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 -مقدمة:

فتاااارة زمييااااع ااماااااداا الموراااايا  لا ات ااااا  كاااال ال اااااد االق مااااا الااااارل الحاااااد  لال شاااار ا  
 .اتصرف( 42)حيث شهد هذا الارل زطو  مفاجأ لإحداث زغيير كبير ف  المورياى 

لعلااى الاارنم مااا لجااود مورااياى الاارله لالوااات لالهيااد هااو  لز اااو لال د ااد مااا ااشاا اق             
ال الراااي يل   زاااعاق موجاااودة حياااث نهااار ال د اااد ماااا المااا لفيا       المختلفااال للموراااياى إ  أل الموراااياى   

جوناثاااال  مErec Salzman  (3311-4132 ،)ها مااااهمر أ  ااااه راااالعمال   الاااذ ا أزب اااوا  واعاااد  
 Bernard Parmegiani(، ارنااااا د اا موياااااان       -م3394) Jonathan Elliottإليااااو   

 Stephen(، رااااتيفال ايا يااااا      -م3312) Relf Riehmم(،  للااااي  ا هاااام 3324-4131)
Beneking (3324م-    )(41- )حيااااث   ااااد مااااا أهاااام الماااا لفيا فاااا  ادا اااال هااااذا الااااارل الااااذ       اتصاااارف

لكااااال لااااب ال د ااااد مااااا الم لفااااا   لاااال    زميااااع  م لفازااااب اااراااالو  ال الرااااي   لال الرااااي   الحااااد ث  
لاااااا  االتااأليي  اآلاال البيااانو   البيااانو التاا  زتميااع ألحانااب االحداثااال لاماااداا لالتود ااد إلااى جانااد اهتماماااب         

التااا  اشاااتملت علاااى زااياااا  ععفيااال لمهاااا ا    ماااا راااونازا  البياااانو الساااونازا حياااث كاااال لاااب موموعااال 
 .اتصرف( 43)لفايل عاليل ز اياي ل 

 ل اااد مااار  المورااايا  فااا  التاااأليي المهمااال المورااايايل ماااا الصاااي  (Sonata) ونازاسااااللز اااد 
  اااا  للااام   ،(311-41)حتاااى الاااارل ال شااار ا    الباااا له  عااادة مااااذ عصااار    امراحااا  زطاااو    هاااذل الصااايغل 

ام اااا  أنهاااا  الهوموفونيااال لااااوا المورااايا  زاتمااا  ف انااات محاااددةصااايغل  فااا  عصااار الباااا له  زاساااونالل
 وطـعااادة  طااا ماااا ز اااا   اااادً  زوافايااال ها مونيااال ااغماااا  لمصااااحد لحاااا  لاحاااد ماااا  ااا   اااولتز
 .(3-5) ف  البوليفونيل كما هو الحاق ا ضها مع ايلـلح

"موزساااا  " ( Haydn  )3214-3113"ها اادل"   زا فاا  التورااع علاااى  ااد كاا  ماااا    ساااوناأ ااذ  الااد ال  
Mozart (3259-3233 ) "ل "ايتهااوفاBeethoven (3221-3142 )فاا  كلاان أااااام جيلهمااا مااع  لزاا همهااا

 (413 -32)لجود رما  شخصيل مختلفل ف  أرلو  التأليي ل   ماهم 

زا فااا  ال صااار ال الراااي   ز اااا  نوعاااًا ماااا التاااأليي الوااااد الطاااااع الاااذ   ت اااول ماااا ثاااالث أل       ساااونافال
 (14 - 31)أ اع حركا  متبا ال السرعل لالشخصيل لالصيغل الباائيل. 

زا ااااالت و ا الشااا ل  للحركاااا  لاالتباااا ا اااايا رااارعازها لعلاااى   ساااونافااا  ال صااار الرلماااانتي   زمسااا ت م لفااال ال 
كاااال هاااااه محاااال   للخااارلق عاااا الشااا   لاالاااد الحركااال االلاااى. فأصااابحت زأ اااذ       الااارنم ماااا كلااان إ  أناااب   

 اتصرف( 439،  435 -32)ر ل لالت بير لالتصو ر الخاص االم لي ــمو لالـااع السـط

 .(911 -31)ونازا سلم لفل الاسما  مختلفل لمتميعة الارل ال شر ا لجام 

ونازا هااو الم لااي االمااان  رااتيفال ايا يااا      سااال هااذا ال صاار الااذ ا اهتمااوا االتااأليي لاالااد     ماا لف  لمااا 
Stephen Beneking   زا  البيااااانو التاااا  زااام ا تيا هااااا مااااا  باااا   راااونا ، كاااا  لاااب موموعاااال مااااا

 الباحثل لموضوا البحث الراها لما لها ما  يمل ز تي يل لفايل عاليل.

 مشكلة البحث : 

مااااا  ااااالق إطااااالا الباحثاااال علااااى ال د ااااد مااااا م لفااااا  الااااارل الواحااااد لال شاااار ا لجااااد  إل هااااااه      
ل اصااال م لفاااا  راااونازا البياااانو عااااد راااتيفال    ااااالتاوا فااا  المهاااا ا  الت اي يااال   م لفاااا  للبياااانو زتسااام  

ععفياال لعااصاار أدائياال ج لهااا زختلااي عااا رااونازا ال صاار السااااال      ايا يااا  لمااا زتميااع اااب مااا مهااا ا     
ا، مماااا ج ااا  الباحثااال زف ااار فااا  زااللهاااا االد ارااال لالتحليااا  مماااا  ساااهم فااا  إثااارام ماااار ا  البياااانو      لهااا

 االم لفا  الحد ثل.

 -أهداف البحث:

 ونازا البيانوررلو  رتيفال ايا يا  ما  الق أ صائص د ارل  .3

ونازا البيااااانو عاااااد رااااتيفال رااا التاايااااا  ال عفياااال المتاوعااال التاااا  زحتااااو  عليهااااا  زحد اااد   .4
 ايا يا 
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ععفيااااال لتاااااذليلها التااااا   زحد اااااد الصااااا واا  ال عفيااااال لا تااااارا  زاااااد  با  لإ شاااااادا     .1
اشاااتملت عليهاااا راااونازا البياااانو عااااد راااتيفال ايا ياااا  لكيفيااال التغلاااد عليهاااا ماااا  اااالق     

 ال عفيل.لام شادا  ا ض التد  با  

 -أهمية البحث:

الماااااه  الد اراااا     الت اااار  لاوعياااال جد اااادة مااااا السااااونازا  الحد ثاااال فاااا  محاللاااال لتاااادعيم        
 ام لفا  مشو ل.

 -البحث: تساؤالت

 ونازا البيانو؟ر ف  زأليي ا ي ااي رتيفال صائص أرلو  ما  .3

 ايا يا ؟ عاد رتيفال البيانو ونازارعليها  الت  إشتملت ال عفيل ما التاايا  .4

لكيفيااال التغلاااد عليهاااا ماااا  البياااانو ونازارااا التااا  إشاااتملت عليهاااا ال عفيااال ماااا الصااا واا  .1
 ال عفيل الماترحل؟ ا ض التد  با  لام شادا  الق 

 -حدود البحث:

 فااا  كتبااات لالتااا راااتيفال ايا ياااا  البياااانو  ونازارااا ا اااض م لفاااا  زاتصااار حااادلد البحاااث علاااى 
 .3331 فران فو  

 -البحث:إجراءات 

 منهج البحث:

 اوصي ناهرة الذ   اوم لهو الماه  )زحلي  المحتو ( الماه  الوصف   تيح هذا البحث
 هذا الماه  عل  جمع ل   اتصر م ونازها  ل اياالال  لايال ااراريل اايتها لزحلي  لموضوا البحث

مع  فيما  تاارد لإرتخدامها فيما اياهما لإد اه ال ال ل زفسير هذل البيانا  لإنما  تضما لزبو بها البيانا 
 (93-3). لأا ادها مش لل الد ارل

 -البحث:عينة 

لالتااا  زشاااتم    ايا ياااا  لساااتيفال 44 يمضااا2 البياااانو   ااام  ونازاراااعلااا   عياااال البحاااث زاتصااار
 .على ثالث حركا 

 -أدلا  البحثر

 الموريايل المدلنا  .3

 ععفيل رم يل لرائ  .4

 -البحث:مصطلحات 

 :Sonata وناتاسال 

  اااااعف علاااا  االااااال مااااا ال  الصااااو  الصااااااد   لهاااا  ز اااااا   Sonata مااااا كلمااااال  هاااا  كلماااال مشاااااتال  
 أجاااعام ماااا ثالثااال أل أ ا ااال   لزت اااول الفلاااو  أل أل التشااايللو أل ال لماااا  م لفااال البياااانو  عباااا ة عاااا  ونا سااالال

 (122-31) . أل أ اع حركا ما ثالث زت ول ونازاسأل ال ام ا  ك  جعم حركل ل سم 

 :Tonalityونالية تال 

السالم   ل ااسام  ف  هذا السلمالم لفل  الموريايل عل  الماطوعل  سيطر أل رلم م يا اماام هو التايد)
  التلاو ا فاا   الم لي فا  حالال    ستخدمها عا الماام ل مس  ا جل  ل  ئيسيلبر نغمل فيها ةإل  إثا  عشر

لزشم  التوناليل أراس الماام كما زشتم  عال ا  ال ااصر اياها لايا ا ضها لكذلن نحو المركع التونال  ، 
لهذل ال ال ا  ز ط  الماام شخصيتب لاالرنم ما أنها  د ز ول مختفيل أل متغيرة فانل هاذل ال ال اا  عاادة     

 (3-9) .حدث اطرق كثيرة لمتاوعل(ا  شر ا لعمومًا فنل زثبيت التوناليما زحدث ف  موريا  الارل ال 
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 :Performance style إسلوب األداء 

 ل صائصاها  عا صفازها لاضحًا ز بيرًا لالت بير عاها ل رف الم لفل الموريايل المميعة هو الصفل
 (142-32) .إ ضاحب الم لي الذ   ر د لالغر 

 :Performance techniquesاألدائية  التقنيات 

 ااصااعمث  ) ف  ررعتها اال عف لالتح م ال ضال  الخاصل ف  إرتخدام التح م ه  الاد ة عل 
الالتمال   المرلنال  ماع إكتساا    (عل  دلاراا  ألال البياانو لنيرهاا     الادمياالمفاص    –الساعد  – الذ اا –

 (493-31) .لألدام

 :Good performance األداء الجيد 

 لطاااع الم لفال   إرالو  الم لاي    ابسااطل  أل زد ه لزستطيع لب ااكل إرتم ت اادام الذ  هو كلن
 (31-33 ) .أميا لهو ال اتف  الق لري  الوماق لكلن ما ل   عااصر متذل ًا

 :  Psychological Form الصيغة السيكولوجية 

ه  ناهرة ا ات ااد عاا التصاميما  ال الراي يل حرصاا علاى عار  الواناد الافسا  لماادة الموضاوعا             
الموريايل عرضًا نفسيًا كاماًل للاد كانت محال   ا ات اد هاذل ها  محاو  البحاث عاا عاصار  وجاد اايا         

