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دراسة حتليلية آلراء كارل تشريني الرتبوية اخلاصة مبهارات األداء
على آلة البيانو
رامي جنيب فرح حداد ونبيل صاحل حممود الدراس

:املستخلص
ّ
ّ
 كما أن، الذي قدم ما يقارب من ألف مؤلفة موسيقية،)1857-1791( »Czerny« تسلط هذه الدراسة الضوء على اآلراء الرتبوية لكارل تشريني
ً
ً
ً
.ومساعدا للعازفني املهرة فيما إذا رغبوا بتدريس اآللة
متينا لتعليم املبتدئني
أساسا
إجنازاته يف جمال التعليم تعترب
 باإلضافة إىل تسليط الضوء على املبادئ واألساليب،وتهدف الدراسة إىل رصد اآلراء الرتبوية لكارل تشريني انطالقا من وجهة نظر حتليلية
ّ
ّ اليت وضعها تشريني قيد اهتمامه واليت
واملعلم يف الوصول إىل هدفهما بأقصر وقت
قدمها على أنها من املمكن أن تساعد كل من الطالب
.وأقل جهد وهلذا تسمح الدراسة بتقديم أفكار لنظرية ومنهجية تعليم املوسيقى بشكل عام وتعليم العزف على آلة البيانو بشكل خاص
ّ أساسا لعملية
ً
 كما استخلصت،تعلم العزف على اآللة
وقد رصد الباحثون أهم املبادئ الرتبوية اليت وضعها كارل تشريني واليت رأى فيها
.الدراسة يف نهايتها إىل توضيح النظام احملدد الذي اتبعه تشريني أثناء تدريسه لطلبته على آلة البيانو
ّ
. العزف على البيانو، أساليب تدريس البيانو،موسيقية
 تربية، تشريني:الكلمات املفتاحية

An Analytical Study of the Pedagogical Views of Carl Czerny Dedicated
for Piano Performing Skills
Rami Haddad and Nabil Al - Darras
Abstract:
Carl Czerny (1791-1857) was a composer and music educator who made nearly a thousand musical compositions.
He was a piano performer, a teacher of the instrument and a theorist. His achievements in the field of education
are considered a solid foundation to teach beginners and skilled performers.
The study aims to shed some light on the educational point of view of Carl Czerny from a theoretical analytical
perspective, in addition to highlighting the principles and methods developed by him that can provide and help
both students and teachers to achieve their goals more effectively. The study brings out Czerny’s ideas, theories
and methodology of teaching music in general, and learning to play the piano in particular.
The researchers studied the most important educational principles developed by Carl Czerny in which he saw
a basis for the process of learning to play the Instrument, and they managed to elaborate the methodology he
created.
Keywords: Czerny, Music education, Methods of piano teaching, Piano performance
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حداد والدراس

ّ
مقدمة

واألداء على آلة البيانو بشكل خاص ،إضافة إىل أنها تفتح آفاقا ملزيد

يضع القائمون على الرتبية اإلنسانية املعاصرة نصب أعينهم العمل

من العمل اجلاد لتطوير قضايا الرتبية املوسيقية احلديثة ،فإنه مل

على خلق وبناء الشخصية املتكاملة ،ويعملون على تهيئة كل

ّ
ومفصل يف الدراسات العربية على األقل
يتم تناوله بشكل مستوف

الظروف لتحقيق أقصى قدر من قدرات تلك الشخصية وإمكانياتها،

يف وقتنا احلاضر ،كما أن دراسة تراثه الرتبوي املعبرّ عن اهتمامه

وتلبية وتشكيل احتياجاتها الروحية واهتماماتها املهنية ،وعادة

بقضايا تعلم العزف على آلة البيانو سيبقى موضوعا ذا أهمية يف

ما يتم حتديد الكفاءة املهنية ملعلم املوسيقى مبدى معرفته للرتبية

الرتبية املوسيقية املعاصرة ،ومن هنا تنطلق مشكلة البحث يف أنها

مبفهومها العام واستيعابه خلصوصية الرتبية الفنية ،وامتالكه

تتعرض لتحليل حمتوى نظرياته الرتبوية وتقدميها بشكل واضح
ّ

ألحدث تقنيات وأساليب التعليم املوسيقي واستخدامه اخلالق

ّ
والتعمق فيها واحلصول على الفائدة القصوى
يساعد على فهمها

لتقاليد التعليم املوسيقي السابق ،إذ يكمن اهلدف االسرتاتيجي

منها.

للعملية الرتبوية اليوم يف «بناء الشخصية اخلالقة و القادرة على
تعزيز ذلك الرتاث من القيم الثقافية لألجيال السابقة وخلق

ّ
أهمية البحث

ثقافة القرن احلالي» ) ،)Scholar, 1999: 320من هنا تنبع ضرورة

تكمن أهمية البحث العملية يف أن نتائجها تعمل على إثراء املعلومات

العودة إىل إحدى جتارب التعليم املوسيقي من القرن التاسع عشر

التارخيية والتعليمية القائمة على مشكلة البحث ،وتبقي الباب

ذات القيمة العالية ،واليت مل يتم التطرق لدراستها بشكل مستوف

مفتوحا أمام إمكانية تعزيز اخلربة يف التدريس املوسيقي ،وميكن

ومفصل حتى وقتنا احلاضر وذلك يف جمال الدراسات العربية.

االستفادة من هذا البحث يف حتسني حمتوى الربنامج الدراسي من

استطاعت عملية التعليم املوسيقي الوصول إىل ثروة من اخلربات

احملاضرات حول طرق تدريس آلة البيانو واآلالت األخرى إضافة

يف جمال التدريس لفنون األداء املوسيقي ،إال أن الدراسات يف هذا

إىل تاريخ الفن ،فضال عن املساهمة يف قضايا تقنيات الرتبية احمللية

اإلطار انطلقت كقاعدة عامة من مبدأ أساليب تعلم العزف على

للتعليم املوسيقي والدورات التنشيطية للمعلمني.

