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 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 عشد هانز إياسميار 6دراسة تحميمية عزفية لتشهيعات البيانه مرشف 

 الهكيل به الشجاأعالء دمحم مسدوح أ.م.د. 

 تخصص بيانؾ بالمعهد العالي الكؾنسير فاتؾار ـ أكاديمية الفنؾن.أستاذ مساعد 
 

 السمخص:

هــي إىــدص الصــيس المؾســي ية التــي عرفهــا المقلفــؾن المؾســي يؾن منــ   Variationالتنؾيعــا  
بدايــة التــ ليم المؾســي ا فــي  العصــؾر الؾســظا حعصــر النهدــة ىيــح وانــ  أىــد أبســ  ال مــؾ  

مــو حالتكــرار حذلــػ عــؽ طريــض إىــداا بعــض الت يــرا  ال ســيظة إلطالــة ل ــؽ مــا دحن الاــعؾر بالم
عمـا الم ـؽ اليـمي حدعــادو تناحلـم عـدو مـرا   حفــا وـو مـرو مـتؼ التعامــو معهـا حيـيا تها باــ و 
مختمــم مــؽ ىيــح الســرعة أح الــطمؽ  حوالتظؾيــو أح الت صــير أح ت ييــر الم ــار أح الســمؼ أح ت ييــر 

ارمؾني أح البؾليفؾني حوافة يـؾر التنؾيـا الفنيـة المعرحفـة  اآللة أح الصؾ   أح ت يير التناح  اله
كمـــا أن التنؾيعـــا  مـــؽ أ ـــدر الصـــيس المؾســـي ية التـــي م تـــطا  مســـتخدمة ىتـــا مؾمنـــا هـــ ا حتعتبـــر 
أس انيا المؾطؽ اليمي لها حانت م  بعدها إلـا انلمتـرا حمعغـؼ الـدح  الحرويـة  ح ـد أاتمـم طـابا 

فــــة ط  ــــاأ ماــــترل أســــمؾت التــــ ليم ىيــــح مــــر  بالعدمــــد مــــؽ التنؾيعــــا  اــــر  العصــــؾر المختم
مــؽ أهــؼ الســالي  التــي عهــر  فــي التظــؾرا  إلــا أن حيــم  إلــا العصــؾر ال دمبــة ىيــح تعتبــر 

ال ــرن العاــريؽ حاســتخدار أســمؾت التــ ليم بــام،نا عاــر ن مــة  حمــؽ أهــؼ مــؽ أبــد  حاســتخدر هــ ا 
التــا تناحلهــا   6وعــة عاــر تنؾيعــاأ مصــنم ر ــؼ الســمؾت هــؾ هــانط إياســميار الــ ا أّلــم ل نــاأ حأر 

 ال اىح بالت ميو العطفا لمساعدو الدارس عما فهمها حأدائها بالا و المظمؾت.

 مقدمة البحث:

هــي لــ و مــؽ ألــ ا  التــ ليم المؾســي ا ال ــائؼ عمــا التنؾيــا حالتمــؾيؽ  Variationالتنؾيعــا  
حدعادو الصيا ة المؾسي ية التي ت ؾر عما أساس جممة ل نية  حيـتؼ تناحلهـا ب سـالي  مختمفـة حهـؾ 

فهـي إىـدص الصـيس   (2)أسمؾت معـرحل فـي المؾسـي ا الاـعبية حالت ميديـة حالخويفـة حأيدـاأ الر يعـة.
ا المقلفــؾن المؾسـي يؾن منـ  بدايـة التــ ليم المؾسـي ا فـي  العصـؾر الؾســظا المؾسـي ية التـي عرفهـ

حعصر النهدة ىيح وان  أىد أبس  ال مؾ  إلطالة ل ؽ ما دحن الاعؾر بالممـو حالتكـرار حذلـػ 
حدعادو تناحلـم عـدو مـرا   حفـا  (9)عؽ طريض إىداا بعض الت يرا  ال سيظة عما الم ؽ اليمي
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حيــيا تها باــ و مختمــم مــؽ ىيــح الســرعة أح الــطمؽ  حوالتظؾيــو أح  كــو مــرو مــتؼ التعامــو معهــا
الت صـــير أح ت ييـــر الم ـــار أح الســـمؼ أح ت ييـــر اآللـــة أح الصـــؾ   أح ت ييـــر التنـــاح  الهـــارمؾني أح 

  حالمقلم المؾسي ا الناجح هـؾ الـ ا مـقدص بـم (11)البؾليفؾني حوافة يؾر التنؾيا الفنية المعرحفة
م الفنيــة الخايــة إلــا بنــاف أعمــا  فنيــة مؾســي ية م تممــة البنــاف تتدــح فيهــا إدراكــم حذوائــم ح دراتــ

العنايـر المؾســي ية حاــؾىاأ تامــاأ حتتـراب  هــ ب العنايــر بعدــها بـ عض مــؽ اــر  الظــر  الفنيــة 
المتعددو بظري ة ما تلعو ه ا العمو المؾسي ا ي مـو فـي طياتـم الؾاـؾال حامتـطان حالتماسـػ  مـا 

 حالت امؽ بيؽ أفكارب المؾسي ية ال ا مقدص إلا اإل،ارو حالتاؾيض حامهتمار. اىتؾائم عما التعارض

مؽ أ در الصيس المؾسي ية التي م تـطا  مسـتخدمة ىتـا مؾمنـا هـ ا حتعتبـر كما أن التنؾيعا  
أس انيا المؾطؽ اليمي لها حانت م  بعدها إلـا انلمتـرا حمعغـؼ الـدح  الحرويـة  ح ـد أاتمـم طـابا 
التنؾيعــــا  اــــر  العصــــؾر المختمفــــة ط  ــــاأ ماــــترل أســــمؾت التــــ ليم ىيــــح مــــر  بالعدمــــد مــــؽ 

مــؽ أهــؼ الســالي  التــي عهــر  فــي ا العصــؾر ال دمبــة ىيــح تعتبــر التظــؾرا  إلــا أن حيــم  إلــ
ال ــرن العاــريؽ حاســتخدار أســمؾت التــ ليم بــام،نا عاــر ن مــة حالتــي أيــ    بعــد ذلــػ مــؽ أهــؼ 
السالي  التي عهر  فـي ال ـرن العاـريؽ  ىيـح يعتمـد هـ ا النغـار عمـي امسـتخدار ل ،نـي عاـر 

الــ ا أرســا  ؾاعــد هــ ا  *در هــ ا الســمؾت هــؾ أ. لــؾنبر درجــة الكرحماتي يــة حأح  مــؽ أبــد  حاســتخ
ح ــد ت ــا لــؾنبر  مقلفــؾن فــي اعتنــا  هــ ب الفكــرو حالســير عمــا التــ ليم بــنف  الســمؾت  المــ ه   

 ** Hanns Eislerحمؽ أهؼ المقلفيؽ التابعيؽ لم بالت ليم بام،نا عار ن مة هؾ هـانط إياسـميار 
النؾ  مؽ الت ليم بال  ح حالدراسة إلاافة أسـالي  جدمـدو  المر ال ا دعا ال اىح إلا تناح  ه ا
 لنؾا  ت ليم  ديمة عما برامج العطل.

 مذكمة البحث:

عند  6تت دد ما مة ال  ح في حجؾد بعض الصعؾوا  العط ية في تنؾيعا  البيانؾ مصنم 
إلــا دراســة هــانط إياســميار لمــا تاــممم مــؽ أســالي  ىدمبــة حمتميــطو فــي التــ ليم ممــا دعــا ال اىــح 

 حت ميو العمو ما حاا اإلرلادا  العط ية التي  د تساهؼ في الداف الليد لمعمو.

 هدف البحث:

                                  
*

  3993ٌىنٍى-31وتىفً فً  3781-9-31يىضٍقً ًَطاوي ونذ  Arnold Schoenbergأرَىنذ شىَثرج  
**

 . 3991وتىفً عاو  3797: يؤنف يىضٍقً ًَطاوي ونذ عاو  Hanns Eisler هاَس إٌاضهٍار 
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 التعرل عما السما  الساسية لسمؾت هانط إياسميار.. 1

عنــد هــانط إياســميار  6تنؾيعــا  البيــانؾ مصــنم . ت دمــد الصــعؾوا  العط يــة لت نيــا  الداف فــي 2
الليد عؽ طريض الدراسة الت ميمية حت ليو المااكو العط ية حالتعبيريـة حالؾيؾ  بها إلا الداف 

 بها.

 أهسية البحث:

إاــافة مقلفــا  هــانط إياســميار إلــا بــرامج البيــانؾ التعميميــة لظــرت المعهــد العــالي الكؾنســير 
 فاتؾار.

 أسئمة البحث:

في تنؾيعاتم مصنم  ما السما  حالخصائص الفنية حأهؼ أسالي  ت ليم المقلم هانط إياسميار. 1
 ؟ 6ر ؼ 

 6. ما السما  الفنية حالت نيا  الدائية التي تاتمو عميها تنؾيعا  هـانط إياسـميار مصـنم ر ـؼ 2
 آللة البيانؾ حأسالي  أدائها؟

 :عيشة البحث

 الم ؾنة مؽ ل ؽ حأروعة عار تنؾيعاأ. 6تنؾيعا  البيانؾ عند هانط إياسميار مصنم 

 :مشهج البحث

 الؾيفي الت ميمي.المنهج 

 حدود البحث:

 .2116المعهد العالي لمكؾنسير فتؾار عار 

 أدوات البحث:

  التسليو الصؾتي لمعمو المؾسي ي   المدحنة المؾسي ية 

  الدراسات السرتبطة بسهضهع البحث الراهن: 

 الدراسة األولى بعشهان:
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 (00)"*" صيغ واسعة الشطاق في مجسهعات مختارة من التشهيعات لبرامز

هــدف  تمــػ الدراســة ت ميــو ملمؾعــة منت ــاب مــؽ التنؾيعــا  ليؾهــان برامــط ىيــح اهتمــ  تمــػ 
الدراسة بتؾايح العر ة بيؽ وو مـؽ وـو تنؾيـا حالتنؾيـا الـ ا مميـم حوـيؽ التنؾيعـا  التـي ي تؾيهـا 
العمـــو و ـــو حعر اتـــم بـــالم ؽ اليـــمي لمعمـــو  ح ـــد امصـــ  تمـــػ الدراســـة بـــ عض النتـــائج التـــي 

ها ال اىـــح بالؾيـــؾ  إلـــا اظـــة عامـــة ت  ـــؼ التنؾيعـــا  التـــي تـــؼ ااتيارهـــا وعينـــة ال  ـــح اســـتن ظ
 حتؾايح فكر حفمسفة التنؾيعا  عند برامط.

 :تعميق الباحث

مــرت   مؾاــؾ  هــ ا ال  ــح بمؾاــؾ  الــراهؽ فــي تناحلــم لســمؾت التنؾيعــا  عنــد برامــط مــا 
ختمم فـي أن عينـة ال  ـح التـي ااتارهـا تؾايح العر ا  الداامية بيؽ ه ب التنؾيعا    ير أنم ي

ال اىـح لمقلــم  اـر حفــي عصـر  اــر باإلاــافة أن ال  ـح الــراهؽ يسـتخدر أســمؾت الدحدي افؾنيــة 
 في ت ليم ل نم حتنؾيعاتم.

 الدراسة الثانية بعشهان: 

 (19)"" تشهيعات البيانه السشفرد فى أوائل القرن التاسع عذر

هدف  تمـػ الدراسـة إلـا إل ـاف الدـؾف عمـا تنؾيعـا  البيـانؾ التـا وتبهـا بعـض   مـقلفي اآللـة 
 Johann Hummel  مؾهان هؾمو * Jan Dussekفا أحائو ال رن التاسا عار أمبا  دحسػ 

 Carl Maria  حفيبـر **** Ferdinand Ries  حريـط *** Ignez Moscheles  حمؾلمي  **
Von Weber *****ال  است سان حت دمر عازفي البيانؾ  ومـا أعهـر  تـ ،ير بعـض هـقمف   ح د ن

في أعمالم  حأحا   ما ت تؾيم أعمالهؼ مؽ أسالي  متنؾعة حمتظـؾرو فـي  ******المقلفيؽ بيتهؾفؽ
 الناىية التكني ية.

                                  
*

 . 3798وتىفً عاو  3711: يؤنف يىضٍقً أنًاًَ ونذ عاو  Johannes Brahmsٌىهاٌ ترايس   
*

 . 3731وتىفً عاو  3891: يؤنف يىضٍقً وعازف تٍاَى تشٍكً ونذ عاو  Jan Ladislav Dussekجاٌ ادٌطالف دوضٍك  
**

وتااىفً عاااو  3887ًَطاااوي ونااذ عاااو يؤنااف يىضااٍقً وعااازف تٍاااَى : Johann Nepomuk Hummelٌىهااٌ ٍَثىيااىو هىياام   

3718 . 
***

 . 3781وتىفً عاو  3891ونذ عاو  أنًاًَ: يؤنف يىضٍقً Isaac Ignaz Moscheles اضحاق إٌجُس يىشهٍص 
****

 . 3717وتىفً عاو  3871: يؤنف يىضٍقً أنًاًَ ونذ عاو  Ferdinand Riesفٍردَاَذ راٌص  
*****

: يؤنف يىضٍقً وعازف تٍاَى وجٍتار  Carl Maria Friedrich Ernst von Weberكارل يارٌا فرٌذرٌش ارَطت فىٌ فٍثر  

 . 3719وتىفً عاو  3879ونذ عاو أنًاًَ : 
******

 3718-3881: يؤنف يىضٍقً أنًاًَ ونذ  Ludwig van Beethovenنىدفٍج فاٌ تٍتهىفٍ  



 

- 6 - 
  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 تعميق الباحث:

ل الــ  أن هـ ا ال  ـح متفــض مـؽ ىيـح تناحلـم مـرت   مؾاـؾ  تمـػ الدراسـة بال  ــح الـراهؽ فـي 
التنؾيعا  آللة البيانؾ في أحائو ال ـرن التاسـا عاـر  حيختمـم مـؽ ال  ـح الـراهؽ مـؽ ىيـح تناحلـم 
لتنؾيعــا  البيــانؾ لــ عض مــقلفي ال ــرن التاســا عاــر  بينمــا ال  ــح الــراهؽ متنــاح  متنــاح  تنؾيعــا  

 عند هانط إياسميار. 6مصنم 

 الدراسة الثالثة بعشهان:

 (09)هيعات السبكرة عشد بيتههفن "" أسمهب جديد في دراسة التش

هـــدف  تمـــػ الدراســـة إلـــا تنـــاح  عـــدداأ وبيـــراأ مـــؽ التنؾيعـــا  الم  ـــرو لبيتهـــؾفؽ باإلاـــافة  اـــر 
ملمؾعتيؽ لم مؽ تنؾيعا  البيانؾ بالدراسة حالت ميو  ح د حجد ال اىح فـي هـاتيؽ الملمـؾعتيؽ أن 

التعامــو مــــا وـــــو تنـؾيـــا باعـتبـــارب جــــــطف بيتهــؾفؽ اســتخدر أســمؾواأ جدمــداأ فــي تنــاح  التنؾيعــا  حهــؾ 
درامـــي جـــدمد مســـت و ب اتــم مــؽ الناىيــة الدراميــة عمــا الــر ؼ مــؽ حيــار العمــو ومــم عمــا ل ــؽ حاىــد 

 أساسي.