 ملللصيانل ، ا  علاى  أجعام الصيغل الموريايل ل    تمد على انتخااب للمواد الموريايل على المباد م الاد
 ( 291،  292-4)  انول جد د  ح م على المادة الموريايل ما تال ل زرااطها ل د زها الت بير ل 

 : Cluster chordsالتألفات العنقودية   

هو زألي  ت ول ما ثالث أل أ اع أل  مس نغما  لهو  شبب عااود ال ااد لهاو ماا أهام ممياعا  الاارل        
 ( 31 -2)ال شر ا 

 بموضوع البحث المرتبطة السابقة الدراسات

فيي النصيا األو    ية والكالسييكية الحديةية   وموناتا البيانو في القسأسلوب أداء " :الدراسة األولى بعنوان
  (*)"من القرن العشرين

هاذل الد ارال إلاى الت ارف علاى ماذهب  الاوميال لال الراي يل الحد ثال فا  الاصاي االق ماا الااارل              تهيدف 
ونازا لمراحا  زطو هاا مااذ عصار الباا له لحتاى الاارل ال شار ا         سا إلى جاناد الت ارف علاى ال    ال شر ا

البحاث   عينية  لحادد  الباحثال  ، )الوصف  التحليل (  المنهجرل الأزب ت الد  ،لالتغيرا  الت  طرأ  عليها
ونازا  البيانو الت  زاتم  لمذهب  الاوميل لال الري يل الحد ثل لزضمات التحلي  رما  الق عيال ماتاال ما 

ونازا را ل 3315ونازا الصافحا  الثالثال ا فاع عاام     را ال ام للحركا  لالتحليا  اادائا  للحركال االلاى فا       
عااام  4ونازا هااادميت   اام راال 3342ونازا رااترا فاساا   عااام راافاا  مااذهد الاومياال ل 3349اااا زوه عااام 

هذل الد ارل   تبر مذهبا الاوميل لال الري يل الحد ثل  نتائجف  مذهد ال الري يل الحد ثل. لما أهم  3319
ونازا ف  الاصي االق ما الارل ال شر ا لما أهم الم لفيا الذ ا أادعوا سما أهم المذاهد الت  زااللت ال

ه لفا  ماذهد ال الراي يل الحد ثال إ واو       ونازا  البيانو ف  مذهد الاوميل هما زشا لع أ فع ل ايال اا زور
ونازا لالتحليا   سا هذل الد ارل مع البحث الراها ما حيث نوا الم لفل "عياال البحاث" ال   أتفقترترافاس  . 

عاا البحاث الاراها ماا      وأختلفتونازا ف  الارل ال شر ا. سال عف  ل ااصرها لالت رف على  صائص ال
زا البيانو عاد ك  ما زشا لع أ فع لاا زوه ف  مذهد رونااق حيث شخصيل الم لي ل د زاالق البحث السا

زا رااوناالاوميال لا وااو  رترافاساا   لهااادميث فاا  مااذهد ال الراي يل الحد ثاال ايامااا زاااالق البحااث الااراها   
 البيانو عاد رتيفال ايا يا .

                                      
(*)
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  (**)"وناتا البيانو عند بروكوفياسدراسة تحليلية عزفية ل" :الدراسة الةانية بعنوان

ونازا  لل البيانو عاد سهذل الد ارل إلى الت رف على ا ض التطو ا  الهامل الت  طرأ  على م لفل ال هدفت
البحث على ثالث  عينةلأشتملت  ،"الوصف  التحليل " المنهجلأزب ت هذل الد ارل ، ريرج  ارلكوفيي 

مصاي  2زا   م رونال 15مصاي  5زا   م رونا، ل 32مصاي  4زا   م روناونازازب التس ل ، رونازا  ما ر
هذل الد ارل ارتخدام ارلكوفيي البيانو ا   طا ازب لإم انيازب لارتخدامب ارلو   نتائجلما أهم ،  311

السخر ل لالدعاال ف  زأليفب. ارتخدام اارلو  الهرمون  المتاافر اش   متعا د عا ال صو  السااال ، ارتخدم 
جاند الصي  الحرة لالصي  المور ل امرتطراد ل الت  زرزب  ااالد محدد. الالمااميل اش    ثير الدهشل إلى 

زااللب لب ض الصي  التاليد ل اأراليد حرة متطو ة اامضافل إلى ارتخدام التوناليل لالالزوناليل اش    ص د 
هذل  أتفقتلاحد. ، كما ارتخدم ال رلمازيل ا ثرة لارتخدم ز دد الساللم ف  آل م ب التحلي  التاليد  أل  اسمها 

عا  وأختلفتزا لإلاام نبذة عا زطو ها . سوناالد ارل مع البحث الراها ما حيث نوا الم لفل "عيال البحث" ال
زا البيانو عاد سوناالبحث الراها ما حيث شخصيل الم لي ل د أ تص البحث السااال االتحلي  ال عف  ل

 عاد رتيفال ايا يا . زا البيانوسوناارلكوفيي اياما  ختص البحث الراها ا

 (*)"6291ت البيانو عند بيال بارتوك عام سونادراسة تحليلية ل" :الدراسة الةالةة بعنوان

"An analytical study of Bela Bartok’s Sonata for piano, 1926" 

 المنهجلازب ت هذل الد ارل ، هذل الد ارل إلى التحلي  الها مون  لالباائ  عاد ايال اا زوه  هدفت
هذل الد ارل  نتائج لجام ، زا الثالث سوناالبحث على حركا  ال عينةلاشتملت ، "الوصف  التحليل " 

ونال  ف  صو ة زا ، نهو  الباام التسوناكا ز ر لإل ااا دل  مهم ف  إنها  الفواص  لالافال  ف  ال
زا ل ظهر مت ر  ف  الحركل سونامحاكاة كا  أرلو  را ر زتضح ف  اللحا اارار  ااصل  ما ادا  ال

االلى ، نسي  كونتراااط  لزدا   ام ااعا ، ال تاال اأرلو  المها ة ال عفيل ل د ارتخدم ك  إم انيا  
زا لالتحلي  سوناهذل الد ارل مع البحث الراها ما حيث نوا الم لفل "عيال البحث" ال اتفقتآلل البيانو. 

عا هذل الد ارل  اختلفتاياما . زا ف  الارل ال شر اسوناال عف  ا ااصرل لالت رف على  صائص ال
زا البيانو عاد اا زوه اياما  تاالق روناالبحث الراها ما حيث شخصيل الم لي ل د زاالق البحث السااق 

 زا البيانو عاد رتيفال ايا يا .روناالبحث الراها 

 (**)"سيرجي بروكوفياتات التسعة في البيانو عند سوناال" :الدراسة الرابعة بعنوان

"The nine piano Sonatas of Sergey Prokofiev" 

زا ف  سونازا البيانو عاد ريرج  ارلكوفيي ،الت رف على  صائص الروناهذل الد ارل إلى زاالق  هدفت
أرلواب  –حيازب  –الاصي االق ما الارل ال شر ا ، الت رف على الم لي الرلر  ريرج  ارلكوفيي 

االلى عاد  ازسوناالعلى البحث  عينة"الوصف  التحليل " لأشتملت  المنهجازب ت هذل الد ارل ب،أعمال –
زا   غلد عليها الطااع السا ر ، ارتخدم روناالد ارل كا ز ر ألي ارلكوفيي  نتائجلجام  ، ارلكوفيي

الاصي االق ما  إ ااعا  اسيطل لنير م ادة ، زأثر ارلكوفيي ارل  الرلمانتي يل المتأ رة ارلريا ف 
م ز دد التوناليل ف  نالبيل ااصوا  لم ظم التحو ال  اارتخد ،زا االلىسوناالارل ال شر ا عاد زأليفب لل

 اتفقت د ل ،كانت االسداريا  . ارتخدامب للتاافر احر ل كما أنب ألق م لي  ستخدم آلل البيانو كآلل إ ااعيل
زا لالتحلي  ال عف  لب ض سوناالبحث" ال عينةلم لفل "هذل الد ارل مع البحث الراها ما حيث نوا ا

السااال  زااللت الد ارل حيثعا البحث الراها ما حيث شخصيل الم لي  اختلفتعااصرها . اياما 
 زا البيانو عاد رتيفال ايا يا . رونازا البيانو عاد ارلكوفيي اياما  تاالق البحث الراها رونا

  

                                      
(**)

 
(*)

 Michael Brandon Konoval, D.M.A., Canada, University of British Columbia, Dissertation Abstract International 

1996. 

(**)  Rebecca Genamartin , D.M.A. (U.S.A) University of Kentaky 1982. D.A.I  
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 :النظري للبحث الحالياإلطار 

 تا في القرن العشرين : سوناال -أ

هازاااب لمذاهباااب المختلفااال اأرااالو   اااائم علاااى ز اي اااا  م اااادل لها مونياااا       ا شااار ا اازوالجاااام الاااارل  
نياار مألوفااب مااا  باا  لألحااال متباعاادة المسااافا  زحتاااق فاا  أدائهااا لمهااا ا  ز اي ياال عالياال ، حيااث أل            

الااااارل ال شاااار ا أدد إلااااى زحااااد ث التغيياااار الوااااوهر  الااااذ  طاااارأ علااااى الموراااايا  لعااصاااارها فاااا   
أرااااليد ال اااعف المختلفااال لزغييااار طاااااع الم لفاااا  المورااايايل لإل كانااات زحاااتف  ااااافس المساااميا  مثااا     

 Sonata .(9- 414)زا سوناال

زا ماااا أهااام الم لفاااا  لاااة   المورااايايل التااا  عرفااات مااااذ ال صااار ال الراااي   حتاااى الاااارل  ساااوناز اااد ال
علاااى م لفااال اأكملهاااا لهاااا عااادة حركاااا  مورااايايل عد ااادة أل  طلاااق  زا  طلاااق ساااوناال شااار ا. لمصاااطلح ال

 (923-31)على  الد لب ااام  اص لحركل لاحدة أل أ  م لفل أ رد كال ونشيرزو أل السيمفونيل. 

زا علاااى مااار ال صاااو  المورااايايل لفااا   اااالق الاااارل ال شااار ا كاااال هاااااه زمياااع        ساااونازطاااو   الاااد ال 
االضااارل ة أل ال ااااوال  ااااوم اشااار  ال مااا  فااا  م ظااام حركازاااب ،       زا ، فلااام   اااد  ساااونالاحاااد لم لفااال ال 

زا لهاا  أمااا أل ز ااول  لاال البيااانو فااا  أل للبيااانو مااع آلاال       سااوناف اناات زاااع حركاال أل أكثاار فاا  صاايغل ال    
لفيااااب أهااااتم الم لفااااول  Neo Classicalأ اااارد ، فاااااد نهاااار فاااا  ال صاااار الحااااد ث كهااااد  ساااامى 

زا لل ااااا اتطااااو ا  الااااارل ال شاااار ا سااااوناالفوجاااال لالااااالرجوا إلااااى أراااالو  الم لفااااا  الاد ماااال مثاااا   
 اتصرف( 911-31)لأراليبب الحد ثل. 

