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   (1959-1850) بوشالف الكالسيكية الحديثة من خالل صوناتا الفلوت عند جان مارتينو 
( Jan Martinu Bohuslav ) 

 1بكير علي   .م.د/نهلةأ 

 مقدمة:
تعبير  اإلنسان ولكنها  لدي  مشاعر  من  المحاطة  البيئة  منفصل عن  مفاجئ  تعبير  مجرد  الموسيقي  ليست 

التي اكتسبها اإلنسان من خالل مسيرة حياته الروحية والمادية والموسيقي ال  تلخيص تنصهر فيه كل الخبرات  
تنفصل عن الواقع ولكنها شديدة التأثير فيه والتأثر به وهي وليدة ثقافة المكان وتنمو وتتحرك وتسافر وتمتزج  

 وتنتقل عبر المكان والزمان.
المصطلحات التي تجمع بين علم   من  الثقافية  الهوية  والثقافة البشرية والتي تشير إلي   جتماعاالومصطلح 

األحداث التي يتأثر بها األفراد داخل مجتمعهم وتصبح جزء من ثقافتهم مع مرور الوقت لذلك تساهم  كافة 
الهوية الثقافية بعكس طبيعة مجتمع ما وكيفية قبوله أو رفضه لألفكار والتي تعتمد علي ثقافات المجتمعات 

 .األخرى
ثورة   بداية  الموسيقيين عن   االتصاالتومع  وتخلي  والموسيقي  بالصوت  عالقاتنا  في  السريعة  والتغيرات 

عام  بشكل  الموسيقي  تأثرت  وقد  باالمتزاج  الموسيقية  القومية  الهويات  بدأت  السابقة  القومية  تمسكاتهم 
رز في وموسيقي الفلوت بشكل خاص في مصر والوطن العربي بالعديد من المؤلفين الذين كان لهم دور با

( وهو يعد من 1959-1890الت )شو ب إرثاء قواعد تعليمية لبرامج الموسيقي الكالسيكية الحديثة جان مارتينو
أغزر المؤلفين في تاريخ الموسيقي في عصره وقد استغل المدارس التي عاصرها للتعبير عن فلسفة موسيقاه 

انتقلت وأثرت في الهويات الثقافية في مختلف البالد  و  التي  تأثر بها بعد عازفي الموسيقي والفلوت في و 
العربية   موسيقى الحجرة والحفالت وهو رد فعل مضاد   فيدب الفلوت المنفرد  أوقد ازداد نمو  مصر والدول 

االهتمام   كما زاد  وليس لتقنيات حركة االصابع والذى يعتقد البعض   الصوتيللطابع    والتحديللرومانتيكية 
يتطلب عا فيه وال  او غيرها ولكن يتطلب من وجود سهولة  االصابع  براعة فى حركة  ليس  فهو  بارع  زف 
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الحفظ والتكرار وهكذا ظهرت وتميزت   بواسطة  تعلمها  يمكن  فكرية ال  مساهمة  تقديم  الفلوت أالعازف  داب 
تلك الفترة تحتوى على قائمة مطولة من   فيالفريدة، كما ان مؤلفات الفلوت    إلمكانياتهللقرن العشرين نظرا  

واال اال المقامات  وتعدد  والكروماتيكية  الحديثة  والكالسيكية  التأثيرية   : مثل  الفنية  والتيارات  تجاهات 
االلكترونية   مقامي والموسيقى  القومية  والمدرسة  تحليلوالدوديكافونية  الباحثة  رأت  الفلوت  وكذلك  صوناتا 

أن   الفترة حيث  تلك  األداء وأسلوب وسمات  لتقنيات  فهم  أكبر  تحقيق  بهدف  الحديثة   االتجاهاتلمارتينو 
 1والتطور العلمي مما يؤدي إلي اإلرتقاء بمستوي األداء لطالب الفلوت

 مشكلة البحث :
حول   البحث  مشكلة  مارتينوأسلوب  أتتركز  الفلوت عند  صوناتا  التقنيات   تيوال بوشالف داء  بين  تجمع 

تتطلب مهارة وفهم عميق للمبادئ النغمية والهارمونية للكالسيكية   التيالمهارية والفكرية واالتجاهات الحديثة  
وسماتهم   ومؤلفيها  باالهتمام    والتيالحديثة  تحظ  الثقافية   الكافيلم  الهوية  على  وللتعرف  الدارسين  من 

المتعددة   المختلفة والعصور  من خالل   والتيللمجتمعات  المختلفة  الشعوب  مباشر على  تأثير  تؤثر  بدورها 
 دارسيها ولالرتقاء بمستوى االداء بصفة عامة و بمستوى دارسي الفلوت بصفة خاصة.

 هداف البحث :أ
 سيكية الحديثة.التعرف على الخصائص الفنية للكال-1
العزفية والتعبيرية  أ  تحديد  -2 التقنيات  من خالل  مارتينوبوشالف  الفلوت عند   فيسلوب وسمات صوناتا 

 المؤلفة.
 بالتأليفقام التيجميع القوالب  فيالتعرف على سمات التأليف فى الكالسيكية الحديثة عند مارتينوبوشالف  -3

 فيها.

 همية البحث :أ

 
العناصر األساسية فى تعليم فن عزف الفلوت"، بحث منشور، مجلة علوم الزنفلى:  السباعيعمرو محسن  -1 "المشكالت الشائعة المرتبطة بأهم 

الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام    (.269م. )1999وفنون الموسيقى ، المجلد التاسع عشر، كلية التربية 
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ترجع اهمية هذا البحث الى التعرف على احد االتجاهات الفنية الحديثة فى موسيقى الفلوت للقرن العشرين  
البراعة العزفية بقدر ماتتطلب من المساهمة الفكرية والوعى والخلفية االدراكية الواسعة   والتي من  تحتاج  ال 
واالرتقاء بمستوى  الفنيهذا النوع من االتجاه  والفهم العميق والتركيز عند اداء الفنيتساهم فى النضج   والتي

 االداء.
 سئلة البحث:أ
 ماهى خصائص الكالسيكية الحديثة؟-1
 بوشالف؟ والتعبيرى عند مارتينو العزفى داء الصوناتاأماهو اسلوب  -2
 القوالب المختلفة عند مارتينو؟ فيماهى سمات التأليف فى الكالسيكية الحديثة  -3

 جراءات البحث:إ
 )تحليل محتوى(.  الوصفيمنهج البحث :يتبع هذا البحث المنهج 

 عينة البحث:
 صوناتا الفلوت الوحيدة لمارتينوبوشالف.

 دوات البحث:أ
 المدونة الموسيقية لصوناتا الفلوت والبيانو لمارتينوبوشالف.