 تعميق الباحث:

مــرت   مؾاــؾ  تمــػ الدراســة بال  ــح الــراهؽ فــي تناحلــم لســالي  التنؾيــا المختمفــة حتؾاــي م 
امية مت امنة مـؽ ل ـؽ حاىـد ي ـؾر عميـم العمـو ومـم مـا ال فـام عمـا التماسـػ لكيوية إبدا  أجؾاف در 

 البنائي لمعمو عما الر ؼ مؽ ه ا الت امؽ في الجؾاف الدرامية.

 الدراسة الرابعة بعشهان:

 (3)" تشهيعات البيانه عشد برامز وأسمهب أدائها "

يـانؾ عنـد برامـط حالؾيـؾ  تهدل تمـػ الدراسـة إلـا التعـرل عمـا السـمؾت الفنـي لتنؾيعـا  الب
إلـا الداف الليــد عـؽ طريــض الت ميـو العطفــي لهــا  ح ـد  امــ  ال اىبـة بت ميــو التنؾيعـا  مــؽ ىيــح 
ـــو  حاستخمصـــ   ـــا   التغمي ـــائي  المصـــاى ة  الم ـــؽ  ال مي ـــطان  الســـرعة  الظـــؾ  البن الســـمؼ  المي

 لألداف الليد. المااكو التكني ية لمتنؾيعا  عند برامط  ،ؼ ا ترى  ال مؾ  المناس ة

 تعميق الباحث:
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أن هـــ ا ال  ـــح متفـــض مـــؽ ىيـــح تنـــاح   الـــ  مـــرت   مؾاـــؾ  تمـــػ الدراســـة بال  ـــح الـــراهؽ 
التنؾيعا  حت ليو الصعؾوا  التكني ية المؾجؾدو بها  حيختمم مؽ ال  ـح الـراهؽ مـؽ ىيـح تناحلـم 

 عند هانط إياسميار. 6 لتنؾيعا  البيانؾ عند برامط  بينما ال  ح الراهؽ متناح  تنؾيعا  مصنم

 الدراسة الخامدة بعشهان:

 (1)دراسة تحميمية عزفية " *" أسمهب أداء تشهيعات البيانه عشد مشدلدهن 

تهدل نمػ الدراسة إلا التعرل عما أسمؾت أداف التنؾيعا  عند مندلسؾن حالؾيـؾ  بهـا إلـا 
حالتعبيريــة المؾجــؾدو بهــا  ح ــد  الداف الليــد عــؽ طريــض الدراســة الت ميميــة حتــ ليو الماــاكو العط يــة

 امـ  ال اىبـة بتؾاـيح العنايـر المؾسـي ية لمتنؾيعـا  مبـو السـمؼ ـ الميـطان ـ النسـيج ـ الصـي ة ـ 
المصاى ة ـ اإلي ا  ـ الم ـؽ ـ الظـؾ  البنـائي ـ مصـظم ا  التعبيـر  ومـا  امـ  بت دمـد الصـعؾوا  

مـــاريؽ حت ـــديؼ اإلرلـــادا  العط يـــة التكني يـــة حســـاعد  عمـــا تـــ ليمها عـــؽ طريـــض ا تـــراال بعـــض الت
 الرزمة.

 تعميق الباحث:

ـــراهؽ ـــػ الدراســـة بال  ـــح ال ـــ   مـــرت   مؾاـــؾ  تم أن هـــ ا ال  ـــح متفـــض مـــؽ ىيـــح تنـــاح   ال
التنؾيعا  حت ليو الصعؾوا  التكني ية المؾجؾدو بها  حيختمم مـا ال  ـح الـراهؽ مـؽ ىيـح تناحلـم 

عنـد هـانط  6ال  ح الراهؽ متناح  تنؾيعا  مصنم لتنؾيعا  البيانؾ عند مندلسؾن  بينما يختص 
 إياسميار.

 الدراسة الدادسة بعشهان:

 (8)" * تأليف يههان باخمبل Aria Sexta" دراسة تحميمية عزفية لتشهيعات 

هـــدف  تمـــػ الدراســـة إلـــا التعـــرل عمـــا مؾهـــان باامبـــو حمقلفاتـــم حعمـــا أســـمؾوم فـــي التـــ ليم 
حت نيــا  الداف الخايــة بــم باإلاــافة إلــا دراســة حت ميــو م ظؾعــة اآلريــا سي ســتا ليؾهــان باامبــو 
ح ــد ات عــ  تمــػ الدراســة المــنهج الؾيــفي  ح ــد تؾيــو ال اىــح فــي نهايــة تمــػ الدراســة إلــا ت دمــد 

                                  
*

أنًاًَ وناذ ٍقً وعازف تٍاَى يؤنف يىض:  Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdyجاكىب نىدفٍغ فٍهكص يُذنطىٌ   

 . 3718وتىفً عاو  3719عاو 
*

 3819وتىفً  3991: يؤنف يؤنف يىضٍقً أنًاًَ ونذ عاو  Johann Pachelbelٌىهاٌ تاخهثم  
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ليؾهـــان بخمبـــو ححاـــا الم ترىـــا   Aria Sextaالدائيـــة المؾجـــؾدو فـــا مقلفـــة الــــ الصـــعؾوا  
حالتمرينـــا  لتـــ ليمها حذلـــػ يســـاعد الظالـــ  عمـــا أدائهـــا باـــ و جيـــد  ومـــا ا تـــرال ال اىـــح بعــــض 
اإلرلادا  العط ية حالتماريؽ التكني ية التي تساعد الظال  عما أداف العمو با و جيد  وما ا ترال 

يـــابا التـــي تســـاعد عمـــا الداف المتصـــو حتســـهو أداف المقلفـــة  ح ـــد تؾيـــو بعـــض ترحيمـــا  ال
ال اىح إلا عرض ل ياو باامبو حمقلفاتم حأسمؾوم اـر  ت ميـو العمـو نغريـاأ حتظبي ـاأ الـ ا أسـفر 
عـــؽ اســـتخدار ت نيـــا  عط يـــة م  ـــرو مبـــو اســـتخدار الم ـــابر  اإلي ا،يـــة  الســـي ؾان   الســـينكؾت  

 السرعا   ت يير الطمؽ. ت يير المفاتيح  ت يير

 ويشقدم هذا البحث إلى جزئين

 الجزء األول: اإلطار الشظري ويتكهن من: 

 . نبذة تاريخية عن قالب التشهيعات وتطهرها.  1

أا ااترل حالتي اسـتخدم   ـديماأ   Varietasمؽ الكممة الرتينية  variationsت تي وممة 
في العصؾر الؾسظا لمدملة عما مطيج اللؾان المختمفة فـي بعـض الظيـؾر حالن اتـا  حاسـتخدم  

جؾيـدح  Micrologusفي المؾسي ا لح  مرو في ال رن ال ادا عار في وتات الدراسـة الصـ يرو  
ليؾا  ال نائية المختمفة فـي ىيؽ تصم التنؾيا ب نم استخدار ا  * Guido D'Arezzoامريطح 

أداف ُبعـــد الكتــــال  ،ـــؼ تــــر ذلــــػ الكتـــات العدمــــد مــــؽ الكتابـــا  الاــــرص التــــي عهـــر  بهــــا وممــــة 
Variation  حمرادفتهـاMutation  زارفـة فيـ ور وـو مـؽ مارلـيتؾ دا بادحفـاMarchetto da 
Padova **  فـي وتابـم المرجـا الاـامو فـي فـؽ المؾسـي اLucidarium in Arte Musice 

Plane  حوريستؾل ديمـانتيؾسChristoph Demantius *** فـي وتابـم م دمـة فـي فـؽ المؾسـي ا
Isagoge In Arte Musicae  أن اسـتخدار المؾسـي ا المطيفـةMusica Ficta  يعـد أسـمؾواأ مـؽ
فــي وتابــم أســ   * Gioseffo Zarlinoلــار جؾزيفــؾ زارلينــؾ أأســالي  التمــؾيؽ أح التنؾيــا  ومــا 

حالتي وان يستخدمها ب بـرو فـي مادريلامتـم هـي لـ م  Le Istitution Harmonicheة الهارمؾني
  Quasi Colorato o Variato (26 )تمؾيؽ أح تنؾيا 

                                  
*

 . 3111وتىفً عاو  991ونذ عاو يىضٍقً إٌطانً ونذ عاو   Guido of Arezzoجىٌذو األرٌسو  
**

  . 3139وتىفً عاو  3181يىضٍقً إٌطانً ونذ عاو  Marchetto da Padova يارشٍتى دا تادوفا 
***

 . 3911وتىفً عاو  3998يؤنف يىضٍقً أنًاًَ ونذ عاو   Johann Christoph Demantius ٌىهاٌ كرٌطتىف دًٌاَتٍىش 
*

 . 3991وتىفً عاو  3938: يؤنف يىضٍقً إٌطانً ونذ عاو  Gioseffo Zarlino جىزٌفى زارنٍُى 
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حالتنؾيعا  مـؽ أ ـدر حأبسـ  ال مـؾ  التـي ت مـ  بهـا المؾسـي يؾن عمـا ماـ مة تـ ليم معطحفـة 
دعادتم بدا مرا  مـا التنؾيـا مؾسي ية طؾيمة حمتماس ة, حذلػ عؽ طريض ااتيار ل ؽ معرحل ح 

عميم, أا ت ديمم بعدب يؾر م ؾرب حمنؾعم تنؾيعاأ م يخفا معالمم  حوـان هـ ا ال ـو مؾف ـاأ تمامـاأ 
ىيــــح أتــــاال الفريــــة لممــــقلفيؽ المؾســــي ييؽ مستكاــــال نــــؾاىي عدمــــدو ت بــــو التنؾيــــا فــــي الم ــــؽ 

حالتمـؾيؽ, حأىيانـُا بت يـر ميطانـم اليمي. ف ىيانا التنؾيـا ي ـؾن فـي الخـ  الميمـؾدا حذلـػ بالطارفـة 
حتعــدمو إي اعــم حأىيانــاأ ي ــؾن التنؾيــا لــم بمعاللتــم معاللــة هرمؾنيــة أح وؾنترابنظيــم جدمــدو. ح ــد 
م ــ  الكتابــة لمتنؾيعــا  نلاىــاأ متصــرأ عمــا مــر العصــؾر , ىيــح اســتظاع  أن ت ــتف  لنفســها 

لفيؽ المؾســي ييؽ عمــا مــر الجيــا  بم انــم ،ابتــة فــي المؾســي ا ىتــا مؾمنــا هــ ا , حاــا فيهــا المــق 
     (4)أفكاراأ حمااعر عمي ة ح نيم وتبؾها ب سالي  هارمؾنية حوؾنترابنظية

 تعريفها:

تعرل التنؾيعا  ب نها الت يرا  التي تظرأ عما فكرو مؾسي ية ما ت ير حتطارل أىد عنايرب 
 Theme and variationsمبو الم ؽ حالهارمؾنا أح اإلي ا  حالمؾن الصؾتي  حيد  المصظمح 

عما ل و مـؽ ألـ ا  التـ ليم المؾسـي ا اآللـي الـ ا يعتمـد عمـا مبـدأ تكـرار فكـرو مؾسـي ية عـدو  
كمــا أنــم ذلــػ التصــرل الــ ا ، (11)مــرا  حلكــؽ بت يــرا  تختمــم فــي عنايــرها مــؽ مــرو إلــا أاــرص 

ر فـي تفايـيمها يخدا حىدو مؾسي ية واممـة سـؾاف وانـ  ، ـارو أح جممـة أح ف ـرو  لنـؾ  مـؽ الت ييـ
مـــا امىتفـــام بم ؾماتهـــا الرئيســـية حو يـــح يغـــو هنـــا  مـــا يســـمح بـــالتعرل عمـــا وـــو مـــؽ المعـــالؼ 

  ومــا يم ــؽ تعريفــم ب نــم لــ و أح أســمؾت مــؽ (7)الرئيســية لمصــؾرو اليــمية حالصــؾر المنؾعــة لهــا
ؼ الفكـــرو التـــ ليم تغهـــر فيهـــا م ـــدرو المقلـــم حوراعتـــم ح،رحتـــم المؾســـي ية ح نـــا أفكـــارب حذلـــػ بت ـــدي

 .(27)المؾسي ية ب ل ا  مختمفة

حمــؽ اــر  العــرض الســابض رأص ال اىــح أن يــي ة التنؾيعــا  حاىــدو مــؽ أســالي  التــ ليم 
المؾسي ا حالتي مؽ ارلها يستظيا المقلم المؾسي ا التعبير عـؽ ل ـؽ مـا مستعراـا  يـم  دراتـم 

الم ـــؽ بظابعـــم اليـــمي دحن حدم انياتـــم عمـــا اســـت ر  عنايـــر التـــ ليم المؾســـي ا مـــا اىتفـــام 
 ت ييرب.

حتعتبر التنؾيعا  مؽ أ در ال ؾال  المؾسي ية الاي ة التي ازدهر  من  عصر النهدـة  فمنـ  
أن حاجـم المؾســي يؾن ماــ مة تـ ليم  ظعــة مؾســي ية طؾيمـة حمتماســ ة وــان مـؽ أبســ  ال مــؾ  هــؾ 
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ا معالمم عـؽ طريـض زارفتـم ااتيار ل ؽ معطحل حدعادتم عدو مرا  بصؾرو منؾعة تنؾيعاأ م يخف
أح ت يير الميطان حاإلي ا  أح المعاللة الهارمؾنية أح الكؾنترابنظية اللدمدو  ح د أطم ؾا عما الم ؽ 

( ح ـد م ـ  هـ ب الظري ـة نلاىـاأ  Themeال ا تلرص عميم التنؾيعـا  لمرسـؼ ) الفكـرو المؾسـي ية 
 .(6)هؼ حمااعرهؼ عما مر الجيا كبيراأ أستظا  المؾسي يؾن مؽ ارلم التعبير عؽ أفكار 

 وتشقدم التشهيعات من حيث القالب إلى نهعين:

  أواًل: التشهيعات السدتسرة وتظهر فى نساذج مختمفة مشها:

حهؾ ، ارو عؽ فكرو ي يرو تتراحال ما بيؽ أروا ح،ماني   Basso Ostinatoأ. ال اص أراية: 
مؾازير  تعتمد عما ا  ل ني في ال اص متكرر طؾا  الم ظؾعة أح يصؾر عما ط  ا  
أارص حيغو ل ؽ ال اص ،اب  في ىيؽ تت ير با ي الل ان حالهارمؾنيا  ت عاأ لخيا  المقلم 

بعض أجطاف منم حهنا  عدد  ميو ح د استخدر و سمؾت لمت ليم سؾاف في مقلم ب كممم أح 
 مقلم عما ال اص أراية في م ظؾعا  الفرجينا .