زا الاااارل التاراااع  راااونازا فااا  الشااا   الخاااا ج  كحركاااا  لرااارعا  ل الاااد عاااا     ساااونال اااد   زختلاااي م لفااال ال 
  (ر235،  232 -34) أهمهافاد أد لت عليب ا ض التطو ا   Sonata formعشر ، أما الاالد نفسب 

 . ارتخدام الها مونيا  المتاافرة أكثر ما ك   ب 

 .ز دد الساللم ف  الماطوعل الواحدة لاات ا  زحو ال  جد دة نير زاليد ل 

 .ارتخدام ا ض المااما  ال اسيل 

 .كثر ارتخدام الالمااميل 

  ارتخدام أرلو  ا ثاتى عشر نصي زولDodecaphomy  

 .ارتخدام الالمحدلد ل 

 زا ف  الارل ال شر ا.سوناالسما  الت  زميع اللهذل التطو ا  ما 

 -نج:يكبين ستيفان -ب

 -:أواًل حياته

 (Abachen) فااا  جام ااال لد س البياااانو فااا  ألمانياااا3324عاااام   ااااا رللاااد فااا  الساااادس ماااا  
،  عشااارلل عامااااً  مااااذ أكثااار ماااا  البياااانو الااال ااعمااااق المورااايايل  لكتااااال اتاااأليي لكاااال  ااااوم  األمانياااا

 Albmme) فاااا  للياااد الواحااادة م لفااال351 ضاااماهم البياااانو عمااا  الااال511 عااادد م لفازاااب حتااا  الااا 
for one hand alone)   اامرااالو  ال الراااي    المورااايا  التاااأليي جاااائعة ل اااد حصااا  علااا 

 (45) .المافرد الل البيانو لالرلمانتي   رأل الم اص الحد ث لال الري  

 -:ثانيًا إسلوبه

حيااث أنااب   الماادلل الموراايا  ال ماا  الفااا   م ااب فاا  إ ااراق   ال ااعف مشااتره  لأااا   تمااد إراالواب 
علااا   البياااداق مثااا  إرااات ماق لالت بيااار  الت اي ااا  أماااا الواناااد لام اااااع  الواناااد اللحاااا  ا تااااال مااااوط

 الماااا د  محساااااس طباااااًا لاحاااادة زصاااابح أكثاااار مااااا الموراااايايل المدلناااال مااااام  و اااا  الماااا د  ال اااااتف
 ،  ااااوم  فر اااد  اأناااب عمااا  فاااا     المدلنااال المورااايايل   لالسااالم لعااااوال   زفهماااب للحاااا لام اااااا    لمساااتو  
 ل  اااول ال مااا  أل االطبي ااال اموضاااوا م ااايا متاااأثرًا رالرااا  فااا  صاااو ة اعمالاااب المورااايايل االتاااأليي

ماااا  لمحاااا  هاااالا لالتود اااد ااااداالام الحانااال االحداثااال  زتمياااع إ ااعيااال لحايااال ها مونيااال كا  زراكياااد
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 لالتمتااااع ال ااااالم لإلرااااتمتاا مااااا جميااااع أنحااااام إليهااااا لال اااااتفيا المسااااتم يا لهااااذا مااااا  وااااذ  الحااااعل
 (2-2) .الل البيانو الموريايل اال عف للم لفا 

 -ثالةًا أعماله:

االلااا   فاااات االواااائعة ثمانيااال فاااالس حاااع ا لفاااالس   ااام ثالثااال لأ ا اااول -شاااهرةر أكثااار اعمالاااب
 (44) .4131الحر ل ام ال الري   التأليي لاوا الدلليل األمانيا ف  المسااال

 الدلليااال االلااا  فااا  المساااااال فاااات االواااائعة   ااام ثمانياااللفاااالس  حاااع ا فاااالس لأ ا اااول لثالثااال
 Little رةأحاااااالم صاااااغي،  dreams ، أحاااااالم 4131ل اااااام  ال الراااااي   لااااااوا التاااااأليي األمانياااااا

dreams الصاااغير ، الراياااع Little spring  الرحلااال اا يااارة للراف اااا ، The last flight 
of the crans   علااا  الوليااادالاار ص Dance/ of the ice water لاارااااطير ، الشااا ر 

Vakyris melusine  المااو  جع اارة مااا ، ليليااا Nocturne from the isle of dead 
 Van der المااوز  ، جع اارة ليليااا  ، لعاادد عشاارة  3332عااام  Noctunes ليلياال ، إثااا  عشاار 

toteninseinachtlieder  الواحاااادة فااااا  عااااعف اليااااد ل د ارااااا  ، عاااادد رااااتل لياااااق  م4131عااااام 
Etudes for one hand  لحع اااا فالساااا  ، لعااادد إثاااا  عشااار   م4135عاااام  Valse 

melancoliques  البواااع انرااام   الواااعم الثاااان حاااع ا فاااالسعشااار  م عااادد إثاااا 4134عاااام The 
swans melancoliques valse     4زا  رااوناإلااى جانااد أ اااع Sonates   3331عااام 

 (43) له  موضوا البحث.

 اإلطار التطبيقي
 44مصاااااي زا سااااونا شاااام  علااااى التحلياااا  الباااااائ  لالتحلياااا  ال عفاااا  لالصاااا واا  ال عفياااال ل   

  لكيفيل زذليلها. لستيفال ايا يا 

 الحركة األولى
 أوال: التحليل البنائي: 
  Stephan Beneking ا يالم لير رتيفال ايا 
 السلمر س / الصغير

الميعال ر 
 

 
 

، مماااا 44( مصاااي  2  اام ) الساارعلر لاام  ااذكر الم لااي راارعل أ  حركاال مااا حركااا  رااونازا البيااانو           
لهاااا ر راااار  ل للحركاااال  السااااونازا لاالااااد ج اااا  الباحثاااال راااارعل الحركااااا  المت ااااا ف عليهااااا   

 .الثالثلرر  ل احيو ل للحركل االلى، اطيئل للحركل الثانيل، 
 زا م دللروناالصيغلر 

 ماتل ة 24الطوق الباائ  ر 
 ) الحركل االل  ( 44زا مصاي رونا    م ال م ر

 
 :أوال قسم العرض

 ه اافلل عل  الد جل االل  لسلم   /ف  رلم    / ه ل اته   (3ر13) مل بدا ما 

 :الموضوع األو 

 ف  رلم    / ه  ل اته  ف  ماام ليد ال لهو  ت ول ما ف رزيا  (31ر  3م) ل بدا ما

  :الفكرة األولي

ف  رلم    / ه   ف  اليد اليما  مع مصاحبل ها مونيل ف  اليد اليسر  فا    (31ر  3م)لزبدا ما 
( فا    1 1ر 5 )م (#)فاا ر وياال  ( ثم فا  مااام ف  2) مماام م سوليد ال مصو  عل  د جل )  ( لكلن حت  

  ( ف  اليد ا م ا.31ر  2 1 )ماليد ا م ا ثم ف  رلم س / ص 

   :الفكرة الةانية
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( فااا  الياااد ا م اااا ثااام فااا  مااااام        34،   33)مفااا  رااالم   / ه فااا     (31ر  33) م لزبااادا ماااا 
 31)م( فاا  اليااد اليمااا  مااع مصاااحبل فاا  ماااام م سااوليد ال فاا           39ر  31مااا )مدل  ااال )ماا  ( فاا    

( ثااام ز تمااا  الف ااارة فااا  مااااام      39ر  35) م( فااا  الياااد اليسااار  ز تمااا  فااا  مااااام دل  اااال فااا         32ر 
  (#)فا( مصو  عل  د جل 32) ممع لمس ماام لوكر ال ف   (31) مليد ال ف  

  -القنطرة:

زباادا فاا  راالم ماا  / ص ل اتهاا  فاا  راالم ماا  / ص علاا  زااألي الد جاال            42 –2 31لزباادا مااا 
( زااام زااااالق نغمااال     42ر  41) مدل ( فااا   –   –#فاااا  –#السااااا ل الراااااع  لسااالم مااا  / ص )       

مااا  ( إنها مونياااا ليصااابح زاااألي السادرااال     –#    –دل  – #  – #( ليصااابح زاااألي ) فاااا  1 42) مفااا  
امساال راالم ) ماا  / ص ( لهاا  نغماال )س (   فلاال نصاافيل فاا  راالم س       د ياا  لخ  freالعائاادة الفرنساا   

 /ص 

  -الموضوع الةاني:

 بااادا فااا  رااالم س / ص ل اتهااا  اافلااال علااا  الد جااال االلااا  لسااالم       (13ر  45م) ل بااادا ماااا
 / ه 

  -الفكرة األولي:

 #/ه انراااتخدام زاااألي الد جااال السااااا ل االراا اااا  )      مااا فااا  رااالم   (41ر 45) م لزبااادا ماااا 
 ( #( لزاته  اافلل عل  الد جل االل  لماام أاو ليال ) دل #فا  - #دل  - #صوق  -

  -الفكرة الةانية:

فااا  رااالم س /ص ل اتهااا  اافلاااب علااا  الد جااال االلااا  لسااالم    /ه       (14ر  43م ) لزبااادا ماااا 
 3 11 –4 43مع لمس رلم س /ص ف  

  -قسم إعادة العرض:

 .ف  رلم  س /ص ل اته  ف  رلم س /ص الطبي   (24ر  14) م ل بدأ ما

 -الفكرة األولى :

 41)م لهااا  إعاااادة الف ااارة الثانيااال ماااا الموضاااوا الثاااان  حياااث أل         (12ر  14) م لزبااادأ ماااا 
( لزبااادأ فااا  رااالم س /ص لزاتهااا  اتاااألي السادرااال العائااادة لسااالم س /ص         11- 43)م ( ز ااارا  11 –
( لأ ضاااا زاااألي السااااا ل اتاااراكم الراا اااا  لسااالم س /ص اتاااألي )       )ماااى   #   –دل  - #   - #فاااا ) 

 (صوق –      -  # 

  -الفكرة الةانية:

لالصااااغير مااااا  ااااالق  فاااا  راااالم )س( متأ جحااااا ااااايا الساااالم ال بياااار  (11ر  15) م لزباااادا مااااا
صاااااوق ( الد جااااال السااااااا ل لسااااالم )س ( لزاتهااااا  علااااا  زااااااألي         -   #  -)  # زاااااألي االراا اااااا    

 صوق ( . –      -لد جل الساا ل ف  رلم )س( )   # االراا ا  ) ا

   -الكودا:
 ف  رلم م  / ص لزاته  ف  رلم س /ص الطبي    (24ر  13) م زبدأ ما

 وقد استنتجت الباحةة من خال  التحليل البنائي للحركة األولى اآلتي:

  االق .إرتخدم الم لي إتدلاق زونال  ف  الف رة االل  ل الثانيل ما الموضوا 

 . زاالق الم لي الساللم ال بيرة لالصغيرة لالمااما  ال اسيل 

      ااف اااا  الموراااايل لد اااب نيااار متااراااال ماااا حياااث عااادد الماااوات ا مماااا  ااارجح محاللتاااب للت بيااار
 عا حالل نفسيب م يال حيث لم  لتعم االتاسيم ال الري   .

