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المعمـ كيفية االستفادة مف تدريس بعض المؤلفات المصرية لتنمية الميارات  العزفية لمطالب 
 بيانولعمي الة ا

 د. أمؿ حياتي محمد فتحي
 :المقدمة 

رًا صىا الفبلسفة والمفكروف عنر مكانة بارزة فى التاريخ القديـ والحديث واعتب وفيى فف ل عالميةالموسيقى لغة 
الفنوف والتعميـ والمجتمع بما يدور فيو مف اىتمامات  موضع اىتماـ أسراره فالموسيقى ميمًا فى فيـ الكوف و

خمؽ ثقافة فى الى وتيدؼ  األساستقودنا الى اليوية والتراث الذى ىو عنصرىا  ىي التي و  ميمةوقضايا 
ت شعوب العالـ منذ بداية البشرية الى المحافظة عمى صوقد حر  (4)المجتمع عف طريؽ التعميـ الموسيقى

وفى البحث عف .  األفرادمف شأف  األعبلءاىتمت باف يكوف ليا ىوية تساعد عمى  , لذلؾوتفردىا تميزىا 
 باعتبارهانو موضع الىتماـ الباحثيف فى الحضارات القديمة  هنجد واألدبالشعبى فى مجاؿ الفنوف  التراث

الثقافة الموسيقية فى مصر ترتبط بموضوعات  أفحيث  األفرادعنصرا تراثيا ومرتبط بالروح القومية لكؿ 
واف نتكمـ عف ما نتكمـ عف التراث الشعبى البد دعن و . االجتماعية المشتقة منو واألحداثالموسيقى 

فقط ظيرت عدة  المجتمع.فالموسيقى الشعبية قومية ذات طابع مميز ويعبر عف كياف  .يةالموسيقى الشعب
كما ظير مؤلفيف ومؤلفات  .انتشار الروح القوميةالموسيقى و  التأليؼمدارس موسيقية كاف ليا باع فى 

بدعوا موسيقى يبالنواحى التربوية ويستوحوف ثراثيـ القومى ل أعماليـف ومصريات ارتبطت يمصري موسيقييف
  .  (2)  ىذه الموسيقى مؤثرة لدى الجماىير وأصبحتعالمية 

 – 4949)وعزيػز الشػواف  ، ( 1)( 4991 – 4941)مف بيف ىؤالء المؤلفيف رواد الجيؿ األوؿ أبو بكر خيرت 
وقػػد لعبػػوا دورًا فػػى  ىـوغيػػر  (2) (  4911 – 4921)ومػػف رواد الجيػػؿ الثػػانى جمػػاؿ عبػػد الػػرحيـ  (4) ( 4991

                                                           
  جامعة حمواف. –كمية التربية الموسيقية  –استاذ مساعد دكتور بقسـ األداء شعبة بياو 
 ميا إبراىيـ  :  "الفاصؿ الموسيقى" مف أعماؿ بمقيس عباس.(  4
  4991سمحة أميف الخولى : التأليؼ الموسيقى المصرى المعاصر ، مطبوعات بريـز ، الجيزة ، (  2

 ( أبوبكر خيرت : مؤلؼ موسيقى مصرى ومؤسس الكونسرفتوار المصرى أوؿ موسيقى يضع الموسيقى التصويرية فى إطار سيمفونى 1
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ؤلفيف رواد الجيػػؿ الثالػػث مػػلؤلوركسػػترا وةلػػة البيػػانو كمػػا ظيػػرت أجيػػاؿ أخػػرى مػػف ال ىالموسػػيق التػػأليؼمجػػاؿ 
وعواطؼ  (1) (  4912)ىد فى مصر مف بيف ىؤالء الرواد بمقيس عباس اوكاف ليـ تأثير عمى المدارس والمع

وغيػرىـ وقػد  ( 9)  (4912)ونػادرة السػيد  (5) ( 2119- 4912) محمد فايد وفتحيو (1) ( 4914)عبد الكريـ 
الموسػػػيقي التربػػػوي التعميمػػػي ذات أىػػػداؼ تربويػػػة. وكانػػػت مؤلفػػػاتيـ ةلػػػة البيػػػانو مرتبطػػػة  التػػػأليؼاتجيػػػوا الػػػى 

 (7) وثيؽ بحياتيـ وبيئتيـ وسمعيـ  ارتباط
 محاكاةمقطوعة ىـ جماؿ عبد الرحيـ  موسيقييفرية لثبلثة مؤلفيف صمؤلفات م ستةوسوؼ تتناوؿ الباحثة 

(Fune Kleeine clavier)  ،فتحيو يتثنى( و بدا ، ولما يؿطف النقوبمقيس عباس ) (ومقطوعة شكوى 
وكؿ ىذه المؤلفات مستوحاة مف األلحاف الشعبية والتراث.  (عينى عزيز)ويا محمد فايد )ألعاب الحارة( 

الميارات العزفية لمطالب عمى آلة البيانو مف خبلؿ تنفيذ بعض الدروس واالستفادة مف ىذه المؤلفات لتنمية 
ضافة التى أعدتيا الباحثة لتدريس ىذه المؤلفات والتأكيد عمى دراسة التقنيات المختمفة بيا. مصاحبة ذات  وا 

 .لمعمـاطمحات تعبير تيدؼ الى التنمية االبتكارية عند الطالب مختمفة ومص وأىداؼتكنيكيات 
 البحث:مشكمة 
الدارسيف عمى المؤلفات المصرية مف  إقباؿ ىناؾآلة البيانو، أف  لمقررمف خبلؿ تدريسيا  الباحثة الحظت
أخرى وذلؾ لتفردىا بألحاف متميزة ومألوفة وغير  مؤلفاتأكثر مف أى  بشكؿ ،منيج البيانوعمييا يشتمؿ التى 

دراسة ىذه المؤلفات بضرورة االىتماـ  تأر وثيؽ بسمعيـ وحياتيـ لذلؾ  ارتباطوترتبط  ،تقميدية لدى الطالب

                                                                                                                                                                                           
 الكبلسيكية العالمية ينتمى الى الجيؿ الثانى  ( عزيز الشواف : مؤلؼ موسيقى مصرى لو مؤلفات عديدة فى القوالب 4
أوؿ مف درس التأليؼ أكاديميًا فى أوربا وىو مؤسس قسـ التأليؼ بالمعيد العالى ) الكونسرفتوار( فى  –( جماؿ عبدالرحيـ : مؤلؼ موسيقى مصرى  2

 مصر
 نو وقامت بستحداث اسموب عممى بعزؼ المؤلفات العربية وعازفة بيانو.( بمقيس عباس        : مؤلفة مصرية أكاديمية اىتمت بالتوزيع الموسيقى لمبيا 1
 ( عواطؼ عبدالكريـ : مؤلفة مصرية أكاديمية لمموسيقى الكبلسيكية المعاصرة ، ىى أوؿ ممحنة مصرية تدرس الموسيقى بشكؿ أكاديمى رسمى . 1
 ( فتحية محمد فايد    : مؤلفة مصرية أكاديمية اىتمت بااللحاف العربية والحاف التراث وعازفة بيانو   5
 ( نادرة ىانـ السيد    : مؤلفة مصرية أكاديمية بجامعة حمواف وقامت بتأليؼ كتاب الطريؽ الى عزؼ البيانو . 9
لبلساليب الحديثة لبعض مؤلفات البيانو المصريف فى القرف العشريف ، رسالة دكتوراة غير أحمد محي الديف عبد السبلـ أبو ذكرى : دراسة مقارنة (  7

 ـ . 2141منشورة ، كمية التربية النوعية ، جامعة عيف شمس ، القاىرة 
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 الميارةلتنميةلمؤلفات مف خبلؿ إعداد بعض الدروس التى أعدتيا الباحثة ىذه اواالستفادة مف  المعمـلمطالب 
 تكنيكية وتعميمية. مقترحة ذات أىدؼ مصاحبة وتعبيرات ضافةا وذلؾ مف خبلؿالعزفية عمى آلة

 -البحث :أىداؼ 
 .ةلة البيانو لخصائص الفنية لمصياغة المحنية لمؤلفات البيانو المصريةاو  السمات تحديد -
فى تنمية الميارات العزفية المختمفة عمى البيانو المصرية التعرؼ عمى كيفية االستفادة مف مؤلفات  -

 .المعمـآلة البيانو لمطالب 
 أىمية البحث:

 :مف خبلؿ عند الطالب المعمـالمصرية اليوية الموسيقية  تأصيؿ
باالنتمػػػػػاء  والشػػػػػعوراالىتمػػػػػاـ بالمؤلفػػػػػات المصػػػػػرية ذات الػػػػػروح القوميػػػػػة المسػػػػػتوحاة مػػػػػف التػػػػػراث الشػػػػػعبي  -

 بو. االرتقاءلموطف والعمؿ عمى 
ومػػػػا تحتويػػػػو مػػػػف المصػػػػرية تنميػػػػة الناحيػػػػة المياريػػػػة عمػػػػى آلػػػػة البيػػػػانو مػػػػف خػػػػبلؿ دراسػػػػة ىػػػػذه المؤلفػػػػات  -

 عزؼ مختمفة.تقنيات وأساليب 
 اسئمة البحث:

 ة لمؤلفات البيانو المصرية.يالخصائص الفنية لمصياغة المحنو  السمات ما ىى -
فى تنمية الميارات العزفية المختمفة مؤلفات البيانو المصرية  الطريقة المستخدمة لبلستفادة مف ما ىى -

 .المعمـعمى آلة البيانو لمطالب 
 إجراءات البحث:
 ىذا البحث )المنيج الوصفي(يتبع منيج البحث : 
تحتوي عمي تيكنيكيات وأساليب عزؼ مختمفة ولنفردىا بالحاف  مؤلفات مصرية آلية ستةدراسة عينة البحث: 

  Klagelied( شكوىومقطوعة ) (Fune Kleeine clavier stucke)محاكاه متميزة وغير تقميدية وىي 
( لبمقيس عباس مف كتاب ىيتثن بدا النيؿ( ولما& )قطف لجماؿ عبد الرحيـ مف كتاب خمس قطع صغيرة 

محمد فايد مف كتاب التكتيؾ المتطور لمبيانو  فتحيولعزيز عينى ( يا و )دراسات عربية & و )ألعاب الحارة( 
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بإضافة مصاحبة مية الناحية الميارية لدى الطالب المعمـ دروس أعدتيا الباحثة لتن 9إعداد  –)الدراسات( 
 ذات أىدؼ تكنيكية وتعميمية.وتعبيرات مقترحة 

 أدوات البحث:
اسػػػػػػػػتمارة اسػػػػػػػػتطبلع رأى المحكمػػػػػػػػيف حػػػػػػػػوؿ  –دروس لدراسػػػػػػػػة المؤلفػػػػػػػػات المصػػػػػػػػرية اةليػػػػػػػػة  9إعػػػػػػػػداد 

 إعداد ىذه الدروس لتنمية الميارات العزفية عند الطالب عمى آلة البيانو.
 المدونات الموسيقية ةلة البيانو -   آلة البيانو -

 حدود البحث:
محمػػػػػد  فتحيػػػػػوو  ,وبمقػػػػػيس عبػػػػػاس , ة المصػػػػػرية ةلػػػػػة البيػػػػػانو لجمػػػػػاؿ عبػػػػػد الػػػػػرحيـيػػػػػالموسػػػػػيقية اةل المؤلفػػػػػات

 الموسػػػيقية، بكميػػػة التربيػػػة القػػػاىرة  4991مػػػف عػػػاـ  فايػػػد مػػػف التػػػراث الشػػػعبي فػػػى بدايػػػة القػػػرف العشػػػريف 
 ـ 2114عاـوحتي 

 -مصطمحات البحث:
 Folkloreالتراث الشعبي 

وموسػػػػػػػيقي ومعتقػػػػػػػدات شػػػػػػػعبية  و غنػػػػػػػاءالمػػػػػػػاثورت الشػػػػػػػعبية مػػػػػػػف شػػػػػػػعر  ىػػػػػػػو مػػػػػػػا يشػػػػػػػمؿ كػػػػػػػؿ الفنػػػػػػػوف و
  .وقصص وحكايات

 Identityاليوية 
  (4غيرىا )ات التى تميز شيئا عف غيره أو شخًصا عف غيره أو مجموعة عف مىى مجمؿ الس

  Arab Nationalismالقومية العربية 
شعب واحد تجمعو المغة والثقافة  ىى العروبة وفى مفيوميا المعاصر ىى اإليماف بأف الشعب العربي

 (2) والتاريخ.
 Skillالميارة 

                                                           
1  ( Wiki. http://ar.mwikipedia.org 

 ـ.4992الكويت  492موسيقى القرف العشريف، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف والديف سمسمة عالـ المعرفة  سمحة أميف الخولى : القومية فى(  2

http://ar.mwikipedia.org/
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 (4)     ىى التمكف مف إنجاز ميمة بكيفية محددة وبدقة متناىية ، وسرعة فى التنفيذ.
 ينقسـ البحث الى جزئيف:

 الجزء األوؿ: الجانب النظري ويشمؿ:
 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث. -
 مصرالموسيقى القومية فى  -
 التراث الموسيقي عف نبذة -–تطور الموسيقى المصرية فى القرف العشريف  -
 الموسيقى الشعبية –الشعبية  األغنية -
 بمقيس عباس( –محمد فايد  فتحيو –)جماؿ عبد الرحيـ  العينةمؤلفيف عف  نبذة تاريخية -

 
 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع لبحث:

تناوؿ ألحاف التراث فى أعماؿ بعض المؤلفيف القومييف فى  سموبتحميمية ألالدراسة األولى: بعنواف "دراسة 
 (2) القرف العشريف"

ألحػػػػاف التػػػػراث  اسػػػػتبلـالمػػػػؤلفيف القػػػػومييف المصػػػػرييف فػػػػى  أسػػػػموبىػػػػذه الدراسػػػػة الػػػػى التوصػػػػؿ الػػػػى  ىػػػػدفت
التوناليػػػػة  –فػػػػى العينػػػػة المختػػػػارة مػػػػف مؤلفػػػػاتيـ الموسػػػػيقية مػػػػف حيػػػػث الصػػػػياغة والتنػػػػاوؿ المحنػػػػى اإليقػػػػاعي 

التكثيػػػػػؼ النغمػػػػػي المحنػػػػػػي )سػػػػػواء لميػػػػػارموني أو البوليفػػػػػػوني( والقػػػػػوة التعبيريػػػػػة والػػػػػػروح التػػػػػى تنػػػػػاوؿ بيػػػػػػا  –
تنقسػػػػـ الػػػػى الموسػػػػػيقى  الموسػػػػيقى المصػػػػريةالمحػػػػف والتمػػػػويف واألوركسػػػػترالى ولقػػػػد توصػػػػمت الباحثػػػػػة الػػػػى أف 

والموسػػػػػػيقى الفنيػػػػػػة المعاصػػػػػػرة( وتوصػػػػػػمت  –الدراجػػػػػػة الموسػػػػػػيقى -الموسػػػػػػيقى الشػػػػػػعبية  –الفنيػػػػػػة التقميديػػػػػػة 
الباحثػػػػػػة أيضػػػػػػا الػػػػػػى أف أغمػػػػػػب األحػػػػػػاف التراثيػػػػػػة المسػػػػػػتميمة ىػػػػػػى ألحػػػػػػاف شػػػػػػعبية مشػػػػػػيورة أو عمػػػػػػى نمػػػػػػط 

 شعبي.

                                                           
 .4994أماؿ مختار، فؤاد أبو حطب : )عمـ النفس التربوي( مكتبة األنحمو المصرية، القاىرة، (  4
 ـ4991القاىرة  –جامعة حمواف  –كمية التربية الموسيقية  –قسـ النظريات والتأليؼ  –( رشا عمى طموـ: رسالة دكتوراه غير منشورة  2
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تناوؿ المؤلفيف المصرييف القومييف فى القرف العشريف وىى تتفؽ ىذه الدراسة مع البحث الراىف مف حيث 
الفترة التى يتعمؽ بيا موضوع البحث، كما تناولت ألحانا مف التراث وألحانًا شعبية وذلؾ فيما يطمؽ عميو 

فيى تناوؿ بعض المؤلفات المصرية واالستفادة منيا  االختبلؼالمصرية أما أوجو  يقىالقومية بالنسبة لمموس
 فتحيوبمقيس عباس و  ,جماؿ عبد الرحيـ  مؤلفة ية الميارات العزفية لمطالب عمى آلة البيانو مف خبلؿفى تنم

 فايد مف خبلؿ دروس أعدتيا الباحثة.
 (4) األداء.  سموبدرسة مقارنة أل –الدراسة الثانية بعنواف" أعماؿ البيانو ألبوبكر خيرت وجماؿ عبد الرحيـ 

ت كؿ مف أبو بكر خيرت وجماؿ عبد الرحيـ وأدائيا اأداء مقطوع أسموبتفيـ ( 4)ىدفت ىذه الدراسة الى 
 أداءًا فنًيا صحيًحا عف طريؽ دراساتيا.

ظيػػػػار أوجػػػػو الشػػػػبو واالخػػػػتبلؼ بينيمػػػػا. وتوصػػػػمت  اعػػػػزؼ مؤلفػػػػات كػػػػؿ منيمػػػػ أسػػػػموبالمقارنػػػػة بػػػػيف  -2 وا 
يػػػػؾ المسػػػػتخدـ نكياحيػػػػة التولػػػػيس مػػػػف ن التػػػػأليؼالواضػػػػء جػػػػاء مػػػػف ناحيػػػػة  االخػػػػتبلؼأف ( 4)الباحثػػػػة الػػػػى 

أداء كػػػػػؿ مػػػػػنيـ قمػػػػػيبًل جػػػػػًدا، حيػػػػػث أف أعمػػػػػاؿ أبػػػػػو بكػػػػػر  أسػػػػػموبفػػػػػى العػػػػػزؼ وبالتػػػػػالى يكػػػػػوف العػػػػػزؼ فػػػػػى 
القػػػػػػرف العشػػػػػريف وعميػػػػػػو فػػػػػػإف المػػػػػؤلفيف متشػػػػػػابييف مػػػػػػف  أسػػػػػػموبخيػػػػػرت وجمػػػػػػاؿ عبػػػػػد الػػػػػػرحيـ يظيػػػػػػر فييػػػػػا 

 .التأليؼ أسموباألداء ومختمفيف مف حيث  أسموبحيث 
تتفػػػػػؽ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػع البحػػػػػث الػػػػػراىف فػػػػػى أف كبلىمػػػػػا تعرضػػػػػا لممػػػػػؤلفيف المصػػػػػرييف مػػػػػنيـ جمػػػػػاؿ عبػػػػػد 

اللػػػػػة  لمؤلفػػػػػات مصػػػػػرية 9الػػػػػرحيـ الػػػػػذى يتناولػػػػػو البحػػػػػث الػػػػػراىف وتختمػػػػػؼ مػػػػػع البحػػػػػث الػػػػػراىف فػػػػػى تنػػػػػاوؿ 
لعزفيػػػػػة فايػػػػػد واالسػػػػػتفادة منيػػػػػا فػػػػػى تنميػػػػػة الميػػػػػارات ا فتحيػػػػػو, بمقػػػػػيس عبػػػػػاس  ,لجمػػػػػاؿ عبػػػػػد الػػػػػرحيـ  البيػػػػػانو
 عمى آلة البيانو. المعمـ لمطالب
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يمودي لألفكار األساسية فى األعماؿ المصرية الفنية فى النصؼ الثانى مالبناء الالدراسة الثالثة بعنواف "
 (1) مف القرف العشريف، دراسة تحميمية" 

والثالػػػػػث مػػػػػف لميموديػػػػػة المسػػػػػتخدمة عنػػػػػد مػػػػػؤلفي الجيػػػػػؿ الثػػػػػاني اىػػػػػدفت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة الػػػػػى معرفػػػػػة طبيعػػػػػة 
وعػػػػػػييـ بالمػػػػػػدارس الغربيػػػػػػػة  الزديػػػػػػادييف القػػػػػػومييف. وقػػػػػػد اختػػػػػػار الجيػػػػػػؿ الثػػػػػػانى والثالػػػػػػث ر المػػػػػػؤلفيف المصػػػػػػ
الموسػػػػيقي والػػػػذى أثػػػػر عمػػػػى طػػػػريقتيـ فػػػػى البنػػػػاء وجعميػػػػا أكثػػػػر تحػػػػررًا وكػػػػذلؾ أكثػػػػر  التػػػػأليؼالحديثػػػػة فػػػػى 

