
 
 اآلظةماألغدظلقةم

م

أحاولمسيمعؾقـلمػذاماظؽشػمسـمبعضمذباظلماظػـماٌقدقؼلمطؿامصعؾتمسيمخصقصماظػـماٌعؿاريموػؿام

عظفرانميضارةماٌغربماظيتمأصردتمشلامعـذماألربعقـاتماظعدؼدمعـماظدراداتمباظؾغؿنيماظعربقةمواظػرغلقةمصفقم

حبثمتارخيلمالمؼزسؿماظؿؼصلمواالدؿقػاءمظؾؿـظرلاتمواظؿلطرلاتماٌعؿارؼةموالمظأليانمواألوزانماٌقدقؼقةموإمنام

ػلمادؿفابةمسػقؼةمزاوجتمدواسلماظشققموعازجتمبقاسثماظذوقمدونمأنمتؿفاوزمحدودماظطققمواظقاضعمأنم

ػقمواظديماظعالعةم-اظذيمأضقؿينمسيمػذاماجملالموإنمطـتمصقفمعزجكماظؾضاسةممبعزلمسـمأساظلمحبقرهم

اظشقخمسؾدماظقاحدمبـعؾدماهللماظذيمضؿمظؾضالسةمسيماظعؾقمماإلدالعقةماإلعاعةمسيمصـماٌقدقؼكمصؽانمظفموثقؼم

اظصؾةمبلربابفمأعـالماٌطرليمواىعقديمواظدلؼفلمواياجمربؿدماظؿازيمواظػـاغنيماظطقبمبؾؽاػقةمواظلؾقعم

وإذامطاغتماٌقدقؼكمضدمتؼؾصمغشارفامسيم.مواظقطقؾلمورئقسماىققماظغرغارلمأريدمبـاغلموطـرلؼـمشرلػؿ

وتطقانمبقـؿامازدػرتمبػاسمسيمسفدمبينمعرؼـمصؿامذظؽمإالمظؽقنماظعاصؿةماإلدرؼلقةمم(اظرباطمودال)اظعدوتنيم

طاغتمسيمعلعـمعـمػفؿاتماإلؼدلؼنيماإلدؾانمواظدلتغاظقنيماظذؼـمطاغقامؼغرلونمسؾكمدقاحؾماٌغربمسيمطؾمعـم

ألنمدؽانمم(أبلمرضراق)موعصبم(عارتقؾ)اظؾقرماٌؿقدطمواحملقطمحقثماحؿؾقامجققباموملمؼلؿطقعقاماظلطقمسؾكم

اٌـطؼؿنيمعـماٌفاجرؼـماالغدظلقنيمواألصالءمطانمضدمذغؾفؿماالدؿعدادماٌقصقلميؿاؼةمػذاماظؼطاعمسـمطؾم

 .عامدقاه

 

ؾـاقماظدوظةماظعؾقؼةمخاصةمم(رباطماظػؿح)وضدماغطؾؼتمعزاػرماآلظةماإلذؾقؾقةمواظطربماظغرغارلمععامسيمم عـذماغ

اٌقديمربؿدم

صاسموعراطشموعؽـاسماإلزلاسقؾقةمصلضاممضصرهممابـمسؾدماهللماظذيمادبذمعـماٌدؼـةمحاضرةمدؾطاغقةمسؾكمشرار

وأصؾحمم(دارماظؾقر)أومم(ضصرماظؼؾقؾات)وتابعمنؾفماٌقديمدؾقؿانمسؿرانماياضرةماٌقحدؼةمبؾـاءمماظعاعرممبـلطـدال

عـذمذاكمٌـطؼةمأبلمرضراقمعؽاغةمدؼؾؾقعادقةمبعدمأنمصارمضـاصؾةماظدولماألوربقةمؼؼدعقنمأوراقماسؿؿادػؿمبفام

ظؾؿقديمسؾدماظرريانماظذيمأضامماالبراجمواظدورماىؿقؾةمودطمجـانموحدائؼمشـاءمزرستمخارجماظلقرماظعؾقيم

اظذيماتلعتمبقجقدهمرحابماٌدؼـةمحقثماعؿدمعـماظؾقرمجـقبامظإلظؿؼاءمباظلقرماٌقحديماحملاذيمظؾؼصرم

دارم)بؾطارؼاتمهؿلماظلاحؾمعـمجفةمم(رباطماظػؿح)اٌؾؽلموبؼدرمعامسززماٌقديمدؾقؿانمأبراجماظدصاعمسـم

 :بؼدرمعامواطبمحرطةمازدػارماظػـماٌقدقؼلمصصـػمرداظؿنيماثـؿنيمػؿامم(اظؾقر

م4132جقلذلمبقيتمسيمالػايمرضؿم-مغلكةممبؽؿؾةمدبؾـم)م(إعؿاعماألزلاعمبؿقرؼرمعاماظؿؾسمعـمحؽؿماظلؿاع)-م1

. (6430مموم4864)اًزاغةمايلـقةمباظرباطمم)تؼققدمسيمحؽؿماظغـاءم-م2

 

وضدمبادرماٌقديمربؿدمبـمسؾدماظرريـمبعدمادؿؽؿالمبـاءمضصرهماىدؼدموػقماظؾالطماياظلمسيماٌشقرماظلعقدم

وضدماغضافمإديمػذاماظػـماظلؿعلماظرائعمم(اظرباطمودال)صلضاممحػالمرائعامدسامظفماٌلؿعنيماٌطربنيمعـماظعدوتنيم

مسيمذكصماألدؼبماظشرؼػمعقاليمأريدماظرصاسلماظؼلطاظلماظربارلمCalligraphieصـمػقماًطارةم
1

ماظذيم

ادبذهماٌقديمدؾقؿانمعربقامألوالدهمباظرباطموسقـفمواظقامسؾكمصاسموغالمغػسمايظقةمعـمخؾػفماٌقديمسؾدم

.مarts audio - visuelsاظرريـموبذظؽمازدػرمسيمرباطماظػؿحمصـانماثـانمعـمأبرزماظػـقنماظلؿعقةماظؾصرؼةم

 
وظعؾماضطالعمطؾمعـماظلؾطاغنيماظعاٌنيماٌقديمدؾقؿانمواٌقديمسؾدماظرريـ

1

مبذلطقزماظػـماٌقدقؼلمبرباطم

اظػؿحمضدمصلحماجملالمظظفقرمسؾؿاءمأصذاذمبرسقامسيمػذاماظػـموسيمرؾقعؿفؿماظعالعةماظشاسرمضاضلماظعدوتنيم

أريدمبـمأريدمايؽؿلماظذيمتػردمسيموضؿفمباظػـقنماألدبقةمطاٌقدقؼكمسالوةمسؾكمضالسؿفمسيماألصقلمواظػؼفم

(م33اإلشؿؾاطمصمم)وسدهمدؾطفمذقخماىؿاسةمابراػقؿمبـمربؿدماظؿادظلمعـماظعارصنيماٌدلزؼـمسيمػذاماجملالم

                                                 
بظ َانذالئٍٍه فً انجبم َكزَو انذاج فً مزاكص َأبً دسُن بُدمٍؼة فً سُس 1 .أمثال ػبذ هللا أػزاس فً انذسٍمة َانخضز غٍالن فً اٍن  

 



تلؾقةماألتؾاعمبؾعضمعامؼؿعؾؼم)وضدمصـػمساملمصقسيمػقماظشقخمصؿحماهللمبـمأبلمبؽرمبـاغلمطؿابفماٌطؾقعمباظرباطم

 .(حبؽؿماظطربمواظلؿاع

 

سؾكمأنماظشقخماظعالعةمابراػقؿمبـمربؿدمبـمسؾدماظؼادرماظؿادظلماظربارلمضدمأوشؾمسيمهؼقؼموتدضقؼمبعضم

اإلرتؼامإديمسؾؿم)أومم(اٌقدقؼك أشاغلماظلقؼاموعغاغل)زلاهمم(اظصقؽا)ععاملمػذاماظػـمحقثمأظػمطؿابامسيم

وسؾكمػذاماٌـقالماظـؿقذجلمصارماظعالعةم(م(مورضة66)109/د1821غلكةمباًزاغةماظعاعةمباظرباطمم)(اٌقدقؼك

وػلمأيانمعازظـامغلؿؿعمإظقفامسيمذيقعمأسباءمم(أشاغلماظصقؽا)سؾلمبـمربؿدمبـمسؾدماظقاحدماظزجؾلمسيمطؿابفم

.ماظؾالدماإلدؾاغقة

سازفمعطربمػقماظشقخمسؾدمايؼماىابريماظذيمطانمؼعزفمحبضقرم(ػـ1238)وضدمبرزمسيمسفدماٌقديمدؾقؿانم

ذقخماىؿاسةمجباععماظؼروؼنيمبػاسماظعالعةمدقديمريدونمبؾقاجموطانماظشقخماألطدلمدقديمأريدماظؿفاغلم

ؼلؿقضرهمسـدعامؼغؾبمسؾقفمايالمظقمغلفمبكظةماظلؿاعموطانمظؾفابريماظقدماألوديمسيمتؼطقعمغغؿاتماألرؾاعمبغـاءم

رددهمبعدمذظؽمبرباطماظػؿحمحبضرةمأبلماٌقاػبماظعالعةماظصقسيمدقديماظعربلمبـماظلائحماظذيمضالمسـفمٌام

".مإغفمحيركماىؿادموتفؿزمظفماظـػقسماظؽـقػة:م"زلعفم

:موطانمطـرلامعامؼـشدم

م(ماٌعؼقف باظؽاف)ؼامأطرمماًؾؼمعامأضـــقلممإنمضقؾمزرمتممبامرجعؿؿم

واجؿؿعماظػرعمواألصقلممضقظقامرجعـامبؽؾمخــــرلم

م

:موضدمعدحفماظشقخمريدونمبؾقاجمبؾقؿنيم

ــلــؿـاعمظـؿـؼـؾـــــــــــــــــــةم إغلاغفامسيماىابــــــــــــــــــــريممإنماظ

ــؼــؾـقبمبـؼقدــــــــــــــفم صاسفبمظؼقسمجابـــــــــــــــريممجــؾـرماظ

م

وسيمإحدىماظلـقاتمشـكماظشقخماىابريمحبضرةماظشقخمدقديمأريدماظؿفاغلمخاللمظقالمتلعمعـمرعضانم

ؾقؾةماألوديمضصقدةمابـماظػارضمورؾبمعـفماظشقخماظؿفاغلمادؿعؿالمرؾقعماٌقدقؼقنيمععمزعالئفم ادؿعؿؾمسيماظ

وطانمؼلعرػؿمباٌؾقتمسـدهمأحقاغاموالؼغادرػؿمإالمبعدماظـصػماألولمعـماظؾقؾ،موضدماحضرػؿمسيمسرسمأوالدهم

باظـفارموطانمؼعطلمظؾلؿاعمطؾقؿفمالؼشؿغؾمسـفمإالمبنصالحمتصققػمأومهرؼػمسيمطالعفؿموالمؼؼؾؾمعـمآالتم

سيمتارخيفم(ماظضعقػ)وضدمأذارمم(275أريدمدؽرلجمصم-مطشػمايفابم)اظلؿاعمإالماظعقدمواظربابمواظؽؿانةم

حقثمادؿدسلماىابريمعـمصاسمإديمم(ػـ(1209إديماظشابماىابريموزلاهمسؾدماظلالمموطانمذظؽمبقازنمسامم

"مصصرغامباآلظةمظقاظلمذعؾانموظقاظلمرعضانموذقال:م"ايرمماظقزاغلمصفاءمبعقدهمععمذؾابمعـمأػؾمصاسمضالم

.م(مغؼالمسـماظضعقػ146اإلشؿؾاطمألبلمجـدارمصم)

م

وطانمآلظةماظعقدمصقظةمسيمأذعارمسؾؿاءموأدباءماظرباطمحقثموضعتمعلاجؾةمذعرؼةمبنيماظعالعةمدقديمربؿدمبـم

