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  " اإلیقاعیةلة الكاخون دراسة وصفیة تاریخیة أل " 
  )(هیثم فرغلى عبد السالم فرغلى. د

  :مقدمة البحث
 ،والنبریة ،رها من مقامات موسیقیة، وأالت متنوعة بین الوتریةتتمتع الموسیقى العربیة بثراء عناص

، لیست محلیة فقط بل مكانة عالمیة والتى جعلت لها مكانة ،واإلیقاعیة، وقوالب مابین اآللیة والغنائیة
، ث قدمت لنا ألحانًا بصبغة عالمیةن موسیقى الثقافات األخرى، حیولم تكن الموسیقى العربیة بمعزل ع

  .والتفتح على الثقافات األخرى
لتجدید والتطور ، والسعى الدائم وراء ااألخرى ر بالثقافاتالموسیقى العربیة حافًال بالتأث وتاریخ   

 والتقدم، فكانت باستخدام اآلالت األوركسترا تارة، واستخدام أالت شعبیة تارة، وٍاستخدام أالت إیقاعیة
م بعض اآلالت األوكسترالیة فى حیث استخد سید درویش نذكر منها على سبیل المثال ،تارة أخرى
الت إیقاعیة ستقدم آلفالس، ثم محمد عبد الوهاب الذى امحمد القصبجى فى استخدام إیقاع األحانة، ثم 

وضروب مثل التانجو والرومبا والكورتشا، ویستمر التطویر فى الموسیقى العربیة مرورًا بریاض 
السنباطى، كمال الطویل، منیر مراد، عبد العزیز محمود، بلیغ حمدى وعمار الشریعى، وغیرهم ممن 

  .أثروا الموسیقى العربیة بألحانهم
ام اآلالت اإلیقاعیة دور كبیر فى التوظیف فى الموسیقى العربیة وفى العصر الحالى كان إلستقد   

یقاعات الغربیة، والمؤثرات إلستخدام الدائم لإلوبسبب اوالمراكش وغیرها، أالت التومبا، والبونجز،  مثل
لوجود والتى أصبح لها دور كبیر فى عصرنا الحالى مما أدى ،الصوتیة اإلیقاعیة فى األلحان المعاصرة
 ،      )  Cajon(ومن اآلالت المستحدثة ألة الكاخون الخشبیة عازف متخصص آلالت البركشن، 

آللة ضمن أالت اإلیقاع ه ا، ودخلت هذفى مصر الحادى والعشرینالتى ظهرت فى بدایات القرن 
مز وأصبح لها دور فعال فى بعض المعاصرة، وأصبحت بدیًال أللة الدرا، ) Percussion( البركش 

  .هذه اآللةفى كثیر من األحیان، مما دعى الباحث لدراسة 
  

                                                
) ( أكادیمیة الفنون –المعهد العالى للموسیقى العربیة  –قسم علوم الموسیقى العربیة  –دكتور.  
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  :مشكلة البحث

إال أنـه ظهـر  ،ألحـان الموسـیقى العربیـة العدیـد مـن اآلالت اإلیقاعیـة التـى تسـتخدم فـى بالرغم مـن ظهـور      
  .التعرف علیها من خالل هذا البحثآلة الكاخون اإلیقاعیة التي یجب  في أوائل القرن الحالى

  :ف البحثهد
 .اإلیقاعیة ألة الكاخونتاریخ على  التعرف -١
 .اإلیقاعیة ألة الكاخونالتعرف على وصف وتركیب  -٢
 .اإلیقاعیة ألة الكاخون اإلیقاعیة الصادرة منوالضغوط األصوات التعرف على  -٣
  .اإلیقاعیة لة الكاخونأل یقاعاتاإل برزأونماذج من  ،التعرف على الطرق المختلفة للتدوین اإلیقاعى -٤

  :أهمیة البحث 
والضغوط واألصوات ألة الكاخون،  وتركیب یصبح تاریخ ووصفسوف  ةالسابقف اهدألبعد تحقیق ا    

فى متناول أللة الكاخون اإلیقاعیة  اإلیقاعات برز، ونماذج من أالمختلفةالتدوین اإلیقاعى  قوطر اإلیقاعیة، 
  .خاصةالعزف اإلیقاعى  والمهتمین بمجال ،الدارسین والباحثین فى مجال الموسیقى عامة

  :البحث  سؤال
 ؟ تاریخ ألة الكاخون اإلیقاعیة ما هو -١
 ؟ اإلیقاعیة ألة الكاخونوصف وتركیب ما هو  -٢
 ؟ اإلیقاعیة ألة الكاخوناإلیقاعیة الصادرة من والضغوط األصوات ما هى  -٣
 ؟ اإلیقاعیة الكاخونلة اإلیقاعات أل برزوأالطرق المختلفة للتدوین اإلیقاعى ما هى  -٤

  :عینة البحث 
  اإلیقاعیة ألة الكاخون     

  :حدود البحث 
  .)التى ظهرت بها ألة الكاخون، ومصر بعض الدول األوربیة، ودول أمریكا الالتینیة( : الحدود المكانیة 
  .والعشرینالحادى أوائل القرن تاریخ ظهور األلة من بدایات القرن السابع عشر وحتى : الحدود الزمانیة 
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  :منهج البحث 
  .الوصفى اریخىإنتهج هذا البحث المنهج الت   

  :أدوات البحث 
  .اإلیقاعیةالمدونات الموسیقیة  -
  .الصوتیة والمرئیةالتسجیالت  -
  .مواقع األنترنت القائمة بذاتها -
  

  :البحث صطلحاتم -
 )Bass(  هو مصطلح أداء الضغط القوى على ألة الكاخون .  
 )Open  (هو مصطلح أداء الضغط الضعیف على ألة الكاخون.  
  )Slap ( هو مصطلح أداء الصوت الحاد على ألة الكاخون.  
   )Touch  ( هو مصطلح أداء الحلیات بالید الیسرى على حافة فى ألة الكاخون.  
 )Glissando  ( ـــیظ أو العكـــس، ویصـــدر هـــذا الصـــوت وهـــو التـــدرج الصـــوتى فـــى العـــزف بـــین الحـــاد والغل
اسـتخدام كعـب القـدم الیســرى بتزحلقهـا علـى وجـه األلــة مـن أسـفل إلـى أعلــى او بـالعكس، بـالتزامن مـع العــزف ب

  . بالیدین على الكاخون
  )Foot Slide ( هو مصطلح ألستخدام القدم ألداء التدرج الصوتى  ) على ألة الكاخون )الجلیساندو.  