–عزيػػػػز الشػػػػواف  –مػػػػاؿ عبػػػػد الػػػػرحيـ إلمامػػػػًا بالناحيػػػػة التربويػػػػة التعميميػػػػة فػػػػى مؤلفػػػػاتيـ الموسػػػػيقية. مػػػػنيـ ج
بمقػػػػػيس عبػػػػػاس وقػػػػػد روعػػػػػي فػػػػػى اختيػػػػػار العينػػػػػة أف تكػػػػػوف مػػػػػف  –فايػػػػػد  فتحيػػػػػو –واطػػػػػؼ عبػػػػػد الكػػػػػريـ ع–

خػػػػػػػالص إبػػػػػػػداعاتيـ ومعبػػػػػػػرة عػػػػػػػف الػػػػػػػروح أو الشخصػػػػػػػية المصػػػػػػػرية ولػػػػػػػيس بيػػػػػػػا أى الحػػػػػػػاف مػػػػػػػف التػػػػػػػراث. 
رفػػػػع البنػػػػاء الميمػػػػودي عنػػػػد كػػػػؿ مػػػػنيـ مػػػػف حيػػػػث: إذا كانػػػػت األلحػػػػاف تعتمػػػػد عمػػػػى  أسػػػػموبوالتوصػػػػؿ الػػػػى 

 .  أساسيةاألجناس العربية أـ السبللـ الغربية، تحميؿ الميمودي الى نماذج لحنية 
المػػػػػؤلفيف القػػػػػومييف  أسػػػػػموبفػػػػػى تناولػػػػػو جانػػػػػب تحميمػػػػػى ىػػػػػاـ فػػػػػى  فتفػػػػػؽ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػع البحػػػػػث الػػػػػراىت

ودي والػػػػػذى سػػػػػينعكس عمػػػػػى تنػػػػػاوليـ أللحػػػػػاف التػػػػػراث ومػػػػػف الناحيػػػػػة التاريخيػػػػػة المصػػػػػرييف وىػػػػػو البنػػػػػاء الميمػػػػػ
البحػػػػػث الػػػػػراىف ويختمػػػػػؼ معػػػػػو فػػػػػى أف البحػػػػػث  يتناولػػػػػوأيضػػػػػا حيػػػػػث تنػػػػػاوؿ الجيػػػػػؿ الثػػػػػانى والثالػػػػػث الػػػػػذى 

قػػػػػػط فػػػػػػى تنميػػػػػػة الميػػػػػػارات العزفيػػػػػػة فالػػػػػػراىف ويتنػػػػػػاوؿ االسػػػػػػتفادة مػػػػػػف المؤلفػػػػػػات المصػػػػػػرية لػػػػػػثبلث مػػػػػػؤلفيف 
 آلة البيانو عمىاالمعمـ لمطالب 
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 اوال:الجانب النظري:
 الموسيقى القومية فى مصر

تتأكد قومية المؤلؼ الموسيقى مف خبلؿ استميامو أللحاف تراث شعبو ومف خبلؿ إبداعو أللحاف تحمؿ 
التراث المصري فى بعض  باستمياـالقوميوف فى مصر  الموسيقيوفمقومات ىذا التراث. وقد قاـ المؤلفوف 

أعماليـ وتعامؿ كؿ واحد مف ىؤالء المؤلفيف مع األلحاف التراثية داخؿ أعمالو الفنية بما يتفؽ وأىدافو وخبرتو 
 الخارجي.بالعالـ  واحتكاكوالموسيقية 

ىذه األعماؿ التى حققت التوازف بيف المقومات والجماليات األصمية ليذا التراث وبيف رؤيتيـ الفنية الذاتية  
مف خبلؿ أعماليـ حيث يرى البعض أف االتجاه الى القومية فى الموسيقى إنما ىو أحد النتائج المميزة لمطابع 

ايًضا حيث أصبحت النزعة القومية صفة  الرومانسي الذى ساد القرف التاسع عشر. وفى مجاؿ الموسيقى
 (4) أساسية لمموسيقى فى ذلؾ القرف.

خمػػت دالموسػػيقى يسػػمى الموسػػيقي الشػػعبية الػػذى أصػػبء مػػألوؼ لػػدى الجمػػاىير. وقػػد  التػػأليؼىػػذا النػػوع مػػف 
الموسػػيقى الشػػعبية بقوتيػػا كمغػػة موسػػيقية متمثمػػة فػػى التػػراث الشػػعبي الخػػاص بالبمػػداف المختمفػػة وخاصػػة مػػػع 

 (2)جتياح التيار القومي.إ
 تطور الموسقى المصرية فى القرف العشريف:

أف ظير سيد درويش فى أوائؿ القرف والى قرب نيايتو  منذتميزت موسيقى القرف العشريف بالتجديد المستمر 
بقربيا الشديد مف  فقد أحدث تطوًرا حقيقًيا وسريًعا فانتقؿ الى موضوعات جديدة وأشكاؿ جديدة تميزت

 (1)الموسيقى . التأليؼحديثة فى  أساليبالموسيقى الشعبية المحمية مع إتباع 

                                                           

القاىرة  عواطؼ عبد الكريـ   : الموسيقى القومية فى العصر الرومانتيكي، مذكرات تاريخ الفرقة الرابعة، كمية التربية الموسيقية، جامعة حمواف،(  4
 ـ. 4919

 ـ4972وجماؿ عبد الرحيـ، دار المعارؼ، القاىرة، ثيودورفيني : تاريخ الموسيقى العالمية، ترجمة سمحة الخولى، (  2
 ـ.4992الكويت  492سمحة أميف الخولى : القومية فى موسيقى القرف العشريف، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف والديف سمسمة عالـ المعرفة (  1
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المذيف تمكنوا مف وضع  الموسيقييفاألثر فى تخريج باقة مف المؤلفيف  اكبرالغربية  الموسيقيف لدراسة اوك
 االتصاؿفقد أتيء ليـ  / ةالموسيقى الكبلسيكية العالمي أساليبجديد اقرب الى  أسموبموسيقات شرقية ب
حجاج وفؤاد  إبراىيـومف ىؤالء المؤلفيف الموسيقييف جيؿ الرواد  /ووسائؿ تعبيرىا  وأساليبيابالموسيقى الغربية 

  لمتعبير عف ىويتيـ وروحيـ المصرية. التأليؼالظاىري وجماؿ عبد الرحيـ وغيرىـ. وقد درسوا فنوف 
جمعػػػػوا فييػػػػا بػػػػيف  و قػػػػدالموسػػػػيقي الجػػػػاد  التػػػػأليؼفقػػػػد ظيػػػػر أجيػػػػاؿ مػػػػف المػػػػؤلفيف الموسػػػػيقييف فػػػػى مجػػػػاؿ 

العربػػػػػػي العػػػػػػالمي وبػػػػػػيف عناصػػػػػػر الموسػػػػػػيقى المصػػػػػػرية المحميػػػػػػة. وىنػػػػػػاؾ ظيػػػػػػر  التػػػػػػأليؼاسػػػػػػتخداـ تقنيػػػػػػات 
ة بييجػػػػػ ,أبػػػػػدعوا فػػػػػى ىػػػػػذا المجػػػػػاؿ ومػػػػػف ىػػػػػؤالء المؤلفػػػػػات عواطػػػػػؼ عبػػػػػد الكػػػػػريـ  ياتأيًضػػػػػا مؤلفػػػػػات مصػػػػػر 

 محمد فايد. فتحيو ,بييجة حافظ & بمقيس عباس  ,رشيد 
 اتبعيػػػػمػػػػة فػػػػى مسػػػػار الموسػػػػيقى وبػػػػدأ بػػػػدخوؿ مػػػػادة الموسػػػػيقى فػػػػى منػػػػاىج التعمػػػػيـ فػػػػى مصػػػػر قنوقػػػػد حػػػػدثت 

 ثػػػػػػػػػػػـ 4911ومعيػػػػػػػػػػػد الموسػػػػػػػػػػػيقى المسػػػػػػػػػػػرحية عػػػػػػػػػػػاـ  4915إنشػػػػػػػػػػػاء معيػػػػػػػػػػػد معممػػػػػػػػػػػات الموسػػػػػػػػػػػيقى عػػػػػػػػػػػاـ 
ف اختمػػػػػػػؼ  أوجػػػػػػػدتمعاىػػػػػػػد وكميػػػػػػػا  4959عػػػػػػػاـ  الكونسػػػػػػػرفتوار نوًعػػػػػػػا مػػػػػػػف التعمػػػػػػػيـ الموسػػػػػػػيقى المنػػػػػػػتظـ. وا 

الموسػػػػػيقى حيػػػػػث ارتػػػػػبط المؤلفػػػػػوف بيػػػػػذه المعاىػػػػػد  التػػػػػأليؼفقػػػػػد نػػػػػتج عنيػػػػػا بدايػػػػػة عيػػػػػد جديػػػػػد فػػػػػى  أىػػػػػدافيا
دراسػػػػتيـ العميػػػػا فػػػػى  السػػػػتكماؿكدارسػػػػيف ثػػػػـ أسػػػػاتذة. ثػػػػـ أصػػػػقمت ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػوىبتيـ وأتػػػػيء ليػػػػـ فرصػػػػة 

 الخارج. 
 الموسػػػيقييفرج منػػػو كثيػػػر مػػػف المػػػؤلفيف خػػػت الػػذي 4974عػػػاـ  الكونسػػػرفتوارب التػػػأليؼوتػػوج ذلػػػؾ بإنشػػػاء قسػػػـ 

 (1) .المصرييف مف الجنسيف وساىـ فى تشكيؿ وعييـ باليوية المصرية فى أعماليـ
 المصرى نبذة عف التراث الموسيقى

ا، ولػـ يسػتعمؿ قػديًما بػنفس ذالمػوروث الثقػافي والفكػرى الػذى نعرفػو فػى يومنػا ىػويرجع مصػطمء تػراث بمعنػى 
لعػرب أى التركػة الفكريػة والروحيػة التػى تجمػع بيػنيـ االمعنى. وقد صػبء المفػظ يشػير الػى مػا ىػو مشػترؾ بػيف 

       (2)لتجعؿ منيـ جميًعا خمًفا لسمؼ.

                                                           
 4991، سمحة أميف الخولى : التأليؼ الموسيقى المصرى المعاصر ، مطبوعات بريـز ، الجيزة (  4
 4994محمد عابد الجابرى   : "التراث والحداثة ، دراسات ومناقشات ، بيروت، المركز الثقافي العربي، (  2
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 التراث بشكؿ عاـ ىو المخزوف النفسي المتراكـ مف الموروثات بأنواعيا فى تفاعمو مع الواقع الحاضر أوف
مرتبط بالتعبير عف التراث الفني  ؼالحصيمة الثقافية التى تتبمور فييا ثقافة وخبرات وحكمة الشعب وىذا التعري

 يقي بشكؿ خاص.سبشكؿ عاـ ويمكف تطبيقو عمى التراث المو 
أحد المجاالت اليامة التى ترتبط بمفيوـ التراث وخاصة فى مجاؿ  وىيفالموسيقى ىى أحد عناصر الثقافة 

 (4)الموسيقي العربي. التراث
 Folk songاألغنية الشعبية 

بيف العامة مف الناس فى أزمنة ماضية وبقيت  تشأنىى قصيدة غنائية ممحنة مجيولة النشأة بمعنى أنيا 
 (2) متداولة أزمانًا طويمة.

 استخداـوالذى  (1) ( 4711 – 4111) (Herder)وىو مصطمء ظير فى كتابات األلماني ىيردر 
ؾ لفى الثمث األخير مف القرف الثامف عشر ثـ ترجـ ىا المصطمء بعد ذ "Volk slied"المصطمء األلماني 

الى كثير مف المغات ليدؿ عمى األغنية الشعبية. فالمفيوـ العاـ لؤلغنية الشعبية ىو تمؾ األغانى التى ترتبط 
 (1) سيطة.والب ةبالشعب وتنتشر بيف الطبقات الشعبية ذوى الثقافات المتوسط

 music Folkالموسيقى الشعبية )األلحاف الشعبية( 
ت الشعبية( وترجمتو بالعربية اور ثالمغوي )المأ مصطمء عالمي أكاديمي ومعناه Folkloreور كممصطمء الفم
ش فى ذاكرة مف يترنموف بيا عمى إيقاعات يالشعبية موسيقى موروثة مف قديـ وتع فاأللحافب(. ع)حكمة ش
ه ذالخالدة والطابع الغنائي ىو الغالب والمسيطر أكثر مف عزؼ ىذه األلحاف فيو يكوف مصاحًبا ليالمتوارثة 
 (5)  أللحاف.

                                                           
شكاليات األصالة والمعاصرة (  4  . سمسمة عالـ المعرفة 4997سمحة أميف الخولى : التراث الموسيقى العربى وا 
 4971القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب فوزي العنتيؿ: بيف الفولكمور والثقافة الشعبية" (  2
 ىو أديب وعالـ الىوت ألماني الجنسية عشؽ الموسيقى منذ صغره. (Herder)( ىيرردير  1
 4991إبراىيـ زكي رشيد "األغنية الشعبية والمسرح الغنائي" القاىرة، الييئة العامة لمكتاب (  1
 4917فممكوري" القاىرة، دار المعارؼ فتحي الصنفاوي: "التراث الغنائي المصري ال(  5
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   العينة: مؤلفيف نبذة تاريخية عف
 (1988 – 1924جماؿ عبد الرحيـ )( 1

آلة لبيانو  نفسة عزؼبحي السيدة زينب مف اسرة موسيقية، عمـ  4921نوفمبر  25ولد جماؿ عبد الرحيـ فى 
وكػاف أوؿ أسػتاذ  يلميػارمون أسػتاذا اشػتغؿ، 4959عاـ  الكونسرفتواربذلؾ بجانب تعميمو العاـ، عندما تأسس 

و بالتقنيػػة اليارمونيػػة الغربيػػة لمقػػرف العشػػريف، أسػػموبليػػذا التخصػػص ثػػـ أصػػبء رئيًسػػا لمقسػػـ بعػػد ذلػػؾ، ويتميػػز 
تحتػوي  وميػابو منذ بداية عممػو كمؤلػؼ موسػيقي كمػا أف ألحانػو مق التـزالقومي الذى  اتجاىووذلؾ إلى جانب 

 (4). ونية أو ذات أرباع صوتية تعمى األجناس المكونة لممقامات الشرقية سواء ديا
 مف أعمالو لمبيانو

 .4959تنويعات حرة عمى لحف شعبي مصري لمبيانو عاـ  -
 محاكاه  مقطوعتيف خمس قطع صغيرة لمبيانو وسوؼ تتناوؿ الباحثة مف ىذا الكتاب -

 Fun Kleine Klavier  &شكوى KLAGELID .(2) 
 ( 2229 – 1933محمد فايد ) فتحيو( 2

التحقت بمدرسة "اإلخبلص   ـ.2119بمدينة القاىرة وتوفيت عاـ  4911مارس  9فايد فى  فتحيوولدت 
وكانت تعزؼ عمى البيانو منذ الصغر لؤلعماؿ العالمية التى كانت تجذب  الطفولةالقبطية الخيرية" فى مرحمة 

قامت بتمحيف بعض  – استماعيا وأيضا مف عزؼ والدييا وكانت تقوـ بعزؼ األناشيد فى الحفبلت الموسيقية
 (1) تميزت بالعزؼ السماعي أللة العود والقانوف. –وارتجاؿ   األغاني

                                                           
د الثالثف محمد عبد الوىاب عبد الفتاح " جماؿ عبد الرحيـ واتجاه جديد فى التأليؼ الموسيقي" ، الكويت ، عالـ الفكر ، المجمد السابع عشر ،العد(  4

4911 
يقي" ، الكويت ، عالـ الفكر ، المجمد السابع عشر ،العدد الثاالثوف محمد عبد الوىاب عبد الفتاح " جماؿ عبد الرحيـ واتجاه جديد فى التأليؼ الموس(  2

4911 
القاىرة، رشا شحاتة   :"المدرسة القومية لتعميـ البيانو عند "فتحيو فايد" رسمة ماجستير غير منشورة، مكتبة التربية الموسيقية، جامعة حمواف، (  1

 ـ2112
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حصمت  4915وقدمت فقرات متعددة أللة العود فى عاـ  لمموسيقىإلتحقت بالمعيد العالي  4951فى عاـ 
 – 4941طوعة بيف الزىور مف تأليؼ )جورج ميشيؿ( )قعمى الدبمـو وقامت بوضع مصاحبة لمبيانو لم

د" ثـ مع "نيكوليتي" و لمصرى" ثـ "ممؾ داو احمد أعمى يد " التأليؼوبدأت بدراسة  –أستاذ العود  (4) ( 4991
 .اإليطالي  (2) ( 4914 – 4114)
فى عاـ  –فايد" مقطوعة فى آخر سنة ليا فى المعيد بعنواف )إلى أيف( عمى النمط العالمي  فتحيوت "فأل

فى تخصص البيانو وقدمت مجموعة مف األبحاث العممية وكتبت فى  ةحصمت عمى درجة الدكتورا 4979
 (1)ربية.عب الو بجانب المقامات والضر  ةما أساليب العزؼ العالميىوالتمحيف وتميزت بخطيف أساسيف  التأليؼ

 وىى كتب تحمؿ العناويف اةتية: فايد لمبيانو  فتحيومف أعماؿ 
 .4912تمريف عاـ  41التكتيؾ المتطور لمبيانو )التمرينات( ويتحتوي عمى  -4
تناوؿ مقطوعتيف تـ. وسوؼ 4912دراسة( عاـ  41التكتيؾ المتطور لمبيانو )لمدراسات ويحتوي عمى  -2

ة بعنواف "ياعزيز عينى" نيعمى )لحف شعبي( والمقطوعة الثا "مف ىذا الكتاب بعنواف "العاب الحارة
 لحف مف التراث لسيد درويش .

 ـ.4991تمريف( عاـ  42مقطوعات و 41عمى  ويحتويابتكارات لؤللحاف المألوفة ) -1
 ـ.4919رقصات( عاـ  9متتالية مقاـ الحجاز والضروب العربية ) -1
 ـ.4991مقطوعات( عاـ  7خواطر مف زماف )ويحتوي عمى  -5
 ـ.4999صور موسيقية عاـ  -9
 ـ.4999لممرح عاـ  اىي -7
 ـ2111الحميات فى متتابعة عاـ  -1
 

                                                           
 ( جورج ميشيؿ: عازؼ عود ممقب بممؾ العود، وكاف عازًفا لمبيانو أيضًا.  4
  : مؤلؼ موسيقى إيطالي الجنسية Nicolity( نيكوليتي  2
، القاىرةرشا شحاتة   :"المدرسة القومية لتعميـ البيانو عند "فتحيو فايد" رسمة ماجستير غير منشورة، مكتبة التربية الموسيقية، جامعة حمواف، (  1

 ـ2112
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 1932بمقيس عباس  -3
والتحقت بالقسـ  –سنوات  7فى سف  ظيرت موىبتيا 4912ولدت بمقيس محمود عباس أميف فى القاىرة عاـ 

 برامجنبوًغا وتفوًقا مبكًرا باشتراكيا فى  تالثانوي بالمعيد العالى لمعممات الموسيقى فى سف العاشرة وقد أثبت
محمد محمود شعباف فى  (4) ( 4999 -4942األطفاؿ باإلذاعة المصرية مع اإلذاعي الشيير بابا شارو )

برنامج عصافير الجنة غناًءا وعزًفا. درست العزؼ عمى آلة البيانو بالمعيد العالى عمى يد األستاذه باري 
ت مختمفة مثؿ آلة الكماف والعود والقانوف عمى يد أحمد كما درست آال Parry Chargian"  (2)"شارجياف 
وعينت معيدة  .بامتياز مع مرتبة الشرؼ 4951المعروؼ تخرجت عاـ الموسيقار المصري  (1) فؤاد حسف

وقامت حينيا بالعزؼ فى البرنامج األوروبي ، وعمؿ  البيانو.بالمعيد وتخصصت فى تدريس العزؼ عمى آلة 
ميمية ولـ تستكمؿ نظًرا لظروؼ حرب عذىبت فى بعثة ت –مصاحبة لبعض اةالت فى برامجو الموسيقية 

 ستكماؿ دراستيا .احالت دوف  4959
مع  (Two piano)قدمتيا عدة حفبلت فى العزؼ المنفرد أو مصاحبة لآلالت والعزؼ عمى آلة البيانو 

 أستاذتيا الى جانب عمميا بالكمية.
 –قامت بتمحيف وتوزيع بعض األغانى بوضع توزيع كورالى ليا ليحقؽ اليدؼ ألساسي ألى غناء كورالى 

كاف كتاب فكانت أوؿ مف فكر فى استخداـ الموسيقى واأللحاف العربية فى تدريس العزؼ عمى آلة البيانو 
عمى آلة  فتو  1/1ة مف الػ يل)دراسات عربية ةلة البيانو( أوؿ كتاب يوضء كيفية عزؼ السبللـ العربية الخا

المتبع فى السبللـ الغربية وذلؾ فى كتاب )السبللـ العربية والغربية( والذى يعد مرجعًا  سموبالبيانو بنفس األ
قدمت حفبلت عمى مسارح دار األوبرا المصرية بالقاىرة ومسرح الجميورية  –حتى اةف  سموبىاًما ليذا األ

  ومسرح سيد درويش وغيرىـ.