:م،موبنيمضاضلماظرباطمأبلمحاعدماظؾطاوريمحقثمأغشدماألولمؼصػمحدؼؼةمغزػةمضائالم(ػـ1338)سؾدماهللماظؼادريم

بنيماظغصقنماًضرمؼاضقتمزلـامموطلمناماظؾقؿقنمسيمأذفـــــــــــارهم

م

:مصلجابفماظشقخماظؾطاوريمعذؼالم

ذيعمذرؼػمباٌالحمتـظؿـــــــــاممأومعـؾمأضداحماألتايمتدارمصـــــلم

ضدمزاغفمغؼرماٌـاغكم

وازدػـــــــــكم

رربمبفمباظعقدمحنيمترمنـــــــــــامم

م(.324أريدمبـمربؿدمدؼـقةمصم-مذباظسماإلغؾلاطم)

م

أنماظلقؽاهمأصؾفمسربلمباظصاد،مثؿمغؼؾمإديماظعفؿمصؾدظقام"مضاغقنماألصػقاء"سيمطؿابفمم(اظصػاضلل)وضدمذطرم

م1964ماظلـةماألوديم4ذبؾةماألضالمماظعراضقةمجم)ادؿكرجفمصقؽةمبـممتقؿماظعراضل،مثؿمغؼؾمإديمأػؾمصاسم.ماظصقؽة



(معدرج)وضدمتؾـكمسؾؿاءمطؾمعـمصاسمورباطماظػؿحمػذاماظػـمصلرؾؼقامسؾكمعاماخذلعمعـمرؾقسفمطؾؿةم.م(1384-م

:موػلمعـمعصطؾقاتمسؾؿمايدؼثماظـؾقيماظشرؼػمطؿامؼؼقلمذاسرماحملدثنيماياصظماظعراضلم

وعدرجمايـدؼثمعامأيؼم

صــــلم

ـــفمأومودــــطمأومرـــــــــــــرفمم أوظ

م

ضاضلماظرباطمووزؼرماظعدلمسيماظعفدمم(اظؽـدلي)وسيمرؾقعةمسؾؿاءماظرباطماظذؼـمأوظعقامباظعزفمسؾكماظربابماظشعيبم

.ماظققدػلمربؿدماظرغدة

م

وطانمأػؾماظرباطمضدمدفؾقامعقذقاتموأزجالماآلظةماألغدظلقةمسيموثائؼمخاصةمؼلؿقضرػامحؿكماشلقاةمسيم

أجقاضفؿمألنماٌقدقؼكمواظؿغينمبفاماغدرجتمسيمأبرزمساداتموتؼاظقدماجملؿؿعماظربارلموطانمعـمبنيماظعقامم

وػقمعـمآلمٌرلوم)رجاالتمأتؼـقاماًؿلةمواًؿلنيمعـؾماٌقدقؼارمابراػقؿمبـمربؿدماىزوظلماظربارلم

(.م22مصم2اإلشؿؾاطمألبلمجـدارمجمم)(م1907/ػـ1325اٌؿقصكمسامممم)م(األغدظلقنيم

م

(ماجملادؼؾ)طانمحرارامؼصـعمم(1937اٌؿقصكمسامم)وضدمسرصتمعـمبنيمػمالءمرجالمػقمسؿلمربؿدمبـعؾدماهللم

ؼؿغـكمرقلماظـفارمباظـقباتمماًؿسمواًؿلنيمسيمتقاجدموػقامموؼرجعماظػضؾمسيمتدوؼـماٌقدقؼكمظؾقلـم

اظذيمذيعمػذهماٌقذقاتمسيمطؿابمم(1717/ػـ1130)بـمأريدماياؼؽماألغدظللماظؿقغللماظؿطقاغلم

اظذيماذؿؿؾمسؾكمذيقعمغقباتمورؾقعمآالتماظطربموػذاماظؽـاشمملمؼؾؼمسؾكمترتقؾفماألصؾلمبؾم"ماياؼؽ"

"مأشاغلماظلقؼا"غلؼمبذلتقبماظػؼقفماظقزؼرمربؿدمبـماٌكؿارماىاععل،موضدمأوردمخطؾؿفمأبقمإدقاقماظؿادظلمسيم

وتقجدمغلكؿانمعـمم.مد488=مخعمم/م(مورضة60)مد8خعمممم(196ظقػكمبروغـصالمسيمزبطقراتماظرباطماظعربقةمصم)

.م(مد1031خعم)مدموطذظؽمخطؾةمظؿلظقػمسيماٌقدقؼكم8/مد1327=مطؿابماظقزؼرماىاععلمسيمخعم

م

وظعؾمأبرزمزاػرةمعقدقؼقةمبرباطماظػؿحموجقدمجقضةمظؾكؿلةمواًؿلنيمباظؼصرماٌؾؽلمتعزفمسؾكمعزاعرلمسبادقةم

ذوماظؾقغنيماألخضرمواألريرمتقؿـامبؾقغلماظراؼةماٌغربقةموعـمم(اىؾادوظل)سيمأزؼائفاماألغدظلقةماظزاػقةموػلم

ـاءماألسقانمباظرباط)عظاػرمذعؾقةماٌقدقؼكماألغدظلقةمباظرباطمأنماظػؼقفماإلزلاسقؾلمعدرسم طانمؼدربـامم(عدردةمأب

.مخارجماظدلاعجم(رعؾماٌاؼة)آخرماظـالثقـاتمسؾكمعؼطقساتمعـم

م

بؾمأصؾقتماأليانمهركماظقجدانموتضؾطمخؾفاتمم(رباطماظػؿح)وملمؼؽـمسؾؿماٌقدقؼكمذبردمػقاؼةمسيم

تفذؼؾامظألغػاسموضؾطامظألسصابموععؾقممأنمعلؿشػكمدقديمصرجمبػاسمطانمؼعاجلماألعراضماظعصؾقةمماىـان

 Rockباٌقدقؼكمعـذمسفدماظلعدؼنيمسيماظؼرنماظعاذرماشلفريمأيمضؾؾمأنمتعرفمأورباموأعرؼؽامعقدقؼكماظروكم

and RollماشلادصةمظـػسماظغاؼةموطذظؽماٌقدقؼكماألعرؼؽقةماٌعروصةمبـمRythm and Bluesموضدموردتمسؾقـامعـم

ؾاءمتػقدمضقامماظصنيمبلحباثمظعالجماألعراضماظعصؾقةمباٌقدقؼكمصاغضاصتم اظصنيماظشعؾقةمأوادطماظـؿاغقـاتمأغ

مواظيتمأتقحمAcupunctureوربةماظعالجماظـػلاغلمػذهمإديموربةماظعالجماظعضقيماٌعروفمسيماظصنيمباظـؼطقةم

.ممإبانماظـقرةماظـؼاصقة1965ظلمأنمأذاػدمبعضمعظاػرػامخاللمرحؾيتمإديماظصنيمسامم

م

طشػماظؼـاعمسـمتلثرلماظطؾقعم)سـقاغفمم(1816/ػـ1231)وضدمزفرمسيمػذاماٌقضقعمأؼضامحبثمظلؾقؿانمايقاتم

(.م4229اًزاغةمايلـقةمباظرباطم=مغلكةمسيمخحمم)(سيماظطؾاع

شرلمأغفمالميؽـمأنمغؿعرفمبعؿؼمسؾكمعدىمتطقرماآلظةماألغدظلقةمبشؼقفاماإلذؾقؾلمواظغرغارلمسيماٌفاجراتم

إالمإذامادؿعرضـامتطقرماظػـماٌقدقؼلمسدلماظعصقرمسيمزبؿؾػمجفاتماٌغربماظيتماحؿضـتمم(رباطماظػؿح)وخاصةم

.مورقرتمػذاماظذلاثماظعربلماألغدظللماظرائع

م

صؼدمزفرتمبقادرمػذاماظػـمسيمطؾمعـمصاسموعراطشمعـذمأواخرماٌقحدؼـموازدػرتمععاٌفمخاصةمسيمصاسم

أؼاممبينمعرؼـموبينماألريرمأعراءمشرغارةموظؽـماإلضطراباتمواظػنتماظيتمذؾتمأواخرماظلعدؼنيموضقاممغقعمعـم

أعراءماظطقائػ
م1

سيماٌغربمحاظتمدونمادؿؿرارمػذاماإلزدػارمإديمأنمزفرماٌقديمازلاسقؾماظعؾقيمبعدمعرورم



بضعمسؼقدمعـماظلـنيمسؾكمجقازمآخرمصؽةمعـماٌقرؼلؽقنيماٌطرودؼـمعـماألغدظسمصادؿؿبماألعـموارؿلنم

اظػؽرموسادماٌاءمإديمذبراهمععموددمعزاػرمػذاماظػـمبنضاصةمسـاصرمجدؼدةمتػؿؼتمسـموؿعمحاصؾمضؿماظػؽرم

.ماألغدظللمسيمأصاظؿفمواظػؽرماٌغربلمسيمحققؼؿفمورراصؿف

م

صدلزمعـذماظعفدماظلؾقؿاغلمظقؽؿؿؾمم(اظلؿاعماٌرصؼمباآلظة)وضدماغضافمإديمصـماٌقدقؼكمحقـؽذاكمصـمجدؼدمػقم

.مخاللمسفدماٌقديمايلـماألولمسيمغفاؼةماظؼرنماظـاظثمسشر

وطاغتمصؽاتماٌفاجرؼـمضدماغؿؼؾتمسيمغػسماظػذلةمأوائؾماظؼرنماياديمسشرماشلفريمضؿـمحشقدموصرلةمإديم

ماىزائرموتقغسموعصرمواظؼلطـطقـقةمطؿاماغؿشرمضلؿمعـفامسيمعؼارعاتمادؾاغقةمخارجماألغدظسموأذؿاتمأخرى

ومػؿمم(م Maranos)جبـقبمصرغلاموطانمظؾؿاراغقسم(ماٌقر)سيمجؾالمم(Troubadours)ذؽؾتمرالئعماظذلوبادورم

عقرؼلؽقق
2

م
 

اظقفقدمدورػؿمسيمادفاعاتمشلامعقلؿفاماًاصمصفلمإذنمعقدقؼكمسربقةمأغدظلقةمعغربقةموذرتم

إديماألغدظسماظررقبمحقثمتلثرتمبعقاعؾمعغربقةمزؾتمخؾقامم(زرؼاب)أصقشلامسؾكمضػافماظراصدؼـمواغؿؼؾتمععم

اٌقدقؼكماألوربقةموخاصةماأليانماظؽـلقةموضدمأدرجماٌغاربةمسيممعـمطؾمسـصرادؾاغلموأثرتمػلماألخرىمسي

ػذهماٌقدقؼكماظشرضقةمرؾقساموعقازؼـموصـائعممماماضػكمسؾقفامرابعامعغربقامسيمطـرلمعـماياالتمجباغبم

.ماألصقلماظراضقةماألغدظلقة

م

وػذاماظطؾعمؼؿؽقنمبدورهمم(اظطؾع)مظؽؾمعـفامغغؿةمخاصةمتلؿكم(غقبات)أومم(وحدات)وتـؼلؿمػذهماٌقدقؼكمإديم

.معـمغؼطمخاصةموؼصؾمسددماظطؾقعمإديمثالمثائةمودؿةمودؿنيمسؾكمسددمأؼامماظلـةماظشؿلقة

م

مسـمسارػةموإصراشفامسيمغغؿاتمؼـلؼمصقؿامبقـفامسيمتقظقػمواظؿؾقنيمسـدماآلظقنيمععـاهموضعمضطعةمعقدقؼقةمظؾؿعؾرل

عـادبمرؾؼامإلؼؼاعمخاصمظفموحدةمتمدىمسيمزعـمربددمتلؿكمم(عقزان)عؿفاغسمؼؿؽقنمعـفمرؾعمؼلؾؽمسيم

