
  ؟" الصنعة" في" يموسيق عروض" هل من

)العالقة بين الشعر و الموسيقى بحث في منهجيةمن أجل (  

 يـوسف طوايــبـيــة 

  )الجزائر(

] 1[  مقدمة  

إلى ) المعروفة بالموسيقى األندلسية في الجزائر العاصمة" (ةـَ عـْ نالصَّ"الشعرية من نمط نصوص ع الـّأثناء األداء الغنائي تقط
و  حسب اللحن المستعمل غير مشددةمشددة أم و قد تكون تلك المقاطع ) طويلة و  قصيرة(من المقاطع الصوتية  مجموعات

  .)الدورة اإليقاعيةأي (له حسب الميزان المرافق 
األزمنة علىتوزيعها  بالخصوصعلى كيفية توزيع تلك المجموعات على اللحن و " التقطيع الموسيقي"عبارة  نطلق -  
  .للدورة اإليقاعية "يةقاعدال" 
الصوتية  هي المجموعة من المقاطعف الفصيح العربي الشعرالمعروفة في التفعيلة  بالموازاة معو " التفعيلة الموسيقية"ما أ -

.واحدة "تركيبة موسيقية إيقاعية"إلى ي التي تنتم  
 من الدورة اإليقاعيةجزءا قد تكون اإليقاعية التركيبة فالدورة اإليقاعية،  لمفهومتعميم ما هو إال  "التركيبة اإليقاعية"و مفهوم  

  .إيقاعية أو أكثر من دورةعلى دورة  )عموما(تمتد تارة كما 
أنه يخضع لقواعد بسيطة نسبيا مماثلة تمام المماثلة لقواعد الشعر الفصيح معمق آلليات هذا التقطيع التحليل الن لنا ـبـيّ يسو 
لنا  جملة من الفرضيات ستؤكدهاأوحت لنا بمع الشعر الفصيح ) و المتوقعة إلى حد ما(الوثيقة  هذه الصلةو  )العروض الخليلي(

  )."الصنعة"( لهذا الموروثالموسيقية قطع لل الشعرية و نصوص لل ] 2 [ "تماسكالترابط و ظاهرة ال" فيما بعد دراسة

:النقاط اآلتيةذكر نو من بين تلك النتائج    

.الفصيح العربي التي ستتجلـّى عند التقطيع الموسيقي وحدات مماثلة لتفاعيل الشعرالوحدات المتكررة  -أ  

و هذا مهما كانت الدورة اإليقاعية المرافقة لللحن   او موحد اواحد ] 3  [ "اتوقيع"كل تفعيلة من التفاعيل الموسيقية تقبل  -ب
زمنة األ –و المواقع الغير المشددة  -"قوية"زمنة األ – يهالتحديد المواقع المشددة ف "خاصة"تخضع لطريقة  ةيلعتفكل أي أن (
  ".  النبر"من مفهوم " الصنعة"أن مفهوم التوقيع أقرب إلى الواقع الموسيقي في يتبين و  ).- " ضعيفة"

التفاعيل تغيرات في الشكل الصرفي دون أن يتسبب ذالك في أيّ اضطراب أو تشويش للتقطيع الملحوظ  تلك علىطرأ ت -ج
تخضع الموسيقية  التفاعيلتخص التحويالت التي و هذه  .في تشكيل المقاطع أو في اإليقاع الموسيقي أو )عبر اللحن بجملته(

  .لنفس القواعد التي يخضع لها الزحاف و العلــّة المعروفان في علم العروض

.فيما بعد مالمفاهيهذه كل و سنفصل   

."الصنعة"في  ةالشعري وصالنص. 1  

:إلى مجموعتين اثنتين تبعا للغة المستخدمة "الصنعة"نصوص الشعرية في التنقسم   

تضم النصوص الشعرية المكتوبة باللغة العربية الفصحى و التي تخضع بشكل دقيق لجميع مقاييس التي  مجموعة أولى -أ
إلى مستوى التفاعيل إلى ) أسباب و أوتاد(الشعر العربي الفصيح حسب مختلف مستوياته، من مستوى المقاطع الصوتية 

  ] 4 [ .مستوى نماذج البحورإلى مستوى البيت الشعري 
_________ 

وقائع المؤتمر السادس عشر للمجمع العربي للموسيقى .يوسف طوايبية " القصيدة الشعرية في طراز الموسيقي المعروف بالصنعة]. "1[
  )2004طبع في ( 2001الجزائر 

تحقيقها في و نسبة الحقيقة لبعض الفرضيات التي تخص تركيب األلحان أي دراسة مدى " درجة" تعتمد هذه الدراسة على تحديد]. 2[
   .الميدان

  .أنظر أسفله]. 3[
  مصطفى حركات دار اآلفاق الجزائر ل" العروض كتاب" و" نظريات الشعر: "مثال أنظر].4[



 
واحة و ال في الشطر الواحد التفعيلة الاكنين ال ضمن حرفين سو في هذه المجموعة و على غرار الشعر الفصيح ال يُقبل التقاء 

  .)الضرب( البيت الشعريآخر على  أو  ) العروض( آخر الشطرعلى  إالطرأ يال و يدخل في باب العلة، فإنه ، ذالك حصلن و إ
 "مطلع"و  أ "نغص"من (شطرين في البيت الواحد بنجدها دائما على وجه التقريب في تراكيب فالنصوص من هذا القبيل أما 

] 5[ . القصيدة الفصيحةبشكل  ما يذكرناذا و ه ) "الصنعة"  مستعمل فيال مصطلححسب ال  

:مثل  - )أ( - بقافية واحدةالعربية  من نمط القصيدة إما النصوصتلك إذن تكون ف   
 _________ * ____________( أ)

    //     //     //      // 
 _________ * ____________( أ)

ه عُـنُق الريمِ يضاهي عَــنَقَ * أشهلُ العين كحيلُ الحدقة                                 ،) من بحر الرمل(  

  كأنّكم في بقاع األرض أمطارُ* تنزلونا بها  تحيا بكم كلّ أرضٍ                         ،) من بحر البسيط( 

:مثلمختلفة ال هوافينمط الموشح بقعلى و أ  
 __________ (أ ) / __________ ( ب)

 __________ (أ ) / __________ (ب )

 ______ ( ج) * ______ ( د)

 _____ ( ج) * _____ ( د)

 _____ (ج ) * _____ ( د)

 __________ ( أ) / __________ ( ب)

 __________ (أ ) / __________ (ب )

)ب( حلّهُ عن مكنس قلبَ  صبٍّ*  )أ( ظبي الحمى أن قد حمىرى هل د                            ،) من بحر الرمل(  

و  ناذرا،إال في هذه المجموعة ) أي تجزئة الشطر من الشعر الفصيح إلى قسمين أو أكثر" (التشطير"و لم نعثر على ظاهرة 
و أأي من بحر الطويل (صيد من القهي و  النصوص المقتبسة من الشعر العربيإال تخص ال األمثلة القليلة التي تم العثور عليها 

  .)و الكاملأو الوافر أالبسيط 
" الغصن" يأتي و السابق ذكرهإلى شكل الموشح النص تحول يل )أبي نواسمقتبس من قصيدة (من تشطير بحر الطويل و 

               ؛فيه
)د( و قل لي هي الخمرُ*   )ج(أال فاسقني خمرا                                    

.اللغة الدارجة بحصر المعنىمن العامية دون استعمال  "قريبة"مجموعة ثانية تضم النصوص الشعرية المكتوبة بلغة عربية  -ب  
و  و هو متحرك متبوع بساكنين أو الموقوف أو المبسوط(ل في استعمال الوتد المقطوع ثيتمف االختالف مع اللغة الفصحى أما

