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 برنامج مقترح متعدد الثقافات الفنية والموسيقية لالرتقاء بمستوى طالب الفلوت
 1بكير علي  نهلة..مأ        

 المقدمة :
مستوي الوعي وهو القوة المحركة للتنمية وللحياة الفكرية والروحية وممارسة ب االرتقاءالتعدد الثقافي يساهم في 

السبيل لخلق الحوار بين الثقافات للتوصل إلي قدر مناسب من التفاهم، وتقديم فكرة التعدد الثقافي  اإلبداع وهو 
 تساهم في إثراء الحياة الثقافية وضمان صورتها.

الفن أداه من أدوات تطبيق الثقافة من جميع النواحي إضافة إلي مساهمته بشكل فعال في    االرتقاءويعتبر 
ع األصعدة، ومن الضروري التعرف علي األنواع المختلفة من الثقافات الموسيقية المستوي الثقافي علي جمي

 الذوق العام فعندما يتجنب الفن القوالب النمطية يهيئ بيئة مالئمة للتغيير الثقافي.بلالرتقاء
القرن العشرين ليحمل العديد والجديد لعالم أثرت فيه بقوة التطورات التكنولوجية والتقنيات   الحديثة وقد جاء 

بصورة عامة وآلة الفلوت بصفة  الموسيقية  الفنون  مسارات  تأثيره علي  له  كان  مما  المذهل  العلمي  والتقدم 
خاصة فظهرت أساليب جديدة من الموسيقي وتيارات ومذاهب مختلفة تحمل المزج بين الثقافات الموسيقية و 

والموسيقي الالتينية  لوزفى جنوب امريكاي البالفنية المتعددة مثل موسيقي الجاز في أمريكا الشمالية وموسيق
اغ علي األذن المصرية لما تحتويه من إيقاعات  سفي أمريكا الالتينية وقد جذبت هذه الموسيقي بطابعها المست

محبي الموسيقي ودارسيها بشكل كبير نظراً لما تحتويه هذه الموسيقي  لوالحان شبيهة وقريبة باأللحان الشرقية  
إي تكوينات  أنواع من  باقي  مختلفة عن  تجعلها  بها  األداء خاصة  مبتكرة ومهارات عالية في  ولحنية  قاعية 

األخرى مستخدمة   تواكب هذا النوع وعفقات االصابع ل Articulationوأساليب نطقDynamicsالموسيقي 
للطالب   تتيح  أكاديمية  دراسة  هناك  تكون  أن  ضرورة  الباحثة  رأت  فقد  الموسيقي  القواعد والتطور  معرفة 
الذوق  الرتقاءباألساسية لتعلم هذا النوع من الموسيقات المتعددة ودمجها مع برامج الفلوت األكاديمية التقليدية ل

 العام واالرتقاء بمستوي األداء لطالب الفلوت لما تحتويه من تقنيات أداء عالية.
 

 
 جامعة حلوان.  -األوكستراليشعبة   -قسم األداء  -بكلية التربية الموسيقية  -أستاذ مساعد  -نهلة علي بكير 1
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 مشكلة البحث:
قود عديدة ان تنال بالفعل شهرة عالمية تستحق تسليط  استطاعت موسيقى الجاز والموسيقى الالتينية خالل ع

من ايقاعات والحان جاذبة لألذن المصرية بطابعها المستصاغ والقريب من الضوء عليها   تحتويه  لما  نظرا 
الشباب عليها   من  كبير  الشرقية واقبال عدد  االساسية  ولكن  االلحان  لقواعدها  انها دون دراسة  من  بالرغم 

من الكثير  فى  ال  تدرس  الموسيقى  مع  الى جنب  االوروبية واالمريكية جنبا  الباحثة عالميةالمعاهد  لذا رأت 
اخرى من الموسيقي جنبا  ألنواعمحاولة مواكبة الحديث ومعرفة كل ماهو جديد لفتح نوافذ اخرى غير تقليدية 

 .االداء لطالب الفلوتلالرتقاء بمستوى  سوق العمل و متطلبات  لمواكبة   عالميةالى جنب مع الموسيقى ال
 :البحث أهداف
 موسيقى الجاز ومراحل انتشارها.وتطور  التعرف على نشأة  -1
 .الموسيقى الالتينية (-البلوز  -) السوينج    على خصائص ومميزاتالتعرف   -2
 التعرف على بعض الشخصيات التى لها دور فعال فى موسيقى الجاز. -3
 الجاز.التعرف على العناصر االساسية فى موسيقى  -4

 أهمية البحث :
البحث الى   اهمية  والقاء   القرن العشرين )موسيقى الجاز (  من موسيقى  جديدة  فتح آفاق ثقافية وفنيةترجع 

سوق  تلبية احتياجات لمواكبة كل جديد و عالميةجنبا الى جنب مع الموسيقى ال ااكاديميودراستها الضوء عليها  
 ولالرتقاء بمستوى اداء طالب الفلوت بكلية التربية الموسيقية. العمل

 أسئلة البحث :
 ما مراحل نشأة وتطور موسيقى الجاز منذ نشأته وحتى منتصف القرن العشرين ؟ -1
 الموسيقى الالتينية (؟-البلوز -ما  خصائص ومميزات ) السوينج   -2
 الجاز؟ة موسيقى أما الشخصيات التى لها دور فعال فى نش -3
 ماالعناصر االساسية لموسيقى الجاز؟ -4

 اجراءات البحث :
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 )تحليل محتوى(.يتبع هذا البحث المنهج الوصفى  منهج البحث :-أ 
 .وموسيقى البلوز والموسيقى الالتينية موسيقى الجاز مؤلفات من  بعضعينة البحث : -ب
 الموسيقى الالتينية(.-البلوز  -السوينج  مدونات موسيقية لؤلفات موسيقى الجاز ) أدوات البحث :  -ج

 مصطلحات البحث :
تحول فى االيقاع المنتظم السائد فى االيقاع المعتاد للميزان من النبر القوى :    Syncopationتأخير النبر   

تظهر بوضوح فى موسيقى الراجتايمز وا مؤقت وهى  بشكل  الضعيف  النبر  لبلوز وبعض انواع موسيقى الى 
 .الجاز

: )نطق مخارج االلفاظ (وينطبق هذا على اساليب النطق فى الفلوت فهى  Articulationنطقالوأساليب    -
 نطق مخارج االلفاظ اللغوية.  تشبه ما يحدث فى طريقة 

اثنى   القائم على  التأليف  الالتوناليةهى  تنظيم  اعادة  اساسه  مذهب  :هى  عشر درجة صوتية الدوديكافونية 
الالمقامى او الالتونالى بحيث ال يرتبط ببداية او نهاية محددة مثل السيريالية اللحن  فى الفن   متسلسلة وهو 

 1.التشكيلى

و االختصارات او العالمات التى تعنى درجة شدة الصوت ويتم أ: هى الكلمات Dynamics  أساليب تعبيرية
ة تيار الهواء مع التحكم فى سرعته فكلما زادت سرعة  فطريق كثاالتحكم فى ديناميكية التعبير فى الفلوت عن 

 2التيار كانت النغمة اكثر حدة والعكس صحيح.
  

 
العشرين محيط الفنون  -1 الكريم :موسيقى القرن  القاهرة 2عواطف عبد   (330).1971دار المعارف 

2 -Apel,willi :”Harvard Dictionary of Music “Second Edition,The Belknap press of Harvard University press,London,1972(250) 
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 الدراسات السابقة :

: بعنوان  االولى  الجاز لدارسي اله الكونتراباص واثره فى تحسين برنامج  "الدراسة  مقترح لتعليم  موسيقى 
 (1)"االداء

الجاز  موسيقى  هارمونيات  ودراسة  االساسية  الجاز  وعناصر  اساليب  التعرفالى  الى  الدراسة  تلك  هدفت 
اللة  الدارسين  بعض  وميول  رغبات  لتلبية  الجاز  موسيقى  لدراسة  متكامل  برنامج  ووضع  وتدوينها 

التعرف على اساليب وعناصر موسيقى وقد اتبعت الدراسة المنهج التجريبي واسفرت عن النتائج  راباص.الكونت
 الجاز االساسية ودراسة هارمونياتها وطريقة تدوينها ووضع برنامج للدراسة داخل كلية التربية الموسيقية الله 

 الكونتراباص.
 1.االيقاعات الجاز الثراء ادب االداءفى التعبير الحركى"الدراسة الثانية بعنوان "اثر دراسة بعض  

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ايقاعات الجاز ودراستها ودراسة مفردات حركية لبعض ايقاعات الجاز 
التجريبي وكانت  المنهج  اتبع  الجاز وقد  ايقاعات  من خالل  الحركى  التعبير  مادة  التعبيرىفى  االداء  واثراء 

 الجاز المختلفة  بإيقاعاتالحركىلألداءثراء االدب النتائج ا

 الجزء االول :االطار النظرى:ويشتمل على :
 ومراحل انتشارهتاريخ وتطور موسيقى الجاز  •
 .اشهر المؤلفين لموسيقى الجاز •
 .عناصر الجاز •
الخاصة  لألساليبعرض   • الجاز  المختلفة  البلوز  بموسيقى  ل)  بالتفصيل   -السوينج  -والتعرض 

 .الموسيقى الالتينية(
 بعض مظاهر االهتمام بموسيقى الجاز فى مصر والعالم   •

 

 
 م.1999امعة حلوان ,القاهرة انور " اثر دراسة بعض االيقاعات الجاز ال ثراء أدب االداء فى التعبير الحركى" رسالة دكتوراة غير منشورة ,كلية التربية الموسيقية,جحمد محمد أ -1
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 .الجزء الثانى : االطار التحليلى :تحليل الدارسة )عينة البحث(
 االطار النظرى::الجزء االول 

 تاريخ وتطور موسيقى الجاز :
الجاز   موسيقى  بتتميز  البعض  بعضها  الحانها وتداخل جملها فى  المتواصل فى  سلوب جميل أباالنسياب 

الب خاص محدد وطريقة صحيحة يراعى ق اوبابتكار جميع العازفين معا وتجديدهم فى اللحن عند عزفه وله 
بين  المحكم  التبادل  اساس  بمهارة وبراعة وثقة على  مشاعره  الجاز عن  مؤلف  العزف ويعبر  عند  اتباعها 

