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 ممخص البحث

 21دراسة تحليلية عزفية لثنائى البيانو فى مؤلفة )الرقصات اإلسبانية ( مصنف 

 عند موريتز موسكوفسكى

ورثت الموسيقى عمى مر العصور تراثا فنيا هائبل فى مجال التأليف            
األلى أللة البيانو ظهرت فى اشكال مؤلفات متنوعة مفردة أو ثنائية ساعد عمى 

ذلك اإلنطبلق الفكرى لممؤلفين المبدعين إلحداث التطورات الفنية فى تحقيق 
تساع  التاليف الموسيقى لمسايرة التحسينات التى أدخمت عمى صناعة البيانو وا 

 مجالها الصوتى المميز .

ن أنواع التأليف نوع م   Duo piano وتعتبر مؤلفات ثنائى البيانو          
أو  ما عمى ألتى البيانوإمعا العمل الفنى  ينيؤدي كتب لعازفينتالموسيقى األلى 

عمى الة بيانو واحد وعندما  تكون التأدية بإستخدام االربعة ايدى فى الحالتين 
وترجع المعرفة المبكرة لبداية   Four Handsويطمق عميها بالمغة االنجميزية 

الة االورغن  المؤلفات الثنائية الالت لوحات المفاتيح الى القرن الثامن من خبلل
العازفان عمى الة اورغن واحدة وفق المدونة الموسيقية الخاصة  كان يؤدىحيث 

لكل منهما بأسموب الصياغة البوليفونية المبكرة فى تمك الفترة . تطور اسموب 
مؤلفات اللة بالتاليف لتمك النوعية من المؤلفات  فى اوائل القرن السابع عشر 

أيدى تعرف بعنوان   دو  رى  مى  فا صول  ال  االورغن الواحد مدونة لثبلث 
    سى 

Do  Ri Mi Fa Sol  La Si        وتنسب لممؤلف االنجميزى وليم بيرد
William Byrd   (3451-3261. ) 
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تتابعت مؤلفات العزف الثنائى خبلل العصور الموسيقية وفى القرن            
الثامن عشر اتجه كبار المؤلفون لكتابة المؤلفات لتمبية رغبات االسر االرستقراطية 

 فى الحفبلت داخل القصور . الستخدامها كمؤلفات تعميمية أو

 

 Antonطون ديابيممى ومن أشهر مؤلفى الموسيقى ألربع أيدى أللة البيانو  ان
Diabelli  (3873-3747 موتزيو كميمنتى ) Mozio climenti  (3841-

(  المذان كتبا عدة مؤلفات ألغراض تعميمية لممبتدئين فى شكل مقطوعات 3716
ثنائية الربع ايدى ال تتعدى الحانها خمس نغمات وفى مناطق صوتية محددة 

ح البيانو وترسخ الجانب االيقاعى تساعد عمى ثبات اصابع اليد عمى لوحة مفاتي
  واالحساس الموسيقى لدى المبتدى الصغير .

  Ludwing Van Beethovenوقد كتب لودفيج فان بيتهوفن          
( مجموعة من االعمال لثنائى البيانو الواحد تتمثل فى صوناتا 3881-3768)

( فى مقام رى الصغير كما كتب مجموعة من التنويعات والمارشات 2مصنف رقم )
 ربع ايدى عمى الة البيانو الواحد .تعتبر من افضل ماكتبه بيتهوفن لؤل

-Moritz Moszkowski   (3745كتب المؤلف الروسى موريتز موسكوفسكى 
( وعازف البيانو وعالم الرياضيات مجموعة من الرقصات االسبانية 3264

Spanish Dances  ( 36الربع ايدي مصنف)  تتضمن خمس مقطوعات ذات
الطابع االسباني وبتقنيات عزفية وهي تعتبر من افضل االعمال الموسيقية التي 

 وربي اهيرية كبيرة في العالم االكتبها والتي اكسبته شعبية جم
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االمر الذي جعل الباحثة تفكر في التعرف عمي خصائصها الفنية وما تشتمل عمية 
 نمية المهارات العزفية لمدارسين.من تقنيات عزفية تساعد عمي ت

 

