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  47أسموب أداء مقطوعات البيانو مصنف 

   Charles Wakefield Cadman عند تشارلز ويكفيمد كادمان
 

 أ.م.د أسماء عبد الصبور محمد

 جامعة المنيا –كمية التربية النوعية  -أستاذ مساعد بقسم التربية الموسيقية 

 جامعة السمطان قابوس –أستاذ مساعد بكمية التربية 
Asmaamalk76@yahoo.com 

 مستخمص البحث:
أواخر القرف التاسع  ففي لسكانيا، العرقيوذلؾ لمتعدد  االمريكية الموسيقى تعددت أنماط 

مطمع القرف وفى أمريكا،  وفياوروبا في عشر اتجاىات فكرية سعت الى تشتيت الرومانتيكية 
ومف أىـ المؤلفيف االمريكييف في موسيقى الينود الحمر الياما لموسيقاىـ،  العشريف وجدوا

لموسيقية( وخاصة آللة البيانو والتي األعماؿ التي ظيرت في الموسيقى االمريكية )المقطوعات ا
 تشارلز ويكفيمد كادمافاستغميا المؤلفوف لمتعبير عف افكارىـ ومذاىبيـ الموسيقية ومف ىؤالء 

لتنمية الميارة األدائية عمى لوحة  47 الذى ألؼ مقطوعات آللة البيانو مصنؼالمؤلؼ األمريكي 
 عمى لبحث الحالي الذى ىدؼ الى التعرؼمفاتيح البيانو األمر الذى جعؿ الباحثة تفكر في ا

 التي التكنيكية والصعوبات العزفية التقنيات المقطوعات، وتحديد تشتمؿ التي الفنية الخصائص
 المنيج البحث ىذا العزفية، ويتبع واالرشادات بالمقترحات معالجتيا ، واسموب عمييا تشتمؿ

 أىـ ومف 47مقطوعات لمبيانو مصنؼ مكونة مف ثالثة  البحث عينة وكانت التحميمي، الوصفي
، كما المقطوعات جاءت في صياغة بوليفونية وىوموفونيةأف  الدراسة ليا توصمت التي النتائج
الكروماتيكى، جاءت الصياغة عتمد عمى األسموب التونالى واألسموب يالتأليؼ الموسيقى جاء 

داخؿ  التعبيرية الحات، كما تنوعت االصطعمى اليارمونيات الرأسية ةقائماليارمونية 
ستخدـ في يفي المقطوعة األولى والثانية ولـ البداؿ المقطوعات الثالث، كما استخدـ المؤلؼ 

، ومف جاءت اإليقاعات المنتظمة، وغير المنتظمة، والمقابالت اإليقاعيةالثالثة، كما المقطوعة 
في البرامج  ومقطوعات أدراجو  زلتشارلاالىتماـ بدراسة المؤلفات الموسيقية اىـ التوصيات 

 .الدراسية آللة البيانو

 تشارلز ويكفيمد كادماف، 47مقطوعات البيانو، مصنؼ  الكممات الرئيسة:
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 مقدمة البحث:
حيث بدأت في القرف  ،لسكانيا وذلؾ لمتعدد العرقي االمريكية موسيقىلا تعددت أنماط

 وأيرلنداقادميف مف المممكة المتحدة  كبيرة بأعدادالسابع عشر موجات مف المياجريف 
سكتمند سبانيا اوا  أيضا  وىي، وآالتيـ الموسيقية أساليبيـ معيـ جالبيف وفرنسا، وألمانيا وا 

أواخر القرف التاسع عشر اتجاىات فكرية  فيظيرت ، مزيج مف ثقافات غرب افريقيا
ظيرت قرف العشريف الومع بدايات  أمريكا، وفياوروبا في سعت الى تشتيت الرومانتيكية 

 ـنفسيا واوجد ـلموسيقى بالدى يفالمتعصبمجموعة مف المؤلفيف الموسيقييف األمريكييف 
مشتؽ تقريبا مف الموسيقى  األمريكي التراثيمعظـ التاريخ  نظرا ألف تراثي،مأزؽ  في

يمكف أف يستعاف  التيالتراث  أغانيمحدودا مف  اختيارىـاألوروبية واألفريقية مما جعؿ 
سوى االتجاه الى الموسيقى البدائية التراثية  ـأمامي واالموسيقية ولـ يجد أعماليـ فيبيا 

مطمع القرف العشريف وفى ، الموسيقى االمريكيةتأصيؿ  فيالقديمة لسكاف البالد بدافع 
الزنوج الياما لموسيقاىـ  وموسيقىالمؤلفيف االمريكييف في موسيقى الينود الحمر  وجدوا

إنتاج أعماؿ موسيقية عكست الحياة االمريكية ومتأثرة باالتجاىات االوروبية حيث قاموا ب
 (1) المعاصرة في الموسيقى.

ومف أىـ األعماؿ التي ظيرت في الموسيقى االمريكية )المقطوعات الموسيقية( وخاصة 
 استغميا المؤلفوف لمتعبير عف افكارىـ ومذاىبيـ الموسيقية ومف ىؤالءآللة البيانو والتي 

 - Charles Wakefield Cadman  (1881تشارلز ويكفيمد كادماف األمريكيالمؤلؼ 
تنمية الميارة المقطوعات آللة البيانو لالذى ألؼ مجموعة مف   األمريكيالمؤلؼ  (1946

ىذه األدائية عمى لوحة مفاتيح البيانو األمر الذى جعؿ الباحثة تفكر في تناوؿ 
التحميؿ وما اشتمؿ عميو مف تحميؿ نظري وعزفي الوصفية و  ةبالدراس المقطوعات
ووضع االرشادات الالزمة لتذليؿ مقطوعة التقنيات العزفية التي بنيت عمييا كؿ واستخراج 

 .ليا  الجيدؿ الى األداء و صعوباتيا لموص

                                                

1. Reginald Smith Brindle: Serial Composition. Oxford University press. London. 1966.p3 
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 مشكمة البحث:
مػػف المؤلفػػات  ويكفيمػػد كادمػاف زعنػػد تشػارل 47بػالرغـ مػػف أف مقطوعػات البيػػانو مصػنؼ 

االمريكيػػة الموسػػيقية ذات قيمػػػة فنيػػة، تحتػػوي عمػػػى تقنيػػات عزفيػػة وتكنيكيػػػة وتعبيريػػة قػػػد 
تساىـ في تنمية األداء العزفي آللة البيانو، إال أنيا لـ تحظػى بالدراسػة لتكػوف مػف ضػمف 
المقترحات المطروحة في العممية التعميمية لتدريس آلة البيانو بالكميات المتخصصػة، ممػا 
دعػػػػػا الباحثػػػػػة إلػػػػػى تناوليػػػػػا بالدراسػػػػػة التحميميػػػػػة النظريػػػػػة والعزفيػػػػػة مػػػػػع وضػػػػػع التػػػػػدريبات 
واالرشػػػػادات العزفيػػػػة الالزمػػػػة لتػػػػذليؿ الصػػػػعوبات األدائيػػػػة التػػػػي يمكػػػػف أف تشػػػػتمؿ عمييػػػػا 

 المقطوعات.

 أىدف البحث:
 ييدؼ ىذا البحث إلي:

 47مصػػنؼ التعػػرؼ عمػػى الخصػػائص الفنيػػة التػػي تشػػتمؿ عمييػػا مقطوعػػات البيػػانو  .1
 كادماف.ويكفيمد  زعند تشارل

تحديػػد التقنيػػات العزفيػػة والصػػعوبات التكنيكيػػة التػػي تشػػتمؿ عمييػػا مقطوعػػات البيػػانو  .2
واسػػموب معالجتيػػا بالمقترحػػات واالرشػػادات  ويكفيمػػد كادمػػاف زعنػػد تشػػارل 47مصػػنؼ
 العزفية.

 أىمية البحث: 
 .ويكفيمد كادماف زارلتش 47التعريؼ بالخصائص الفنية لمقطوعات البيانو مصنؼ  .1

التعريؼ بالتقنيات العزفية والصعوبات التكنيكية التي تشتمؿ عمييػا مقطوعػات البيػانو  .2
 واالرشادات العزفية لألداء الجيد. ويكفيمد كادماف زتشارل 47مصنؼ 

 اسئمة البحث: 
 ؟ويكفيمد كادماف زتشارل 47ما ىي الخصائص الفنية لمقطوعات البيانو مصنؼ  .1

التقنيػػات العزفيػػة والصػػعوبات التكنيكيػػة التػػي تشػػتمؿ عمييػػا مقطوعػػات البيػػانو مػػا ىػػي  .2
 ؟ويكفيمد كادماف زتشارل 47مصنؼ 
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 حدود البحث: 
 .تشارلز ويكفيمد كادمافل الثالثة 47مقطوعات البيانو مصنؼ الحدود الزمنية: 

 الحدود المكانية: أمريكا.

 إجراءات البحث:
 منيج البحث:

 المنيج الوصفي )تحميؿ المحتوى(.يتبع ىذا البحث 

 :عينة البحث
 كادماف.ويكفيمد  زلتشارل 47ثالث مقطوعات البيانو مصنؼ 

 أدوات البحث:
  ويكفيمد كادماف زتشارل 47المدونات الموسيقية لمقطوعات البيانو مصنؼ 

 مصطمحات البحث:
(1) (:Technique Difficulties) (الفنيةالتكنيكية )الصعوبات  -

 

المعوقات التػي يواجييػا المػتعمـ أثنػاء دراسػتو لمقطوعػات جديػدة لػـ يسػبؽ لػو التػدريب ىي 
أو  ،عضػمية أو فسػيولوجية جسػمانية، أو ،أو تعبيريػة ،عمييا وقد تكػوف صػعوبات تكنيكيػة

  الصعوبات الناتجة عف الكسور التشريحية لميد.

(2) :أداء أسموب -
 

ومشػػػػاعرة وفمسػػػػفتو كمػػػػا يطبػػػػؽ ايضػػػػا ىػػػػذا عػػػػف أفكػػػػاره  اسػػػػموب المؤلػػػػؼ وطريقػػػػة التعبيػػػػر
المصطمح عمى اسموب العصر وىو الصفة المميزة لكؿ مؤلؼ موسيقى كما أنو يرمز الى 

  .النظاـ المتبع في المعالجة الفنية في المحف وااليقاع واليارموني والتمويف الصوتي
 
 
 
 
 

                                                

 243ص ،1992دار األوبرا المصرية ، القومي،المركز الثقافي  الثقافة،وزارة  الموسيقى،القاموس  بيومي:. أحمد 1
 7ص ـ،2000القاىرة ،  االميرية،بع الييئة العامة لشئوف المطا الموسيقى،. عواطؼ عبد الكريـ وآخروف: معجـ 2
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(3)الحميات أو الزخارف المحنية:  -
 

الموسػػيقى مزيػػدا مػػف التنػػوع وتكسػػبو جمػػاال فػػي األسػػموب نغمػػات حميػػة تطفػػي عمػػى العمػػؿ 
وتكتػػب عمػػى ىيئػػة إشػػارات أو رمػػوز خاصػػة توضػػع قبػػؿ األصػػوات الرئيسػػية أو تمييػػا أو 

 .فوقيا
 تقوم ىذه الدراسة عمى قسمين:

 اإلطار النظري: وينقسم الى ثالث:
 .المرتبطة بالحث الدراسات السابقة :أوالً  
 ويكفيمد كادماف. زتشارلنبذة عف حياة المؤلؼ األمريكي ثانيًا:  
 .الموسيقى األمريكية في القرف العشريفنبذة عف  ثالثًا: 

 اإلطار التطبيقي وينقسم الى:
، عند تشارلز ويكفيمد كادماف 47مقطوعات آلة البيانو مصنؼ لالدراسة الوصفية  :أوالً 

 وتحديد الصعوبات التكنيكية وتذليميا.
 نتائج البحث.ثانيا: 

 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث: :أوالا 
جاءت الدراسات السابقة المرتبطة بيذا البحث بالمغة العربية واالجنبية تتناوؿ السيرة 

 .وأيضا أسموب صياغة المقطوعات أعمالو الموسيقيةوأسموبو و الذاتية لحياة المؤلؼ 
عنــد تشــارلز  ٥٧لــة البيــانو مصــنف متتاليــة شــرقية آبعنــوان:  األولــى دراســة ال .2

 (1) .ويكفيمد كادمان

مف  عمى خصائص وأسموب المؤلؼ تشارلز ويكفيمد كادمافالتعرؼ  إلىالدراسة ىدفت 
 الخصائص الفنية واألدائية لمبريميود، والتعرؼ عمى متتالية شرقية آللة البيانوخالؿ مؤلفة 

 توتوصمقالب البريميود بالدراسة التحميمية  ةالباحث تتناول ،وتحديد الصعوبات األدائية

                                                

 .295ص  سابؽ. أحمد بيومي: مرجع 3
 الموسػػػػػيقية،كميػػػػػة التربيػػػػػة  -المجمػػػػػد االثنػػػػػيف واألربعػػػػػوف-مجمػػػػػة عمػػػػػـو وفنػػػػػوف الموسػػػػػيقى –ىػػػػػاجر نبيػػػػػؿ بكػػػػػر البػػػػػاز: بحػػػػػث منشػػػػػور . 1 

 ـ. 2020جامعة حمواف، القاىرة 
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لمموازيف فمـ يعتمد عمى ميزاف واحد  استخداموفي نوع تشارلز كادماف منيا أف إلى نتائج 
 .لألشكاؿ اإليقاعية استخدامونوع في ، كما طواؿ المقطوعة

 وايضاالشخصية الموسيقية في تناوؿ ىذا البحث مع البحث الراىف  الباحثة: ويتفؽتعميؽ 
حيث تناوؿ البحث السابؽ  المؤلفة، ويختمؼ في تناوؿ في استخداـ المنيج الوصفي

، وترجع االستفادة مف التعرض المقطوعاتبينما يتناوؿ البحث الراىف  البريميوددراسة 
اسموب الباحثة في التوصؿ الي النتائج الفعمية لتحقيؽ  عمىالتعرؼ  إلىليذا البحث 

اسموب فروض البحث والتوصؿ الي الحقائؽ المرتبطة بالخصائص الفنية التي توضح 
    أعمالو.وأىـ  تشارلز ويكفيمد كادمافالمؤلؼ الموسيقى 

دراسة تحميمية لـبع  مقطوعـات بادريفيسـكى آلـة البيـانو مـن بعنوان:  الثانية دراسة ال
  (1) 11مصنف  De maiألبوم 

مػػف  De maiالػػى دراسػػة بعػػض مقطوعػػات البيػػانو عنػػد بادرفيسػػكى  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة
خػػػالؿ عمػػػؿ دراسػػػة تحميميػػػة عزفيػػػة مػػػع تػػػذليؿ الصػػػعوبات التػػػي وجػػػدت فػػػي المقطوعػػػات 

ومػػف النتػػائج التػػي توصػػمت ليػػا الباحثػػة تنػػوع  وكانػػت عينػػة البحػػث مكونػػة مػػف مقطػػوعتيف
 المؤلؼ في استخداـ االشكاؿ االيقاعية، وأيضا االنتقاؿ بيف الساللـ الموسيقية.

