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التأليف  و االستفادة منها في آلة الثيرمين  العزف المختمفة عمى ثر استخدام طرق أ
 الموسيقي

 * ُكرّيم دعاء أحمد خميس محمد

 :المقدمة 
ولى األجيزة اإللكترونية األ ُطورت  في نياية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين ،          

ميكانيكية   مثل االوتار  الكيرو ادواتالتي تعتمد عمى  ، لكيرو صوتيولصناعة اآلالت الموسيقية ا
 ، و مع ذلك التطور ،، و عناصر كيربائية مثل المواقط و مكبرات الصوتو غيرىا و المطارق 

  تاللتتماشي مع طبيعة اآل  صوتيو الكيروتمك اآلالت ب الخاص تطور بالتبعية أسموب التأليف
  .  ةالجديد

من  بدالً  كالسيكيةداء المؤلفات الألاستخدمت اآلالت الموسيقية االلكترونية في بداية االمر ،  قد و
او الموسيقي  لكترونية اإل موسيقيالألداء   المؤلفات الموسيقية الحديثة التي تكتب ليا خصيصا  

، و في العشرينيات و الثالثينيات من القرن الرعب  الخيال العلمي وأفالم التصويرية لبعض 
، و في بداية االربعينيات ظير صوتية كيروالعشرين ، ظيرت اول مؤلفات موسيقية  لآلالت ال

، و من ثم تعديميا عبر تغيير  ولمموسيقيين بتسجيل األصوات عميي وتي المغاطيسصالشريط ال
 [1] الشريط او اتجاىو . سرعة
 وتمكترونية لفي أوائل الثالثينات من القرن العشرين ، توالت ابتكارات اآلالت الموسيقية اإل    
 Theremin ..ن اختراع آلة الثيرميبعض اآلالت االخرى   تتطور 
 و التحميل  آلة الثيرمين اإللكترونية  بالحثالحدي مؤلفات  األداءطرق ل و سوف تتطرق الباحثة  

.التأليف  أسلوبلمتعرف عمى   
  

                                                 
 جامعة اإلسكندرية –كمية التربية النوعية  -التأليف  بقسم التربية الموسيقية  مدرس النظريات و  *

[1] Weidenaar, Reynold (1995), Magic Music from the Telharmonium: The Story of the First Music Synthesizer, Metuchen, 
. P.825-2692-8108-0 ISBN NJ:Scarecrow Press, Inc., 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-8108-2692-5
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
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 مشكمة البحث : -
التي ظيرت في القرن اآلالت الموسيقية اإللكترونية و  اولي من ان آلة الثيرمين بالرغم من        
و التي تعمل عمى اثراء الموسيقي باألساليب الحديثة في التأليف و طرق اآلداء المختمفة ، العشرين 

 بالبحث و الدراسة .  لةاال انو لم يتطرق الباحثين لتمك اآل

 أهداف البحث : -
 .  من حيث تعريفيا و نشأتيا و اىم المؤلفين و تقنية صناعة اآللة  نيالتعرف آلة الثيرم -١
 . و خصائصيا  التعرف عمي طرق العزف عمى آلة الثيرمين -٢
 .األسالية الحذيثة في التأليف الموسيقي التعرف عمي -٣

 أهمية البحث : -
من  ساليب تأليف موسيقية جديده ،بأاثراء الموسيقي الغربية  ترجع أىمية ىذا البحث الي       

و اىم أىم العازفين   معرفة و نشأتيا  و  التعرف عمييا  و لكترونيةن االيآلة الثيرمخالل دراسة  
، كيفية اصدار الصوت منيا ، النطاق  صناعة اآللةتقنية ، التعرف عمى المؤلفين الذين كتبوا لآللة 

، ، و التعرف عمى خصائصياالصوتي ليا ، المفاتيح المستخدمة في تدوينيا و طرق  العزف عمييا 
  و األساليب الحديثة في التأليف الموسيقي آللة الثيرمين .

 أسئمة البحث : -
 ؟ نييرمثما ىي آلة ال -١
 ؟ ما ىي طرق العزف عمي آلة الثيرمين -٢
 ما ىي خصائص آلة الثيرمين ؟ -٣
 ؟ آللة الثيرمين  األسالية الحذيثة في التأليف الموسيقي ما ىي -٤
 حدود البحث : -

  لةآعند صناعة  م١٩١٧ عام بداية القرن العشرين  رة الزمنية من تالفتقتصر حدود البحث  -    
 0الي القرن الواحد و العشرين  ، ن يالثيرم
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 The Swan م . ١٩٢١تم عرضيا عام  المؤلفة االولي " البجعة " -
  Textures and Techniques ٢0١١عام  م تقنياتالنسيج و ال: "  نيةالمؤلفة الثا -
  ”Free Music No. 1م١٩٣٥عام:١موسيقي حره رقم  ةلثالمؤلفة الثا - 
 
 إجراءات البحث : -

: ىو المنيج الذي " تحميل المحتوي " المقارن : يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي  منيج البحث
يحاول اإلجابة عمى الظاىرة الخاصة بموضوع البحث و يشمل تحميل بياناتيا و بيان العالقات بين 

 .]١[مكوناتيا 
تم اختيارىما عمي أساس اختالف طرق األداء و آللة الثيرمين  تمؤلفاثالثة تتضمن  : عينة البحث

 أسموب التأليف .
  )االسموب الكالسيكي في التأليف( . Le Cygne" The Swan "  البجعةمؤلفة "  - 
  ( يرو صوتيموسيقي الكال أسموب)  Textures and Techniques التقنياتو  نسيجال : مؤلفة -
  .) أسموب الموسيقي الطيفية  (:Free Music No. 1.١موسيقي حرة رقم  : مؤلفة - 
 أدوات البحث : -
 الموسيقية .المدونات  -
 . و بصرية  وسائل سمعية -

 مصطمحات البحث :
   Theremin :  الثيرمين -

    Theremin Léon من أقدم اآلالت االلكترونية عمى االطالق ، والتي اخترعيا  ليون ثيرمين
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الراديو" و أثنان من اليوائيات ذات الحمقة “ نتاج ذبذبات تتكون من جياز إل ، م١٩١٧عام  
، استخدمت في بداية االمر في لتضخيم اإلشارات الكيربائية و ارساليا لمكبر الصوت ،  المعدنية

 [1]الموسيقي التصويرية في أفالم الرعب ، ثم استخدمت كآلة موسيقية الكترونية في األوركسترا .   
 الطيفية: ىو عمم قياس االشعاع و يوصف توزيع القدرة Spectral energy الطيفية الطاقة -

 [2].وفق الطول الموجي ألي كمية اشعاع 
 : ىو المسافة الفاصمة بين االطوال المتشابية ، أي ان  Wavelengthالطول الموجي-

بين طول الموجة و ترددىا فإذا كان لموجتين بنفس السرعة تكون الموج  ىناك عالقة عكسية
  [3]األقصر ذات تردد أعمي .

