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l’existence d’un langage musical qui lui est propre, né de son rapport aux 
sons de la nature. Ces langages se développent ou disparaissent à travers 
l’histoire.  

Les fouilles archéologiques démontrent l’existence d’un système 
musical moyen-oriental dont les origines remontent à la civilisation 
sumérienne. Ce système aurait poursuivi son développement à travers les 
civilisations ultérieures du Moyen-Orient, lesquelles sont: les babyloniens, 
les assyriens, les perses, les arabes, les ottomans  et finalement les nations 
dont se trouve formé le monde moyen-oriental d’après la première guerre 
mondiale. 

Durant le 19ème siècle, et en raison des facteurs socio-politico-
culturels, des éléments de la musique européenne ont été introduits dans les 
pays du Moyen-Orient. Les causes et les conséquences de la propagation de 
ce langage sont marquantes.  

Cette recherche pose la problématique actuelle de l’identité du 
langage musical moyen-oriental entre son héritage historique et la culture 
européenne. 

 
 الملخص بالّلغة اإلنكليزيّة

 Music is a language with foundations and regulations, history and 
meanings. In each geographic region, there exists a musical language 
particular to it, which is born in relationship to the sounds of nature in that 
region. Musical languages develop or disappear throughout history.  
 Archeological digs have shown the existence of a Middle-Eastern 
musical system dating back to the Sumerian civilization. The development 
of this system could be traced in subsequent Middle-Eastern civilizations: 
Babylonians, Assyrians, Persians, Arabs and Ottomans, to the nations as 
delimited after First World War. 
 During the 19th-Century, due to socio-political and cultural factors, 
elements of European music were introduced to the Middle-East. The causes 
and the consequences of the spreading of this musical language are striking. 
 This research shows the current problematic identity of the Middle-
Eastern musical language, based on its historical heritage and the confluence 
of European culture.  

  
  مات المفتاحّيةالكل
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اهلويّة  ؛السريانّية ؛اآلرامّية املوسيقى العربّية؛ ؛أوسطّية-الشرقاملوسيقى  املوسيقى الشرقّية؛
  .األماملوسيقّية اللغة  ؛األمّية املوسيقّية؛

  
  مقّدمة
ا لومراح تارخيها هلا لغةٌ  املوسيقى  اعضويً  اارتباطً  مرتبطة املكتوبة اللغات كسائر  نشأ

  .تنقرض وأ فتنمو املتعاقبة احلاضنة لبيئاتا مع تتفاعل أن قبل أجنبتها، اليت باألرض
 البناء يف املتالحقة التأثريات على مرّكزةً  العربّية املوسيقى مواضيع تناولت كثريةٌ   أحباثُ 

 أحيانا مشرية ةوالعثمانيّ  ةالفارسيّ  اخليوط على الضوء لقاءإ حماولة أوسطيّ -الشرق املوسيقيّ 
  .العملية هذه يف سالملإل السابقة ضاراتاحل دور اىل

 والتماثيل الناتئة والرسوم النّصية املعطيات عن البحث على القصرية الدراسة هذه تستندُ 
 اىل بعضها يرقى موسيقّية آالت الكتابة: بدايات اىل تعود ةاألثريّ  اتاحلفريّ  ا دتنازوّ  اليت

 إىل انتقلت رةمتطوّ  موسيقّية اتجوق وجود على بوضوح تدلّ  ولوحات ومريّ الس العهد
 شرقنا على املتعاقبة احلضارات م تأثرت السامّية الشعوب لأوّ  وهي واألشورّيني، البابلّيني
 بالغرب أوسطيّ -الشرق الغناء أو املوسيقى تتأثر ان قبل والعثمانّيون فالعرب الفرس ومنهم
  .العشرين القرن حىت بالتحديد ةغنائيّ  هي أوسطّية-الشرق املوسيقى أن اعتبار على ،احلديث

 يف سبقها وما ةالسريانيّ  املوسيقى ودور الغناء هذا ُهّويّةِ  إشكالّية اىل الدراسة تتطّرق
  ه.ومنوّ  والدته
  

  توِطَئة
 مقاربة  تعكس اجلامعّي، التعليم يومّيات من هي حبادثة، املقال هذا ابدأ أن أردت
  العرّيب. لعاملا يف نفسها هي تكون وقد لبنان يف الشباب
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 أحناء بعض يف أيًضا ويقال( وعّديات" "أغانٍ  مقّرر من حّصة أول يف ُأحاضرُ  كنتُ 
 السنة بطّال  برنامجِ  يف ُمدرجٍ  )Contines et Chansons ا واملقصود "دَّيواتعِ " لبنان
 مبفردها، كلٍّ   الطالبات، إىل التعّرف إىل بادرتُ  بكرة".ـُـامل الطفولة "تربية اختصاص يف األوىل
 اّ إ إحداهنَّ  قالت األطفال. وأغاين املوسيقى يف السابقة معرفتهنّ  عن ختربَنِين  أن إليهنَّ  راغبةً 

 معي الدفّ  جلبُ  ُميكُنين "هل سؤال: إىل وانتهتْ  ...فّ الد على القرعَ  صغرها يف متتعلّ 
 رغبةً  باديةً  ُأخرى طالبةٌ  للتوِّ  فأشاَرتْ  والعّديات؟" األغاين بعض ملرافقة املقبلةِ  احلّصةِ  خاللَ 

 "ما :فسألُتها ."الدفّ  مع كبريةٌ   مشكلةٌ  "لدينا فقالت: ُتديل، أن إليها أتُ أومَ  املداخلة.ب
 اليت غراباالست عالمة وعندَ  اآللة". تلك صوتِ  َمساعُ  ُميكُنين "ال أجابت: ؟"املشكلة هذه

ّ  :تقول جبانبها ةصبيّ  تْ راحَ  مهمًّا، سبًبا هناكَ  أنّ  ِلَظينِّ  وجهي على ارتسَمتْ   عستمت ا"ِإ
     .فّ الد  إىل االستماع ستطيعت وال غيتار،وال البيانو موسيقى إىل فقط

 البيانو أنّ  أشرحُ  رحتُ  .والنقت ما ناتدرك هل ماسألتهف القصرية املناظرة هلذه ُدهشتُ 
 اسبانيا أهلُ  اشتهرو  وغريهم، والنمسا أملانيا من وعازفني فنيمؤلّ  مع رتتطوّ  ةأوروبيّ  عزف آلة

 آلة فهو الدفّ  أما اآللة. تلك على األداء منهجّيات وضعَ  وأحسنوا الغيتار على بالعزف
 وأتراًكا وفرًسا اعربً  استعماله يف واستمّروا األخرى اآلالت قبل عرفوه فأهُله ،بامتياز الشرق
 هو عديدة. قرون منذ الثقافّيةو  االجتماعّية والتقاليدَ  الدينّية الطقوسَ  الدفّ  رافق امنا.أيّ  حىت
 وإن ولبنان. واألردن وفلسطني وتركّيا سوريةو  وإيران النهرين بني ما بالد يف متجّذرةٌ  آلةٌ  أيًضا
  .املوسيقّية خصوصّياتنا وإحدى جذورنا أنكرنا أخرى، شرقّية آلة أيّةَ  أو فَّ الد أنكْرنا
 ارمزً  متّثل كآلة  بل فحسب، ةإيقاعيّ  ةقيّ موسي كآلة  بالدفِّ  يتّعلق ال املوضوعَ  أنّ  املؤكد من

