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 ملخص البحث

ي على برنامج درامي، النغمتعتمد الموسيقى البروجرامية مثل السيمفونية التصويرية والقصيد السيمفوني أو القصيد 

يمكن أن يكون عنوانًا فقط، أو شعارًا معينًا، أو وصفًا أدبيًا لقصيد شعري أو فكرة ما، ويعتمد هذا النوع من التأليف 

الموسيقي على اإليحاء التخيلي لهذه األفكار السابق ذكرها، وتأثيرها على المستمع الى الموسيقى المرتبطة بهذه 

هوت الموسيقى البروجرامية المؤلفين العرب في مجال الكتابة األوركسترالية، إذ أن هذا النوع من الفكرة، ولقد است

المؤلفات يعبر عن خيالهم وانتمائاتهم وارتباطهم ببيئتهم وحبهم لوطنهم وعروبتهم، ويعتبر يوسف خاشو واحد من 

نية ة، صور من خاللها العديد من القضايا الوطالمؤلفين العرب القوميين الذين صاغوا العديد من األعمال البروجرامي

من خالل قصة مكتوبة )برنانج درامي( ، وقام بربط أفكاره اللحنية بأفكاره الدرامية بما يخدم البرنامج، ومن خالل 

استخدام العديد من العناصر الموسيقية لتحقيق ذلك، ولقد الحظ الباحث أهمية هذه األعمال فتحددت مشكلة البحث 

رة األبحاث التي تتناول تحلياًل تفصيلًيا ضمن معايير التحليل األكاديمية ألعمال المؤلفين العرب عموًما في ند

وأعمال يوسف خاشو خصوًصا، كما تكمن أهمية البحث في التعرف إلى األساليب الفنية التي من الممكن استخدامها 

ث مشكلة ضياع المدّونات الموسيقية ألعمال خاشو، كما واجه الباح في التصوير الدرامي لألعمال األوركسترالية.

فقام بإعادة التدوين الموسيقي من خالل السمع لبعض أعماله، ومن ضمنها سيمفونية الحسين بن علي، وبدعم من 

 عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنية، ولقد وجد الباحث مادة ثرية تستحق البحث والنشر بهدف اإلستفادة منها. 

 مات المفتاحية:الكل

،  ، المدرسة القومية ، موسيقى، هوموفونيك السيمفونية التصويريةيوسف خاشو ، سيمفونية الحسين بن علي ، 

 ، الموسيقى البروجرامية، هارموني، تآلفات، تلوين آلي.بوليفونيك

 

Summary  

The program music such as the program symphony, symphony poem or melodic poem 

depend on a dramatic program that could just be a title, a certain motto or a literal 

depiction of a poem or idea. This kind of composition relies on the imagination 

inspiration of the said ideas and on its influence on the listener to the music connected 

with this idea. The program music appeal to the Arab composers in the orchestral 

writing area, as this kind of compositions expresses their imagination, belonging, 

association with their environments and love of their own nations and Arabism. Yousef 



Khasho is one of the Arab nationalist composers who formed many program music 

works through which he depicted many national causes by a written story (a dramatic 

program), and he linked his melodic ideas with his dramatic ideas in such a manner that 

serves the program, and by using many musical elements to realize that. The researcher 

noticed the importance of those works, so the research problem was found to be the 

rarity of researches that deal with a detailed analysis within the academic standards of 

the Arab composers in general and Yousef Khasho's works in particular. In addition, 

the research derives its significance from the artistic techniques that can be used in the 

dramatic program of the orchestral works. Furthermore, the researcher faced the 

problem of Khasho's work sheet music loss, so he rewrote the sheet music by listening 

to some of his works including Al Hussein bin Ali Symphony supported by the 

Scientific Research Deanship of Jordan University. The researcher found a rich 

material, which is worth studying and publishing to benefit from it. 
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 مقّدمة:

اتجه معظم المؤلفون العرب إلى إدخال العنصر الدرامي في المؤلفات األوركسترالية، وذلك بهدف تصوير سردي 

أو وصفففففي لقصففففة تارييية وو نية، أو تصففففوير لمعالم وأماكن أو شففففيصففففيات لها دورها في التاري  الو ني 

للسيمفونية التصويرية أو القصيد السيمفوني مساحةً كبيرة وهامة في إبداعاتهم، باإلضافة إلى المحلي، ولذلك كان 

قالب المتتالية الذي من خالله يظهر المؤلف إتجاهاته القومية من خالل استغالل الموروث الشعبي كمادة خام لبناء 

ليففة التي تحمفف  في  يففاتهففا هويتهم مع األفكففار اللحنيففة للعمفف ، كمففا قففام المؤلفون العرب بففدمل موسففففففيقففاهم المح

الموسففيقى الغربية اليرية بعنصففر الهارموني والتلوين األوركسففترالي، وكان لهذا اإلبداعات دوًرا هاًما في ت وير 

الموسففففففيقى العربية وتقديم أعمال ف تق  في أهميتها عن إبداعات المؤلفين العالميين، ب  تتمي  عنهم في أنها تجمع 

 وسيقى العربية الغنية بمقاماتها الكييرة وإيقاعاتها المتمي ة مع علم الهارموني والتلوين افلي.بين جمال الم

 النظري: اإلطار

الموسفففيقى البروجرامية على أنها ل تلك الموسفففيقى ذات ال ابع السفففردي أو الوصففففي ، أو  توضفففيف مفهوميمكن 

أو منظر  بيعي أو فن تشففكيلي ، عن  ريق ارتبا  كالهما ، والتي تهدف الى إيجاد إيحاء تييلي لقصففة أو شففعر 