. تستعمل كلمات من اللهجة المحليةسكما  )] 6 [العمودي بالوقف تعرف هذه الظاهرة المقصاة من الشعر   
أن هذا الوتد المقطوع ) ميدانيةالدراسة ال(الشعري يظهر لنا و استنادا إلى الواقع  الميزان من ناحية اإليقاع الموسيقي وو لكن  

.)عالوتد المجمو كان آخرأم  خفيف سبب كانسوى (الطويل المشدد يلحق و يماثل المقطع   
من أوزان " متفجرة"حيث تظهر النصوص بأشكال  "التشطير"ظاهرة ) الزجلية إن صح التعبير(و تغلب على هذه المجموعة  

تسمح  إذا ما جمعت ) من واحد إلى سبعة حسب الواقع الموسيقي(الشعر الفصيح و تتجلى بأبيات ذات أشطار قصيرة متعددة 
هذه ) عموما(لية، و قد تخضع هذه األوزان إما إلى نموذج البحر بأكمله كما قد تقتصر على نحو مالئم بالعثور على األوزان األص

و كل ) الضرب يالشطر الثاني من البيت ، أ(العجز  نموذج أو على)  العروض يالشطر األول ، أ(الصدر  نموذج األوزان على
.هذه النماذج معروفة عند أصحاب علم العروض بـأضرب الشعر  

___________ 
 2001وقائع المؤتمر السادس عشر للمجمع العربي للموسيقى الجزائر محمود قطاط في  :أنظر النصية القوالب على للتعرف و مثال. [5]

  )2004طبع في (
  .و غالبا ما يصادف هذا الوقف آخر الشطر كما يدلنا على تقطيع خاص أثناء األداء الغنائي]. 6[



  
: -تد المقطوع على التفعيلة األولى الحظ كيف يدخل الو -  من مجزءو الرمل  

فاعالتن فاعالن فاعالن *  فاعالتن

 أو: فاعـالن تن (*)  

مذهبي و صل الحبيبْ  –راحتي شرب العقارْ   

 عن شُ ــعَ اعْ  شمسِ النهارْ – اسقنا من سلسبيلْ 

: -الحظ كيف يدخل الوتد المقطوع على التفعيلة الثالثة  –و من تشطير المنسرح   

مفعوالت مافـــْ ــعوالن مستفعلن

مــفــعـوالن :أصلهاو   

 باح اصطباري و الحبُّ كــِيــفْ  نَكْ ــميهْ 

) لزحافاو لو لم تخرج عن اإلطار المقنن للعلة و  حتى" (مهملة"أن تظهر أضرب ) عند استعمال اللغة المبسطة( إذن ال غرابةف
".الصنعة" و متعددة في من هذا النوع كثيرة ألمثلةالتي شاعت في الشعر الفصيح، و ا غير أضربأنها  أي  

ليد الموسيقية التي امخزون في التقالثراء في حد ذاته كل العكس ي"الصنعة"الملحوظ في النسبي  "اإلنفراد" هذاال شك أن و  
...من األبحاثالتي تستحقه وصلتنا من القرون السابقة و التي قد لم يعطى لها القسط   

يمكن أن تتدرج  "الصنعة"أن النصوص الشعرية من طراز ) الميدان(حسب الواقع الموسيقي دائما باختصار و  و يمكنا القولو 
.كمّي ي وفي قالب وصف الخليلي على الدوام في إطار نظرية للوزن الشعري من نمط العروض  

   .في الشعر "التوقيع"و مفهوم  تقطيعال. 2

  ] 7[ . إلى الساكن" 0"إلى المتحرك و يرمز " 1"العروض، حيث يرمز  علم ي فالمفاهيم المستعملة  نذكر في ما يلي بعض

"  س: "نرمز له  "لوْ"،  "ما": مثل  "01"متحرك متبوع بساكن؛  السبب الخفيف 

" س: "نرمز له  في كلمة " نَظَ: "مثل 
" نظري"

"11"متحركان؛   السبب الثقيل 

" و: "نرمز له " متى"، " إلى: "مثل  "011"يتلوهما ساكن؛   متحركان الوتد المجموع 
"و  :  "نرمز له  " بَعْدَ"، " جاءَ: "مثل  "101"متحركان يفصلهما ساكن؛  الوتد المفروق 
إذا وقع في قلب " س"يكافئ السبب الوقف 

دخلت عليهما علة  اأو سبب ايعتبر وتد قد الشطر و
. إذا وقع في آخر الشطر   

"بَيْنْ"، " ءاشْ: "مثل  "001"ك يتبعه ساكنان؛ متحر  الوتد المقطوع 
)أو الوقف(

.مقسمة إلى أصول و فروعتكون ب هذه األسباب و األوتاد لتشكل تفاعيل و عددها عشر و ترتّ   

__________ 

.دار اآلفاق الجزائر" تاب العروضك"في  مصطفى حركاتللباحث . إلخ" 0"،" 1"، " و"، " س"الترميز بـ   ].7[  

 األصول الفروع
011.01  =  س و = فاعلن  01.011= و س = فعولن 

) 011.01.01 = س س و(مستفعلن  )  01.011.01 = س و س(فاعالتن   01.01.011= و س س = لن مفاعي
) 011.01.11 = س و س(متفاعلن  01.11.011= س  سو = مفاعلتن 

)101.01.01 = و  س س (مفعوالت  )  01.101.01 = س و  س (مستفع لن    01.01.101= س س  و  = فاع التن 



 مجموعة من األوزان و هو عبارة عن )للبيت الشعري( تحديد نموذج نظريأوال  :مبنية على أساسين) عروضلل( نظرية الخليل"
خص الذي ي( و ثانيا ربط هذه األوزان بالواقع الشعري و ذالك بواسطة تحويالت تسمى الزحاف ) سالسل من التفاعيلأي (

و هي تحويل الزم يخص (ة و العل ) و هو تحويل غير الزم ه أو يسكنه في السبب الثقيل؛ األسباب فيحذفلثاني من الحرف ا
  ]  8 ["  ).من الشطر أسباب و أوتاد التفعيلة األخيرة

لمبادئ بسيطة تخضع  قد لكنها ،عملية معقدة نوعا ماو هي  التقطيعالعملية التي يتم بها تحديد الوزن للبيت الشعري تعرف ب -
] 9 [ .مبدأ تجانس التوقيع الشعريالمعروف بمبدأ تجاور التفاعيل ها و من أهم  

.)من سبب و وتد( التي تكون البيت الشعريالصوتية  قاطعهو أن تميز بين المف )أو التعليم( ] 10[  التوقيعأما  -  
و   ] 11[ )في األصول( إما في بداية التفعيلةتوقيع ة فيكون الالخليليالتفعيلة داخل على رتبة الوتد  ايظهر أن هذا التوقيع مبنيو  
  . خيرةو إما في الرتبة األ ) في التفاعيل السباعية اوسطي اتوقيع يأ( في الرتبة الثانيةيخص الفروع، هذا ، و ماإ

.وقعة بنفس الكيفيةمال تتجاور إال التفاعيل ال في تحديد التفاعيلو   

وضح كل لم تإن إال حد كبير النموذج الخليلي حتى و  لنا تفسرس ) آلتية من التجربة و المعمول بهاا (األخيرة  هذه القاعدة 
. و عدم تفرّد التقطيع لبعض النصوصأ مثال كالبحور المهملةظام لنهذا المعقدة الجوانب ال  

:سابق ذكرهالنص المثال ف  
"مذهبي وصل الحبيبْ  –راحتي شرب العقارْ "  

