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عند لودفٌػ  3صوناتا مصنؾ دراسة تحلٌلٌة عزفٌة للحركة األولى من 

 شونكة

The Style Of performance Of The First Movement 

Sonata Op.3 For Ludwig Schöncke 

 إعداد

 ٌمنً حسن الجراٌحً متولً مرسً السٌد 

 قسم التربية الموسيقية ، المعيدة بكلية التربية النوعية

 جامعة بنها 

 

 م.د. دٌنا رأفت الهٌلى      أ.د.غ.سامً إبراهٌم علً    

 أستاذ البٌانو المتفرغ    

 ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  

 ورئٌس قسم األداء بكلٌة التربٌة الموسٌقٌة

 جامعة حلوان سابقا        

 مدرس البٌانو بقسم التربٌة الموسٌقٌة      

 جامعة بنها
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 مقدمة:

السرعة  حركات متباينة تكون من عدة ت اآللي الصوناتا شكل من اشكال التأليف الموسيقي
والطابع تكتب آللة البيانو المنفردة أو ألي ألو أوركسترالية اخري بمصاحبو البيانو يظير 

وىي من المؤلفات الموسيقية التي تتضمنيا  المؤلفين،فييا فنيات اإلبداع الموسيقي لدي 
 .المناىج الدراسية بالكميات الموسيقية المتخصصة

في بداية نشأة قالب الصوناتا لم تتضح معالم القالب ومفيومو لدي الجماىير ، لعدم فيم 
إدراك مضمونو وتفاصيل أجزاءه ، ولكن بالتدرج استوعب الجماىير المفيوم بصورة أفضل 

عا لمتطور الحسي واإلرتقاء الثقافي الموسيقي الذي صاحب العصر ، مما أدي إلي تب
 4وتعتبر مؤلفة صوناتا مصنف  ازدياد إقبال المؤلفين عمي إنتاج أعمال فنية عمي منوالو.

عن م من الصوناتات التي عبرت 2943التي كتبيا لودفيغ شونكة المؤلف األلماني عام 
تسمت بالتقنيات  ت بو صوناتا بيانو العصر الرومانتيكيالكيان التأليفي التي اتسم ، وا 

العزفية التي تتطمب ميارة عزفية  عمي لوحة مفاتيح آلة البيانو ، كما تشتمل عمي 
صياغات لحنية رائعة من الناحية الموسيقية الجمالية والتعبيرية التي تجذب الدراسين عمي 

تراث الفني الشامخ لتي تذخر بيا مؤلفات التعمميا ، مما جعميا من المؤلفات الموسيقية ا
آللة البيانو وقد أعجب بيا المؤلف الموسيقي الرومانتيكي روبرت شومان فقام بعزفيا في 

الحركة األولي من  دفع الباحثة بتناول مما إحدي الحفبلت الموسيقية الجمييرية بألمانيا،
متعرف عمي مكوناتيا ، والعزفى ،  لالمؤلفبالتحميل النظري ،  4الصوناتا مصنف 

وخصائصيا الفنية ، ومحاولة تذليل صعوباتيا االدائية إلتاحة الفرصة لمدارسين ، 
 .والعازفين ألداءىا بصورة أفضل

 مشكمة البحث:
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عند لودفيغ شونكة عمي التقنيات  4تحتوي الحركة األولي من صوناتا البيانو مصنف 
األداءية العالية تمثل الطابع التأليفي لموسيقي العصر الرومانتيكي ، غير ان لم يتناوليا 
أحد بالدراسة والتحميل لتذليل صعوباتيا األداءية التي تعين الدارسين عمي أدائيا بصورة 

بالتحميل  4الحركة األولي من الصوناتا مصنف  دفع الباحثة بتناولالذي أفضل  ،األمر 
النظري ، والعزفى ،  لمتعرف عمي مكوناتيا ، وخصائصيا الفنية ، ومحاولة تذليل 

الدراسات  مرحمتي البكالوريوس و من طبلب صعوباتيا االدائية إلتاحة الفرصة لمدارسين
ا واإلستفادة من تقنياتيا العزفية لئلرتقاء بمستوائيم ال عمي دراستياإلقب، والعازفين  العميا

 األدائي عمي آلة البيانو.

 أىداف البحث:
صوناتا  الحركة األولي منالتعرف عمي الخصائص الفنية التي تشتمل عمييا  -2

 في مقام صول الصغير عند لودفيغ شونكو. 4فنصم
مقام صول  في 4فنصمصوناتا  لمحركة األولي منتحديد المستوي التعميمي   -3

من حيث مناسبتيا لدارسي آلة البيانو بكميات التربية ، الصغير عند لودفيغ شونكو
 الدراسات العميا( –)لمرحمتي البكالوريوس  النوعية

الحركة األولي والصعوبات التكنيكية التي تشتمل عمييا  ،تحديد التقنيات العزفية  -4
وأسموب  ،شونكوفي مقام صول الصغير عند لودفيغ  4فنصمصوناتا  من

 معالجتيا.
 أىمية البحث:

صوناتا  الحركة األولي منالتعريف بالخصائص الفنية التي تشتمل عمييا   -2
 في مقام صول الصغير عند لودفيغ شونكو. 4فنصم

في مقام صول  4فنصمصوناتا  لمحركة األولي منتصنيف المستوي التعميمي   -3
آلة البيانو بكميات التربية  بما يتناسب مع دارسي، الصغير عند لودفيغ شونكو

 النوعية.
الحركة االستفادة من التقنيات العزفية ، والصعوبات التكنيكية التي تشتمل عمييا  -4

، وأسموب في مقام صول الصغير عند لودفيغ شونكو 4فنصمصوناتا  األولي من
 معالجتيا لموصول الي االداء االفضل ليا.
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  أسئمة البحث:
في مقام  4فنصمصوناتا  الحركة األولي منما الخصائص الفنية ألسموب   -2

 آللو البيانو ؟ صول الصغير عند لودفيغ شونكو
في مقام صول الصغير  4فنصمصوناتا  محركة األولي منلما المستوي التعميمي  -3

 الذي يتناسب مع أداء قدرات طبلب كميات التربية النوعية ؟ عند لودفيغ شونكو
في مقام  4فنصمصوناتا  الحركة األولي منات التي اشتممت عمييا ما الصعوب -4

 ؟ ، واسموب معالجتيا الفنية صول الصغير عند لودفيغ شونكو
 حدود البحث :

 أوال : حدود البحث لممؤلفة                          
 الحدود الزمنية لممؤلفة: النصف األول من القرن التاسع عشر. -

 لممؤلفة: ألمانيا.الحدود المكانية  -

في مقام صول الصغير  4فنصمصوناتا  الحركة األولي منحدود العينة لممؤلفة:  -
 لمانيا.أب 2943(عام Ludwig Schuncke)لودفيغ شونكو لتي الفيا

 ثانيا: حدود البحث الحالي                    
 بجميورية مصر العربية.: كمية التربية النوعية جامعة بنيا لمبحث الحدود المكانية   -
  م.3129:  لمبحثالحدود الزمنية   -
في مقام صول  4صوناتا منصف حدود العينة : دراسة تحميمية عزفية لمحركة األولي من -

 الصغير عند لودفيغ شونكو.
 منيج البحث:

اتبعت الباحثة في ىذا البحث المنيج الوصفي )تحميل المحتوي(: وىو المنيج الذي يصف 
لعبلقات التي موضوع البحث ، ويفسرىا ، ويحمل بنيتيا األساسية ، والظروف ، وا الظاىرة

نما يتضمن تفسير ىذه توجد بين مكوناتيا. وال يقتصر ىذا المنيج عمي جمع البيانات ، وا 
سب مع مشكمة الدراسة ، البيانات ، وادراك العبلقات فيما بينيا ، واستخداميا فيما يتنا

الباحثة ىذه المنيجية لتناسبيا مع طبيعة ىذه الدراسة بإعتبارىا  وقد استخدمتوابعادىا.
أسموب بحثي تستند اليو الدراسات العممية ، وتعرف عمي انيا وسيمة تستخدم لوصف 
المستوي الصريح ، والضمني لممادة المراد تحميميا لتمبية اإلحتياجات البحثية ، وطبقا 

دام ىذه البيانات إما في وصف ىذه المادة أو لمتصنيفات التي تحددىا الباحثة بيدف استخ
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إلكتشاف بعض الظواىر التي تتبع فييا ، وىو ليس ىدفا في حد ذاتو ، وانما ىو مجرد 
أداة لتحقيق ىدف أو أىداف معينة ، وتتمثل في إصدار أحكام دقيقة يتوفر ليا درجات 

مية التي يتناوليا مناسبة من الصدق ، والثبات ، والموضوعية حول مضمون المادة العم
التحميل من حيث األثر الذي يعكسو ىذا المضمون من الدارس بشرط أن تتم عممية 

التحميل وفق أسس منيجية ، ومعايير موضوعية ، ومن ىنا إستندت الباحثة عمي المنيج 
 (2) الوصفي )تحميل المحتوي ( لجمع البيانات وتحميميا.