كما اقتبس الجاز الكثير من اشكال وقوالب لحان الموزعة المكتوبة واالبتكار الحر الذى يعبر عن الروح  اال
ال وكل   عالميةالموسيقى  الكلية  طالب  ذهن  الى  دائما  ويتطرق  والثقافات  الجوانب  متعدد  عميق  فن  وهو 

سيقى الجاز لماتحتويه من ين عن كل ماهو جديد من موسيقى القرن العشرين وخاصة مو يالدارسين االكاديم 
مميزة   تجعلها  تشابه فى االلحان لسمعه  ايقاعات وهارمونيات  من  لها  لما  الموسيقى وايضا  انواع  باقى  عن 

االلحان  العربية  وااليقاعات   بعض  استخدامها فى  البنتاتونيكوخاصة  الخماسي  وهو    pentatonicللسلم 
االوروبى والغناء االمريكى الشعبي  والهارمونى قّية التقليدّيةنتيجة مباشرة النتشاره في ألحان الموسيقى األفري

)والَّذي يعني أّن الموسيقيين يلعبون بإيقاعاٍت ُمختلفة؛ بحيث تبدو  تايم  الراج  النوع  يطلق على ذلك  وكان 
 1.الموسيقى وكأنَّها تتأرجح(

 :والنشأة البداية  
التي ذاعَ  ف الموسيقى  أنواع  من  الجاز  صيُتها كثيرًا منذ ظهورها التي يجهل كثيٌر من الناس أصلها موسيقى 

المعاني معجم  الجاز في  موسيقى  انها  وماهّيتها، وتعرف  نوع من أنواع الموسيقى الراقصة، وهي من   على 
تكون على شكل   أمريكي،  األمريكيون السود، وتجمع بين النغم الموّقع   فرقةأصل زنجي  بها  تميز  راقصة 

الزنوج األمريكان، إاّل أنها اليوم واحدة  دالمنقطع والنغم المستمر، وموسيقى الجاز رغم أنها كانت بداياتها عن
 

االول من القرن العشرين ,ماجستيرنظرياتو -1 "هارمونيات موسيقى الجاز فى النصف  ,كلية التربية عيسوى محمود عبد الحكيم عيسوى  تاليف 

 (47-42).1989الموسيقية,جامعة حلوان,
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معروفة واعتبرت هذه الموسيقى والتى لم تكن من أهّم أنواع الفنون والموسيقى، وقد مارستها العديد الشعوب، 
وشكلت الحقا قوة دافعة   من اوائل مظاهر حرية التعبير ومحاربة التمييز بجنوب امريكا  الحاليآنذاكباسمها  

وقد نشأت في توفير فرص عمل للنساء فى ميادين  صناعة الموسيقى   فيوساعدت    المرأةحركة تحرير    في
نيو أورلين مدينة  األمريكية في  اإلفريقية  المجتمعات  تقريباً في   ز في الواليات المتحدة األمريكيةبداياتها في 

منتصف القرن التاسع عشرحيث احتوت تلك المدينة في ذلك الوقت خليط من المهاجرين األسبان واإلنجليز 
والفرنسيين يكونون معاً طبقة األسياد حيث يمتلك كل منهم عدد وفيراً من العبيد الذين يسخرونهم في جميع 

و في هذه الظروف التاريخية والسياسية واالجتماعية التي تزامنت مع إلغاء نظام األعمال وخاصة الزراعة  
أحرار في مدينة يكثر فيها رقصات الفالس والبولكا 1863الرق والعبودية عام   أنفسهم  الزنوج  العبيد  , وجد 

لزنوج وتوارثوها جيل  واأللحان التي احتفظ بها ا  باإليقاعاتوهكذا بدأت الموسيقي األوربية رويداً رويداً تختلط  
بدأت فرق الجاز بتقديم عروضها الموسيقية على القوارب البخارية أثناء   وقدبعد جيل ألنهم كانوا يرددونها  

نهر   المسافرين    المسيسيبيالسفر في  تسلية  اإليقاعات من خالل صنع ألجل  هذه  يعدون  الزنوج  أخذ  كما 
بامبوالس أو  تام  تام  تسمى  التي  الضخمة  التي و   ،الطبول  باأللحان  أيضاً  األفريقية  األلحان  تلك  امتزجت 

ية وقد جلبوا ثقافة غنّية وموسيقي تقاليدية خاصة. وقد كان الجزء  تتعلموها في الكنيسة الكاثوليكية والبروتستان
أو طقوس دينّية   أغاني عمل  األفريقية  الموسيقى  من  الهارمونية بمفهومها األوروبي مع  األكبر  عدم وجود 

وولدت موسيقى جامحة تحمل في داخلها النشوة، والبهجة، وقد أدخلت هذه الموسيقى الرائعة الشعور بالحرّية 
 .في قلوب الناس، وجعلتهم يشعرون بلّذة الحياة، والرغبة في الرقص

اختلفت  و  ف  اآلراءقد  جاز  كلمة  مصدر  البعض  حول  م   انهايرى  فرقة اخذت  فى  شهير  زنجى  عازف  ن 
ويرى اخرون انه مشتق وكان يقوم بعزف هذا اللون الجديد من الموسيقى   "جاز بار"يدعى    Spasimسبازم

من النطق المحرف لكلمة نيو اورليانز السم اثنين من الموسيقيين مارسوا هذا النوع ايضا من الموسيقى االول 
تشارلزواالخر" Jamesجيمس  "  "Charles   "  ان اطلق عليهم الزنوج , ويرى    Chasوالثانى Jasفكان 

 ." Jazz" ا تحولت الىوبطريقة م "Razzراز "اخرون ان هناك فرقة يطلق عليها  
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  :اآلالت الموسيقية األساسية في موسيقى الجاز
 .االساسية لموسيقى الجاز اآلالتالفلوت والبيكولو: وهى من  •
 .الساكسفون: من أوائل اآلالت المستخدمة في الجاز وأكثرها شعبية وارتباط بهذا الَفنّ  •
 .بطل التناغم الموسيقي في الجاز التشيللو : •
 .له الفضل في خلق النوتات العالية والمنخفضة ، الناعمة والبطيئة في ألحان الجاز البيانو : •
 .وهي آالت نفخية قوية ومؤثرة في تطّور أساليب الجاز  والترومبيت :لترومبونا •
القرع  ا • :  –الت  ل  الدرامز  ضرورية   ، استخدامها  طريقة  في  ُمتنوعة  حركية آالت  على  لحفاظ 

 .الموسيقى

 :مراحل الجاز فى االنتشار
  االنتشاربداية   مرحلة •

في هذا الوقت وأثناء الحرب العالمية األولى انتقلت زعامة موسيقي الجاز من نيو  كثرت فرق الجاز بشكل كبير 
ثم انتقلت بعد ذلك الى عدة واليات منها بالتمور وواشنطن وشيكاغو وبوسطن وفى كل   أورلينز إلى شيكاغو

من نيو اورليانز باعتبارها المعهد الذى اخرج اشهر  اليها عازفين  تضم  ان  تحاول  الجاز  كانت فرق  مدينة 
بر حجمه وصعوبة لك  كانت كثيرة التنقل من مكان لمكان فالبيانو  الفرق   وألنفى االرتجال ،  مهرهمأالعازفين و 

أخذ الجاز يتقدم 1920حوالي منذ بدايات القرن العشرين وتحديدا  لم يدخل في تكوين هذه الفرق إال    انتقاله
وفشلت العديد من المحاوالت من قبل الموسيقيين البيض ألن الروح الزنجية الصارخة    بشكل متعثر لألمام

وسيقيين البيض لم يفقدوا األمل وعملوا بعد ذلك على التي كانت الطابع األغلب على موسيقي الجاز لكن الم 
اسم   أطلق عليه  الجاز  موسيقي  من  جديد  نوع  الواليات "  ديكسيالند"تطوير  أنحاء  في  تدريجياً  ينتشر  أخذ 

 حتى قامت الحرب العالمية الثانية.  المتحدة األمريكية بفضل األفالم السينمائية وشركات االسطوانات

 الجاز الجاد •
هذا الوقت كانت فرق موسيقي الجاز تتكون من سبعة أو ثمانية عازفين، ثم ظهر في نيويورك وفي و في  

من الموسيقيين الدارسين وقاما بمضاعفة عدد العازفين  اهارلم تحديداً فلتشر هندرسون وديوك الينجتون وكان
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تي كانت من خصائص الجاز في فرقتهم وكتبوا النوتات الموسيقية لكل عازف وقللوا من فواصل االرتجال ال
صادف هذا التجديد الكثير من النجاح وانتشر فى الفنادق   (الجاز الجاد)وأطلقوا على هذا النوع من الموسيقي  
 وحفالت الجامعات والمعاهد والمدارس

 CollJazz)الجاز البارد ) •
الباردي الجاز  اسم  الموسيقي  النوع  هذا  المضاد  طلق على  االسلوب  اتخذ  العنيف والحماسي ذو النه  للجاز 

فيها الساخنة والمبالغ  بدأ الموسيقيون في فرق الجاز ثورة ضد   1945بداية من عام  ف  الحركات والرقصات 
التي يعزفونها وهي تحريك أرجل الراقصين، وظهر اعتقاد بين عدد من موسيقي   ىالوظيفة التقليدية للموسيق

الجاز طريقاً  ىواالستماع إليه باحترام. و هكذا أخذت موسيقالجاز بأنهم يقدمون فن راقي يستحق اإلصغاء  
تحتاج للكثير من جديداً فاختفي منها االرتجال وقل استعمال اإليقاعات الساخنة وأصبحت المؤلفات الجديدة 

 والطابع الغنائى واالداء البطئ المتصل .التعبير العاطفي التعبير والتنفس العميق حيث تتسم ب

 السيمفوجاز •
بتكوين أول فرق السيفوجاز وهو عبارة عن تكوين موسع  1955مراراً لتطور الجاز، قام بيل ايفانز عام  است

التقليدية، وتبعه في ذلك  الجاز  فرق  آالت  إليها  مضافاً  الكامل  السيمفونى  األوركسترا  آالت  على  يشتمل 
 .غيرة أبداً جنترشولر وغيرهم، ورغم كل هذا التطور لم تختفي فرق الجاز التقليدية الص

 العودة للجذورو   الثورة المضادة •
فن راقي تتبناه الطبقة  واصبحتالمستويات،  علىأل ارتفعتو  اأوج مجدهالستينات    فى  الجاز  بلغت موسيقى

