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 عند ألكسندر جبلزونوف 35المحن األساسي في فانتازيا لؤلوركسترا مصنف
 إعداد

 مرفت مراد قيصرد/ 
جامعة القاىرة  ،كمية التربية النوعية، أستاذ مساعد النظريات والتأليف، قسم التربية الموسيقية

 ممخص البحث:
عند  35ترالي في فنتازيا لؤلوركسترا مصنف التعرف عمى التكوين األوركسييدف البحث إلى 

الوصول إلى المحن األساسي داخل األجزاء المقسمة في فنتازيا لؤلوركسترا )عينة البحث( عند  جبلزونوف
السمم  –اآلالت المؤدية لمحن  –المحن األساسي  –جبلزونوف، من خبلل العناصر الموسيقية )الصيغة 

لذا رأت الباحثة أن تتناول ، التموينات األوركسترالية( –آلالت المصاحبة لمحن ا –اإليقاع  –الميزان  –المستخدم 
سندر جبلزونوف بالدراسة والتحميل عند ألك 35كيفية إستنباط المحن األساسي في فنتازيا لؤلوركسترا مصنف 

األساسي من  ُتفيد الدارسين المتخصصين في كيفية إستنباط المحنوالتي متضمنو العناصر الموسيقية لمعمل، 
سترا )عينة البحث( عند إن المحن األساسي في فنتازيا لؤلورك الباحثة توصمت المؤلفات األوركسترالية المختمفة.

جاء بشكل متنوع حسب األجزاء المقسمة داخل المؤلفة، حيث استخدم التسمسل السممي  جبلزونوف،
المحنية المختمفة، المحاكاة، األربيجات، التكرار،  والكروماتي، القفزات المختمفة، التألفات المفككة، المسافات

التتابع، وأيضًا بتنوع اآلالت المؤدية لمحن األساسي، واآلالت المصاحبة لمحن، والتنوع في استخدام السبللم 
الكبيرة والصغيرة، وتغيير الميزان عدة مرات داخل المؤلفة، واستخدام اإليقاعات البسيطة وبعض اإليقاعات 

توصى الباحثة بتشجيع الدارسين المتخصصين عمى  مع استخدام التموينات األوركسترالية المختمفة.الشاذة، 
 تحميل مؤلفات أوركسترالية مختمفة، وكيفية إستنباط المحن األساسي منيا. 

 : المفتاحيةالكممات 
 ألكسندر جبلزونوف.، الفنتازيا، المحن األساسي لؤلوركسترا
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Abstract 
The research aims to identify the orchestral composition in Glazunov’s 

Fantasia for Orchestra, class 53, to reach the basic melody within the divided 

parts in Glazunov’s Fantasia for the orchestra (research sample) through the 

musical elements (formula – basic melody – instruments performing the melody 

– used scale – scales – Rhythm - instruments accompanying the melody - 

orchestral colorings), so the researcher decided to address how to derive the 

basic melody in Alexander Glazunov's 53rd Fantasia by studying and analyzing, 

including the musical elements of the work, which benefit scholars who specialize 

in how to derive the basic melody from various orchestral compositions. The 

researcher found that the basic melody in Glazunov’s Fantasia orchestra (the 

research sample) came in a variety of ways according to the parts divided within 

the composition, where he used the pacific and chromatic sequence, the different 

jumps, the disjointed combinations, the different melodic distances, the 

simulation, the arpeggios, repetition, the sequence, and also the diversity 

Instruments performing the basic melody, instruments accompanying the 

melody, the variety of using large and small scales, changing the scale several 

times within the composition, the use of simple rhythms and some irregular 

rhythms, with the use of different orchestral colorations. The researcher 

recommends encouraging specialized scholars to analyze different orchestral 

compositions, and how to derive the basic melody from them.                                  
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 مقدمة:
عمى المؤلفات الموسيقية الحرة الخيالية، حيث يقوم المؤلف بتأليفيا  Fantasiaيطمق أسم فنتازيا 

بداعو وبراعة عزفو، وىي مقطوعة طويمة حرة القالب تبنى عمى موتيفات لحنية يتخمميا  تبعًا لخيالو الواسع وا 
وب فييا الجمل والعبارات واألقسام التي تبين محاكاة بوليفونية أو تألفات ىارمونية مع إنتقاالت سممية، تتنا

   (Chambers Dictionary of Music, 2006, 206)ميارة العازف.
نشأت الفنتازيا آلالت لوحات المفاتيح في أواخر عصر النيضة، واستخدميا بعض المؤلفين في  

شر حيث أخذت جانبًا من انجمترا، وتطورت عبر العصور المختمفة خاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع ع
وصواًل لمقرن العشرين، واستمر استخداميا عند بعض المؤلفين باالسموب الحر آللة البيانو  اإلىتمام

ولؤلوركسترا الكامل، مع تغيير بعض المفاىيم تبعًا ألسموب ىذا القرن، لذا رأت الباحثة أن تتناول كيفية 
 عند ألكسندر جبلزونوف بالدراسة والتحميل. 35مصنف إستنباط المحن األساسي في فنتازيا لؤلوركسترا 

 مشكمة البحث: 
ُيعد ألكسندر جبلزونوف من أىم مؤلفي المدرسة الروسية، ولو العديد من المؤلفات األوركسترالية   

المختمفة، وبرغم ذلك يقل اإلىتمام بدراسة وتحميل مؤلفاتو، لذا إختارت الباحثة التعرف عمى المحن األساسي 
عند جبلزونوف، الذي يفيد الدارسين المتخصصين في كيفية إستنباط المحن  35فنتازيا لؤلوركسترا مصنف في 

 األساسي من المؤلفات األوركسترالية المختمفة.
 ييدف ىذا البحث إلى األتى:اىداف البحث:  

 عند جبلزونوف 35التعرف عمى التكوين األوركسترالي في فنتازيا لؤلوركسترا مصنف  .1
ول إلى المحن األساسي داخل األجزاء المقسمة في فنتازيا لؤلوركسترا )عينة البحث( عند الوص .0

 –اآلالت المؤدية لمحن  –المحن األساسي  –جبلزونوف، من خبلل العناصر الموسيقية )الصيغة 
 التموينات األوركسترالية(. –اآلالت المصاحبة لمحن  –اإليقاع  –الميزان  –السمم المستخدم 

 ة البحث:اىمي 
عنثد جبلزونثوف متضثمنو  35ترجع اىمية البحثث إلثى أن دراسثة وتحميثل فنتازيثا لؤلوركسثترا مصثنف  

العناصثثر الموسثثيقية لمعمثثل، ُتفيثثد الدارسثثين المتخصصثثين فثثي كيفيثثة إسثثتنباط المحثثن األساسثثي مثثن المؤلفثثات 
 األوركسترالية المختمفة.
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 اسئمة البحث:
 عند جبلزونوف؟ 35نتازيا لؤلوركسترا مصنف ما ىو التكوين األوركسترالي في ف  -1
ما ىو المحن األساسي داخل األجزاء المقسمة في فنتازيا لؤلوركسترا )عينة البحث( عند جبلزونوف، من  -0

الميزان  –السمم المستخدم  -اآلالت المؤدية لمحن  –المحن األساسي –خبلل العناصر الموسيقية )الصيغة 
 التموينات األوركسترالية(؟ –لمحن اآلالت المصاحبة  –اإليقاع  –

 اجراءات البحث:
 تحميل محتوى. –منيج البحث: يتبع ىذا البحث المنيج الوصفى  - أ
 م.19:1عند ألكسندر جبلزونوف عام  35عينة البحث: فثثنثتثازيثثا لؤلوركسثتثثرا مصنف  - ب
 التسجيبلت الموسيقية. –ادوات البحث: المدونات الموسيقية  - ج
ت حدود ىذا البحث ما بين أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين في حدود البحث: اقتصر  - د

 م(. 1:51 -1913روسيا، وىي فترة حياة المؤلف ألكسندر جبلزونوف )
 مصطمحات البحث: 

 Melody : المحن -1
يثد، ويمكن أن يكون سمسمة من الثنغثثمات المخثتثمفة التي ُتعثزف أو تُثغثنى واحثدة تثمثو األخرى لثتكوين لحن جثث

                   ) https://academic.eb.com.mplbci.ekb.eg)لحنًا منفردًا أو مع مصاحبة ىارمونية. 

 :Scaleالسمم -0 
و تنازلي، وتحتوي نغماتو عمى عدد من النغمات الموسيقية الطبيعية والممونة بشكل متتالي، بترتيب تصاعدي أ

 (  (Latham, Alison, 2001, 1105األبعاد الكاممة وأنصافيا  
 :Time Signatureالميزان -5

عبلمة )رقثثثثم( تثوضع في بثثدايثة التثدويثثن الموسثيقثي بعثد المفثثثتثثثاح، ويتكون من رقمين فوق بعضيما، الرقم 
ثيثة في المازورة، والرقم األسفل ُيمثل نوع اإليقاع المستخدم.                                             األعمى ُيمثل عثدد األشكال اإليثقثاع

Chambers Dictionary of Music, 2006, 663,664)  ) 
 : Rhythmاإليقاع-4

ة ومرتبو الجانب الزمني في الموسيقى ولو أشكال كثيرة، وُيؤدى عن طريق الطرق أو النقر بطريقة متتالي
  ) ,622Kennedy, Michael ,2007(   ُتحددىا خطوط الموازير وبالتالي الميزان. 

 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث:  
 قسمت الباحثة الدراسات والبحوث المرتبطة بالبحث الحالى إلى محورين ىم:  

https://academic.eb.com.mplbci.ekb.eg/
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 المحور االول: دراسات وبحوث مرتبطة بمؤلفة الفنتازيا. 
 المحور الثانى: دراسات وبحوث مرتبطة بالمؤلف ألكسندر جبلزونوف. 

