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 المستخلص:
الثنائي ألنطونيو جروسو  داء التكنيكي والتعبيري للكونشيرتوسلوب اآلدراسه تحليليه عزفيه أل

 لفيولينهله ايفالدي آلف
الثنائي, معرفه  علي اسلوب أنطونيو فيفالدي من خالل تأليفه للكونشيرتو التعرفالي هدف البحث

  مؤلفه الكونشيرتو جروسو الثنائي لفيفالدي  لما يحتويه من  البحث  تناول, و  للمؤلفهالتحليل العزفي واآلدائي 
. آدائيةأساليب تكنيكية  و   

االدائيه الموجوه بالكونشيرتو من قبل الباحثه . المدونه الموسيقية, والتقنيات واستخدم أدوات البحث:    

 وجاءت نتائج البحث مجيبه علي تساؤالت البحث من خالل:
زفي للكونشيرتو الثنائي لفيفالدي,التحليل النظري والع,و اسلوب فيفالدي في الكونشيرتو الثنائي لفيفالدي  
االداء الموجودة بالكونشيرتو الثنائي لفيفالدي.تقنيات دي, و التقنيات التعبيريه للكونشيرتو الثنائي لفيفال  

إنشاء مكتبة سمعية  ,و اإلهتمام بمؤلفات ومولفين عصر الباروك وخاصه اعمال فيفالدي ب  وتوصي الباحثه
. بالكليات المتخصصة  
ـــ انطونيو فيفالدى ـــــــــــــــــ االداء التكنيكى والتعبيرى ـــــــــــــــــ كونشيرتو جروسو الثنائى ــــــــــــــ الكلمات الداللية:

 آلة الفيولينه.
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 :مقدمه
ــه    ــه الفيولينــ ــل آلــ ــين تحتــ ــي  ــ ــة ا ولــ المكانــ

ــت اآلالت الموســــــيقية فــــــي العصــــــر الحا ــــــر  جميـــ
ــا  ــين عائ لت ــــــ ــا  ــــــ ــة العليــــــ حيــــــــث تصــــــــدرت المكانــــــ
ــه  ــا  مكانـــــ ــة , وتحتـــــــل أي ـــــ ــائر اآلالت الوتريـــــ وســـــ
كبيــــــــرة فــــــــي التــــــــألي  الموســــــــيقي , و لــــــــ   ن ــــــــا 
ــاعر  ــا  والمشــــ ــن اإلح ــــ ــرا  عــــ ــر اآلالت تعبيــــ أكثــــ
تـــــــــــب  ــ ا ك  ــا, ل ـــــــــ ــانية فـــــــــــي اآلالت جميعـــــــــ اإلن ـــــــــ

ــة يللف ــه أعمـــــــــــــــــــــــال متنوعـــــــــــــــــــــ مثــــــــــــــــــــــــل   ولينـــــــــــــــــــــ
ــيمفونيه, و  ــرتوالصوناتا,ال ـــــــــ ــود ).   الكونشـــــــــ محمـــــــــ

 (.65-64,ص 1971أحمد الحفني,
ــة و  ــيقية ال امــ ــب الموســ ــن القوالــ ــيرتو مــ ــد الكونشــ يعــ

التــــــي تتمتــــــت ب انــــــب كبيــــــر مــــــن ا هميــــــة , وقــــــد 
ظــــل هــــ ا المصــــطله ي طلــــم علــــي هــــ ا النــــو  مــــن 
ــابت عشــــــر  المؤلفــــــات حتــــــى منتصــــــ  القــــــر  ال ــــ

ــؤلفين حيــــث  ــه ممــــا حفــــز المــ ازدهــــرت آلــــه الفيولينــ
ــن الصـــــــي  التـــــــي ت بـــــــرز  ــي ا تكـــــــار العدتـــــــد مـــــ إلـــــ
ــ ه  ــ  هـــ ــه وكـــــا  مـــــن أهـــ ــه الفيولينـــ ــات عائلـــ إمكانيـــ
ــرتو  ــي  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ه   الكونشـــــــــــــــــــــــــــــــــ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ح ــــين   Concerto Grossoجروســــو  
 (.34,ص 1984محمد علي العي وي ,

وتقـــــــوم فكـــــــرة الكونشـــــــرتو جروســـــــو أو الكونشـــــــرتو 
ــين  ــهاثنـــــــــين الكبيـــــــــر  ـــــــ أو أربعـــــــــه مـــــــــن  او ثالثـــــــ

ــه ــن م موعــــــ ــازفين( مــــــ ــات, )العــــــ ــو   الوتريــــــ ويتكــــــ
عـــــــادة  مـــــــن ثـــــــالة حركـــــــات :ا ولـــــــي : ســـــــريعة.  
,الثانيــــــــــة:  بطيلــــــــــة. ,والثالثــــــــــة : ســــــــــريعة جــــــــــدا . 

)ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحة الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي وأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 (.13,ص 1965المصري,وآخرو ,

عصــــر البــــاروك هــــو عصــــر التعبيــــر الفنــــي  ويعــــد 
ــاره وتك ــي أفكـــــ ــا  فـــــ ــا  جريلـــــ ــيقي وكـــــ وينـــــــه والموســـــ

مبال ــــــــــا  فــــــــــي حلياتــــــــــه وعظيمــــــــــا  فــــــــــي فخامتــــــــــه, 
ــة  ــر منتظمــ ــؤة ال يــ ــي اللؤلــ ــاروك  يعنــ ــطله  بــ ومصــ
االســــــــــــتدارة . وقــــــــــــد ق ــــــــــــ  المؤرخــــــــــــو  عصــــــــــــر 

ــل:  ــالة مراحــــــــ ــاروك الــــــــــي ثــــــــ البــــــــــاروك  -1البــــــــ
ــاللي , اميللــــو تــــل : المبكــــر ــا   فيتــ مــــن أهــــ  مؤلفي ــ
 .كافاليري 

البـــــــــــاروك المتوســـــــــــ  . مـــــــــــن أهـــــــــــ  مؤلفي ـــــــــــا  .2
 جيوفــــــــاني فيتــــــــاللي , وســــــــيبي تــــــــوريللي , هنــــــــري 

  يرسل 
ــأخر. .3 ــاروك المتـــ ــا   البـــ ــ  مؤلفي ـــ ــن أهـــ ــا ,  مـــ بـــ

ليلـــــــــي محمـــــــــد زيـــــــــدا  ,  .) .فيفالـــــــــدي , تيليمـــــــــا 
 .(47ص ,1997

ــو و  ــد   أنطونيــــــــــــــــــــ ــدييعــــــــــــــــــــ  Vivaldi    فيفالــــــــــــــــــــ
 (1678-1741) مــــــــــن أهــــــــــ  مــــــــــؤلفين عصــــــــــر

 هج معــــــا مؤلفاـتـــــ و , , ومــــــن أهــــــ  روادهــــــا البــــــاروك
 م موعـــــه. 14بالـــــه الفيولينـــــه فـــــي  الخاصـــــة

(Nicolas's Slonimsky, , p17-18) 
فيفالـــــدي فنانـــــا  موهوبـــــا   زيـــــر العطـــــاء  ولقـــــد كـــــا 

عمـــــل  500الموســـــيقى فقـــــد كتـــــب مـــــا تزيـــــد علـــــي 
مـــــن المؤلفـــــات اآلليـــــة , ويرجـــــت إليـــــه الف ـــــل فـــــي 
ــي ه  ــاف علـــــــــي صـــــــ ــرتو إ  أ ـــــــ ــوير الكونشـــــــ تطـــــــ

 
 ولد 4 مار  1678 في البندقية ملحن باروكي وكاهن 

.1741البندقية وعازف كما  ايطالي ش ير وتوفي عام   
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ــا . ــا   نائيـــــــــــــــــــ ــو  ابعـــــــــــــــــــ ــرتو جرســـــــــــــــــــ  الكونشـــــــــــــــــــ
 (.361-359)ثيودور.م.فيني, ص 

فــــــــــــــي تنــــــــــــــاول  الباحثـــــــــــــةلـــــــــــــ ا فكــــــــــــــرت 
فيفالــــــــــدي لمـــــــــــا لينـــــــــــه الكونشــــــــــرتو الثنــــــــــائي للفيول

ــن  ــه مـــــــ ــه,عن يحتويـــــــ ــة وتعبيريـــــــ ــاليب تكنيكيـــــــ أســـــــ
ــن  ــا مـــ ــا   ـــ ــي واســـــتخرا  مـــ ــل العزفـــ ــم التحليـــ  ريـــ
تقنيـــــــات تعبيريـــــــه وادائيـــــــه لرفـــــــت م ـــــــتوي دراســـــــي 

 االله. 