                                                           
 – 4942ىو محمد محمود شعباف إذاعي مصرى بزغ نجمو مع تقديـ أحاديث األطفاؿ والبرامج الدرامية والغنائية فى اإلذاعة المصرية ) -( بابا شارو: 4

4999) 
2  )Parry Chargian( 4991 -4945: بارى شارجياف عازفة بيانو إيطالية األصؿ أستاذة فى التأليؼ لموسيقي ) 

 (4991 – 4929فؤاد حسف: موسيقار مصري، حصؿ عمى دبمـو معيد فؤاد األوؿ وعازؼ قانوف شيير ) ( أحمد 1
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 (4)عماليا لمبيانو مف أ
 كتاب دراسات عربية فى التبية الموسيقية ةلة البيانو

 .4975كتاب السبللـ العربية والغربية  -
 .4911كتاب أغاني جماعية  -
 بية ويضـ .عتوزيع بعض األغاني الش -
 خمس أغانى مف التراث وسوؼ تتناوؿ الباحثة أغنيتيف . -

 .أغنيتيف مف المرشحات 
  الوطنية.أغانى مف األناشيد 

 مف أعماؿ سيد درويش: -
  –لحف سوداني مف توزيعيا    -الحمو دي     -يا مرحبا بؾ "العشرة الطيبة"  -
 األعماؿ الدينية: -
 يا نور اهلل "أحمد خيرت"  –يارسوؿ اهلل  –ألفيف صبلة وسبلـ  -

                                  يا إليي "أحمد خيرت"
 ثانًيا: الجانب التطبيقي -

يكيػػػػػػػػة التػػػػػػػػى تحتػػػػػػػػوى عمييػػػػػػػػا تمػػػػػػػػؾ نألىػػػػػػػػداؼ التعميميػػػػػػػػة والتكاسػػػػػػػػوؼ تقػػػػػػػػـو الباحثػػػػػػػػة بالشػػػػػػػػرح لمػػػػػػػػدارس  -
 المؤلفات.

دروس لتعمػػػيـ المؤلفػػػات المصػػػرية عينػػػة البحػػػث  9التحميػػػؿ البنػػػائي والعزفػػػي لكػػػؿ مؤلفػػػة مػػػف خػػػبلؿ إعػػػداد  -
أضػػافتيا الباحثػػة والمفترحػػة ( مػػع توضػػيء التقنيػػات العزفيػػة والتعبيريػػة المصػػاحبة التػػى المعمػػـلمػػدارس )لطالػػب 

ظيػػار تقنيػػات األداء التػػى تحتػػوى  لتنميػة الناحيػػة المياريػػة لػػدى الطالػػب وتحفػػزه عمػػى اإلقػداـ عمػػى تعمػػـ اةلػػة وا 
 عمييا تمؾ المؤلفات مع وضع اإلرشادات المقترحة التى تساىـ فى إكتساب الطالب لتمؾ التقنيات.

                                                           

وراة غير ( أحمد محي الديف عبد السبلـ أبو ذكرى : دراسة مقارنة لبلساليب الحديثة لبعض مؤلفات البيانو المصريف فى القرف العشريف ، رسالة دكت 4
 ـ . 2141امعة عيف شمس ، القاىرة منشورة ، كمية التربية النوعية ، ج
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يػؾ نالتك –رس إتماـ المرحمة التمييدية مف دراسة )الساللـ ممحوظة: ولموصوؿ لألداء الجيد يجب عمى الدا
 القراءة اإليقاعية(. –القراءة الصولفائية  –

 البيانو: دروسإرشادات عامة لدارسي البيانو أداء الخطوات التالية ل
 االستماع جيدًا لممقطوعة اةلية عزًفا عمى آلة البيانو مف قبؿ الباحثة. -4
 الموسيقي مف قبؿ الباحثة والتعرؼ عمى اسـ المقطوعة. نبذة تاريخية لممؤلؼ -2
 يكية لممؤلفة.نالتعرؼ عمى األىداؼ التعميمية والتك -1
ة الباحثػػػػػة لمعينػػػػػة لمػػػػػدارس )الطالػػػػػب( مػػػػػف حيػػػػػث التحميػػػػػؿ البنػػػػػائي العزفػػػػػى مناقشػػػػػة عامػػػػػة بعيػػػػػًدا قشػػػػػمنا -1

ومػػػػػدى ارتباطيػػػػػا ببعضػػػػػيا ممػػػػػا عػػػػػف اةلػػػػػة قبػػػػػؿ بػػػػػدء العػػػػػزؼ لمبلحظػػػػػة اتجػػػػػاه المحػػػػػف والمسػػػػػافات المحنيػػػػػة 
يعطػػػػػي الػػػػػدارس بدايػػػػػة سػػػػػيمة، فػػػػػالتركيز وقػػػػػراءة لوحػػػػػة المفػػػػػاتيء وتحميميػػػػػا تحمػػػػػيبًل نظرًيػػػػػا بعيػػػػػًدا عػػػػػف اةلػػػػػة 

 يعطي بداية أكثر سيولة وتفيـ لممدونة الموسيقية قبؿ البدء فى العزؼ.
 :الدرس االوؿ

 يكية لممقطوعة:ناألىداؼ التعميمية والتك
 البنائي والعزفى لممقطوعة.التعرؼ عمى التحميؿ  -4
 اكاة( بيف اليديف.حتدريب اليديف بنفس المحف عمى الكانوف )الم -2
 التدريب عمى النغمات السممية المتصمة.  -1
 التدريب عمى األوكتافات. –العزؼ المتقطع والمتصؿ فى آف واحد  -1
 التتابع المحني. -واإليقاعي التدريب عمى السينكوب المحني  -5

  



 م0202أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 64اجمللد  -املوسيقية كلية الرتبية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

519 

 التحميؿ البنائي:
 Fune Kleine Klaviers tuckeرقة بيانو كبليف الجميمة اسـ المقطوعة: محاكاة 

 اسـ المؤلؼ: جماؿ عبد الرحيـ.
 السمـ: صوؿ / ص 

متغيػػػػػر  الميػػػػػزاف: Moderatoمعتدؿ السرعة 120 = -1 السرعة 
 مازورة  41الطوؿ البنائي: 

 ABA2ثبلثية التقسيـ  –الصيغة : ثنائية الفكرة 
 ( وتنتيي بقفمة تامة فى سمـ صوؿ / ص1( : ـ)4: تبدأ مف ـ ) Aالفكرة األولى 

 سكش 2وتتكوف مف عبارة واحدة وتنقسـ الى 
 (2( : ـ)4السكش األوؿ: مف ـ)
 (1( : ـ)1السكش الثانى : مف ـ)

 سكش 2( وتتكوف مف عبارة واحدة وتنقسـ الى 1( : ـ )5: تبدأ مف ـ ) Bالفكرة الثانية 
 (  وىو تصوير لمسكشف األوؿ مف الفكرة األولى عمى بعد خامسة صاعدة.9( : ـ)5ألوؿ: مف ـ )السكش ا

 (  ويتناوؿ مادة لحنية حديدة 1( : ـ)7السكش الثانى : مف ـ )
 ( وصمة لحنية لمرجوع الى لحف الفكرة الثالثة.9: فى ـ )(Link)وصمة لحنية 
لصػغير ار لمفكػرة األولػى وتنتيػى بقفمػة تامػة فػى سػمـ صػوؿ ( وىى تكػرا41(ـ )41: مف ـ ) A2الفكرة الثالثة 

 فى صوت السوبرانو 
مقػػاـ الميػػدياف الكنسػػي مصػػور عمػػى  عمػػ (Biotonality)النسػػيج العػػاـ: بوليفػػوني وقػػد ظيػػرت ازدواجيػػة مقاميػػة 

 (.41-41درجة صوؿ فى صوت الباص مف ـ )
المصػػاحبة فػػى الفكػػرة األولػػى فػػى اليػػد اليسػػرى فوجاليػػة عمػػى بعػػد زمنػػي )ببلنػػش( مػػف المحػػف األساسػػي بػػنفس 

 ( 1( : )4المحف وعمى بعد لحني بمقدار أوكتاؼ مف ـ )
 ( ثـ تستكمؿ بنغمات سممية مع وجود لمس لعبلمات تحويؿ متعددة.5المصاحبة تبدأ فوجالية مف )ـ( )

2 
4 
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ة تالمحػػف ببسػػاط يتميػػزو وىابطػػة ( تبػػدأ بعبلمػػة   ثػػـ نغمػػات سػػممية صػػاعدة 2-4ـ )المحػػف الفكػػرة األولػػى مػػف 
الحركػة العكسػية الػى ظيػر فػى اليػد اليسػرى  أسػموبعمػى بعػد أوكتػاؼ ب (canon)المحاكاة   أسموبويستخدـ 

 (4ويوضء ذلؾ شكؿ رقـ )
 

 
 (4شكؿ رقـ  )

 الحركة العكسية أسموبب ؼالمحاكاة عمى بعد أوكتا
المحاكػاة عمػى بعػد أوكتػاؼ ويوضػء  أسػموب( فقرات سممية صاعدة وىابطة فػى اليػديف ب1، 1فى ـ )استخداـ 

 ( 2ذلؾ شكؿ رقـ )

 
 (2شكؿ رقـ )

 ( الصاعدة واليابطة فى اليديف1،  1الفقرات السممية فى ـ )
يقاعاتيتميز المحف فييا بنغمات ( 1-5الفكرة الثانية مف ـ) لحنػي فػى اليػد  بسػيطة وفقػرات سػممية مػع تتػابع وا 

كوب اإليقػاعي عػف طريػؽ نيسػاليمنى بينما يأتى أداء اليد اليسػرى عبػارة عػف مصػاحبة إيقاعيػة يسػتخدـ فييػا ال
  ( 1ويوضء ذلؾ شكؿ رقـ )  Staccatoالرباط المحني يمييا نغمات ممونة بالعزؼ المتقطع 

 
 

 ( 8:  5( مف ـ )3شكؿ رقـ )
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 ( 3شكؿ رقـ )

 فى اليد اليسرى بنكو ياليد اليمنى مع استخداـ الس التتابع المحني فى

 
 فى لحف المقطوعة مف قبؿ الباحثة لمدارس: التكنيكيةتفسير وتحميؿ الصعويات 

موسػػيقي  أسػػموب( بػػيف اليػػديف ىػػو 4شػػكؿ سػػابؽ رقػػـ ) Canonظيػػر فػػى المقطوعػػة الكػػانوف )المحاكػػاة(  -4
بوليفوني وىو عبارة عف محاكاة حرفية لمحف الفكرة أو الموضوع بحيث يبدأ كػؿ جػزء بعػد اةخػر بقميػؿ وتكػوف 
متفقػػة ىارمونًيػػا. وجػػاءت المحاكػػاة ىنػػا بحركػػة عكسػػية عمػػى بعػػد أوكتػػاؼ ويتطمػػب مػػف الػػدارس توضػػيء سػػير 

لتعبير المطمػوب اتعزؼ كػؿ يػد المحػف بػالمحف وسرعة تكنيكية وقوة ومرونة فى اليديف عند عزؼ المحف بحيث 
 حتى يتسنى لمدارس بداية تكرار المحف وحفظ مكانو. ببطيءوبدقة وبحب عميو 

( تػدريب كػؿ يػد عمػى حػدة ثػـ اليػديف 1طػع شػكؿ سػابؽ رقػـ )قيتطمب أداء العزؼ المتصػؿ مػع العػزؼ الم -2
 مًعا. حتى يتـ األداء المطموب بأداء سميـ.

( 1( شكؿ سابؽ رقػـ ) 1،  7( فى ـ)1الذى ظير فى المطوعة )  Sttaccatoطع استخداـ العزؼ المتق -1
 سػػ تطمػػب مػػف الػػدارس أف تكػػوف الحركػػة مػػف الر تحيػػث يأخػػذ النغمػػة نصػػؼ القيمػػة الزمنيػػة لمعبلمػػة المعزوفػػة و 

 فى لمس المفاتيء لتسييؿ حركة األصابع وسرعة انتقاليا. األصابعبجانب خفة 
( فى اليد اليمنى واليسرى يتطمب أف تكوف الحركة مف الذراع مع عدـ شد 41ـ ) عند أداء األوكتافات فى -1

 اليد وأف تكوف النغمات فى قوة واحدة مع مراعاة الحركة الدائرية لميد واالصابع.
يتطمب أداء السنيكوب )التػأخير( فػى اليػد اليسػرى مػف الػدارس اإلحسػاس بػزمف نػزوؿ النغمػات فػى الوقػت  -5

 (.44،  41(  & )5،9( مف ـ )1بالناتج اإليقاعي بيف الصوتيف شكؿ سابؽ ) الصحيء واإلحساس
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راحة اليد مػع قػرب االصػابع مػف  ض( يتطمب انقبا1( شكؿ رقـ )1،  7التتابع المحني فى اليد اليمنى ـ ) -9
 لوحة المفاتيء عمى أف تكوف حركة الذراع فى اتجاه سير المحف.

 ( 1)وتقترح البحثة التمريف التالى لمتدريب عمى التتابع المحني شكؿ رقـ 

 ( 4شكؿ رقـ )
 (8،  7تمريف مقترح لمتدريب عمى التتابع المحنى فى ـ )
ثـ تدريب العبلمة  األصابعوية قويأتى بتدريب كؿ نغمتيف مف العبلمة اإليقاعية مرتيف متتاليتيف ذلؾ لت
 اإليقاعية بأكمميا مرتيف متتاليتيف حتى تتقف األصابع وتكوف فى قوة متساوية.

 اإليقاع : تحتوى المقطوعة عمى النماذج التالية األوؿ ظير فى 
وحدة فى  2( بعد 2،  4( & اليسرى ـ )2،  4اليد اليمنى فى ـ )

 المازورة األولى
 ( وفى اليسرى بعد 1،  1) الثانى ظير فى اليد اليمنى فى ـ

 (1،  7الوحدة الثانية مف المازورة الثالثة فى اليد اليسرى فى ـ)
الباحثة بسؤاؿ الدارس عف اإليقاعات التى تحتوى عمييا المصاحبة ثـ قامت بتفسير  تقوـ المصاحبة:

ت صو واإليقاعية ل عبارة عف محاكاة لمفكرة المحنية األساسيةالمصاحبة  تالمصاحبة المضافة المقترحة جاء
 (4)( شكؿ سابؽ رقـ 1-4السوبرايو فى صوت الباص باستخداـ الحركة العكسية مف ـ )

 ( 5 ) أما المصاحبة المقترحة التى أضافتيا الباحثة يوضحيا شكؿ رقـ
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 (5شكؿ رقـ )

 المصاحبة المقترحة المضافة مف الباحثة
 التالية:جاءت المصاحبة المضافة مف الباحثة عمى األشكاؿ 

لحف أربيجي بنفس اليد ويتطمب مف الدارس أف تحتفظ اليد  عت نغمة الباص باالصبع الخامس ميبتث -4
عمى  ةبزمف النغمة الطويمة أثناء عزؼ باقى النغمات وىذه الحركة تستمتـز عدـ شد األصابع الموجود

 (.5النغمات وذلؾ لسيولة األداء. وذلؾ فى شكؿ سابؽ رقـ )
( ويتطمب مف الدارس أف تكوف اليد واألصابع فى حالة 7ف فوؽ اإلبياـ فى ـ )تمرير األصابع م -2

مرونة تامة عمى أف تأنى الحركة نصؼ دائرية تبدأ مف األصبع الخامس ثـ األوؿ ثـ األصبع الثالث 
 (.5فوؽ األوؿ مع استقبللية االصابع وحرية الذراع مف الكتؼ شكؿ سابؽ قـ )
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ي عف طريؽ حركة نصؼ دائرية وأف تأتي مف األصابع واليد بمساعدة أداء االربيجات يتطمب أف تؤد -1
كوف االنتقاؿ سمس لمنغمات األخرى والتمريف التالى يوضء التدريب عمى األربيجات مف يالذراع حتى 

 (4رقـ ) 45كتاب لونجو الجزء الرابع ص

 
 (6شكؿ رقـ )

 التظميؿ :
P  وتعنى العزؼ الخافت )Crese <     التدرج فى شدة الصوت– decres  التدرج فى خفوت الصوت– 

PP     العزؼ بمنتيى الخفوت– Marcate   بارز وواضء :– Leicht إصطبلح ألماني يعني خفيؼ :
Satto voce .أى األداء بنصؼ شدة الصوت : 

 اإلرشادات العزفية:
 بالنزوؿ فى التوقيت الصحيء.مراعاة االلتزاـ بأداء السينكوب اإليقاعي والمحني واإلحساس  -
 مراعاة أداء النغمات السممية السريعة قرب لوحة المفاتيء بمرونة وليونة -

 تطبيقات عمي الدرس األوؿ 
 ( 4،2،1عزؼ التمريف التالى لمتدريب عمى أداء الكانوف بطريقة صحيحة ـ )ا (1تمريف )

 أداء الصوت الثانى في اليد اليسرىالسابؽ مع التركيز واالنتباه عند التمريف  تكرار (2تمريف )
 أعزؼ التمريف التالى مع مبلحظة أداء النغمات السممية المتصمة والعزؼ المقطع بطريقة صحيحة( 3تمريف )
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 : الدرس الثاني 
 األىداؼ التعميمية والتكنيكية لممقطوعة:

 العزفى لممقطوعة. التعرؼ عمى التحميؿ البنائي و -4
 فيـ شديدب األساسيةتدريب الطالب عمى أداء لحف الفكرة  -2
 التدريب عمى النغمات السممية المتصمة باالقواس التعبيرية -1
 التدريب عمى المسافات اليارمونية أداء تألفات باستخداـ حمية األربيجو. -1
الممونة  –النغمات  –( عف طريؽ الرباط المحني استخداـ البيداؿ النبراإلحساس بالسينكوب )تأخير  -5

 يرة.ثالك
 التحميؿ البنائي:

 KLAGELIEDاسـ المقطوعة: شكوى 
 اسـ المؤلؼ: جماؿ عبد الرحيـ
 متو امق ازدواجيةمع  دوكاهعمى درجة المقاـ المستخدـ: نياوند مرصع 

 الصيغة: أحادية الفكرة.
 Moderato معتدا السرعة 4=  108السرعة:          الميزاف: 

 مازورة  41الطوؿ البنائي: 
 ىى فكرة واحدة تنمي بالتكرار أو التصوير

 (4( : ـ)4مقدمة : مف أناكروـز )
 ( وتنتيى بقفمة عمى أساس المقاـ.1( : ـ)2الفكرة: تبدأ مف أناكروز ـ)

 ( عممى بعد خمسة تامة صاعدة1( : ـ)1( تصوير   ـ )9( : ـ )5مف أناكروز ـ)
 صغيرة بيف اليديف.( وصمة لحنية 1 – 9مف ـ )

3 
4 
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( مع استعماؿ تأخير النبر باستخداـ الرباط المحني 1-2مف ـ ) األساسية( تكرار لمفكرة 44-9مف أناكروـ )
( عمى بعد خامسة تامة ىابطة 1-2( تصوير لمفكرة األساسية مف ـ )41 – 42مف أناكروز ـ ) (السينكوب)

 عمى أساس المقاـ.تامةفى صوت الباص وينتيي بقفمة 
 ىرموفوني )لحف أساس فى اليد اليمنى ومصاحبة فى اليد اليسرى(النسيج المستخدـ: 

 التحميؿ العزفي:
ويحتوى عمى نغمات بعبلمات إيقاعية بسيطة بمحف  يثح األداءيتميز المحف بالبساطة والسبلسة فى المحف: 