القائم عليها  Poetical Ideaالبناء بين الفكرة الموسفففيقية والفكرة  ير الموسفففيقية والتي تسفففمى الفكرة الشفففاعرية 

العم  ، ويتم توضفففيف الفكرة الشفففاعرية للمسفففتمع  الباً عن  ريق إرفاف مذكرة تفسفففيرية مصفففا ة في لغة  أدبية 

أثناء إسفففتماعه للعم  الموسفففيقي ل حتى ف  –وأحياناً  –العم  الموسفففيقي ، بحيث يقرأها المسفففتمع قب  مفهومة مع 

 ييلط بين تلك الفكرة الشاعرية وبين أفكار وأجواء شاعرية أخرى قد تدور في مييلته أثناء اإلستماع لنفس العم .

(Scruton, 1980 :283)  

 أنواع الموسيقى البروجرامية:

 :Program Symphonyالسيمفونية ذات البرنامج ) التصويرية (  .1

هو عم  يماث  برنامل وصفففففي أو سففففردي للقالب السففففيمفوني، وهو في األصفففف  موجود في السففففيمفونية الريفية 

، بعناوينها الوصففففففية لك  حركة من حركاتها 1808(، والتي كتبها في عام 1970-1827)Beethovenلبيتهوفن 

الميال األول للسففففيمفونية ذات البرنامل كان ) السففففيمفونية العجيبة ( لبريليوك والتي كتبها في عام اليمسففففة، ولكن 

والتي قدم فيها المؤلف برنامجاً تفصففففففيلياً يوج  األحداث والحافت الميتلفة التي تم التعبير عنها في ك   1830

 (176: 2007)سكرية،  حركة.

جودة على نحو متكرر في أواخر القرن التاسع عشر وسيمفونيات بداية وعناصر الموسيقى ذات البرنامل كانت مو

( األخيرة، وبالتحديد سففيمفونية  1840 – 1893)  Tchaikovskyالقرن العشففرين، وسففيمفونيات تشففايكوفسففكي 

Pathetique   تعبر عن برامل شفففيصفففية إلى حد كبير، وقد علق مالرMahler (1860-1911 في حديث له ،)

سيبيليوس  سيمفونية يجب وأن تكون كالعالم، ويجب أن تتضمن  Sibelius  (1865 – 1957  ) مع  قائالً ل ان ال

لعمله السففيمفوني ل والبرامل ذات ال بيعة السففردية أو الشففعرية نجدها على  الدراميك  شففم موجود في المغ ى 

سففيكرايبين  ،Rimsky Korsakov (1844-1908)نحو واضففف في سففيمفونيات ك  من: رمسففكي كورسففاكوف  

Scariabin شففيمانوفسففكي ،Szimanowsky (1882-1927 وفوجان ويليامس )Wogan Wiliams (1872-



قد استيدم ،  The Inextinguishable، وهي بعنوان 4في سيمفونية رقم  Nielsen(، بينما نجد ان نلسن 1958

 (Latham, 2002 :1005) القالب للتعبير عن الر بة األساسية في الحياة.

ظهرت السيمفونية التصويرية في القرن التاسع عشر نتيجة لقيام بعض مؤلفي الموسيقى باستغالل أفكار أدبية أو 

 Fantastique درامية أو أعمال من فن التصوير، ومن أميلة هذا النوع من السيمفونيات، السيمفونية الييالية 

Symphon التي كتبها مؤلف الموسيقى الفرنسي هيكتور برليوك Hector Berlioz  وهي تحم  عنواناً  1830عام

ثانوياً آخر هو ل حادثة في حياة فنان ل واستيدم فيها فكرة ثابتة، رم  بها للشيصية الرئيسية في الموضوع الذي 

 (.71: 1998 يصورا ووظفها لتالئم مراح  ت ور القصة.)نصار،

ن كونها مؤلفة جادة لألوركسفففترا، مكونة من عدد مف تيتلف السفففيمفونيات الوصففففية عن السفففيمفونية التقليدية في 

نفس  ناً وصفففياً يع ي المسففتمعاالحركات المنفصففلة، وإنما اإلختالف يكمن في أن السففيمفونية الوصفففية تحم  عنو

الحالة الشفففعورية التي يشفففعر بها المؤلف، وأميلة ذلك: السفففيمفونية السفففادسفففة لبيتهوفن، والسفففيمفونية افسفففكتلندية 

( وأحياناً ما 1810-1856) Shcumanوسيمفونية الربيع لشومان  ،Mendelssohn (1809-1847) لمندلسون

ت يد حركات السففيمفونية عن المعتاد ) أربع حركات (، ولقد اسففتيدم مؤلفوا الموسففيقى ذات البرنامل الرومانتيكية 

ر، قد ألف في هذا الشففففففك  هذا الشففففففك  مع جعله معبراً عن البرنامل الياف به، فك  من برليوك وليسففففففت ومال

واسففففتيدمه ب رف ميتلفة، فعند برليوك نجد أن سففففيمفونيته األولى والمعروفة بالييالية قد أرفق معها برنامل ملم 

بالتفاصي ، في حين نجد أن السيمفونية اليانية له والمعروفة ل بـفف هارولد في اي اليا ل يكمن برنامجها في العناوين 

سبق ك  حركة، ومع  ستيدام الفكرة اليابتة والرم  التي ت سردية موسيقية داخلية من خالل إ ذلك تظهرلنا إيحائات 