 .  زااللب للحركل االل  دلل  سم زفاع 
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 التألفا  الثالثيل لاالساا ل لاالتار ل لالحاد ل عشرة .لها مونيا  اارتخدم ا 

  م ا اعتبا  التألفا  االتار ل لالحاد ل عشرة زألفا  االساا ل انرتخدام الاغما  المضافل  

           إراااتخدم الم لاااي زااااافرا  اااايا الياااد ا مثااا   دل  ،  دل # فااا  نفاااس الو ااات لي طااا  إحسااااس
 االثالثل أ ااا صو  .

 ل(2  -ت 2   ـ  2كم الراا ا  المختلطل ) إرتخدم زألفا  اترا 

  8إرتخدم لطر ال زدل اva 8 ا ألكتاف أعل  أل أ فض   حمختلفل )حد ثل( لاا  الل   
 ثانيا التحليل العزفى: 

حاا عباا ة عاا زاألي ) د فاا#  ( مفارط لكلان ماا         االق ليفال ايا يا  فى الموضاوا  ر ارتخدم رتاللحن
ص ودًا لهبوطًا ثم زألي )فا   دل مى( ا ضا مفرط )أ ايو ( لا نتااق إلى زاألي )راى  د فاا#     (5ر 3م)

 . 33 ( مع الركوت على نغمل صوق# فى ماتل ل 

 

 

 

 

 

 # مى صوق رى( ص ودا لهبوطًا.ي  )دلالفى الف رة الثانيل اعتمد  ا ضا على ا 

 

 

 

 
 

 مسافل أل كثافا  لمسافا  ها مونيل متصاعدة على يل لفى الااطرة اعتمد على الحال كرلماز
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ماع لجاود    لالبااص انو ا  كثيفال لاللحاا فاى نغماا  الساوار     أما لحا الموضوا الثان    تمد على ها مونيا 
 ص ودًا لهبوطًا.  (43) م  فى لحا كرلماز

 

 

 

 

 

 

 

 اليد اليما  لاليسرد. ايا  فى  سم إعادة ال ر  اللحا اش   زضاد

 

 

 

 

 

 

 

 المصاحبة: 

جام  المصاحبل فى الحركل االل  ز تماد علاى ها مونياا  كثيفال راوام زألفاا  ثالثيال أل  ااعيال اتاراكم          
 الثالثا  أل زالفا  اتراكم الراا ا  أل زالفا  اش   ا ايو  

 

 

 

 

 

 االلى( نماكق زوضح المصاحبل ف  الحركل 1،  2،  9ش   )

 ا  ااار

  غلد على الموضوا االق ا  ااا 

 اما الااطرة  غلد عليها ا ااا الثلثيب 

 عليب ا ااا   غلدأما فى الموضوا الثان  

 فى اعادة ال ر   غلد عليب إ ااا. 
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 : )البدا (  الدواس

 الدلاس طواق الماطوعل  ايلم  ستخدم ايا 

 التعبير: 

أ  مااا مصااطلحا  الت بياار رااوام الاااود الت بير اال أل الساارعل رااوم ارااتخدام كلياال           اياا لاام  تاااالق ايا 
 فا . ا نشي ازو ا لالمو دانت 

 ات العزفية وكيفية التغلب عليها:الصعوب

 (9: م  6صعوبة أداء التآلفات الهارمونية الةالثية في اليد اليسري في )م  -6

 
 
 
 
 
 
 
 

  الةالثيةللتدريب على أداء التالفات  التاليالتمرين وتقترح الباحةة . 
 

 

 

 
 

 (61:  61) مصعوبة أداء التآلفات الرباعية محذوفة الةالةة مع تآلفات ثالثية في انقالبها األو  في -9

 

 

 

 

 

 
وتقترح الباحةة التمارين التالي للتدريب على أداء التالفات الرباعية محذوفة الةالةة مع تآلفات ثالثيية فيي   

 انقالبها األو  . 
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 باع اآلتي :تاوألداء التمارين السابقة يجب 

  .التد  د أل  على التالي لحايًا لإلحساس اوضع التألي 

  .املتعام اأ  ام ا صااع الماترحل ما الباحثل 

 ( التد  د على التألفا  ا د أدائها لحايا ثم ها مونيا اا ااا    ) 

  ا د ا حساس اوضع ا صااع علاى لوحال                  التد  د على التالفا  ان ااعها فى المدلنل
 المفازيح. 

       مراعاة أل ز د  جميع نغما  الـتالي اافس الاوة دلل إنها  أ  ماا نغماا  التاألي عاا اا ارد
 لأل ز د  كلها اعما لاحد لوميع الاغما  دلل أل زفرط الاغما  حت  لتسمع فى آل لاحد.  

ة الهارمونية بشكل كروماتي هابط في إيقاع الةالثيية فيي الييد    صعوبة أداء مسافة الةالثية الصغير -1
 ( 61: م 61اليمني في )م

 

 

 

 

 

 
 

  أيضا يجب اتباع اآلتي : ولتذليل تلك الصعوبة 

   الباحثل.  ماا لتعام اتر يم ااصااع الماتر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثم ان ااا الثلثيل ا اد            التد ق فى السرعل ليصبح أل  ثم         تد  د اب م شد د لاا اااال
 .التم ا ما أدام هذا التسلس  ال رلماز  

 صغيرة أمر ثانيل تائدة فا .  1ا مونيل ه  مسافل همراعاة أل جميع المسافا  ال 

  . زاتر  الباحثل أدام هذل السلسلل ال رلمائيل حت   وس ز بير   نها  اللحا ال رلمان 

( كميا فييي الشييكل رقييم  61:  61) مصيعوبة أداء التآلفييات الهارمونييية الرباعييية فيي اليييد اليسيير  فييي    -4
(61. ) 

 ترح الباحةة التمرين التالي للتدريب على أداء التآلفات لهارمونية الرباعية: وتق
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 ولتذليل تلك الصعوبة أيضًا يجب اتباع اآلتي : 

 اليسرد.( اليد 32 يم ااصااع الماترحل ما الباحثل كما ف  الش     م )ا لتعام اتر  

 ا مونيل أل  لحايا ثم ها مونيًا.ازباا ما ربق فى التد  د على التالفا  اله  

  .زد  د ك   د على حد  أل  اليد اليما  ثم اليد اليسرد 

  .زد  د اليد ا م ا اب م شد د ثم إعطامها ررعتها ا د ازاانها 

 (,  99-62من )  مى ليد اليسر  ففى اأداء التآلفات الهارمونية بالرابعات صعوبة  -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ولتذليل تلك الصعوبة يجب اتباع اآلتي : 

  .ا لتعام اتر يم ا صااع الماتر  ما الباحثل 

 ا مونيل كما ربق أل  لحايا لالحساس اأماكا الاغما  ثم ها مونيا  هالتد  د على التالفا  ال 

  .مراعاة أدام التألي ااوة لاحدة لأدام الاغما  جمي ا فى آل لاحد 

      فاى   #لها  ماى لتصابح       (41، 33) مالتد  د اب  شد د لمراعاة أل هاااه نغمال متغيارة اايا
 (. 41)م

 ( حتا   33) مكتاف ااعلى ادا ال ماا الااوا  الثالاث فاى      مراعاة فى اليد اليما  أل هااه انتااق لألل
 ما الاوا  الثالث.( 43) مل ت ر  كلن فى  41

 .( 99) ماليد اليمني فى  أداء صعوبة فى -1
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 ولتذليل تلك الصعوبة يجب اتباع اآلتي : 

 يم ا صااع الماتر  ما الباحثل كا ز ر ا لتعام اتر  

 

 

 

 

 

 

 

          أل  ثم التد ق فى السرعل لتصبح اأ ااا         التد  د اب م شد د لان اااللتذلي  كلن أ ضا  ود 

 ثم  ا ااا الثلثيل ا د التم ا ما أدام هذا التسلس  ال رلمازى.            

    صاغيرة أل ثانيال تائادة فاا . لزاتار  الباحثال        1مراعاة أل جميع المسافا  الها مونيل ها  مساافل
 أدام هذل السلسلل ال رلمانيل فى  وس ز بيرد  نها  اللحا ال رلماز  . 

 ازاال ا دام فى ك   د.  ( حت   تم44) مفى  ةالتد  د ل    د على حد 

  .التد  د فى اليد ا م ا اب  شد د إلى أل  تم التم ا ما أدائها  تم أدائها فى ررعتها 

 (.11-91من ) مأداء صعوبة  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ولتذليل تلك الصعوبة يجب اتباع اآلتي : 

 .زد  د ك   د على حدد لاب م شد د 

  ا صااع الماتر  ما الباحثل اتر يما لتعام. 

  41) ممراعاة زغيير الطبال الصوزيل أل كتاف أعلى ثم ال ودة لألدام فى الطبال ااصليل لكلن فى ،
45 ،42 ،43 ،13 ،11 ،15 .) 
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  فى اليد اليسرد  (15، 12) م مراعاة زغير المفازيح مث 

                      مع  يفى اليدين معا وهي المقابالت االيقاعية بين الةلةية فى اليد اليمن (11, 11 م)صعوبة   -1
 فى اليد اليسر .            

 
 
 
 

 

ومعرفيية النيياتج  آلييةوللتغلييب علييى تلييك الصييعوبة يجييب التييدريب علييى هييذي المقييابالت ايقاعيييًا أواًل بييدون    
 السمعي لهذي المقابالت وهي: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ا د التد  د عليها ادلل آلل  م ا التد  د على ا لل اب  شد د 
 (.41كما االش     م )مراعاة زر يم ا صااع الماتر  ما الباحثل 

 زاتر  الباحثل لجود  وس ز بير فى اليد اليما   نها  اللحا. 
التألفييات الهارمونييية بالتاسييعة والحادييية عشييرة وبالنغمييات المضييافة فييى  ييكل تألفييات       أداءصييعوبة  -2

 ( في اليد اليمنى.46)مفي  عنقودية بعدد نغمات اكةر من خمس نغمات
 
 
 
 
 
  

 ولتذليل تلك الصعوبة يجب اتباع اآلتي : 

 ل زاار يم أصااااع حيااث أل زااألي الاااوا  االق لالثااان    تمااد علااى ارااتخدام ا صااااع    ثاازاتاار  الباح
الاوا  الثالث فيود ادام نغمت  )صو ق،  ( اااصبع االق ثم اايل ااصبع ل   أصبع  أماالخمس 

لنغمت  )   ، ما ( اااصابع    أدام نغمت  )  ، رى( االق الباحثل نغمل أما الاوا  الرااع فتاتر  
 الثان  لاا   الاغما  ل   أصبع نغمل.