 الموسيقية: ىي الموسيقي التي توظف اآلالت Electronic music االلكترونية الموسيقي -
 [4] .و اآلالت الرقمية في اصدار النغمات و منيا المؤلفات الموسيقية بشكل عام  نيةو لكتر اإل
 صراالموسيقي التي تعتمد عمي عن :Electroacoustic music صوتية الكيرو الموسيقي -

. وتتركز عممية اإلبداع  ، مستخدما في ذلك األجيزة الصوتية مثل: الميكروفون يةالطبيعالصوت 
ظيرت في أوائل اربعينيات  ، يىنا عمى تأليف أشكال صوتية مختمفة من مصدر الصوت األصم

 ]5[. م ١٩٤٨القرن العشرين في فرنسا عام
الزمن دة الزمن حمن و  منشقةىو وحدة قياس التردد ، و ىي وحدة قياس دولية  Hertz : زاليرت -

      .األساسية 

                                                 
[1] Arredondo, J. Cuevas, A. Mesina, M. Theremin(2003): Kaleidoscope of Sound. Final Report of Senior Design Project 
Winter/Spring. The University of California, Riverside Department of Electrical Engineering, available at: 
<http://www.ee.ucr.edu/~dgiles/sendesign03/theremin%20ka leidoscope%20of%20sound.pdf>,  
[2] Mark D. Fairchild (2005): Color Appearance Models. John Wiley and Sons. ISBN 0-470-01216-1. 

.X-11609-201-0 ISBN 16.–15 (2nd ed.). Addison Wesley. pp. Optics Hecht, Eugene (1987): [3] 
[4] Holmes, Thomas B (2002), Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology and Composition (Second ed.), London: 

, (cloth) (pbk)8-93643-415-0 ISBN Routledge Music/Songbooks, 
[5] Doornbusch, P. 2015. "A Chronology / History of Electronic and Computer Music and Related Events 1906 – 

http://www.doornbusch.net/chronology/ 2015" 

https://books.google.com/books?id=8_TxzK2B-5MC&pg=PA56&dq=light+source+%22spectral+power+distribution%22&lr=&as_brr=3&ei=wgCJR6bHNpOMtAPpj6HQBQ&sig=dIlnEgPmXu9Sy3YpEVF6wy9m8tU#PPA57,M1
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Wiley_and_Sons
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-470-01216-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-201-11609-X
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-415-93643-8
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
http://www.doornbusch.net/chronology/
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لكل ثانية  ىرتز ١ثانية ، و ىو عدد تكرار او تردد ظاىرة دورية خالل ثانية واحدة أي  ١= اليرتز ا
مرة  ١000ىرتز تعني تكرار الظاىرة  ١000الظاىرة مره واحدة خالل ثانية و [1]ىو تكرار و  ،

 .خالل الثانية الواحدة 

 المرتبطة بموضوع البحث .الدراسات السابقة 
  : الدراسة االولي -

 [2]   الضبط التكيفي باستخدام الثيرمين كوحدة تحكم إيمائية
، و التأكيد عمى انيا مستشعر ىوائي مما  تبسيط  مفيوم تشغيل آلة الثيرمين ىدفت تمك الدراسة الي

يسمح بتشغيل أي صوت من الكمبيوتر كوحدة تحكم مباشره  بدون أي أجيزة كيربائية اخري ، و 
في اخراج ضبط الثيرمين وفقا لمتوزيع الطيفي ، و تقديم المفاىيم وراء تطوير التراكيب التفاعمية 

 النتائج الصوتية .
ث الراىن في التعرف عمي آلة الثيرمين و محاولة تبسيط تقنية صناعة ترتبط تمك الدراسة مع البح

 االلة ، و كيفية اصدار الصوت منيا .
 الدراسة الثانية : -
 الثيرمين االلكترونيات األساسية لصناعة واحدة من اآلالت الموسيقية  اليام ميندسي المستقبل: [3] 

المدارس  الثانوية باإللكترونيات واليندسة الكيربائية ، تصميم الدراسة لتشجيع طالب تمك ىدفت 
مشاريع الفريق التي تتضمن تكييف ودمج الدوائر  الكيربائية  لصناعة واحدة من اآلالت الموسيقية 

 من خالل التفاعل الدوائر الغير مرئية ، المثبتة حول ىوائيات الجياز. االلكترونية اِلثيرمين ،
الدراسة بالدراسة الحالية في معرفة تقنية صناعة اآللة  ، وكيفية اصدار الصوت من و ترتبط تمك 

 خالليا .
 

                                                 
(3rd ed.), Boston: Houghton Mifflin. American Heritage Dictionary of the English Language "hertz". (1992). ]1[ 

: [2] Alexandre Torres Porres , Jônatas Manzolli(2007) Adaptive Tuning using Theremin as Gestural Controller, Proceedings of the 
 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME07), New York, NY, USA 
[3] Dr. Benjamin Reed Campbell,(2017): Inspiring Future Engineers: Teaching Basic Electronics to Create Theremin- 

Based Musical Instruments .Robert Morris University، American Society for Engineering Education 
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 الدراسة الثالثة :  -
 ن" الثيرميلكترونية تأليف الموسيقى اال "[1]

  (م ١٩٣٧:١٩٢٧بين ) ليون ثيرمين الروسيلممخترع اختراع آلة الثيرمين  ىدفت تمك الدراسة توثيق
ردود الفعل عمى المجتمع الذي اعتنق الحداثة ، مع االحتفاظ بالعديد من القيم والمعتقدات ، و 

والممارسات الرومانسية التي سبقت ردود الفعل الالحقة لمموسيقى اإللكترونية والحاسوبية. يتم تحميل 
ة التي عكست ردود الفعل ىذه من أجل تحديد كيفية فيم "الموسيقى الكيربائية" ألول مرة ، والطريق

المنيج و تيدف أيضا اثر بيا ىذه الردود األولى العديد من توقعات الموسيقيين تجاه التكنولوجيا. 
 .عمى التصميم المعياري وعمى إدخال المخطط التخطيطي باعتباره رمًزا قاباًل لمتشغيل 

و نشأتيا عن طرق  نيو قد اتفقت تمك الدراسة مع البحث الراىن في التعرف عمي آلة الثيرم
 المخترع ليون ثيرمين و كيفية فيم الموسيقي االلكترونية .

