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املركز الوطني للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ علم اإلنسان والتاريخ
الجزائـــر
املوضوع  :ثقــافة و موســـيقى
دور الشعر يف الحفاظ عىل الرتاث املوسيقي
   

يوجد يف الثقافات الشفوية املغربية والعربية أو الثقافات األخرى سواء كانت راقية أو شعبية،
عالقة وطيدة بني النص الشعري وبنيته اللحنية التي هي عبارة عن امتداد طبيعي للنص.
تعتمد هذه النصوص املرددة عرب األغاين ذات البنيات املختلفة التي متيز كل منطقة ،عىل لغات
ولهجات متنوعة ،وعندما تكون الثقافة غري محلية ،نقلتها موجات املهاجرين ،فإن هذه األخرية عندما
تلتقي باألغاين املحلية ينتج عنها مجموعة نصوص متتزج فيها التأثريات املتبادلة لتعطي طبوعا موسيقية
ذات ألوان محلية بارزة.
مينحنا هذا اإلنتاج األديب الكثيف واملتنوع الذي مييز كل ثقافة ،إمكانية تحقيق أعامل موسيقية
ال يستهان بها ،ففي الكثري من الحاالت يطغي النص عىل اللحن فيتحول هذا األخري إىل مجرد ركيزة
ألبسط البنيات.
يزيك النص من خالل نوعيته هذه العالقة الوطيدة بني النص الشعري وبنيته اللحنية ،والطبوع
املوسيقية املغناة الناتجة عن هذه العالقة املتعددة ،سواء كانت شفوية ،مصحوبة بآالت موسيقية أم ال.
إن العالقة (لغة  /موسيقى) التي نظرها نيكوالس رووي (  ) 41 – 38 : 1972تطرح إشكالني هامني :
 - 1كيف تعالج اللغة باملوسيقى ؟ هل هناك نظام تصنيف ؟
 - 2بأي طريقة تساهم األشكال اللغوية يف البنية املوسيقية ؟
تتنوع العالقات بني اللغة واملوسيقى من عمل آلخر ،فهي تنتقل من التقارب إىل التناقض مرورا
بكل أشكال التفاوتات ،إىل التالؤم والتكامل.
وعليه فإن األبحاث املرتبطة باإلنتاج األديب تحتل مكانة أساسية يف أبحاث علوم املوسيقى املتعلقة
باملجتمع.
وإذا كانت النصوص يف غالب األحيان مكتوبة ومدونة فإن املوسيقى غالبا ما تبقى شفوية.
أظهرت نتائج األبحاث يف علوم املوسيقى أنه فيام يتعلق باملوسيقى غري املكتوبة يوجد لغة
موسيقية مرنة مبا فيه الكفاية لتمتزج باألمناط الشعرية املختلفة وعليه ميكن للنصوص أن تخضع
القتباسات وتنسيقات متنوعة.
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دونت هذه األشعار القيمة و الرقيقة ،يف كراريس تدعى حسب املناطق « :ديوان»« ،كناش»،
«سفينة» ،وأسمى درجة بإمكان الفنان املغريب أن يرتقي إليها قدميا هي عندما كان يحفظ هذه النصوص
عن ظهر قلب دون اللجوء إىل الكناش أو الكراس .أما اليوم فإننا نجد املوسيقيني يقفون أمام جمهورهم
مصحوبني بكراسهم دون خجل ،وهذا األمر راجع إىل التغيري الذي طرأ عىل الذهنيات خاصة فيام يتعلق
بذوق املستمعني الذي كان صارما جدا يف السابق.
كام أنه ميكن النظر إىل النص من زاوية أخرى غري الزاوية التقنية باعتبار أن هذا األخري لعب
ومازال يلعب دون شك من خالل بعض دواوين «الشعبي» يف الجزائر دورا هاما يف نقل االنشغاالت
االجتامعية الثقافية و الدينية التي ترتبط بالجانب الرتبوي و التعلم الديني والسيايس ...والذي يتطرق
عرب املواضيع التي يتناولها إىل جوانب مختلفة.
تجتمع املوسيقى بالنص لتمنحه تأثريا أكرث وقد لعبت هذه املدائح التي كانت تغنى يف ساحات
األسواق ،يف األرياف و الزوايا قدميا دورا إعالميا يف أوساط األهايل ،كانت تلك النصوص مبثابة رسائل أو
أعامل نضالية هادئة و سلمية لكنها مستدامة وعميقة األثر :