األمريكية، و  ونادى   (عازف بيانو)سيسل تايلور  ىظهر  عزف في األوبرا والقاعات الفاخرة، حتى  تالبرجوازية 
 .زعماء هذه الحركة جون كولتران و لويس أرمسترونغ  ومنالقديمة  اإلى أصوله  الجازبموسيقى  بالعودة 
 مرحلة العالمية •

التلفاز وانتشاره ونمو صناعة موسيقى  انتشرت   مع ظهور  الستينات  من  بداية  العالم  أنحاء  كل  الجاز في 
متضخم، وأخذت   بشكل  الجاز   ت موسيقىما يشبه الطابع المحلي، فظهر بفي كل منطقة    تنتشرالموسيقي 
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بل وحتى الجاز نسبة ألمريكا الالتينية، واألورينتال جاز أو الجاز الشرقي ويقصد به الجاز العربي،   ةالالتيني
 1.اليابانى

 .:شهر المؤلفين لموسيقى الجازأ
ميركر    هذا النوع من الموسيقى : سكوت جوبلين ، شارلز بولدن، لويس ارمسترونج ، جونى  فنانيومن اشهر 

ج انطونيو  كارلوس  فينوتى،  جو  ، وبيم،  بيزيز  كونت   ، هاندى  كريستوفر  فاتسوولر، وليام   ، ايرلهاينز   ،
ارت تاتيوم،  دانيال فلوريس ،مايلزدايفز ، مورجان لويز ، كابر واشنطون ،  ستيفانىجرابيلى ، بينىجودمان ،

اصحاب وستتعرض الباحثة للمؤلفين  واخرونشارلز بولدن وورد كيمبل ، جوهان لويس ، ديوك الينجتون و 
 االن :  االعمال المختارة موضوع البحث بايجاز

 Miles Dewey Davis  (1926-1991:)مايلزديوى ديفيس -1
وهو رائد للتطورات الرئيسية لموسيقى الجنسية    أمريكيغانيأ وكاتب    عازف ترومبيت وقائد فرقة ومؤلف

احد اشهر الموسيقيين لذلك فهو  منها البيبوبوالكول جاز والهارد بوب والمودال جاز والجاز فيوجن  الجاز
 .تأثيرا فى القرن العشرين وفى تاريخ موسيقى الجاز تحديدا  

 عماله :أومن  
Birth of the cool ,Some day My Prince Will come, Kind of Blue ,Four, Seven steps 

to the heaven.1 

جون ارون لويس   John Aron Lewis  (1920-2001  ):  
الجنسية اللة البيانو واشتهر بتاليف واعداد موسيقى الجاز  وكان عضو اساسي فى عازف جاز امريكى 

لمايلز الحديثة  الرباعية  الجاز  كرائد ومنشئ    فرقة  ( وسمى رباعى الجاز الحديثلفريق )ديفيز وعرف 

 
1- Hennessey, Thomas, From Jazz to Swing: Black Jazz Musicians and Their Music, 1917-1935 

Ph.D. dissertation, Northwestern University, 1973, pp. 470-473. محفوظة  مارس    23 - نسخة  2017 على موقع واي   

.باك مشين (470-473)  

 

1 - Cohen,HarveyG.Duke Ellington ‘s America.chicago,University of  Chicago Harvey G Duke Ellington ‘s (70) 
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Milt Jackson Quartet    وكان هذا الرباعى بمثابة النواة لبدء انطالق العزف المنفصل    1951عام ,
باقى الفرقة الكبيرة وتم اعادة تسميته عام    Modern Jazzالى الرباعى الجاز الحديث    1952عن 

Quartet  ( ويرمز لهM J Q ) واعضاء المجموعة هم: 
1-  / البيانو  عازف  لويس  جاكسون    -2جون  الفيبرافون/ع  Milt Jacksonميلت  كالرك -3ازف 

Clarke   / راى براون  -4عازف االيقاعRay Brown  .عازف الباص 
وتكونت هذه المجموعة الرباعية رغبة منها فى الحصول على حرية اكثر بدون تعقيدات الفرقة الكبيرة  

وبانطالق بصوت اعلى ورقص اكثر ، ومع اتجاه لويس للحرية وتشجيعه لالرتجال اال انه دمج بعض 
ال للموسيقى  مؤلفاته    عالميةالعناصر  داخل  المعدة  موسي،والمؤلفات  ان  لويس  الحظ  اسلوب وقد  قى 

فيها  البيبوب ,فكاناهتمامه وقدرته الفائقة فى التقسيمات الداخلية   التركيز على المؤدى المنفرد    يتحول 
االربعة   العازفين  ادوار  مسبقا وبين  المؤلفة  واالجزاء  االرتجالية  االجزاء  بين  يدور فى   بتوازن  فالكل 

نفس االهمية   لها  ادوارها  كل  المجموعة الرباعية بالتدريج من اسلوب   وكان رائدا فى تحويل،منظومة 
الفرقة اعضاء  كل  على  وموزع  مقسم  فن  الى  الجاز  رباعىهذاال،و   البيبوب  تمهيد   يعتبر  لموسيقى 

العالمية   البيبوب بالتظليل الديناميكى والوقفات الدراماتيكية  الحديثة حيث جمع  للموسيقى  مع عناصر 
الجاز للقرن العشرين موسيقى  واعتبر لويس ان االهتمام بمالبس الفرقة فتكون متفردة وانيقة   ،عناصر 

من موسيقى   يقدمه  ما  العازف على  انطباع  مباشر على  بشكل  يؤثر  وتميزت موسيقاه بالدمج ومهذبة 
بارتوك والنسيج الواضح والمحدد لسترافنسكى والعمق  شعبيةباخ و بالت موسيقى تقابشكل متجانس بين  
 (44: 9)   1فى االحساس للبلوز.

 Duke Ellington   (1899-1974: )ديوك الينجتون -2
بيانو   السوينج    أمريكيعازف  لموسيقى  المطورين  العازفين  اشهر  من  موسيقى  ومؤلف  نيويورك   فيوقائد 

ريخ الجاز واحتوت موسيقاه على  ات فيمقطوعة موسيقية وهى شخصية مؤثرة    1000كتب اكثر من وتكساس  
خرى من الموسيقى مثل البلوز والجوسبل )نوع من الموسيقى المسيحية امتزجت بعناصر زنجية تؤدى أنواع  أ

 
1)44(  -Cohen,HarveyG.Duke Ellington ‘s America.chicago,University of Chicago Harvey G Duke Ellington ‘s  
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التصفيق( وال  مع  والشعبية  التصويرية  حوالى    عالميةوالموسيقى  مسيرته  قيادته   50وامتدت  عام واشتملت 
وغنى له مشاهير  غنائيةالخاصة به وتلحين كتاب قصائد غنائية وسجل افالم ولحن مسرحيات   لألوركسترا

، وكان رائدا ومبدعا فى االوركسترا او البيج باند   فارتفعت موسيقى الجاز على قدم   Big Bandالمغنيين 
وساهم (األمريكيةالمساواة مع غيرها من الموسيقى التقليدية وكان يفضل ان يطلق على موسيقاه )الموسيقى 

العازفين   افضل وامهر  من  كبير  تجميع عدد   كأعضاءشهر مجموعات  أواحدة من    فيفرقته  ل  كأعضاءفى 
 ( 189:   8)  التاريخ. فيواحدة من اشهر مجموعات اوركسترا موسيقى الجاز  فيلفرقته  

 Danial Flores (1929-2006 :)دانيال فلوريس  -3
الجنسية    أمريكيغانىأ ن رول ومؤلف أوهو عازف ساكس روك    Chuk Rioوأ Danny Flores ويطلق عليه

لى الساكس وعزف جميع انواع موسيقى الجاز إولعب موسيقى الجيج ثم تحول حبه  ، بدأ حياته عازف جيتار  
 Mexicanحيث كان منتشرا بشكل كبير ولم يترك نادى او حفل او بار لم يعزف فيه حتى اطلق عليه  

Hillbilly   وكان يعزفDirty Sax وهى تقنية ال يستخدم فيها النغمات المباشرة والمتعارف عليها ولكن نغمات
بزمجرة صادر صاخبة وعنيفة وحادة   قصى درجات أب  المستمعةمن الحنجرة اثناء العزف للوصول بمصاحبة 

 .التفاعل واالستمتاع
 Dannyاسم  الثنائيطلق على هذا أو   Dave Burgessفى البداية ثنائى مع عازف الجيتار  دانى  كون  

and Dave    عازف االيقاع ضم اليهما لمدة عام ثمGene Alden   وعازف الباص جيتارCliff Hills  
وقدمت هذه المجموعة بعض   (The Champs)واطلق على هذه المجموعة اسم Huelyn Duvallوالمغنى 

وقدمها الفريق واصبحوا يعزفونها فى كل مكان وفى   غنية تاكيلالأ   بتأليفالرائعة ثم قام    واألغانيالموسيقى  
سابيع فقط والتى القت نجاح شعبي ملحوظ واصبح الفريق بسببها رقم واحد على باقى الفرق وتم أخالل ثالثة 
 Grammyصلت على جائزة  وح  1957عام  Gold Star Studiosشهر االستوديوهات عالميا أتسجيلها فى
Award1959  داء أحسن أمؤلفة وحصلت على جائزة   ألفضلGold Disk من جمعية صناعة التسجيالت

الموسيقية غادر Riaaاالمريكية   للفريق واالتجاهات  القيادة  على  برجس  وبين  بينه  صراعات  عدة  ،وبعد 
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والقت نجاح كبير مماثل لنجاح الفرقة االولى    riginal Champsطلق عليها  أفلوريس وكون فرقة جديدة  
 1.ولكنه لم يستطع ان ينتج مؤلفة اخرى مثل تاكيلال  Surfer’s Nightmareلبوم اطلق عليه  وقدم ا

 
 

 Antonio Carlos Jobim  (1927-1994:)انطونيو كارلوس جوبيم-4
(كان مؤلف وعازف بيانو وفلوت وجيتار وكاتبا Tom Do Viniciusحيانا )أ( و   Tom Jobimويطلق عليه )

غنائيا وموزعا ومغنيا  برازيلى الجنسية يعتبر كبير مؤيدى موسيقى البرازيل  وتم أداء أغانيه من قبل عدد 
الرئيسية فى االبداع فيه  القوة  يمثل  البرازيل ودوليا وهو رائد اليقاعالبوسانوفا وكان  المغنيين فى  من  كبير 