 عينة الدراسة الوصفية:
 في مقام صول الصغير عند لودفيغ شونكو 4فنصمصوناتا  منالحركة األولي 

(Ludwig Schuncke) 
 أدوات الدراسة الوصفية : -

في مقام صول  4فنصمصوناتا  الحركة األولي مناتبعت الباحثة في الدراسة الوصفية  
 ( األدوات التالية:Ludwig Schuncke)الصغير عند لودفيغ شونكو

 -الميزان  –التونالية  -والتي تشتمل عمي )إسم المقطوعة إستمارة تحميل المحتوي  -
 الصيغة(. -النسيج -الطول البنائي  -السرعة 

 الحركة األولي من انات التسجيل الصوتيالوسائل السمعية لمصوناتا ، وتتمثل في إسطو  -
 في مقام صول الصغير عند لودفيغ شونكو. 4فنصوناتا مص

صوناتا  الحركة األولي منفي تحديد المستوي التعميمي  إستمارة إستطبلع آراء الخبراء -
الذي (Ludwig Schunckeفي مقام صول الصغير عند لودفيغ شونكو) 4فنمص

 يتناسب مع طبلب كمية التربية النوعية بمرحمتي البكالوريوس ، والدراسات العميا.
الحركة مل عمييا إستمارة إستطبلع آراء الخبراء في تحديد الصعوبات األدائية التي تشت -

 Ludwigفي مقام صول الصغير عند لودفيغ شونكو) 4فنصوناتا مص األولي من
Schuncke) 

التي تشتمل  التدريبات واإلرشادات العزفية المقترحةإستمارة إستطبلع آراء الخبراء في  -
في مقام صول الصغير عند لودفيغ  4فنصوناتا مص الحركة األولي منعمييا 
 .لتذليل صعوباتيا لموصول إلي األداء األفضل(Ludwig Schunckeشونكو)

 مصطمحات البحث:
                                                           

1
األنجلو المصرٌة ،القاهرة ( آمال مختار ، فؤاد أبو حطب :مناهج البحث واإلحصاء فً البحوث التربوٌة والنفسٌة ،مكتبة  

 .111،113م، ص 1991،
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 (:piano sonataصوناتا البيانو ) -1
ىي مؤلف موسيقي آلي تؤديو آلة واحدة كاممة اليارمونية كالبيانو أو آلة وترية أو نفخ  

بمصاحبة البيانو ، أو آلتين أوثبلثة آالت أو اربعة آالت  حسب تكوين عازفي موسيقي 
 (2)الحجرة الذي يمكن أن يصل إلي ثمانية أو تسعة آالت .

 (:performance styleداء )أسموب األ -2
فة المميزة لكل مؤلف موسيقي ، ويعبر تعبيرا واضحا عن الغرض الذي يريد أن ىو الص

يعبر عنو ، ويوضحو ، كما إنو يرمز إلي النظام المتبع في المعاجة لمقالب ، المحن، 
 (3)اليارموني ، اإليقاع.

 (:Good performanceاألداء الجيد ) -3
ىو ذلك األداء الذي تستمع لو األذان ، وتستطيع أن تدرك ببساطة أسموب المؤلف ،     

 (.4)وطابع المؤلفة متذوقا لكل عناصر الجمال ، وذلك من خبلل وسيط أمين ، وىوالعازف
 (:Techniqueلتكنيك )ا -4

من يد ، الصادرة من العقل العضاء الحركة العزفية الحسية ىو التحكم في الطاقة الحركية 
بطريقة سميمة إلكتساب الميارة العزفية التي تساعد عمي السيطرة ، قدم ذراع ، مفاصل 

 (5) والتحكم عمي لوحة المفاتيح .

                                                           
1
، 1991( أحمد بٌومً: القاموس الموسٌقً ،وزارة الثقافة  المركز الثقافً القومى ، دار األوبرا المصرٌة، مطابع األوفست عام  

 .383ص 
1
)  Martin,cooer: the concise encyclopedia of musicanians – hutchnsan of london ltd – london- 1978  

3
ؤسالة  –( نبٌلة الفى كامل : أثر القلق على مستوى الطالب كلٌة التربٌة الموسٌقٌة الدائه امام االخرٌن وامكانٌة التؽلب علٌها  

 13ص -م1983جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الموسٌقٌة  –ماجستٌر ؼٌر منشورة 
4
 –تذوق الموسٌقى  –وفسكس للبالٌه رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ( زٌن العابدٌن نصار : دراسة تحلٌلٌة لموسٌقى تشلٌك 

 111القاهرة ص –اكادٌمٌة الفنون 
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 اإلجراءات التي إتبعتيا الباحثة:وفيما يمي 

 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث:أوال:

تعتبر الدراسات والبحوث السابقة المحمية واألجنبية المرتبطة بالبحث مصدرا ىاما يمد 
الباحثيين باألفكار والمعمومات البلزمة لبحوثيم كما أنيا تمكنيم اإللمام بالموضوعات 

ثبلث البحثية التي يتناوليا الباحثيين األخريين .وقد تمكنت الباحثة من الحصول عمي 
بالمغة األجنبية تخص الصوناتا ولم تتمكن الباحثة من  دراسة واحدةعربية و بالمغة ال دراسات

الحصول عمي أي دراسات عربية أو أجنبية تتناول مؤلف البحث الراىن )لودفيغ شونكو( 
وفيما يمي ترتيب الدراسات السابقة الخاصة بالصوناتا يتم عرضيا حسب الترتيب الزمني 

 البحث ، وقد جاءت عمي النحو التالي: من األقدم إلي األحدث من عام نشر

 أوال : بحوث دراسات بالمغة العربية :                     

 "(1)ريدريك شوبان دراسة تحميمة عزفيةالدراسة األولي بعنوان:" صوناتا البيانو عند ف

 جاء البحث مستعرضا السيرة الذاتية والخصائص الفنية ألسموب تأليف وأداء فريديريك
من خبلل التحميل  Frédéric François Chopin (2921 - 295:)شوبان  فرانسوا

النظري والعزفي لصوناتات البيانو عند شوبان وكانت العينة البحثية لمبحث قائمة عمي 
وقد حرصت الباحثة من خبلل تحميل المحتوي لمصوناتا  69( مصنف 4الصوناتا رقم )

ممت عمييا العينة البحثية وتقديم المقترحات البلزمة من تحديد الصعوبات األدائية التي أشت
لتذليل صعوباتيا الفنية وصوال لؤلداء األفضل ليا حتي يتمكن الطالب من أدائيا والتمتع 
بخصائصيا الفنية وفق أسموب فريدريك شوبان بإعتباره من عباقرة المؤلفين الموسيقين آللة 

 البيانو في العصر الرومانتيكي .

 

                                                           
1
رسالة ماجستٌر ، كلٌة التربٌة الموسٌقٌة  :" صوناتا البٌانو عند فرٌدرٌك شوبان دراسة تحلٌلة عزفٌة "سمر سعد الدٌن أحمد  ( 

 م .1995، جامعة حلوان ، القاهرة ، 
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 الباحثة :تعميق 

تتفق الدراسة الحالية مع البحث الراىن من حيث تناوليا لقالب الصوناتا ، وتطورىا تاريخيا 
 ، وفي محاولة تقديم المقترحات لتذليل الصعوبات الفنية ، والتكنيكية التي يشتمل عمييا

حيث يتناول البحث  وتختمفا الدراستان في عناوين البحث ،كبل من البحثين. صعوبات
لي " صوناتا البيانو عند فريدريك شوبان دراسة تحميمة عزفية" بينما البحث الراىن فإنو الحا

)دراسة تحميمية عند لودفيغ شونكو  4"التقنيات العزفية في جراند صوناتا مصنف يتناول 
لتعرف عمي اسموب الحالي اوترجع االستفادة الحقيقية من اإلطبلع عمي البحث  ."عزفية(

التدريبات واإلرشادات البلزمة لتذليل أسموب بلص النتائج البحثية و الباحثة في إستخ
بيما عند تناول االطار  ستفادةاألداءيو التي أشتممت عمييا المؤلفو وذلك لئل الصعوبات

 التطبيقي لمبحث الراىن .

