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في تحسين بعض تقنيات األداء  ستينو نيكوالي كابعند مقطوعات الجاز اإلستفادة من 
 لدارسي آلة البيانو

 المستخمص:
الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع ينقسم البحث إلي أواًل: الجزء النظري: ويشتمل عمي 

 البحث والمفاىيم المرتبطة بموضوع البحث )موسيقي الجاز، المؤلف نيكوالي كابوستين(.
استمارات إستطالع رأي الخبراء في مقطوعة الجاز المختارة ثانيًا: الجزء التطبيقي: ويتناول 

 .وتوصيات البحث تائجن ،من قبل الباحثة، تحميل المقطوعة، وبعض اإلرشادات لتذليميا
 واختتم البحث بالنتائج التالية:

تحميل المقطوعات أدي لتبسيطيا وتذليل الصعوبات من خالل تدريبات  -1
رشادات عزفية تساعد في عزف مقطوعات كابوستين بسيولة.  وا 

تذليل الصعوبات العزفية التي تتضمنيا المقطوعات المختارة من قبل الباحثة  -2
 .عمي اإلقبال لدراستيا وأدائيايساعد دارسي آلة البيانو 

 ثم توصيات البحث: وقد أوصت الباحثة ب:
اإلىتمام بموسيقي الجاز كأحد التيارات الموسيقية التي أنتشرت في العالم بداية من  -

 الربع األخير من القرن التاسع عشر وحتي وقتنا ىذا.
 مدراسات العميا لتمييدي الماجستيرالبيانو لمؤلفات كابوستين ضمن مناىج  إدراج -

 سيكسب الطالب تقنيات حديثة في العزف.
اإلىتمام والتركيز عمي األعمال الحديثة فيي تمقي الضوء عمي التقنيات الحديثة  -

 في موسيقي الجاز آللة البيانو.
 ثم انتيي البحث بالمراجع المراجع المستخدمة العربية واألجنبية ثم ممخص البحث.

الجاز، نيكوالي كابوستين، الموسيقي الروسية في القرن  :المفتاحيةالكممات 
 العشرين.
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"Benefiting from Nikolai Kapustin's Jazz Pieces in Improving 

Some Performance Techniques for Piano Students" 

Abstract 

The research is divided into first: The theoretical part: It includes 

previous studies related to the topic of research and concepts related 

to the topic of research (jazz music, author Nikolai Kapustin). 

Second: the practical part: It deals with the survey forms for the 

experts’ opinion on the jazz pieces chosen by the researcher, the 

analysis of the pieces, and some instructions to overcome them. 

The research concluded with the following results: 

1- The analysis of the pieces led to simplify them and overcome the 

difficulties through playing exercises and instructions that help in 

playing the Kapustin pieces easily. 

2- Overcoming the playing difficulties included in the pieces 

selected by the researcher, helps the piano learner to study and 

perform it. 

Then the research recommendations: The researcher recommended: 

- Interest in jazz music as one of the musical currents that spread in 

the world from the last quarter of the nineteenth century until our 

time. 

Inclusion of Kapustin's compositions in the pre-master's graduate 

piano curricula will provide students with modern techniques of 

playing. 

- Attention and focus on modern works, as they shed light on 

modern techniques in jazz music for the piano. 

Then the research ended with references, Arabic and foreign 

references, and then a summary of the research. 

  Keywords: jazz, Nikolai Kapustin, Russian music in the twentieth 

century. 
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 قدمة:م
مريكا الشمالية ترجع أفي قارة  سموب موسيقي جديد نبتأفي بداية القرن العشرين ظير     
عمى ىذا المون بعد  طمقفارقو وأ  لحان الشعبية لمزنوج األوره الى االيقاعات األفريقية واألجذ

مما دعي إلي ظيور أساليب جديدة ، يقي األمريكية إسم موسيقي الجازامتزاجو بالموس
  لمعالجة االيقاع نتيجة تأثره بموسيقى الجاز وتغيرت كذلك ىارمونية الموسيقي الحديثة.

 (325-321، 1971)عبد الكريم، 
ظيرت أولى عالمات موسيقى الجاز فى روسيا فى عشرينيات وثالثينيات القرن     

نظر إلييا عمى أنيا غير راقية إال أن فى نياية األربعينيات بدأ العشرين، لكن كان ي  
إضطياد موسيقى الجاز فى روسيا وسعت الحكومة الروسية إلى القضاء عمى موسيقى 

نيات من القرن العشرين كان من الممكن طرد الجاز بأكمميا؛ حتى أنو بحمول الخمسي
الطالب وفصل المعممين من المعاىد الموسيقية ولكن موسيقى الجاز في القرن العشرين 

 ,Stelle) تمكنت ليس فقط من الوجود ولكن أخذت تزدىر في االتحاد السوفيتي.

2013, 11)   
لروسي الجنسية نيكوالي ومن أشير مؤلفي موسيقى الجاز في القرن العشرين المؤلف ا    

في جورلوفكا  1937نوفمبر  22الذى ولد في  (Nikolai Kapustin) كابوستين
بموسكو، بدأ حياتو الموسيقية في سن السابعة، وكتب  2020يوليو  2بأوكرانيا، وتوفى 

كونشيرتو ،سوناتا، ) مجموعة كبيرة من المؤلفات لمبيانو المنفرد في قوالب مختمفة سواء
القرن العشرين  يكان لو أثر كبير فى تطور الموسيقى فو (، متتاليات، باجاتيل، دراسات

والقرن الواحد والعشرين، حيث تحتوى مؤلفاتو عمى ميارات تكنيكية وتعبيرية تتطمب فيم 
ونضج فى األداء من حيث التركيب اإليقاعي المعقد باإلضافة إلي أن مزج الموسيقي 

                                           ريد من نوعو ويجذب إنتباه الجميور. الكالسيكية وموسيقي الجاز كان ف
بعض لاألمر الذى جعل الباحثة تفكر بموضوع ىذه الرسالة وتناوليا بالبحث والدراسة    

لمتعرف عمى السمات والخصائص المميزة مؤلفات كابوستين لموسيقي الجاز آللة البيانو 
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كابوستين فى مؤلفات الجاز آللة البيانو لمتوصل إلى األداء الفنى الجيد ألسموب نيكوالي 
  دارسي آلة البيانو إلي اإلقبال عمي دراستيا وأدائيا. ليذه المؤلفات، مما يساعد

 :مشكمة البحث  
عمي بعض مقطوعات آلة البيانو الخاصة يا من خالل إطالعالحظت الباحثة    

بوجو عام تحتاج إلي نضج فني  أنيا وجدت العشرينبموسيقي الجاز في القرن 
وميارات تقنية عالية عند العازف، وبوجو خاص وجدت أن المؤلف الموسيقي 

لم تحظ مؤلفاتو باإلىتمام الكافي لدي  Nikolai Kapustinكابوستين نيكوالي 
 لتناو مما دعي الباحثة إلي  الدارسين رغم كتابتو في معظم القوالب الموسيقية