  .الِقدم منذ األوسط الشرق منطقة بتاريخ الدفّ  ارتبط القصيد. بيت وهنا ملوسيقانا.
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,Redmond) (1997 القدمية أوسطّية-الشرق احلضارات يف دوره إىل فباإلضافة
 آلةً  كان  ،*

  العرب. عند يّةحمور 
   :)†مذكور غري شرالن (تاريخ احلفين أمحد حممود لدى وردَ 
 أن ميالدي] السابع القرن [أوائل الوقت ذلك عرب من املغّنني عادة من كان  ولقد

 نشيطاً  رأى أن إىل ،خاثر سائب منهمو  ،الدفّ  أو القضيب غنائهم يف ايستعملو 
 من أول كانو  ،عنه أخذهف العود غنائه يف يستعمل ].م ٥٨٣ عام [تويف الفارسي

  )٢٤ (ص العود. مستعمالً  املدينة يف غّىن 
 السعيد بالفردوس املّلقب ،).م ٨٠٦ – .م ٧٤٢( املوصلي إبراهيم زوجة كانت  كما

 الضربَ  ُجتيدُ  احلقيقيّ  التقليديّة العربّية املوسيقى أبَ  يُعترب وهو )٣٧ ص ،١٩٧٣ جارجي،(
  ).٣٣ ص ،نفسه املرجع ،(احلفين الدفّ ب

الفرق بني موسيقى  عنل أان، ال يسارتباطها باإلنسمدى املوسيقى و  ماهّيةمن جيهل 
ا وأخرى. أما ّ  املتمّرس  ا و  لغةٌ  افيعرف أ  .يُدرُك ارتباط عناصرها باإلنسانقائمة بذا

  :وبنتيجة هذه اجلدلّية نطرُح ما يلي

  ألما اللُّغة -١
 أحرف أصوات إن nations Premières ةالشماليّ  أمريكا يف األوىل الشعوب قبائل تقول

م أرضهم، ونبض صوت من منبثقةٌ  قبائلهم لغات  قوى إحياءِ  من موسيقاهم يستلهمونَ  وإ

                                            
ا اليت ةامليدانيّ  حباثاأل *  آلة تاريخ عن حبثاً  األوسط الشرق بالد يف عاماً  ثالثني خالل دنردمو  الين أجر

 وتعود املنطقة، ذه الدفّ  تربط جداً  قدمية عالقة وجود على دلّ ت قةموثّ  اوصورً  دراسات تتضّمن الدفّ 
   .القدمي األوسط قالشر  يف سائدةً  نتاك  اليت القدمية احلضارات عصور إىل العالقة هذه

 ،؛ فباملقارنة٣٤تاريخ نشر الكتاب غري مذكور. غري أنه يندرج يف سلسلة "أعالم العرب" حتت رقم  †
 أو ما قبل. ١٩٦٤ميكن اعتباره منشورًا حوايل عام 
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 تلك بيئة من تنبع ما، مبنطقة تجّذرةامل ،خاصةً  املوسيقّية واللغة كانت  أيًّا ةفاللغ الطبيعة.
  .‡األرض
 حيث رأسه سقطمب اإلنسان تربط "األمّ  "اللغة مفهوم تعبري أنّ  هنا، بالذكر جدير إنّه
 ا ونستهدي عنها نبحثَ  ان علينا ،أيًضا أمٌّ  موسيقّيةٌ  ولغة أمٌّ، لغةٌ  لدينا كّلنا  وترّىب. نشأ

 كرتنا  من شربٍ  كلّ   ففي شخّصيتنا. تطّور يف ومكانتها يناعل وتأثريها وجودها ونعي وندركها
 اليت الطبيعّية والعناصر اجلغرافّية والعوامل األمّ  أرضها صدى من تنبع ةموسيقيّ  لغة األرضّية
ا :وعليها معها تتفاعل  عرب اإلنساين موروثها تراكمو  طقسها، وحرارة وهواؤها ومياهها ترا
   .والزمان املكان

ا،بو  تقاليدهاب األرض من ناحيةٍ  كلّ ل تراثيّ  مكّونٌ  عنصرٌ  املوسيقى وألنّ   آلالتلف عادا
- ٢٧٠ ص ،١٩٦٢ كندي،ال( والروحّية اجلسديّة بالصّحة عالقة ذاتُ  قّوةٌ  اأحلاو  املوسيقّية
 واملناسبات الصالة وطقوسِ  والوفاة بالوالدة واحلصاد، والزرع الفصول بدورة ،)٢٧٤

42) p. 1988, (Lawergen,. ماَرسها احملكّية. اللغة أسس تتخّطى لغة املوسيقى أن كما 
,p. 1989, (DeVale  األرواح عامل ملخاطبة احلضارات شّىت  يف واجلسد الروح اءوأطبّ  الكهنة

ا ، (107  اللغةُ  وتشّكل والروحّية، واالجتماعّية اجلسديّة اإلنسان حياة صلب يف كو
ا يف املوسيقّية ا آال  للشعوب الثقافّية Ethnique اإلثنّية ةاهلُوِّيّ  نيةبُ  يف أساسّياً  حموراً  وأحلا

39) p. 2007, (Fernando,.   
 بتلك عليها تنشأ اليت واألرض املوسيقّية اللغة نشأة بني تربط اليت عالقةال اعتبار ميكننا

  وإذا .ما مكانٍ  يف رهاذّ جت بفعل تنمو الشجرةُ ف .منها تتغذى اليت بةرتُ الو  ذوراجل بني تربط اليت

                                            
 بنفسي هدتُهاش وثائقيّ  فيلمٍ  يف ُمثبتٌ  أرضهم، بكيان الشعوب تلك وموسيقى لغة ارتباط موضوع ‡

 Museum olumbiaC ritishB Royal متحف يف األّولني الشمالّية امريكا شعوب متحف زيارة خالل
  .بكندا فكتوريا مبدينة
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 همامع تتفاعل حموران نوالزم فاملكان الزمن.ب صلة من بد فال باملكان صلةٌ  هنالك كانت
  .سوياً  احلياة

 إّال  آخر مكانٍ  إىل فيه ُغرست لذيا املكان من قلتتن أن شجرة جلذور باإلمكان ليس
 ولُقاَحها وأزهارها أوراقها فإن ثابتةً  تبقى جذورها بينما .ةخارجيّ  مستقّلة قوى بتداخل
 .األمّ  ملكانا منبتها، عن بعيدةو  قريبة مسافات إىل واحليوان والطريِ  الريح مع تسافر وبذورها
   متوت. او فتنمو حتتضنها، اليت ئةالبي بفعل هناك أو هنا النموّ  وخيتلف