الدراسة الثانية بعنوان : "إسموب أدء صوناتا البيانو في القومية والكالسيكية الحديثة في 
 "(1)النصف األول من القرن العشرين 

ظير في أوائل القرن العشرين إتجاىا فني نحو إدخال الطابع القومي ومذىب الكبلسيكية 
لسمات والخصائص الحديثة في صوناتات البيانو . حرصت الباحثة عمي التعرف عمي ا

الفنية التي أدخمت عمي قالب الصوناتا لتحقيق كبل المذىبين في التأليف الموسيقي 
لمصوناتا ، فركزت الباحثة في ىذا البحث عمي صوناتات تشارلز آيفز ، وبيبل بارتوك في 
تناوليما اإلتجاه القومي لقالب الصوناتا ، وبالنسبة لممذىب الكبلسيكية الحديثة تناولت 

باحثة صوناتات إيجور سترافينسكي ،وبول ىندمينث ، وقد تمكنت الباحثة من خبلل ال
 تحميل المحتوي من إيضاح الخصائص الفنية المعبرة عن المذىبين .

 

 
                                                           

1
:" اسلوب أداء صوناتا البٌانو فً القومٌة والكالسٌكٌة الحدٌثة فً النصؾ األول من القرن العشرٌن ( حنان محمد حامد رشوان  

 م . 1116، رسالة دكتوراه ، كلٌة التربٌة الموسٌقٌة ، جامعة حلوان ، القاهرة ،  "
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 تعميق الباحثة:

لب الصوناتا ، وتطورىا تاريخيا تتفق الدراسة الحالية مع البحث الراىن من حيث تناوليا لقا
 المقترحات لتذليل الصعوبات الفنية ، والتكنيكية التي يشتمل عميياوفي محاولة تقديم 

حيث يتناول البحث  وتختمفا الدراستان في عناوين البحث ،كبل من البحثين. صعوبات
الحالي "إسموب أدء صوناتا البيانو في القومية والكبلسيكية الحديثة في النصف األول من 

 4"التقنيات العزفية في جراند صوناتا مصنف راىن بينما يتناول البحث ال القرن العشرين"
التعرض لمبحث  وترجع االستفادة الحقيقية من.")دراسة تحميمية عزفية(عند لودفيغ شونكو 

لتعرف عمي اسموب وا عمي اإلطار النظري لتطور قالب الصوناتا اإلطبلع الحالي إلي
إلرشادات البلزمة لتذليل التدريبات واأسموب الباحثة في إستخبلص النتائج البحثية و 

بيما عند تناول االطار  ستفادةاألداءيو التي أشتممت عمييا المؤلفو وذلك لئل الصعوبات
 التطبيقي لمبحث الراىن .

 "(1)الدراسة الثالثة بعنوان : "التقنيات العزفية في صوناتا البيانو عند رخمانينوف

تيدف الدراسة إلي إيضاح أىمية الصوناتا بإعتبارىا من المؤلفات اليامة لموسيقي الحجرة 
ومن أىم القوالب الموسيقية في مجال تعميم عزف البيانو وقد ركز البحث عمي إستعراض 

الصوناتا في العصورالموسيقية وألقت الضوء عمي صوناتا رخمانينوف بإعتبارىا من 
 ي تمثل العصر الرومانتيكي. المؤلفات الموسيقية الت

 تعميق الباحثة: 

لب الصوناتا ، وتطورىا تاريخيا تتفق الدراسة الحالية مع البحث الراىن من حيث تناوليا لقا
 وفي محاولة تقديم المقترحات لتذليل الصعوبات الفنية ، والتكنيكية التي يشتمل عمييا

 كبل من البحثين. صعوبات

                                                           
1
البٌانو عند رخمانٌنوؾ" التقنٌات العزفٌة فى صوناتا ‘ ( سوسن محمود عبد الستار عطٌة  

 "
رسالة ماجستٌر منشورة ، كلٌة  

 1111التربٌة الموسٌقٌة ، جامعة حلوان ، القاهرة ، 
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حيث يتناول البحث الحالي "التقنيات العزفية في  ين البحث ،وتختمفا الدراستان في عناو 
"التقنيات العزفية في جراند صوناتا البيانو عند رخمانينوف" بينما يتناول البحث الراىن 

وترجع االستفادة الحقيقية .")دراسة تحميمية عزفية(عند لودفيغ شونكو  4صوناتا مصنف 
اسموب الباحثة في إستخبلص النتائج  لتعرف عميالحالي امن اإلطبلع عمي البحث 

األداءيو التي أشتممت  التدريبات واإلرشادات البلزمة لتذليل الصعوباتأسموب البحثية و 
 بيما عند تناول االطار التطبيقي لمبحث الراىن . ستفادةعمييا المؤلفو وذلك لئل

 ثانيا : بحوث ودراسات بالمغة األجنبية :

( 1" تحميل عزفي لصوناتا برامز في سمم دو الكبير رقم )الدراسة األولي عشر بعنوان :
( 14( مصنف )2( وصوناتا سيرجي بروكوفييف في سمم ري الصغير رقم )1مصنف )

(1)" 

" A Performer's Analysis of Sonata NO.1 in C major Op.1 by 

Johannes Brahms and Sonata No.2 in D minor Op.14 by Sergi 

Prokofiev " 

( 2تيدف الدراسة إلي عرض تحميل عزفي لصوناتا يوىان برامز في سمم دو الكبير رقم )
 ( .25( مصنف )3( وصوناتا سيرجي بروكوفييف في سمم رى الصغير رقم )2مصنف )

ويمثبلن العمبلن المختاران أىمية كبيرة في أسموب التأليف ، حيث يبرزا تطور التأليف 
قرن التاسع عشر إلي القرن العشرين وقد تم تخصيص الموسيقي لقالب الصوناتا من ال

فصل مستقل لكل عمل يحتوي عمي خمفية تاريخية ومعمومات شخصية عن كل مؤلف 
 موسيقي إلي جانب تحميل نظري لمصوناتا المختارة .

 

 

                                                           
" A Performer's Analysis of Sonata NO.1 in C major Op.1 by Johannes Brahms : Ho Ahn  –)Young 

1

,Southwestern , Baptist , 2000.,D.M.A  and Sonata No.2 in D minor Op.14 by Sergi Prokofiev " 
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 تعميق الباحثة :

تاريخيا تتفق الدراسة الحالية مع البحث الراىن من حيث تناوليا لقالب الصوناتا ، وتطورىا 
 ، وفي محاولة تقديم المقترحات لتذليل الصعوبات الفنية ، والتكنيكية التي يشتمل عمييا

حيث يتناول البحث  وتختمفا الدراستان في عناوين البحث ،كبل من البحثين. صعوبات
( وصوناتا 2( مصنف )2الحالي " تحميل عزفي لصوناتا برامز في سمم دو الكبير رقم )

( "بينما البحث الراىن فإنو 25( مصنف )3سيرجي بروكوفييف في سمم ري الصغير رقم )
)دراسة تحميمية عند لودفيغ شونكو  4"التقنيات العزفية في جراند صوناتا مصنف يتناول 
لتعرف عمي اسموب الحالي اوترجع االستفادة الحقيقية من اإلطبلع عمي البحث ."عزفية(

التدريبات واإلرشادات البلزمة لتذليل أسموب الباحثة في إستخبلص النتائج البحثية و 
بيما عند تناول  ستفادةوذلك لئل عينة البحثاألداءيو التي أشتممت عمييا  الصعوبات

 .االطار التطبيقي لمبحث الراىن 

 أما لممحور الثاني:

وىو دراسات تناولت السيرة الذاتية لممؤلف لودفيغ شونكو وأىم أعمالو ، فمم يتناوليا 
أحد بالدراسة البحثية سواء بالمغة العربية أو المغة األجنبية ، لذلك يعتبر البحث الراىن 
ة ىو أول بحث يتناول السيرة الذاتية لممؤلف لودفيغ شونكو ، ومؤلفاتو ، وخاص

، وقد يرجع ذلك لقصر فترة حياة المؤلف التي لم تتعدي 4الصوناتا البيانو مصنف 
أربعة  وعشرون عاما ، وىي فترة قصيرة جدا لم تتح لو فرصة الشيرة العالمية الكافية 

 ، والمؤلفات الغزيرة التي تمكنو من الزيوع العالمي تجاه األوساط الفنية والباحثيين .
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 الذاتية لممؤلف لودفيغ شونكة:السيرة ثانيا: 

 كريستيان لودفيغ يوىان جوتفريد شونكو

Christian Ludwig Johann Gottfried Schuncke 

(1810-1834) 

 مولده:

بألمانيا عام   Kasselفي مدينة كاسل Ludwig Schunckeولد لودفيغ شونكو  
م ، وعمد في الكنيسة ودون في السجبلت الرسمية بإسم كريستيان لودفيغ يوىان 2921

، وىو Ludwig Schunckeجوتفريد شونكو ، واختصرت التسمية الي اسم لودفيغ شونكو 
 .(2)األسم الذي عرف بو في األوساط الفنية 