آلة موسيقية حمددة بدل االهتمام بنظريات تربوية تساعد يف
ّ
تعلم العزف على تلك اآللة .يف الوقت نفسه ،فإن تلك الدراسات

هدف البحث

ً
وصفا للعملية
تتضمن ،باإلضافة إىل تاريخ الفن يف التحليل املتعمق،
التعليمية اليت حتتوي فقط على املالحظة التجريبية للحقائق

يهدف البحث إىل مساعدة كل من ّ
معلم البيانو والطالب يف تطوير
ّ
والتعلم ،وذلك باستخدام منهجية تربوية
قدراتهم على التعليم

دومنا مقارنة علمية بإدخاهلا إىل النظام الرتبوي ،األمر الذي جيعلها

قائمة على إبراز الرتابط والتفاعل بني العناصر اهليكلية للنظام

ذات فائدة لدائرة ضيقة من املوسيقيني ،ومع ذلك ،فإن إجنازات

التعليمي عند تشريني وحتديده من أجل الوصول إىل األهداف

املوسيقيني التعليمية الفعلية تشكل وبال شك حلقة ضمن اجملاالت

ّ
املرجوة بأقصر وقت وأقل جهد.

الواعدة للرتبية احلديثة ،مما يعطي األهمية هلذا البحث.
ومن الضروري يف هذا الصدد العودة إىل دراسة النشاطات املتعلقة

أسئلة البحث

بعدد من املوسيقيني من وجهة نظر تربوية ،تضمن دراسة جدوى

نظرا لصعوبة الوصول إىل عرض ثابت ملعتقدات تشريني الرتبوية،
ً
ّ
فقد ركز هذا البحث على نقطة أساسية تتمثل يف رصد احملتوى

املتخصصني يف جمال تعليم املوسيقى ،وجيب أن ال يغيب عن البال

ً
نظريا ،ومن
الرتبوي يف أعمال تشريني وإبرازه بعد حتليل أعماله

تلك املساهمات السابقة يف دراسة اخلربة جملال التدريس يف املاضي،

ثم فإن سؤال البحث هو :ما هي وجهات نظر كارل تشريني الرتبوية

وكذلك دراسات عن األنشطة التعليمية الفردية للموسيقيني،
ّ
ويشكل تناول هذا البحث موضوع كارل تشريني ()C. Czerny

اليت ختدم عملية تعليم العزف على آلة البيانو؟

أهمية كبرية من وجهة نظرنا كباحثني ،السيما وأنه مؤلف

حدود البحث

موسيقي وعازف ومدرس آللة البيانو ،كرس العديد من أعماله

ّ
الفنية لكارل
حتدد البحث يف عينته وهي جمموعة األعمال

ونشاطه خلدمة املوسيقى واملوسيقيني ،كما ويعترب تشريني من
أكثر مؤلفي البيانو تأثريًا يف القرن التاسع عشر؛ إذ ّألف العديد من

ّ
التوصل لآلراء الرتبوية اليت أشار
تشريني اليت من خالهلا ميكن

التفاعل بني الطرق العامة للتدريس والرتبية يف جمال إعداد

إليها تشريني.

ّ
التقنية منها مدرسة السرعة (،)The School of Velocity
الدراسات
وفن ليونة األصابع ( ،)The Arts of Finger Dexterityواملدرسة الكاملة

منهجية البحث

ّ
النظرية والتطبيق للبيانو فورت (& Complete Theoretical
يف

ّ
الوصفية يف جمال الرتبية اليت تسعى
يعترب هذا البحث من األحباث

( )Practical Pianoforte Schoolعمران.)1 : 2009 ،

إىل حتليل احملتوى النظري ،وذلك ملناسبته هلذا النوع من البحوث
(عدس.)13 :1992 ،

مشكلة البحث

ّ
يقدم
على الرغم من أن املنهج العلمي والرتبوي لكارل تشريني

تصنيف املؤلفات

األفكار النظرية واملنهجية اليت تفيد التعليم املوسيقى بشكل عام

لعل من الصعب أن تقابل عازفا على آلة البيانو ،أو هاويا للعزف على
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هذه اآللة ممن مل يتعرف إىل شيء من مؤلفات كارل تشريني اليت

يذكر تشريني يف كتابه «مذكرات من حياتي» (Recollections from

كتبها لتلك اآللة .بل ولعل الكثريين من معلمي آلة البيانو يعرتفون

 )My Lifeبأنه كان يعمل على التأليف يف كل حلظة حرة لديه،

ّ
بأهمية تلك املؤلفات اليت تعرف باألعمال التعليمية “Instructional

وإنه قام بتجريب معظم أنواع مناذج التأليف املوسيقي (Czerny,

” Worksلتشريني للبيانو ،اليت تعمل على تنمية «املهارات العزيف»

 )1956: 314 -315فجاءت مؤلفاته اليت بلغت حوالي مثامنائة
ً
َ
مصنفا (بغض النظر عن ذلك العدد الضخم
وأحد وستني ()861

لدى الطلبة ،ومن ثم تساعدهم تقنيا على أداء مؤلفات البيانو اليت
تتطلب مهارة عزفية عالية .يذكر سرتافينسكي ” “Stravinskyيف
كتابه «من سجالت حياتي» أنه بدأ أولاً وقبل كل شيء بتطوير

الدراسات والتدريبات ( ،)studies and exercisesمقطوعات بسيطة

تقنية األصابع ،من خالل عزفه للكثري من مؤلفات تشريني ،مما مل

للطلبة ( ،)easy pieces for studentsمقطوعات للحفالت املوسيقية

يكن مفيدا فحسب ،بل ومنحه شعورا بالسعادة والفرح .ويضيف،

( ،)brilliant pieces for concertsاملوسيقى اجلادة ( .)serious musicإال

من املؤلفات املنشورة اليت ال حتمل تصنيفا) يف أربع فئات ،هي؛

ّ
ً
دائما يف تشريني ذلك املعلم الرائع فقط ،ولكن ذلك
يقدر
بأنه مل
ً
املوسيقي احلقيقي أيضا (.)Стравинский, 1963: 173