  اليماى على نغما  التآلي. ود التد  د اب م شد د لم رفل زوت ع أصااع اليد 

 .أدام نغما  التأليي اافس الاوة لف  آل لاحد حتى    سمع مفردًا 

 .كما زاتر  الباحثل أدام هذل الماتل ة ااارلو  المااطع لليد اليماى 
 مالحظات وإر ادات عزفية : 

   أ ار لهاو        لالذ    ا  اادام فا  ألكتااف أعلاى فا  الياد اليمااى لل اا اشا         8va راعى لجود مصطلح 
 مفتا  صوق.  فوق  1لضع   م 

 . مراعاة زغيير المفتا  ف  اليد اليسرد ف   سم إعادة ال ر 

 

 

 

 

 



313 
(AmeSea Database – me – January- 2021- 0460) 

 كما زوجاد   ( 49،  45،  39م)رود حليل ا زشي ازو ا ف   ،مراعاة عدم لجود حليا  ف  المدلنل
 .(14،  43م)حليل المو دانت ف  

   ألكتاف أعلى.مراعاة ادا ل الحركل ف  اليد اليماى ف 

 الحركة الةانية

 أوال: التحليل البنائي : 

 رتيفال ايا اي  -الم لير

 ماام أاوليال )س( -التوناليلر

 -الميعالر
 

 
  

 A- B-A2ثالثيل اسيطل       -الصيغلر

 ماتل ة 44 -الطوق الباائ ر

 ) الحركل الثانيل( 44زا مصاي رونا  -  م ال م ر

 -:Aأوال القسم 

/ ص فااا  إتدلاق زوناااال  ل اتهااا   فااا  مااااام فر وياااال )فاااا #( ماااع رااالم رااا (1ر 3م) ل باادأ ماااا 

صاااوق ( محاااذلف   -دل #  -  # ا ل الراااااع  فااا  رااالم رااا  /ص اتاااألي )    علااا  زاااألي الد جااال الساااا   

 الخامسل .

 -العبارة األولي:

(  ااالهاااا  1ر  3فااا  مااااام فر وياااال )فاااا #(فااا  الياااد اليماااا  لكلااان ماااا )    (2ر    3م) لزبااادأ ماااا

( فاا  اليااد اليمااا   ااالهااا فاا  اليااد    2)م( فاا   ص -ماا  ( ثاام فااى راالم ) ص -  رااليااد اليساار  راالم ) فاا  ا

 (2، 1)ماليسر  رلم    /ه ف  

فاااا  اليااااد اليساااار  لتاتهاااا  علاااا  زااااألي الد جاااال      اوجااااود    # فاااا  اليااااد اليمااااا  مااااع     

 الساا ل ف  رلم 

  (. -فا #  -/ص  اتألي )    #   ر

  -العبارة الةانية:

عل    / ه اا مون  )مخفض السادرل صوق ( لزاته  اافلل  ف  رلم ر  (1ر 5م) لزبدأ ما
( ف  اليد ا 2)مصوق ( مع لمس ماام دل  ال ف   -دل #  -الد جل الساا ل لسلم س/ ص اتألي )  # 

 م ا. 

 -رBثانيا الاسم 

فااا  رااالم س /ص ل اتهااا  اافلااال علااا  الد جااال االلااا  لمااااام لوكر اااال        (31ر  3م) ل بااادأ ماااا 
(  لهاااو  ت اااول ماااا عباااا ة لاحااادة     رااا –صاااوق  –مااا   -مصاااو  علااا  د جااال دل # اتاااألي ) دل #  

( مصااااو  علاااا  د جاااال      34)مثاااام  ماااااام م سااااوليد ال فاااا      (33ر  3م)زاااااالق راااالم س /ص فاااا    
كر ااااال مصااااو  علاااا  د جاااال دل # اتااااألي   دل( ثاااام انتهاااا  فاااا  ماااااام لو  –   -فااااا #  –اتااااألي )    

 س(  –صوق  –م   -)دل# 
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 -رA2ثالثا الاسم 

فاا  ماااام فر ويااال )فااا #( فاا  اليااد اليمااا   مااع راالم س/ ص فاا  اليااد            (44ر  32م) ل باادأ مااا 
لكلااان  Aلهااو إعااادة للاساام     (44م)اليساار  فاا   إتدلاق زونااال  ل اتهاا  فاا  ماااام أااااو ليااال )س( فاا          

لل ااااا مصااااد  لحااااا اليااااد اليمااااا  أل كتاااااف أعلاااا  لأ ضااااا لحااااا اليااااد    (2ر  3م)ز اااارا   (41ر  32م)
 اليسر  مصو  ف  مفتا  صوق لمصو  عل  ا د ألكتاف صاعد 

 وقد استنتجت الباحةة من خال  التحليل البنائي للحركة الةانية اآلتي:

  إرتخدم الم لي إتدلاق زونال  ف  الاسمA  ايا ماام كاس  لرلم صغير 

  الساللم الصغيرة لمااما  كاسيل لراللم كبيرةزاالق الم لي 

  ااف ا  الموريايل نير متاارال ايا الاسمA  لالاسمB 

  إرتخدم طر ال زدل اva      مختلفل )حد ثل( لاا  اللحا ألكتاف أعل  أل أ فض & 

 ها اش   أ ايو .رتخدم التألفا  الثالثيل لاساا تأ 

 ثانيا التحليل العزفى 

( اللحااا مااا  ااالق زااألي هااا مون  مااوتا      Aرااتيفال ايا يااا  فااى الاساام )   ر ارااتخدام اللحيين

  أل اش   صاعدا  امسافا  ها مونيل )ماسم( على مسافتيا ها مونيا روام اش   ها

 

 

 

 

 

 

 

 أ  اللحا ما  الق الها مون .   A2لالاسم  Bلزاالق نفس اارلو  فى الاسم 

  مساافا  لحايال ا ايويال راوام صا ودا أل هبوطاا دلل       جام  المصاحبل فاى شا   ر المصاحبة

 لجود ا ض المسافا  الها مونيل على ا ض أضلع ا  ااا   معزغير طواق الحركل 

 :االيقاع 

لحركل دلل ارتخدام أ  إ ااا آ ر كما هو على جميع أ سام ا                          غلد ا ااا

 ( لليد اليسرد.41،  44موضح اش   )
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 :  )البدا ( الدواس

 الدلاس طواق الماطوعل.    ايلم  ستخدم ايا 

 ر  التعبير

 أ  ما مصطلحا  الت بير أل الاو  الت بير ل أل السرعل أل الحليا .  يا لم  تاالق ايا 

 ات العزفية وكيفية التغلب عليها :الصعوب

 تألفات هارمونية بشكل مفرط على هيئة مسافات هارمونية من نغمتين ثيم تكمليه   أداءصعوبة   -6

 التألا بمسافة هارمونية أخري.

 

 

 

 

 

 

 

 أربيجية بمسافات مختلفة )واسعة(. صاحبةمكما توجد صعوبة فى اليد اليسر  وهي 

 ولتذليل هذي الصعوبة أقترحت الباحةة التمرين التالي:

 

 

 

 إلى جانب أنه يجب اتباع اآلتي:  
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 ( االلول ااحمر.49كما هو موضح االش   )  ا لتعام اتر يم ا صااع الماتر  ما الباحثل 

   .زد  د ك   د على حدد 

   ا د ازاال أدام ك   د على حد   م ا أدام اليد ا م ا اب م 

  تص  كما هاو موضاح فا     لجود أ واس لحايل لألدام المزاتر  الباحثل أدام اليد اليسرد فى
 ( االلول اات ق.49ش     م )

  لوجود  فعا  لار ل فى اليد اليسرد فبادلل اياداق   (1ر 3ف  م) البيداقكما زاتر  ارتخدام 
 ( االلول اا ضر.49ع كما هو موضح ف  الش     م )ريظهر ا دام متاط

  (  واد  2ر  3)فا  م ( الياد اليماا  اهاا المساافا  الها مونيال اشا   مخاالي لماا         1-5) مفى
 مراعاة كلن لزر يم ا صااع أ ضا. 

ليمني واس لحنية إلظهار الخط اللحني فى اليد ا( وهي عدم وجود أق61-2)مصعوبة فى  -9
 ( اإلعادة 99: 64) موالمصاحبة فى اليد اليسر   ومن 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 ولتذليل ذلك :  

 
 
 

 

   ( اااللول  41افل أ اواس لحايال فاى الياد اليسارد كماا هاو موضاح االشا     ام )          زرد الباحثال اضا
 اات ق.
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  ( اااللول  41 ام ا صااع الماترحل ما الباحثل كما هاو موضاح االشا     ام )    مراعاة ا لتعام اأ

  ااحمر.

  م لوجود ازواهيا متضاد ا فى اليد ا.   زد  د ك   د على حد  لاب 

  إلى نها ل ال م .  (3 م)( أ  ما 31، 31،  3) ممراعاة زغيير المفازيح فى 

  إلى نها ل ال م  فى اليد اليما .  )31،  31) ممراعاة اادام أل كتاف أعلى فى 

  (. 41، 33) ممراعاة عالما  التحو   المتغيرة ا ثرة فى 

 عزفية:مالحظات وإر ادات 

   .راعى عدم لجود اصطالحا  لالدام أل السرعل أل أ واس لحايل  

  كما  راع  نا  الطبال الصوزيل أل كتاف أعلى  – راعى زغيير المفازيح 

   ما  ب  الباحثل اارتخدامب راع  عدم لجود حليا  أل ارتخدام للبيداق لأل كال ماتر. 

 الحركة الةالةة

 أوال: التحليل البنائي : 

 رتيفال ايا يا  -الم لير

أتدلاق زونااااال  ااااايا ماااااام م سااااوليد ال فاااا  اليااااد اليساااار  مصااااو  علاااا  د جاااال )ص ( ،    -التونالياااالر

 ماام فر ويال فا # ف  اليد اليما 

 -الميعالر
 

 
 

 A- B-A2ثالثيل اسيطل   -الصيغلر

 ماتل ة 14 -الطوق الباائ ر

 ) الحركل الثالثل( 44زا مصاي رونا -  م ال م ر

 -:Aال القسم أو

 باادأ فاا  مااااام    (1/ 31ر  4 م)مااا   A( علاا  نغماال )س( ثاام  باادأ الاساام      3) مل باادأ امادماال فاا     

(  ااالاااب مااااام أااااو لياااال  2-4م ساااوليد  اااال فاااى الياااد اليمااااى مصاااو  علاااى د جااال )  د ( لكلااان ماااا )    

( ثاام  اتااا  إلاا  ماااام أاااو ليااال فاا  اليااد اليمااا  لاليساار  مصااو            2ر  4)م)س( فاا  اليااد اليساار  مااا    

ل اتهااا  فااا  رااالم    (31،  34م)ثااام فااا  رااالم س /ص   فااا     (33ر  5م)علااا  د جااال ) س( لكلااان فااا    

   (  ااالااااب زااااألي  –دل  –س/ ص علاااا  زااااألي اتااااراكم الثانيااااا  )عااااااود  ( فاااا  اليااااد اليمااااا  ) س 