 مشكلة البحث:  
يحتــــــا  عــــــازف الفيولينــــــه أ  تتــــــوافر فيــــــه 
ــه( حتــــــي  ــه والتكنيكيـــ ــارات )الفنيـــ ــن الم ـــ ــر مـــ الكثيـــ

ــم الم ــــــتوي  ــكل جيــــــد يحقـــ ــي المطلــــــوب بشـــ االدائـــ
وســـــلي , وهـــــ ا مـــــا اشـــــارت اليـــــه بعـــــ  الدراســـــات 

ــليما ,مثـــــــــل: ) ــوهري ســـــــ ــا  ال ـــــــ ــفي 2000ايمـــــــ (,)مصـــــــ
 (.2014محمد عبد الرازق,

ممــــــا دعـــــــا الباحثــــــة للتفكيـــــــر فــــــي تنـــــــاول 
ــه مـــــــن  ــا يحتويـــــ ــيرتو لفيفالـــــــدي لمـــــ  مؤلفـــــــه الكونشـــــ

ــة و و  ــاليب تكنيكيـــــــ ــد تثـــــــــرى أســـــــ ــا قـــــــ آدائيـــــــــة ممـــــــ
, و لـــــ  عزفيـــــة مختلفـــــة طـــــالب بطـــــرق وأســـــاليب ال

مــــــن خـــــــالل الدراســـــــه والتحليـــــــل للمؤلفـــــــه ومعرفـــــــه 
مكــــــن   مــــــن ا ســــــتفادة مــــــن ما  ــــــا مــــــن تقنيــــــات ت

 .الم ارات التكنيكية التي تحتوي علي ا المؤلفة
 البحث:   أهداف
التعــــــرف علــــــي اســــــلوب أنطونيــــــو فيفالــــــدي  -1

 .تأليفه للكونشيرتومن خالل 

التعرر ع يلررل ا ررلو  اكان التو  رر  تو  -2
 لكي.لف فا

ــل  -3 ــي التحليــــــ ــي التعــــــــرف علــــــ التعــــــــرف علــــــ
 للمؤلفهالعزفي واآلدائي 

 البحث:    أهميه
قــــــــد ي ــــــــاعد البحــــــــث الحــــــــالي علــــــــي معرفــــــــه 

ه للكونشــــــيرتو الثنــــــائي ـئـــــ أســــــلوب فيفالــــــدي فــــــي ادا
ــل الــــي و  ــه التوصــ ــي للمؤلفــ ــل العزفــــي واآلدائــ التحليــ

معرفـــــــه ما  ـــــــا مـــــــن تقنيـــــــات تعبيريـــــــه,الي جانـــــــب 
 المطلوب.ادائه بالشكل الفني 
 أسئلة البحث:  

مــــــــا أســــــــلوب آداء آلــــــــة الفيولينــــــــة ســــــــفى  -1
 كونشيرتو فيفالدي؟

التحليــــــــــل العزفــــــــــي والنظــــــــــري فــــــــــي  مــــــــــا -2
 كونشيرتو فيفالدي؟  

ــه والتعبيريــــــــــــه   -3 ــا التقنيــــــــــــات االدائيــــــــــ مــــــــــ
 الموجوده بكونشيرتو فيفالدي؟

 إجراءات البحث :
 منهج البحث إشتملت علي:

 Content" المــن ا الوصــفي )تحليــل محتــوي( 

Analysis Research Method "    هــو و
المن ا ال ي يحاول االجابة علي الظـاهرة الخاصـة 
بمو ـــــو  البحـــــث ويشـــــمل تحليـــــل  يانات ـــــا وبيـــــا  

)امـــــــــال مختـــــــــار وفـــــــــؤاد العالقـــــــــات  ـــــــــين مكونات ا
 .(1990ا وحطب،

 

 :حدود البحث
ــة ــدود زمانيـــ ــن الكو  :حـــ ــي مـــ ــه االولـــ ــيرتو الحركـــ نشـــ

 الثنائي لفيفالدي  .
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ــدود مكانيـــــــة : الكليـــــــات المتخصصـــــــة  التربيـــــــة حـــــ
ــيقية,المعاهد  ــة الموســـــــــــــــــــ ــيقية, التربيـــــــــــــــــــ الموســـــــــــــــــــ

 الموسيقية  .
 عينة البحث:

.- Concerto Grosso in D Minor 
for 2 Violins op.3 No.11. 

 أدوات البحث:  
 المدونه الموسيقية. -1

 اله الفيولينه. -2

 للكونشيرتواسوانات استما   -3

التقنيــــــــــــــــــــــــات االدائيــــــــــــــــــــــــه الموجــــــــــــــــــــــــوده  -4
 بالكونشيرتو من قبل  الباحثه .

 مصطلحات البحث:
 :Performanceاألداء 

ــا يصــــدر عــــن الفــــرد مــــن ســــلوك لفظــــي  مــ
ــه  ــه معرفيـــــ ــي خلفيـــــ ــتند إلـــــ ــو ي ـــــ ــاري , وهـــــ أو م ـــــ

ــة ,  ــه معينــــــ ــي  وا داءووجدانيــــــ ــادة علــــــ ــو  عــــــ يكــــــ
م ــــتوي معــــين يظ ــــر فيـــــه قدرتــــه أو عــــدم قدرتـــــه 

ــل معين. ــي أداء عمـــــ ــين اللقـــــــاني علـــــ )أحمـــــــد ح ـــــ
 ,ص(.1999وعلي أحمد ال مل :,القاهرة,

 :Techniqueالتكني  
الكاملـــــــــة علـــــــــي إمكانيـــــــــة هـــــــــو ال ـــــــــيطرة 

التعبيــــــر علــــــي اآللــــــة وهــــــو  بــــــارة عــــــن تمرينــــــات 
ريا ـــــــية  صــــــــابت اليـــــــد تؤدت ــــــــا الـــــــدار  علــــــــي 
ــاب  ــام إلكت ـ ــز تـ ــي وتركيـ ــل واعـ ــوم بعقـ ــل تـ ــة كـ اآللـ

 (1997المرونة.) نادرة ال يد محمد,
 

 :Duetto or  Duoالعزف الثنائي 
ــا اثنــــــين  ــيقيه يقــــــوم بعزف ــــ ــة موســــ مقطوعــــ

 ا عمــــال إلـــييشــــير  مـــن العـــازفين وهــــو مصـــطله
ــا بالمصـــــــــــاحبة أو  ـــــــــــدو   اآلليـــــــــــة , وتـــــــــــأتي أمـــــــــ