وايضػػا القالػػب الموسػيقى، فػي تنػاوؿ ىػذا البحػث مػػع البحػث الػػراىف  ويتفػػؽالباحثػة: تعميػؽ 
وترجػع االسػتفادة  الشخصػية الموسػيقية،، ويختمػؼ فػي تنػاوؿ في استخداـ المنيج الوصفي

وكيفيػػة التعػػػرؼ الموسػػيقية  ةالمقطوعػػ صػػياغةمػػف الدراسػػة الحاليػػة التعػػرؼ عمػػى أسػػموب 
     .عمى الصعوبات التكنيكية

كيفية الوصول إلى األداء الجيد لمقطوعات البيانو عند بنيامين بعنوان:  الثالثة دراسة ال
 (2) .جودار

العناصػر الموسػيقية التػي أسػتخدميا جػوادار فػي مؤلفاتػو التعػرؼ عمػي  إلػىالدراسػة ىدفت 
وتػػػػذليؿ بعػػػػض المشػػػػاكؿ العزفيػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ اقتػػػػراح وسػػػػائؿ وحمػػػػوؿ وارشػػػػادات مناسػػػػبة 

 ،2رقػػـ  55لموصػػوؿ لػػألداء الفنػػي المطمػػوب وكانػػت عينػػة البحػػث تشػػمؿ عمػػى مصػػنؼ 

                                                

جامعػة  الموسػيقية،كمية التربية  األوؿ،الجزء  والعشريف،المجمد السادس  الموسيقى،مجمة عمـو وفنوف  منشور،. أمؿ حياتي محمد: بحث 1
 .2013يناير  القاىرة، حمواف،

 .2005المجمد الثالث عشر القاىرة  الموسيقية،مجمة عمـو وفنوف الموسيقى، كمية التربية  –.أفكار رفاعي أحمد: بحث منشور 2 
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زة مػػف نتػػائج الدراسػػػة التعػػرؼ عمػػى أىػػػـ الخصػػائص المميػػػ ت، وكانػػػ1رقػػـ  53ومصػػنؼ 
 .بنياميف جودارألسموب صياغة مقطوعات 

شخصػػية المؤلػػؼ الحػػالي فػػي تنػػاوؿ يتفػػؽ ىػػذا البحػػث مػػع البحػػث الػػراىف تعميػػؽ الباحثػػة: 
حيػث تنػاوؿ البحػث السػابؽ دراسػة عينػة البحػث المختػارة ، ويختمؼ في تنػاوؿ وأىـ أعمالو

وترجػػػػع  كادمػػػػاف، اتمقطوعػػػػيتنػػػػاوؿ البحػػػػث الػػػػراىف  بينمػػػػا 53 ،55مقطوعػػػات مصػػػػنؼ 
والطريقة المتبعة مف الباحثة في كيفية ؼ بالمقطوعات التعري إلىمف ىذا البحث االستفادة 

 .   تذليؿ الصعوبات التكنيكية
مســم مشــروح لمحركــة الينديــة يمثميــا لرثــر فارويــل وتشــارلز بعنــوان:  الرابعــة دراســة ال

عمــى أســاس األلحــان األمريكيــة الفــن  ٠٢األداء ألغــاني القــرن  دليــل كادمــان:ويكفيمــد 
 (1)اليندية األمريكية  .

"An Annotated Survey of the Indianist Movement Represented by 

Arthur Farwell and Charles Wakefield Cadman: A Performance 

Guide to 20th Century American Art Songs Based on American 

Indian Melodies  "  

السيرة الذاتيػة لممؤلػؼ آرثػر فارويػؿ والمؤلػؼ تشػارلز عمى القاء الضوء  إلىالدراسة  ىدفت
ومناقشػػػة  الزمنػػػي،عمػػػى الحركػػػة الينديػػػة مػػػف حيػػػث التسمسػػػؿ  والتعػػػرؼ كادمػػػاف،ويكفيمػػػد 

ومػػؤلفي موسػػيقى الحركػػة الينديػػة،  ،األعمػػاؿ والكتابػػات لعممػػاء األثنولوجيػػا الينػػود الحمػػر
ثػػالث أغػػاني عبػػارة عػػف مػػف آرثػػر فارويػػؿ كػػال موسػػيقى واىتمػػت بدراسػػة أسػػموب صػػياغة 

  ،45مصنؼ وأربع أغاني ىندية أمريكية لتشارلز ويكفيمد كادماف  ،32مصنؼ ىندية 

دراسة مجموعة نصوص إنجميزية أللحاف الينود الحمر وتفسيرىا، والتحميؿ البنػائي وأيضا 
 .ةلمعينة المختار 

وايضػا  ،الموسػيقيةالشخصية في تناوؿ ىذا البحث مع البحث الراىف  يتفؽتعميؽ الباحثة: 
وترجػػػع االسػػػتفادة مػػػف  الموسػػػيقى،القالػػػب ، ويختمػػػؼ تنػػػاوؿ فػػػي اسػػػتخداـ المػػػنيج الوصػػػفي

     الموسيقى.الدراسة الحالية التعرؼ عمى حياة المؤلؼ الموسيقى األمريكي وأسموب تأليفو 

                                                
1. DANIEL F. COLLINS "An Annotated Survey of the Indianist Movement Represented by Arthur 

Farwell and Charles Wakefield Cadman: A Performance Guide to 20th Century American Art Songs 

Based on American Indian Melodies ", Doctor of Music, COLLEGE OF MUSICFLORIDA STATE 

UNIVERSITY, Fall Semester, 2014. 
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أسػموب تػأليؼ االستفادة مف االطالع عمى ىذا البحث محاولة التعرؼ عمى تطػور وترجع 
    واالستفادة منو في اإلطار النظري في البحث الراىف. تشارلز ويكفيمد كادماف

تقنيات األداء الموسعة لمبيانو في بع  مؤلفات البيانو بعنوان:  الخامسة دراسة ال
 (2).)دراسة تحميمية( القرن العشرين وطرق أدائيااألمريكية خالل النصف الثاني من 

ييدؼ ىذا البحث إلى تفسير وشرح أداء التقنيات الموسعة آللػة البيػانو مػف الدراسة ىدفت 
آللػػػػة البيػػػػانو فػػػػي النصػػػػؼ الثػػػػاني مػػػػف القػػػػرف  األمػػػػريكييفخػػػػالؿ بعػػػػض أعمػػػػاؿ المػػػػؤلفيف 

لمبيػػانو لػػدارس البيػػانو  األمريكيػػةالعشػػريف، وفيفيػػة االسػػتفادة مػػف موسػػيقى القػػرف العشػػريف 
المصري، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي وكانت نتػائج البحػث توضػح أىميػة االسػتفادة 
مػػػف المؤلفػػػات االمريكيػػػة فػػػي اثػػػراء التػػػذوؽ الموسػػػيقى والتحميػػػؿ الموسػػػيقى لمدارسػػػيف فػػػي 

 .مصر
المدرسػػة االمريكيػػة الحػػالي فػػي تنػػاوؿ يتفػػؽ ىػػذا البحػػث مػػع البحػػث الػػراىف تعميػػؽ الباحثػػة: 

 يتنػاوؿ، بينمػاعينػة البحػث المختػارة والشخصػية الموسػيقية، ، ويختمؼ في تنػاوؿ ومؤلفاتيا
التعريؼ بالمدرسة االمريكية وأسػموب موسػيقاىا وأىػـ  إلىمف ىذا البحث وترجع االستفادة 

 .   مؤلفييا
 

 Charlesتشارلز ويكفيمد كادمان نبذه عن حياة المؤلف األمريكي ثانياا: 
Wakefield Cadman (2882- 2941): 

 (1) مولدة ونشأتو واسموبو:

بواليػػة بنسػػمفانيا  جونسػػتوفمدينػػة  فػػي( 1881ديسػػمبر  24ولػػد تشػػارلز ويكفيمػػد كادمػػاف )
ويعتبػػر  مؤلػػؼ موسػػيقى شػػيير، مػػف عائمػػة موسػػيقية فالجػػد ىػػو صػػموئيؿ ويكفيمػػد كادمػػاف 

تشػػارلز ويكفيمػػد كادمػػاف مؤلػػؼ موسػػيقى أمريكػػي وىػػو فػػي سػػف الثالثػػة عشػػر بػػدأ فػػي أوؿ 
لمعزؼ عمى البيانو وكتابو أوؿ أغػاني كمػا اصػبح عػازؼ لألرغػف فػي الكنيسػة فػي  دروس
ثػػـ ذىػػب الػػى مدينػػة بيتسػػبرغ المجػػاورة لمدينتػػو ليتمقػػى دروس فػػي تعمػػيـ  جونسػػتوفمدينػػة 

موني مػع المعمػـ لػػويجي فػوف و كػونيتس و اميػؿ بػاور وفػى سػػف نظريػات الموسػيقى واليػار 
الثامنة عشر عمؿ ككاتب في مكتب السكؾ الحديديػة بجانػب دراسػتو الموسػيقية وفػى عػاـ 
                                                

 .2018القاىرة التاسع والثالثوف المجمد  الموسيقية،مجمة عمـو وفنوف الموسيقى، كمية التربية  –: بحث منشور باسـ زاىر بطرس.1 
2. https://www.wikiwand.com/en/Charles_Wakefield_Cadman 
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نيػػػػؿ  ةالتقػػػى بالكاتبػػػو  ،فػػػي سػػػف الحػػػػادي والعشػػػروف درس التنػػػاغـ الموسػػػػيقى و  ـ 1952
 (ترنيمػةفػي اوؿ عمػؿ ليػـ )اشػتركا ريتشموند ابر ىات وعمـ انيا ميتمة بالموسػيقى حيػث 

كمػػا تعاونػػػا معػػا فػػػي اشػػير أعمػػػاليـ مثػػؿ اربػػػع بحيػػث كتػػػب ىػػي الػػػنص وىػػو الموسػػػيقى، 
أوربػػرات مػػف اعمالػػو واسػػتمر العمػػؿ بينيمػػا حػػوالى أربعػػيف  خمػػسأغػػاني ىنديػػة أمريكيػػة ، 

عامػا وقػد عمػػؿ بعػد ذلػؾ كادمػػاف كمػدير لموسػػيقى وقائػد األوركسػترا السػػيمفوني فػي مدينػػة 
غ مما كاف لو اكبر األثر عمى أسموبو وشخصيتو وقد بػدأ كادمػاف فػي نشػر مؤلفاتػو بيتسبر 

، ـ 1956وكتػػػب األغػػػاني الينديػػػة عػػػاـ ، ـ 1954آللػػة االرغػػػف واألغػػػاني الشػػػعبية عػػاـ 
ـ عنػػػدما كػػػاف عمػػػرة سػػػبعة وعشػػػروف عامػػػا تػػػـ تعينيػػػو كمحػػػرر وناقػػػد  1958وفػػػى عػػػاـ 

ثر كادمػػاف بشػػكؿ كبيػػر بالموسػػيقى لقػػد تػػأ Pittsburgh Dispatchموسػػيقى لصػػحيفة 
اليندية األمريكية التي كاف يدرسيا حيث تعرؼ عمى عػالـ األعػراؽ البشػرية ألػيس فميتشػر 

قػػاموا بالكتابػػة عػػف الموسػػيقى الينديػػة وسػػجموا موسػػيقاىـ وقصصػػيـ و  ،وفرانسػػيس ال فمػػيش
جولتػػو  ـ بػػدأ 1958ممػػا دفػػع كادمػػاف بشػػكؿ كبيػػر بالتػػأثر بالموسػػيقى الينديػػة وفػػى عػػاـ 

  مصػحوبو Indian Music Tour  أو  Indian Talkبتقػديـ محاضػرات تعمػـ باسػـ  
بأداء موسيقى األميركتيف ومؤلفاتو الخاصػة ثػـ تعػرؼ عمػى المغنيػة تيانينػا ريػد فيػذر التػي 
أدت دور المغنية في بعض مجاالتو وكانت مف اشػير اغانييػا المميػزة  مػف أرض السػماء 

