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ج  

   همسة دافئة    
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  
  
  
   

  
       

  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ق اهللا العظيمصد
  "32اآلية "سورة البقرة 

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



د  

  اإلهداء

  

  روح والدي رحمهما اهللا تعالى رحمة واسعة وأسكنهما فسيح جناتهإلى 

  روة ونغموأبنائي األعزاء ع. …خلصة ة المإلى زوجتي الوفيَّ

  ي األجيال إلى مرب… إلى أساتذتي األفاضل 

  إلى إخواني وأخواتي األعزاء

  دوق عمر حسنين ديق الصَّإلى األخ الصَّ

  دوق حسام عبد الجوادديق الصَّإلى األخ الصَّ

  دوق نظير حمايلديق الصَّإلى األخ الصَّ

  إلى أصدقائي األعزاء في األردن وفلسطين 

ستقبل وشموعه من طالب وطالباتإلى ضياء الم  

إليهم جميعاً أهدي باكورة أعمالي



ه  

  

  

     االحمد هللا رب لعالمين والصالة والسالم على سيدنا محمرسلين وبعد،د خاتم األنبياء والم  

كر واالمتنان وعظيم العرفان من أساتذتي األفاضل الذين أسهموا في تطـوير   م بجزيل الشُّ  أتقد

 ائراسة وإثر هذه الد   ز الوجود، لهم كلُّ االحترام والتقدير، وأخُ  ها وإخراجها إلى حير  بالـذك ص

          ل مشكوراً باإلشراف على هذه الرسـالة، والـذي    األستاذ الدكتور عبدالحميد حمام الذي تفض

تواصل، فلـم يبخـل بإبـداء رأٍي         وتحقيٍق م  ثابرٍة وعطاءٍ ٍة وم  وجدي  رحبٍ  صدرٍ تابعها بكلِّ 

يعاً  جم لهم، له و  مكنٍة م  صورةٍ وتوجيه، وتعهدها بالتَّصويب والتَّسديد حتى ظهرت على أفضلِ       

  .جزيل االحترام والتَّقدير

 كـلُّ  لهـم  ناقـشة الم لجنـة  أعضاء األفاضل األساتذة من والتَّقدير كرالشُّ بوافر وأتقدم       
  :والتّقدير االحترام
   . محمد طه غوانمةالدكتور
  . طارق إسماعيل العبيديالدكتور
  .إياد عبالحفيظ محمد الدكتور
        كر والتَّ م بوافر الشُّ  كما وأتقد     قدير من إدارة المعهد الوطني للم  ان على تقديم   وسيقا في عم

م بوافر  مع بعض العازفين على آلة البيانو في األردن، وكما أتقد         المعلومات وتسهيل اإلتصاالت    

 على تقديم كـل العـون وتـسهيل          في إربد  قدير من إدارة المركز الوطني للموسيقا     كر والتَّ الشُّ

ات فيالمهم راسةطريق هذه الد.   



و  

 وأخص ،تواضعةراسة المه الدهذ إنجاز في ساهم من كلِّ إلى التَّقديروافر و كرالشُّوجزيل 

  :من كلٍّ كربالشُّ

د محمد الصباريني رئيس جامعة اليرموك .أ
ابقالس  

د رامي الحمد اهللا رئيس جامعة النجاح .أ
  الوطنية

ر الرفاعي نائب رئيس جامعة د مشهو.أ  غاوي غاوي الدكتور األستاذ
   اليرموك للشؤون األكاديمية

  موسى أحمد الدكتور  فاخوري كفاح الدكتور

  أبوسند سناء السيدة  السيدة رشا جاداللة

  ميثاني عبير السيدة  السيد سليمان ملكاوي

  السيد محمد جاداهللا  عبيدات نضال الفنَّان

  مال هودليالفنَّان ج  ملكاوي أنس الفنَّان

  السيد سعد جاداللة  شلبي محمد الفنان

  مغنّو سامية الفنانة  السيدة تغريد فياض

   الفنان حبيب الديك  السيد معاويه العتوم

  السيدة أسمى عرابي  خريم أحمد السيِد

  

 نقٍص، أي عن عتذراًم الدراسة، هذه يقرأ من كلِّ إلى والتَّّقدير كربالشُّ أتوجه الختام، وفي     

 من سيانوالنِّ الخطأ وأن وتعالى، سبحانه وحده هللا الكمال بأن مذكِّراً فيه، وقعت قد تنك خطٍأ أو

  .اإلنسان صفات

  
  جاداهللا محمود محمد خليفة



ز  

  
  توياتـحالمُُُُُُُ قائمة

  الموضوع

  

  الصفحة

أ  سالةعنوان الر  

  ب  قرار لجنة التحكيم

  ج  همسة دافئة

  د  اإلهداء

  ه   وتقديركرشُ

  ز  حتوياتالمقائمة 

  ي   المالحققائمة

  ك  ةور اآلالت الموسيقي صقائمة

  ل   صور المؤلِّفين والعازفين العرب آللة البيانوقائمة

  م  وسيقيةور نماذج المؤلَّفات المص قائمة

لخَّالمن  ةص بالعربي  

  1  تهاميراسة وأهة الدخلفي: الفصل األول

5  ة من أجداد اآلالت ذات لوحات المفاتيح  اآلالت الوتري  

6  ت المفاتيح التي ظهرت قبل آلة البيانو  ة ذات لوحااآلالت الوتري  

  10  رها وتطوومراحل هور آلة البيانوظُُُ

  11  صانعو آلة البيانو 

  13  كال آلة البيانوأش

14  ر صناعة آلة البيانوتطو  

  16  آلة البيانوتركيب 

  19  البيانوآلية آلة 

  20  أنواع اآلالت ذات لوحات المفاتيح اإللكترونية

م22  راسةشكلة الد  

أهمي22  راسةة الد  

23  راسةأهداف الد  

  23  الدراسةإجراءات 



ح  

راسةدود ح24  الد  

  25  الدراسةمنهج 

راسةجتمع م25  الد  

راسةنة عي25  الد  

  26  ابقة الدراسات الس:لفصل الثانيا

دراسات م28 مجال التعليم األكاديميباشراً بآلة البيانو واستخدامها في رتبطة ارتباطاً م  

دراسات م32  داماتهاباشٍر بآلة البيانو واستخرتبطة ارتباطاً غير م  

  34  دراسات وابتكارات تتعلَّق بآلة البيانو الشَّرقي

  36  موسيقيمفهوم السلم ال

لم الموسيقي الغربي الملالس37  عد  

  38  المقامات

38  ةالمقام في الموسيقا العربي  

لم الموسيقي العربي الملالس39  عد  

42  بتكروهاالبيانوات الشَّرقية وم  

  50  صويت واستخدام آلة البيانوة في تعدد التَّّ التوجهات األسلوبي:الفصل الثالث

  52  يقا الغربية وتعدد التَّصويتالموس

  53  ألوروبياالعصر الكالسيكي 

  55  السلم الموسيقي في الموسيقا الشَّرقية

  55  السلم الموسيقي والمقام

  57  الموسيقا العربية والهارمونيا

58   التَّصويت في الموسيقا العربيةدتعد  

  62  فن التَّصويت عند العرب

  64  صويت من خالل حلقات البحثاستخدام تعدد التََّّ

  65  التَّأليف الموسيقي

د التَّصويت ومواد العرب في أسلوب تعد68  بيانوؤلَّفاتهم آللة الالر  

  96   تطور استخدام آلة البيانو في الوطن العربي:الفصل الرابع

98  خول آلة البيانو إلى الوطن العربيد  

  102  دوافع استخدام آلة البيانو

102  موسيقاهاخول بعض العازفين للتعريف بآلة البيانو ود  



ط  

103  ر استخدام آلة البيانو في المجال األكاديميتطو  

تطو104  ةر استخدام آلة البيانو في الموسيقا العربي  

104  األردنر استخدام آلة البيانو في تطو  

111  فلسطين ر استخدام آلة البيانو فيتطو  

115  خدام آلة البيانو في مصر ر استتطو  

  125  انو في لبنانير استخدام آلة البطوت

130  ار استخدام آلة البيانو في سوريتطو  

  133  الدراسةنتائج : الفصل الخامس

  135  عرض النتائج وتحليلها

140  ناقشة النتائج وتحليلهام  

  142  وصياتالتََّّ

  143  :المصادر والمراجع

  144  ةراجع العربيالمصادر والم

152  ةالمواقع اإللكتروني  

  153  ةخصيالمقابالت الشَّ

154  ةالمعاجم اللغوي  

155  ةالمصادر والمراجع األجنبي  

  158  المالحق

لخص باللغة اإلنجليزية الم)(Abstract:  222  

  
  



ي  

   المالحققائمة

  

 الصفحة العنوان رقم الملحق

 159 الدراسةمصطلحات  )1(الملحق 

ؤلِّفين والعازفين آللة بطاقة معلومات خاصة بالموسيقيين والم )2(الملحق 
 البيانو 

173 

ستخدم ؤسسات والجامعات التي تَبطاقة معلومات خاصة بالم )3(الملحق 
 آلة البيانو 

174 

استخدام آلة ؤلِّفين العرب في ة للموسيقينات المدونماذج من الم )4(الملحق 
 البيانو

175 

 217 قة آللة البيانو في العالمور متفرنماذج وص )5(الملحق 

  
  
  
  

  
  
  
  



ك  

  ةوسيقيور اآلالت الم صقائمة
  

 صفحةال صورة اآللة الرقم

1  ونوكورد آلة الم)Monochord(  5 

 Cembalom(  6(آلة السنطور  2

 Clavichord( 6(آلة الكالفيكورد  3

 Virginal(  9(الفيرجينال آلة  4

 Spinet(  9(آلة السبينيت  5

 Harpsichord( 9(آلة الهاربسيكورد  6

 Grand Piano(  13) (البيانو الكبير(آلة البيانو األفقي  7

 Square Grand Piano(  13(آلة البيانو المربع  8

9 أسي أو العمودي آلة البيانو الر)(Upright Piano 14 

 Electric Piano(  20(البيانو الكهربائي آلة  10

 Synthesizer(  21(يزر اآلة السينثيس 11

12 قة في صناعة آلة البيانو في العالمنماذج م217 تفر 

  



ل  

  ور المؤلِّفين والعازفين العرب آللة البيانو صقائمة
  

 صفحةال صور المؤلِّفين والعازفين رقمال

 68 يوسف جريس  1

 74 رتأبو بكر خي 2

 80 بهيجة رشيد 3

 81  جمال عبدالرحيم 4

 84 معواطف عبدالكري 5

 85 توفيق باشا 6

 86 سيد درويش 7

 89 يوسف خاشو 8

 91 أمين ناصر 9

 92  الحميد حمامعبد 10

 109  سامية غنّوم 11

  



م  

  ةوسيقيفات المؤلَّنماذج المور  صقائمة

  

ةصفحال المؤلَّفات الموسيقية رقمال

 63 أنموذج الستخدام تعدد التَّصويت عند الكندي  1

" مصر" القصيد السيمفوني فحة األولى منة للصنة األصليودنموذج المأ 2
 يوسف جريس / رفي سلم دو الصغي

72 

على لحن األغنية الشعبية ) 1(أنموذج لمتتابعة فولكلورية آللة البيانو رقم  3
 بكر خيرتأبو " / يمامة حلوة"

78 

 93 "مدونة سبل عيونو"أنموذج  4

 119  فتحية الفايد/ وأمان أنموذج موسيقا التّ 5

 175 أمين ناصر) / Waltzer Oriental" (فالس"أنموذج  6

 182 يوغاوي غا" / أنا من هذه المدينة"أنموذج  7

 189  السيدةنادر" / يمامة حلوة"أنموذج  8

 190 بلقيس عباس " /  ينآه يا ز"أنموذج  9

  191  تدوين أدريانا بونسة/ مرسيل خليفة" / عصفور طّل من الشُّباك"ذج أنمو 10
  193  تدوين أدريانا بونسة/ األخوين رحباني" / يا حجل حنّين"أنموذج  11
  194  تدوين أدريانا بونسة/ إلياس رحباني" / يا لور حبك"أنموذج  12
  195  رياض السنباطي " /  الدمع شيمتك الصبرأراك عصي"أنموذج  13
  200  تدوين أدريانا بونسة/ تُراث قديم" / تفتة هندي"أنموذج  14
  201  تدوين أدريانا بونسة / تُراث قديم" / طالعة من بيت أبوها"أنموذج  15
  202  تدوين أدريانا بونسة / األخوين فُليفل " / بالد العربي أوطاني"أنموذج  16
  204  تدوين أدريانا بونسة/ األخوين فُليفل" / موطني"أنموذج  17
  207  تدوين أدريانا بونسة/ محمد عبد الوهاب " / كان أجمل يوم"أنموذج  18
  208  تدوين أدريانا بونسة / سيد درويش" / بالدي"أنموذج  19
  210  ةتدوين أدريانا بونس/ سيد درويش " / طلعت يا محال نورها"أنموذج  20
  211  األخوين رحباني " / حبيتك في الصيف"أنموذج  21
  213  توفيق باشا " / لما بدا يتثنَّي"أنموذج  22
  215  توفيق باشا " / يا بهجة الروح " أنموذج  23



ن  

  الدراسةملخَّص 

  تطور آلة البيانو في العالم العربيوتاريخ 

  :إعداد

د محمود جاداهللاخليفة محم  

  :افإشر

اب عبدالحميد حماماألستاذ الدكتور عبدالحميد عبدالوه  

  

 الدراسةف إلى تاريخ تطور آلة البيانو في الوطن العربي وقد سعت            عر التَّ الدراسةهدفت  

  : لتحقيق األهداف اآلتية

1-ف إلى تاريخ آلة البيانو في الوطن العربي التَّعر.  

2-خاصبشكٍل رقي عام، وآلة البيانو الشَّانو بشكٍلف إلى صناعة آلة البي التَّعر .  

3-هات التَّعروالعزف على آلة البيانو عند العرب أساليب التَّأليفف إلى تّوج .  

4- ة ف إلى مجاالت توظيف آلة البيانو      التَّعرالموسيقا  تطويعه لخدمة  في الوطن العربي، و     األدائي 

ةالعربي.  

جتمـع   تُمثـل م   ٍةعربي  دولٍ خمس على   الدراسةجريت  ف، أُ ومن أجل تحقيق تلك األهدا    

األردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، ومصر، واستخدم الباحث المنهج الوصـفي          :  وهي الدراسة

، وقام الباحث بدراسة الماضي من أجل اإلفادة منه في          الدراسةالءمته أغراض   اريخي نظراً لم  التَّ

ق بآلة البيـانو، وقـام       عديدٍة تتعلَّ  ستقبل، واطَّلع الباحث على دراساتٍ    لمؤ با نبفهم الحاضر، والتَّ  



س  

 ؤسوأجرى   تُعلَّم آلة البيانو،      تعليميةٍ ساٍتبزيارة مواتصاالٍت مع بـاحثين وأكـاديميين       قابالٍتم 

    اختيارها كعينةٍ      وعازفين آللة البيانو من د قـصديٍة حقَّقـت أهـداف       ول الوطن العربي التي تم 

التـاريخي،   استخدم الباحث أدوات جمع المعلومات، والبيانات في المنهج الوصفي        كما   ؛دراسةال

 الحظاٍتمن م تحليلي   نٍيقَ تِ ة، وتحليلٍ ٍة للمصادر التاريخي  ة التاريخيق منهـا   قُّحة من حيث التَّ    للماد

    حقَّة، وذلك من أجل التَّ    لدى الباحثين ومن مصادرها األصلي   أو زيـف المـصدر      ةق من صـح 

ـ    لكلِّ التاريخي، وقام الباحث بجمع البيانات، وتبويبها، وعمل تحليلٍ        ق باألهـداف التـي      ما يتعلَّّ

  :تائج التالية إلى النَّالدراسةلت ، وتوصالدراسةتضمنتها 

  :قة بالهدف األولتائج المتعلِّالنَّ:  أوالً-

ت ذات األصـابع األول، ثـم حـسنت          مصدر اآلال  ت األندلس كان   أن الدراسةأظهرت  

    رت في البالد األوروبيعت وطُوة       . ةوتنوآلة الشَّقير أو الشُّقْر ن أنولقد تبي)Echiquier(  كـان ،

وأن هذه التَّسمية ظلَّت متداولة في أسبانيا، وفرنسا، وانجلترا خالل القـرنين            اسم اآللة األندلسية،    

ـ بالمدنعلـى تواصـل     ة  ة األوربي ي عشر، حيث كانت المدن    الرابع عشر، والخامس   ـ  ي ة ة العربي

نقـراً كآلـة الفيرجينـال                   ةاألندلسي ولقد صنع األوربيون بعد ذلـك آالت ذات أصـابع تُنْقَـر ،

)Virginal(    وآلة الكالفسان ،)Clavecin(            أو تُـضرب بمطـارٍق مثـل آلـة الكالفيكـورد ،

)(Clavichordعتبر االذي ي ،لجدل آللة البيانو الحالي األو   .  

  :قة بالهدف الثانيتائج المتعلِّالنَّ:  ثانياً-

راز الحديث  نعت على الطِّ  ل آلة ص  ، وأو )م1710(ل استعمال آللة البيانو كان عام        أو نإ

  تـي صـنعها الميكـانيكي روبـرت ورنـم          ، في لندن، والَّ   )م1811(المستعمل اليوم كان عام     

)Robert Wernem( ل هذا االختراع باسمه عامجوس ،)وفي أوائل القرن العـشرين  )م1828 ،

  .وصلت صناعة آلة البيانو إلى أوج الكمال



ع  

تطويعـه  فكير في   التَّ ودخوله البالد العربية أدى إلى        انتشار آلة البيانو    أن الدراسةأظهرت  و     

  حاوالت  ة، وتوالت   لخدمة الموسيقا العربيدة  متعدلم   صناعة آالت بيانو شرقي ألحانـاً فـي   ية تُؤد 

  ختلفة   ساللم المقامات العربيإال  )، وأنصاف األبعاد  أرباع األبعاد التي تحتوي أبعاداً، وثالثة     (ة الم ،

 خرى تقوم بذلك  ولكن هناك آالٍت أُ   . ة مما أدى إلى إهمالها     عن القيام بتلك المهم    ت قاصرةً أنَّها ظلَّ 

عاصرة مثل في الماألرغن الكهربائيآلة وسيقا الم.  

  :قة بالهدف الثالثتعلِّتائج المالنَّ:  ثالثاً-

 أن العرب عرفت نوعاً من تعدد التَّصويت في القـرنين التاسـع             الدراسةأظهرت نتائج   

د ذلك الفارابي   ا أكَّ ابعة إذا عزفت معاً، كم    ندي توافق الثامنة والخامسة والر    والعاشر، فقد ذكر الكِ   

 وفي القرن الرابـع     . معاً  ورابعاتٍ  به على أداء خامساتٍ    ، ليدلَّ )Organum(نظيم  الذي ذكر التَّ  

  .غيرة بالمعيةالحميد الالذقي اتفاق الثالثتين الكبيرة والصعشر أكَّد عبد

دة قا متعـد  فـوا موسـي    ألَّ لذينفين العرب ا   هناك مجموعة من المؤلِّ     أن الدراسةأظهرت  

ريق، حيـث أظهـرت     التَّصويت آللة البيانو، وكانت موسيقاهم بمثابة الخُطوات األولى على الطَّ         

عـن المفهـوم التقليـدي      بعيٍد جديٍد موسيقٍي مفهوٍمعي لتقديِمفاتهم قُدراتهم وبراعتهم في الس   مؤلَّ

ة التَّعدرادف للغناء، وهذه هي خاصية الالموتية الصؤلَّديز بها الموسيقا المفة آللة البيانوتي تتمي.  

  :ابعقة بالهدف الرتائج المتعلِّالنَّ:  رابعاً-

خول آلة البيانو إلى الوطن العربي تدخل كأي تكنولوجيـا           أن د  الدراسةوأظهرت نتائج   

تطوصنِّعها الغرب، ويستوردها العرب، ومه أكَّدهذا مارة يؤرنوخ الم .  

 أن دخول آلة البيانو إلى الوطن العربي، واستخدامها بشكٍل مختلـٍف            الدراسةظهرت  وأ

 التَّعامل مع أرباع    مشكلِةهور  ظُة، أدى إلى    أللحان العربي ا لخدمة ا  راثها األصلي، وتطويعه  عن تُ 

  . في حينه التي لم تُحلُّاألبعاد



ف  

تخدام آلة البيانو في المجال األكـاديمي       ق بتطوير واس  تي تتعلَّ  الَّ الدراسةوأظهرت نتائج   

  ؤسختلف مسات وجامعات الوطن العربي، اهتماماً كبيراً في تدريس واستخدام هـذه اآللـة             في م

لحين، والغناء، وأظهرت أيضاً تميز الكثير مـن        أليف، والتَّ والعمل على توظيفها في مجاالت التَّ     

  .هذه اآللةأبناء الوطن العربي في اإلقبال والعزف على 

 ما أوصى به الباحث ضرورة زيادة االهتمام بتطوير استخدام آلة البيانو فـي              وكان أهم 

 الدراسةول الوطن العربي، وضرورة إجراء دراسات مماثلة لهذه         عليم المختلفة في د   مؤسسات التَّ 

ول الوطن العربيفي د.  
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 الفصل األول

راسة خلفيةالدتها وأهمي:  

• مراسمة قدةــالد    

• راسة لَشِكمةــالد  

• راسة أهميةــالد  

 ةــالدراسأهداف  •

 ةـالدراسإجراءات  •

• راسدود حةــالد  

• راسهج نْمةــالد  

• راسجتمع مةـالد  

• راسنة عيةــالد  
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  الفصل األول

   وأهميتهاالدراسةخلفية 

   :اسةالدرمقدمة 

   الموسيقا من أرقى الفنون المكمتي تُالَّ، ةلة للعلوم اإلنسانيوح، وتربية سهم في تغذية الر

ية النواحي الحسية، منت ، وتعمل علىخرىلوم اُأل إلى جانب العفُِقاإلرادة واإلحساس، فالموسيقا تَ

وح، فهي تُوربط حياة الحسبحياة الر ر عن كّل ما يخالج اعبعوٍرة من شُلنّفس البشري ،سواء 

لوم  فريد، فهي ترتبط بالعفنوالموسيقا  .ةإلى أسمى مشاعر اإلنسانيكان حسياً بسيطاً، أم ارتقى 

الطبيعيتمتزج وثيقٍةة بروابٍطة، واالجتماعي  رات العلوم والتكنولوجيا، وتتفاعل مع أحداث وتطو

 ، والنفس، وعلوم الجمال، ومناهج التعليم،ختلفةلفلسفات الم في ا جديٍد مع كلِّوتنمو صاعدةً

ضوي، فسي والعج النَّ ميادين العالٍقاستحقا و تقتحم بجرأٍة وغيرها، ثم ها هي أخيراً،واالجتماع

،  معرفةًركْب وتصقل الِفهذِّم وتُعلِّرشد وتُ، فهي تُ وصٍفلَّ تعلو كُالموسيقا فإنَّهاومهما قيل عن 

 ودفعاً ،وايةًحترفين ِهفوس، وللم في النُّ يستقرناًم العناء، وللخائفين َأشتدإتعبين راحةً مهما ها للمإنَّ

  .ورنحو أفاق النُّ

ومن خالل دراستنا للعالقة بين اإلنسان، واآلالت الموسيقيالتاريخة على مر ، نستطيع أن 

ر اإلنساني، والخبرات التي استطاع أن طوجارب ودرجات التَّنجد ما يعيننا على فهم تلك التَّ

ر بها اإلنسان على ميتطونفهم حاضرنا، ألن نين، وبالتالي تُساعدنا على أنالس نوننا  ثقافتنا، وفُر

راث اآلباء واألجدادعاصرة ما زالت عامرةً بتُالم.      

ل من م أو هة،وسيقيمعلم اآلالت الالذين طوروا اآلالت الموسيقية، ووضعوا إن العلماء 

لوم الموسيقا بما فيدعوا إلى المزج بين عها من نظريذوق، والتاريخ، وت، والقواعد، والتَّات الص

ث مزجوا بين رق، حيلى الشَّرق إلى الغرب، ومن الغرب إة من الشَّجاه التيارات الحضاريوات
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ة  وكيفي،رهاتطوة، وناعة اآلالت الموسيقيوص ،، من حيث العزفة ذلك، وبين الناحية العمليكلِّ

شكال في ختلفة األن قصباتها، والفتحات المدراقوب على جوتارها، وفتح الثُّاستخدامها، وتسوية أ

صناديقها المصوتة، وكيفيدوين صواتها، وطرائق التّغمات فيها، ومدى اتساع مناطق أالنّدوث ة ح

 والعازف، ،انععاون بين الص يفرض التَّ أنيةالت الموسيقلم اآلنا استطاع ع منها، ومن هلكٍل

فؤلِّوالم،وت، ثُ وعالم الصمالم لفن، وفي خدمة الموسيقا، خ، والجميع يجتمع تحت وحدة اؤر

  ).4، ص م198l، الحفني(

مراحل أكثر  إنر اآلتطوالت الموسيقية عامئق رق، حيث أثبتت الوثاه الشَّة مصدر

ةالتاريخياآلالت ث عن  التي تتحدةالموسيقيوتهذيبها، للغرب الفضل في استكمالها ذلك، وأن  

لت أوروبا هذه الحقيوتطوير صناعتها، ولقد تقبت تزهو باختراعها ها ظلَّة، ولكنَّقة التاريخي لجد

رق  في الشَّاً وأوسعها انتشارةوسيقيالت الماآلها أكمل ، على أنَّ األولاآللة ذات األصابع

، "الشَّّقير"ها آلة  كان اسم،لآلالت ذات األصابعسماء التي عرفتها أوروبا قدم األ أنوإوالغرب، 

سبانيا،  في أتداولةت م ظلَّسمية هذه التَّ، وأن األندلسية النَّشأة)Echiquier ("الشُّقْرة"أو آلة 

ة ة األوروبي المدنيرابع عشر، والخامس عشر، ونحن نعلم أنالقرنين الوفرنسا، وانجلترا، خالل 

في تلك العسبانيا، كانت على اتصاٍلة في أصور، وخاصبالمدني بفضل الحضارة وذلك  ة،ة العربي

نا جاء  ه، ومن والمعرفةنوز الفن، وما كانت تفيض به على أوروبا من نور العلم وكُةسياألندلُ

بحث المةين عن حقيقة هذه اآللخؤر،ي وكيف انتقلت إلى أوروبا بمسمنا لن نعتمد إنَّو ،ةاتها العربي

على مكدليٍل وحدها سميةد التَّجر ما ننَّرق، وإلى الشَّجوع بآلة البيانو إللرمن ذلك، عتمد على أهم 

، في أوروبا آلة )Echiquier(قير صور فقد كانت آلة الشَّفي تلك الع لة نفسهاوهو شكل اآل

آلة ومنطقة األصوات التي تحتويها  تنقل الحركة؛  ذات أصابٍع ولكنلة القانون،به بآشديدة الشَّ

 ؛صاحبة الغناءذ كان عمادها م شأن جميع اآلالت العربية، إ ثالثة دوواويندعوقتذاك لم تَالشَّقير 
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 لم  مضارب تلك اآللةقانون، وذلك ألنلة ال آ يكون بصوِت أشبه ما قديماًوكان صوت تلك اآللة

ما كانت نَّث، إوتار كما هو الحال اليوم في آلة البيانو الحدي تضرب األمطرقٍة ِبصلٍةتَّتكن م

قُنْ تَصلة بريشٍةتَّالمضارب موتارى األ علر،قْ نَ كما يتمرنا نستطيع نَّنا فإ أوتار آلة القانون، ومن ه

أنت بآلٍة "الشَّقير" هو تلك اآللة ت ذات الميكانيك اإلصبعي اآلالأصل  نقول أنقُلِّد ومن ثم ،

 ، الجد األول آللة البيانو،"الكالفيكورد"هور آلة بمطارٍق صغيرٍة مما أدى إلى ظُتُضرب أوتارها 

، )م1925(، سنة )Henri George Farmer(ولقد ذكر ذلك كٌل من هنري جورج فارمر 

  ).56 - 57م، ص 1987الحفني،(، )1931(، في سنة )Kurt Sachs( وكورت زاكس

  :ت ذات لوحات المفاتيحة من أجداد اآلالت الوترياآلال                   

1. ونوكورد آلة الم)Monochord(:  

 ـ ِملْ عِ  وتريةٍ ونوكورد، هي آلةٍ  آلة الم ٍةي ،

 ،رجة األولى  بالد ٍة موسيقي وهذه اآللة ال تُعتبر آلة    

    وإنَّما كانت عبارة عن ص ندوٍق مٍتصصغيٍر،  و 

 ، به مسطرةٌ، مشدود عليهـا وتـر واحـد         مثبٍت

 متلك اآللة    يتولذلك س "أي ذات الوتر الواحد      "ونوكوردم ،)وتـر = واحد، وكـورد    = ونو  م( ،

ويتحر              ة  ك تحت ذلك الوتر جسر من الخشب فوق المسطرة لقياس تقسيم الوتر إلى أجزاء مهتـز

 بـصوٍت واحـٍد مـن     خـاص حسب اإلرادة، ثم زاد عدد أوتار هذه اآللة، حتى أصبح كلُّ وترٍ       

 ،)Phythagoras(ابتكرها العالم اإلغريقي فيثـاغورس       السلَّم الموسيقي، وهذه اآللة      أصوات

 فـي   ،ةية ورياض من أجل القيام بتجارب علمي    قبل الميالد، وذلك    ) 500 - 580(وذلك ما بين    

  ).57 م، ص1987،الحفني( أطوال األوتارغم حسب نسب  نسب النَّحقل قياس
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2. نطور آلة الس)Cembalom(:  

شبه ها شكلُ جداً،  قديمٍة وتريٍةوهي آلة طرٍق

نْممن الخشب،رٍفح األوتار على سطحها الع لوي  تمتد

ثبتين على  بشكٍل جيٍد بين جسرين مدشَوتُ ، ُأفقٍيبشكٍل

ٍتصصوندوٍق م ويصدوت منها بواسطة ر الص

  وخفيفٍة صغيرٍةٍة خشبيمضارٍبرق على األوتار ِبالطَّ

 من نحدرٍة من الخشب وهي في األصل ممصنوعٍة

زالت موجودة   وهي ما،ٍة وعربيٍة شرقيٍتآال

ومول الشَّنتشرة في بعض دة في رق االوسط وخاص

ول يا الوسطى، ودول آسودركيا، بنان، وتُالعراق، ولُ

 انتقلت هذه اآللة الى موروبا، ومن ثالبلقان في شرق أ

 منها  عديدٍةياٍتوروبا تحت مسموسط وغرب أ

مبالون، والدولسيميرالس) Dulcimer( ،)نفاوي،الص 

  ).209 ص، م1998

 :اتيح التي ظهرت قبل آلة البيانوة ذات لوحات المفت الوترياآلال

  :)Clavichord( لكالفيكوردآلة ا .3

ت التي تستطيع  الكالفيكورد من اآلالعتبر آلةتُ

 ، على شكل تآلٍف واحٍد في وقٍتإصدار مجموعة أصواٍت

رأسيأو ج ،لتين ُأتقابملتين لحنيتين مفقياً، وفيه تتحرك أي 

وت من صر ال بها من لوحة المفاتيح، لكي يصدغط على المفتاح الخاصعند الض المسٍة
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زء الذي ال ، وفي نفس الوقت تقوم بكتم الجٍدحد مقه في مكاٍنرالوتر المطلوب بعد طَ

يصدر عنه الصمسة يقوم بمهمِة الجسر، أو الكتّامةزء بارز من الالوت، حيث يوجد ج.  

ولقد تطورت ميكانيكيمكن إصدار عدة أصوات ة هذه اآللة، حتى صار من الم

 اً، واحداًها وترلَّق كُرطْ حيث تَ أصابع، بعدةتصلٍة م ومطارٍقد، بالمساٍتمن الوتر الواح

، )ساتينالد ذو(د يقَ وهو ما عِرفَ بآلة الكالفيكورد الم،ختلفٍة مولكن من أماكٍن

)Clavichord (Fretted،  التي يحتوي  ة عدد األوتارصغير الحجم نظراً لقلَّوهو

      لق طْالفيكورد الم آلة الكٍة األخرى منه، وبخاصلى جانب األنواعهذا إعليها، 

 واحٍد إصبٍع  وتٍر وفيه يكون لكلِّ،)(Unfretted Clavichord )عديم الدساتين(

مثُّل ،خاصدرجٍة يٍة صوتيٍة موسيقيم لذلك كانت ،  واحدٍة ذات المسٍة ومطرقٍة،ٍةحدد

دد األوتار المشدودة على إطار اآللة، بعدد  عاآللة كبيرة الحجم نوعاً ما، نظراً ألن

  .مفاتيح اآللة تماماً

ت لوحات األصابع ذات األصابع  من آالٍة وتريالكالفيكورد آلة طرٍق  آلةعتبرتُ

وداء كما في آلة البيانو، البيضاء والسوفيها يكونإصدار الص غط على وت بواسطة الض

حيث تَطْي نهايتها المسات،ك بدورها مطارق فاألصابع التي تُحر ق األرة وتار المعدني

ز مطارق آلة الكالفيكورد بأنَّمن أسفلها، وتتميها ال ترتدباشرةً إلى مكانها بعد طرقها م ،

وع ةً في النَّخاصو على األوتار حتى تُرفَع األصابع عن المفاتيح، بل تبقى ضاغطةً

المد الذي تشترك فيه عدوشواكيش، وذلك من إستخراج درجاتها من وتٍرة مفاتيحقي  

 اً من األوتار، لعدٍدحدد، وهكذا أمكن تصغير حجم اآللة حتى تستوعب عدداً مواحٍد

أو المفاتيح، وعادةً، من الشواكيشضاعٍفم زء األطول من الوتر هو  ما يكون الج

زء المسموعالج،زء اآلخر األقصر، يتَّ وبينما الجم كتممن اللّباداماٍتطة كَتَّ بواسه .  
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     لق طْوالكالفيكورد المUnfretted Clavichord)( شبه في مظهره الخارجيي ،

 بينما آلة ،)موديالع (رأسيوع الةً من النّ، وخاصقريبآلة البيانو على وجه التّ

الكالفيكورد المى بآلة البيانو)الكودا(به آلة البيانو ذو الذيل شد تُقيسماألفقي  الم    

ر آلة تب وبذلك تُع،غير نوعاً من الحجم الصولكنGrand Piano( ،( ،)البيانو الكبير(

  .ة ذات لوحات المفاتيحرق الوتريت الطَّالكالفيكورد من آال

ستخدمة حتى مطلع القرن الثامن د مقيلت آلة الكالفيكورد المنا فقد ظَّهومن 

رت منها آلة الكعشر، حيث تطوو ،طلقالفيكورد المبوتٍر فيها كل مفتاٍحالتي يختص  

هور آلة جديدة تنتمي اً مع بداية ظُوعان في األختفاء تدريجي، وبعدها بدأ النَّ واحٍدوصوٍت

لتي ، ا األكثر حداثة، وهي آلة الهاربسيكوردإمكاناتها مكانهما بت بسرعٍةإليهما، واحتلَّ

ليأ والتَّ األهتمام،أصبحت ِمحورستخدام المنزلي، وكانت وسيقي، والعزف في االف الم

اً، ومنطقة أصواتها في مفاتيح آلة الكالفيكورد أقصر من مفاتيح آلة البيانو المعروف حالي

 آلة الكالفيكورد طة، والعتبار أنتوسم) أوكتافات(الثة دواوين مساحة تبلغ حوالي الثَّ

ديدة يث لم تكن لها حاجة في الدرجات الشَّ، ح خاصستخدم لمصاحبة الغناء بشكٍلتُ

 على المفاتيح البيضاء عةًوزاً، وم ترتيباً دياتونيرجات مرتبةً، وكانت الد أو الحدة،ظةلْالِغ

فقط، حيث أنرجات ال الدمتطويرها انة لم تكن قد لو ستعملت بعد، ولكن بعد ذلك تَم

لتحتوي على المفاتيح المسي( يةً بنغمِةنة، بدالوb(ُث ،بنغمِةم ) ميb(ُث ،بنغمِةم ) الb(، 

الكروماتم الموسيقي لَّوهكذا حتى اكتمل السعلى الشَّ ي الذي استقرنذ كل المعروف به م

لي ةً حوات لوحات المفاتيح عامة آلالوتيحيث أصبحت المساحة الصالقرن الثامن عشر، 

متازة ماذج المة للنَّرة األساسيصدنتجة، والمولة الما الدأوكتافات، وكانت المانيالخمسة 
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 ،)Silbermann( انـة من إنتاج مصانع عائلة سيلبرمت الكالفيكورد، وخاصمن آال

)212 م، ص1998نفاوي، الص.(  

  :)Virginal(نال يرجيآلة الف .4

قورة أوتارها، ذات نْت المالآلمن افيرجينال عتبر آلة التُ

ات المفاتيح وهي أحدث من آلة الكالفيكورد، وأقدم من آلة لوح

ت تلك  آلة وسط حيث تُعد من أقدم آالالهاربسيكورد فهي

آلة تُعتبر ، وكانت ابع عشر والسعشرادس السالفصيلة التي انتشْرت في أوروبا منذ القرن 

  ). 22م، ص1992صبري، ( ،ةُ شعبيفي انجلترا آلةٌفيرجينال ال

  ):Spinet( بينيتلة السآ .5

يطالي بينيت إلى صانع اآلالت اإل آلة السبستُنْ

ادس ، الذي ابتكرها في القرن السSpinetus( (سبينتوس

 ،ت ذات لوحات المفاتيحالاآل من ٍة وتريوهي آلة نقٍر ،عشر

يحتوي على األوتار كان ت الذي وصندوقها الم صائم، ألنعرفت في البداية باسم آلة الهارب النَّ

ثلَّاًرأسيشبه  قائماً مإث الشَّكل يلى حفيرجينال ما آلة الد ،)215 م، ص1998نفاوي، الص.(  

  :)Harpsichord(آلة الهاربسيكورد . 6

 رنجليزي آللة النَّقْسم اإلهي اإلآلة الهاربسيكورد، 

وهي آالت ذات لوحات المفاتيح األ، ةالوتريالقديمةة وروبي ،

ون يطاليآلة الكالفيسان، ويطلق عليها اإلون  عليها الفرنسييطِْلقُ

لمان فيطلقون عليها ا األ وأمآلة كالفيشمبالو، أو ،مبالوآلة الشِّ

وسيقا القرنين  في م هامكان لهذه اآللة دور، واسم آلة فلوجيل
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ةعشر، امن والثَّ،ابع عشرالسنفردٍةلعصر الباروك كآلٍة  وفي الموسيقا اآلليأو آلٍة م ،صاحبٍة م 

نذ اريخ الموسيقي م في التّ كانت لها مكانٍة كبيرٍةت األخرى، وإن أو لآلالكسترا،رو واأل،للغناء

ادس عشرالقرن الس.  

بينيت،  والسفيرجينال آلتي ال :ماوه ، عن آلتين من نفس الفصيلةآلة الهاربسيكوردرت تطوو

ت آلة الهاربسيكورد ادس عشر، ولقد أصبح في أوروبا في القرنين الخامس عشر والسنتشرتااتان اللّ

عن آلٍة عبارةًخيرِةورتها األفي ص ٍآلة البيانو الكبير كبيٍر تُشبه إلى حد      )Grand Piano(، 

ولكنَّها أصغرفٍع برواصلةتَّ منه حجماً، ولهذه اآللة لوحة للمفاتيح، أو المالمس المويكون ،ركَّ مب 

رقُنْفي نهايتها ريش ي األوتار عند الضغط على المفاتيح، وذلك لكي تتحروافع وتنطلق ِلتَنْقُك الر ر

زدوجِةاألوتار المقِةلَطْ الملتتذبذب بطولها، فيصد ر بذلك الصتقطِّوت المعدني المنان الذي ال ع الر

لها  طويلٍةسمح بأداء نغماٍتي ةٌرنينأو إستطالةٌ غنائي ،وبعدها تعود الر ،إلى مكانها باشرةًوافع م 

سراف  من حيث اإلسلوبها،د ُأجد، اًميزاً، وخاص طابعاً مة وهو ما أضفى على اآللة الموسيقيثانية،

والحليات ال،خارففي عمل الز مثل ألةموسيقي ..)tr(، بوجاتورةواأل،ملء مكن وغيرها، والتي ي 

   ).218 م، ص1998نفاوي، الص( ،ةيقاعيزمنة الطويلة للعالمات اإلعن األبها،  اشئةالفراغات النَّ

  :رهاهور آلة البيانو ومراحل تطوظُ

 من آلتي الكالفيكورد لٍّ كُ محّلظهرت آلة البيانو في العصر الكالسيكي لتحلَّ

ي انتهى استعمالهما تماماً فوالهاربسيكورد، بعد أن فات القرن التاسع عشر، وتجمع آلة البيانو الص

المزة لكلٍّميمنهما، فهي تجمع الص وت الصرونة آلة افي الواضح آللة الهاربسيكورد، وم

نويع بين  على التَّدرتها، وذلك لقُ)Piano Forte(طلق عليها إسم آلة البيانو فورته الكالفيكورد، وُأ

رغن ة باستثناء اُألت الموسيقيعتبر آلة البيانو من أضخم اآلالج بينهما، وتُدرعف، والتَّ والضدةالشِّ

عطي األكتفاء الذاتي في خرى، فهي تُ ُأ آلٍة عن أيزٍةمي م فريدٍةيٍةيز بشخصسي، وآلة البيانو تتمنَالكَ
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إيطاليا وفرنسا منفي كُلٍّتكامل، وقد ظهرت آلة البيانو في أوائل القرن الثامن عشر العزف الم  

 وقد صنّفت آلة البيانو في سنة، (Hammer Clavier)سم الكالفيير ذي المطارق اوألمانيا ب

 Stringed Instruments or Chordphones under (ةٌ وتريها آلةٌ، على أنَّ)م1914(

the Subcategory Struck borad).  

