
 104 -91، 2015، 1، عدد 8المجلة األردنية للفنون، مجلد 

  
    دراسة وصفية آللة األوكتوباص

 

كلية الفنون الجميلة، جامعة اليرموك ،قسم الموسيقا ،عزيز ماضي  

 

  26/4/2015: تاريخ القبول  15/12/2014: تاريخ االستالم

A Descriptive Study of the Octobass 

 
Aziz Ahmad Madi, Department of  Music, Faculty of Fine Arts, Yarmouk University 

 
 الملخص

يتناول ھذا البحث آلة موسيقية وترية قوسية ھي  
ة  ي آل ان؛ وھ ة الكم ين آالت عائل خم ب األض

اص ى التعريف .  (Octobass)األوكتوب يھدف البحث إل
ري ار النظ ا؛ اإلط ارين، أولھم من إط ة ض ذه اآلل : بھ

وع  ة بموض ابقة المرتبط ات الس ى الدراس تمل عل ويش
ى التعريف : الوصفي ثانيھما؛ اإلطار .البحث ويشتمل عل

ا،  ا، وأبعادھ ا، وتاريخھ بآلة األوكتوباص، أسباب ظھورھ
ا الصوتي  ك   -وطريقة تسوية أوتارھا، ونطاقھ ا في ذل بم

، وطريقة األداء عليھا، ودورھا -ترددات أوتارھا بالھيرتز
ا  في العمل الموسيقي، باإلضافة إلى أماكن تواجد بعض م

ذه تبقّى منھا، وأسماء ال ذين اشتھروا بصناعة ھ حرفيين ال
ة  ت آل ي وظّف يقية الت ات الموس ن المؤلف دد م ة، وع اآلل

  .األوكتوباص في أدائھا
ا  ي توصل إليھ ائج الت رض النت ث بع تم البح اخت
ة المراجع، الملحق  ى قائم الباحث، والتوصيات، إضافة إل

 .وملخص البحث
ة ات المفتاحي اص :الكلم وم، اوكتوب اص، فيلي ، كنترب

  بجيونأر

Abstract 
This research aims to define the 

“Octobass”, the larger version of the double 
bass in violin family of musical instrument. 
The research consists of two main sections; 
the first one is the theoretical framework: 
which includes a review of previous 
research on the same topic. The second one 
is the descriptive framework: which was 
devoted to the description of the musical 
instrument of Octobass, explain the 
requirements of its appearance and a 
historical overview. 

In addition, a detailed information of 
this instrument's dimensions, tuning, 
playing range, playing methods. As this 
section focuses on this instrument's role in 
the field of composition, It's also indicates 
locations of some remaining instruments, 
names of this instrument's makers and some 
musical compositions where Octobass was 
used. 
Finally, the results and recommendations, 
bibliography and research summery. 
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  مقدمة
ةتطورسلسلة من البقد مر  بعضھاال حصر لھا؛  يزخر التاريخ الموسيقي بآالت موسيقية  ات المتعاقب

دثاروأ شكل الحالي،ال ىحتى وصل إل ان مصيرھا االن دثار أو شبه خرى ك ى تراجع  ،االن النظر إل ا ب مكانتھ

الو ،تأليف أعمال موسيقية خاصة بھاالمؤلفين الموسيقيين من حيث  ضمن أولويات  تراجع مكانتھا في األعم

ى حد سواء الموسيقية المخصصة لألداء اعي أو المشترك عل ا .الجم إن ل وھن يقيف  دوراً في أن لعمل الموس

ت ا عني ة أو عزلھ تمرارية اآلل ا  حكم باس ام، مم يقي بشكل ع ا يالمشھد الموس ة دورھ ى أھمي لباً عل نعكس س

ا ز مكانتھ ا وتعزي ى تطويرھ الي  ،والسعي إل ام وبالت يقيين اھتم رفيين بالموس والح ين  تھاصناع يرتط وتحس

ى ومن  .إمكاناتھا ة عل رز األمثل ة القوسية اآلالت أب دثرة الوتري تالمن ةآال كان ول ت عائل ة و، )Viol( الفي آل