 المحور االول: دراسات وبحوث مرتبطة بمؤلفة الفنتازيا.
ىدف ىذا  "التأليف وجمال الصوت في فنتازيا وال ديزني" :Daniel Fernandez (2017) دراسة

الحظ الباحث أن اإلختيارات الجمالية م، حيث 1:42البحث إلى شرح وتفسير تأليف فنتازيا وال ديزني عام 
لمفيمم تم تحديدىا من رسامي الرسوم المتحركة والفنانين الجرافيك المشاركين، والحظ الباحث أن الفئة األكثر 
مبلئمو ىي التأليف حيث يمكن توزيع النبضات الصوتية والجمالية بين مجموعة متنوعة من األفراد، وتوصل 

مم ىام جدًا ليس فقط لتاريخ الرسوم المتحركة، ولكن لممناقشات حول تأليف االفبلم الباحث إلى أن فنتازيا في
ن تاريخ فنتازيا فيمم واألفبلم األخرى التي أنتجيا وال ديزني موثقة جيدًا، وكشفت  وتاريخ السينما الصوتية، وا 

باإلضافة إلى تشابو الفيمم مع  الدراسة أيضًا أن استوديو وال ديزني كان مثااًل رائعًا عن األستوديو األمريكي،
  السينما الصامتة وبانتوميم.

 " تحول )تطور( فنتازيا لوحات المفاتيح في العصر الكبلسيكي" :Daesik Cha (2016) دراسة
م(، 1922-1892ىدفت ىذة الدراسة إلى التعرف عمى التغييرات التي حدثت في مؤلفة الفنتازيا بين فترة )

ذة التغييرات والتطورات خبلل العصر الكبلسيكي، وجاءت النتائج بأن إنقسمت وعرض المؤلف شرح لبعض ى
مؤلفة الفنتازيا إلى نوعين "البريميو، اإليبيزود"، واىتم بعض المؤلفين الذين ينتمون إلى مدرسة باخ تقميد 

بثيثنثما إقترح  عصر الباروك وسعوا إلستخدام الفنتازيا من النوع األول "البريميود" لتجسيد موسيقى طبيعية،
المؤلفين مثل موتسارت استخدام الفنتازيا من النوع الثاني "اإليبيزود" في محاولة لجعل  البعض األخر من

العناصر الطبيعية ليذا النوع من التأليف أكثر إنسجامًا مع الخصائثص الكبلسيكية الجيدة، والتي كانت سائدة 
 قت.بشكل متزايد في الثقافة الموسقية في ذلك الو 

( ألجاثا بيكر 43و مصنف )"اسموب أداء مقطوعات فنتازيا البيان :م(0225) سحر عبد المنعم دراسة
مؤلفة وسمات  ىدفت ىذة الدراسة إلى التعرف عمى مؤلفات وسمات بيكر جراندل آللة البثيانو، وعمى  جراندل"

، واتبعت ىذة الدراسة المنيج الوصفي، ، والمتطمبات األدائية لفنتازيا البيانو عند المؤلف43الفنتازيا مصنف 
وتوصمت الباحثة إلى إعتماد المؤلف عمى السمات الكروماتية بكثرة، استخدام اليارمونية وكثافة البناء 
اليارموني، واألداء المتقطع والمتصل، الفكرة المحنية القصيرة، النماذج اإليقاعية ذات التقسيم المنتظم، بعض 

كنيك المسافات اليارمونية، المتنوعة، التألفات اليارمونية المكثفة، القفزات المحنية الصعوبات العزفية مثل ت
 الواسعة، حمية األربيجيو، األوكتافات.

 تعميق الباحثة:
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تتفق الدراسات السابقة مع البحث الحالى من حيث تناوليا لمؤلفة الفنتازيا، ولكن تختمف من حيث أن   
 عند جبلزونوف. 35ساسي في فنتازيا لؤلوركسترا مصنف البحث الحالى يتناول المحن األ

  المحور الثانى: دراسات وبحوث مرتبطة بالمؤلف ألكسندر جبلزونوف.

"اسثموب الثثتثثوزيع األوركثسثتثرالي لجثثبلزونثثوف من خثثبلل السثيثمثفثونثثية  :م(0219) رييام رفعت محمد دراسة
ىدفت ىذة الدراسة إلى المقارنة بين اسموب ، و ا في التوزيع اآللي"الستفادة منيلبورودين، وا الثثثالثثثثة

يضاح أوجة التشابة واإلختبلف بين اسموب كبًل منيما في  جبلزونوف وبورودين في التوزيع   األوركسترالي، وا 
ى الكتابة األوركسترالية، وتكوين األوركسترا، واستخدمت ىذة الدراسة المنيج الوصفي، وتوصمت الباحثة إل

تقارب التكوين األوركسترالي بينيما، وتحددت أوجو التشابو بأن ىناك توازن نسبي في التوزيع األوركسترالي 
لعائبلت اآلالت المختمفة عند كبًل منيما، وظفا مجموعات اآلالت الوترية في خدمة التكثيف الصوتي لؤلعمال، 

آلالت المكونة لؤلوركسترا، وجاءت أوجو إضافة عناصر التعبير الموسيقي ومراعاة المساحات الصوتية ل
اإلختبلف بعدم استخدام جبلزونوف أي آلة من آالت الطرق أو آالت النقثر بينما استخثدم بثوروديثن آلثة 
الثيثثارب، استخثدم بثوروديثثن آالت النثفثخ النثحاسي في أداء المحثثن األساسي والغثنثثائي بينما اقثثتثثصر 

مو ليا في المصاحبات فقط، كثر استخدام بورودين آللة التوبا عمى عكس جبلزونوف جبلزونثثوف استخثثدا
الذي لم يستخدميا مطمقًا، اىثتثم بورودين باستخدام العديد من اآلالت اإليقاعية في حين اقتصر استخدام 

 جبلزونوف عمى آلة التمباني فقط.
الروسية عثند ألكسندر جبلزونثوف في مؤلفتو  "األساليب الوطثنثية(: (Miroslava Ivanova 2012الدراسة  

ثثيثة الثثروسثثيثة ىدف ىذا البثحثث إلى الثتعثثرف عثمى األسثثالثيثثب الثوطثثنو " 84مصنف  1صوناتا لمثبثثيثثانثثثو رقم 
سيثامات مثن خثثثثبلل  تحثديثد العثناصر الموسيثقثية، إكثتثشاف خثصائثص الموسثيثقى الشعثبثية الروسثية وا 

الشخصيات الخمسة العظماء في إبراز اسموب وطني روسي حقيقي، وتوصل الباحث إلى أن استخدام العناصر 
الموسيقية الروسية في كتاباتو لمبيانو، تنتج صوتًا روسيًا واضحًا قد ال تكون مثل جمينكا أحد الخمسة العظماء 

دام جبلزونوف لمتقنيات الغريبة في تأليف في روسيا، لكنيا تعتبر اساليب داخل القواعد الخاصة بيم، واستخ
الموسيقى تعكس إندماج التقاليد األلمانية مع اسثالثيثب شخثصثياثت الخثمسة الكثبثار، ىذا اإلنثدماج إلى جثانثب 
التراث الروسي الشعبي والتقيمدي معًا، ىو جوىر إمكانية جبلزونوف في تألثيف موسيقى وطنثية روسية، 

حثقثثيثق ىثثدفثثو، حيث كانت الخصائص الروسية المحددة واضحة في كتاباتو لمبيانو، فيو وبثثذلثثك استطاع ت
    يحتل مكانًا ىامًا في الموسيقى الروسية وتاريخيا.

" دراسة مقارنة لمنسخ المنشورة من كونشرتو ألطو  :Christopher D. Mickel (2011)الدراسة 
ىدفت ىذة الدراسة إلى التعرف عمى ، و ألكسندر جبلزونوف" ك عند bساكسفون وأوركسترا وتري في سمم مي
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حياة وأعمال جبلزونوف ومناقشة مؤلفاتو، مع مقارنة اإلصدارات المتوفرة حاليًا لتحديد فيم أوضح لمعمل 
وقصد المؤلف، وتوفير مصدر واحد فقط لنشر العمل، وقام المؤلف بتحميل مقارن لمطبعتين، بين التأليف 

تو وبين وقت نشره، والحظ ان جبلزونوف قام بالعديد من التعديبلت لمعمل لم تكن موجودة في  األولي لمكونشر 
المنشور األول، وتمت المناقشة في ىذة التعديبلت، وتوصل الباحث إلى أن ىناك إختبلفات بين الطبعتين، 

ين العمل ونشره م( أي بين تكو 1:51-1:54وذلك نتيجة لممراجعات التي أجراىا جبلزونوف في العامين )
 البلحق.

 تعميق الباحثة: 
-حياتو-تتفق الدراسات السابقة مع البحث الحالى من حيث تناوليا لممؤلف ألكسندر جبلزونوف  

 35أعمالو، ولكن تختمف من حيث أن البحث الحالي  ييتم بالمحن األساسي في فنتازيا لؤلوركسترا مصنف 
 عند جبلزونوف. 

 اواًل: الجانب النظرى
 :Fantasiaلثفثنثتثثازيثثثا ا-1

بثداع المؤلثف فثي التعبيثر عثن   مؤلفة آلية حرة لموسيقى اآلالت ذات لوحات المفثاتيح، ُتظيثر براعثة وا 
 خيالو دون اإلعتبار لنموذج محدد لمصيغة.