           :لة البيانو آصانعو

          ،(Bartolomeo Cristofori)رتولوميو كريستوفري ، صنع با)م1709(في عام  

 في فلورنسا، آلة البيانو ذي المطارق، يطالياإلالهاربسيكورد   آلةصانع، )م1655 - 1731(

الآالٍتة ثم صنع منه عد  م1720( عام ذن من منها آلتيزال موجود(ستدالل على مكن اال، حيث ي

تفاصيل مبيانو كريس آلةناتكو توفري المالكالفيشمبالو ذو القوة واللين، وتَ"ى سمن الفكرة كم

األساسية في إستبدال الريشة بالمطرقة  فعندما يغط العازف على المفتاح تُضفَرخرته ومعها َؤع م

اللسان الصغير الذي يحرفلك ماهادفع بدورتى طرقةً س ضرب الوترة لتلمطرقة األساسي، 

 األصبع من على المفتاح، أو عِفرب، سواء ر بعد الضباشرةً م المطرقةَ ترتدلك أنوالمقصود بذ

 يمِسك بالمطرقة عند وجد ياي الحركة، وي عليه، وذلك لكي يكون الوتر حر مضغوطاًظلَّ

رجوعه، بينما يرتفع الكاتم بمجرد الضرامة د الكتّ، وتعو الحركةغط على المفتاح لتترك الوتر ح

 وفي عام . وترين مفتاٍح، ولقد كان لكلَّ المفتاح بدون ضغٍطكرتْعندما يلى مكانها فوق الوتر إ

ستوفري، وصنع يفكرة كر) Silbarman(، أخذ صانع األرغن األلماني سيلبرمان )م1726(

 لم يكن ا على الموسيقار األلماني يوهان سبستيان باخ الذيمعلى أساسها آلتين للبيانو عرضه

محبذاً لهما النتقاده قووت المحدودةة الصوالج ،وال ،غط على المفاتيحهد الكبير المطلوب للض 

ه يرجع لذلك النَّ أنَّشكم1992(حسينات على آلة البيانو، خال التَّقد والفضل في استمرار إد( ،
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موذج األول آللة  تركيب النَّة أنفي كتاباته األدبيShiphioni Maffi ((شيفوني مافي  ويذكر

، )م1698( إلى عام هدرحوث جديدة تَناك ب، وه)م1711(البيانو كريستوفري يعود إلى سنة 

ان دومينيكو دل مال سب إلى الفنّنْوي)Domenico del mela( آللة ل جهاٍزوالذي صنع أو 

     بـ فُرع، وكان ي)م1739( يطاليا بضواحي فلورنسا عامفي إ) موديالع( أسي الرالبيانو

، )Braod wood (دصور الحديثة بفضل برود وو، ثم بلغ اختراعه في الع)ستقيميل المذي الذَّ(

في إنجلترا، وقد صادفت آلة البيانو تقدهرةًاً عظيماً وشُماً فنيامن  طيلة القرن الثَّ واسعةًةً أدبي

   .)4، ص م1987لحام، (اسع عشر،  والتَّعشر

           روبرت ورنم و صنعها الميكانيكي ل آلة بيان أود أنؤكِّ تُناك دراساتٌهو

)Robert Wernem(ِّفي لندن على الط ،ستعمل اليوم، كان ذلك عام راز الحديث الم)م1811( ،

فانتشرت بسرعٍة)م1828(لها سنة وقد سج ،دهشٍة مهولة استعمالها،  لست آلة وهكذا استمر

نجلترا، وتالشت تلك  استعماله في ألمانيا وإامن عشر تمنو في االنتشار، ففي أواخر القرن الثَّالبيا

األدوات القديمة من الوفأبناء الفن فيها لم ،ا في فرنسا فقد كان الحال على عكس ذلكجود، أم 

ل األمر آلة ن في أولو يفضاكانوو هتمام، من اإليستقبلوا آالت البيانو الواردة من ألمانيا بشيٍء

الكالفيسان على تلك اآلالت، ويروأصواتها كبيرةٌ ن أن زعجةٌومتص مفيما بعد،  اآلذان، ولكن 

دود، وهكذا نعها أقصى الح آلالت البيانو في فرنسا، وبلغوا في إتقان ص كبيرةٌت مصانعنِْشئُأ

يوعاً في ا اآلالت شُأصبحت آلة البيانو اآلن أكثرتزال عاجزةً وال هذه اآللة كانت لعالم، ولكن 

 أرباع  ثالثةها منولُخُمن اآلالت الغربية ِلة شأنها في ذلك شأن مثيالتها ربيعن تأدية األلحان الع

 آلة نزها، ولِكيردها وتمها وتفُّوتَِة، ومصدر قُة الشرقيوسيقا العربيماد الم، الذي هو ِعألبعادا

 نوتي الواسع َأ ومجالها الصِةهارمونية قد استطاعت بصفتها السبة للموسيقا الغربيالنِّالبيانو ب

التي  )وكتافاتاُأل(بعِة واوين الس، ففي الدِةة والهارمونينون الميلوديتحصر جميع أشكال الفُ
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غني عن مجموعة آالت فرقٍةتحويها، ما يوَأٍة موسيقي ،كافيةٌلَ األصابع العشر ن رج من آلة خْتُ َأن

ِرخْالبيانو من الميلودي والهارموني ما يل هذه اآللة  فيها مائة آلٍةٍةه مجموع فرقجوبهذا تُفَض ،

واوين د األصوات، والدعدة تَوولما تحويه من قُ هولة العزف عليها،ة لست الغربيالعلى جميع اآل

مكن آللٍةبما ال يتسير في ركبها، جاري تُ أخرى أن 106، ص م1993نبيلة وأبو شقارة، (ها أو.(  

  :أشكال آلة البيانو

هة على آالت لوحات المفاتيح وهيناك ثالثة أشكال آللة البيانو فورته مبني:  

  ):Grand  Piano(، )البيانو الكبير(البيانو األفقي آلة ) 1(

شبه آلة البيانو وهو أقدم أشكال آلة البيانو، وي

جراند، وهو على شكل آلة الهاربسيكورد، وال يزال ال

ة وتيوحة الص اللَِّةفقيى اآلن، ويمتاز بُأمستعمالً حتّ

ناسبتها، وأرضيمجرةوِم،ة الح ما يي إلى إحداث ؤد

  .رنين

  ):Square Grand Piano(ع، برالبيانو الم آلة )2(

ندوقه صالمصوستطيل الشَّت مفَنَّكل، صه 

 ٍة خاص، وانتشر بصفٍة)م1760(  عام)Zumpe (تسومب

في انجلترا وأمريكا، وكان فرانز جوزيف هايدن يعزف 

وع من البيانوات بعرِض أوتار هذا النَّعلى أحدها، وتمتد 

الصندوق، والمفاتيح عمودية عليها ما يعلَّشبه آلة الفرجينال، يفيه عن طريق وتُى الص 

وت في ستخدم لتقوية الصر ي باليد كما هو الحال في األرغن، وكان هذا الزشدي رِز

  .الفقرات بأكملها 
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  ):Upright Piano(أسي أو العمودي، البيانو الر آلة )3(

وتكون اللوحة الصة فيه رأسوتيةيابه ش وي

حد أنواع الهاربسيكورد، صنعه وهو َأالكالفيستروم، 

 ، ثم استُعِمل في كلٍّ)م1800( ريكا عامهوكنز في أم

 وضع اللوحة خلف  أنمن انجلترا، وألمانيا، إالّ

  ). 215 - 216، ص م1992صبري، (وتي لآللة، نين الص بالررضدار يالِج

ر صناعة آلة البيانوتطو:  

     إنوت والمهارات طريقة إصدار الصالم تَنو تختلف  في العزف على آلة البياةتعملُسباً ع

ركة المفاتيح والمطارق على طريقة ح ، وقد ُأدخلت تحسيناتٌ آلٍةلِّ مع تركيب كُلما يتوافقُ

 اآلليةحسينات إلى ترجع هذه التَّو سيط الذي استخدمه، كريستوفري،كوين الببعد التَّ ،واالرتداد

نجليزي، هو تثبيت ز آلة  البيانو اإلمي ما ي أهمإن بألمانيا، وِةمساويالنَّاآلليِة  بإنجلترا، وةنجليزياإل

اكوش لضرب  يدفع الشَّ، وفي نهاية المفتاح نفسه، حيث يوجد قافزستقلٍّ ماكوش في ساقٍٍالشَّ

وت حتى يعود الصدور د صرج بمباشرةً ماقُغط على المفتاح، ثم يعود السعند الضالوتر 

  .لو األكانِهاكوش إلى مالشَّ

      واويامن عشر، آلة البيانو الفينّنتصف القرن الثَّظهرت في م ،آللة البيانو نافسةًكانت م 

 بل وفي  البيانو فحسب، ليس في صناعة آلةةٌ خاص منهما مدرسةٌنجليزي، وقد كان لكلٍّاإل

 بعن اآلخر، ويتطلَّر رنيناً يختلف ِدص منها كان ي كالنوذلك َأل، األيف له والتَّاالعزف عليه

 في نهاية ةٌ مباشرةًالمطرقة مثبتٌاوي بأن  البيانو الفينَّ آلةز في العزف عليه، وتتميةً خاصمهارةً

اخل، فعندما يرفع المفتاح المطرقة المفتاح من الد-ستند إلى ارتداد بجانب المفتاح  ساقه م- 

وضعه األصلي، وهذا من ابتكار يوهان شتاين،اق ويعود إلى يضرب الوتر فيترك االرتداد الس   
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Stein) (Yohan ،ّب من اوي يتطلَّأحد تالميذ سيلبرمان، وعند العزف على آلة البيانو الفين

العازف لمساً خفيفاً لسمهارة التي نا فالهولة حركة المفاتيح، ومن هقيقة تالئمها هي المهارة الر

 ظالل لَّعطي العازف كُا تُوكما أنَّهريعة البراقة، وفات السب المعزطلَّتالخفيفة الالمعة، حيث ت

أن  كما ، كبيٍر عضليهٍدحتاج إلى جا، وال ت وعزفها، في صوتهةٌباشر ميالممكنة، وهلوين التَّ

 ِةنجليزي تمتاز عنه بقو آلة البيانو اإلن ما، ورغم ذلك فإلى حد يشبه صوت آلة الفلوت إاصوته

               .نني في الرٍةو وقوٍحضب من وا تتطلَّوبمــ ةومانتيكي يتالءم والموسيقا الروت بما الصوجماِل

آلية  ، أساس)م1812(ة عام  الجنسيالفرنسيSebastian Erard) (د، ريراهذا وابتكر سبستيان إ

تكرر في إيقاف المطرقة على و المزدوج، أرتداد المة اإلفي آلي صآلة البيانو الحديث حيث تتلخَّ

 ٍةك القافز الموجود تحت المطرقة بسرعريقة يتحرن، ريثما يعود المفتاح، وبهذه الطَّعيرتفاع ما

، وفي القرن  أقصٍراٍت في وقٍتغمة الواحدة مر العازف من إعادة عزف النَّنكِّم حيث تُ،أكبر

 تسمح بطرق األوتار من أعلى بما يتناسب وموسيقا  آلية آللة بيانوناك صنعن هاسع عشر، كاالتَّ

طرقة لكي يرتفع رك المح يرة، وذلك عن طريق ياٍيتكرالمريعة ولسغمات اآلة البيانو الحافلة بالنَّ

ألوتار  تركيب اتمطار الحديدي الذي ي من أعلى، وقد أدخل جون هوكنز اإلفوق الوتر ويضربه

ية بوالية نيويورك األميرك، )Stein Way(عديالت على يدي شتاين وي عليه، وبلغت ذروة التَّ

فال ينكمش ، ِةروف الجوير بالظُّالحديدي ال يتأثَّ إذ نجح في جعل اإلطار، )م1855(عام 

بالرطوبة، مما يجعل تركيب األوتار ثابتاً ال يتعرسبت هذه آلة ، وقد اكت ملحوظٍةراٍتض لتغي

البيانو بذلك كثيراً من الصبي، كما أمكن توسيع نطاق أصواته قارنة بذات األطار الخشالبة بالم

، ط أوتاره كما كان الحال قبل ذلك وضبستمرار شد وأكثر دون الحاجة إلى اسبعة أوكتافاٍتلى إ

 ، وبشد رنّاٍن قويصول على صوٍتت البيانو الحديثة، أمكن الح في آاللظ أغوباستخدام سلٍك

ب متانةً كبيرةً لألوتار، وت، مما يتطلَّناسبة يزداد رنين الصبقة الماألوتار الغليظة على الطَّ
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سبة للطَّةً بالنِّوخاصبقة الصوتية الحادة، مما يعجزإطاٍر عنه أي مهما ُأضيفت إليه من  خشبي 

  ).215 - 721م، ص 1992صبري، (، ٍة خارجيتقوياٍت

   : آلة البيانوتركيب

   أجزاٍءن آلة البيانو من سبعِةتتكو وهيٍة أساسي :  

 مع بعضها البعض،  ملتصقٍةٍة خشبي وهي عبارة عن قوائمٍٍ:ةوتيضدة الصنْأو الِموحة اللَّ. 1

البيانو، فهي اً لنوع آلة عبسبة لآلوتار تَ، ويختلف وضعها بالنَّ)سم10( طول الواحدة منها ويبلغُ

فقي، وهذه اللوحة من أأسي، وتحت األوتار في آلة البيانو اُألوراء األوتار في آلة البيانو الرهم 

ة الموجودة تحتها، وحة الخشبيوت الذي تُصدره األوتار على اللّالصأجزاء آلة البيانو، العتماد 

وت آللة الفيولين مثالً، صدوق المننين كما هو الحال في الصي وظيفة الرؤدالتي تُوهي 

ة بواسطة فرٍس أو قنطرٍة ترتكز عليها، وتُصنع هذه اآللة من صل األوتار باللوحة الصوتيوتتَّ

رويجي، أو من أنواٍعرو النَّخشب السشابهة م .  

  بقطعٍةغطاةٌطرقة فهي تُصنع من الخشب، وما المطرقة، والكتّامة، وأمن من الم تتكو:اآللية. 2 

ا ها للوتر، أمرِق عند طَْ، رديٍءٍد جي:وت الذي يلعب دوراً كبيراً في تحديد نوع الصمن الجوخ

الكواتم فوظيفتها مامة عن الوتر، تَّغط على المفتاح تبتعد الكَرتبطة بذبذبة الوتر فعند الض

امة مفتاح، تعود الكتَّغط عن اله يتذبذب طوال فترة ضغط المفتاح، وعند رفع الضوتتركُ

وجد كتَّ تذبذبه، وال تُاً على الوتر ِلتوِقفَأوتوماتيكية، ألنرنين األوتار امات على األوتار الحاد 

  .)4، ص م2003بدر، (ة،  في المنطقة الحاديقلُّ

سب  ح مشدوٍد حديدي من أسفلها بشريٍطاٍة من الصلْب مغطَّ وهي عبارة عن أسالٍك: األوتار-3

مفتاٍح، ولكلِّ وتٍروت المطلوبة لكلِّدرجة الص وتر في المنطقة الغليظة، أم سطى ا المنطقة الو

وضع األوتار في مجموعتين ، وتُ مفتاٍح لكلِّة ثالثة أوتاٍر وتران، وفي المنطقة الحاد مفتاٍحفلكلِّ
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خرى، وذلك لتصغ مجموعة عكس اُأللُّن عند الوسط، بحيث كُتيتقاطعمندوق ير حجم الص

وصإلى آخخرى أو عند نقل اآللة من مكاٍن إلى ُأت،َ وتُضبط من فترٍةالم أوتار آلة ر، وعدد 

  .وتراً) 223(البيانو 

  . عليه األوتار بواسطة مساميردشَهر وتُ ويصنع من الحديد الز:اسية الشَّ-4

 من وداء فُتصنعا المفاتيح السعاج، وأم من التُصنع المفاتيح البيضاء عادةً : لوحة المفاتيح-5

 المفاتيح السوداء في ختالف وزنها، حيث نجد أناً الع تَب آلٍةلِّخشب األبنوس، وتختلف مفاتيح كُ

معظم اآلالت أكثر وزناًً من المفاتيح البيضاء، ويمس،  في ثقل اللَّي هذا الفرق إلى اختالٍفؤد

مثِّتي تُ المفاتيح البيضاء الولكنل الدرجات الموسيقيُلمثَّوداء التي تُة الكاملة، والمفاتيح الس 

رجات تشتركان في الطُّأنصاف الداًمفتاح) 88 - 89(مق، وعددها ما بين ول، والعويتم ، 

 على تةبثَه من األوتار المصخُ بما ي منها آلياً مفتاٍحصل كّليث يتَّ بح،ٍدحد مترتيبها بشكٍل

قر على المفتاح، لضرب األوتار، عند النَّ) شاكوش(طرقة ة بواسطة موتيدة الصضنْالِم

حداها ثُإ وداء تتجاوز دائماً على شكل مجموعاٍتوالمالمس أو المفاتيح السة، واألخرى نائي

، )دو(ى نغمة سم تُ سوداءٍةنائي ثُ على يسار مجموعٍة موجود أبيض أو مفتاٍح ملمٍسة، وكلُّالثيثُ

وهي الدرجة األولى من درجات السلم المأو مفتاٍح ملمٍس كّلوسيقي، كما أن أبيض موجود  

لم رجة الرابعة من درجات الس، وهي الد)فا(ى نغمة سم ي سوداءٍة ثالثيعلى يسار مجموعٍة

بقة أو بقة، والطَّث الطَّلْ وثُبقاٍت ط، وآلة البيانو تشتمل في مجموع أصواتها على سبِعالموسيقي

أو مفاتيٍح مالمٍسفة من ثمانيِةؤلَّالمقام، وهي المجموعة الم ،أو ، وخمسة مالمٍس بيضاء ،

م الموسيقي الملون لّعرف بالس، والذي ي)لى نغمة الجوابأي من نغمة القرار إ ( سوداءاتيٍحمف

   . في وسط آلة البيانوسطى عادةًالو) دو(، وتقع نغمة )الكروماتي(
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ا إلى تقوية غط عليها إمي الضؤد حيث ي هي عبارة عن رافعاٍت:أو الدواسات البيداالت -6

الصانوت أو إضعافه، وهي نوعان أساسي :واس أو البيدال األيمن وهو الدواس القوي، حيث الد

عند الضةًمات تماماً تاركاً األوتارارفع الكتَّغط عليه يرطليقةً ح واس أو البيدال األيسر، ، والد

غط عليه، وذلك بتحريك مجموعة ة الصوت عند الضل من شدو الدواس الهادي، وهو يقلِّوه

 تطرقها المطرقة، وذلك في آلة البيانو األفقي، وتختلف هذه ي عدد األوتار التاألوتار بحيث يقلُّ

واس، د الضغط على الدامات على األوتار ِبمجر، حيث تنزل الكتَّأسيريقة في آلة البيانو الرالطَّ

وهناك دواسوت بشكٍل آخر يعمل على خفض الصه غَ، ولكنَّ وسريٍعفاجٍئ ميتوفِّرفي كلٍِّر م  

   .أنواع آالت البيانوات

7-الص ندوق الممثِّ:تصوي ل جسم اآللة ويتمة تكبير ال بداخله عمليصنع من صوت، وهو ي

  ).4، ص م2003بدر، ( الوسط الالزم لتكبير الصوت، الخشب،ُ ويمثِّل

غطاء اآللة، وحامل الغطاء، : ة في آلة البيانو مثلخرى ثانويناك أجزاء ُأ وه: أجزاء أخرى-8 

 ممصمة، ومقعد يستخدمه العازف قيوسيدونات الم وحمالة أوراق الم،وغطاء لوحة المفاتيح

  . يتناسب مع اآللةبشكٍل

وتيفقي كما يلي توزيع أوتار آلة البيانو الحديث العمودي واُألم:   

  بحجٍم زنبرٍك على شكِلحاسي نُ منها سلك على كلٍّاً ملفوفٌحادياثني عشر وتراً ُأ  -أ 

هورة، ألصوات الجامنها  جرخْ في السماكة، حيث تَول، ومختلفةٌ في الطُّتساويةٌ، مسميٍك

وتختلف درجاتها الصمك الوتروتية باختالف س.  

 على شكل حاسي نُ سلٍك وتٍر على كلِّ، ملفوفٌٍةنائي ثُسبعة عشر وتراً بمجموعاٍت  -ب 

 في السماكة، حيث ختلفةٌول، ومتساوية في الطُّ، وهذه األوتار متوسٍط م بحجٍمبرٍكزنْ

 . مك الوترة باختالف سوتي الغلظة، تختلف درجاتها الصتوسطة م أصواتٌ منهاجرخْتَ
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مك تساوية في الس من الفوالذ، وهي م مصنوعٍةٍةالثي ثُ وخمسون وتراً بمجموعاٍتتسع  -ج 

ول، حيث يصدر عنها أصواتٌ في الطُّختلفةٌفقط، ومةٌ نديوتختلف درجاتها ةٌ وحاد ،

الصوتيهِرة باختالف طول الوتر وِقص.   

  :  آلية آلة البيانو

   :قسم اآللية في آلة البيانو إلى نوعينتُ   

  :)English Mechanism (ةاإلنجليزي اآللية -1

يعود و عن المفتاح أو الملمس، ستقلٍّ م في ساٍقتةٌثبمفيها  المطرقة  أنازهمي ما يهموأ

اق بشكٍلالسباشٍر مبم جرد صطرقةُ فوراً إلى مكانهاالي  اآللة، وبالتَّوت مندور الصتعود الم .  

   :)Austrians Mechanism (نَّمساوية اآللية ال- 2

وأهمما ي ازهميهو أن فيهاطرقة الم ثبتةٌ مباشرةً في نهاية المفتاح، أو الملمس من  م

الدرتداد جذع يترك اإلوعندئذ غط على المفتاح ترتفع المطرقة لتضرب الوتر، اخل، وعند الض

ذلك بحيث يتطلَّ،  سلسٍةسمح بالعزف بطريقٍةطرقة إلى أصلها بحيث تَالمطرقة، ثم تعود الم 

   .)5، ص م2003بدر، (بسطةً، وخفيفةً، ممهارةً 

  :ةااللكترونيأنواع اآلالت ذات لوحات المفاتيح 

  ):Electric Piano(آلة البيانو الكهربائي .1

البيانو الكهربائي في فكرة آلة ظهرت      

ادرة من  الصهتزازاتاال، حيث قامت على الثالثينات

وتكبيرها، وكان من أبرز ،وتيأوتار آلة البيانو الص 

ايوبهعغمات الغليظة لم تكن تتالشى سريعاً،  النَّ أن
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مما جعل الصوت مشاًشو،إدخال التَّ،تداخالً وم وتَم وذلك عن فة على هذه اآللةختلحسينات الم ،

  .وت لتحسين الصٍة معدنيستخدام مطارٍقطريق ا

 اآللة  هذهىم، وسHarld Rhodes((ومن الذين أدخلوا تحسيناً عليها هارلد رودس    

ر حتى ظهرت آلة الى التطووتو، (Fender Rhodes) سودالتي قام بتحسينها بآلة فيندر ر

كتروني بعد ل آلة بيانو إلون أويطالي صنع اإللترانسيستور، حيثكتروني بظهور االبيانو اإلل

ت ر، وهكذا تطوSensitive Touch(( اللمسي خراج إمكانات الحس عليها إلتدخلتحسينات ُأ

وتي، ففي الوقت الذي  البيانو الص آلةحاكي تماماً صوتت تُكتروني حتى أصبحآلة البيانو اإلل

وتاٍر أ ثالثةُوجد لكل نغمٍةيفي المنطقة الحاد في  واحٍدسطى، ووتٍرة، ووتران في المنطقة الو 

آلة البيانو اإللكتروني عن ن تحقيق ذلك أيضاً فيكَالمنطقة الغليظة في آلة البيانو التقليدي، أم 

انو د آللة البيمعي الجي السنطباعاالغمة الواحدة، مما أعطى ة للنَّكترونيلة دوائر إدطريق عمل ِع

ةالتقليدي .  

  ):Synthesizer(زر ياسيآلة السينث. 2

يبذبات ى جهاز توليد الذَّسم

وهذا ، يزراالسينثيسواألصوات بآلة 

ت ذات اآلالعظم الجهاز تستخدمه م

خرى ت اُألاآلاللوحات المفاتيح وحتى 

مكنه مثل آلة الجيتار، وهذا الجهاز ي

غمة ة والنَّوتيرجة الصمكنه تشكيل الدالي ي عنه، وبالتَّادرةحكم في ذبذبات األصوات الصالتَّ

8م، ص 2003بدر،(، عةوالس .(    
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ولقد جاءت فكرة هذا البحث من خالل عمل الباحث في مجال تدريس هذه اآللة مع       

ستوياٍتمستوياتهم التَّلبة من الطَّختلفٍة موعلى إختالف م ،ة،عليميما وكلِّتابعة مشاكلهم،  وم 

إيجاموٍرضون له من ُأيتعر ٍةبيٍة أو سلبيووضع الح ،ساعد على ة التي تُناسبهم، وتُلول العالجي

تفوقهم، وحاإلهتمام في إجراء دراسات تتعلَّب ق هم للعزف على هذه اآللة، ويرى الباحث أن

لبة ختلفة، يجعل الكثير من الطَّم من جوانب  في الوطن العربيآلة البيانور إستخدام تاريخ تطوب

 رق طُ في كبيٍريقبلون بشغف على دراستها، وخاصة أنَّنا نَعلم أن هذه اآللة تحتاج منَّا إلى جهٍد

              بنط انترو أخرى، حيث أنَّها تعتمد على علم الك آلٍة أيمها وتعليمها يفوقُتعلُّ

، وخاصةً عند القيام بعزف )غماتُأصول تآلف النَّ(وني ، وعلم الهارم)األلحانصول تقابل ُأ(

تنوختلفة، والمالمقطوعات المشوؤثِّعة، والمإنسان يستمع إليها رة في كلِّقة، والهادفة، والم .  

 سوف يعني ،الدراسةأثير الواضح، من عدم القيام ِبمثل هذه وكما يشير الباحث إلى التَّ

 الدراسة هذه قص الكثيرة في مضمار هذه اآللة، ويرى الباحث أناستمرار بعض جوانب النَّ

مكن أنناسبة لهذا النَّيلول المم الحتُقد قص، وذلك من خالل المو  الكافية عن تاريخِةفَِرعر تطو

  .  هذه اآللة، وكيف وصلت إلينا إستخدام

   ِغنى حقل األبحاث في الميادين، والمجاومن ه ختلفة بشكٍلنا فإنة المهو  عاٍمالت العلمي ،

رها، وتاريخ تطوق في آلة البيانو،  وخاصةً فيما يتعلَّا،عكس نقصها في مجال الموسيق

نا  ومن هوسيقي،عليم المعليم المختلفة عدم تجاهل التَّه من الواجب على حقول التَّنَّوإ، وإستخدامها

جاءت مراسةهذه رات إجراء برالد .  

  

  

  



 22

           :الدراسة مشِكلَة

، ما زال ُأحِجيةًً تحتاج إلى ا فيهلوطن العربي، ومن ثم إنتشاره ا إلى آلة البيانوإن دخول

 ؟ستجابة العرب لهذه اآللة؟ وكيف كانت اٍة وفي أي حقبٍة تاريخي؟ البيانوت آلةخل، فكيف دحلٍّ

ناسبةً للذَّ؟ وهل كانت هذه الهم لهاوما مدى تقبوقآللة موما هو ة؟  العربي وألداء الموسيقا العربي

؟ كُلُّّ هذه التَّساؤالت لعرب في تطويع هذه اآللة ِلذوقهم؟ وكيف تعاملوا معها انيقيدور الموسي

نتُكوشكلةً تَحتاج ِمنّا إلى دراسٍة تحليليقٍَة لإلجابِة عليها متعمٍة م،وبالر أهمي هذهةغم ِمن  

ستخدام آلة ار تطووعرف على تاريخ  فإنَّها جاءت للتَّ، من فائدٍة للباحثين، وما تُحقِّقُهالدراسة

  .البيانو في الوطن العربي

 :الدراسةأهمية 

رقي  ِبما تُمثِّلُه آلة البيانو كآلٍة مهمٍة في العزف الغربي والشَّالدراسةهذه تظهر أهمية 

و وتوصياتها في معرفة تاريخ  سهمه نتائجها تُ قدبماو واء، سعلى حدآلة البيانو ستخدام ارتطو 

 خدمِةية توظيفها ِل، وكيفَّة ومعرفة هذه اآللمين في فهمساعد المتعلِّ األمر الذي يفي الوطن العربي

مكن تحديد ، ويلبة في تعلُّم العزف على هذه اآللة حيث يزيد من رغبة الطَّ والباحثين،الدارسين،

راسة ةأهميما يليفي  الد:   

 .ة، واألساليب المختلفة في طُرق األداء عليهاوسيقيستخدامات آلة البيانو المالكشف عن ا .1

خول آلة البيانو للوسط الموسيقي العربي، وتعامل ق بد تتعلٍَّة تاريخيالكشف عن حقائٍق .2

حاوالت تطويعهاالموسيقيين العرب معها، ومة لخدمة الموسيقا العربي. 

3. لبةوق الفنّي عند الطَّوسيقي، وصقل الذَّالعمل على رفع الوعي الم. 

راسات في الوطن العربي، حيث عِنيت ضوعها، من أوائل الدو في مالدراسةعتبر هذه تُ .4

  .آلة البيانو في الوطن العربيإستخدام ر  بتاريخ تطوالدراسة
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5. راسات النُدرة الدراسةثت عن هذا الموضوع، حيث تُعتبر هذه تي تحداألولى التي الد 

  .تناولت هذا الموضوع، وذلك حسب علم الباحث

  :الدراسةأهداف 

  : إلى تحقيق األهداف اآلتية الدراسةسعت هذه 

 .التعرف إلى تاريخ آلة البيانو في الوطن العربي .1

 .بشكٍل خاصرقي آلة البيانو الشَّو، عام بشكٍل التَّعرف إلى صناعة آلة البيانو .2

 .العربالمؤلِّفين عند العزف على آلة البيانو و يب التَّأليفلاسهات أوجالتَّعرف إلى ت .3

خدمة ل تطويعه الوطن العربي و في األدائيةآلة البيانو توظيفمجاالت التَّعرف إلى  .4

المِةوسيقا العربي.  

   :الدراسةإجراءات 

راسة هذه ت إجراءاتنتضمما يليالد :  

 بموضوع هذه  مباشٍر، أو غيِر مباشٍرابقة المرتبطة بشكٍلراسات السالع على الداالطِّ .1

  . للمكتبات الجامعية، وشبكة اإلنترنت شامٍل وذلك من خالل عمل مسٍح،الدراسة

 العلمية المحكَّمة من ة، والمجالتنه المصادر، والمراجع العلميالع على ما تتضماالطِّ .2

 .ر آلة البيانو في الوطن العربيتطوو معلومات تتعلَّق بتاريخ

مكن زيارتها، ولقاء الباحثين، والقائمين على تدريس أسات التعليمية، التي مؤسزيارة الُ .3

 .آلة البيانو

 . مع بعض الباحثين، والعازفين على هذه اآللة واتصاالٍتقابالٍت مإجراء .4

  .الدراسة بهذه قُ ما يتعلَّ لكلِّ شامٍلالبيانات، وتبويبها، وعمل تحليٍلجمع  .5
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  الدراسةحدود 

 لها دور في تطوير آلة العربي الَّتيول الوطن  من دنٍة على عيالدراسةاقتصرت هذه 

، وكذلك )األردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، ومصر( وهي البيانو، وصناعتها، وتدريسها،

   .اآللةهذه لفين، والعازفين، لمؤلّبعض ا

  :ةدات أساسيحد م-أ

   :تيةم الباحث أثناء دراسته بالحدود اآلالتز

  :  البشريالمحدد. 1

   .ة العربيموسيقالة البيانو واستخداماتها في الآلبتكرين فين والمؤلِّالعازفين والمبعض 

2 .حدالمكانيد الم:   

   األردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، ومصر (:ربي، وهيول الوطن العبعض د .(  

3 .حدالممانيد الز :  

من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن ( ابقةسللدان اهور آلة البيانو في البفترة ظُ    

  .)العشرين

  :الدراسةعية مرتبطة بأداة ردات فَ محد-ب

   :هيواريخي التَّلوصفي ا، والبيانات في المنهج استخدم الباحث أدوات جمع المعلومات

  .)اخلي، والخارجيالنقد الد (ةاقدة للمصادر التاريخية النَّليليحالمالحظة التَّ -1

 .اريخية، أو زيف المصدر التَّة للكشف عن صحة التاريخيقني للمادالتحليل التَّ -2

 .احثينة مع بعض البخصيإجراء الُمقابالت الشَّ -3
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َراسةنْهج مالد:   

، حيث قام الدراسةاريخي نظراً لمالءمته ألغراض التَّلوصفي ااستخدم الباحث المنهج    

  .بؤ بالمستقبلاإلفادة منه في فهم الحاضر، والتَّنالباحث بدراسة الماضي من أجل 

  :الدراسةمجتمع 

ر هذه اآللة، ربي التي لها دور في تطوول الوطن الع من بعض دالدراسةن مجتمع وكَتَ

آللة ، وكذلك بعض العازفين )األردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، ومصر( :وتدريسها، وهي

  .البيانو

     :الدراسةعينة 

 :ول الوطن العربي، وهيدبعض   منراسِة للد محددٍةٍة، أو قصدييٍة غرضٍةتم اختيار عين

، ومن العازفين، والباحثين في تدريس، واستخدام )ين، وسوريا، ولبنان، ومصراألردن، وفلسط(

  .آلة البيانو
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  يانالفصل الث

  الدراسات السابقة
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  يانالفصل الث

  الدراسات السابقة
  

• رتبطة ارتباطاًدراسات مبآلة البيانو واستخدامها في مجال باشراً م 

 .عليم األكاديميالتَّ

  

• رتبطة ارتباطاًدراسات مة البيانو واستخدامهاباشر بآل غير م. 

  

 . رقيق بآلة البيانو الشَّدراسات وابتكارات تتعلَّ •
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة

  :مةدقَمال

المختلفةِ مشعالً يهتدي به الباحث  التّعليمقول  في ميادين حالسابقة الدراساتعتبر تُ

شابهة  المالتمجا بالالعلميةتزيد من معرفته و، ما تناوله الباحثون السابقون على العلالطِّ

 ، تستند عليها دراستهالتّي ة والمرتكزات األساسيور المحاتُوضحكذلك و تخصصه، انلميد

مكن حيث يمع تتشابهأن  ضعراسات مواضيع هذه بناولكن يبقى ،  من بلد إلى آخرالدك ه

واصولظر ضمن اُألجهات النَّتباين في و ،نْهجيةلم مجاٍلاً في ان قد تتشابه أحيالتّي ةالعلمي 

مراساتساعد  وكما تُ،تختلف في آخر، وينعابقة الدلول  ووضع ،تائج على تفسير النَّالسالح

شكالت، وللمانواجه الباحث في كثير من األحي قد تُيالَّتعوبات الص.   

ستخدامها في العالم ا ورها،اريخها، وتطوالبيانو، وت آلة ةخاصبوفي مجال الموسيقا و

ت ضري عة الَّتة، واألجنبيالعربيحوث البالدراسات، وك عدد من هنا ف،الوطن العربيو

كثيرة في مختلفة، فهي متنوعة، و راٍتتغيم ِبالدراساتعالقة هذه ، ولالدراسةلموضوع 

الدراسات مرتبطةً هذه وتكون  ، في الوطن العربيقد تكون نادرةجداً، بل قليلة ، والعالم

 الباحث ، ولقد تمكَّنرباشَرتباطاً غير م، أو االدراسةاً في الظَّاهرة موضوع رباشَرتباطاً ما

  :الدراسات  أهم هذهفيما يليعٍة كبيرٍة من الدراسات المختلفة و على مجموالعمن االطِّ

  : التّعليم األكاديمي في مجالستخدامهاطاً مباشَراً بآلة البيانو وامرتبطة ارتبا دراسات :أوالً

 البيانوبتكارات في تدريس آلة  بعنوان االدراسة، )مRyan) ،2004 راين، أجرى

 مدى  إلى معرفِة هدفت،التّعليم في الثّالثستوى  ذوو المالطلَّبة من  صغيرٍة لمجموعٍةكنموذِج
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 البيانوآلة مون العزف على يتعلَّ الذين بةالطَّل من  صغيرٍةموعٍة عند مجالتّقدمر، وطوالتَّ

ةكإستراتيجيلتعليمهم العاليٍة تطبيقي .  

درة على ي إلى القُيؤد البيانو استخدام آلة أن أفادت بالدراسة هذه أن         ويرى الباحث 

  . ةنظيميالتَّ، وةركيبيالتَّ احيةالنَّ من التّقدمبتكار، واال

ي أشارت  الَّت،)مRosher, Shoe, Kay ،1993(وشو، وكي،  ،دراسة روشرو

عزسماع الموسيقا ي إلى أنماغ على التَّز إلى حددة بعد  ما، قُدرة الدجرعامل مع العمليات الم

االستماع إلى، إوسيقا، حيث سماع الم غ  سوناتات آلة البيانو للموسيقار فولفغانىحدتم

ل اختبار ما بعد مجوتسارت، ثمانية نقاط أعلى من االختبارين أماديوس موتسارت، وس

  .السابقين

ي أظهرت فائدة االستماع لموسيقا آلة البيانو، ، الَّتالدراسةويرى الباحث أن هذه 

لة البيانو في ز استخدام آبة، وهذا ما يعزت االستنتاج المجرد عند الطَّلأفادت في تنمية مهارا

  .وسيقي لدى المتعلِّمين والمستمعينعليم المالتَّ

 تنفيذ إلىهدفت ي الَّت، )مChristine ،Roi ،1991( ، وكريستين،دراسة رويو

ٍةبرنامج ذي دافعيتطويري ة وخاصوسيقيلة ة آٍة باستخدام الموسيقا، والعزف على اآلالت الم

 تطوير برنامج تمحيث المتوسطة، داء لدى طلبة المدارس البيانو، وذلك لتحسين مهارات األ

 ،توسطٍة م تنفيذه من أجل تحسين األداء الموسيقي لطلبة الكورال في مدرسٍةتم ،تجريبي

ستهدفة ظهرت المجموعة الممين، وقد أعلِّالمالت جِسوسيقا الكورال وستخدمت استبانة ماو

ازدياداً في مالتهاعد،يجابية الذّات، وأظهرت المجموعة أيضاً اتجاهات إناً في مفهوم  وتحس

   .ةالموسيقي الدورسأكثر تجاه 
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 تزيد من مهارات األداء في استخدام آلة البيانو، وذلك الدراسةويرى الباحث أن هذه 

ؤدبةات عند الطلَّي إلى تنمية مفهوم الذَّمن خالل العزف عليها، الذي ي.  

 البيانو  آلة إلى إعداد طالبالطَّريق" ي كانت بعنوان الَّت،)م1990(، يددراسة سعو

ت الباحثة في دراستها إلى طرقحيث ت ،) دي بنيديتيمنهج تعليمي حديث لجيلبرت( مبتَكرال

 بسهولة توصيل يزتتم يالَّتقة ي الشَّالدراسية الحديثة، واألساليب ةالتربوي الطُّرقالعديد من 

 فاتالمؤلَّ به هذه تتميزصول على أفضل النتائج عن طريق ما  والحبةالطَّللمعلومات إلى ا

 اً وأثبتت نتائجيانقت ميدباً وطُ درست عالميطواٍتشويق، وما تسير عليه من خُمن أساليب التَّ

 البيانوداد طالب ي الحديث إلعالتّعليموء على المنهج  تقوم بإلقاء الضالدراسةباهرة، وهذه 

المنْهجية لجيلبرت دي بنيديتي         ةالدراسيتب  من الكُ من خالل سلسلٍةمبتكرال

)Gilbert Debenedetti( ،والماة سم)The Creative Pianist(م ، لعا)وهذه  ،)م1990

آلة البيانو، ولى أثناء تعليم ة من الوهلة األبة من قراءة المدونات الموسيقيالطَّريقة تُمكِّن الطَّل

زمة لألداء الال بجميع الخبرات والمعلومات محاطتِهبة إعداداً شامالً وإويتم إعداد الطَّل

  .اإلبتكاري

ت إلى استخدام منهج تعليمي حديث لتدريس آلة طرق تَالدراسة هذه أنويرى الباحث    

درات هذا وتحليل قُ، المختلفة ةاألكاديمي والجامعات المؤسسات، واستخداماتها في البيانو

 أفادتحيث وسيقي،  المعليمالتَّصول إلى تطوير بتكار من أجل الوالمنهاج، والقُدرة على اال

    .المختلفة العربية المؤسسات في البيانوفي استخدام آلة 

 حلِّ طُرقلى ف إالتّعر إلىهدفت  يالَّت، )مLisary ،1989(ي ودراسة ليسار

ف عوبات من خالل الموسيقا لطلبةالصادس الصنت  في مدينة نيوجرسيالسراسة، وبيالد 

ما كلّ ،اٍل فعبِِشكلٍّ روس الموسيقا والعزف على آلة البيانودكلّما شارك الطلبة في  هعلى أنَّ
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عطاء تطيعون إ أيضاً أن الطلبة يسالدراسة، وبينت فضل لديهم أع القرارنْت عملية صكان

عة و،لول ذات قيمةحتنوضونكل للمشامة  ت الموسيقية للوجبا عندما يتعرختلفة، وِبخاصالم

  .بة المجيدون للعزف على اآلالت الموسيقية، وخاصة آلة البيانوالطَّل

 تُفيد في استخدام آلة البيانو، وذلك عن طريق تعلُّم الدراسةويرى الباحث أن هذه     

نع القرار، وحّل عزف، حيث ينَمي القُدرات العقلية، واإلبداع، والقُدرة على اتّخاذ وصال

       .المشاكل

 مبتكرة من األلحان تقنيا تف إلىالتّعر إلى تهدفي ، الَّت)م1979(، دراسة الفايدو

مؤلِّفيها،  على مهارات آلة البيانو والدراسةلت ة لدارسي آلة البيانو، حيث اشتمالمألوف

وعناصر التَّقنيات الِجسمية، واستطالع آراء المدرسين، وتحدثت أيضاً عن العناصر 

المشتركة بين الموسيقا العالمية والعربية، وتوجت دراستها بمنهج مقترح مبتَكر لتدريس آلة 

 المختلفة آللة البيانورينات تَّم في دراسة البةالطَّل  ترغيبالدراسة الهدف من البيانو، وكان

د هتُمها أنَّ، كما تدريبات آلة البيانوضمن األلحان، واإليقاعات العربية  إدخال، وٍة جياشٍةبرغب

في مجاٍل تدريب العزف  المألوفة األلحانستخدام ، للتوسع في مجاٍل ا أمام الباحثينالطَّريق

  .على آلة البيانو

في بة، ي تُفيد الطَّلية الرائدة الَّتمن الدراسات العرب الدراسةويرى الباحث أن هذه 

ي ها، وذلك من خالل التَّقنيات الَّتاستخدام آلة البيانو وتزيد من رغبتهم في تعلَّم العزف علي

  . ي وِضعت لذلكيرها، والبرامج التّدريبية الَّتتم تطو

ة، حيث تناول المالمح  اُألردنيي كانت بعنوان الموسيقاالَّت ،)م1982 (، حمامودراسة

العامث عن ة للغناء الشَّعبي اُألردني ومواضيعه، وبحث في المة في اُألردن، وتحدوسيقا اآللي

ة بأنواعها المختلفة، حيث تضمنت تحليالً للخصائص الموسيقية، واستعان عبيبنْية األغاني الشَّ
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لشّعبية اُألردنية، وتحدث أيضاً عن الموسيقا التّقليدية الباحث بنماذج وتدوينات للموسيقا ا

ي تّصويت العفوية التّلقائية الَّت، المنتشرة في اُألردن، ثم تحدث عن مظاهر تَعدد ال)الفنية(

تُوجد في األغنية اُألردنية، وتناول العالقة المتبادلة بين الموسيقا العربية، والموسيقا 

ر الموسيقا اُألردنية المعاِصرة بالثَّقافة، والموسيقا األوروبية، وانعكاسات ، ومدى تأثُّاألوروبية

ؤدستمع اُألردنيذلك على الذَّوق العام للمي والم.  

ت عن الموسيقا في اُألردن، ثي تحدوالَّت، الدراسة ويرى الباحث أن هذه 

د التّصويواستخداماتها، وخاصة، والعالقة ت، والَّتة مظاهر تَعدي توجد في اُألغنية اُألردني

، وخاصة أن الباحث خَصص الدراسةالمتبادلة بين الموسيقا العربية، واألوروبية، أفادت 

  .ِلتَعدد التّصويت فَصالً دراسياً كامالً

  :دراسات مرتبطة ارتباطاً غير مباشٍر بآلة البيانو واستخداماتها: ثانياً

 الهائلة للحاسب لتدريس تااإلمكانهدفت إلى معرفة ي الَّت، )م2003(دراسة بدر،  في

مين على استذكار دروس تعلِّ المعدة في مساالمختلفةه جالموسيقا، واستخدام الحاسب، وبراِم

كيفية ، و)ENCORE(كور أن حول استخدام برنامج الدراسة موضوع هذه كان، والبيانوآلة 

 تعود على يالَّت بواسطة هذا البرنامج، وما هي الفوائد الموسيقية المؤلّفاتن تدوين، وتخزي

   .الممِتع في هذا البرنامج المتمثِّلةم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة  من تعلُّبةالطَّل

، وذلك عن البيانو الذين يستخدمون آلة بةالطَّلفيد  تُالدراسة هذه أنويرى الباحث 

راد هم سماع المقطوعات المنُِك، حيث يمالمختلفةوسيقا خدام الحاسب، وبرامج المطريق است

 أن الب فيما يريدنة، أو بعد تدوينها، مما يزيد من رغبة الطَّودت مكانعزفها، وذلك إذا 

  .البيانو نحو استخدام آلة دافعيته يزيد من بالتّاليه، وهذا ميتعلَّ
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العزف التَّعرف إلى أن الموسيقا وهدفت الَّتي ، )م,Dorothy 1994 (،ثيودراسة دورو

كتشفت وا ؛ تامبتعاوٍنو يداً بيٍد يتِّمانجاز األكاديمي اآلالت الموسيقية والتَّفوق في اإلنعلى 

الموسيقية المختلفة، وخاصة  المشاركة في برامج العزف على اآلالت من خالل هأنَّدوروثي 

حساس بالنّظام، واحترام الذَّات من جهٍة،  يكتسبون معنى اإلالطَّلبة البيانو، بأنلة ى آالعزف عل

وا تفكيرهم ر وطوكل من جهٍة ُأخرى، كما المشاحلِّ و،القيادةوتفوقهم في روح العمل الجماعي و

 الدراسيةضيع المواو ،وسيقا والم،وابط بين الفنونلى التأكيد على الراإلبداعي، وذلك إضافةً إ

  .اُألخرى

ويرى الباحث أن هذه الدراسة، وذلك عن طريق استخدامها آلة البيانو في التَّعليم، 

   .تُنمي وتُطور قيم اجتماعية هامة لدى مستخدمي هذه اآللة

حيث قامت بدراسٍة نقديٍة للموسيقا العربية في مناهج ، )م1977(ودراسة جبراوي، 

، بكلية التَّربية الموسيقية بجامعة حلوان، من أجل النُّهوض بهذا العلم كماً، وكيفاً، التّعليم

فتناولت العالقة بين التربية والموسيقا، وأهمية الموسيقا في حياة الفرد والمجتمع، وكما 

شت تعرضت ألهمية تدريس الموسيقا العربية في التّعليم التربوي التَّخصصي، ثم ناق

الموسيقا العربية من خالل المؤتمرات الموسيقية، وأظهرت مجموعة من التَّوصيات الَّتي 

تتعلَّق بالموسيقا العربية، وفي نهاية الباب األول بينت أثر الموسيقا العربية على الموسيقا 

اس في تقدم الغربية، وكيف ساهمت الموسيقا العربية في اإلرث العالمي، وأنَّها كانت األس

  . الموسيقا الغربية

ويرى الباحث أن هذه الدراسة أفادت هذا البحث، حيث أنَّها سعت إلى النُّهوض      

بعلم الموسيقا كماً، وكيفاً، وذلك عن طريق المؤتمرات العربية، وتأثير الموسيقا العربية على 
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الِخطَِط الالزمة للنُّهوض بتدريس، الموسيقا الغربية، واستخدامات الموسيقا في مصر، ووضع 

  .وتحليل، ونقد، وتطوير المناهج الالزمة لتنفيذ خطط التّطوير في التَّعليم الموسيقي في مصر

 القانون وتطوير ُأسلوب العزف آلة"بعنوان  ي كانتالَّت ،)م1975(، دراسة شورةوفي 

ناً تضم مالقانون، العزف على آلة اً لتطويرمقترح دراسياًهجاً نْ الباحث م، حيث وضع"عليها

وألودة استخدام ل مرة والتّصويت، تَعدة في المقامات خاصالعربيحتوية على ثالثة أرباع  الم

خاصة  وقام الباحث بوضع تدريبات ، وغيرها، الصبا،يلبياتالراست، ا: الدرجات، مثل مقامات

 صاحبةِبميها اليد اليسرى ؤد تُالعربية الضروبنماذج من  باستقالل اليدين أثناء العزف، موضحاً

   .اليمنىاللحن في اليد 

تُشير دراساٍت تاريخيٍة إذ ي تحدثت عن آلة القانون، ، الَّتالدراسةويرى الباحث أن هذه 

ت، وخاصةً في صوي تَعدد التَّاستخدامسابقٍة، بأنَّها الجد األصل في صناعة آلة البيانو، أفادت في 

 باستقالل، وكذلك في وضع تدريبات خاصة بعاد على ثالثة أرباع األحتويةالمالمقامات العربية 

   .  وصناعة آلة البيانو الشَّرقي وطُرق العزف عليهاابتكاراليدين أثناء العزف عليها، حيث 

  :دراسات وابتكارات تتعلَّق بآلة البيانو الشَّرِقي: ثالثاً

    م إنالتّقدتْ في الموسيقا يبعم هة، اآلالت في صناعة التّقدوسيقيالمعملي شعٍبما ِل ال سي 

 اآلالت وجعلوا من صناعة اآلالت،ة  في تقني كبيرٍةجازاٍتانْق العرب  فقد حقَّ،عب العربيكالشّ

وسيقية ،اً رفيعاً فنَّةالمعة وسائلواستخدموا عدتنونا و، في صناعتها مك دالئل على هالعرب أن 

، )Surnay(ى المنام أو الز والزخل العود الشَّبوط، فزلزل أد،ين في هذا المضمارمبتكروا كان

ورتّ،ة وتراً خامساًربعود األوأضاف زرياب إلى أوتار الع وتٍركّلعادل ب هذه األوتار بحيث ي  

، حيث جعلت العزف سروادم النَّ من قَبي ِبمضراٍب الخَشرابضِماستبدل ال و،ثالثة أرباع ما فوقه

وسى بن اسع الميالدي وضع أبناء موفي أواخر القرن التّعلى آلة العود أرقّ بفضل مرونته؛ 
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 إال في أواخر أوروباوهذه الموسيقا لم تظهر بوادرها في اآللية، قواعد الموسيقا  وسسشاكر ُأ

بابة  الرآلتيالفارابي وصف قرن العاشر الميالدي وفي ال،  عشر الميالديادسالسالقرن 

ين عبد المؤمن األرموي ا صفي الد وأم،اسي وأبو المجد بصناعة األرغنشتهر العبالقانون، واو

 فقد هنا ومن ،ى المغنىسم تُُأخرى وآلة ،زهةى بآلة النُّسم الذي يربع المالقانونفقد اخترع آلة 

 موموا به سس و،األصولو ووضعوا له القواعد ،لماء العرب في علم الموسيقاالعرون ودع المفكِّأب

              .)1(همأنجيدين فيه وأعلوا من شواحترموا الم ،تعاليةفيعة المفس الرالنَّ

   إذا نظرنا إلى جذور المأفالطون قد رفع وسيقا العربي رها فإنّنا نجد أنة ومراحل تطو

 القُدماء بنسبٍة كبيرٍة، واتّخذها كَمقترح ندماء المصريين فوق قيمة موسيقا اليونانييقا قُقيمة موسي

لجته، باعتبارها النَّمهوري ومستها، وويبسبب تدفُّقها وحي موذج األفضل واألكثر اكتماالً، سواء

ة وانتهي بها األمر إلى ا اآلن فقد تاهت موسيقَانا العتعبيرها، أو لروعة جمال ألحانها، وأمربي

اختفاء معظم أركانها األساسية من آالٍت موسيقيٍة أصيلٍة، أو قواعد التّأليف الموسيقي العربي؛ 

عيد اآلخر فإنَّوعلى الصة من الموسيقيالذي استقى علومه وحضاراته الم وسيقا نا نجد العربي

لماء فيعة، ويعزوا بعض عاقية والرعالمية والرالعربية، قائماً شامخاً في ميادين الموسيقا ال

ة إلى السلّم الموسيقي المسبب هذه الفجوة هو افتقار الموسيقا العربي الموسيقا ذلك إلى أند، وح

تداولٍة بين الموسيقيين داخل المقامات فالسلّم الموسيقي العربي، وبالرٍة مغم من كونِه حقيقٍة عملي

ي تُعبر عنه بما يتّفق ويتوافق مع هولِة المعادلة الرياضية، والَّت مجٍة علمي إال أنَّه حقيقٍةالعربية،

  .الواقع المتداول بين الموسيقيين 

                                                 
)1   (على شبكة اإلنترنت"تعريف الموسيقا ومفهومها عند العرب"بعنوان  الحصول على المعلومات من مقال تم ،:  

http://www.yabeyrouth.com/pages/index877.htm.  
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   عادلة الروالبحث في المياضيدوين  من ناحية التَّة ضرورة لتطوير هذا الفن العظيم سواء

س الموسيقاالمباإلضافة إلى تطوير أساليب التَّوسيقي أو تجويد ُأس ،وسيقي العربي، وذلك أليف الم

ة إلى مجاالبما يخل الموسيقا العربية، واٍتدة، والَّت الدياتونية، والهارمونيي كانت أساساً لبوليفوني

لها في الزمان األول، وحيث ال يفوتنا هنا إالّ أن نُشير إلى مالحظات الدكتور مصطفى مشرفة 

تقتصر المعادلة الرياضية على أن "ستاذ الطَّبيعة في مصر، والعالم في هذا الخُصوص بقوله أ

تخلق صوتاً موسيقياً ال وجود له في غناء أي شعب من الشُّعوب، فاألصوات الموسيقية تُبدعها 

، "ي تخلقها الفطرةالفترة، ولكن القياس المعملي هو الطَّريق إلى تعريف األصوات الموسيقية التّ