و " التذييل"يرمز إلى الوتد الذي دخل عليه *" و"حيث  ؛*)وس و س س  –* س و س س و( :إلىرحلة أولى في م يمكن تحليله
."و"يعادل الوتد المجموع  *"و" هذا الوتد في الممارسةلكن . هي علة تكمن في زيادة ساكن في آخر الوتد المجموع  

إلى   النص ينسبسو بالتالي مرتين  "فعالتن فاعالن"ي أ مرتين *) س و) (س و س(  :يمكن تحليل النص إلى في مرحلة ثانية
.مجزوء الرمل  

و (إلى بحر مهمل  النص قد ينسببهذا التحليل مرتين و " فاعلن مستفعالن"أي مرتين *) س س و) (س و( :يقبل التقطيعسكما 
.أو إلى صيغة غير التي جاءت في النظام الخليلي )"مقلوب البسيط"تشطير هو   

؟  في التقطيع االلتباسأمام هذا م نجزإذن  فكيف   

و جعلها ترتيب النصوص مكنتنا من التجانس  وفق قاعدةقمنا بها  التي" لصنعةا"شعرية في التحديد نماذج األوزان عملية إن 
في  عنرامع اإلشارة أنن لم  (حاالت االلتباس مثل ما ذكرناه آنفا  كل مع إعطاء األولوية للنماذج الخليلية في في مجموعتين

: )اللغة المستعملةهذا التصنيف   

تضاف كما  .و تظهر فيها النصوص حسب أضرب الشعر حتى و لو أقتصر األمر على الشطر الواحدالخليلية مجموعة األوزان  -أ
.دخل عليها التشطيريالنصوص التي ى هذه المجموعة إل  

الفارسي و غيرها من  "مجزوء الدوبيت"كأشكال (ل مجموعة األوزان التي قد ال تنتمي إلى النموذج الخليلي في األص -ب
ضمن المجموعة األولى كما سنوضحه فيما ها سنتمكن من إدماج ،لكن و رغم ذالك). "الصنعة"التي نعثر عليها في  األوزان

.بعد  
تؤكد القدرة و  ضمن النموذج الخليلي و إنما هذه المحاولة" الغريبة"و ال نعتقد أن هذا إصرار منا على حصر هذه األوزان  

.   الشمولية للنموذج الخليلي في تحليل األشعار  

بثمانية أو تسعة " (خاصة"و هذا ألنها مبنية على تفاعيل ) ]  12  [كبحر الالحق " (خليلي"مجموعة األوزان الغير قابلة لتحليل  -ج
).حروف بينما التفاعيل الخليلية خماسية أو سباعية  

  _________  

مصطفى حركات دار اآلفاق الجزائر: 5صفحة " لشعرنظريات ا]. "8[  
مصطفى حركات دار اآلفاق الجزائر: 26صفحة " نظريات الشعر]. "9[  
. بعضًا إِخطاؤه و األَرضِ بعضَ المَطر إِصابةُ: والتوْقِيعُ. اللوْنَ يخالفُ الذي األَثَرُ: والوَقِيعُ والوَقْعُ : لسان العرب]. 10[  
.هأنظر الجدول أعال]. 11[  
"مناهج البلغاء و سراج األدباء"صاحب  )م 1285 – 1211(جاء هذا البحر عند حازم القرطاجيني ]. 12[  
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تعاقب و توقيع المقاطع الصوتية، ك(الدورية التي تخص الشعر التقاء و تعبير كل الظواهر  نعرّف الميزان كمجالسبصفة عامة 
  ...).، الخالتوقيع الموسيقيو  المميزة،وطة النو  اإليقاع،ك(اللحن  و...) ، الخيةالقافو  

تخص إال هذا النوع من  ال التي و " الصنعة"كما ظهرت لنا في  يوضح الموازاة بين بعض المفاهيم مختصر ما يلي جدولي فو 
. أنماط أخرى من الموسيقىو طرحها على ) و بكل تحفظ(يجب التأكد عليها قبل استعمالها ف الموسيقى  

التي تتغنى " (التفعيلة"في تحليل أنماط أخرى من الموسيقى و خاصة موسيقى  ناتساعدقد لكن و مع ذالك الحظنا أنها 
إلى حد (المغربية  "اآللة"موسيقى  و) "الغرناطي" –خطأ أو صوابا  –المسماة أيضا (كالصنعة في تلمسان ) باألشعار الموزونة

      .ةالشرقيات الموشحبعض من حتى الو ) قسنطينة(في " ألوفالم" و ) ما

الموسيقى   الشعر 

 اإليقاع

يخص تقطيع السير الخطي  )ديناميكي( "حركي"إيقاع 
 موسيقية سلسلة إيقاعيةنتج عن هذا التقطيع و ي .للزمن

تطابق نقرات اإليقاع المرافق  "أزمنة قاعدية"مكونة من 
 صامتةالنقرة الالتي تعادل  تةسكلاأو " تك"أو " دم("لللحن 

إلى النقرة التي تسبقها في   -في عد الزمن –تضاف التي 
الزمن في اإليقاع  نأل، ا لهازمن النقرة فالأما  ).السلسلة

.الموسيقي هو المدة بين نقرتين قاعديتين
مكانية إلإليقاع الموسيقي ) مبدئيا(و هذه الخصوصية تعطي 

.يةمرافقة أكثر من صيغة شعر

يخص التسلسل الخطي للمقاطع الصوتية التي " سكوني"إيقاع 
حسب " نسبيا"ال تحمل في ذاتها البعد الزمني و إنما تصنف 

.طبيعتها من طويلة أو قصيرة
هذه و أن " فضائي"و يمكننا القول أن إيقاع الشعر إيقاع 

أكثر من ) مبدئيا(الخصوصية ستجعل من البيت الشعري يقبل 
.لحن

يلاعالتف  

" التكّات"و " الدومات" ( ، الدموم و التكوكالنقرات تجمع
إيقاعية غير قابلة  وحداتلتشكل  ،")الصنعة"حسب مصطلح 

".الوحدة"وازن معروفة عند أصحاب هذا الفن بم للتخفيض

غير قابلة خليّة إيقاعية  هي" صنعةال" في "الوحدة"ـف
غضّ النظر بمواقع األزمنة القاعدية لنا تحدد التي للتخفيض 

التي بتكرارها  و لها من دوم أو تك عن التوقيع المرافق
   . سيقيةاإليقاعية المو نموذج الدورةتعطينا 

.تفاعيلاللتجمع المقاطع الصوتية إلى أسباب و أوتاد لتشكّ
.و وتد واحدب أو سببين بسمكونة من مجموعة و التفعيلة 

 .في تحديد الميزان الشعريشارك التفعيلة تو 

هي أصغر مجموعة فميزان الشعر  قياس في "الوحدة"أما 
الغير قابلة للتخفيض التي بتكرارها تعطينا نموذج البحر أي 

. )أو الغصن في الصنعة(البيت  ميزان
في تفعيلة واحدة عبارة عن في النظام الخليلي إذن  فالوحدة

في  "فعولن"في الكامل أو  "متفاعلن": مثال (البحور من جملة 
مثال ( في بحور أخرىين اثنتين تفعيلتو عبارة عن أ...) متقاربال
في  "فاعلن +مستفعلن "في الطويل أو  "مفاعيلن +فعولن ":

)  البسيط

 التوقيع

لألزمنة القاعدية للدورة " الداخلي"أو " الذاتيّ "التوقيع 
 اإليقاعية يتم حسب طبيعة المقاطع الصوتية التي توزع عليها

 (*) .مشددةالغير الو ") قوي"الزمن  فيعد(من مشددة 

حديد رتبة الوتد بتتم يالتمييز بين المقاطع الصوتية و التوقيع هو 
 .المتجاورة في التفاعيل

 