  .وآالت أخرى غيرھا ،)Octobass( آلة األوكتوباصو، 1)Arpeggione( األربجيون

بعض  ادى ال ا ن ن ھن ؤخراً وم رة م ك اآل بفك ن تل دد م اء ع ى إحي ا عل وم جوھرھ دثرةالت يق إذ ، المن

اك رق أصبحت ھن يقية ف ى  موس األداء عل وم ب ذه تق واءاآلالت ھ ت س ة  كان ا  -إن وجدت- الصنعقديم أو م

 ً ً  لھا صنعوه مطابقا ى  يتسنى للسامع التعرف منھم بضرورة أن إيمانا ي كتبت من أجلعل ات الت ذه  المؤلف ھ

ماعھا و ،اآلالت تخدامس ى اس وء إل لية دون اللج ا األص ت بطبيعتھ ذه اآلالت كان ن ھ بيھة، وم               آالت ش

  .ور الرئيس لموضوع البحثالتي ستشكل المح )Octobass( "آلة األوكتوباص"
  

  مشكلة البحث

ات الغآالت  التاريخ الموسيقي من هما عرف محدودية لى الرغم منع إال أن بعض  ؛ليظةتصدر الطبق

ى  فين الموسيقيين على المدى البعيدظَ باھتمام المؤليحلم وخاصة الوترية القوسية منھا  اآلالتھذه  مما أدى إل

ة األوكھا ومن ضمن اندثارھا، ةآل ةو ،توباص العمالق ى المراجع األجنبي العودة إل أغلب أن نجد  -المتاحة– ب

ى اھتماماً كبيراً في ھذا المجال، ھذا الموضوع يولوالم الباحثين  اء  إضافة إل ع اكتف ةبعض المواق  االلكتروني

ارة ب ةاإلش ذه اآلل ل ھ ود مث ى وج راً و .إل ا سبق و نظ م لم دقيق  االختصاصبحك رتبال ذي ي ة  طللباحث ال بآل

اص  رةالكنترب د وَ  ؛بصورة مباش ن الضروري بالباحث ج امأن م ة ب االھتم ة دراس اص آل راز واألوكتوب إب

  .، وذلك مما دعاه للقيام بھذه الدراسةأھميتھا

ة  ة آلل ات األجنبي ع اللغ ة بجمي مية الدارج ث التس اول الباح وف يتن اص(وس ار ) األوكتوب ي اإلط ف

  .الوصفي
  

                                                 
المصوت والدساتين  آلة وترية قوسية، تجمع بين خصائص آلتي التشيللو والجيتار الكالسيكي، فشكل صندوقھا): Arpeggione(األربجيون  .1

ابتُكرت  .والمثبتة على الملمس وطريقة تسوية األوتار مماثلة لما ھو عليه في آلة الجيتار، أما طريقة حملھا واألداء عليھا فتذكرنا بآلة التشيلل

  .في بداية القرن التاسع عشر، وخصص فرانز شوبرت لھا سوناتا بثالث حركات في سلم ال الصغير
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  ف البحثاھدأ

  :ث إلىيھدف البح

  .اندثارھا، والتعرف إلى أسباب آلة األوكتوباصإلقاء الضوء على  -

 .التعريف التفصيلي بآلة األوكتوباص المندثرة، والمؤلفات التي خصصت لھا -

التعرف إلى أشكال األداء الموسيقي التي أشركت فيھا آلة األوكتوباص سابقا، وإمكانية  -

 ً   .توظيفھا في مجاالت األداء الموسيقي حديثا

  

    أھمية البحث

  :ما يليتكمن أھمية البحث في

  .الدراسات التي تبحث في ھذا المجال إثراء -

 .حول ھذا الموضوععربية دراسة  بأولالمكتبة الموسيقية العربية  تعزيز -

 ھا ضمن مرجعية علميةتوثيقوالبيانات المحدودة المتاحة حول آلة األوكتوباص جمع  -

 .لدراسةلالستفادة منھا في مجاالت البحث وا

 عيتنوإسھام حقيقي يضاف إلى ال من ذلك في مال نظر إلى ھذه اآللة من جديد؛اللفت  -

  .الت األوركستراآل الموسيقي

  

