اآلظةماألغدظلقةم
م
أحاولمسيمعؾقـلمػذاماظؽشػمسـمبعضمذباظلماظػـماٌقدقؼلمطؿامصعؾتمسيمخصقصماظػـماٌعؿاريموػؿام
عظفرانميضارةماٌغربماظيتمأصردتمشلامعـذماألربعقـاتماظعدؼدمعـماظدراداتمباظؾغؿنيماظعربقةمواظػرغلقةمصفقم
حبثمتارخيلمالمؼزسؿماظؿؼصلمواالدؿقػاءمظؾؿـظرلاتمواظؿلطرلاتماٌعؿارؼةموالمظأليانمواألوزانماٌقدقؼقةموإمنام
ػلمادؿفابةمسػقؼةمزاوجتمدواسلماظشققموعازجتمبقاسثماظذوقمدونمأنمتؿفاوزمحدودماظطققمواظقاضعمأنم
اظذيمأضقؿينمسيمػذاماجملالموإنمطـتمصقفمعزجكماظؾضاسةممبعزلمسـمأساظلمحبقرهم-ػقمواظديماظعالعةم
اظشقخمسؾدماظقاحدمبـعؾدماهللماظذيمضؿمظؾضالسةمسيماظعؾقمماإلدالعقةماإلعاعةمسيمصـماٌقدقؼكمصؽانمظفموثقؼم
اظصؾةمبلربابفمأعـالماٌطرليمواىعقديمواظدلؼفلمواياجمربؿدماظؿازيمواظػـاغنيماظطقبمبؾؽاػقةمواظلؾقعم
واظقطقؾلمورئقسماىققماظغرغارلمأريدمبـاغلموطـرلؼـمشرلػؿ.موإذامطاغتماٌقدقؼكمضدمتؼؾصمغشارفامسيم
اظعدوتنيم (اظرباطمودال )موتطقانمبقـؿامازدػرتمبػاسمسيمسفدمبينمعرؼـمصؿامذظؽمإالمظؽقنماظعاصؿةماإلدرؼلقةم
طاغتمسيمعلعـمعـمػفؿاتماإلؼدلؼنيماإلدؾانمواظدلتغاظقنيماظذؼـمطاغقامؼغرلونمسؾكمدقاحؾماٌغربمسيمطؾمعـم
اظؾقرماٌؿقدطمواحملقطمحقثماحؿؾقامجققباموملمؼلؿطقعقاماظلطقمسؾكم (عارتقؾ )موعصبم (أبلمرضراق )مألنمدؽانم
اٌـطؼؿنيمعـماٌفاجرؼـماالغدظلقنيمواألصالءمطانمضدمذغؾفؿماالدؿعدادماٌقصقلميؿاؼةمػذاماظؼطاعمسـمطؾم
عامدقاه .
وضدماغطؾؼتمعزاػرماآلظةماإلذؾقؾقةمواظطربماظغرغارلمععامسيمم (رباطماظػؿح )معـذماغؾـاقماظدوظةماظعؾقؼةمخاصةم
اٌقديمربؿدم
ابـمسؾدماهللماظذيمادبذمعـماٌدؼـةمحاضرةمدؾطاغقةمسؾكمشرار مصاسموعراطشموعؽـاسماإلزلاسقؾقةمصلضاممضصرهم
اظعاعرممبـلطـدالموتابعمنؾفماٌقديمدؾقؿانمسؿرانماياضرةماٌقحدؼةمبؾـاءم (ضصرماظؼؾقؾات )مأوم (دارماظؾقر )موأصؾحم
عـذمذاكمٌـطؼةمأبلمرضراقمعؽاغةمدؼؾؾقعادقةمبعدمأنمصارمضـاصؾةماظدولماألوربقةمؼؼدعقنمأوراقماسؿؿادػؿمبفام
ظؾؿقديمسؾدماظرريانماظذيمأضامماالبراجمواظدورماىؿقؾةمودطمجـانموحدائؼمشـاءمزرستمخارجماظلقرماظعؾقيم
اظذيماتلعتمبقجقدهمرحابماٌدؼـةمحقثماعؿدمعـماظؾقرمجـقبامظإلظؿؼاءمباظلقرماٌقحديماحملاذيمظؾؼصرم
اٌؾؽلموبؼدرمعامسززماٌقديمدؾقؿانمأبراجماظدصاعمسـم (رباطماظػؿح )مبؾطارؼاتمهؿلماظلاحؾمعـمجفةم (دارم
اظؾقر )مبؼدرمعامواطبمحرطةمازدػارماظػـماٌقدقؼلمصصـػمرداظؿنيماثـؿنيمػؿام :
- 1م (إعؿاعماألزلاعمبؿقرؼرمعاماظؿؾسمعـمحؽؿماظلؿاع )م (غلكةممبؽؿؾةمدبؾـم-مجقلذلمبقيتمسيمالػايمرضؿم 4132م
- 2متؼققدمسيمحؽؿماظغـاءم (اًزاغةمايلـقةمباظرباطمم ( 4864مموم.) 6430
وضدمبادرماٌقديمربؿدمبـمسؾدماظرريـمبعدمادؿؽؿالمبـاءمضصرهماىدؼدموػقماظؾالطماياظلمسيماٌشقرماظلعقدم
صلضاممحػالمرائعامدسامظفماٌلؿعنيماٌطربنيمعـماظعدوتنيم (اظرباطمودال )م وضدماغضافمإديمػذاماظػـماظلؿعلماظرائعم
صـمػقماًطارةم Calligraphieمسيمذكصماألدؼبماظشرؼػمعقاليمأريدماظرصاسلماظؼلطاظلماظربارلم  1ماظذيم
ادبذهماٌقديمدؾقؿانمعربقامألوالدهمباظرباطموسقـفمواظقامسؾكمصاسموغالمغػسمايظقةمعـمخؾػفماٌقديمسؾدم
اظرريـموبذظؽمازدػرمسيمرباطماظػؿحمصـانماثـانمعـمأبرزماظػـقنماظلؿعقةماظؾصرؼةم. arts audio - visuelsم
وظعؾماضطالعمطؾمعـماظلؾطاغنيماظعاٌنيماٌقديمدؾقؿانمواٌقديمسؾدماظرريـ1مبذلطقزماظػـماٌقدقؼلمبرباطم
اظػؿحمضدمصلحماجملالمظظفقرمسؾؿاءمأصذاذمبرسقامسيمػذاماظػـموسيمرؾقعؿفؿماظعالعةماظشاسرمضاضلماظعدوتنيم
أريدمبـمأريدمايؽؿلماظذيمتػردمسيموضؿفمباظػـقنماألدبقةمطاٌقدقؼكمسالوةمسؾكمضالسؿفمسيماألصقلمواظػؼفم
وسدهمدؾطفمذقخماىؿاسةمابراػقؿمبـمربؿدماظؿادظلمعـماظعارصنيماٌدلزؼـمسيمػذاماجملالم (ماإلشؿؾاطمصم) 33م

1

أمثال ػبذ هللا أػزاس فً انذسٍمة َانخضز غٍالن فً انٍبظ َانذالئٍٍه فً انجبم َكزَو انذاج فً مزاكص َأبً دسُن بُدمٍؼة فً سُس.

وضدمصـػمساملمصقسيمػقماظشقخمصؿحماهللمبـمأبلمبؽرمبـاغلمطؿابفماٌطؾقعمباظرباطم (تلؾقةماألتؾاعمبؾعضمعامؼؿعؾؼم
حبؽؿماظطربمواظلؿاع ) .
سؾكمأنماظشقخماظعالعةمابراػقؿمبـمربؿدمبـمسؾدماظؼادرماظؿادظلماظربارلمضدمأوشؾمسيمهؼقؼموتدضقؼمبعضم
اٌقدقؼك )مأوم (اإلرتؼامإديمسؾؿم
ععاملمػذاماظػـمحقثمأظػمطؿابامسيم (اظصقؽا )مزلاهم (أشاغلماظلقؼاموعغاغل
اٌقدقؼك )م(غلكةمباًزاغةماظعاعةمباظرباطم 1821د 66( 109/مورضة ))موسؾكمػذاماٌـقالماظـؿقذجلمصارماظعالعةم
سؾلمبـمربؿدمبـمسؾدماظقاحدماظزجؾلمسيمطؿابفم (أشاغلماظصقؽا )موػلمأيانمعازظـامغلؿؿعمإظقفامسيمذيقعمأسباءم
اظؾالدماإلدؾاغقة.م
وضدمبرزمسيمسفدماٌقديمدؾقؿانم (  1238ػـ )سازفمعطربمػقماظشقخمسؾدمايؼماىابريماظذيمطانمؼعزفمحبضقرم
ذقخماىؿاسةمجباععماظؼروؼنيمبػاسماظعالعةمدقديمريدونمبؾقاجموطانماظشقخماألطدلمدقديمأريدماظؿفاغلم
ؼلؿقضرهمسـدعامؼغؾبمسؾقفمايالمظقمغلفمبكظةماظلؿاعموطانمظؾفابريماظقدماألوديمسيمتؼطقعمغغؿاتماألرؾاعمبغـاءم
رددهمبعدمذظؽمبرباطماظػؿحمحبضرةمأبلماٌقاػبماظعالعةماظصقسيمدقديماظعربلمبـماظلائحماظذيمضالمسـفمٌام
زلعفم:م"إغفمحيركماىؿادموتفؿزمظفماظـػقسماظؽـقػة ".م
وطانمطـرلامعامؼـشدم:م
إنمضقؾمزرمتممبامرجعؿؿم م ؼامأطرمماًؾؼمعامأضـــقلم(باظؽافماٌعؼقف)م
واجؿؿعماظػرعمواألصقلم
ضقظقامرجعـامبؽؾمخــــرلم م
م
وضدمعدحفماظشقخمريدونمبؾقاجمبؾقؿنيم:م
إغلاغفامسيماىابــــــــــــــــــــريم
م
إنماظــلــؿـاعمظـؿـؼـؾـــــــــــــــــــةم
صاسفبمظؼقسمجابـــــــــــــــريم
م
جــؾـرماظــؼــؾـقبمبـؼقدــــــــــــــفم
م
وسيمإحدىماظلـقاتمشـكماظشقخماىابريمحبضرةماظشقخمدقديمأريدماظؿفاغلمخاللمظقالمتلعمعـمرعضانم
ادؿعؿؾمسيماظؾقؾةماألوديمضصقدةمابـماظػارضمورؾبمعـفماظشقخماظؿفاغلمادؿعؿالمرؾقعماٌقدقؼقنيمععمزعالئفم
وطانمؼلعرػؿمباٌؾقتمسـدهمأحقاغاموالؼغادرػؿمإالمبعدماظـصػماألولمعـماظؾقؾ،موضدماحضرػؿمسيمسرسمأوالدهم
باظـفارموطانمؼعطلمظؾلؿاعمطؾقؿفمالؼشؿغؾمسـفمإالمبنصالحمتصققػمأومهرؼػمسيمطالعفؿموالمؼؼؾؾمعـمآالتم
اظلؿاعمإالماظعقدمواظربابمواظؽؿانةم (طشػمايفابم-مأريدمدؽرلجمصم ) 275موضدمأذارم (اظضعقػ)مسيمتارخيفم
إديماظشابماىابريموزلاهمسؾدماظلالمموطانمذظؽمبقازنمسامم ) 1209ػـ )محقثمادؿدسلماىابريمعـمصاسمإديم
ايرمماظقزاغ لمصفاءمبعقدهمععمذؾابمعـمأػؾمصاسمضالم:م"صصرغامباآلظةمظقاظلمذعؾانموظقاظلمرعضانموذقال "م
(اإلشؿؾاطمألبلمجـدارمصم 146مغؼالمسـماظضعقػ ).م
م
وطانمآلظةماظعقدمصقظةمسيمأذعارمسؾؿاءموأدباءماظرباطمحقثموضعتمعلاجؾةمذعرؼةمبنيماظعالعةمدقديمربؿدمبـم
سؾدماهللماظؼادريم ( 1338ػـ )،موبنيمضاضلماظرباطمأبلمحاعدماظؾطاوريمحقثمأغشدماألولمؼصػمحدؼؼةمغزػةمضائالم:م
وطلمناماظؾقؿقنمسيمأذفـــــــــــارهمم بنيماظغصقنماًضرمؼاضقتمزلـام
م
صلجابفماظشقخماظؾطاوريمعذؼالم:م
أومعـؾمأضداحماألتايمتدارمصـــــلم م ذيعمذرؼػمباٌالحمتـظؿـــــــــام
م رربمبفمباظعقدمحنيمترمنـــــــــــام
ضدمزاغفمغؼرماٌـاغكم
وازدػـــــــــكم
(ذباظسماإلغؾلاطم-مأريدمبـمربؿدمدؼـقةمصم.) 324م
م
وضدمذطرم (اظصػاضلل )مسيمطؿابفم "ضاغقنماألصػقاء "مأنماظلقؽاهمأصؾفمسربلمباظصاد،مثؿمغؼؾمإديماظعفؿمصؾدظقام
 1964م
اظصقؽة .مادؿكرجفمصقؽةمبـممتقؿماظعراضل،مثؿمغؼؾمإديمأػؾمصاسم (ذبؾةماألضالمماظعراضقةمجم 4ماظلـةماألوديم