* مقاومة ضد االغرتاب الثقايف عن طريق الحفاظ عىل الرتاث املوسيقي.
* مقاومة ضد ضياع القيم األساسية (الدينية ،التاريخية ،الثقافية) عن طريق نرش النصوص املرتبطة
بهذه املواضيع عرب موسيقى هي يف متناول مختلف الطبقات االجتامعية.
* مقاومة ضد أخطار الجنوح عن طريق مل شمل صفوف شباب ضاعت مقوماته وذلك عرب
مامرسات فنية و أخالقية (مثال مدائح الزوايا).
* مقاومة ضد ضياع الهوية عن طريق ترديد مدائح لها عالقة باملواقف الدينية والتاريخية.
* مقاومة ضد التشتيت و العزلة عن طريق التفاف األفراد من مختلف النواحي واألعراق.
والتيارات يف حلقات تبادل عرب املامرسات الدينية.
* مقاومة ضد املضايقات والحرمان من التعبري عن طريق تشكيل فن يكون وسيلة تعبريية بعيدة
املدى يحافظ عىل التقاليد ،يتغنى باألبطال ،يعلم ويهذب السلوك.
أنتجت هذه املواقف تراثا رصينا ومنظام للموسيقى بشكل عام .ففي بداية القرن الـ 20يف الجزائر
أدمجت ألحان دنيوية بنصوص صوفية كان الهدف منها الحفاظ عىل الرتاث ،انترشت هذه الطريقة عرب
الوطن يف ملحقات املساجد وبعض الزوايا.
فمن بني الوسائل املختلفة للحفاظ عىل املوسيقى نجد مرة أخرى النص الذي لعب دورا ال
يستهان به باعتبار أنه يقرتح :
* متارين معقدة حول الطبوع إلبراز إمكانيات العازف ،تلك األشعار التي تدعى األرجوزة تشكل
منهجا موثوقا لتعلم جاد للنصوص يساهم يف نقل الرتاث املوسيقي عرب األجيال.
* نظرة تقنية متنح من بني مختلف الوسائل تسلسال تؤدى من خالله النوبات  :حالة النوبة
التونسية.
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* تروي مواقف تاريخية ،ثقافية و اجتامعية.
* تتناول مواضيع ملحمية أو غنائية.
 هل ميكننا أن نجزم أن النص يف القرن الـ 21قد بلغ حده كعامل للمحافظة عىل الرتاث ؟هل له نفس التأثري اليوم ؟ -
 هل تلجأ املجتمعات العرصية اليوم إىل النص كوسيلة لالتصال ؟ هل يرتك هذا األخري املجالواسعا أمام اللحن بنغامته الجذابة وحركاته الخفيفة والجنونية ،مغفال قوة الكلامت ؟
 هل يستعمل العازفون اليوم النص كام كان يستعمل يف السابق أم أنهم ألقوا مبهمة املحافظةعىل الرتاث عىل عاتق التسجيل والنقل املوسيقي ؟
سيتطرق هذا امللتقى إىل البعض من هذه العالقات بني الشعر واملوسيقى ليعطي نظرة مستقبلية
عن كيفية نقل املوسيقى واملحافظة عليها وتكييفها مع متطلبات القرن الـ 21وعليه ترمي أهداف هذا
امللتقى إىل :
 - 1العمل عىل إبراز العالقة بني النص الشعري والبنية اللحنية يف املغرب العريب.
 - 2تحديد العالقة القامئة بني النص الشعري والسياق االجتامعي والثقايف.
 - 3تحديد التقنيات التي كانت تستعمل يف الحفاظ عىل املوسيقى عرب النص.
 - 4اقرتاح إمكانيات عرصية للحفاظ عىل املوسيقى ونقلها بالجزائر ،باالستناد إىل تقنيات ثبت
وجودها يف املغرب العريب.
 - 5تحديد دور املنظومة الرتبوية يف الحفاظ عىل الرتاث املوسيقي ونقله محــاور ومواضيع أخـرى :
 - 1العالقة بني النص والرتاث املوسيقي يف الجزائر واملغرب العريب .
 - 2السياق /املواضيع التي تتطرق إليها النصوص من منظور سوسيو ثقايف.
 - 3دور الهياكل االجتامعية التقليدية (زوايا ملحقات املساجد) يف الحفاظ عىل الرتاث املوسيقي
عرب النصوص.
 - 4مساهمة التقنيات الحديثة يف الحفاظ عىل الرتاث املوسيقي.
 - 5دور ومساهمة املنظومة الرتبوية يف الحفاظ عىل الرتاث املوسيقي ونقله.