 )Mordente ( الزخرفة اإلیقاعیة بالیدینوهو مصطلح أسبانى، ویعنى به أداء.  
 )Dedos (وهو مصطلح أسبانى، ویعنى أداء الزخرفة اإلیقاعیة باألصابع.  
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  :الدراسات السابقة 
  :الدراسات العربیة: أوالً 
  :دراسة بعنوان       

  )١(" أثر استخدام بعض إیقاعات الفالمنكو إلثراء مادة اإلیقاع الحركى "
هدفت الرسالة إلى التعرف على بعض إیقاعات الفالمنكو ودراستها، ودراسة بعض األسالیب 
الحركیة لبعض إیقاعات الفالمنكو، وكیفیة توظیف هذه اإلیقاعات فى مادة اإلیقاع الحركى، 

  وتحسین األداء التعبیرى فى مادة التعبیر الحركى من خالل إیقاعات الفالمنكو، 
وأهم اإلیقاعات منكو وذكر أهم اآلالت االیقاعیة، المصطلحات الموسیقیة للفالوقامت الدراسة بسرد 

ووضعت اإلختبار القبلى، ، لمنهج التجریبى فى الجانب العملىلرقصات الفالمنكو، واتبعت الدراسة ا
وتوصلت الدراسة فى نتائجها بأهمیة إیقاعات الفالمنكو فى تحسین اآلداء لمادة واألختبار البعدى، 

  .یقاع الحركىاإل
  

  :الدراسات األجنبیة: ثانیاً 
  :دراسة بعنوان

" Cajón Design and Comparison " )٢(  
  

یفیة انتشارها فى أوربا تناولت هذه الدراسة التعریف بالجذور التاریخیة األفریقیة آللة الكاخون، وك
وسط أفریقیا، عن طریق العبید النازحیین لبیرو فى أمریكا الالتینیة، والمكانة و نوب عن طریق ج

التى وصلت إلیها هذه األلة فى معظم بالد أوروبا، وأمریكا الالتینیة، ثم عرضت الدراسة بالشرح 
  والتفصیل مدعومًا بالصور الفوتوغرافیة كیفیة تصنیع آلة الكاخون، 

                                                
رسالة ماجستیر ، "أثر استخدام بعض إیقاعات الفالمنكو إلثراء مادة اإلیقاع الحركى: " نجوان البرنس طھ على )(١
  ٢٠٠٣، القاهرة، جامعة حلوان، كلیة التربیة الموسیقیةبحث غیر منشور،  –

)٢(-University of Illinois at Urbana : Cajón Design and Comparison,Professor Errede -

Champaign, Urbana, USA, 2015.  
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لسمك القطع الخشبیة ووضع المقاسات المثالیة ، المالئم للصناعةالخشب منذ بدایة اختیار نوعیة  
لتكوین الجوانب األساسیة للكاخون، وكیفیة بالبوصة، وطولها وعرضها وأرتفاعها بالسنتیمتر، 

ضها البعض، من الداخل والخارج، وكیفیة التجمیع النهائى لأللة للوصول إلى تجمیعها مع بع
  .كاخونالصوت الممیز والمثالى آللة ال

  
  :دراسة بعنوان

"Hwo to you get Started to play Cajon")١(  
نشرت هذه الدراسة فى مجلة اإلیقاع فى استرالیا لتقدم لنا نبذه تاریخیة عن ألة الكاخون وأهمیتها 
فى الموسیقى األسبانیة واألسترالیة على حد سواء، ومدى فاعلیة الكاخون فى أداء األلحان 

كیفیة ثم عرضت الدراسة بالشرح والتفصیل مدعومًا بالصور الفوتوغرافیة األسترالیة المعاصرة، 
وكیفیة العزف علیة وتوضیح كیفیة إصدار  الوضع المثالى والصحیح للجلوس على ألة الكاخون،

األصوات الصحیحة من األلة، مع شرح مفصل لجمیع األصوات الصادرة من ألة الكاخون وكیفیة 
  .تدوینها على المدرج األیقاعى بطریقة مبسطة وسهلة لتسهیل قراءتها وتدوینها

  
  :بعنوان دراسة       

" Learn Cajon Masterclass")٢(  
وأهمیتها فى الموسیقى  ، ومكوناتها،تقدیم نبذه تاریخیة عن ألة الكاخونهدفت هذه الدراسة إلى 
لإلیقاعات الفالمنكو الهامة فى  ثم عرضت الدراسة بالشرح والتفصیلاألسترالیة المعاصرة، 

وتدوینها بطریقة  وكیفیة ،) Rumba – Three by four – Bulerias( الموسیقى األسبانیة مثل 
  ،مبتكرة وحدیثة ومبسطة، لتسهیل عملیة التعلم اإلیقاعى

                                                
)١(Drum Magazine, Australia, Hwo to you get Started to play Cajon, Mark Powers: 

novmber, 2015.  
)٢(Sydney  Learn Cajon Masterclass,: Australian Percussive Arts Society

Conservatorium Open Academy, Australia, 2012  
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 مع تدوین مفصل للمجموع اإلیقاعى المسموع من ألة الكاخون والتصفیق فى شكل جدول مستقل، 
ختصارتها فى المدرج اإلیقاعى المعد لكل إیقاع من  وتوضیح الضغوط القویة والضعیفة وإ

  .اإلیقاعات السابقة، مع تدوین األشكال المختلفة لإلیقاعات األسبانیة السابقة
  
  

  قائمة األشكال
  الصفحة  البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   رقم الشكل

  - ٧-  صورة آللة الكاخون من األمام ومن الخلف  ١
  - ٨-  )Gome Drum(ألة الجومى الغانیة   ٢
  -١٢-  تجمیع أضالع ألة الكاخون  ٣
  -١٢-  رسم یوضح أضالع ألة الكاخون ومقاساتها  ٤
توضیح للسلك أو األوتار الداخلیة للكاخون   ٥