نشأت الفنتازيا في أواخر عصر النيضة واستخدميا بعض المؤلفين في انجمترا، وفي أوائل القرن   
استخدميا العمماء في كتبيم كعنوان لمقطع الموسيقية اآللية، ىذة القطع تختمف عن الدراسات السادس عشر 

والريتشكار   Toccataالقصيرة ذات القطع المرتجمة، وىي تشبو مؤلفة التثثوكثاتثا 
Ricer car

*، 
لقرن السادس عشر وفي منتصف ا ((Chambers Dictionary of Music, 2006, 206. والمقدمات

لممجموعات اآللية، وأصبحت معروفو في إنجمترا، واستخدميا بعض المؤلفين أمثال بيرد  تبت الفنتازياكُ 
Byrd (1345- 1105) جيبونز ،Gibbons (1395- 1103 )Latham, Alison, 2001,443)). 

ات وفي نياية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر،ُاستخدمت الفنتازيا كمؤلفة من المؤلف  
 ****المادريجال -*** Massالقداس **-Motitليفونية التي تستخدم اسموب المحاكاة، مثل)الموتيتالبو 

                                                           


: مؤنفح مىسُقُح ِالخ نىحاخ انمفاذُح ذكرة تاسهىب حر َرمُز تانرأنفاخ، انهارمىنُاخ انمرنىعح، واإلرذجاالخ Toccataانرىكاذا  

 انمخرهفح.

من انرأنفاخ وانفقراخ انرٍ ذرناوب مع تعضها، وذكرة أقسامه مقطىعح مىسُقُح عثارج عن مجمىعح : Ricer car انريرشكار  *

 منفصهه نكم منها فكرج مخرهفح، وذُحاكً تانررانٍ فٍ كم صىخ من األصىاخ انمكىنح نهقطعح.
**

صُغح غنائُح ذثنً عهً جمهح نحنُح مع إضافح نص كالمٍ مخرهف إنً كم صىخ من األصىاخ انعهُا، أما  Motitانًىذيد : 

 سفم فقذ َكى  نه نص اا  ته.انصىخ األ
***

 
 

 .عثارج عن أنحا  كنائسُح )جرَجىرَح( مع أنسجح تىنُفىنُح مخرهفح: Massانقذاش  
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(Madriga ،وبدأت تنتشر فنتازيا لوحات المفاتيح في القرن السابع عشر كمقدمة أو تمييد لمؤلفات الفيوج ،
(، ويوىان :1193- 183) Handel مجموعة التنويعات، والصوناتا، حيث إىتم بعض المؤلفين أمثال ىيندل

( باستخدام الفنتازيا عمى آلتي الكبلفيكورد والياربيسكورد، أما في 1193- 1832) Bachسبستيان باخ 
القرن الثامن عشر، ُاستخدمت الفنتازيا بكثره عمى األنواع األخرى لمصيغ واألساليب المعاصرة.                        

), 5542001,546Sadie, Stanley, ) 
( عمى آلة البيانو، حيث كتب فنتازيا حثثرة 1831- 18:1) Mozartميا موتسارت افاستخد

 ، ثم طثورىا بثيثتثيوفثثثن438كمقثثدمة في مؤلثفثتو صوناتا لمبثيثانثو كثوخثيثل

Beethoven    (1882- 1908 في عممين لصوناتا البيانو مصنف )وأدت ىذة الصوناتات مع حركتيم 08 ،
  ى اإلرتجالية إلى أعمال أكثر حرية، تجمع بين اإلسموب المنيجي واإلرتجالي، وكانت فنتازيا شثوبثثيثثرت األول

Schubert(18:8- 1909 من األعمال األكثر تأثيرًا عمى المستمع لفترة طويمة، في أغنثيثتو )Der 
Wanderrer  ناتات البيانو )سي ص( عند ليستحيثث بمثغثثت ذروتيا في مثنثثتثثصثف ىثثثثذا القرن، وأيضًا صو 

Liszt (1911- 1991 عند شومان )(، وفنتازيا )دوSchuman (1912-1931                                        .) 
Latham, Alison, 2001, 444))     

ية وفي القرن التاسع عشر ُاستخدمت الفنتازيا بحرية أكبر في استخدام األفكار األساسية الموضوع   
والكتابة المبدعة، وبذلك نمت في ىذا القرن من حيث الحجم والنطاق، وأصبحت تبنى عمى ألحان مشيورة في 

 نطاق واسع، ومعظم المؤلفين المبدعين 
كتبوا لمفنتازيا األوبرالية، وقاموا بتأليف أوبرات ناجحة من خبلل كتابتيا عمى ألحان شعبية، وغالبًا ما تشبو      

من األمثمة   Lisztوبرالية صيغة المحن والتنويعات مع مقدمة حرة ونياية ممتدة،وتعتبر فنتازيا ليستالفنتازيا األ 
النصف الثاني من ىذا القرن قمت شعبية الفنتازيا األوبرالية، عمى  البارزة ليذا النوع في مؤلفاتو لمبيانو، وفي 

ار عددًا من األعمال التي استمرت حتى كان سببًا في إنتش Carmenالرغم من أن العمل الموسيقي كارمن 
أما في القرن العشرين إستمرت الفنتازيا كصيغة حرة، وأصبحت سيمة التغيير مع المفاىيم  القرن العشرين.

من حركة واحدة عند  48الحديثة ليذا القرن، ومن األمثمة الرائعة فنتازيا الفيولينة مع مصاحبة البيانو مصنف 
ثم قام  ، Brittenضًا فنتازيا رباعي لؤلوبوا والوتريات من حركة واحدة عند بريتن، وأي Schoenbergشونبرج

 ,Sadie, Stanleyبعض المؤلفين البريطانيين األخرين باستخدام ألحان الفنتازيا لؤلوركسترا الكامل. 
 ومثثن ىثثثثذة األمثثثثثمثثة: ((557 ,556 ,2001,555

                                                                                                                                                                       

****
 

  
صُغح نحنُح ذكرة نصىذُن أو ثالثح أصىاخ، انصىخ األعهً مهًء تانزاارف انهحنُح واألصىاخ  Madrigalانًادريجال : 

 .األاري ذؤدٌ مصاحثح هارمىنُح انطاتع



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2021يى يىَ –انعذد انراتع عشر  –يجهح انررتيح انُىعيح 
 

- 00 - 

  Tippett : عمل لثثمثوتثثريثثثات لمايكل تثيثبثت  Corelliميعمى لحثثن كثثثوري Concertanteفنتازيا  -
Michael  لكوريمي ألفو لذكرى عيد ميبلده، وقدمو ألول مرة  0عدد  1وىو كونشرتو جروسو مصنف 

  م.1:35أغسطس عام  :0في إدينبرج بأسكتمندا في 
ا ورباعي وتري عمل ألثنين وتريات أوركستر Thomas Tallis: فنتازيا عمى لحن توماس تايس  -

من ألحان تسع مزامير لتوماس تايس، قدميا  5، وىي رقم  Vaughan Williamلفوجان ويميمميز
 م.1:12ديسمبر عام  1ألول مرة في جموستر بانجمترا في 

لمبيانو واألوركسترا، ألفو  Michael Tippett  : عمل لمايكل تيبتHandelفنتازيا عمى لحن ىيندل  -
 ,Chambers Dictionary of Musicمو ألول مرة في لندن بانجمترا.م، وقد1:41 -:1:5عام 

2006, 206))  
  حياة المؤلف ألكسندر جبلزونوفAlexander Glazunov (1913 – 1:51:)ىو مؤلف موسيقي  م

م عن عمر سبعين 1:51م، وتوفى في باريس عام 1913روسي ولد في سان بطرسبرج بروسيا عام 
ُعرف وىو شابًا كمؤلف ضمن مجموعة رواد الموسيقى ، ) ,36319Scholes, Percy A ,70( سنة.

القومية الروسية، المعروفة بالخمسة الكبار الذين ليم الفضل في تطور الموسيقى الروسية، ومنيم 
 -Rimsky Korsakov (1944(، ريمسكي كورساكوف 1958-1:12)Balakirevباالكريف
  (         109م، 0::1)سمحة الخولي،  (.1:29

سنة تحت قيادة باالكريف، وقام  11اشتير جبلزونوف مع أول سيمفونية كتبيا عندما كان عمره 
بأدائيا في فايمار، ثم دعمو مجموعة من اليواة األثرياء بنشر أعمالو، وفي  Lisztالمؤلف ليست 

لو، وفي أول  الثبلثينات من عمره عمل في معيد موسيقي في بطرسبرج )لينينجراد(، وبعد ذلك أصبح مديراً 
أعمالو كان لو ارتباط بمبادىء وأساليب المؤلفين الخمسة الكبار، ثم أصبح لو اسموبو الخاص ككاتب ومؤلف 

  ,Scholes, Percy A),1970  (363موسيقي حر وعالمي. 
م، وأثرت موسيقاه خبلل ىذة الفترة عمى التوافق بين األتجاىات الموسيقية 1994زار أوروبا عام 

( وتأثر بكتابة سيمفونياتو 1915-1995) Wagnerوالتأثيرات الروسية، تعرف عمى فاجنر األوروبية
م أسس جبلزونوف الموسيقى 19:2واسموبو الجديد في استخدام اليارمونيات واأللحان، وفي نياية عام 
من م أكمل جبلزونوف العديد 19:8الروسية من خبلل أعمالو كمؤلف موسيقي وكقائد أوركسترا، وفي عام 

( التي لم تثثنثثتو بعثثد، كثثان لثو تثأثثثيثثر عمى الجثثيثثثل 1954- 1998) Borodinأعمال المؤلف بورودين 
 (، وشوستاكوفيتش19:1- 1:35) Prokofiev التثالي مثثن المثؤلثفثثيثثن بثمثا في ذلثك بثثروكثثثوفثثثيثثثيثثثثف

