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  ملخص
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على 
تطور استخدام آلة القانون في األردن، وقد اشتمل على 
لمحة تاريخية عن آلة القانون، وشكل اآللة وأقسامها، 
وآيفية العزف عليها، وميزاتها، باإلضافة إلى إيجاز 

الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، عدد من 
وأبرز المهارات العزفية على هذه اآللة، وتطرق البحث 
إلى آيفية دخول آلة القانون لألردن واستخداماتها 
المتعددة، مع اإلشارة إلى أهم تقنياتها العزفية 
المستخدمة وأبرز عازفيها في األردن، ونبذة قصيرة 

األول في األردن ودوره عن إميل حداد عازف القانون 
واستعرض البحث نماذج من  .في نشر هذه اآللة

المعزوفات واألغاني األردنية التي ُوظِّفت فيها آلة 
  .واختتم البحث بعدد من النتائج والتوصيات. القانون

، موسيقا أردنية، موسيقا، قانون: الكلمات المفتاحية
.إميل حداد

  

  

  Abstract 
This paper focuses on the use of 

the Musical Instrument "Qanun" in 
Jordan, including a concise history of 
qanun, its description, features, and  
specialties. This study gives also an idea 
about the beginnings of qanun's use in 
Jordan including some prominent players 
of it with an emphasis on Emil Haddad, 
the eminent player and teacher of qanun 
and his role in teaching qanun in Jordan. 
The study also surveys some pieces of 
music and songs where the qanun was 
employed. The paper ends with some 
results and recommendations. 
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  مقدمة
 واسعة نغمية بمساحة تتمتع ذلك أنها ،1العربي الموسيقي التخت في اآلالت أبرز من القانون آلة ُتعد
 النغم قرار بين ما تجمع التي الصوتية المناطق مختلف تشمل ،2الديوان ونصف دواوين ثالثة تصل إلى
 يظن حيث معًا، باليدين عليها العزف وإمكانية النغمي، والتحويل االنتقال للعازف بحرية يسمح ما وجوابه،

 في الحال هو آما اآللة لهذه الحديث التدوين أصبح فقد ولذلك الوقت، نفس في آللتين يستمع أنه يسمعها من
في بعض  اليسرى لليد) الرابع الخط فا( اليمنى ومفتاح لليد) صول( مفتاح: مفتاحين على البيانو، آلة

 . )40م، ص 2002شورة، (الموسيقية المقطوعات 
وآما هي آلة القانون رئيسة في التخت الموسيقي العربي، فإنها آذلك في فرقة الموسيقا العربية، 

من أهمية في األداء الذي يجمع بين الطابع اللحني واإليقاعي على  اقائدًا للفرقة لما له غالبًاوآان عازفها 
) 126م، ص 1932الخلعي، (ة إلى أنها من آالت الطرب الجميل ، باإلضاف)11ت، ص .بشير، د( السواء

  ).65م، ص1971الحفني، (آما اعتبرها بعض المؤرخين دستورًا للنغم العربي 
يرجع أصل آلة القانون إلى حوالي خمسة آالف عام تقريبًا، حيث آانت البداية من سومر في بالد ما 

فترجع إلى العصر العباسي، حيث استخدمها أبو نصر الفارابي، بين النهرين، أما آلة القانون بشكلها الحالي 
  ).م2011ويكيبيديا، موقع الكتروني، (وبعدها انتقلت إلى أوروبا عن طريق األندلس في القرن الثاني عشر 

ويثبت . تشبه اآلالت الموسيقية في األردن إلى حد آبير اآلالت الموجودة في البلدان العربية األخرى
يخي وجود آالت موسيقية مختلفة في بالد الشام ومنها األردن على مر العصور، ولكن آثيرًا من البحث التار

هذه اآلالت اندثرت وطواها النسيان، ولعل األحداث السياسية والحروب التي استمرت عبر العصور 
  ).83، ص2010حمام،(المختلفة آانت السبب في ذلك 

ة  األردن في القانون آلة د   حديث د، فق رن العشرين،          العه تينات من الق ا وانتشارها في الس دأ ظهوره ب
 المصرية  الصناعة  من هي األردن في المستعملة القانون آلة أن آما حيث لم يكن هنالك من يجيد استخدامها،

ر  صناعتها  ألن العراقية أو الحلبية أو ى  األردن في  موجودة  غي انون      . اآلن إل ة الق ذآر أن آل ومن الجدير بال
ت ى دخل ق عن األردن إل يقية المصاحبة طري رق الموس هورين للمطربين الف ادمين المش ألردن الق اء ل  إلحي

يقيين  أنظار لفت مما والمناسبات المختلفة، الحفالت في المهرجانات ة  اإلذاعة  في  الموس ة  األردني ذه  ألهمي  ه
 . )56م، ص 2007جرادات (فرقة اإلذاعة الموسيقية  في لها عازف تواجد اآللة وضرورة

  
   البحث مشكلة

م تدريسها    استخدمت آلة القانون في األردن منذ الستينات من القرن العشرين في اإلذاعة األردنية، وت
يقية    د الموس ات والمعاه ي الجامع ة ف ددت         . األردني د تع ة، وق يقا العربي ي الموس ة ف ة مهم انون آل ة الق فآل

ة من       ر أشكال مختلف ا، وهي وإن تكن      استخداماتها عبر العصور، وتطورت عب األداء وطرق العزف عليه
يقية في األردن     أن استخدامها في األردن واآب   حديثة العهد في األردن إّال اة الموس فاستخدمت   ،تطور الحي

ه        ة، وعلي يقية مختلف ة       ،في أداء األلحان واألغاني بأشكال وتوزيعات موس ة رغب دى الباحث د تكونت ل في  فق
  . تخدام آلة القانون في األردندراسة التطور الذي طرأ على اس

  
  

                                                            
 .القانون، والعود، والناي، والكمنجة، والرق: فرقة موسيقية عربية تقليدية تتكون من آالت محددة هي: التخت الموسيقي العربي .1
 .أبعاد موسيقية محددة هو عبارة عن سلم موسيقي يتكون من ثماني نغمات موسيقية متتالية بينها: الديوان .2
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  البحث هدف
 . يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على تطور استخدام آلة القانون في األردن

  
   البحث أهمية

ة،      يقا األردني تكمن أهمية هذا البحث في قدرته على تسليط الضوء على حقبة مهمة من مسيرة الموس
دارس   ازف  آما أن التصدي لدراسة شاملة لتطور استخدام آلة القانون في األردن يساعد ال ى اآتساب   والع عل

