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 دراسة تحميمية عزفية لمؤلفة البريميود عند سميم بالمجرين 
 مستخمص البحث

 دراسة تحميمية ، البريميود ، سميم بالمجرين 
الكتابة لمعازف عمى آلة  حقق سميم بالمجرين قمة النجاح كمؤلف فنمندى برع فى

، ويعد مجمد األربعة وعشرون بريميود لسميم بالمجرين من األعمال المتميزة التى البيانو
كتبيا آللة البيانو من جيث كونيا متعددة المستويات ، كما أنيا تميزت بحيوية القالب 

التى تتسم بألحانيا البسيطة وفى مستوى قدرة الدارس والتى  واألسموب الجميل الشيق
بيا يمكن تنمية قدرتو العقمية واستجابتو االنفعالية ، كما تنمى قدرتو عمى التعبير الذاتى 

وميارتو الحسية . لذا ييدف ىذا البحث الى التعرف عمى مؤلفات مجمد األربعة 
( وتناوليا بالتحميل 17ن مصنف )وعشرون بريميود لموسيق البيانو لسميم بالمجري

 -النظرى والعزفى لموصول الى األداء الجيد . ويشتمل البحث عمى مقدمة البحث
 –إجراءات البحث  -حدود البحث -فروض -األسئمة -األىمية –األىداف  –المشكمة 

الجانب النظرى ويشمل   –الدراسات السابقة  –مصطمحات البحث  –أدوات البحث 
عن موسيقى البالد االسكندنافية ، نبذة عن الموقع الجغرافى لفنمندا نبذة تاريخية 

تطور الموسيقى الفنمندية فى القرن العشرين ، أىم  ،الكالسيكية الحديثة فى فنمندا ، 
أعالم الموسيقى الفنمندية ويشمل الدراسة الوصفية لمؤلفات مجمد األربعة وعشرون 

البحث من ناحية التحميل النظري والعزفي لموسيقي البيانو لسميم بالمجرين عينة 
 واستخالص نتائج الدراسة ، وأختتم البحث بالنتائج والتوصيات والمراجع.

جاءت نتائج البحث نتيجة ما توصمت اليو الباحثة من نتائج في الفصل الثالث 
 ومعالجتيا احصائيا فجاءت االجابة عمى أسئمة البحث .
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An analysising and performaning study for the prelude of 

selim palmgren     

Abstract  

An analysising study , the prelude , selim palmgern 

      Selim Palmgren achieved the pinnacle of success as a Finnish composer 

who excelled in writing for the piano player. The Twenty-Four Prelude volume 

for Selim Palmgren is one of the distinguished works he wrote for the piano 

because it is multi-level, and it is characterized by the liveliness of the template 

and the beautiful and interesting style that is characterized by its simple 

melodies and in The level of the learner's ability through which he can develop 

his mental ability and emotional response, as well as his ability to self-

expression and sensory skill. Therefore, this research aims to identify the 

compositions of the Twenty-Four Prelude volume of piano music by Selim 

Palmgren, classified (17) . The research includes the introduction of the 

research - the problem - the objectives - the importance - the questions - the 

hypotheses - the limits of the research - the research procedures - the research 

tools - the search terms - the previous studies - the theoretical side and it 

includes a historical overview of the Scandinavian country music, an overview 

of the geographical location of Finland, the modern classic in Finland, the 

development of Finnish music in the twentieth century, the most important 

figures of Finnish music , and it includes a descriptive study of the 

compositions of the twenty-four volumes of piano music by Selim Palmgren in 

terms of theoretical and instrumental analysis and drawing out the results of the 

study, and the research concluded with results, recommendations and 

references. 
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 :  Introductionمقدمة
الموسيييقا ميين أرقييى الفنييون وأسييماىا ، فييييي مقييياس رقييي الشييعوب وتقييدميا وتعتبيير لغييية 
العيييالم ، فييييي الميييرأة التيييى تعكيييس الحليييارات المختمفييية لكيييل الشيييعوب ،وىيييي المنظومييية 

ًا أو آلييًا ،ولعيل المعرفية الوجدانية التى تتسم بالجمال الصوتي المسموع سواء كان غنائي
 . (1)أن الموسيقي ىى لغة الوجدان واالنفعال ىذا ما أشاع القول 

تميزت مؤلفات القرن العشرين بايقاعاتيا الغير منتظمة بالخروج عن قيود الوحدة الرتيبية 
لمموازين الموسيقية وافتقدت ألحانيا االنتماء التونالي وتنوع وسائل التعبيير مميا أدى اليى 

 .( 2)ء صفة واحدة لموسيقاىا صعوبة الفا
والموسيقى كأى نوع من أنواع الفنون تعكس حالة المجتمع الذى يعيشو المبدع لذا فقد 
اتخذت الموسيقى مسارات غريبة فى بحثيا عن أدوات جديدة لمتعبير عن ىذا المناخ ، 

 ، التأثيرية  Nationalismفظيرت التيارات المناىلة لمرومانتيكية كالقومية
Impressismوالتعبيرية ، Expressionnism والحوشية ، Burbarsim 

                                                
آمال أحمد مختار صادق :لغة الموسيقي ،دراسة في عمم النفس المغوي وتطبيقانو في مجال  ((1

 .  81،84،ص  8655، القاىرة ،مركز التنمية البشرية ، والمعمومات ، الموسيقي 
 8661د/سمحة الخولي :القومية فى موسيقا القرن العشرين ، سمسة عالم المعرفة ،يونيو  (3)

 .  112،ص
   وبمغاريا بعناصرىا القومية : وىى تقوم عمى التحرر من المقامية التقميدية باستخدام الموسيقى الفمكمورية لرومانيا والمجر

 .الموسيقية كالمقامات القديمة واإليقاعات المتحررة 
    التأثيرية : وىى من أقوى االتجاىات الملادة لمرومانتيكية ، التى عمى تأسست يد رائدىا كمود ديبوسى ومن اىم

 سماتيا  البعد عن العواطف واالىتمام بانطباعات النفس . 
   ذىب التعبيرى الى موسيقى القرن العشرين من الفنون التطبيقية وتتميز بصدق التعبير وعنفو مع التعبيرية : انتقل الم

 تجنب الزخفة والتنمق .   
    الحوشية : ظير فى بداية القرن العشرين مستميما مقومات الفنون البدائية فى أفريقيا وآسيا ،واستخدمو سترافنسكى

 فى باليو طقوس الربيع . 
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 ،الكالسيكيةالحديثة   Dodecaphony،ىذا الى جانب الدوديكافونية
NeoClassicism  3 . 

ومن خالل ىذه المذاىب التجديدية وجد بعض المؤلفين وسيمتيم لالقتراب من الجماىير 
ة، وقد ظيرت تمك الروح القومية فى بالد شبو الجزيرة من خالل موسيقاىم الشعبي

االسكندنافية ) الدنمارك ، السويد، النرويج ، فنمندا( وقد تجمى ىذا االتجاه فى أسموب 
 Edward Griegالعديد من المؤلفين من امثال المؤلف النرويجى ادوارد جريج 

Niels gade (1817-1890 ، )( ، والمؤلف الدنماركى نيمس جايد 1843-1907)
 ( مولوع البحث الحالى 1878-1951)   Selim Palmgrenسميم بالمجرين 

وتعد مؤلفة البريميود من المقطوعات الموسيقية التى ال تنتمى الى صيغة معينة ، 
وتعتمد عمى استعراض العازف لمياراتو األدائية واالرتجالية ، وقد أطمق مصطمح 

المقطوعات المنفردة المستقمة غير المرتبطة  بريميود فى العصور المبكرة عمى بعض
بمقطوعات تمييا ، وكان ذلك فى مؤلفات خاصة بالكنيسة والقصور ، ثم استخدمت 

كعنوان لممقطوعات الموسيقية وولعت كمقدمة آلية لمراسم دينية أو لمؤلفات موسيقية 
كر لمبريميود حتى أخرى كالفيوج أو المتتابعات ، واستمر ىذا النوع سائد فى التاريخ المب

تالشى فى القرن التاسع عشر عندما أطمق شوبان ومن تبعو اسم بريميود عمى نوع من 
المؤلفات الرومانتيكية فى شكل سمسمة أربعة وعشرون بريميود تقدم كعمل مستقل بذاتو 

 .  4ال يرتبط بمؤلفة أخرى 

                                                

   لدوديكافونية : مذىب قائم عمى إعادة تنظيم النغمات تنظيمًا جديدًا ليقطع الصمة بينو وبين التنظيم القديم لمسمم ا
 الدياتونى والمقامات .

    الكالسيكية الحديثة: ىى حركة جديدة تيتم بالموسيقى البحتة وقوالبيا والرجوع الى الكالسيكية فى التأليف الموسيقى
   . 

م ، 4691كورت : تراث الموسيقى العالمية ، ترجمة سمحة الخولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، زاكس  3

 .505ص

   4
 . 293م ، ص1984علم النفس التربوى ، الطبعة الثالثة ، مكتبة األنجلو المصرية ،:  آمال صادق مختار
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فى تطورىا الموسيقى ، والموسيقى فى فنمندا كانت تتبع موقفا وسطًا بين السويد وروسيا 
فقد عرفت كل األسس والتطورات التى مرت بيا جيرانيا ، ولقد دفعتيا أسباب سياسية 
إلى االتجاه نحو جارتيا الغربية بداًل من جارتيا الشرقية العمالقة روسيا ، وكان لفنمندا 

وىى عبارة عن ممحمة قومية   Kalevalaممحمة عريقة فى القدم وىى الكاليفاال 
ارثة  ترتل فى إيقاع خماسى ، وكانت تغنى بمصاحبة آلة بدائية مشابية آللة الربابة متو 

 Kantele  وتدعى بالكانتمة 
 Robertولقد قدمت فنمندا لمعالم مؤلفين عظماء قوميين منيم روبرت كاجانيوس 

Kaianus (1856-1933 وىو أول موسيقى عبر عن روح فنمندا وقام جانيوس )
بتأليف قصائد سيمفونية ومتتاليات أوركسترالية ورابسوديات فنمندية ، ويأتى أيلٌا 

( ىو منشئ الموسيقى 1809-1891)    Fredrick Paciusفريدريك باسيوس
 الفنمندية القومية ، وقد ألف لمشعب الفنمندى بعض

ومية ، كما نظم الحياة الموسيقية الفنمندية ألول مرة وكان يتبعو بعض أغانيو الق 
م( ، ومن 1846-1906) Martin Wegeliusالمؤلفين ، ومنيم مارتين فيجاليوس 

 Armasالموسيقيين البارزين أيلًا فى الحركة القومية الفنمندية أرماس جارنيفمت 
Jarnefelt (1869-1958  )م  

فبراييير عييام  16فييى  poriفييى مدينيية بييورى  Selim palmagernولييد سييميم بييالمجرين 
م ، ويعتبييير مييين طالئيييع الجييييل الثيييانى لمميييؤلفين الفنمنيييديين ، وقيييد نشيييأ فيييى أسيييرة 1878

تسييانده حيييث كييان جميييع أفييراد أسييرتو يعزفييون عمييى اآلالت الموسيييقية أو يغنييون وكييانوا 

                                                
Slonimsky N, Bakers ,Biographical Dictionary of Musicians , 5th Edition G .Schirmer, New York U.S.A. , 1511-    1512

.  
  فريدريك باسيوس : ىو مؤلف ألمانى موسيقى ومايسترو عاش معظم حياتو فى فنمندا ويطمق عميو لقب أبو الموسيقى

 الفنمندية 
 Else Mach , Clavier , Volume 33, No . 6 , Jule- August 1994, P32 
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ينية بيورى . وىيو ميا ىييأ ليو يقومون بتقديم حفالتيم الموسيقية فيى المركيز الثقيافى فيى مد
 5المناخ ليصبح موسيقيا بارعاً 

ونظرًا ألىمية مؤلفات البريميود لما تحتويو من صعوبات وتقنييات عزفيية تسياعد الطاليب 
لتنمييية ميييارات أدائييو عمييى آليية البيييانو وميين ىنييا نبعييت فكييرة البحييث فييي اسييتخدام بعييض 

ن لتنمييية ميييارات األداء لمطييالب مؤلفييات مجمييد األربعيية وعشييرون بريميييود لسييميم بييالمجري
 عمي آلة البيانو من خالل التحميل النظرى والعزفى ليذه المؤلفات .