)snare wair(  
-١٣-  

  -١٣-  وضع األسالك داخل الكاخون  ٦
  -١٤-  أماكن المسامیر على الوجه األمامى للكاخون  ٧
  -١٥-  ) Bass( شكل یوضح مكان صوت   ٨
  -١٥-  ) Open( شكل یوضح مكان صوت   ٩
  -١٦-  ) Slap( شكل یوضح مكان صوت   ١٠
  -١٦-  ) Touch( شكل یوضح مكان صوت   ١١
  -١٧-  ) Foot Slide( شكل یوضح مكان صوت   ١٢
شكل  یوضح أماكن األصوات اإلیقاعیة للطریقة   ١٣

  الثالثة
-٢١-  
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  اإلطار النظرى: الفصل األول
  نبذة تاریخیة عن ألة الكاخون : أوآلً 
  الكاخون مصطلحتعریف  -١

، وتعتبر آلة الكاخون )الصندوق ( ، وهى كلمة أسبانیة بمعنى " Cajon" "كاخون"معنى كلمة    
من اآلالت اإلیقاعیة الخشبیة المصوتة بذاتها، التى تندرج تحت مسمى األدوات اإلیقاعیة، ویتمیز 
بصوت وجرس إبقاعى مختلف، مما جعله أحد العناصر الهامة فى موسیقى بیرو، والفالمنكو 

  . )١(فى أمریكا الالتینیة، وكولومبیا، وكوبااألسبانى، والموسیقى الشعبیة 
  

  

                   
  صورة آللة الكاخون من األمام ومن الخلف) ١(شكل رقم 

  
  تاریخ آلة الكاخون -٢

  بدایات ظهور ألة الكاخون
، )  Gome Drum(ظهرت هذه اآللة بشكل بدائى فى غانا األفریقیة بإسم جوم درام     

بصندوق عادى مفتوح من الوجه الخارجى، ومشدود على الوجه األمامى طبقة من جلد غالبًا من 
  جلد الحمیر، ویوجد بداخل الصندوق مفتاح مثبت على قائم من الخشب، 

                                                
١) (Nan Mercader: La Percusion en la Flamenco, Barcelona, Spain, 2000, p (8) 
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یتم ربطة بشكل میكانیكى لشد الوجه الجلدى المراد العزف علیه، ویجلس العازف على جسم 
  .)١(بالیدین والقدمیناأللة، ویتم العزف علیة 

  
  

  
  )Gome Drum(ألة الجومى الغانیة ) ٢(شكل رقم 

     
جنوب لیما فى )  Chincha( وفى أواخر القرن السابع عشر ظهر الكاخون فى مدینة شینشا  

 ، عن طریق العبید األفارقة الوافدة من غرب ووسط أفریقیا، وكانت من عاداتهم أستخدام)(بیرو
الطبول فى الرقص مع إشعال النیران، وكانت بیرو تحت اإلستعمار األسبانى الذى اعتمد المسیحیة 
دیانة رسمیة لها، فانزعجت الكنیسة من تصرفات األفارقة، ووصفتها أبنها طقوس ماثونیة تتعارض 

، فأصدرت قرار بوقف هذه الرقصات، وأمرت بحرق الطبول )٢(مع المذهب الكاثولیكى المسیحى
، مما دفع االفارقة باستخدام بعض األدوات المتاحة فى البیئة ١٨١٣األفریقیة وذلك فى عام 

الطبیعیة مثل الكراسى، والزجاجات، والمالعق، والمناضد فى تعویض عدم وجود الطبول 
  إلستخدامها فى الطقوس والرقص، 
                                                

  .٢٠١٦ة، القاهرة، یولیو یمقابلة شخص، عازف أالت البركشن: وى ضیاء بدرالرا) (١
) (كیلومتر مربع  ١،٢٨٥،٢١٦وتغطي مساحة قدرها  ،تقع على الساحل الغربي للمحیط الهادئ. بلد في أمریكا الجنوبیة

وحققت  ١٨٢١أعلنت البالد استقاللها عن إسبانیا في عام . ، تحدها اإلكوادور وكولومبیا والبرازیل وبولیفیا وشیلي
ا في عام    .١٩٢٠تم االعتراف بالوجود القانوني للمجتمعات األمریكیة الهندیة في الدستور بعد عام . ١٨٢٤استقالًال تامً

)٢( ., USA. Wesleyan University PressBlack Rhythms of Peru Heidi Carolyn Feldman : 

22–21 p.2006,  
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دوات التى كانت فى متناول األفارقة الصنادیق الخشبیة التى كانت تستخدم فى ومن ضمن هذه األ
م ١٨٥٠وذلك هو سبب وجود اآللة وبدایات ظهورها وذلك تقریبًا فى عام . تعلیب الفاكهة واألسماك

  .)١(ودخولها مجال العزف الموسیقى فى بیرو
  

  الكاخون والموسیقى فى بیرو-٣

كانت بیرو تحت اإلستعمار األسبانى منذ القرن السادس عشر، ثم وضعت الكنیسة الكاثولیكیة 
تأسست عام  التى، )Seminario de S Antonio Abad(الموسیقى فى كاتدرائیة سیمیناریو 

  ، حیث تم تدریس الموسیقى المتعددة األلحان، آلداء الترانیم المسیحیة والصلوات، ١٥٩٨
لحن من  ١٦٠٠وتعلیم اآلالت الموسیقیة، ویوجد بداخلها مخطوطات موسیقیة تحتوى على حوالى 

  . )٢(الموسیقى األسبانیة والبیروفیة 
جوتییر ثم تطورت الموسیقى فى بیرو منذ ذلك الوقت فكان من أشهر المؤلفیین الموسیقیین    

، الذى شغل )١٦٢٣- ٧١٥٤ ىحوال( GutierreFernández Hidalgoفرناندیز هیدالغو 
 The Franciscan Juan( بیریزو الفرنسیسكان خوان منصب مایسترو كورال أكابیال، ثم 

 Pérez  (الدینى، ثم وتطورت الموسیقى فى بلدة لیما عاصمة بیرو، عن طریق معهد الطقوس ىف
العالیة، واجتذبت الكتیسة أیضًا والتى قامت بدورها باستقطاب المطربین والموسیقیین ذوى األجور 

