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التدوين املوسيقي ورهانات البحث 
يف دراسة وصيانة املوسيقى التقليديّة املغاربيّة

 

مّثل الرتقيم املوس��يقي عنرص اهتامم دائم للموس��يقيني واملنّظرين والباحثني يف علم موس��يقى الشعوب 

)اإلثنوموس��يقولوجيا أو أنرتوبولوجيا املوس��يقى(، يف كّل األزمنة. فعىل غرار نظرّية »األصابع واملجاري« التي 

صاغتها مدرسة العودّيني، بداية من القرن الّثامن ببغداد يف عهد الدولة العباسّية، أو نظرّية النحت املوسيقي 

لإليقاع��ات »تاال« يف جنوب الهند يف معبد ماناكيش مب��ادوراي، دأبت الحضارات القدمية يف العامل عىل اعتامد 

صياغات إيكونوغرافّية ومنظومات تدوين تهدف إىل حامية األرصدة وتقنيات العزف واألداء وضامن تواصلها. 

إن نظام الرتقيم األورويب للعزف عىل اآللة املوس��يقّية )tablature( الذي تّم تطويره يف عرص »النهضة« لغاية 

تعليم صيغ األداء لعدد من اآلالت املوس��يقّية، منها »األرغن« و»العود« ثم بعد مّدة آلة »القيثار«، خري دليل 

عىل ذلك.        

متّث��ل فنون صنع اآلالت املوس��يقّية يف كّل حض��ارات العامل، عددا هائال من الحل��ول واألجوبة والخيارات 

الطبيعّي��ة، ملقتضي��ات فنّية وهيكلّي��ة يف نفس الوقت، من حي��ث ماّدة صنع اآللة )جلود، خش��ب، معدن( 

ل العديد من  ودساتني اآلالت الوترّية وطول عنقها ومن حيث أنابيب آالت النفخ واملسافات بني ثقوبها، وتفعِّ

املهارات الجامعة بني الغناء والرقص والعزف والشعر والصناعة، ال ترتك للصدفة مجاال، يف تناسق ضمني تتبناه 

املجموعة وتشّيده أجيال من املهنيني.  

ظهرت أوىل الرتقيامت املوس��يقّية يف أوروبا خالل العصور الوس��طى، ثّم تطورت تدريجّيا لتتحّول إىل قراء 

تقرتب من االكتامل بالنس��بة للموس��يقى األوروبّية. كام اعتمد علم موسيقى الشعوب )االثنوموسيقولوجيا أو 

أنرتوبولوجيا املوس��يقى( هذه الكتابة بشكل واسع يف وصف وتدوين وتحليل موسيقى العامل بكّل ما تتضّمنه 

من طقوس وحفالت دينّية وحفالت زواج ومهرجانات وتظاهرات أخرى. لكن الرتقيم املوسيقي األورويب يبقى 

مح��دودا يف ترجمة املوس��يقات التقليدّية. وتتفاقم الصعوبات خاّصة عندم��ا يتعّلق األمر بتحليل نظام رمزي 

بأكمله يتداخل فيه التصفيق والحركة واإلصدارات الصوتّية الدقيقة من حيث حيزها الزمني، والنصوص املغّناة 

فردّيا وجامعّيا بكل ما تتضّمنه من خصوصيات صوتّية وإيقاعّية، إضافة إىل األداء اآلاليت والس��المل املوس��يقّية 

والخطوات التي يرسمها قائد الحفل أثناء الرقصات الطقوسّية، إىل غري ذلك... 

انترش استعامل الرتقيم املوسيقي الغريب واعُتِمد بكرثة يف شامل املنطقة املغاربّية، دون التغايض عن وسائل 

التبليغ التقليدّية. هكذا تّم تدوين وأداء الرصيد املعروف ب� »املالوف األندليس« التونيس يف كامل تراب البالد 

اإلشكالية
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التونس��ّية منذ بداية القرن العرشين. أّما بالنسبة لرصيد »اآللة« باملغرب ورصيد »الصنعة« بالجزائر العاصمة 

؟،  وتلمسان، ورصيد »املالوف« بقسنطينة وليبيا، فإّن الخطوة مل تنجز. فهل يف هذا االختيار تأّخر يتعنّي تداركه

أم إّن يف األمر مسألة احرتام مستوجب تجاه مقاربة األداء املوسيقي، إذ قد يفّضل املوسيقيون املغاربة ترجيح 

إلهام الّلحظة، مثلام نجد ذلك يف »الش��عبي« ويف »الحوزي« ويف »الفالمنكو« وحتى يف »الفادو«، عىل س��بيل 

الذكر ؟. 

أما يف ما يتعّلق بالبحث، فإّن الرتقيم املوس��يقي ميّثل متّش��يا ال ميكن أن يس��تغنى عنه، ومنهجا يهدف إىل 

ترجم��ة خصوصي��ات رصيد ما، عىل أن يكون الغرض األس��مى هو تبليغ نتائج البح��ث امليداين إىل املجموعة 

العلمّي��ة. توجد اليوم وس��ائل وتقنيات كفيل��ة بتقديم نتائج البحوث، بل إّن أع��امل باحثني مرموقني يف علم 

موسيقى الشعوب )االثنوموسيقولوجيا أو أنرتوبولوجيا املوسيقى( تؤّكد ذلك وتشهد عليه.

ف��امذا ميكن أن تكون إذا التقنيات التي ُيس��توجب تطويرها من طرف كل باحث ملواجهة التحديات التي 

يتعرّض إليها، ومنها :

- أنساق التمثيل،

- الرتقيم املحّل،

- الحركة والتعبري الجسدي،

عر، - التقطيع واإليقاع يف الشِّ

- اعتامد الرتقيم الغريب وخصوصيات الشفوّية،

- استعامل األداة اإلعالمّية ووسائل االتصال...

