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ىدإء  إ 

 

 

 بسم هللا إملادر و بسم إمعمل إذلي رشفين بنوره و ىديو، أ ىدي ىذإ إمعمل إملتوإضع

ىل إل كرمني :   . روح وإدليت ووإدليإ 

خويت وأ خوإيت  ىل إ   إ 

ىل لك أ ضدكايئ دإخل وخارج إدلرإسة إجلامعية.  إ 

ىل لك أ ساتذيت إمكرإم خاضة أ ساتذة ختطص إمفنون إمشعبية .  إ 

 
 

 
 
 
 

سنوسي كمال  بن                                                               



 

 

 

 لكمة شكر
 

 

 إمحلد هلل إذلي ىدإان ميذإ و ما كنا ههنتدي مو ال أ ن ىدإان هللا

 و إمطالة و إمسالم عىل إملططفى إذلي ال هيب بعده أ ما بعد:

متام ىذإ إمعمل إملتوإضع .  أ واًل وكبل لك يشء وشكر هللا عز وجل إذلي وفلين يف إ 

ىل إدلكتور " إذلي مغرين بلك إمعطف  إمغويث" بس نويس س يدي محمدأ تلدم بشكري إخلاص إ 

 وإمرعاية بدءإ بلبوهل إال رشإف عىل أ طروحيت متحضري شيادة إدلكتورإه، وحتمهل أ س ئويت .

وأ هلموين روح   إمفنون إمشعبية دون أ ن أ وىس إل ساتذة إمكرإم إذلين درسوين ختطص 

أ طال هللا يف معره، وجزإه عن " عبد إمحليد حاجياتإمبحث ابمتشجيع خاضة ش يخنا إمكبري "

 أ عامهل خري إجلزإء.

مدإدي بلك ما ميكل من معوومات ميدون عز إدلينكام أ شكر رئيس إمجلعية إملوحدية " " عىل إ 

 " .مطادر إملوس يلى إل هدمس ية عن "

إمعامصة إذلين مل يبخووإ  وأ شكر كذكل أ ساتذة إملوس يلى ابملعيد إموطين نوموس يلى  ابجلزإئر

متام ىذإ إمعمل .  مبعارفيم عيّل يف إ 

شعيب كام ال يفوتين إمتنويو ابنوجنة إملناكشة إملوكرة لك ابمسو خاضة إل س تاذ إدلكتور 

 ملنوهني.

 

 تلبووإ مين فائق إمتحية وإمتلدير

 

                                          



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إمللدمة
 
 



 

ج  

 
 

 المقدمة:

 موسيقية متعددة الطبوع، كيشكل ا٤بغرب العريب )تونس كا١بزائر كا٤بغرب كليبيا( بألواف  يزخر  

 ا٤بوسيقىف ىذا الَباث رصيدنا حضارينا يتعْب علينا قراءتو، كٝبعو، كجعلو ُب خدمة الَببية الفنية.
 ا٤بختصوف ُب فن ا٤بوسيقى األندلسية قد أكدك  ،نة خاصة ُب الَباث ا٤بغاريبمكاٙبتل  األندلسية

مود قطاط(، من بينهم: )ا٤بصطفى عرايب، أمْب عبد السبلـ الشعشوع، عبد العزيز بن ا١بليل، ٧ب
حيث كاف اىتماـ العرب ، عن ا٤بوسيقى العربية تشكلتالٍب  الركافد من أف ىذه ا٤بوسيقى كاحدة

بالثقافة عظيمنا، ككانت ا٤بوسيقى ُب طليعة الفنوف الٍب عِب هبا، فارتقت كذاع انتشارىا، كٓب تعد 
 مقصورة على فئة خاصة بل غدت ثقافة عامة يشَبؾ فيها ٝبيع الطبقات.

حاكلوا ٙبت غطاء احملافظة على الَباث كحفظو كصيانتو، القياـ ببعض األنشطة دكف اللجوء كقد 
إٔب جهة أكادٲبية لتأطّبه نظرينا. فحاجة اجملتمع إٔب الفعل الثقاُب، كالفِب الَباثي ٯبب تأطّبىا من 

مشاريع طرؼ مؤسسة أكادٲبية ينتمي إليها ٦بموعة من ا٣برباء كا٤بتخصصْب؛ يكوف عملها صياغة 
 ثقافية كفنية ا٥بدؼ على مستول رفيع يرقى بالذكؽ العاـ كيشيع السلوؾ ا٤بتحضر.

الذم ٓب ٰبظ  العريبإٔب البحث عن مصادر ا٤بوسيقى األندلسية با٤بغرب  تسعى ىذه الدراسة   
 ،باستثناء بعض ا٤بقاالت ، كقد ثبت أنو ليست ىناؾ دراسات كافية كمستفيضة،بعناية الباحثْب

ُب  كىي دراسات تركزتا٤بنضٌوية ٙبت إطار ا٤بوسيقى األندلسية، كالرسائل ا١بامعية  ،كالكتب
، بينما ٓب تنل ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بغاربية حقها من البحث ابقةعمومها على الدراسات الس

الٍب ستكوف  -كنماذج  –فقد رأينا العمل على ٘بميع ما أمكن من ا٤بصادر األدبية ، األكادٲبي
جوىر دراستنا، كسيكوف اللحن، كاإليقاع، كا٤بقدمات ا٤بوسيقية، كبنية النوبة، كميازينها احمليط 
ا٤بوسيقي، كهبذا قد  تراكمت الدكافع الٍب أجازت لنا أف نتعرض باىتماماتنا إٔب طرؽ ىذا ا٤بوضوع 

 كا٣بوض فيو، كالوصوؿ إٔب النتائج.

ا٤بوسيقى األندلسيىة ا٤بغاربية منها  أىم مصادرالدراسة ُب سياقها العاـ، إٔب ٙبديد دؼ هت  
، كإماطة اللثاـ عنها، قصد االستفادة منها، كجعلها أصوالن مرجعية )ا١بزائر، ا٤بغرب، تونس، ليبيا)

ثابتة ٲبكن االستناد إليها، ٤با تعانيو ا٤بكتبة أصبل من ضالة حصيلة البحوث كالدراسات ا٣باصة 
 .هبذا ا٤بوضوع



 

ح  

 
 

الدراسة على صعيد آخر إٔب التأكيد على أٮبية ٘بدير، كتوثيق مادة البحث، كما هتدؼ ىذه 
كاعتبارىا إحدل ا٣بطوات ا١بديرة باالىتماـ، ُب سياؽ ما ٲبكن أف ينجز من جهود كطنية، تواجو 
٨بتلف ٧باكالت التشويو؛ كطمس الكثّب من أكجو األصالة كاإلبداع، كما ٲبارس ىنا كىناؾ ُب حق 

عآب الَباثية، ٗبا ُب ذلك ٧باكالت التعدم على األصوؿ الفنية ا٤بوسيقية، ك٧باكلة قطع الكثّب من ا٤ب
 .الصلة بْب ا٤باضي كا٢باضر، كغمط حق مبدعيها األكلْب من ناحية أخرل

كعلى الرغم من عمق التحوالت الٍب عرفتها الثقافة العربية اإلسبلمية؛ نتيجة تعدد األنساؽ  
ا: الفارسية كاليونانية كالَبكية، كحدكث مثافقة غّب متكافئة ُب ٢بظات تارٱبية ا٤برجعية ا٤بتعاقبة عليه

٨بتلفة، كرغم الفجوات ا٤بعرفية الناٝبة عن تقهقر الثقافة العربية، كىيمنة الثقافة الشفهية، حيث 
غياب التدكين العلمي للنصوص ا٤بوسيقية، كضياع العديد من ا٤بصنفات النظرية ُب العهد 

كاألموم كالعباسي كاألندلسي، فا٤بنظرين العرب مثل: الكندم، الفارايب، ابن سينا، اإلسبلمي 
األرموم كاألصفهاين استطاعوا بناء صرح نظرم موسيقي، أصلوا مفاىيمو، كظلت ا٤بصادر النظرية 

 ا٤بوسيقية السابقة، كأ٭باطها ا٢بديثة شاىدة على تقاليده ا١بمالية كالعلمية.

ذا النمط من الدراسة داخل الثقافة العربية ٓب يبق حكرنا على مريدم الغناء إف االىتماـ هب٥بذا ف
فحسب، بل نود أف نثّب موضوعنا حيوينا يتصل باجملموعات ا٤بؤلفة على ٨بتلف العصور، كا٤براحل 

 .الٍب رتبت حسبما كاف ا٤بوسيقيوف يتغنوف بو من األنغاـ للموسيقى ا٤بغربية األندلسية 

 التساؤالت التالية : لنامن ىذا ا٤بنطلق تشكلت  -
ما ىي األصوؿ العميقة التي ساىمت في نشأة الموسيقى األندلسية كفي تطويرىا  -1

 كانتشارىا عبر أقطار المغرب العربي ؟
 ؟بالمغرب العربيالمستعملة  التاآلك ما ىي أنواع الموسيقى األندلسية  -2
التي دكنت في حقها، كحافظت عليها من علمية لاالموسيقية مصادر الأىم ما ىي  -3

 ؟ الزكاؿ

تأسيس نظرم، قائم على تفهم عميق ألصوؿ ا٤بوسيقي ا٤بغربية ل ىذه الدراسة تسعى إذف  
تاريخ ل تفصيليةراسة إجراء دمن أجل ىذه التساؤالت،  إٔب ٕبث عنااألمر الذم دفاألندلسية، 

 - العامة كا٣باصة -أىم ا٤بصادر  إبرازكذا ك كأشهر مدارسها با٤بغرب العريب  ا٤بوسيقى األندلسية



 

خ  

 
 

اليـو  حٌب آب ٱبمد الزماف جذكهتالذم ٰبيي ذكريات أ٦باد غابرةىذا الَباث ا٤بوسيقي  سجلتالٍب 
كمقاماهتا ٗبختلف أقطار ا٤بغرب  ،كإيقاعاهتا ،كصلت إلينا متميزة عن غّبىا ُب أ٢باهنإبيث 
 العريب. 

 هج التإب: على ا٤بن نادااعتم فكا ائحذه الطر ى نكلئلجابة ع   

 التارٱبي ٤بعرفة  ا٤براحل التارٱبية الٍب مرت هبا ا٤بوسيقى األندلسية بدكؿ ا٤بغرب ا٤بنهج  -

 ٤بخطوطة كا٤بطبوعةٝبع ا٤بصادر اا٤بغرب العريب. ككذلك كانتقا٥با إٔب ا العريب كتوضيح بداية نشأهت
ُب ذلك ما ٲبكن  ْبكاستقراء النصوص مستخدم كدراستها، بالَبكيز على األحداث ا٢بضارية

للمادة ا٤بدركسة  استخدامو من مقومات البحث العلمي ُب صياغة البحث بالتحليل كاالستنباط
 ا٤بستقاة من قراءات معينة ٤بصادر الَباث ا٤بوسيقي.

كٟبسة فصوؿ،  تقسيم يضم مقدمة كمدخبل ه ا٤بقاربة فقد تأسست علىذفأما ا٣بطة ا٤بوضوعة ٥ب
 ذلك على النحو التإب:ك 

ىداؼ ككذا باأل ا٤بوضوعة لو متبوعة شكاليةاإلك  أسباب اختيار ا٤بوضوعنا ففي ا٤بقدمة ذكر   -
 ُب معا١بتو. ةا٤بٌتبع يةا٤بنهج

، للتعرؼ على أىم مفاىيم كمصطلحات إجرائية موسيقية ل فخصصناه الستعراضا٤بدخ كأما -
 ا٤بوسيقى األندلسية. منها كخاصة ا٤بصطلحات ا٤بستعملة ُب ا٤بوسيقى

عن  فقد اىتم با٢بديثاألصوؿ العميقة للموسيقى المغربية األندلسية : الفصل األكؿ -
غرب العريب، كتطورىا كأثرىا على با٤ب ىاانتشار ك  موسيقى األندلسيةلل الغربيةك  األصوؿ الشرقية
 ا٤بوسيقى الغربية.

 "كآالت الموسيقى األندلسية بالمغرب العربي أنواع" ا٤بعنوف الفصل الثاينتوجو البحث ُب ك  -
رصيد النوبات با٤بغرب العريب، كأىم اآلالت التقليدية ا٤بستعملة ُب ا٤بوسيقى األندلسية   ذكر إٔب

 ا٤بغاربية. 
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 مدارس خبللو فذكرنامدارس الموسيقى األندلسية بالمغرب العربي، : الفصل الثالثأما  -
 .٤بغرب كتونس كليبياا٤بوسيقى األندلسية با١بزائر كا

الٍب ظهرت ُب المغاربية مصادر الموسيقى األندلسية  بعض فقد أكقفناه علىالفصل الرابع ف -
شكل كناشات كسفاين كدكاكين، حاملة معها كمنا من ا٤بعلومات ا١بديدة ا٣باصة حوؿ تطور 

القرف ا٢بادم عشر ىيكل النوبة الغنائية كتراكيبها اإليقاعية، ٓب تكن موجودة إٔب غاية أكاخر 
 ا٥بجرم/ السابع عشر ميبلدم.

ة لتتضمن أىم االستنتاجات الٍب توصلنا إليها من خبلؿ ٕبثنا، نذكر من بينها: ٛباكجاءت ا٣ب -
تفاكت ا٤بصادر ُب عرض ا٤بعلومات كاألفكار الٍب ٚبدـ موضوع البحث، فحاكلت ٝبع ىذه ا٤بادة 

 كدراستها قدر اإلمكاف.

نا إٔب طريق عثٌرتالٍب  ا٤بشاكل كالٌصعاب ا٤بيدانية ما صادفنا منإٔب  ةر اشنهاية اإلُب اليفوتنا  كلن  
ىذا البحث.نذكر من ذلك: تناثر مادة ا٤بوضوع بْب ا٤بكتبات الوطنية كبعض ا٤بكتبات ُب  إ٪باز

 ا٣بارج ٩با اضطرين للقياـ بالسفر مرارا من أجل توفّبىا.

كوب صعاب ىذا ا٤بوضوع كخوض الطريق كخشيت من مغبة ر  كا٢بقيقة أنِب ترددت كثّبنا ُب بداية 
، لطولو كتشعبو كقلة مصادره كمراجعو، كظننت أف تصرفِب قلة ا٤بادة عن استيفاء جوانب غماره

البحث، كإماطة اللثاـ عن ٝبيع مراحلو كأبعاده، كعلى الرغم من ىذه الشكوؾ فقد عزمت على 
 .      ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بغاربية تلفة حوؿالعلمية عن مصادر ٨با٤بادة  تكٝبع، البحث

 
كمال بن سنىسي : الطالب                                                                             
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 إملدخل
 

مططوحات ومفاىمي 

جرإئية موس يلية  إ 

 
 
 
 
 
 



 مصطلحات كمفاىيم إجرائية موسيقية                      المدخل                  
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 ىو ا٤بوسيقى عموما. فإذا أريد بو نوع من ا٤بوسيقى األندلسية قيل:  : الطرب -1

 :ُب معجم لساف العرب البن منظورلغة جاء قد ك .1الغرناطي، طرب اآللةالطرب 

فرح كىو خفةه تعَبم عند شٌدة الفرح أك ا٢بزف كا٥بمٌ  كقيل حلوؿ ال الطرب ىو الفرح ك ا٢بزف"
كيقاؿ طرب فبلف ُب غنائو تطريبا إذا رجٌع صوتو كزٌينو كالتطريب ُب الصوت مدُّهي  كذىاب ا٢بزف

 .2"مٌدد كٌرجع كطرب الطائر ُب صوتو كٙبسينو كطٌرب قراءتو
 : اصطبلحا  -

م ظكقد كاف كاضحا خاصة ُب ٦باؿ النٌ يعود مفهـو الطرب ُب كاقع األمر إٔب عصر ا١باىلية،  
فنجد الطرب كاضحا ُب شعرىم : "عيد ُب ىذا الشأف قائبل كقد ٙبدث الباحث يوسف .كالشعر

 .3"كصداه يرف ُب أحاسيسهم
لوجداين يسعى ٥با ا٤بطرب إف الطرب ُب حقيقة األمر ىو حالة من االنتشاء كالتفاعل ا٢بسي كا

 :4ظهر عند العرب ُب الفَبة ا١باىلية نذكر أىم النقاط الغنائية . كالعازؼ
 على إيقاع سّب اإلبل، أك على كثّبة العمل الٍب يتبعها العامل، ىو غناء يوقع : الُحداء

 .كىو من غناء البدك
 ىو غناء ثقيل كغِب كثّب النغمات، كاف العرب يتغنوف بو ُب ا٤بدح كا٥بجاء. :السناد 
 ىو عناء خفيف يؤدل ُب األفراح كاألعراس للرقص كالتفيو. كيصاحب بالدؼ  :الهزج

 كا٤بزمار.
 الرقيقة الراقية، كىو من اختصاصات القياف.ىي األغاين :النصب  

عدم بن ربيعة كعلقمة بن عبدة كاألعشى ميموف بن قيس، كمن  :كمن مطريب ا١باىلية نذكر
 ا٤بغنيات جرادتا بِب عاد كا٣بنساء شاعرة الرثاء كبنت عتبة الشاعرة.

 

                                                             

، 1992، منشورات معهد الدراسات كاألٕباث للتعريب، 1طات الموسيقى األندلسية المغربية.معجم مصطلحعبد العزيز عبد ا١بليل.  - 1
 .32ص
 .146(، دار صادر، بّبكت،14اجمللد)لساف العرب. . ٝباؿ الدين ،ابن منظور - 2
 .5، ص1993، دار الفكر اللبناين، بّبكت، لبناف، 1ط .رحلة الطرب في أقطار العرب .عيد يوسف - 3
 .23، ص2011ا٤بسار، ا٤بغرب، . -اآللة-الموسيقى األندلسية المغربية. أمْب بن عبد السبلـ الشعشوع - 4
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 الموسيقى: -2

بأهنا فن األ٢باف كىي صناعة يبحث فيها عن تنظيم األنغاـ كالعبلقات فيما : تعرؼ ا٤بوسيقى لغة 
كىي لغة منغمة النطق، تكتب كتقرأ كتسمع، كتكتب من اليسار . بينها كعن اإليقاعات كأكزاهنا

إٔب اليمْب على مدرج موسيقي يتكوف من ٟبسة أسطر بينها أربع مسافات، كحركؼ اللغة 
 .1سي -ال  -صوؿ  –فا  -مي -رم  -ا٤بوسيقية ىي: دك

أما اصطبلحا: فهي ٦بموعة من األصوات ذات ذبذبات منتظمة ترتاح لسماعها األذف، كا٤بقصود 
باألصوات ذات الذبذبات ا٤بنتظمة ىي تلك األصوات الٍب ٥با درجة ارتفاع كا٬بفاض كىي بذلك 

األصوات بطريقة تقبلها تضم العزؼ كالغناء ا٤بنتظم. كقد عرفها جاف جاؾ ركسو" بأهنا فن توافق 
 من خبلؿ ثبلث نظريات موسيقية ىي: كتطورتمع ا٢بياة  قدٲبا قد نشأت ا٤بوسيقى.  ف2األذف"

  :السبعة  وانت أصواتفك .السلم ا٤بوسيقي العريبتعتمد على النظرية الموسيقية العربية
 :3تسمى ُب األصل بأ٠باء فارسية تدؿ على مرتبتها من السلم كما يلي

  )كمعناه كاحد، كالثاين يك كىو مركب من لفظتْب فارسيتْب أك٥بما الصوت األكؿ: )يكاه 

 كيعِب ا٤بقاـ األكؿ.كمعناه ا٤بقاـ. كاه 

  )ا٤بقصود منها ىو اثنْب. دك مركب من لفظتْب فارسيتْب أك٥بما الصوت الثاني: )دككاه 

 كيعِب ا٤بقاـ الثاين.

  )الثالث.تعِب ا٤بقاـ الصوت الثالث: )سيكاه 
  )أم ا٤بقاـ الرابع.الصوت الرابع: )جهاركاه 
  )أم ا٤بقاـ ا٣بامس.الصوت الخامس: )بنجكاه 
  )أم ا٤بقاـ السادس.الصوت السادس: )ششكاه 

                                                             

دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع كالطباعة،  ،1طالتربية الفنية كالموسيقية في تربة الطفل. مصطفى قيسم ىيبلت، فاطمة يوسف خصاكنة.  - 1
 .222،ص2007األردف، 

 .151ص ،نفسولمرجع ا - 2
 .118،ص2014، مطبعة النجاح ا١بديدة، ا٤بغرب،1طالموسيقى األندلسية المغربية كالجزائرية. ٧بمد العثماين، نواؿ قادرم.  - 3
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  )أم ا٤بقاـ السابع.الصوت السابع: )ىفتكاه 
 :1كقد ٪بد ذلك كما ىو مبْب ُب السلم ا٤بوسيقي العريب -

 
 

 تَبكب ا٤بوسيقى تعتمد ا٤بوسيقى الغربية على ا٤بقامات. فهي النظرية الموسيقية الغربية:  -

للسلم الفيتاغورم  حسب الَبتيب التصاعدم  األساسيةمن سبع نغمات فقط تسمى با٤بقامات 
 سي. -ال -صوؿ -فا -مي -رم -: دك2كاآلٌب

 
ُب  تكرر تلك ا٤بقامات نفسها صعودنا أك ىبوطنا ُب درجات ٨بتلفة من ا٢بدة أك الغلظ مكونة

ذلك عدة طبقات موسيقية ٨بتلفة، كبشكل متسلسل يضاؼ إليها صوت ثامن، كىو تكرار 
 للصوت األكؿ، كيكوف جوابا كتسمى ىذه الدرجات الثماف بالديواف.

لث عشر، ككانت ٥با فكلمة مقاـ ٓب تكن مستعملة قدٲبنا، ىذا اللفظ يرجع إٔب القرف الثا  
عند الكندم،  الجوانبأك  الطنيناتأك  اللحوفك عند ا٤بوصلي، األجناس: تسميات ٨بتلفة

الشدكد عند األرموم، ك األدكارك، كابن زيلة عند ابن سينا الجماعاتعند الفارايب، ك الطرائقك
 ، ككافة ا٤بنظرين ا٤بعاصرين لو. 3عند األصفهاين األصابعكعند صبلح الدين الصفدم كاألكزات 

فا٤بقاـ ىو الكيفية الٍب ترتب هبا درجات السلم ا٤بوسيقي، أم كيفية تسلسل األبعاد كأصناؼ  إذف
المقاـ الكبير، كالمقاـ األبعاد فيو. فا٤بوسيقى الغربية يوجد هبا نوعْب من ا٤بقامات فقط )

 الصغير(.

                                                             

 .274،صالمرجع السابق٧بمد العثماين، نواؿ قادرم.  - 1
  .109صالمرجع السابق،عبد انطواف عكارم. يوسف  -2
 .759ص - 758ص،1975مطبعة دار الكتب، ٙبقيق: يوسف شوقي، رسالة في الموسيقى. ٰبٓب بن علي ا٤بنجم.  - 3
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 بالنسبة ألسس ا٤بوسيقى اليونانية فهي تعتمد على النظرية الموسيقية اليونانية : 

(. نظرية  من طرؼ كضعت ُب القرف الرابع قبل ا٤بيبلد )القرف الذم كضع فيو اإلغريق أسس العلـو
نظريات ذات كحدة متكاملة كمنطق بارع ٓب  (أرسطو كفيتاغورس كأفبلطوف) الفبلسفة من بينهم

 .1تستطع النظريات اليونانية الٍب تلتو أف تتجاكزه كامتد أثره إٔب العآب الغريب ا٢بديث

يرل أفبلطوف أف ا٤بوسيقى ُب صدارة الفنوف، كأف ىناؾ تشاهبا بْب تقلبات النفس كحركة النغم  
"٥بذا كاف اإلغريق القدامى يقركف ا٤بوسيقى با٤ببادئ. كاألسكندريوف يقركهنا بالتأثّبات  يقوؿ:

ية النفسية، أما العرب فقد كانوا يستعملوف ا٤بوسيقى ُب شفاء بعض األمراض النفسية كالعصب
 .2كالعقلية..."

ذلك صعودا من األصوات الغليظة إٔب إف ا٤بقامات اإلغريقية تعتمد على ٜباين األصوات، ك  
األصوات ا٢بادة، أـ نزكال من األصوات ا٢بادة إٔب األصوات الغليظة، كالصوت الثامن ىو تكرار 

اف أك للصوت األكؿ، كلكن من مسافة ٜباين درجات أعلى منها كيسمى السلم أك الديو 
 .3كتاؼك األ

 دك. -سي -ال -صوؿ -فا -مي -رم -دك←صعودنا:  
 -نزكال →دك -سي -ال -صوؿ -فا -مي -رم -.دك

 سلم أك ديواف أك أككتاؼ         

 
 

                                                             

 .133 ،صالمرجع السابق٧بمد العثماين، نواؿ قادرم.  - 1

 .171، صالمرجع السابق. أمْب بن عبد السبلـ الشعشوع - 2

 .18صالمرجع السابق، الزكراكم ٧بمد.  - 3
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 :1قسمافٗبفهومها ا٢بديث كا٤بوسيقى 

 القسم األكؿ : ىو ا٤بوسيقى النظرية أم علم أصوؿ ا٤بوسيقى، ا٤ببِب على قواعد أٮبها  -

 تركيب األ٢باف كصيانة األكزاف كتدكينها.معرفة 

 القسم الثاين : قراءة النوتة ا٤بوسيقية ا٤بٌدكنة، إٌما غناء كإٌما عزفنا بواسطة إحدل اآلالت  -

 ا٤بوسيقية.

يوسف شوقي، صالح المهدم، فقد تطورت ا٤بوسيقى ا٢بديثة مع ٨بتلف الباحثْب العرب منهم: 
 ىنرم فارمر، ديالنجر.دكف أف نغفل بعض ا٤بستشرقْب أمثاؿ: محمود قطاط، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .102،ص1994، دار الفكر اللبناين، بّبكت، 1،ط1. جالموسوعة الموسيقية الشاملةيوسف عبد انطواف عكارم.  -1
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 الصوت: -3

ٱبلو أم كتاب موسيقي مصدرنا كاف أـ مرجعنا من ا٢بديث عن الصوت عموما قبل  ال     
االنتقاؿ إٔب ا٢بديث عن الصوت ا٤بوسيقي نغمة أك ٢بننا أك إيقاعا ألف ا٤بوسيقى ُب حد ذاهتا ما 

 ىي إال أصوات متناسقة.

)صٌيت(  الصوت لغة : ىو القوؿ، من صات الشيء أم قاؿ كالصائت الصائح، كيقاؿ أيضنا رجل
. كمصطلح الصوت تداكلو اإلنساف ُب ا١بزيرة العربية 1بتشديد الياء ككسرىا أم شديد الصوت

على مر العصور، كاشتهر تداكلو ُب اليمن كمكة كا٤بدينة ٙبديدا كأحد ركافد الغناء ا٤بتقن الذم 
استهبلؿ ٍب يعتمد على قوالب غنائية ٚبتلف عن باقي ألواف الغناء الشعيب، فهو يبدأ بنشيد أك 

 يسَبسل ا٤بغُب بغناء الصوت ٍب يقفل الصوت بالصيحة أك القفلة.

"من بْب احملسوسات ٱبتص ٕببلكة من حيث ىو صوت قد تلتده  ابن سينايعترب الصوت عند  
القرع  الفارابي. أما عن كيفية حدكثو، فإنو ٰبدث نتيجة القرع، كعرؼ 2ا٢باسة، كنوع تكرىو "

لصلب جسما آخر صلبا مزاٞبنا لو عن حركة، كاألجساـ الٍب لدينا تتحرؾ ا١بسم ا بلمسةم بأنو "
                         . 3إٔب جسم آخر ُب ىواء أك ُب ماء أك فيما جانسهما من األجساـ ..."

ىذا عن كيفية حدكث الصوت عموما.أما عن كيفية حدكث الصوت اإلنساين كالصوت  
 قولو :" كالتصويت اإلنساين ٰبدث بسلوؾ ا٥بواء ُب ا٢بلوؽ، ا٤بوسيقي، فيوضح ا٢بسن بن أٞبد ُب

كقرعو ٤بقعرات أجزائها كأجزاء سائر األعضاء الٍب يسلك منها مثل أجزاء الفم كاألنف... إف كاف 
سلوؾ ا٥بواء على مقعرات ا٢بلق كىو صلب أك خشن أك لْب أك شديد ا٤ببلسة، كانت النغمة 

اء مقرعات ا٢باؽ الٍب تقرع من القوة الدافعة للهواء تقـو مقاـ بالصبلبة حادة كالْب ثقيلة كأجز 
 . 4الدساتْب الٍب تبعد من يد القارع ألكتار العيداف كالطنابّب..."

                                                             

، دار الكتاب ا٢بديث، القاىرة، 1)الغناء، تارٱبو، مصطلحات كأكزاف(. ط دراسات في الفنوف الشعبيةا٥بباد أٞبد عبد اهلل .  - 1
 .28،ص2009

 .05ص ،2004، اجمللس األعلى للثقافة، مصر، 1طاس عبد ا٤بلك خشبة، طغٙبقيق شرح الموسيقى . .ابن سينا - 2
ٙبقيق )غطاس عبد ا٤بلك خشبة(، دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر، القاىرة،  كتاب الموسيقى الكبير. أبو نصر الفارايب.  - 3

 .212ص،1967
 .  21)د ط(، دار كليلي الطباعة كالنشر، ا٤بغرب، )دت(،صالصوت في علم الموسيقى العربية .  مبارؾ حنوف. - 4
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 النغمة:  -4

النغمة بأهنا " صوت البث زمانا كاحدنا ٧بسوسنا ذا قدر ُب ا١بسم الذم فيو  الفارابييعرؼ   
زا من الزمن صادرنا عن جسم مصوت، كأف ىذا . فالنغمة ُب جوىرىا صوت يشغل حي1يوجد"

 ا١بسم ىو الذم يتحكم ُب طبيعة النغمة.

إذ ال ٪بد كل الحدة كالثقل، فكتابة كل نغمة ُب السلم ا٤بوسيقي راجع إٔب كمية صوت النغمة 
النغمات متساكية ُب السلم ا٤بوسيقي، ككتابة تنغيم ا١بملة ٨بتلف باختبلؼ درجة نطق ا٤بقاطع 

 ٥بذه ا١بملة، كالسبب ُب ذلك راجع إٔب اختبلؼ كتّبة حركات ا٢بباؿ الصوتية.ا٤بكونة 

 اللحن:  -5

يعرؼ الفارايب اللحن بأنو :" ٝباعة نغم كثّبة ٧بدكدة الكثرة متفقة كلها أك أكثرىا، رتبت      
... ينتقل عليو انتقاال ٧بدكدنا بإيقاع ٧بدكد" ترتيبنا ٧بدكدنا من ٝبع ٧بدكد معلـو

من . يتبْب 2
التعاريف السابقة أف اللحن ىو ٦بموعة من النغمات ا٤بؤتلفة فيما بينها كفقا جملموعة من ا٤بعايّب 

 ا٤بضبوطة.

لو أخذنا أية نغمة موسيقية معتدلة ُب االرتفاع كنقطة بدء فبإمكاننا االرتفاع ُب ىذه النغمة     
تعطي نفس الشعور اللحِب إال تدرٯبينا إٔب أف نصل إٔب نغمة تدعى جواب النغمة البداية، كىي 

أهنا مرتفعة عنها مقدار سلم موسيقي كامل. كٲبكن عكس العملية السابقة بأف نأخذ ُب ا٥ببوط 
تدرٯبينا إٔب أف ٫بصل على النغمة القرار، كىكذا فإف ما يفصل بْب قرار كجواب عبلمة موسيقية 

لقرار بنفس االسم عادة، كتسمى عبلمتا ا١بواب كا ،3ىو سلم موسيقي ىو سلم موسيقي كاحد
 أيضنا. دكفإف جواهبا ٰبمل اسم  دكأم إذا كاف اسم العبلمة القرار 

 

 

                                                             

 .27، صصدر السابقالم أبو نصر الفارايب.. 1
 .35، صنفسو المرجع - 2
 .15، ص1994، دار طبلس للدراسات كالَبٝبة كالنشر، دمشق، 1.ط-علم، كفن، كسر –الموسيقى صفواف ا٤بتِب.  - 3
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 الموسيقى األندلسية: -6

إف ا٤بوسيقى األندلسية مصطلح يطلق على ا٤بوسيقى الكبلسيكية با٤بغرب العريب تقـو على       
الٍب تؤدم كافة كفق ترتيب  األداء ا٤بوسيقي اآلٕب، كالغنائي ٤بقتطفات من ا٤بوشحات كاألزجاؿ

كعلى الرغم من أف النوبة تستقي مادهتا اللحنية كالغنائية من . 1النوبة٨بصوص يطلق عليو اسم 
ا٤بوركث األندلسي، إال أف ىناؾ اختبلفنا يسّبنا فيما بينها ال عبلقة لو بَبتيب النوبة، كإ٭با 

االشبيلي األصيل نسبة إٔب اشبيلية، باألسلوب األندلسي. حيث أخذت تونس كليبيا باألسلوب 
كأخذت ا١بزائر باألسلوب الغرناطي نسبة إٔب غرناطة، كأخذ ا٤بغرب ٗبزيج من أسلوب بلنسا نسبة 

 إٔب بلنسة، كأسلوب غرناطة منذ حكم ا٤برينيوف ا٤بغرب .

ة ٓب قاؿ أٞبد سرم أٞبد من أعبلـ الطرب األندلسي ا١بزائرم :" ا٤بوسيقى األندلسية سليلة حضار 
تسلم من تقلبات التاريخ كصركؼ الدىر، كىي لساهنا ا٤بعرب عنها، بل ىي أكثر ما أنتجتو تلك 

الموسيقى الكالسيكية، .كما أضيفت إليها تسميات أخرل منها: 2ا٢بضارة تأثرنا باألحداث..."
لغناء ٛبييزنا عن ذلك اكالموسيقى العربية األندلسية، كالموسيقى العالمة، كالموسيقى الحضرية 

. فهي كلها تسميات تسند إٔب ا٤بوسيقى ا٢بضرية، ألف مصطلح 3ا٤بنتشر بالبوادم كالقرل كا١بباؿ
 ٓب يظهر إال ُب عهد االستعمار الفرنسي .الموسيقى األندلسية 

 مفهـو النوبة:  -7

كىي الفرصة، كىي اسم من ا٤بناكبة فيقاؿ جاءت نوبتك بفتح ناب( النوبة ُب اللغة من فعل )   
 .4 ف أم جاءت فرصتك أك مدتك أك دكرتك النيابيةالنو 

ا ُب فَبة ا٣بليفة العباسي الثالث     المهدم استعملت ىذه اللفظة إٔب القرف الثامن ميبلدم ٙبديدن
٦باؿ من ٦باالت الفكر، كاإلبداع يوما  حيث خصص لكل( 785-775بن جعفر المنصور)

يشرؼ فيو بنفسو على ا٤بسابقات كا٤بباريات. فيقاؿ اليـو نوبة الشعر أكالغناء. كُب كقت الحق، 

                                                             

 .  380،ص2012، ا٥بيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 63العدد مجلة الحياة المؤسسية. صميم الشريف.  - 1
 .06ص السابق، المرجع، سيد اٞبد سرم - 2
 .442ص ،1998ا١بزائر،  ،5ج. (1954-1830)تاريخ الجزائر الثقافيسعد اهلل، أبو القاسم.  - 3
 .378-377، صالسابق المصدر. ٝباؿ الدين ،ابن منظور - 4
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ا ُب فَبة حكم  أصبحت كلمة النوبة تستعمل للداللة على ( 809-786ىاركف الرشيد)كٙبديدن
 .1حصة كل مغِب ٲبثل أماـ ا٣بليفة

 : 2انتشارىا ُب ا٤بشرؽ العريب على أربعة قطعاشتملت النوبة اباف  -
  :شعر عريب ُب عمل)عبارة عن نشيد(.القوؿ 
  :شعر أعجمي من ٕبر القوؿ)من مقاـ القوؿ، غناء على إيقاع ثقيل(.الغزؿ 
  :ىو ذك بيتْب بالعربية من ٕبور القوؿ)غناء على ايقاع متوسط السرعة(.الترانا 
  :ٕبر القوؿ)غناء على ايقاع سريع(. مقطع كبيت كاحد عريب منالفركداشت 

 الذم كاف حركة آلية كصوتية ُب نفس الوقت.بالمستزاد ٍب أضيفت ٥با قطعة خامسة ٠بيت 

 أبي الحسن بن نافعأما النوبة الٍب عرفت ُب ا٤بغرب العريب فيعود الفضل ُب تركيز أسسها إٔب 
ُب ا٤بدرسة العودية القدٲبة، كقد   الذم أخل تغّبات على أغاين النوبة ا٤بتداكلة بزريابا٤بلقب 

تتكوف من عدة أبيات شعرية ٨بتلفة األكزاف، كمتنوعة زرياب كانت النوبة حسب منهج 
 : 3القافية ملحنة ُب مقاـ كاحد، كىي تَبكب من أربع أجزاء

  :غناء بدكف إيقاع مضبوط.النشيد المرسل 
  :كىو غناء موزكف ينبِب على ميزتن ثقيل.البسيط 
 غّب ٧بددة.: المحركات 
  :كىي غناء على موازين خفيفة متكاثرة ُب السرعة حٌب النهاية.األىزاج                

 تعد النوبة عند األندلسيْب ٦بموعة من القوالب اآللية كالغنائية الٍب تتوأب حسب نظاـ

                                                             

1 - Guettat Mahmoud.la musique Arabo Andalouse-L’empreint du Maghreb.edition 
El ons ,Paris,2000,p146. 

2 -ibid,p146. 
  ( 875-790زرياب :)ىو علي ابن ا٢بسن بن نافع مؤب ا٤بهدم العباسي، كلقب بزرياب بسبب سواد لونو كتشبيها لو بطائر أسود حلو ـ

إباف ملك ىاركف الرشيد، كىو أكؿ من أدخل الغناء على ٭بط ا٤بدرسة العوديٌة  -اسحاؽ ا٤بوصلي–التغريد، تتلمذ على يد أ٤بع شخصية موسيقية 
 .28صرجع السابق،الم٧بمد العثماين، نواؿ قادرم.  إٔب ا٤بغرب العريب. أنظر ا٤برجع:

 .35-34،صالمرجع السابقاألسعد الزكارم.  - 3
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قاـ ٧بدكد كمعركؼ، ٗبعُب كل نوبة ٙبمل اسم الطبع الذم ٢بنت عليو. فهي مبنية على كحدة ا٤ب
 كتنوع اإليقاع.

 :الطبع -8

الطبع ىو اللفظ ا٤بغاريب األندلسي ا٤بستخدـ لتعريف ٭بط القطعة ا٤بوسيقية، فالتعريف ا٢بإب     
األكثر توافقنا ىو"أنو ٦بموعة منظمة من الفواصل، تستجيب لتدرج قائم على القرار)العبلمة األكٔب 

كتار ا٤بقامية  أك الدنيا ُب اجملموعة( باعتباره عبلمة أساسية، ككذا على عبلمات أخرل تدعى األ
 .1كعبلمات أساسية للطبع"

إف حوؿ ىذه العبلمات يتم فصل اللحن، كتفيده كدعائم ُب صياغتو. ففي التقاليد ا٤بوسيقية 
النغمية، فإف األكتار ا٤بقامية الٍب تقدـ الدعم للحن أثناء جريانو، يعطي ُب الغالب انطباعنا عن 

 ا٤برجعي للنوبة. تغّب النغم، تتم بصياغة نغمية ٭بوذجية للنغم

ا٤بستعمل ُب ا٤بوسيقى األندلسية  2الطبع ُب االصطبلح األندلسي ىو"البنية األساسية لٌلحن"    
للداللة على ا٤بقاـ، كينطوم ىذا االصطبلح على معُب كاسع فهو يعِب من جهة طبيعة ا٤بقاـ كما 

طباع أك األثر النفسي الذم ىو معركؼ ُب ا٤بوسيقى العربية الشرقية، فهو يعِب من جهة أخرل االن
 يَبكو ُب كجداف السامع، كالذم ٱبتلف باختبلؼ الطبوع . 

، كما ذلك إال داللة على ا٤بقامات ا٤بوسيقية طبعاستعمل أىل ا٤بغرب العريب كاألندلس كلمة      
                                                                                                                                                                                                                                                                     . اعتبارا ٤با يبلءـ طبع اإلنساف كمزاجو ُب ىذه ا٤بقامات ُب أكقات معينة من اليـو  

 اإليقاع :  -9

اإليقاع ُب اللغة العربية يرٌجح أف يكوف لفظ اإليقاع مشتقنا من التوقيع، كىو نوع من ا٤بشية 
( ٗبعُب ينساب أك رتمسالسريعة، كُب اللغات األكركبية تشتق كلمة اإليقاع من اللفظ اليوناين )

 .3يتدفق

                                                             

 .27،ص2011.)د ط(، تلمساف عاصمة الثقافة اإلسبلمية، ا١بزائر ،مختارات من الموسيقى الكالسيكية الجزائريةفيصل بن قلفاط.  -1
 .149، صالمرجع السابق٧بمد العثماين، نواؿ قادرم.  - 2
 .1959، مطبعة العركبة، دمشق، 6جمجموعة فجر األندلس. عدناين منيب.   -3
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فاإليقاع فن من فنوف ا٤بوسيقى الشرقية، ٯبرم تطبيقو ٕبركات إيقاعية موزكنة بأكزاف ٨بتلفة ذات 
أرقاـ معينة، يطلق عليها اسم مستقل هبا، فتسّب سائر األ٢باف على أكزاف موسيقية تسمى اإليقاع 

فيما كىذه اإليقاعات مقيدة ٕبركات ٨بتلفة تنظم الضركب كيقاؿ لؤلصوؿ األصوؿ كيقاؿ ٥با 
 .1بينها ضربات ثقيلة كضعيفة فتوزع ىذه الضربات على نظاـ مستقل

اإليقاع ىو تقسيمات ٨بتلفة ٤بدة زمنية كبّبة تتألف من ثنائيات كثبلثيات كرباعيات زمنية  كأصل
٘بمع معنا فتشكل إيقاعنا، كاإليقاع ىو تتابع عدد من الضربات كالنقرات ٚبتلف فيما بينها من 

ع حيث الَبتيب كالقوة كالضعف فتشكل نظامنا مستقبل يسّب اللحن على تقسيماتو. كيتألف اإليقا 
التك  -الدـ ا٤بزدكج -األس -الٌتك -من ستة عناصر كل عنصر مستقل على اآلخر: الديـ

 .الزمن ىو العصب األساسي لئليقاع ، كيستخلص من ىذه التعاريف أف2الرباط -ا٤بزدكج

 الميزاف:  -10

، 3يطلق اسم ا٤بيزاف ُب ا٤بوسيقى األندلسية على اإليقاع، كعلى ٦بموع الصنائع ا٤بلحنة عليو  
٤بيزاف ٗبفهومو األكؿ ىو تكرار منتظم جملموعات متماثلة من الضربات، كالسكنات ا١بزئية ا٤برتبة كا

 ترتيبنا معيننا، كاحملتوية على مقادير زمنية ٧بددة، كذلك من أكؿ اللحن إٔب هنايتو.

، كالضربات ا٤بنتظمة داخل الدكر ال تكوف بالدكرإف كل ٦بموعة من ىذه اجملموعات تسمى    
نفس النربة، فمنها ما ىو ضعيف، كمنها ماىو قوم، كيظهر ذلك من خبلؿ العزؼ كالغناء،  ٥با

يستخدموف اصطبلحات خاصة للتمييز بْب ٨بتلف الضربات الٍب تؤدل اآلليوف كقدٲبنا كاف 
 الطار، كىو أداة اإليقاع األساسية ُب ا٤بوسيقى األندلسية .

، كيعِب بو النقر ُب كسط الغشاء النقرسية نذكر منها فا٤بوازين ا٤بستعملة ُب ا٤بوسيقى األندل  
كالنقر على حافة الغشاء ا١بلدم الُدـ، ا١بلدم للطار، قصد ا٢بصوؿ على الصوت القوم أم 

 .4الَتك للطار، قصد ا٢بصوؿ على الصوت الضعيف أم

                                                             

 .05، صالسابقالمصدر عدناين منيب.   -1
 .05، صالمصدر نفسو  -2
 .145،ص2009، مطبعة بِب ازناسن، ا٤بغرب، 1ط النوبات األندلسية المدكنة بالكتابة الموسيقية.يوسف الشامي.  - 3
 .145صنفسو، المرجع   - 4
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 الموشح:  -11

قافية، أك ببحر اسم أطلق على مقطوعة تنظم باللغة العربية على أكزاف متعددة دكف أف تتقيد      
كٱبتلف أسلوب نظم ا٤بوشح عن القصيدة كما ٚبتلف طريقة تلحينو، إذ أف ا٤بوشح كضع للغناء 

 .1أكثر منو للتبلكة

ونو كبلغ التنميق فيو الغاية : " أنو ٤با كثر الشعر ُب قطرىم كهتذبت مناحيو كفن ابن خلدكفكيقوؿ 
 .2"الموشحاستحدث ا٤بتأخركف منهم فننا ٠بوه 

كقد ذكر األعلم ،3كىو عبارة عن حلي تتزين بو ا٤برأةالوشاح، يشاع أف أصل تسمية ا٤بوشح ىو 
فيما اتفق  4"القزازيقوؿ: "كل الوشاحْب عياؿ على عبادة أبا بكر بن زىير البطيوسي أنو ٠بع 

 : 5لو من قولو

 نقا. مسك شمّ  *** غصنه  احضُ  . شمسُ تمّ  رُ دب

 مّ نا. مػػػػػػػػػا أػػػا *** مػػػػػػػػػػا أكرقَ . ما أكضحػػػَ ما أتم  

 ـػػػػػػر . قد حُ عشقامن لمحا *** قػػػػػػػػػد  .ال جرـَ 

 الزجل:  -12

بعد أف ازدىرت ا٤بوشحات كشاعت بْب ٨بتلف الطبقات الشعبية عملت عملها ُب نفوسهم   
 .6الصوتأم الزجل كحركت قرائحهم فحاكوىا ٗبنظومات موزكنة، كأطلقوا عليها اسم 

: "٤با شاع فن التوشيح ُب أىل األندلس، كأخذ بو ا١بمهور لسبللتو كتنميق  ابن خلدكف يقوؿ 
نسخت العامة من أىل األمصار على منوالو، كنظموا ُب طريقتو بلغتهم  كبلمو كترصيع أجزائو،

                                                             

 .07،ص1965التعاكنية، دمشق، " دراسات ُب ا٤بوشحات األندلسية كالشرقية". ا٤بطبعة سلسلة مدارس الغناءعدناف منيِب.  -1
 . 05، صمجموعة فجر األندلس . المصدر السابقعدناف منيِب.  -2
 .298ص المرجع السابق، ٧بمد العثماين، نواؿ قادرم.   - 3
 .817، ص1968، دار الكتب العلمية، لبناف، 1طمقدمة ابن خلدكف. عبد الرٞباف بن خلدكف.  -4
 . 817، صالمصدر نفسو -5
 .16،ص1969، الشركة الوطنية، ا١بزائر، 04. عدد الشعر الشعبي كتطوره الفني. آماؿ ٦بلة -6
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فالزجل فن من فنوف الشعر .1بالزجل"ا٢بضرية من غّب أف يلتزموا فيها اعرابنا، كاستحدثوا فننا ٠بوه 
العامي، يَبكب من كلمات ٥بجية، ٨بالف لنموذج ا٤بوشح، يغُب ىذا النوع من الشعر بأنواع 

 :٨2بتلفة

 ُب جهة تلمساف.ا٢بوزم  -
 الشعيب ُب كسط األرياؼ ك البدكيْب.  -
 ا٤بلحوف ُب ا٤بغرب. -

أبا : ٠بعت ابن سعيدحيث قاؿ أبوبكر بن قزماف. كأكؿ من أبدع ُب ىذه الطريقة الزجلية   
إماـ الزجالْب ُب عصرنا يقوؿ:" ما كقع ألحد من أئمة ىذا الشأف الحسن بن جحدر األشبيلي، 

شيخ الصناعة، كقد خرج إٔب منتزه مع بعض أصحابو، فجلسوا ٙبت  البن قزمافمثل ما كقع 
، 3عريش كأمامهم ٛبثاؿ أسد من رخاـ يصب ا٤باء من فيو على صفائح من ا٢بجر متدرجة"

 :               4فقاؿ

ـَ قد قَ  كعريشُ   اؽ.ػػػػػػػػػػاؿ ركَ كاف *** بحَ لػػػػػػى دُ عَ  ا

 اؽ.لط سَ غَ  ػػػػػاف  *** منْ عبػػػػػػػػػَ ثُ  ػػػػد ابتلعَ د قػػػػَ كأسَ 

 اؽ.ػػػاف  *** بيو الفػػػػػػػػػػػػػػرَ اؿ إنسػػَ بحَ  مػػػػػػػػوُ ح فَ فتَ كَ 

اح.يَ ى الصّ قَ اح *** كألْ فَ ى الصّ علَ  مّ ثُ ق من لَ انطَ كَ 

                                                             

 .825صالمصدر السابق، عبد الرٞباف بن خلدكف،  -1
2- Hadri .Bougherara. Voyage Sentimental en musique arabo- andalouse. EDIF , 

paris, 2000,p153. 
 .826ص المصدر السابق، عبد الرٞباف بن خلدكف،  -3
 .826ص المصدر نفسو،   -4



 

 
 

 
 

 إمفطل إل ول
 

إل ضول إمعميلة نوموس يلى إملغربية 

 إل هدمس ية 

 متييد -

 .إل ضول إمرشكية -1

 .إل ضول إمغربية  -2

 . إهتشار إملوس يلى إل هدمس ية ابملغرب إمعريب  -3

تطور إملوس يلى إل هدمس ية وأ ثرىا عىل  -4

 إملوس يلى إمغربية.
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 تمهيد:   

كفنها الذم تفاخر بو، كإف شاركتها فيو أمم أخرل على  ،لكل أمة حضارهتا الٍب تفصح عنها    
تفاكت ُب ذلك، كال مواربة ُب أف ا٢بضارة، كمنها الفنوف ٜبرة األجياؿ البشرية ُب كل مكاف، 
فا٤بوسيقى العربية عامة كاألندلسية على كجو ا٣بصوص، ٓب تكن ُب معزؿ عن التأثر ٗبا لدل األمم 

 ٥با أثرىا الكبّب على غّبىا. األخرل الٍب احتكت هبا، كما كاف

فا٤بوسيقى األندلسية أصبحت اليـو موسيقى عا٤بية ٓب تنتشر ُب إسبانيا فقط، بل عرفت انتشارنا 
 على صعيد ا٤بغرب كا٤بشرؽ العريب عبلكة على بعض الدكؿ األكربية بل كاألسيوية.

ا٤بغربية األندلسية شرقيها، ذكر األصوؿ العميقة للموسيقى بىذا الفصل ٥بذا نود اللفت ُب بداية 
 غربيها كانتشار، كتطورىا كأثرىا على ا٤بوسيقى الغربية ُب ثبلث مستويات:

  . مستول األ٢باف 
  .مستول الكلمات 
  مستول اآلالت. 
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 األصوؿ الشرقية:  -1

إٔب األصوؿ الوافدة الٍب تفرعت عن ا٤بوسيقى العربية، ُب ا٤بوسيقى األندلسية ترجع نشأة    
ظل التوسع لؤلمة اإلسبلمية بالعآب من جهة، كمن جهة أخرل أهنا أخذت من ا٤بوسيقى 
الغربية الشيء الكثّب، كىذا راجع لظهور العديد من ا٤بمالك العاربة با١بزيرة العربية ُب عصر ما 

 :1قبل التاريخ نذكر منها

 ؽ.ـ(. 169-٩105بلكة األنباط ) -
 ؽ.ـ(. 800-٩115بلكة سبأ ) -
 ؽ.ـ(. 115-628) ٩بلكة ٞبّب -
 ؽ.ـ(. 1300-٩630بلكة معْب ) -

لقد كجدنا ُب الببلد العربية مواقع أثرية قدٲبة، تؤكد أف العرب ىوميل:"كقد أكد الباحث اإل٪بليزم 
القدماء عرفوا حضارة مزدىرة قبل ا٤بسيح بآالؼ السنْب، مست ا١بانب الركحي كالثقاُب، عربىا 

. ككاف ا٤بسلموف ُب ذلك العصر ملتمْب بثقافات ٝبيع 2"مارسوا تأثّبا على اليهود كاإلغريق 
 الشعوب القدٲبة الٍب احتكوا هبا مثل: الفرس كاإلغريق كا٥بنود كا٤بصريْب كالسومريْب كاألكاديْب.

ظهرت ا٤بوسيقى األندلسية ُب فَبة مبكرة مع ا٢بضارات القدٲبة، كانتقلت إٔب ا٤بغرب العريب 
ـ، بالرغم من بقائها با١بزيرة األيبّبية عدة قركف إال أهنا 648سنة كاألندلس مع العرب الفاٙبْب 

 :3بقيت خاضعة للذكؽ العريب، كٲبكن ذكر األصوؿ الشرقية كما يلي

  : سيادة ظاىرة تعدد الطبوع على غرار كاقع عمـو ا٤بوسيقى من حيث اللحن كاإليقاع
 العربية.

 العمل باللحن ا٤بنفرد. -
 جاز كالزكركند.تسرب ا٤بقامات الشرقية كا٢ب -

                                                             

 .21صالمرجع السابق، أمْب بن عبد السبلـ الشعشوع،  - 1
2 - Mohamed zine labidine. Contrubution a l étude  des théorie et conceptions 
ésthetique musicale arabe- musulman au moyen-âge. Presse universitaire du 
seplentrion,1995,p22. 