  مشكمة البحثResearch Problem   : 
الحظت الباحثة أن مولفات سميم بالمجرين لموسيقي البيانو لمبريميود تتسم بتقنيات فنية  

عديدة وميارات عزفية ىامة تفيد فى الجوانب التكنيكية والتعبيرية لمطالب الدارسين آللة 
البيانو مين خيالل التيدريس لمينيج البييانو وعميي اليرغم مين ذليك قمية تنياول ىيذه المؤلفيات 

رين ، ممييا دعييا الباحثيية الييى تنيياول بعييض ىييذه المؤلفييات لمعرفيية مييا تشييتمل لسييميم بييالمج
عميو تمك المؤلفات مين صيعوبات تكنيكيية وعزفيية مين خيالل الالتحمييل النظيرى والعزفيى 
ليييا لتسيياعد الييدارس المبتييدئ عمييى فيييم أسييموب أدائيييا وتنمييية الميييارات العزفييية عمييى آليية 

 البيانو.
 أىداف البحثResearch Objectives  : 
التعرف عمى خصائص العناصر الموسيقية التى تتسم بيا بعض مؤلفات مجمد  .1

  لموسيقي البيانو .األربعة وعشرون بريميود لسميم بالمجرين 
تحديد الصعوبات األدائية التي تشتمل عمييا بعض مؤلفات مجمد األربعة  .2

من خالل التحميل النظري لموسيقي البيانو وعشرون بريميود لسميم بالمجرين 
 والعزفي ليذه المقطوعات .

 التعرف عمى حياة المؤلف سميم بالمجرين وأسموبو فى التأليف وأىم مؤلفاتو . .3
 

                                                
2.Sadie Stanly :The New Grove, Dictionary of music and musicians 

, 2001,p 330. 
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 أىـمــية البحثResearch Importance  : 
 ترجع أىمية البحث الي :

تفيم الخصائص الفنية التي تتسم بيا بعض مؤلفات مجمد األربعة وعشرون بريميود 
 وىذا يساعد عمى تحسين أداء العازف المبتدئ .لموسيقي البيانو لسميم بالمجرين 
 أسئمة البحث:

ما مميزات أسموب األداء عند سميم بالمجرين لمؤلفات مجمد األربعة وعشرون  .1
 بريميود لموسيقى البيانو؟

السمات الوصفية لمؤلفات مجمد األربعة وعشرون بريميود لموسيقي البيانو  ما .2
 من خالل التحميل النظري والعزفي ليذه المؤلفات ؟

  فروض البحـــثResearch hypotheses : 
مؤلفات مجمد األربعة وعشرون التحميل النظري والعزفي لبعض  تفترض الباحثة أن

يساعد عمى تفيم تقنيات وميارت األداء الجيد لموسيقي البيانو بريميود لسميم بالمجرين 
 والمتقن . 

  حدود البحثResearch limits : 
 17مؤلفات مجمد األربعة وعشرون بريميود لموسيقي البيانو لسميم بالمجرين مصنف 

  
  إجـــراءات البحثResearch Procedures : 

 Research Methodology : منيج البحث  -أ
 يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي ) تحميل المحتوى(  .   

ىييو الميينيج الييذى يحيياول توليييح اإلجابيية عميييي  المــنيج الوصــفح يتحميــى محتــو   :
الظياىرة الخاصية بموليوع البحييث ويشيمل تحمييل بياناتييا وبيييان العالقيات بيين مكوناتيييا 

(6) . 
                                                

،  ، القاىرة مناىج البحث واإلحصاء والبحوث التربوية والتقنية "  " آماى مختار_فؤاد ابو حطب : ((6
 . 813، 811بتصرف من ص  8661مكتبو األنجمو المصرية ، 
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 : Research sampleعينة البحث  -ب
لموسيييييقي البيييييانو ربعيييية وعشييييرون بريميييييود لسييييميم بييييالمجرين بعييييض مؤلفييييات مجمييييد األ  

( ، 20( ، بريمييييود رقيييم )11( ، وبريمييييود رقيييم )10(  مؤلفتيييان بريمييييود رقيييم )4وعيييددىم )
 م .1907( من مؤلفات سميم بالمجرين التي كتبيا في عام 22بريميود رقم )

 : Research Toolsأدوات البحث  -ج
 المدونات الموسيقية لمقطوعات عينة البحث .   

  مصطمحات البحثResearch Techincalproposed : 
 : Skillالميارة  -1

المييييارة نشييياط معقيييد يتطميييب فتيييرة زمنيييية مييين التيييدريب والممارسييية المنتظمييية المليييبوطة 
 . (7)بحيث يؤدى بطريقة مالئمة 

 : Performance styleأسموب األداء  -0
وىو الصفة المميزة لممؤلفة الموسيقية، والتى تعبر تعبيرا والحا عن الغيرض اليذى يرييد 
المؤلييف أن يعبيير عنييو ويولييحو ، كمييا يرمييز إلييى الصييفات المميييزة ألسييموب كييل مؤلييف 

 . (8)موسيقى 
 

 : Melodyالمحن  -2
عبييارة عيين خييط واحييد تتعاقييب نغماتييو وفقييا لمقواعييد الموسيييقية ميين حيييث الييزمن ،الصييعود 

واليبوط والقفز ويجب أن يكون مسيار المحين طيويال متيدفقا ويشيتمل عميى وقفيات ركيوز ،

                                                
، ص 8651، الطبعة الثالثة، مكتبة االنجمو المصرية ،  عمم النفس التربوىآمال صادق مختار:  ((7

286 . 
(8) Sadie stanly: " The New Grove" Dicitionary of music and musicans vol 16, 
U.S.A , Macmillan limited, 1980p.282. 
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قصيرة ويبمغ ذروة التعبير فى نياية المقطوعة ويتلمن المحين تصيورات وأفكيار المؤليف 
 . (9) مع تموينيا بالتظميل والتعبيرات المختمفة

 : Rhythmاإليقاع  -4
يقياع عنصير ىيام وأساسيى فيى الفنيون واإلكممة أصميا يونانى ،ومعناىا )عدد أو قيياس( 

خاصة الموسيقى فيو الشق الزمنيى فيييا، ويتكيون مين وحيدات زمنيية متسياوية يمكين أن 
تنقسييم بييدورىا الييى أجييزاء متسيياوية أو غييير متسيياوية فييى الطييول والقصيير، ويقييوم بتنظيييم 

  (10)األصوات المكونة لأللحان
 : techniqueالتكنيك  -5

ىيييو عبيييارة عييين تمرينيييات لألصيييابع يؤديييييا اليييدارس عميييى آلييية البييييانو كيييل ييييوم بعقيييل واع 
وتركييييز تيييام الكتسييياب المرونييية والمييييارات والعيييادات العليييمية والذىنيييية الصيييحيحة التيييى 

 . (11)تختزن فى الالشعور بالتمرين اليومى حتى تصبح تمقائية أو أوتوماتيكية 
 :  Polyphonyالبوليفونح  -6

ن أساليب التأليف الموسيقى يقوم عمى تعدد األصوات وىذه الكممية يونانيية ىو أسموب م
" بمعنييى التعييدد أو الكثييرة ، والمقطييع الثييانى polyاألصييل وتتكييون ميين مقطعييين ،األول "

"Phone وتعنى الصوت، وىذه األصوات تسمع فى وقت واحد ، وقد تكون صوتين أو "

                                                
االوبرا  ، وزارة الثقافة المصرية ، المركز الثقافى القومى، دار "القاموس المصرى"احمد بيومى :  9

 . 113م، ص ي8661المصرية ،القاىرة، 
، رسالة  "صوناتين البيانو عند دوسيك دراسة تحميمة عزفية"شاىنده محمود احمد رلوان:   10

 . 8665ماجستير غير منشورة، كمية التربية النوعية ، جامعة حموان، القاىرة، 
م، 8664ة جامعة حموان ، القاىرة، ، مطبع "الطريق الى عزف  البيانو"نادرة ىانم السيد محمد:   11

 . 86ص 
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ى ويطميييق أحيانيييا عميييى ىيييذا األسيييموب ثالثييية أو أربعييية أصيييوات لحنيييية تسيييير بشيييكل أفقييي
 . (12)الكونترابوينت  

 :  Formالصيغة  -8   
الصيييغة فييى الموسيييقى كمييا فييى الفنييون األخييرى، وتعنييى شييمال والييحا "مفيومييا"، وىييو 
االطيييار اليييذى تبنيييى عميييى أساسيييو المقطوعيييات الموسييييقية، ويبنيييى عميييى معالجييية وحرفيييية 

 موسيقية .
 الدراسات السابقة :

 الدراسات العربية :أواًل 
 الدراسة األولح:

  ي" االستفادة من مؤلفة البريميود األمريكية أللبرتو جيناستيرا فح تدريس البيانو"
التعرف عمى التقنيات العزفية لعينة البحث من مؤلفة البريميود ىذه الدراسة الح  ىدفت

 كيفية ادائيا .آللة البيانو لممؤلف البرتو جيناستيرا وتحديد 12األمريكية مصنف
ست أمثمة من البريميود األمريكية عمى النحو التالى  ىى عبارة عنوعينة تمك الدراسة  

: 
 (1لغوط قوية )بريميود رقم  .1
 (3رقصة الكرييمولى )بريميود رقم  .2
 (5فى طابع خماسى صغير )بريميود رقم  .3
 (7أوكتافات )بريميود رقم  .4
 (9إىداء الى كوبالند )بريميود رقم  .5
 (10فية )بريميود رقم رقصة ري .6

                                                
م، 8661،دار األوبرا المصرية، الطبعة االولى، القاىرة عام " القاموس الموسيقى "  احمد بيومى: 12
 . 386ص

   : رسالة االستفادة من مؤلفة البريميود األمريكية أللبرتو جيناستيرا فى تدريس آلة البيانو شيماء حمدى عبد الفتاح ،
 . 1181دكتوراة منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ، 
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  ىو المنيج الوصفىومنيج تمك الدراسة 
تحقيق صحة الفرض األول وىو أن الدراسة التحميمية من أىم نتائج تمك الدراسة 

النظرية والعزفية لعينة البحث من مؤلفة البريميود لممؤلف ألبرتو جيناستيرا واستخالص 
الجيد ليا ، وأيلا صحة الفرض  ما بيا من تقنيات عزفية متنوعة يساعد عمى األداء

الثانى وىو أن تصنيف مؤلفة البريميود األمريكية آللة البيانو ليذا المؤلف يساعد دارسى 
 آلة البيانو عمى اختيار ما يناسبيم منو تبعًا لقدراتيم العزفية وميوليم الفنية .

وقد اتفقت ىذه الدراسة مع البحث الراىن فى تناول مؤلفة البريميود آللة البيانو وفى نوع 
 المنيج المستخدم حيث استخدم كاًل من الدراستين المنيج الوصفى )تحميل محتوى( 

 الدراسة الثانية 
  ي" التقنيات العزفية فح مؤلفات البريميود  الغنائية آللة اليانو عند ويميام جموك"

الى التعرف عمى مؤلفات تمزج بين أسموب كاُل من القرن التاسع  ىدفت ىذه الدراسة 
 عشر والقرن العشرين والتقينات العزفية لمؤلفات النصف الثانى من القرن العشرين .

 ىى اربعة عشر بريميود عمى النحو التالى  وعينة تمك الدراسة
الغرفة المستديرة ،أسطورة ، ) حفيف الغابة ، مشيد البحر، صباح أكتوبر ، ىجر 

انترليود، أغنية حورية البحر ، عاصفة صيفية ، ذبابة التنين ، انطباع لوء القمر ، 
 وصف الخريف ، موكب االمبراطور ، نافورة ديانا ، رحمة المساء (

 المنيج الوصفى )تحميل محتوى ( ومنيج تمك الدراسة ىو
لدراسى لكل مؤلفة من مؤلفات البريميود تحديد المستوى اومن أىم نتائج تمك الدراسة 

الغنائية آللة البيانو عند ويميام جموك ، وتحديد التقنيات العزفية والصعوبات التكنيكية 
 فى مؤلفة البريميود الغنائبة عند ويميام جموك . 