Shostakovich (1:21-1:83 وخبلل ثورات عام ،)إستقال من منصبو كمدير في معيد  م1:23
 Chambers)بطرسبرج إحتجاجًا منو عمى ذلك، ولكن عاد مرة أخرى لممعيد بعد إنتياء ىذة الثورات. 
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Dictionary of Music, 2006, 522)   ، استمر جبلزونوف في إنتاج بعض أعمالو األكثر أىمية خبلل
ست1:09(، وفي عام 1:21 -1:20فترة ) م.                                          1:51قر في باريس حيث توفى ىناك عام م غادر روسيا وا 

((Latham, Alison, 2001,522 
 : أعمالو

 مؤلفاتو لؤلوركسترا ومنيا:
 م(.1:12 -1991( من عام ):( إلى رقم )1لو عدة سيمفونيات من رقم ) -

 )عينة البحث(            م.          19:1عام  35فثثنثتثازيثثا لؤلوركسترا مصنف   -
 م.1:24عام  90كونشرتو فيولينة مصنف  -
 م.1:12عام  0:(  مصنف 1كونشرتو لمبيانو رقم ) -
 م.1:18عام  122(  مصنف 0كونشرتو لمبيانو رقم ) -
 م.1:51عام  129كونشرتو لمتشيممو واألوركسترا مصنف  -
 م.  1:54عام  :12كونشرتو لمساكس والوتريات  مصنف  -

                                                2007,296) Michael,(Kennedy,               
 م.1990عام  5( مصنف 1إفتتاحية رقم ) -
 م.1995عام  1( مصنف 0إفتتاحية رقم ) -
 مؤلفاتو لمبيانو ومنيا: -
 م.1995عام  0متتابعة عمى لحن روسي مصنف  -
 م.1999عام  03بريميود ومازوركا مصنف  -
 .:199عام  00لمبيانو مصنف  مقطوعتين -
 م.19:1عام  51درايات مصنف  5 -
 م.19:5 -19:0عام  41، 51فالس صغير وكبير مصنف  -
 م.19:4عام  :4مقطوعات مصنف  5 -
 م.::19عام  10بريميود وفيوج مصنف  -
 م.1:28 -1:21عام  5:بريميود وفيوج مصنف  -
 م.1:05 -1:19عام  121بريميود وفيوج مصنف  -
 م.1:22عام  10نف لحن وتنويعات مص -
 م.1:52 -:1:0م، عام 1:02عام  124فنتازيا ألثنين بيانو مصنف  -
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            ( ,Sadie, Stanley(940 ,2001.                 م1:53 -1:54فنتازيا عام  -
 م.:199نوكتورن لمبيانو عام  -

 م.1:21( عام 0، 1صوناتا رقم ) -
                )2007,296nedy, Michael, Ken(م.         1:02متتابعة ألثنين بياونو عام  -

 ومنيا: (Chambers Dictionary of Music, 2006, 252) مؤلفاتو لمموسيقى الحجرة 
 م.   1:52 -1991( من عام 8 -1رباعي وتري من رقم ) 8لو عدد  -
  مؤلفاتو لمباليو ومنيا: -

 م.19:8 -19:1عام  38ريموندا مصنف  -
 م.19:9عام  11زىور الحب مصنف  -
 .م::19عام  18الفصول مصنف  -

 مؤلفات أخرى ومنيا:
 م.1994 -1995عام  11 - 8( مصنف 0، 1سيرناد رقم ) -
 م.1998 -1994عام  10قصيدة غنائية مصنف  -
 م.1993عام  5قصيدة سيمفونية مصنف  -
 م.1999عام  19مازوركا مصنف  -
 م.1999 -1998عام  02مقطوعتين لمتشيممو واألوركسترا مصنف  -
 م.19:0عام  43ف كرنفال مصن -
 م.19:4 -19:5عام  31 -48( مصنف 0، 1فالس رقم ) -
 م.1:21عام  81مارش عمى لحن روسي مصنف  -
 م.           1:20عام  89باالد مصنف  -

           ( ,Sadie, Stanley(940 ,2001م.    1:19عام  8:تنويعات لموتريات مصنف  -
 ثانيًا: الجانب التحميمى

 ( عند ألكسندر جبلزونوف35مصنف ) فانتازيا لؤلوركسترا  
 التكوين األوركسترالي:

 مجموعة آالت النفخ الخشبي:-أ
 . بيكولو.1
 . فموت.0
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 . أوبوا.1
 . ىورن إنجميزي.1
 .] bسى[ . كبلرينت5
 . فاجوت.0
 مجموعة آالت النفخ النحاسي:-ب
 .]فا[. كورنو4
 .b]سى[. ترومبيت5
 . ترمبون.5
 . توبا. 1
 إليقاعية:  مجموعة اآلالت ا-ج

 Tamtamتام تام  – * Cassa**الطبل – PiattiسيمبالTriangle- مثمث –Timpaniتيمباني 
 مجموعة اآلالت الوترية: -د

 ]باص –تشيممو  –فيوال  –كمان ثاني  –كمان أول  [ آلثثثثة الثيثثثارب + أوركسترا وتري
 :فانتازيا لؤلوركستراتحميل 

 سمم سي ص، وانتيى في سمم دو ك. السمم: مثتغثثثيثثثر بثثثدأ في
 مازورة. 541الطول البنائى: 
 الميزان: مثتغثثثيثثثر

  حثثثثثثثرة مقسمة إلى عثثدة أجثثزاء. الصيغة:
بنوتثثة بثثدال    بثثدأت بالدرجثثة الخامسثثة لسثثمم سثثي ص، آدتيثثا اآلالت الوتريثثة ب يقثثاع ( 4-1مقدمثثة: مثثن م )

  -ب يقثاع  الخشثبي والنحاسثي بثأداء تثألفي الدرجثة مربوطة عمى درجة )فا( تمييا آالت الثنفخ 
 (.4حتى م)

 ( في سمم سي ص. (V7انتيى عمى تألف  (،142-3الجثثثزء األول: من م )
 . 0تتابع عمى بعد مسافة  ( بدأ المحن بدرجة )فا#( بشكل سممي ىابط، ثم:0-3المحن األساسي: من م)

                                                           


: كهمح إَطانُح وهٍ عثارج عن اسطىانرُن كثُرذُن من اننحاس، ذشثه آنح انكأس وهٍ آنح إَقاعُح قذَمح ُعرفد فٍ انذونةح Piattiسُمثال  

 انحذَثح.
* : انطثمCassa .كهمح إَطانُح ذعنٍ آنح انطثم انكثُر، وهٍ آنح طرق إَقاعُح غُر منغمح 
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 ل  أدذه آنح انفاجىخ( انهحٍ األضاضي في انجسء األو1شكم رقى )

 الباص(. –التشيممو  –اآلالت المؤدية لمحن: آالت )الفاجوت 
 السمم المستخدم: سمم سي ص.

  
  

 (.111 -3ب سموب التريمولو من م) ب يقاع  Cassaاآلالت المصاحبة لمحن:آلة الطبل الكبير
 –( وصاحبتيم آالت )فاجوت 13-:)كبلرينت والفيوال من م5ثم أدت اآلالت اآلتية محاكاة المحن األساسي: 

باص( بمسافثثثات لحنثثيثثة وتسمسل كروماتي ىثثابط وصاعثثثثد، واستثمرت آلة الطبل الكبير في أداء  –تشيممو 
 - III( وصاحبتيم آلتي )كبلرينت00-11من م) IIاسموب التريمولو، وآالت اليورن اإلنجميزي وكمان 

 – IIIكبلرينت –( وصاحبتيم آالت )ىورن إنجميزي 09-00من م) Iن وكما I-IIالفاجوت(، تمييا آالت كورنو
 باص(. –تشيممو  –فيوال  – IIكمان – I-IIكورنو –فاجوت 

كورنو، والوتريات( بتسمسل كروماتي ىابط 4( آدتيا آالت )النفخ الخشبي، وآالت 154 – :0وصمة: من م)
 (.50، 51في م) درجة )سي( ب يقاع  مع أداء آلة التيمباني  --بشكل محاكاة بينيم ب يقاع 

 ( ولكن بدأ من درجة )سي(.142-54إعادة المحن األساسي مرة أخرى من م)
 (.Iكمان – I-IIكبلرينت – I: )فموتاآلالت المؤدية إلعادة لمحن

  IIكمان – I-II-IIIكورنو – IIIكبلرينت  -ىورن إنجميزي  –اوبوا  – II)فموتاآلالت المصاحبة إلعادة لمحن: 
  باص(. –فيوال  -

 (.142 -53تشيممو( من م) –توبا  – IVكورنو –فاجوت  0ثم أدت اآلالت اآلتية محاكاة إعادة المحن: آالت )
 التموينات األوركسترالية:

 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:
 كورنو(.4 –( أدتو )اآلالت الوترية Con Sordiniكاتم الصوت ) -1
 الباص . ( آدتو آلةPizzالنبر) -0
 ( آدتو آلة الباص.Arcoالقوس) -5
 التيمباني(-الطبل الكبير–( آدتو)االالت الوترية Tremoloالتريمولو) -4

 ص.انتيى عمى تألف النابوليتان في سمم سي  (119-42الجثثثزء الثاني: من م) 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2021يى يىَ –انعذد انراتع عشر  –يجهح انررتيح انُىعيح 
 

- 83 - 

  يقاع ( بتسمسل سممي ىابط بI-IIكمان –كبلرينت  I-II – 5( أدتيا آالت )فموت144 -42مقدمة: من م)
 .الباص( ب يقاع  –التشيممو  –ب سموب التريمولو، وآالت )الفاجوت 

 ( بتسمسل سممي ىابط مع قفزات مختمفة.b( بدأ المحن بدرجة )رى48 -44المحن األساسي: من م)

 
 ( انهحٍ األضاضي في انجسء انثاَي  أدذه آنح انكالريُد2شكم رقى )

 (.I-IIاآلالت المؤدية لمحن: آلة )كبلرينت
 السمم المستخدم: سمم فا ص.