يد بينما يأتى األداء دؽ التر سممي صاعد ثـ ىابط مع تكويف نغمي فى اليد اليمنى ويستخدـ المحاكاة عف طري
( 4ونغمات مزدوجة تؤدي بطريقة السينكوب اإليقاعي بيف الصوتيف مف أناكروز ) تالفاترة عف عبافى اليد 

 ( 7( ويوضء ذلؾ شكؿ رقـ )5ـ)

 ( 7شكؿ رقـ)
 (4-1لحف سممي فى اليد اليمنى مع سينكوب إيقاعي فى اليد اليسرى مف ـ )

تجاىو مف لحف يتميز لحف الفكرة  بالتكرار والتصوير عمى بعد خامسة صاعدة وقد استخدـ تغيير المحف وا 
( تصوير لمفكرة 9-5صاعد فى الفكرة األساسية الى لحف ىابط فى تصويرىا بطريقة قمب النموذج حيث ـ )

 ( 1( يوضء ذلؾ شكؿ رقـ )1:  4مف ـ )

 ( 8شكؿ رقـ )
 (6،  5فى اليد اليمنى مف ـ ) لنموذجالتحوير وتغيير اتجاه المحف عف طريؽ قمب ا

المحني فى اليد المنى مع استخداـ تآلفات بمسافات واسعة بحميةاألربيجو  ( ىناؾ تقصير لمنموذج1:  7ـ )
 ( 9ويوضء ذلؾ شكؿ رقـ )
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 (8-7( ـ )9شكؿ رقـ )
 األربيجو فى اليد اليسرىفى اليد اليمنى مع حمية  التغيير فى النموذج المحني عف طريؽ تقصير النموذج

( السنيكوب المحنى عف طريؽ الرباط فى اليد اليمنى وىى إعادة لمفكرة 44-9روـز )كتأخير لمنبر فى أنا
( بينما يستخدـ فيو اليد اليسرى تآلفات بمسافات واسعة مع وضوح اإليقاع عف طريؽ 1:  2المحنية مف ـ ) 

 ( كذلؾ استخداـ عبلمات تحويؿ الممس لسبللـ أخرى 41يوضء ذلؾ شكؿ رقـ )  Marcatoالمصطمء 

 ( 12شكؿ رقـ )
 (11-9تأخير النبر فى اليد اليمنى مع السينكوب اإليقاعي فى اليد اليسرى )

( ولكف فى اليد اليسرى مع أداء نغمات بسيطة وعبلمات 1-2( ىى تكرار لمفكرة مف ـ )42-42ـ)

 ( 44فى اليد اليمني ويوضء ذلؾ شكؿ رقـ ) (  ƴ ♫)إيقاعية

 (11شكؿ رقـ )

 ( ولكف فى اليد اليسرى4-2( ىى تكرار لمفكرة مف ـ )12-12ـ)

 
 



 م0202أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 64اجمللد  -املوسيقية كلية الرتبية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

545 

 تفسير وتحميؿ الصعوبت التكنيكية فى لحف المقطوعة مف قبؿ الباحثة لمدارس مع بعض التطبيقات
النزوؿ السميـ مع بداية الفكرة  تفيـ شديد فى وقت 1:  2يتطمب لحف الفكرة وأدائيا مف أناكروـز  -4

يب ر حيث يتطمب التركيز الشديد بيف اليد اليمنى واليد اليسرى لذلؾ يتطمب االحساس بالميزاف والتد
 لكؿ يد عمى حدة ثـ التدريب باليديف مًعا ببطئ شديد.

مف قبؿ ( المتصمة باألقواس التعبيرية وقد ذكرتيا الباحثة 1-2يتطمب أداء النغمات السممية مف ـ)  -2
أف تكوف األصابع قريبة مف لوحة المفاتيء وتأتى الحركة مف األصابع وبمساعدة اليد والساعد مع 

 الضغط بقوة عمى بداية القوس ثـ رفع اليد بخفة فى نياية القوس ويراعي ذلؾ فى األجزاء المماثمة.
وف اليد واألصابع فى ( أف تك7يتطمب التدريب عمى المسافات اليارمونية المزدوجة شكؿ سابؽ رقـ )  -1

استدارة كاممة لتساوى الضغط عمى النغمتيف وأف تسمع كأنيا نغمة واحدة مف الدارس والتمريف التالى 
( 42( شكؿ رقـ )1:  2يوضء التدريب عمى المسافات اليارمونية المختمفة فى اليد اليسري مف ـ)

 بالترقيـ المقترح مف الباحثة.
 

 
 

 (12شكؿ رقـ )

 لمتدريب عمى المسافات اليارمونية فى اليد اليسرىيف مقترح ر تم
( فى اليد 7:  5( مف ـ )1أداء تآلفات بينيما قفزة واسعة باستخداـ حمبة األربيجو شكؿ سابؽ رقـ ) -1

اليسرى يتطمب األداء أواًل: عمى التآلفات بدوف الحمية عمى أف يعزؼ التآلؼ مفرط والنغمات منفردة 
ب عميو بالحمية بعد ذلؾ. ويراعي عند أداء الحمية أف يأتى النعمة تمو ثـ التدري(  ♬،  ♫) بإيقاع 

األخرى والتحكـ فى مرونة األصابع وتكوف اليد عمى شكؿ نصؼ دائرة ألعمى وااللتزاـ بالترقيـ 
( وتقترح الباحثة 5( ) أ ، ب( كيفية أداء حمية األربيجيو فى ـ )41المقترح ويوضء شكؿ رقـ )

 (41،  9،  1التآلفات الواسعة فى ـ )استخداـ الدواس فى 
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 ب -  13شكؿ رقـ       أ     -13شكؿ رقـ             
 كيفية أداء حمية األربيجو 

( شكؿ سابؽ 41: 9يتطمب أداء السينكوب )تأخير النبر( عف طريؽ الرباط المحني فى أناكروـز ) -5
الشديد قـ أداء كؿ  بالبطيء( أف يؤدي المحف أواًل: بدوف الرباط ثـ أداؤه بالرباط المحني 41رقـ )

صوت بمفرده سواء السوبرانو أو الباص ثـ أداء األصوات تدريجيًا مًعا إلمكانية أدائيـ بالشكؿ 
 السميـ.

( ويتطمب أف يؤدي عف طريؽ 41:  4ىناؾ سينكوب إيقاعي أيضا وتداخؿ بيف اليد اليمنى واليسرى مف ـ )
 اإلحساس بالناتج اإليقاعي بيف الصوتيف.

نمى أو اليسرى يتطمب أف تراعي القراءة الجيدة لمنغمات. وأف تكوف يات الممونة فى اليد الكثرة النغم  -9
اليد قريبة مف لوحة المفاتيء لسيولة وسرعة االنتقاؿ بيف األصابع البيضاء والسوداء عمى البيانو 

 ( كمثاؿ. ويراعي أيًضا فى األماكف المماثمة.41شكؿ سابؽ رقـ )
 ة عمى نموذجيف إيقاعيف األوؿ تحتوى المقطوعاإليقاع: 

  (42،  41( وفى اليد اليسرى فى ـ )9،  2ظير فى اليد اليمنى )األوؿ : 
 (.41 – 9( ـ) 9:  5ظير فى اليد اليسرى فى ـ ): نى االث
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الباحثػػػػػة بسػػػػػؤاؿ الػػػػػدارس عػػػػػف اإليقاعػػػػػات التػػػػػى تحتػػػػػوى عمييػػػػػا المصػػػػػاحبة األساسػػػػػية ثػػػػػـ  تقػػػػػوـالمصػػػػػاحبة: 
 ة عف :ر ءت المصاحبة األساسية عبااقامت بتفسير المصاحبة المضافة المقترحة ج

اسػػػػػتخداـ مسػػػػػافات مختمفػػػػػة ومتنوعػػػػػة مثػػػػػؿ السادسػػػػػة الكبيػػػػػرة والصػػػػػغيرة والخامسػػػػػة الناقصػػػػػة مػػػػػف ـ  -4
 ؿ.( وقد فسرتيا الباحثة مف قب4-1)

( ويوضػػػػػػء ذلػػػػػػؾ 9-5اسػػػػػػتخداـ الكروماتيػػػػػػؾ والسػػػػػػينكوب مثػػػػػػؿ التآلفػػػػػػات بحميػػػػػػة األربيجيػػػػػػو مػػػػػػف ـ)  -2
  (41فى الشكؿ رقـ )

 
 
 
 

 
 ( 14شكؿ رقـ )

 (6-5ـ) لسينكوب اإليقاعي بيف اليديف والكروماتيؾ فى الصوت الداخمى فى اليد اليسرى
المقترحػػػػػػة التػػػػػػى أضػػػػػػافتيا  ( أمػػػػػػا المصػػػػػػاحبة41-5ـ ) اسػػػػػػتخداـ تآفػػػػػػات بينيمػػػػػػا قفػػػػػػزة متسػػػػػػعة مػػػػػػف -1

 (45حثة مف قبميا فى الشكؿ التالى رقـ )االب
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 (15شكؿ رقـ )
 المصاحبة المقترحة المضافة مف الباحثة

 جاءت المصاحبة المقترحة فى اليد ليسرى كاةتى:
عف   * تدريب الطالب عمى األربيجات بالعزؼ المتصؿ ويتطمب التدريب عمى الحركة الدائرية لمفصؿ الرس

ؿ ثقاألداء المتصؿ مع دوراف حركة األصابع بمساعد اليد والساعد وأف يكوف الذراع حر الحركة حتى ينتقؿ 
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رونة وتكوف الحركة مف الخارج وماألصابع مف نغمة الى نغمة فى حرية تامة. وأف تكوف األصابع فى قوة 
 الى الداخؿ.
مب التدريب عميو ببطئ بيدؼ تقوية وحفظ أرقاـ لترقيـ المقترح لؤلصابع مف الباحثة ويتطا* االلتزاـ ب

 األصابع وأف تتساوى جميعيا فى قوة واحدة.
 التظميؿ:

P  يعني العزؼ بخفوت :   Cres- .التدرج فى شدة الصوت : -
Demenuemdo التدرج فى شدة الخفوت : -Marcato  .بارز وواضء : 

 : ويعني استخداـ البداؿ األيمف لزيادة الرنيف الصوتي. Pedدواس  -
- ᴒ.وتعنى عبلمة إطالة النغمة أو السكتة أكثر مف مدتيا الزمنية وترجع ىذه اإلطالة لذوؽ العازؼ : 

 اإلرشادات العزفية:
 اإللزاـ بالترقيـ المقترح مف الباحثة. -اإللزاـ بعزؼ األربيجات فى اليد اليسرى بعناية.       -
 اإللزاـ بأداء مصطمحات التعبير بعناية. -
 التدريب عمى النغمات الممونة الموجودة فى التآلفات والمسافات اليامونية والقراءة الواعية لمنغمات. -
 التدريب عمى السينكوب المحني والنغمات الممونة بدقة. -
 المقترحة مف الباحثة. (Slur)مراعاة أداء األقواس المحنية التعبيرية واألقواس المحنية الصغيرة  -
 مراعاة استخداـ العبلمة )كورونا( تبعا لذوؽ العازؼ. -

 تطبيقات عمي الدرس الثاني 
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2 
4 

 الدرس الثالث: 
 األىداؼ التعميمية والتكنيكية لممقطوعة:

 التعرؼ عمى التحميؿ البنائي والعزفي لممؤلفة  -4
 واليابطة.التدريب عمى النغمات السممية الصاعدة  -2
 اإلحساس بضرب )المصمودي الصغير( البمب -1
 التدريب عمى األقواس المحنية الصغيرة. -1
 استخداـ البيداؿ.  -5

 نائي:بالتحميؿ ال
 اسـ المقطوعة: قطف النيؿ )أغنية شعبية( 

 اسـ المؤلؼ : بمقيس عباس
المقػػػاـ المسػػػتخدـ: حجػػػاز  حسيني )حجاز مصور عمى درجة ال(

 الميزاف:  Moderatoالسرعة: متوسطة السرعة  
 ي الصغير )البمب(دالضرب المستخدـ: المصمو   مازورة  21الطوؿ البنائي: 

 أحادية الفكرة ثبلثية التقسيـ : الصيغة  ما بيف الدرجة األولى والخامسة لممقاـ
 نوع المقطوعة: ىى عبارة عف لحف شعبي مكوف مف جممة واحدة وتصويرىا.

 وتنتيى بقفمة تامة عمى أساس المقاـ وتتكوف مف عبارتيف( . 2(1( : ـ)4أ مف أناكروـر )الجممة األولى: تبد
 ( وىى عبارة عف سيكشف وتكراره.1( : ـ) 4العبارة األولى : مف أناكروز ـ )
 (1( : ـ )5العبارة الثانية : مف أناكروز ـ )
 (1( : ـ)5(   مف ـ )1(     ـ )4فى ـ ) Iاستخدـ تآلؼ الدرجة األولى 
 (1( ، ـ )2فى ـ ) V I استخدـ تآلؼ الدرجة الرابعة

 النسيج المستخدـ فى ىذا الجزء ىوموفوني )لحف أساسي فى اليد اليمنى مع مصاحبة فى اليد اليسرى(.



 م0202أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 64اجمللد  -املوسيقية كلية الرتبية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

524 

( وتنتيػى بقفمػة تامػة عمػى أسػاس المقػاـ وىػى تصػوير لمجممػة 49( : ـ)9الجممػة الثانيػة: تبػدأ مػف أنػاكروز ـ )
( مػع تغييػر 9جاز الدوكاه( وتـ التحويؿ عف طريؽ النغمة المشتركة )فا #( مف أناكروز ـ)األولى فى مقاـ )ح

 المصاحبة فى اليد اليسرى بحيث تصبء عمى ىيئة استعراض لدرجات المقاـ صعوًدا ثـ ىبوًطا.
 التآلفات المستخدمة: تصوير لمتآلفات المستخدمة فى الجممة األولى .

 وجود مصاحبة كونتربونتية فى اليد اليسرى. النسيج المستخدـ: ىوموفوني مع
الػى  ع( وىػى تكػرار لمجممػة األولػى فػى نفػس المقػاـ ثػـ الرجػو 21( ، ـ )47الجممة الثالثة: تبػدأ مػف أنػاكروز ـ)

 (.47المقاـ األصمى عف طريؽ النغمة المشتركة فا )#( فى أناكروز ـ )
 التحميؿ العزفي:

( يتميػػز المحػػف بجمالػػو وبسػػاطتو وبيجتػػو فيػػو مػػف األلحػػاف 1( : ـ)4المحػػف: الجممػػة األولػػى مػػف انػػاكروز ـ )
( بنغمػات متتابعػة سػميمة صػاعدة وىابطػة 21( : ـ)4المشيورة كأغنيػة شػعبية. يعتمػد المحػف مػف أنػاكروـز  ـ)

اـ القػػػػوس المحنػػػػي الصػػػػغير ( فػػػػى اليػػػػد اليمنػػػػى مػػػػع اسػػػػتخد2:  4( تكػػػػرار ـ ) 1( : ـ)1ويكػػػػرر المحػػػػف أى ـ)
(Slur)  فػى كػؿ نغمتػيف متتػاليتيف بينمػا يعتمػد لحػف اليػد اليسػرى عمػى مسػافات لحنيػة مختمفػة ثػـ تمييػا نغمػػات

 (49سممية ىابطة مستخدمة ضرب )المصمودى الصغير( )البمب( ويوضء ذلؾ شكؿ رقـ )

 
 (16شكؿ رقـ )
 (8( : ـ )1ر مف ـ )يبإيقاع مصمودى صغنغمات سميمة متتابعة فى اليد اليمنى مع مصاحبة 
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( عمػػػى نفػػػس لحػػػف الجممػػػة السػػػابقة وىػػػى تصػػػوير فػػػى مقػػػاـ 49( : ـ )9الجممػػػة الثانيػػػة: يعتمػػػد المحػػػف مػػػف ـ )

)حجاز دوكاه( عف طريؽ النغمة )فا#( بنفس الشكؿ اإليقاعي واألداء السػممي واألقػواس المحنيػة ويوضػء ذلػؾ 
 (47شكؿ رقـ )

 

 
 (17شكؿ رقـ )

 (16( : ـ )9تصوير المحف فى مقاـ )حجاز روكاه( مف أناكروز  ـ)
 (21( ـ)47الجممة الثالثة: مف أناكروز ـ )

 (1( : ـ)4وىى تكرار لمجممة األولى التى ظيرت مف أناكروز ـ )
 فى لحف المقطوعة مف قبؿ الباحثة لمدارس التكنيكيةتفسير وتحميؿ الصعوبات 

ف كؿ نغمتيف وذلؾ فى أغمب المقطوعػة فػى اليػد اليمنػى واليسػرى شػكؿ سػابؽ استخداـ األقواس المحنية بي -4
 (47،  49رقـ )

يتطمػػب ذلػػؾ أف تعػػزؼ النغمػػة بالضػػغط عمػػى النغمػػة األولػػى بقػػوة ورفػػع اليػػد بخفػػة مػػف عمػػى النغمػػة الثانيػػة فػػى 
أداء القػػوس المحنػػي نيايػػة القػػوس وتكػػوف حركػػة اليػػد مػػف أعمػػى وتقتػػرح الباحثػػة التمػػريف التػػالى لمتػػدريب عمػػى 

 (41الصغير مع االلتزاـ بأرقاـ األصابع المقترحة مف الباحثة شكؿ رقـ )

 
 (18شكؿ رقـ )

 تمريف مقترح لمتدريب عمى القوس المحني الصغير
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( فػى اليػد اليمنػى، و 1( ، )5يتطمب عزؼ النغمات السممية الصاعدة واليابطة فى اليديف فى أنػاكروز ـ) -2
( أف تكػػػوف األصػػػابع قريبػػػة مػػػف لوحػػػة المفػػػاتيء وتػػػأتي الحركػػػة مػػػف 47، 49شػػػكؿ سػػػابؽ )( 45( : ـ)41ـ)

 مع ضرورة مرونة وليونة األصابع لتحقيؽ السرعة المطموبة. –األصابع بمساعدة اليد والساعد 
 تحتوي المقطوعة عمى نموذجيف مف اإليقاع اإليقاع:
ظير فى صوت السػوبرانو فػى اليػد اليمنػى فػى أنػاكروز ـ  -

 (47:  49(   )44:  9(  أناكروز ـ )1( : )4)
 ظير فى صوت الباص فى اليد اليسرى  -

 فى أغمبية المقطوعة.
 المصاحبة:

تسػػأؿ الباحثػػة الػػدراس عػػف اإليقػػاع المصػػاحب لممقطوعػػة وقامػػت بشػػرح المصػػاحبة األساسػػية ثػػـ تقػػـو بتفسػػير 
 المصاحبة المضافة المقترحة.

 رة عف جاءت فى المقطوعة األساسية عبا
( ثػػـ نغمػػات 1:  4مسػػافات لحنيػػة مختمفػػة يمييػػا نغمػػات سػػممية بنمػػوذج إيقػػاعي ثابػػت مػػف أنػػاكروـز ) -

( 45-41ثـ جاءت بدرجات سممية صػاعدة مػف ـ ) –( 41: 9متتابعة بحركة عكسية مف أناكروـز )
 ( 49ويوضء ذلؾ شكؿ رقـ )

 

 
 (19شكؿ رقـ )

 (15:  13المصاحبة األساسية فى المقطوعة مف ـ)
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 ( 21أما المصاحبة المقترحة الى أضافتيا الباحثة يوضحيا شكؿ رقـ )

 
 (22شكؿ رقـ )

 المصاحبة المقترحة المضافة مف الباحثة
 جاءت المصاحبة المضافة والمقترحة مف الباحثة عمى األشكاؿ التالية:

ويتخمميػػا مسػػافات لحنيػػة صػػعودًا وىبوًطػػا وذلػػؾ مػػف  ♫نغمػػة منفػػردة يمييػػا ثالثػػة ىارمونيػػة مزدوجػػة بإيقػػاع -4
يتطمػػب عػػزؼ الثالثػػة اليارمونيػػة أف تكػػوف اليػػد واألصػػابع فػػى  –( 21( شػػكؿ سػػابؽ رقػػـ )1( : )4أنػػاكروز ـ )
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استدارة كاممة لتساوي الضغط عمى النغمات ومراعاة الضغط ألسفؿ إلصدار الصوت وااللتزاـ بالترقيـ المقترح 
 مف الباحثة.