  إجراءات البحث

 .التاريخي -الوصفي يتبع ھذا البحث المنھج : منھج البحث

ً آالت األوكتوباص ال: عينة البحث   .موجودة حاليا

  :جزأينوينقسم البحث إلى 

  . البحث موضوعسابقة المرتبطة بالدراسات العلى  ويشتمل: إلطار النظريا :أوالً 

 ،وصفھاو آللةاتاريخ وعلى التعريف بآلة األوكتوباص ومتطلبات ظھورھا، ويشتمل : اإلطار الوصفي :نياً ثا

  . طريقة األداء عليھا ودورھا في العمل الموسيقيو ،أبعادھاو
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  اإلطار النظري: أوالً 

دراسة في تاريخ اآللة وفيزيائية  – 2أوكتوباص فيليوم. صّديق، ساشا :الدراسة األولى -:قةالدراسات الساب

  .20103 جامعة فيينّا،. رسالة ماجستير. صوتھا

فيليوم ھذه اآللة  اصنع فيھمحددة بالفترة التي تناولت ھذه الدراسة آلة األوكتوباص في فترة زمنية 

سبقتھا وسھل من األداء عليھا، وقد أولى الباحث ُجل اھتمامه  وزودھا بميكانيك ميزھا عن اآلالت التي

من  Acoustic(4(بتاريخ اآللة ضمن تلك المرحلة ودراسة الصوت الصادر عنھا دراسة فيزيائية صوتية 

  .لدرجات الصوتية الصادرة عنھاحيث المدى الصوتي لآللة ومقدار غلظ ا

بعدم كفاية ھذه اآللة  ةتعلقالمسباب إلى األخاللھا من  توصلوقد خلُص الباحث إلى جملة من النتائج 

للمتطلبات التي ُصنعت وطُورت من أجلھا، وبالتالي أسباب إقصائھا عن الساحة  - من حيث الصوت-

 ً   .الموسيقية إلى أن اندثرت تماما

ترتبط ھذه الدراسة بالبحث الحالي في كونھا تتناول آلة األوكتوباص وتتطرق إلى تطورھا 

  .ھاواندثار

 .سوناتة فرانز شوبرت آللة األربجيون وإمكانية أدائھا على آالت مشابھة. ماضي، عزيز :الدراسة الثانية -

  .20105، المجلة األردنية للفنونبحث منشور في 

فرانز سوناتة و) Arpeggione( المندثرة خصص الباحث ھذه الدراسة للتعريف بآلة األربجيون

دثارھا والتي كان أبرزھا تصميم اآللة انعوامل باإلضافة إلى ، يھااء عللألد تي خصصتال ةالوحيدشوبرت 

  .شبيھة أخرىومنافسة آالت 

ً  قد آلة األربجيوناندثار أن أھمھا  نتائجص الباحث إلى جملة من الوقد خلُ  على حجم  انعكس سلبا

انطالقا من سھولة أداء  ؛لمؤلفات اآلالت الوترية القوسية بالنسبة ينالنطاق التعبيري المتاح أمام المؤلف

  .التآلفات على األربجيون والتي تقابلھا الكثير من الصعوبات بالنسبة ألدائھا على آالت عائلة الكمان

وترية آلة  تتناول إذ؛ الفكرة التي تقوم عليھاوتتفق تلك الدراسة مع البحث الحالي من حيث المنھج 

عينة من حيث ختلف ت، ومحدودة أعمالمن  ألداء عليھالكتب وما  ،ووصفھامن حيث تاريخھا مندثرة قوسية 

  .البحث واألھداف

  

                                                 
حرفي فرنسي اختص بصناعة اآلالت الموسيقية الوترية واالبتكار  :Jean-Baptiste Vuillaume (1798- 1875(يوم جان باتيست فيل .2

 عليھا، صنع ما يزيد على ثالثة آالف آلة منھا، وقد أثرى آالت أخرى بابتكارات مميزة كان أبرزھا الفيوال الكبيرة التي اطلق عليھا اسم

  ". أوكتوباص فيليوم"م والتي عرفت باسمه 3.48توباص الضخمة ثالثية األوتار بارتفاع بلغ واألوك )contralto" (كونترآلتو"

3. Siddiq, Sascha. Der Oktobass von J.-B. Vuillaume - Akustische und historische Studien. Diplomarbeit, 

Universität Wien. Wien, 2010. 