 دراستو:

-Johann Gottfried Schuncke (2888شونكو  جوتفريد بعد ان لمس والده يوىان
موىبة الطفل الموسيقية وقدرتو عمي ترديد األغاني وترجمة نغماتيا عمي لوحة  (2951

 Johannشونكو  جوتفريد مفاتيح البيانو منذ طفولتو المبكرة حرصا كبل من األب يوىان

Gottfried Schuncke (2888-2951) شونكو مايكل والعم يوىان Johann 

Michael Schuncke (2889-2932)  عمي تشجيع الطفل لدراسة الموسيقي فبدا معو
وىو في سن الرابعة بتمقينو المبادئ األساسية في عزف البيانو بشكل منتظم ، فكانا بمثابة 

المعممان األوالن في تمقي الطفل الدروس الموسيقية األولي في عزف البيانو وذادت 
بعد ما لمس تقدمو الرائع في عزف البيانو ،  اىتماميما بإعداد  الطفل لكي يكون موسيقيا

 مما دعي والده عمي إسناد تدريس العزف عمي ألو البيانو الي العازف والمعمم القدير لويس
نيا لكي يعزف كونشرتو الذي أعجب بموىبة الطفل وقام بإعداده ف Louis  Spohr سبوىر

                                                           
 كاسل: Kassel))  بها وتمتاز بقلعتها المعروفة باسم هٌركولس المطلة على جمٌع  هسنفً والٌة  ألمانٌاهً مدٌنة تقع فً وسط ،

 .أنحاء المدٌنة وضواحٌها، ٌقام فٌها كل خمس سنوات معرض دوكومنتا وهوأكبر معرض للفن الحدٌث فً العالم

/Ludwig Schuncke.  https://en.wikipedia.org/wiki)1
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Spohr
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki
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(2)ليمل 96 مصنف ، البيانو
 عندما بمغ الطفل سن الحادية عشر من عمره في حفل ،

عام أثار إعجاب الحاضرين بموىبة الطفل الموسيقية وكان ذلك الحفل الجماىيري األول 
 . Ludwig Schunckeفي حياه لودفيغ شونكو 

 وفاتو:

 عيد من أسبوعين قبل ،2945 ديسمبر 8 في Ludwig Schunckeشونكو  لودفيغ توفي
 Alter جوىانيسفريدىوف مقابر ألتر في دفن. السل مرض من ،35 ميبلده

Johannisfriedhof  وقد عبر روبرت شومان  .اليبزيغ فيRobert Schumann  عمي
مدي حزنو لوفاه صديقو بتخميد ذكراه وذلك معبرا عن وفاه عازف بيانو عظيم بأن وضع 
صورة وفاتو وىو عمي فراش الموت في معرض الصور عمقت فوق بيانو لودفيغ شونكو 

Ludwig Schuncke. 

:الصوناتا وتطورىاثالثا :  

يعتبر قالب الحركة األولي لمصوناتا ،يعد من أفضل القوالب الموسيقية المعبرة عن التباين 
في أفكار الصيغ الموسيقية ، ويتكون من ثبلث أقسام ، القسم األول يسمي قسم العرض ، 

التي سبق ظيورىا في قسم والقسم الثاني يسمي قسم التفاعل أو نماء الموتيفات المحنية 
العرض، والقسم الثالث يسمي إعادة العرض وىو إعادة ألحان قسم العرض كامبل أو 

مر ىذا العصر الذي يتنمي إليو المؤلف ، مختصرا حسب المذىب الموسيقي وأسموب
ورتو عمي يد العديد من المؤلفيين.القالب بتطورات حتي إكتممت ص  

                                                           
(Harvard Univ., 1986. ,Don Michael Randel, Harvard Biographical Dictionary of Music) 

2
 

 همل  نٌبوموك جوهانJohann Nepomuk Hummelمدٌر  همل، ٌوهانس والده : هو مؤلؾ وعازؾ بٌانو نمساوي وكان 

 تلقً الثامنة، سن فً .تلقً دروسه االولً فً الموسٌقً علً ٌد والده  فٌٌنا فً العسكرٌة للموسٌقى اإلمبراطورٌة المدرسة

 وجعل عامٌن بدون مقابلبقدرته واستمر فً تلقٌنه تحت اشرافه لمده  أعجب الذي ،Mozartعلً ٌد موزارت  الموسٌقى دروس

دروس  تلقى لندن ففً والده فً جولة موسٌقٌة أوروبٌة، أخذه ثم.موزارت حفالت من واحدة فً التاسعة سن له فً ظهور أول

لمدة اربعة سنوات حٌث بلػ همل درجة بارعة فً عزؾ البٌانو دعت جوزٌؾ   ClementiMuzioكلٌمنتً   البٌانو علً ٌد موتذٌو

كتب همل ثمانٌه كونشرتات ألله البٌانو  هاٌدن ان ٌكتب صوناتا قام بعزفها فً احدي الحفالت الموسٌقٌة التً اقامها هاٌدن بلندن ،

انتكس صحٌا اقل جهوده فً واجباته الوظٌفٌة كمدٌر  54 سن فً ،1831 عام وفً. وعشرة صوناتات أللة البٌانو وأعمال أخري 

 ونتٌجة المحلٌة، المسرحٌة الدوائر مع اتصاال أقل كان 1831 مارس زوجته فً وفاة بعد ذلك، إلى باإلضافة.  للموسٌقً فً فاٌمار

 بألمانٌا.1831 عام فً وفاته حتى 1831 من الجزئً التقاعد فً نفسه وجد لذلك

https://en.wikipedia.org/wiki/Alter_Johannisfriedhof
https://en.wikipedia.org/wiki/Alter_Johannisfriedhof
https://en.wikipedia.org/wiki/Alter_Johannisfriedhof
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
https://books.google.com/books?id=s6XH8mOtfwcC&pg=PA812&lpg=PA812&dq=Ludwig+Schunke&source=bl&ots=Up0-y1ztjT&sig=GvKlrrdZrxk5z5HIbRxQjO5nkvI&hl=en&ei=9lr5TKzZCMPxrQewxtC7Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBgQ6AEwATgU#v=onepage&q=Ludwig%20Schunke&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://en.wikipedia.org/wiki/Muzio_Clementi
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 وسيقي:جيود يوىان شتامتس في تطور الم

( دورا كبيرا في تعديل مسار 2828-2868)  Johan Stamitzأدي يوىان شتامتس
الموسيقي  وتطوير اآلوركسترا، حيث كان المؤلفون حتي ذلك الوقت يكتبون موسيقاىم آلي 
مجموعة متيسرة من اآلالت دون مراعاه الفنيات الموسيقية البلزمة لمكتابة اآلوركسترالية ، 

امتس لمسيمفونية كوصف لمؤلف موسيقي كبير يتألف من بضع فجاءت مؤلفات شت
حركات لآلوركسترا ، إستخدم فييا التباين في التموين الصوتي حيث إستخدم تغيرات 

لم تكن مستخدمة من قبمو كوسائل تموين صوتي   dynamicsمفاجئة بواسطة ظبلل األداء
في الشدة(  )التدرج  crescendoفي المؤلفات مثل إصطبلحات  الكريشندو

)التدرج في الخفوت الصوتي( ، وكان الييكل العام المتبع في   diminuendoوالديموندو
سيمفونيات شتامتس مطابق لمنظام التأليفي الحالي فكانت الحركة األولي سريعة ألمجرو 
)وىي ما عريضة وقوية في طابعيا( ، والحركة الثانية بطيئة مما يشيد بوضوح تآثير 

ركة نشطة أو شديدة السرعة )برستو( ، وادخل اآلريا اآلوبرالية ، أما الحركة الثالثة فيي ح
والتريو" فيما بين الحركة البطيئة واألخيرة ، ولقد كان  -في بعض سيمفونياتو " المينويت

التصميم الداخمي لصيغة الحركة األولي ذا مغزي بالغ العمق بالنسبة لتطور البناء 
 في سيمفونيتو.الموسيقي نواة صيغة الصوناتا الكبلسيكية قد ظيرت ألول مرة 

 جيود كارل فيميب ايمانويل باخ في تطور قالب الصوناتا:

كانت صيغة الصوناتا الحالية أقل وضوحا في أعمال المؤلفين الموسيقين في مدرسة 
مانيايم ،حيث تعتمد  صيغة الصوناتا المعروفة عمي التباين في المقام كما في المادة 

( في إبتكاراتو لصيغة  2825- 2899) الموسيقية ،لذا حرص كارل فيميب إيمانويل باخ 
 الصوناتا عمي إظيار:

                                                           
  ٌوهان شتامتس )Johan Stamitz (1111-1151 هو مؤلؾ موسٌقً تشٌكً وعازؾ كمان ،ظهرت موسٌقاه فً خالل :)

الفترة مابٌن عصر الباروك والعصر الكالسٌكً ، وصفت شخصٌته بالجرأة وأعماله باإلبتكار والتمٌز وحرارة التباٌن فً التلوٌن 
سٌمفونٌاته فً باري ولندن وعرفت فً كل أنحاء أوروبا  الصوتً والمؤثرات الصوتٌة الهائلة التً لم تستخدم من قبل نشرت

 بنجاح .
 ) ( 7111 -7171كارل فيليب إيمانويل باخ) وهو أحد أبناء المؤلؾ العظٌم ٌوهان سبٌستٌان باخ تلقً تعلٌمه الموسٌقً علً ٌد:

ً هامبورج( ، حٌث انه قضً معظم والده وكان ك.ؾ .ع باخ ٌعرؾ باسم)باخ البرلٌنً نسبة الً برلٌن( أو)هامبونرجً نسبة ال
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  اين: وذلك من خبلل إبتكاره فقرة موسيقية  ذات طابع وجيز مركز بدونيا ال التب
 يحدث التباين.