بالكميات  إثراء منيج البيانوقد يسيم في  مما بالدراسة و التحميل عينة من مؤلفاتو
باإلضافة إلي الوصول لألداء الجيد آللة البيانو لطمبة الدراسات  المتخصصة

 . العميا
 تساؤالت البحث:   

 ستين. و ما السمات الفنية ألسموب أداء مؤلفات الجاز آللة البيانو عند نيكوالي كاب -1
مؤلفات الجاز  الموجودة في بعض التعبيريةو  التقنيات والصعوبات العزفية ما -2

 .عينة البحث ستينو لنيكوالي كاب
اإلرشادات العزفية المقترحة من قبل الباحثة لتذليل الصعوبات التدريبات و ما  -3

 العزفية لبعض أعمال نيكوالي كابوستين لمبيانو لمجاز عينة البحث. 
 أهداف البحث:   

وأسموب أدائيا من خالل مؤلفة التوكاتا موسيقى الجاز أداء تقنيات  بعضتحديد  -1
 عند نيكوالي كابوستين. 45مصنف 

من خالل  45في مؤلفة التوكاتا مصنف التعبيرية و  تذليل الصعوبات التكنيكية -2
 التدريبات المقترحة واالرشادات.
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  أهمية البحث:   
عمي اإلقبال لدراسة موسيقي الجاز دارسي آلة البيانو  مساعدةترجع أىمية البحث إلي     

لمتغمب عمي الصعوبات التكنيكية  التمارين المقترحة واإلرشادات العزفية من خالل وأدائيا
   (.عينو البحث)لممؤلف الروسي نيكوالي كابستينالتي تحتوييا بعض مؤلفات الجاز 

  :حدود البحث 
 .1985عام حدود زمانية:  ــــــ

   روسيا. :مكانيةــــــ حدود 

 إجراءات  البحث:
  منيج البحث ( أ
يقوم بوصف ظاىرة : ىو المنيج الذي )تحميل المحتوي( المنيج الوصفي يتبع البحث   

صادق، ) .         بموضوع البحث، وتحميل بنيانيا األساسية، وبيان العالقة بين مكوناتيا
  (102، 1991أبو حطب، 

  عينو البحث:  ( ب
اللة البيانو  Toccata op.45 motive force (45مؤلفة التوكاتا مصنف )       
   .نيكوالي كابوستين   الروسي لممؤلف 

 أدوات البحث:ج(  
 . المقطوعة الموسيقية )عينة البحث( لممؤلف الروسي نيكوالي كابوستين -
البيانو إستمارة إستطالع رأي األساتذة المتخصصين في مقطوعة الجاز آللة  -

 لنيكوالي كابوستين )عينة البحث(.
إستمارة إستطالع رأي الخبراء في مدى مالئمة التدريبات المقترحة لتذليل  -

صعوبات األداء لمقطوعة التوكاتا آللة البيانو لنيكوالي كابوستين)عينة 
 البحث(.

 ( لنيكوالي كابوستين.45لينك توكاتا مصنف ) -
https://www.youtube.com/watch?v=aD31E91FIvo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aD31E91FIvo
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:Research Technical proposed مصطمحات البحث  
 :  Jazzالجاز (1

ىو نوع من الموسيقي خاص بالزنوج األمريكان تتسم بالطابع الراقص       
الحيوي الذي يعبر عن المشاعر بطريقة تمقائية معتمدة عمي إرتجاالت فورية.  

 (5، 0202)عبد الناصر، 
 :  Skillالمياره   (2

يتطمب فترة من التدريب المقصود والممارسة المنتظمة  معقد ىي نشاط   
 (5، 0202)عبد الناصر،     المظبوطة بحيث يؤدي بطريقة مالئمة.

   Technique : التكنيك (3
ىو إكساب المرونة العضمية لمذراع وألصابع اليد بحيث تمكن العازف من أداء  

     المختمفة بإتقان. التقنيات
(195، 1992بيومى، )  

 :Toccata  التوكاتا (4
الممسات السريعة والخفيفة عمي أصابع آالت لوحة المفاتيح، وىي مقطوعة موسيقية   

آللة واحدة منفردة سريعة طابعيا براق في نسيج كونترابنطي تشتمل عمي فقرات في 
العزف اإلستعراضي إلظيار اإلمكانات التكنيكية آللة األورغن وبراعة العزف عمييا، 

 .      عظم كتابيا باخظيرت في القرن السابع عشر ومن أ
                  (425، 1992بيومى، )   

 :ينقسم البحث إلى جزئين
 : الجزء النظرى ويشمل الً أو  

 .حثبحث ، مفاىيم مرتبطة بموضوع البدراسات سابقة مرتبطة بموضوع ال
 مل:ثانيا الجزء التطبيقى ويش

المختارة من قبل الباحثة، تحميل استمارات إستطالع رأي الخبراء في مقطوعة الجاز  
 .وتوصيات البحث نتائج ،المقطوعة، وبعض اإلرشادات لتذليميا
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 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث
دراسة تحميمو عزفيو لبعض ىناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع )
الميارات العزفيو لدارسي  مقطوعات الجاز لنيكوالي كابستين واالستفادة منيا في تنميو

( وتناولتو من زوايا مختمفة، وقد تنوعت ىذة الدراسات بين العربية واألجنبية، آلة البيانو
وسوف يستعرض ىذا البحث جممة من الدراسات التي تم االستفادة منيا مع اإلشارة إلي 

يان ما أبرز مالمحيا، مع تقديم تعميقًا عمييا يتضمن جوانب اإلتفاق واالختالف وب
 يعالجو البحث الحالي.

ىذا وقد تم تصنيف ىذه الدراسات حسب المتغيرات الرئيسية لمدراسة وحسب كونيا 
 دراسات عربية أو أجنبية.

 أواًل: الدراسات العربية 
برنامج مقترح إلعداد بعض مقطوعات الجاز آللة البيانو عند "بعنوان:  األوليالدراسو 
 "بروبيك

( 2015)نانسي فايق ،                     
ختيار  هدفت والتي إلى تحميل بعض المقطوعات المعدة عند "ديف بروبيك" تحمياًل عزفيًا وا 

تمارين لتذليل الصعوبات العزفية في عينة البحث المختارة وتحديد التقنيات والصعوبات 
في مجموعة  عينتهاثمت التحميمي، وتم المنهجعند مقطوعات "ديف بروبيك"، واستخدمت 

التعرف  نتائجهامنتقاة ومقصودة من مؤلفات ديف بروبيك لموسيقى الجاز، وكان من أبرز 
عمى أسموب أدائو في تذليل الصعوبات العزفية ومعرفة مدى مناسبة المقطوعات المعدة 

قتر  اح تمارين لممستوى التعميمي الذي يمكن تدريسو لطالب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة، وا 
 تكنيكية لموصول إلي أداء الجيد.