اللجنة العلمية :
سعيداين مايا
ڤالز ويزة
بوردوز عبد النارص
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ذهبية أيت قايض
جامعة تيزي وزو -الجزائر

Ait-Kadi Dahbia
Université Mouloud Mammeri de Tizi- Ouzou – Algérie
zteraha@yahoo.fr

صورة املرأة يف أغاين األفراح  :الختان والزواج أمنوذجان
أشعار ترافق طقسني من طقوس العبور هام الختان والزواج ،تؤديها أربع نساء واقفات .ال يرقص
الحضور عىل نغامتها وال يرافقها إ ّال إيقاع خفيف دون تصفيق .وتؤدّى يف أوقات مع ّينة من العرس .ومن
بني املواضيع التي تتناولها تلك األشعار موضوع املرأة ،ويبدو هذا بديه ّيا يف األغاين املرافقة للزواج .أ ّما
يف الختان فام هي املكانة التي متنحها هذه األشعار للمرأة؟ وهل تتحدّث هذه األشعار – أشعار الزواج
ْ
اكتفت بتلك الصورة
والختان – عن املرأة يف مختلف مراحل حياتها ،أم تر ّكز عىل فرتة دون أخرى؟ هل
ْ
ْ
حملت رسائل
استطاعت أن تخرتق املحظور؟ هل
النمط ّية التي منحتها الثقافة الذكور ّية للمرأة ،أم
مش ّفرة لآلخر  :الرجل ،والنساء؟ هذه مجموعة من األسئلة ،ستحاول مداخلتنا اإلجابة عنها.

بورايو عبدالحميد
جامعة الجزائر

Bourayou Abdelhamid
Université d’Alger – Algérie
bourayou50@yahoo.fr

قصيدتان من الرتاث الشعبي الجزائري خلدهام
الغناء «حيزية» وغرود عالية
من أبرز القصائد الشعرية الرتاثية الجزائرية التي متت املحافظة عليها ونقلها عن طريق الغناء واملوسيقى
قصيدتان قصصيتان عرفهام مجتمع الجنوب الرشقي الجزائري هام قصيدة «حيزية» للشاعر محمد بن قيطون،
عاش يف ق  19ببسكرة ،وقصيدة «غرود عالية» لشاعر مجهول من املواد الفولكلورية القدمية غناها املطرب
عبد الله املناعي (مطرب حديث من وادي سوف) .تهدف املداخلة إىل بيان عالقة األداء الغنايئ بالشعر الشعبي
الجزائري وفق أداءات موسيقية معينة ،ودور الشعر يف املحافظة عىل الطبوع املوسيقية.
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بوردوز عبد النارص
باحث  -الجزائر

Bourdouz Abdenacer
Chercheur CNRPAH- Alger
bourdouz@hotmail.fr

التغي و اإلندثار
"داينان" طبع موسيقي بني رّ
"داينان"  :تعبريفنّي  -يف طريق اإلندثار -يؤدّى بلسان أمازيغي ،يجمع بني الكلمة الشعرية
املغناة بإيقعات متنوعة و بني الرقص.
إ ّنه نوع موسيقي بسيط له خصوصيات تتمثل يف أصوات مشبعة ناتجة عن قرع آلة "أق ّالل"،
(الڤ ّالل) اإليقاعية ،يصحبه نفخ عىل النّاي ( :هغانيمت ،هچعبوبت أو هقچبوط) تبعا ل ّلهجات املحلية.
يبنى عىل إيقاع ترنيامت تتك ّرر إىل غاية انتهاء املقطوعة الشعرية .هذه الرتنيامت تجتمع بكيفية ما،
فتش ّكل قوالب لحنية مختلفة لتعطينا األلحان التالية عىل سبيل املثال ال الحرص:
داينان دنيا دينان x 2
أداين داين داين x 3
دايناين داينانان x 3
أداين داين داين ،أداين داين داين ،آه أداين ،أداين دان x 3
يرتبط هذا الفن بالحياة اإلجتامعية للساكنة الناطقة باألمازيغية املنترشة عرب جبال الظهرةعىل
ويتم ترديد هذه األغاين يف املناسبات
العموم  ،ووالية تيبازة منها – ميدان بحثنا  -عىل الخصوصّ .
اإلجتامعية بحيث تعبرّ من خاللها العامة عن أفراحها وهمومها وتر ّوح بها أيضا عن نفسها.

أكرث ما تردّد أغاين "داينان" يف مناسبات الزفاف وبخاصة ليلة "الدّخلة" بحيث نطالع يف القصائد
املغنّاة الكثريمن خلجات العشق والغرام والعاطفة و الهيامّ ،
ألن غرض الغزل ،بل الغزل املاجن واإلباحي
منه يف الحقيقة ،هو أكرث ما يتناوله هذا الفن.
ما داللة هذه اإلباحية يف مجتمع محافظ ؟ و هل لها دور يف انكامشه وتوجهه نحو الزوال  -مع
العلم ّأن هذا الفن قد عرف محاوالت فردية حاولت تهذيب ألفاظه-؟
فام واقع فن "داينان" اليوم ؟ ما موقعه ؟ و ما مصريه ؟
أسئلة نحاول اإلجابة عنها يف مداخلتنا.
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بوزيد مريم سيبابو
باحثة  -الجزائر