ج فى  دمج واستخدمه  االمريكيين  الفنانين  بمساعدة  واستطاع  للباسانوفا  االب  عليه  ويطلق  موسيقاه  ميع 
   1960الباسانوفا مع موسيقى الجاز عام  

 عماله:أ   بعض
البوماته     Getz/Gilbertoالبوم   واشهر  انجح  ومن   ،Garota de Ipanema     واشهرهم
، كما اثرى الكثير من   Antonio Brasileiro، والبوم   Corcovado   ،The Girl from Ipanemaاغنية

،  Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim   ،Incertezaأدب موسيقى البوب والجاز 
Afelicidade  ،Frevo  ،O nossoamor  ،Desafinado    ،Chega de Saudade    واالعمال الثالثة

 1ى .خر أعمال كثيرة أ مجال لدخول حركات الباسانوفافى البرازيل و الخيرة هىالتى فتحت ال

 بموسيقى الجاز : ساليب المختلفة الخاصةلال رضع
واطلق  مراحل تطور موسيقى الجاز من خالل االساليب المختلفة الخاصة به والتى ظهرت فى القرن العشرين 

مرحلة والتواريخ المعطاه لكل مرحلة هى تواريخ تقريبية حيث ان  اسم  االساليب  هذه  من  اسلوب  كل  على 
من الجاز فامتزجت هذه اال اسلوب  او  بمرحلة  يتقيدوا  لم  الجاز  موسيقيون  ساليب من خالل ادائاتهم اغلب 

 .االرتجالية والمراحل وفق ترتيب الظهور
 Ragtimeالراج تايم   سلوبأ -1

 
1Tim Grobaty :” Danny Flores Remembered “ Spectropop .com 
1The Brazilian Sound :Samba, Bossanova and the Popular Music of  Brazil,Philadelphia ,Tample 
University Press ,2008(340). 
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 New Orleans Dixelandديكسيالند  نيو اورليانز  سلوبأ -2
  The Bluesالبلوز    سلوبأ -3
  Chicago Style Dixielandشيكاغو ديكسالند  سلوبأ -4
 Boogie Woogieالبوجى ووجى    سلوبأ -5
  Swingالسوينج  سلوبأ -6
 Bopالبوب    سلوبأ -7
  Rhythm and Bluesسلوب االيقاع والبلوز  أ -8
  Rock and Rollسلوب الروك اند رول  أ -9

  Soul Styleسلوب السول  أ -10
  Funk Styleسلوب الفنك  أ -11
   Jazz Rock (Fusion)سلوب جاز روك )فيوجن(  أ -12
  Latinمريكا الالتينية  أسلوب ايقاعات  أ -13

عن   الباحثة  الجاز وهموستتحدث  موسيقى  اساليب  من  بالتفصيل  فقط  الموسيقى )السوينج والبلوز و ثالثة 
( وذلك لقرب االيقاعات والطابع من االذن العربية وهو االكثر جذبا  النتباه الدارس فى كلية التربية ةالالتيني

  في سة كبيرة جدا  درا  نهاأل Improvisationالرتجال ل، ولن تتطرق الباحثة  الموسيقية وخاصة دارس الفلوت  
الكم والكيف على الدارس وان الهدف هنا هو التعرف على االلحان وااليقاعات والتى تتناسب نوعا ما كبداية 

الموسيقى ولرفع الذوق الفنى وان الدراسة قابلة للتطوير واالضافة لمستويات أللتعرف على   من  اخرى  نواع 
 .اعلى وانواع اخرى من الموسيقى

 
 
 

 االسلوب االول :
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 (:1930-1909بلوز )الاسلوب 
هو جوهر موسيقى الجاز واحد العناصرالهامة به وهو احد سمات الموسيقى االمريكية فى القرن العشرين ،كما  

 كان المحور االساسي فى بدايات الجاز وكان مؤثر فيه طوال تاريخه ويمكن تعريف البلوز باالتى :
 بانفعاالت قوية وحزينة تصاحب حياة الفرد .حساس او شعور  إ -1
 حساس مؤقت باالنقباضية .إ -2
فى وأ تعبر عنها    يفكارهم التأيسواء ف وكأبةتحتوى على حزن  فأنهااغنية تحتوى على كلمة بلوز  أي -3

 عنوانها .
 هو تركيبة موسيقية مستقلة بذاتها. -4

 ة موسيقى البلوز :أنش
كانت   االهلية  الحركة  قيام  تسمع    غانيأ بعد  الريفية    فيالبلوز  المتحدة   فيالمقاطعات  الواليات  جنوب 

الزنوج  االمريكية   االفريقية مع الموسيقى أفاستطاع  الموسيقى  مزج  اغانيهم وبعد  موسيقاهم ويغنوا  يعزفوا  ن 
الغناءيتم  و االوروبية    غانيأ وكانت    مصاحبة للهارمونىوبدون الة   Unisonعلى طبقة واحدة يونيسونكان 

تستخدم النموذج   منتظمة ولم  ايقاعات ذات ضغوط  تعتمد على  عشر مازورة ،وينقسم   التقليديلالثنيالبلوز 
 البلوز الى قسمين :

الريفى -1 التاسع عشر حتى حوالى   Country Bluesالبلوز  القرن  من  االخير  الجزء  : وظهر فى 
 سلوب غنائى يغنيه العازف بمصاحبة جيتاره.أوهو   1930

واستمر حتى الوقت الحاضر ويؤديه المغنى  1930وظهر فى حوالى :  City Bluesبلوز المدينة   -2
العازفين على   من  مجموعة  الباص(ويغلب -لولينالماند-الجيتار-الوترية )الكمان    اآلالتبمصاحبة 

 .ويرتبط عزفه بالمدينة   اإليقاعيعليه الطابع  
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البلوز يبنى على تالفات وليس  نالتى يصعب تحديد صيغة له الوقد اخذ الجاز عدة اشياء من البلوز و 
الباحثينلحن   المبكر  أ، وذكر  البلوز  نشاة  الباالد  تأثرتن  االنجليزية ويتكون البلوز عادة من   1بصيغة 
مازورة و أ  موازير  ثمانى ستة عشر  هارمونى   الحاليالوقت    صبح فىأو   صبح فىأو  تتابع  من  يتكون 

 . AABويحتوى على اثنى عشرة مازورة بصيغة  
مبنوالم  تالفات  الهارمونية سلسلة  ية على سلم موسيقى يعرف بالبلوز ويتركز على الدرجة االولى توالية 
عبارة  وال من  رابعة والخامسة  مازورة وكان يصعب على 12عن جملة  لكل  االربع وحدات  مازورة ذات 

استخدم الجاز كثير    وبالنسبة للحن، الثالث عبارات وهرمنتها  المغنيين العد لتلك الوحدات فتوصلوا لطريقة
تسمى اضافية  نغمات  عن  عبارة  وهى  البلوز  نغمات  البلوز  أ off notesمن  تونالية   Blues و 

Tonalitties  للبيمول وتكون   بتقع بين النغمات العادية غير انها تنخفض عنها قليال اقر ت  وهى نغما
ث الثونتيجة لعدم وجود ال  والسابعة للسلم ومن الصعب تدوينها فيرمز لها بالبيمول  الثالثةغالبا درجات  

بهذه النغمات كانت تعزف النغمة االساسية والمخفضة معا فى نفس  ولإلحساسارباع تون على البيانو  
 blues notesاال ان مهارة العازفين تجعلهم يعبرون عنها بنغمات  البلوز    تأثيراتالوقت للحصول على  

اثناء عزفهم على طريقة   تسمع   بأغانياالصلية مع مافيها من اصوات النحيب الخاصة    األغانيالتى 
مع اضافة   وبالنسبة للحن فقد ارتبط السلم الخماسي الخاص بالزنوج ارتباط وثيق بالبلوزالبلوز الصميمة  

وهو عبارة عن جمل   Riffاحيانا تستخدم الرف   اآلالتكانت    لإليقاعبالنسبة    النغمات الخاصة بالبلوزو
للحن  فكان ايقاع السوينج هو السائد والذى طرا عليه بعض   كأساسايقاعية منفردة تتكرر مرة بعد اخرى 

االولى   الوحدة  للضغوطات على  تميل  الضغوطات على الوحدة   والثالثةالتطورات وكانت  ثم اصبحت 
 فىفى نهاية الجمل ويتوقف المغنى او العازف  Breaksريك  وتستخدم وقفات البالتانية والرابعة  

او عدة   الة  تشغلها  االساسي    اآلالتاستراحة صغيرة  اللحن  لهذه   ألداءفيترك  الفراغات  تمال  ابتكارات 
 .،وقد وصل البلوز الى قمة ازدهاره فى شيكاغو فى فترة العشرينات  الوقفات

 
فىالقرنأ:  Balladالباالد1- فرنسا  فى  اللحن عند كل مقطع شعرى  تستخدم نفس  رومانسية  فى غنية  الموسيقى  الرابع عشروالخامس عشر بتوضعفى  ى 

او    AABللتنويع وهو لحن واعادته ولحن مختلف   اآلالت. أويتكون من عدة خطوط لحنية اربعة  للمغنى واالخرون مصاحبة من باقى   (68)كثر احدهم 
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 خصائص ومميزات موسيقى البلوز:
 شكلها واسلوبها من خالل العزف وتأخذيعتبر البلوز موسيقى حسية   -1
 جميع مراحل تطور الجاز له تفسيرات متعددة احيانا بطئ حزين واحيانا سريع وراقص  فيالبلوز  -2

 يحقق مغنى البلوز نوعا من الترويح والتعبير عن نفسه من خالل صوت رفيع او صراخ او انين
ن مختارات الجاز الحديثة تستخدم التالفات الهارمونية االساسية للبلوز ن العديد م أهمية البلوز الى  أ  -3

 تميز البلوز عن القوالب االخرى ال نهاوهى ترقيمات يجب الحفاظ عليها 
 التى قد تسمع من خالل العزف  لأللحانتدوين النوت الموسيقية للبلوز يعطى فقط تقريب   -4
 ثنائية مع استخدام السنكوب  بإيقاعاتيميل البلوز ان يحرك  -5
تتميز موسيقى البلوز بتتابع هارمونى واضح يحتوى على تصريفات هارمونية تتكون من اثنى عشر  -6

 .1بسيطة  مازورة مع امكانية اضافة تغييرات

 االسلوب الثانى :
 :  Swingالسوينج

تعتبر فترة التالتينات واالربعينات هى البداية الحقيقية لهذا االسلوب وهو يتسم بالسرعة والرشاقة مع وجود 
للباص ثابت االيقاع والذى يعتبر شكل اكثر تحرر للباص المستمر ويتخلل الشكل العام اجزاء  لحنى  خط 