 .13،ص1988، سلسلة عآب ا٤بعرفة، ا٤بغرب، 1طالموسيقى األندلسية الغربية. عبد العزيز بن ا١بليل.  - 3
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 سيادة األداء الصوٌب. فأكثر األ٢باف تؤدل مغناة من طرؼ األفراد أك :  من حيث األداء
ا١بماعات، كفيها تتم االستفادة إٔب أقصى حد ٩بكن من اإلمكانات الٍب ٲبنحها الصوت 

 البشرم، كخاصة ُب اإلنشادات الفردية.
 كجود فقرات ذات طبيعة ار٘بالية، كيظهر ذلك ُب:  : من حيث التأليف 
ا متبعنا ُب  (كإف كانت أ٢باهنا اليـو ٧بفوظة) ٤بشالياتا - تشكل بقايا أعماؿ كانت تقليدن

 التمهيد للنوبات. 
 اإلنشاد كا٤بواكيل كالتقاسيم الٍب ترافقها، كىو تقليد ال يزاؿ معموال بو. -
  :با٤بصطلحات الشرقية سواء منها ذات  أخذت ا٤بوسيقى األندلسيةمن حيث المعجم

الفارسي أك الَبكي أك العريب، منها ما يتصل با٤بقامات الرئيسية: العراؽ، الزككند، ا٤بفهـو 
ا٢بسيِب، ا٢بجاز، العشاؽ، النول، الراست. كمنها ما ينتمي إٔب األكزات: ا٤باية، كمنها ما 

كما أف ٜبة أ٠باء طبوع جديدة   ينتمي إٔب الشعب: ا١بهاركاه، السيكاه، عشّبات، ٧بّب،
، الذيل، رمل الذيل،  على ا٤بعجم العريب مثبل: االستهبلؿ، ا٤بشرقي الصغّب كالكبّب، ا٤بزمـو

 ٦بنب الذيل، ا٤بواؿ، الزيداف، األصبعْب، الرصد العبيدم، الرصد ا٤بغريب. 
 أكثر من ارتباط، ارتباط كتأثر الطبوع ُب ا١بزائر كتونس كليبيا با٤بقامات ا٤بشرقية ا٢بديثة  -

لقد انشغل الفاٙبوف األكائل با٢بركب كالنزاعات الداخلية، الشيء الذم جعل موسيقى العهد   
األندلسي األكؿ ٦برد تقليد ٤بوسيقى الشرؽ اإلسبلمي، ىذا باإلضافة إٔب موسيقى ا٤بولدين 

با٤بستعربْب لتأثرىم با٥بوية ا٤بسلمْب كىم أحفاد األيبّبيْب، كالنصارل األندلسيْب كالذين عرفوا 
قة النصارل، يالتيفاشي :"... أىل األندلس ُب القدمي كاف غناؤىم إما بطر  العربية، كُب ىذا يقوؿ

فلقد تفاعل ىذا الَباث مع ألواف ا٤بوسيقى الوافدة إٔب ا١بزيرة األيبّبية .1كإما بطريقة حيداة العرب"
شبيو بالتمازج الذم حصل ُب الشرؽ العريب بْب  إثر الفتح اإلسبلمي، كحصل بْب عناصرىا ٛبازج

 النماذج الغنائية العربية ا١باىلية، كبْب ا٤بوسيقى الفارسية إثر خضوعها للحكم العريب.

 

                                                             

 .22ص،ٙبقيق رشيد السبلمي، ا٤بكتبة العاشورية، تونس، )دت(. في علم السماع كتاب متعة األسماعأٞبد بن يوسف التيفاشي.   - 1
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:" إف إخواين ُب الدين قاؿ فيهم آلبرك القرطبيلقد تعلق ا٤بستعربوف باللغة العربية، لدرجة أف 
ب أىل الدين اهتم، كيقبلوف على دراسة مذاىٯبدكف لذة كربل ُب قراءة شعر العرب كحكاي

بل ىم منظموف ُب الشعر العريب ما يفوؽ شعر العرب أنفسهم فننا  .....كالفبلسفة ا٤بسلمْب
 .1" كٝباالن 

سالف الذكر أف الفاٙبْب كانوا ُب البداية، كخصوصنا قبل انتقاؿ زرياب التفاشي كيستفاد من كبلـ 
أذكاؽ الفئات االجتماعية الشعبية، فيغنوف كيلحنوف أغانيهم على إٔب الديار األندلسية ٯباركف 

طريقة النصارل، كمن ضمنها ا١بزيرة األيبّبية عندما فرضت الكنيسة ا٤بسيحية نفوذىا، كسلطاهنا 
بالنوتة ا٤بوسيقية  ُب القرف الثالث ا٥بجرم الغريغورمتدكين النشيد  على مظاىر ا٢بياة فيها. كىو

الٍب أصبحت ُب عهد البابا غريغوريوس األكؿ أك األكرب أساس  2النومةىي ك  نذاؾأا٤بستعملة 
ـ، كالٍب كانت أساسنا 1000ق/390كًب تلحينها حٌب بعد سنة   ا٤بوسيقى الكنسية الكاثوليكية.

(، كتلك ا٤بدارس ىي  : 3مكونات ا٤بدرسة الركمانية )سكوال كانطرـك

 موسيقى الكنيسة السورية)باللغة األرامية(. - أ
النشيد الكنسي اإلغريقي، كالذم ال زلنا ٪بد بعض الكلمات منو باللغة اإلغريقية ُب  - ب

.  النص الغريغورم إٔب اليـو

أما ُب األندلس فلم يصل النشيد الغريغورم حٌب ما بْب القرف الثالث كالرابع ا٥بجرم/ التاسع    
 كالعاشر ا٤بيبلدم، كلكنو ٓب يصل إٔب ا٤بنطقة ا١بنوبية حٌب فَبة طويلة بعد ذلك.

كىكذا كانت الكنيسة ىي كحدىا الٍب ٙبمل مشعل الثقافة ُب الغرب ا٤بسيحي أثناء القركف 
 كل ثقافة غّب دينية كانت مهملة إال ما كاف منها ٱبدـ أغراض الكنسية.الوسطى، ك 

، كرجينوف كما ظهرت ُب نفس الفَبة نظرية الغناء الديِب ا٤بسيحي على أيدم  أكريلياف دم ريـو
 كغّبىم.يؤكد ا٤بنظركف األكائل أف تلك النظرية منقولة عن نظرية ا٤بوسيقى البيزنطية.دم برـك 

                                                             

1 - F.J.Simonet. Histoire de los mozarabes de Espana.T2 ,p353. 
2 - Jacques Viret. Le chant grégorien et la grégorienne. P10. 

 .45ص المرجع السابق،أمْب بن عبد السبلـ الشعشوع،  - 3
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العرب كاألمازيغ أنفسهم منذ العهود األكٔب للفتح مقبلْب على استعماؿ  لقد كجد الفاٙبوف
السبلٓب، كا٤بقامات ا٤بوسيقية احمللية ُب غنائهم، كساعد االستعماؿ ا٤بستمر على ٛبكْب بعضها من 
الرسوخ ُب نظاـ الطبوع العربية كاإلفريقية كاإلندماج ُب سلكها، ٍب أصبح نتاج ذلك كلو على 

 شكل كحدة ال تتجزأ، كيبلور التعبّب الصادؽ عن أذكاؽ الساكنْب باألندلس.مدل العصور ي

كما كاف من كجوه التفاعل بْب ا٤بوسيقى العربية، كا٤بوسيقى القوطية باألندلس ١بوء ا٤بنشدين إٔب 
إشباع حركؼ ال يتبعها حرؼ مد أك ٘بزئة الكلمة الواحدة إٔب مقاطعها. كُب ىذا ا٤بعُب كرد أحد 

أنو قاؿ: " ا٤بد ُب غّب ٧بلو ٰبوؿ الكلمة من معناىا األصلي إٔب معُب آخر قد يسيء الفقهاء 
الداللة. كمثاؿ ذلك مد حرؼ الباء ا٤بفتوحة ُب اسم التفضيل من اآلذاف )أكرب(، فإنو ٯبعل 

 .1الكلمة ٗبعُب ٝبع)كرب( كىو الطبل، كُب ىذا ما يفسد ا٤بعُب كيؤدم إٔب ارتكاب ا٢براـ"

تطاع األندلسيوف تطوير ىذا الفن، كأف يقفزكا بو مراحل كبّبة، حٌب أصبحت لقد اس     
 .2األندلس مهول الطرب كموئل ٧ببيو

ا ال دخل للطرب األجنيب فيو، نشأ من قدـ الزمن ُب مكة كاف الطرب ُب أكؿ العهد عربينا ٧بضن    
ٗبصاحبة ا٤بوسيقى، كما ركل ذلك كا٤بدينة، كلقد كانت ا٣بنساء شاعرة الرثاء الشهّبة تغِب مراثيها 

 أبو الفرج األصبهاين، جعل للشعر مكانة عظيمة لديهم:

اري مى ضٍ مً  ا الفنً ذى ٥بى  اءى نى الغً  *** إفٌ  وي ائلً قى  تى ا أنٍ ر أمى عٍ بالشٌ  نٌ غى تػى          
3 

كأخذ شيئا فشيئا طابع يسمى ُب  ،كعند احتكاؾ ا٤بسلمْب بأىل فارس تغّب بعض ىذا الغناء
ىذا الفهم :" إف جذكر ا٤بوسيقى األندلسية ٓب صبحي أنور رشيد . كيؤكد 4با٤بوشحات الشرؽ 

                                                             

 -260، ص2002، دار الثقافة، بّبكت، 5ٙبقيق: إحساف عباس، إبراىيم السعاقْب، بكر عباس.جكتاب األغاني. أبو الفرج األصبهاين.  - 1
 .261ص
 .11، ص1969، دار االرشاد للطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكت، 1طتاريخ الموسيقى األندلسية. عبد الرٞباف علي ا٢بجي.  - 2
 .12صنفسو، المرجع  - 3

4 - Mokhtar  Hadj Slimane. La musique Andalouse a Tlemcen. Edition  ibn khaldou, 
Tlemcen, 2001, p10 .  
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تكن أجنبية ا٤بصدر، كإ٭با كانت امتدادا للموسيقى العربية قبل اإلسبلـ كتطويرا ٥با، ينسجم مع 
 .1تطور ا٢بياة االجتماعية كالثقافية كتعقدىا مع مؤثرات جديدة كافدة"

كبا ا٢بديثة إٔب الكشف عن النظريات ا٤بوسيقية اليونانية كاستيعاهبا، كىكذا فقد سبق العرب كأكر 
كإغنائها ٗبعطيات شرقية ٧بضة، كمن ٍب فقد كانت ا٤بوسيقى العربية أقدر على االستفادة من 
ا٤بعطيات اليونانية القدٲبة، كالغريغورية الوسيطة، كأقدر على توجيو ا٤بسار الفِب بببلد األندلس،  بل 

ّب ُب اإلنتاج األكركيب،كما ىو شأف كثّب من األساليب الٍب تدخل اليـو ُب بنيات على التأث
 ا٤بوسيقى الغربية، كالٍب ليست ُب كاقعها سول صيغ مباشرة أك غّب مباشرة للموسيقى العربية.

إف التعايش الذم ًب على أرض األندلس أدل إٔب ٛبازج النماذج ا٤بوسيقية احمللية مع ا٤بوسيقى 
إليها ٗبا فيها العربية كالرببرية كاإلفريقية كىو ٛبازج كذلك التقت فيو النظريات اإلغريقية  الوافدة

باألناشيد الغريغورية، كموسيقى األ٭باط الشعبية للشعوب الٍب استوطنت األندلس قبل حلوؿ 
 الفاٙبْب ا٤بسلمْب بربوعها.

 ، كبلورة الَباث ا٤بوسيقي تلك إذنا ىي أبرز ا٤بعطيات الفنية الٍب تضافرت من أجل خلق   -

العريب باألندلس. على أف الساحة الفنية هبذه الببلد كانت تشهد بْب الفنية، كاألخرل صنوفنا 
ك٭باذج موسيقية أخرل، لعلها تكوف قد طبعت ا٤بوسيقى األندلسية ببعض السمات كا٤ببلمح، 

عل أكضحها ُب كاقع ىذه كطعمتها بأساليب مستجدة ُب األداء، كألواف مستحدثة من التأليف، ل
 :2ا٤بوسيقى

 تطعيم ا٤بوسيقى األندلسية بأصناؼ شٌب من اإليقاعات.  -
 قياـ بعض األ٢باف األندلسية على السلم ا٣بماسي. كىو السلم الذم يتكوف من ٟبس  -

درجات عوض سبعة، كىو أقدـ سٌلم استعملو اإلنساف ُب موسيقاه، كال يزاؿ يستعمل ىذا السلم 
 تونس، ليبيا، السوداف ...(.كخاصة منها إفريقيا )ا٤بغرب،ا١بزائر، ُب أ٫باء العآب، على نطاؽ كاسع

                                                             

 .34، ص2000، دار عبلء الدين، 1ط. مدخل إلى تاريخ الغناء عند العربصبحي أنور، رشيد.  - 1
 .15ص، المرجع السابقعبد العزيز بن عبد ا١بليل،  - 2
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احمللية. كىي نقطة توقف مؤقتة كثانوية، كتشكل نقطة كإف يكن قد تعرض لبعض التعديبلت 

( ُب  Meseالنطبلؽ ا١بنس الثاين فيهما، كتعرؼ بالغماز ُب ا٤بوسيقى األندلسية أك ا٤بيز )
السلم اليوناين. مثبل ٪بد طبوع تتبلءـ مع السبلٓب اليونانية القدٲبة من حيث نوع األبعاد 

 :1كمواضيعها، ككذا نغمة القرار، كبياف ذلك ُب ا١بدكؿ التإب

 نغمة القرار ترتيب األبعاد السلم اليوناني القديم الطبع األندلسي

 السيكاه 
 عراؽ العرب

 الدكرم
 الدكرم

1,1,1/2,1,1,1,1/2 
 مي
 مي

 اصبهاف
 الغريبة احملررة

 الفرٯبي
 1,1/2,1,1,1,1/2,1 الفرٯبي

 رم
 رم

 رصد الذيل
 االستهبلؿ

 غريبة ا٢بسْب

 الليدم
 الليدم
 الليدم

½,1,1,1,1/2,1,1 
 

 دك
 دك

إف التشابو ا٢باصل بْب الَبكيب البعدم النغمي اإلغريقي كالعريب القدمي يعكس ُب اآلف نفسو 
كحدة نسب السلم ا٤بوسيقي، فالسلم الفيتاغورم متأسس على توإب البعد النغمي كنصف البعد،  

 (.1(، )1/2(، سي )1(، ال )1(، صوؿ )1(، فا )1/2(، مي )1(، رم )1: دك )2كالتإب

كما ٘بدر اإلشارة ىنا إٔب قضية تزاؿ تشغل باؿ كثّب من الباحثْب الغربييْب ا٤بتخصصْب ُب 
وسيقية االغريقية القدٲبة. كتتعلق باختبلؼ ىؤالء حوؿ ما إذا كاف السلم اليوناين الدراسات ا٤ب
 مي( . -القدمي )مي

                                                             

 .72صالمرجع السابق، عبد العزيز بن عبد ا١بليل.  - 1
2 - Alain Danielon. La musique comparée. Edition herman, 1987,p28. 
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كما ىو الشأف كذلك بالنسبة للسلم الدكرم، من جنس ا٤بقامات الصغّبة أك الكبّبة بالنسبة 
 :1دك( كالتإب-من )دكالليدم  السلمرم(، ك -)رم منالفريجي للسلم 

 

 

 
السبلٓب اليونانية ذاهتا إٔب  تغيّب نتيجة التأكيبلت العشوائية الٍب حصلت ٥با ُب العصور تعرضت  

الوسطى، ٍب ٣بلوىا من عبلمات التحويل العارضة عند نزكؿ اللحن أك صعوده، كالٍب تعترب ُب كثّب 
متميزنا، من األحياف طبوع ا٤بوسيقى األندلسية، كمن كسائل التلوين الٍب تضفي على األ٢باف لوننا 

 كٛبنحها طعمان خاصنا مثبل:

 
كا٢بقيقة أف ،يزاؿ ىناؾ بعض الغموض فيما ٱبتص ٗببادئ ا٤بقامات كالسبلٓب ا٤بعركفة  ال

كإ٭با توجد مقامات فقط. كإذا ذكر السلم فإف ا٤باثل ُب األذىاف ، السلم العريب ال كجود لو
ىو ٦بموعة مقامات أك ديواف أساسي يتألف من عدة أنغاـ، كإذا اعتربنا السلم العريب هبذا 
ا٤بعُب أمكننا أف ٪بد عند ا٤بؤلفْب ا٤بوسيقيْب سلمان يرجع عهده إٔب عهد اليوناف األقدمْب إذ 

بأم عبلمة من عبلماتو ئ كإذا بد، على ما أعتقدAlypiusكجد سلم من كضع اليبيوس 

                                                             

 .287، ص 1975مطبعة دار الكتب، ٙبقيق: يوسف شوقي، رسالة في الموسيقى. ٰبٓب بن علي ا٤بنجم.  -1



 األصوؿ العميقة للموسيقى المغربية                        الفصل األكؿ             

24 
 

مقاـ راست، مقاـ هنوند، مقاـ ا٥بزاـ  :األساسية، كىي  ٲبكن معرفة ا٤بقامات التسع اليونانية
 .1)عقد نكريز(، مقاـ حجاز، مقاـ كرد، مقاـ بيات، مقاـ صبا، مقاـ سيكاه، مقاـ كرد

 
كما ٲبكن أف نشّب ُب ىذا السياؽ إٔب أصل ديِب للموسيقى األندلسية من طرؼ أحد ا٤بخربين   

، ٙبدث ىذا الفقيو عن اختصاص 2ق520ا٤بتوُب أبي بكر الطرطوشي العرب، كىي مشاىدات 
"بأ٢باف موسيقية كانت شائعة ُب موسيقاىم الشعبية، اٚبذكا ٥با أ٠باء خاصة منها  الصقالبة 
 .3صقليب( ك)الرىب( كٮبا أسلوباف متميزاف ُب الغناء"اللحن )ال

يعترب الطرطوشي غناء الصقالبة على ىذا النحو من البدع ا٤بنكرة الٍب أحدثوىا ُب األندلس 
كإذا قيل إف كعد  }ا٤بسلمة، كذلك ألهنم استعملوه ُب ترتيل القرآف الكرمي، ُب قراءة قولو تعأب: 

اآلية كرقص الصقالبة بأرجلهم كفيو خبلخيل، كيصفقوف  أخذكا يرقصوف ُب ىذه 4{اهلل حق 
بأيديهم على إيقاع األرجل، كيرجفوف األصوات ٗبا يشبو تصفيق األيدم كرقص األرجل، كل ذلك 

،  5على نغمات متوازنة، كإف قرأكا القرآف على )الرىب( نظركا إٔب كل موضع ذكر فيو القرآف ا٤بسيح

                                                             

 .135صالمرجع السابق، ٧بمد العثماين، نواؿ قادرم.  - 1
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  :العرب تربية عسكرية إسبلمية، كدربوىم العرب على  كىم األرقاء اجمللوبوف إٔب األندلس من الشعوب اإليطالية كمشاؿ إسبانيا. رباىم الصقالبة

. أعماؿ القصور كقد تزايد عددىم حٌب بلغ ُب عهد عبد الرٞباف الناصر عشرة آالؼ من النساء كالرجاؿ. كقد عرفوا ُب األندلس باسم الفتياف
 .20ص المرجع السابق،نظر: عبد العزيز بن ا١بليل. ي

 .72صالمرجع نفسه،  - 3
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كإذ قاؿ اهلل يا عيسى بن }، ككقولو تعأب: 1{ن مرميإ٭با ا٤بسيح عيسى ب }كقولو تعأب:
 مثلوا أصواهتم فيو بأصوات النصارل كالرىباف ُب الكنائس.2{مرمي

كل ىذا إذا ما كسعنا دائرة فعل ا٤بثاقفة بالعودة إٔب التاريخ العريب ُب القدـ، كانت حضارة ببلد   
الرافدين خاصة اآلشوريْب الذين بدا تارٱبهم منذ أكاخر القرف الثالث عشر قبل ا٤بيبلد، ٥با عبلقة 

فإف التأثّب الفارسي أك با٢بضارة الفرعونية الٍب استأثرت باىتماـ العديد من الفبلسفة اليونانيْب، 
اليوناين ا٤بفَبض على ا٤بوسيقى العربية يفرض إعادة صياغة عبلقة األصل بالفرع، خاصة إذا علمنا 

 :3أف ٢بضارة اآلشوريْب مظاىر موسيقية عديدة تعكسها استعما٥بم آلالت موسيقية ٨بتلفة منها

 .آالت كترية: اآلسور، الكنارة، السنطور 
  ا٤بزدكج، البوؽ.آالت نفخية: ا٤بزمار 
 .آالت إيقاعية: الطبوؿ، الدفوؼ، الصنوج 

على ا١بدكر العميقة للموسيقى األندلسية جوؿ ركانيت نورد ُب ىذا الصدد تأكيدا للمستشرؽ 
يقوؿ: " األمر الذم ال ٦باؿ فيو للنزاع ىو أف ا٤بوسيقى العربية)األندلسية( ليست فنا ناشئا بذاتو، 

بنوعو كجنسو بغّب أف تكوف مدينة بشيء من األشياء للشعوب  بل ٓب تكن أبدا فنا مستقبل
األخرل ... كال شك قد تكونت من آخر كجد ُب العصر السابق لئلسبلـ قد يرجع إٔب العربانيْب 

 .4كاآلشوريْب كا٤بصريْب"

إف ا٤بوسيقى األندلسية حافظت على طابعها العريب األصيل الٍب ٘بدرت أصو٥با على ضفاؼ 
لت خاضعة للذكؽ الشرقي كما ظلت غّب بعيدة عن طبيعة األسلوب اللحِب الذم الرافدين، كظ

يسود التأليف العريب، ٗبا ٙبتضنو من طبوع متعددة ُب بوتقة األسلوب الغريب الذم ال ٱبرج عن 
 مقامْب اثنْب ٮباؾ الكبّب كالصغّب أك ا٤باجور كا٤بينور.

 

                                                             

 (.170سورة النساء، اآلية ) - 1
 (.06سورة ا٤بائدة، اآلية ) - 2
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     األصوؿ الغربية: -2

انتقلت ا٤بوسيقى العربية عرب العصور إٔب األندلس، كاحتكت باألجانب كعرفت درجات الرقي ٍب   
اال٫بطاط بعدما دخل عليها التبديل كالتغيّب باإلحساف مرة كبالنسياف مرة أخرل، فجالت كراجت 

ة كانقلبت أكضاعها كمسها ملمس ا٢بضارة اإلسبلمية من التطور صاعدة معها ُب االزدىار كىابط
 معها ُب االضمحبلؿ كاال٫بطاط كناىضة من جديد برقي كمسايرة سّب التقدـ . 

تعد شبو ا١بزيرة االيبّبية مركزنا لتعايش شعوب ٨بتلفة، سكاهنا خليط من العناصر اإليبّبية القدٲبة  
كالكلتية  أك السلتية القادمة من الشماؿ. كقد تعاقبت على ىذه ا١بغرافيا حضارات عديدة: 

ـ( بعد 409-ـ218يوف كالقرطاجيوف ٍب الركماف الذين احتلوا إسبانيا مدة ستة قركف )الفنيق
تدمّب حضارة القرطاجيْب كاحتبل٥بم ا٤بغرب العريب. كبالنسبة للعناصر البشرية ا٤بؤلفة لؤلندلس بعد 

 .1كصوؿ ا٤بسلموف ٪بد: القوط كالصقالبة كاألمازيع

ندلسي اىتماما كبّبا عندما فتح بنو أمية األندلس انبثقت اىتم ا٣بلفاء با٤بوسيقى ُب العصر األ    
هبا فجر ا٤بدينة كالتحضر، كأصبحت بفضلهم مضرب األمثاؿ ُب العلـو كالفنوف ، فكانت قرطبة 

كاف شيخنا عظيمنا أثر ُب   زرياب حاضرة األندلس موطنا ألساطْب العلماء حيث قيل ُب ذلك أف
ىاركف ا٣بليفة العباسي بو أعجب ، 2ـ822ذ كصولو سنة ا٢بياة االجتماعية لدل القرطبيْب من

إف ا٢بسد أقدـ األدكاء، كالدنيا : " خاطبو أستاذه إسحاؽ ا٤بوصلي قائبلف الفنية توبعبقري الرشيد
فتانة، كالشراكة ُب الصناعة عداكة، كال حيلة ُب حسمها كقد مكرت يب فيما انطويت عليو من 

فإذا أنا قد أتيت نفسي من مكمنها بإدنائك كعن  إجادتك كعلو طبقتك، كقصدت منفعتك،
قليل تسقط منزلٍب، كترتقي أنت فوقي، كىذا ما ال أصاحبك عليو، كلو أنك كلدم، كلوال رعيي 
لذمة تربيتك ٤با قدمت شيئا على أف أذىب نفسك، كليكن ُب ذلك ما كاف، فتخّب من اثنْب 

ال أ٠بع لك خربا بعد أف تعطيِب على  إما أف تذىب عِب ُب األرض العريضة: البد لك منهما
ذلك األٲباف ا٤بوثقة، كاهنضك لذلك ٗبا أردت من ماؿ كغّبه، كإما أف تقيم على كرىي كرغمي 
مستهدفا لسهامي فإين ال أبقي عليك كال أدع اغتيالك، باذال ُب ذلك بدين كمإب فاقض 
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كاختار الرحيل عن بغداد، كخرج  منها ٗبنأل من ا٤بكيدة كا٢بسد، زرياب لقد اثرت حياة  .1"قضائك
 بأىل بيتو.

ٙبتل مكانة مرموقة ُب األندلس، كلقي ا٤بوسيقيوف عناية ٓب يلقوىا من  زرياببدأت ا٤بوسيقى ٕبضور  
كما أف استقر زرياب بقرطبة حٌب شرع ُب إ٪باز مشركعو الطموح كا٤بتمثل ُب إحداث أكؿ قبل، 

ادينا ليس بسبب الثراء ا٤بمتد للفكر ا٤بوسيقي فحسب، بل مدرسة موسيقية هبا كاف ٥با موقعا ري
لقوة تأثّبىا الواسع على أجزاء كثّبة من أكركبا كىو ما كاف ٥با بصمة كاضحة ُب معآب ا٢بياة 

 .االجتماعية ىناؾ

لنشر األصوؿ ا٤بوسيقية العربية  ،كاستدعى ا٤بغنْب من ا٤بدينة ا٤بنورة فأسس أكؿ معهد موسيقى
ا٤بشرقية القدٲبة األصيلة كلكن بالطريقة الٍب ٰبسها، كأضيف إٔب لقبو القدمي لقب إضاُب جديد 

نسبة إٔب موطنو ا١بديد، كخصص لو األمّب راتبا شهريا قدره مائتا دينار  زرياب القرطبيفأصبح 
ككاف أكؿ طبلب معهد . 2رل لو كلعائلتوباإلضافة إٔب منح األعياد كا٤بناسبات كا٤بخصصات األخ

كابنتاه  عبد اهلل، كعبد الرحماف كمحمد كقاسم،: اؤه الثمانية ٪بح منهم أربعة كىمأبن زرياب
فمارسوا الغناء كزاكلوه، باإلضافة إٔب عدد آخر بعضهم من الغلماف كا١بوارم أمثاؿ  ُعلّيو كَحمدكنة

َعة فرىا ُب كل من يرغب االنتماء إٔب معهده كمن ،ككضع شركطا ٯبب تو 3كغّبىم مصابيحك ُمتػْ
ىذه الشركط إخضاعو إٔب امتحاف ٰبدد استعداده الفطرم، فإذا اجتاز ىذا االمتحاف بدرجة 

 .النجاح دخل ا٤بعهد كسجل ُب عداد طبلبو كإال صرؼ

يقبل ُب معهده إال من كاف ذا صوت مطبوع، حيث كاف أكالده العشرة أكؿ  زريابٓب يكن   
 عبد اهللفكاف . تبلميذ معهده، فكلهم حارس لصناعة الغناء عامل على إشاعتو ُب األندلس
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٧بسنة ٥بذه  حمدكنةفأحدقهم غناء، كما كانت ابنتو قاسم أما . عبد الرحمافأعدهبم صوتنا، يليو 
 .1ُعلَبةتها الصناعة متفوقة على أخ

أعجوبة فنية، حيث أنو كاف ٰبفظ عشرة آالؼ مقطوعة من األغاين بأ٢باهنا،  زرياب كاف
باإلضافة إٔب طوؿ باعو ُب العلـو األخرل كا١بغرافية كالطب كالفلسفة، كأدخل العديد من 

صيتو ُب   هبر أىل األندلس برباعتو ُب الغناء كا٤بوسيقى، كطار"ا٤بقامات، ككضع للغناء القوانْب، ك
 .2"كل مكاف، فأضحى قطب الفن الذم ال ٯبارل، كأخذ عنو أىل األندلس فنونو كإبداعو

فكاف أكؿ من ٘برأ على تطوير ا٤بوسيقى العربية باألندلس فاعتُب ٔبمع اآلالت ا٤بوسيقية 
 الٍب كانت معركفة بببلد ا٤بشرؽ، ٍب تفنن ُب ابتكار عدد من اآلالت األندلسية الٍب ٓب يسبق أف

ُب  زريابكلعل أىم اخَباع اشتهر بو ، تشر بكثافة ُب الببلد األندلسيةعرؼ بعضها من قبل أف تن
( الريشة)كذلك اخَبع مضراب العود ...ا٣بامس ُب العود، اخَباعا منوزيادة الوتر :"ىذا اجملاؿ ىو

موفقا من قوادـ النسر، ككانت ال تزاؿ حٌب كقتو من ا٣بشب، كىي فكرة بارعة من زرياب كاف 
فيها إٔب أبعد مدل، إذ ٘بمع إٔب لطف خفتها على األصابع طوؿ سبلمة الوتر ٗببلزمة الضرب 

أما العبقرية الفذة الٍب جلت عنها موىبتو فهي طريقتو ا٤ببتكرة ُب تعليم الغناء، تلك ... عليو
ن مزايا ، كم3"الطريقة ا٤بستحدثة الٍب ظلت مثبل ٰبتذل ُب الشرؽ كالغرب حٌب العصور ا٢بديثة

أيضا أف ُب عهده تفنن الناس ُب أنواع األطعمة كا٤ببلبس كالغناء كالطرب، كسٌن فيهم ىذه زرياب 
السنة، حٌب انشغل الناس بابتكاراتو ُب عآب الطعاـ كاللباس، فلكل فصل نوع من اللباس كالطعاـ، 

 .كلكل ٦بلس آداب كتقاليد، كلكل حفلة طرب كغناء موسيقي ٗبختلف األ٢باف

لؤلندلس كالغرب اإلسبلمي مّباثا فنيا  زريابأما ُب ميداف التأليف كالتكوين ا٤بوسيقي فقد ترؾ 
٢بن، كبذلك عد ىذا العبقرم  عظيما ٛبثل ُب مؤلفاتو كمدكناتو ا٤بوسيقية الٍب بلغت عشرة آالؼ

ية ـ ركا1987كقد صدرت ُب إسبانيا سنة . ٗبثابة معجزة جسدت األصالة ا٤بوسيقية األندلسية
           كتبت بأسلوب شاعرم ٝبيل،   خيسوسكريوسباللغة االسبانية للموسيقي  زريابٙبمل اسم 
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كما أكرد   .كاشتملت على ٦بموعة ىائلة من ا٤بعلومات الفنية كاالجتماعية كالتارٱبية عن األندلس
مرة دكر زرياب  الكاتب بالتفصيل الكثّب من العادات كالتقاليد ا٤بتعارؼ عليها آنذاؾ، مربرا ُب كل

ك٧باكلتو ُب تغيّب ك٘بديد الكثّب ٩با اعتمد الناس عليو كإبدالو ٗبا ىو أفضل، كيرل أف أسس 
 عند االسبانيْب كتسمى بالنوبةا٤بوسيقى العربية األندلسية الٍب كانت تعرؼ 

إٔب األندلس، كتأثرت ىي األخرل زرياب من أصوؿ عربية انتقلت مع ، RONDOالركندك
اف الكنسية الٍب معركفة عند ا٤بسيحيْب الذين عاشوا ٙبت ظل ا٢بكم ٢باألكربية كخاصة األُب 

لوال ٧بافظة بغداد على فنوهنا   " :أحد الباحثْب ُب ىذا الصدد يقوؿ. االسبلمي ُب االندلس
ا٤بوسيقي  العباسية ا٤بتمثلة ُب مقاماهتا العراقية ك٧بافظة ا٤بغرب على النوبات األندلسية لفقدنا تراثنا

 .1" العريب بصورة هنائية

كاف اىتماـ ا٣بلفاء بالثقافة كالعلـو اىتماما كبّبا كُب طليعة تلك ا٤بوسيقى، حيث نقلت العرب   
 فيو كزادكا عليها.                                                       اإٔب األندلس كل ما سبق ٥بم معرفتو من اآلالت ا٤بوسيقية ٍب افتتنو 

إف ا٤بوسيقى ُب األندلس انتشرت ُب ٝبيع أكساط ا٤بدف عند العرب كاليهود كالنصارل ُب   
 .  ا٤بغرب العريبكما توسعت با٤ببادلة مع   طليطلة، كاشبيلية، كقرطبة، كغرناطة

م عشر ميبلدم شهدت ا٤بوسيقى األندلسية انقبلبا عظيما بفضل ُب القرف ا٣بامس ا٥بجرم/ا٢باد
، كأصبحت شعوب األمة اإلسبلمية تتفاىم بواسطة لغة تؤثر ُب الشعور العريب ُب ا٤بغربا٤برابطْب 

كتعرب عن عواطف الشرؽ كالغرب معنا من دكف تعلم لغة جديدة ىي لغة الفن كاألدب، الٍب تصل 
لفارسي كالَبكي كالكردم كا٢ببشي كالركمي كا٤بغريب كالعريب من دكف بفضل ٝبا٥با الفتاف ما بْب ا

، كىي كذلك لغة ا٤بوسيقى الٍب ساعدت على اختبلط األجناس بإبداع سهل ا٤بناؿ 2رباط قدمي 
 كسريع الفهم يتسع للفطرة اآلدمية . 

ة ُب ٓب تكن ا٤بوسيقى ُب األندلس تقتصر على طبقة من الناس كما كانت العصور السابق  
الشرؽ، كإ٭با ُب األندلس خالفت تلك القاعدة حيث كانت مباحة لعمـو الناس على ٨بتلف 

                                                             

  ..34، ص المرجع السابق، عالم الفكر مجلة٦بدل العقيلي.  - 1
2  - Guettat Mahmoud  . la musique classique du marghreb. Edition sindbad 1et 3 rue 
feutrier ,paris , 1989 , pp96-97 . 
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مراكزىم االجتماعية، كمن بينهم ٧بمد الثاين ا٤بلقب با٤بهدم الذم كاف يتجاكب ُب قصره أصوات 
 . 1مئات العيداف كا٤بزامّب

ٙبت حكم ملوؾ الطوائف الذين أقاموا حواضر ملكهم ُب  قساـببلد األندلس عدة أ قسمتان
دكيلة أك أكثر، فاٚبذ  22 حوإب ٨بتلف الطوائف الذين أقاموا حواضر ملكهم ُب ٨بتلف ا٤بدف 

ـ(، كملك بنو عباد 1058-1039ـ(، كا١بزيرة ا٣بضراء )1057-1016) بنو ٞبود مالقة
ـ(، كبنو جهور ُب 1090-1012ـ(، كحكم الزيرية ُب غرناطة )1091-1023اشبيلية )
ـ(، كالعامريوف ُب 1185-1035ـ(، كبنو ذم النوف ُب طليطلة )1068-1031قرطبة )
 -1039(، كبنو ىود )1019ـ(، كالتنجيبيوف ُب سرقسطة )1085 -1021بلنسية)
، كىكذا أصبحت األندلس مقسمة إٔب 2(1075-1017(، كاجملاىدكف ُب دانية )1044

يحية مشاؿ شبو اجزة عن مواجهة أم خطر خصوصنا ا٤بتمثل ُب النوايا ا٤بس٩بالك صغّبة متفرقة، ع
 ابن رشيق القيركاني:قاؿ  ، حيثا١بزيرة اإليبّبية

 دمى تى عٍ مي ا كى د فيهى تضى عٍ مي  يتي قى لى *** تػى  سٍ لي دى األنٍ  ضي ين ُب أرٍ زىدي ا يي ٩بى               

 .3صولة األسد لكة ُب غّب موضعها *** كا٥بر ٰبكي انتفاخنا٩بى  ابي قى ألٍ 

إال أف ىذا االنقساـ كالذم شٌكل ضعفنا من الناحية العسكرية كالسياسية، كاف إٯبابينا ُب ميادين 
الفنوف كاآلداب ٗبا فيها ا٤بوسيقى كالشعر، كمن شعراء عهد الطوائف الكاتب أبو عامر أٞبد بن 

 :4 كمن شعره قصيدة ُب إقباؿ الدكلة ،غرسية كىو من أبناء نصارل البشكنس

 انى عى د ظى قى  بلـي كاإلظٍ  حي بٍ ل الصُّ ابى ا *** كقى نى سى  اءً جى ل الرٌ يٍ ع ُب لى لى اآلف أطٍ 

 انى لى كالعى  ري يو السٌ لى عى  صى لى أخٍ فى  كه لى هو *** مى بً شٍ يي  يسى لى  نٍ و مى بي ا كى بى د حى هٍ عى 

 ادنى  عي ا كالى رى صً مي  د الى بعي يى  ا إفٍ و *** مى اء لى فى كى   الى  اضً هى انتً و بً قً تلٍ لى كى 
                                                             

1 -  Guettat Mahmoud, Op, cit , p98 .                                                                                      
       

 .34صالمرجع السابق، ٧بمد العثماين، نواؿ قادرم.  - 2
 .176ص1998دار صادر، بّبكت، ، 1جنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب.أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم.  - 3
 .406ص-406، ص1995،  دار ا٤بعارؼ، القاىرة، 2ٙبقيق شوقي ضيف ، جالمغرب في حلى المغرب. ابن سعيد ا٤بغريب.  - 4
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ىاجر الكثّب من الرببر األفارقة إٔب غرناطة ُب ىذا العصر، كلقيت رسائل اخواف الصفا اىتماما  
الذم مزج غناء النصارل بغػناء ا٤بشرؽ،  ابن باجةكبّبنا ُب مدينة سرقسطة، كُب ىذه البيئة نشأ 

كىي  ،كاقَبح طريقة استأثػرت هبا األندلس دكف غّبىا من األقطار ا٣باضعة للحكم اإلسبلمي
شخصية فذة فهو  .طريقة ماؿ إليها طبع أىل األندلس كاطمأنت إليها أذكاقهم دكف سواىا

كعبقرية موسيقية متفتحة، ألف أكثر من عشرين كتابا تناكؿ فيها ٨بتلف معارؼ عصره من طب 
كفلسفة كعلـو طبيعية كرياضية، ككاحد من الوشاحْب ا٤بشهورين، ٝبع بْب ا٤بوسيقى كالغناء ُب 

ُب ىذا  محمد بن شريفةكيقوؿ  ،1"صاحب التبلحْب ا٤بعركفة"بأنو  ابن خلدكفاتو، كصفو موشح
أف أكرب اسم ٪بده ُب تاريخ ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بغربية بعد زرياب ىو الفيلسوؼ ابن : " اجملاؿ 
 .3"إنو آخر فبلسفة اإلسبلـ ٔبزيرة األندلس:" ، كقاؿ ابن ا٣بطيب2 "باجة

ىؤالء ا٤بلوؾ تكرمي العلماء كاألدب كجعل قصورىم منازؿ للشعراء كا٤بوسيقيْب، كاف يسر       
ككاف بنو عباد اإلشبليوف الذين حكموا قرطبة ردحنا من الزمن أعظم من ملوؾ الطوائف حيث 

ـ( 1091-1068اىتموا باألدب أكثر من غّبىم، كقد جعل ا٤بعتمد ا٤بلك العبادم قصره )
راء ككاف ىو أيضا مغنينا كضاربنا على العود كابنو عبيد اهلل الرشيد ملحننا ملتقى للرجاؿ كمو٠با للشع
، كما عرؼ سكاف مالقة تعلقهم ا ٰبذؽ الضرب على العود كا٤بزىركمغنينا كمثقفنا كشاعرنا ٧بسنن 

 ـ فقد كانت تطرؽ األ٠باع أصوات العود . 1015با٤بوسيقى ُب العاـ 

ة طليطلة فعمل ملوكهم على زرع الثقافة بْب ـ دخل النصارل مدين1085ق/478كُب سنة 
 ا٤بسيحيْب، خصوصا كأهنم تعربوا بعد أزيد من ثبلثة قركف من التعايش مع ا٤بسلمْب . فأنشأ ا٤بلوؾ

                                                             

  أديب كموسيقي كمطرب أندلسي، ككاف متقنا لصناعة ا٤بوسيقى، جيد اللعب بالعود، كلد :ىو أبو بكر بن الصايغ، فيلسوؼ ك  ابن باجة
ـ. برز ُب الفلك كالرياضيات، كالطب، كقد كاف عا٤با بعلـو األكائل ٓب يبلغ أحد درجتو من أىل عصره، استوزره أبو بكر 1087بسرقسطة سنة 

 .595صالمصدر السابق، ـ .أنظر : ابن خلدكف، 1138نة فاس عاـ ٰبٓب بن تاشفْب مدة عشرين سنة، قيل أنو مات مسموما ٗبدي
 . 584ص  ،المصدر السابقكتاب العبر، ابن خلدكف،  - 1
  ، ص: ب .1995.ٙبقيق عبد العزيز بن عبد ا١بليل، دار ا٥ببلؿ، الرباط،  إيقاد الشموع .حملمد البوعصامي - 2
، 1973، الشركة ا٤بصرية للطباعة كالنشر، القاىرة، 2ٙبقيق : ٧بمد عبد اهلل عناف، طفي أخبار غرناطة.  اإلحاطةلساف الدين بن ا٣بطيب.  - 3
 .217ص
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النصارل )مدرسة ا٤بَبٝبْب( ا٤بشهورة، كالٍب شكلت أىم مركز لَبٝبة الكتب العربية اإلسبلمية إٔب 
 1القشتالية ٗبا فيها علـو اإلغريق.

السادس كا٢بادم عشر ك  كانت ا٤بوسيقى ُب باقي أقطار أكركبا بْب القرنْب األكؿ كا٣بامس    
يبلدم ىي أساسنا موسيقى دينية، ففي شبو ا١بزيرة اإليبّبية كانت توجد أيضنا موسيقى دنيوية م

الفضل األساسي ُب ذلك يرجع " أنطونيو مارتين مورينو:غنية، ككما يقوؿ الباحث ا٤بوسيقي 
، كمن العادات 2عطاء الذم شكلتو ا٢بضارة العربية فيما بْب القرنْب التاسع كا٢بادم عشر"لل

 الشائعة بْب نساء األندلس ُب القرف ا٣بامس ا٥بجرم العزؼ على العود كالرباب.

ـ( هتيأت الظركؼ ا٢بضارية ُب أكركبا لتتطور ا٤بوسيقى الدنيوية الغّب 11ق/05كُب ىذا القرف )
ُب األراضي الفرنسية، كإٔب جانب الَبكبادكر ظهر الَبكبّب  أت ظاىرة الَبكبادكر، كنش3الدينية

لغة مشاؿ )أكْيْل( الذين ٱبتلفوف عن الَبكبادكر ُب اللغة ا٤بستعملة، فالَبكبادكر كانوا يغنوف بلغة 
 فرنسا)كىي أصل اللغة الفرنسية ا٢بديثة(.

صعوبة ُب االستقرار ُب شبو ا١بزيرة اإليبّبية يقوؿ أحد الباحثْب :" أف ظاىرة الَبكبادكر كجدت 
الٍب كانت على ٭بط ا٤بوسيقى  التركبادكرنظرنا ألف اإليبّبيْب كانوا يتحفظوف من أ٢باف موسيقى 

، كأكؿ تركبادكر سجل التاريخ ا٠بو )غوميس( ُب قشتالة سنة 4الغريغورية ا٤بنافسة لليتورجية القوطية"
ن ذلك كاف الَبكبادكر كثّبم الَبدد على ملوؾ شبو ، كلكن على الرغم م5ـ1197ق/593

 ا١بزيرة اإليبّبية.

                                                             

 .67ص، السابق صدرالم.لساف الدين بن ا٣بطيب   - 1
2  - Antinio Martin,Moreno. Histoire de la musica andaluza. Biblioteca de la 
cultura,1985,p24. 
3 - Richard h,Hoppin.La musica medieval. Edicones akal,2000,p272. 

   :أمْب بن عبد أنظر المرجع: لغة جنوب فرنسا.)أكؾ( ىو موسيقي متجوؿ كعادة ما يكوف ىو نفسو ملحن األغاين، كاألشعار بلغة التركبادكر
 .68صالمرجع السابق، السبلـ الشعشوع ، 

4 - Samuel Rubio. Histori de la Musica Espanola 1. Desde el.ars Nova hasta 1600. 
Alianza editorial ,1988,p285. 

 .119صالمصدر السابق، ابن سعيد ا٤بغريب،  - 5
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ُب النصف الثاين من القرف ا٢بادم عشر ميبلدم بدأ ا٤بسيحيوف يهددكف دكؿ اإلسبلـ ٖبطر    
ـ طلب األندلسيوف من مرابطي مشاؿ إفريقيا يد 1085عظيم، كعلى إثر سقوط طليطلة ُب 

ـ كدحركا جيوش النصارل ُب كاقعة زالقة 1087ندلس ُب سنة العوف، فدخل ىؤالء ا٤بغاربة األ
قرب بطليوس، ككاف للمرابطْب ا٢بماة ٜبنهم كىو األندلس لتصبح شبو ا١بزيرة جزءنا من إمرباطورية 

 . 1مراكش، ككاف األسياد ا١بدد متعصبْب كالفقيو عندىم ذك سلطاف عظيم 

ـ قوة جديدة ىي ا٤بوحدكف، حاربوا ا٤برابطْب ُب مراكش 1130عاـ  ا٤بغرب العريبٍب ظهرت ُب 
ـ( كغلبوىم ليحكموا األندلس كمشاؿ إفريقيا حوإب قرف من 1145 -1144كُب األندلس )

الزمن، كظلت الدكلة ا٤بوحدية ٛبثل قوة سياسية كقوة عسكرية ضاربة ُب غرب البحر األبيض 
اإلسبلمي يعاين كطأة ا٢بركب الصليبية ا٤بدمرة كاالسَبداد ا٤بتوسط ُب الوقت الذم كاف فيو العآب 

 . 2اإلسباين ا٤بطرد

ٛبيز ا٤بوحدكف على أسبلفهم ا٤برابطْب با٤بيل الشديد إٔب العلم كالثقافة كالفن بصفة عامة كباحَباـ 
  ... كغّبىم . كابن طفيل كابن رشدكتقدير، كتألقت ُب زماهنم أ٠باء أعظم بناة ا٢بضارة العربية 

ـ لتبدأ 1228استمر ىذا الوضع على حالو إٔب أف أعلن بنو حفص استقبل٥بم ُب تونس سنة     
مرحلة الضعف تدب ُب ا٤بوحدين ، ككانت ىزٲبة الناصر ُب معركة حصن العقاب أماـ النصارل 

 . 3ـ أحد األسباب القوية ُب ضعف دكلة ا٤بوحدين كتفككها 1212 -ق609ُب األندلس سنة 

، كمن جهة أخرل عبد المؤمن بن عليأدت ىذه ا٥بزٲبة إٔب تصدع البيت ا٤بوحدم الذم شيده 
اعتربت ىذه ا٥بزٲبة ٗبثابة النهاية ا٢بقيقية لقوة اإلسبلـ ُب األندلس، حيث زادت ىجمات ا٤بمالك 
النصرية ُب إسبانيا على دكلة ا٤بوحدين بعد معركة حصن العقاب، إذ استطاع النصارل ٙبقيق 

ـ ىذه االنتصارات كاف ٥با 1235 –ق 633نتصارات كبّبة على ا١بيوش ا٤بوحدية خاصة عاـ ا
كقعها ا٣باص ُب اهنيار دكلة ا٤بوحدين كأثرت نفسيا على عقوؿ ا٤بسلمْب كرسالتهم كجعلتهم غّب 

                                                             

ترٝبة كتعليق جرجيس فتح اهلل ،)ب ط(، منشورات دار مكتبة  تاريخ الموسيقى العربية حتى القرف الثالث عشر.ىنرم جورج فادمر .  - 1 
 .    274-273ا٢بياة ، بّبكت ، لبناف ، )ب ت(،  ص 

، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، 1ٙبقيق خليل جرباف ا٤بنصور، طالمعجب في تلخيص أخبار المغرب . ا٤براكشي عبد الواحد .   - 2
 .  54، ص 1998

 .  239ص -238، ص 1972)ب ط( ، دار ا٤بنصور للطباعة كالوراقة ، الرباط ،ركضة القرطاس.  ابن أيب زرع.   - 3



 األصوؿ العميقة للموسيقى المغربية                        الفصل األكؿ             

34 
 

قادرين على إيقاؼ الزحف ا٤بسيحي ُب إسبانيا منذ النصف الثاين من القرف السابع ا٥بجرم 
، على أف ىزٲبة ا٤بوحدين ٓب تكن خاٛبة العرب ُب األندلس.فقد آكت 1شر ميبلدمالثالث ع

ـ( ترفع راية اإلسبلـ خفاقة قبالة 1492 –ق 1232) بني نصرغرناطة فلو٥بم كبقيت فيها أسرة 
 . 2مسيحيي شبو ا١بزيرة 

لكن بعد سقوط تلك ا٤بدف تدرٯبيا كُب فَبات متباينة أخذت طريقها إٔب مسقط رأسها، ك    
 بعدما أخذت كجهنا آخر ٱبتلف عن ا٤بصدر األكؿ اختبلفا متنكرنا ٕبيث : 

 رجع أىل اشبيلية ٗبا عندىم من الَباث إٔب تونس ُب طريقهم إٔب سوريا .  -
 كرجع أىل قرطبة إٔب ا١بزائر كأىل غرناطة إٔب ا٤بغرب األقصى كتلمساف.  -

مغادرهتم لببلد األندلس تلوف بلوف كما أف ىذا الَباث الذم ٞبلو األندلسيوف معهم عند    
األرض الٍب احتضنتو، فتدرج بْب اللوف الشرقي ُب سوريا، كاللوف ا٤بغريب ُب كل من ليبيا كتونس 

 كا٤بغرب كا١بزائر.

إذف فا٤بوسيقى األندلسية الٍب نسمعها اليـو ما ىي إال كليدة عملية اتصاؿ حضارم بْب ا٤بوسيقى 
ة الٍب امتزجت بطابع خاص، كأصبحت ٥با كياهنا ا٤بميز عن ا٤بوسيقى ا٤بشرقية، كا٤بوسيقى ا٤بغربي

 العربية ٗبفهومها العاـ.

 

 

 

 

 

                                                             

، )ب ط( ، دار النهضة العربية ، بّبكت، 2" العصر اإلسبلمي دراسة تارٱبية كعمرانية كأثرية". جالمغرب الكبير سآب السيد عبد العزيز.  -  1
 . 117، ص1981

 .    276ص -275، ص السابقالمرجع ىنرم جورج فادمر.  -  2
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 :بالمغرب العربيالموسيقى األندلسية  نتشارا -3
تلك الببلد،  مازيغاستوطن األ)تونس، ا١بزائر، ا٤بغرب، ليبيا( ا٤بوسيقى منذ  ا٤بغرب العريبعرؼ   

ككانت موسيقاىم ٙبمل منذ القدـ مبلمح من ا٤بوسيقى العربية الٍب انتقلت إليهم من عرب اليمن 
كا٣بليج عرب ا٤ببادالت التجارية كا٤بهاجرين من قبل الكنعانيْب، كالفينيقيْب منذ القرف الثاين عشر 

اآلشورية، كاألخرل الفرعونية قبل ا٤بيبلد، كنقلت أيضنا معارفها ا٤بوسيقية ا٤بتأثرة با٤بوسيقى 
 430-ؽ.ـ164استقرار الركماف فيها عاـ للموسيقى الرببرية، كقد تطورت إٔب األفضل بعد 

 .1ؽ.ـ، حيث أسسوا فيها ا٤بدارس ا٤بوسيقية 698 -543ؽ.ـ، كالبيزنطيْب منذ عاـ 
أكؿ حقيقة ٯبب علينا اعتبارىا ىي كجود ٝبلة من ا٤بدارس ا٤بوسيقية أسهمت ُب تكوين ىذه  إف

 ا٤بوسيقى، كىي:
 .ا٤بوسيقى العربية الوافدة من الشرؽ ٗبا فيها التأثّبات الفارسية كاإلغريقية 
  موسيقى شبو ا١بزيرة اإليبّبية لعهود ما قبل األندلس من موسيقى دينية كدنيوية، ٧بلية

 ة، كبيزنطية، كرمانية كغّبىا.قدٲب
  ،ا٤بوسيقى الوافدة إٔب شبو ا١بزيرة اإليبّبية أثناء العهد األندلسي من موسيقى بيزنطية

 كصقلبية، كدينية غريغورية.

فا٤بوسيقى األندلسية ظهرت با٤بغرب العريب ٤با غادر مهاجرك شبو ا١بزيرة االسبانية من     
مسلمْب، كيهود ديار األندلس، ككانت ٗبثابة جنة ٥بم ُب الفَبة ما بْب القرنْب العاشر كا٣بامس 

كازدادت انتعاشا أكثر بعد ا٥بجرة النهائية  عشر ميبلدم، استوطنوا مدف ا٤بغرب العريب.
الثالث قرارا بطردىم من اسبانيا، فيليبي ـ، حيث أصدر ا٤بلك اإلسباين  1609ؤلندلسيْب سنة ل

بعد أف يئست احملاكالت ا٤بتعددة كا٤بتعاقبة من ٙبويلهم عن دينهم، كاعتناؽ ا٤بسيحية، كلكن دكف 
فاستقر ىؤالء ُب أ٫باء ٨بتلفة من . كغّبىا ا٤بغرب العريبفاضطركا إٔب مغادرة أراضيهم ٫بو . جدكل

الربتغاؿ كا٤بغرب كتونس كا١بزائر كمصر، بل كصل بعضهم إٔب القارة األمريكية حاملْب معهم 
عاداهتم كتقاليدىم، كاستفاد األىإب من خربهتم كمهارهتم ُب سائر مرافق ا٢بياة اليومية فهاجر الفن 

اال كبّبا، فاحتضن الَباث ا٤بوسيقي كصيانتو بأٝبعو إٔب ا٤بغرب العريب، كاشتغل الناس بو اشتغ

                                                             

-64، ص2012، ا٥بيئة العامة البوزية للكتاب، دمشق، ٦63بلة ا٢بياة ا٤بوسيقية . العددالموسيقى في المغرب العربي. ف. يصميم الشر  - 1
 .65ص
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فإف من حسن حظ ىذا :"عباس الجرارمكا٢بفاظ على النوبة تأليفنا كصناعة كما يقوؿ الباحث 
الَباث أنو انتقل إٔب ا٤بغرب العريب الذم حافظ على جوانب كثّبة منو مثلما حافظ على إرث 

لرسالة، على الرغم من مواقف بعض ضخم من حضارة األندلس كثقافتها، ككاف مهيئا ٥بذه ا
ا٤بؤرخْب كالدارسْب الذين ينسوف أف الكياف اإلسبلمي ُب األندلس قاـ منذ الفتح على كاىل 
ا٤بغاربة، كأف ىؤالء ا٤بغاربة ظلوا طواؿ العهود األندلسية يشكلوف ىذا الكياف كٲبدكنو كٰبمونو 

ضنوا ما تبقى من األندلس اإلسبلمية سواء على كيتبادلوف كإياه التأثر كالتأثّب، كأهنم ىم الذين احت
 .1"الصعيد البشرم أك ُب ٦باؿ ا٢بضارة كالثقافة 

ىاجر حوإب ٟبسوف ألفان من سكاف مدينة قرطبة  رابع ا٥بجرم/العاشر ميبلدمففي القرف ال
مدينة تلمساف، كبعد ذلك ١بأ سكاف اشبيلية إٔب كل من غرناطة كتونس، ٍب ىاجر  ٫بومتوجهْب 

نسمة إٔب كل من غرناطة كفاس با٤بغرب األقصى 200000أىل بلنسية، ككاف عددىم يبلغ قرابة 
 ـ بعد سقوطها.1492كآخر من غادر األندلس ىم أىل غرناطة سنة 
قرطبة، سنة من االبتعاد عن ٠باء 1000نا ىذا بعد تعترب ا٤بوسيقى األندلسية متعة ا٢بياة حٌب يوم

كقد أخد األندلسيوف  ليبيا،تونس، فاس، تطواف، تلمساف، قسنطينةكي تستقر ُب   كغرناطة
 .2يتسللوف فرادل كٝباعات إٔب ا٤بغرب العريب، ككاف حظ ا١بزائر منهم كبّبا

األندلسيْب إليها، حيث يقوؿ  كازداد تأثّب الفنوف األندلسية ُب مشاؿ إفريقيا، كخاصة بعد ىجرة
عبد ا٢بميد مشعل:"كحْب ضعفت األندلس، كسقطت اشبيلية ُب منتصف القرف الثالث عشر 
ميبلدم ىاجر من ما قرب من نصف مليوف نسمة إٔب مشاؿ إفريقيا، كأقاموا هبا، كنقلوا إليها من  

 . 3"كنوز ا٤بوسيقى ما كاف ُب األندلس، كغدت تلك الببلد كارثة ٥بم الفنوف
إف ا٤بوسيقى األندلسية تفرعت ُب األندلس بْب اإلمارات كا٤بماليك، كما تفرعت بْب ا٤بغرب   

كا١بزائر كتونس كليبيا، كقد كاف للمغرب فضل كبّب ُب ا٤بشاركة ُب ا٤بؤٛبر األكؿ للموسيقى العربية 
ك ٧بمد الذم كاف ٧بل عناية جبللة ا٤بل عمر الجعدمـ، بفضل الفناف 1932بالقاىرة سنة 

 ا٣بامس الذم يقيم بقصره.