(*) هام: يجب إن نميز بين التوقيع "الخارجي"  ،و هو التوقيع الذي تعطيه اآلالت اإليقاعية ( "دم" ، "تك") لمرافقة اللحن، و بين 
.للدورة اإليقاعية" لذاتيّا"التوقيع  

ظهور هذين المستويين و  .في األداء" الحشو"ممارسة يستحسن أن ال يكون التطابق التام بين هذين التوقيعين لتجنب ال فيف 
] 13[ . "الصنعة"في  اإليقاعية" الهرمونية"لإليقاع جعل البعض يتكلم عن نوع من   

 نوطة متواصلة" القوية"و في المواقع مثال (من الميزان نغمات مميزة الموقعة نة زماألتلك و من ناحية التلحين تطابق و ترافق 
كالزخرفة و غيرها من الصور المستعملة في خاصة لحنية إيقاعية " صورة"، أو الوقفة قراركال للطبعخاصة ، نغمة طويلة

. "...)الصنعة"التلحين و في   

الزمن "أطلقنا عليه اسم و ) حسب الميزان(ثابتا في التشكيلة اإليقاعية  موقعاالشعري ويأخذ المقطع القصير المتصل بالوتد 
. سبب حتى و لو مسه الزحافالال يحق أن يدخل عليه و  )و يعد ضعيف( "المحوري  

  
و التوازنالميزان

خص فالميزان ي ؛مفهوم شاملبميزان يظهر ال" الصنعة"في
:بناء لحن الغصن و له ثالثة مستويات

بغض النظر (و هي مجموعة من األزمنة القاعدية  الوحدة -
و التي بتكرارها تبنا ) و التكوم عن التوقيع المرافق بالد

لتشكيلة اإليقاعية لالدورة اإليقاعية المرافقة لللحن و عليها 
المحققة في التفعيلة الموسيقية أي التفعيلة " تحمل"التي 

.  )الغناء(الميدان 

على و تدخل . عيلة أو أكثرالشطر و هو عبارة عن تف -
ترانيم أو كالتي تحتوي على  تشكيالت إيقاعية خاصةالشطر 

. المقاطع الصوتية تكرارعلى 

.الغصن و هو المستوى األعلى في الميزان -

و الملحوظ أن كل الوحدات و التشكيالت اإليقاعية متكافئة 
. )من حيث التوقيع( ما بينهايف  

 بتوازن"للغصن و المعروف أما تكافئ األشطار المكونة 
فإنه يخضع لعدة مقاييس حسب الواقع الموسيقي  "اللحن

. "الصنعة"المشاهد في 

)الغصن في الصنعةأو(يدل على بناء البيتالميزان في الشعر 
:و له ثالثة مستويات

بغض النظر عن (الوحدة المتكررة في الوزن الصافي  - 
.ا تفعيلتينإم و و هي إما تفعيلة واحدة )الزحاف

هو  و) الصنعة"في  أو جزء منه(الشطر و هو نصف البيت  -
).في الشعر العربي من واحد إلى أربعة(متكون من وحدات 

أو أكثر في ( متكون من شطرينو هو  )الغصنأو ( البيت -
.)الصنعة

الشطر األول  الوحدة وتكافئ الوحدة في الشعر العربي 
.القصيدة ت متكافئة فيكل األبياالشطر الثاني و يكافئ 

 العرضي يأتي من الزحاف الوزنيطرأ على  الذي تغيرو ال
.ال يمس بتوازنهكما البيت  تنظيمغير يالذي ال  )الغير الزم(

التام إال بين األغصان و  ال يكون التكافؤ ف أما في الصنعة
نوعا ما من ناحية  "مستقلة" تظهر السبب في ذلك أن األشطار 

.يالميزان الشعر
دخل حتى التي ي(و رغم هذا فإن أغلبية األشعار في الصنعة  

قابلة للتكافؤ الساري في نموذج القصيدة ) عليها التشطير
 )بيت, وحدة، شطر( العربية

 

. لحنأو الميزان الشامل للتوازن ال. 4  

قياس عدد الدورات اإليقاعية التي التي تكون الغصن من حيث الموسيقى ب) األشطار(مفهوم التوازن مبني على تكافئ األجزاء 
.ترافق اللحن  

الذي يظهّر التشطير الساري في اللحن و ) عند النسخ(و يرتبط هذا التوازن أو يعبر عنه بامتداد النص الشعري على الصفحة  
.على المخطوطات) أو باستعمال فاصل(باستعمال عالمات خاصة   

________ 
.     أنظر المراجع   Salvador-Daniel  ]13.[  

    



 
".الداخلية"عالمات صوتية كالوقف أو القافية بهذه الحدود للشطر قترن و غالبا ما ت   

ال يشترط أن تكون حدود التفعيلة الشعرية مطابقة لحدود " الصنعة"و  نظرا لتعميم ظاهرة تشطير النصوص الشعرية في 
.المخطوط المرافق للنص في دواوين المشايخ لحصرها بدقةفتظهر تلك الحدود بغير قياس و منه حتمية العودة إلى . الشطر  

."الصنعة"في  في بناء الغصن "التوازن"و يمكن تحديد نوعين من   

التوازن التام    -أ            

). نفس عدد الدورات اإليقاعيةبمقاس  (في هذه الحالة كل شطر يكافئ الشطر أي أن كل أجزاء الغصن تظهر بنفس الطول 
يفوق أو ) في الشطر الواحد(هذا الغرض يتم اللجوء إلى الترانيم و إلى التكرار مما يجعل عدد التفاعيل الموسيقية و لتحقيق 

. يساوي عدد التفاعيل الشعرية  

. تلحينالالمستحسن في  هو و يظهر أنه) نمط القصيدة( شطرينات التوازن تاما في النصوص ذهذا  و غالبا ما يكون  

.الضيق التوازن -ب          

من " أطول"و بالتالي يمكن العثور على شطر  .في هذه الحالة يكون عدد التفاعيل الموسيقية يساوي عدد التفاعيل الشعرية
.و يخص هذا النمط من التوازن النصوص الذي تظهر بأكثر من ثالثة األشطار  .غيره في تركيب الغصن  

في  "أ-ب-ب-أ: " مثل" (توازن تناظري"عن حسب األلحان  فنتكلم. "صنعةال"في  يتردد التوازن بين هذين النمطين ما و عموما
متكونا " ب"يكون ضيق و قد يكون الشطر " ب"في ثالثة أشطار؛ حيث " أ-ب-أ: " مثل" (توازن محوري"عن و ) أربعة أشطار

.)ذه الغايةأو غيرها من األلفاظ المستعملة له" يا موالي"أو " سيدي"بالترنيم ال غير أو بلفظ مضاف كـ   

.طبيعة التقطيع الموسيقي. 5  

. التقطيع الموسيقي في الصنعة و هو تحديد التفاعيل الموسيقية حسب ظهورها في التشكيلة اإليقاعية يتم بطرقتين  
للتقطيع الشعري أي أن كل تفعيلة التي تظهر في التشكيلة اإليقاعية الواحدة ستطابق تلك التي يحددها " مطابقا"فيكون إما 

.و في هذه الحالة تختلف التفعيلتين الموسيقية و الشعرية" غير مطابقا"و إما .  الميزان الشعري  

. و يمكن تحليل هذا االختالف إذا رعينا بعض الجوانب التقنية و خاصة منها ظاهرة تطابق حدود الكلمات و حدود التفاعيل
فإنه و لتبليغ النص الشعري بوضوح يلتزم بالتأكيد على حدود فالشاعر مالزم بالتفعيلة و بالميزان أما المغني أو الملحن 