 At   و أغنيػػة فػػي الفجػػر  From the Land of Sky-Blue Waterالزرقػػاء 

Dawning والتػػي اصػػبحت معروفػػة فػػي عشػػرينيات القػػرف الماضػػي وقػػد تجػػوؿ كادمػػاف  
شػػروف عامػػا مػػف عمػػرة فػػي انحػػاء الواليػػات المتحػػدة وأروبػػا ليعػػرؼ النػػاس ع لمػػدة خمسػػة و

نبراسػػػػكا لدراسػػػػة  مدينػػػػةـ ذىػػػػب كادمػػػػاف الػػػػى 1959موسػػػيقاه ويتعرفػػػػوا عمييػػػػا وفػػػػى عػػػػاـ 
الموسيقى واألدوات التقميدية لقبائؿ اوماىا ووينيباغو اليندية وذلؾ لمتعرؼ عمى موسيقاىـ 
وتعمػػـ العػػزؼ عمػػى آالتيػػـ وعػػاش مػػع ىػػذه القبائػػؿ فػػي محميػػاتيـ وقػػد الػػؼ أربعػػة أغػػاني 

وقامػػت بغنائيػػا مغنيػػة السػػوبرانو الشػػييرة ليميػػاف ممػػا أدى الػػى  45ىنديػػة أمريكيػػة مصػػنؼ 
 White-Smith Musicـ قامػػػت شػػػركة  1912جػػػاح ىػػػذه االعمػػػاؿ وفػػػى عػػػاـ ن

Publishing Company  عػػيف  1915بنشػػر العديػػد مػػف الحانػػو الموسػػيقية وفػػى عػػاـ
ويعتقد  Phi Mu Alpha Sinfoniaفي جمعية االخوة الموسيقية  ووطنيكعضو فخرى 
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الموسػػيقى االمريكيػػة الحركػػة الينديػػة فػػي بمػػا يسػػمى بكادمػػاف تػػأثر بعػػض الموسػػيقييف اف 
 .أدى الى عدـ انتشار اعمالو

ـ قػػػػاـ بعػػػػدة جػػػػوالت أمريكيػػػػة واوربيػػػػة وقػػػػاـ بعػػػػدة  1916ـ الػػػػى عػػػػاـ  1959ومػػػػف عػػػػاـ 
 الموسيقية.عروض قد نالت شيرة واسعة وقد حقؽ نجاحا في جوالتو وحفالتو 
ـ حصػػؿ عمػػى  1924وبعػػد ذلػػؾ انتقػػؿ كادمػػاف الػػى لػػوس انجمػػوس وكاليفورنيػػا وفػػى عػػاـ 

سػػترا كوسػػاعد فػي تأسػػيس اور ، درجػة الػػدكتوراه فػػي الموسػيقى مػػف جامعػػة جنػوب كاليفورنيػػا
 ـ.1926عاـ  Shanewisوقد عمؿ فييا كعازؼ بيانو منفرد وعرض اوبرا ، ىوليود

مجموعػة موسػيقية أثنػاء الثػورة  كتػبو  ،Captain of the Guard: 1935وفػي عػاـ  
ىو العاـ الذى بمغ فيو  ،Harmony at Homeو ،Women Everywhere الفرنسية؛

قمػػو مجػػده حيػػث لقػػب بالموسػػيقى األكثػػر شػػعبية ولكػػف سػػرعاف مػػا تراجعػػت شػػعبيتو بسػػبب 
تػػػـ تكػػػريـ كادمػػػاف فػػػي معػػػرض  1935تضػػػاءؿ االىتمػػػاـ بالموسػػػيقى الينديػػػة وفػػػى عػػػاـ 

 The Sky Hawkكتػب عػددا مػف موسػيقى األفػالـ مثػؿ  1936وفػى عػاـ ، كاليفورنيػا
لػػذلؾ يعتبػػر كادمػػاف أحػػد أىػػـ مػػؤلفي أفػػالـ ىوليػػوود فػػي ىػػذه  المسػػبقة برمجػػةالم( 1929)

ـ تػػـ عػػػرض سػػيمفوني بنسػػػمفانيا ألوؿ مػػرة عمػػػى البػػث الػػػوطني  1945وفػػى عػػػاـ ، الفتػػرة
ويعتبػػػر كادمػػػاف ممحنػػػا جػػػادا كتػػػب لكػػػؿ أنػػػواع ، ألوركسػػػترا لػػػوس انجمػػػوس الفميميارمونيػػػة

 أفضؿ اعمالو.موسيقي الحجرة لالموسيقى تقريبا وتعتبر اعمالو 
، ويعتبر كادماف ممحنا وعازفا لمبيانو وعػازؼ أرغػف وموسػيقى وناقػد وعػالـ موسػيقى عرقيػا

الموسػػػػػيقى االمريكيػػػػػة بػػػػػيف دمج الػػػػػبموسػػػػػيقاه  تميػػػػػزتأحػػػػػد أفضػػػػػؿ الممحنػػػػػيف حيػػػػػث  وىػػػػػو
 حيػػثكادمػػاف تػػأثر بموسػػيقى كتػػب المؤرخػػوف اف لجيرشػػويف قػػد و  ،الموسػػيقى الكالسػػيكيةو 

 دمج موسيقى الجاز بالموسيقى الكالسيكية.
وقػػد اىػػتـ كادمػػاف بكتابػػة الموسػػيقى عمػػى أسػػاس االلحػػاف الينديػػة كمػػا تعمػػـ العػػزؼ عمػػى 
اآلالت االمريكيػػة االصػػمية وتميػػزت موسػػيقاه بأنيػػا مػػزيج مػػف الجػػاف األمػػريكييف األصػػمييف 

تميػزت موسػيقاه بػاف مع موسيقى القرف التاسع عشر واضفاء طابع الموسيقى الينديػة وقػد 
، قػد اصػميةمػف مصػادر أمريكيػة  المسػتوحاةمع الطابع التقميدي  ومتناغمةمصممو  الحانة
األمػػػػريكييف حيػػػػث جعػػػػؿ مػػػػف الموسػػػػيقى  الممحنػػػػيفكادمػػػػاف عضػػػػوا فػػػػي مجموعػػػػة عمػػػػؿ 

 .القومياالمريكية االصمية مثالية وحولوىا الى موسيقى عاطفية مما سمبيا مف الطابع 
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ديسػػػػمبر  35نواتو األخيػػػرة فػػػي حالػػػػة مػػػف العزلػػػة حتػػػى تػػػوفى فػػػي عػػػاش كادمػػػاف فػػػي سػػػ
 ـ.1946

  (1) أعمالو آلة البيانو:أىم
 

  .٧٥ مصنؼ متتالية شرقية -

 .١٩٣٦عاـ  ١رقـ  ٣٣مصنؼ  الكبير(  في فا أسطورةمؤلفة موسيقية) -

 .١٩٣٦عاـ  ٢رقـ  ٣٣في صوؿ مصنؼ  كابريتشو -

 .٥٨ مصنؼ صوناتا البيانو -
 .٦٣ مصنؼ المنفرد مقطوعة لمبيانو -
 .٧٣ مصنؼ المنفرد مقطوعتاف لمبيانو -
 .(البحث عينة) ٤٧ مصنؼلمبيانو  مقطوعات ٣ -
 .٢١ مصنؼلمبيانو  ىزلية مشاىد مسرحية -
 .٨٣ مصنؼ (مف ىوليودمقطوعة موسيقية لمبيانو ) -
 .٥٤ مصنؼ المثالية( لميند مقطوعات موسيقية باسـ )أفكار موسيقية -

 (2( )1) االمريكية:ثالثا الموسيقي  
بػػػدأت الموسػػػيقى األمريكيػػػة الظيػػػور مػػػع بدايػػػة النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف القػػػرف التاسػػػع عشػػػر 
واعتمػػدت بػػدايتيا عمػػى الموسػػيقى الكنسػػية التػػي انتقمػػت عػػف طريػػؽ الميػػاجروف االوربيػػيف، 
 وبعد ذلؾ قد امتزجت بالعديد مف الثقافات الموسيقية األوروبية مثؿ اسبانيا ، إنجمترا ، أما
بالنسػػػػبة لمموسػػػػيقى القوميػػػػة االمريكيػػػػة فقػػػػد تػػػػأثرت موسػػػػيقاىـ بموسػػػػيقى بػػػػالينود الحمػػػػر 
والموسػيقى االفريقيػة ممػػا أدى الػى ظيػور أسػػموب أغػاني بالحػاف مختمفػػة وايقاعػات متميػػزة 
،وكػػاف نتيجػػة امتزاجيػػا بالموسػػيقي الدينيػػة ، انتجػػت لونػػا متميػػزا مػػف الموسػػيقى االمريكيػػة 

سػػيقييف مػػف خػػالؿ فػػرؽ األوركسػػترا وموسػػيقى اآلالت المختمفػػة، والتػػي قػػدميا المػػؤلفيف المو 
عرفػػت فيمػػا بعػػد بالموسػػيقى القوميػػة األمريكيػػة ، وقػػد أثػػرت الحػػروب مػػع بػػالد شػػرؽ اسػػيا 
                                                
1. https://www.wikiwand.com/en/Charles_Wakefield_Cadman 

 1992سمحة الخولى: القومية في القرف العشريف، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واالدب، عالـ المعرفة، الكويت، . 2
  159ص

3.Thompson, Virgil: American Music Since 1910, Weidenfeld and Nicgolson, London 1971 
p.21-24 
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فػػػي أمريكػػػا ممػػػا أدى الػػػى اسػػػتخداميـ لمسػػػاللـ الموسػػػيقية ذات  فعمػػػى المػػػؤلفيف الموسػػػيقيي
الت الموسػػػيقية الخاصػػػة مثػػػؿ الطبػػػوؿ ذات االبعػػػاد الغيػػػر منتظمػػػة وأيضػػػا اسػػػتخداميـ لػػػآ

االحجاـ المختمفة وكانت نتيجة اختالط كؿ ىذه الموسيقات الى ظيور نوع وطابع خػاص 
لمموسػػيقى االمريكيػػة ، وقػػد شػػيد القػػرف العشػػريف اسػػتخداـ ت لفػػات وتكنيكػػات وىارمونيػػات 

ف ليػػػـ دورا معقػػدة وقػػد ظيػػر فػػػي القػػرف العشػػريف عػػػددا مػػف المػػؤلفيف األمػػػريكييف التػػي كػػا
كادمػػاف التػػي اشػػتيرت موسػػيقاه بانيػػا مػػزيج مػػف االبتكػػارات المحنيػػة  زتشػػارلواضػػحا مثػػؿ 

 واليارمونية لمموسيقى االمريكية القومية .
 اإلطار التطبيقي:

 عكادمػاف( مػ زلتشػارلمقطوعػات  3بالتحميػؿ النظػري العزفػى لعينػة البحػث )قامت الباحثة 
تحديد الصعوبات والمشاكؿ التكنيكية التي تواجو دارسي آلػة البيػانو وكيفيػة التغمػب عمييػا 

 النحو التالي:وذلؾ لموصوؿ الى األداء الجيد عمى 
 المقطوعة األولى

No.1 A Nubian Face on the Nile 

 الصياغة البنائية المقطوعة األولى:
 ويكفيمد كادماف. زأسـ المؤلؼ: تشارل

 .وجو نوبي عمى النيؿ( A Nubian Face on the Nileالمقطوعة )أسـ 
 التونالية: مقاـ صوؿ الصغير.

 ,With changing moodالسػػػرعة: جػػػاءت المقطوعػػػة األولػػػى تحػػػت مصػػػطمح 

sorrowfully  ومعناىا بطيئة بحزف. 
ربػػاعي الميػػزاف: جػػاءت المقطوعػػة األولػػى فػػي ميػػزاف واحػػد طػػواؿ أجػػزاء المؤلفػػة وىػػو     

 بسيط.
 النسيج: ىوموفوني.

 A B A2القالب: ثالثية 
 مازورة. 36الطوؿ البنائي: 

  الرئيسية لممقطوعة األولى: لألفكارالصياغة المحنية 
 تتكوف ىذه الصيغة مف:

4 

4 
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 صتامة سمـ صوؿ/ قفمة 3(8ـ ) (:1مف أنكروز ـ ): Aالفكرة األولى

 ؾتامة سمـ صوؿ/ قفمة 3(26(: ـ )9: مف أنكروز ـ )Bالفكرة الثانية 
 ( قفمة نصفية في سمـ صوؿ/ص33(: ـ )27: مف أنكروز ـ )A2 الفكرة الثالثة

 الفكرة األولىA :( 1مف أنكروز ـ:) ( 8ـ)ص، وتعتمد عمى تامة سمـ صوؿ/ قفمة 3
مع مصاحبة ىارمونية مبنية  جممة لحنية مميئة بالزخارؼ وىابطة بطريقة كروماتيكية

 :وتنقسـ الى عبارتيف أكثر منيا ىارمونيةعمى نغمات مفردة ميمودية 
ىي عبارة عف لحف ميمودي ممئ بالزخارؼ  (4ـ ) (:1) مف ـ العبارة األولى -

المحنية ينتيي عمى بعد ثانية صغيرة صاعدة مع االعتماد عمى نفس االيقاعات في 
 اليد اليسرى، تتكرر في شكؿ سيكوانس وتنتيي في سمـ صوؿ/ص.