( )A. Kuertiألعمال تشريني الرتبوية املوسيقية طبقا لعناوينها ،اليت

نعم« ،مل نعط كارل تشريني حقه من التقدير حتى اآلن» (Hanslick,

وضعها يف مخسة أنواع (:) :2008Wong, 11097-

أننا يف هذا البحث سنحاول االستفادة من تصنيف أنطون كورتي

 ، )1892 : 33هذه الكلمات اليت كتبها يوهان برامز ( )J. Brahmsيف
القرن التاسع عشر ال تزال تشكل حقيقة يف القرن احلالي إزاء

النوع األول ،وهي تلك األعمال اليت حتمل العناوين,Übungsstücke, :

تشريني الذي ال تزال مؤلفاته آللة البيانو غري معروفة معرفة

 Exercises, Studies Études, Übungsst, Lessons, Studien.وميكن

كافية ،بالرغم من أن لديه الكثري من املؤلفات املفيدة للغاية من

مالحظة أمثلة هذا النوع يف املصنفات ( )177( )139و ( . )481وعادة

الدراسات والتمارين اليت يقدم من خالهلا إرشادات تربوية تساعد

ما تكون على شكل مقطوعات قصرية حتمل كل مقطوعة منها

الدارس آللة البيانو يف الوصول إىل مرحلة متقدمة من األداء يف
وقت قياسي ،ويعطي من خالهلا ً
أيضا حلاً للقضايا األدائية اليت

ً
حمددا .ترتاوح أعداد مقطوعات املصنف الواحد بني (-20
رقما
 )100مقطوعة مرتبة تدرجييا من السهل إىل الصعب ،أما من حيث

تواجه بعض الطلبة (.)Терентьева 1999: 3

احملتوى ،فإنها تشمل التدريبات مجيعها مع إشارة إىل هدف املتعلم

يرجع الفضل لتشريني يف إجنازاته املوسيقية اليت وضعها ضمن

من كل مصنف .ميكن التعرف إىل القواسم املشرتكة بني املقطوعات

ً
عبقريا استطاع
تربويا
جمال التعليم املوسيقي ،فقد برز بوصفه
ٍ
ّ
أن يكتب الكثري من األعمال املوسيقية اليت متت وضحت أساسيات

يف مصنفات هذا النوع من خالل اللحن والنسيج ،واملفتاح والنغم،
والوترية والبناء يف هذه األعمال .تعزف اليد اليمنى اخلطوط اللحنية

تعليم العزف على البيانو ،ويستعان بتلك األعمال من قبل عازيف

ذات الصوت املنفرد مع مرافقة بسيطة تعزفها اليد اليسرى .و

البيانو املبتدئني كافة حتى أمهر العازفني ،وقد استطاع تشريني

يرتاوح املدى الصوتي بني أخفض(أغلظ) نغمة يف مفتاح الباص

أن يؤسس واحدة من أعظم مدارس البيانو املميزة يف القرن

وحتى خطني إضافيني علويني من مفتاح السوبرانو .تستخدم

التاسع عشر ،اليت أفرزت جمموعة من طلبته أمثال :فرانز ليست

يف املقطوعات حتى ثالث عالمات رفع أو خفض يف املفتاح .كما

( ،)F. Lisztستيفن هيللر ( ، )S. Hellerثيدور كوالك ( ،)T. Kullakثيدور

و تستخدم املقامات الدياتونية مع التحوير حنو السالمل القريبة.

دولر (.)T. Dohler

ّ
املتمهل ) (Andantinoو متوسط
ترتاوح وترية املقطوعات بني
السرعة ) ،(Allegroونادرا ما تصل إىل السريع ( .)Prestoيأتي بناء

اإلطار التحليلي ملؤلفات تشريني

املقطوعات طبقا للصيغة الثنائية ،وأحيانا الثالثية البسيطة،

ً
ً
خاصا
كتابا
قام تشريني بتأليف ما يزيد على مخسة وسبعني

وعادة ما يرتاوح طول كل مقطوعة من  30 -16حقل ) .(barوعلى

بالتمارين ومؤلفات الدراسات املختلفة األنواع واليت تهدف إىل

الرغم من أن كل مقطوعة تركز عادة على تشكيل رئيس واحد،

تنمية مهارة العزف على اآللة .وختتلف تلك الدراسات والتمرينات

فإن هناك أيضا اهتمام حلين يف كل منها .تعترب مصنفات هذا النوع

فيما بينها من حيث اهلدف الوظيفي اليت تسعى لتحقيقه ،كذلك

أعماال مناسبة للمبتدئني ،كما هو مبني يف عناوين تلك املقطوعات

من حيث ملالئمتها ملرحلة معينة ،وعلى سبيل املثال فإن املصنف

( “ ، ”leichteو’.)‘für Anfänger’, ‘stillstehender rechten Hand

(« )365مدرســة الســرعة» ( )the school of velocityأعطى اهتماما
بالغا لعنصر السرعة وما يتطلبه من تقنيات عزفية يف السرعات

النوع الثاني يتضمن كلمة

املختلفة مع الرتكيز على التدرج للوصول للسرعة الفائقة؛ أما
املصنف (« )740فن ّ
خفة األصابع» ( )the art finger dexterityفقد

وفيها عادة ما يكون هناك تقنية حمددة يف كل مصنف ( أنظر
املصنفات .)779 ،692 ،151 :أغلب مصنفات هذا النوع تتكون من

اهتم بتقنيات ليونة األصابع وطريقة اللمس املناسبة من حيث

مقطوعة واحدة أو اثتنني ،بينما هناك مصنفات أخرى تضمن

اكتساب مهارات األداء املتصل ( )Legatoواألداء املتقطع ()Staccato؛

أربع وعشرين أو مخس وعشرين مقطوعة (املصنفات،692 :

كما أعد تشريني العديد من الدراسات التقنية اليت تساعد العازف

 .)756من ناحية أخرى ،فإن تصميم مصنفات هذا النوع يعتمد

تنمية مهاراته التقنية للتقدم باملستوى العزيف وصوال

على أسلوبني خمتلفني ،فإما أن يتم اختيار جمال تقين واحد

على

لالحرتاف(النمري.)12 :2012 ،
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”« -“Grandالكربى» يف العنوان.

