املوسيقى

عن�صرا الإيقاع واللحن
يف �أملو�سيقى و�ألغناء حتلي ًال ونقد ًا

م .مي�سم هرمز
اهمية البحث واحلاجة �إليه

يعد عن�صرا الإيقاع واللحن من �أهم عنا�صر املو�سيقى والغناء ،التي ظهرت يف الطبيعة
ب�شكل وا�ضح حيث ا�ستفاد منها الإن�سان يف �صياغة فنه املو�سيقي واعتمد ترتيبها ب�أ�شكال
خمتلفة لينتج من خاللها �أنواعا فنية خمتلفة يف جمال املو�سيقى والغناء .وبرغم �أن بع�ض
النظريات يف تف�سري ن�ش�أة املو�سيقى التر�ضى بذلك حيث يظهر يف كتاب تراث املو�سيقى
العاملية ما ي�أتي :1تخطئ النظريات التي قامت على �أ�س�س علمية متفاوتة الدقة  ،يف
تف�سري ن�ش�أة املو�سيقى كالنظرية القائلة ب�أن الإن�سان الأول تو�صل �إىل املو�سيقى مبحاكاة
تغريد الطيور� ،أو النظرية القائلة ب�أنه غنى ليدخل ال�سرور على قلب اجلن�س الآخر� ،أو
�أنه ا�شتق الغناء من �صيحات ممدودة للتنبيه �أو النداء �أو تو�صل �إىل املو�سيقى عن طريق
العمل اجلماعي الذي ينظمه الإيقاع  ...وعند �إمعان النظر يف تلك النظريات نرى ورود
م�صطلح املو�سيقى من دون داللة وا�ضحة ملكونات املو�سيقى ،فهو يدل على اللحن تارةً
ويدل على الإيقاع تارةً �أخرى� ،أو يدل على كليهما ب�شكله املجرد (مو�سيقى فقط) �أو
ب�شكله الغنائي حيث ينظر للمو�سيقى البدائية على �أنها تقليد ملا يغنى فال فرق بني
�أدائها عرب �آلة مو�سيقية �أو عرب احلنجرة ال�صوتية وكما هو احلال يف الغناء الريفي يف
الوقت احلا�ضر.
ومن مراجعة �أراء الفال�سفة وحتليلهم للمو�سيقى نرى �أن الغالبية منهم اعتمدوا عن�صرا
الإيقاع واللحن ك�أ�سا�س مهم لبناء الفن املو�سيقي �أو الغنائي وكذلك اعتبارهما من
العنا�صر التي ا�ستلهمت من الطبيعة برغم اختالف مبد�أ الفل�سفة ونوعيتها من زمن
�إىل �آخر ،لذلك ظهر م�ضمون فل�سفة الفن املو�سيقي باعتباره �إيقاعاً وحلناً لدى جميع
املفكرين والباحثني يف هذا املجال ،ومن ثم تطور هذا الفن لي�شمل مفاهيم جديدة متثلت
( )1كورت زاك�س ،تراث المو�سيقى العالمية� ،ص9
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ب��الأداء واالن�سجام بعد تطوره وبعد �إر�ساء قواعد و�أ�س�س لبناء لغة منهجية مو�سيقية
عرفت باملو�سيقى العاملية �أو ما ي�صطلح عليها باملو�سيقى الكال�سيكية.
�إن هذا التطور جعل لعن�صرا الإيقاع واللحن يف املو�سيقى والغناء �صفات ات�سمت
بالعلمية تتمثل يف �صياغة الأ�شكال والقوالب املنهجية الر�صينة ،حيث متيزت بالثبوت
الن�سبي تقريباً يف التطبيق ،وذلك لأنها �صيغت وفق تطورات فكرية وعقلية �أدت �إىل
بنائها بال�شكل املطلوب لدرا�ستها وفق مناهج خا�صة.
وكذلك ات�سمت بالعفوية والفطرية حيث متيز هذا اجلانب كذلك بدرا�ستها من الناحية
ال�شعبية وفق مناهج خ�صت بها لتعرف باملو�سيقى والغناء ال�شعبي ولي�س العاملي ،والذي
انق�سم بدوره �إىل الرتاث املنهجي (املقنن) واىل تراث فطري (فولكلور).
نظم العامل تلك ال�سمات واخل�صائ�ص لدرا�سة الإيقاع واللحن ب�شكليهما املنهجي العاملي
و الرتاثي ال�شعبي ،و�أظهر من خالل عملية حتليل ونقد امل�ؤلفات املنهجية وال�صيغ ال�شعبية
�أنواعاً متعددة من طرق التحليل والنقد وفق جماليات وفل�سفات نابعة من روح وم�ضمون
املدر�سة الفل�سفية لكل نوع من �أنواع املدار�س الفنية يف العامل.
وب�سبب عدم تعمق املو�سيقيني يف البلد وقلتهم ب�صورة عامة يف هذا املجال وخربة النقد
وفق مفهوم التحليل اجلمايل الفني والذوقي للمو�سيقى والغناء �أو وفق مهمة النقد ،لذا
بات النقد ميثل حالة من الذاتية والذوقية للقيا�س عرب ما هو جميل وغري جميل لدى
الناقد ولي�س عرب درا�سة وفهم لواقع النقد الفني القدمي� ،أو املعا�صر واعتماد القواعد
والأ�س�س املنهجية يف التطبيق ...فما كان النقد مدحاً �أو ذماً ولي�س مهمة الناقد �أن
يقف من الأثر الفني موقف ت�صنيفه اىل ح�سن �أو رديء و�إمنا الناقد هو الذي ي�ستوعب
اخللق الفني �سواء يف املو�سيقى �أو غريها من الفنون ويقول لنا ملاذا هو ح�سن و�أين هو
مو�ضع احل�سن فيه وملاذا هو قبيح و�أين يكمن القبح فيه ،على �أنه يجب �أن اليبني حكمه
هذا على ذوقه ال�شخ�صي و�إمنا وفق قواعد و�أ�صول حتددها عملية التحليل امل�سبق للنقد
والغر�ض منه. 2
ومن هذا املنطلق قدم الباحث مربراته يف تف�صيل جمال حتليل ونقد عن�صري الإيقاع
واللحن يف املو�سيقى والغناء املنهجي وال�شعبي حيث تعتمد عليهما يف بنائها وتكوينها
ب�شكل �أ�سا�س.
وتربز �أهمية هذا البحث من حيث ت�سليطه ال�ضوء على جانب فني مهم جداً وهو النقد
( )2وليام هازلت ،مهمة الناقد �،ص.4
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املو�سيقي بال�شكل العلمي ،وال��ذي يفتقر �إليه البلد ب�شكل عام يف الوقت احلا�ضر �أو
يف الوقت ال�سابق ،وكذلك يوجه البحث احلركة املو�سيقية للبلد نحو تطلعات جديدة
واال�ستفادة من م�ضمونه لتطوير الفن املو�سيقي ب�شكل علمي ر�صني وبناء القواعد
التي تخدم وت�ساعد على �إر�ساء �أ�س�س معرفية تخ�ص التحليل والنقد للأ�شكال الغنائية
والآلية لال�ستفادة منها الحقاً يف البحوث املقارنة ،وكذلك البحوث والدرا�سات اجلمالية
والذوقية التي تك�شف عن خ�صائ�ص بناء الغناء واملو�سيقى ب�أ�شكاله وقوالبه املتنوعة
من جميع النواحي التحليلية مما ي�ساعد على تطويرها والعمل على االبتكار من جتديد
وخلق م�ستقبالً .وكذلك يخدم البحث يف بناء الذائقة والتذوق ب�شكل عام يف جماله.
هدف البحث

يهدف البحث �إىل الك�شف عن خ�صائ�ص وجماليات عن�صرا الإيقاع واللحن يف املو�سيقى
والغناء ب�شكليهما املنهجي وال�شعبي مبا يخدم املو�سيقى والغناء العراقي حتليالً ونقداً.