 Baker,&Richard,p)مصــــــــاحبه موســــــــيقيه . 
107(   

 : Concerto Grossoجروسو كونشرتو
ــاه  ــتمدة مــــن فعــــل معنــ كلمــــه كونشــــرتو م ــ
ــو  اإليطاليــــة معناهــــا  ــاركه أمــــا كلمــــه  جروســ المشــ
ــن الوســـــــائل التـــــــي فكـــــــر في ـــــــا  ــر  وهـــــــو مـــــ   كبيـــــ
المؤلفـــــــــو  فـــــــــي ا تكـــــــــار قـــــــــائ  تمييـــــــــز العـــــــــازفين 

 ـــــراعت   ف معـــــوا  ـــــين ثالثـــــة أو ا وائـــــل لي ظ ـــــروا 
أحمـــــد ) .أربعـــــة فـــــي م موعـــــه ت ـــــمي بالكونشـــــرتو

 (.129-128ص , 1992 يومي
أوال: دراســــــــات وبحــــــــوة ســــــــابقه مرتبطــــــــه 

 بمو و  البحث:
 أوال: الدراسات العربيه:

 :بعنوا  االولي دراسةال
ــي  ــة فــــــــــ ــة الفيولينــــــــــ ــات اآلداء آللــــــــــ  تقنيــــــــــ
بعـــــــــــــــــــ  أعمـــــــــــــــــــال فولف ـــــــــــــــــــانا  أمـــــــــــــــــــادتو  

  (2006)هشام ح ين، موت ارت 
التعـــــــــرف علــــــــــي  يـلــــــــ إهـــــــــدفا الدراســـــــــة 

ــيرتو الفي ــي مـــــن كونشـــ ــة ا ولـــ ــل الحركـــ ــة تحليـــ ولينـــ
ــن   ــول ك مصـــ ــام صـــ ــي مقـــ ــترا فـــ , 216وا ورك ـــ

ــة  ــوناتا الفيولينــــ ــن صــــ ــة مــــ ــة الثانيــــ ــل الحركــــ وتحليــــ
, 570 ك مصــــــــن  bوالبيــــــــانو فــــــــي مقــــــــام ســــــــي 
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ــة و  ــل الحركــــ ــن  الثالثــــــةتحليــــ ــوناتامــــ الفيولينــــــة  صــــ
 .378ك مصن   bميفي مقام  والبيانو

تحليـــــــــل  -)الوصـــــــــفي المـــــــــن اواتبعـــــــــا الدراســـــــــة 
 .محتوي(

 : ليوكانا نتائا البحث كما ت
ــل  - ــة لكــــ ــة واآلدائيــــ ــارات التكنيكيــــ ــول للم ــــ الوصــــ

 من اليد الي ري واليمني للعينات المختارة.
الوصــــــــــول لتحليــــــــــل العينــــــــــات المختــــــــــارة مــــــــــن  -

العناصــــــــــر  -االيقــــــــــا  -اللحــــــــــن -حيــــــــــث)الميزا 
 التعبيرية(

ــن  - ــا مــــــ ــب علي ــــــ ــعوبات والت لــــــ ــول للصــــــ الوصــــــ
 ل بع  التدريبات المقترحة.خال

 تعليق الباحثة:
مـــــت الدراســـــة الحاليـــــة مـــــن تتفـــــم الدراســـــة ال ـــــابقة 

ــث تناول ــا حيـــــ ــوناتا ال ـــــ ــة والبيـــــــانوفصـــــ  مـــــــت يولينـــــ
ــعوبات  ــاول بعــــــــ  الصــــــ ــدريبات  تنــــــ وبعــــــــ  التــــــ

المقترحـــــــة للت لــــــــب علـــــــي الصــــــــعوبات الموجــــــــودة 
 بالصوناتا  .
الدراســـــــة ال ـــــــابقة مـــــــت الدراســـــــة الحاليـــــــة  تختلـــــــ 

التعــــــــرف علــــــــي تقنيــــــــات اآلداء فــــــــي مــــــــن حيــــــــث 
 ينمـــــــــا صـــــــــوناتا الفيولينـــــــــة والبيـــــــــانو لموت ـــــــــارت ,

تنـــــاول صــــوناتا الفيولينـــــة والبيـــــانو  يالبحــــث الحـــــال
 .( لبرامز100و78مصن  )

 بعنوان: الثانيهالدراسة  
 لكونشةةةةةةةةرتو"دراسةةةةةةةةة ملارنةةةةةةةةه ألسةةةةةةةةلوب االداء 

 1الكمان المنفرد عن كل من باخ وفيفالدي"
 

. 

هـــــــــدفا الدراســـــــــة إلـــــــــى التعـــــــــرف علــــــــــي 
خصـــــــائ  أســـــــلوب أداء كونشـــــــرتو الكمـــــــا  مـــــــن 
خــــالل اعمــــال كــــل مــــن بــــا  وفيفالــــدي , ومعرفــــه 

الفــــــــرق  ــــــــين عــــــــزف ل ــــــــ ه ا عمــــــــال ,  الطــــــــالب 
    .وتحدتد أوجه التشابه  ين

ــا الدراـســــــــ   ــل واتبعـــــــ ــفي تحليـــــــ ــن ا الوصـــــــ ة )المـــــــ
 محتوى( .

 وكانت نتائج البحث كما يلي :
ــول الـــــــــــــي خصـــــــــــــائ  اســـــــــــــلوب اداء  - الوصـــــــــــ

ــالل اعمــــــال فيفالــــــدي  ــن خــــ كونشــــــيرتو الكمــــــا  مــــ
 وبا .
معرفــــــه اوجــــــه التشــــــابه فــــــي كونشــــــيرتو الكمــــــا   -

 عن فيفالدي وبا .
 تعليق الباحثة:

ــة  ــت الدراســـــــ ــابقة مـــــــ ــة ال ـــــــ تتفـــــــــم الدراســـــــ
 .الحالية من حيث تناول شخصيه فيفالدي 

ــة  ــة ال ـــــــابقة مـــــــت الدراســـــ تختلـــــــ  الدراســـــ
الحاليـــــــة مـــــــن حيـــــــث اســـــــتخدام قالـــــــب الكونشـــــــرتو 
المنفــــــرد  ينمـــــــا البحـــــــث الحـــــــالي عـــــــن الكونشـــــــرتو 

 جروسو. 
 :بعنوان الثالثهالدراسة 

"تلنيةةةات األداء علةةةي الةةةه التشةةةيللو  ةةةي عصةةةر  
ــانى )روك مةةةةن خةةةةالل صةةةةوناتات فيفالةةةةديالبةةةةا هــ

 (1995خيرى، 
ــ   ــى التعـــــرف علـــــي أهـــ ــة إلـــ هـــــدفا الدراســـ
ــزات ـكــــ  ــه ومميـــ ــاروك ومراحلـــ ــر البـــ ــمات عصـــ ل ســـ

ــه ــه مرحلـــ ــي  اآلليـــ ــر, والصـــ ــي  للعصـــ ــرف علـــ والتعـــ
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تقنيـــــــــات ا داء علـــــــــي ألـــــــــه التشـــــــــيللو فـــــــــي هـــــــــ ا 
 العصر. 