                                                             

 .40، ص  المرجع السابق"، عالم الفكر٦بدل العقيلي . ٦بلة "  - 1
 .340، ص1979، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، بّبكت، 2طب العربي في األندلس. داألعبد العزيز عتيق.  - 2
 .38،ص 1995ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، ا١بزائر، موسيقى الغناء العربي. عبد ا٢بميد مشعل.  - 3
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ف ادريس بن جلو ـ، ككاف الشيخ ا٢باج 1937كقد أنشئت ٝبعية ىواة ا٤بوسيقى األندلسية سنة 
الفضل األكرب ُب ذلك، كُب حسن تسيّب ىذه ا١بمعية، كُب ٝبع الَباث ا٤بوسيقي األندلسي، 

 ا٤بوسيقى األندلسية حيث أ٪بز تسجيل ٜباين نوبات من ٦بموع اإلحدل عشرة من معلوماتو ُب
 .1ا٤بغربية عنو

 (cordone)ىذه ا٤بوسيقى " الٍب مرت من ساحة ىاركف الرشيد إٔب ساحة األمويْب ُب كوردك  
بدكف تغيّب يذكر، لكن بوجود بعض الثغرات حيث انتقلت عن طريق موجة العرب الفارين من 

 .2اسبانيا"
األندلس إٔب ا٤بغرب العريب إضافة إٔب ىجرة كما ٛبثلت قنوات انتقاؿ ا٤بوسيقى كالغناء من 

هم على الوشاحْب كالزجالْب ُب ىجرات فردية لبعض أساطْب ىذا الفن من األندلسيْب يذكر من
-ـ1067ق/459)أبا الصلت أمية بن عبد العزيز : فاألكؿ كجو التحديد قطبْب بارزين

مطيتو ٗبصر فاستقر  الذم خلى اشبيلية، كحط 3ـ( الطبيب الشاعر ا٤بوسيقي،1134ق/528
أمره هبا عشركف عاما قبل أف يرٙبل إٔب افريقية، ٍب بعدىا رحل أب افريقية إٔب أف توُب سنة 

، فقد كاف متقننا لعلم 5، كىو الذم ٢بن األغاين اإلفريقية4ـ با٤بغرب ُب عهد الزريْب1228
 .6ا٤بوسيقى جيد اللعب بالعود

اضطلع بالدكر األكرب ُب إذاعة األنغاـ األندلسية ُب  الذمابن باجة : كالثاين كما ذكرنا سابقا
 مغرب ا٤برابطْب، فهو شبيو بذاؾ الذم قاـ بو قبلو زرياب ُب األندلس. 

فا٤بوسيقى األندلسية تعترب ا٤بوركث من ا٤بوشحات كاألزجاؿ الٍب زاحت من األندلس بعد خركج   
سيما تلك الٍب توجد على شواطئ العرب منها، كالٍب توجد با٣بصوص ُب ا٤بدف ا٤بتحضرة ال 

ُب العهد ا٤بوحدم  7ـ1492البحر ا٤بتوسط، كالٍب نزؿ هبا ا٤بهاجركف بعد سقوط غرناطة سنة
كخاصة ُب بدايتو تدىورت حالة ا٤بوسيقى نظرا ٤با كاف عليو أصحاب ا٤بذىب ا١بديد من تطرؼ 

                                                             

 .140، ص1979للنشر، تونس،  الدار التونسيةكتاب الموسيقى العربية تاريخها كآدابها. صاّب ا٤بهدم.  - 1
2 - La poésie et la musique. Tlemcen collection art et culture, 1971, p49-p50. 

 .117،ص1998ترٝبة : أشرؼ علي دعدكر، ا٥بيئة العامة لشؤكف ا٤بطابع األمّبية، القاىرة، األدب األندلسي.  ماريا خيسوس ركبيّبا . - 3
 .246، ص1977، دار صادر، بّبكت، 1ٙبقيق إحساف عباس. جكفيات األعياف كأنباء الزماف. س الدين. ابن خلطاف، أبو العباس مش - 4
 .261المصدر السابق، ، 2أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم.ج - 5
 .86، ص1981، دار الثقافة، بّبكت ، 3،ج3طعيوف األنباء في طبقات األطباء. ابن أيب أصيبعة، أٞبد.  - 6
 .20ص )دت(،ٙبقيق ألبّب مطلق. بّبكت،توشيح التوشيح. . صبلح الدين، الصفدم - 7
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 ابنلهو. فقد كاف كزىد، كما كانوا يقفونو من موقف مناىض لكل مظاىر الَبؼ كأسباب ال
كنتيجة للنكبة الٍب  .مؤسس ىذا ا٤بذىب يأمر بكسر آالت الطرب كحرؽ ٧ببلت بيعهاتومرت 

إٔب بعدئذ  حلت با٤بسلمْب ُب األندلس، كتوإب ىجمات ا٤بسحْب، كل ىذه األسباب أدت
ا٤بسلمْب الذين ىاجركا إٔب مشاؿ  ىجرات أندلسية متواصلة، كلعل أٮبها ا٥بجرات ا٤بوريسكية

افريقيا، ٲبكننا القوؿ بأف موسيقى ا٤بورسكيوف كانت تشمل مكونا موسيقيا نصرانينا إيبّبيا قويا، 
كلعل ىذا يفسر كوف موسيقى النصارل للقركف الوسطى أقرب إٔب ا٤بوركث ا٤بوسيقي الغرناطي ُب 

عامة  ا٤بغرب العريبنزحوا باألساس إٔب بلداف ، كىم 1مدف ا١بزائر منو إٔب موسيقى اآللة ا٤بغربية
ـ، كالعدد األكرب منهم ىاجر إٔب تونس، كاستقركا بضاحية تستور، كمنهم من نزح 1609سنة 

. أما ا٤بغرب فقد استقركا بسبل 2إٔب ا١بزائر كتلمساف بلغ عددىم ٟبسة كعشرين ألف مورسكي
ن ا٤بوسكيوف من استقر ُب دكؿ أكركبية ـ، كىناؾ م1568ا١بديدة الرباط ا٢بإب، كبتطواف سنة 

    .الدكلة العثمانيةمثل فرنسا كىولندا، بل منهم من ذىب إٔب الباب العإب ُب 
ٲبكن أف نعترب أف ما عاشو ا٤بورسكيوف، كما أبلوه عبارة عن تطهّب ديِب شبيو بالتطهّب العرقي 

عرقي، كبتعبّب آخر كاف ا٤بورسكيوف  الذم عشناه ُب العصور ا٢بديثة، فكانوا أكؿ ٘بربة للتطهّب ال
 .كبش الفداء  لتصادـ ا٢بضارتْب اإلسبلمية كا٤بسيحية

كإذا كاف ا٤بورسكيوف عند ىجرهتم قد ٞبلوا معهم مقومات ا٢بضارة األندلسية، كضمنها 
ا٤بوسيقى، كذلك ىناؾ فئة أخرل ال ٯبب إغفا٥با كالٍب ساٮبت ُب ا٢بفاظ على الَباث ا٤بوسيقي 

األندلسي كإبقاءه حينا إٔب جانب ا٤بسلمْب، كىذه الطائفة ىم اليهود كالذين يعرفوف كالغنائي 
 :قاؿ الدكتور ٧بمد الصقليب ُب ىذا اجملاؿ. باليهود السفارديْب الذين كرثوىا عن أجدادىم

 

                                                             

  :ُب اللغة الفرنسية)العربي الصغير أك الحقير(، اصطبلح مورسكي الذم أطلقو ا٤بسيحيوف على العرب لو ٞبولة قدحية تعِب المورسكيوف   
le    morisque كباإلسبانية ،el morisco كٱبتلف عن ،le mauresque  .٧بمد العثماين، نواؿ أنظر: الذم ٰبيل على ا٤بغاربة

 .43صالمرجع السابق، قادرم. 
 .84صالمرجع السابق، أمْب بن عبد السبلـ الشعشوع،  - 1
 .85، ص1998، إفريقيا الشرؽ، 3ط(ـ. 17-16األندلسيوف كىجراتهم إلى بالد المغرب خالؿ القرنين )رزكؽ، ٧بمد.  - 2
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با٤بناسبة أرل أنو من األجدل، ك٫بن ُب ىذه ا٢بقبة العصبية من تارٱبنا أف نسارع إٔب نفض "
ن حقب مشرقة ُب تارٱبنا العريب اإلسبلمي انتصرت فيها ركح التسامح على التعصب الغبار ع

 .1الديِب، ٩با أتاح فرص النبوغ كالتألق للعديد من الفعاليات غّب ا٤بسلمة"
فرارنا من األذل الذم ٲبكن أف يلحقهم  ا٤بغرب العريبُب  طافنت ىذه أكؿ ىجرة لليهود لبلستكا

بعد تدمّب أكرب كأكؿ معابدىم. كنظرنا لكوف نسبة النازحْب ينحدركا من أصوؿ أندلسية، كاف سببنا 
لتكوف ا٤بوسيقى األندلسية، ٩با جعلهم يتشبثوف بطرب اآللة ُب ا٤بغرب، كالطرب الغرناطي ُب 

يهود هبذه ا٤بوسيقى كما أشار إٔب ذلك ٧بمد ا١بزائر كا٤بالوؼ ُب تونس، كتعلق ا٤بسلمْب كال
 الصقليب.

ورات ىامة، خصوصنا بعدما انتقلت كىكذا على مر التاريخ عرفت ا٤بوسيقى األندلسية تغيّبنا كتط
آلالت على األ٢باف كاألشعار أك طريقة األداء، سواء من حيث اكليبيا ٤بغرب كا١بزائر كتونسإٔب ا

 .ْبإ...كماف ا٤بوسيقية كالعود كال
ا٤بكوف األكؿ فهو مكوف شعرم، كىذا : 2ىناؾ مكونات أساسية نعتربٮبا قواـ ا٤بوسيقى األندلسية

 .الزجل، كا٘باه ثاين ىو الموشحا٤بكوف يسّب ُب ا٘باىْب ا٘باه أكؿ ىو 
أما ا٤بكوف الثاين للموسيقى األندلسية مكوف نغمي، كىو الذم نسمع عنو كثّبا كنردد الكلمة عنو 

 .الٍب اشتهرت ُب األندلس النوبةُب كثّب من األكقات كىو 

ٮبا اللذاف أعطيا للموسيقى ( النوبة)مع ا٤بكوف النغمي ( ا٤بوشح كالزجل )إذف ا٤بكوف الشعرم    
 .نريد ا٢بديث عنواألندلسية بناءىا الذم 

ا من القرف التاسع إٔب   القرف ا٣بامس عشر ميبلدم ٍب  لقد عرفت ا٤بوسيقى األندلسية رقينا متزايدن
ضعف حا٥با، كراحت تنكمش على نفسها مدة أربعو قركف تكتفي أثناءىا على احملافظة، كالتسَب 
حٌب تضمحل، كلكن مهاجرهتا كانتقا٥با إٔب ا٤بغرب العريب، بعد ا٣بركج من ديار األندلس، 

كا١بزائر، كتونس، كليبيا  ساعدىا على التعرؼ بشعوب تنتمي إٔب العركبة كاإلسبلـ مثل ا٤بغرب،
كغّبىا من بلداف ا٤بغرب العريب، فتاريخ ا٤بوسيقى األندلسية يبقى ٞبيما بصلتو مع عادات مدف 

                                                             

 .16ص 2009، ا٤بغرب، -اتصاالت سبو–دار النشر  ،1طاليهود في الغناء المغاربي كالعربي. ٧بمد الصقليب.  1
2 - Boughrara,hadri. voyage sentimental en musique andalouse .édition méditerranée 

,paris,2002,p71-p72.  
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، ككأنو رجوع إٔب ا٥بوية األندلسية الٍب كانت سائدة أياـ األمويْب كالعباسيْب كملوؾ العريبا٤بغرب 
كمن  .1كنشأة مستأنفة كعآب ٧بدث" الطوائف، كُب ىذا قاؿ ابن خلدكف :"... كإنو خلق جديد

ٍب نقوؿ أف ا٤بوسيقى األندلسية كإف كانت من بقايا العرب كتراثهم احملفوظ ُب الشرؽ الغريب من 
الوطن العريب، فإهنا ٞبلت معها عرب العصور خصائص ك٩بيزات ظلت تطبع تركيب أ٢بانو كنظاـ 

 رقية كا٤بغربية با٤بوسيقى اإلسبانية القدٲبة.تأليفها بطابع خاص ىو كليد عملية امتزاج ا٤بوسيقى الش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .42صالمصدر السابق، عبد الرٞباف بن خلدكف،  -  1
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 الموسيقى األندلسية كأثرىا على الموسيقى الغربية: تطور -4

بلغت ا٢بضارة العربية اإلسبلمية ُب القركف الوسطى درجة من التقدـ، كالرقي جعلتها تؤثر تأثّبنا   
كٛبهد السبيل لدخو٥با عصر النهضة، كقد  األكركبيةقويا على ٨بتلف مناحي ا٢بياة ُب القارة 

ساٮبت عدة عوامل ُب تقوية االحتكاؾ كالتبادؿ ا٢بضارم بْب ا٤بسلمْب كاألكربيْب، منها ما كاف 
ذا طابع سلمي مثل التبادؿ التجارم الربم كالبحرم بْب ا١بانبْب، كالتجاكر كالتساكن بل، كالتزاكج 

، ُب ظل التسامح كالتعايش الذم اتسم بو ُب األندلس، كما كاف عليو ا٢باؿ بْب أبناء الطرفْب
ا٢بكم االسبلمي ُب ىذا البلد، كمتابعة كثّب من طبلب العلم األكربيْب دراستهم ُب ا٤براكز العلمية 

، كمنها ما كاف ذا طابع حريب، مثل ا٢بمبلت 1اإلسبلمية الشهّبة كقرطبة كإشبيلية كفاس كغّبىا
 . 2تنشب بْب ا٤بسلمْب كا٤بسحيْب ُب صقلية كاألندلسالصليبية، كا٢بركب الٍب كانت 

كاف إقباؿ اجملتمع األكريب على تعلم ا٤بوسيقى العربية ك٩بارستها، كالتعامل مع ٧بَبفيها كثّبة، منها 
، أبو الفرج كابن سينا ،الفارابي، الكندم :مؤلفات كبار ا٤بنظرين للموسيقى العربية أمثاؿ

 كغّبىم كانت معركفة ُب أكربا. كاألرموم، كصالح الدين الصفدماألصفهاني، كابن زيلة، 

القصور النصارل زمن ُب كتابو الذخّبة كاصفا ٦بلس غناء ُب أحد ابن بساـ الشنتريني كما أكرد 
:" شهدت يوما ٦بلس العلجة بنت شنجة ملك البشكوش زكج الطاغية شنجة بن ملوؾ الطوائف

قينات مسلمات من اللواٌب كىبهن لو سليماف بن ا٢بكم أياـ  عارسية بن فردناند، كُب اجمللس عدة
إمارتو بقرطبة فأكمأت العلجة إٔب جارية فيهن، فأخذت العود كغنت بو ... فأحسنت كأجادت، 

قد كانت األندلس، .ف3كعلى رأس العلجة جاريات من القوامات أسّبات كأهنن فلقات قمر..."
عابر األساسية لدخوؿ ا٤بؤثرات ا٢بضارية العربية إٔب إٔب جانب صقيلية كالشرؽ األكسط أحد ا٤ب

، ترٝبة للتخاطب كالتفاىمكا٤بوسيقى باعتبارىا لغة سريعة االنتقاؿ ال ٙبتاج إٔب  ،القارة األكربية
، سواء على مستول األ٢باف أك  كمن ا٤بيادين األكٔب الٍب ظهرت عليها ُب أكربا أثار تلك ا٢بضارة

  الكلمات أك اآلالت. 
                                                             

 .19صالمرجع السابق، يوسف الشامي،  - 1
 .19، صالمرجع نفسو - 2
، الدار العربية للكتاب )تونس، ليبيا(، 3ٙبقيق إحساف عباس. جالذخيرة في محاسن أىل الجزيرة. أبو ا٢بسن علي بن بساـ الشنَبيِب .  - 3

 .319-318،ص1978
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 على مستول األلحاف: -4-1

أترث ا٤بوسيقى العربية على ألواف ٨بتلفة من ا٤بوسيقى ُب جنوب غرب أكربا ٗبا فيها ا٤بوسيقى      
نسبة إٔب األكجيني أك باإليزيدكرم الدينية، كىكذا يبلحظ أف الَبتيل الكنسي اإلسباين ا٤بعركؼ 

ـ إٔب سنة 824من سنة )البابا ، كالقديس أكجين ـ(636-560)القديس إيزيدكر :كاضعيو
ـ(، قد اصطبغ بصبغة شرقية، كعلقت بو كثّب من الزخارؼ ا٤بوسيقية ا٤بميزة للموسيقى 827

 .Mozarabe 1المستعرب العربية، فأصبح معركفا بالَبتيل الكنسي 

كاف الغناء الديِب نفسو قد تأثر با٤بوسيقى العربية إٔب ىذا ا٢بد، فالغناء الدنيوم قد تأثر على ٫بو 
أكرب كأعمق خاصة ُب إسبانيا كالربتغاؿ، حيث يتجلى ىذا األثر بوضوح ُب األغاين ا٤بعركفة 

الذم كو ، كالفاندانكو، كالخوطا األرغونية، كالفادك، كالفالمنبصوليارس، كسيكيديا، ككانيا
يوجد بينو كبْب ا٤بواؿ العريب شبو كبّب، كالذم يذىب بعض الباحثْب األجانب إٔب االعتقاد بأف 

 .2فالح منكوبتسميتو ما ىي إال ٙبريف لكلمٍب 

أغاني ىكذا ما زالت بعض األلواف ا٤بوسيقية االسبانية ٙبتفظ بأ٠بائها العربية حٌب اليـو مثل: 
، كمن مظاىر ىذا التأثّب أيضا اتباع قالب شبيو بقالب النوبة ربيةداة، كاألغاني العالسمر، الحُ 

، كىو ٦بموعة من القطع اآللية تؤدل ٕبركات ٨بتلفة suiteُب التأليف اآلٕب الغريب ا٤بعركؼ ب
 ميزاف النوبة.السرعة يطلق عليها 

يقى األندلسية كلقد أقدـ بعض األكركبيْب ٩بن أقاموا طويبل ُب بلداف ا٤بغرب العريب كخصوا ا٤بوس
باالىتماـ كالدراسة على ٧باكالت جادة لصوغ بعض األ٢باف األندلسية ُب شكل ىرموين حديث، 

 أليكسيس شوتاف .كمن بْب ىؤالء 

 

 

                                                             

.20صالمرجع السابق، يوسف الشامي.  - 1  
ىو الوصف الذم يعتقد أصحاب ىذه النظرية أف مسلمي األندلس كانوا يطلقونو على كل غجرم من غجر األندلس بعد النكبة الٍب مشلتهم   - 2

 .20ص، نفسوالمرجع نظر ا٤برجع: يإثر سقوط غرناطة. 
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 على مستول الكلمات:  -4-2

لقد أثرت ا٤بوسيقى األندلسية كذلك على نظّبهتا الغربية بشعرىا الغنائي، كىكذا ٪بد أف     
األشعار الٍب كاف يتغُب هبا ُب القرنْب الثاين كالثالث عشر الشعراء ا٤بتجولوف ا٤بعركفوف ٙبت اسم 

ُب مينيسانجر كالُب مشا٥با، التركفير ، كالنكدكؾ ٔبنوب فرنسا، كُب اقليم بركفانسيا التركبادكر
الموشح أ٤بانيا خبلؿ القركف الوسطى، كانت من حيث القالب كا٤بضموف مستوحاة من 

فهي تقتبس منها نفس األغراض، كُب مقدمتها ا٢بب العذرم، كتستخدـ نفس الصور . 1كالزجل
كا٤بعاين، إذ ٚباطب ا٢ببيبة بصيغة ا٤بذكر، كتشبيهها بالغزاؿ، كتشتكي من ا٢بسود كالواشي 

، كالٍب أناشيد القديسة مريمكالعذكؿ إٔب غّب ذلك ٩با ىو مألوؼ كشائع ُب الشعر العريب مثل : 
 .2الصوفيةأبي الحسن الششترم عيد أزجاؿ تشبو إٔب حد ب

 على مستول اآلالت:  -4-3

، فيبلحظ أف كثّبنا منها قد انتقلت إٔب أكربا كظلت ٧بتفظة ُب  أما على مستول اآلالت ا٤بوسيقية 
بالربتغالية،  Alaudeلغاهتا ا٤بختلفة بأ٠بائها العربية مع بعض التحريف، فالعود مثبل ىو 

 . 3بااليطالية Lautoباأل٪بليزية،ك  Luthبالفرنسية، ك Luteباالسبانية، ك Liutoك

كاف العود ىو اآللة ا٤بفضلة لدل الشعراء ا٤بتجولْب من الَبكبادكر كالَبكفّب، ٍب أصبح أىم آلة 
، كقد تنافس ا٤بوسيقيوف ضة )القرنْب ا٣بامس كالسادس عشر(موسيقية ُب أكربا خبلؿ عصر النه
تخدـ على نطاؽ كاسع كآلة فردية، كما استخدـ غّبه من ُب التأليف لو كالعزؼ عليو، كاس

اآلالت ضمن ٦بموعات موسيقية متنوعة، كٓب يفقد مكانتو ُب ا٤بوسيقى األكربية إال ُب منتصف 
 القرف الثامن عشر، بعدما زاٞبتو اآلالت ذات ا٤ببلمس كاألقواس كتفوقت عليو.

كأمريكا بواسطة العرب، مع احتفاظها كمن اآلالت ا٤بوسيقية الٍب انتشرت كذلك ُب أكربا، 
(، Rubebe – Rebec-Rebecaباأل٠باء الٍب كانوا يطلقوهنا عليها ٪بد: آلة الرباب )

 -Canon- Cannone)(، كالقانوف (Guitare- Guitarra- Chitarraكالقيتارة

                                                             

 .21ص، السابق  المرجع، يوسف الشامي  - 1
 .72صالمرجع نفسه،  - 2

 .21ص، نفسوالمرجع  - 3
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Canhao)كالدؼ ،(Adufe- Aduf)كالنقارات ،(Nacaires- Nacchere) ،
، كبعض اآلالت األخرل مثل الكماف الذم ا٫بدر من (Pandero- Pandeiro)كالبندير

 .1الرباب، كاآلالت ا٤بنتمية إٔب فصيلتو : األلطو، كالتشيلو، كالكنَبباص

كمعها شيء من من ا٤بعلـو أف ىذه اآلالت ا٤بوسيقية ال تنتقل من حضارة إٔب أخرل إال    
سلمْب ُب األندلس عاـ فقد كاف سقوط غرناطة آخر معاقل ا٤ب تقنيات العزؼ عليها،

ـ(، من األسباب الٍب أدت إٔب انطفاء شعلة ا٤بوسيقى األندلسية ُب موطنها 1492ق/897)
االصلي، كنزكح ما تبقى منها مع النازحْب الفارين بأركاحهم إٔب ببلد ا٤بغرب اإلسبلمي، ككذلك 

كغّبىم،  ز، كرافيلغرانادكس، كمنوم لدم فايا، كألبينيأظهرت بعض ا٤بوسقيْب األجانب أمثاؿ 
 كىي تعد اليـو إرثا ثقافيا ذا بعد إنساين.

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .22، صالسابقالمرجع  ،يوسف الشامي  - 1



 

 
 

 
 

 إمفطل إمثاين
 
 

إل هدمس ية ابملغرب أ هوإع وأ الت إملوس يلى 

 إمعريب

 متييد -

 رضيد إمنوابت ابملغرب إمعريب -1

إل الت إمتلويدية إملس تعمةل يف إملوس يلى  -2

  إل هدمس ية إملغاربية
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 تمهيد:

 
 با٤بغرب العريب كاألندلس قد حافظ ُب ٦بملو على اإلطار الذم كانت عليوالغناء  أنواعإف  

ا٤بدرسة العربية القدٲبة، فأىل األندلس يعتمدكف على الطريقة القدٲبة، كأشعارىم الٍب يتغنوف هبا 
فإف طريقتهم ُب الغناء مولدة بْب طريقٍب أىل  العرب القدٲبة، كأما أىل افريقيةىي بنفسها أشعار 

٤بشرؽ، ككذلك كأكثر نغمنا من طريقة أىل ا األندلس،ؽ، فهي أخف من طريقة أىل ا٤بغرب كا٤بشر 
مع إدماج ا٤بوشحات كاألزجاؿ ٩با أضفى أثرنا كتنوعنا  ؛ٍب يتغنوف هبا ىي أشعار ا٤بولدينأشعارىم ال

حيث كانت الدكر الذم يتناكب ٦بموعة موسيقية من بْب أدكار اجملموعة الباقية  على قالب النوبة.
 ما. الٍب يشملها برنامج النشاط ا٤بوسيقي ُب مناسبة

 ىذا الفصل رصيد النوبات ا٤بتواجدة با٤بغرب العريب، ٍب نتطرؽ فيما بعد إٔب أىم ٥بذا سنعرض ُب
اآلالت التقليدية الٍب ٰبتضنها جوؽ الطرب ا٤بوسيقي األندلسي، انطبلقنا من مرحلة نشوئها، كحٌب 
. فهي تعد جزءنا من ا٢بضارات القدٲبة، كمرجعا تارٱبيا ُب التدليل على ما  كضعها القائم اليـو

 طعتو الشعوب ُب تلك ا٢بضارات.ق
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 رصيد النوبات بالمغرب العربي : -1
 منذ الفتوحات ظهرت، إال إرث أندلسي يىا ما٤بتواجدة با٤بغرب العريب النوبات  عددإف 

كانت  حيثبالطابع ا٤بغاريب األندلسي.  تسميتوطابعا موسيقيا ٩بيزا ٲبكن  اإلسبلمية، ٩با أعطى
، كقد معٌينة من الٌليل كالٌنهاركٌل كاحدة منها ُب ساعة   نوبة ُب األصل تندرجىناؾ أربعة كعشركف 

 : 1ُب دراستو للموسيقى ا٤بغاربية بضبط قائم ىذه الٌنوبات على النحو اآلٌب ركانيقاـ 
 أحسْب عشّباف -22ا١باركة               -15الصيكا               -8الديل             -1

 أحسْب األصل  -23غريبة ا٢بسْب         -16الرصد                -9اجملبنة            -2 

 أحسْب الصبا -24ماية فارغ            -17رصد الديل          -10سْب           ٢با-3

 الزيداف -18ا٤بزمـو                -11الرمل             -4

 األصبهاف الكبّب -19              ا٤باية   -12رمل العشية       -5

 األصبهاف الصغّب -20العراؽ              -13غريب             -6

 العشاؽ -21الرىاكم             -14الصيكا            -7 

كُب ىذا التصنيف نرل ىناؾ اختبلؼ ُب أ٠باء ىذه النوبات با٤بغرب العريب،كما قاؿ عنها أحد  
" إهنا تأثرت عند دخو٥با إٔب ا١بزائر با٤بوسيقى عبد السالـ الشافي:ستاذ كبار ا٤بهتمْب كىو األ

هنا ٛبثل ا٤بوسيقى إ ،الَبكية، كا٤بشرؽ العريب، كتزامن كجودىا ُب تونس مع قرب سقوط األندلس
 .2العربية الٍب سادت ُب أكاخر عهد الدكلة اإلسبلمية ُب األندلس

لقد حرص سكاف ا٤بغرب العريب ُب ا١بزائر كتونس كليبيا كا٤بغرب على عٌد النوبات األندلسية     
من أركع كأغُب ٭باذج ا٤بوسيقى العربية كوهنا ٜبرة من ٜبار الفن العريب القدمي ُب قرطبة كاشبيلية 

 كغرناطة باألندلس.
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" ىي الَباث ا٤بوسيقي كالغناء  يلي: ُب تعريف النوبة األندلسية مامجدم العقيلي كيقوؿ األستاذ 
احملبب إٔب قلوب عرب األندلس، كرثها عنهم ا٤بغرب العريب ُب مشاؿ افريقيا، كتناقلها ا٣بلف عن 
السلف إٔب يومنا ىذا، كُب انتقا٥با إٔب ببلد مشاؿ افريقيا تونس كا٤بغرب كا١بزائر كليبيا، أخذت ُب 

اص ُب تسمية غصوهنا كفركعها، كأضيف إليها بعض كل من ىذه الببلد األربعة شكلها الفِب ا٣ب
 . 1ا٤بقاطع ا٤بوسيقية كالغنائية "

، كلكن الذم بقي لنا     إف عدد النوبات األندلسية كانت أربعة كعشركف نوبة بعدد ساعات اليـو
أحسْب  -(على مقاـ الزيداف)اجملبنة  -(على مقاـ ا٤بواؿ)الديل : نوبة فقط  16منها اآلف ىو 

الغريب  –( على مقاـ الزيداف)الرمل  -(على مقاـ رمل ا٤باية)رمل ا٤باية  -(مقاـ العراؽعلى )
على )ا٤بزمـو  -(على مقاـ رمل ا٤باية)الرصد  -(على مقاـ الزيداف)الزيداف  -(على مقاـ العراؽ)

مقاـ على ) ا٤باية  -(على مقاـ ا٤بواؿ)رصد الديل -(على مقاـ الصيكا)الصيكا  -(مقاـ ا٤بزمـو
، كىذه 2( غريبة ا٢بسْب -الرىاكم -العراؽ -ا١باركة)اثنا عشرة كاملة، كأربعة ناقصة ( ا٤بواؿ

 :النوبات معركفة ببلداف ا٤بغرب العريب الذم حافظ عليها، كنذكر منها الكاملة ىي

 نوبة الديل :  -1-1
عدة ساعات، ىي من أكسع النوبات، كأكثرىا قطعة غنائية، حيث ٲبكن أف يستغرؽ أداؤىا      

 ،كىي أكؿ النوب الكبلسيكية،3كمن ًب جاء ا٤بثل العامي" إذا طواؿ عليك الليل أعمل نوبة الديل"
تفتح بقطعة موسيقية صامتة ال يدخل فيها الغناء الصوٌب ، ٍب تعقبها قطعة أحق منها كزننا كىي 

ىذا ُب الفصل األكؿ من النوبة، كقبل ما يأٌب الفصل الثاين  درجٍب  البطايحييتبعها المصدر 
كنهاية ، يتوقف ا٤بغِب أك الفرقة  االنصراؼ ك الخالصاحملتوم على قطعتْب معركفتْب باسم 
يقـو مقاـ خّبة فنية يدع فيها ا٤بغِب خيالو كخياؿ  االستخبارا٤بوسيقية على فاصل موسيقي يسمى 

  . 4ـ ا٤بستمع يسبح ُب عآب األحبل
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تعزؼ نوبة الديل ُب القسم األخّب من الليل على مقربة من كقت السحر أم قبل بزكغ الفجر،   
 إذا كاف الليل على كشك الرحيل كمٌل من السهاد كاألرؽ، كاعَباه القلق كالفجر ٓب يبزغ بعد . 

باح كتفتح فالشعر ا٤بختار ٥بذه النوبة يصف غالبنا استيقاظ الطبيعة كغناء الطيور كنسيم الص
األزىار كطلوع الفجر بعد ا٪ببلء الظبلـ كظهور أشعة الشمس ُب األفق البعيد من كراء ا١بباؿ. 
فالشاعر رجل عاشق، يعَبيو الشجوف، كلكنو يتأٓب من حالتو الكئيبة، كا٢بزينة، اف قلبو مفعم 

 بالشقاء كاألحزاف، كذرؼ الدموع أماـ ا٥بول، كيقوؿ طائعنا، كىو يغِب: 

 ىري م الدٌ كى ا حى ٗبى  اضو  رى كًِب لى كى  ***   لرى ا تػى اين ٗبى ن زمى مً  اضو رى  تي نٍ كي ا  مى كى 

ره ػػػػهٍ ا قػػػػى نهى كً كلى  ا راضو إين هبى فى  *** ػػا ودنػى هي عي  انتٍ ػػاـ خى األيػػػػػػػػػى  انتٍ إف كى فى 
1 

إف ا٤بوسيقى الٍب تعرب عن نوبة الديل تَباكح ما بْب الفرح كالشجوف ، ما بْب الشك كاليقْب ،   
 مثل الَبدد الذم يعَبم ا٤برء الذم ال يعرؼ بكل ٙبقيق ، كُب ا٥بجيع األخّب من الليل . 

ال كلذلك تأٌب النغمة ُب حالة من االضطراب ، كتدع ا٤بستمع ُب حالة غّب مقنعة ال تشبع ك    
ففي القطعة ا٤بوسيقية الٍب   .ُب ٙبقيق أمل ككعد بقي معلقناتغِب بل تزيده شوقنا كتعطشنا كرغبة 

تسمى البطاٰبي من نوبة الديل يعرب فيها الشاعر كا٤بطرب عن ذلك العهد قبل مغادرة ا٤بسلمْب 
 ٱبرجن ُب ببلد األندلس إٔب مشاؿ إفريقيا الذم كانت فيو النساء ا٤بسلمات ٰبَبمن ا٢بجاب كال

 الشارع سافرات . 
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 نوبة المجبنة :  -1-2
إف نوبة اجملبنة ٗبختلف قطعها ا٤بوسيقية ىي من النوب الٍب تعرب بصفة ظاىرة عن طلوع       

 . 1النهار كاستيقاظ الطبيعة 

كعند العزؼ يؤتى با٤بصدر مباشرة مع أف نوبة اجملبنة من النوب الٍب  توشيتهاىذه النوبة فقدت  
 ا٤بستمع ٔبما٥با البديع  . تفًب

تعرب نوبة اجملبنة عن اتساع ا٣بياؿ ألف النهار ال زاؿ ُب بدايتو، كاألمل ال زاؿ باقينا ُب أعماؽ 
القلوب، كىناؾ ٰبس ا٤برء باطمئناف كىدكء خاطر. فالبستاف يبشر بفصل الربيع كالطيور ٙبلق فوؽ 

تصف ا١بماؿ كالبهاء كسعادة الكوف، كيقـو  الرؤكس كتغرد، كالقطعة األكٔب من النوبة ُب مصدرىا
 : 2ا٤بطرب رافعنا صوتو كيقوؿ

 تٍسمع ليغىة أـي ا٢بىسىن ***ى  قػػػػػيػػم يىا ٍحبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 فيو الٌزٍىري مٍن كيل فىن *** غىنىٍت ُب بيٍسػػػػػػػتىاف

يػػػػػٍػػػػػػػلي كىسيوسىاف  قىد عىانٍػقيوا كىٍرد الزىكىاف *** خى

 عىلػػػػػػػػػىػػػػػػػػػى ذىاٍؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىرىؽ *** الٍنسّبم يىسػٍػػػػػػػػرم

 كىٍرمىى ٍشعىاٍعو عىلىى الٍشفىق *** الفىػػػػٍجر زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق

تعزؼ غالبنا ُب أكاهنا ا٤بعهود ُب ضحى النهار بعد طلوع الشمس كشعرىا الذم يأٌب معها يصف 
ا٤بنورة بنور الشمس فتظهر الطبيعة با٠بة مزدىرة تبتسم أللواهنا كتفتخر بزينتها كٝباؿ  الطبيعة

ركنقها فتغمر اإلنساف سعادةن كىناءن كسركرنا فيصبح الشاعر يشتاؽ إٔب ما حولو من ا٢بسن البديع 
 كيتفنن كينصت إٔب ما ٯبوؿ ُب خاطره  .
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 نوبة الحسين :  -1-3
األندلسية ُب ا٤بوسيقى األندلسية ٙبتوم على توشية كعدة  إف نوبة ا٢بسْب ككل النوب     

مصادر أك مصدرات كبطاٰبي كدرج كاستخبار كانصراؼ أك أكثر ُب نفس الطبع كخبلص أك أكثر 
، كما يقاؿ أف كلمة ا٢بسْب ىو اسم لسلطاف عجمي ا٠بو حسْب 1حسب ا٤بنظومات الشعرية 

 .٠2بي ا٢بسْب

تعزؼ ُب المجبنة تغُب ُب الصباح الباكر قبل طلوع الفجر، كأف نوبة الديل لقد رأينا أف نوبة      
تغُب ُب كسط النهار عندما تستقيم األشياء  الحسينكقت الضحى بعد طلوع الشمس، أما نوبة 

 كتعتدؿ األمور كذلك بعد اتصاؿ الناس با٢بياة كبسط العيش .

ار األنوار ُب بداية الصباح، كأف نوبة تعرب عن أمل اإلنساف ُب طلوع النهار، كازدىالديل  إف نوبة
الٍب تأٌب بعدىا تعرب عن الفرح كالسركر بعد طلوع النهار، أما النوبة الٍب تليها كىي نوبة المجبنة 
.فالشاعر 3فهي الٍب تَبجم عن عواطف ا٤برء عندما يشعر بوسط النهار ُب كقت الغداءالحسين 

بصفة األهبة كالفخامة كالناس حولو يتناكلوف  ة الحسينبتوشيا٤بغِب عندما يتوسط النهار يأٌب أكالن 
الطعاـ مع ا٤بلك أك األمّب أك الضيوؼ الكراـ ، فهي توشية بديعة ُب الطرب تربىن عن الفرح 

 كتنفجر بنوع من التبخَب ُب ا٤بشي الذم يقود السلطاف .

ألندلس كما ىو كل ىذا ظاىر من خبلؿ العزؼ ا٤بوزكف، كالكبلـ ا٤بلحوف ا٤بعركؼ عند عرب ا
 : 4كىو ينشد  قائبلباش طارزم محي الدين، ظاىر ُب البطاٰبي ا٢بسْب، الذم يغنيو 

ايػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  *** مىاذا الكىرىامػػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل يػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػـو ٍبشى

مىد لىو الٍسػػػػػػػػػػػبلمىة رزاٍرين مىن ٍىويٍت كٍكىاف ٍمسىافى   *** ٫بى

 *** ٍكٝبيػػػػػػػػػػػػػٍع األشىاكيػػػػػػػل باهلل يىا ٍنديػػػػػػػػػػػػم أمػػػػػػػٍػؤل األكىاين
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 *** شىرؼ لػػػػػػػي ا٤بٍنػػػازؿ مىن نىظػػىػػػػػػرة ٍفنيت كالبػيػػػٍرٮبىاين

 كُب خىده شػػػػػػػػػىػػػػػػػػػامىػػػػػػػػػػػو***  رىأيت ٍمليح ٍكىػػػػػػيػػػػػػػو جػػىػػػػػػػائر

أثر من أهبة القصور باألندلس فكاف ملوؾ الطوائف ُب اشبيلية كقرطبة  توشية الحسينإف    
كغرناطة يطربوف ٥با عند الغداء ، كيفرحوف هبا لدل الضيوؼ كأهنا عبلمة من عبلمات الرقي 

 .1كالرفاىية، كجرت العادة بغنائها ُب االستقباالت

إف نوبة ا٢بسْب من النوب األندلسية الٍب حافظت عليها تلمساف ٔبوار ا٤بغرب فإهنا صبغت 
بالتواريخ ما بْب أسلوبْب : أسلوب ا١بزائر ٤با فيو من ضبط ُب الوزف ، كأسلوب ا٤بغرب األقصى 

 كما يتصف بو من التوسع كاالنطبلؽ حسب الركح الدينية التصوفية  . 

 نوبة رمل الماية :  -1-4

ىي أكؿ نوبة دخلت عند العرب ُب صدر اإلسبلـ عندما اتصل ا٤بسلموف بالطرب الركمي        
، ككانت ُب القدمي تفتح هبا ا٢بفبلت، ككاف يتغُب هبا األندلسيوف ُب العشية، كىي 2كالبيزنطي 

 .3تدؿ على ا٤برح كاالنشراح على مسامعها

كنقها كحسن غناءىا من الغناء الركمي ٍب تطورت لنوبة رمل ا٤باية تارٱبنا قدٲبنا ، فقد أخذت ر    
عند العرب كتوسعت كلكنها حافظت على نغماهتا العتيقة تلك النغمات الٍب ال زالت معركفة ُب 

 األكساط ا٤بسيحية العا٤بية ، فهي الٍب تغُب ُب الكنائس عند الصبلة . 

كا١ببلؿ كالعزة كالسمو ككل  قاؿ األستاذ ٧بمد الفاسي :" إف نغمة رمل ا٤باية تعرب عن العظمة
ا٥بجرم كىو أبو العباس أٞبد بن 12صفات الكماؿ، ك٥بذا فكر أحد العلماء من رجاؿ القرف 

٧بمد بن عبد القادر الفاسي، أف ٱبصص أشعار ىذه النوبة للتمجيد كتعظيم النيب صلى اهلل عليو 
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كالغزلية كالعشية، كصارت   . بينما كانت تستعمل من قبل ُب أغراض أخرل1كسلم، كالتشويق إليو"
 ال تنشد معها إال أقواؿ ُب ا٤بدح الديِب.

أف ا٤بسؤكؿ عن ذلك منذ حوإب ثبلثة قركف ىو أحمد توفيق ٪بد ا٢بديث عن ىذه النوبة ُب ركاية 
 :2رجل مدفوف ُب فاس، ٍب أنشد على العزؼ ا٤بناسب يقوؿ

 من النسيم إذا سرىل*** سُّر أرؽُّ  كىلىقٍد خىلىوتي مىعى ا٢بىبيب كبىينىنا

 *** فىغدكتي مىعريكفا كىكينتي منكَّرىا كأبىاحى طىرُب نىظرةي أمَّلتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

الو كجىبلىلػػػػػػػػػػػو ربىا *** فدىىىشتي بىْبى ٝبى  كىغىدا لسػػػػػػػافي الٌشوؽ عىٌِبى ٨بي

اسن كىجهو اظىػػكى ُب ٧بى  ميصورىاتىلقىى ٝبيع ا٢بيسن فيو  *** نزٌه ٢بى

ػػػػػػػػػػٌلبلى كميكبػػٌػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا *** كلىوأٌف كيٌل ا٢بيسن يىكميلي صيورىةن   كىرىآه كػىػػػػػاف ميهى

أخذ ا٤بسلموف نوبة رمل ا٤باية كجميع النوب ُب بلداف ا٤بغرب العريب كا١بزائر العاصمة كُب تلمساف 
ها تعلن عن حزف كخشوع معنا ، فنجد ُب كا٤بغرب بتوشية كىي قطعة خفيفة الوزف كالطرب ، كلكن

ـ( ببجاية  الذم تعلم على يد ٧بي 1995 - 1901)  صادؽ البجاكمىذه القطعة ا٤بغِب  
ن ندامة كرغبة ُب التوبة الدين األكحل من مدرسة ا١بزائر يعرب بصوتو الفخم عن كل ما ٫بس بو م

َلَقْد نَػْبَتْت ِفي الَقْلْب ر الذم عنوانو " فيزيدنا إثباتا هبذا الشعور عندما ينشد االستخبا ،الصادقة
 : 3" فيقوؿ  َمْنَكْم ْمَحَبة

 كىمىا نػىبىتىٍت ُب الكىًف تًٍلٍك األىصىاًبٍع    *** لىقىٍد نػىبىتىٍت ُب القىٍلًب ًمٍنكيٍم ٧بىىبىة            

ـه عىلىى ٧بىىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة               ىرىاًضػػػػػػػػػػػعٍ  ***   غىٍيػػػػػػػػػػػػػػػرًكيمٍ حىرىا
ػػى ا٤ب ٌرـى اهلل ٤بًويسى  كىمىا حى
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 : نوبة الرمل   -1-5

ىذه النوبة تغُب ُب العشية، كقبل الغركب تأخذ مكاهنا غالبا بعد نوبة الديل كنوبة اجملبنة      
النوب األندلسية ُب ا٤بوسيقى فهي تعترب النوبة ا٣بامسة من . 1كنوبة ا٢بسْب كنوبة رمل ا٤باية 

األندلسية، كىي تعرب عن شدة االلتياع  ككثرة ا٣بيبة، كمن األساطّب ا٤بوضوعة حو٥با 
فالرمل يناسب حالة النفس عند انقباضها ٙبت .  2"أهنا تؤثر على البحر فتهيجو:"قو٥بم

حث عن سيطرة ا٢بزف كاألسى كعند ترددىا بْب ا٣بضوع للمؤب عز كجل كٛبردىا فهي تب
كسيلة تساعدىا على التحرر كا٣بركج من االضطهاد أقبلت مشس العشية كا٤بغرب ُب إتباعها 
كراح ا٤بطرب يَبؾ خيالو يتفسح كيتمتع بساعة ا٥بدكء الٍب تَباكح ما بْب الغركب كظبلـ 

   .3الليل

 لعبت النساء دكرىا ُب تطور الطرب عند العرب، كساعدف على نقل الفن ا٤بوسيقي من عصر
إٔب عصر، كمن ببلد إٔب أخرل ففي صدر اإلسبلـ، كخاصة ُب أياـ األمويْب كثر عدد القياف 
ُب ا٤بدينة، كلذلك اشتهرت كثّب منهن ُب ا٤بدينة بالرقة ُب األدب كاتقاف الغناء كالعزؼ على 

، كافتتاف يزيد بن عبد ا٤بلك هبا 4"حبابةاآلالت ا٤بختلفة ا٤بعركفة ُب ذلك الوقت. فنجد "
 آمتو كجاريتو ألف ا٢بب قد بلغ عنده منتهاه . حبابة ذم ملك فؤاده كفكره رغم كوف ال

ا ما كاف ا٤بسلم ال  حبابةكقد قاؿ الشاعر ُب معشوقتو  كاصفنا فتنتو هبا ُب صدر اإلسبلـ عهدن
يقنع با٤باديات بل يرقى بعقلو إٔب الركحيات ، يرغب ُب ا٤بودة الصادقة كا٢بب الصاُب ذلك 

 :  5بْب الزكجْب ُب ا٢ببلؿ  ا٤بتبادؿ

 

                                                             

 .217ص، السابقالمرجع أٞبد سفطي،  - 1
 .98صالمرجع السابق، الصديق بلعريب،  - 2

 .  200، صالمرجع السابقأٞبد سفطي،  -  3 
: مولدة من مولدات ا٤بدينة ، حلوة الوجو ، طيبة الغناء ، شجية الصوت ، ظريفة جذابة ، ضاربة بالعود ، نشأت عند رجل يعرؼ  حبابة - 4

كلفا شديدا بابن رمانة ، أدهبا كخرجها ، فاشَباىا يزيد بن عبد ا٤بلك بأربعة أالؼ دينار ك٠باىا حبابة بعد أف كاف ا٠بها "العالية" كقد كلف هبا  
 .   18ص  -17، صالمرجع نفسوترؾ من أجلها مهاـ ا٣ببلفة ، فنهاه أخوه مسلمة . أنظر : حٌب 

 .  201، صنفسوالمرجع  -  5



 أنواع كآالت الموسيقى األندلسية بالمغرب العربي                   الفصل الثاني 

55 
 

 يىا رىقػىبىػػػػػػػػػػػػػػة البىػػبلىر ***    يىا ضىٍوء بىٍصػػرًم          

ـٍ ذيكؾٍ الشفىاٍر ***   رىٍشقيوا ُب صىػٍدرًم           ا  ًسهى

إف نوبة الرمل ليس ٥با توشية بعاصمة ا١بزائر ، بل توجد توشيتها ٗبدينة تلمساف الٍب حافظت 
على بعض القطع ا٤بفقودة بفضل اتصا٥با با٤بغرب األقصى ،كفٍقد توشية نوبة الرمل ال يعِب أف 

مصدرات كبطايحيات كأدراج النوبة تصبح مبتورة أك ناقصة ، بل ا٤بقطوعات األخرل من 
ال زالت معركفة ُب ا١بزائر كالبليدة كقسنطينة كال زاؿ الفنانوف يعزفوف  كخالصات كانصراؼ

كيَب٭بوف بنغماهتا كأ٢باهنا ا٤بتفرقة كلما اعَباىم ا٢بب كالغراـ كدفعهم إٔب البوح ٗبا ُب القلوب 
 كالصدكر .

 نوبة الغريب :  -1-6

فهذه النوبة كما يدؿ عليها ا٠بها تعزؼ كقت الغركب بعد صبلة ا٤بغرب نشأة ُب العهد         
العباسي بعد زكاؿ حكم الدكلة األموية ُب دمشق كاٚباذ دار السبلـ بغداد عاصمة الدكلة 

 .1العباسية

كاف رجاؿ الفن لقد بلغت ا٤بوسيقى ذركة األناقة، كالرقة ُب العهد الذىيب للحضارة اإلسبلمية ف    
الذم كاف  إسحاؽعاش ُب عهد ا٤بهدم كالد ىاركف الرشيد ،كابنو  إبراىيم الموصليالكبار مثل 

 يناصر الغناء القدمي . 

كاف األمراء ٯبتمعن ُب حفلة ليلة يقيمها ا٣بليفة ُب قصره بعد الغركب ، فيعزؼ ا١بوؽ ُب البداية 
القطعة ىي شبو إعبلف بوصولو فيقـو لو ا٤بدعوكف  قطعة خفيفة إشارة بقدـك ا٤بلك كالرؤساء كىذه 

 كما تقـو اآلف عند عزؼ النشيد الوطِب اثر دخوؿ رئيس الدكلة . 

كأتباعو من تبلمذتو كادت تندثر كينمحي أثرىا ُب ذلك الزمن  زريابفا٤بوسيقى الٍب خلفها  
 ا من النسياف. ا٤بضطرب لوال حـز ا٤بغاربة العرب الذين التقطوىا كحافظوا عليها كمنعوى
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إف ا٤بوازين الغنائية الٍب تنبعث من نوبة الغريب تدفع ال ٧بالة إٔب عطف طبيعي ٫بو ذلك ، ٪بد ُب 
، فغناء الطّب اجملركح ىو غناء كل من إنقاذ إٔب ا٢بب  دحماف بن عاشورىذا اجملاؿ غناء ا٤بطرب 

 كمن تغلب عليو ا٥بول كتقيد بو كٓب يستطع هنوضنا كيقوؿ :

*** زىادى أ١بىػػفىا بًاهلل  أىحيػوري أىٍحػػوىري

*** كىالى كىفىػػى  قىٍد سىػطىا كىاٍستىٍكػبػىرى

*** عىػبلىٍش جىفىا  ذىا العىاًشقي األىٍكػػػبػىري

 تىاهلل أىٍف ٕب أىٍصػػػبلن *** كىصىٍدرنا حىًنْبٍ 

 لىٍو كىافى يػيوىَبى كىٍعػًدم *** ضىاًكم ا١بىًبْبٍ 

ٍعػػػًدم ***  ا سى يىا عىاٍشػًقْبٍ  لىًكٍن ىىذى
1 

 نوبة الزيداف :    -1-7

لقد رأينا أف كل نوبة من النوبات األندلسية تعرب عن نوع خاص من الطبوع، كٙباكؿ أف     
تصف ما يهيمن على اإلنساف من أفراح كأحزاف كيأس كما يشعر بو أثناء األكقات، كالساعات 

 الٍب تدكر أثناء الليل كالنهار.

فيها من خفة كسرعة ُب اإليقاع فهي تصف ليلة صيفية أك سهرة ربيعية ، فنوبة الزيداف ٗبا       
كالزيداف ىذا مأخوذ من اسم عائلة مشهورة بالطرب كالغناء ُب بغداد، كاف مغنيها يفًب فيها 

، كسواء كانت ا٢بفلة أندلسية النوع أك 2كيتقن تلحينها حٌب أصبح الناس يطلقوف ا٠بها با٠بو 
ج ، فقد جرت العادة على افتتاحها بنوبة الزيداف الٍب تعلن ُب طبعها عن شعبية أك بدكية ا٤بنه

 الفرح كاالبتهاج.

كذلك إعبلنا  لغايطةأك ا الزرنةفكانت ا٢بفلة تفتح بتوشية الزيداف  تطرب بواسطة آالت  نفخية 
ؼ كُب كقت ا٣بتاف أك دخوؿ مستعملة ُب الزفا آلة الزرنةبالبداية أما اآلف حٌب كلو بقيت 
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فإف اآلالت العصرية ا٣بفيفة قد حلت ٧بلها كشاعت بْب الناس ألف ا٤بذياع كفيل لرفع  ،العركس
 أصواهتا اللطيفة، كٙبسْب نغماهتا ا٣بفيفة فيَبكب ا١بوؽ غالبنا من عيداف ككمنجات ككويَبات .

لقد أيقظت توشية الزيداف كل فكر خامل كحفرت كشجعت كغرست ُب ا٤بتغافل عواطف ٓب    
ُب حسبانو كلرٗبا أيقظت فيو ما كاف خفينا كذلك بفضل األنغاـ الٍب ٙبٓب كتبشر با٣بّب تفاؤالن تكن 

كتوددنا كتقربنا إٔب ما فيو ا٢بسن كالبهاء كالنور، باإلضافة إٔب أقسامها ا٤بختلفة من مصدر كبطاٰبي 
 كدرج كانصراؼ كخبلص.