 وينقسم هذا البحث إلي جزئين :
 و يتشمل عمى اواًل االطار النظري : 

 . (.اآللةتقنيات   ، ، أىم المؤلفيننشأتيا  تعريفيا ،  ن )يالمحور األول : آلة الثيرم -  
   طرق االداء عمى آلة الثيرمين . المحور الثاني : -  

 و يشتمل عمى  ثانيًا االطار التطبيقي :
  .  خصائص آلة الثيرمين  المحور الثالث : -
 .الموسيقي آللة الثيرميناألساليب الحديثة في التأليف المحور الرابع  :  -
و في  اآلداء  المختمفةالثالث طرق تتبع الثيرمين  تحميمية لمؤلفتين آللة ال دراسةمن خالل ال 

 .التأليف  أسلوب
 اسم المؤلفة   -
 اسم المؤلف  -

                                                 
[1] Jaime E. Oliver La Rosa (2012) Theremin in the Press: Construing ‘Electrical Music’ Department of Music - CMC Columbia 
University jo2357@columbia.edu 
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 اسم عازف آلة الثيرمين  -
 الصياغة  -
 اسم السمم  -
 الميزان  -
 السرعة  -
 .عدد الموازير -

  التحميل التفصيمي -

 أواًل االطار النظري :
، و تقنية صناعة مؤلفين نشأتها، أهم الها ، تعريف  آلة الثيرمين ) المحور األول

 : ( اآللة  
 تعريفها :
  ىي آلة إلكترونية يتم التحكم فييا بدون اتصال جسدي لمعازف  The Theremin  الثيرمين 
عمى عكس اآلالت  في المجال الكيرومغناطيسي لآللة دون لمسيا . العازف بتحريك يده أي يقوم 

 ،  ثيرمين بعيد عن متناول اليدال آلة الموسيقية التقميدية ، التي تتطمب من العازف لمسيا فعمًيا ، فإن
اء يو وسط بين زوج من اليوائي ، ثم تحريكيما في الاليديو في  عازفيتطمب األمر أن تضع ال

 لتعطيل وتغيير المجال الكيرومغناطيسي.
غيير أساليب اآلداء ت لعازفيمكن من خالل ميارة ا ، تصدر اآللة أصواًتا صاخبة ومرتعشة  

 بالرغم من صعوبة تمك األساليب.
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  (١شكل رقم )
 آلة الثيرمين

 :نشأتيا 
 Lev Sergeyevichيرمين ث" ليف سيرجيفيتش  ىاآلة الثيرمين بيذا االسم نسبًة لمختر  سميت
Term  ليون ثيرمين  ليصبح  قام بتغيير اسمو و" و الذي اخترع اآللةLeon Theremin * 
 ** تحت رعاية الحكومة و تجارب كثيره  عممية  ثكانت آلة الثيرمين نتاج أبحام ، ١٩١٧عام 

 السوفيتية 
أنو من الممكن استخدام سعة الجسم كآلة تحكم وأخيًرا  تحولت الي آلة  موسيقية  أدرك ليون ثيرمين

 بدون لوحة مفاتيح او أوتار  . 
استخدم دواسة قدم لمتحكم في مستوى الصوت وانشأ آلية التبديل لتغيير المساحات الصوتية " 

 ، م ١٩٢0االوكتافات" ،  تطور ىذا النموذج األولي إلى نموذج إنتاج في عام 
 كان الناتج  ، عن طريق تحريك اليدين حول الحمقة المعدنية لمحجم وحول اليوائياتاآللة تم تشغيل  

 ويمكن تعديميا عن طريق العازف و كان الصوت اشبنغمة مستمرة أحادية الصوت السمعي 
عمي الجميور في معرض موسكو  عرض اول نموذج من آلة الثيرمين [1]. بصوت وتر الكمان 

 . م ١٩٢0الصناعي عام 
 

                                                 
، كما ابتكر تقنية  عالم فيزياء روسي و مخترع سوفييتي ، أشير اختراعاتو آلة الثيرمين ، احدي أوائل اآلالت اإللكترونية الموسيقية و يعتبر اول منتج لياليون ثيرمين : *

  المسح المتداخل لتحسين جودة إشارة الفيديو التي الزالت تستخدم حتي االن في الفيديوىات و التمفزيون .
أساس العديد من  ىو التأثير الذي تتم فيو إضافة إشارتين عالي التردد تنتج نغمة مسموعة ثالثة وىو الفرق بين الترددين العاليين. وكان ىذا التأثير ىوالمتغايية  :الذبذبات  **

 األجيزة اإللكترونية القائمة عمى األنبوب المفرغ
[1] http://120years.net/the-thereminleon-termensoviet-union1922/ 
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 (٢شكل رقم )
 ذات األربعة ارجل ليون ثيرمين اول شكل آللة الثيرمين

 لة :األساسية لصناعة اآل ةالفكر 
ىي صناعة جياز صوتي يصور نغمات كونية مزيج بين العمم و الخيال و تجسد  االثار النفسية  

 .و االشباح  و موسيقي الخيال العممي و الموسيقي خارج القمر و موسيقي الفضاء الخارجي 

 لة الثيرمين العازفين آلمن اىم 
  *Clara Rockmoreم( ٩٨١٩: ١١١٩) روكمور: كالرا   -
  Lydia Kavinaم (  ١٩٦٧) ** ليديا كافينا -
  ***Dorit Chryslerم( ١٩٦٦)دوريت كرايسمر -
  Carolina Eyck****م(١٩٨٦)كارولينا أيك  -

 :آللة الثيرمين  المؤلفيناىم 
 Joseph Schillinger م ( :١٩٤٣:١٨٩٥) جوزيف شيمينجر -١

                                                 
  موسيقية بمنتيي الدقو . كالرا روكمور : تعتبر اعظم عازفة ثيرمين منذ اختراعيا حتي االن قد قدمت مساىمات رائدة في تحسين استخدام اآللة و استطاعت عزف نغمات*

عرض مع األوركسترا  ٨00بتأليف العديد من المقطوعات لمتدريس مع األوركسترا قدمت حوالي  ليديا كافينا : بدأت العزف عمي آلة الثيرمين في عمر الرابعة عشرقامت **
 آللة الثيرمين.

 . دوريت كرايسمر : عازفة اللة الثيرمين حصمت عمى الماجستير في الموسيقي ، أنشأت جمعية ثيرمين نيويورك ***
  لعالم و تعد ابرز عازفى الثيرمين في القرن الواحد و العشرين.عازفة و مؤلفة آللة الثيرمين قامت بجوالت عديدة حول ا ****
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روسي ، قام بأنشاء نظام لمموسيقي سمي باسمو  " نظام شيمينجر لمتأليف مؤلف موسيقي  
، و قد استخدم التعبيرات الرياضية لوصف يتم بعالقة الموسيقي بالرياضيات ي الذي الموسيقي " ،
 الموسيقي .