 أستخدم الباحث )المن ا الوصفى ( .
 تلى :وكانا نتائا البحث كما 

التوصـــــــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــمات ومميـــــــــــــــــــــزات  -
ــر. ــيا ة و العصـــــــــــ ــام والصـــــــــــ ــل العـــــــــــ تحليل ال يكـــــــــــ

 لصوناتات فيفالدي.
معرفـــــــه التقنيـــــــات اليــــــــد الي ـــــــري واليمنـــــــي مــــــــن -

 خالل الصوناتات.
 تعليق الباحثة:

ــة  ــت الدراســـــــ ــابقة مـــــــ ــة ال ـــــــ تتفـــــــــم الدراســـــــ
ــاروك  ــر البــــــ ــث تناول ــــــــا عصــــــ ــن حيــــــ ــة مــــــ الحاليــــــ

 وشخصيه فيفالدي.
ــة وتختلــــــ   ــت الدراســــ ــة ال ــــــابقة مــــ الدراســــ

الحاليـــــة مـــــن حيـــــث تناول ـــــا قالـــــب الصـــــوناتا وآلـــــه 
التشــــــيللو  ينمــــــا البحــــــث الحــــــالي عــــــن الكونشــــــرتو 

 وآله الفيولينه.
 بعنوان:  الرابعهالدراسة 

"دراسةةةةةةة للتيلةةةةةةا علةةةةةةي الصةةةةةةعو ات التكنيكيةةةةةةه 
آللةةةةةةه الفيولينةةةةةةه مةةةةةةن خةةةةةةالل مجموعةةةةةةه مةةةةةةن 
ملتطفةةةةةات م لفةةةةةات موسةةةةةيلي الحجةةةةةرة مةةةةةةابين 

 Ledbetter 1890  - 1750عةةةةةام 

,Lynn,Frances,1984) "( 
"Compendium Of Chamber 

Music Excerpts 1750-1890   " 
ــة ــهإلـــــــــي  هـــــــــدفا الدراســـــــ الطـــــــــرق  معرفـــــــ

ــيلة لو ـــــت  ــرة كوســـ ــيقي الح ـــ ــي موســـ ــة فـــ التعليميـــ

للت لــــب  أســــت التــــدريب علــــي عــــزف آلــــه الفيولينــــه
   . علي الصعوبات التي تواجه العازف

تحليــــــل  –لباحثــــــا  )المــــــن ا الوصــــــفي ااســــــتخدما 
 محتوي(

 وكانت نتائج البحث كما يلي :
ا تكـــــــــــار بعـــــــــــ  الطـــــــــــرق والوســـــــــــائل المقترحـــــــــــه 

ــب علـــــــي  ــه الموجـــــــودة للت لـــــ الصـــــــعوبات التكنيكيـــــ
 في ا عمال.

 
 

 تعليق الباحثه:
تتفـــــم الدراســـــة ال ـــــابقة مـــــت الدراســـــة الحاليـــــة مـــــن 

 حيث تناول مؤلفات لموسيقي الح رة .
وتختلــــــ  الدراســــــة ال ــــــابقة مــــــت الدراســــــة الحاليــــــة 
مـــــن حيـــــث اســـــتخرا  الصـــــعوبات الفنيـــــه اخـــــتالف 

 الفترة الزمنيه.
 ابقه:تعليم عام علي الدراسات ال 
 ينلسم البحث الي قسمين:

 أوال: الجانا النظري ويشتمل علي:
 .جروسو مؤلفه الكونشيرتو •
 حياه المؤل  انطونيو فيفالدي. •

 
 

 ثانيا: الجانا التطبيلي ويشتمل علي:
التحليـــــل النظـــــري دراســـــه تحليليـــــه لعينـــــه البحـــــث, و 

الموجـــــــــــــــــــودة  العزفيــــــــــــــــــهتحدتــــــــــــــــــد الم ـــــــــــــــــــارات و 
  جروسو. بالكونشيرتو
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واختـــــــــت  البحـــــــــث بالنتـــــــــائا والتوصـــــــــيات وقائمـــــــــه 
المراجـــــــت العربيـــــــه وا جنبيـــــــه, ملخـــــــ  البحـــــــث , 

 م تخل  البحث.
 أوال: الجانا النظري:
 ": Concerto Grossoالكونشيرتو جروسو" 

ــر مــــــــــــن أهــــــــــــ  المؤلفــــــــــــات اآلليــــــــــــه   يعتبـــــــــ
ــور  ــاروك ,وتبلـــــــ ــر البـــــــ ا ورك ـــــــــتراليه فـــــــــي عصـــــــ
الكونشـــــــيرتو جروســـــــو فـــــــي ن ايـــــــه القـــــــر  ال ـــــــابت 

  و     Corelliعشـــــــر علـــــــي تـــــــد  كـــــــوريللي
ــوريللي  ــي Torelleتــــــ ــالي  علــــــ ــتمر التــــــ ــ  إســــــ   ثــــــ

نطــــــاق واســــــت وبتطــــــور وا ــــــه جــــــدا  علــــــي تــــــد   
  الــــــــــــــ ي  اعــــــــــــــا شــــــــــــــ رته Vivaldeفيفالــــــــــــــدي 

 كمـــــــال شـــــــفيم رزق,.)كمؤلـــــــ  ل ـــــــ ا النـــــــو  مـــــــن 
  ( 31, ص 2011

ــو تتــــوفر فـيـــ  أهةةةةةم العناصةةةةةر ه والكونشــــيرتو جروســ
 :الجماليه المميزة لروح عصر الباروك مثل

الت ــــــاوب والتقا ــــــل  ــــــين الكتــــــل الصــــــوتيه  •
 المتباتنه اللو  والرنين.

 اإلهتمام بالزخرفه والتنميم. •
يعتمــــــد علــــــي تفرقــــــه وا ــــــحه  ــــــين اآلداء  •

  واآلداء ال مـــــــــــــــــــــاعي Soloالمنفـــــــــــــــــــــرد  
 Tutti.  

 قالا الكونشيرتو جروسو:
المؤلفـــــــــــــــو  عـــــــــــــــده حركـــــــــــــــات قصـــــــــــــــيرة جمـــــــــــــــت 

قروا بعــــــد للكونشــــــيرتو فــــــي  دايــــــه ا مــــــر ثــــــ  إســــــت
  ل  علي ثالة حركات ه : 

الحركــــــــه ا ولــــــــي: ســــــــريعه, وتــــــــأتي فــــــــي  •
 صي ه الريتورنيللو.

ــه  ــن ب ــــــــي  ووا ــــــ ــه  لحــــــ ــدأ الحركــــــ وتبــــــ
تقدمـــــــــه م موعـــــــــه الكونشـــــــــيرتو جروســـــــــو 

ــم علـيــــ  ــ ا اللحــــــن  هويطلـــ  ريتورينيللــــــو  وهـــ
ــرة  خــــري  ــن فتــ ــود مــ ــرات و ,يعــ ــا فقــ تتخلل ــ

ــمي  ــا ســـ ــن هنـــ ــرادي ومـــ مـــــن العـــــزف اإلنفـــ
بقالـــــــــــــــب  ريتورينيللـــــــــــــــو ويعني الرجــــــــــــــــو  

 الخفي  أو اإلعاده ال زئيه.
ــا ســــريعه حيــــث  وتتميــــز هــــ ه الحركــــه بأن ــ
الت ـــــاد  ـــــين العـــــازف المنفـــــرد وم موعـــــه 

ــترا,  ــو  ا ورك ــ ــو فــــي  ويكــ لحــــن الريتونيللــ
ــل  ا ساســــي لل ــزء ال ــ ــه جــ ــ  تتبعــ ــه, ثــ حركــ
ــرادي تقدـمــــــ  ــه الكونشـــــــيرتينوه إنفـــــ  م موعـــــ

ــد  فـــــي ــن جدتـــ ــو  لحـــ ــد يكـــ ــر وقـــ ــن آخـــ لحـــ
ــين  ــين مختلفـــ ــدخول لحنـــ ــدا  لـــ ــو  تم يـــ ويكـــ
فــــــي صــــــي ه الصــــــوناتا الكالســــــيكيه فيمــــــا 
بعــــــــــد, أو يكــــــــــو  م ــــــــــتمدا  مــــــــــن لحـــــــــــن 
ــ ا اللحـــــــن إلـــــــي  ــول هـــــ ــو ويتحـــــ الريتورنيللـــــ
ســـــل  جدتـــــد تنت ـــــي بقفلـــــه وا ـــــحه.بمعني 
أ  م موعــــــــه العــــــــزف االنفراديــــــــه تتــــــــولي 

ل  مـــــــن ســـــــل  إلـــــــي آخـــــــر, تحويـــــــل ال ـــــــال
ــين  ــا مــــــن آ  آلخــــــر  ــــ والريتونيللــــــو تتبع ــــ
فقــــــرات العــــــزف اإلنفــــــرادي بحيــــــث ي ــــــمت  
فــــــي كــــــل مــــــرة ال ــــــل  الــــــ ي تحــــــول اليــــــه 
العـــــــازف المنفــــــــرد وهكـــــــ ا تقتــــــــرب ن ايــــــــه 
ــي  ــرة فــــــ ــه ا خيــــــ ــمت بعودتــــــ ــه في ــــــ الحركــــــ
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. )ســــــمحه الخولي,احمــــــد ال ــــــل  ا ساســــــي
 (131ص 1971المصري, 

و نائيــــــــــــه, وتكتــــــــــــب الحركــــــــــــه الثانيــــــــــــه: بطيلــــــــــــه 
 بأسلوب هارموني .