 الميزان: 
  -  اإليقاع: 

فيثوال( أدت مسثافات  – IIكمثان –كورنثو 4 –فثاجوت  –ىورن إنجميثزي  –آالت )اوبوا اآلالت المصاحبة لمحن: 
  -- -لحنية مختمفة ب يقاع  

( وصثثثاحبتيم آالت 31 -49تشثثيممو مثثثن م) –ثثثم أدت اآلالت اآلتيثثثة محاكثثاة المحثثثن األساسثثي: آالت فثثثاجوت 
 -30من م) I-IIفيوال(، تمييا آلتي كبلرينت – I-IIكمان –كبلرينت 5)

 فيوال(. – IIكمان –كورنو 4 –فاجوت  –ىورن إنجميزي  –( وصاحبتيم آالت )اوبوا 33
( ولكن في سمم سي ص مع تغيير البداية، وىو تتابع لمحن :3 -31إعادة المحن األساسي مرة أخرى من م)

 .4( بمسافة 31 -49من م)
 .0( مع التغيير بتسمسل سممي ىابط يميو تتابع بمسافة 15 -12إعادة المحن األساسي مرة أخرى من م)
 .Iاآلالت المؤدية إلعادة لمحن: آلة فموت 

 فاجوت(. – IIIكبلرينت –ىورن إنجميزي  –آالت )اوبوا اآلالت المصاحبة إلعادة لمحن: 
فاجوت(  – IIIكبلرينت – I( وصاحبتيا آالت)فموت18 -14دة المحن: من م)ثم أدت آلة األوبوا محاكاة إعا

 (.119حتى م)
 التموينات األوركسترالية:

 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:
 تشيممو(. -فيوال – I-IIكمان – I-II( آدتو آالت )فموتTremoloالتريمولو ) -1
 كورنو.4( أدتو آلة Con Sordiniكاتم الصوت ) -0
 ( أدتو ألة التشيممو.Senza Sordiniالكاتم )بدون  -5
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 فيوال(. – II( أدتو آلتي )كمان(Unisonاليونيسون -4
 ( آدتو آلة الباص.Pizzالنبر)  -3

 انتيى عمى تألف النابوليتان في سمم سي ص. (4: -19الجثثثزء الثالث: من م) 

 و تسمسل سممي صاعد.( بدأ المحن بدرجة )دو( بتألف مفكك صاعد يمي81 -19المحن األساسي: من م)

 
 I( انهحٍ األضاضي في انجسء انثانث أدذه آنح انكًا3ٌشكم رقى )  

 (.I-II)كًاٌ اآلالت المؤدية لمحن: آلة
 السمم المستخدم: سمم سي ص.

 الميزان: 
  - اإليقاع: 

 – IV-IIكورنثو –فثاجوت  – IIIكبلرينثت –ىثورن إنجميثزي  –اوبثوا  – Iآالت )فمثوتاآلالت المصاحبة لمحن: 
باص( أدت مسافات لحنية مدعم بعضيا بمسافات ىارمونيثة، أمثا آلثة البثاص فثأدت نوتثة بثدال متكثررة  -فيوال 

 . عمى درجة)سي( ب يقاع ثابت أوستيناتو
تشثثيممو ولكثثن بعكثثس اتجثثاه  –فثثاجوت  – I-IIثثثم أدت اآلالت اآلتيثثة محاكثثاة المحثثن األساسثثي: آالت كبلرينثثت

 كورنثو - IIIكبلرينثت –ىورن إنجميثزي  –اوبوا  – I(، وصاحبتيا آالت)فموت80 -:1المسافات ىبوطًا من م)
IV-II-  باص(. –فيوال 

، 4من درجة )صثول( بتتثابع مسثافة  I-II( أدتو آلتي كمان83 -80إعادة المحن األساسي مرة أخرى من م)
 – I-IIفهوىخ –)تيكىنوى (، وصثاحبتيم آالت 81 -85تشيممو( من م) –فاجوت  – I-IIرينتثم حاكتو آالت)كبل 

 ، وحاكتثثو أيضثثًا آالتتووا ( –فيووى   – I-IIذرويثيوود –كىرَووى III – 4كالريُوود –هووىرٌ إَجهيووس   –اوتووىا 
بينمثا  ( مثع التطويثل بتتثابع المحثن،90 -88تشيممو( من م) –فيوال  –فاجوت  –كبلرينت 5 –)ىورن إنجميزي 

(، 90 -81مثثثن م)   -- تسمسثثثل كرومثثثاتي صثثثاعد ب يقثثثاع (I-IIكًووواٌ –)انثيكىنوووى أدت آالت 
 .تا ( – I-IIذرويثيد –كىرَى 4 –اوتىا  – I-II)فهىخوصاحبتيا آالت 

 (:91 -95إعادة المحن األساسي مرة أخرى ىبوطًا من م)
–توبا  –ترومبون  – IIIا آالت )ترومبيتوصاحبتي ( I-IIذرويثيد –كىرَى 4 –)انُفخ انخشثي أدتو آالت  

، أما أدت آلتي الوتريات باسموب التريمولو( بتسمسل سممي ىابط ب يقاع  –الطبل الكبير
  .التيمباني والباص نوتة بدال متكررة عمى درجة )سي( ب يقاع 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  
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 I-IIرويثيدذ – III-IVكىرَى –فاجىخ  –كالريُد I-II – 3فهىخ –)تيكىنى (: أدتو آالت 2: -98من م)

 –ذيًثاَي  –ذىتا  –ذرويثىٌ  – IIIذرويثيد – I-IIكىرَى –هىرٌ إَجهيس   –)اوتىا  ، وصاحبتيا آالت(

 ، وأيضًا اآلالت الوترية.انطثم انكثير(

، (I-II ذرويثيد – III-IVكىرَى –كالريُد 3 –اوتىا  – I-II)فهىخ(: أدتو آالت 4: - 1:من م)
، انطثم انكثير( –ذيًثاَي  –ذىتا  –ذرويثىٌ  – IIIذرويثيد – I-IIكىرَى –)هىرٌ إَجهيس  وصاحبتيا آالت 

 وأيضًا اآلالت الوترية.
 التموينات األوركسترالية:

 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:
 التيمباني(-الطبل الكبير–( آدتو)االالت الوترية Tremoloالتريمولو) -1
 (.I-IIترومبيت -ورنوك4( أدتو آالت )Con Sordiniكاتم الصوت ) -0
 فيوال(. – I-IIكمان –توبا  –ترومبون –(أدتو آالت)كورنوSenza Sordiniبدون الكاتم) -5
 ( آدتو آلة الباص.Arcoالقوس) -4
 ( أدتو اآلالت الوترية.Divتقسيم النغمات المزدوجة عن طريق أشارة ) -3

 ( في سمم سي ص. V7(انتيت عمى تألف الدرجة )1142 -3:وصثثثمثثثة:من م)

( بنيت عمى تسمسل كروماتي صاعد وىابط مدعم بعضيا بمسافات ىارمونية، أدتيا آالت 1101 -3:من م)
يقاع  أدتو  األوركسترا بشكل محاكاة بينيم، مع نوتة بدال متكررة عمى درجة )سي( أدتيا آلة التيمباني وا 

 التام تام(.  –الطبل الكبير  –آالت اإليقاع )السيمبال 

، وآلة ( ب يقاع  I –IIكبلرينت – I-IIاعتمدت عمى تالفات مفككة، أدتيا آالت) فموت( 1142 -101من م)
(، وأدت اآلالت األخرى مسافات ىارمونية 151، 152، 108، 101في م) اليارب ب يقاع 
، واستمرت آالت األوركسترا في أداء ، والفيوال ب يقاعII، أما آلتي كمان-مختمفة ب يقاع 
 (.1142حتى م) ونية، وأدت آلة التيمباني نوتة بدال عمى درجة )سي( ب يقاع المسافات اليارم

 التموينات األوركسترالية:
 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:

 اآلالت اإليقاعية(. –( آدتو )اآلالت الوترية Tremoloالتريمولو ) -1
 ية.( أدتو اآلالت الوتر Divتقسيم النغمات المزدوجة عن طريق أشارة ) -0
 ( أدتو اآلالت الوترية.(Unisonاليونيسون  -5
 ( آدتو آلة التشيممو.Pizzالنبر) -4



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  
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 .I( أدتو آلة الكمانnon divعدم تقسيم النغمات ) -3
 ( آدتو آلتي )التشيممو والباص(.Marcatoضغط القوس ألسفل ) -1
 ( أدتو اآلالت الوترية.Sul Ponticelloالقوس بجوار الفرس ) -8

 ( في سمم ال ص. (V7( انتيى عمى تألف 1139 -142الجثثثزء الرابع: من م )

( بنيت عمى تسمسل سممي صاعد بشكل محاكاة بين اآلالت، حيث بدأت آلتي 1149 -142م )مقدمة: من 
في م  I( وحاكتيا آلتي ىثثورن إنجميزي وكمان143، 144(،)141، 142في م) II ، وكًاٌ III كالريُد

 (.148، 141في م ) I وكًاٌ (، ثم آلتي اوبثثثثوا،145، 140)
توبا( أدت مسافات ىارمونية ب يقاع  –كورنو 4 –فاجوت  – I-IIكبلرينت – I-IIآالت)فموت اآلالت المصاحبة:

، أدت آلة الفيوال اسموب ألبرتي باص ، أدت آلة اليارب تألفات مفككة ب يقاع --
 . -، بينما أدت آلتي التشيممو والباص تألفات مفككة ب يقاع ب يقاع 

يميو تسمسل سممي صاعد في  ( بدأ المحن بدرجة )رى( ب يقاع 1139 -149المحن األساسي: من م)
(، ثم تسمسل سممي ىابط وصاعد مع بعض القفزات المختمفة، 131، 132( وتكرر في م):14، 149م)

مع ( 138( في م)133مع التغيير، وتكررت م) 5( بمسافة 133، 134( في م)135، 130وتتابعت م)
 التغيير.