الي    أوسع معرفة فنية ة، وبالت ذه اآلل ه يمكن   به ه  فإن ؤلفين   توجي ين والم أليف    ا الملحن يقيين نحو ت ال لموس  أعم
  . لهذه اآللة حديثةموسيقية وغنائية 

  البحث أدوات
 .المصادر والمراجع التي تناولت آلة القانون -
 .مقابالت شخصية مع المختصين وذوي العالقة  -
 .مواقع موسيقية على شبكة االنترنت تناولت آلة القانون -
 .الت موسيقية أردنية خاصة بآلة القانونتسجي -

  
  البحث حدود
  .المملكة األردنية الهاشمية: الحدود المكانية -
  .م2012النصف الثاني من القرن العشرين وحتى نهاية عام : الحدود الزمانية -

  
  البحث منهج

تلتزم هذه الدراسة المنهجين التاريخي والوصفي، حيث يعيد المنهج التاريخي دراسة الماضي بواسطة 
م       جمع األدلة، ومن ثم تمحيصها  دلوالتها، ومن ث وأخيرًا تأليفها، ليتم عرض الحقائق عرضًا صحيحًا في م

راهين       ائج ذات الب تنتاج مجموعة من النت ى اس ي  ainfekka( التوصل إل ع إلكترون دففي حين   . )، موق  يه
نهج ى الوصفي الم ياء أو أحداث أو ظواهر وصف إل ة أش ع معين ائق وجم ات الحق  والمالحظات والمعلوم

ا  الخاصة  الظروف  عنها ووصف  ر  به ا  وتقري ا  حالته ه  توجد  آم ع  في  علي ع  kenanaonline( الواق ، موق
  .)إلكتروني

 
  :السابقة الدراسات

ة • ى الدراس ورة  :األول ل ش رى نبي وان) م1975(أج ة بعن ة"دراس انون آل وير الق لوب وتط زف أس  الع
ا دفت. "عليه ى ه ّرف إل ى التع ب إل ة الجوان ناعية التاريخي ة والص انون، آلل رق الق ها، وط  تدريس

اليب  ة  واألس ا،  للعزف  المختلف ى  الدراسة  واشتملت  عليه ة  عل واب،  أربع اول  أب ا  تن  التطور  الباحث  فيه
اريخي  ة الت انون  آلل ر الق ة  والطرق العصور،  عب ة،  لصناعة المختلف ة  والخامات اآلل ي األولي د الت  يعتم

ا استعرض   .العربية الموسيقا تخت في ودورها اآللة هيكل مقاييس ووّضح صانعوها، عليها  الباحث  آم
 .منهم آل أسلوب مبينًا العشرين، القرن في القانون آلة عازفي أهم
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اً  الباحث  وضع  الدراسة من األخير الفصل في ياً  منهج اً  دراس ى  العزف  لتطوير  مقترح ة  عل انون،  آل  الق
 مقامات مثل النغمة، أرباع ثالثة على المحتوية العربية المقامات في بخاصة التصويت تعدد استخدم وقد

نهج  وتضمن وغيرها، والصبا والبياتي الراست دريبات  الم دين  باستقالل  خاصة  ت اء  الي  من  العزف،  أثن
الل اذج خ ن نم روب م ة الض ا العربي د تؤديه رى الي احبة اليس ن بمص ذي اللح ه ال د تؤدي ى، الي  اليمن

تعرض اليب واس زف أس ي الع ى الترآ ة عل انون آل دعمًا الق ك م يقية ذل دونات موس ات بم ة لمؤلف  ترآي
 :منها المقترحة والتوصيات النتائج من بمجموعة دراسته الباحث أنهى وقد .ومصرية
وير .1 ة صناعة تط انون آل لوب الق ن خ األداء وأس ا م دينعليه تقالل الي ى اس اد عل  الل االعتم

  .وصوًال إلى األداء باألسلوب البوليفوني
 .الموسيقي الشرقيتدعيم دور اآللة في التخت  .2

ة • ة الدراس داد   :الثاني ل ح رى إمي وان ) م2002(أج ة بعن ة"دراس انون آل ا الق ين ومناهجه ة ب  النظري
ا  بعض  لجمع خاللها من سعى ."والتطبيق ة  عن  ُذآر  م  موضحاً  والكتب  والمراجع  المصادر  في  اآلل

ك ور ذل ات، بالص رض والمخطوط م وع كالت أه ات المش ة والعقب العزف المرتبط ا ب ن عليه ل م   أج
اج  اقتراح خالل من والمدّرس، وذلك الطالب لصالح منهجية هيكلية تطوير وي  دراسي  منه ارين  يحت  تم

 دراسته الطالب ينهي وحتى السادس الصف من( عامًا عشر أحد الصعوبة لمدة في متدّرجة ومقطوعات
 ).الجامعية

د رح وق ًا الباحث اقت دريس منهاج ى العزف لت ة عل انون آل ًا الق ارين من مكون يقية ومقطوعات تم  موس
ة، حًا آامل ه موض اعات في دد الس ض   ع ا أدرج بع ة، آم تعلم اآلل دء ب بة للب ن المناس ية والس الدراس

  :االقتراحات المنهجية الخاّصة بالتعليم الفردي والجماعي، وقسم مسار الطالب التعليمي إلى مرحلتين
ى ع : األول اني الش تعمال األغ ة باس ة تمهيدي دئينمرحل ارين للمبت ي التم ة. بية ف ة انطالق : والثاني مرحل

انون، وحاول الباحث            ة الق دم الخاص بآل ارات والتكنيك المتق م المه وتمرس يتمكن فيها الطالب من تعل
ي             ق عمل ه تطبي اديمي نظري يواآب اج أآ ة، وفق منه ة للدراسة النظري ي في اآلل  .مواآبة التطبيق العمل

 :باحث بمجموعة من التوصيات أهمهاوفي نهاية الدراسة أوصى ال
درس تتضمن نقاط    .1 ب والم ة لصالح الطال ة منهجي وير هيكلي ادات  ًاضرورة تط ة وإرش منهجي

 .جديدة تقنية وتربوية خاصة باآللة
يم         .2 انون، والتعل ة الق ته آلل ن دراس ى م ة األول ي المرحل ب ف ردي للطال يم الف رة التعل ال فك إدخ

 . الجماعي في المراحل المتقدمة ضمن آلية التعليم المنهجي آللة القانون
المرحلة التمهيدية باستخدام األغاني الشعبية في     : أن يمر الطالب في مساره التعليمي بمرحلتين .3

ة          تعليم العزف على  ة الخاصة بآل ارات التقني ة االنطالق والتمّرس باستخدام المه ة، ومرحل اآلل
 .القانون