 ( عمى تآلؼ الدرجة األولى لمقاـ الحجاز عمى درجة )ال( 9تألفات الثبلثية والرباعية ـ )ال -2
( يتطمػب أداء 5( استخداـ تآلؼ الدرجة األولى عمػى درجػة مقػاـ )حجػاز دوكػاه( شػكؿ سػابؽ رقػـ )47وفى ـ )

تزاـ بالترقيـ المقترح التآلؼ الثبلثى والرباعي تساوي قوى عزؼ األصابع وأف تسمع النغمات كوحدة واحدة واإلل
 مف الباحثة.

حيث أف المقطوعة تندرج تحت الطابع الغنائي فأدائيا سريع دوف توقؼ فى اليديف وجاء التظميؿ  التظميؿ:
يخدـ اليدؼ التكنيكي ، وقد أضافت الباحثة بعض مف التمويف التعبيري لممؤلفة لتصبء أكثر ثراءًا فى األداء 

 فقد استخدـ
Mf   (9،  5، 4: متوسط القوة بداية مف أناكروز ـ  )-P  ( 44،  1: تعني العزؼ بخفوت أناكروز ـ) 

 ( 41،  1التدرج فى الخفوت نياية أناكروز  ـ ) Dimenundo< : ديمنوندو 
 (.45،  41،  42،  44،  9التدرج فى شدة الصوت ـ ) Crecendo> : كريشندو 

 وتعنى اإلبطاء تدريجيًا  Retard: )اختصار  Moderato   -Ritمصطمحات السرعة: متوسطة السرعة 
Ped  الدواس المقترح مف الباحثة فقد أضافت الدواس فى أوؿ كػؿ مػازوره بوضػع القػدـ عمػى البيػداؿ األيمػف :

بمشط القدـ ثـ رفع القدـ فى آخر المازورة وذلؾ ليعطي لممقطوعة الثراء والفخامة فى األداء ويمكف اسػتخدامو 
 مرارية رنيف النغمات والمسافات البعيدة عف بعضيا البعض.الست

 اإلرشادات العزفية لممصطمحات:
يجػػػب االسػػػتماع الػػػى عػػػزؼ المؤلفػػػة بأكمميػػػا عػػػدة مػػػرات مػػػف الػػػدارس وتحديػػػد أمػػػاكف المصػػػطمحات التعبيريػػػة 

تبػػاه مػػف الػػدارس يجػب االن -بالمدونػة الموسػػيقية ثػػـ التػدريب المتكػػرر ألدائيػػا فػػى المسػتوى التعبيػػري المطمػػوب 
 وتعني التبطيء التدريجي فى نياية المقطوعة. Ritالى مصطمء 
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 تطبيقات عمي الدرس الثالث:
 ( : صفؽ ضرب البمب واستنتج الميزاف 4تمريف)

 
 كرر ىذا الضرب عدة مرات

كػػؿ يػػػد بمفردىػػػا عمػػى حػػػدى بػػػالبطئ الشػػديد مػػػرتيف ثػػػـ  ( مػػف المصػػػاحبة المقترحػػػة2-4ـ)(: أعػػػزؼ 2تمػػريف)

 بالسرعة االصمية لممقطوعة باستخداـ االقواس المحنية 
 ( 1تمريف )

 وأعزؼ الشكؿ مع حمية الموردنت بعد ذلؾ .Pedاعزؼ الشكؿ باليديف معًا بالدواس اإليقاعي  
 

 حتوى عمييا المؤلفة؟تما ىى المصطمحات التى    (1)تمريف
 

 الرابع :الدرس 
 لممقطوعة: التكنيكيةاألىداؼ التعميمية و 

 التعرؼ عمى التحميؿ البنائي والعزفي لممؤلفة. -4
 سماعي ثقيؿ  ضربالتدريب عمى  -2
 التدريب عمى عزؼ األربيع واألوكتافات. -1
 استخداـ البيداؿ -5مية الموردنت                 حالتدريب عمى  -1
 بعناية.أداء األقواس الصغيرة والكبيرة  -9
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 التحميؿ البنائي: 
 اسـ المقطوعة : )لما بدا يتثني(   مقطوعة مف التراث 

 اسـ المؤلؼ: بمقيس عباس
 المقاـ المستخدـ: نياوند

 Allegroالسرعة : سريع    41/1الميزاف : 
 نوع المقطوعة: لحف مف التراث يتكوف مف عبارة واحدة وتنتيى بقفمة تامة فى مقاـ النياوند.

 ىوموفوني )لحف أساس فى اليد اليمنى مع مصاحبة فى اليد اليسرى(لعاـ: النسيج ا
               ( I   -  VI  -  V  -  I) ( تآلفات4ـ ) استخدـ فى 

      ( VII   -  I  -  V  -  I ) ( تآلفات2ـ )   
      (  V   -  IV  -  V ) ( تآلفات1ـ )   
      ( II   -  I  -  V  -  I ) ( تآلفات1ـ )   

 التحميؿ العزفى:
يتميػػز المحػػف بانػػو مػػف تػػراث الموشػػحات وىػػو لحػػف بسػػيط سػػمس فػػى األداء ومػػألوؼ ومسػػموع لػػدى المحػػف: 

 الدارسيف. 
يعتمد عمى مسافات لحنية بسيطة تبدأ بقفػزة رابعػة صػاعدة يمييػا نغمػات سػممية صػعوًدا ثػـ ىبوًطػا وتتميػز 
بتعػػدد العبلمػػات اإليقاعيػػة المختمفػػة فػػى كػػؿ مػػازورة : ويعتمػػد عمػػى وجػػود القػػوس المحنػػي الكبيػػر والصػػغير 

(Slur) ليػد اليمنػى بينمػا يػأتى بيف كؿ نغمتيف وذلؾ فى أغمب المقطوعػة مػع ظيػور حميػة الموردنػت فػى ا
أداء اليد اليسرى باستخداـ أربيجات يمييا أوكتافات ثـ أربيجات ثـ أوكتافات مرة أخرى ويوضء ذلػؾ شػكؿ 

 (24رقـ )
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 (4-1( مف ـ )21شكؿ رقـ )

 نغمات سممية مع حمية المورونت مع أربيجات و أوكتافات
 قبؿ البحثة لمدارستفسير تحميؿ الصعوبات التكنيكية فى لحف المقطوعة مف : 

بي سماعى ثقيؿ يتطمب مف الدارس االستماع الى الباحثػة عنػد عػزؼ ر التدريب أواًل: عمى الضرب الع -4
المقطوعػػػة باليػػػد اليسػػػرى فػػػى المصػػػاحبة حتػػػى يػػػتـ اإلحسػػػاس بالضػػػرب. ثػػػـ التػػػدريب بالتصػػػفيؽ مػػػف 

 الدارس أثناء عزؼ المقطوعة عدة مرات.
ليمنػػػى التػػػى تبػػػدأ بقفػػػزة مػػػع وجػػػود حميػػػة الموردنػػػت واألقػػػواس عنػػػد عػػػزؼ النغمػػػات السػػػممية فػػػى اليػػػد ا -2

الشػػديد ثػػـ العػػزؼ بالحميػػة  وبػػالبطيءيتطمػػب أداؤىػػا أف يعػػزؼ المحػػف أواًل بػػدوف الحميػػة  Slurالصػػغيرة 
تدريجيًا ويجب تدريب اليد اليمنى بمفردىا فى ىذا الجزء لتقوية األصابع الضعيفة لكي تكتسب سيولة 

 تساوية فى الزمف والقوة.الحركة ألداء نغمات م
 ويتطمب تعدد العبلمات اإليقاعية المختمفة أف تعزؼ بالبطئ الشديد ويتفيـ وتركيز تاـ. -
يمييػػا عػػزؼ األوكتافػػات يتطمػػب مػػف الػػدارس أف تكػػوف الحركػػة دائريػػة  1:  4عػػزؼ األربيجػػات مػػف ـ  -

بحيػػث تػػأتى مػػف األصػػابع بمسػػاعدة اليػػد والسػػاعد ويكػػوف الػػذراع حػػر الحركػػة حتػػى يكػػوف سػػمس فػػى 
ف الذراع والكتؼ مع عدـ شد اليد وا اليد مفالعزؼ .. بينما األوكتافات يتطمب أداؤىا أف تكوف حركة 

 تعزؼ النغمات بقوة واحدة وأف تحتفظ اليد بشكؿ األوكتاؼ مع عدـ شد اإلبياـ لمخارج.



 م0202أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 64اجمللد  -املوسيقية كلية الرتبية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

529 

والتمػػريف التػػالى موضػػء تػػدريب األربيجػػات يمييػػا األوكتافػػات بػػأف تعػػزؼ األربيجػػات كػػؿ وحػػدة مػػرتيف 
 (22متتاليتيف ثـ األوكتافات مرتيف متتاليتيف إلتقاف عزفيا. شكؿ رقـ )

 
 

 (22شكؿ رقـ )
 لتدريب عمى أداء األربيجات واألوكتافاتايوضح  تمريف

 نماذج إيقاعية. 1يحتوى المقطوعة عمى اإليقاع: 

 ( فى اليد اليمني 1،  4ظير فى ـ )
 ( فى اليد اليمني 1،  2ظير فى ـ )
 ( ثابت فى اليد اليسرى 1،  4ظير فى ـ )
تقػػػػـو الباحثػػػػة بسػػػػؤاؿ الػػػػدارس عػػػػف اإليقػػػػاع المصػػػػاحب لممقطوعػػػػة وتقػػػػـو بمناقشػػػػة الػػػػدارس فػػػػى  االمصػػػػاحبة:

 المصاحبة األساسية ثـ قامت بتفسير المصاحبة المضافة المقترحة.
 جاءت فى المصاحبة األساسية عبارة عف 

)الضػرب(  أربيجات ثـ أوكتافات ثػـ يمييػا أربيجػات مػع اسػتخداـ ضػرب سػماعي ثقيػؿ بحيػث تػؤدي المصػاحبة
 (22لحني شكؿ سابؽ رقـ )

( مػف قبميػا كتنميػة ابتكاريػة لميػارة األداء عمػى 21وسوؼ تضيؼ الباحثة المصاحبة المقترحػة فػى شػكؿ رقػـ )
 آلة البيانو.
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 (23شكؿ رقـ )
 المصاحبة المقترحة المضافة مف الباحثة

 جاءت المصاحبة المضافة والمقترحة مف الباحثة باألشكاؿ التالية: 
أداء أربيجػػات لحنيػػة فػػى أغمبيػػة المقطوعػػة صػػاعدة وىابطػػة فػػى اليػػد اليسػػرى بػػاألقواس المحنيػػة ويتطمػػب  -4

دوراف حركة األصابع بمساعدة اليد والساعد التػى نوىػت عنيػا الباحثػة مػف قبػؿ مػع مراعػاة أف تكػوف األصػابع 
( يػػتـ 9عدة واليابطػػة شػػكؿ رقػػـ )بقػػوة ومرونػػة والتمػػريف التػػالى يوضػػء التػػدريب عمػػى األربيجػػات المحنيػػة الصػػا

 ♬التدريب عمى األربيجات بتجميع نغمات التآلؼ ويعزؼ كتالؼ ىارموني أواًل ثػـ يعػزؼ بالعبلمػة اإليقاعيػة 
ثـ يعزؼ بالشكؿ األصمى المدوف. حتى يتـ إتقػاف عزفػو. ثػـ أداء القػوس المحنػي يػأتى بالضػغوط عمػى النغمػة 

 النغمة الثانية. األولى بقوة مع رفع اليد بخفة مف عمى
( فػػى اليػػد 1،  1،  2،  4حيػػث يوجػػد قبميػػا قفػػزة وبعػػدىا قفػػزة فػػى ـ ) ♬أداء نغمػػات لحنيػػة عمػػى إيقػػاع  -2

اليسرى. ويتطمب أداؤىا التدريب عمييا ببطئ شػديد ثػـ التػدريب عمػى القفػزة التػى تسػبقيا والتػى تمييػا ثػـ التػدرج 
 فى السرعة المطموبة.

تطمب أف تؤدي جميع نغمات التآلؼ فػى آف واحػد وأف نسػمع كوحػدة واحػدة والتمػريف أداء تآلفات ثبلثية: ي -1
 (.21التالى يوضء التدريب عمى التآلفات الثبلثية المقترحة مف الباحثة شكؿ رقـ )
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 (24شكؿ رقـ )
 تمريف مقترح لمتدريب عمى التآلفات الثالثية

استخداـ البيداؿ )الدواس( فى المصاحبة المقترحة مف األىداؼ اليامة فى وضعتيا فى المقطوعة ذلؾ  -1
ألنيا تعطي ثراء وفخامة غنائية لمحف باإلضافة الستمرارية رنيف الصوت والنغمات المتسعة كما أنو استخدامو 

 ( 1شكؿ سابؽ رقـ )يعطي تركيز عاؿ فى األداء وتآزر بيف حركة القدـ واليد فى آف واحد 
 التظميؿ:

MF ( 4: متوسط القوة ـ )– ( وتعني التدرج فى شدة الصوت يتبعيا تدرج فى شدة الخفوت ـ )>   <(4 ) 
 ( وىى خاصة بالنبر 1األكسنت ) >   ( : تعني العزؼ بقوة ـ )

  Allegroمصطمحات التعبير: سريع 
Red : )عطاء إثراء لمنغمات وظير فى معظـ  )الدوارس يعني استخداـ البيداؿ األيمف لزيادة الرنيف الصوتي وا 

 المقطوعة .
( فى اليد اليمنى والشكؿ التالى يوضء شكؿ الحمية شكؿ  1،  2،  4الحميات: ظيرت حمية الموردنت فى ـ )

 (25رقـ )

 
 (25شكؿ رقـ )

 كيفية أداء حمية الموردنت
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 العزفيةاإلرشادات 
 مراعاة الترقيـ المدوف لؤلصابع مف قبؿ الباحثة فى مصاحبة المحف. -
 مراعاة استخداـ األقواس التعبيرية بعناية فائقة. -
 تدريب اليد عمى أداء الضرب العزبي سماعي ثقيؿ. -

 تطبيقات عمي الدرس الرابع :
 تمريف: ما اسـ الضرب المتبع فى أداء لحف اليد اليسرى؟

 عزؼ لحف المقطوعة باليد اليسرى فقط لمتدريب عمى الضرب واإلحساس بو ثـ العزؼ باليديف.تمريف : أ
 تمريف : أعزؼ التمريف الثانى مع االحتفاظ بالترقيـ المكتوب عمى المدونة

 مف كتاب لونجو  Ic No 6: أعزؼ التمريف تمريف 
 كرر التمريف السابؽ لمدة مرات بسرعات مختمفة تمريف :  

 
 الخامس:الدرس 

 األىداؼ التعميمية والتكنيكية لممقطوعة:
 التعرؼ عمى التحميؿ البنائي والعزفى لممقطوعة. -4
 األربيجات فى اليد اليسرى.التدريب عمى عزؼ السبللـ عمى بعداوكتافيف و  -2
 واليسرى  ♬عزؼ اليد اليمنى  -وىو ضرب المصمودي الصغير مبالتعرؼ عمى إيقاع الب -1

 الصوتيف. )المقاببلت اإليقاعية( واإلحساس بيف ♫        
 التحميؿ البنائي :
 )لحف شعبي(العاب الحارة اسـ المقطوعة: 

 فايد فتحيواسـ المعد )المؤلؼ( 
 Ala Marcha  السمـ: دو / ؾ

 2 )مارش( Ala Marchaالسرعة:    ثنائي الميزاف: 
4 
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 مازورة 9الطوؿ البنائي : 
 حرالقالب :   الصيغة : أحادية الفكرة 

 الضرب: البمب المصمودي الصغير
 النسيج: ىرموفوني )لحف أساسي فى اليد اليمنى مع مصاحبة فى اليد اليسرى(

( : 4نوع المقطوعة : لحف مشتؽ مف لعف شعبي )أوالد حارتنا( المحف عبارة عف جممة واحدة تبدأ مف ـ )
باستعماؿ تآلؼ الدرجة األولى. وتنقسـ ( وىى جممة مطولة وسبب التطويؿ ىو التأكيد عمى القفمة التامة 9ـ)

 الى عبارتيف.
  (4)( تكرار المحف ـ1)ـ( وتنتيى بقفمة تمة سمـ دو/ؾ 5( : ـ)4العبارة األولى: تبد مف ـ)
وىى تكرار لمحف العبارة األولى مع اختبلؼ لحف  ( وتنتيى بقفمة تامة سمـ دو/ؾ 5ـ) العبارة الثانية : تبدأ مف

 VII( وتغيير اليارمونية لتآلؼ الدرجة السابعة لمسمـ 9ـ)
 التحميؿ العزفى:

( 5( : ـ )4المحف يتميز لحف المقطوعة باستخداـ نغمات لحنية قريبة مف بعضيا فى العبارة األولى: مف ـ)
فى اليد اليمنى وبايقاعات بسيطة ومسافات لحنية ال تتعدى الثانية والثالثة والخامسة صعوًدا وىبوًطا بينما 

ى لسمـ دو عمى ىيئة أربيجات لحنية ( باستخداـ تآلؼ الدرجة األول1-4يأتى أداء اليد اليسرى مف ـ )
( يعزؼ المحف بسمـ دو الكبير فى اتجاه ىابط يستعرض فيو 1ـ) ,(. 4( تكرار لمحف ـ)1صاعدة. ومف ـ )

 (29) شكؿ رقـ سمـ المقطوعة

 
 (1-4(  مف ـ )29شكؿ رقـ )

 مسافات لحنية مختمفة فى اليد اليمنى مع أربيجات لحنية باليد اليسرى 
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 (9( : ـ)5نية : مف ـ )العبارة الثا
عادة لمحف والمصاحبة مع اختبلؼ لحف ـ)  مونية.ر تغيير الياب( 9وىى تكرار وا 

( كاف صاعدًا باليديف مًعا ويوضء ذلؾ 1( كاف أداء السمـ فى عكس اتجاه السمـ المستخدـ فى ـ )1وفى ـ )
 (27شكؿ رقـ )

 

 
 (9-5ـ)   (27شكؿ رقـ )

 (6مع اختالؼ ـ ) إعادة لمحف والمصاحبة فى اليديف
 تفسير وتحميؿ الصعوبات التكنيكية فى لحف المقطوعة مف قبؿ الباحثة لمدارس.