.)ســــــــمحه الخــــــــولي الحركــــــــه الثالثــــــــه: ســــــــريعه جدا
 (.128ص 1965وأحمد المصري وآخرو  ,
  :Duetالكونشيرتو الثنائي 

ــيه   ــه الفرن ـ ــه بالل ـ ــم عليـ  Duet ويطلـ
ــه     ه   وبااليطاليــــ Duett   وبا لمانيــ

Duetto  وتعنــــــــــي الثنــــــــــائي أنــــــــــه  بــــــــــارة عــــــــــن ,
ــألي  لكــــــل  ــه التـــ ــاوي فيــــــه قيمـــ ــين تت ـــ ــه آللتـــ مؤلفـــ
ــو   ــت النـ ــن نفـ ــين مـ ــه اللتـ ــو عامـ ــين , وهـ ــن اآللتـ مـ
)إثنـــــــــين فيولينـــــــــه مـــــــــثال ( , ولكـــــــــن ن ـــــــــد بعـــــــــ  
ا عمــــــــال االتــــــــي أ لــــــــم علي ــــــــا ثنــــــــائي محتويــــــــه 

ــات   ــل ثنائيـ ــاتنتين مثـ ــين متبـ  , shpor علـــي آلتـ
ــه ــه الثنائيــ ــي المؤلفــ ــا  ويطلــــم علــ ــترك في ــ ــي تشــ التــ

ــ ه  ــت هـــ ــوناتا والترجـــ ــام صـــ ــه عـــ آالت متباتنـــــه  وجـــ
الت ـــــــميه لقالـــــــب التـــــــألي   ـــــــل إلخـــــــتالف جـــــــنت 

 اآللتين.
  Antonio Vivaldi  أنطونيو فيفالدي 

(1678- 1741) 

 حياته:
فـــــــــــي مدتنـــــــــــه  أنطونيـــــــــــو فيفالـــــــــــدي ولـــــــــــد 
ــه ب ــي إالبندقيـــــ ــا فـــــ ــار   4يطاليـــــ ,وكـــــــا  1678مـــــ
لــــه الفيولينــــه وكــــا  لــــه الف ــــل فــــي آلوالــــده عازفــــا  
 .لــــــدي تعلــــــي  الموســــــيقي ا وليــــــهتعلــــــي  فيفا

(Niclas,Slonimsky,1978,op1817) ,

ــتكمل تعليمـــــهإ ــ  ســـ ــد  لـــ ــزي  ع بعـــ ــد  لي رنـــ ــي تـــ لـــ
ــا  يعتبـــــر  ــاءلحـــــد عأالـــــ ي كـــ ــيقي  مـــ ــي  الموســـ تعلـــ

فـــــــــي دراســـــــــه الك نـــــــــوت  1693 ـــــــــدأ عـــــــــام ,ثـــــــــ  
ــه جيوفانيك ــدي,.ني ـــــــــــــــــ  -29,ص 1998)فيفالـــــــــــــــــ
30) 

ــام وـفــــــــــ  ــدي  1703ي عـــــــــ حصـــــــــــل فيفالـــــــــ
ين أعلــــــي  ســــــتا ا  للفيولينــــــه أول وظيفــــــه حيــــــث عــــــ 
ــام  ــــ بمل ــي عــ ــين فــ ــ  عــ ــا , ثــ ــدا   1709أ  ال ياتــ قائــ

ــأ  ــام أ,لم موعـــــــــه الفيولينـــــــــه بالمل ـــــــ ــا فـــــــــي عـــــــ مـــــــ
رف فيفالــــدي 1711 ــر  عــــ  ــام  نشــ كمؤلــــ  حيــــث قــ

 الفيولينه. لهكونشيرتو آل 12م موعه ت   
ــا فــــــــيأ ــدي  1716عــــــــام  مــــــ ــين فيفالــــــ عــــــ
 1720-1718مـــــا  ـــــين عـــــام , أراورك ـــــتقائـــــدا  لأ

ــا ــا اإلقــ ــه مانتــ ــاره مدتنــ ــدي  زيــ ــوم م فيفالــ ــه ليقــ يطاليــ
ــدي    ــامأ تقـــــ ــدة   قـــــ ــا  وبـــــــرا أرميـــــــديا ال دتـــــ خالل مـــــ

ــدي  ثــــــالة  ــدهوبــــــرات أ تقــــ ــين رئيـ ـــــ  جدتــــ ــ  عــــ ا  ,ثــــ
ورك ـــــــــترا موســـــــــيقي الح ـــــــــرة للكونـــــــــا  فيليـــــــــب  

ــو   ــ  فـ لـــي مدتنـــه البندقيـــه لفتـــرة إثـــ  عـــاد بعـــد  لـ
 قليله و ل  قبل سفرة الي روما.

ــام أ ــين عــــــ ــا  ــــــ ــدي 1725 -1720مــــــ ــام فيفالــــــ  قــــــ
,وفـــــــي عـــــــام فـــــــي رومـــــــا   وبـــــــرات أثـــــــالة  تقـــــــدي  
ــا بطلــــــــب أقامــــــــا  1723 ــداد إكاديميــــــــه ال ياتــــــ مــــــ
الكونشــــــيرتو مقا ــــــل مبلــــــ  مــــــن  ثنــــــين مــــــنإبعــــــدد 
 (Sadie,stanly, ,op 31-41). المال .
قــــــــــام  1733 -1729مــــــــــا  ــــــــــين عــــــــــام أ

ــدي   ــدي  تقـــ ــدهأفيفالـــ ــرات جدتـــ ــا وبـــ ــي فيينـــ ــ كر  فـــ نـــ
ــا  ارجيب ــو من ــــــــــــــ ــدا 1730بــــــــــــــ  , 1731  و الفيــــــــــــــ



 2019العدد الثالث ، سبتمبر    (SRC_IJES)  مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

9 
 

ــرة وخــــــالل ــ ه الفتــــ ــد  1735حتــــــي  هــــ ــام فيفالــــ ي قــــ
ــد مـــــن ا  ــدي   العدتـــ ــرات  تقـــ ــا ,وبـــ ــام  1738 امـــ قـــ

ام لقيـــــادة الحفــــــل الموســــــيقي م ــــــترد أبال ـــــفر الــــــي 
نشــــــــاد قــــــــي  بمناســــــــبه الــــــــ كري الملويــــــــه إلأ  الــــــــ ي 
عـــــاد فيفالـــــدي  1739مـــــا فـــــي أ ,شـــــوفبور م ـــــر  

مدتنــــه البندقيــــه ولكــــن هــــ ه المــــرة  لــــيإمــــرة ثانيــــه 
ثــــر ســــيء أحــــت  ت اهــــل الحكومــــه لمــــا كــــا  لــــه أ

ــ   ــه و وســــ ــه لوفاتــــ ــه ال ام ــــ ــي الن ايــــ ــه إبب فــــ ختفائــــ
ســـــــــتمرت إ لـــــــــ  ن نظـــــــــار, وبـــــــــالر   ـمــــــــ عـــــــــن ا 

ــا فــــي شــــراء مؤلفاتــــه حتــــي أ  1740كاديميــــه ال ياتــ
ثنـــــي عشـــــر كونشـــــيرتو إمــــن وقامــــا بشـــــراء اكثـــــر 

 الت مختلفه.آل
قــــــــــام فيفالــــــــــدي  1741مــــــــــا فــــــــــي عــــــــــام أ

مكـــــث هنـــــاك حـــــوالي شـــــ رين حتـــــي و  زيـــــارة فيينـــــا 
ودفــــــن فــــــي مقــــــا ر  1741توليــــــو  28وفاتــــــه فــــــي 
 (Sadie,stanly, ,op34-35) الفقراء.