 مصطلحات البحث :
االحداث  :الثقافيةالهوية   كافة  الى  تشير  البشرية والتى  االجتماع والثقافة  بين علم  يجمع  مصطلح  هو 

 1زء من ثقافتهم مع مرور الوقت .بها االفراد داخل مجتمعهم وتصبح ج  يتأثرالتى
هو فن او طريقة تنسيق االلقاء )نطق مخارج االلفاظ (وينطبق هذا على :Articulation ساليب النطقأ

 2طريقة نطق مخارج االلفاظ. فيتشبه مايحدث  فهياساليب النطق فى الفلوت  

 
د -1 العولمه"، مركز  الهويمل : "الثقافة وتحديات  المعاصرة، جامعة عين شمس ،  حسن بن فهد   (149). 2003راسة الحضارات 

 

األساسية -2 "المشكالت الشائعة المرتبطة بأهم العناصر  ، مجلة علوم وفنون فى تعليم فن عزف الفلوت"، بحث منشورعمرو محسن السباعىالزنفلى: 
 (515)م.1999رة ، عام ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهعشر  تاسعالموسيقى ، المجلد ال
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 : Dodecafoniaالدوديكافونية

مذهب   الالتوناليةأهى  تنظيم  اعادة  التأليف القائم على اثنى عشر درجة صوتية متسلسلة وهو   هي ساسه 
 .3فى الفن التشكيلى و الالتونالى بحيث ال يرتبط ببداية او نهاية محددة مثل السيرياليةأاللحن الالمقامى

التعبيرية طريقة   :Expressionالحركة  فيه   إلخراجهو  يرغب  الذى  بالشكل  الموسيقية  المقطوعة 
 .4والتدرج فيما بينهما fواالداء القوى    pالمؤلف ويشعر به العازف باستخدام عالمات التعبير االداء الخافت  

 :Neo-classicism الكالسيكية الحديثة
والذين عملوا بالتحديد خالل الفترة سلوب كتابة اعمال المؤلفين الموسيقيين فى القرن العشرين أ فيهى نزعة  

 وهى احياء القوالب المتوازنة التقليدية ذات االلحان واالفكار المدركة حسيا والتى بين الحربين العالميتين،
 1.والالتونالية لتحل محل االلحان والقوة التعبيرية المبالغ فيها القديمة والبعد عن الكروماتيكية  لألساليبتنتمى  

 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث :
أداء صوناته الفوت   بعنوان: "أسلوبم  2005الزنفلي  اعيالسبدراسة عمرو محسن  الدراسة االولى :
 2لفرانسيز بولنك"

هدفت تلك الدراسة إلي التعرف علي شخصية فرانسسيزبولنك تحديد خصائص الكالسيكية الحديثة وهي أحد 
الفنية للقرن العشرين، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي" تحليل محتوي"يتفق ذلك البحث مع البحث    االتجاهات

خصية مختلفة عن الشخصية  الراهن من حيث تناوله الخصائص الكالسيكية ،أما أول اختالف فهي تناول ش
 المتناولة في البحث الراهن حيث تم تناول شخصية مارتينويوشالف وسمات أسلوبه المختلفة.

 3" دراسة نهلة علي عبد المؤمن بكير"بعنوان: "أسلوب صوناتا الفلوت لروبرت موزينيسكي"الدراسة الثانية:

 
:موسيقى القرن العشرين محيط الفنون  -3 الكريم  القاهرة 2عواطف عبد   (330).1971دار المعارف 

 

4- Kennedy, Michael : “The Concise Oxford Dictionary Of  Music”, Edition, New York, University, 

1926.(214) 

 
األساسيةعمرو محسن  -1 الشائعة المرتبطة بأهم العناصر  الفلوت"، بحث منشورالسباعىالزنفلى: "المشكالت  فن عزف  ، مجلة علوم وفنون فى تعليم 

 (519).  م1999، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام عشر  تاسعالموسيقى ، المجلد ال
بولينج" ، بحث منشور ، مجلة علوم وفنون الموسيقي، المجلد الثالث عشر، عمرو محسن السباعي الزنفلي: "أسلوب أداء صو -2 ناتا الفلوت لفرانسيز 

الموسيقية،جامعة حلوان،  .2005كلية التربية 
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ي وتحديد خصائص الكالسيكية الحديثة وهي  هدفت تلك الدراسة إلي التعرف علي شخصية لروبرت موزينيسك 
الفنية للقرن العشرين وسمات شخصيته وموسيقاه، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي" تحليل  اإلتجاهات  أحد 

 محتوي"
يتفق ذلك البحث مع البحث الراهن من حيث تناوله الخصائص الكالسيكية ،أما أوجه االختالف فهي تناول 

المتناولة في البحث الراهن حيث تم تناول شخصية مارتينويوشالف وسمات شخصية مختلفة عن الشخصية 
 أسلوبه المختلفة.

 ينقسم هذا البحث الى جزئين :
 :ويشتمل على :  النظري وال :الجانب  أ

 نبذة عن حياة مارتينويوشالف . -
 الكالسيكية الحديثة . -

 :ويشمل :  التطبيقيثانيا :الجانب  
 واسلوب مارتينويوشالف مع توضيح التقنيات المهارية والتعبيرية فيه.تحليل العمل لتحديد خصائص  

 :الجانب النظرى : أوالا 
 (:1959-1890نبذة عن حياة مارتينوبوشالف )

مؤلف موسيقى تشيكى الجنسية وبالرغم من انه امضى معظم سنوات حياته االبداعية بعيدا عن وطنه االم 
نه من اكثر المؤلفين التشيك واقعية وله من الثراء واالهمية لمؤلفاته ولم يتأثر بالموسيقى إالأ  تشيكوسلوفاكيا

االمريكية وكان يفضل االساليب وااللحان القومية ويميل الى موسيقى القرب الهادئة والتى تذكره دائما بالوطن  
اله الكمان وقام بتاليفرباعى وترى  كعازف على   1897م كان مولع بالكتابة والتأليف ، بدا الدراسة فى عام األ

وقدم اولى حفالته كعازف منفرد وقائد للرباعىالوترى لمدينة بوليكا عام  The Three Riders  1900عام  
 The Angel of Death ,La mortتحت عنوان  1910،وظهرت اشهر كتاباته لالوركسترا عام 1905

 
الفلوت  لروبرت موزينسيكي" ، بحث منشور ، مجلة علوم وفنون الموسيقي، المجلد 3 الخامس  نهلة علي عبد المؤمن بكير  "أسلوب أداء صوناتا 

 .2017والعشرون ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان،
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de Tiinfagiles   رابسوديةومن اعماله القومية التى اسهمت فى( شهرته الواسعة فى براغ مؤلفةCaska    فى)
تشيك الفيلهارمونى وتنقل فى عدة بلدان )جنيف  1919عام   اوركسترا  تانىفى  كمان  كعازف  -لندن-وعمل 