.الكلمات  

و تظهر هذه اآللية عبر الواقع الموسيقي للصنعة حيث يتضح لنا أن األسباب التي تكون في بداية التفعيلة الشعرية أو في  
).اختارنا للميزان المرافق لللحن حسب(عند التلحين " قابلة لالزدواجية اإليقاعية"تكون أسبابا ) حسب الحاالت(نهايتها   

.وللتعبير عن هذا الواقع نقول بأن مفهوم اإليقاع الموسيقي أوسع من المفهوم الثنائي لإليقاع الشعري  

.التلحين في الصنعة. 6  

و يختصر إلى أربعة (التلمساني " القصيد"على موازين خاصة و من هذه الموازين " الصنعة"تلحن النصوص الشعرية في 
، و )4/4ع بالعالمة دات إيقاعية في الممارسة بالجزائر العاصمة و يمكن كتابة الوحدة التي تحتوي على زمن واحد موقّوح

الموازين أنماط و " الدرج"التلمساني المختصر إلى وحدتين و موازين ترافق " البشراف"المبتور إلى ثالثة وحدات، و " القصيد"
  ] 14[ ".باإلنقالبات"متعلقة و موازين " اإلنصراف"الموجودة في 

 

________ 

فيجب تجنب الخلط . و قد ترافق كل طور عدة موازين) مصدر، بطايحي، درج، انصراف و خالص(النوبة متكونة من خمسة أطوار ]. 14[
.تمي إلى النوبةأما األنقالبات فهي قطع موسيقية تنفرد بموازين خاصة و ال تن. الساري بين الطور و تسمية الميزان المرافق له  



للتمييز بين اإليقاع الذاتي ) أي توزيع الدموم و التكوك على األزمنة القاعدية(توقيعات مختلفة ) مبدئيا(كل هذه الموازين تقبل   
منذ أواسط القرن العشرين رغم شهادات " جامدة"و اإليقاع المرافق لللحن لكن أبت الممارسة الميدانية غير ذلك لتجعلها 

] 15[ .ا الفنمشايخ هذ  

في توزيع المقاطع الصوتية إذ ال ينبغي " اقتصادي"للنص الشعري فيبدو أنه يخضع إلى مبدأ " المناسب"الميزان  رأما اختيا
الفصل بين األجزاء المكونة للتفعيلة عند هذا التوزيع أي أنه ال ينبغي ترك أماكن موقعة من الميزان دون أن ينسب لها مقطع 

. من التفعيلة الشعرية) ر أو طويل مشدد أم القصي(صوتي مناسب   

. بسط التفعيلة بين هذه األجزاء حتى نهاية" ) التالليات("كما ال يضاف أي مقطع من مقاطع الترانيم   

و يجب فقط رعاية تناسب و  من الشعر يمكن أن نقول بأن كل ميزان قابل لمرافقة أي تفعيلة" الصنعة"طبقا للممارسة في و 
. توقيعتجانس ال  

يجب استعمال ميزان يحتوي على األقل على نفس العدد من األزمنة الموقعة و بعدد ما من المواقع  افإذا الشعر يطلب توقيع
. إال فيجد استعمال أكثر من دورة من الميزان مع رعاية مبدأ االقتصاد في توزيع المقاطع الصوتية  

:هذا المفهوم للتوضيحمثال  و في ما يلي  

كيف ؟ و الطرح الصحيح هو ختار الميزانيجب ا فكيف" فاعالتن فاعالتن"ين نص من مجزوء الرمل الذي يتقدم بوزن نريد تلح
   تعامل مع هذه الصيغة الشعرية؟ت" الصنعة"

         . "فاعالتن"و هي الزمة لمرافقة التفعيلة  )أزمنة قاعدية موقعة(" قوية"الشعرية تتطلب ثالثة مواقع  ةهذه الصيغ -أ

و يعتبر هذا أدنى ميزان ممكن لمرافقة التفعيلة ، غير قابل للتخفيض استعمال ميزان ذو ثالثة أزمنة موقعةإذن يمكن  -ب
.)بتوقيع مطابق للشعر( "الصنعة"في " فاعالتن"  

  )1شكل ( .1/4/7الموقع  "بالصوفيان"المعروف  4/7ميزان  االثنقترح ملو 

أكثر من وحدة  إلى أو)  متكافئتين أم ال( قابل للتخفيض إلى مثال وحدتينو ثة أزمنة موقعة يمكن استعمال ميزان ذو  ثالكما  -ج
.لكن مع رعاية مبدأ االقتصاد في توزيع المقاطع على األزمنة القاعدية  

)2شكل . (1/2/4الموقع  8/6 الدرج التلمسانيميزان و من هذا الطراز   

إلى أكثر من دورة في هذه الحالة اللجوء إذ يجب  دد الكافي من األزمنة الموقعةيمكن استعمال ميزان ال يحتوي على العو  -د
.االقتصادرعاية مبدأ مع دائما و إيقاعية   

)3شكل (.  يناثنبموقعين  1/3و هو موقع من هذا القبيل " الصنعة"الذي يظهر في  "بالمزدوج"المعروف  4/6ميزان و   

 

أي نفرض على الميزان أن يحتوي على األقل على موقع (قعة في ميزان ما هو واحد علما أن الحد األدنى من األزمنة المو
).في التشكيلة اإليقاعية(هو ثالثة " فاعالتن"فان أقصى عدد الدورات اإليقاعية لمرافقة التفعيلة ) قوي  

________ 

  Rouanet Jules ]15[.  



  .التقطيع الموسيقي لألنماط الخليلية. 7   

التقطيع كثر عليها يفي الشطر الواحد فالصيغ ذات التفعيلتين أما  ".مطابق"تظهر عموما بتقطيع ) بثالثة تفاعيل(لية األنماط الخلي
".الغير المطابق"  

الوحدة (من البحر  في تشكيلة إيقاعية واحدة تفعيلتينو ) حسب الميزان(أحيانا  قد تشتركأما في البسيط التام و الطويل ف
  . من خالل بعض األمثلةهذا التقطيع آلية وضح سنو   ).الشعرية

] 16[ . مجزوء الرمل -أ  

فــاعــالتـــن فــا عـــالتن    أو    فاعلن    "المطابق"الوزن األصلي و التقطيع   

 التوقيع المناسب في األداء + -  + + + -  + (+)

)فا عالتن أو فاعلن+  (تـن  فــاعــال   "الغير المطابق"التقطيع   

تـفــعـالتن  أو مستفعلن مســ فــاعــلـن    التفعيل الناتج

+ +  - + )×(  التوقيع المناسب في األداء + -  + ⇐ 

ليصبح سببا " (+) المشددة"طبيعته " فاعالتن"سبب  دمن التفعيلة األولى إلى التفعيلة الموسيقية الثانية يفق" انتقاله"عند 
.)ستعمل لمرافقة اللحنحسب الميزان المالذي يوقع (  .)×" (متغيرا"  

  .مجزوء الرمل إال على هذين النموذجين للتقطيع و هذا مهما كان نوع و طبيعة الميزان المرافق ة تظهر صيغو ال
.االلتزام في طبيعة التقطيع المستعمل في األداء الموسيقي نوع من كما نالحظ  

. مجزوء الرجز -ب  

مســتفــعـلـن مســتفــعـلـن "المطابق"التقطيع  الوزن األصلي و  
+  - + )×(  +  - + )×(  التوقيع المناسب في األداء 

مسـتفـعـلن مســـ تفــعـلن "الغير المطابق"التقطيع   
مستفعالتن فاعــلن  التفعيل الناتج

+  - + ⇒ + +  - + )×(  التوقيع المناسب في األداء

 
نشير أن السبب األول من . رجع السبب المتغير طبيعته المشددةعند االنتقال من التفعيلة الثانية إلى التفعيلة األولى يست