   التفاعل:   فقد كان التفاعل في مؤلفاتو تفاعبل في اسموب الكتابة اكثر من تفاعل
 األفكار الموسيقية .

 جيود ىايدن في تطوير قالب الصوناتا:

أول حياتو التأليفية أكثر تمكنا في في  (:291-2843لم يكن فرانز جوزيف ىايدن )
سيطرتو عمي الصيغ المستعممة من أسبلفو ، وتدل رباعياتو الوترية وسيمفونياتو األولي 
عمي مستوي فيمو  لصيغة الصوناتا والذي لم يتعدي المرحمة البدائية التي كانت عمييا 

 مدرسة مانيايم وعند كارل فيميب إيمانويل باخ  .

يقاعاتو صفة التركيز واإليجاز والقدرة عمي عندما بمغ نضوجو   التأليفي واكتساب ألحانو وا 
النماء كان لذلك آثره في إرتقاء مستوي التأليفي لصيغة الصوناتا لديو حيث إذدادت 

 وضوحا في خطوطيا العامة عمي النحو التالي :

  تباين التباين:  أصبح التباين عند ىايدن مركزا في األلحان واإليقاعات بجانب ال
في المقامات والسبللم الموسيقية ، وكان لكل من الموضوع األول والثاني طابعو 

 المميز مما جعل منيما أجزاء واضحة التباين في قسم العرض .
  القفمة الختامية لقسم العرض: اصبحت القفمة الختامية لقسم العرض واضحة

 العبارات وذات شخصية متميزة .

   التفاعل قصيرا يتغير فيو المحور التونالي لمحركة  قسم التفاعل:   جاء  قسم
 بتغيرات متفاوتة .

                                                                                                                                                                      
حٌاته العملٌة فً هاتٌن المدٌنتٌن ، ولعب دورا قٌادٌا فً تطوٌر الموسٌقً االت لوحات المفاتٌح حٌث كتب مجلدان بعنوان)الطرٌق 

 م علً التوالً .1161و  1159الصحٌح لعزؾ البٌانو( ونشر فً برلٌن عام 
 ) ( 7181-7171فرانس جوزيف هايدن)ساوي تعلم العزؾ علً الفٌولٌنه  والؽناء من طفولته ، وعٌن فً شبابه مدربا :مؤلؾ نم

للموسٌقً وقائدا لآلوركسترا والكورال لدي األمٌر استرهازي والكنائس النمساوٌة ، سافر الً انجلترا واستقبل بترحاب كبٌرا من 
 كناتاتا واالوراتورٌو وموسٌقً الحجرة .الجماهٌر والنقاد له مؤلفات عدٌدة فً مجال الصوناتات والسٌمفونٌات وال
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    قسم إعادة العرض : إتسع اإلبيسود الختامي  في قسم إعادة العرض وأصبح
تذليبل )كودة( وكان ذلك يتم غالبا عن طريق إستعمال مواد أخري من قسم 

 العرض. 

 بتة في تأليفو لمصوناتا فقد عدد حركات الصوناتا: لم يمتزم ىايدن بعدد حركات ثا
 جاءت بعض الصوناتات في حركتين وثبلث حركات أو أربعة حركات.

  تسمسل الحركات: لم يمتزم بتسمسل ثابت في ترتب الحركات فقد جاءت الحركة
البطيئة في بعض الصوناتات تحتل الحركة الثانية والبعض األخر الحركة الثالثة ، 

 حركة الثانية أو الثالثة.كما جاءت حركة المنويت تحتل ال

  الصيغة : لم يمتزم بصياغة ثابتة في بعض صوناتاتو  فقد استخدم قالب التنويعات
 في الحركة الثانية ولم يستخدم قالب اآلريا الغنائية.

 جيود موتسارت في تطوير قالب الصوناتا:

( مؤلف  موسيقي نمساوي 2867-28:2)  W.A.Mozartولفجانج أماديوس موتسارت 
ميز أسموبو في تآليف الصوناتا بالصياغة المحنية الغنائية والتعبير العاطفي والدرامي مما ت

 أضفي عمي أعمالو  اسموبا مميزا من الشجن والحزن والحماس .

ن كانت صوناتاتو األولي في بداية مؤلفاتو لم تكن في نظام ثابت لقالب الصوناتا فقد تم  وا 
والمعروفة باسم  Sonata in C major K.545عرض الموضوع األول في صوناتا 

Sonata Facile . في قسم إعادة العرض في مقام فا الكبير بدال من مقام دو الكبير 

 جيود بيتيوفن في تطوير قالب الصوناتا:

( مؤلف موسيقي 2881-2938) Loudving Van Beethovenلودفيج فان بيتيوفن 
صوناتا  43ألماني عاصر فترة أواخر القرن الكبلسيكي وبداية العصر الرومانتيكي ، ألف 

م ، حيث نبع اسموب بيتيوفن التأليفي من 2933م إلي عام 28:3في الفترة مابين عام 
يكي عنصرين ىامين ظبل متبلزمين معو طوال حياتو الفنية  وىما: العنصر الشكمي الكبلس
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كبل   Subjective، والعنصر التعبيري الرومانتيكي الذاتي  Objectiveالموضوعي 
العنصرين ترسخا ونبع  من عبقريتو الفطرية الخبلقة المؤمنة بأن الموسيقي ىي نمط  

متكامل من األصوات المتناغمة ليا قواعدىا الشكمية ، تجسدىا مشاعر وأحاسيس غريزية 
مل الفني ، وكل تغير أحدثو في الصياغة كان بمثابة تطويرا تعبر عن الييكل العام لمع

منيجيا في أسموب التأليف الموسيقي  ، وىذا الفكر لم يكن متوفرا لدي أسبلفو ، وىذا ما 
 ظير في صوناتات بيتيوفن آللة البيانو عمي سبيل المثال:

  م.28:9م و28:8والتي ألفيا ما بين عامي  24الصوناتا "الحزينة" مصنف رقم 

  م.2912والتي ألفيا عام  3رقم  38صوناتا "ضوء القمر" من مصنف رقم 

  م.2912والتي ألفيا عام  39السيمفونية " الريفية" مصنف رقم 

 الصوناتا في القرن العشرين:

لم تختمف صوناتا القرن العشرين  في تكوين حركاتيا وسرعاتيا وقوالبيا عن صوناتا القرن 
ا جاءت معبرة عن المذاىب الموسيقية التي سادت أفكار القرن التاسع عشر غيرأن مؤلفاتي

 العشرين فجاءت صياغتيا تتسم ب:

 إستخدام اليارمونيات المتنافرة أكثر من ذي قبل. -2

بتكار تحويبلت جديدة غير تقميدية. -3  تعدد السبللم في المقطوعة الواحدة وا 

 البلمقامية.إستخدام بعض المقامات الكنائسية ، وكثرة إستخدام  -4

 إستخدام إسموب اإلثني عشر نغمة القائم عمي نصف تون. -5

 إعادة قسم العرض والتفاعل أكثر من مرة. -6

 إختصار قسم إعادة العرض بعرضو بصورة مختصرة. -7

 ظيور األلحان الشعبية في الصوناتا. -8



18 
 

قيقة ولعل أىم ما يجب اإلشارة إليو بالنسبة لصوناتات القرن العشرين انيا تتطمب معرفة  د
 -Claude De Bussy (2973السموب المؤلف ، فقد إتسمت  صوناتات كمود ديبوسي 

 اعد التأليف التقميدية لمصوناتا( في أعمالو المبكرة بأنيا ذاتية التأليف بعيدة عن قو 2:29

( فنجد أن 2983- 2:26) Alxander Scriabinأما صوناتات ألكساندر سكريابين 
تجاه متوازي مع إتجاىات التأليف التقميدي في عدد حركاتيا، صوناتاتو المبكرة سارت في إ

 التزم فييا بصيغة الصوناتا التقميدية من حيث أقسام العرض ، التفاعل ، إعادة العرض .