                                                

   : رسالة  جموك التقنيات العزفية فى مؤلفات البريميود  الغنائية آللة اليانو عند ويميامزينب عبد الفتاح إبراىيم ،
 . 1181،  ماجستير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة
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وقد اتفقت ىذه الدراسة مع البحث الراىن فى تناول مؤلفة البريميود آللة البيانو وفى نوع 
 يج المستخدم حيث استخدم كاًل من الدراستين المنيج الوصفى المن

 الدراسة الثالثة :
  ي" أسموب أداء البريميود والفيوج لمبيانو عند آالن ىوفانس "

التعرف عمى تطور الموسيقى األمريكية من أواخر القرن التاسع ىدفت ىذه الدراسة الح 
الباروك المستخدمة فى القرن العشرين عشر الى نياية القرن العشرين ، وقوالب عصر 

. 
مصنف  3، 2، 1عبارة عن ثالث مؤلفات بريميود وفيوج رقم وعينة تمك الدراسة ىح 

10 
 ىو المنيج الوصفى )تحميل محتوى (ومنيج تمك الدراسة 

تحديد العناصر الموسيقية التى تميزت بيا البريميود والفيوج ومن أىم نتائج تمك الدراسة 
وفانس ، وتحديد الصعوبات التكنيكية التى تحتوى عمييا عينة البحث وتقديم عند آالن ى

 التمارين المقترحة لتذليل تمك الصعوبات .
وقد اتفقت ىذه الدراسة مع البحث الراىن فى تناول مؤلفة البريميود آللة البيانو وفى نوع 

 المنيج المستخدم حيث استخدم كاًل من الدراستين المنيج الوصفى
 اسة الرابعة :الدر 

  ي "بريميود البيانو فح القرن العشرين عند ريتشارد كمنج وكيفية إجادتيا "

                                                
 :رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية أسموب أداء البريميود والفيوج لمبيانو عند آالن ىوفانس  رشا عمى شحاتة ،

 . 1115الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ، 
 
  : سالة دكتوراه غير منشورة ، ، ر بريميود البيانو فى القرن العشرين عند ريتشارد كمنج وكيفية إجادتيا  داليا أحمد ماىر

 . 1111كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ، 
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التعرف عمى موسيقى القرن العشرين بشكل عام والموسيقى فى  ىدفت ىذه الدراسة الح
امريكا بشكل خاص ودراسة بعض خصائص وسمات بريميود البيانو عامة والبريميود 

 عند كمنج خاصة.
ي بريميود عبارة عن تسع مؤلفات بريميود لممؤلف ريتشارد كمنج  الدراسة ىح وعينة تمك

  00،02، 19، 15، 12، 2،6، 1رقم 
 المنيج الوصفى ) تحميل محتوى(ومنيج تمك الدراسة ىو 

أن مؤلفات البريميود عند كمنج تتطمب نلج فى إخراج ومن أىم نتائج تمك الدراسة 
يا ، فالتعبير سمة أساسية عنده ، وكأن ىذه المؤلفات التعبير المطموب أو الكامن بداخم

 لتنمية نواحى تعبيرية معينة .
وقد اتفقت ىذه الدراسة مع البحث الراىن فى تناول مؤلفة البريميود آللة البيانو وفى نوع 

 المنيج المستخدم حيث استخدم كاًل من الدراستين المنيج الوصفى
 ثانيا : الدراسات األجنبية :

 الدراسة األولح :
   ""The Evolution of The Twenty-four Prelude Set for pianoي

 "تطور مجموعة األربع وعشرون بريميود آللة البيانو "
التعرف عمى عرض الشكل التركيبى لسمسة األربع وعشرون  ىدفت ىذه الدراسة الح

لعشرين واستخراج بريميود ومراحل   تطورىا بداية من عصر الباروك حتى القرن ا
 التقنيات العزفية المستخدمة فى مؤلفة البريميود وأسموب أدائيا .

(ومؤلفات 28مجموعة األربع وعشرون بريميود لشوبان مصنف)وعينة تمك الدراسة ىح 
 باخ من الكالفيير المعدل .
 المنيج الوصفى )تحميل محتوى (ومنيج تمك الدراسة ىو 

                                                
Beuerman, Eric Gillert : Doctoral dissertation, University of Arizna, United States, 2003.  
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التعريف بسمسمة البريميود ومراحل تطورىا منذ بداية عصر  ومن أىم نتائج تمك الدراسة
الباروك حتى القرن العشرين ، استخراج التقنيات العزفية المستخدمة فى مؤلفة البريميود 

وأسموب أدائيا ، واألساليب المختمفة فى تناول المؤلفين لمبريميود بين عزفيا كسمسمة 
 باخ من الكالفيير المعدل . متتالية أو كنموذج لسمسة شوبان أو مؤلفات 

قد اتفقت ىذه الدراسة مع البحث الراىن فى تناول مؤلفة البريميود آللة البيانو وفى نوع 
 اممنيج المستخدم حيث استخدم كاُل من الدراستين المنيج الوصفى )تحميل المحتوى(

 الدراسة الثانية :
 "   "The Golen Ratio in chopin"s Prelude Op. 28ي
 "08النسب الذىبية فح بريميود شوبان لمبيانو مصنف " 

 08التعرف عمح مجموعة األربع وعشرون بريميود مصنف  تيدف تمك الدراسة الى
 عند شوبان كما   تناوى الدراسة التحميمة لبعض بريميودات شوبان .

   عند شوبان 28مجموعة األربع وعشرون بريميود مصنف  عينة تمك الدراسة ىح
 المنيج الوصفى )تحميل المحتوى (الدراسة ىو  منيج تمك

التعريف بمجموعة بريميود شوبان واعتبارىا نقطة تحول فى ومن أىم نتائج تمك الدراسة 
شوبان ،وتوليح أىم الخصائص الفنية لمجموعة البريميود عند شوبان من  موسيقى

 خالل تناوليا بالدراسة التحميمية .
اىن فى تناول مؤلفة البريميود آللة البيانو وفى نوع تتفق ىذه الدراسة مع البحث الر 

 المنيج المستخدم حيث استخدم كاًل من الدراستين المنيج الوصفى )تحميل المحتوى ( 
 
 

                                                
Kriki , Kenneth Oatrick : The Goden Ratio In Chopin

,
s preludes , Op. 28 , PHD.University of 

Cincinnati, 1987.   
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 المحور الثانح : دراسات تناولت المدرسة الفنمندية 
 الدراسة األولح :

  ي"المدرسة الفنمندية من خالى مؤلفات أوسكار ميركانتو "
التعرف عمى المدرسة الفنمندية والمؤلف أوسكار ميركانتو ىدفت ىذه الدراسة الح 

 .وأسموب أداء بعض المقطوعات الصغيرة آللة البيانو
   بعض مؤلفات أوسكار ميركانتو آللة البيانو . عينة تمك الدراسة ىح
 . المنيج الوصفى )تحميل المحتوى(منيج تمك الدراسة ىو 
التعرف السيرة الذاتية لممؤلف أوسكار ميركانتو والمدرسة  الدراسةومن أىم نتائج تمك 

الفنمندية ، أن الدراسة التحميمية والعزفية لمؤلفات عينة البحث ليذا المؤلف وتحديد 
الصعوبات التكنيكية والعزفية وتذليميا بالتمارين المقترحة يساعد عمى أدائيا باألسموب 

 الصحيح .
ع البحث الراىن فى تناوليا المدرسة الفنمندية بينما تختمف مع وقد اتفقت ىذه الدراسة م

البحث الراىن من حيث تناول تمك الدراسة لبعض مؤلفات آلة البيانو لممؤلف أوسكار 
ميركانتو حيث استخدم المنيج الوصفى)تحميل محتوى( بينما يتناول البحث الراىن 

المجرين حيث استخدم المنيج مؤلفات مجمد األربعة وعشرون بريميود لممؤلف سميم ب
 الوصفى التجريبى.
 الدراسة الثانية:

" المدرسة الفنمندية من خالى أعماى أوسكار ميركانتو وسميم بالمجرين لمبيانو 
 .  ييدراسة مقارنة  "

                                                

  : بحث منشور بمجمة عموم وفنون  المدرسة الفنمندية من خالل مؤلفات أوسكار ميركانتو ابتسام مكرم إبراىيم ،
 . 1114الموسيقى ، المجمد الخامس عشر ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ، 

 : ة الفنمندية من خالل أعمال أوسكار ميركانتو وسميم بالمجرين لمبيانو )دراسة مقارنة( المدرس بسمة صالح الدين محمد
 .1182، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ، 
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التعرف بالمدرسة الفنمندية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل  ىدفت ىذه الدراسة الح
ف عمى المؤلف أوسكار ميركانتو وسميم بالمجرين والمقطوعات القرن العشرين والتعر 

الصغيرة عند كال منيما من خالل التحميل النظرى والعزفى والتعرف عمى الصعوبات 
 التكنينكية لتطبيقيا فى المؤلفات المشابية .

 ىى عبارة عن  وعينة تمك الدراسة
 ميركانتو وىم:خمس مؤلفات صغيرة لمبيانو لممؤلف الفنمندى أوسكار -

 laulu(          1رقم ) 92مقطوعة بعنوان لولو عمى شكل أغنية مصنف  .1
op.92 no1 

 valse                                         33فالس بطئ مصنف  .2
lente, op.33 

 kesaillan idylli op.16,no.2(      2رقم)16أنشودة ريفية مصنف .3
asummer nignt           

 sommarvall vals (summerفالس فنمندى                            .4
evening)     

                  scherzo op.6,no.4         4رقم  6سكرتسو مصنف  .5
          

 خمس مؤلفات صغيرة لمبيانو لممؤلف الفنمندى سميم بالمجرين وىى -       
       The dragon-fly op.2              27التنين الطائر مصنف  -1

                 
 May Nigth op 22, no.8       4رقم  27ليمة فى شير مايو مصنف -2

               
     Spring Nigth op22,no 8          8رقم  22ليمة ربيع مصنف -3        

 The Isle of        2رقم  28جزيرة الظالل مصنف -4                 
Shadow op 28,no 8   
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 Spring                                  5رقم  47الربيع مصنف -5
op47,no 5   

 ىو المنيج الوصفي )تحميل محتوي( .  ومنيج تمك الدراسة 
التعرف عمى خصائص وأسموب أوسكار ميركانتو وسميم  ومن أىم نتائج تمك الدراسة

يواجييا بعض الدراسون عند أداء بالمجرين لمبيانو ، وتحديد الصعوبات التى قد 
مؤلفات عينة البحث ألوسكار ميركانتو وسميم بالمجرين آللة البيانو وتقديم التمارين 
 المقترحة واالرشادات العزفية الالزمة لتذليل تمك الصعوبات العزفية والتعبيرية .   

لمجرين وقد اتفقت ىذه الدراسة مع البحث الراىن فى تناول شخصية المؤلف سميم با
 وفى نوع المنيج المستخدم حيث كال من الدراستين المنيج الوصفى )تحميل المحتوى ( 

 المحور الثالث:
 "دراسات عربية وأجنبية تناولت مؤلفات سميم بالمجرين آللة البيانو"

 أواًل الدراسات العربية 
 الدراسة األولح :

ى من فيال لوبس،سميم " مقطوعات الزىور آللة البيانو فح القرن العشرين عند ك
  يبالمجرين ، إدوارد ماكدويى، دراسة تحميمية مقارنة "

إلقاء اللوء عمى بعض المقطوعات الوصفية التى كتبت عن ىدفت ىذه الدراسة الح 
لقاء اللوء عمى بعض المؤلفين من أمثال فيال لوبس وسميم بالمجرين  الزىور ، وا 
دوارد ماكدويل ، وتقديم بعض اإلرشادات التى تساعد عمى فيم تمك المقطوعات   .،وا 

                                                

  : بالمجرين ، إدوارد مقطوعات الزىور آللة البيانو فى القرن العشرين عند كل من فيال لوبس ،سميم  سوزان أحمد عسل
، بحث منشور بمجمة عموم وفنون الموسيقى ، المجمد الخامس ، كمية التربية الموسيقية ،  ماكدويل، دراسة تحميمية مقارنة

 . 8666جامعة حموان ، القاىرة ، 
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الموسيقيين مختمفى  ثالث مقطوعات وصفية لثالثة من المؤلفين عينة تمك الدراسة ىح
الجنسية ىم "فياللوبس البرازيمى ، سميم بالمجرين الفنمندى ، إدوارد ماكدويل األمريكى 

   فى القرن العشرين .
 . المنيج الوصفى )تحميل المحتوى(منيج تمك الدراسة ىو 

التعرف عمى المقطوعات الوصفية التى كتبت عن الزىور  ومن أىم نتائج تمك الدراسة
دوارد ماكدويل من  وعمى بعض المؤلفين الموسيقيين مثل فيال لوبس وسميم بالمجرين وا 
خالل مؤلفاتيم التى كتبت عن الزىور، وتقديم االرشادات العزفية التى تساعد عمى فيم 

 وأداء ىذه المقطوعات .
راىن فى تناوليا المدرسة الفنمندية والمؤلف سميم تتفق ىذه الدراسة مع البحث ال