إلى هارولد بآلة الفيوف، ل لنجد بعد ذلك أنه في سفففففيمفونية روميو وجولييت اشفففففتركت األصفففففوات البشفففففرية في 

 )Stanley ,1980 :  (1.460العم 

 :Symphonic Poemالقصيد السيمفوني  .2

وهي مق وعة موسيقية أوركسترالية، عادةً ما تأتي من حركة واحدة، وهي مبنية على فكرة أدبية شعرية، أو فكرة 

سع عشر على يد  شر للحركة الرومانتيكية  Franz Lisztموسيقية، وقد تأصلت في منتصف القرن التا كنتاج مبا

والتي شفففففجعت على إندماج األدب، التصفففففوير، والدراما في الموسفففففيقى، ولقد ت ورت إلى قالب هام للموسفففففيقى 

سيمفونية يمكن ضغ ها في قالب من  البروجرامية في النصف الياني من القرن التاسع عشر. وعناصر العمارة ال

لفين البرنامل السردي الملم بالتفاصي ، أما البعض اآلخر فقد رسم صورة حركة واحدة، ولقد اتبع بعض من المؤ

ق تليية سفففمات الفكرة الشفففاعرية وخلق مشفففهد أو جو معين يصفففف من يأكير عمومية في عيون العق  عن  ر

 ( Latham, 2002: 1233)خالله برنامجه، 

وعها، ولقد اسففتهوت مؤلفات القصففيد والموسففيقى في هذا النوع من المؤلفات تكون تابعة للقصففة ومصففورة لموضفف

السيمفوني المؤلفين الرومانتيكيين على ن اف واسع في القرن التاسع عشر، ثم استهوت كذلك مؤلفي الموسيقى في 

القرن العشففففففرين، وقد نشففففففأ القصففففففيد السففففففيمفوني من نوعين آخرين من المؤلفات كانا شففففففائعين عند المؤلفين 

 لبروجرامية وإفتتاحية الكونسفففففيرت، ويمكن القول بأن اإلفتتاحية التصفففففويرية الرومانتيكيين وهما السفففففيمفونية ا

                                                           
لتاسعة في ابيتهوفن أول من فاجأ العالم بدمل الغناء األوبرالي بالتأليف الموسيقي السيمفوني وذلك في الحركة الرابعة من السيمفونية  1

 .ويعتبر برليوك ممن اتبع هذا األسلوب تأثراً ببتهوفن ،سلم ري الكبير



Concert Overture  كانت الي وة األولى نحو ظهور مؤلفات القصائد السيمفونية، وإن كانت اإلفتتاحية أقصر

يد السيمفوني لقصفي مدتها ال منية، ومن الممكن أن تعتمد في بنائها الموسيقي على صيغة الصوناتا، بينما يعتبر ا

من المؤلفات الموسفففيقية الحرة التي ف تتقيد بقالب موسفففيقي محدد، وتسفففي ر عليه فكرة تصفففوير الموضفففوع الذي 

 (.72 : 1998نصار، يعرضه.) 

ينحدر القصيد السيمفوني في الواقع من اففتتاحيات التي تصور شيصيات . فلقد تسامت افتتاحيات ل كوريوفن ل 

ليونورا ل على ا ار افتتاحية األوبرا ، و ايتها ، وارتقت من مهمة رفع السففففففتار الى مق وعة  و ل اجموند ل و ل

اما في جوهر الدر إضففففاءسفففيمفونية مسفففتقلة قائمة بذاتها من حركة واحدة ، واسفففت اعت افتتاحيات فيبر ألوبراته 

 ( . 156 : 1984، )فنلقالب سيمفوني . 

ت  الموسففففيقى البروجرامية التي بركت في العصففففر الرومانتيكي الذي تميوالقصففففيد السففففيمفوني واحد من أنواع 

موسفيقاا باإلتجاا نحو التعبير عن النواحي النفسفية والمشفاعر اإلنسفانية بشفك  صفارذ ، وكذلك الربط بين ميتلف 

 Tassoو سالفنون ، ولقد اشتملت مؤلفات هذا العصر على ما يتعلق بالييال من الشاعرية اإلنسانية مي  قصيد تا

لفران  ليسففت ، الى الشففجن الذي توحي به الرسففوم التارييية ، الى حميمية الدراسففات النفسففية مي  قصففيدة مكبث 

Macbeth  . لريتشارد شتراوس(Blume, 1979: 159)   

ولقد وصففففف  القصفففففيد السفففففيمفوني إلى قمة إبداعه في أعمال ريتشفففففارد شفففففتراوس وهو تلميذ أليكسفففففاندر ريتر 

Alexander Ritter (1833-1896 والذي شففجعه على الكتابة في هذا القالب، وبالفع  عم  على كيادة ك  من )

اللحن وعمقه التعبيري من خالل اإلختيار الجريء للمواضففففففيع، التلوين األوركسففففففترالي الرائع، الواقعية الحية 

صفويرية حان سفردية وفلسففية وتوالحرفية الياصفة جداً في التأليف. وقصفائد شفتراوس السفيمفونية اسفتيدم فيها أل

 وحتى ألحان متعلقة بسيرة الكاتب الذاتية.