  ).76م، ص 1998فتح اهللا، وآخرون، (

ة نا ذلك إيقودنْعها لى آلة البيانو الشَّرقي وكيفيولمن صناعتها وأشهر من حاول صد 

وسيقي وسيقي، والسلَّم المتحدث عن السلّم الم نأنقبل ذلك إال  ال يسعنا ولكن، الوطن العربي

عدل، والمقاماالغربي المة، والسلّم المل، وأت في الموسيقا العربيعدوسيقي العربي المهم 

 آالت البيانو  حيث يستدعي البحث عنالشَّرقي، البيانوبتكار آلة األشخاص الذين قاموا بتصميم وا

  . معهاوالتّعامل الشّرقية

          :)scale( الموسيقي السلّممفهوم 

م1958(م د أنطوني شيلدا في كتابه عالقد حد( ،"موت للموسيقاقدمفهوم " مة في علم الص

بٍة ومرتَّة والَّتي يراعى فيها االرتفاع، السلّم الموسيقي بأنَّه مجموعٍة من األصوات المستعمل

بصورٍة متدرجٍة، ويعرف السلّم على أنَّه مجموعة من األصوات المرتّبة وفق مفهوٍم أو نظاٍم 

، والسلّم الموسيقي هو تتابع سلسلي لعدٍد من النَّغمات األساسية المتتالية )م1981حسن،(معين، 

، وجدير بالذّكر أن )ت.شورة، د(في الصعود، أو الهبوط مع تكرار النّغمة األولى في الجواب، 

يقي إسحاق بن يعقوب الكندي كان أول عربي تصل إلينا مصنّفاته الموسيقية، حيث السلّم الموس
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العربي لديه مقسم إلى اثنتي عشرة نغمة، وأطلق على هذه النّغمات أسماء الحروف األبجدية 

، وفي بداية القرن )م1987الحلو، (حسب ترتيبها، أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، 

موسيقي العربي التّاسع عشر قدم ميخائيل مشاقة اللبناني الجنسية، نظاماً جديداً في تقسيم السلّم ال

م فيه السلّم س، في الصناعة الموسيقية، حيث قُ"سالة الشهابيةالر"حيث أورده في مخطوطة 

م،  1987سرور،( نغمة فقط، 4/1بعداً، يقدر كّل بعِد فيه بحوالي ) 24(الموسيقي العربي إلى 

  ). 76ص

  : المعدل الموسيقي الغربيالسلّم

 ي هة الثّامنغمةُوالنَّ أساسيٍة نغماٍتيقي الغربي الطّبيعي من سبِع يتكون السلّم الموس

لّها متساوية األبعاد الجواب، والمسافات التّي تنحصر بين األصوات الثّمانية المتتالية ليست كُ

  أحد الساللم وليس السلّم الغربيوإليكم  مختلفٍةبعد ونصف بعد بترتيباٍت: وإنَّما هي على نوعين

 بةً أي درجة الجواب وتكون مسافاته مرتَّ،"دو"وينتهي بصوت " دو " صوِتالذي يبنَى على أساِس

مسافتان كاملتان، ونصف المسافة، وثالث مسافات كاملة،  :اً على التَّتالي كما يليترتيباً طبيعي

ونصف المسافة، ويدو الكبير"ى سلم سم) "Do Major(دون على المدرج ال، ويوسيقي مع م

  :ترقيم مسافاته كما يلي

  

  

  

  

  ).39م، ص 1972الحلو،                                                            (
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  :المقامات

 عن سلّم موسيقي أساسه ديوان كامل ذو ثمانية أصوات أضيف إليه ةالمقام هو عبار   

ل، ولتتكون أجوبة  آخر بدرجٍة أعلى وذلك ل كامٌلديوانيوان األوسع بذلك ناطقة المقام تَّللد

 ويتكون المقام من نغماٍت ذات ترددات مختلفة  ،ريٍة في كثرة األصواتح الملحن ِبنويتفنَّ

  .                     غمات ِلبعِضها وهي غالباً ما تكون ضمن مسافة الثّامنةبترتيٍب يحدد نسب هذه النَّ

، حيث "المقامات الموسيقية في الوطن العربي" عن في دراسٍة) م1998انمة، الغو(ويشير 

يستعرض النِّظام الصتْقنة، هيوتي لموسيقانا العربية المالموسيقا العربي ة، ويذكر بأن :وسيقا م

ل وتشمل على ثالثة أنواع وهينغميعدة ال تَستعمل السلّم الم:  

ها اللحني خاليا مكونة من ثالثة، أو أربع أو خمس درجات صوتية، مقامات تعتمد في تركيب. 1 

  .حيث ينتشر هذا اللون من المقامات في كّل من مصر والشّام والعراق 

مقامات تعتمد في تركيبها اللحني السلّم الخُماسي، حيث ينتشر هذا اللون من المقامات في . 2 

 .ال بالد النّوبة جنوب مصر، والسودان، والصوم

، والسلّم مقامات تجمع في تركيبها اللحني الخاليا الثُّالثية والرباعية والخُماسية من جهٍة. 3

ونس، والمغرب،  ُأخرى، حيث ينتشر هذا اللون من المقامات في ليبيا، وتُالخُماسي من جهٍة

  ).20ص ، م1982المهدي، (وموريتانيا، 

  :العربيةالمقام في الموسيقا 

المقام في جمهورية مصر العربية على تسلسل ثمانية ون على مفهوم  الموسيقي يطِْلقُ

ي حولها بعضهم للداللة ، والَّت)م1978البكري، (نغمات تبدأ بنغمة القرار وتنتهي بنغمة الجواب، 

عودية، والجة السة، وفي منطقة الخليج العربي والمملكة العربيوتيرجة الصةعلى الدمهوري 

، وذلك )طَبع(، وأما في المغرب العربي يطْلَقُ عليه )صوت(اليمنية، ويطْلَقُ على مفهوم المقام 
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إشارة إلى ارتباط المقامات الموسيقية بطبائع اإلنسان األربعة في التأثير، وذلك كما جاء في 

ى ، وابن زيله المتوفَّ)هـ428(ى عام ، وابن المنجم المتوفَّ)هـ 252(ى عام رسالة الكندي المتوفَّ

  ).               20ص ، م1982المهدي، ( ، )هـ693(ى عام المتوفَّ: ، واألرموي)هـ440(عام 

اً موضع ، يعني لغويMelody Mode Magam((كر أن مصطلح مقام والجدير بالذِّ   

تخدم في التَّلحين، وسيقيين اُألسلوب المس، وكما يعني عند الم)مGrove)  ،1980القدمين،

)م1730ة، الموسوعة العربي(ما أساسيلهطْلَقُ ، وهذا يعني الجمع بين جنسي المقام، حيث أووي 

، وذلك حسب ، وكّل مقام يختص بأبعاٍد مختلفٍة)فرع(، واآلخر فرعي ويطْلَقُ عليه )أصل(عليه 

درجة (ة األساسية أي نغمة القرار لنّغمأنواع األجناس، وكما يحدد اسم المقام عن طريق ا

  ).246ت، ص .زاكس، د(بذبات، ، وكذلك تتابع أبعاده المختلفة الذَّ)الركوز

  : المعدلوسيقــي العـربي  الم السلّم

 بعاد أي ستة أ،اً كامالًان تعلوها ديويالَّتجواب  )دو (نغمة، وقرار) دو( نغمةإن بين 

 نحصل أبعادصاف أنجواب إلى ) دو (نغمة، وقرار) دو( نغمةلمسافة بين منا انا إذا قسإنَّ و،كاملة

، وخمس األبيضفيها سبع أصابع ذات اللون  فالبيانو مثلما في آلة ،بعد  نصفي عشرةعلى اثن

يها سم نُالبعد، من نصف  أقّلمسافاٍت و درجاٍتالعربيةوفي الموسيقا ، سودأصابع ذات اللون األ

 أي تساويٍة م بعٍد ربعوعشرين ربٍعمه إلى أقس فهل نُبعادم ستة أ يضانيو الدكانا  فإذالبعد، ربع

 تموهذه مسألة متفاوتة ومختلفة ويجب أن تبقى مختلفة  العربي السلّم في أن األبعاد أم معدلة،

  ).م1932( رة سنةعقد في القاهان الذي األول العربيةالموسيقا مؤتمر بحثها وتداولها في 

خول  لدمجال تعديله يفتح الإن العربي يقولون السلّمدون لتعديل ؤيون الموسيقي المكانف

 السلّمعارضو تعديل ا م وأمة،العربيوسيقا  األصوات في المتَعددسات وانج والتَّ،الهارموني

 انالفنَّ بمزاج نه هي ر، تليهاالتّي درجةال وةالموسيقي رجةالد بين األبعاد أن فيرون ،العربي
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أو،ينِّغَالعازف أو الم  هي رهتّبٍع بمقاٍمنعوب في موسيقا شعب من الشُّ م،المقام نكهةً  وتُكِسب 

  .خاصةً ومزاجاً

   كانا ولمليس ترتيب القياسات ترتيباً الفنّان، و هو اإلعراب عن إحساس  الهدف من الفن

فإاًرياضي ،نهؤالء الم  سالعربيالسلّمعارضون يرفضون م .      

آلة البيانو إن لة الغربيعدعدأبعاد تبلغ نصف  على مبا الكمان ، وأمفليس مأل،الًعد ن 

، فال وافق مزاج العازفع الذي يعند الموِضغمة، النَّن  تُعيالتّي سرىيالالعازف يضع إصبع يده 

وي ر، ويروالجيتا نراها على زند آلة ياألبعاد الَّت مثل تساويٍة مأبعاٍد انة الكميوجد على زند آل

ين عبقريين اليوس الر العاِزفَينأن الموسيقيةشاهداته من ذكريات م" ابسليم سح "وركستراقائد األ

 يوماً على عزف انبا يتدركان" انموليونيد كوغ"، "دافيد أويستراخ: "هماوان، معلى آلة الك

مافظهر ل، شترككونشرتو مما منكلٌّ كانشاز عندما  ولم يظهر هذا النّهما، نشاز في عزفهه 

ن من هذه التَّ، وتَنفرداًيعزف آلته مجربة بيرجات أنة الدوسيقيكان التّي المما اننَّظُا يها فان يعزأنَّه

تشابهةم،ختلفة،ل هي  ب،تشابهة هي لم تكن في الواقع موهذا يعني م السلّم أنوسيقي الغربي  الم

  . فخ آالت النَّبعِض والبيانوالً إالّ في آلة عدسيكي ليس مكالال

ؤتمر الموسيقي العربي في السلّمدنا إلى لجنة وإذا عحيث ) م1932( القاهرة مهذه أن 

 السيكاهركي أعلى قليالً من مقام التُّ السيكاهمقام  الحظت أن مقام السيكاه الحلبي واللجنة

 حيث ، إقليمكّل وهذه من خصائص في المقامين مختلف، ،)مي (، أي أن موقع نغمةالمصري

باختباٍرظرياتالنَّ  وقامت اللجنة باختباِر،مكن المساس بهاال ي  فَعملي عحيث  القانون،لت أوتارد 

راعاة تقدير هذه األبعاد بالحساب  مع مالمعتدل السلّمحسب  القانونلح مقامات ص تُأنرأت اللجنة 

 ، الموسيقيينحضوريح من غير صحة التَّوقد روعي إجراء عملي، الصونومتر على يتماللوغار

ت كانف، غيرة المقطوعات الصوبعض لّمالسأسمعتهم ، وفرادان منهم على الًكُثم استدعت اللجنة 
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جربة على عيدت التَّ ُأ ثم،ة للموسيقا المصريالسلّمطابقة أصوات هذا م م في عدإجابتهم صريحةً

 ودرجة، )مي( الطبيعة بدرجة السيكاه) مي (راعاة تعديل درجة مع م،بيعي الطَّالسلّمأبعاد 

 السلّمولذا يلزم رفض ، مهاقدماثلة لما تُت النتيجة مكان ف،)سي (ويجالطبيعية بدرجة األ) سي(

تَّم وال، الطبيعيالسلّم وعتدل،المالسلّمك بسمن الد تطاعسةقَّ المصري الذي قيست أبعاده بما ي، 

جربة نا هذه التَّتمل لو أعدحه من المأنََّ األول، العربية الموسيقا مؤتمرابعة لالتَّ اللجنة ويقول تقرير

،  لوجدنا اختالفاً قليالً،رمويين األ الديبقاً إلبعاد صفِطالقانون، وذلك  بعد إصالح آلة السابقة

  .ه كاٍف ألن تَنِْفر منه اآلذان المرهفةلكنَّو

ؤتمر،أي سهالً بين أعضاء لجنة اللم يكن إقرار هذا الرفاقترح الم ضعموقفاً توفيقاًب ، 

 السلّم و،ستعمل الملّمالس هماوفيق بين االثنين وريد التّ ي ثالثٌك رأيهنا أن ،حيث يقول التقرير

عترض على  ويالمعتدل، السلّمعليم يختار للتَّمل الفنيون السلّم المتواتر و يستعأنويرى المعتدل، 

  السلّم ولم يختبر، عند التالميذالموسيقيةة السمع يد حاسنائي يربك األمور وقد يفالسلّم الثُّ أنهذا ب

ة  مقامات عربيالمعدل على البيانو أيضاً على آلة ب جرإنَّما و، فقطنالقانو على آلة المعدل

           ).56 - 57، ص م1997، فكتور، سحاب(البعد،  أرباع  ثالثةتحتوي

ويأنَّ في كتابه الموسيقا للجميع إلى انشير عزيز شوه يالموسيقي السلّمر تقسيم ِبتَع 

من   هو،لمعروفة في الموسيقا عند الغربافات الكبيرة والصغيرة المس من االعربي إلى أبعاد أقلُّ

أهمالم يالَّتزات مي ة،الشَّا ان بها موسيقتختصونحن نعرف جميعاً رقي مزعات  النَّأنالتّقدة في ي

ا وسيقلماء الم والجديد في نظر عاأللحان،وسيقا و إلى الجديد في الما يتوق أصحابهيالَّتالغرب 

عاصرينمن أهل الغرب الم،نْ يبة،  من المقامات عٍةوبالشّرقيتحتوي أجناسها أويالَّت تلك خاص  

تهم  وبأغلبي، في الغربالمعاصرونوسيقيون فون المؤلِّ ويحلم المالبعد، ثالثة أرباعفروعها على 

احقة السأنيتحر غيرة المبنروا من نظام المقامات الكبيرة والصل، السلّمة على أساس يعدوفي الم 
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لويس ي قام بها االَّتختبارات الجديدة النّظرية القديمة ظهرت اال النُّظمعتاق من نتيار اإل

 ،)م1923( س عامالذي أسو ،)م1893 -1970 ( بين عامين ، في براغ) (Alois Habaهابا

  .تهاضع منهجاً لهارموني وو)Micro – Tones(في التَّأليف باألبعاد الصغيرة مدرسة 

 ، في القاهرةالعربية للموسيقا مؤتمرل  أودِقحيث ع، )م1932(دنا إلى عام لو عو   

وحضره عددكبير لماء الموسيقا من ع ،أنَّفين في الغرب لوجدنا ؤلِّوالمختلفضوا في هم تعرم 

وتضاربت اآلراء بين بعد  أرباع ال ثالثة تحتوي ساللمها علىيالَّت إلى المقامات مؤتمر الانلج

مٍدؤية إدخال  لفكرِةعارٍض ومة والبوليفونيثُ على تلك المقاماتالهارموني ،بحثوا في موضوع م 

لت انتقناقشات  هذه المأن ةً وما يزيد األمر أهمي،وسيقاوع من الموركسترالي لهذا النَّالتَّوزيع األ

، فرأينا بعض المصانع في فرنسا كرالف الذِّحرر السار التَّ وزاد تي،م بعد عودتهأوروبامعهم إلى 

 عد،بال أرباع  ثالثةعزف عليها مسافاتالمكن حيث ي ،ٍة وخشبيٍةحاسي نُنتج آالت نفٍخإيطاليا تُو

دود ح ج لم يتعدنتا هذا اإل ولكن، لوحتي مفاتيح لنفس الغرضبيانو ذات آلة تعانيا صِنوفي ألم

 الموسيقي مالسلَّ كتبت في إطار التّي ني الغربيوسيقيين المفاتؤلَّ مبعض ولقد ظهرت ،جاربالتَّ

، )م George Enesco،1881 – 1955 (ينسكو ومنهم جورج أبعد) 24 (الذي ينقسم إلى

 ،وحها الرسها وال تحفس إلي النَّشد هذه الموسيقا مما يلوتيجة خُت النَّكانة و الجنسيانيوهو روم

99 -100، ص م1990ان، والشَّ (الشَّرقي،ع تِمسوال يتجاوب معها الم.(  

  :وهاالشّرقية ومبتكروات ــانالبي

 في اٍن مككلِّابع عشر في ي الذي ظهر في القرن الس األوروبآلة البيانوتشار انيعتبر    

صبح في مقدورها تأدية ي ِلبعاد أرباع األ ثالثةيتُؤدفي جعله آلة  فكيررق والغرب سبباً في التَّالشّ

 ،)الشَّرقي البيانوآلة (نذ بداية هذا القرن صناعة  وقد حاول الكثيرون مالعربية، الموسيقا انألح

 بالقاهرة أثناء العربيةرق والغرب حتى توافر في دار معهد الموسيقا حاوالت في الشّت المتَعددو
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 أن مكن يالتّيات البيانوة من هذه تَعددنماذج م، )م1932( سنة العربيةوسيقا  الممؤتمرعقاد ان

طُرق  في تلَفَت اخْإن وهي وخاصة،موذج منها بمزاياه الُأن كّل وقد امتاز بعد، أرباع ال ثالثةيؤدتُ

 ،الحفني( بعداع ال أرب الثالثة ذاتالعربية وهي أداء المقامات ،ها واحدةكلّ غايتها فإن صناعتها،

  .)63، ص م1987

وسيقي التشيكي الويس هابا قام الباحث الم(Alois Haba)الشَّرقي،و ان باختراع آلة البي 

ؤوالذي اشترك في متمر المولي الذي انوسيقا العربيكعضٍو،)م1932(عقد  في القاهرة عام ة الد  

 والذي أودعه ،"بيانو شرقيآلة "خترع  هو مو ،حث هذا الباأن حيث الموسيقية، الساللمفي لجنة 

مؤتمر  مقر ،)العربية للموسيقا األولمعهد فؤاد ( في مبنى الموسيقية، اآلالتفي متحف 

 ليس لها أثر في معاهدنا حفٍةد تُجرم، )م1932(  منذ عامالبيانو هذه ت آلةوظلَّ، )م1932(

 الذي اخترعه الويس الشَّرقي البيانو آلة ن وهذا طبعاً ألعامة،ل االموسيقيةحياتنا  أوالموسيقية، 

طبيقي جاح التَّق لها النَّرار لتتكامل ويتحقّتمختراع إلى االس، لم يخضع للتقييم ودفع تجربة االهابا

                   .)66، ص م 1998،جميل(عامة،  الالموسيقية وحياتنا الموسيقيةفي معاهدنا 

 بدراسٍةة، السوري ةالعربي مهوريةالج في المجلس األعلى في الموسيقيةللجنة قامت ا

ة اآلالت عن أوضاع ٍةمبدئيوسيقيالما انستعملة في موسيق الموتقديم تقرير يبحث في ة،العربي 

  القانون،آلةو ،النايآلة و ،العودآلة عائلة (، أو تطويرها وتضم كلٍّ من الخطط الكفيلة بتحسينها

حيث قدم زمة، الالكاليف نفيذ والتَّ التَّكيفية  انمع بي) ، وآلة البيانو الشَّرقيرغن الكهربائيآلة األو

      : ودراسات في ذلك وهي كاآلتي،واقتراحات األعضاء تقارير

 ، الذي اخترعه وسجله في حقوق)آلة البيانو الشَّرقي( عن  شاهين بتقديم تقريراهللاعبدقام 

دخلت عليه  حيث ُأ،ربي المعروفالختراع عبارة عن آلة البيانو الغ هذا االعالمية، وإنة لكِيمال

ضععديالت في صناعته التَّب،ل السلّممكنه تأدية  بحيث يعدب ان الغربي المعروف إلى جالم
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  آلة من فرديبِِشكٍل و،النتق بواسطتها االتمي) Pedal (اسٍة دويِق وذلك عن طرالعربية، الساللم

 الدراسةظهرها  أضافها عبداهللا شاهين تُيالَّت والعالمات الخمس ، شرقيبيانو  آلة غربي إلىبيانو

   :وهي

 ربع أكثر من الأي 5/9عتاد بنسبة  أخفض من المان،تطبيعي) سي(ونغمة ، )مي(نغمة  -أ    

  .لراست، ومقام السيكاهاومقام ، يالبيات من عزف مقام تُمكِّنان ف،قليالً

، ويمكن عليها إجراء مقام البياتي من نغمة 5/9أعلى بنسبة ) #فا(نغمة ، و)ال( نغمة -ب    

  .ة الطبيعيb)سي(، ومقام الراست من نغمة )دو(

 )ال(نغمة ، في موضع )bال(، فَتُصبح نغمة 5/9، أعلى بنسبة )bري( أي ،)#دو( نغمة -    ج

  .  الطَّبيعية) ري(، محلُّ نغمة )bري(نغمة  وتُصبح ،الطّبيعي

   ا بخُأمنغمٍةكّل ل ثالثةً تكون عادةًيالَّتوص األوتار ص  أصبحت أٍةصوتي أي  :ةبعر

ين عن طريق الشَّرقيال إلى الوترين نتق واالالشَّرقي، انوز للدان ووتر، الغربيانوز للدانوتر

واسة الد)Pedal( ،اتيح في حين لوحة المف)Claviet (ِّوالغربيالشَّرقيظامين واحدة للن .  

 ،# فا، فا،مي، b مي، ري،# دو،دو: لّم النّغمية هي السدرجات وأما العالقات األصلية بين 

   .    صوتية  المجموع اثنتا عشرة درجٍةأنأي ، سي و، b، سي ال،b ال،صول

  والعالمات الممي،مرفوعة#  دو:لة هيبد bوالمرفوعة،# ، فاوعة مرف bمرفوعة ، 

ورفع ، # ورفع درجة دو ، سيدرجة و،مكن خفض درجة مي ي وبذلك كما مر، مرفوعةbوسي

ابق دير المسارح والموسيقا السولقد شهد نجاة قصاب حسن م، #ورفع درجة فا، bدرجة ال

الشَّرقي، حيث  البيانو  آلةقافة عن وأورد في تقريره لوزارة الثَّالشَّرقي، البيانو ح هذه آلةبصال

دولة في  ودور العليها،عاصرين  مع إظهار أداء المااته وتحليل عمليالبيانو وصف هذه آلة

 ،باغوتوفيق الص، عودي ويحيى الس، فخري البارودي: منكلٌّ أن حيث ،ختراعتشجيع هذا اال
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لباحث التشيكي ألويس هابا ، وايان واألخوين رحب،ابالوهد عبدحم وكذلك م،وفؤاد رجائي

)(Alois Habaالنّغماتداء ، وافقوا على صالح هذا الجهاز ألشتركة بين  و،ة الغربيالم

   .ينالغربي والشَّرقيين

  البيانوآلة( عوض في تقريره عن لوفي تعقيب على هذا االختراع حيث يذكر ميشي   

 الموسيقية يقوم بدور اآللة أنده عاجزاً على لع على اختراع عبداهللا شاهين فوجطّاه ، أنَّ)الشَّرقي

 ، من المقامات محدوٍده ال يستطيع تأدية إال عدٍدأنَّ وهماآلة العود وغيرالقانون، و كآلة العربية

 ، يتكون)و شرقيانآلة بي( إيجاد، ولذلك يقوم اقتراحه بياته لتصوير المقامات محدودةان إمكأنكما 

 الواحد يحتاج إلى الديوان أن حيث كل، الشَّيانسطو ُأتار تُشد على إطاٍر من األو كبيٍرمن عدٍد

 ، إلخراج المقاماتزمةالال الدرجات مختلف ُلثِّتُمتراً و) 60(درجة صوتية، وبالتّالي ) 60(

رة صوي األصوات مؤد تُيةانالثو، ي نفس األصوات المكتوبةؤد تُىاألول:  لوحات مفاتيحبعروأ

ي ؤد تُابعةالر وة،العربيوالمقامات  السيكاهي نغمات ؤد تُةالثّالثو، ٍة تامٍة رباعيعلى مسافٍة

                         ).150 -  151، صم 1987،بن ذريل (، الغربيالمعدل السلّمدرجات 

رته من أرغن  فكوالذي ابتكر، رغن الكهربائيولقد قام حسن الجزائري بابتكار اُأل   

 المختلفة، وذلك بضم لتوليد األصوات ٍة كهربائيل طريقٍة هاموند يستعمان وكهاموند الكهربائي،

، رلتوليد صوت ثابت ال يتغيأن حسن الجزائري يستعمله فقط  قليلة العدد في حين ٍة أوليأصواٍت

 أن و،رعة الس ثابٍتٍكحر مبواسطِة ، أمام مغناطيس كهربائيٍند من إدارة مسنَّ يتولَّالصوتوهذا 

انرعة وعدد أسنالسوتسنّنات تُعطي  المزاع حول  ومثل هذا األرغن يحسم النِّ، المطلوبالص

 من عزف    وال بد ال يأتي بنتيجٍةفرٍد مجارب على صوٍتهذه التّالسلّم، ألن إجراء المقامات و

، م1987 ،بن ذريل(، ة درجات المقام وسيرهعلى صح كمى إعطاء الحالمقام كامالً حتى يتسنّ

  .)151ص 
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من ، أيضاً )م1973( وجيهة عبد الحق عام السوريةة والباحثة اننولقد استطاعت الفّ    

 في ِهِضرعوقامت ِببعد، ربع ) 24(عطى ، والتي تُ"قيثارة دمشق"سمته تصميم آلة بيانو شرقي أ

الشَّرقي، ولكن  البيانو حابنة بصالحية هذه آلة وشهد لها الر،جاب حيث نال اإلع،محافل اليونسكو

، ولم اثنتين منها وزارة الثَّقافة ببغداد آلةٌ واحدة أو واشترتلة كان يصعب استعمالها، اآلهذه 

 والجديريؤيد عبدالحميد حمام شراؤها للمعهد الموسيقي اُألردني التابع لدائرة الثَّقافة في اُألردن، 

ور كلّ فهي أيضاً باحثة في الفولخترعٍة،ها مِنوب كَانق إلى ج عبد الحانة وجيهة الفنَّأنكر بالذّ

ة وجامعة للعادات ،وسيقي العربيالموسيقيوقد أقامت معرضاً في قاعة  اليونسكو في ،  فيهالم

بتصميم أرغن باحثة أيضاً  ولقد قامت هذه ال،ةٍَ غربيدوٍل ةعدتقل إلى ان و، فنال اإلعجاب،باريس

وافقين والتّالشّرقية،  و،ة الغربيالساللمعطي  حيث ي،"أرغن اليونسكو"أسمته ) م1977(عام 

حكم بواسطة أحد مكن التَّوي، صوير والتّ،لوين الموسيقي باإلضافة إلى التَّ، والغربيالشَّرقي،

، وقد  حساٍس صوتٍيرتفاٍعء تسلسل ال آخر إعطامكن بمفتاٍح كما يالصوتلك بارتفاع مفاتيحه وذ

  ).     154م، ص 1987، بن ذريل(، ة بقيمة هذا االختراع الغربيالعلمية شهدت عشرات المؤسسات

  آلٍةِعنْبعينات من صباغ في أواخر السوري كمال الص والباحث السالفنّانستطاع وكذلك ا   

 البعد، أرباع يؤدي ثالثةرة عن أرغن كهربائي  وهي عباأرباع البعد،  ثالثةيؤد تُموسيقيٍة

في " انيفايز قهو"وري هندس السوقد ساعده الم يعمل على قلب وتحويل جميع النّغمات وأيضاً

 في فرنسا العلميةات سسؤحويل لهذا االختراع ونفّذ االختراع ونال إعجاب المتحقيق آلة التّ

، م1987، بن ذريل (،ة الوظائفتَعددغام المن واأللشّرقية،اة و وهو يخدم الموسيقا الغربي،وغيرها

    .)155ص 

لبنان، ودرس الموسيقا في لد في مدينة بيروت في و، )م1876 - 1952(وديع صبرا    

  قا وكتب لحن س فيها دار الموسي وأس،)م1910(ركيا عام  زار تُ،)م1893(باريس سنة 
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)بلييل البيانوس ليبحث مع مصنع آلة  ثم عاد إلى باري،)انيثمالنشيد الع (Pleyel) ، صناعة آلة

 ُأوبرا و،)Oratorio (توريو، وتراتيل دينية وُأرا شرقيةً عديدةًاناًقد كتب ألحو،  شرقيبيانو

)Opera(،ةان،الفنَّقام  حيث  باللغة العربيتراع آلة بيانو  باخلبناني وديع صبرةوسيقي ال والم

 القاهرة قدم وديع  فياألول العربية الموسيقا مؤتمرعقد ندما انع) م1932(وفي سنة ، شرقي

  العريان وعبداهللاإميل وان شبيهاً بآلة بيكان، ومؤتمر الذي ابتكره إلى الالشَّرقي البيانو آلة صبرة

 بيانو صبرةآلة يوان في الد، في شرقبيانو في ابتكار آلة  جيدٍةحاوالٍت مهما لكان حيث ،شاهين

بدل األنصاف، لكنّها  حولت أرباعاً الدرجات بعض لكنفاً من اثنتي عشرة إصبعاً، ؤلَّ مظّل

رءوف بك  "ركياب مندوب تُلَالموسيقية طََ اآلالتقة بتعلِّ الممؤتمروفي جلسة الأرباع معدلة، 

صوصاً ، وخُُصحيحٍة أم ال ي وِضعت آللة البيانوالَّت بعرت هذه اَألكانالبحث فيما إذا ، "يكتا

يكاهقةتعلِّالمهيداً إلدماجه مع تموذلك  ، بمقام السيكاه  حيث أخذ مصطفى بةاآلالت الوتريك الس

بك رءوف "بط عليها السيكاه في آلة القانون، وبعد ضبطها طلب ، وضمن آلة البيانو الشَّرقي

المعدل في الغناء  القانونآلة ين أن يرافقوا يث طلب من المغنّيحتجربة الغناء ِبمقتضاها، " يكتا

 تم ، ومنَ ثمالبيانو غير المألوف في الغناء العربيروا بصوت آلة ، حتى ال يتأثّآللة البيانو

ثوم الكلّسة أم نطربة المعروفة اآلاستدعاء المبلتاجي، واألستاذ محموا من تمكَّن، فلم يابد عبدالوه

 وطلبوا من ،ٍة لحالٍة استثنائيتٍةؤقّ م حتى ولو بِصفةٍٍ،يع السبل التّي أرادوا اتّخاذهاالغناء عليها بجم

ناقشات في هذه الجلسة الذين حضروا المالبيانو آلةكلُّ من يوافق منهم على دمج سيكاه يقف أن  

قيب  له تعحيث كان هذا سبباً في غضب صبرة، وكانطلقاً، فلم يقف أحد مرية،  الوتّاآلالتمع 

وف ، والذي قال رءمته الذي قدالشَّرقي البيانوأما بخصوص آلة : ، حيث يقول"الصباح"في مجلّة 

فقلت لهم إن هذه آلة ، أن تفحصه من وجهٍة آليٍة أرادت اآلالت لجنة فإناً ه ُأهمَل نهائيأنَّبك يكتا ب

أن  ب،حتُ لهمض، وواآلليةبنسبة الهارموني ال  الموسيقي السلّم لدراسة البيانو الشَّرقي، وضعتها
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 فيكون عوبٍة، دون أدنى ص مقام شرقي حسب ُأصولهلِّ كُ لعزِفياٍتمضارب اللبوماتيك كاف

ا يضرب على الحجاز يسمع ض بينما لمِفخَنْرد الم يسمع الكُ،هاوند مثالًالعازف عندما يعزف النّ

 أو ،نخفضةً أو معالية،ت كانمثالً إذا ) bمي(لّها، فدرجة وات كُهكذا بقية األص و،رد العاليالكُ

ممي(طةً تبقى درجة توسb (ري ، والطَّريقة الَّتللعازف حال كون صوته يتغيبها أثناء تُلِْمع 

تمام فقة تّها مأنَّ وقد وجدت ،صول الهارموني على ُأٍةت مبنيالشَّرقي، كان البيانو  هذه آلةابتكار

عن هذه " واسامي الشّ" حيث قال األستاذ ،ستعمل في مصر وغيرها المالشَّرقي السلمتفاق مع اال

 دون استثناء على مقاماتها كّل األصوات العربيةه يوجد فيها نَّها قاموس الموسيقا ألأنَّ اآلالت

  ).172م، ص 1990 ، فكتور،سحاب (اإلثني عشر تصويراً مقامياً،

 حرف )Olo( ه اسم أطلق علي شرقيبيانوباختراع آلة " انجورج سم" وقام البروفسور   

وركسترا تم استعماله في األو، )م1928( في مصر سنة الشّرقية واشتراه منه معهد الموسيقا ،)أ(

 حيث ، الستثمارهان شركةمد المعهد مع السعلى أثر ذلك عقََالطلِّبة، و وذلك في تعليم العربية،

ة يِضوفَمة ِل من وزارة الخارجيداً بتوصيٍةزويا ماناً إلى ألم رسميانمخترع السمأوفد المعهد ال

 حرف )(Oloفقام بتحسينه حتى صار مثل   من ذلكتمكّن ولم ي،ك حصارالتّيمصر إلضافة 

كان و، ك حصارالتّي بعد ما أضاف إليه ، شرقي آخربيانو أيضاً باختراع آلة انم وقام الس،)ب(

حمفي اإلموجود  وهو،ناًس ة الجديدآلة البيانو ، وهذهةسكندريسةن المحيها التّيك ضاف إل الم

بياتي النّ عزف مقام حصار حتى يتموذلك  بدالً ، ستعمالاالهولة وى عليه مع تحسين كبير في س

 بيانولى آلة  غربي إبيانوآلة ، ولتحويله من )فييةكالال( أو لوحة المفاتيح ،من تحريك المضارب

، اخلواكيش من الد فتنتقل الشّصغيٍر غط فقط على زر الضتم حيث ي، أو بالعكس،شرقي

 البيانوآلة   أوتارشدو ،ا ضبط وأمة،العربي ةرقيالشَّ غمةالنَّ على  مشدوٍدوتضرب على وتٍر آخٍر

ي الستة وثالثين وتراً واثني  الغربي ذالبيانو حيث ال يزيد عن آلة ، فهو أسهل بكثيرالشَّرقي،
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 وقد شهدا ، وعزيز بولص،ه مراراً ليفونتي وشد، وقد قام بضبطه،تة أوكتافنغمة في الس عشر

ه  عند شخٍصكّل ِلنِكمحيث ياُألخرى،  الشّرقيةات البيانو من دوالشّ، بطه أسهل بكثير في الضأنَّ

شبه  ياألول اختراعه أن مانالسويقول ، سهولٍةه ِب يشدأن البيانودوزنة آلة القُدرة على ضبط، و

 وهو ،عادل طن تقريباًووزنه ي،  به من األوتار العدد الكبيرن وذلك ألالشَّرقي، فورستر بيانوآلة 

موقد قام ،)فييةكالثالث ( أي ثالث لوحات مفاتيح ،ن من ثالث درجات من المضاربكو مانالس 

شرقي ثالثبيانو بتصميم آلة نذ زمن بعيد أيضاً م ،ويمى س"مكانحيث ، "ان الكاملأولو س 

 وله أيضاًان، واستعماله صعب،  ديوّلكُاً لضربم) 24( وكذلك على ،يحتوي على جميع األرباع

 الغربي البيانوآلة دات اللواتي يعزفن على تطيع السي حيث تس،أيضاً شرقي  وهو، الوافيبيانوآلة 

يعزفن علأن نَّرين ألتمون سابق يه ده بعد الكبس على الزر ينْقَكانرب الذي صبح  الضى ر عل ي

 ، الغربيالبيانوآلة ربع المعدوم من ال وهوالشَّرقي، ) مي(ر وتر ينْقُ، الغربي مثالً) مي(وتر 

 من صبح ي البعد هذهأرباعوبثالثة  ،وهذه إحدى حسناته، ين اآلخرينربعوهذا ما يحدث بال

المستغناء عن باقي األرباعاالكن م،بع، كلِّر القطع من يصوروري تَ إذ ليس من الضر) ابسح ،

  ).171، ص م1990 فكتور،

ويرى الباحث أن هناك صعوباٍت كثيرٍة تُواجه العازفين والمؤلِّفين لهذه البيانوات الشَّرقية وهذا 

تعددةٌ في مجال جال صناعتها، حيث تُصادف مشاكٌل مما يؤكِّد عدم انتشارها والتَّوسع في م

  .الهارموني والكونترابنط
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  الفصل الثالث

د ة في تعدسلوبيهات اُألوجالتَّ

 صويت التَّ
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  الفصل الثالث

هات اُألسلوبيد التَّصويتالتَّوجواستخدام آلة البيانو ة في تعد  

• الموسيقا الغربيصويت د التَّة وتعد  

• السة لم الموسيقي في الموسيقا الشرقي 

• مقام لم والالس 

• ة والهارمونيا الموسيقا العربي 

• د التَّتعدة صويت في الموسيقا العربي 

• وسيقي التأليف الم 

• واد العرب في ُأالرصويت د التَّسلوب تعدفاتهم آللة البيانو ؤلَّوم  
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هات اُألسلوبية التَّوج  

  واستخدام آلة البيانو في تعدد التَّصويت

وسيقا الالمةغربيصويتتَّالد  وتعد:  

ابع  مع الطَّ الرفيعةةغربيوسيقا ال المعصور، تعاقبت ةمانية الماضيرون الثَّلى مدى القُع

 واإلبهار في خامةالض إلى هضة،النَّ في عصر ةاإلنسانيوة العقالني الديني للعصر القوطي، إلى

موح والخيال في العصر  الجإلى ،الكالسيكيفاء واالتزان في العصر ، إلى الصعصر الباروك

، ةعشري، واإلثنى أثيريةالتَّ(تقابلة  المدةالمتعد باتّجاهاته القرن العشرين إلى ،الرومنتيكي

  .) الجديدة، وغير ذلكةالكالسيكيو

هذا وأنواحدةًةً خاصي صور هذه اللِّ بين كُشتركةً ممثِّت تُ ظلَّعة إبداع هذا ل جوهر عملي

 العناصر كانتذا وإ ،)ةوتيالص التعددية(ة تلكم هي خاصيو ،اقي من الموسيقاستوى الرلما

وزيع، واألداء، والشَّ والتَّ،اإليقاع، واللّحن :ئيسة للموسيقا وهيالرة كل البنائي، والهارموني

 تنشأ ةوتيالص عدديةالتَّ نإ، ف)غماتصول تقابل النَُّأ(بنطية ونتراوالكُ، )غماتصول تألف النَُّأ(

صبح العمل الموسيقي تركيباً صوتياً ، فبهما يةونترابنطية، والكُالهارمونيالحم بين  من التَّ،أساساً

فنّعمال الضارع أعظم األشاهقاً يةيعر،الشِّ و،صوير والتَّالنَّحت، و، في العمارةة، واألدبي 

 ان،حل، والصراع بين األ الحوارقيتحقَّ ةيونترابنط والكُة،مونيالهاربو، ةالمسرحي و،ةايوالرو

   .ال أبعاد لها في الفراغفقية وُأ ،حةسطَّ مألحاناً كانت أن الموسيقا بعد دتتجسو

 وبين ،)ةونترابنطيالكُ(ة، أو وليفونيالب و،فيعة الرةالمركبوسيقا  الفارق الحقيقي بين المنإ

ِداحُأسيقا والموت ية الص)ةالمنودية، أو المنوفوني(، ةًم كانت، أ ةًشرقيليس فارقاً بين غربي 

 ،ضج ودرجة النُّ،ستوى في المين من الموسيقا، كما يزعم البعض أنَّه فارقٌ أو لون،نوعين

وسيقا فالمالمإلى ة ال تتجاوزهونوفونيب لوغ القيم الجماليوال يستطيع ي ذاته، فنِّ الليا للعملة الع
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  ما تحتويه، ذلك وكل وسيقاة، وكيف لهذه الماإلنسانيفس  النَّلفكار داخ، واألعن المشاعرعبير التَّ

عزف في الزمن الواحدلحن واحد يبفرض جماله اللّحن أقصى ما يستطيعه هذا ، حيثُ أن أن 

يغ مشاعرنا بعض الوقتغِدد،من االسترخاء الذي ال يكون ِصق لنا شيئاً حقِّ أو ياً في كلِّحي 

 ، اعتصاراًاللّحن تعتصر ن هذا من موسيقا أي، عابٍر من حماٍساًثير فينا بعض أو ي،األحوال

خرى، تتوافق  ُأألحاناً و،ضيف إليه أصواتاً تُثمى  شتَّ بطرائٍقعيد تجميعه تُثم أجزائه إلىره شطِّتُو

 بأن الجديرة حقاً ت هذه الموسيقا بثراء عناصرها، هي، أليسىخر ُأمعه وتتعارض تارةً،معه 

  .حداثألفكار، والمشاعر، واأل عن صراع اللتّعبير النّاضج، الفنّانتكون وسيلة 

 مامك َأ كانت بأنَّ عصٍرفيعة من أيموسيقا الر الإلىت تستمع درك، وأنْتُوحيثُ أنَّك 

لجوهر ) معيعادل السالم( أو ،دجرفكير الم فهي التَّ،)بال كلمات ركِْف (ألنَّها و،)يقا تُفكِّرموس(

العمليكما أنَّة ذاتها،ة الفكري ت أعطيت أن يمتزج بالعاطفة كأروع ما يكون االمتزاج، فإذا ها فكر

رها كلِّلها نفسك فسوف تبوح إليك بسه، وما سرائع بين العاطفة والفكر،ها إال هذا المزيج الر 

بل أن وتتفجر بها ، وتشحذ كل ملكاتك،ك حواس تستيقظ معها بكلِّأن إال ولن تملك حينئٍذ

  .) 43- 44، ص م1993نجيب، (مشاعرك، 

يالعصر الكالسيكي األوروب:  

باخ، وجاءت وسيقار األلماني يوهان سيباستيان  بعد وفاة المةالبوليفوني المدرسة انحسرت

دن، وهي المدرسة ايس جوزيف هاني فرانلمأسها الموسيقار األ، وعلى رمدرسة جديدةبعدها 

باخ، والموسيقار ان سيباستيانسس هذه المدرسة أبناء يوه سبقه في إرساء ُأحيثُ، ةالكالسيكي 

سوناتا ) 555(ن ما يقارب الذي لَح، )Domenico Scarlatti ( سكارالتي دومينيكوالييطاإل

ره الموسيقار ، الذي طوةالكالسيكيشكل السوناتا  الموسيقي جنين شكلها احتوى التي البيانوآللة 

 ةالبوليفونيس في الكتابة انجعالقة التَّوأضحت  .ةهائيدن، وأعطاه صبغته النِّايس جوزيف هانفر
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 من  صوٍتي األفقي لكلِّاللّحنستقالل ال وهو ا، واضٍحها نابعة من أساٍسأنَّ حيثُفقية، عالقة ُأ

سلوباً  أرست ُأ،)ةالكالسيكي( الجديدة  الموسيقية اللغة ن فإؤلِّفة للنسيج الموسيقي،الماألصوات 

  واحٍد هو لحٍنهم المأنة على أساس س عموديانج عالقة التَّكانتسيج الموسيقي، وجديداً في النَّ

أفقي، وأمخ ساتان تجصاحبة بشكِلا الباقي فهو ماللغة العمو، لم تترسفقد  وسهولٍةة بسرعٍةدي ،

ى ذلك إلى تغير اللّحن  وأدطالق،لم تسمح لها باالن) ٍة شعبيألحاٍن(ة رافقة لمادة موسيقيمجاءت 

 يدخل عضواً جديداً على اللغة أن يستطيع حتَّىالخالص، وذلك التقليدي ابع  عن الطَّواالبتعاد

ضرورة التغييرلّحنال الجديدة، وهذا ما فرض على ةالموسيقي ،ةفة ال واالبتعاد عن الصتقليدي 

ة حينذاك، ولكن الكالسيكيين ، وهذه فكرة عصر الباروك التي أدت إلى ظُهور الهارمونيالخالصة

ثة والكالذين أرادوا الكمال وفَّقوا بين الهارمونيةونترابنطي.          

أخذت مع الوقت حيثُ ،"البوليفونيا"غة لُان رة مكالتي احتلت الصدا" الهارمونيا"غة  لُإن 

ومن ، "توناليتي " بين درجات السلم الموسيقي الواحدةالداخليستقالً من العالقات ل نظاماً متُشكِّ

بوطاً، وعالقة  الثالثة هبالدرجة الرابعةرجة  أصبح وسط محور هذه العالقات، عالقة الدهنا

ك حرعوداً، وهذه العالقات أوجدت مع الوقت نظاماً صارماً للتَّ الثامنة صةبالدرجالدرجة السابعة 

ظام بالوظيفة ي هذا النِّم، وسةالهارموني اللّحنية جانساتالتَّ األساسي، أو في اللّحنغمي في النَّ

وهذه  ،)Aribert Rieman(ريمان  أريبيرت  للعالم،)Functional Theory(الهارمونية 

ظام الهارموني الكالسيكي الغربي على ة في النِّ األساسيةالهارموني الوظيفة اعتمدتية النَّظر

 ,Tonique, Sub Dominant, Dominant)، )أولى، رابعة، خامسة، أولى(غمي تابع النَّالتَّ

Tonique) ،)124، صم1998  سليم،اب،سح .(  
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شَّلم الموسيقي في الموسيقا الالسةرقي:  

إن السلم الموسيقي للموسيقا اللم الموسيقي القديم هو السحاء العالم، أن في جميع ةشعبي

 إن فهنا، موضوع اهتمامنا، ومن حيثُ، العربية، وبالذات الموسيقا شرقيةأساس الموسيقا ال وهو

عالقة جميع درجات ص في  وتتلخَّ،رقيةشَّركيب األساسي للمقامات الل التَّشكِّ تُ مهمةٌ عالقةٌهناك

ُأخرى، ة للمقام من جهٍةالمقام من جهة، والدرجة األساسي أي الد أنل نقطة ة تُشكِّرجة األساسي

 إنَّما ف، على شيء دلَّ وهذا إنخرى،رجات اُأل الدالثِّقل والجذب في المقام الذي تؤول إليها كلُّ

فسر أهمييوسيقا ة القفلة في المل المحطَّ تُشكِّحيثُ، ةالعربيلحين، أو ب التَّة فيُ صلْة األساسي

ا في أنو"، "غنية أم كلثوممن ُأ"ريتني عمري ما حبيت  يا" نستذكر قفلة هناالغناء، أو التقاسيم، و

د حملم" مال الكاسات"ح وشَّ، أو قفلة م"روانوجهك مشرق باأل"ح وشَّوكذلك في قفلة م ،"تظاركان

أحب أشوفك" الت دور، أو قفثمانع "د عبدلماب، سليم، (، الوهابحم125م، ص1998سح .(  

 اب، ال يعتمد على تحليٍل علميالتناقض بين الرأيين عند نجيب وسح ويرى الباحث أن

ذي الِخبرة والمعرفة بُأسس التَّلحين العربي والغربي هو وسيقي وأن الملحن أو المؤلِّف الم، دقيٍق

                          .د الذي يمكن أن يوفِّق بين الطَّريقتينالوحي

لم الموسيقي والمقامالس:  

 واألمريكي مساوي، اليوغسالفي المولد،، ظهر كتاب للموسيقار النَّ)م1958(في عام 

ة رودولف ريتي الجنسي)Rodelf Rety(ان، بعنواملةة الشَّ المقامية الالمقامية، والمقامي 

(Tonality, Atonality, and Pantonality)م1962(  عامانيٍة ث الكتاب بطبعٍةا، وظهر هذ( ،

 في هذا الكتاب انعاصرة، وكوسيقا المفي المTonality (" (لم الموسيقيالس"ان جديد تحت عنو

وبي وسيقي األورلم المة بين السق بالفوارق المبدئيتهى الخُطورة فيما يتعلَّموضوع في منْ

  :ديد بموضوِعنااً وذلك الرتباطه الشَّ نورده حرفيحيثُرقي الشَّالمقام الكالسيكي، وبين 
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   "منذ نحو مئة عام اصطدم الموسيقيون األوروبيجمهم إلى األلحان هوا اهتماون الذين و

 في ذكورة لم تكن المأن هذه األلحانال شك فيه و كبيٍر بواقٍع، )Exotiques(" الغريبة"ة رقيالشَّ

صاحبة غنى عن المقاوم هذه الهارمونيا، وقد باءت بالفشل  تُكانتها  بل أنَّ وحسب،ةالهارموني

، أو إلباسها هارمونيا جميلة  أو ةاألوروبي لألذن  مقبولةًحاوالت لجعل هذه األلحانريع كل المذَّال

 لذلك بدون تغيير أصوات  تقنيٍةستحالٍةا وقد ظهرت  المستعملة،الهارمونيةسكْبها في القوالب 

، نازعاً عنه اللّحنه طبيعة  تغيير يشوأي ان، وكةاللّحني، أو بدون تغيير الجملة هذه األلحان

ابع  ذات الطَّان األلحأنمنا تاريخ الموسيقا، جماله وعطره الخاص، ونزيد على ذلك، كما علَّ

وسيقي فكير المهور التَّ قبل ظُةوسيقيالمفي صنع الحضارة  تُشارك أنالهارموني لم تكن تستطيع 

ة  وسيقيالماللم وع من السينا هذا النَّ، ولذلك سم)لهارموني بالذات وليس البوليفونيا(الهارموني 

"السوسيقي الهارمونيلم الم ."           