 كل  يف املوسيقّية اللغة هّويّة ُتصيبُ  اليت لحوّ تَ ال دورةِ  يف نفسها الصورة هذه تنعكس
 عن موهجر  الشعوبِ  َسَفر على التاريخ يشهدو  مكاّين. او زمينّ  تغيري كلّ   مع مفاصلها
 وبابليني وأكدّيني نييّ سومر  من شعوبه بني حتركاتٍ  األوسط شرقال عرف فقد األّم. أرضهم
 من وغريها املاء،و  الكَألِ  عن كالبحث  طبيعّية منها ،عديدة ألسباب وعرب وفرس نيوأشوريّ 
 خمتلفةً  طرقًا املنتصرةُ  اجليوش واّختذت واالحتالل. والغزو كاحلروب  ةاإلنسانيّ  الظروف صنع
  ّم.األ اللغة ننسيا على إجبارهم وأّمهها املهزومة لشعوبوا القبائلِ  أواصر كيفكلت

  
  القديم األوسط الشرق حضارات في الموسيقية اللغة وتطّور نشأة -١- ١

-٥ص ، ١٩٧٣جارجي، ( "املوسيقى العربّية" هيف مقّدمة كتاب يقول سيمون جارجي
ببعض العادات  ذو عالقةٍ  األّول شكلني جيب التمييز بينهما: يالشرقإّن للتعبِري املوسيقّي ) ٦

املوسيقى " أو" ةاملوسيقى الشعبيّ "والريفّيني والبدو وميكن تسميته بـ  احمللّية عند الفّالحني
كدمشق   الكربى نشأت وتكّونت يف احلواضراليت " عاِلَمةالموسيقى "بالـالثاين و . §ة"الفلكلوريّ 
  .القاهرةو  قُرطبةو  وبغداد

                                            
الغرب  ى العاملة موجود أيضاً يفة واملوسيقالفولكلوريّ /ةالتمييز بني املوسيقى الشعبيّ  أنّ  جدير بالذكر  §

  .اوخصوصاً أوروبّ 
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ني ومغّنني عازف وجودِ  إىل ،وتركّيا سوريةالعراق واملنحوتة اليت اكُتشفت يف تشري األلواح 
يف بالد ما بني  (األلف الرابع ق.م.) السومريّ  عهدوتعود أقدم تلك األلواح إىل ال. وراقصني
ة أّمهها موسيقيّ  آالتٍ  عن لنا كشَفتْ  "أُور مقربة" حفريّاتف. ، جنوب العراقالنهرين
 يناملتحف الربيطايف  خرىُحفظت الكربى املطّعمة بالذهب يف متحف بغداد، واأل؛ قيثارتان

British Museum .يف لندن   
 ؛امتامهإىل  تبلغ قبَل أن قروناً طويلةً اآللة املوسيقّية  روتطوّ وهندسة وبناء  تصميميستغرق 

ما مثرة هاتان اآللتان، بلغتهااليت  املتناهية والدقة الكبري الذي يتبّصر بالتطّورو  ّ لغة  يُدرك أ
  ريخ. قبل ذاك التا قرونموسيقّية قد تطّورت على مدى 

وُيستنتُج منها العراق، شفْت يف أثريّة اكتُ ألواح  عشرة كيلمر دراستها على  آنّ  لقد بنتْ 
حضارة ما بني النهرين  تـََلتْ ة اليت أّن النظام املوسيقّي الذي كان معتمًدا يف احلضارة اليونانيّ 

 يف حوايلّ  عتمدملاالقدمي الشرق ، يتطابُق مع النظام املوسيقّي يف سنةة يألٍف وأربع ماَنحِو ب
هذا االكتشاف جاء  وتؤّكد ِكيلمر أنّ (Kilmer, 1998, 14).  قبل امليالد  ١٨٠٠عام 

اليوناّين كان املرجَع األقدم.  صدمًة للعلماء واملؤّرخني الذين كانوا يعتقدون أن النظام املوسيقيَّ 
أقدم نظام موسيقّي  فعلبال املوسيقّي الذي كان معتمًدا يف حضارة ما بني النهرين هو فالنظامُ 
  .حىت اليوم علم اآلثاريُثبُته 

-، منها ما اكُتشَف يف راس مشراما بني النهريننظام  أقدمّية َتدعمُ  ُوجدت أدّلٌة عديدةٌ 
انتقل مع  هذا النظام املوسيقيّ  إىل أنّ الدالئل تشري بعض و . أوغاريت على الساحل السوريّ 

  .البحر املتوّسط دانبل اهالقدمية باجتّ  ّيةالشرقحركة الشعوب 
  :**)٢٠٠٧" (برَ ِمْن َكَنارَِة أوٍر إىل ِقيثَارِة العَ " الكسرواين يف حماضرته ويذكُر الياس

النهرين كالسومرّيني قد تركت آثاًرا موسيقّيًة  شعوب ما بنيَ  هناك دالئل ُتشُري إىل أنّ 

                                            
املنظَّم من قبل اجملمع العرّيب للموسيقى. دار األوبرا، القاهرة:  حماضرة ألقيت يف مؤمتر املوسيقى العربّية **

 جامعة الدول العربّية.
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م لّيوَن السامّيون تالُهُم الباب. منذ األلف اخلامس قبل املسيح يف نقوشهم وكتابا
استوعبوا  مثّ ومن اجلزيرة العربّية، وفرضوا لغتهم، شيًئا فشيًئا،  سوريةالذين جاؤوا من 

م إىل األشورّيني، . احلضارة الّسومريّة فهضموها وطّوروها نقل البابلّيون حضار
يف القرن السادس قبل املسيح. ومنذ  الفرس األمخينّيون تالهمو . السامّيني هُم أيًضا

سريانّية -بداية القرن الرابع ق. م. حىت القرن الرابع ب. م.، صارت الشعوب آرامّية
لدى نشوء املمالك اآلرامّية على مساحة ميزوبوتاميا الكربى اليت مشلت جممل أحناء 
الشرق األوسط يف ظّل هذه املمالك اآلرامّية اخلمس اليت دامت مثانية قرون، وكانت 

مشاّيل غرّيب  Antioche؛ وأنطاكية وسط الشمال Edessaتلك عواصمها: الرها 
 Petra والبرتاء ؛يف وسطها Palmiraوتدمر  ؛ر يف مشاّيل شرقهاضَ واحلَ  ؛ميزوبوتاميا

-بابلّية ة أيّ فالشعوب كانت شعوبًا وطنّية حمّليّ  جنوبًا حىت شواطئ البحر األمحر.
ويف العهود   ذكرنا.نشوء املمالك اآلرامّية اليت قد أصبحت آرامّية منذ أشوريّة

ُكنَّ " كُر املغّنيات الرومّيات الالّئيذ  على لسان أبو الفرج األصفهاين املتأّخرة، جاءَ 
فالرومّياُت املذكورات هنَّ من مملكة الروم القائمة على ". يـَُغنـِّْنيَ بلغتهّن اخلاّصة