    العدید من قائدى األوركسترا والفرق الموسیقیة للعمل فى أوركسترا الكاتدرائیة المایسترو دي كابیال
 )maestros de capilla  .(وشملت مسؤولیاته إدارة األوركسترا والفرقة  ١٦١٢عام  ىف

سیط بین رئیس لعمل كو ، واالمناسبات، وتعلیم تعدد األصواتالموسیقیة، وتألیف ألحان لجمیع 
  ،، والفصل والموسیقییناألساقفة

                                                
١)  (Maelena Guerrero: Del Cajon Peruano Al Cajon Flamenco, revsta digital para 

Profesionales de la ensenaza, Spain, 2014, p 2  

)٢ (, vol New Grove dictionary of music and musician Music, Art of : PeruehagueBerardG

8,Sadie, Stanly Macmillan Publishers limited London, 2001  
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 Tomás de Torrejón y Velascoلتوماس دى توریجون كان ثم اسند العمل بعد ذلك  
 La)دى ال روزا ال بوبرا (  أشهر مؤلفاته أوبراومن، ١٧٢٨إلى  ١٦٧٦مایسترو دي كابیال من 
púrpura de la rosa ١(١٧٠١، وذلك فى عام(.  

المشهورة والتى كانت فى )  afro-Peruvian (ظهرت بعد ذلك الرقصات البیرو أفریقیة ثم    
سبب حرق الطبول األفریقیة فى بیرو، وبالتالى استعاض العبید األفارقة بألة الصندوق أو الكاخون 

"Cajon " ومن أهم هذه الرقصات رقصة الزاماكوكا. لمصاحبة هذه الرقصات )Zamacueca (،  
خالل  إنشارًا شعبیًا سریعاً  قاحق، و الجالیة السوداء في بیرو فى انشأتلتانال، ) Tondero(ووالتوندیر 

أجزاء أخرى من أمریكا السكان البیض في بیرو، و  انتشرا بین بعد ذلك و ، القرن التاسع عشر
الزامبا في مثل واتخذا أسماء أخرى على مر التاریخ للدول الجدیدة ،  رمزا وطنیاً  وباتتا، الالتینیة

أواخر وفى ، وأخفقت جذورها األفریقیة) بیرو األرجنتین ، وكویكا في بولیفیا وشیلي ، ومارینیرا في
، وذلك  ى، باسمها األصلوالتوندیرو الیة السوداء في بیرو الزاماكیكا، استعادت الجالقرن العشرین
دورا هاما ومع انتشار الرقصات السابقة أصبح للكاخون ، )٢(الثقافة األفریقیة فى بیرو بفضل إحیاء 

  .فى الموسیقى البیروفیة لهوبدأ تكوین الدور األساسى  فى مصاحبة تلك الرقصات،

  انتقال الكاخون إلى أسبانیا -٤

على ید أشهر عازفى الجیتار  ١٩٧٧انتقل الكاخون إلى أسبانیا فى القرن العشرین تحدیدًا   
حفالته فى بیرو فى ذلك الوقت، بدأ ، الذى  )paco de lucía ()( لوسیاباكو دي األسبانى 

                                                
)١ (New Grove dictionary of music  ,Traditional and popular musicPeru: urinoThomasT

and musician, vol 8,Sadie, Stanly Macmillan Publishers limited London, 

 2001.  
٢) (Miguel Alberto: ZAMACUECA a Framework for the Historical Performance of an 

afro-Peruvian dance Thtough Performance Studies, 2015, p8  

) ( وإسمھ األصلى )Francisco Gustavo Sánchez Gomes ( ، ولد فى)وتوفى )  ١٩٤٧دیسمبر  ٢١

وكان أحد أوائل عازفى ، وھو من أھم عازفى الجیتار فى أسبانیا فى العصر الحدیث، )٢٠١٤فبرایر  ٢٥( فى 

شخصیة "، ووصفھ معاصروه بأنھ الجیتار الفالمنكو المجددین فى الفكر الموسیقى األسبانى بین الكالسیكیة والجاز

  ."لفالمنكوعمالقة في عالم جیتار ا
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، فى عزف اإلیقاعات ) Chords) ( الكوردات ( وواجه مشكلة فى عزف التألفات الموقعة 
اإلسبانیة فكان بحاجة أللة إیقاعیة خفیفة صغیرة الحجم، لتكون سهلة فى التنقل لصعوبة تنقل ألة 

فكان الكاخون هو الحل، فقام بوضع أوتار الجیتار على الوجه األمامى  الدرامز الكبیرة الحجم،
، مع سهولة )Snare Drums( للكاخون، ولكن من الداخل، إلصدار صوت مثل السنیر درامز

وضوح الضغوط القویة والضعیفة،  أداء اإلیقاعات األسبانیة المعروفة بمصاحبة الجیتار مع
تمیز بضعف الصوت، من هنا أثبت الكاخون دوره فى وتعضیض صوت الجیتار الخشبى الذى ی

  .)١( موسیقى الفالمنكو األسبانى، وانتقل إلى أمریكا الالتینیة، وكوبا، وتشیللى

  انتقال الكاخون إلى مصر -٥

ظهر الكاخون فى مصر بدایات القرن الحادى والعشرین، على ید بعض العازفیین، المهتمیین 
أالت اإلیقاع المصاحبة لفرق الجیتار، والفرق الباند الغربى أو ما بطبول البركشن، وأصبح من أهم 

لمصاحبة ) الموزعیین الموسقیین ( ، ثم استخدم من قبل )Under ground(یسمى فى مصر 
، أو بجانب الدرامز، فى التوزیعات الم   .وسیقیة لألغانى الحدیثة المعاصرةالغناء إما منفردًا

  الكاخونوصف وتركیب ألة : ثانیاً 
یتكون الكاخون من ستة أضالع من الخشب الخفیف، المخصص لآلالت اإلیقاعیة الخشبیة الرنانة،  

، تستخدم أربعة أضالع فى تحدید الجوانب األربعة للكاخون ) Play Wood( یسمى خشب العزف 
سم، یفتح فى أحد األضالع السابقة دائرة مفرغة بمقاس ٣٢سم، والعرض  ٤٦بمقاس مستطیل إرتفاع 

