
344 
 

 السمات المميزة للحن األساسي في التنويعات
 باجانيني( 24)كابريس رقم 

 1عبد المعطي عثمان عليمية / سع

 تحت إشراف 
  طموم على رشا /د.أ
 عدوى  صالح أنجى /د.أ

 مقدمة:

هو وسيلة يستخدمها المؤلف لخلق عمل فني من نواة صغيرة  في اإلصطالح الموسيقي التنويع
فكرة لحنية أساسية على  نويعلتللها سمات هيكلية محددة، فيستخدم أدوات وفنون مختلفة عدة مرات 

سلوب يستخدم في أر، وينتج عن هذه العملية غييوعرضها مرارًا وتكرارًا في هيئتها الجديدة بعد الت
ي في حد ذاته وفي أحيان أخرى يستخدم كصياغة موسيقية ضمن بعض األحيان كقالب موسيق

 قوالب أخرى.
النجاح في عملية ف ؛Themeاألساسي ألسلوب تأليف التنويعات هو اللحن األساسي  عنصرال

وبناًء  ؛ابتكار المؤلفومن ثم  اللحن األساسي ةعلى مرون في المقام األول كتابة التنويعات يعتمد
في  المختلفه اإلبداعية حتياجاتساسي بصفات تجعله يناسب اإلاللحن األيجب أن يتسم على ذلك 

لـ  24اللحن األساسي في كابريس رقم وتحليل دمه الباحثة من خالل عرض التأليف وهو ما تق
 واعتمدوا عليه كنواة ألعمالهم.الكثير من المؤلفين  جذب باجانيني والذي
 مشكلة البحث:
سـلوب تحليلهـا أنواعهـا و أتاريخهـا و تعريفهـا و  من حيـث بالدراسة والبحث تناول التنويعاتبالرغم من 

لــم تنــل القــدر الكــافي مــن الســمات المميــلة للحــن االساســي والــذي تقــوم عليــه عمليــة التنويــع  إال أن 
 .الدراسة والبحث

  

                                                             
 جامعة حلوان –كلية تربية موسيقية  –شعبة تأليف  –معيدة بقسم النظريات والتأليف   1

 بحث متطلب رسالة ماجستير -
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 أهداف البحث :
 التعرف على ماهية التنويعات.  .1

 التعرف على أنواع التنويعات المختلفة. .2

 للحن االساسي في التنويعات. المميلةالتعرف على أهم السمات  .3

 .24للحن األساسي في كابريس باجانيني رقم  المميلةالتعرف على السمات  .4

 أهمية البحث :

 للمــؤلفين فــي تنــاول آفــا  وفــت  اإلبــداعيثــراء الفكــر إلبحــث قــد تفيــد الــدراف والمؤلــف فــي نتــا ج ا
التنويعــات والتــي تســاعد فــي نجــاح عمليــة للســمات األساســية للحــن األساســي فــي  والتوصــلاأللحــان 
 التنويع.

 أسئلة البحث :
 ما هي التنويعات؟  .1
 ما هي أنواع التنويعات؟  .2

 ما أهم السمات المميلة للحن األساسي في التنويعات؟  .3

 ؟24ما هي السمات المميلة للحن األساسي في كابريس باجانيني رقم   .4

  : منهج البحث
 منهج وصفي )تحليل محتوى(

 عينة البحث :
 لـ نيقوال باجانيني. 24اللحن األساسي في كابريس رقم   

  أدوات البحث :
  لعينة البحثتسجيالت صوتية. 
 لعينة البحث.موسيقية المدونات ال 
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  : البحث مصطلحات
 :   Theme اللحن األساسي .1

ا  يعطي مميل  اوعاده ما تكون لحن ،جلء منهو أالتي يقوم عليها العمل  ةالموسيقي هي المادة"
حيانا تعبيرا موسيقيا كامال أويمكن اعتبارها  ة. يمكن التعرف عليها بسهولللعمل هويته الخاصة

  1."في حد ذاته بغض النظر عن العمل الذي تنتمي إليه

 :Caprice/Capriccioالكابريس  .2
، أطلقت في القرن السادف عشر على مؤلفات مؤلفة موسيقية تتسم بالحيوية وروح الدعابة

 ةكانت بمثابقد و  .Ricercar2شكاري توالري  Fantasia والفانتازيا Canzoneالكانلونا 
عمال هي قوة الخيال و الرسم , والفضل في نجاح هذه األمقطوعات من الموسيقى أو الشعر أ

لى حد ما إبداع الفنان والمؤلف د إتقيعند المؤلف أو الموسيقي أكثر منه اتباعا لقواعد الفن التي 
  . بشكل عام

 دراسات سابقة مرتبطة بموضوع البحث:
 3"طريقة مبسطة الستنباط هيكل اللحن األساسى فى تحليل التنويعات" :الدراسة األولى 

تحليــل التنويعـــات بطريقــة مبســـطة فــي خطـــوات محــددة إلســـتنبا  هيكــل اللحـــن هدددف الدراسدددة:  –
لفهــــم األساســـي ويهـــدف البحــــث فـــي األســــاف لمســـاعدة طالــــب مرحلـــة البكــــالريوف والماجســـتير 