يف كل مصنف كتقنية الزغردة ( )Trillsيف املصنف ( )151أو تقنية

حداد والدراس

الثالثيات ( )Thirdsيف املصنف ( ،)254وإما أن يكون العنوان مربجما

رابعا ،يعترب طول املقطوعات يف هذه املصنفات أمر مهم ،فمعظمها

يف كل مقطوعة من املصنف كما هو احلال يف “Die Meereswellen”,

أكثر حقوال مما عليه يف النوع األول ،ولكنها أقل مما كانت عليه يف

” und “Frobes Wiederschenمن مصنف ( ،)692إذ إن كل مقطوعة

النوع الثاني ،فعدد حقول هذا النوع يرتاوح بني  40-20حقال(يعترب

تتطلب التقنية املتقدمة الضرورية ملستوى العزف البارع.

املصنف ) (337استثنائيا نظرا؛ ألنه يتكون من عشرة حقول فقط.

جتدر اإلشارة بأنه ليس من الضروري مراعاة التسلسل التدرجيي

إال أنه يتكرر لعشر مرات أو عشرين مرة (”Jede Repetition 10 mal

للمقطوعات ،فهي عادة ما تكون أطول من مقطوعات األمنوذج

 ،)or “Jede Repetition 20 malوبالتالي ،فإن هذه املقطوعات هي يف

األول ،وقد يرتاوح مداها بني ثالثني حقال ( رقم  6من مصنف

الواقع أطول بكثري من طوهلا الفعلي يف املدونة املوسيقية.

 )756إىل أكثر من ثالمثائة ( هناك  313حقال يف مصنف  .)151من
هنا يأتي تربير كلمة الكربى هلذا النوع.

النوع الرابع عبارة عن مقالة حتت عنوان املدرسة الكاملة يف
ّ
النظرية والتطبيق للبيانو فورت (Complete Theoretical and

النوع الثالث يأتي بهدف حمدد كما هو مبني يف عناوينها ،وقد ُع َّد
كل مصنف إعدادا جيدا لتحقيق ذلك اهلدف .يتميز هذا النوع

 )Practical Piano Forte Schoolمصنف رقم ( ،)500ويتضمن هذا
ّ
لتعلم وتعليم العزف على
املصنف كمنهج تربوي شرحا متدرجا

عن األنواع أخرى بشكل رئيس من حيث العنوان واحملتوى اللذان

آلة البيانو من املستوى املبتدئ وحتى االحرتاف .وكما هو معروف

حيمالن أهدافا حمددة ،على سبيل املثالder Geläufigkeit, des :

فإن العقد األول من القرن التاسع عشر قد متيز بكم كبري من

 ،)Legato und Staccato, der Fingerfertigkeitيف حني أن اجلزء اآلخر

املواد التعليمية املنشورة ،ولعل من أشهرها كتاب هومل ()Hummel

يتكون من الكلمات ( ،)Die Schule, Das moderne, Die Kunstوهو ما

املساق النظري العملي الكامل يف تعليم فن العزف على البيانو (A

يعكس حقيقة أن كل مصنف يشكل وحدة كاملة من تلقاء نفسه،

Complete Theoretical and Practical Course of Instructions on the

وفيما يتعلق بتصميم تشريني هلذه األعمال  ،فهناك:

 )Art of Playing the Pianoالذي يشرتك يف بعض السمات مع مصنف
تشريني رقم ( ،)500ومع ذلك ،فإن مادة كتاب تشريني تبدو

أوال ،العديد من املقطوعات يف كل مصنف تغطي حمتوى ذلك

أكثر عمقا من حيث الشرح ،بل واألفضل من الناحية العملية يف
تصميمه لألمثلة املوسيقية ،إضافة إىل ّ
اتساع احملتوى ومشوليته.

) ،(Bookويتم ترتيب الكتب يف تسلسل متدرج كما هو احلال يف

يقع املصنف يف ثالثة جملدات وملحق واحد ،حيث يعزز تشريني

املصنفات ) 365،299و. (740

طروحاته النظرية باألمثلة املوسيقية؛ يتناول اجمللد األول املبادئ

اهلدف احملدد ،ويف بعضها ،وجتمع املقطوعات حتت عنوان «كتاب»

األساسية للعزف البيانو ،أما اجمللد الثاني فيحتوي على املذهب
ثانيا ،فإن كافة املصنفات تبدأ باملقطوعات السريعة ،ويف مفتاحي

اآلني لرتقيم األصابع ،يف حني يركز اجمللد الثالث على التعبري أثناء

“السوبرانو والباص” لكلتا اليدين ،وتتطلب تقنية مترير اإلبهام

العزف ،أما امللحق فيتناول طرق عزف مؤلفات املدرسة احلديثة يف

من حتت اليد يف حني تكون األصابع فوق اإلبهام .ومن الواضح أن

زمن تشريني .وكاستجابة للتطور السريع للبيانو ،وللكم املتزايد

هذه املصنفات ليست للمبتدئني.

من التعبري والتقنية ،ولتطوير الرباعة الفنية  ،فقد خلص تشريني
يف هذا العمل خربة ثالثني عاما من التدريس .حيث يستعرض

ثالثا ،إن احملتوى ،كما هو مبني أعاله ،مصمم قبل كل شيء

وجهات نظره مرفقة باألمثلة املوسيقية املالئمة واملرتبة تدرجييا

لتطوير هدف حمدد جاء يف عنوان كل مصنف ،فعلى سبيل املثال

لتناسب املعلم واملتعلم ومبا يضمن اكتساب مهارات عزف البيانو.