 وتضم أعماله:

1. Don Juan (1888-9), Tod und Verklarung (1888-9)  

2. Till Eulenspiegel (1894-5), Also sprach Zarathustra (1895-6) 

3. Don Quixote (1896-7), Ein Heldenleben (189708)  

4. Symphonia domestica (1902-3) (Latham, Alison, 2002, p 1234). 

وهناك بعض من المؤلفين الموسففففففيقيين وجدوا في القصففففففيد السففففففيمفوني أداة مناسففففففبة للتعبير عن لالقوميةل في 

 Myوالذي تصفففف سفففلسفففلة قصفففائدا السفففيمفونية السفففتة  Smetanaالموسفففيقى، وكان من أشفففهر هؤفء سفففيميتانا 

Country  ياة اليومية لبلدا الع ي  مشاهد من التاري  والحBohema.  (Latham, 2002: 1234) 

 :Concert Overture  تإفتتاحية الكونسير .3

على الر م من أن ل مندلسففون ل كان يسففتحق لقب مبتكر المصفف لف، إف أنه كانت هناك مقدمات سففابقة تتنبأ 

بظهورا كمق وعة مستقلة بذاتها من إفتتاحيات األوبرات األخيرة التي كتبها موتسارت، من اإلفتتاحيات التي 



Goethe (1749-1832 )ماني جوته كتبها بيتهوفن أيضفففاً للعرول المسفففرحية التي كان يكتبها المؤلف األل

 مي :

 " Egmont "  و" Collin "  واإلفتتاحيات المنبوذة" Leonoa "  والتي كانت مكتوبة أصفففالً ألوبرا   " 

Fidelio "  .(Latham, 2002: 919) 

وهي مق وع موسفففيقية من حركة واحدة، ذات جو نفسفففي مرك ، تؤديها األوركسفففترا، وكانت من قب  تؤدى 

األوبرا لتليية أحداثها وسميت في ذلك الوقت افتتاحية، إلى أن انفصلت عن األوبرا، وأصبحت قب  عرل 

لفي وفي ظ  بعض أعمال مؤ ت،تعرل مستقلة في الحفالت الموسيقية، ومن هنا جاء أسم إفتتاحية الكونسير

تحم   تيرالكونسالعصر الرومانتيكي التي تحم  عناويناً وصفية مي  مندلسون وشومان، أصبحت إفتتاحية 

الياف بها بدأ  هي األخرى عناويناً وصفية تع ي فكرة عامة عن الموسيقى، إف أن نظام الصيا ة التقليدي

 (.  26 :1998في التيلي  على يد أحد رواد المدرسة البروجرامية وهو برليوك. )م ر، 

 ie"فكانت عرضفية مي  إفتتاحية أما إفتتاحيات الحفالت األخرى التي ظهرت في بداية القرن التاسفع عشفر، 

Weibe des Hauses"  لبيتهوفن، أو مجردة مي  اإلفتتاحية التي كتبها شففففففوبرت بأسففففففلوب األ اني، لكن

التي كتبها مندلسون و إفتتاحية  "The Helrids and A Midsmmer"المق وعات الشعرية، الوصفية مي  

"Carnaval Romain"  .التي كتبها برليوك، هي التي كانت تجسفففد سفففمات اإلفتتاحية الرومانتيكية الحقيقية

التي كتبها تشفففففايكوفسفففففكي،  "1812"وبعض هذا المق وعات كانت تكتب لتيليد أحداث معينة مي  إفتتاحية 

( وهناك إفتتاحيات أخرى 1833-1897) Brahmsالتي كتبها برام  "Academic Festival"وإفتتاحية 

نفففت تسففففففتلهم من األعمفففال األدبيفففة أو الفنيفففة ميففف  إفتتفففاحيفففة برليوك ل الملفففك لير ل وإفتتفففاحيفففة كفففا

"Hummenschlacht" .التي كتبها ليست(Latham, 2002: 919) 

فهي تمي  تحوفً كبيراً في مسففار الموسففيقى الغربية بما أضففافته   19أما مدارس الموسففيقى القومية في القرن 

جديدة ، مستمدة من تراثها وممي ة لك  منها وقد نشأت هذا المدارس في ظ  رومانسية اليها من قيم موسيقية 

Romanticism  القرن التاسع عشر مدفوعة بشوف الرومانسيين بالعودة للماضي ، وحنينهم لبسا ة الريف

تمدن . الللو ن ، ولعشفففففقهم لل بيعة ولك  ما يهربون به من واقعهم المصففففف نع والمفر  في وبدائيته وحبهم 

 :فوا منابعهم في أحد مصدرين ، هماوكان ف بد لهم من الغوف بحياً عن الجذور ، فاكتش

 . الموسيقى الشعبية أو الفلكلور الموسيقي 

 . الموسيقى الدينية المحلية 

ستقى المؤلفون القوميون ألحاناً ذات مقامات تيتلف عن المقامين الكبير والصغير  ومن هذا المنابع األصيلة ا

هارمونياً وبوليفونياً تيتلف ب  وتتعارل أحياناً مع اللغة التقليدية  –، واكتشفففففففوا آفاقاً في التكييف النغمي 

للموسفففيقى األوروبية ، وأدهشفففتهم اإليقاعات الشفففعبية بمواكينها األحادية ، وتكويناتها المركبة والم دوجة ، 

                                                           
 تتاحية حلم ليلة صيف اف ،كما في افتتاحية اجموند لبيتهوفن –في الغالب  –هي صيغة الصوناتا  تالصيا ة التقليدية إلفتتاحية الكونسير

 . ون، افتتاحية كهف فنجال مندلسونلمندلس



، ليوليانين الموسيقي تصلف لت عيم التلوين اآللي . )ووجدوا في آفت موسيقاهم الشعبية ألواناً ممي ة من الر

2003 : 8-9. ) 

والقومية حركة ثقافية خاصفففة فيما يتعلق باللغة والتراث وت ايد اسفففتيدام اللغة القومية في البالد التي تيضفففع 

ة وميلحكم أجنبي ، ولقد أثرت القومية في الموسففففففيقى الرومانيسففففففة إذ تعمد المؤلفون إع اء أعمالهم هوية ق

متمي ة كاستيدام األ اني واأللحان الراقصة الشعبية ل الفلكلورل كما أبدعوا ألحاناً مبتكرة ذات مذاف شعبي . 