( عمى بعد أوكتافيف يمثؿ 27( ، )29استخداـ السمـ صعوًدا وىبوًطا فى اليد اليمنى شكؿ سابؽ رقـ ) -4
يبة مف س المحف فى بطئ شديد وأف تكوف األصابع قر فصعوبة لدى الدارس يتطمب أداء اليديف لن

األصابع فى المرونة والقوة  ويتساوىراع ذلوحة المفاتيء وتأتى الحركة مف األصابع بمساعدة اليد وال
 Articulationألداء السرعة المطموبة فى المؤلفة مع استقبللية كؿ إصبع عف اةخر فى العزؼ 

 (21شكؿ رقـ )
 

 ( 28شكؿ رقـ )

 اليديفتمريف مقترح لمتدريب عمى السمـ اليابط فى 
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يتطمب مف الدارس أف تتميز  tenuto(-استخداـ األربيجات المحنية فى اليد اليسرى مع وجود عبلمة ) -2
راع واستدارة ذأصابعو بالمرونة والسرعة والبد أف تأتى الحركة دائرية حسب اتجاه المحف وتأتى لوزف ثقؿ ال

الزمنية كاممة مع انفصاؿ النغمات بعضيا عف ليد مع االلتزاـ أف تعزؼ كؿ نغمة مدتيا اكاممة مف أصابع 
 التالية ليا ويجب ف تعزؼ بقوة. ةبعض بدوف سكتة وبيف النغم

 ( حيث تعزؼ اليداليمنى ايقاع49ؽ رقـ )استخداـ المقاببلت اإليقاعية بيف اليديف شكؿ ساب
تقاف العازؼ أداء اإليقاع تماًما في ♫واليد اليسرى  كؿ منيما ويأتى بإبراز كؿ  ىذ األداء يتطمب التحكـ وا 

 إيقاع عمى حدة فى إطار حركة موحدة لئليقاعيف ثـ استنتاج اإليقاع الناتج مف الصوتيف وىو
ويتطمب أيضا القراءة الجيدة لمنغمات واإليقاعات وتقترح الباحثة التمريف التالى لمتدريب عمى 

 (29المقاببلت فى المقطوعة باليديف. شكؿ رقـ )
 

 
 (29شكؿ رقـ )

 تمريف مقترح لمتدريب عمى اإليقاعيف باليديف
 توى المقطوعة عمى نموذجيف حااليقاع: ت

   ( 1:  4األوؿ: مف ـ)
 ظير فى العبارة األولى فى اليد اليمنى

    ( 9:  4الثانى : مف ـ)

 فى العبارة األولى فى اليد اليسرى.
 ( 9:  1الثالث: مف ـ ) 

 تقـوالباحثة سؤاؿ الدارس واستنتاج اإليقاعات التى تحتوى عمييا المصاحبة األساسية ثـ  تقـو:  المصاحبة 
 احبة المضافة المقترحة.صبتفسير الم
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جاءت المصاحبة األساسية عبارة عف أربيجات لحنية صاعدة عمى تآلؼ الدرجة األوؿ لسمـ دو/ؾ ـ  -
(4  ،2  ،1  ،5  ،7 ) 

 (29رقـ )( شكؿ سابؽ 1نغمات سممية ىابطة ـ) -2
 (27( شكؿ سابؽ رقـ )9( ، وصاعدة ـ )1نغمات سممية صاعدة ـ)

 (11أما المصاحبة المقترحة التى أضافتيا الباحثة فى الشكؿ التالى رقـ : )

 (32شكؿ رقـ )
 المصاحبة المقترحة المضافة مف الباحثة 

 حبة المقترحة المضافة فى اليد اليسرى كاةتى:اجاءت المص
رض تقوية غنغمة منفردة يمييا ثالثة ىارمونية فى معظـ أجزاء المصاحبة استخدمت الباحثة ىذا الشكؿ ب  -4

األصابع وخاصة اإلصبع الخامس ويجب الضغط عميو بقوة ثـ أداء النغمات المزدوجة بقوة أقؿ مف اإلصبع 
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ف تعزؼ المصاحبة بأقؿ قوة مف أالخامس وأف تكوف اليد واألصابع فى استدارة كاممة. مع مراعاة توخى الدقة 
 (.11صوت السوبرانو وتعزؼ بصوت ىادي حتى تتيء لميد اليمنى إبراز المحف األساسي. شكؿ سابؽ رقـ )

( يتطمب ضرورة مرونة حركة اليد اليسرى بتقاطع مع اليد اليمنى كحركة دائرية 9،  2تقاطع اليديف فى ـ )
ة ومرونة فى حمكة اليد واألصابع واقتراب اليديف مف ولحة أثناء التدريب مع عدـ ستر اليد وتتطمب سرع

 ( فى 11المفاتيء شكؿ سابؽ رقـ )
( عمى بعد أوكتاؼ يتطمب االنتباه 1،  1اإلنتقاؿ المتكرر فى المصاحبة فى طبقات صوتية مختمفة فى  ـ ) 

وحة المفاتيء لسيولة وسرعة والتركيز الشديد مع ضرورة السرعة المطموبة فى األداء وأف تكوف اليد قريبة مف ل
 (11االنتقاؿ بيف الطبقات الصوتية شكؿ سابؽ رقـ )

 عمى حدى ثـ التدريب عمية باليديف  صفؽ اإليقاع التالى لمصوتيف كؿ صوت   1تمريف
ويجب التدريب عمى ىذا التمريف  أعزؼ التمريف التالى مع مراعات عزؼ النغمات في اف واحد 2تمريف

 السممية المتصمة . البسيطة لتقوية األصابع ومرونتيا في أداء النغماتبجميع االيقاعات 

 
 أعزؼ التمريف الثانى لمتدريب عمى النغمة المنفردة يمييا المسافة الثالثة اليارمونية 3تمريف
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 اعزؼ التمريف الثالث عمى تقاطع اليديف  4تمريف
 
 
 
 
 

 كرر التمريف السابؽ عمى درجات سممية مختمفة
 -التظميؿ: 

يخمو المقطوعة مف مصطمحات التعبير المختمفة وقد أضافت الباحثة مصطمحات تعتبر مقترحة لتعطى شكؿ 
 وثراء لممقطوعة.

P  : وتعنى العزؼ بخفوت    F : .وتعنى العزؼ بقوة 
 التدرج فى شدة الصوت. >     التدرج فى شدة الخفوت. < 

R.tالسرعة تدريجيًا. : وىى مف مصطمحات السرعة وتعنى إبطاء 
Red.ثراء النغمات  : استخداـ البيداؿ لزيادة الرنيف الصوتي وا 

 اإلرشادات العزفية:
 مراعاة التدريب ببطئ عمى إيقاع المصمودى الصغير. -
 ة اإلصبع الخامس مف اقتراح الباحثة.يقو تمراعاة أداء اليد اليسرى عند استخداـ الثالثات المزدوجة و  -
 دوء مع ألواف التظميؿ لمختمفة المقترحة حتى يتيء إبراز الصوت األساسى.ىبعناية و مراعا أداء البيداؿ  -

 الحصة السادسة: 
 األىداؼ التعميمية والتكنيكية لممقطوعة:

 التعرؼ عمى التحميؿ البنائي والعزفي لممقطوعة. -4
 التعرؼ عمى العزؼ المتصؿ والعزؼ المتقطع والسبللـ. -2



 م0202أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 64اجمللد  -املوسيقية كلية الرتبية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

519 

 فوؽ األصابع أو اسفؿ األصابع  التدريب عمى تمرير اصبع االبياـ -1
 .التألفات اليارمونية الثبلثية -1

 التحميؿ البنائي:
 فايد فتحيو اسـ المعد المؤلؼ:   ياعزيز عيني اسـ المقطوعة: 

  رباعي       : الميزاف            ري الصغير الطبيعي : السمـ
 القالب:  أحادية الفكرة.   : الصيغة   Andanteالسرعة : معتدؿ  

 كونترا بنطي  :  النسيج    تنويع بسيط
 مازورات 1  الطوؿ البنائي :

 الصغير الطبيعى ( وتنتيى بقفمة تامة فى سمـ )رى(1( ـ )4المحف عبارة عف جممة واحدة تبدأ مف ـ)
 وتنقسـ الى عبارتيف :

 ( وتنتيى بقفمة تامة فى سمـ رى الصغير.1( : ـ )4العبارة األولى: تبدأ مف ـ )
 ( وتنتيى بقفممة تامة فى سمـ )رى( الصغير.1( : ـ)5العبارة الثانية: تبدأ مف ـ )

 استخداـ ىذه الفكرة:
 I – II – III – IV   (4)ـ   العبارة األولى:

 VII – II – III – I   (2)ـ 
 I – V – VI – I   (5)ـ  العبارة الثانية: 

 IV – VII – V – I   (9)ـ    
التراث وىو عبارة عف  يتميز المحف بالبساطة والسبلسة فيو مف األلحاف المشيورة مف  المحف:
اليسرى عمى بعد أوكتافيف  جممة قائمة عمى لحف )يا عزيز عيني( فى اليد اليمنى مع مصاحبة فى اليد 

. 
 اع ( يعتمد لحف اليد اليمني عمى نغمات ُسممية فى تتابع لحني بإيق1-4العبارة األولى : مف ـ)
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بينما يأى أداء  staccato( بعزؼ متقطع  ♫بعزؼ متصؿ ثـ يعادنفس المحف ويكرر بتنويع عمييا بإيقاع  )
اليد اليسرى بنغمات سممية فى اتجاه صاعد مع تمرير النغمات باألصابع فوؽ إصبع اإلبياـ ويوضء ذلؾ فى 

 (14شكؿ رقـ )
 
 
 
 

 (31شكؿ رقـ )
 نغمات سممية فى اليد اليسرىتتابع لحني فى اليد اليمنى مع 

( مع تكرار المحف 9،  5بعة أيضا ـ )ت( يعتمد لحف اليد اليمنى عمى نغمات متا1-5العبارة الثاني: مف ـ )
( بعزؼ متقطع مع أداء اليد اليسرى سمـ ىابط ويظير فيو ترقيـ ♫( بتنويع عمييا بايقاع )1،  7فى ـ )

 (12حت األصابع ويوضء ذلؾ شكؿ رقـ )األصابع بالتمرير األسفؿ إلصبع اإلبياـ ت

 
 (32شكؿ رقـ )

 نغمات لحنية متتابعة فى اليد اليمنى مع لحف ىابط فى اليد اليسرى )التمرير األسفؿ لإلبياـ(
 تفسير وتحميؿ الصعوبات التكنيكية فى لحف المقطوعة مف قبؿ الباحثة لمدارس.

 ( 1-4مف ـ )
( بالتتابع المحني مع األداء المتصؿ لمنغمات يتطمب إنقباض راحة اليد مع قرب 2-4أداء نغمات ـ ) -4

األصابع مف لوحة المفاتيء عمى أف تكوف حركة الذراع فى اتجاه سير المحف وأف تعزؼ اليد النغمة 
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لكبير شكؿ سابؽ رقـ األولى بقوة فى بداية الجممة المحنية ثـ رفع اليد بيدوء فى نياية القوس المحنى ا
(14 ) 

( مع أداء اليد اليسرى بالعزؼ المتصؿ. 1-1( مف ـ )14أداء العزؼ المتقطع شكؿ سابؽ رقـ )  -2
ويتطمب أف تكوف الحركة مف الرسخ مع األداء بخفة عمى لوحة المفاتيء فى اليد اليمنى وأف تكوف 

 ة التوازف بيف األدائيف فى آف واحد.اليد اليسرى قريبة مف لوحة المفاتيء وتتميز بالمرونة مع مراعا
( أو تمرير إصبع اإلبياـ مف أسفؿ 12( & )14أداء تمرير األصابع فوؽ اإلبياـ شكؿ سابؽ رقـ )  -1

أثناء الدوراف    النغمات. يتطمب التدريب عميو بتجميع النغمات أواًل ىارمونيًا والبد مف مرونة الرس
العموى. ألداء الحركة بسيولة حيث يعزؼ اإلصبع  الذراعرفع ومراعاة ترقيـ األصابع وضرورة 

الخامس ثـ يميو اإلصبع الرابع والثالث والثانى يميو األوؿ ويجب أف يتـ باألداء المتصؿ فى سرعة 
 )                (وليونة ويتـ التدريب عميو بجميع اإليقاعات ببطئ شديد

( لتجميع 11اـ ويوضء ذلؾ شكؿ رقـ )وتقترح الباحثة التدريب عمى تمرير األصابع فوؽ اإليي
 لتكرار اإلصبع الثالث واألوؿ. 21النغمات & 

 (33)شكؿ رقـ 
 تمريف مقترح لمتدريب عمى تمرير األصابع فوؽ اإلبياـ عف طريؽ تجميع النغمات

 

 
  (34)شكؿ رقـ 

 تمريف مقترح لمتدريب عمى تمرير األصابع باستخداـ اإلصبع الثالث واألوؿ
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، 24عمى بعد أوكتافيف شكؿ سابؽ رقـ ) Staccatoوالمتقطع  Legatoاستخداـ العزؼ المتصؿ   -1
( يتطمب تفيـ لكؿ لحف عمى حدة نظًرا لبعد المسافة بيف الصوتيف والتدريب البطئ البطئ أواًل: 22

 حتى حفظ أماكف النغمات.
 آف واحد.تطبيؽ : اعزؼ التمريف التالى بأداء المتصؿ واألداء المنقطع فى 

 : تحتوى المقطوعة عمى نموذجيف:اإليقاع 

األوؿ ظير  ( فى اليد اليمنى1-4فى ؾ)
الثانى ظير  ( فى اليد اليسرى1-5فى ـ )

المصاحبة: تقوـ الباحثة بسؤاؿ الدارس واستنتاج اإليقاعات التى تحتوى عمييا المصاحبة األساسية ثـ قامت 
 بتفسير المصاحبة المضافة المقترحة.

 ت المصاحبة األساسية عبارة عف :جاء
 (.14( شكؿ سابؽ )1-4نغمات سممية متصمة فى اتجاه صاعد عمى بعد أوكتافيف مف ـ ) -4
شكؿ سابؽ ( 1-5نغمات سممية ىابطة متصمة تعزؼ مع المحف األساسي عمى بعد أوكتافيف مف ـ )  -2

 (15التالى رقـ )( أما المصاحبة المقترحة التى أضافتيا الباحثة فى الشكؿ 12رقـ )

 
 (15شكؿ  رقـ )

 المصاحبة المقترحة المضافة مف الباحثة
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 جاءت المصاحبة المقترحة المضافة فى اليد اليسرى كاةتى:
( يتطمب مف الدارس تفيـ وتميؿ فى فيـ 1-4أداء تآلفات ىارمونية مختمفة ثبلثية بطوؿ المقطوعة مف ـ )

وببط شديد بحيث تكوف الحركة لميد واألصابع فى إستدارة كاممة لتساوي قراءة واعية لمتآلفات بتركيز وانتباه 
العناية بقراءة النغمات بشكؿ  –الضغط باألصابع عمى النغمات مع مراعاة الضغط ألسفؿ إلصدار الصوت 

االلتزاـ بالترقيـ المقترح مف الباحثة حتى يحقؽ األداء  –صحيء نظًرا لكثرة النغمات والتآلفات المختمفة 
 (19المطموب وتقترح الباحثة التمريف التالى لمتدريب عمى التآلفات الثبلثية اليارمونية شكؿ رقـ )

 
 

 (36)شكؿ رقـ
 تمريف مقترح لمتدريب عمى التآلفات الثالثية المقترحة فى اليد اليسرى

ىارمونى كما ىو مدوف ويتـ التدريب عميو بإيقاعات مختمفة بنغمات مفردة لحنية )أربيجات( ثـ يعزؼ كتآلؼ 
 فى الممقطوعة حتى يتـ إتقاف عزفو وأداؤه بدقة.

 اليسرى؟اليمنى ثـ باليد تمريف : اعزؼ التألفات التالية باليد اليمنى ثـ باليد 

 
 كرر ىذا التمريف بجميع اإليقاعات المختمفة وبسرعات مختمفة.

 اإلرشادات العزفية:
 والمتقطع بدقة.مراعاة عزؼ السبللـ باألداء المتصؿ  -
 عزؼ التآلفات المقترحة بقراءة واعية وبفيـ تاـ. -
 مراعاة ترقيـ األصابع المقترحة مف الباحثة. -
 عزؼ المصاحبة بيدوء حتى يتسنى إبراز المحف األساسي -
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مراعاة عزؼ األقواس المحنية وااللتزاـ بالضغط عمى النغمة األولى ودفعيا فى نياية القوس بيدوء  -
 تاـ.
 

 :وتفسرىانتائج البحث 
بعػػػػػد أف قامػػػػػت الباحثػػػػػة بالدراسػػػػػة والتحميػػػػػؿ لمؤلفػػػػػات البيػػػػػانو المصػػػػػرية مػػػػػف خػػػػػبلؿ تحديػػػػػد الخصػػػػػائص 

ة لمصػػػػػػػػياغة المحنيػػػػػػػػة ليػػػػػػػذه المؤلفػػػػػػػػات وكيفيػػػػػػػػة االسػػػػػػػتفادة منيػػػػػػػػا فػػػػػػػػى تنميػػػػػػػة الميػػػػػػػػارات العزفيػػػػػػػػة يػػػػػػػالفن
الجػػػػدوؿ التػػػػالى عمػػػػى آلػػػة البيػػػػانو سػػػػوؼ تجيػػػػز نتػػػػائج البحػػػث مػػػػف خػػػػبلؿ  المعمػػػػـالطالػػػػب  المختمفػػػة لػػػػدى

 الذى جاء رًدا عمى أسئمة البحث .
 السؤاؿ األوؿ:

 الخصائص الفنية لمصياغة المحنية لممؤلفات المصرية ةلة البيانو؟و السمات  ما ىى
المحنيػػػػػػة قامػػػػػػت الباحثػػػػػػة بتصػػػػػػميـ اسػػػػػػتمارة اسػػػػػػتطبلع رأى الخبػػػػػػراء فػػػػػػى الخصػػػػػػائص الفنيػػػػػػة ولمصػػػػػػياغة 

لمؤلفػػػػػات آلػػػػػة البيػػػػػانو المصػػػػػرية وقػػػػػد جػػػػػاءت رًدا عمػػػػػى السػػػػػؤاؿ األوؿ مػػػػػف أسػػػػػئمة البحػػػػػث عمػػػػػى النحػػػػػو 
 التالى.
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 كمية التربية الموسيقية 
 شعبة البيانو –قسـ األداء 

 
 

 السيد األستاذ الدكتور/ 
 تحية طيبة وبعد،،    
بتصػػػػػػػػػػػػػػػميـ اسػػػػػػػػػػػػػػػتمارة إسػػػػػػػػػػػػػػػتطبلع رأى كجػػػػػػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػػػػػػف  . . . . . . . . . . . . . .قػػػػػػػػػػػػػػػـو الباحثػػػػػػػػػػػػػػػة/ت

تػػػػػػػػػػػػػػدريس بعػػػػػػػػػػػػػػض  مػػػػػػػػػػػػػػفإجػػػػػػػػػػػػػػراءات البحػػػػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػػػذى تجريػػػػػػػػػػػػػػو اةف بعنػػػػػػػػػػػػػػواف "كيفيػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػتفادة 
 عمى آلة البيانو"المعمـ المؤلفات المصرية لتنمية الميارات العزفية لمطالب 

محنيػػػػػػػػػػػػة لممؤلفػػػػػػػػػػػػات المصػػػػػػػػػػػػرية ةلػػػػػػػػػػػػة البيػػػػػػػػػػػػانو الوالػػػػػػػػػػػػذى يوضػػػػػػػػػػػػء الخصػػػػػػػػػػػػائص الفنيػػػػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػػػػياغة 
وكيفيػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذه المؤلفػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػارات العزفيػػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدى الطالػػػػػػػػػب 

عػػػػػػػػػدادا حصػػػػػػػػػص لمبيػػػػػػػػػانو لتػػػػػػػػػدريس كػػػػػػػػػؿ مؤلفػػػػػػػػػة و عمػػػػػػػػػى آلػػػػػػػػػة البيػػػػػػػػػانو مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ إجػػػػػػػػػراء المعمػػػػػػػػػـ  ا 
فػػػػػػػػػي الخصػػػػػػػػػائص والرجػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػيادتكـ بإبػػػػػػػػػداء الػػػػػػػػػرأي  وتحديػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػدافيا التكنيكيػػػػػػػػػة والتعبيريػػػػػػػػػة

 لمصياغة المحنية التي حددتيا الباحثة. الفنية 
 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتـر

 التوقيع/
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 ( 1ممحؽ رقـ ) 

رائيـ في االستبيافأقائمة بأسماء السادة الخبراء الذيف شاركوا ب  
 

 / ثريا محمد سميماف.غأ.د-1
 / إبتساـ نصر العادلى.غأ.د-2
 / سموى محمد عزت.غأ.د-3
 يسرى / شريؼ.غأ.د-4
 أ.د/ نجوى فؤاد أبو النصر-5
 أ.د/أفكار الرفاعى-6
 أ.د/ شريؼ زيف العابديف-7
 داليا عبدالحىأ.د/ -8
 ريف سميريأ.د/ ش-9

بياف وعمػػػػػػػػى جميػػػػػػػػع سػػػػػػػػتوقػػػػػػػػد أجمػػػػػػػػع المحكمػػػػػػػػوف والخبػػػػػػػػراء عمػػػػػػػػى صػػػػػػػػالحية اال
 % مع اقتراح بعض التعديالت .95بنودة بنسبة 
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 التظميؿ الحميات المصاحبة االيقاع المحف السرعة الميزاف الصيغة النسيج السمـ
 رأى الخبراء

 ال اوافؽ اوافؽ
صوؿ 
 الصغير

 بوليفوني
 

ثنائية الفكرة 
ثبلثية 
 التقسيـ 
ABA2 

 
 ( 1-5ـ)

نغمات 
سممية ممونة 

في سمـ 
سداسي 

 كامؿ االبعاد 

 
 

ثـ تغيير 
 الي

 

( 9في ـ)
ثـ تغير 
 الي
 
 

مف ـ 
(41-41 

) 

421  =♩ 
معتدؿ 

’Moderato 
ثابتة ال تتغير 

طواؿ 
 المقطوعة 

حف بأسموب التبادؿ مالز يتمي
والتحاور المستمر في أغمبية 
المقطوعة أي يتميز بأسموب 

( عمي بعد canonالمحاكاه   ) 
 أوكتاؼ بيف اليديف 

( 1مسافات لحنية بيف ـ ) -
بقفزات بسيطة بمسافة 
الثانية والثالثة والرابعة 

 والخامسة صاعدة 
استخداـ التتابع المحني ثـ  -

تميو نغمات سممية ىابطة 
(7-1)  

( تكرار لحني لممازورة 9ـ) -
 االولي لمنموذج االساسي .