يطمح هذا اللقاء إىل جمع باحثني يف علم موسيقى الشعوب، االثنوموسيقولوجيا / أنرتوبولوجيا املوسيقى، 

ويف األنرتوبولوجيا، ويف أنرتوبولوجيا الرقص، ومختّصني يف األدب الش��فوي، ولس��انيني، وسيميائيني، ومؤرّخني، 

ومؤرخي الفن، وعلامء آثار... إنها فرصة نأمل أن تسمح بأن يتعرّف الجميع عىل مراكز اهتامم اآلخرين. وهي 

مناس��بة جديرة بأن توّفر إمكانّية العمل يف املس��تقبل وألمد طويل، عىل تدوين مهاراتنا العريقة واملنظومات 

الرمزّية التي تختزلها.

إّن املقارب��ات واملناه��ج املعتمدة من طرف املختصني كثرية، ك��ام أن أداة اإلعالمّية تقّدم إمكانيات ملفتة 

لالنتب��اه، م��ن خالل م��ا تحّققه من دّقة يف االحتس��اب تتزايد باس��تمرار، لكنها تبقى يف متن��اول البعض من 

املختّصني. فام هي الوسائل األكرث مالمئة والكفيلة بتقديم قراءة ورؤيا للثقافة املوسيقّية، يف زمن التسابق نحو 

الحداثة، متّكن الباحثني يف كّل االختصاصات من تقديم الرتجمة الوفّية للتقاليد.؟    

ماية سعيداين
ترجمة محّمد قوجة
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 التدوين املوسيقي : الحدود والفوائد

محمود قطاط
أستاذ متمّيز بالجامعة التونسية

بالنس��بة للموس��يقات ذات التقاليد املقامية والش��فوية، من ضمنها املوس��يقات العربي��ة واملغاربية، ال 

ميك��ن للنظرية إال أن تكون منفصلة عىل املامرس��ة املوس��يقية، مقتفية أثرها يف مس��عى إىل إبراز خاصياتها.

وال شّك يف أّن العلامء القدامى العرب واملسلمني عموما، وهم الذين بفضل جمعهم بني دّقة التنظري وعمق 

اإلبداع، تدارس��وا وعالجوا بكل التفاصيل والوضوح مختلف الجوانب الخاصة بفّنهم، مل يروا جدوى يف ضبطه 

وتدوينه كتابيا، تجنبا لتجميده وتحنيطه. غري أنه منذ القرن الثاين الهجري / الثامن امليالدي، أوجدوا نظاما من 

: النغمي واإليقاعي. التدوين النسبي طّوروه تباعا بسلسلة من الرموز من شأنها توثيق النظامني

مع مطلع القرن املايض، ويف تقليد للغرب، بدأ يتفّش بني املوسيقيني مرشقا ومغربا، نوع من املعتقد الباطل 

ينادي برضورة الكتابة واتخاذها منطلقا. تبعا لذلك، مل ينفك الدليل الكتايب بلعب دوارا متعاظام ؛ دون أن يحل 

ذلك فعليا محّل التقليد الش��فوي. لقد بقي هذا األخري يلعب دورا رئيس��يا ال للحفاظ عىل الرتاث فحسب، بل 

وللمس��اعدة أكرث عىل االرتجال، وتأصيل املوهبة الش��خصية، وكذلك املشاركة الجامعية، وهي التي تعترب عىل 

الدوام املنبع األسايس لحيوية هذا الفن وإشعاعه.

»التدوين املوسيقي ورهانات البحث يف دراسة وصيانة املوسيقى التقليدّية املغاربّية«. 
والتدوين والتنظري  والتصنيف  الرصد  إشكاليات  املغاربّية،  املوسيقّية  املنظومات 

محّمد قوجة
أستاذ تعليم عايل يف املوسيقى املعهد العايل للفنون والحرف

جامعة قابس، )تونس(

ميّثل إعتامد الكتابة املوسيقّية الغربّية يف كّل ما يسّمى بالعائالت املوسيقّية ذات الّتقاليد الشفوّية، يف نهاية 

األمر قراءة تتضّمن رؤيا مرتبطة مبا ينتظره ويدركه املدّون للموضوع املوس��يقي، ومبا يهمله منه لعدم قدرته 

ع��ىل إدراك عنارصه وهو أمر ليس بالهنّي، نتلّمس آثاره يف ما أس��فرت عن��ه كّل املبادرات التي قامت بتدوين 

الرتاث املوس��يقي العريب، حيث مل تقّدم س��وى قراءات مبتورة وترجامت مل تنفذ إىل أعامق الفكر املوسيقي يف 

أبعاده الالّمتناهّية ويف كّل مستويات إنجازه.

تب��دو مالم��ح ديناميكّية الّتفاع��ل والّتواصل والتجاذب والّتباع��د يف عملّية صياغة الّتقاليد املوس��يقّية يف 

موقعه��ا املغ��اريب، أعقد من أن تختزل يف إش��كالية بحث ودراس��ة واح��دة وأن ترتجم بآلي��ة تدوين واحدة، 

ومن هذا نس��تنتج أّن املقاربة الكفيلة بتوضيح ماهّية املوس��يقى املغاربّية هي املقاربة القادرة عىل دراس��ة 

مختلف مس��تويات التواصل الزّماين والّثقايف واإلجتامع��ي والوجداين بينها وبني محيطها ومرجعياتها العضوّية 

العربّي��ة واإلفريقّي��ة والرببرّية والحرضّي��ة والّريفّية واملتوّس��طّية والّصحراوّية وغريها م��ن البيئات الّطبيعّية 
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والبرشّي��ة والحضارّية املؤّث��رة يف بلورة الّتقاليد املتعّلقة به��ا والّضامنة لتواصلها، وهذا يس��توجب أصنافا ال 

تق��ف عند حّد م��ن آليات التدوين والكتاب��ة والرتجمة والتخزين امل��اّدي والعرفاين والتلق��ني وغريها كثري... 