 م ١٩٢٩عام  لثيرمينلة او الف اول عمل آل اىتم بالموسيقي اإللكترونية و تعاون مع ليون ثيرمين"
[1] Airphonic " 

  Edgar Varese م( : ١٩٦٥:١٨٨٣)ادجار فاريس  -٢
اىتم بتأليف الموسيقي الكونية و قام   يعرف أبو الموسيقي اإللكترونية  مؤلف موسيقي فرنسي ،
 بتأليف آللة الثيرمين .

ية و ان نالموسيقي كمادة لحصاغ  مصطمح  " الصوت المنظم " و يعني االىتمام بجماليات 
الضوضاء "تميزت الحانو بالظواىر الطبيعية و اطمق عمييا الضجيج  ،  الفضاء مفتوح و ليس مقيد

 .[2]المنظمة "
 ويشمل :آلة الثيرمين  تقنيات

 . آلة الثيرمينأجزاء  -
 كيفية اصدار الصوت من آلة الثيرمين . -
 المستخدمة في التدوين.النطاق الصوتي لآللة و المفاتيح  -
 المون الصوتي . -
 األساليب الفنية لؤلداء عمي آلة الثيرمين  -
  . عند االداء دور آلة الثيرمين -

تعتبر آلة الثيرمين آلة تفاعمية تعتمد عمى استخدام خوارزمية لحساب قيم التنافر وفقًا التساع       
 .الترددات لطيف الصوت تمييا استراتيجيات لمتفاعل 

                                                 
. Personenteil e und GegenwartDie Musik in Geschicht .).(ed Finscher, Ludwig . In"Schillinger, Joseph" ).Gojowy, Detlef (2005 [1]

.4-1134-7618-3-978 ISBN .Schönstein) (2 ed.). Kassel/Stuttgart: Bärenreiter/Metzler –14 (Riccati  
Perspectives of New   15 at the-08-2016 Archived"The Liberation of Sound" . 1966.chung-Chou Wen Varèse, Edgard, and ]2[

19.–Winter): 11–5, no. 1 (Autumn Music 

https://en.wikipedia.org/wiki/Die_Musik_in_Geschichte_und_Gegenwart
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Finscher
https://www.mgg-online.com/article?id=mgg11534&v=1.0&q=Schillinger&rs=mgg11534
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-3-7618-1134-4
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://web.archive.org/web/20160815010206/http:/www.jstor.org/stable/832385
https://www.jstor.org/stable/832385
https://www.jstor.org/stable/832385
https://en.wikipedia.org/wiki/Chou_Wen-chung
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عندما  ، أي خمط ناتج مذبذب الترددات الراديوية إلنتاج إيقاع -تعمل الثيرمين عمى مبدأ التباين 
ىرتز تقريًبا ، يتم إنتاج إشارة صوتية يتم تضخيميا. يتم تشغيل الثيرمين عن  ٥0يتجاوز التردد 

 [1]طريق تغيير المجاالت المغناطيسية المتناوبة التي تحيط بيوائيين. 

 : آلة الثيرمين  اجزاء
دائرة كيرومغناطيسية يمتد منو ىوائيتان احداىما رأسي و االخر افقي عمى   صوتصندوق م -

 شكل حمقة " وظيفتيم تضخيم اإلشارات الكيربائية "
 .مذبذبات الترددات الراديوية  -
 . اثنين من اليوائيات ذات الحمقة المعدنية و عمود معدني -
 . مكبر صوت -

 كيفية اصدار الصوت من آلة الثيرمين :
 . يتم اصدار الصوت مباشرة عن طريق مزيج متغاير من مذبذبين لمترددات الراديوية 
:  ١٦٨.000ىرتز ، واآلخر بتردد متغير بين ) ١٧0.000أحدىما يعمل بتردد ثابت يبمغ  

 ( ىرتز.١٧0.000
يتم تحديد تردد المذبذب الثاني من خالل قرب يد العازف من ىوائي المجال الكيرومغناطيسي ،  

(  ٢000ينتج عن اختالف الترددات الراديوية الثابتة والمتغيرة تردد ضربات مسموع بين ) الصفر :
 ىرتز. 

 [2]جاء الصوت المسموع من المذبذبات ، ونماذج الحقة تضيف مضخًما ومكبر صوتي .

 النطاق الصوتي و المفاتيح المستخدمة في التدوين :
ن منيا  من يكون النطاق الصوتي " يلنطاق الصوتي آللة الثيرمين  : يوجد عده أنواع آللة الثيرما

 خمسة اوكتافات " و اخر يصل الى " سبعة اوكتافات "  .
 آلة الكمبيوتر.و لكن يمكن اتساع النطاق الصوتي ليا الي ما النياية  و ذلك باستخدام 

                                                 
[1] https://nmbx.newmusicusa.org/Composing-for-the-Theremin-Some-Practical-Issues/ 
[2] Robert Moog p.3 
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 (٣شكل رقم )

 ينالنطاق الصوتي آللة الثيرم

 المفاتيح المستخدمة في التدوين :
 "،  فا ،  دو تنور  "  صول  اتيح يكتب آللة الثيرمين  عمي مف 
 

 
 (٤شكل رقم )

 الثيرمين بالمقارنة بآلة البيانوطريقة الكتابة اللة 

 المون الصوتي : 
يختمف المون الصوتي آللة الثيرمين ، حيث تتميز بقدرتيا عمى اداء جميع األلوان الصوتية و 

 لحان الغنائية ، تعتبر المنطقة الوسطي ىي من افضل مناطق العزف .تتناسب مع األ
الت الوترية حيث يمكن التحكم في حده يختمف الثيرمين في التحكم في حده الصوت عن اآل

 الصوت عن طريق طول الوتر ، لكن في الثيرمين التحكم في حدة الصوت من خالل نقاء التحكم .
 داء عمي آلة الثيرمين :األساليب الفنية لأل

 من خالل التحكم الجيد باليد اليسرى ، يمكن أداء :  
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 ،  : االداء المتصل لمنوت الموسيقية و  ال حاجة إلعادة رسم القوس أو التنفس Legatoالترابط  -
تعمل النغمات واأللحان المستمرة مع النغمات الطويمة جزئًيا نظًرا ألن الثيرمين يمكن أن يكون 

 مرتفًعا أو ناعًما عبر النطاق  الصوتي بأكممو .
: ىو االداء المتقطع لمنوت الموسيقية ويكون باستخدام حركة األصابع   Staccatoاداء متقطع  -

  .المتقطعة
ياًبا لميد اليمنى .Vibrato  : االىتزاز   -  ىو االىتزاز الناتج عن الحركة السريعة ذىاًبا وا 
 [1]: من الممكن اداءىا عمي آلة الثيرمين و لكن بصعوبة . Trillsحميات الزغردة  -