  .، ولغتهّن السريانّيةاآلرامّية األرض السوريَّة
  
  رامّيةاآل وريث خرآ السريانّيه -٢- ١

ُولَدت السريانية من رحم اآلرامّية يف جزيرة ما بني النهرين يف بداية القرن الرابع امليالدي، 
  ).١١٠، ص ٢٠١٢، (عكولة ديّة األلف الرابع أو الثالث قبل امليالداوتعود جذوُرها إىل أك

  :)٢٠١٢(أيًضا  يقول باسيل عكولة ويف موضوع انتقال إرِث اللغة املوسيقّية
 [...مار افرام]شعًرا وأحلانًا لينا اإلقرار بأّن املوسيقى الكنسّية اليت وضع أُسسها وع

ذلك. فأفرام، يف بنادية مُ ـمل تكن وليدة القرن الرابع للميالد، رغم بعض اآلراء ال
ذه القضّية تأثّر بشعر وأحلان بَرَديصان احلدياّيب أي  نظر الروايات املسيحّية املتعّلقة 

املوسيقّي كانوا  "البيت"كثر من قرٍن ونّيٍف، وإّن بُناة وقد سبقه بأ األربلّي،
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بالنسبة إىل أفرام، أو كانوا من متحّدرين من عائالت كهنوتّية وثنّية، كما هي احلال 
ا وموسيقاها اليت "كتبة هذه الوثنّية" ئ عنها الرسوم األثريّة ْنبتُـ  اليت كانت هلا أحلا

يّة اليت تتحّدث يانّية ويف النصوص اآلرامّية واملسمار املكتشفة يف املساحة السر 
 )٨٢ص (. بإسهاب عن األمر

   :)١٩٨٧أفرام األّول برصوم ( أّما عن انتشار اللغة السريانّية، فيقول إغناطيوس
كانت الُسريانّية لساَن أهل العراق وجزيرة ما بني النهرين وبالد الشام وتغلغلت حىت 

دهورًا بني األمم املختلفة اجملاورة للسريان وظّلْت  قلب بالد الفرس بل انتشرت
للدول اليت ملكْت بالَد الشرق األدىن وامتّدت إىل مصر متطاولًة، اللغَة الرمسّية 

وآسيا الصغرى ومشاّيل بالد العرب ونشرها بعضهم يف بَِيِع جنوّيب بالد الصني، ويف 
مستعملة. ومل تزل حمكّية حىت َمَلبار الساحل الغرّيب من بالد اهلند حيث ال تزال 

بدأت اللغة العربّية مبزامحتها يف أواخر املئة السابعة وصْدِر املئة الثامنة فطِفَق ِظّلها 
يتقّلص من بعض املدن، واعَتَصمْت باألرياِف واجلبال، ومع هذا مل يزل هزار 

هذه على  ]السريانّية[وبقيْت  ]...[فصاحتها يصدُح يف رياض العلماء واألدباء 
إىل أواخر املئة الثالثة عشرة ويف غريها حىت  ††احلالة يف كثٍري من بالد اجلزيرة وأرمنية

 )١٦-١٥املئة اخلامسة عشرة. (ص 
بني لغات ميزوبوتاميا القدمية (األكاديّة والكنعانّية والفينيقّية  السريانّية غدت جسًرا فاللغة

يل تكوُن قْد شّكلْت جسًرا بني املوسيقى ، وبالتاوغريها من اللهجات...)، واللغة العربّية
تطّور الكتابة السريانّية جرى يف  واالحتمال األكرب، أنّ  .العربّية وما سبقها من لغاٍت موسيقّية

ة يف بالد ما بني ارتباط دقيق وضمن تأثري متبادل مع الكتابة اليت انتشرت منذ أقدم األزمن
اليت  األمّ  لغةال تشّكل حلقًة من امتدادات ّيةانسريفال .)٥٦، ١٩٩٠ا، اييفسكالنهرين (بيغول

ا     .هانفسِ  عرب هذه اللغة هي موسيقى األرضِ  هذه األرض واملوسيقى الناضحةنطقْت 

                                            
††  Sic. ا أرمينية إذ استعاض الكاتب   .بالكسرِ  عن الياءِ  واملقصود 
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منذ ما  بني حضارة الشرق األدىن واألوسط والعامل اليوناينّ  رابطةٌ  اللغة السريانّية حلقةٌ ف
  اإلسالم. قبل

بني السريانّية واليونانّية   األخذ والعطاء عملّية )١٩٩٠( ااييفسكبيغول تشرح
  يلي: كما

يف منطقة ] أُدخلت ق. م. ٦٤حىت  ٣١٢/٣٠٥حوايل [ نيلوقيّ منذ عهد السَ 
، السرياينّ -اآلراميّ  ة يف الوسط الثقايفّ غريقيّ العناصر اإل نطاكية والساحل السوريّ أ

دلة. أصبحت ة متباحيث أصبحت أنطاكية منطقة تقاطع وتالقي، وتأثريات ثقافيّ 
حوفظ يف أنطاكية  . لكنْ سوريةة ولغة األدب يف سواحل ة لغة احملادثة اليوميّ اليونانيّ 

عاملّية يف القرون الوسطى  ةٍ غَ لُ ة. يعود استخدام اللغة السريانّية كَ على اللغة السريانيّ 
ليت ة وفارس. جتّلت أمهّية السريان اياملتوسط بني بيزنط ،للسريان اىل الوضع اجلغرايفّ 

ة. ة يف اجلزيرة العربيّ بيّ ر تني مع القبائل العيّ مرباطور يف عالقات هاتني اإل ضُ عوَّ ال تُ 
  )٥٤ ص(

) بدأ دور اآلرامّية .م ٦٣٨مع سقوط األمرباطوريّة الساسانّية بعد معركة القادسّية (
السوريّة بكّل بالتقّلص بعد أن ورثته السريانّية اليت احتّلت حمّلها وتبّنتها الكنائس العراقّية و 

أطياِفها منذ القرن الرابع، فلعبت دورا حاًمسا يف العهدين األموي والعّباسي بل زاد بروزًا من 
 وخيتصر مؤرّخ احلضارةالسابع حىت التاسع بنقل مؤلّفات اليونان إىل السريانّية مث إىل العربّية. 