4. Acoustics )ومقاييسھا ونسبھا وغير ذلكتزازات ى بحساب الذبذبات واالھھو علم يعن): ياتتوعلم الص.  

، جامعة )2(، عدد )3(المجلة األردنية للفنون، مجلد . سوناتة فرانز شوبرت آللة األربجيون وإمكانية أدائھا على آالت مشابھة. ماضي، عزيز .5

  ]158 -147ص (. 2010اليرموك، األردن، 
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  اإلطار الوصفي: ثانيا

  :التعريف باآللة

اص  ة األوكتوب ة –آل ات األجنبي ع اللغ ة بجمي مية الدارج ي التس                                  – وھ

ة ( ية Ottobassoباإليطالي ة Octobasse، بالفرنس ة  Oktobass، باأللماني د )Octobassوباإلنجليزي ، تع

ع آالتمن أكبر اآلالت الوترية القوسية حجماً، وتصدر أغلظ الد ين جمي ا؛ إذ أن األصوات رجات الصوتية ب ھ

اف  دار أوكت ظ بمق ون أغل ا تك ادرة عنھ اصمالص ة الكنترب درھا آل ي تص وات الت                          ن األص

)Sub double-bass(.  

  

  :ظھور اآللةمتطلبات 

اٍف  ر ك ة الكنترباص غي ى أن حجم آل ان عل ة الكم و آالت عائل خالل القرن السابع عشر أجمع حرفي

ار آالت  ى ابتك إجراء تجارب أفضت إل اموا ب الي ق ة، وبالت إلصدار الدرجات الصوتية الغليظة بعمق وكثاف

وا من الحص درجاأكبر حجما من الكنترباص لم يكن لھا وجود في السابق؛ ليتمكن ى ال ت الصوتية في ول عل

ذه " األوكتوباص"وقد كانت آلة  طبقة غاية في الغلظ؛ ال .التجاربنتيجة إلحدى ھ د حققت رغم وب ا ق من أنھ

دريجيا، سرعان ما انحسر  هإال ان دورھا بشكل جيد في البداية؛ قوھذا الدور وأصبحت تفقده ت م يب ذه  ل من ھ

ة  وى اآلل دودس دد مح يع ة يقآالت  ، وھ احف قديم ي بعض المت اريخي ف ق الت ى التوثي ا عل ر دورھ تص

ً  -األوروبية، وأخرى حديثة    .)20 :1978أزارخين، ( صنعت في القرن الماضي -نسبيا

  

  :تاريخ اآللة وأبعادھا

ة  1615في عام  ة )Dresden( "دنسدر"ظھرت أول آلة أوكتوباص في حفل أقيم في مدين  ؛األلماني

الي ا اإلجم ان طولھ دود وك ارأر بح ة أمت د ، بع ا وق زف عليھ كيبرا"ع ة  )Rapotsky( "وتس ن مدين م

  .)18 :المرجع السابق( ولنديةبال )Krakow( "فكراكو"

رىو اص أخ ة أوكتوب اك آل دت ھن ي  ةمعروض وج ف ف ا"متح رت فيكتوري                               "وألب

)Victoria & Albert(6 -  وليافج"لندن؛ تحمل اسم" )Goliath( ،ھايبلغ طولو ثالثة أوتارتوي على تح 

الي م 247 اإلجم م 173طول صندوقھا المصوت و، س م106 هوعرضس به، )71 :2008ماضي، ( س  ويش

ي  -للصندوق ةعريضال جوانبمن حيث ال – شكل صندوقھا المصوت صندوق آالت عائلة الفيول المندثرة الت

ابق ي الس ا ف ود ملكيتھ ت تع ى  كان الإل اص اإليط ازف الكنترب ھير ع و درا"ي الش                        "ونيتيجدومينيك

)Domenico Dragonetti(7عزف عليھا أمام الجمھورقد ن كاما إذا التاريخية  م تذكر المراجع، ول  

  .)19 :1978خين، رأزا( 

                                                 
، وزوجھا األمير ألبرت، ويحتوي المتحف )ملكة المملكة المتحدة(مي المتحف على اسم الملكة فيكتوريا س: لندن –متحف فيكتوريا وألبرت  .6