حها ر صة مؽ أيو أس اني  تبنا فكرتها عما باص منفرد   Pasacallaت. ال اس اليا: 
بميطان ،ر،ي  تسما في بداية المقلفة حل نها ي ير م متعدص ،مان مازحرا  متكرر ار  

أساسم تبنا  ظعة مؾسي ية طؾيمة متصمة متماس ة بؾاسظة تكرار التنؾيعا  ما التنؾيا  حعما 
ه ا الم ؽ عدو مرا  ار  التنؾيعا  ما تعدممم حت ؾيرب ب سمؾت ي م  عميم الظابا 

  في مصنم *البؾليفؾنا  ح د عهر ه ا السمؾت بؾاؾال في باس اليا الحر ؽ حالفؾجم ل اخ 
 .BWV " (25)"" مؽ ملمؾعة 582ر ؼ "

هي ر صة أس انية  ديمة مبو ال اس اليا حفيها ي تف  المقلم   Chaconneؾن:  . الااك
بالم ؽ الرئيسي طؾا  الم ظؾعة متكرر ار  التنؾيعا  في أسمؾت ي م  عميم الظابا 

الهارمؾني  حيبنا عما سمسمة مؽ التآلفا  المتتالية في ميطان ،ر،ي  حها مؽ أجمو الصيس 
 ارح   حها ىم ة امنت ا  مؽ نمؾذ  ال اس اليا إلا نمؾذ  التنؾيعا  المستمر في عصر ال

 .(21) الم ؽ حالتنؾيعا 

 :التشهيعــات السدتقمة ثانيًا:

                                  
*

 3891وتىفً  3979: يؤنف يىضٍقً أنًاًَ ونذ عاو  J.S.Bachٌ تاخ ٌىهاٌ ضثطتٍا 
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( حهـا ، ـارو عـؽ  ظعـة  Theme and Variationحيظمـض عميهـا أسـؼ ) ل ـؽ حتنؾيعـا  
مؾســي ية طؾيمــة  تســتهو بم ــؽ رئيســي مميــم م الــرو عــدد مــؽ التنؾيعــا  لهــ ا الم ــؽ  حيتميــط وــو 
تنؾيـا ب ىــد أسـالي  التنؾيــا المختمفــة سـؾاف اإلي ا،يــة أح الطار يـة أح الهارمؾنيــة أح الكؾنترابنظيــة  

 ــا  التنؾيــا الح  أح البــاني أح حي اــ  وــو تنؾيــا ر مــاأ اايــاأ يميــطب دااــو ملمؾعــة التنؾيعــا    ي
 (. 17) البالح  ح د أاتمم المقلفؾن في تناحلهؼ لسمؾت التنؾيعا  المست مة  فغهر  النماذ  التالية

 أ. تشهيعات في فكرة واحدة:

استخدر ه ا النؾ  في ال رن البامؽ عار حي ؾر بعرض فكرو هارمؾنية مت عهـا تنؾيعـا  منفصـمة 
 .(23) (5ر ؼ ) *ساسية ما زارفتم حمؽ أمبمة ه ا النؾ  تنؾيعا  " هاند  ترت   بم ؽ الفكرو ال

 ب. تشهيعات عمى فكرتين:

متكؾن الم ؽ الساسي له ا النؾ  مؽ فكرتيؽ  مت ا وو فكرو عدد مـؽ التنؾيعـا   حأىيانـاأ تكـؾن 
 صــ ير(" لمبيــانؾ فــي ســمؼ )فــا ال **الفكرتــان فــي ســمؼ حاىــد  حمــؽ أمبمــة ذلــػ تنؾيعــا  " هامــدن 

(18)  . 

 ج. تشهيعات في قالب الروندو:

تاــــ م هــــ ب التنؾيعــــا  يــــي ة الرحنــــدح فــــي اصائصــــها حفــــا التكــــرار المنــــتغؼ المتنــــؾ  لمفكــــرو 
 الساسية.

 :Choral - Preludeد. مقدمات الكهرال 

حها نؾ  مؽ أنؾا  التنؾيعا   تبنا أل انها عما أل ـان وؾراليـة ونائسـية حتعـطل  بـو ترنيمـة 
الكؾرا   ح د أا   ه ب الم دما  م انتهـا ومقلفـا  منفـردو آللـة الر ـؽ حمـؽ أهـؼ المـقلفيؽ الـ مؽ 

 .J. S. Bach " (28)كتبؾا ه ب التنؾيعا  " مؾهان س استيان باخ 

 فيها عما أس  م ددب:ح د  ام  عممية التنؾيا 

                                  
 4861فبرايار  32إنجلياي  ولاد فاي  –( : مؤلف موسيقي باارويي للمااني  George Frideric Handel جورج فريدريك هاندل ) *

  4577ابريل  41وتوفي في 
**

 . 3719وتىفً عاو  3811: يؤنف يىضٍقً ًَطاوي ونذ عاو  Franz Joseph Haydn فراَس جىزٌف هاٌذٌ 
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  Principal Themeالفكرة األساسية: 

حها تتكؾن مؽ ل ؽ بسي  في  ال  ،نائي أح ،ر،ي حي ؾن ه ا الم ؽ مؽ حاا المقلم أح 
 مؽ أا عمو لمقلم  ار.

 Brahms  حتنؾيعا  " برامط *  Diabelliذلػ تنؾيعا  " بيتهؾفؽ "عما ل ؽ" لديابيمما "  مبا :
 عما ل ؽ لـ  .ل. هاند  * 

  Fixed elementsالعشاصر الثابتة: 

حها عناير ماتروة ما بيؽ التنؾيعا  حالفكرو الساسية في التنؾيا ب كممم أح فـي جـطف منـم 
 -حهنا  أروا أنؾا  أساسية له ب العناير:

 :العنصر الم ني 

معــيؽ حوــدحن  ت يــر فــا هــؾ تكــرار لم ــؽ الفكــرو الساســية أح تكــرار للــطف منــم تغهــر باــ و      
 التنؾيعا   يظمض عميها الم ؽ الباب   د وبر استعمالها في العصؾر الم  رو 

 :العنصر الهارمؾني 

عهر  العناير الهارمؾنية البابتة في التنؾيعا  ط  ـا مسـت ر  البنـاف حالهـارمؾني , ح ـد عهـر       
 استخدامها في ال رنيؽ البامؽ حالتاسا عار.

  :العنصر امي اعي 

تغهـــر العنايـــر اإلي ا،يـــة اـــر  التنؾيعـــا  عمـــي لـــ و نمـــؾذ  إي ـــاعي معـــيؽ مـــؽ الفكـــرو 
 الساسية بدحن ت يير.

  :ال ال  حالظؾ  البنائي 

هـــؾ املتـــطار بـــنف   الـــ  الفكـــرو الساســـية  ســـؾاف وـــان ،نـــائي أح ،ر،ـــي حأيدـــا املتـــطار بعـــدد 
 .المؾازير حالع ارا  حال فر  الختامية

 Changeable elements :العشاصر الستغيرة

                                  
*

 .3797وتىفً عاو  3873يؤنف يىضٍقً ًَطاوي ونذ عاو   Diabelli A  Antonاَطىٌ دٌاتٍهً  
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اــر  التنؾيعــا   هــي العنايــر التــي تغهــر فــي الفكــرو الساســية  ،ــؼ تغهــر ب لــ ا  مختمفــة
حتت يــر هــ ب العنايــر ت عــا لم ــدرو المقلــم حر بتــم فــي الت ييــر ح درتــم اإلبدا،يــة فــي التنؾيــا ح ــد 
تكؾن ه ب العناير إي ا،ية أح ل نيـة أح هارمؾنيـة , ح ـد ي ـؾن الت ييـر فـي السـرعة أح الميـطان أح 

 contrapuntal variationال ال  أح النسيج. ح د استخدر المقلم أيدا النسيج الكؾنتران ظي 

مبا  ذلػ أما التنؾيا الم ني , ف د مبتكر المقلم ل نا جدمدا ت عا لمهارمؾنيا  الساسية  
 * Goldenberg's variationلـ ا.س.باخ.  جؾلدنبر  " تنؾيعا  "

 نهاية التنؾيعا  "الختار"

م تنتهي التنؾيعا  ب فمم حاىدو , بـو تختمـم وـو تنؾيعـم عـؽ الاـرص ف ىيانـا تنتهـي بـالفيؾ  
عمي ل ـؽ " لهانـد " حمنهـا مـا منتهـي ب ـؾدا  صـيرو مبـو تنؾيعـا  " هامـدن" مبو تنؾيعا  " برامط" 

هؼ حهؾ الرواعي الؾترا ال ا ي ؾر عمي ل ؽ ترنيمة نمساحية ح د ااتمم المقلفؾن في أسمؾت تناحل
 .(12)ح يما ممي تؾايح له ب التنؾيعا   لمتنؾيعا  المنفصمة

 :تشهيعات عمي فكرة واحدةIdea on one theme  

ىيح ي ؾر بعـرض فكـرو هارمؾنيـة مت عهـا تنؾيعـا  منفصـمة تـرت   بم ـؽ الفكـرو الساسـية  مـا 
تابعة " باخ "  ( حو لػ السراباند مؽ مت5زارفتم  حمؽ أمبمة ذلػ النؾ , تنؾيعا  " هاند  ر ؼ )

 ( في سمؼ "يؾ " الص ير.3امنلميطية ر ؼ )

  :تشهيعات عمي فكرتينvariation on two idea 

ت ــؾر التنؾيعــا  فيهــا عمــا فكــرتيؽ مختمفتــيؽ فــي ســمؼ حاىــد حوــو فكــرو فيهــا تغهــر عــددا مــؽ 
( حالتي ت ؾر فيها الفكرو الساسية فـي م ـار 5ر ؼ ) Hyden مبا  تنؾيعا  هامدن التنؾيعا   

 .الص ير , بينما الفكرو البانية في م ار " فا" الكبير "فا"

 :تشهيعات في قالب الروندو Rondo  

 تا م ه ب التنؾيعا  يي ة الرحندح في بعض اصائصها حذلػ في التكــــــرار المنتغؼ 

                                  
*

 . 3899وتىفً عاو  3818: يؤنف يىضٍقً أنًاًَ ونذ عاو  Johann Gottlieb Goldberg ٌىهاٌ غىتهٍة جىنذَثرج 
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ي ال روــة ال ظي ــة مــؽ م ظؾعــة ،ر،ــي البيــانؾ لمفكــرو الساســية حيغهــر ذلــػ حااــ ا فــ المتنــؾ 
في سمؼ " يؾ " الكبير " هامدن" ىيح تنفصو الفكرو عؽ التنؾيعا  بم ـؽ جدمـد يعـرل باسـؼ 

 Episode"امبيسؾد" 

  مقدمات الكهرال:تشهيعات في Chorale -prelude   

تبني أل انها عمي أل ان وؾرالية ونائسـية حتعـطل  بـو أداف الكـؾرا  ح ـد أاـ   تمـػ الم ـدما  
م انتهــا ومقلفــا  منفــردو آللــة الر ــؽ حأيدــا وم ــدما  لمظ ــؾس الدمنيــة  ح ــد ألــم هــ ا النــؾ  

 .Bach .J.S(15)باخ 

 اإلثشى عذرية: . 0

ن مة حفي الملا  المؾسي ي ا عارو نحيعني إ، Dodecaphonyيظمض عما ه ا السمؾت 
حل د وان الهدل مؽ أسمؾت اإل،نا عارية هؾ تنغيؼ اإل،نا  (23)تعني الت ليم بام،نا عارو ن مة

عارو ن مة إلل اف التؾنالية  حدىر  البناف ال ائؼ عما المؾتيفا  م و التلميعا  الهارمؾنية  
  حمؽ أهؼ مؽ أبد  في إرساف  ؾاعد ه ا (24)حه ا السمؾت م مؾجد  يم ما يسما بالتؾافض حالتنافر

الم ه  المقلم المؾسي ي لؾنبر  بعد أن  ار بم احم  حتلارت عدمدو انت و فيها مؽ السمؾت 
التؾنالي إلا السمؾت الرتؾنالي ىيح ي تا  ه ا السمؾت إلا  ؾاعد ،ابتة تؾيو إليها عار 

 (.1ل و ر ؼ ) حسماها "طري ة الت ليم بإ،نا عار ن مة" وما في 1921

 
 .Schoenberg's annotated opening of his Wind Quintet Op( 1شكل )

26 
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إلا  ؾاعد مما،مة باستخدار الهاروسي ؾرد  ير  *في نف  الؾ   ال ا تؾيو جؾزيم هاحر
المنغؼ  ىيح ت ؾر ه ب الظري ة عما أن يدا المقلم سمسمة مؽ اإل،نا عار ن مة ب ا ترتي  

  Inversionمراب مناس اأ  ،ؼ ُياتض منها ،را سرسو أارص عؽ طريض  م  السمسمة الساسية 
 لمسمسمة الساسية Retrograde Inversion  حأايراأ  م  مع ؾس Retrograde،ؼ مع ؾس 

(4). 