( 41-41مف ـ ) -
استخدامة مسافة االوكتاؼ 

اليارموني ثـ محاكاة 
ج المحني لصوت ذالنمو 

استخداـ نماذج  -
ايقاعية منتظمة 

 ومختمفة 
ايقاعات متعدده في  -

ناوليا بيف اليديف ـ ت
(9 ،7 ،1 ،9 ) 
نموذج متكرر بيف  -

اليديف ) المحاكاة ( ـ 
(4-1 ( )41-41 ) 
( تأخير 9 -5ـ ) -

النبر )السينكوب ( 
عف طريؽ الرباط 

( 44المحني & ـ )
استخدـ السينكوب 
عف طريؽ استخداـ 

 السكتة .
( نموذج يتكرر 5-1) -

مأخوذ مف نموذج 

 ( 1-4مف ـ ) -
قائمةعمي تيمة لحنية  -

فوجالية عمي بعد 
زمني ) ببلنشي ( مف 
المحف االساسي وعمي 

بعد لحني بمقدار 
أوكتاؼ أي محاكاه في 

صوت السوبرانو ثـ 
تأتي في صوت 

الباص وتأتي بطريقة 
 متوازية 

نغمات سممية - -
ومتقطعة ذات أبعاد 

( ـ  1، 2متساوية ـ )
( قفزات لحنية 5-1)

أوكتاؼ لحني يميو 
ات أربيجية ممونة نغم

تعطي احساس بالسمـ 

لـ يتطرؽ 
الستخداـ 
الحميات 
في ىذه 

 المقطوعة 

( اىتـ  1-4مف ـ )
بالتنويع في أساليب 

تعبير المختمفة استخدـ ال
 (P. منتيي الخفوت )

( فيناؾ 9-5مف ـ )
(  fتعبيريف مختمفيف )

في اليد اليمني أي االداء 
بقوة اما اليد اليسري فقد 

أي  Leichاستخدـ 
االداء الخفيؼ في نفس 
المازورتيف بينما يأتي 

 Marcatoمصطمء 
بارز و واضء ويسبقيا 

أي التدرج الي >  
خفض الصوت ثـ ينتيي 

P.  في اليد اليمني
  sotto voiceمصطمء 

اى أداء بنصؼ شدة 

  

2 
4 
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 ( 1ة المحنية لمقطوعة )محاكاة( رقـ )غاستمارة استطالع رأى الخبراء حوؿ الخصائص الفنية لمصيا
 

 

السوبرانو في صوت 
الباص باستخداـ 

االوكتافات اليارمونية 
 الممونة المتصمة

السداسي بالعزؼ  المحاكاة 
 المتقطع 

( استخداـ 41-44ـ ) -
االوكتافات المتصمة 
اليارمونية الممونة في 
اليد اليسري بأسموب 
التتابع المحني ثـ 

 بالعزؼ الكرومانيكي 

الصوت فيثـ ينتيى ب 
PP.  تأي متيى الخفو 

في نياية المقطوعة 
استخدـ العزؼ 

والمتقطع في اف المتصم
 9،  1، 7واحدة في ـ )

( & العزؼ المتصؿ 
باالوكتافات المتصمة 
في اليارمونية والمتقطعة 

 ( 41، 42، 44ـ ) 
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 ( 2ة المحنية لمقطوعة )شكوى( رقـ )غاستمارة استطالع رأى الخبراء حوؿ الخصائص الفنية لمصياتابع 

 النسيج السمـ
الصي
 غة

 التظميؿ الحميات المصاحبة االيقاع المحف السرعة الميزاف
 رأى الخبراء

 اوافؽ اوافؽ

نياوند 
عمي 
درجة 
 الدوكا 

) نياوند 
 مرصع (

 ىارموني 
) لحف 

اساسي في 
اليد اليمني 

مع 
المصاحبة 
في اليد 
 اليسري (

أحادية 
الفكوة 
one 
part 

form  

 مثابت 
 
ال يتغير  

طواؿ 
  ةالمقطوع

411  =♩ 
معتدلة 

Moderat
o  ال يتغير

طواؿ 
  المقطوعة

فكرة واحدة تتميز بالغنائية 
 وتؤدي بعذوبة 

تقـو عمي نموذج لحني  -
يتميز بالحف سممي صاعد 

ثـ ىابط باالضافة الي 
 تمويف نغمي 

استخداـ تغير المحف مف   -
لحف صاعد في أناكروز  

( الي لحف ىابط  42ـ )
 ( 5أناكروز ) 

تكرار المحف في ـ  اـاستخد
( عف طريؽ 9-44)

السينكوب بطريقة الرباط 
 المحني 

-2تصوير المحف مف ـ)  -

استخداـ نماذج ايقاعية 
 بسيطة ذات تقسيـ منتظـ 

♫ ♫ ♩ 
سينكوب ايقاعي في بداية 

( عف 9اناكروز ـ )
 طريؽ الرباط المحني 

استخداـ مسافات 
ىارمونية متنوعة 

مثؿ الخامسة 
الناقصة والسادسة 

الكبيرة والصغيرة مف 
 ( 1-4ـ )

استخداـ تالفات 
واسعة يسبقيا حمية 

االربيجو مع 
 الدواسي . 

 (  41 -5مف ـ )
استخداـ الكرومانيؾ 

بيف التالفات في 
الصوت الداخمي مف 

( 9 – 5ـ )

استخداـ حمية 
، 5االربجيو في ـ )

( وتأتي  7، 9
بتعاقب النغمات تمو 

 بعضيا 

استخداـ التمويف التعبيري  -
نيما مع بكثره والتدرج بي

 Pedاستخداـ الدواسي  
واستخدامة بطريقة 

 صحيحة 
استخداـ االقواس  – -

التعبيرية بكثره التي 
 توضء العزؼ المتصؿ  

ة االطالة )  ماىتـ بعبل -
ᴒ كرونا في نياية )

( 41المقطوعة في ـ )
مع  ممتدةالنوت المع 

اليد اليسرى عمى بعد 
  أوكتافيف

  

  
3 
4 
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( عمي 9-5( في ـ )1
  صاعدةبعدىا 

استخدـ التكرار في المحف  -
( 41-42حيث ـ )  

( 1-2تكرار لمفكرة مف )
 في اليد اليسري . 

ة داستخداـ النغمات الممت -
،  41برباط لحني ـ ) 

41  ) 

والسينكوب االيقاعي 
الناتج بيف  االيقاعبين

اليديف في أغمبية 
 المقطوعة 
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 ( ص )  (3( رقـ )قطف النيؿة المحنية لمقطوعة )غالخبراء حوؿ الخصائص الفنية لمصيااستمارة استطالع رأى تابع 

 المصاحبة االيقاع المحف السرعة الميزاف الصيغة النسيج المقاـ
الحميا
 ت

 التظميؿ
 رأى الخبراء

 اوافؽ
ال 
 اوافؽ

حجاز 
الحسيني 
) جحاز 
مصور 
عمي 

 درجة ال ( 

مف أناكروز 
( : 4ـ )
( ىو 1ـ)

 ىوموفوني 
) لحف 

اساسى  في 
اليد اليمني 

مع 
المصاحبة 
في اليد 
 اليسري (

مف اناكروز  
( : ـ 9ـ )
(49 )

ىوموفوني 
مع وجود 

أحادية 
الفكرة 
ثبلثية 
 التقسيـ 

 

متوسط    
السرعة 

Moderato 

لحف شعبي مكوف مف 
جممة واحدة وتصويرىا 
ويعتمد عمي نغمات 
لحنية تأتي بالتتابع 

باستخداـ القوس المحني 
(slur نغمات صاعدة )

ثـ متتابعة ثـ ىابطة 
وكؿ نغمتيف متصمتيف 
بقوس لحني صغير مف 

 ( 2 – 4أناكروز ـ )
يعاد المحف ويتكرر مف 

 (  1 – 1اناكروز ـ)
( نغمات 1 -5مف ـ ) 

سممية تأتي مرة 
السممية  بالنغمات

اليابطة ومرة ثانية 

اتسمت ىذه  -
مقطوعة باستخداـ ال

ايقاعات سريعة 
وبسيطة في نفس 
الوقت مستمرة 

طواؿ المقطوعة في 
 اليديف 

استخدـ ضرب  -
البمب ) 

المصمودى 
الصغير ( في 

عزؼ اليد اليسري 
في بعض الموازير 
ليعطينا التأكيد عمي 

 الضرب 
استخداـ المقاببلت  -

جاء ت  -
المصاحبة 
 قائمة عمي 

مسافات لحنية  -
وىي مسافة 
الخامسة 

المحنية يمييا 
نغمات سممية 
ىابطة بنموذج 
ايقاعي ثابت 
كباص ارضية 
 او نوتو بيداؿ

 
 
وذلؾ مف   -

اناكروز ـ ) 

تخمو 
المقطوعة 

مف 
الحميات 
تماما فقد 
اضافت 
الباحثة 
حمية 

 الموردنت
في 

اناكروز 
( 4ـ )
(،1 )
(9 ،44 )

في اليد 
 اليمني 

حيث اف 
المقطوعة ادائيا 

سريع دوف 
توقؼ فاىتمت 

بالتمويف 
التعبيري 
 MFاستخدمت 

متوسط القوة ثـ 
p  أداء خفيؼ

وكاف االداء 
واضء بينما 
كذلؾ التدرج 

  < >بيف
والتبايف الواضء 

بينيما ثـ 
العزؼ بالتدرج 

  
2 
4 
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مصاحبة 
كونتربونتية 

في اليد 
 ايسري 

بالتتابع مع لمس نغمة 
دو # كحساس لمدرجة 

 الرابعة . 
( تصوير  49 – 9ـ )

بنفس المحف وااليقاعات 
لمجممة االولي مف ـ ) 

( في مقاـ )  1 – 4
حجاز دوكاه ( عف 

طريؽ نغمة ) فا # ( 
مع استخداـ االقواس 

المحنية واالداء السممي 
 والتابع  

االيقاعية بيف 
 -4اليديف مف ـ ) 

 -47( ومف ـ ) 7
21) 

يقاعية نماذج ا -
متكررة في اناكروز 

( و ـ )  2- 4ـ )
( 9 -5( ـو )1-1

( في اليد 1 -7و )
 اليمني 

 ( .1( :ـ )4
نغمات متابعة  -

بحركة عكسية 
مف انا كروز 

(9-41 ) 
درجات سممية  -

صاعدة مف 
 رقـ 
 (41 – 45  )

بالقوس المحني 
الصغير 

(slur ) 

البطئ باستخداـ 
RiT  مع

استخداـ البيداؿ 
المقترح التي 

اضافتو الباحثة 
س واالقوا

 التعبيرية 
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 ( 4ة المحنية لمقطوعة )لما بدايتثنى( رقـ )غاستمارة استطالع رأى الخبراء حوؿ الخصائص الفنية لمصياتابع 

 رأى الخبراء التظميؿ الحميات المصاحبة االيقاع المحف السرعة الميزاف الصيغة النسيج السمـ
 اوافؽ اوافؽ

 نياوند 
) دو 

الصغر 
 ) 

ىوموفوني 
)لحف 

أساسي في 
اليد اليمني 

مع 
مصاحبة 
في اليد 

 اليسري ( 

أحادية 
 الفكرة

سريع  41/1
Allegroe 

لحف مف تراث  -
الموشحات مف 

-4اناكروز ـ )
( باستخداـ 4

مسافات لحنية 
مختمفة صاعدة 

وىابطة 
بايقاعات 

متعددة مع كثرة 
ظيور القوس 

 المحني 
يعاد  المحف  -

ويتكرر في ـ 
( بنفس 2)
يقاعات مع اال

تغيير بسيط 

نموذج ايقاعي  -
متكرر مف اناكروز 

 ( 1-4ـ )
استخداـ اربيجات  -

لحنية صاعدة مع 
عبلمات بسيطة 
مف السكتات 

 كروشي والدوبؿ
تتميز  -

بتعدد 
العبلمات 
االيقاعية 
في كؿ 
 مازورة 

اربيجات  -
لحنية يمييا 
أوكتافات 

ىارمونية مع 
وجود 

 سكتات 
استخداـ  -

ضرب 
سماعي ثقيؿ 
في صورة 

 لحنية 

واىتمت 
بحمية 

الموردنت 
( 4في ـ )

(2 ،1  )
في 

صوت 
 السوبرانو 

 MFاستخدمت 
متوسط القوة 

والتدرج بيف > < 
و و دكرشنين

در و مع نمنو يد
وضوح التبايف 

بينيما كما 
العزؼ  Fاستخدـ 

بقوة وفي النياية 
استخدـ التدرج 
مف الشدة الي 

ستخداـ ا عالميف م
)>( الضغط عمي 

النغمة بقوة 
الظيار بداية 
 سماعي ثقيؿ 
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 في المحف
العبارة المحنية  -

مف  اناكروز ـ 
 (4-1 )

يستخدـ فييا 
نفس العبلمات 
الزمنية والشكؿ 
االيقاعي في 
 عكؿ ما زورة م

اختبلؼ 
 المسار المحني

(  pedالبيداؿ )
الثراء النغمات 
ظيور االقواس 

التعبيرية بكثرة في 
 المقطوعة
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 ( 5( رقـ )العاب الحارةة المحنية لمقطوعة )غاستطالع رأى الخبراء حوؿ الخصائص الفنية لمصيااستمارة  تابع

 رأى الخبراء التظميؿ الحميات المصاحبة االيقاع المحف السرعة الميزاف الصيغة النسيج السمـ
 اوافؽ اوافؽ

فوني)لحف و ىوم دو / ؾ
اساسي في اليد 

اليمني مع 
مصاحبة في 

 اليسري (اليد 

أحادية 
الفكرة ) 

 قالب حر( 

2/1 
ثنائي ال 
يتغير 
طواؿ 

 المقطوعة 

 مارش
 Ala  

March 

ىو لحف مشتؽ عف 
لحف شعبي )أوالد 

حارتنا ( لحف رشيؽ 
ومعروؼ ومألوؼ عند 
الدارسيف ويتميز مف ـ 

نغمات لحنية ب( 4-5)
افات قريبة  مف سبم

بعضيا ال تتعدى 
 –مسافة ) الثانية 

السادسة الخامسة ( 
صعودا او ىبوطا 
 بايقاعات بسيطة 

( لحف سممى 1ـ )
ىابط بنغامات سمـ 

 دو/ؾ
( تكرار واعادة 1-5ـ)

استخدمت  -
عبلمات 
ايقاعية 
 بسيطة 

استخداـ  -
المقاببلت 
االيقاعية 
بعزؼ اليد 

اليمني 

 ♫ايقاع 
مع ايقاع 

في  ♫
 اليد اليسري 

استخداـ  -
الضرب 
البمب ) 

اتسمت المصاحبة 
 االشكاؿ االتيو 

لحنية اربيجات 
صاعدة عمي تألؼ 
الدرجة االولي مف ـ 

(4 :9 ) 
نغمات سممية 
-1صاعدة مف ـ)

 ( باالداء المتصؿ 9
نعمات سممية 

ىابطة متصمة ـ 
(1 ) 

يسير المحف في سمـ 
دو الكبير مع 

مصاحبة عمي بعد 
 أوكتافيف 

تخمو ىذه 
المقطوعة 

مف 
 الحميات 

لـ يستخدـ اي 
نوع مف اداء 
التعبير اال 
احد اداء مرة و 

 فقط 
( وىو -عبلمة)

اف العزؼ 
بالضغط بقوة 
عمي النغمة 
مع ابرازىا 

بصوت قوي 
 وواضء 

Tenmto 
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( 1-4المحف مف ـ)
( بتغيير 9ماعدا  ـ )

في اليارمونية والشكؿ 
 االيقاعي 

( لحف اربيجي 9ـ )
 يؤدي في اليديف 

تجاه ىابط  والتأكيد با
عمي القفمة ونياية 

 المقطوعة 

الصمودي 
 الصغير ( 
بيف الصوتيف 

 داخميا
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 ( 6( رقـ )يا عزيز عينىة المحنية لمقطوعة )غاستمارة استطالع رأى الخبراء حوؿ الخصائص الفنية لمصياتابع 

 التظميؿ الحميات المصاحبة االيقاع المحف السرعة الميزاف الصيغة النسيج السمـ
 رأى الخبراء

 اوافؽ اوافؽ
 رى 

 الصغير 
 الطبيعي 

 أحادية كونرابنطي
 الفكرة 

1/1 
 رباعي

 معتدلة
Andeante  

ىو لحف يتميز بالبساطة 
المحنية فيو مف االلحاف 
الشعبية المشيورة مف 

 التراث 
جممة قائمة عمي لحف ) 
يا عزيزعيني ( في اليد 

 اليمني 
( نغمات سممية 1-4ـ )

 في تتابع لحني 
( ثـ يعزؼ ♩بايقاع ) 

متصؿ ثـ تكرار نفس 
 المحف بتنويع 

ميو بايقاع بعزؼ ع

  staccato♫متقطع 
( نغمات 1-5مف ـ )

متتابعة متصمة في ـ 

استخدـ نماذج 
اعية بسيطة ايق

في العبارة 
 االولي 

 
( 1-4مف ـ )

والعبارة الثانية 
 ( 1-5)مف ـ

 
-4بحيث ـ )

( بايقاع 2
ويأتي بتنوع 

مع  ♫بايقاع  
تكرار الزمف 

(  1، 2في ـ )
ونفس األداء 

اعتمدت عمي 
نغمات سممية 
متصمة في 
اتجاه صاعد 
وبالتمرير 

االعمي الصبع 
 االبياـ 

( الصبع 4-1)
االبياـ تاتى 

 مف فوؽ االيياـ
نغمات سممية 
متصمة في 
اتجاه ىابط 

بالتمرير االسفؿ 
الصبع االبياـ 
تحت االصابع 

تخمو مف 
ىذه 

المقطوعة 
مف 

 الحميات

بدأت المقطوعة 
  بالمصطمء 

Andeante    أي
العزؼ البطئ 

وبدأت بتعبير اؿ 
MF  متوسط ثـ

 MPبتعبير 
 تمتوسط الخفو 

 ( 1-5مف ـ)
ويجب الداء 
المتوازف بيف 
 التعبيريف بدقة 
استخدـ العزؼ 

 legataالمتصؿ 
وبالقوس المحني 
، 4الكبير في ـ )
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( مع تكرا المحف 9، 5)
( 1، 7بتنويع في ـ ) 

بعزؼ متقطع مع اداء 
 كونزابنطي بيف الصوتيف 

( في 9، 5( ) 2 ( 1-5مف ـ ) ( 1-5في ـ )
اليد اليمني & في 

( في  1-4ـ )
 اليد اليسري 

استخدـ العزؼ 
المتقطع 

(staccato  في )
(  1، 7، 1، 1ـ )

 في اليد اليسري.
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 السؤاؿ الثانى:
ة لبلستفادة مف ىذه المؤلفات فى تنمية الميارات العزفية المختمفة عمى آلة مما ىى الطريقة المستخد

 ؟المعمـالبيانو لمطالب 
وأجابت الباحثة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ ستة دروس أعدتيا الباحثة لمطالب لدراسة ىذه المؤلفات 

كانت فالمصرية عمى آلة البيانو كؿ مؤلفة عمى حدة واستخبلص منيا األىداؼ التعميمية والتكنيكية. 
الب ثـ األىداؼ التعميمية بوضع تطبيقات وتدريبات لمتعرؼ عمى ىذه األىداؼ التى تفيد الط

األىداؼ التكنيكية وذلؾ بإضافة مصاحبة وعناصر تعبيرية ذات أىداؼ تعميمية وتكنيكية مختمفة 
ومقترحة مف الباحثة والتى تساعد الطالب عمى تنمية الميارات العزفية لديو مف خبلؿ شرح وتفسير 

 المقترحة.لمصعوبات التكنيكية لكؿ تكنيؾ وتذليميا مف خبلؿ اإلرشادات العزفية والتماريف 
 Fune Kleine Klavierstuckeالمقطوعة األولى : )محاكاة( 

 األىداؼ التعميمية:
 التعرؼ عمى التحميؿ البنالئي والعزفي لممقطوعة. -4
 محاكاة. (Canon)تدريب اليديف عمى األداء بنفس المحف   -2
 األوكتافات. –العزؼ المتقطع  –النغمات السممية المتصمة   -1
تداخؿ أكثر مف شكؿ إيقاعي فى آف واحد  –المقاببلت اإليقاعية  –السينكوب بيف اليديف   -1

 التتابع المحني. –
 األىداؼ التكنيكية لممصاحبة والعناصر التعبيرية المضافة المقترحة:

 تثبيت نغمة الباص باإلصبع الخامس مع أداء نغمات فى نفس اليد وىو لحف أربيحي. -4
 ابع مف فوؽ اإلبياـ والتمرير األسفؿ لئلبياـ أسفؿ األصابع.التمرير األعمى لؤلص -2
 أداء األربيجات المحنية فى اليد اليسرى.  -1
فى نياية المازورة لوضوح أداء األربيجات  القدـوضع البيداؿ عمى كؿ أوؿ مازورة مع رفع   -1

 الصاعدة مع استمرارية لصوت النغمة المثبتة باإلصبع الخامس.
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 KLAGELIEDشكوى المقطوعة الثانية: 
 األىداؼ التعميمية:

أداء لحف الفكرة األساسية بتفيـ شديد النغمات  –التعرؼ عمى التحميؿ البنائي والعزفي لممقطوعة 
 –أداء تآلفات بحمية األربيجيو  –المسافات اليارمونية  –المتصمة باألقواس التعبيرية  السممية

النغمات  –استخداـ البيداؿ  –اإلحساس بالسينكوب )تأخير النبر( عف طريؽ الرباط المحني 
 الممونة.