، وفي اوم الهارمونيا في حاٍلقلمقامي تُالدائرة حول المركز اان  األلحكانتوبالتالي فإذا 

ل دليالً ال يقبل شكِّاهرة تُ هذه الظَّإنال إذا اقترنت بالهارمونيا، فسيقياً إ آخر ال تنتشر موحاٍل

اللم الجدل على وجود نوعين من السومن المنطقي حتماً ةالموسيقي ،ابع  الموسيقا ذات الطَّأن

حال  من المانوسيقا، وكفكير الهارموني في الم التَّةيطرستعمال في فترة سحني اختفت من االاللَّ

وسيقي الهارموني، وقد حدث هذا لم المابع قبل الخالص من الس الطَّحنيةاللَّهور هذه الموسيقا ظُ

وسيقي لم الم فكرة السبيعي أن ومن الطَّعاصرة،وسيقا المهور المة القرن الماضي مع ظُايفي نه

    . عندئٍذي ظهرتحناللَّ

نا فإنة اللغة ومن هالهارمونيالجديدة لم ة عالجة المادالمي، قد حناللَّ ذات الطابع ةوسيقي

  موديستسكيوسية مع الموسيقار موسورجسيقا الرو ذروتها في المإلىوصلت 

)(Moussorgsky Modest ،ُلفتت لغته حيث ةالهارمونيالجديدة نظر أهم وسيقيين  الم
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في فرنسا أمثال كلود ديبوسيخضرمينالم ) (Claude Debussy ، الذي مافرنسا إلى عاد أن 

 ،)Moussorgsky Modest(موديست  سكيجموسور موسيقا علىف  تعرحيثُ ، روسياِِِِِِِمن

وسيقا  المأنوهي ، نفسهاالئل فوجد الد،  القديمةةالفرنسي ةعبيشَّوسيقا ال على دراسة المكبنا حتَّى

 استعمال الهارمونيا إطالقاً يجوزوال ، ياللّحنوسيقي لم المة على الس مبنيةالفرنسي ةعبيشَّال

ةالكالسيكيأ وهذا ما ،عالجتها في مالمدرسةهور  ظُإلىى دوسيقا  الجديدة في الموهي ، ةالفرنسي

نوسيقا االالمةطباعي ها لغٍةعلىة أساساً المبني تي، والَّ جديدٍةٍةرمونيضعت ِخ ويصاً لتتالءم مع ص

  ). 126م، ص1998سحاب، سليم،  (ةالفرنسي ةالقوميطابع الموسيقا 

وسيقاالم والهارمونياةالعربي :  

 فرودولأسماه ما وهذا ،  المقام ظاهرة علىقائمةً ةً موسيقا لحنيةالعربي الموسيقا عتبرتُ    

 ة استعمال الهارمونيا األوروبيحيثُ أن، ياللّحن الموسيقيلم السRodelf Rety( ( ريتي

يتناسب   ال،ةالكالسيكيمع طبيعة هذه الموسيقا طلقاًم ةاللّحني ،كانجليميخائيل  من د ذلك كلٌّؤكِّوي 

)Mikhail Glinka(،موديستسكيج وموسور  )Moussorgsky Modest(، فريدريك و

 فنتهوبلودفيج فان و ،)Claude Debussy(  وكلود ديبوسي،)Frederic Chopin (انشوب

)Beethoven Ludwig Van(،دعم سابقاًة رودولف ريتي في كتابه المذكور مين بنظري، 

 تتناسب حتَّى وذلك ، العربيللّحن ةالداخلي بيعةالطَّ استعمال هذه الهارمونيا بدون تغيير أن حيثُ

عند ، )م1998 (ابسح الباحث سليم إليه وهذا ما توصل ،ي الكالسيكيمع التسلسل الهارمون

 ، الوقتومع" : قال حرفياًحيثُ انيراث األخوين رحب في تُاللّحنتحليله العالقة بين الهارمونيا و

لها مض جروع، حابنة تفقد من جمالها الرانألحي األصيل َأخَذَت اللّحنوبسبب االبتعاد عن الخط 

وزيع  والتَّ،لهارمونياا(ل  هاجسهم األون ألةالعربي المقاماتوأخذت تبتعد شيئاً فشيئاً عن ، اللّحنية

ت عب ومع الوقت اتَّّ،ةالعربي اختفت من أعمالهم هذه المقامات أن إلى الئمهايال ) وركسترالياأل
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ملة الجغَتَ فراحت تَ، بالتوزيع الغربيةاللّحنيإلىب ر تَدقَ فَأنراث العربي اً صلتها بالتُّ نهائي

  ". الغربإلىاً  نهائيجهتتَّوا

 عن يةً أهم ال تقلُّ،طويرقدم والتَّ طريقة للتَّلنفسها وجدت ةالعربيوسيقا  المنإ فهناومن 

كك  بالسالعربيلحين يها في التَّسم هي ما نُالطريقة وهذه ، وتلويناًً،بداعاوإ ،رمونيا خُلقاًالها

المقامياللّحنة على طبيعة ة المبنيزرتِك العربي الم وليس من باب ، ياللّحن لمقاميالم على الس

دفة الصالفارق بين عباقرة التلحين العرب من جهٍةأن ،لحنين العاديين من جهٍة  وبينهم وبين الم

كك  بجميع أسرار هذه الس باإلمساك،ق هؤالء العباقرة دون سواهم تعم أساسٍيخرى هو بشكٍلُأ

كك المقامية تقوم بدور التلوين  السأن حيثُ المقام األساسي، إلىرق العودة وطُ، وتلوينها، المقامية

، م1998  سليم،اب،سح(ة، األوروبييه الهارمونيا في الموسيقا فعالي الذي تُؤدن واال،الموسيقي

  ).128ص 

د التَّتعدوسيقا الصويت في المةعربي :        

   وسيقا المنْةالعربياإليقاع واللّحن،صري  تعتمد أساساً على عد لنا التاريخؤكِّ، وي، أن 

رفوا تعدِرالعرب قد عوجاء هذا العلم تحت أسماٍء"انلحمحاسن األ"سم ف باد التَّصويت الذي ع ، 

ختلفٍةصطلحاٍتومنذكر منها م :  

   .ةوتيالصتالئمات تفاقات والم اال-

-  االصطحابفن .   

   . المزج والخلط والتركيب-

   .سانجضعيف والتَّالتَّ -

          .ت والكماالتانااالقتر -
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فَه علماء أن علم االتفاقات عرة التي أثبتت سائل العلميراسات والر الكثير من الدهناكو

 نغمتين نسبة ذات  به، ولكلِّ يختص عدد نغمٍةلِّه علم الرياضيات، وقاموا بتدوين لكأنَّالعرب ب

تواليات المعروفة، وكل أربع نغمات توالية لها نوع من الم ثالثة نغمات ماتفاق محدود، وكّل

م الوسطين في نغانتواليتين يشتركعبارة عن م.  

وسيقا مقصود في المالغير صويت د التَّود تعدعلمية وجراسات الدت بعض الدكما وأكَّ

   :واع اآلتيةوقد عِرفَ منه األن، )Heterophony(صطلح ، وهو ما يعرف بمةمصري الةشعبيال

- ة باص األرضي)Ostinato(.  

  .)Canon( الكانون -

 -الب ة وليفوني)Polyphony(.  

-صل تَّ القرار الم)Pedal( ،) ،24، صم1971مطر   .(      

ل في شكل تي كانت تتمثَّ الةوليفونيالبت يااول أوروبا لبدا ذلك قبل تنهذا وقد عِرفَ كّل

 لفالسفة ةالعربيمن المخطوطات دته الكثير واعه، وأكَّأنختلف مِب) Organum(األورجانوم 

  :اً للتسلسل التاريخي فيما يأتي نوجزه وفقأنكن دماء، والذي يمالعرب القُ

فق وما يتنافر منه ي، وما يتَّاللّحنواع البناء أندراسة قام الكندي في القرن الثالث الهجري ب) 1(

دريب  التَّحيثُ وذلك بوضع تمرين لعازف آلة العود، ،طبيق العمليراعاة التَّعند التأليف، مع م

ضاً أي، واللّحنيةتفاقات ذنه على سماع اال تعتاد ُأحتَّى، وذلك  واحٍدعلى عزف نغمتين في وقٍت

 تَحدثُ من يٍةان ثفق مع نغمٍةوالتي تتَّ، مة من الوتر المزموم باإلصبعغتدريبه على إخراج النَّ

  ).Octave(وكتاف ُأ ،)Unisson(اٍن أحياناًً ُأخرى، يونيسون ، ومن مزموٍم ثاناًمطلق الوتر أحي

 اجتماع اثنين أي(غَم إلى افتراقات النَّ الفارابي في القرن الرابع الهجري، فقد أرشدنا أماو) 2(

وكذلك عرفَ ، )ؤخذمع وما ي في السم منهاقد ما يأي( ترتيبها ثم، )، أو أكثر في ائتالفنهام
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الذي بالخمس، والذي ( ثم ،)الذي بالكّل: (وهي، الفارابي أفضل األبعاد، وأعظمها اتفاق

عباألرب(وبعدها قام بتعريف الكماالت العشر في الص ،ة،  ناعات العمليوخلط ،زيج النَّغم تمثم 

مديداتختلفة التَّأبعاده الم.  

يمكن مزج " : في القرن الخامس الهجري، فقد أكَّد قَول الفارابي فيما يأتي ابن سيناأماو) 3(

 ،ساسا ينتهي إليه الجمع بين نغمتي األوأفضل مسجام توافقي، انصوتين بأدائهما معاً في 

 حيثُختلف األبعاد، فريق بين مضاً بالتَّأي، وقام ابن سينا "خامسةابعة والالروالجواب، وبين بعدي 

عد الذي بالكلِّحصر األبعاد الكبيرة في البسطى هي، واألبعاد الو:الب عد الذي بالخمس، والبعد  ثم

الذي باألربع، وأمإلىغيرة فهي التي تبدأ بالثالثة الكبيرة ا األبعاد الصزءاً آخر الزفي ائد ج 

2ص،  3ك،  3 (4/5/6/7توالية  الم.(+ 

  .ستاذهعاصراً له، ما ذكره ُأ مان وك، وهو تلميذ ابن سينا،د ابن زيلهوأكَّ) 4(

   واحدٍةغمتين من طبقٍة النَّأنين األرموي في القرن السابع الهجري،  الدد صفيوأكَّ) 5(

)Unisson(دعداً، ال تُعكما أعاد تصنيف ال ب االتفاق األغم، وذكر فقات من النَّتَّم شملأنول ي: 

مرتين،  الذي بالكّل:ي فيشملانفاق الثتّ االاالذي بالكل، والذي بالخمس، والذي باألربع، وأم 

فقات بنسبة  المتَّإلى، باإلضافة "بةركَّبعاد الماأل " واألربع، والخمس، والذي بالكّلوالذي بالكّل

  .)ثالثة صغيرةو، ثالثة كبيرة  (4/5/6

)6 (وأمل القرن العاشر الهجري، فقد اختلف عن األرموي في ا الالذقي في القرن التاسع، وأو

وثالثة صغيرة، ثالثة كبيرة( األبعاد أن (دعفها  اتفاقها أضعف من األبعاد الباقية التي صنَّي

قة إذا سِمعت ِفها من األبعاد المتَّعد، ف)ط، ج، ب(ة انيا بعد الثي، وأماألرموي ضمن االتفاق الثان

ا مسموعتين على كانتفق نغمتاه إذا يهما ما تتَّانوث: "د بقوله حيثُ أكَّ لحنياً،أي فقط، تاليعلى التَّ

ث عن االتفاقات من  والالذقي هو آخر من تَحدلمعية، وهو ليس إال هذه الثالثة،التتالي دون ا
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 أن إلىت صويت، وتمد التَّ لتعدايٍة أوروبا كبدإلىتقلت انفاقات التي أعالم العرب، وهذه هي االت

 أنغم من بالرواً بها، نصراً أساسي ع حيثُ يعدتبلور علم الهارموني وأصبح علماً قائماً بذاته،

                  .ةالعربيوسيقا  أساساً من علوم الممبادئه مأخوذةً

فات ؤلَّم ضمي وعام ، قويجاهد في حياتنا اتِّلقرن العشرين، فقد و في مطلع الأماو   

 بدأ حيثُكل، ولكنها محلية المضمون،  الشَّأوروبيةرة البناء الهارموني، تطو مةمصري موسيقية

عتبر رائد التأليف الموسيقي في مصر العمل في هذا المجال يوسف جريس الذي ي        

ي ان، وتبعه الكثيرون أمثال حسن رشيد، وأبو بكر خيرت، ومن الجيل الث)م1899 - 1961(

 سنتناولهم الحقاً في هذا الفصل حيثُالرحيم وغيرهم، ، وجمال عبدانة، ورفعت جرانوعزيز الشَّ

راسيالد.          

ظهرت ريعي وغيرهم، وكما  وعمار الشَّ،عيدي من الجيل الثالث فقد برز أحمد الصأماو      

حد الجميع تَّعت األساليب، ولكن ا تنوحيثُربويين  والتَّ،ينِص لألساتذة المتخص كثيرٍةمحاوالٍت

ةة لعلم الهارموني وفق األصول في تناول القواعد األساسيناك، وهذا ما جعل األوروبيه 

فِقك بدعوى سلوب، وذلة تعميم هذا اُألتضارب في اآلراء، فبينما يرى البعض عدم صالحيد أنَّه ي

بينما ، قاعاتها لثراء طابعهاإي و،تها، وطابعها، ويكتفي بوفرة مقاماتها شخصيالعربيةالموسيقا 

مجال  من الةالعربيهوض بالموسيقا طوير للنُّة استخدام الهارموني ِبهدف التَّيرى آخرون ضرور

  .         ي إلى المجال العالميالمحلَّ

، ةوسيقيالمختلف الكُليات والمعاهد ي ِبمِصخصطبيقي التَّعليمي التَّجال التَّ في المأماو   

دد، حاوالت في هذا الص مأي ةالعربيت ة لمختلف اآلالإلى المناهج التعليميق ها لم تتطرأنَّ حيثُ

  ). 144، صم1998حبيب، (
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وسيقاهم، ه البسيط، في غنائهم ومصويت بشكلد التَّ تعد العرب استخدمتإن فهناومن    

          ابن سينا ان، كما جاء على لس)الزواق( يهدفون بذلك إلى تحسين اللّحن واانوك

صويت عند العرب على التَّتعدد  يعتمد انفاء، وك، وذلك في كتابه الشِّ)هـ370  –هـ 428(

 هو تجميع نغمي ،ات يكون أساس تجميع األصوحيثُ،  واحٍدآٍنعزف نغمتين أو أكثر في 

، )الخامسة (،)األوكتاف(ت اللّحنية مسافات جمعا هذه التَّوأهمان، سنسماعه لدى اإلعند ساغُ تُيس

)238، صم1981شورة، (، )ابعةالر .(  

  : فن التَّصويت عند العرب

  :ماصويت عند العرب إلى نموذجين هوينقسم فن التَّ

) -(1االصطحابفن : 

، وهو عبارة عن المزج بين  واحٍد وبزخٍم واحٍدآٍنو أكثر في وهو عزف نغمتين أ

ينتهي إليه في ذلك، هو بين األساس َ سجام توافقي، وأحسن ماانئهما معاً في اصورتين بأد

  : ماإلى نوعين وه) التَّمزيج(سم ابن سينا فن االصطحاب خامسته أو رابعته، وقَ وجوابه أو

  . واحد آٍن من نغمة في  وهو أداء أكثر:ركيبالتَّ -أ

 .معاً) القرار والجواب(غمة وأوكتافها في آٍن واحٍد  وهو أداء النَّ:التّضعيف-ب 

 :يواع وهأن ثالثة مزيج إلى التَّفن وقسم الفارابي 

  .وهو عزف نغمتين، أو أكثر في آٍن واحد:  التَّمزيج الهارموني -أ

تابعة أثناء تقل ومدة، والثِّنغمات مختلفة الِح وهو عبارة عن مجموعة :ياللّحنزيج مالتََّ -ب

  .عزفها

، فمتى ةٌ حاد إحداهما ثقيلة تتبعها نغمةٌان مختلطتانعبارة عن نغمت  وهو:مزيج المخلوطالتَّ -ج 

ع ِطقَ تَنْأن  منه محدود من قَبِلٍع وِضع اإلصبع على موضثم، طلق وتٍر من مجت نغمةٌخِرُأ
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غمة المسموعة مخلوطة من نغمة المطلق، ومن نغمة الجزء الذي وِضع  صارت النَّحيثُغمة، النَّ

  .) 187-188م، ص  1946ويردي، (عليه اإلصبع، 

ظمى رسالته الع( االصطحاب في فن تناول موضوع  فقد يعقوب بن إسحاق الكنديأماو

   :ما نوعين وهإلىم جس األوتار  قسحيثُ، )في التأليف

  .جس بالعزف على التتاليأ ـ ال

  . واحدآٍنغمات في ب ـ الجس بعزف النَّ

صويت عند الكنديد التَّنموذج الستخدام تعد:  

  
)ؤتمر المة، الغوانمة، مهرجان وم167م، ص1998وسيقا العربي .(  

)2(- فنبيكة  الس :  

  :ضافاً عليةم وهو فن االصطحاب  األصوات عند العرب، سبِكفنوهو عبارة عن 

ي  تُؤدحيثُ أثناء األداء على مُختلف اآلالت، باللّحن وهو عبارة عن توزيع :وزيع اآلليـ التَّ أ

عيزءاً مناًكْل مجموعة ج.   
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  .الل أثناء العزف والظِّ،لوينل ذلك في استخدام التَّ ويتمثَّ:ب ـ ُأسلوب األداء

صويت في د التَّّلتعدطبيقية م، وممارستهم التَّب معرفتهان العرب بجأن إلىشير وكما نُ    

 ي،اني في كتابة األغان أشار إليه األصفهحيثُضاً في الغناء، أيهم استخدموه إنَّالتأليف اآللي، فَ

وصلي في ، والذي دعا إليه ابن محرز، وقام بتطبيقه إبراهيم الم)الغناء الزوج(تحت مفهوم 

   ). 188ت، ص.د العقيلي،(جوقته في بغداد، 

   ؤكِّوهذا ما يداألوروبيين، يهم قبل انصويت في موسيقاهم، وأغد الَتَّد استخدام العرب تَع

 وذلك في  ،مائنامن خالل علَهذا العلم وصل لهم عن طريق العرب  أن  أيضاً،دمما يؤكِّو

  ). 22، صم1993، الحفني( والفارابي، والكندي، ،كتابات ابن سينا

   :صويت من خالل حلقات البحثد التَّم تعداستخدا

ة في لوم االجتماعيون واآلداب والعفُنة الاي، قام المجلس األعلى لرع)م1961(في سنة 

د ستخدام تعدسبة الأي بالنَّة حيثُ استقر الرقا العربيوسيلبحث الم ،في مصرية انالحلقة الث

   :ك على النحو اآلتي، وذل)الهارموني، والكونترابنط(صويت التَّ

     :علم الهارموني

 حيثُصفية،  التي تحتوي على األصوات الكاملة والنِّالعربيةق بالمقامات ـ بالنسبة فيما يتعلَّ أ

تُستخدم تآلفات الهارموني الكالسيكي الغربي للسين الكبير لم)Major( ،غير والص)Minor( ،

كَّ(عاة ضرورة استحداث بعض القفالت رامع مرتآلفات أو مة للدبات نَغميُرجات الربةعي (

المخْةوسيقيبها على تَ، والتي ي تُالئم الطَّتَم وسيقي الخاص بالمقامات أنابع الممثلةالعربي :  

  ).Sensible( هذه المقامات ال تحتوي على صوٍت حساٍس، و) الطرزنوينالحجاز، الكرد، (

عدلمقامات التي تحتوي على ثالثة أرباع سبة لا بالنِّب ـ وأمحيثُ، البعبد (ستخدام طريقة  ا تم

    :حو اآلتي وهي على النَّان،تي قام بتقديمها من خالل تجاربه في هذا الميد، والَّ)الحليم نويرة
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 1كنمعددام األصوات التي تحتوي ستخ اـ يأو ، عارضٍةها نغماٍتأنَّعلى  ،ثالثة أرباع الب 

  .، أو ضاغطة)Passing Notes (ٍةعابر

 2مِكـ في حالة استخدامها كنغمات عابرة يلِْ نف ؤلِّلمحضير وسيلتي التَّإلى يلجأ أن، 

  ).                                       Preparation Resolution(صريف والتَّ

              :علم الكونترابنط

 في األبعادأرباع ثالثة وات التي تحتوي على ة إدخال األصيانهو عبارة عن إمك   

عالجة المحيثُ وفروعها، ةالكونترابنطييتم ون  نظم هذا األمر في كتاب يقوم على تأليفه أخصائي

محتَّىسون، وذلك تمري ناكطبيق، وراسة والتَّصبح هذا النوع موضوعاً صالحاً للدتوصية ه 

حيثُ إمكه في هذا المجالهام ،ة اانيلك  وذ،ونانصويت في دراسة آلة القد التَّستخدام تعد

 ،)صول(وين المعزوفات على مدرجي مفتاحي  تد، ويتم)سرىمنى، واليالي(باستخدام اليدين معاً 

  .)168، ص م1998مة، انالغومهرجان ومؤتمر الموسيقا العربية،  (،)فا( و

  :وسيقيأليف المالتَّ

 لحين بخٍطد التَّوسيقا أكثر تشابكاً وتَعمقاً من مجره إبداع لمأنَّوسيقي بيف المأليعرف التَّ   

فرٍدلحنياٍن وأغ لكلماٍت موسيقا اآلالت المفردة اللّحن، صاحبة لها هي ، والتي تَكُون مأيضاً م

دجرحاطة الكلمات بإطاٍر إووظيفتها مخرفيان لأللح زل يبتكرها لها المال انلحاأل وهذه ن،ح 

، ي والعلميفنّنة، وأما التأليف الموسيقي بالمفهوم اللحي الكلمات المانعالقة لها في األغلب بمع

ؤلف فيقتضي من المأنبدع أفكاراً  ية ألحاناً أيحيطها بتكثيٍفموسيقيوثراٍء ي وهو ما  نغمي ،

ية بةًعرف عامالهارمونيرابنطاً أو الكونت رأسيُأةي َّاً، وما إليها من وسائل التكثيف، فقيعلى ثم 

ف ؤلِّالمصوي تماسك واضح المعالمٍيفنّ ب أفكاره هذه في بناٍءأنم ، فنّ في صيغة أيعينة ية م

خرى ون اُألفُن وأصحاب اللها، وهذا ما يعبر عنه الموسيقيونوتقبعها سهل تتب يصبح مفهومةلتُ
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 ينتقي اآلالت أنه ف بعد هذا كلِّ، وعلى المؤلِّ)Form(صطلح الفورم ابعة من الغرب بمالنَّ

، أو الكورال، أو آلة اوركستري موسيقاه كاألؤدق التي سوف تُر أو المجموعات، أو الِفالموسيقية

صغيرٍةنفردة، أو مجموعٍةم ذلك من  وروح موسيقاه، والئماً لطبيعة من اآلالت، أو ما يراه م

ة فسي النَّم المشاعر واألجواءضفي على نسيجه الموسيقي اإلثراء النَّغمي، تلويناً يجس يأنأجل 

، أو ةطوليالبطة، أو شجة، أو النَّ عنها، سواء من المشاعر المبِهللتّعبيرالتي تَسعى موسيقاه 

التَّ، أو الحزينة، أو ةالشجيأليف عبيري الذي يستطيع التَّفسي التَّراء النَّثَّ، أو الحالمة، وهذا الةأملي

وسيقي المفنّ المستمع، فالتأليف الموسيقي هو إبداع إلى ينقله أني مد العناصر يقوم على تعد

ختالفاً وهو بهذا يختلف اي، الصوتغمي، والبناء الموسيقي، والتلوين ، والتكثيف النَّاإليقاع واللّحن

 وحدهما، وتبرز فيه كلمات اإليقاع واللّحننصري رقي الذي يعتمد على عشَّجذرياً عن التلحين ال

اني، وهذا  ما ر عن المشاعر والمعأن تُعبمكن  الصدارة، وهي وحدها التي يان مكالغناء لتحتّل

حيثُ ،لحيند االختالف الجوهري بين معنى التأليف الموسيقي، والتَّحدجسي ة اإلضافات د أهمي

ات، وذلك بحركتهم الوليدة التي وسيقي في مصر منذ الثالثينيف المألاد التَّوية التي أدخلها رنّفال

رادفة للغناء، عتبر الموسيقا م، بعيداً عن المفهوم التقليدي الذي ي موسيقي جديدتسعى لتقديم مفهوم

دفة وليس من قبيل الصحتَّ عندنا ان كلمتا الموسيقا والغناء تتالزمأنسمى في المسمية يات الر

ائدة اليومالس .  

الت اني من هذا القرن لتلحين موسيقا لآلحاوالت ضئيلة في الربع الث ظهرت مهناومن    

ة ع، ولم تكنَ تْتبع ِصيغ موسيقا اآلالت التقليديسالمو خت التقليدي أويها آالت التَّ، تُؤداللّحنمفردة 

توارثة كالسالمد عبدماعي، أو البشرف، فقام القصبجي، ومحمم اب، وفريد األطرش، والوهمن ه

 والمعادي، وهذا ، المماليك: بعضها يحمل عناوين حديثة مثلٍةموسيقي بتلحين مقطوعاٍتمن قام 

 ةالعربي ورد هذا المفهوم في كتاب الموسيقا حيثُوسيقا صامتة،  يعتبر مانلحين كوع من التَّالنَّ
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يقا التي تخلو من كلمات  وسصف الم، وذلك لو)م1932(عقد في القاهرة سنة انولي الذي لدا

  .الغناء

كي يجدوا ون التأليف الموسيقي الغربي، لفُنن الذين درسوا ي مجموعة من الموسيقيهناكو   

ؤلَّانتهم، ففيها عوناً لهم على التَّعبير عن هوية مفاٍتطلقوا في كتاب بمثابة كانت ٍةموسيقي 

ل ، ونرى منهم يوسف جريس المحامي بالمهنة، وهو أو شاقٍّطوات األولى على طريٍقالخُ

 في قصيده السيمفوني ٍةلقائي وِتدٍقِصِبر  يعبحيثُ ا لألوركسترسيمفونيةوسيقا ف مصري لممؤلِّ

 مشاعرال وواديها، وبى بصحراء مصر،ة، فَتغنََّ وطنياٍنمن مع صدره عما يجيش ِب،"مصر"

هندس المعماري الفنّان  هدائها،، ورثاء شُ)م1919(ة، وثورة الوطنيأبو بكر خيرت وكذلك الم

 لم يلبث بعد ثورة ثم التي يجيد العزف عليها، البيانو آللة موسيقاطلق في تأليف انالذي 

وركسترا انية الفولكلورية لألالثَّ سيمفونيةه وموسيقاه نحو مثل تلك الثورة، فكتب الفنّب) م1952(

هج في غيره، وسار على هذا النَّعبي و الشَّاإلسكندرية احتوت أصداء فولكلورية من رقص حيثُ

 المهندس الزراعي حسن رشيد الذي عاد من دراسته للزراعة والموسيقا، انخرى، وكأعماله اُأل

ف طاقاته وظِّليوةاإلبداعي ل أوبرا ف أألَّ، والباريتونوته من طبقة  صان كحيثُ، ةالغنائيو

 ع النَّهج األوروبي في التأليف الكامل للمسرحية غنائياً،بتَْْها تَص، ولكنَّمصرية الموضوع والنَّ

اً،وكوراليوأوركسترالي عرالشِّات اً، فاختار من كالسيكيالشِّعرة أحمد شوقي  العربي مسرحية ي

مصرع "ل، وأسماها ن قسمها األوي لح أوبراه الَّتلكي تكون موضوع ،"ا كليوباترعمصر"

 الخولي،(، اً مسرحياً إخراجحتَّىاً، وال  يستمع لها ال أداء غنائيأنه قَضى دون ، ولكَنَّ"أنطونيو

    ).5 – 7 م، ص1998
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واد العرب في أسلوب تعدؤلَّفاتهم آللة البيانوصويتد التَّالروم : 

  :          يوسف جريس) 1(

    ِلوديسمبر) 13( يوسف جريس في د 

، ٍة ثري،ٍةبطي ِقسرٍة، في مدينة القاهرة، من ُأ)م1899(

ون، وتنعم في فُن وال،، تعشق الثقافة أصيلٍةٍةمصري

تقن العزف على  والدته تُكانتراء والجاه، و الثَّانأحض

 اً للموسيقا،حب ومدب ووالده كان شغوفاً باأل،البيانوآلة 

 أرضه حيثُعيناه على ريف الدقهلية، وتفتَّحت 

و قة،ِبالخصبة العلةًمثَّالتي أثارت فيه صورة مصر م 

 العزف على آلة ايةم في البدعلَّقافي، والحضاري، تَخالقي، والثَّها األ، وميراثُفي أبنائها الكادحين

 ثم ومنصور عوض، ، على يد سامي الشوايةشرقات الموسيقا ال، وعرف أساسيان الشرقيالكم

    منهم البولندي أدولف منشةنعلى يد أساتذة أوروبييان الغربي اتجه للعزف على آلة الكم

)Adolph Minacheh(دي روسدولانمساوي س النَّار والموسيق(Sandy Roswell)  ودرس ،

 (Josephهيتل زيف وجو،)Jino Takash (كاشنو تاعلوم التأليف الموسيقي على يد جي

Hittle(ُالتحق جريس بك ،تي لم يستطيع االستمرار بهاب الَّة الطِّلي، ثمالتحق بكلي قوق في ة الح

م1926( منها عامج جامعة القاهرة، والتي تخر(،وبعدها وجيزٍة ٍةحاماة فتر حيثُ اشتغل بالم ،

د مصر وتاريخها، ولم يكتب لحناً مجفات عديدة تُؤلَّكتب جريس مو ،تفرغ للتأليف الموسيقي

ل في ذلك األسلوب القومي ه لم يتوسأنَّواحداً ال نسمع فيه صوت مصر وأصدقائها، رغم 

 كانت كما لو ةًمصرياً عن نفسه، فجاءت  تعبيراً طبيعيه،، فقد كتب موسيقاةعبيشَّ الانباأللح
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رت البدوي، ها، وأهراماتها، ونيلها، كما صور مصر بصحرائصوة، وهي تُراثي تُةشعبي ألحاناً

الشُّ ورثاء ،ضاً زهرة اللوتسأية، والفالحة، ووالبدويجل مصرموا أرواحهم من أهداء الذين قد.  

 ال تطمس ، شيقٍة علميٍةالجٍة بمع رائٍع واستعملها بشكٍل األصيلة،العربيةدرس المقامات 

ةتها شخصيومن المقامات التيالقومي ،والكُ،وى والنَّ،ها الحجاز أحب ت اإليقاعاضاً بأي رد، واهتم

شكِّ التي تُةالعربية والهام في الموسيقا اني،نصر الثل الععلميٍة، وتعامل معها بطريقٍةالعربي  

عها لل،تنوعةمحيثُ طو سرعات المناسبة في األجزاء المفاتهؤلَّختلفة من م.  

    ومن أهم ما يزميإذ  ،ال االرتجالي موسيقا جريس طابع المومكن ال ينسمع له مقطوعة أن 

أو اآلالوركسترا،لأل سواء ت المنسمع مواالًنفردة دون أن  مإلىلنا فوراً  رائعاً، ينقُاًًوسيقيمق  ع

يفالر،وعرض الص حراء، ويو،د في أحاسيسنا أصداء التاريخرد المجيدةةالقومي .  

هير، القصيد زءاً من عمله الشَّأن يحذف ج انبجدما حاول أحد قادة األوركسترا األنوع   

 تكون مصر مكن أنالجزء هو مارش جنائزي، ال ي هذا إن ":قالو اعترض جريسمفوني يالس

مكن ، وال ينادون بحرية مصر واستقاللهاهداء الذين سقطوا، وهم ي الشُّإلىز به ي أرم ألنَّنبدونه،

، عند ما قُدم هذا العمل )م1919( ذلك في عام ان، وك" يشعر بهي أجنبي أن يفهم ذلك وأنأل

  .ةول مريمفوني أل السةوركسترا القاهربأ

 التي درسها بحذر الموسيقية يتعامل مع العلوم ان ك، يكتب جريس موسيقاهانعندما ك   

د،وتردصاحبة على األلحان الرئيسثافة الهارموينة ال تطغى الك وذلك خوفاً أنة التي تُمد رد

 هو ،تباعه في الموسيقااألسلوب الهارموني الذي يجب إ"ول  يقان، وكالقوميةمضمون النغمة 

ب  المصري يتطلَّاللّحن أن حيثُروع في كتابة التآلفات دقيق في بحثها قبل الشُّ يجب التَّمسألةٌ

كسبه وتُ، تتناسب معه، خاصةًةًهارمونيثراء بينما ي ،تُمكن أن ؤدإلىات ي بعض الهارموني 
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ؤدي الموسيقا رسالتها في إسعاد  تُحتَّىه لِّ، وذلك كُالقوميةتدميره وإفقاده أصالته، ومالمحه 

عينمستالم."  

 ة بباريس،اشرين الدولي والنَّ،فينؤلِّ في جمعية المضواًع) م1930(ر جريس عام ثم اخْتي   

واشترك بتأسيس الجمعية ال،اجتاز اختباراتها بنجاح بعد أن ةمصريله والتي قامت ،وسيقاواة الم 

ل ية فقد حوفنِّ في العصر الحديث، وكما هو الحال في صالونات باريس ال رائدٍةٍةموسيقي برسالٍة

 وقادة ، يستضيف كبار العازفينانوسيقي، وك المفننتدى ألهل ال وم، صالوٍنإلىجريس منزله 

ف ؤلِّاره الموشهر ز بلد، ومن ألِّ العرب من كُنوسيقيي المانب ج إلى،انبوركسترا األجاأل

      ، والعالم الموسيقي الكبير كورت زاكس)(Paul Hindemithدميت  هن باولهيرالشَّ

)Kurt Sachs(ف المجري بيال بارتوكؤلِّ، والم(Bella Bartok )  المي وركسترا العاأل، وقائد

          .ةالييط والعازفين لفرق األوبرا اإلة،ن والقادييغنِّ وكذلك الم،(Furtwengler) فورتفينغلر

 هناك توفي حيثُ ،ةضالييط في مدينة فينسيا اإلان عليه المرض، وك اشتد،)م1961(وفي ابريل 

نُثم في مصرفنقل ود .  

   يعدةا الائد األول للموسيق يوسف جريس الرسيمفونيتطورة في العالم العربي بصفٍة الم 

 اإلسكندرية،ة بمدينة م ألول مرد، وقُ)م1932( عام" مصر"  السيمفوني، فقد كتب قصيدهخاصٍة

 نحو  هذا العمل فاتحةًان ك، حيثُ( Joseph Hittle) "هيتلجوزيف "ترو التشيكي ايسبقيادة الم

مفوني ي الس، أخرج قصيده)م1932(فيعة، وفي عام ة الرمي العالمصريةآفاق جديدة للموسيقا ال

والمفي الصحراءنحو ديٍر" ىسم " ،م1935( في عام ثم(،وتالها ،ولىيمفونيته األ س أتم 

 أيضاً، وله "هرام الفراعنةأ"يمفوني  القصيد الستم، أ)م1960( وفي عام ، وثالثٍةانيٍة ثٍةسيمفونيب

فات ؤلَّعدد كبير من المالموأ القصيرةةوسيقي ،هاهم:البيانوة آللة الفيولين وآللة  حاملة الجر ،



 71

زهرة و"، "على ضوء القمر"سماء  مقطوعات آللة البيانو بأ وثالثُلو،لوالبدوي آللة التشي

  ).28، ص م 1974فريد،(، "مرثيةو"، "اللوتس

  : مالمح موسيقا جريس

1-أ: ياغة الص إنهم ما يميفات جريس هو التعبير التلقائي عن مشاعره الوطنيةؤلَّز م، 

  في صوٍرؤلفاتهعظم م، فصاغ مةصيلأل اةرقيشَّرة، وروحه الحرتاعاته المانطب، والقوميةو

 الكالسيكيةالتي ال تتقيد بالصيغ و ،ةانسيوح الروم غلبت عليها الر بسيطٍةٍةحررت مرابسوديٍة

حكمة البناء،المفم ؤلَّعظم مفاته فيها صة روموراً وصفيةانسية شاعريم، وربوح ا ذلك لتعكس الر

شَّ الةالموسيقيةرقيِل السسفاته لآلالضؤلّة، وغلبت مفردة، وِبنت المعلى البيانوصاحبة آلة م 

ألفاته اؤلَّمزت بعناويٍنوركسترالية، وتميتوحاٍةس ممن ص ٍةور حياتي،ٍة وبيئيٍة، وتاريخيٍة، وقومي 

ٍةمصريؤلَّ لتكون مفاته في مجملها بٍةروجراميثُ صاغ بعضها صياغةً،ٍة وصفي وثُةًنائي ،ةًالثي 

  .ةر ح وبعضها اآلخر صياغةً،بسيطة

 ةًتب بوليفونيالموسيقية، ونادراً ما كؤلفاته سيج الهارموني في ملقد استخدم جريس النَّ: سيجالنَّ -2

  . مصريالقصيد السيمفونحاكاة في  الم: مثل،بسيطةً

ضاً في اإلطار أي ومألوفاً ،سترسالًسيج الهارموني عند جريس كالسيكياً تقليدياً م النَّوكان   

تناسب ت، و تحويالت كروماتية بعيدةأفاجئة، تقاالت هارمونية مانالتونالي التقليدي، وال يوجد فيه 

توازية في كثير من  والرابعات الم، والخامسات،وكتافات ولكنه استخدم األة، الحاليمع طبيعتة

اعية نطب من التأثر بااليرجع لشيٍءحيثُ  ، اهتمامه بها، ولم يكن واضحاًاناألحي

)Impressionism (لة رها ملحوظاً في عدد من مقطوعاته آلعند كلود ديبوسي، والتي نجد أث

  .ةة االنطباعيإليحائيت العناوين ا ذاالبيانو

 



 72

  وسف جريسلي" مصر"مفوني يسدونة األصلية للصفحة األولى من القصيد النموذج المُأ

جملها  في مانهلح ولم تخرج أ هو االبتكار،اللّحنيةميز أفكاره  ما يأكثرن إ: حنيةاللَّفكار  األ-3

عن اإلطار الدياتوني المة في بعض المقامات الاناًلحأ اناًحيكان يستخدم أد، وحدكالنهاوند،شرقي ، 

 وفيها ،بعدالرباع  وهي مقامات تخلو من ثالث أثر، والحجاز كار، والعجم، والكرد،وى أوالنَّ
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رق، عطر الشَّوحي ِبة تُاعيانطبة يط بسحنيةاللَّفكاره  ومن هنا جاءت أ،ٍةشرقي  وزخارٍف،حلياٍت

  .مصروحي العميق ِبف الرلِّؤر عن ارتباط المعبوتُ

 غربيةاعات إيق تظهر في موسيقاه  حيثُ لمز بأسلوب غربي تقليدي مألوف،يتمي : اإليقاع-4

ماإليقاعياعات عرجاء، فجاء النبض إيقو  أة،ات شاذَّمي أو تقسة،عقدفاته تقليدي بسيط ؤلَّ في م

مز بشيٍءنتظم تميوذلك خر في العمل الموسيقي الواحدم وآر في الموازين بين قس من التغي ،

الموسيقية رعتها التعبيرات واستخدم في الداللة على س، اللّحنيةفكاره ليتناسب مع سياق أ

ة المعروفة للسرعةاألوروبي.  

نفرد بمصاحبة آلة  الماننفرد، وآلة الكم المالبيانوفات آلة ؤلَّ تحتل مهناو :داء وسائل األ-5

نفرد،  المالبيانوؤلفاً آللة  كتب ثالثة وعشرين محيثُؤلفات جريس  في م،مساحة األكبر الالبيانو

 ثالث إلى، باإلضافة البيانو وآلة انؤلفاً آللة الكم عشر مثمانيةنفرد، و المانللكم وأربعة عشر

ممن ال وستةًنفرد،ؤلفات آللة الفلوت الم فات ؤلَّمةالغنائيوالبيانصاحبة آلة  بمؤلفات ، وعشر م

 ووضوح ،الهارمونيةوكتافات بته آللة البيانو بابتعاده عن األزت كتاوركسترا، ولقد تميلأل

، وال نستطيع )دوانالجليس( سرى، وكثرة استخداماته للزحلقةمنى والي وتبادلها بين اليد اليان،لحاأل

 البيانو عاصرة آللةتيكية المانالرومسيقا اإلمكانات األدائية في الموه قد استطاع استغالل أنَّالقول 

فاتهؤلَّفي مناك عددنفردة كآلة الكمان، وآلة ، وهعة آللة البيانو، واآلالت المتنوؤلَّفات الممن الم 

   .التشيللو

 حيثُأليف  في مجال التَّ ورائد، بارعفٌؤلِّموهنا ال يسعنا إال أن نقول بأن يوسف جريس 

 علم تعدد التَّصويت  في مجالمصرية الالموسيقيةسس وإضافات هامة للحركة رساء ُأأسهم في إ

  ).63 -79 م، ص 1998داوود، (، ل من هذا القرنوصف األخالل النِّ
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                ):م 1963-1910(:  خيرتر بك أبو)2 (

ابع والعشرين من إبريل ولد أبو بكر خيرت في الس

 بالسيدة زينب، وهو من رتع خي، في شار)م1910(عام 

ؤلِّالمفين القوميين الممهورية مصر بدعين في جةالعربي ،

هم دوراً في حياتها وأهمالمةوسيقيثقَّفٍة، وكانت لد ُألسرٍة م 

لتقى للفنانين، وكانت والدته شغوفةًمبالم عته وسيقا، فشج

ل تحو بعد ذلك ثمفولته، دة التركي في طُحمد درقي على يد أه على عزف الكمان الشَّسرتُأ

جاده، والتحق بجامعة القاهرة  في القاهرة حتَّى أنلدراسة آلة البيانو على يد َأساتذة أوروبيي

ون الجميلة العليا، ودرس نفُ التحق بمدرسة الحيثُ باريس، إلى سافر ثم العمارة، فنلدراسة 

اتذة من ة على يد أسليف الموسيقي دراسة خاص، والتأ، وعلم الهارمونيالبيانوالعزف على آلة 

 تصميماته تحمل كانتعماري، و مصر عمل بنجاح في العمل الِموعندما عاد إلىالكونسرفتوار، 

 ،لىفاته األوؤلَّ، ولم تكن مانسيسلوب روموسيقا بُأ بعدها يكتب الم وبدأ،ةمصريبعض المالمح ال

آلة قام هو بعزفحيثُول، البيانو األآلة كونشرتو :  مثل،مي باتجاه قوئبنأخرة تُتوبعض الم  

، )م1935( ركسترا القاهرة السيمفوني له، وفي الفترة بين عاميأونفرد فيه عند تقديم  المالبيانو

وقصيدة ، )Etudes Lyriques(ة آللة البيانو اعريراسات الشَّ الد، استكمل مجموعة)م1944(و

جرة مثل ؤلفات لموسيقا الح، وماني الثالبيانوالصغير، وكونشرتو آلة ) #فا(آللة البيانو في مقام 

صاحبة آلة الفيولين بم، ومقطوعاته آللتي الكالرنيت و)Sixtet(داسية ، والسالبيانوة سوناتا آلل

سعدني للسوبرانو وآلة البيانو،  تُنظرة واحدة:  مثلةالعربيية فنِّ الانيغالبيانو، وبعض األ

، وسداسي البيانوبح تحيا الربا، وسوناتا آللتي الفلوت وة يا نسمة الصولى، وغنائييمفونية األوالس

على شعر ) ضراعة(مثل وركسترا واألعمال للكورال  األ وبعض،ٍة وتريللفلوت وخمس آالٍت
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األعمال ، حيثُ لم تخرج هذه ول في مقام دو الصغير ثم كونشرتو آلة البيانو األأبي العتاهية،

مها بنفسه من خالل الحفالت قد يفاته آللة البيانو التي كانؤلَّ مةًال القليل منها، وخاصور إإلى النُّ

كانت التي ،ةالعامة ال الجمعيةمصريم1992الخولي، (واة الموسيقا تقوم بها،  له.(   

 وسيقي قومي في مصر يقامف مؤلِّل مد خيرت الكثير من المناصب اإلدارية، فهو أوتقلَّ   

وسام "ده قلِّالناصر، وي ويحضره الرئيس جمال عبد،عرض بعض أعمالة ِل خاصله حفٌل

 وقام بقيادة ،)م1957( عام ةمصريوبرا ال، حيثُ أقيم هذا الحفل في دار األ"االستحقاق

برنامج الحفل ، واحتوى )(Franze Litschauer مساوي فرانز ليتشاورائد النَّسترا القاألورك

 األول في مقام دو البيانو  آلةغير، وكونشرتوم صول الص في سلَّةعبيشَّ السيمفونيةعلى ال

وغير، الصوركسترا، األف بعزف هذا الكونشرتو مع ؤلِّقام المة عزف الثمالثالثة في سيمفوني 

 يوغسالفيا، أوفدته إلى على تسجيل أعمال أبو بكر خيرت فسلم دو الكبير، وكما عملت الوزارة

، تحت قيادة قائد وركسترا بلجراد الفلهارمونيبعزفها أ  وقامت،اٍتان تسجيلها على اسطوتمو

م1959(حاد السوفيتي عام زدر أفكوفتش، وزار اإلتِّهير جيكاوغسالفي الشَّاألوركسترا الي(،م  وقد

، ياانالعالمي للموسيقا في روم انضور المهرجح ِليِع جاووك، وبعدها دأعمالة تحت قيادة

  .ف الكبيرؤلِّنسكو المأي جورج انسم مهرجالمعروف بإ

   :بكر خيرت ؤلَّفات آلة البيانو عند أبوهم مأ

  .د درويش لسي"ه العبارةإي"ة على لحن غنية مصري ُأ-1

2- ة دراسات شاعري)Etude Lyriques(. 

 . في مقام فا الصغيرالبيانوقصيد آللة  -3

 .دراسات للكونسير -4

  .البيانو آللة انوناتت س-5
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6- ةمفي سلم فا الكبيرتتالية شعبي .  