( اصبح عضو كامل فى االوركسترا وتتلمذ على يد المعلم التشيكى  1923-1920باريس(وفى الفترة مابين )
عندما انتقل للعيش فى باريس بفرنسا حوالى Ruussel2لده ،وعلى يد المعلم اثناء تواجده فى ب  Suk1سوك  

ت خبرته فى االتساع وقدم حفل رائع أعمال سترافنسكى وموسيقى الجاز بعمق وبدأ عام وبدا يستمع الى   17
 .1927عام 

تظهر العديد من سماته الموسيقية وتزداد شهرته فى التشيك والدول االخرى   بدأت  1930وفى غضون عام  
قوالب وسمات الباروك والى الموسيقى الفلكلورية والقومية التشيكية بشكل كبير الى  تميل  موسيقاه   وكانت 

ل ذهب الى سويسرا حيث كتب العديد من االعما   1939وكتب الكثير من االعمال فى هذه الفترة ، وفى عام  
الثنائى الثنين من االوركسترا الوترية ،ونتيجة للغزو النازى على تشيكوسلوفاكيا تم تعيينه  كمل الكونشيرتوأو 

كملحق ثقافى من قبل المعارضة التشيكية حيث ساعد العديد من الفنانين التشيك القادمين الى باريس وقام 
 اه الى فريق الجيش التشيكى الحر.( واهد Field Massقداس كبير تشوبه الروح القومية )  بتأليف

فرنسا هرب مارتينو الى الجنوب ومنها الى الواليات المتحدة    1941وفى عام   - الى  االلمان  فى وبدخول 
االمريكية  وبالرغم من انه قضى فترة ال باس بها بالقرب من نيويورك اال انه   Cape Codمدينة كاب كود

للعديد   السنوات  تلك  يغادر فى صيفيات  البالد وقام  كان  الفترة وقدم اول   بالتأليفمن  هذه  اثناء  والتدريس 
واطلق عليها الصوناتا االولى ولم يكن هناك  1945صوناتا الفلوت عام بتأليفقام ، ثم   1942سيمفونية عام  

اربعة سيمفونيات بنجاح واهدى اخرها  بتأليفتالها بعد ذلك بدا ولذلك كانت صوناتا الفلوت الوحيدة و أثانية  
براغ عام    ألوركسترا الربيع فى  مهرجان  مرة فى  اول  الفيلهارمونى وتم عرضها  ثم  1947تشيك  تم عرض ، 

السيمفونى  ألولالفلوت   صوناتا بوسطن  اوركسترا  بواسطة  سيطر   والتي  1949ديسمبر    18فى عام    مرة 
 .اإليقاعيعليها الطابع  

 
والكمان والبيانو من والده وتعلم الكمان   :Josef Suk (1874 :1935)سوك جوزيف -1 العزف على االورجان  عازف ومؤلف تشيكى الجنسية تعلم 

الهام وجاء  وكانت نظريته تدرس على يد مؤلفين كثيرين  انطونيو بنوي  .)على يد  اعظم موسيقى تشيكى   (684ه لكل مؤلفاته من دفوراك 
اعماله االولى متأثرة بقوة Albert Roussel (1937:1869) :البرت راسل:  -2 العالميتين وكانت  الفترة بين الحربين  مؤلف فرنساوىكالسيكىفى 

الحديثة وكان مغرم   واتجه مؤخراً للكالسيكية  و رافلو سترافنسكي  الجاز. ) بديبوسي   (806بموسيقي 
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، 1953كونسيرفتوار براغ وقدم السيمفونية السادسة والتى اكملها عام  فى وقبل مارتينو بمنصب استاذ للتاليف
اخرى واستقر   مدن  الى عدة  اخرى ومنها  مرة  باريس  الى  انتقل  االكاديمية االمريكية بنيويورك وقام   فيثم 

من ) فيها   Theوفى هذه الفترة بدأ مشروعه الكبير لسنواته االخيرة وهى اوبرا   (1957-1956بالتدريس 
Greek Passion   تلك الفترة بسبب حنينه لمدينته االم ،   في كما كتب عدد اربعة كانتاتا بوحى فلكلورى

قدم فيها الكثير من االعمال الرائعة  1959وظل هناك حتى وفاته   1957وانتقل بعد ذلك الى سويسرا عام  
 رضه الشديد .   رغم م 

 :موسيقاه
الخجولة  على شخصيته  الكبير  االثر  من  له  كان  الكنيسة  يعلو  برج  فى  نشأته  نتيجة  بالعزلة  االحساس 

االنحراف عن   الى  الميل  ما وبها  نوعا  متفردة  موسيقاه  مما جعل  وفقدان الهوية الزمانية   التقليديوالمنعزلة 
عدم قدرته على  في رئيسيصلة فيه سبب أوكانت الحياة الريفية المتوالمكانية نتيجة تنقله الدائم بين البلدان 

االكاديمية   الحياة  اسفر عن   فيمجاراة  نيويورك  الشديد فى  العاصمية والصخب  الثقافة  مع  الحياة  ثم  براغ 
شخصيته تبدو واضحة فى ولعه بالقراءة   فياالكتئاب الشديد والحنين الى الوطن االم وكانت السمات القهرية 

العشرين أواخر  بدأ فى  الغزير والذى  انتاجه  ان  من  .وبالرغم  الموسيقي  للكتابة والتأليف  اال انه وادمانه  ات 
 :  فياالتيامتلك القدرة على الكتابة لكل القوالب الغنائية وااللية ببراعة متأثرا بمعلميه واسالفه  ويتضح ذلك  

 
 التعبيري.  لياألوركستراسوك:استخدام التوزيع   -
 .  لياألوركستراروس: القدرة على التمييز والتنوع فى التوزيع   -
 شيكىالقومى بودفوراك  :القدرة على استخدام الطابع الت -
 . Half-Timeديبوسي، سترافينسكى :تأثير واضح فىالرباعىالوترى ومؤلفة  -
وكان مارتينو مستقبل جيد للموسيقات القديمة وكانت بمثابة الوحى وااللهام لمؤلفاته وليست محاكاة  -

 : التاليوظهر ذلك على التدرج  
 سة بوليفونية عصر النهضة.: ظهر وعيه واهتمامه بالمادريجاالت االنجليزية ودرا  1922 -
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 لىوفيفالدى . :كانت موسيقاه مأخوذة تماما من كونشيرتو جروسووكوريل  1930 -
 :بدأ ينهمك فى المؤلفات السيمفونية حتى انه اقتبس من بيتهوفن على سبيل المثال.  1940 -
 نوتردام.   بوليفونية أواخر األربعينات من القرن العشرين: تأثر بشدة بطريقة التأليف فى -
 أواخر الخمسينيات من القرن العشرين: تأثر أيضا بموسيقى مونتفيردى . -

النبر المتأخرة  يستجيب دائما  :  االيقاعات  مارتينو  كان  الجديدة اال انه لم يكن يتبع اى   لألفكاروبينما 
معا الى جانب  مدرسة او منهج معين فى التدريس حيث تميزت موسيقاه بااليقاعات المتأخرة النبر والمنصهرة 