غّبىم، ٪بد على سبيل ا٤بثاؿ ا٤بصدر فمنهم يفضل ا٤بصدر، كمنهم من يهول البطاٰبي أك الدرج ك 
كالذم ىو معركؼ ُب الطبوع األندلسية   تنزلوف بها تحيى بكم كل أرضالزيداف  الذم عنوانو  

الذم يغنيها  عبد الرحماف بن عاشور٤بن القطع الٍب تبعث األمل ، فا٤بغِب البليدم ا١بزائرم 
ور تلك ا٤ببلئكة ا٢بساف الٍب ٘بوؿ بصوتو ا٤بلوف البديع كل ما فيها من ركنق فإنو ٰبس ٕبض

كتطوؼ ٧بلقة فوؽ الرؤكس تَباءل من بعيد كمن قريب ال فتنة للعباد كلكن رٞبة لؤلخبلؽ  ، 
 :  1فيقوؿ ُب شعره 

 ٙبىٍٓبى ًبكيٍم كيٍل أىٍرضو تػىٍنزًليوفى بًػهىا *** كىأىٌنكيٍم ُب ًبقىاًع األٍرًض أىٍمػطىاري 

ػاري   كىتىٍشتىًهي العىٍْبي ًفيكيٍم مىٍنظىرىا حيٍسنػىنىا *** كىأٌنكيٍم ُب عيييوًف النٌػاًس أٍقمى

ػػٍم ***  كىأٌنكيٍم ُب رًيىاًض ا٢ٌبًي أٍعػطىاري   كىإٍف حىلىٍلتيٍم ًبريٍبًع فىػػػػػػػػػػػػػػاحى نىشػػػػػػػػٍريكي

اري الى أٍكحىشى اهلل قػىٍليب ًمٍن ٧بىىبىًتكػػػػػيػٍم **  *  يىا مىٍن لىكيٍم ُب ا٢بىشىا ًعزه كىًمٍقدى

 نوبة الرصد :  -1-8
نوبة الرصد من إحدل النوبات األندلسية الٍب تعرب عن ا٢بزف فهي الٍب تأخذ مقامها من سلم      

النغمات ُب الدرجة األكٔب، الرصد أك الراست كلمة فارسية معناىا ا٤بستقيم أك ا٢بقيقة أك 
، كمعناىا رأس النغمات، كتسمى أيضنا العبيدم نسبة للعبيد كالزنوج، كيظهر أهنا مزيج 2األساس
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.فهي تعزؼ ُب كل كقت يناسب حالة ا٢بزف كالشجوف من لوعة 1من النغمات العربية كالز٪بية
 ا٢بب الذم ال حيلة فيو لئلنساف ا٤بصاب بو .

لغة ا٤بستقيم أم ُب الفن ا٤بوسيقي إف نوبة الرصد نشأت ُب بغداد، كتسمت باسم فارسي معناىا 
 .2تعرب عن ا٤بقاـ الطبيعي الذم يوافق صوت اإلنساف من دكف ارتفاع أك ا٬بفاض

أما الشعور الذم ٰبسو ا٤بستمع عند ٠باع تلك النوبة فهو شعور يعلن عن انقباض النفس كتضايق 
 بد الرحماف بن الحكمعالقلب عند ما يعاين أٓب الشوؽ مثلما كاف يعانيو ا٣بليفة األندلسي  

 الدراىم عند رجوعها إٔب الصواب .، ككافاىا بسد حجرهتا بطركبعندما غضبت عليو جاريتو 

إف ا٤بطرب يسرد قصتو للناس ال ٱبجل ألف العذاب قد مرر عيشو، كدعاه للشكول ككيف ال   
دة أكقات ا٥بناء يشكو كىو الذم كاف يعيش ُب رغد ا٢بياة ُب ماضيو القريب فما عليو اآلف إال إعا

 كالسركر . 

 : 3٪بد ُب ىذا ا٤بقاـ قطعة غناء من قطع الرصد تقوؿ

يػىٍرتي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىٍظرىةن فػىتىػػحى هى  *** دىقىًائقى ًفٍكرًم ُب بىدًيًع ًصفىاهًتىا نىظىٍرتي إلىيػٍ

 *** فىافػٍتػىرى ذىاؾى الوىٍحػيي ُب كىٍجنىًتهىا فىأٍكحىى إلىيػٍهىا الطىرىؼي أىين أيًحبػيهىا

كل ىذا يظهر ُب ا٤بقاـ ا٤بوسيقي عندما تتبلعب األصابع باألكتار صاعدة ىابطة ، تقرع العود   
 كتدؽ على الطار كترسل الصدل البعيد ُب القلوب اليائسة .

 نوبة المزمـو :  -1-9

اجر البعيد، تزرع ُب فؤاده حالة مأساة ىي تعرب عن العواطف الغامضة ا٤ببهمة الٍب تغمر ا٤به   
، كلذلك كاف طبعها حزيننا يعزؼ ُب ا١بزء األخّب من الليل قبل طلوع الفجر 4عاطفية حزينة

كعندما يتهيأ الناس لبلنصراؼ بعد ليلة ساىرة أقيمت تذكارنا لتفقد ا٢ببيب أك الوطن. فقد نسبها 
                                                             

 .99صالمرجع السابق، الصديق بلعريب،  - 1
 .319، صالمرجع السابقأٞبد سفطي،  - 2
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، كقد نظمت العامة للحزف حٌب أهنا كانت تعزؼ عند كفاة ا٤بلو  ؾ، بل نسبها بعضهم إٔب الشـؤ
ـ، كعند تسجيلها على 1958حفلة لغناء ىذه النوبة، كُب اليـو التإب كقعت كارثة بتونس سنة

قبل ا٤بوعد بساعة، كعندما أرادت اإلذاعة الوطنية  محمد سلومةاألسطوانات انكسرت يد الشيخ 
 .1صليحةتسجيلها كقعت عدة مشاكل انتهت بوفاة ا٤بطربة 

الٍب كاف يعيش  بغدادالعاصمة العباسية  زريابكذلك ُب التاريخ ٪بد العهد الذم ىاجر فيو     
ُب إبعاده عن الوطن ، لقد ألزمو  إبراىيم الموصليفيها بْب أىلو كعشّبتو كسعى أستاذه كشيخو  

قلبو بقي  على الذىاب إٔب ا٣بارج فاختار األندلس كفيها استقبلو ا٤بلوؾ كاألمراء ٕبفاكة ، كلكن
مسجوننا فصار مثل ا١بوارم البلٌب كاف يعلمهن يبكي فراؽ أحبابو كأناسو كيقرع أكتار عوده ليأٌب 

 .2بالنغمات الشجية ا٢بزينة

ٲبس الناس إٔب أعماؽ الفؤاد فنوبة ا٤بزمـو الٍب خٌلفها تأٌب كرمز لوصف شقاء  زريابكاف غناء   
حررىن الفن كٝبيع أنواب الطرب كا٤بوسيقى ُب أكقات العباد عامة كشقاء النساء البائسات البلٌب 

 الفراغ . 

ىذا الشعور ٫بس بو عند ٠باع توشية ا٤بزمـو الٍب بقيت كافتتاح للنوبة ُب تلمساف كذلك ألف   
التوشية أكثر من غّبىا تعرب ىنا عن شوؽ اإلنساف الذم يتأٓب من البْب ُب ا٣بفية كيستحي من 

 :  3بلـ ، ٪بد ُب ىذا شعر ٲبثل مصدر ا٤بزمـو ألحد الشعراء يقوؿبوح عواطفو لدل الناس بالك

 أنىا عىٍشًقي ُب الٌسٍلطىاٍف *** كىالٌسٍلطىاٍف ٍيًتيٍو ٍعًليىػا        

ٍد تلىٍمسىاٍف *** اهلل ٰبىىػٍجبىػػػػػػٍو ٍعلىيىػػػػػػػػػا           سىاكىٍن ُب ًببلى

ا جىًفيتٍ          ػػاٍف *** كىٍدميوًعي ٍشهيوٍد ٍعلىيىا مىػػػػػدى تػػػػػػػٍمى  الكى

ا تٍػلىٍمحىٍك ًعيًنيىا            شىٍعلىٍت ُب قػىٍليب نىيػرىاٍف *** مىٍهمى
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 نوبة الصيكة)السيكة( : -1-10

، 1صيكة ابن تميم العراقيإف نوبة الصيكة  الطبوع ا٤بوسيقي األندلسية، نسب استخراجها إٔب 
 . 2تعِب الدرجة)ككو( كتعِب ثبلثة، سي(ك٪بد ىذه الكلمة فارسية األصل مركبة من) 

فارسية األصل، كا٤بوسيقى العربية استمدت بعض أ٢باهنا من الطرب  السيكةكما قلنا أف كلمة   
العجمي بفضل انتشار األسفار كالفتوحات ، فكانت ببلد الفرس ببلدنا كسطنا بْب ا٢بضارات 
الشرقية كالعربية كسواء ُب اآلداب كالعلـو أك ُب ا٤بوسيقى كالفنوف، فإف ا٤بسلمْب عند تطورىم 

كا كاستفادكا كساعدكا على ابتكار حياة جديدة كركح خبلقة كنفس كاحتكاكهم بشعوب شٌب أفاد
 تواقة إٔب البديع كا١بماؿ ُب الشعر كا٤بوسيقى إسعافنا للحضارة اإلنسانية . 

إف نوبة السيكة تسرد لنا ا٤ببادالت الغرامية ، كا٢بفبلت الليلية الساىرة ، كتعاطي الطرب كالغناء   
لعريف ا٤بزدىرة بغرناطة ُب مثل ىذه السهرات ا٤بوسيقية كاف على شاطئ الوادم الكبّب كجنة ا

 الناس يتمتعوف ٗبؤلفات ا٤بوصلي كزرياب كمطربْب آخرين اشتهركا ُب الفن كالطرب .  

فنوبة السيكة ٪بدىا اليـو تتقن من طرؼ مطربو ا١بزائر كقسنطينة كتلمساف  كا٤بغرب عزفها     
 يا ناس أما تعذركنيمعناىا ا٢بقيقي ، فموضوع قصيدة على السواء كل كاحد ٰباكؿ أف يعطيها 

 ٪بدىا تعرٌب عن ذلك ا٢بب القوم كالشقي معنا ، فيو مأساة الغراميات التارٱبية الكربل . 

، كما غناه الفناف البليدم   محمد خزناجيإف ىذا ا٤بوضوع يغنيو اليـو الشاب ا١بزائرم     
، الذم صبغو بصوتو  عبد الكريم داليُب تلمساف ، كما غناه  عبد الرحماف عاشور  الرائع 

 :  3ا٢بنوف ا٤بياؿ إٔب ا٢ببلكة كحيسن التعبّب عن ىول شقي أليم ، فهي تقوؿ 

ػٍل بًيىػػا  يىا نىاٍس أىمىا تػىعىػػػٍذريكين   ***  ُب ذىا الًذم حى

اٍف أيرىاًعػي الثٌرًيى  ٍيمى  ػػارىٍؽ العىػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًذٍؿ ٢بٍػىإب *** ىى

 تىا هلل ًإٍش ٍدعىاين يىا ذىا الٌناٍس *** أٍعشىقٍ مىٍن الى يٍػوىاصىػػػل
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 حىٌبى ٍيكيوٍف عىٍنًدم حىاصىػل  كىاهلل مىا أٍقطىػػػٍع اليىػػػػػػػػػػػأٍس ***

 نوبة رصد الديل :   -1-11

يقوؿ الفقيو ا٢بايك عن نوبة رصد الديل:" إنو نوع من الديل استنبطو ٧بمد بن ا٢بارث      
 .2، كىي معركفة بكوهنا نوبة العاشق الو٥باف٣1بزاعي الذم استنبط طبع الرصد"ا

كانت ا٤بوسيقى الٍب تنطلق من نوبة رصد الديل عبارة عن ذلك التهلل، كذلك الٌشجن معنا.    
فريثما نتذكر هناية الليل ، كانقضاء سهرة كلها فرح كسركر ، نشاىد بزكغ الفجر الذم يزرع ُب 

االطمئناف ا٤بريح الذم يرغب فيو لنسَبيح ، كاألمل ُب يـو سعيد يبدؿ الظبلـ نورنا القلب ا١بريح 
 كاالضطراب ىدكءنا، كُب ىذا الصدد ٪بد البيت الشعرم يقوؿ:

ا نػػػػػػػػػػػػػٍت ذىا عىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍق كىرقػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ***  فىربىصد الديل كين يىا أخي مينشدن  إذىا كي

ا  . 3فىنٍغمىتيو ٙبىٍيىي النفيوس كىتٍشفي الٍصديكر ***  كىٍتصىػػػػػػػػػػفي الٍقلػػػػػػػػوٍب مىن الٍصدى

الذين تفننوا  إنٌنا ال نسمع نوبة رصد الديل دكف أف نتذكر ا٤بوسيقى األندلسية كىؤالء الناس     
 جعْب . فيها ُب أسبانيا ، كانكمشوا بعد ذلك كانثنوا إٔب ا٤بغرب العريب را

كاف ُب رغبة ا٤بغرب أف يتلقى حضارة كاف ضحى ٥با ُب ا٤باضي النفس كالنفيس ، لقد بدأ          
االنطواء من األندلس إٔب البلداف ا٤بغربية مع القرف ا٢بادم عشر ، فا٤برابطوف كا٤بوحدكف ىيئوا باكرنا 

 ا ُب حجرىم . للموسيقى األندلسية تربة خصبة الستقبا٥با ُب مشاؿ إفريقيا كاحتضاهن

فنوبة رصد الديل تعرب عن مرحلة ُب ا٢بياة ال زالت معركفة عندنا كنيعرؼ ٕبفلة العركسة يـو    
 زفافها، إهنا موسيقى ٛبثل أسعد يـو ُب حياة اإلنساف  . 
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، ٍب يهدأ ا٤بكاف كيستقر ا٤بقاـ  1الطبوؿ"ك"  الزرنة"تبدأ السهرة بعزؼ قطعة موسيقية على "
اية النوبة ٗبعُب الكلمة ، فالناس جالسوف صفوفنا صفوفنا  أماـ دكت منورة يستقيم عليها إعبلننا لبد

من يشرع كبعد حْب من الز   .كألواف من ا٢بلويات كا٤بشركباتا٤بطربوف كأمامهم باقات من الزىور 
، فيهتز ا١بو ككل كاحد من ا٢باضرين يلـز الصمت كأنو مأخوذ ُب عزؼ توشية على اآلالت

 :2بالتذكار أك مدعو إٔب التخيل من جد، ٪بد ٩با يغُب با١بزائر ُب نوبة الديل

ػػػػػػػػػػػػػػم اللُّػػػػػػػوٍز*** تىندفىٍق مىن كيل جهىة  قيٍم تٍػرىل دىاٍرىي

 كىالىنسيم سىقىٍطهىا ُب ا٢بيوز***كالٍندىل كىبىٍب عليػػػػػػػػهىا

 بىشٍّب ا٣بىّب إلىيهىاذىىبىٍت تلىقىحٍ كىرقػػػػػػػػػة ا١بيوز***جىا 

بنػػػػػػػي ألٍػػػػػػػػػواف***مىا أٍحسىنو فىٍصل ا٣ٍببلعىة  الريىاٍض يػىٍعجى

نيػػػػػىا سػػػػػىاعىة. يػىػػػػػػػا لىٍلبيستػػػىػػػػػاف*** نػىٍغم ُب الدي  يىا ٍنديػػػػػػػػػػٍم ىى

 نوبة الماية :   -1-12

الٍب اقتبسها العرب من ا٤بوسيقى البيزنطية  إف نوبة ا٤باية ىي مثل نوبة الرمل من النوبات األكٔب  
كبطبيعة ا٢باؿ أصبحت من النوبات الٍب ٫ببها أكثر من غّبىا ألهنا تذكرنا بعهد االزدىار ُب 

، فكلمة ا٤باية يقاؿ أهنا اشتقت من اسم امرأة ا٠بها ماية 3العهود األكٔب من انتشار اإلسبلـ
عند طلوع النهار كقبل طلوع الشمس، كُب ىذا  ُب الصباحتعزؼ نوبة ا٤باية ف.4ك٠بيت با٠بها

 الصدد ٪بد البيت الشعرم يقوؿ:

اية يىا أٍخ العىربٍ              ا للمى  5إذىا أٍصفىرت الٌشٍمس ٍكحىاف فػٍرىاقهىا***ٍفكين مينشدن

                                                             

"  فهي آلة اإليقاع ا٤بنتشرة بشكل كاسع ُب العآب العريب كاإلسبلمي كاإلفريقي ، فكلمة الطبوؿ تستعمل للداللة على ٨بتلف  طبلىي كلمة عامة مفردىا " الطبوؿ : - 1
دكؽ رنْب سم ٦بهز ٔبلدتْب ٩بدكدتْب برباط ٲبتد من أحد ا١بلدتْب إٔب األخرل ، يتألف صن65ك40الطبوؿ ا٤بكونة من صندكؽ خشيب أسطواين الشكل يَباكح قطره ما بْب 

دار اآلالت الموسيقية التقليدية في الجزائر .  : إبراىيم هبلوؿ .أنظر الطبوؿ من قطعة خشبية كاحدة ، أك أحياننا من ٦بموعة دكائر منضدة من خشب الزاف " ا٤براف  " . 
 .  66، ص  2007ا٣بلدكنية ، ا١بزائر ، 
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لقد كانت غرناطة تصبغ بصبغة فن أصيل لو مدارسو ك٩بثلوه ُب التآلف كاالنتشار ، ٍب ا٫بط   
بحت تَبامى هبا األيدم من ىنا كىناؾ كمن مدينة إٔب أخرل ، لكن مهاجرهتا كانتقا٥با قدرىا كأص

، ساعدىا على التعرؼ بشعوب تنتمي إٔب العركبة رب ، بعد ا٣بركج من ديار األندلسإٔب ا٤بغ
 كاإلسبلـ مثل ا٤بغرب األقصى كا١بزائر كتونس كغّبىا من بلداف ا٤بشرؽ . 

، و كتناسب أذكاقو فكاف ملوؾ مراكشحفبلتو العائلية كأعراسفتلك الشعوب أصبحت تسره ُب 
كديات ا١بزائر، كبايات تونس يتنزىوف هبا كينفقوف على من ٲبارسها ، كبذلك رجعت ا٤بوسيقى إٔب 
 أصلها لَبتبط با٤باضي الزاىر ، كىذا الرجوع أحياىا كبعثها من جديد بعد سبات عميق طاؿ

 .قركنا

ا الشاعر ٗبناسبة ىذه التوشية ُب الصباح الباكر تعرب ال ٧بالة عن ٝبيع إف ا٤بوسيقى الٍب يعزؼ هب 
ىذه العواطف الٍب يشعر هبا قلب الفٌب ا٤بغركر فاأل٢باف الصوتية تتصاعد كتقرع كتَبدد ُب أعماؽ 
ا كراء ا١بباؿ ُب مطلع الشمس ، ٪بد بعض  الكوف كتنسجم مع أشعة الفجر الذم يبزغ ركيدن

 :  1"أنا جسمي فنىلك ُب قوؿ أحد الشعراء ٙبت عنواف " األبيات تعرب عن ذ

 أىنىا جىٍسػًمي فػٍُبى ٍكزىاٍد رىقىػػا ***  رىاين صىابػىٍر ٞبيوؿٍ 

ٍعًشيٍق مىػعى الظىٍرٍؼ رىقىػػػا
ى
 ***  كىالوىٍرٍد مىعى القىبيوؿٍ   ا٤ب

ا   العىشػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍق  ***  كىالطىًبيعىةي مىا تٍػزيكؿٍ بٍػػػػػػػػػػػػػػػبلىين اهلل بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى

ا ابٍػتىًليٍت  ***   كىٍيذيكٍؽ التٌػحىويٍؿ .  مىٍن الى يػىٍعذىٍرين يػىٍبتػٍلىى كىمى

ٲبكننا أف نستنتج تبعنا لذلك، أف بعض النوبات قد زالت كاندثرت ألهنا تقلصت كتضاءلت،   
و قصد إثراءىا، كنبلحظ أف شيوخ ا٤بوسيقى با١بزائر كالتحقت بنوبات أخرل من ا٤بقاـ نفس

نوبة تندرج كل  24نس كليبيا متفقوف بكوف النوبات كاف عددىا ُب األصل يبلغ و كا٤بغرب كت
كاحدة منها ُب ساعة معينة من الليل كالنهار. فهناؾ تقارب كبّب بْب عدد النوبات ُب األصل 

 بات رغم ُب االسم. كاالختبلؼ من حيث ا٤بواضيع ا٤بغناة ُب النو 

                                                             

 .  425، ص المرجع السابق، أٞبد سفطي  - 1
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 اآلالت التقليدية المستعملة في الموسيقى األندلسية المغاربية : -2

لقد كاف من الطبيعي أف يؤدم اإلقباؿ على ا٤بوسيقى ُب األندلس إٔب ازدىار صناعة آالهتا ُب   
-520ابن رشد)ىذا البلد، كقد اشتهرت بذلك مدف كثّبة، كخاصة منها إشبيلية الٍب قاؿ عنها 

لت إٔب قرطبة حٌب ـ(: 1198-1126ق/595 " إذا مات عآب بإشبيلية فأريد بيع كتبو، ٞبي
لت إٔب اشبيلية"  .1تباع فيها، كإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركتو، ٞبي

٪بد ُب ا١بوؽ ا٤بوسيقى األندلسي ا٤بغاريب على أنواع عديدة من اآلالت ا٤بوسيقية، كتنقسم ىذه 
 اآلالت إٔب أربعة أقساـ:

 ٪بد آلة الرباب، العود العريب كالشرقي، القانوف، ا٤باندكلْب، الكويَبة، :  اآلالت الوترية -2-1

 الكماف)الكمنجة(.

 :  آلة الرباب -2-1-1

 يعترب الرباب من أقدـ اآلالت الوترية الٍب اىتدل عرب ا١بزيرة إٔب صنعها قبل اإلسبلـ. كقد قيل        
، كحينها  ية ُب القركف األكٔب بعد ا٤بيبلدكجدت ُب صحراء البادالرباب آلة عربية بدائية " بأف 

بعة ر لظ ، ٍب ذات كترين متفاضلْب ٍب أكانت ذات كتر كاحد ، ٍب ذات كترين متساكيْب  ُب الغ
 .2أكتار يتفاضل غلظ كل اثنْب منها على اآلخر" 

ا١بزيرة، كا٘بهت ٫بو كقد انتقل الرباب بأشكالو ىذه مع الفتوحات العربية الٍب غطت مشاؿ 
الشماؿ اإلفريقي. كذلك ما يفسر شيوع انتشاره حٌب اليـو بْب شعوب العآب العريب با٤بشرؽ، ككذا 
ُب مصر كأقطار الشماؿ اإلفريقي ،  ٍب شق الرباب طريقو إٔب الببلد األكركبية عن طريق صقيلية، 

 كاألندلس منذ القرف ا٢بادم عشر ميبلدم.

ْب أصل آلة الرباب إٔب العهد ا٥بندم ، أم ٟبسة أالؼ سنة قبل ا٤بيبلد ، ينسب بعض الباحث    
، كقد رافانستركف يعزؼ على آلة ذات كترين فقط كقوس تسمى رفانا حيث كاف إمرباطور ا٥بند  

                                                             

 .18ص مرجع السابق،اليوسف الشامي.  - 1
2 - Mahmoud Guettat . Op, Cit , p240. 
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، إذ انتقلت من العهد ا٥بندم إٔب العرب ُب القرف األكؿ من ا٤بيبلد اآللة ٗبراحل عدةمرت ىذه 
لتعرؼ شهرة كبّبة ُب القرف التاسع بانتقا٥با إٔب أكركبا من  ربابتسمى  كتطورت حٌب أصبحت

   .1خبلؿ الفتوحات اإلسبلمية لببلد األندلس 

صوؿ( أنو آلة موسيقية تتكوف من كترين منفصلْب ، يسمياف) ا٤بغرب العريبعيٌرؼ الرباب ُب       
إذ قاؿ :" إف الربابة  سماع اآلالتالداللة في ُب ىامش رسالتو   النابلسيكقد أكجزه  ، )رم(ك

آلة موسيقية عربية قدٲبة نشأت ُب ا١بزائر كتونس كمراكش كبعد إف استعملت ىناؾ انتشرت ُب 
 . 2الببلد العربية األخرل كخاصة بْب سواد العراؽ" 

النصف   –الكمثرل  –القارب  –ا٤بدكر  –ا٤بربع :  عرؼ العرب سبعة أشكاؿ من الرباب كىي   
شكبل خاصنا ،  آلة الربابةففي كل كطن تأخذ  الصندكؽ ا٤بكشوؼ،  –لطنبورل ا –كرل 

فالربابة ُب ا١بزيرة العربية غّب الربابة ا٤بغربية كا٤بصرية كا٥بندية كالعراقية كالَبكية ألف شكل الربابة 
 ٱبتلف من بلد إٔب بلد آخر، إالٌ أف أجزاءىا كمكوناهتا كمقاييسها متفق عليها .

تَبكب ىذه اآللة من صندكؽ خشيب ٦بوؼ )خشب ا١بوز، األكاجو، األرز، األبنوس( بيضاكم 
 .٩3بتد الشكل 

كيتخذ غالبنا من حطب ا٤بشمش منحوت الوسط لنموج الصوت فيو كيغشى نصفو األسفل ٔبلد 
رقيق كاألعلى بنحاس أصفر كتركب على سطحو كتىراٍف أحدٮبا أغلظ من اآلخر يسمى الرقيق 

 .  4بأربعة درج األنثى  أنزؿ من الذكركيكوف بالذكر كالغليظ ثى باألن

غطى يقرع الرباب بقوس عبارة عن قضيب مصنوع من شجر الزيتوف على شكل نصف دائرة م  
 . 5، ٰبمل شعر ذنب ا٢بصاف أم سبيبو أيضنا بطبقة رقيقة من النحاس

                                                             

1 - françois – René Tranchefort . les instruments de musique dans le monde . édition 
du seuil . 1980 , p 191-p192.  

 .117،ص1963، منشورات ا٤بكتبة األىلية ، بغداد ،  2. طالطرب عند العرب عبد الكرمي العبلؼ .  - 2
 .  14، صالمرجع السابقاإبراىيم هبلوؿ .   -  3
 .203، ص المصدر السابق.أبو علي الغوثي بن ٧بمد - 4
 .  169ص: صورة آلة الرباب ،   01رقم  أنظر الصورة -  5
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بتيو ُب كضعية عمودية كمشبك ضع ا٤بوسيقي الرباب على ركإف العزؼ على آلة الرباب يكوف بو 
ا٤ببلكم على الكتف )كضعية كنَبكباص ( ٲبرر القوس على الوترين بيده ، كدكف ٤بس جسم اآللة 
ٲبرر أصابع اليد األخرل على كتر كاحد فينبعث منو تلك الصوت ا٣بشن كالرخيم ا٣باص الذم 

 .  1صوت البشر ٲبنح الرباب ُب درجات األصوات الصادحة بالسٌلم النغمي األقرب من 

      دخل الرباب ُب تركيب األجواؽ الكبلسيكية كونو اآللة ا٤بفضلة ٤برافقة األغاين األندلسية، كال يزاؿ 
" يعترب رمزنا لقائد ا١بوؽ، كاآللة ا٤بفضلة عند شيوخ ىذا الٌفن كما ىو الشأف بالنسبة لتلمساف الٍب 

األندلسية كجعلتها أساس أداء النوبة ٩با ٰبتم على حافظت على ىذه اآللة ُب كل فرقها ا٤بوسيقية 
ا٥بواة كاحملَبفْب العمل على التكوين ا٤بستمر كتدريب عزؼ الفرؽ عليها بإتقاف كالتعلق هبا أشد 

 .2التعلق كجدانينا"

ىذا كيلعب الرباب دكرنا ىامنا ُب ا٤بوسيقى األندلسية، فصوتو الغليظ كالرنْب الذم يوحي لسماعو 
ا٢بنْب يشكل األرضية الٍب ينبِب عليها ا١بوؽ نسيجو اللحِب، فهو يقدـ لو ا٣بطوط بالشكول ك 

 .ة ا٣بالية من التحويرات كالزخارؼالعريضة أل٢باف النوبة ُب صورهتا ا٤ببسط

 آلة العود: -2-1-2

، كقد استعمل العرب نوعا منو قبل ظهور اإلسبلـ يسمى آالت ا١بوؽ األندلسيالعود من أقدـ   
، كىو مذكور ُب الشعر ا١باىلي، لكن ُب صدر اإلسبلـ تبدكا نوعنا المزىرأك  بالمعزؼعندىم 

، ككاف لو كجو بالبربط آخر من العيداف كاف الفرس يستخدمونو ُب غنائهم ٗبكة كا٤بدينة كيسمى 
كمن ا٤بعركؼ أف أغلب األعواد الٍب تستخدمو لدل ، 3بالعودمن خشب، كلذلك فقد ٠بوه 

وىها مصنوعة من ا١بلد ، أما العود العريب ا٤بعركؼ فوجهو مصنوع من الشعوب كانت كج
 كمن ىنا جاء االسم نفسو العود . ا٣بشب،

                                                             

 .   14، ص  المرجع السابقإبراىيم هبلوؿ .  - 1
2- Djelloul Benkelfet . Il était une fois Tlemcen «  récit d’une vie , récit d’une ville » . 
Édition ibn khaldoun , Tlemcen , 2002 , p111.   

 .134صالمرجع السابق، يوسف الشامي.  - 3
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تدؿ على أنو مأخوذ من ا٣بشب، كلكن العرب ارتضوا بالرأم القائل إف صوتو  العودفكلمة   
حدل يرجع إٔب أف ا٣بشب امتص تغريد بعض الطيور الٍب كقفت عليو حْب كاف غصننا ُب إ

 :1قائبلن  ألف ليلة كليلةاألشجار.  كلذلك يغِب شاعر 

ًبًل مىػػػػػػػػػػػػػػػػٍنزًٍؿ *** أىًميلي ًبو كىٍجدنا كىفػىٍرًعػػػػػػػػػػػػػػػ        ػي أىٍخػػضىري لىقىٍد كيٍنتي عيودنا لًٍلبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى

 ػػػػػيهيٍم *** كىًمٍن أٍجًل ذىًلكى النػىٍوًح سىرىل ٦بىٍهىري يػىنيوحيوفى ًمٍن فػىٍوًقي فػىعىًلٍمتي نػىٍوحػػػػػػػػػ      

ػػا تػىريكا       يبلن كىمى  رىمىاين ًببلى ذىٍنبو عىلىى األىٍرًض قىاًطعي *** كىصىيٌػرىين عيودنا  ٫بًى

 األنىاًمًل مىٍصػبػىري  كىلىًكنى ضىػػػٍريب بًاألىنىاًمػػػػػػػػػػػػًل ٨بىٍبىػػػػػػػػػػػػػٍر *** بًأين قىتًػػيله ُب       

كاف العود قدٲبا ىو اآللة الٍب يعتمد عليها ُب التلحْب كالغناء حٌب اآلف، حيث أكؿ من ضرب      
كاف يضرب على أكتاره ُب مكة، ٍب شاع استعمالو   ابن سريجعلى العود ُب صدر اإلسبلـ ىو 

، كجاء من عادة العرب حٌب العصر األموم أف 2عند ٝبيع ا٤بوسيقيْب العرب الذين جاؤكا بعده 
سيعملو كذلك ، فهو أكؿ من غُب ُب ا٤بدينة  سائب خاثريستعملوا ُب غنائهم القضيب ، ككاف 

إسحاؽ بالعربية مستعمبل آلة العود ، كمن أشهر العازفْب على العود ُب العصر العباسي ىم : 
 الموصلي، كإبراىيم المهدم، كزرياب، كمنصور زلزؿ.

باإلضافة إٔب ا٤بكانة ا٤برموقة الٍب يشغلها العود ُب اجملموعة اآللية با١بوؽ األندلسي. فإنو شكل 
األرضية األساسية، كالضركرية لبناء القواعد الٍب تشاد عليها النظريات الضابطة للموسيقى العربية، 

ختيار حيث أصبحت ىذه اآللة حقبل ال(، القرف الثالث ا٥بجرمالكندم ) كذلك منذ عهد 
النظريات كتطبيقها، ك٦باال مفضبل لدل الباحثْب خبلؿ ٨بتلف ا٢بقب ٤بناقشة القواعد ا٤بوسيقية 

 العلمية. 

سم على العمـو بدكف أربطة ، صندكقو يتخذ الشكل 25يتمتع العود ٗبقبض قصّب يبلغ طولو 
كيتكوف من اثِب عشرة ضلعنا إٔب عشرين ضلعنا مغزٕب الشكل من  إجاصالكمثرم نصف حبة 

                                                             

 .27-26،ص 1980، منشورات إقرأ ، لبناف،  2ط. ترٝبة "حسْب نصار"الموسيقى كالغناء في ألف ليلة كليلة. فارمر.  جورج ىانرم  -  1
، بّبكت ، لبناف ، 7ٙبقيق : إحساف عباس ، إبراىيم السعاقْب ، بكر عباس .جكتاب األغاني . أيب الفرج علي بن ا٢بسْب األصفهاين .  - 2

 . 179، ص2002
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، كيتألف مشد التناغم من ٪بمية إٔب ثبلث ٪بميات ملتصقنا جنبنا إٔب جنب الجوزخشب خفيف 
كىي عبارة عن زخارؼ بشكل كردة أك ٪بمية مفرغة بدقة كأحيانا يتألف من ثقب كاحد كبّب كما 

عة ُب الغرب العريب، كما ٰبتوم العود على دعامة ترتكز عليها ىو ا٢باؿ ُب أغلبية اآلالت ا٤بصنو 
 .1األكتار كىي ملتصقة فوؽ مشد التناغم، إٔب جانب لوحة كاقية ُب ا٤بوضع الذم تنقر فيو األكتار

ٱبتلف العود ا٤بستعمل حالينا ُب ا٤بوسيقى األندلسية عن التقليدم الذم كاف يستعمل ُب 
، فالعود ا٢بإب ىو العود الرباعي أك العود العريب. فطريقة إمساؾ العود الثبلثينيات من القرف ا٤باضي

للعزؼ يكوف باليد اليسرل ترقم أصابع اليد اليسرل للضغط على األكتار، لكل أصبع عفقات 
لتأدية عبلمات معينة، أما اليد اليمُب تستخدـ ٤بسك الريشة كالضرب هبا على األكتار بشكل 

سطحة يقبضها ا٤بوسيقي ما بْب اإلصبع  الوسطى كالسٌبابة، مضبوط ىابط كصاعد بريشة نسر م
 -رم  -ال  -صوؿ -من األخفض إٔب األحٌد حسب سٌلم األنغاـ العريب النموذجي : رم

لعازؼ ، القرف ا٤بفرد كالقرف ا٤بزدكج ، ييعرؼ من جهة أخرل ادك تقرف أكتار العود بطريقتْب -ؿصو 
عمالو ا٤بتوازف لطرقٍب القرف. تنفرد آلة العود ُب ا٤بوسيقى العربية  ٗبيزة ، كاستا٤باىر بتقنية أدائو اآلٕب

خاصة، كٙبضا  ٗبكانة ٛبيزىا عن سائر اآلالت ا٤بوسيقية األخرل الٍب ارتبطت بالنغم العريب على 
 امتداد تاريخ ا٤بوسيقى العربية.

، ساٮبت ُب إتقاف ىذا دلصناعة العو   منشأ كرشات حرفية فٌتانةشهد ا٤بغرب العريب           
فالعود أقرب للتعليم كأسهل من ٝبيع سائر اآلالت . العريق كنشره عرب الزمن كالفضاءالفن 

كللشعراء ا٤بتقدمْب أشعار كثّبة ُب العود نذكر البعض منها ٤با ٥بذه اآللة من األٮبية  العظمى بْب 
 :  2غّبىا من اآلالت كأسنها قوؿ من قاؿ 

ػاًكريهي كىأ٭بىىا العيودي فً  نػىنىا مىػػػًلكي *** ٲبىًٍشي ا٥بيوىيٍػنىا كىتػىتىًبعيوي عىسى ا بػىيػٍ  يمى

 كىأنىوي إٍذ ٚبىطىى كىىيوى يػىتىبًػػػػعيوي *** ًكٍسرىل ٍبني ىىٍرمىٍز تػىٍقفيوهي أسىاًكريهي 

ىاىتى ًمٍن حىسىدو ًإٍذ الى يػينىػػاًظريهي 
ٌ أى٠ٍبػعىوي *** ٤ب  لىٍو كىافى زًٍريىابي حىينا ٍبي

                                                             

 .169: صورة آلة العود ،ص 02أنظر الصورة رقم -  1
 .  114، صالمصدر السابق ، عبد الكرمي العبلؼ  -  2
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 آلة القانوف:  -2-1-3

يعود تارٱبها إٔب ىو إحدل اآلالت الوترية القدٲبة الٍب تنتمي إٔب الصنج الفرعوين، القانوف     
األلف الثالث قبل ا٤بيبلد، كأخرل ُب ببلد الرافدين يرجع تارٱبها إٔب األلف الثاين قبل ا٤بيبلد، 

بالقانوف، كما كانت معركفة عند العرب هبذا ككانت معركفة كذلك لدل اإلغريق كىم الذين ٠بوىا 
االسم ابتداء من القرف الرابع ا٥بجرم/العاشر ا٤بيبلدم، كيذكر أف اخَباعها يرجع إٔب أبو نصر 

ـ(، كلعلو قد أدخل عليها تعديبلت فقط أسهمت 950-870ق/339-257الدين الفارايب )
،كٓب ٱبَبع 1األندلس بنفس التسميةُب تطويرىا، كقد استعملها كذلك ا٤بسلموف كا٤بسيحيوف ُب 

الفارايب آلة القانوف كحدىا بل اخَبع آلة موسيقية غّبىا تتألف من عيداف يركبها كيضرب عليها 
 فكلما اختلف تركيبها اختلفت أنغامها.

 :2كلقد أحسن )فتح الدين بن الشهيد ( ُب كصف عازؼ على القانوف حيث قاؿ 

ا ***  ًمٍن طىرىبو يػىٍهتػىزي عىٍطفى ا١بىًليػسٍ غىُبى عىلىى القىانيوٍف حىٌٌب      غىدى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكٍه ***  ًإٔبى أنًيسو يىػا لىوي مىٍن أنًيػػسٍ  ٌنٍت األٍركىاٍح مىٍن شى  فىحى

ػػوىاهي رىًسيسٍ   دىاكىل قػيليوبنا مىٍن ٍغًليػػػػػػػػػػػػػًل األسىى *** كىكىافى ًفيًو ًمٍن ىى

شار آلة القانوف سائر الببلد العربية انتقلت إٔب أكركبا عن طريق األندلس ُب بعد أف عم انت    
هناية العصور الوسطى )حوإب القرف الثاين عشر ا٤بيبلدم( حاملة معها تسميتها العربية ، كال تزاؿ 

 .3تلك اآللة مستعملة ُب كثّب من البلداف األكركبية 

توم على سبعة عشر مقاما )نوتات( لواحد كٟبسْب بالنسبة للقانوف ا٤بغاريب التقليدم، فهو ٰب
كترا، بينما ٰبتوم القانوف الشرقي ا٢بإب ٟبسا كعشرين مقاما لثمانية كسبعْب كترا، ٲبكن أف يصل 
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إٔب ثبلث أككتافات ُب أيامنا. كانت تصنع األكتار أصبل من حرير ٍب من أمعاء حيواف لتستبدؿ 
  . 1أخّبنا بأكتار اصطناعية من نيلوف 

للقانوف صندكؽ مصوت شكلو شبو منحرؼ ذك زاكية قامة من جهتو اليمُب، كىو مصنوع من 
سم، 44ك 33سم، كعرضو بْب  100ك 75خشب ا١بوز، كيَباكح طوؿ قاعدتو الكربل بْب 

 .2سم5ك 3كارتفاعو بْب 

 5أك  4كىي إطار خشيب مقسم إٔب الرقمة، ُب ا١بزء األٲبن من اآللة، كعلى طوؿ عرضها توجد 
أجزاء متساكية كمستطيلة الشكل، كلها مغطاة ٔبلد السمك لزيادة رنْب األكتار، كيتوسط ىذا 

أما ا١بزء . 3الفرساإلطار ُب خط عمودم قضيب من خشب ٰبمل األكتار، كيطلق عليو اسم 
الباقي من اآللة فتغطيو لوحة من ا٣بشب القيقب عادة ما تكوف فيها ثبلث أك أربع فتحات ٨بتلفة 

، كالرابعة قرنية الشكل بالشمسياتا٢بجم، اثنتاف منها أك ثبلث مستديرة الشكل ك٨برمة تسمى 
 .4بالسركتقع ُب الزاكية السفلى اليسرل لآللة كتسمى 

كىي قطعة من خشب يكوف فيها مسطرة المفاتيح، لقانوف توجد على طوؿ ا١بانب األيسر ل
 ثقبا مستديرة توِب فيها ا٤بفاتيح )ا٤ببلك( الٍب تدار ٗبفتاح خاص لتسوية اآللة. 78عادة 

بالكعب، تشد األكتار انطبلقنا من ثقوب دقيقة توجد على طوؿ ا٢بافة اليمى للقانوف كتسمى   
٦بموعة   26وؿ دكف خركجها منها، كتنقسم ىذه األكتار إٔبكيتم شدىا بواسطة عقد ُب أعقاهبا ٙب

أكتار تكوف ٥با نفس التسوية فتؤدل نفس الصوت، كيطلق عل كل  3كل كاحدة منها تتألف من 
كعند الفرس، كيتم كصل ىذه األكتار من الكعب إٔب ا٤بفاتيح عربالمقاـ . ٦بموعة منها اسم 

، ٍب يتم إيبلجها من بالعربات دنية صغّبة تسمى أطرافها من جهة ا٤بفاتيح ٛبرر فوؽ قطع مع
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كذلك باألنف، أخاديد صغّبة ٧بفورة ُب قضيب خشيب ٲبتد على طوؿ مسطرة ا٤بفاتيح، كيسمى 
 .1قبل شدىا إٔب ا٤بفاتيح

عند العزؼ يوضع القانوف على ركبٍب العازؼ أك على طاكلة صغّبة ، كيتم العزؼ عليو بواسطة 
ُب العادة من قرف البقر، يتم تثبيتهما على باطن رأس سبابة كبل اليدين مرتْب مصنوعتْب ريشتين 

كٚبتص اليد اليمُب بعزؼ األصوات ا٢بادة، كاليسرل الكشتباف، بواسطة حلقة معدنية تدعى 
 بعزؼ األصوات الغليظة.

 آلة الكماف :  -2-1-4

ىي آلة كترية ذات قوس، صنعت ٭باذج منها بأحجاـ ٨بتلفة ُب أكاخر القرف ا٣بامس عشر،    
الٍب كانت تعزؼ على الذراع، كالٍب أسفر تطورىا الكماف  2فيوال الذراعكمن ىذه النماذج 

 كالٍب تطورىا إٔب ظهور آلة التشيلو.، 3فيوال الركبةكاأللطو ُب هناية القرف السادس عشر، 

" الكماف آلة ٥با أمزجة البشر ، تتكلم بشعور العزؼ هبا  الفيلسوؼ األ٤باين : ىايني  كقد قاؿ
كتكشف أسرار عواطفو، كتنتقل عنو ُب جبلء ككضوح أقل التأثّبات كأضعف االنفعاالت ذلك 

 .  4ألنو يضعها أثناء عزفو عليها على صدره فتحمل على أكتارىا ضربات قلبو " 

 النصف األكؿ تاريخ طويل كعجيب فلقد خرجت من مصانعها األكٔب ُب( الكمنجة للكماف )
، ككانوا Crémoneمن القرف الثامن عشر على يد صناع إيطاليْب مهرة اشتهرت كرٲبونة 

، Guarnarius، ككوارناريوس Amatiينتموف على ا٣بصوص أماطي 
م ُب صناعة ىذه ، كٓب يستطع أحد حٌب اليـو أف يتفوؽ عليهStradivariusكسَباديفاريوس

 .5اآللة
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كقبل اخَباع الكماف كانت توجد آالت كترية عديدة من النوع الذم يعزؼ بقوس كقوس الرباب  
العربية كىذه األنواع من اآلالت كانت كلها من فصيلة كاحدة كنوع كاحد ٚبتلف ُب أحجامها 

القرف ا٣بامس عشر ُب  الفيوالكلكنها ٩باثلة ُب أشكا٥با كصناعتها كىذه الفصيلة ىي فصيلة 
 ميبلدم. 

ككاف يوجد ُب ذلك العصر أيضا إٔب جانب ىذه األنواع آلة من النوع الذم يعزؼ بالقوس    
   voila فيوال دامورأيضنا ، كلكنها ٚبتلف حجمنا كشكبلن كصنعنا كىي ذات سبعة أكتار كتسمى 

Damour   كقد تسلسلت ىذه األلواف كلها من نوع ٯبمع ما بْب شكل الرباب كشكل
  مينستريل، كىذا النوع كانت تستعملو طبقة من الشعراء ا٤بوسيقيْب ا٠بها  ربيكالكمنجة ا٠بو 

Menestrels   مهنتها الشعر كالغناء كا٤بوسيقى ُب القركف فتدخل القصور كتلقي على األشراؼ
اىا كٚبرج با٤بنح كالعطايا كيرجح أهنا ىي طبقة الفرساف ا٤بؤلفوف أم كالنببلء شعرىا كموسيق

لٍب انتقلت مع العرب إٔب العربية ا آلة الربابىي  آلة الكمافذاهتا ، كأساس  التركبادكر
، ففي القركف األكٔب بعد ا٤بيبلد أكجد العرب آلة كقد تقدمت ىذه اآللة بفضل العرب ،األندلس

 . 1د الرباب ذات الوتر الواح

كقد لعب الكماف دكرنا ىامنا ُب ازدىار ا٤بوسيقى األكربية، كعرؼ انتشارنا كاسعنا ُب ٨بتلف أرجاء 
العآب، ال يضاىيو ُب ذلك سول البيانو، كىو يشكل اليـو عماد أغلب الفرؽ ا٤بوسيقية سواء منها 

 أندلسية أك شعبية. 

مقبباف تقبيبا ظهره ك صدرهسم، 35.5ُب العادة  تتكوف الكماف من صندكؽ مصوت يبلغ 
٧بدبة ُب ا١بزأيْب األعلى كاألسفل من الصندكؽ، كمقعرة ُب جزئو ضلوع خفيفا تصل بينها 

الذم يفسح اجملاؿ للقوس كي يتحرؾ على األكتار ٕبرية كسهولة، الخصر األكسط، حيث تشكل 
همتهما السماح للذبذبات الصوتية متقابلتاف، كمشمسيتاف كيوجد ُب كسط الصدر فتحتاف أك 

الذم تشد إليو األكتار، كالذم يكوف المشط باالنتشار خارج جوؼ اآللة، كما يوجد أسفلو 
جزءه األسفل مربوطنا إٔب زر مثبت عنذ ملتقى الضلعْب السفليْب، كُب كسط الصدر يوجد كذلك 

ٞبل األكتار على جزئو كىو يقع بْب الشمسيتْب كعلى نفس ا٤بسافة منهما، كمهمتو الفرس، 
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، ٲبكن الدس عليها 1األعلى الذم يكوف ٧بدبنا لتمكْب القوس من االحتكاؾ بكل كتر على حدة
ٔبميع األنامل كتقرع ٕبك عود أيضنا كالرباب ككل كتر نزؿ عن الذم يليو بأربعة درج ككل كتر 

دككو كبالدس بعد أصبعْب عن العتبة  يكوأغلظ من الذم يليو كالغليظ إذا قرع من غّب دس فتلك 
ششكو كبالسبابة بنجكو كينتقل الذم يليو من غّب دس جهاركو كبالبنصر  سيكوكبالوسطى 
 . 2كىكذا على الَبتيب ىفتكو كبالوسطى 

كاف العازفْب يَببعوف على األرض كٲبسكوف الكماف)الكمنجة(على ركبتاىم ، ُب أكائل القرف 
يْب العرب استبداؿ الكماف التقليدم بالكماف األكركيب ، ٕبجة أنو العشرين قرٌر بعض ا٤بوسيق

أحسن نغمة ، دكف تغيّب االسم العريب كٲبكن ا٢بصوؿ بيسر على درجات أكثر ، كأيضنا عزؼ 
 الزخارؼ ا٣باصة با٤بوسيقى العربية  .

 :3حيث قاؿ  الشيخ شمس الدين النواجيكُب الكماف)الكمنجة (قد أحسن 

اقيٍم يىا ٍنًدٲبً   ي ٍكبىادىٍر ***   إٔبى ٠بىىاًع الكىمىٍنجى

ػا  فػىلىٍيسى مىٍن رىاىح ًمنىا  ***   كىرىاحى غىنىا كىمىٍنجى

كالعزؼ على الكماف ُب ا٤بوسيقى األندلسية ال يكوف على الطريقة الغربية، أم بوضعو أفقيا على 
على الركبة اليسرل،  الكتف كمسكو من طرفو األسفل بْب الذقن كالَبقوة، كإ٭با بوضعو عموديا

 ٕبيث ٲبكن للعازؼ أف يديره قليبل إٔب اليمْب أك اليسار حسب ا٢باجة، لتمرير القوس على الوتر
، أما القوس فطريقة مسكو ٚبتلف أيضا عن الطريقة الغربية، إذ الذم يريد استخراج الصوت منو

 سفل.يتم مسكو خبلؿ العزؼ من مقبضو كراحة اليد متجهة إٔب األعلى عوض األ
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 آلة الكويترة :  -2-1-5

 فهي .1غرب األقصى ىي آلة ذات طابع مغريب ، توجد ُب ا١بزائر خاصة تلمساف كا١بزائر كا٤ب 
العود العريب ُب تركيبها العاـ ، صندكقها أقل عمقنا من صندكؽ العود ، ظهرىا مؤلف من تشبو آلة 

البقرة أك بيضة ٩با يعطي خفة عشرة أضبلع من خشب البلوط مقطعة بدقة يشبو شكل فخذ 
قى ١بماليتها كأكثر دقة لآللة كللصفات الصوتية ا٤بتميزة الٍب تطابق التغّبات الَبافقية ، للموسي

 .الكبلسيكية ا٤بسماة األندلسية

ة ، ٙبتوم آلة الكويَبة على ٜبانية أكتار كل كترين يتناسباف ُب درجة كاحدة علوية كانت أك سفلي
، يتكوف مشد التناغم فيها من ٝبع صفائح مسطحة من ا٣بشب  إٔب أربعة فقطفَبجع األكتار 

، ُب كسطو ثقب منقوش ٲبثل غالبا زخرفة زىرية ، ٙبيط باآللة من كل جهة نقوش صنوبرا٣بفيف 
من ا٣بشب مقطعة كمرصعة إٔب غاية ا٤بقبض الذم ينتهي ٗبشبك مبلكم مثبت بشكل مائل 

60  خشبية ، ٛبر األربعة أكتار من ا٤بزدكجة على مركز أكتار من عظم ٰبتوم على ٜباين دىسىارات
 الكرسيمثبت بْب مقبض ا٤بشبك ا٤ببلكم كٛبتد على طوؿ مشد التناغم لتصل إٔب ا٤بشط 

سم ، العمق 50: طوؿ الصندكؽ ا٤بلتصق با٤بشد ، عمومنا تكوف النسبة بْب أجزاء الكويَبة كالتإب
 .  2سم 67.5الوتر سم ، طوؿ26.5سم ، طوؿ ا٤بقبض 15

تتميز الكويَبة بضبط خاص ، ال ٪بده ُب أم آلة كترية تقليدية أك كبلسيكية معركفة ، حيث 
.     تقرع آلة الكويَبة بريش طّب رم –ال  –مي  –صوؿ تضبط اآللة حسب سلم األنغاـ : 

كاحدة كيرمز مصنوع كربم القلم كبدش على كترين منها السبابة كالبنصر لبعدىا ٙبتوم على طبقة 
٤بناسبة أكتارىا بقو٥بم كبياف ذلك ىو أف الوتر األعلى كمنها عند كضعها الستخدامها يكوف ُب 

ٍب ينزؿ فجهاكو ٍب بالبنصر فسيكو فيدس عليو بالسبابة دككو كالوتر الذم أسفل الذم يليو يكو 
فيكو ٍب بالبنصر فهفتكو فيدس عليو بالسبابة فششكو ٍب يصعد للباقي فبنجكو الذم يليو 

 .  3صاعدة 
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الكويَبة إٔب جانب اآلالت األخرل كخاصة العود ، الكماف كغّبىا من اآلالت الوترية تصنف 
االستخبارات ، ضمن أحسن آالت العزؼ ا٤بنفردة ، بأنغامها ُب ا٤بقدمات ا٤بوسيقية للنوبات  

 .كالتويشات

 آلة الماندكلين :  -2-1-6

ك٤بعظم آالت ٔبسم كيٍمَبم الشكل يشبو العود،آلة موسيقية كترية ذات رقبة ٫بيفة متصلة   
ا٤باندكلْب أربعة أزكاج من األكتار ، كللبعض اآلخر ٟبسة أزكاج ، يَبكب ا٤بندكلْب من صندكؽ 

سم عمق ، من طاكلة مصنوعة ٖبشب البيسية  11سم عرض ، كحوإب  35سم ،  60يقدر 
 .  1ها بزخرفة كردية الشكل ، كظهر من ضلعا قيقب ملتصقة جنبا على جنب منقوشة ُب منتصف

. ا٤بندكلْب الٍب كانت تسمى قدٲبنا مندكر  2مسند خشب الورد يشد األكتار على ا١بزء ا٤بهتز لآللة
 ، عبارة عن مندكلْب حالينا أضخم ُب ا٢بجم . 

٪بليزية إال ُب القرف ا٣بامس عشر ، ظهرت ا٤بندكلْب ُب جنوب أكركبا ُب ا١بوقات األكركبية كاإل
. تنتمي ا٤بندكلْب إٔب عائلة اآلالت الوترية األصلية مثل : 3بعدما جهزت ٖبمسة أكتار مزدكجة 

 العود ، الكويَبة الٍب تتميز بظهر كركم .