   :مين عند االداء دور آلة الثير 
أ. األسموب األوركسترالي : وفية يقوم العازف دائما بالعزف المنفرد مقابل األوركسترا " كما في قالب 

 الكونشيرتوا " .
ء العزف مع  بعض العازفين، و أحيانا ثنائا مع اب. أسموب موسيقي الحجرة : أي مشاركو  في اد

 آلة البيانو .
 يقوم العازف بالعزف المنفرد . وو في داء المنفرد  :ج. أسموب اال
 العزف عمى آلة الثيرمين : طرق نيالمحور الثا

 ضبط آلة الثيرمين قبل العزف :
بط التردد كمما اختمف السمم المطموب العزف فيو و ذلك من خالل مفاتيح الضبط  ضبالعازف  قوم ي

 .(٦،٥الموجودة عمي جسم الثيرمين ، كما ىو موضح بالشكل  رقم )
 
 
 
 

                                                 
[1] https://nmbx.newmusicusa.org/Composing-for-the-Theremin-Some-Practical-Issues/ 
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 (٥شكل رقم )
 مفاتيح ضبط  الترددات

 وظيفة اليدين :  
وظيفو اليد اليمني :ىو التحكم في اليوائي الرأسي و ىو بمثابة  اداء  النغمات عمى اآللة ، يضع 

" العمود المعدني العازف يده بطريقة تجعل اليد اليمني تتحرك بسيولة  ، من و إلى اليوائي 
 إلصدار النغمات "

اليد اليسرى : ىو التحكم في  مستوي الصوت عن طريق اليوائي األفقي الدائري ، فتقوم اليد  وظيفة
 اليسرى بالحركة إلى اعمي و اسفل لضبط مستوي الصوت عند اداء المقطوعات .

و بذلك ال يحتاج العازف لممس او دفع  أي  شيء إلصدار األصوات باستثناء فتح مفتاح تنشيط 
 [1]طيسية .الدائرة الكيرومغنا

 
 
  
 

 (٦شكل رقم )
 عمى آلة الثيرمين يوضح كيفية وضع اليد اليمني و اليد اليسرى

 

                                                 
[1] Gojowy, Detlef (2005).  
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يجب ضبط المسافة بين الوضع األول )اليد مغمقة( والوضع الرابع )اليد مفتوحة ( مسافو رابعة ، 
    [1]بحيث عندما نغمق اليد نحصل عمى النغمة الصحيحة .

 
 
 
 
 

 (٧شكل رقم )
 النغماتضبط 

 : نداء المختمفة عمى آلة الثيرميطرق اال
    اليد اليمني عمى آلة التيرمين  تتكون من ثالثة طرق لالداء

   "Russian School" or "Kavina" طريقة المدرسة "الروسية" أو "كافينا -
  ”American” School or “Kurstin“ طريقة المدرسة "األمريكية" أو "كورستين"  -
  ”Canadian” School or “Pringle“[2] طريقة  المدرسة "الكندية" أو "برينجل -

   "Russian School" or "Kavina" أوال طريقة المدرسة الروسية " كافينا "
  اليوائيتعتمد تمك المدرسة وفًقا لطريقة أداء اليد اليمني و مدى قربيا أو بعدىا عن  -

 فمن ثم ،يتم سحب الذراع لمخمف ويتم تثبيتو عمى الجسم   لمحصول عمى أدنى سجل
 ممتدة شيًئا فشيًئا نحو اليوائي العمودي لتغطية باقي المدى.

يجب أن تمد الذراع بشكل كامل لتمعب أعمى النوتات. عمى عكس المدارس األخرى ، ىذا  -
 .يحتوي عمى ثمانية

 
 

                                                 
[1] https://nmbx.newmusicusa.org/Composing-for-the-Theremin-Some-Practical-Issues/ 
[2] Paul Hertelendy(2010) 
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 (٨شكل رقم )
 المدرسة الروسيةوضع البداية 

 American” School or“ثانيا : طريقة المدرسة "األمريكية" أو "كورستين"
“Kurstin” 

 و ذلك في وضع الصفر او وضع البداية . يتم إبقاء الذراع مسترخيًا دائًما ومثبًتا عمى الجسم
 .يتم تحريك الذراع فقط عند العزف و  
  أوضاع باإلضافة الي وضع صفر  و االبيام كمحدد الوحدة أربعة عازف يستخدم ال 

 

 
 (٩شكل رقم)

 ةوضع البداية المدرسة االمريكي

 ”Canadian” School or “Pringle“ طريقة  المدرسة "الكندية" أو "برينجل -
 عن طريق وضع خاص لمقدمين ،، دائًما عمى الذراع والساعد بالقرب من الصدر عازفيحافظ ال
 بعيًدا وا ئي،اليوا اتجاهفي  سمسبتحريك الجسم بأكممو )ومعو الذراع واليد( بشكل  عازف يقوم ال

و ، وبالتالي يسير في جميع أنحاء نطاق الثيرمين بطريقة خطية تماما ،  يستخدم العازف  أربعة عن
 [1]. او البداية  صفر وضعميد باإلضافة إلى ل أوضاع 

                                                 
[1] https://nmbx.newmusicusa.org/Composing-for-the-Theremin-Some-Practical-Issues/ 
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 (١0شكل رقم )
 المدرسة الكندية وضع األداء في

 

 ثني الساق اليمنى بطريقة مريحة مع  اليوائي  الساق اليمنى متقدمة قمياًل نحو
 . تحريك الجسم كمو نحو اليوائي اي
 

 

 
 (١١شكل رقم )

 الموسيقية عمي آلة الثيرمين ات طرق آداء النوت
 

 : محورينالي  قيتطر ثانيا االطار التطبيقي :
  .خصائص آلة الثيرمين المحور الثالث : 
 .األساليب الحديثة في التأليف الموسيقي آللة الثيرمينالمحور الرابع : 

ثالثة تحميل من خالل مفة آللة الثيرمين مختالخصائص الالتعرف عمي  اليييدف االطار التطبيقي 
مختمفة في طرق باستخدام  ، موسيقية مختمفة تشمل القرنين العشرين و الواحد و العشرون  مؤلفات

  التأليف الموسيقي.اساليب حديثة في و  عزف اآللة
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 : مؤلفاتيشمل تحميل 
  .لثنائي الثيرمين و البيانو  The Swan"  البجعة"  -
 . Textures and Techniques "النسيج و التقنيات "  -
 .  .Free Music No1" ١موسيقي حرة رقم"  -
 :  (١رقم )المؤلفة  تحميل -١
 .  The Swanالبجعو اسم المؤلفة  :  -
  Camille Saint- Ssens .كاميل سانت ساينز اسم المؤلف : -
 . Clara Rockmoreكالرا روكمور  :اسم عازف آلة الثيرمين  -
 A,B,A1 الصياغة :  -
  /ك .صول   :اسم السمم  -
 الميزان : -
 السرعة :  -
 .مازورة  ٢٨ :عدد الموازير  -

  :التحميل التفصيمي  -
 تتكون المؤلفة من:

/ك و انتيت بقفمة تامو (  جممة موسيقية  في سمم صول  ٩:  ١من مازوره )  Aالفكرة االولي    
 في نفس السمم .