م.) 1384موضدمتؾـكمسؾؿاءمطؾمعـمصاسمورباطماظػؿحمػذاماظػـمصلرؾؼقامسؾكمعاماخذلعمعـمرؾقسفمطؾؿةم (عدرج)موػلمعـمعصطؾقاتمسؾؿمايدؼثماظـؾقيماظشرؼػمطؿامؼؼقلمذاسرماحملدثنيماياصظماظعراضلم:م
وعدرجمايـدؼثمعامأيؼم م أوظـــفمأومودــــطمأومرـــــــــــــرفم
صــــلم
م
وسيمرؾقعةمسؾؿاءماظرباطماظذؼـمأوظعقامباظعزفمسؾكماظربابماظشعيبم (اظؽـدلي )مضاضلماظرباطمووزؼرماظعدلمسيماظعفدم
اظققدػلمربؿدماظرغدة .م
م
وطانمأػؾماظرباطمضدمدفؾقامعقذقاتموأزجالماآلظةماألغدظلقةمسيموثائؼمخاصةمؼلؿقضرػامحؿكماشلقاةمسيم
أجقاضفؿمألنماٌقدقؼكمواظؿغينمبفاماغدرجتمسيمأبرزمساداتموتؼاظقدماجملؿؿعماظربارلموطانمعـمبنيماظعقامم
رجاالتمأتؼـقاماًؿلةمواًؿلنيمعـؾماٌقدقؼارمابراػقؿمبـمربؿدماىزوظلماظربارلم (وػقمعـمآلمٌرلوم
األغدظلقنيم )مم(ماٌؿقصكمسامم 1325ػـ 1907/م )م(اإلشؿؾاطمألبلمجـدارمجم 2مصم.) 22م
م
وضدمسرصتمعـمبنيمػمالءمرجالمػقمسؿلمربؿدمبـعؾدماهللم (اٌؿقصكمسامم ) 1937مطانمحرارامؼصـعم (اجملادؼؾ)م
ؼؿغـكمرقلماظـفارمباظـقباتمماًؿسمواًؿلنيمسيمتقاجدموػقامموؼرجعماظػضؾمسيمتدوؼـماٌقدقؼكمظؾقلـم
بـمأريدماياؼؽماألغدظللماظؿقغللماظؿطقاغلم (  1130ػـ) 1717 /ماظذيمذيعمػذهماٌقذقاتمسيمطؿابم
"اياؼؽ"ماظذيماذؿؿؾمسؾكمذيقعمغقباتمورؾقعمآالتماظطربموػذاماظؽـاشمملمؼؾؼمسؾكمترتقؾفماألصؾلمبؾم
غلؼمبذلتقبماظػؼقفماظقزؼرمربؿدمبـماٌكؿارماىاععل،موضدمأوردمخطؾؿفمأبقمإدقاقماظؿادظلمسيم "أشاغلماظلقؼا "م
(ظقػكمبروغـصالمسيمزبطقراتماظرباطماظعربقةمصم) 196مممخعم 8مد ( 60مورضة )م/مخعم=م 488مد .موتقجدمغلكؿانمعـم
طؿابماظقزؼرماىاععلمسيمخعم=م 1327مد 8/مدموطذظؽمخطؾةمظؿلظقػمسيماٌقدقؼكم (خعم 1031مد ) .م
م
وظعؾمأبرزمزاػرةمعقدقؼقةمبرباطماظػؿحموجقدمجقضةمظؾكؿلةمواًؿلنيمباظؼصرماٌؾؽلمتعزفمسؾكمعزاعرلمسبادقةم
سيمأزؼائفاماألغدظلقةماظزاػقةموػلم (اىؾادوظل )مذوماظؾقغنيماألخضرمواألريرمتقؿـامبؾقغلماظراؼةماٌغربقةموعـم
عظاػرمذعؾقةماٌقدقؼكماألغدظلقةمباظرباطمأنماظػؼقفماإلزلاسقؾلمعدرسم (عدردةمأبـاءماألسقانمباظرباط )مطانمؼدربـام
آخرماظـالثقـاتمسؾكمعؼطقساتمعـم (رعؾماٌاؼة )مخارجماظدلاعج .م
م
وملمؼؽـمسؾؿماٌقدقؼكمذبردمػقاؼةمسيم (رباطماظػؿح )مبؾمأصؾقتماأليانمهركماظقجدانموتضؾطمخؾفاتم
اىـانمتفذؼؾامظألغػاسموضؾطامظألسصابموععؾقممأنمعلؿشػكمدقديمصرجمبػاسمطانمؼعاجلماألعراضماظعصؾقةم
باٌقدقؼكمعـذمسفدماظلعدؼنيمسيماظؼرنماظعاذرماشلفريمأيمضؾؾمأنمتعرفمأورباموأعرؼؽامعقدقؼكماظروكم Rock
 and Rollماشلادصةمظـػسماظغاؼةموطذظؽماٌقدقؼكماألعرؼؽقةماٌعروصةمبـم  Rythm and Bluesموضدموردتمسؾقـامعـم
اظصنيماظشعؾقةمأوادطماظـؿاغقـاتمأغؾاءمتػقدمضقامماظصنيمبلحباثمظعالجماألعراضماظعصؾقةمباٌقدقؼكمصاغضاصتم
وربةماظعالجماظـػلاغلمػذهمإديموربةماظعالجماظعضقيماٌعروفمسيماظصنيمباظـؼطقةم  Acupunctureمواظيتمأتقحم
ظلمأنمأذاػدمبعضمعظاػرػامخاللمرحؾيتمإديماظصنيمسامم 1965مإبانماظـقرةماظـؼاصقة.م
م
وضدمزفرمسيمػذاماٌقضقعمأؼضامحبثمظلؾقؿانمايقاتم ( 1231ػـ) 1816/مسـقاغفم (طشػماظؼـاعمسـمتلثرلماظطؾقعم
سيماظطؾاع )م(غلكةمسيمخحم=ماًزاغةمايلـقةمباظرباطم.) 4229م
شرلمأغفمالميؽـمأنمغؿعرفمبعؿؼمسؾكمعدىمتطقرماآلظةماألغدظلقةمبشؼقفاماإلذؾقؾلمواظغرغارلمسيماٌفاجراتم
وخاصةم (رباطماظػؿح )مإالمإذامادؿعرضـامتطقرماظػـماٌقدقؼلمسدلماظعصقرمسيمزبؿؾػمجفاتماٌغربماظيتماحؿضـتم
ورقرتمػذاماظذلاثماظعربلماألغدظللماظرائع.م
م
صؼدمزفرتمبقادرمػذاماظػـمسيمطؾمعـمصاسموعراطشمعـذمأواخرماٌقحدؼـموازدػرتمععاٌفمخاصةمسيمصاسم
أؼاممبينمعرؼـموبينماألريرمأعراءمشرغارةموظؽـماإلضطراباتمواظػنتماظيتمذؾتمأواخرماظلعدؼنيموضقاممغقعمعـم
أعراءماظطقائػ  1مسيماٌغربمحاظتمدونمادؿؿرارمػذاماإلزدػارمإديمأنمزفرماٌقديمازلاسقؾماظعؾقيمبعدمعرورم

بضعمسؼقدمعـماظلـنيمسؾكمجقازمآخرمصؽةمعـماٌقرؼلؽقنيماٌطرودؼـمعـماألغدظسمصادؿؿبماألعـموارؿلنم
اظػؽرموسادماٌاءمإديمذبراهمععموددمعزاػرمػذاماظػـمبنضاصةمسـاصرمجدؼدةمتػؿؼتمسـموؿعمحاصؾمضؿماظػؽرم
األغدظللمسيمأصاظؿفمواظػؽرماٌغربلمسيمحققؼؿفمورراصؿف .م
م
وضدماغضافمإديمصـماٌقدقؼكمحقـؽذاكمصـمجدؼدمػقم (اظلؿاعماٌرصؼمباآلظة )مصدلزمعـذماظعفدماظلؾقؿاغلمظقؽؿؿؾم
خاللمسفدماٌقديمايلـماألولمسيمغفاؼةماظؼرنماظـاظثمسشر.م
وطاغتمصؽاتماٌفاجرؼـمضدماغؿؼؾتمسيمغػسماظػذلةمأوائ ؾماظؼرنماياديمسشرماشلفريمضؿـمحشقدموصرلةمإديم
اىزائرموتقغسموعصرمواظؼلطـطقـقةمطؿاماغؿشرمضلؿمعـفامسيمعؼارعاتمادؾاغقةمخارجماألغدظسموأذؿاتمأخرى م
ذؽؾتمرالئعماظذلوبادورم () Troubadoursمسيمجؾالم (اٌقر)مجبـقبمصرغلاموطانمظؾؿاراغقسم (  Maranosم )مومػؿم
عقرؼلؽقق2م اظقفقدمدورػؿمسيمادفاعاتمشلامعقلؿفاماًاصمصفلمإذنمعقدقؼكمسربقةمأغدظلقةمعغربقةموذرتم
أصقشلامسؾكمضػافماظراصدؼـمواغؿؼؾتمععم (زرؼاب )مإديماألغدظسماظررقبمحقثمتلثرتمبعقاعؾمعغربقةمزؾتمخؾقام
عـمطؾمسـصرادؾاغلموأثرتمػلماألخرىمسيماٌقدقؼكماألوربقةموخاصةماأليانماظؽـلقةموضدمأدرجماٌغاربةمسيم
ػذهماٌقدقؼكماظشرضقةمرؾقساموعقازؼ ـموصـائعممماماضػكمسؾقفامرابعامعغربقامسيمطـرلمعـماياالتمجباغبم
األصقلماظراضقةماألغدظلقة.م
م
وتـؼلؿمػذهماٌقدقؼكمإديم (وحدات )مأوم (غقبات )مظؽؾمعـفامغغؿةمخاصةمتلؿكم (اظطؾع )موػذاماظطؾعمؼؿؽقنمبدورهم
عـمغؼطمخاصةموؼصؾمسددماظطؾقعمإديمثالمثائةمودؿةمودؿنيمسؾكمسددمأؼامماظلـةماظشؿلقة.م
م
واظؿؾقنيمسـدماآلظقنيمععـاهموضعمضطعةمعقدقؼقةمظؾؿعؾرل مسـمسارػةموإصراشفامسيمغغؿاتمؼـلؼمصقؿامبقـفامسيمتقظقػم
عؿفاغسمؼؿؽقنمعـفمرؾعمؼلؾؽمسيم (عقزان )معـادبمرؾؼامإلؼؼاعمخاصمظفموحدةمتمدىمسيمزعـمربددمتلؿكم
(اظدور )موضدمبؾغمسددماٌقازؼ ـمسيماألغدظسمأربعةمأضافمإظقفاماٌغاربةمعقزاغامخاعلامػقم (اظدرج )م (زللمبذظؽمألغفم
عدرجمبنيماٌقازؼ ـ )موػقمخاصمباآلظةماإلذؾقؾقةمالمؼقجدمسيماٌلظقفماظؿقغللموالماظغرغارلماىزائريمسيمحنيم
أنماٌقازؼ ـماألخرىمػلم (اظؾلقط )مو (اظؼائؿموغصػ )مو (اظؾطاحيل )مو (اظؼدام )موؼضؾطمطؾمعقزانممبامؼدسكم
(اظؿقداد )مأيماظضربمباآلظةماٌلؿاةم (اظطر )مأومباظقدؼـماظراحةمسؾكماظراحةموطانمبدلماظؿـقؼطماظعصريمػقم
اظـقراتماظلؾعم (المإظفمإالماهللمربؿدمردقلماهلل )موعازالماٌغاربةمحيػظقنمعـماظـقباتم (احدىمسشرة )متؿـادؼمععم
عقازؼ ـمسددػام (زيلةموزيلقن )،موضدمالحظماألدؿاذمربؿدماظػادلمأنمػذهماٌقازؼ ـمضاعمعـفامثالثةمػلم (ضائؿم
وغصػماظرصد )مو (ضائؿموغصػمايفازماٌشرضل)مو (درجمرصدماظذؼؾ )ماظيتمتاعؾم (ذيعقةمػقاةماٌقدقؼك)ماظعـقرم
سؾقفاموضدمذاررػامواظديمرريفماهللمػذاماىفدمعؿعاوغامععمرئقلفاماظػـانماياجمإدرؼسمابـمجؾقن.م
واٌقدقؼكمتلؿكماآلظةمباٌغربمواٌقدقؼارمػقماآلظلموضدموردتمػذهماظؿلؿقةمسيم "غزػةمايادي"مسـدماظؽالمم
سؾكمدرلةماٌـصقرماظذػيبم "وتلؿكمأؼضاماظدغدغةمبقـؿامتعرفمباظغرغارلمسيماىزائرموباٌاظقفمبؿقغس ".