 ( .66:  1995)مينا ، 

وللحق أن شفففففوبان كان في األ لب أول ممي  للموسفففففيقى القومية ، وأعظم هؤفء الموسفففففيقيين شفففففأناً . ولقد 

شك في أن موسيقى تجسمت روح بولندا في موسيقاا أكير م ن تميلها في مؤلفات أي موسيقي آخر . وما من 

 ،نشففتين) أيشففوبان حققت معناً و نياً ف ينكر ، وذلك في ك  األوقات التي عاصففرت المحنة الو نية ببولندا . 

1973 :122.) 

 مشكلة البحث:

األعمال تم صيا تها في  العه على أعمال المؤلف األردني يوسف خاشو بأن هذا فحظ الباحث من خالل ا

قوالب عالمية كالسيمفونية والقصيد السيمفوني، مع اإلحتفاظ بالهوية العربية من خالل عناصر متعددة، كما اهتم 

خاشو بالعنصر الدرامي في أعماله، األمر الذي دعى الباحث إلى تحلي  تلك األعمال لما لها من أهمية لدارسي 

 متيصصين والباحيين بشك  عام.التأليف الموسيقي بشك  خاف ، ولل

 أهداف البحث:

 .التعريف بالموسيقى الدرامية بأنواعها (1

معايير األكاديمية ضمن ال للحركة اليالية من سيمفونية الحسين بن علي ليوسف خاشو تقديم تحلي  تفصيلي (2

 لإلستفادة منها لدارسي التأليف الموسيقي والباحيين.

في األعمال األوركسرالية عند يوسف خاشو، والتي من الممكن  التعرف على أساليب التصوير الدرامي (3

 .اإلستفادة منها للمهتمين بالتأليف األوركسترالي وللباحيين
 

 منهجية البحث:

 يتبع هذا البحث المنهل التحليلي.

 

 أهمية البحث:

معرفة أساليب ربط األفكار الموسيقية باألفكار الدرامية عند يوسف خاشو كواحد من المؤلفين تكمن أهمية البحث في 

 ، األقسام الرئيسية Form)القالب تفصيليًا ضمن معايير التحلي  األكاديمية  تحلياًل تقديم العرب القوميين، ومن خالل 

Main Sections الجم  والعبارات ،Periods and Phrasesهوموفوني ، النسيل الHomophonic  والنسيل

،  األمر  Program Element، العنصر الدرامي Orchestration، التلوين اآللي Polyphonicالبوليفوني 



الذي يعود بالفائدة لدى المتيصصين في مجال التأليف الموسيقي والبحث العلمي في مجال الموسيقى، ونظًرا ألهمية 

صيلي ث بالتحلي  التفيث ينفرد ك  بحيحاث أخرى متصلة بهذا العم  بحالعم  فسوف يحاول الباحث كتابة أب

 لحركات السيمفونية.

 Youssef Khasho  (1927 – 1997 :)يوسف خاشـو 
 

هو مؤلف أردني من أص  مقدسي له العديد من المؤلفات األوركسترالية، كان معظمها في قالب السيمفونية، والتي 

خالل تصوير أماكن وشيصيات أردنية، مي  سيمفونية الحسين بن  الل، اعتمدت على العنصر الدرامي من 

 وسيمفونية الحسين بن علي، وسيمفونية أردن الحسين، وسيمفونية الهاشميون.

 

 اإلطار العملي:

سيقوم الباحث في هذا اإل ار بتحلي  الحركة اليالية من سيمفونية الحسين بن علي )إذ أفرد الباحث لك  حركة 

حجم العم  الكبير( كما قام الباحث بتحلي  العم  ضمن معايير لما لها من أهمية كبيرة، باإلضافة إلى  بحث مستق 

التحلي  األكاديمية مي  العنصر اللحني والنسيل الهوموفوني والبوليفوني، والتلوين اآللي، باإلضافة إلى ربط 

 العنصر اللحني بالعنصر الدرامي.

 من سيمفونية الحسين بن علي ليوسف خاشو: الثالثةالتحليل التفصيلي للحركة 

  :البرنامج 

Tens of thousands of martyrs fell for the Arab cause. The Sykes-Picot agreement was 

implemented. The first Arab state was destroyed and Faisal left Syria to start of 

political struggle to save the Arab people and its aim. Prince Abdullah arrives in Maan. 

Jordan was born. A new hope for the future was launched and the Arab revolution 

continues.  