المؤلــف فــي التنويعــات التــي تلــي عــرض  انهجهــ تــيال اســاليب التنويــع المختلفــة لللخرفــة والتنميــق
 .اللحن األساسي

                                                             
1
William Drabkin.”Theme”. In The New Grove’s Dictionary Of Music and Musician. Edited 

by Stanly Sadie and John Tyrrell. 2
nd

 ed. Vol.26 (New York: Oxford University Press, 

2001),854,855 
2
 “Capriccio”, Encyclopedia Britannica, March 6, 2020, 

 https://www.britannica.com/art/capriccio-music 
رشا طموم، "طريقة مبسطة الستنبا  هيكل اللحن األساسى فى تحليل التنويعات"، مجلة علوم وفنون الموسيقى،المجلد  3
 .1127 ،2007، يونيو16الـ

https://www.britannica.com/art/capriccio-music
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تنــاول التنويعـات مـن حيــث  تتفـق هــذه الدراسـة مـع البحــث الـراهن فـي الددراهن :عالقتهدا بالبحدث  –
مفهومهــا باإلضــافة ألســلوب تحليــل الهيكــل اللحنــي للحــن األساســي، ولكنهــا لــم تتنــاول الســـمات 

 المميلة للحن األساسي في التنويعات.

 :1عند نيقولو باجانيني " ةالمنفرد ة" اسلوب أداء كابريتشو الفيولين الدراسة الثانية 
فـي مؤلفـات الكـابريس عنـد نيقولـو باجـانيني واقتـراح  ةتحديـد الصـعوبات التكنيكيـهدف الدراسة :  –

 .ساليب لتذليلهاأ

ث الــــراهن فـــي عينــــة البحـــث ) نيقولــــو تتفـــق هــــذه الدراســـة مــــع البحـــ :الددددراهنعالقتهدددا بالبحددددث  –
 .الذاتية للمؤلف وظروف تأليف العملسلوب تناول السيرة أباجانيني( ولكنها تختلف من حيث 

 اإلطار النظري 

 : ماهية التنويعات ونبذه تاريخية عنها: أوالا 
 تعريف المصطلح 

 بمفهوميها اللغوي واإلصطالحي؛ فاألصل اللغوي التنويعات  الدراسات السابقة تناولت العديد من
وهي صفة تعني متنوع ومختلف،  variusمشتقة من الكلمة الالتينية  Variationsلكلمة تنويعات 

وقد استخدمت قديمًا في العصور الوسطى للداللة على مليج األلوان المختلفة في بعض الطيور 
 والنباتات. 

لجويدو األريلي  Micrologusاستخدم مصطل  التنويع في كتاب "الدراسة الصغيرة" 
Guidod`Arezzo (992-1033)  يع في القرن الحادي عشر حين وصف التنوVariatio  بأنه

 .2"استخدام األصوات الغنا ية المختلفة في أداء ُبعد األوكتاف"
                                                             

 (.2007)القاهرة: كلية التربية الموسيقية،  عصام الدين جمال عبد المقصود. رسالة ماجستير غير منشورة،1
 أحد رواد الموسيقى اإليطالية في العصور الوسطى، وهو مخترع التدوين الموسيقى الحديث الذي حل محل التدوين بالرموز

 من الكتب األوسع انتشارًا آنذاك. Micrologusوكان كتابه 
2
Elaine Sisman.”Variations”. In The New Grove’s Dictionary Of Music and Musician. Edited 

by Stanly Sadie and John Tyrrell. 2
nd

 ed. Vol.26.( New York: Oxford University Press, 2001), 
286. 
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خالل القرن السادف عشر،  Variationاإلنجليل مسمى **رجناليالف أطلق عليه عازفو وقد 
ومسمى  Differenciaمسمى ا أسبانيا أطلق عليه فيوخالل القرنين السادف عشر والسابع عشر 

Glosa إيطاليا بمسمى بارتيتا، كما عرفت فيPartita    طلقت فرنسا على التنويعات مسمى أو
Double .وقد تناولت العديد من  في الفترة من القرن السادف عشر إلى القرن الثامن عشر

  -منها: اتمفهوم التنويعالكتابات تعريف 
 -التعريف األول: 

له سمات  -يتم تكرار لحن أساسيقالب موسيقي قا م على التكرار واإلعادة مع التنمية؛ حيث "
 1.عدة مرات مع تعديالت مختلفة ولهذا القالب عدة أنواع" -محددة

  -التعريف الثانى:
خضع وحده موسيقية كاملة سواء كانت عبارة أو جملة أو فقرة في هي ذلك التصرف الذي يُ "

بحيث يظل هناك ما يسم  تكرارها لتنميق أو تغيير في تفاصيلها مع اإلحتفاظ بمقوماتها الر يسية 
بالتعرف على كل من المعالم الر يسية للصورة األساسية وذلك للتجديد وعدم اإلحساف بالملل 
والرتابة، وتؤخذ الفكرة اللحنية من أغنية أو لحن معروف أو من وضع المؤلف ثم يبدأ في تنويعاته 

