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 مقدمة البحث:
أنتشرت فى جميع أنحاء أوروبا مع بداية القرن العشرين، وعمى وجو 

تجارب متشبعو  9191الى عام  9191التحديد ففمى الفتره ما بين عام 
متضاربو كل ىميا مناقضة أسموب الموسيقى الرومانتيكيو والبحث عن قواعد 

 (992ص9ومفاىيم جديدة لموسيقى واقعيو.)
ين بمناخ جديد وبمالمح جديده لعالم شكمو التقدم فجاء القرن العشر 

العممى المذىل، والثورات االجتماعيو والحروب المدمره، فاتخذت الفنون فيو 
مسارات غريبو، فى بحثيا عن أدوات جديده لمتعبير عن ىذا المناخ. وأنطمق 
المؤلفون الموسيقيون يجوبون عوالم غريبو من مذاىب التجديد كالحوشيو، 

ديكافونيو، والموسيقا العشوائيو العفويو، والموسيقا المصنوعو، والموسيقا وكالدو 
 االلكترونيو، والكالسيكيو الحديثو.

والشك ان التزواج الذى يحدث فى القرن العشرين، بين عالمين 
موسيقيين مختمفين شرقى وغربى قد يفسر عن تضحيات وتغييرات بعيدة المدى 

رضيا ظروف التحول االجتماعي فى وسائل التعبير الموسيقى، تف
 (91:92ص9والثقافي.)

وقد بدأت موسيقى الجاز فى جذب انتباه العديد من المؤلفين 
 الموسيقيين داخل الواليات المتحده االمريكيو بعد الحرب العالميو االولى.
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فالجاز أسموب متعدد الجوانب ، ظير في أوآخر القرن الماضي )القرن 
 New'المتواضعو لمزنوج بمدينة نيوأورليانزالتاسع عشر( في االوساط 

Orleans'  وعماده االيقاعات الخاصو لمزنوج.فأىم خصائص الجاز بنوعياتو .
وموجاتو المختمفو ىو النبض االيقاعى المستمر من جانب ، مع تأخير النبر 

"syncopation"  الذين يتناوبون فييا ارتجال زخارف وحميات وفقرات لحنيو
 (992ص9قصيرة.)

وتعتبر الموسيقى الالتينيو لمبيانو خاصة الحديثو مؤلفات جذابو وثريو 
تحفز الدارس عمى تعمم أصوليا وأدائيا ، وذلك لمواكبتيا العصر الحديث. ومع 
بداية ظيور الموسيقى الالتينيو فى أوائل القرن العشرين نجد أنيا نتاج أنواع 

 (9ص91سيقى االفريقيو.)متعدده من الموسيقى الفمكورويو االوروبيو والمو 
ومن المؤلفين العالميين الذين اىتموا بيذه األنواع من المؤلفات "ديف 

الذى قام بتأليف مقطوعات كثيرة والتى تميزت     "Dave Brubeck" بروبيك"
بالتنوع والتعبيرعن مظاىر معظم أنواع موسيقى الجاز،بصورة تناسب مستوى 

تدخل ضمن مناىج آلة البيانوفى كميات دارسى آلة البيانو والتى تصمح الن 
 اعداد المعمم.

لذا رأت الباحثو عرض وشرح أحدى اعمالو حتى يتسنى لمطالب تفيم 
 االىداف التعميمية المرجوه من ىذه المقطوعات
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وقد قامت الباحثو بمسح ما أمكن لممقطوعات االصمية لديف بروبيك 
"Dave Brubeck" قترح العداد وصياغة وسوف تقوم الباحثو بوضع أسموب م

المقطوعو بما يتناسب مع مرحمة البكالوريوس وتحديد التقنيات العزفيو 
 والصعوبات التى تشتمل عمييا ومحاولة تذليميا وذلك عن طريق االرشادات.

 مشكمة البحث:
تحدد مشكمة البحث فى وجود بعض الصعوبات الفنيو لمؤلفات 

راك االساسيات والقواعد الالزمو " لمبيانو وعدم أدBossa novaالبوسانوفا "
لدراسة المؤلفات.االمر الذى دعا الباحثو الى إعداد مقطوعة البوسانوفا لمحاولة 

 تذليل الصعوبات العزفيو بيا.

 أهداف البحث:
تحديد الصعوبات العزفيو الموجوده فى إحدى مقطوعات الجاز عند  -

 "ديف بروبيك"
قترحو مع وضع ارشادات تذليل الصعوبات العزفيو بواسطو تمارين م -

 عزفيو لممقطوعو عينة البحث.
 Dave". اعداد إحدى مقطوعات الجاز عند ديف بروبيك   -

Brubeck" 
 اهمية البحث:

 القاء الضوء عمى احدى اعمال ديف بروبك لموسيقى الجاز. -
االستفادة التى تعود عمى الطالب من تذوق موسيقى الجاز التى  -
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 ين.تسيطر عمى موسيقى القرن العشر 
اعداد معممين فى التربية الموسيقية من ذوى الخبرة فى اداء مؤلفات  -