احتوى املصنف ( )Die Schule des Legato und Staccato( )335على

وببساطة ،يتميز هذا العمل عما سبقه من األعمال املماثلة يف

( )staccato, legatoلليد اليمنى ،واليسرى ،ولكلتا اليدين ً
معا ،كما

مشولية العنوان ،فضال عن مضمونه و طبيعته شكله كعمل فريد

ً
حتديدا أكرب لتلك التقنيات ميكن مالحظته من خالل
أن هناك

بني أعمال تشريني الرتبوية للبيانو.

االصطالحات (legato, legatissimo non-legato, slur, staccato,

أخذ النوع اخلامس من مؤلفات تشريني شكل رسائل (،)letters

light staccato, half staccato, detached notes, accented staccato,

تعنى بذهنية القارئ .إذ يعتمد تشريني من خالهلا على أسلوب

 ، )marcato, cantabile, dolce.وهناك أيضا مقطوعة واحدة مت

التوجيه املقروء يف عملية التعلم .ويبدو أن هذا النوع كان خمتلفا

توظيفها للدواسة pedal -يف مستويات ديناميكية خمتلفة ترتاوح

نوعيا عن ّ
أي أعمال أخرى يف مدرسة البيانو نظرا لطبيعته على

بني( )PPPوصوال إىل ( )ffمع ( .)fp sf, fzباإلضافة إىل ذلك ،فإن وترية

شكل سلسلة من الرسائل.

املقطوعات ترتاوح بني،Moderato ،Andantino ،Andante ،Adagio) :

هناك جمموعتان من األعمال اليت تنتمي إىل هذا النوع ،وهي

 .(scherzando ، Allegro vivo،Allegroتقدم املقطوعات السالف ذكرها

«رسائل إىل آنسة يف فن العزف على البيانو» و «رسائل يف الباص

ملخصا شامال للتشكيالت املستخدمة يف عزف ) (legatoو )(staccato

الشامل»  ،علما بأن سلسلة الرسائل يف كلتا اجملموعتني تتشارك يف

يف أوائل القرن التاسع عشر.

الشكل وأسلوب العرض.

*

**

* Carl Czerny, Letters to a Young Lady, on the Art of Playing the Pianoforte, J. A. Hamilton, trans., (New York: Da Capo Press, 1982), Preface, iii-v.
** Carl Czerny, Letters on Thorough-Bass, with an Appendix on the Higher Branches of Musical Execution and Expression, 1840, J. A. Hamilton, trans., (London: R. Cocks and Co., 1840).
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دراسة حتليلية آلراء كارل تشريني..

تتضمن اجملموعة األوىل (رسائل إىل آنسة) عشر رسائل هي:

الطلبة لألسلوب اجلديد بطريقة علمية استعدادا للنمط اجلديد،

«األساسيات األوىل يف البيانو»« ،يف اللمس ،النغم ،وطريقة عالج

فاملصنفات اليت حيتوي عنوانها على كلمة «اجلديدة» ( )newيف

البيانو»«،يف الزمن ،التقسيمات الزمنية للنغمة ،وترقيم األصابع»،

عناوينها عادة ما تتطلب استخدام الدواسة ( )Pedalsو التشكيالت

«يف حرية التعبري ،والزخرفة»« ،يف املفاتيح ،ويف دراسة املقطوعة،

( )figurationsاليت ميكن مالحظتها يف مؤلفات املرحلة الرومانسية

ويف العزف أمام اآلخرين ،يف اختيار أنسب املؤلفات لكل عازف

املبكرة ،ومن ثم ،فإن مجيع هذه األعمال كانت مفيدة يف تنمية

بيانو»« ،أسس الباص الشامل» (« ،)Basso Ostinatoيف تشكيل

وعي الطلبة لتخوفهم من أسلوب العصر الرومانسي.

التالفات»« ،الباص الشامل املستمر» ،و «يف االرجتال» .وكل رسالة
منها ذات تركيز خاص على النحو املشار إليه يف عنوان الرسالة،
وقد نظمت وفقا لتسلسل التعلم التدرجيي ،وانطالقا من احملتوى

األهداف والقضايا ،واملبادئ واملنهجية يف مدرسة تشريني

أولاً  -األهداف والقضايا

الكلي لرسائل هذه اجملموعة ،فهي تستهدف املبتدئني بشكل حمدد.

يربز اهلدف الرئيس لدى تشريني يف ممارسة التعليم يف الكشف

ومبا أن هذه الرسائل على حد تعبري املؤلف تشكل نوعا ما كملحق

عن الشخصية الفردية اإلبداعية لدى الطلبة .فهو يعتقد بأن

ملدرسته اخلاصة يف تعليم البيانو ،فإن تشريني يعطي من خالهلا

من الضروري دراسة السمات الطبيعة لدى التلميذ ،ووفقا لذلك

تعليمات مكتوبة للطالب بدال من األمثلة املوسيقية حتى ال يكرر

يبين عملية تعليمه .وهذا ما يفسر وجود عدد كبري من هؤالء

حمتوى املصنف ( ،)500ومع ذلك ،فقد عرضت أمثلة موسيقية يف

املوسيقيني العازفني من ذوي القدرات الفردية واملتميزة ،والذين

ثالث رسائل من الباص الشامل يف هذه اجملموعة ملوضوع مل تتم

تدربوا يف مدرسة تشريني ،أمثال :فرانز ليست ( ، )F. Lisztستيفن
هيللر ( ، )S. Hellerثيدور كوالك ( ،)T. Kullakثيدور دوهلر (T.

تغطيته يف املصنف رقم (.)500
تتضمن اجملموعة الثانية (رسائل يف الباص الشامل)

*

ست

 )Dohlerوغريهم.