 Hanns Eisler. هانز إياسميار3

بمدمنة ليبط  اللمانية بدأ ىياتم الحلا ولندا  1898حلد في السادس مؽ لهر مؾليؾ عار 
بالليش النمساحا ار  ال رت العالمية الحلا حأيي  ارلها عدو مرا  في عمميا   تالية  

 1921يمة النمسا  ليتلم لدراسة المؾسي ا عما مد أ. لؾنبر  عار عاد بعدها إلا فيينا بعد هط 
ىيح وان التممي  الح  لم حمؽ أهؼ التابعيؽ لمت ليم بام،نا عار ن مة  انت و عار  1923ىتا 

المسرال حالسينما حالفؽ إلا برليؽ متممساأ أحلا اظؾا  التلري  في الت ليم المؾسي ي حو 1925
  ف د وان  مؾسي اب 1928ىيح أي ح عدؾاأ في ال طت الايؾعي في ألمانيا عار  حالسياسة

الاعبية مؾجهة با و متطامد لممؾاايا السياسية مما  ،ار  مض لؾنبر  لألسمؾت ال ا  م  عما 
" مما جعمم بعد ذلػ **  المر ال ا لف  نغر " بريخ ما ت ،يرا  مستمدو مؽ مؾسي ا اللاز

تؼ ىغر مؾسي ا إياسميار مؽ  1933  حما نهاية  في أعمالم المسرىية ي ؾن تؾأر إياسميار
ار  ال طت النازا مما دفا معغؼ الفنانيؽ إلا الفرار إلا مؾس ؾ أح إلا الؾميا  المت دو 

  حفي نيؾيؾر  درس إياسميار في المدرسة اللدمدو حأ،ناف تمػ الفترو وت  مؾسي ا (14)المري ية
صير مؽ الت ر  إلا ال رت العالمية البانية حامنت ا  إلا لؾس انلمؾس ُىلرو حذلػ  بو ح    

حالعمو في  ظا  المؾسي ا التصؾيرية ىيح ت لض في عارا  الفرر في هؾليؾحد حمؽ ه ب 
" وما ُرل   بعض أفرمم  Hangmen Also Dieالفرر " اللردحن أيداأ يمؾتؾن 

  (21)العدمد مؽ الفرر حالعدمد مؽ العما  الكؾرالية *ألم ما أدحرنؾ 1947لألحس ار  حفي عار 
،ؼ عاد بعد ذلػ لمكتابة ب سمؾت الدحدي افؾنية بعد أن وان  د تخما عنها في برليؽ  ف د ألم 

                                  
*

  3999ضثتًثر  11تانًُطا وتىفً  3771يارش 39ونذ فً  Josef Matthias Hauerجىزٌف ياتٍاش هاور  
**

انقارٌ فى يؤثر  شاعر أنًاًَ وكاتة انًطرحً ، ويخرج يطرحً Eugen Berthold Friedrich Brechtٌىجٍٍ ترتىنذ ترٌخت  

  3999اغططص  31وتىفً فً  3797فثراٌر  31انعشرٌٍ ، ونذ فً 
*

 -عانى اجتًاع  -أنًاًَ انجُطٍة فٍهطىف  Theodor Ludwig Wiesengrund Adornoاَذ ادورَى تٍىدور نىدوٌٍ وضٍُجر 

  3999أغططص  9وتىفً فً  3911ضثتًثر  33يهحٍ ، ونذ فً  -يىضٍقً 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hangmen_Also_Die
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ف  لاؾنبر  ل ىتفا  بعيد ميردب الس عيؽ ىيح أروعة عار طر  مختمفة لؾيم المظر ُأل
 1941إلا  1931تعتبر ت فة فنية في ه ا النـؾ   حمـؽ أهؼ ابـرز أعمالم وـان  ما بيؽ عار 

" حهي سيمفؾنية وؾرالية م ؾنة مؽ أىد عار Deutsche Simonieحهـي " سيمفؾنيا دحيتاة 
 Hollywood" وتات أ اني هؾليؾحد ىروة ت ؾر عما  صائد بريخ  حىم ة مؽ أ اني نار  في 

Songbook  1943إلا عار  1938" مؽ عار. 

أي ح إياسميار في حاا مرمؾ  في أمري ا إلا أن أي ح عما ال ائمة السؾداف في هؾليؾحد  
ح د تعرض مستلؾات مؽ ِ بو للنة ملم  النؾات بسب  أنم وان بال طت الايؾعي اللماني 

بسب  تنغيؼ ىفر  مؾسي ية للما تبرعا  لصندح  الدفا   1948النازا ح د تؼ ترىيمم عار 
 عؽ بمدب حعاد برف ة زحجتم ليست ر في برليؽ حهنا  ألم النايد الؾطني. 

حوعد حفاب بريخ  ُأيات بامكت ات حتدهؾر  ي تم ىتا تؾفي في  1956حما بداية عار 
 .(16) برليؽ الارحية حدفؽ بال رت مؽ بريخ 

 ر:أعسال هانز إياسميا

(  يؾناتا ر ؼ Stöckigt) 3 ظا البيانؾ  مصنم  4  ح 1مؾسي ا بيانؾ: يؾناتا مصنم 
  ســـ ا  ظـــا لمبيـــانؾ 31   ظـــا بيـــانؾ لألطفـــا  مصـــنم 6فـــي لـــ و ل ـــؽ حتنؾيعـــا  مصـــنم  2

  م دمة آللتي  لة بيانؾ " م 44مصنم  (Gradus ad Parnassum)  يؾناتيؽ 32مصنم 
  فؾجــا فــي يــؾ  الكبيــر حســي الكبيــر  م دمــة آللتــي  م  بيــانؾ 3ســرر"  تنؾيعــا  يــؾناتا ر ــؼ 

التاـــــيمؾ"   ظعـــــة مؾســـــي ية لـــــريح  –فيـــــؾم  –"الر"  مؾســـــي ا ال لـــــرو   ،ر،ـــــي حتـــــرا " الكمـــــان 
عمـا نسـض بـاخ " ،ر،ـي    بريميـؾد حفـؾ 7  ،نـائي لمكمـان حالتاـيمؾ مصـنم  4الخماسـيؽ مصـنم 
  يــــؾناتا الكمــــان 49  حىروــــة يــــؾناتا لمفمــــؾ  حالبــــؾا حالهــــارت مصــــنم 46حتــــرا " مصــــنم 

  ُتســـاعي مؾســـي ا ال لـــرو  ُســـ ا،ية  ســـؾي  2ح  1بمصـــاى ة البيـــانؾ  روـــاعي حتـــرا  ُتســـاعي 
نؾعا مـؽ المظـر مصـنم  14  "تنؾيعا  عما أ اني الطفا  المري ية" التي تصم 92مصنم 

  (31)"الســـير " لمكمـــان حالفيـــؾم حالاـــيممؾ حالفمـــؾ  حالكررينيـــ  حال ايـــؾن حالبيـــانؾ 2ُســـ ا،ية   71
 ظا لألحروسترا س يرتطح لمكمان المنفرد  ل ؽ  5  ح 29مؾسي ا أحروسترالية: سيمفؾنية مصنم 

  ىـروتيؽ مـؽ 23مصـنم  1  فؾجا  سؾي  ر ؼ 2ر ؼ حتنؾيعا   مؽ السمفؾنية اللمانية: دراسة 
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 6  ســـؾي  ر ـــؼ 34مصـــنم   5"الاـــ ات ي اـــ  الكممـــة"  ســـؾي  ر ـــؼ  31مصـــنم  4ســـؾي  ر ـــؼ 
 .41مصنم 

هـــ ا باإلاـــافة إلـــا العمـــو الخالـــد الـــ ا ُوِمـــم بعممـــم حهـــؾ الناـــيد الـــؾطني للمهؾريـــة ألمانيـــا 
 .(13) 1949الديم راطية عار 

 الجزء الثاني: اإلطار التطبيقي 

حها ، ارو عؽ ل ـؽ حأروعـة  1924( عار 6البيانؾ مصنم )"  تنؾيعا  هانط إياسمياركت  "
عار تنؾيعاأ  حسؾل ي ؾر ال اىح بت ميمهؼ لمتعرل عمـا الخصـائص التكني يـة حالتعبيريـة حالفنيـة  

 حتاتمو العناير المؾسي ية عما:

 :التحميل البشائى  أواًل:

 الميطان ـ السرعة ـ الظؾ  البنائا ـ الصي ة.

 :العزفي  ويذسلالتحميل  ثانيًا:

 أ. سمسمة الم ؽ ـ 

 ت. اإلي ا .

  . المصظم ا  التعبيرية.

 د. التعرل عما الصعؾوا  حالمااكو العط ية.

 . اإلرلادا  العط ية.ـه

سؾل يستخدر ال اىح في الت ميو أسمؾت الت دمد ىيح ي ؾر ال اىح بت دمـد م ان السمسمة 
سي ية التي تمي دائما الت ميو النغرا  ما حذلػ بؾاا إطار ىؾ  السمسمة عما المدحنة المؾ 

ااتصاراأ  (O)حاا ال رل الدا  عما اسؼ السمسمة في مروا ي ير لمسمسمة الكاممة  ف رل 
Original   مد  عما عرض السمسمة بالترتي  اليمي  حR  ااتصاراأ  مدRetrograde   عما

فيد  عما عرض م مؾت السمسمة   Inversionااتصاراأ  (I)عرض السمسمة بصؾرو مع ؾسة  ح
 فيد  عما مع ؾس الم مؾت لمسمسمة. Retrograde – Inversionااتصاراأ  (RI)أما 
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 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 
 Rو  Oترتيب نغسات الدمدمة لمـ : (0شكل )

 
 RIو  Iترتيب نغسات الدمدمة لمـ : (3شكل )

 Hanns Eisleاسؼ المقلم: هانط إياسميار 

 Op.6ر ؼ حتصنيم العمو: 

 مازحرو 331البنائي: الظؾ  

 الصي ة العامة: يي ة يؾناتا

 111 – 1أواًل: قدم العرض م

  The Themeالمحـــــــن 

 التحميل البشائى 

  السيـــزان:

 بنااط  Energisch الدرعة:

 ( 16ـ  1مازحرو )  16 الطهل البشائي:

  ،ر،ية      الريغـــة:

A مؽ نؾ  السمسمة ام  مرا  م تممةر  ح د عه 8 – 1ر "O"  ح د عهـر بالسمسـمة الحلـا
 .Bبدمأ مؽ  Inharmonicانهارمؾنياأ  Aف   استخدار ن مة 

B ح د عهر  السمسمة أروا مرا   ،را منها مؽ نؾ  " 12 – 8رR.م تممة " 
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 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

A2 الحلــا مــؽ نــؾ  "السمســمة  16إلــا  12رO ـــة مســتبدمأ ن مــة انهارمؾنيــاأ بــدمأ  A" م تممـــ
 " م تممة.Oالبانية مؽ نؾ  "السمسمة   أما Bمؽ 

 :التحميل العزفي

 سمدمه المحـــن: -أ 

ح ــد اسـتخدر فـي هــ ا  22إلـا ر 1الم ـؽ الساسـي بنـا عمــا لـ و سمسـمة  ل نيــة بـدأ  مـؽ ر
 (  4الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما هؾ مبيؽ با و ر ؼ ) 

 
 سمدمة المحن األساسي: (4شكل )

 اإليقاع: -ب

 المستخدمة  يما ممي:تن صر اإلي اعا  

ح  ح  ح  ح  ح  ح  ح  ح  ح 

 .ح  ح  ح  ح   

ومـا اسـتخدر البمبيــة     ف ـد اسـتخدر المقلـم اإلي ــا  حالتنؾيـا عميـم مبــو 

،ـؼ اسـتخدر الت اسـيؼ الدااميـة مبـو  حاستخدر السينكؾت مبو   عما الدحوو ورحش 

 باإلاافة إلا ملمؾعة مؽ اإلي اعا  ال سيظة.   

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

 7حالــ ا مــد  عمــا الداف بناــاط  حمــا بدايــة ر Energischبــدأ الم ــؽ الساســي بمصــظمح 
حالــ ا مــد  عمــا الداف ب  ــو  مــير مــؽ المصــظمح الســابض  حمــا  Poco menoعهــر مصــظمح 
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 12حال ا مد  عما الداف ب ظئ  مير  حما نهاية ر Poco pesante عهر مصظمح  8نهاية ر
 حال ا مد  العؾدو لمسرعة المعتادو. a tempo عهر مصظمح 

 :تحديد الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

  ـــا ـــا ترحيمـــا  لأليـــابا حاايـــة فـــي الف ـــرا  الم نيـــة التـــي تاـــتمو عم م تاـــمو المقلفـــة عم
 ( 5ؼ لأليابا وما هؾ مؾاح با و )مسافا  هارمؾنية  ل ا ي ترال ال اىح حاا ترحي

 
 وضع ترقيسات األصابع لمسدافات الهارمهنية: (5شكل )

  12التــدري  عمــا ت نيــة أداف المســافا  الؾاســعة التــي تتظمــ  مهــارو فــي إت انهــا مبــو مســافة 
 .2الهابظة بمازحرو  14الصاعدو حمسافة 

  الؾهمـــة الحلـــا بـــو يلـــ  عمـــو حجـــؾد بعـــض الم ـــابر  اإلي ا،يـــة التـــي م يم ـــؽ أدائهـــا مـــؽ
ت دير لها ب يوية أدائها إي ا،يا أحم ،ؼ التدري  عميها اار  المدحنـة ،ـؼ التـدري  عمـا أدائهـا 

 ل نيا لمؾيؾ  لألداف الليد لتمػ الم ابر  التالية:

                
1       2      3 

                 
4       5      6 

 اإليقاعية الرعبة بالمحن األساسيالسقابالت : (6شكل )
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  6الترويط الادمد لممدحنة المؾسي ية لما بها مؽ ت ييـر مسـتمر لممفتـاال ىيـح تـؼ ت ييـر المفتـاال 
 مرا  باليد اليمنا.

 التظميل واإلرشادات العزفية.  - ـه

f forte الداف ب ؾو 

ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 

p Piano  الداف بخفؾ 

mf Mezzo forte الداف بنصم ال ؾو 

_ marcato مارواتؾ حتقدص بالعطل المت ظا الب يو 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

 Diminuendo التدر  مؽ ال ؾو لمدعم 

 Crescendo التدر  مؽ الدعم لم ؾو 

 corona  تد  عما إطالة الطمؽ 

. Staccato العطل المت ظا 

  مراعا أداف ال ؾاس الم نيةSlur .بعناية ما امهتمار برفا اليد فا نهاية وو  ؾس 

  التدري  عما عـطل الن مـا  المطدحجـة بـ  ف مـا مراعـاو عـطل الن متـان ب ـؾو حاىـدو حفـا زمـؽ
 متساح.

  امســتدارو الكاممــة لميــد حاليــابا مــا مراعــاو تســاحص  ــؾو عنــد عــطل التآلفــا  الهارمؾنيــة مراعــا
 ن ما  التآلم حاملتطار بترحيؼ اليابا الم ترال مؽ ال اىح لت  يض الداف المتراب .

 Scherzo التشهيع األول 

 :التحميل البشائى

  السيـــزان:

 الداف با و سريا جداأ  Poco Presto الدرعة:
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 ( 41ـ  17مازحرو )  24 الطهل البشائي:

  ،ر،ية      الريغـــة:

A مؽ نؾ  السمسمة اـم  مرا  م تممـةر  ح د عه 31 – 17ر "O"  ح د عهــر بالسمسـمة الحلـا
 .Bانهارمؾنياأ بدمأ مؽ  Aف   استخدار ن مة 

B ح د عهر  السمسمة ام  مرا   الحلا مؽ نؾ  " 41 – 31رO ما عدا ن مة "C  

  الرابعــة مــؽ نــؾ  F" مــا عــدا ن مــة O" م تممــة  البالبــة مــؽ نــؾ  "RIالبانيــة مــؽ نــؾ  " 
"O" الخامسة مؽ نؾ  "م تممة  R.م تممة " 

A2 ح د عهر  السمسمة مرو حاىدو " 47إلا  41رO" .م تممة 

 :التحميل العزفي

 سمدمه المحـــن: -أ

ح د استخدر في ه ا  21إلا ر 17بني الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة ل نية بدأ  مؽ ر
  .(7الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما هؾ با و ر ؼ )

 
 بالتشهيع األول سمدمة المحن األساسي: (7شكل )

 : اإليقاع -ب

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 

 -  -  -   -   -   - -  -  

-  -  -  -  -  - 

. 
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   ف ـــــــــد اســـــــــتخدر المقلـــــــــم اإلي ـــــــــا  حالتنؾيـــــــــا عميـــــــــم مبـــــــــو 

ـــا ملمؾعـــة مـــؽ  حاســـتخدر الســـينكؾت مبـــو     باإلاـــافة إل
 اإلي اعا  ال سيظة.