 الجاز لمبيانو والتى يمكن ان يستفيدوا منيا فى التدريس فيما بعد.
 تساؤالت البحث:

 ما الصعوبات العزفية الموجودة فى عينة البحث ؟ -
ما األستفادة من األرشادات والتدريبات المقترحة التى التى تساعد فى  -

 ذليل الصعوبات فى المقطوعة عينة البحث لديف بروبيك ؟ت
 ما االسموب المقترح إلعداد المقطوعة عينة البحث ؟  -

 حدود البحث:
تقتصر حدود البحث عمى مقطوعو من مقطوعات "ديف بروبيك" لمبيانو والتى 

 م.9191قام بتأليفيا عام 

 اجراءات البحث:
 منهج البحث:

 فى )تحميل محتوى(يتبع ىذا البحث المنيج الوص  -
 عينة البحث:

 " لديف بروبيك آللة البيانو.Broadway Bossa novaمقطوعة " 
 ادوات البحث: 

لديف  Broad way bossa novaالمدونة الموسيقية لممقطوعة   -
 "Dave Brubeck".بروبيك
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لديف  Broad way bossa novaتسجيل لممقطوعة   -
 "Dave Brubeck".بروبيك

 مصطمحات البحث:
 : "Jazz"از الج

نوع من أنواع الموسيقى التى تعزف بواسطة الزنوج األمريكان الممتزجو 
 (91ص8بالعناصر الموسيقيو األوروبيو والتى تمتاز بتأخير النبر.)

 :"Syncopation"تأخير الضغط 
عباره عن تأخير الضغط عمى أجزاء من المازوره كانت موضع القوه 

 (92ص91منيا الى الجزء الضعيف من الزمن.)
 الموسيقى الالتينيه:

نتاج أنواع متعدده من الموسيقى الفولكموريو االوروبيو والموسيقى 
االفريقيو التى تعبر عن عادات وتقاليد ىذه البالد ، وتقوم عاى نماذج ايقاعيو 
راقصو متطوره تخدم األداء الموسيقى المتعدد والقائم عمى السنكوب البسيط 

 (192ص98والسنكوب المركب.)

  :البوسانوفا
أسموب برازيمي لدمج عناصر ايقاعات ) السامبا والرومبا والكول جاز ( 

 (12ص9. )9121بعتمد عمى السينكوب المركب يرجع الى عام 
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 الدراسات السابقه المرتبطه بموضوع البحث:
 الدراسة األولى : دراسة ليمى سيد زيدان بعنوان

 (5"موسيقى الجاز وآلة البيانو")
البحث الى:ألقاء الضوء عمى موسيقى جاز لمبيانو باعتبارىا  ييدف ىذا

موسيقى جديده مبنيو عمى أسس عمميو وذلك لمسايرة االتجاىات الحديثو 
وأساليب العزف السميم وليس العشوائى، مما يشبع رغبة وميول الدارسين 

 ويحببيم فى دراسة آلة البيانو.
ة البيانو ال تختمف فى وقد جاءت نتيجو البحث ان طرق االداء عمى آل

أداء الموسيقى الكالسيكيو و الرومانتيكيو عنو فى أداء موسيقى الجاز، وكذلك 
 (1فى طرق التدريس ولكن نخنمف فى أداء موسيقى الجاز لمبيانو.)

  التعميق:
يتفق ىذا البحث مع البحث الراىن فى تناول موسيقى الجاز واستخدام 

انو يختمف عنو فى استخدام العينة  المنيج الوصفى )تحميل محتوى( اال
 موضوع البحث.

 الدراسه الثانيه  دراسة عالء الدين ّيس بعنوان : 
عميم الموسيقى الالتينيه دراسه تحميميه عزفيه لطريقة جابرييل بوك لت

 (3)لمبيانو
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ييدف البحث الى:تحديد أنواع الموسيقى الالتينيو لمبيانو وتحديد قواعد 
يقى الالتينيو لمبيانو من خالل دراسة وتحميل طريقة وأساسيات تعمم الموس

"جابرييل بوك" الحديثو.وتقتصر حدود البحث عمى مؤلفة من مؤلفات "جابرييل 
م. ويتبع ىذا البحث المنيج 9119بوك" الالتينيو لمبيانو والتى قام تأليفيا عام 

بوك"  الوصفى )تحميل محتوى( وعينة البحث عينة منتقاه من مؤلفات "جابرييل
". وقد جاءت نتائج Akiko's Bossaلمموسيقى الالتينيو لمبيانو وىى مؤلفة "

البحث ان طريقة "جابرييل بوك" الحديثو تعتمد عمى التحميل الغير مباشر 
لممؤلفات والتدريبات المتدرجو من السيل الى الصعب و أنيا تعتبر طريقو 

 تربويو لتعمم الموسيقى الالتينيو لمبيانو.

 ق:التعمي
يتفق ىذا البحث مع البحث الراىن فى تناول موسيقى البوسانوفا        

واستخدام المنيج الوصفى )تحميل محتوى( اال أنو يختمف عنو فى أستخدام 
 العينو موضوع البحث.