هذه التنويعات في مقطوعة واحدة أو بطر  مختلفة إما إيقاعيًا أو هارمونيًا أو كونترابنطيًا وتكون 
 2."في عدة أجلاء مستقلة

 التعريف الثالث:
صيغة موسيقية تنشأ من عرض لحن أو تيمة موسيقية ثم ُيتبع بعد ذلك بعدد من التغييرات "

 3."وناتا أو سيمفونيةصهر كأعمال مستقلة أو كحركة داخل ظتوالتنويعات و 

                                                             
وظلت كآلة منللية واسعة االنتشار حتى فترة نمن أقدم آالت النبر الوترية؛ انتشرت في أوروبا منذ القرن الخامس عشر **

 متأخرة من القرن الثامن عشر .
1
Elaine Sisman.”Variations”, 284. 

 .184(، 1965، ترجمة سمحة الخولي )القاهرة: دار المعارف، التأليف الموسيقيسيدرك ثورب ديفي،  2
3Willi Apel. Harvard Dictionary Of Music, 2nd .ed. (Cambridge: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 1979), 892. 
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 :الرابعالتعريف 
من التغيير أو التعديل على قطعة موسيقية بطريقة توض  أن اللحن التنويعات هي عملية 

ال يهم الحفاظ على   الناتج عن هذه العملية مشتق من القطعة األصلية، في هذه العملية
هوية الفكرة األساسية أكثر من اإلهتمام بتنميتها واكتشاف أبعاد وإمكانات تطويرها داخل 

 1العمل.
  الخامسالتعريف:- 

من أشكال التنويع والتلوين وإعادة الصياغة الموسيقية التي تقوم على أساف هي شكل "
جملة لحنية أو أجلاء منها حيث يتم تناولها بأساليب مختلفة مثل: تغيير الميلان أو المقام 

و تغيير السرعة أو تقصير الجملة أو تطويلها أأو تغيير المعالجة الهارمونية إلى بوليفونية 
 2."حسب رؤية المؤلف

  

                                                             
1
John D.White, Comprehensive Musical Analysis (United States of America: Scarecrow Press, 

1994), 108, https://books.google.com.eg/books/about/Comprehensive_Musical_Analysis.  
الهيئة المصرية العامة  :) القاهرة  اإلنسان واأللحان _ قاموس الصيغ  والمؤلفات العربية والعالمية ،فتحي الصنفاوي  2

 .135(،1993،للكتاب

https://books.google.com.eg/books/about/Comprehensive_Musical_Analysis.html?id=5CAUT7r7fwQC&redir_esc=y
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 : أنواع التنويعات- 
هناك ثمان أنواع أساسية للتنويعات ظهرت في تاريخ التنويعات، وتصنف عمومًا حسب 

  -العناصر الثابتة والعناصر المتغيرة في التنويع وهي :

-Cantus Firmus  Constant))تنويعات اللحن الثابت -Ostinatoتنويعات الباص المتكرر

melody- تنويعات الهارموني الثابتConstant –harmony- تنويعات الهيكل اللحنيMelodic-

outline- تنويعات الهيكل البنا يFormal-outline-  تنويعات الشخصيةCharacteristic- 

. tone technique /-Twelve Serialالدوديكافونية التصفيف أو  -Fantasyالحرة  التنويعات
1  

                                                             
1 Joanna Pepple "The Language of Johannes Brahms’s Theme and Variations (MA. East 

Carolina University, 2012), 4-5. 

  
الباص 
 المتكرر

Ostinato 

   Outlineالددددهيدددددكدددل  Constantالثددددددددددددددددددددددددددددابت 
التنويعات 

 الحرة
Fantasy 

 
التصفيف او 
 الدوديكافونية

Serial 

 اللحن الثابت
Constant-

melody 

الهارموني 
 الثابت

Constant 

-

harmony 

 اللحني
Melodic-

outline 

 البنائي
Formal-

outline 

السمات الشخصية 

Characteristic 

 

الحقبة 
 التاريخية

 القرن:
السادف عشر 
 والسابع عشر

 القرن:
السادف عشر والسابع عشر 

 والثامن عشر

 القرن:
الثامن عشر 
 والتاسع عشر

 القرن:
 التاسع عشر

 القرن:
 التاسع عشر والعشرين 

 القرن العشرين

تكرار خط لحن  الوصف
الباص طوال 
المقطوعة، مع 
تغيير في باقي 
األلحان 
 المصاحبة

تكرار خط 
لحني في 
أصوات 
مختلفة 

والتنويع على 
األلحان في 
األصوات 
 األخرى 

تكرار تتابعات 
هارومونية ثابتة 

طوال 
المقطوعة 
 وتغيير اللحن

لحن أساسي 
يليه تنويعات، 
مع اإلحتفاظ 
بسماته 
 األساسية

إدخال صيغة 
التنويعات 

كحركة ضمن 
 قوالب أخرى 

إبتكار أساليب 
تنويعية جديدة 
خاصة بشخصية 

 المؤلف

تغيير القواعد 
البنا ية 
ية والهارمون
 واإليقاعية
)عدم التقيد 
 بأي قواعد(

تنويعات على 
النصف تون 
)السلسة 
 الدوديكافونية(

 J.S. Bach مثال

Passacaglia 

in C minor 

BWV 582 

Haydn 
“Emperor” 

String 

Quartet 

op. 76, 

No. 3/i 

J.S. Bach 
Goldberg 

Variations 

BWV 988 

Mozart 

Variations 

K. 