ويف النهاي��ة، ع��ن أّي كتابة وعن أّي ترقيم ميك��ن أن نتحّدث ؟ وما هي األهداف البعي��دة والقريبة املنتظرة 

منها ؟. ال ش��ّك أّن املبحث يبق��ى مفتوحا ما تعددت املناهج والغايات من البح��ث واألرصدة وخصوصياتها.

اشكالية تدوين املقام العراقي ليكون أداة لتوثيقه
سميحه بن سعيد

أستاذةجامعة سوسه، )تونس( 

التدوين املوسيقي يف ظاهره عملية قامئة عىل الكتابة ولكن يف باطنه هو منعكس للقراءة الذاتية للمدون 

هل يكفي تدوين املقام العراقي ليكون أداة لتوثيقه وبالتايل مرجعا لتعليمه هل يحتاج بحثا عن صيغ جديدة 

لتدوين بعض خاصياته التقنية صوتية كانت أو آلية. حول هذه اإلشكاليات ستدور مداخلتنا إن شاء الله.

األغنية الشعبية يف فلسطني
 بني التدوين التقليدي وخصوصية األداء

أ.د. معتصم عديلة

جامعة القدس، فلسطني

لقد اس��تمدت األغنية الش��عبية يف فلسطني سامت تكوينها املوس��يقي من الظروف الحياتية التي عاشتها، 
والتي حددت لها منهجاً وخطاً لحنياً وايقاعياً نابعاً من عمق الرتاث املوس��يقي الش��عبي الفلسطيني، فجاءت 
معربة عن حالة إبداعية متميزة حملت يف ثناياها خصائص موس��يقية متنوعة رس��مت لها مالمح ش��خصيتها 
الشعبية وألبس��تها ثوبها الفلسطيني، فاألغنية الشعبية يف فلسطني ُتصاَحب بالرقص والتصفيق وُتراَفق أحيانا 
بآلة إيقاعية، كام يش��كل الحضور )الجمهور( دوراً رئيس��ياً يف أدائها ذلك أنها يف معظمها جامعية األداء، لذلك 
فه��ي تعتمد يف تكوينها اإليقاعي عىل تقاطع وتداخل خطوطها اللحنية وااليقاعية مع ما يرافقها من ايقاعات 
صوتية تنش��أ من التصفيق وإيقاع اآللة املرافقة، وكذلك من اإليقاعات الحركية املنبثقة عن حركات وخطوات 

الرقص املرافق لها.

إذاً فتدوين املوسيقى الشعبية، وما يرافقها من أشكال األداء املتعددة كالرقص والتصفيق واآلالت اإليقاعية، 
وما تحمله هذه األشكال األدائية من إيقاعات متنوعة تتشابك فيام بينها، أمراً يستحق البحث والدراسة، ذلك 
أن تدوين هذه املوس��يقى يعني املعالجة العلمية لها، فهي مل تعتمد يف نش��أتها عىل التدوين املوس��يقي، بل 
نش��أت عفوية وتناقلت ش��فوياً، فبنائها التكويني األويل مل يتخذ من التدوين وس��يلة لنق��ل أفكارها اللحنية 
واإليقاعية. إذا هناك نوعان من التدوين، األول يرافق عملية التأليف املوس��يقي منذ البداية، وبذلك يسهم يف 
البناء التكويني للعمل املوس��يقي، وهو ما ميكن أن يسمى بالتدوين التقليدي، أما النوع الثاين فيأيت الحقا وال 

يؤثر عىل البناء التكويني للعمل املوسيقي. والتدوين يف الحالة الثانية يهدف إىل توثيق العمل.

وعليه ستحاول هذه الدراسة البحث يف خصوصية تدوين األغنية الشعبية يف فلسطني من منطلق األشكال 

األدائية املتعددة املرافقة لها، والتي تسهم يف بنائها اإليقاعي، وذلك لنقلها لالجيال القادمة دون تشويه.
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روابط الثقافات الرتاثية املغربية يف املوسيقى التقليدية ومهارات
غناء ورقص الِدْنِقر الشعبي يف غرب السودان

د. عباس سليامن حامد السباعي
السودان

إن فن الغناء الشعبي ومهاراته التقليدية متثل فعاليات جاملية لتحقيق اإلنفتاح وتجسيد املرامي الشخصية 

م��ن خالل التطور العام وحضارة املجتمع الذي ارتبط بني القطاعني املرتابطني بني املايض والحارض وهام قبيلة 

الِتْنُجور التي هاجرت من دول املغرب اىل غرب الس��ودان وارتبطت بس��لطنة الفور يف غرب الس��ودان بالفن 

والفنان الش��عبي الذي متيز بامتالك قدرة عالية من التعبري يف أداء الفنون الشعبية الرتاثية املتنوعة باألساليب 

الفنية الذي أصبح قادراً عىل تطبيقها يف أش��كال جاملية تناس��بت مع حضارة الواقع. وهو أول من فتح الباب 

للباحثني العلامء الكتش��اف إعادة حقائقها التاريخي��ة ونرش الكثري من معلوماتها التي ماتت بعضها يف صدور 

أصحابها. واهتم أصحاب الغناء الشعبي بتوضيح خصائصها الجاملية يف فن الغناء الشعبي الذي انطلق بكلامته 

اللحنية الشفوية التقليدية املصاحبة برقصاتها التقليدية وأصبحت لكل جامعة منها تعيش وتنهض بقدر فنونها 

الش��عبية يف مختلف النواحي برقصاتها القومية مع مصاحبة ارتجاٍل األغاين الشعبية التٍي تناسبت مع ضوابط 

إيقاع الغناء املوزون التي أصبحت ُتش��اهد فنونها الش��عبية عند كل أمة س��ودانية ش��عبية حقه حتى اليوم.