نحو   على  التونالية  الخلفية  مقابل  فى  والدخيلة  المتقاربة  الليلية   أساسيالهارمونيات  فى  ذلك  ويتضح 
 . 1915الصغير عام  فا # االوركسترالية

ثالث  :جروسووالصوناتا الكونشيرتو  مابين  تتراوح  كبير  الى حد  افكار قصيرة  يحتوى على  و اربع أله 
 وتدور حول درجة النغم المركزية للمؤلفة . والنغمي اإليقاعينغمات على االكثر فى تشكيلها 

 : فىالسيمفونيات  بقوة  السيمفونية  النزعة  هذه  االربعينات أوظهرت  فى  الكبيرة  االوركسترالية  عماله 
قرن العشرين فالسيمفونيات الستة تظهر موسيقى ذات نوعية عالة ومتفردة من التماسك فى والخمسينات من ال

يتضح استيعابه الجيد والسريع للمؤثرات الهارمونية والنغمية   والتيالسيمفونية السادسة  فيالنسيج ويظهر بقوة 
 .1959الوترى الذى كتبه عام   ومؤلفته التساعى

ا توزيع  :    وركسترالىل التوزيع  مؤلفاته  يعزز  الورق ولكن عند   يوركسترالأكان  يبدو سميكا وثريا على 
االداء يبدو دائما سلسا وبراق ومتناغم ونشط ، وظهر عناصر اسلوب مارتينو بقوة فى اوبرا الجندى والراقصة  

 La Revueوالسداسي الذى كتبه اللة نفخ بمصاحبة البيانو ، وباليه  

والمدعم السريعة  تعبيرية قويةااليقاعات  بحركات  االيقاعات السريعة المدعمة بحركات :  ة  استخدم 
 الخامس والكونشيرتو المزدوج .  الرباعيالوتريتعبيرية قوية اضفت نشاط وحيوية وقوة على الموسيقى مثل  

المتنافرة اسست على  :    الهارمونيات  انها  اال  كبير  الى حد  بالتنافر  هارمونياته   هارونيطار  إتميزت 
 التأليف فيسلوبه  أللشيللو ووصلت ذروتها فى الخمسينيات ،كما كان  الثانى الكونشيرتو وبالتحديد فى  تقليدى
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كما ظهر فى  نماذج الكادنزات القوية واكثرها تميزا  تقليدى  كان  المتتاليات وبعضها  الهارمونى على غرار 
للرابعة   لقفالتا كبير  تآلف  على  تصريفه  تم  والتى  بخامستها  عشر  الثالثة  الدرجة  بتآلف  المعدلة  الدينية 

)  والتيالمنخفضة   كادنزامورافيه  باسم  احيانا  انبهاره Moravian Cadenceتعرف  مارتينو  ابدى  كما   ،)
 .  الثانيللتيمات على الدرجات السادسة والثالثة والتآلفات ذات االنقالبات وخاصة  باستخدام هارمونيات

وعلى الرغم من ان مارتينو لم يأخذ حقه فى البحث والدراسة اال ان اعماله بداتتاخذ مأخذ الجدية بعد  -
 .  1995فى براغ  انشاء مؤسسة مارتينو

اصبح الجاز بمثابة قوة مؤثرة كبيرة على موسيقاه فى الفترة بين منتصف العشرينات وبداية   يقى الجاز:موس
 .  Le Jazzالثالثينات من القرن العشرين وكان واضح جدا فى المؤلفة االوركسترالية

 :  عماله أ
 مؤلفة موسيقية منها  400حوالى  

 1955( أوراتوريو عام 1عدد )   -
 ( سيفونية6عدد )   -
كونشيرتو ثنائى  ،    5أوبوا ، 1فيوال ، 1شيللو ، 4بيانو منفرد،  8كمان ،  4{( كونشيرتو  30عدد )   -

 .  }comedy on the bridgeكونشيرتو رباعى الة منفردة وبيانو ،  2كونشيرتو ثالثى ، 2
 صوناتا فلوت ، صوناتينا  1رباعى بيانو،    1خماسي بيانو ،  3رباعى وترى ،   8{موسيقى حجرة   -

 .}كالرينيت
 اوبرا فى الفترة مابين الحربين العالميتين . 15عدد  -
 موسيقى بالية. 14عدد  -
 1العديد من المؤلفات الغنائية  والمسرحيات وموسيقى االفالم. -

 الكالسيكية الحديثة :
 

1- Oxford University press.Smaczny, Jan  :”The New Grove Dictionary Of Music And Musicians”, Second Edition, Volume 15,Monnet To Nirvana, An Imprint Of  
942).-(939 
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القرن العشرين وبالتحديد خالل الفترة الواقعة  مؤلفيحركة ذات اسلوب معين ظهرت فى اعمال العديد من   هي
القوالب المتوازنة ذات االلحان واالفكار الملموسة  بإحياءبين الحربين العالميتين على يد المؤلفين الذين قاموا 

 .  1فكار وااللحان المبالغ فيهاالقديمة لتحل محل اال  لألساليبوالمدركة حسيا والتى تنتمى  
والصوناتا واالنواع المختلفة من موسيقى   المؤلفات الكالسيكية مثل السيمفونية والكونشيرتو ال حياءوقد جاءت  

ساس مقامىدياتونى )اى استخدام سبع نغمات فقط فى المقام أالحجرة لهايدن وموتسارت وبيتهوفن ولكن على 
الكرومات مؤلفات عصر الباروك مثل المتتابعة والتوكاتاأ يةالموسيقى( والبعد عن  الالتونالية  ،وإلحياء   و 

معالجة هذه المؤلفات،   فيجروسو والفيوج باالعتماد على البوليفونية االفقية والكونترابنط المتنافرة   والكونشيرتو
شرين )النصف االول ارساء مفاهيم واسس موسيقى القرن الع   فيوللكالسيكية الحديثة والدوديكافونية الفضل  

 .2ر فى نمو الموسيقى االوروبيةمنه( على قواعد ثابتة منطقية مهدت الطريق الصحيح لالستمرا
( تحمل معنى التحريف لسمات الكالسيكية التقليدية وهى تعبر عن تعددية الوعى المعاصر  -Neoواالحرف )

وهى صعب اعتبارها منفصلة عما سبق فهى احياء لتقنيات مؤلفات الكالسيك   للماضيوليست مجرد حنين  
ب وقد  عليها،  والسيطرة  تهذيبها  ولكن  فيها  المفرط  االنغماس  دون  التعبيرية  والوسائل  ذروة والباروك  لغت 

الموسيقيين   المؤلفين  قواعد الكالسيكية الحديثة فى عام    فيمجهودات  وتم تحديد ثالثة مدارس 1912ارثاء 
 لها:
 