265/300e 

Beethoven 

Diabelli 

Variations 

op. 120 

Britten 
Variations on a 

Theme by 

Frank Bridge 

op. 10 

Elgar 
“Enigma” 

Variations 

op. 36 

Webern 

Symphony 

op. 21/ii 
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 سمات الهيكل البنائي للحن األساسي: 
مثل  ف خصيصًا للعملساسي الذي ُيجرى عليه التنويعات إما أن يكون مؤل  اللحن األ
تم استعارته من أعمال تأو   35لباخ، وتنويعات بيتهوفن مصنف   Goldbergبرج تنويعات جولد
 يعتمدو  .يكون لحن لمؤلف معروف كالتنويعات القا مة على األلحان الشعبية أوأخرى مشهورة 

وبناًء على ذلك  اللحن األساسي ةعلى مرون في المقام األول التنويعاتالنجاح في عملية كتابة 
 يجب أنف ساسي بصفات تجعله يناسب االحتياجات المختلفه للتنويعاتيجب أن يتسم اللحن األ

فاأللحان المعقدة والتي تحوي الكثير من التفاصيل تصب  اإلضافات عليها  وسهال ابسيط يكون 
 1صعبة والتنمية لها محدودة.

 وفيما يلي عرض ألهم تلك السمات:
يعتمد اللحن األساسي البسيط على نموذج لحني إيقاعي يكون بمثابة المحرك األساسي لحركة  .1

 اللحن األساسي كله.

  
 (1شكل رقم )

 "Là ci darem la mano "النموذج اللحني في تنويعات بيتهوفن على لحن موتسارت 
 )نموذج ايقاعي لحني بسيط(

ظهر في اللحن األساسي تقسيمات واضحة وعبارات صريحة، وهو ما نجده في ييجب أن  .2
 أغلب األحيان في الفكرة الثنا ية والفكرة الثالثية البسيطة.

 

                                                             
1
Arnold Schoenberg. Fundamentals of Musical Composition (Boston: Faber Paperbacks, 

1999) 167,168. 



352 
 

 

 (2شكل رقم)
  265  دو الكبير مصنف مقاماللحن األساسي في تنويعات موتسارت في 

 فكرة ثنائية بسيطة()

الهارموني للحن األساسي بسيط وثابت، فال يتغير باستمرار وال يحوي ن التكثيف أن يكو يجب  .3
مي بيمول الكبير مصنف رقم  مقامتحويالت هارمونية معقدة، كما في تنويعات بيتهوفن في 

فنجد أن وغيرها،  120مصنف رقم Diabelli على لحن ديابللي   بيتهوفن ، وتنويعات 35
 .اللحن األساسي لهذه التنويعات ة كحد أقصى فير هناك تآلفين في كل مازو 

 
 (3رقم)شكل 

 120مصنف جزء من اللحن األساسي في تنويعات بيتهوفن _ديابيللي 
 (نيات الثابتةو ) نموذج للهارم

للحن االساسي ُيسهل من عملية التنويع،  Unifying Accompanimentتوحيد المصاحبة  .4
 Beethovenعلى مارش دريسلر  9ولهذا السبب استبدل بيتهوفن المصاحبة في تنويعاته رقم 

 9 Variations on a March of Dressler  التنويع األول من هذا ُيجري فى  حيث لم؛
 العمل أي تغيير سوى استبداله للمصاحبة األصلية بأخرى موحدة.
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 (4رقم) شكل
 تنويعات بيتهوفن على مارش دريسلير

 )نموذج توحيد المصاحبة(

 24باجانيني وكابريس رقم  ثانياا:
  باجانيني ونيقول  Niccolò Paganini (1782-1840) 

شهرة وشعبية في عصره، وقد  الفيولينةبارع، كان أكثر عازفي  ومؤلف موسيقي فيولينةعازف 
وكان مصدر إلهام للعديد من الملحنين البارزين بسبب عبقريته  الفيولينةأحدث ثورة في تقنيات 
 الفذة في التأليف واألداء.