فالش��عر التقليدي الش��فوي باللغة الشعبية املصاحب بألحان الغناء الشعبي قد أصبح أداءه يسري مع تيار 

ألحانه الغنائية باآلالت الشعبية مع بيئات الشعب السودانية يف موقع التنقل من جيٍل إىل جيل مع تقبل اللغة 

الش��عبية الش��فاهية التي يتلقاها األفراد من خالل املجتمع الشعبي مع تطورهم اآليل ضمن تعايش عائالتهم 

الشعبية بأنغام حية توافقت ألحانها مع الكلامت العامية التي تم ارتباطها ارتباطاً وثيقاً متالحاًم لتصبح يف بناء 

أعامل شعبية يف غناء يصاحبه الرقص الشعبي من خالل عصور تالحقت حتى الوقت الحارض.

الِدْنِقر ومشاهريه الفنية يف غرب السودان

 اش��تهر غرب الس��ودان بالوراثة يف تتعدد الرقصات الش��عبية حيث يعترب الغناء والرقص عندهم نوع من 

عوامل التعبري الخاص لدى كثري من القبائل يف غرب السودان. وظاهرة من ظواهر السلوك اإلجتامعي املرتبط 

بالحياة اليومية يف اإلنتاج الزراعي لحصاد املحاصيل الزراعية األساسية الناتج من الطبيعة الخرضاء الغنية مبياه 

األمط��ار الصيفية واألفراح واألحزان وعروض البطوالت والفروس��ية ونتائج األلعاب التنافس��ية التي تدور بني 

خصمني. وتنوعات مختلفة متعددة الطرق يف األغاين والرقصات الش��عبية املختلطة يف مناطق مختلفة حسب 

تعدد طبيعة أجناس القبائل يف غرب الس��ودان. هذا وقد أبدع االنس��ان يف غرب الس��ودان بعبقرية خياله يف 

تطوير فن الغناء الش��عبي املختلط بفن الرقص. وجاءت اإلس��تفادة منه من خالل التكوين الفني الشعبي بني 

طبقات الرجال والنس��اء من خالل الرسد التعريفي بفوائده الكثرية املتنوعة باعتباره فناً روحياً عالياً يعرب عن 

العواطف اإلنس��انية بالحركات البدنية يف اإلحتفاالت باألعياد ومناس��بات الزواج واملناس��بات الوطنية. ورغم 

ان مجموعة غناء ورقص )الدنقر( الذي يحمل املصطلح الش��ائع يف وس��ط الس��ودان إال أنه يجمع تس��ميات 
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ملس��طحات أخرى يف مواقع مختلفة يف بوادي غرب الس��ودان. وتؤكد املصادر بأن مجموعة حلقة غناء ورقص 

الِدنقر كانت من ضمن املجموعات الشعبية التي أشارت اليها املؤثرات بامتزاجها باللون اللحني واإليقاعي يف 

جهة غرب الس��ودان القرتابها من التعامل مع املايض يف ش��به حدود ببيئة السكان من فصائلهم التي امتددت 

من غرب السودان إىل حدود أرايض )السافنا Savanna(. يف غرب أفريقيا.

 أطلق��ت الكلمة املصطلحية ِدْنقْر واملش��ار عليها بإش��ارات الهج��اء بكرس الَدال، وس��كون الُنون، وكرس 

الَقاف، وس��كون الراء كلمة ش��عبية يرجع تاريخها اىل عهد س��لطنات الفور القدمية منذ تأسيس��ها من ماِض 

بعيد يف غرب الس��ودان. ويأيت مصطلحها الحقيق ناتٌج عن رضوب إيقاعية ثنائية ش��عبية يس��تخدم الرضب 

فيه��ا بعصويني من س��يقان النب��ات الجاف متثل أحده��ام رضب النرب الق��وي بعصاً منف��ردة آخر للضعيف 

بعصوي��ني تختل��ف أحجامهام لتوضيح الن��رب القوي والضعيف اللذان ميث��الن رضيب )ُدْم � ِتْك( وهو ما يؤكده 

الش��به التام ألحد رضوب املوس��يقى العربية والغربية البس��يط ال��ذي ميثل امليزان الثن��ايئ املؤكد زمنه 2/4.

اعتامد التدوين الغريب وخصوصيات الشفوية،
تجربة تدوين تراث الغناء التقليدي والشعبي يف ليبيا

 )منوذجا(
باعي د. عبد الله مختار السِّ

)ليبيا(

 تتناول هذه الورقة البحثية تجربتي مع تدوين تراث الغناء التقليدي والشعبي يف ليبيا، وهي تجربة طويلة 

استمرت عىل مدى العقود املاضية منذ متكنُت من إتقان التدوين الغريب عام 1962. وقد تنوعت هذه التجربة 

ب��ني تدوين األع��امل التقليدية من تراث الطرق الصوفية امُلتكون م��ن أذكار، وقصائد مديح، ونوبات مالوف، 

وتراث الغناء الشعبي امُلستعمل يف الواحات املنترشة عىل امتداد الصحراء الليبية، واألعامل املوسيقية والغنائية 

اإلذاعية. وس��تحتوي الورقة أيضا عىل املش��اكل والصعوبات التي واجهتني أثن��اء تدوين هذا الكم الكبري من 

األعامل املوس��يقية والغنائية، ومدى صالحية التدوين املوس��يقي الغريب لكتابة هذه األعامل الرتاثية املتنوعة، 

وبعض املالحظات بهذا الخصوص، واملنهجية التي اتبعتها يف تنفيذ هذه املهمة العلمية الفنية.