رٞبو  الحاج محمد العنقةأما ا٤بندكلْب الشعيب ا١بزائرم ، فهو حصيلة عمل مشَبؾ بْب مبتكره 
جديدة ما بْب العود،  ( أحد ركاد األغنية الشعبية با١بزائر الذم ٚبيل آلة1978-1907اهلل )

 .  بِلدككا٢برُب ُب العوادة   ،كا٤بندكلْب

يتم العزؼ على آلة ا٤بندكلْب عن طريق ريشة ٲبسكها العازؼ بْب اإلهباـ ، كالٌسبابة لليد اليمُب 
 ألكتار بأصابع يده اليسرل . ٯبريها على األكتار ُب الوقت الذم يضغط فيو على ا

استخدـ ا٤باندكلْب ُب ا٤بوسيقى الكبلسيكية ُب القرف الثامن عشر ا٤بيبلدم ، كاليـو يستخدـ    
كثّبنا ُب ا٤بوسيقى الشعبية ، لكنو ٓب يدخل ا٤بندكلْب ُب ا٤بوسيقى الشعبية إالٌ ُب أكاخر األربعينيات 
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يرافق ا٤بندكلْب اآلالت ، ك 1 شيخ محمد العنقةالكأكائل ا٣بمسينيات من قبل رائد ىذا النوع 
 .الكمنجة ، العود ، الطار كالدربوكةا٤بوسيقية الكبلسيكية األخرل مثل : 

 ا٤بوسيقى األندلسية ٪بد من بْب اآلالت اإليقاعية ا٤بستعملة ُب  اآلالت اإليقاعية : -2-2

 الطار، الدربوكة، الطبيالت أك النقرات.العريب ىي با٤بغرب 

 آلة الطار:  -2-2-1

الطار ىو آلة إيقاعية، عرفت أكثر من اسم كاحد، كمنها )الدؼ، كالرؽ، كا٤بزىر(، كٚبتلف     
   أشكاؿ الطار باختبلؼ أ٠بائو.

، كيسمى بالرؽ ُب 2الطار ىو الدؼ ا٤بستدير ذك الغشاء الواحد كالصفائح ا٤بعدنية ُب إطاره    
كا٤بشرؽ  داـ الطار مبكرنا ُب آسيا الوسطى، انتشر استخ. فهو من أصل فارسي 3ببلد ا٤بشرؽ

، ٍب دخل إٔب ا٤بغرب العريب عن طريق العرب ا٤بطركدين من األندلس ، األكسط كا٤بشرؽ األقصى
 كتعترب اليـو من اآلالت اإليقاعية األساسية ُب ا٤بوسيقى األندلسية.

 25سم إٔب 20لغ قطره حوإب يبيتكوف الطار من إطار دائرم الشكل مصنوع من خشب األرز  
، كٰبتوم إطاره ا٣بشيب على ٟبس حزكز علق ُب كل حزة زكجاف من الصنوج الصغّبة ا٤بعدنية سم

 . 4من النحاس

ٲبسك الطار باليد اليسرل بْب اإلهباـ الذم يتم إيبلجو داخل فتحة موجودة فيو، كباقي األصابع   
ا١بلدية لآللة، كهبذه اليد يتم كذلك ٙبريك الٍب تستخدـ ُب نفس الوقت للضرب على ا٢باشية 

الصنوج عن طريق ترعيش الطار أك إمالتو ٲبينا كيسارنا للحصوؿ على جلجلة ذات رنة معدنية، 
بينما تقـو اليد اليمُب بالضرب بواسطة الراحة على كسط الغشاء ا١بلدم للحصوؿ على أصوات 
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أك ظهر اليد على حاشيتو للحصوؿ  ، كبالضرب بأطراؼ األصابعبالدـ قوية، كعميقة تسمى 
 بالتك.على أصوات ضعيفة تسمى 

من بْب اآلالت ا٤بوسيقية ُب ا١بوؽ األندلسي مكانة رئيسية، ألنو يضبط حركة الطار  ٰبتل   
 أ٢باهنا، كٰبدد كزهنا كإيقاعها.

 آلة الدربكة أك الدربوكة:  -2-2-2

البابلي كالفرعوين، كىي اليـو شائعة االنتشار ُب ىي آلة إيقاعية قدٲبة، استعملت منذ العهد     
 . 1العآب العريب، إذ ال ٱبلو منها جوؽ للموسيقى األندلسية كالشعبية

فالدربوكة آلة ذات غشاء مصوت ، على شكل مزىرية أك قدح يشد عليو جلد ماعز أك خركؼ    
طين ، حديد ، خشب، أك السمك يلتصق ٔبوانبو بواسطة غراء كرباط ، كتصنع ٗبواد متنوعة 

سم ينتهي هبا الرأس، 40ك 30سم، ك٥با فتحتاف يَباكح قطرىا بْب 50كيبلغ طو٥با حوإب 
 . 2سم كتوجد ُب آخر عنق اآللة 15ك 10كاألخرل فهى أضغر من األكٔب إذ يَباكح قطرىا بْب 

س عندما تكوف الدربكة مصنوعة من فخار فإف غشاءىا ا١بلدم يكوف مثبتا حوؿ فتحة الرأ
بواسطة خيوط مفتولة كمتينة، كلزيادة درجة ار٘باجو يتم توتّبه بتسخينو قليبل على النار، أك ايبلج 

 مصباح مشتعل داخل الدربكة ٤بدة قصّبة.

ُب جوؽ ا٤بوسيقى األندلسية يكوف الضارب على الدربكة جالسنا، ٲبسك آلتو بْب فخذه كذارعو  
 يستخدـ يده اليمُب للحصوؿ على األزمنة القوية اليسريْب مع توجيو رأسها ٫بو اليمْب، كىو

بالضرب على )التك( بالضرب على ا١بزء األكسط من الغشاء ا١بلدم، كاألزمنة الضعيفة )الُدـ( 
 حاشيتو، أما الزخارؼ اإليقاعية ا٤بختلفة فإنو يستخرجها بأصابع يده اليسرل.
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 آلة الطبيالت أك النقرات: -2-2-3

ٗبقرعتْب، كىذه اآللة عبارة عن زكج من الطبوؿ فوؽ خزفة ، ككل طبل يتكوف ىي آلة إيقاع تقرع 
يبلغ قطر كل طبل حوإب  ،1من خزفة نصف كركية، يغطيها جلد مشدكد بشبكة من السيور

سم ، ٥با نفس االرتفاع يربطها رباطاف من ا١بلد، كلكن قوة امتداد ا١بلد يؤدم إٔب اختبلؼ 20
 .2غمة مرتفعة، كيعطي اآلخر نغمة منخفضة النغم، ٕبيث يعطي أحدٮبا ن

يكوف العزؼ عليها بأف يضع ا٤بوسيقي آلة اإليقاع إما على األرض أك على دعامة مبلئمة، 
كيضرب عليها ٗبقرعتْب خشبيًب تنتهياف برأس مقيب، كتستعمل الطبيبلت ُب تركيب بعض 

 .األجواؽ ا٤بوسيقية الكبلسيكية ُب منطقة قسنطينة كتونس، كليبيا
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٪بد من بْب اآلالت النفخية ا٤بستعملة ُب ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بغاربية اآلالت النفخية:  -3-3
 النام ك الغايطة. 

 النام: آلة  -3-3-1

النام كلمة فارسية معناىا ا٤بزمار، كىو من أقدـ اآلالت ا٤بوسيقية الٍب عرفها اإلنساف كيشكل     
اليـو آلة النفخ الوحيدة ُب أجواؽ ا٤بوسيقى الكبلسيكية ُب البلداف العربية خاصة ا٤بغرب 

 .1األقصى

خراجو منها يصنع النام من قطعة قصب ٦بوفة، يَباكح طو٥با حسب الصوت األساسي ا٤براد است
سم، كىي تظل مفتوحة من كبل طرفيها، كالفتحة الٍب تستخدـ للنفخ )فم  68ك  37.5بْب 

إذ يكتفى ُب إعدادىا لوظيفتها  Ancheأك لساف  Encocheالنام( ال تكوف مزكدة بفريضة 
، 2ثقوب 07إٔب  06بربم حاشيتها على شكل ٨بركط مبتور الرأس، كيتكوف أنبوب النام من 

 استخراج األصوات منها ليس باألمر السهل، مقارنة مع اآلالت ا٥بوائية األخرل. كلذلك فإف

أثناء العزؼ يسند العازؼ آلتو على ٲبْب شفتو السفلى مع إمالتها إمالة خفيفة ٫بو اليمْب 
كاألسفل كينفخ ُب ا٘باه ا٢بافة ا٤بقوسة لفمها، كللحصوؿ على األصوات ا٤بطلوبة فإنو يستعمل 

اليد اليمُب لفتح كاغبلؽ الثقوب الثبلثة األمامية الواقعة ُب أسفل كجو كبنصرسبابة ككسطى 
النام، كنفس أصابع اليد اليسرل للتحكم ُب الثقوب الثبلثة األخرل الواقعة ُب أعبله، كإهبامها 

 للتحكم ُب الفتحة الوحيدة ا٤بوجودة على ظهره.

 الغايطة أك الزرنة: آلة  -3-3-2

 30، تتكوف من أنبوب أسطواين الشكل يبلغ طولو من 3آلة نفخ مزمار بلساف الزرنة أك الغايطة  
سم، من خشب ناعم شجرة ا٤بشمش أك شجرة ا١بوز ٚبَبقو سبع ثقوب، ستة منها ُب 40إٔب 

القسم األعلى تتخللها مسافات متساكية ، كثقب كاحد ُب القسم األسفل، كينتهي طرفها السفلي 
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سم، ٰبتوم ا١بزء األعلى على حلقة صغّبة من عظم أك عاج 10 بشكل ٨بركط يبلغ قطره حوإب
 .1أك حٌب معدف، كما ٙبمل اللساف الذم يدخل قسم منو ُب الفم كالقسم اآلخر ُب اآللة

يكوف العزؼ عليها بتقنية خاصة، يتنفس ا٤بوسيقي من األنف كينفخ ا٥بواء ا٤بدخر ُب ٘بويف 
 يلة دكف تنفس.الفم، فيحدث خطا ٢بنيا متصبل خبلؿ مدة طو 

تستعمل الغايطة ُب ا٤بوسيقى األندلسية الليبية، كما ٪بدىا ُب ا١بزائر كا٤بغرب األقصى تستعمل ُب 
 ا٢بفبلت الٍب تقاـ على ا٥بواء الطلق تتميز ٗبرافقتها للرقصات الشعبية إٔب جانب الطبوؿ.
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 تمهيد:   

ىو ا٤بوسيقى  فالشفوم يزخر ا٤بغرب العريب بتنوع تراثو الثقاُب )ا٤بادم منو كالشفوم(.    
من األندلس، كا٤بعركفة ُب تونس  األمازيغ )الرببر(األندلسية الٍب جاء هبا ا٤بهاجركف العرب ك 

)با٤بالوؼ(، كُب ا١بزائر )ا٤بالوؼ( بقسنطينة، ك)الغرناطي( بتلمساف، ك)الصنعة( با١بزائر العاصمة، 
 ، كُب ليبيا )با٤بالوؼ(.ك)الغرناطي( كُب ا٤بغرب )باآللة(

لتأليف فيو كقد عمل أىل الفن ُب ىذه األقطار األربعة على هتديبو، كتدكينو للحفاظ عليو، ٍب ا
، ٥بذا خصصت ىذا الفصل بتعريف أىم مدارس ا٤بوسيقى األندلسية حٌب استقاـ ٥بم األمر

 .با٤بغرب العريب
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 مدارس الموسيقى األندلسية بالجزائر: -1

، كتتميز اقية الَباثية األكثر أصالة كعمقن تعترب ا٤بوسيقى األندلسية با١بزائر من األلواف ا٤بوسي       
، كتوجد ُب القطر ا١بزائر ثبلث مدارس للفن ا٤بعركؼ ا كغناىا الفِب، كتعدد أسالبيهابتنوعه

 : 1باألندلسي 

 مدرسة الصنعة با١بزائر العاصمة . - أ
 مدرسة الغرناطي بتلمساف . - ب
 مدرسة ا٤بالوؼ بقسنطينة . - ت

 مدرسة الصنعة : -1-1

ائقة ألهنا كرثت الغناء ، تتسم بأسلوهبا ا٣بفيف ا٤بتهدج فيو قلق كحيوية فتنحدر من قرطبة     
، ككانت تعيش ُب طور االنقبلبات كالتبديبلت من جهة كُب ت تأثّب التقلبات السياسية أنداؾٙب

 .  2حالة التأثّب الطبيعي من جهة أخرل

رز الشعراء ٪بد ا٤بغنوف ا١بدد يبحثوف عن شعر جديد يناسب أذكاقهم كهتتز لو نفوسهم ، كمن أب
فمن أبرز األشعار الٍب تغُب ُب موسيقى  .، كالشيخ عبد القادرن ذباحاب: با١بزائر العاصمة ٪بد

 : 3يقوؿ أبي مدين شعيب الغوتيالصنعة ٪بد مثبلن زجل 

 أًلىٌف لًقىػػػػاءى األىٍحبىاًب ًفيًو مىنىاًفعي  ***  أيًحبي لًقىاءى األىٍحبىاًب ُب كيٌل سىاعىةو 

 عىلىى عىٍهدًكيٍم بىاؽو كىُب الوىٍصًل طىاًمعي  ***  ػػي ػػػػػػػػػػػػػػػالعىٍينػػػػػػػػػػػػىٍْبً تىاهلل إنٌػنًػػػػػػػػأىيىػػػا قيػػػػػػػػرٌةى 

                                   **** 

اكيٍم كىأ٠ٍبىػػػػػػػعي ًمٍن تػػػػًٍلكى الٌديىاري نًػػػػػػ ***  مىٌبى يىا غىرًيبى ا٢بىٌي عيىًِب تػىرىاكيٍم   ػػػػػػػػػػػػػدى
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15  juillet 1995, p50 . 

 .02،ص 2000الديواف الوطِب ٢بقوؽ ا٤بؤلف كا٢بقوؽ اجملاكرة، . -ث كموسيقىثرا –النغمات األندلسية الشيخ عبد ا٤بؤمن بن طوباؿ.  - 2
 .  18-17، ص المرجع السابقسيد أٞبد سرم .  - 3
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ػػػػػػػػمٍ  ػػػػػٍم قػىٍليب كىعىٍيًِب تىػػرايكي نىنػىا  ***  كىٰبيٍظىى ًبكي ػػػػػاؿى بػىيػٍ  كىٯبىٍمىعي الٌدٍىري الٌذم حى

                                **** 

ػػػػٍم  ***   كىأىٍىػػػػػػػجير   الغىٍيػػػػػػػػػػرى ًحػػػْبى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًيديىزًيدي اٍشًتيىاًقي كيٌلمىا مىٌر ذًٍكريكي

ػًديدي  ػػٍمًعي عىلىٌي شى  كىىىٍل أٍنتى إاٌل ُب الفػػػػػػػػػيؤىاًد كىإنٌػمىا ***    مىًغيبيكى عىٍن سى

                                 **** 

 أىٍحشىاًئي كىكيًلي بًأىٍجػميًعيكىٛبىىلىٍكتيٍم عىٍقًلي كىطىٍرُب كىمىٍسمىًعي ***   كىريكًحي كى 

ػػػٍم  ***  كىٓبٍى أىٍدًر ُب بىػػٍحًر الػهىوىل أىٍينى ميوضًعي  اًلكي ػػػػػػػػػمى  كىتػىيٌػٍهتيميوين ُب بىًديًع جى

 ػًعي كىأىٍكصىٍيتيميوين الى أىبػػػػػػيوحي ًبًسػػػػػرًكيٍم  ***  فػىبىاحى ٗبىا أٍخػػػػػًفي تػىفىيُّػػػػػضى أٍدميػػػػػػػ

                                **** 

 تىاهلل مىا طىلىعىٍت مشىٍسه كىالى غىرىبىٍت ***  إالٌ كىذٍكريؾى مىٍقريكفه بػىٍْبى أٍنفػػػىاًسي 

ًليػػػًسي ٌدتٍػػػػػػهيػٍم *** إالٌ كىكيٍنتي ا٢بىًديثي بػىٍْبى جى  كىالى جىلىٍستي  مىػػػػػػػػػػعى قػىٍوـو أحى

ػػاسً كىالى سىٍبتي لىذً  ًاء ًمٍن عىطىشو *** إالٌ رىأٍيتي خىيىاؿى الٌوٍجًو ُب الكى
ى
 يذي ا٤ب

 مدرسة الغرناطي :  -1-2

، ندلسية ا٤بتميزة با٤بغرب العريب، كيعترب ىذا الَباث أحد األرصدة ا٤بوسيقية األأصلها من غرناطة   
جئ ٥با ُب ، حيث أكجدت ىذه ا٤بدرسة أحسن ملبتقدير كبّب من طرؼ التلمسانيْب فقد حضيت
 . 1ىذه ا٤بدينة

كما تتخذ طابعنا خاصنا ٲبتزج فيو الطابع الفٌِب بالطابع الديِب كوف ا٤بوسيقى األندلسية بتلمساف 
تتصف بأسلوب ثقيل كاسع تظهر عليو األهبة كالركنق كالرصانة ألف تلمساف كرثت غناء غرناطة ُب 

 ٰبافظ على اجملوىرات ٕبذر شديد.، كما ت احملافظة على ىذا الفٌن العريقظركؼ مستقرة كٛب

                                                             

  .02ص، مرجع السابقالالشيخ عبد ا٤بؤمن بن طوباؿ،   -1
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 ، كابنابن سهلةمن أبرز شعراء تلمساف الذين كانوا يتغنوف بشعرىم ا٤بلحوف ُب تلمساف ٪بد     
أف  بعد عودتو من ا٢بج أرادالشيخ العربي بن صارم مثبل ٪بد شعر  ، كابن التريكيمسايب

تبقى البقاع ا٤بقدسة الٍب زارىا كالٍب طاؼ هبا راسخة ُب عقلو ماثلة ُب ذىنو ال تغادره ، فنسج 
 :1حينئذ قصيدة ُب كصفها كمدح سيد األناـ يقوؿ ُب ىذه القصيدة 

ٍعبىة يىا بًيٍت رىيب ٧بىٍػػبلىًكي      كىالٌصبلىة عىلىى الٌرسويٍؿ الٌلي بٍػنىاًكي      يىا كى

ـٍ  ًكي كىالٌسبلى  عىلىى ا٣بىًليٍل ميوالى

ًكػػػي ًبيٍب ميوالى  يىا ٍمًدينىة الٌرسيػػػوٍؿ بيٍشرىاًكي        ٗبيحىمىٍد ا٢بى

****** 

ٍػػًشي )اهلل أكرب(       انٍػزيكٍر القيػػػٍرًش ) اهلل أكرب(  إٍف شىاٍء اهلل ٭بى

ـٍ ٌٍبى ٍيًطيٍب ًعيشً                            ـٍ يىا ٍكرىا ػػػاٍء اللٌػػػوٍ          يىا ٍكرىا  مىػػا شى

ًكي      كىالٌصبلىٍة ٍعلىى الٌرسيوٍؿ ميوالى

ًكػػػي  يىا ٍمًدينىة الٌرسيػػوٍؿ بيٍشرىاًكي          ٗبيحىمىٍد ا٢بىًبيٍب ميوالى

****** 

 إٍف شىاٍء اهلل نٍػزيكٍرىىا ) اهلل أكرب(         كىاٍنٍشهىٍد نيوٍرىىا ) اهلل أكرب (

ـٍ ٍكٍنشىٍم ٍٖبيوٍرىىا         مػىػػا شػىػاٍء اللٌػػػوٍ                    ـٍ يىا ٍكرىا  يىا ٍكرىا

ًكي  كىالٌصبلىةٍ ٍعلىى الٌرسيوٍؿ ميوالى

ًكػػػي  يىا ٍمًدينىة الٌرسيوٍؿ بيٍشرىاًكػػي         ٗبيحىمىٍد ا٢بىًبيٍب ميوالى

******* 

                                                             

1  - Recueil de publication « 28em anniversaire de la mort de cheikh larbi bensari » , 

comité des fête de la ville Tlemcen , 24 décembre 1992 ,p08. 
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ٍر أ٭ٍبيوجيوا ) اهلل أكرب( إٍف شىاٍء اهلل ٫ٍبىجيػوا ) اهلل أكرب(        ُب   الٍبحى

ػػاٍء اللٌػػػوٍ                  ـٍ ُب جىٌدة نٍػزىٍىجيوا         مىػػػا شى ـٍ يىا ٍكرىا  يىا ٍكرىا

ًكي  كىالٌصبلىٍة ٍعلىى الٌرسيوٍؿ ميوالى

ًكػػػي  يىا ٍمًدينىٍة الٌرسيوٍؿ بيشػٍرىاًكي          ً ٗبيحىمىٍد ا٢بىًبيٍب ميوالى

******* 

ٍد ًغي ٫بىىػٍرمػيػوا ) اهلل أكرب(    بىالفيوٍط نػىٍتحىٍزميوا ) اهلل أكرب(بٍ   بلى

ـٍ ُب مىكىة نٍػزىٍمٍزميوا       مىػػا شػىػاٍء اللٌػػػػوٍ  ـٍ يىا ٍكرىا  يىا ٍكرىا

ًكي  كىالٌصبلىٍة ٍعلىى الٌرسيػػوٍؿ ميوالى

كػًػػييىا ٍمًدينىٍة الٌرسيوٍؿ بيٍشػػػرىاًكي       ٗبيحىمىٍد ا٢بىًبي  ٍب ميوالى

ٍعبىةي ٍنطيػػوفيوا ) اهلل أكرب(          ٍكلىٍسعىٍد اٍنشيوفيوا ) اهلل أكرب(  باٍلكى

ـٍ ُب عىار يى  ـٍ يىا ٍكرىا اللٌػػػػػػػػػػػػػوٍ ا ٍكرىا ػػػػػػػػػػاء ى  فىة نػىوىقٍػفيوا       مىػػػا شى

ًكي  كىالٌصبلىةٍ عىلىى الٌرسيػػوٍؿ ميوالى

كػًػػييىا ٍمًدينىٍة   الٌرسويٍؿ بيٍشػػػػػػػػػػػػػرىاًكي          ٗبيحىمىٍد ا٢بىًبيٍب ميوالى

******* 

ىٍزدىلًفىةي ٫ٍبىطيػوا ) اهلل أكرب(
 مىٍن عىرىفىاٍت نػىٍهٍبػطيوا ) اهلل أكرب(        ا٤ب

ػػػاءى اللٌػػػػوٍ  ـٍ ا١بىمىرىاٍت نٍػلىٍقطيوا        مىػػا شى ـٍ يىا ٍكرىا  يىا ٍكرىا

ًكيكىالصٌ   بلىٍة عىلىى الٌرسيػػوٍؿ ميوالى

ًكػػػي  يىا ٍمًدينىٍة الٌرسػيػوٍؿ بيٍشرىاًكي           ٗبيحىمىٍد ا٢بىًبيٍب ميوالى

******* 
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 ًكي ًجينىا ٍنٌصٍبحيوا )اهلل أكرب(       اٍبًليٍس ٍنطىٍيحػيوا )اهلل أكرب(

ـٍ كىا٥بىٍدٍم نىدىٍٕبيوا         مىػػا  ـٍ يىا ٍكرىا  شػىػاءى اللٌػػػػوٍ يىا ٍكرىا

ًكي  كىالٌصبلىٍة عىلىى الٌرسيػػوٍؿ ميوالى

ًكػػػػي  يىا ٍمًدينىة الٌرسيوٍؿ بيٍشرىاًكػي            ٗبيحىمىٍد ا٢ٍبًبيٍب ميوالى

******* 

 بػىٍعٍد ا٢ٌبٍج ٬بىىػػػػٍدميوا ) اهلل أكرب (       ًبزًيىارىٍتٍو نػىغىٍنميػوا )اهلل أكرب(

ـٍ يىا ٍكرىا ػػاءى اللٌػػػوٍ يىا ٍكرىا ٍصطىفىى ٍنسىٍلميوا        مػىػا شى
ي
 ـٍ عىلىى ا٤ب

ًكي  كىالٌصبلىةٍ ٍعلىى الٌرسػيػػوٍؿ ميوالى

ًكػػػي  يىا ٍمًدينىٍة الٌرسيوٍؿ بيٍشرىاًكػػػػي         ٗبيحىمىٍد ا٢بىًبيٍب ميوالى

******* 

 نًٍبٍيػػنىا ) اهلل أكرب(نػىٍغػػػػديكا لىٍلٍمًدينىة ) اهلل أكرب(         كىنٍػزيكريكا 

ػػػاٍء اللٌػػػوٍ  ـٍ كىتٍػريكٍح الٍغًبيػػنىة         مىػػا شى ـٍ يىا ٍكرىا  يىا ٍكرىا

ًكي  كىالٌصبلىٍة عىلىى الٌرسيػػػوٍؿ ميوالى

ًكػػػي  يىا ٍمًدينىة الٌرسيوٍؿ بيٍشرىاًكػػػي             ٗبيحىمىٍد ا٢بىًبيٍب ميوالى

******** 

 ادىة ) اهلل أكرب(            كىانٍػوىٍدعيوا الشىهىادىة ) اهلل أكرب (ًكٍنػػػزًيديكا زًيى 

ـٍ بىالٌصبلىة كىالًعبىادىة             مىػػػا شػىػاٍء اللٌػػػوٍ  ـٍ يىا ٍكرىا  يىا ٍكرىا

ًكي  كىالٌصبلىٍة عىلىى الٌرسػيػػوٍؿ ميوالى
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ًكػػػييىا ٍمًدينىة الٌرسيوٍؿ بيٍشرىاًكػػي             ٗبيحىمىٍد   ا٢بىًبيٍب ميوالى

******** 

ابىة ) اهلل أكرب (            كىجيلي ا٤بػىػػهىابىة ) اهلل أكرب (  كىانٍػزيكريكا الٌصحى

ػػػاءى اللٌػػػوٍ  ـٍ كىٍتكيوٍف اإًلجىابىة             مىػػػا شى ـٍ يىا ٍكرىا  يىا ٍكرىا

ًكي  كىالٌصبلىٍة عىلىى الٌرسيػػػوٍؿ ميوالى

 سيوٍؿ بيٍشرىاًكػػي            ٗبيحىمىٍد ا٢بىًبيٍب ميوالىكػًػػييىا ٍمًدينىة الرٌ 

******* 

ٍدنىا ) اهلل أكرب ( ٍدنىػػا ) اهلل أكرب(           كىاٍنشيوفيوا ٍكالى  نػىرىٍجعيوا لىٍببلى

ػػػاءى اللٌػػػوٍ  ـٍ كىانٍػزيكريكا أٍحبىابٍػنىا          مىػػػا شى ـٍ يىا ٍكرىا  يىا ٍكرىا

ٍة  ًكيكىالٌصبلى  عىلىى الٌرسيػػوٍؿ ميوالى

ًكػػػي  .  يىا ٍمًدينىة الٌرسيوٍؿ بيٍشػػرىاًكي            ٗبيحىمىٍد ا٢بىًبيٍب ميوالى
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 مدرسة المالوؼ :  -1-3

، فا٤بوسيقى القسنطينية الٍب لقبت 1يرجع أصلو إٔب مدينة اشبيلية، أرض زرياب كسيدم بومدين   
فهي مزاج بْب األصوؿ األمازيغية، كالتأثّب الَبكي، حيث استطاعت قسنطينة أف  المالوؼباسم  

 تستخرج أصالتها الفنية ا٤بوسيقية. 

 ال يرافقها "كأخذكا الكثّب من موسيقاىم كطريقة غنائهم لكنهم أحبوا كثّبنا ا٤بوسيقى الصامتة الٍب
ضعوا نظامنا كقانوننا خاصْب ، حٌب أف أشهر علماء ا٤بوسيقى األتراؾ ك غناء أك إنشاد شعرم

لساف العرب ألبن منظور إذ جاء ُب  ألف،. فلرٗبا اشتق ا٤بالوؼ من الفعل 2بالتأليف ا٤بوسيقي" 
، كيقاؿ أف سبب 3" آلفت الشيء كآلفتو ٗبعُب كاحد لزمتو، فهو مؤلف كمألوؼ"  :ـ1315سنة 

نغمتها تغّبنا أساسيا، ك٥بذا أطلق عليها التسمية يرجع إٔب أف التواشيح ا٣باصة بالنوبة ال تتغّب فيها 
. بينما يعتقد أىل ا٤بوسيقى أنو ٤با ىاجر الَباث ا٤بوسيقي كالغنائي األندلس ٫بو 4اسم ا٤بألوؼ

 افريقية كا٤بغرب األكسط استحسنو ا٢بضر، فصاركا يتناكلونو كيتداكلونو حٌب آلفوه فنعتوه با٤بألوؼ. 

ف سريع فيو منوعات أخرل ، فا٤بالوؼ ٓب يتبع ىيكبلن أك تتميز ا٤بوسيقى القسنطنية بأسلوب أخ
خطة كاحدة بل تنوع أخذ أساليب خاصة كركنقنا ٓب يوجد ُب غّبه ، فبل ىو مالوؼ تونسي كال 

 ىو موشح شرقي . 

إف ا٤بدرسة ا٤بوسيقية األندلسية لقسنطينة ا٤بعركفة با٤بالوؼ يطبقوف ٪بدىا تتمتع بأحد العازفْب من 
يتغنوف ببعض أشعار الحاج محمد الطاىر الفرقاني ك عبد المؤمن بن  طوباؿ الشيخبينهم 

 :  5الذم يقوؿ ُب أحد أشعاره  عبد المولىالشعراء الشعبيْب مثل الشيخ  

 يىا قػىٍوـٍ  ًكيٍف االٍحًتيىاٍؿ  *** ا٣بىٍل ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىاين 

 ػػزىاٍؿ  *** أىٍٞبىٍد ناىظىٍر عىٍيًِب أنىا نىتػػػػػػػػػػػػػػىبىٍع ُب الٍغػػػػػػػػػػػػػػ
                                                             

 .02ص، المرجع السابقالشيخ عبد ا٤بؤمن بن طوباؿ،  - 1
 .  77، ص )دت(، منشورات مكتبة ا٢بياد ، بّبكت ، لبناف ،  3جتمارين موسيقية آللة العود. جورج فرح .  -  2
  ، صٙبقيق عبد اهلل الكبّب كآخركف، دار ا٤بعارؼ، مصر، )دت(لساف العرب. ابن منظور، ٝباؿ الدين.  -1
  .112، ص1995، دار مكتبة ا٢بياة، بّبكت، 1طالموشحات األندلسية . سليم ا٢بلو.  -2

5- Maya saidani. La musique du constantinois. Edition casbah , Algérie, 2006, p154.          
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**** 

نىا ٍعلىى ظىٍهٍر الٍبحػىػٍار بػٍ ٌيا  *** كىرٍكى  مىٍن ًجيجىٍل ٍخرىٍجنىا ٍعشى

 كىقػىلىػػػػػػػػػػػػٍعنىا ٍبرًيٍح ٍسخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٌيٍة *** لىٍن ًجينىا ٍعلىى ريٍكس األٌمػارٍ 

ػػػ  ػػػػػػػػػػػٌي *** لىٍرعىاٍء البىحػػٍٍر يػىٍقدىٍح النٌارٍ أٍكثىػػػػٍر الرٌيٍح ذىاٍؾ الٍعشى

**** 

ػػػػػػػػػػػػٍوؿ ***  كىاٍشتىٌدٍت بًنػػػػػػػػػػػػػػىا الػػػػػػػػػػٌويلٍ   لىٍلقيٍل مىا ًطٍقٍت الٍدخي

 ػػػػػػػػػيلٍ كىاهلل الى ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍم يػػٍػػػػػػػػػػػػػػزيكٍؿ *** الى مىٍرسىى ُب ذىا اللٌػ

 قػنٍلنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىٍوٍطييػػػػػػػػػػػػػو الٍقلػػػػػػيوٍع  *** حىٌٌب لىٍشػػػطىٍر اللٌػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ 

**** 

ا ىيوى زىجىٍل يىا مىٍن يػىٍفهىٍم *** ًصٍغتي ٍعلىى الٍبحيوٍر ٍكا٣بىبليىصٍ   ىىذى

ػػػػػػػػػٍق األًديٍب كىفػػىػػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػػػػرىاًسػػػػػػػػػػػمٍ عىاشى
 اىىٍم  *** مىتػػٍوىلىٍع ًٔبىًمػػػػػػػػػػػيٍع ا٤ب

ـٍ لًٍقرىاٍه ٍلًلي يػىٍفػػػػػػػػػػػٍهمي *** كىاٍلٌذم ٍٕبىػػػػػػػػػػػػػػػإب يٍػقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًسػػػػػي  كىالسىبلى

ـٍ ***     بىٍدعيػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل ٍيًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبٍ أنىا عىٍبػٍد مىٍولىٍو جىٍرعىٍت ا٢ٍبمىا

بقيت ا٤بوسيقى األندلسية با١بزائر ٧بافظة على أصالتها ُب كل من مدرسٍب تلمساف ك ا١بزائر، غّب 
 ي ا٤بؤثرات الفنية احمللية منهاأف مدرسة قسنطينة كٕبكم ٛبوقعها بالشرؽ فإهنا كانت مهيأة لتلق

 .1كاألجنبية

لقد كاف كجود طبقة من ا٥بواة بل كالعشاؽ ٥بذه ا٤بوسيقى الدكر األساسي ُب إنعاش ا٢بركة   
، ككل ىذا معركؼ كمعهود بداع ُب العزؼ كاألداء منذ القدـا٤بوسيقية كتشجيع ا٤بوسيقيْب على اإل

: بلثباين احملسوس بْب ا٤بدارس الثبو ُب الشرؽ كالغرب على السواء ، كلكن الغريب موجود ُب الت
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، التوشيةكا١بزائر العاصمة يستعمل جوقها  الميشاليةمدرسة تلمساف يستعمل جوقها الغرنطي 
 . 1 البشراؼكمدرسة قسنطينة يستعمل جوؽ ا٤بالوؼ مدخبل آلينا يسمى 

، لقد شغف ا١بزائريوف بطريقة يقى األندلسية مع اختبلؼ مدارسهافالربغم من ذلك تبقى ا٤بوس  
سية الٍب تؤدل بواسطة ٝبع من ا٤بغنْب،كمن أكرب ا٤بوسيقيْب ا٤بشهورين ُب ىذا غناء النوبات األندل

كالشيخ رضواف ، محمد بن التفاحيالفن الذين حافظوا على ىذا الَباث األندلسي القدمي ٪بد: 
عبد ، ، محيي الدين باشطارزمعبد الرزاؽ فخارجي، بن صارم كالشيخ العربي بن صارم

محمد ، الحاج غفور، فضيلة دزيرية، الشيخة طيطمة، عاشور دحماف بن، الكريم دالي
 .  2موالم أحمد بن قريزم، محمد سفينجة، أحمد سيرم سيد، صادؽ البجاكم، خازنجي

كأخّبا ٲبكن القوؿ بأف ا٤بدف الساحلية، ككذلك ا٤بدف القريبة من الساحل عرفت بفضل النازحْب 
ها الوفود القادمة من قرطبة كاشبيلية كغرناطة حركة فنية متميزة ٙبمل طابع حضارة المعة جلبت

كطليطلة كغّبىا من األمصار اإلبّبية، كىكذا نشطت تلمساف كقسنطينة كا١بزائر العاصمة، 
كاكتشف أىلها موسيقى جديدة، كشعرنا غّب الشعر العمودم، كآالت موسيقية ٓب يسبق أف 

دربوكة،  نوبة ا١بزائرية يتألف من : التقليدم للا٤بوسيقي فا١بوؽ  مارسوىا أك عرفوىا من قبل.
 .3مع االعتماد على األداء اآلٕبكويثرة، رباب، عود عربي، كمنجة، طار، ماندكلين 

 

 

 

 

 
                                                             

  .97صالحداثة، المرجع السابق،  مجلة٧بمود قطاط.  -2
2 -Ahmed et mohamed Elhabib Hachelaf . Anthologie de la musique Arabe (1906 – 
1960) . éditions anep , 2001, pp 180-181.  
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 مدارس الموسيقى األندلسية بالمغرب : -2

، كىي  1تتكوف ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بغربية من مدرستْب : مدرسة طرب اآللة ، كمدرسة الغرناطي
كلها تسميات تستند إٔب ا٤بوسيقى ا٢بضرية الكبلسيكية الٍب تشتمل على ٨بتلف النوبات، كٓب 
تنتشر عبارة ا٤بوسيقى األندلسية إال ُب عهد االحتبلؿ الفرنسي ٍب أصبحت مألوفة عند ا٤بغاربة 

 أنفسهم. 

الَباث ا٤بوسيقي ىي ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بغربية أم ٦بموعة أ٢باف مدرسة طرب اآللة:  -2-1
 .3ك٠بيت باآللة الستعما٥با اآلالت ُب أدائها  ٛبييزنا ٥با عن فن السماع ،2األندلسي ا٤بغريب

يعترب طرب اآللة با٤بغرب من أبرز األ٭باط قربا من األندلس، فقد عرؼ خبلؿ العصر السعدم 
على ترميم األنغاـ  كالعلوم انتشارنا بشكل ملحوظ ُب حواضر ا٤بغرب، كعمل ا٤بوسيقيوف ا٤بغاربة

 كاألشعار.

عرؼ طرب اآللة نشاطنا كبّبنا على معلميها ك٩بارسي أدائها عزفنا كغناء ، ُب كل من مدف فاس 
الذم يعترب رائد ك٦بدد ركح : موالم أحمد الوكيلي بفاس كتطواف، كطنجة ٪بد من بينهم 

عل ا٤بوسيقى للجميع فهو ا٤بوسيقى األندلسية حيث استطاع إدخاؿ آالت عصرية مثل البيانو، كج
كالفنانْب موالم العربي التمسماني بتطواف، ىـر ا٤بوسيقى األندلسية مثل كالده، كما ٪بد الفناف 

 بطنجة. عبد الحق الخالق ، كاحمد الغازم رحمهما اهلل

ة كُب تعريفنا ٤بدرسة اآللة ٪بد ما عاناه الفنانوف، كخصوصنا الشعراء كا٤بوسيقيوف، لكوهنم ٲبثلوف فئ
الشعب تتأثر كتتفاعل مع األحداث، الشيء الذم جعل قرٰبة الشعراء تعرب عن عانوه، ككذلك 

 : 4ليخففوا عن أنفسهم كيسلوىا، ك٩با كصلنا ُب طرب اآللة ا٤بغربية ما يلي

 

                                                             

 .19، ا٤بعرب، ص2013، دار النشر ا٤بغربية، ا٤بغرب، 1طاألغنية المغربية.  ذاكرةعبد الرزاؽ السنوسي.   - 1
  .145صالمرجع السابق، أمْب عبد السبلـ الشعشوع .  -2
، منشورات معهد الدراسات كاألٕباث للتعريب، ا٤بغرب، 1ط معجم مصطلحات الموسيقى األندلسية المغربية.عبد العزيز عبد ا١بليل.  -3
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 سىٍل ٮٍبيومىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك *** كىاٍرـ عىنػػىػػػػػػػػػػػٍك اإلٍفتكىارٍ 

ارٍ اٍفن   فػٍنيونػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك *** ُب الكىاٍس كىٍخلىٍع الٍعذى

 كىاٍعلىٍم بأنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك *** عىٍبدي مىا لػػػىػػػػػػػػػػوي اٍختػػػػػػػػػػػػػيىارٍ 

اءٍ  ػػػٍك *** ٙبىٍشير مػػٍػػػػػػػػعى الشػػيػػػػػػػهىدى  إٍف مٍت عػىػػاشى

 ػػػػػػػػل*** ٮبـو غد إٔب غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداافػػػػػػػػػػػػػرح كخػػػػ
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ضارية الٍب قدمت من ببلد تعد أحد أبرز األ٭باط الكبلسيكية ا٢بمدرسة الغرناطي:  -2-2
، كالٍب ٫بس أف فيها الكثّب من الشجن كاألسى كا٢بنْب، فا٠بها يدؿ على كوهنا كليدة األندلس

 .1عصر مآسي سقوط غرناطة

فسها ُب تفرض ناآللة إٔب جانب موسيقى  بالطرب الغرناطيكقفت ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بعركفة 
، كعرفت نوعا من النفوذ كاالنتشار بلغ ُب بعض ا٤بدف ا٤بغربية درجة ال أكساط ا٥بواة كاحملَبفْب

ط يستهاف هبا، كخاصة مدينة كجدة على ا٢بدكد ا١بزائرية، كمدينة الرباط ا٤بطلة على احملي
 األطلسي.

 : 2فمن أسباب تواجد ىذا الفن على أرض ا٤بغرب كثّبة نذكر من بينها -
  ٕبثا عن ا٢برية، كاف ا٤بغرب منذ االحتبلؿ العثماين للجزائر مبلذا يلجأ إليو ا١بزائريوف 

كخبلصا من الظلم كالطغياف، كقد زاد ُب تشجيع ىؤالء على ا٥بجرة سبلطْب الدكلة العلوية. فقد 
ا٤بهاجرين ألواف الطرب ا١بزائرم، كاستطاعوا نشرىا بْب ا٥بواة، بل تعليمها لكثّب من نقل ىؤالء 

 ٧بَبُب ا٤بوسيقى با٤بغرب.

  ،كاستمرت عملية نقل استمرار توافد ا١بزائريْب على ا٤بغرب إثر االحتبلؿ الفرنسي لببلدنا 

الذم قدـ من تلمساف إٔب الرباط، محمد بن قدكرة بن غبريط الَباث ا٤بوسيقي على يد ا٤بوسيقي 
يلقن زمبلئو ألوف الطرب حيث أصبح من أنشط العناصر الٍب ٙبتضنها األجواؽ ا٤بغربية، فكاف 

، كقد أىلتو خربتو األندلسية كطريقة إنشادىا كعزفها، كيلتقى ُب نفس الوقت الصنائع ا١بزائرم
ذم شارؾ ُب ا٤بؤٛبر األكؿ للموسيقى كسعة ثقافتو ا٤بوسيقية ليكوف ضمن أعضاء الوفد ا٤بغريب ال

،  الفقيو المطيرمكعمدائها آنذاؾ: طرب اآللة ـ، إٔب جانب أقطاب 1932العربية بالقاىرة سنة
 عمر الجعيدم.ك 

كاف ا٤بغرب قبلة األندلسيْب ا٤بطركدين من إسبانيا ُب مطلع القرف السابع عشر ميبلدم،كلقد 
كبنوا فيها الدكر كالقصور، كبثوا فيها عاداهتم اط، سال كقصبة الرباستوطن أغلب ىؤالء مدينة 

                                                             

  .56، صالسابقالمرجع ،  ٧بمد العثماين، نواؿ قادرم  -1
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كتقاليدىم، كنشركا ُب ربوعها ا٤بوسيقى الغرناطية، األمر الذم جعلها ٕبق قبلة فناين ا١بزائر 
 :1٪بد من أشعار الطرب الغرناطي تغنوا بوا٤بهاجرين إٔب ا٤بغرب منذ عهد االحتبلؿ العثماين.

 احبى الصى  أتيكٍ يى  اشٍ ؼ بى عرى ا تى مى ة *** شيٌ ا العى ك ُب ذى ومى ٮبي  لٍ سى 

 حا٤ببلى  عى ك مٍ ونى ني ِب فػي افٍ ة *** كى ميى ر ا٢بى م دى ر قي حٍ د السُّ عنٍ 

 احزى مي  ي إالٌ ا ىى ا مى يى نػٍ نػػػػػػػػػػػػية *** الدي ة ىى اعى نػػػػػػػػػػػػم سى تى م أغٍ قي 

 قيبة الرٌ لى فٍ غى  نٍ ا عى قنى اسٍ ج *** كى ايى جى الزٌ  م فيضٍ اقي قي ا سى يى 

 الى س مى مٍ هّبج ***  الشٌ السى  ٍْبى ة بػى ضّبى ى حى لى عى 
ى
 غيبت إٔب ا٤ب

كىكذا ىناؾ تقارب كبّب بْب كاقع طرب اآللة كالطرب الغرناطي من حيث ا٣بلفية التارٱبية، 
كالوحدة من حيث عدد النوبات ُب األصل، كاالختبلؼ من حيث ا٤بواضيع ا٤بغناة ُب النوبات 

ُب الطرب الغرناطي ليس ىو ما يتغُب بو ُب طرب اآللة، كىناؾ مثبل ما يتغُب بو ُب نوبة رمل ا٤باية 
اتفاؽ بْب الغرناطي كاآللة على نوباهتما حيث كانت أشعارىا تغُب ُب كقت معْب ٩با ٓب يعد 

ية ا٤بلحنْب االىتماـ بو ُب كقتنا ا٢بإب، كلكن تبقى أنغاـ كبلٮبا كأشعارٮبا تدالف على عبقر 
ا٤بوسيقي فجوؽ اآللة  .2ن ألف فيهما من ا٤بغاربة أك ا١بزائريْب، ككذا مكالشعراء األندلسيْب
مع منشد أك منشدين، كمنجة، رباب، عود عربي، عود شرقي، كطار : التقليدم يتألف من

 .3االعتماد على الغناء ا١بماعي
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للعرب تراث موسيقي متميز فيو أ٭باط متنوعة، حيث مدارس الموسيقى األندلسية بتونس: -3
 حظيت تونس بنمط من أ٭باط ا٤بوسيقى األندلسية ىو ا٤بالوؼ. 

إف ا٤بالوؼ التونسي ىو تراث غنائي تداكلو التونسيوف، مدرسة المالوؼ التونسي:  -3-1
م حفظو كاحتفظوا بو من جيل آلخر باعتماد الركاية الشفوية حٌب كصل إٔب عصرنا ا٢باضر فت

 .1اعتمادنا على احملامل السمعية كالبصرية ، كتدكينو ُب األسفار الر٠بية

يعد ا٤بالوؼ أساس ا٤بوسيقى التقليدية بتونس، كىو النمط الثالث الذم جاء بو األندلسيوف، 
كامتزج باأل٭باط السائدة بتونس، كٲبكن اعتباره نتاج التبلقح بْب خصوصيات ا٤بنطقة بشمالية 

أندلسي ُب القرف  8000ألندلس كالشرؽ، نظرا لكوف ا٤بهاجرين كصل منهم حوإب إفريقيا كا
الثالث عشر ٧بملْب بإرث تطور عرب مراحل ٚبل من التأثّب الَبكي إباف حكم اإلمرباطورية 

 .1574العثمانية سنة 

ف انقسم ا٤بالوؼ بتونس حسب ا٤بدف األندلسية، فهو ُب تستور ٱبتلف عن العاصمة، كال سيما كأ
 العاصمة مزجت بْب الفن الَبكي كالفن األندلسي، أما تستور ففيها حرؼ.

ٯبمع ا٤بالوؼ التونسي كل األشكاؿ الغنائية الكبلسيكية من موشحات كأزجاؿ غنائية الٍب جاءت 
، ٪بد من أبرز ا٤بوشحات 2الركضة الغناء في فن الغناء من األندلس ٦بموعنا ُب مدكنة تسمى 

               ُب ا٤بالوؼ: 

 با٢بلي  ***يا سحب تيجاف الربا      ***كللي                           

 .3ا١بدكؿ  ***سوارىا منعطف    ***كاجعلي 

 كذلك األزجاؿ، كمن أشهر أزجاؿ ا٤بالوؼ:٪بد   -

 إذا انتقش أيها الواشي  ***الذىب يزداد حسنا  

                                                             

  .17،صالمرجع السابقاألسعد الزكارم. -1
 .100،ص1998، منشورات ٝبعية األطلس الكبّب، ا٤بغرب، 1ط قى األندلسية.سينصوص في تاريخ المو  الصديق بلعريب. -2
  .97، ص2006(، تصفيف كطباعة أكربيس، تونس، 174العدد ) مجلة الحياة الثقافية .العزيز بن عاشور.  ٧بمد -3
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 .1كما النمش زاد شي عن شي ***الزىر من خد بدرم  

ا٤بالوؼ على الطريقة ا١بزائرية بعد مزجو بشيء من الحسين الثالث محمد الرشيد ٝبع ا٤بلك 
كا٤بوسيقار فردم، فكوف ١بنة مركبة من ا٤بوسيقار اإليطإب أحمد بام األكؿ الفن الَبكي، ٍب جاء 

دراستو ُب أحمد األصـر الفن األندلسي بالعبلمات، كحرر فردم فضبط أحمد األصـر التونسي 
. لكن الشكل األساسي للمالوؼ ىو النوبة ، كالطبوع الٍب يوظفوهنا هبذا البلد 2تاريخ ا٤بوسيقى

من كجدم مزالي يقركف أهنا ٚبتلف ُب أكقات أدائها، كُب ىذا الصدد ٪بد نقلو إلينا األستاذ 
 تونس.

ابعها، لقد كانت النوبات ُب تونس تقدـ حسب الطريقة التقليدية ُب ترتيب دكرم معْب ٕبسب ط
فتؤدل ُب ا٢بفلة نوبة كاحدة من النوبات الٍب تليها ُب ا٢بفلة القادمة النوبة ا٤بوالية ٥با ُب الَبتيب، 
كقد كرد ىذا الَبتيب ا٤بشتمل على أ٠باء الطبوع التونسية ا٤بستعملة، ٪بده ُب زجل تابع لنوبة 

 : 3النول فيما يلي

 ٯبر الرباب رىاكم *** بالذيل قليب كاكم

 كرمل ا٤باية *** أما النول ُب غايةالرصد 

 األصبعْب دكايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا *** راست الذيل ٰبييِب

 الرمل حْب تنغػػػػػػػػػػػػم  *** عؤلصبهاف يسلػػػػػػػػم

 مزمـو بيو تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم *** ماية ُب الفصػػلْب

آللة نتيجة تأثره با٤بشرؽ العريب ٗببلمح ٢بنية، ٱبتلف ا٤بالوؼ التونسي حالينا عن الطرب الغرناطي كا
كمقامية تسيطر عليها القوالب ا٤بوسيقية الشرقية الٍب جاء هبا ا٢بكم العثماين إٔب تونس، كسادت 

 شيئنا فشيئنا ُب القرف السابع عشر ميبلدم.