املو�سيقى فن �سمعي

�أدبيات البحث

تعد املو�سيقى من الفنون ال�سمعية التي ت�ؤثر مبا�شرة يف املتلقي عن طريق ال�سماع لتجعله
من َث َّم حتت ت�أثري جمالياتها عن طريق ر�سم �صور لأحداث وانفعاالت وتخيالت ذاتية
تنعك�س من املتلقي نحو ما قدمت املو�سيقى له من تعابري جمردة عن طريق الأحلان
والإيقاعات والأداء وغريها من مكونات العمل املو�سيقي �أو الغنائي ،وه��ذا االخري
(الغنائي) يكون �أكرث و�ضوحاً يف امل�ضمون وذلك ال�ستخدام الكلمة التي تو�ضح فكرة
العمل وم�ضمونه �أكرث من املو�سيقى املجردة...حيث ي�شعر الكثري من نقاد املو�سيقى
والعديد من امل�ستمعني النقاد انهم مدفوعون لأن يعزوا �إىل بع�ض الأعمال املو�سيقية
املعينة م�ضموناً ،وكذلك يف�سروا هذا امل�ضمون يف م�صطلحات عاطفية� ،أو يف الأقل
م�صطلحات فكرية ،وان املو�سيقى فن جتريدي لي�س له طاقات �سردية �أو و�صفية ،ولي�ست
هناك طريقة ت�شري فيها �إىل �شيء م�ستقل يف ذاته �أو �شيء تعر�ضه �أمام ت�أمالتنا. 3
�إننا جميعاً ن�ستمع عادةً �إىل املو�سيقى ك ٌل بح�سب كفايته ،ولكن عندما يراد حتليل عملية
اال�ستماع ذاتها فيمكن ردها بوجه عام �إىل العنا�صر التي تت�ألف منها ،وعندئذ جند �أننا
 3روجر �سكروتون ،معنى المو�سيقى �،ص.192
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ن�ستمع وفق ثالثة م�ستويات ن�صطلح على ت�سميتها مبا ي�أتي:
 -1امل�ستوى احل�سي :وهو من اب�سط طرق اال�ستماع وملجرد التمتع بالأ�صوات املو�سيقية
ذاتها حيث ن�ست�سلم فيه �إىل اال�ستماع من دون تفكري �أو تقدير للمو�سيقى �أو الغناء ب�أية
طريقة من الطرق ،وهو املرحلة اخلا�صة بال�شعور غري املفكر اجلذاب والذي ين�ش�أ عن
التمتع بال�صوت املو�سيقي واال�ست�سالم لعامل اخليال الذي حتملهم �إليه املو�سيقى...وفيه
جند املو�سيقى والغناء الينطويان على �شيء �سوى مدركاتنا للطبيعة املو�سيقية والإمتاع
الذي تقدمه هذه املدركات ،وان حتليالُ لهذه املدركات الي�ستطاع القيام به �إال على �أ�سا�س
نظرية اجلمالية املو�سيقية ولي�س هناك من نظرية وافية لهذا امل�ضمار.4
 -2امل�ستوى التعبريي :وهو امل�ستوى الثاين لال�ستماع حيث يعمل على تو�ضيح معنى
املو�سيقى والغناء عن طريق ما �أراد امل�ؤلف التعبريعنه ،من خالل م�ؤلفاته...ويعد هذا
امل�ستوى من امل�ستويات ال�صعبة يف الفهم ،وذلك ل�صعوبة حتديد معنى خا�ص عن طريق
فن �سماعي جمرد التعبري لذلك ت�ساق عملية االتفاق على املعنى العام الذي يظهر عن
طريق االنفعاالت الأدائية من تعبري ديناميكي وتكنيكي يطغى على الأحل��ان والإيقاع
لإبراز انفعاالت خمتلفة لت�شكل مو�ضوعاً يفهم ب�شكل عام من قبل املتلقي دون حتديد
�صورة واحدة للحدث املعرب عنه ،و�إمنا يعرب عن الكلية فنقول هنا حزن وهنا �سعادة
وهنا غ�ضب �أو توتر...وغريها من ال�سلوكيات االنفعالية التي ت�صلنا من خالل التعبري
يف �أداء القطع والغناء.
 -3مل�ستوى الدقيق �أو ال�صرف :وهو امل�ستوى الأكرث �صعوبة ويتميز به متذوقو املو�سيقى
ذوو الكفاية العالية ،ولي�س امل�ستمع العادي حيث الي�شعر بهذا امل�ستوى الذي يتطلب
املعرفة مببادئ البناء املو�سيقي من انتقاالت وا�ستخدام �ألبُنى النغمية من متتالية
االبعاد  arpeggioو�أن��واع الأبعاد وغريها ،لذلك يتطلب الفهم يف عملية التحليل
املو�سيقي واخلربة ملعرفته.5
يعد امل�ستوى الأول(احل�سي) هو الأكرث �شيوعاً وانت�شاراً لدى املتلقي العربي ب�صورة عامة
وذلك ب�سبب الثقافة العامة للمجتمع من اجلانب املو�سيقي وعملية تذوقه ،وامل�شكلة
احلقيقية يف بلدنا �أن هناك من يقدم عملية النقد املو�سيقي والغنائي �ضمن هذا امل�ستوى
والذي اليعد من امل�ستويات العلمية التي من الواجب �أن تتوفر فيها �شروط النقد ،لذلك
 4جي .دبليو ،بتهوفن �،ص.35
� 5آرون كوبالند ،كيف تتذوق المو�سيقى �،ص.17
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يقوم الناقد ب�إطالق م�صطلحات وتعابري يعدها بنف�سه لت�أطري عملية النقد لديه ،والتي
هي مبنية على ركائز غري علمية ،و�إمنا على الذوق الذاتي يف �إطالق تعابري اجلميل وغري
اجلميل والواجب وغري الواجب عمله ،على م�ستوى متدن من ال�سماع ال ميتلك قابلية
التحليل و�إ�صدار الأحكام .لذلك يعرب هذا امل�ستوى عن �سمات و�صفات ظاهرية الميكن
اعتمادها نقداً �أو حتليالُ �ضمن املجال واخلربة العلمية املطلوبة لأ�سا�س النقد الفني.
�أما امل�ستوى الثاين التعبريي فله يف املو�سيقى �صعوبة خمتلفة متاماً عن باقي الفنون
وخا�صة يف جمال جماليات املو�سيقى ونقدها كفل�سفة تعبري...فقد برهنت جماليات
املو�سيقى على �أنه يتعذر عليها كلياً تعليل ميزة الإدراك ال�سمعي �أو تف�سري �أب�سط ما يف
املقوالت املو�سيقية من حلن و�إيقاع وان�سجام �.إن ذرة من الإح�سا�س الفل�سفي(الفل�سفة
النابعة من الروح ) �سيوحي ،على �سبيل املثال� ،أنْ لي�س ثمة نظرية يف التعبري املو�سيقي
�سوف تقوم بالتف�سري مامل يرافق تلك النظرية تف�سري لتلك الأ�شياء الأ�سا�سية ...ولذلك
و�صفت املو�سيقى بكونها فناً جتريدياً الم�برر ل��ه .وكذلك ا�ستبدلت فكرة املحاكاة
املو�سيقية للطبيعة بكلمة التعبري حيث �سادت منذ القرن الثامن ع�شر فكرة هي �أن
املو�سيقى تنطوي على م�ضمون ،و�أن هذا امل�ضمون يفهم بو�ساطة امل�ستمع ال�سريع التلقي
،وعلى هذا الأ�سا�س ت�شابك مفهوم التجريد يف املو�سيقى مع م�شكلة التعبري املو�سيقي
على نحو الميكن ف�صله.6
�إال �أن بع�ض النظريات مل تقبل بال�صورة التجريدية الكاملة للمو�سيقى ،والتي قادت
من َث َّم �إىل ظهور �أنواع من املو�سيقى تف�سر تلك النظريات ،مثل املو�سيقى الت�صويرية
التي جعلت نقي�ضاً للمو�سيقى املجردة مبحاولتها ت�صوير الأ�شياء والأحداث و�أكرث من
ذلك ،فان تلك املو�سيقى تزعم �أنها ت�ستقي منطقها من تلك املحاولة و�أنها التقوم فقط
بتقليد وحماكاة الأ�شياء التي تت�سم بالواقعية امل�ستقلة و�إمنا يتقرر تطويرها بو�ساطة
تطور م�ضمونها ،فاملو�سيقى تتحرك يف الوقت املنا�سب وفقاً �إىل منطق مو�ضوعها ولي�س
�إىل املبادئ الذاتية اخلا�صة بها.
وعلى الرغم من ذلك يبقى م�ستوى التعبري م�ستوىً عايل التذوق لدى املتلقي املثقف
من الناحية الفنية ب�صورة عامة والناحية املو�سيقية ب�صورة خا�صة ،حيث �أن التعبري
مفهوم ذو داللة مهمة وهو الإ�سفار اخلارجي عن امل�شاعر الداخلية مع مراعاة هذا
الإ�سفار اعتماده واحرتامه للعامل اخلارجي (بيئته) من عادات وتقاليد حيث يكيف
 6روجر �سكترون،معنى المو�سيقى �،ص.167
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�أ�سلوب التعبري طبقاً له...7ولذلك ميكن ا�ستخدام عملية حتليل عنا�صر بناء املو�سيقى
والغناء من حلن و�إيقاع (وغريها من املركبات الداخلية لبناء العمل) وتطبيق عملية
النقد الفني املو�سيقي عليها �ضمن هذا امل�ستوى ،وذلك ل�سعة ثقافة التعبري �أعلى من
امل�ستوى احل�سي واعتمادها على معايري ثابتة لكل نوع من �أن��واع الفل�سفة اجلمالية،
وبرغم التجريد يف املو�سيقى ميكن وفق تلك املعايري اخلا�صة بكل نوع من الفل�سفة �أن
ينقد العمل بطرق خمتلفة باختالف �أهداف النقد املعدة لأجله (كنقد مقارن� ،أو نقد
حتليلي� ،أو نقد جمايل وغريها) وهنا ت�سبق عملية النقد حتليل العمل �إىل عنا�صره
الأ�سا�سية �أوال(�إيقاع ،حلن �،أداء ،ان�سجام) ومن ثم حتليل كل عن�صر على حد �سواء،
و�أخرياً ارتباط العنا�صر بع�ضها ببع�ض داخل العمل الواحد ليكون الناجت عمالً ذا تعبري
معني.