بالمجرين آللة البيانو وفى نوع المنيج المستخدم حيث استخدم كال من الدراستين المنيج 
 الوصفى )تحميل المحتوى ( 

 الدراسة الثانية :
 .  ي( آللة البيانو عند سميم بالمجرين "72" نوكتورن فى ثالث مشاىد مصنف )

التعرف عمى الخصائص الفنية التى يشتمل عمييا نوكتورن فى  اسة الحىدفت ىذه الدر 
لممؤلف سميم بالمجرين وتذليل الصعوبات العزفية التى  72ثالث مشاىد مصنف 

 تشتمل عمييا ىذه المؤلفات بالتدريبات المقترحة واالرشادات العزفية.
( آللة 72مصنف )ىى عبارة عن مؤلفة النوكتورن فى ثالث مشاىد  وعينة تمك الدراسة

 .البيانو لممؤلف سميم بالمجرين 
 ىو المنيج الوصفي )تحميل محتوى( . ومنيج تمك الدراسة

                                                

 : منشور ، بحث ( آللة البيانو عند سميم بالمجرين41نوكتورن فى ثالث مشاىد مصنف ) شيماء حمدى عبد الفتاح
 .1181بمجمة عموم وفنون الموسيقى ، المجمد التاسع والعشرون ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ،
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أن التحميل النظرى والعزفى لمؤلفة النوكتورن مصنف ومن أىم نتائج تمك الدراسة 
( لسميم بالمجرين وتحديد التقنيات العزفية التى تشتمل عمييا يساعد عمى تفيم 72)

 أسموب أدائيا .   
ىذه الدراسة مع البحث الراىن فى تناول شخصية المؤلف سميم بالمجرين وقد اتفقت 

الدراستين المنيج الوصفى )تحميل  وفى نوع البحث المستخدم حيث استخدم كال من
 المحتوى( 

 ثانيا الدراسات األجنبية :
 الدراسة األولح :

"The five piano concerts of selim palmagern: a finnish nationalist 
meets theي  challenge of the twentieth century" 

الفنمندية تتحدى وتواجو خطر " خمس كونشيرتات لمبيانو لسميم بالمجرين : القومية 
 القرن العشرين"

التعرف عمى شخصية المؤلف سميم بالمجرين وتناول خمسة ىدفت ىذه الدراسة الح 
كونشيرتات لمبيانومع توليح أسموب أداء كل كونشيرتو ومدى تأثر كل كونشيرتو 

 بالمذاىب الحديثة فى القرن العشرين .
 سميم بالمجرين كونشيرتات البيانو لعينة تمك الدراسة 

  المنيج الوصفى ) تحميل محتوى (منيج تمك الدراسة ىو 
قد اتفقت ىذه الدراسة مع البحث الراىن فى تناول شخصية المؤلف سميم بالمجرين بينما 

تختمف مع البحث الراىن من حيث تناول تمك الدراسة لكونشيرتات البيانو لسميم 
ات مجمد األربعة وعشرون بريميود لسميم بالمجرين بينما يتناول البحث الراىن مؤلف

 بالمجرين .
 الدراسة الثانية :

                                                
Hong, Barbara,Blanchard,IndianaUnversity , United States- Indiana , 1992.  
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"kalevala songs"ي  
 أغانح الكاليفاال""

التعرف عمى أغانى الكاليفاال بوجو عام ، ونشأتيا من خالل  ىدفت ىذه الدراسة الح
نيا انتقمت عبر األجيال عن طريق  قصائد الشعر الممحمية لمشعب الفنمندى  وا 

 المطربين .
 أغانى الكاليفاال عند سميم بالمجرين وأوسكار ميركانتو .عينة تمك الدراسة ىح 
 ى(المنيج الوصفى )تحميل محتو منيج تمك الدراسة ىو 

قد اتفقت ىذه الدراسة مع البحث الراىن فى تناول شخصية المؤلف سميم بالمجرين بينما 
تختمف مع البحث الراىن من حيث تناول تمك الدراسة ألغانى الكاليفاال لسميم بالمجرين 

أوسكار ميركانتو بينما يتناول البحث الراىن مؤلفات مجمد األربعة وعشرون بريميود 
 لسميم بالمجرين.

 الطار النظر  لمدراسة ا

 الموسيقح فح البالد االسكندنافية

إن التحرر القومى فى أواخر القرن التاسع عشر قد ظير فى البالد االسكندنافية ) 
الدانمارك والسويد والنرويج وفنمندا ( ، فبدأت منذ ذلك الحين تنفض عنيا التبعية 

، وعمى الرغم من ذلك ظل وتتممس ليا طريقًا معبرًا عن ىوية كل شعب من شعوبيا 
مؤلفى البالد االسكندنافية محدودى االنتشار حتى أوائل القرن العشرين باستثناء إدوارد 

، ومن األسماء المرموقة من   (1843-1907 )Advar Griegجريج النرويجى

                                                
Maki , David John , University of Michigan , United States – Michigan , 2003.   

 مؤلف وعازف بيانو نرويجى لو تراث فنى رائع وقد اشتير كثيرا ببيانو كونشيرتو فى المسافة الموسيقية :  إدوارد جريج
 وومجموعتو لمبيانو مقطوعات غنائية  
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- Karl Nielsen (1865المؤلفين االسكندنافيين المؤلف الدانماركى كارل نيمسن
 13( وتعتبر موسيقاه وبالتحديد سيمفونياتو الستة من روائع المؤلفات االسكندنافية 1931

 . 
ولقد كان الطابع القومى الموسيقى فى الدانمارك لعيفًا بدرجة توحى بمالمح محمية 

فقط ، وذلك العتماد الدانمارك عمى الموسيقى عمى األلمانية ، ويرجع ذلك الى أن كبار 
 ن الدانماركيين كانوا من مواليد ألمانيا ، فنجد المؤلف كريستوف فيزهالموسيقىي

(1774-1842 )Christoff Fieza  من ىامبورجHamburg  وفردريك كوالو ، 
(1786-1832 )Frederick Kulaw   من أولسنOlsen  ولم يكن مسقط رأسيما ،

بموطنيما الجديد ، ولذا قاما  األلمانى حائاُل دون مسايرتيما لمموسيقى القومية الخاصة
بتجديد األغانى الشعبية القومية الدانماركية فى مؤلفاتيما واألوبريت من نوع 

    Singspielالزينجشبيل
وىى فى الواقع تمثيمية لمكاتب  1828عام    Elverhiمثل أوبريت جبل الجن لكوالو 

 . Heiburg  ىايبرج 
عدد من الممحنين الدنماركيين الذين اعتمدوا عمى ولقد شيد القرن التاسع عشر ظيور 

 Johan Emilius (الموسيقى القومية الرومانسية مثل يوىان بيتر اميميوس ىارتمان
Hartman 1805-1900 الذى ساىم بشكل كبير فى تأليف كثير من األغانى )

                                                
 ات وترية كارل نيمسن : موسيقار دنماركى وقائد فرقة موسيقية وعازف كمان كتب ثالث كونشيرتات واوبرتين ورباعي

 وخماسى محبوب آلالت النفخ
سمحة الخولى : " القومية فى موسيقى القرن العشرين " ، سمسمة كتب ثقافية يصدرىا المجمس الوطنى لمثقافة والفنون  13

 ، بتصرف . 16م، ص 8661واآلداب ، الكويت ، عالم المعرفة ، يونيو 
  كريستوف فيزه : مؤلف أوبرا ألمانى كالسيكى غير معالم األوبرا باصالحاتو الشييرة 
  فردريك كوالو: مؤلف دنماركى وكان شخصية محورية فى العصر الذىبى الدانماركى من خالل عممو تل األقزام وىو

 عمل رومانسى قومى 
  : ريت أو المسرحية الغنائية األلمانية فى القرن الثامن عشر ، وىى تطمق عمى األوبرا الشعبية أو األوبالزنجشبيل

 وأىم عناصرىا الكوميديا المرتجمة ، وتتلمن أغان فمكورية عديدة
  Gans , Roudd ph , The Lterature of the piano A guide for Amateur and Student , New York 

,Alfred A, knopf ,1971
.    
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لم تكن  وموسيقى البيانو ىذا الى جانب مساىمتو فى موسيقى األوبرا والباليو ، أعمالو
رومانسية فقط بل غالبا ما تكون مستوحاة من أساطير قديمة ويعتبر يوىان ىو من 
أسس الرومانسية الدنماركية ان لم تكن الرومانسية االسكندنافية ، وقد كان ألعمالو 

 تأثير كبير عمى الجيل القادم من المحمنين مثل ادوراد جريج ، وكارل نيسمن 
العشرين أصبح موقف الدنمارك قوميَا وانطوائيا نتيجة وفى النصف األول من القرن 

مشكالت كثيرة حدثت بينيا وبين ألمانيا وتسبب ذلك فى رجوع المؤلفين الرئيسيين أمثال 
( الى بمدىما الدنمارك Thomas Laub)( )1852-1927كارل نيمسن وتوماس لوب 

عد عمى ترسيخ واالىتمام بالموسيقى لتكون أكثر قومية فالمؤلف كارل نيسمن سا
الموسيقى الدنماركية من خالل األوركسترا الخاصة بو التى نشرت عمى نطاق واسع 
أعمالو من السيمفونيات والكونشيرتو لمفموت والكمان والكالرنيت وقد حظيت مؤلفاتو 

  باىتمام ودعم شعبى قويين 
 السيرة الذاتية لسميم بالمجرين :

 Poriوىى تعرف اآلن باسم بورى  Jorneborgولد سميم بالمجرين فى مدينة جورنبرج 
، وىو يعتبر من طالئع الجيل الثانى لممؤلفين الفنمنديين  1878فبراير عام  16فى  

بثالثة أعوام فقط ، ونشأ بالمجرين فى  Ericki Melartinحيث خمف ايريكى ميالرتان 
د أسرتو يعزفون عمى اآلالت الموسيقية ويغنون وكانوا أسرة تسانده حيث كان جميع أفرا

يقومون بتقديم حفالتيم فى المركز الثقافى فى مدينة بورى . وذلك ىيأ لو المناخ ليصبح 
والتى كانت   Annaموسيقيًا بارعًا وكان أول أستاذ لو فى طفولتو ىى اختو الكبرى آنا 

 Leipzig Concervatory  تدرس فى كونسرفتوار ليبزج 

                                                
Gax hey , Clavier A Magazine for Piano and Organist , Member Educational vol 91

      
  

Baverly
    
1Percy , A , Scholes ,The Oxford Companion to Music Oxford University Press London , New 
York , Toronto,   1995.        

  2Http ://www .fimic.fi/fimic .nsf. Selim Palmgern                                                                           
                       3 Baverly M Gax hey , op. cit.p.14                                                                                  

                                    4Sadie, Stanley , op.cit.p.146         
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وبعد أن أنيى بالمجرين دراستو الموسيقية فى برلين عاد الى فنمندا وبدأ فى تقديم العديد 
  من حفالت الكونسير والتى قدم فييا أعمااًل لكل من شوبان وليست

بعد انتياء الحرب فى أوروبا بخمس سنوات عاد بالمجرين لممرة األخيرة الى فنمندا 
 Theعدت لو الجمعية الموسيقية والتى كان قائدًا ليا وكانت تنتظره ىناك مفاجأة فقد ا

Musical Society  احتفاال كبيرًا بمناسبة عيد ميالده السبعين وقد كانت حفالت
الكونسير الخاصة بيذه المناسبة عظيمة جدا ، فقد ألف ليا بالمجرين عددًا من 

 ك الحفالت .المؤلفات الخاصة ، كما طمبت أيلًا زوجتو أن تشارك بالغناء فى تم
وفى أثناء البروفات النيائية سقطت أثناء قياميا بالغناء وتوفيت وتركت أثرًا بالغًا فى  

حصل عمى الدكتوراه الشرفية من  1950نفس بالمجرين لعدة سنوات ، وفى عام 
 1951ديسمبر  13جامعة ىيمسنكى ثم توفى فى 

 أىم أعمالو الموسيقية :
 أعمالو لألوبرا :

  1910أوبرا دانيال جورت عام  -
 :14أعمالو لألوركسترا 

 مقطوعة كوفيا سوستا وأطمق عمييا صور من فنمندا  -
 1908عام  24متتالية الفصول مصنف  -
  1920مقطوعة باستورال عام  -

 أعمالو لمبيانو :
 1900عام  11صوناتا فى مقام رى الصغير مصنف 

 1906عام  6فانتازيا مصنف  

                                                

     
                                                                                                                                                                  
 Http://www.fimic.fi/fimic.nsf.Selim Palmgren                                                                                
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  1906عام  79باالد مصنف 
 1907عام  17بريميود مصنف 24
 1922عام  77دراسات  مصنف  24

 1907عام  4رقم  27مصنف  May Nigthليمة فى شير مايو 
  Bird Songأغنية الطائر 

 31مصنف  Finish rythmsإيقاعات فنمندية 
  2رقم  1مصنف  Illusiunخداع بصرى 

  5رقم  67مصنف  Improvisationإرتجاالت 
 الفصى الثالث 

جراءاتيا  منيج الدراسة وا 
الدراسة الوصفية لمقطوعات مجمد األربعة وعشرون بريميود لسميم بالمجرين من ناحية 

 التحميل النظري والعزفي واستخالص نتائج الدراسة .
 حدود البحث : 
من مجمد األربعة وعشرون  22،  20تقتصر ىذه الدراسة عمي تحميل بريميود رقم  

 . 1907( التي ألفيا عام 17بريميود لسميم   بالمجرين مصنف )
 اجراءت البحث :
 منيج البحث :
 استخدمت الباحثة في ىذا المبحث المنيج الوصفي )تحميل المحتوي ( .            