زللمبذظؽمألغفم)م(اظدرج)وضدمبؾغمسددماٌقازؼـمسيماألغدظسمأربعةمأضافمإظقفاماٌغاربةمعقزاغامخاعلامػقمم(اظدور)

وػقمخاصمباآلظةماإلذؾقؾقةمالمؼقجدمسيماٌلظقفماظؿقغللموالماظغرغارلماىزائريمسيمحنيمم(عدرجمبنيماٌقازؼـ

وؼضؾطمطؾمعقزانممبامؼدسكمم(اظؼدام)وم(اظؾطاحيل)وم(اظؼائؿموغصػ)وم(اظؾلقط)أنماٌقازؼـماألخرىمػلم

أومباظقدؼـماظراحةمسؾكماظراحةموطانمبدلماظؿـقؼطماظعصريمػقمم(اظطر)أيماظضربمباآلظةماٌلؿاةمم(اظؿقداد)

تؿـادؼمععمم(احدىمسشرة)وعازالماٌغاربةمحيػظقنمعـماظـقباتمم(المإظفمإالماهللمربؿدمردقلماهلل)اظـقراتماظلؾعم

ضائؿم)،موضدمالحظماألدؿاذمربؿدماظػادلمأنمػذهماٌقازؼـمضاعمعـفامثالثةمػلم(زيلةموزيلقن)عقازؼـمسددػام

اظعـقرم(مذيعقةمػقاةماٌقدقؼك)اظيتمتاعؾم(مدرجمرصدماظذؼؾ)و(مضائؿموغصػمايفازماٌشرضل)وم(وغصػماظرصد

.مسؾقفاموضدمذاررػامواظديمرريفماهللمػذاماىفدمعؿعاوغامععمرئقلفاماظػـانماياجمإدرؼسمابـمجؾقن

 

سـدماظؽالمم"مغزػةمايادي"واٌقدقؼكمتلؿكماآلظةمباٌغربمواٌقدقؼارمػقماآلظلموضدموردتمػذهماظؿلؿقةمسيم

".وتلؿكمأؼضاماظدغدغةمبقـؿامتعرفمباظغرغارلمسيماىزائرموباٌاظقفمبؿقغس"سؾكمدرلةماٌـصقرماظذػيبم  

وػؽذامتذلطبمطؾمغقبةمعـمزيلةمعقازؼـمؼشؽؾمطؾمعقزانمصـعةمهؿقيمسؾكمضطعمعقدقؼقةمخاصةمواظـغؿةم

اٌـؾعـةمعـفامسؾارةمسـمغدلاتمتؿقاطبمععمععاغلماٌؼطقساتماظشعرؼةماظيتمؼؼعماخؿقارػامرؾؼامظؾؿـادبمظؿلؿفقبم

.مٌامؼقحلمبفماظظرفماظزعينمعـمادؿفاللمأومتصاسدمأوماردباء

م

سيمسددػاماظلادسمم(اظؾلانماظعربل)وضدمالحظمأخقغاماألدؿاذماظؽؾرلماٌرحقممربؿدماظػادلمسيمحبثمضقؿمغشرتفم

أنمم(اظذوقماظعربلمسيماٌقدقؼكماألغدظلقة)بعـقانمم(وػلمذبؾةمعؽؿبمتـلقؼماظؿعرؼبمسيماظقرـماظعربل)

إمنامزلقتمبذظؽمألنماظعازصنيمطانمؼؿؼدممطؾمواحدمعـفؿمأعامماًؾقػةممباماخذلسفمظقعزفمبدورهمثؿمتلتلمم(اظـقبة)

وظعؾمػـاظؽمسيمغظرغاماٌؿقاضعمتػلرلامآخرمؼرجعمإديمسددماألوتارمأومم(غقبات)مبعدهمغقبةمشرلهمصلؿلماجملؿقع

                                                 
جزي َال ٌؼزفُن فً انمزاجغ    2 انمُرٌسك أَ انمُرٌسكٍُن كهمة اسباوٍة أطهقٍا اإلسبان ػهى األوذنسٍٍه انمىصزٌه َانمٍجزٌه قسزا فً انقزن انسادس ػطز انمٍالدي أي انؼاضز اٍن

 .انؼزبٍة إال باألوذنسٍٍه
 



اٌالعسمأومضقةماظـؼرمسؾقفامصاآلالتماظيتمطاغتمعلؿعؿؾةمسيماظعاملماظعربلمساعةمواألغدظسمواٌغربمخاصةمػلم

.ماظؽؿانمواظؼاغقنمواألرشـمواظعقدمواظربابم:زيلةم

م

وطانمظؽؾمآظةمغدلةممتؿازمبفامجعؾتمأصـافماظـدلاتمعقازؼةمظؾؿقازؼـماًؿلةماظيتمتشؽؾماظـقبةمأعامبؼقةماآلالتم

مواظؼقؿارةمvioloncelleاٌقدقؼقةماظيتمبدأغامغلؿعؿؾفاماظققممصفلمذبردمتطقؼرمظمالتماظؼدميةمعـؾماظؽؿانماىفرلم

guitareمواظؾقانمpianoماظذيمسقضماظؾقانماظؼقؿاريم(clavecinم.)

وضدمالحظمأدؿاذغاماظؽؾرلمربؿدماظػادلمأؼضامأنماٌقدقؼكماألغدظلقةمطاغتمتلؿكماآلظةمباظعاعقةممتققزامشلامسـم

اٌقدقؼكماظيتمتمدىمبدونمآظةموػلماظلؿاعموسبـمغرىمأنماظلؿاعمملمؼؽـمؼعدومذبردمعدؼحمسيماٌقاظقدم

اظـؾقؼةمأوماظؿقاجدمبايبماإلشللمدونمشزلمأومتشؾقبمسيمحضراتماظذطرماظصقصقةمصؽاغتماآلظةمربظقرةمسيم

طؾقفؿاموإنمطانماٌادحقنمضدمأصؾققاماظققممؼرصؼقنماظلؿاعمباآلظةمععماإلحؿػازمبلغاذقدماٌدؼحمدونمعاماسؿادتفم

صقرةمواضقةمسـفام(اياؼؽ)اآلظةماٌقدقؼقةمعـمعقذقاتموأزجالمؼعطقـام
3

.م

شرلمأنمضرورةماظؿقريمإلدراكمعدىمبعدمغظرمأدؿاذغاماظػاضؾماٌرحقممربؿدماظػادلمهدوغامإديماظؼقلمبلنم

األدؿاذماظؾقاثةمضدمحاولماظرجقعمبػؽرهماظـاضبمإديماألصقلمحقثماسؿدلماظلؿاعمأصالمسيماٌقدقؼكموإذامطانم

قاتفماظيتمػلمجزءمعـمطقاغفم اظلؿاعمػقمعـؾعماظؿقاجدماظغـائلمحؿكمسـدمايققانمصؿامباظؽمباإلغلانمسيموجداغ

صاٌفاريمسيماظصقراءماٌغربقةمتطقيماٌلاصاتمسيمتلارسفامايـقثمسـدعامتؿلؿعمإديمأصقاتمايداةموػلم

ـاموػقمابـماظقغانمسيمسلؼؿؼقؿفمإديمإؼصاءم تغينمسيمغدلاتمترددػامأصداءماظػقاسيمممامدصعمأحدمذعراءمصقرائ

:مايداةمباظؿمدةمواظؿؿفؾمصارخام

عفالمسؾكمردؾؽمحاذيم

ــــــؼم األؼ

والمتؽؾػفـــــــاممبامملمتطـــــــــــــــؼمم

م

واظلؿاعمبصقرةمساعةمدقاءمسـدماشلـقدماظؾقذؼنيمأوماظدلاػؿةموشرلػؿمضدماغطؾؼتمعـفمتقاجداتمعقدقؼقةمظدىم

صـاغقفؿموصقصقؿفؿموظعؾمظؾلؿاعماٌقدقؼلماظعربلمضؾعامسيمإثارةمػذاماظقجدانماألدققيماظذيموجدغامحؿكم

ٌصطؾقاتفمصؾةموثقؼةمبفذاماٌـؾعماإلغلاغلمصاظصقسيماظؾقذيمطانموالؼزالمؼغقبمسـمحلفمإذامأرربفماظلؿاعم

مأيمغقرمnervanaوؼغرقمصقؿامزلاهماظؾقذؼقنماضؿؾادامعـمظغةمعؿصقصةماإلدالمموػقمم(اهللماهلل)م(ػقػق)صرلددمطؾؿةم

.ماظػـاء

م

جبؿقعمرؾقسفامإبانمبينمعرؼـمحؿكمطانمظؾفقشماٌرؼينمغػلفمسيمسفدمأبلمسـانمعقدقؼاهمم(اآلظة)وضدمترسرستم

إلبراػقؿمبـم.."مصقضماظعؾابم"راجعمرحؾةمأبلمسـانماٌرؼينماٌلؿاةم)اًاصةمبفمطؿامطانمظألدطقلمعقدقؼاهم

وضدمبؾغماإلسؿـاءمبفذام(ماىققماٌؾؽل)وػلمسادةمادؿؿرتمإديماظققممسـمررؼؼمم(سؾدماهللماٌعروفمبابـماياج

.ماظػـمعؾؾغامأصؾحمععفمظؾؿقدقؼارمعؽاغةمطؾرلةمسيماجملؿؿع

م

م(اٌـصقر)وطانماٌـصقرمجيؾبمإديمعراطشمأربابماٌقدقؼكموأصقابماألشاغلمعـمصاسموطاغقامضدموصدوامسؾكم

بشؾابةمعـماإلبرؼزمعرصعةم-مواظؼاضلمأبقمعاظؽمسؾدماظقاحدمايؿقديمحاضر-سؾكمدؾقؾماظعادةمصلخرجمممبعضفؿم

ظؽـمبؾغتمعدؼـةمصاسمألردنمأوالديمإديم:م"صؼالماظؼاضلم..مأسطاهمإؼاػاماٌـصقرموبعضفؿمضالمأسطاغلمطذاوطذا

صـعةماٌقدقؼكمصننمصـعةماظعؾؿمطاددةموظقالمأنماٌقدقؼكمػلماظعؾؿماظعزؼزمعامرجعـامزبػػنيمورجعماٌغينم

(.مغزػةماياديمسـدماظؽالممسؾلمدرلةماٌـصقرماظذػيب/)(96ممصم3اإلدؿؼصامجم)"مبشؾابةماإلبرؼز

م

وظعؾماٌغربمضدمغالمحظامواصرامعـماآلظةماألغدظلقةماظيتماحؿضـفامدونمبؼقةماظعاملماظعربلموإنمطانماظعراقمػقم

عقدقؼارامأغدظلقامصؿقؿامم(زرؼاب)سؾكمانماألغدظسمضدمسرصتمبعدمم(زرؼاب)اظذيمأعدماألغدظسمبلولمعقدقؼارموػقم

                                                 
ٌَُ تأنٍف وظٍز كىاش انذاٌك فً فه انمُسٍقى بٍه فًٍ صىؼة  (فتخ االوُار فً بٍان ما ٌؼٍه ػهى مذح انىًب انمختار)َنهطٍخ مذمذ به انؼزبً انذالئً انزباطً انبٍضاَي كتاب سماي  3

 (.191االغتباط أبُ جىذار ظ )انمذٌخ بذكز انطبُع َاألنذان انطؼزٌة َاألواضٍذ َانىغمات انؼزَضٍة 

 



غػحم)اظذيمػقمأولمعـمحاولماظطرلانمبكظةمصـعفامبقدهمم(ػقمسؾاسمبـمصرغاس)سيماظغـاءمم(زرؼاب)سدمعـمرؾؼاتم

.مواخذلعماظزجاجمعـمايفارةم(473مصم3اظطقبمجم

(.مebم25غلكةمسيماألدؽقرؼالم)أعؾاحمأممربظقرمم(اظغـاءماٌؾفل)طؿامطؿبمسيمػذاماٌقضقعمابـمحزممسيم