  .صالة عرض 150ويشتمل المتحف على أكثر من . على أھم مجموعات الفنون الزخرفية والفنون الجميلة في العالم

آلة الكنترباص، أول من اكتسب شھرة عالمية في أدائه على عازف على : Domenico Dragonetti (1763-1846(دومينيكو دراجونيتي  .7

  .اآللة، له مؤلفات مخصصة آللة الكنترباص سواء منفردة أو برفقة آالت أخرى أو األوركسترا
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 ]174: 1989، جازاريان[ )Goliath(آلة جولياف 

  

بصورة  لعزففي ا تستخدمكانت قد ا ھذه اآللة أنؤكد في المرجعيات المختلفة ما ي ذكركما لم ي

يتطلب و الصعوبةفي غاية  اعزف عليھالإذ كان  طبيعية كغيرھا من اآلالت الموسيقية المتعارف عليھا؛

يقوم و على كرسي مرتفع األخريقف بينما  ألول يقوم بجر القوس على األوتار؛ا ؛ينمن العازف اثنيناشتراك 

  لتغيير الدرجات الصوتية الصادرة عن اآللة الملمس باتجاهاألوتار  بالضغط على

  .)14: 1974دوبرخوتوف، ( 

ا ي  كم رى ف اص أخ ة أوكتوب د آل يقتوج ف الموس اريس – امتح                                  ب

)Musée de la Musique in Paris (رن التاسع عشر صنعت دي حرف في منتصف الق ى ي ي اآلالت عل

يقية روفالم الموس ان " ع ومفج ذي)Jean-Baptiste Vuillaume( "يلي ددصنع  ؛ ال ا اً ع ن  منھ ب م بطل

وز ور بيرلي و( )Berlioz( المؤلف الفرنسي ھكت د )7 :2004، فراك ت ، وق وي أيضا كان ة تحت ى ثالث عل

  .أوتار
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  (Brun, 2000: 272)آلة جان فيليوم 

  

سواء أكانت منتصبة أم موضوعة تجدر اإلشارة إلى صعوبة اقتناء مثل ھذه اآللة في المنازل الحديثة 

جع بين مرتباينت فقد بعاد اآللة أل بالنسبة أما، وحجمھا الكبيرين )ھاطول(شكل أفقي؛ وذلك بسبب ارتفاعھا ب

  ::archive.is)موقع انترنت (اآلتي  على النحو جاءتحيث ، وآخر

 مس 348 = الطول اإلجمالي  

 مس 206 = طول الصندوق المصوت  

  مس 87 = من األسفل المصوتعرض الصندوق  

 مس 61 = من الوسط المصوت عرض الصندوق  

  ملم 111 = من األعلىالمصوت عرض الصندوق  

 ملم 343 = عرض الجوانب   

  

تختلف  اً أبعاد "التاريخ المعاصر آللة الكنترباص"في كتابه  )Paul Brun( "اول برونب"وقد أورد 

  :(Brun, 2000: 274)اآلتي عما سبق، وھي على النحو 

 سم 375= اإلجمالي اآللة ول ط  

  سم 206= طول الصندوق المصوت  
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  سم 111= عرض الصندوق المصوت  

  سم 304= اإلجمالي  الوترطول  

 سم 218=  )أي من الفرسة إلى األنف( المستخدم فعليا الجزء -  رطول الوت  

 الوتر األول( ملم 5.5 ،)الثانيالوتر ( ملم 6، )الوتر الثالث( ملم 8.2= ر قطر الوت(  

 سم 30=  ارتفاع القاعدة 

  سم 27=  الفرسةارتفاع 

  سم 80= طول القوس 

  جرام 385= وزن القوس 

 كجم 35 = مع األوتار اآللة وزن. 