التعرف عمي موسيقي الجاز وأنواعيا وعناصرىا  الدراسة مع البحث الحالي في تتفق تمك
 عن البحث الحالي في عينة البحث. تختمفوالمنيج التحميمي،  األساسية، وفي

 I Got Plentyالسوينج من خالل أغنية لدى الكثير من ال شيء"بعنوان:  الثانيةالدراسو 

of Nothing (2016)دينا مصطفي ،        "لجورج جيرشوين 
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إلى التعرف عمى أحد أنواع موسيقى الجاز)السوينج( وكيفية أدائو من خالل  هدفت والتي
براز  عينة البحث والتي ال تشكل صعوبة بالغة من حيث تقنية األداء لدى الطالب، وا 
أسموب أداء السوينج في حد ذاتو  وذلك حتي يتمكن الطالب من أداء المصاحبة أداًء 

في أغنية من أغنيات   عينتهاوصفي، وتمثمت التحميمي ال المنهجصحيحًا، واستخدمت 
، وكان من  I Got Plenty of Nothing أوبرا بورجي آند بس الشييرة لجورج جيرشوين

أن اإليقاع في موسيقى الجاز عمومًا وفي السوينج خاصة يعد من أىم  نتائجهاأبرز 
لعالمات اإليقاعية وسائل التعبير من حيث الموازين المتعددة، وأن األداء المتأرجح لبعض ا
 والذي يعطي اإلحساس بالسينكوب يعد من أىم أساليب عزف السوينج.

التعرف عمي موسيقي الجاز، وفي التعرف عمى  الدراسة مع البحث الحالي في تتفق تمك
عن البحث الحالي في  تختمفوالمنيج التحميمي الوصفي،  أحد أنواعو )السوينج(، وفي

 عينة البحث.
طريقة مقترحة لتحسين أداء الطالب المبتدأ لموسيقى الجاز عمى "بعنوان:  الثالثةالدراسة 
      "آلة البيانو

(2020)جيالن سمير ،   
بتكار تمارين تكنيكية  هدفتوالتي   إلى تحديد العناصر األساسية لتعميم موسيقى الجاز وا 

آلة البيانو، عزفية تدريجية لموصول إلى األداء الجيد لعزف مقطوعات الجاز عمى 
عينو طالبية مقصودة ومنتقاه لطالب  وتمثمت عينتها فيالتجريبي،  المنهجواستخدمت 

الفرقة الثانية والثالثة بكمية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية جامعو عين شمس وأيضًا 
عينات المقطوعات لموسيقى الجاز المستخدمة في اإلختبار القبمي بعدي، وكان من أبرز 

تحديد العناصر األساسية لتعمم موسيقى الجاز والتوصل إلى طريقة لتحسين أداء  نتائجها
 الطالب لموسيقى الجاز عمى آلة البيانو.

تحديد العناصر األساسية لتعميم موسيقى الجاز،  الدراسة مع البحث الحالي في تتفق تمك
عن البحث الحالي في عينة البحث، وفي المنيج حيث إتبعت ىذة الدراسة المنيج  تختمفو

 التجريبي.
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 ثانيًا: الدراسات األجنبية 
  "40ة تحميمية( إليتيد كابوستين مصنفدليل تربوي)دراس" بعنوان: الرابعةالدراسة 

(Bruce Kang, 2019) 

“A Pedagogical Guide to Kapustin’s Eight Concert Etudes, Op. 40”  
إلي التعرف عمي حياة كابوستين وتعميمو والتعرف عمي أعمالو لمبيانو  هدفت والتي

والتعميق عمي األبحاث التي تناولت أعمال كابوستين، والتعرف عمي تطور اإليتيد عبر 
عطاء بعض إرشادات األداء لعازفي العصور وتكوينيا والتكنيكات المستخدمة فيو ، وا 

الوصفي التحميمي،  المنهجالبيانو لفيم أعمق لموسيقي الجاز الكالسيكية، واستخدمت 
ظيور  نتائجها"، وكان من أبرز op.40  Etude n.2 and n.8في "  عينتهاوتمثمت 

لتكنيكات تألق أسموب كابوستين في التمحين وتحقيق اإلنصيار بين األنماط الكالسيكية "ا
 ,passages of rapid scales or arpeggios, double notes))التقميدية" 

octaves, repeated notes)  ،األربيجات أو الساللم السريع، النغمات المزدوجة
يقاعاتو  األوكتافات، النغمات المتكررة (، وعناصر موسيقي الجاز وىارمونياتو وكورداتو وا 

، ساللم الجاز)البموز، البيبوب، السمم الخماسي(....إلخ )السينكوب، السوينج، .....(
رتجالو الجاز.  وا 

وتعميمو الدراسة مع البحث الحالي في تناول السيرة الذاتية لنيكوالي كابوسين  تتفق تمك
وتطور أسموبو، والتعرف عمي أعمالو لمبيانو والتعميق عمي األبحاث التي تناولت أعمال 

الدراسة مع البحث الحالي في تناول السيرة الذاتية لنيكوالي كابوسين  تتفق تمك كابوستين
عطاء بعض اإلرشادات األدائية وتعميمو وتطور أسموبو، والتعرف عمي أعمالو لمبيانو ، وا 

في أن البحث الحالي  تختمفلعازفي البيانو لفيم أعمق لموسيقي الجاز الكالسيكية و
 يتناول عينة البحث مختمفة .

تحميل شامل لعناصر الجاز في سوناتا الكمان لنيكوالي " بعنوان: الخامسة الدراسة
 ,Ching-Hsuan Wang) "88مصنف  1والرباعي الوتري رقم  70كابوستين مصنف 

2019)                   

 “A Comprehensive Analysis of Jazz Elements in Nikolai 

Kapustin’s Violin Sonata Opus 70 and String Quartet Number 1, 

Opus 88”
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ال تزال حيث أنو  ىذة الدراسة إلي إلقاء الضوء عمي أعمال كابوستين الوترية هدفت والتي
ل شيره، والتعرف عمي تاريخ موسيقي أعمالو الوترية خاصة المؤلفات المتعمقة بالكمان أق

 الجاز في اإلتحاد السوفيتي وسرد لعناصرىا ومصطمحاتيا، ونشأة كابوستين الموسيقية،
 70في سوناتا الكمان لكابوستين مصنف  عينتهاالوصفي، وتمثمت  المنهجواستخدمت 

أن عمال كابوستين الذين  نتائجها، وكان من أبرز 88مصنف  1والرباعي الوتري رقم 
نوقشو خالليا أصبحو  ذات قيمة في ذخيرة الرباعي الوتري والكمان، وتسجيالت الباحثة 

 شينج وانج ألعمالو ساعدت الموسيقيين والمستمعين عمي إستكشاف موسيقاه وفيميا.
الدراسة مع البحث الحالي في إتباع المنيج الوصفي، وتناول حياة نيكوالي  تتفق تمك

بوسين ونشأتو الموسيقية وتاريخ موسيقي الجاز في اإلتحاد السوفيتي وسرد عناصرىا كا
 لحالي يتناول عينة البحث مختمفة.في أن البحث ا تختمفو، ومصطمحاتيا