يج الوصفي بوصفو بكل ماىو كائن ، وتفسيره المنيج الوصفي "يعرف المن .1
وتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع واليقتصر ىذا المنيج عمى 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

دراك العالقات فيما  جمع البيانات وثبوتيا إنما يتلمن تفسير ىذه البيانات ، وا 
 . (15)بينيا . واستخداميا فيما يتناسب مع مشكمة الدراسة وأبعادىا 

 12رقم  Kansan tapaanالمقطوعة العاشرة بعنوان 
 التحميل النظرى :

 . Kansan tapaan* اسم المقطوعة  : 
 مازورة . 02* الطوى البنائح:   

 * المقام : سمم البيموى الكبير.
 ||ABA2* الصيغة: ثالثية  

             Andante Semplice * السرعة : 
 وتعنح رباعح بسيط                                  c* الميزان:  

 العنصر المحنح :
( يبييدأ فييى سييمم ال بيمييول الكبييير وينتيييى بقفميية تاميية فييى 8-1يبييدأ ميين م):  Aأواُل القسييم 

مين م  Aو يتكون من جممة منتظمة ، ويولح الشكل التيالى القسيم   سمم فا الصغير وه
 ( كما يمى1-8)

 
  8-1من م ي Aقسم   يوضح ال1شكى رقم ي

                                                
جابر عبد الحميد جابري ،أحمد خيري كاظم :مناىج البحث في التربية وعمم النفس دار النيلة العربية  15.

 . 831،832ص  1111،القاىرة 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

( تبيدأ فيى سيمم ال بيميول الكبيير وتنتييى بقفمية نصيفية فيى 4-1العبارة األولى تبدأ من م)
سمم سى بيمول صغير وىى تتكون من جزئين ويولح الشكل التالى العبارة األوليى مين 

 ( كما يمى 4-1م )

 
  4-1  يوضح العبارة األولح من م ي0شكى رقم ي

يبيدأ فيى سيمم ال بيميول الكبيير وينتييى بقفمية نصيفية فيى سيمم (  2-1الجزء األول مين م)
 رى بيمول الكبير

( يبييدأ فييى سييمم ال بيمييول الكبييير وينتيييى بقفميية نصييفية فييى سييمم 4-3الجيزء الثييانى ميين م)
 سى بيمول الصغير 
( تبدأ فى سمم سى بيمول الصغير وتنتيى بقفمية تامية فيى سيمم 8-5العبارة الثانية من م)

( كما 8-5تتكون من جزئين ويولح الشكل التالى العبارة الثانية من م) فا الصغير وىو
 يمى

  
  8-5  يوضح العبارة الثانية من مي2شكى رقم ي

(يبدأ فى سمم سى بيمول الصغير وينتيى بقفمة نصيفية فيى سيمم 6-5الجزء األول من م)
 سى بيمول الصغير 
( يبدأ فى سمم سيى بيميول الصيغير وينتييى بقفمية تامية فيى سيمم 8-7الجزء الثانى من م)

 فا الصغير 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  Bثانيا القسم 
( يبيدأ فيى مقيام دورييان سيى بيميول وينتييى بقفمية عميى الدرجية األوليى 16-9يبدأ مين م)

لمقام المكسوليديان مى بيمول التى تعادل خامسة سمم ال بيميول الكبيير وىيو يتكيون مين 
 ( كما يمى 16-9من م) Bجممة منتظمة ويولح الشكل التالى القسم 

 
  16-9من مي B  يوضح القسم 4شكى رقم ي

( فى مقام الدوريان سى بيمول وتنتيى بقفمة نصفية فى سمم 12-9العبارة األولى من م)
سى بيمول الصيغير الطبيعيى التيى تعيادل أوليى مقيام فريجييان فيا ويوليح الشيكل التيالى 

 ( كما يمى 12-9العبارة األولى من م )

 
  10-9  يوضح العبارة األولح من م ي5شكى رقم ي

(يبدأ فى مقام دوريان س بيمول وينتييى عميى الدرجية األوليى 10-9الجزء األول من م) 
 لمقام الميديان صول بيمول

( يبيدأ فيى مقيام مكسيوليديان ال بيميول وينتييى عميى الدرجية 12-11الجزء الثيانى مين م)
 األولى لمقام الفريجيان فا التى تعادل خامسة سمم سى بيمول الصغير الطبيعى 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

يبييدأ فييى مقييام ليييديان صييول بيمييول وتنتيييى بقفميية عمييى ( 16-13العبييارة الثانييية ميين م)
الدرجة األولى لمقيام المكسيوليديان ميى بيميول التيى تعيادل خامسية سيمم ال بيميول الكبيير 

 ( كما يمى 16-13وىى تتكون من جزئين ويولح الشكل التالى العبارة الثانية من م)

 
  16-12  يوضح  العبارة الثانية من مي6شكى رقم ي

( يبييدأ فييى مقييام ليييديان صييول بيمييول وينتيييى عمييى الدرجيية 14-13ألول ميين م)الجييزء ا
 األولى لمقام الميديان صول بيمول 

( يبيييدأ فيييى مقيييام لييييديان صيييول بيميييول وينتييييى بقفمييية عميييى 16-15الجيييزء الثيييانى مييين م)
 الدرجة األولى لمقام مكسوليديان مى بيمول التى تعادل خامسة سمم ال بيمول الكبير 

  A2لقسم ثالثُا ا
(يبييدأ فييى سييمم ال بيمييول الكبيير وينتيييى بقفميية تاميية فييى سييمم ال بيمييول 23-17يبيدأ ميين )

  Aالكبير وىو إعادة لمقسم 
( ميييع اخيييتالف الميييوازير 5-1(تكيييرار لمميييوازير مييين م)21-17حييييث أن الميييوازير مييين )

بقفمييييية تامييييية فيييييى سيييييمم ال بيميييييول  A2(لينتييييييى القسيييييم 8-6( عييييين الميييييوازير )22-23)
 ( كما يمى23-17من م) A2الكبيرويولح الشكل التالى القسم 

  02-17من مي A2   يوضح القسم 7شكى رقم ي
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 العنصر االيقاعي :

استخدم المؤلف إيقاعات تتناسب مع التقسيم المنتظم والطبيعي لمميزان المستخدم 
 الرباعى البسيط 

رقم 
المازور 

 ة

 النموذج االيقاعح اليد اليسري االيقاعح اليد اليمنيالنموذج 

، 1م )
17)   

، 2م)
18)           

، 3م)
11)    

، 4م)
20)                          

 (5م)

 
        

، 6م)
10) 

          

، 7م )
15)  
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

، 8م)
12 ،
16  ) 

  

 (9م)
 

       

   
 (13م)

 
            

 (14م)
  

 (19م)

 
            

 (21م)
            

 (22م)

 
            

 (23م)

             
 10( يولح النماذج االيقاعية في بريميود رقم  1جدول رقم )

 ولقد تضمنت ىذه المقطوعة العديد من التقنيات العزفية مثى :
 المحنية :أوال : األقواس 

 "استخدام القوس المحني القصير "slur الممتد لثالث نغمات مفردة فى اليد
 ( .6، 5اليسرى فى م)
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  استخدام القوس المحنى الممتد لمازورتين لست نغمات مفردة فى اليد اليسرى
 ( .7، 6فى م)

  استخدام القوس المحني الممتد لمازورتين لثمانى نغمات مفردة فى اليد اليمنى
 ( .20، 19رى فى م)واليس

  استخدام القوس المحني الممتد لثالث موازير لتسع نغمات مفردة فى اليد اليمنى
 ( .20، 19واليسرى فى م)

. أداء خط لحنح متحرك فح الباص مع تثبيت صوت السوبرانو فح اليد اليمنح فح 0
 (17، 6،  25، 1  وفح اليد اليسر  فح مي 17، 1م ي
 ة :. تألفات رباعية متتالي2

 ( .19، 14، 11، 10، 3أداء تألفات رباعية متتالية فى اليد اليمنى فى م)
 .تألفات ثالثية متتالية :4

، 3( وفى اليد اليسرى فى م)22، 16أداء تألفات ثالثية متتالية فى اليد اليمنى فى م)
14 ،16 ،19 ،21. ) 
 
 .حمية األربيجيو : 5

 ( 23استخدام حمية األربيجيو فى اليد اليسرى فى م)
 .حمية االتشيكاتورا :6

  (23فى آناكروز م) أداء حمية االتشيكاتورا كما فى اليد اليمنى
 .عالمة اإلطالة الكورونا :7

 ( 23استخدام عالمة اإلطالة الكورونا فى اليد اليمنى واليسرى فى م)
 .أوكتافات متتالية :8

 (21، 5متتالية مع تثبيت نغمة األلطو فى اليد اليسرى فى م)أداء اوكتافات 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 .المفاتيح الموسيقية المستخدمة :9
استخدم مفتاح صول فى الييد اليمنيى ، ومفتياح فيا وصيول فيى الييد اليسيرى فيى البريمييود 

 . 10رقم 
  11رقم  Unikuva)المقطوعة الحادية عشر بعنوان ي

 التحميل النظرى :   
  Unikuva* اسم المقطوعة  : 

 مازورة .  62* الطوى البنائح:
مقــام مكســوليديان مصــورعمح نغمــة ال  –* المقــام : ازدواج تونــالح يســمم دو الكبيــر 

 بيموى  .
 ||ABA2  Coda* الصيغة: ثالثية  

                     Vibrato ( non troppo presto )* السرعة : 
2* الميزان:    

 سيط  ثنائح ب  4
 العنصر المحنى :

 : Aأواُل القسم 
( فييى سييمم دو الكبييير مييع مقييام مكسييوليديان مصييور عمييى نغميية ال 10-1م ) ويبييدأ ميين

بيميييول وينتييييى فيييى سيييمم دو الكبيييير ميييع مقيييام مكسيييوليديان عميييى نغمييية ال بيميييول أسييياس 
 مى (  –دو  –المقام مع أساس وثالثة سمم دو الكبير ليتكون تألف ) البيمول 

مع وجود نغمة ال بيمول كباص وسوبرانو ممتد ويتكيون مين جممية مطولية فيييا الميوازير 
 ( كما يمى 10-1من م) A( ويولح الشكل التالى القسم 2، 1( تكرار لمموزاير )4، 3)
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 (10-1من م) Aالقسم   يوضح 8شكى رقم ي
بيييير ميييع مقيييام ( تبيييدأ فيييى ازدواج تونيييالى لسيييمم دو الك6-1العبيييارة األوليييى : تبيييدأ مييين م )

مكسوسيييميدان مصيييورعمى نغمييية ال بيميييول وينتييييى عميييى تيييألف الدرجييية األوليييى لسيييمم دو 
الكبير ميع نغمتيى ) ال بيميول ، رى بيميول ( رابعية وخامسية مقيام مكسيوليديان ال بيميول 

 ( كما يمى6-1ويولح الشكل التالى العبارة األولى من م)

 
  6-1  يوضح العبارة األولح من مي9شكى رقم ي
صيول  –ميى بيميول  –دو  –( تبيدأ بتيألف )ال بيميول 10-7العبارة الثانية : تبدأ مين م)

ميى بيميول  -دو –بيمول ( كتألف الدرجة األولى لمقام مكسيوليديان بسيابعتو )ال بيميول 
صييول بيمييول ( وأيلييٌا يعتبيير دخيييل لدرجيية النابوليتييان فييى سييمم دو الكبييير )نغميية رى  –