في التقطيع المطابق لهذا البحر أن قي الصنعة و و يظهر ( .مستفعلن يظهر بتوقيع متغير حسب طبيعة الميزان المرافق لللحن
  .)مشددا عموما سبب مستفعلن الثانية يأتي

. ى على هذين النموذجين للتقطيعال تظهر صيغة مجزوء الرجز في الصنعة إلو بالمثل    

. بحر المنسرح -ج  

مفعوالت مستفعلن مستفعلن "المطابق"الوزن األصلي و التقطيع 
:لكن المتوقع" غير مطابق"ال يظهر المنسرح إال بتقطيع   

التوقيع المناسب في األداء
+  - + )×(   - + )×(  )×(  +  - + )×(  

ــعوالت مســــ تفـعـلن مستفعلن مفـــ "الغير المطابق"التقطيع 
مستفعلن فاعلن مستفعالتن التفعيل الناتج

+  - + ⇒ +  - + )×(  ⇒ + +  - + )×( التوقيع المناسب في األداء 

____________ 
 .Forum Maqam Constantine 2004  . ]16[  



.طبيعته المشددة) تفعلن الثالثةمن مفعوالت الثانية  و مس( عند االنتقال من تفعيلة إلى تفعيلة يسترجع السبب المتغير  

).عند التقطيع المطابق( طبيعة التوقيع للتفاعيل الموسيقيةعلى الميدان سيكشف لنا  ،و باختصار  

متغير حسب الميزان المرافق )" ×"(قصير غير مشدد؛ " -"طويل مشدد ؛ "+"   ( ر هذا التوقيعو في ما يلي الجدول الذي يظهّ 
).لللحن  

قيعالتو/ التفعيلة   
 األصول الفروع

 

فاعلن  فعولن

+  - + + +  - 
 

مستفعلن فاعالتن  مفاعيلن
+  - + )×( + +  - + + + +  - 

 

متفاعلن   مفاعلتن

 +  - +  - )×( +  - )×( +  - 

 

مفعوالت مستفع لن  فاع التن
 - + )×(  )×(  +  - + )×( + +  - + 

 
أو تلك  التفاعيل الموسيقية بزيادة سبب في آخر التفاعيل المعتادة كما ستظهر عند التقطيع الغير المطابق أنماط أخرى من

. مع احتمال دخول زحاف الزم على احد التفعيلتين أو على كلتيهما) خليلية(التفاعيل التي تظهر كتركيبات مكونة من تفعيلتين  

النصوص من شكل الدوبيت  انترافقالتي و  اآخر تحليال نتقبال التي) فا+مفعوالت(و  )مستفعالتن(: و من بين هذه التفاعيل  
  .و غيرها من الصيغ الشعرية الفارسي

  .ألنماط الغير الخليليةالتقطيع الموسيقي ل. 8

  .و سنعطي مثلين في ما يلي .الموسيقي لألنماط الغير الخليلية يخضع لنفس قواعد التقطيعالتقطيع 

و التي ) أي التي يصعب أو يستحيل و صفها بتفاعيل متجانسة( الخليلي  من األنماط القليلة التي قد ال تنتمي إلى النموذج -أ
: هوزنالذي بحر الالحق نشير إلى " الصنعة"كن حصرها في يم  

)تن(مستفعالتن مستفعال* مستفعالتن مستفعالتن   

كما يأتي ). الخبنأي  حذف الثاني ساكن(عندما يدخل عليها الزحاف  )8( حروف أو بثمانية )9( و تظهر فيه تفعيلة بتسعة
.العديد من النصوصي ف "مستفعلن"على شكل ) آخر الشطر الثاني(الضرب فيه   

مطابقا للتقطيع  )عموما( يبقىه و التقطيع الموسيقي ل "الصنعة" و يظهر بحر الالحق بهذا التقطيع و بتفعيلتين في كل ألحان
. الشعري  

:تالييظهر بالشكل الالذي  خّلع البسيطبحر م) "غير مطابق"في تقطيع ( الالحق يلتحق بنمط و  

:لمخلع البسيط الوزن األصلي مستفعلن فاعلن فعولن  

فـــــــــــامستفعلن  علن فعولن :التقطيع الموسيقي   

عالتنــامــــف :التفعيل الناتج مستفعالتن   



  .مجزوء الدوبيت -ب 

له منذ القرن السادس الهجري العديد من  تاقترح و قد. رسيالدوبيت من نماذج الشعر الفارسي الذي يعد ضربا من الهزج الفا
:و منه لتفعيل مجزوء الدوبيت نشير إلى  ]  17[ من النماذج المقترحة لتفعيل الدوبيت و  . النماذج  

فْعلن متفاعلن فعولن -  
مفعولُ مفاعلن فعولن -  
ـَتـُن مــ: الوزن اقترح حازم القرطاجينيو  - ] 18 [ .غريبة نوعا ما) األولى(بتفعيلة ثمانية ـتفعالتن )ســ(مستفعِـل  

.من الواقع الموسيقي لعصره" مقتبس"أن اقتراح حازم القرطاجيني قد يكون ) هذا المنهج له صدى في الصنعةو (و يظهر   

.لو تجاور التفاعي كل هذه االقتراحات ستظهر لنا أنها كلها غير متجانسة حسب نظرية توقيع األوتادنتمعن لكن إذا   

] 19 [ .بحر الوافر العربيأضرب ضرب من كو من الحلول السترجاع هذا التجانس هو وصف هذا الوزن   

مـــفاعـلـــتـن مـــفاعـلـــتـن نـــتـلـفاعـــم :وزن الوافر

حذف السبب في : حذف
.آخر التفعيلة لزوما  

حذف الحرف األول من : خرم 
و هي . (البيت الذي يستهل بوتد

)في الشعر العربيغير الزمة 
العلة

إسكان الخامس: عقل إسكان : عقل 
الخامس

إسكان الخامس : عقل

حذف السابع: كف
الزحاف

مفاعلن فعولن مفعولُ  الوزن المتحصل 
:عليه

علن فعولن مفــعولُ مــفـــا التقطيع الموسيقي

مـَـفـاعــالتـُنْ  فَعْلـُنْ فَــعِلُـنْ  التفعيل الناتج

 .تظهر غير طبيعية في الشعر العربي)  االزم في أول كل شطر(ينفي هذا االنتساب إلى الوافر ألن فكرة الخرم  مازال البعض
و العلة التي تجري مجرى (ر أن في الشعر الفارسي الزحاف نذكّ .هذا النوع من األوزان ليس من الممارسة العربيةلكن 

. وزن البيت به قد يكون الزما و يحدد) الزحاف  

و تبقى القصيدة مالزمة (التي مطلعها ) هـ 656 – 581(قصيدة البهاء زهير "  الصنعة"من مجزوء الدوبيت في : قتطبي
ما ألطف هذه الشمائلْ  –يا من لعبت به شمولُ ):                            لنفس الوزن   

.(1).01.011.01.1.01.101.01.  *.(1).01.011.01.1.01.101.01. 