 
  I( انهحٍ األضاضي في انجسء انراتع أدذه آنح انكًا4ٌشكم رقى )       

 فيوال(. - I-IIاآلالت المؤدية لمحن: آلة )كمان
 السمم المستخدم: سمم ال ص. 

 الميزان: 
  -   -- اإليقاع: 

،  -يثثة ب يقثثاع( أدت مسثثافات ىارمونI-IIكبلرينثثت – I-IIآالت )فمثثوت اآلالت المصثثاحبة لمحثثن: 
بثثاص( نوتثثة  –تشثثيممو  –، آالت )فثثاجوت فيثثوال( اسثثموب البرتثثي بثثاص ب يقثثاع  – IIآالت )كمثثان

ىثورن إنجميثزي  –مع التدعيم بتسمسل كروماتي ىابط، وآالت )اوبوا  بدال مربوطة عمى درجة)صول( ب يقاع 
ليثثثارب تألفثثثات مفككثثثة (، بينمثثثا أدت آلثثثة ا1139 -138(، )1131 -133ص مثثثن م)0كورنثثثو( مسثثثافة 4 –

 (.138، 133في م)ب يقاع 
 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  
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 التموينات األوركسترالية:
 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:

 ( آدتو آلة التشيممو.Arcoالقوس) -1
 تشيممو(. – II( أدتو آلتي )كمانDivتقسيم النغمات المزدوجة عن طريق أشارة ) -0
 .I( أدتو آلة كمان(Unisonانيىَيطىٌ -5
 ترومبون(. - III( أدتو آلتي )ترومبيتSenza Sordiniبدون الكاتم) -4

 ك. b الخثامسة في سمم رى  ( انثتثيى عمى تألثف الثدرجة 1180 - 139الجثثثزء الخامس: من م )

 الكبير، وكمان IIIك وبنفس الميزان السابق، بدأت آلتي )الفموتb( في سمم رى1110 -139م )مقدمة: من 
I( بأداء حمية الزغردة )مع أداء مى نغمة )ال( ب يقاع ( عsolo لمكبلرينتI  بمسافات لحنية وتسمسل

 والفاجوت مسافات لحنية مختمفة ب يقاع  II-IIIوأدت كبلرينت  -سممي صاعد ب يقاع 
لموتريات  تشيممو( تألفات مفككة ب يقاع  –فيوال  – IIكمان – I-II، ثم أدت آالت )فموت  --

آللة الفموت، بينما أدت آلة اليارب تسمسل سممي صاعد    ب يقاع  ومدعمة بمسافات ىارمونية
 ( مع التغيير. 111، 112( في م):13، 139وىابط ب سموب اإلنزالق )جميساندو( وتكررت م)

( بدأ المحن بمسافات لحنية مختمفة، يميو تسمسل سممي ىابط ثم تألف 1180 -110المحن األساسي: من م)
 لمقدمة التي أدتيا آلة الكبلرينت.مفكك ىابط بنفس بداية ا

 
  I( انهحٍ األضاضي في انجسء انخايص أدذه آنح انكالريُد5شكم رقى )      

 IIIالعثثازف األول، ثثثم آلتثثي كبلرينثثت I، تمييثثا آلثثة الكمثثان I-II آلثثة الكبلرينثثتاآلالت المؤديثثة لمحثثن: بثثدأت 

 العازف الثاني. Iوكمان
 . كb رىالسمم المستخدم: سمم 

 زان: المي
  - اإليقاع: 

أدت تثألف مفكثك صثاعد، يميثو تسمسثل سثممي ىثابط  الكبيثر( IIIفثوت – I-IIاآلالت المصاحبة لمحن: آالت)فموت
، وأدت آلتي)الفثثاجوت، التشثثيممو( مسثثافات لحنيثثة  - وصثثاعد يتخممثثو مسثثافات لحنيثثة ب يقثثاع 

 مسل سممي ىابط ب يقاع وفيوال تألف مفكك صاعد وىابط وتس II، وآلتي كمان - ب يقاع 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  
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،أما آلة اليارب فثأدت تألفثات مفككثة ىابطثة فثي الصثوت األعمثى وصثاعدة فثي الصثوت  - -

 .األسفل ب يقاع 
 ( انتيت عمى تألف الدرجة األولى في سمم دوك. 1192 -180وصثثثمثثثة:من م)

بأداء تألف الدرجة  كورنو(4 –فاجوت  –كبلرينت 5 –اوبوا  –فموت 5( بدأت آالت )1181 -180من م)
، وأدت آلة اليارب تسمسل سممي ىابط وصاعد بأسموب  ك ب يقاع b الخامسة لسمم رى

تشيممو( فأدت تسمسل سممي ىابط ب يقاع  –(، أما آلتي )فيوال 185، 180اآلنزالق )جميساندو( في م)

  
بأسموب المحاكاة  كبلرينت( تألفات مفككة صاعدة وىابطة5 –فموت 5( أدت آالت )1192 -181من م)

مع التدعيم بمسافات لحنية  باص( نوتة بدال مربوطة ب يقاع  –تشيممو  –كورنو 4 –بينيم، وآالت )فاجوت 
، أما آلة تشيممو( وبدأت معيم آلة الفيوال  ب يقاع  –I-II كورنو –مختمفة آلالت )فاجوت 

تألفات مفككة ىابطة بالتبادل بين  اليارب فأدت تسمسل سممي ىابط بأسموب الجميساندو، وانتيت بأداء
 .الصوتين ب يقاع 

 التموينات األوركسترالية:
 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:

 (.Iكمان –الكبير  III( أدتيا آلتي )الفموت ( ) (Trillالزغردة -1
 فيوال(. – I-IIكمان –( أدتو آالت )تشيممو (Unisonانيىَيطىٌ -0
 فيوال(. – Iآلتي )كمان( آدتو Tremoloالتريمولو ) -5
 ( آدتو اآلالت الوترية.Pizzالنبر) -4
 ( أدتو آلة اليارب.Glissandoاإلنزالق ) -3
 .II)كًاٌ –تا   –ذشيههى  –)فيى  ( أدتو آالت Arcoالقوس)  -1
 ( أدتو آلة تشيممو.Divتقسيم النغمات المزدوجة عن طريق أشارة ) -8

 األولى في سمم دوك.  ف الدرجة ( انتيى عمى تأل1010 - 192الجثثثزء السادس: من م)

يثمثيثو مسافات لحنية ، ( بثثدأ المحثثن بالثثدرجثثة األولثثى لسثمثم دو ك195 -192المحن األساسي: من م )
 مختمفة مع استخدام حمية األتشكاتورا.

 ( انهحٍ األضاضي في انجسء انطادش أدذه آنح انثيكىنى 6شكم رقى )        



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  
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 (.Iكورنو– I-IIكبلرينت –آالت )بيكولو  اآلالت المؤدية لمحن:
 . دو كالسمم المستخدم: سمم 

 الميزان: 

 : اإليقاع

أدت مسثثثافات لحنيثثثة  (II-III-IVكورنثثثو –فثثثاجوت  – IIIكبلرينثثثت – I-IIاآلالت المصثثثاحبة لمحثثثن: آالت)فمثثثوت

لصثثثوتين ب يقثثثاع ، وأدت آلثثثة اليثثثارب تألفثثثات مفككثثثة صثثثاعدة وىابطثثثة بالتبثثثادل بثثثين ا  -مختمفثثثة ب يقثثثاع 
 .          ، أما الوتريات فأدت مسافات لحنية أيضًا ب يقاع 

مع التغيير في النياية، وبنفس اآلالت السابقة المؤديثة  (1199 -194إعادة المحن األساسي مرة أخرى من م)
 لمحن.

مختمفثة، وبثنفس مع التغيير والتطويثل بمسثافات لحنيثة  (11:1 -199إعادة المحن األساسي مرة أخرى من م)
 اآلالت السابقة المؤدية لمحن.

 –اآلالت المصثثاحبة إلعثثادة لمحثثن: ىثثي نفثثس اآلالت المصثثاحبة السثثابقة مثثع التغييثثر، حيثثث أدت آلتثثي) فيثثوال 
 تشيممو( مسافات لحنية مختمفة وتألفات مفككة ب يقاعات مختمفة.

بثدأ فثي سثمم دوك وانتيثى فثي سثمم  مثع التغييثر، حيثث (1022 -1:1إعادة المحن األساسي مرة أخثرى مثن م)
 ك. bال

تشيممو العازف  –فيوال العازف األول  –العازف األول  IIكمان – Iاآلالت المؤدية إلعادة لمحن: آالت)كمان
 األول(.