 الدراسة الثالثة دراسة عالء الدين ّيس بعنوان : 
لي سيجمستر "مظاهر موسيقي الجاز في مقطوعات المشاهد األمريكيه عند "ا

 (4" وكيفية أدائها عمي الة البيانو ")
ييدف  البحث الي :تحديد أنواع وعناصر موسيقي الجاز اللة البيانو 
من خالل وصف وشرح مقطوعات)المشاىداالمريكيو المختمفو( عن إلي 
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" وتحديد أسموبو في مقطوعات ) المشاىد Elie siegmeisterسيجمستر "
 البيانو.االمريكيو المختمفو( اللة 

وضع مقطوعات تدريجيو مقترحو اليضاح كيفية أداء بعض مقطوعات 
) المشاىد االمريكيو المختمفو ( اللو البيانو. وتقتصر حدود البحث عمي كتاب 
مقطوعات ) المشاىد االمريكيو المختمفو ( ل " إلي سيجمستر "والذي تم تأليفو 

المتحده االمريكيو .ويتبع  في الواليات 9199وعام 9111في الفتره ما بين عام 
ىذا البحث المنيج الوصفي ) تحميل محتوي ( وعينة البحث يحتوي كتاب 

 91مقطوعات ) المشاىد االمريكيو المختمفو ( ل " الي سيجمستر" عمي 
مقطوعو سوف يقوم الباحث بعرضيا وشرحيا مع أختيار أربع مقطوعات كعينو 

 مقصوده . 
عات ) المشاىد االمريكيو المختمفو( وقد جاءت نتائج البحث أن مقطو 

قد توافرت فييا االىداف التعميميو المختمفو التي تساعد في تفيم أنواع وعناصر 
موسيقي الجاز وتم التوصل الي الخطوات التي تسيم في االداء الجيد ليذه 

 المقطوعات .

 التعميق:
يتفق ىذا البحث الراىن فى تناول موسيقى الجاز واستخدام المنيج 
الوصفى)تحميل محتوى( اال انو يختمف عنو فى استخدام العينة موضوع 

 البحث.
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 دانى روالند بعنوان: الدراسة الرابعه دراسة زيربولين،
"An evaluation of the work of jazz pianist/composer 

Dave Brubeck"(99) 
 "تقييم لعمل موسيقى الجاز لمعازف / الممحن ديف بروبيك"

ى من ىذه الدراسو ىو تقييم عمل ديف بروبيك عازف اليدف االساس
البيانو/الممحن لمجاز من اجل التاكد من مدى اسياماتو فى مجال موسيقى 

 االجاز.
فحوى البحوث ركزت عمى المجاالت ذات الصمو،معمومات عن السيره 
الذاتيو العامو،ايقاع بروبيك،التجارب،التاثيرات الكالسيكيو االوروبيو والجوانب 

بما فى ذلك العوامل االجتماعيو والقيم التربويو والتعميميو ومساىمات  ثقافيو.ال
 سفراء موسيقى الجاز.

 وشممت اسئمة محدده لمبحث:
 الى اى مدى ساىم بروبيك فى تطوير موسيقى الجاز؟ .9
 الى اى مدى كان تاثير بروبيك فى تعزيز قضية الجاز؟ .9
 ما ىو مدى مساىمو بروبيك فى االدب الموسيقى؟ .2
 الى اى مدى يمكن ان تستخدم موسيقى بروبيك فى بيئو تعميميو؟ .1

كان من الواضح من النتائج ان بروبيك ساىم فى مجال موسيقى الجاز 
فى مجموعو متنوعو من الطرق.وساىم فى تطوير موسيقى الجاز عمى البيانو 
ع من قبل تطبيق منيج لالعدادات الغير عاديو والبولى ريتم والبولى تونالى.ووس
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مفيوم االرتجال الحر فى سياق االعدادات الفرديو.من خالل دمج العناصر 
الكالسيكيو والجاز،ساعد بروبيك فى تمييد الطريق لموسيقى الجاز وغيرىا من 

 خالل اسواق جديده لموسيقى الجاز.
 التعميق:

يتفق ىذا البحث مع البحث الراىن فى تناول موسيقى الجاز وتناول 
"ديف بروبيك"  اال انو يختمف عنو فى استخدام العينة  بعض أعمال الشخصيو

 .موضوع البحث

 وينقسم هذا البحث الى جزئين:
 أوآل : الجانب النظرى : ويشتمل عمى قسمين:

 السمات العامو لموسيقى الجاز -
 أنواع موسيقى الجاز -
 أنواع الموسيقى الالتينيو -
 موسيقي البوسانوفا .  -
 بو(أسمو -أعمالو–ديف بروبيك )حياتو  -

 ثانيآ : الجانب التطبيقى : يتضمن :
 تحديد الصعوبات العزفية لعينة البحث  .9
رشادات عرفية . .9  تذليل الصعوبات العزفية عن طريق تمارين مقترحة وا 
 أعداد مقطوعة لديف بربيك. .2
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 أوال : الجانب النظرى:
 السمات العامو لموسيقى الجاز: -