بيمول كنغمة ممتدة وىى النغمة المطعمة فى سمم دو الكبيير بيمول ( مع وجود نغمة ال 
وفيييى نفيييس الوقيييت ىيييى أسييياس مقيييام مكسيييوليديان ال بيميييول وتنتييييى العبيييارة فيييى سيييمم دو 
الكبيييير عميييى الدرجييية األوليييى ميييع نغمييية ال بيميييول أسييياس مقيييام مكسيييوليديان ال بيميييول ، 

 –دو  –لكبيير )ال بيميول ويمكن اعتباره تألف الدرجة السادسة المطعيم لدرجية لسيمم دو ا
 ( كما يمى 10-7مى ( ويولح الشكل التالى العبارة الثاني من م)
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
  12-7  يوضح العبارة الثاني من مي12شكى رقم ي

 : Bثانيا القسم 
( ويبدأ فى سمم سى الصغير وينتيى عمى الدرجة الخامسة فى سمم 38 -11ويبدأ من )

 3لييى فييى سييمم فييا الكبييير وىييو يتكييون ميين سييى بيمييول الصييغير التييى تعييادل الدرجيية األو 
 أفكار 

( تبدأ فى سمم سى الكبير وتنتيى بقفمية عميى الدرجية 26 -11الفكرة األولى :تبدأ من ) 
( كمييا 38-11ميين م) Bاألولييى لسييمم مييى بيمييول الصييغير ويولييح الشييكل التييالى القسييم 

 يمى 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
  28-11من مي B  يوضح القسم 11شكى رقم ي

( فيى سيمم سيى الكبيير وتنتييى عميى الدرجية 17 -11الجممة األولى وىى تتكون من م )
( 17-11األولييى لسييمم سييى بيمييول الكبييير ويولييح الشييكل التييالى الجمميية األولييى ميين م)

 كما يمى 

 
  17-11  يوضح الجممة األولح من مي10شكى رقم ي
وتنتييييى عميييى الدرجييية ( تبيييدأ فيييى سيييمم سيييى الكبيييير 13 -11العبيييارة األوليييى تبيييدأ مييين م)

 األولى لسمم سى بيمول الكبير
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

( تبدا فى سمم سى الكبير وتنتيى عميى الدرجية األوليى 17-14العبارة الثانية تبدأ من م)
( تكييرار لممييوازير 17-16والمييوازير ) 18لسييمم سييى الصييغير وتمتييد القفميية حتييى مييازورة 

 رى بيكار (  – 3( مع اختالف ثالثة السمم )رى14-15)
( فيييى سيييمم ميييى بيميييول الكبيييير وتنتييييى بقفمييية عميييى 26-19الثانيييية تبيييدأ مييين م ) الجممييية

الدرجة األولى لسمم مى بيمول الصغير وىى تصوير لمجممة األولى ولكن فى سيمم )ميى 
-19ميى بيميول الصيغير ( ويوليح الشيكل التيالى الجممية الثانيية مين م)–بيمول الكبير 

 ( كما يمى26

 
  06-19الثانية من مي  يوضح  الجممة 12شكى رقم ي

 الفكرة الثانية 
( تبدأ فى سمم مى بيمول الصغير وتنتيى بقفمة عمى الدرجة األولى 30-26تبدأ من م )

لسمم سى الكبير وىى تتكون مين عبيارة منتظمية وىيى مسيتمدة مين الفكيرة األوليى إيقاعييٌا 
 ( كما يمى 30-26ويولح الشكل التالى الفكرة الثانية من م)

 

 
  22-06  يوضح الفكرة الثانية من مي14ي شكى رقم
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 الفكرة الثالثة 
( تبييدأ فيى سييمم سيى بيميول الكبييير وتنتييى عمييى الدرجية الخامسيية  38-31تبيدأ مين م)  

لسييمم سييى بيمييول الصييغير التييى تعييادل الدرجيية األولييى فييى سييمم فييا الكبييير وىييى تصييوير 
بيييداٌل مييين سيييى الكبيييير لمجممييية األوليييى مييين الفكيييرة األوليييى عميييى بعيييد نصيييف تيييون ألسيييفل 

 ( كما يمى 38-31ليصبح سى بيمول الكبير ويولح الشكل التالى الفكرة الثالثة من م)

 
  28-21  يوضح الفكرة الثالثة من مي15شكى ي

 A2ثالثا القسم 
( يبييدأ فييى ازدواج تونييالى فييى سييمم دو الكبييير مييع مقييام مكسييوليديان 48-39يبييدأ ميين م)

مصور عمى درجة ال بيمول وينتييى فيى نفيس السيمم دو الكبيير ومقيام مكسيوليديان عميى 
(  ويولييح الشييكل التييالى 10 -1الييذى بييدأ ميين م) Aدرجيية ال بيمييول وىييو تكييرار لمقسييم 

 ( كما يمى 48-39من م) A2القسم 

 
  48-29من مي A2  يوضح القسم 16شكى رقم ي
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 كودا 
مييع مقييام مكسييوليديان  –( تبييدأ فييى ازدواج تونييالى )سييمم دو الكبييير 60-49تبييدأ ميين م )

( ثييم 56-53مصييور عمييى درجيية ال بيمييول وينتيييى فييى السييمم والمقييام أواٌل فييى المييوازير )
 (60-57فى سمم دو الكبير فى الموازير من )

 ( كما يمى60-49زئين ويولح الشكل التالى الكودا من م)وتنفسم الكودا إلى ج
  

 
  62-49  يوضح الكودا من مي17شكى رقم ي

وىيو يتكيون مين عبيارة منتظمية   A( وىيو مسيتمد مين القسيم 52-49الجزء األول من م)
 وىى فى سمم دو الكبير مع مقام مكسوليديان مصور عمى درجة ال بيمول 

أ فى السمم دو الكبير والمقام مكسوليديان ال بيمول مين ( يبد60-53الجزء الثانى من م)
( وىيييو يتكيييون مييين عبيييارة موسييييقية ثيييم عبيييارة أخيييرى فيييى سيييمم دو الكبيييير مييين 56-53م)
 ( 60-57م)

 العنصر االيقاعى :
اسيييتخدم المؤليييف ايقاعيييات بسييييطة بشيييكل منيييتظم تتوافيييق ميييع المييييزان المسيييتخدم الثنيييائى 

 منتظمة ، ويمكن توليح ذلك فى الجدول التالى .البسيط  ولم يستخدم ايقاعات غير 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 النموذج االيقاعح اليد اليسري النموذج االيقاعح اليد اليمني رقم المازورة
، 18، 2، 1مي
29 ،41    

 4،5، 2م)
،6 ،40 ،

42،43 ،44) 

  

 (7م)
  

 (8م)
  

 (9م)
  

، 48، 10م)
50 ،52)   

، 19، 11م)
26 ،31)   

، 25: 20م)
27 ،28 ،
32 :36) 

  

 (37، 29م)
 

 

 (30م)
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 (38م)
  

 (47م)
  

 (51، 49م)
  

 (57، 53م)
  

، 55، 54م)
56)   

 (58م)
 

 
 (59م)

  

 (60م)

 
 

 11رقم  Unikuva( يولح النماذج االيقاعية في بريميود 2جدول رقم )
 ولقد تضمنت ىذه المقطوعة العديد من التقنيات العزفية مثى :

 .األقواس المحنية : 1
اسييتخدام القييوس المحنييي الممتييد لمييازورتين وثييالث مييوازير ألربييع نغمييات مفييردة فييي  -

 (33: 31، 25: 19، 17: 14، 13: 11اليد اليسرى في م)
اسيييتخدام القيييوس المحنيييي الممتيييد لعبيييارة ألربيييع نغميييات مفيييردة فيييي الييييد اليسيييرى فيييي  -

 (33: 31، 29: 26م)
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

اسييتخدام القييوس المحنييي الممتييد لعبييارة لسييت نغمييات مفييردة فييي اليييد اليسييرى فييي م  -
(34 :37) 

: 54اليسيرى فيي م )استخدام القوس المحني الممتد لعبارة لسبع نغمات مفردة في الييد  -
57) 
، 17: 11، 9فى م) . أداء خط لحنح مع تثبيت فح صوت السوبرانو فح اليد اليمنح0

 (52: 45، 10: 7( وفى اليد اليسرى بالثبيت فى صوت الباص فى م) 47، 38: 19
   :>. عالمة الضغط القو  ي2

المدونييية اسييتخدام عالميية اللييغط القييوى باسييتخدم عالميية )>( أعمييى أو أسييفل النغمييات 
بيذه المقطوعة الموسيقية وىى تعنيى الليغط عميى النغميات الميدون عميييا ىيذه العالمية 

، 19، 9: 7بقييوة عيين النغمييات الغييير المييدون عمييييا ىييذه العالميية فييى اليييد اليمنييى فييى م)
 (31، 19، 11( وفى اليد اليسرى فى م) 51، 49، 47: 45، 31
 .حمية األربيجيو :4

 ( 60: 57فى اليد اليمنى واليسرى فى م)استخدام حمية األربيجو 
 .تألفات ثالثية متتالية :5

 ( 56: 53استخدام تألفات ثالثية متتالية فى اليد اليمنى واليسرى فى م)
 .عالمة اإلطالة الكورونا :6

 ( 60استخدام عالمة اإلطالة الكورونا فى اليد اليمنى واليسرى فى م)
 :  portato.األداء الغير مترابط 7
 ( 41، 39، 18، 3تخدام األداء الغير مترابط فى اليد اليسرى فى م)اس

 : :pedalالبيداى  .1
 ( .60: 57( وفى م)56: 47استخدام البيدال فى م) 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 المفاتيح الموسيقية المستخدمة :
استخدم مفتاح صول فى اليد اليمنى ومفتاح فا وصول فى اليد اليسرى فى البريميود رقيم 

11 . 

  In  Memoriamالمقطوعة العشرون بعنوان 

 التحميى النظر  :

 وتعنح نصب تذكار  .  In  Memoriam* اسم المقطوعة  : 
 مازورة . 19* الطوى البنائح :

 * السمم : مح بيموى الصغير .
 .A  A- coda* الصيغة: أحادية ي

  Lugubre :* السرعة 
 وتعنح رباعح بسيط c* الميزان:  

 المحنى :العنصر 
 Aاواًل القسم 

يبيدأ فيى سيمم ميى بيميول الصيغير وينتييى عميى  48-1الفكرة األوليى وتبيدأ مين آنيا كيروز
اليييدجرة األوليييى لسيييمم ميييى بيميييول الصيييغير وىيييو يتكيييون مييين جممييية يمكييين تقسييييميا اليييى 

 ( كما يمى 8-1من م) Aعبارتين ويولح الشكل التالى القسم 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
  8-1من مي A  يوضح القسم 18شكى رقم ي

 العبارة األولح 
تبدأ فيى سيمم ميى بيميول الصيغير وتنتييى عميى الدرجية األوليى  14-1تبدأ من آنا كروز 

 ( كما يمى 4-1لسمم مى بيمول الصغير ويولح الشكل التالى العبارة األولى من م)

 
  14-1  يوضح العبارة األولح من آنا كروز ي19شكى رقم ي

 العبارة الثانية 
تبدأ فيى سيمم ميى بيميول الليغير وتنتييى عميى الدرجية األوليى  48-5آنا كروز تبدأ من 

 ( كما يمى8-5لسمم مى بيمول الصغير ويولح الشكل التالى العبارة الثانية من م)
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 48-5  يوضح العبارة الثانية من آنا كروز 02شكى رقم ي
 الفكرة الثانية 

ينتيييى عمييى الدرجيية األولييى مييى يبييدأ فييى سييمم مييى بيمييول الصييغير و  115-19تبييدأ ميين 
 ( كما يمى 15-9بيمول الصغير ويولح الشكل التالى الفكرة الثانية من م)

 
  15-9  يوضح الفكرة الثانية من مي01شكى رقم ي

 العبارة األولح 
تبييدأ فييى سييمم مييى بيمييول الصييغير وتنتيييى عمييى الدرجيية األولييى لسييمم  112-19تبييدأ ميين 

 مى بيمول الصغير 
   كما يمح 10-9ويوضح الشكى التالح العبارة األولح من مي

 
  10-9  يوضح العبارة األولح من مي00شكى رقم ي

 العبارة الثانية 
تبدأ فى سمم ميى بيميول الصيغير وتنتييى عميى الدرجية األوليى لسيمم  115-212تبدأ من 

 مى بيمول الصغير 
   كما يمح 15-10ويوضح الشكى التالح العبارة الثانية من مي
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
  15-10  يوضح العبارة الثانية من مي02شكى رقم ي