�أما امل�ستوى الثالث الدقيق �أو البحت فينفرد بثقافة عالية جداً من ال�سمع والتذوق
والتحليل ،حيث يطبق على ذوي االخت�صا�ص ولي�س للم�ستمع العام .لأن هذا امل�ستوى
يتطلب الفهم والدراية الكافية بالفن املو�سيقي� ،أو الغنائي حيث يتعامل مع �أجزاء
العمل بطريقة تفكيك وجتزئة حمتواه �إىل �أ�س�س ومعايري بناء كل عن�صر فيه وطريقة
التعامل مع ربط وتنظيم الن�سق الداخلي مل�ضمونه وارتباط تلك املتغريات من تنوع
الأحلان والإيقاعات ،وا�ستخدام الأداءات مبختلف �أ�شكالها مع فل�سفة بنائه والقيمة
التعبريية منه ،ولذا اليعد هذا امل�ستوى للتمتع باال�ستماع ،و�إمنا خلدمة املجال العلمي
املو�سيقي من حتليل ونقد وبناء عن طريق ال�سماع ،و�ضمن هذا امل�ستوى يجب �أن يكون
بناء الناقد املو�سيقي حيث قدرته يف املعرفة املو�سيقية وعنا�صر بنائها وطريقة اختيار
�أحلانها و�صفات اللحن وطريقة بنائه والتعامل مع م�ساراته وخ�صو�صيته ومميزاته
وكذلك احلال بالن�سبة للإيقاع والأداء وغريها من عنا�صر بناء العمل ،حيث ال يكتفي
الناقد يف هذا امل�ستوى بالتف�سري والعر�ض و�إمنا قد يبدي الر�أي لال�ستفادة منه يف البناء
والإنتاج الفني املو�سيقي عن طريق تطويع اللحن والإيقاع لعمليات خلق و�إبداع تقدمها
فل�سفة اجلمال وفل�سفة النقد قبل ّياً للفنان...واخت�صاراً ميكن القول :علينا ر�ؤية ال�شكل
املو�سيقي املتكامل من الداخل واخلارج عند حماولة �إدراكه وفق هذا امل�ستوى ،فال يكفي
القول ب�أن اللحن جميل �أو غري جميل فقط بل ن�سعى ملعرفة �سبب ذلك وال نقول انه يعرب
عن حالة معينة (فرح ،امل ،انت�صار وغريها) بل يتعدى �إىل ماهو �سبب هذا الإح�سا�س
 7هربرت ريد،معنى الفن �،ص.243
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�أو ذاك ،وهل هو �سبب التكوين النغمي للحن من حيث ارتفاع طبقاته وانخفا�ضها �أو
ب�سبب التحليات والزخارف التي تتداخل بني ثنايا ان�سيابية امل�سار النغمي الأ�سا�سي،
�أم ب�سبب البناء الإيقاعي والتنوع احلا�صل يف �أوزان��ه و�سرعة جريانه ،وبهذا نرى �أن
للمو�سيقى معناها البحت واملرتبط مبكونات عنا�صرها والتي هي بحاجة �إىل نوع من
الدرا�سة املتخ�ص�صة الناجتة عن طريق التحليل والنقد الفني املو�سيقي.8
عن�صر الإيقاع يف املو�سيقى والغناء

ي�صنف الإيقاع واللحن على �أنهما العن�صران الأ�سا�سيان لبداية ون�ش�أة الفن املو�سيقي يف
التاريخ حيث �سبق ظهور اللحن الإيقاع �أوال يف تكوين املو�سيقى.
فاملو�سيقى تنح�صر يف عن�صرين �أ�سا�سيني هما ال�صوت (حلن) والزمن(�إيقاع).9
وعند مراجعة املراحل القدمية للمدنية نرى �أن الإيقاع يرتبط ب�أ�صلني لكل منهما طبيعة
مناق�ضة للآخر ،فهو من جهة مرتبط بال�شعائر والطقو�س الدينية بكونه جزءاً ال يتجز�أ
من مظاهر العبادة �أو من الطقو�س ال�سحرية التي حتل حملها ،ومن جهة �أخرى يرتبط
ب�أداء العمل اجل�سمي اليومي واحلركات اجل�سمية التي ي�ؤديها النا�س يف �أثناء قيامهم
مبختلف الأعمال املادية ،وهكذا يت�ضافر الأ�صل الروحي مع الأ�صل املادي يف حتديد
من�ش�أ الإيقاع منذ �أقدم الع�صور.
ولو ت�أملنا املجموعات الرئي�سة التي تنق�سم �إليها الب�شرية ،لوجدنا �أن نظرتها �إىل
الإيقاع ومكانة الإيقاع بني فنونها تختلف �إىل حد كبري �:إذ يحتل الإيقاع املكانة الأوىل
بني عنا�صر املو�سيقى جميعاً لدى ال�شعوب الزجنية ،ويف ال�شعوب ال�شرقية تظل للإيقاع
مكانة كربى برغم �أن اللحن يحتل مكانة م�ساوية له �،أما عند ال�شعوب الغربية فان
�أهمية الإيقاع تت�ضاءل �إىل حد ما ،وتربز �أهمية اللحن وكذلك ي�ضاف عن�صر جديد وهو
الت�آلف ال�صوتي (الهارموين).
...ا�شتقت كلمة الإيقاع  rhythmيف اللغات الأوروبية من لفظ rhuthmos
اليوناين وهو بدوره م�شتق من الفعل  rheeinمبعنى ين�ساب �أو يتدفق ،ويف اللغة
 8طارق ح�سون فريد ،مدخل لتذوق الفنون المو�سيقية �،ص.27
 9محمد محمود �سامي حافظ ،قواعد المو�سيقى الغربية وتذوقها �،ص.196
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العربية يرجح �أن لفظ الإيقاع م�شتق من (التوقيع) وهو نوع من امل�شية ال�سريعة. 10
والإيقاع ب�شكل عام :هو عبارة عن تنظيم معني لقيم زمنية حمددة  ،وب�شكل �آخر :هو
عبارة عن �شكل معني لقيم زمنية متكررة وفق ترتيب حمدد. 11
ويعرفه فاخروميف -: 12ب�أنه التتابع املنتظم للأنغام ذات القيمة الزمنية املت�ساوية �أو
املختلفة...وبذلك يختلف مفهوم هذا التعريف عن التعريفني ال�سابقني لكونهما ي ّدعيان
�أن الإيقاع هو منوذج (�ضرب) ذو �شكل معني للدورة الإيقاعية ،الواحد تطلق عليه ت�سمية
خا�صة لتحديد داللته ومعرفة �صيغته فنقول �إيقاع املار�ش �أو فال�س �أو جورجينة وغريها
من امل�سميات الكثرية واملتنوعة بتنوع النماذج التي ثبتت عرب تكرارها �إىل تلك الأ�سماء
التي تدل على �صيغتها املحددة� .أما التعريف الأخري لفاخروميف فهو خمتلف قليالً
عن التعريفات ال�سابقة بكون الإيقاع يف �أ�سا�سه ،ثابت النربات �أو ال�ضغوط مثل قولنا
�إيقاع فال�س ثالثي النربات بال�شكل (قوي ،متو�سط �،ضعيف) ،وبرغم ذلك ميكن �أن
تكون القيمة الزمنية متناوبة ب�أ�شكال غري ثابتة التنبري داخل النموذج الإيقاعي نف�سه
وذلك ب�سبب اختالف �أ�شكال القيم الزمنية وتنوع ترتيبها داخل البار الواحد(املازورة)
والتي تع ّد النظام القيا�سي للنموذج الإيقاعي...فيقول فاخروميف  :تتناوب يف القطعة
املو�سيقية القيم الزمنية بتناوب الأنغام ذاتها ،حمدثة فيما بينها خمتلف �أنواع الن�سب
التي �إذا ما حددت يف جمموعات معينة تكونت لدينا ال�صورة الإيقاعية الوا�ضحة لتلك
القطعة املو�سيقية... 13ومعنى ذلك �أن ال�شكل الإيقاعي يف املو�سيقى �أو الغناء اليعتمد
فقط على منوذج ذي دورة �إيقاعية واحدة ،و�إمنا قد يكون �شكالً متكوناً من عدة دورات
�إيقاعية (مازورات) معتمداً بذلك على تق�سيم القيم النغمية للنربات لتظهر وا�ضحة
املعامل وميكن متييزها ب�سهولة عند اال�ستماع والتحليل.
وهنا يظهر �أن هناك ت�ص ّورين لبناء ال�شكل الإيقاعي يف املو�سيقى� ،أولهما هو بناء
النموذج �أو ما ي�سمى بال�ضرب والذي يطلق علية ت�سمية ثابتة متعارف عليها لدى الفنان
واملجتمع يف املو�سيقى والغناء ،وال�شكل الثاين هو منوذج �أو�سع من الأول (عدة دورات
�إيقاعية) تتكرر وفق منوذج �إيقاعي معني ،لكن باختالف القيم الزمنية للنموذج داخل
 10ف�ؤاد زكريا ،مع المو�سيقى ذكريات ودرا�سات �،ص�،57ص.86
 11مي�سم هرمز ،علم التحليل والنقد �،ص.1
 12ف�.أ،فاخروميف ،مبادئ المو�سيقى النظرية� ،ص.43
 13الم�صدر ال�سابق
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كل بار حيث يتكرر هذا ال�شكل ب�أكمله ب�صياغة �إيقاعية معينة للقيم الزمنية داخل
القطعة املو�سيقية �أو الغنائية ،وتع ّد �صياغتها �أكرث حاجة للعلمية ،لت�صور بنائها وال�سيما
يف املو�سيقى املنهجية...حيث يتمتع عن�صر الإيقاع جمالياً بخا�صية مزدوجة ،فهو يحدد
لنا الإطار اخلارجي للعمل املو�سيقي وذلك يف �شكل امليزان (ثنائي ،ثالثي ،رباعي) وهو
من جهة �أخرى ،يك�شف لنا عن طبيعة �إيقاع القيم داخل املازورة وعالقة بع�ضها ببع�ض،
ف�إذا ا�ستعنا مبثال يف�سر ذلك نقول ان امليزان الرباعي مثالً يعني وجود �أربع قيم من نوع
النوار داخل املازورة الواحدة ،وهو �شكل منطي معتاد� ،أ ّما �إذا كانت كل مازورة تختلف
تق�سيماتها الداخلية للقيم ب�أ�شكال خمتلفة ومتنوعة فذلك يعني تغيري مواقع ال�ضغوط
للإيقاع وعدم انتظامها ،عندئذ ميكننا القول �أننا �أمام عمل مو�سيقي خمتلف التعبري
ح�سب فكرة امل�ؤلف التي و�ضعها عن طريق تغيري ال�شكل الإيقاعي. 14
�أم��ا يف املو�سقى ال�شعبية فقد يظهر هذا ال�شكل وفق ت�صور وبناء امللحن� ،أو يظهر
ب�شكل عام عن طريق امل�صادفة �أوالتكرار يف �صياغة الأحلان ،وال�سيما الأحلان العربية
والعراقية التي تتميز ب�صفة التكرار� ،أو ما يطلق عليه مب�صطلح ()sequence
ويق�صد به التعاقب الإيقاعي �أو اللحني وفق تكرار معني.