 االطار النظري 
 الموسيقي الروسية في القرن العشرين:

في الموسيقي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تمثمت قضية القومية 
الروسية كركيزة أساسية في سياسة الدولة الثقافية بالرغم من سيطرة إيطاليا وفرنسا وألمانيا 
موسيقيًا عمييا فكان ىدفيا الحفاظ عمي الطابع القومي لمجنسيات المتعددة واألقميات عن 

ر سيزا -)ميمي باالكيريف طريق تطوير التراث الشعبي بظيور مدرسة الخمسة الكبار
موديست  -ريمسكي كورساكوف -ألكسندر بورودين -كوي

 ( مما كان لو األثر في فتح أبواب روسيا عمي العالم.موسورسكي

                                                           

  :في موسيقاىم من خالل  ةلى تحقيق القوميإمن المؤلفين الذين سعوا  ةىم مجموعالخمسة الكبار
 ،سيزركوري ،نيوىم الكسندر برود ةجنبيأي تدخالت أىتمام بالتراث الشعبي وتجريد الموسيقى من اإل
 كورساكوف.وديست موسوريسكي، ريمسكي م ،ال كريفاب يمييم

 م، ينفرد 1910مايو  29وتوفي في -م  1937يناير  2: مؤلف موسيقي روسي، ولد في بال كيريف
 بخبرتو في تدريس البيانو ولو العديد من المؤلفات والكتب، منيا أوبرا شيرزاد.

  موسيقار روسي وعازف  ،م1918مارس  26وتوفي في  -م1835يناير  18سيزار كوي: ولد في
  .بيانو لو العديد من المؤلفات والكتب
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وتميزت الموسيقي الروسية بالطاقة الدرامية مثل: أعمال موسورسكي، وتميزت بالتأليف 
دخال تعديالت الموسيقي ذي البرنامج التصويري القصصي مثل أعمال كورساكو  ف، وا 

عمي التوزيع االوركسترالي وتنويعات في المؤلفات واأللحان والرقصات، كما أن تفوق 
وتميز التعميم الموسيقي في اإلتحاد السوفيتي كان أمرًا أجمع عميو العالم.   )محمد، 

2020 ،592 ) 
لروسية منيم دعم الموسيقي انجبت روسيا العديد من المؤلفين الذين حاولوا بدورىم أوقد 

 .(سترافنسكي -روبنشتاين -تشايكوفسكي -)جيمينكا
 جذور موسيقي الجاز:

البيض منذ القرن السادس عشر يأتون بمئات اآلالف من العبيد من غرب  كان التجار
إفريقيا إلي الواليات المتحدة األمريكية  "العالم الجديد" كانت موسيقي ىؤالء العبيد تتنوع 
تبعًا لثقافة كل جماعة بينيم، ولعبت ىذة الموسيقي دور فعال في الحفظ عمي وحدة 

ي بنفس الطريقة في نفس الوقت عمل عمي ربط األفراد الجماعة، إذ أن غناء نفس األغان
حساس بالجماعة، وكانت الموسيقي إلي حد كبير  ببعضيم وأنشأ فيما بينيم شعور قوي وا 

وفاعمية في حياة األفريقيين، وكان كل شيء يتم  تعتبر من أكثر وسائل التعبير حيوية
مة حيث تعتبر جزء من وفق اإليقاع، وكانت الطبول ىي مسؤلة اإليقاع داخل القبي

الطقوس الدينية والمناسبات الخاصة وكانت تساعد في تنسيق الحركات في الرقصات 

                                                                                                                                                            

  موسيقار روسي وعازف  ،م1887فبراير  27وتوفي في  -م1833نوفمبر  12بورودين: ولد في
 بيانو لو العديد من المؤلفات والكتب. 

  ر روسي ، موسيقا1918يونيو  21وتوفي في  -م1844مارس  18كورساكوف: ولد في
 وعازف بيانو ينفرد بخبرتو الواسعة في تدريس البيانو ولو العديد من المؤلفات والكتب. 

  م، موسيقار روسي 1881مارس  28وتوفي في  -م1839مارس  21موسورسكي: ولد في
 وعازف بيانو ولو العديد من المؤلفات والكتب، أعمالو مستوحاه من الفمكمور الروسي.

  :ةالروسي ةمؤسس المدرس ، يعتبر1857وتوفي  -1804ولد في  مؤلف موسيقي روسي ىوجيمينكا 
من الروح  يالفن العالمي المستوح ةلى مرتبإونقميا  جديداً  روحاً  ةبعث في الموسيقى الروسيالقومية، 
 والبيانو.باإلضافة إلي أعمال موسيقي الحجرة األعمال األوركسترالية المتنوعة، ة، كتب العديد من الشعبي
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حتفاالت الصيد، وكانت الطبول تتر  وح في أحجاميا ما االقومية واالستعراضات الرياضية وا 
عزف باليد إلي الطبول الكبيرة التي كانت تستخدم إلرىاب التي ت   بين الصغير جداً 

نات، عندما استقر الحال بالعبيد بمدينة نيو أورليانز قاموا بتطويع اآلالت األوروبية الحيوا
ستخدمت بالطريقة األفريقية، وعمي سبيل أ  مقامات وأشكال األغنية السائدة و والقوالب وال

خفض الدرجة الثالثة والسابعة، والذي عرف بإسم مع  المثال تناوليم السمم الدياتوني
ثراء أصوات آالتيم لمجالجل "البموز"  ستخدامو لمطبقات الصوتية المصطنعة وا  وا 
بعد حدوث الخمط ما بين موسيقي الزنوج متمثمة في أغاني العمل ، و والشخاشيخ

“worksong” واألغاني الروحانية “spirilual” وأغاني صيحات الحقول 
 “fieldhollers”  برتغالية(.  –نسية فر  –مع الموسيقي األوروبية المستوطنة )أسبانية 

(Ellensouthem, 1971, 27)                               

 :وىي كالتالي از حتى منتصف القرن العشرينجموسيقى المن نواع أ ظيرت عدة
 Ragtime  (1900) الراج تايم  (1
 The Blues  (1909) البموز  (2
 Boogie Woogie   (1920)البوجي ووجي   (3
 Swing (1932) السوينج   (4
 Bob   (1940) البوب (5

 :ازجعازفي ومؤلفي موسيقى ال شيرومن أ         
    Scott Joplinت جوبمن  و سك  (1
    Pin Top Smith باين توب سميث  (2
       Nikolai Kapustinنيكوالي كابوستين (3

                                                           

  السمم الدياتونيDiatonic  ىو سمم مكون من سبع نغمات وىي عبارة عن خمس نغمات كاممة :
 واثنين أنصاف نغمات، ومنو السمم الكبير والصغير.