 الترجمة:

ربية وتم تدمير الدولة الع ،وتم تنفيذ اتفاقية سففففايكس بيكو ،سففففقط عشففففرات اآلفف من الشففففهداء للقضففففية العربية

سي إلنقا او ادر افمير فيص  سوري ،األولى سيا شعب العربي وتحقيق اهدافهلبدء النضال ال األمير  وصول ،ذ ال

 و تستمر اليورة العربية. ،بدأ أم  جديد للمستقب  ،افردن ابن ،عبد هللا في معان

 

  :صيغة حرة.الصيغة 

  :دو الصغير السلمC minor 

 :السرعة   Adagio Cantabile 

 : رباعي بسيط   الممممممميممم ا 

  :تكوي  األوركسترا 

 باصون. bB ،2كالرينيت  2أبوا،  2فلوت،  2النفخ الحشبي:  -



 ، ترومبون.bBترمبيت  F ،2هورن  4النفخ النحاسي:  -

 اآلالت الوترية: الكمان األول، الكمان الثاني، الفيوال، التشيللو، الكنترباص. -

 :61  عدد الموا ير 

 : 08:56  ال م 

 

 األقسام الرئيسية: 

 رئيسيين على النحو التالي:تتكون هذه الحركة من قسمين 

 ، ينتهي بقفلة نصفية في سلم دو الكبير.26م – 1القسم األول: من م .1

 ، ينتهي بقفلة نصفية في سلم صول الكبير.61م – (3)27القسم الثاني: من م .2

 

 التحليل التفصيلي:

 (:26م – 1القسم األول )م

 يتكون من جملتين على النحو التالي:

تبدأ بنوتة بدال على الدرجتين األولى واليامسة لسلم دو الصغير، تؤديها مجموعة : (1)13م – 1الجملة األولى: من م

 ، وتتكون الجملة من ثالث عبارات على النحو التالي:1الكنترباف والتشيللو وآلتي الباصون، وذلك في م

 :5م – 2العبارة األولى: من م .1

 :بالسابعة انقالب أول في سلم دو الصغيرتبدأ بتصريف تآلفي الدرجة األولى للدرجة السادسة 

M7/CbA –Cm  

 

 .2يؤديه مجموعة اآلفت الوترية مع آلتي الباصون، وذلك في م

 ، وذلك كما في الشك  التالي:4م – 3يلي ذلك لحن  نائي يؤديه آلة األوبوا المنفردة في م

 

 (1شكل رقم )

بمسافة ثالية هاب ة تؤديها مجموعة الكمان تنتهي العبارة بلحن يؤديه مجموعة الكمان األول مدعوم 

 الياني، كما في الشك  التالي:



 

 (2شكل رقم )

 

 تعتمد العبارة على المصاحبة الهارمونية باستيدام التآلفات التالية:

C – AM7/C – G13 – G 

 وتنتهي بقفلة نصفية في سلم دو الصغير.

 :(3)9م – 6العبارة اليانية: من م .2

 السابقة مع التنويع، حيث تؤدي آلة األوبوا المنفردة اللحن التالي:وهي تتابع للعبارة 

 

 (117شكل رقم )

 ، كما في الشك  التالي:أوكتافتنتهي العبارة بلحن يؤديه مجموعة الكمان األول على مسافة 

 

 (3شكل رقم )

 .(3)9تنتهي العبارة بقفلة تامة في سلم دو الصغير في م

 :(1)13م – (2)9العبارة اليالية: من م .3

تبدأ هذا العبارة بأسلوب التداخ  مع العبارة السابقة، وتبدأ بلحن يعتمد على النسيل البوليفوني من صوتين، 

 يؤديه آلتي األوبوا والباصون، كما في الشك  التالي:

 

 (4شكل رقم )

ة الدرج يرافق اللحن مصاحبة هارمونية تؤديها مجموعة اآلفت الوترية والباصون، تعتمد على تآلف

 األولى في سلم دو الصغير.



غير ، وينتهي بقفلة تامة في سلم دو الصوكتافتنتهي بلحن يؤديه مجموعة الكمان األول والياني بنفس األ

 الميلودي، كما في الشك  التالي:

 

 

 (5شكل رقم )

 الي:ا في الشك  التتعتمد على محاكاة بين آلتي الكورنو، ومجموعة النف  اليشبي عدا الباصون، كم :13وصلة: م

 

 (6شكل رقم )

 مع مرافقة هارمونية تؤديها مجموعة اآلفت الوترية، تعتمد على تآلف الدرجة السادسة بالسابعة انقالب ثالث: 

AM7/G 

 تتكون من ثالث عبارات يتيللها وصلة، وذلك على النحو التالي:: 26م – 14الجملة الثانية: من م

 :16م – 14العبارة األولى: من م .1

هي عبارة  ير منتظمة )مصغرة( تعتمد على لحن يبدأ بتسلس  سلمي من الدرجة اليانية للدرجة السادسة 

ا في ، كمأوكتافللسلم، يليها لحن ينتهي على الدرجة اليانية، يؤديه مجموعة الكمان األول على مسافة 

 الشك  التالي:

 

 (7شكل رقم )

النمط اإليقاعي المتكرر تؤديها باقي اآلفت الوترية، تعتمد  يرافق العبارة مصاحبة هارمونية بأسلوب

 على تآلفي الدرجة اليامسة واألولى في سلم دو الصغير.



 :20م – 17العبارة اليانية: من أنكروك م .2

 تنقسم إلى ج ئين:

 لحن مدعوم بمسافة ثالية يؤديه آلتي الكالرينيت، مع 18م – 17الج ء األول: من أنكروك م :

مصاحبة بوليفونية من صوتين تؤديها آلتي الباصون، وينتهي بقفلة تامة في سلم دو الكبير، كما 

 في الشك  التالي:

 

 (8شكل رقم )

 ن،يأوكتاف: يبدأ بلحن يؤديه مجموعة النف  اليشبي على مسافة 20م – 19الج ء الياني: من م 

يليه لحن مدعوم بمسافة ثالية يؤديه آلتي الكالرينيت، وينتهي بقفلة نصفية في سلم دو الكبير، 

 وذلك كما في الشك  التالي:

 

 (9شكل رقم )

يرافق اللحن مصاحبة هارمونية تؤديها مجموعة اآلفت الوترية مع آلتي الكورنو، تعتمد على التآلفات 

 التالية:

Gm – Cm/G – Cm7/G  

 :22م – 21وصلة: من أنكروز م

ة الرابعة ، يبدأ من الدرجأوكتافتعتمد على تسلس  سلمي صاعد يؤديه مجموعة التشيللو والكنترباف على مسافة 

 Leading Note  صعوًدا للدرجة األولى في سلم دو الصغير الميلودي، مع استيدام حساس الدرجة الرابعة للسلم

 كما في الشك  التالي:

 

 (10) شكل رقم



يليه نسيل هارموني يعتمد على تآلفي الدرجة األولى واليامسة لسلم دو الصغير، يؤديه مجموعة الكمان األول 

 والياني والفيوف.