Bouzid meriem Sebabou
Chercheure CNRPAH- Alger
m_bouzid@hotmail.com

«تـاريـه» بني مغامرة التوثيق وحناجر نساء اآلزجر
ستحاول هذه املداخلة التط ّرق إىل ال ّلون املوسيقي «تـاريه» كام عوين وو ّثق ،مبنطقة اآلزجر ،من
طرف األب دوفوكو له ،مع مقارنة مختلف التّسجيالت التي قمنا بها بعد قرابة قرن من زمن التّسجيل
األ ّول ،وذلك بغية وضع ال ّذاكرة النسائ ّية عىل ّ
محك التّجربة يف ما مدى استيعابها للنّص حفظا ومعنى
(تعديالت يف املعنى وإضافات يف هيكل النّص).
كام ستكون املرة األوىل التي سنستمع فيها لتسجيل هذا ال ّلون موسيق ّيا ،مع تبيان التن ّوعات فيه
عند بدو وحرض اآلزجر.

ڤطاط محمود
جامعة تونس
Guettat Mahmoud
Enseignant chercheur. Université de Tunis- Tunisie
mahmoud_guettat@yahoo.fr

من خاصيات التكامل بني الرتاكيب الشعرية واللحنية يف الرتاث
املوسيقي العريب (النوبة املغاربية منوذجا)
تشكل املوسيقى مع الشعر يف الرتاث اإلسالمي وحدة ال تتجزأ ،وقد «ظل لفظ الغناء واإلنشاد داال
عىل إلقاء الشعر ،فهو «حلية الشعر إن مل يلبسها ،طويت»
ال ينصب اإلبداع يف الشعرعىل البالغة فحسب ،بل عىل قوالبه املوسيقية واللفظية أيضا.
فقد كان للغناء واإليقاع املوسيقي دور كبري وتأثري عميق عىل تطور الشعر.
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أتاحت مجالس الغناء فرصة ذهبية الزدهارالتنويع املوسيقي والشعري ،وقد صار الشعر ينظم
من من أجل الغناء ،أي أ ّناإليقاع املوسيقي هو اإلعتامد وهو األساس.
إذا كان علم العروض «وهو ميزان الشعر ،به يعرف صحيحه من مكسوره» ّ
فإن العروض املوسيقي
يع ّد محاولة وصفية إليقاع الكلمة العربية بغية معرفة البناءات اإليقاعية االساسية الستغالل نظريات
اإليقاع يف املوسيقى ومصطلحات التدوين املوسيقي تيسريا لفهم الكلمة العربية وتذ ّوقها وتغليفها
بالنّغم و الوزن املناسب.
تخضع النصوص الغنائية يف النوبة املغاربية من حيث تصميمها الشعري إىل قوانني محدّدة .فهي
تعتمد منتخبات شعرية من القصيد العمودي والدارجة أو اإلثنني معا.
وقد أثبتت الدراسات املقارنة وجود عدد من النصوص متّفق عليها يف مختلف األرصدة املغاربية،
مع بعض الفروق تتعلق بكيفية األداء واإلستعامل اللحني واإليقاعي بالنسبة إىل عدد منها.

حامم عبد الحميد
جامعة عامن  -األردن

Hamam Abdelhamid
Chercheur Ethnomusicologue – Amane- Jordanie
abdel_hamid_h@hotmail.com

دور الشعر العريب يف الحفاظ عىل أوزان الغناء قبل اإلسالم
لعب الرش العريب دورا كبريا يف الحفاظ عىل أوزان الغناء قبل اإلسالم وأعطانا مالمحها ودالالتها اإلنفعالية
كام ّ
وضح لنا أيضا بعض غنائنا املتوارث وكذا نسبه.
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إميان عىل مهران عثامن
أكادميية الفنون – القاهرة

Mahran Iman Ali Uthman
Professeur à l’académie des arts –Caire- Egypte
iman_a_mahran@yahoo.fr

تصنيف النص الشعري املغني
الفني.

النص الشعري املغني هو البناء الذي يعتمد عليه اللحن وعىل أساسه يتم محاكاة املتلقي للعمل