   نيكوالي كابوستين  :(Nikolai Kapustin)  ،بمدة في 1937نوفمبر 22 في ولدىو ممحن موسيقي 
 .السوفياتية االشتراكية أوكرانيا في (Gorlovka)جورلوفكا تسمي صغيرة
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 (Nikolai Kapustin))كابوستين نيكوالي المؤلف
 أوكرانيا في  (Gorlovka)جورلوفكا تسمي صغيرة بمدة في 1937نوفمبر 22 في ولد

الغرب  في معروفاً  أصبح السوفيتية، االشتراكية الجميوريات السوفياتية اتحاد االشتراكية
 Gregory)إلفيموفيتش لجريجوري الثاني الطفل وكان ،2000عام  حوالي منذ فقط

Elfimovich) كابوستين  نيكواليفنا وكالفديا(Klavadia Nikolaevna Kapustin) ،
 والدتو وانتقمت الثانية العالمية الحرب في يقاتل والده كان عمره، من الرابعة في كان عندما
 لتمقي الفرصة لو واحلكنيم أتا موسيقيين، ن والديويك لم، توكماك مدينة إلى أختو مع وجدتو
 Piotr Ivanovich) فيشينيكو إيفانوفيتش بيوتر طريق عمي البيانو عن الموسيقي التعميم

Vinnichenko)فيرا لشقيقتو الكمان مدرس(Fira).  
(Tyulkova,2015,10) 

 كونسرفتوار في (Lubov Frantsuzova) فرانتشزوفا ليوبوف مع الموسيقي تعميمو بدأ
 البيانو ومن خالل دراستو آللة، (Petresburg Conservatory) الموسيقي بطرسبرج
 عندما البيانو سوناتا في التأليف لقالبوظيرت أولي محاوالتو  التأليف، في آفاقو توسعت

 ,Roberts, 2013) . أوكراني روسي أسموب عمره، كانت في من عشرة الثالثة في كان

17)  
  Averlian Rubakhروباخ أفيرليان مع لمموسيقي موسكو كمية في درس 15 سن في

 مع درس حيث موسكو كونسرفتوار في دراستو واصليا من التخرج بعد، (1931 – 1863)
  .(Alexander Goldenwiser) وايزر جولدن ألكسندر
مع زمالئو فرقة موسيقية من خمس أفراد  نظم لمموسيقي، موسكو كمية في دراستو وخالل

 إسم وطني يحمل بموسكو مطعم في الجاز، وكانت تؤدي العروض شيرياً  لعزف موسيقي

                                                           
  أول معمم جاد آللة البيانو لكابوستين.:  روباخ 

  تم قبولو 1889وايزر: عازف بيانو روسي ومعمم وممحن، ولد في كيشينيف بروسيا عام  جولدن ،
وتوفي ، 1897، وحصل عمي الميدالية الذىبية لمبيانو في عام 1895في كونسيرفتوار موسكو عام 

1961.   
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(National)، حترام تقدير موضع موسيقاىم كانت حيث  بعض تسجيل وتم ىناك، وا 
  أمريكا. صوت راديو بواسطة وبثيا موسيقاىم

    (Tyulkova, 2015, 14)  
 سماع ويمكن، 2020يوليو  2في حتي وفاتو موسكو في التمحيني عممو يواصل واستمر
 .إبنو أنطون أنشأه الذي اليوتيوب موقع عمي من مقطوعاتو العديد

(https://www.youtube.com/results?search_query=http%3A%2F%2F

www.theory.caltech.edu%2F~kapustin%2F+Nikolai%2FNikolai_Ka

pustin_index.htm.     

 أعمالو لمبيانو: ومن
 ستة ــــــــ باجاتيل عشرة ــــــــــ سويت اثنان ـــــــــ وفيوج بريميود 24 مجموعة ـــــــــ سوناتا 20

  كونشيرتو.
 ثانيا: االطار التطبيقي 

ومن ثم  ((Toccata op.45 motive forceوتقوم الباحثة بعرض عينة البحث المختارة 
الوصف التحميمي والعزفي ليا والصعوبات الموجودة بيا وكيفية تذليميا بالتدريبات 

 .واإلرشادات المقترحة لتنمية ميارات األداء

 

 

file:///C:/Users/PC/Downloads/(https:/www.youtube.com/results%3fsearch_query=http:/www.theory.caltech.edu/~kapustin/+Nikolai/Nikolai_Kapustin_index.htm
file:///C:/Users/PC/Downloads/(https:/www.youtube.com/results%3fsearch_query=http:/www.theory.caltech.edu/~kapustin/+Nikolai/Nikolai_Kapustin_index.htm
file:///C:/Users/PC/Downloads/(https:/www.youtube.com/results%3fsearch_query=http:/www.theory.caltech.edu/~kapustin/+Nikolai/Nikolai_Kapustin_index.htm
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 :النظري والعزفيالتحميل 

 السمم :  صول / ك -

 
ع خفض ثالثة م نغمات البموز (( سمم صول / ك ) مستخدمًا 1شكل رقم )

 الدياتوني وسابعة السمم الكبير

  الميزان :  -
 ( ( Bluesنوع الموسيقي : بموز  -
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 مازورة  55الطول البنائي :  -
 النسيج :  ىوموفوني  -
  A - B – A2 – codaالصيغة : ثالثية  -
 سريع جداً   prestoالسرعة :  -

ويبدأ في سمم صول / ك ) مستخدمًا نغمات البموز بخفض (  316ـــــ  1من م ) :Aالقسم 
وينتيي بقفمة تامة في سمم صول / ك وىو يتكون من  ثالثة السمم وسابعتو نصف تون(

 جممتين:
( تبدأ في سمم صول / ك وتنتيي بقفمة نصفية في  A 48  ــــــ 1من م ) :الجممة األولي

بتآلفات ىارمونية مفرطة ومسافات  لحنيايتميز   ، D.m 13 سمم صول / ك عمي تآلف
( في اليد اليمني واليسري ويتميز المحن أيضًا بوجود Tieىارمونية مع وجود رباط زمني )

 ،الضغوط المختمفة واألداء المتقطع في اليدين مما يعطي إحساس بتغيير الميزان المستخدم
 .وتنقسم إلي عبارة وتكرارىا
( تبدأ في سمم صول / ك وتنتيي بقفمة نصفية في سمم 34 ـــــ 1العبارة األولي: تبدأ من م )

 صول / ك.
( تبدأ في سمم صول / ك وتنتيي بقفمة نصفية في سمم  A 38ـــــ  5العبارة الثانية: من م )

 صول /ك.

 

 

 



 

 2704 

2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (8ـــــ  1من مازورة ) A( الجممة األولي من قسم 2شكل رقم )
 المحنية وكيفية أدائيا:الصعوبات العزفية الموجودة بيذة الفكرة 

صعوبة أداء النغمات المزدوجة عبارة عن نغمة ثم مسافة ىارمونية مع استخدام   -1
في آخر المازورة مما يعطي احساس بتغيير خط   (<)Accent النبر القوي 

) ـــــــ ( في   Tenutoيقابميا أداءكما في المازورة األولي في اليد اليمني المازورة 
 اليد اليسري.