مدونة تترك لالرتجال وكلمة سوينج تعنى االيقاع المتارجح ، ومص طلح السوينج يعبر عن الجاز من غير 
حيث يستخدم السوينجفى التعبير عن العنصر االيقاعى الذى نشأ منه الجاز ويستخدم هذا المصطلح ايضا 

السائد فى فترة الثالثينات حيث اكتسب الجاز شهرته التجارية   الجاز  اسلوب  ، وقد عبر عالم للتعبير عن 
تابه ) مقدمة  وتعريف بموسيقى الجاز ( ان السوينج يوحى السويسرى جان سالوفى ك   الموسيقى االجتماعى

بين النبض الداخلى الذى يعبر عنه االالت االيقاعية وااليقاع اللحنى ككل وهو  االيقاعى  التصارع  بعملية 
الجاز   لموسيقى  االساس  فى البداية كان يتسم بالبطء معبرا بذلك عن االضطهاد والمعاناة   ،والسوينجحجر 

 
لتعليم الجاز لدارسي اله  -1 احمد "برنامج مقترح  ,كلية التربية تامر محمد بدران  واثره فى تحسين االداء "بحث غير منشور  الكونتراباص 

 .(63).  2003الموسيقية ,جامعة حلوان,القاهرة,
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تطور سر  منتشرا على المسارح فى استعراضات هوليود الشهيرةومع  بات  االحداث   و  بسرعات متفاوتة  عة 
 Big Band اساسه االت النفخ النحاسي  

 اسلوب السوينج :ومميزات  خصائص  
يحدد مع التالعب فى النغمات وااليقاع  الجاز وتعاملهم  ومغني    عازفي  عند  لألداء  الموهبة الغريزية -1

 .مؤلفات الجاز بصرف النظر عن مدى جودة وعناية تدوين  روعة االداء 
العزف المنفرد مع االوركسترا  الضخم واندماج  االوركسترا  تكوين  من حيث  السوينج  تتشابه جميع فرق 

 .Big Bandوفرقته الكبيرة    Benny Godmanوكان ذلك على يد عازف الكالرينيت بنى جودمان
الصوت وزيادة رقعة االوركسترا لزيادة عدد العازفين الذى يؤدى الى القوة  -2 بقوة  السوينج  تتميز فرق 

 الهارمونية ومتانتها.
 يميل اسلوب السوينج الى االفراط فى استخدام السينكوب وتغيير مواقع الضغوط الطبيعية . -3
 ل النبر القوى الى الوحدة الثانية والرابعة .يمتاز ايقاع السوينج بالتأرجح وانتقا -4
 االعتماد فى االداء على ايقاع واستخدام البنية الثلثية مع انها تدون. -5
او  -6 المتحرك  الباص  بألسلوب  متساوية  أربع وحدات  بأداء  الكونتراباص  الة  االيقاع  هذا  يصاحب 

 .  Walking Bassالسائر 
 الموسيقية القصيرة المتكررة .االعتماد على استخدام الرف وهو العبارات   -7
 استخدام الهارمونيات الكثيفة. -8

يظهر فى افريقيا ولكن نتج عن انصهار االحساس االيقاعىاالفريقى  لم  االيقاع  والسوينجباحساسهاالفريقىفى 
 .  1على الميزان المنتظم للموسيقى االوروبية

 
 االسلوب الثالث :

 
الجاز "مجلة علوم وفنون الموسيقى,كلية التربية الموسيقية,جامع -1 "التونالية والهارمونية بالثالثاتفى موسيقى  ة  حسن محمد حسن عبد الكريم 

 (30).2016لثالثون,حلوان,المجلد الخامس وا
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 الموسيقى الالتينية وايقاعاتها :اسلوب  
نوع من موسيقى الجاز مع إيقاعات أمريكية التينية، وينقسم إلى نوعين: جاز إفريقي كوبي مبني إيقاعيا    ىه

على موسيقى الرقص الشعبية الكوبية، مع أجزاء إيقاعية توظف جمل موسيقية مكررة بنفس الحدة أو إيقاع 
يتضمن  )  الكالفي برازيلي  إفريقي  وجاز  نوفا(1)؛  و والسامبا(2)بوسا  في ،  الالتيني  الجاز  عزف  يمكن 

الصغيرة  المجموعات  تستخدم  الجاز.  أنواع  ألغلب  بالنسبة  الحال  هو  كما  كبيرة  أو  صغيرة  مجموعات 
كانت شائعة في عقد  (3) التي  البيبوب  يعزف الموسيقيون لحنا رئيسيا  1950صيغة  بحيث  أمريكا،  ، في 

ثانية اللحن  الجميع  يعزف  ثم  مرتجال،  مقطع سولو  موسيقيين  الالتيني يكون و   يعزف عدة  الجاز  في فرق 
تؤلف مقطوعات الجاز الالتيني المعاصر من طرف و  الضرب على اآلالت اإليقاعية على هيئة سولو عادة

 .إيقاعية وعدة آالت نفخ  موسيقيين مثل هيرميتوباسكوال ، مع مقاطع سولو
 :ايقاع السامبا-1

هو ايقاع برازيلى االصل قد ينتمى الى ايقاع الفوكس تروت وتطور جزئيا عنه،وذلكفى تشابه نمط ايقاع خط 
 الباص فى االيقاعين وهو ذو طابع افريقى ويتميز هذا االيقاع باالتى:

 تاخير النبر الواضح )السينكوب( ويحتوى على نوعين من السينكوب البسيط والمركب. -
م  - بين نوع  يربط  مازورتين، النه  كل  نهاية  السينكوب عادة فى  على  باحتوائه  االيقاعى  التتابع  ن 

 باالولى .  التانية اصوات المازورة
 ايقاع راقص من الرقصات الشعبية البرازيلية . -

 :Chachaايقاع التشاشا
الى عام  هو   ترجع  حديثة  رقصة  عن  يعبر  راقص  بامريكا م    1950ايقاع  المشهورة  للرقصات  واضيفت 

قليال عندما يتناولها عازفين مختلفين ،النها توجد منها تنويعات الالتينية   ايقاعها  تختلف فى  الرقصة  وهذه 
 االيقاع :يكاد و   والفوكس تروت  ووالرومبا والبولير   وكثيرة متعددة تربط بينها وبين ايقاعات المامبووالمونتون

 يخلو من السينكوب.
 ايقاع الباص :مميز فىالتشاتشاالنه ثابت مع معظم التنويعات االيقاعية.
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اللحن : ايقاعاته بسيطة تستخدم وتكاد تخلو من السينكوب كما هو الحال فى الكثير من الرقصات وااللحان 
 سريعة براقة يتميز  

نفس طبقتها الصوتية او التحرك صعودا وهبوطا بطريقة االربيج وهى متفائلة  النغمات على  بتكرار  اللحن 
 الطابع مرحة  

 :  Boss Novaنوفا  اايقاع البوس-2
ب موسيقى برازيلى نظم بدمج عناصر السامبا والرومبا والكول جاز والقى نجاحا كبيرا ويرجع اصله الى اسلو 
اساسي فى فرق الجاز وموسيقى البوسانوفا ذات    البوسانوفا  وتعتبر المقطوعات الموسيقية بايقاع 1930سنة  

 هارمونى كثيف مما اسهم فى مجال االبداع االرتجالى.
المازورة االولى   ويحتوى على سينكوب مركب بين المازورتين ،فى 4/4مازورتينفى ميزان  االيقاع :مكون من 

يؤدى الى   Off Beatتاخير النبر الثانى والثالث وتقديم النبر االول من المازورة الثانية ،ثم نبر قوى على 
 تأخير النبر فى الثالث والرابع ويؤدى هذا االيقاع بواسطة آالت الطبول .

 ذات طابع رقيق ونغمات طويلة تحتوى على سينكوب بسيط تعزف فى الساللم المتنوعة.: ن االلحا
ويكثر ال تخلو من الدرجة السابعة والتاسعة والثانية ،ومابين تآلفات كبيرة وصغيرة وناقصة وزائدة :  التآلفات

 من خاللها التحويالت  الى ساللم اخرى .
 A B A C  .1او ثالثية   A B Aيكون من صيغة ثنائية بسيطة  : القالب  

 : عناصر الجاز •
 اساسية :  محاورالزنوج عن الموسيقى االوروبية فى ثالثة   لألمريكانيختلف مفهوم موسيقى الجاز 

 والذى يعرف بالسوينج. )االيقاع   (عالقة خاصة بالزمن -1
 دور االرتجال فى االنتاج الموسيقى الصوتى مما يحتويه من تلقائية وفاعلية. -2
 العبارات .سلوب تجميع  أو   جهورية الصوت )الرنين الصوتى( -3

 ونستخلص مما سبق العناصر االساسية فى موسيقى الجاز :
 

الم -1 ,كلية التربية  االداء "بحث غير منشور  واثره فى تحسين  لتعليم الجاز لدارسي اله الكونتراباص  احمد "برنامج مقترح  وسيقية تامر محمد بدران 
 ( 98-97).2003,جامعة حلوان,القاهرة,
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فى الشدة وتغيير    التننوع ال يقتصر على النقر فقط الظهار الزمن ولكن ممكن فى  Rythemااليقاع  -1
الطبول  معا،قرع  بالنغم وااليقاع  الشعور  من  ومزيج  روحا  للحفالت  تعطى  بطريقة  الصوت  درجة 

 Accentالمختلفة االحجام ، استخدام النبر القوى  
 Syncopationتأخير النبر -2
 فى الميزان الموسيقى المدون فى البداية له اهمية لتنبيه العازف لتحركات الموسيقى  Meterالميزان -3

 تجميعات ثالثية او رباعية وغيرها .
 من الموسيقى    مأخوذاللحن   -4
الطبلة تظهر االيقاع للجاز والبانجو والجيتار والتيوبا والبيانو تقوم بنفس  Percussionاالت النقر  -5

 الدور.
تقع بين النغمة المنخفضة البيمول والنغمة هى نغمات متصلة متتابعة Blue Notesنغمات البلوز   -6

 الطبيعية .
االت الجاز تقلد احيانا الصوت البشرى اثناء الضحك واالنين والغناء   Tone Colorاللون الصوتى -7