  

ان  زف علك ة الع ومف"ى آل ھل  )Vuillaume( "يلي ر أس ة بكثي ى آل زف عل ن الع افج"م  "ولي

)Goliath(، اص؛ تسھيلالتي كان من شأنھا  ويعود ذلك إلى إبداعاته ة األوكتوب ى آل ازت ف العزف عل د امت ق

ه آل ة تت اثببإمكاني ى األرض يتھ افة ل ،عل اباإلض دة تحملھ ودي،  قاع كل عم ر بش ا ابتك ومف"كم  "يلي

)Vuillaume(  ع ك برواف ة ميكاني ذه اآلل نعه-لھ ن ص ى  -م وي عل ة  7يحت بان معدني س – قض  – مالم

)Levers (دواسات 7 و )Pedals( ة الدواسات بقضيب واحد ھذه ترتبط كل واحدة من ؛ حيث تقتصر وظيف

اتعلى الدواسة  ات إصدار النغم ا لغاي رتبط بھ ا  .تسھيل مھمة العازف بالضغط على القضيب الم ان فبينم ك

ذا الغرض ةخصصميقف على عتبه ليصعد أن العازف على  ه ؛لھ ار  ليتسنى ل ى األوت الضغط بأصابعه عل

ع حيث أن ؛اآللة رقبةب الوصول إلى كان من الصع ى اآللة؛أثناء األداء عل ة  الملمس موق ى اآلل زال عل ا ي م

ان ، للعزف عليھا يحول دون تمكنه من الضغط على األوتارمما رأس العازف،  أعلى من مستوى ا ك ومن ھن

ومف"لميكانيك  ذا الخصوص؛ )Vuillaume(" يلي ازف بھ ة الع ان  إذ أصبح الفضل في تسھيل مھم باإلمك

ات ً  إصدار ثالث نغم ا الي  مع افات رابعات وخامسات، وبالت إن بمس انف ذا الميكانيك ك ً مخصص ھ للضغط  ا

د اليسرى فقط على النغمات الموجودة على الملمس ه الي تحكم ب د و ،لت ه ق ومف"ثبت ى  )Vuillaume( "يلي عل

د الميكانيك تتمة أما ، مباشرة ؛ أسفل بداية الرقبةمن اآللة منالجانب األي ى شكل دوا تكانفق تحكم سات عل ت

  على األوتاره جرلحمل القوس واليمنى يستخدم العازف يده بينما  الرجل اليسرى؛ ابھ

  .)19 :1978خين، رأزا( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المجلة األردنية للفنون

99 
 

  

  
  )Levers( السبعة معدنيةالقضبان ال

  :aderynprin.co.uk])موقع انترنت (

    

ً ناعة آلة ص قد وثق 1898إال أن عام  )Vuillaume( "يليومف"آلة بالرغم من كبر حجم   أكبر حجما

 "راند باصج"ميت ؛ س)John Geyer( "ييرججون "منھا على يد حرفي اآلالت الموسيقية األمريكي 

)Grand Bass(، سنسناتي" خصيصا لمھرجان ھاصنعكان قد أيضا على ثالثة أوتار،  احتوت" 

)Cincinnati( سم وبذلك  200ا سم وعرضھ 450 إلى وصل طول ھذه اآللة، أوھايووالية  - الموسيقي

لتجربة كانت بمثابة إنعاش ا ، وبالرغم من أن ھذهلة الكنترباصآل اإلجمالي طولال ھا قد تجاوزعرضيكون 

بين  ةدائمولم تضمن مكانة  التي اندثرت؛ مصيرھا كان كبقية اآلالت األوكتوباص الفريدة؛ إال أنلة آل

  .)175: 1989ازاريان، ج(األخرى  اآلالت الموسيقية

  

  :ونطاقھا الصوتي ة أوتار اآللةتسوي

أي أن الدرجات الصوتية الصادرة عن اآللة تكون  ؛أوكتافيهن المعروف أن آلة الكنترباص آلة م

الدرجات الصوتية الصادرة عن آلة أغلظ بمقدار أوكتاف مما ھو مدون على المدرج الموسيقي، بينما 

صوتية الدرجات ؛ وبذلك تكون الالكنترباص آلةمن تلك الصادرة عن  األوكتوباص أغلظ بمقدار أوكتاف

  .الموسيقي على المدرجلھا أغلظ بمقدار أوكتافين مما ھو مكتوب الصادرة عنھا 

على النحو بين األوتار  ةوالرابع ةالخامس مسافاتآلة األوكتوباص باحتساب ال ضبط أوتارتو  

  :التالي
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 (Brun, 2000: 274): كما يلي وتردد األوتار