في سمم صول /ك و انتيت  ( عباره عن جممة  و عبارة ٢١:  ١0من مازوره  )  Bالفكرة الثانية   
 . سمم صول /كبقفمة تامو في 

و انتيت بقفمة تامو في سمم صول  /ك(  في سمم صول   ٢٨: ٢١من مازوره ) A 1الفكرة الثالثة  
 . /ك
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 : Aالفكرة االولي   
 .، اشتممت عمى عبارتين الكبير  /ك( في سمم صول  ٩:  ١من مازوره )  جممة موسيقية :

االولي و الثانية و الخامسة (  و اشتممت عمي تألف الدرجة  ٥:١من مازوره  )  العبارة االولي:  
تتابع  ثم  ٢المحن عباره عن سيكونس ىابط في مازوره رقم  (  I - V 7-      ii – I ( بسبعتيا ثم االولي

صوت آلة الثيرمين و تعتبر آلة البيانو المحن المصاحب  في  ٤لحني سممي صاعد في مازوره 
 آللة الثيرمين .

 dim 7، الدمنشد  I االوليالدرجة  ( و اشتممت عمي تآلفات  ٩:  ٦من مازوره )  العبارة الثانية : 
   /ص، تم لمس لسمم سي   /ك، لمس لسمم فا دييز  /ص، لمس لسمم سي 

االولي مع  ةه عن تكرار لمحن العبار و ىي عبار  /كو انتيت الفكرة االولي قفمة  نصفية في صول 
    لمس ساللم اخري .

 : Bالفكرة  الثانية 
في سمم صول /ك ، و انتيت بقفمة تامة (  جممة  و عبارة)( عباره عن  ٢١:  ١0من مازوره  ) 
 في صول /ك .
 ./ك و انتيت قفمة تامو في سمم صول / ك ( في سمم صول  ١٨:  ١0الجممة من )
، ثم  /كلمس لسمم ري   (I6 – dim 7 /ك )( العبارة االولي في سمم صول  ١٣:  ١0من مازوره ) 
  . /ك،  لسمم  فا  /ك، ثم لمس لسمم دو  /كلمس لسمم فا 
و انتيت الجممة بقفمة  /ك، ثم سمم ري  /ك( العبارة الثانية  لمس لسمم دو  ١٨:  ١٤من مازوره ) 

 .  /كتامو في سمم صول 
  I ،) /كو انتيت بقفمة تامة في صول  /ك( العبارة الثالثة في سمم صول  ٢١:  ١٨من مازوره  )

ii – V 7). 
 :  A1الفكرة الثالثة 

 . /كو انتيت بقفمة تامو في سمم صول /ك (  في سمم صول ٢٨: ٢١الجممة من مازوره ) 
 .( لمس سمم ال / الصغير ثم سمم فا/ك ، ثم صول /ك  ٢٣:  ٢١) همن مازور 
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 .( سمم صول /ك ،لمس لسمم  مي /ك ، ثم دو /ك ٢٥: ٢٤)همن مازور 
تنتيي  (  vi – I – vi – I – vi – I – vi – I – vi – I – I – I )( القفمة ٢٨: ٢٦)مازوره  من 

 . مم صول /كسبقفمة تامو في 

 أسموب األداء المؤلفة  : 
كالرا روكمور" طريقة المدرسة "   تبين استخدام العازفةىارمونيًا و عزفيًا  مؤلفة المن خالل تحميل  

وفًقا  الروسية " كافينا " .التي تعتمد عمى  أداء اليد اليمني و مدي قربيا او بعدىا عن عمود اليواء
 لطريقة أداء اليد اليمني ز

 تعميق الباحثة : 
قد  استطاع ان  Camille Saint- Ssens كاميل سانت ساينز  تري الباحثة ان مؤلف العمل

يصور مشيد البجعة من خالل استخدم  إيقاع          الذي يتميز بالرشاقة و بطئ الحركة و 
لمس المحن لبعض الساللم  حتي تتطابق الصورة الذىنية مع  المحن ، و استخدام آلة الثيرمين التي  

صيل الصورة بطريقة من مميزاتيا تأدية جميع الوان الموسيقي و األصوات الطبيعية ادي الي تو 
 مشوقة و مبيرة  .
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 : (٢رقم ) تحميل المؤلفة  -٢
 Textures and Techniquesتقنيات النسيج و ال اسم المؤلفة  : -

 Barry R. Morsef    : المؤلف اسم - بيري  موريس 

     فريق مخصص لعزف آلة الثيرمين يتكون :  virtuosic ensemble اسم عازف آلة الثيرمين  -
 عازفين . ٧ من
 . A B Cأشار الي الصياغة ب  الصياغة :  -
 . موسيقي الكترونية " موسيقي تصويرية " -
 .تدوين رسمي غير محدد السمم   :اسم السمم  -
 . غير محدد الميزان : -
 . غير محددةالسرعة :  -
 . همازور  ١٣: عدد الموازير  -
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 ( ١٢شكل رقم ) 

Textures and Technique 

 التحميل التفصيمي : -
وفقًا التساع الترددات لطيف الصوت تمييا  ،تعتمد عمى استخدام خوارزمية لحساب قيم التنافر -

 استراتيجيات لمتفاعل .
 . أي خمط ناتج مذبذب الترددات الراديوية إلنتاج إيقاع -الثيرمين عمى مبدأ التباين آلة تعمل  -
ال يوجد نوتة موسيقية و لكن اعتمد في التدوين عمي بعض عناصر التدوين الموسيقي مثل  -

 .، وسائل التظميل ختصار من مرجعات اإليقاع ، و إشارات اال
الس ثالث مساحات صوتية دوينيا في بداية المقطوعة تأشار الي المساحات الصوتية عن طريق  -

 Mediumمتوسطة  الي طبقة صوتية ترمز M، و  Highلي طبقة صوتية مرتفعة اترمز   Hىي 
 . Lowترمز الي الطبقة الصوتية الخفيضة  L و 
 استخدم سكتات النوار مع إضافة الكورونة فوق كل سكتة إلتاحة إطالة الزمن . -
 ppإشارات الخفوت  ، mf , mp، إشارات لمصوت المتوسط  Fو سائل التظميل : القوه  استخدم -
  Diminuend   ، دمنويندوا  Crescendoاستخدم إشارات التدرج في شدة الصوت : كريشندوا  –
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 أسموب األداء المؤلفة  : 
  ”American” School or “Kurstin“طريقة المدرسة "األمريكية" أو "كورستين"و قد استخدم 

 يتم إبقاء الذراع مسترخيًا دائًما ومثبًتا عمى الجسم و ذلك في وضع الصفر او وضع البداية .
 ويتم تحريك الذراع فقط عند العزف . 