وهذا ال�شكل الأخري ي�ستدل عليه ح�سياً عند اال�ستماع �أو حتليلياً ،وال تطلق عليه ت�سمية
معينة ب�سبب كرثة تنوعات �صياغته من قبل امل�ؤلف املو�سيقي �أو حتى امللحن ،لذلك يع ّد
من الإبداعات الفردية يف الرتتيب وال�صياغة �أو كذلك يف االبتكار ،وح�سب قابلية ومهارة
وثقافة امل�ؤلف �أو امللحن علمياً ومو�سيقياً وذوقياً.
وبرغم ذلك ميكن اعتبار بع�ض امل�ؤلفات العاملية ذا �صياغة وم�سمى وفق هذا ال�شكل ،مثل
قطع البولريو وغريها ممن تعتمد �أ�سا�سا على بناء ذي �شكل �إيقاعي ثابت وحمدد لي�س
لدورة �إيقاعية واحدة و�إمنا لعدد من الدورات الإيقاعية حيث حتدد ال�شكل الإيقاعي
وفق بناء ثابت لها.
وكذلك يف املو�سيقى ال�شعبية نرى �أن هنالك �أ�شكاال من الإيقاعات بُنيت وفق هذه
الطريقة برغم �أن �أكرثها لي�س قيد اال�ستخدام يف الوقت احلا�ضر ...كما يف �إيقاع ال�سماح
العراقي الذي يحوي على �ست وثالثني �ضربة من نوع العالمة الربعية يف البار الواحد15
...وبرغم ان هذا النوع يق�صد به منوذجاً �إيقاعي (�أي منوذج لبار واحد) ولي�س �شكالً،
� 14سيد �شحاتة ،علم الجمال المو�سيقي �،ص.284
 15حبيب ظاهر العبا�س ،نظريات المو�سيقى العربية �،ص.121
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ميكن ب�سبب كرثة عالماته ( 36نوار) اعتباره �شكالً �إيقاعيا �إىل حد ما ،ولي�س منوذج ًا
كما هو متعارف عليه يف النماذج ال�صغرية التكوين لبناء النغمات الداخلية يف قيا�س
الدورة الإيقاعية الواحدة.
تقوم املو�سيقى اليوم كلها تقريباً على الإيقاع وحده ،والذي يبلغ من التعقيد يف معظم
الأحيان ،ما يثري الده�شة ...ويف بداية تدوين الإيقاع مل يكن قد �أُجري تق�سيمه �إىل
وحدات الأوزان كما هي معروفة اليوم �إذ مل يتحقق هذا �إال منذ 1150م ،عندما بد�أ هذا
الأ�سلوب من التدوين ي�شق طريقه يف بطء �إىل احل�ضارة الغربية حيث �سميت مو�سيقاه
باملو�سيقى املقي�سة .ف�أحدثت هذه الطريقة تغريات انقالبية يف جانبني متعار�ضني فقد
�أدت �إىل �إطالق املو�سيقى من قيودها ،كما �أنها كبحت انطالقها ،يف اجلانب الثاين.
و�أكرث املو�سيقى التي بقيت لنا �إىل ذلك العهد متثلت مبو�سيقى غنائية و�ضعت لت�صاحب
كلمات منثورة �أو منظومة ،ومن عهد الإغريق حتى ع�صر ازدهار الغناء اجلريجوري ظل
الإيقاع طبيعياً ال يتقيد �إال ب�أوزان الكالم املنثور �أو املنظوم ،ومل يكن من امل�ستطاع تدوين
هذا النوع من الإيقاع يف �شيء من ال�صحة . 16وكانت �أنواع الإيقاع ،التي �أمكن تدوينها
بنجاح يف بادئ الأمر بهذه الطريقة� ،أكرث انتظاماً ومن ثم �أ�صبح لهذه اخلطة اجلديدة
�أثار عديدة بعيدة املدى ،فبف�ضلها حتررت املو�سيقى وخرجت من دائرة اعتمادها املطلق
على الكلمات و�أ�صبح لها بنا�ؤها الإيقاعي امل�ستقل كما �أمكن عن طريقها �أي�ضا ا�ستعادة
�أوزان الإيقاع التي قام بو�ضعها امل�ؤلفون وانتقالها من جيل �إىل �آخر يف املنهج الغربي.
�إال �أن مو�سيقانا ال�شرقية العربية التزال غري م�ستقلة لكونها مرتبطة �إىل الوقت احلا�ضر
بالغناء ،برغم وجود التلحني احلر من ال�سماعيات والقطع وغريها والتي ما زالت تلحن
للآلة املو�سيقية لكن بطابع غنائي .ولذلك التزال ال�صورة الغنائية مرافقة ملو�سيقانا
ك�سمة وا�ضحة وظاهرة بارزة.
ومن درا�سة معنى املو�سيقى وطبيعتها اجلمالية نرى �أن مفهوم املعنى املو�سيقي قد
�أ�صبح مزدوج الداللة يف التحليل والتفكري والنقد اجلمايل احلديث...فمن جهة جند �أن
املو�سيقى التي ت�ؤلف �ضمن النطاق املنهجي النابع من العامل الغربي تُقوم ويحكم عليها
من خالل قيم �شكلية ،حيث اليهدف العمل املو�سيقي� ،ضرورة� ،إىل و�ضوح املعنى ،و�إمنا
يقت�صر على نقل حالة نف�سية معينة .ومن جهة �أخرى جند �أن املو�سيقى يعمل بها من
خالل �سالمة اجتاهها ،حيث ي�ستهدف العمل املو�سيقي الو�ضوح والب�ساطة ،ولي�س لل�شكل
� 16آرون كوبالند ،كيف تتذوق المو�سيقى �،ص.48
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فعالية �إال �إذا كان يزيد من ت�أثري العر�ض الواقعي للم�ضمون.وبذلك ف�إن املو�سيقى يف
العامل الغربي حمدودة يف معناها ،ذاتية يف تقوميها نظراً �إىل �أهمية املعاجلة ال�شكلية
التي يقوم بها امل�ؤلف املو�سيقي لأفكاره املو�سيقية �أو امل�ضمون ،معتمداً على عنا�صر
املو�سيقى من �إيقاع وحلن وان�سجام وغريها يف �إظهار ذلك.
�أما يف اجلانب ال�شرقي للمو�سيقى فاعتُمد �أن تكون وا�ضحة املعنى حتى تكون مفهومة
وم�ست�ساغة للجميع.17
ولذلك ازداد الإيقاع خفاءاً وغمو�ضاً يف املو�سيقى املنهجية العاملية ،واندمج عن�صر
الإيقاع اندماجاً وثيقاً بالكل (�أي بالعنا�صر الأخ��رى اللحن،الأداء ،االن�سجام) ومن
هنا جاءا�صطباغه بطابع عقالين يبعد به عن احل�سية� .أما يف جانبها ال�شعبي ف�إن
مو�سيقي الغرب حاولوا�،أي�ضاً� ،أن يزيدوا من حيوية مو�سيقاهم باقتبا�س الإيقاعات
املتنوعة وال�سيما يف جمال احلركة واملرتبطة بالعمل والرق�ص...وظل الإيقاع وا�ضحاً يف
املو�سيقى ال�شعبية وال�سيما يف ال�شرق والوطن العربي حيث يظهر بخط وا�ضح ي�سري �إىل
جانب اللحن ويوازيه دون غمو�ض �أو اندماج ظاهر.18
ان اعتماد فل�سفة بناء الت�أليف املو�سيقي والتوزيع الأورك�سرتا يل �ضمن املو�سيقى
املنهجية العاملية قد َح�� َّد من كمية وطريقة ا�ستخدام االلآت الإيقاعية حيث اخ�ضع
الإيقاع لفل�سفة الت�أليف والتي تعمل على �إذابة جميع العنا�صر املو�سيقية يف بودقة واحدة
ليكون الناجت �شكالً ذا حمتوى فني جمايل مبني وفق متطلبات التعبري وتطور الفكرة،
من عر�ض و�صراع (انفعال) �إىل احلل واخلتام ،لذلك اندمج عن�صر الإيقاع يف الت�أليف
مع العنا�صر الباقية حيث اليظهر بال�شكل املنظم والقيادي لقيا�س ووزن العمل فقط ،بل
�إن دور الإيقاع اختلف ليكون عن�صراً تباديل ،فتارةً يحل حمل اللحن عن طريق الرتكيز
عليه و�إظهاره من قبل االلآت اللحنية يف الأورك�سرتا وتارةً يظهر بدور الأداء وخا�صة يف
ت�صعيد االنفعاالت و�صوالً �إىل ذروة االنفعال من �شدة �أو خفوت وح�سب ماهو مطلوب
من تعبري امل�ؤلف وهذا ما عمل على اعتماد �آلة التمباين ك�آلة �أ�سا�سية للإيقاع داخل
االورك�سرتا حيث تفي بالغر�ض املطلوب يف فل�سفة البناء والت�أليف املو�سيقي ت�سندها يف
ذلك االلآت الأخرى من الهوائيات �أو الوتريات والتي تتحول يف مواقع معينة من امل�ؤلفة
�إىل �آالت تعرب عن الإيقاع �أو ال�شكل الإيقاعي املو�ضوع من قبل امل�ؤلف.