وعـماٌقدقؼقنيماألغدظلقنيماظذؼـمادؿقرـقاماظشرقمابـمأبلمايؽؿمربؿدمبـمسؾقدماهللمابـماٌظػرماظؾاػؾلم

.م(م1174/ػـ570)أصضؾماظدوظةم

م

م(غقرماظدؼـمبـماظشفقد)وطانمضدمصـعمأرشـاموظفمؼدمسيمدائرمآظةماظطربموطانمرؾقبمبقؿاردؿانمدعشؼماظذيمبـاهم

وانمطاغتمػـاظؽمعصادرمم(330ص3اظقاسيمباظقصقاتمج)م/م137مص2اظدارسمجم/م155مصم2رؾؼاتماألرؾاءمجم)

:مسربقةمأصقؾةمعازاظتممتدمػذاماظػـمعـؾم

عؽؿؾةم)م(سيمورضؿني)غادرةمجدامالمتؽادمتقجدمغلكةمأخرىمم(م1131/ػـ526)رداظةمسيماٌقدقؼكمظعؿرماًقامم-م

(م1705/8عغـقلقام)م(ػـ256)ظؾؽـديمم(رداظةماظؾققنمواظـغؿ)م(1705/5عغـقلاماظعؿقعقةم

(م1705/9غلكةمصرؼدةمم)(م299مأوم298)سـصرماٌقدقؼكمإلدقاقمبـمحـنيم-م

م

مغشلموترسرعمسيمشرغارةمآخرمععؼؾمباألغدظسمادؿقديمسؾقفمأعاماظطربماظغرغارلمصفقمصـػمعـماآلظةماألغدظلقة

صفاجرمععظؿمدؽاغفمإديمصاسموتازةموتطقانموسدوتلمأبلمرضراقمثؿمإديماىزائرمم(م1481/ػـ897)اإلدؾانمسامم

 .سدلماٌغربماظشرضلم(وػرانموتؾؿلانموبقفة)

م712وطاغتماذؾقؾقةمػلمساصؿةماظطربماألغدظللمعـذماظؼرنماظـاظثماشلفريموضدماصؿؿقفامعقدىنبمغصرلمسامم

وتقديماٌقحدونمبنعارةمأبلمحػصمبـمم(محلبمابـمخؾدون490أو)مػـم484ودخؾفاماٌرابطقنمساممممم(مػـ 94/م

سؾدماٌقعـماظذيمطانمظفمبفامطؿابموذعراءموصـاغقنمحقاظلمعـؿصػماظؼرنماظلادسماشلفريموضدماغؿؼؾمطردلم

سـدعامادؿقديمسؾقفامعؾؽمضشؿاظةمسيمدوظةماٌرتضكمبعدمم(م1248/مػـم646)اٌؿؾؽةماإلدالعقةمعـفامإديمشرغارةممم

أنمحؽؿفاماٌقحدونمسبقامعـمضرنموادؿؿرتمسيمضؾضةماٌلؾؿنيمزػاءمزيلةمضرونموأصؾقتمشرغارةمعـذمذاكم

احؿضـتماٌقدقؼكماألغدظلقةمعدةمضرغنيموغصػمصؾةماظقصؾمبنيمصاسمواألغدظسمرقالمسفدمبينمعرؼـمسـدعام

اظؼرنمصلضاصتمإديمػذاماظذلاثماإلذؾقؾلمسـاصرمجدؼدةمسرصتمباظطربماظغرغارلموطانمظغرغارةمعـذماظعفقدم

عمدسماظطربماظعربلمضدمم(زرؼابمسؾلمبـمغاصعماظعراضل)األوديمضؾعمسيمبؾقرةماٌقدقؼكماألغدظلقةمالدقؿاموأنم

ماظيتمزؾتماٌعؼؾماظغرغارلمبنيمأخرؼاتماظعقاصؿماألغدظلقةوضدمبرزمم(م844/ػـ230)ساشموتقصكمبغرغارةمسامم

عقدقؼقةمطؾفامذفـموحزنمسؾكمعامصؼدهماإلدالممعـمتراثمأصقؾممهتمحؽؿماٌلؾؿنيمصؿفؾكمذظؽمسيمعؼطعات

ـفمورؾقسفمأنمرعؿمبـغؿاتمطؾفامحـنيمإديماألغدظسم باألغدظسماظشفقدةموعامظؾثمػذاماظذلاثماظذيمتؼؾصتمعقازؼ

سـدعامػاجرماظغرغارققنمإديماٌغربماظذيماحؿضـمطالمعـماآلظةماإلذؾقؾقةمواظطربماظغرغارلمدادمأحدػؿاموػقم

بقـؿامم(عراطش)وجـقبفمم(صاسموتازةموتطقانمواظرباطمودال)اٌقدقؼكماألغدظلقةمبؽاعؾمغقباتفامبشؿالماٌغربم

م(تؾؿلانمووػرانموباجة)ماعؿدادامعـمشربماىزائرماظصـػماظـاغلموػقماظطربماظغرغارلمباٌغربماظشرضلترسرعم

.موتقغسموضدماحؿضـماٌغربماظشرضلماظـقسنيمععاماألولمبؿازةمواظـاغلمبقجدة

م

وإذامطاغتماظـؽؾاتماظيتمتقاظتمسؾكماألغدظسمعـذماحؿاللماإلدؾانمإلذؾقؾقةمساصؿةماظطربماألغدظللمضدمحاظتم

دونمتطقرماٌقدقؼكمصؼدمتؾؾقرتمػذهماألذفانمسيمأيانماٌفاجراتماألغدظلقةمبػاسموتطقانموسدوتلمأبلم

أيمبعدمادؿقالءماإلدؾانمسؾكمم(101ممصم3اإلدؿؼصامجمم)(مم1486/مػـ891)رضراقمحقثمبدأتماشلفرةمبعدمسامم

ـاغقةمساممم(مم1491/ممػـ897)بلتمدـقاتمم(شرغارة) إثرمعلاطـةمسيمشرغارةمداعتمم(مػـ1017)وطاغتماشلفرةماظ

ػقمم(مم1232/ػـ630سامم)وطانمسؾدماظقاحدماٌؾؼبمباظرذقدماٌقحديماظذيمبقؼعمأولمم(120)عائةموسشرؼـمدـةم

حؼماظؾفقءمإديماٌغربمساعةمواظرباطمخاصةمحلبمزفرلمحررهمضاضلمم(مػـ637)اظذيمعـحماألغدظلقنيمسامم

اظرباطمآغذاكمأبقماٌطرفمبـمسؿرلةموظعؾمذظؽمطانمبلؾبماغضؿامماإلذؾقؾقنيمإديماٌقديماظرذقدمسامم

سيمأدطقلمحربلموضدمتقسيم(مأبلمرضراق)اضؿقاممعقـاءمعصبم(ماألعرلمبـمػقد)سـدعامحاولمم(م1237/ػـ635)

صاعؿدمغػقذهمعـمأبلمرضراقم(مرباطماظػؿح)وبقؼعمبعدهماألعرلماٌرتضكماظذيمطانمواظقامسؾكمم(مػـ640)اظرذقدمسامم

إديماظلقسموبفمخؿؿمسفدماٌقحدؼـموبدأمسفدمبينمعرؼـموطانمسرشماًالصةمباألغدظسمضدماغؿؼؾمضؾؾمذظؽم

صفذهماألزعاتماظغاعرةمملمتؽـمظؿػلحماجملالمالزدػارمصـماٌقدقؼكمالدقؿامم(شرغارة)إديمم(اذؾقؾقة)بلـؿنيمعـم



وأنماظػؽاتماظضكؿةماظيتمتقاردتمسؾكمعـطؼةمأبلمرضراقمملمتؿؿمإالمبعدمربـةمشرغارةماظيتمادؿؿرتمإديمسامم

وذظؽمم(مم1492)مػـمبادرماإلدؾانمخالشلامبػصؾماٌقرؼلؽقنيمسـمتراثفؿماظدؼينموايضاريمعـذمؼـاؼرمم1017

حقلماٌقدقؼكموغقباتفامحلبمعصدرمممموثائؼ–دونمذؽم-مباحراقمعؾققنمموغصػمممعؾققنمممزبطقطمعـمبقـفام

مطؿاب:ممادؾاغقةمممأػؿفامم

Francisco Piferrer Nobiliario de los reinos y seisiorico de Espana, T XI, Madrid, 1860, p. 138. 

 

وخاللمػذهماظػذلةماياظؽةمملمغؽـمغلؿعمسيمسدوتلمأبلمرضراقمدقىمدويمعقدقؼكماٌداصعمبنيمرقائػمعـم

اٌفاجرؼـماألغدظلقنيمادبذتمظـػلفامإرارامذبؿؿعقامخاصامٌؿاردةماشلفقمماظؾقريمسؾكماظشقارلءماظشؿاظقةم

ظؾؾقرماٌؿقدطمسيمأجػاغفاماىفادؼةمواظيتمعامظؾـتمأنمهقظتمإديمدػـمضرصـقةموضدمداخؾماظرسبماإلدؾانم

تفؿةم-مإلدؿػزازماٌؾؽقةماٌغربقةمضدػؿموتؾعفؿمسيمذظؽمعمرخقنمشربققن-اٌؾؽقنيمصلظصؼقامباٌفاجرؼـم

تؽقؼـمذيفقرؼاتمثالثمحقلمأبلمرضراقم
1

سيمحنيمملمؼؽـمؼعدومتشؽقؾمدواوؼـمأومذباظسمأربعقـقةمسؾكمشراءم

اتلؿمم(آخرمأؼامماظلعدؼني)اظؿؼؾقدؼةمسيماألرؾسمالدقؿاموأنماظطابعماظلقادلمظؾؿغربمآغذاكمأيمم(آؼةماألربعني)

باإلضطرابمواحؿاللماًصؿمىققبمداحؾقةمملمؼـؼذماٌغربمعـموؼالتفامإالمزفقرماٌؾقكماظعؾقؼنيموسؾكمرأدفؿم

اٌقديمازلاسقؾمصعادماٌاءمإديمذبراهموأظغقتماظدواوؼـماألغدظلقةموتـػسماىؿقعماظصعداءمسيمزاللموحدةم

اٌغربموهرطتمسيمػذهماظؾقؾقحةماظقدؼعةمأغػاسماظقجدانمظؿـطؾؼمعزاػرماظػـماٌقدقؼلمسيمأروعموأبدعم

.مغدلاتفا

م

وإذامتؿؾعـامعلارمعفاجريمشرغارةمباٌغربماظعربلموعصرموضلطـطقـقةموحؿكمجـقبمصرغلاموجزرماٌؿقدطمصنغـام

غالحظمأنماظطربماظغرغارلمطانمظفمغصقبماألددمبؽؾمعـماىزائرموتقغسمحقثمتؾؾقرمسيمعؼارقعمحقةمتزخرم

باظروسةمواٌرحماغؿؼؾتمبعضمعقذقاتفامإديمدارماًالصةماظعـؿاغقةمإبانماحؿاللماألتراكمظؾؿغربنيماألدغكمواألودطم

إديمم(اٌقرؼلؽققن)ودارماظؽـاغةمبقـؿامترطزتماآلظةماإلذؾقؾقةمسيمعفاجراتمزبؿؾػةمباٌغربماألضصكموضدمغؼؾم

جبـقبمصرغلامأياغامعقدقؼقةمم(Languedocاظؾـؽدوكم)وم(Provence)مبؼارعةمبروصاغسمم(Maures)م(جؾالماٌقر)

وضدمرقرمذعراءمم(م1644)أغدظلقةمالدقؿاموأنماٌـطؼةمطاغتمخاضعةمظإلدؾانماظذؼـمملمؼؿـازظقامسـفامظػرغلامإالمسامم

تالحنيم(مادؾاغقامواظدلتغال)ػذهماأليانماظيتمواطؾتمسيمذؾفماىزؼرةماإلؼؾرلؼةمم(Troubadoursاظذلوبادورم)