  قبة قائال:هذه احل) ١٩٠٧( Rubens Duval روبنس دوفال ِتها،غَ ولُ  السريانّية
Il n’est guère de version arabe d’une œuvre grecque qui ne 
suppose un intermédiaire syriaque. (p. 15) 

دون ان مترَّ برتمجٍة  ليس هناك اطالقا ترمجة عربّية ملَؤلٍَّف يوناينٍّ ومعناها:  
  .وسيطة  سريانّية

قد أغفل ذكَر حلقة  )١٩٦٧( جرجي زيدان يبدو لنا، بعد هذا اإلسهاب الدقيق أنّ 
   :اللغة السريانّية عندما أتى على ذكر حركة النقل عند العرب قائالً 
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فأخذوا من كل أّمة  .العرب] عن اليونانّية والفارسّية واهلنديّة[كان أكثر نقلهم 
أحسن ما عندها، وكان اعتمادهم يف الفلسفة والطّب واهلندسة واملوسيقى واملنطق 

أيًضا] والسَِّري واآلداب واحلكم والتاريخ [ويف النجوم  .يونانوالنجوم على ال
والعقاقري واحلساب والنجوم واملوسيقى ) اهلنديّ (ويف الطّب  .واملوسيقى على الفرس
   )٣٣٩(ص  .واألقاصيص على اهلنود

هناك صمت شبه مقصود، هدفه إغفال احلديث وكما يف اللغة كذلك يف املوسيقى حيُث 
(عكولة ،  يّاً كانت، بني املوسيقى أو الغناء السرياّين وبني الغناء العريبّ عن العالقات، أ

سيقّية هي هي اآلالت املو كما أن  بني الغناءينيوجد روابط ثابتة . )٧٠- ٦٩، ص ٢٠١٢
، وال ميكن للباحث أن يتخّفى وراء إصبعه مّدعًيا عدم وجود تلك عند العرب والسريان

  .)٨٤ص ، ٢٠١٢، عكولة ( الروابط
  :)٢٠١٢(ويذهب باسيل عكولة يف تسليط الضوء على هذه الروابط قائًال 

إننا، وإن كّنا اليوم جنهل األحلان، لفقدان وسائل التسجيل املوسيقّي للنصوص اليت  
ة مع يّ العربوصلتنا، وهي ال ُحتصى، ال ميكننا اعتبار تطابق الكثري من األوزان 

ألوفة يف الطقوس واملتداولة يف احلقل الغنائّي جمّرد األوزان السريانّية، وال سّيما تلك امل
ص ( .ستقاء من منابعهاالُصدفة، بل عمًال إراديّاً خللق جماٍل فينٍّ واسع، ميكن 

٨٤- ٨٣(  
وتبدو كل . املعرفة يف ما أضافوه من أدبيات يف علوم املوسيقى العربّيةهذه  أْثرى العربُ 

   .الفارايبّ و  هذه امليزات واضحة يف كتابات الكنديّ 
  ) يف النحِو نفِسه:٢٠٠٧وُيضيُف سليم احللو (

من قبيلة كندة،   بغداد ، ظهر رجل من أصل عريبّ يف ]عصر املأمون[يف هذه الفرتة 
ني كتاباً ورسالة حىت فرع من هذه العلوم وكتب مئتني وستّ  . فدرس كلّ وهو الكنديّ 

ا عندئذ عن فارس واهلند ّمسوه فيلسوف العرب. حتّول إىل العلوم اليت كانوا ين قلو
وفنون الرياضّيات والفلسفة  وهي فروع عديدة، الطبّ  وعن الرتاث اليوناينّ 
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ا العربيّ  ة. ولكن مثله ال يقنع واملوسيقى أمثلًة منها. فدرس هذه العلوم أّوالً يف ترمجا
ا األصلّية وترجم عنها بل   كان يراجع بالرتمجة، فتعّلم اليونانّية ودرس الكتب يف لّغا

  )٢٧٩-٢٧٨(ص  .ويصّلح ترمجة من احرتفوا الرتمجة
 املدرسة األندلسّية للموسيقى إىل دور ُنشريُ  أوسطّية-الشرقويف تأثري اللغة املوسيقّية 

ويؤّكد  له. ع األشكال املبتكرةقامت بتطوير أساليَب جديدٍة يف علم املوسيقى، وبوض اليت
أوسطّية يف موسيقى -ه على تأثري املوسيقى الشرقالباحث هنري فارمر يف عدد من كتابات

  ).Farmer, 1925, 62-63أوروبّا الغربّية (
تفاعلت اللغة املوسيقّية يف هّويّتها عرب التاريخ أيًضا مع الفرس والبيزنطّيني والرتك الذين 

 استهادر طّعموها باملقامات ودرجات السّلم املوسيقي واألشكال الغنائّية واآللّية اليت ُميكن 
حبثنا احلاّيل  اإلشكالّية اليت طرحناها يف ففي إطار .واّتساعها مهّيتهاألعلى حدٍة  بإسهاب

منذ القرن  أوسطّية باملوسيقى األوربّية وثقافتها-نتناول تفاعل اللغة املوسيقّية الشرق
  . عشر التاسع
  
الشرق عوامل أّدت إلى إدخال الثقافة األوروبّية الموسيقّية الى  -٢

  في القرن التاسَع عشر األوسط
 أنّ  كيف يكتا رؤوف يشرح األوسط الشرق إىل الغربّية املوسيقّية التقاليد إدخال يف
 ة"اإلنكشاريّ  "فرقة تدعى كانت  اليت املوسيقّية الرتكيّ  اجليش فرقةَ  إلغائه وبعد حممود السلطان

 إيطاليا من فاستقدم أوروبّياً، ثقافياّ  اً وجه جبيوشها املمثّلة العثمانّية للسلطة أراد ،١٨٢٦ عام
 هذه بعد بالسلطان. ةاخلاصّ  اجليش موسيقى فرقة قيادة ليتوّىل  ١٨٣١ عام دونيزيتّ  يوسف
 إيطالّيون موسيقّيون شغل التوايل، على قرن ملّدة تقريباً  اي ١٩١٣ عام حوايلّ  ولغاية احلادثة

 نتائج الظاهرة هلذه كان  كيف  يكتا املؤرّخُ  ويشرح .املوسيقّية العثماينّ  اجليش فرقة قيادة مركزَ 
  واليت العثماينّ  للجيش العائدة املوسيقّية الفرق مجيع إىل األورويبّ  املوسيقيّ  النمط إدخال يف
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,p. 1921, Yekta ( األوسط الشرق يف العثماينّ  احلكم مراكز يف آنذاك منتشرة كانت

2981(.    
  .علي حمّمد عهد يف عشر التاسع قرنال خالل مبصر نفسها الظاهرة دُ هَ نش

  ):١٩٧٣( جارجي يذكر
 املوسيقى تشمل وجعلها ، الغرب عن املأخوذة اإلصالحات علي] [حمّمد أكثر فقد

 ومنذ القاهرة. إىل تدفقوا أوروبّيني مبساعدة األوىل، بالدرجة ّمه اليت العسكريّة
 هذه تجتاوز  ما وسرعان […] ة.العسكريّ  للموسيقى معهد لأوّ  أنشأ ١٨٢٤
 (ص واإلسكندريّة. القاهرة يف العامة الساحات يف لتظهر اجليش إطار اجلوقات

٧٣(   
 السياسّية السلطة باب من يّ أوسط-الشرق العامل األوروبّية املوسيقى إًذا دخلت
 االجتماعّية األوساط يف استعماهلا انتشر ما وسرعان عشر، التاسع القرن خالل والعسكريّة
 املؤّلفني لائأو  من هو الوهاب عبد حمّمدو  .العثمانّية السلطنة أحناء خمتلف يف والفنّية والعلمّية
ا. من بعضاً  واستخدموا أشكاهلا بعض الغربّية املوسيقى من أخذوا الذين     آال