 

 (   Schoenberg مدرسة شونبرج  –  Hindemith مدرسة هندميث-Stravinsky) مدرسة سترافنسكى
نغمة فى تركيبة رائعة من النسيج وتجسدت الكالسيكية الحديثة فى اعمال الثالثة مؤلفين ذات االثنى عشر  

المؤلفين  مابعد  الى  شاملة وعميقة  نظرة  على  وتحتوى  المستمر  القوى  والتعبير  المعقد  الموتيفى  والتماسك 
 .1الى مابعد التونالية نفسها  وبالتاليالكالسيكيين  

 
1- 17,Monnet To Nirvana, An Imprint Of Oxford University press.  -ns”, Second Edition, Volume Whittall ,Arnold  :”The New Grove Dictionary Of Music And Musicia

(753) 
 

 ( 23)م.1992كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام  –غير منشوره  -حسن محمود محمد أحمد :"السيمفونية بين الكالسيكية والكالسيكية الحديثة"، رسالة ماجستير -2

 

1- (754 )Of Oxford University press. Whittall ,Arnold  :”The New Grove Dictionary Of Music And Musicians”, Second Edition, Volume 17,Monnet To Nirvana, An Imprint 
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 ثانيا الجانب التطبيقى :
 ( .306Op . No .Hصوناتا الفلوت لمارتينوبوشالف )وفيه ستقوم الباحثة بتحليل صوناتا الفلوت  

 موضحة اهم العناصر التى يحتويها العمل من تقنيات مهارية وتعبيرية .

 
 :تدوين نطاق الفلوتطريقة 

 الحركة االولى
𝟐:الميزان

𝟒
 

 Allegro moderatoالسرعة:

 الكبير  bسي :        السلم

 3:سى بيمول 1: من رى  النطاق الصوتى

 قوس لحنى كبير  -قوس لحنى صغير -ضربات لسان مزدوجة -: ضربات لسان فردية ساليب النطقأ

 االيقاع:
 <> , F ,mf , pالحركة التعبيرية:

 poco , F cantabile ,pocomeno , pocprit:  مصطلحات تعبيرية

 االتشيكاتورا ، حلية الزغردةاستخدم حلية  الحليات :

 التحليل :
 (33:  1مقدمة من م )
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تألفات  على هيئة اربيجاتو ( سكوت صوت الفلوت وتتقدم مصاحبة البيانو  20:    1من م )الخط اللحنى:
 مع تغيير الموازين كتمهيد لدخول صوت الفلوت.

لحن وتصويره خامسة هابطة فى ( دخل صوت الفلوت مع استخدام الرباط اللحنى على شكل  21من اناكروز)
 صورة حوار منسجم بين الفلوت والبيانو .

 (استخدم اللحن السلمى المتصل بين المصاحبة والفلوت وكان العزف اللة واحدة    33- 29م)
 على شكل اربيجات تصل لالوكتاف الثالث.  مسافات اللحنيةاستخدم ال

 والمتقطعة والقوس اللحنى الصغير .استخدم ضربات اللسان الفردية اساليب النطق :

 متوازية ومتناسبة مع سير الخط اللحنى .الحركة التعبيرية :

 ( 51:   33م ) :1الجزء

 يؤكد على المساحة الصوتية لالوكتاف الثالث  الخط اللحنى :
 والنغمات المتكررة فى الشكل االيقاعى المستخدم  مسافات اللحنيةاستخدم ال -
 استخدم القوس اللحنى الصغير لتأخير النبر   -

 : استخدم ضربات اللسان الفردية والمتقطعة والثنائية والقوس اللحنى الصغير . اساليب النطق

الظهار   F Cantabile ) متوافقة مع الخط اللحنى مع استخدامه للمصطلح التعبيري ):الحركة التعبيرية  

 اللحن بشكل متميز وغنائى وقوى.
 ( 67:   51:م ) 2الجزء  

( نغمات لحنية على شكل تسلسل لحنى هابط مصور على درجات لحنية   54:  51من م )الخط اللحنى:
 ( خامسة هابطة .  43: 40مختلفة وهو تصوير من م )

 مع استخدام حلية الزغردة وتغيير الموازين عدة مرات .  تتابع اللحنىاللحنية وال مسافاتاستخدم ال
 ( استخدم لغة الحوار بين الفلوت والبيانو .  65: 61م ) 

 استخدم القوس اللحنى الصغير وضربات اللسان المتقطعة والثنائية.ساليب النطق:أ
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 ماكن الضغوط .على بداية كل تسلسل سلمى لتغيير ا  (accentضغط القوى )استخدم الالحركة التعبيرية:
 (   89-  68:من )  3الجزء  

 على نغمات التالفات .  مسافات لحنيةنغمات سلمية و  الخط اللحنى:

النطق:أ الضغوط   ساليب  اماكن  لتغيير  مختلفة  اماكن  على  الصغير  اللحنى  القوس  استخدم -استخدم 
 القوس اللحنى الصغير وضربات اللسان المتقطعة والثثنائية . 

 متوافقة مع سير الخط اللحنى . التعبيرية:الحركة  
 (   114:  90: م ) 4الجزء  

للحركة  اللحن االساسىسكوت صوت الفلوت والمصاحبة تفاعلية على هيئة تآلفات وتحتوى على اجزاء من 
 وهى تأخذ الشكل االيقاعى .

 ( 131:   115اكروز )ناا :5الجزء 

جات ،تركيز هذا الجزء على المساحة الصوتية لالوكتاف استخدم القفزات الواسعة مع االربيالخط اللحنى:
الثالث بشكل تفاعلى قوى مع استخدام للعالمات التحويلية بكثرة استخدم التقسيمات االيقاعية الصغيرة مثل 

 السدسية والخمسية على الكروش .
 ( البيانو يعزف نفس لحن الفلوت مع مصاحبة كثيفة التآلفات .  131  – 128م )
 استخدم االقواس اللحنية الصغيرة  والمتوسطة على اماكن مختلفة لتغيير اماكن الضغوط.لنطق :ساليب اأ

 متوافقة ومتوازية مع سير الخط اللحنى .الحركة التعبيرية :
 (  150  –  132: م ) 6الجزء  

 ( سكوت صوت الفلوت واستعراض المصاحبة على هيئة تالفات متالحقة .  132م )الخط اللحنى :
 وهى تكرار للحن االساسي . 1( الجزء    44- 40( تصوير اوكتاف اسفل لموازير )  137  – 133)م 

الصغيرة مع النغمات السلمية واالربيجات مع تغيير اماكن الضغوط واستخدم   لمسافات اللحنيةاستخدم بعض ا
 ايقاع الثلثية على الكروش مع تغيير الموازين .
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 المتقطعة واالقواس اللحنية الصغيرة .  استخدم ضربات اللسانساليب النطق :أ