 17جوليو�س بورتنوى ،الفيل�سوف وفن المو�سيقى �،ص.322
 18مي�سم هرمز ،علم التحليل والنقد�،ص.3
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ان هذه الدقة والتعقيد يف اال�ستخدام الإيقاعي للمو�سيقى املنهجية جعلته ب�صورة �أ�سا�سية
�أكرث �أهمية وذا قيمة �أعلى مما هو عليه يف املو�سيقى ال�شعبية ،وذلك العتماد الإيقاع هنا
كم�صدر ذوقي وجمايل يعمل على التعبري والت�أثري وغريها من الإمكانات الت�أليفية .وهذا
ما فرقه عن دوره يف املو�سيقى ال�شعبية رغم �أهمية مكانته يف هذه املو�سيقى �أي�ضاً حيث
يُع ّد املنظم الرئي�س للأحلان والقائد الأ�سا�سي يف املحافظة على الوزن خالل العزف
�أو الغناء ،ويظهر الإيقاع وا�ضحاً يف هذا املجال التلحيني ال�شعبي حيث ميكن متييزه
ب�سهولة فهو يجري بخط وا�ضح ومواز �إىل اللحن بنموذج معني متكرر ب�شكل تطغى عليه
�صفة الزخارف الإيقاعية لكي ال يكون ممالً لدى املتلقي وكذلك ليكون �أكرث ت�أثرياً يف
العمل ،ويركز يف فل�سفة �أدائه على العازف نف�سه وقابليته ومهارته يف �أداء العزف على
�آالته املتنوعة واملتعددة الأ�شكال والأحجام والأ�صناف ،ح�سب كل جمتمع وكل جماعة.
ولذلك يرتبط الإيقاع يف املفهوم ال�شعبي بروح ال�شعب وجمتمعه �إذ يُع ّد الركن الأ�سا�سي
لتوحيد اجلماعة من خالله يف الرق�ص �أو العمل اجلماعي وبذلك يقوم بدوره يف خدمة
عدة جوانب اجتماعية متمثلة يف التالحم واالندفاع واال�ستثارة نحو �شيء معني� ،إ�ضافة
�إىل دوره يف �ضبط وتنظيم امليزان...والوزن هو �أ�سا�س الإيقاع يف املو�سيقى العربية
و�أ�سا�س بحوثهم و�أرائهم يف النظريات العربية القدمية التي عنيت بتق�سيمه وحتديده
�إىل مناذج �إيقاعية �أكرث من اعتنائها بفل�سفة جماليته وخدمتها للمو�سيقى...فيُعرف
الفارابي �:إن الإيقاع �أوالوزن هما عبارة عن �سل�سلة �أزمنة يو�ضحها النقر على �آلة جموفة
كالطبل �أو الدف ،وقال االرموي �:إن الوزن هو عبارة عن جملة نقرات تتخللها �أزمنة
حمدودة املقادير على ن�سب و�أو�ضاع مق�سومة ،والنقرة هي مدة زمنية يتخللها �إما �صوت
�صادر عن احلنجرة الب�شرية �أو عن �آلة مو�سيقية19.
ومن تلك التعريفات للعلماء العرب ن�ستدل على �أنها كانت تبحث يف جمال حتديد الإيقاع
وفق �ضابط لوزن املو�سيقى والغناء ،وكذلك احلال جلميع مفاهيم املو�سيقى ال�شعبية
�سواء �أكانت عربية �أم �أجنبية �،أما جمالياته فقد ارتبطت ب�شكل مبا�شر يف فكرة بناء
املو�سيقى املنهجية العاملية فهو يف�سر ب�شكل خمتلف ...ويع ّد مُناخ العمل املو�سيقي
الذي ي�ساهم يف تع�ضيد طابع الفرح واحلزن والقوة والغ�ضب وغريها ،وحينما يتعدد
ا�ستخدامه ويتنوع جنده يخلق حالة من القلق والتوتر وغريها حمطماً منطية اال�ستقرار
 19با�سم يو�سف يعقوب ،الإيقاع في المو�سيقى العربية ،ج�، 1ص.11
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والرتابة واالنتظام يف العمل الفني20.
وب�صورة عامة وانطالقاً من �أن العن�صر الإيقاعي هو �أحد مكونات الن�سيج املو�سيقي
الأ�سا�سي جنده يظهر ب�أ�شكال ميكن تلخي�صها كالآتي يف املو�سيقى والغناء ال�شعبي
والت�أليف املنهجي:
 -1العن�صر الإيقاعي القائم بذاته يف الن�سيج املو�سيقي -:وهو ما يطلق عليه بالنموذج
الإيقاعي...والذي و�ضحه الباحث �سابقاً.
 -2العن�صر الإيقاعي من اللحن يف الن�سيج املو�سيقي -:وي�سمى ب�إيقاع اللحن وهو ينتج
من اختالف �أطوال نغمات امل�سار اللحني الآيل �أو الغنائي (و�ضحه الباحث قبالً بال�شكل
الإيقاعي) ،وقد يت�شابه �إيقاع اللحن هذا مع النموذج الإيقاعي �أو قد يختلف عنه نتيجة
الختالف القيم وتق�سيماتها داخل البارات املتعددة للنموذج الإيقاعي وكما و�ضح قبالً.
 -3العن�صر الإيقاعي املنطلق من التعبري احلركي الإميائي والراق�ص �أو من خمتلف
حركات العمل والفعل الإنتاجي :وي�سمى ب�إيقاع احلركة واملرتبط بالرق�ص و�أغاين
العمل21.
عن�صر اللحن يف املو�سيقى والغناء

يُع ّد اللحن �أو ما يطلق عليه بامليلودية ح�سب ت�صنيف بع�ض النقاد هو العن�صر الثاين
من عنا�صر بناء املو�سيقى والغناء ،ويذكر �آرون كوبالند �أنه �إذا كان الإيقاع مت�صالً يف
ذهننا باحلركة الطبيعية ،ف�إن ت�صور اللحن عادةً ت�صاحبه يف الذهن ،فكرة تت�صل
بال�شعور .وت�أثري هذين العن�صرين( �ألإيقاع واللحن) فينا خفي وكبري حيث عجزت عن
تف�سريه كل �أ�ساليب التحليل ،وال ن�ستطيع ان نعرف على وجه الت�أكيد مم تتكون الأحلان
اجلميلة ،فرغم �أن البع�ض يزعم ب�أنه يعرف اللحن اجلميل عند �سماعه لأول وهلة،
�إذن فالبد �أنهم يطبقون نوعاً من املعايري ملعرفته حتى ولو كان مثل هذا التطبيق يجري
بطريقة ال�شعورية .و�إذا كنا الن�ستطيع تعريف اللحن اجلميل ف�إننا من دون �شك ،ميكننا
�أن نقيم نوعاً من التعميم ب�ش�أن ما �سبق �أن �سمعناه من الأحلان ،حيث قد يفيدنا هذا
التعميم يف تو�ضيح ال�صفات اخلا�صة التي تقوم عليها كتابة الأحلان اجلميلة .ففي كتابة
� 20سيد �شحاتة ،علم جمال المو�سيقى�،ص.312
 21طارق ح�سون فريد ،مدخل لتذوق الفنون المو�سيقية �،ص.190
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املو�سيقى جند �أن امل�ؤلف ،دائماً ،يقبل �أو ي�ستبعد بفطرته ما يرد على خاطره من �أحلان
وال يعتمد على فطرته يف �أي فرع من فروع الت�أليف املو�سيقي الأخ��رى ،ويع ّد الفطرة
مما يف نف�سه ،يف اختيار اللحن .وجنده �أي�ضاً ،عندما يكتب الأحلان
مر�شداً �أكرث ّ
يتبع نف�س املقومات التي ن�ستعملها يف �أحكامنا على الأحلان اجلميلة ،حيث ي�ستند �إىل
قاعدة �أن الأحلان اجلميلة� ،ش�أنها �ش�أن القطعة املو�سيقية الكاملة ،يجب �أن تكون ن�سبها
مُر�ضية ،و�أن يكون معناها كامالً بذاته المنا�ص منه ،ولتحقيق هذا ال�شرط البد �أن
يكون م�سارها بوجه عام طويالً ومتدفقاً بحيث ي�شتمل على موا�ضع منخف�ضة وموا�ضع
مرتفعة(حلركة م�ساراتها) ويجب عليها كذلك �أن تتحلى باملواقع الديناميكية من قوة
وخفوت ،و�أن تبلغ الذروة قرب النهاية (�أي �أن تكون ح�سنة التكوين يف �صياغتها وتهيئتها
للنهاية واخلتام) .وطبيعي ان مثل هذه الأحلان تعتمد يف م�سريها على نغمات متنوعة
مع جتنب التكرار غري ال�ضروري ،والبد اي�ضاً� ،أن يكون يف بنائها مي ٌل نحو تدفق الإيقاع
�إذ طاملا تقوم الأحلان اجلميلة على تغيري ب�سيط يف الإيقاع ...ومن حتليل امليلودية يت�ضح
لنا �أن �ش�أنها �ش�أن اجلمل الكالمية ،فهي غالباً ما ت�شتمل على وقفات يف �سياق الكالم
،من وقفات ق�صرية وطويلة ت�ساعد على �أن يكون �سري خط اللحن معقوالً بتق�سيمه �إىل
�أجزاء ي�سهل عندها فهمه ...22ففي اللحن تنعم املو�سيقى بقدر من احلرية م�سا ٍو للقدر
الذي ينعم به ال�شعر �أو حتى �أكرث من ال�شعر نف�سه23.