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

حالـ ا مـد  عمـا الداف بسـرعة لـدمدو  حمـا  Poco Presto بدأ الم ؽ الساسي بمصظمح 
 حال ا مد  عما الداف بانفعا  ح، و. Poco meno mossoعهر مصظمح  32بداية ر

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

 ( 8استخدار  ت اطا اليدمؽ با و مستمر وما هؾ مؾاح با و ر ؼ ) 

 
 ( تقاطع اليدين8شكل )

  تعطل اليد اليمنا ل ؽ مبنا عمـا تسمسـو سـمما يـاعد هـاب  فـي أداف متصـو حيتظمـ  عـطل
الداف المتـــراب  أن ت اـــ  الن مـــا  وامـــو حيمتهـــا الطمنيـــة  مـــا عـــدر رفـــا الن مـــا  الســـممية فـــي 

اإليــ ا عــؽ الن مــة  بــو الروــؾز عمــا الن مــة التاليــة لهــا حأن تكــؾن ىروــة اليــابا فــي ليؾنــة 
 حانسيابية.

  حجؾد بعض الم ابر  اإلي ا،ية التي م يم ؽ أدائها مؽ الؾهمة الحلا بو يل  عمو ت دـير
ا إي ا،يــا أحم ،ــؼ التـــدري  أدائهــا ل نيـــا لمؾيــؾ  لــألداف الليـــد لتمــػ الم ـــابر  لهــا ب يويــة أدائهـــ

 التالية:

             
1      2       3 
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4    5 

 بالتشهيع األولالسقابالت اإليقاعية : (9شكل )
 

 :التظميل واإلرشادات العزفية - ـه

ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 

p Piano  الداف بخفؾ 

_ marcato مارواتؾ حتقدص بالعطل المت ظا الب يو 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

 Diminuendo التدر  مؽ ال ؾو لمدعم 

 Crescendo التدر  مؽ الدعم لم ؾو 

. Staccato العطل المت ظا 

 فا إارا  الت امؽ التعبيرص بيؽ العطل المتصو حالمت ظا. مراعا الد ة 

  مراعا عند عطل الن ما  الهارمؾنية أن تكؾن الن متان فا  ؾو حاىدو حفا زمؽ متساح ما
 اإللتطار بترحيؼ اليابا الم ترال مؽ ال اىح.

 مراعي أداف العطل المت ظا الب يو حذلػ بؾاا نصم الطمؽ المدحن بالمدحنة عند استخدار 
 أسمؾت المارواتؾ.

  التعبير الد يض حدعهار الت امؽ بيؽ الن ما  التي يفرض عميها الد   ال ؾاaccent 
 حالد ؾط الارص.

 :التشهيع الثاني 

 :التحميل البشائى
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  السيـــزان:

 الداف بسرعة أ و مؽ ذا  بو poco memo الدرعة:

  ( 81ـ  48مازحرو )  32 الطهل البشائي:

  ،ر،ية     الريغـــة: 

A ح ـد عهـــر  السمسمــة الحلـا حالبانيـة مـؽ ةــمرا  م تمم ارواالسمسمة ر  ح د عه 57 – 48ر  
  حالبالبـــة حالرابعـــة مـــؽ نـــؾ  Gانهارمؾنيـــاأ بـــدمأ مـــؽ  A" مســـتخدماأ فـــي البانيـــة Rنـــؾ  "

"O." 

B حالبالبـة مـؽ  ح د عهر  السمسمة الحلا حالبانيـةمرا    ام السمسمة ر  ح د عه 67 – 57ر
" Rة  حالخامسة مؽ نؾ  "م تمم" O  حالرابعة مؽ نؾ  "}11 – 2{ة م تمم"  ير Rنؾ  "
 ة.م تمم

A2 ح ــد عهــر  السمســمة الحلــا حالبانيــة   ةمــرا  م تممــ امــ السمســمة ر  ح ــد عهــ 81 – 68ر
 ".O"  حالرابعة مؽ نؾ  "Rحالبالبة حالخامسة مؽ نؾ  "

 :التحميل العزفي

 المحـــن:سمدمه  -أ

ح د استخدر فـي هـ ا  51إلا ر 49بنا الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة  ل نية بدأ  مؽ ر
 ( 11الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما هؾ با و ر ؼ )

 
 بالتشهيع الثاني سمدمة المحن األساسي: (12شكل )

 اإليقاع: -ب 

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي:
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 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 -  -   -  -   -  - -  -

-  - -  -  -  - 

. 

 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

حال ا  dolceعهر مصظمح  49  حما بداية رالداف با و م ور  ميربدأ الم ؽ الساسي 
حيعتبـــر هـــ ا ااتصـــار  .Poco ritعهـــر مصـــظمح  79مـــد  عمـــا الداف ب نائيـــة  حمـــا بدايـــة ر

Ritenuto  السرعة عما وان  ساب اأ.حال ا مد  عما التدر  ن ؾ ال  ف في 

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

   يغهـر فــا اليـد اليســرص تآلفــا  هارمؾنيـة لــ ا مراعــا أن تعـطل جميعهــا ب ــؾو حاىـدو حذلــػ بنــطح
 ، و اليد بالتساحص عما جميا الن ما .

  م الرو بعد نهايـة مبنا الم ؽ عما  فطا  ل نية فيراعا أن تقدص ب روة مؽ ال را  ما رفا اليد
 ال ؾس الم نا.

 حتســــبض الصــــؾ  الساســـي حتــــقدص بســــرعة   72فـــي ر  عهـــر  ىميــــة التاــــي اتؾرا
حيم ــؽ أن تســت ظا زمنهــا مــؽ الصــؾ  الساســي حوــ لػ ي ــا النبــر ال ــؾص عمــا التاــي اتؾرا  

تــة حتســت ظا زمنهــا مــؽ نهايــة النؾتــة التــي  مبهــا حفــا هــ ب ال الــة ي ــا النبــر ال ــؾص عمــا النؾ 
 الساسية.

 ـــا بـــو يلـــ  عمـــو ـــة الحل ـــة التـــي م يم ـــؽ أدائهـــا مـــؽ الؾهم حجـــؾد بعـــض الم ـــابر  اإلي ا،ي
ــا لمؾيــؾ  لــألداف الليــد لتمــػ  ت دــير لهــا ب يويــة أدائهــا إي ا،يــا أحم ،ــؼ التــدري  أدائهــا ل ني

 الم ابر  التالية:

                 
1       2     3 
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4     5       6 

 بالتشهيع الثاني السقابالت اإليقاعية: (11شكل )
 

 :التظميل واإلرشادات العزفية - ـه

Pp pianissimo  الداف ااف  جداأ 

Mf mezzo forte الداف بنصم ال ؾو 

P Piano  الداف بخفؾ 

F forte الداف ب ؾو 

_ marcato مارواتؾ حتقدص بالعطل المت ظا الب يو 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

 Diminuendo التدر  مؽ ال ؾو لمدعم 

 Crescendo التدر  مؽ الدعم لم ؾو 

. Staccato العطل المت ظا 

  مراعاو إعهار الت امؽ لعرما  التعبير مؽ العطلp  حpp  حالـf  حmf . 

  مراعـاو إعهــار الت ــامؽ فــي التـدر  مــؽ الخفــؾ  إلــا الاــدو حالع ـ  مــؽ اــر  العرمــا  الدالــة
 .عما ذلػ 

 .مراعاو إعهار الت امؽ بيؽ الت ظا ب سمؾت المرواتؾ حامستاكاتؾ 

   يل  التدري  عما ال فطو ب  ف ما مراعاو التؾ ي  الطمنـي حنـطح  اإليـ ا عمـا الن مـة بد ـة
 .66ل اإلىساس بالمسافة بيؽ الن متيؽ حااية في رحيتظم  ذلػ مؽ العاز 

 Tempo di Scherzo  :التشهيع الثالث
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 التحميل البشائى: 

  السيـــزان:

 نف  سرعة الس رتطح )سريا جداأ( الدرعة:

  ( 111ـ  81مازحرو )  32 الطهل البشائي:

  ،ر،ية      الريغـــة:

A عهر  السمسمة الحلا حالبانيـة حالبالبـة مـؽ ح د مرا    ام السمسمة ر  ح د عه 94 – 81ر
" مســتخدماأ فــي Iة مــؽ نــؾ  "م تممــ   حالرابعــة حالخامســة}11 – 1{ة م تممــ"  يــر Iنــؾ  "

 .Dانهارمؾنياأ بدمأ مؽ  Eالرابعة 

B ة  ح ـد عهـر  السمسـمة الحلـا مـؽ م تممـ يـر مـرا   ،ـراالسمسـمة ر  ح د عه 114 – 94ر
 }1 – 11{"I  حالبالبـــة مـــؽ نـــؾ  "}5 – 11{"Oة مـــؽ نـــؾ  "  حالبانيـــ}O"}4 – 11نـــؾ  "

 .Cانهارمؾنياأ بدمأ مؽ Dمستخدماأ 

A2 مرتان  ح د عهر  السمسمة الحلا مـؽ نـؾ  "السمسمة ر  ح د عه 111 – 114رI "ة  م تممـ
 .}5 – 1{ة م تمم"  ير Iحالبانية مؽ نؾ  "

 :التحميل العزفي

 سمدمه المحـــن: -أ

ح د استخدر في ه ا  83إلا ر 81الساسي عما ل و سمسمة ل نية بدأ  مؽ ربنا الم ؽ 
  .(12الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما هؾ با و ر ؼ )

 
 بالتشهيع الثاني سمدمة المحن األساسي: (10شكل )
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 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية
 

 اإليقاع: -ب 

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي:

 -  -  -  -  -   - 

-  -  -  -  -  -. 
 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

 لؼ تغهر مصظم ا  تعبيرية

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

  عدر حجؾد إلارو بالعطل باليد اليمنا حاليسرص حعدر حجؾد تـرحيؼ لأليـابا لـألداف بهـا لـ ا ي تـرال
 .R - Lال اىح حاا الرمط الدا  عما اليد 

 ـــ ا ي تـــرال ال اىـــح أن ي ـــؾن  يـــعؾوة أداف ال فـــطو الســـريعة المســـتمرو حوينهـــا ن مـــا  ورحماتيـــم  ل
مـا حاـا  الساعد حاليابا في ىالة مرحنة تسمح بانت الها لمخار  بخفة حهدحف حو روـة دائريـة

 ترحيؼ لأليابا.

  حجؾد بعض الم ابر  اإلي ا،ية التي م يم ؽ أدائها مؽ الؾهمة الحلا بو يل  عمو ت دير
ــا لمؾيــؾ  لــألداف الليــد لتمــػ الم ــابر   لهــا ب يويــة أدائهــا إي ا،يــا أحم ،ــؼ التــدري  أدائهــا ل ني

 التالية:

     
 بالتشهيع الثالث السقابالت اإليقاعية: (13شكل )

 :التظميل واإلرشادات العزفية - ـه

p Piano  الداف بخفؾ 
ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 
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 accent  الد ؾط الارص ا   أ ؾص مؽ 

 Crescendo التدر  مؽ الدعم لم ؾو 
   مراعـــا التـــدري  عنـــد عـــطل التآلفـــا  الهارمؾنيـــة المتصـــمة بـــ  ف لـــدمد حومفردهـــا أحمأ ،ـــؼ التـــدر

بالســـرعة إلـــا الســـرعة المظمؾوـــة باســـتدارو واممـــة لميـــد حاليـــابا مـــا مراعـــاو تســـاحص  ـــؾو ن مـــا  
 حيؼ اليابا الم ترال مؽ ال اىح لت  يض الداف المتراب . التآلم  حاملتطار بتر 

  مراعا عند عطل الن ما  السممية تلن  العطل السظ ي لمن ما  أا ي ـؾن العـطل بعمـض مـؽ
 اليابا ما التمريؽ ال ظيف حن و اليابا بسرسة.

 015 – 110ثانيًا: قدم التفاعل  م

 slow movement – larghetto التنؾيا الرابا 

 التحميل البشائى: 

   -  - متعدد  السيـــزان:

 بظئ Larghetto الدرعة:

    ( 138ـ  112مازحرو )  27الطهل البشائي: 

  ،ر،ية      الريغـــة:

A ح ــد عهــر  السمســمة الحلــا حالبانيــة حالبالبــة مــرا    ســ السمســمة ر  ح ــد عهــ 123 – 112ر
  حالسادسـة }O"}1 – 6ة مـؽ نـؾ  "م تممـ"  حالخامسـة  يـر Oة مؽ نؾ  "م تممحالرابعة 

 ".Oة مؽ نؾ  "م تمم

B ح د عهر  السمسمة الحلا حالبانية مؽ نؾ  "مرا    ارواالسمسمة ر  ح د عه 132-124رR "
 .Aة ما عدا ن مة م تمم "Rة  حالرابعة مؽ نؾ  "م تمم" Oة  حالبالبة مؽ نؾ  "م تمم

A2 عهر  السمسمة الحلا حالبانية مؽ نـؾ  " مرتان  ح دالسمسمة ر  ح د عه 138 – 132رO "
 .Fة ما عدا ن مة م تمم

 :التحميل العزفي

 سمدمه المحـــن: -أ
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 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

ح د استخدر في  1115إلا ر 112بنا الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة  ل نية بدأ  مؽ ر
  .(14ه ا الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما هؾ مبيؽ با و ر ؼ )

 
 بالتشهيع الرابع األساسيسمدمة المحن : (14شكل )

 اإليقاع: -ب 

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

-  -  -  -  -  - 

. 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

 لؼ تغهر مصظم ا  تعبيرية

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

  حأدائها فؾرياأ عند حجؾد تعدد المؾازيؽ وما هؾ ال ا  بهـ ا است دار الد ؾط ال ؾية حالدعيفة
 التنؾيا.

