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 ممخص البحث:
، وقد توصل الباحث إلى مشكمة التعرف عمى تاريخ اإلعداد الموسيقيييدف ىذا البحث إلى   
نات )البحث  ( .. وجد الباحث قصور Score-Readingمن خالل دراسة الباحث وخاصًة في مادة قراءة الُمَدوَّ

، ويسعى البحث إلى االجابة عن التساؤل في ثقافة اإلعداد الموسيقي وكيفيَّة إعداد ُمَؤلَّفات أوركستراليَّة
اإلعداد الموسيقي  "، من خالل حدود البحث والتى اشارت إلىالُمَميََّزة لمُمَؤلَّفات الُمَعدَّة؟ما ىي السِّمات الرئيس "

 من القرن الرابع عشر إلى القرن الواحد والعشرين.
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Abstract 
This research aims to identify the history of musical preparation, and the 

researcher has reached the problem of the research through the study of the 

researcher, especially in the subject of reading blogs (Score-Reading) .. The 

researcher found deficiencies in the culture of musical preparation and how to 

prepare orchestral compositions, and seeks to answer the question The President, 

“What are the distinguishing features of the compositions?”, Through the limits 

of the research, which referred to the musical composition from the 14th to the 

21st century. 
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 :مقدمة
ُيعَتَبر االشتراك أو المشاركة في أداء أي عمل وظيفة ىامة في المجتمع حيث ُتساِىم في تحقيق 
تكاممو واستمراره ، كذلك تنشأ بين أفراد المجموعات عالقات متبادلة وتتأثر ىذه العالقات إلى حدٍّ كبير بعدد 

 موعة ويرتبط ذلك العدد بوظيفة المجموعة وىدفيا ، وأصغر أنواع المجموعات ىي التكوين الثُّنائي .أفراد المج
كما أن العالقات المتبادلة في التكوين الثُّنائي ىي عالقة تنشأ بين فردين وىي أبسط أنواع العالقات 

ألنو ُيْمِقي الضوء عمي َفْيم وتحميل االجتماعية وييتم العمماء ِبَفيم وتحميل ذلك النوع البسيط من العالقات 
 العالقات األكثر تعقيدًا.

ذا قمنا بتطبيق ذلك المبدأ في مجال الموسيقا بشكٍل عام وفي األداء عمى آلة البيانو بشكٍل خاص  وا 
فإننا نجد أن الشعور بالوحدة والتضامن والتفاعل االجتماعي ال يظير من خالل األداء المنفرد بل يجب أن 

 ناك مجموعات حتى يتَِّضح ىذا التفاعل ومن أبسط أنواع المجموعات في العزف ىي الثَُّناِئيَّات.يكون ى
( تعبير أطمقو الُمَؤلِّفون الموسيقيُّون عمى الثَُناِئيَّاِت الغنائية واآللية التي يؤدييا Duet)والثٌَّناِئيَّة 

( Duetَأْطَمق بعض الُمَؤلِّفين الموسيقيين كممة )العازفان سواء بمصاحبة األوركسترا أو بدون ُمَصاَحَبة وقد 
 .(ٔ)( لمثَُّناِئيَّات اآلليَّة ِبَشكٍل خاصDuoكُمصَطمح لمثَُّناِئيَّات بشكل عام وكممة )

َنوٌع من الثَُّناِئيَّات اآللية وىي ُمَؤلََّفة يؤدييا عازفان إما عمي  Piano Duet)وُمَؤلَّفات ثُنائي البيانو )
العزف الثُّنائي عمى آلة بيانو واحدة بـ  واحدة أو عمي آَلَتّي بيانو في نفس الوقت ، وُيْطَمق عمىآلة بيانو 

 .(ٕ)(Four – Hands)األربع أيدي 
م( بإمكانيَّاتيا ٚٚٚٔومع ظيور آلة البيانو في القرن الثامن عشر واْكِتمال شكميا النيائي عام )

تافات إلى جانب اإلضافات العديدة التي ُأِضيَفت إلييا مثل )الِبدال(، الصوتية التى يبمغ مداىا حوالي السبعة أوك
إتََّسَع المجال أمام الُمَؤلِّفين الموسيقيين لتأليف العديد من مؤلفات األربع أيدي واالىتمام بأدائيا بالشكل 

 .(ٖ)الصحيح
آللة بيانو ىى الُمَؤلَّفات الُمَعدَّة  (Four-Hands)ومن العوامل التي ساعدت عمي انتشار ٌمَؤلََّفة األربع أيدي

                                                           
(1)

 Apel ,Willi: Harvard Dictionary of Music, (2
nd

,ed.), Harvard University, Press (1985), P.(221)  
(2)  

Sadie, Stanly : The New Grove Dictionary of Music and Musician , Vol.(16) , Macmillan Pub-  

      lishers Limited, U.K., (1980) ,P.(681).    
(3) 