بعض التغييرات الموسيقيو أتسمت موسيقى الجاز بالتطور مما أستمزم وجود 
 اليامو فى عناصر الموسيقى االساسيو من أىميا:

 :"Rhythmاإليقاع "
قد أسيمت الموسيقى األفريقيو بدور كبير وفعال فى تشكيل أيقاع 

كان  الجاز المميز، والموسيقى االفريقيو قد أولت االيقاع دورآ بارزآ، حيث
ى أبتكار نماذج إيقاعيو تؤدى فى ، أيضآ أبدعوا فااليقاع يشكل العنصر الفعال

آن واحد وخمق نوع من البوليفونيو االيقاعيو بشكل فطرى وتمقائى بدون أحساس 
بالميزان وال خطوط مازورات.وأشتق االيقاع االفريقى من لغة القبائل المبنيو 
عمى ثالثو عوامل ىى :االيقاع والتنغيم )مط أو إلتواء النغمات( والضغط عمى 

 (111ص2ف.)مقاطع الحرو 
 :  Melodyالمحن
أشتقت ألحان الجاز األولى من مزيج من االلحان االوروبيو )الفرنسيو  -

واالسبانيو( فى نيوأورليانز وأغانى العبيد المبتكره وألحان البموز والتى 
تحمل فى مضمونيا أسموب الغناء االفريقى المتشبع بااليقاعات 

 موسيقى اآلليو لفرق المارش.االفريقية والطابع االرتجالى من ناحية وال
 أستخدام المقامات الكنسيو -
 الساللم : يوجد العديد من الساللم المستخدمو فى موسيقى الجاز ىى: -
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 (22ص1، سمم البموز. )السمم الناقص، السمم الزائد، السمم الخماسى
 : Syncopationتأخير النبر 

فى جميع  يعتبر تأخير النبر أساس إليقاع الجاز، ويوجد بصوره كميو
المقطوعات سواء المعده أو المرتجمو، وىو عبارة عن تأخير النبر عن موضعو 

 (92ص91االصمى من الجزء القوى الى الجزء الضعيف من الزمن.)
وقد إستخدم تأخير النبر من قبل فى الموسيقى الجاده ولكن إستخدم 

ير النبر كثيرآ فى موسيقى الجاز وأصبح أكثر تعقيدآ، ونتيجة لذلك أصبح تأخ
من السمات الطبيعيو لعازفى موسيقى الجاز وأكثر أنصافا لمفيوم 

 (8ص91الجاز.)
 : Harmonyالهارمونى 

وسيقى الجاز لممصاحبو الغنائيو وقد إستخدم اليارمونى فى بداية م
اآلليو فكانت ىى نفس اليارمونيات المستخدمو فى الموسيقى الراقصو فى و 

لدينيو فى القرن التاسع عشر، وقد أستمرت ىذه القرن الثامن عشر والتراتيل ا
اليارمونيات فى التطور من خالل موسيقيين الجاز األوائل حتى أصبحت أساسآ 

 (29ص99لإلرتجاالت إال أن االىتمام بالدرجو االولى كان لاليقاع والمحن.)
، تآلفات تالفات السابعة، تالفات التاسعة، تآلفات السادسو فقد تم استخدام:

 .، تآلفات الرابعاتدية عشره ،تآلفات الثالثة عشرلحاا
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 أنواع موسيقى الجاز:
 : خصائصه : Rag timeالراج تايم 

المقطوعات اآلليو لمؤلفى الراج تايم تعتمد عمى طابع بو قوة،أثاره لم  -
تظير فى أى نوع من موسيقى التسميو بأمريكا وقد تولد ىذه القوه من 

 لميزان.االيقاع الذى ييتم بالشكل و ا
السمو المميزه فى موسيقى الراج تايم ىو وضوح القالب الذى نمت فيو  -

 مما يعكس التأثير األوروبى.
موسيقى الراج تايم تحتوى عمى أربعة أفكار لحنيو وعمى ضغوط  -

 متساويو.
أغنية الراج تايم تعتبر شكل متميز لبيانو الراج الذى بو باص منتظم  -

 .ومستقيم والمحن بو سينكوب سريع
فى موسيقى الراج تايم لمبيانو تقوم اليد اليسرى بالعمل الشاق بينما  -

 (911ص99تعزف اليد اليمنى.)
 : خصائصه :  Bluesالبموز
 يعتبر البموز موسيقى حسيو، وتأخذ شكميا وأسموبيا من خالل العزف. -
البموز فى جميع مراحل تطور موسيقى الجاز كان لو تفسيرات متعدده  -

 حزين، وأخرى فرح سريع راقص. فأحيانآ يكون بطئ
تدوين النوت الموسيقيو لمبموز يعطى فقط تقريب لأللحان التى قد تسمع  -