أن هناك مدارس للعزف على آلة القانون، يقود آل مدرسة منها عازف قدير، مثل مدرسة محمد  .4
ا، وأن ه       اح منسي وغيرهم د الفت ى التوسع في      عبده صالح، ومدرسة عب دارس بحاجة إل ذه الم

 .عن آل عازف من رّواد هذه المدارس إجراء دراسات معمقةدراستها من خالل 
  
ة • ة الدراس رادات  :الثالث ى ج وان ) م2007(أجرت رل ة بعن يم   "دراس ي تعل ة ف ة األردني ف األغني توظي

ا  قدمت من خاللها تعريفًا بآلة القانون  ".العزف على آلة القانون للمبتدئين  ،وصناعتها  ،من حيث تاريخه
آما هدفت إلى وضع منهاج مقترح للعزف على آلة القانون، من خالل    ،واستخداماتها المختلفة ،هاؤوأجزا
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دئ،        ارين األساسية المناسبة للطالب المبت ة والتم توظيف األغاني األردنية التي تتضمن المهارات التكنيكي
ا     ا دون الخروج عن طابعه ا يسهم   ، األصلي  وذلك بعد جمع الباحثة لهذه األلحان واختيار المناسب منه مم

 . في تبسيط عملية التعّلم للطالب المبتدئ
رح  المنهج أن إلى الباحثة خلصت دئ  الطالب  سيساعد  المقت ى  التغلب  في  المبت ات  عل  والصعوبات  المعوق
انون،  آلة عزف تعلمه من األولى المراحل في ستواجهه التي ة  فاألغاني  الق ة  التراثي ي  األردني  تضمنتها  الت

 يجعل مما واإليقاع، اللحن في والتنوع والمرونة والبساطة، بالذيوع اّتسمت التكنيكية، والمهارات التمارين
د  مستوى  إلى الوصول خاللها من المبتدئ الطالب ويستطيع سهال تطبيقها ى  العزف  في  جي ذه  عل ة  ه  .اآلل
 :الدراسة أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات أهمها نهاية وفي

ات من جانب تخصيص .1 يقية المكتب ي الموس ات ف د الجامع ة والمعاه ة األردني دونات والعربي  للم
ة باأللحان الخاصة  ة التراثي ة، األردني ى الطالب  وحث والعربي تماع عل ذه االس ي األلحان له  الت
ؤدي ى ت ة إل ذوق تنمي يقي، ال ادة الموس ة وزي ب فعالي ذب الطال ه وج ة اهتمام ه لآلل ى وإقبال  عل
 . تعلمها

 
ة الدراسة • ة  :الرابع وان ) م2008(أجرى نشأت درابس ة بعن انون"دراس ة الق ى آل زف عل اليب الع : أس

اليب       ".دراسة مقارنة هدفت إلى مقارنة أساليب العزف على آلة القانون في آل من مصر وسوريا، بأس
ات وطرق أداء،     ن تقني دارس م ذه الم ن ه ل م ه آ از ب ا تمت ى م ي األردن، والتعرف إل ا ف زف عليه الع

ا            . يف العازفين بهاوتعر م عزفه ي ت يقية واألغاني الت ل بعض المقطوعات الموس ق تحلي ك عن طري وذل
  .على آلة القانون وبيان طرق العزف في آل منها ومقارنتها ببعضها بعضًا

 هارات العزفية في األسلوب المصريتنوع الم: وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها
ر  السوري واألردني وتشابهها و ثالث،      إلى حد آبي دول ال ى   في آل من ال ين     مع اإلشارة إل اختالف بسيط ب

ار، واختالف       آل منهاأساليب العزف على آلة القانون في  ى األوت ، إضافة إلى اختالف وضعية األصابع عل
ى آلة القانون في مصر من   تطور أساليب العزف علإلى الدراسة  أشارتآما . المادة التي تصنع منها الريشة

أثر األسلوب السوري باألسلوب الترآي في العزف نظرًا         المؤلفات الموسيقية الخاصة بهاخالل تطور  ، وت
ربل ي  لق االجغراف ا بينهم ي األردن ومنه انون ف ة الق ى آل ي العزف عل دة ف ارات جدي تخدام طرق ومه ، واس

  .األسلوب الترآي
ن التوص     ة م ة بمجموع ت الدراس اواختتم رورة : يات أهمه ذليل    ض زف وت رق الع ام بط االهتم

ا    ة وتطويره الصعوبات األدائية واالستفادة منها في تأليف مناهج لتدريس آلة القانون، واالهتمام بصناعة اآلل
ات الخاصة          اء األخشاب المستعملة في صناعتها، وجمع المؤلف من حيث الشكل، وزيادة عدد األوتار، وانتق

دراسة   نحو ريس اآللة، إضافة إلى تشجيع طلبة المعاهد الموسيقية األردنية في التوجه   بها، وتوحيد طرق تد
  .آلة القانون

  
انون   "دراسة بعنوان ) م2012( جوني حداد،أجرى  :الخامسة الدراسة   • ة الق إميل حداد ودوره في نشر آل

انون . "في األردن ى     هدفت إلى التعرف إلى حياة إميل حداد ودوره في نشر آلة الق في األردن، والتعرف إل
ا ألغراض  ي لمالءمتهم نهج الوصفي التحليل اريخي والم نهج الت تخدام الم ك من خالل اس ه، وذل م أعمال أه

  .الدراسة
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انون،         ة الق ن آل ة ع ذة تاريخي ث نب ا الباح اول فيه ة فصول تن ي خمس ة ف ذه الدراس اءت ه د ج وق
ازف، ووضعي    ا، ووضعية الع ات العزف عليه ي    وصناعتها، وتقني انون ف ة الق اول آل ا تن ا، آم دين عليه ة الي

ه،           . األردن، وأشهر عازفي اآللة في األردن  رز أعمال ل حداد وأب اة إمي ذة عن حي ى نب واشتملت الدراسة عل
ه في             اهرة، وعمل يقا، ودراسته في الق ه مع الموس ا من حيث بدايت وأهم المراحل الحياتية والفنية التي مر به

ى شهادات بعض     اإلذاعة األردنية، وعمله في السعودية، ودوره في نشر آلة القانون في األردن، باإلضافة إل
  .الفنانين األردنيين والعرب فيه، آما أضاف الباحث جدوًال تناول بعض أعمال إميل حداد الموسيقية

ي درس آل      : وقد أورد الباحث نتائج الدراسة التي آان من أهمها ل حداد هو أول موسيقي أردن ة إمي
انون     نونالقا ة الق وحصل على شهادة في الموسيقا العربية من القاهرة، إضافة إلى دور إميل حداد في نشر آل