 .ن واحدآوالكالم ولكن بالوان صوتية مختلفة فتقوم االت مختلفة بعزف الحان مختلفة فى
البلوز وتآلفات  Harmonyالهارمونى -8 البلوز وساللم  نغمات  الجاز  مايستخدم  السابعة والتاسعة كثيرا 

 والوضع المقفول فى التوافق المحتوى على الكروماتيك.
والروندو ،االشكال المستخدمة على  والثالثى يتضمن الجاز القالب الثنائى  Formالشكل او القالب  -9

 مازورة ،استخدام التيمة وتطورها بتتابع .  32،  16،  12نطاق واسع 
( وصلة قصيرة متاخرة الضغط عبارة عن مازورتين او اربعة وتقع بين الجمل    Breakالتوقف )-10

 الموسيقية.  
جملة ايقاعية واحدة تتكرر مرارا وتكرارا لتقودنا للحن االساسي او ايقاع اللحن االساسي   Riffرف  -11     

 نفسه. 
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العزف-12       ح  Joy of plaingـ  متعة  الجاز  يعطى  الذى  االساسي  وخفته وصفته العنصر  يويته 
 الراقصة والتى تضم الوان مختلفة من الموسيقيين فى اجتماعات صاخبة مرتجلة بافكار موسيقية جديدة

وهو  الفورى اثناء العزف او التنوع على االلحان واالبتكار   )وهو التاليف  Improvisationاالرتجال-13      
 .1الدراسات العليا والتى لن نتعرض لها فى هذا البحثمن الدراسة تتناسب وطالب  مرحلة متقدمة

 (5 :48  ) 

 بعض مظاهر االهتمام بموسيقى الجاز فى مصر والعالم   •
 :االحتفال باليوم الدولي لموسيقى الجاز -

والن موسيقى الجاز أكثر من إيقاعات والحان وموسيقى ، إنها اسلوب حياة يعّلى من قيمة الحرية من خالل 
االرتجا علن المؤتمر العام فقد أ ل واالنفتاح دون حدود على التراث الموسيقى العالمى والنهل منه..  عنصر 
، ويجمع   2011أبريل "يوماً دولياً لموسيقى الجاز" خالل الدورة التي عقدها في نوفمبر    30لليونسكو يوم  

والفنانين   والمدارس  المجتمعات  من  العديد  الجاز  لموسيقى  الدولي  ومحبي اليوم  واألكاديميين  والمؤرخين 
المزيد عن نشأته ومستقبله وتأثيره الفن ومعرفة  بهذا  لالحتفال  العالم  أنحاء  الجاز في شتى  ،ويتم   موسيقى 

من األشكال الفنية الدولية من أجل تعزيز السالم والحوار بين   االحتفال بموسيقى الجاز التي تمثل شكالً مهماً 
قوق اإلنسان والكرامة االنسانية ومن أجل القضاء على التمييز وتعزيز حرية التعبير  الثقافات والتنوع واحترام ح

بين الجنسين وتدعيم دور الشباب من أجل تحقيق التغيير االجتماعي بالمساواة  ، واليوجد تقريبا   والنهوض 
الجاز  لموسيقى  مهرجان  إال وفيها  اآلن  العالم  ينطلق مهرجان موسيقى المدينة فى  لندن  جاز المعروف ففى 

التى و   E.F.Gباختصار   القيم  بهذه  تونس واإلمارات ولبنان والمغرب واليابان وبولندا وتركيا والصين  فى 
الشعوب والثقافات  بين  المشاركة والتسامح والتواصل والتقارب والتفاهم  قيم   ، الموسيقي  النوع  هذا  رسخها 

 .واألمم

 
"هارمونيات موسيقى الجاز فى  -1 ,كلية التربية عيسوى محمود عبد الحكيم عيسوى  االول من القرن العشرين ,ماجستيرنظرياتوتاليف  النصف 

 .(48).1989الموسيقية,جامعة حلوان,
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 :متزاج الجاز مع اصالة الموسيقى العربيةا -
تمّكنت موسيقى الجاز عبر الزمن باالحتفاظ بالروح األمريكية ولكن في نفس الوقت تعتبر من أكثر األنواع 
القادرة على التكّيف مع ألوان أخرى ، فهى تمّثل الموسيقى التقليدية الشعبية المنحدرة من جذور  الموسيقية 

بية بآالتها الموسيقية المتفردة مع الجاز أفريقية التي امتزجت مع حضارات العالم ، امتزجت الموسيقى العر 
في قطع فنية خالقة وُمفعمة باإلبداع والتميز ، وكانت البدايات مع إعادة التوزيع الموسيقي لبعض األغاني 
الجاز طريقه لمدرسة الرحباني ،  َعَرف   .. الثابتة  الجاز  بإضافة عناصر  التراث  من  أو  المعاصرة  العربية 

الفرنسي اللبناني األصل توفيق فاروخ وآخرون والساكسفون ألغاني حلي ، وأسس  م وموسيقى سمير سرور 
أسلوب جاز عربي جديد قائم بذاته ، أيضاً انطلق سفراء َفّن الجاز العربي ليقدموا للعالم أروع نماذج االمتزاج  

 اإلنساني الثقافي ومنهم الفنان العراقى نصير شمة
 : موسيقى الجاز فى مصر -

فرًقا ظهرت  مسار   وقد   ، كايروكى  الوديدى،  ، دينا  مثل  مصر  الجاز فى  موسيقى  تعزف  كثيرة  موسيقية 
التواجد  دعم  ويتم   ، العديدة  الدولية  واألحداث  المهرجانات  فى  ويشاركون  كبيرا  نجاحا  وحققوا   ، إجبارى 

للم  للترويج  مخصصة  ميزانية  عبر  الثقافة  بوزارة  الخارجية  الثقافية  العالقات  قطاع  من  وسيقى المصرى 
 :العديد من حفالت الجاز منها  2017/  2016المصرية بالخارج لتحقيق التواجد الدائم وشهد عام 

برلين   كايرو ستيبس فى  حفلين بقيادة عازف   2016أحيت فرقة "كايرو ستيبس" فى مارس    –حفل فريق 
"باسم درويش" على مسرح أكاديمية الفنون فى مدينة برلين األلمانية   المصرى  ، وذلك بمناسبة مرور العود 

العديد  عاما على افتتاح بورصة برلين السياحية ، نظم الحفلين هيئة تنشيط السياحة المصرية ، وشارك  50
بجانب  معاصر  بتوزيع  الكالسيكية  األعمال  من  مجموعة  الحفلين  برنامج  المصريين وتضمن  العازفين  من 

 والشرقية.  عالميةقى المؤلفات موسيقية مصرية تمزج بين موسيقى الجاز والموسي
 

  : من أهم الملتقيات اإلبداعيةوهو  مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز   -
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« أنه من أهم الملتقيات اإلبداعية التي تستضيفها القاهرة ، فهو  للجاز  الدولي  القاهرة  أثبت »مهرجان 
، فرغم المتغيرات والمنعطفات التي مرت بها   ثباتا واستمرارا  مصر ، إال أن المهرجان لم يتغير أكثرها 

سواء في موعده أو في برنامجه ، أقيمت فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز 
من   الفترة  وبعد حدث ثقافي هام على األجندة المصرية وأقيم على أرض   2016أكتوبر    22-20في 

القدي األمريكية  الجامعة  )مكتبة  اليوناني  مة( في قلب مدينة القاهرة التي استضافت هذه التظاهرة الحرم 
وشارك في هذه الدورة 2009الموسيقية العالمية للسنة الثامنة على التوالي منذ بداية المهرجان في عام  

دولة : مصر ، ألمانيا ، الدانمارك ، هولندا ، البحرين ، البرتغال ، اليابان ،  12فنان من   100أكثر من 
،فالتطور المذهل الذى ، بولندا ، النمسا ، سويسرا ، التشيك. وشاركت ألول مرة البحرين  المجر ، بنما

حققه هذا النوع من الموسيقى فى العالم استطاع أن يكتسب يوما بعد يوم احترام وتقدير الشعوب ، ومن 
 مصر. ابريل من كل عام لالحتفال بموسيقى الجاز فى 30هنا كان التفكير فى تكريس يوم 

فهى متعددة الجوانب والثقافات واالقبال كالسيكيةموسيقى الجاز اقتبست الكثير من االشكال والقوالب الوالن  
عليها كبير فهى جاذبة آلذان عدد كبيرمن الشباب والتشوق للتعرف عما هو جديد من موسيقى القرن العشرين 

اكثر ثالثة اساليب من دراسة  الباحثة    قترحتومن هذا المنطلق اوموسيقى الجاز بالتحديد من الطلبة منهم  
 مع االلحان الشرقية  تتشابه  فى االلحان وااليقاعاتحيث    الموسيقى الالتينية (-البلوز  -)السوينج  الجاز  

يعد ثراء كلية التربية الموسيقية تحديدا  طلبةل ودراستها بشكل اكاديمىالفلوت  برنامج  الى  إضافتها  حيث ان  
لما تحتويه من ايقاعات وهارمونيات خاصة بها تجعلها مميزة عن باقى انواع الموسيقى مما لبرنامج الفلوت  

العمل و  العام وسوق  الذوق  مواكبة   مرحلة البكالريوس  مع دراسةتتناسب    حيث  رفع الذوق الفنىيساهم فى 
ممكن  وعلى من المهارات أ يحتاج الى مستوى  نهألفيها   Improvisationدون التطرق لجزء االرتجال  كبداية 

انواع اخرى   لمستويات الدراسات العليا واضافة عنصراالرتجال    تاضافحيث  قابل للتطوير  البرنامج  ان يكون  
 (3)  .1من الموسيقى بمستويات أعلى

 الجزء الثانى :

 
القاهرة ،  -1  (3)8/10/2016صالح هاشم ، نشأة وتطور موسيقى الجاز فى العالم ، موقع 
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 : االطار التحليلي
 A Bوالتى تستخدم اسلوب الكتابة االمريكى للساللم )  المختارةبتحليل المؤلفات  ستقوم الباحثة فى هذا الجزء  

C  وليس دو ,رى , مى ). 