                                                             

  .97ص، السابقالمرجع ٧بمد العزيز بن عاشور.   -1
  .100صالمرجع السابق، الصديق بلعريب،  -2
 .54صالمرجع السابق، ٧بمد العثماين، نواؿ قادرم،  - 3
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ينهم لقد كانت ىجرة األندلسيْب إٔب تونس، جلب ما بقي لديهم من أغانيهم كأ٢باهنم، كنبغ ب
 .1الحسن ابن أحمد الحايك األندلسي التونسيفناف ٩بتاز يسمى 

سيدم علي انتشرت ىذه األغاين ُب ٝبيع األكساط حٌب غزت الطرؽ الصوفية، فكانت زاكية 
كىي تنسب إٔب الطريقة العركسية ، فكاف اجتماع ىداة ا٤بالوؼ يـو ا١بمعة، فيناشدكف  عزكز،

محمد الرشيد دد من الفنانْب ا٤بشهورين ُب ا٤بالوؼ العزكزم: األشعار كا٤بوشحات، كٚبرج منهم ع
كما برز موسيقي بام، أبو عبد اهلل محمد الظريف التونسي، محمد الرشيد بام التونسي، 

الذم  ـ(1964-1894خميس الترناف )آخر لعب دكرنا ىامنا ُب تطور ا٤بوسيقى التونسية ىو 
محمد المغيرم كمحمد بن عبد ى معاصريو برع ُب ا٤بالوؼ، كتفوؽ ُب العزؼ بالعود عل

منشد، طار، رباب، عود : قليدية للمالوؼ التونسي تتكوف منالتا٤بوسيقية فالفرقة . 2السالـ
 .3مع االعتماد على الغناء ا١بماعيعربي، نقرات 
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 العريب،  ترتبط ليبيا مع بقية أقطار ا٤بغربالموسيقى األندلسية بليبيا:  سامدر  -4

 ا٤بدرسة ا٤بوسيقية ا٣باصة الٍب تعرؼ بفن ا٤بالوؼ.كاألندلس ُب 

 علىالمالوؼ اصطلح الفنانوف بتونس كليبيا على اطبلؽ كلمة مدرسة المالوؼ الليبي:  -4-1
، كنوبة ا٤بالوؼ الليبية األندلسية ىي عبارة عن ٦بموعة من ٦1بموع  الَباث العريب األندلسي

الشعر، كحدت بينها دائرة النغم، فأصبحت كحدة متكاملة ُب ا٤بوشحات كاألزجاؿ كأبيات من 
نزحت النوبة األندلسية إٔب ليبيا عرب فَبات زمنية طويلة ، كمن خبلؿ عدد من ف.2مضموهنا الفِب

  الطرؽ كالوسائل لعل أٮبها:

كانوا   العابرين إٔب الشرؽ من العلماء،كا٤بتصوفة كالشعراء كا٢بجاج من األندلسيْب كا٤بغاربة الذين-
الذم أقاـ  3أبو الحسن الششترمٲبركف باألراضي الليبية، كمن بْب ىؤالء ا٤بتصوؼ الكبّب العآب 

ٗبدينة طرابلس أثناء رحلتو إٔب ا٤بشرؽ ُب منتصف القرف السابع ا٥بجرم كالثالث عشر ا٤بيبلدم، 
لفقو كالسنة أىل طرابلس بعلمو الواسع با الششترمأف علي سامي النشار كُب ىذا الصدد أكرد 

فعرضوا عليو قضاء البلدة فأىب فاستحمقوه، كنسبوه إٔب ا١بنوف فمضى الرجل إٔب السوؽ، كبدأ 
    : ينشد قصيدتو الرائعة الٍب يقوؿ فيها

 .4رضي ا٤بتيم ُب ا٥بول ٔبنونو *** خٌلوه يفِب عمره ُب جنونو                    

نزؿ الششترم بها فإف شعره ينشد في حلقاتها أما طرابلس كقد كُب موضع آخر يقوؿ النشار" 
 .5" الصوفية

ا٤بهاجرين األندلسيْب الذين تركوا ببلدىم ٕبثنا عن ملجأ ُب األقطار ا٤بغاربية، كنقلوا إٔب ىذه -
األقطار الكثّبة من صناعتهم كزراعاهتم كعاداهتم كتقاليدىم كفنوهنم ا٤بختلفة الٍب كاف من بينها فن 

                                                             

 . 99ص، المرجع السابقالصديق بلعريب.  -1
  .76، ص1977(، دار ا٢برية للطباعة، بغداد، 10العدد)مجلة التراث الشعبي. ابراىيم ٞبودم.  -2
ا٤بركز الوطِب للمحفوظات كالدراسات التارٱبية، ليبيا، . -نوبة المالوؼ المعاصرة -تراث النوبة األندلسية في ليبياعبد اهلل ٨بتار، السباعي.  -3
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  .10ص ،1960منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  ديواف أبي الحسن الششترم.علي سامي النشار.  -4
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األندلسية ٩با جعل النوبة  اشبيليةالنوبة، كمن أىم ا٥بجرات الٍب جاءت إٔب ليبيا كانت من مدينة 
 .1الليبية ٙبمل جدكر ىذه ا٤بدرسة الفنية

كجود نصوص كأ٢باف النوبة األندلسية قد جاءت إٔب طرابلس عن طريق تونس خاصة، كأف  -
تأسيس الدكلة األغلبية ُب أكاخر القرف الثاين  ىذين القطرين قد ربطتهما عبلقات تارٱبية كثيقة منذ

ا٥بجرم كالثامن ا٤بيبلدم،كحٌب عهد األسرة ا٢بسينية ُب تونس، كاألسرة القرمانية ُب طرابلس، كما 
 .2بعدىا ُب أكاخر القرف الثاين عشر ا٥بجرم كالثامن عشر ا٤بيبلدم

 الزكايا العيساكية حٌب بداية العقد بقيت النوبة الليبية فننا يؤدل بالطريقة التقليدية القدٲبة ُب
السادس من القرف ا٤باضي حيث ٢بقت هبا بعض التغيّبات ُب مقاماهتا كأكزاهنا، كُب فنوف أدائها 
كمناسبات كأماكن استعما٥با كتقدٲبها على كجو ا٣بصوص الٍب تقاـ  هبا ا٢بفبلت ُب األعياد الٍب 

بالزاكية الكبّبة أك الزاكية الصغّبة أك بزاكية سيدم  من أبرزىا مناسبة ا٤بولد النبوم الشريف، سواء
الشعاب على شاطئ مدينة طرابلس، كزاكية البحرية، كزاكية الرفاعية ُب بنغازم اْب ، كذلك يقدـ 
ُب األفراح عند االحتفاؿ بليلة العرس كدخوؿ العريس على عركسو، كيقدـ أيضا أثناء سّب مواكب 

 أبناء البلد، كخاصة الشباب الذين ٓب يتزكجوا بعد .ا١بنائز بالنسبة للمشهورين من 

٪بد عدد من الشيوخ الليبيْب ا٤بوسيقيْب ا٤بهتمْب ٗبوضوع النوبة داخل الببلد كخارجها ُب إحياء 
حسن الكعامي، كمحمد بوريانة، كالمختار : ا٤برحومْب ا٤بشائخ 1960لييب سنة ا٤بالوؼ ال

الذم ، كحسن عريبي راتيمحمد قنيص، أحمد الحا  كقد ٚبرج عنهم السادة  شاكر المرابط،
الذم دكف قواعده، كمحمد مرشاف يعترب أكؿ من أدخل ىذا الفن التقليدم ُب فرقة اإلذاعة، 

ا٤بوسيقية فالفرقة  .3كعلي منكوسة كعبد القادر الجزيرم كأنشأ عليها ا٤بعهد الوطِب للموسيقى، 
غيطة، دربوكة، كينجي)ملّقن(، مجموعة ردادة، مجموعة بندير، : يبية تَبكب منلالتقليدية ال

مع االعتماد على األداء اإلنفرادم للشيخ، كمصاحبة اجملموعة الصوتية  نقارم)نقارات( كطار
 .4ردادة، كبركز ا٤بسحة الصوُب ُب طريقة اآلداء

                                                             

 .  38المرجع السابق، بد اهلل ٨بتار، السباعي. ع -1
 .38ص، نفسوالمرجع   -2
 .62ص  المرجع نفسو، - 3
  .172، صتقليدية ليبية موسيقية  فرقة: 17أنظر ا٤بلحق رقم   -4
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، تتكوف نوبة ا٤بالوؼ من الناحية الشعرية من أشعار موشحة، كُب بعض األحياف من الزجل الرفيع
 :1تقوؿيا غزاال  ٪بد من بْب األشعار الٍب تعُب ٙبت عنواف 

 يا غزاال بْب غزالف اليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن *** ياكُب العهد يا صاُب البدف

 يا ضياء الشمس يا بدرالدجى *** يا نسيم الصبح يا دفع ا٢بزف

 أصلوا حبلي كاف شئتموا اصرموا *** كل فعل منكم عندم حسن

 ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ركحػػػػػػػػػػػي ركىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو *** من رأم ركحْب عاشا ُب بدف

****** 

 زمن الربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػاح *** زمن ا٣ببلعة

 ُب الدنيا ساعة    ***  قم جدد األفراح

 مالو بضاعة   *** من ال زىى ُب الراح 

 ُب حلة خضرة  ***  من الربيع اقبل ز 

******* 

 زارين ٧ببوب قليب ُب الغلس *** كقفت أجبلال لو حٌب جلس

 قلت يا ركحي كيا كل ا٤بُب *** زرتِب ليبل كال خفت العسس

 قاؿ ٕب خفت كلكن ا٥بول  ***  أخذ الركح كالعقل كالنفس

******* 

 نس ركضة منام *** منك جدبيا زىرة األ                       

 

                                                             

  .85ص  -84صالمرجع السابق، إبراىيم ٞبودم.  -1
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 لوالؾ ٓب أمسى ُب األىل *** كالدار غريب                         

***** 

 حبيب كجدم كاف *** أتتِب جدٕب أصلِب

 كاف سقٍب كاس فزدين

 يا قليب أترؾ احملنة *** كتسلي كطيب

ت ٗبا كفد عليها من تشكل ليبيا حلقة الربط بْب جناحي الوطن العريب ا٤بشرقي كا٤بغريب، تأثر    
الشرؽ، كتأثرت أيضا ٗبا كفد عليها من ا٤بغرب، كىكذا ٪بد ا٤بالوؼ ُب ليبيا بْب ا٤بشرقية كا٤بغربية، 
كلعل االستماع إٔب عرض فرقة ا٤بالوؼ كا٤بوشحات كاأل٢باف العربية، يؤكد على أف مقامية 

 ى نوبة الصيكة ا٤بغربية. ا٤بوسيقى ُب ا٤بالوؼ تعتمد على نوبة الصيكة الشرقية، كتعتمد عل
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 تمهيد: 

 قياـ ٦بموعة من ُب ا٤بغرب العريب حركة ثقافية ٛبثلت ُب  الثامن عشر ميبلدمشهد القرف 
البحوث العلمية، كقد ٪بد ُب ٨بتلف قدٲبة من مؤلفات ا٤بكتبات الباحثْب ٫بو جرد ما ٙبويو 

، ا٤بوسيقى بصفة عامة كا٤بوسيقى األندلسية بصفة خاصة العديد من ا٤بؤلفات الٍب مشلت  ٦باؿ
ن تقتصر على دكاكين شعرية ٝبعت فيها نصوص شعرية ٝبعت فيها نصوص نيش كسفايكنامن  

الباحثْب عن كضع  من بالعديد أسفركل ىذا  صنائع النوبات أك غّبىا من الَباث الغنائي،
 حوؿ ىذه ا٤بصادر ا٤بغمورة.فهارس 

تقدمي أكثر ما  يسهل طريقأصحاب ىذه الفهارس ُب بسط مواد كتبهم، كىو  إىتم
بوضع بطاقات بيبليوغرافية ، ا٤بيادينمن ا٤بعلومات الٍب تفيد الباحثْب ُب ٨بتلف تقدٲبو ٲبكن 

رجع. طبعو، كمكاف طبعو، كالسنة(، ككذلك عنواف ا٤بكلقبو.  ؤلفا٤باسم فيو )     ذكرلكتاب، ي
 . ٱبتم بو ا٤بؤلف  كما ، كما ٰبويو من مضمونو، كاسم الناسخ كنوع ا٣بطحجمو، ذكر 

٥بذا سنحاكؿ ُب ىذا الفصل القياـ بالكشف عن أىم ا٤بصادر الٍب دكنت ُب حق  
ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بغاربية )ا٤بغرب، ا١بزائر، تونس، كليبيا(، الٍب ال تزاؿ ُب شكل ٨بطوطات 

 مودعة ُب رفوؼ ا٣بزانات العامة، بالرغم من ندرهتا.
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 مصادر الوسيقى األندلسية المغربية:أىم  -1
 من : )٦بموع أزجاؿ كتواشيح كأشعار ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بغربية(كناش الحايك  -1-1

ا٤بؤرخ الشيخ أبو عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسْب ا٢بايك األندلسي التونسي التطواين الفاسي. تأليف 
فقد ٪بده قد كرد ُب مقدمة كتابو ا٢بايك كىو ٧بمد بن ا٢بسْب ا٢بايك األندلسي التطواين، 
كبعض النسخ ٙبمل زيادة على ما ذكر التطواين أصبل الفاسي، كال ٲبكن ٙبديد سنة مولده أك 

-1171كل ما يعرؼ عنو أنو عاش ُب عهد السلطاف ٧بمد بن عبد اهلل العلوم )كفاتو، ك 
 .1اآللةق( أم القرف الثالث عشر ىجرم، كيعترب أكؿ مغريب اٚبذ مبادرة ٝبع أشعار 1206

 2٪بد ذكرنا لعائلة ا٢بايك بتطواف ُب أكائل القرف الثالث عشر، فمن بْب أفرادىا : 
 ق.1207مد قاضي تطواف ُب سنة القاضي عبد الرٞباف ا٢بايك بن ٧ب -
 ق.1257ق الفقيو ٧بمد بن عبد الرٞباف ا٢بايك، الذم كاف قاضي سنة 1227ُب سنة  -
 ق أبو علي ا٢بسن ا٢بايك من رفقاء الشيخ ٧بمد أنوار.1271كُب سنة  -

" ا٢بايك ٦بموع  الشيخ ٧بمد أبو جندار حيث قاؿ: إف أكؿ من تكلم عنو من ا٤بعاصرين ىو
ٝبيع نوبات كطبوع آالت الطرب، كعليو عمل ا٤بغنْب ا٤بغاربة ُب صنعتهم ا٤بوسيقية، مشتمل على 

كجامعو ىو الشيخ ا٢بايك األندلسي أصبل، ٍب التونسي، ٍب ا٤بغريب التطواين قرارنا على ما شافهِب 
 .3بو البعض..."

ىو اليـو بَبتيب الفقيو كٓب يبق ىذا الكناش ُب ترتيبو األصلي، بل دخلو التغيّب بالتقدمي كالتأخّب، ك 
 الوزير السيد ٧بمد بن ٨بتار ا١بامعي الكبّب.

حاكؿ ا٢بايك أف ينقد ا٤بوسيقى األندلسية من الضياع الٍب كانت تسّب ٫بوه، فجمع األغاين الٍب   
كانت معركفة ُب كقتو، كأثبتها ُب كناشو مقسمة على نوبات، كعلق ىوامشها تعليقات نفيسة 

ِب الضخم ُب إحدل عشرة نوبة جديدة كأطلق على األربعة كالعشرين القدٲبة فجمع ذلك البناء الف
 اسم الطبوع.

                                                             

 .122صالمرجع السابق،  الموسيقى األندلسية )اآللة(،  عبد الفتاح بنموسى، - 1
 .63صالمرجع السابق،الصديق بلعريب.  - 2
 .63ص-62ص ،المرجع نفسو - 3
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ابتدأ كتاب ا٢بايك ٗبقدمة ُب ستة عشر كرقة، مؤلىا بفتاكل إلثبات إباحة ا٤بوسيقى كالغناء، 
 :1كتشمل ا٤بقدمة على أربعة أقساـ

 كالغناء.ُب القسم األكؿ مسائل كمبلحظات، الغرض منها إظهار فائدة ا٤بوسيقى  -
 ا٤بوسيقى مستعينا ، اقتصر فيو على مدح فائدة الموسيقى كقواعدىاالقسم الثاين عنوانو  -

 بقصيدتْب البن ا١ببار الفكيكي، كأليب ٧بمد الصباغ.

 أصل الموسيقى كقواعدىا.القسم الثالث عنوانو  -
 لطبوع ا٤بندثرة كالباقية، ٍب بعد، كذكر فيو ا٠بو أ٠باء االطبوعالقسم الرابع جعل عنوانو  -

 أحاديث كأقواؿ كحكايات تتعلق با٤بوسيقى.ذلك أكرد  

أما النوبات ا٤بوجودة ُب ٨بطوط ا٢بايك فهي على ىذا الَبتيب: رمل ا٤باية، األصبهاف، ا٤باية، 
ا٢بسْب، ا٢بجاز الكبّب، ا٢بجاز ا٤بشرقي، عراؽ ا٤بعجم،  رصد الذيل، اإلستهبلؿ، الرصد، غريبة

العشاؽ. كيقدـ لكل نوبة ٗبقدمة ٛبهيدية يشرح فيها أصوؿ النوبة، كخواصها ا٢بقيقية أك الوىبية، 
، كهبامش كل ٍب يذكر القصائد الٍب تغُب ُب النوبة، ككل أغنية يعنوف ٥با ٗبوشح أك زجل أك صنعة

 النغم ُب موضوع ديِب، أك ُب ا٤بديح النبوم.أغنية أخرل تعُب ُب نفس 

 النسخ األصلية:  -

استؤب عليها األسباف ُب بداية ـ، 1799ألف كناشة سنة يقاؿ إف النسخة األصلية للمؤلف  
، كٓب يقع العثور عليها ٢بد اآلف زة جنراؿ اسباين نقلها إٔب مدريدككانت ُب حيا ،عهد االحتبلؿ

 رغم جهود الباحثْب .

                                                             

 .02،ص1888ا٤بغرب، ٨بطوط بكناش الحايك. أيب عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسْب التطواين األندلسي.  - 1
   :عبد الفتاح بنموسى. ينظر: ىي مقطوعة شعرية أك موشح أك زجل مغُب على مقاـ من ا٤بقاماتن كإيقاع من إيقاعات نوبة اآللة. الصنعة

 .17، ص2007ا١بزء األكؿ، مطبعة األفق، ا٤بغرب، . -الصنعة -المدخل لديواف الموسيقى األندلسية)اآللة(
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أف ا٤بعلم التطواين السيد الشوردم، كاف ٲبلك نسخة منقولة مباشرة من فاتر كثينيو:" ألب كيقوؿ ا
 .1، إال أف ىذه النسخة فقدت بدكرىا "ألصليةا خةالنس

 2٪بد نسخ قدٲبة : 
كتابو ُب  باثرك ثينيو صفحة ، اشار إليها األب  264ـ تقع ُب  1803األكٔب كتبت سنة  -

 ا٤بوسيقى األندلسية.
 كرقة. 79ـ، تقع ُب 1882كتبت سنة عبد السالـ بنونة نسخة ا٢باج الثانية  -
 ـ.1889نسخة السيد أٞبد الوكيلي كتبت سنة الثالثة  -
 3حديثة ىي  كما ٪بد نسخ أخرل : 
نسخة الفناف الرباطي ٧بمد بن ا٢باج أٞبد الدكإب بعنواف )٦بموع األغاين ا٤بوسيقية  -

شعرنا  182ـ، ضمن صفحاتو 1935أ٪بزه عاـ األندلسية ا٤بعركفة با٢بايك(، كىو عمل 
ُب ست نوبات ىي : رمل ا٤باية، العشاؽ، األصبهاف، غريبة ا٢بسْب، الرصد، كرصد 

 الديل.
نسخة األستاذ عبد اللطيف ٧بمد بن منصور ٙبت عنواف) ٦بموع أزجاؿ كتواشيح كأشعار  -

قد مهد لو ٗبقدمة ـ، ك 1977ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بغربية ا٤بعركؼ با٢بايك(، نشر سنة 
ا٢بايك، كأتبعو ٗبلحق ذكر فيو ٦بموعة من ا٤ببلحظات عرض فيها أخطاء النساخ 

 كا٤بنشدين.
بالفرنسية جاء  1981نسخة ا٢باج عبد السبلـ بن ا٢بسْب الرقيواؽ بطنجة، طبعت سنة  -

ـ. 1801ق/1130فيها أف ٧بمد بن ا٢بسن ا٢بايك ٝبع النوبات اإلحدل عشرة عاـ 
ُب كناش ٙبت عنواف)من كحي الرباب( ٝبعو كحققو رئيس ا١بوؽ ا٤برحـو كأعيد نشره 

 ـ.1982الفناف ا٢باج عبد الكرمي الرايس سنة 

                                                             

 .65ص المرجع السابق،الصديق بلعريب.  - 1
 .65، ص نفسوالمرجع  - 2
 .143ص -142صالموسيقى األندلسية المغربية. المرجع السابق، عبد العزيز بن عبد ا١بليل.  -3
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ٚبتلف عن بعضها اختبلفنا يقلل كيكثر، ففي كناش الحايك من ا٤ببلحظ أف النسخ ا٤بتداكلة من  
زيادات أك نقصاف  بعض النسخ مقطعات كأشعار تواشيح كأزجاؿ ال توجد ُب غّبىا، كُب بعضها

ُب بعض ا٤بقطعات، كذلك راجع إٔب اختصار بعض ا٤بوسقيْب على األبيات األكٔب من الصنعة، 
كاالستبقاء عن األبيات األخرل، بل توجد ُب بعض النسخ نوبات أدرجت ٙبت عناكين ٨بتلفة،  

، كنوبة ا٤باية. كٗبقارنة بعض  النسخ مع بعضها كنوبة عراؽ العرب، كنوبة ا٤بشرقي، كنوبة ا٤بزمـو
البعض، يتضح أف ىناؾ صنائع ٓب يذكرىا با٤برة، كرٗبا ضاع تلحينها بوفاة ا٤بعلمْب الذين كانوا 

. ٩با يعسر على الباحث ضبط 1تيب النوبات ٱبتلف باختبلؼ النسخٰبفظوهنا، كأخّبنا فإف تر 
لى ا٠باء ٝبيع ا٤بصادر الٍب نقلت منها أشعار النوبات األندلسية، كما يعسر عليو الوقوؼ ع

ق(، 668الشعراء الذين نظموىا نذكر من بْب ىؤالء الشعراء أبا ا٢بسن الششَبم توُب سنة )
 ق(...إْب.695ق(، كاإلماـ البوصرم توُب سنة )1256كاإلماـ أٞبد الرفاعي توُب سنة )

 طريقة المؤلف في الجمع:  -

، كأدمج كل قطعة مستعملة من أزجاؿ كموشحات كأشعارٝبع ا٢بايك ُب كناشو كل ما كقع إليو 
ُب ما يناسبها من النوبات، كحصر األدكار ا٤بستعملة ُب كل قطعة، كأضاؼ إٔب ذلك اصطبلحات 
جديدة تعْب ا٤بوسيقيْب على اتقاف الغناء، كمعرفة قصائد كل قطعة، فوضع النوبة كاملة ٍب قسمها 

ار كل قطعة باألرقاـ حٌب ال إٔب ميازين، ككل ميزاف لو صنائع كتوشيات كثقل ككرسي، كحصر أدك 
تقع ُب تلحينها زيادة أك نقص، كبطرت كل قطعة ما يناسبها من األشعار أك ا٤بوشحات ا٤بستعملة 

كمن ا٤ببلحظ أيضنا أف الشيخ ا٢بايك افتتح كناشو ٗبيزاف رمل ا٤باية، كجعلها ُب  ُب األمداح النبوية.
ا، كٓب يشر إٔب كجود مقطعات أخرل ُب الغزؿ أك األمداح النبوية من أك٥با إٔب آخرىا تيمنا كتربكن 

، كما يبلحظ أف القسم األكؿ راض الٍب كردت ُب النوبات األخرلالوصف أك غّب ذلك من األغ
من ميزاف بسيط االصبهاف ٰبتوم كذلك على األمداح النبوية، بينهما القسم األخّب من ا٤بيزاف 

خالينا منها
2. 

ر العلوم( كقع تسجيل ا٤بوسيقى األندلسية باعتناء ا٤بتفنن البارع ال ننسى أنو ُب ىذا العصر )العص
، الذم ساءه ما آؿ إليو حاؿ ىذه ا٤بوسيقى من الضياع، فعمل على محمد بن الحسين الحايك

                                                             
 .66صالمرجع السابق، الصديق بلعربي،  - 1

 .62ص-66صالمرجع نفسه،  - 2
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انقاذىا بوضع كناشتو الشهّبة با٠بو، ١بميع األغاين الٍب تتكوف منها النوبات، أم القطع ا٤بوسيقية 
ت من الطرب األندلسي، ٍب نظمها ٕبسب تلك النوبات، كأشار ُب اإلحدل عشرة الٍب بقي

 مبلحظات ىامة إٔب بعض الفركؽ كاالختبلفات بْب تلك األغاين ككيفية استعما٥با فحفظ هبذا 
 .1العمل ا٥بيكل العاـ ٥بذه ا٤بوسيقى، ككاف ذلك ىو التسجيل األكؿ ٥بذا الفن األندلسي الرفيع

ا٤بوضوع :" من احملقق أف ا٤بوسيقى األندلسية انبعثت قليبل ُب ىذه  يقوؿ األستاذ ا٤بنوين ُب ىذا
الفَبة، كُب أياـ السلطاف ٧بمد الرابع، ٧بمد بن عبد الرٞباف، ككقع اجتماع ألصحاب ىذه 
ا٤بوسيقى، شارؾ فيو كرباء الفن كحذاؽ ا٤بعلمْب، حيث اختاركا ترتيبنا جديدنا لصنائع كل ميزاف من  

تيب ىو الذم نفح كىذب بعد، باقَباح الوزير الكبّب ٧بمد بن الوزير العريب بن كل نوبة. كىذا الَب 
ق، ٍب كضع على أساسو ٨بتصر ٦بموعة ا٢بايك ا٤بتداكلة 1303الوزيرا٤بختار، با٢بضرة العالية عاـ 

فكتاب ا٢بايك ىذا أك باألصح ٦بموعو ٱبلق مشكلة منهجية ُب  .2كا٤بضافة إٔب ىذا الوزير"
تعدد نسخو، إذ كاف كل باحث ينسخ نسخة منو، كلذلك ٚبتلف األشعار البحث نظرا ل

ا٤بوشحات كاألزجاؿ ُب ميازين النوبة من عصر لآلخر، إال أنو كرغم ذلك يبقى رصيدا أدبيا ال 
 : 3ك٤بقاربة ىذا الرصيد األديب ا٥بائل نورد ٭باذج شعرية لبعض الصنعات ينضب معينو.

 رطي ٱبىٍ  رم ٓبٍ اطٍ م ُب خى اكي سوى ر *** كى ظي نٍ  تػى م الى الكي ّبؾ ٝبىى يِب لغى عى 

 ربي أصٍ   ٕب كيفٍ رٍب  صى  ٕب الى رٍب  صى ِب *** الى ابى أجى م فى ليكي يب عى لٍ ت قػى ربى صى 

 كىي من ميزاف البطايحي من نوبة الحجاز المشرقي

 اري طى ض أمٍ اع األرٍ م ُب بقى أنكي ا *** كى وف هبى زلي نٍ تػى  ضٍ ل أرٍ م كي ا بكي يى ٙبىٍ 

 اري ىى اس أزٍ وف النَّ يي م ُب عي كي أنى نا *** كى سٍ ا حي ظرى نٍ مى  مٍ فيكي  ٍْبي هي العٌ تى شٍ تى كى 

 كىي من القداـ من نوبة غريبة الحسين

                                                             
 .62صالمرجع نفسه، الصديق بلعربي،  - 1

 ،1961، دار الكتاب اللبناين للطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكت ، 3، ج1طالنبوغ المغربي في األدب العربي. عبد اهلل كنوف ا٢بسِب.   - 2
 .279ص
 .87ص -85صالمصدر السابق،  .أيب عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسْب التطواين األندلسي - 3
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 اعى نػى ا صى ؽ مى بلى ة ا٣بٌ مى ر إٔب حكٍ ظي انٍ ع *** كى لى طى  دٍ ر قى جٍ ا الفى ذى ىى  امكى نى مى  م منٍ قي 

 ا٤بعى  دٍ س قى مٍ ور الشٌ قيل بني ف صى يٍ ه *** سى ائري شى بى  تٍ حى الى  دٍ ح قى بٍ ل الصي رى ا تػى أمى 

 كىي صنعة من ميزاف البسيط من نوبة العشاؽ

 دمسى جى  نٍ عى  كحي الرُّ  غيبي م تى تي بٍ جى حى  ت *** كإفٍ ري ضى م حى كي دتي اىى شى  ٌب فإفٍ ياى م حى تي أنػٍ 

 د األبى شي إٔبى يٍ عى  مٍ بكي  طيبي ٌب يى ا *** حى دى م ابٍ كي هي جٍ ِب كى اهلل عى  بى يٍ غى  الى 

 العجم كىي صنعة من ميزاف القداـ من نوبة عراؽ

كقد يتعدد الغرض الشعرم ُب النوبة الواحدة، كقد يتحد ُب بعض النوبات كما ىو ا٢باؿ بالنسبة 
لكل من نوبة رمل ا٤باية، كنوبة ا٤باية، كنوبة العشاؽ.ففي نوبة ا٤باية يتمحور الغرض الشعرم حوؿ 

نورد النصوص الشعرية التغِب بالعشية كالغركب، كاثرٮبا على الطبيعة كاإلنساف، ككأمثلة على ذلك 
 :1كالتوشيحية للصنعات التالية

 كعشية ال زالت أرقب كقتها *** قد بشرت بوصا٥با قليب احملرؽ

 كالشمس من ٙبت السحاب كأهنا *** ذىب تقلب ُب قميص أزرؽ

 كىي من ميزاف القداـ من نوبة الماية

 جاء ا٢ببيب الذم أىول من السفر *** كالشمس قد أثرت ُب خده أثرا

 قلت يا عجبا الشمس ُب القمر *** كالشمس ال ينبغي أف تدرؾ القمراف

 كىي تخليل من نفس الميزاف

 عشية كأهنا عقياف *** لوف الذىب ُب دكحة بستاف

 كشادف يسيب الورل ٕبسنو *** إذا مشى أثُب عليو الباف

 صنعة من ميزاف البسيط من نوبة الماية
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 برخي ا٢بجوب*** كاإلصفراريا مشس الغركب *** كسيت الشحوب *** 

 أمهل بالغركب *** نفرج كركب *** قل ٕب كيف نتوب *** على العقار

 ما ٚبشى الذنوب *** عذبت القلوب *** كجسمي يذكب *** على ا١بمار

 يا هلل ال تغيب *** حٌب نقبل *** ُب كجو ا٢ببيب *** قبلة كنعجل

 *** يزدين عشقاالطرؼ الكحيل *** كا٣بد األسيل *** كالوجو ا١بميل 

 صنعة من ميزاف القائم كنصف من نوبة الماية

 مشس العشي ركنقت  *** ٝبيع الكتائب كالبطاح

 على الغصوف أشرقت *** كزينت هبا اللقاح

 كبالغلس بشرت *** آه على قليب ا١براح

 توشحت باإلصفرار *** حْب غيبت عن مقلٍب

 كمن ىويت ظيب النفار *** عوؿ يا صاح عن فرقٍب

 عة من ميزاف القداـصن

ىذه ٭باذج من أشعار كموشحات كأزجاؿ نوبة ا٤باية، ٘بسيد ٤بنظر الطبيعة أثناء الغركب، كسرب 
ألغوار النفس اإلنسانية كىي تودع الضياء كاللقاء، ككقفة تأمل، كذكرل، ككداع لكوف سيغدك كلو 

ت إٔب منظرىا ا١بميل، كألواهنا هلل بعد أف شدا الطّب آخر زغاريده، كنظرت الوركد كالزىور كالكائنا
الزاىية آخر نظرة مستقبلة ا٤بوت األصغر بتشهد خاشع، ينتهي بانتهاء ا٢بمرة كراء ا١ببل كا٤برج 

 .1كالبحر، لتبدك جيوش الظبلـ تقتحم الكوف كتطمسو إال من أسود قاًب كأبيض ١بْب
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ا عما ٱباِب مغرما ال يشكو كىكذا ظهرت ُب نوبة أصبهاف أٝبل األشعار كا٤بوشحات، كأرقها تعبّبن 
ىواه ليظل صابرا، كٱباطب ٧ببوبتو ُب خجل كطلب كنداء كاستعطاؼ، بكل عفة كحياء، كيبيت 

 :1بأشواؽ اللقاء مسهدا كيظل يومو طالبا ٨باطبا مَبجيا

 قد ذبت من األشواؽ شوقنا ٦بددنا *** كأسهرين جفِب كبت مسهدا

 يوما كيهجرين مداكما ذاؾ إال من حبيب ألفتو *** يواصلِب 

 من ميزاف القداـ من نوبة األصبهاف

 كقد يتأمل ٧ببوبتو من بعيد، كال يكتسب بقلبو شيئنا، متأمبل حسنها كرقتها:

 أنظر إٔب قده كالغصن معتدال *** كانظر إٔب كجهو كالبدر مكتمبل

 كانظر إٔب ثغره تبصر سنا ذىب *** كانظر إٔب ٢بظو كم عاشق قتبل

 القداـ من نوبة األصبهافتخليل من ميزاف 

 كينتهي كل شيء إال شوؽ احملبوب حملبوبتو، كقد يقسم كيقسم ٗبفادهتا كضيائها كهبائها.

 كل شيء لو انتهاء كحد *** غّب شوقي إليك مالو حد

 قسما با١ببْب كا٣باؿ كالثغر *** الذم فيو سلسبيل كشهد

 كٕبق سناؾ ما أنت إال *** ُب مبلح الزماف ُب ا٢بسن فرد

ككما أبدع الشاعر ُب نوبة أصبهاف كعايش أحاسيس كمشاعر احملبْب، تأمل الطبيعة كسحرىا، 
 :2كىكذا قاؿ الوشاح ُب نوبة العشاؽكتأمل آياهتا ُب كل كقت من أكقات النهار، 

 أصبحنا ُب ركض هبيػػػػػػػػػػػػػج *** بستاف فريج *** حفت بو األشػػػػػػػجار

 ػػػػػػػػػػػػػػػػج *** كا٤باء مزيج *** من جانار أحػػػػػػػػػمركاليا٠بْب تنسج نسيػػػػػػػػ
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 بْب الغصوف تسمع ضجيج *** إذا هتيػػػػػػػػػػػػػػػػج *** عساكػػػػػػػػػػػر األطيار

 وا األككاركيسبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف بلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف *** فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح *** كٱبلفػػػػػػػػػػػػػػ

 كالقمرم صفق با١بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح *** بالذكر صاح *** للواحػػػػػػػػػػػػػد القهػػػػػػػػار

 من ميزاف البسيط من نوبة العشاؽ

 :1كقاؿ الشاعر

 قم من منامك ىذا الفجر قد طلعا *** كانظر إٔب حكمة ا٣ببلؽ ما صنعا

 صقيل بنور الشمس قد ٤بعاأما ترل الصبح قد الحت بشائره *** سيف 

 من نفس الميزاف

 كٕب ظبلـ الدجى للغرب منهزما *** كالضوء ُب إثره يبدك كينعدـ

 كالشمع ُب حرؽ يبكي لفرقتنا *** كالطّب يشدك كاألزىار تبتسم

 من نفس الميزاف

 قم من النـو نطرد الكسل عنا *** يا غزاال إذا بدا يتثُب

 يكوف ا٢بماـ أفصح مناقم لقد قامت الطيور تغِب *** ال 

ىذه ٭باذج من نوبة العشاؽ، كلها حديث عن الصباح كتأمل ُب الكوف، منذ بداية التسبيح 
كالصبلة بعد أف ينادم إليها ا٤بلك، فتتأب زقزقة الطيور الواحدة تلو األخرل، كيتنفس الصبحن 

يوش الظبلـ معا٤بو، كيعم النور آية من آيات اهلل يعطي للطبيعة لونو ا٢بقيقي بعد أف طمست ج
 .2كالتأمل ُب ٝبالو الذم ىو من ٝباؿ الطبيعة كمن ظلها، كمن أرٯبها كمن ٞبرة كركدىا
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كخفق قلب الشاعر ُب نوبة رمل ا٤باية، ليهيج بالذكر كالتوحيد كالصبلة على خّب الربية ٧بمد عليو 
 :1يقوؿ كالشوؽة كالزاؿ يفوح بعبّب ا٢بب الصبلة كالسبلـ، فكاف ديواف نوبة رمل ا٤باي

 قد طاؿ شوقي للنيب ٧بمد *** فمٌب إٔب ذاؾ ا٤بقاـ كصوؿ

 كلقد فُب صربم كزاد تشوقي*** ٫بو ا٢ببيب كا إليو سبيل

 أترل أمرغ كجنٍب ُب تربة *** كألوذ من فرح بو كأقوؿ

 ىذا النيب ا٥بامشي ا٤بصطفى *** ىذا لو كل القلوب ٛبيل

 وؿ إٔب ا١بناف سبيلىذا رسوؿ اهلل صفوة خلقو *** ىذا الرس

 صنعة من ميزاف درج رمل الماية

كيتكرر الشوؽ كطلبات الشفاعة من مسيء عصا كاختار ٧بمد شفيعا لدل صاحب القدرة 
 كا٤بغفرة كالرٞبة الرٞباف الرحيم.

 تشفع إٔب ا٤بؤب ٔباه ٧بمد *** فما مثلو كاهلل للخلق شافع

 حساف كا١بود الواسعشفاعتو يرجو ا٤بسيء الذم عصى *** لو الفضل كاال

 صنعة من ميزاف قداـ رمل الماية

كتتجدد الصبلة على نيب الرٞبة كا٥بدل كعلى البدر ا٤بنّب الساطع، لتمؤل الدنيا عبّبا يفوح مسكا 
 كعنربا.

 أصلي صبلة ٛبؤل األرض كالسما *** على من لو أعبل العبل متبوأ

 ا١ببللة تطوأأقيم مقاما ٓب يقم فيو مرسل *** كأمست لو حجب 

 صنعة من ميزاف قداـ رمل الماية

 كيشع نوره ليمؤل اآلفاؽ كينّب الظلمات كالسبل كالعقوؿ ليشيع الرٞبة كالفضيلة بْب األناـ.
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 بنورؾ أكضحت ا٥بدل ٤بن اىتدل *** عليك سبلـ اهلل يا علم ا٥بدل

 مقامك ٧بمود كأنت ٧بمد *** كرب العبل احملمود ٠باؾ أٞبد

 قائم كنصف رمل الماية صنعة من ميزاف

 كغدا حب رسوؿ اهلل كآؿ بيتو فرض، كغدت الصبلة عليو كعلى آلو سلوؾ كل مؤمن.

 يا أىل بيت رسوؿ اهلل حبكم *** فرض من اهلل ُب القرآف أنزلو

 يكفيكم من عظيم اجملد أنكم *** من ٓب يصل عليكم ال صبلة لو

صنعات نوبة رمل ا٤باية، ككاف الشوؽ لرؤيتو  ككاف حب النيب العظيم كالزاؿ يَبدد ُب كل صنعة من
 كال زاؿ يتجدد.

 زدين بفرط ا٢بب فيك ٙبّبنا *** كارحم حسنا بلظى ىواؾ تشعرا

 كإذا سألتك أف أراؾ حقيقة *** فا٠بح كال ٘بعل جوايب لن ترل

 كلقد خلوت مع ا٢ببيب كبيننا *** سر أرؽ من النسيم إذا سرل

 دكت معركفا ككنت منكراكأباح طرُب نظرة أملتها *** فغ

 فد ىشت بْب ٝبالو كجبللو *** كغدا لساف الشوؽ عِب ٨بربا

 نزه ٢باضك ُب ٧باسن كجهو *** تلقى ٝبيع ا٢بسن فيو مصورا

 كلو أف كل ا٢بسن يكمل صورة *** كراه كاف مهلبل كمبكرا

ككاف إذا عاد ككاف عليو الصبلة كالسبلـ سراجا لكل بيت، ككانت الصبلة عليو نورا ُب السراط، 
 مريضنا عافاه اهلل.

 كل بيت أنت ساكنو *** غّب ٧بتاج إٔب السرج

 كمريض أنت عائده *** قد أتاه اهلل بالفرج
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 كجهك احملمود حجتنا *** يـو تاٌب الناس با٢بجج

ىذه ٭باذج من الديواف الشعرم لنوبة رمل ا٤باية يفوح منها أريج الذكر الصبلة على نيب الرٞبة 
حب الوسيلة كالفضيلة كالنور الذم أنّبت بو طريق الصبلح، كيفوح منها ا٢بب الذم كا٥بدل كصا

يكنو كل مؤمن ٥بذا النيب العظيم الذم أنار اإلنسانية برسالتو، ككـر أخبلقو، ىذا ا٢بب الذم 
انبعث شوقا يتعلق بكل مكاف مربو أك كقف عنده أك صلى بو، فكانت الكعبة كا٤بدينة كجهة 

 .1ككانت القافلة كسيلة للوصوؿ، كا٢بادم بنشيده مرشدا كدليبلا، كقبلة كحجن 

دأب ناسخو كناش ا٢بايك كمن بعدىم على عنونة األشعار ا٤بغناة، كجرل عملهم ىذا على 
 هنجْب متباينْب:

  :ركبو الناسخوف األكائل، ك٘برل عنونة الصنعات لدل ىؤالء على النحوالنهج األكؿ 
 :2التإب

 الصنعات الفصيحة ا٤بوزكنة على البحور ا٣بليلية.كيراد بو الشغل:  -
 كيراد بو ا٤بوشحات األندلسية.التوشيح:  -
 كيراد بو الصنعات ذات اللهجة األندلسية.الزجل:  -

كٚبلو ىذه النسخ من الرباكؿ، كما أهنا ال تدكر البحور كال سيما الشعراء، كال تستعمل مصطلح 
 نسخة كرقة الرقيواؽ الطنجي قائمة كنموذج ٥بذا النهج.)صنعة( ُب عنونة ا٤بقطوعات، كال تزاؿ 

  :تبناه احملققوف ا٤بعاصركف لكناش ا٢بايك، كقد ١بأكا إٔب عنونة الصنعات النهج الثاني
ٕبسب أسلوب نظمها، كاستعملوا مصطلحي التوشيح كالزجل، باإلضافة إٔب ا٤بصطلحات 

 :3التالية
 باستثناء الربكلة.كتطلق الصنعة على سائر ا٤بقطوعات الصنعة:  -
 كيراد بو الصنعة ا٤بشغولة بالَباتْب.الشغل:  -
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كىو صنعة خفيفة اإليقاع خالية من الشغل، ٚبلل هبا الصنعات ا٤بوسعة ُب  التخليل: -
 ا٤بيازين.

إف الشركح الٍب قدمها ا٢بايك ٤بوازين ا٤بوسيقى األندلسية )اآللة( ظلت قاصرة عن أف تعطينا صورة 
 الٍب تتشكل منها، كيرجع ىذا ُب نظرنا إٔب عوامل كأسباب من بينها: كاضحة لنسق األدكار

أف سائر الصنعات الٍب يتألف منها كل قسم من أقساـ النوبة ٚبضع لوزف كاحد ال يتغّب،  -
فللبسيط كزف كاحد، ككللقائم كنصف كزف كاحد، كللباقي ا٤بيازين مثل ذلك. كهبذا يتوىم 

 قى األندلسية ال يتجاكز ا٣بمسة.القارئ أف عدد ا٤بوازين ُب ا٤بوسي
ما يشوب نسخ ا٢بايك من اختبلؼ كتباين نتيجة ما أصاهبا على يد الناسخ من ٙبريف  -

 كتشويو، ٩با أصبح للنص الواحد صيغ متعددة يشق اإلطمئناف إٔب معرفة الصحيح منها.
 يضاؼ إٔب ما سبق الغموض الذم يسود شركح األكزاف عند ا٢بايك الذم يصعب معو  -

ديد بنياهتا اإليقاعية بشكل دقيق. ككمثاؿ على ذلك ما قالو ا٢بايك عن ميزاف البطاٰبي: ٙب
"ندفاتو ٚبالف ندفات القائم كنصف، كأزمنتو ٚبتلف، فلذلك أحتيج إٔب ردىا إٔب أزمنة )أ( فتصّب 

ا، ككذلك الشطر. كىذا ىو بتقريب، كأما ما عليو اآل ف ستة عشرة ٚبفي منها ثبلثة، كتظهر كاحدن
فصّبكرة تلك األزمنة كلها أربعة أزماف )ج( كزماف )د( فاصلة. فيصّب الدؼ مقارنا باالثنْب من 

. كال يقل شرح ا٢بايك ٤بيزاف القداـ عن شرحو 1زماف )ج( الثاين، ككذلك زماف )د( فاصلة"
مثلثو من أزمنة للبطاٰبي غموضنا كالتباسنا، فهو يقوؿ عنو: " ىو على أنواع، دائرهتا كلها من دائرة 

)ب( أحد األنواع منو ٱبفى اثناف كتظهر الواحدة، كالثاين عكسو، كالثالث تظهر من اسراع ا٢بث 
 . فاألكؿ الدارج الرحب، كالثاين ا٤بزدكج، كالثالث الضربة اليتيمة، كرٗبا ٠بوه السماعي.2ُب النقرة "

ار أك الطر كما يصطلح عليو ُب كنتيجة ٤با سبق، فإف ٧باكلة تشخيص نقرات األدكار على آلة الط
 ا٤بغرب، كالذم يعترب من اآلالت ا٤بهمة ُب ا١بوؽ، شرحها ا٢بايك تصطدـ بعراقيل كثّبة منها: 

  اإلختبلؼ القائم بْب نسخ ا٢بايك ُب الشرركح ٤بيازين النوبات، كما ىو كاضح ُب 

                                                             

 .41المصدر السابق، ص  ،أيب عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسْب التطواين األندلس -1

 .42ص نفسو، المصدر  - 2
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 ، ٙباكي مكاف النقر على ىذه اآللة كىي:كالدفات ترتيب الندفات
 ا: للتعبّب على النقرة القوية ُب كسط الطار.ندفن  -
 دفنا: للتعبّب على النقرة ا٤بتوسطة ُب جانب الطار. -

  ،صعوبة ٙبديد ا٤بفاىيم العركضية للحركؼ األربعة الٍب رمز هبا ا٢بايك ألنواع النقرات 

الباء ، ذلك أنو ٓب يورد ُب كتابو شركحا ٥با، باستثناء حرؼ األلف كالباء كالجيم كالداؿكىي 
 للتعبّب عن الوحدة الزمنية. تنالذم قابلو بالسبب ا٣بفيف كمثل لو بقوؿ : 

كبالتإب فإننا ال نستطيع أف نَبجم ا٢بايك إٔب التدكين ا٤بوسيقي، كمن ٍب فبل مناص ٤بن يريد 
، الوقوؼ على حقيقة ا٤بوازين كنظاـ أدكارىا من أف يتتبع كتب طريقة أرباب ىذا الفن توسيدىم

م على آلٍب الطار كالدربوكة إلحداث اإليقاع ُب ا٤بوسيقى األندلسية. كمن ىنا نستطيع كضرهب
القوؿ إف اإليقاع ُب ا٤بوسيقى األندلسية يشكل عنصرنا قائم الذات، فيما يبدم أف مصدر ا٢بايك 

دكر الطبوع يعترب من ا٤بصادر ا٤بوسيقية ا٤بغربية التقليدية الذم أكٔب اىتماما متزايدا بل كمبالغا فيو ب
 ُب ا٤بوسيقى األندلسية.

كما يقضي بنا ىذا ا٤بوضوع إٔب الوقوؼ كذلك إٔب ظاىرة ذات أٮبية قصول، كىي ظاىرة سيطرة 
اللحن ا٤بوسيقي على عنصر النص الشعرم ُب ا٤بوسيقى األندلسية. كبعبارة أخرل فأف عناصر 

كرىا ضمن اآلداء العاـ اللحن كاإليقاع كالزخارؼ تطغى على عنصر الكلمات الٍب يصبح د
 للصنعة ثانويا ال يكاد يسَبعي اىتماـ السامعْب إال ُب حاالت نادرة.

 

 

 

                                                             

   ُب اإليقاع الشرقي.الدمة الندفات: ىي النقرات ُب كسط الطار، كتقابلو 
   اإليقاع الشرقي.ُب التك الدفات: ىي نقرات ُب حافة الطار، كتقابلو 
  الموسيقى : كىو الضرب باليد اليمُب على راحة اليسرل، كمهمتو ضبط اإليقاع كحساب األزمنة. ينظر: عبد العزيز عبد ا١بليل.  التوسيد

 .212ص -211صاألندلسية المغربية. المرجع السابق، 
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 القادر التادٕب  من تأليف إبراىيم بن ٧بمد بن عبدكتاب السقا كمغاني الموسيقى :  -1-2

ليلة الرباطي، يرتقي نسبو إٔب الوٕب الصاّب سيدم جابر بن سليماف دفْب تادلة ، كلد ٗبدينة الرباط 
ق، شب على طلب العلم ، فكاف يـؤ ٦بالس العلماء كينهل 1242ذم ا٢بجة عاـ  28األحد 

، درس كحقق من طرؼ 1ـ1894ق/1311من العلـو اللغوية كالدينية كالعقلية، كتوُب عاـ 
 ـ.2011األستاذ عبد العزيز ابن عبد ا١بليل سنة 

الشباب، فقد تشوقت نفسو إٔب ذلك،  ظهر تعلق التادٕب با٤بوسيقى علما كعمبل كىو يزاؿ ُب سن
كىو منشغل بدراسة علـو الرياضة، كأحسن بأف ىذه العلـو ال تكمل إال باجتماع أركاهنا مثلها  

كللتادٕب .2: الماء كالعفص كالّزاُج كالعلك"كمثل ا٤بداد، فإنو " ال يكمل إال بأركانو األربعة
 :3التادٕب مشاركة ُب ٦باؿ قرض الشعر، ك٩با كقفت عليو التوشيح

 احْ فَ  رُ ىْ الزّ *** كَ  حْ ح اَل بْ الص  

 رملي ذكْ  ذَ لَ  دْ *** قَ  احْ صَ  رُ يػْ الطّ كَ 

 احْ ود نَ العُ *** كَ  احْ رَ  ابُ رَ الشّ كَ 

 رمكْ لي شُ  لَ حَ  دْ *** قَ  احْ رَ  لُ يْ اللّ كَ 

 اجَ الد   حُ نَ ا *** جُ جَ  حُ رَ الفَ كَ 

 رمكْ ني سُ رَ مَ ى *** غَ جَ ى الد  لَ كَ 

 اجَ حَ  دْ قَ ا *** كَ جَ فَ  سرُ 

 رمبو فكْ  اءَ جَ 

 
                                                             

، 2011دراسة كٙبقيق عبد العزيز ابن عبد ا١بليل. مطبعة ا٤بعارؼ ا١بديدة، الرباط، سنةأغاني السقا كمغاني الموسيقا . ابراىيم التادٕب.  - 1
 .30ص
 .38ص ، نفسوالمصدر  - 2
 .38ص، نفسوالمصدر  - 3
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 :ك٩با نضمو أيضنا شغل بيتْب من ٕبر البسيط 

 بنفسج الصبح قد فاح بعطرتو *** كالطير بالذكر للعشاؽ قد باحا

 .1ككتر العود قد أجاب دعوتو *** بالموسيقى يفرح المشتاؽ إذ ناحا

 بالرباط، كا٣بزانة الكتاب موجود ُب عدة نسخ موجودة با٤بكتبة الوطنية النسخ األصلية:  -

، مرتبة ٕبسب تسلسل  2011ا٢بسنية للملك ا٤برحـو عبد اجمليد الرغام الرباطي أكاخر يناير 
 تارٱبها:

 .13914المخطوط رقم  -

 641أحد ٨بطوطات ا٣بزانة ا٢بسنية، عبارة عن ٦بموع ضخم ٰبتوم ٜباف كعشرين رسالة تشغل  
صفحة، كتبت ٖبط مغريب أسود يتخللو اللوف األٞبر أحيانا كخاصة ُب كتابة عناكين األبواب 

سم، فرغ من 23/18سطرا، كحجمها  26كأشعار الصنعات الغنائية، كٙبتوم كل صفحة على 
 ق.1314نسخ الرسالة سنة

 .12063المخطوط رقم  -

كرقة، ٩با يرفع عدد صفحاتو إٔب  202إٔب  ٦162بموع تتوسطو رسالة التادٕب بدءنا من الورقة    
صفحة كتبت ٖبط مغريب دقيق، كلوف الكتابة أسود تتخللو أحيانا كتابة باللوف األٞبر إلبراز  81

 عناكين األبواب كأشعار الصنعات.

سم، كٓب يكشف الناسخ عن ا٠بهن كقد أًب  23/18ان من حجم سطر  23ٙبتوم الصفحة على 
 ـ.1319نسخو عاـ 

 

 

                                                             

 .01ص، السابقالمصدر إبراىيم التادٕب، - 1
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 د.109المخطوط رقم  -

السيقا كمغاين يوجد با٤بكتبة الوطنبية الرباط ٰبمل ىذا ا٤بخطوط عنوانْب أك٥بما: كتاب    
سط،  صفحة من ا٢بجم ا٤بتو 130: اإلرتقا إٔب علـو ا٤بوسيقا، كقواـ ا٤بخطوط ا٤بوسيقا، كالثاين

سطرنا، كٓب يذكر الناسخ ا٠بو، ككاف  18كتبت ٖبط مغريب كاضح نسبينا، كٙبتوم الصفحة على 
 ـ.1336الفراغ من النسخ عاـ 

 د.3285/2المخطوط رقم  -

صفحة، كقد كتبت الرسالة ٖبط مغريب أنيق كاضح، كٙبتوم  ٦134بموع با٤بكتبة الوطنية قوامو 
 ق.1343سم، كقد ًب نسخو سنة 23/18الصفحة على عشرين سطرنا، كحجم الورقة 

  قسمو إٔب مقدمة كقسمْب:صفحة 430الكتاب احملقق ٰبوم على أما ، 

، كبعض ما ألفو فيو من كتب، ٍب ف عن تقاسيم علم ا٤بوسيقى كفنونوُب ا٤بقدمة يتحدث ا٤بؤل  
 ينتقل إٔب ا٢بديث عن أصوؿ ا٤بوسيقى األندلسية كمراكزىا با٤بغرب.

، كيتكوف من  : ٰبومالقسم األكؿ -  ٟبسة أبواب.على منزلة علم ا٤بوسيقى من بْب العلـو
  .الباب األكؿ يتكلم عن حقيقة علم ا٤بوسيقى كمباحثو 
 بنيتها كمكوناهتا. ،الباب الثاين استعرض النوبة 
 .الباب الثالث ٙبوؿ ا٢بديث عن الطبوع كعبلقتها بالطبائع 
 .الباب الرابع: األكزاف كاإليقاعات 
  ا٣بامس: اآلالت ا٤بوسيقية.الباب 
 : يتكلم عن مواقف الفقهاء كا٤بتصوفة من السماع.القسم الثاني -

 ٪بد احملقق عبد العزيز عبد ا١بليل قاـ بالدراسة كالتحليل، لكل ما جاء بو إبراىيم التادٕب كما يلي:
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 استهل مؤلفو بتعريف للموسيقى، كموقعها من العلـو الرياضية، كذكر أىم من كتب من 
 ا٤بشارقة منهم: أبو الطيب السرخسٍب، أبو علي بن عبد اهلل بن سينا.

 .٣بص على غرار سابقيو، أصوؿ كفركع الطبوع كعبلقتها بالطبائع األربعة 
  ذكر النوبات اإلحدل عشر، كالطبوع ا٤برتبطة هبا، كما أشار إٔب اإليقاعات األندلسية

 ا٣بمسة.
 بلؿ أيب اسحاؽ الكندم مقدمنا كصفنا آللة العود استحضر النظرية ا٤بوسيقية ا٤بشرقية من خ

 من حيث أ٠باء أكتارىا كدساتينها.
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 كا٤بوسيقي  لؤلديب ا٤بغريب،كتاب إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع :  -1-3

 1139 -ق1082) ٠باعيلالسلطاف ا صرهلل سيدم ٧بمد البوعصامي الذم عاأبو عبد االنابغة 
، حيث ٓب ٙبدد ا٤بصادر تاريخ كالدتو ككفاتو، أكاسط القرف الثاين ىجرم/الثامن ميبلدمق( ا٤بتوُب 

كما تدؿ تلك ا٤بصادر على أنو عاصر ٝبلة من األعبلـ ،  1غّب أنو يذكر أنو كاف يسكن ٗبكناس
ـ(، كالشاعر ٧بمد بن 1721ق/1133ا٤بغاربة، كاف فيهم األديب ٧بمد بن الطيب العلمي)

ـ(، كا٤بؤرخ ٧بمد الصغّب األفراين ا٤بتوُب عاـ 1708ق/1120اـ)زاكور ا٤بتوُب ع
 ـ(.1738ق/1151)

يعد كتاب )إيقاد الشموع للذة ا٤بسموع بنغمات الطبوع( ٨بطوط كشف عنو مؤخرنا با٣بزانة   
عبد العزيز بن عبد الجليل. ا٢بسنية بالقصر ا٤بلكي ُب الرباط، قاـ بتحقيقو الباحث ا٤بوسيقي 

 :2على األقلتوجد نسختاف 

  فاألكؿ ذك خط مغريب كاضح كٝبيل، كىو شبيو با٣بط األندلسي، كٱبطي ا١بزء األكرب من 

 .39إٔب الصفحة  01ا٤بخطوطة ابتداءنا من الصفحة: 

  : صفحة، كتأٌب  49إٔب  40كالثاين ذك خط مغريب متوسط كيغطي الصفحات من 

تامنا، بل بل ييبلحظ إفراط الناسخ  مشكولة شكبلن  245إٔب  240النصوص الشعرية ُب األكراؽ 
ُب شكل الكلمات، كاعتماده بعض قواعد الرسم القرآين كاإلٍذغاـ ا٤بَبتب عن كقوع حرؼ متحرؾ 
بعد نوف ساكنة ُب آخر الكلمة، أك تتإب حرفْب متشاهبْب أك٥بما ساكن ُب آخر الكلمة، كالثاين 

 ط:متحرؾ ُب الكلمة ا٤بوالية، كمن أمثلة ذلك ُب ا٤بخطو 

 .40كفيهم مسائل من صنعة )ركنق العشيا( بطاٰبي ا٤باية، ص:  -
جيب من صنعة )الشوؽ علمِب الٌسهر( قداـ ا٤باية، ص: -

ي
 .41لكن نٌرغىب ا٤ب

 .43كمن يراه بالنظر من صنعة )هنول معشيق ظىهىٍر( قداـ ا٤باية، ص: -٫بكيو ظيب نٌفرٍ  -
                                                             

 .193حجرية، ص طبعةاألنيس المطرب فيمن لقيو مؤلفو من أدباء المغرب. ٧بمد بن الطيب العلمي.  - 1
 -مطبعة فضالة ،عبد العزيز بن عبد ا١بليلٝبع كٙبقيق  .مخطوط إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع٧بمد البوعصامي،  - -7

 .04ص– 03، ص1995احملمدية، ا٤بغرب، 
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 .44ص:  ٞبىىلى لقىليب من صنعة)سىكىٍن غرىامٍك( قداـ ا٤باية، -
 .44أفديكى من مُّعرض تىدىٔبَّ من صنعة )ىل ينفع الوىٍجدي( بسيط الرصد، ص:  -
 .45يا سىٍعد من رَّاه من صنعة )يـو عىجيٍب( بسيط الرصد، ص:  -
ٍر يٍعلو الذيجى نوره ( قائم كنصف  - كيشتفي من ٌرٍفًقًو السَّلسىبيل من صنعة )أنت القىمى

 .46الرصد، ص: 
 .46مطلع من صنعة بطاٰبي، ص: مىن ٕبي بًأٍىيىٍف .  -
نىاكىباٍت كيلُّ كىاًشي( بطاٰبي الرصد، ص: -  .47ًمن لٍَّونًًو األٍصفىٍر صنعة )بًتػٍ

اسم ا٤بخطوطة: كردت تسميتو ا٤بخطوطة عند هناية القسم األكؿ من الكتاب ُب الصفحتْب رقم: 
مات الطبوع(، حيث قاؿ مؤلفها : )ك٠بيتو: إيقاد الشموع، لٌلذة ا٤بسموع، بنغ 08 - 07

كالعنواف الثاين ُب مقطعيو الثاف كالثالث يكشف عن موضوع الكتاب، كىو ا٤بوسيقى. كإمعاننا من 
ا٤بؤلف ُب اإل٢باح على ىذا ا٤بوضوع فو يقَبح عنواننا ثانينا لكتابو حيث يقوؿ: )كإٍف شئت قلت : 

 نيزىة الغىواين ُب حدائق األغاين(.