 تعميق الباحثة :
تقنيات "  الحظت التجديد في أسموب التأليف الموسيقي  النسيج و المن خالل تحميل الباحثة مؤلفة " 

و أيضًا أسموب التدوين ، عمى الرغم من استخدام بعض األساليب المتعارف عمييا في التدوين 
يعة آلة الموسيقي ، اال ان المؤلف  قد أستبط أسموب جديد في التدوين الموسيقي ، يتماشى مع طب

 الثيرمين ، و طريقة العزف عمييا .

 

 ( :٣)تحميل المؤلفة رقم  -٣
  Free Music No. 1 ١موسيقي حرة رقم  : اسم العمل -
 PERCY GRAINGER برسي جرنجر اسم المؤلف : -
  Lydia Kavinaليديا كافينا اسم العازف : -

 . موسيقي طيفية:  الصياغة -
 . محددرسم بياني غير  : تدوينال -
 : غير محدد.السمم  اسم -
 : غير محدد .الميزان  -
  : غير محددة .عدد الموازير  -
 السرعة : غير محددة -
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  (١٣شكل رقم )

 Free Music No. 1مؤلفة 

  :التحميل التفصيمي  -
باأللوان المختمفة معبرا عن عدد مخطوط المحنية لرمز المؤلف ، كما ىو موضح بالرسم البياني 

 الوان ىي " األحمر و األصفر و األخضر و األزرق و البرتقالي و الوردي.  ٦الخطوط ب 
 كرو صوتية . يالناتج السمعي لممؤلفة ىو مجموعو من الذبذبات و الترددات الم

قي اللة موسيقية الموسي و يحتاج ىذا النوع من،  المؤلفة من الموسيقي الطيفية  آللة الثيرمين -
الربع تون او  البعد الكامل او غير محدودة في النطاق الصوتي و غير مقيدة بأوكتافات او نغمات

 النصف تون .
 البد ان تكون اآللة قادره عمى االنتقال من المساحات الصوتية بكل سيولة  -
 أداء ايقاعات معقدة غير منتظمة بدقة شديدة . -
 االلو بدقة .التحكم في ديناميكيات  -
من ال يوجد نوتة موسيقية في تمك االعمال الموسيقي الطيفية و لكن تظير عمى ىيئة رسم بياني  -

 و الصوت و المساحات الصوتية . تحكم في التعديالت المطموبة من المؤلف ،ال  وخصائص
 أسموب األداء المؤلفة  :  
 ”Canadian” School or “Pringle“ طريقة  المدرسة "الكندية" أو "برينجلو قد استخدم   –

 في أداء المقطوعة .
 يحافظ العازف دائًما عمى الذراع والساعد بالقرب من الصدر، عن طريق وضع خاص لمقدمين ،

  . ئييقوم العازف  بتحريك الجسم بأكممو )ومعو الذراع واليد( بشكل سمس في اتجاه اليوا
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 تعميق الباحثة :
" تبين قدرة آلة الثيرمين عمى أداء أسموب جديد و  ١من خالل تحميل المؤلفة " موسيقي حره رقم 

مختمف عن المؤلفتين السابقتين في طريقة األداء و أسموب التأليف و حتي في طريقة التدوين و 
   تضحكيرو صوتية ، و من ىنا يذلك لطبيعة الناتج السمعي من المؤلفة ، و ىو عباره عن ذبذبات 

 :خصائص آلة الثيرمين 
تبين ان ليا عدة المؤلفات الموسيقية الخاصة بيا  ، تحميل دراسة آلة الثيرمين و من خالل 

 :الت الموسيقية األخرى بجميع أنواعيا و ىي خصائص تميزىا عن اآل
 تتميز بصغر حجميا .  -
 تيار كيربي . وتوضع في أي مكان ب يمكن ان -
 ال  يممس العازف اآللة مطمقًا ألنيا تعتمد عمي المجال الكيرو مغناطيسي .  -
 تتميز باتساع مساحتيا الصوتية مما تسيل عمى المؤلف الموسيقي الكتابة ليا بسيولة . -
 قدره االلة عمي أداء جميع األلوان الصوتية . -
التي تحتوي عمي " المؤثرات  قدرة االلة عمي عزف االعمال الكالسيكية و االعمال الحديثة -

 .، و الذبذبات الكيرو صوتية الصوتية " 
استباط أساليب جديدة لمدوين الموسيقي تعتمد عمي مخططات لمرسم اإليقاعي لممدونة و  -

 مخططات رسم بياني ، ذلك نظرا لطبيعة االلة المختمة . 
 . باستخدام مفتاح الضبط  من السيل ضبط اآللة من خالل تتغير التردد فقط -
 يمكن لآللة آداء نوتات ربع تون و بذلك من الممكن عزف الحان الموسيقي العربية بساللة . -

 : األساليب الحديثة في التأليف الموسيقي آللة الثيرمين
 أسموب التأليف الطيفي -١
 التأليف الكيرو صوتي .  -٢
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 نتائج البحث :
الباحثة إلى النتائج التالية و التي تحقق أىداف البحث و تجيب عمى بعد إتمام البحث  توصمت 

 أسئمتو.
) تعريفيا ، نشأتيا  ، و الذي تضمن   ماهية آلة الثيرمين اإلجابة عمى السؤال االول  و كانت 

 أىم العازفين ، أىم المؤلفين  (
ىي آلة إلكترونية يتم التحكم فييا بدون اتصال جسدي لمعازف ، و فيه تم تعريف آلة الثيرمن :  

 العازف بتحريك يده  في المجال الكيرومغناطيسي لآللة دون لمسيا .أي يقوم 
نشأة آلة الثيرمين نتاج أبحاث عممية  حول اجيزه اإلنذار اإللكترونية  وعن طريق الصدفة  ظير  -

لقضيب المعدني لجياز االستقبال الالسمكي  و من صوت صاخب عالي التردد عند االقتراب من ا
 ت فكره صناعة اآللة .ءىنا جا

 اىم العازفين :  -
 . Clara Rockmoreكالرا روكمور  -١
 . Lydia Kavinaليديا كافينا -٢
 . Dorit Chryslerدوريت كرايسمر -٣
 Carolina Eyck كارولينا أيك -٤
 اىم المؤلفين لؤللة : -
 .Joseph Schillinger  جوزيف شيمينجر -١
 .Edgar Varese ادجار فاريس  -٢