كورنو( أدت تألفات مفككة ىابطة وصاعدة مدعم I-II – 4فموت –اآلالت المصاحبة إلعادة لمحن: آالت)بيكولو 
تشيممو  –كورنو 4 –فاجوت  –، وأدت آالت)اوبوا - رمونية ب يقاع بعضيا بمسافات ىا

فيوال  –العازف الثاني  IIباص( مسافات لحنية ب يقاعات مختمفة، بينما أدت آلتي )كمان –العازف الثاني 

، أما آلة اليارب فأدت تأفات مفككة  العازف الثاني( اسموب ألبرتي باص ب يقاع ثابت أوستيناتو 
 .              بين الصوتين ب يقاع  بالتبادل

 (، مع التغيير.11:1 – 199وىو تكرار كامل من م) (028 -022إعادة المحن األساسي مرة أخرى من م)
تشيممو العازف  –فيوال العازف األول  –العازف األول  IIكمان – Iاآلالت المؤدية إلعادة لمحن: آالت)كمان

 األول(. 

 (.1022 -1:1)لمحن: ىي تكرار لنفس آالت المصاحبة من ماآلالت المصاحبة إلعادة 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  
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( مع التغيير، حيث عاد 195 -192( وىو تكرار من م)1010 -029م) إعادة المحن األساسي مرة أخرى من
 لسمم دو ك.

 فيوال(.  – I-IIكمان –)اوبوا اآلالت المؤدية إلعادة لمحن: آالت
أدت نوتة بدال متكررة عمى درجة )دو( مع استخدام حمية  (I-II)فهىخ آالت اآلالت المصاحبة إلعادة لمحن:

تشيممو( مسافات لحنية  –توبا  –ترومبون  –ترومبيت 5 –كورنو 4 –فاجوت  –كبلرينت 5التريل، وأدت آالت)

الباص( نوتة  –بينما أدت آلتي )التيمباني  - -- مختمفة مدعم بعضيا بمسافات ىارمونية ب يقاع 
في  ، أما آلة اليارب فأدت تألفات ىارمونية رأسية ب يقاع درجة )صول( ب يقاع بدال متكررة عمى 

 الصوتين.
 التموينات األوركسترالية:

 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:
 .I-II ( أدتيا آلة الفموت( ) (Trillالزغردة -1
 تشيممو(. –( أدتو آلتي )تيمباني Tremoloالتريمولو ) -0
 اآلالت الوترية. ( أدتوPizzالنبر) -5
 ( أدتو اآلالت الوترية.Arcoالقوس) -4
 ( أدتو اآلالت الوترية.Divتقسيم النغمات المزدوجة عن طريق أشارة ) -3

 األولى في سمم دو ك  ( انتيى عمى تألف الدرجة 1084 - 010الجثثثزء السابع: من م )

سممي صاعد، أدتيا آالت ( بدأت بتألفات مفككة ىابطة وصاعدة مع تسمسل 1000 -010مقدمة: من م)
، بينما أدت آالت  --ب يقاع  تا ( –ذىتا  –ذرويثىٌ  – IIIذرويثيد –)فاجىخ 
تألف الدرجة األولى لسمم  انىذرياخ( – I-IIذرويثيد –كىرَى 4 –كالريُد 3 –اوتىا  – I-IIفهىخ –)تيكىنى 

السيمبال(  –مي(، وآلتي )المثمث  –، أما آلة )التيمباني( فأدت نوتة بدال عمى درجة)دو دوك ب يقاع 
 مربوط مع حمية التريل.  إيقاع

 ( اعتمد عمى تسمسل سممي صاعد ومسافات لحثنية مختمفة.5003 -4000المحن األساسي:من م)  

 ( انهحٍ األضاضي في انجسء انطاتع أدذه آنح انفاجىخ 8شكم رقى )      

 ص(.با -تشيممو  –اآلالت المؤدية لمحن: آالت )فاجوت 
 . دو كالسمم المستخدم: سمم 

 الميزان: 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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      : اإليقاع
أدت مسافات ىارمونية  ذىتا( –كىرَى 4 –كالريُد 3 –اوتىا  – I-II)فهىخاآلالت المصاحبة لمحن: آالت 

، بينما أدت آلة التيمباني نوتة بدال متكررة عمى درجة )صول( بنفس اإليقاع  بنوتة بدال مربوطة ب يقاع
  فأدت تسمسل سممي صاعد بشكل متثكثثرر ب يثثقثثاع فيى ( – I-II)كًاٌأما آالت السابق، 

 
(ىو تكرار لمحن مع التغيير والتطويثل، باسثتخدام تألفثات 1050 -4001إعادة المحن األساسي مرة أخرى من م)

 .مفككة صاعدة ب يقاع 
 تشيممو(. –فيوال  – I-IIكًاٌ –اآلالت المؤدية إلعادة لمحن: آالت )فاجوت 

 –ترومبيثت 5 –كورنثو 4 –كبلرينثت 5 –اوبثوا  – I-IIفهوىخ –آالت )بيكولثو اآلالت المصاحبة إلعثادة لمحثن: 

، أما آلة التيمباني فأدت نوتة بدال عمى درجثة )دو(  باص( أدت مسافات ىارمونية ب يقاع  –توبا  –ترمبون 

 . ب يقاع 
 مع التغيير من حيث اآلتي: (5003 -4000( تتابع لمحن األساسي من م)5051 -4050من م)

 تشيممو(. –فيوال  –اآلالت المؤدية إلعادة لمحن: آالت)فاجوت 
اآلالت المصاحبة إلعادة لمحن: ىي تكرار لنفس آالت المصاحبة السابقة، مع التغييثر، حيثث أدت آلتثي البثاص 

 تثي المثمثث والسثيمبال إيقثاع ، وأدت آلوالتيمباني نوتثة بثدال مربوطثة ومتكثررة عمثى درجة)سثي( ب يقثاع 
 .  مربوط مع استخدام حمية التريل، أما آلة الطبل الكبير إيقاع  

( مع التغيير من حيث أداء آلة التيمباني 1050 -4001( تتابع لمحن السابق من م)1040 -4051من م)
 نوتة البدال عمى درجة )دو(.

( مع التغيير من حيث االالت 5051 -4050( تتابع لمحن السابق من م)1043 -4040من م)
 تشيممو(، اآلالت المصاحبة)التيمباني نوتة بدال عمى درجة)صول(.  –المؤدية)فاجوت 

 ( مع التغيير بشكل مختصر.1050 -4001( تتابع لمحن السابق من م)1032 -4041من م)
 ( مع التغيير بشكل مختصر.5051 -4050( تتابع لمحن السابق من م)1030 -4032من م)
 (.1032 -4041( تتابع لمحن السابق من م)1031 -4030من م)
 (.1030 -4032( تتابع لمحن السابق من م)0039 -4031من م)
( تكرار لمجزء األول من المحن األساسي مدعم بعضو بمسافات ىارمونية أدتو آالت 1084 -0039من م)

 .I-IIمبيتالنفخ الخشبي بالتبادل مع بعضيم، وب سموب المحاكاة مع آلة الترو 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تشيممو العازف األول( أدت مسافات لحنية مختمفة ب يقاع  –فيوال  – Iكمان –كورنو 4: آالت)اآلالت المصاحبة
تشيممو العازف الثاني( نوتة بدال متكررة عمى درجات  – II، وأدت آلتي)كمان   

آلة اليارب أدت تألفات ، بينما  إيقاع مختمفة مدعم بعضيا بمسافات ىارمونية، أما آلة المثمث فأدت 
 ىارمونية رأسية في الصوتين.

( انتيت عمى الدرجة الخامسة لسمم دوك، وبنيت عمى مسافات ىارمونية مختمفة 10:0 -084وصمة: من م)
، وأدت آلتي التوبا والتيمباني اسموب   أدتيا آالت النفخ الخشبي، النحاسي، واآلالت الوترية ب يقاع

 . ألبرتي باص ب يقاع 
 التموينات األوركسترالية:

 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:
 ( أدتيا آلة المثمث.( ) (Trillانسغردج -1
 الوتريات(. –( آدتو آالت )التيمباني Tremoloالتريمولو ) -0
 ( أدتو اآلالت الوترية.Arcoالقوس) -5
 ( أدتو اآلالت الوترية.Divتقسيم النغمات المزدوجة عن طريق أشارة) -4
 ( أدتو اآلالت الوترية.(Unisonيطىٌانيىَ -3
 ( أدتو اآلالت الوترية.non divعدم تقسيم النغمات ) -1

 ( انتيى عمى تألف الدرجة األولى في سمم دو ك. 1500 – 50:0الجثثثزء الثامن: من م )

 مدعمة بمسافة أوكتافات ب يقاع ( بدأت بنوتة بدال متكررة عمى درجة )صول(10:1 -50:0مقدمة: من م)

- فيوال(، ثم أدت آالت األوركسترا مسافات ىارمونية ب يقاع  – IIأدتيا آلتي)كمان  -  
 ، وأدت آلة التيمباني نوتة بدال عمى درجة )صول(، وآالت المثمث والسيمبال إيقاع  

 .  مربوط، اما آلة الطبل الكبير إيقاع 

 تمفة.( اعتمد عمى مسافات لحنية مخ1524 -0:1المحن األساسي: من م)

 
 ( انهحٍ األضاضي في انجسء انثايٍ أدذه آنح انفاجىخ0شكم رقى )

 توبا(. -ترومبون 5 –فاجوت 0اآلالت المؤدية لمحن: آالت )
 . دو كالسمم المستخدم: سمم 

 الميزان: 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :   اإليقاع
عمى درجة )دو(  اآلالت المصاحبة لمحن: آالت األوركسترا  أدت مسافات ىارمونية، وآلة التيمباني نوتة بدال

، أما  مع حمية التريل، والسيمبال إيقاع  ، بينما أدت آلة المثمث إيقاع   ب يقاع
 . الطبل الكبير إيقاع 

(، مع 1524 -00:1( تكرار لمحن األساسي من م)1512 -0524إعادة المحن األساسي مرة أخرى من م)
  نيايتو. ، وتغيير إتجاه المسافات فيالتغيير بممىء زمن إيقاع 