وػؽذامتذلطبمطؾمغقبةمعـمزيلةمعقازؼـمؼشؽؾمطؾمعقزانمصـعةمهؿقيمسؾكمضطعمعقدقؼقةمخاصةمواظـغؿةم
اٌـؾعـةمعـفامسؾارةمسـمغدلاتمتؿقاطبمععمععاغلماٌؼطقساتماظشعرؼةماظيتمؼؼعماخؿقارػامرؾؼامظؾؿـادبمظؿلؿفقبم
ٌامؼقحلمبفماظظرفماظزعينمعـمادؿفاللمأومتصاسدمأوماردباء.م
م
وضدمالحظمأخقغاماألدؿاذماظؽؾرلماٌرحقممربؿدماظػادلمسيمحبثمضقؿمغشرتفم (اظؾلانماظعربل )مسيمسددػاماظلادسم
(وػلمذبؾةمعؽؿبمتـلقؼماظؿعرؼبمسيماظقرـماظعربل )مبعـقانم (اظذوقماظعربلمسيماٌقدقؼكماألغدظلقة )مأنم
(اظـقبة )مإمنامزلقتمبذظؽمألنماظعازصنيمطانمؼؿؼدممطؾمواحدمعـفؿمأعامماًؾقػةممباماخذلسفمظقعزفمبدورهمثؿمتلتلم
بعدهمغقبةمشرلهمصلؿلماجملؿقع م (غقبات )موظعؾمػـاظؽمسيمغظرغاماٌؿقاضعمتػلرلامآخرمؼرجعمإديمسددماألوتارمأوم
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انمُرٌسك أَ انمُرٌسكٍُن كهمة اسباوٍة أطهقٍا اإلسبان ػهى األوذنسٍٍه انمىصزٌه َانمٍجزٌه قسزا فً انقزن انسادس ػطز انمٍالدي أي انؼاضز انٍجزي َال ٌؼزفُن فً انمزاجغ
انؼزبٍة إال باألوذنسٍٍه.

اٌالعسمأومضقةماظـؼرمسؾقفامصاآلالتماظيتمطاغتمعلؿعؿؾةمسيماظعاملماظعربلمساعةمواألغدظسمواٌغربمخاصةمػلم
زيلةم :ماظؽؿانمواظؼاغقنمواألرشـمواظعقدمواظرباب.م
م
وطانمظؽؾمآظةمغدلةممتؿازمبفامجعؾتمأصـافماظـدلاتمعقازؼةمظؾؿقازؼـماًؿلةماظيتمتشؽؾماظـقبةمأعامبؼقةماآلالتم
اٌقدقؼقةماظيتمبدأغامغلؿعؿؾفاماظققممصفلمذبردمتطقؼرمظمالتماظؼدميةمعـؾماظؽؿانماىفرلم  violoncelleمواظؼقؿارةم
 guitareمواظؾقانم pianoماظذيمسقضماظؾقانماظؼقؿاريم (.) clavecinم
وضدمالحظمأدؿاذغاماظؽؾرلمربؿدماظػادلمأؼضامأنماٌقدقؼكماألغدظلقةمطاغتمتلؿكماآلظةمباظعاعقةممتققزامشلامسـم
اٌقدقؼكماظيتمتمدىمبدونمآظةموػلماظلؿاعموسبـمغرىمأنماظلؿاعمملمؼؽـمؼعدومذبردمعدؼحمسيماٌقاظقدم
اظـؾقؼةمأوماظؿقاجدمبايبماإلشللمدونمشزلمأومتشؾقبمسيمحضراتماظذطرماظصقصقةمصؽاغتماآلظةمربظقرةمسيم
طؾقفؿاموإنمطانماٌادحقنمضدمأصؾققاماظققممؼرصؼقنماظلؿاعمباآلظةمععماإلحؿػازمبلغاذقدماٌدؼحمدونمعاماسؿادتفم
اآلظةماٌقدقؼقةمعـمعقذقاتموأزجالمؼعطقـام (اياؼؽ )مصقرةمواضقةمسـفا.3م
شرلمأنمضرورةماظؿقريمإلدراكمعدىمبعدمغظرمأدؿاذغاماظػاضؾماٌرحقممربؿدماظػادلمهدوغامإديماظؼقلمبلنم
األدؿاذماظؾقاثةمضدمحاولماظرجقعمبػؽرهماظـاضبمإديماألصقلمحقثماسؿدلماظلؿاعمأصالمسيماٌقدقؼكموإذامطانم
اظلؿاعمػقمعـؾعماظؿقاجدماظغـائلمحؿكمسـدمايققانمصؿامباظؽمباإلغلانمسيموجداغقاتفماظيتمػلمجزءمعـمطقاغفم
صاٌفاريمسيماظصقراءماٌغربقةمتطقيماٌلاصاتمسيمتلارسفامايـقثمسـدعامتؿلؿعمإديمأصقاتمايداةموػلم
تغينمسيمغدلاتمترددػامأصداءماظػقاسيمممامدصعمأحدمذعراءمصقرائـاموػقمابـماظقغانمسيمسلؼؿؼقؿفمإديمإؼصاءم
ايداةمباظؿمدةمواظؿؿفؾمصارخام :م
م والمتؽؾػفـــــــاممبامملمتطـــــــــــــــؼم
عفالمسؾكمردؾؽمحاذيم
األؼــــــؼم
م
واظلؿاعمبصقرةمساعةمدقاءمسـدماشلـقدماظؾقذؼنيمأوماظدلاػؿةموشرلػؿمضدماغطؾؼتمعـفمتقاجداتمعقدقؼقةمظدىم
صـاغقفؿموصقصقؿفؿموظعؾمظؾلؿاعماٌقدقؼلماظعربلمضؾعامسيمإثارةمػذاماظقجدانماألدققيماظذيموجدغامحؿكم
ٌصطؾقاتفمصؾةموثقؼةمبفذاماٌـؾعماإلغلاغلمصاظصقسيماظؾقذيمطانموالؼزالمؼغقبمسـمحلفمإذامأرربفماظلؿاعم
صرلددمطؾؿةم (ػقػق )م (اهللماهلل )موؼغرقمصقؿامزلاهماظؾقذؼقنماضؿؾادامعـمظغةمعؿصقصةماإلدالمموػقم  nervanaمأيمغقرم
اظػـاء.م
م
وضدمترسرستم (اآلظة )مجبؿقعمرؾقسفامإبانمبينمعرؼـمحؿكمطانمظؾفقشماٌرؼينمغػلفمسيمسفدمأبلمسـانمعقدقؼاهم
اًاصةمبفمطؿامطانمظألدطقلمعقدقؼاهم (راجعمرحؾةمأبلمسـانماٌرؼينماٌلؿاةم "صقضماظعؾابم "..مإلبراػقؿمبـم
سؾدماهللماٌعروفمبابـماياج )موػلمسادةمادؿؿرتمإديماظققممسـمررؼؼم (اىققماٌؾؽل)موضدمبؾغماإلسؿـاءمبفذام
اظػـمعؾؾغامأصؾحمععفمظؾؿقدقؼارمعؽاغةمطؾرلةمسيماجملؿؿع .م
م
وطانماٌـصقرمجيؾبمإديمعراطشمأربابماٌقدقؼكموأصقابماألشاغلمعـمصاسموطاغقامضدموصدوامسؾكم (اٌـصقر )م
سؾكمدؾقؾماظعادةمصلخرجمممبعضفؿم-واظؼاضلمأبقمعاظؽمسؾدماظقاحدمايؿقديمحاضر-مبشؾابةمعـماإلبرؼزمعرصعةم
أسطاهمإؼاػاماٌـصقرموبعضفؿمضالمأسطاغلمطذاوطذا ..مصؼالماظؼاضلم:م"ظؽـمبؾغتمعدؼـةمصاسمألردنمأوالديمإديم
صـعةماٌقدقؼكمصننمصـعةماظعؾؿمطاددةموظقالمأنماٌقدقؼكمػلماظعؾؿماظعزؼزمعامرجعـامزبػػنيمورجعماٌغينم
بشؾابةماإلبرؼز "م (اإلدؿؼصامجم 3ممصم(/) 96غزػةماياديمسـدماظؽالممسؾلمدرلةماٌـصقرماظذػيب ).م
م
وظعؾماٌغربمضدمغالمحظامواصرامعـماآلظةماألغدظلقةماظيتماحؿضـفامدونمبؼقةماظعاملماظعربلموإنمطانماظعراقمػقم
اظذيمأعدماألغدظسمبلولمعقدقؼارموػقم (زرؼاب )مسؾكمانماألغدظسمضدمسرصتمبعدم (زرؼاب )معقدقؼارامأغدظلقامصؿقؿام
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َنهطٍخ مذمذ به انؼزبً انذالئً انزباطً انبٍضاَي كتاب سماي ( فتخ االوُار فً بٍان ما ٌؼٍه ػهى مذح انىبً انمختار ) ٌَُ تأنٍف وظٍز كىاش انذاٌك فً فه انمُسٍقى بٍه فًٍ صىؼة
.) 191
انمذٌخ بذكز انطبُع َاألنذان انطؼزٌة َاألواضٍذ َانىغمات انؼزَضٍة ( االغتباط أبُ جىذار ظ