 في المقطوعة األولى 3(8(: ـ )1: مف أنكروز ـ )Aالفكرة األولى ( يوضح1شكؿ رقـ ) 
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ىي عبارة عف تكرار لمحف العبارة األولى  (8ـ ) (:4) مف انكروز ـ الثانيةالعبارة  -
( 7عمى شكؿ سيكوانس عمى بعد ثالثة كبيرة صاعدة وقد اختمؼ المحف في مازورة )

 ليعطى مادة لحنية جديدة وتنيى في سمـ صوؿ/ص.
  الفكرة الثانيةB( 26(: ـ )9: مف أنكروز ـ)قفمة تامة في سمـ صوؿ/ؾ، وفييا  3

تتغير الجممة المحنية وتعتد عمى ايقاعات جديدة مختمفة عف الجممة األولى، مع تحوؿ 
المصاحبة اليارمونية إلى التبادؿ مع بيف عزؼ تالفات متتالية نغمات مفردة والسرعة 

 جممتيف:ويتكوف ىذا القسـ مف  معتدلة
قفمة تامة في سمـ صوؿ/ؾ، وىي  4(16(: ـ )9: مف أنكروز ـ )الجممة األولى -

عبارة عف جممة موسيقية تقوـ عمى لحف في السوبرانو مع عزؼ الت لفات في 
أو عمى ىيئة نغمات  Arpeggioالباص ما بيف ت لفات رأسية قائمة أو أربيجيو 

 .Broken Chordمفردة 

 

 
وىي تكرار لمجممة األولى مع اختالؼ في  3(26(: ـ )17: مف ـ )الجممة الثانية -

باستخداـ بعض عالمات   A2( حيث بدأ التمييد لمقسـ 26)نياية الجممة في ـ 

(: ـ 9الجممة األولى مف أنكروز ـ ) ( يوضح2شكؿ رقـ )
 Bمفكرة األولىل 4(16)
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نصفية في  التحويؿ في سمـ صوؿ كنوع مف أنواع لمس دليؿ السمـ وتنتيي بقفمة
 .سمـ صوؿ/ؾ

 الفكرة الثالثة A2( قفمة نصفية في سمـ صوؿ/ص، 33(: ـ )27: مف أنكروز ـ )
 تنويعات لحنية عمى بعض أجزاء المحف.ولكف باستخداـ  Aوىو تكرار لمقسـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  كوداCoda: ( وىي تأكيد لمقفمة، وتنتيي بقفمة تامة في سمـ 36(: ـ )34مف ـ )
 صوؿ/ص.

 (33(: ـ )27: مف أنكروز ـ )A2الفكرة الثالثة  ( يوضح3شكؿ رقـ )



 

1556 

0202 ينايرـ  والثالثون الثانيـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 :الصياغة اليارمونية 

لممقطوعة األولى تجمع بيف األسموب اليوموفونى والبوليفونى  اليارمونيةجاءت الصياغة 
وت لؼ الدرجة الخامسة الرباعي سواء بالسابعة  Iحيث اعتمد عمى استخداـ تألؼ األولى 

مع   II56، كما ظير فيو مرة واحدة ت لؼ الثانية الصغير الرباعي  V7  ،V9أو بالتاسعة 
ظيور ت لؼ الدخيؿ مرة واحدة وكذلؾ ت لؼ النابوليتياف ، واليارمونيات تعزؼ عمى ىيئة 

ض الت لفات الجديدة في نغمات مفردة وفي بعض األحياف نغمتاف معًا مع إضافة بع
والسابعة مع كثافة في اليديف وكثرة استخداـ الت لؼ  بعض األحياف متؿ ت لفات السادسة

 (36(: ـ )34: مف ـ )Codaكودا  ( يوضح4شكؿ رقـ )
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الدخيؿ ، وكانت طريقة استخداـ اليارموني تجمع ما بيف نغمات مفردة عمى ىيئة ميمودية 
 وت لفات آنية في شكميا اليارموني المعتاد.

  :التموين الصوتي 
 لممقطوعةالتعبيرية واألدائية معبرة عف طابع الصياغة الموسيقية االصطالحات  جاءت

 with changingوحزف وذلؾ ألف المؤلؼ استخدـ مصطمح ) ءوتؤدى المقطوعة ببطي

mood, sorrowfully ):وقد اشتممت عمى المصطمحات التالية 
 aمصطمح )ويعنى أداء النغمات بخفوت متوسطة، ، 1في أنكروز ـ ( mp) مصطمح
tempo)  مصطمح ويقصد بو العودة إلى الزمف األصمي، 1في ـ ،(morendo)  في ـ

ويعنى اداء ، 23في ـ ( ppمصطمح)لمنغمة،  ويعنى استمرار رنيف الصوت، 35
ويعنى اداء النغمات بأسموب ، 36في ـ ( pppالنغمات بأسموب خافت جدا، مصطمح)

يعنى التدرج ىبوطا الضعؼ لموصوؿ لتمويف ، 30في ـ  (ffخافت جداجدا، مصطمح )
يعنى ابطاء ، 1في أنكروز ـ( rallمصطمح )صوتي متوسط القوة ثـ التدرج بقوة ، 

ويعنى في ( p، مصطمح )(rallentandoتدريجي لمحركة وىو اختصار لمصطمح )
، مصطمح ويعنى العزؼ بضعؼ، 12في ـ ( lanuemente، مصطمح )العزؼ بخفوت

(molto legato)  أداء متقطع بخفة. ويعنى 13في ـ 
 

 :التدوين الموسيقى 

متناسقا مع  ىاألول لممقطوعةفي الصياغة الموسيقية  الموسيقىجاء التدويف 
الصياغة المحنية حيث استخدـ في البداية مدرجي مفتاحي صوؿ وفا ثـ أنتقؿ 

 ثـ انتقؿ الى مدرجي صوؿ وفا حتى النياية.الى مدرجي صوؿ وصوؿ 
  اليارمونية:الصياغة 

باستخداـ ت لفات ىارمونية بسيطة مبنية عمى نغمات  اليارمونيةجاءت الصياغة 
 منفردة ميمودية أكثر منيا ىارمونية.

 :البدال 

 إللزاـ العازؼ بأدائيا.حدد المؤلؼ أماكف استخداـ البداؿ ورفعة 
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 لممقطوعـة  الصعوبات والمشاكل التكنيكية واإلرشـادات العزفيـة المقترحـة لمت مـب عمييـا
 : األولى
 والشكؿ 6ـ ،5، ـ4، ـ3، ـ2، ـ1في ـأداء حمية األتشكاتورة  األولى: الصعوبة ،

 اآلتي يوضح ذلؾ:
 
 
 
 

 
 

 األداء:متطمبات 
مػف  يتطمب أداء حميػة األتشػكاتورة ادائيػا بسػرعة قميمػة وبخفػة إلظيػار بريقيػا ويأخػذ زمنيػا

العالمػػػة التػػػي تمييػػػا وتػػػؤدى بمرونػػػة وخفػػػة وسػػػرعة ويكػػػوف أداء الحميػػػة فػػػي بدايػػػة الضػػػغط 
 القوى وتؤدى كما في الشكؿ التالي:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العزفية: اإلرشادات 
قبؿ الزمف األصمي مع عدـ الضغط  ءالتدريب عمى حمية االتشكاتورا بمفردىا ببطي -

 بقوة في العزؼ.
البد اف تكوف حركة اليد مف الذراع والكتؼ مع عدـ شد اليد واف تكوف النغمات في قوة  -

 واحدة وتؤدى في وقت واحد.
دراسة قبمية لممدونة يتـ فييا التعرؼ عمى مكونات المدونة مف الناحية النغمية  -

 التحويؿ.وعالمات  واإليقاعية
 الحركة العزفية. إتقافالسرعة حسب  يبدايتو بطيئا ثـ التدرج ف يأف يكوف التدريب ف -

حمية األتشكاتورةأداء ( يوضح 6شكؿ رقـ )  

1مازورة  في ( يوضح حمية األتشكاتورة5شكؿ رقـ )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :فػػي  صػػعوبة أداء نغمػػة ممتػػدة مػػع خػػط لحنػػى فػػي اليػػد اليسػػرى الصــعوبة الثانيــة
 .1ـ

 
 
 
 
 
 
 

 متطمبات األداء:
 التدريب عمى الخط المحني بمفرده ثـ تؤدى النغمة الممتدة حتى انتياء زمنيا.يجب 

 يجب اف يمتـز العازؼ بأرقاـ األصابع المقترحة مف الباحثة.
 
 

  :صعوبة أداء البداؿ.الصعوبة الثالثة 
لغائو كما في الشكؿ التالي:  ظيور عالمة وضع البداؿ وا 

 
 
 
 
 
 

  األداء:متطمبات 
 .لغائو في المكاف المحدد بالمدونة  التدريب ببطء عمى وضع البداؿ وا 
 :صعوبة أداء نغمة مزدوجة في اليد اليمنى عمى إيقاع الكروش. الصعوبة الرابعة 

 

  ( يوضح صعوبة أداء البداؿ8شكؿ رقـ )

1مازورة  ( يوضح صعوبة أداء نغمة ممتدة مع خط لحنى في اليد اليسرى7شكؿ رقـ )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  األداء:متطمبات 
أف تأتى الحركة العزفية عمى نغمات مزدوجة لمحركة العزفية القائمة  األداءيتطمب  -

 .تسمسؿ ورقة وبقوة لمس واحدة لمنغمات يف
 :االرشادات العزفية 

الػػػػى السػػػػرعة  ءالتػػػػدريب عمػػػػى أداء كػػػػؿ نغمػػػػة لمتػػػػ لؼ بمفػػػػرده والتػػػػدرج مػػػػف البطػػػػي .1
 المطموبة.

 عدـ رفع األصابع عف النغمات قبؿ الركوز عمى النغمات التالية. .2

 يجب اف تكوف اليد في حالة استدارة كاممة. .3

يراعػػى أداء عػػػزؼ النغمتػػيف بقػػػوة متسػػاوية مػػػع التأكيػػد عمػػػى تػػرقيـ األصػػػابع حيػػػث   .4
 يسيؿ الربط بيف النغمات.

 

 مراعاة القوس المحني لجعؿ النغمات مترابطة كوحدة واحدة. .5

 التالي لكيفية األداء:وتقترح الباحثة التمريف 
 اليػد اليمنػى مػع مصػاحبة ىارمونيػة  فػيالتثبيػت صعوبة أداء : الصعوبة الخامسة
 اليد اليسرى في

12مازورة  صعوبة أداء نغمة مزدوجة في اليد اليمنى عمى إيقاع الكروشتمريف لمتغمب عمى ( يوضح 10شكؿ رقـ )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

اليد  فيمع التثبيت   صياغة لحنية قائمة عمى النموذج اإليقاعي وىي عبارة عف 
 التالي:اليمنى تصاحبيا مسافات ىارمونية في اليد اليسرى كما بالشكؿ 

  األداء:متطمبات 
التثبيت في اليد اليمنى مع مصاحبة ىارمونية عمى لمحركة العزفية القائمة  األداءيتطمب 

 .في اليد اليسرى
  العزفية:االرشادات 

يجب التدريب عمى عزؼ الخط المحني بمفردة أوال واالحساس بإيقاع التريولية  .1
 والتدريب عمية بمفردة.

 يجب اف يكوف عزؼ جميع النغمات بالتساوي بثقؿ األصابع. .2
يجب التعرؼ عمى طريقة أداء التريولية ويراعى أدائيا بدقة مع مراعاة الوحدة  .3

 الزمنية لممقطوعة.
الممتدة حتى يستمر الرنيف الصوتي ليا حتى انتياء زمنيا كما يجب تؤدى النغمة  .4

أوال ثـ التدرج في  ءأداء النغمة المزدوجة الممتدة مع الخط المحني معا ببطي
 السرعة لموصوؿ الى السرعة المطموبة.

 يراعى استخداـ البداؿ لالحتفاظ بالرنيف الصوتي لمنغمة المزدوجة. .5
 

  ظيػػػرت فػػػي المدونػػػة الموسػػػيقية فػػػي  أداء حميػػػة االربيجيػػػوصػػػعوبة : السادســـةالصـــعوبة
 ، والشكؿ اآلتي يوضح ذلؾ:34، ـ26، ـ23، ـ16ـ

 صعوبة أداء التثبيت في اليد اليمنى مع مصاحبة ىارمونية في اليد اليسرى( يوضح 11شكؿ رقـ )
 مازورة 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
  األداء:متطمبات 

 تؤدى اليد اليسرى ايقاع النوار باستخداـ حمية االربيجيو بالضغط عمى البداؿ. -
 :االرشادات العزفية 
 يجب اف يكوف العزؼ مف النغمة األغمظ الى االحد. .1
يراعى الدارس عند ادائو لحميػة االربيجيػو اف تكػوف الحركػة مرنػة وسػريعة ويػتـ التركيػز  .2

عمػػػى النغمػػػة العميػػػا فػػػي التػػػ لؼ وتعػػػزؼ جميػػػع النغمػػػات بقػػػوة واحػػػدة وتػػػأتى الحركػػػة مػػػف 
 األصابع والرسغ معا بمساعدة الذراع. 

 يراعى التدريب وسرعة االنتقاؿ في الت لؼ. .3
 مراعاة االلتزاـ بأرقاـ األصابع المقترحة مف الباحثة. .4

 وتقترح الباحثة التمريف التالي لكيفية األداء:
 

 
 
 

16مازورة  صعوبة أداء صعوبة أداء حمية االربيجيو( يوضح 12شكؿ رقـ )  

 16مازورة  صعوبة أداء صعوبة أداء حمية االربيجيوتمريف مقترح لمتغمب عمى ( يوضح 13شكؿ رقـ )
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 

  أداء إيقاعصعوبة : السابعةالصعوبة  
 
 

 
 
 

 

 متطمبات األداء: 
عمى وحدة الكروش والتدريب عمييا  السداسيةداء إيقاع أيمـز التعرؼ عمى طريقة  -

 أواًل.ببطء 

 المطموبة.التدرج في السرعة لموصوؿ إلى السرعة  -

 

 
 :االرشادات العزفية 

 الزمنية لممقطوعة. بدقة مع مراعاة الوحدة األداء .1

يمـز التدريب عمييا والنزوؿ بثقؿ األصابع بالتساوي عمى جميع النغمات مع عزؼ  .2
 بداية النموذج بقوة.