  التردد بالھيرتز  غمةالن  الوتر

  C 0(  16.35(دو   الثالث

  G 0(  24.5(صول   الثاني

  C 1(  32.703(دو   األول

C 0 –– G 0 –– C 1 

 
للترددات الصوتية التي  الدنياالحدود يقع ضمن آلة األوكتوباص  تصدر عن ن تردد أغلظ نغمةأي أ

  .)كيلوھيرتز 20 -ھيرتز  16( ات ما بينن بالترددشرية سماعھا؛ والتي حددھا المختصوتستطيع األذن الب

االعتماد على بتم ت اآللة تسوية أوتارنجد بأن  )ملحق البحث( األوكتوباصآلة إلى صورة  جوعربال

  .لتحريك المالويللوصول إلى أعلى اآللة على سلم  د العازفن يصع، وال حاجة ألمفاتيح مثبتة على المشط

  :لى ملمس آلة األوكتوباصيوضح مواقع النغمات عالتالي  جدولالو

 7النغمات التي تتحكم فيھا الـ 

  معدنية والدواساتالقضبان ال

  الوتر الثالث  الوتر الثاني  الوتر األول

وتر ) C 1(دو 

  مطلق
  وتر مطلق) G 0(صول 

وتر ) C 0(دو 

  مطلق

  ري بيمول/دو دييز  ال بيمول/صول دييز  ري بيمول/دو دييز  ى األول والدواسة القضيب

  ري  ال  ري  ة الثانيلقضيب والدواسة ا

  مي بيمول/ري دييز  سي بيمول/ال دييز  مي بيمول/ري دييز  ة الثالثالقضيب والدواسة 

  مي  سي  مي  ة الرابعالقضيب والدواسة 

  فا  دو  فا ة الخامسالقضيب والدواسة 

  ل بيمولصو/فا دييز  ري بيمول/دو دييز  صول بيمول/فا دييز ة السادسالقضيب والدواسة 

  صول  ري  صول  ة السابعالقضيب والدواسة 

  آلة األوكتوباصالتي تصدرھا النغمات 

بق  ا س ى  م النظر إل دىوب ة ال يتع وتي لآلل اق الص ا أن النط ة مفادھ ى نتيج ص إل                        نخل

  .(Macdonald, 2004: 318)) الدرجة الخامسة+ أوكتاف (
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  :تقنيات األداء على اآللة

األداء  فيالتي تستخدم  أشكال األداء بالقوسجميع استخدام وشكلھا آلة األوكتوباص تصميم  تيحي  

؛ التكنيكية لآللة اتالتحكم بالدرجات الصوتية يحد من اإلمكانميكانيك وجود آالت عائلة الكمان، ولكن  على

  .حيويةالسرعة الاالنتقاالت والجمل الموسيقية ذات ب خاصة ما يتعلق منھا

  

  :المؤلفات الموسيقية بمشاركة آلة األوكتوباصعض ب

مؤلفات  ضمنبأدوار موسيقية توظيفھا  األوكتوباص يكمن فيآلة من ابتكار  كان الھدف الرئيس  

 ،المسارحالكنائس، فرق ، السيمفوني األوركستراآالت خصصت لألداء الجماعي؛ كمجموعات 

 لھذهالتي كتبت عدد ال بأس به من األدوار اجع الموسيقية بوقد احتفظت المر، والمھرجانات الموسيقية الكبيرة

ً مالذي أولى اھت – )Wagner( في مؤلفات ريتشارد فاجنراآللة؛ وجدت  ً  اما ذات  ر اآلالتادوأب خاصا

بعض آلة األوكتوباص في  )Berlioz( ھكتور بيرليوزكما استخدم  – الغليظة في مؤلفاته الصوتية الطبقات

   :كاآلتي آلية ضمن مجموعاتاوركسترا  يطمح لتشكيل حيث كان ه،مؤلفات

 120  مجموعات )4 – 2( ضمنكمان  

 40 فيوال ضمن مجموعتين  

 45 تشيللو ضمن مجموعتين  

 18 كنترباص ذو ثالثة أوتار بتسوية خماسية ضمن مجموعتين  

 15 كنترباص ذو أربعة أوتار بتسوية رباعية  

 4 آالت أوكتوباص (Brun, 2000: 273) .   