  
  الشرق األوسطأسباب انتشار الثقافة األوروبّية الموسيقّية في   -١- ٢

  وذكرنا. سبق كما  وسطاأل الشرق إىل ةالغربيّ  اآلالت دخول -ا
 العوامل ومن :musicale Notation الغريبّ  )التنويط( املوسيقّية الكتابة دخول -ب
 ُكتَبت  أوسطّية-الشرق املوسيقى أنّ  الغرب، اهباجتّ  التطّلع على وساعدت دفعت اليت املهّمة
 أنّ  حني يف احلديث العصر يف الغريبّ  النمط على القراءة سّهل الذي الغريبّ  التنويط بأداة

 االنتقال مع تتناسب كانت  موسيقاهم لكتابة ّيونالشرق ا قام اليت السابقة احملاوالت
 من كالكثري  مضى ما يف املوسيقى تعليم عملّية كانت .orale Tradition للرتاث الشفهيّ 
 ةومقتصر  شخصّية، عالقة بالتايل فهي تلميذ. إىل معلم من مباشرة تتمّ  األخرى، التعليم طرق
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,p. 1995, (During 353- معّممة مكتوبة منهجّية هي مما أكثر ضّيقة، حلقات على

354).   
 نها،م )١٠-٨ ص ،٢٠٠٧ (احللو، ةعديد أسباب التدوين عن لإلحجام كان
 العربّية املوسيقى تدوين إمكان بعدم يقول والذي اآلن حىت سائًدا يزال ال الذي االعتقاد

  النغمّية. احلركة يف ةودقّ  رهافة من هافي امل انظرً  دقيقا، اتدوينً 
 املدارس يف متينة أسس على الغربّية الرتبية أنظمة ترّسخت :ةالغربيّ  املناهج اعتماد -ج

 يف املوسيقى معاهد إىل الغربّية املوسيقى مناهج وأُدخلت العشرين، القرن خالل واجلامعات
 دراسة تتضمن املوسيقى ومعاهد املدارس يف التعليم مناهج أخذت ّي.أوسط-الشرق العامل
 وحتليلها، الغربّية املوسيقى تاريخو  املوسيقّية، النظريّاتك ةالغربيّ  املوسيقى مواد من الكثري

  .,p. 1993, (Saade (213 اخل السولفاج،و  األحلان، مزجو  اهلارمونيا،و 
 وسيقىامل بشؤون املهتّمني من كبري  عدد على الغربّية املوسيقى استحوذت ذلك وبنتيجة

 متقن، بناء ضمن الصنع متماِسكة املوسيقى تلك أنّ  فوجدوا ّي،أوسط-الشرق العامل يف
 صيغةً  اّختذت أن إىل انتشرت غنّية وأدبّيات ةحتليليّ  ومفاهيم واضحة، مبادئ ذات وهي

 عاملّية.
 

  الشرق األوسطانتشار الثقافة األوروبّية الموسيقّية في نتائج  -٢- ٢
 منهجّية َحملَّ  املؤّسسة" – "املدرسة املوسيقى، تعليم يف حّلت، رةاملذكو  العوامل أنّ  جند
 بني املباشرة العالقة ومنهجّية األُُذن"، إىل الفم "من مدرسة مبدأ على ترتكز كانت  سابقة
 يتولَّون الذين املعّلمني مجاعات على تقوم املؤّسسة – املدرسة أنّ  ومبا معرفٍة. وطالب معّلمٍ 

 معاهد خمتلف من نالوها اليت الشهادات هو هؤالء به يتمّيز ما أهمّ  أصبح فقد التدريس،
 ومارسوها اكتسبوها اليت واملبادئ والنظريّات – املتناقضة وأحيانا -املتعّددة واخلربات العامل،
م أمتّوا حيث األجنبّية والبلدان املعاهد ومفاهيم حبضارات ترتبط ومناهج قواعد وفق  دراساِ
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 تأيت جهة كل  على مفتوحة التدريس عملّية بفعل التغريب أبواب أصبحت لكوبذ أقاموا. أو
  حازوا. مبا متأثرين املعّلمون منها ويأيت املعّلمني، شهادات منها

 املدافعني بني انشقاق نشأ ،األوسط الشرق إىل األوروبّية املوسيقّية الثقافة إدخال وبفعل
 وتأثّروا الغربّية اجلامعات يف دروسهم أمتّوا الذين واملعاصرين وأصوِهلا التقليديّة املوسيقى عن
   .ا

 جمموعتني: يشّكلونَ  عشر التاسع القرن منذ املوسيقيّ  احلقل يف فالعاملون تأكيد، وبكل
 يشّكلون الذين الفطرّيني املوسيقّيني ،والثانية الغربّية؛ املوسيقّية الثقافة ذوي األوىل تضمُّ 
  توارث.امل الشفهيّ  للنهج امتداًدا

 :)١٩٤٩( درلنجيه وحبسب
م التقليديّة املوسيقى عن املدافعون يتميز  ال منهم الكثري أنّ  حىت مثقفني، غري بكوِ
 يف القائمة املوسيقّية األنشطة هامش على يعيشون …األمّية مرحلة يف يزال

م.  احلديثة األوركسرتات عن التنظيميّ  الواقع حبكم مبعدين أنفسهم جيدون بلدا
 ضدّ  الشرسة تهمعدائيّ  بسبب وكذلك …لديهم املعرفة يف نقًصا يسمى ما بببس

 الفكر فيها تغلغل اليت امليسورة الطبقة محاية من ُحرموا لقد اجلديدة. الفنّ  أشكال
ّ  ومبا ة،الفنّـيّ  ومناهُجه األوريبُّ   متكافئة غري معركة نتائج حتّمل على يقدرون ال مأ
 وقوانني السولفاج فيعرفون العصرانّيون اأمّ  …الكامل اللاالحن مآَهلم أن املؤكد فمن
 على الوطينّ  فّنهم تنظيم إعادة على قادرين يصبحوا أن عليهم وكان الصوتّية. العلوم
 العربّية، املوسيقى متّيز اليت الرئيسّية العناصر أهمّ  عن يتخّلوا مل لو ثابتة، أسس
 من العربّية املوسيقى ُجّردتْ  ما إذا …بنفوسهم تتحكم اليت النقص عقد بسبب
 اليت اجلديدة، املوسيقى لَبدت التقليديّة، املقامات مييز الذي التفّرد، يف تنوعها
 يستدعي عاريا جسدا العربّية، الشعوب على يفرضوها أن العصرانيون حياول