 جاء هذا البحث فى أربع فصول 

 لفصل فى مبحثين :الفصل األول : وجاء هذا ا

 : حث األولالمب

 ويتناول :تقديم البحث

فروض  أهمية البحث -أهداف البحث -مشكمة البحث - مقدمة البحث 

  مصطمحات البحث -إجراءات البحث -حدود البحث -البحث

  :المبحث الثانى

ويتضمن  الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث ويتناول
  ثبلثة محاور:

  : دراسات وبحوث سابقة تناولت السيرة الذاتية لممؤلف المحور األول
عماله آللة البيانو ويشتمل المحور عمى خمس أموريتز موسكوفسكى وأهم 

 .نجميزيةبالمغة اإل دراستانغة العربية و مدراسات بال
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  :مؤلفات الموسيقى األسبانية دراسات وبحوث سابقة تناولت المحور الثانى
ت الباحثة الى ستة دراسات بالمغة العربية حيث توصم قصات األسبانيةالر و 

 ودراستين دراسات بالمغة اإلجنبية .
  : ربع أيدى مؤلفات ثنائى البيانو أل دراسات وبحوث تناولتالمحور الثالث

 ثمانية ى مبيانو واحد أو آلتى بيانو ويشتمل المحور عآلة سواء عمى 
  .   جنبيةدراسات بالمغة األوستة دراسات بالمغة العربية 

 لمبحث اإلطـار النظرى :الفصل الثانى

 وينقسم الى ثبلثة مباحث:

 األول: المبحث 

 السيرة الذاتية لموريتز موسكوفسكى وأعماله الموسيقية

 المبحث الثانى: 

 الموسيقى األسبانية

 ثنائى البيانو :     بعنوانالمبحث الثالث

جراءاتهاومنهج الدراسة  اإلطار التطبيقىالفصل الثالث:      وا 

                                         :ويشتمل عمى
دراسة وصفية ) التحميل النظرى والعزفى( لثنائى البيانو فى مؤلفة 

عند موريتز موسكوفسكى وتقديم  36الرقصات االسبانية مصنف 
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التدريبات واإلرشادات المقترحة البلزمة لتذليل الصعوبات التى 
 تشتمل عميها الرقصات الخمس 

 

 الفصل الرابع:

 نتائج البحث وتفسيرها

 وقد جاءت نتائج البحث لئلجابة عن التساؤالت البحثية التالية:

  -:*السؤال األول

مصنف ما الخصائص الفنية لمرقصات األسبانية الخمس لثنائى البيانو 
 عند موريتز موسكوفسكى أللة البيانو؟ 36

  -*السؤال الثانى :

لثنائى البيانو لآلربع  36ما المستوى التعميمى لمؤلفة  الرقصات االسبانية مصنف 
أيدى لموريتز موسكوفسكى الذى يتناسب مع القدرات العزفية لطبلب كمية التربية 

 النوعية ؟

  -*السؤال الثالث:

  36التى إشتممت عميها الرقصات األسبانية الخمس مصنف ما الصعوبات األدائية 
 ؟ لثنائى البيانو ألربع أيدى عند موريتز موسكوفسكى

 
  -*السؤال الرابع:
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التى  الصعوبات االدائية بعض ما التدريبات واإلرشادات العزفية المقترحة لتذليل
 لآلربع أيدى لثنائى البيانو 21الرقصات األسبانية الخمس مصنف  جاءت فى

 عند موريتز موسكوفسكى؟

 -*السؤال الخامس:

الخطوات التعميمية المقترحة لتدريب الطبلب عمى المتطمبات الفنية الخاصة ما 

 ؟ألسموب العزف الثنائى 

 عمى النحو التالى:  وتفسيرها وقد جاءت نتائج البحث

 :وتفسيرها نتائج البحث

لئلجابة عمى  ها الباحثةجاءت نتائج البحث معبرة عن اإلجراءات البحثية التى إتبعت
 أسئمة البحث وقد جاءت النتائج توضح أن :

لثنائى البيانو لمرقصات الخمس الدراسة المسحية ) النظرية والعزفية (  (3
عند موريتز  36فى مؤلفة الرقصات األسبانية مصنف  لؤلربع أيدى

موسكوفسكى عامبل مساعًد لتوضيح الخصائص الفنية لمرقصات الخمس 
وهى مرتبطة باألداء الجيد من الناحية النظرية واألدائية التكنيكية والتعبيرية 