  1935  –البلوز باالد رومانتيك   موسيقى    In A Sentimental : االولىالمؤلفة  
 Duke Ellingtonديوك الينجتون  المؤلف:

 :فا الكبير السلم
  4/4: الميزان

 (  A B A: صيغة ثنائية )الصيغة  
 ( 10: 1من م)Aقسم  -
 ( 17:  11من م )Bقسم  -
 ( 26:  18من م )Aقسم  -
 :  باالد رومانتيك بلوز    االيقاع

الموازير وداخل كل مازورة بحيث تتغير مواضع الضغوط مع    بين واستخدم تأخير النبر فى غالبية المؤلفة ما
 االخرى .الحفاظ على الوحدة االساسية من خالل االيقاع المصاحب او االالت 

 ضربات لسان فردية   اساليب النطق :
 2: صول 1: رى المساحة الصوتية

  الكبير   bفى سلم رىBفى سلم فا الكبير و الجزء  A: حركة بطيئة سلمية بها كروماتيك الجزء    الحركة اللحنية
 ومرتبطة بالهارمونى المكتوب اعلى اللحن وهذا من اهم ما يميز موسيقى الجاز

 حتاج الى مهارة فى اداء العفقات تحت القوس اللحنى .:ت  عفقات االصابع
عند عفق النغمات تحت االقواس اللحنية لما تحتاجه من ضبط سرعة وشدة وكثافة : تتضح  مرونة الشفاه

 تيار الهواء الصدار النغمات بشكل صحيح.

 1958  -موسيقى البلوزTequila  (Latin Rock):المؤلفة الثانية
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 Danial Floresدانيال فلوريس  :   المؤلف
 صول الكبير:  السلم 

  4/4:الميزان
 (  A B Aصيغة ثنائية ):الصيغة
 ( 10: 1من م)  Aقسم  -
 ( 18:  11من م ) Bقسم  -
 ( 23:  19من م ) Aقسم  -

 مامبوااليقاع :   
مواضع الضغوط مع  الموازير وداخل كل مازورة بحيث تتغير    بين واستخدم تأخير النبر فى غالبية المؤلفة ما

 الحفاظ على الوحدة االساسية من خالل االيقاع المصاحب او االالت االخرى .
 ضربات لسان فردية   اساليب النطق :

 2سى:   1: رى المساحة الصوتية
يغلب عليها القفزات اللحنية بشكل حيوى ونشيط بدا سلم صول الكبير مع الغاء فا # ثم :    الحركة اللحنية
 صغير.  حول لسلم رىال

اللحنية  :تحتاج    عفقات االصابع اللحنىالقفزات  القوس  تحت  العفقات  اداء  مهارة فى  لما تحتويه من   الى 
 .  عفقات متداخلة مع الحفاظ على شدة وسرعة تيار الهواء المالئم لكل نغمة.

ثافة : تتضح عند عفق النغمات تحت االقواس اللحنية لما تحتاجه من ضبط سرعة وشدة وك مرونة الشفاه
 .النغمات بشكل صحيح  تيار الهواء الصدار

 1949  –جاز سوينج  Afternoon In Paris:الثالثةالمؤلفة  

   John Lewisجون لويس   :  المؤلف
 الكبير دوالسلم :

  4/4الميزان :
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 (  A B Aصيغة ثنائية )الصيغة :
 ( 9: 1من م)  Aقسم  -
 ( 17:  10من م ) Bقسم  -
 ( 25:  18من م ) Aقسم  -

 جاز سوينجااليقاع :
الى جانب استخدامه لتاخير النبر فى صورة الرباط الزمنى بين الموازير تأخير النبر  ب لاليحاء كروز بدا بانو 

 .بحيث تتغير مواضع الضغوط مع الحفاظ على الوحدة االساسية  والرباط الزمنى داخل الموازير
 كبيرة    يةس لحناقو ااساليب النطق: 

 2صول:  1فاالمساحة الصوتية :
واستخدم فى اللحن التحويل من بشكل حيوى ونشيط الواسعة  : يغلب عليها القفزات اللحنية    الحركة اللحنية

 الكبير. b، سلم ال   bسلم سىسلم دو الكبير الى  
اللحنى  عفقات االصابع القوس  تحت  العفقات  اداء  مهارة فى  الى  اللحنية  القفزات   والى تآزر حركى:تحتاج 

ار االنتقال بين النغمات لما تحتويه من عفقات متداخلة مع الحفاظ على شدة وسرعة تي  عصبى وسرعة فى
 الهواء المالئم لكل نغمة.

 .تتطلب مرونة وكفاءة عالية فى موائمة الضبط الصدار النغمات بشكل صحيحمرونة الشفاه:

 1954  –موسيقى جاز سوينج    Four:الرابعةالمؤلفة  
 Miles Davis: مايلزدايفزالمؤلف  

 الكبير bمى:  السلم

  4/4الميزان :
 (  A B A C: )الصيغة  

 (  12: 1)اناكروزمن   Aقسم  -
 (  16: 13)اناكروزمن  Bقسم  -
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 (  12 : 1) اناكروزمن  Aقسم  -
 (  18: 17من اناكروز ) Cقسم  -

 جاز سوينجااليقاع :

المؤلفة    ناكروزاال  استخدمو  فى طوال  النبر  لتاخير  استخدامه  جانب  الى  النبر  بتأخير  لاليحاء 
الزمنى بين الموازير والرباط الزمنى داخل   الرباط  الموازير بحيث تتغير مواضع الضغوط صورة 

.  مع الحفاظ على الوحدة االساسية 
 القوس اللحنى الصغير مستخدما الضغط القوى فى بدايته على النبر الضعيف.اساليب النطق :

 2مى:  1سىالمساحة الصوتية : 
واستخدم فى يتخلله بعض القفزات بشكل حيوى ونشيط  اللحن السلمى السريعيغلب عليها    الحركة اللحنية :
 الصغير.  bالكبير الى سلم مى bسلم مىاللحن التحويل من
 من عفقات متداخلة.االنتقال بين النغمات لما تحتويه    سرعةو مهارة فى اداء لتحتاج   عفقات االصابع :

غمة سى اما  ون  تتطلب مرونة وكفاءة عالية فى موائمة الضبط الصدار النغمات بشكل صحيح مرونة الشفاه:
 صوت الفلوت ان تعزف على  فلوت سى او يتم انتقال المؤلفة كلها اوكتاف اعلى مما يساعد فى اظهار

 1957  –موسيقى التينية    Chega De Saudade(No More Blues): الخامسةالمؤلفة 
 كارلوس انطونيو جوبيمالمؤلف :
 الصغير رىالسلم :

 4/4الميزان :
 ( A B Aصيغة ثنائية ) الصيغة :
 (   A B A) الصيغة :

 (  32: 1من  اناكروز )  Aقسم  -
 (  48: 33من اناكروز ) Bقسم  -
 (  68:  49من اناكروز ) Aقسم  -
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 Bossa novaبوسانوفاااليقاع :   
االناكروز طوال المؤلفة لاليحاء بتأخير النبر الى جانب استخدامه لتاخير النبر فى صورة    الرباطواستخدم 

الزمنى بين الموازير والرباط الزمنى داخل الموازير واستخدم ايقاع الثلثية بحيث تتغير مواضع الضغوط مع 
 الحفاظ على الوحدة االساسية  .    

 بشكل محدود. القوس اللحنى الصغيراعتمد على ضربات اللسان الفردية واستخدم اساليب النطق :
 3دو:   1صول#المساحة الصوتية :

 .استخدم الحركة السلمية والقفزات بشكل كبير وانتقل من سلم رى الصغير الى سلم رى الكبيرالحركة اللحنية:
اللحنى والى سرعة االنتقال بين   عفقات االصابع: القوس  تحت  العفقات  اداء  مهارة فى  الى  اللحن  تحتاج 

 .لتانىا  االوكتاف  للتاكيد على عفقات  النغمات لما تحتويه من عفقات متداخلة
 وقوة التحكم فى موائمة الضبط الصحيح. تتطلب مرونة عالية الصدار النغمات بشكل صحيح   مرونة الشفاه:

 1959 - تنتمى السلوب الموسيقى الالتينية  Desafinado  :السادسةالمؤلفة  

 Antonio Carlos Jobim: كارلوس انطونيو جوبيمالمؤلف
 :فا الكبيرالسلم 

  4/4:الميزان 
 (   A B A: )الصيغة  

 (  20: 1من  اناكروز )  Aقسم  -
 (  36: 21من اناكروز ) Bقسم  -
 (  56:  37من اناكروز ) Aقسم  -

 Bossa novaبوسانوفا: االيقاع  
 .لاليحاء بتأخير النبر  استخدم الرباط الزمنى بين الموازير وداخل كل مازورة

 . ضربات اللسان الفردية والقوس اللحنى بشكل محدود : اساليب النطق
 2ىر :  1دو: المساحة الصوتية
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 : يغلب عليها اللحن السلمى يتخلله بعض القفزات البسيطة واستخدم فى اللحن التحويل من الحركة اللحنية
 سلم فا الكبير الى سلم ال الكبير.

اداء  عفقات االصابع مهارة فى  الى  اللحن  تحتاج  اللحنى والى سرعة االنتقال بين :  القوس  تحت  العفقات 
 النغمات لما تحتويه من عفقات متداخلة.

وممكن عزف  تتطلب مرونة وكفاءة عالية فى موائمة الضبط الصدار النغمات بشكل صحيح   مرونة الشفاه:
الثانى حيث  فوللتدريب على نغمات االوكتا اظهارصوت الفلوت كلها اوكتاف اعلى مما يساعد فى  المؤلفة  
 الفلوت والمؤلفة يسمحان بذلك.  ان نطاق

 االهداف التعليمية وكيفية االستفادة من موسيقى الجاز:
مهارة تأخير النبر على ميزان   -1 وهو الميزان الغالب فى موسيقى الجاز المختارة من قبل   4/4تنمية 

الوحدة الزمنية للنوار مع اختالف اماكن الداخلى وتنمية ادراك    الباحثة وتقويمه واالحساس بااليقاع
 الضغوط .

المؤلفات  -2 فى  الموجودة  المختلفة  المهارات  خالل  من  االلة  على  المختلفة  التقنية  المهارات  تنمية 
 والمتدرجة فى الصعوبة .