سدمعـمرؾؼاتم (زرؼاب )مسيماظغـاءم (ػقمسؾاسمبـمصرغاس )ماظذيمػقمأولمعـمحاولماظطرلانمبكظةمصـعفامبقدهم (غػحم
اظطقبمجم 3مصم) 473مواخذلعماظزجاجمعـمايفارة .م
طؿامطؿبمسيمػذاماٌقضقعمابـمحزممسيم (اظغـاءماٌؾفل )مأعؾاحمأممربظقرم (غلكةمسيماألدؽقرؼالم 25م.) ebم
وعـماٌقدقؼقنيماألغدظلقنيماظذؼـمادؿقرـقاماظشرقمابـمأبلمايؽؿمربؿدمبـمسؾقدماهللمابـماٌظػرماظؾاػؾلم
أصضؾماظدوظةم ( 570ػـ 1174/م ).م
م
وطانمضدمصـعمأرشـاموظفمؼدمسيمدائرمآظةماظطربموطانمرؾقبمبقؿاردؿانمدعشؼماظذيمبـاهم (غقرماظدؼـمبـماظشفقد )م
(رؾؼاتماألرؾاءمجم 2مصم/ 155ماظدارسمجم 2مص 137م/م (اظقاسيمباظقصقاتمج 3ص) 330موانمطاغتمػـاظؽمعصادرم
سربقةمأصقؾةمعازاظتممتدمػذاماظػـمعـؾم:م
مرداظةمسيماٌقدقؼكمظعؿرماًقامم ( 526ػـ 1131/م )مغادرةمجدامالمتؽادمتقجدمغلكةمأخرىم (سيمورضؿني )م (عؽؿؾةمعغـقلاماظعؿقعقةم) 5/ 1705م (رداظةماظؾققنمواظـغؿ )مظؾؽـديم ( 256ػـ )م (عغـقلقام) 8/ 1705م
مسـصرماٌقدقؼكمإلدقاقمبـمحـنيم ( 298مأوم 299م )م(غلكةمصرؼدةم) 9/ 1705مم
أعاماظطربماظغرغارلمصفقمصـػمعـماآلظةماألغدظلقة مغشلموترسرعمسيمشرغارةمآخرمععؼؾمباألغدظسمادؿقديمسؾقفم
اإلدؾانمسامم (  897ػـ 1481/م )مصفاجرمععظؿمدؽاغفمإديمصاسموتازةموتطقانموسدوتلمأبلمرضراقمثؿمإديماىزائرم
(وػرانموتؾؿلانموبقفة )مسدلماٌغربماظشرضل .
وطاغتماذؾقؾقةمػلمساصؿةماظطربماألغدظللمعـذماظؼرنماظـاظثماشلفريموضدماصؿؿقفامعقدىنبمغصرلمسامم  712م
م 94 /مػـ )مودخؾفاماٌرابطقنمسامممم 484مػـم (أو 490محلبمابـمخؾدون )موتقديماٌقحدونمبنعارةمأبلمحػصمبـم
سؾدماٌقعـماظذيمطانمظفمبفامطؿابموذعراءموصـاغقنمحقاظلمعـؿصػماظؼرنماظلادسماشلفريموضدماغؿؼؾمطردلم
اٌؿؾؽةماإلدالعقةمعـفامإديمشرغارةممم (  646مػـم 1248/م )مسـدعامادؿقديمسؾقفامعؾؽمضشؿاظةمسيمدوظةماٌرتضكمبعدم
أنمحؽؿفاماٌقحدونمسبقامعـمضرنموادؿؿرتمسيمضؾضةماٌلؾؿنيمزػاءمزيلةمضرونموأصؾقتمشرغارةمعـذمذاكم
صؾةماظقصؾمبنيمصاسمواألغدظسمرقالمسفدمبينمعرؼـمسـدعام احؿضـتماٌقدقؼكماألغدظلقةمعدةمضرغنيموغصػم
اظؼرنمصلضاصتمإديمػذاماظذلاثماإلذؾقؾلمسـاصرمجدؼدةمسرصتمباظطربماظغرغارلموطانمظغرغارةمعـذماظعفقدم
األوديمضؾعمسيمبؾقرةماٌقدقؼكماألغدظلقةمالدقؿاموأنم (زرؼابمسؾلمبـمغاصعماظعراضل )معمدسماظطربماظعربلمضدم
ساشموتقصكمبغرغارةمسامم (  230ػـ 844/م )موضدمبرزماٌعؼؾماظغرغارلمبنيمأخرؼاتماظعقاصؿماألغدظلقةماظيتمزؾتم
هتمحؽؿماٌلؾؿنيمصؿفؾكمذظؽمسيمعؼطعاتمعقدقؼقةمطؾفامذفـموحزنمسؾكمعامصؼدهماإلدالممعـمتراثمأصقؾم
باألغدظسماظشفقدةموعامظؾثمػذاماظذلاثماظذيمتؼؾصتمعقازؼ ـفمورؾقسفمأنمرعؿمبـغؿاتمطؾفامحـنيمإديماألغدظسم
سـدعامػاجرماظغرغارققنمإديماٌغربماظذيماحؿضـمطالمعـماآلظةماإلذؾقؾقةمواظطربماظغرغارلمدادمأحدػؿاموػقم
اٌقدقؼكماألغدظلقةمبؽاعؾمغقباتفامبشؿالماٌغربم (صاسموتازةموتطقانمواظرباطمودال )موجـقبفم (عراطش )مبقـؿام
ترسرعماظصـػماظـاغلموػقماظطربماظغرغارلمباٌغربماظشرضلماعؿدادامعـمشربماىزائرم (تؾؿلانمووػرانموباجة )م
وتقغسموضدماحؿضـماٌغربماظشرضلماظـقسنيمععاماألولمبؿازةمواظـاغلمبقجدة .م
م
وإذامطاغتماظـؽؾاتماظيتمتقاظتمسؾكماألغدظسمعـذماحؿاللماإلدؾانمإلذؾقؾقةمساصؿةماظطربماألغدظللمضدمحاظتم
دونمتطقرماٌقدقؼكمصؼدمتؾؾقرتمػذهماألذفانمسيمأيانماٌفاجراتماألغدظلقةمبػاسموتطقانموسدوتلمأبلم
رضراقمحقثمبدأتماشلفرةمبعدمسامم ( 891مػـ 1486/مم )م(اإلدؿؼصامجم  3ممصم) 101م أيمبعدمادؿقالءماإلدؾانمسؾكم
(شرغارة )مبلتمدـقاتم ( 897مػـ/م 1491مم )موطاغتماشلفرةماظـاغقةمسامم ( 1017مػـ )مإثرمعلاطـةمسيمشرغارةمداعتم
عائةموسشرؼـمدـةم () 120موطانمسؾدماظقاحدماٌؾؼبمباظرذقدماٌقحديماظذيمبقؼعمأولم (سامم 630ػـ 1232/مم )مػقم
اظذيمعـحماألغدظلقنيمسامم (  637مػـ )محؼماظؾفقءمإديماٌغربمساعةمواظرباطمخاصةمحلبمزفرلمحررهمضاضلم
اظرباطمآغذاكمأبقماٌطرفمبـمسؿرلةموظعؾمذظؽمطانمبلؾبماغضؿامماإلذؾقؾقنيمإديماٌقديماظرذقدمسامم
( 635ػـ 1237/م )مسـدعامحاولم (األعرلمبـمػقد)ماضؿقاممعقـاءمعصبم (أبلمرضراق)مسيمأدطقلمحربلموضدمتقسيم
اظرذقدمسامم ( 640مػـ )موبقؼعمبعدهماألعرلماٌرتضكماظذيمطانمواظقامسؾكم (رباطماظػؿح)مصاعؿدمغػقذهمعـمأبلمرضراقم
إديماظلقسموبفمخؿؿمسفدماٌقحدؼـموبدأمسفدمبينمعرؼـموطانمسرشماًالصةمباألغدظسمضدماغؿؼؾمضؾؾمذظؽم
بلـؿنيمعـم (اذؾقؾقة )مإديم (شرغارة )مصفذهماألزعاتماظغاعرةمملمتؽـمظؿػلحماجملالمالزدػارمصـماٌقدقؼكمالدقؿام

وأنماظػؽاتماظضكؿةماظيتمتقاردتمسؾكمعـطؼةمأبلمرضراقمملمتؿؿمإالمبعدمربـةمشرغارةماظيتمادؿؿرتمإديمسامم
 1017مػـمبادرماإلدؾانمخالشلامبػصؾماٌقرؼلؽقنيمسـمتراثفؿماظدؼينموايضاريمعـذمؼـاؼرمم (  1492مم )موذظؽم
باحراقمعؾققنمموغصػمممعؾققنمممزبطقطمعـمبقـفام-مدونمذؽم –موثائؼمحقلماٌقدقؼكموغقباتفامحلبمعصدرمم
ادؾاغقةمممأػؿفامم:ممطؿابم
Francisco Piferrer Nobiliario de los reinos y seisiorico de Espana, T XI, Madrid, 1860, p. 138.
وخاللمػذهماظػذلةماياظؽةمملمغؽـمغلؿعمسيمسدوتلمأبلمرضراقمدقىمدويمعقدقؼكماٌداصعمبنيمرقائػمعـم
اٌفاجرؼـماألغدظلقنيمادبذتمظـػلفامإرارامذبؿؿعقامخاصامٌؿاردةماشلفقمماظؾقريمسؾكماظشقارلءماظشؿاظقةم
ظؾؾقرماٌؿقدطمسيمأجػاغفاماىفادؼةمواظيتمعامظؾـتمأنمهقظتمإديمدػـمضرصـقةموضدمداخؾماظرسبماإلدؾانم
اٌؾؽقنيمصلظصؼقامباٌفاجرؼـم-إلدؿػزازماٌؾؽقةماٌغربقةمضدػؿموتؾعفؿمسيمذظؽمعمرخقنمشربققن-متفؿةم
تؽقؼـمذيفقرؼاتمثالثمحقلمأبلمرضراقم  1سيمحنيمملمؼؽـمؼعدومتشؽقؾمدواوؼـمأومذباظسمأربعقـقةمسؾكمشراءم
(آؼةماألربعني )م اظؿؼؾقدؼةمسيماألرؾسمالدقؿاموأنماظطابعماظلقادلمظؾؿغربمآغذاكمأيم (آخرمأؼامماظلعدؼني )ماتلؿم
باإلضطرابمواحؿاللماًصؿمىققبمداحؾقةمملمؼـؼذماٌغربمعـموؼالتفامإالمزفقرماٌؾقكماظعؾقؼنيموسؾكمرأدفؿم
اٌقديمازلاسقؾمصعادماٌاءمإديمذبراهموأظغقتماظدواوؼـماألغدظلقةموتـػسماىؿقعماظصعداءمسيمزاللموحدةم
اٌغربموهرطتمسيمػذهماظؾقؾقحةماظقدؼعةمأغػاسماظقجدانمظؿـطؾؼمعزاػرماظػـماٌقدقؼلمسيمأروعموأبدعم
غدلاتفا.م
م
وإذامتؿؾعـامعلارمعفاجريمشرغارةمباٌغربماظعربلموعصرموضلطـطقـقةموحؿكمجـقبمصرغلاموجزرماٌؿقدطمصنغـام
غالحظمأنماظطربماظغرغارلمطانمظفمغصقبماألددمبؽؾمعـماىزائرموتقغسمحقثمتؾؾقرمسيمعؼارقعمحقةمتزخرم
باظروسةمواٌرحماغؿؼؾتمبعضمعقذقاتفامإديمدارماًالصةماظعـؿاغقةمإبانماحؿاللماألتراكمظؾؿغربنيماألدغكمواألودطم
ودارماظؽـاغةمبقـؿامترطزتماآلظةماإلذؾقؾقةمسيمعفاجراتمزبؿؾػةمباٌغربماألضصكموضدمغؼؾم (اٌقرؼلؽققن )مإديم
(جؾالماٌقر )م () Mauresممبؼارعةمبروصاغسم () Provenceمو (اظؾـؽدوكم) Languedocمجبـقبمصرغلامأياغامعقدقؼقةم
أغدظلقةمالدقؿاموأنماٌـطؼةمطاغتمخاضعةمظإلدؾانماظذؼـمملمؼؿـازظقامسـفامظػرغلامإالمسامم ( 1644م )موضدمرقرمذعراءم
(اظذلوبادورم) Troubadoursمػذهماأليانماظيتمواطؾتمسيمذؾفماىزؼرةماإلؼؾرلؼةم (ادؾاغقامواظدلتغال)متالحنيم
(اظصقؽا )ماظيتمالتزالمعـلاضةمإديماظققممسيمرؾقسفاماظعربقةممبعزلمسـماٌقدقؼكماظؽالدقؽقةماظغربقةموعامزظـامغلؿعم
بعضم غدلاتفامسيماظؽـائسماألوربقةماٌلقققةماظيتمغؼؾتمأغاذقدػامسـماظؽاثقظقؽقنيماإلدؾانموبعدعامرردمادرائقؾققم
شرغارةماظيتمطاغتمتعرفممبـم (حاضرةماظقفقد )مومتمتـصرلمبعضفؿمضلرامضؿـمصؽاتمأرؾؼتمسؾقفاماإلدؾانمادؿم
(عاراغقسم) Maranosم(عؼابؾمادؿماٌقرؼلؽمظؾؿلؾؿنيماٌـصرؼـ )ماغؿؼؾقامإديماٌغربموغؼؾقامععفؿمعؼطقساتم
عقدقؼقةمطاغقامؼعزصقغفامباظعربقةمععززةممبامدؾؼمأنمغؼؾقهمإديم (شرغارة )مبعدمدؼقطم (اذؾقؾقة )مسيمضؾضةماإلدؾانم
وطانماظقفقدمعـمذيؾةمعـمػاجرمإديمصاسمبعدم (وضعةماظربض )مآخرماظؼرنماظـاغلماشلفريمحقثمجعؾقامعـفام-خاللم
اظعفدؼـماٌرابطلمواٌقحدي-معرطزامظؿعرؼبماظعدلؼةموتصققحمسبقػاموصرصفاماغطالضامعـمضقاسدم (دقؾقؼف )مووضعم
(طؿابماظؿشرؼعماظؿؾؿقدي )مسيمسشرؼـمذبؾدامظؾعاملماظقفقديمربررؼـمذبؿقسفامباظؾغةماظعربقةمشرلمأنمغشارفؿمػذام
اظعؾؿلماغؾـؼمسـمساصؿةمضررؾةماظيتمطاغتمخؾقامعـمطؾمعامميتمإديماٌقدقؼكمبصؾةمحقثماغػردتم (اذؾقؾقة )م
وحدػامبفذاماظػـمطؿاماغػردتمضررؾةمسيمأربعةموسشرؼـمعـمأرباضفامبعؾقممايؽؿةمصؽانمظؽؾمربضمطؾقؿفم (عـفام
أربعةمآالفمصقؾلقفموعؿؽؾؿمباظربضماىـقبلموحده )موضدمتزسؿمػذهماظـؾةمعـماظعؾؿاءماظقفقدم (عقدكمبـمعقؿقن)م
اظذيمدؽـم (دارماجملاغة )مسيماظعاصؿةماإلزلاسقؾقةمرقالمزيسمدـقاتمضؾؾمأنمؼـؿؼؾمإديمعصر .م
م
وطانمظؾقفقدمضؾعمسيماإلضؿؾاسمعـماآلظةماظغرغارقةمسيماظعفدماٌرؼينمثؿمأؼامماظعؾقؼنيمحقثمسززواماظذلاثم
اٌقدقؼلممبامصقفمعـمأزجالموعقاوؼؾمأدرطتمذكصقاممناذجمعـفاممبالحماظرباطمآخرماألربعقـاتموالمؼزالمصداػام
ؼذلددمإديماآلنمسيمعفاجراتماظقفقدمخارجماٌغربمبؽـدامواظقالؼاتماٌؿقدةموادرائقؾموإذامطانمعقدقؼققماظقفقدم
اسؿؿدواماياؼؽ )مسيمرؾقسفؿماظعربقةمصنغفؿمسؿدواماظققممإديمترذيؿفمإديماظعدلؼةمسـاؼةممبقؿقاػاموػؽذامصؾؼقامم
اظدوظةماٌرؼـقةمتقردتماظعالضاتمععمبينماألريرمأعراءمشرغارةمأزؼدمعـمضرغنيمتردخمخالشلاماحؿضانمساصؿةم
اٌغربمظؾذلاثماٌقدقؼلماألغدظلل.م