 كودا 
تبييدأ فييى سييمم مييى بيمييول الصييغير وتنتيييى بقفميية تاميية فييى سييمم مييى  19-215تبييدأ ميين 

( كمييا 19-15بيمييول الصييغير وتنقسييم الييى جييزئين ويولييح الشييكل التييالى الكييودا ميين م)
  يمى

 
  19-15  يوضح الكودا من مي04شكى رقم ي

  وينتيى فى سمم مى بيمول الصغير 117-215ويبدأ من الجزء األوى 
 وينتيى بقفمة تامة فى سمم مى بيمول الصغير   19-18يبدأ من آنا كروز الجزء الثانح 

 العنصر االيقاعح:
المسييتخدم الربيياعى اسييتخدم المؤلييف ايقاعييات بسيييطة بشييكل منييتظم تتوافييق مييع الميييزان 

 البسيط  ولم يستخدم ايقاعات غير منتظمة ، ويمكن توليح ذلك فى الجدول التالى .
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

رقم 
 المازورة

 النماذج االيقاعية لميد اليسري النماذج االيقاعية لميد اليمني

، 1م) 
2 ،3)   
، 5، 4م)
6 ،7)   
 (8م)

  
، 9م )
10 ،
11) 

  

، 12م)
13 ،
14) 

  

 (15م)
  

 (16م)

  
 (17م)

       
 (18م)
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 (19م)
  

  رقم In  Memoriam  يوضح النماذج االيقاعية في بريميود ي2جدوى رقم ي
  02ي

 التقنيات العزفية مثى :ولقد تضمنت ىذه المقطوعة العديد من 
 األقواس المحنية : .1

 (.19" لنغمتين مفردتين كما فى اليد اليمنى فى م)"slurاستخدم قوس لحنى قصير 
"ألوكتافيين متتاليين وتحت القوس المحنى نقطة "slurاستخدم قوس لحنى قصير 
 (.8كما فى اليد اليسرى فى م)
متتاليين فى اليد اليمنى فى آنا  " لتألفيين رباعيين"slurاستخدم قوس لحنى قصير 

 (12، 11، 10، 4، 3، 2، 1كروز م )
" ألربع نغمات مفردة وتحت القوس المحنى نقطة "slurاستخدم قوس لحنى قصير 
 (14، 13، 12،  11، 10، 9كما فى اليد اليمنى فى م)

" وتحت القوس المحنى نقطة أوكتافات "slurاستخدم قوس لحنى ألربع قصير 
 (14، 13، 12، 10، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1كما فى اليد اليسرى فى م)متتالية 

 عالمة الضغط القو  : .0
 (17، 16، 15استخدم عالمة اللغط القوى فى اليد اليمنى فى م )

 عالمة اإلطالة الكورونا : .2
 ( .19استخدم عالمة اإلطالة الكورونا فى اليد اليمنى واليسرى فى م)

 تألفات ثالثية متتالية : .4
 (17، 16، 15دم تألفات ثالثية متتالية كما فى اليد اليمنى واليسرى فى م)استخ

 تألفات رباعية متتالية : .5
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

( ، 4، 3، 2، 1استخدم تألفات رباعية متتالية فى اليد اليمنى فى آناكروز م )
(18. ) 
 نغمات مزدوجة : .6

 (418: 18استخدم نغمات مزدوجة فى اليد اليسرى فى آناكروز م)
 يى :عالمات التحو  .7

( وفى 18: 4استخدم عالمات التحويل بكثرة فى اليد اليمنى كما فى آناكروز م)
 ( .18: 1اليد اليسرى من آناكروز م)

 تثبيت نغمتين مزدوجتين .8
تثبيت نغمتين مزدوجتين مع أداء أوكتافات ثالثية متتالية فى اليد الواحدة كما فى 

 (  15، 14، 13، 8، 7، 6، 5اليد اليمنى فى آناكروز م)
 المفاتيح الموسيقية 

استخدم مفتاح صول والتغيير الى مفتاح فا أكثر من مرة فى اليد اليمنى واستخدم  
 مفتاح فا فقط فى اليد اليسرى .  

  00رقم  Kansan tapaanالمقطوعة االثنح وعشرون بعنوان 
 التحميل النظرى :

 .              Kansan tapaan* اسم المقطوعة  : 
 مازورة . 01البنائح :* الطوى 

 * السمم : مح بيموى الصعير .
 A-B* الصيغة: ثنائية 

  Alla marcia :* السرعة 
2* الميزان:    

 وتعنح ثنائح بسيط  4
 العنصر المحنى :
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  Aأواًل القسم 
يبدأ فى سمم مى بيمول الكبير وينتيى بقفمة تامية عميى الدرجية  28-1يبدأ من آنا كروز 

األوليى لسييمم مييى بيمييول الكبييير وىييو يتكيون ميين جمميية منتظميية ، ويولييح الشييكل التييالى 
 ( كما يمى 8-1من م) Aالقسم 

 
 08-1من آنا كروز  A  يوضح القسم 05شكى رقم ي

 
 العبارة األولح 

تبدأ فى سمم مى بيمول الكبير وتنتيى بقفمة تامة فيى سيمم ميى  24-1تبدأ من آنا كروز 
ويوليح الشيكل التيالى العبيارة  3بيمول الكبير مع لمس سمم ال بيمول الكبير فى مازورة 

 ( كما يمى 4-1األولى من م)

 
 04-1  يوضح العبارة األولح من آنا كروز 06شكى رقم ي

 العبارة الثانية 
مييى بيمييول الكبييير وتنتيييى بقفميية تاميية فييى سييمم مييى بيمييول  تبييدأ فييى سييمم 38-5تبييدأ ميين 

( كميا 8-5الكبير وىى تكرار لمعبارة األولى ويوليح الشيكل التيالى العبيارة الثانيية مين م)
 يمى 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 28-5  يوضح العبارة الثانية من 07شكى رقم ي

  Bثانيا القسم 
يبدأ فى سمم مى بيمول الكبير وينتيى بقفمت تامة فى سمم مى 20-9يبدأ من آنا كروز 

بيمييول الكبييير وىييو يتكييون ميين جمميية مطوليية تنقسييم الييى ثييالث عبييارات ويولييح الشييكل 
 ( كما يمى 20-9من م) Bالتالى القسم 

 
  02-9من آنا كروزي  B  يوضح القسم 08شكى رقم ي

 العبارة األولح 
تبييدأ فييى سييمم مييى بيمييول الكبيروتنتيييى بقفميية تاميية فييى سييمم  112 -9تبييدأ ميين آنييا كييروز 

ويولييح الشييكل التييالى  110، 29مييى بيمييول الكبيرمييع لمييس سييمم فييا الصييغير فييالموازير
 ( كما يمى 12-9العبارة األولى من م)
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
  110 -9  يوضح العبارة األولح من آنا كروز ي09شكى رقم ي

 العبارة الثانية 
تبدأ فى سمم مى بيمول الكبيروتنتيى بقفمة تامة فيى سيمممى  116-13تبدأ من آناكروز 

 ( كما يمى16-13بيمول الكبير ويولح الشكل التالى العبارة الثانية من )
  

 
  116-12  يوضح العبارة الثانية من آناكروز ي22شكى رقم ي

 العبارة الثالثة 
يمول الكبير وتنتيى بقفمة تامة فى سيمم ميى تبدأ فى سمم مى ب21-17تبدأ من آناكروز 

بيميييول الكبيروىيييى تكيييرار لمعبيييارة السيييابقة ميييع تصيييويرىا عميييى بعيييد أوكتييياف صييياعد لمييييد 
 ( كما يمى 21-17اليمنى واليد اليسرى أيلًا ويولح الشكل التالى العبارة الثالثة من م)

 
  01-17  يوضح العبارة الثالثة من آناكروز ي21شكى رقم ي
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ر االيقاعح :العنص
اسيييتخدم المؤليييف إيقاعيييات بسييييطة بشيييكل منيييتظم تتوافيييق ميييع المييييزان المسيييتخدم الثنيييائي 
البسيييط  واسييتخدم بعييض اإليقاعييات الغييير منتظميية ، ويمكيين توليييح ذلييك فييى الجييدول 

 التالى .
رقم 
المـازور 

 ة

 النماذج االيقاعية لميد اليسري النماذج االيقاعية لميد اليمني

آنييياكروز 
، 1م)
21) 

  

 (1م)
  

، 2م)
6) 

 
 

، 3م)
7)   

 (4م)
   

 ( 5م)

   

 (8م )
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ( 9م )
   

    

  
 (10م)

 
 

 (11م)
    

 (12م )
 

 
،  13م)
17) 

  

، 14م)
18)        

  
، 15م)
19) 

 
 

 (16م)
           

 (20م)
   

   

   
          (21م)

 22( رقم Kansan tapaan( يولح النماذج اإليقاعية في  )4جدول رقم )
 ولقد تضمنت ىذه المقطوعة العديد من التقنيات العزفية مثى :

 األقواس المحنية : .1
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 (5استخدم قوس لحنى لنغمتين مفردتين فى اليد اليمنى فى م) 
 ( 1استخدم قوس لحنى لغنمتين مزدوجتين فى اليد اليمنى فى م)

، 14، 7، 5، 3، 1استخدم قوس لحنى لتألفيين ثالثيين متتاليين فى اليد اليمنى فى م )
18) 

 ( 7، 3استخدم قوس لحنى لتألفيين ثالثيين يتوسطيم نغمة مفردة فى اليد اليمنى فى م)
 (17، 13، 9تالية فى اليد اليمنى فى م)استخدم قوس لحنى لثالث نغمات مزدوجة مت

 استخدم قوس لحنى لنغمتين مزدوجتين يمييا نغمتين مفردتين فى اليد اليمنى واليسرى 
 ( .  5فى آناكروز م )

 " : staccatoاألداء المتقطع االستكاتو " .0
، 18، 14، 4) استخدام أسموب األداء المتقطع استكاتو في اليد اليمنى في آناكروز م

(  21، 20، 19، 16،18، 8،15، 4في اليد اليسرى في آناكروز م )،         ( 20
. 

 أوكتافات متتالية : .2
 (19، 8، 4استخدم أوكتافات متتالية فى اليد اليسرى فى آناكروز م)

 نغمات مزدوجة متتالية : .4
( 17، 15، 14، 13، 9، 1استخدم نغمات مزدوجة متتالية فى اليمنى فى م) 

 ( 17، 15، 9فى م )وفى اليد اليسرى 
 تألفات ثالثية متتالية : .5

 (18، 14، 7، 5، 3، 1استخدم تألفات ثالثية متتالية فى اليد اليمنى فى م)
 عالمة الضغط القو  : .6

، 17، 16، 13، 6، 5، 2، 1استخدم عالمة اللغط القوى فى اليد اليمنى فى م) 
21) 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 (21، 20، 16، 11، 5، 1وفى اليد اليسرى فى م)
 األداء ألحد  اليدين : تثبيت فح .7

استخدام التثبيت فى اليد اليمنى فى صوت السوبرانو مع أداء نغمات فى الباص 
 (12، 5( ، وفى اليد اليسرى فى آناكروز )5فى آناكروزم)

استخدام التثبيت فى اليد اليسرى فى صوت الباص مع أداء نغمات فى السوبرانو 
 ( 19،  15، 8فى م)

 عالمة اإلطالة الكورونا:  .8
 (21استخدم عالمة اإلطالة الكورونا فى اليد اليمنى واليسرى فى م )

 : Acciaccature)حمية االتشيكاتورا ي .9
 (16استخدم حمية االتشيكاتورا فى اليد المنى واليسرى فى م) 

 المفاتيح الموسيقية:
 د اليسرى  استخدم مفتاح صول وفا فى اليد اليمنى ومفتاح فا فقط فى الي

 الفصى الرابع 
 نتائج البحث وتفسيرىا

 22،  20بعد ان قامت الباحثة بالدراسة التحميمية العزفية لعينة البحث بريميود رقم 
لتحديد التقنيات العزفية فييا والتوصل ألسموب أداء جيد ليا ، فقد توصمت الباحثة الى 

اؤالت البحث عمى النحو التالى انتائج التى جاءت تحقيقًا ألىداف البحث وردًا عمى تس
: 

السؤاى األوى : ما مميزات أسموب األداء عند سميم بالمجرين لمؤلفات مجمد األربعة 
 وعشرون بريميود لموسيقح البيانو؟

استطاعت الباحثة بعد التحميل النظرى والعزفى والدراسة الوصفية المسحية لمؤلفات  
( آللة البيانو أن 17بالمجرين مصنف ) مجمد األربعة وعشرون بريميود لممؤلف سميم
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