  24كابريس رقم ظروف تأليف 
عامي  المنفرد مابين فيولينةلل 1ن كابريس مصنف رقم باجانيني مجموعة األربع وعشريف أل
المشهور أنطونيو  الفيولينةجانيني في هذا العمل بعازف اوقد تأثر ب( 1801-1807)
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( واقتبس هذا العمل من مؤلفاته 1695-1764) Pietro Antonio Locatelliلوكاتيللي
  Líarte di nuova للكونشرتو وأجلاء الكادنلا الملحقة بكل منها في أعماله وخصوصًا بمؤلفته

modulazione   الكبير مصنف رقم  رى  مقامالفيولينة في حيث أعاد لوكاتيللي كتابة  كونشيرتو
أمامه باجانيني فقد فت  تحول لنقطة كابريس، وبال شك كان هذا العمل بمثابة  24( ودمج معها 3)

 باجانينيمن اإلمكانيات والتصورات الموسيقية. وكإجالل وامتنان للوكاتيللي؛ عرض  اجديد اعالم
شر لباجانيني هم عمل نُ لهذا المؤلف في أول مقطوعة له .هذه المجموعة أكبر وأ  7كابريس رقم 

 على مدار حياته، حيث أنه لم ينشر معظم أعماله للحفاظ على سرية أساليبه.
1 

نتشرت على نطا  واسع وكان باجانيني يؤديها ا ت أعمال الكابريس تلك ألول مرة،عندما نشر 
متطورة  فيولينةبنفسه نظرًا لصعوبة أدا ها فكانت مكتوبة بأساليب وتأثيرات وتقنيات علفية لل

 ن أعظم انجاز له.اكتشفها ونماها بنفسه، وفي نهاية المطاف اعتبرها المؤلفون الرومانتيكيو 
ريكوردي دار نشر مع توقيعه، وهي اآلن بحوزة  1818عام  وهذه المجموعة ُنشرت في ميالن

Editionsordi cRic التي عمل  طوراتقنيات والتوتعتبر هذه المجموعة خالصة الت وفي ميالن
 Lucca .2 عليها باجانيني في بداية حياته في لوكا

  24حصر لألعمال القائمة على اللحن األساسي لكابريس: 
باإلضافة لمعاصري باجنيني أمثال شومان وليست وبرامل الذين اتجهوا الكتشاف األلحان 

البيانو؛ فقد أثار اللحن واألفكار األساسية في هذه المجموعة ورأوا أنها تستحق التنمية لموسيقى 
 الكثير من االهتمام منذ بدايته. 24األساسي لكابريس رقم 

ويمكن القول بأن قوة جذب هذا اللحن االساسي تكمن إلى حد كبير في مرونته،  وفي إطاره 
فالدافع األول لباجانيني هو صناعة لحن محايد تمامًا يمكنه ؛ الهيكلي وخطته الهارمونية الموحية

                                                             
1
Ahn, Kwang Sun, “An Analytical Study of Variations on Paganini’s Twenty-Fourth 

Caprice,op.1 by BUSONI, FRIEDMAN, and MUCZYNSKI” (PhD diss., University of North 

Texas, 2000),8 
2
 G.I.C. DeCourcy, "Paganini, the Genoese" (Norman: University of Oklahoma Press, 1957), 73 
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لباجانيني  24كم ها ل من التنويعات عليه ولهذا السبب اعتبر اللحن األساسي لكابريس  استيعاب
 . اتخذوه أساسًا ألعمالهممثاليًا وملهمًا للعديد من المؤلفين الذين استعاروه و 

كحجر األساف  24وفيما يلي عرض لألعمال التى اعتمد مؤلفوها على اللحن األساسي لكابريس 
 في أعمالهم:

 العمل المؤلف   
 يوهان برامز

J. Brahms 
 35تنويعات على اللحن األساسي لباجانيني مصنف رقم 

Variations on the Theme by Paganini, Op. 35 
 فرانز ليست
F. Liszt 

 (6من باجانيني ) دراسة رقم  كبيرةالدراسات ال
Grande Etude de Paganini, No. 6 

 سيرجي رخمانينوف
S. Rachmaninoff 

)للبيانو  43مصنف رقم  -رابسودية على اللحن األساسي لباجانيني
 واألوركسترا(

Rhapsody on a Theme by Paganini, Op.43 for Piano 

and Orchestra 

 ونيتز فيروتشيو بو 
F. Busoni 

 باجانيني  )تمارين للبيانو( -تنويعات على دراسة ليست
Variation- Studien nach Paganini- Liszt 

(Klavier¸bung edition) 

 اجناز فريدمان
I. Friedman 

 b 47مصنف رقم -دراسات على اللحن األساسي لباجانيني
Studien ¸ber ein Thema von Paganini, Op. 47b 

 توماسيني
Tommasini 

 ينيسيا، تنويعات لألوركسترا على اللحن األساسي لباجانينيڤ كرنڤال
Il carnevale de Venezia, Variations in the Manner of 

Paganini for Orchestra 

 يمانوفسكيتش
Szymanowski 

40مصنف رقم  -ثالث مؤلفات كابريس باجانيني  للفيولينة والبيانو  
Three Paganini Caprices, for Violin and Piano, Op. 