م
واظغرؼبمأنمعاموصؾـامعـماٌصادرماظعربقةمؼؽادمؼؽقنمخؾقامعـمطؾمعامؼؿعؾؼمباٌقدقؼكمصقؿكم (ايلـمبـمربؿدم
اظقزانماٌعروفمبؾققنماإلصرؼؼل )ماظذيموظدمبغرغارةمحقاظلم (  901ػـ 1495 /م )مأيمبعدمدؼقطمشرغارةمبـالثم
دـقاتمسيمضؾضةماإلدؾانم-ضدمربلمبػاسموزؾمسدالممباردؿانم (دقديمصرج )مخاللمدـؿنيموسـدعامبؾغمسؿرم
(اظقزان )ماحدىموسشرؼـمدـةمبدأمرحؾؿفمحقثمأدرهمضراصـةماؼطاظققنمسيم (غابؾ )مسامم ( 1519م )موغؼؾمأدرلامإديم
حاضرةم (اظػاتؽان )محقثمتؾـاهم (اظؾابا )موػـاظؽمحررم (اظقزان )مطؿابفمحقلم (وصػماصرؼؼقا )مباظعربقةمأوالمثؿمترجؿم
ظإلؼطاظقةمصؽانمعـماظصعبم-سيمطؾؿاماياظؿني-مسؾكماظقزانمأنمؼؿقدثمسـمأزعةمشرغارةموػقمؼعؾؿمأنم (رباطؿم
اظؿػؿقش )ماظيتمأضضتمعضاجعماٌلؾؿنيمباألغدظسمضدمذؽؾتمبؼرارمواعداداتمعـم (اظؾابقؼة )مآغذاكموضدمزفرتم
ععمذظؽمدراداتموأحباثمسربقةمسيماٌغربمأظؼتماظضقءمسؾكمطـرلمعـماىقاغبماظغاعضةمسيماٌقدقؼك.موػؽذام
صنذامادؿــقـامصذلةمايؽؿماظلعديماظيتماضطربتمآخرمأؼاعفامسـدمتـازعمأدسقاءماظعرشمواغؼلؿماٌغربمإديموالؼاتم
علؿؼؾةمصننماٌقدقؼكمادؿعادتمازدػارػامغلؾقامبادؿؿؾابماألعـمواإلدؿؼرارمسيمسفدماٌقديمازلاسقؾماظذيمتقديم
اٌؾؽمسامم (  1082ػـ )موسؿرهمدتموسشرونم ( ) 26موملمؼؽدمضدسماهللمروحفمؼؾػظمغػلفماألخرلمسيم (  28مرجبم
 1139ػـ )محؿكمطاغتمععظؿمععقضاتماظؿطقرماظـؼاسيماظػؽريمباٌغربمضدمامنقتمبعدمأنمملماظلؾطانماجملاػدم
ذؿاتماٌغربموربؼماألدسقاءمودسؿمحرطةماظؿقرؼرموغشرماظطؿلغقـةمواظرخاء.م
م
وضؾقؾموصاةماٌقديمازلاسقؾمبؿلعمدـقاتمطانماظػـانمايلـمابـمأريدماياؼؽماظؿطقاغلماألغدظللماظذيم
ػؾتمأدرتفمضؾقؾمذظؽمعـمتقغسم-ضدمضاممبدورمػاممصفؿعمعـماٌقذقاتماألغدظلقةمعاماغؿشرموملمعـفامعاماغؿـرمسيم
طؿابفم (اياؼؽ )موضدمتقسيمبؿطقانمسامم ( 1130ػـ )مبعدمغشاطمشاعرماتصؾمضؿـفممبفؿقعمعـطؼةماظشؿالم (بنيمدؾؿةم
واظػـقدقموتطقان )ماظيتمطاغتمعلرحامظؽـرلمعـماٌقرؼلؽقنيماظذؼـمزؾقامؼذلددونمبنيمػذهماٌراطزمعلؿـشؼنيم
ػقاءماألغدظسماظشفقدةمؼرددونماأليانماظغرغارقةمسيمغغؿاتفاماظلفقةمأطـرمعـفامسيمعقذقاتفاماظيتمصؼدوامغصفام
بنبعادػؿمإبانمربـةمشرغارةمسـمظغؿفؿمودؼـفؿمصؽانمظؾقاؼؽماظػضؾمسيموصؾمعامريؾقهمععفؿممباموؿعمعـمتراثم
شرغارةمبػاسموعـمػمالءماظػادقنيمابـماظطاػرماٌفديمابـمؼقدػمابـمأبلمسلرؼةمبـمسؾلمبـمأبلماحملادـم
اظػادلماٌقدقؼلم ( 1178ػـ 1764/م )م(/تارؼخمتطقانمجم  3مصم) 66م/م(سـاؼةمأوظلماجملدمصم ) 58مواظذيمطانم
ؼعرفم (حلبمعمرخمتطقانمدؽرلج )مإغشادم )) 24مرؾعامعـمرؾقعماٌقدقؼكموؼعزفمسؾكماظعقدمواظربابموضدمتؿؾؿذم
ظألدؼبماظشؾؾلماٌؽـادل.م
م
وضدماعؿازماٌغربمبطؾقعمخاصةمعـؾم (ايصار )ماظذيماسذلفم (اٌعفؿماظقدقطمجملؿعماظؼاػرة )مبطابعفماٌغربلم
وطذظؽم (اظؾلقط )موػقماٌلؿكمسـدماٌشارضةماحملفرم (اإلسالمماٌراطشلمجم  2مصم 199ماظطؾعةماألودي )موبطؾعم
اإلدؿفاللماظذيماخذلسفماياجمساللماظؾطؾةمسيماظعفدماظلعديمحلبمطؿابمسيماظػـمٌمظػمذبفقلمسيم
اٌؽؿؾةماظقرـقةممبدرؼدم (سددم) 5307موحؿكماٌؾققنمسرفمرؾعامصرؼدامػقم (اظلؿاوؼة)ماظيتمتغـكمبصقتمعـكػضم
ؼؿصاسدمتدرجيقامإديماظلؿاءموضدمادؿعؿؾماٌقدقؼارمطؾمأصـافماآلالتمعـؾماظعقدمواظؽؿانمأوماظؽؿـفةم () Violonم
وػلمآظةمذاتمأوتارمأربعةمإغضاصتمإظقفامسيماظعؼقدماألخرلةماظؽؿانماىفرلم ( ) Violoncelleمواظؾقانم ( ) Pianoموػقم
آظةمذاتمعالعسم ( ) Clavierموضدمسقضماظؾقانماظؼقؿاريم ( ) Clavecinماظذيمػقمبقانمضدؼؿمضقؿاريماظشؽؾموظعؾم
(اظؼقؿار )مػذامعـماظؼذلموػقمغصالماألػدافمطـاؼةمسـمتلثرلمأوتارهموهرؼؽفمظؾقجدانموؼعرفمسيمأوربامبـ () Guitareم
وػقمآظةمذاتمأوتارمؼـؼرمسؾقفامبؼقةموػلمعلطقةماىاغؾنيمعشرضقةماألصؾم (حلبمضاعقسم ) Hachetteموضدمسرفم
اظعربم (اظؼاغقن )ماظذيمتػــماظػقؾلقفماظػاراب لمسيماظعزفمسؾقفمبليانمؼـرلمبفامعؽاعـماظػمادمصرحاموحزغامؼضقؽم
وؼؾؽلمتؾعامٌدىماظضغطمسؾكماٌالعسموعـماآلالتماظعربقةماظيتماتلؿتمبطابعمعغربلمخاصم (اظرباب )م () Rebecم
وػقمذوموترؼـماثـنيمؼعزفمسؾقفؿاممبـفجمدضقؼمجلامبلصابعماظقدماظقلرىموضدمعفرمصقفماظشقخماظدلؼفلمبػاسموربقؾفم
سؾدماظؽرؼؿماظراؼسمواظػـانم (اظلؾقع )مباظرباطمطؿامعفرمسيماظؼاغقنمصاحلماظشرضلموػـاظؽم (رباب )مسراضلمعـمأربعةم
أوتارموربابمذعيبموحقدماظقترمأذؾفممبامؼعرفمباظؽـدليموعفؿامؼؽـمصننماظعازصنيمسؾكماظربابمضؾقؾقنمجدامغظرام
ظصعقبةممماردةمػذهماآلظةممبفارةموؼعدمأصقابفاماظققممسيماظعاملماظعربلمسؾكمرؤوسماألصابعمعـفؿمسؾلماٌرابطم
واظعربلمبـصاريمباىزائرموربؿدمشاٍموأريدمبطقخمواظدطؿقرمبؾقلـمصقزهمبؿقغسموابراػقؿماظشعقبلمسيماظعراقم
وضدمأصؾحمطـرلمعـماظشؾابمؼؿعارقنماظعزفمسؾكماظربابمبؿشفقعمعـماٌعفدماٌقدقؼلمباظرباط.م