 يف الشائعة القوالب غالبّية متّثل ُدمَيويّة بأشكال شبيهة وأصبحت السخريّة،
  )XIII-XII (ص …ةالغربيّ  املوسيقى
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 مبَعدون وهم الشهادات، لِـَحائزي بالنسبة عزلة يف يعيشون الفطريّون املوسيقّيون هؤالء
ّ  منها، التعليمّية خاصة املوسيقّية، امليادين معظم عن  على أكادميّية، شهادة حيملون ال مأل
ّ  من الرغم  جيل من الشفوي اإلرث قالبانت إليهم بلغ الذي التقليديّ  بالرتاث حيتفظون مأ
 عليه فما الرتاث، معامل إىل يعود أن الباحثني أو الطالب أحد اليومَ  رغب ما فإذا جيل. إىل
  التعليمّية. املؤّسسة إطار خارج خاًصا، معّلًما يقصدَ  أن إالّ 

 

  ألم واألّمةا -٣
 خياطبين نكا  الذي املسنّ  السائق أنّ  أجرة، سّيارة يف قصرية لةٍ رح خالل يوًما، فوجئتُ 
  السري حركة أنّ  من الرغمبف واملوسيقّي. األديبّ  الرتاث من ثريٍّ  خزونمب أشَبهَ  كانَ  بالفصحى
 شعرال من أدبّيةٍ  حلقةٍ  يف ينّ وكأ ألشعرَ  عنها أغفل جعلين حديَثه فإنّ  خانقةً  كانت

 تساَءلُ أ تُ وُرح ،غنائي صوتٍ ب للشعر ءٍ وإلقا ةٍ ذاكر  قوةو  ةٍ معرف من له امب هلتذُ  وسيقى.املو 
 معاناته يقصُّ  راح مث أّميٌّ". أنا ،ديت"سيّ  :بقوله فبادرين هو أّما .وهبةامل هذه سرّ  عن ذهين يف

 موهبته عن يعّرب  أن عليه كانَ  شهادة، حيمل ال هأنّ  ومبا العلم. من حرمتهُ  اليت تهعائل وظروف
   .اُألجرة  سّيارة رّواد مع ويُقامسها الواسعة معرفتهو 

   :)١٩٩٠( العرب سانل يف يردُ 
 مل األُمَّةِ  ِخْلَقةِ  على الذي األُمِّيُّ  الزجاج: قال َيْكُتُب. ال الذي واألُمِّيّ 
 يَعَلمونَ  ال أُمِّيُّون ومنهم العزيز: التنزيل ويف ِجِبلَِّته، على فهو الِكتاب يـَتَـَعلَّمِ 

 َجبـََلْته عليه ما إىل ُسوبنْ امل األُمِّيّ  معىن إسحق: أَبو قال أََماِينَّ؛ إالّ  الكتابَ 
 ُمْكتَسَبةٌ  هي الِكتابة ألنّ  أُمِّيٌّ، َيكُتب ال أَنه يف فهو َيكُتُب، ال أي أُمُّه

 الُكتَّاب وكانت عليه، أُمُّهُ  َوَلَدته ما على أي عليه يُولد ما إىل ُنِسب فكأَنه
 َأهل هاوَأخذ اِحلرية، أهل من رجل من تـََعلَّموها الطائف َأهل من العرب يف

  األَنْبار. َأهل عن احلرية
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ّ  أَراد َحنُْسب؛ وال َنْكُتب ال أُمِّيَّةٌ  أُمَّةٌ  إنَّا احلديث: ويف  والدة َأصل على مَأ
  اُألوىل. ِجِبلَِّتهم على فهم واِحلساب، الِكتابة يـَتَـَعلَّموا مل أُمِّهم
 كانت  الِكتابة ألنّ  يُّوناألُمِّ  للعرب قيل أُمِّيَّة؛ أُمَّةٍ  إىل تُ بُِعثْ  احلديث: ويف
  منهم. رسوالً  األُمِّيِّني يف بـََعثَ  قوله: ومنه َعدمية؛ َأو َعزِيزة فيهم

 َكرِيّا  بعَدها أُعود وال قال: الكالم؛ الَقليلُ  اجلايف اجلِْلف الَعييّ  واألُمِّيُّ 
 ما على هألنّ  يٌّ أُمِّ  له قيل األُمِّيَّا الـُمـنَـفَّه والَعَزبَ  والصَّبيَّا، الَكْهَلةَ  أُمارسُ 
 رسول حممدٍ  دنالسيّ  وقيل اللِّسان، وُعْجَمة الكالم ِقلَّة من عليه أُمُّه َوَلَدته
 تـَْقَرأ وال َتْكُتب تكن مل العرب أُمَّة َألن األُمِّي م،وسلّ  عليه اهللا ىصلّ  اهللا،

ْكُتوَب،
َ
 هذه نتوكا ِكتاب،  من يـَْقرأُ  وال َيْكُتب ال وهو رسوالً  اهللا وبـََعَثه امل

 ِكتابَ   عليهم َتال م،وسلّ  عليه اهللا ىصلّ  ألَنه، الـُمعِجزة آياته إْحَدى اخلَلَّة
 يـَُبدِّل ومل هيـَُغيـِّرْ  فلم عليه أُْنزِل الذي بالنَّْظم ُأْخَرى، بعد تارة َمْنظُوماً، اهللا

 فيها زاد َأعادها مث ُخْطَبةً  اْرَجتَل إذا العرب من اخلطيبُ  وكان أَلفاظَه،
 بـََعثه َمن سائر من وأَبانَهُ  أَْنزَله، كما  نَبيِّه على وجلّ  عزّ  اهللا فَحِفظه ص،ونـَقَ 
  وما تعاىل: اهللا أَنـَْزل ذلك ففي ا، وبينهم بَينه باَينَ  اليت اآلية ذه إليهم
ُلو كنتَ    الذين ِطلونبْ امل الْرتابَ  إذاً  بَِيِميِنك َختُطُّه وال ِكتاب  من قـَْبِله من تـَتـْ
 الُكُتب. من َفَحِفَظها َمْكتوبةً  األَقاِصيصَ  هذه َوَجدَ  إنه َلقالوا:و  كفروا،
  )٣٤ (ص
  :العرب لسان حتديد يف ورد ما نُقاطٍ  بأربعةِ  خنتصر

  ِجِبلَِّته." على فهو الِكتاب يـَتَـَعلَّم مل األُمَّةِ  ِخْلَقة على الذي "األُمِّيُّ -
  عليه." أُمُّه َوَلَدته ما على هألنّ  "أُمِّيٌّ -
  اُألوىل." ِجِبلَِّتهم على فهم واِحلساب، الِكتابة يـَتَـَعلَّموا مل أُمِّهم والدة َأصل على م"َأ -
   .َعدمية" أَو َعزِيزةً  فيهم كانت  الِكتابة ألنّ  األُمِّيُّون للعرب "قيل -
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""أمّ  كلمة  استعملنا فإنِ   احلرف "جيهل الشخص هذا أنّ  ا لَنعينَ  اإمنّ  شخًصا، لَنصف يٍّ
 التحديد يف ردو  ما حبسب ""أّمة و ""أمّ  كلمَيت:  من املشتّقة يّ أمّ  كلمة  لكن ابة".وكت قراءةً 
 واألُمَّـ(ـة)، األمّ  لغة يتكّلم إمنا احلرف لغةَ  جيهل يكنْ  وإن ّي،األمّ  اإلنسان أنّ  تعين عجمّي،ُـ امل
   فيها. وترعرع نشأ اليت باألرض واملتعّلقة املنسوبةِ  طرةالفِ  لغة أي