اظيتمالتزالمعـلاضةمإديماظققممسيمرؾقسفاماظعربقةممبعزلمسـماٌقدقؼكماظؽالدقؽقةماظغربقةموعامزظـامغلؿعمم(اظصقؽا)

قؾققممبعض غدلاتفامسيماظؽـائسماألوربقةماٌلقققةماظيتمغؼؾتمأغاذقدػامسـماظؽاثقظقؽقنيماإلدؾانموبعدعامرردمادرائ

ومتمتـصرلمبعضفؿمضلرامضؿـمصؽاتمأرؾؼتمسؾقفاماإلدؾانمادؿمم(حاضرةماظقفقد)شرغارةماظيتمطاغتمتعرفممبـم

ؿؼؾقامإديماٌغربموغؼؾقامععفؿمعؼطقساتم(معؼابؾمادؿماٌقرؼلؽمظؾؿلؾؿنيماٌـصرؼـم)(Maranosعاراغقسم) اغ

سيمضؾضةماإلدؾانمم(اذؾقؾقة)بعدمدؼقطمم(شرغارة)عقدقؼقةمطاغقامؼعزصقغفامباظعربقةمععززةممبامدؾؼمأنمغؼؾقهمإديم

خاللم-اشلفريمحقثمجعؾقامعـفاممآخرماظؼرنماظـاغلم(وضعةماظربض)وطانماظقفقدمعـمذيؾةمعـمػاجرمإديمصاسمبعدم

ووضعمم(دقؾقؼف)عرطزامظؿعرؼبماظعدلؼةموتصققحمسبقػاموصرصفاماغطالضامعـمضقاسدم-ماظعفدؼـماٌرابطلمواٌقحدي

سيمسشرؼـمذبؾدامظؾعاملماظقفقديمربررؼـمذبؿقسفامباظؾغةماظعربقةمشرلمأنمغشارفؿمػذامم(طؿابماظؿشرؼعماظؿؾؿقدي)

م(اذؾقؾقة)اظعؾؿلماغؾـؼمسـمساصؿةمضررؾةماظيتمطاغتمخؾقامعـمطؾمعامميتمإديماٌقدقؼكمبصؾةمحقثماغػردتم

عـفام)وحدػامبفذاماظػـمطؿاماغػردتمضررؾةمسيمأربعةموسشرؼـمعـمأرباضفامبعؾقممايؽؿةمصؽانمظؽؾمربضمطؾقؿفم

(معقدكمبـمعقؿقن)وضدمتزسؿمػذهماظـؾةمعـماظعؾؿاءماظقفقدمم(أربعةمآالفمصقؾلقفموعؿؽؾؿمباظربضماىـقبلموحده

.مسيماظعاصؿةماإلزلاسقؾقةمرقالمزيسمدـقاتمضؾؾمأنمؼـؿؼؾمإديمعصرم(دارماجملاغة)اظذيمدؽـم

م

وطانمظؾقفقدمضؾعمسيماإلضؿؾاسمعـماآلظةماظغرغارقةمسيماظعفدماٌرؼينمثؿمأؼامماظعؾقؼنيمحقثمسززواماظذلاثم

اٌقدقؼلممبامصقفمعـمأزجالموعقاوؼؾمأدرطتمذكصقاممناذجمعـفاممبالحماظرباطمآخرماألربعقـاتموالمؼزالمصداػام

ؼذلددمإديماآلنمسيمعفاجراتماظقفقدمخارجماٌغربمبؽـدامواظقالؼاتماٌؿقدةموادرائقؾموإذامطانمعقدقؼققماظقفقدم

سيمرؾقسفؿماظعربقةمصنغفؿمسؿدواماظققممإديمترذيؿفمإديماظعدلؼةمسـاؼةممبقؿقاػاموػؽذامصؾؼقاممم(اسؿؿدواماياؼؽ

اظدوظةماٌرؼـقةمتقردتماظعالضاتمععمبينماألريرمأعراءمشرغارةمأزؼدمعـمضرغنيمتردخمخالشلاماحؿضانمساصؿةم

.ماٌغربمظؾذلاثماٌقدقؼلماألغدظلل



م

ايلـمبـمربؿدم)واظغرؼبمأنمعاموصؾـامعـماٌصادرماظعربقةمؼؽادمؼؽقنمخؾقامعـمطؾمعامؼؿعؾؼمباٌقدقؼكمصقؿكم

أيمبعدمدؼقطمشرغارةمبـالثمم(م1495/ػـ901)اظذيموظدمبغرغارةمحقاظلمم(اظقزانماٌعروفمبؾققنماإلصرؼؼل

خاللمدـؿنيموسـدعامبؾغمسؿرمم(دقديمصرج)ضدمربلمبػاسموزؾمسدالممباردؿانم-دـقاتمسيمضؾضةماإلدؾانم

وغؼؾمأدرلامإديمم(م1519)ساممم(غابؾ)احدىموسشرؼـمدـةمبدأمرحؾؿفمحقثمأدرهمضراصـةماؼطاظققنمسيمم(اظقزان)

ؾابا)حقثمتؾـاهمم(اظػاتؽان)حاضرةم باظعربقةمأوالمثؿمترجؿمم(وصػماصرؼؼقا)طؿابفمحقلمم(اظقزان)وػـاظؽمحررمم(اظ

رباطؿم)سؾكماظقزانمأنمؼؿقدثمسـمأزعةمشرغارةموػقمؼعؾؿمأنم-مسيمطؾؿاماياظؿني-ظإلؼطاظقةمصؽانمعـماظصعبم

ؾابقؼة)اظيتمأضضتمعضاجعماٌلؾؿنيمباألغدظسمضدمذؽؾتمبؼرارمواعداداتمعـمم(اظؿػؿقش آغذاكموضدمزفرتم(ماظ

وػؽذام.مععمذظؽمدراداتموأحباثمسربقةمسيماٌغربمأظؼتماظضقءمسؾكمطـرلمعـماىقاغبماظغاعضةمسيماٌقدقؼك

صنذامادؿــقـامصذلةمايؽؿماظلعديماظيتماضطربتمآخرمأؼاعفامسـدمتـازعمأدسقاءماظعرشمواغؼلؿماٌغربمإديموالؼاتم

علؿؼؾةمصننماٌقدقؼكمادؿعادتمازدػارػامغلؾقامبادؿؿؾابماألعـمواإلدؿؼرارمسيمسفدماٌقديمازلاسقؾماظذيمتقديم

مرجبم28)وملمؼؽدمضدسماهللمروحفمؼؾػظمغػلفماألخرلمسيمم(26)وسؿرهمدتموسشرونمم(ػـ1082)اٌؾؽمسامم

حؿكمطاغتمععظؿمععقضاتماظؿطقرماظـؼاسيماظػؽريمباٌغربمضدمامنقتمبعدمأنمملماظلؾطانماجملاػدمم(ػـ1139

.مذؿاتماٌغربموربؼماألدسقاءمودسؿمحرطةماظؿقرؼرموغشرماظطؿلغقـةمواظرخاء

م

وضؾقؾموصاةماٌقديمازلاسقؾمبؿلعمدـقاتمطانماظػـانمايلـمابـمأريدماياؼؽماظؿطقاغلماألغدظللماظذيم

ضدمضاممبدورمػاممصفؿعمعـماٌقذقاتماألغدظلقةمعاماغؿشرموملمعـفامعاماغؿـرمسيم-ػؾتمأدرتفمضؾقؾمذظؽمعـمتقغسم

بنيمدؾؿةم)بعدمغشاطمشاعرماتصؾمضؿـفممبفؿقعمعـطؼةماظشؿالمم(ػـ1130)وضدمتقسيمبؿطقانمساممم(اياؼؽ)طؿابفم

اظيتمطاغتمعلرحامظؽـرلمعـماٌقرؼلؽقنيماظذؼـمزؾقامؼذلددونمبنيمػذهماٌراطزمعلؿـشؼنيمم(واظػـقدقموتطقان

ػقاءماألغدظسماظشفقدةمؼرددونماأليانماظغرغارقةمسيمغغؿاتفاماظلفقةمأطـرمعـفامسيمعقذقاتفاماظيتمصؼدوامغصفام

بنبعادػؿمإبانمربـةمشرغارةمسـمظغؿفؿمودؼـفؿمصؽانمظؾقاؼؽماظػضؾمسيموصؾمعامريؾقهمععفؿممباموؿعمعـمتراثم

شرغارةمبػاسموعـمػمالءماظػادقنيمابـماظطاػرماٌفديمابـمؼقدػمابـمأبلمسلرؼةمبـمسؾلمبـمأبلماحملادـم

واظذيمطانمم(58سـاؼةمأوظلماجملدمصمم/م)(66مصم3تارؼخمتطقانمجمم/)(م1764/ػـ1178)اظػادلماٌقدقؼلم

رؾعامعـمرؾقعماٌقدقؼكموؼعزفمسؾكماظعقدمواظربابموضدمتؿؾؿذمم((24إغشادمم(حلبمعمرخمتطقانمدؽرلج)ؼعرفم

.مظألدؼبماظشؾؾلماٌؽـادل

م

بطابعفماٌغربلمم(اٌعفؿماظقدقطمجملؿعماظؼاػرة)اظذيماسذلفمم(ايصار)وضدماعؿازماٌغربمبطؾقعمخاصةمعـؾم

وبطؾعمم(ماظطؾعةماألودي199مصم2اإلسالمماٌراطشلمجم)وػقماٌلؿكمسـدماٌشارضةماحملفرمم(اظؾلقط)وطذظؽم

اإلدؿفاللماظذيماخذلسفماياجمساللماظؾطؾةمسيماظعفدماظلعديمحلبمطؿابمسيماظػـمٌمظػمذبفقلمسيم

اظيتمتغـكمبصقتمعـكػضم(ماظلؿاوؼة)وحؿكماٌؾققنمسرفمرؾعامصرؼدامػقمم(5307سددم)اٌؽؿؾةماظقرـقةممبدرؼدم

(مViolon)ؼؿصاسدمتدرجيقامإديماظلؿاءموضدمادؿعؿؾماٌقدقؼارمطؾمأصـافماآلالتمعـؾماظعقدمواظؽؿانمأوماظؽؿـفةم

وػقمم(Piano)واظؾقانمم(Violoncelle)وػلمآظةمذاتمأوتارمأربعةمإغضاصتمإظقفامسيماظعؼقدماألخرلةماظؽؿانماىفرلم

اظذيمػقمبقانمضدؼؿمضقؿاريماظشؽؾموظعؾمم(Clavecin)وضدمسقضماظؾقانماظؼقؿاريمم(Clavier)آظةمذاتمعالعسم

(مGuitare)ػذامعـماظؼذلموػقمغصالماألػدافمطـاؼةمسـمتلثرلمأوتارهموهرؼؽفمظؾقجدانموؼعرفمسيمأوربامبـم(اظؼقؿار)

وضدمسرفمم(Hachetteحلبمضاعقسم)وػقمآظةمذاتمأوتارمؼـؼرمسؾقفامبؼقةموػلمعلطقةماىاغؾنيمعشرضقةماألصؾم

اظذيمتػــماظػقؾلقفماظػارابلمسيماظعزفمسؾقفمبليانمؼـرلمبفامعؽاعـماظػمادمصرحاموحزغامؼضقؽمم(اظؼاغقن)اظعربم

(مRebec)م(اظرباب)وؼؾؽلمتؾعامٌدىماظضغطمسؾكماٌالعسموعـماآلالتماظعربقةماظيتماتلؿتمبطابعمعغربلمخاصم

وػقمذوموترؼـماثـنيمؼعزفمسؾقفؿاممبـفجمدضقؼمجلامبلصابعماظقدماظقلرىموضدمعفرمصقفماظشقخماظدلؼفلمبػاسموربقؾفم

سراضلمعـمأربعةمم(رباب)باظرباطمطؿامعفرمسيماظؼاغقنمصاحلماظشرضلموػـاظؽمم(اظلؾقع)سؾدماظؽرؼؿماظراؼسمواظػـانم