 األىداؼ التكنيكية لممصاحبة والعناصر التعبيرية المقترحة المضافة:
 بالعزؼ المتصؿ فى اليد اليسرى المقترحة بعناية.أداء األربيجيات  -4
 مراعاة الترقيـ المقترح مف الباحثة وااللتزاـ بو.  -2
 أداء مصطحات التعبير بدقة. -1
 التدريب عمى النغمات الممونة فى التآلفات.  -1
 أداء األقواس المحنية والتعبيرية المقترحة مف الباحثة.  -5
 ذوؽ العازؼ.تبًعا ل مراعاة استخداـ العبلمة كورونا   -9
 المسافات اليارمونية والقراءة الواعية لمنغمات.  -7

 المقطوعة الثالثة: قطف النيؿ
 التعرؼ عمى التحميؿ البنائى والعزفي.األىداؼ التعميمية: 

اإلحساس بضرب البمب )المصمودى  –النغمات السممية  –التدريب عمى األقواس المحنية  -
 الصغير(.

 المقترحة والعناصر التعبيرية المضافة .األىداؼ التكنيكية لممصاحبة 
 .♫ نغمة منفردة يمييا ثالثة ىارمونية مزدوجة بإيقاع  -4
 تآلفات ثبلثية ورباعية.  -2
 استخداـ البيداؿ )الدواس( فى أوؿ كؿ مازورة مع رفعو فى آخر المازورة.  -1
 فى اليد اليمنى(  44،  9،  1،  4ية الموردنت فى اناكروز ـ )مإضافة ح  -1
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خراجيا بالصورة المكتممة. < >إضافة   -5  فى معظـ المقطوعة وذلؾ إلثراء المقطوعة وا 
 يتثنى االمقطوعة الرابعة : لما بد

 التعرؼ عمى التحميؿ البنائي والعزفي لممقطوعة  -األىداؼ التعميمية: 
 –عزؼ حمية الموردنت  –عزؼ األربيج واألوكتافات  –لتدريب عمى ضرب سماعي ثقيؿ ا -

 أداء األقواس الصغيرة والكبيرة بعناية. –البيداؿ استخداـ 
 األىداؼ التكنيكية لممصاحبة والعناصر التعبيرية المضافة المقترحة:

 اداء أربيجات لحنية صاعدة ومتوسطة فى اليد اليسرى باألقواس المحنية. -4
 قفزة لحنية. احيث يوجد قبميا قفزة لحنية وبعدى  ♬أداء نغمات لحنية بإيقاع  -2
 تآلفات ثبلثية باليد اليسرى.أداء  -1
ية كؿ مازورة وعمى كؿ وحدة ورفعة فى آخر الوحدة بأداء ااستخداـ ووضع البيداؿ فى بد -1

 خفيؼ لظيور ضرب سماعي ثقيؿ .
 ( لتحقيؽ التعبير المطموب تبًعا التجاه المحف.1،  2ـ )ز فى أناكرو   < > وضع   -5

 المقطوعة الخامسة: ألعاب الحارة )لحف شعبي(
 األىداؼ التعميمية:

 التعرؼ عمى التحميؿ البنائي والعزفي لممقطوعة. -4
 عزؼ األربيجات فى اليد اليسرى. –السبللـ عمى بعد أوكتافيف   -2
 التعرؼ عمى ضرب )البمب( وىو المصودى الصغير. -1
 واإلحساس بيف اإليقاعيف.   ♫أداء اليد اليمنى      واليسرى    -1

 ناصر التعبيرية المقترحة المضافة:األىداؼ التكنيكية لممصاحبة والع
 ىارمونية فى معظـ أجزاء المصاحبة.ثالثةنغمة منفردة يمييا  -4
 (Cros Hand)تقاطع اليديف  -2
 .ؼبقات صوتية مختمفة عمى بعد أوكتاطالعزؼ فى   -1
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 Pitالتدرج فى شدة وخفوت الصوت  < >  F( العزؼ القوى  Pالعزؼ الخافت  -1
ثراء  –وىى إبطاء السرعة تدريجيًا.  استخداـ البيداؿ )الدواس( لزيادة الرنيف الصوتي وا 

 النغمات.
 المقطوعة السادسة يا عزيز عيني

 األىداؼ التعميمية
 السبللـ. –العزؼ المتصؿ والعزؼ المتقطع  –التعرؼ عمى التحميؿ البنائي والعزفى  -
 التدريب عمى تمرر إصبع اإلبياـ فوؽ األصابع أو التمرير األسفؿ لئلبياـ تحت األصابع.  -
 التآلفات الثبلثية اليارمونية. -

 األىداؼ التكنيكية لممصاحبة والعناصر التعبيرية المقترحة المضافة:
 أداء تآلفات ىارمونية ثبلثية مختمفة مستمرة بطوؿ المقطوعة. -4
2-  MF  متويط القوة– MP التدرج فى شدة الصوت وخفوتو   < >  –وسط الخفوت مت 
1-  – Rit   استخداـ البيداؿ )الدواس( –وىى إبطاء السرعة تدريجيًا 

 التوصيات :
أف توضػػػػػػػػػع لممؤلفػػػػػػػػػات المصػػػػػػػػػرية ضػػػػػػػػػمف منػػػػػػػػػاىج آلػػػػػػػػػة البيػػػػػػػػػانو لممراحػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف االىتمػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػ -4

 إعدادي الى بكالوريوس 
البيػػػػػػػػػػػانو المصػػػػػػػػػػػرييف بعػػػػػػػػػػػزؼ مؤلفػػػػػػػػػػػات البيػػػػػػػػػػػانو المصػػػػػػػػػػػرية والعمػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػى  ىقيػػػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػػازف -2

 تسجيميا لتكوف فى متناوؿ يد الدارسيف.
المعمػػػػػػػػػػـ جيػػػػػػػػػػود المػػػػػػػػػػؤلفيف الموسػػػػػػػػػػيقييف فػػػػػػػػػػى االرتقػػػػػػػػػػاء بمسػػػػػػػػػػتوى الطالػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػتفادة  -1

 مف خبلؿ ألحانيـ واالستفادة منيا فى العزؼ عمى آلة البيانو.
القػػػػػػػػػػػػػومييف والمعاصػػػػػػػػػػػػػريف لبلسػػػػػػػػػػػػػتفادة منيػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػؿ االىتمػػػػػػػػػػػػػاـ بأعمػػػػػػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػػػػػػؤلفبف  -1

 مصاحبات مختمفة ومتنوعة وأفكار موسيقية وتنويعات عمى ىذه األعماؿ.
أللحػػػػػػػػػػػاف متنوعػػػػػػػػػػػة وجذابػػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػػاعدتو عمػػػػػػػػػػػى  المعمػػػػػػػػػػػـاإلكثػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػتماع الطالػػػػػػػػػػػب  -5

 تنمية خيالو ومياراتو فى العزؼ عمى آلة البيانو.
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 المراجع

 اوال المراجع العربية :

 4991 إبراىيـ زكي رشيد "األغنية الشعبية والمسرح الغنائي" القاىرة، الييئة العامة لمكتاب -4
أمػػػاؿ مختػػػار، فػػػؤاد أبػػػو حطػػػب : )عمػػػـ الػػػنفس التربػػػوي( مكتبػػػة األنحمػػػو المصػػػرية، القػػػاىرة،  -2

4994. 
أحمػػد محػػي الػػديف عبػػد السػػبلـ أبػػو ذكػػرى : دراسػػة مقارنػػة لبلسػػاليب الحديثػػة لػػبعض مؤلفػػات  -1

و المصػػريف فػػى القػػرف العشػػريف ، رسػػالة دكتػػوراة غيػػر منشػػورة ، كميػػة التربيػػة النوعيػػة ، البيػػان
 ـ . 2141جامعة عيف شمس ، القاىرة 

ثيػػػودورفيني : تػػػاريخ الموسػػػيقى العالميػػػة، ترجمػػػة سػػػمحة الخػػػولى، وجمػػػاؿ عبػػػد الػػػرحيـ، دار  -1
 ـ4972المعارؼ، القاىرة، 

فػى الػوطف العربػي رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ، خميفة جاد اهلل : تػاريخ وتطػور آلػة البيػانو  -5
 .2117جامعة اليرموؾ 

الموسػػيقى المصػػرى المعاصػػر ، مطبوعػػات بريػػـز ، الجيػػزة ،  التػػأليؼسػػمحة أمػػيف الخػػولى :  -9
4991  

سمحة أمػيف الخػولى : القوميػة فػى موسػيقى القػرف العشػريف، المجمػس الػوطني لمثقافػة والفنػوف  -7
 ـ.4992الكويت  492ف سمسمة عالـ المعرفة يوالد

شػػػكاليات األصػػػالة والمعاصػػػرة -1 .  4997 سػػػمحة أمػػػيف الخػػػولى : التػػػراث الموسػػػيقى العربػػػى وا 
 ة عالـ المعرفةسمسم

فايػد" رسػمة ماجسػتير غيػر منشػورة،  فتحيػورشا شحاتة   :"المدرسة القومية لتعميـ البيانو عند " -9
 ـ2112مكتبة التربية الموسيقية، جامعة حمواف، القاىرة، 

عواطػػؼ عبػػد الكػػريـ   : الموسػػيقى القوميػػة فػػى العصػػر الرومػػانتيكي، مػػذكرات تػػاريخ الفرقػػة  -41
 ـ. 4919الرابعة، كمية التربية الموسيقية، جامعة حمواف، القاىرة 
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 4917فتحي الصنفاوي: "التراث الغنائي المصري الفممكوري" القاىرة، دار المعارؼ  -44
 4971شعبية" القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب فوزي العنتيؿ: بيف الفولكمور والثقافة ال -42
محمػػػد عابػػػد الجػػػابرى   : "التػػػراث والحداثػػػة ، دراسػػػات ومناقشػػػات ، بيػػػروت، المركػػػز الثقػػػافي  -41

 4994العربي، 
الموسػػػيقي" ،  التػػأليؼمحمػػد عبػػد الوىػػاب عبػػد الفتػػاح " جمػػاؿ عبػػد الػػرحيـ واتجػػاه جديػػد فػػى  -41

 4911ابع عشر ،العدد الثالثف الكويت ، عالـ الفكر ، المجمد الس
 :  "الفاصؿ الموسيقى" مف أعماؿ بمقيس عباس. ميا إبراىيـ  -45
 4915الييئة العامة لمكتاب القاىرة  نظريات الموسيقى عبر التاريخ:   نظير نضاؿ -49

 ثانيًا المراجع األجنبية 
17- Jeremy Siepmann: piano : the complete illustrated guide to the world's 

most popular musical Instrument, Dubai. Hal. Leonard corporation 1996 

 

     Internet Web sits ثالثا مراجع مواقع شبكة المعمومات الدولية

18-      Wiki. http://ar.mwikipedia.org. 

 

http://ar.mwikipedia.org/
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 ممخص البحث

كيفية االستفادة مف تدريس بعض المؤلفات المصرية لتنمية الميارات  العزفية لمطالب 
 بيانولعمي الة االمعمـ 

ييػػػػػدؼ ىػػػػػذا البحػػػػػث إلػػػػػى تسػػػػػميط الضػػػػػوء عمػػػػػى بعػػػػػض المػػػػػؤلفيف الموسػػػػػيقييف المصػػػػػرييف، 
موسػػػػػيقية مسػػػػػتوحاه مػػػػػف التػػػػػراث المصػػػػػرى. وسػػػػػوؼ الػػػػػذيف قػػػػػاموا بالتػػػػػأليؼ ةلػػػػػة البيػػػػػانو بمؤلفػػػػػات 

كوسػػػػػػػيمة تعميميػػػػػػػة تسػػػػػػػاعده عمػػػػػػػى تنميػػػػػػػة  لمعمػػػػػػػـتقػػػػػػػـو الباحثػػػػػػػة بتػػػػػػػدريس تمػػػػػػػؾ المؤلفػػػػػػػات لمطالػػػػػػػب ا
خػػػػػبلؿ دروس تعميميػػػػػة قامػػػػػت الباحثػػػػػة   الميػػػػػارات العزفيػػػػػة وتحسػػػػػيف األداء عمػػػػػى آلػػػػػة البيػػػػػانو، مػػػػػف

التكنيكيػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ اإلرشػػػػادات  بإعػػػػدادىا مػػػػع تحديػػػػد التقنيػػػػات العزفيػػػػة بيػػػػا، وتػػػػذليؿ الصػػػػعوبات
تسػػػػاعده عمػػػػػى المعمػػػػػـ العزفيػػػػة. وتػػػػتمخص أىميػػػػػة البحػػػػث فػػػػػى كونػػػػو إضػػػػػافة عمميػػػػة وفنيػػػػػة لمطالػػػػب 

ثػػػػػػراء المنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػية بيػػػػػػذه المؤلفػػػػػػات المصػػػػػػرية،  تحسػػػػػػيف األداء العزفػػػػػػي عمػػػػػػى آلػػػػػػة البيػػػػػػانو ، وا 
. وسػػػػوؼ تتبػػػػع الباحثػػػػة المعمػػػػـ ممػػػػا يسػػػػيـ فػػػػى إثػػػػراء اليويػػػػة المصػػػػرية والتأكيػػػػد عمييػػػػا عنػػػػد الطالػػػػب

مؤلفات لػػػػػػثبلث مػػػػػػؤلفيف مصػػػػػػرييف وىػػػػػػـ سػػػػػػتةالمػػػػػنيج الوصػػػػػػفى وقػػػػػػد اشػػػػػػتممت عينػػػػػػة البحػػػػػػث عمػػػػػػى 
 جماؿ عبد الرحيـ ، بمقيس عباس ، فتحية فايد

وكانػػػػػػػت أىػػػػػػػداؼ البحػػػػػػػث أيضػػػػػػػا توضػػػػػػػء السػػػػػػػمات والخصػػػػػػػائص الفنيػػػػػػػة لممؤلفػػػػػػػات المصػػػػػػػرية مػػػػػػػف 
% 95الموافقػػػػػػة عمػػػػػػي جميػػػػػػع بنػػػػػػوده بنسػػػػػػبة خػػػػػػبلؿ اسػػػػػػتمارة اسػػػػػػتطبلع رأي المحكمػػػػػػيف وقػػػػػػد تمػػػػػػت 

وتمػػػػػت التعػػػػػديبلت فييػػػػػا ومػػػػػف نتػػػػػائج البحػػػػػث أوضػػػػػحت كيفيػػػػػة االسػػػػػتفاده مػػػػػف المؤلفػػػػػات المصػػػػػرية 
دروس  9لػػػػػدي الطالػػػػػب بوضػػػػػع أىػػػػػداؼ تكنيكيػػػػػة وتعبيريػػػػػة وباضػػػػػافة مصػػػػػاحبة مػػػػػف خػػػػػبلؿ اعػػػػػداد 
اتػػػػػػة )عينػػػػػػة لتػػػػػػدريس كػػػػػػؿ مؤلفػػػػػػة باضػػػػػػافتيا الجديػػػػػػدة وقػػػػػػد اشػػػػػػتمؿ البحػػػػػػث عمػػػػػػي المقدمػػػػػػة ، واجراء

 أدوات البحث ، مصطمحات البحث( –حدود البحث  –منيج البحث  –البحث 

 

 وينقسـ البحث الي قسميف 
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 االطار النظري ويشمؿ  -أوال :

 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث -
 -نبػػػػػػػػذه عػػػػػػػػف التػػػػػػػػراث الموسػػػػػػػػيقي –تطػػػػػػػػور الموسػػػػػػػػيقي المصػػػػػػػػرية فػػػػػػػػي العػػػػػػػػزؼ العشػػػػػػػػريف  -

 نبذه تاريخية  -الموسيقي الشعبية  –االغنية الشعبية 

 -االطار التطبيقي ويشمؿ : -ثانيا :

 قياـ الباحثة بشرح األىداؼ التعميمية والتكنيكية التي تحتوي عمييا تمؾ المؤلفات . -
دروس لتعمػػػػػػػيـ المؤلفػػػػػػػػات  9لكػػػػػػػؿ مؤلفػػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ اعػػػػػػػداد التحميػػػػػػػؿ البنػػػػػػػائي والعزفػػػػػػػي  -

المصػػػػػػػػػرية عينػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث لمػػػػػػػػػػدارس )لمطالػػػػػػػػػػب والمعمػػػػػػػػػػـ ( وتوضػػػػػػػػػػيء التقنيػػػػػػػػػػات العزفيػػػػػػػػػػة 
والتعبيريػػػػػػة والمصػػػػػػاحبة المضػػػػػػافة والمقترحػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الباحثػػػػػػة لتنميػػػػػػة الناحيػػػػػػة المياريػػػػػػة 

ظيػػػػػار تقنيػػػػػات لػػػػػدي الطالػػػػػب والتعبيريػػػػػة أيضػػػػػا وتحفػػػػػزه عمػػػػػي األقػػػػػداـ عمػػػػػي تعمػػػػػـ األلػػػػػة وا
األداء . فػػػػػػػي تمػػػػػػػؾ المؤلفػػػػػػػات ثػػػػػػػـ اختػػػػػػػتـ البحػػػػػػػث بالنتػػػػػػػائج والتوصػػػػػػػيات وقائمػػػػػػػة المراجػػػػػػػع 

 العربية ومصادر االنترنت.

 

 

 

 

 

 
How to benefit from teaching some Egyptian compositions to develop 

the playing skills for the Piano to Teacher Student 
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This research aims to shed light on some Egyptian composers, who 

composed for the piano some musical works inspired by the Egyptian 

heritage. The researcher teach these musical compositions to the  Teacher 

student as an educational method that helps them to develop their musical 

skills for piano performance through receiving some educational lessons, 

which the researcher has prepared to identify musical techniques and to 

overcome the technical difficulties. The importance of the research is 

summarized as being a scientific and artistic addition to the Teacher student, 

which can help the student to improve their piano performance and enriching 

the curricula with these Egyptian compositions, which contributes to enrich 

the Egyptian identity and emphasize it. The researcher will follow the 

descriptive approach. The research sample included Six piano compositions 

by three Egyptian composers, namely Gamal Abdel Rahim, Balkis Abbas 

and Fathia Fayed. 

The objectives of the research were also to illustrate the technical 

characteristics of the Egyptian literature through the arbitrator's survey form. 

All its articles were approved by 95% and were amended Each author has 

added new and the search has included introduction, and procedures (sample 

search - method search - limits search - search tools, Search terms)  

 

Search is divided into two sections 

First: The theoretical framework includes 

- Previous studies related to the subject matter 

- The Egyptian music development in 20th-century play - its 

renunciation of the music heritage - the popular song - the popular 

music - is a historical renunciation 
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Second: The applied framework includes:- 

-  The researcher explained the educational and technological goals that 

These are contained in the literature. 

-  Structural and conical analysis of each author by setting 6 lessons to 

teach Egyptian compositions, the research sample for the learner (for 

the student and the teacher) and clarifying the musical and expressive 

techniques and accompanying added and suggested by the researcher 

to develop the student’s skill and expressive side as well and motivate 

him on the foot to learn the instrument and demonstrate performance 

techniques. In those literature  

Then the search was concluded with findings, recommendations, and a list of 

Arab references and internet sources. 

 

 
 

 