�إن مفهوم اجلميل وغري اجلميل من املفاهيم املعقدة يف النقد حيث اليعتمد عليها وذلك
لأنها من املفاهيم الن�سبية...فاجلميل من الأحلان مبفهوم النقد هو كل ما يظهر من
نغمات مرتبة لت�شكل م�سارات حلنية قريبة من بيئة املتلقي وامل�ستمع ،على �أن تكون
ب�صياغتها حتمل �صفات احلان جمتمعها وال�سيما يف املجال ال�شعبي والتي ت�سمو بعفوية
�إنتاجها من قبل ملحنيني غري �أكادميني� ،أو من �أنا�س عفويني لهم موهبة ترتيب النغمات
ب�شكل �أحلان معتمدين بذلك على خزينهم الفكري اللحني وح�سب ما توارثوه وتناقلوه
�شفاها24.
وامل�ستمع اليقنع عادةً بالنغم وحده ،فهو يطرب مو�سيقياً متى ا�ستمع لتعاقب من الأنغام
املنتظمة وفق طريقة ترتاح لها الأذن ،ويرتاح لها الذهن حيث تثري امل�شاعر وت�ستجيب
� 22آرون كوبالند ،كيف تتذوق المو�سيقى �،ص.69
 23هيغل ،فن المو�سيقى �،ص.47
 24مي�سم هرمز ،الألحان ،مقالة من�شورة على موقع عينكاوة.
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لها الأنف�س .وهذا ما يطلق عليه باجلميل لدى امل�ستمع ،و�إن طربنا من اال�ستماع �إىل مثل
هذا اجلميل يحدث دائماً بطريقة خفية و�إننا لنجد املتعة يف التعرف �إليه مرة �أخرى ويف
غنائه �أو ا�ستعادته ب�شكل يولد لنا �شعوراً باالرتياح25.
ولذلك عرفته ال�شكوفا  -:ب�أنه منحن تنغيمي قائم بذاته ،له معنى عاطفي(�أي ب�إمكانه
�إثارة العواطف)26.
كان من ال�شائع وقتاً ما �أن تق�سم املو�سيقى �إىل فئتني ،فئة للعامة وفئة للخا�صة ،حيث
متثل املو�سيقى العامة بالأحلان اخلفيفة والراق�صة يف الغالب والتي ت�ستطيع اجلماهري
الغفرية من النا�س تذوقها وترديدها من دون عناء،وجتد فيها لذة تخفف عنها عناء
العمل اليومي ال�شاق.
�أما اخلا�صة ف�إن النف�س التدرك ما فيها من ان�سجام وتوافق �إال بعد �أن تكون قد تدربت
على بذل نوع من اجلهد الذهني يتيح لها �أن تتبع امل�سارات املختلفة للحن وامل�سارات غري
املتوقعة للإيقاع ،وجتمع ذلك كله يف وحدة مت�آلفة ،فهي �إذن مو�سيقى تعتمد على قدر
من الرتكيز الذهني اليتوفر �إال لقلة من الب�شر من الذين ت�سمح لهم ظروف حياتهم
ب�أن ينعموا بهذا الرتف متاماً كما كان التفكري الفل�سفي وقتا ما ترفاً ال ميلك اال�ستمتاع
به �إال القليلون .كان ذلك تق�سيماً �شائعاً يف وقت من الأوقات ،ومن الطبيعي �أن يرتبط
هذا التق�سيم بنوع من التمييز الطبقي،قد يكون �أحيانا قائماً على �أ�سا�س اجتماعي
واقت�صادي ،ولكنه يف اغلب الأحيان قائم على �أ�سا�س ثقايف27.
لذلك ظلت �ألفئة العامة مت�أثرة ب�أنواع من �أحلان �ألفئة �أخلا�صة ،وبطبقتها ومب�ستواها
الثقايف ،وكذلك ظهرت �أخلا�صة مت�أثرة ب�أنواع من الأحل��ان للعامة ،وال�سيما بالتي
انت�شرت �شعبياً وتداولت بني �أفراد املجتمع بكرثة .ومبرور الزمن تغيرّ الو�ضع عن طريق
تغري فل�سفة املجتمعات املختلفة عرب التاريخ ،مما �أدى �إىل �إلغاء العام واخلا�ص يف الفن
�إىل حد ما ،حيث ا�ستفاد اخلا�ص من �أحلان العام و�إيقاعاتها ال�شعبية لت�سخر ب�شكل
جديد لعر�ض العمل املو�سيقي �أو الغنائي بحيث الناجت كان عمالً ذا قواعد منهجية للبناء
وم�ضمون يتحلى بروح ال�شعب وثقافته العامة .وكذلك ا�ستفاد العام من اخلا�ص ،حيث
�سخر الن�سيج اللحني للخا�ص وا�ستخدمه يف خدمة فنه من هارمونية وديناميكية لتنت�شر
 25ماك�س بن�شار ،تمهيد للفن المو�سيقي �،ص.14
 262طارق ح�سون فريد  ،مدخل لتذوق الفنون المو�سيقية �،ص.234
 27ف�ؤاد زكريا ،مع المو�سيقى �،ص.108
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على �أحلانه العامة.
وبذلك متازجت وتزاوجت املو�سيقى وعنا�صرها ما بني اخلا�ص والعام وبالقدر املمكن
لتنتج �أعماال مو�سيقية ومنهجية حتمل يف ثناياها ثقافة ال�شعب ،وتعرب عنه ب�شكل ر�صني
ومنهجي .وكذلك لتجدد وتطور الفن ال�شعبي املتوارث لدى تلك املجتمعات �إىل �شكل
�أر�صن و�أكرث قابلية للتجدد ،وهذا ما �أطلق عليه باحلركة القومية �أو الفن القومي والذي
ظهر ب�شكل وا�سع ووا�ضح يف رو�سيا.
ي�صاغ اللحن وترتب نغماته �أو يبتكر ب�أ�شكال خمتلفة منها:
 -1اللحن كمادة مبتكرة عفوياً :ميثل هذا االبتكار املراحل الأوىل من عملية اخللق
الفني يف املجتمعات الإن�سانية وذلك عندما كان الإن�سان �ضمن جماعته يعي�ش يف مرحلة
القطف والقن�ص التي �سبقت مرحلة ا�ستقراره وعي�شه على الزراعة...وا�ستمر االبتكار
اللحني العفوي مالزماً للإن�سان وجماعته حتى يف مراحل م�سرية تطوره االجتماعي
والثقايف حينما �أخذ يبتكر اللحن حلاجة ذهنية وبدافع ترفيهي جمايل ،يهدف من
خالله� ،إىل �إ�سعاد الآخرين �أو �إثارتهم �أو الرتويح عنهم �أو التعبري عن �أحا�سي�سه الذاتية
وعواطفه و�أفكاره.
ويتمثل هذا امل�صطلح عفوياً ،يف �أيامنا هذه بالعازف املو�سيقي ،حني ي�ستطرد على �آلته
بالعزف ملا ي�سمى بالتقا�سيم املو�سيقية ،وكذلك للمغني عند ا�ستطراده يف بع�ض �أمناط
الغناء .ويف احلالتني يظهر االبتكار العفوي دائماُ مقيداً مبقامية اللحن الرئي�س وكذلك
بالتقاليد الغنائية املتوارثة...ويتنا�سب عك�سياً مع ارتفاع الرتبية املو�سيقية وثقافتها لدى
املجتمع والعك�س �صحيح.
 -2االبتكار اللحني اجلماعي والفردي :ال يختلف هذا االبتكار عن �سابقه كثرياً �سوى
يف �أنه جماعي الطابع ب�شكل عام .ظهر هذا االبتكار منذ وجدت الأقوام الب�شرية الأوىل
للح�ضارات القدمية �أو ما قبلها...ونرى هناك طريقتني للو�صول �إىل نظام �أكرث رقياً
داخل حدود التكرار مل�سار حلني غنائي معني ،حيث عرفت الطريقة الأوىل با�سم الأداء
التباديل وفيه تتبادل جمموعتان غناء اللحن تباعاً ،يف حني عرفت الطريقة الثانية
بالغناء �ألتجاوبي وفيه جتيب املجموعة بالغناء على غناء احد �أفرادها 28.وال تزال هذه
الطرق �شائعة وم�ستخدمة يف الغناء العربي �أو العراقي وال�سيما يف املجال الديني الكن�سي
وب�شكل كبري للأحلان القدمية واملتوارثة �شفاهاً.
 28طارق ح�سون فريد ،مدخل لتذوق الفنون المو�سيقية �،ص.242
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 -3اللحن كمادة مبتكرة ذهنياً (منهجياً)
قدم هيغل فكرته عن اللحن ب�أنه العن�صر احلر يف م�ضمار املو�سيقى...واحلق �أن اللحن
هو الأوىل منا بالكالم من حيث انه ي�شكل اجلانب ال�شعري والأ�سمى من املو�سيقى،
اجلانب الذي يطلق فيه االبتكار الفني العنان لنف�سه ب�أكرب قدر من احلرية...ولذا البد
ا�أن يكون هو العن�صر امل�ستقل الذي الي�سهو عن نف�سه وال ي�ضيع يف غنى تعبريه ،ومن هذا
املنظور ينطوي اللحن على �إمكانات المتناهية من حيث تدرج النغمات،لكن البد من
ا�ستخدام هذه الإمكانات على نحو يجعلنا ،على الدوام ،يف ح�ضرة جمموع كامل مكتمل.