رسائل« :مقدمة يف مذهب الباص الشامل»« ،يف التوالي املنتظم

كانت مهمة تعليم عازف ماهر على آلة البيانو ،واليت تعتمد على

لألجزاء»« ،يف التحوير»« ،يف اهلارموني املفكك»« ،يف االنقالبات»،

غرس مهارات تقنية قوية ،هي القضية األوىل بالنسبة لتشريني.

«يف التعبري وحرية األداء» ،وتستهدف هذه اجملموعة العازف يف

ويف الوقت نفسه ،عمل تشريني على حل مشكلة التنمية الثقافية

ً
نضجا من مراحل األداء على آلة البيانو.
مرحلة متقدمة وأكثر

العامة لطلبته وحتقيق أقصى قدر من آفاقهم املوسيقية .فقد

فاملوضوعات اليت تتناوهلا تؤكد هذا االنطباع ،السيما وأنها ال

درس الطلبة لديه خمطوطات تعليم آالت املفاتيح اليت تعود إىل

ّ
أساسيات املوسيقى .كما وأن
حتتوي ،على سبيل املثال ال احلصر،

القرن الثامن عشر ،وخاصة مؤلفات فيليب باخ ( ،)Ph. Bachو بيلني

النهج الذي يستخدمه تشريني كان مماثال ملا هو موجود يف الرسالة

( ،)Belinو ميلهماير ( ،)Mülheimerوكليمينيت ( .)M. Clementiعلما

السابعة من رسائله واملوسومة ب«رسائل إىل آنسة يف فن العزف

بأن تشريني نفسه قد درس سبع لغات ،إضافة إىل دراسته للتاريخ

على البيانو» مع التوضيح عن طريق األمثلة املوسيقية ،ويف هذه
الرسالة يعلق تشريني قائلاً بأن الباص الشامل هو (اهلارموني)

القديم ،والشعر ،واألدب ،إذ تقاسم تلك املعرفة بسخاء مع طلبته.
ويبدو أن تربية اإلرادة اإلبداعية املستقلة لدى الطالب كان إحدى

الذي جيب على املؤلف أن يكون قد درسه ،وأن هذا العلم سيكون

املسائل املهمة لدى تشريني ،فقد نصح طلبته بأن يتابعوا طريقهم

مساعدا للعازف وللموسيقي املمارس يف فهم كل الدقائق اجلوهرية

«بهدوء وحبزم» ( ،)Терентьева, ibid : 15وقام بوضع مهمة تنمية

يف العمل املوسيقي ،إضافة إىل دوره يف العزف الفوري و املرافقة.

ّ
وجديته يف العمل ،وانضباطه يف التفكري ،وتنمية
قدرات الطالب،

من ناحية أخرى ،تركت التغيريات يف األسلوب والتعبري السائدة

ّ
ّ
ّ
عملية اكتسابه لإلبداع ،ومن
أساسية يف
الفنية ،كلبنات
أحاسيسه

يف ذلك الوقت انعكاسا واضحا يف أعمال تشريني الرتبوية .ففي

ثم فقد برز طلبته يف وقت الحق كمعلمني موهوبني ،وعلى نهج

مصنفات الرسائل تظهر كلمة « ،جديد» ” “newيف عناوين العديد

ً
متاما ،أسسوا مدارسهم العزفية اخلاصة
معلمهم ومبا اقتبسوه منه

منها على النحو التالي90 Neue tägl. Übungen Op. 820, Neue( :

على آلة البيانو ،كمدرسة فرانز ليست ) ، )F. Lisztوكوالك (،)T. Kullak

Folge der Schule der Geläuf Op. 834, Das moderne Klavierspiel

وليشيتيسكي (.)Leschetizky

 ،)Op. 837, 32 neue tägliche Übungen Op. 848وملحق املصنف رقم

يف كل هذا فإننا نرى أن تشريني قد راعى مبدأ التخطيط والتدرج

( ،)500ويشري تشريني يف الفصل األول منه بأنه «ومنذ نشر هذه

يف التعليم .فعلى سبيل املثال ،يقسم تشريني دراسة العمل املوسيقي

املدرسة ،فقد شهد العزف على البيانو على العديد من التغيريات

إىل ثالث مراحل متتالية :التمكن من املدونة املوسيقية ،و حتليل

والكثري من التأثريات املكتسبة اجلديدة»**.

العمل املوسيقي ومالحظات املؤلف ،وأخريا عزف العمل املوسيقي.

نظرا حلقيقة أن امللحق يف مصنف رقم ( )500يطرح مناقشات

جتدر اإلشارة إىل أن تشريني كتب دراسات خاصة ،ومبستويات

وشروحات أساسية ألداء املدرسة احلديثة يف زمن تشريني ،مع

خمتلفة من التعقيد بهدف التطور التدرجيي للمهارات التقنية

أمثلة موسيقية مت اقتباسها من مؤلفني متنوعني ،فإن تشريني

لدى طلبته ،مع مراعاة القدرات الفردية والتقنية لكل منهم.

كمعلم كان معنيا بكتابة أعمال تعليمية قادرة على حتضري

وتستخدم هذه الدراسات يف الوقت احلاضر على نطاق واسع

* وجهت تلك الرسائل «إىل سيدة» بدلاً من «إىل آنسة» ؛ ألنها يف مستوى متقدم عن سابقتها – الباحث.

** Supplement to Czerny’s Royal Pianoforte School Op. 500, 1846, 1846, J. A. Hamilton, trans., (MessRS R. Cocks & CO., 1846), 1.
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حداد والدراس

من قبل معلمي البيانو للتعليم من املراحل االبتدائية و انتهاء

الصحيحة ،وبهذه الطريقة مل يكن هناك داع أن يعطي األسس

بالدراسة اجلامعية.