الكلمة واللحن يف غناء النسيج الرببري يف الجنوب التونيس
ألفة نجيمة

مديرة املعهد العايل للفنون والحرف  

قابس، )تونس(

»رحل زهو بايل والعباد مقيمة  **   وناره بال دخان تشعل دميا«

يقدم نص هذه املداخلة متثالت وصور املواد الكونية  املاء الهواء الرتاب والنار من خالل ما نسج من أغاين 

وأش��عار حيكت من غزل الكالم يف العامل النس��وي املخفي للنس��يج الرببري يف الجنوب التونيس. عامل مل يطأه 

»بشالر« ولكن شاعريته سكنته والتحفت همس النربات.
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يف حرضة امليدان : الوقوع يف املوقع

هدى الفقييل مجّيد
املعهد العايل للفنون والحرف 

قابس، )تونس(

تهتم املداخلة مبيدان الّتحىل والحل التقليدي وتتدارس أساليب ومناهج واشكاليات الّتعاطي مع ما ميّثله 

من ثراء حيس س��معي شمي برصي.... كام تس��اءل تقاليد البحث يف الرّتاث التي كرّس��تها املؤسسات البحثّية 

ومّنطتها، فهل أمست هذه الّتقاليد البحثّية عامل تحديد وحد يعدم ما سواه ؟

؟؟ وما مدى مرشوعّية انتصاب مؤّسسة بحثية ما كعالمة يف طريق الباحث، تصيب من يحيد عنها بالّتيه

 أمل يثب��ت الّتاري��خ أن أكرب اإلبداعات مل تكل لتكون لوال حدٍث من تيه، وخروٍج عن الرّسب .... كيف ميكن 

أن يتامهى البحث امليداين مع البحث اإلبداعي، فيتحّول امليدان اىل موقع لإلبداع املنهجي واإلبداع إىل منهج 

يف مقاربة امليداين ....

عالقة الفن منذ فجر التاريخ بشامل أفريقيا

شوقي إبراهيم صالح معمر
أستاذ تاريخ قديم جامعة الزاوية

)ليبيا(

ال ميكننا فصل اإلنسان القديم والذي كان مفكر ومنشئ هذه الحضارة التي نعيشها اآلن فهو املرياث الذي 

سيظل بفضله إىل ما وصل إليه اإلنسان من فنون وإبداع يف شتى املجاالت اإلبداعية.

تتلخص محارضيت عن الفن والذي صنعه اإلنس��ان البدايئ كام يريد البعض تس��ميته بينام من وجهة نظري 

البحثي��ة فه��و أم الفنون وال يزال حيا فينا بفنونه وإبداعاته والغريب أننا ال زلنا نتوارث هذا الفن عرب األجيال 

كيشء مقدس فقط دون الخوض يف أرسار هذا الرتاث الغنى بإيقوناته اإلبداعية.

محارضيت تتلخص حول رس��ومات ما قب��ل التاريخ والتي تعرب عن الحركة اإلبداعي��ة والفنية وعالقتها عرب 

األجيال والرس يف استمراره ووجوده إىل وقتنا هذا من خالل املنظومة الرتاثية. )مدعمة بالصور(
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مقومات وصف الحدث اإليقاعّي
عرب مفاهيم علم الصوت الفيزيايّئ

عيل شمس الدين
املعهد العايل للفنون والحرف

جامعة قابس، )تونس(

لحف��ظ الظاهرة  املوس��يقّية وتحليلها، ينطلق الباحث من الوصف، وه��ي مرحلة هاّمة تهدف إىل تحويل 

الظاه��رة الس��معّية الحس��ّية إىل نّص مادي يحمل رموزا  أو رس��وما تصف هذا الحدث الص��ويت. كّلام كانت 

مرحل��ة الوصف دقيقة كّلام متكّنا من تقديم تحليل موضوعّي ذو أس��س علمّي��ة صحيحة، والعكس صحيح. 

فدّق��ة الوص��ف ال متّس من أس��س البحث وجدّيته بل ُتعَترُب مس��ؤولية أخالقّية للمحافظ��ة عىل اإلرث الغري 

ة ألثر غري مادي تنزيل الحدث الصويت إىل مستوى  مادي بكّل مكّوناته. يتطّلب التعرّف عىل املكّونات األساس��يّ

م��ادي ع��رب أنظمة وصف تتفاعل م��ع خصوصّية األثر الفّني، وتتق��رّب قدر اإلمكان م��ن جزئّياته التعبريّية.

 

فاتجه بعض الباحثني يف املجال املوسيقي، من خالل دراستهم للحدث اإليقاعّي، إىل اعتامد التدوين بفضل نظام 

ترمي��ز خاص، وفّضل البعض اآلخر املقاربة الصوتّية عرب تحوي��ل األجراس اإليقاعّية إىل جمل صوتّية ملفوظة.