  الموسيقي الميداني المقترح لهذا الوزن ؟ ما هو التقطيع

  ____________  

" جديدا"الذي كنا نضنه " التفعيلة الموسعة"التفعيال منيا على مفهوم  " الصنعة"حسب الواقع الموسيقي في  2001و اقترحنا في سنة  ].17[
): !و ظهر أن هذا المفهوم الناتج عن الواقع الموسيقي قد أستعمل منذ القرون (  
  .و نسبنا هذه الصيغة الشعرية إلى عائلة المتدارك) مستفعالتن) (فعْلن فعِلن ( أو  ) فعْلن فعولن ) ( فعْلن فعِلن ( 
  ]. 1[أنظر الهامش رقم  
   :ورقة حول الدوبيت في موقع 1997الرياض " البحر الدوبيتي"عمر خلوف ]. 18[

www.alawaraq.net 
  .ثم الحذف) حذف الخامس ساكن(ثالثة مرات بالخرم و الكف ثم القبض " مفاعيلن"الفارسي  و يكن الوصول إلى نموذج الهزج]. 19[
 

   



  
" َلعْراقْ"و (راق نوبة الع) و هو طور من النوبة مرافق بإيقاع خاص يحمل نفس االسم ( "انصراف"من هو المستعمل اللحن 

).  هو طبع من طبوع الصنعة  

  .)ستة أزمنةمكونة من  "إيقاعية دورة"في ( ثالثة أزمنة قاعديةمن  "عيةإيقا وحدة" يظهر بـميزان االنصراف  -

غير متفق و نسبة هذا التقّلص ( من الزمن الثاني و الثالث المتساويان " أقصر"الزمن األول من الدورة يكون في االنصراف 
أو   8/11أو   8/5يستعمل الترقيم فة للكتابة الموسيقيأما ) 2/1و  4/3و هي محصورة بين  عليها عند مدونو هذه الموسيقى

  ] 20 [.8/6بالعالمة ة االنصراف و من باب االختصار يمكن كتاب  .حسب التقدير لهذه النسبة... الخ 16/16

فإن كل دورة من الميزان ) التك الثالث(يتم ابتدأ من الزمن الخامس   أن الدخول في الميزان )أنظر الشكل أسفله(إذا اعتبرنا -أ
".مفعولُ مفاعلن فعولن"تفعيلة مطابقة للتفعيلة الشعرية أي  تحملس  

متكونة من ثالثة وحدات إيقاعية " تشكيلة إيقاعية"تظهر في هذا االنصراف ) طبيعة األنغام(لكن و حسب الموسيقى  -ب
. ع بتفعيلتين على النمط الذي اقترحه حازم القرطاجينيتقطيالحين إذن تم في. لالنصراف  

أي بتعاقب المواقع المشددة و "  -+  -+  -): "+ حسب تفاعيل الشعر(أن هذا النوع من االنصراف يقبل التوقيع  كما يظهر -ج
  .الغير المشددة في السلسلة اإليقاعية

و تحولت " تك دم تك/ دم تك دم : "كانوا يرافقون هذا الوزن بالكيفية) في بداية القرن العشرين"(المشايخ "و نشير هنا أن   
]21[ .ما بعد الدومة الثالثة إلى تكةفي  

يكون مشددا في الغناء و بذلك  )الذي أشرن إليه بين قوسين و هو مقطع قصير(الحرف الخامس من السلسلة الشعرية  -د
]   22[ .يؤكد لنا أنه سبب دخل عليه الزحاف  

  
  

.صعوبة تحديد التفاعيل الموسيقية. 9  

يعد منهجا صعبا نوعا ما لعدة  "الصنعة"في ) اهيم التي ترافق بناء اإليقاع الموسيقيو المف(إن تحديد التفاعيل الموسيقية 
لجعل التفاوت ( مرضية و للتقليل في نسبة الحاالت االستثنائية إلى نتيجة للوصول بدراسة متممة لهذا يجب القيام . أسباب

  ).المسموح به في تحقيق الفرضيات الناتجة عن الواقع الموسيقي جيد
  ________  
   ]1[مرجع " ألسنر يوغن"و ]. 15[أنظر  ]. 20[
  ]15[أنظر  ].21[
  .أخذ صفة الزمة في هذا النص الشعريمن حيث التوقع ألن الزحاف " جائز"لهذا المقطع و هذا " غير مشدد"و نعثر على توقيعا ]. 22[
  . 36أنظر الموشحات الشرقية سليم الحلو صفحة  
  



و يصعب التطرق إليها  و قد أشرنا إليها في أول هذا المقال( "الصنعة"رة الترابط و التماسك في ظاه هي تحليلهذه  دراسةال
ألن  المشايخو إلى المخطوطات و إلى شهادات ) األرشيف الصوتية(إلى الوثائق السمعية  تلجاهذه الدراسة  نشير أن  و). هنا

عرف تاريخ الموسيقى العربية في كل إذ  1932لعربية سنة الموسيقى تغيرت كثيرا خاصة منذ المؤتمر األول للموسيقى ا
 كما ) عبر األرشيف هبعضها دخيل على هذه الموسيقى كما يمكن التحقق من( جديدة وضع قوانينتم شاملة ف" نهضة" األقطار

...شاعت ممارسات فرضت كيفية أخرى لالستماع إلى الموسيقى  
يمتاز غناء العرب بتقطيع "  :يعكس ذلك" للصنعة"و الواقع الموسيقي مفعول هذا كله يبقى قول الجاحظ سائر الرغم لكن و 

إن قوانين " :في رسالة إخوان الصفاو هذا الوصف للموسيقى يكافئ ما جاء " األلحان الموزونة على األشعار الموزونة
."الموسيقى مماثلة لقوانين العروض  

:نذكرالتقطيع الموسيقي و خاصة التوقيع الفعلي له التي تظهر في الميدان لتحديد " العراقيل" من أهمو   
  ".الصنعة"في  )و التوازن( ظاهرة فقد الميزان -أ              

. )موازين الوحدة(يكثر في الصنعة استعمال الدورات اإليقاعية المبسطة   
قدان األلحان و فف ؛اع بنسبة ماو في رأينا اتخذت هذه الممارسة للحفاظ على ما تبقى من التراث الشفوي الذي مسه الضي 

للتخفيف و لستر هذا ) إلى الوحدة(الميزان " تبسيط"يلجئون إلى  ) في الجزائر العاصمة( الميزان هو الذي جعل المشايخ
" حقيقة"هي  )حتى في نفس القطعة الموسيقية( عدم استقرار التشكيالت اإليقاعيةعلما أن  .الذي يرثى له الواقع اإليقاعي

، "مصدر("النوبة أي القطع التي تستعمل إيقاع ثقيل من ة ميدانية تطرأ غالبا على القطع المصنفة في المرحلة األولى موسيقي
. القطع األخرى من النوبة و من االنقالبات من هذه الظاهرة اتنجوو ال  .")درج"، "بطايحي"  

.التفعيلة الموسيقية و تحديد تعريفأي على تية لكن و عموما ال تتأثر كثيرا هذه الظاهرة على التوزيع للمقاطع الصو  

            .ظاهرة التأثيرات الغير عربية في توقيع الشعر -ب           

على توقيع قد ال تقبله األذن العربية إذ ) و خاصة في تراث القصيدة الدينية التي تؤدى بالعربية أو باألمزغية(نعثر في الغناء 
كما  رغم طبيعتها الغير المشددة في التفعيلة العربية) عموما في بداية الكالم(ة طويلة و مشددة تظهر بغض المقاطع الصوتي

مثال ؛. المقاطع المشددة بعض فخفت  

  و سرُّ أكوان –مُحَمّدٌ روحُ الوجودْ :           ] 23 [في القصيدة 

عندما يستعمل نفس اللحن في النوبة و بينما  ".محمد"المقاطع في  كل) -الحنفيمذهب ال –في الجزائر العاصمة ( يشددون
).األول و الثالث(بمقطعين قصيرين و غير مشددين " مفاعلن"على وزن التفعيلة " محمد"تنطق ) كالم الهزل(  

ال إله إال هللا :                   و في   

هكذا كل التوقيع في  "يعكسون"ي يليه و الت" إِ "في البداية و يشددون المقطع " ال"المقطع ) في األداء األمزيغي(يخففون 
".السليم"ليعود التوقيع إلى مجراه " ال إلهَ"لفظ   