ويرتبط النص املغني ارتباطاً كبريا بتوجه كاتبه ،ونوع الرسالة التي يرغب يف نرشها عن طريق
أغنيته.
وعىل الرغم من أهمية التوثيق للنصوص الغنائية إال أن التوجه كان دامئا لتوثيق األلحان الخاصة
مبلحن ما أو توثيق األغاين أملؤداه ملطرب ما ،ودامئا ال يتم التأريخ ألعامل مؤلف أغاين سواء بتسجيل
نصوصه املغناة أو املكتوبة ومل تؤدي وتلحن.
وال توجد منظومة لرصد األغاين من زاوية النص املغني إال التي قامت بها كاتبة السطور والتي
صدرت يف كتاب عن الهيئة املرصية العامة للكتاب يف القاهرة بعنوان «آ قراءة يف ذاكرة األمة _األغنية
املرصية ومؤلفوها يف مايئ عام» حيث قامت برصد أسامء وبيانات مؤلفني األغاين وأعاملهم منذ أسس
محمد عىل الدولة املرصية الحديثة وحتى صدوره.
وكان ذلك انطالقا من أهمية الدور الوظيفي للنص املغني حيث أن األغنية تحمل معاين ودالالت
رمزية ،ولها دور تؤديه بني أفراد املجتمع.
كام أن هناك تصنيف للشعر املغني يعتمد عىل :
تصنيف املوضوعات سواء كان  :عاطفي ،وطني ،ديني ،اجتامعي.
تصنيف املعالجة للنص الشعري املغنى فهل النص  :عىل هيئة قصيدة ،أو زجل ،أو أشكال أخري.
وعموماً يخضع التصنيف للنص الشعري املغني للمعني وطريقة النظم التي يعتمد عليها ومنها
ميكن البدء يف صدا األغاين وتصنيفها عىل هذا األساس.
وبذا يظهر دور الشعر يف الحفاظ عىل املوروث املوسيقي والعمل عىل تنمية واالعتامد عليه
بشكل مستمر.
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معتصم خرض عديلة
القدس – فلسطني
Muctasem Ahmed
Directeur du centre des études d’ethnomusicologie –Qods- Palestine
mutasemphd@yahoo.com

نصوص وألحان الغناء الفلسطيني بني ثقافة املقاومة وشبح الخوف
إن كثافة التعبري الغنايئ املصاحب باملوسيقى يف كثري من تفاصيل الحياة اإلجتامعية لدى الشعب
الفلسطيني ,إحدى دالالت دراسات فلسفة (االنرثوبولوجي) املقارن عىل تأصيل هذه األجواء الثقافية
من خالل عدة قرون من الوجود الحضاري .فاألجواء املوسيقية الغنائية يف فلسطني تتميز بجذورها
الضاربة بعمق املكان ،وشهادتها عىل العالقة الوثيقة بني الشعب الفلسطيني وأرضه ،وخصوصياته
التاريخية والدميوغرافية منذ أن سكن أرض فلسطني ،بحيث أضحت هذه األغنية تجسد ثقافة هذا
الشعب ،أي أنها أصبحت جزءاً من اطار حياته .فالغناء يعترب من أقرب الفنون اىل النفس البرشية ملا
ميتلك من إمكانيات كبرية يف التعبري عن أحاسيس ووجدان كافة أفراد املجتمع ،باإلضافة اىل مقدرته
عىل تجسيد فكرهم وفلسفتهم تجاه الحياة .فبالرغم مام يعرف عن الغناء من أنه فن شاعري وعاطفي
إال أنه قادر عىل التحول والتكيف ،وبالتايل التعاطي مع كافة قضايا املجتمع ،مبا فيها األحداث والقضايا
املحورية الكربى .وهذا ما جسدته نصوص وألحان األغنية الفلسطينية ،فمنذ بداية القرن العرشين
أصبحت هذه األغنيـة من أهم أدوات املقاومـة الفلسطينيـة حيث ّ
وظفت بشتى الوسائل للتأكيد
عىل عروبة القدس وفضح كافة مامرسات اإلستعامر الربيطاين واإلحتالل االرسائييل ،ممثلة بذلك ثقافـة
جديدة لالنسان الفلسطيني تتامىش واملرحلـةُ ،عرفت بثقافة املقاومة.
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محمد أحمد ابراهيم عمران
املعهد العايل للفنون الشعبية  /أكادميية الفنون – القاهرة
Mohamed Ahmed Ibrahim Omran
Institut Supérieur d’Arts Populaires Le Caire – Egypte
dr.m.omran@gmail.com