 متوازية مع سير الحركة اللحنية ومتوافقة معها .:  الحركة التعبيرية
 (   190-  150: م )  9، الجزء   8، الجزء   7الجزء  

حرفىلالجزاء   تكرار  التعبيرية   4،    3،  2هو  بالحركة  مدعم  كروماتيك  تفاعلى سلمى ولحن  بلحن  ينتهى 
 ط اللحنى .المتوافقة مع سير الخ

):  10الجزء   (  212:  191وهو ختام الحركة االولى 
: اللحنى  والحركة الخط  النطق  اساليب  وبعض  االيقاعات  بنفس  الثامن  الجزء  من  اللحنية  المادة  تأخذ 

 التعبيرية .
( مازورة  واستخدم   204من  الموازين  تغيير  مع  للقفلة  التحضير  ليتم  للحركة  االساسية  التيمة  استخدم   )

 p<fصاحبة االيقاعية للحفاظ على الوحدة واالبطاء فى اللحن مع التدرج فى الحركة التعبيرية من الم 
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 (1مدونة رقم )
 من صوناتا الفلوت الوليالحركة  
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 (1مدونة رقم )تابع 
 من صوناتا الفلوت الوليالحركة  



 
 

 م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 

868 
 

 

 (1مدونة رقم )تابع 
 من صوناتا الفلوت الوليالحركة  
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 (1مدونة رقم )تابع 

 من صوناتا الفلوت الوليالحركة  

 الحركة الثانية  
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𝟔الميزان :

𝟒
 
 Adagioالسرعة  :
 مىبيمول الكبيرالسلم     

 ( 3 ال:   1من )رى  النطاق الصوتى :

 قوس لحنى كبير  -: قوس لحنى صغيراساليب النطق

 :اليقاعا
 مع التدرج من والى شدة االداء .  mp    ،p    ،mf   ،fالتعبيرية:الحركة 

 dolce ,poco F ,espressمصطلحات تعبيرية:  

 التحليل :
 (  15: 1المقدمة من م )

استخدم االربيج صاعد للسلم مع استخدام الحان سلمية على ايقاع النوار مع تغيير الميزان الخط اللحنى :
 للمصاحبة .فى اخر مازورة 

 استخدم القوس اللحنى الكبير .اساليب النطق :

 متناسبة مع سير الخط اللحنىالحركة التعبيرية :
 (  29:   16: من م ) 1الجزء  

 :  اوتكراره  خلية لحنية( 17م )الخط اللحنى 
 هابط مع تغيير اماكن البداية    تتابع لحنى( 19م)

هابطة   إيقاعي  االربيجات صاعدة  لحن  الموازين لالحساس بشكل  بين  التبادل  مع  الزمنى  الرباط  واستخدم 
 الضغوط . أماكنبتغيير  
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القوس اللحنى المتوسط والصغير مع استخدام القوس اللحنى الصغير على اماكن مختلفة اساليب النطق :
 لالحساسبتاخير النبر .
 تتناسب مع سير الحركة اللحنية .الحركة التعبيرية :

 (  41:   29: م ) 2جزء  
سكوت صوت الفلوت ودخول مصاحبة البيانو باستخدام اجزاء من اللحن وااليقاع للفلوت على شكل تالفات 

 كثيفة مع تغيير الموازين .
 (  50:   42: م )  3جزء  

استخدم اللحن على ايقاع الثلثية مع تغيير اماكن الضغوط الطبيعية للميزان عن طريق القوس  :الخط اللحنى
 ن تغيير الموازين .اللحنى بدو 

 القوس اللحنى الكبير والصغير والرباط الزمنى .:اساليب النطق  

 : تتناسب مع خط سير الحركة اللحنية .الحركة التعبيرية

 (  55:   50: م )  4جزء 

 نغمات سلمية على ايقاع الكروش مستخدم نطاق الفلوت سلم هابط صاعد .: الخط اللحنى

 اللحنى الصغير مع تغيير مواضع الضغط القوى .القوس  : ساليب النطقأ

 : متناسقة مع سير الحركة اللحنية .  الحركة التعبيرية

 ( هى تكرار حرفى للمقدمة .  68:  56م )  :  5جزء 

 ( 81:   69: )  6جزء 
 ( مع تغييرات كتحضير للقفلة. 5استخدم اجزاء من لحن الجزء  )

 : قوس لحنى صغير .اساليب النطق
 : تناسق الحركة التعبيرية مع الخط اللحنى والتدرج من والى االداء الخافت والقوى .الحركة التعبيرية

 تعبيرى خافت.بأداءالثالث   كتافو األ( اداء نغمات  79:   76) 
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 (2مدونة رقم )

 من صوناتا الفلوت الثانية  الحركة  
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 (2مدونة رقم )تابع 

 من صوناتا الفلوت الثانية  الحركة  
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 الحركة الثالثة
 هى حركة ايقاعية سريعة وكان االلهام لدى مارتينو لهذه الحركة هو طائر امريكى كان يداويه  

 وقد جعل مارتينو صوت الفلوت يحاكى صوت الطائر تماما فى بعض االجزاء.النطاق الصوتى :

𝟐:  الميزان

𝟒
 

 Allegro Pocomoderatoالسرعة :

 الكبير b الالسلم :

 ( 4: دو  1من) دو 
 اساليب النطق :

 قوس لحنى كبير  -قوس لحنى صغير -ضربات لسان فردية وضربات لسان متقطعة 

 اليقاع:ا
 والتدرج من الداء الخافت للقوى والعكس .  mf  ،f    ،p   ،ppالحركة التعبيرية:

 استخدم حلية الزغردة: الحليات

 التحليل :
 (  29:   1من م ) الجزء المقدمة :

 1استخدم تيمة اللحن كمقدمة فى البيانو مع سكوت صوت الفلوت واستخدم اليونيسونفى المصاحبة الجزء  
( الخط  49:    30م  مع بعض التنويعات على   عبارة عن خليةاللحني(  مختلفة  مصور على درجات  لحنية 

 منتظم. إيقاعينموذج  
 ت والبيانو  استخدم لغة الحوار المتبادل بين صوتى الفلو 

:أ النطق  الضغوطساليب  اماكن  لتغيير  الصغير  اللحنى  القوس  اللسان   استخدم  ضربات  استخدم   ،
 .المتقطعة
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 اداء متوسط القوة مع التدرج الى االداء القوى بشكل متناسب مع الحركة اللحنية .  الحركة التعبيرية :

 (   70:  50: اناكروز ) 2الجزء 
( حوار متبادل بين الفلوت والبيانو مع استخدام ايقاع الثلثية على   59:    50من اناكروز ):    الخط اللحنى

 تكرار النغمات .الواسعة والسريعة مع    مسافات اللحنيةالكروش .استخدم ال
 ثم سلم هابط . ةومصور  ةمكرر   خلية لحنية( سلم صاعد ثم   70:   60من م) 

 ( استخدم الرباط الزمنى والقوس اللحنى الصغير لتغيير اماكن الضغوط .  68،  67م )

النطقأ ، والقوس اللحنى ساليب  المتقطعة والثنائية  اللسان  الصغير ، ضربات  اللحنى  القوس  استخدم   :
 الكبير

 : التعبيرية  االداء القوى فى الحركة  الى  القوة والتدرج  المتوسط  االداء  اللحنى واستخدم  الخط  تناسب سير 
 نغمات االوكتاف الرابع .