انون    ة الق ى آل ل  ونشر األغنية األردنية، وتشكيله فرقة موسيقية لإلذاعة األردنية بقيادته وعزفه عل ، وأن إلمي
اء والعز       ) 400(حداد ما يزيد عن ة      . فلحن موسيقي في مختلف مجاالت الغن د أوصى الباحث في نهاي وق

  .عند إميل حدادعلى آلة القانون طرق العزف  فيضرورة البحث : أهمها من عدة توصياتبدراسته 
  

  لمحة تاريخية عن آلة القانون
ا         ت أوله ارات، وآان دم الحض ذ أق دريجيًا من ورت ت ة، تط يقا العربي م آالت الموس ن أه انون م الق

ي ظهرت في       الحضارة المصرية، حيث ظهرت آلة  ة اآلشور الت م آل الجنك منذ أآثر من خمسة آالف سنة، ث
ذه         رى بعض المؤرخين أن ه نقوش مدينة بابل في العراق بعد ألف عام من ظهور الجنك المصري، حيث ي

  ).18، ص2008سروة، (اآلالت تعتبر الجد األآبر آللة القانون 

  
  آلة الجنك    

ى العصر العباسي    والقانون بشكله المتداول في الموسيقا د  . العربية، آلة إسالمية يرجع عهدها إل وق
عزا بعضهم اختراعها إلى الفارابي، ولكن المرجح أن فضل استكمالها وتهذيبها على النحو المعروف يرجع    

رب  ير، د(للع ث   ). 11ت، ص.بش ر، حي ع عش رن التاس ر الق ي أواخ رت ف الي ظه كلها الح انون بش ة الق وآل
بعض    ازدادت أهمية هذه اآل ا ال ة فاعتبره لة في البالد العربية واعتبرت رمزًا هامًا من رموز الموسيقا العربي

  ).19، ص2008سروة، (عمدة التخت الموسيقي الشرقي 
ا             ال الماضية ومنه ر األجي ا عب انون انحدرت منه ة الق رجح أن آل ي ي د من اآلالت الت : وهناك العدي

يمر، الكالف  نطور، الدولش ر، الس ارب، اللي ي   اله انون األوروب بينيت، الق يتار، الس ورد، الس                يك
  ).26، ص 2002شورة، ( ، الجنك، اآلشور، المونوآورد )19، ص 2008سروة، (
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ا      ) قانو(اسم القانون جاء نسبة إلى آلمة سومرية هي  ال أيضًا أنه ه، ويق أي القضيب الذي يعزف ب
لم الموسيقي وهي       لة قياسبهذا اإلسم أطلقت على آجاءت من آلمة إغريقية  الذبذبات، أي نسب أصوات الس

رن       )المونوآورد( ان الق ة إب ة العربي ى اللغ ة إل ، والتي أخذها العرب بواسطة تراجمهم عن المؤلفات اإلغريقي
  ).1، ص2005العربي، ( العاشر الميالدي 

  
  شكل القانون وأقسامه

الجوز  خشب  تتكون آلة القانون من صندوق خشبي شكله شبه منحرف، يصنع من الخشب وأفضله   
اني       وازيين أقصر من الث ه المت ذا الصنوق من     . الناشف، له قياسات خاصة بحيث يكون أحد جانبي ألف ه ويت

  :األجزاء التالية
 .الواجهة العليا القصيرة من اآللة :الِقْبَلة .1
 .صندوق المصوت وفيه ثقوب صغيرة مجموعة ثالثيًا تثبت فيها األوتارالضلع القائم لل :الَكْعب .2
 .الجزء المقابل لعازف اآللة :الَقاِعدة الُسْفَلى .3
وب تثبت       ):بيت المفاتيح(َمْسَطَرة الَمالِوي  .4 ا عدة ثق قطعة خشبية مثبتة على الصندوق من اليسار وبه

 .فيها المالوي
ه،       قطع خشبية صغيرة ):المفاتيح(ي الَمالِو .5 وتر في ربط ال ى ثقب ل أسطوانية تقريبًا يحتوي آل منها عل

 .وأعلى المفتاح على شكل هرم لتسهيل وضع مفتاح الدوزان عليه
ار       :األنف .6 ه األوت قضيب خشبي مثبت فوق خط اتصال الصندوق المصوت بمسطرة المالوي تمر فوق

 .بمجموعات ثالثية
ى    :ةَمْقالرَّ .7 ين مقسم إل ا        إطار خشبي من جهة اليم ام يسمى آل منه ة أو خمسة أقس ة (أربع مشدود  ) آيل

 .عليها جلد من رق السمك لتضخيم الصوت
 .قضيب خشبي مثبت على حوامل خشبية ترتكز فوق وسط الكيلة :الَفَرس .8
َزة .9 ين الفرس وخشب الصندوق  :الرَّآي به منحرف وهي واسطة اتصال ب ى شكل ش بية عل ة خش قطع

 .المصوت، تثبت القاعدة الكبرى للقانون بالقبلة وترتكز الفرس على قاعدته الصغرى
راْت(الشََّماِسي   .10 ى     ):الَقَم ى سطح الصندوق المصوت تساعد عل ة األقطار عل تديرة مختلف فتحات مس

 .رنين الصوت تضخيم
 .الفتحة غير المستديرة في سطح الصندوق المصوت بالقرب من القاعدة :السِّرو .11
َرب .12 ه من خالل  :الُع وتر ودرجت ر صوت ال ى تغيي ل عل ف، تعم د األن ة صغيرة ترآب عن قطع معدني

 .تقصير أو تطويل الوتر
خشب  األعلى ويسمى الوجه، واألسفل ويسمى الظهر، يصنعان من   : سطحان خشبيان :الَوجه والَظهر .13

 .الجوز الناشف ويفضل أن يكونا أصًال من قطعة خشبية واحدة
ار .14 اد  :األوت ددها المعت ى ) 78(ع مة عل ردًا مقس رًا مف ي) 26(وت ر ثالث ايلون ،وت ن الن ًا م . تصنع حالي

ا              ى، وهي من حيث غلظه درج حدتها من األسفل لألعل ظ والحدة، وتت وتتفاوت أوتار القانون في الغل
ة    ورقتها ثالثة أنواع يقيين باألسماء التالي ار      : معروفة لدى الموس وى لألوت ار الغليظة، الن دوآاه لألوت ال

انون    المتوسطة في الغلظ، والكردان لألوتار الرفيعة، وهذه التسميات حديثة، وفي األصل آانت تشد للق
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ع          ردان، وآخر أرب م الك وى ث م الن دوآاه ث م ال ار آانت   أوتار العود بالمقاسات المعروفة بالعشيران ث أوت
 .في آلة الكمان) مي(تشد من وتر 