التةةةةةةةدلي  عنةةةةةةةد سةةةةةةةلوب المميةةةةةةةزات العامةةةةةةةه أل
 :فيفالدي

عمالــــه يمكننــــا أ لــــي إســــتما  مــــن خــــالل اإل
ــي تال ــرف علــــــ ــد أعــــــ ــألي  عنــــــ ــلوب التــــــ ســــــ

ســــــــلوبه الــــــــي ثــــــــالة أوينق ــــــــ  ,فيفالــــــــدي 
 هما:
 أواًل: اللحن:  

ــها  ▪ ــه كروماتيــ ــا  عري ــ ــا إ لحــ ــد مــ لــــي حــ
ــه وخاصــــــــــــهـلـــــــــــ وملي ــالقفزات اللحنيــــــــــ  ه بــــــــــ

  .القفزات الواسعه

ــي  ▪ ــت اللحـــــن علـــ ــه أتعامـــــل  مـــ نـــــه م موعـــ
ــر  ــا اللحنيـــــه, ويظ ـــ ــي   مـــــن الخاليـــ لـــــ  فـــ

فكــــار فــــي ة ا د عــــاإ جــــزاء المكــــررة مثــــل ا 
ه فـــــــــال يظ ـــــــــر اللحـــــــــن الصـــــــــي ه الثالثـيــــــــ 

ــكل ا  ــوره الشـــــــــ ــنفت بصـــــــــ ــلي وال  ـــــــــ صـــــــــ
 .ترتيب ال
 يلاع:ثانيًا: اإل
ســـــــــتخدم ال ـــــــــينكوب )الربـــــــــا  الزمنـــــــــي( إ ▪

المتنوعـــــــــه ســـــــــواء فـــــــــي اللحـــــــــن بأشـــــــــكاله 
 و المصاحبه.أا ساسي 

ــل  ▪ ــي إيميـــ ــه إلـــ ــكال االيقا يـــ ــتخدام ا شـــ ســـ
 ه والمقلوبه وتنويعات ا.  المنقو 

 
  ثالثًا: الهارموني:

ال ـــــــــــــــل  ال ـــــــــــــــارموني عنـــــــــــــــد فيفالـــــــــــــــدي دياتوني)
 تي:الص ير والكبير( تتميز باآل

 ب ابعت ا وتاسعت ا.لفات آستخدم التإ ▪
ســــــــــــــتخدم تــــــــــــــأل  الدرجــــــــــــــه الخام ــــــــــــــه إ ▪

ــ   ــه الخام ــــــــه( و لــــــ ــأل  خام ــــــ العليا)تــــــ
 عن  ريم البيدال.

ــدفماإل ▪ ــده متــ ــارموني عنــ ــا  ال ــ وحيــــوي  يقــ
ي مؤلــــــــــ  أكثــــــــــر مــــــــــن أو يــــــــــر ثا ــــــــــا 
 معاصر له.

ســــــــــتخدم بــــــــــاص ا ر يه)االوســــــــــتيناتو( إ ▪
  بكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة.

(Talbot,Michael,1993,op75-79.) 
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 وسيلي:سلوب فيفالدي المأ
 ــــــد  فيفالــــــدي فــــــي كتا تــــــه للكونشــــــيرتو أ 

وخاصـــــــــــه كونشـــــــــــيرتو الفيولينـــــــــــه فقـــــــــــام  تـــــــــــألي  
ــا   (150) ــيرتو تقريبــــــــ ــت ل كونشــــــــ ــه, واســــــــ  للفيولينــــــــ

درات العـــــــــــازف ســـــــــــتعرا  ـقــــــــــ هـــــــــــ ه الصـــــــــــي ه إل
ــ ا إ ــرد, هــــ ــه المنفــــ ــن كتاباتــــ ــر مــــ ــب الكثيــــ ــي جانــــ لــــ

للكونشــــــيرتو جروســــــو والتــــــي جعلــــــا منــــــه خليفــــــه 
 التـــــــــــالي  الموســـــــــــيقي,ريللي  فـــــــــــي م ـــــــــــال  كـــــــــــو 
ــي ه الكونشـــــــــيرتو جر وأ ــاف علـــــــــي صـــــــ ــو  ـــــــ وســـــــ

ــي آ ــند الـــــ ــدما أســـــ ــا  عنـــــ ــا  خاصـــــ ــا   نائيـــــ ــه  ابعـــــ لـــــ
الفيولينــــــــــــــــه دور الم موعــــــــــــــــه الصــــــــــــــــ يرة فــــــــــــــــي 

 الكونشيرتو جروسو.
كانــــــــــــا كونشــــــــــــيرتات فيفالــــــــــــدي تتميــــــــــــز 
بم ـــــــتوي موســـــــيقي عـــــــالي هـــــــ ا مـــــــا دفـــــــت  بـــــــا   
باعـــــادة كتابـــــه اعمالـــــه مـــــرة أخـــــري وتوزيـــــت عشـــــر 

مـــــــرة ثانيـــــــه , ممـــــــا كـــــــا  لـــــــه  تقريبـــــــا   كونشـــــــيرتات 
ا ثــــــر الكبيــــــر فــــــي القــــــاء ال ــــــوء علــــــي اعمــــــال 

ــهد فيفاـلـــــــــــــ  ــاه النقــــــــــــــاد اليــــــــــــ .)ثيـــــــــــــــودور.م. ي وات ــــــــــــ
 (.150(,)سمحه الخولي,ص 361-359فيني,ص

تتكـــــو  مـــــن :قالةةةةةا الكونشةةةةةيرتو عنةةةةةد فيفالةةةةةدي 
 :ثالة حركات 

  سريعهالحركه األولي: 
بمثابــــه بطيلــــه و نائيــــه ,وتكــــو   الحركةةةةه الثانيةةةةه:

 رب   ين الحركه ا ولي والثالثه.
جــــدا , وقــــد تحتــــوي علــــي  هســــريع الحركةةةةه الثالثةةةةه:

 .Rondo Form,وقد يكو  قالب ا  كادنزا
  تصني  "ريوم" العمال فيفالدي:

عمــــــال أ لــــــ  توجــــــد تصــــــني  دقيــــــم ي ــــــ  
عــــــــــادة إ  قــــــــــام   يتــــــــــر ريــــــــــوم  بألــــــــــي إفيفالــــــــــدي 
 Rز)م الرمــــ د ســــتخإفيفالــــدي و عمــــال أ تصــــني  

V), عــــــادة ترتيــــــب تصــــــنيفه مــــــن جدتــــــد إوقــــــام ب
 :ل  تكن موجودةمؤلفات ل اهكتشفإو 
ــني  ب -1 ــه أتبــــــــدأ التصــــــ ــال فيفالــــــــدي الفرديــــــ عمــــــ

ــ  لــــــآ ــدأ مــــــن رقــــ ــيقيه ويبــــ الــــــي  1الت الموســــ
108. 