40 
 رخبوريس بال

Boris Blacher 

 لباجانيني لألوركسترا تنويعات على اللحن األساسي
Variation on a Theme by Paganini for Orchestra 

 لوتوسالفسكي
Lutoslawski 

 تنويعات على اللحن األساسي لباجانيني لثنا ي البيانو
Variations on a Theme of Paganini, for Two Pianos 

 ثالبن بول
Thalben-Ball 

 تنويعات لألرغن
Variation for Organ Pedals 

 دين كفريدري
Friedrich Diehn 

 تنويعات وختام باجانيني لألوركسترا
Paganini Variations and Finale for Orchestra 
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 جروبرت روشبر 
Robert Rochberg 

 خمسون تنويعًا على كابريس باجانيني
Fifty Caprice-Variations after Paganini 

 أندرو لويد ويبر
Andrew Lloyd Webber 

 تنويعات للتشيلو وفرقة الروك
Variations for Cello and Rock Band 

 ليون كارتون 
Leon Kartun 

 إيقاع الكابريس للبيانو
Caprice rhythmique pour le piano 

 فيكتور البونسكي
Wiktor Labunski 

 أربع تنويعات على اللحن األساسي لباجانيني
Four Variations on a Theme by Paganini 

 اشا زايدݘ
Jascha Zayde 

 اللحن األساسي والتنويعات لثنا ي البيانو
Theme and Variations for Two Pianos 

 ن مازالڤمار 
Marvin Maazal 

 تنويعات على اللحن األساسي لباجانيني للبيانو فورتى واألوركسترا
Variations on a Theme by Paganini 

for Pianoforte and Orchestra 

موشينسكيروبريت   
R. Muczynski 

 موازير يا سة ) تنويعات باجانيني(
Desperate Measures (Paganini Variations) 

 اإلطار التطبيقي
 أسلوب التحليل المتبع:

 التحليل العام :
تصنيف العمل من حيث  – عام التأليفويشمل التحليل العام الخصا ص العامة للمؤلفة )     
 الصيغة(–المجموعة المؤدية –المدة اللمنية  –التنويعنوع  -القالب –العصر

 التحليل البنائي :
 .  المؤلفةفى  الر يسيةالبنا ية ويوض  الصيغة البنا ية المكونة للعمل واألجلاء       

 :  التحليل التفصيلي
 :بشكل تفصيلي إلبراز أهم مميلاته  اللحن األساسي لباجانينيويتضمن تحليل     

 حيث:أواًل من 
 : العنصر الزمني .1

 .اإليقاعالميلان، السرعة، 

 اللغة الهارمونية:  .2
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  .اللغة الهارمونية المستخدمة ،النسيج  التونالية،

 العنصر اللحني :  .3

 سيكوانس(، القفلات.)ال ،التتابعاتاللحنية  ألفكاراالنطا  الصوتي للحن،
 ثانيًا من حيث:
 وهي: 1مراحلللحن األساسي وذلك من خالل عدة الهيكل اللحني استنبا  

 :التحليل الهارموني للحن األساسي وتحديد النغمات اللخرفية في اللحن. أوالا 
 :االستغناء عن النغمات اللخرفية في اللحن : ثانياا 

استبعاد النغمات اللخرفية أو الحليات الهارمونية الدخيلة على التآلف ومن ثم كتابة اللحن بعد 
يقاع إلى إاالختلال، مع االستعاضة عن ايقاع النغمات اللخرفية المحذوفة بضم اإلمتداد اللمني 

 النغمات األساسية التي تسبقه.
  ًلما يلي: ثالثًا: تحديد النغمات األساسية والثانوية وذلك طبقا 
وهي النغمات التي تمثل الدعامة األساسية للهيكل اللحني وال يمكن  النغمات األساسية : -

 االستغناء عنها ويتوافر بها ثالثة شرو  تميلها عن النغمات الثانوية وهي:
: بمعنى أن أساف التآلف أكثر أهمية إذا ما قورن بالدرجة الثالثة أو أهميتها في التآلف .1

، كما أن الدرجة الثالثة تكون أكثر أهمية من الدرجة الخامسة في التآلفات الكبيرة الخامسة فيه 
والصغيرة على عكس التآلفات اللا دة والناقصة فتكون الدرجة الخامسة أكثر أهمية من الدرجة 

 الثالثة في التآلف.
 وجودها على نبر قوي في المازوة. .2
يلة في مسار الفكرة اللحنية كتعبيرها عن حيث تمثل نقطة مم أهميتها في الحركة اللحنية: .3

ذروة اللحن سواء كأعلى أو أخفض نغمة  أو كونها نقطة جوهرية أو تحولية في المسار 
                                                             

األساسى فى تحليل التنويعات"، مجلة علوم وفنون الموسيقى،المجلد رشا طموم، "طريقة مبسطة الستنبا  هيكل اللحن  1
 2007،1127، يونيو16الـ
   طريقة تحليل قا مة على اإلختلال اللحني للوصول للهيكل البنا ي للحن األساسي وتوظيف المؤلف هذا الهيكل في تنويعاته
. 
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اللحني؛ واالمتداد اللمني الطويل نوعًا ما للنغمة يعطي إحساف بأنها نقطة محورية داخل 
 اللحن.

صاحب ولكن ال تحمل كل الشرو  هي أحد نغمات التآلف الهارموني الم النغمات الثانوية: -
 المتوافرة في النغمات األساسية لذا يمكن االستغناء عنها في الخطوات النها ية من االختلال.