Sadie, Stanly : The New Grove Dictionary of Music and Musician , Vol.(16), Macmillan Pub - 

     lishers Limited, U.K., (1980), P. (686).
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(Arranged)  وَتعني إعادة كتابة ُمَؤلَّفات البيانو المنفرد أو المقطوعات األوركستراليَّة بحيث يمكن أداءىا
 .(ٔ)األصمي الموسيقي لمَّحن أو الَجْوَىر لألربع أيدي آللة بيانو دون تغيير في القيمة

ُتْظِير مدى االىتمام بذلك النوع من التناول الُمْبَتَكر وأىميتو مما أدَّى إلى وتمك الُمَؤلَّفات الُمَعدَّة 
وجود ُمَؤلَّفات عديدة لألربع أيدي آلَلَتّي بيانو ُمَتَنوَِّعة وُمَتَدرَِّجة الطول والصعوبة العزفيَّة وذلك ُيتيح الفرصة 

 لمختمف األعمار والمستويات ألداء تمك الُمَؤلَّفات.
 البحث:مشكمة 

نات ) .. وجد الباحث ( Score-Readingمن خالل دراسة الباحث وخاصًة في مادة قراءة الُمَدوَّ
 قصور في ثقافة اإلعداد الموسيقي وكيفيَّة إعداد ُمَؤلَّفات أوركستراليَّة.

 أسئمة البحث:
 ما ىي السِّمات الُمَميََّزة لمُمَؤلَّفات الُمَعدَّة؟ 

 أىداف البحث:
  تاريخ اإلعداد الموسيقي.التعرف عمى 
 أىمية البحث:
 َنْشْر ثقافة اإلعداد الموسيقي في مصر بين الدارسين. -ٔ
 فتح آفاق جديدة لمتأليف الموسيقي في مصر. -ٕ
 حدود البحث:

 اإلعداد الموسيقي من القرن الرابع عشر إلى القرن الواحد والعشرين.    
 إجراءات البحث:

 : منيج البحث:أوالً 
 الباحث المنيج التاريخي وىو المنيج الذي ييدف إلى َوْصف الظَّاِىَرة َوْصفًا دقيقًا وتأتيَيسَتْخِدم 

 .(ٕ)ميمة الباحث أن يصف الوضع الذي كانت عميو الظاىرة أو التي ىى َعَمْيو بالفعل أو التي ستكون َعَمْيو

                                                           
(1)

 Sadie, Stanly : Ibid, P. (681). 
 ، مكتبت األنجلو  تواالجتماعي  ت ت والتربوي  في العلوم النفسي   يمناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائ ، فؤاد أبى حطب : آيال صادق (2)

 . (606 : 99، ص ) م6991،  تالمصري      
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 ثالثًا: أدوات البحث:
نات الموسيقيَّة الخاصة با -ٔ  إلعداد الموسيقي .المخطوطات والُمَدوَّ

 مصطمحات البحث:
 ( اإلعداد الموسيقيArrangement:) 
جراء تعديالت جديدة عمييا بحيث تختمف عن شكميا  - مصطمح يدل عمى َأيَّة ُمَؤلََّفة ُيعاد صياغتيا وا 

 .(ٔ)األساسي دون التََّعرُّض أو المساس بَجْوَىرِىا الموسيقي
  َنْسْخ(Transcription) : 

المصطمح في بعض األحيان عمى إعادة الكتابة لنفس اآللة األصميَّة ولكن بأسموب ُمَبسَّط يدل ىذا 
( لمدِّاللة عمى الُمعالجة Transcriptionوذلك لسيولة األداء وفي الواليات المتحدة ُيسَتْخَدم ُمْصَطَمح )

( َفَيُدلُّ عمى الُمعالجة الُحرَّة لمعمل األصمي (Arrangementالممتزمة بالنص أو العمل األصمي أما ُمصطمح 
(ٕ). 

 ويمكن أن ُنَصنِّف اإلعداد الموسيقي إلى :
ٔ- Transference  مصطمح َيُدلُّ عمى النقل أو التحويل من آلة أُلخرى مع حْذف التفاصيل الغير :

 َجوَىريَّة.
ٕ- Transcription : . مصطمح َيُدلُّ عمى إعادة الكتابة لنفس اآللة أو آللة أخرى 
ٖ- Arrangement مصطمح يدل عمى التعديل أو التحوير في النص األصمي :(ٖ). 