ــا ا  -2 ــال ا تتبع ــــ ــتراليه والكونشــــــيرتو عمــــ ورك ــــ
ورك ـــــــــــــترا وتشـــــــــــــمل الت المنفـــــــــــــردة وا لـــــــــــــآ
 .585الي  109من رق  عمال ا 
صــــــوات الخاصــــــه بــــــا وبرا عمالــــــه لأأ تتبع ــــــا  -3

 .740ال  586وا وراتوريو من رق  
الـــــي  741تتبع ـــــا مؤلفـــــات متنوعـــــه مـــــن رقـــــ   -4

750. 
لي إ 751من رق   عمال اك تشفا حدتثا  أ تتبع ا   -5

780Sadie,Stanly,op 38- 44) .) 
 ثانيا الجزء التطبيلي:
 للحركه األولي:أوال: التحليل البنائي 

 كونشيرتو جروسو الصي ه: •
 ري الص ير. ال ل  : •
  متعدد ال رعات.ال رعه:   •

  43 الميزا : •
 مازوره 104عدد الموازير: •
ه الصــوتيه: مــن أ لــ  ن مــه   ري  الم ــاح •

 ري  جواب اعلي  الي ن مهتحا الوسطي 
 .بأوكتافين
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 ثانيا التحليل العز ي للحركه األولي:
 األدائيه لليد اليمني:التلنيات 

 :Legatoاللوس المتصل  •
اســـــتخدم المؤلـــــ  م ـــــارة التقـــــويت الزمنـــــي فـــــي  -

ــا فــــي 54,53) فــــي م وظ ــــرت  الكمــــا  ا ول ( كمــ
 :(1الشكل رق )

 
ــاتو فـــــي الكمـــــا  ا ول1شـــــكل ) • مـــــن  ( تو ـــــا اللي ـــ

 (.54: 53م)

( كمـا 5: 1ظ ر في الكما  ا ول في)-2 •
 (.2في الشكل رق )

 
ــاتو فـــــي الكمـــــا  ا ول تو ـــــه( 2شـــــكل ) • مـــــن  اللي ـــ

 (.61: 59م)

ــر فــــي الكمــــا  ا ول فــــي) -3 • ( 5: 1ظ ــ
 (.3كما في الشكل رق )

 
ــاتو فـــــي الكمـــــا  ا ول ( تو ـــــه3شـــــكل ) • مـــــن  اللي ـــ

 (.62: 61م)

 :Detache الديتاشيه •
( كما في 5: 1ظ ر في الكما  ا ول في) -1

 (.4الشكل رق )

 

 الدتتاشيه في الكما  ا ول . ( تو ه 4شكل ) •

( كمــا 5: 1وظ ــر فــي الكمــا  الثــاني فــي) -2
 (.5في الشكل رق )

 
 الدتتاشيه في الكما  الثاني .( تو ه 5شكل ) •

 
 التلنيات اآلائيه لليد اليسري:

 الساللم: •
ظ ــور ن مــات ســلمية صــاعدة وهابطــة فــي  -1

( كمــا فــي الشــكل 8: 6الكمــا  ا ول فــى م)
 :(6رق )

 
 الت مات ال لميه في الكما  االول. تو ه( 6شكل ) •

ظ ــور ن مــات ســلمية صــاعدة وهابطــة فــي  -2
( كمــا فــي الشــكل 8: 6الكمــا  ا ول فــى م)

  (:7رق )

 
 ( تو ه الن مات ال لميه في الكما  االول.7شكل ) •

ظ ــور ن مــات ســلمية صــاعدة وهابطــة فــي  -3
( كمـا فـي الشـكل 8, 7)م الكما  الثـاني فـى

 (8رق )
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 الن مات ال لميه في الكما  الثاني. تو ه( 8شكل ) •

ظ ـور ن مـات سـلمية صـاعدة وهابطـة فـي  -5
ــى) ــاني فـــ ــا  الثـــ ــي 75: 74الكمـــ ــا فـــ ( كمـــ

 (9الشكل رق )

 
 ( تو ه الن مات ال لميه في الكما  الثاني.9شكل ) •

 العزف المزدوج: •
 االولفـــي الكمـــا   مزدوجـــهظ ـــور ن مـــات  •

 ( 34: 32فى)
 األر يجات: •

ــد ظ ــــــرت  -1 ــي وقــــ ــات فــــ ــة ا ربي ــــ تقنيــــ
الكمــــــا  ا ول كمــــــا مو ــــــه بالشــــــكل 

 (:11رق )

 
 ( تو ه الن مات ا ربي يه في الكما  االول 11شكل )

ــي  -2 ــات فــــ ــة ا ربي ــــ ــد ظ ــــــرت تقنيــــ وقــــ
ــاني  ــا  الثــ ــكل الكمــ ــه بالشــ ــا مو ــ كمــ

 (:12رق )

 
 ( تو ه الن مات ا ربي يه في الكما  الثاني.12شكل )

 :األوكتا ات •

ــا  وقـــد ظ ـــرت فـــى هـــ ه  الحركـــة فـــي الكمـ
(كما مو ه بالشكل 7ا ول والثاني في م)

 (:13رق )

 
 ( تو ه االوكتاف من ن ه ري الي ري.13شكل ) •

 تييير األوضاع: •
ــن الو ــــــت ــل مــــ  الــــــي الو ــــــت ا ول انتقــــ

ــاني ــا  ا ول والثــــ ــا  الثالــــــث فــــــي الكمــــ كمــــ
 (:14مو ه بالشكل رق )

 
 ت يير االو ا .( تو ه 14شكل ) •

 التريل:حليه  •
( فـــي الكمـــا  62ظ ـــرت الحليـــه فـــي م) -1

 (:15ا ول كما مو ه بالشكل رق )

 
 ( تو ه حليه التريلفي اكما  االولل.15شكل ) •

(  فــي الكمــا  62ظ ــرت الحليــه فــي م) -2
 (:16الثاني كما مو ه بالشكل رق )

 
 .حليه التريل في الكما  الثاني( تو ه 16شكل ) •
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"  التظليل" التعبيريةالتلنيات ثالثًا :  •
كونشيرتو الثنائي للحركه   ى الالموجودة 
 األولي: 

المصطلحات  م
 معاني المصلحات  التعبيريه 

1 Allegro سريت 

2 
Molto 
Adagio 

صفه تقر  بمصطلحات اخري 
 لزيادة خاصيت ا االصليه.

3 Poco rit   استمرارية في التبا ؤ والتأخير
 الزمني.

4 
Rit   هو إختصا  لتلمة

"Ritardando"  و عتل التبطئ

 تك  ح اً.
5 Mf marc  

6 

Cres   وتع ل التك ج من الخفوت الل
القوة وتؤكي بثقل ال ك يلل  

ال وتات تك  ج اً ختل  صل الل  
العزع بقوة و  مز لها بال مز 

 
7 F(Forte) .بقوة 
8 Piano) ) P .األكان بصوت م خفض 

9 
Adagio  بطئ ان يا ي,وهو مصله يكتب

اعلي المدونه لتوجيه المؤدي الي  
 االداء  ب ء وخفه.

10 

Piu 
Largaments 

Piu   مصطله يقر  بمصطله
اخر لتوجيه المؤدي الي االداء  

بشكل تزيد عما كا  من 
 قبل.ويقصد به العزف بقوة أكثر. 

11 Sempre F .استمرار االداء بقوة 

12 
Tutti 

 
مصطله يكتب اعلي مدونه 
الكونشيرتو للدالله علي  لب  
مشاركه جميت االت االورك ترا 

ول  بعد فقرات موسيقيه تؤي ا اله 
 او االت منفردة. 