أما عن الضلعین  سم ، وتوضع فى الجهه المقابلة لوجه الكاخون للمساعدة فى إصدار الصوت،٢٠
، وتجمع األضالع عن طریق والغطاء سم لتصنیع القاعدة ٢٣ع طول ضلعة األخرین فى شكل مرب

  . )٢(مجموعة من الزوایا الخشبیة بشكل طولى، وباستخدام الغراء كما هو موضح بالشكل
                                                

١)      (Maelena Guerrero: Del Cajon Peruano Al Cajon Flamenco, ( P.R ), p1 
٢)(Professor Errede:Cajón Design and Comparison, University of Illinois at 

 Urbana-Champaign, Urbana, USA,  2015, p ( 4 ) 
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  أضالع ألة الكاخونتجمیع  )٣(رقم  شكل

  
  

  
  ن ومقاساتهایوضح أضالع ألة الكاخورسم  )٤(رقم  شكل

  
مع بعضهم البعض، ویترك الوجه ، والقاعدة العلیا، والقاعدة السفلى ، والجانبینالضلع الخلفىویجمع 

 - )األسالك المهتزة( اسالك الطبلة الجانیة فى الدرامز قطعتین من تركیبلاألمامى فى النهایة 
)Snare  Wair( ،وتثبت على القوائم الداخلیة للكاخون، والتى تسبب الصوت الممیز للكاخون ،  
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لضمان التصاقها بالوجه األمامى، للمساعدة  خارجة عن نطاق الكاخون، تكوندرجة حتى  ٤٥بزاویة 
  .)١(فى إصدار الصوت، وكان فى الماضى توضع أوتار الجیتار

  

  
  )snare wair( )٥( شكل

  

 
  یوضح كیفیة وضع األسالك داخل الكاخون) ٦(شكل رقم 

  
ثالثة مسامیر فى منتضفة، ثم وتثبت المسامیر على وجه الكاخون الخارجى فى الضلع األعلى 

، سم حتى القاعدة ٥سم، وتثبت المسامیر بعد ذلك على مسافة ٦یترك فى جانبى اإلرتفاع مسافة 
ثم یركب فى القاعدة السفلیة عدد أربعة أرجل صغیرة من الكاوتشوك لجلوس والضلع األسفل منها، 

  .)٢(الكاخون علیها

                                                
١)  (How to Build a Cajon, Drum magazine, london, 2013, p (10) :GermánOcaña  
٢)(German Ocana: How to Build Flamenco cajon with Playwood, OcanaArtsania, Cuba, 

2004 , p (6) 
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  أماكن المسامیر الكاخون) ٧(شكل رقم 

  

  
  ىالعمل الجانب: الفصل الثانى

  الصادرة من ألة الكاخون اإلیقاعیةوالضغوط األصوات : أوالً 
 )Bass(  ویطلـــق علیـــه باألســـبانیة الضـــغط القـــوى علـــى ألـــة الكـــاخون صـــوتهـــو ، )Grave( ویعـــزف ،

  .براحة الید الیمنى فى المنتصف األعلى للكاخون
  

  
مكان یوضح  )٨(رقم  شكل

  )(Bassصوت
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 )Open  ( ویطلق علیه باألسبانیةالضغط الضعیف على ألة الكاخون صوتهو،  
 )Talon Punta  (  

  

  
(Openصوت مكان یوضح ) ٩(رقم شكل 

  
 )Slap ( ویطلق علیه باألسبانیة هو مصطلح أداء الصوت الحاد على ألة الكاخون،)Agudo(  
  

    
صوت مكان یوضح ) ١٠(رقم شكل 

Slap 
  
)Touch( ویطلق علیه هو مصطلح أداء الحلیات بالید الیسرى على حافة فى ألة الكاخون ،

  )Apagado(باألسبانیة 
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صوت مكان یوضح ) ١١(قم شكل 
)Touch( 

  
 )Foot Slide( هو مصطلح ألستخدام القدم ألداء التدرج الصوتى  ) على ألة الكاخون )الجلیساندو ،

  .)١()Pie(ویطلق علیه باألسبانیة 
  

  
  صوتمكان یوضح ) ١٢(رقم شكل 

Foot Slide)(  
  
 )Mordente (وهو صوت أداء الزخرفة اإلیقاعیة بالیدین .  
 )Dedos (وهو صوت أداء الزخرفة اإلیقاعیة باألصابع.  
  

                                                
١) (Nan Mercader: La Percusion en la Flamenco, Barcelona, P.R, P ( 9 – 10 – 11 )  
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  أللة الكاخون اإلیقاعىلتدوین الطرق المختلفة ل: ثانیاً 
المتاحة له توصل إلى أنه یوجد عدة طرق من خالل إطالع الباحث على المراجع، واألبحاث العلمیة 

للتدوین اإلیقاعى آللة الكاخون، التى تقوم على أساس وضع رموز لألصوات الصادرة من الكاخون، 
وتختلف المصطلحات المعبرة عن تلك األصوات، ومثیلتها فى الموسیقى العربیة، فمنها ما اعتمد على 

أو استخدام خطین فقط، أو استخدام خط واحد بدون المدرج الموسیقى الكامل بدون مفتاح موسیقى، 
مفتاح أیضًا، واختلفت طرق التدوین مابین المدارس األسبانیة، واألمریكیة، واألسترالیة، وجاءت هذه 

  -:الطرق كالتالى

  الطریقة األولى

  
D: Mano Derecha                                        I : Mano Lzguierda           

  
   -:على األتى)  ألسبانیةا( وتعتمد هذه الطریقة 

الضغط القوى على المسافة األولى للمدرج الموسیقى فى شكل النوار بعصاه إلى أعلى ویكتب  - ١
  ). Grave( مصطلح 

الضغط الضعیف على المسافة الرابعة للمدرج الموسیقى فى شكل النوار بعصاه إلى أسفل ویكتب  - ٢
  ). Punta( مصطلح 

،على المسافة الرابعة من المدرج، ولكن رأس النوار على أداء الصوت الحاد على ألة الكاخون - ٣
  ).Agudo(، ویكتب مصطلح )X(شكل اإلكس 