التقنية اهتماما كبريا .كما استطاع تشريني أن يعرفه باألساليب
املختلفة للمؤلفني وطباعهم ،وحرص على تعليمه عزف املؤلفات

ولعل من أهم القضايا التقنية اليت عاجلها تشريني مع طلبته ما

بسرعة فائقة ،فقد أصبح بالنهاية خبريا يف القراءة الفورية،

يلي:

حتى أنه صار قادرا على قراءة املؤلفات املوسيقية املعقدة مبنتهى

 -تنمية مهارة السرعة يف حركة األصابع.

البساطة ،وبالطريقة نفسها عمل تشريني على تعليمه الرباعة يف

 -تنمية املقدرة على فهم فكر املؤلف يف العمل املوسيقي.

فن االرجتال ،بإعطائه أفكارا من وقت آلخر كي يقوم باالرجتال

-تشكيل وتنمية مهارات القراءة الفورية ملقطوعات متنوعة

عليها ،ومل ميض أكثر من عام حتى قام تشريني بتقدميه ليعزف

الصعوبة مع االمتثال الدقيق لكافة مالحظات املؤلف.

أمام اجلمهور ،وقد أحدث ردود فعل محاسية يف فيينا مل حيظ بها

-تنمية مهارة التصوير ( .)Transpositionفقد نصح تشريني على

كثري من احملرتفني يف ذلك الوقت ،حتى أن الناس رأوا فيه عبقرية

سبيل املثال والد طالبه (ليست) بأن على ابنه أن يعزف بعضا من

تشبه عبقرية موتسارت (.)Mozart

مؤلفات الفوجة ( )Fugueلباخ وتصويرها يف مقامات خمتلفة.

يرى تشريني يف مبدأ احلرية اإلبداعية للعازف بأنه أمر مهمً ،
علما

-تشكيل مهارات :املرافقة ،وارجتال املقدمات ،وتوسيع املعرفة

بأن هذه احلرية جيب أن ال تتناقض مع التصور األصل للمؤلف ،بل

باهلارموني ونظرية املوسيقى.

واالمتثال ملالحمه األسلوبية« ،من الضروري لعازف البيانو الشعور

-تعلم ضبط اآللة املوسيقية.

بأصالة أسلوب ما يعزفه ،فشخصية املؤلف تشرتط يف كل حالة

-تشكيل وتطوير مهارات االرجتال ،واليت تعترب إلزامية بالنسبة إىل

املبادئ ذات الصلة أثناء األداء» ()Терентьева, ibid : 12

العازف طبقا لتشريني.

يتمسك تشريني مببدأ التقنية خلدمة املسائل الفنية ،الذي ورثه
من بيتهوفن« ،إن التقنية وسيلة فقط ،ميكن من خالهلا التعبري

ً
ثانيا  -املبادئ واملنهجية

عن الروح واملعنى يف األداء» ( .)Терентьева, ibid: 12لقد اعترب

يراعي تشريني يف العمل مع طالبه مبدأ الفروق الفردية .فقد

التشكيل التقين أداة مساعدة حلل املسائل املهنية ذات األهمية

استخدم تشريني النهج الفردي مع كل واحد من طلبته .وكان

األكرب ،كتنمية األذن املوسيقية والتفكري ،والذاكرة ،اخل.

حيث على ضرورة مراعاة الفروق الفردية ،مما دفعه إىل تكريس

يف هذا نرى أن تشريني يراعي مبدأ التخطيط والتدرج يف التعليم

حياته يف تأليف العديد من الدراسات اليت تهتم مبعاجلة الصعوبات

من البسيط اىل املعقد .فعلى سبيل املثال ،يقسم تشريني دراسة

واملشاكل التقنية املختلفة اليت قد تواجه الدارس أثناء تعلمه

العمل املوسيقي إىل ثالث مراحل متتالية:

العزف على اآللة .ففي املواقف اليت كان يصادف فيها الدارس إحدى

 -1التمكن من املدونة املوسيقية.

الصعوبات كان تشريني يعمل على تأليف متارين خاصة لتذليل

 -2حتليل العمل املوسيقي ومالحظات املؤلف.

هذه الصعوبة بشكل حمدد وواضح )Hinson, 1985, 16 (.فكرس

 -3عزف العمل املوسيقي.

نفسه لتأليف املؤلفات الدراسية ذات األغراض احملددة.
يتحدث تشريني مبذكراته على سبيل املثال عن لقائه األول بــ

جتدر اإلشارة إىل أن تشريني كتب دراسات خاصة ،ومبستويات

ليست قائال:

خمتلفة من التعقيد بهدف التطور التدرجيي للمهارات التقنية لدى

«ذات صباح عام  1819جاء رجل ومعه طفل صغري يبلغ من العمر

طلبته ،مع مراعاة القدرات الفردية والتقنية لكل منهم .وتستخدم

مثاني سنوات ،وطلب مين أن استمع إىل الطفل ،وقد كان عزفه

هذه الدراسات يف الوقت احلاضر على نطاق واسع من قبل معلمي

يتميز بعدم االنتظام ويشوبه االرتباك ،كما مل يكن لديه معلومات

ً
وانتهاء بالدراسة اجلامعية.
البيانو للتعليم من املراحل االبتدائية

عن األوضاع الصحيحة وترقيم األصابع ،مما جعله يرمي أصابعه
عشوائيا على البيانو ،ومع ذلك فقد كنت مأخوذا باملوهبة اليت

نتائج البحث

حباه اهلل إياها ،فعندما أعطيته بعض املدونات املوسيقية ليقرأها

بعد عرض وجهات نظر تشريني وحتليلها ،نصل إىل أهم مبادئه
أساسا لعملية ّ
ً
تعلم العزف على البيانو وهي؛
الرتبوية اليت رأى فيها

قدرته اهلائلة على االرجتال وبالطبع قبلته كتلميذ»،105،106( .

 -مبدأ حتديد املسألة املهمة واملمكنة .يتلخص هذا املبدأ يف ضرورة

.)Gerig ،1975

عدم تعقيد التعلم حبفظ عدد كبري من القواعد عن ظهر قلب.