 آلة الثيرمين : تقنيات
 . آلة الثيرمينأجزاء  -
 كيفية اصدار الصوت من آلة الثيرمين . -
 النطاق الصوتي لآللة و المفاتيح المستخدمة في التدوين. -
 المون الصوتي . -
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 األساليب الفنية لؤلداء عمي آلة الثيرمين  -
  دور آلة الثيرمين عند االداء . -

 :الخاص بطرق األداء  عمى آلة الثيرمين نياإلجابة عمى السؤال الثا
    داء عمى آلة التيرمين تتكون من ثالثة طرق لؤل

   "Russian School" or "Kavina" طريقة المدرسة "الروسية" أو "كافينا -
  ”American” School or “Kurstin“ طريقة المدرسة "األمريكية" أو "كورستين"  -
  ”Canadian” School or “Pringle“ طريقة  المدرسة "الكندية" أو "برينجل -

 خصائص آلة الثيرمين ؟  ما هي  لثالثاإلجابة عمي السؤال ا
دراسة تحميمية تبين ان ليا عدة خصائص تميزىا عن  من خالل تحميل العمل و دراسة آلة الثيرمين

 اآلالت الموسيقية األخرى بجميع أنواعيا و ىي .
 تتميز بصغر حجميا .  -
 يمكن ان توضع في أي مكان بو تيار كيربي . -
 ال  يممس العازف اآللة مطمقًا ألنيا تعتمد عمي المجال الكيرو مغناطيسي .  -
 تية مما تسيل عمى المؤلف الموسيقي الكتابة ليا بسيولة .تتميز باتساع مساحتيا الصو  -
 قدره االلة عمي أداء جميع األلوان الصوتية . -
قدرة االلة عمي عزف االعمال الكالسيكية و االعمال الحديثة التي تحتوي عمي " المؤثرات  -

 الصوتية " 
 استخدام مفتاح الضبط  .من السيل ضبط اآللة بمنتيي السيولة من خالل تغيير التردد فقط ب -
 داء نوتات ربع تون و بذلك من الممكن عزف الحان الموسيقي العربية بساللة .ايمكن لآللة  -
  االساليب الحديثة في تأليف الموسيقي آللة  الثيرمين:االجابة عمي السؤال الرابع ما هي  

الحديثة ساليب األ لتعرف عمى يمكن ا الثالثة دراسة و تحميل  آلة الثيرمين و مؤلفاتيا  من خالل 
 :الموسيقي و التدوين الموسيقي لم يكم موجود من قبل مثل في التأليف

 أسموب التأليف الطيفي  -
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 التأليف الكيرو صوتي . -
 التوصيات و المقترحات :

الموسيقي الموسيقي العالمية و في آلة الثيرمين في تأليف الستفادة من لتشجيع الباحثين  .١ 
 .  العربية

 .الموسيقي االلكترونية لما تحتويو من ابتكارات موسيقيةالعمل عمى مواصمة البحث في  -٢
   .االىتمام بموسيقي اآلالت في  القرنين  العشرين والوحد و العشرون و البحث في مستجداتيا -٣ 
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 ممخص البحث
و االستفادة منها في التأليف   ثر استخدام طرق العزف المختمفة عمى  آلة الثيرمينأ

 الموسيقي 
  *دعاء أحمد خميس محمد ُكرّيم

 

يعد القرن العشرين من القرون التي تحولت فييا الموسيقي من التعقيد الي التحرر ليس فقط في 
االلحان و لكن اشتممت عمي التحرر في االلحان و االيقاعات و األداء حتي وصمت ذلك التحرر 
 في صناعة آالت موسيقية غير تقميدية الغنية بالعديد و العديد من الخصائص التي تساعد المؤلف

 الموسيقي في ابراز فكرتو المحنية و توصيميا لممستمع بطريقة سمسة و ممتعة . 
 و تعد آلة الثيرمين نتاج ىذا التطور و التقدم الموسيقي ، و التي لم  يتانوليا الباحثين  بالدراسة 

التعرف عمي الثيرمين    و قد ىدف البحث دراسة  الثيرمين لذا وجدت الباحثة ان التطرق الي 
شأتيا  ومعرفة  أىم العازفين  و اىم المؤلفين الذين كتبوا لآللة ( التعرف عمى تقنية صناعة اآللة )ن

)أجزاء االلة ، كيفية اصدار الصوت منيا ، النطاق الصوتي ليا ، المفاتيح المستخدمة في تدوينيا 
 ، دورىا ( و طرق  العزف عمييا .

المحتوي " و قد اشتمل عمى االطار النظري و  و قد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي " تحميل
 التطبيقي الذي اشتمل عمى تحميل ثالثة مؤلفات آللة الثيرمين تستخدم أساليب مختمفة في التأليف 
و طرق مختمفة في األداء ، و قد جاءت النتائج مجيبة عمى أسئمة البحث ، ثم اختتمت الباحثة 

و مراجع شبكة المعمومات الدولية و ممخص البحث بالمغة بالتوصيات و المراجع العربية و األجنبية 
 العربية و االنجميزية  .

     
  

 
                                                 

*
 جامعة اإلسكندرية –كلية التربية النوعية  -قسم التربية الموسيقية  بمدرس النظريات و التأليف   
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Research Summary 
The Effect of Using Different Methods of Playing Theremin 

Instrument and using it in Musical Composition 
* Doaa Ahmed Khamis Mohamed Korim 

 

The twentieth century is considered one of the centuries in which music 
was transformed from complexity to liberation not only in melodies, but 
also included liberation in melodies, rhythms and performances until it 
reached that liberation in the manufacture of unorthodox musical 
instruments rich in many and many characteristics that help the composer 
to highlight His melodic idea and communicate it to the listener in a 
smooth and enjoyable way. 
The Theremin instrument is the result of this musical development and 
progress, which researchers did not study 
So the researcher found that the study of Theremin instrument and 
The aim of the research was to identify Theremin (its origin and 
knowledge of the most important playlists and the most important authors 
who wrote the machine) to identify the technology of making a machine 
(parts of the machine, how to make sound from it, the sound range for it, 
the keys used to record it, its role) and ways to play it. 
The researcher used the descriptive method "content analysis" and it 
included the theoretical and applied framework that included the analysis 

                                                 
*
 Lecturer Of Theories and Composing – Musical education -Faculty of specific education - Alexandria University. 



٣٤٣ 

 

of three books of the Theremin machine using different methods of 
composition 
And different methods of performance, and the results came answering 
the research questions, then the researcher concluded with 
recommendations, Arabic and foreign references, references of the 
international information network, and the summary of the research in 
Arabic and English. 