 ( الثَُّناِئيَّةDuet: ُتْطَمق عمى الثُّناِئيَّات اآلليَّة أو الغنائيَّة ومنيا : ) 
عازفان بالعزف معًا إما عمى آلة بيانو واحدة أو  (: ُمَؤلََّفة يقوم فيياPiano Duetثُنائي البيانو ) -

 عمى آَلَتّي بيانو في نفس الوقت.
(: ُمَؤلََّفة كانت ُتَؤدَّى بواسطة عاِزَفْين عمى آلة لوحات مفاتيح Three – Handsالثَّالث أيدي ) -

 واحدة في القرن السادس عشر.
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     (1979) , P.(74).  
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نائي عمى آلة ذات لوحات مفاتيح : مصطمح َيُدلُّ عمى العزف الثُّ  (Four – Hands) األربع أيدي -
 .(ٔ)واحدة في نفس الوقت

  التوزيع األوركسترالى(Orchestration): 
مصطمح يدل عمى فن الكتابة آلالت األوركسترا والَمْعِرفة بعمم اآلالت الموسيقيَّة وطرق األداء والتوازن 

  .(ٕ)العددى ليذه اآلالت
 الدراسات السابقة

 الدراسة األولى بعنوان:
 .(ٖ)" دراسة لبعض األعمال الُمَعدَّة آللة الفموت وأىميتيا في التدريس لمطالب المبتدئ "

 ىدفت تمك الدراسة إلى: 
 مفيومو، أشكالو، تاريخو، أىميتو(التَّعرُّف عمى اإلعداد )  .ٔ
 التَّعرُّف عمى آلة الفموت وأساليب العزف عمييا. .ٕ

  تحميل المحتوى( والمنيج التاريخي.المنيج : استخدمت الدراسة المنيج الوصفي( 
  . العيِّنة: نماذج من الُمَؤلَّفات الُمَعدَّة آللة الفموت في العصر الكالسيكي 
  :وتوصمت تمك الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا 

وركستراليَّة لم تكن الُمَؤلَّفات الُمَعدَّه ليا أىمية كبيرة في تنمية الثَّقافة لدى الطالب ألنيا ُتعرِّفو عمى ُمَؤلَّفات أ
 متاحة لو وكذلك ُتَمكِّنو من عزفيا من خالل تمك الُمَؤلَّفات الُمَعدَّة.

وترتبط تمك الدراسة بالبحث الرَّاىن في تناوليا لإلعداد الموسيقي من حيث )مفيومو، أشكالو، تاريخ، 
 أىميتو( وتختمف معو في العيِّنة والناحية اإلجرائيَّة. 
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 بعنوان: الدراسة الثانية
" أسموب إعداد فرانز ليست لمسيمفونيَّة التاسعة )الكوراليَّة( لبيتيوفن آللة البيانو )دراسة 

 (ٕ)تحميميَّة("
 ىدفت تمك الدراسة إلى: 

التَّعرُّف عمى اآلالت الُمَؤدِّية لأللحان الرئيسيَّة واألخرى الُمَؤدِّية لأللحان الُمَصاِحبة ونوع النسيج  .ٔ
 العمل السيمفوني.  الُمسَتْخَدم في

التَّعرُّف عمى األلحان الُمْسَتْخَدَمة في اإلعداد من حيث كوِنيا ألحانًا رئيسيَّة أو ألحانًا ُمصاِحَبة وكيفية  .ٕ
 المحافظة عمى نوع النسيج الُمْسَتْخَدم.

 .)المنيج: استخدمت الدراسة المنيج الوصفي )تحميل المحتوى 
 (.ٕ٘ٔونيِّة التاسعة )الكوراليِّة( ليبتيوفن ُمَصنَّف )العيِّنة: الحركة الرابعة من السيمف 
 :وتوصمت تمك الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا 
استخدم بيتيوفن أوركسترا تقميدي كالسيكي مع إضافة أصوات بشرية في شكٍل جديد لم يسبق استخدامو  .ٔ

 من ِقَبل الُمَؤلِّفين في تأليف السيمفونيَّة في العصر الكالسيكي.
بيتيوفن عمى مجموعة النفخ الخشبيَّة في أداء األلحان الرئيسيَّة مع تدعيميا من الكمان األول  اعتمد .ٕ

 والثاني ، بينما األلحان الُمصاِحبة كانت ُتؤدييا اآلالت النحاسيَّة ُمَدعَّمة باآلالت اإليقاعيَّة.
ن بالعمل األصمي وكذلك حافظ حافظ فرانز ليست عمى المقام األساسي واالنتقاالت المقاميَّة كما ىو ُمدَ  .ٖ وَّ

 فرانز ليست عمى الميزان والسرعة والنسيج.
غير منتظمة غير مدونة  طرأت بعد التحويرات عمى بعض النماذج اإليقاعية واستخدام تقسيمات إيقاعية .ٗ

 . لألوكسترا
 مات البيدال.اىتم بإظيار الباص أوستينانو ونغمات البيدال واستخدم البيدال في آلة البيانو لتحقيق نغ .٘