 خالل العزف.
 يميل البموز الى أن يحرك بإيقاعات ثنائيو، مع أستخدام السينكوب. -
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تتميز موسيقى البموز بتتابع ىارمونى واضح يحتوى عمى تصريفات  -
ره، كما يمكن إضافة تغيرات ىارمونيو تتكون من أثنى عشر مازو 

 (11ص92بسيطو داخل ىذا التتابع.)
 : خصائصه :Swing السوينج 

 انتقال النبر القوى الى الوحده الثنائيو والرابعو حيث يكون الميزان     . -
( فى االعتماد فى االداء عمى ايقاع     وأستخدام البنيو الثمثيو) -

      (19ص91(.)تقسيم الوحده مع انيا تدون )
" وىو العبارات الموسيقيو القصيره Riffاالعتماد عمى أستخدام الرف " -

المتكرره، وىو من أحد أدوات الجاز الرئيسيو فى فرق 
 (28ص91السوينج.)

 موسيقى الجاز الالتينى : خصائصه :
دمج موسيقى الجاز مع بعض أنواع الموسيقى الالتينيو آللة البيانو 

 خاصو الصالصا و السامبا و البوسانوفا.
 : Salsaصالصا 

تعتبر موسيقى الصالصا من أشير الموسيقى أنواع الالتينيو ، فقد 
أنتشر ىذا النوع من الموسيقى بسرعو شديده ، ونجد أن موسيقى الصالصا ىى 

م سميت موسيقى السان بالصالصا فى أمريكا 9122ففى عام أمتداد لمسان ، 
الشماليو. ونجد أن موسيقى الصالصا ىى خميط خفيف من الرقصات 
وااليقاعات الالتينيو وتم أضافة اآلالت الكيربائيو )االورج ، الجيتار الكيربائى( 
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 (1ص98الى آالت االوركسترا وذلك ألداء ىذا النوع من الموسيقى.)
 : Sambaالسامبا 

م وىى من 9828" فى عام sambaكان أول ظيور لرقصة السامبا "
، وينتمي متعمقة بالشعائر والطقوس الدينيةأصل أفريقي الميمبا وىى موسيقى 

وذلك فى تشابو نمط إيقاع  أيضا الى إيقاع البوكس ولكن تطور عنو جزئياً 
ا نوع من ، ويتميز ىذا االيقاع بالسينكوب البسيط والمركب وىو أيضالباص

 .ينكوب عادة في نياية كل مازورتينالتتابع االيقاعى باحتوائو عمى س
 (11ص9)

 : Bossanovaبوسانوفا 
ظيرت فى الخمسينات وذلك عمى يد مجموعو من العازفين لموسيقى  -

السامبا الراقصو مع موسيقى الجاز وذلك باستخدام االوركسترا مع 
انوفا فيى رقصو رومانسيو الجيتار، ىنا ولدت الموسيقى الراقصو بوس

بطيئو، وكانت تعزف عمى الشواطئ تسمى أيضآ سامبا الجاز وذلك 
 بواسطو البيانو والباص والساكس والجيتار. 

 وتعتمد عمى اليارمونيات الكثيفو. -
ايقاع البوسانوفا مكون من مازورتين        يحتوى عمى سنكوب مركب  -

 (12ص9بين المازورتين. )
 لبوسانوفامن أشهر عازفين ا

  جواو جيمبرتو"Joao Gilberto" 
  فينيسيوس دى مواريس"Vinicius de Moraes" 
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  انطونيو كارلوس"Antonio Carlos" 
 "Dave Brubeckحياة ديف بروبيك "-2

( 9199ديسمبر  1 - 9191ديسمبر  9ديڤ وارين "ديڤ" بروِبك )
 عازف بيانو و مؤلف موسيقى الچاز.
از الخفيف. أّلف عددًا من قطع الچاز يعتبر واحدًا من رّواد الچ

 ".The Duke" و "In Your Sweet Wayالقياسية مثل "
يتنوع أسموب بروِبك من الرقيق حتى الطّنان، و ىذا يعكس محاوالت 

 أمو في تدريبو عمى الموسيقى الكالسيكية إلى جانب مياراتو االرتجالية. 
يدية، و تركيب تتميز موسيقاه باستخدام موازين موسيقية غير تقم

 إيقاعات و نغمات لحنية متباينة. 
 حياته المبكرة

ولد بروِبك في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية. 
و نشأ في مدينة إوني. كان والده بيتر ىوارد مربيًا لمماشية في مزرعتو و أمو 

البيانو في إنجمترا إليزابيث كان تعطي دروس بيانو لزيادة دخميم، فقد تعّممت 
عند "ميرا ىيس" العازفة اإلنجميزية الشييرة، و كانت ترغب أن تكون عازفة 
مشيورة. كان لوالده جذور سويسرية بينما كان أجداده ألمو من إنجمترا و 
ألمانيا. الطريف أن بروِبك، رغم تمّقيو دروس البيانو مع أمو، إال أنو لم يكن 