م
وضدمبرزمخاصةمسيماظرباطموتطقانمصـاغقنمأعـالم :م
مأريدمبـماظطقبمبـاغلماظربارل م:مطانماٌقديمدؾقؿانمؼلؿدسقفم (طؿاموضعم (سامم  1226ػـ )،مٌعرصؿفمضربماظلـطرلمععماآلظةمصؾاتمسـدهمػقموأصقابفمآغذاكمؼضربقنماظلـطرلمععماظعقدمواظربابمصلسطاػؿم () 100معـؼالم (تارؼخم
اظضعقػمصم.) 370م
مأعؾرلطقماٌؽلماظربارل م( 1355ػـ 1936/م )م:مدطاظلمعـم (ضؾقؾةمصرج)مصؼقفمعطؾعمظفمطؿاباتمظقمذيعتمظؽاغتمطـاذامظؿؼاؼقدمذققخفمطانمطؿؾقامسيم (دققماظلؾاط )مأعامماىاععماألسظؿمأتؼـماظعزفمسؾكمزبؿؾػماآلالتموحاولم
رؾعمطـاشماياؼؽ.م
ماىزوظلمابراػقؿمبـمربؿدماألغدظللماظربارل معـمآلمٌرلومطانمعقدقؼقامصاحبمصقتمرخقؿمرغانمبرعمسيمػذاماظػـمصؾؿمؼعرفمظفمغظرلمصقفموصارماٌؼدممسيمذباظسماألعداحموسـدعامتقسيمسامم (  1325ػـ )مخؾػفمذؼقؼفمعؼدمم
اظطرؼؼةمايراضقةماياجمبقذعقبماىزوظلم ( 1327ػـ )م(اإلشؿؾاطمصم) 262موػذامعظفرمعـمإدفامماظزاوؼةمايراضقةم
سيمطؾمعـماظرباطموتطقانمسيماإلبداعماٌقدقؼل.م
مأريدماظعلراويماظؿطقاغلماٌقدقؼل مظفم (اخؿصارماظؿذطرة )مظؾؿادظلمطؿاماخؿصرػاماٌقدقؼارماظػادلمسؾلمبـمربؿدمبـمسؾدماظقاحدماظزجؾلم (تط.مجم 2مصم) 185موطذظؽماٌؽلمربروسماٌقدقؼارماظػادل.م
مسؾدماظلالممبـمسؾلمبـمرؼلقنماظصقسي م( 1299ػـ 1881/م )مزبذلعمسقدمعـموترمواحدمظفم (خامتةمأشاغلماظلقؼا )مظؾؿادظل.ممممم-ماظلقدمسؾدماظلالمموأخقهمربؿدمصؿقامبـقغةمطانمشلؿاماتصالمباٌلموظنيمسـماٌقدقؼكمممبصرمحقثم
وجفقامإظقفؿامؼقممتادعمششتم1930مرداظةمسيمخصقصماٌشارطةمسيمعممترماٌقدقؼكماظعربقةمباظؼاػرة .م
مربؿدماظشرؼػمرئقسماٌعؾؿنيماٌقدقؼقنيمبؿطقانم (راجعمأشاغلماظلقؼاماظؾابم.) 13ممابـماألعني م:معـمأدرةمذػشاوغقةمأصؾفامعـمبينمسروسموطاغتمضارـةمبؿطقانمحقثمؼقجدمبعضفامإديماظققمموػلمعشفقرةمباٌفارةمسيماآلظةماألغدظلقةم (اظرػقغلم-مسؿدةماظراوؼنيمجم 3مصم.) 20م
م
وضدمتقاطبماظؾقـماٌقدقؼلمسيمطـرلمعـماألحقانمععمأيانماظلؿاعمسيماٌدؼحماظـؾقيمحقثمسؾؼماألعرلم
اظقظقدمبـمزؼدانمباظلؿاعمالمؼـػؽمسـفم (ظقالموالمغفارا )م (اإلدؿؼصامجم  3مص ) 133موضدمغشلمبعضماٌقدقؼقنيمسيم
اظعفدماظعؾقيمسيمأحضانماظزواؼاماظصقصقةمطزاوؼيتمايراق موابـماظرؼلقنمبؿطقانمواظزاوؼةماظقزاغ قةمبػروسفامسيم
سقاصؿمطدلىمطػاسمورـفةموضدمطانمظؾؿعفدماٌقدقؼلماظعصريمبؿطقانمصؾةموثقؼةمباظزاوؼؿنيماٌذطقرتنيموطانم
سؾكمرأسمػذاماٌعفدمأخقغاماٌرحقممإدرؼسمبـقغة .موعـمتعاونماٌرطزؼـماغؾـؼتمأيانمجدؼدةمذاتمعقلؿم
خاصم (وطانمحبمظقؾكماظذيمتزخرمبفمعقاوؼؾماآلظةمؼذلددمسيماألذطارماٌؾقـةمباظزاوؼةمحقثمؼـشدماٌلؿعقنم
ضقلماظشقخمربؿدمايراقم:م
م وهلؾفامشرلاموشرلكمظقلـــــــــــتم
أتؾقثمسـمظقؾكموصقؽم
وؾـــــتم
م
وضدمحاولمطـرلمعـمرجالماظػـماظذؼـمتقثؼتمصالتفؿمباظطرقماظصقصقةمهؼقؼمازدواج قةمإجيابقةمبنيماٌقدقؼكم
واظلؿاعمصلضاصقامإديمذعرماظغزلمواظؿشؾقبمأذعارماٌدؼحماظـؾقيموضدمطاغتمظقاظديماظعالعةمسؾدماظقاحدمبـعؾدماهللم
ؼدمرقديمسيمػذاماظؿزاوجمصؽانمإديمجاغبمتضؾعفمسيماألصقلموايدؼثمواظػؼفمؼؾعبماظشطرغجموحيػظمطؾم
اظطؾقعمممامداسدهمسؾكمضؿانموحدةمتؾققـقةمبنيماظطرصنيموالمبدعمسيمذظؽمإذامسؾؿـامانمظؾؿقدقؼكمواظلؿاعم
أحقاغامغػلامواحدامؼـطؾؼمعـماظقجدانمصشاسرماألعراءمحاصظمذقضلماظذيمسارضم (ػؿزؼةماظؾقصرلي )مؼؼقلمسيم
عؾقؿؿفماظغراعقةمبنيمسؾؾةموسـذلةمضؿـمحقارمبقـفؿامحقثمدللمسـذلمسشقؼؿفمضائالم:م
عاذاموددتمؼامسؾقؾمؼامحقاةمسـذلةم؟م
صلجابؿفم :م
وددتمأغلمصـدفموأغتمصقفمجقػــــــــــــــــرةم
سيمزاخرمملمؼدرمبعدماظغائصقنمخؾــــــــــــــرهم
م
و (ايب )مسيمػدصقفم (اظؾشريمواظرباغل )مػقمربقرماظطرؼؼؿنيمصؼدمضالمابـماظػارضم :م

م
وضاظتمربقعةماظعدوؼةم:م

ذربـامسؾكمذطرمايؾقبم
عداعـةم

م دؽرغامبفامعـمضؾؾمأنمخيؾؼم
اظؽـرمم

أحؾؽمحؾنيمحبماشلــــــقىم م وحـؾـامألغـؽمأػـؾم
ظـــــــــــــــذاكم

م
وضقلماظشقخماظصقسيماظلريماظلؼطلم :م
ظلتمأدريمارالمظقــؾلمأمم م طقػمؼـدريمبـذاكمعــمؼـؿـؼـؾـــــــكم
الم
م وسـمرقظفمظػلماظــقبمذـــغــــــــالم
إنمظؾعاذؼنيمسـمضصرم
اظؾقــــــؾم
م
وضقلمابراػقؿمبـمأدػؿم:م
م ظـؿـامحــماظػمادمإديم
وظقمضطعؿينمسيمايبم
دـــــــــــــقاكم
إرب ــــــام
م
وطـرلمعـمػذهماأليانماظلؿاسقةمضدمادرجتمسيماآلظةماألغدظلقةمصلصؾقتمجزءامعـمشزشلامطؼقشلؿم :م
سدمتمصعـادتمظقاظلماظقصؾمأسقادامعـمضربؽؿموظـذؼذماألغسمضدمســــادام
م ؼامغقرػامألضضلماظدػرمإدعـــــــادام
المأوحشماهللمسقينمعـم
ذياظؽـؿم
م
وضقشلـــــــــؿم :م
تذظؾمٌـمتفقىمصؾقسماشلقىمدفـــــــــؾم
إذامرضلماحملؾقبمصحمظؽماظقصــــــؾم
تذظؾمظفمهــــظكمبـــــرؤؼامذياظـــــــــــفم
صػـلموجفمعـمتفقىماظػرائضمواظـػـــــؾم
م
وضقشلـــــــــؿم :م
ظلمحؾقبمحؾفمحشقمايشـــــــــامم إنمؼشلمميشلمسؾكمضؾيبمعـشــــكم
ضقظفمضقظلموضــقظلمضقظــــــــــــــــفمم إنمؼشلمذؽتموإنمذؽتمؼشـــــــــــام
م
وطانمظؾؿؾققنمسيمايؼؾنيمدورمطؾرلموضدماذؿفرمسيمػذاماجملالماظشقخماٌغراويمواظشقخماألطقؾم (عؽؿؾةمتطقانم
.) 589م
راجعم ''أشاغلماألراج قزمأومعقاوؼؾماٌؾققنمسيمصاسمواظرباطمودال ''م (طؿابمبؼؾؿم ، Jeanne Jouinمرؾعمسامم
.) 1900م
م
سؾكمأنماٌقدقؼكمضدماعؿزجتمباظلؿاعماٌرصؼمباآلظةمعـذماظؼرنماظـاغلمسشرمحقثمطانمسؾؿاءماظؼروؼنيموطؾارم
ذققخماظصقصقةمالمؼلغػقنمعـماإلدؿؿاعمإظقفؿامسيمغطاقماٌروءةمواظصقنموضدمبرزمسيمسفدماٌقديمدؾقؿانم (تم
 1238ػـ )مسازفمعلؿعمػقماظشقخماىابريماظذيمطانمؼطربمحبضقرمذقخماىؿاسةمجباععماظؼروؼنيماظعالعةمدقديم
ريدونمبؾقاجمواظعالعةماحملدثماظصقسيمدقديماريدماظؿقفاغل .م
م