، ، تاريخوترتبط تمك الدراسة مع البحث الراىن في تناوليا لإلعداد الموسيقي من حيث )مفيومو، أشكالو
فوائده( وكذلك من الناحية اإلجرائية من خالل تحميل العيِّنة الُمختارة وتختمف معو في الفترة الزمنية وكذلك من 

 الناحية اإلجرائية.
  المنيج الوصفي )تحميل المحتوى(.المنيج: استخدمت الدراسة 
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  العيِّنة: اختارت الباحثة عيِّنة البحث من ُمَؤلَّفات البيانو التي ُكِتَبت وُأِعدَّت خصيصا لميد الواحدة )يمنى أو
يسرى( والتي تحتوي عمى الميارات التكنيكيَّة وأساليب األداء المختمفة وىذه العيِّنة ىي سبع ُمَؤلَّفات لميد 

 العصور الموسيقيَّة )باروك، كالسيك، رومانيتك، قرن عشرين( الواحدة من
  :وتوصمت تمك الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا 
 اإلعداد الموسيقي يساىم في رفع كفاءة الطالب لما يحتويو من ميارات تكنيكيَّة. .ٔ
بصورة أفضل وذلك  اإلعداد آللة بيانو ليد واحدة )يمنى أو يسرى( يساعد في أداء ُمَؤلَّفات عصر الباروك .ٕ

 لما تتطمَّبو ىذ النوعيَّة من الُمَؤلَّفات من ميارات تكنيكيَّة لميدين اليمنى واليسرى عمى حد سواء.
وترتبط تمك الدراسة مع البحث الراىن في تناوليا لإلعداد الموسيقي من حيث المفيوم وأشكالو وكيفية 

الراىن يتناول أبو بكر خيرت ، وكذلك إعداد ُمَؤلََّفَتْين  اإلعداد وتختمف معو في العيِّنة والُمَؤلِّف فالبحث
 أوركستراليََّتْين لثُنائي البيانو من ِقَبِل الباحث. 

  تعميق الباحث 
 وجد الباحث أن الدراسات السابقة ترتبط مع البحث الراىن من حيث:

 . التَّعرُّف عمى مفيوم وأشكال وتاريخ اإلعداد الموسيقي.ٔ
 مى أىمية اإلعداد الموسيقي.. التَّعرُّف عٕ
 . التَّعرُّف عمى كيفية اإلعداد الموسيقي.ٖ
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 :(Arrangement)اإلعداد الموسيقي 
 :(Arrangement)أواًل : مفيوم اإلعداد الموسيقي 

ُمْصَطَمح اإلعداد الموسيقي َيُدل عمى ِصياغة عمل موسيقي ما بحيث ُيالِئم آالت لم ُيْكَتب ليا العمل 
األصل، وقد يكون الغرض من إعداد العمل التوضيح أو التبسيط الذي يساعد عمى ظيور العديد من  في

 .(ٔ)الُمَؤلَّفات األوركستراليَّة العالميَّة ويمكن أن يقوم باإلعداد الُمَؤلِّف األصمي لمعمل أو ُمَؤلِّف آخر
ل العمل عن الغرض الذي ُكتِ   ل عن غرض كما َيْعنى ىذا الُمْصَطَمح أن يتحوَّ َب لو ، فُيْمِكن أن يتحوَّ

الِغناء البشري إلى األداء األوركسترالي أو العكس أو من مجموعة آالت أوركستراليَّة كبيرة إلى أخرى أصغر 
 منيا أو من عمل أوركسترالي إلى عمل آللة منفردة بمصاحبة البيانو .

ة العمل و َرْوِحو ولكن من األىمية بمكان المحافظة وُيْمِكن ليذه التََّغيُّرات السابقة أن ُتَغيِّر من شخصيَّ 
 .(ٕ)عمى مضمون وَجْوَىر العمل األصمي

 ثانيًا : تاريخ اإلعداد الموسيقي:
بدأ اإلعداد الموسيقي منذ العصور الُوْسطى ، وظير ذلك في إعداد أعمال غنائيَّة بوليفونيَّة لُتَؤدَّى 

 .(ٖ)المفاتيحعمى آلة العود واآلالت ذات لوحات 
الُمَعدَّة في بدايات القرن الرابع عشر من خالل مخطوط روِبرْتْسْبريْدج  األعمالويمكن أن َنْرُصد بعض 

(Codex Robertsbridge( )ٖٔٙٓ( الذى ُووِجَد فى إنجمترا عام )وىو قائم عمى نصوص ٜٚٛٔم )م
ُمَؤلََّفات موِتيت، وُيَبيِّن الشكل رقم ويحتوي عمى ستة مقطوعات منيم ثالثة  (Roman de Fauvel)فرنسية 

 ( الموِتيت األصمي بمخطوط روِبرْتْسْبريْدج.ٔ)
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