 لكيفية األداء: ةالتاليريف اوتقترح الباحثة التم
 ( لميد اليمنى1تمريف مقترح )

 

33مازورة          صعوبة أداء إيقاع( يوضح 14شكؿ رقـ )  

33مازورة  إيقاع السداسيةأداء  صعوبةتمريف مقترح لميد اليمنى لمتغمب عمى ( يوضح 15شكؿ رقـ )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( لميد اليسرى2تمريف مقترح )
  صعوبة أداء نغمة ممتدة: الثامنةالصعوبة  

 
 

 :متطمبات األداء 
 يجب التدريب عمى الخط المحني بمفردة ثـ إضافة النغمة الممتدة. -
 يجب االلتزاـ بأرقاـ األصابع المقترحة مف الباحثة. -

 
 

 

 :االرشادات العزفية 
اعمى تؤدى الحركة العزفية لمصياغة المحنية مف الساعد واصابع اليد بحيث يكوف  .1

 الذراع حامال لمساعد واليد واالصابع إلصدار نغمات متساوية في قوة الصوت.

يراعى اف يكوف الذراع حرا واصابع اليد في حالة استدارة كاممة إلصدار النغمات  .2
 بقوة لمس واحدة.

 يجب اف تكوف أصابع اليد قريبة مف لوحة المفاتيح. .3

مصاحبة إيقاع أداء  صعوبةتمريف مقترح لميد اليسرى لمتغمب عمى ( يوضح 16شكؿ رقـ )
مازورة  السداسية  

 19مازورة ( يوضح صعوبة أداء نغمة ممتدة 17شكؿ رقـ )
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 المطموب. الحفاظ عمى الرباط الزمنى مع الحفاظ عمى الزمف .4

  صعوبة أداء المحاكاة بيف اليديف: التاسعةالصعوبة  

 
 :متطمبات األداء 

 التعرؼ عمى النغمات الخاصة بكؿ يد عمى حده. -

 ثـ التدرج في السرعة الى اف تصؿ الى السرعة المطموبة. ءأداء النغمات ببط -
 اف تؤدى بأداء متصؿ بيف اليديف عف طريؽ المحاكاة.يجب  -

 :االرشادات العزفية 
يجب عمى العازؼ اف يعزفيا بميونة وانسيابية وعدـ تحريؾ الرسغ وااللتزاـ بأرقاـ  .1

 األصابع واستخداـ البداؿ لتحقيؽ االثراء الصوتي والترابط النغمي.

الحركة الدائرية لمرسغ  يجب اف تأتى الحركة العزفية المنفرطة باستخداـ أسموب .2
 والساعد لمساعدة األصابع لطرؽ النغمات بسيولة ويسر.

يجب اف تكوف أصابع اليد في حالة استدارة حتى نتمكف مف أداء النغمات المنفرطة  .3
 بقوة لمس واحدة في اليديف.

 يراعى دقة أداء النغمات وفؽ تدوينيا النغمي ووفؽ الطبقة الصوتية. .1

 لكيفية األداء: ةريف التالياوتقترح الباحثة التم

28مازورة ( يوضح صعوبة أداء المحاكاة بيف اليديف 18شكؿ رقـ )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( لميد اليمنى1تمريف مقترح )
 

 ( لميد اليسرى2مقترح )تمريف 
 

 

  صعوبة أداء األقواس المحنية: العاشرةالصعوبة  

 :متطمبات األداء 

 قوس المحني تفيـ الحركة األدائية ألداء القوس المحني.يتطمب أداء ال -
 بيف الناحية النغمية وااليقاعية.التعرؼ عمى مكونات الصياغة المحنية والتمييز  -
 ثـ التدرج في السرعة المطموبة. ءيراعى التدريب ببطي -
 :االرشادات العزفية 

بػػوزف ثقػػؿ بالضػػغط عمػػى النغمػػة األولػػى فػػي القػػوس المحنػػي تبػػدأ الحركػػة العزفيػػة  .1
 .مع ىبوط رسغ اليد قميال الى أسفؿ لضغط النغمة األولى بثقؿالذراع 

28مازورة صعوبة أداء المحاكاة بيف اليديف تمريف مقترح لميد اليمنى لمتغمب عمى ( يوضح 18شكؿ رقـ )  

28مازورة صعوبة أداء المحاكاة بيف اليديف لمتغمب عمى  اليسرىتمريف مقترح لميد ( يوضح 19شكؿ رقـ )  

8، 7، 6موازير ( يوضح صعوبة أداء األقواس المحنية 20شكؿ رقـ )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الزمنيػػة لمنغمػػة األولػػى يػػتـ عػػزؼ النغمػػة الثانيػػة والثالثػػة والرابعػػة بعػػد انتيػػاء القيمػػة  .2
........إلػػخ حسػػب امتػػداد القػػوس المحنػػي بأسػػموب العػػزؼ المتصػػؿ، وبعػػد اسػػتيفاء 

 قيمتيا الزمنية.
يتـ عزؼ النغمة األخيرة في القوس المحني بخفة وىدوء باتجاه الرسغ قمػيال ألعمػى  .3

 العزفية التالية.وترفع اليد استعداد ألداء الحركة 
 وتقترح الباحثة التمريف التالي لكيفية األداء:

 
 
 
 
 
 

 المقطوعة الثانية

No.2 To a Vanishing Race 
 

  الثانيةالصياغة البنائية المقطوعة: 
 ويكفيمد كادماف. زأسـ المؤلؼ: تشارل

 (. To a Vanishing Race ):المقطوعةأسـ 
 الكبير. ميالتونالية: مقاـ 

تحػػػػػػػػػػػػػػت  الثانيػػػػػػػػػػػػػػةالسػػػػػػػػػػػػػػرعة: جػػػػػػػػػػػػػػاءت المقطوعػػػػػػػػػػػػػػة 
 .ومعناىا بحزف   plaintivelyمصطمح

 جاءت المقطوعة الثانية 
 خماسي مركببسيط،  الميزاف: جاءت المقطوعة الثانية في ميزاف    ثالثي 

  بوليفونى.النسيج: ىوموفوني 
 .One Part Theme القالب: أحادي تحت مصطمح

 مازورة. 36الطوؿ البنائي: 
 

6ـ صعوبة أداء األقواس المحنية تمريف مقترح لمتغمب عمى ( يوضح 20شكؿ رقـ )  

3 

4 
5 

8 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  الثانيةالصياغة المحنية لألقسام الرئيسية لممقطوعة: 
(، مع 16(: ـ )1فكرة مف ـ )جاءت الصياغة المحنية لممقطوعة صياغة لحنية أحادية ال

يعرض المحف الرئيسي في  ( وتقوـ عمى جمؿ منتظمة حيث32(: ـ )17تكرارىا مف ـ )
في معظـ األحياف وتتخمميا في اليد اليسرى بة ىارمونية تقميدية حاليد اليمنى مع مصا

 بعض الميمودية.
 وفيما يمي التحميؿ المفصؿ.

( تنتيي بقفمة نصفية في سمـ مي/ؾ، وتنقسـ إلى 8(: ـ )1: مف ـ )الجممة األولى
 عبارتيف.
 ( وتنتيي بقفمة غير تامة عمى ت لؼ الدرجة 4(: ـ )1: مف ـ )العبارة األولى

 .السادسة المطعـ في سمـ مي/ؾ
 ( وتنتيي بقفمة نصفية في سمـ مي/ؾ. 8(: ـ )5: مف ـ )العبارة الثانية -

لممقطوعة الثانية (8(: ـ )1مف ـ ) األولى( يوضح الجممة 22شكؿ رقـ )  
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 ( تنتيي بقفمة نصفية في سمـ مي/ؾ، وتنقسـ إلى 16(: ـ )9: مف ـ )الجممة الثانية

 .عبارتيف
 

 وىي ( وتنتيي بقفمة نصفية في سمـ مي/ؾ، 12(: ـ )9: مف ـ )العبارة األولى
 تكرار لمعبارة األولى مف الجممة األولى.

 ( وتنتيي بقفمة نصفية في سمـ مي/ؾ، 16(: ـ )13: مف ـ )العبارة الثانية
وتعتمد في لحنيا عمى تتابع مف ت لفات الدرجة الخامسة لمسمـ وفي نياية العبارة يتـ 

 ( لتنتيي بقفمة نصفية في سمـ مي/ؾ.  16في ـ ) 5/8تغيير الميزاف إلى 
 
 

لممقطوعة الثانية مجممة األولىل( 8(: ـ )5مف ـ ) الثانيةالعبارة  ( يوضح23شكؿ رقـ )  

لممقطوعة الثانية( 16(: ـ )9مف ـ ) الجممة الثانية ( يوضح24شكؿ رقـ )  
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 وىما تكرار  ( قفمة تامة في سمـ مي/ؾ30(: ـ )17: مف ـ )الجممة الثالثة والرابعة
 لمجممة األولى والثانية.

 

  كوداCoda: ( قفمة تامة في سمـ مي/ؾ، وتعتمد عمى استخداـ 36(: ـ )31مف ـ )
 ( ثـ تأكيد لمقفمة. 32(: ـ )31في ـ ) مف العبارة األولىلحف 

 :الصياغة اليارمونية 
جاءت الصياغة اليارمونية في ىذه الصيغة تظير فييا الت لفات بسابعاتيا مع انقالباتيا 

الدخيمة بأنواعيا، كما ظيرت مجموعة ت لفات بالزحزحة واستمرار استخداـ الت لفات 

لممقطوعة الثانية( 30(: ـ )17الجممة الثالثة والرابعة: مف ـ ) ( يوضح25شكؿ رقـ )  

 لممقطوعة الثانية( 36(: ـ )31: مف ـ )Codaالكودا  ( يوضح26شكؿ رقـ )
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الكروماتية، وكثر استعماؿ ت لؼ الثانية الصغيرة بسابعتيا مع عزؼ ىذه الت لفات بطريقة 
 ىارمونية آنية في معظـ الصيغة.

  :التموين الصوتي 
 لممقطوعةاالصطالحات التعبيرية واألدائية معبرة عف طابع الصياغة الموسيقية  جاءت

وقد  (plaintivelyوتؤدى المقطوعة بحزف وذلؾ ألف المؤلؼ استخدـ مصطمح )
 اشتممت عمى المصطمحات التالية:

( con pedale a lipمصطمح)، ( ويعنى اداء النغمات بأسموب خافت جداppمصطمح)
، ( ويعنى ازدياد شدة الصوت تدريجياcrescمصطمح)، ويعنى االداء باستخداـ الدواس

يعنى ( rallمصطمح )، ويقصد بو العودة إلى الزمف األصمي( a tempoمصطمح )
يعنى ( ritمصطمح ) ،(rallentandoابطاء تدريجي لمحركة وىو اختصار لمصطمح )

( ppp(، مصطمح)Ritardando) تقميؿ زمف العزؼ تدريجيا وىو اختصار لمصطمح
( وىو            ويعنى اداء النغمات بأسموب خافت جداجدا، مصطمح )              

المدونة وىى اختصار لمصطمح  يعنى أداء الجممة عمى أوكتاؼ أعمى مف األصوات
(ottava. ) 
 

 

 :التدوين الموسيقى 

متناسقا مع الصياغة  الثانية لممقطوعةفي الصياغة الموسيقية  الموسيقى التدويفجاء 
المحنية حيث استخدـ في البداية مدرجي مفتاحي صوؿ وفا ثـ أنتقؿ الى مدرجي صوؿ 

واختتـ ثـ أنتقؿ الى مدرجي صوؿ وصوؿ ثـ انتقؿ الى مدرجي صوؿ وفا وصوؿ 
 مدرجي مفتاحي صوؿ وفا.

 :إللزاـ العازؼ بأدائيا.حدد المؤلؼ أماكف استخداـ البداؿ ورفعة  البدال 
  ـــة ـــة واإلرشـــادات العزفي الصـــعوبات والمشـــاكل التكنيكي

 : الثانيةلممقطوعة  المقترحة لمت مب عمييا
 في اليد اليمنى. ةالت لفات الثالثي أداءاألولى:  صعوبةال 
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 :متطمبات األداء 
اف تؤدى في البداية بطريقػة مفرطػة لنغمػات التػ لؼ ثػـ يتطمب أداء الت لفات الثالثية  -

 يتبعيا عزؼ الت لؼ كامال عمى اف تسمع النغمات كميا بقوة صوت متساوية.

 مراعاة االلتزاـ بأرقاـ األصابع المقترحة مف الباحثة. -
 وتقترح الباحثة التمريف التالي لكيفية األداء:

 
 

 

 

 :االرشادات العزفية 
 التعرؼ عمى النغمات المكونة لمت لؼ. .1

تػأتى الحركػػة العزفيػة مػػف الػػذراع بحيػث ويراعػػى اسػػتدارة كاممػة لألصػػابع بحيػػث  .2
تكوف أصابع اليد قريبة مف لوحة المفاتيح ألصدار النغمات بشكؿ متساوي مػع 

 اليد. مراعاة عدـ رفع

البػػد اف يكػػوف التػػدريب بطيئػػا حتػػى يػػتمكف العػػازؼ مػػف التركيػػز عمػػى الحركػػة  .3
 العزفية.