أما صوناتاتو األخيرة فقد جاءت في بناء أحادي " من حركة واحدة" كما ظير في صوناتا 
كبير ، ال يمثل التحول التونالي في قسم في مقام فا دييز ال 64مصنف  6البيانو رقم 

 التفاعل جزءا فعاال ولم يمتزم باإلعادة الحرفية لقسم إعادة العرض.

Sergei Sergeyevich Prokofiev (29:2- 2:64 )وقد حاول سيرجي بروكوفيف 
تسمت الحركة الثانية  في صوناتاتو الحفاظ عمي الخاصية الكبلسيكية في بناء القالب وا 

 بالصعوبة والحدة والصبلبة والحركات ذات الطابع الغنائي الوقور المتسم بالطابع الحزين.

وفي القرن العشرين ظيرت محاوالت لدي بعض المؤلفين إلعادة الصياغة التقميدية 
( قد 2992- 2:56) Bela Bartokا بصورة غير مباشرة فنجد بيبل بارتوك لمصونات

م ، في شكل طابع خيالي مجدد اسموب بيتيوفن في 2:37كتب صوناتا وحيدة لمبيانو عام 
اسموب بوليفوني كونترابوينتي يماثل اسموب عصر الباروك ، غير أنيا جاءت في إيقاعات 

 موسيقية وىارمونية جريئة عنيفة.

Dimitri Kabalevsky (2:15- 2:98 )لمؤلف الروسي ديمتري كاباليفسكي كتب ا
" 57" مصنف "4" ، رقم "56" مصنف "3" ، رقم "7" مصنف "2ثبلث صوناتات رقم "

محتفظا بالشكل التقميدي لقالب الصوناتا الكبلسيكية بأجزائيا الثبلث ، غير أن المؤلف قد 
تعديبلت تأليفية في قسم إعادة العرض حيث  أدخل عمي قالب الصوناتا في الحركة األولي
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جاء تمخيصا لما سبق كتابتو في قسم العرض فجاء الموضوع األول والموضوع الثاني 
 ختصرا ولم يعرض بصوره متكاممة .م

وفي القرن العشرين إتسمت بعض الصوناتات بالطابع القومي ، قد كتبيا بعض المؤلفين 
لمنتمي إلييا كل منيم ، فمثبل نجد جين سبيميوس باسموب قومي نابع عن كيان قوميتو ا

Jean Sibelius   م في سمم فا الكبير في شكل 2:48رغم تأليفو صوناتا واحدة عام
 تقميدي تتكون من ثبلث حركات كاألتي:

 .Allegro Moltoحركة أولي سريعة جدا  -2

 .Andantinoحركة ثانية بطيئة متأنية  -3

 . Vivacissimoحركة ثالثة سريعة ونشيطة جدا  -4

 ثانيا: اإلطار التطبيقي لمبحث

 عند لودفيغ شونكة 4الدراسة الوصفية لمحركة األولي من صوناتا البيانو مصنف 

 -وقد قامت الباحثة باإلجراءات التالية:

عند لودفيغ  4تحديد المستوي التعميمي لمحركة األولي لصوناتا البيانو مصنف   -
 شونكو.

الخبراء وعددىم عشرة في تحديد المستوي التعميمي لمحركة قامت الباحثة بإستطبلع آراء 
عند لودفيغ شونكة ، وقد جاءت نتيجة إستطبلع آراء  4األولي من صوناتا البيانو مصنف 

عند  4الخبراء في تصنيف المستوي التعميمي لمحركة األولي من صوناتا البيانو مصنف 
( جدول رقم 3خبراء )أنظر ممحق رقم )لودفيغ شونكو بناءا عمي النسب التكرارية آلراء ال

 ( لمنسب التكراية .3)

 -وقد أكدت آراء الخبراء عمي أن:

 بالنسبة لمرحمة البكالوريوس:
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لمودفيغ شونكو تفوق القدرات  4إتفقت آراء الخبراء عمي أن الصوناتا البيانو مصنف 
النوعية حيث جاءت األدائية لطبلب الفرقة الرابعة  لمرحمة البكالوريوس بكميات التربية 

 النسب التكرارية بنسبة صفر % من مجموع آراء الخبراء .

 بالنسبة لمرحمة الدراسات العميا:

لمودفيغ شونكو تتناسب مع مرحمة  4إتفقت آراء الخبراء عمي أن الصوناتا البيانو مصنف 
عزفية  الدكتوراه أكثر من مرحمة الماجيستير إلحتوائيا عمي تقنيات أدائية تتطمب ميارة 

خراج المؤلفة  وسيطرة أدائية عمي لوحة مفاتيح آلة البيانو حتي يتمكن الطالب أداء تعمميا وا 
 بوعي وفكر ونضج أدائي أفضل.

% 91%  ومرحمة الدكتوراه 31حيث جاءت النسب التكرارية  لدي مرحمة الماجيستير 
 من مجموع آراء الخبراء

 عند لودفيغ شونكة: 4يانو مصنف الدراسة الوصفية لمحركة األولي لصوناتا الب

إمتازت الحركة األولي بالصياغة الميمودية الناعمة ذات الطابع الخيالي الرومانسي 
المتمثمة في الموضوع األول التي تتكرر صياغتيا المحنية عدة مرات وفي كل مرة تذاد 

الطابع  الكثافة اليارمونية في الصياغة ، يمييا قنطرة توصل إلي الموضوع الثاني ذات
الجاد العنيف ، يمتقيا الموضوع األول مع الموضوع الثاني في قسم التفاعبلت ، ثم يعاد 

ظيورىما في قسم إعادة العرض ، وتختم الصياغة في الكودتا القائمة عمي تكرار الصياغة 
 الناعمة لمموضوع األول وتتزايد بتألفات ىارمونية حتي نياية الحركة.

 لمحركة األولي: التحميل النظري والعزفي

بعض الصعوبات األدائية التي جاءت في الحركة األولي من الصوناتا وأسموب 
 تذليميا:

 الصعوبة األولي:
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 خطين لحنيين متماثمين إيقاعيا في اليدين ونغميا عمي شكل أبعاد مسافات ىارمونية .

( وفي معظم أجزاء المؤلفة وظيرت في م 53، م52في الحركة األولي: وظير ذلك في م )
(عمي شكل مسافة ثانية صغيرة تكرر في اليدين عدة مرات يمييا مسافة ثالثة صغيرة 52)

( ظيرت عمي شكل مسافة ثالثة كبيرة تتكرر 53تكرر في اليدين عدة مرات ،أما في م)
صول( وتكرر مرتين ثم تغيرت إلي مسافة ثالثة  – bمي – bعدة مرات يمييا تألف )ري

 صغيرة وتكررت مرتين  في اليدين عمي النحو التالي:

 

 -وفيما يمي اإلجراءات التدريسية الالزمة لفيم أسموب الحركة األدائية:

 المرحمة األولي:

 وتختص بإيضاح :

 الموقف التعميمي:

 ونغميا عمي شكل أبعاد مسافات  أداء خطين لحنيين متماثمين إيقاعيا في اليدين
 ىارمونية كما ظير في الحركة األولي.

  أداء تسمسل نغمي ىابط في اليدين عمي بعد أوكتاف يؤدي بتقاطع اليد اليسري
 فوق اليد اليمني كما ظير في الحركة الثانية.

 اليدف التعميمي:

 ل أبعاد إتقان أداء خطين لحنيين متماثمين إيقاعيا في اليدين ونغميا عمي شك
 مسافات ىارمونية كما ظير في الحركة األولي.
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  إتقان أداء تسمسل نغمي ىابط في اليدين عمي بعد أوكتاف يؤدي بتقاطع اليد
 اليسري فوق اليد اليمني كما ظير في الحركة الثانية.

 متطمبات األداء:

  يتطمب أداء خطين لحنيين متماثمين إيقاعيا في اليدين ونغميا عمي شكل أبعاد
مسافات ىارمونية أن تصدر أصوات النغمات اليارمونية متساوية في قوة الصوت 

وفي القيمة الزمنية لذلك يراعي أن تكون أصابع اليد في حالة إستدارة إلصدار 
 النغمات متساوية في قوة الصوت.