تستخمص أسموب سميم بالمجرين الذى بنيت عميو المقطوعات ، وقد جاء عمى النحو 
 التالى :

 " لنغمتين مفردتين "slurاستخدم قوس لحنى قصير 
" "slur"ألوكتافيين متتاليين استخدم قوس لحنى قصير "slurاستخدم قوس لحنى قصير 
 لتألفيين رباعيين متتاليين 

 استخدم عالمة اللغط القوى 
 استخدم عالمة اإلطالة الكورونا 
 استخدم تألفات ثالثية متتالية 
 استخدم تألفات رباعية متتالية 

 استخدم نغمات مزدوجة 
 استخدم عالمات التحويل 

 يد الواحدة استخدم تثبيت نغمتين مزدوجتين مع أداء أوكتافات ثالثية متتالية فى ال
استخدم مفتاح صول والتغيير الى مفتاح فا أكثر من مرة فى اليد اليمنى واستخدم  

  20مفتاح فا فقط فى اليد اليسرى كما فى بريميود رقم 
 استخدام أسموب األداء المتقطع استكاتو 

 استخدم أوكتافات متتالية 
 استخدم نغمات مزدوجة متتالية 
 استخدم تألفات ثالثية متتالية 
 استخدم عالمة اللغط القوى 

 استخدام التثبيت فى اليد اليمنى فى صوت السوبرانو مع أداء نغمات فى الباص 
 استخدام التثبيت فى اليد اليسرى فى صوت الباص مع أداء نغمات فى السوبرانو 

 استخدم عالمة اإلطالة الكورونا 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 Acciaccature)ياستخدم حمية االتشيكاتورا 
السؤاى الثانح  ما السمات الوصفية لمؤلفات مجمد األربعة وعشرون بريميود 

 لموسيقي البيانو من خالى التحميى النظري والعزفي ليذه المؤلفات ؟
استطاعت الباحثة االجابة عمى ىذا السؤال من خالل التحميل النظرى والعزفى لمؤلفات 

لتفصيل فى الفصل الثالث وفيما يمى ايجاز لما البريميود عينة البحث كما ذكر با
استخدمو سميم بالمجرين فى عينة البحث من عنصر ايقاعى وىارمونى ومصطمحات 

 أدائية وتعبيرية والسمم والميزان والصيغة .  
 : العنصر اإليقاعح 

 كانت األفكار االيقاعية تعطى احساسًا بالحيوية . -
 22واستخدم ايقاع شاذ فى بريميود رقم  20استخدم ايقاعات منتظمة فى بريميود  -

 وىو ايقاع 
 : العنصر اليارمونح 

 استخدم التألفات الثالثية والرباعية فى كثير من بريميودات ىذا المجمد وبكثرة . -
 استخدم النغمات المزدوجة فى معظم بريميودات ىذا المجمد .   -

 السمم : .1
 التالي المقامات المستخدمة في عينة البحث . ويولح الجدول
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

الساللم المستخدمة في عينة البحث في مؤلفات مجمد األربعة   5جدوى رقم ي
 وعشرون بريميود لموسيقح البيانو لسميم بالمجرين

 مقام المقطوعة اسم البريميود

  12البريميود رقمي
 ال بيمول الكبير

  11البريميود رقمي

ازدواج تونالى )سمم دو 
مقام مكسوليديان  –الكبير 

 مصورعمى نغمة ال بيمول(

  02البريميود رقمي       
 مى بيمول الصغير

  00رقميالبريميود 
 مى بيمول الصغير

 الطوى البنائي والصيغة : .0
استخدم سميم بالمجرين في عينة البحث صيغ متنوعة ما بين ثالثية وأحادية قائمة 

 ويولح ذلك الجدول التالي .عمى فكرة واحدة  

المستخدمة في مؤلفات مجمد األربعة الصيغة والطوى البنائي   6جدوى رقم ي
 وعشرون لموسيقي البيانو لسميم بالمجرين

 الطول البنائي الصيغة البنائية رقم المقطوعة
 مازورة ABA2|| 23ثالثية   العاشرة

 مازورة ABA2  Coda|| 60ثالثية   الحادية عشر
 مازورة A   A- coda 19أحادية ي عشرون

 مازورة A-B 21ثنائية  اثنى وعشرون
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 السرعة والميزان : .2
استخدم سميم بالمجرين في مؤلفات البريميود في مجمد األربعة وعشرون لموسيقي 
البيانو  بسرعة واحدة طوال المؤلفة  ، ولكنو استخدم في أغمبية ىذه المؤلفات 

وعالمة اطالة الزمن ، كما التزم باستخدام ميزان اصطالحات تبطيء السرعة 
واحد طوال المؤلفة من مؤلفات  مجمد األربعة وعشرون بريميود ،ويولح ذلك 

 الجدول التالي :

السرعة والميزان في مؤلفات مجمد األربعة وعشرون بريميود   7جدوى رقم ي
 لموسيقي البيانو لسميم بالمجرين

اصطالحات تغيير  السرعة الميزان البريميود
 السرعة

 C Andante العاشرة 
Semplice 

Poco riten 

2 الحادية عشر
4 

 
 

Vibrato ( non 
troppo presto ) 

 

perdendosi 
 

 C Lugubre  Largamente العشرون

االثنى 
 وعشرون

24 

 

 

Alla Marcia 
 

 
 

 ثانيا : نتائج التحميى العزفي والتموين الصوتي :
 جاءت مصطمحات األداء والتعبير في عينة البحث كما في الجدول التالي : 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  8جدوى رقم ي
مصطمحات األداء والتعبير في مؤلفات البريميود لمجمد األربعة وعشرون بريميود 

 لموسيقي البيانو لسميم بالمجرين
 مصطمحات األداء والتعبير عنوان

 mezzo pianoاختصار كممة mp : العاشرة
 وتعني متوسط الخفوت

Cresc.  اختصار كممة :crescendo 
 وتعنى التدرج فى عمو الصوت 

Dim   اختصار كممة :dimuendo  
 وتعنى التدرج فى خفوت الصوت 

( وتعني النبر accent> : االكسنت )
 القوي
   تعني اطمة المدة الزمنية لمنغمة :

 وتسمي كورونا
Poco riten  وتعنى بقميل من البطء : 

 وتعني األداء بقوة forte: اختصار كممة f الحادية عشر
   

: p اختصار كممةpiano  وتعني صوت
 ىادي  او خافت 

 <: تعني التدرج من الخفوت الي القوة
Dim   اختصار كممة :dimuendo  

 وتعنى التدرج فى خفوت الصوت 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  تعني اطمة المدة الزمنية لمنغمة :
 وتسمي كورونا

Pedal   وتعنى استخدام البدال حتى :
 عالمة * يتوقف استخدام البدال

وتعني  pianissimoاختصار كممة pp : العشرون
 صوت ىادي جدا او خافت جدا

Cresc.  اختصار كممة :crescendo 
 وتعنى التدرج فى عمو الصوت 

Dim   اختصار كممة :dimuendo  
 وتعنى التدرج فى خفوت الصوت 

( وتعني النبر accent> : االكسنت ) 
 القوي
   تعني اطمة المدة الزمنية لمنغمة :

 وتسمي كورونا
 وتعني األداء بقوة forte: اختصار كممة f االثنى وعشرون

   
: p اختصار كممةpiano  وتعني صوت

 ىادي  او خافت 
 <: تعني التدرج من الخفوت الي القوة
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

Dim   اختصار كممة :dimuendo  
 وتعنى التدرج فى خفوت الصوت 

  تعني اطمة المدة الزمنية لمنغمة :
 وتسمي كورونا

 
 توصيات البحث :

التدريبات واالرشادات العزفية  االىتمام باستخدام التحميل النظري والعزفي وتقديم .1
لألعمال الفنية المختمفة لما ليا من اىمية فائقة في تفيم الخصائص الفنية 

 وعامل أساسيا في تحسين مستوي أداء تمك األعمال بصورة أفلل .

توصي الباحثة بادراج مجمد األربعة وعشرون بريميود لموسيقي البيانو  .2
ة في كمية التربية الموسيقية ، لسميم بالمجرين لمن المناىج الدراسي

 وذلك لما تحتويو كل دراسة من تقنيات عزفية متنوعة .
لرورة إثراء المكتبات الثقافية والصوتية بمدونات ومراجع وتسجيالت  .3

صوتية ألعمال سميم بالمجرين ، وخاصة بالمكتبات داخل الكميات 
 . النوعية لما ليا من خصائص فنية أساسية لدراسي آلة البيانو

 ولع المقترحات والتوصيات والتي جاءت عمى النحو التالي : تمثم 
االىتمام باستخدام التحميل النظري والعزفي وتقديم التدريبات واالرشادات العزفية  .1

لألعمال الفنية المختمفة لما ليا من اىمية فائقة في تفيم الخصائص الفنية 
 بصورة أفلل .وعامل أساسيا في تحسين مستوي أداء تمك األعمال 

توصي الباحثة بادراج مؤلفات البريميود من مجمد األربعة عشرون  .2
بريميود لسميم بالمجرين لمن المناىج الدراسية في كمية التربية 

 الموسيقية ، وذلك لما تحتويو كل دراسة من تقنيات عزفية متنوعة .
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 لرورة إثراء المكتبات الثقافية والصوتية بمدونات ومراجع وتسجيالت .3
صوتية ألعمال سميم بالمجرين ، وخاصة بالمكتبات داخل الكميات 

 النوعية لما ليا من خصائص فنية أساسية لدراسي آلة البيانو .

 قائمة المراجع :
 أوال :المراجع بالمغة العربية :

لغة الموسيقي ،دراسة في عمم النفس المغوي وتطبيقانو  آمال أحمد مختار صادق :.1
 . 1988، القاىرة ،مركز التنمية البشرية ، والمعمومات ، ي في مجال الموسيق

، وزارة الثقافة المصرية ، المركز الثقافى  "القاموس المصرى"احمد بيومى :  .0
 .1992القومى، دار االوبرا المصرية ،القاىرة، 

، الطبعة الثالثة، مكتبة االنجمو المصرية ،  عمم النفس التربوى. آمال صادق مختار: 3
1984. 

مناىج البحث واإلحصاء والبحوث التربوية والتقنية  " : آمال مختار_فؤاد ابو حطب .4
 .1990مكتبو األنجمو المصرية ، ،  ، القاىرة " 
، سمسمة كتب ثقافية يصدرىا العشرين القومية فى موسيقا القرن سمحة الخولي :. 5

 . م1992المعرفة ، يونيو المجمس الوطنى لمثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، عالم 
: آلة البيانو في مصر ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية سامي ابراىيم . 6

 .1977الموسيقية ، جامعة حموان 
. زاكس كورت : تراث الموسيقى العالمية ، ترجمة سمحة الخولى ، دار النيلة 7

 م .1964العربية ، القاىرة ، 
 العممية بالمغة العربية ثانيا : البحوث والرسائى 

، بحث  المدرسة الفنمندية من خالل مؤلفات أوسكار ميركانتو بتسام مكرم إبراىيم :. ا9
منشور بمجمة عموم وفنون الموسيقى ، المجمد الخامس عشر ، كمية التربية الموسيقية ، 

 . 2007جامعة حموان ، القاىرة ، 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

المدرسة الفنمندية من خالل أعمال أوسكار ميركانتو  بسمة صالح الدين محمد :. 10
، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية وسميم بالمجرين لمبيانو )دراسة مقارنة( 
 .2015الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ، 

11 . : بريميود البيانو فى القرن العشرين عند ريتشارد كمنج وكيفية  داليا أحمد ماىر
، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة تيا إجاد
 ،2004 . 
، رسالة أسموب أداء البريميود والفيوج لمبيانو عند آالن ىوفانس  رشا عمى شحاتة:. 12

 .2008دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ، 
التقنيات العزفية فى مؤلفات البريميود  الغنائية آللة . زينب عبد الفتاح إبراىيم : 13

، رسالة ماجستير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة  جموك اليانو عند ويميام
 .          2010حموان ، القاىرة ، 

مقطوعات الزىور آللة البيانو فى القرن العشرين عند كل من  سوزان أحمد عسل :. 14
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الموسيقى ، المجمد التاسع ، بحث منشور بمجمة عموم وفنون عند سميم بالمجرين

 .2014والعشرون ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ،
االستفادة من مؤلفة البريميود األمريكية أللبرتو شيماء حمدى عبد الفتاح : . 17

، رسالة دكتوراة منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جيناستيرا فى تدريس آلة البيانو 
 . 2012ن ، القاىرة ، جامعة حموا
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