
جامعة بغداد    

 كلٌة الفنون الجمٌلة

 قسم الفنون الموسٌقٌة

المحاضرة االولى  ---مادة التضاد الصوتي لطلبة الصف الثالث   

 التدرٌسً: ا.م.د. مٌسم هرمز

 المدخل لعلم التضاد الصوتي

 الهدف العام : التعرف على بداٌات علم التضاد الصوتً

الكانتوس فٌرموس التً تأسس منها  الهدف الخاص: تعرٌف الطالب باساسٌات انواع

 علم الكونترابوٌنت

 

علٌنا أن ندرك أن علم التضاد الصوتً هو نتاج تطور النسٌج الموسٌقً المونودي عبر 

قرون طوٌلة من الزمن فً اوربا, لٌتغٌر بنائه من الشكل االحادي المونودي الى 

التجارب لكً ٌثبت فً  المتعدد البولٌفونً. فكان البد له ان ٌمر بسلسلة طوٌلة من

النهاٌة على الشكل المتعدد وٌحدد له القواعد االساسٌة لٌنتقل من الشكل التجرٌبً الى 

 علم ثابت المعالم واالسس.

منذ عصر النهضة وبعد فن االورجانوم )الباص المتصل( بدأت تظهر بوادر اسلوب 

ولى عندما بدأ جدٌد وخصوصا فً الموسٌقى الكنسٌة االوربٌة عرف بالتعددٌة اال

الكورال ٌنشد االلحان بصوتٌن عوضا عن صوت واحد, باسلوب اطلق علٌه تسمٌة 

الكانتوس فٌرموس , وهً كلمتٌن التٌنٌة االولى منها )كانتوس( تعنً التضاد, والثانٌة 

 )فٌرموس( تعنً الشكل.

جة عن وبذلك ٌكون المعنى المقصود هو نقطة التضاد, او الشكل المتضاد, والتسمٌة نات

حركة اتجاه اللحنٌٌن المتعاكسة او ٌمكن توضٌحها بحركة الباص المعاكس التجاه 

 اللحن االساسً.

وعلٌنا ان نفهم ان تلك االشكال اللحنٌة ظهرت قبل عصر تعدٌل السلم الموسٌقً كما هو 

معروف الٌوم والذي ثبت اسسه ٌوهان سبستٌان باخ فً نهاٌة الربع االول من القرن 



شر, فكانت تلك االلحان تصاغ بشكل ترتٌب نغمً معٌن ٌطلق علٌه تسمٌة الثامن ع

لمعرفته وتمٌٌزه فٌما بعد, اذ لم ٌكن معروفاً انذاك مفهوم السلم الكبٌر والصغٌر واللذان 

 ُعِرفا بعد تعدٌل الساللم الدٌاتونٌكٌة.

كان وٌمكن مالحظة ان اسلوب الكانتوس فٌرموس المستخدم قبل علم الكونترابوٌت 

 قائما عل انواع اربعة اساسٌة هً:

النوع االول : نغمة تقابلها نغمة من نفس الشكل والحجم -1  

النوع الثانً : نغمة تقابلها نغمتٌن -2  

النوع الثالث : نغمة تقابلها ثالث نغمات   -3  

النوع الرابع : نغمة تقابلها اربُع تغمات   -4  

ضرات القادمة.وسنأتً الى تفسٌر كل نوع وقواعدة فً المحا  

وعلٌنا ان ننتبه اٌضاً ان فً فن الكانتوس فٌرموس الوجود لدلٌل السلم ولذلك تستخدم 

العالمات العرضٌة )الرفع والخفض( على نغمات اللحن بشكل مباشر وٌبقى مفعول كل 

عالمة ساري على الدورات االٌقاعٌة المتتالٌة مالم نقوم بتعدٌلها باستخدام عالمة 

ضافة الى ان تاثٌر العالمة العرضٌة ٌقع على الخط اللحنً التابع له ولٌس )الطبٌعً(, ا

له تاثٌرا على الخط اللحنً الثانً حتى وان كانت العالمة موجودة داخل نفس الدورة 

االٌقاعٌة لنغمتٌن متشابهتٌن. ولذلك ٌكون وضع العالمة العرضٌة على كل نغمة من 

بنغمات الخط الثانً المرافق للخط اللحنً االول..الخط اللحنً قائم بذاته ال عالقة له   

 

امثلة تطبٌقٌة لتوضٌح تاثٌر العالمات العرضٌة لكل خط لحنً )ٌختارها المدرس فً 

 الجانب العملً من الدرس( 