 وتساعد عمى أداء العمل الفنى بصورة متكاممة.
فى المستوى التعميمى لمرقصات الخمس جاءت نتيجة إستطبلع أراء الخبراء  (6

عند  36لثنائى البيانو لؤلربع أيدى فى مؤلفة الرقصات األسبانية مصنف 
هما الرقصة األولى موريتز موسكوفسكى يتناسب مع مرحمة البكالوريوس و 
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حيث والثانية ومرحمة الماجستير وهم الرقصة الثالثة والرابعة والخامسة 
 % من مجموع أرائهم311ء الخبراء جاءت النسب التكرارية ألرا

أكدت نتيجة إستطبلع أراء الخبراء فى الخطوات التدريبية المقترحة لتذليل  (1
الصعوبات االدائية لمتقنيات األساسية التى بنيت عميها الرقصات الخمس 

عند  36لثنائى البيانو لؤلربع أيدى فى مؤلفة الرقصات األسبانية مصنف 
عد عمى إتقانها وتذليل صعوباتها حيث كانت ه تساأن موريتز موسكوفسكى

النسب التكرارية إلستطبلع أراء الخبراء فيها من حيث الصدق والثبات 
وقد بمغ معامل اإلرتباط ) واحد صحيح( وهى قيمة مرتفعة تشير %  311

الى إستقرار الدرجة عبر المواقف القياسية المتعددة . وتؤكد عمى أن 
فية المقترحة لمتقنيات يمكن إعتبارها تدريبات التدريبات واإلرشادات العز 

من أجمه وتنمى القدرات تعميمية تحقق الهدف التعميمى التى صممت 
 األدائية لمعازفين حتى يتمكنو من أداء التقنيات بصورة أفضل.

وعمى ضوء النتائج التى توصمت إليها الباحثة جاءت توصيات البحث عمى النحو 
 : التالى

 توصيات البحث:

باإلهتمام بمؤلفات الرقصات األسبانية لثنائى البيانو لؤلربع توصى الباحثة  (3
عند موريتز موسكوفسكى لمتعرف عمى أسموبها التأليفى  36ايدى مصنف 

دراجها ضمن المناهج الدراسية بالكميات  واألدائى عمى ألة البيانو وا 
 الموسيقية المتخصصة.
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ية وضرورة التدريب عميها توصى الباحثة باإلهتمام بالخطوات التدريب (6
الرقصات األسبانية لثنائى البيانو مهيدية يومية قبمية لتعمم كتدريبات ت

عند موريتز موسكوفسكى إلكتساب المهارة  36لؤلربع ايدى مصنف 
 .بيسر وسهولة  التى تمكنها من أداء تمك الرقصاتاألدائية 

ختتم البحث بــــــــــ :  وا 

 ة *المراجع العربية واألجنبي

 *مبلحق البحث

 *ممخص ومستخمص البحث بالمغة العربية واألجنبية
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 مستخمص البحث

 21دراسة تحليلية عزفية لثنائى البيانو فى مؤلفة )الرقصات اإلسبانية ( مصنف 

 عند موريتز موسكوفسكى

نوع من أنواع التأليف الموسيقى األلى    Duo piano وتعتبر مؤلفات ثنائى البيانو
أو عمى الة بيانو واحد  لعازفين يؤديان معا العمل الفنى أما عمى ألتى البيانو يكتب

وعندما  تكون التأدية بإستخدام االربعة ايدى فى الحالتين ويطمق عميها بالمغة 
                                                     Four Hands االنجميزية

-Moritz Moszkowski   (3745كتب المؤلف الروسى موريتز موسكوفسكى 
( وعازف البيانو وعالم الرياضيات مجموعة من الرقصات االسبانية 3264

Spanish Dances  ( 36الربع ايدي مصنف)  تتضمن خمس مقطوعات ذات
الطابع االسباني وبتقنيات عزفية وهي تعتبر من افضل االعمال الموسيقية التي 

  .اهيرية كبيرة في العالم االوربيكتبها والتي اكسبته شعبية جم
االمر الذي جعل الباحثة تفكر في التعرف عمي خصائصها الفنية وما تشتمل عمية 

 نمية المهارات العزفية لمدارسين.من تقنيات عزفية تساعد عمي ت

 وجاء البحث فى أربعة فصول:

شتمل هذا الفصل عمى الفصل األول :   : مبحثينوا 

 تقديم البحث: المبحث األول

 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث المبحث الثانى:

 ويثتمل عمى ثبلثة مباحث لمبحث اإلطـار النظرى الفصل الثانى:
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 السيرة الذاتية لموريتز موسكوفسكى وأعماله الموسيقية المبحث األول:

 الموسيقى األسبانية: المبحث الثانى

 : ثنائى البيانوالمبحث الثالث

جراءاتها اإلطار التطبيقى :   ويشتمل عمىالفصل الثالث  ومنهج الدراسة وا 

دراسة وصفية ) التحميل النظرى والعزفى( لثنائى البيانو فى مؤلفة 
عند موريتز موسكوفسكى وتقديم  36الرقصات االسبانية مصنف 

التدريبات واإلرشادات المقترحة البلزمة لتذليل الصعوبات التى تشتمل 
 عميها الرقصات الخمس 

  الفصل الرابع:

 :وتفسيرها نتائج البحث

معبرة عن اإلجراءات البحثية التى إتبعتها الباحثة لئلجابة عمى جاءت نتائج البحث 
 أسئمة البحث وقد جاءت النتائج توضح أن :

الدراسة المسحية ) النظرية والعزفية ( لمرقصات الخمس لثنائى  (3
عند  36البيانو لؤلربع أيدى فى مؤلفة الرقصات األسبانية مصنف 

صائص الفنية موريتز موسكوفسكى عامبل مساعًد لتوضيح الخ
لمرقصات الخمس وهى مرتبطة باألداء الجيد من الناحية النظرية 
واألدائية التكنيكية والتعبيرية وتساعد عمى أداء العمل الفنى بصورة 

 متكاممة.
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جاءت نتيجة إستطبلع أراء الخبراء فى المستوى التعميمى لمرقصات  (6
سبانية الخمس لثنائى البيانو لؤلربع أيدى فى مؤلفة الرقصات األ

عند موريتز موسكوفسكى يتناسب مع مرحمة  36مصنف 
البكالوريوس وهما الرقصة األولى والثانية ومرحمة الماجستير وهم 

والخامسة حيث جاءت النسب التكرارية ألراء  الرقصة الثالثة والرابعة
 % من مجموع أرائهم.311الخبراء 

يبية المقترحة أكدت نتيجة إستطبلع أراء الخبراء فى الخطوات التدر  (1
لتذليل الصعوبات االدائية لمتقنيات األساسية التى بنيت عميها 
الرقصات الخمس لثنائى البيانو لؤلربع أيدى فى مؤلفة الرقصات 

عند موريتز موسكوفسكى أنه تساعد عمى  36األسبانية مصنف 
إتقانها وتذليل صعوباتها حيث كانت النسب التكرارية إلستطبلع 

%  وقد بمغ معامل 311يها من حيث الصدق والثبات أراء الخبراء ف
اإلرتباط ) واحد صحيح( وهى قيمة مرتفعة تشير الى إستقرار 
الدرجة عبر المواقف القياسية المتعددة . وتؤكد عمى أن التدريبات 
واإلرشادات العزفية المقترحة لمتقنيات يمكن إعتبارها تدريبات 

مت من أجمه وتنمى تعميمية تحقق الهدف التعميمى التى صم
القدرات األدائية لمعازفين حتى يتمكنو من أداء التقنيات بصورة 

 أفضل.

 

وعمى ضوء النتائج التى توصمت إليها الباحثة جاءت توصيات البحث عمى النحو 
 :التالى 
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 توصيات البحث:

توصى الباحثة باإلهتمام بمؤلفات الرقصات األسبانية لثنائى البيانو لؤلربع  (3
عند موريتز موسكوفسكى لمتعرف عمى أسموبها التأليفى  36مصنف ايدى 

دراجها ضمن المناهج الدراسية بالكميات  واألدائى عمى ألة البيانو وا 
 الموسيقية المتخصصة.

توصى الباحثة باإلهتمام بالخطوات التدريبية وضرورة التدريب عميها  (6
لثنائى البيانو  كتدريبات تمهيدية يومية قبمية لتعمم الرقصات األسبانية

عند موريتز موسكوفسكى إلكتساب المهارة  36لؤلربع ايدى مصنف 
 األدائية التى تمكنها من أداء تمك الرقصات بيسر وسهولة .

 

 

 

 

 

 