 –( تكرار لبداية المحن مع التغيير في المسافات واإليقاع، أدتيا آالت )ترومبون توبا 515-512من م)
 (.518 -514من م) ذىتا( –ذرويثىٌ  – III)ذرويثيدباص(، ثم حاكتيا آالت –تشيممو 
ية فأدتيا ( تكرار لمحن السابق بشكل مختصر مع التغيير، من حيث اآلالت المؤد1500 – 0519من م)

 باص(. –تشيممو  –توبا  –كورنو 4 –آالت)فاجوت 

 التموينات األوركسترالية:
 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:

 مثمث(. –كبلرينت  –اوبوا  –فموت  –( أدتيا آالت ) بيكولو ( ) (Trillالزغردة -1
 ( آدتو آلة التيمباني.Tremoloالتريمولو ) -0
 آلالت الوترية.( أدتو ا(Unisonاليونيسون  -5

األولى في سمم دو ك، واعتمدت عمى تسمسل سممي  ( انتيت عمى تألف الدرجة541 -500كثثثثثثثثثودا: من م)
، أدتيا آالت  - ومسافات لحنية مختمفة مدعم بعضيا بمسافات ىارمونية بشكل إيقاعي 

 I-IIكمان –(، آالت)بيكولو 503 -500فيوال( من م) – I-IIكمان – IIIكبلرينت –اوبوا  – I-IIفموت -بيكولو
(، ثم أدتيا آالت النفخ :50الوتريات( في م) –(، وآالت )فاجوت 508 -501في م) فيوال( ب يقاع  –

(، بينما أدت آالت 558فيوال( في أدائيا حتى م) – I-II(، واستمرت آالت)كمان553 -555الخشبية في م)

، بينما أدت آلة التيمباني نوتة بدال عمى  قاع األوركسترا األخرى مسافات ىارمونية مختمفة ب ي

مع حمية التريل، أما   -  ، آلة المثمث إيقاع  صول( ب يقاع  –مي  –درجات )دو 
 .  آلتي السيمبال والطبل الكبير إيقاع 

 التموينات األوركسترالية:
 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:

 .يثهث( –كالريُد  –اوتىا  – I-IIفهىخ –) تيكىنى  ت( أدتيا آال( ) (Trillانسغردج -1



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  
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 ( آدتو آلة التيمباني.Tremoloالتريمولو ) -0
 ( أدتو اآلالت الوترية.(Unisonاليونيسون -5
 ( أدتو اآلالت الوترية.Divتقسيم النغمات المزدوجة عن طريق أشارة ) -4

 نتائج البحث ومناقشتيا
 جاءت النتائج ردًا عمى أسئمة البحث السابقة:

 مناقشة السؤال األول:
 ( عند ألكسندر جبلزونوف؟35ما ىو التكوين األوركسترالي في فنتازيا لؤلوركسترا مصنف )

 استخدم المؤلف مجموعات آالت األوركسترا المخثتمفة، مع اسثتخثدامو لآلالت التصثويثريثة
خشبي والنحاسي إلثراء (، التكوين العددي الآلت النفخ الbترومبيت سي –كورنو فا  – b) كبلرينت سي

ترومبون(، اآلالت اإلضافية  5 –ترومبيت  5 -كورنو  4 –فاجوت  0 –كبلرينت  5 –فموت  5الصوت )
لمجموعة النفخ النحاسي )آلة اليورن اإلنجميزي(، وأيضًا استخدم المؤلف آالت أخرى )آلة اليارب(، واآلالت 

 م تام(.تا –الطبل الكبير  –السيمبال  –اإليقاعية )المثمث 
 مناقشة السؤال الثاني:

 ما ىو المحن األساسي في فنتازيا لؤلوركسترا )عينة البحث( عند جبلزونوف من خبلل العناصر األتية؟
 الصيغة: حثثثثثثثثثثثثثثثرة مثقثثسثثمثة إلثثى عثثثثثثثثثدة أجثثثثثثثثثثثثزاء. -1

مة داخل المؤلفة، باستخدام التسمسل المحثثثن األسثثاسي:جاء المحن بشكل متنوع حسب األجزاء المقس -0
السممي والكروماتي اليابط والصاعد، التألفات المفككة الصاعدة واليابطة، القفزات المختمفة، األربيجات، 

المسافات المحنية المختمفة، المحاكاة، التكرار، التتابع، تطويل المحن، إختصار المحن، تدعيم المحن ببعض 
 المسافات اليارمونية.

 ت المؤدية لمحن:اآلال -5
 تنوع المؤلف في استخدام اآلالت المؤدية لمحن:

 فاجىخ(. 2 –كالريُد  3 –اوتىا  –فهىخ  2 –اآل خ انخشثيح )تيكىنى 

 ذىتا(. -ذرويثىٌ  I-II – 3ذرويثيد –كىرَى  4اآل خ انُحاضيح )

 تا (. –ذشيههى  –فيى   – I-IIاآل خ انىذريح )كًاٌ

فا  –انطالنى انكثيرج وانصغيرج، يع اضرخذاو انرطعيى وذأنف انُاتىنيراٌ )ضي   اضرخذو انًؤنف  انطهى: -4

 ك(.b   –دو ك  –     –  

 الميزان: -3

 تنوع المؤلف في استخدام الموازين بتغييرىا داخل المؤلفة 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  
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 -اعتمد المؤلف عمى استخدام اإليقاعات البسيطة، مع بعض اإليقاعات الشاذة ) اإليقاع:-1
- ) 

 اآلالت المصاحبة لمحن:-8
 –استخدم المؤلف جميع آالت األوركسترا في مصاحبة المحن األساسي، مع استخدام آلتي) ىورن إنجميزي 

 (، وآلة الثثيثثارب، واآلالت اإليقاعية:IIIذرويثيد
 سي(. –صول  –مي  –رى  –عمى درجات )دو  Timpaniآلة التيمباني -
 Triangleآلة المثثثمثث -
  Piatti ثمثبثال آلة السي-
 Cassaآلة الطبل الكبير -
 Tamtamآلة التام تام -
 التموينات األوركسترالية:-9

 تناولت األساليب ما بين استخدام األتى:
 ( أدتثثيثا آالتThe Roll( برعشة التريثمثولثو )اسموب أداء حمية التريل) -1
 (.I كمان  –المثمث  –)النفخ  الخشبي  
 الوتريات(.  –الطبل الكبير –تيمباني  –(أدتيا آالت )فموت Tremoloيمولو )اسموب أداء التر  -0
 ( أدتو االالت الوترية.  (Unisonاسموب أداء اليونيسون -5
 ( أدتو االالت الوترية. Divتقسيم النغمات المزدوجة عن طريق أشارة )-4
 ( أدتو االالت الوترية Arcoاسموب األداء بالقوس ) -3
 ( أدتو االالت الوترية. non divلنغمات )عدم تقسيم ا-1
 ( آدتو االالت الوترية .Pizzاسموب األداء بالنبر) -8
( أدتيا آالت )النفخ Senza Sordini(، وبدون الكاتم )Con Sordiniاسموب أداء كاتم الصوت )-9

 الوتريات(. –النحاسي 
 ( أدتيا آلة الثثيثثثارب. Glissandoاسموب أداء اإلنزالق ) -:

 باص(.   –( أدتيا آلتي )تشيممو Marcatoاسموب أداء ضغط القوس ألسفل ) -12
 ( أدتيا اآلالت الوترية.(Sul Ponticelloالقوس بجوار الفرس -11 

 :الباحثة لئلستنتاجات التالية توصمت اإلستنتاجات:
 تنوع حسب إن المحن األساسي في فنتازيا لؤلوركسترا )عينة البحث( عند جبلزونوف، جاء بشكل م 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
 أ.و.د/ يرفد يراد قيصر إعذاد /  
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األجزاء المقسمة داخل المؤلفة، حيث استخدم التسمسل السممي والكروماتي، القفزات المختمفة، التألفات 
المفككة، المسافات المحنية المختمفة، المحاكاة، األربيجات، التكرار، التتابع، وأيضًا بتنوع اآلالت المؤدية لمحن 

استخدام السبللم الكبيرة والصغيرة، وتغيير الميزان عدة مرات األساسي، واآلالت المصاحبة لمحن، والتنوع في 
داخل المؤلفة، واستخدام اإليقاعات البسيطة وبعض اإليقاعات الشاذة، مع استخدام التموينات األوركسترالية 

 المختمفة. 
 توصى الباحثة بالتالى:توصيات البحث: 

ة مختمفة، وكيفية إستنباط المحن األساسي تشجيع الدارسين المتخصصين عمى تحميل مؤلفات أوركسترالي .1
 منيا. 

دراجيا في مناىج تحميل الموسيقى العالمية لمرحمة  .0 ضرورة اإلىتمام بمؤلفات فنتازيا لؤلوركسترا، وا 
 الدراسات العميا.

ستماع لممؤلفات األوركسترالية عند ألكسندر جبلزونوف. .5  تنظيم ندوات موسيقية خاصة تتضمن شرح وا 
 م باألبحاث التي تتناول مؤلفات فنتازيا لؤلوركسترا عند المؤلفين الموسيقيين المختمفين.زيادة اإلىتما .4
 إثراء مكتبة الكمية بالمدونات الخاصة بمؤلفات فنتازيا لؤلوركسترا. .3
 تدعيم مكتبة الكمية بالتسجيبلت الخاصة بمؤلفات الفنتازيا خاصة، والمؤلفات األوركسترالية عامة.   .1

     

 
 
 



 عُذ أنكطُذر جالزوَىف53ا نألوركطررا يصُف انهحٍ األضاضي في فاَرازي
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