13 Largaments .قوي, االكان بعظمه 

14 
Pp   وهو اختصا  لتلمة

Pianissimo  وهو األكان بأتث

  قة وخفوتاً.

15 Poco Pp  .قل ل من الل ن 

16  
 تط ل  صع زمن العالمه. 

 
 

 نتائج البحث:
جةةةةاءت نتةةةةائج البحةةةةث مجيبةةةةه علةةةةي تسةةةةاؤالت 

 البحث من خالل:
اســــــــــلوب فيفالــــــــــدي فــــــــــي الكونشــــــــــيرتو  -

 .لفيفالدي الثنائي
ــي  - التحليــــــــــــــــــــــل النظــــــــــــــــــــــري والعزفــــــــــــــــــــ

 للكونشيرتو الثنائي لفيفالدي.
ــيرتو  - ــه للكونشـــــــــــــ ــات التعبيريـــــــــــــ التقنيـــــــــــــ

 لفيفالدي.الثنائي 
تقنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات االداء الموجـــــــــــــــــــــــــــــــــــودة  -

 .الثنائي لفيفالدي بالكونشيرتو
 توصيات البحث:

 توصي الباحثه باآلتي:
ــات  -1 ــيقية بالكليــــــــــ ــة الموســــــــــ ــد المكتبــــــــــ تزويــــــــــ

ــيرتات  ــة بكونشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فيفالي)الثنائي,الثالثي, الرباعي(.
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اإلهتمـــــــــــام بمؤلفـــــــــــات ومـــــــــــولفين عصـــــــــــر   -2
البـــــاروك وخاصـــــه اعمـــــال فيفالـــــدي لتميزهـــــا 

 .باالساليب الفنيه واآلدائيه المختلفه
إنشـــــــــــــــــاء مكتبـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــمعية بالكليـــــــــــــــــات  -3

المتخصصــــــــــة, واإلســــــــــتما  إلــــــــــي أعمــــــــــال 
فيفالــــــدي التــــــي قــــــد ت ــــــاعد الطالــــــب علــــــي 

 معرفة سمات وأسلوب عصر الباروك..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجعقائمه   

 المراجع العر يه:
 الكتا: •

ــومي) -1 ــد  يــــ ــيقي, 1992أحمــــ ــامو  الموســــ (,القــــ
ــافي  ــه, للمركــــــــــــز الثقــــــــــ ــاهرة, وزارة الثقافــــــــــ القــــــــــ

 ا وبرا المصريه. القومي, دار
ــب  -2 ــو حطـــــــــــ ــؤاد أ ـــــــــــ ــار و فـــــــــــ ــال مختـــــــــــ أمـــــــــــ

(ومنـــــــــــــــاها البحـــــــــــــــث واإلحصـــــــــــــــاء 1990)
ــة ــة والفنيـــ ــو  ,والبحـــــوة التربويـــ ــة ا ن لـــ مكتبـــ

 القاهرة. ,المصرية
ــد  -3 ــي أحمـــــــــــ ــاني وعلـــــــــــ ــين اللقـــــــــــ ــد ح ـــــــــــ أحمـــــــــــ

ــل ال   المصـــــــــــــطلحات ـ ــــــــــــ مع ( ,1999)مـــــــــــ
و ــــــــــرق ا المنــــــــــاهالتربويــــــــــه المعرفيــــــــــه فــــــــــي 

 الطبعــــــــه الثانيــــــــه, اب,ـتـــــــ عــــــــال  الك التــــــــدريت,
 .القاهرة

,تــــــاريس الموســــــيقي (1972)فينــــــي .م. ثيــــــودور -4
ــه جالعالميه, تر  ــمحةمــــــــ ــولي ســــــــ ــد  الخــــــــ ,محمــــــــ
مؤس ـــــــــه فـــــــــرانكلين للطباعـــــــــه  الـــــــــرحي عبـــــــــد 

 والنشر,القاهرة.
,آلـــــه (1984)ح ـــــين محمـــــد علـــــي العي ـــــوي  -5

ــب  الفيــــــــــــوال, ــةمكتــــــــــ ــاءات  ال ندســــــــــ واإلنشــــــــــ
 .,القاهرةنوتيكو

ــولي ســــــمحة -6 ــد المصــــــري   الخــــ , (1965)وأحمــــ
 الموســــــــــــيقى,محي  الفنــــــــــــو , ال زء وآخــــــــــــرو  

 المعارف,القاهرة. ,دار
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 رررررررراك ة ال رررررررر ك محمررررررررك ح ررررررررن  -7

كا   ,الررل يررزع الب ررا والط  رر  (1997)

القررررراه ة  ,الوفررررران لل  ررررر  والطبايرررررة 

 .,مطبعة حلوان1997,
   :الرسائل العلميه •

ليلــــــي محمــــــد زيدا ,الن ــــــيا البوليفــــــوني فــــــي  -8
مؤلفــــــــــــات الـــــــــــــه البيــــــــــــانو  ـــــــــــــين البـــــــــــــاروك 
ــر  ــوراة  يـــــــــــــــــ ــاله دكتـــــــــــــــــ والرومانتيكي,رســـــــــــــــــ
ــه الموســــــــــــيقية,جامعه  ــورة,كليه التربيــــــــــ منشــــــــــ

 .1978حلوا ,القاهرة,
ــفيم ر  -9 ــال شــــــــــــ ــزف كمــــــــــــ ــداد للعــــــــــــ زق,االعــــــــــــ

ــاله  ــه ,رســ ــدار  الفيولينــ ــه لــ ال مــــاعي واهميتــ
ــه  دكتـــــــــــوراه  يـــــــــــر منشـــــــــــورة ,كليـــــــــــه التربيـــــــــ

 الموسيقيه,القاهرة.
هشــــــــــام ح ــــــــــين ح ــــــــــن: تقنيــــــــــات اآلداء  -10

ــال فولفـــــانا  ــي بعـــــ  أعمـــ ــة فـــ ــة الفيولينـــ آللـــ
رســـــــــالة  ماج ـــــــــتير  ,أمـــــــــادتو  موت ـــــــــارت 

ــورة  ــر منشــــ ــو   , يــــ ــة الفنــــ ــد  ,أكاديميــــ المع ــــ
ــالي للموســـــــيقي لكون ـــــــيرفتوار ــاهرة ,العـــــ  ,القـــــ

2006. 
ــاله  -11 ــد  ركـــــــــات ,رســـــــ ــاني خيـــــــــري أحمـــــــ هـــــــ

ــه  ماج ـــــــــتير  يـــــــــر منشـــــــــورة ,كليـــــــــه التربيـــــــ
 .1995النو يه,جامعه عين شمت.

وائــــــــــل صــــــــــدقي محمــــــــــد عــــــــــالم ,رســــــــــالة  -12
ــة  ماج ـــــــــتير  يـــــــــر منشـــــــــورة ,كليـــــــــه التربيـــــــ

 .2001الموسيقيه ,جامعه حلوا  ,

: ثانيًا: المراجع األجنبيه  
13- Baker,Richard (1990),The 

Hamlyn Illustrated Encyclopedia    
 of Music,The Hamlyn Publishing 
Group-Limited,Lodo. 

14- Ledbetter ,Lynn,Frances,( 
1984) ,Compendium Of Chanber 
Music Excerpts 1750-
1890:Rebcted And Organied 
Pedagogically ForThe Violin 
According To Technical 
Requirtements" D.M.A Tcksy 
Universit 

15- Nicolas Slonimsky,Bakers 
Biogra Phical, (1978),Dictionry of 
Musicians, London(Collier 
Macmillan publishes). 

16- Saide Stanly(1980),The New 
Grove Dictionary of Musicad          
Musicians V (4) Macmillan 
Puolishers Limited,London,. 

 
 
 
 
 
 