  

ت كل من في مؤلفات لة األوكتوباصآل أدوار مھمة تجدوكما  ، يوھان )Strauss( راوسريتشارد ش

   ...وغيرھم )Tchaikovsky( وبيتر تشايكوفسكي )Mahler( جوستاف ماھلر، )Brahms( برامز

   :أھمھا منآلة األوكتوباص في مؤلفات حديثة؛  استخدمتكما 

  ي ات األمريك رت"مؤلف وين" ):Adam Gelbart( "آدم جيلبي فر التك ع "و) Genesis( "س أرب

 ).Four Poems( "قصائد

 ات ل الليس"ـمؤلف ارد س ا  ):Bernard Salles( "بيرن ع"كنتات  )"Cantate "Le Fait" (الواق

ات،  الث حرك ن ث ون م د تتك رةوق رض ألول م ام  ع ه 1998ع رفاتور بيزي ي كنس  ف

)Conservatoire de musique de BEZIERS( -  ،ذا العمل خصص إذفرنسا ألداء من  ھ ل

  :خالل مجموعة

اجراند ، باص ترومبون ،سوبرانو باص كالرينت مغني ار صولو ،توب كنترباص  8 ،كنترباص بتسوية أوت

 .bernardsalles.fr]:موقع انترنت [ أوكتوباص، كنترباص بخمسة أوتار 3، بأربعة أوتار

 ات ل وييرينج"ـمؤلف ي ك و الك ): Rene Koering( "رين ر األداجي                                 بي

)Grand Adagio, per grande orchestra e octobasse del '99 ( ر ترا الكبي لألوركس

  .1999واألوكتوباص عام 
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  :نتائج البحث

  :إلى النتائج التاليةمن خالل ھذه الدراسة الباحث  خلُص

 ذي من ) باص+ ف أوكتا(والمكونة من مفردتين األوكتوباص آلة تسمية  اشتقت النطاق الصوتي ال

 .يه اآللةتغط

  بالرغم من أن إمكانات آلة األوكتوباص تتيح إصدار درجات صوتية أغلظ من تلك التي تصدر عن

افئ آلة الكنترباص؛  ة قوسية تك ذه اآلوأنه لم تبرز على الساحة الموسيقية آلة وتري ا ھ ة في نطاقھ ل

دليل استيضمن إال أن ھذا المبرر لم  ؛الصوتي احف ك ا في المت مراريتھا، وبالتالي انحصر وجودھ

  .يوثق لتجربة لم تحافظ على مكانتھا بين مختلف اآلالت على الساحة الموسيقية

  ال يكمن في الصعوبات المتعلقة باألداء عليھا فحسب؛ وإنما في محدودية  األوكتوباصاندثار آلة أن

من ابتكاراتھم في ھذا المجال؛  تحقيقهكانوا يأملون  بماليھا الموسيقيون مقارنة النتائج التي حصل ع

 .القوةومن حيث الكثافة عن اآللة  الصادرالصوت بعدم كفاية والمتمثلة 

  

  :توصيات البحث

  :يوصي الباحث بما يلي  

ى المندثرةالبحث في اآلالت  .1 ي أدت إل أليف  واألسباب الت يقية من ت إقصائھا عن المجاالت الموس

 .وأداء

يقية الفي  آلة األوكتوباص ظيفتوإمكانية  .2 ا أمكن –مؤلفات الموس ا  – م ك لم هوذل ة  تحقق ذه اآلل ھ

 .غليظةمن طبقة صوتية 

تخدام اآلالت  .3 يقية اس ي الموس لية الت ااألص ا لھ يقي خصيص ل الموس ب العم ن؛ كت دال م وء  ب اللج

 .لتحقيقه من أداء ھذا العم المطلوبالصوتي  الطابعلحصول على بغية ا؛ بديلةآلالت 
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 تمت الترجمة من المراجع الروسية إلى العربية من قبل الباحث نفسه. 
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  :الملحق

  

  
  باريس –المعروضة في متحف الموسيقا و "يومليف"آلة أوكتوباص من صنع 

 جانبھا آلة الكنترباصإلى و ،Thierry Barbe  تييري باربيه يعزف عليھا عازف الكنترباص الفرنسي المعروف

 :vitoliuzzi.com) موقع انترنت ( المعروفة حاليا

 