أوتارموربابمذعيبموحقدماظقترمأذؾفممبامؼعرفمباظؽـدليموعفؿامؼؽـمصننماظعازصنيمسؾكماظربابمضؾقؾقنمجدامغظرام

ظصعقبةممماردةمػذهماآلظةممبفارةموؼعدمأصقابفاماظققممسيماظعاملماظعربلمسؾكمرؤوسماألصابعمعـفؿمسؾلماٌرابطم

واظعربلمبـصاريمباىزائرموربؿدمشاٍموأريدمبطقخمواظدطؿقرمبؾقلـمصقزهمبؿقغسموابراػقؿماظشعقبلمسيماظعراقم

.موضدمأصؾحمطـرلمعـماظشؾابمؼؿعارقنماظعزفمسؾكماظربابمبؿشفقعمعـماٌعفدماٌقدقؼلمباظرباط



م

م:وضدمبرزمخاصةمسيماظرباطموتطقانمصـاغقنمأعـالم

،مٌعرصؿفمضربم(ػـ1226سامم)طؿاموضعم)طانماٌقديمدؾقؿانمؼلؿدسقفمم:مأريدمبـماظطقبمبـاغلماظربارل-م

تارؼخم)عـؼالمم(100)اظلـطرلمععماآلظةمصؾاتمسـدهمػقموأصقابفمآغذاكمؼضربقنماظلـطرلمععماظعقدمواظربابمصلسطاػؿم

(.م370اظضعقػمصم

صؼقفمعطؾعمظفمطؿاباتمظقمذيعتمظؽاغتم(مضؾقؾةمصرج)دطاظلمعـمم:م(م1936/ػـ1355م)أعؾرلطقماٌؽلماظربارل-م

أعامماىاععماألسظؿمأتؼـماظعزفمسؾكمزبؿؾػماآلالتموحاولمم(دققماظلؾاط)طـاذامظؿؼاؼقدمذققخفمطانمطؿؾقامسيم

.مرؾعمطـاشماياؼؽ

معـمآلمٌرلومطانمعقدقؼقامصاحبمصقتمرخقؿمرغانمبرعمسيمماىزوظلمابراػقؿمبـمربؿدماألغدظللماظربارل-

خؾػفمذؼقؼفمعؼدممم(ػـ1325)ػذاماظػـمصؾؿمؼعرفمظفمغظرلمصقفموصارماٌؼدممسيمذباظسماألعداحموسـدعامتقسيمسامم

وػذامعظفرمعـمإدفامماظزاوؼةمايراضقةمم(262اإلشؿؾاطمصمم)(ػـ1327)اظطرؼؼةمايراضقةماياجمبقذعقبماىزوظلم

.مسيمطؾمعـماظرباطموتطقانمسيماإلبداعماٌقدقؼل

ظؾؿادظلمطؿاماخؿصرػاماٌقدقؼارماظػادلمسؾلمبـمم(اخؿصارماظؿذطرة)مظفممأريدماظعلراويماظؿطقاغلماٌقدقؼل-

.موطذظؽماٌؽلمربروسماٌقدقؼارماظػادلم(185مصم2جم.متط)ربؿدمبـمسؾدماظقاحدماظزجؾلم

(مخامتةمأشاغلماظلقؼا)زبذلعمسقدمعـموترمواحدمظفمم(م1881/ػـ1299م)سؾدماظلالممبـمسؾلمبـمرؼلقنماظصقسي-م

مطانمشلؿاماتصالمباٌلموظنيمسـماٌقدقؼكمممبصرمحقثماظلقدمسؾدماظلالمموأخقهمربؿدمصؿقامبـقغة.ممممم-مظؾؿادظل

.ممرداظةمسيمخصقصماٌشارطةمسيمعممترماٌقدقؼكماظعربقةمباظؼاػرة1930وجفقامإظقفؿامؼقممتادعمششتم

(.م13راجعمأشاغلماظلقؼاماظؾابم)مرئقسماٌعؾؿنيماٌقدقؼقنيمبؿطقانمربؿدماظشرؼػ-م

عـمأدرةمذػشاوغقةمأصؾفامعـمبينمسروسموطاغتمضارـةمبؿطقانمحقثمؼقجدمبعضفامإديماظققممم:مابـماألعني-م

(.م20مصم3سؿدةماظراوؼنيمجم-ماظرػقغلم)وػلمعشفقرةمباٌفارةمسيماآلظةماألغدظلقةم

م

وضدمتقاطبماظؾقـماٌقدقؼلمسيمطـرلمعـماألحقانمععمأيانماظلؿاعمسيماٌدؼحماظـؾقيمحقثمسؾؼماألعرلم

وضدمغشلمبعضماٌقدقؼقنيمسيمم( 133مص3اإلدؿؼصامجم)م(ظقالموالمغفارا)اظقظقدمبـمزؼدانمباظلؿاعمالمؼـػؽمسـفم

قةمبػروسفامسيمماظعفدماظعؾقيمسيمأحضانماظزواؼاماظصقصقةمطزاوؼيتمايراق وابـماظرؼلقنمبؿطقانمواظزاوؼةماظقزاغ

سقاصؿمطدلىمطػاسمورـفةموضدمطانمظؾؿعفدماٌقدقؼلماظعصريمبؿطقانمصؾةموثقؼةمباظزاوؼؿنيماٌذطقرتنيموطانم

وعـمتعاونماٌرطزؼـماغؾـؼتمأيانمجدؼدةمذاتمعقلؿم.مسؾكمرأسمػذاماٌعفدمأخقغاماٌرحقممإدرؼسمبـقغة

وطانمحبمظقؾكماظذيمتزخرمبفمعقاوؼؾماآلظةمؼذلددمسيماألذطارماٌؾقـةمباظزاوؼةمحقثمؼـشدماٌلؿعقنم)خاصم

:مضقلماظشقخمربؿدمايراقم

أتؾقثمسـمظقؾكموصقؽم

وؾـــــتم

وهلؾفامشرلاموشرلكمظقلـــــــــــتمم

م

وضدمحاولمطـرلمعـمرجالماظػـماظذؼـمتقثؼتمصالتفؿمباظطرقماظصقصقةمهؼقؼمازدواجقةمإجيابقةمبنيماٌقدقؼكم

واظلؿاعمصلضاصقامإديمذعرماظغزلمواظؿشؾقبمأذعارماٌدؼحماظـؾقيموضدمطاغتمظقاظديماظعالعةمسؾدماظقاحدمبـعؾدماهللم

ؼدمرقديمسيمػذاماظؿزاوجمصؽانمإديمجاغبمتضؾعفمسيماألصقلموايدؼثمواظػؼفمؼؾعبماظشطرغجموحيػظمطؾم

اظطؾقعمممامداسدهمسؾكمضؿانموحدةمتؾققـقةمبنيماظطرصنيموالمبدعمسيمذظؽمإذامسؾؿـامانمظؾؿقدقؼكمواظلؿاعم

ؼؼقلمسيمم(ػؿزؼةماظؾقصرلي)أحقاغامغػلامواحدامؼـطؾؼمعـماظقجدانمصشاسرماألعراءمحاصظمذقضلماظذيمسارضم

:معؾقؿؿفماظغراعقةمبنيمسؾؾةموسـذلةمضؿـمحقارمبقـفؿامحقثمدللمسـذلمسشقؼؿفمضائالم

معاذاموددتمؼامسؾقؾمؼامحقاةمسـذلةم؟

:مصلجابؿفم

وددتمأغلمصـدفموأغتمصقفمجقػــــــــــــــــرةم

سيمزاخرمملمؼدرمبعدماظغائصقنمخؾــــــــــــــرهم

م

:مػقمربقرماظطرؼؼؿنيمصؼدمضالمابـماظػارضمم(اظؾشريمواظرباغل)سيمػدصقفمم(ايب)و



ذربـامسؾكمذطرمايؾقبم

عداعـةم

دؽرغامبفامعـمضؾؾمأنمخيؾؼمم

اظؽـرمم

م

:موضاظتمربقعةماظعدوؼةم

وحـؾـامألغـؽمأػـؾممأحؾؽمحؾنيمحبماشلــــــقىم

ظـــــــــــــــذاكم

م

:موضقلماظشقخماظصقسيماظلريماظلؼطلم

ظلتمأدريمارالمظقــؾلمأمم

الم

طقػمؼـدريمبـذاكمعــمؼـؿـؼـؾـــــــكمم

إنمظؾعاذؼنيمسـمضصرم

ؾقــــــؾم اظ

وسـمرقظفمظػلماظــقبمذـــغــــــــالمم

م

:موضقلمابراػقؿمبـمأدػؿم

وظقمضطعؿينمسيمايبم

ــــــام إرب

ظـؿـامحــماظػمادمإديمم

دـــــــــــــقاكم

م

:موطـرلمعـمػذهماأليانماظلؿاسقةمضدمادرجتمسيماآلظةماألغدظلقةمصلصؾقتمجزءامعـمشزشلامطؼقشلؿم

سدمتمصعـادتمظقاظلماظقصؾمأسقادامعـمضربؽؿموظـذؼذماألغسمضدمســــادام

المأوحشماهللمسقينمعـم

ذياظؽـؿم

ؼامغقرػامألضضلماظدػرمإدعـــــــادامم

م

:موضقشلـــــــــؿم

تذظؾمٌـمتفقىمصؾقسماشلقىمدفـــــــــؾم

إذامرضلماحملؾقبمصحمظؽماظقصــــــؾم

تذظؾمظفمهــــظكمبـــــرؤؼامذياظـــــــــــفم

صػـلموجفمعـمتفقىماظػرائضمواظـػـــــؾم

م

:موضقشلـــــــــؿم

إنمؼشلمميشلمسؾكمضؾيبمعـشــــكممظلمحؾقبمحؾفمحشقمايشـــــــــام

إنمؼشلمذؽتموإنمذؽتمؼشـــــــــــاممضقظفمضقظلموضــقظلمضقظــــــــــــــــفم

م

عؽؿؾةمتطقانم)وطانمظؾؿؾققنمسيمايؼؾنيمدورمطؾرلموضدماذؿفرمسيمػذاماجملالماظشقخماٌغراويمواظشقخماألطقؾم

(.م589

رؾعمسامم،مJeanne Jouinطؿابمبؼؾؿم)م''أشاغلماألراجقزمأومعقاوؼؾماٌؾققنمسيمصاسمواظرباطمودال''راجعم

(.م1900

م

سؾكمأنماٌقدقؼكمضدماعؿزجتمباظلؿاعماٌرصؼمباآلظةمعـذماظؼرنماظـاغلمسشرمحقثمطانمسؾؿاءماظؼروؼنيموطؾارم

تم)ذققخماظصقصقةمالمؼلغػقنمعـماإلدؿؿاعمإظقفؿامسيمغطاقماٌروءةمواظصقنموضدمبرزمسيمسفدماٌقديمدؾقؿانم

سازفمعلؿعمػقماظشقخماىابريماظذيمطانمؼطربمحبضقرمذقخماىؿاسةمجباععماظؼروؼنيماظعالعةمدقديمم(ػـ1238

.مريدونمبؾقاجمواظعالعةماحملدثماظصقسيمدقديماريدماظؿقفاغل

م



وطانمآلظةماظعقدمصقظةمسيمأذعارمسؾؿاءموأدباءماظرباطمحقثموضعتمعلاجؾةمذعرؼةمبنيماظعالعةمدقديمربؿدمبـم

،موبنيمضاضلماظرباطمأبلمحاعدماظؾطاوريمحقثمأغشدماألولمؼصػمحدؼؼةمغزػةم(ػـ1338تم)سؾدماهللماظؼادريم