أما الصنف الثالث من الباحثني فقد اختار للغرض علوم الرياضيات والفيزياء الستكشاف الخصائص الكمّية 

والنوعّي��ة لإليق��اع، إذ يعترب »فيليب رامو« أّن »املوس��يقى هي علم فيزيايئ وري��ايض : الصوت هو موضوع 

الفيزي��اء والعالقات املوج��ودة بني ُمختلف األصوات هي موضوع الرياضيات.« َي��درُُس علم الصوت الفيزيايئ 

طبيع��ة األصوات وخصائصها أّما الرياضيات فتدرس املس��افات والعالقات ب��ني النغامت كام مُيكن للرياضيات 

تفكي��ك الصيغ اللحنّية واإليقاعّية وتحويلها إىل خوارزمّيات. كام يؤّكد »فيليب رامو« أّن يف اس��تعامل أدوات 

علم الصوت الفيزيايئ والرياضيات يساعد عىل تقديم فهم أعمق للخطاب املوسيقى.

َنسعى يف هذه املداخلة إىل التعريف مبكّونات اإليقاع يف املنظومة املوسيقّية العربّية باالعتامد عىل مفاهيم 

علم الصوت الفيزيايّئ وأنظمة الربمجيات الرقمّية، وهو ما سيوّجه أسلوب الوصف ويقّدم تصورات موضوعّية 

لتنزيل حدث صويت إيقاعّي غري مادي يف شكٍل مادي مقارب للحقيقة.

رمزية الحرف العريب يف األدب الخميادي
كرمية بوراس

استاذ محارض بجامعة مستغانم

CNRPAH، الجزائر

س��نطرح يف مداخلتنا إش��كالية اس��تعامل الحرف العريب فيام يعرف حاليا باألدب الخميادي املوريس��ي، 

وذلك بعرض كافة النظريات املرتبطة بفهم اس��باب استعامل املدجنني واملوريسكيني االسبان بني سنتي 1455 

و1614 للحرف العريب يف كتابة أو تدوين الرتجامت التي قاموا بها اىل اللغة االسبانية، لعدد هائل من النصوص 

العربية الديني��ة والدنيوية التي نجدها اليوم محفوظة فيام يصطلح عليه باملخطوط االلخميادي يف املكتبات 

واالرشيفات االسبانية.
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ومن أجل ذلك وبغرض ابراز رمزية الحرف العريب يف األدب اللخميادي، سنبدأ بتحديد مفهوم املصطلحات 

املتداول��ة يف هذا الس��ياق كموديخار، موريس��ي، الخميا، الخميادي، ثم من��ر اىل التعريف مباهية هذا األدب 

واسباب ظهوره، والنصوص التي يتضمنها وكذا الظروف التاريخية لظهوره وتطوره.

»إشكالية النصوص الشعبية بني األداء املوسيقي 
والتوثيق الشعري- الحوزي واملالوف أمنوذجني«

شعيب مڤنونيف
جامعة تلمسان

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية

 إن البحث عن اإلجابة الش��افية الكافية عاّم يش��وب واقعنا اإلبداعي املوسيقي، لن يتأىت من البحث فقط 

يف القيم الجاملية املرتبطة بعلم املوس��يقى وما يتضمنه من إيقاعات ومقامات، ولكنه يحتاج إىل إعامل للرأي 

الثقايف والحّس الجاميل يف معظم هذا اإلبداع.

 وغري خاٍف أن استدعاء اإلنتاج الغنايئ الرتايث، خاصة نصوص املوسيقى الجزائرية الكالسيكية، وما تفّرع عنها 

من أجناس موس��يقية وشعرية يف اآلن نفس��ه، وإعادة تقدميه يثري عددا من األسئلة فيام يتعلق مبربرات هذا 

االستدعاء، وهل يعّد هذا دليال عىل عدم تلبية اإلنتاج املوسيقي الراهن ملتطلبات الوجدان الجمعي. أمَْل يربط 

ِمْن قبُل ابن خلدون بني تطور العمران وبني رّقي الفنون املوسيقية، فجعل من العامرة معادال داال عىل املوسيقى 

والعكس صحيح، بل وأشار إىل أن ما يعرتي املجتمع من وهن وتخلف يتجىل أول ما يتجىل يف فن املوسيقى والغناء.

وتأسيسا عىل ما سبق تسعى مداخلتنا املوسومة ب� »إشكالية النصوص الشعبية بني األداء املوسيقي والتوثيق 

الشعري- الحوزي واملالوف أمنوذجني« للوقوف عند بعض املالحظات املتعلقة بنصوص من الحوزي التلمساين 

واملالوف القس��نطيني بوصفهام أداًء موس��يقياً من جهة، ونصاً مدوناً وموثقاً، فنبنّي عدم االنس��جام بني النص 

املبدع واألداء املوسيقي وما هي أسباب ذلك.

الكلامت املفتاحية : إشكالية/ نصوص/ شعبية/ األداء املوسيقي/ التوثيق الشعري/ الحوزي/ املالوف.

املوسيقي الفرعونية والتدوي
سلوى بكر

روائية

القاهرة، مرص

سجل املرصيون القدماء ومنذ وجود الدولة القدمية )حوايل 3200 سنة ق.م.( كافة تفاصيل الحياة اليومية 

وكذا تصوراتهم عن الحياة بعد املوت ورؤيتهم للكون والظواهر الطبيعية وكيفية حدوثها، وكانت املوس��يقي 

ضمن ما سجلوه من أنشطة إنسانية، سواء كانت موسيقي تتعلق بالعمل والزراعة أو موسيقي للتعبد وشكر 

اآللهة تدور داخل املعابد الدينية.
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ولقد س��جل املرصيون القدماء عل جدران املعابد كافة اآلالت املوس��يقية التي عرفوها كالهارب والقيثارة 

والصن��وج والطبول وغريه��ا من اآلالت، كام قدموا ف��رق العازفني مصورة عىل هذه الج��دران، غري أن هؤالء 

األقدمني مل يحفظوا للتاريخ أي ش��كل من اش��كال التدوين املوس��يقي وتخلوا كل الشواهد األثارية من وجود 

مدونات موس��يقية مثلهم يف ذلك مثل كافة الش��عوب القدمية التي عرفت خالل تلك الفرتة التاريخية يف بالد 

الرافدين أو يف مجتمعات رشق املتوسط.