  مراعــا أداف الدــ   ال ــؾا عمــا جميــا اــ ؾط المــازحرو ب يــح ي ــؾن الدــ   الح  أ ــؾص مــؽ
 .(15با ي الد ؾط وما با و ر ؼ )

  مراعا عند عطل التآلفا  الهارمؾنية أن تكؾن اليد حاليابا في استدارو واممة لتساحص الد  
عما الن ما  حأن تعطل جميعها ب ؾو حاىدو حذلػ بنطح  ، ـو اليـد بالتسـاحا عمـا الن مـا  ومـا 

 هؾ بالا و التالي:
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 أداء الزغهط عمى التآلفات: (15شكل )

  متظمــ  التــدري  عمــا ت ابــو البمبيــة م ابــو أا إي ــا  بــالتن ير أحمأ لكــي مــتفهؼ العــازل ويويــة أداف
 .الناتج السمعيذلػ في الت ابو  ،ؼ تن ير 

  حجؾد بعض الم ابر  اإلي ا،ية التي م يم ؽ أدائها مؽ الؾهمة الحلا بو يل  عمو ت دـير
لهــا ب يويــة أدائهــا إي ا،يــا أحم ،ــؼ التــدري  أدائهــا ل نيــا لمؾيــؾ  لــألداف الليــد لتمــػ الم ــابر  

 التالية:

     

      
       1                           2     3   4 

 بالتشهيع الرابع السقابالت اإليقاعية: (16شكل )

 

  :التظميل واإلرشادات العزفية -ـه

ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 
mf mezzo forte الداف متؾس  ال ؾو 
p Piano  الداف بخفؾ 
_ marcato مارواتؾ حتقدص بالعطل المت ظا الب يو 

 accent    ال ؾا الد 

 Diminuendo التدر  مؽ ال ؾو لمدعم 
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 Crescendo التدر  مؽ الدعم لم ؾو 
  مراعا ت ؾي  اليابا عند عطل الن ما  المتتالية التي ت تؾص عميها معغؼ التنؾيعة حأن تكؾن

مـا ارتفـا  اليـابا  مـيرأ  بـو في ل و دائرا مما يعظا اليـابا  ـؾو لم احمـة مفـاتيح البيـانؾ  
العــــطل حماــــاروة الــــ را  لأليــــابا حالتنســــيض بيــــنهؼ لن امعتمــــاد عمــــا اليــــابا متســــب  فــــي 

 مداعفة ملهؾد عدر  اليد  ىتا متسنا أن تخر  الن ما  بدرجة حاىدو.

  مراعــــا إعهــــار التمــــؾيؽ التعبيــــرصCrescendo  حDiminuendo  بد ــــة أص التــــدر  ب ساســــية
 لدمدو.

  عا إعهار ال ؾاس الم نية  مراSlur  ار  ال ظعة ب يح تعطل الن مة الحلا بعمض ،ؼ تعطل
 الن مة البانية بخفة ما رفا الرسس  ميرأ لعما.

 :التشهيع الخامس 

 :التحميل البشائى

   - متعدد  السيـــزان:

 سريا allegretto الدرعة:

 ( 161ـ  139مازحرو )  22 الطهل البشائي:

 ،ر،ية      الريغـــة:

A مؽ نؾ  " ةمرا  م تمم ام السمسمة ر  ح د عه 146 – 139رO ف د اسـتبد  فـي السمسـمة "
  ومــا اســتبد  فــي Cبــدم  D   ومــا اســتبد  فــي السمســمة البالبــةBبــدم  Aالحلــا 

 .Gبدم  A السمسمة الخامسة

B السمسمة الحلا مؽ نؾ  "ح د عهر  مرا    ارواالسمسمة ر  ح د عه 156 – 146رR يـر  "
ــ"  يــر RI  حالبانيــة مــؽ نــؾ  "}9 – 1{ة م تممــ " I  حالبالبــة مــؽ نــؾ  "}6 – 1{ة م تمم
  "O  حالرابعة مؽ نؾ  "Dبدم  Eة مستبدمأ م تمم

A2 مرتـان  ح ـد عهـر  السمسـمة الحلـا مـؽ نـؾ  "السمسـمة ر  ح د عهـ 161-156رO "ة م تممـ
 .C بدم  Dمستبدمأ  }5–1{ةم تممـ"  ـير Oحالبانيـة مؽ نـؾ  "  B بدم  Aمستبدمأ 

 :التحميل العزفي
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 سمدمه المحـــن: -أ 

ح ـد اسـتخدر فـي  1141إلا ر 139بنا الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة  ل نية بدأ  مؽ ر 
 ( 17ه ا الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما با و ر ؼ )

 
 بالتشهيع الخامس سمدمة المحن األساسي: (17شكل )

 اإليقاع: -ب 

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 

 -  -   -   -  -  -   - -  

- . 

 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

 حال ا مد  عما التدر  في ال  ف. .Poco ritعهر مصظمح  156حما نهاية ر 

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

  حتســبض  154ر - 153ر - 152التاــي اتؾرا  فــي يــؾ  ال ــاص لكــو مــؽ ر عهــر  ىميــة
الصؾ  الساسي حتقدص بسرعة  حيم ؽ أن تست ظا زمنها مؽ الصؾ  الساسي حوـ لػ ي ـا 
النبر ال ؾص عما التاي اتؾرا  حتست ظا زمنها مؽ نهاية النؾتة التي  مبها حفا ه ب ال الة ي ا 

 ة.النبر ال ؾص عما النؾتة الساسي
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

  حجـــؾد بعـــض الم ـــابر  اإلي ا،يـــة التـــي م يم ـــؽ أدائهـــا مـــؽ الؾهمـــة الحلـــا بـــو يلـــ  عمـــو
ــا لمؾيــؾ  لــألداف الليــد لتمــػ  ت دــير لهــا ب يويــة أدائهــا إي ا،يــا أحم ،ــؼ التــدري  أدائهــا ل ني

 الم ابر  التالية:

               
1   2 

 بالتشهيع الخامس السقابالت اإليقاعية: (18شكل )

 التظميل اإلرشادات العزفية.  - ـه

sffz Srorzando مبرزاأ الداف ب ؾو لدمدو فل و 

f forte الداف ب ؾو 

ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 

mf mezzo forte الداف بنصم ال ؾو 

p Piano  الداف بخفؾ 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

  مراعا املتطار بعرمة الد   ال ؾص > حألار إليها أيداأ بمصظمحsffz ال ـؾو  الـ ا يعبـر عـؽ 
 حالادو حيل  أن تعطل بدرجة لدمدو ال ؾو فل و.

   يلــ  التــدري  عمــا ال فــطو بــ  ف مــا مراعــاو التؾ يــ  الطمنــي حنــطح  اإليــ ا عمــا الن مــة بد ــة
ح مـؽ  141 - 141الن متـيؽ حاايـة فـي رحيتظم  ذلػ مؽ العـازل اإلىسـاس بالمسـافة بـيؽ 

 .149إلا  145

 :التشهيع الدادس 

 "التحميل البشائى

   السيـــزان:



 

- 36 - 
  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 معتد   andante الدرعة:

 ( 196ـ  161مازحرو )  36 الطهل البشائي:

  ،ر،ية      الريغـــة:

A مؽ نؾ  " ةمرا  م تمم ام السمسمة ر  ح د عه 175 – 161رO ف د اسـتبد  فـي السمسـمة "
 G  حG 170بــدمأ A   ومــا اســتبد  فــي السمســمة الرابعــةC 169بــدمأ  Dالبالبــة 

 .F171 بدمأ 

B ير م تممة  ح د عهر  الحلا مؽ نؾ  "مرا   أرواالسمسمة ر  ح د عه 184 – 175ر I"}3 
لبالبــة مــؽ نــؾ    حاD 179بــدم  Eمســتبدمأ  }1 – 5{"RI  حالبانيــة مــؽ نــؾ  "}11 –
"O"}1 – 5{"  حالرابعة مؽ نؾ  R"}5 – 11{. 

A2 مرتــــان  ح ــــد عهــــر  السمســــمة الحلــــا مــــؽ نــــؾ  "السمســــمة ر  ح ــــد عهــــ 195 – 185رO "
 .}8 – 1{ة م تمم"  ير Oة  حالبانية مؽ نؾ  "م تمم

 :التحميل العزفي

 سمدمه المحـــن: -أ

ح ـد اسـتخدر فـي  164إلـا ر 161بنا الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة  ل نية بـدأ  مـؽ ر
 ( 19ه ا الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما هؾ با و )

 
 بالتشهيع الدادس سمدمة المحن األساسي: (19شكل )

 اإليقاع: -ب

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 

 -  -   -  -  -  - . 
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

 163حالــ ا مــد  عمــا الداف بــ  ف حمــا بدايــة رAndante بـدأ الم ــؽ الساســي بمصــظمح 
حمعهـا تـؼ اإللـارو بــ حال ا مد  عما الداف بسـرعة لـدمدو فـؾراأ   Subito prestoعهر مصظمح 

senza espressione    عهـر 172حمـا بدايـة رحال ا يعني بدحن أسـالي  تعبيـرAndante  
Subito .العؾدو فؾرا لألداف بسرعة معتدلة 

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

  العناية بإارا  ال ؾاس التعبيرية حذلػ بإعظاف أهمية لن مة البداية ما رفا اليد بخفة حهدحف في
 نهاية ال ؾس.

  وـــانؾن الن مـــا  مراعـــاو أداف ن مـــا  الســـؾورانؾ باليـــد اليمنـــا مـــا عـــدر لـــد اليـــد  ليتســـنا عـــطل
 163المصاى ة بانسيابية  ما مراعـاو عطفهـا بصـؾ  أافـض مـؽ يـؾ  السـؾورانؾ بدايـة مـؽ ر

 .167إلا ر

  التـدري  عمـا إت ــان أداف الم ـؽ الــ ا عهـر بالســبرانؾ حأدائـم بــنف  ال ـدرو عنــدما يغهـر بال ــاص
 .176 - 174في ر 165 - 163مؽ ر

 :التظميل واإلرشادات العزفية -ـه

mf mezzo forte الداف متؾس  ال ؾو 

pp Pianissimo الداف ب سمؾت ااف  جدا 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

 Diminuendo التدر  مؽ ال ؾو لمدعم 

  يغهــر  فــطا  ل نيــة فــا اليــد اليمنــا أح اليســرص فيراعــا عــدر الم ال ــة فــي رفــا اليــد مــا مراعــاو
التؾ ي  الطمني حنطح  اإلي ا عما الن مة بد ة حيتظمـ  ذلـػ مـؽ العـازل اإلىسـاس بالمسـافة 

 بيؽ الن متيؽ.

 :التشهيع الدابع

 :التحميل البشائى

  ،ر،ية      الريغـــة:
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

  -  -  -  متعدد  :السيـــزان

 بسرعة Allegro deciso الدرعة:

   ( 217ـ  197مازحرو )  11 :الطهل البشائي

A مؽ نؾ  " ةمرا  م تمم ام السمسمة ر  ح د عه 203 – 197رO ف د اسـتبد  فـي السمسـمة "
 .G 201 بدم  A  ح B 211 بدم  C" مستبدمأ Oالرابعة مؽ نؾ  "

B ح ــد عهــر  السمســمة الحلــا مــؽ نــؾ  "  انالسمســمة مرتــر  ح ــد عهــ 216 – 213رI "م تمــو 
 ة.م تمم" Oنؾ  "  أما السمسمة البانية مؽ Bعدا ن مة 

A2 ة مـؽ م تممــمرتان  ح د عهـر  السمسـمة الحلـا حالبانيـة السمسمة ر  ح د عه 217 – 216ر
 .B بدم  Aة مستبدمأ في الحلام تمم" Oنؾ  "

 :التحميل العزفي

 سمدمه المحـــن: -أ 

ح ـد اسـتخدر فـي  198إلـا ر 197بنا الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة  ل نية بدأ  مـؽ ر
 ( 21ه ا الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما هؾ با و ر ؼ )

 
 

 بالتشهيع الدابع سمدمة المحن األساسي: (02شكل )

 اإليقاع: -ب 

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 -  -   -  -  -  -   - -  - 

. -  -   - . 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

 حال ا مد  عما الداف بسرعة.Allegro deciso بدأ الم ؽ الساسي بمصظمح 

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

  عـدر حجــؾد تــرحيؼ لأليــابا لمتآلفــا  الهارمؾنيــة  لــ ا ي تــرال ال اىــح حاــا تــرحيؼ لأليــابا ومــا
 . 216إلا ر 214حااية مؽ ر

 :اإلرشادات العزفية. التظميل -ـه

 تؼ استخدار اإلرلادا  العط ية التالية:

ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 

mf mezzo forte الداف بنصم ال ؾو 

p Piano  الداف بخفؾ 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

 Diminuendo التدر  مؽ ال ؾو لمدعم 

 Crescendo التدر  مؽ الدعم لم ؾو 

. Staccato العطل المت ظا 

_ marcato مارواتؾ حتقدص بالعطل المت ظا الب يو 

  العازل إلا ت يير المؾازيؽ ار  الم ظؾعة.يل  انت اب 

 .مراعاو أداف الن ما  المروؾطة بالطمؽ المظمؾت 

 .مراعاو أداف عرمة >  مما متظم  الد   ب ؾو مؽ ال را  عما الن مة الماار إليها 

  الد ة في أداف mf  f  p .ار  الم ظؾعة 



 

- 42 - 
  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 .مراعاو أداف الن ما  المطدحجة ب ؾو حاىدو 

  امنت اب إلا المصظمح(8va) 217حال ا يعنا الداف أحوتال أعما في ر  

 : التشهيع الثامن

 :التحميل البشائى

  ،ر،ية      الريغـــة:

 ح    متعدد  :السيـــزان

 بسرعة Allegro deciso الدرعة:

 (215ـ  218) ا مازحر  8 :الطهل البشائي

A مـــؽ نـــؾ  " ةمـــرا  م تممـــ أروـــاالسمســـمة ر  ح ـــد عهـــ 211 – 218رO ف ـــد عهـــر  السمســـمة "
 .Cالحلا واممة ما عدا ن مة 

B ـــامـــرا  أروـــاالسمســـمة ر  ح ـــد عهـــ 213 – 211ر ـــ   ح ـــد عهـــر  السمســـمة الحل ة مـــؽ م تمم
ة م تممـ يـر    أمـا البالبـةG بـدم  A" مسـتبدمأ Iة مـؽ نـؾ  "م تممـ"  أمـا البانيـة Oنـؾ "

 ".Oة مؽ نؾ "م تمم الرابعة  حت تي }O "}1 – 9مؽ نؾ "

A2 ة مـؽ م تممـمرتان  ح ـد عهـر  السمسـمة الحلـا حالبانيـة السمسمة ر  ح د عه 215 – 213ر
 في السمسمة الحلا. E" ما عدا ن مة Oنؾ  "

 :التحميل العزفي

 سمدمه المحـــن: -أ 

الم ـــؽ ح ـــد اســتخدر فـــي هـــ ا  218بنــي الم ـــؽ الساســـي عمــا لـــ و سمســـمة ل نيــة بمـــازحرو 
  .(21اإل،نا عار ن مة وما هؾ مبيؽ با و ر ؼ )
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 
 بالتشهيع الثامن سمدمة المحن األساسي: (01شكل )

 اإليقاع: -ب 

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي:

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -   
 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

حالــ ا مــد  عمــا الداف الســريا  حعنــد Allegro deciso بــدأ الم ــؽ الساســي بمصــظمح 
 حال ا يعني امنخفاض التدريلي. calandoعهر مصظمح  217نهاية ر

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

  حجؾد بعض الت اسيؼ الداامية التي يل  التـدري  عميهـا بـالتن ير أحم ،ـؼ أدائهـا عط يـاأ ومـا هـؾ
 مبيؽ بالا و التالي:

   
1    2 

   
3      4 
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 اإليقاعات التي يجب التدريب عميها: (00شكل )

  أ حالبمبيـــة ومـــا  23عــدر حاـــا أر ــار تـــد  عمـــا اإلي اعــا  الاـــاذو مبــو الخمســـية ومـــا باــ و
 ت  23با و 

    
 ب     أ   

 اإليقاعات التي يجب التدريب عميها: (03شكل )

  /التظميل واإلرشادات العزفية - ـه

p Piano  الداف بخفؾ 

ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 

pp Pianissimo الداف ب سمؾت ااف  جدا 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

_ marcato مارواتؾ حتقدص بالعطل المت ظا الب يو 

  مراعاو إعهار الت امؽ لعرما  التعبير مؽ العطلp  حpp  حأيداأ عند استخدارf  حff. 