ة .15 ْتَباْن والّريَش يط بالس  :الُكْش ة تح ة خفيف ة دائري ة معدني تبان حلق بابة الكش ين الس ه وب بابة، وتوضع بين
 .الريشة من قرن الجاموس وغالبًا ما تصنع ريشة لنبر الوتر،

 
  أجزاء آلة القانون

  آيفية العزف على آلة القانون
ة   ع آل ازف       توض ب الع ث يناس ندوق المصوت بحي يط الص ب مح اص بحس ل خ وق حام انون ف الق

ر          سطه في جلسته على الكرسيفيتو تقيمًا غي ة، ويكون الظهر مس ة القاعدة السفلى لآلل خلف القانون من جه
ه    . مشدود، واألآتاف مسترخية، والرأس مرفوعًا ومتجهًا نحو اآللة ازف ذراعي ي الع داخل   بعد ذلك يثن ى ال إل

د اليسرى              ناتكونو ا الي ا بينم ة للفرس في صعودها وهبوطه ى محاذي د اليمن ة، وتكون الي مرتفعتين عن اآلل
محاذية لمسطرة العرب، وتتحرك بشكل مائل بحسب اتجاه المسطرة، ثم يحني العازف آفيه بشكل بيضاوي، 

ذي ي     ام ال بابة، و   بحيث تلتقي السبابة التي توضع بها الريشة والكشتبان مع إصبع اإلبه ى تحت الس ر   بق تم نب ي
ع أو        الوتر بالريشة ى العزف برف د اليسرى باإلضافة إل وتكون حرآتها عامودية على الوتر، وتقوم سبابة الي
  .وأحيانًا يستخدم إبهام اليد اليسرى وأوسطها للعفق. خفض العرب

  
ي تعتم    ة الت ة التقليدي اك الطريق انون فهن ة الق ى آل زف عل بة لطرق الع ا بالنس ار أم ر األوت ى نق د عل

ددة في آن               . بإصبعي السبابة د في حال عزف النغمات المتع ة أصابع من آل ي ة العزف بثالث اك طريق وهن
تبان لكل إصبع     . بحيث يتم العزف بأصابع السبابة واإلبهام والوسطى. واحد ا وضع آش ا  . ومن الممكن هن أم

د آم  ل ي ة لك ابع الخمس العزف باألص ون ب ة فتك ة الثالث ارب  الطريق ة اله ي آل ال ف و الح                                 ا ه
  ).21-20، ص 2008سروة، (
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   إميل حداد. د

  
  

  ميزات آلة القانون
ا                دد مناطقه ك لتع ا صوتًا وذل ة، وأجمله يقية العربي ا من أآمل اآلالت الموس انون بأنه ة الق تمتاز آل

ه   الصوتية وسعة مساحتها، وقوة رنينها الناجم  عن جمع صوتي القرار والجواب، فصوتها يصل للسامع وآأن
اء    ، وهي تعتبر من اآلالت األساسية في ينطلق من آلتين تعمالن معًا يقية والمطرب أثن مصاحبة الفرق الموس

ا  ة بمختلف أنواعه يقا العربي ب الموس أداء قوال وم ب ذلك تق اء، آ ي . الغن يقية الت ات الموس ع النغم ا أن جمي آم
ة بشكل            يحتاجها  ار اآلل د ضبط دوزان أوت ه بع ا تكون جاهزة أمام ى جواباته ا إل عازف القانون من قراراته

  ).19، ص2008سروة، (دقيق 
  

  المهارات العزفية آللة القانون
  :يمكن العزف على آلة القانون بمهارات متعددة منها

ى   .1 اً   (المهارة األول دين مع دين في آ     ): العزف بالي ا الي العزف بكلت ؤدى ب وان     وت افة دي ى مس ن واحد عل
فلي، وتعزف           )أوآتاف( ديوان الس د اليسرى في ال وي والي ديوان العل ى في ال ، بحيث تعزف اليد اليمن

ة بمصطلح          ة والمعروف يقية المختلف ة واألشكال الموس ة الساللم المتتالي ك  )ةَنَطْلالسَّ (بهذه الطريق ، وذل
 .حد ما للطرب الذي تحدثه في نفس السامع مع أنها بطيئة إلى

ذا    ): التبديل(المهارة الثانية  .2 ا األخرى وهك م تتبعه ديل   . بحيث تبدأ إحدى اليدين العزف ث ارات التب ومه
زات أو   .... عديدة فمنها التبديل على الوتر الواحد، أو التبديل على وترين متتاليين، ى القف أو التبديل عل

العزف السريع    ، سواء آان ذلك صعودًا أو هبوط)األوآتاف(أو ) األربيجات( دين ب ًا، آما يتم تبديل الي
ا       ) اجَدْرالِف(للصوت المتصل  ى تليه د اليمن ة بالي ديل تعزف النغم الذي يستخدم لألزمنة الطويلة، وبالتب

دين    نفس النغمة باليد اليسرى والعكس، وتستخدم مهارة التبديل أيضًا عند تثبيت نغمة واحدة بإحدى الي
 .وتجول اليد األخرى بالمقطوعة

ة        تستخدم حينما): التلوين الكروماتيكي(المهارة الثالثة  .3 ى تحويالت نغمي يقية عل ة الموس وي القطع تحت
ة   ان العرب د اليسرى مك ي الي ام ف العفق بضغط إصبع اإلبه العرب أو ب ل النغمي ب تم التحوي رة وي آثي
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ة    اتيكي عن    المراد رفعها أو خفضها وتسمى هذه الطريقة بالبصم، وقد تستخدم الزحلق وين الكروم للتل
ة    ى نغم طريق عفق نغمة باإلبهام على نفس الوتر حتى الوصول بها إلى نغمة الجواب، أو الوصول إل

 .رابعة أو خامسة صاعدة تتناسب مع الدرجة التي قبلها
ان     ): تعدد التصويت(المهارة الرابعة  .4 وتتم باستخدام صوتين أو أآثر في آن واحد، بحيث يعزف اللحن

 .أو تعزف إحدى اليدين مصاحبة لألخرى معًا،
ة      وقد تضاف الحليات الجمالية إلى اللحن أو أثناء السكتات، وقد تستخدم الزخارف، أو الريشة المقلوب

  .وهذه الطريقة تستخدم عند العازفين األتراك) بطن الريشة وظهرها(
  

  دخول آلة القانون لألردن
ان      آما سبق وأشرنا، لم يكن في األردن قبل  انون، وآ ة الق ى آل دون العزف عل  الستينات عازفون يجي