 (   85:  70م) :  3الجزء 

: اللحنى  مختلفة وانتهى بحلية الزغردة والمصاحبة على   اوتصويره  يةلحن  خليةاستخدم  الخط  ابعاد  على 
 بادل .هيئة حوار مت

 الصغير وضربات اللسان المتقطعة وضربات اللسان الثنائية .  اللحنيالقوس  ساليب النطق :أ

 تناسب سير الخط اللحنى وتنتهى فىاالوكتاف الرابع باداء قوى .  :الحركة التعبيرية
 (  99:   85: م)   4الجزء  

اللحنى متصل وتعدد فى الموازين   الخط  تآلف  البيانو فى  للحركةبمصاحبة  االساسية  التيمة  تنوع على   :
 المصاحبة توضح الوحدة للحفاظ عليها.  فيواستخدم تآلفات

 استخدم صوت الفلوت كمحاكاة لصوت الطائر الحقيقي .

 نى الكبير .استخدم القوس اللحنى الصغير وضربات اللسان المتقطعة والقوس اللح:  اساليب النطق

 : تناسب سير الحركة اللحنية مع استخدام التدرج فى االداء من والى القوة والضعف .  الحركة التعبيرية
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 (   124:   100: م ) 5الجزء  

والباقى سكوت لصوت  5هو عبارة عن نغمات سلمية ثم ممتدة برباط زمنى طوال الجزء   الخط اللحنى :
 اليقاعية فى تفاعل واضح تمهيدا للقفلة .الفلوت والمصاحبة غزيرة بالتالفات ا

 استخدم القوس اللحنى الكبير .ساليب النطق :أ

 تناسب سير الحركة اللحنية متدرجة لالداء الضعيف .:  الحركة التعبيرية

 (  139:   124م )  :6الجزء 

نغمات االربيجات وهى عبارة عن التنقل بين  5: مادة لحنية من صوت المصاحبة فى الجزء الخط اللحنى
 .  مدعمة بمصاحبة ايقاعية من البيانو تماثل ايقاع الفلوت

 . ماكن الضغوطأاستخدم القوس اللحنى الكبير والرباط الزمنى لتغيير  :  ساليب النطقأ

 . تتفق مع سير اتجاه الحركة اللحنية وتتسم بالتدرج بين االداء الضعيف والقوى:   الحركة التعبيرية

 (   154:  139) م:   7الجزء 

 ( عبارة عن لحن وتكراره ثم تصويره على نغمات االربيج .  149:  139: م )  الخط اللحنى
( مستخدما   154:    150م  والبيانو  الفلوت  بين  متبادل  حوار  شكل  على  السابقة  العبارة  على  تنوع   )

 الكروماتيكفى المصاحبة .

 (.  deاللسان المتقطعة تحت القوس اللحنى)  : استخدم القوس اللحنى الصغير وضربات   ساليب النطقأ

 : تتفق مع سير اتجاه الحركة اللحنية وتتسم باالداء المتوسط فى القوة.  الحركة التعبيرية

 (   170:  154) م:   8الجزء 

: صوت الفلوت تناول المادة اللحنية من االلحان السابقة مع اضافة اجزاء سلمية كروماتيكية    الخط اللحنى
 حلية الزغردة .واستخدام 

 : القوس اللحنى الصغير والقوس اللحنى الكبير   ساليب النطقأ
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 : متفقة مع سير الخط اللحنى مع التدرج فى االداء من الضعف للقوة  الحركة التعبيرية
 (   230:   171( :  من م ) 12( ،)   11( ، )  10( ، ) 9االجزء ) 

حرفى  تكرار  ) هما  من  )  1لالجزاء  الجزء  الى  كروماتيكى  (  4(  سلم  قوى فى ختام  مع  باداء  صاعد 
 .الصوناتا
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 (3مدونة رقم )  

 من صوناتا الفلوت  الثالثةالحركة  
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 (3مدونة رقم )تابع 

 من صوناتا الفلوت  الثالثةالحركة  
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 (3مدونة رقم )تابع 

 من صوناتا الفلوت  الثالثةالحركة  
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 (3مدونة رقم )تابع 

 من صوناتا الفلوت الوليالحركة  
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 نتائج البحث :
 بعد االنتهاء من التحليل العزفى الذى قامت به الباحثة لعينة البحث توصلت الى النتائج التالية :

اللحن : تميزت الحان مارتينوبوشالف بالحيوية والنشاط والبساطة واستخدام اللحن وتفاعل به مع التكرار -1
مسافات نغمة الركوز مع استخدام الكروماتيكية مع اخذ طابع الجاز واتساع الوالتصوير والتمركز حول نقطة  

 واستخدام التالفات بانقالباتها .اللحنية  
االيقاع واساليب النطق بشكل متناسب مع خط سير الحركة اللحنية -2 استخدم   : النطق  االيقاع واساليب 

الضغط عن طري مواضع  بتغيير  وقام  الموازين  بين  بخفة  الزمنى وتغيير وتنقل  النطق والرباط  اساليب  ق 
 الموازين .

التعبير والتظليل :استخدم الحركة التعبيرية والمصطلحات بشكل يتناسب مع الحركة اللحنية كما تنوع فى -3
يشكل درجة عالية من  مما  القوى  الضعيف واالداء  االداء  بين  التعبير والتظليلي والتدرج  اساليب  استخدام 

 االلة .   االدراك لتقنيات
 استخدامه للحليات كحلية الزغردة للتعبير عن اصوات الطبيعة . -5
حوار بين االلة والمصاحبة وايضا اسلوب تكملة اللحن المحاكاة عن طريق  المصاحبة : استخدم اسلوب  -4

 البراعة. عاليواسترساله بين االلة والمصاحبة فى تناغم واتساق  
 توصيات البحث :
ودراسة االتجاهات الفنية الحديثة وسماتها لما تتطلبه من نضج فنى واساليب نطق وقوة التأكيد على معرفة  

والمصطلحات الموسيقي الخاصة بهده الفترة ومؤلفيها وسماتهم مما   لألداءالتقنيتعبيرية ومهارية وفهم عميق  
 رفع مستوى دارس اله الفلوت.   فييساعد 
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 مراجع البحث

 المراجع العربية: .أ
فهد الهويمل : "الثقافة وتحديات العولمه"، مركز دراسة الحضارات المعاصرة، جامعة عين حسن بن   .1

 .2003شمس ،  
ماجستير .2 الحديثة"، رسالة  الكالسيكةوالكالسيكة  بين  :"السيمفونية  أحمد  محمد  محمود  غير   -حسن 

 م.1992كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام    –منشوره 
محسن السباعىالزنفلى :"اسلوب اداء صوناته الفلوت لفرانسيز بولنك" ، بحث منشور، مجلة عمرو   .3

علوم وفنون الموسيقى ، المجلد الثالث عشر ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام 
2005. 