  المعتــاد عمــا بدايــة  عرمــة الدــ   ال ــؾا ىتــا لــؾ لــؼ ي ــؽ فــي م انــم مراعــاو أداف
 اإلي ا .

 :314 – 016ثالثًا: قدم إعادة العرض  م

 : التشهيع التاسع

 :التحميل البشائي

 ،ر،ية      الريغـــة:

  :السيـــزان

 بنااط   energico  =70 الدرعة:



 

- 43 - 
  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 ( 239ـ  216)  ومازحر  24 :البشائيالطهل 

A ف ـد عهـر  السمسـمة الحلـا واممـة مـؽ مـرا    ام السمسمة ر  ح د عه 224 – 216ر
  أمــا السمســمة البالبــة C بــدم  D" مســتبدمأ RIة مــؽ نــؾ  "م تممــ"  أمــا السمســمة البانيــة Iنــؾ  "

 بدم  Dفي الرابعة  حمستبدمأ في الخامسة  Fما عدا ن مة  "Iة مؽ نؾ "م تممحالرابعة حالخامسة 
C حE  بدم D. 

B ة م تممـ ح ـد عهــر  السمسمــة الحلـا حالبانيـةمرا    ،راالسمسمـة ر  ح د عه 233 – 224ر
ة م تممـ" I  أمـا السمسـمة البالبـة مـؽ نـؾ  "F بـدم  G" مستبدمأ في البانيـة O" مؽ نؾ 

 . Bما عدا ن مة 

A2 ة مــؽ م تممــ،ــرا مــرا   ح ــد عهــر  السمســمة الحلــا السمســمة ر  ح ــد عهــ 239 – 233ر
 – 5{ة م تممـ"  يـر O أمـا السمسـمة البانيـة حالبالبـة مـؽ نـؾ  "C " مـا عـدا ن مـة Iنـؾ  "

 .}11 – 5{لمبانية  حالسمسمة البالبة } 11

 :التحميل العزفي

 سمدمه المحـــن: -أ 

ح د اسـتخدر فـي  219إلا ر 216بدأ  مؽ ر بنا الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة  ل نية
 ( 24ه ا الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما هؾ با و )

 
 بالتشهيع التاسع سمدمة المحن األساسي: (04شكل )

 اإليقاع: -ب 

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 

   -  -  -  -  -  - . 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 224حمـا بدايـة ربناـاط  حال ا مد  عمـا الداف  energico الم ؽ الساسي بمصظمحبدأ 
حالــ ا مــد  عمــا اإلبظــاف  Ritenutoحيعتبــر هــ ا ااتصــار  rit. a tempoعهــر مصــظمح 

حالـــ ا يعبـــر اإلبظـــاف  Ritenutoعهـــر مصـــظمح  238حمـــا نهايـــة رلمؾيـــؾ  لمســـرعة اليـــمية  
 لمؾيؾ  لم فمة.

 :الرعهبات والسذاكل العزفيةالتعرف عمى  -د 

  الترويط الادمد لممدحنة المؾسي ية لما بها مؽ ت ييـر لممفتـاال ىيـح تـؼ ت ييـر باليـد اليمنـا حواليـد
 اليسرص.

  18التـــدري  عمـــا ت نيـــة أداف المســـافا  الؾاســـعة التـــي تتظمـــ  مهـــارو فـــي إت انهـــا مبـــو مســـافة 
 . 237الصاعدو ب ناكرحز 

  التعبيــــر الــــد يض حدعهــــار الت ــــامؽ بــــيؽ الن مــــا  التــــي يفــــرض عميهــــا الدــــ   ال ــــؾاaccent 
 حالد ؾط الارص.

  عــدر حجــؾد إلــارو مســتخدار دحاس البيــانؾ فــي امنت ــا  مــؽ ن مــة ب فــطو لن مــة أاــرص فــي حجــؾد
 .(25 ؾس بينهؼ وما هؾ مبيؽ با و ر ؼ )

 
 البيانهعدم اإلشارة باستخدام دواس : (05شكل )

  حجـــؾد إي ـــا  رحنـــد ممتـــد لنهايـــة المـــازحرو مـــا حجـــؾد ن مـــا  لـــ ا  اليـــد  يلـــ  التببيـــ  الليـــد
  228  227  212إليـــ ا حت ريـــػ بـــا  اليـــابا لداف الل ـــان الاـــرص ومـــا بمـــازحرو ) 

231 .) 

  :التظميل واإلرشادات العزفية -ـه

f forte الداف ب ؾو 

ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 
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 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

mf mezzo forte الداف بنصم ال ؾو 

p Piano  الداف بخفؾ 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

_ marcato مارواتؾ حتقدص بالعطل المت ظا الب يو 

 Crescendo التدر  مؽ الدعم لم ؾو 

. Staccato العطل المت ظا 

   المختمفة التي جاف  ار  الم ظؾعة.إت ان السرعا 

 . إت ان استخدار دحاس البيانؾ لت  يض عدر  ظا الصؾ 

 .التدري  عما أداف المسافا  الؾاسعة 

  .التدري  عما تببي  إي ا حت ريػ اليابا الارص 

 :التشهيع العاشر 

 :التحميل البشائى

  ،ر،ية      الريغـــة:

  :السيـــزان

 ( 261ـ  241)  ومازحر  21 :الطهل البشائي

A ف د عهر  السمسمة الحلا حالبانية ح البالبـة مرا    ام السمسمة ر  ح د عه 251 – 241ر
لمرابعــة  حالخامســة  يــر G بــدم  Aة مســتبدمأ م تممــ "O" حالرابعــة حالخامســة مــؽ نــؾ 

 .Gبدم  Aحمستبدمأ  }11 – 5{م تممة

B ة مـؽ نـؾ م تممـ ح د عهـر  السمسـمة الحلـامرا   أروا السمسمة ر  ح د عه 257 – 251ر 
"R مستبدمأ "A  بدم Gحالبالبة ح الرابعة  يـر مـؽ نـؾ  "   أما السمسمة البانيةO "ة م تممـ

 . }9 – 1{ماعدا الرابعة  ير م تممة
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

A2 مرتيؽ  ح د عهر  السمسمة الحلا حالبانية مؽ نؾ  "السمسمة ر  ح د عه 261 – 257رO "
 .}5 – 1{ة م تممة  أما السمسمة البانية  ير م تمم

 :التحميل العزفي

 سمدمه المحـــن: -أ 

ح ـد اسـتخدر فـي  1243إلـا ر 241بنا الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة ل نية بدأ  مـؽ ر
 .(26ه ا الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما هؾ با و )

 

 
 بالتشهيع العاشر سمدمة المحن األساسي: (06شكل )

 اإليقاع: -ب 

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 

   -  -  -  -  -  -  -  - . 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

حالــ ا يعنــي البدايــة فــي التســار  أا زيــادو  molto accelعهــر مصــظمح  247مــا بدايــة ر
 الصؾ .امنخفاض في لدو حال ا يعني  calandoعهر مصظمح  257السرعة  حما بداية ر

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

  حجـــؾد إي ـــا  رحنـــد ممتـــد لنهايـــة المـــازحرو مـــا حجـــؾد ن مـــا  لـــ ا  اليـــد  يلـــ  التببيـــ  الليـــد
 إلي ا حت ريػ با  اليابا لداف الل ان الارص.
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 يويـة أداف متظم  التدري  عما ت ابو البمبية م ابو أا إي ا  بـالتن ير أحمأ لكـي مـتفهؼ العـازل و
 ذلػ في الت ابو  ،ؼ تن ير الناتج السمعي.

  متظمــ  التــدري  عمــا ت ابــو السدســية م ابــو أا إي ــا  بــالتن ير أحمأ لكــي مــتفهؼ العــازل ويويــة
 أداف ذلػ في الت ابو  ،ؼ تن ير الناتج السمعي.

  27عدر حاا أر ار تد  عما اإلي اعا  الااذو مبو البمبية وما با و. 

 
 عدم وضع رقم عمى ايقاع الثمثية: (07شكل )

 :التظميل واإلرشادات العزفية -ـه

ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 

mf mezzo forte الداف بنصم ال ؾو 

p Piano  الداف بخفؾ 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

_ marcato مارواتؾ حتقدص بالعطل المت ظا الب يو 

 .التدري  عما تببي  إي ا حت ريػ اليابا الارص 

 ( 26التدري  عما البمبية بدامتها س تة ل و ر ؼ .) 

 .التدري  عما أداف إي ا  البمبية عما إي ا  نؾار 

 التدري  عما إي ا  السدسية 

 .التدري  عما الم ابو اإلي اعي ما السدسية 

 quasi Waltz  التشهيع الحادي عذر

 :التحميل البشائى

  ،ر،ية      الريغـــة:
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

  :السيـــزان

 م تتسر  nicht eilen الدرعة:

  ،ر،ية      الريغـــة:

   ( 279ـ  261)  ومازحر  19 :الطهل البشائي

A ف ـد عهـر  السمسـمة الحلـا حالبانيـة حالبالبـة مـرا    امـ السمسمة ر  ح د عه 271 – 261ر
ة لألحلـــــا حالبانيـــــة حالخامســـــة  أمـــــا السمســـــمة البالبـــــة  يـــــر م تممـــــ" Oحالرابعـــــة مـــــؽ نـــــؾ  "

 .}6 – 1{ة م تممحالرابعة  ير  }11 – 5{ة م تمم

B ة مـؽ نـؾ م تممـ ح د عهـر  السمسـمة الحلـامرا   أروا السمسمة ر  ح د عه 277 – 271ر 
"I ما عدا ن مة "Bحالبالبة حالرابعة مؽ نـؾ "   أما السمسمة البانيةO "مأ فـي ة  مسـتبدم تممـ

 . G بدم  Aالبانية 

A2 مــرتيؽ  ح ــد عهــر  السمســمة الحلــا حالبانيــة  مــؽ نــؾ  السمســمة ر  ح ــد عهــ 279 – 277ر
"O "ة.م تمم 

 :التحميل العزفي

 سمدمه المحـــن: - أ

ح ـد اسـتخدر فـي  1263إلـا ر 261بنا الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة ل نية بدأ  مؽ ر
 (.28وما هؾ با و ) ه ا الم ؽ اإل،نا عار ن مة

 
 بالتشهيع الحادي عذر سمدمة المحن األساسي: (08شكل )

 اإليقاع: - ب
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

. 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

  المؾسي ية لما بها مؽ ت يير مستمر لممفتاال باليد اليمنا حاليسرص.الترويط الادمد لممدحنة 

  مبنا الم ؽ عما  فطا  ل نية فيراعا أن تقدص ب روة مؽ ال را  ما رفا اليد م الرو بعد نهاية
 ال ؾس الم ني.

 :التظميل واإلرشادات العزفية -ـه

 تؼ استخدار اإلرلادا  العط ية التالية:

f forte الداف ب ؾو 

mf mezzo forte الداف بنصم ال ؾو 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

 Crescendo التدر  مؽ الدعم لم ؾو 

. Staccato العطل المت ظا 

 .يل  انت اب العازل إلا ت يير المؾازيؽ ار  الم ظؾعة 

  حاىدو.مراعاو أداف الن ما  المطدحجة ب ؾو 

   يل  التدري  عما ال فطو ب  ف ما مراعاو التؾ ي  الطمني حنـطح  اإليـ ا عمـا الن مـة بد ـة
 .272 - 262حيتظم  ذلػ مؽ العازل اإلىساس بالمسافة بيؽ الن متيؽ حااية في ر

 :التشهيع الثاني عذر 

 :لتحميل البشائى

  ،ر،ية     الريغـــة: 
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

  :السيـــزان

 م مؾجد الدرعة:

 (299ـ  281)  ومازحر  21 :الطهل البشائي

A ف ــد عهــر  السمســمة حالبانيــة مــؽ نــؾ  "مــرا   ،ــرا السمســمة ر  ح ــد عهــ 289 – 281رO "
 ".Rة مؽ نؾ  "م تممة  أما البالبة م تمم

B حالبانيـة مـؽ نـؾ  ح ـد عهـر  السمسـمة الحلـا  انرتـمالسمسـمة ر  ح د عهـ 293 – 291ر "R "
 . G بدم  Aة مستبدمأ في الحلا م تمم

A2 ة مــؽ م تممــامــ  مــرا   ح ــد عهــر  السمســمة الحلــا السمســمة ر  ح ــد عهــ 299 – 293ر
  أمـا السمسـمة البانيـة حالبالبـة حالرابعـة حالخامسـة مـؽ نـؾ  G بـدم  A" مسـتبدمأ RIنـؾ  "

"R "ة  ما عدا م تممA  في الرابعة  ح B .في الخامسة 

 :العزفيالتحميل 

 سمدمه المحـــن: -أ 

ح ـد اسـتخدر فـي  1282إلـا ر 281بنا الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة ل نية بدأ  مـؽ ر 
 (.29ه ا الم ؽ اإل،نا عار ن مة وما هؾ با و ر ؼ )

 
 بالتشهيع الثاني عذر سمدمة المحن األساسي: (09شكل )

 اإليقاع: -ب 

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  . 
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

حالــــ ا يعنـــي الداف بهــــدحف  ،ـــؼ عهــــر مصــــظمح  Ruhigعهـــر مصــــظمح  283مـــا بدايــــة ر
lebhaft und energisch حال ا يعني الداف بنااط حىيؾية. 288ر 

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

   حتسبض الصؾ  الساسي حتقدص بسرعة  حيم ؽ أن  281التاي اتؾرا في ر عهر  ىمية
تست ظا زمنها مؽ الصؾ  الساسي حو لػ ي ا النبر ال ؾص عما التاي اتؾرا  حتست ظا زمنها 

 مؽ نهاية النؾتة التي  مبها حفا ه ب ال الة ي ا النبر ال ؾص عما النؾتة الساسية.

