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 روندو لألوركسترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نبذه عن العمل:

هو عمل أوركسترالي تم صياغته لألوركسترا الكالسيكي مضاًفا إليها اآلالت العربية )العود 

والناي والقانون واإليقاع( مع استخدام المقامات العربية بنوعيها: الخالية من ثالث أرباع البعد، 

لعربي ا والتي تحتوي ثالث أرباع البعد، بهدف تقديم عمل عربي الهوية والطابع وتقديمه للمتلقي

الذي يتذوق األعمال األوركسترالية، وبهدف أداء العمل مع أوركسترات عالمية لنشر ثقافتها 

 العربية األصيلة من خالل أعمال تجميع بين األصالة والمعاصرةـ وتخاطب مختلف الثقافات. 

 ( وذلك ألن العمل لم يقّدم بعد بشكل حي.midi fileالتسجيل المرفق هو بواسطة الحاسوب )

 القالب:

، وهو قالب قريب للموسيقى العربية، حيث يتشابه  Rondoتم صياغة العمل في قالب الروندو 

مع قالب السماعي مع بعض اإلختالفات، وحاول المؤلف تقريب هذا القالب إلى قالب السماعي 

وبسرعة أسرع من باقي الخانات، كما تم استخدام  مختلفحيث استخدم في الخانة األخيرة ميزان 

 الموازين المركبة والضروب العربية تأكيًدا للهوية العربية.

 معلومات عامة:

 المقامية:

 : في مقام عجم على درجة راست.Aالقسم األول  .1

 : مقام صبا على درجة بوسليكBالقسم الثاني  .2

 : مقام سوزناك على درجة الراست.Cالقسم الثالث  .3

 : نوأثر على درجة حسيني.Dقسم الرابع ال .4

األقسام عدا القسم في نهاية  مع استخدام ميزان  الميزان األساسي في المقطوعة هو  الميزان:

 في القسم األخير. ، واستخدام ميزان  المتكرر

  =Allegretto   110سريع  السرعة:

 مازورة. 97عدد الموازير: 

 .5:50مّدة العمل: 

 



 

 األوركسترا:

 .اآلالت العربية: ناي، عود، قانون، إيقاع 

 .آالت النفخ الخشبية: فلوت، أوبوا، كورآنجليه، كالرينيت، باصون 

 .آالت النفخ النحاسية: كورنو، ترمبيت، ترمبون 

 .بيانو 

 .اآلالت الوترية: كمان أول، كمان ثاني، فيوال، تشيللو، كنترباص 

 التقسيم العام:

 .8إلى مازورة  1من مازورة : A (Principal Theme)القسم األول  .1

 .16إلى مازورة  9من مازورة : B (First Episode)القسم الثاني  .2

 .24إلى مازورة  17من مازورة : A2إعادة القسم األول  .3

 .36إلى مازورة  25من مازورة : C (Second Episode)القسم الثالث  .4

 .44مازورة إلى  37من مازورة : A3إعادة القسم األول  .5

 87إلى مازورة  45من مازورة : D (Third Episode)الرابع القسم  .6

 .95إلى مازورة  88من مازورة : A4 إعادة القسم األول .7

 .97إلى مازورة  96من مازورة كوديتا:  .8

 :Homophonicالنسيج الهوموفوني 

  ثية التآلفات الثالاستخدم المؤلف في هذا العمل الهارمونية التقليدية التي تعتمد على

بأنواعها المختلفة، وتآلف الدرجة الخامسة بالسابعة، باإلضافة إلى التآلفات الرباعية 

 المتنوعة.

  6+كما استخدم المؤلف تآلف الدرجة السادسة الزائدة األلمانيGer. 

  استخدم مصاحبات هارمونية بأسلوب النمط اإليقاعي المتكررOstinato. 

 الهارموني في التحوالت المقامية لإلنتقال إلى مقامات متنوعة غير مؤلف علم لوظف ا

، مثل اإلنتقال من مقام صبا على تقليدية، من الصعب التحول لها دون استخدا الهارموني

 درجة بوسليك إلى مقام صبا على درجة دوكاه.



 

 :Polyphonicالنسيج البوليفوني 

 ثالثة أصوات.استخدم المؤلف نسيًجا بوليفونًيا من صوتين و 

 .استخدم ألحاًنا كنتربنطية مضادة للحن األساس 

  استخدم المؤلف زخارف لحنية في األلحان الكنتربنطية بهدف إضفاء الطابع العربي في

 العمل.

 

 :Orchestrationالتلوين اآللي 

في هذا العمل أساليب عديدة ومتنوعة في التلوين األوركسترالي بهدف تحقيق  المؤلفاستخدم 

التباين الصوتي والتنويع وخلق ألوان مختلفة من التراكيب الصوتية بما يخدم األفكار الدرامية 

 ، ولقد جاء التوظيف اآللي ضمن المباديء التالية :للبرنامج 

  Orchestra Unisonاألوركسترا الموحد لحناً  .1

 التلوين األوركسترالي للخلفية الموسيقية أو المصاحبة .2

  Background or accompaniment 

   Secondary Melodyاللحن الثانوي  .3

 Contrapuntal Textureالنسيج البوليفوني ) الكونتربنطي (  .4

 Chordsالتآلفات الهارمونية  .5

 األوركسترا.ودمج المؤلف اآلالت العربية )الناي، القانون، العود( مع 

 

 

 

 