أشكال العالقة بني النص الشعري والنص املوسيقي
يف الغناء الفلكلوري املرصي
َنعم« ،تتنوع العالقة بني النص الشعري والنص املوسيقي (املصاحب لهذا الشعر) من عمل آلخر،
ُ
ورقتكم) متر بكل
وهذه العالقة قد تنتقل –بالفعل– من التقارب إيل التناقض ،كام أنها (وكام َت ْذ ُكر
أشكال التفاوت إيل التالؤم والتكامل».
فإذا كان من املتعارف عليه  :أن الغناء يقوم من أساسه عيل نص شعري ,فإن هذا النص راح
ووفق مواضعات ثقافية متنوعةَ -ي ْظهر يف أشكال بنائية (فنية) ووظيفية تحكم عالقة هذا الشعرباملوسيقا املصاحبة له (يف عمل غنايئ ما) ،وباملثل سنجد أن النص املوسيقي املصاحب للشعر قد ُخ ِضع
لذات املواضعات الثقافية املتنوعة ،فظهر بدوره يف أشكال بنائية (فنية) ووظيفية كان من شأنها أن
حددت عالقة هذا النص املوسيقي بالشعر املصاحب له .ونحن هنا نضيف إىل إشكال ًّيأت «نيكوالس
رووي» إشكالية أخرى نصيغها يف تساؤل  :من الذي يحتل مكانة الصدارة يف الغناء (الفولكلوري) ِّ
الشعر
أم اللحن؟
ليس من اليسري اإلجابة عىل هذا التساؤل باإليجاز نفسه الذي جاء عليه التساؤل ،ولكن ميكن
القول  :أن لكل منهام «صدارة» وفق طبيعة دوره البنيوي وطبيعة وظيفته ،كام أن كال منهام قد
يتوارى خلف اآلخر وفق األسباب ذاتها.
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صقيل مراد
املعهد العايل للموسيقى – تونس

Sakli Mourad
Professeur et Directeur du Centre recherches de la musique arabe et méditerranéenne,
Tunis – Tunisie.
sakli.mourad@wanadoo.tn

من القالب الشعري إىل القالب املوسيقي
تطورت العالقة بني النص الشعري وكسائه املوسيقي وتغريت بشكل ملحوظ ،فتأرجحت الهيمنة
بينهام بتأرجح متوقع املؤلف املوسيقي (امللحن) فنيا واجتامعيا وفكريا وجامليا ،متحولة ما بني االرتباط
العضوي واالنفصال شبه الكيل.
انطالقا من أمثلة ملموسة مستمدة من املدونة املوسيقية والعربية ،تحاول هذه املداخلة تبيان
أوجه هذه العالقة ثم تأثريها عىل تواصل املوروث املوسيقي وتجدده.
محمد السيد شبانه
املعهد العاىل للفنون الشعبية -أكادميية الفنون – مرص
Shabana Mohamed
Institut des arts populaires – Académie des arts –Caire- Egypte
shabana112@hotmail.com

أغاىن املقاومة ىف بور سعيد
لعبت األغنية الشعبية دورا بارزا كسالح للمقاومة الشعبية إبان الحروب التى خاضتها مرص ىف
مواحهة املحتل الصهيوىن ،وذلك عىل امتداد فرتات تاريخية امتدت من حرب العدوان الثالىث عىل مرص
ىف  1956مرورا بنكسة  1967ووصوال إىل حرب أكتوبر .1973
وقد كان لهذه األحداث أبلغ األثرعىل املناخ املوسيقى الشعبى ىف بورسعيد خصوصا ومدن القناة
عموما ،حيث شهدت األغنية الشعبية ىف هذه املنطقة تحوال ىف الشكل واملضمون والوظيفة ،متثل
ىف ابداع نصوص شعرية وموسيقية جديدة ذات نكهة مغايرة للنمط السائد آنذاك ،سواء ىف نسيجها
املوسيقى أو طريقة أدائها ،كام برزت عىل الساحة آلة السمسمية التى اتخذ منها املغنون وامللحنون
والعازفون أداة ملصاحبة هذه األغنيات.
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وسوف نعرض ىف هذه الورقة البحثية لهذا النوع من الغناء الشعبى ،سواء من ناحية الخصائص
املوسيقية إيقاعا ومقاما وأداء ،أو من حيث العالقة بني النص الشعرى والنص املوسيقى ،كام نعرض
للوظائف االجتامعية التى ترمى اليها نصوص األغنيات ،حيث ميثل النص الشعرى قناة كربى للتفاعل،
فإضافة إىل استخدام األغنية كأداة للتأمل ،ميكن استخدامها أداة لالحتجاج والنقد االجتامعى ،بل
وملقاومة املحتل وإهانة رموزه ،وصوال إىل إذكاء وبث روح الوطنية ومقاومة املحتل.
كام ستعرض الورقة لبعض آليات األداء املرتبطة بالغناء الشعبى ىف منطقة القناة ،وهى آليات
يتحايل بها املغنى الشعبى إلطالة أمد أداء النص ،وذلك بإضافة نصوص شعرية بعينها تتسم باملرونة
والقابلية لإلمتزاج باأللحان التى تضاف اليها.
وذلك من خالل عرض مناذج توضح هذه الرؤى واألفكار وتربهن عليها.