  أداء الت لفات الثالثية في اليد اليمنىصعوبة  ضح تمريف مقترح لمتغمب عمى( يو 28شكؿ رقـ )

  أداء الت لفات الثالثية في اليد اليمنىضح صعوبة ( يو 27شكؿ رقـ )
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 ت لفػػات ازدواجيػػة ىارمونيػػة مركبػػة فػػي اليػػديف ثػػـ ممتػػدة ثػػـ  أداءالثانيــة:  صــعوبةال
 نغمة مفرطة.

 

  األداء:متطمبات 
 .المقترحة مف الباحثة يجب االلتزاـ بترقيـ األصابعلمحركة العزفية  ألداءا .1
اف يكوف العزؼ في البداية ببطء شديد حتى تقوـ األصابع بحفظ اماكنيا عمى لوحة  .2

 المفاتيح.

العزؼ اف يراعى اف تكوف األصابع متساوية في قوة الممس والقيمة الزمنية ويكوف  .3
صابع في حالة استدارة كاممة مع االباستخداـ وزف ثقؿ الذراع مف اعمى الى أسفؿ و 

 انسيابية الحركة ومرونة األصابع بدوف شد عضمي في حالة توزاف كامؿ.
 وتقترح الباحثة التمريف التالي لكيفية األداء:

 

 :االرشادات العزفية 
 االلتزاـ بأرقاـ األصابع المقترحة مف الباحثة. .1
 اف تصدر النغمات مف الذراع واليد األصابع في حالة توازف بيف الشدة واالرتخاء. .2
 اف يكوف العزؼ بطيئا ثـ التدرج في السرعة. .3

 

 أداء صياغة لحنية متعددة االسطر المحنية في اليد اليسرى.الثالثة:  صعوبةال 
  األداء:متطمبات 
 .التعرؼ عمى مكونات المدونة الموسيقية قبؿ التدريب الفعمي عمى لوحة المفاتيح 

صعوبة أداء ت لفات ازدواجية ىارمونية مركبة في اليديف ثـ ممتدة ثـ نغمة مفرطةضح ( يو 29شكؿ رقـ )  
االسطر المحنية في اليد اليسرىأداء صياغة لحنية متعددة ضح صعوبة ( يو 30شكؿ رقـ )  
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  تدريب لكؿ يد عمى حده عمى الصياغة الموسيقية االعتبارية ليا كخطوة أولى في

ة التعمـ ويراعى أف تكوف اصابع اليد قريبة مف لوحة المفاتيح أثناء األداء وأف تكوف قو 
 الممس متساوية بكافة األصابع المستخدمة.

  الجمع بيف اليديف مع الحرص عمى اظيار الشخصية االعتبارية لكؿ خط لحف دوف
 طغياف أخد الخطوط عمى اآلخر.

 لتدريب يكوف في البداية يراعى أف تكوف الترجمة الفعمية لمكونات المدونة بدقة ويوكف ا
ؿ الى و د االتقاف يمكف التدرج في السرعة لموصبطيئا لتفيـ اسموب الحركة العزفية وبع

 السرعة المطموبة.
 المقترحة مف الباحثة يجب االلتزاـ بترقيـ األصابعلمحركة العزفية  ألداءا. 

 وتقترح الباحثة التمريف التالي لكيفية األداء:
 :االرشادات العزفية 

 يجب اف يكوف الذراع حرا غير مقيد عضميا. .1
استدارة إلصدار يجب اف تكوف أصابع اليد قريبة مف لوحة المفاتيح في حالة  .2

 النغمات بشكؿ متساوي.
 

 

  :عالمة الماركاتو  صعوبة أداءالصعوبة الرابعة(Marcato) (-). 

أداء صياغة لحنية متعددة االسطر ضح تمريف مقترح لمتغمب عمى صعوبة ( يو 32رقـ ) شكؿ

صعوبة أداء ت لفات ازدواجية ىارمونية مركبة في ضح تمريف مقترح لمتغمب عمى ( يو 31شكؿ رقـ )
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  األداء:متطمبات 
بأرقػػػاـ يتطمػػػب عنػػػد أداء التػػػ لؼ اف تسػػػمع النغمػػػات كميػػػا متسػػػاوية فػػػي القػػػوة مػػػع االلتػػػزاـ 

 األصابع المقترحة مف الباحثة.

 العزفية: اإلرشادات 
 أداء النغمات المزدوجة بتكامؿ وتبدأ الحركة العزفية بوزف ثقؿ الذراع. -
 العزفية.بداية الحركة  يأف يكوف العزؼ بطيئا ف -
 داء األوكتافات المتصمة لمحفاظ عمى الرباط المحني.أااللتزاـ ب -
 (.-تثبيت األصابع عند ظيور عالمة الماركاتو )  -
  :عالمة الكرونا  صعوبة أداءالصعوبة الخامسة 

وىػػي عالمػػػة ايطاليػػة لمػػػد النغمػػة أو السػػػكتة لفتػػػرة مؤقتػػو وتوضػػػع أعمػػى أو أسػػػفؿ النغمػػػة 
 والغرض منيا إطالة النغمة أكثر مف مدتيا الزمنية كما في الشكؿ التالي:

 

 

 

 

 (Marcato)صعوبة أداء عالمة الماركاتو ضح ( يو 33شكؿ رقـ )

صعوبة أداء عالمة الكروناضح ( يو 34شكؿ رقـ )  
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 المقطوعة الثالثة

No.3 The Pompadour’s Fan 
 

 :الصياغة البنائية المقطوعة الثالثة 
 ويكفيمد كادماف. زأسـ المؤلؼ: تشارل

 (.(The Pompadour’s Fan: المقطوعةأسـ 
 التونالية: مقاـ ال الكبير.

  Tempo rubatoجداسريعة  165سريعة =  الثالثةالسرعة: جاءت المقطوعة 
 سداسي مركب   الميزاف: جاءت المقطوعة الثالثة في ميزاف    ثالثي مركب،

 النسيج: ىوموفوني، بوليفونى.
 (Minuet & Trioتريو )مينويتغرار صيغة  عمى A B A2 مركب القالب: ثالثي

 مازورة. 115الطوؿ البنائي: 
  الثالثةالرئيسية لممقطوعة  لألفكارالصياغة المحنية: 

 تتكوف ىذه الصيغة مف:
تامة سمـ  قفمة  (43ـ ) (:1مف أنكروز ـ ): Aالفكرة األولى -

 ؾ/ال

 ؾ/السمـ  نصفية ( قفمة67(: ـ )44: مف ـ )Bالفكرة الثانية  -
 ؾ/التامة سمـ  ( قفمة43(: ـ )1: إعادة مف ـ )A2الفكرة الثالثة  -

 الفكرة األولىA  مينويتMinuet) :)( 1مف أنكروز ـ:) ( 43ـ) تامة سمـ  قفمة
 ؾ/ال

تعتمد ىذه الفكرة عمى صيغة تحاكي صيغة المينويت تريو، مف حيث اعتمادىا عمى 
في  Bعف الجزء  Aالميزاف الثالثي المميز ليذه الصيغة، باإلضافة إلى استقالؿ الجزء 

الفكرة التالية، وأيضًا في السمـ وانتياء الفكرة تمامًا بقفمة عمى السمـ قبؿ الدخوؿ إلى 
حتى أف المؤلؼ لـ يدوف ىذا الجزء واكتفى باإلشارة إلى  حرفيا A2إعادة الجزء األوؿ 

وتتميز ىذه الحركة بالسرعة مع زيادة  ،Aفي نياية الجزء  الوقوؼ( حتى D.Cالمرجع )
 اإلحساس بسرعة أكبر نظرًا الستعماؿ ايقاعات داخمية سريعة أيضًا.

3 

8 

6 

8 
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( تنتيي قفمة غير تامة في سمـ ال/ؾ، 8(: ـ )1: مف أنكروز ـ )األولىالجممة  -
( وتكرارىا، 8(: ـ )1وتعتمد فكرة الجممة األولى عمى جممة لحنية منتظمة مف ـ )

ووتشمؿ ىذه الجممة عمى ما بيف نغمات متسمسمة وقفزات لحنية، مع إثراء المحف 
بقفمة غير تامة عمى الت لؼ الدخيؿ  باليارمونيات التي تتوزع عمى اليديف معًا وتنتيي

 اليارموني لمدرجة الخامسة لسمـ ال/ؾ.
 

( وتنتيي بقفمة نصفية في سمـ فا#/ص، وىي تكرار 16(: ـ )9: مف ـ )الجممة الثانية -
تختمؼ ف ،العبارة الثانية فمادة لحنية جديدة لمجممة األولى في عبارتيا األولى فقط أما

 صاعد وىابط،فكرة الجزء الثاني مف حيث المحف، فيي قائمة عمى لحف كروماتيًا 
وتتكرر ىذه العبارة أكثر مف مرة خالؿ ىذا الجزء، مع مصاحبة ىارمونية بإيقاعات 

 متوازنة وتقسيميا الداخمي أبطأ مف تقسيمات الميمودية. 
بتبادؿ ، ؾ/الفي سمـ تامة ( وتنتيي بقفمة 43(: ـ )17: مف ـ )الثالثةالجممة  -

لحني كروماتي وتأكيد لمقفمة  مع وجود تطويؿالمحف بيف اليد اليمنى واليد اليسرى 
مف  aتكرار لمجزء ، ثـ ال/ؾ لينتيي بقفمة نصفية في سمـ 1(27(: ـ )25مف ـ )

 ( وينتيي بقفمة تامة في سمـ ال/ؾ.43(: ـ )28أناكروز ـ )
 

لمفكرة األولى لممقطوعة الثالثة (8(: ـ )1الجممة األولى مف أنكروز ـ )ضح ( يو 35شكؿ رقـ )  
لممقطوعة الثالثة( 16(: ـ )9مف ـ ) الثانيةالجممة ضح ( يو 36شكؿ رقـ )  
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  الفكرة الثانيةB  تريو(Trio)( وينتيي بقفمة نصفية في سمـ 67(: ـ )44: ـ )
 ال/ؾ، 

( 59( : ـ )44: مف ـ ) aوالجزء  a b))مف صيغة ثنائية بسيطةتتكوف ىذه الفكرة و 
:  فالجممة األولى وينتيي بقفمة تامة قي سمـ فا# / ص ، وىو يتكوف مف جممة وتكرارىا

وينتيي بقفمة تامة في سمـ فا#/ص ، وتنقسـ إلى عبارتيف  3(51( : ـ )44مف ـ )
العبارة و ( وتنتيي بقفمة نصفية في سمـ فا#/ص 47( : ـ )44: مف ـ ) العبارة األولى

وتنتيي بقفمة تامة في سمـ فا#/ص ، وىي تكرار لمعبارة  3(51( : ـ )48مف ـ ) الثانية
( وتنتيي 59( : ـ )52مف أناكروز ـ ) فيي الجممة الثانيةأما األولى مع اختالؼ القفمة 

( : ـ 60مف ـ ) bأما الجزء بقفمة تامة في سمـ فا#/ص ، وىي تكرار لمجممة األولى 

( لممقطوعة الثالثة43(: ـ )17الجممة الثالثة: مف ـ )ضح ( يو 37شكؿ رقـ )  
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 ( وينتيي بقفمة نصفية في سمـ ال/ؾ ، ويتكوف مف جممة واحدة تنقسـ إلى عبارتيف67)
:  بارة الثانيةالع( وتنتيي بقفمة تامة في سمـ ال/ؾ 63( : ـ )60: مف ـ ) العبارة األولى

 ( وتنتيي بقفمة نصفية في سمـ ال/ؾ . 67)( : ـ 64مف ـ )
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  لممقطوعة الثالثة (67(: ـ )44(: ـ )Trio)تريو  Bالفكرة الثانية ضح ( يو 38شكؿ رقـ )
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  الفكرة الثالثةA2( 43(: ـ )1: وىي عبارة عف إعادة حرفية لمفكرة األولى مف ـ )

 ؾ./التامة سمـ  قفمة
 :الصياغة اليارمونية 

تجمع بيف األسموب اليوموفونى والبوليفونى  الثالثةلممقطوعة  اليارمونيةجاءت الصياغة 
استخداـ كافة   Aخاصة في الفكرة في ىذه المقطوعة عمومًا المؤلؼ  حيث اعتمد

ىذا اليارمونيات مع تركيزىا في اليد اليسرى النشغاؿ اليد اليمنى بالميمودية المحنية، وفي 
فا#/ص ، القسـ كثرت استعماؿ اليارمونيات الدخيمة بنوعييا ، مع التحويؿ بيف سمـ ال/ؾ

عادة تسميتيا تبعًا لموقعيا في السمـ الجديد ، مع أعادة  باستخداـ الت لفات المشتركة وا 
اليارمونيات كما ىي في بعض الموازير إما موازير متتالية أو تكرارىا مع إعادة الجمؿ 

 B ةأما الفكر  ظير في ىذا الجزء ألوؿ مرة ت لؼ السادسة الزائدة بسابعتياالمحنية و 
اتجيت الصياغة اليارمونية في ىذا الجزء إلى التركيز عمى ت لؼ الدرجة الخامسة سواء 
بيارمونيات ثالثية أو بسابعاتيا مع استعماؿ انقالباتيا ، مع تركيز اليارمونية ما بيف سمـ 