نصوص موسيقية ها ظهر فيتحيث في النوبة بعض األلحان قد مست  ة و التركي ةاألمزيغيات التأثيره و يرى الباحثون أن هذ 
. )أو تركها على حالها "األخطاء"في ضرورة تقويم هذه يزل الجدال قائم بين ممارسي هذا الفن  و ال( تقطيع من غير قياسب  

و التي يتحتم رفعها  "الصنعة"التناقضات الموجودة في تعد من التي فيجب إذن االنتباه لهذه الظاهرة عند التحليل الموسيقي 
.على سير البحوث في هذا الميدان لكي ال تشكل عائقا  

في األداء الصوتي و " الخطفة"و هي المبالغة في اللجوء إلى ") الصنعة" في الجزائر العاصمة و في(و هناك ظاهرة أخرى 
الذي يقع على أول زمن موقع من الميزان ليجمعه مع المقطع القصير ) سبب( هو أن يمتنع المغني من لفظ المقطع المشدد

] 24[ .)ويل من الوتدزمن المقطع الط( قبل الزمن الموقع الثاني من الميزانو باختصار لفظ بهما في) من الوتد(  

_____________ 

أنظر الصفحات المخصصة للقصيدة الدينية في الموقع]. 23[  
http://yafil.free.fr 

".فاعالتن"تظهر مع " خطفة"و  "  مفاعلن"قلب التوقيع يطرأ كثيرا على التفعيلة ]. 24[  



في األداء ألن هذه " عيبا"ا مشايخ هذا الفن و قد يعتبره" خالص"و " إنصراف"و تخص هذه الظاهرة اإليقاع السريع من  
  .  الحركة متقطعة تؤثر على سالسة األسلوب الغنائي و التي ال تليق لألداء الجماعي

.المقاطع الصوتية عند التوزيع على مواقع الميزان "تكرار"دور  -ج                     

في تحديد ) حسب الموازين المستعملة(طع الصوتية تدخل عل بعض الصيغ الشعرية دون األخرى ظاهرة تكرار المقا
لمرافقة صيغ شعرية مختلفة في  استعمال نفس اللحنأي ( "القياس"ظاهرة إلى  ذاهو ربما يرجع . التشكيالت اإليقاعية

). إلى تكرار المقاطع ليستقيم اللحن في القياس الميزان و قد يلجأ الملحن  
. نذكر صيغة بحر المقتضب بكثرة مقاطعو من الصيغ التي يدخل عليها تكرار ال  

.على هذا البحر حاالت الطارئةو في ما يلي مثال من بين ال  

مفـعـوالتُ  مسـتفـعـلـن :وزن المقتضب  

4 4 :عدد المقاطع  

مستفـعـلـن+ تُ  مســ+مفـعـوالتُ  :التقطيع الموسيقي  

5 5 :عدد المقاطع الناتجة عن التكرار  

   
" سرْ فاقصُدْ رُبوعَ الكرامْ –صبا باللهْ يا نسيمَ ال"  

:و الذي يؤدى  
"رُبوعَ الكرامْ+ بوعْ سرْ فاقصُدْ رُ –نسيمَ الصبا + باللهْ يا نسيمْ "   

.)و منه نقترح التفعيل المناسب( و يشبه هذا التقطيع الناتج عن التكرار  أنماط الدوبيت   

" تغمر"و الموشح الشرقي المبالغة في تكرار المقاطع الصوتية التي و من صعوبة التحليل لألنماط الموسيقية كاآللة المغربية 
و بين الخط الرئيسي ) حشو األلحان(الحدود بين الزخرفة  يصعب على الغير الملم وضعفي هذه األنماط . التفعيلة الموسيقية

  .للتقطيع
نيم ادور التر -د                      

و التوازن ( ركزا ليستقيم اللحن و ليتحقق التوازن اإليقاعي ي ألفاظ صوتية ال معنى لها تتخذو ه") تالليات("إلى الترانيم اللجوء 
. تلعب هذه الترانيم دورا كبيرا في تحديد التشكيالت اإليقاعيةو  .)الموسيقي للقطعة  

    

". الصنعة"مستوى ما فوق اإليقاع في . 10    

قابلة للتحويل إذ نعثر على جمل موسيقية ترجع في العديد من القطع " موسيقيةمادة "و كأنها مبنية على " الصنعة"تظهر ألحان 
.الصيغة أو بصيغة ناتجة عن تحويل لحنيبنفس   

:و من هذه التحويالت    

.حتفاظ على اإليقاعالامع  التصوير الموسيقي أي تغير القرار دون تغير األبعاد بين درجات اللحن -  

.مع االحتفاظ باإليقاع المرور من سلم موسيقي إلى آخر بتغير درجة دون األخرى في اللحن أي) الطبعفي (التصوير السّلمي  -  

باالحتفاظ على عدد األزمنة الموقعة و على الدرجات (إلى أخرى التصوير األيقاعي و هو المرور من تشكيلة إيقاعية  -
  ).-السلم  – الموسيقية المنسوبة إليها

" مستقلة"و إنما كل األزمنة تكون في حد ذاتها " مطلقا"أن الزمن في اإليقاع ال يكتسي طابع  خيراأل و يكشف لنا هذا التحويل
. لتحديد مدة هذه األزمنة "خاصة"و اإليقاع ما هو إال وضع و اختيار نسبة بعضها عن البعض   

 من إيقاع إلى إيقاع آخرها ينتقل ب) ةالموسيقيالدرجات  في تغيردون (و يظهر هنا أن كل لحن من األلحان قابل إلى تحويالت 
.مختلفة) صوتية(فيظهر لنا بصور   



.المزج بين كل هذه التحويالت -  

 نفس القالب البنيويالتي تحتفظ بمنبع ال ينضب لأللحان ) مبدئيا( كل قطعة من التراث الموسيقي تصبحهذه الخصوصية بو 
.سيقىللقطعة األصلية و التي تستغل كل الطاقات اإليقاعية للمو  

لماذا لم تستغل أكثر في ميدان التلحين فقط  و نتساءل" الصنعة"مثلة لهذه الظاهرة الموسيقية في عثر على العديد من األو ن
). إبداعا" التمرين"و ال يجب أن نعتبر هذا (  

قد استعملت في كما تعطينا هذه الخاصية فرصة اقتباس األلحان من أنماط أخرى من الموسيقى و يظهر أن هذه اإلمكانية 
.  إلى الوقت الحاضر غذيه باأللحانت تو مازال" الصنعة"موروث إلثراء الماضي   

.الخالصة  

تدرس بين الشعر و الموسيقى لم تحصر و ما زالت المعقدة  منذ القديم ارتبطت الموسيقى بالشعر و األسئلة حول العالقة
   .هسة الميدانية لهذه العالقة المعقدة ال مفر منالعودة إلى الدرانرى أن لكن  .بالتدقيق في كل الثقافات

من غربية و (ألنا التأثيرات ) نمط الصنعة(هدفنا من هذه األبحاث هو المساهمة في وضع أسس جديدة للموسيقى في الجزائر 
  . دايتعقاألمر  زديقد الموسيقي التحليل في  )شرقية

في تدريس و نا من تجنب بغض األخطاء اإلستراتيجية في تقويم التراث، ستمكنف) و لو كانت قليلة(أما النتائج المتحصل عليها 
  .الذي ظهر على الساحة في السنوات األخيرةتلحين النقد للفي و الموسيقى، 

  
    كيف نلحن على األنماط التراثية إذا نجهل القواعد التي تسير العالقة بين الشعر  و الموسيقى؟: و يبقى السؤال 
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