يقيين  أنظار  لفت  وهذا ما المهرجانات، للمشارآة في القادمة الفرق طريق عن األردن دخولها إلى  في  الموس
ان  إلى ضرورة تواجد هذه اآللة في إطار فرقتها الموسيقية األردنية اإلذاعة انون  عازف  أول، فك ة  في  ق  فرق

ة  و  اإلذاع وري    ه ازف الس وني (الع روة  ج ا         ،)س ى أمريك دها إل اجر بع يرة ه دة قص ا م ل فيه ذي عم            ال
ا تقدمت اإلذاعة1963م ع م اس ازف م، ث ود الع د السوري من أصل مصري محم ي  عب ذي عمل ف ال ال الع

  ). 38، ص 2012حداد، (م 1970اإلذاعة األردنية حتى عام 
ا ازف أول أمَّ ي ع ى أردن ة عل انون آل و الق ل فه داد إمي ذي ح ذه درس ال ة ه ي اآلل د ف الي المعه  الع
انون  آلة وعلى يديه ُعرفت .األردن في القانون آللة مدّرس أول يعتبر والذي القاهرة، في العربية للموسيقا  الق

ي ة األردن ف ة آآل ي رئيس ت ف يقي التخ ي الموس رق العرب يقية والف ة، الموس افة المختلف ام   إض ى االهتم إل
د  الجامعات في بتدريسهااألآاديمي  ة  والمعاه ي  األردني ى  الت دريس  ُتعن يقا  بت ا  الموس ة  :ومنه  اليرموك،  جامع
 .األردنية والجامعة للموسيقا، األردنية واألآاديمية للموسيقا، الوطني والمعهد

  
  استخدامات آلة القانون في األردن

دول العربية األخرى، فقد استخدم  ال استخدام آلة القانون في األردن ال يختلف آثيرًا عن استخدامه في
اء           ،لغناءفي مرافقة ا ة غن ى استخدامه لمرافق اء، إضافة إل ة في الغن ل البداي وفي أداء ارتجاالت أو تقاسيم قب
ة     . التي يؤديها المطرب المنفرد المواويل ين عازفي آل وآذا الحال بالنسبة للتلحين، حيث يصوغ بعض الملحن

ام وصياغة أروع األلحان    القانون ألحانهم على أوتا ع     رها آونها تساعد على ابتكار أجمل األنغ ا تتمت م م بحك
ة  ؤدي             . به اآللة من مزايا فني ة، حيث ي يقية األردني رق الموس ة في الف ة رفيع انون مكان ل عازف الق ا يحت آم

  .عربية وأأثناء أداء هذه الفرق لمقطوعات وأغاني أردنية ) صولو(أدوارًا منفردة 
ي   يلعب و ة ف اني التراثي يد واألغ ة واألناش يقا العربي يات الموس دريس أساس ي ت ًا ف انون دورًا مهم الق

جميع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التي تعنى بتدريس الموسيقا في األردن، ال سيما وأنها اآلن تلقى إقباًال 
امعيين نحو      متزايدًا من الشباب األردني لتعلمها آدراسة أو آهواية، إضافة إلى اتجاه  انون الج ة الق دارسي آل

ا سواء آانت       متطلبات إجراء دراسات علمية عن آلة القانون الستكمال ة العلي درجات العلمي الحصول على ال
  . الماجستير أو الدآتوراة

انون ا  ي     هذا باإلضافة إلى دور آلة الق في عزف معظم القوالب      ألساسي في التخت الموسيقي العرب
ثل األدوار والموشحات والقصائد والمواويل واألغاني الوطنية والعاطفية والشعبية، إضافة   الغنائية العربية م

  .إلى القوالب اآللية آالدواليب والبشارف والسماعيات واللونجات والتحاميل والتقاسيم
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يقية لإلذاعة   ة الموس ل الفرق ية مث ة أساس ة آآل رق األردني د من الف ي العدي انون ف ة الق د ظهرت آل وق
ردنية، وفرقة النغم العربي، وفرقة الفحيص، وفرقة إربد للموسيقا العربية، وفرقة نقابة الفنانين األردنيين، األ

  .وغيرها وفرقة نوازن
يقية لإلذاعة               ة الموس ى الفرق ة عل ة األدائي رز في الهيمن دور األب انون ال ة الق ل حداد أن آلل ويرى إمي

رق ذات الطابع العر     ا من الف اج الموسيقي         األردنية، وغيره راء اإلنت ة في إث ة بالغ ا دورًا وأهمي ي، وأن له ب
ان من خالل     ازفوها من أداءات عزفية متميزة العزفي والغنائي في األردن، بما قدمه ع ال تزال واضحة للعي

د    الكثير من التسجيالت العزفية والغنائية، وآذلك الكثير من المؤلفات الموسيقية التصويرية التي رافقت العدي
  .3ن المسلسالت التلفزيونية األردنية والعربية، والبرامج الموسيقية والثقافية المختلفةم

ا            ة مكانه ذه اآلل د وجدت ه انون في األردن فق ة الق ة آل النظر ألهمي وباإلضافة إلى آل ما ذآر، فإنه ب
  .ضمن المقتنيات الموسيقية األردنية في بيت الفن األردني في عمان

 
لة القانون في األردنتقنيات العزف على آ  

ة أن   ن تلخيصالحظت الباحث تخدمة  ه يمك ة المس ات العزفي انون التقني ة الق ى آل ي العزف عل ي ف ف
  :األردن على النحو اآلتي

 .العزف بكلتا اليدين على مسافة ديوان .1
 .التبديل المزخرف على الوتر الواحد، والتبديل السلمي .2
وتر    بكلتا اليدين على ) اجَدْرالِف(التبديل  .3 ى ال ديل عل مسافة ديوان، والفرداج على الوتر الواحد، والتب

 .الواحد
 .العفق والبصم بإبهام اليد اليسرى، والزحلقة .4
 ).Pedal note(المستمرة  النغمة .5
 .الزخرفة على شكل نبضة .6
 .تعدد التصويت .7
 .شد أو جذب الوتر بإبهام ووسطى اليد اليسرى .8
  .اإليقاع المنغم .9

  
  األردنعازفو آلة القانون في 

ذي           و خضره ال ي أب اله عل انون األول في األردن، ت آما سبق وأشرنا فإن إميل حداد هو عازف الق
يقية    2001أنهى دراسته الموسيقية في مصر، وعمل حتى وفاته عام  ات الموس انون والنظري م مدرسًا آللة الق

ان ي عم ين ف د المعلم ي معه ة ف ًا . العربي ي األردن أيض انون ف ازفي الق ن ع ة وم ذي درس آل ير ال ن تيس أيم
روح القدس في             ة ال ا في جامع اته العلي ابع دراس م ت ل حداد، ث ان القانون في جامعة اليرموك على يد إمي ، لبن

