلّ 

ذكرياتيفي   التّ   ،املقطوعة  الغربّي يظهر  مختلفة  أثير  تفاصيل   الّنغمات  مثل    ،في 
ّ
"   ،كةاملفك ي  و 

ر  الّس ج   " 
ّ
 ، مل

 
ّ
ال ا خماسي  والعنصر 

ً
ارتباط يثير  إلى  و   ،اذي  ربّ ما  لكن  التّ ذلك.  يكون  ة  من عّد مقطوعة  بناء  في    األساس يّ أثير  ما 

   اأن نرى فيه  -  ابقةكما اقترحنا في الفقرة الّس   -  املمكنومن    ،مختلفة  ذهنّيةجزء منها عن    ر كلّ يعبّ ،  اءأجز 
ً

عمًل

 . "ذكرياتي"  تها ما كان هذا أيًضا سبب تسمية. وربّ ا يحكي قصّ موسيقي  

 