عباس سليامن حامد السباعي
باحث ومؤلف موسيقي -جامعة خرطوم
Subaie Abbas
Université de Khartoum- Soudan
profsubaie@yahoo.com

دور شعر الدوباي الشعبي وأثره عىل الرتاث املوسيقي يف السودان
يتطلب هذا امللخص للبحث عن دور شعر (الدوباي) بالتعرض للعوامل االجتامعية ومقومات
الفكر السوداين التي اسهمت يف تكوين الباء الشعري الذي ارتبط بالغناء الشعبي املرتبط يف خدمة
الغناء الديني والدنيوي يف السودان ،دخل فيها الشعر ماراً بثالثة محطات بدأت بالشعر الدارج والثاين
بالشعر الدارج املطعم بالكلامت العربية  ،والثالث بالشعر العريب الفصيح.
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د .طيبي محمد
جامعة وهران -الجزائر

Taïbi Mohamed
Université d’Oran- Algérie
fellaoucene20002002@yahoo.fr

الشعر الصويف ،بنية مخيلة ومواصفات ذاتية
مل يكن احتضان الشعر للحالة الصوفية قامئا عىل تقاطع ثقايف بني الجنس الشعري والعامل الصويف
وإمنا كان مثة توافقات تجانسية بني املخيال الذي تهندسه الشعرية وبينة الذات الصوفية الحاملة
والباحثة عن معاين عوامل الرمز والحقائق التي تتجاوز يف مقاصدها العقالنيات التاريخية .ومن هذه
الزاوية نسعى إىل قراءة مناحي الخطاب الشعري الصويف كبنية خيالني األول تهندسه الشعرية والثاين
ترتقي به الصوفية ليطبعا يف أخر األمر مواصفات ذاتيات برشية ميزت وال تزال متيز املسألة الصوفية
كمعرب حقيقة وكقيمة حياة ومعنى وجود.
د .يوسف طنوس
جامعة بريوت – لبنان
Tannous Youssef
Vice recteur à l’université du Saint Esprit - Beyrouth – Liban
yousseftannous@usek.edu.lb

ترابط الشعر واملوسيقى يف الرتاث
حفظ األقدمون األشعار واألغاين واأللحان ،التي كانوا يتناقلونها شفه ًّيا ،وكانوا يردّدونها يف حياتهم
اليوم ّية ومناسباتهم اإلجتامع ّية .إن إنشاد الشعر تقليد دأب عليه األقدمون ،ومنهم العرب ،فتالزم
الشعر مع الغناء وارتبط لحن املوسيقى باسم الشعر املغنّى ،وبات ُيعرف باسمه .وملّا كانت معظم
أشعار الرتاث الشعبي وحتّى ّ
املوشحات والقدود تدور حول الغزل والعشق والهيام ،عمد البعض إىل
كتابة “معارضات” لها تدور حول اإلميان واألخالق والتّع ّلق بأهداب الدين .وهذه العادة ُو ِجدت لدى
ّ
تضم
تضم مخطوطات عدّة ،إسالم ّية ومسيح ّيةّ ،
كل أتباع الديانات .إن مدينة حلب السور ّية مث ًالّ ،
معارضات شعر ّية .وميكننا القول أ ّنه يف بعض الحاالت حافظ الشعر عىل ال ّلحن الرتا ّيث ،ويف حاالت أخرى
حافظ ال ّلحن عىل األشعار الرتاث ّية .ونظ ًرا لرتابطهامُ ،يجمع علامء املوسيقى اإلثن ّية عىل ّأن هناك ألحا ًنا
ُف ِقدت مع إهامل أشعارهاّ ،
وأن أشعا ًرا زالت مع زوال ألحانها.
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د  .تيحريييش محمد
جامعة بشار  -الجزائر
Tehrichi Mohamed
Université de Bechar – Algérie
tehrichmoh@yahoo.fr

دور الشعر يف املحافظة عىل موسيقى الفردة
الفردة فرقة غنائية من بشار اختطت لنفسها طريقا يف املوسيقى قد يكون سليل املوسيقى
األندلسية من حيث اختياره لطبوع موسيقية توظف اآلالت الرتاثية و تعتمد عىل القصيد ،فهي تتغنى
بقصائد شعرية ؛ بعضها معروف املؤلف ،وأغلبها مجهول املؤلف.
إن القصائد الشعرية املغناة من طرف هذه الفرقة هو ما ضمن استمرارية هذه املوسيقى التي
تخاطب جميع األعامر وتتحاور مع جميع األجناس ،ومتتع جميع الفئات االجتامعية ،بل األكرث من ذلك
هي مستمرة يف الزمن عىل الرغم من بعض التوقفات االضطرارية ،فقد ازدهرت هذه املوسيقى منذ
األربعينات من القرن املايض وما زالت إىل حد اآلن ،بل األكرث من ذلك مثلت الجزائر يف محافل دولية.
أما مضامني هذه القصائد فبعضها يف التوسل ،وبعضها يف مدح الرسول صىل الله عليه وسلم،
وباقيها يف الغزل والحكمة.
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د .تيهارا زهية
جامعة تيزي وزو -الجزائر
Teraha Zahia
Université de Tizi-Ouzou –Algérie
zteraha@yahoo.fr