 
 (1( صعوبة أداء التآلفات الهارمونية في م )3شكل رقم )

 ولمتغمب عمي ىذة الصعوبة يتبع اإلرشادات اآلتية:
أداء الضغوط القوية في اليد اليمني مع التركيز الشديد ثم أداء الضغوط القوية في اليد  -

تدريب اليدين معًا ببطء شديد وبتركيز إلختالف أماكن الضغوط في اليد  اليسري ثم
قيم األصابع المقترحة من مع مراعاة تر ، ن األداء المتقطع في اليد اليسرياليمني ع
 ) ـــــــ ( في اليد اليسري. tenutoمع مراعاة األداء المتقطع ، الباحثة

إلختالف أماكن الضغوط في اليد اليمني عن ثم تدريب اليدين معًا ببطء وبتركيز شديد  -
 األداء المتقطع في اليد اليسري.

 ولمتغمب عميو يتبع اإلرشاد العزفي اآلتي: صعوبة أداء الرباط الزمني،  -2
 مراعاة إستمرارية النغمة الواحدة وفق القيمة الزمنية اإليقاعية المطموبة.         

صعوبة أداء تآلف ثالثي في اليد اليمني إلي جانب صوت ممتد في اليد اليسري   -3
أي األداء   m.dمع وجود لحن مصاحب في األصوات الغميظة ووجود مصطمح 
 .Bباليد اليمني والمساحة الصوتية كبيرة كما في المازورة الثامنة 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( صعوبة أداء تآلف ثالثي في اليد اليمني الي جانب صوت 4شكل رقم )

 (B 8ممتد في اليد اليسري في م )
   ولمتغمب عمي ىذة الصعوبة يتبع اإلرشادات اآلتية: 

إستخدام البيدال المتداد الصوت ثم إستكمال الخط المحني في اليدين مع أداء نغمتي 
اليسري باليد اليمني ثم أداء لحن اليد الممتدة في اليد # دو في اليد اليمني ونغمة فا

اليسري وليس باليد اليمني إلنشغال اليد اليمني بأداء نغمتي فا دييز، وسي بيمول، كما 
 يجب مراعاة ترقيم األصابع المقترح من الباحثة.

( تبدأ في سمم صول / ك وتنتيي بقفمة تامة في سمم 316Aــــــ  9من م ) :الجممة الثانية
بالتآلفات اليارمونية الثالثية مع مسافات  لحنيايتميز  ،جممة منتظمة صول / ك وىي

ىارمونية مع الرباط الزمني وأيضًا تآلفات ثالثية مع النغمات المضافة )وىي إضافة ثانية 
التآلف مرفوعة نصف تون( لتصبح تآلفات رباعية ــــ كما يتميز بمسافات ىارمونية في 

بين مفتاحي صول ، وفا ـــــ مع إستخدام الضغوط واألداء تسمسل ىابط مع تغيير المفاتيح 
 المتقطع في أماكن تعطي إحساس بتغيير الميزان.

 :تتكون من عبارتينو 
( تبدأ في سمم صول  / ك وتنتيي بقفمة نصفية في سمم 312ـــــ  10العبارة األولي من م ) 
 ك.صول/
ولي في سمم صول / ك لحن العبارة اال( تبدأ بنفس A 316ـــــ  14العبارة الثانية: من م )

   تامة في سمم صول / ك.    وتنتيي بقفمة
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 
 (316ـــــ  9من مازورة ) A( الجممة الثانية من قسم 5شكل رقم )

 الصعوبات العزفية الموجودة بهذة الفكرة المحنية وكيفية أدائها:
كما في  متتاليثالثة ىارمونية ىابطة بشكل سممي  صعوبة أداء نغمات مزدوجة  -4

ي اليد اليسري وجود ف، و يمييا تآلف ثالثي ثم تآلف رباعي 11اليد اليمني في م 
أوكتاف يميو قفزه عمي بعد أكثر من أوكتاف لنغمتين متتاليتين ثم قفزه ألوكتاف 

باإلصبع   وتقترح الباحثة أداء نغمتي ال، سي 411ىابط في اليد اليسري في م 
  ي وصول.األول معًا لبعد نغمتي م

 
 ثالثة هارمونية ( صعوبة أداء نغمات مزدوجة6شكل رقم )

 (11هابطة في اليد اليمني بشكل سممي متتالي في م )
    ولمتغمب عمي ىذة الصعوبة يتبع التدريب اآلتي:          
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( تمرين لمتدريب عمي المسافات الهارمونية 7شكل رقم )

 السممية
 الهابطة والصاعدةالمتتالية 

 اإلرشاد العزفي ألداء التمرين:
أن تكون أصابع اليد في حالة إستدارة كاممة في أداء المسافة اليارمونية وأن تطرق  -

األصابع مفاتيح البيانو من أعمي ألسفل بوزن ثقل الذراع مع الحرص أن تأتي 
 اإليقاعية.النغمات بقوة لمس متساوية، والحفاظ عمي القيمة الزمنية لمعالمات 

 .مراعاة ترقيم األصابع المقترحة من الباحثة -
يتم التدريب في البداية ببطء الكتساب المرونة العضمية لمحركة العزفية، وعند إتقانيا  -

 يتم التدرج في سرعة األداء.
صعوبة أداء تآلفات ىارمونية مع تثبيت إحدي النغمات وأداء مسافة ىارمونية   -5

  .13، 12 ،10، 9فيما بعد كما في م 

 
 (9( صعوبة أداءتآلفات هارمونية في اليد اليمني في م )8شكل رقم )

    :التدريب اآلتيولمتغمب عمي ىذة الصعوبة يتبع 

 
( تمرين لمتدريب عمي التآلفات الهارمونية والمسافات المحنية والضغط 9شكل رقم )

Accent 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 اإلرشاد العزفي لمتمرين:
 لمسافات لحنية ثم ىارمونيًا بالتتابع.يتم فيو تقسيم التآلفات  -
يتم التدريب في البداية ببطء الكتساب المرونة العضمية لمحركة العزفية، وعند إتقانيا  -

 يتم التدرج في سرعة األداء.
 الضغوط. ترقيم األصابع المقترحة من الباحثة، ومراعاة أماكنو مراعاة تغيير المفتاح   -
إستدارة كاممة في أداء التآلف وأن تطرق األصابع أن تكون أصابع اليد في حالة  -

مفاتيح البيانو من أعمي ألسفل مع الحرص أن تأتي النغمات بقوة لمس متساوية، 
 والحفاظ عمي القيمة الزمنية لمعالمات اإليقاعية.