�صحيح �أن هذا املجموع ي�شتمل على تنوع تكون له ،من َث َّم بداية ونهاية ،ويجب �أن ت�سري
حركته نحو هدف حمدد ،لتعود من ثم �إىل نقطة انطالقها.29
وبذلك يكون اللحن املنهجي قائماً �ضمن الفكرة...يقول بتهوفن �إنني �أحمل �أفكاري
معي قبل تدوينها ،حيث حتتفظ ذاكرتي بالفكرة اللحنية لفرتة طويلة ب�شكل يجعلني ال
�أن�ساها...وكذلك يرى هيغل و�شوبنهاور �أن اللحن وحده م�صدر الإبداع املو�سيقي(بجميع
�أ�شكال ن�سيجه امليلودي �أو الهارموين)...ورغم ذلك يرى الكثري �أن اللحن وحده لي�س له
قيمة فنية بدون باقي العنا�صر �ألأخرى التي ينه�ض عليها فن املو�سيقى ،فمثالً الكلمة
وحدها يف اللغة القيمة لها ،*30لكنها تكت�سب وجودها و�أهميتها بل جمالها بقدر �إبداع
وتوظيف الفنان يف ا�ستخدامها وتطويعها يف عالقة مع ما قبلها وما بعدها.
والواقع �أن عنا�صر فن املو�سيقى على تنوعها و�أهميتها هي و�سيلة امل�ؤلف التي ينقل بها
فكرته الفنية �إىل املتلقي ،ولذلك الميكن للحن وحده �أن يكون امل�صدر الوحيد للإبداع
املو�سيقي بدون العنا�صر الأخرى املكملة له...ومع ذلك فاللحن هو ال�شكل اخلارجي �أو
الواجهة اجلمالية للعمل املو�سيقي ،لذلك يبد�أ به امل�ؤلف عادة ،وينت�شر ب�شكل متغري
يف العمل املو�سيقى ويف �أوجه خمتلفة من بناء وتركيب ،وكذلك من تعبري عن طريق
 29هيغل ،فن المو�سيقى �،ص� ،61ص.65
 *30ح�سب مفهوم هيغل ينظر الى الحرف المو�سيقي(النغمة) ،بانها تعادل الحرف في اللغة ،والكلمة تعادل
لحن ب�سيط متكون من عدة احرف مو�سيقية(عدة نغمات) ،ويتفق معه فيليب هياليي ،راجع كتاب مبادئ
المو�سيقى ونظرياتها ،فيليب هياليي�،ص� ،2ضمن �سل�سلة درا�سات مو�سيقية ،بغداد.2000،وكذلك يُعرف
ح�سام الدين زكريا النغمات ،ب�أنها � ٌ
أحرف لغوية ناتجة ا�صالً عن �إ�ستخدام الحروف الالتينية في التدوين
المو�سيقي،ويطلق عليها ت�سمية (،letterراجع كتابه� :ألمعجم ال�شامل للمو�سيقى العالمية،ج�،1سل�سلة الألف
كتاب الثاني،م�صر�،2004ص.)348
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ا�ستخدام الديناميكيات املختلفة31.
ويف الواقع ي�صعب حتديد بدايات مرحلة االبتكار الذهني للأحلان يف م�سرية ح�ضارتنا
الإن�سانية ،لكن ما ميكن قوله هو �أن االبتكار اللحني الذهني قد تغري بتغري الأ�ساليب
الفنية يف �صياغة الن�سيج املو�سيقي وطرائق الأداء والتعبري وفل�سفة املو�سيقى عرب
الع�صور املختلفة.

� 31سيد �شحاتة ،علم جمال المو�سيقى ’�ص�،249ص�، 308ص.312
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التحليل

ت�سبق عملية النقد التحليل دائماً ،والناقد يبني نقده وفق ما يقدمه من عر�ض حتليلي
للمادة املراد نقدها وفق ا�ستعرا�ض املحتوى وامل�ضمون الداخلي وكذلك ال�شكل والظاهر
اخلارجي ومقدار ترابط الداخل مع الظاهر وفق جوانب متعددة يتعلق بع�ضها بالثقافة
والدراية ،وكذلك بالبيئة واملجتمع ،وكذلك بالتذوق واجلمال والدرا�سة العلمية التي
تع ّد من �أهم اجلوانب التي ي�ستنتج منها الأ�سا�س العلمي الدقيق .فينظر �إىل الإيقاع
يف املو�سيقى والغناء املنهجي العاملي على �أنه وحدة تعبريية ذات ت�أثري انفعايل يتفاعل
بدوره يف بناء العمل مع العنا�صر التكوينية الأخرى ليكون من ّثم جانباً من جوانب بناء
الفكرة وتطورها ومنوها داخل العمل ،حيث ي�ستفاد منه يف �صياغة تلوين وتنويع جماليات
التعبري التي يقدمها من خالل �ألبنى التي ي�ضعها امل�ؤلف بنف�سه ل�شكل عمله �أو من خالل
اقتبا�سه من مو�سيقى �أدنى م�ستوى وتطويعه لل�شكل املنهجي العاملي الأعلى م�ستوى .
القبلي لإظهار انفعال ما �أو لقيادة العمل وفكرته
لذا يُعتمد يف �صياغته على التخطيط
ّ
�إىل �شكل التعبري والت�أثري املراد �إظهاره ،فيظهر حتليله اعتماداً على اخل�صائ�ص التي
ا�ستند يف �إظهارها �إىل كل جملة �أو مقطع ،مو�سيقياً كان �أو غنائياً ،حيث يفكك العمل
عند التحليل �إىل �أجزاء تدر�س كل منها على حدى ومن ثم تربط تلك الأجزاء ،بع�ضها
مع بع�ض ليكون النقد �شامالً لكلية العمل والتعبري الذي قُ�صد منه .وهنا يتطلب من
التحليل �إظهار نوع الآالت التي ا�ستخدمت يف �إظهار ال�شكل الإيقاعي داخل االورك�سرتا
لكل جزء من العمل وكذلك �إظهار النموذج الإيقاعي وال�شكل الإيقاعي الذي اعتمده
امل�ؤلف ،وطريقة �صياغته ،والرباعة يف تنظيمه ،وكيفية �إظهاره حيث يكون دائماً غام�ضاً
وذائباً ومتفاعالً مع العنا�صر الأخرى.
�أما الإيقاع يف املو�سيقى ال�شعبية فينظر �إليه ب�شكل ثان ،حيث يحدد م�ساره و�شكله والذي
يكون دائماً ب�شكل منوذج �إيقاعي متكرر وا�ضحاً وظاهراً ب�شكل ميكن متيزه ب�سهوله
و�إدراك��ه من قبل امل�ستمع وال�سيما �أنه يظهر ويبد�أ دائماً قبل اللحن باعتباره املنظم
الرئي�س حلركة تلك الأحلان وال�ضابط الأ�سا�سي ملقدار �سرعة امليزان ،ومع ذلك ميكن
حتديد خ�صائ�ص النموذج الإيقاعي ملثل هذه الأعمال ال�شعبية ،والتي تتميز بالرثاء
الأدائي على النموذج من خالل ا�ستخدام التنويعات والزخارف املختلفة على التكرارات
املتعددة لبنائه ،وهذا ماتطلب �أي�ضاً ظهور التعدد يف الآالت الإيقاعية ،وتنوعها وكرثتها
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يف العمل الواحد لأنها تعمل على �إبراز التنويعات الأدائية من خالل طابعها ال�صوتي
وكذلك من خالل التنوع والرثاء الأدائي عند العزف عليها ،فتظهر املهارة يف ا�ستخدامها
من قبل العازف عليها لي�س على وفق منهجية ما ،و�إمنا وفق اخلربة و�إمكانات كل عازف
يف التفنن على �إنتاج ماهو جديد ومتنوع من زخارف وحليات �صوتية تظهر �آنيا وب�شكل
غري خمطط له و�إمنا ب�شكل انفعايل ذاتي عند العر�ض مبا�شرة ،لذلك نرى �أن الأ�سا�س
وا�ضح للنموذج الإيقاعي �أما الأداء فهو متغري من عازف �إىل �أخر.
�إن هذا التعدد الوا�سع ال�ستخدام الآالت الإيقاعية يف املو�سيقى ال�شعبية يظهر دائماً
مرتبطاً ،ب�شكل مبا�شر ،مع بيئة وجمتمع ذلك العمل ،فبع�ض املجتمعات �أو اجلماعات
تعتمد يف غنائها على املرافقة الإيقاعية ب�شكل مبا�شر من دون احلاجة �إىل الآالت
اللحنية ،لذا تظهر الأعمال ال�شعبية النقية دائماً ب�أنها متتلك �صفات ومميزات جماعاتها
من خالل العالقة املبا�شرة بني ما تعك�سه �صورة عنا�صر فنها الغنائي �أو املو�سيقي،
وال�صورة الطبيعية لبيئة وثقافة جمتمعها .ولذلك يظهر يف حتليل الإيقاعات ال�شعبية
لأغاين املدينة تطوراً �أكرب منها يف �أغاين القرى والأرياف ،حيث تظهر �أغنية املدينة
ب�أنها متتلك �صفات خمتلفة يف ا�ستخدام عنا�صرها املو�سيقية والغنائية ناجتة عن تطور
الفكر ملجتمع املدينة ،فرنى �أن البع�ض منها يعتمد يف بنائه على تعدد النماذج الإيقاعية
داخل الأغنية الواحدة لي�شمل �أكرث من منوذج ،وذلك ب�سبب تطور الناحية الثقافية
والذوقية وتعددها ب�سبب تعدد اجلماعات واختالف �أجنا�سها داخل املدينة الواحدة،
�أما الريف �أو القرية فينظر �إىل فنه ب�شكل نابع من روح جمتمعه واملتمثل ب�أ�صل واحد،
وثقافة وفكر م�شرتك بني نا�سه .فرنى �أن الإيقاع يظهر يف عملهم الغنائي �أو املو�سيقي
ب�شكل منوذج واحد لكل �أغنية اليتغري دائماً ،وال�سيما انه يخدم احلركة دائماً(الرق�ص
�أو العمل) �أكرث من خدمة املعنى والتعبري �أو التذوق.