 يتم التعبير عن النغمات األساسية برأف بيضاء والنغمة الثانوية برأف سوداء.
 :ي تشكل هيكل اللحن االستغناء عن النغمات الثانوية واالكتفاء بالنغمات األساسية الت رابعاا

األساسي واالستغناء عن أي تكرار متتالي قد يحدث نتيجة حذف النغمات الثانوية في بعض 
 األحيان.

 :االختلال اللحني األقصى للوصول ألكثر نغمات اللحن األساسي أهمية وذلك  خامساا
 المرورية.باالستغناء عن نغمات التآلفات ذات الوظيفة الثانوية كالتآلفات االنتقالية أو 

 التحليل العام :

 1801-1809في الفترة مابين  عام التأليف
تصنيف العمل من حيث 

 العصر
 رومانتيكي

 لحن وتنويعات  القالب 
Theme and Variations 

 تنويعات الهيكل اللحني نوع التنويع
Melodic-Outline Variation 

 0:00:16 المدة الزمنية
 ثانية 16

 ةمنفرد فيولينة المجموعة المؤدية
  Simple Binaryثنا ي بسيط     الصيغة
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 التحليل البنائي :
 الفكرة األولى A  : ال الصغير . مقام)ُتعاد( ، قفلة نصفية في  4: 1من مازورة 

  الفكرة الثانية B  :   ال الصغير.  مقام، قفلة تامة في  12: 5من مازورة 

 :  التحليل التفصيلي
 العنصر الزمني : .1

 :ثنا ي بسيط  الميلان 
 :سريع جدًا  السرعةQuasi Presto 
 :في كل الموازير ما عدا القفالت التي  استخدم المؤلف النموذج اإليقاعي  اإليقاعات

 استخدم فيها النموذج اإليقاعي
 اللغة الهارمونية:  .2
 :ال الصغير مقام   التونالية 
 مونوفوني النسيج : 
  في الفكرة األولى وانقالبها اللغة الهارمونية المستخدمة: اللحن قا م على عالقة الخامسات

وتنتهي ، (a →D)6-5، م(a →E) 2-1في الفكرة الثانية، مثال: م عالقة الرابعات
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تؤكد  سادسة زا دة إيطاليةتليها قفلة تامة بتتابع   iii→ ii→ iيةمقامبتتابعات هارمونية 
 .It/V→ V→ iألساف ل صوالً و  مباشرةً تبعها التي ت خامسة السلم

 العنصر اللحني :  .3
 :الوسطى ويستمر  (ال)يبدأ اللحن من نغمة نطا  متسع نوعا حيث   النطا  الصوتي للحن

)سي بيمول( فو  الوسطى، ومن ثم يبدأ  وته التي تتمثل في نغمةبالصعود حتى يصل إلى ذر 
     الوسطى.بالهبو  حتى ينتهي بنغمة )ال( تحت 

 
 يمكن القول بأن اللحن قا م على فكرة لحنية موحدة تعتمد في أساسها على  :اللحنية فكاراأل

 ية.مقامتكرار النغمة ومن ثم تليها قفلة لحنية تعقبها حركات 
 في الفكرة األولى على مسافة الرابعة الهابطة؛  اللحنية جاءت التتابعات سيكوانس(:)ال التتابعات

الثالثة الهابطة، أما التتابعات اإليقاعية ثابتة على وفي الفكرة الثانية جاءت على مسافة 
 .النموذج اإليقاعي العام المسيطر على اللحن 

 :ات جاءت القفلات اللحنية في الفكرة األولى على مسافة الثالثة الصاعدة يليها حرك القفلات
ية ومن ثم مقاممسافة األوكتاف الهابط، أما في الفكرة الثانية بدأت بالحركات اليتبعها ية مقام

قفلة السادسة الصاعدة تليها السابعة  القفلات على مسافة الثالثة الهابطة وفي القفلة جاءت
 الهابطة وتنتهي بقفلة األوكتاف.
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  1تحليل الهيكل اللحني للحن األساسي لباجانيني:
(1 

 
2) 
 

 
3) 

 
4) 

 
5) 

 
 

  

                                                             
  البنا ي للحن األساسي .طريقة تحليل قا مة على اإلختلال اللحني للوصول للهيكل 

، 16رشا طموم، "طريقة مبسطة الستنبا  هيكل اللحن األساسى فى تحليل التنويعات"، مجلة علوم وفنون الموسيقى،المجلد الـ
 . 1127، 2007يونيو
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 النتائج:
 مــا هــي التنويعــات؟  جــاءت نتــا ج البحــث مجيبــة علــى أســئلة البحــث حيــث أجيــب عــن الســؤالين األول

  مــا أهــم الســمات المميــلة للحــن األساســي فــي التنويعـــات؟  والثالــث  مــا هــي أنــواع التنويعــات؟ والثــاني
مــا هــي الســمات المميــلة للحــن األساســي فــي كــابريس   الرابــعأمــا إجابــة الســؤال  ؛فــي الجانــب النظــري 

 ؟ فيمكن اإلجابة عنه من حيث عدة نقا  كما يلي :24باجانيني رقم 
بمثابة المحرك األساسي  وهوعلى نموذج لحني إيقاعي  لباجانينييعتمد اللحن األساسي  (1