س الطريقة وىي الت لؼ المشترؾ بيف السمميف مع تغيير مسماه فا#/ص إلى سمـ ال/ؾ بنف
تبعًا لمسمـ المحوؿ إليو ، مع تكرار اليارمونيات مع تكرار الجمؿ المحنية ، وكانت 
اليارمونيات في غالبية الجزء باستخداـ نغمتيف مف الت لؼ في اليد اليسرى مع استكماؿ 

 .اليد اليمنى مات الميمودية الموجودة فيغباقي الت لؼ في ن
  :التموين الصوتي 

 لممقطوعةاالصطالحات التعبيرية واألدائية معبرة عف طابع الصياغة الموسيقية  جاءت
( Tempo rubatoوتؤدى المقطوعة سريعة جدا وذلؾ ألف المؤلؼ استخدـ مصطمح )

 وقد اشتممت عمى المصطمحات التالية:
في ـ  (a tempoمصطمح )ويعنى أداء النغمات بقوة متوسطة،  ،1في ـ (mf) مصطمح

يعنى تقميؿ زمف و  ،4في ـ  (ritمصطمح )، ويقصد بو العودة إلى الزمف األصمي، 2
في ـ  (furioso)(، مصطمح Ritardando) العزؼ تدريجيا وىو اختصار لمصطمح

ويعنى أداء ، 52في ـ  (ff)مصطمح  ،لمنغمة ويعنى استمرار رنيف الصوت، 21
في ـ (                        مصطمح)  شدة، بأكثر  النغمات 
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وىو يعنى أداء الجممة عمى ، 66، 62، 61، 60، 58، 55، 54، ـ 50، ـ 47، ـ 46
 ( .ottavaأوكتاؼ أعمى مف األصوات المدونة وىى اختصار لمصطمح )

 

 :التدوين الموسيقى 

متناسقا مع الصياغة  الثالثة لممقطوعةالصياغة الموسيقية  في الموسيقىجاء التدويف 
المحنية حيث استخدـ في البداية مدرجي مفتاحي صوؿ وفا ثـ أنتقؿ الى مدرجي صوؿ 

، ثـ انتقؿ أنتقؿ الى مدرجي صوؿ وصوؿ ثـ انتقؿ الى مدرجي صوؿ وفا، ثـوصوؿ 
 حتى النياية. الى مدرجي صوؿ وفا

 :البدال 

 البداؿ في المقطوعة الثالثةلـ يستخدـ المؤلؼ 
 لممقطوعـة  الصعوبات والمشاكل التكنيكية واإلرشـادات العزفيـة المقترحـة لمت مـب عمييـا

 : الثالثة
  :حمية االربيجيو  صعوبة أداءالصعوبة األولى 
 

 
 

 
 

 

  األداء:متطمبات 
 .ومرونة وخفة دوف أي شد عضمييجب أداء حمية االربيجيو بدقة  -
 يتطمب األداء اف تتابع نغمات الت لؼ في شكؿ سمس. -

 
 
 

 

( صعوبة أداء حمية االربيجيو39شكؿ رقـ )  
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 :االرشادات العزفية 
 يراعى الدارس عند ادائو لحمية االربيجيو:

 .اف تكوف الحركة مرنة وسريعة ويتـ التركيز عمى النغمة العميا في الت لؼ -

 تعزؼ جميع النغمات بقوة واحدة وتأتى الحركة مف األصابع والرسغ معا.   -
 

  نغمات كروماتيكية صعوبة أداء: الثانيةالصعوبة  
 
 
 
 
 
 

 

  األداء:متطمبات 
 اف تتساوى النغمات في قوة الممس.كروماتيكية النغمات الأداء يتطمب  -
  العزفية:االرشادات 
 واليد المفاتيح لوحة المتصؿ عمى اف تكوف األصابع قريبة مف سطح العزؼ .1

 صوت. أي يختفي ال حتى كاممة استدارة في واألصابع
 القوي. العزؼ إلى الخافت في العزؼ التدرج  .2
 العزؼ أوال في البداية يكوف ببطء وإلتقاف الحركة العزفية. .3

 

( أداء حمية االربيجيو40شكؿ رقـ )  

( صعوبة أداء نغمات كروماتيكية41شكؿ رقـ )  
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  :واسعة باليد اليسرى.قفزة  صعوبة أداءالصعوبة الثالثة 
 

 
 

 
 
 
 

  األداء:متطمبات 
فػػي السػػرعة  التػػدرج ثػػـ بػػبطء عمييػػا التػػدريبيتطمػػب أداء القفػػزة الواسػػعة فػػي اليػػد اليسػػرى 

 مػػف المقترحػػة بتػػرقيـ األصػػابع مػػع مراعػػاة االلتػػزاـ المطموبػػة السػػرعة إلػػى وذلػػؾ لموصػػوؿ
ثرائوو الستمرارية الصوت  البداؿ وذلؾ استعماؿ الباحثة كما تقترح الباحثة قبؿ  .ا 

 

 :االرشادات العزفية 
المحنيػػة  ويجػػب اإلحسػػاس أوال بالمسػػافة دائػػري شػػكؿ عمػػى الػػذراع حركػػة تكػػوف أف  .1

 تمييا. التي والنغمة األولى النغمة التي بيف
 :المتتالية.السادسات اليارمونية  صعوبة أداء الصعوبة الرابعة 

 
 
 
 
 
 
  األداء:متطمبات 

عمى ت لفات السادسات بحيث يمكننػا  التدريب السادسات اليارمونية المتتاليةيتطمب أداء 
عزؼ النغمتيف كوحدة واحدة والتدريب عمييا ببطء ثـ التدرج في السرعة ويراعى االلتػزاـ 

 .بأرقاـ األصابع المقترحة مف الباحثة

( صعوبة أداء قفزة واسعة باليد اليسرى42شكؿ رقـ )  

( صعوبة أداء السادسات اليارمونية 43شكؿ رقـ )
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3   6 

8   8 

3   5 

4   8 

4  

4 

 :االرشادات العزفية 
 التعرؼ عمى النغمات المكونة لمت لؼ. .1
تأتى الحركة العزفية مف الذراع بحيث ويراعػى اسػتدارة كاممػة لألصػابع بحيػث تكػوف  .2

أصػػابع اليػػد قريبػػة مػػف لوحػػة المفػػاتيح ألصػػدار النغمػػات بشػػكؿ متسػػاوي مػػع مراعػػاة 
 عدـ رفع اليد.

 يكوف التدريب بطيئا حتى يتمكف العازؼ مف التركيز عمى الحركة العزفية. البد اف .3
 ثانيا: نتائج البحث 

مف خالؿ اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة خالؿ الدراسة وتحميؿ المحتوى استطاعت 
 التوصؿ إلى النتائج التي أجابت عف أسئمة البحث عمى النحو اآلتي: 

 السؤال األول: اإلجابة عمى 
  تشارلز ويكفيمد كادمان؟ 47ىي الخصائص الفنية لمقطوعات البيانو مصنف ما 
 تشارلز ويكفيمد كادماف. 47العناصر الموسيقية لمقطوعات البيانو مصنؼ  -

 التونالية: 
 الثالث حيث جاءت عمى النحو التالي: المقطوعاتاختمفت التونالية في 

 في مقاـ صوؿ الكبير. 1المقطوعة رقـ  .1
 في مقاـ مي الكبير. 2المقطوعة رقـ  .2
 الكبيرفي مقاـ ال  3المقطوعة رقـ  .3

 استخدـ في أجزاء المقطوعات موازيف بسيطة، وموازيف مركبػة، الزمني:  العنصر
 :والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ

 تشارلز ويكفيمد كادماف. 47( العنصر الزمني لمقطوعات البيانو مصنؼ 1جدوؿ )
 الميزان المقطوعة

  بسيط     المقطوعة األولى

       متعدد     المقطوعة الثانية

 متعدد     المقطوعة الثالثة

  :جاءت سرعات المقطوعات الثالث في سرعات متنوعة وحدد ليا الوحدة السرعة
 القياسية لممترونوـ لكؿ مقطوعة، والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ:
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 تشارلز ويكفيمد كادماف. 47لمقطوعات البيانو مصنؼ ( السرعة 2جدوؿ )
 السرعة المقطوعة

) With changing mood, sorrowfully المقطوعة األولى = 48) Lento 

) plaintively المقطوعة الثانية = 56) 
) Tempo rubato المقطوعة الثالثة  = 160)  

  :والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ:تنوع أسموب النسيج في المقطوعات الثالث، النسيج 
 تشارلز ويكفيمد كادماف. 47( النسيج لمقطوعات البيانو مصنؼ 3جدوؿ )

 

 

  :التي ُبنيت عمييا المقطوعات مف الجدوؿ اآلتي نالحظ أف الصياغة المحنية القالب
التي كانت  الثانية،( ماعدا المقطوعة A-B-A2تمثمت في الصيغة الثالثية )

 والجدوؿ اآلتي يوضح نوع الصياغة المستخدمة في المقطوعات: أحادية،صياغتيا 
 تشارلز ويكفيمد كادماف. 47( القالب لمقطوعات البيانو مصنؼ 4جدوؿ )

 المقطوعة الثالثة المقطوعة الثانية المقطوعة األولى المقطوعة
 ثالثية مركبة أحادية ثالثية مركبة القالب

 

  :لـ يمتـز المؤلؼ في صياغتو الموسيقية لممقطوعات الثالث التدوين الموسيقي
بمنطقة صوتية محددة فكاف ينتقؿ خالليا في مناطؽ متعددة أدت إلى كثرة تغيير 

متناسقا مع الصياغة المحنية حيث استخدـ  ىاألول في المقطوعة حيث جاءالمفاتيح 
، ثـ انتقؿ ثـ أنتقؿ الى مدرجي صوؿ وصوؿ، في البداية مدرجي مفتاحي صوؿ وفا 
استخدـ في البداية مدرجي  الثانية المقطوعة، أما الى مدرجي صوؿ وفا حتى النياية

، ثـ انتقؿ الى مدرجي صوؿ مفتاحي صوؿ وفا ثـ أنتقؿ الى مدرجي صوؿ وصوؿ
، أما مدرجي مفتاحي صوؿ وفاواختتـ بثـ أنتقؿ الى مدرجي صوؿ وصوؿ ا وف

في البداية مدرجي مفتاحي صوؿ وفا ثـ أنتقؿ الى المؤلؼ استخدـ  الثالثة المقطوعة
 أنتقؿ الى مدرجي صوؿ  ثـ انتقؿ الى مدرجي صوؿ وفا، ثـمدرجي صوؿ وصوؿ 

 
 

 النسيج المقطوعة

 هوموفوني المقطوعة األولى

  بوليفونىهوموفوني  المقطوعة الثانية

بوليفونىهوموفوني  المقطوعة الثالثة  
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 :مصطمحات األداء  
االصطالحات التعبيرية واألدائية معبرة عف طابع الصياغة الموسيقية لممقطوعة  جاءت

 withوحزف وذلؾ ألف المؤلؼ استخدـ مصطمح ) ءاألولى وتؤدى المقطوعة ببطي

changing mood, sorrowfully:وقد اشتممت عمى المصطمحات اآلتية ) 
ويقصد بو ( a tempo( ويعنى أداء النغمات بخفوت متوسطة، مصطمح )mp) مصطمح

لمنغمة،  ويعنى استمرار رنيف الصوت (morendo، مصطمح )العودة إلى الزمف األصمي
( ويعنى اداء ppp( ويعنى اداء النغمات بأسموب خافت جدا، مصطمح)ppمصطمح)

يعنى التدرج ىبوطا الضعؼ لموصوؿ  (ffالنغمات بأسموب خافت جداجدا، مصطمح )
( يعنى ابطاء تدريجي لمحركة rallلتدرج بقوة ، مصطمح )لتمويف صوتي متوسط القوة ثـ ا

( ويعنى العزؼ بخفوت، مصطمح p(، مصطمح )rallentandoوىو اختصار لمصطمح )
(lanuemente( ويعنى العزؼ بضعؼ، مصطمح )molto legato ويعنى أداء )

ؤدى االصطالحات التعبيرية واألدائية في المقطوعة الثانية وت أما جاءت، متقطع بخفة
( وقد اشتممت عمى plaintivelyالمقطوعة بحزف وذلؾ ألف المؤلؼ استخدـ مصطمح )

 المصطمحات االتية:
( con pedale a lipمصطمح)، ( ويعنى اداء النغمات بأسموب خافت جداppمصطمح)

، ( ويعنى ازدياد شدة الصوت تدريجياcrescمصطمح)، ويعنى االداء باستخداـ الدواس
( يعنى rall، مصطمح )ويقصد بو العودة إلى الزمف األصمي( a tempoمصطمح )

( يعنى ritمصطمح ) ،(rallentandoابطاء تدريجي لمحركة وىو اختصار لمصطمح )
( ppp(، مصطمح)Ritardando) تقميؿ زمف العزؼ تدريجيا وىو اختصار لمصطمح

نى أداء ويعنى اداء النغمات بأسموب خافت جداجدا، مصطمح )             ( وىو يع
أما ، (ottavaالجممة عمى أوكتاؼ أعمى مف األصوات المدونة وىى اختصار لمصطمح )

االصطالحات التعبيرية واألدائية في المقطوعة الثالثة وتؤدى المقطوعة سريعة  جاءت
( وقد اشتممت عمى Tempo rubatoجدا وذلؾ ألف المؤلؼ استخدـ مصطمح )

 المصطمحات التالية:
ويقصد بو ( a tempoويعنى أداء النغمات بقوة متوسطة، مصطمح )( mf) مصطمح
( يعنى تقميؿ زمف العزؼ تدريجيا وىو اختصار rit، مصطمح )إلى الزمف األصمي العودة
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( ويعنى االداء باستخداـ con pedale a lip)(، مصطمح Ritardando) لمصطمح
اختصار لمصطمح ( يعنى ابطاء تدريجي لمحركة وىو rallالدواس، مصطمح )