يتم الضغط عمي المفاتيح بوزن ثقل الذراع ومن الكتف، بحيث يكون الذراع والساعد  -
 ير مشدود عند أداء التآلف.في وضع متوازن وغ

صعوبة أداء تآلف مع تثبيت نغمات السوبرانو وتحريك الباص في اليد اليمني في   -6
ويقوم المؤلف بتغير المفتاح في اليد اليمني كاآلتي نغمة عمي مفتاح  12مازورة 

 .صول ثم تغيير إلي مفتاح فا

 
 نغمات السوبرانو ( صعوبة أداء تآلف مع تثبيت10شكل رقم )

 (12وتحريك الباص في اليد اليمني في م )
 اإلرشادات اآلتية:ولمتغمب عمي ىذة الصعوبة يتبع   
يتم التدريب في البداية ببطء الكتساب المرونة العضمية لمحركة العزفية، وعند إتقانيا  -

 فيStaccatissimo (مراعاة األداء المتقطع )مع يتم التدرج في سرعة األداء، 
 اليد اليمني.

 الضغوط. ترقيم األصابع المقترحة من الباحثة، ومراعاة أماكنو مراعاة تغيير المفتاح  -
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

و يبدأ في سمم دو / ك ) مستخدمًا نغمات البموز( وينتيي  (224ـــــ  17: من م )Bالقسم 
 ،بقفمة تامة في سمم دو / ك وىو يتكون من جممة منتظمة ال يمكن تقسيميا إلي عبارات

بتآلفات ىارمونية يتبعيا مسافات أربيجية ) كتآلفات مفرطة ( وأيضًا تسمسل  لحنويتميز و 
نغمي بشكل كروماتي مع اإلحتفاظ باألربطة الزمنية وأيضًا أداء الضغوط عمي وحدات 

 مختمفة ومتغيرة بشكل مستمر.

 
السمم مع خفض ثالثة وسابعة  ( سمم دو / ك ) مستخدمًا نغمات البموز (11شكل رقم )

 الكبير الدياتوني

 

 

 
 (224ـــــ  17من مازورة ) B( القسم 12شكل رقم )

 الصعوبات العزفية الموجودة بهذة الفكرة المحنية وكيفية أدائها:
كما في اليد اليمني  Staccatissimo (صعوبة أداء تآلفات ثالثية بطريقة ) -7

 (.24في مازورة )

 
 () ثالثية بطريقة( صعوبة أداء تآلفات 13شكل رقم )

Staccatissimo  ( 24في اليد اليمني م) 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  :اإلرشادات اآلتيةولمتغمب عمي ىذة الصعوبة يتبع    
يراعي عزف النغمة بربع قيمتيا الزمنية واستخدام الرسغ يساعد في أداؤىا بالسرعة  -

خامسة  التركيز في أداء ما يقابميا في اليد اليسري قفزة عمي بعد المطموبة، مع مراعاة
 ثم قفزة عمي بعد أكثر من أوكتاف.

أن تكون أصابع اليد في حالة إستدارة كاممة في أداء التآلف وأن تطرق األصابع  -
مفاتيح البيانو من أعمي ألسفل مع الحرص أن تأتي النغمات بقوة لمس متساوية، 

 والحفاظ عمي القيمة الزمنية لمعالمات اإليقاعية.
زن ثقل الذراع ومن الكتف، بحيث يكون الذراع والساعد يتم الضغط عمي المفاتيح بو  -

 في وضع متوازن وغير مشدود عند أداء التآلف.
يتم التدريب في البداية ببطء الكتساب المرونة العضمية لمحركة العزفية، وعند إتقانيا  -

 يتم التدرج في سرعة األداء.
بقفمة تامة في سمم صول /  و يبدأ في سمم دو / ك وينتيي (46ـــــ  25من م ) :A2القسم 

 ك وىو يتكون من جممتين.
التي ظيرت من م  Aأواًل بالجممة الثانية ثم انتيي بالجممة األولي من القسم A2 بدأ القسم 

 (.8ـــــ  1)
( تبدأ في سمم دو / ك وتنتيي بقفمة تامة في سمم صول 131ـــــ  25من م )الجممة األولي: 

 (. 16ــــــ  9والتي ظيرت من م )  A/ ك وىي إعادة لمجممة الثانية من القسم 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 ( 131ـــــ  25من مازورة )  B( الجممة األولي من القسم 14شكل رقم )

 المحنية وكيفية أدائها: الجممةالصعوبات العزفية الموجودة بهذة 
صعوبة أداء حمية االتشيكاتورا مع تآلف ثالثي يسبقيا قفزه عمي بعد خامسة من  -8

A 29تآلف ثالثي في اليد اليمني كما في م 
حمية  30، م  B 29، وفي م 2

اإلتشيكاتورا يمييا تآلف ثالثي وتسبقيا نغمة مزدوجة والقفزة بينيم عمي بعد أكثر 
 من أوكتاف في اليد اليمني. 

 
A 29( حمية االتشيكاتورا مع تآلف ثالثي في م 15شكل رقم )

2 

 ولمتغمب عمي ىذة الصعوبة يتبع التدريب اآلتي:

 
اإلتشيكاتورا من خالل  ( تمرين مقترح لمتدريب عمي حمية16شكل رقم )

 ومن خالل تآلفة نغم
 اإلرشاد العزفي لمتمرين:   

نقوم بعزف النغمة الحادة من نغمات التآلف بمفردىا باإلصبع الخامس مسبوقة بحمية  -
االتشيكاتورا باالصبع الرابع، حيث يتم تدريب اليد اليمني بتآلفيا ببطء بدون الحمية ثم 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التدريب مع الحمية عمي أن تأخذ الحمية المستقطع زمنيا من زمن النغمة األساسية 
االعتبار أن يقع النبر القوي عمي النغمة األساسية وليس  خذ فيأبقدرًا بسيطًا ون

 الحمية.

 
 (40ـــــ  36( من مازورة )17شكل رقم )

( تبدأ في سمم صول / ك وتنتيي بقفمة تامة في سمم  46ــــــ  231من م ) الجممة الثانية: 
( حيث 8ـــــ  1التي ظيرت من م ) A صول / ك وىي إعادة لمجممة األولي من القسم 

 ،( مع وجود بعض اإلختالفات4ـــــ  1( تكرار لمموازير من )34ــــــ  31فييا الموازير من م )
يتميز المحن في ىذا الجزء بوجود تتابع أربيجي صاعد مع وجود نغمات سممية ثم أربيجية 

االتشيكاتورا في ىذة الفكرة  تنتيي بتآلفات ثالثية  أو مسافات ىارمونية مع إستخدام حمية
   مع اإللتزام باألداء المتقطع والضغوط في أماكن مختمفة.