 صوق ( زألي االراا ا  . –   -اليسر  )  #  الد جل الساا ل لسلم س /ص ف  اليد

 -:Bثانيا القسم 

(  فااا  رااالم س /ص اتألفاااا  ثالثيااال علااا  الد جااال االلااا  لسااالم س/        41ر  32)  م ل بااادا ماااا 

( ثاام  تاااا  لماااام دل  ااال   فاا  اليااد اليمااا         32ص مااع زألفااا   فاا  الثانيااا  فاا  اليااد اليساار  فاا  )       

إعاااادة لاااافس ال باااا ة    43ر  31س /ص فااا  الياااد اليسااار  ماااا   (  ااالهاااا أرااااس رااالم    32ر  35)مفااا  

(  33ر  31السااااااال فاااا  ماااااام دل  ااااال   فاااا  اليااااد اليمااااا  مااااع ز اااارا  اراااااس راااالم س/ ص فاااا  )    

فااا  دل  اااال مصاااو   41،  44فااا  الياااد اليسااار  فااا  ا دل  اااال ، ز تمااا  الف ااارة فااا    43لتاتهااا  فااا  

 عل  د جل ص ف  اليد ا م ا .
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 -رA2ثالثا الاسم 

 (49ر  42م)فااا  مااااام م ساااوليد ال مصاااو  علااا  د جااال )  ( فااا          (14ر  42م)  بااادأ ماااا ل
مااااع الع رفاااال  (2ر   4 م) ااالهااااا  ماااااام دل  ااااال ) مااااى  ( اتألفااااا  االراا ااااا  لهااااذا الوااااعم ز اااارا     

فاا  ماااام  م سااوليد ال )    (  ز تماا  الف اارة فاا  اليااد اليساار  فاا  ماااام م سااوليد ال            49لتاتهاا  فاا   
 (  .14ر  43) مماام فر ويال فا # ف  اليد اليما  ف  م   ااالها 

 : وقد استنتجت الباحةة من خال  التحليل البنائي للحركة الةالةة اآلتي:

ايا ماام م سو ليد ال مصو  على د جل  د فاى   Aارتخدم الم لي اتدلاق زونال  فى الاسم 

 اليد اليما  مع ماام ا وليال )رى( فى اليد اليسرد. 

 .  لزاالق راللم صغيرة لمااما  كايسكما 
 زاالق ها مونيا   ائمل على زراكم الثالثا  لالراا ا  ا ضا لاالثانيا  )عااود ل(.  

 A  ،B  ،A2ااف ا  الموريايل متاارال ما حيث عدد الموات ر ايا الاسم 
 كتاف أعلى أل ا فض له   مختلفل )حد ثل( لاا  اللحا أل 8vaم طر ال زدل ا ارتخد

 م زآلفا  ثالثيل مع الاغمل المضافل. رتخدا
 ثانيا التحليل العزفى:

 اللحن
لحا   تمد على نغما  متسلسالل صا ودا لهبوطاًا  تخللهاا      Aفى الاسم   ايارتخدام رتيفال ايا 

 . 1-3 فعة ثالثل فا  كما ارتخدام حلبل ا زشي انو ا مع نغما  ثااتل لمت ر ة لكلن ما 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

لفااى  ، فاى التألفااا   سااوارانو لالباااصثام زآلفااا  ها مونيال كثيفاال لاللحااا ماا  ااالق نغماا  ال    
إعتمد على لحاا ماا  االق الهاا مون  لزغييار ألضااا التاألي صا ودا أل هبوطاا ثام            Bالاسم 

ماارة  Aثاام إعااادة الاساام ( 42، 41زتاااالق التااألي اشاا   ا ايواا  صاا ودا لهبوطااا ا ضااا فااى ) 
 أ ر .  
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 المصاحبة:  
 جام  المصاحبل فى ش   ها مونيا  كثيفل طواق الحركل روام زألفا  ثالثيل اتراكم الثالثاا  

 –ا يال اتاراكم الراا اا  لالثانياا  أ ا     تها أل االاغما  المضافل لأ ضا مصاحبل ها مونأل اساا 
 كما زاالق المصاحبل على ش   أل كثافا  مت ر ة.

 ر غلد على الحركل ا ااا  االيقاع

 

 
 دا ( :الدواس )الب

 لم  ستخدم ايا يا  الدلاس طواق الماطوعل   
 التعبير:  
ا  ما مصطلحا  الت بير أل السرعل أل اا واس اللحايال راو  زااالق حليال       ايق ايا لم  تاال

 ا زشي انو ا فا .   
 الصعوبات والمشاكل العزفية وكيفية التغلب عليها:  

 . (32ر 1م)ف  التآلفا  الها مونيل فى اليد ا  أدامص وال  -3
 

 
 
 

 ا ز  ر لللتغلد على كلن  راع  

   .ا لتعام االتر يم الماتر  ما الباحثل 

 
 
 

      

 

 



333 
(AmeSea Database – me – January- 2021- 0460) 

 ها مونيا.    لإلحساس اوضع التألي ثم أداملأدام التألي لحايا مفرط أل 

   .التد  د على كلن اب م شد د لك   د على حدد 

  .زد  د اليد ا م ا ا د ازاال ك   د على حد  لاب م شد د 

  (9ر  3) ممراعاة أل اليد اليسرد ز د  فى مفتا  صوق ما 

  مااا الااعما    فااى اليااد اليمااا  لم رفاال تماهااا لهاا    او ا زشااي از علااى حلياالالتااد  د
 ااصل 
 لري ول ش لها فى تما البالنش       

       (1) ملفى تما الاوا  فى 

  الحليل.ا د    مع مراعاة لجود نغمل دل  

 ( لز دد  االش   التال  1) مزسبق إ ااا الثلثيل فى  او مراعاة لجود حليل ا زشي از 
 
 ( في اليد اليسر .64)مأداء التألا في صعوبة   -9

 
 
 

 –# كتااف فاا  ماى( م اًا اا صابع الثاان  لأل     نغمتا  ) د ، لللتغلد على هاذل الصا وال زا دد    
 اا صااع الخامس لاالق.   #فا
 

 
 
 
 

 
 .تالفات هارمونية موزع على هيئة مسافات هارمونية ة أداءصعوب -1
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1423
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  يجب:الصعوبة  تلك ولتذليل 

  التد  د عليها اب م. 

  لاافس الاوة.  (نغمل لاحدة اكأنهم)م الاغمتيا م ًا فى نفس الو ت اأد 

  ثم ها مونيا فيما ا د.  على أدام التألي لحايًا )مفرط( اليد اليسرد زد  د 

 لز ا  إطالل العما.        ود مراعاة لجود ال و لنا 

  (14، 13) ، (42ر 42)م ود مراعاة اادام فى الكتاف أعلى فى   

  (. 42 ،45) ،( 9ر  3)م ود مراعاة زغير المفازيح فى 

  (.  14، 13(   ، )31، 34( ، )33، 31) م ود مراعاة اا اطل العمايل فى 
 مالحظات وإر ادات عزفية:  

   .راع  عدم لجود اصطالحا  لالدام أل السرعل أل أ واس لحايل  

   د إشاا ة  لجاو  –إطالل الاعما             لجود ال و لنا  –لجود حليل ا زشي ازو  فا
 .     ادام ألكتاف أعلى

  زاتر  الباحثل أل ز ول ررعل الحركل الثالثلAllegro 
 نتائج البحث :  

فاا  راالم راا  /ص لسااتيفال ايا يااا    44زا مصاااي سااونامااا  ااالق التحلياا  الباااائ  لال عفاا  ل 
 جام  نتائ  البحث  دًا على التساؤ   كا ز ر

 التساؤ  األو :  
 تا البيانو؟سوناما هو أسلوب ستيفان بينكينج في تأليا 

 ل د زوصلت الباحثل إلى ما  ل ر 
 ارتخدم رتيفال ايا يا  ااتدلاق التونال . .3
 زاالق رتيفال اي يا  الساللم ال بيرة لالصغيرة لالمااما  ال اسيل. .4
حيث عدد الموات ر )انراتثاام اتالال   ااف ا  الموريايل عاد رتيفال ايا يا  نير متاارال ما  .1

الثالثاال( ، ممااا  رجااع محاللتااب للت بياار عااا حالاال نفساايل م يااال حيااث لاام  لتااعم االتاساايم             
 ال الري  ً  االصيغل السي ولوجيل عاد ايتهوفا.

زاااالق رااتيفال ايا يااا  الحركاال االلااى دلل  ساام زفاعاا  لصااانها االصاايغل الم دلاال ) ساام      .2
  (عر  ، ل سم إعادة عر  فا

 ارتخدم ها مونيا  االتآلفا  الثالثيل لالساا ل لالتار ل لالحاد ل عشر. .5
 ارتخدم زآلفا  مع الاغما  المضافل. .9
 زاالق ها مونيا   ائمل على زراكم الثانيا  لالثالثا  لالراا ا  )عااود ل( .2
 ارتخدم زاافرا  ايا اليد ا ف  نفس الو ت ليغط  إحساس االثالثل أ ااا صو . .1
 مختلفل )حد ثل( لاا  اللحا ألكتاف أعلى أل أ فض له   8vaارتخدم طر ال زدل ا  .3
 ارتخدم التوناليل ا ثرة. .31
 ال تاال اأرلو  المها ة ال عفيل فاد ارتخدم ك  إم انيا  آلل البيانو. .33
زا لأ ضاًا الواناد الت بيار  اا  زاركهم لحر ال       ساونا لم  حدد رتيفال ايا ياا  رارعل ادام ال   .34

 الم د  انعتبا  ال اتف مشتره م ب ف  ا راق ال م  ف  صو زب الاهائيل.ال اتف أل 
 التساؤ  الةاني : 

 تا البيانو عند ستيفان بينكينج؟سوناما التقنيات العزفية التي إ تملت عليها 
 ا نتااق ايا الطباا  الصوزيل. .3
 ارتخدام الافعا  اللحايل الوار ل. .4
 أدام الرااط العما . .1
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 لز ا  إطالل العما.     أدام ال و لنا      .2
 أدام المسافا  الها مونيل المعدلجل. .5
 أدام التآلفا  الثالثيل لالرااعيل اش   أ ايو . .9
 أدام الماااال  ام ااعيل           مااا        .2
 أدام حليل اازشي ازو ا  .1
 أدام حليل المو دانت. .3
 أدام التآلفا  ال ااود ل. .31

 التساؤ  الةالث : 
تا البيانو عند ستيفان بينكيينج وكيفيية التغليب    سوناما الصعوبات العزفية التي ا تملت عليها 

 ؟من خال  بعض التدريبات واإلر ادات العزفيةعليها 
 

 

 التمارين واإلر ادات العزفية المقترحة الصعوبات العزفية

: م  6الييد اليسيري فيي )م   صعوبة أداء التآلفات الهارمونية الةالثية في   -
9)  

 

      وتقتييرح الباحةيية التمييارين التييالي للتييدريب علييى أداء
 التالفات الةالثية.  

صييعوبة أداء التآلفييات الرباعييية محذوفيية الةالةيية مييع تآلفييات ثالثييية فييي        -
 (61: م 61انقالبها األو  )م

 

 

 

وتقتيييرح الباحةييية التميييارين التيييالي للتيييدريب عليييى أداء التالفيييات     
 الرباعية محذوفة الةالةة مع تآلفات ثالثية في انقالبها األو  .  