قد بدئا بالفعل  -ىنري و ىوارد–واه األكبر سنًا ينتوي أن يصبح موسيقيًا؛ فأخ
المسيرة الفنّية. لم يستطع بروِبك قراءة النوتة الموسيقية متحّججًا في البداية 
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بضعف بصره و قد تحايل عمى الموقف في مسيرتو حتى بات ذلك غير 
 ممحوظًا.
 التحق بروِبك بالجامعة لدراسة العموم البيطرية رغبًة منو في العمل معو 

والده في مزرعتيم. ثم تحّول لمموسيقى بعد إلحاح من رئيس قسم عموم الحيوان 
الذي قال لو "بروِبك، مكانك ليس ىنا بل في معيد الموسيقى، من فضمك 

 اذىب إلى ىناك و كفاك تضّييعًا لوقتي و وقتك". 
كاد بروِبك أن ُيفصل من معيد الموسيقى عندما اكتشف واحد من 

قراءة النوتة الموسيقية، لكن عددًا من أساتذتو دافعوا عنو أساتذتو أنو يجيل 
قائمين أن قدرتو في الكونتربنط و اليارموني تشفع لو جدًا. و لخوف المعيد أن 
يتسبب ىذا في فضيحة، وافقت اإلدارة عمى السماح لبروِبك بالتخّرج بعد أن 

 وعد بعدم إعطاء دروس بيانو عمى اإلطالق.
، التحق بروِبك بالجيش األمريكي ليخدم في 9119بعد تخّرجو عام 

الجيش الثالث في أوروبا، و تطّوع لمعب البيانو في عرض لمصميب األحمر و 
حقق نجاحًا كبيرًا حتى أنو تم إعفاؤه من الخدمة القتالية و ُأِمر بتشكيل فرقة 
موسيقية. و شّكل بروِبك واحدة من أوائل الفرق الموسيقية الغير عنصرية في 

. و تعّرف أثناء الخدمة ”The Wolfpack“يش األمريكي و أسماىا الج
  ."Pol desmond"عمى بول ديسموند  9111العسكرية في أوائل عام 

 أهم أعماله:
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- Dave Brubeck – ( ، 9119) 9الجاز فى جامعو الباسفيك مجمد
 كالسيكات موسيقى الجاز 

  9111عام  9مجمد  cal tjaderمع Brubeck تريو   -
  9119عام  Brubeck Desmand /ال المبدعة لـ االعم -
 Brubeck9119 رباعية   -
 9119عمى اليواء  Storyvilالجاز فى  -
 9112عمى اليواء  Paul desmondتصوير حفمو  -
 9191الحفمو الموسيقية الكندية  -
 فى كولومبيا 9199تسجيالت  -
 9198اخر مرة رأينا باريس  -
 9198الضوء فى البرية  -
 9198الجذور البموز  -
 9129الحقيقة الساقطو  -
 9122تعال معا مرة اخرى االول مرة  -
 كافة االشياء التى بداخمنا  -
 montreux9128فى  Brubeckثمانية  -
 تسجيالت كونكورد  9121العودة لموطن  -
 9181مكان فى الوقت المناسب  -
 تسجيالت القمر الورقى  -
 9189ليمو صيف  -
 9181من اجل لوال  -
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 9181تأمالت  -
- Ronda  (71).9189الزرقاء 

 أسموبه:
بعد أن قامت الباحثو باالطالع عمى بعض أعمال ديف بروبيك وعمى 
المقطوعو )عينة البحث( استطاعت الباحثو التوصل الى اسموبو فى التأليف 

 لموسيقى الجاز آللة البيانو عمى النحو التالى:
 حيث أن أعمالو تتدرج من السيل الى لو مدرسة عمميو تربويو متميزه ،

 الصعب.
 .االىتمام بكل تفاصيل موسيقى الجاز 
 .استخدم جميع عناصر موسيقى الجاز 
  استخدم اليارمونيات الحديثو التى تميزت بيا موسيقى الجاز فى القرن

 العشرين.
  أدمج بعض أنواع المسيقى الالتينيو آللة البيانو مع موسيقى الجاز فى

 مؤلفاتو مثل البوسانوفا.
 و بالتنوع والبعد عن الثبات.أمتاز الخط الغنائى فى أعمال 

 ثانيآ : الجانب التطبيقى :
  تحديد الصعوبات العزفية وتذليميا عن طريق تمارين وقترحة وارشادات

 عزفية 
 .اعداد المقطوعة عينة البحث 
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 لمقطوعة عينة البحث:ا
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 :التحميل البنائى
 : دو / ك . السمم 
  الميزان

 : بوسانوفا نوع الموسيقي 
   Moderately Fast:  ة المطموبة السرع

 مازورة 29:  الطول البنائي 
 : األشكال اإليقاعية 

  

  :التظميل

Mp  األداء بصوت متوسط : 
 أي رباط لحني أو قوس لحني Slur: ويعنى  

  Moderately fastويعنى متوسط السرعو : 
 الصعوبات التكنيكية 

 9احدة بقوة بين أصابع اليد كما فى مصعوبة أداء التألف الثالثى بقوة و  .9
 ولمتغمب عمى ىذه الصعوبو يتبع التدريبات األتية :