، على الخط الخامس، على حافة فى ألة الكاخونو الیمنى بالتبادل أداء الحلیات بالید الیسرى  - ٤
  ).Apagado(ظلل، ویطلق علیه باألسبانیة ولكن رأس النوار على شكل معین أو مربع مائل غیر م

أداء الزخرفة اإلیقاعیة بالیدین بالتبادل بین الصوت الحاد وصوت األتشیكاتورا قبله، على نفس  - ٥
  ).Mordente( ، ویكتب مصطلح )X(المسافة الرابعة، ولكن رأس النوار على شكل اإلكس 
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، )X(، ولكن رأس النوار على شكل اإلكس أداء الزخرفة اإلیقاعیة باألصابع على الخط الخامس - ٦
  ).Dedos( ویوجد علیها شرطتین للتقسیم الداخلى، ویكتب مصطلح 

العزف بالقدم على المسافة األولى تحت المدرج الموسیقى فى شكل النوار بعصاه إلى أعلى  - ٧
  .)١() Pie( وشكل رأس النوار مربع، ویكتب مصطلح 

٨ - ) D( ،وهو إختصار للید الیمنى ، )I( وهو إختصار للید الیسرى، ویمكن تدوین إیقاع الرومبا ،
  -:كاألتى )(األسبانى

  
  

  )٢(الطریقة الثانیة

 
 

   -:وتعتمد هذة الطریقة أیضًا على المدرج الموسیقى بدون مفتاح، ویكون التدوین كاألتى
  ). Bass(المعتاد ویسمى الضغط القوى على المسافة األولى بشكل النوار  - ١
  ). Open(الضغط الضعیف على الخط الثالث من المدرج، بشكل النوار العادى ویسمى  - ٢
  ).Slap( ًا فى شكل النوار وتسمى ابعة وأیضالصوت الحاد للضغط الضعیف على المسافة الر  -٣ 

                                                
١) (Nan Mercader: La Percusion en la Flamenco, Barcelona, P.R, P ( 9 – 10 – 11- 57 )  
) (ضرب الوحدة الكبیرة فى الموسیقى العربیة متماثل مع.  
٢) (Mark Powers: Hwo to you get Started to play Cajon, Drum Magazine, Australia, 

novmber, 2015  
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ار مع وضع قوسین العزف على حافة الكاخون للحلیات الزخرفیة على الخط الثالث فى شكل النو  -٤ 
  .للنوتة، للتمیز بینها وبین الضغط الضعیف

بشكل الدوبل كروش )  Foot Slide) ( الزحلقة ( العزف باستخدام القدم ألداء التدرج الصوتى  - ٥
  .، لختام التدرج الصوتى) Brush( على الخط الثالث مع نهایتها بإستخدام 

  ). L( ، والید الیسرى ) R( اختصار الید الیمنى  - ٦
  -:ویمكن تدوین إیقاع الرومبا األسبانىبالطریقة السابقة كاألتى

  

  
  

  )١(الطریقة الثالثة

 
  

وتعتمد هذه الطریقة فى إستخدام المدرج الموسیقى لبیان مواضع الضغوط اإلیقاعیة، واستخدام الخط 
  - :كالتالى، وجاء التدوین اإلیقاعى المفرد لبیان كیفیة تدوین إستخدام القدم فى العزف

  . لبیان موضعها على األلة) A(، ووضع حرف )Bass(الضغط القوى على الخط األول ویسمى  - ١
 

                                                
١)(  Josh Cottry: Cajon Fun dementals, Meinl Company, San Antonio, USA, 2015, P ( 1 )  
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لبیان ) B(،ووضع حرف ) Mid-Bass(صوت الباص المتوسط  الخط الثانى ، ویسمى  - ٢
  .موضعها على األلة

على  لبیان موضعها) C(،ووضع حرف ) Open(الضغط الضعیف على الخط الثالث، ویسمى  - ٣
  .األلة

لبیان ) D(، ووضع حرف ) Slap( الصوت الحاد للضغط الضعیف الخط الرابع، وتسمى  - ٤
  .موضعها على األلة

، ) Corner( العزف على حافة الكاخون للحلیات الزخرفیة على الخط الخامس، ویسمى  - ٥
  .لبیان موضعها على األلة) E(ووضع حرف 

، ثم الموضع )  (1الخط اإلیقاع الموضع األول تحت الخطثم تفسیر مناطق وضع القدم على  - ٦
، ثم تدوین التدرج الصوتى بین الثالث )3(، ثم الموضع الثالث فوق الخط )2(الثانى على الخط 

  .مواضع السابقة
، ولبیان مواضع ) Heel Knock( على الخط لنهایة التدرج الصوتى، وسمى ) x(ورمز  - ٦

   - :الشكل التالىالضغوط السابقة قد تم رسمها فى 
  

  
یوضح أماكن األصوات ) ١٣(شكل رقم 

  اإلیقاعیة للطریقة الثالثة
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  -:ولبیان تدوین الزخرفة اإلیقاعیة جاءت على المدرج كالتالى
 .) Ghost Notes(ویسمى  الزخرفة بالیدین بالتبادل -١
 .) Fingertips(ویسمى  الزخرفة باألصابع، -٢
  ) With Brushes(ویسمى  ،)(الزخرفة باستخدام عصا البراشز -٣

  -:بالطریقة السابقة كاألتى الروك األمریكىویمكن تدوین إیقاع 

  
  

  )١(الطریقة الرابعة

  
  

  . خطیین من الخطوط اإلیقاعیة لبیان مواضع الضغوط اإلیقاعیةوتعتمد هذه الطریقة فى إستخدام 
  ). Bass Tone( ألسفل للضغط القوى، ویسمى استخدام الخط اإلیقاعى المفرد  - ١
الخط الثانى لألعلى لبیان الضغط الضعیف، وبدون علیة األكسنت لبیان الصوت الممیز للكاخون  - ٢