 :26م – 23العبارة اليالية: من أنكروك م .3

هي عبارة عن لحن من أربعة أصوات يؤديه مجموعة الكالرينيت واألوبوا، ينتهي بقفلة نصفية في سلم 

 الصغير، وذلك كما في الشك  التالي:دو 

 

 (11شكل رقم )

 

يرافق اللحن مصاحبة هارمونية بأسلوب النمط اإليقاعي المتكرر، تؤديها مجموعة اآلفت الوترية عدا 

 الباف، ومجموعة الكورنو وآلتي الباصون، تعتمد على أداء التآلفات التالية:

Cm – G – C – G7 – Cm – G7 

، حيث 26بدًف من  27، وفي اإلعادة يتم أداء م26األول بالكام  من خالل مرّجع في ميتم إعادة القسم 

 ينتهي بقفلة تامة في سلم دو الصغير.

 (:61م –28القسم الثاني )أنكروز م

 يتكون هذا القسم من جملتين على النحو التالي: )  Lento  70 =تتغير السرعة إلى أسرع قليالا بحيث تصبح )

 تتكون من عبارتين على النحو التالي: :(3)37م – 28األولى: من أنكروز مالجملة 

 :33م – 28العبارة األولى: من أنكروك م .1

عبارة  ير منتظمة )م ّولة( بالتتابع: ك  ماكورة هي تتابع للماكورة التي تسبقها، تعتمد على لحن يؤديه 

 التالي: ، كما في الشك أوكتافمجموعة التشيللو والفيوف على مسافة 

 

 (12شكل رقم )

يرافق العبارة مصاحبة هارمونية تؤديها مجموعة الكمان األول والياني بأسلوب األربيل، تعتمد على 

 تصريف التآلفات التالية:



Cm – G – Cm – Fm – C – Fm  

 

 :(3)37م – 34العبارة اليانية: من أنكروك م .2

للعبارة السابقة من خالل لحن يؤديه مجموعة الفيوف والتشيللو على مسافة  Digressionاست راد 

 ، كما في الشك  التالي:أوكتاف

 

 (13شكل رقم )

مع استمرار أسلوب المصاحبة الهارمونية التي تؤديها مجموعة الكمان األول والياني، تبدأ بمصاحبة 

يليها مصاحبة هارمونية تعتمد على التآلفات ، 34بوليفونية من صوتين على مسافة رابعة هاب ة في م

 التالية:

add9Cm –G  –Ab  – add9Cm 

 (3)42م – 38وصلة: من انكروز م 

، وبين مجموعة اآلفت الوترية أوكتافتعتمد على المحاكاة بين مجموعة الكورنو التي تؤدي اللحن على مسافة 

 الشك  التالي: ين، كما فيأوكتافعدا الباف التي تؤدي اللحن على مسافة 

 

 (14شكل رقم ) 



يرافق اللحن مصاحبة هارمونية تؤديها آلتي الترمبيت والترومبون، بأسلوب النمط اإليقاعي المتكرر، تعتمد على 

 التآلفات التالية:

G – Cm – Ab – G – Cm 

 (3)52م – 43الجملة الثانية: من أنكروز م

( مع تغيير في التلوين األوركسترالي، (3)37م – 28وهي عبارة عن تكرار بالكام  للجملة األولى )من أنكروك م

 وذلك على النحو التالي:

 :(3)48م – 43العبارة األولى: من أنكروك م .1

 مجموعة الكمان األول والياني ( 3)45م – 43يؤدي الج ء األول من العبارة األولى من أنكروك م

ين، بينما تؤدي المصاحبة الهارمونية المعتمدة على األربيجات مجموعة الفيوف أوكتافعلى مسافة 

 والتشيللو.

 آلتي األوبوا والكالرينيت على  (3)48م – 46يؤدي الج ء الياني من العبارة األولى من أنكروك م

الهارمونية المعتمدة على األربيجات مجموعة اآلفت الوترية ، بينما يؤدي المصاحبة أوكتافمسافة 

عدا الباف، مع إضافة مصاحبة هارمونية تؤديها مجموعة الكورنو والترمبيت، تعتمد على تصريف 

 نفس التآلفات للمصاحبة األربيجية.

 :(3)52م – 49العبارة اليانية من أنكروك م .2

 آلتي األوبوا والكالرينيت على  (3)50م – 49يؤدي الج ء األول من العبارة اليانية من أنكروك م

، مع استمرار المصاحبة الهارمونية بأسلوب األربيجات في مجموعة اآلفت الوترية أوكتافمسافة 

 عدا الباف، واستمرارالمصاحبة الهارمونية في اآلفت النحاسية.