 لحركة اللحن األساسي كله

 . 
حيث جاءت  تقسيمات واضحة وعبارات صريحة، لباجانيني يظهر في اللحن األساسي (2

 .فكرته ثنا ية بسيطة  

ال يخرج عن التألفات  بسيط وثابتلباجانيني  الهارموني في اللحن األساسي التكثيف  (3
 .، فال يتغير باستمرار وال يحوي تحويالت هارمونية معقدةاألساسية للسلم

 . مكانيات األداء على آلة الفيولينةنظرًا إل ال يوجد لحن مصاحب للحن األساسي لباجانيني (4

حيث اعتمد على خمسة نغمات أساسية في بنا ه  يطهيكل اللحن األساسي لباجانيني بس (5
 الهيكلي وأضافت الحليات اللخرفية والهارمونية مرونه لهذا اللحن.

قوة جذب هذا اللحن االساسي تكمن إلى حد كبير في مرونته،  وفي إطاره الهيكلي وخطته  (6

ثنا ي  ،ن اثنى عشر مازورة فقط في ميلان الهارمونية الموحية؛ فهذا اللحن مكون م
الفكرة يحوي عناصر التنويع بداخله حيث أن الجلء الثاني من اللحن ما هو إال  تنويع على 

،  مقامالجلء األول منه، كما أن هيكل هذا اللحن بسيط تماما قا م على  أساف وخامسة ال
األساف مرة أخرى مع  إلىلى الدرجة الرابعة والكبير المناسب وصواًل وتتابع  لحني ع

 وضع تآلف السادسة اللا دة بطريقة استراتيجية.

 في تأليف لحن محايد، مرن، بسيط يستوعب كم ها ل من التنويعات عليه. باجانينينج  فقد 
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 التوصيات والمقترحات :
التنويعات القا مة بين و  وسماته األساسية عمل دراسة عن العالقة بين اللحن األساسي (1

 عليه.

 عمل دراسة عن األعمال التي تناولت اللحن األساسي لباجانيني في القرن العشرين. (2
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  المراجع:

 .1965، ترجمة سمحة الخولي القاهرة: دار المعارف، التأليف الموسيقي .سيدرك ثورب ديفي (1
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 ملخص البحث

 السمات المميزة للحن األساسي في التنويعات
 باجانيني( 24)كابريس رقم 

 1عبد المعطي عثمان عليمية / سع

 تحت إشراف 
  طموم على رشا /د.أ
 عدوى  صالح أنجى /د.أ

النجاح في عملية ف Themeاألساسي ألسلوب تأليف التنويعات هو اللحن األساسي  العنصر
وبناًء  ؛ابتكار المؤلفومن ثم  على مرونه اللحن األساسي في المقام األول كتابة التنويعات يعتمد

في  المختلفه اإلبداعية حتياجاتساسي بصفات تجعله يناسب اإليجب أن يتسم اللحن األعلى ذلك 
لـ  24التأليف وهو ما تقدمه الباحثة من خالل عرض وتحليل اللحن األساسي في كابريس رقم 

 الكثير من المؤلفين واعتمدوا عليه كنواة ألعمالهم.باجانيني والذي جذب 
 ينقسم البحث إلى جلأين:

تعريف التنويعات وأنواعها، أهم السمات التي تميل الجلء األول: اإلطار النظري ويشمل 
 اللحن األساسي في التنويعات، تعريف بمؤلف العينة وظروف تأليف العينة.

تحليل عينة البحث ثم عرض ألهم النتا ج التي الجلء الثاني: اإلطار التطبيقي ويشمل 

 .توصلت لها الباحثة واختتم البحث بالتوصيات ثم المراجع وملخص البحث
 

  

  

                                                             
 جامعة حلوان –كلية تربية موسيقية  –معيدة بقسم النظريات والتأليف   1

 بحث متطلب رسالة ماجستير -
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Abstract 

CHARACTERISTIC FEATURES OF VARIATIONS’S 

THEME 

(Paganini’s Caprice no 24) 

Somaia Abdulmouty Osman Ali
1 

Prof. Dr Rasha Ali Tamom 

Prof. Dr Angi Salah Adawy 

The success in the process of writing variations depends mainly on the 

flexibility of the Theme and then the creativity of the Composer. 

Accordingly, the Theme should have characteristics that make it suitable 

for the different creative needs of Composing, which is presented by the 

researcher through presenting and analyzing the Theme in Paganini's 

Caprice No. 24, which attracted many Composers and relied on it as the 

nucleus of their compositions. This paper is divided into two parts:  

The first part is the theoretical framework, which includes the definition of 

Variation, types of Variations, characteristic features of Variation's theme, 

about Paganini and story behind his composition.  

The second part is the analytical framework, which includes the research 

sample and its analysis, and the most important results of the selected 

samples, recommendations, suggestions, references and research summary 

in Arabic and English language.   

                                                             
1 Teaching assistant at Theory and composition Department - Faculty of music education- 

Helwan University.  
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