ة  في  وعاد منها ليدرس آلة القانون في جامعة اليرموك ثم  ة األردني ذي      . الجامع اوي ال يم ملك ذلك نس نهم آ وم
ا        درس آلة القانون في جامعة اليرموك على ي ة، آم ة في اإلذاعة األردني ذه اآلل ًا له د إميل حداد، وعمل عازف

ة    ة ودولي ات محلي ي مهرجان ارآات ف ه مش وك، ول ة اليرم ي جامع انون ف ة الق رغ آلل ر متف ًا غي ل مدرس عم
  .آعازف لآللة

                                                            
  .م، جامعة اليرموك، إربد، األردن19/6/2013مقابلة هاتفية مع عازف القانون األول في األردن،  .3
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نهم   على آلةباإلضافة إلى ذلك فقد برز على الساحة الموسيقية عدد من العازفين األردنيين  انون م : الق
رهم،   ارق البشير، ونور اليونسعبد الحليم الخطيب، وصالح مرقة، وأسامة خوري، وظافر يونس، وط وغي

يقية               ات موس ة في مهرجان ة ودولي ة محلي م مشارآات مهم انون وله ة الق ى آل نهم العزف عل  حيث أتقن آل م
  ). 40م، ص 2012حداد، (دنية ، إضافة إلى تدريس بعضهم لآللة في المعاهد الموسيقية األرمختلفة

  
  العازف األردني األول على القانون: إميل حداد
ام      د ع ة          1946إميل حداد من موالي ى آل تعلم العزف عل ه ب ا، فكانت بدايات يقا وتعلمه م، أحب الموس

ى           د، حيث تعرف إل ة إرب ة في مدين العود التي فتحت الطريق أمامه للمشارآة بالمناسبات والحفالت المختلف
يقا،        . لعديد من الموسيقيين آنذاكا الي للموس د الع ا بالمعه اهرة، والتحق فيه ثم درس الثانوية الموسيقية في الق

ال  يقيين أمث ار الموس د آب ى ي درس عل انون، ف ة الق ى آل العزف عل ي،  :وتخصص ب ين فهم د، وأم ويس ناش ل
ه من إذاعة فلس     . وأحمد فؤاد حسن، ومحمد عبده صالح ع ل ة     وآان أول لحن أذي ة للفنان اهرة أغني طين في الق

  ).م2011جريدة الرأي،( المصرية صفاء أبو السعود عندما آانت طفلة 
ل     ألردن عم ه ل د عودت ل عن امي       إمي ين ع ا ب انون م ة الق ازف آلل ة آع ة األردني ي اإلذاع         ف

ة، وف      )م1967-1971( يقا العربي ك  ، وآان أول موسيقي أردني يحصل على شهادة في تخصص الموس ي تل
ال   ين أمث سلوى، واسماعيل خضر، وسهام الصفدي،      : الفترة لحن الكثير من األغاني ألشهر الفنانين األردني

  ). 44، ص2012حداد، (وفارس عوض وغيرهم 
اك  1971في عام و   م سافر إميل إلى المملكة العربية السعودية للعمل في مجال الموسيقا، وقضى هن

ا المطربين     أربعة عشر عامًا آعازف على آلة  ي التقى فيه القانون وملحن في إذاعة الرياض وإذاعة جدة، الت
  .السعوديين الكبيرين محمد عبده وطالل مداح، وشارك معهما في حفالت عربية وعالمية آثيرة

م أصبح عضوًا في رابطة الفنانين األردنيين، وبعدها عضوًا في المجلس التأسيسي     1984في عام   
وبعد عودته من السعودية  . ، آما انتخب فيما بعد عضوًا في مجلس النقابة1996دنيين عام لنقابة الفنانين األر

ال  اده  : عمل أيضًا في اإلذاعة األردنية آملحن وعازف للقانون، حيث لحن للعديد من المطربين العرب أمث مي
  .الحناوي، ونور مهنا، وعبادي الجوهر، وشيرين وجدي، ورجاء بالمليح وغيرهم

ة اليرموك م      ) م2006 -1985(الفترة خالل  ة في جامع ون الجميل ة الفن اً عمل إميل حداد في آلي  درس
ابع      ) م2012 -1987(غير متفرغ آللتي القانون والعود، آما عمل في الفترة  يقا الت وطني للموس د ال في المعه

ام   ي ع ين، وف ور الحس ة ن دًا للف  1991لمؤسس اء وقائ يقا والغن م الموس ًا لقس ي أصبح رئيس يقية ف ة الموس رق
ي األردن،   مؤس ون ف ة والتلفزي ة اإلذاع ن         س د م زة للعدي ه المتمي وائز أللحان ن الج د م ى العدي ل عل وحص

رب، تَ  ين والع ربين األردني ين     وَّالمط ال التلح ي مج ة ف ة التقديري ائزة الدول ى ج وله عل ا بحص             جه
  ). م2012جريدة العرب اليوم،(
  

  آلة القانون في األردندور إميل حداد في نشر 
ى    في نشر آلة القانون في األردنالدور األساسي و يرجع الفضل أي من  إلميل حداد الذي لم يبخل عل

ام   تالمذته بعلمه ة ع ، فعندما تخرج من المعهد العالي للموسيقا في القاهرة وحصل على دبلوم الموسيقا العربي
ا،   م، رجع إلى األردن والتحق باإلذاعة األردني1967 ة، وبدأ بتدريس آلة القانون للراغبين بتعلم العزف عليه

ا ف       دم توفره ا، ولع درس له ود م ة بوج دم المعرف يًال لصعوبتها وع ة قل ذه اآلل ى ه ال عل ان اإلقب ث آ ي حي
ا   الء ثمنه ا لغ واق، وصعوبة الحصول عليه ور. األس ع ظه ي    وم ون األردن ة التلفزي ى شاش داد عل ل ح إمي
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ر من    ، فعليهاه األردنيون وأصبحوا يلجأون إليه لتعلم العزف عرف آللة القانونآعازف  ه الكثي درس على يدي
ام          . المعاهد الموسيقيةطلبة  د ع ة إرب ة اليرموك في مدين انون في جامع ة الق م، 1985آما درس إميل حداد آل

  . ى اآلنوما زال إل هذه اآللةم التحق بالمعهد الوطني للموسيقا في عمان حيث دّرس فيه 1987وفي عام 
ر   ي نش داد ف ل ح اهم إمي د س انون فق ة الق ه آل ن   هاإضافة لتعليم دد م ه لع ن خالل تأليف ي األردن م ف