  يتطمب أداء تسمسل نغمي ىابط في اليدين عمي بعد أوكتاف يؤدي بتقاطع اليد
اليمني أن تصدر النغمات في اليدين بخفة وبقوة لمس متساوية  اليسري فوق اليد

دون أن تطغي أصوات إحدي اليدين عن األخري مع الحرص أن يكون أسموب 
 العزف متصل والقيم الزمنية لمنغمات متوافقة تماما مع أشكاليا اإليقاعية.

 -لية:ولتفيم أداء الحركة العزفية يمكن التدريب عمي التمارين المقترحة التا

تدريب عمي أداء خطين لحنيين متماثمين إيقاعيا في اليدين ونغميا عمي شكل أبعاد 
مسافات ىارمونية بيدف تثبيت أصابع اليد عمي النغمات واإلحساس بتساوي قوة الممس 

 الصادرة .
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 -المرحمة الثانية:

لحنيين  وتختص بالتدريب التطبيقي عمي المدونة الموسيقية الخاصة بتقنية أداء خطين
متماثمين إيقاعيا في اليدين ونغميا عمي شكل أبعاد مسافات ىارمونية التي جاءت في 
الحركة األولي من الصوناتا ، و تقنية أداء تسمسل نغمي ىابط في اليدين عمي بعد 
أوكتاف يؤدي بتقاطع اليد اليسري فوق اليد اليمني الذي جاء في الحركة الثانية من 

 الصوناتا.

العزفي:اإلرشاد   

يتطمب التدريب أداء خطين لحنيين متماثمين إيقاعيا في اليدين ونغميا عمي شكل أبعاد 
مسافات ىارمونية والتدريب عمي أداء تسمسل نغمي ىابط في اليدين عمي بعد أوكتاف 

 يؤدي بتقاطع اليد اليسري فوق اليد اليمني ، ما يمي:



24 
 

لنغمية واأليقاعية التعرف عمي الصياغة الموسيقية من الناحية ا -2
 بأسموب مسبق قبل األداء الفعمي عمي لوحة المفاتيح.

التدريب بكل يد عمي حدة إلتقان الحركة العزفية ثم يتم الجمع بينيما  -3
 بعد ذلك.

التدريب في البداية يكون ببطئ ثم التدرج في السرعة إلتقان أسموب الحركة  -4
 العزفية لمصياغة الموسيقية.

األداء تماثل الحركة األدئية في اليدين من ناحية قوة لمس األصابع يراعي في  -5
لمنغمات ، ودقة أداء القيم الزمنية لمعبلمات اإليقاعية ، وعدم طغيان إحدي 

 أصوات اليدين عمي األخري.
اإللتزام بترقيم األصابع المدون فوق التمارين المقترحة. -6  

 .الصعوبة الثانية:كثافة ىارمونية في اليدين

( عبارة عن خط ميمودي يؤدي 275( : م)269في الحركة األولي: وظير ذلك من م)
بالتألفات في اليد اليمني يصاحبو تألفات أو مسافات ىارمونية في شكل أوكتافات 

 بتتكرر الحركة العزفية طوال الصياغة ، عمي النحو التالي:
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 -الحركة األدائية:وفيما يمي اإلجراءات التدريسية الالزمة لفيم أسموب 

 المرحمة األولي:

 وتختص بإيضاح :

 الموقف التعميمي:

 أداء كثافة ىارمونية في اليدين.

 اليدف التعميمي:

 إتقان أداء كثافة ىارمونية في اليدين.

 متطمبات األداء:

 يتطمب أداء كثافة ىارمونية في اليدين ما يمي:

الزمنية وقوة الصوت في اليدين، كما عزف نغمات التألفات متكاممة ومتساوية في القيمة 
يتطمب األداء أيضا عدم طغيان األصوات اليارمونية المصاحبة المتكررة والمكثفة  في 

 إحدي اليدين عن األخري.وفيما يمي التدريب إلتقان الحركة العزفية:

 تمرين عمي تثبيت أصابع اليد عمي نغمات التألف وتساوييا في قوة الممس في اليدين:
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 -مرحمة الثانية:ال

وتختص بالتدريب التطبيقي عمي المدونة الموسيقية الخاصة بتقنية أداء كثافة ىارمونية في 
 اليدين،

 التي جاءت في كل حركة من حركات الصوناتا األربع.

 اإلرشاد العزفي:

 يتطمب التدريب أداء كثافة ىارمونية في اليدين ما يمي:

الموسيقية من الناحية النغمية واإليقاعية واألدائية التعرف عمي مكونات المدونة  -2
 كدراسة قبمية لممدونة الموسيقية حتي يكون ترجمتيا عمي لوحة المفاتيح بدقة.

 اإللتزام بترقيم األصابع المحدد في اليدين. -3

يراعي أن تكون أصابع اليد قريبة من لوحة المفاتيح وفي حالة إستدارة إلصدار  -4
مس متساوية ، وأن يكون الذراع والساعد في حالة توازن أصوات النغمات بقوة ل

 بين الشد واإلسترخاء حتي يتم األداء بدقة وسبلسة.

 يراعي أن تكون الحركة  التدريبة تبدأ ببطئ ثم التدرج في السرعة. -5

 الصعوبة الثالثة:

 خط لحني يؤدي باألوكتافات يصاحبة مسافات أو تألفات ىارمونية.

( وىو عبارة عن خط لحني يؤدي 71(: م)67ظير ذلك من )في الحركة األولي: و 
باألوكتافات  باليد اليسري مع مصاحبة نغمات ىارمونية مزدوجة في اليد اليمني وتتغير 

 الحركة المحنية إلي اليد اليمني وتكون المصاحبة في اليد اليسري عمي النحو التالي:
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إشتممت عمييا الحركة األولي من إستطالع آراء الخبراء في تحديد الصعوبات التي 
 الصوناتا واسموب تذليميا:

قامت الباحثة بإستطبلع آراء الخبراء واألساتذة أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في 
تدريس آلة البيانو في التدريبات واإلرشادات العزفية لتذليل  الصعوبات التي إشتممت عمييا 

ودفيغ شونكو ، والتي صنفيا الخبراء عمي أنيا لم 4الحركة األولي لصوناتا البيانو مصنف 
تتناسب مع القدرات العزفية لطبلب الدراسات العميا بكميات التربية النوعية ، وقد جاءت 

نتيجة إستطبلع آراء الخبراء في التدريبات واإلرشادات العزفية المقترحة لتذليل الصعوبات 
لمودفيغ شونكو من  4البيانو مصنف األدائية التي جاءت في الحركات األربع من صوناتا 

% من مجموع آراء الخبراء حيث تشير تمك النسبة إلي أن 211قبل الباحثة بنسبة 
التدريبات واإلرشادات المقترحة التي وضعت لتذليل التقنيات والصعوبات التي جاءت في 

الذي لمودفيغ شونكو تحقق اليدف التعميمي  4الحركة األولي من صوناتا البيانو مصنف 
 صممت ألجمو.
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 ثالثا: نتائج البحث وتفسيرىا

عند  4بعد أن قامت الباحثة بالتحميل النظري والعزفي لمحركة األولي من الصوناتا مصنف 
 لودفيغ شونكة إستطاعت اإلجابة عن التساؤالت البحثية التالية:

 التحقق من السؤال األول:

   في مقام 4صوناتا  مصنف الحركة األولي من ما الخصائص الفنية ألسموب
 صول الصغير عند لودفيغ شونكو آللو البيانو ؟

 بعد التحميل النظري والعزفي لمحركة األولي توصمت الباحثة إلي مايمي:

 الصيغة البنائية:

التونالية: البداية والنياية في مقام صول الصغير ، وقد لمست مقامات قريبة )دو  -2
 صول الكبير( . –ري الصغير  –الصغير 

)سريع( ثم  Allegroالسرعة: إلتزم بسرعة واحدة طوال الحركة األولي وىي سرعة  -3
في تغير سرعة الصياغة المحنية  atempoثم    ritenو   rilإستخدم  إصطبلح 

داخل الصياغة الموسيقية وىي تعني تقميل السرعة تدريجا ثم العودة إلي السرعة 
 .Allegroاألصمية 

 رباعي بسيط والتزم بو طوال الحركة.  C=4/4ستخدم ميزان الميزان: إ -4

 متعددة األصوات في بعض األجزاء.  -النسيج: بوليوفونية ىوموفونية   -5

 (.Sonata Formالقالب: قالب صوناتا فورم ) -6

 مازورة. 289الطول البنائي:  -7

 التحقق من السؤال الثاني:

  الذي يتناسب  4يانو مصنف لمحركة األولي من صوناتا البما المستوي التعميمي
 أداء قدرات طبلب كميات التربية النوعية ، والكميات المتخصصة؟ مع
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 لمحركة األولي  جاءت نتيجة إستطبلع آراء الخبراء في تصنيف المستوي التعميمي
عند لودفيغ شونكو بناءا عمي النسب التكرارية آلراء الخبراء وقد  4لصوناتا البيانو مصنف 

الحركة األولي من الصوناتا تتفق مع القدرات األدائية لمرحمة -أكدت آراء الخبراء عمي أن:
حيث جاءت النسب التكرارية  لدي مرحمة الماجيستير  الدكتوراه بكميات التربية النوعية 

 % من مجموع آراء الخبراء.91مرحمة الدكتوراه %  و 31

  التحقق من السؤال الثالث:

  في  4لبيانو مصنف الحركة األولي من صوناتا اما الصعوبات التي اشتممت عمييا
 مقام صول الصغير عند لودفيغ شونكو ، واسموب معالجتيا الفنية؟

بتحديد الصعوبات األدائية  إستطاعت الباحثة بعد التحميل النظري والعزفي لمحركة األولي
التي إشتممت عمييا الحركة ثم قامت بوضع اإلرشادات والتدريبات البلزمة لتذلييا وتم 

عرضيا إلستطبلع آراء الخبراء وقد إتفقت اآلراء عمي ان التدريبات واإلرشادات العزفية 
 التي وضعت لكل صعوبة تحقق الغرض المطموب منيا.