:مضائالم

وطلمناماظؾقؿقنمسيمأذفـــــارهممبنيماظغصقنماًضرمؼاضقتمزلـــــــام

:مصلجابفماظشقخماظؾطاوريمعذؼالم

أومعـؾمأضداحماألتايمتدارم

صـلم

ذيعمذرؼػمباٌـــــالحمتـــظؿـــــــامم

ضدمزاغفمغؼرماٌـاغلم

وازدػـــــكم

رـربمبــفمباظعــقدمحـنيمتـرغـؿـــــــامم

(.م324أريدمدؼـقةمصم-مذباظسماإلغؾلاطم)

م

وضدمضاعتماٌرأةماٌغربقةمبدورمسيماٌقدقؼكماحؿذاءمباألغدظلقاتماظؾقاتلمغظؿـمعقذقاتمشـائقةمعـؾمأمماظعالءم

م(اٌطربمإلبـمدحقة)ايفازؼةمصاحؾةماٌقذقاتموامماظؽراممابـةماٌعؿصؿمصاحؾةماٌرؼةموأعةماظعزؼزماألغدظلقةم

وطانماظعزفمواظغـاءممياردانمضؿـمأجقاقمغلقؼةمسيماظؼصقرماٌؾؽقةمسؾكمغلؼمعامسرفمسيماظدوظةماظعؾادقةمبؾم

ازدػرمحؿكمداخؾماظعائالتمعـمػقاةماآلظةمسيمايقاضرمسؾكمأنماظؾادؼةماٌغربقةمضدمسرصتمػذاماإلزدػارمعـؾم

اظيتمطاغتمتابعةمظؾؿغربمضؿـمصقرائفماظؽدلىماعؿازتمصقفاماٌرأةمباظعزفمواظؿؾقنيموطاغتماٌقدقؼكمم(اشلؽار)

ػفرلماٌرأةماظؾدوؼةمحقثمالمتؽادمتلؿعمسيماظؼؾقؾةمدقىمغغؿاتماٌزعارمم(اظرؼػماجملاورمظألغدظس)خاصةمسيم

باإلضاصةممم(متلؿان)ورغاتماألغاذقدموملمؼؽـمذظؽمؼشغؾماٌرأةمسـمإدفاعفامسيمصـمعقازمػقماظؿؿـقؾماظشعيبمسيم

وصؾحمايؼقلمواظلؼلموايصادمطؿامأنماظـفؾمعـمػذامم(بينمتقزؼـ)إديمخقضماٌعاركماىفادؼةمظؿقرؼرماظؾالدم

عـماٌشارطةمسيمعداوالتمذبؾسماىؿاسةمعؿؼؾدةمبـدضقؿفاماظيتمتلؿكدعفامم(طزغاؼة)اٌـؾعمملمميـعماٌرأةمسيم

مبفارةموػلمتغينممماردةمسيمغػسماظقضتماظرؼاضةمواظلؾاحةمسيمبينمدعقدموعلابحمدقديمسقلكموسيماألرؾسم

وضؿؿفماظشازبةمطاغتماأليانماظشعؾقةممبشارطةماٌرأةمؼذلددمصداػامضؿـمرضصاتمأحقدوسموأحقاشمواظؽدرةم

.مسيمروسةمأصؾقـامغؿؿؾكمبؾعضمجقاغؾفامسيماظؿؾػزةماٌغربقة

م

م

اٌراجعم

م

وظعؾماٌراجعمسيماظؾغاتماظعربقةمواألوربقةماٌؿعؾؼةمباٌقدقؼكمعـمأشـكماٌراجعماظيتماغػردمبفامػذاماظػـم

اظعربلماألصقؾموغلؿعرضمصقؿامؼؾلمضلؿامعـمػذهماٌراجعمععمإبرازمعامطؿبمحقلمازدواجقةماٌقدقؼكمواظلؿاعم

.موعامأثارهمذظؽمعـمعـازراتمبنيمسؾؿاءماظدؼـمواظصقصقةمعـمجفةموػقاةماآلظةماألغدظلقةمعـمجفةمأخرى

م

اٌقجقدم:معاتمدونمإمتاعفمم)ألبلماظػضؾماظؽؾرلمابـمػاذؿماظؽـاغلمم(اإلغلانماٌعفبمسيماظؾلانماٌطرب)-م

.م(عـفمسيمثالثةمطرارؼس

م

دؼقانمطؾرلمسيماظعروضمغظرمصقفمبنيماأليانماٌقدقؼقةمواآلراءم)ربؿدمبـمأريدمبـمايدادماظقادآذلمظفم-م

(م238صم9  اظـػحمجم)اًؾقؾقةم

م

.محملؿدماظعابدمبـماريدمبـمدقدةم(ادؿـزالماظررياتمباظطؾعمواظـغؿاتمأومبنغشادمبردةماٌدؼحمباظـغؿات)-م

ذبؾدمودطمصرغمعـفم)م(اآلظةموارؾاسفاموغغؿاتفاموتارؼخمدخقشلامإديماٌغربموذرحمعصطؾقاتماٌقدقؼك)

.م(م1907/ػـ1325

م

عمرخقمم)(م1723-م1721م)(ػـ1134-35سامم)ربؿدمبـماظطقبمبـمأريدمبـمؼقدػماظعؾؿلماٌؿقصكممبصرم-م

.م(مد158خعممم)(مبقؿا68)ضصقدةمشالممؼلؿكمأبامايلـمسؾلماظدطاظلمم(295اظشرصاءمصم



:معطؾعفـــــــــام

ـــــــــــــلم زـــؾـــقــامســـزؼـزامعّرممبـــــــــلممأصــــديمبلعـــلموأب

(م  .ed H. Farmer Glasgow 1933م334عدرؼدممم)م(رداظةمسيمععرصةماظـغؿاتماظـؿان)ظفم

م

ألبلماظػضؾمربؿدمبـمراػرم(مظفمتؼققداتمسؾكمطؿابماظلؿاعم(م1926/ػـ1345)مربؿدمبـمجعػرماظؽؿاغل-م

.م(عؽؿؾةماٌرحقمماألدؿاذمربؿدماظـاصرماظؽؿاغل)اٌؼددلماٌعروفمبابـماظؼقلراغلم

م

اظزجرمواإلضـاعمبزواجرماظشرعماٌطاعمسـمآالتماظؾفقم)ظفمم(م1913/ػـ1331)ربؿدماظؿفاعلمبـماٌدغلمجـقنم-م

أظػمسيماظردمم(مص295سيم)دارمصقفمسؾكمتشدؼداتمابـماياجمالسؾكمتلفقالتماٌقاقموضدمرؾعمبػاسممم(واظلؿاع

ماظطؾعةم103مصم6اإلسالممظؾؿراطشلمجم).م(عقاػبماىربمسيماظلؿاعموآالتماظطرب)سؾقفمدقديمجعػرماظؽؿاغلم

م(األودي

م

خزاغةمربؿدم)ؼؼعمسيمطرادؿنيمم(اىقاػرمايلانمسيمغغؿماأليان)ربؿدماظغاظلمبـماٌؽلمبـمدؾقؿانمظفم-م

.م(اٌـقغلممبؽـاس

رؾعماىزءماألولمبػاسم)م(سيمذبؾدؼـ)"متشـقػماألزلاعمسيمأزلاءماىؿاعموعامؼالئؿفمعـمعلؿـداتماظلؿاع"ظفم

.م(مص60سيم

م

سيماٌقدقؼكمواظؿـظرلمبنيماظـغؿاتماظعربقةمواظعفؿقةمخاربمبفؿامصدؼؼفممرداظؿانمألريدمبـمخاظدماظـاصري-م

.ماىعقديماظلالويم(صؿقا)اظعالعةماظػؾؽلمادرؼسمبـمربؿدم

م

ألريدمابـمربؿدمبـماظعربلمأحضريماظؾقسصاعلم"ماألعداحماظـؾقؼةموذطرماظـغؿاتمواظطؾقع"تلظقػمسيم-م

ـاغقةمسشرة)األغدظللماٌراطشلم رتبمعدائحموعقذقاتمأػؾماٌغربمسؾكماظـغؿاتمم(طانمحقامأواخرماٌائةماظ

ذبؾدمضكؿم)سيماألعداحمبدلماظؿغزلمواظـلقبمم(طؿابماياؼؽ)األربعمواظعشرؼـموذطرمعلؿـؾطمطؾمغقبةمداؼرمبفم

.م(سيماًزاغةماظلقدؼةمبػاس

احملررةممتقؾمم(اظغرؼؾة)وضدمذطرماظـغؿاتمواظطؾقعمععمبقانمتعؾؼفامباظطؾائعماألربعةموصقرمذفرةماظطؾقعمصفعؾم

ظؽؾمرؾعمأصالمبالمصروعموجعؾماٌاؼةمأصؾمرعؾماٌاؼةماغؼالبماظرعؾموايلنيمواظرصدمظؾدمموصصؾماظربقعموجعؾم

ؿفم(199مص2راجعماالسالممظؾؿراطشلمجم)م.اظزؼدانمأصؾمحفازمطؾرلماخل .محقثمذطرمأغفمؼقجدمخبزاغ

م

.م(اخؿصارماظؿذطرةمظؾؿادظل)أريدماظعلراويماظؿطقاغلماٌقدقؼل،مظفم-م

م

عقاػبماألربماٌدلئةمعـماىربمسيماظلؿاعم:م)ظفمم(م1924/ػـ1343)أريدمبـمربؿدمبـماًقاطماظزطاريم-م

.م(مورضة23)ذبؾدماخؿصرهماظشقخمجعػرماظؽؿاغلمورؾعمػذاماالخؿصارمبػاسمسؾكمايفرم)م(وآالتماظطرب

م

ذبفقلماٌمظػمأظػفمبادؿمؼقدػمبـمؼعؼقبمبـمسؾدمايؼمم(...اإلعؿـاعمواإلغؿػاعمسيمعللظةماظلؿاعماخل)-م

مغقسامعـمآالتماٌقدقؼكمتقجدمغلكةمعـفم31ورتؾفمسؾكمثالثةمأبقابموزلكمصقفمم(م1307/ػـ706)اٌرؼينم

وضػمسؾقفاماظشقخمسؾاسمبـمابراػقؿماٌراطشلمم(م1301/ػـ701سامم)باٌؽؿؾةماظقرـقةممبدرؼدمصرغمعـفامغادكفام

طؿاموضػماألدؿاذمربؿدماظؽؿاغلمسؾكمادؿماٌمظػموػقمأبقمسؾدماهللمابـمم(ماظطؾعةماألودي200مصم2االسالممجم)

(ماٌراطشل)وضدمأذارم"ماظؽػاؼةمواظغـاءمسيمأحؽامماظغـاء"سـقاغفمم(مد1828=مخعم)اظدراجموؼقجدمطؿابمبازلفمسيم

ضدمادؿكرجفماياجمساللماظؾطؾةمبػاسمم(اظذؼؾ)اظذيمػقمصرعمم(اإلدؿفالل)إديمعامأوردهماٌمظػمعـمأنمرؾعم

وؼقجدمخبزاغةماألدؿاذمربؿدمداودمبؿطقانمطؿابمعـمم(5307ؼقجدمسيمذبؾدمسددم)أؼاممربؿدماظشقخماظلعديم

.مػذاماظـقعمخبطماظعالعةمربؿدمبـمضادؿمبـمزاطقر

م

.مظلؾقؿانمايقاتم(طشػماظؼـاعمسـمتلثرلماظطؾقعمسيماظطؾاع)-م



م

حاضرماظعاملم)ادؿاذمربؿدمبـمسؾلماظلـقدلمسيماٌقدقؼكمم-(مم1824/ػـ1240)أبقمبؽرماإلدرؼللماظؼقطقغلم-م

(.م279مصم1اإلدالعلمظألعرلمذؽقبمأردالنمجم

م

صؼدماألصؾماظعربلمواحؿػظمباظذلذيةم:مظفمرداظةمسيماٌقدقؼكمم(م1134/ػـ529)أبقماظصؾتمأعقةمبـمسؾدماظعزؼزم-م