وطانمآلظةماظعقدمصقظةمسيمأذعارمسؾؿاءموأدباءماظرباطمحقثموضعتمعلاجؾةمذعرؼةمبنيماظعالعةمدقديمربؿدمبـم
سؾدماهللماظؼادريم (تم  1338ػـ )،موبنيمضاضلماظرباطمأبلمحاعدماظؾطاوريمحقثمأغشدماألولمؼصػمحدؼؼةمغزػةم
ضائالم:م
وطلمناماظؾقؿقنمسيمأذفـــــارهممبنيماظغصقنماًضرمؼاضقتمزلـــــــام
صلجابفماظشقخماظؾطاوريمعذؼالم:م
أومعـؾمأضداحماألتايمتدارم م ذيعمذرؼػمباٌـــــالحمتـــظؿـــــــام
صـلم
م رـربمبــفمباظعــقدمحـنيمتـرغـؿـــــــام
ضدمزاغفمغؼرماٌـاغلم
وازدػـــــكم
(ذباظسماإلغؾلاطم-مأريدمدؼـقةمصم.) 324م
م
وضدمضاعتماٌرأةماٌغربقةمبدورمسيماٌقدقؼكماحؿذاءمباألغدظلقاتماظؾقاتلمغظؿـمعقذقاتمشـائقةمعـؾمأمماظعالءم
ايفازؼةمصاحؾةماٌقذقاتموامماظؽراممابـةماٌعؿصؿمصاحؾةماٌرؼةموأعةماظعزؼزماألغدظلقةم (اٌطربمإلبـمدحقة )م
وطانماظعزفمواظغـاءممياردانمضؿـمأجقاقمغلقؼةمسيماظؼصقرماٌؾؽقةمسؾكمغلؼمعامسرفمسيماظدوظةماظعؾادقةمبؾم
ازدػرمحؿكمداخؾماظعائالتمعـمػقاةماآلظةمسيمايقاضرمسؾكمأنماظؾادؼةماٌغربقةمضدمسرصتمػذاماإلزدػارمعـؾم
(اشلؽار )ماظيتمطاغتمتابعةمظؾؿغربمضؿـمصقرائفماظؽدلىماعؿازتمصقفاماٌرأةمباظعزفمواظؿؾقنيموطاغتماٌقدقؼكم
خاصةمسيم (اظرؼػماجملاورمظألغدظس )مػفرلماٌرأةماظؾدوؼةمحقثمالمتؽادمتلؿعمسيماظؼؾقؾةمدقىمغغؿاتماٌزعارم
ورغاتماألغاذقدموملمؼؽـمذظؽمؼشغؾماٌرأةمسـمإدفاعفامسيمصـمعقازمػقماظؿؿـقؾماظشعيبمسيم (متلؿان )مباإلضاصةمم
إديمخقضماٌعاركماىفادؼةمظؿقرؼرماظؾالدم (بينمتقزؼـ )موصؾحمايؼقلمواظلؼلموايصادمطؿامأنماظـفؾمعـمػذام
اٌـؾعمملمميـعماٌرأةمسيم (طزغاؼة )معـماٌشارطةمسيمعداوالتمذبؾسماىؿاسةمعؿؼؾدةمبـدضقؿفاماظيتمتلؿكدعفام
مبفارةموػلمتغينممماردةمسيمغػسماظقضتماظرؼاضةمواظلؾاحةمسيمبينمدعقدموعلابحمدقديمسقلكموسيماألرؾسم
وضؿؿفماظشازبةمطاغتماأليانماظشعؾقةممبشارطةماٌرأةمؼذلددمصداػامضؿـمرضصاتمأحقدوسموأحقاشمواظؽدرةم
سيمروسةمأصؾقـامغؿؿؾكمبؾعضمجقاغؾفامسيماظؿؾػزةماٌغربقة.م
م
م
اٌراجعم
م
وظعؾماٌراجعمسيماظؾغاتماظعربقةمواألوربقةماٌؿعؾؼةمباٌقدقؼكمعـمأشـكماٌراجعماظيتماغػردمبفامػذاماظػـم
اظعربلماألصقؾموغلؿعرضمصقؿامؼؾلمضلؿامعـمػذهماٌراجعمععمإبرازمعامطؿبمحقلمازدواج قةماٌقدقؼكمواظلؿاعم
وعامأثارهمذظؽمعـمعـازراتمبنيمسؾؿاءماظدؼـمواظصقصقةمعـمجفةموػقاةماآلظةماألغدظلقةمعـمجفةمأخرى .م
م
م (اإلغلانماٌعفبمسيماظؾلانماٌطرب )م ألبلماظػضؾماظؽؾرلمابـمػاذؿماظؽـاغلم (معاتمدونمإمتاعفم:ماٌقجقدمعـفمسيمثالثةمطرارؼس ) .م
م

مربؿدمبـمأريدمبـمايدادماظقادآذلمظفم (دؼقانمطؾرلمسيماظعروضمغظرمصقفمبنيماأليانماٌقدقؼقةمواآلراءماًؾقؾقةم (اظـػحمجم 9صم) 238م

م

م (ادؿـزالماظررياتمباظطؾعمواظـغؿاتمأومبنغشادمبردةماٌدؼحمباظـغؿات )محملؿدماظعابدمبـماريدمبـمدقدة.م(اآلظةموارؾاسفاموغغؿاتفاموتارؼخمدخقشلامإديماٌغربموذرحمعصطؾقاتماٌقدقؼك )م (ذبؾدمودطمصرغمعـفم
 1325ػـ 1907/م ) .م
م

مربؿدمبـماظطقبمبـمأريدمبـمؼقدػماظعؾؿلماٌؿقصكممبصرم (سامم  1134- 35ػـ )م( 1721م 1723-م )م(عمرخقماظشرصاءمصم) 295مضصقدةمشالممؼلؿكمأبامايلـمسؾلماظدطاظلم ( 68مبقؿا )م(خعمم 158مد ).م

عطؾعفـــــــــام:م

أصــــديمبلعـــلموأبـــــــــــــلم م زـــؾـــقــامســـزؼـزامعرّممبـــــــــلم
ظفم (رداظةمسيمععرصةماظـغؿاتماظـؿان )م (عدرؼدممم 334م ) ed H. Farmer Glasgow 1933.م

م

مربؿدمبـمجعػرماظؽؿاغل م ( 1345ػـ 1926/م )م ظفمتؼققداتمسؾكمطؿابماظلؿاع)مألبلماظػضؾمربؿدمبـمراػرماٌؼددلماٌعروفمبابـماظؼقلراغلم (عؽؿؾةماٌرحقمماألدؿاذمربؿدماظـاصرماظؽؿاغل ).م

م

مربؿدماظؿفاعلمبـماٌدغلمجـقنم ( 1331ػـ 1913/م )مظفم (اظزجرمواإلضـاعمبزواجرماظشرعماٌطاعمسـمآالتماظؾفقمواظلؿاع )مدارمصقفمسؾكمتشدؼداتمابـماياجمالسؾكمتلفقالتماٌقاقموضدمرؾعمبػاسمم (سيم 295مص )مأظػمسيماظردم
سؾقفمدقديمجعػرماظؽؿاغلم (عقاػبماىربمسيماظلؿاعموآالتماظطرب ).م (اإلسالممظؾؿراطشلمجم  6مصم 103ماظطؾعةم
األودي )م

م

مربؿدماظغاظلمبـماٌؽلمبـمدؾقؿانمظفم (اىقاػرمايلانمسيمغغؿماأليان )مؼؼعمسيمطرادؿنيم (خزاغةمربؿدماٌـقغلممبؽـاس ) .م
ظفم "تشـقػماألزلاعمسيمأزلاءماىؿاعموعامؼالئؿفمعـمعلؿـداتماظلؿاع "م (سيمذبؾدؼـ )م (رؾعماىزءماألولمبػاسم
سيم 60مص ).م

م

مرداظؿانمألريدمبـمخاظدماظـاصري مسيماٌقدقؼكمواظؿـظرلمبنيماظـغؿاتماظعربقةمواظعفؿقةمخاربمبفؿامصدؼؼفماظعالعةماظػؾؽلمادرؼسمبـمربؿدم (صؿقا )ماىعقديماظلالوي.م

م

متلظقػمسيم "األعداحماظـؾقؼةموذطرماظـغؿاتمواظطؾقع"مألريدمابـمربؿدمبـماظعربلمأحضريماظؾقسصاعلماألغدظللماٌراطشلم (طانمحقامأواخرماٌائةماظـاغقةمسشرة )مرتبمعدائحموعقذقاتمأػؾماٌغربمسؾكماظـغؿاتم
األربعمواظعشرؼـموذطرمعلؿـؾطمطؾمغقبةمداؼرمبفم (طؿابماياؼؽ )مسيماألعداحمبدلماظؿغزلمواظـلقبم (ذبؾدمضكؿم
سيماًزاغةماظلقدؼةمبػاس ) .م
وضدمذطرماظـغؿاتمواظطؾقعمععمبقانمتعؾؼفامباظطؾائعماألربعةموصقرمذفرةماظطؾقعمصفعؾم (اظغرؼؾة )ماحملررةممتقؾم
ظؽؾمرؾعمأصالمبالمصروعموجعؾماٌاؼةمأصؾمرعؾماٌاؼةماغؼالبماظرعؾموايلنيمواظرصدمظؾدمموصصؾماظربقعموجعؾم
اظزؼدانمأصؾمحفازمطؾرلماخل .م (راجعماالسالممظؾؿراطشلمجم 2مص) 199محقثمذطرمأغفمؼقجدمخبزاغؿف.م
م

-مأريدماظعلراويماظؿطقاغلماٌقدقؼل،مظفم (اخؿصارماظؿذطرةمظؾؿادظل ).م

م

مأريدمبـمربؿدمبـماًقاطماظزطاريم (  1343ػـ 1924/م )مظفم :م(عقاػبماألربماٌدلئةمعـماىربمسيماظلؿاعموآالتماظطرب )م (ذبؾدماخؿصرهماظشقخمجعػرماظؽؿاغلمورؾعمػذاماالخؿصارمبػاسمسؾكمايفرم ( 23مورضة ) .م
م

م (اإلعؿـاعمواإلغؿػاعمسيمعللظةماظلؿاعماخل ) ...مذبفقلماٌمظػمأظػفمبادؿمؼقدػمبـمؼعؼقبمبـمسؾدمايؼماٌرؼينم ( 706ػـ 1307/م )مورتؾفمسؾكمثالثةمأبقابموزلكمصقفم  31مغقسامعـمآالتماٌقدقؼكمتقجدمغلكةمعـفم
باٌؽؿؾةماظقرـقةممبدرؼدمصرغمعـفامغادكفام (سامم  701ػـ 1301/م )موضػمسؾقفاماظشقخمسؾاسمبـمابراػقؿماٌراطشلم
(االسالممجم  2مصم 200ماظطؾعةماألودي )م طؿاموضػماألدؿاذمربؿدماظؽؿاغلمسؾكمادؿماٌمظػموػقمأبقمسؾدماهللمابـم
اظدراجموؼقجدمطؿابمبازلفمسيم (خعم=م 1828مد )مسـقاغفم "اظؽػاؼةمواظغـاءمسيمأحؽامماظغـاء"موضدمأذارم (اٌراطشل )م
إديمعامأوردهماٌمظػمعـمأنمرؾعم (اإلدؿفالل )ماظذيمػقمصرعم (اظذؼؾ )مضدمادؿكرجفماياجمساللماظؾطؾةمبػاسم
أؼاممربؿدماظشقخماظلعديم (ؼقجدمسيمذبؾدمسددم ) 5307موؼقجدمخبزاغةماألدؿاذمربؿدمداودمبؿطقانمطؿابمعـم
ػذاماظـقعمخبطماظعالعةمربؿدمبـمضادؿمبـمزاطقر.م
م
-م (طشػماظؼـاعمسـمتلثرلماظطؾقعمسيماظطؾاع )مظلؾقؿانمايقات.م

م

مأبقمبؽرماإلدرؼللماظؼقطقغلم ( 1240ػـ 1824/مم )م -ادؿاذمربؿدمبـمسؾلماظلـقدلمسيماٌقدقؼكم (حاضرماظعاملماإلدالعلمظألعرلمذؽقبمأردالنمجم 1مصم.) 279م

م

مأبقماظصؾتمأعقةمبـمسؾدماظعزؼزم ( 529ػـ 1134/م )مظفمرداظةمسيماٌقدقؼكم:مصؼدماألصؾماظعربلمواحؿػظمباظذلذيةماظعدلؼةمدونمادؿماٌذلجؿ.مسيماٌؽؿؾةماظقرـقةمبؾارؼسمسددم. 1036م

م

-مظقطؾرلم Leclercماظطبماظعربلم (ج  2مص .) 74م

م

-مداررقنم Sartonم (عدخؾمإديمتارؼخماظعؾؿ )مجم 1مص .) 203م

م

-مأريدمبـماٌاعقنماظؾؾغقـلماظربارلماظػادلم ( 1348ػـ 1929 /مم ) .م

م

مسؾدماظرريـمبـمسؾدماظؼادرمبـمسؾلمبـمؼقدػماظػادلم (  1096ػـ 1685 /م )مظفم (اىؿقعمسيمسؾؿماٌقدقؼكمواظطؾقع )م(رجز )م(برظنيم) 5521موضدمهدثمسيمطؿابفم (األضـقم)مسـماظطبمباأليانم (سيممثاغقةمأبقات ).م

م

مسؾدماظلالممبـماظطائعمأبقمشاظبماإلدرؼللماظػادلماٌقدقؼلم ( 1290ػـ 1874/م )م(ذفرةماظـقرمصم) 403مظفم:م- 1ماخؿصارماظؿذطرةمظؾؿادظل.م
- 2مأشاغلماظلقؼا.م
م