 -نتائج البحث:

الدراسة المسحية ) النظرية والعزفية(لمحركة األولي  لصوناتا البيانو مصنف تعتبر  -2
في مقام صول الصغير عند لودفيغ شونكو عامبل مساعدا يساعد عمي توضيح  4

الخصائص الفنية لممؤلفة ، مرتبطا باألداء الجيد من الناحية النظرية واألدائية 
 لعمل الفني بصورة متكاممة.التكنيكية والتعبيرية ، مما يساعد عمي أداء ا

في  4ومن خبلل التحميل النظري والعزفي لمحركة األولي لصوناتا البيانو مصنف  -3
مقام صول الصغير عند لودفيغ شونكو جاءت نتيجة إستطبلع آراء الخبراء في 

المستوي التعميمي لممؤلفة بما يتناسب مع مرحمة الدكتوراه لمدراسات العميا أكثر من 
 يستير.مرحمة الماج
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وقد إستطاعت الدراسة البحثية أن توضح السمات الفنية وأسموب المؤلف في تأليفة   -4
لمحركة األولي حيث جاءت معبرا عن طابع التأليف الموسيقي لمنصف األول 

 لمعصر الرومانتيكي.
 قائمة المراجع

 -أوال: الكتب والمراجع العربية:

اإلحصاء في البحوث آمال مختار صادق، فؤاد أبو حطب :مناىج البحث و  -2
 .1::2التربوية والنفسية ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ،م

 م.2:82( دار المعارف ، القاىرة 3أحمد المصرى : محيط الفنون ) -3
أحمد بيومي: القاموس الموسيقي ، وزارة الثقافة المركز الثقافي القومى ، دار  -4

 .3::2األوبرا المصرية، مطابع األوفست عام 

.م . فيني: تاريخ الموسيقي العالمية ، ترجمة سمحة الخولي وجمال عبد ثيودور  -5
 م.2:83الرحيم ، دار المعارف ، القاىرة ، 

 -الجزء األول –حسام الدين زكريا: المعجم الشامل لمموسيقي العالمية  -6
 م.3115المصطمحات والمصنفات ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، 

الطبعة  –ث في التربية وعمم النفس،دار المسيرة سامي محمد ممحم: مناىج البح -7
 م.3113 -عمان -الثانية

أحمد المصري : محيط الفنون الجزء الثاني ، الموسيقي األوروبية  –سمحة الخولي  -8
 م.2:81في القرنين السابع والثامن عشر ، دار المعارف، القاىرة،

المضمون شكري سيد أحمد وعبداهلل محمد الحمادي:منيجية إسموب تحميل  -9
وتطبيقاتو في التربية ، مركز البحوث التربوية، الطبعة الثانية ، جامعة قطر، 

 م.2::2

 عواطف عبد الكريم:محيط الفنون ، قسم الموسيقي، دار المعارف. -:

 



31 
 

 ثانيا: الرسائل والبحوث العممية العربية:

حنان محمد حامد رشوان :" اسموب أداء صوناتا البيانو في القومية  -21
كية الحديثة في النصف األول من القرن العشرين " ، رسالة دكتوراه ، كمية والكبلسي

 م . 3117التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة ، 

  
سمر سعد الدين أحمد :" صوناتا البيانو عند فريدريك شوبان دراسة تحميمة  -22

القاىرة ، عزفية " رسالة ماجستير ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان ، 
 م .6::2

سوسن محمود عبد الستار عطية : " التقنيات العزفية فى صوناتا البيانو  -23
عند رخمانينوف " رسالة ماجستير منشورة ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان 

 .3123، القاىرة ، 

 ثالثا: الكتب والمراجع األجنبية.

21 - Don Michael Randel, Harvard Biographical Dictionary of 

Music, (Harvard Univ., 1986. 
22 - Grove's Dictionary of Music and Musicians, 5th ed. 1954, Vol 

VII, p. 640 , New York St. Martin's Press. 
23- Nancy B Reich, Clara Schumann: The Artist and the Woman, 

New York Times Book Review, Designed as a companion volume 

to The New Harvard Dictionary of Music (Harvard Univ., 1986.،)  

24- Sadie Stanley: The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians -23 Bollioud- Mermet – Castro بتصرف. 782ص 

 رابعا: الرسائل والبحوث العممية.

23- Young – Ho Ahn : " A Performer's Analysis of Sonata NO.1 in 

C major Op.1 by Johannes Brahms and Sonata No.2 in D minor 

Op.14 by Sergi Prokofiev " ,D.M.A ,Southwestern , Baptist , 2000. 

 

https://books.google.com/books?id=MQdciNQVkXsC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=Ludwig+Schunke&source=bl&ots=QURgekiCoo&sig=9g43EdeV5LxI3hONVDaVyFVaMUg&hl=en&ei=F1r5TKi9GIzorQerzeWuBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CC8Q6AEwCDgK#v=onepage&q=Ludwig%20Schunke&f=false
https://books.google.com/books?id=MQdciNQVkXsC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=Ludwig+Schunke&source=bl&ots=QURgekiCoo&sig=9g43EdeV5LxI3hONVDaVyFVaMUg&hl=en&ei=F1r5TKi9GIzorQerzeWuBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CC8Q6AEwCDgK#v=onepage&q=Ludwig%20Schunke&f=false
https://books.google.com/books?id=MQdciNQVkXsC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=Ludwig+Schunke&source=bl&ots=QURgekiCoo&sig=9g43EdeV5LxI3hONVDaVyFVaMUg&hl=en&ei=F1r5TKi9GIzorQerzeWuBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CC8Q6AEwCDgK#v=onepage&q=Ludwig%20Schunke&f=false
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 خامسا: المواقع اإللكترونية.

24-1https://en.wikipedia.org/wiki /Ludwig Schuncke. 

25- https:// www. Scribd.com/document/262088783/sonata-

Uploaded by Sergio Miguel- 18March at 13:25. 

 ممخص البحث

 عند لودفيغ شونكة 3صوناتا مصنف دراسة تحميمية عزفية لمحركة األولى من 

السرعة  حركات متباينة تكون من عدة ت اآللي شكال التأليف الموسيقيالصوناتا شكل من ا
، والطابع تكتب آللة البيانو المنفردة أو ألي ألو أوركسترالية اخري بمصاحبو البيانو يظير 

وىي من المؤلفات الموسيقية التي تتضمنيا  فييا فنيات اإلبداع الموسيقي لدي المؤلفين،
ويعتبر  قالب الحركة األولي لمصوناتا .الموسيقية المتخصصةالمناىج الدراسية بالكميات 

،ويعد أفضل القوالب الموسيقية المعبرة عن التباين في أفكار الصيغ الموسيقية ، ويتكون 
من ثبلث أقسام ، القسم األول يسمي قسم العرض ، والقسم الثاني يسمي قسم التفاعل أو 

ي قسم العرض، والقسم الثالث يسمي إعادة نماء الموتيفات المحنية التي سبق ظيورىا ف
العرض وىو إعادة ألحان قسم العرض كامبل أو مختصرا حسب المذىب الموسيقي 

وأسموب العصر الذي يتنمي إليو المؤلف، وتطورت صيغة الحركة األولي عمي يد كثير 
 من المؤلفين المبدعيين عمي مر العصور.

 :جاء ىذا البحث عمي النحو التالي

 الفصل األول:تقديم البحث والدراسات السابقة 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري 

 اإلطار التطبيقي الفصل الثالث:

 .وأختتم البحث بالمراجع  الفصل الرابع:نتائج البحث وتفسيرىا

https://en.wikipedia.org/wiki