.م1036سيماٌؽؿؾةماظقرـقةمبؾارؼسمسددم.ماظعدلؼةمدونمادؿماٌذلجؿ

م

م(. 74مص 2ج)ماظطبماظعربلمLeclercظقطؾرلم-م

م

(.م 203مص1جمم(عدخؾمإديمتارؼخماظعؾؿ)مSartonداررقنم-م

م

ؾؾغقـلماظربارلماظػادلم-م .م(مم 1929/ػـ1348)أريدمبـماٌاعقنماظ

م

اىؿقعمسيمسؾؿماٌقدقؼكم)ظفمم(م1685/ػـ1096)سؾدماظرريـمبـمسؾدماظؼادرمبـمسؾلمبـمؼقدػماظػادلم-م

(.مسيممثاغقةمأبقات)سـماظطبمباأليانم(ماألضـقم)وضدمهدثمسيمطؿابفمم(5521برظنيم(م)رجزم)(واظطؾقع

م

:مظفمم(403ذفرةماظـقرمصمم)(م1874/ػـ1290)سؾدماظلالممبـماظطائعمأبقمشاظبماإلدرؼللماظػادلماٌقدقؼلم-م

.ماخؿصارماظؿذطرةمظؾؿادظل-م1

.مأشاغلماظلقؼا-م2

م

(م7728خحم)م(ععؾقعاتمسـماظطربماألغدظللمواظعالعاتماٌقدقؼقة)عقاليماظعربلمبـماريدماظقزاغلمظفم-م

م

(معؽؿؾةماظؽالويم)(مغقبة11)طـاشماٌقدقؼكماألغدظلقةم-م

م

"ماظروضةماظغـاءمسيمأصقلماظغـاء-م"

ذطرمعمظػفماجملفقلمأعداحامضقؾتمسيماظلؾطانمعقاليمرذقدموػقمؼـؼؾمسـمابـمزاطقرماظؿطقاغلمواظؾقسصاعلم

وػقمذبؿقعمعشؿؿؾمسؾكمأصقلمأيانموأصقاتمم(مم33د)اٌؽؿؾةماظقرـقةمبؿقغسمم/م(ورضة137(م)192=مخعم)

.موصروعموعقذقاتموعامذاطؾفامعـمأوزانموأبقات

م

.م(مصػقة98م)(د1518 =مخعم)م(غقباتمسؾكماظذلتقبماظؿطقاغل)م(ذبؿقعمسيماظغـاءمواظطرب)-م

م

ذبؿقعمسيماظغـاءمواظطربماسؿـتمجبؿعفماإلرداظقةماظعؾؿقةماظػرغلقةمبطـفةموػقمسؾارةمسـمأجزاءمعـمغقباتم-م

.م(مد1459خعمم)(مورضة20)ؼغؾبمسؾقفاماظذلتقبماظؿطقاغلم

م

م(طشػماظغطاءمسـمأدرارماٌقدقؼكموغؿائجماظغـاء)اٌـؿكؾاتماٌقدقؼقةمإلدرؼسمبـمسؾدماظعاظلمرؾعمباظرباطم-م

.م(مص25رؾعمباظرباطم)

م

اٌقدقؼكماٌغربقةمم(تؼدمماٌقدقؼكماظعربقةمباٌشرقمواٌغربمواألغدظس)حلـمحلينمسؾدماظقػابمباظػرغلقةم-م

.ماٌلؿاةمأغدظلقة

م

(م1962)7  ذبؾةمتطقانمسددم)ربؿدماظػادلم-م

م

م1959م-9دسقةمايؼمسددمم/م(6سددم)ظلانمعؽؿبمتـلقؼماظؿعرؼبمسيماظقرـماظعربلمم(اظؾلانماظعربل)ذبؾةم)-م

(.م1961)7 وسددم



م

.م(مص160)تارؼخماٌقدقؼكماألغدظلقةمظؾدطؿقرمسؾدماظرريـمبـمسؾلمحفلمبرلوتم-م

م

.م1961(م7سددم)م(دسقةمايؼ)-سؾدماهللماىراويم-م

م

.م(م1969/ػـ1389)اظرباطم-مربؿدماٌـقغلمعطؾعةماظرداظة-تارؼخماٌقدقؼكماألغدظلقةمباٌغربم-م

م

اٌقدقؼكمواٌقدقؼققنمباٌغربمم-م7مسددم1962ذبؾةمتطقانم-م

م

(.م117مصم4اظـػحمجم)-ذبؾةماظؾقثماظعؾؿلمباٌغربم-م

م

رؾعم)سيماظؼرغنبماظـاعـمواظؿادعمم(اظدؼقانماألولمواظؿادع)م(ذبؿقعماألشاغلمواأليانمعـمطالمماألغدظس)-م

(مE. yafilم1904

م

ـاماٌقدقؼلمعـماألدوارمواٌقذقات)-م -ماظؼاػرةم-(تلظقػمذبؿقسةمعـماألداتذة)اظؾفـةماٌقدقؼقةماظعؾقامم(تراث

.مأربعةمذبؾدات

م

م(ماظطؾعةماألودي 200مص 2اإلسالممظؾؿراطشلمجم)عصطؾقاتماٌقدقؼكم-م

م

زعامماظغـاءم)وػقمأدؿاذمأٌاغلمسضقمسيمذبؿعماظؼاػرةمظفمم(م1949/ػـ1368مم) August Fischerأوشلتمصقشرم-م

(م19مممممصم1اإلسالممظؾزرطؾلمجم)باظعربقةمععمترذيؿفمإديماألٌاغقةمم(اٌطربمسيماظـظؿماظلائرمسيمأضاصلماٌغرب

 

A. Chottin- les visages de la musique marocaine, Rabat, 1928 (16 p) 

م

اٌقدقؼكماظعربقةمايدؼـةم-م

Erlanger (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) 
 

A. Chottin - Tableau de la musique marocaine : R. des ét. Islam, 1940, cahier III-IV (4459خع) 

اٌقدقؼكماظعربقةماإلدؾاغقةموصؾؿفامباظػؾؽمواظطبم)ظفمطؿابمسيمم( Soriano Fuertes, Marianoدقرؼاغقمعارؼاغقم)

 .JuanمOlivaresمبطؾعةممم(مصققػة133سيم)م1853وصـماٌعؿار،مرؾعمسيمبرذؾقغةمسامم

 

طاغتمظفمعدردةمباظزاوؼةمايراضقةمبؿطقانموسيمأؼاممايربماظعاٌقةم:مإدرؼسمبـمايلنيمحػقدماإلعاممايراقم-م

وضدمسرفمم(اظدوؼص)األوديموؿعتمسيماٌدردةمطؾمآالتماظطربمعـمرباباتموطاعاغاتموسقدانموخاصةمسقدانم

م"اظزاوؼة")اظلقدمإدرؼسمجبقدةمصـعمسقدانماظطربموطانمضدمخصصمإحدىمشرفماظزاوؼةمإلصالحمػذهماآلالتم

وضدمطانمظشعرمايراقمعؽاغةمسيماظزاوؼةموخارجفامبػاسموشرلػاموضدماجؿؿعمم(105ظؾشقخماظؿفاعلماظقزاغلمصم

باظعاصؿةماإلدرؼلقةمذبؾسمحضرهمطؾارمسؾؿاءموأذرافمووزراءموصاروامؼرددونمذعرمايراقمصطربقامظؼصقدةم

حيؼمظـامأنمغطؾؼمسؾكمدقديم:م"ايراقمصاظؿػتمأحدػؿمإديمذقخماىؿاسةمدقديمأريدمابـماًقاطموضال

بؾمابـماظػارضماظؽؾرلموأجؾمعـمابـماظػارضم:م"صلجابفمابـماًقاط"مربؿدمايراقمظؼبمابـماظػارضماظصغرل

ألغفمعـمآلماظؾقتمخبالفمدؾطانماظعاذؼنيمطؿامأنمظفمعزاؼامعـفامأغفمعـمأئؿةماإلدالمموعـمطؾارماٌربنيمزادمسؾكم

وضدمأذارماظشقخماٌػضؾمأصقاللمسيمطـاشمظفمإديمغزػةمضاممم(130اظزاوؼةمصم)"مابـماظػارضمعزجماظطرؼؼةمبايؼقؼة

مبنذرافمدقديمسؾدماظلالممابـمرؼلقنمظزؼارةمضرؼحمدقديماٌؾاركمصقصؾقامعدؼـةمٌم1274بفامأػؾمتطقانمسامم

دؾؿةمصطؾؾقامعـمدؽاغفاماظـصارىمإزلاسفؿمذقؽامعـماٌقدقؼكموظؽـفؿمتـاءوامسـفؿمٌامعزجقػامبلغقاعماٌالػلم

.مواظطرب

م



ظؼبمظؾػؼقفمايقلقبلماٌقدقؼلماٌشاركمسيمسدةمسؾقممدقديمربؿدمابـماظػؼقفماألغدظللمبفمسرفم:مبرؼدة-م

(م.م74ص3سؿدةماظراوؼـمظؾرػقغلمجم)أػؾفمتقسيمبؿطقانموطانمسزبامعمضؿامباىاععماألسظؿم

م

عقدقؼارمأواخرماظؼرنماظـاظثمسشرموبداؼةماظرابعمسشرمذطرهماظشقخم:ماياجمضادؿماظربارلماٌشفقرمبابـمسلقؾة-م

مرؾعةم77ماظؾابماظلابعمص–أشاغلماظلؼاموعغاغلماٌقدقؼكم)طضاربمظؾؼاغقنمم(طؿابماظلؼا)إبراػقؿماظؿادظلمسيم

.مم(صاس

م

تقسيمحقاظلمم)بؾؼقدماياجمربؿدماظؾعؼقؾلمعـمأطدلماظرؼاسماٌقدقؼقنيمظألشـقةماألعازؼغقةمجـقبلماٌغربم-م

.مم(م1944

م

ذؽؾمسيماإلبداعمسيمذبالماظشعرمواظغـاءمواٌقدقؼكمواظراؼسمػقماظشاسرماحملذلفماىقالم:مأعاركمأومإميقرؼؽ-م

م(عزعار)اىاععمبنيماظـظؿمواظعزفمواظغـاءمواظشقخمسيماظرؼػمػقماظشاسرماٌػيتمؼراصؼفماظعازصقنمسؾكمإؼزعارن

أغاذقدمصقصقةمؼؿغـكمم(األذطار)وممم(إزالن=م)وػـاظؽمأصـافمعـماظشعرماٌغـكمؼؽقنمعصققبامباظعزفموؼلؿكمإؼزظلم

.مبفامسيماألضرحةمواظزواؼاموظؾشعرماألعازؼغلمسروضفماًاصممبغاغقفماًاصة

:مموعـماٌمظػنيمسيماٌقدقؼكمطذظؽم

 

م578سامم)ابـمحلانمأريدمبـمايلـماظؼضاسلمرصقؼمربؿدمبـمجؾرلماظؽـاغلمسيمرحؾؿفماألوديمإديماٌشرقم-م

رؾقبماًؾقػةماٌقحديمؼعؼقبماٌـصقرممم(ٌ

.م(اىؿقؾةمواظؿػصقؾمسيمتدبرلماظصقة)متلظقػمسيماظطبم–م1:مظفم

.ممزبؿصرمسيماٌقدقؼكمظؽؿابمأبلمغصرربؿدماظػارابلم–م2ممممم

م(.م383مصم2.غػحماظطقبمج)م

م

فاماىدؼدةمعـفام :مموضدمصدرتمدراداتمبؾغاتمأجـقةمأومسربقةمتعرضماٌقدقؼكمسيمأوزاغ

م

.م(مم1981اظدارماظؾقضاءم-ماظذلاثماظعربلماٌغربلمسيماٌقدقؼكم)إدرؼسمبـفؾقنماظؿقميلم-م

م

.ممم1982مرؾعةماظدارماظؾقضاءم–م(غقباتماآلظةماٌغربقةماٌدوغةمباظؽؿابةماٌقدقؼقة)ؼقغسماظشاعل-م
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