-معقاليماظعربلمبـماريدماظقزاغ لمظفم (ععؾقعاتمسـماظطربماألغدظللمواظعالعاتماٌقدقؼقة )م (خحم) 7728م

م

-مطـاشماٌقدقؼكماألغدظلقةم ( 11مغقبة )م(عؽؿؾةماظؽالوي)م

م

م"اظروضةماظغـاءمسيمأصقلماظغـاء"مذطرمعمظػفماجملفقلمأعداحامضقؾتمسيماظلؾطانمعقاليمرذقدموػقمؼـؼؾمسـمابـمزاطقرماظؿطقاغلمواظؾقسصاعلم
(خعم=م) 192م( 137ورضة )م/ماٌؽؿؾةماظقرـقةمبؿقغسم (د 33مم )موػقمذبؿقعمعشؿؿؾمسؾكمأصقلمأيانموأصقاتم
وصروعموعقذقاتموعامذاطؾفامعـمأوزانموأبقات.م
م

-م (ذبؿقعمسيماظغـاءمواظطرب )م (غقباتمسؾكماظذلتقبماظؿطقاغل )م (خعم=م 1518د )م( 98مصػقة ).م

م

مذبؿقعمسيماظغـاءمواظطربماسؿـتمجبؿعفماإلرداظقةماظعؾؿقةماظػرغلقةمبطـفةموػقمسؾارةمسـمأجزاءمعـمغقباتمؼغؾبمسؾقفاماظذلتقبماظؿطقاغلم ( 20مورضة )م(خعم 1459مد ).م

م

ماٌـؿكؾاتماٌقدقؼقةمإلدرؼسمبـمسؾدماظعاظلمرؾعمباظرباطم (طشػماظغطاءمسـمأدرارماٌقدقؼكموغؿائجماظغـاء )م(رؾعمباظرباطم 25مص ).م

م

محلـمحلينمسؾدماظقػابمباظػرغلقةم (تؼدمماٌقدقؼكماظعربقةمباٌشرقمواٌغربمواألغدظس )ماٌقدقؼكماٌغربقةماٌلؿاةمأغدظلقة.م

م

مربؿدماظػادلم (ذبؾةمتطقانمسددم) 1962( 7مم
م (ذبؾةم (اظؾلانماظعربل )مظلانمعؽؿبمتـلقؼماظؿعرؼبمسيماظقرـماظعربلم (سددم) 6م/مدسقةمايؼمسددم  9م 1959-موسددم.) 1961( 7م

م

-متارؼخماٌقدقؼكماألغدظلقةمظؾدطؿقرمسؾدماظرريـمبـمسؾلمحفلمبرلوتم ( 160مص ).م

م

-مسؾدماهللماىراويم( -دسقةمايؼ )م (سددم) 7م. 1961م

م

-متارؼخماٌقدقؼكماألغدظلقةمباٌغربم-ربؿدماٌـقغلمعطؾعةماظرداظة-ماظرباطم ( 1389ػـ 1969/م ).م

م

-مذبؾةمتطقانم 1962مسددم 7م-ماٌقدقؼكمواٌقدقؼققنمباٌغربم

م

-مذبؾةماظؾقثماظعؾؿلمباٌغربم( -اظـػحمجم 4مصم.) 117م

م

م (ذبؿقعماألشاغلمواأليانمعـمطالمماألغدظس )م (اظدؼقانماألولمواظؿادع )مسيماظؼرغنبماظـاعـمواظؿادعم (رؾعم 1904م) E. yafilم
م

م (تراثـاماٌقدقؼلمعـماألدوارمواٌقذقات )ماظؾفـةماٌقدقؼقةماظعؾقام (تلظقػمذبؿقسةمعـماألداتذة )م-اظؼاػرة-مأربعةمذبؾدات.م

م

-معصطؾقاتماٌقدقؼكم (اإلسالممظؾؿراطشلمجم  2مص  200ماظطؾعةماألودي )م

م

مأوشلتمصقشرم  August Fischerمم( 1368ػـ 1949/م )موػقمأدؿاذمأٌاغلمسضقمسيمذبؿعماظؼاػرةمظفم (زعامماظغـاءماٌطربمسيماظـظؿماظلائرمسيمأضاصلماٌغرب )مباظعربقةمععمترذيؿفمإديماألٌاغقةم (اإلسالممظؾزرطؾلمجم 1مممممصم) 19م
)A. Chottin- les visages de la musique marocaine, Rabat, 1928 (16 p
م

ماٌقدقؼكماظعربقةمايدؼـةمErlanger (R. d'..) - La musique arabe - V : Essai de codification des règles usuelles de la
)musique arabe moderne. Echelle générale des sons. Geuthner, 1949- (426 p

)خعA. Chottin - Tableau de la musique marocaine : R. des ét. Islam, 1940, cahier III-IV (4459
(دقرؼاغقمعارؼاغقم ) Soriano Fuertes, Marianoمظفمطؿابمسيم (اٌقدقؼكماظعربقةماإلدؾاغقةموصؾؿفامباظػؾؽمواظطبم
وصـماٌعؿار،مرؾعمسيمبرذؾقغةمسامم 1853م (سيم 133مصققػة )ممبطؾعةمم Olivaresم. Juan
مإدرؼسمبـمايلنيمحػقدماإلعاممايراقم:مطاغتمظفمعدردةمباظزاوؼةمايراضقةمبؿطقانموسيمأؼاممايربماظعاٌقةماألوديموؿعتمسيماٌدردةمطؾمآالتماظطربمعـمرباباتموطاعاغاتموسقدانموخاصةمسقدانم (اظدوؼص )موضدمسرفم
اظلقدمإدرؼسمجبقدةمصـعمسقدانماظطربموطانمضدمخصصمإحدىمشرفماظزاوؼةمإلصالحمػذهماآلالتم ( "اظزاوؼة " م
ظؾشقخماظؿفاعلماظقزاغ لمصم ) 105موضدمطانمظشعرمايراقمعؽاغةمسيماظزاوؼةموخارجفامبػاسموشرلػاموضدماجؿؿعم
باظعاصؿةماإلدرؼلقةمذبؾسمحضرهمطؾارمسؾؿاءموأذرافمووزراءموصاروامؼرددونمذعرمايراقمصطربقامظؼصقدةم
ايراقمصاظؿػتمأحدػؿمإديمذقخماىؿاسةمدقديمأريدمابـماًقاطموضال:م"حيؼمظـامأنمغطؾؼمسؾكمدقديم
ربؿدمايراقمظؼبمابـماظػارضماظصغرل"مصلجابفمابـماًقاط:م"بؾمابـماظػارضماظؽؾرلموأجؾمعـمابـماظػارضم
ألغفمعـمآلماظؾقتمخبالفمدؾطانماظعاذؼنيمطؿامأنمظفمعزاؼامعـفامأغفمعـمأئؿةماإلدالمموعـمطؾارماٌربنيمزادمسؾكم
ابـماظػارضمعزجماظطرؼؼةمبايؼقؼة"م (اظزاوؼةمصم) 130موضدمأذارماظشقخماٌػضؾمأصقاللمسيمطـاشمظفمإديمغزػةمضامم
بفامأػؾمتطقانمسامم  1274مٌمبنذرافمدقديمسؾدماظلالممابـمرؼلقنمظزؼارةمضرؼحمدقديماٌؾاركمصقصؾقامعدؼـةم
دؾؿةمصطؾؾقامعـمدؽاغفاماظـصارىمإزلاسفؿمذقؽامعـماٌقدقؼكموظؽـفؿمتـاءوامسـفؿمٌامعزجقػامبلغقاعماٌالػلم
واظطرب .م
م

مبرؼدة :م ظؼبمظؾػؼقفمايقلقبلماٌقدقؼلماٌشاركمسيمسدةمسؾقممدقديمربؿدمابـماظػؼقفماألغدظللمبفمسرفمأػؾفمتقسيمبؿطقانموطانمسزبامعمضؿامباىاععماألسظؿم (سؿدةماظراوؼـمظؾرػقغلمجم 3ص) 74م.م
م
ماياجمضادؿماظربارلماٌشفقرمبابـمسلقؾة:معقدقؼارمأواخرماظؼرنماظـاظثمسشرموبداؼةماظرابعمسشرمذطرهماظشقخمإبراػقؿماظؿادظلمسيم (طؿابماظلؼا )مطضاربمظؾؼاغقنم (أشاغلماظلؼاموعغاغلماٌقدقؼكم –ماظؾابماظلابعمص  77مرؾعةم
صاس ).مم
م
م بؾؼقدماياجمربؿدماظؾعؼقؾلمعـمأطدلماظرؼاسماٌقدقؼقنيمظألشـقةماألعازؼغقةمجـقبلماٌغربم (متقسيمحقاظلم 1944م ).مم
م
مأعاركمأومإميقرؼؽ:مذؽؾمسيماإلبداعمسيمذبالماظشعرمواظغـاءمواٌقدقؼكمواظراؼسمػقماظشاسرماحملذلفماىقالماىاععمبنيماظـظؿمواظعزفمواظغـاءمواظشقخمسيماظرؼػمػقماظشاسرماٌػيتمؼراصؼفماظعازصقنمسؾكمإؼزعارن (عزعار )م
وػـاظؽمأصـافمعـماظشعرماٌغـكمؼؽقنمعصققبامباظعزفموؼلؿكمإؼزظلم (=مإزالن )مموم (األذطار )مأغاذقدمصقصقةمؼؿغـكم
بفامسيماألضرحةمواظزواؼاموظؾشعرماألعازؼغلمسروضفماًاصممبغاغقفماًاصة.م
وعـماٌمظػنيمسيماٌقدقؼكمطذظؽم:مم
مابـمحلانمأريدمبـمايلـماظؼضاسلمرصقؼمربؿدمبـمجؾرلماظؽـاغلمسيمرحؾؿفماألوديمإديماٌشرقم (سامم 578مٌ )مرؾقبماًؾقػةماٌقحديمؼعؼقبماٌـصقرمم
ظفم :م 1م–متلظقػمسيماظطبم (اىؿقؾةمواظؿػصقؾمسيمتدبرلماظصقة ).م
ممممم 2م–مزبؿصرمسيماٌقدقؼكمظؽؿابمأبلمغصرربؿدماظػاراب لم.م
م (غػحماظطقبمج  2.مصم 383م).م
م
وضدمصدرتمدراداتمبؾغاتمأجـقةمأومسربقةمتعرضماٌقدقؼكمسيمأوزاغفاماىدؼدةمعـفام:مم
م
مإدرؼسمبـفؾقنماظؿقميلم (اظذلاثماظعربلماٌغربلمسيماٌقدقؼكم-ماظدارماظؾقضاءم 1981مم ).مم
مؼقغسماظشاعل (غقباتماآلظةماٌغربقةماٌدوغةمباظؽؿابةماٌقدقؼقة )م–مرؾعةماظدارماظؾقضاءم 1982مم .م- Chottin A, Corpus de la musique marocaine , Préface et note de Prosper Ricard, Paris 1933,
2 volumes.
- Guettat, M. , la Musique classique du Maghreb, Paris, 1980.
- Hassan, T., la Musique arabe : les traditions musicales, Paris, 1977.
- Karrati, J. , Mélodie, vers et structure strophique dans la musique berbère du Maroc Central.
)Studia Musicologia (Budapest
- Jarcy, S., la Musique arabe, Paris 1977.
- Larrea Palacin, Arcadio de . Imp. Eslades

.
مغقبةمأصؾفانم-متطقانم 1956م–معدرؼدم  32) 1957مص )مداػؿممععماٌمظػمسيمرؾعةمتطقانممماظػرؼدماظقلؿاغل مم
- Lortat, Jacob B., Musique et fêtes du Haut Atlas, Paris, 1980
- Racy, A.J., Record industry and Egyptian traditional music, 1904-1932

Ethnomusicology, 20, I, 1976.
- Schuyler, Ph. Dr , A Reportory of ideas : the Musique of Rwais, Berber professional
musicians, from Southwestern Morroco 1979. Ph. D. Union, Washington , 1979.