 

 

 

:م  61صيييعوبة أداء التآلفيييات الهارمونيييية الرباعيييية فيييي الييييد اليسييير  )م
61 ) 

 وتقترح الباحةة التمرين التالي:  
 لهارمونية الرباعيةللتدريب على أداء التآلفات 

 
 

 
 

-62صيييعوبة أداء التآلفيييات الهارمونيييية بالرابعيييات فيييى الييييد اليسييير  )م   
 (,99م

 

 

 

 

 

 

  : ولتذليل تلك الصعوبة يجب اتباع اآلتي
  .االلتزام بترقيم االصابع المقترح من الباحةة

التدريب على التالفات الهارمونية كما سيب  أوال لحنييا لالحسياس    
   النغمات ثم هارمونيابأماكن 

مراعييياة أداء التيييألا بقيييوة واحيييدة وأداء النغميييات جميعيييا فيييى آن 
  .واحد

: 62التييدريب بييبط  ييديد ومراعيياة أن هنيياك نغميية متغيييرة بييين م   
 (92وهي مى لتصبح ري# فى )م 99م

مراعاة فى اليد اليمني أن هناك انتقا  لألوكتاف األعلى بداية مين  
( مييين 96( ويتكيييرر ذليييك فيييى )م 92م :62النيييوار الةاليييث فيييى )م 

 النوار الةالث.
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صييعوبة أداء تألفييات هارمونييية بشييكل مفييرط علييى هيئيية مسييافات هارمونييية ميين      

 نغمتين ثم تكمله التألا بمسافة هارمونية أخري.

 

 

 ولتذليل هذي الصعوبة أقترحت الباحةة التمرين التالي:

 

( وهييي عييدم وجييود أقييواس لحنييية إلظهييار الخييط        61م-2صييعوبة فييى )م 
( 99:م 64اللحني فى اليد اليمنيي والمصياحبة فيى الييد اليسير   ومين )م      

 اإلعادة  

 

 ولتذليل ذلك : 

 

 (64: م 1صعوبة أداء التآلفات الهارمونية فى اليدين في )م

 

 

  : وللتغلب على ذلك يراعي اآلتي

 المقترح من الباحةة.اللتزام بالترقيم 

 

 ( في اليد اليسر .64صعوبة أداء التألا في )م

 

وللتغليييب عليييى هيييذي الصيييعوبة تييي د  نغمتيييي )ر  , ميييى( معيييًا      
 فا# باالصابع الخامس واألو . –باالصبع الةاني وأوكتاف فا# 
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 صعوبة أداء تالفات هارمونية موزع على هيئة مسافات هارمونية.

 

 

 

 

 

 ولتذليل تلك الصعوبة يجب: 

 . التد  د عليها اب م 

         أدام الاغمتاايا م ااًا فااى نفااس الو اات )كأنهمااا نغماال
 لاحدة( لاافس الاوة. 

       )زد  د اليد اليسارد علاى أدام التاألي لحاياًا )مفارط
 ثم ها مونيا فيما ا د. 

      ود مراعاة لجاود ال و لناا           لز اا  إطالال 
 العما. 

      ر 42م )م  ود مراعاة اادام فاى الكتااف أعلاى فاى
 (14ر م 13م)لفى  (42م

   ( لفاااى 9ر م 3 واااد مراعااااة زغيااار المفاااازيح فاااى )م
 (.42ر م45)م

      ( ، 33م ر31م) م ود مراعااة اا اطال العمايال فاى
 (. 14ر م13م(   ، )31رم34م)

 

 توصيات البحث :  
رااتيفال ايا يااا  اهميتهااا الموراايايل فاا   زا  البيااانو عاااد رااوناا هتمااام اد اراال زحلياا   .3

 زاميل الاد ا  ال عفيل لالمها  ل للدا ريا.
زا  البيانو عاد رتيفال ايا يا  ضما مااه  البيانو لمرحلل الد ارا  ال ليا رونااد اق  .4

 ا ليل الترايل الاوعيل لرفع مستود الدا ريا.
لل البيانو لماا لهاا ماا أثار كبيار      ا هتمام االد ارا  المسحيل للبحوث السااال المت ددة   .1

فاا  زار ااد المفاااهيم الاظر اال لالتطبياياال ال عفياال للدا راايا لالتاا  ز تباار مرج ااًا علميااًا  
  كتسا  فايا  اادام لزاميل المها ا  ال عفيل على آلل البيانو.

زعل د الم تبل الموريايل ام لفا  البيانو للارل الواحد لعشر اا اش   عاام ، لم لفاا     .2
يفال ايا يا  اش    اص حتاى زسااعد الطاال  علاى د اراتها لام بااق علاى ز لمهاا         رت

 اهميتها ف  زاميل المها ا  ال عفيل على آلل البيانو.
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 ملح  المدونات
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331 
(AmeSea Database – me – January- 2021- 0460) 

 

 

 



333 
(AmeSea Database – me – January- 2021- 0460) 

 

 



333 
(AmeSea Database – me – January- 2021- 0460) 

 

 

 



333 
(AmeSea Database – me – January- 2021- 0460) 

 مراجع البحث

 -المراجع العربية: :أواًل

اإلحصييييائي فييييي العلييييوم  منيييياهج البحييييث وطيييير  التحليييييل  ": فاااا اد أاوحطااااد –أماااااق صااااادق  
 م.3333، م تبل اانولو المصر ل ، الطب ل االل   "النفسية والتربوية واإلجتماعية

، زرجمااال رااامحل الخاااول  ل محماااد جمااااق     "تييياريل الموسييييقى العالميييية " ثياااود  . م . فياااا  ر   
 م  3321عبد الرحيم ، زاد م حسيا فوت  ، دا  الم رفل ، الااهرة 

تا البيييييانو فييييي القومييييية والكالسيييييكية    سييييونا" اسييييلوب أداء حاااااال محمااااد حامااااد  شااااوال ر     
، احااااث دكتااااو اة نياااار ماشااااو  ، كلياااال    الحديةيييية فييييي النصييييا األو  ميييين القييييرن العشييييرين"  

 م4115الترايل الموريايل ، جام ل حلوال ، الااهرة 

عجائييب آلليية البيييانو  " اإلسييتفادة ميين ألبييوم زينيية فييي بييالد ال   راالود حسااا محمااد محمااود ااشااار     
) دا رااال ارااااتطالعيل ( ، احاااث انتاااااق نيااار ماشااااو  ، كليااال التراياااال      "عنيييد سيييتيفان بينكييييينج  

 م.4132الاوعيل ، جام ل امر اد  ل 

تا البييييانو مييين هاييييدن إليييي براميييز", رسيييالة ماجسيييتير  يييير    سيييونا"راااهير إااااراهيم شااار ال ر   
 م.3325، كليل الترايل الموريايل ، جام ل حلوال ،الااهرة  "منشورة

( الموراااايا ، دا  4،محااااي  الفاااااول ) "موسيييييقى القييييرن العشييييرين " عواطااااي عبااااد ال اااار م ر   
 م.3323الم ا ف ،الااهرة 

 "التقنييييات العزفيييية ليييبعض م لفيييات القيييرن العشيييرين آللييية البييييانو"  فاطمااال محماااد البهاساااال ر  
ال لمااا  الراااااع لالااادلل  الثاااان ، ا ليااال الترايااال الاوعيااال، جام ااال        ، احاااث ماشاااو  ، المااا زمر   

 م.4132 الااهرةعيا شمس ،

، رااالل تات البيييانو"سييوناتا عنييد بيتهييوفن خاصيية   سييونا: "صيييغة الليلاا  حساايا أماايا الصااياد    
ماجساااااتير نيااااار ماشاااااو ة ، الم هاااااد ال اااااال  للمورااااايا  ال ونسااااايرفتوا  ، أكاد ميااااال الفااااااول ، 

 .3311الااهرة 

،  رالل  تا البيانو عند بروكوفيا"سونا" دراسة تحليلية عزفية لدة مصطفى كماق رليمال ر ماج 
 م.3335دكتو ال نير ماشو ة ، كليل الترايل الموريايل ، جام ل حلوال ، الااهرة 

تا لألالت ذات لوحات المفاتيح عند كل سونا: " دراسة تحليلية مقارنة لقالب المحمد عبداهلل أحمد 
،  رالل ماجستير نير ماشو ة ، كليل الترايل  فيليب إيمانويل باخ ولودفيج فان بيتهوفن "من كار  

 م.3332الموريايل ، جام ل حلوال ، الااهرة 

"أثييير القلييي  عليييى مسيييتو  طاليييب الكليييية الموسييييقية ألدائيييه أميييام اآلخيييرين   :نبيلااال ألفااا  كامااا   
ليااال ا لترايااال المورااايايل ، جام ااال   راااالل ماجساااتير نيااار ماشاااو ة ، ك  وإمكانيييية التغليييب علييييه " 

 م."3311حلوال ، الااهرة ، 

 -المراجع األجنبية: :ثانيًا

12. Griffiths Paul:  “Sonata, 20th  Century ” , art , in the New Grove 
Dictionary of Music and Musicians- London – Macmillan Publishers, 
1980.  

13. Johnston Alfred: "The art of technique piano forte" , Loying 
William, Reepes, book select , London, 1980, p261. 

14. Martin Cooper: "The concise encylped of musicians" hutchnson 
of London ltd. , London 1978 ,p324. 



333 
(AmeSea Database – me – January- 2021- 0460) 

15. Michael Brandon Konoval:"An analytical study of bela Bartok's 

Sonata for piano" D.M.A,Canada,University of British Columbia, 

Dissertation Abstract International 1996. 

16. Rebecca Genamartin:"The nine piano Sonatas of Sergey 

prokofiev" , D.M.A. (U.S.A) University of Kentaky 1982. D.A.I  

17. Rosen, Charles: "Sonata forms, W.W. Norton and Company", 
Inc. Printed in the united states of America, New York, 1980/ 

18. Sadie, Stanley: "The New Grove’s Dictionary of Music and 
Musicians", Macmillan Publishers, Limited , London, 1980. 

19. Schermerhorn – marta, "An historical and analytical study of 
beethoven's forte", piano sonata in a major, opus 101: 
aperformance , state , university. 1991. (volume 30-01of dissertation 
abstracts international) page9, 1991 

20. White john d : "music in western culture", a short history, brown 
company publishnes Dubuque, copy rite 1972 

 ثالةًا: المواقع اإللكترونية :

 

21. https://www.britannica.com/art/chordophone 

22. https://www.britannica.com/biography/Aaron-copland 

23. https://www.dummies-com/art-center/music/exploring-the-classical-
music-of-the-21.ctentury. 

24. https://www.newyorker.com/magazine/2018/08/27/the-sounds-of-
music-in-the-twenty-first.century. 