د العلوم األكؿ؛ عن معلومات قيمة عن كاقع ا٤بوسيقى كشف لنا ٧بمد البوعصامي ُب العه
 األندلسية، كبعض كجوه تطورىا با٤بغرب ُب ىذا العهد. كٲبكن تصنيف ىذا الكتاب إٔب قسمْب:

  ينطوم على أٮبية قصول نظرنا لكونو يشكل أكؿ نص منثور أمكن  :القسم األكؿُب 

ى األندلسية للمغرب، كُب ىذا النص عرؼ عليو يهتم بالنظر ُب القواعد الضابطة للموسيقالعثور 
بعلم ا٤بوسيقى، كحقيقتو كفائدتو ٍب ٙبدث عن النغمات الثماف الٍب عليها مدار البوعصامي 

األ٢باف، كطريقة استخراجها من أكثار العود األربع، كاقَبح طريقة تدكين األ٢باف بواسطة ا٢بركؼ 
عود، كترتيب األكتار ُب ٧بلها كختم بذكر الطبوع األٔبدية الثمانية األكٔب ٍب بْب طريقة تسوية ال

، فقاؿ ُب رسالتو:" كىذه شجرة ٘بمع األصوؿ كالفركع كاألصوؿ كالفركع كعبلقتها بالطبائع األربعة
 :2، كىو على النحو التإب1إف شاء اهلل تعأب باحملٌوؿ كما ترل"

                                                             

 .36 صالمصدر السابق، ٧بمد البوعصامي،  - 1

 .37ص، المصدر نفسو - 2
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الذيل، كالماية، كالزيداف، طبعا: أربعة منها أصوؿ كىي  24البوعصامي يبلغ عدد الطبوع عند 

 .  :1كيتفرع عن األصوؿ األربعة تسعة عشر طبعا على النحو التإبكالمزمـو

كيتفرع عنو ستة طبوع ىي) رمل الذيل، كعىرؽ ٍعرىٍب، كعىرٍؽ ٍعجىٍم، ك٦بىٌنبي الذيل، الذيل:  -
 كرصد الذيل، كاستهبلؿ الذيل.

ة طبوع ىي: ا٢بجاز الكبّب، كا٢بجاز ا٤بشرقي، كالعشاؽ، يتفرع عنو ست الزيداف: -
 كا٢بصار، كاألصبهاف، كالزكىركىند.

 يتفرع عنها أربعة طبوع ىي: رمل ا٤باية، كانقبلب الرمل، كا٢بسْب، كالرصد. الماية: -
- :  يتفرع عنو ثبلثة طبوع ىي: غريبة ا٢بسْب، كا٤بشرقي، كٞبداف. المزمـو
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النار كالهواء الطبوع بذكر ما تعلق منها بالطبائع األربعة الٍب ىي )كقد اتبع البوعصامي ترتيب 
فجعل ا٤بزمـو كفركعو متعلقة بالنار، كالغالب على صاحبها الصفراء، كجعل كالماء كالتراب(، 

الزيداف كفركعو متعلقة با٤باء، كالغالب على صاحبو البػىٍلغىم، كاعترب ا٤باية كفركعها متعلقة با٥بواء، 
ء. لى صاحبو الدـ، كاعترب الذيل كفركعو متعلقة بالَباب، كالغالب على صاحبو السوداكالغالب ع

 .إيقاد الشموع للذة المسموعإٔب ىنا نكوف قد أدركنا هناية القسم األكؿ من ا٤بخطوط 

  وافي فيقنزىة الالغنائية، كقد أ٠باه : يتصل ٗبوضوع ا٤بستعمبلت القسم الثانيأما 

ٲبثل ا١بزء األكرب من ا٤بخطوطة إذ يستوعب من الصفحات ما بْب كىو األغاني، حدائق  
يعلن فيها عن اإلسم الذم أطلقو على الديواف من أبيات شعرية أغلبها ُب الغزؿ  40ص –08ص

 ُب ذكر ا٢ببيب، كىي من شعر أيب العبلء ا٤بعرم، كشعراء آخركف ٓب تذكر أ٠باؤىم.

  1ة نوبات ىيصنعة موزعة على ست 197ٰبتوم ىذا القسم على: 
 صنعة( 20نوبة األصبهاف ) -
 صنعة( 32نوبة الحجاز الكبير ) -
 صنعة( 35نوبة الحجاز المشرقي ) -
 صنعة( 37نوبة العشاؽ ) -
 صنعة( 17نوبة الماية ) -
 صنعة( 26نوبة الرصد ) -

كقد أصاب الديواف بَب أدل إٔب ضياع ما ال يقل عن نصفو فضاعت أشعار نوبات االستهبلؿ،   
كرصد الديل، كرمل ا٤باية، كعرؽ عجم، كغريبة ا٢بسْب، كما ضاعت أشعار ميزاين البسيط كالقائم 

ًب  كنصف من نوبة ا٤باية. كتكمن أىية الديواف ُب أنو يشكل أكؿ ا٪باز ُب ٦باؿ ٘بميع أشعار اآللة
ذم أ٪بزه ٧بمد بن ا٢بسْب ق أم قبل اجملموع ال12على األرجح ُب النصف األكؿ من القرف 

 .ا٢بايك

  :يفضي ىذا الديواف إٔب استخبلص ٝبلة من ا٢بقائق كا٤ببلحظات منها 
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البسيط، : ىيأنو يقدـ النوبة ُب قالبها الكبلسيكي القدمي القائم على أربعة ميازين ال غّب  -
 كالبطاٰبي، كالقداـ كال كجود فيها لؤلدراج.كالقائم كنصف، 

، كا٤بوشحاتأف ا٤بقطعات الشعرية ال ٚبرج عن األصناؼ الثبلثة التالية: األزجاؿ،  -
 اسم البحر العركضي.أك الشغل أك الشعر كيطلق عليها ، كاألشعار

 نوبة الرصد، كٮبا كقائم كنصف نوبة ا٢بجاز ا٤بشرقي، قائم كنصف أنو ٰبتوم على ميزاين  -

 ميزاناف خبل منهما كناش ا٢بايك كساد االعتقاد بأهنما ضائعاف.

كقد سلك ا١بامع ُب ترتيب النوبات هنجنا مغايرنا ٤با كجد ُب كناش ا٢بايك، كىو هنج يعتمد فيو 
بعدد الطبوع، كيتفرع ىذا اجملموع باحتوائو  25استقبللية الطبوع ٩با يرفع عنده عدد النوبات إٔب 

 لنوبة السيكة ٗبيازينها األربعة: البسيط، كالقائم كنصف، كالبطاٰبي، كالقداـ . 

عندما نتأمل أسلوب البوعصامي نكاد نصرح ُب شبو يقْب ُب عملية التعليم ا٤بوسيقي؛ بطرؽ 
زرياب كابن ماجو، كمن تبلىم من رجاؿ الفن الٍب يعتمدىا كذلك ملقنو ا٤بوسيقى األندلسية ُب 

كوسيلة لَبسيخ اللحن كاإليقاع ٔب ا٤بتعلمْب، كالٍب ٓب تستطع حٌب معاىد التعليم   كقتنا ا٢باضر
الفِب ذاهتا أف ٘بد ٥با بديبل.كأخّبأ ينبغي مبلحظة أف البوعصامي برز ُب ظركؼ بلغ فيها االىتماـ 

غريب ا٤بوجو إٔب تنظّب ا٤بوسيقى ا٤بغربية، كخاصة األندلسية الٍب شكلت النوذج ا٤بثإب لئلبداع ا٤ب
  با٤بفهـو الشموٕب للموسيقى.
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 بن الدراج محمد صاحب ىذا الكتاب ع كاالنتفاع بمسألة السماع : ا كتاب االمت -1-4

أحد أباء سبتة كفقهائها ُب القرف السابع ا٥بجرم، نشأ فيها ٙبت رعاية أمّبىا أيب القاسم السبتي
كإعداده  الدكتور ٧بمد ابن شقركف، ـ(، كقد قاـ بدراستو 1279ق/677بن أيب العباس العزُب )

 .1982 عاـ القنيطرة ،كًب نشره ٗبطبعة األندلس

٪بد ا٤بؤلف قد قصد أب الدفاع عن مشركعية ا٤بوسيقى كرد االعتبار أب ٩بارسيها على عهده،     
فهو يقدـ معلومات قيمة تفيد الباحث ُب استجبلء الصورة الٍب كاف عليها كاقع ا٤بوسيقى 

ق، كمن مبلمح 651ا٤بتوُب عاـ أحمد التيفاشي خاصة فاس، كىي فَبة عاصر فيها  االندلسية
ىذا الواقع عناية ا٤بؤلف ببياف ا٤بوضوعات الٍب كاف ا٤بوسيقيوف ُب فاس يتغنوف هبا، كىي ما اتصل 
ٗبدح الرسوؿ كالتشوؽ إٔب زيارة البيت ا٢براـ كا٤بدينة ا٤بنورة، كيلحق بذلك من النسيب ا٤بؤكؿ 

 : 1مريات الٍب ىي على ما ٟبر العقل من شراب احملبة يتأكؿكا٣ب

 رفْ قػَ  تهمْ ارَ ى إشَ نَ عْ مَ  منْ  اهُ نَ غَ ر **** فمُ مْ ه الخَ رُ مُ خْ  تَ ل اَل قْ عَ  لُ كُ   أالَ 

تكمن أٮبية ا٤بعلومة الٍب تتضمنها ىذه الفقرة ُب التنبيو إٔب أف تطعيم النوبات األندلسية،   
كاستبداؿ أشعارىا بأخرل ُب ا٤بديح النبوم كالتشوؽ إٔب البقاع ا٤بقدسة كاف أمرنا شائعنا بفاس ُب 

القادر  القرف السابع ق/الثالث عشر ميبلدم، أم قبل أف قبل أف يعمد أٞبد بن ٧بمد بن عبد
إٔب استبداؿ أشعار نوبة رمل ا٤باية الغزلية كالوصفية بأخرل ُب  1164/1751الفاسي ا٤بتوُب 

 ا٤بديح النبوم ٗبا يقارب ٟبسة قركف.

سطرنا، كُب كل سطر عشر كلمات، كىو ُب  21، ُب كل كرقة كرقة 120الكتاب على  ٰبتوم
صفحة،  56اسة للكتاب قوامها صفحة، كتسبقو مقدمة عبارة عن در  256حجمو ا٤بطبوع يضم 

كتتلوه مبلحق تضم فهرس ا٤بقدمة، كفهرس مواضيع الكتاب احملقق، كفهارس اآليات، كاألحاديث 
 .2النبوية، كالقواُب، كاألعبلـ، كفهرس الكتب الوارد ذكرىا ُب ا٤بًب احملقق

                                                             

ٝبع كٙبقيق)٧بمد ابن شقركف (، مطبع األندلس، القنيطرة، ع كاالنتفاع بمسألة سماع السماع. ا كتاب االمتالسبٍب.  دراج   ٧بمد بن - 1
 .178،ص1982

  .200،صالمصدر نفسو - 2
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باحث ٔبامعة ٧بمد استهل احملقق مقدمة كتابو بدراسة إضافية لعصر ابن الدراج كبيئتو، فهو استاذ 
ا٢بياة الفكرية ُب عهد الدكلة ا٤برينية : ا٣بامس، فقد أصدر كتابا باللغتْب الفرنسية ٍب العربية بعنواف

: فاستعرض كجوه نشاطو الثقاُب كاإلدارم كالسياسي بابن الدراجكالوطاسية، كقد أتبع ذلك تعريفنا 
أستاذ ذا كراسي متعددة، كفقيهنا أصولينا، كصوفينا، كشاعرنا، كلغوينا باحثنا، كأديبنا، ٍب قاضينا ٗبدينة 
سبل، ٍب كاتب السر لدل أمّب سبتة أيب القاسم الغرُب، كمن خاصة السلطاف أيب يعقوب يوسف 

 .بن عبد ا٢بق ا٤بريِب 

الذم كضع من أجلو كتابو، قصد أف  كىو يتجاكز ا٤بوضوع األساسيابن الدراج يرل احملقق أف 
يتخذ من مسألة األجرة على الغناء ذريعة ٤بعا١بة موضوع أكسع ىو السماع كما يتعلق بو، ككأ٭با 
ٰباكؿ إظهار سعة معارفو كتضلعو ُب شٌب العلـو ، كلذلك فقد أعلن منذ بداية الكتاب عن 

 : ا٤بواضيع الٍب تضمنها كتابو كىي ثبلثة أبواب

  ُب الغناءاألكؿ ُب حقيقة : حقيقة الغناء كشرح آالتو،كىو ُب فصلْب :  ؿ الباب األك ، 

 .آالت الغناءشرح 

 أيضنا ُب فصلْبحكم اآلالت ا٤بتخذة للتحريك على موازنة نغماتو، كىو :  الثاين الباب : 
 .األكؿ ُب حكم الغناء ٦بردا عن العوارض البلحقة بو -
 .ُب ا٤بستمعالثاين ُب حكم الغناء مع ما يقارف عملو من عارض ُب ا٤بسمع أك عارض  -
  الغرض الذم من فهو ُب األجرة على السماع، كعلى الرغم من أنو يشكل : الباب الثالث 

أجلو ألف الكتاب فهو ال يشغل منو سول حيز الشكل، كإف يكن من حيث ٧بتواه ذا قيمة 
 .فقهية ال جداؿ فيها

ٙبدث احملقق عن أٮبية الكتاب الٍب تتجلى ُب نواح ٨بتلفة تارٱبية، كأدبية، كحضارية، كثقافية، 
متعة كاجتماعية، كىو يشكل كثيقة فريدة ال تضاىيها غّب آثار قليلة من ا٤بؤلفات ا٤بغاربية ككتاب 

 ألٞبد التيفاشي .االسماع في علم السماع 
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 ذكر الطبوع )ُب باب الرٰباف ُب هلكتاب المسلك السهل في شرح توشيح ابن س -1-5

. ق1080، كلد ٗبراكش حوإب عاـاإلفراينمن تأليف ا٤بؤرخ ٧بمد الصغّب بن ٧بمد : كاأل٢باف(
تلقى تعليمو األكؿ ُب مراكش، ٍب انتقل إٔب فاس حيث أكمل دراستو با٤بدرسة الرشدية 

ـ، ٍب عاد إٔب 1718ق/1130ـ. بقي بفاس طالبنا للعلم إٔب حدكد سنة 1706ق/1118
، كىو كتاب حافل 1ق كدفن با٤بقربة القريبة من جامع أيب يوسف1155كتوُب سنة مراكش 

ا شجرة الطبوع كاأل٢باف، كمنها خرب فِب ساقو بصدد موشحة ابن باإلفادات ا٤بوسيقية من بينه
 كىي الٍب أك٥با:الحسين سهل يطلعنا فيو على أىل الفن كانوا يغنوهنا على نغمة 

 2سِ نِ كْ مَ  نْ عَ  وُ ل  حَ  ب  صَ  بَ لْ ى*** قػَ مَ حَ  دْ قَ  ى أفْ مَ الحِ  يُ بْ ل ظَ رَ ل دَ ىَ 

بعض أقسامها صنائع تغُب على طبوع أخرل كقد فعل الزماف فعلو بطبع ىذه ا٤بوشحة، فأصبحت 
 : 3كىي

 صنعة ٟباسية من قائم كنصف اإلستهبلؿ أك٥با: - أ

 يا بدكرا أشرقت يـو النول *** غررا تسلك بي نهج الغرر

 كآخرىا: 

 إذ يقيم لقطر فيها مأتما *** كىي من بهجتها في عرس

 االستهبلؿ اك٥با:صنعة ٟباسية من قائم كنصف رصد الذيل، كتغُب أيضا ُب قداـ  - ب

 غالب لي غلب بالتؤدة***بأبيو أفديو من جاؼ رفيق

 كآخرىا:

 كجهو يتلو الضحى مبتسما***كىو من إعراضو في عبس

                                                             

 .11، ص1997ٙبقيق كتقدمي ٧بمد العيمرم. مطبعة فضالة، ا٤بغرب، المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل. ٧بمد اإلفراين.  - 1
 .15صالمصدر نفسو،  - 2
 .16، صالمصدر نفسو - 3
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 صنعة سباعية من قداـ الرصد أك٥با:  -ج

 فاحم اللمة مسعوؿ اللمى *** ساحر الغنج شهي اللعس

 كآخرىا:

 ليس شعرم أم شيء حرما*** ذلك الورد على المفترس

 كقد حوؿ االستعماؿ ىذه الصنعة إٔب صنعة ٟباسية ٕبذؼ بيتيها األكلْب كاالنطبلؽ من: 

 أيها السائل عن جرمي لديو***لي جزاء الذنب كىو المذنب

 صنعة ٟباسية من قداـ االستهبلؿ أك٥با: -د

 كلما اشكو )من إذا أملي( إليو حرقي***غادرتني مقلتاه دفنا

 كآخرىا: 

 بعد ما*** حل من نفسي محل النفس ليس لي في األمر حكم

كتسعفنا خطبة ا٤بسلك السهل كبقية مباحثو ُب التعرؼ على الدافع الذم دفع اإلفراين إٔب 
اإلىتماـ هبذا ا٤بوشح، كىو دافع اعتمد فيو اإلفراين إٔب التعديبلت الٍب أحدثها ٧بمد البوعصامي 

ٜبرات الشباب؛ يقوؿ ُب مقدمتو:" كىو أكؿ ُب ا٤بوسيقى األندلسية، كىو باكورة إنتاجو، كٜبرة من 
٦بموع أبرزتو ُب قالب التصنيف، كأفرغت جهدم فيما ٰبصل بو ألذف سامعو التقريط كالتنشيف، 

، كيقوؿ ُب ا٣باٛبة: "كال ٱبفى على قريِب أهنا، كما يقوؿ الناس، من 1مع كوين ُب إباف ا٢بذاثة"
األندلسية، كعبلقتها بالطبائع، فقد بلغت ُب ، خصص مؤلفو فصبل للطبوع 2الرأم العشريِب"

 عهده أربعة كعشرين طبعنا.

 

 
                                                             

 .57، صالمصدر السابق٧بمد اإلفراين.  - 1

 .434ص نفسو،المصدر   - 2
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 المخطوطات المعتمدة:  -

لقي كتاب ا٤بسلك قبوال لدل األباء ا٤بغاربة جعل عدد النسخ ا٤بخطوطة منو تعد بالعشرات، 
ة بْب حيث يوجد با٤بكتبتْب ا٤بلكية كالعامة بالرباط كحدىا ثبلث كعشركف نسخة. بعد ىذه ا٤بقارن

، تليها نسخة 1761ىذه النسخ تبْب أف أحسنها كأصحها ىي نسخة ا٣بزانة ا٤بلكية بالرباط رقم 
ج، فاعتربنا أف 171، كتليها نسخة ا٣بزانة العامة رقم 9918أخرل ُب ا٣بزانة نفسها برقم 

 النسخة األكٔب األصل األكؿ ا٤بعتمد ُب للدراسة.

 كرقة؛ ُب كل صفحة منها اثنا  120عدد أكراؽ ىذه ا٤بخطوطة النسخة األصلية:  -

كعشركف سطرنا، كىي ٖبط مغريب ٝبيل، يسّب على كثّبة كاحدة من أكؿ الكتاب إٔب آخره. 
كيستدرؾ الناسخ ما فاتو من كلمات أك عبارات ُب ا٢بواشي مع حرؼ)ط(، كيكتب الكلمات 

 غّب الواضحة ُب ا٤بًب مع إشارة التصحيح)صح(.

صفحة، ألف ا٤بغاربة اىتموا بشرح  515ققت ىذه النسخة من طرؼ األستاذ ٧بمد العمرم ُب ح
النصوص الشعرية، ال سيما ُب العصر ا٤بريِب كالسعدم كما بعدىا، كأقدر ٙبقيق ىذه النسخة من 

 موشح حاز رضا أرباب األدب كا٤بوسيقى كإعجاهبم.
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 مصادر الموسيقى األندلسية الجزائرية: أىم  -2
 ـ 1890جويلية  31من مواليد :د الطرب األندلسي السي دريس رحاؿكناش عمي -2-1

ٗبدينة ندركمة كالية تلمساف، تعلم  هبا كاكتسب تعليمنا مزدكجنا )معرب كمفرنس(، حفظ القرآف 
٩با زاد على قوة ذاكرتو  سنة على يد الفقيو ا٢باج ا٤بكي غرناطي، 12الكرمي ُب عمر ال يتجاكز  

 .1ـ1955ديسمرب  30كخفتها كتطوىا، كتوُب 
 السن،  ٕبيث : كلع السيد ريس رحاؿ با٤بوسيقى األندلسية كىو صغّب ُب  نشاطو الفني -

أصبحت بالنسبة لو ىواية حقيقية ٧ببوبة عنده تعلمها على يد شيوخ سقوه ٗبدينة ندركمة، كاف 
يعزؼ على اآلالت ا٤بوسيقية التقليدية ال سيما الوترية منها آلة العود، الكويَبة، الرباب، الكمنجة 

يقية )األلتو(، كا٤بندكلْب الٍب كاف يفضلها على ا٣بصوص ال سيما عند عزفو ٤بقطوعات موس
لوحده، أما الكمنجة األلتو فكاف يفضلها أثناء قيادتو للجوؽ ا٤بوسيقي. فمعارفو القرآنية كاللغوية 
حولتو إٔب شخصية كثّبة اال٢باح إما ُب كتابتو أك قرائتو للقصائد كاألشعار األندلسية ال سيما أثناء 

الصولفاج كأعطتو كل  النطق با٢بركؼ ا٤بتمثلة ُب ا٤بد كا١بر، كمعارفو الفرنسية مكنتو من
اإلمكانيات ا٣باصة بالتفتح الفكرم، فسمحت لو بتلقْب كتعليم شباب ندركمة أصوؿ ا٤بوسيقى 
األندلسية بالنوادم التقليدية، ٕبيث تتلمذ على يده عدة موسيقيْب كشيوخ عرفتهم مدينة ندركمة 

محمد  طكوؾ أحمد، كطكوؾ لخضر، كالمرحـو خياط، الشيخأغلبهم توُب من بينهم: 
الشيخ الدينداف، سي علي غمارم ميلود، كغمارم أحمد العركؼ بأحمد حسونة، كالشيخ 
زرىوني األخضر، كغرناطي سي عبد اهلل فتوحي كلد الحاج المكي، كالشيخ رحاؿ سي 
محمد كلد سي العربي، كالشيخ طالب ميلود البجائي، كبنام الشاكش، كخياط عبد السالـ 

 كأخيرا الحاج محمد غفور.
كاف لو عدد كبّب من األصدقاء بتلمساف الولوعوف با٤بوسيقى األندلسية تربطو عبلقة قرابة منهم : 
الشيخ العربي بن صارم، الشيخ عمر بخشي، كالشيخ يحيى دالي المعركؼ بلزىر، كالحاج 

 عبد الكريم دالي، كالشيخ عبورة.
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 قسمْب:صفحة يتكوف من   218: ٰبتوم كتابو على  مخطوط السيد ريس رحاؿ -
 القصائد تتكوف : خاصا بالشعر ا٤بنظـو ا٣باص بو، حيث ٪بد ٦بموعة من  القسم األكؿ 
رمل  -أحسْب  -الديل قصيدة مقسمة إٔب إثنا عشرة نوبة منها : نوبة اجملبنة، نوبة  29من 
 .ا٤باية -رصد الديل -الصيكا  -ا٤بزمـو -الرصد -الزيداف  -الغريب  –الرمل  -ا٤باية

 :٪بد مثبل نوبة اجملبنة ُب بداية الكتاب ٙبت عنواف 
 .قم يا حبيبي تسمع قصيدة :  -

 تسمع لوغة أـ ا٢بسن*** قم يا حبييب :      مصدر 
 فيو الزىر من كل فن*** غنات ُب بستاف              
 قد عنقوا كرد الزكاف*** خيلي كسيساف               

 على تلك الوراؽ*** النسر يسرل               
 .1كارمى شعاعو على الشفق*** الفجر زيق               

 .لو كانوا المالح ينصفوا: قصيدة  -
 كٰبنوا على العاشق ٕبإب*** لو كاف ا٤ببلح ينصفوا :      مصدر

 عن حبهم مدا جرل ٕب*** كىم بداؾ يعرفوا               
 كسقوين ماء الدكإب*** كيوس ا٤بداـ صففوا               
 .2كيوس ا٤بداـ ُب عشية*** ككاس ُب يدم ما علي              

 .جسمي فنى يا ناس من رقى: قصيدة -
 على ا٤ببلح جعاتو درقة*** جسمي فُب يا ناس من رقى : مصدر -

 خلقةيا من خلق العشقة *** إٔب عاشق لسبٌده يشفى                 
 ياأىل الوداد كونوا ٕب رفقة*** أصل السباب من زينة الرمقى              
 .3نار الفؤاد تشتعل قوية*** يا أىل الوداد كونوا ٕب ٞبية               
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 لشعراء منهم الشيخ ٰبتوم على قصائد من النوع ا٢بوزم كالعركيب كا٤بلحوف : القسم الثاني -
محمد ابن مسايب، الشيخ سيد سعيد المنداسي، الشيخ المصمودم، الشيخ أحمد بن 

 : 1٪بد قصيدتو بعنواف )فارس( تقوؿتريكي، الشيخ مصطفى بن ابراىيم، 
 سرج يا فارس اللطاـ *** للضامن ركح عيد رسلي
 شضب منا ببل مقاـ *** للبهجة ركح يا خليلي

 اغزإب توصل مرخوفت ا٢بزاـ *** ٕب كىراه ساكنة
                            .... 

ساىم الشيخ سيد دريس رحاؿ ُب ا٢بفاظ على الَباث ا٤بوسيقي األندلسي، رغم الضغوطات      
 الٍب تلقاىا من إدارة ا٤بستعمر الفرنسي.
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 كلد  سنة  أبوعلي الغوثي بن محمدألفو كتاب كشف القناع عن آالت السماع :  -2-2

ا٤بوسيقى االندلسية،  من اسرة مبلكي االراضي، اىتم با٤بوسيقى كثّبا كىو من عمالقة ـ  1874
ٍب عمل مَبٝبا لدل ملك ا٤بغرب األقصى ليناؿ بعدىا اللقب الشرُب ضابط النظاـ ا٢بافظي سنة 

ك ٙبصل على اعتماده سنة  ـ1902كاف من بْب مؤسسي نادم الشباف ا١بزائريْب سنة ـ  1914
 1911.1دة فركع منها فرع ا٤بسرح سنة لينشئ ع ـ1910

قسمو ا٤بؤلف إٔب  ـ، ٗبطبعة جورداف، ا١بزائر.1904سنة طبع  صفحة، 287ٰبتوم الكتاب على
ثبلثة أبواب تكلم ُب الباب األكؿ عن طرؽ النثر، كانقسامو إٔب معرب كملحوف تشتمل على 

ٰبتوم على سرد أشعار كموشحات ، كالباب الثاين ؼ هبا كيفية التلفظ ٗبلحوف بلدناضوابط تعر 
كأزجاؿ ٩با يتغُب بو، كالباب الثالث تكلم عن ا٤بوسيقى كىو كيفية تلحْب األشعار ا٤بعربة أك 

، بعضها ٚبص بْب ٝبلة ا٤بعلومات الٍب يعطيها ، فمنف بتقطيع األصوات على نسب النوبةا٤بلحو 
 .ؼ، كا٤بخلص، الدرج، اإلنصراا٤بصدر، البطاٰبي: وبة كىي ٟبسة اكزاف الن

).( ا٤بصدر كاالنصراؼ كا٤بخلص معتمدا على الطريقة الشرقية النقطة : يشخص ا٤بؤلف ثبلثة منها
: للسكوف، فا٤بصدر مثبل يكوف كالتإب( -)للدـ، كا٣بط القصّب( 0)للتك، الدائرة الصغّبة 

 (.4/16)إْب .._0.._0...0

كجدت ُب األثر ما يدؿ على أف الصناعة اشتملت بببلد األندلس على أربعة كعشرين طريقة، كُب 
عصرنا ا٢بإب بقي من ذلك اثنا عشرة صوتا تسمى عرفا بالصنائع أك٥با صناعة الديل، ٍب صناعة 

، ٍب رمل العشية ٍب الزيداف، ٍب رمل ا٤باية،  ٍب الرصد، ٍب رصد الديل، ٍب ا٤باية، ٍب السيكة ٍب ا٤بزمـو
 .ا٢بسْب، ٍب الغريب، ٍب اجملبنة 

كل كاحد من ىذه األصوات يشتمل على توشية كمصدر كبطاٰبي كانصراؼ ك٨بلص ينقسم ُب 
التلحْب إٔب قسمْب إٔب أغصاف كإٔب مطلع، فاألغصاف ٢بنها كاحد ُب كل قصيدة كا٤بطلع إف 

 .تعددت فلحنو كاحد أيضا
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يتكوف من معلم الذم عليو مدار  ، ٕبيثقى بتلمسافكذلك تكلم ا٤بؤلف عن جوؽ ا٤بوسي
الصنعة، كينبغي لو أف يكوف عارفا باألصوات كضركهبا، ككياترم كاحد أك اثناف، كطرار الذم 

 .، كالدرابكي الذم يضرب على الدربوكةريضرب بالطا

بعض كُب مدينة ا١بزائر يَبكب ا١بوؽ من معلم يضرب بالكويَبة، حيث يبدأ ُب األكؿ بتلحْب 
األشعار ٕبيث يلحن الشعر أك الزجل، كبعد ٛبامو يسَبيح ىنيئة ٍب يأخذ الكويَبة فيأٌب بلحن غّب 
موزكف أم من غّب توقيع تسمى ُب عرفهم بالصياح ٗبعُب أنو كاف ا٤بغِب يصيح، كُب تلمساف 

ال، كيرافق  باالستخبار ٗبعُب يستخرب هبا اآلالت الٍب ترافقو ىل ىي مطابقة لآللة الٍب ُب يده أـ
ا٤بعلم با١بزائر أحيانا تلميذ آخر يضرب معو الرباب أك الكمنجة كآخر بالطار.أما ا١بوؽ 

 القسنطيِب فهو مشابو للجوؽ التلمساين، كيزيدكف فيها أحياننا من يضرب بالنام.

العناصر كا٤براكز :  ركز ُب كتابو على أصوؿ ا٤بوسيقى ثبلثة كىيأبو علي الغوثي بن محمد ٪بد  
الٍب عليها مدار الفن األكؿ التلحْب، كالثاين الوزف، كالثالث الذم ىو عبارة عن ٝبعية من مغنْب 

 . 1إما بأصوات أك آالت لتلحْب صوت، كأقل أفرادىا ثبلثة
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 ألفو الشيخ جلوؿ يلس ( : الموشحات كاألزجاؿ)كتاب التراث الغنائي الجزائرم -2-3

أجزاء، ٍب حقق من طرؼ األستاذ ا٢بنفاكم أمقراف، طبع بالشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، ُب ثبلثة 
 . ـ1975سنة 

ـ بتلمساف، عْب مديرنا با٤بعهد الوطِب للموسيقى، بعدىا تابع 1922سنة جلوؿ يلس كلد الشيخ 
 .1دراستو ُب باريس لتطوير ا٤بوسيقى ا١بزائرية 

عن التجديد ا٤بوسيقي الذم أدخل على األ٢باف األندلسية،  -: تكلم ا٤بؤلف ُب ا١بزء األكؿ 
كتفنن العرب األندلسيْب ُب التأليف ا٤بوسيقي، فأكجدكا ا١بديدم فيها كضبطوىا على قواعد 

، كانتشرت ىذه األنواع كعمت (األكركسَبا)رياضية كفنية كخلقوا النوبة األندلسية كالعزؼ ا١بمعي
انتقلت ىذه الثركة الفنية كاألدبية إٔب ا٤بغرب العريب الكبّب ُب فَبات ٝبيع الببلد العربية ُب الشرؽ، ك 

من الزمن، ككجدت الثركة بيئتها الطبيعية ُب بلداف ا٤بغرب العريب ٤بشاركتها ُب إنشائو كالنتسابو 
 . إليها

التفنن العركضي الذم أعطى للموشح صلة بالغناء، كىو الذم ٰبدث التناسب ُب  -
 .النغمات

عن النوبة الٍب ما زالت بلداف ا٤بغرب العريب اليـو ٙبافظ على اصطبلح جلوؿ يلس كما تكلم    
، كبعضها إٓب فقط كل أ٢باهنا من الذم (صوٌب)النوبة ُب سلسلة من ا٤بوسيقى بعضها غنائي 

ٙبمل ا٠بو مع التفريق ُب اإليقاعات كاألنغاـ ، كبقيت معآب ىذا الَبتيب كاضحة حٌب اآلف مع 
فالنوبة ُب ا١بزائر تتكوف من الدائرة أك الفاصل الغنائي قدٲبا، كمستخرب الصنعة . االختبلؼ بعض

ا٤بصدر، : ، كالتوشية أك ا٤بقدمة ا٤بوسيقية، كالقطع ا٣بمس الرئيسية ىي(ا٤بشالية)أك الفاصل اآلٕب 
، الصنعةائر البطاٰبي، الدرج، االنصراؼ ، ا٣ببلص.كاسم النوبة ٧بض للداللة على ما يسمى با١بز 

، كىي موشحات أك أزجاؿ من نظم كشاحي كزجإب الغرناطيكُب ا٤بغرب المالوؼ، كُب تونس 
 األندلس، كأغلبها من نظم كشاحي كزجإب ا٤بغرب العريب.
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 للمدارس ا٤بوسيقية أكد ا٤بؤلف أف كل اإليقاعات ا٤بوزكنة تتفق أك تتقارب أك ٚبتلف تبعنا  -

 : تلمساف، ا١بزائرالعاصمة، قسنطينة .كا٤بتمثلة ُب٤بوجودة ُب ا١بزائر ا

ال حظنا أف مقطوعة ما تكوف كحدة كاحدة ٘بزأ إٔب أجزاء حسب الرغبة ُب االستعماؿ تبعا    
للطبع ا٤بوسيقي ٕبيث يصبح كل جزء يشخص ٗبفرده لدل ا٤بغِب)الشيخ(، كمن ا٤بمكن أف تكوف 

 : يع أقبل يا إنسافقصيدة الربعند ا٤بلحن األكؿ كحدة كاملة مثل 

 الربيع أقبل يا انساف ***** ىذا ىو فصل الخالعة

 .1يا نديم أيا للبسػػػتاف ***** نغنم في الدنيا سػػػػػػػاعة

 بطايحي نوبة المجبنة، درج رمل الماية.٪بد ىذه القصيدة تغُب ُب ا١بزائر على شكل 

 ُب تلمساف : إنصراؼ/ خبلص ا٤باية، انصراؼ رمل ا٤باية. -
 قسنطينة : مصدر الديل، ا٢بسْب/ إنصراؼ الديل ، الزيداف.ُب  -

أفناني ذا كما ٪بد االكتفاء ٔبزء أك أكثر مراعاة للمغِب أك لقصد ما أك لذكؽ ا٤بستمعْب مثاؿ 
  2:الحب رغما

 قسنطينة : درج حسْب/خبلص زيداف/ إنصراؼ رمل ا٤باية بصيغة: -

ا كشوقنا  أفنيت كجدن

 قليب يهول معشيق

 يا غزإب ما تفتكر

 يا ناس جرت ٕب غرايب

/ انصراؼ حسْب، ماية، رمل ا٤باية /درج  -  ٦ببنة بصيغة:ا١بزائر العاصمة: بطاٰبي مزمـو
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ا كشوقنا  أفنيت كجدن

 من حب ىذا الغزالة

 لوالؾ ما ٮبت كجدا

 تلمساف: انصراؼ حسْب، زيداف بصيغة:  -

ا كشوقنا  أفنيت كجدن

 يا كامل ا٤بعاف

 ة:انصراؼ رمل ا٤باية بصيغ*

 ما تفتكر يا غزإب

 أصفرت مشس العشية

ركز اىتمامو على التغيّب ُب األلفاظ الٍب يصعب نطقها أك فهمها جلوؿ يلس الحظنا أف الشيخ 
الغرناطي ُب كل مدارس ا٤بوسيقى األندلسية با١بزائر، المستمع ، كا١بمهور الشيخنلدل ا٤بغِب 
بقسنطينة من ا٤بوشحات كاألزجاؿ الٍب تغُب ُب المالوؼ با١بزائر العاصمة،  الصنعةبتلمساف، 

 ا١بزائر، كلعل ىذا عامل ساعد على ضياع الكثّب من أصوؿ تراثنا الغنائي.

 كقصائد تغنت ٗبوشحات كأزجاؿ كمقطوعات جلوؿ يلس أما ا١بزء الثاين : جاء الشيخ  -

بكل ما ىو ىذا الشعب  أجياؿ عمرت ىذه الرقعة الطيبة من عصور قدٲبة، لقحت افتتافهبا 
تعكس صورنا جذابة ٢بياة مفعمة بالفن كالطرب، كتصور نفوسنا تغذت بأركع  ،ٝبيل كجذاب

 النغمات نشرهتا أنامل مرنة بعبقرية كذكاء بريشة أك قوس.

ك٪بد إٔب جانب ىذا ا٤بدائح الٍب تشكل ا١بانب األكرب، كالٍب ما يزاؿ الكثّب منها يغِب على طبوع 
 ٍب تسمى القصائد.ا٤بوسيقى األندلسية كال
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إف كل ما تغنت بو ا١بزائر من موشحات كأزجاؿ مستوردة من خارج حدكدىا، ك٫بن نعلم أف 
ا٤بغرب العريب كاألندلس ٓب تقم بينهما حواجز ٛبنع انتقاؿ الشعراء كاألدباء كالعلماء فضبل عن 

 ا٥بجرة الٍب ٛبت إٔب ا١بزائر كغّبىا من بلداف ا٤بغرب العريب. 

مازالت إٔب يومنا ىذا تردد من طرؼ الشيخ جلوؿ يلس ىناؾ موشحات كأزجاؿ جاء هبا 
ا١بمعيات ا٤بوسيقية كالفرؽ احمللية، كمع شيوخ ىذا الفن بدكف أف ندرم أهنا ١بزائرم كأهنا جزائرية، 

 قسنطينة، الجزائر العاصمة، تلمساف.٪بد مثبل عناكين ُب فصوؿ النوبة مرتبة بالتسلسل اآلٌب: 

  يتضمن عناكين ا٤بوشحات كاألزجاؿ التالية الٍب المصدر ُب نوبة ا٢بسْب ٪بد ميزاف
 :1تغُب

 حسن العذار حسن العذار، ما تتقي اهلل يا معذب قليب.قسنطينة:   -
 باح سرم كغرامي، حسن العذار حسن العذار، سبحاف ريب فيما  الجزائر العاصمة:  -

 يا قـو بتليت ٕبب طفلة...إْب.خلق، 

 باح سرم كغرامي لقد فشا، ما ٕب ىامي ، يا ما أبرؾ هنار الزيارة. تلمساف:  -

كلنا من الوشاحْب ا١بزائريْب الذين تغنت بنتاجهم الببلد ٪بد ابن خلف ا١بزائرم صاحب 
 ا٤بوشحة: 

 .2يد األصباح قدحت *** زناد األنوار*** ُب ٦بامر الزىر

 كابن خزر البجائي لو موشحة: 

 .3مػػػػػػػاف مرافػػػػػػػػػػػق *** حػػػػػػػػباؾ منػػػػػػو ابتسػػػػػػػػػػػاـثػػػػػػػغر الز 

                                                             

الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، ا١بزار، ،2ج ٙبقيق)ا٢بنفاكم أمقراف(،. -الموشحات كاألزجاؿ –التراث الغنائي الجزائرم  جلوؿ يلس. - 1
 .303، ص1975

 .13، صنفسوالمصدر  - 2
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الذم لو تواشيح ظريفة  كأبي علي حسن بن الفقوف القسنطينيكما ٪بد ٬ببة من شعراء ا١بزائر 
 :1مستحسنة يصف الناصرية ُب قصيدتو

 دع العراؽ كبغداد كشامها ***  فالناصرية ما أف مثلها بلد

 موج للعيوف بو *** مسارح باف عنها ا٥بم كالنكدبر كٕبر ك 

 حيث ا٥بول كا٥بواء الطلق ٦بتمع*** حيث الغُب كا٤بُب كالعيشة الرغد

 كالنهر كالنصل كا١بنات مشرفة*** كالنهر كالبحر كا٤برآة كىويد

 فحيثما نظرت راقت ككل نوا*** حي الدار للفكر لؤلبصار تتقد

 أك تنظر البحر فاألمواج تطردأف تنظر الرب فاألزىار يانعة*** 

 يا طالبا كصفها إف كنت ذا نصف*** قل جنة ا٣بلد فيها األىل كالولد.

ُب ىذا ا١بزء أف يبْب ٦بموعة أشعار الغناء ا١بزائرم األندلسي ما غِب بو  جلوؿ يلسحاكؿ الشيخ 
 هور.قدٲبنا، كما يزاؿ تشنف بو اآلذاف ُب األندية كا١بمعيات من ىذا الَباث إٔب ا١بم

 بصفة عامة، ُب مقدمتو أف ا٤بوسيقى ا١بزائرية جلوؿ يلس : ٙبدث الشيخ  الجزء الثالث -

كا٤بوسيقى الكبلسيكية بصف خاصة أهنا تعاين من ظاىرة تكاد تكتم أنفاسها لوال أهنا تشتمل 
على كثّب من ا٤بوشحات كاألزجاؿ، يثبت عليها حرفينا على أهنا كانت تغُب ُب طبع كميزاف، 

 كتكرار قطع معينة لنوب ٨بتلفة ُب مناسبات عامة كخاصة.

أدرج ُب ىذا ا١بزء كذلك مثل ا١بزئْب السابقْب موشحات كأزجاؿ جلوؿ يلس ٪بد الشيخ 
 طبوعها كموازينها ما تزاؿ تغُب ُب موسيقانا األندلسية .

 قسم ىذا ا١بزء إٔب فهارس اثنْب:  -
 دت ُب األجزاء الثبلثة.: جاء بكل ا٤بوشحات كاألزجاؿ الٍب كر أكلهما 

                                                             

 .13، صالسابقلمصدر ا جلوؿ يلس.  - 1
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 ا١بزائرية، تغُب بعد : ٙبدث عن االنقبلبات فهو فرع من فركع ا٤بوسيقى األندلسية ثانيهما 

االنتهاء من النوبة ، حركية ا٤بوازين كاأل٢باف ا٤بوسيقية ٥بذا الفرع سريعة نوعنا ما إذا قورنت با٤بوازين 
 1نقبلبات ىي:كاأل٢باف ا٤بوسيقية للنوبة. فمن موازين موازين اال

 العايب)نفس ايقاع صفياف ُب تلمساف(. -ُب قسنطينة: بشراؼ -
 بورجيلة. -ُب ا١بزائر العاصمة: بشراؼ -
 انصراؼ. -قصيد -صفياف -ُب تلمساف: بشراؼ -
 بعضها من  بعد االنتهاء من تأدية النوبة أك أفجلوؿ يلس تكلم : طريقة االستعماؿ -

الرباب الٍب تستعمل ُب النوبة فقط، بآلة الكمنجة موازينها يستبدؿ الشيخ رئيس ا١بوؽ آلة 
الكبّبة، كيبدأ بعزؼ توشية خاصة، أك كرسي، أك استخبار ٍب يشرع ُب أداء انقبلب أك انقبلبْب، 

 كقد ينهى كصلتو ٖببلص.

اىتم مشايخ ا٤بوسيقى األندلسية بأداء االنقبلب إلبعاد ا٤بلل، كبعث حيوية كنشاط ُب ا٤بستمعْب، 
إٔب ٝبع االنقبلبات ُب سبلسل تعطي اسم ا٤بوازين الٍب تستعمل فيها مثبل ُب  حيث عمدكا

انصراؼ( مع حرية ا١بمع بْب ا٤بوازين ُب سلسلة كاحدة،  -صفياف -قصيد -تلمساف)بشراؼ
 كىذه السبلسل ُب نوبة رمل ا٤باية ىي:

 2سسلة بشراؼ : 
 ما سىب عقلي سول سحر ا١بفوف

 ػػػي اعتليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيػػػػػػا ركض رانػػػػػػػػػػػػػ
 ٭بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كنصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ٦بػػػػػػػػػػػػدد

 أصفرت مشػػػػػػس العشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

                                                             

الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، ا١بزار، ،3ج ٙبقيق)ا٢بنفاكم أمقراف(،. -كاألزجاؿالموشحات  –التراث الغنائي الجزائرم  جلوؿ يلس. - 1
 .166، ص1982
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 1سلسلة قصيد : 
 زارنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ا٤بليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح كحػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 يػػػػػػػػػػػا بديػػػػػػػػػػػػع ا٢بسػػػػػػػػػػػن أىػػػػػػػػػػػبل
 يػػػػػػػػػا قـو ما كجػػػػػػػػػػػػدت صبػػػػػػػػػػػرنا
 يػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف العسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 ػػػػبسريػػػػػػػػت الرياض قد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يػػػػػػػػػػػػا بديع ا١بمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كا٤بعُب
 يػػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػػػػيما جػػػػػػػػػػػر ذيػػػػػػػػػػبل

 2سلسلة صفياف : 
 تذللت ُب البلداف حْب سبيتِب
 شهػػػػػػػػػػػتتيل العْب كحيل ا٢بدقة
 ىػػػػػػػػػػػػػػل سقتنػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػراح عيناؾ
 سيدم افػػػػػػػػػػػػػػعل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يسرؾ
 الربيع قبػػػػػػػػػػل يا انسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 3سلسلة انصرافات : 
 كيف العمل اهلل ببلين باحملبة

 دخيل حػػػػػػػػػػػػػبك يػػػػػػػػػػػػػا كلد الطّب

 ػػػػػػػػػػػػييب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالو حبػػػػػػػ        

 دمعي جرل عن صحن خدم كا٤بطر

 يا عاشقْب نار احملبة ٥با كقود        
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كىناؾ مقطوعات أصطلح عليها ٧بلينا ُب تلمساف كقسنطينة، كشكلت ُب ٦بموعات تعطي أ٠باء 
 معينة خاصة كأ٠باء بعض ا٤بقطوعات أك الطبوع أك يطلق عليها أ٠باء معنويا، كىي: 

 ٪بد ٦بموعة الصباٰبية، ٦بموعة العريب، ٦بموعة ا٤بواؿ.في تلمساف:  -
 ة ا٤بغربية، ٦بموع حسْب..إْب.٦بموعة ديل، ٦بموعة ا٤باي في قسنطينة: -

 ، ٘بدر االشارة إٔب أف بعض ا٤بقطوعات الٍب كردت خاصة ُب ىذا ا١بزء يبلحظ أهنا حديثة  
 كبفضل العربية، البلداف عرب ينتقلوف كانوا الذين األندلسية ا٤بوسيقى كىواة الشيوخ بفضل راجع كىذا

 كل فيها انصبت الٍب القوالب نفس على تعتمد مازالت أهنا إال ،-كمغربية مشرقية– األسطوانات
 الكبلسيكية. ا٤بوسيقى ُب تغُب الٍب ا٤بقطوعات
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 نطانيافيل بن  أدموف ألفو : األندلس كالـ من كاأللحاف األغاني مجموع كتاب -2-4
ككانت أسبلفو قد ىاجرت يهودية،  جزائرية أسرة من 1874 سنة العاصمة با١بزائر كلد ٨بلوؼ،

  أسفل ُب شعيب مطعم (لوبية ٗبخلوؼ)ا٤بلقب  ٨بلوؼ لوالده كاف. ا١بزائر بعد سقوط غرناطة إٔب
      ،البكالورم على طارزم باش الدين ٧بي صديقو ك تلميذه بشهادة متحصبل، القصبة، ككاف

      األغاين علم ُب مولع" نفسو عن كتب كما كاف   .موسيقيا كاف ك العربية، اللغة ُب كشهادة
 (.1908 -1888 )سفينجة ٧بمد الشيخ ا٤بعلم على تتلمذ حيث "األ٢بافك 

ُب ٝبعو للَباث إٔب أف كصل إٔب ٟبسمائة قطعة سجلها ٙبيبل يافيل بعد كفاة سفنجة استمر 
 .با٠بو ُب ٝبعية ا٤بؤلفْب كا٤بلحنْب 

 لدل  العاصمة للجزائر كا٤بوسيقية الفنية األكساط ُب البارزة الشخصية بتلك يافيل اشتهر      
 لؤلشعار ا١بامع الضخم بكتابو خاصة، بصفة األندلسية ا٤بوسيقى ك عامة بصفة ا٤بوسيقى ىواة

، بقي ا٤برجع الوحيد 1"يافيل  ٦بموع " ا٤بختصر بعنوانو ا٤بعركؼ ك األندلسية ُب النوبات ا٤بغناة
 .با١بزائر إٔب ما بعد االستقبلؿ

بإشراؼ ( ـ1904ىػ 1322)صفحة، كقد طبع ُب ا١بزائر سنة  430الكتاب على ٰبتوم 
، كاألخرل بالفرنسية، تناكؿ ُب ىذه داٮبا باللهجة العامية ا١بزائريةمؤلفو، كصدره ٗبقدمتْب، إح

 .ازدىار ا٢بضارة العربية باألندلس ُب ٨بتلف ا٤بيادين، سيما الشعر كالغناء
كبقيت ( الغرناطي)ا ُب األندلس ككانت تسمى ٝبع مؤلفو فيو نصوص القصائد الٍب كاف يتغُب هب

متداكلة بْب األسر العربية كاليهودية ا٤بهاجرة من األندلس إٔب ببلد ا٤بغرب العريب حٌب مطلع القرف 
كقدـ (.  الغرناطي)العشرين، حيث كانت البهجة ال تتم ُب أفراحهم إال إذا ٚبللتها نوبات من 

ذكر أهنا ظلت متداكلة بنفس ٢بنها القدمي ، بينما ٓب  تفصيبلت دقيقة عن بعض األغاين ، الٍب
كُب . يتوصل ُب أغاف أخرل سول إٔب كلمات األغنية ، كاسم اإليقاع الذم كانت تغٌُب عليو

فقد طبعنا ىذا الكتاب، ألننا رأينا ىذا الفن الغناء ككبلـ األندلس يفنوف : "مقدمتو العربية قولو
... ما ٱبلف عوضا عنو أحدا آخر يكوف قرنو ُب ىذا الفن كينقصوف كل يـو ، فكل إٌٕب توُب 

إال ٕب بالدراىم كال ٲبضي يطلبو من إٌٕب عنده موجود فبل يعطيو ... كالذم يريد يتعلم ٢بنا 
. ، لكي تبقى تلك األ٢باف مسجونة عنده، كما تباف عند الناس األخرل أثره لوباالبتهاالت
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حٌب ٢بن من ىذه .. كلذلك اٝبعنا أربعة عشر نوبة الٍب بقيت من كبلـ األندلس كطبعناىا 
أيضان إف الذم ٰبب ىذا الفن كيكوف عنده ىذا الديواف يكسب كتابا نفيسا  .1"األ٢باف ما يزكؿ
ا٤بقاـ ُب اصطبلح أىل ا٤بشرؽ ، كعدد النوبات الٍب ٝبع : كا٤بقصود بالنوبة .  ال يوجد مثلو

الديل، اجملنبة، ا٢بسيِب، العراؽ، الرمل، الرمل ا٤بايٌو، الغريب، : )نوبة كما سبق كىي ( 14)اهنا أ٢ب
، الصيكو نوبة ا٤باية، جاركو  ،  كمن نوادر ا٤بوشحات الٍب ذكرىا ُب (الزيداف، الرصد، ا٤بزمـو

 : الكتاب
 .أيها الساقي إليك ا٤بشتكى: موشح ابن زىر ا٢بفيد  -
 .طائر القلب طار عن ككرم : بن ا٣بطيب موشح لساف الدين ا  -
 .إال شجوف* مإب مشوؿ : موشح ابن بقي -
 . بأبدع تلحْب* العود قد ترٖب : موشح ابن رافع   -
 على رياض األقاح * ما لذ ٕب شرب راح : موشح أيب بكر األبيض   -
 .كخاننا اإلصباح* إف كاف ليل داج : موشح أيب حياف األندلسي  -
 بأيب من ىد من جسمي القول، كطائفة من: القليعيموشح نزىوف بنت  -

           : ىػ 529ا٤بوشحات ا٤بشرقية الٍب انتقلت إٔب األندلس مثل موشح ظافر ا٢بداد سنة  
 .يستأثر األركاح كىو أقدـ موشحات ا٤بشرؽ * ثغر الح 
 .ناسم عن عطر* موشح الشهاب ا٤بوصلي باسم عن آلؿ  -
 .ئق ينسب ألكثر من شاعريا من حكى خده الشقا: موشح   -
 أثبت معظم ىذهيا سحب تيجاف الرىب با٢بلي إال أنو * كللي : موشح مظفر األعمى   -

أف يدموف ٓب ينوه ُب مقدمة كتابو إٔب من سبقو ُب تدكين . 2ا٤بوشحات حسب العامية ا١بزائرية 
األغاني ، ك كناش الحايك ىذه األ٢باف ، ككانت معركفة ُب بيئتو ُب ا١بزائر، مثل كتاب 

مجموعة الموشحات كاألزجاؿ  ، ك٪بد الكثّب منها ُب فهارس الدراسات الكتاب األندلسية
السيكاه )ػواضح أنو أراد بالصيكة كجاركو  .١بلوؿ يلس ٙبقيق ا٢بفناكم امقراف، كما إٔب ذلك

                                                             

 .31ص ،المصدر السابق .فيلياأدموف نطاين  - 1
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، (الذيل ٦بنب)، كالديل ىو ا٤بقاـ ا٤بعركؼ ٗبقاـ الذيل، كمقاـ اجملنبة يسمى أيضا (كا١بهاركاه
 .كرمل ا٤بايٌو من أنواع البيات احملّب( ا٢بجاز)كمقاـ الرمل من أنواع 

كتاب يافيل رغم االخطاء فهو من ا٤بصادر األساسية الٍب ٯبب اف تكوف ُب حوزة ٧بيب الَباث 
 .االندلسي ىذا الفن الرفيع الذم ال زاؿ حيا مع العلم اف يد الزماف ٓب تكوف رحيمة بو

ىذا الَباث ال زاؿ حيا الف الشيوخ تغنوا بأحسن موشحاتو ك ازجالو، كألف الغوثي ابو علي، 
تبثوا ىذا ا٤بوركث الثمْب ُب ادموند يافيل، ا٢بفناكم امقراف كجلوؿ يلس، كحٌب سيد اٞبد سرم 

 .بالكت
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 ألفو )٦بموعة أشعار كأزجاؿ موسيقى الصنعة(: كتاب الموسيقى الكالسيكية الجزائرية -2-5

ـ، 1926نوفمرب  03أٞبد سٌرم من أبناء قصبة مدينة ا١بزائر، حيث كلد هبا ُب   سيد األستاذ 
كسرعاف ما التقى با٤بوسيقى األندلسية ُب كسطو العائلي أكالن حيث كانت ألواف الزنداين كالعركيب 

 .1لناس ُب ٨بتلف حوادث ا٢بياة اليوميةكأنغاـ الفن الغنائي  الكبلسيكي ٛبتع ا

تتلمذ أٞبد سرم على يد السيد البشّب البوزيرم الذم ساعده على اكتشاؼ تقنيات ا٤بوركث 
ا٤بوسيقي كمشتقاتو كتفرعاتو الدينية كالَبفيهية، كاإل٤باـ هبا كالتشبع منها، كتوسيع دائرة معارفو 

التعمق فيها، كحسن ٩بارستها حفظنا كأداء كتعليمنا ٗبيداف ا٤بوسيقى األندلسية ا١بزائرية، كزيادة 
 للنمط العاصمي ُب البداية، ٍب االىتماـ بالنمط التلمساين كالقسنطيِب بعد ذلك.