  :ةوركستراليالمؤلَّفات األ

ويتكون من  ،)م1944(  تأليفهغير، والذي تمول في سلم دو الصأل ا البيانو كونشرتو آلة-)1(

             :الحركات اآلتية

  .ة وحيويو بقُ  سريع–أ     

  .بطيء شجي في مقام دو الكبير  – ب   

  . غيرروندو سريع في المقام األصلي دو الص  –ج    

  .سلوب موتسارت ُأٍةاوية األولى، وبخاصسلوب المدرسة الفينَّوجاء هذا العمل بُأ

  : هين من ثالث حركاٍتغير وهي تتكو فا الصسلَّم األولى في ةيمفونيس ال-)2(

  .عتدال باسريع –أ      

  .بطيء غنائي -ب     

  .روندو سريع - ج    

  : وهيربع حركاٍتن من أوهي تتكو، )ةعبيشَّال(ية ان الثَّيمفونيةس ال-)3(

  .عتدالسريع با  -أ 

  .يانقص اإلسكندر الرانلحسريع حيوي، وتقوم على أ  -ب 

يمفوني، طار العمل السنصر وصفي خارج عن إ، ويدخل فيها عٍة مرحٍةسريع بحيوي  -ج 

  .هب مصه إلىِعبنْر هذه الحركة رحلة نهر النيل من مصو تُحيثُ

)4(-االفتتاحي ة ة الوصفي)أ، )م1956( كتبها عامحيثُ ، )يسايزي لبنان، وقد جوده فثناء و

  .ة في خمس مراحل وصفي، وقام بإهدائها له، وجاءتيس لتوفيق الحكيماستوحاها من رواية ايز
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ن من أربع وتتكوة موسكو، سيمفونيطلق عليها اسم ة الثالثة في مقام دو الكبير وَأيمفونيس ال-)5(

  : وهياٍتكرح

  .سريع نشيط  -أ 

 ).وبريت شهرزادد درويش من ُألحن وتنويعات على لحن لسي(بطيء شجي   -ب 

 .اع الفالسإيقة برععتدل السم  -ج 

  . سريع بنظاٍمابعةالرالحركة   -د 

)6(-تتالية ال المعلى ألحاٍن قائمٍة، وهي من ست حركاٍتركسترا في سلم دو الصغيرة لألوشعبي  

ٍةشعبيٍة مصريُأ، وألحاٍنٍة وسوري خرى لمتبدأ ِب حيثُ ،ينينين مصرلحمف في شبه البشردخل ي

ننتيني ، وُأغنية جثم ُأغنية بفتة هندي، غنية يمامة حلوة ُأثم، ايا يا صبان عطشطابعه، وتليه ُأغنية

 .د درويشصحاب لسيسني، ثم أنصتوا لي يا أد ح داوانلح من أيا بنت يا بيضة

)7(-ةشَّة ال االفتتاحيعبيغير في مقام دو الص.  

، وعزفه )م1962( ي في مقام فا الصغير في عامانوركسترا الثَّ واألالبيانو كونشرتو آلة -)8(

عتبر هذا ، ويالبيانوعازف آلة  هو ،فؤلِّ المان وك،وانييمفوني بقيادة جالوركسترا القاهرة السأ

  :ن من ثالث حركات وهي عماله، وهو يتكوونشرتو آخر أالك

  .سريع  -أ 

  .بطيء شجي  -ب 

  .سريع  -ج 
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  "يمامة حلوة"عبية على لحن األغنية الشَّ) 1(تتابعة فولكلورية آللة البيانو رقم نموذج لمُأ

  ألبو بكر خيرت
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مب خيرتسلوزات ُأي:         

ساساً  أتُهتيكيانتعتمد رومو، ٍرِكب متيكيانها ذات طابع رومتتميز أعماله آللة البيانو بأنَّ   

 في مرحلته  سواءةالكالسيكيسس ة فتقوم على اُأليمفوني وأما أعماله الس،ديدة الشَّةالغنائيعلى 

عماله  أو في أة،ركبالمقد استطا، وةالقوميانلحتجمع ما بين أ" توليفٍة" يصل إلى ع خيرت أن 

 من ان كحيثُوسيقي الغربي، د درويش، وبين التأليف الموح سي بررةٌأثِّتع ماب الطَِّة محليسهلٍة

في هذا الطَّؤلفين نجاحاًأكثر الم ريق، وأهمما ي عماله ما يليز أمي :  

 اإلبداع بالساللم ة ويميل إلىغربي تقوم على الساللم الٍةٍة بسيط وهي دياتوني:ةوناليالتُّ -1

غيرةالص،هي أنْ ويعماله بالثالثة البيكارديكبر مثل  أو في أجزاء ألك في القفالت، ذانك أة سواء

مٍة قائحاول مزج هذه التونالية بفقراٍتالكودا وغيرها، وهو ية غير  على بعض المقامات العربي

مقام الحجازاصٍة وبخة،بعيالر .  

عطي تي تُ، والَّ)Arabesque(ات مِنمنَ والم،خارف بالز حافلةًةً دياتونيتُعتبر ألحانه: اناأللح -2

ان في كثير من األحياًمذاقاً محليقسيم والقفالتتوازنة البناء، واضحة التَّ، وقد جاءت م. 

 فهو نشيطٌ ،)صاحبة والمان،حلألإيقاع ا(ارجي ا الختوازن، وأماخلي م الداإليقاع ف: اإليقاع-3

متنوع غير ماعاتإيق فهو يستعين بستقرإيقو بعبي، أقص الشَّ الرروب اعات الضةالعربي. 

  وفي وضعها،ة للمقامة ال تخرج عن التآلفات األساسيته كالسيكي فهارموني: الهارمونية-4

 من  نوٍعوجد أيعتها، وال يباسِب تآلفات ناقصة انيح يستخدم في بعض األاألساسي، وكان

 .ٍة كروماتيٍة من هارمونيرٍةد أو أي بالوين،التَّ

 ، ويميل في بعض األحيان إلى هارمونيى نظاٍم علانحيجاء في أغلب األ: وسيقيسيج الم النَّ-5

 ةحنياللَّ للخطوط قابلٍة مٍةستقلَّ مٍة لحنيطوٍطو إضافة خُتداخلة، أاكاة المحو الموجا، أنظام الف

األساسيفي سالسٍةاإليقاعيراء ز بالثَّة، ويتمي ،سر وي. 
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ه لرغم من أنَّوركسترا الكالسيكي بافهو يستعين باأل: ع األوركستراليوزيسترا والتَّورك األ-6

باعي الكورنو، صوصاً في استخدامه لرحاسية، وخُتيكي في آالت النفخ النُّانيلتزم بتجميع روم

آالت النفخ اعامل معجيد التَّوي لخشبيت  المزج بين ألوان اآلالة، ولكنة،الموسيقيجود  نادر الو

عنده، فهو يعتمد في ملكالرينت وهيفاته على آلة اؤلَّعظم مف الملديهةلض .  

 في ةًالكالسيكية، وخاصيقا وس بأشكال الملتزمةفات جاءت مؤلَّ صياغته للم:ة البناء والصياغ-8

السة،يمفونيوحركاتها بتمهيٍد،عمال، ويميل دائماً إلى بداية األوزيع بالتَّ والكونشرتو، واهتم د ؤكِّ ي

  . ) 83- 98م، ص 1998عبد الكريم، (، ة للعملساسية األ على التوناليسهاٍبفيه بإ

                :)م 1987-1899(بهيجة رشيد ) 3(

دات اللواتي طرقن مجال التأليف من السي

اية،وسيقي على سبيل الهوالمِل وليس االحتراف، وت د

بمدينة القاهرة، ، )م1899(بهيجة رشيد في عام 

ة  البيانو والفيولين في الكليمت العزف على آلتيتعلَّ

 ،وسيقي المانمنات، والتحقت بمعهد تيجرة للبمريكياأل

ظريات ، والنَّالبيانو في آلة  تلقت دروساًحيثُ

المةوسيقيس في الغناء والتأليف، رو، وبعض الد

جهت إلى نفردة، اتَّ واآلالت المالبيانو، بين آلة صاحبٍة في م عديدٍةقامة حفالٍتشاركت في إ

فكان)م1949(وسيقي عام التأليف الم ،انيغأ"اني األطفال، وتبعته بكتاب غل كتاب لها هو أ أو 

  .ةمصري الةعبيشَّي الانغوقامت بتدوين األشاركة مع زوجها حسن رشيد، بالم" بابالشَّ
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وسيقا عند بهيجة رشيدمالمح الم:  

ي انغ الخاصة للمقامات العربية ذات األرباع، وقامت بتقديم تلك األبعادت بإبراز األقام          

ة  للجميع وخاصاحةًت ليست مالبعدأرباع ثالثة أرباع م قدل آلة البيانو، ألن اآلالت التي تُمن خال

ؤلَّفي الخارج، فمةسلوب السوناتا، أو الفات بحتة بأؤلَّفاتها لم تكن متلبية كانت، بل سيمفوني 

لرغبة مةي باللغة انغي الموسيقا لتوفير مجموعة من األحبالعربيختلف األعمار، وأ لمانبا الجم 

 انيغواألباب  الشَّانيغضح في اختيار موضوعات وأتها فيتَّيالرقيق في شخص و،الحساس

فردة، فهي في حجمها موضوعات رومنالموالمشاعر  الجميلةبيعةالطَّ تتناول فيها  رقيقٍةٍةانسي ،

ها قد إال أنَّ، مةٌظتن مها لم تتلق دراسةٌة، حيثُ أنَّوسيقيتها المسبة لشخصيا بالنَّ وشجى، وأمبعذوبٍة

ة، انسيوموح الر تميل للرٍة كالسيكيٍةموسيقي ا بلغٍةانيهحققت قدراً طيبا من التوفيق في تلحين أغ

ها التزمت بالتقطيع العروضي السليم رغم من اللمحة األوروبية الواضحة في ألحانها، إال أنَّوبال

كثر  أسلوب  فقد استخدمت ُأانيغسبة لألا بالنَّكون، وأم والس قواعد المدحيثُ من العربيةللغة 

 بشكلها البيانو آللة ةالهارمونيصاحبة في اختيار المقام، أو الم، واللّحن في ، وبساطٍةسالسٍة

 ). 126-128م، ص  1998الخولي،(البسيط، 

            ):م 1988-1924(جمال عبد الرحيم  )4 (

لت له ذلك سرته فضن ُأدرس التاريخ في الجامعة أل   

ناً، تمكِّقياً شرقياً م موسيان والده كأنبالرغم عن الموسيقا، و

م العزف تعلَّوسيقا الغربية، و فرصة دراسة المتيحت لهُأو

وروبيين في القاهرة مثل ذة أات على يد أسالبيانوعلى آلة 

وسيقا، كرس نفسه للمجه ، وبعد تخرانهكمشولتس، و

  عامةغربي الانياراسة فسافر أللم للدٍةفحصل على بعث
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ل مصري يدرس التأليف أو انبورج، فكاية فر درس التأليف الموسيقي بأكاديميحيثُ، )م1950(

انياي ألموسيقي فالمدرساً ف، وعند عودته عمل مي المعاهد الموسيقية، وة الحكومية خاص

اقد وسيقي في العالم العربي، ويقول عنه النَّلتأليف الم قام بتأسيس أول قسم لثمالكونسرفتوار، 

 اجاًاندمسلوبه ق في ُأه حقَّأنَّ ب،)Stuckenschmidt) Hans  شتوكنشميدتانس هانياأللم

)Synthesis(،عاصر في هذا القرب، وهذاالتأليفمهارة  و،رقوح الشَّ بين رالغربي الم  

وسيقي المجري، الم ، ( Bella Bartok)وكتقه بيال بار أبعد مما حقَّطوةًل خُمثِّاج عنده يندماال

         ). 318م، ص1992الخولي، (

فات ؤلَّبدع قدراً كبيراً من الم يأنستطاع جمال عبد الرحيم خالل حياته القصيرة ولقد ا   

ةالموصويرية، وموسيقا األفالم،  التَّالباليهات، والموسيقا:نوع مثل لبالغة التَّ اوسيقيسيقا والم

السة األوركستراليوة، يمفونيلمجموعاِتفاٍتومؤلَّة، األعمال الكورالي م جرة، وسيقا الح

شَّ الانيياغات الجديدة لألغوالصةعبيؤلَّ، ومفات ذات النُّؤلَّفات األطفال، والمصوص الدةيني.  

في مصر، ؤلِّ بين م في منزلٍة مرموقٍةبتكر، يضعهر والمعبسلوبه المإن إبداع جمال أل   

فاته ؤلَّفهو بمالمالتي تُةوسيقي ر التقاليد طوةالعربياسخة، وتُ الربين خبد بينها ووحوسيقا رات الم

أليف  في التَّعاصرٍة مٍة قومية تأسيس مدرسٍة عمليإلى  إضافةً هائلةًاألوروبية، حيثُ أضاف

قة في المنط، وسيقيالمأسرها، كما  ِبةالعربيالتأليف واع أن و،قنياتامة على التَّ سيطرته التَّأن

َّالشَّة، في فكرهاألوروبي بتكر، قد جعل من رقي المفنّالرحيم  عبدفناِراً ينساب ضمن تير  تطو

  ). 127، صم1992، نلياأيو(رقي جاه الشَّثريها في االتِّيعاصرة، ومثوسيقا الالم

فاتهؤلَّم:         

   وال السيمفونيات من ،وبرا لم تكن اُألحيثُ،  عديدةًاًٍواعأنالرحيم فات عبدؤلَّاشتملت م 

، "ومارش أحمس" ،"زيساي"ة سيمفوني قصيدا، و)Suite(تابعة تسترا مكنها، فكتب لألوربي
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ومضاًأيكتب و، عماله األوركسترالية انتشاراً، وهو من أوسع أ"يا بلدي" ، وروندومةقد 

،  مصري شعبي على لحٍنٍةسيمفوني ، وتنويعاٍت)م1983(عام " ةرقصة إحتفالي" ، أو"وصهبة"

        .اً قبل توزيعها أوركستراليالبيانو قد كتبها أصالً آللة ان فك،نويعاتا التَّسوناتا للفيولين، وأمو

وناتا حيثُ فيها سجرة،  في موسيقا الحتره الحقيقية تجلَّموحه القومي وآفاق تطو طُانوك    

طرح فيها تطويعاً ، وٍة أوروبيوٍلة د، والتي عرفت في عد)م1959( عام البيانوآللتي الفيولين و

ضاد نصر التَّستبعد منها عإذ اة، رقيبيعة الشَّالئمة للطَّ أكثر ماعتبرهوخاصاً لصيغة السوناتا، 

الدستخدم كما ا و،"ابعتقاسيمي الطَّ "انياًستبدل به لحناً ثا، وانيل والثَّرامي بين الموضوعين األو

، ولكنه استخدمها ةالعربيوسيقا  المان من أوزٍةستمد مٍةباعي وس،ٍةماسي خُ عرجاٍءٍتاعاإيقفيها 

 آٍن في ٍةشرقي وعاصرٍةة ماعيإيق ٍةضيفت عليها حيوي ُأرٍةتغي، ومع موازين م مرنٍةبتكويناٍت

       .واحد

   وقد كتب تنويعاً حعلى لحٍنةًر شعبي ضاً خمس قطع أيوكتب البيانو،  آللة  مصري

   .اإليقاعاتة، وفي ة المقاميعتبر تجارب للبوليفوني، والتي تُالبيانوصغيرة آللة 

اء العرب، وهي هد الشُّإلىهداة م، وهي "مرثية وصراع"  مقطوعةالبيانوضاً آللة أيوكتب    

مه من موسيقاه لفلم ستمد"ولوحاٍت، والذي تناول فيه مأساة فلسطين من خالِل"دس من القُجوه  

ضاً ثُ، وكتب أيين فلسطينيفنانين لٍةتشكيليآلة البيانو عام و، ول آللة الفيولين، وآلة التشيلةًاللي

 آللتي ٍةالثي، وثٍُة فينيقيرقصٍةخناتون، و صالة أ:، والتي أنجز منها حركتين هما)م1987(

ويظهر ، )م1988(  عام"زيسرقصة اي" منها  الحركة األولىاإليقاع،الفيولين والهارب، وآالت 

تلوينثرائه لمنظومتسلوب جمال عبدالرحيم في إر ُأتطو ه إثراءاً، وذلك في تناوله الفريد لوسائله ي

 دوسيقي، ويستمرامي، والبناء الملوين الدصوص، والتَّ النُّ، وتلحيناإليقاع واللّحن،ة كعبيريالتَّ

ملرحينصر اللّحني عند عبداالعلمقامي، ومن هذا ظام التقليدي انِّذوره من ال جة ظهرت عنده عد
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 ةً تعبيريطاقةًمن بحنت مع الزائدة، والتي شَبعاد الزبا، وظهرت األالحجاز، والص: مقامات مثل

 ،ائدة في الغرب في القرن العشرين والس،)تنافرةالم (ة الحادةالهارمونيبها من قرتكاد تُ ،جديدةً

  ). 127- 138، ص م1992، انيوليأ(

                    ): م1931( عواطف عبد الكريم) 5(

ظرياتدات اللواتي درسن النَّمن السياً ، والتأليف أكاديمي

دريس الزبرج، وعادت للتَّكاديمية سحيثُ تخصصت في أ

 في ةوسيقيالمربية ة التَّصة مثل كليتخص المةوسيقيالمبالمعاهد 

قد  وبمعهد النَّ، وفي الكونسرفتوار في القاهرةان،لوجامعة ح

وسيقا  في الم رائعٍةفاٍتؤلَّولها عدة م، ونفنّي بأكاديمية الفنِّال

العازف ": لعزف األطفال مثلفات مؤلَّة للكورال، وويفات تربؤلَّة للمسرح، ومصويريالتَّ

وهي مجموعٍة،"غيرالص م جِةتدرعوبة للعازف النَّ الصانيغ من أاشئ آللة البيانو، ولها عدد 

 في ةحوث الجاد من الب كبيٍر في اإلشراف على عدٍد لألطفال ولها دورةعبيشَّالكورال ال

الدوثالمليا راسات العةسيقي.             

   انجازاتها األومن أهم بنط نتراو لتطبيق الكأنَّها ابتكرت طريقةًة كاديمي         

)Counter Point( ،اً الستخدام ُأووضعت منهاجاً دراسيسلوب الكونترابنط في المة وسيقا العربي

على ة في مصر، وسيقيالمجلة الم، نشرته في البعد أرباع  ثالثةيرتكز على الدرجات الخالية من

 ،، ومن نبع خبراتهاةالعربيات المقامات  لهارمونيةً خاص، وقد استنبطت طريقةًةالعربيالمقامات 

والعقل، دائماً صوت العلمكانتباب، فن الشَّييفين الموسيقؤلِّوعطائها نهلت أجيال من الم ، 

  ).   186، ص م1986الخولي، (د، جروالتَّ
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     :توفيق باشا) 6(

ؤلِّفين  من الم توفيق الباشاانيالموسيقار اللبنيعتبر     

البارعين في مدة التَّصويت، حيثُ أصبح علماً وسيقا متعد

اًًلبنانيوعربي ومن "بساط الريح "اوسيقاً، فهو صاحب م ،

 انالكم"، "ةدلسيوشحات األنختار من المالم"ضا أعماله أي

  ".   العربيةاعات الموسيقا إيقو"، "ةالصوتيرباع واأل

ح وض، ي"ةدلسيالمختار من الموشحات األن" ففي

ة تطوير  عن كيفي كنماذٍج، أوركستراليٍة بكتابٍةوشحاٍت ستة مختارة تضم المجموعة المأنالباشا 

ح التقليدي، والحديث بلُوشَّعرض المد على ؤكِّغة العصر، ويأنوشح أوركسترالياً تأتي  كتابة الم

اللة على للدالطَّأن تَّريقة التي ما زالت مصبحت ال تليق بهذا  عام، أةقارب المائبعة منذ ما ي

 فنطبيقية لؤاه التَّم الباشا رقدة، وحين ياإليقاعية، و المقاميانهلحصين، والفنّي بعمق أراث الرالتُّ

نَّإحات، فوشَّالمها تبدو رؤى مكَحوثابتةًةًم ،ةنصا فيها من الرقدر  ما ما فيها من اإلبداع، ال سي

مر م األلِّس ":حات مثلوشَّن مكل الموسيقي العربي األصيل، فلحه الذي أغنى بتأليفه هذا الشَّأنَّو

  ."وقع المحبوب في شركيو"، "جادك الغيثو"، "وما لذ لي"، "ترى دهر"، و"للقضاء

ضأمحات األضوشّا المخرى  ُأ من تأليف توفيق الباشا، وثالثةٌة فهي ثالثةٌضوركسترالي

د  سيان، ومن ألح"ىولما بدا يتثنَّ"، "زارني المحبوب ":وسيقي القديم مثلن الموروث المم

  ".انلحاأليا شادي "، درويش

 والعالم العربي، ان، في لبنةوسيقيالم هضةالنَّوتوفيق الباشا أحد أبرز اللذين أرسو معالم    

ة،  العربيوسيقامات القه لجمالييمفوني، وتووركسترا السلألكتابة أعمال درته في قُ من قاًانطالف
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  عربيطابع نجد فيها حيثُ، "ٍةدلسيتتاليٍة أنم " نةطواسح، فقد جاءت ُأوشَّ ومن بينها الم،شكالهاوأ

غم ألشكاٍلوح، والنَّفي الر ٍةلحني مثلٍةغربي :" المانةستع، وبرغم اال"الرابسوديو" ،"ماتقد 

ة وحي لتقديم الرحاولةًه مأنَّ  إلى، إضافةًةً غنيةًاءة عربيإيم  عمله يظلُّأن إال ،كل الغربيبالشَّ

المةوسيقي إلىي فنّراثها ال، بتُةالعربيحيثُغربي،  مهور جيبدو له م في تلقي أشكاالً راً تيس

مقريبة لهةوسيقي  ،وتوفيق باشا لم يإال ، وموسيقياً،قِِِ شكالً لحنياًب عه لمطوةوسيقانا العربي 

باقتدار، فله عدة أعمال يتأثر بقوالب حيثُ، " راقصةانيأغ"يها سم مةوسيقي كما في ةغربي 

الفالس، والرغو، انتلامبا، واومبا، والستوأدعاد، وهاشم، ونجاة سالم، ونازك، وذلك ها أصوات س

، "الديعيد مي ":غنيات مثلهى هاشم ُأ غنت له نُحيثُ األطفال، اني له دور في أغانمثلما ك

  ."عبتي الجميلةولُ"

ويطرتوفيق الباشا الشَّح كل المعببساط " كما في ،ر عبر أعماله األوركستراليةوسيقي الم

ب  حاول تسريقد، ف"ة فوق البنفسجيسيمفونيةو" ،" 82بيروتو" ،" السالمونيةسيمفو"، "الريح

الجمل اللّحنية العربيالشَّة إلىة الهوي إلىه ينظر أنَّبدا وكحيثُ  ،يمفونيكل السوسيقا  المةالعربي ،

وهي تلوذ  ،ةالعربيغام ن بدت األحيثُ ، حياتهاية ينظر إليها في بدانظرة التي كغير تلك النَّ

بالحاطع لألضور السيمفوني، وسوف نعرض في المالحق عدد من ٍأعماله وركسترا الس

  ). 42-44 ت، ص . د رتيبة،،الحفني(المكتوبة،  

)7 (د درويشسي       :  

    ذار عامآابع عشر من شهر د درويش في السيولد س   

قافة، في مدينة شَّدعى كوم ال ي فقيٍر، في حي)م1892 – 1923(

 من أبناء الطبقة العاملة، وفي حياته القصيرة فنان وهو ،اإلسكندرية

ر غي يأنالتي لم تزد كثيراً على الثالثين عاماً، استطاع هذا الرجل 
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حات، واألوبريتات، وشَّف العديد من األدوار، والم والغناء في بالده، فألَّ، الموسيقاهوج

ة، اً للخاصفنّ والغناء ةمصريوسيقا ال المكانت درويش، دِلت، فعندما و، واالسكتشاانيواألغ

ة، كاً للعاملْ مكانت حيثُحاء الوطن العربي أند في  تتردانهوألحوسيقاه  مكانتوعندما مات 

ه  حياتتانتهيام، وعندما جد واله والو،جن ال تعرف غير الشَّةالغنائي ةمصري الموسيقا الكانتو

  .الر عن طوائف العمعبة، وتُغني للوطنيوسيقا تُ المكانت

نائيات بُأس درويش نظام غناء الثُّأسمجال الغناء إلىق سلوب الحوار الغنائي، وتطر 

فطرته دون تعليم  هذا الغناء البوليفوني ِبإلىل ، حيثُ توصاأللحاند تعدالم" البوليفوني"الكورالي 

 ي ورغبته في توسيعفنِّخر من مظاهر تفتحه الآ  مظهراً هوحيثُجال بالذات، خاص في هذا الم

اراتها، ، وتيهااياوقضوسيقا، قنا في المما تأملنا وتعملَّوكُ، ةوسيقا في مسرحياته الغنائيق المفاآ

أ درويش  بدحيثُي، ونات عبقرية هذا الفتى اإلسكندرما تجلَّلَّ كُ،رق والغربوتفاعالتها بين الشَّ

ِهوسيقا، كغيِررحلته مع الموس من الميقيين المصريإة ين، حيثُ كانت دينيةسالمي، ثمإلىل  تحو 

 ، األدواراً عندقف مليفنباشر على أبناء جيله،  نعرض أثره المأنة، فإذا أردنا ون الدنيوينفُال

روم  أضاف بصمةًحيثُ ،وشحاتوالمةانسيحيثُ، ور على الدشجٍي غناٍءإلىه فنِّله ب حو " ٍنقَتْم" ،

ارتفع عن مإلى ال حياة فيها تفتقر غمي لكلماٍتغليف النَّد التَّجرإلى و،ة الشاعريالحس رهف،  الم

  جديدٍةٍةاعيإيق  بحيويٍةضبنْ تَألحاناًي، وفي مسرحياته فنّدق ال في هذا األدوار عالم الصرقطف

 ةاالستعماريات خصيوسيقا للشَّتها، وأكثر ما برع فيه هو تجسيد المتها، وريفيني في وطصادقٍة

ستمع شفي غليل المما ي، ِبيةًخِر وسماً تهكُّرطُ تقْانبألحر عنها تي عب المرفوضة، والَّةستغالليواال

  .           العربي

ومدرتها على التَّد درويش لها قُوسيقا سيالبقاء، وِب و،دجدصٍروم إطار التَّدة فيتعد ر طو

توبرُأوسيقي الكبير، والمالتكثيف عن طريق ( ضت للهرمنةاته تعروزيع والتَّ ،)ةالهارموني
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مت د قَحيثُ، دٍةتعد مٍةوسيقيم  وأساليٍب، هذا العام بوسائٍلحتَّىنذ األربعينات، و مالياألوركستر

وسيقي، وفي أليف المقة للتَّي الشَّةالمسرحي غامراتهبمريق د الطَّمه يناكو أفضل،  بشكٍلهأعمال

غ، وبلقيس عباس، وسوسن عباس، بصياوسيقا الطفل قامت عواطف عبد الكريممجال مة ة عد

، "وطلعت يا محال نورها"، "ةالحلوة دي قامت تعجن في البدري"طفال ومنها،  لكورال األأغاٍن

الكريم بصياغة نشيد باب قامت عواطف عبدوغيرها، وللشَّ" ودنجي دنجي"، "ا سالمةوسالمة ي"

    ).     25 -28 ، ص م1968 الخولي،(، وركستراواألال رو للك،"قوم يا مصري"

   ال إ لنا وال بدفكار  األإظهار مع سيد درويش في ،"كاسيو"سترو يا تعاون المإلىشير  نُأن

 توزيع عمل  يتم، في تاريخ المسرح الغنائي المصريٍةل مرويش، وألرادها دروأالفنّية التي 

ة، ة المحليي الحواجز الميلودين درويش من تخطِّ، وكما تمكَّةالمسرحي ناوركسترالي لإللحأ

ة، فقيت اُأليصوتَّد النترابنط في تعدوسلوب الكُأ استخدم فيها ،ةرطوة مات مسرحيتج غنائيأنو

  وكالِماً من لحِن جوهرياختالفاً يختلف  وكالم، صوت له لحن كلُّحيثُ،  واحٍدٍنآى في غنَّي تُالت

اختياره لكال النَّنا اآلخر، وكوتالص موذجين الكالميبعاد اإلحداث  ألهٍمف و، بوعٍيترابٍطين م

 األلحانستحدث في مسلوب البوليفوني الة، وهذا األتويها جوهر موضوع القص التي يحالمسرحية

تي  الَّمصرية الاناآلذ على ةٌ الموسيقية غريبهلُم لم تكن جحيثُتجها سيد درويش، أنالتي 

، رغم االستزادةغبة في طلب  والر،شجيعلتها بالتَّ، وتقبةول مر ألإليها استمعت  حيثُ،استساغتها

الانذاآل أن ةمصريإلى الّإ االستماعد على  لم تتعوِستَّ الميلودي الواحد المم بالطرب المدم ع

لطنة بالس   .  

اند درويش للعلم والعقل في وبفضل استخدام سيوسيقي ثائراً على القوالب تاجه الم

المةوسيقي أ، حاول تقريب وارثةتالمساليب المساليب  األإلىة، وسيقا المصريوذلك  ،ةالعالمي

 ةالغنائي إلى الكامل، وباإلضافة وركستراباأل المسرحي جهنتاإل في تنفيذه باستخدام التوزيع اآللي
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اٍتفي بوليفونيفنِّ لم تخرج في تركيباتها الٍة غنائيالحاسيس ة عن األيكانتها أنَّ، ورغم ةمصري 

ة،  وال منها بغرب، فيهاستمع ال يحس المأن الإة، موسيقا المصريالحاوالت في ولى المأ

  ). 99م، ص  1998درويش،(

         :يوسف خاشو) 9 (

دة تعدوسيقا مفين في مؤلِّ من الم، أصيلردني ُأانفنَّ   

 من األعمال  ضخمٍةموعٍةت قام بتأليف مجالتَّصوي

السعبي األردني مصدر راث الشَّ التُّاني أغكانت وة،يمفوني

 وقام بعمل اته،مفونيليها سيتي بنى ع الَّ،ةغامه األساسينالهاٍم َأل

عالجاٍتمٍة هارمونيمن األغاني التُّاٍن ألحِة لعد راثية،ة األردني 

  وسيقا الخفيفة سلوب الم مبني على ُأعاصٍر مبأسلوٍب

)Light Music(.  

ة  األردنيانياألغ وصلت حيثُ ائعة التي صاغها خاشو،ية الر الفنِّومن خالل األعمال

 قام  علميسلوٍب صياغتها بُأ وهذه األعمال تممورة،ة أرجاء المع في كافَّ رائعٍةستوياٍت مإلى

   :ة مثل عالميتكستراورُأبتنفيذها 

-Symphony Orchestra of   Rome. 

-Symphony Orchestra of Nablus.  
-Opera Theater Orchestra        

  :أعمال يوسف خاشو

  ":الحسين بن طالل"العربية الكبرى ة الثور) 4( رقم سيمفونية .1
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الم الملكي  في أربع حركات بدأت بالسكانت و،)غيرو الصد(ام  في مقسيمفونيةجاءت هذه ال

عليها   وتنويعاٍتة،ة األردنيراثيعة من األغاني التُّ مجموت ضمألحاناً واحتوت ،األردني

)Variation(،األردن،بن ااعالميدان ي:  األغانيه ومن هذ ر شدمينا عالخيل الض.  

  ": الحسين بن علي" ة الكبرىالعربيورة تحت اسم الثَّ) 5( رقم يمفونيةسال .2

 في مقام ان على لحن اآلذبدأت بتنويٍع، نت من أربع حركاٍتوتكو" دو الصغير"م لَّكانت في سو

  ".عريسينا"عبي حن الشّاللَّ و،الحجاز

  . وجاءت في أربع حركات،"نيس الحأردن" تحت اسم )12( رقم ةيمفونيسال .3

 ).عمل غنائي(جرش أطالل وظالل  .4

 ). تراثيةانمجموعة ألح( من األردن الجزء األول انألح .5

 ). غنائيةانمجموعة ألح (اني من األردن الجزء الثانألح .6

 . القدسسيمفونية .7

   . فلسطينسيمفونية .8

ممزات ُأيالعالجات سلوب خاشو في المةهارموني ،راث األردني التُّة ألغانوالمقامي:  

ه وركسترا استمدلف آالت األ بين مخت ذلك في حواٍران وكسلوب البوليفوني،اعتمد اُأل .1

  .راث األردنيمن التُّ

 من تلك األرباع  خاليٍة مقاماٍتإلى البعدأرباع ثالثة قام بتحويل المقامات التي تحتوي  .2

الغوانمة، (رد، ، أو بدرجة الكُوساليك بدرجة البيكاه، الساستبدل درجة"ومثال ذلك 

 ).239م، ص 1989
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  :أمين ناصر) 10(

من ، وهو ف موسيقي، من بلدة بيرزيت في فلسطينهو مؤلِّ

وواصل ، درس في كلية بيرزيت،)م1935(ملة مواليد الر 

 وشارك في وسيقا في النَّمسا، وألمانيا،ليا في المته العدراسا

  التابع لوزارةانتأسيس المعهد الموسيقي األردني في عم

 وشارك في تأسيس ردني،وسيقي اُأل للمعهد الماًن مديري وعقافة واألعالم في تلك الفترة،الثَّ

بيرزيت منسقاً  ويعمل حالياً في جامعة عهد الوطني للموسيقا في رام اهللا، وعين مديراً له،الم

للبرامج المو ة،وسيقييؤلِّعتبر ناصر من المفين الموسيقيين اللذين كتبوا في موسيقا مدة تعد

 آلة كانت ومره،عابع عشرة من أليف وهو في الرحاوالته األولى في التَّ مكانت والتَّصويت،

  :ما يليأشهر أعماله من  مصدر إلهامه في التأليف والبيانو

 :أناشيد وطنية وهي -1

 صرخة ، وثبة ثائر،ار مشيئة الجب،نداء ثائر،  الفدائي،ت يا وطنيأن حياتي ،الد الج،إرادة الحياة

  . فلسطين،نداء الوطن، عبا الشَّ، أن طالئع الفداء،إصرار، الجئ

  :ية وهيفنِّغنيات الاُأل -2

،      جود معنى الواية،هالنِّ، وء األخضر الض،ة العينين وحشي،قانطال ،مي ُأإلىرسالة 

)Praise Thee(،وبى طُ، لحظة،بشوارٍع، من حجر بيتٌ،يغنِّلعينيك ُأ، خر عبير الص  

 .اعر الشَّحبيبتي، قصيدةُ،  على العينغريب،  في مغارة،خضراء

  : وهيالبيانو معزوفات آلة -3

Fantasia,  Capriccio No.1, Arabesque, Container, Capriccio No.2, 

Capriccio No.3, Romance, Waltzer Oriental, Farewell, A moment of 

Truth, Sonata No.1, Prelude, Funeral March, Sonata No.2, 
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Rhapsody Oriental, Ameen, Dance of the Red Pussy Cat (CL), 
Dance of the Red Pussy Cat(P), Sweet (Immortal. 

مسلوب ناصرزات ُأمي:  

  .Imitation)(حاكاة سلوب المتأثر بُأ .1

 .سلوب الكالسيكي في التأليفاعتمد اُأل .2

 .ةرافقة اآللي والماللّحنالتأثير الدرامي الواضح من خالل  .3

 .البيانوسلوب الهارموني البسيط على مقطوعاته آللة سيطر ُأ .4

عـة   متنو االٍتانفعها تحتوي على    ص ولكنَّ ية عنده اعتمدت على مضمون النَّ     فنِّ ال انياألغ .5

 .بع الوطنيا بالطَّرٍةمتأثِّ

 ان، حنا خاشادوري  ،عرنيطة  سلفادور ،فلليين فُ ألخوابقين أمثال ا  فين الس ؤلِّر ببعض الم  تأثَّ .6

  .ويوسف البتروني

  :الحميد حمامعبد )8(

وسيقا الذين كتبوا في م    مام من مؤلِّفي الموسيقا في األردن،     يعتبر ح 

محيثُ ،تويصدة التَّ تعد   أليف في أكثر من    وسيقا والتَّ  درس علوم الم

 ةدولة أوروبي  ، رائعةٍ حاوالٍتوله م     في مجـال الم   فيعـة  وسـيقا الر

وألَّ ،عاصرةوالم   والَّان،   من األلح  ف حمام عدد   ها مـن   تـي اسـتمد

ـ      أكَّ حيثُ ،ردنيعبي األُ راث الشَّ التُّ بع اد على ضرورة االحتفاظ بالطَّ

ـ    وم دة،المتعـد استخداماتها   وذلك من خالل     راثي لهذه األلحان،  القومي والتُّ  اًعالجتهـا هارموني ،

، بعـدِ ثالثة أربـاع ال    ر في أبعادها سواء احتوت مقاماتها      دون تغي  ،اً بشكلها األصلي  طينترابنووك

  . عن طابع وروح المقام األصليانياألغ ال تخرج هذه حتَّىوذلك 
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فيهـا  تي طـوع     والَّ ،رةتطولم ا ةالغنائيقام حمام بصياغة وتأليف مجموعة من األعمال        

ـ اءٍة في صياغة عدٍدحاوالٍت بنَّ  الحديثة في م   الموسيقيةلوم  لعا ـ غـاني التُّ  واألان، من األلح ة راثي

  :يلي ومن أشهر أعماله ما حيثُ عمل على تطوير عنصر األداء فيها، ة،ردنية اُألعبيالشَّ

  ):سبل عيونه(موذج ُأن .1

"ل عيمنة سبونودو"  

  
ٍة احاكقام حمام بعمل م)Imitation(غنية  في اللّحن األساسي، ُأل، رائعٍة"سبيونهل ع" ،

 تظهر حتَّى وذلك حاكاة في منطقة القرارات،سلوب الم بدأها بُأحيثُ والمبني على مقام السيكاه،

د  وذلك عندما ظهر تعد، متماسكٍةٍةغنية البسيطة ذات اللّحن األخَّاذ، والمحبوب شعبياً بقوهذه األ
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ستوحاة  وهو مؤدى في القرارات، لحٍن آخر، ي، وبعدها انتقل بفكرِة األساسياللّحنصويت في التَّ

مع  ة آخَّاذة،فات هارموني تآلاللّحنتب على هذا  كحيثُ ،"آه يا يمه "ةعبيشَّة اليراثغنية التُّمن اُأل

مغنية  للجنس الذي صيغت فيه اُأل كأساٍسه،يكاراعاة االحتفاظ بدرجة الس)وفي )يكاهجنس الس ،

 ولقد وزع ،)bال(و ،b)مي(امة بين نغمتي  التَّابعةالر عمل على تثبيت درجة منطقة القرارات،

تخلالً ذلك اإليقاع، مآلة  وآلة العود، وآلة الكمان،: مجموعة من اآلالت وهيهذا العمل بين 

غنائيةصاحبٍةم .  

  .كاركورد  مقام حجاز، في" في الهوى أسموانيأر"موذج نُأ .2

 وتوزيعاً اً،وضع لها حمام لحناً غنائيوسني فريز، اعر ح القصيدة كتبها الشَّهذه    

حيثُ ،اًهارمونيناوالبيانو، صاحبة آلة  جعل الغناء بممل مقامات  لم يستخدم حمام في هذا العه

د، والحجاز كاركور الحجاز:  مثلٍة عربيه استخدم مقاماٍت ولكنَّ،البعدأرباع ثالثة تحتوي على 

وسيقا سلوب أخَّاذ مبني على الم بُأةالعربيوسيقا لمقامي للمابع ا والتي أظهر من خاللها الطَّكار،

ةالعالمي.  

مزات ُأميسلوب حمام في المة وعالجات المقاميردنيبي اُألعراث الشَّ التُّاني في أغةالهارموني :  

ة ملة األساسيقام بعرض الجو ،في أعماله، )Imitation (ةاللّحنيحاكاة سلوب الماستخدم ُأ -1

أو األصوات ، حاكاته مع اآلالتوم،  أو اآلالت، في أحد األصوات،)وع األساسيالموض(

  .األخرى

 كما هي موجودة في بعدال التي تحتوي على ثالثة أرباع ةالعربيغمات واألبعاد وضع النَّ -2

 ثبتها ولم يستبدلها بدرجة الَّتي يكاه،عالجته لدرجة الس وهذا واضح في مالعربية،المقامات 

 انحافظة على جنس المقام في ألحل على الموهذا يدb ،)مي( أو درجة الكرد ،)مي(البوساليك 

 .عبيراث الشَّالتُّ
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3-عسلوب حمام بتصوير األجناس،ز ُأ تميعلى ب ابعة التَّد الرعالجة امة من درجة األساس، وم

 .خرىروع لبعض المقامات بأجناس ُأ تقوم على استبدال أجناس الفُالمقامات بطريقٍة

 في التأليف الكونترابنطي، والمعالجات البعدأرباع ثالثة  من  خاليٍةٍة عربياستخدم مقاماٍت -4

ة،الهارموني مع مة حافظراعاة المبخصائصه اللّحن وروح ستخدم،على صفحات وطابع المقام الم 

ةالعربيالم زةتمي. 

، ةصاحبة أصوات غنائي بمي،وسيقي العربخت الموزيع اآللي معتمداً بذلك على التَّاستخدم التَّ -5

   ). 245م، ص1989الغوانمة، (
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  ابعرـالفصل ال

ر استخدام آلة البيانو تطو

 في الوطن العربي
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  ابعرـالفصل ال

م آلة البيانو في الوطن العربير استخداتطو  

• خول آلة البيانو إلى الوطن العربي د  

 دوافع استخدام آلة البيانو  •

• وموسيقاهاعريف بآلة البيانو خول بعض العازفين للتَّد  

• ر استخدام آلة البيانو في المجال األكاديمي تطو 

• تطوة ر استخدام آلة البيانو في الموسيقا العربي 

  اُألردن في وام آلة البيان استخدتطور •

  استخدام آلة البيانو في فلسطين تطور •

  استخدام آلة البيانو في مصر تطور •

  لبنان استخدام آلة البيانو في تطور •

  اسوري  استخدام آلة البيانو فيتطور •
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  الفصل الـرابع

  تطور استخدام آلة البيانو في الوطن العربي

ممةقد:   

اإلنسانية اليوم من تقدم وتطور في العلوم الموسيقيوسية، وصناعة اآلالت المة قي

ة التي أرسى ة األساسييواسخ العلمما هو إالَّ حقيقةً مبنيةً على الرأليف، واستخداماتها، وعلم التَّ

لماء العربقواعدها أسالفنا القدماء من ع.  

 في جميع خدمتة، انتشرت واستُة الغربيوسيقين اآلالت الموإن آلة البيانو التي تُعتبر م

ة فقد وسيقا العربيا في المة يكاد يكون عاماً، وأموسيقا الغربيواستخدامها في المأنحاء العالم، 

ة، هي ما زالت عاجزةً عن تأدية األلحان العربيفهي ،  محدوٍدة ميادين، وبشكٍلخدمت في عداستُ

 تيالَّ) ثالثة أرباع البعد(ها من لو، وذلك لخُسوية التَّة الثابتةة الغربيوسيقي من اآلالت الموأمثالها

وسيقا  غيرها من مزها عندها وتميمصدر تفرعتبر التي تُة، ورقية الشَّوسيقا العربي المستخدم فيتُ

   .األمم

خول آلة البيانو إلى الوطن العربيد:  

غزوة  بعد خول آلة البيانو إلى الوطن العربي كانخين على أن دير من المؤريشير الكث   

لحصري ا يقول ساطع إذرق، نابليون بونابرت لمصر، حيث كانت بداية التَّماس بين الغرب والشَّ

ة مصر مهورية في ج هذه الغزوة كانت شرارة الصحوة الحضارية العربيهيرة إنفي مقالته الشَّ

هزيمة العرب أمام االعربي اً دفع العربة، ويقول أيضاً إنإلى اكتشاف لغرب أحدثت زلزاالً نفسي 

 وأساليب ختلفة وسائلالمهم أدخلوا في مناحي حياتهم مة أنَّ؛ ومن آثار هذه الهزيأسباب الهزيمة

حضاريفتة غربيتُساعدهمة، مهذه الوسائل س رضين أنإحداث نهضة في ، وجاراة الغرب على م

وسيقاهممة العربي.  
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رة دخول آلة البيانو إلى الوطن العربي، كما تَدخُل أي تكنولوجيا متطو في ال غرابة   

 الدخول ةحاول؛ ولكن ومن دون ميكتشفها العالم، ويتم استيرادها واستخدامها في وطننا العربي

ما تجانس ة، وسيقا العربية التي دخلت المآلالت الغربيا من فسيرات، فإن هذه التَّ بصحِةفي جداٍل

االٍت نادرٍة، وضمن شُوسيقا، ومنها ما لم يتجانس إالّ في حمع هذه المروٍط منٍة؛عي وذلك ألن 

المعلى ما وضعه أندرياس فيركمايستر               ة اعتمدت في تقسيماتهاضوسيقا الغربي 

Andreas Werckmeister) ( عام)ثني عشر نصف وكتاف إلى امن اقتراح لتقسيم اُأل) م1961

تساوي، ومن ذلك استخدم هذا التَّقسيم في تسوية اآلالت ذات العزف اإلصبعيبعد مد هذا تُِم، واع

ظلَّت ة غير المعدلة بيعيإالّ أن النَّغمات الطَّ ،خرى واآلالت الموسيقية اُأل في آلة البيانوالتَّقسيم

موجودة في المة،وسيقا األوروبيةً في الموسيقا الشَّ وخاصة، عبيوفي المة، على وسيقا الكالسيكي

الفيولونسيل، ( التي يمكنها عزف النَّغمات المتَنَوعة االرتفاع مثل آلة الكمان وعائلتها، اآلالت

  ).294 م، صHoegler( ،1691 (هوغلر(، )والباص، واأللتو

 عن تُراث  مختلٍفواستخدام العرب لها بشكٍل آلة البيانو إلى الوطن العربي، ن دخولإ   

دوث مشكلٍة كبيرٍة وهي ى إلى حاأللحان العربية، أدفي خدمة وتطويعهم لها  األصلي، هذه اآللة

ل مسافة ثالثةعامل معة التَّكيفيلم الغربي سهة  أرباع األبعاد، فتعديل السالتَّأليف الغربي  عملي

وسيقا ين الذين يؤمنون بأن هدف الموسيقيلة البيانو، إالّ أنَّه أثار حفيظة المآل المتعدد التَّصويت

هو إطراب األذن، واإلعراب عن المشاعر، واألحاسيس ال ضبط األداء الماً وسيقي ضبطاً علمي

بينما؛ اًحسابيت ملم في الحاولة أدتعديل الس مالمقامات ألة إلى الخالف وذلك وسيقا العربي ن

حدث المزاج المطلوبالعربيالنغم ي فإذا اختلفت األبعاد بين درجات المقام، ،ة تقوم على مبدأ أن 

أرباع البعد، وهو ما ثالثة تحتوي  ةغمات العربياختلف المزاج الذي يحدثه هذا المقام، وأيضاً النَّ

لم اً، طالما أن الس البعد هو مصطلح غير دقيق علميثالثة أرباعة، وغمات األوروبيال تحتويه النَّ
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بعض النَّغمات العربي ل، والواقع أنعدالعربي غير من من أنصاف األبعاد، حتى تتفق ة التي تتكو

ضاً أن في النَّغمات  آلة البيانو المعدلة، ومن أسباب الخالف أي نغمات من األحيان معفي كثيٍر

عد التيأرباع ثالثة ة العربيومقاٍم آخر عنها في ات المقامأحد تختلف في الب ،لماء لذلك اكتشف الع

ون، األوروبيوالعرب الذين اشتركوا بمؤتمر الموسيقا العربيل الذي انعقد في القاهرةة األو 

احية فترض من النَّعة وعشرين ربعاً، وهو ما ي الديوان العربي ال يحتوي على أرب، أن)م1932(

  بل على ستة وعشرين أو تزيد، وذلك ألنبعاد كاملة،ة طالما أن مساحة الديوان ستة أظريالنَّ

زام  في مقام الهتلك في مقام الراست، وعن عنهاختلف مسافة ثالثة أرباع البعد في مقام البياتي ت

ى هذا عملياً إلى إلغاء مقام من المقامين، أو جات على أبعاٍد متساويٍة أدمثالً، فإذا عدلت الدر

  ).26 م، ص1997 كتور، ف،ابسح( حساب اآلخر، ما علىه أحدةتسوي

هذا االختالف في عزف نغمة الس ويرى الباحث أناست، يكاه في مقام البياتي، ومقام الر

ختلفٍةزام في أماكٍنومقام الهة في مكاٍن بين الثالث هي ذات النَّ، و مستقرغمة ولكنَّها غير م

ين والمؤلِّفين الذين يحاولون أن يضعوا تصوراً وسيقي لدى الممقامات، أدى إلى وجود مشكلٍة

لّم الموسيقي العربيلتعديل الس .    