ه من م  سواء منها تلك التي قدمها آ المؤلفات الموسيقية الخاصة بها، ات عزف منفرد لهذه اآللة، أو ما قدم  ؤلف
   .لها مع الفرقة الموسيقيةموسيقية 

ؤتمرات والمحاضرات       آما ساهم إميل حداد في نشر  ة في الم ه عن اآلل آلة القانون من خالل ما يقدم
الة    والندوات والورش العلمية التي آان يشارك فيها، سواء في األردن أو في الخارج، إضافة إلى إعداده لرس

  .لبنانفي  علمية عن آلة القانون ومنهاجها، حصل بموجبها على درجة الماجستير من جامعة الروح القدس
رح تدريسه        ًادور أن إلميل آما ذي اقت انون، وال ة الق في نشر اآللة من خالل المنهاج الذي وضعه آلل

ه   القانون فآلة ،)21-10(من الصف السادس وحتى التخرج من الجامعة أي من عمر  ا من    حسب رأي آغيره
  .عليها المهرة تحتاج إلى سنوات عديدة من التعليم والتمرين لخلق جيل من العازفينالموسيقية اآلالت 

  
  آلة القانون في معزوفات وأغاٍن أردنية

ة         د من األغاني الشعبية األردني ى شكل  برزت آلة القانون في العدي ة    عل اطع فردي ، أو )صولو (مق
يقية       على  ا دور في ملء السكتات الموس ان له شكل حوار بين آلة القانون واآلالت الموسيقية األخرى، آما آ

آما أن إميل حداد قام . طربين األردنيينموظهرت في مرافقة أغاني العديد من ال. يةالموسيق الفواصلبعض و
ة شعبية   . سماعي راست، ومقطوعة ليالي عمان :بتأليف مقطوعات موسيقية آللة القانون منها وفيما يلي أغني

ة سلوى    ان   أردنية ظهرت فيها آلة القانون بشكل واضح وهي أغنية بين الدوالي للمطربة األردني ة الفن بمرافق
ذه          هي األردني يوسف رضوان، و ل العاص، وه ان جمي ي وألحان الفن د الكيالن يد زي من آلمات الشاعر رش

وب  2/4األغنية من مقام راست الدوآاه وميزان ثنائي بسيط  يقية      . ، وضرب أي ة موس ة بمقدم ذه األغني دأ ه تب
ن غن     س اللح رر نف م يك انون، ث اي والق ة الن ين آل وار ب كل ح ى ش ين المطرب   ،اءعل ا ب وار هن ون الح ويك

  :والكورال وبين آلة القانون
  ياِلَوالدَّ بيِن

ـي  ـِن الدََّواِلــــ بيــــ
 

 
ـي ِوال ـْرِم اْلَعاِلــــ  َكـــ
  

ـَرهْ   ـال السَّْهــــ ا َمْحــ  ي
 

 
ـي ـْدِر ْيالِلــــ  ِواْلَبــــ

 

  بيـِن الدََّواِلي

   :يوسف رضوان

ـا  ـْبَسْحِجْتَنـــ  ْبِتْلَعــــ
 

 
ـا ـال َدْبِكْتَهــــ  َمْحــــ

 

ـَرْب ـاِن ْبِتْطــــ ـا  ُشَبـــ  َزاَدْت َفْرِحْتَهــــــــ
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  بيـِن الدََّواِلي

   :سلوى

ـَدْك ـِدي ِبيـــ طِّ ايـــ  ُح
 

 
ـي  ـِك ْبَجْنِبــــ  َخلِّيــــ

 
ـَدْكَل ـْع َقِصيـــــ  ْسَمــ

 
 

ـرِّْح  ـيَواَفــــ  َقْلِبــــ
 

  بيـِن الدََّواِلي

   :يوسف رضوان

ـهْ  ـِب اْلَعِريِشــــ  َجْنـــ
  

 
ـي ـْص ِوْنَغنِّــــ  ُنْرُقـــ

  
ـهْ  ـال َهاْلِعيِشــــ  َمْحـــ

  
 

ـهْ  ي اْلَجنِّــــ ـا ِف  ِواْحَنــ
  

  بيـِن الدََّواِلي

    :سلوى

ـَوْه ـاِب اْلَقْهــــ َصبَّـــ
 

 
ـادوِر  ْبَدلِّْتَهـــــــــ

 
ـَوهْ  ـَرْه الِحْلـــ َهالسَّْهـــ

 
 

ـا   ـا ِبْنَفوِّْتَهــــــ مـــ
 

  بيـِن الدََّواِلي



 ون
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 القانون والفرق قة الموسيقية 

458

 موسيقية بين

  

معزوفة ليالي عمان محاورة

  ان

   

علوا
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  نتائج الدراسة
تينات من     • ا القت    آلة القانون حديثة العهد في األردن، ظهرت في الس رن العشرين، إال أنه ام  الق  اهتم

 . األردنيين العديد من الموسيقيين
انون   • ة الق ة في األردن من خالل           ،إميل حداد أول عازف أردني آلل ذه اآلل ر في نشر ه ه دور آبي ول

 .تدريسها والتأليف لها، وتناولها في دراسات علمية
انون   • ة الق ات آل ن إمكاني ون م يقيون األردني تفاد الموس ي  اس ا ف عة فوظفوه يقية الواس ا الموس وميزاته

 .أعمالهم الموسيقية المختلفة
ذه           • احثين في ه ين والب انون في األردن من خالل الدارسين والمعلم بدأ مؤخرًا تزايد االهتمام بآلة الق

 .آما أنها ُتدّرس في الجامعات والمعاهد التي تعنى بتدريس الموسيقا في األردن. اآللة
  

  التوصيات
  :لباحثة بما يليتوصي ا
 .تتبع مراحل تطور آلة القانون في األردن •
 .تأليف مقطوعات أردنية آللة القانون، وإدخال مهارات عزفية عليها تشتمل على تعدد التصويت •
 .آلة القانون في األردن العمل على تصنيع •
ة في           • دارس حديث ين، والتي شكلت م انون األردني ة الق د عازفي آل طرق   البحث في طرق العزف عن

 .، وإجراء دراسات مقارنة لهذه المدارسالعزف
ة، وتشجيع     نشر آلة القانون وتحبيب الفئات العمرية الصغيرة بها • ابقات العزفي ، من خالل إجراء المس

  .تأليف أعمال موسيقية لهذه اآللة
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  المصادر والمراجعقائمة 
 .الكويت ،ت، آلة القانون، مطبعة حكومة الكويت.بشير، أمل، د

توظيف األغنية األردنية في تعليم العزف على آلة القانون للمبتدئين، رسالة  ).م2007(جرادات، رلى، 
 .ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن
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