عمل األستاذ ُب حياة مهنية ناجحة ُب فِب ا٤بوسيقى كالغناء ُب سبيل نشر الَباث األندلسية عن 
ـ ُب معهد ا٤بوسيقى ٗبدينة ا١بزائر، 1988 إٔب1852طريق التعليم كالتلقْب ُب ٝبعيات من سنة 

 كا٤بعهد الوطِب للموسيقى، كا٤بدرسة العليا للمعلمْب.
صفحة، يتناكؿ ٦بموعة أشعار كأزجاؿ موسيقى الصنعة )القطع الٍب  215ٰبتوم الكتاب على 

أداىا كسجلها للَباث األندلسي( حيث أكد ُب مقدمتو إٔب أف النوبة با١بزائر العاصمة فقدت 
 :2جزئْب كانت تتألف منهما

 ٛبهيد صوٌب يغنيو ٝبيع أفراد ا١بوؽ. -
 مقدمات آلية ٤بختلف التوشيات، كاف )جوف ركاين( يسميها مستخربالصنعة، كىو ما  -
باسم ا٤بشالية أك التمرينة، ك٢بسن ا٢بظ فإنو دٌكف بعضها منها، ٓب تزؿ ُب حيز الوجود يعرؼ 

أثناء ا٤بهرجاف األخّب عبد الرزاؽ فخارجي ٗبتحف باردك ُب أكائل السبعينات، حيث ٪بد األستاذ 
ـ، قد أدار عزؼ ما يعرؼ هبذه ا٤بستخربات، كىو مستخرب 1972للموسيقى ا٤بنعقد با١بزائر سنة 

 شية الغريب.تو 
كرغم ىذه التشويهات الطارئة على ا٤بوسيقى األندلسية، فإهنا مازالت تظهر با٤بظهر ا٤بشرؼ إزاء 
عدد كبّب من التوشيات، إذ أنقد األستاذ سيد أٞبد سرم بعضها من النسياف، كذلك بفضل 

                                                             

كأزجاؿ موسيقى الصنعة(. ٝبع كاعداد مراد كعمارة، دار موفم للنشر،  )٦بموعة أشعارالموسيقى الكالسيكية الجزائريةسيد أٞبد سرم.  - 1
 .03،ص2011ا١بزائر، 

 .07صالمصدر نفسو،   - 2
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يقو(، فأعاد التقاسيم ا٤بوسيقية الٍب خلفها )جوف ركاين(، كٗبساعدة الفناف اليهودم) شارؿ سون
 : غريبة ا٢بسْب، كالرمل.عزؼ التوشيتْب

٪بد الشيخ سيد أٞبد سرم تكلم ُب كتابو على ٦بموعة من األشعار الٍب كانت متداكلة ٗبدينة 
 :1ا١بزائر ُب ٨بتلف النوبات األربعة عشرة منها

)ليإب السعود، أال فاسقيِب ٟبرا،كحسنك قد اشتهر، ٙبيا بكم كل أرض نوبة الديل  -
 تنزلوف هبا، تاهلل لقد اشتاؽ الفؤاد(.

 .)معشوؽ من الغيد ا٢بساف، يا من تسكن صدرم، الزىر باسم(نوبة المجبنة  -
)رقيب بكاء ا٤بزف، ذكؾ العوينات الوقاح، ا١بماؿ فتاف، يا مقابل كيف نوبة الحسين -

 العمل، مذىيب ُب ا٣ببلعة، باح سرم كغرامي...(.
واؾ، كيف يطيب عيش ٤بثلي، مظلـو كمشتكي، يا )جسمي فاين من ىنوبة رمل الماية  -

 زىرة األنس، يا قليب يا متعوب(.
 )مشس العشية، يا رقبة الببلر، سرم زماين ما ٪بحده، ساكن غرامك(.نوبة الرمل  -
طاؼ علينا بكاس من راح، ليلة األنس بك يا ليلة، خدـ ٕب سعدم، كن نوبة الغريب)  -

 ُب عشقة على حذر(.
 ـ ا٥بول كحسن الوداد، ٙبيا بكم أرض تنزلوف هبا(.)بدمانوبة الزيداف -
 )اهلل يا ريب، يا بدر البدكر(.نوبة الرصد  -
 )يا من سكن صدرم، مٌب نسَبيح(.نوبة المزمـو  -
 .)يا ناس أما تعذركين، بريب الذم فرٌج، ماذا هنيت قليب(نوبة السيكة  -
عشاؽ خرجت )صربم قليل حْب نفكر، ريح الصبا يا مبشر، يا نوبة رصد الديل -

 .نتماشى، ا١بماؿ فتاف، ال زاؿ دىرؾ سعيد(
)راين نعشقك ببل ٧بالة، أنا جسمي فُب كزاد رقة، أفق من نعاس، أترؾ حديث نوبة الماية -

 الناس، يا قليب كم تبقى ُب ذا ا٢باؿ...(.
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)يا ٨بجل الشمس كا٥ببلؿ، ا٥بول قد ملك فؤادم، أنت ٗبا سقيت شارب، نوبة الجاركة -
 الولف كالتبلقي، يا كامل ا٢بسن يا مدلل...(.يا ما ابدع 

) ٧ببوبٍب خطرت ُب ا٢بلي كا٢بلل، زارت ببل موعد ُب ظلمة الغسق، عشية نوبة المواؿ  -
 السبت لو دامت سعدت هبا...(.

 1كما ٙبدث الشيح سيد أٞبد سرم على اإلنقبلبات ألحد النوبات ٪بد: 
ٮبومك ُب ذا )يا فريد العصر أىيف، يا أسفي على ما مضى، سل انقالبات الجاركة:  -

 العشية، ليس ٕب ُب الدنيا إال...(.
)يا قـو ما كجدت صرب، يا بديع ا١بماؿ كا٤بعُب، يا قليب خٌل انقالبات رمل الماية:  -

 ا٢باؿ، يا بديع ا٢بسن أىبل...(.
ٕب حبيب قد ٠بح ٕب، )سٌيدم افعل ما يسٌرؾ، أدر الكاس كاسقِب، انقالبات العراؽ:  -

 زارين ٧ببوب قليب ُب الغلس...(.
 )يا بديع ا٢بسن، أنا قد كاف ٕب خليل، يا رشا فٌتاف ...(.انقالبات الزيداف:  -
)أخفيت ما ألقاه منك كقد ظهر، يا صاحب الوجو ا١بميل، يطيب انقالبات السيكة:  -

 عيشي، قليب ابتلى بغرامك، يا من لقليب قد كول...(.
)صربم قليل حْب نفكر، ما أحوش هنار الٌسفر، يا غاية ا٤بقصود، مٌب مزمـو انقالبات ال -

 نسَبيح ...(.
)قولوا للذم منع الزيارة، هنول غزيٌل، يا قـو ابتلت ٕبب طفلة، زارين  انقالبات المواؿ -

 ا٤بليح بوحده ...(.
ىذا الركاج للموسيقى األندلسية ٲبكن تربيره بأهنا تعرب من خبلؿ شعرىا، كمقاماهتا، كأشكاؿ  

تنظيمها، ك٭بوذج عزفها، عن ٦بموعة من القيم تبِب شخصية اإلنساف، كتربط أكاصر األمة ٕبكم 
سي أضحى سيد أٞبد سٌرم حالينا، كبفضل ذاكرتو العجيبة ا٤بصدر الرئيفقد  رؤل متقا٠بة للعآب.

فيما يتعلق بالَباث األندلسي ا١بزائرم العاصمي، كىو عمل ٓب يسبقو إليو أحد إٔب يومنا ىذا، قد 
 ٠بح بصدكر منتقيات من ٟبسة كأربعْب أسطوانة مند٦بة.

                                                             

 .211صالمصدر السابق، سيد أٞبد سرم.  - 1



 مصادر الموسيقى االندلسية المغاربية                               الفصل الرابع   

152 
 

 :مصادر الموسيقى األندلسية التونسيةأىم  -3
 كىو ٨بطوط ًب ٝبعو من طرؼ ٦بموعة من : سفاين المالوؼ التونسيكتاب  -3-1

ا٢باج أٞبد القرنيلي خليل، عمارم أٞبد الغريب، علي بن عبد اهلل ) الضباط العسكريْب أمثاؿ 
ق أم 1288/ـ1872، ٝبع كدكف من قبل ا٤بدرسة ا٢بربية بتونس سنة (سليب، الطاىر بن غيلت

، كذلك استنادا على بعض ا٤بعلومات ا٤بتعلقة (ـ1881-1859)إباف حكم الصادؽ بام 
يقية الغربية ا٤بوجودة ُب ا٤بخطوط كتاريخ تأليفها، إضافة إٔب الشعار ا٤بوجود ُب ببعض القطع ا٤بوس

غبلؼ الكتاب الذم يدؿ عادة على رتبة شرفية للضباط العسكرم كوساـ اإلفتخار، الذم ٱبص 
باألساس أفراد ا١بيش النظامي، كا٤بنتمْب إٔب رتبة ا٤بشاة ا٣باصة با٤بشّب أٞبد بام، كا٤بشّب الصادؽ 

 :يقوؿ 4/3مقطع من استفتاء نوبة الذيل ٗبيزاف  كىو ما ٯبعلنا نرجح بأنو متزامن تارٱبيا مع. بام

 .1فأقبلت أسعى للوصاؿ بقربكم*** دعاين ا٥بول شوقا إٔب باب عزكم 

ُب . 1872سنة  (غاية السركر كا٤بُب ٤بعرفة رقائق دقائق ا٤بوسيقى كالغناء)مخطوط ُب 
 .النحاسية، كالٍب تعترب غريبة ُب ٦بملها على النظاـ اللحِب ا٤بوسيقي العريباستعماالهتا لآلالت 

أف ا٤بوسيقى العربية يغيب عنها تنظيم األصوات كالكتابة : " فيقوؿ فرانسو جوزيف فاتيس
 .2"ا٤بوسيقية، باعتبار أف الواقع العلمي ا٤بوسيقي يتداكؿ عرب الطريقة التقليدية

  السفاينٰبتوم كتاب مقدمة كثبلثة عشرة فصبل صفحة، كقسم إٔب 477على : 
 .نوبة الذيل: الفصل األكؿ -
 .نوبة العراؽ: الفصل الثاين -
 .نوبة السيكاه: الفصل ثالث -
 .نوبة ا٢بسْب: الفصل الرابع -

                                                             

الدار العربية في فن الموسيقى: سفاين المالوؼ التونسي. رم أٞبد الغريب، علي بن عبد اهلل سليب كآخركف. ا٢باج أٞبد القرنيلي خليل، عما - 1
 .181،ص1963للكتاب، تونس،

2 - fétis,francois joseph. Histoire générale de la musique. Tome 02, firmin didot fréres, 
paris,1986,p29. 

  :كىذا الكتاب ىو عبارة عن ٦بموعة سفينة الملك كنفيسة الفلك، ىي كلمة مشتقة من ) سفينة ( الٍب ىي جزء من كتاب عنوانو  السفاين
 من االغاين ٗبعُب ٦بموعة من ا٤بختارات االدبية.
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 .نوبة الراست: الفصل ا٣بامس -
 .نوبة الرمل: الفصل السادس -
 .نوبة النول: الفصل السابع -
 .نوبة األصبعْب : الفصل الثامن -
 .نوبة راست الذيل: الفصل التاسع -
 .نوبة الرمل: الفصل العاشر -
 .نوبة األصبهاف: الفصل ا٢بادم عشر -
 .نوبة ا٤بزمـو : الفصل الثاين عشر  -
 .نوبة ا٤باية: الفصل الثالث عشر -

٦بموعة من ا٤بوشحات كاألزجاؿ ُب النوبة التونسية، ىذه القطع ٢بنت باألندلس،  نتكلم فيها ع 
ٞباـ يللي على ركس ا٤بباين، زارين احملبوب ُب الليل : قطع كثّبة من ىذا القبيل مثلا٤بالوؼ كُب 

 .ْب....الغلس 

٪بد ُب ىذا الكتاب أبرز الكتابات ا٤بوسيقية ا٤بدكنة ُب رحاب ا٤بعهد الرشيدم للموسيقى  
التونسية باعتباره ا٤بصدر األساسي للمالوؼ التونسي، كالٍب يعود أقدمها إٔب كتابات الضباط 
العسكريْب ا٤بتخرجْب من ا٤بدرسة ا٢بربية بباردك، حٌب نبْب خصائص التدكين ُب ىذه الكتابات 

 .لٍب ساٮبت إٯبابيا ُب تبليغ صيغة ٢بنية للرصيد ا٤بوسيقي التقليدما

رأينا من خبلؿ ٨بتلف الكتابات ا٤بوسيقية الٍب كردت ُب الكتاب؛ ٗبجاؿ صوٌب ٲبتد بْب الطبقة 
كما أف أبرز خاصيات طريقة ىذه الكتابة، االقتصار . الصوتية ا٤بتوسطة، كالطبقة الصوتية ا٢بادة

ا٤بوسيقي ُب شكل مقاـ صغّب أك مقاـ كبّب ذكف اعتماد أم عبلمات تَبجم على كتابة األثر 
كىذا ما يدفعنا إٔب القوؿ ُب هناية ا٤بطاؼ بأف . ا٣باصيات اللحنية لؤلبعاد اللحنية ا١بزئية ا٤بشرقية

ا٤بالوؼ التونسي أك غّبه من األ٭باط ا٤بوسيقية الٲبكن أف يكوف على ركاية كاحدة، بل تتغّب 
 . يو الركايات كٚبتلف ُب أشكا٥با كمضموهنا، كلما تغّبت الفَبة الزمنية كتتعدد ف
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 بن يوسف بن أٞبد بن أيب من تأليف أٞبد كتاب متعة األسماع في علم السماع :  -3-2

ـ بتيفاش من القرل 1184/ق580كلد سنة التيفاشي بن ٞبدكف شرؼ الدين القيسي بكر 
أقدـ ما ٲبكن التعرؼ عليو من ، كىو يعترب من 1التونسيالقريبة من مدينة قفصة ُب ا١بنوب الغريب 

أشعار ا٤بوسيقى األندلسية، كما يهمنا منو ما كرد ُب البابْب العاشر كا٢بادم عشر من أغاين 
 كصنعات كاف يتغُب هبا أىل األندلس كا٤بغرب األقصى ُب عصره.

  على الطريق  سبعة كٟبسْب أغنية ٩با كاف يغُب التيفاشيففي الباب العاشر استعرض
٦بالس ا٤بلوؾ كالرؤساء، كجلها أشعار قدٲبة موزعة بْب ا١باىلي، كما كاف ُب القدمي ُب 

 صدرم الدكلتْب األموية كالعباسية، كمن بعدىم بقليل، كأقلها لشعراء أندلسيْب، أما أ٢باهنا
 قدٲبة. فهي

  ابن ماجة، كابنكُب الباب ا٢بادم عشر استعرض ا٤بؤلف ثبلثا كثبلثْب صنعة ٩با ٢بنو 
كابن ا٢بمارة، كابن ا٢باجب ا٤برسي، ككلهم أندلسيوف على مقامات أك طبوع  ،جودم

 ا٤بزمـو كاجملنب.
  :بد عرض التفاشي ُب عرضو على بعض ا٤ببلحظات ىي٪ 
 النشيد كالصوت، كنتيجة اقتصاره على ذكر األغاين العركضية ا٣بليلية ٩با يؤدم على طرقٍب  -

ا من ا٤بوشحات كاألزجاؿ بالرغم من تقريره أف النوبة من الغناء األندلسي ذلك فهو ٓب يورد شيئن 
تتألف من ثبلثة أقساـ ىي النشيد ٍب الصوت ٍب ا٤بوشح كالزجل، كىو موقف يكشف عن نزعتو 

 احملافظة كرفضو ٤با استحدثو ا٤بتأخركف.

 ا٤بؤلف ُب الباباستيعاب كتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين لغالبية األغاين الٍب ذكرىا  -

ٓب تكن  " أنو: العاشر. غّب أف التيفاشي يضيف معلومات كافية على غاية األٮبية فهو ٱبربنا مثبل 
عانو اسحاؽ كأاإليقاعات فيما تقدـ ٦بنسة، كإ٭با جٌنسها ابراىيم ا٤بوصلي، كلقبها هبذه األلقاب، 

، كقد كاف للقدماء ُب إيقاعهم أ٠باء ٨بالفة 2ابنو ُب ذلك، كصنف رسالتو ٙبقيقا ٤با صنع أبوه "

                                                             

 .95، صالسابق مرجعالصاّب ا٤بهدم،  - 1

 .96ص،ٙبقيق رشيد السبلمي، ا٤بكتبة العاشورية، تونس، )دت(. متعة السماع في علم السماع. أٞبد التيفاشي.  - 2
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٥بذه األ٠باء، كترتيبات غّب ىذه كال فائدة ُب ذكر ما درس كانقرض، كليس ُب زماننا من 
 يستعملو. 

 تسعوف ٓب يعد دىا سائر أشعار األغاين كالصنعات الواردة ُب البابْب العشر كا٢بادم، كعد -

، باستثناء منظومة كاحدة ىي  ٥با كجود ضمن مستعمبلت ا٤بوسيقى األندلسية القائمة بيننا اليـو
 : 1الٍب أك٥با

 يا نسيم الريح قولي للرشا***ىل يزيد الورد إال عطشا

 ، كقد أصاب مطلعها ٙبريف طفيف فأصبح كاآلٌب:تعترب اليـو صنعات نوبة العشاؽ

  خبر بي الرشا***اليزدني الورد إال عطشايا نسيم الركض 

كمن ا٤بعلومات ا٥بامة نشّب إٔب ما ذكره ٖبصوص ٨بتلف ا٢بركات الٍب تَبكب منها نوبات الغناء 
كىو شعر القوؿ الٍب جاء هبا ُب ٦بالس ا٤بلوؾ كالرؤساء ُب عصره: فالنوبة با٤بشرؽ تَبكب من 

كىو دكبيٍب بالعريب من ٕبر كالترانا ر القوؿ، كىو شعر بالعجمي من ٕبالغزؿ بالعريب فيو عمل، 
 .ىو مقطع كبيت كاحد بالعربية من ٕبر القوؿالفركداشت القوؿ، 

دلس كما يوضح التيفاشي أف قوانْب الغناء ما ىو ُب طريقة النشيد، كىو ا٤بعركؼ عند أىل األن
تقـو من نشيد كاستهبلؿ فقاؿ :"  ية ا٤بغربنوبة تركيب الكذلك بأف   ينب لناباالستهبلؿ كالعمل. ك 

 . 2"العربية األغاين كزجل كٝبيعها تتصرؼ ُب كل ٕبر من ٕبور  كموشحة كعمل ك٧برؾ

ىذا بإٯباز ما نعثر عليو لدل التيفاشي ٖبصوص السماع كمراحل النوبة الغنائية، كتنوع حركاهتا 
األسس الٍب تكونت عليها اإليقاعية، ٩با يدؿ على أف ا٤بدرسة ا٤بغربية األندلسية تكونت من 

                                                             

 .59، صالسابقالمصدر أٞبد التيفاشي.  - 1

  (، كىو أف القوؿ ىو عبارة نشيد غناء على ايقاع ثقيل، 1435، فهذا ٩با يثرل ما اعلمنا بو سنة)ُب ٕبر القوؿ يعُب من تلحينو كُب اصبعو
ٍب أضاؼ إليها ابن غييب قطعة خامسة من ا٤بستزاد. أنظر : ٧بمود ق طاط. كالَبانا غناء على ايقاع السرعة، كالفركداشت غناء على ايقاع سريع ي

 .96ص، السابقلمرجع ا ،مجلة الحياة الثقافية
 .96، صالمصدر السابق .أٞبد التيفاشي- 2
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ا٤بدرسة العربية، بل أهنا بقيت ٧بافظة عليها حْب أف دخلت عليها طريقة ٧بدثة أخذكىا عن 
 العجم كأىل العراؽ.

كىو بذلك يقر ما أكده الكندم ُب القرف الثالث ا٥بجرم من كحدة ا٤بوسيقى العربية ُب األصل، 
عما كاف عليو ُب عهد زرياب بقرطبة، كيوضح لنا  كاختبلفها ُب األداء، كما يظهر لنا تطور الغناء

 من جهة أخرل توسع النوبة ُب زمانو عما ىي اآلف ُب ٨بتلف أقطار ا٤بغرب العريب.

كما ذكر التفاشي الطرائق اإليقاعية)اإليقاعات ا٤بوسقية(، غّب أنو كظف مفاىيم يتعدر ا٢بسم ُب 
موسيقي، ٩با يطرح إشكاال يتعلق ٗبوقع ا٤بيازين الرسم الصحيح للوحدات الزمنية لكل دكر إيقاعي 

اشي دراية بغناء ا٤بغرب األندلسية ُب زمنو كعبلقتها باإليقاعات األصوؿ، خاصة إذا علمنا أف للتف
اإلسبلمي حوؿ ا٤بوسيقى األندلسية الٍب تتكوف من أربعة عشر طبعنا ٪بد: الرىاكم، الذيل، الرمل، 

، العراؽ، ا٢بسْب، النول، رصد الذيل، ا٤باية، الرصد، األصبهاف، الصيكة، احملٌّب، ا٤ب زمـو
 كاألصبعْب، خاصة ُب ا٤بالوؼ التونسي.
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 كتوُب ُب  ،بتونس 1874للمؤلف صادؽ الرزقي كلد سنة : كتاب األغاني التونسية -3-3

ـ بالدار التونسية للنشر بتونس، 1967، ألف ُب الثبلثينات كصدر سنة 19391ديسمرب  22
 .ـ1989كأعيد طبعو سنة 

صفحة، تناكؿ فيها عادات كتقاليد التونسيْب كأدهبم ُب الفن كالغناء  447ٰبتوم الكتاب على 
ٚبّب لو عنواف األغاين التونسية كفق أشكاؿ تعبّب موسيقية ٲبكن اختزا٥با ُب ضركب أساسية ثبلثة 

 :2ىي

  االجتماعية كأثثت ا٤بوسيقى الشعبية، تلك الٍب تفتقت عنها عارضة ٨بتلف الفئات 

  .اليومي، معربة عن أدؽ مشاعرىا ىزال كجدا، زمن ا٤بسرٌة كالفرح كُب حاؿ الشدة كالكربمعاشها 

 كمتقن التعبّبات ، ٤بغُب ا٤بغريب األندلسي بتونسموسيقى ا٤بالوؼ الٍب ٙبيل على طبوع ا 

 .الكبلسيكية بببلدناا٤بوسيقية 

  بدايات التصٌوؼ ا٤بوسيقى الطرقية الٍب ٛبثل تعبّبات فنية غنٌية كمتنوعة ٙبيل تارٱبيا على 

فقد ارتبط ىذا الضرب ُب أصولو بامتداد ظاىرة التزكم كاالعتقاد ُب . ُب القرف الثاين عشرا٤بنظم 
طقوس االحتفاؿ الديِب كما الصبلح كأربابو مغربا، كشٌكل منذ ذلك التاريخ ٧بمبل أساسيا ل

  .الدنيوم

التونسي، ىو تفاعل ٨بتلف تلك العناصر الثقافية، الذم  يا أثبتو العارفوف بالشأف ا٤بوسيقإف م
أدل إٔب بركز خصوصية أك قالب معركؼ نشأت عنو بالتقادـ ىوية موسيقية ٨بصوصة، كشٌكل 
ا٣بيط ا٥بادم ُب اتساؽ توارثها عرب الزمن، يفَبض االعتماد على ٥بجة ٧بٌلية، أك توظيف إيقاع 

ل عنصرا ٩بٌيزا ضمن ضرب من ضركب ا٤بوسيقى موسيقي موركث أك طبع أك نغمة أك صوت شكٌ 
 .الَباثية التونسية، أك التعويل على توشيح كإيقاع ٧بسوب عليها

ٰبتوم أثر الصادؽ الرزقي على حملة تارٱبية جامعة حوؿ عبلقة العرب با٤بغُب، كعرض لتارٱبو خبلؿ 

                                                             

 .01،ص 1987، الدار التونسية للنشر، تونس، 1. ط األغاني التونسيةصادؽ الرزقي.  - 1
 .03صالمصدر نفسو،  - 2



 مصادر الموسيقى االندلسية المغاربية                               الفصل الرابع   

158 
 

بعد ذلك للوقوؼ عند ٨بتلف األدكار ا٢بضارية الٍب مرت هبا ببلد العرب كاإلسبلـ، متفٌرغا 
فا٤بالوؼ عبارة عن أشعار غنائية انتخبت :" فقاؿ، بالمالوؼمكونات ا٤بوسيقى ا٤بتقنة ا٤بوسومة 

من قصائد كموشحات كأزجاؿ شٌب عن كبلـ األندلسيْب، كأىل ا٤بغرب، كبعض التونسيْب، قد 
 1"رصفت كنضدت بصفة ٛبيل إليها ا٣بواطر، كتستنسخها األذكاؽ، كتلذىا ا٤بسامع

حوف كمل ،كاإليقاعات التونسية ،التونسي يتمثل ُب ا٤بوشحات ا٤بوضوعة ُب الطبوع ٪بد ا٤بغُب 
، كنعرض ُب ختاـ ىذه النبذة إٔب عينات ٨بتارة من ٨بزكف األغاين التونسية األزجاؿ ا٤باجنة

   :(ا٤بالوؼ)األندلسية 

 2"يا مقواني"أبيات من أغنية 
 الريح قبلي كالعجاح عماين*** ٬بطم على األكىاـ يا مقواين 

 طفلة صغّبة ما تطيق الفرقة*** زيد ا٢بطب للنار خٌلي ترقػػػػػػػػػػػػػى 

 الش الغريب ٲبوت بْب يديكم*** يػػػػػػػػػػػػػػا زرعْب الفل فوؽ عليكػػػػػػػػػػػػم  

 ا٤با حذاىا كالعطش قاتلها*** طّبة على القٌفوف ضبح جلجلها 

 ىٌونتهم على خاطرم ما ىانوا*** ػػػػي كانػػػػػػػػوا ىوين مناز٥بم كىونػػػػػػػ

... 

 كالوحش كالغربة ٱبٌلي مواجع*** شٌيعتهم بالعْب مشٌيع راجػػػػػػػػػػػػع 

 3"فراؽ غزالي" أبيات من أغنية

 حٌب لذيذ النـو ما ٰببلٕب*** العْب تنحب من فراؽ غزالػػي 

 سود ا٤بًيىاًمي مذبٌلة عينيها*** رحػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها 

                                                             

 .194ص ،المصدر السابقصادؽ الرزقي.  - 1

 .44ص، نفسوالمصدر  - 2
 .98صالمصدر نفسو،   - 3
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 ًٰبًٍدٍث عليها تقوؿ جيبوا خإب*** لو كاف صابت حكمها بيديها

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمشيء الذم ال يوالػػػػػػػػػػػػ*** ًٰبًٍدٍث على العبد سػػػػاعػػػػػػػػػػات 

 تبعد عليو ا٤بظالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم*** كالٌلي يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا العقوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 ال حد من حد سالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم*** ٍكزًٍنت حكػػػػػٌرت األكقػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 أيكزًف بعقلك ُب مثيل السنجو*** ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى حٌكػػػػ

 كفراقها ما كاف شي ُب بإب*** ٧باؿ نصرب على فراؽ الغنجو 

 1":لميت لَم المخاليل"أبيات من أغنية 

 األياـ طالوا*** ٤بيت ٓبٌ ا٤بخاليل عٌديت 

 ُب غيبٍب آش قالوا*** خليت صيٍربػػػػػػػػػػػىو مهابيل 

 ُب غيبٍب من يصونك*** يا لندرا يا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناين 

 كيقطٌعوا من غصونك*** خايف يزكركؾ األعدا 

 يا نار قليب حرقتو*** يػػػػػػػػػػػا نار عٌفػػػػػي علػػػػٌي 

 .ُب قلب الٌلي عشقتو*** اشعل شويٌػػػو  يػػػػػػػػا نار                           

ٝبعو مؤلف  كفريدة ُب ضرهبا ما ،تلك حملة خاطفة أردنا من خبل٥با تقريب ٙبفة ُب صينعها   
رهتا، كال ٲبكن ٤بكتبة تونسية نض األغاين التونسية، ككٌشحها مصنفها بأفانْب ٓب يبل الزماف من

األغاني ذلك ما أراد مؤلف كتاب  .كنوزىاخاصة أك عامة أف تستغِب عن حضورىا ضمن أمهات  
التعريف بو، ٤با عرض على راعي الفنوف كاآلداب ا٤بستقر بقصر النجمة الزىراء ُب التونسية 

األ٪بليزم ُب أكاسط العشرية الثانية للقرف ا٤باضي الباركف ديرلنجي الضاحية الشمالية لتونس 
 .ا٤بوسيقيةفريدتو الٍب استوَب ٙبريرىا حوؿ عادات النونسيْب 
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 أىم مصادر الموسيقى األندلسية بليبيا: -4
 ألفو الفناف اللييب الكبّب٧بمد مرشاف من مواليد سنة : كتاب الموسيقى قواعد كتراث -4-1

يعترب الرعيل األكؿ من ا٤بلحنْب الليبْب الدين أسسوا األغنية الليبية ا٤بعاصرة،كالٍب بدأت ـ،1929
 . 1ك إبراىيم اشرؼ كغّبىم ،ندمي ك ٧بمد الدٮباينُب فَبة الستينات الدم ضمتو مع كاظم 

 ـ قاـ بتأسيس أكؿ فرقة،1963-1960كاف رئيسآ لفرقة ا٤بوسيقى باإلذاعة ُب الفَبة ما بْب 
ـ، كأكؿ من دكف أ٢باف 1960كاف أكؿ من أدخل الصوت النسائي ُب االذاعة ُب سنةحيث  

ا٤برحـو حسن عرييب كادخل الصوت النسائي نوبات ا٤بالوؼ موسيقينا، كقد أسس فرقة ا٤بالوؼ مع 
 . 2فيو

ـ كىو أكؿ كتاب موسيقي 1963قد طبع طبعتو األكٔب ٗبصلحة ا٤بطابع طرابلس، صدر سنة عاـ 
توم على مقدمة لقواعد ا٤بوسيقى، كاثنٍب عشر نوبة مالوؼ منها ماكرد ُب ٰبصدر ُب ليبيا، حيث 

كبار مطريب اإلذاعة الليبية الفناف حسن عرييب   الكتاب الذم قاـ بإعادة تسجيل ىذه النوبات من
آه على ما فات، أطلت ا٥بجر، يا حادم العيس، ناح ا٢بماـ، من :" كا٤بتبعة ُب الزكايا آنذاؾ ىي

يعشق، إف ا٥بول قد ملك، بشرل ىنٌية، سّب يا رسوؿ اهلل، الذىب يزداد حسننا، يا ٧بمد، ما سىب 
اتو ٗبزيج من أصوات الرجاؿ كالنساء، كما شارؾ فيها ، كقد سجلت بعض نوب3"عقلي، ٝبر ا٥بول

الشيخ ٧بمد اقنيص، كسبلـ قدرم، نورم كماؿ، مفتاح جركد مع فرقة اإلذاعة ا٤بوسيقية، عندما  
ٓب ٪بد إال بعض   كاف األستاذ ٧بمد مرشاف رئيسا لقسم ا٤بوسيقى، كالكتاب اآلف نادر الوجود

 .األكراؽ منو

كيرل عدد من شيوخ ا٤بالوؼ، كمن ا٤بوسيقيْب ا٤بهتمْب ٗبوضوع النوبة داخل الببلد كخارجها كجود 
أٞبد )، (٧بمد أقنيص)عبلقة كثيقة بْب ا٤بٍصدر كا٤بصمودم ا٤بشرقي، كمن بْب ىؤالء الشيوخ 

اع ، كما يرل ا٤بوسيقيْب ٧بمد مرشاف، كصاّب ا٤بهدم من تونس أف إيق(حسن عرييب)، ك(ا٢باراٌب
 .ا٤بٍصدر ا٤بستعمل ُب مالوؼ الزكايا ُب ببلدىم ىو عبارة إيقاع مصمودم مقلوب

                                                             

 .01، ص1963مطبعة كزارة األنباء كاإلرشاد، طرابلس ، ليبيا، الموسيقى قواعد كتراث. ٧بمد مرشاف.  - 1
 .65صالمرجع السابق، السباعي عبد اهلل ٨بتار.  - 2
 .66صالمرجع نفسو،  - 3
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اختلفا اإلثنْب ُب التدكين، حيث قاـ ٧بمد مرشاف بتدكين عدد من أ٢باف النوبات ُب كتابو بإيقاع 
 رباعي بسيط، تدؿ تركيبتو الزمنية على أنو إيقاع ا٤بصمودم الكبّب كالصغّب، ٪بد من النوبات الٍب

ارحم قليب، كا١بوبة بعيدة، كالعْب باعت كا٣بدكد شرهتم، كبعد الغركب، كبننساؾ خليِب ُب :غناىا
حإب، كٚبطر عالعْب تبكيها، كحبيت لوف الورد ما تلوموين، كحبيب سيبِب حراـ غرامو، كخد الود 

يِب ريت يا طّب احملبة، كدارم العيوف داريها، كريت الرمي، كسبلمات يا دار ا٢ببيب، كشيعت ع
زكؿ، كطرابلس يا ًعز، عيوف سود كحواجب، ككلمتها كاطت العْب عليا، كال مش ىكي الغبل، كال 
ٰبّبؾ حإب، كماضي سعدنا فيو، كنسلم على من يسلم عليا، كالطريق طويلة، كيا ريتِب ننساه، كيا 

با٤بناسبة ٓب كىو . 1ستار من طعنات عينو، كيا ٧بلى ا٠بك يا بوم، كيا عيوف ا٢ببارة يا مشكام
ييضمن إيقاع ا٤بصدر من بْب ٦بموعة اإليقاعات الشرقية كالشعبية الليبية كا٤بغاربية الٍب كردت ُب  

 .كتابو

أما صاّب ا٤بهدم فقد دٌكف إيقاع ا٤بٍصدر من بْب إيقاعات النوبات ا٤بغاربية ُب كتابو ا٤بويسقى 
استبدؿ فيو الضرب القوم األكؿ على أساس أنو إيقاع مصمودم  -تارٱبها كتطورىا -العربية

 .بعبلمة صمت موسيقية
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 ـ(2009-1932)العرييب حسن الفناف ٤بؤلف كتاب المالوؼ كالموشحات:  -4-2
أحد ركاد ا٤بالوؼ كا٤بوشحات، كمؤسس فرقة ا٤بالوؼ كا٤بوشحات كاأل٢باف العربية ُب  كيعترب

بدأ الفناف . كما تؤب رئاسة اجملمع العريب للموسيقى ُب ا١بامعة العربية .1964اإلذاعة الليبية 
مسّبتو مع اإلنشاد الدينية ُب الزكايا الصوفية كقد برز ا٠بو ُب الزاكية العيساكية  حسن عريبي

سآب بشوف، رجب البكوش، يوسف : ببنغازم ُب أربعنيات القرف ا٤باضي صحبة كل من الفنانْب
كضع اسم ليبيا كللمرة األكٔب على خارطة الَباث ا٤بوسيقي العريب اإلسبلمي . 1مرسي، رجب قدكر

رة ٓب تكن معركفة عن ليبيا فيما مضى، ٓب تكن ليبيا معركفة ُب حفظها للَباث، كٓب تكن كقدـ صو 
يعترب ا٤بالوؼ :" ىذا الصدد عرييب، كيقوؿ ُبحسن األستاذ الفناف ٕبفظها للمالوؼ حٌب جاء 

القاعدة األساسية لفنوف األمة العربية، كذلك أنو يربطنا با٢بضارة كا٤بدنية اللتْب ازدىرتا ُب ببلد 
 .2"األندلس

كقد ترؾ إرثان تراثيان متمثبلن ُب ـ، 1964صفحة، طبع بطرابلس سنة 123ٰبتوم الكتاب على 
كذكر أف كل نوبة مالوؼ تعرب عن معُب خاص فنشعر بدبيب ا٢بياة عندما   نوبة مالوؼ، 17

نيتمع لنغمة العشاؽ، كيستوٕب علينا الشعور بالعزة عندما تبلطف أذاننا نغمة رمل ا٤باية، ك٫بس 
بالتوديع عند نغمة ا٤باية، كنغمة غريبة ا٢بسْب تثّب فينا ا٢بنْب، أما نغمة اإلستهبلؿ فتزكي ُب 

كما يزيد عن  ،3اسة، كلذلك ٪بد أكثر األناشيد الوطنية ا٢بماسية لدل سائر األممنفوسنا ا٢بم
كصلة موشحات، كعدد من االبتهاالت الدينية، ىذا كقد كثقت أعمالو على ٦بموعة من  12

  .شريطان مسجبلن  14األشرطة ا٤بسموعة بلغ عددىا 
 

دمعي : )ؼ كا٤بوشحات األندلسيةمن القصائد الٍب أنشدت بطريقة ا٤بالو ٪بد العديد           
، (من يعشق الغزالف)، (إف ا٥بول قد ملك)، (بشرل ىنية)، (نعس ا٢ببيب)، (يا غزاال)، (جرل

، كمن أشهر القائد الٍب أنشدىا (طيبوا ا٤بنازؿ)، (شوقي دعاين)، (ناح ا٢بماـ)، (يا حادم العيس)
 :4"الذىب"حسن عرييب 

                                                             

 .01، ص1964ليبيا، ، طرابلس، 2طالمالوؼ كالموشحات. حسن عرييب.  - 1
 .08ص، نفسوالمصدر  - 2
 .08ص نفسو،المصدر - 3
 .15ص-14ص ،المصدر نفسو- 4

http://www.libyanyouths.com/vb/t11782.html
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 أيها الواشي *** الذىب يزداد حسننا إذا انتقش 

 .زاد شيء عن شيء*** كالزىر عن خد بدرم كالنمش 

... 

 :1"طابت أكقاٌب" كقصيدة  -

 كاجتمع مشلي بذاٌب كأنا ٦بموع*** طابت أكقاٌب 

 .نظرت عيِب صفاٌب كا٢بجاب مرفوع*** كُب مرآٌب 

... 

ٓب تعرؼ إال ُب ببلد األندلس، كبالتإب عندما نقوؿ ( موشح)تكلم ا٤بؤلف بأف كلمة كما 
٪بد ىذه األصوؿ  ( الدكر)، كعندما نقوؿ (الطالع)، كعندما نقوؿ (النوبة)، كعندما نقوؿ (ا٤بوشح)

فنوبة ا٤بالوؼ الليبية ىي عبارة عن ٦بموعة من ا٤بوشحات كاألزجاؿ، . كلها ُب ببلد األندلس
دة متكاملة، كنوبة ا٤بالوؼ الليبية ٚبتلف عن أختها من كحدة بينها دائرة النغم، فأصبحت كح

 .تونس، كا١بزائر، كالغرب: بلداف ا٤بغرب العريب

 
 
 

                                                             

 .25ص-24ص، السابق المصدر ،حسن عرييب - 1



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إخلامتة
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  الخاتمة: -

مرموقة ُب  فنيةمكانة  كتراكيبو اللحنية كإيقاعاتو الثرية،بفضل تنوعو  ،ريبا٤بغايتبوأ الَباث ا٤بوسيقي    
فالدراسة سعت إٔب إبراز األصوؿ العميقة . ٨بتلف مراحل ا٢بياة ا٣باصة كالعامة لسكاف ىذه ا٤بناطق

 :للموسيقى األندلسية با٤بغرب العريب، فكاف من نتائج ذلك 

ا٤بوسيقى الفارسية الٍب دشنت االتصاؿ باجملتمع العريب ُب مراحل تتمثل ُب : الركافد الشرقية –أ 
وسيقى اليونانية ما قبل اإلسبلـ، كإف كانت غّب كاضحة ا٤بعآب كتوطدت ُب العصر األموم، ٍب ا٤ب

حلة الحقة ىيمنة ا٤برجعية خبلؿ ا٤بثاقفة النصية ا٤بوجهة ُب العصر العباسي الذم عرؼ ُب مر 
كا٢بضارات  -البابلية كاآلشورية-القدٲبة لببلد الرافدين  ىالَبكية، دكف أف ننسى أثر ا٤بوسيق

الببلط لبلستمتاع هبا ُب من قبل ا٤بلوؾ كاألمراء كرجاؿ الٍب كانت تستعمل  -ا٥بندية–اجملاكرة 
 .أكقات الفراغ

لدل الكهنة الغربية باألندلس،  الغريغورية موسيقى النصارلكتتمثل ُب : الركافد الغربية  -ب
دثوا أا على ا٤بوسيقى ا٤بصاحبة إلنشاد الَباتيل كالَبانيم الدينية، فقد اضطركا على هنيطٌبقو  الذين ف ٰبي

لتكوف لغة موسيقية، مستعينْب ( (les Notesتكعبلماكسيلة لتدكينها برموز أك إشارات 
بالرياضيٌات، كالقواعد العلمية حٌب توٌصلوا إٔب أفكار موسيقية منظمة ٓب تلبث أف تطٌورت إٔب 

 .الدكزاف عندما يعَبيها التشويشب نظريات ُب علم النغم كاإليقاع كالسلم ا٤بوسيقي كضبط األكتار

دراستنا أف ا٤بصادر ا٤بغمورة ا٤بتوصل إليها حوؿ ا٤بوسيقى  لقد تبْب لنا كذلك من خبلؿ      
ٙبمل لنا ٨بزكنا من ا٤بعلومات ( تونس كليبيا -ا١بزائر –ا٤بغرب )األندلسية ببلداف ا٤بغرب العريب 

أغلبها من مصادراىا األساسية الٍب ىي ضركرية لفهم طبيعة التقاليد العربية عمومنا، كا٤بغاربية 
آلالت ا٤بوسيقية، السبلٓب، اإليقاعات، قائمات اتاريخ ا٤بوسيقى األندلسية، : بوجو خاص مثل
، ُب بلداف ا٤بغرب العريب حديثة مصادر حوؿوغرافية يعلى ا٤بعطيات البيبلدين ميعتم. النوبات ا٤بغاربية

كالتوصل إٔب استنتاجات تسمح بإعادة تشكيل  ،قارنة ا٤بعطيات ببعضها البعض من أجل ٙبليلهاٗب
 :با٤بغرب العريب ٪بد من بْب ىذه ا٤بصادر ا٤بخطوطة ا٣باصةاألندلسية ا٤بوسيقى  أصوؿصورة 
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كناش عميد الطرب األندلسي )با٤بغرب، ك( األندلسي مد بن ا٢بسْب ا٢بايككناش ا٢بايك حمل) -
كتاب ا٤بالوؼ )بتونس، ك( التونسي سفاين ا٤بالوؼ تابك)با١بزائر، ك( السيد دريس رحاؿ

 .بليبيا ىذا بالنسبة للمدرسة العربية ا٢بديثة( كا٤بوشحات

ىي حرص سكاف ا٤بغرب العريب على عٌد النوبات األندلسية :  كما خلصت إٔب ٦بموعة من النتائج
ُب قرطبة  الٍب تعد من أركع، كأغُب ٭باذج ا٤بوسيقى العربية كوهنا ٜبرة من ٜبار الفن العريب القدمي

كاشبيلية كغرناطة باألندلس، كلكن ُب الواقع فإف ىذه ا٤بوسيقى الٍب تشكل جزءنا من اإلرث العريب 
ٓب يكن ٝبع ا٤بصادر ٗبختلف أشكا٥با، كٙبليلها عملية مستورة لغياب أرشيف كامل اإلسبلمي؛ 

ا اجملاؿ بواقع ا٤بوسيقى منٌظم، كلوفاة عدد ٩بن كاكبوا بداية التأليف، كلعل ما ٲبكن استنتاجو ُب ىذ
 ا٤بوركثة:

تضاؤؿ كجودىا ُب احمليط الصوٌب، نتيجة ا٤بستول النظرم الضعيف جملموعة من ا٤بوسيقيْب،  -
حيث أف ا٤بعاىد ا٤بوسيقية كلؤلسف ال تعطي تكوينا كافيا ٲبكن الطالب من معرفة خصائص 

 اللحن األندلسي حٌب يؤديو كما ينبغي.
هبا، نتيجة توارثها الشفاىي عرب األجياؿ ٩با ٰبار ا٤بدكف أيها ىو أقرب قلة ا٤بوسيقيْب ا٤بهتمْب  -

 إٔب األصل كأجدر بالتدكين.
 تضاؤؿ فرص ٘بددىا طبيعيا )من الداخل(، أم ٩با ٯبعلها عرضة إٔب أكرب خطر كىو الزكاؿ. -
ّبة عدـ احَباـ أىم خصوصياهتا الفنية عند األداء ُب كثّب من ا٢باالت نتيجة األكلوية الكب -

 ا٤بعطاة للجانب ا٤بادم )ا٤بإب( على حساب ا١بانب الفِب.
، قاصرة على أف تبلغ الغاية القصول  كمع ىذا كذاؾ فبل تزاؿ أعماؿ التدكين، الٍب أ٪بزت حٌب اليـو

ين ىذا ٓب يكن ُب مكانة غّب أصحاب ىذا إٔب تدكين أ٢باف ا٤بوسيقى األندلسية. كذلك ألف التدك 
الفن أف يؤذكا الصنعات على صورىا ا٢بقيقية، كأنو لن يستفيد من التدكين إال من ٲبارس العمل ُب 
حظّبة األجواؽ األندلسية، كأغلب ىؤالء اليـو ُب غُب عن اعتماد التدكين ا٤بوسيقي عند عزؼ 

األطركحة مرجعنا ٤با توصلت إٔب إنقاذه، كتدكينو ا٤بوسيقى األندلسية.  لدل أطمح أف يكوف موضوع 
 .من ٧بتويات أىم ا٤بصادر الصادرة عن ا٤بوسيقى األندلسية با٤بغرب العريب



 

 

 

إملالحق



 

169 

 

  
آلة العود  :  10الصورة رقم                          آلة الرباب           : 10الصورة رقم      

 

 
 آلة القانوف:  10الصورة رقم    

 
 

 
 

 (0/0: فيوال الركبة )10الصورة رقم                : فيوال الدراع ) ألطو(     10الصورة رقم 



 

170 

                                                       
      

 آلة ا٤باندكلْب . :  10صورة رقم ال                                  .: آلة الكويَبة 10رقم الصورة     

                                                      
 

  .: آلة الدربوكة )الدربكة( 10الصورة رقم                :  آلة الطار )الطر(.                      10الصورة رقم 

                                         
 

 : آلة النام 00الصورة رقم                  : آلة الطبيبلت                 01الصورة رقم 

 
 آلة الغايطة :  00الصورة رقم       



 

171 

 
 

  .1:  فرقة موسيقية تقليدية جزائرية 00الصورة رقم 

 

 
 .2تقليدية مغربية: فرقة موسيقية  00الصورة رقم 

 

                                                             
1 - Hadj Bougherara ,  Op ,Cit , p32.  
2 - Ibid , p121. 
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 . 1فرقة موسيقية تقليدية تونسية:  15الصورة رقم 

 

 

 2: فرقة موسيقية تقليدية ليبية 16الصورة رقم 

                                                             
1 - Hadj Bougherara ,  Op ,Cit , p114. 
2 - Ibid , p115. 
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 001 آلة الدربكةصورة  10
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 كلمة شكر  

 أ                                                                                              مقدمة 
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 00..................... الفصل األكؿ:األصوؿ العميقة للموسيقى المغربية األندلسية -
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 00...............ٛبهيد........................................................... -

 00...................رصيد النوبات بالمغرب العربي................................... -3

 00..................الديل.................................................نوبة  -0-0
 01...............................................................................اجملبنةنوبة  – 0-0     

 00..................................................ا٢بسْب.............................نوبة  -0-0     

 00............................................................................نوبة رمل ا٤باية -0-0 

 00............................................نوبة الرمل.................................... -0-0 

 00........................................................................نوبة الغريب...... -0-0      

 26...............................................................................نوبة الزيداف -0-0

 00.............................................................................نوبة الرصد... -0-0

0-0- ....  00............................................................................نوبة ا٤بزمـو
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 00...............الغايطة أك الزرنة.............................................. -0-0-0

 00............الفصل الثالث: مدارس الموسيقى األندلسية بالمغرب العربي..........-
 00..............ٛبهيد ........................................................... -

 00...............مدارس الموسيقى األندلسية بالجزائر:................................ -3

 00مدرسة الصنعة..............................................................  -0-0

 00مدرسة الغرناطي.............................................................  -0-0

 00مدرسة ا٤بالوؼ..............................................................  -0-0

 
 



                                                                                                                    

188 
 

 00..........ندلسية بالمغرب: ....................................مدارس الموسيقى األ -5

 00مدرسة طرب اآللة...........................................................  -0-0

 00مدرسة الغرناطي.............................................................  -0-0

 00..............................................مدارس الموسيقى األندلسية بتونس: .. -1

 00مدرسة ا٤بالوؼ التونسي ...................................................... -0-0

 00..................مدارس الموسيقى األندلسية بليبيا: ................................ -4

 00اللييب.........................................................مدرسة ا٤بالوؼ  -0-0

 010...............الفصل الرابع: مصادر الموسيقى األندلسية المغاربية.............-
 010................ٛبهيد ....................................................... -
 010...............األندلسية المغربية:.............................أىم مصادر الموسيقى  -3
 010..............كناش ا٢بايك....................................................-0-0   
 000..............كتاب السقا كمغاين ا٤بوسيقى......................................  -0-2   
 000..............ب إيقاد الشموع للذة ا٤بسموع بنغمات الطبوع...................كتا  -0-3   
 000...............كتاب االمتناع كاالنتفاع ٗبسألة ٠باع السماع.......................  -0-4   
 130.................................. كتاب ا٤بسلك السهل ُب شرح توشيح ابن سهل -0-5   
 000...............أىم مصادر الموسيقى األندلسية الجزائرية:.......................... -5

 000......... ................كناش الطرب األندلسي ..................................-0-0

 000...................كتاب كشف القناع عن آالت السماع ...........................-0-0

 000.................كتاب الَباث الغنائي ا١بزائرم )ا٤بوشحات كاألزجاؿ(.................  -0-0

 000.................كتاب ٦بموع األغاين كاأل٢باف من كبلـ األندلس.....................  -0-0

 000............................................كتاب ا٤بوسيقى الكبلسيكية ا١بزائرية.....-0-0

 000.....التونسية:.......................................األندلسية أىم مصادر الموسيقى  -1

 152................:.....................................سفاين ا٤بالوؼ التونسي تابك  -0-0
 154..................................................كتاب متعة األ٠باع ُب علم السماع  -0-0
 000...............كتاب األغاين التونسية .............................................-0-0



                                                                                                                    

189 
 

 001.............أىم مصادر الموسيقى األندلسية الليبية................................ -1
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 000.......................الخاتمة .............................................. -

 000................................................المالحق..................... -

 000................كالمراجع....................................قائمة المصادر   -

 000...................................................فهرس المالحق........... -
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 ملخص:  

يهدؼ البحث إٔب دراسة أىم ا٤بصادر ا٤بغمورة الٍب عثر عليها، كا٤بتعلقة با٤بوسيقى األندلسية الٍب شهدت نوعنا من النفوذ 
األندلسية على يد ليبيا. كقد عرفت ىذه البلداف ا٤بوسيقى  -تونس -ا٤بغرب -خاصة ا١بزائر كاالنتشار ُب بلداف ا٤بغرب العريب

درجة ال يستهاف هبا، ُب ا٢بفاظ على ىذا الفن الرقيق، كتوريثو لؤلجياؿ ا٤بتتالية ليبقى -عزفا كغناء -معلميها، ك٩بارسي آدائها
ا ُب أركاهنا، كُب ٦باؿ اإليقاع ا٤بوسيقي للنوبات الٍب جاء هبا ا٤بنظرين العرب ُب ٨بتلف ا٤بصادر ا٤بوسيقية.  خالدن

 ، ا٤بدارس ا٤بوسيقيةات، اآلالت ا٤بوسيقية، اإليقاعا٤بغاربية ا٤بوسيقى األندلسية، النوباتتاريخ فتاحية: الكلمات الم
 .األندلسية، مصادر ا٤بوسيقى األندلسية ا٤بغاربية

- Résumé: 
La recherche vise à étudier les livres sources de la musique  les plus importantes 
trouvées, et sur la musique andalouse précisément, qui a vu une sorte d'influence 
et se propage dans les pays du Maghreb arabe, en particulier ALGER- Maroc- 
Tunis- Libye. Ses pays ont connu la musique andalouse aux mains des 
enseignants, mélomanes et chanteurs, degré de praticiens à compter, dans le 
maintien de cet art délicat, et les générations héréditaires successives rester 
immortel dans les coins, et dans le rythme musicaux des NOUBA apporté par les 
théoriciens Arabes dans diverses sources musicales . 
Mots-clés: Musique andalouse, Nouba, Instruments de Musique, Rythme, 
L’écoles de musique andalouse , les sources de musique andalouse Maghrébines.  
- Summary: 
The research aims to study submerged most important sources found, and on the 
Andalusian music, which saw some sort of influence and spread in the Arab 
Maghreb countries, especially ALGIERS- Morocco- Tunis- Libya. These 
countries have known Andalusian music at the hands of teachers, and practitioners 
- and sing-degree to be reckoned with, in maintaining this delicate art, and 
Heritable generations successive remain immortal in the corners, and in the 
rhythm of musical shifts brought by theorists Arabs in various musical sources . 
Keywords: Andalusian music, Nouba, musical instruments, rhythm, music 
schools, Andalusian music Maghrébines   sources.  

 