 مجموعة الكمان األول والياني على  (3)52م – 51لعبارة اليانية من أنكروك ميؤدي الج ء الياني من ا

بينما  ،أوكتافين باإلضافة الى استمرار أداء آلتي األوبوا والكالرينيت على مسافة أوكتافمسافة 

يؤدي المصاحبة الهارمونية بأسلوب األربيجات مجحموعة الفيوف والتشيللو، مع استمرار المصاحبة 

 نية في اآلفت النحاسية.الهارمو

 :59م – 53كــودا: من أنكروز م

 تتكون من فكرتين لحنيتين:

 :(2)57م – 53الفكرة األولى: من أنكروك م .1

تعتمد على تسلسالت سلمية مع التنويع والتتابع، تؤديها مجموعة الكمان األول والياني على مسافة 

 ، وذلك كما في الشك  التالي:أوكتاف



 

 (15شكل رقم )

يرافق اللحن مصاحبة بوليفونية مكونة من نسيل من صوتين يؤديهما مجموعة الفيوف والتشيللو، باإلضافة 

إلى آلتي الكالرينيت، ومصاحبة هارمونية تؤديها آلتي الكورنو والباصون مع الكنترباف الذي يؤدي 

 ة:، وتعتمد المصاحبة الهارمونية على التآلفات التاليPizzاللحن بأسلوب النقر 

Cm –/G sus4C –Cm  –G/B  –G  –Cm/G  

 :59م – (3)57الفكرة اليانية: من م .2

 .)  Adagio  50 =تتغير السرعة إلى البطيء بحيث تصبح  )

تعتمد الفكرة اللحنية على نسيج بوليفوني مكّون من صوتين، يبدأ بالمحاكاة بين مجموعة الكمان األول 

ومجموعة الكمان الثاني والفيوال من جهة أخرى، وتنتهي بقفلة وآلتي األوبوا والكالرينيت من جهة، 

 نصفية في سلم دو الصغير الميلودي، وذلك كما في الشكل التالي:

 
 (16شكل رقم )

 يرافق اللحن مصاحبة هارمونية تؤديها باقي األوركسترا تعتمد على التآلفات التالية:

G – Ab – G –  

، وتنتهي الحركة اليالية بقفلة نصفية في سلم دو 59من خالل المرّجع في ميتم إعادة القسم الياني بالكام  

 .61الصغير الميلودي في م

 

 نتائج البحث:



بعد التحلي  التفصفيلي توصف  الباحث إلى النتائل التالية والمتعلّقة بربط األفكار الموسفيقية باألفكار الدرامية ليدمة 

مكتوب ) نيراً ( تحكي قصفففففة اليورة العربية الكبرى، وذلك من خالل اعتمد على برنامل البرنامل، إذ أن خاشفففففو 

سففففيمفونيته الحسففففين بن علي، والمكونة من أربع حركات ، ك  حركة لها برنامل يحكي عن مرحلة معينة، وبذلك 

 .ال ابع السردي في تحقيق برنامجه يكون يوسف خاشو قد استيدم

 

 كما يلي: –من وجهة نظر الباحث  –وكانت أهم المحاور الدرامية 

 

، ومن 27م – 1صّور المؤلف سقوط شهداء القضية العربية بموسيقى مليئة بالحزن واألسى، وذلك من م -

 .37م – 28أنكروز م

لزيادة االحساس باإلنفعاالت  Dissonanceاستخدم المؤلف التنافرات الشديدة في التآلفات الهارمونية  -

المشهد، والذي يتضمن تنفيذ إتفاقية سايكس بيكو، وذلك في موسيقى الجزء النفسية الحزينة على هذا 

 السابق.

عّبر المؤلف عن توجه األمير فيصل لمدينة معان إلنقاذ الشعب العربي من خالل موسيقى ذات طابع  -

ا ما، حيث يتم أداء أسلوب النفير الذي يؤديه آالت الكورنو، مع مصاحبة هارمونية تؤديها  عسكري نوعا

باقي اآلالت النحاسية، ومصاحبة بوليفونية تؤديها اآلالت الوترية، تكرس االحساس بهذا المعنى، وذلك 

 .42م – 38من أنكروز م

( ولكن بأداء أكثر 37م – 28عّبر المؤلف عن تجدد االمل بأداء نفس اللحن الحزين السابق )انكروز م -

ا وحيوية، والذي يؤديه مجموعة اآلالت الوترية م  .52م – 43ن أنكروز منشاطا

عّبر المؤلف عن استمرار الثورة وتجديد األمل من خالل لحن تصاعدي يعتمد على التتابعات الصاعدة  -

 .60م – 53لتصوير اإلستمرار، وذلك من أنكروز م

انتهى العمل بقفلة نصفية كتعبير عن عدم انتهاء الثورة، تؤديها جميع آالت األوركسترا بأسلوب قوي  -

 اإلصرار وقوة اإليمان لالنتصار.كتعبير عن 

 التوصيات:

 .دعوة الجامعات والمعاهد المتيصصة لإلهتمام باعنصر الدرامي في المؤلفات األوركسترالية 

  قي الموسي التأليفإدراج أعمال المؤلفين العرب بشك  عام وأعمال يوسف خاشو بشك  خاف في مناهل

 .في الجامعات األردنية المتيصصة

 ساليب التصوير الدرامي وربط األفكار الموسيقية باألفكار الدرامية اإلهتمام بالم وسيقى البروجرامية وأ

 .ليدمة البرنامل عند الشباب العربي المتيصة في التأليف الموسيقي

 .افهتمام باألبحاث التي تناول مؤلفين محليين إلظهار مؤلفاتهم للمتيصصين والباحيين والمتذوقين 

 العرب في المحاف  اليقافية والفنية العربية تقديم أعمال المؤلفين. 
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