  ).Snare Tone( وسمى 

                                                
) (نوع من أنواع عصا الدرامز مثبت بنھایتھا مجموعة من األسالك  تستخدم فى عزف بعض اإلیقاعات.  
١) (Byron Mark: Cajon Essentials , Drum Magazine, Australia, Iusse 86, P 90  
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  ).x(الخط الثانى لألعلى أیضًا لتوضیح الزخرفة اإلیقاعیة ویرمز له بالشكل  - ٣
السفلى،وأختصار رمز العزف بالید ووجودها فى الخط ) R(أختصار رمز العزف بالید الیمنى  - ٤

 .ووجودها فى الخط العلوى) L(الیسرى 
  

  -:بالطریقة السابقة كاألتى ویمكن تدوین إیقاع الرومبا األسبانى
  

  
  

  )١(الطریقة الخامسة
  

SIMBOLOGIA / KEY                       D: Mano Derecha / Right Hand 

I :Mano Izquierda / Right Hand  

  
  
  

  . خط واحد لتدوین اإلیقاع لبیان مواضع الضغوط اإلیقاعیةوتعتمد هذه الطریقة فى إستخدام 
، وترجمتها      ) bajio , grave( الضغط القوى أسفل الخط مباشرة، وسمیت باالسبانیة  - ١

  ). tu( ، وهى صوت الباص، ویرمز له بالرمز ) low sound( باالنجلیزیة 

                                                
)١ (2013.  -1  -23  ,Miguel Reyes: Cajon tecnicaespanola, , Drum Magazine, Spain  
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         باالنجلیزیة  ، وترجمتها) galleta( ط مباشرة، وسمیت باالسبانیة الضغط الضعیف فوق الخ - ٢
) slap ( ویرمز له بالرمز ، )ta .(  
الزخرفة اإلیقاعیة وضعت على الخط مباشرة، وتغییر الشكل المعتاد للنوار إلى شرطه مائله متماسة  - ٣

، ویرمز له بالرمز ) ghost note (، وترجمتها باالنجلیزیة ) relleno( مع الخط، وسمیت باالسبانیة 
 )ti ( وعند التبادل بین الید الیمنى والیسرى یزید رمز ، )ri .(  
  ).I(،وأختصار رمز العزف بالید الیسرى )D(أختصار رمز العزف بالید الیمنى  - ٥

  
  -:بالطریقة السابقة كاألتى ویمكن تدوین إیقاع الرومبا األسبانى

  
  

بعد استعراض طرق التدوین السابقة، وجد الباحث أن الطریقة الخامسة هى األفضل فى  :تعلیق الباحث
التدوین من الناحیة العلمیة، ألن آلة الكاخون ألة إیقاعیة ال تصدر نغمات موسیقیة إنما تصدر نقرات 

فى الشكل إیقاعیة محددة یمكن حصرها فى خط واحد مع وضع عالمات، أختصارات كما هو موضح 
  .وأیضًا بالنسبة للعازف اإلیقاعى السابق لتسهیل عملیة التدوین بالنسبة للمؤلف الموسیقى،

  

  نماذج من بعض إیقاعات ألة الكاخون : اً ثالث
تمیزت ألة الكاخون باإلنتشار الجغرافى الواسع، لذا یوجد لها مزیج من اإلیقاعات لمناطق مختلفة فمنها 

           ، ومنها اإلیقاعات األسبانیة الخاصة برقصات الفالمنكو)خاصة ببیرو( اإلیقاعات البیروفیة 
 )FLAMNCO ( ومنها اإلیقاعات األمریكیة الممیزة لموسیقى البوب ،)POP( والروك ،

)ROCK(وسوف نستعرض بعض من هذه اإلیقاعات على سبیل المثال ال للحصر ،.  
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  اإلیقاعات البیروفیة -١
  ) MARENEARA( إیقاع مارینیرا ) أ

 
 

  ) Festego( إیقاع فیستیجوا ) ب

 
  

  .)١() LANDO( إیقاع الندو ) ج 

 
  

  

  )٢(أشهر اإلیقاعات الفالمنكو األسبانى -٢
  -) : Rumba Catalana( إیقاع الرومبا األسبانى) أ

                                                
١)(  Daniel Stephen: A Methodology for The Application of Afro- Peruvian Rhythm to 

the Drumset for Use in a Contemporary Jazz setting, University of Miami,  USA, 2013, 

p (25 - 34)   
٢) (Maelena Guerrero: Del Cajon Peruano Al Cajon Flamenco, P.R , p (6-7-8)  
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  ) Tangos( تانجوزإیقاع ) ب

 
  

  ) Bulerías(إیقاع بولوریا ) ج

 
  

  ) Sevillianas( سسیفیالناإیقاع ) د

 
 

  ) Tanguillos( تانجیولوسإیقاع ) هـ
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  )١(أشهر اإلیقاعات الالتینیة  -٣
    - ) : Samba( إیقاع السامبا) أ

 
  
     -) : Posanava(إیقاع بوسانوفا) ب

  
     - ) : Bolero( إیقاع بولیرو) ج

 
     - ) : Cha Cha( إیقاع تشاتشا) د

 
 

     - ) :Songo( إیقاع سونجو) د

 
                                                

١)(Matt Hohnson: what to play when the drum chart says "Latin" , USA, 2012 , 

p (6-7-8)  
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  نتائج البحث - 
  -:كالتالى السابقة توصل إلى النتائج وهىلعناصر البحث بعد إستعراض الباحث 

أسبانیا، وأمریكا وانتقالها إلى عن طریق العبید، فى بیرو تاریخ ألة الكاخون وكیفیة أنتشارها  -١ 
  .الالتینیة، ووصولها إلى مصر

  .الخارجیة والداخلیةتركیب ألة الكاخون، بأجزائها و وصف  - ٢
، الضغط القوى صوتهو و )Bass(صوت -:وهىالكاخوناألصوات والضغوط اإلیقاعیة الصادرة من  - ٣

الصوت الحاد،  هو مصطلح أداء) Slap( وصوت ،الضغط الضعیف صوتهو و ،)Open(وصوت 
هو مصطلح ، )Foot Slide(وصوت ، هو مصطلح أداء الحلیات بالید الیسرى  )Touch(وصوت 

أداء الزخرفة وهو صوت ) Mordente( صوت  ،)الجلیساندو (  ألستخدام القدم ألداء التدرج الصوتى
  .وهو صوت أداء الزخرفة اإلیقاعیة باألصابع) Dedos( اإلیقاعیة بالیدین، و