خول آالوبسبب ذلك كان دوسيقانا العرت الكمان وعائلة الكمان في مة أسهل كثيراً من بي

خول آلة البيانو، ومن هنا أحدثدد ةً وخالفاً بين الباحثين والمعارضخول آلة البيانو مين وسيقي

قاً وبعضها ة، بعضها كان موفَّوسيقا العربي واستخدمت آلة البيانو مرات عديدة في الم.العرب

، "يديوم سع"من فيلم  " الصبا والجمال"اب الوهد عبدحمغنية موفيق، فمثالً في ُأتَّجانبه ال

نسجمةً مع اللحن العربي، مؤديةً  ظهرت آلة البيانو م حيث،، وهي على مقام الكرد)م1939(

ة د درويش المسرحي هذا ولكن آلة البيانو التي ظهرت في عدد من ُأغنيات سيوبأمانٍة درجاته؛

، والتي عِرضت في "قولوا له"ة ، من مسرحي" واهللالبحر بيضحك"مسألة ُأخرى، ففي ُأغنية 
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غم من أن مقام ، تنافر صوت آلة البيانو تنافراً واضحاً مع نغمة مقام البياتي، وعلى الر)م1919(

ف حتى مع هذا المقام في ُأغنية  آلة البيانو لم تأتلعد، فإنالب ثالثة أرباع وق أفزا خاٍل منالشَّ

شير فكتور سحاب في كتاب مؤتمر ، وي"راحت عليك"ة ، من مسرحي" قلبياواهللا تستاهل ي"

وسيقا العرالملهل كانت هذه آلة البيانة األول أنَّه ليس على يقين، بيعدا ابتكرهالَّتي ةو العربي الم 

ن في ا واألمر سي؟ آلة بيانو غربي اعتيادياأم أنَّه، د درويش، وتحمس له سي"نإميل العريا"

لة، فصوت دأرباع األبعاد المعثالثة ة، أي تعزف لة وعربيت آلة البيانو معدتيجة، فإذا كانالنَّ

فلماذا لم يأتلف ة، ربيغير مستساغة منه على اإلطالق، وإذا كانت آلة بيانو غنغمة مقام البياتي 

 على أن ما يدلُّ فإنَّ على شٍئ دلَّنا فإن ذلك إنهومن  وق أفزا الخالي من األرباع؟مع مقام الشَّ

تفق  تُشَوه ِلتَّا أنة إمغمات العربي النَّوذلك ألن المشكلة، ا ال يحلُّتعديل آلة البيانو، أو عدم  تعديله

عدب المعرآلة مع درجات آلة البيانو الم تنشز عن آلة البيانو، أو تبقى على حالها فتنشز ل، َأو أن

يانو عنها، واألمران مرفوضان، اللّهم إالّ في النَّغمات التي تستسيغها األذن، فاألذن هي الب

نا دخلت آلة الكمان المكم األخير، ومن هالمعيار، والحها انسجمت مع ة، ألنَّوسيقا العربي

ة معها، بدل أن  العربيوسيقار دخولها ألنَّها اشترطت، أن تنسجم المباتها، بينما آلة البيانو تعثَّمتطلَّ

  ).27 - 28 م، ص1997  فكتور،سحاب،(تنسجم هي معها، 

   ِئَل موعندما سد عبدحمالها على ة، كآلة البيانو مثالً، وإدخضالوهاب عن اآلالت الغربي

يبدي ى إلنسان أن ، وال يتسنَّ دقيٍقة تحتاج لبحٍثض اآلالت غير الوتريكّل: "قالة رقياآلالت الشَّ

وسيقا  أنواعها فنستطيع القول بصالحيتها للمة بكافَِّةا اآلالت الوتري، وأمرأيه فيها بسرعٍة

  ).45 م، ص1997  فكتور،سحاب،(ة، رقيالشَّ
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  :دوافع استخدام آلة البيانو

   ما تُسهمة آلة البيانو من إبداع وتطوير في الع إنلوم المة،وسيقيهوما تُظِهر وسيقا  من م

دة التَّصمتعددارة بين اآلالت المختلفة، ويت، وأنَّها تحتلُّ الصة الموسيقيال في تنمية ودورها الفع

والعازفين ارسين، والباحثين، ق ما يخدم الدالمهارات المختلفة في خلق األفكار، واإلبداع وف

  .الدراسة باالهتمام، و جديرةٌيجعلها آلةٌوعليها، 

حقّقه استخدام هذه اآللة على صعيد العالم من إنجازات، وتطوما ي ختلف إنرات في م

لومالميادين، والع،وذلك من خالل الد عامل ثت عن استخدامات آلة البيانو في التَّراسات التي تحد

خاذ القرارات، وما تِّدرة على اوالقُية اإلبداعات واألفكار، لبة، وما تُحقِّقه هذه اآللة من تنممع الطَّ

ة ر في ذلك تأثيراً كبيراً من ناحية حيث تُؤثِّربويلوم التَّالع على صعيد تُسهمه من إنجازات

عوبات، الدافعيواجهة الصة، ومرعة اإلنجاز األكاديمي، والتفوق الدةً وسراسي، وهذه األمور عام

  .، وجامعات، ومعاهٍدة من مدارٍستنا العربيسا مؤسفَّةتدفعنا إلى استخدام هذه اآللة في كا

وموسيقاها،عريف بآلة البيانوخول بعض العازفين للتَّد :  

 إلى معرفة إمكاناتها وق العربي فهي بحاجٍةإن آلة البيانو تُعتبر آلةٌ غريبةٌ عن الذَّ   

ر المختلفة، وهذا ِمما حدا ت لها عبر العصوتي ُأِعدفات الَّوقُدراتها، وطرائق استخدامها، والمؤلَّ

ة العزف عليها وهذا ما كيفيبوعريف بها،  إلى الوطن العربي للتَّببعض العازفين األجانب القُدوم

 موسيقا باخ، أو موتسارت، أو شوبان، يجب أن تُعزف كما أرادها هؤالء، ال ده القول بأنكِّيو

ريدها العازف، ومن أشهر المكما يالعازفين الذين زاروا العالم العربي وشاركوا في ين، ووسيقي

فوا في المختلفة، وعرالمهرجانات المكلٌّ منة وسيقا الغربي:  
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 تميهندباول ، )Egon Wellesz( إيغون ِفلس، )Emile Veuillermoz( إميل فيلرموز

)(Paul Hindemith ،بيال بارتوك )Bella Bartok( ،درالنجيهفرودول Rodolphe) 

D'erlanger( ،) ،اب، فكتور219 - 222 م، ص1997سح.(  

ر استخدام آلة البيانو في المجال األكاديميتطو:    

ؤسسات، والمعاهد، والجامعات التي تُعتبر آلة البيانو من أكثر اآلالت استخداماً في الم

س العتُدرلوم الموسيقيتدريس آلة البيانو ة فية في وطننا العربي، حيث هناك مساقات إلزامي 

لبة وأما الطَّ؛ ةوسيقا، وكذلك هناك مساقات اختياريصين في الملبة المتُخصلجميع الطَّ

المتُخصصين في العزف على آلة البيانو فتُطْرح لهم مساقات خاصة تُؤِهلُهم العزف على هذه 

واصلة العزف، وتدريس درة على ملقُالب، وعنده اج الطَّ، بحيث يتخر ومبرمٍج واضٍحاآللة بشكٍل

ؤسهذه اآللة في المسين العرب، سات التي سوف يعمل فيها في المدرناك عدد من المستقبل، وه

نون الجميلة الموجودة في ات الفُليواألجانب الذين يعكفون على تدريس آلة البيانو في المعاهد، وكُ

تدريس آلة اجامعاتنا العربي ة، ولكنلبة لالحتراف على ة الُ يؤِّهل الطَّلبيانو في جامعاتنا العربي

صول هذه اآللة، حيث االحتراف عليها بحاجة إلى كونسرفتوار متخصص في تعليم األداء وُأ

  . العزف واالحتراف

ناك الكثير من المراكز الثقافيقافة، والتي تقوم ابعة لوزارات الثَّة في وطننا العربي، التَّوه

بتدريس اآلالت المختلفةوسيقيتَخة المم هذه المراكز دورات مومنها آلة البيانو، حيث تُقد ،صة ص

 من خريجي الجامعات المختلفة في وطننا يقوم بتدريسها عددولهواة العزف على آلة البيانو، 

  .العربي

ا من ناحية موضوعات التَّوأمدريس، فهي تكمن في المصور وسيقا الغربية عبر الع

ؤلَّفة ِخصختلفة والميصاً آللة البيانو، وكذلك اعتماد المناهج العالمة في تدريس هذه اآللةالمي.  
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  األجانب من عازفي آلة البيانو استضافة عددقافي مع العالم األوروبي، يتمواصل الثَّوللتَّ

ة المختلفة ِآللة لَّفات الموسيقيالموطننا العربي، حيث يتم عرض في الجامعات، والمسارح في و

  .فيهاالبيانو وأداؤها كما أرادها مؤلِّ

تطور استخدام آلة البيانو في المةوسيقا العربي:     

ظِّفت آلة البيانو في الملقد ودة نذكر منهاوسيقا العربيتعدأليف، مجال التَّ: ة في مجاالت م

ين، وسوف نعرض هنا كيف وظِّفت واستخدمت آلة البيانو في لحغنية، ومجال التَّومجال اُأل

، وذلك من قبل الدراسة في هذه ٍة قصدينٍةتي تَم اختيارها كعيبعض الدول من الوطن العربي الَّ

غنِّفؤلِّالمييين، والمن، والمنينلح.  

  : اُألردنتطور استخدام آلة البيانو في -1

   تنواألردن خالل القرن العشرينوسيقا فيعت الم ،سايرة ما حدث من تطوراٍت وذلك لم 

، وأصبحت تُواكب األحداث الجديدة في الحركة الفنية في العالم العربي، ففي هذه المرحلة هائلٍة

لحسين، والمدرظَهر عدد من المنين الذين درسوا المهود الدولة في هذا وسيقا أكاديمياً، وبرزت ج

نون الجميلة بكافِة صة في الفُة المتخصات الجامعيال، وذلك من خالل إنشاء المعاهد، والكليالمج

والعودة لمواصلة ردن الستكمال دراساتهم العليا، فروعها، كما أوفدت المبعوثين من أبناء األ

المسيرة المسين األوتطويرها في األردن، وكما استقدمتة، وسيقيدرجانب الذين  عدد من الم

ختلف اآلالت الميعزفون على موسيقية ليقوموا بتدريس المة، ومنها المة وسيقا اآلليوسيقا الخاص

تخصبآلة البيانو في الكليات، والمعاهد، والجامعات الموسيقاصة في تدريس الم.  

   ناك كانت هحاوالت تأسيس معاهد مة، مالة لعبوسيقيالحميددإذ ذكر حنَّا قي حمام أنَّه 

وسيقا، وكان أحد أساتذته إيطالي في الخمسينات من القرن حاول تأسيس مركز لتدريس الم
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، كجزٍء من دائرة )م1961(الماضي، ولكن المعهد الذي أسستْه وزارةُ الثَّقافة واإلعالم عام 

  .)1(في نهاية السبعيناتنون حيث كان أكثرها صموداً، ولكنَّه تحول إلى مركز الثَّقافة والفُ

: هي، وٍصتخص موسيقا بشكٍلٍة في األردن تُدرس المناك أربع مؤسسات أكاديميهاآلن و   

قيقة ز بين الجامعات الشَّمي، بسبق اإلنفراد والتَّ)م1981(جامعة اليرموك، التي حظيت عام 

خصصات جة البكالوريوس لهذه التَّوسيقا، ومنح درنون، ومنها المباحتضانها لتخصصات الفُ

الثة ومع ة الثَّنون، ومع إطاللة األلفيربية والفُة التَّليابع لكُنون الجميلة التَّضمن إطار قسم الفُ

احتفاالت الجامعة ليم2001 – 2002(ي للعام الدراسي وبيلها الفض(هيكلة تخص صات ، تم

نون وسيقا، والدراما، والفُالم: نون الجميلة بأقسامها األربعةة الفُلينون الجميلة ضمن إطار كُالفُ

وسيقا ، مرةً أخرى يحظى قسم الم)م2004 – 2005(صميم، وفي العام الدراسي شكيلية، والتَّالتَّ

ز ببرنامج الماجستير في المص ط. وسيقابشرف البدء والتميبالعزف   البكالوريوسلبةويتخص

لبة الذين يختارون آلة البيانو وأما الطَّثانوية أخرى؛  آلة وسيقية، إلى جانبعلى إحدى اآلالت الم

نفرٍدٍصكتخصص ، ف ما طلبة الماجستير فيختارون آلة تخصة أخرى، وأميختارون آلة ثانوي

ا وسيق إلحدى آالت األوركسترا، أو آالت المالب كعازٍفواحدة ومنها آلة البيانو، ويتخرج الطَّ

بات طبيقية والمتطلَّ إلى المساقات النَّظرية والتَّخرى، إضافةً ُأٍةة، وآلة ثانويقليدية العربيالتَّ

  .)2(الجامعية

ومن المؤسسات األخرى التي تُدرس الموسيقا في األردن هي جامعة األكاديمية األردنية     

 تمنح درجة البكالوريوس  معتمدٍة أهليٍةجامعٍة، وهي أول )م1989( التي تأسست عام للموسيقا،

رقي ة، والغناء الشَّة والغربيرقيفي العلوم الموسيقية في اختصاصات اآلالت الموسيقية الشَّ
                                                 

)1   (تمم17/5/2007صول على المعلومات من خالل حديث مع عبد الحميد حمام، في تاريخ  الح.  

)2(  تم عة اليرموك من خالل الموقع اإللكتروني للجامعة علـى اإلنترنـت           صول على المعلومات الخاصة بقسم الموسيقا في جام        الح
jo.edu..yu.www   م5/6/2007، في تاريخ.  
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 افتتاح قسم ، تم)م1992(وسيقي، وفي عام أليف المة، والقيادة والتَّوسيقيربية الموالعربي، والتَّ

الدورات الموسيقية لتعليم اآلالت والغناء بواسطة الحاسوب لجميع الفئات العمن سن مري ة ابتداء

كما توفِّوابعة، ضالرة التَّر لهم إمكانيقدم لالمتحان التابع للمدرسة الملكية البريطانيهم ة، حيث تعد

صول على شهادٍةلذلك االمتحان تبعاً لمالح ختلفٍة، حيث يتمعترٍفستوياٍت مجاح في  بها بعد النَّ م

وجد ص آلة البيانو، وي ومن ضمنها تخص،الب على أي آلة يريدهاويتخصص الطَّ ،االمتحانات

م العزف على لبة الذين يحبون تعلُّ للهواة من الطَّوسيقا مفي هذه الجامعة جانب آخر وهو دورات

وسيقيختلفةاآلالت المة المم لالمتحان التَّابع ختلف فئات األ من مة التَّقدعمار، كما يتوفَّر لهم إمكاني

للمدرسة الملكية البريطانية، حيث تعدهم لذلك االمتحان، تبعاً لمستوياٍت مختلفٍة، ويحصل الطَّلبة 

على شهادٍة مة لذلكعترٍف بها بعد النَّجاح في االمتحانات الم1(عد(.  

ؤسالتي تُسات اُألخرى ومن المدرسالم كانت بداية إذ  وسيقا،وسيقا المعهد الوطني للم

م1986(وسيقا في عام المعهد الوطني للم(سين في صيف ، حين دعت جاللة الملكة نور الح

أي " Young Strings in Action"غار باسم ين الصوسيقيَ من المٍة أمريكي، مجموعٍة)م1984(

نون، قافة والفُات مهرجان جرش للثَّ في فعاليوسيقي م، لتقديم حفٍلاٍطاشئة في نشاألوتار النَّ

وساهم عددمن األهالي في تشجيع دراسة العزف على اآلالت الوتري ة بحسب ة األوركسترالي

د فضل العوضيطريقة روالند وبإشراف السيختلفة د محمفبدأ المعهد في تدريس اآلالت الم ،

  : في المعهد الوطني وفق نظامينالدراسةانو، وومنها آلة البي

ة دة وإلزاميحدة، أي وفق مناهج ومواد م فيه نظاميالدراسةوتكون : حضيريالفرع التَّ: أوالً

موزة وهيعة على خمس حلقات دراسي :  

                                                 
1)(   ـد         الحصول على المعلومات الخاصة باألكاديمية األردنية للموسيقا من خال         تمل اتصال شخصي مع الدكتور إياد عبدالحفيظ محم 

ان، األردن،ةعميد األكاديمية للموسيقا، عم5/6/2007في تاريخ   األردني. 
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ة ة دراسي موجهة للطلبة من سن الرابعة إلى سن السادسة، وقوامها سن:ةمهيديالمرحلة التَّ -1

  .واحدة

 .موجهة للطلبة من سن الثامنة فما فوق، وقوامها سنتان دراسيتان: ةحضيريالمرحلة التَّ -2

3- هة للطلبة من سن الثامنة فما فوق، وقوامها سنتان دراسيتان:ةالمرحلة االبتدائيجمو . 

4- المرحلة المهة للطلبة من سن التاسعة فما فوق، وقوامها:طةتوسوجسنتان دراسيتان م . 

5- المرحلة المهة للطَّ:مةتقدوجلبة من سن الثالثة عشرة فما فوق، وقوامها ثالث سنوات  م

 .دراسية

  :  وفق ما يلي وتتابٍع ِبتَدرٍج الخمس للمراحلوويتم تدريس آلة البيان

  . على آلة البيانومنفردالدرس ال -1

 . البيانو موسيقا الصالة، وآلتهم أوركسترالية، أو آلة -2

وسيقي، ن المالتَّكو: حضيرية مثلوهناك مجموعة أخرى من المواد يتعلمها الطَّلبة في المرحلة التَّ

  .حليلاريخ، والتَّق، والتَّذوات، والتَّظريوالقراءة، والنَّ

وفِّر الفرع التَّحضيري في المعهد امتحانات أساسية طيلة فترة دراسة الطالبوية واختياري ،

شترك لمدارس الوهناك امتحانات المجلس الموسيقامة البريطاني  الملكي)ABRSM.(  

لبة على عاون مع جامعة اليرموك، حيث يحصل الطَّدرجة البكالوريوس بموجب اتفاق التَّ: ثانياً

  : صات اآلتيةخصبكالوريوس في الموسيقا في أحد التَّ

ة، وسيقيربية الموالتَّة، وسيقا العربييادة، والم، والتأليف والق)العزف أو الغناء(األداء 

وسيقاوالعالج بالم.  

  ):العزف(تخصص األداء 

هتطلَّناك ملبة وهية يدرسها الطَّبات جامعي:  
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ثقافة عامة إجباريتطلبات الثَّة، ومخصص العام ة، ومتطلبات التَّقافة العامة االختياري

لتَّبات اتطلَّاإلجبارية، ومخصص الدقيق اإلجباريبات التَّتطلَّة، ومخصةص االختياري.  

  :الموسيقا العملية آللة البيانو

  :تحتوي على المساقات اآلتية

  ).4(، )3(، )2(، )1(تدريب أذن  )1

2( ةمدخل إلى القراءة الفوري. 

 ).7(، )6(، )5(، )4(، )3(، )2(، )1): (اآللة الرئيسة ( منفردالدرس ال )3

 ).4(، )3(، )2(، )1):  (اآللة الثانوية ( منفردرس الالد )4

 .وكلها تحتوي مستويات متدرجة من العزف على آلة البيانو )5

    ولقد أسهم المعهد الوطني للموسيقا وسيقا في التمازج الحضاري، والثقافي بين الم

األردنية، والموسيقا العربية، وذلك من خالل البرامجة والعالميوالد ،ورات المة وسيقي

المتخصصة، والحفالت، والندوات، وتبادل الخبرات التي كان للمعهد األثر الكبير في تحقيق 

ذلك، وهذا ما ياحة الموسيقي1(ة في األردنثري الس(.  

ت  وهي أكبر وأقدم الجامعاة، التي تُدرس الموسيقا هي الجامعة األردنيالرابعةوالمؤسسة 

هو قسم  ، وأحد أقسامها)م2003(صميم عام  والتَّنونفُللة  كليحت بهاتتفُافي األردن، والتي 

نفرد، والغناء، العزف الم: صات وهيويحتوي هذه القسم على خمس تخص، ةوسيقي المنونالفُ

من هوسيقا، وإدارة وتنظيم الفُوالتأليف، وإدارة وتعليم الم سردذه التَّنون، ولكن لم يصات خص

فيسلبة فيه على درجة البكالوريوحيث يحصل الطَّنفرد والغناء، إال العزف الم وسيقا الم ،

                                                 
)1(  تم صول على المعلومات الخاصة بالمعهد الوطني للموسـيقا مـن خـالل الموقـع اإللكترونـي للمعهـد علـى اإلنترنـت                الح

jo.edu..nmc.www  ،   الدكتور كفاح فاخوري   ا مع مدير المعهد الوطني للموسيق     ثقابلة شخصية أجراها الباح   وكذلك من خالل م  ،
  .5/6/2007عمان، األردن، في تاريخ 
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وهو ة، وسيقيقا، في مجال التربية الم للدراسات العليا في الموسي تخصص حديثوحديثاً تم فتح

ص حديث في المملكة األردنيتخصالطلّبةة الهاشمي سردة، ويصون في المتَخصوسيقا آلة  الم

خصص المنْفرد على هذه اآللة البيانو في إطار مساقات إلزامية لجميع الطلبة، وأما أصحاب التَّ

  .)1(فلهم الحظُّ األوفر من المساقات المطروحة الخاصة بتعلُّم آلة البيانو

 :سطين الما، ومنهم أوائل العازفين على آلة البيانو في األردن، بعض تالميذ أوغومن

 الذي تعلَّم العزف على آلة البيانو في مدينة القُدس وعمره أحد عشر عاماً، وتعلَّم :إلياس فزع

صول الصولفيج اإليقاعي، والغنائي، وبعدها انتقل إلى األردن وعمل في اإلذاعة األردنية أيضاً ُأ

ذاعة األردنية، وانتقل بعدها إلى في مجال الموسيقا، وأصبح فيما بعد رئيس قسم الموسيقا في اإل

أصبح رئيس قسم الم وسيقا في هذه المعهد الموسيقي التَّابع لدائرة الثَّقافة والفنون، ومن ثم

 ومن عازفي آلة البيانو في األردن .2الدائرة، وهو يعمل حالياً في مجال بيع ودوزنة آالت البيانو

وسيقي وله عدد من المؤلَّفات في موسيقا متعددة أليف المستاذٌ في التَّوهو ُأ :الحميد حمامعبد

، هدى شعبانالتَّصويت، ولقد تحدثنا عنه في الفصل السابق، ومن العازفات على آلة البيانو 

وبعد ، )م1944(مواليد مدينة يافا عام من   وهي التي أجريت معها مقابلة،،وسامية غنّوم

ردن الهجرة والنزوح عاشت في األ

وتلقت دراستها الثانوية فيها، وبدأت 

في دراسة العزف على آلة البيانو 

وعمرها تسع سنوات في مدينة 

 آلة البيانو نادية خوري، ثم واصلت غنّوم دراسة الموسيقا في الكلية عمان، على يد مدرسِة

                                                 
)1 ( تم على المعلومات الخاصة بقسم الموسيقا في جامعة اليرموك من خالل الموقع اإللكتروني للجامعة علـى اإلنترنـت                  صول الح 

jo.edu..ju.wwwم9/6/2007، في تاريخ.  
)2(  تمان، األردن، صول على المعلومات من خالل اتصال شخصي مع إلياس فزع الحم27/5/2007في تاريخ ، عم.  
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الملكيوحصلت على شهادة ال)م1964(جت منها عام ة للموسيقا في لندن، وتخر ،مالة ز

)A.R.C.M(في تخص ،رافقة على آلة البيانو ص آلة البيانو، والم              

)Piano Accompaniment(والغناء كماد ،صول ة مرافقة أي درجة الدبلوم، ولم تستطع الح

ى شهادة الثالث سم، أي ما يJ.C.A((ه ال يوجد معها شهادة على درجة البكالوريوس ألنَّ

ناك وعملت في جت ههت إلى الكويت حيث تزو، توج)م1964(، وفي عام )الماتريك(إلعدادي ا

وسيقا النَّمجال تدريس العزف على آلة البيانو، وتدريس المثم )م1973(ة، وذلك حتى عام ظري ،

عادت إلى عمان وبدأت بتعليم آلة البيانو، وأسست جوقة لألطفال في عمان، وجوقة أخرى 

ان  حتى اليوم، وقامت بتأسيس أيضاً جوقة مدرسة عمة للبنات وما زالت تقودهاة األهليسللمدر

الوطنية، وجوقة الصوشاركت هذه الجوقات )م1993(وسيقا عام غار في المعهد الوطني للم ،

 ، ومهرجان)م1992" (المطفل الس " بعنوانٍة غنائيمسرحيٍة: بقيادتها في أعمال مشتركة منها

م1995(ة عام المحب(بم ،رافقة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقا، إضافة إلى عدشاركات ة م

وساهمت في )م1994(رافقة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقا عام في مهرجانات جرش بم ،

تأسيس جوقة جمعيوهي جوقة للكبار، وساهمت في تأسيس )م1980(ة عام ة الشابات المسيحي ،

رافقة ة، وقامت بالموسيقي، ودرست فيه مادة القراءة الم)م1986(لمعهد الوطني  للموسيقا عام ا

على آلة البيانو للدصوصاً ُألة، وخُروس الجماعية، سلوب روالند للعزف على اآلالت الوتري

غنية ذات الصورافقت على آلة البيانو المفي "نعاش اُألسرةجمعية إ"وبرانو تانيا ناصر وت الس ،

، )Amman Performers For Voice( اسمها ساهمت في تأسيس مجموعٍةفلسطين، و

ورافقت على آلة البيانو المغنية لكسي حدادين، وإيديت بلبيسي، والعازفة نهاد كاتبة، وقامت 

، )م1981(، و)م1980(بأداء حفلتين آللة البيانو في مركز هيا الثقافي في عمان في عامي 

  مع جوقٍةشترٍك م برنامٍجاركت جوقة سامية غنّوم للمدرسة األهلية للبنات، حيث تم تقديموش



 111

ٍةألمانيوأد ،ة للبنات إلى زيارة ى نجاحها الباهر في ذلك إلى دعوتها وجوقة المدرسة األهلي

ا ة آلة البيانو ممصاحب بمشتركٍة مٍة غنائيحفالٍت، وذلك من أجل القيام ب)م2004(ام ألمانيا في ع

وفي اتصاٍل شخصي .)1(ع تبادل الحوار بين الحضارتين، وكان ذلك في رعاية معهد جوتةشج 

مع هالة نُسيبة أحد العازفات على آلة البيانو في األردن، وهي من مواليد مدينة القدس الشَّريف 

ص العزف وسيقا تخصالمدرست والَّتي في فلسطين، وتسكن حالياً في مدينة عمان في األردن، 

وربون، وفي الكونسرفتوار في فرنسا، وعملت في مجال تدريس على آلة البيانو في جامعة الس

آلة البيانو في األردن، ولها الكثير من األنشطة المة بآلة البيانو، وعملت وسيقية والحفالت الخاص

ومن العازفين والعازفات.)2( األردنوسيقا في وزارة التربية والتَّعليم فيمديرة دائرة الم  

محمد ِصديق عثمان، سارة الديك، : األكاديميين في تدريس العزف على آلة البيانو في األردن

ليليت : دريس األكاديمي آللة البيانو في األردنلوان، ومن العازفات األجنبيات في مجال التَّنغم ع

حماس، إيرينا مرد، ريتا ماضي، وتسونكا بكريبابوبيان، يلينا الد.  

2- خدام آلة البيانو في فلسطينر استتطو:  

تُعتبر فلسطين كغيرها من الدبالم ول العربية التي تهتموسيقية وسيقا واستخدام اآلالت الم

ختلفة ومنها آلة البيانو في مالمؤسةً في ذلك التساتها التعليميواِكبختلفة مة المالتَّم وقدر طو

والشَّوسيقي في العالم، المالفلسطيني رغم كُلِّ الظُّروف المأساوي ت به عب العربية التي ألم

ج الكثير من المخَري استطاع أنحتالل في أماكٍن توا نتيجةً لالنيين، والذين تَشتَّين الفلسطيوسيقي

   .مختلفٍة في العالم

ؤسسومن المرسات التي تُدوسيقا في فلسطين، جامعة النَّ المة في مدينة جاح الوطني

ةُ فُحيث  وأقدمها، ةنابلس وهي من أكبر الجامعات الفلسطينينون جميلة، أحد يوجد فيها كلي
                                                 

1)(  تمان، األردن،صول على المعلومات من خالل اتصال شخصي مع سامية غنّوم الحم6/6/2007 في تاريخ ، عم.  
(2)  الح م20/6/2007 من خالل اتِّصال شخصي مع هالة ُنسيبة، عمَّان، األردن، في تاريخ صول على المعلوماتتم.  
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أقسامها، هو قسم العلوم المبهذه إذة، وسيقي س فيه آلة البيانو ضمن ُأصول التدريس الخاصتُدر 

تٌناك مساقااآللة، فهة الطَّة لكافَّ إلزاميصين في البة المتُخصوسيقا، وكذلك هناك مساقات  لم

 على الدراسةلبة في نهاية ارسين لتخصص آلة البيانو المنْفرد، حيث يحصل الطَّقة للطَّلبة الدممع

درجة البكالوريوس في العلوم الم1(ةوسيقي(.ومن الم س في مدينة سات األخرى جامعة أبوديؤس

لوم بة في العلص الطَّحيث يتخص، ة اآلدابوسيقا تابع لكلي، وفيها قسم لتعليم الم الشَّريفدسالقُ

الموسيقية، ويحصل على درجة البكالوريوس من كلية اآلداب تخصس ص الموسيقا، وفيها تُدر

صون في لبة المتُخص لجميع الطٍَّة إلزامياآلالت المختلفة ومن ضمنها آلة البيانو كمساقاٍت

قوسيقا، ومساقاٍتالمعمللطٍَّة م تخص2(صون في دراسة آلة البيانولبة الم(.  

ؤسومن المالعزف على آلة البيانو ضمن األصول، والم سرعطيات سات اُألخرى التي تُد

ة في فلسطين، مسة المعهد الوطني للموسيقاالعالميابع التَّ) ارد سعيد للموسيقامعهد إدو (ؤس

ختلفة في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث يقوم هذا لجامعة بيرزيت في رام اهللا بفروعه الم

وسيقيالبيانو للطَّومنها آلة، ةالمعهد بتدريس جميع اآلالت الم اآلالت اغبين في تعلُّم لبة الر

وسيقيفئاتة من جميعالم ة األعمار فئةً األعمار، وخاصاستقدم المعهد عدداً كبيراًوغيرة،  الص 

دريس فيه ة التَّوسيقي بشكٍل فعاٍل؛ وعمليريس األداء الم تدفي للعمل ،من العازفين األجانب

مدريس في القسم التَّة التَّشابهة تماماً لعمليوسيقا في األردن، وكما حضيري في المعهد الوطني للم

  .)3(ول األوروبية العليا في الدوسيقية المواصلة دراساتهمالمدرسين لم من أوفد المعهد عدداً

                                                 
1)( تم نابـاس،   رئيس قسم الموسيقا في جامعة النجاح الوطنية        أحمد موسى،  صول على المعلومات من خالل اتصال شخصي مع        الح ، 

  .م10/4/2007  في تاريخ،فلسطين
)2(  تم القـدس  بـوديس    معتصم عديلة، رئيس قسم الموسيقا في جامعـة أ         صول على المعلومات من خالل اتصال شخصي مع        الح ، 

  .م10/4/2007 في تاريخ ، فلسطين،الشريف
)3(  تم فـي   ، فلسطين،  رام اهللا  موسيقا،مدير المعهد الوطني لل   سهيل خوري   صول على المعلومات من خالل اتصال شخصي مع          الح 

  .م15/4/2007 تاريخ
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ؤسومن المسات الفلسطينيؤسسة ة التي ترعى االهتمام في آلة البيانو واستخدامها م

 هذهوسيقا آلة البيانو، وين لم قام بتأسيسها مجموعة من المهتمين والمحبالَّتي، "نابلس الثقافة"

المجموعة بدأت باستقبال عازفين وعازفات على آلة البيانو من جميع أنحاء العالم، وتقوم هذه 

فة آللة البيانو، وسيقا المؤلَّ، والمنيوسيقيعريف بهؤالء الم للتٍَّة خاصالمؤسسة بتنظيم احتفاالٍت

على تذوق موسيقا آلة واستطاعت هذه المجموعة أن تُعود مجموعة كبيرة من مجتمع المدينة 

البيانو، والرغبة الجيالع طلب منهم ذلك، وتتمروض في قاعة اشة لالستماع إليها في كلِّ حين ي

    .)1(ة في مدينة نابلسجاح الوطنية النَّهيد ظافر المصري في جامعالشَّ

وسيقيلقد عمل الكثير من المنيين الفلسطينيوسيقا الكال في مجال المفي واكتبوة، سيكي 

ة، الموسيقا اآلليوالموة، وسيقا الغنائيقة في علم الهارموني، والبوليفوني ناك دراساتٌكانت همعم 

واألوركسترالي، وعملوا في جميع القوالب الموالبولونيز،  في أوروبا كالسوناتا، ِة المعروفِةوسيقي

ظرية، والعمليِة المتَّبعة ِة، والنَّ تامٍة باألساليِب العلميوالفنتازيا، واألوبريت، وكانوا على معرفٍة

عالميفوا األصوااً في تلحين المرة، وكذلك عةوسيقا الكالسيكيِة وإمكاناتها الغنائيت البشري ،

اء العربي،   طريقة  التلحين لألصوات الغنائيِة الجوقيةِِ تختلف اختالفاً كُلياً عن ُأسلوب الغنوكانت

مومن أبرز الموسيقيين الذين عملوا في هذا المجال ه :  

  :م1896 – 1980حنا الخل  -

وسيقي في وسيقا في معهد حيفا وتركز نشاطه الممواليد مدينة الناصرة درس الممن 

مدينتي حيفا وبيت لحم، ومن أبرز أعماله الموسيقيوزعة ة التراتيل الكنسيأربعة إلىة والم 

 بأربعة أصوات ومرافقة آللة البيانو،  متكاملةًةًوسيقي ماًصوات وأحياناً ستة أصوات، وكتب قطعأ

                                                 
)1(  تم الح          ـ صول على المعلومات من خالل اتصال شخصي مع مدير الم ـ    ؤس فـي تـاريخ     ، نـابلس، فلـسطين،    ادسة سـامي حم 

  .م18/4/2007
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، وهي تُعتبر من المقطوعات ذات االنسجام الهارموني "ماريا" أسماها ةًوسيقي موكتب مقطوعةً

ؤلَّفة من أربعة أصوات، وكتب مقطوعة موسيقيتكامل وهي مجالفو"ة على نمط الم."  

  : إسكندر شحتوت -

، كان عازفاً بارعاً على آالتي البيانو )م1961(ولد في مدينة الناصرة وتوفي فيها عام 

وسيقي، وعلم الهارموني، ومن وزيع المة، والتَّوسيقيظريات المواألرغن إلى جانب دراسته النَّ

  ".أوبريت السلسبيل"أشهر أعماله 

  :سليم دوميط -

درس الموسيقا في معهد حيفا وأكمل دراسته الموسيقية في ألمانيا وهو من مدينة حيفا 

ن الموله "تنويعات على أغنية بلدي يا بلدي"وسيقا السيمفونية وأهم أعماله هي وهو أول من لح ،

 حرة كُتبت لألوركسترا ةٌوسيقي م، وهي مقطوعةٌ"الفنتازيا السيمفونية"مقطوعة في قالب 

زفتالسوأذيعت في أواخر األربعيناتيمفوني وع .  

  :مشيل ديرملكنيان -

وسيقا في التحق بمعهد المومن مواليد مدينة حيفا درس العزف على آلتي البيانو والعود، 

وسيقا النَّحيفا ودرس المة، وعلم الهارموني، والعزف على آلة البيانو، ومن أشهر أعماله ظري

الموسيقيٍت آللة البيانو ثالث مقطوعاةة الكالسيكي.  

في عملواوله أعمال عديدة، وهؤالء جميعهم   الما،نأوغسطيوسيقيين أيضاً ومن الم 

ن ومنهم أمي، ةوسيقا العالميون آخرون ألَّفوا في الموسيقيناك م وهالتلحين الغنائي الكالسيكي،

والتي ذكرناها في الفصل يصا آللة البيانو والتي ُأعدت ِخصناصر صاحب المؤلَّفات الكثيرة، 

السمنها نماذج في المالحق ومن الم وسيقيابق، وسنضعغاوي وسيقا رائعة، ين الذين ألَّفوا م
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أنا من هذي المدينة، ومقطوعة  وسويت آللة البيانو، ميشيل غاوي، صاحب ملحمة كُفْر قاسم،

  .وغيرها من األعمال الرائعة التي ألّفها

وسيقا اد الم ِمن رومة هوسيقا الكالسيكيسطينيين الذين كتبوا الموسيقيين الفلن المإ

 في مدينة حيفا، والذي موسيقا وجود المعهد الوذلك يعود إلىالكالسيكية عامةً في عالمنا العربي، 

اهتمبتدريس الم ل بها، في المعاهد الممعوسيقا وُأصول التلحين التي يوسيقية، كما ة األوروبي

الذي وسيقار سليم دوميط، حدث مع المأتَّم دراسته في ُأصول التلحين في أحد المعاهد المة وسيقي

 األستاذ مشيل ديرملكنيان أن المعهد الموسيقي في حيفا كان يقوم بتدريس ، ويؤكِّدفي ألمانيا

ٍة ٍة عالمي آالٍت موسيقيعلىالطَّلبة إلى جانب المواد النَّظرية ُأصول العزف على آلة البيانو، و

  ). 6، 12 - 16، ص م1985غاوي، (ُأخرى، 

  : تطور استخدام آلة البيانو في مصر -3

تُعتبر جةُ مصر العربيمهورية من أكبر الدِة، من حيث الكثافة ة اإلسول العربيالمي

ة أشكالها واستخدامها وسيقية بكافَّ، ومصر رائدة العالم العربي في اهتمامها بالعلوم المالسكانية

سات والجامعات، والكونسرفتَوار، ودار اُألوبرا، وغيرها آللة البيانو فهؤسمن ناك المعاهد، والم

 تفسح مجاالً آللة البيانو من دراسٍة ، والتينوسيقا والموسيقييسات التي ترعى االهتمام بالمسالمؤ

هي كلية ، وأحد كلياتها في تدريس الموسيقا هي جامعة حلوانائدة من المؤسسات الرو. وأداء

التربية الموسيقيص األداء في العزف ة، والتي تشتمل على أربع تخصة، أحدها تخصصات هام

على اآلالت المختلفة ومنها تخصوص آلة البيانوسيقية الموه ،ة ناك عددمن المساقات الجامعي 

وسيقا ؤسسات اُألخرى التي تُدرس الم، ومن الم)1(العزف على آلة البيانول تعليم التي تتناو

، حيث يوجد في هذا المعهد أيضاً عدد )الكونسرفتوار( العالي للموسيقا نون المعهدأكاديمية الفُ
                                                 

)1   (تم صول على المعلومات الخاصة بجامعة حلوان من دليل الجامعات العربية وموقع الجامعـة الخـاص علـى اإلنترنـت                   الح :
k3_/eg.edu.helwan.WWW، م5/4/2007 في تاريخ.  
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صات المكبير من التخصختلفة والمصات هو األداء، وأحد جوانب األداء تنوعة، وأحد هذه التّخص

الجامعية الطَّلبة الحصول على الدرجات ، وهنا أيضاً يستطيع هو تعليم العزف على آلة البيانو

 في فنون الموسيقا في أحد الماجستير ودبلوم لمدة سنتين،  ودرجة الثالثة، وهي البكالوريوس،

ة أو  ومن هذه األقسام القسم الخاص بآلة البيانو، ودرجة الدكتورا،تخصصات أقسام المعهد

دكتوراة في فلسفة الفنون في أحد تخصصات أقسام المعهد ومن هذه األقسام القسم الخاص بآلة 

ؤسسِة تَخَرج الكثير من أبناء مصر، وأبناء ، ومن هذه الم)م2005 الفنون، ةأكاديمي(البيانو، 

ميلة تُدرس  آخر من الجامعات التي يوجد فيها كُليات فنون ج، وهناك عدد)1(الوطن العربي

ؤسة األخرى، ولقد الموسيقا مثل جامعة اإلسكندرية، وغيرها من المعاهد والمسات األكاديمي

ُأم وركسترا وكورال الكونسرفتوار، وفرقة الباليه، وفرقة أنون ومعاهدها انبثق عن أكاديمية الفُ

  ).47 - 48، 54م، ص 1998الخولي، (كلثوم للموسيقا العربية، 

 من ة، والتي نبغ فيها عددوسيقا العسكري لتعليم المت في مصر خمس مدارٍسُأنشئوقد 

دت دار األوبرا في القاهرة سنة وسيقيين المصريين، وكماالموكُلِّف الموسيقار )م1898( شُي ،

 بتلحين ُأوبرا عايدة الفتتاح تلك الدار، واالحتفال Giuseppe Verdi)(ي جيوسب فيردي اإليطال

فتح قناة السويس، حيث طلب الخديوي إسماعيل ذلك احتفاء بهذه المناسبة الكبيرة، وكان افتتاح ب

 ق المصريين الفنوسيقا العربية، فكانت عامالً كبيراً لتذودار اُألوبرا قد أفْسح المجال أمام الم

  .الموسيقي في نواحيه العالمية المختلفة

د درأثر النَّهضة التي بدأها سيوسيقاويش واستخدامه آللة البيانو في الم:  

   وضع حجر األساس في المدرسة الهارموني نل معتبر درويش هو أوية، وهذا ة المصري

واة، والمى إلى تنْبيه الها أدفيثقَِّممحت مشاعرهم، وأسماعهم على وسيقا، وتفتَّن الذين يعشقون الم
                                                 

)1   (تمصول على المعلومات الخاصة بأكاديمية الفنون من دليل الجامعات العربية وموقع الجامعة الخاص على اإلنترنت الح :  
WWW.egy.mhe. gov.eg/art-acadmic.asp م1/4/2007، في تاريخ.  
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عة من، ة باالستماع إلى موسيقاها في قوالبها المتنوروبيوسيقية األوهضِة المإبداعات النَّ

رتات، وأوبرات، وأوبريتات، وسوناتات، فَبهرتْهم هذه القوالب، وأثَّرت فيهم، سيمفونيات، وكونش

وقادتهم إلى المجاالت العلمية لدراسة العلوم الموسيقية، وذلك حتى يتُّم فهم ُأسس بنائيات هذا 

، وذلك لعدم توفر المعاهد المتخصصة فرديٍة هوٍدجِبشخصيات درست الموسيقا الفن، فظهرت 

للفنون الموسيقية، ومنهم، يوسف جريس، وحسن رشيد، وأبو بكر خيرت، وتولّدت على أياديهم 

  ).120 - 121ص م، 1998درويش، (أولى األعمال السيمفونية العربية، 

  :لة البيانوآل طوعاٍتفي مقليف ألحان سيد درويش استخدام تآ

وفي مجال إعادة الكتابة أو التأليف على أساس ألحان سيد درويش بلغٍة موسيقيٍة تحمل 

فها، ما أبدعه أبو بكر خيرت من موسيقا جديدة على أساس ألحان سيد مالمح ُأسلوب مؤلِّ

ف المارش العربي بتألي" بوريس باباندوبلو"ؤلِّف الموسيقي اليوغسالفي  المما قام بهدرويش، و

أد درويش على آلة البيانو، وعزفه على أساس ألحان اختارها لسييمفوني وركسترا القاهرة الس

وبقيادته في السؤلِّف الرياغات األخرى لموسيقا درويش ما قام به المسي بعينات، ومن الص

، " صارده اللّيأهو " لحن سرفتوار القاهرة، واختار، حين كان ُأستاذاً بكون"سيرجي باالسانيان"

  . من ألحاٍن مصريةبيانو مستوحاٍةر في مجموعة مقطوعاٍت آللة الوكتبه آللة البيانو، ونُِش

   وسيقا الطَّ وفي مجال معدالكريم، وبلقيس لة البيانو ما قامت به عواطف عبدة الستخدام آفل الم

اس، بصياغة عداس، وسوسن عبرافقة آلة البيانو،ألطفال،ة أغاني لكورال اعبكورال  وظلَّ بم 

ؤدالحلوة دي :  ما كتبته بلقيس عباستيها بنجاٍح كبير، ومن هذه المعزوفاأطفال الكونسرفتوار ي

، ودنجي دنجي، وغيرها،  سالمة يا، وطلعت يا ما أحلى نورها، وسالمةقامت تعجن في البدرية

 ،وركستراواألاغة نشيد قوم يا مصري للكورال  بصيمالكريباب ما قامت به عواطف عبدوللشَّ

  ).120 - 121ص م، 1992الخولي، (
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  . وسوف نعرض في المالحق بعض أعمال سيد درويش التي تُستخدم آلة البيانو في عزفها

  :وآلة البيانو، " بزياداكييكمصطفا" سيد درويش من خالل لحن الموسيقات في إنتاجحوار 

، حيث بينت كيف استطاع سيد درويش أن )م1992(لفتاح، وفي دراسٍة قامت بها عبد ا

يوفِّق بين ُأصول الموسيقا العربية، وبعض عناصر الموسيقا األوروبية، وذلك من خالل لحن 

ة التي اشتعلت ة اليونانيركيرق والغرب، كان موضوعه هو الحرب التُّراع بين الشَّل فيه الصيتمثَّ

عامةً لألتراك، ر درويش عن انحيازه، وانحياز المصريين  عبإذولى، خالل الحرب العالمية األ

ركي الذي انتصر حيث مجد مصطفى كمال باشا القائد التُّ" مصطفاكي بزياداكي: "وهذا اللحن هو

على اليونانيين بإمكاناته المحدودة، وأصبح قائداً كبيراً قاد األتراك في ثورتهم ضد النِّظام 

، ونجد في لحن مصطفاكي بزياداكي الذي غناه بنفسه، أنَّه استخدم فيه آلتي ديمالعثُماني الق

  ).124 - 125ص م، 1992عبد الفتاح، (البيانو، والكمان فقط، 

  : وفتحية الفايد في استخدام آلة البيانو،الكريم وعواطف عبد،أبو بكر خيرت

 فنرى أبو بكر خيرت ،لبيانو  في استخدام آلة اة رائدةًمهورية مصر العربيكانت ج لقد

لة بين موسيقاه والتُّقد حاول توثيق الصراث المب منه الكثير منذ وسيقي المصري الذي تَشَر

 حيث ظهر ذلك في مؤلفَّاته ،اًهاً قوميوسيقاه توج فمنذ الخمسينات اتخذت م،عومة أظفارهنُ

تتالية الشَّكالمرها  ،ة التي كتبها آللة البيانوعبيوحركاتها اعتمدت على ألحاِنوركسترالألثم طَو ، 

  ، وسيمفونيته الثالثة المسماة"وجننتيني يا بنت يا بيضة"، "صبايا عطشان يا: "أغاٍن معروفٍة مثل

اث ألحان سيد درويش مع الرقص ر، والتي امتزجت بتُ)La Folklorique( ةعبيالشَّ

               هارموني،  بُأسلوٍب"يلما بدا يتثنَّ"ح وشَّعبي، وكتب أيضاً مشَّسكندراني الاإل

  ).168 ، صم1998الغوانمة، (
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عبد عواطف اوأمياً في نظام الكونترابنط خاصاًالكريم فقد وضعت منهاجاً دراس 

ثالثة أرباع الوسيقا العربية يرتكز على الدرجات الخالية من بالمعبة الفايد د، وكما صاغت فتحي

خدمت فيها ألحان عربية معروفة، ابع العربي آللة البيانو، حيث استبعض األعمال ذات الطَّ

كامل "الحليم حافظ قية من ُأغنية عبداختارت بعض الجمل الموسي، إذ "التوأمانموسيقا : "ومنها

ليد اليمنى، طلع، حيث عزفته اوجي، فأخذت لحن المد المحموالتي وضع ألحانها م" األوصاف

هذا في النِّصف األول من المقطوعة الموسيقي ة، واختارت لحن اآلهات لتعزفه اليد اليسرى، وتم

 في أسلوب صف الثاني، فأصبحا يسيران جنباً إلى جنٍبثُم تتبادل اليدان اللحنين في النِّ

ح ون تعارض، وفي انسجكونترابنطي دوضاٍم تام، واللحن اآلتي ي"في إعداد " ا التوأمانوسيقم

  :ة الفايد فتحيبإعدادهوجي، وقامت د المحمي الستخدام آلة البيانو، وهذا اللحن لمبوليفون

  

  

  

  

  

  

  

                       

  

  

  .)6 صم ، 1998الفايد،                             (
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  :وسيقا في مصرر الم وتطوالحفنيور الدكت

في إنشاء معاهٍدالحفني اهتم ٍّة رسميتخصعاد من ألمانيا صٍة م في تعليم الموسيقا بعد أن 