 
 شكل رقم

 9لمتغمب عمى صعوبة أداء التألف الثالثى فى مالتدريب  
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( فى اليد اليسرى كما فى      صعوبة أداء الشكل االيقاعى )      .9
 .  9م

 
 ما يمى : ثم ينفذ ىذا التمرين عمى المدرج والنغمات ك

 
 
 

  9تنفيذ نفس التمرين مع تبادل األيدي كما فى م .2
 
 

 
 .9صعوبة أداء نغمات مع استمرارية عزف النغمات األولى كما فى م  .1

 
 

ولمتغمب عمى ىذه الصعوبة يتبع  1كما فى م G7صعوبة أداء نغمات  .1
 التمرين األتى : 
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فى اليد اليمنى  9( )   ( كما ف م slurصعوبة أداء القوس المحنى )  .9
ولمتغمب عمى ىذه الصعوبة يتبع التدريب األتى مع مراعاة أن يتم 
 بالضغط عمى النغمة األولى بقوة اليد ثم رفع اليد بحركة من الرسخ . 

 
 .  1( )      ( عمى ايقاع )        ( كما فى مSlur* أداء القوس المحني ) 

 
 

 8، م2( فى اليدين كما فى مصعوبة أداء الشكل األيقاعى)             .2
 
 
 

 : اإلرشادات العزفية
تباع التمارين  - التدريب عمى إيقاع )         ( بكثرة بالتنقير باليدين وا 

 المقترحة من الباحثة . 
تباع  - التدريب عمى أداء التألفات الثالثية بقوة واحدة بين أصابع اليد وا 

 التمارين المقترحة من الباحثة .
( ليا أىمية كبيرة فى المقطوعة لذلك يجب   Slurة : ) األقواس المحني -

عمى الدارس إظيارىا مع مراعاة أن يتم بالضغط عمى النغمة األولى بقوة 
 اليد ثم رفع اليد بحركة من الرسخ . 

 : خطوات األعداد
اقترح تمرين لشكل إيقاع البوسانوفا في المقطوعة من خالل تمرين  .9
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نجو مع اقتراح ترقيم لألصابع وعالمات باألسموب المتبع فى دراسات لو 
 تعبيرية تمييدية لممقطوعة مع وضع السرعة المطموبة لمتمرين . 
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تم إعداد المقطوعة من قبل الباحثة دون األخالل بمحتوى المقطوعة  .9
 . حتى يتثنى لمطالب عزفيا بسيولة  والشكل العام ليا وذلك

 اقتراح ترقيم الصابع . .2
 . اح بعض العالمات التعبيرية اقتر  .1
 . وعةتفسير التألفات المستخدمة في المقط .1

 تفسير التألفات المستخدمة فى المقطوعة  

 فى المازورة األولى 
 Cmaj 9 تألف دو / ك مضاف الية تاسعة كبيرة 

تألف صول  / ك مخفض الخامسة + 
 تألف دو / ك 

Gb / c 

 

  سعو صغيرهتألف رى/ص +تا فى المازورة الثانية
 
 

 E / c تألف مى / ك + تألف دو / ك  فى المازورة الثالثة 
 
 

 فى المازورة الرابعة 
تألف صول  / ك مضاف الية السابعة 
مع إضافة النغمة الحادية عشر ومخفض 

 الثالثة عشر 
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 G 7 تألف صول  / ك مضاف الية السابعة  فى المازورة الخامسة 
 

 
 C6 تألف دو / ك مضاف الية سادسة كبيرة  ادسة فى المازورة الس

 
 

 في المازورة السابعة 
 Em7 تألف مى / ك مضاف الية سابعة صغيرة 
تألف ال  / ك مضاف الية نغمة الثالثة 

 عشر مع خفض التاسعة  
A13 
(b9) 

 
 DM7 تألف رى/ ك مضاف الية سابعة /ص فى المازورة الثامنة

 
 

تألف رى /ك مع إضافة نغمة الحادية  عشر  فى المازورة الثالثة
 عشر صغيرة 

Dm11 

 
 

 Dm تألف رى / ص  فى المازورة الرابعة عشر 
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 فى المازورة السادسة عشر  

تألف رى /ص مع إضافة سادسة 
 كبيرة 

Dm6 

تألف ال  / ك + سابعة كبيرة مع 
 خفض التاسعة . 