تمیزت الطرق  ختلفةوهى عبارة عن خمس طرق م(  طرق التدوین اإلیقاعى المختلفة آللة الكاخون - ٤
األولى والثانیة والثالثة بأنها على المدرج الموسیقى اإلیقاعى، أما الطریقة الرابعة على خطین إیقاعیین، 

  .)ثم الطریقة الخامسة على خط إیقاعى واحد
 إیقاع مارینیرا مثل فى بیروالمستخدم بها الكاخون اإلیقاعات أبرز  معرفة بعض - ٥
)MARENEARA( إیقاع فیستیجوا ، )Festego ( إیقاع الندو ، )LANDO ( أشهر ، ثم

إیقاع تانجوز  ،) Rumba Catalana( إیقاع الرومبا األسبانىمثل  اإلیقاعات الفالمنكو األسبانى
)Tangos( ، إیقاع بولوریا)Bulerías( ، إیقاع سیفیالناس)Sevillianas( ، إیقاع تانجیولوس
)Tanguillos( إیقاع السامبامثل  إلیقاعات الالتینیةأشهر ا، ثم)Samba( ، إیقاع

             إیقاع سونجو، )Cha Cha(إیقاع تشاتشا ،)Bolero(إیقاع بولیرو، )Posanava(بوسانوفا
 )Songo(.  

  التوصیات - 
مزید من الدراسات فى مجال اآلالت الموسیقیة والمستحدثة فى الموسیقى عامة، والموسیقى المصریة  - ١

  .  خاصة
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تعریف المؤلفین الموسیقین بكیفیة تدوین هذه اآلالت إلستخدامها فى التوزیعات الموسیقیة المصریة  - ٢
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  ملخص البحث
  " دراسة وصفیة تاریخیة أللة الكاخون اإلیقاعیة" 

  )(هیثم فرغلى عبد السالم فرغلى. د

تتمتع الموسیقى العربیة بثراء عناصرها من مقامات موسیقیة، وأالت متنوعة بین الوتریة، والنبریة، 
مكانة واإلیقاعیة، وقوالب مابین اآللیة والغنائیة، والتى جعلت لها مكانة لیست محلیة فقط بل 

وتاریخ الموسیقى العربیة حافًال بالتأثر بالثقافات األخرى، والسعى الدائم وراء التجدید والتطور .عالمیة
. والتقدم، فكانت باستخدام اآلالت األوركسترا تارة، واستخدام أالت شعبیة تارة، وٍاستخدام أالت إیقاعیة

یر فى التوظیف فى الموسیقى العربیة مثل وفى العصر الحالى كان إلستقدام اآلالت اإلیقاعیة دور كب
استعرض ، أالت التومبا، والبونجز، والمراكش وغیرها، ومنها أیضًا ألة الكاخون، وهى موضوع البحث

ادوات   -عینة البحث  -أسئلة البحث  -أهمیة البحث  - أهداف البحث  -مشكلة البحث( الباحث 
ولالجابة على ، )الدراسات السابقة  –مصطلحات البحث  –ومنهج البحث - حدود البحث -حث الب

      -:نبذة تاریخیة عن ألة الكاخون: أوالً ) ى النظر اإلطار ( الفصل األول استعراض تم البحثأسئلة
الطول والعرض (  -:وصف تركیب ألةالكاخون: ثانیاً ، ) تاریخ ألة الكاخون مصطلح الكاخون، (

: أوالً  )الجانب العملى(الفصل الثانى  ،) وكیفیة التجمیع والتركیبألضالع، واإلرتفاع، وعدد ا
الطرق : ثانیاً ، وأماكن عزفها على األلة ،والضغوط اإلیقاعیة الصادرة من ألة الكاخون األصوات

واستخدم  ،ألةالكاخون إیقاعات نماذج من أبرز: اً ثالث، ألةالكاخون المختلفة للتدوین اإلیقاعى
لة أل یةتاریخاألصول ال (ومنها ض نتائج البحث اثم استعر ، الوصفىالتاریخى المنهج الباحث 

الكاخون، وصف وتركیب األلة، األصوات والضغوط اإلیقاعیة الصادرة من األلة، الطرق المختلفة 
للتدوین اإلیقاعى لها، ثم بعض أشهر اإلیقاعات فى بیرو، وبعض ایقاعات الفالمنكو األسبانیة، 

ملخص باللغة العربیة، ثم  وملخص البحثوقائمة المراجع، التوصیات  ،)ت الالتینیة وبعض اإلیقاعا
  .اإلنجلیزیة باللغة البحث
  

                                                
) (  أكادیمیة الفنون –المعهد العالى للموسیقى العربیة  –قسم علوم الموسیقى العربیة  –دكتور.  
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The Summary Of  the Research 
" Ahistorical descriptive study of    
the Cajon Rhythmic instrument " 

 
DR. Haytham Farghaly Abdelsalam 

 
Arab music has a rich component of musical shrines, and various instruments 

between stringed, rhythmic, rhythmic, and instruments forms and Songs forms, 

which have made it not only local but also international. And the history of 

Arabic music is full of influencing other cultures, and the constant pursuit of 

renewal, development and progress. It was by using orchestral instruments at 

times, using popular folk instruments, and using percussion instruments. At the 

present time, the introduction of percussion instruments had a great role in 

employment in Arab music, such as tomba, bongoss, Marrakesh, and others, 

including also the Cajon machine, which is important to study it in the 

rechearsh. 

 Then the researcherreviewed (research problem – Aim of research - the 

importance of research - research questions - research sample - research tools - 

research limits, and research methodology - Search terms Previous studies), 

and to answer the research questions the researcher By  reviewing the first 

chapter (the theoretical framework), First, a brief history of the Cajon 

instrument, Cajon instrument installation description, And then review the 

second chapter (The analytical side), First: the rhythmic sounds and pressures 

of the Cajun instrument. Second: The different methods of rhythm notation for 

Cajon, Third: Examples of the most Important rhythms of the Cajon 

instrument, and The researcher used the descriptive historical method,and the 

research findings, recommendations, and The References, and Research 

Summary in Arabic and English. 