حيث درس علم البحث الموسيقي المقارن في إحدى الجامعات األلمانية، وقام بإنشاء أول قسم 

 تحول فيما بعد إلى والذي، )م1936( سنة موسيقي رسمي متخصص في تدريس الموسيقا للبنات

عرف حالياً علِّأول معهد لتخريج معلِّمات الموسيقا، وهو المعهد العالي لممات الموسيقا الذي ي

 المعهد العالي للموسيقا المسرحية عام الحفنيوسيقية في جامعة حلوان، وأنشأ ربية المبكلية التَّ

لدراسات الموسيقية المقارن الذي يجمع بين منهج الغناء ، حيث هدف إلى تطبيق منهج ا)م1944(

 ظهر إذالمسرحي العالمي، ومنهج الغناء العربي التقليدي ِألحياء المسرح الغنائي المصري، 

د درويش، وكامل ان موهوبين أمثال سمصرييالمة حجازي، وسيسني، ونجح لخلعي، وداوود ح

ة ليقدم أول فرقة وسيقا المسرحييجي المعهد العالي للممن خر  فريٍقِل أوواِة في تكوين نُالحفني

ن أوبرا مصريّيعأيضاً عميداً لمعهد الباليه الحفنية هي األولى من نوعها في الشرق األوسط، و 

عند إنشاء أكاديمية الفنون المصرية، وعين أيضاً رئيساً فخرياً للمجمع العربي للموسيقا التابع 

  ).68 - 69 م، ص1998جميل، (ة الدول العربية، لجامع

طواته  للموسيقا في مصر هو خُالحفنيوكان أيضاً من أهم اإلنجازات التي حققها    

التاريخية لعقد أول مؤتمر علمي نقل الموسيقا العربية من إطار العصور الوسطى إلى أعتاب 

ة للالعن الموسيقا العربيبيصور الحديثة، حيثُ يفي الم َمجتمع العربي، والغربي، وتَمناقشة ؤتمر م

القضايا الموسيقية بكافّة جوانبها، ومن بينها صناعة آالت البيانوات الشرقية التي قام بصناعتها 

ؤتمر هو تنظيم الموسيقا العربية على أساٍس متيٍن من العلم بعض الفنّانون العرب، وكان هدف الم

لبالد العربية، وبحث وسائل تطور الموسيقا العربية، وإقرار السلَّم والفن تتّفق عليه جميع ا
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              ت الموسيقية الصالحة، الموسيقي، وتنظيم التأليف الموسيقي، ودراسة اآلال

  ).40 - 41ص  م،1998الخولي، (

 خلق المناخ ىعل وزارة الثقافة المصرية في النصف الثاني من هذا القرن وعملت

فعِملت على توفير التعليم األكاديمي للتأليف الموسيقي  التأليف الموسيقي، الزدهار

بالكونسرفتوار، وإيفاد المتميزين من خريجيه في بعثاٍت دراسيٍة لمراكز االستماع الموسيقي في 

ف اآلالت أوروبا الستكمال دراستهم في التأليف الموسيقي، والقيادة األوركسترالية، وعز

  .الموسيقية المختلفة

، أثر عميقٌ في إثراء )م1988( القومي دار األوبرا سنة وكان إلنشاء المركز الثقافي

  :رق التابعة لها ومنهاية في شتّى الميادين، وبكلِّ الِفالحياة الموسيق

صاحبة وركسترا األوبرا الذي أنشئ حديثاً لمأ وركسترا القاهرة السيمفوني، والكورال، ثمأ

،  الموسيقا العربيةهرة، وفرقة أوبرا القاهرة، وفرقعروض األوبرا والباليه، وفرقة باليه القا

  ).50  صم،1998، الخولي(

الموسيقار مالبيانو في ألحانة آلةمالوهاب واستخداد عبدحم :  

ب جديد واالستفادة من تجارالوهاب من الموسيقيين الذين نادوا بالتَّعتبر محمد عبدي

اب آلة الوهرقي، واستخدم عبدوسيقي الشَّاث المرالغرب في الموسيقا، مع المحافظة على التُّ

يوم  "من فيلم ،"الصبا والجمال"وسيقاه، ففي ُأغنيته، وفقاً في م ماًم استخدا عديدٍةمراٍتالبيانو 

      بي، نسجمةً مع اللحن العروهي على مقام الكرد، حيث ظهرت آلة البيانو م، "سعيد

)الَّتي، "أغنية أنت عمري"  وفي،)27 ص ،م 1932 فكتور،،ابسحكانت الم مة الموسيقية في قد

متها الطويلة من قدالوهاب باقتباس م قام عبدإذ،  طويلٍةٍة موسيقيمقطوعٍةحقيقتها ليست سوى 

لحنين شهيرين، األول، والذي كان الجزء األساسي في المه من كونشرتو آلة مة، حيث أخذقد



 122

 ، مميٍز، والثاني الذي يتميز بإيقاٍع)آميروف(وركسترا األول للموسيقار السوفييتي  واألالبيانو

لويزا "، وقد غنَّت هذا اللحن المغنية األسبانية "أرثورو بافان"أخذه عن الموسيقار األسباني 

وركسترا أوالً قبل أن تُؤديه األيه ؤد، واللحن المذكور تُ"الغجرية "،ت بعنواني، في أوبر"أورتيغا

طويلةً موسيقيةًالوهاب أيضاً قطعةًوألفَّ عبد). 24ص م،1993الشريف، (، "لويزا أورتيغا "غناء  

الوهاب  يوليو، وهذا القطعة أسماها عبد23ناسبة العيد الثالث عشر لثورة  إلى مصر، بمهديةً

 نها باللحن الميلودي والحقيقة أن عبديمفوني مبالعمل الس، وقيل عنها في حينها أنَّها أشبه "هدية"

 الوهاب قد صنع الميلودي فقط، ثم أعطاه للموسيقار أندريه رايدر، فجعل منه عمالً ذا شكٍل

سيمفونيفعماً بالتوزيع الموسيقي، وكان رايدار مم ،وكانت هذه مرحلة صاً في ذلك، تخص

        ،لموهوب، مع الموسيقار المختص في عمل واحداشتراك الموسيقار، أو الملحن ا

  ).180 ص م،1993 لنجمي،ا(

نباطيالمواستخدام آلة البيانو في ألحانه)م1988 – 1911 (وسيقار رياض الس :  

   عتبر السين في تلحين القصيدة الغنائيهتمية، وهو من عباقرة الموسيقا فينباطي أحد الم 

: ة مثلل من القرن العشرين، فلحن القصائد الوطنيصف األوع عشر، والنِّاس القرن التَّأواخر

"ة، والقصائد الو"ث عن نفسهامصر تتحدة مثل،"قصيدة النيل":  مثلصفيوالقصائد العاطفي : 

ة التي صاغها أحمد رامي، ولحنها رياض امية الدر، وفي القصيدة الرومانسي"األطالل"قصيدة 

ُها"غرام وانتقام"واألخير اني تها أسمهان في فيلمها الثَّطي، وغنَّنباالسومطلَع ،:  

     أيها النَّائم عن ليلى سالما          

   لم يكن عهد الهوى إال مناما                                       

 آفاٍق دراميٍة نباطي، ذهبت إلىة للسة من صميم الشخصية الغنيقَِلطَفهذه القصيدة المنْ

 الكالسيكية ، في الموسيقا)Requiem(س الجنانزي ريكويام شبه بموسيقا القُداعميقٍة حتى لتبدو أ
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نباطي إلى معادلة بين األصالة والحداثةاألوروبية، وارتقى السستوى الم،               

)129 صت، .، إلياس، دابسح .(أراك عصي "في قصيدة نباطي آلة البيانو واستخدم الس

 ،دٍة آللة البيانو المنفرد في مقام الحجاز كار كرمٍة موسيقيقد حيث بدأت هذه القصيدة بم،"الدمع

 أطول ، تبعتها مقدمٍةهور بعض العالمات العارضة كحليٍة لحنيٍة مع ظُ،بأسلوب األداء المرسل

ستعرضةً األجناس األساسية للمقام األداء م وبنفس ُأسلوب ،نسبياً للفرقة الموسيقية في نفس المقام

 وبعدها تبدأ أم كلثوم البلتاجي ،رد على درجة الراستمع االنتهاء على أساس المقام بجنس كُ

 ،هور الحوار بين لحن الكلماتبغناء البيت األول في نفس المقام وبنفس أسلوب األداء مع ظُ

  .ىى الدرجة الخامسة للمقام وهي درجة النو مع استقرار البيت األول عل،والالزمة الموسيقية

   وتظهر أيضاً بعتُسائلني من أنت " البيت السابعد"،وركسترا وآلة لألة  الزمة موسيقي

د آلة البيانو  تُرد ثمَولى مع الركوز على درجة الجهاركاه،مة األقدد تصويراً لفكرة الم تُع،البيانو

 وفي ،كرد  ِللَحٍن من مقام الحجاز كار كصدى،نخفضٍة على طبقٍة مالمنْفردة العبارة األخيرة

 ثم ،ةة األولى للفرقة الموسيقيمة الموسيقيقدناك تكرار لبداية المة هضوسيقي الممدونةنهاية ال

ر  وذلك لتكرا،نفرد آللة البيانو ثم يليها رد م،االنتهاء على درجة الكردان في المقام األساسي

  .العبارة األخيرة مع االنتهاء على درجة الراست

واستخدم السة في ألحانه التي قدمها للسينما مثل إيقاع نباطي بعض اإليقاعات الغربي

 ومبا واستخدم إيقاع الر،" يعرف إيه معنى الحبيبالحبيب حد "في لحن Tango)( انجوالتَّ

)(Rumbaويرالبولإيقاع  واستخدم ،"مين يشتري الورد"  في لحن) Bolero(في لحن                

 كما تأثر السنباطي بُأسلوب ،"نين االثإحنا"  في لحن)Waltz(  وإيقاع الفالس،"آه م العيون"

  . وهو ارتعاش األقواس على األوتار)Tremolo( التريمولو



 124

   نباطي قد استعان بموالماندولين جموعة اآلالت الغربية مثل األكورديونوإذا كان الس 

م أل إالّ أنه ظّل يتجنب استخدامها في ألحانه ،والكالرنيت وغيرها في ألحانه التي أبدعها لألفالم

أراك  " حتى كانت المفاجأة عندما استخدم آلة البيانو استخداماً وقوراً وأساسياً في قصيدة،كلثوم

ة ل مر الحامولي ألوصيدة لحنها عبده هذه الق ومن المعروف أن،" شيمتُك الصبر الدمعيعِص

نها  وبعدها جاء السنباطي ولح،زاما أحمد تلحينها على مقام اله ثم أعاد زكريي،على مقام البيات

  ).107 - 109  صم،1993زمالؤه؛ كامل و(، دعلى مقام الحجاز كار كر

  :الموسيقار فريد األطرش واستخدام آلة البيانو في ألحانه

طوير التي جديد والتَّ وقد ساهم في حركة التَّ،رقي فريد األطرش بالغناء الشَّاشتهر

وله مجموعةٌ،ةاستفادت من الموسيقا األوروبي ي مع  من األلحان اقترب فيها من الغناء األوروب

والذي د درويش  ولم يكن مثل سي،حافظاًاً معوق الشَّرقي وكان في ألحانه مبِدالمحافظة على الذَّ

كان مبدعاً مأو مثل عبدداًجد ، الوهاب والذي كان مبدعداًقلِّاً م  

 وكان قمة أداؤه وألحانه ذات ،استخدم فريد األطرش آلة البيانو في عدد من ألحانه

 ،"وحكاية غرامي "،"أول همسه"شاعر الغنائي مأمون الشناوي في الطابع الكالسيكي فيما أبدعه ال

  .          وغيرها،"ادي عليكوبن"، "والربيع"

ونجوم  "،"كوبحب "،"قلبي ومفتاحو"، أغنية ومن األغاني التي استُخدمت فيها آلة البيانو    

 ،"ومخاصمك يا قلبي"، "وزمان يا حب "،"وعلشان مليش غيرك"، "ومين يعرف "،"الليل

  ).17 - 18، ص م 1995،رفعت(

    وهنو في ألحانهم مثل يين الذين استخدموا آلة البيا آخر من الموسيقيين المصرناك عدد

 براعة هذه ت حيث ظهر،"أهواك"ورة الحليم حافظ حيث استخدمه في أغنيته المشهالموسيقار عبد

 قريبةً ومهمةً في التلحين لدى الكثير من  وكانت آلة البيانو آلةً،األلحان من خالل هذه األغنية
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ختلفة والمتنوعة، ومن العازفين البارعين على آلة البيانو ن في ألحانهم المالموسيقيين المصريي

ةبعيناتبعد السة مصر العربيمهوريا، وهم  في جشيرة عيسى، ورمزي يسأحمد مصطفى، وم 

  .من خريجي جامعة حلوان

البيانو في لبنانر استخدام آلة تطو:  

كانية فتُعتبر لبنان من الدول الصها من أكثر  ولكنَّ،ي الوطن العربيغيرة بكثافتها الس

الدكافَّة لدى والعزف ، والغناء،ة بآلة البيانو في مجاالت التأليفول اهتماماً في الموسيقا الخاص 

ستويات المةالموالجامعات، والكليات، فهناك المعاهد، واألكاديمية،ؤسساتي ، سرآلة  التي تُد

  .البيانو

   سات الرؤسدة في تدريس هذه اآللة وغيرها من العلوم الموسيقية هي جامعة ائفمن الم

صول على الدرجات الجامعية القديس يوسف وفيها عدد كبير من التَّخصصات يستطيع الطلبة الح

،  والماجستير، ومدته خمس سنوات، ودبلوم الدراسات المعمقة،الثالثة وهي البكالوريوس

  .)1(والدكتوراة

 والتي تُدرس ،)الكسليك(ت األخرى في لبنان هي جامعة الروح القُدس ومن المؤسسا   

 حيث يستطيع ، ومنها تدريس آلة البيانو،عةتنو وم،صات متعددة وفيها تخص،العلوم الموسيقية

ته دوم ،الثة وهي البكالوريوسة الثَّرجات الجامعيصول على الدراسين لهذه اآللة الحلبة الدالطَّ

خمس سنوات، ودبلوم الدراسات الموالدكتوراة،والماجستيرقة، عم ،ناك عدد من المساقات  وه

                                                 
)1  (تم صول على المعلومات الخاصة بجامعة القديس يوسف من دليل الجامعات العربية وموقع الجامعة الخاص على اإلنترنت الح :  

WWW.Usj.edu.Ib/arabe/files/mission.htm_38k.  م5/4/2007في تاريخ.   
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لبة ج الطَّ حيث يتخر،قةعمتدريس األداء على آلة البيانو وفق دراسات علمية مفي الخاصة 

كم1(ين بارعين على آلة البيانوؤد(.  

 في الموسيقا جامعة لويزا، وفيها ريوسالبكالوومن الجامعات األخرى التي تمنح درجة 

ة قسم للموسيقا أحد تخصدراسةصاته تدريس آلة البيانو ومفيها خمس سنواتالد .  

نون الجميلة في بيروت عامة التي ظهرت في لبنان مدرسة الفُومن المدارس الموسيقي 

 ومدرسة زكي ،حبانيةة الر المدرسعيناًَّاً م ومن المدارس التي أخذت خطاً موسيقي،)م1954(

  .ناصيف

  :عاصي ومنصور الرحباني واستخدام آلة البيانو في ألحانهم

 حيث برزت لهما في ، من نوعها في لبنان فريدةًةً فنييعتبر األخوان رحباني ظاهرةً

زاً في التأليف والتلحين،ستقلٍّةالخمسينات مدرسٍة موسيقيٍة ممياضيع  وتعتمد مو، تملك طابعاً م

 ، وتقدير العالم العربي أجمع،نائي على إعجاب وحصل هذا الثُّ،وقضايا تهم أبناء الوطن العربي

،  وكانوا من المستمعين لكٍل من سيد درويش،زميت والم،تاجهما الموسيقي الغزيروذلك بفضل إن

  . وأم كلثوم،الوهاب ومحمد عبد

لى يد األب بولس األشقر عازف آلة تعلّم عاصي ومنصور ُأصول الموسيقا الشرقية ع

براترن "لموسيقا الغربية على يد األستاذ  وبعدها قاما بدراسة تأليف ا،البيانو مدة ست سنوات

 تُعتبر بطاقة مرور تؤهالالوهاب إن هذه الم، ويقول محمد عبدة تسع سنواتمد" روبيار

 ،)م(1952 وفي عام ،ي الوطن العربيا التي غيرت واقع الموسيقا العربية واألغنية فملموهبته

 ،في مكتب رئيس القسم الموسيقي في اإلذاعة اللبنانية) فيروز(التقى عاصي ومنصور نهاد حداد 

                                                 
)1   (تملعربية وموقع الجامعة الخاص على اإلنترنـت صول على المعلومات الخاصة بجامعة الروح القدس من دليل الجامعات ا الح: 

ًًWWW.usek.edu.Ib م5/4/2007، في تاريخ.  
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نا بدأ التعاون بين فيروز واألخوين رحباني فنياً قبل أن  ومن ه،الفنان الراحل حليم الرومي

  . والمثال،مز وأصبحوا الر،األلف ميل فبدأ الثالثة رحلة ،اًسم عاصي اجتماعيبايرتبط 

 وأوصل ،ة واألجنبي،ةلدان العربي من البانتشرت أعمال األخوين رحباني في كثيٍر

اللبناني األصيالر ل إلى أعلى قمم المجدحابنة الفن.  

 ، ووضعا له كالماً يتناسب وتطور الموضوع الموسيقياهتم الرحابنة بالفولكلور اللبناني،

            ، ومن أعمالهم الغنائية،رقي مصدر إلهامهماراث الشَّ وكان التُّ،ا وزعاه توزيعاً حديثاًكم

 -304 ص ،م1992 ،فياض (،"وميس الريم"، "وبياع الخواتم"، "ودواليب الهوى"، "جسر القمر"

301.(  

    ؤلَّوهنهم الدكتور وليد فاتهم فمناك مجموعٍة ُأخرى من الذين استخدموا آلة البيانو في م

 وتوفيق باشا الذي كتب الكثير من ،وص جالليان، وبوغالغني شعبان  وعبد،ركَّ وتوفيق سغلمية،

 وسنضع عدد من أعماله في ،ةهات األسلوبيوج كما تحدثنا عنه سابقاً في التَّ،فات آللة البيانوالمؤلَّ

 ، واضٍح واستخدمت آلة البيانو بشكٍل،ها والدراسين اإلطالع علي،المالحق حتى يتسنّى للباحثين

 تصدح بنغماتها في  فتجد موسيقا آلة البيانو،ربة الكبيرة ماجدة الروميزوفات المطوكبير في مع

حيث يظهر صوت ماجدة الرومي " ما حدا بعبي مطرحك بقلبي" ، وأغنية"كلمات"أغنية 

بيانو أيضاً بشكٍل كبير في معزوفات حبة آلة البيانو، واستخدمت آلة الاألوبرالي األخّاذ بمصا

         ، وأغنية"زهرة المدائن"المطربة فيروز، فتجد موسيقا آلة البيانو الجميلة في أغنية 

  ".  يا أنا"، وُأغنية "أعطني النَّاي وغنِّي"، وُأغنية "نسم علينا"، وأغنية "حبيتك بالصيف"

الذين ألَّونذكر أيضاً من الر عملوا في مجال الموسيقا في لبنان ما يليفوا وواد:  

              ، "يا لور حبك"ن لحن الشعر الفصيح ومن أعماله وهو أشهر م: متري المر -1

  .ظبيةُ اُألنس إلي"و
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ن لمجموعة كبيرة من القصائد لح وم، موسيقيفٌؤلِّ وموهو عالم: سليم الحلو  -2

يا نديمي ":وشحات مثلوالم" ،"ع اودويا عاقد الحاجبين"، "برلص." 

 ، واليمن، من دولتي سورياسمي لكلِّالم الرالس: من أبرز أعمالهما: ن فُليفلخوياأل  -3

 ".بابونشيد نحن الشَّ "،"ونشيد موطني"

 وعلى ،سمي لدولة لبنانشيد الر وهو النَّ،"نا للوطن للعلى للعلمكُلُّ"ن نشيد لح: وديع صبرا -4

قة بآلة البيانو تعلِّراسات المراً مهماً كما ذكرنا سابقاً في الدآلة البيانو تطويديِه أصاب 

 .رقيالشَّ

 وهو ، والكمان، والقانون، والعود،والذي درس العزف على آلة البيانو: اسكندر شلفون -5

 . للموسيقا أسماها روضة البالبل وأنشأ مدرسةً،رقمن كبار رجال الموسيقا في الشَّ

 ،سمي لدولة المملكة األردنية الهاشميةحيث لحن النشيد الر: التّنير رادالقعبد -6

 ).153 ص، م 1993،عيد(

لخوري ى يد ا وتعلّم ُأصول العزف على آلة البيانو عل،شغف بالموسيقا: بولس األشقر -7

 ثم إلى مدينة ليون ، والتحق بمعهد القديسة سيسيليا الموسيقي، سافر إلى روما،جرجس

 تتلمذ على ، وعند عودته انصرف إلى التأليف والتعليم،حيث أكمل دراستهفي فرنسا 

 ألَّف معزوفات وأناشيد ،يديه بعض الفنانين اللبنانيين الكبار أمثال األخوين رحباني

ومبادئ موسيقية  "،"الموسيقا الشرقية"كتاب : ض الكُتب الموسيقية ومنها وألَّف بع،وطنية

 ).96 ص، م1992، فياض (،"شرقية وغربية

 تولى إدارة المعهد الموسيقي ، الجنسيةيكأمير ، األصل لبنانينانوهو ف: أنيس فليحان -8

 ومنها ، له بعض األعمال الموسيقية الكالسيكية،الوطني في لبنان لعدة سنوات
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 مما كان ، واشتهر في أميركا بمزجه األلحان الشرقية بالغربية، والسيمفونيات،السوناتات

 ).30 ص، م1992، فياض(، مستحب لدى السامعينله صدى 

  : على آلة البيانو في لبنان همومن أشهر العازفين 

عازفة البيانو األسطورية، والتي شاركت في األوركسترات السيمفونية : ديانا تقي الدين -1

  ).حر األسمر القادم من الشرقالس(العالمية، وهي موهبة لبنانية أطلق عليها لقب 

من أشهر العازفين البارعين على آلة البيانو، الذي شهد له الكثير بالمهارة : انيوليد حور -2

 . اإلعجازجاح، وقد بلغ في هذه المجال إلى حدالفائقة والنَّ

ظمى، ثم أطلقته فخورةً برقي عازف بيانو لبناني دولي، تبنَّت موهبته دولة ع: وليد عقل -3

ستوىفنِّه ومهارة عزفه الرفيع الم. 

عامل  في التَّةً فذَّمن العازفين البارعين على آلة البيانو، وكان لديه موهبةً: هنري غريب -4

 .مع هذه اآللة

نة فة وملحغنيات راقصة مؤلَّعازف على آلة البيانو، وله عشر ُأ: بوغوص جالليان -5

حسب األصول والقواعد الفني46 م، ص1992الرومي، (ة، ة العالمي(. 

 .العازفات على آلة البيانومن : آني صبرا -6

 .من العازفات على آلة البيانو: أفلين خوري -7

 .)45 م، ص1992ومي، الر(من العازفات على آلة البيانو، : نجاة مرح -8

9- ؤلِّ: حبانيعاصي الرملحف ومن وموزوسيقي وعازف على آلة البيانوع م. 

10-ؤلِّ: حباني منصور الرملحف ومن وموزسيقي وعازف على آلة البيانووع م.  

  .وسيقيع موزن وملحم:  زكي ناصيف-11

12-ة وليد غلمي :ملحن وموزوسيقي، ع م)73 م، ص1992ومي، الر(.  
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  .وسيقيع موزن وملحم:   نجيب كالب-13

  .)103 م، ص1992ومي، الر(وسيقي، ع موزملحن وم:  األب يوسف خوري-14

  .الثمن عازفي آلة البيانو، ويعتبر من الجيل الثَّ: جاك كموجيان -15

     الث،  إحسان المنذر من عازفين آلة البيانو ويعتبر أيضاً من عازفين الجيل الثَّ-16

)152 م، ص1992ومي، الر(.   

تطوار استخدام آلة البيانو في سوري:  

ة وريوسيقا رائعة فلم تَخُْل المدنيةُ السمن م بما تزخر به ، عريقةٌةٌ عربيسوريا دولةٌ   

ة لوم الموسيقيق بآلة البيانو والعوسيقا التي تتعلَّة الحاضرة من استعمال الم وال المدني،القديمة

دماء في ه من المستبعد أن يكون القُ وإنَّ،ةوسيقا غنائيا القديمة كانت موسيقا في سوري فالم،المختلفة

 واشتهر فن ، أو سواها من أنواع اختالط األصوات،ةوسيقيصاحبة الما قد استعملوا المريسو

ة على يد ورية السوسيقيهضة الم حيث رأينا ذلك في بداية النَّ،دماءوريين القُمثيل الغنائي عند السالتَّ

ة في  واالجتماعي،ةاإلنسانيقضايا اتهم ال والذي عالجت مسرحي،ين ونجيب زين الد،أبو خليل القباني

  ).180م، ص 1993عيد،  (،قالب شعري موسيقي

   ناك مجموعة من المعاهد والنَّوهوادي المختلفة نذكر منهاوسيقيالنَّ: ة الموسيقي ادي الم

م1928(، وريالس (،َّوالن ي عام  الفنِّيوسيقادي الم)م1930(،وسيقا عام  ونهضة الم)م1931(، 

نون عام  ومعهد أصدقاء الفُ،)م1940( ثم نادي الفارابي عام ،)م1937(نون عام ومعهد اآلداب والفُ

، وجمعية الهارموني للموسيقا التي أسسها األستاذ )م1952(نون عام  ومعهد أصدقاء الفُ،)م1939(

  .ا سوريوسيقا فيسات التي تُدرس المؤس وغيرها من الم،)م1957(حسني الحريري عام 
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ومن المس الموسيقاؤسابع لوزارة الثَّ التَّالموسيقا معهد :سات التي تُدرقافة السحيث ،ةوري 

ص  ويتخص،ةلوم الموسيقي درجة البكالوريوس في الع،ة األولىلميرجة الِعلبة على الديحصل الطَّ

ةفي أحد اآلالت الموسيقي،نْفرد ومن ضمنها آلة البيانو كتخصص م.  

    ومن الموسيقيين السوهو من ،بيرنجيدون العزف على آلة البيانو كميل شوريين الذين ي 

، وهو أحد رواد النَّهضة الموسيقية العربية الحديثة في التَّأليف، وعمل في مواليد مدينة حلب

تار آلة البيانو، حتَّى القاهرة، وكان عازف على آلتي الترومبيت، وآلة البيانو، وكان يضبط أو

 العربية، وكان متمكِّناً في العلوم الموسيقية، ومجيداً ِلعدَّة لُغات، تيستطيع عزف األلحان والمقاما

نهاوايات الَّومن أشهر الرتوسكا، الغريب، البائس، حلب على المسرح،: تي لح             

ن العديد  ولح،"البيستون"ن العازفين على آلة نفخ تُسمى موهو أيضاً ، )118م، ص 1989شموط، (

  ).405ص ، م1992 ،فياض (، ونجيب الريحاني،ةهدينيرة المة لفرقتي مكاهيمن المسرحيات الفُ

ومن الموسيقيين السموريشقيين أيضاً أحمد أبو خليل القَّباني الد،ِل الذي ودا عام  في سوري

  وأحب،أليفدوين والتَّ والتَّ،ةوسيقا الكالسيكيروسه في المى د تلقَّ،ةركيعائلة تُ من ،)م1840(

غرالمسعت شُ واتَّ،م أصولها فدرس وتعلَّ،وسيقا منذ الصوالغناء ومن  وسيقاهرته في حقلي الم

   19).ص، م1992، اضفي(، "وناكر الجميل "،" وأنيس الجليس،"عنترة: "مسرحياته المشهورة

ناك أيضاً الفنَّوهونان فؤاد حس  

 وكان يعمل أيضاً ، وآلة الكمان، وآلة العود،جيد العزف على آلة البيانو والذي ي، الحلبي

  .رقي ودوزنة آلة البيانو من أجل العزف الشَّ،على ضبط

ة وري الجنسيلسرقي ابتكر آلة البيانو الشَّرقي عن موكما ذكرنا سابقاً في دراسات آلة البيانو الشَّ

، قالحتي ابتكرتها وجهيه عبد وال،"قيثارة دمشق" لمسماةا وكذلك آلة البيانو الشرقي ، شاهيناهللاعبد



 132

ابوني، ومن العازفين على آلة البيانو في سورية صلحي الوادي وزجته سينثيا، وزاهدة الص

  ).287 - 288ص ، م 1987،بن ذريل(وسوزانا الصابوني، 

  كبيرةٌ من التَّطرق إليها، وهي أن هناك مجموعةٌ في الوطن العربي ال بد ظاهرةٌوهناك

من الطَّلبة الذين يذهبون للدراسة في الخارج في تخصصاٍت مختلفٍة، ومن ضمنها تخصص 

صاٍت في العزف على آلة البيانو، وعند عودتهنتخصجون من عازفاٍت مالموسيقا، فمنهم من يتزو 

وأزواجهن إلى دول الوطن العربي يزاولن مهنة تعليم آلة البيانو في المؤسسات التَّعليمية المختلفة، 

حيث يكون لَهن دور كبير في تنشيط حركة تعليم آلة البيانو، وعمل الحفالت الخاصة في الوطن 

  .العربي
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 الفصل الخامس

  نتائج الدراسة
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  الفصل الخامس

  الدراسةنتائج 

  

  النتائج وتحليلهاعرض  •

• ناقشة النتائج م  

  وصياتالتَّ •
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  الفصل الـخامس

  الدراسةنتائج 

  عرض النتائج وتحليلها

 التعرف إلى تاريخ تطور آلة البيانو في الوطن العربي، ولتحقيق ذلك الدراسة هدفت

 وفلسطين، األردن،: ( دول وهيخمس على عينة من الدول العربية قوامها الدراسةأجريت 

 ألغراض لمالئمتهالتاريخي نظراً الوصفي ، واستخدام الباحث المنهج )وسوريا، ولبنان، ومصر

 ؤ، حيث قام الباحث بدراسة الماضي من أجل اإلفادة منه في فهم الحاضر، والتنبالدراسة

علمية بالمستقبل، من خالل المكتبات الجامعية، وشبكة االنترنت، وكذلك المصادر، والمراجع ال

المحكَّمة التي احتوت على معلومات تتعلق بتاريخ تطوير آلة البيانو في الوطن العربي، وقام 

الباحث بزيارة مؤسسات تعليمية، تُعلّم آلة البيانو، ولقاءات واتصاالت مع باحثين ومدرسين 

، الدراسة تُحقِّّق أهداف وعازفين آللة البيانو من هذه الدول العربية التي تم اختيارها كعينٍة قصديٍة

واستخدم الباحث أدوات جمع المعلومات والبيانات في المنهج التاريخي التحليلي الوصفي من 

مالحظات تحليلية ناقدة للمصادر التاريخية، وتحليل تقني للمادة التاريخية من حيث التحقق منها 

شف والتحقق من صحة، أو زيف لدى الباحثين والمؤلفين، ومصادرها األصلية وذلك من أجل الك

المصدر التاريخي الذي وصل إليه الباحث، بجمع البيانات، وتبويبها، وعمل تحليل شامل لكل ما 

  .الدراسةيتعلق باألهداف التي تضمنتها هذه 

  :لقة بالهدف األوتعلِّتائج المالنَّ: أوالً

ة أن أغلبها ومن ضمنها آلة سيقيوث عن اآلالت المة التي تتحداريخيأثبتت الوثائق التَّ

وإن أقدم اآلالت التي . رق، وأن للغرب فضٌل في استكمالها وتطوير صناعتهاالبيانو مصدرها الشَّ

ٍة عرفتها أوروبا آللٍة ذات تقني(الشَّقير"هي آلة ) ذات لوحة مفاتيح(ٍة إصبعي "Echiquier( وأن ،
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انيا، وفرنسا، وانجلترا، خالل القرنين الرابع عشر، والخامس هذه التسمية ظلت متداولة في أسب

عشر، حيث كانت المدنية األوروبية في تلك العصور، وخاصة في أسبانيا على اتصاٍل بالمدنية 

هذا ما أكَّده المؤرخون في أبحاثهم من أن هذه اآللة انتقلت إلى أوروبا بمسمياتها . العربية األندلسية

نت آلة الشَّقير شبيهة بآلة القانون الذي تُنْقَر أوتاره عبر تقنيٍة إصبعيٍة وليس نقراً وكا. العربية

وكان صوت تلك اآللة أشبه ما يكون بصوت آلة القانون، ألن مضاربها لم تكن متصلة . مباشراً 

متصلة بريشٍة بمطرقٍة تضرب األوتار كما هو الحال في آلة البيانو اليوم، وإنَّما كانت مضاربها 

تَنْقُر على األوتار، كما تُنْقَر أوتار آلة القانون، ومن هنا فإنَّنا نستنتج أن أصل اآلالت ذات 

، وهذه اآللة قُلِّدت الحقاً )Echiquier" (الشَّقير "باسمالميكانيك اإلصبعي يرجع لتلك اآللة المعروفة 

 طريقة الضرب على األوتار في آلة السنطور بآلة تُضرب أوتارها ِبمطارٍق صغيرٍة مستفيدٍة من

)Cembalom( ى إلى ظهور آلةاألول آللة البيانو " الكالفيكورد"، والتي كانت سبباً أساسياً أد دالج

  .الحديث

، وأول آلة بيانو صنعت على الطراز )م1710(إن أول استعمال آللة البيانو كان عام 

، في لندن، والذي قام الميكانيكي روبرت فيرنم )م1811 (الحديث المستعمل اليوم كان عام

)Robert Wernem ( ل هذا االختراع باسمه عامجسبصناعتها، و)وأصبح معروفاً في )م1828 ،

  العالم، وفي أوائل القرن العشرين وصلت صناعة آلة البيانو إلى الكمال من جميع الوجوه، 

  ).221م، ص 1987قدوري، (

  :ئج المتعلقة بالهدف الثانيالنتا: ثانياً

 أكَّدت الدراسات السابقة أهمية استخدام آلة البيانو في مجال التعليم األكاديمي وأنَّها تُحقِّق - 

األهداف المرجوة بين العازفين، وتَعلُّم هذه اآللة يعمل ة في ترسيخ وتنمية العديد من القيم االجتماعي

ابقة أن استخدام مناهج راسات السلبة؛ وتُؤكِّد نتائج الدعند الطَّوسيقي العام وق المعلى صقل الذَّ
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ؤسي إلى تطوير التعليم الموسيقي في المؤدالتعليم الحديثة آللة البيانو يسات العربيختلفة، ة الم

  .ويرتقي  بها إلى مصاف دول  العالم

الموسيقي العربي، يقولون إن تعديله يفتح ن لتعديل السلم مؤيدي أن الالدراسة وأظهرت نتائج -

المجال لدخول الهارموني، والتجانسات وتعدد األصوات في الموسيقا العربية، وأما معارضوه،  

فيرون أن األبعاد بين الدرجة الموسيقية والدرجة التي تليها في الموسيقا العربية، هي رهن بمزاج 

غنّي، أو رهن بمقام ماختالفاتها البسيطة هذه هي التي تُكسب المقام طابعاً العازف أو الم ين؛ وإنع

إن ترتيب قياسات أبعاد السلم الموسيقي . خاصاً، يستفيد منه العازف في اإلعراب عن إحساسه

العربي رياضياً، وتحديد قيمته سيحدد العازف، وهذا ما يجعل هؤالء المعارضون يرفضون تعديل 

  .عربيالسلم الموسيقي ال

إن السلم الموسيقي الغربي المعمول به حالياً معدل بالرغم من أن بعض آالت النفخ، والوتريات 

  .التي يضفي عليها العازفون إحساساً طبيعياً

 أن انتشار آلة البيانو الغربي الذي ظهر في القرن السابع عشر في كل مكان الدراسة وأظهرت -

، كان سبباً أساسياً في التفكير في جعله آلة تؤدي ثالثة أرباع البعد ليصبح في في الشرق والغرب

مقدورها تأدية ألحان الموسيقا العربية؛ وتعددت المحاوالت منذ بداية هذا القرن لصناعة آلة بيانو 

، في مؤتمر الموسيقا العربية الذي انعقد في القاهرة، كما ظهرت )م1932(شرقي حتى ظهر سنة 

ماذج متعددة من هذه البيانوات التي يمكن أن تؤدي أرباع األبعاد، وكان لكل نموذج من هذه ن

البيانوات مزاياه الخاصة، وإن اختلفت في طرق صناعتها، ورغم كل هذه المحاوالت في صناعة 

كآلة القانون، آلة البيانو الشرقي، إال أنَّها ظلّت عاجزةً على أن تقوم بدور اآللة الموسيقية العربية 

وآلة العود، وغيرهما، وأنها ال تستطيع تأدية إال عدد محدود من المقامات، وأن إمكانياتها محدودة 

لتصوير المقامات، وهذا ما يؤكد عدم صناعة أعداد كبير منها لتتواجد في كل مكان في دول 
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لعربية في القاهرة أو عند الوطن العربي، وبقيت نماذج هذه البيانوات لدى دار معهد الموسيقا ا

أصحابها، ولم نجد هناك مؤلِّفون موسيقيون وصانعو آالت شرقية للبيانو تحقِّق فائدة متميزة 

  .ومعتمدة على العلم والفن الضروريان

  :قة بالهدف الثالثتعلِّالنتائج الم: ثالثاً

 تعدد التصويت واستخدام آلة تعلقة بالتوجيهات األسلوبية في المالدراسةأظهرت نتائج 

  : البيانو ما يلي

 أظهرت نتائج الدراسات في تاريخ الموسيقا العربية أن البوليفونيا األوروبية، كانت معروفة عند -

 الكبير أنَّنا نعني باالصطحاب عالمتين، أو موسيقاالعرب، حيث يقول الفارابي في كتابه ديوان ال

وتُبين بالمؤآلفة اشتراك العالمتين، وكمال االصطحاب والمؤآلفة رهين أكثر تُنْقَران في آٍن واحٍد، 

بنسبة العالمات بين بعضها، وأما عند الكندي فإن اجتماع صوتين على بعٍد مناسٍب بين ثالث 

ة درجات مثالً يعطي تآلفاً مقبوالً لألذن، وعبد الحميد الالذقي الذي أكَّد أهمية توافق الثَّالثتين الكبير

والصغيرة، وغيرهم، حيث اعترف األوروبيون بفضلهم في ذلك، ومن هنا فإن العرب استخدموا 

  .تعدد التصويت بشكله البسيط، في غنائهم وموسيقاهم، وكان هدفهم تحسين األلحان

 أن هناك مجموعة كبيرة من المؤلِّفين العرب الذين ألفوا موسيقا متعددة الدراسة أظهرت -

صويت آللة البيانو، وكانت هذه الموسيقا بمثابة الخطوات األولي على الطَّريق، وأظهرت التَّ

 بعيداً عن المفهوم ، جديدوسيقي مم مفهوميدراتهم وبراعتهم في السعي لتقدمؤلَّفاتهم آللة البيانو قُ

وسيقا المُؤلَّفة آللة  بها المزة التي تتميوتية الصيدعدة التَّقليدي المرادف للغناء، فتلك هي خاصيالتَّ

 في العصرين الكالسيكي والرومانسي، يجعل بين الهارمونية، والكنترابنطيةكما أن التَّوازن  البيانو،

طوٍطوسيقي من خُسير عناصر العمل المتكامالُ، إذا ُأحسن ٍة لحنيشكِّل نسيجاً موتوافقات ي ،
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ذاك إالاستخدامها، وال يِصح بدع لم .الم ة في ولقد اهتمؤلِّفون العرب لإلفادة من التَّجربة العالمي

  . تجمع األصالة والعلم معاًٍةتأليف نماذج فنيِة رائع

  :قة بالهدف الرابعالنتائج المتعلِّ: رابعاً

أظهرت الدراسات المما يليير استخدام آلة البيانو في الوطن العربتعلقة في تاريخ تطو :  

رة يكتشفها بي، كما تدخل أي تكنولوجيا متطولة البيانو إلى الوطن العرإن دخول آ -

ول آلة البيانو إلى الوطن  دخنإو ،العربيول الوطن  استيرادها واستخدامها في د، حيث يتمالعالم

، لعربيةأللحان اخدمة ال وتطويعها، راث هذه اآللة األصلي عن تُ مختلٍفتخدامها بشكٍل واسالعربي،

ى إلىأدعدال أرباع  ثالثةعامل معالتَّ ةشكل ظهور موهذا ما يتطلَّب تعديل السلم في الموسيقا ،ب 

غم يحدث المزاج وذلك ألن المقامات العربية تقوم على مبدأ أن النَّالعربية، الذي أدى إلى الخالف، 

اختلف المزاج الذي يحدث هذا المقام، وأيضاً المقام  نغماتالمطلوب فإذا اختلفت األبعاد بين 

، ويشير الباحث  أرباع البعد، وهو ما ال تحتويه النغمات األوروبية ثالثةالنغمات العربية تحتوي

 ومن أنَّه سبق تعديل السلم الغربي نماذج متعددة في التَّعامل مع اآلالت ذات التكنيك اإلصبعي،

وا لتلك اآلالت يوهان سيباستيان باخ، ولكن التعديل الذي ُأجري على السلم الموسيقيين الذين كتب

  .الغربي زاد من قدرة آلة البيانو وإمكاناتها الواسعة في التَّأليف والعزف الخاص بها

ق باستخدام آلة البيانو في المجال األكاديمي في مختلف  التي تتعلَّالدراسة أظهرت نتائج -

عات الوطن العربي اهتماماً كبيراً في تدريس واستخدام هذه اآللة والعمل على مؤسسات وجام

توظيفها في مجاالت متعددة مثل مجال التأليف، ومجال األغنية، ومجال التلحين، وكما أظهرت 

 المهارات تميز الكثير من أبناء الوطن العربي في العزف على هذه اآللة وإظهار الدراسةهذه 

  .المختلفة
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تائجناقشة النَّم  

  :ق بالهدف األولناقشة النتائج التي تتعلَّم: أوالً

راسة ما أظهرته إندته بآلة البيانو وتطورها عبر التاريخ، وما أكَّ من نتائج تتعلق الد

الوثائق التاريخية عن اآلالت الموسيقيشير إلى ة، ودور الغرب في استكمال وتطوير صناعتها، ي

 المعروفة باسم الشَّقير  األندلسيةآلالت ذات الميكانيك اإلصبعي يرجع إلى اآللةأن أصل ا

)Echiquier( ت، والتيالكالفيكورد"هور آلة  إلى ظُأد "األول آللة البيانو الحديثالجد .  

ائل ة التي كانت موجودة عند العرب األودرة اإلبداعيد القُؤكِّويرى الباحث أن هذه النتائج تُ    

  .نع اآلالت المختلفة والتي قام الغرب بتطويرها الحقاًدرتهم على اكتشاف وصوقُ

  :ق بالهدف الثانيناقشة النتائج التي تتعلَّم: ثانياً

م لإلى تعديل السيتطلَّب الموسيقا العربية هارمونياً ر  تطو على أنالدراسةدت لقد أكَّ

العربي، وهذا ما يرفضه اوسيقيالم لملم عارضون لتعديل السغم من  العربي،وسيقيالموبالر 

وسيقا العالمية  تعتمد ُأسس الموسيقا آللة البيانولعرب ألَّفوا مد من المؤلِّفين اذلك فإن العدي

صول  لخدمة ُأدة لصناعة آلة بيانو شرقيتعدحاوالت المصوص المخُا ِبوأم والعربية معاً،

ة، وسيقا الالمعربيهذه الم عن تحقيق الغرض المطلوب منها ولم تستطع  ت عاجزةًحاوالت ظلَّفإن

إمكاناتها محدودة في أن تجد لها مكاناً بين اآلالت العربية األصيلة كآلتي القانون والعود وظلَّت 

هذا .ةأداء وتصوير المقامات العربي ر  ويرى الباحث أنفسعدم صناعتهاياً، تجاريدلَّ وهذا إن  

، وهذا ما جعل المؤلِّفين العرب  في عمل هذه اآللةة على اإلمكانات المحدودما يدلُّ فإنَّعلى شيٍء

  .يستخدمون آلة البيانو الغربي في التَّاليف والعزف

  :قة بالهدف الثالثتعلِّتائج المالنَّمناقشة : ثالثاً

وليفونيا األوروبية كانت معروفة عند العرب وأن  من أن البالدراسةإن ما أظهرته نتائج 

د التصويت بشكله البسيط في غنائهم وموسيقاهم بهدف تحسين األلحان، العرب استخدموا تعد 
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ومنهم الكندي، والفارابي،  تناولوا تعدد التَّصويت علماء العرب السابقين أن الدراسةوأظهرت 

لم بقي في المجال النَّظري، ولم يستغلُّ في الموسيقا العملية وعبد الحميد الالذقي، لكن هذا الع

   . العربية بينما استفاد منه األوربيون وطوروه

        ويرى الباحث أن وجود مجموعة كبيرة من المؤلفين الموسيقيين من دول الوطن العربي، 

   .ظهروا براعتهم وقدراتهم في ذلكأصويت آللة البيانو، تعددة التَّ بتأليف موسيقا مممن قام

  :قة بالهدف الرابعتعلِّتائج المالنَّمناقشة : رابعاً

راثها األصلي، أدى  على أن استخدام آلة البيانو بشكٍل مختلف عن تُالدراسةتُؤكِّد نتائج 

إلى حدوث مثالثةعامل معة التَّشكلة كبيرة وهي كيفي  أرباع األبعاد، وذلك ألن ة المقامات العربي

 أن النَّغم يحدث المزاج المطلوب فإذا اختلفت األبعاد بين درجات المقام،  يقولتقوم على مبدأ

استخدام هذه اآللة . هذا المقامهحدثاختلف المزاج الذي ي في ويرى الباحث أنة  الموسيقا العربي

حدث ملم الموسيقي العربي يولقد سبق عامل مع هذه اآللة، ة في التَّشكلة كبيربدون تعديل الس

ل نماذج أخرى لتسوية اآلالت ذات األصابع، وأغلب المعدلّم المالسيوهان لين مثوسيقي 

 أن تعديل السلّم زاد ك اآلالت إال لتلونكتبوا يكان، )Johann Sebastian Bach(سيباستيان باخ 

  .من كفاءة هذه اآلالت فقط

تعلقة بهذا الهدف أن هناك  المالدراسةث من خالل ما أكَّدته نتائج وكما يرى الباح

استخدام آللة البيانو في المجال األكاديمي في مؤسسات وجامعات الوطن العربي، وذلك ختلف م

ز  الكثير من أبناء  لتعليم هذه اآللة، وهذا ما أظهر وميدعة التعليم الغربي المسس ومنهجيوفق ُأ

  .العزف واإلبداع على آلة البيانو العربي في لوطنا



 142

  وصياتالتَّ

  :يلي وصى الباحث بما يالدراسةمن خالل نتائج 

1-زيادة االهتمام بدور آلة البيانو في المعاهد والكلي ول الوطن العربيات والجامعات في د.  