 واحلركة يقاعواإل واللحن الصوت خالل من لبنيها ُهوِّيّتها تنقل القبائل التز  وال كانت
 منذ أطفاهلم إىل املخزون هذا البالغون ينقل ا. ةاخلاصّ  (يَّة)األمِّـ املوسيقّية اللغة لتشكّ  اليت

 والنشاطات واللعب النوم أوقات يف وتطّوره منّوه طوالَ  الولدَ  األحلانُ  تلك ترافق إذ الصغر
 عملّية لَتغُدوَ  واإليقاعات األحلان نصوص يف قبائلهم تاريخ ينقلون كما  والقبائلّية العائلّية
   .p. 2010, Rabault,-(Geneix (209 ُهويّتهم من يتجزّأ ال جزءاً  النقلِ 

  
 خالصة

 ،هوجّداتِ  أجداده نع يرثها اليت والفطرة األمّ  لغةِ  لغتني: أمام املوسيقّية ُتهوُهّويّـ  فاإلنسانُ 
ا الشجر جذور مبثابة هي األمّ  اللغة .فيتلّقُنها يتلّقاها اليت والثقافة احلرف ولغة  من تأيت أل

 رجوعاً  جيلٍ  بعد جيًال  جذوَرهم الفطريّون األقدمون فيها غرز اليت الرتبة هي والرتاث. األرض
 حضارةٍ  جرةش من تسافر واللقاحات البذور مثل فهي احلرف لغة اأمّ  القدمية. احلضارات إىل
 من يوم، على يوًما النامي، كاجلذع  هي بنائها إىل نبلغ اليت ةّويّ واهلُ  أخرى. حضاراتٍ  إىل ما،

 تفاعل بني ينكسر أو ينعطف أو ةاهلّويّ  جذع يستقيم والزمن. املكان بني الفروع حنو األرض
  اهلواء. يف األغصان جذبو  األرض عمقِ  يف جلذورا شدّ 

  ْدءب إلى ودٌ عَ 
 بينما وسطاأل الشرق يف املوسيقية اللغة لرتاث رمزٌ  الدفّ  أن جندُ  ،البحث هذا ةنتيج يف
 التعليمّية براجمه ودخلت األوسط الشرق إىل ورَدت ربّيةغ لثقافة رمزاً  الغيتار أو البيانو ميّثل
  .عشر التاسعَ  القرن منذ األجيال بتلقيح تستمرّ  وهي
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 نَقرِِه،و  الدفّ  إىل االستماع يأَلفون ال أو دونيري ال الذين والشابات الشباب هؤالء واقع
ّ  إىل يشري ،ةأجنبيّ  بآالت باستبداله يقومون بل م ولدوا مأ  ال ماضيهم، صوت عن َصَممٌ  و

 حنو ومييلون اخلارج إىل عونيتطلّ  بل .أوانش منها اليت األرض نْبضِ  إىل ُيصُغوا أن يقدرون
 األقدمني أجدادهم صدى عن ومتغافلني ابأصدائه نيمبهور  تلك، أو احلضارة َهِذي

 الرتاب. حتت الساجني

  الئحة المراجع
 املوسيقار املوصلي، إسحاق  مذكور). غري النشر تاريخ ( أمحد. حممود احلفين، .١

  والنشر. واألنباء للتأليف العامة ةاملصريّ  سةاملؤسّ  مصر: .الندمي
 املوسوعة سلسلة .ةالشرقيّ  املوسيقى تاريخ ).٢٠٠٧ ،١٩٧٤( سليم. احللو، .٢

  احلياة. مكتبة دار بريوت: املوسيقّية،
  د.ن. .التاريخ عرب السورية املوسيقى ).١٩٩٠( جربان. أسعد، .٣
 مؤّسسة االحتاديّة: أملانيا .العربّية املوسيقى تاريخ  ).٢٠٠٠( أنور. صبحي ،رشيد .٤

  واإلعالم. للنشر بافاريا
 احلرم دار القاهرة: .القدمية مصر يف املوسيقّية اآلثار ).٢٠٠٦( أنور. صبحي ،رشيد .٥

  للرتاث.
 يف ةخربيّ  أجزاء يف رسالة" .)١٩٦٢( إسحاق. بن يعقوب يوسف أبو ،الكنديّ  .٦

 بغداد: ).١١٠- ٩١( يوسف زكريا نشر ،ةاملوسيقيّ  الكنديّ  مؤلّفات "املوسيقى.
  شفيق. مطبعة

 مسرية يف تالزمو  لحتوّ  ة:العربيّ  املوسيقى ةنظريّ  تاريخ ).٢٠٠٢( شريين. املعلوف، .٧
  القدس. الروح جامعة الكسليك: .السالمل وبنية االجناس ة،النغميّ  االنظمة

 اجلراد، (ترمجة .الوسطى القرون يف السريان ثقافة  ).١٩٩٠( نينا. بيغوليفسكايا، .٨
  والتوزيع. للنشر احلصاد دار :سورية خلف).



٢١ 
 

 واآلداب العلوم تاريخ يف املنثور اللؤلؤ ).١٩٨٧( ل.األوّ  فرامأ إغناطيوس برصوم، .٩
  .السرياينّ  الرتاث سلسلة حلب: .)الثالثة الطبعة( .الّسريانّية

 ماذا .)نعمان اهللا عبد ترمجة( .ةالعربيّ  املوسيقى ).١٩٧٣( سيمون. جي،جار  .١٠
    ة.البوليسيّ  املطبعة لبنان:-جونية .العربّية نشوراتامل أعرف

 أشكاله تطّوره، نشأته، املّعرب، املوسيقيّ  التدوين ).٢٠١١( شفيق. جحا، .١١
  ة.األمريكيّ  اجلامعة مطبعة بريوت: .نتشارهاو 
 احلياة. مكتبة دار بريوت: .ةالعربيّ  اللغة أداب تاريخ ).١٩٦٧( جرجي. زيدان، .١٢
 دّكاش بريوت، .السريانّية الكنيسة يف واملوسيقى الشعر ).٢٠١٢( باسيل. عكولة، .١٣

  هاوس. برينتينغ
 عشر. الثالث القرن حىت العربّية املوسيقى ريختا ).١٩٩٠( جورج. هنري فارمر، .١٤

  احلياة. مكتبة دار بريوت: .)احملامي اهللا فتح جرجس تعريب(
 وعبد كلثوم  وام وزرياب املوصليّ  بني العريبّ  الغناء تراث ).١٩٩٣( كمال.  جنم، .١٥

  املشرق. دار .الوهاب
  بريوت. صادر، دار عشر، الثاين اجملّلد ).١٩٩٠( .العرب لسان .١٦
 (املقّدمة). .العربّية املوسيقى مؤمتر كتاب ).١٩٣٣( .العمومّية املعارف وزارة .١٧

  األمرييّة. املطبعة القاهرة:
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