A7(b9) 

 
 

 A7   / ك + سابعة كبيرةتألف ال فى المازورة السابعة عشر 
  

 

فى المازورة الحادية 
 وعشرين 

تألف دو / ك مع إضافة سابعة 
 كبيرة 

Cmaj 7 

  
 

 

فى المازورة الثانية 
 والعشرين 

تألف سي / ك مضاف الية 
 سابعة كبيرة مع خامسة مخفضة 

Bmaj7(b5) 

 
 

فى المازورة الخامسة 
 والعشرين

تألف فا#/ص مع رفع الثالثة مع 
إضافة سابعة صغيرة مع خفض 

 الخامسة 

F# 
m7(b5) 
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سة فى المازورة الساد
 والعشرين

تألف فا / ك مع إضافة سابعة / 
 ك

Fmaj7 

تألف مى / ص مع إضافة نغمة 
 الحادية عشر صغيرة 

Em11 

 
 

فى المازورة السابعة 
 والعشرين

بعة تالف رى / ك مضاف الية سا
/ ك مع خفض التاسعة 

 . والخامسة

      
D7(b9 

b5)  
 
 

فى المازورة الرابعة 
 والثالثين

تالف صول / ك مضاف الية 
 الثالثة عشر

G13 

 
فى المازورة الخامسة 

 والثالثين
تألف دو / ك مضاف الية النغمة 

 السادسة والتاسعة 
C ( 69  ) 
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المقطوعة التى تم إعدادها من قبل الباحثة 



                        
 

 
                   

122 
 

 

 
 لديف Broad way bossa nova""  مقطوعة عدادإل مقترح اسلوب تأثير

 البيانو آلة لدارس  بروبيك

 

 

 



                        
 

 
                   

121 
 

 

 
 لديف Broad way bossa nova""  مقطوعة عدادإل مقترح اسلوب تأثير

 البيانو آلة لدارس  بروبيك

 

 

 

 نتائج البحث
 ث إجابة عمى سؤالى البحث كالتالى : جاءت نتائج البح

األجابة عمى التساؤل األول ما الصعوبات العزفية الموجودة فى 
 كما يمى :  عينة البحث؟

 صعوبة أداء التألف الثالثى بقوة واحدة بقوة بين أصابع اليد.  -
 صعوبة أداء الشكل االيقاعى )          ( فى اليد اليسرى. -
 ارية عزف النغمات األولى.صعوبة أداء نغمات مع استمر  -
 .G7صعوبة أداء نغمات  -
 (. slurصعوبة أداء القوس المحنى )  -
 صعوبة أداء الشكل األيقاعى)            ( . -

اإلجابة عمى التساؤل الثاني ما األستفادة من األرشادات والتدريبات 
المقترحة التى التى تساعد فى تذليل الصعوبات فى المقطوعة عينة 

 ف بروبيك ؟ كما يمي :البحث لدي
 تم وضع تدريبات مقترحة لتسييل عزف المقطوعة عينة البحث. -
 تم وضع اإلرشادات العزفية التي تساىم فى عزف المقطوعة. -

االجابه عمى التساؤل الثالث ما االسموب المقترح إلعداد المقطوعة 
 عينة البحث ؟ كما يمى :

عة من خالل تمرين اقترح تمرين لشكل إيقاع البوسانوفا في المقطو  -
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 .باألسموب المتبع فى دراسات لونجو
تم إعداد المقطوعة من قبل الباحثة دون الخالل بمستوى المقطوعة  -

 والشكل العام ليا وذلك حتى يتثنى لمطالب عزفيا بسيولة  . 
 اقتراح ترقيم الصابع . -
 اقتراح بعض العالمات التعبيرية  .  -
 عة . تفسير التألفات المستخدمة في المقطو  -

 :التوصيات والمقترحات
 االستعانة بالمقطوعة عينة البحث في التدريس لممبتدئين الكبار  -
االىتمام بمؤلفات ديف بروبيك المختمفة ألحتوائيا عمى معظم التقنيات  -

 العزفية الحديثة 
 االىتمام بمؤلفات البوسانوفا آللة البيانو  -
موسيقيين العمل عمى مواصمة البحث لمتعرف عمى المؤلفين ال -

 المعاصريين 
عدادىا لتساىم في إثراء األداء  - االىتمام بالمقطوعات الموسيقية الحديثة وا 

 عمى آلة البيانو .
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 :العربيةالمراجع 

"برنامج مقترح لتعميم موسيقى الجاز لدارسى آلة تامر محمد بدران:  .9
موان، القاىره، ،رسالة دكتوراه ،كمية التربيو الموسيقيو، جامعة حالبيانو"
9112. 

، عالم المعرفو ،  القوميو فى موسيقا القرن العشرينسمحو الخولى:  .9
 . 9119الكويت ، 

دراسة تحميميو عرفيو لطريقة جابرييل بوك لتعميم عالء الدين يس:  .2
، المجمة المصرية لمدراسات المتخصصة،  الموسيقى الالتينية لمبيانو

 .9111، جامعة عين شمس، العدد األول، كمية التربية النوعية
مظاىر موسيقى الجاز فى مقطوعات المشاىد عالء الدين يس:  .1

، المجمو االمريكيو عند "إلى سيجمستر" وكيفية آدائيا عمى آلة البيانو
المصريو لمدراسات المتخصصو ، العدد السابع ، كمية التربيو النوعيو ، 

 .9118جامعو عين شمس ، 
، مجمة عموم وفنون ،  از وآلة البيانوموسيقى الجليمى سيد زيدان:  .1

 .9181العدد الثالث ، كمية التربيو الموسيقيو ، جامعة حموان ، 
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