  .يفي الوطن العربتدريس آلة البيانو ل مناهج  تأليف التَّنوع في-2

  .ول الوطن العربي في دالدراسة إجراء دراسات مماثلة لهذه -3

  . لة البيانوآل إجراء دراسات مسحية ميدانية لتجميع مؤلَّفات المؤلِّفين العرب -4

 5-ة تُ إجراء معؤديحاوالت ابتكارية أخرى لتصنيع بيانوات شرقيد، وألحان  ثالثة أرباع الب

  .الموسيقا العربية
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  ة العربيالمصادر والمراجع

 ". 32"القرآن الكريم، سورة البقرة، آية  -

، مجلّة إبداع، مكتبة جامعة النّجاح الوطنية، الرحيمموسيقا جمال عبدأيوليان، إيزابيال،  -

 .م1992نابلس، فلسطين، المجلّد الثّاني، العدد الرابع، 

، القاهرة، ت لوحات المفاتيح اإللكترونيةدراسة مقارنة بين آلة البيانو وآالبدر، يونس،  -

 .مWWW.Wazize.Com ،2003جمهورية مصر العربية، على شبكة اإلنترنت، 

، القاهرة، برامج الكمبيوتر الموسيقية وكيفية تسخيرها لدارسي آلة البيانوبدر، يونس،   -

 .مWWW.Wazize.Com ،2003جمهورية مصر العربية، على شبكة اإلنترنت، 

، بغداد، الجمهورية صفي الدين األرموي مجدد الموسيقا العباسيةلبكري، عادل، ا -

 .م1978العراقية، دار الحرية للطِّباعة،  

– 1987، البحث الموسيقي والفُنون الموسيقية الموسيقا في سوريابن ذريل، عدنان،  -

اس للنشر والتوزيع، مكتبة م، دمشق، الجمهورية العربية السورية، دار طل1887ّ

 .م1989األسد، 

، باريس، فرنسا، مطبعة المنشورات العربية، الموسيقا العربيةجارجي، سيمون،  -

 .م1977 نُعمان، اهللا، ترجمة عبد26سلسلة ماذا أعرف 

ربية في مناهج التّعليم دراسة نقدية للموسيقا العم، 1986يزيس، جبراوي، ا -

راة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، ، رسالة دكتويالتّخصص

 .جمهورية مصر العربية
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، م 1896– 1973 ائد الباحث الموسيقي الرالحفنيالدكتور محمود جميل، سليمان،  -

مهرجان ومة، الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، دار األوبرا ؤتمر الموسيقا العربي

  . م1998ورية مصر العربية، المصرية، القاهرة، جمه

، مهرجان ومؤتمر الموسيقا تعدد التّصويت في الموسيقا العربيةحبيب، الفرد جميل،  -

العربية، الهيئة العامة للمركز الثّقافي القومي، دار اُألوبرا المصرية، القاهرة، 

 .م1998جمهورية مصر العربية، 

، المؤسسة العربية للدراسات والنّشر ربيةدراسات في الموسيقا العحسن، شهرزاد،  -

 .م1981بيروت، لبنان، 

استخدام األلحان القومية في تدريس التّي البيانو والفيولين م، 1982حسنين، رضا،  -

، رسالة دكتوارة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، للطّالب المبتدئ

 .جمهورية مصر العربية

، دراسة علمية، مصنّفات الفارابي العربية والالتينية في الموسيقاحمود،  م،الحفني -

 .م1993، فبراير، 93المجلّة الموسيقية ، القاهرة، جمهورية مصر العربية، العدد

، مجلّة الموسيقا الفنّان توفيق الباشا عالمة على حداثة موسيقية حقيقية، رتيبة، الحفني -

فية موسيقية شهرية تَصدر عن المجمع العربي للموسيقا، جامعة العربية، مجلّة ثقا

 .19الدول العربية، مكتبة جامعة النّجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، العدد

، الهيئة المصرية العامة للتّأليف والنّشر، علم اآلالت الموسيقية، محمود، الحفني -

  .م1987جمهورية مصر العربية، 

 .  م1974، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، لبنان، الموسيقا الشرقية، الحلو، سليم -

 .م1972، بيروت، لبنان، منشورات دار مكتبة الحياة، الموسيقا النَظريةالحلو، سليم،  -
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، القاهرة، جمهورية مصر العربية، الموسوعة الموسيقية المختصرةالمنعم، خليل، عبد -

 .م1992مكتبة مدبولي، 

  على شبكة األنترنت،،الموسيقا عند العربميسي، موسى، الخ -

http://www.yabeyrouth.com/pages/index877.htm. 

 شارع المساحة، الدقي، 44، التأليف الموسيقي المصري المعاصرالخُولي، سمحة،  -

 .م1998، )2(الجيزة، جمهورية مصر العربية، سلسلة بريزم للموسيقا 

، الكويت، عالم المعرفة، المجلس ية في موسيقا القرن العشرينالقومالخُولي، سمحة،  -

 .م1992الوطني للثقافة والفُنون واآلداب، 

، مجلّة إبداع، القاهرة، سيد دروش فارس الموسيقا المصريةالخُولي، سمحة،  -

جمهورية مصر العربية، مكتبة جامعة النّجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، العدد 

  .م 1992الرابع،

، القاهرة، جمهورية مصر العربية، دار من حياتي مع الموسيقاالخُولي، سمحة،  -

 . م2002الشُّروق، 

، في كتاب التأليف الموسيقي "م1899 - 1961يوسف جريس "داوود، جهاد،  -

 شارع المساحة، الدقى، الجيزة، 44، إشراف سمحة الخُولي، المعاصر المصري

  .م1998، 2 سلسلة بريزم للموسيقا جمهورية مصر العربية،

، مهرجان ومؤتمر التّجارب الهارمونية في ألحان سيد درويشدرويش، حسن،  -

الموسيقا العربية، الهيئة العامة للمركز الثّقافي القومي، دار اُألوبرا المصرية، القاهرة، 

  .م1998جمهورية مصر العربية، 
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، دراسة مقارنة، بغداد، ي العصور اإلسالميةاآلالت الموسيقية فرشيد، صبحي،  -

الموسيقا في سوريا، البحث الموسيقي والفُنون  بن ذريل، عدنان،  212م، ص1975

، دار طلّاس للدراسات والتّرجمة والنّشر، الجمهورية العربية السورية، الموسيقية

 .م1989

، تحرير  البيانو للمبتدئينحان عربية موزعة آللةألهيا نعزف، رشماوي، ضياء،  -

، (Swedwish International Development Agancy)أدريانا بونسة، دار النشر 

 .المعهد الوطني للموسيقا، جامعة بيرزيت، رام اهللا، فلسطين

، بيروت، لبنان، دار ومكتبة الهالل للطِّباعة والنّشر، فريد األطرشرفعت، محمد،  -

1995. 

، ترجمة سمحة الخُولى، القاهرة، جمهورية موسيقا العالمية،  تُراث الزاكس، كورت -

 .مصر العربية، دار النّهضة، مراجعة وتقديم، حسين فوزي

، مجله العربي، تُصدرها رياض السنباطي عاشق القصيدة الغنائيةسحاب، إلياس،  -

طين، وزارة اإلعالم في دولة الكويت، مكتبة جامعة النّجاح الوطنية، نابلس، فلس

 . 22العدد

، مهرجان ومؤتمر الموسيقا العربية، الهيئة الموسيقا العربية والهارمونياسحاب، سليم،  -

العامة للمركز الثّقافي القومي، دار اُألوبرا المصرية، القاهرة، جمهورية مصر 

 .م1998العربية، 

، الشَّركة العالمية م1932  القاهرة- مؤتمر الموسيقا العربية األولسحاب، فكتور،  -

 .م 1997للكتاب، بيروت، لبنان
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، رسالة المقام في الموسيقا العربية قديماً وحديثاً في مصرم، 1987سرور، قدري،  -

دكتواره غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، جمهورية 

 .مصر العربية

البيانو المبتكر، منهج تعليمي حديث لجيلبرت الطّريق إلى إعداد طالب سعيد، صفية،  -

 مجلّة علوم وفنون الرياضة، مجلّة علمية ،)Gilbert Debenedetti(ديبنيدتي 

متخصصة ثلث سنوية، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، جمهورية 

جلّد السادس، العدد مصر العربية، مكتبة جامعة النّجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، الم

 .م1994األول يناير، 

، جمهورية مصر العربية، الطّبعة الثّانية، السنباطي وجيل العمالقةالشريف، صميم،  -

 .م1993

، المؤسسة العامة للمطبوعات التّاريخ والتّذوق الموسيقيسعيد، ظافر، وشموط، هاني،  -

ة السة العربيمهورية، الجةوالكتب المدرسيوري.  

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جمهورية مصر الموسيقا للجميعالشّوان، عزيز،  -

  .م1990العربية، 

، رسالة ماجستير، آلة القانون وتطوير ُأسلوب العزف عليهام، 1975شورة، نبيل،  -

 .كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، جمهورية مصر العربية

، رسالة دكتوارة غير التّخت العربي نشأته وتطوره الفنّيم، 1981يل، شورة، نب -

 .قاهرة، جمهورية مصر العربيةمنشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، ال
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، مهرجان ومؤتمر الموسيقا رؤى مستقبلية للموسيقا العربيةم، 1998شورة، نبيل،  -

الثّقافي القومي، دار اُألوبرا المصرية، القاهرة، العربية، الهيئة العامة للمركز 

 . جمهورية مصر العربية

 .ت.، ددليل الموسيقا العربية   شورة، نبيل، -

، مهرجان ومؤتمر تحليل وتقييم لالتجاهات الراهنة في األغنية العربية الشيخ، محمد، -

، ، دار اُألوبرا المصرية، القاهرةلقوميالهيئة العامة للمركز الثّقافي االموسيقا العربية، 

   .م1998العربية، جمهورية مصر 

، كلية الموسيقا األوروبية في العصور الوسطى وعصر النّهضةالصنفاوي، فتحي،   -
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ة، جمهورية غير منشورة، المعهد العالي للموسيقا العربية، أكاديمية الفُنون، القاهر

 .مصر العربية
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مجلّة إبداع ، القاهرة، جمهورية مصر العربية، مكتبة جامعة النجاح ، "بزياداكي

 . م1992اني، العدد الرابع، ابريل، الوطنية، نابلس، فلسطين، المجلد الث

 التأليف الموسيقي: في كتاب، "م1910 -1963أبو بكر خيرت "عواطف، الكريم، عبد -

 شارع المساحة، الدقى، الجيزة، 44، إشراف سمحة الخُولي، المصري المعاصر

  .م1998، 2جمهورية مصر العربية، سلسلة بريزم للموسيقا 
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إمكانية توظيف األغنية اُألردنية في تعليم العزف على آلة م، 1989وانمة، محمد، الغ -

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، العود للمبتدئين
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  )1(الملحق

راسةصطلحات مالد  

  

وضع قبلهـا،   ة، وتُ غمة األساسي ن أصغر من النَّ   دو وهي نغمة تُ   :)Appoggiatura (اوجاتورأب

 وهي إم   من النَّ  ا أغلظ أو أحد  عـد،          لب يكـو  ة وفي الغا  غمة األساسيعـد أو نـصف بن بينهمـا ب

  ).80م، ص 1992المنعم، عبد(

ـ   بها المسرحي  ستهلُّ ي  قصيرةٍ  كانت سابقاً عبارة عن ألحانٍ     :)Overture (يةاالفتتاح ة ات الغنائي

       سـريع،   - بطـيءٍ  –  سـريعٍ  ستقلة تبـدأ بلحـنٍ    ثم أصبحت في القرن السابع عشر معزوفة م 

  ).47م، ص 1992المنعم، عبد(

  .ةوسيقيدونات المحوسب لتدوين وقراءة المهو برنامج موسيقي مEncore( :( نكورأ

نون األخرى عر والموسيقا والفُ هي مسرحية ملحنة بأكملها، تجمع بين الشِّ:)Opera (األوبرا

كالر46، ص 1993المنعم، عبد. (مثيلسم والتَّقص والر.(  

عر، كما هو الحال لغة الشِّثر، وليس بمثل بلغة النَّيها المدؤة ي مسرحيOperetta(: (األوبريت 

في األوبرا ويحتوي على أغاني خفيفة قصيرة باإلضافة إلى إدراج عقص إليها،نصر الر 

  ).47م، ص 1993المنعم، عبد(

ستخدم فيه الكورال   تُوشبه األوبرا من حيث القالب األساسي والبناء،         يOratorio: ) (أوراتوريو

اً من قصص اإلنجيل، ويحتاج هنا إلـى        ستمداً م  موضوعه يكون ديني   يختلف عن األوبرا في أن    و

    راٍو يربط بروايته أجزاء القص  ة بطريقته الغنائي  ة مع م وسيقا م ص  1992المنعم،  عبـد (ة،  متـد ،

47.(  
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األولى، وكـان   طلق هذا على أنواع التأليف البوليفوني في مراحله          يOrganum(:  (ماألورجانو

     لحنـيٍ  ر ليصبح ثالث أو أربعة أصوات جميعها تكون على خطٍ         عبارة عن صوتين فقط ثم تطو  

  ).70م، ص 1993الصنفاوي، (ة، راتيل الكنسيستخدم في التَّ وكان هذا النوع ي،واحٍد

 طلق على المكانُأقص والغناء ثم وناني معناه الر هي لفظ يOrchestra(: (وركسترااأل

ص لجلوس الفرقة الموسيقيخصبعد الم ة التي تُصاحب الغناء الذي يدور على خشبة المسرح، ثم

  ). 289، ص 1992حمد، أ(قة المصاحبة للرقص والغناء، طلق هذا اللفظ على الفرذلك ُأ

بع مع تكرار الدرجة األولى، ن من ثمانية درجات، الدرجات الس يتكوOctave(: (وكتافأ

ويستخدم عندما يملة موسيقية أعلى أو أخفض بأوكتاٍفراد أداء جمن األصوات الم نةدو .     

  ). 296، ص 1992حمد، أ(

جال فيما بين طبقتـي التينـور والبـاص         بقة الوسطى عند الر    هي الطَّ  :)Baritone (الباريتون

  وصوته مرن ي   ناسب األغنيات واأللحان المسرحي ـ     إلى ا  ضاف هذا االسم  ة، وي ة أو  سم آلـة وتري

صبح ساكسهورن باريتون أو ساكسوفون باريتون،      مثالً آلة الساكسهورن تُ   ف ،حاسية من فصيلته  نُ

  ).42م، ص 1992أحمد، (

 اإلمكانات  لِّقص الكالسيكي مع كُ   ى بالر وسيقي درامي مسرحي يؤد   هو عمل مPallet( :  (البالية

ة  الفنيالمسرحي يمفوني وتروي قصة     صاحبة األورك ة، بمأو موضوع يكون عادةً معلوماً     سترا الس

فيعة، للمرة مع الموسيقا الرعباقصة الم88م، ص 1993الصنفاوي، (شاهدين بالحركات الر.(  

وتعنـي  " Lude" "قبـل "وتعنـي   " Pre"زأين  ن من ج  ة تتكو كلمة التينيPrelude( : (البريليود  

"م   وكلها تعني    "ةباراة أو ملهاة مسرحي "ممةقد "  ابع عشر كان    وفي القرن الس"Prelude "ممـة  قد

 فات ذات الطَّ  ؤلَّلبعض الم يني وأصبحت تُ  ابع الد ماثل المقد مة الديني   رت فـي بعـض     ة، ثم تطـو

  ).100م، ص 1993الصنفاوي، (فها باخ وغيره، المقطوعات التي ألَّ
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مته، والبـشرف هـو أحـد       قديء أو م  قصد بها الشَّ  صل ي ة األ ركي كلمة تُ  :)Bashraf (البشرف

الصيغ الموسيقية اآللية المة والتُفيدة في الموسيقا العربي96م، ص 1993الصنفاوي، (ة، ركي.(  

ة قديمة ظهـرت فـي      ة بولندي ة شعبي هي رقصة أو مقطوعة موسيقيPolonaise:(     (البولونيز  

الخفَّادس عشر طابعها القرن الس319م، ص 1992أحمد، (ة، ة والمرح والحيوي.(  

 رقصة شعبية أسبانية انتشرت في نهاية القرن الثامن عشر، وهـي تكـون              ):Bolero(بوليرو  

اً بمصاحبة الغناء، أو    قصة في العادة تُؤدى شعبي    ، وكانت الر  الثي في سرعٍة معتدلةٍ   على ميزان ثُ  

  .العزف على الجيتار والكاستانيت

د األصـوات  د وهي تعنـي تعـد  تعدصطلح إغريقي معناه م  هي مPolyphony( : (بوليفونية  ال

ة وافق بين األسطر اللحني   ق من خاللها تَ   سبة إليها إلى قسمين، بوليفونية يتحقَّ     وتنقسم الموسيقا بالنَّ  

الميلودي ة، وهوموفوني  طـوط  في حين تكون الخُ   اهر   هو الظَّ   واحدٍ  لحنيٍ ة فيها لخطٍ  ة تكون األهمي

األخرى مجر115م، ص 1993الصنفاوي، (صاحبة له، د م.(  

نين العذب وآلة البيانو  تعني خافت، ضعيف وهو األداء الوديع أو الخافت والرPiano(: (بيانو

ة باستثناء آلة وسيقيعتبر أضخم اآلالت الم ذات لوحة مفاتيح، وتُنغمٍة م وتريٍةهي آلة طرٍق

، ص 1992حمد، أ(فاء الذاتي في العزف المتكامل، زة واالكتميتها المن ولها شخصياألرغ

309 .(  

ستمرةٌ تُصاحب اللحن كما يحـدث      متدةٌ وم تصلةٌ وم  هو نغمةٌ مNote Pedal(:   (متد   الم بيدالال

     من آلة القربة أو المزمار الم  زدوج، وهي الص   وت أو األصوات الم تواصلة الم ة خانـات   متدة لعد

م، ص  1992أحمـد،   (ة،  وسيقيفات الم ؤلَّصاحب التآلفات أو األلحان في الم     وربطها ببعضها، وتُ  

305.(  
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 وهي من األساليب التي ظهرت بين نهاية القـرن          :)Impressionism) (ةاإلنطباعي (ةأثيريالتَّ

ـ   التاسع عشر وبداية القرن العشرين والتي تميزت بإعطاء الموسيقي إمكا          ـ  نـات وقُ ة وى تعبيري

       ة وهارمونية وآليلميجديدة، تعتمد على استخدامات وتراكيب س    ة فـي   ة جديدة، وقد بدأت التأثيري

ستمع وتعني تأليف العمل الموسيقي ألحداث أثر في الم        ،نر بها الموسيقيو  نون التشكيلية ثم تأثَّ   الفُ

 دون الد     اد هذا المذ  خول في التفاصيل، ومن أهم رو د ديبوسي، ؤلِّهب المف الموسيقي الفرنسي كلو

  ).383م، ص 1993الصنفاوي، (

دخل عليها في أوروبا ي الشعبية األسبانية ثم ُأغانألطلقت سابقاً على ا تسمية ُأ:)Tango (انغوالتَّ

نائي أو واستقرت بعدها على األسلوب الهادئ ويؤدى على ميزان ثُ" البولكا"إيقاعات جديدة مثل 

ي وهي موسيقا خفيفة تُباعر58م، ص 1993المنعم، عبد(يها في مصر فرق الجاز، ؤد.(  

   . ارتعاش األقواس على األوتارسلوب ُأ وهو):Tremolo(التريمولو 

د األصوات تعد) Polyphony(:"   َّغماتفن مزج الن " نصر موسيقي هام مـن العناصـر       وهو ع

المنة ألساسات هذا الفن، له قواعده وأسس      كو ه الخاص ة وي   الذي ترتكز   لبعتبر بمثابة اإلطار الص 

ـ    ن من صوتين م   وتي يتكو عدد الص ، والتَّ ة الموسيقي عليه ألحان المقطوعة   سمعان ختلفين أو أكثر ي

  ).190م، ص 1992أحمد، ( واحد، آٍنفي 

 ة من كلِّوسيقي هي البدء بلحن ما، ثم إجراء تغييرات وتحويالت مVariations:) (نويعاتالتَّ

من اآللة الم فردةننوع، سواء،ثم األوركسترا أو العكس لنفس الج ملة الموسيقيملة ة أو عزف الج

  ).77، ص 1993المنعم، عبد( بآلة أخرى،

فـة فـي هـذا      ؤلَّة الم المقطوعة الموسيقي  على   سيطر ي ٍنعي م  التقيد بمقامٍ  :)Tonality (وناليةالت

 عـن المقـام      خارجـةٍ   وخمـسٍ   رئيسةٍ  منها سبعٍ  هذا المقام إلى أثنى عشر نغمةٍ     المقام، وينقسم   

 ؤلِّيستخدمها الم     ف في حالة التلوين فقط، وي سيطر على المقام نغمات منة فيه تترابط فيما بينهـا  عي
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       وهي صيغة لتحديد نـوع مقـام        ته،بعالقات ثابتة، واالحتفاظ بهذه العالقات يعطى المقام شخصي

وجد نوعـان   رجة األولى وي  ن المقام من أصوات الد    طوعة والقواعد التي تحكم تكوينه، ويتكو     المق

للد الكريم، عبـد (يرة لكٍل منهـا طابعـه الخـاص،         ة، مقامات كبيرة ومقامات صغ    واوين المقامي

   ).330ت، ص .عواطف، د

  .كبيرة بدل الثالثة الصغيرة وتعني استخدام الثالثة ال:)Becardian Third (الثالثة البيكاردية

ة بين نغمتين ريعة في اآلالت الوتريتتالية السغمات الم هي زحلقة النَّ:)Glissando (الجليساندو

تباعدتين تُم82م، ص 1992المنعم، عبد(فر اإلصبع، ى على آلة البيانو بواسطة ظُؤد .(  

 يقة التأليف باثنتي عشرة نغمة، وهـي أن        طر :)Dodecaphonic ()ةرياليالس (ةيكافونيدوالد

 ف سلسلة من االثنتي عشرة    ؤلِّيضع الم     نغمة بأي ترتيب يراه م   راعاة عدم ظُ  ناسباً مع م  هـور أي 

 تـساوية لكـلِّ   ة الم لسلة، وذلك لالحتفاظ باألهمي   خرى في سياق الس   غمات مرة أُ  نغمة من تلك النَّ   

 نغمات الس شتقُّ من هذه ال   لسلة، ويخرى عن طريق القلـب      لسلة ثالث سالسل أُ   س)Inversion( ،

  قلب مسافات الس لسلة األساسي معكوس   ة، ثم )Retrograde( الس ، ة، وأخيـراً قلـب     لسلة األساسي

  مسافات معكوس الس ة، وتلك السالسل األربعة هي التي تقـوم عليهـا المقطوعـة            لسلة األساسي

 لـسلة مـن أي    مكن بداية الس  ة، وي ة أو البوليفوني  ة أو الهارموني   اللحني احيةالموسيقية سواء من النَّ   

وهي  كوينات،غمات االثنتي عشرة، وعليه ينتج بذلك ثمانية وأربعون احتماالً لهذه التَّ           من النَّ  نغمٍة

     الملون(لم الموسيقي الكروماتيكي    تأليف العمل الموسيقي اعتماداً على الس ( ومن أهم ر اد هـذا   و

ــذهب الم ــالم ــونبرغ،  ؤلِّ ــد ش ــاني أرنول ــيقي األلم                ،)Arnold Shwinberg(ف الموس

  ).330ت، ص .الكريم، عواطف، دعبد(
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ورالد) Aldour(:ُهو قالب غنائي له ش هرة في الغناء العربي، ويجل ويتألف من كتب بالز

في ترديد المقطوعة وغنائها، دين نشيشترك فيها جماعة الم" صنالمذهب، والغُ"قسمين 

  ).48م، ص 1993المنعم، عبد(

وزان الد)Tuning:(ُقال على من يضبط أوتار اآللة على سوية وتُركية تعني التَّ هي كلمة ت

م، 1993المنعم، عبد(ضبط آلته على آالت اآلخرين، طلق أيضاً على من ية، وتُبقة الصوتيالطَّ

  ).86ص 

عتبـر  ختلفـين، وي   أو نوعين م    واحدٍ كتب آللتين من نوعٍ   مل موسيقي ي   هو ع  :)Duet (الدويتو

ر من األوبـرا فأصـبحت      كما في األوبرا والكانتاتا، وقد تطو     تو الموسيقا الغنائية الهامة له      الدوي

واية بعضهم البعض في مواقف     واجه أبطال الر  واجه الدراما الموسيقية حيث ي    نائيات ضرورة تُ  الثُ

  ).160م، ص 1993الصنفاوي، (ا سياق األحداث، مهحتِّتُ

لم الطبيعـي،   ضاف لكل ما هو طبيعي، الـس      وهو لفظ ي  " طبيعي" تعني   :)Diatonic (الدياتوني

119م، ص 1992أحمد، (عد الطبيعي، نصف الب.(  

د، أو المكان الذي يجتمع فيه الكتبة ب ويعني دفتر القيعر األصل فارسي مOctave(: (الديوان

إلىشير فات الحديثة تُؤلَّواألهل واألصدقاء وقد استعمل في القرن التاسع عشر وأكثر المأن  

أي النَّ" أوكتاف" أو ساوي ذي الكّلالديوان يم، 1993المنعم، عبد(لم الموسيقي، غمات الثمانية للس

  ).86ص 

 فا، إلى و، دابعة مثالوتي المعروف باسم بعد رعد الصى البسم يFourth(: (الذي باألربع

  ).87م، ص 1993المنعم، عبد(

 إلى دووتي المعروف لدينا باسم بعد خامسة مثال عد الصى البسم يFifth(: (الخمسب الذي

  ).87م، ص 1993المنعم، عبد(، صول
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اللفظ " رادفاًم"قابالً  وهو اصطالح مشهور في المراجع العربية ومOctave(: (الكلالذي ب

  ).87م، ص 1993المنعم، عبد(في الموسيقا الغربية، " كتافأو"

 تعني ملحمة، وهي قصة أدبية أو موسيقية زاخـرة بـالحوادث            ):Rhapsody(الرابسودي    

ـ وكانت تُ " هوميروس"ختارات من قصائد اإللياذة واألوديسة لـ       ن من م  رة، تتكو المؤثِّ ي فـي   غنَّ

338م، ص 1992 أحمد،(ة أو عند القرابين، األعياد الشعبي.(  

ةالرومانتيكي )Romanticism(: عتمد هذا النوع على إبراز فكرة  يف، وتـسخير  ؤلِّ أو خيال الم

سـس هـذا النـوع فـي         أول من وضع أُ    نمواهبه وقدراته الموسيقية إلظهارها، ويعتبر بيتهوف     

  اته تقوم على أُ   ؤلَّالموسيقا وكانت م      سٍس تعبيريٍة أخذت أسماء، ولم تكن مجر  فات بل  ؤلَّد أرقام للم

  ).381م، ص 1993الصنفاوي، . (ظهرت ألعماله أسماء مثل  سيمفونياته

 علـي   أو النشيد الغزلي، وهو لفظ يطلـق  هي القصيدة:)Romance, Romanza (رومانس

      ـ    وحزينةٍ  بسيطةٍ فيع في كلماتٍ  جميع القصائد الموسيقية ذات األسلوب العاطفي الر حول الح ب ،

  ).353م، ص 1992 أحمد،(

ومباالر) Rumba(:ُعتبر من ألوان موسيقا الجاز، وتُ تصاغ في قالب خفيف وعلى إيقاع مز مي

  ).62م، ص 1993المنعم، عبد(تداول في أنحاء العالم، الم" الفوكس تروت"وتنتمي إلى إيقاعات 

وندوالر) Rondo(:     هو بناء شعري موسيقي ع  رف م نذ الع سطى و صور الو ر تـدريج  قد تطواً ي

 حاكـاةٍ ر فـي م   ول يتكر  محدود الطُّ   أساسيٍ حيث أصبح صيغة بوليفونية بسيطة تقوم على لحنٍ       

بين أربعة أصوات تالحقاً بعد خانة واحدة، أو أربعة، وفي القرن التاسع عـشر أصـبحت                 ٍةلحني 

 ؤلَّالروندو م واحدةٍ ستقلة من حركةٍ  فة م    نلسودمن"فة  ؤلَّ كما في م  " البيانو، آللة  لم مي الكبير    في س

  ).169م، ص 1993الصنفاوي، (
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امباالس) Samba(:رقصة ذات طابع خفيف مرح تتمي ز بإيقاع تأخير البند المى سم)سنكوب (

              نة األولى بالخانة الثانية،  خانتين يليها تتابع إيقاعي يربط الخاوعادةً في نهاية كلِّ

  ).62م، ص 1993عم، المنعبد(

الس هي عبارة عن كيفية تطوير الموسيقا العربية المبنية على طبيعة اللحن العربي            : ةكك المقامي

م، 1998سحاب، سليم، مهرجان ومؤتمر الموسيقا العربية،       (لمرتكز على السلم المقامي اللحني،      ا

  ).126ص 

ماعيالس) As-Samai(:ف موسيقا آلي ؤلَّ هو معربي يخت أو الِفيه التَّؤدرة وتكون ق العربي

359، ص 1992حمد، أ(ف فيه، ؤلَّحركته سريعة ويحمل اسم صاحبه والمقام الم .(  

وبرانوالس) Soprano(:  تعني م وهي الطَّ  رتفع، حاد ، بقة الصوتي ة للسيدات أو األطفـال     ة الحاد

 ضاف هذا اللفظ أيضاً لبعض اآلالت و      وقد ي ووبرانطبقة الس   ة، التي تتفـق    ، ذات األصوات الحاد

 وتُ ووبرانوطبقة الس ،بقة على مفتاح دو الخطِّ    ن هذه الطَّ  دو ـ  ل أو مفتاح صول الخطِّ     األو اني،  الثَّ

  ).387م، ص 1992أحمد، (

وناتاالس) Sonata(:  ف موسيقي آلي تُ   ؤلَّ هي مؤد    ـ  يه آلة واحدة، كاملة الهارموني ة البيـانو   ة كآل

آلةٍ وأي  ٍة وتري  ٍة أو نفخي بم           صاحبة آلة البيانو أو آلتين أو ثالث أو أربع آالت وي تـصل   مكن أن 

م، 1992أحمد،  (عارض بين أفكار متضادة،     ف على التَّ  إلى ثماني وتسع آالت، ويعتمد هذا المؤلَّ      

  ).383ص 

 من فرنسا، ألمانيا،  صادرٍةختلفٍة معاٍتز بإيقاهي مقطوعات راقصة، تتميSuite( :(السويت  

م، 1992المنعم، عبد(ل، لم موسيقي واحد ال يتبدد سلسلة األلحان في سشي تُسبانيا على أنأو أ

  ). 65ص 
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يمفونيةالس) Symphony(: عمل موسيقي كبير لألوركسترا الكامل، تكون في البداية  هو

 ندو ثم طورها بيتهوفن إلى سرعٍة تفوقُريعة بصيغة الروصبح سصبح بطيئة، ثم تُ تُمسريعة ثُ

ثالثة أضعاف السرعة األصلية، وهو من أكمل الصف ة على اإلطالق وأشهر من ألَّيغ الموسيقي

  ). 65م، ص 1992المنعم، عبد(فيها فرانس جوزيف هايدن، 

ر  تطوم اإليقاع ثُ بطيئٍةنيٍة ألما رقصة كالسيكية، يرجع أصلها إلى رقصٍة:)Waltz (الفالس

  ).66، ص 1993المنعم، دعب(الثي، سلوب حيوي موزون على إيقاع ثُالفالس إلى ُأ

االصطحابفن ) Accompany Art(: ،وهو عزف نغمتين أو أكثر في آٍن واحٍد وبزخٍم واحد 

  ). 187، ص 1946ويردي، (

وهو عبارة عن سبك األصوات عند العرب :بيكةفن الس وهو فنضافاً إليه  االصطحاب م

  ).188ت، ص .العقيلي، د(سلوب األداء، وزيع اآللي وُأالتَّ

رة، أو هي  وتعني خيال أو نزوة وهي لحن موسيقي في صيغة حFantasy:((الفنتازيا 

م، 1992أحمد، ( مقطوعة موسيقية لآلالت من صياغة حرة تخضع للخيال وإلهام المؤلِّف نفسه،

  ).151 ص

سلل فهي ة التَّد األصوات وتعني باإليطاليتعد هي عمل موسيقي بوليفوني أي مFugue(: (جلفوا

.  إلى آخروت يتسلل من صوٍت حيث الصتالحقٍة يظهر تباعاً بطرٍق م أساسٍينسج من لحٍنتُ

  ).67، ص 1993المنعم، عبد(

بنى على  اإلطار الذي تُقالب أو صيغة، وهو نموذج البناء الموسيقي وهو: )Form (ورمالف

ة الطَّأساسه المقطوعة الموسيقيؤلِّويلة، ويعتمد المف فيها على أفكاره وعلى المنعة عالجة بالص

والحرفي161م، ص 1992حمد، أ(ة، ة الموسيقي .(  
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يمفوني القصيد الس)Symphonic Poem:( ،ؤلَّف سيمفوني ظهر في القرن التاسع عشرم 

صبح له أهمية إال في أوائل القرن العشرين، وقد تبع هذا اللون الخصائص نتشر ويولكنَّه لم ي

ة، والتي يتَّبعؤلِّف ُأالتي اتَّسمت بها الرومانتيكييبرزه في  فيها الم حاول أنناً يعياً مسلوباً تعبيري

 لفنَّان،  أو لوحٍة لمشهٍد أو وصٍف روائٍي، أو عمٍل شعريٍةمخيلته، ويكون ذلك من وحي قصيدٍة

  )مDitnet.Com WWW. ،2006نترنت، اإل(

شِّعر واللغة العربية، وكانت لصوصه على ا قالب غنائي يعتمد في صياغة نُ):Poem(قصيدة 

في البداية ارتجالية والزال يعتمد اللهجة العاميالمو ال، ولكنَّها تختلف عنه، حيث أنجل، ة كالمو

  )مDitnet.Com WWW. ،2006ت، نترناإل(

ة آلية خفيفة آلالت لوحة المفاتيح، وال تخضع وسيقي هي مقطوعة مCapriccio(:(الكابريتشو  

لصيغة محدؤلِّدة بل لخيال المفين بشكٍلؤلِّف ومع ذلك فقد كتب بعض الممٍل آخر يحتوي ج 

  ).66م، ص 1992أحمد، (ة لتشايكوفسكي، ريتشو اإليطالي مثل كابصعبٍة

ـ   لو تعني المChromatic(:   (كروماتية               ، )نلـو لم الم الـس (عـد الكرومـاتي     صف ب ن وهي النِّ

  ).109م، ص 1992أحمد، (

ة الجديدةالكالسيكي) Neo Classicism(:   ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر وتهـدف إلـى 

الحد  من الم   سلوب الكالسيكي القديم، والهدف منها هو إحياء       دة إلى األُ  ة والعو غاالة من الرومانتيكي

الكالسيكي     ة، وهي عبارة عن تأليف العمل الموسيقي بقالب وروح         ة مع قدر معقول من الرومانتيكي

          العصر الكالسيكي مع األخذ بعين االعتبار سمات العصر الحديث، ومن أهم اد هذا المـذهب     رو

  ).380م، ص 1993الصنفاوي، (وفسكي، يوهان برامز، وبيتر تشايك
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أصابع بيضاء وأصابع سوداء المالمـس آلالت       " وهي آالت لوحة المفاتيح      :)Claviet (كالفيية

  م، ص  1992أحمـد،   (طلق هذا االسم أيضاً على جميع آالت لوحة المفاتيح،          البيانو واألرغن وي

83.(  

 في األداء، غلب األحيان قوياً في أة يكونزء ختامي للقطعة الموسيقي هو جCoda(: (الكودا

ة في مقامها هائية للقطعة الموسيقيهاية، وتأكيد القفلة النِّعور بالنِّوتهدف الكودا إلى تأكيد الشُّ

  ).94، ص 1993المنعم، عبد(األساسي، 

 ة، يدون فيها على الخطِّنشد في الكنيسة البروتستانتية تُ هي ألحان دينيChoral(: (الكورال

األووالخط الرابع التينور، ، الثالث الكونترالطووبرانو والخط الثاني الميتزوسوبرانو والخطِّل س 

  ). 76م، ص 1992أحمد، (

قابـل نغمـة   باق اللحني ويعني تقابل األلحان نغمة م هي الطِّ:)Counter Point (طابنالكونتر

ـ سلوب من أساليب التأليف الموسيقي له قواعـده وهو علم أو أُ    م، ص 1992أحمـد،  (ة،  الخاص

98.(  

هو معهد خاص لتعليم الموسيقا، أو مدرسة أو معهد كبير       : )Conservatoire (رالكونـسرفتوا 

ستوى رفيع،  ج فنانين وفنانات على م    خرتُة لِ ظرية والعلمي روع الموسيقا النَّ  خاص لتدريس جميع فُ   

  ).96م، ص 1992أحمد، (

كتب  مع األوركسترا الكامل، وينفردٍة موسيقي كبير آللٍة هو عمل م:)Concerto (رتوكونش

وء على آلٍةإللقاء الضوعلى عازٍفنفردٍة م 68م، ص 1992المنعم، عبد(نفرد عليها،  م .(  

د بالعالقات ، وعدم التقي واحدٍةٍةالثني عشرة بأهمي  غمات ا  استخدام النَّ  :)Atonality (الالتوناليـة 

الكريم، عواطـف،   عبـد ( سيطرة على المقام ومفهومه،      وجدات وبعضها، وال ي   غمالثابتة بين النَّ  

  ). 330ت، ص .د



 170

  .سلوب الموسيقا الخفيفةُأ: )Light Music (اليت ميوزك

 كتب عادةًوسيقي ينتظمة، وهو مؤلَّف مر في حركة مير، وهو لحن السيالسMarch( : (مارش

للفرق العسكرية كما يكتب في السيكون ميزانه ثُ وعادةً،ييمفونوناتا الس باعي، نائي أو ر             

  ). 242م، ص 1992أحمد، (

ـ   : )Funeral March (المارش الجنـائزي                ستخدم فـي الجنـائز والمـآتم   هـي موسـيقا تُ

  ).166م، ص 1992أحمد، (

كر  تعمل على توحيد الِفٍة قيادي، يمتاز بشخصيٍةا هو قائد األوركستر:)Maestro (مايسترو

96م، ص 1993المنعم، عبد( خالل اإلشارة ووحدة العمل،  بين القائد والعازفين منوالحس.(  

حاكاةالم) Imitation(:  بيعة والتَّ حاكاة الطَّ  هي م رات الفنيختلفـة، وهـي      صوة واألحاسيس الم

تقليد الص199م، ص 1992أحمد، (ة للحن الموضوع األساسي، ورة اللحني.(  

المالوتر المعفوق باإلصبع :ومزم  

تنافرة المسافات الم)Dissonances Intervals(:   َّانيـة   هي األبعـاد الهارمونيـة ألبعـاد الث

ابعة والنَّوالس211م، ص 1992أحمد، (ائدة، اقصة والز.(  

ةنوديالم) ةاللحني) (Monody(:    وت الواحد، التي   هي الموسيقا ذات الص  ال تتضم  داً فـي   ن تعد

م، 1992أحمد،  (خرى،   أصوات أُ  ى معه أي   ال تُؤد   واحدٍ  لحني صويت، وتكون عبارة عن خطٍ    التَّ

  ).260ص 

 ذات  ٍةوهو موسيقا لحني  "نفرد  وهو اللحن المMonophony(:"    ()ةالوحيدة الصوتي (المنوفونية  

  ).260، ص م1992أحمد، (صاحبة هارموني،  دون م واحٍدمساٍر

 جرة  موسيقا الح)الونالص() Music Chambre(:         ظهرت في القرن السادس عـشر كـأداء 

 فرقـة بـين ألـوان    نيوي ذو طابع خاص بعيد عن موسيقا الكنيسة، وكان هذا بدايـة التَّ         غنائي د
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 الموسيقا الدنيوي    ـ     ة والكنسية، والتي تعزف لم صور وبعـدها فـي     حبي الموسيقا في المنازل والقُ

كبيرٍةاالت والمسارح وفي قاعاٍتالص م صة للموسيقا، خص)314م، ص 1993نفاوي، الص.(  

حوشَّالم) Mowashah(:" وشاح المرأة على رأسها "مليءبالز خارف اللحنية الفنيعتبر ة، وي

 وليس عر للموسيقاائد في ذلك العصر حيث تخضع فيه أوزان الشِّسلوب الغناء السروج على ُأخُ

  ). 52م، ص 1992المنعم، عبد(العكس، 

ـ  عناصر الموسـيقي ب    عتبر من أهم  غمات وي ساق النَّ  وهو اللحن، واتِّ   :)Melody (الميلودي عد 

 اإليقاع وي       عتبر أساس البناء الموسيقي، واللحن في الموسيقي كالج فيدة فـي اللغـة، وهـو       ملة الم

عود، من، الـص  ة من حيث الـز    وسيقي وفقاً للقواعد الم    تتعاقب نغماته   واحدٍ  لحني عبارة عن خطٍ  

247م، ص 1992أحمد، (بوط، اله.(  

غمي في ك النَّحر للتَّوهي عبارة عن نظاٍم صارٍم: )Functional Theory (ةة الوظيفيظريالنَّ

األساسي، أو التَّالحد جانسات اللحنية، وهذه النَّة الهارمونيأريبيرت ريمان   ة للعالمظري

)Aribert Rieman(  ،)124، ص 1998اب، سليم، سح .(  

م، 1998الغوانمـة،  (غمات العارضة أو العـابرة،  هي النَّ: )Passing Notes (غمات العابرةالنَّ

  ).168ص 

نصر د األصوات، وهو ع   غمي أو تعد  وافق النَّ  هو تآلف األصوات، التَّ    :)Harmony (الهارموني

م وسيقي هام    نة ألساسيكومن العناصر الم   ـ   ، ولـه قواعـده وأُ     ات هذا الفن ة بـه،  سـسه الخاص             

  ).190م، ص 1992أحمد، (

ة الهترفوني)Heterophony(:صويت غير المقصود في الموسيقا، د التَّ هي تعد) ،1971مطر ،

  ). 24ص 
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ملمس آلة العزف على  أثناءرجوعها عند ) الشَّكوش ( قطعة خشبية تمسك بالمطرقة:)Yai (ييا

  ). 4، ص 1987لحام، (البيانو، 

ة من المجموعة بدون توزيع، غمة الموسيقيى النَّؤد تُ أي معاً وذلك بأنUnison:(( يونيسون

  ). 106، ص 1993المنعم، عبد. (غمةي نفس النَّؤد يوتعني أن الكلُّ
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  ))22((الملحقالملحق

  ين المؤلِّفين والعازفين آللة البيانوين المؤلِّفين والعازفين آللة البيانومات خاصة بالموسيقيمات خاصة بالموسيقيبطاقة معلوبطاقة معلو

  ::ففــــم المؤلِّم المؤلِّــــاساس

  ::ههــــان والدتان والدتــــمكمك

  ::زفزفــــــة العة العــــآلآل

  ::ههــان دراستان دراستــــمكمك

  ::ةةــــة العلمية العلميــالدرجالدرج

  ::ههــن حياتن حياتــلمحة علمحة ع

  : : ههــــمميزات أسلوبمميزات أسلوب

  ::ههــــر مؤلَّفاتر مؤلَّفاتــأشهأشه
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  ))33((الملحقالملحق

ة بالمبطاقة معلومات خاصة بالمسات والجامعات التي تستخدم آلة البيانوبطاقة معلومات خاصسات والجامعات التي تستخدم آلة البيانوؤسؤس::  

  ::ةةــــــم المؤسسم المؤسســــــــاساس

  ::ةةــــــــان المؤسسان المؤسســــمكمك

  ::ةةــــــــة تاريخية تاريخيــــــلمحلمح

  ::ووــــة البيانة البيانــاستخدامات آلاستخدامات آل

  ::الدرجة العلمية التي تمنحهاالدرجة العلمية التي تمنحها

  ::رىرىــــــــات أخات أخــــمعلوممعلوم
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4(لحقالم(  
  

  لعرب في استخدام آلة البيانونماذج من المدونات الموسيقية للمؤلِّفين ا

 
 

أمين ناصر/أنموذج فالس  
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  غاوي غاوي/ ُأنموذج أنا من هذه المدينة
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  نادرة السيد/ لوة  يمامة حأنموذج  
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  بلقيس عباس/ ُنموذج آه يا زين 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 191

  
  
  

    
  
  
  
  

  مارسيل خليفة/ ُأنموذج عصفور طل من الشُّباك   

       تدوين أدريانا بونسة
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  األخوين رحباني/ أنموذج يا حجل صنين 
  

  سة     تدوين أدريانا بون
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  إلياس رحباني/ أنموذج يا لور حبك 
  

       تدوين أدريانا بونسة
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  رياض السنباطي/ ُأنموذج أراك عصي الدمع شيمتك الصبر 
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  تُراث قديم/ ة هندي ُأنموذج تفت  

       تدوين أدريانا بونسة
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  تُراث قديم/ ُأنموذج طالعة من بيت أبوها 
  

       تدوين أدريانا بونسة

  
  

    
  
  
  
  
  

 
  
 



 202

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االخوين فليفل/ وطاني ُأنموذج بالد العرب أ
  

       تدوين أدريانا بونسة
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  األخوين فُلَيِفل/ ُأنموذج موطني   

       تدوين أدريانا بونسة
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  محمد عبد الوهاب/ ُأنموذج كان أجمل يوم   

       تدوين أدريانا بونسة
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  سيد درويش/ أنموذج بالدي 
  

  انا بونسة     تدوين أدري
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  سيد درويش/ أنموذج طلعت يا محال نورها 
  

       تدوين أدريانا بونسة
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  خوين رحباني األ/ نموذج حبيتك في الصيفأ
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  توفيق باشا/ ى نَّبدا يتث أنموذج لمَّا
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  توفيق باشا/ وح أنموذج يا بهجة الرُّ
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   )5( الملحق 
  نماذج وصور متفرقة آللة البيانو في العالم
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Abstract 
History and Development of Piano Instrument in Arab World 

Prepared by 

Mr. Khalifa. M. M. Jadallah 

Supervised by 

Prof. Abdel-Hamid Abdel-Wahhab Hamam 

This study deals with the history and development of the Piano, especially 

in the Arab world, the study aims to reach the following goals: 

1- The introduction and development of piano in the Arab world. 

2- Collecting information about building and manufacturing pianos in 

general and in the Arab countries. 

3-The introduction of the methods of composing and playing in the Arab 

world. 

4- The introduction of the fields of methodological piano uses in all fields 

of Arabian Music.  

In order to fulfill the above mentioned purposes, this study has been made 

in five Arabic countries; (Jordan, Palestine, Syria, Lebanon, and Egypt). 

                       The researcher used the historical description method since it 

fits the purpose of the study. He also linked the past with the present and 

the future, as well also studied many researches concerning the piano 

instrument, Furthermore; he visited many educational institutes that teach 

piano. He also did many interviews and meetings with researchers and 

academic piano teachers from different parts in Arab world. 

 

The researcher also collected information and data in historical description 

method deriving from analytical notices linked with historical resources 

and technical analysis of the historical material in terms of investigation 

and their original resources.  

The following goals were concluded: 
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1- The conclusion dealing with the first purpose: 

This study revealed that (Andalus) was the source of first hand-fingers 

instrument and the spread and the development in European countries. The 

researcher noticed that the (indulusians) name for that instrument was 

(Echiquier) and got the same name in (Spain, France, and England) such 

countries had links with the Arab civilization and culture in (Andalus) in 

the 14th and 15th centuries. 

After that; European made instrument that used the fingers picking like 

virginal and calvecin instruments or hit by sticks like clavichord which was 

considered as the father of the present piano. 

2- The conclusion of the second purpose: 

This study has shown that the first use of the piano instrument was in (1770 

A.D) and the first modern instrument was made in (1811 A.D) in London 

by Robern Wernem and was named after him in 1828. 

                             The wide spread and its coming of this piano to the Arab 

countries and made use of it for beniefit of Arab music following this, 

many trials have been made to manufacture of the oriented piano 

instruments to introduce melodies in different Arabic scales which contain 

intervals 3/4th  and 1/2 interval . 

                         Unfortunately, it failed to achieve its goals which lead to its 

negligence. However; other instruments do the job like the electric organs. 

3- The conclusion of the third purpose:  

The study showed that Arab people knew kind of (pollophony) in the 9th 

and 10th centuries. (Alkindy) mentioned the harmony of 4th, 5th and 8th, it 

played together- On the other hand, (Alfarabi) mentioned organum for 

implication of the 4th and 5th together. In the 14th century, (Abd Alhamid 

Allathiqi) emphasized the agreement of the 3rd whole interval and 3rd half 

interval together.  
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                          Recently, the study showed that a group of Arab composers 

have composed a (pollophony) of the piano instrument which showes a 

high standard and modern musical concept far from the traditional concepts 

which were linked to the singing, and represents the features of the 

pollophony that charactarized the composed music for the piano. 

4-The conclusion of the fourth purpose: 

          The study showed that the coming of the piano instrument to the 

Arab world was considered as an advanced technology made by the west 

and exported to the Arab world. It also showed that the use of the piano 

instrument in the Arab world different from its original use lead to a 

difficulty of using the quarter intervals which were not solved in that time. 

      The study also dealt with the development and use of the piano 

instrument in the academic fields in different Arab universities and 

institutions a great interest in the teaching and using the piano instrument in 

the fields of composing and singing – Morover, it showed the talented 

people in the Arab world to learn this instrument. 

Finally, the researcher recommended developing the use of piano 

instrument in different teaching institutions in the Arab world and the 

necessity of making similar studies in Arab countries. 

 
  