 

 
 (46ـــــ  32من مازورة ) B( الجممة الثانية من القسم 18شكل رقم )
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  (55ـــــ  47من م ) الكودا: 
تبدأ في سمم صول / ك وتنتيي بقفمة تامة في سمم صول / ك وىي إعادة لمجممة األولي 

يتميز المحن في الكودا باستخدام  ،( 52ــــــ  48حيث ظير المحن من م )  Aمن القسم 
مسافات ىارمونية يتبعيا نغمات مفردة وأيضًا تآلفات ىارمونية ثالثية ورباعية والمحن عبارة 

 عن تآلفات أربيجية كما يتناول الضغوط في مواضع مختمفة تجعل الميزان يتغير من 
وتقسيم الميزان الجديد إلي أشكال عدة عن طريق تغيير الضغوط بشكل  إلي 

  .((3-2-3،  (3-3–2)  ( ، (2–3–3مستمر

 

 
 (55ـــــ  47( الكودا من مازورة )19شكل رقم )

 ثالثًا: العنصر اإليقاعي: 
  ( استخدم المؤلف في اليد اليمني إيقاعات8:  1من م )

 

 وفي اليد اليسري إستخدم إيقاعات  

   

  (: 1كما في المثال التالي م )
 ( استخدم في اليد اليمني إيقاعات 16:  9ومن م ) 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
  إستخدم إيقاعات وفي اليد اليسري

  

 (: 9كما في المثال التالي م )
 ( إستخدم في اليد اليمني إيقاعات 24:  17ومن م )

 
 وفي اليد اليسري إستخدم إيقاعات 

 

 (: 24كما في المثال التالي م )
خالل السكتات  وتتكرر نفس اإليقاعات في اليدين طوال المقطوعة وبأشكال مختمفة من

( 42ولم يستخدم  المؤلف إيقاعات ذات تقسيم شاذ سوي في مازورة ) أو الرباط الزمني،

 . في مقابل بإستخدام إيقاع 

 (: 42كما موضح في المثال التالي م )
 رابعًا: المصاحبة: 

استخدم كابوستين مسافة األوكتاف لحنيًا في اليد اليسري ومسافة ثانية لحنية يتبعيا 
مسافة أوكتاف سواء صعودًا أو ىبوطًا كما يتناول تآلفات ىارمونية بشكل أربيجي وأيضًا 

 لحنية مختمفة يغمب عمييا مسافة األوكتاف.تآلفات ىارمونية بشكل رأسي يتبعيا مسافات 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 خامسًا: العنصر التعبيري:
 مصطمحات األداء: 

- (>) Accent  .أداء النغمة بشدة يعقبيا مباشرة تناقص تدريجي : 
- Staccatissimo (: )  أداء يجعل الرنين الصوتي لمنغمة قويًا متقطعًا وتعزف

النغمة بربع قيمتيا الزمنية ويساعد في عزفيا حركة الرسغ لتؤدي بالسرعة 
 المطموبة.

- Tenuto   ـــــــ (: تعزف النغمة بقوة أكثر قمياًل عن شدة النغمات األخري بطريقة (
 الزمنية لمنغمة. ليست مربوطة وال منفصمة، تكون ثالثة أرباع القيمة

 مصطمحات التعبير:
- P .اي األداء بخفوت : 
- mf :  .اي متوسط القوة 
- F .األداء بقوة : 
- mp .األداء بنصف خفوت : 
- Sub.f .األداء بشدة مفاجئة  : 
- (<) Cresc  اختصار لمصطمح :Crescendo  اي األداء تدريجيًا من الخفوت

 الي الشدة.
- Dim (>)  اختصار لمصطمح :Diminuendo  اي األداء تدريجيًا من الشدة الي

 الخفوت.
- m.d .اي األداء باليد اليمني : 

ظيرت حمية اإلتشيكاتورا في اليد اليمني في موازير كثيرة بالمؤلفة ) م سادسًا: الحميات: 
29  A2 ،30  ،39  ،40  ،41  ،47 .) 

 :نتائج البحث
ألسموب كابوستين في تأليف موسيقي الجاز تمكنت الباحثة من التوصل إلي السمات الفنية 

من  Toccata op.45 motive force( 45ا مصنف )تذليل الصعوبات العزفية لتوكاتو 
 خالل التدريبات واإلرشادات العزفية المقترحة. 
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  التوصيات
 :توصي الباحثة بـــ 

بداية من اإلىتمام بموسيقي الجاز كأحد التيارات الموسيقية التي أنتشرت في العالم  -
 الربع األخير من القرن التاسع عشر وحتي وقتنا ىذا.

 مدراسات العميا لتمييدي الماجستيرالبيانو لمؤلفات كابوستين ضمن مناىج  إدراج -
 سيكسب الطالب تقنيات حديثة في العزف.

اإلىتمام والتركيز عمي األعمال الحديثة فيي تمقي الضوء عمي التقنيات الحديثة  -
 الجاز آللة البيانو.في موسيقي 

 
 ث:مراجع البح

 : أواًل المراجع والبحوث العربية 
طريقة مقترحة لتحسين أداء الطالب المبتدأ (. 2020إبراىيم، جيالن سمير. ) -2

. رسالة ماجستير. غير منشورة. كمية التربية النوعية. لموسيقى الجاز عمى آلة البيانو
 جامعة عين شمس. القاىرة.

المركز  .وزارة الثقافة المصرية. القاموس الموسيقي(. 1992بيومى، أحمد. ) -0
 الثقافى القومى. دار االوبرا المصرية. القاىرة. 

مناهج البحث وطرق التحصيل (. 1991). صادق، آمال، أبو حطب، فؤاد -3
 . القاىرة. ، مكتبة األنجمو المصريةاإلحصائي

السوينج من خالل أغنية لدى الكثير من ال شيء  (.2016صالح، دينا مصطفي. ) -4
I Got Plenty of Nothing بحث منشور. مجمة عموم وفنون لجورج جيرشوين .

 الموسيقي. المجمد السابع والعشرون. كمية التربية الموسيقية. جامعة حموان. القاىرة.
.  2. محيط الفنون. مجمد موسيقى القرن العشرين (.1971عبد الكريم، عواطف. ) -5

 دار المعارف. 
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برنامج مقترح العداد بعض مقطوعات  (.2015عبد المسيح، نانسي طاىر فايق. ) -6
. رسالة ماجستير.غير ةالجاز آللة البيانو عند"ديف بروبيك" لطالب التربية الموسيقي

 منشورة.كمية التربية النوعية. جامعة عين شمس. القاىرة. 
برنامج مقترح إلكتساب مهارات أداء موسيقي فاعمية (. 2021عبد الناصر، دينا. ) -7

. رسالة ماجستير. غير منشورة. كمية البموز" لدارسي آلة البيانو -الجاز "السوينج
 التربية النوعية. جامعة عين شمس. القاىرة.

عند  40أسموب أداء توكاتا البيانو مصنف (. 2020محمد، سمر عادل عبداهلل. ) -8
البحوث في مجاالت التربية النوعية. المجمد الثامن . بحث منشور. مجمة كابالفيسكي

 والعشرون. كمية التربية النوعية. جامعة المنيا.
 : ثانيا :المراجع اجنبية
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 األنترنت:ثالثًا: مواقع  

15- https://www.youtube.com/watch?v=aD31E91FIvo 

16- https://www.youtube.com/results?search_query=http%3A%2F%

2Fwww.theory.caltech.edu%2F~kapustin%2F+Nikolai%2FNikol

ai_Kapustin_index.htm.     
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