25. https://www.stephanbeneking.com 
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 ملخص البحث 

 تا بتقنيات القرن الواحد وعشرينسوناال

 عند ستيفان بينكينج

 د نشوة عبدالرحيم محمد أحمد *

كاااال ال اااااد االق مااااا الااااارل الحاااااد  لال شاااار ا فتاااارة زمييااااع ااماااااداا الموراااايا  لا ات ااااا   
 كبير ف  المورياى. حيث شهد هذا الارل زطو  مفاجأ لإحداث زغيير

لعلااى الاارنم مااا لجااود مورااياى الاارله لالوااات لالهيااد هااو  لز اااو لال د ااد مااا ااشاا اق             
المختلفااال للموراااياى إ  أل الموراااياى ال الراااي يل   زاااعاق موجاااودة حياااث نهااار ال د اااد ماااا المااا لفيا         

 م(، جوناثاااال 3311-4132)  Erec Salzmanالاااذ ا أزب اااوا  واعااادها مااااهمر أ  ااااه راااالعمال     
 Bernard Parmegiani(، ارنااااا د اا موياااااان       -م3394) Jonathan Elliottإليااااو   

 Stephen(، رااااتيفال ايا يااااا      -م3312) Relf Riehmم(،  للااااي  ا هاااام 3324-4131)
Beneking (3324حياااث   اااد ماااا أهااام المااا لفيا فااا  ادا ااال هاااذا الاااارل الاااذ         -( )    -م )اتصااارف

زميااااع  م لفازااااب اااراااالو  ال الرااااي   لال الرااااي   الحااااد ث لكااااال لااااب ال د ااااد مااااا الم لفااااا   لاااال     
البيااانو التاا  زتميااع ألحانااب االحداثااال لاماااداا لالتود ااد إلااى جانااد اهتماماااب اآلاال البيااانو االتااأليي لاااااا             

ونازا حياااث كاااال لاااب موموعااال ماااا راااونازا  البياااانو التااا  اشاااتملت علاااى زااياااا  ععفيااال لمهاااا ا     السااا
 ز اياي ل لفايل عاليل.

زا ما الصي  الموريايل المهمل ف  التأليي الموريا  ل د مر  هذل الصيغل مراح  زطو  عدة لادأ سوناال
زا ف  سونالارل الثاما عشر ، ثم أ ذ  الد الزا  أ ذ أرلواًا موريايًا ل البًا لهي   ااائ  ف  اسونا الد ال

زا ف  ال صر ال الري   ز ا  نوعًا ما التأليي سونا، ف انت ال التورع على  د كال ما موزسا   لايتهوفا
الواد الطااع الذ   ت ول ما ثالث ال أ اع حركا  متبا ال السرعل ، أما ف  ال صر الرلمانتي   كال هااه 

 لاالد الحركل االلى.   محال   للخرلق عا الش

زا ، لما م لف  هذا ال صر الذ ا اهتموا سونالجام الارل ال شر ا ف ال هااه زميع لاضح لم لفل ال
 زا هو رتيفال ايا يا .سونااالتأليي لاالد ال

ماااا  اااالق إطاااالا الباحثااال علاااى ال د اااد ماااا م لفاااا  الاااارل الواحاااد       وتحيييدثت مشيييكلة البحيييث بأنيييه :   
هاااااه م لفاااا  للبياااانو زتسااام ااااالتاوا فااا  المهاااا ا  الت اي يااال ل اصااال م لفاااا      لال شااار ا لجاااد  إل 

رااونازا البيااانو عاااد رااتيفال ايا يااا  لمااا زتميااع اااب مااا مهااا ا  ععفياال لعااصاار أدائياال ج لهااا زختلااي            
عاااا راااونازا ال صااار الساااااال لهاااا، مماااا ج ااا  الباحثااال زف ااار فااا  زااللهاااا االد ارااال لالتحليااا  مماااا  ساااهم    

 ر ا  البيانو االم لفا  الحد ثل.ف  إثرام ما

، زا البيااانو رااونا الت اارف علاا   صااائص إراالو  رااتيفال ايا يااا  مااا  ااالق         ويهييدف هييذا البحييث إلييى    
زحد اااد   زا البياااانو عااااد راااتيفال ايا ياااا    راااوناعلااا  التااياااا  ال عفيااال المتاوعااال التااا  زحتاااو  عليهاااا       ل

ها التااا  اشاااتملت عليهاااا راااونازا البياااانو  الصااا واا  ال عفيااال لا تااارا  زاااد  با  لإ شاااادا  ععفيااال لتاااذليل 
 .عاد رتيفال ايا يا  لكيفيل التغلد عليها ما  الق ا ض التد  با  لام شادا  ال عفيل

الت اار  لاوعياال جد اادة مااا السااونازا  الحد ثاال فاا  محاللاال لتاادعيم الماااه          فييي وتكميين أهمييية البحييث   
 الد ار  ام لفا  مشو ل.

 وا تمل البحث عن جزئين: 

 امطا  الاظر  ل شم  على ر  -

 زا ف  الارل ال شر ا.سوناال -أ

 الواحد لعشر ا. زا ف  الارلسوناأهم م لفا  ال - 
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 اإلطار التطبيقي :  -

عااااد راااتيفال ايا ياااا  لاناسااام التحليااا  إلاااى     44مصااااي  2زا البياااانو   ااام  راااونا امااات الباحثااال اتحليااا   
 جعئيا هما ر 

 أوال: التحليل البنائي: 

 الحركة األولى:  .6

 زا م دلل.روناالصيغل ر 

  13ر م 3 سم ال ر ر ما  م

 ل شم  على ف رزيا. 31ر م 3الموضوا االق ر ما م

  42ر م 31الااطرة ر ما  م -

 ل شم  على ف رزيا. 13ر م 45الموضوا الثان  ر ما م 

 ل شم  على ف رزيا. 24ر م 14 سم إعادة ال ر  ر ما م -

  24ر م 13ال ودا ر ما م -

 الحركة الةانية :  -9    

  A, B, A2الصيغل ر ثالثيل اسيطل.             

  1ر م 3ر ما م Aالاسم  -     

  31ر م 3ر ما م Bالاسم  -     

 44ر م  32ر ما م A2الاسم  -     

 الحركة الةالةة :  -1    

 A, B, A2الصيغل ر ثالثيل اسيطل          

 91ر م 4ر ما م A. ثم الاسم 3ر ادأ امادمل مAالاسم  -       

  41ر م 32ر ما م Bالاسم  -       

  14ر م 42ما م A2الاسم  -      

 ثانيا: التحليل العزفي : 

زا زحلااااياًل ععفيااااًا مااااا حيااااث اللحااااا لام ااااااا لالمصاااااحبل لالاااادلاس      سااااونا اماااات الباحثاااال اتحلياااا  ال 
الباحثاااال اتحد ااااد الصاااا واا  ال عفياااال للضاااا ت ام شااااادا  لالتمااااا  ا      لالت بياااار. ل اماااات  )البااااداق( 

 المتب ل ل يفيل التغلد.

لجااام نتااائ  البحااث  دًا علااى التساااؤ   حيااث ارتخلصاات الباحثاال مااا  ااالق التحلياا  أراالو  رااتيفال            
إلاااى جاناااد   44مصااااي  2زا البياااانو   ااام  راااوناايا ياااا  لالت و ااااا  ال صااار ل التااا  أشاااتملت عليهاااا      

  شادا  لالتما  ا الماترحل لتذليلها.لضع ام
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Research Summary 

Stephan benekings 21st  century technology sonata 
Nashwa Abd el Rahim Mohamed Ahmed *   

The first decade of the twenty-first century was a period of distinguished 
musical creativity and innovation, as this century witnessed a sudden 
development and major change in music 

Despite the existence of rock, jazz, hip-hop, techno, and many different 
forms of music, classical music still exists, as many composers have appeared 
who have followed its rules, including: Erec Salzman (1933-2017), Jonathan Elliott 
(1962 AD -), Bernard Parmegiani (1972-2013), Relf Riehm (1937 AD), Stephen 
Beneking (1972 AD -) (Adapted). Among the works of the piano, whose melodies 
are characterized by modernity, creativity and innovation, in addition to his interest 
in the piano, by composing the sonata interviewer, where he had a group of piano 
sonatas that included musical techniques and high technical and artistic skills. 

Sonata is one of the important musical formulas in musical composition, and 
this formula has gone through several stages of development, and the Sonata 
template began to take a musical style, template and structural structure in the 
eighteenth century, then the sonata template began to expand at the hands of both 
Mozart and Beethoven, so the sonata in the classical era meant a kind of The 
serious composition consists of three or four movements of varying speed, but in 
the romantic era there were attempts to deviate from the form of the template of the 
first movement. 

And the twentieth century came and there was a clear distinction to the 
author of the sonata, and among the authors of this era who were interested in the 
authorship of the sonata template is Stephan Pinking. 
 

The research problem talked about: By briefing the researcher about many of 
the twenty-first century compositions, she found that there are piano compositions 
characterized by a variety of technical skills, especially Stefan Penning's piano 
sonata compositions due to their musical skills and performance elements that 
made them different from the sonata of the previous era, which Making the 
researcher think about studying and analyzing it, which contributes to enriching 
piano courses with modern literature. 

This research aims to identify the characteristics of Stefan Pencking's style 
through the piano sonata, and the various musical techniques that are contained in 
the piano sonata of Stefan Penking, to identify playing difficulties and to suggest 
exercises and musical instructions to overcome them that were included in the 
piano sonata of Stefan Penking and how to overcome them through some 
exercises And instrumental instructions. 

The importance of the research lies in exposing a new type of modern 
sonnets in an attempt to support the curriculum with interesting literature. 
The search included two parts: 
The theoretical framework includes: 
A- Sonata in the twentieth century. 
B- The most important sonata literature in the twenty-first century. 
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Application framework: 

The researcher analyzed Piano Sonata No. 4, classified 22, according to 
Stefan Pinking. 

First: structural analysis: 
1. The first movement: 
Formula: modified Sonata. 
Width section: from m 1: m 31 
Topic 1: From P1: P18 and includes two ideas. 
Al-Qantara: From AD 18: 24 
 Topic two: From Pg. 25: Pg. 31 and includes two ideas. 
- Replay section: from M 32: PM 42 and includes two ideas. 
Al-Koda: From M 39: M 42 
2- The second movement: 
     Formula: triple simple. A, B, A2 
     Section A: From M1: P8 
     Section B: From M 9: M 13 
     Section A2: From Pg 14: Pg 22 
    3- The third movement: 
       Formula: simple triple A, B, A2 
      Section A: It began with an introduction to P1. Then Section A: From M 2: M 63 
      Section B: From M 14: 23 AD 
      Section A2 of M24: Part 32 
Second: instrumental analysis: 
 The researcher analyzed the sonata instrumental in terms of melody, 
rhythm, accompaniment, pedal (pedal) and expression. The researcher identified 
the musical difficulties and developed the instructions and exercises for how to 
overcome. 
The results of the research came in response to questions, as the researcher 
extracted, through the analysis, the method of Stephan Penking and the modern 
formations included in the Piano Sonata No.4, classified 22, in addition to 
developing the suggested instructions and exercises to overcome them. 