األساسية .4 العناصر  بأهم  المرتبطة  الشائعة  "المشكالت  السباعىالزنفلى:  محسن  تعليم فن عمرو  فى 
منشور بحث  الفلوت"،  العزف  المجلد   ، الموسيقى  وفنون  علوم  مجلة  التربية عشر  تاسع،  كلية   ،

 م.1999الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، عام 
 .1971دار المعارف القاهرة 2عواطف عبد الكريم :موسيقى القرن العشرين محيط الفنون   .5
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 (1959-1850جان مارتينوبوشالف) الكالسيكية الحديثة من خالل صوناتا الفلوت عند
(Jan Martinu Bohuslav ) 

 بكير على  ا.م.د/نهلة
تعبير  اإلنسان ولكنها  لدي  مشاعر  من  المحاطة  البيئة  منفصل عن  مفاجئ  تعبير  مجرد  الموسيقي  ليست 

والموسيقي ال  تلخيص تنصهر فيه كل الخبرات التي اكتسبها اإلنسان من خالل مسيرة حياته الروحية والمادية 
تنفصل عن الواقع ولكنها شديدة التأثير فيه والتأثر به وهي وليدة ثقافة المكان وتنمو وتتحرك وتسافر وتمتزج  

 وتنتقل عبر المكان والزمان.
المصطلحات التي تجمع بين علم اإلجتماع والثقافة البشرية والتي تشير إلي  من  الثقافية  الهوية  ومصطلح 

األحداث   التي يتأثر بها األفراد داخل مجتمعهم وتصبح جزء من ثقافتهم مع مرور الوقت لذلك تساهم كافة 
الهوية الثقافية بعكس طبيعة مجتمع ما وكيفية قبوله أو رفضه لألفكار والتي تعتمد علي ثقافات المجتمعات 

 األخري.
والموس بالصوت  عالقاتنا  في  السريعة  والتغيرات  اإلتصاالت  ثورة  بداية  الموسيقيين عن ومع  وتخلي  يقي 

عام  بشكل  الموسيقي  تأثرت  وقد  باالمتزاج  الموسيقية  القومية  الهويات  بدأت  السابقة  القومية  تمسكاتهم 
وموسيقي الفلوت بشكل خاص في مصر والوطن العربي بالعديد من المؤلفين الذين كان لهم دور بارز في 

( وهو يعد من 1959-1890الت )شو بالحديثة جان مارتينو إرثاء قواعد تعليمية لبرامج الموسيقي الكالسيكية 
أغزر المؤلفين في تاريخ الموسيقي في عصره وقد استغل المدارس التي عاصرها للتعبير عن فلسفة موسيقاه 

فى العالم و التي انتقلت وأثرت في الهويات الثقافية في مختلف البالد  وتأثر بها بعد عازفي الموسيقي والفلوت
ازداد موسيقى الحجرة والحفالت وهو رد فعل مضاد للرومانتيكية كما زاد   وقد  المنفرد فى  الفلوت  ادب  نمو 

  احتوت االهتمام والتحدى للطابع الصوتى وليس لتقنيات حركة االصابعكما ان مؤلفات الفلوت فى تلك الفترة 
من االتجاهات والتيارات الفنية مطولة  قائمة  ناتا الفلوت لمارتينو بهدف ذلك رأت الباحثة تحليلصو ، ل  على 

 اإلتجاهات الحديثة والتطور العلمي والتعرف على  تحقيق أكبر فهم لتقنيات األداء وأسلوب وسمات تلك الفترة  
 .مما يؤدي إلي اإلرتقاء بمستوي األداء لطالب الفلوت عبر الثقافات المختلفة
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 وقد احتوى البحث على جزئين :
  -ى :المبحث االول ويشمل االطار النظر 

 نبذة عن حياة مارتينويوشالف . -
 الكالسيكية الحديثة -

 -المبحث الثانى :ويشمل االطار التطبيقى :
 ويتضمن ما يلى :

 .تحديد خصائص واسلوب مارتينويوشالفل تحليل العمل -
 توضيح التقنيات المهارية والتعبيرية فيه. -

 واالجنبية وملخص البحث.واختتم البحث بوضع التوصيات ثم المراجع العربية  
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NEOCLASSIC THROUGH FLUTE SONATA BY JAN BOHUSLAV 

MARTINU 

Prof. Assistant : Naha Ali Bakir 

          Music is not just a surprising expression separate from the environment, 

surrounded by human feelings, but it is a summarizing expression in which all the 

experiences that a person has acquired through the path of his sp iritual, material 

and musical life are not separated from reality, but they are highly influenced and 

influenced by it. Space and time. 

The term of cultural identity that combine sociology and human culture, which 

refers to all events that are affected by individuals within their community and 

become part of their culture with the passage of time for that cultural identity 

contributes to the contrary nature of society and how to accept or reject ideas that 

based on the cultures of other societies.With the beginning of the communications 

revolution and the rapid changes in our relations with sound and music. Musicians 

abandoned their previous national attachments, and musical national identities 

began to blend. Music in general and the flute specifically have been influenced by 

Egypt and the Arab Nations With many composers, who have been p rominent in 

laying the educational foundations for modern classical music programs. J an 

BohuslavMartinu (1890-1959) Considered one of the most prolific comp osers in 

the history of musicians of his time, and he used the schools to express the 

philosophy of his music, which transmitted and affected cultural identities in 

various countries and influenced by it after musicians and flute players in the 

world. Solo flute has grown in chamber and concerts, which is a counter -reaction 

to romanticism, also increased the interest and challenge of the acoustic character, 

not of the finger movement techniques, flute compositions of that period contained 

a list of artistic directions and currents. Therefore, the researcher considered the 

analysis of the flute sonata of Martinu with the aim of achieving the greatest 

understanding of performance techniques, style and type of that period, and getting 

acquainted with modern trends and scientific development across different 

cultures, which leads to an improvement in the performance level of the flute 

student. 
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The research contains two parts: 

The first includes the theoretical framework: - 

- Biography of MartinuBohuslav. 

- Neoclassic 

The second contains practical framework: - 

It includes the following: 

- Analyzing the work to determine the characteristics and style of 

MartinuBohuslav. 

- Clarify the skillful and expressive techniques in it. 

The research was concluded with recommendations, then Arab and 

foreign references, and a summary of the research. 

 

 