(rallentando( مصطمح ،)furioso) مصطمح لمنغمة ويعنى استمرار رنيف الصوت ،
(ff)  ،( وىو يعنى أداء الجممة عمى         مصطمح) ويعنى أداء النغمات بأكثر شدة

 ( .ottavaلمصطمح ) ارصاختأوكتاؼ أعمى مف األصوات المدونة وىى 
 :الصياغة اليارمونية 

في المقطوعة األولى عبارة عف ت لفات ىارمونية بسيطة مبنية  اليارمونيةجاءت الصياغة 
في المقطوعة  اليارمونيةالصياغة عمى نغمات منفردة ميمودية أكثر منيا ىارمونية، أما 

جاءت الصياغة اليارمونية تظير فييا الت لفات بسابعاتيا مع انقالباتيا الثانية جاءت 
خيمة بأنواعيا، كما ظيرت مجموعة ت لفات بالزحزحة واستمرار استخداـ الت لفات الد

الكروماتية، وكثر استعماؿ ت لؼ الثانية الصغيرة بسابعتيا مع عزؼ ىذه الت لفات بطريقة 
أما الصياغة اليارمونية في المقطوعة الثالثة جاءت  ىارمونية آنية في معظـ الصيغة

تجمع بيف األسموب اليوموفونى والبوليفونى حيث  الثالثةالصياغة المحنية لممقطوعة 
استخداـ كافة اليارمونيات   Aخاصة في الفكرة في ىذه المقطوعة عمومًا المؤلؼ  اعتمد

مع تركيزىا في اليد اليسرى النشغاؿ اليد اليمنى بالميمودية المحنية، وفي ىذا القسـ كثرت 
فا#/ص باستخداـ ، ؿ بيف سمـ ال/ؾاستعماؿ اليارمونيات الدخيمة بنوعييا ، مع التحوي

عادة تسميتيا تبعًا لموقعيا في السمـ الجديد ، مع أعادة اليارمونيات  الت لفات المشتركة وا 
كما ىي في بعض الموازير إما موازير متتالية أو تكرارىا مع إعادة الجمؿ المحنية وظير 

اتجيت الصياغة  B ةفكر أما ال في ىذا الجزء ألوؿ مرة ت لؼ السادسة الزائدة بسابعتيا
اليارمونية في ىذا الجزء إلى التركيز عمى ت لؼ الدرجة الخامسة سواء بيارمونيات ثالثية 
أو بسابعاتيا مع استعماؿ انقالباتيا ، مع التركيز عمى اليد اليسرى الستمرار انشغاؿ اليد 

ى سمـ ال/ؾ اليمنى في عزؼ الميمودية واالنتقاؿ في اليارمونية ما بيف سمـ فا#/ص إل
بنفس الطريقة وىي الت لؼ المشترؾ بيف السمميف مع تغيير مسماه تبعًا لمسمـ المحوؿ إليو 
، مع تكرار اليارمونيات مع تكرار الجمؿ المحنية ، وكانت اليارمونيات في غالبية الجزء 

مات غباستخداـ نغمتيف مف الت لؼ في اليد اليسرى مع استكماؿ باقي الت لؼ في ن
 .ية الموجودة في اليد اليمنىالميمود
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 :البدال 

إللزاـ العازؼ حدد المؤلؼ في المقطوعات األولى والثانية أماكف استخداـ البداؿ ورفعة 
 بأدائيا، أما المقطوعة الثالثة لـ يستخدـ المؤلؼ البداؿ وترؾ حرية لمعازؼ.

 : الثانيالسؤال اإلجابة على 

ما ىي التقنيات العزفية والصعوبات التكنيكية التي تشتمل عمييا مقطوعات البيانو 
 ؟ويكفيمد كادمان زتشارل 47مصنف 

وقد اجابت الباحثة عمى ىذا التساؤؿ في التحميؿ النظري والعزفي حيث بنيت المقطوعات 
 العينة الثالث عمى النحو التالي:

 :المقطوعة األولى
  األتشكاتورة.أداء حمية 
 .صعوبة أداء نغمة ممتدة مع خط لحنى في اليد اليسرى 

 .صعوبة أداء البداؿ 
 .أداء نغمة مزدوجة في اليد اليمنى عمى إيقاع الكروش 

  اليد اليسرى فياليد اليمنى مع مصاحبة ىارمونية  فيالتثبيت أداء 
 أداء حمية االربيجيو. 
 أداء إيقاع  
 أداء نغمة ممتدة  

  المحاكاة بيف اليديفأداء  

  أداء األقواس المحنية 

 :الثانيةالمقطوعة 
 في اليد اليمنى. ةالت لفات الثالثي أداء 

 ت لفات ازدواجية ىارمونية مركبة في اليديف ثـ ممتدة ثـ نغمة مفرطة. أداء 

 .أداء صياغة لحنية متعددة االسطر المحنية في اليد اليسرى 

 عالمة الماركاتو  أداء(Marcato) (-). 
  عالمة الكرونا  أداء 
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 :الثالثةالمقطوعة 
 حمية االربيجيو  أداء 

 نغمات كروماتيكية  أداء 

 قفزة واسعة باليد اليسرى. أداء 

 السادسات اليارمونية المتتالية. أداء 
 البحث:  استنتاجات

 يمكن حصرها فيما يلي:

داخؿ كؿ  ميزافالتغيير ، مع جاءت المقطوعات في صياغة بوليفونية وىوموفونية .1
والثانية في سمـ ، كبير صوؿ، وجاءت التونالية في المقطوعة األولى في سمـ مقطوعة

 .مي الكبير، والثالثة في سمـ ال الكبير
 47تمكف التحميؿ العزفي مف توضيح الخصائص الفنية لمقطوعات البيانو مصنؼ  .2

الكروماتيكى األسموب تشارلز ويكفيمد كادماف حيث أنيا تعتمد عمى األسموب التونالى و 
 وبو في التأليؼ الموسيقى في عصره أسموب.مما تميز بو اس وىي
في المقطوعات الثالثة القائـ عمى اليارمونيات الصياغة اليارمونية استخدـ المؤلؼ  .3

 الرأسية.
 .داخؿ المقطوعات الثالث التعبيرية االصطالحاتتنوعت  .4
 ثانية ولـ تستخدـ في الثالثة.في المقطوعة األولى والالبداؿ استخدـ المؤلؼ  .5
 جاءت اإليقاعات المنتظمة، وغير المنتظمة، والمقابالت اإليقاعية. .6

 توصيات البحث: 
 إليو مف نتائج يوصى البحث بما يمي:  تفي ضوء ما تـ توصم 
األمريكي تشالز ويكفيمد االىتماـ بدراسة المؤلفات الموسيقية لممؤلؼ الموسيقي  .1

 .كادماف
في البرامج الدراسية آللة تشالز ويكفيمد كادماف أدراج بمقطوعات مف  االستفادة .2

 البيانو.
توفير المدونات الخاصة بالمدرسة االمريكية لتكوف في متناوؿ يد الدارس لمتشجيع  .3

 .عمى عزؼ المؤلفات االمريكية
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 ممخص البحث
  47دراسة تحميمية ألسموب أداء مقطوعات للة البيانو مصنف 

 ويكفيمد كادمانعند تشارلز 
تعددت أنماط الموسيقى االمريكية وذلؾ لمتعدد العرقي لسكانيا، حيث بدأت في القرف السابع 
سبانيا وألمانيا  سكتمندا وا  عشر موجات مف المياجريف بأعداد كبيرة قادميف مف المممكة المتحدة وأيرلندا وا 

 .زيج مف ثقافات غرب افريقياوفرنسا، جالبيف معيـ أساليبيـ الموسيقية وآالتيـ، وىي أيضا م

ظيرت في أواخر القرف التاسع عشر اتجاىات فكرية سعت الى تشتيت الرومانتيكية في اوروبا 
وفي أمريكا، ومع بدايات القرف العشريف ظيرت مجموعة مف المؤلفيف الموسيقييف األمريكييف المتعصبيف 

ظـ التاريخ التراثي األمريكي مشتؽ تقريبا لموسيقى بالدىـ وجدوا انفسيـ في مأزؽ تراثي، نظرا ألف مع
مف الموسيقى األوروبية واألفريقية مما جعؿ اختيارىـ محدودا مف أغاني التراث التي يمكف أف يستعاف 
بيا في أعماليـ الموسيقية ولـ يجدوا أماميـ سوى االتجاه الى الموسيقى البدائية التراثية القديمة لسكاف 

وفى مطمع القرف العشريف وجدوا المؤلفيف االمريكييف في ، موسيقى االمريكيةالبالد بدافع في تأصيؿ ال
موسيقى الينود الحمر وموسيقى الزنوج الياما لموسيقاىـ حيث قاموا بإنتاج أعماؿ موسيقية عكست 

ومف أىـ األعماؿ التي ظيرت ، الحياة االمريكية ومتأثرة باالتجاىات االوروبية المعاصرة في الموسيقى
لموسيقى االمريكية )المقطوعات الموسيقية( وخاصة آللة البيانو والتي استغميا المؤلفوف لمتعبير عف في ا

( المؤلؼ األمريكي 1946 - 1881افكارىـ ومذاىبيـ الموسيقية ومف ىؤالء تشارلز ويكفيمد كادماف)
مفاتيح البيانو األمر  الذى ألؼ مجموعة مف  المقطوعات آللة البيانو لتنمية الميارة األدائية عمى لوحة

الذى جعؿ الباحثة تفكر في تناوؿ ىذه المقطوعات بالدراسة الوصفية والتحميؿ وما اشتمؿ عميو مف 
تحميؿ نظري وعزفي واستخراج التقنيات العزفية التي بنيت عمييا كؿ مقطوعة ووضع االرشادات الالزمة 

البحث المنيج الوصفي التحميمي، وكانت عينة  ويتبع ىذالتذليؿ صعوباتيا لموصوؿ الى األداء الجيد ليا 
ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة أف  47البحث مكونة مف ثالثة مقطوعات لمبيانو مصنؼ 

المقطوعات جاءت في صياغة بوليفونية وىوموفونية، كما جاء التأليؼ الموسيقى يعتمد عمى األسموب 
صياغة اليارمونية قائمة عمى اليارمونيات الرأسية، كما التونالى واألسموب الكروماتيكى، جاءت ال

تنوعت االصطالحات التعبيرية داخؿ المقطوعات الثالث، كما استخدـ المؤلؼ البداؿ في المقطوعة 
األولى والثانية ولـ تستخدـ في الثالثة، كما جاءت اإليقاعات المنتظمة، وغير المنتظمة، والمقابالت 

وأدراج مقطوعاتو في ، صيات االىتماـ بدراسة المؤلفات الموسيقية لتشارلزاإليقاعية، ومف اىـ التو 
 البرامج الدراسية آللة البيانو.
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 :والمصادر المراجع
كيفية الوصوؿ إلى األداء الجيد لمقطوعات البيانو عند بنياميف جودار  (:2005أفكار رفاعي ) أحمد،  .1

 القاىرة.مجمة عمـو وفنوف الموسيقى، كمية التربية الموسيقية، المجمد الثالث عشر  – ، بحث منشور 
عند تشارلز ويكفيمد كادماف  ،  ٧٥(:   متتالية شرقية آللة البيانو مصنؼ 2020) ىاجر نبيؿ الباز، .2

كمية التربية الموسيقية، جامعة  ،المجمد االثنيف واألربعوف، مجمة عمـو وفنوف الموسيقى، وربحث منش
 .القاىرةحمواف، 

تقنيات األداء الموسعة لمبيانو في بعض مؤلفات البيانو األمريكية خالؿ   (:2018) زاىرباسـ بطرس،  .3
مجمة عمـو وفنوف  ،بحث منشور،  )دراسة تحميمية( النصؼ الثاني مف القرف العشريف وطرؽ أدائيا

 الموسيقى، كمية التربية الموسيقية، المجمد التاسع والثالثوف القاىرة.
القاموس الموسيقى، وزارة الثقافة، المركز الثقافي القومي، دار األوبرا  (:1992) دبيومي، أحم .4

 .المصرية
افة والفنوف واالدب، عالـ (: القومية في القرف العشريف، المجمس الوطني لمثق1992الخولى، سمحة ) .5

 المعرفة، الكويت.
(: معجـ الموسيقى، الييئة العامة لشئوف المطابع االميرية، 2000)وآخروف عواطؼ  الكريـ،عبد   .6

 .القاىرة
 De دراسة تحميمية لبعض مقطوعات بادريفيسكى آللة البيانو مف ألبـو (:2013أمؿ حياتي ) محمد، .7

mai عمـو وفنوف الموسيقى، المجمد السادس والعشريف، الجزء بحث منشور، مجمة ، 10 مصنؼ
 .األوؿ، كمية التربية الموسيقية، جامعة حمواف، القاىرة

 

8. DANIEL F. COLLINS (2014): "An Annotated Survey of the Indianist 

Movement Represented by Arthur Farwell and Charles Wakefield 

Cadman: A Performance Guide to 20th Century American Art Songs 

Based on American Indian Melodies ", Doctor of Music, COLLEGE OF 

MUSICFLORIDA STATE UNIVERSITY, Fall Semester. 

9. https://www.wikiwand.com/en/Charles_Wakefield_Cadman 

10. Reginald Smith Brindle: Serial Composition. Oxford University press. 

London. 1966.p3 

11. Thompson, Virgil (1971): American Music Since 1910, Weidenfeld and 

Nicgolson, London.  

 