  هنا  يعؾوة في حجؾد ىمية تريوtr  ) في نهاية إي اعا  سريعة. ) الط ردو 

  عهر  بعض التآلفا  الهارمؾنية حيراعا عند عطفها استدارو واممة لميد حاليابا ما مراعاو
 تساحص  ؾو ن ما  التآلم حاملتطار بترحيؼ اليابا الم ترال مؽ ال اىح لت  يض الداف المتراب .

 التظميل :اإلرشادات العزفية -ـه

 اإلرلادا  العط ية التالية: تؼ استخدار

ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 

pp pianissimo  الداف ااف  جداأ 

sfz Srorzando مبرزاأ الداف ب ؾو فل و 

_ marcato مارواتؾ حتقدص بالعطل المت ظا الب يو 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

 Diminuendo التدر  مؽ ال ؾو لمدعم 

 Crescendo التدر  مؽ الدعم لم ؾو 

  التدري  عما أداف ىمية التريوtr. 

 .التدري  عما ىمية التا اتؾرا 

 .التدري  عما أداف الد ؾط ال ؾية المتتالية في اليد اليمنا حاليسرص معاأ 

 : التشهيع الثالث عذر
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 :التحميل البشائى

  ،ر،ية      الريغـــة:

  :السيـــزان

 : الدرعة

 ( 314ـ  311)  ومازحر  15 :الطهل البشائي

A ف ـد عهـر  السمسـمة الحلـا واممـة مـؽ نـؾ  مـرا   امـ  السمسـمة ر  ح د عهـ 315 – 311ر
"O ة مؽ نؾ  "م تمم"  أما السمسمة البانيةRI أما السمسـمة البالبـة حالرابعـة حالخامسـة مـؽ  "

 Eح C بــدم  Dفــي الرابعـة  حمسـتبدمأ فـي الخامسـة  Fة مـا عـدا ن مــة م تممـ" Iنـؾ  "
 .D بدم 

B حالبانية مؽ نؾ  ح د عهر  السمسمة الحلامرا   ام  السمسمة ر  ح د عه 311 – 315ر 
"I "ة مــؽ نــؾ  "م تممــ يــر  ة  أمــا السمســمة البالبــةم تممــO مســتبدمأ  "D  بــدمC }1 – 

ة م تممـ يـر    أمـا السمسـمة الخامسـةC"ما عدا Iة مؽ نؾ  "م تمم السمسمة الرابعة  أما }9
 }RI"}1 – 4مؽ نؾ  "

A2 مرتــان  ح ــد عهــر  السمســمة الحلــا مــؽ نــؾ  "السمســمة ر  ح ــد عهــ 314 – 311رR يــر  "
 .}5 – 11{" Oة مؽ نؾ  "م تمم  أما البانية  ير }6 – 2{ة م تمم

 سمدمه المحـــن: -أ

ح د استخدر في ه ا الم ؽ اإل،نـا  311الم ؽ الساسي عما ل و سمسمة ل نية دااو ربنا 
 (.31عار ن مة وما هؾ مبيؽ با و ر ؼ )
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  0216 يهليه –(4مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالسجمد 

 مجمة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 
 بالتشهيع الثالث عذر سمدمة المحن األساسي: (32شكل )

 اإليقاع: -ب

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - . 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

 .الترويط الادمد لممدحنة المؾسي ية لما بها مؽ ت يير مستمر لممفتاال باليد اليمنا 

  عهر  بعض التآلفا  الهارمؾنية حيراعا عند عطفها اسـتدارو واممـة لميـد حاليـابا مـا مراعـاو
حاملتــــطار بتــــرحيؼ اليــــابا الم تــــرال مــــؽ ال اىــــح لت  يــــض الداف تســــاحص  ــــؾو ن مــــا  التــــآلم 

 المتراب .

 :التظميل واإلرشادات العزفية - ـه

 تؼ استخدار اإلرلادا  العط ية التالية:

ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 

sfz Srorzando مبرزاأ الداف ب ؾو فل و 

fff fortissimo الداف ب ؾو أكبر لدو 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 
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 .مراعاو أداف التآلفا  ب ؾو حاىدو حم تظ ا ن مة عما الارص 

 .مراعاو أداف عرمة) > ( مما متظم  الد   ب ؾو مؽ ال را  عما الن مة الماار إليها 

  الد ة في أداف( ff )  ( fff ) .ار  الم ظؾعة 

   المطدحجة ب ؾو حاىدو.مراعاو أداف الن ما 

 332 – 315رابعًا: كـــهدا  م

 : التشهيع الرابع عذر

 :التحميل البشائي

  ،ر،ية      الريغـــة:

  :السيـــزان

 سرعة الم ؽ الساسي Tempo des Themes الدرعة:

    ( 331ـ  315 ) ومازحر  16 :الطهل البشائي

A مؽ نؾ  "واممة مرا  ام  السمسمة ر  ح د عه 322 – 315رO." 

B ة مـؽ م تممـ يـر  ح ـد عهـر  السمسـمة الحلـامرا   اروا السمسمة ر  ح د عه 326 – 322ر
  أمــا }1 – 5{" O" ة مــؽ نــؾ م تممــ يــر    أمــا السمســمة البانيــة}I "}3 – 11" نــؾ 

   أمـا السمسـمة الرابعـةG بـدم  A"  مسـتبدمأ Oة مـؽ نـؾ  "م تممـ يـر  السمسمة البالبة
 ".Rنؾ  "ة مؽ م تمم

A2 ح د عهـر  السمسـمة الحلـا حالبانيـة حالبالبـة مرا   ،را السمسمة ر  ح د عه 331– 326ر
 .}5 – 1{ة م تمم ير  ة  ما عدا البالبةم تمم" Oمؽ نؾ  "

 سمدمه المحـــن: -أ

ح ـد اسـتخدر فـي  316إلـا ر 315بنا الم ؽ الساسي عمـا لـ و سمسـمة ل نيـة بـدأ  مـؽ ر
 (.31عار ن مة وما هؾ مبيؽ با و )ه ا الم ؽ اإل،نا 
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 بالتشهيع الرابع عذر سمدمة المحن األساسي: (31شكل )

 اإليقاع: -ب 

 تن صر اإلي اعا  المستخدمة  يما ممي: 

 -  -  -  -  -   -  -  -  -   

 -  -  - . 

 السرطمحات التعبيرية: -ج 

 عما الداف ب ظئ  مير.حال ا مد  pesante  عهر مصظمح 327ما بداية ر 

 :التعرف عمى الرعهبات والسذاكل العزفية -د 

  حجؾد بعض الت اسيؼ الداامية التي يل  التـدري  عميهـا بـالتن ير أحم ،ـؼ أدائهـا عط يـاأ ومـا هـؾ
 مبيؽ بالا و التالي:

  
1     2 

 اإليقاعات التي يجب التدريب عميها :(30شكل )

 :العزفيةالتظميل واإلرشادات  -ـه

 تؼ استخدار اإلرلادا  العط ية التالية:
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ff fortissimo الداف ب ؾو لدمدو 

fff fortissimo الداف ب ؾو أكبر لدو 

p Piano  الداف بخفؾ 

 accent  ا   أ ؾص مؽ الد ؾط الارص 

 Diminuendo التدر  مؽ ال ؾو لمدعم 

 Crescendo التدر  مؽ الدعم لم ؾو 

  التدري  عما عطل الن ما  المطدحجة ب  ف ما مراعاو عطل الن متـان ب ـؾو حاىـدو حفـا زمـؽ
 متساح.

  عهر  بعض التآلفا  الهارمؾنية حيراعا عند عطفها استدارو واممـة لميـد حاليـابا مـا مراعـاو
بتــــرحيؼ اليــــابا الم تــــرال مــــؽ ال اىــــح لت  يــــض الداف تســــاحص  ــــؾو ن مــــا  التــــآلم حاملتــــطار 

 المتراب .

 .مراعاو أداف عرمة) > ( مما متظم  الد   ب ؾو مؽ ال را  عما الن مة الماار إليها 

 نتائج البحث:

مؽ العرض السابض لمت ميو النغرا حالعطفي لتنؾيعا  هانط إياسميار تؾيو ال اىح لمنتائج 
 تساؤم  ال  ح التي جاف  عما الن ؾ التالي: التي م نتم مؽ اإلجابة عما

 ؟ 6ما السما  حالخصائص الفنية حأهؼ أسالي  ت ليم هانط إياسميار في تنؾيعاتم مصنم ر ؼ . 1

ح د أجات ال اىـح عـؽ هـ ا التسـاؤ  فـي اإلطـار النغـرا مـؽ اـر  نبـ و عـؽ الدحدي افؾنيـة 
الم ــؾن مــؽ ل ــؽ حأروعــة عاــر  6صــنم هــ ا الســمؾت الــ ا اعتن ــم فــي ت ليفــم العــار حتنؾيعــم م

تنؾيعـــاأ  حأيدـــاأ ىيـــاو المقلـــم هـــانط إياســـميار حأهـــؼ أعمالـــم باإلاـــافة إلـــا الت ميـــو النغـــرا حتت ـــا 
حعدد عرض وو نؾ  ىتـا  IRح Iح Rح Oسرسو الم ؽ حالتنؾيا عميها حأل ا  عهؾر السرسو 

 .التالي 1السرسو ال ير م تممة بلدح  ر ؼ 
 

  الم ؽ أح التنؾيا عند  يؾرو عدد الدالسل
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سكتسال
 لة

الغير 
مكتسم

 ة

من 
 نهع

"O" 

من 
 نهع

"I" 

من 
 نهع

"R" 

من 
 نهع

"RI" 

 عهؾرب لممرو الحلا ب و تنؾيا

12 0 9 - 3 - 
 

 الم ؽ

قدم 
 العرض

11 1 12 - 1 1 
 

التنؾيا 
1 

13 1 4 - 12 - 
 

التنؾيا 
2 

5 5 0 8 - - 
 

التنؾيا 
3 

11 1 9 - 3 - 
 

التنؾيا 
4 

قدم 
 التفاعل

8 3 8 1 1 1 
 

التنؾيا 
5 

6 5 8 1 1 1 
 

التنؾيا 
6 

9 - 8 1 - - 
 

التنؾيا 
7 

9 1 9 1 - - 
 

التنؾيا 
8 

9 0 4 6 - 1  
التنؾيا 

قدم  9
 الختام

8 3 12 1 - - 
 

التنؾيا 
11 
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9 0 12 1 - - 
 

التنؾيا 
11 

12 - 0 - 7 1  
التنؾيا 

12 

8 4 3 6 1 0 
 

 التنؾيا
13 

9 3 12 1 1 - 
 

التنؾيا 
14 

 كهدا

 

. ما الخصائص الفنية حالت نيا  الدائية التي تاتمو عميها تنؾيعا  هانط إياسميار مصنم ر ؼ 2
 آللة البيانؾ حأسالي  أدائها؟ 6

ح د أجات ال اىح مؽ ار  الت ميو النغرا حالعطفي لتنؾيعا  هـانط إياسـميار مصـنم ر ـؼ 
 آللة البيانؾ حأسمؾت أدائها  حتؾيو إلا النتائج التالية: 6

o  : مؽ ار  اإلي ا 

 تؼ استخر  جميا اإلي اعا  المستخدمة في وو مؽ الم ؽ حالروعة عار تنؾيعاأ. 

o :مؽ ار  المصظم ا  التعبيرية 

تـــؼ اســـتخر  جميـــا المصـــظم ا  التعبيريـــة المســـتخدمة فـــي وـــو مـــؽ الم ـــؽ حالروعـــة عاـــر  
 حويان معناها. تنؾيعاأ 

o :مؽ ار  التعرل عما الصعؾوا  حالمااكو العط ية 

تــؼ اســتخر  جميــا الصــعؾوا  حالماــاكو العط يــة باإلاــافة لمم ــابر  اإلي ا،يــة الصــع ة 
 حاإلي اعا  الصع ة المستخدمة في وو مؽ الم ؽ حالروعة عار تنؾيعاأ.

o :مؽ ار  التغميو حاإلرلادا  العط ية 

 - p - pp - pppمصظم ا  التغميو المستخدمة حالتي اىتـؾ  عمـا )تؼ استخر  جميا 
f - ff - fff - mf - sfz - sffz ومــا تــؼ اســتخدار  Staccato ح marcato ح accent ح
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Diminuendo ح Crescendo أما بالنس ة ل رلادا  العط يـة ف ـد تـؼ عـرض ملمؾعـة وبيـرو .)
ة عاــر تنؾيعــاأ. ومــا ا تــرال ال اىــح إرلـــادا  فــي وــو مــؽ الم ــؽ حالروعــمــؽ اإلرلــادا  العط يــة 

عط يـــة تســــاعد عمـــا تــــ ليو الصــــعؾوا  الدائيـــة حت ســــيؽ مســــتؾص أداف تنؾيعـــا  هــــانط إياســــميار 
ــــررو عمــــا مرىمــــة  6مصــــنم ر ــــؼ  ــــي برنــــامج البيــــانؾ الم  ممــــا يم ــــؽ امســــتفادو منهــــا ومقلفــــة ف

 ال  الؾريؾس بالمعهد العالي لمكؾنسيفاتؾار.
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APPLIED ANALYTICAL STUDY OF HANNS EISLER'S  

PIANO VARIATIONS OP. 6 

 

Variation is one of the musical formulas defined by the composers 

since the beginning of authoring the music of the Middle Ages and the 

Renaissance where she was one of the simplest solutions to prolong the 

tune without feeling bored and repetition, by causing some minor changes 

to the original melody and re-taken several times, and each time it is 

handled and formulated differently in terms of speed or time, Balttaiwil 

or omission or change the place or peace or change machine or voice, or 

change the handling of harmony or Albolefoni and all forms of 

diversification art known, and the variations of the oldest musical 

formulas that are still in use to this day this Spain is the original home of 

her and then moved to England and most European countries, have 

differed in nature variations during different times according to different 

writing style where undergone many developments that amounted to 

modern times, where one of the most important methods that have 

emerged in the twentieth century and the use of authoring Balatny style 

ten tone, it is more important than excelled and use of this method is that 

Aaasilyar Hans A. Hanna and fourteen diversification ranked Op. 6, 

which dealt with the researcher analyzed Aezzvy to help the student to 

understand and performance as required. 