يستخدم   -3 الطالب  مع حذف الصوت الرئيسى   Play alongجعل  المسجل  المصاحب  االداء  وهو 
(mince  وهى وسيلة لل ) تدريب داخل مجموعة وضبط الوحدة واالصدار الصحيح للنغمات وموائمة

 .الضبط الصحيح  
معرفة المقامات المختلفة التى تستخدمها موسيقى الجاز وليست فقط الساللم الكبيرة والصغيرة كمقام  -4

 الدوريان والفريجيان وفيما يلى ذكر للمقامات المختلفة.
المؤلفات درجات مختلفة صعودا وهبوطا بما يتناسب مع  اكتساب مهارة التصوير من خالل تصوير -5

 لاللة . طبيعة المؤلفة والنطاق الصوتى
 

 نتائج البحث :
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 :  االتيمن خالل تحليل مؤلفات الجاز وتحديد االهداف التعليمية توصلت الباحثة الى 
يمكن   -1 نموذج رائع  تعتبر  الجاز  موسيقى  استخدام  توظيفها فى عملية اضافتها لبرنامج الفلوت و ان 

لتساهم فى االرتقاءبمستوى طالب  تلبية احتياجات سوق العمل و لالتدريس واستخدام ايقاعاتها المختلفة  
 مرحلة البكالريوس .

ومواكبة جنب مع الموسيقى الكالسيكية  االنفتاح على الثقافات المتعددة للموسيقى المختلفة جنبا الى -2
كل جديد يوسع مدارك الطالب ويكسبهم مهارات جديدة مصاحبة لتلك االنواع الجديدة بما يتناسب مع 

 مستوى الطالب.
 توصيات البحث :

 توصى الباحثة بالتوصيات االتية :
البحث ضمن   -1 موضوع  المختارة  انواع  الثالث  الجاز خاصة  موسيقى  مؤلفات  مرحلة وضع  برنامج 

 البكالريوسفى كلية التربية الموسيقية .
 االستفادة من االهداف التعليمية والفنية التى تتضمنها هذا النوع من الموسيقى . -2
فى مراحل متقدمة من المستوى التعليمى كالدراسات  ما يحتويه من تلقائية وفاعليةو اضافة االرتجال   -3

 العليا.
 

 

 

 

 

 قائمة المراجع : 
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 :اوال: المراجع العربية
االداء  -1 تحسين  الكونتراباص واثره فى  اله  لدارسي  الجاز  لتعليم  مقترح  "برنامج  احمد  بدران  محمد  تامر 

 .2003"بحث غير منشور ,كلية التربية الموسيقية ,جامعة حلوان,القاهرة,
بالثالثات -2 والهارمونية  "التونالية  الكريم  عبد  حسن  محمد  موسيقى    حسن  الجاز "مجلة علوم وفنون فى 

 .2016الموسيقى,كلية التربية الموسيقية,جامعة حلوان,المجلد الخامس والثالثون,
 . 8/10/2016صالح هاشم ، نشأة وتطور موسيقى الجاز فى العالم ، موقع القاهرة ،  -3
فن عزف عمرو محسن السباعىالزنفلى "المشكالت الشائعة والمرتبطة باهم العناصر االساسية فى تعليم  -4

 .1999الفلوت " بحث غير منشور،كلية التربية الموسيقية ,جامعة حلوان ,القاهرة ,عام 
 .1971دار المعارف القاهرة 2عواطف عبد الكريم :موسيقى القرن العشرين محيط الفنون   -5
عيسوى "هارمونيات موسيقى الجاز   -6 الحكيم  محمود عبد  النصف االول من القرن العشرين   فيعيسوى 

 .1989,كلية التربية الموسيقية,جامعة حلوان,  وتأليفرنظريات  ,ماجستي
 المراجع االجنبية :  :ثانيا

7- Apel,willi :”Harvard Dictionary of Music “Second Edition,The Belknap press of 

Harvard University press,London,1972 

8- Arons,Rachel:Slideshow,American Public Li braries Great and small ,2018. 

9-Cohen,HarveyG.Duke Ellington ‘s America.chicago,University of Chicago 

Harvey G Duke Ellington ‘s 

10- Davis,America,Chicago University of Chicago press,2010. 

11- Hennessey, Thomas, From Jazz to Swing: Black Jazz Musicians and Their 

Music, 1917-1935. Ph.D. dissertation, Northwestern University, 1973, p p. 470 -

473. على موقع واي باك مشين  2017مارس  23نسخة محفوظة   . 
12-The Brazilian Sound :Samba,Bossanova and the Popular Music of 

Brazil,Philadelphia ,Tample University Press ,2008 

13- Tim Grobaty :” Danny Flores Remembered “ Spectropop .com                                              
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 ملخص البحث

الفلوتبرنامج مقترح متعدد الثقافات الفنية والموسيقية لالرتقاء بمستوى طالب   

بكيرعلى   ا.م.نهلة            

مستوي الوعي وهو القوة المحركة للتنمية وللحياة الفكرية والروحية وممارسة االرتقاءبالتعدد الثقافي يساهم في  
اإلبداع وهو السبيل لخلق الحوار بين الثقافات للتوصل إلي قدر مناسب من التفاهم، وتقديم فكرة التعدد الثقافي  

 إثراء الحياة الثقافية وضمان صورتها.تساهم في 

الفن أداه من أدوات تطبيق الثقافة من جميع النواحي إضافة إلي مساهمته بشكل فعال في    االرتقاءويعتبر 
المستوي الثقافي علي جميع األصعدة، ومن الضروري التعرف علي األنواع المختلفة من الثقافات الموسيقية 

 يتجنب الفن القوالب النمطية يهيئ بيئة مالئمة للتغيير الثقافي.الذوق العام فعندما بلالرتقاء

القرن العشرين ليحمل العديد والجديد لعالم أثرت فيه بقوة التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة  وقد جاء 
بصورة عامة وآلة الفلوت بص الموسيقية  الفنون  مسارات  تأثيره علي  له  كان  مما  المذهل  العلمي  فة والتقدم 

خاصة فظهرت أساليب جديدة من الموسيقي وتيارات ومذاهب مختلفة تحمل المزج بين الثقافات الموسيقية و 
والموسيقي الالتينية  فى جنوب امريكا لوزالفنية المتعددة مثل موسيقي الجاز في أمريكا الشمالية وموسيقي الب

غ علي األذن المصرية لما تحتويه من إيقاعات  اسفي أمريكا الالتينية وقد جذبت هذه الموسيقي بطابعها المست
محبي الموسيقي ودارسيها بشكل كبير نظراً لما تحتويه هذه الموسيقي  لوالحان شبيهة وقريبة باأللحان الشرقية  

أنواع  باقي  مختلفة عن  تجعلها  بها  األداء خاصة  مبتكرة ومهارات عالية في  ولحنية  إيقاعية  تكوينات  من 
تواكب هذا النوع وعفقات االصابع  ل Articulationوأساليب نطق  Dynamicsخدمة الموسيقي األخرى مست

القواعد  معرفة  للطالب  تتيح  أكاديمية  دراسة  هناك  تكون  أن  ضرورة  الباحثة  رأت  فقد  الموسيقي  والتطور 
الذوق  الرتقاءبالتقليدية لاألساسية لتعلم هذا النوع من الموسيقات المتعددة ودمجها مع برامج الفلوت األكاديمية 

 العام واالرتقاء بمستوي األداء لطالب الفلوت لما تحتويه من تقنيات أداء عالية.
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 وقد احتوى البحث على جزئين :
  -المبحث االول ويشمل االطار النظرى :

 ومراحل انتشارهتاريخ وتطور موسيقى الجاز  •
 .اشهر المؤلفين لموسيقى الجاز •
 .عناصر الجاز •
ــرض  • ــةلالعـ ــة الخاصـ ــاليب المختلفـ ــوز سـ ــيل ل) البلـ ــرض بالتفصـ ــاز والتـع ـــيقى الجـ ـــوينج -بموسـ  -السـ

 الموسيقى الالتينية(.
 .بعض مظاهر االهتمام بموسيقى الجاز فى مصر والعالم •

 

 -المبحث الثانى :ويشمل االطار التطبيقى :
 ويتضمن ما يلى :

 موسيقى الجاز المختلفة.تحليل الدارسة )عينة البحث( والتى تدل على مراحل   -
 توضيح التقنيات المهارية والتعبيرية فيه. -

 .واختتم البحث بوضع التوصيات ثم المراجع العربية واالجنبية وملخص البحث
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AN INTERCULTURAL ARTISTIC AND MUSICAL PROPOSED 

PROGRAM 

TO IMPROVE THE FLUTE STUDENT 

Prof. Assistant Naha Ali Bakir 

 

 Multiculturalism contributes to raising the level of awareness andDynamic 

strength for development and for intellectual and spiritual life Exercising creativity 

is the way to create intercultural understanding to reach an ap propriate level of 

acceptance and present the idea of multiculturalism, which contributes to 

enriching cultural life and ensuring its image.  

Art is a tool for applying culture in all respects In addition to its effective 

contribution to promoting the cultural level at all levels. It is  necessary to get 

acquainted with the different types of musical cultures in order to raise the p ublic 

taste. When art avoids stereotypes, it creates an environment conducive to cultural 

change.  

The twentieth century came to carry many and new developments in a world 

strongly influenced by technological developments, the amazing scientific 

progress, which had an impact on the tracks of the musical arts in general and the 

flute specially. New styles of music emerged, and different currents and doctrines 

that carry the blending of multiple musical and artistic cultures, such as jazz music 

in North America, blues music in South America and Latin music in Latin 

America have attracted this music, with its palatable character to the Egyptian 

taste, rhythms and melodies that are similar and close to oriental melodies for 

music lovers and students to the innovative rhythmic and melodic formations this 

music contains, which is high performance skills.Makes it different from other 

types of music that used Dynamics, Articulation and Finger bends to keep this 

genre and musical development. The researcher saw the need for an academic 

study to allow the student to know the basic for learning this kind of multiple 

music and integrate it with the traditional academic flute p rograms to improve the 

general taste and improve the performance level of the flute student because of the 

high performance techniques included.  



 

م2021أغسطس   -عدد خاص "املوسيقى وهوية الشعوب"  - 46اجمللد  -كلية الرتبية املوسيقية   -جملة علوم وفنون املوسيقى 
851 

 

 

The research contains two parts:  

The first includes the theoretical framework: -  

• The history and development of jazz music and its stages of spread  

• The most famous composers of jazz music. 

• Elements of jazz. 

• A presentation of the different styles of jazz and a detailed exposure to (blues - 

swing - Latin music).  

• Some aspects of interest in jazz music in Egypt and the world. 

The second contains practical framework: - 

Itincludes the following:  

- Analysis of the study (the research sample), which indicates the different stages 

of jazz music.  

- Clarify the skillful and expressive techniques in it.  

The research was concluded with recommendations, then Arab and foreign 

references, and a summary of the research.  

 