والس��ؤال ه��و ملاذا مل يعرف املرصيون القدماء التدوين املوس��يقي وس��كتوا عنه وه��ل النظرية املتعلقة 

بالتدوين الش��فاهي )الهوايئ( هي نظرية ميكن ان يس��تنتج منها أن هذا نوع من التدوين غري املكتوب الذي 

يعتد به والذي مل يعرف أم أن التدوين هو بالرضورة ما ُيكتب وهو التدوين الذي بدأ مع حضارة اإلغريق.

شعر البوقالة : التدوين ومشكلة النوع
فطيمة ديلمي

CNRPAH، الجزائر

ليست البوقالة خطابا فجا، ولفت اإلنتباه إىل مظاهره الجاملية أمر أسايس، ومن بني القضايا التي تستحق 

االهتامم هي قضية الخالف حول ما إذا كانت البوقالة شعرا أم نرثا فالخالف حول نوع هذا الخطاب قائم ومثة 

من وجدناه يتحرج من اعتباره شعرا دون الترصيح بالقول أنه نرث.

وهذا الخالف ال يخص خطاب البوقالة فحسب، فالدارمي العراقي مثال هو اآلخر قد اختلف يف تسميته، إذ 

يدعى يف الش��ومل وأرياف القادس��ية »النرث الشعبي« وقد اعتمد عودة محمد عطية التسمية ذاتها يف كتابه، 

ومثة من يدعوه غزل البنات تخلصا من املشكلة.

والخالف نفس��ه قائم حول الهايك��و الياباين الذي اختلف اليابانيون حول ش��عريته فثمة من الباحثني من 

عده شعرا ومثة من اعتربه نرثا ومثل هذه الخالفات هي التي جعلت مارسيل جويس Marcel Jousse يرفض 

التمييز بني الش��عر والنرث، ألن ه��ذا التمييز ال معنى له إال عند اإلنتقال إىل مرحلة التدوين، ويقرتح تس��مية 

مثل هذه الخطابات الش��فوية style oral rythmique األس��لوب الشفوي املوزون وإذا مل ميتنع زومتور عن 

التمييز بني الشعر و النرث فإنه اعرتف بأن كثريا من أمثلة نظم الشعر الشفوي إمكانية متميزها نسبي »لذا نراه 

يس��تخدم مصطلح« »آداب الصوت« وهكذا فإن الخالف قائم ولك��ن التحديد رضوري ألّن التدوين رضوري، 

وعليه البد من الفصل يف هذه القضية، والحل يكمن يف اعتامد الجانب االيقاعي.



13

توثيق مامرسة روحية : حالة طقس ركب زيارة زاوية الشيخ املختار
 مبناسبة املولد النبوي الرشيف

خالد محمد
CNRPAH، الجزائر

متثل املامرسات الفنية املوسيقية الروحية ركنا أساسيا هاما ومعربا يف املامرسة الصوفية، بحيث يختلط فيها 
الروحي باملادي دومنا إغفال للبعد اإلجتامعي وبتعبري أدق الروحي باملايل االقتصادي الذي ميثل ركيزة اساسية 
يف تس��يري مؤسس��ة الزاوية الطرقية، عرب التكفل باألعباء املالية املرتتبة عن ذل��ك من طرف املريدين فام هي 
العالقة بني املامرس��ة الفنية الروحية، والتكفل باألعباء املالية للمامرسة الصوفية املهيكلة يف الزاوية الطرقية ؟ 
وما هي املعطيات واملعلومات التي تفيد الباحث املمكن تحصليها يف مثل هذه املنسابة وغريها من املناسبات 

املشابهة ؟ هذا سرتكز عليه هذه املداخلة

لقد تم توثيق وأرش��فة هذه املامرسة الروحية ذات املظهر الفني املوسيقي بعد محاوالت مضنية متعددة 
اس��تمرت لعدة س��نوات مل نتمكن من تحقيقها إىل غاية هذ الس��نة أين كللت هذه املحاولة بالنجاح بفضل 
متكننا من حضور عملية التحضري والتنظيم وهي األهم يف هذا املامرسات الفنية الروحية ممثلة يف ركب عرش 
أوالد عيفة بفيض البطمة جبل بوكحيل سلسلة جبال أوالد نايل باألطلس الصحراوي والية الجلفة لزيارة زاوية 
الش��يخ املختار الرحامنية بأوالد جالل والية بسكرة، مبناسبة املولد النبوي إنطالقا من املصدر ونقطة االنطالق 
حيث متكنا من تصوير كل مراحل طقوس تحضري هذه املامرس��ة بالكامريا التي متثل شكال من أشكال التدوين 
املوس��يقي. لقد كان الهدف من هذا العمل هو إدراكنا أن مثل هذه املناسبة ستمكننا من معرفة كم كثري من 
التفاصيل واملعطيات الخاصة يسري مؤسسة الزاوية، ألن هذه املناسبة تسمح بحكم انفتاحها وعفويتها املنظمة 
من تحرير األفراد والحد من تحفظهم يف تبادل املعلومات والتجارب والخربات املكتسبة الخاصة بهذه املناسبة 
وغريه��ا وبالت��ايل البوح مبعلومات مل يكن الحص��ول عليها ممكنا وهو ما تم تحقيقه بع��د محاولتنا املتعددة 

لتحيق ذلك منذ سنة 2014م.