اثنولوجيا أغاين االشتياق (إِ َش ِّوي َقنْ ) املنشودة
يف املزارات ويف أوقات األزمات
«إِ َش ِّوي َقنْ » جمع «أَ َش ِّويقْ »  :غناء فولكلوري ،يرتجم مشاعر االشتياق إىل الغائب واملفقود...تردّده
وحج مزارات األولياء ،وبالتايل تدور مواضيعه وص ّوره
بصفة ّ
خاصة النساء ،يف أوقات القلق والعمل ّ
ورموزه يف هذا املدار و ُيك ّثف فيه ذك ُر األوليا ِء الصالحني .إ ّنه غناء ذو لحن حزين ،تصنعه الصيحات
والنداءات ،وسيلته الوحيدة هو صوت املرأة العذب املؤ ّثر ،املتح ّكم يف شد ِو املقاطع الصوت ّية ،من حيث
ٌ
متديدها وتقطيعها وتكرارها ...لتتو ّلد ٌ
منسجمة مع رسالة الكلامت ورموزها .وقد انتخبنا لدراستنا
ألحان
هذه بعض املقطوعات الغنائ ّيةُ ،ذكر فيها بإفاضة الويل «الشيخ محند أولحسني» الذي يتواجد مزاره بـ
سجلنا بعضها من «واسيف/تيزي وزو» سنة  ،1989وبعضها اآلخر من «عني
«عني الحامم/تيزي وزو»ّ .
الحامم» سنة  .2008الحظنا بعض التشابهات واالختالفات من حيث الكلمة واللحن واملعنى والص ّور
الشعر ّية ،وتساءلنا  :ما سبب التشابه واالختالف؟ وسنحاول اإلجابة عن طريق دراسة مقارنة ترتكز عىل
ثم عىل بعض أراء املدرسة األنرتوبولوج ّية الوظيف ّية.
السياق االجتامعي والثقايف لهذه األغاينّ ،
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العالقة التاريخية للموسيقى والشعر العريب وتفاعلها
يف منطقة املغرب العريب
ليس هناك أدىن شك من أن للشعر دورا كبريا يف الحفاظ عىل املوسيقى والرتاث املوسيقي لكن
عندما نتحدث عن الشعر العريب فإن األمر يقدم فكرة أكرب عن هذا املوضوع .فالعربية اعتربت منذ
القديم لغ ًة للغناء ونصوصها الشعرية كانت منذ القديم تتطور بالتدريج مع املوسيقى واملتتبع للموضوع
يلمس الدور الهام للشعر العريب الذي صاغ حياتنا صياغة شعرية ،وخلق وحدة جاملية عربية باهرة،
وسيالحظ كذلك مدى التطور االجتامعي الخالق ـ لظاهرة عالقة الشعر بالغناء العريب منذ األسالف
األوائل وذلك بالنظر إىل ثراء املعاين ودقة الرتاكيب التي تعانقت مع األلحان وهكذا كانت اللغة العربية
بنغامتها وحركاتها وإيقاعها وتنوع مواضيعها سبباً هاماً يف تطوير املوسيقى يف الدول العربية عامة
ودول املغرب خاصة.
وهنا يف هذه الورقة سوف نحاول تقديم دراسة بسيطة تبحث يف العالقة بني الشعر واملوسيقى
العربيني من خالل استعراض بعضاً من املامرسات املوسيقية الغنائية يف املغرب العريب وعالقتها باللغة
العربية ودول املرشق والتأثري والتأثر من خالل مختلف النواحي الحياتية وتطورها وكيف شكلت
املوسيقى بعالقتها مع اللغة مخزوناً تراثياً حفل بالتنوع عىل مستوى البنيات والصيغ يف طبيعة األلحان
ويف هياكل األوزان ،ويف أساليب األداء ويف لهجاته وأدواته ،مثلام أفرزت تقاليداً وطقوساً احتفالية شكلت
بدورها اإلطار املناسب واألمثل لتلك املامرسات.
لنخلص لنتيجة أن اللغة والشعر العريب هو من أهم أنواع اللغات والشعر اللذان ارتبطا ببعضهام
وأنتجا أنواعاً مختلفة من املوسيقى واإليقاع أنواعاً غنية جداً باملوسيقى لعب فيه التفاعل للبعد الزماين
واملكاين واملرحيل دوراً هاماً فكان ذلك أحد العوامل الثقافية التي الحظنا فيها رغم التنوع تفاع ًال جمي ًال
ووحد ًة حضارية بني مناطق الوطن العريب من مرشقه ملغربه.
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