هذا وقد عمل تشريني يف األشهر األوىل على تنظيم براعة ليست

يقول تشريني بأنه وضع مبدأ «ليس من الضروري حتميل الطلبة

التقنية ،وتقويتها بالطريقة اليت ال يسمح بأن ينزلق بها إىل أي

عبء حفظ الكثري من التمارين والدراسات اليت ظهرت اآلن بأعداد

عادة سيئة يف السنوات التالية ،كما حرص ويف غضون وقت قصري

ال حتصى .جيب على املعلم أن يضع يف اعتباره بان كل مقطوعة

أن ميكنه من عزف كل السالمل املوسيقية بسالسة العازف املتمكن.

من موسيقية ما هي إال مترين ،وغالبا ما تكون أفضل من الدراسة

ومن خالل الدراسة املكثفة لصوناتات كلمينيت غرز تشريني فيه

الفعلية».)Терентьева, ibid : 17( .

اإلحساس باإليقاع وعلمه اللمسة اجلميلة وأداء اجلمل املوسيقية

-مبدأ املشاركة يف احلفالت؛ إذ جيب تأهيل الطلبة تدرجييا من

فوريا ،قام بقراءتها بطريقة تلقائية ،كما دهشت عندما رأيت
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النواحي التقنية والنفسية من أجل التواصل مع اجلمهور ،وبهذا

واحدة فقط يوميا ستكون كافية للتمارين التقنية.

سيبدو العازف متسلحا بالثقة بقدراته املتطورة بطريقة طبيعية
 -مبدأ الربنامج الرصيد؛ ويبدو هذا املبدأ إحدى أهم املبادئ اليت

املراجع

اتبعها تشريني أثناء ممارسة التعليم ،فقد نصح طلبته بأن ال يقل

املراجع العربية

عدد املؤلفات الرصيد لدى أي منهم عن مائة متنوعة القوالب

عدس ،عبد الرمحن ،1992 ،أساسيات البحث الرتبوي .دار الفرقان

املوسيقية.
-مبدأ العزف عن ظهر قلب؛ يرى تشريني بأن الكمال الفين بالنسبة

– ّ
عمان /األردن.
ّ
عمران ،آمال سعد ،2009 .تقنيات عزف دراسات تشريني مصنف
ّ
( )849على آلة البيانوّ .
اجمللد العشرين،
جملة علوم وفنون املوسيقى،

املادة املوسيقية دون النظر إىل املدونة املوسيقية« ،ليست الروعة

ّ
ّ
املوسيقية – جامعة حلوان ،مجهورية مصر العربية.
كلية الرتبية

يف جودة املقطوعة ،بل يف مجال وكمال عزفهاТерентьева, ibid( ».

النمري ،يارى .2012 .التقنيات العزفية آللة البيانو عند كارل

.): 15

تشريني من خالل مصنف( ،)139رسالة ماجستري ،جامعة الريموك،

-مبدأ دميومة الثبات يف الربنامج ،ومبدأ اإلميان بالقدرات الذاتية

إربد/األردن.

إىل العازف ميكن أن يتحقق فقط ضمن شرط التمكن التام واحلر من

ما يعزز كل منه لآلخر؛ ولعل االلتزام بهما ساعد املعلم والطلبة يف
الوصول إىل حلول لعدد كبري من املسائل اإلبداعية املختلفة ،إضافة

املراجع األجنبية

إىل خلق مناخ نفسي موائم أثناء الربوفات واحلفالت.
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أثناء ممارسته الرتبوية ،كان تشريني غالبا ما يلجأ ملبدأ عزف
املنوعات املوسيقية ،الذي استخدمه يف احلفالت اليت كانت تقام
أيام األحد ،وملدة طويلة ()1832-1816؛ إذ تضمن برامج تلك احلفالت
على مؤلفات بيتهوفن بشكل رئيس .ونعتقد هنا بأن هذه املنهجية
فعالة يف تنمية جمموعة كاملة من املهارات والسمات املهنية
االحرتافية لدى املوسيقيني ،مثل :مهارات التفكري اإلبداعي،
واالرجتال ،واالستقاللية ،والفنية ،و اإلرادة والقدرة على التحمل
أثناء األداء.

الربنامج الزمين حسب مبادئ تشريني
اتبع تشريني نظاما زمنيا أثناء تدريسه لطلبته العزف (1977 :47
 )Gray,اليت جتري على النحو التالي؛
 -1يف خالل ثالثة أشهر جيب أن يتلقى الدارس درسا زمنه ساعة
ً
أسبوعيا).
يف كل يوم من أيام األسبوع (أو على األقل أربعة دروس
ً
مؤكدا ضرورة
 -2على الدارس أن يتابع تدريبه الذاتي ساعة يوميا،
تكثيف اجلهد من أجل اكتساب املبادئ األساسية و خاصة يف األشهر
األوىل للعزف.
 -3تبسيط املوضوعات املفروض شرحها حبيث تكون موزعة
يف داخل الدروس ،ومراعاة سهولة شرحها وبالتفصيل يف حصة
زمنها ساعة إميانا منه أنه الوقت الالزم والضروري لتحقيق أهداف
الدرس.
 -4يف نهاية كل شهر جيب أن خيصص يومني إلعادة كل ما مت
تعلمه ،وللتأكد من حفظ القواعد األساسية بشكل صحيح وواضح
وترسيخها.
 -5ضرورة مراجعة التمرينات العملية؛ إذ جيب أن يعاد عزفها من
وقت آلخر بعناية والرتكيز على األداء السليم.
 -6يعتقد تشريني أن الطريقة الرئيسية إلتقان تقنيات العزف
على البيانو يكمن يف كثرة تكرار تلك الدراسات والتمارين البنائية
بأنواع التقنيات كأفة ،اليت كتبت خصيصا هلذه اآللة يف النصف
األول من القرن التاسع عشر .ومع ذلك ،فهو يعتقد بأن ساعة
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