النسق الثقايف لألغنية البدوية بالغرب الجزائري
– منطقة سعيدة منوذجا –

يخلف الحاج

CNRPAH، الجزائر

يتمي��ز امل��وروث الثقايف الالمادي للجزائ��ر بغناه وتنوعه الالمرشوط والذي يتخذ عدة أش��كال ترتجم هذا 
املوروث ، فنجده يف حرفة تقليدية كصنع الزرايب أو الخيم أو يتجىل يف أساطري وحكايات ترتبط معانيها باملكان 

املعلوم والزمان الالمعلوم. كام نجده يتجسد يف أشعار وأغاين شعبية تردد يف مناسبات معينة.

 تعترب األغنية البدوية ش��كال من أشكال الرتاث الالمادي الذي يعكس يف مخزونه إرثا نصيا وزخام كبريا من 

املؤدي��ني أو املغني��ني لهذا الطابع التقليدي، ليصبح الغناء عامة واألغنية البدوية خاصة، تعبريا عن أحاس��يس 

مجتمع محل بأكمله. ويتخذ النص الشعري املعروف بالشعر امللحون، يف األغنية البدوية شكل البناء العمودي 
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الذي يحمل يف طياته الكثري من رموز البيئة الجغرافية التي تعيد إنتاج هذه الخصوصية كمنتوج ثقايف، ميتزج 

فيه الداللة الرمزية ألحاس��يس الناس بخطاب نيص شعري يعكس الش��خصية املرتبطة باملناخ البدوي واملتأثر 

بدوره باملجال الجغرايف الصحراوي أو الس��هبي، ليشكل املجال الجغرايف باإلبداع اإلنساين منتوجا ثقافيا، يكون 

مبثابة هوية املكان وهوية اإلنسان.

 واملعروف عن منطقة س��عيدة أنها منطقة غنية بش��عرائها، منذ القرن التاس��ع عرش إىل اليوم وهي تنتج 

شعراء، ساهموا بشكل مبارش يف بروز طابع األغنية البدوية وترديدها إىل أن أصبحت تغنى يف املحافل الدولية 

عىل غرار أغاين »الشيخ بوطيبة«، املستلهم ألغانيه من أشعار »الشيخ زرويل«، صاحب رائعة »سعيدة بعيدة 

واملشينة غادية«. وانطالقا من هذا التامزج والتناغم النيص بالغنايئ، برز هذا النوع الغنايئ كمنتوج أدايئ غنايئ 

له خصوصياته وبناءاته الثقافية التي نسعى إىل استعراضها يف هذه الورقة البحثية.

فام هي بنية األغنية البدوية السعيدية ؟ من حيث ظروف نشأتها وتطورها واستمرارها وتوارثها من جيل 

آلخ��ر ؟  وجاءت هذه الخالصة البحثية كثمرة مجهود بحثي دام س��نتني، يف اطار عملية جرد الرتاث الالمادي 

ملنطقة س��عيدة. وهذا ما ستحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة عنه من خالل التطرق لنموذج األغنية البدوية 

مبنطقة سعيدة بالغرب الجزائري.

التدوين املوسيقي من خالل »مترسحات الجسد« الفنية :
 قراءات ومناهج للتدوين االنرثوبولوجي

زهية بن عبد الله
 CNRPAH أستاذة بحث

تلعب مظاهر الجس��د، حركاته وإمياءاته دورا مهام يف عمليات تدوين اإلبداع والتلقي والنقد املوس��يقي 

واإلس��تعرايض، فهي وس��يلة لإلتصال والتواصل، كام أنها تعترب أحد املنهجيات للجمع والتأريخ لذاكرة املجتمع 

وهويته الرتاثية. فالجس��د معلم هويايت ولغة )Jean Claude Kaufmann1998( وهو بذلك وسيلة وأداة 

تعبري ناطقة وغري ناطقة من خالل سلسلة املظاهر والرموز واإلشارات التي تخرب عن أحواله وظروفه ورغباته 

وتطلعاته. وعليه، إن تدوين التمرسحات الفنية والفرجوية للجسد بإمكانها التوثيق لألداء الفني خصوصا وأن 

املجتمعات التقليدية املغاربية ولزمن طويل كانت تتحاىش الخوض يف إشكالية دالالت الجسد والفن وتتحفظ 

عىل ذلك، ما جعلها تهمل جزء كبريا من موروثها الفني بل وتساهم يف اندثاره.

إن الباحث اإلجتامعي املهتم بتدوين التمرسحات واإلستعراضات الفنية الرتاثية إما يف املوسيقى أو الشعر 

أو الرقص أو حتى املرسح يجد نفس��ه يف إش��كالية تجاه ما ميكن تدوينه من هذه األنواع الفنية املختلفة التي 

متث��ل ظواهر فنية قامئة بذاتها، وبالتايل ظواهرا إجتامعي��ة كلية عىل حد تعبري )Marcel Mauss(. فام وراء 

النص الفني التقني، ما هي القراءات األنرثوبولوجية التي ميكن استنباطها من العروض املوسيقية واإلستعراضية 

وكيف ميكن تدوين تقاليد أداءها ؟ كيف تتجىل الفائدة من تدوين الال-منطوق بالنسبة ملا هو منطوق، شعرا 

كان أو موسيقى ؟ 