وكذلك الآالت امل�ستخدمة يف �أدائه تظهر ب�شكل مرتبط بالبيئة اخلا�صة بذلك املجتمع،
وبانتقال البع�ض من تلك اجلماعات �إىل املدينة تنتقل معها فنونها و�آالتها لتظهر ب�شكل
�أكرث تعددية داخل املدينة ،حيث يختلط بع�ضها مع البع�ض �ألآخر للمكونات املختلفة،
وتندمج لت�ؤدي وظيفة واحدة لنوع خمتلف من املو�سيقى والغناء ناجت عن التمازج والتبادل
الثقايف والفكري لتلك اجلماعات داخل املدينة الواحدة.
ولذلك تع ّد عملية النقد �سلبية عند عر�ض الناقد لآرائه يف املو�سيقى والغناء ال�شعبي من
حيث حتديد اجلميل والالجميل ،يف ا�ستخدام الإيقاع لتلك ال�صيغ ،يف املدينة خا�صةً
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الن كل �صيغة تعود وتن�سب جلماعة معينة تنجذب نحوها وت�ستهويها عن غريها ،وهنا
تظهر عملية النقد يف حتديد اخل�صائ�ص الإيجابية وال�سلبية ح�سب ا�ستخدام الإيقاع
�ضمن الأعمال الغنائية واملو�سيقية ،ومدى ارتباط الإيقاع باللحن وكيفية ظهوره وفق
املبد�أ ال�شعبي وطريقة �أدائه وارتباطه وت�أثره �أو ت�أثريه بالكلمة (ال�شعر) املرافق للغناء،
من حيث التنظيم ،لإظهاره بهذا ال�شكل� ،أو من حيث ظهوره بال�شكل العفوي التلقائي
،ومقدار �أهمية العمل وخ�صائ�صه التي تفرقه عن باقي الأعمال ،فهذا هو عمل النقد
والناقد حيث يعمل من �أجل �إر�ساء قواعد جتمع املتغريات �إىل �أ�س�س ثابتة ميكن اعتمادها
م�ستقبالً لتكون �سمات ومميزات الغناء ال�شعبي ،ودور الإيقاع فيه لكل منطقة ،ومن َّثم
معرفة �سبب تذوقه و�إطالق اجلميل والالجميل عليه من قبل املتلقي.
حتليل اللحن

ينظر �إىل عن�صر اللحن مبفاهيم خمتلفة يف النقد و�أنواعه ويتميز هذا العن�صر بالتنوع
والرثاء الناجت عن التنوع يف ترتيب نغماته ب�أ�شكال خمتلفة ينتج عنها م�سارات تتحرك
�ضمن تراكيب ثبتت عرب الزمن مب�سميات خمتلفة كداللة لأنواعها مثل قولنا اجلن�س
اللحني �أو العقد اللحني �أو �سلم اللحن �أو ما ي�سمى باملقام.
�إن درا�سة اللحن وتنظيمه �إىل �شكل مقنن يتدخل العقل فيه والفكر من �أجل �إنتاج �شيء
جديد ظهرت منذ �أكرث من � 1500سنة �إذ بد�أت احلركة يف �أوروب��ا لإنتاج موا�صفات
حلنية خا�صة حتمل بداية �إر�ساء القواعد لتكوين اللحن املنهجي العاملي ،لذلك وعن
طريق تطوير اللحن لقرون متعددة كان االتفاق لإنتاج ال�سلم املعدل من قبل الفنان باخ
يف ع�صر الباروك .حيث عمل هذا ال�سلم على �إنتاج �أحلان وفق �إطاره املعدل ،خا�ضعة
لقواعد يلزمها وفق �إمكانات هذا ال�سلم مما تطلب الأمر االبتعاد عن املقامات اللحنية
و�أنواعها املتعددة �ضمن الإطار املنهجي ،وتخ�صي�صها للإطار ال�شعبي ،والتي بدورها
ب��د�أت ت�ضمحل تدريجاً لتنتهي يف الوقت احلا�ضر ،حيث تظهر املو�سيقى الأوروبية
ال�شعبية خالية تقريباً من ا�ستخدام تلك الأنواع املتعددة للأحلان ،والتي كانت حتمل
يف طياتها كذلك النغمات غري املع ّدلة مثل ثالثة �أرباع النغمة ،والتي التزال ت�ستخدم يف
الوطن العربي والعراق �إىل الوقت احلا�ضر يف مو�سيقاه ال�شعبية الفولكلورية �أو ال�شعبية
املنهجية� .إن هذا التطور الأوروبي يف درا�سة اللحن و�صياغته وابتكار موا�صفات ملفهوم
�أللحن �أجلديد ،قد �ساهم بعد ذلك يف بناء الن�سيج اللحني اخلا�ص بغناء اللحنيني
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بع�ضهما مع البع�ض ،حيث كانت بدايته يف غناء (�ألبا�ص) �أملت�صل ،ومن َّثم� ،إىل تعدد
الأحلان بالطريقة �ألبوليفونية ،التي ت�ضمنت غناء وعزف �ألعديد من الأحلان يف �آن
إخت�ص بقواعدها فيما بعد ،علم الطباق (الكونرتابوينت) لنظم حركة
واحد ،والتي � ّ
م�ساراتها،ومن ثم الإنتقال �إىل الن�سيج العمودي وتطورات علم الهارموين.
ولذلك عند نقد عن�صر اللحن يف بناء املو�سيقى املنهجية العاملية البد من حتليل ي�سبقه
حيث يقدم نوع الن�سيج اللحني امل�ستخدم وال�شروط املتوفرة فيه وفق قواعد بنائه �ضمن
م�سرية املو�سيقى والغناء يف العامل .وهذا ما ي�سهل عملية نقده وفق قواعده وموا�صفاته
و�إظهار ماهو اجلديد واملختلف فيه عن �سابقاته.
وكذلك يعتمد يف نقد اللحن املنهجي �إظهار املعنى والتعبري من خالل درا�سة فل�سفة
بنائه الرتكيبي ،ومقدار ارتباطه بالعنا�صر الأخرى التي تكون العمل ب�أكمله ،حيث يحمل
اللحن الدور املهم لهذا النوع من املو�سيقى والغناء باعتباره مبن ّياً وفق فل�سفة الت�أليف
وقواعده ،لذا يخ�ص النقد فيه البحث عن فكرة �صياغته الرتكيبية والتعبريية واملتعلقة
مبكونات �أدائه من ديناميكيات وتلوينات �صوتية.
�أما عن�صر اللحن مبفهومه ال�شعبي �سواء �أكان فولكلورياً �أم منهجياً �شعبياً (تراثي
منهجي) ،يف البلدان العربية خا�صةً ،فيف�ضل درا�سة نقده �ضمن بيئته وجمتمعه ،وذلك
لأنه متغري من جماعة �إىل �أخرى ،حيث ينبع دائماً من بيئة جمتمعه حامالً ومعرباً عن
�أفكارهم وتقاليدهم و�أعرافهم.
لذلك تتميز هذه الأحل��ان ب�صورة عامة بالعفوية والتلقائية التي تظهر كناجت لأداء
غر�ض معني� ،إذ ت�ستنتج وترتب من قبل الفنان اعتمادا على موهبته وفطرته يف ذلك،
�إ�ضافة �إىل خزينه وخربته يف �أداء احلان جماعته �أو قد تكون جماعية الإنتاج وخا�صة
الفولكلورية منها .لذا ي�ستوجب على الناقد ان يكون معتمداً لأ�صل العمل وحميطه لإنتاج
النقد ال�سليم عليه.
�أما ال�شعبية �ضمن �إطار الرتاث املنهجي ال�شعبي فهي بالت�أكيد �أكرث تطوراً عن الفولكلورية
وذلك لأنها حتمل �سمة فكرية يف الإنتاج اعتماداً على ملحن ذي دراية وخربة �إىل م�ستوى
معني يف املو�سيقى والغناء من الناحية العلمية .فتظهر تلك الأعمال �أكرث منظمة ومرتبة
من حيث ا�ستخدام عنا�صرها ،ومن �ضمنها عن�صر اللحن حيث مداه �أو�سع وتغرياته
النغمية �أكرث ،وكذلك طريقة �أدائه من ديناميكيات و�إمكانات زخرفية تعتمد على التفكري
القبلي ال�ستخراجها يف اللحن ،وبذلك تدخل عليه ك�صيغة �أدائية لتجميل امل�سار اللحني
ّ
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وتنويع تكراراته املتعددة والتي تع ّد �سمة من �سمات الغناء �أو العزف ال�شعبي.
ان عملية تذ ّوق �ألأحلان ب�صورة عامة ،تبد�أ من ال�سماع ليكون اجلميل والالجميل لدى
امل�ستمع ،حيث يبد�أ العقل بتقريب املعلومات املت�س ّلمة عن طريق حا�سة ال�سمع �إىل ما هو
موجود من خزين معلوماتي �سابق (ذاكرة) ،ف�إن ح�صل وظهرت معلومات م�شابهة �أو
مقاربة �إىل حد ما� ،أ�صبح ب�إمكان العقل �إ�ستقبالها وتنظيمها مع املحتوى املخزون في�شعر
امل�ستمع باالرتياح والهدوء واال�ستمتاع ،ويع ّدهُ حلناً جميالً �ضمن مفهومه الذاتي .وهذا
النوع من الأحلان يوجد دائماً �ضمن نطاق البيئة الواحدة للمجتمع� ،أما �إذا كان اللحن
امل�ستقبل من قبل املتلقي غريباً وبعيداً عن خزينه اللحني �،آن��ذاك ،ف�إنه ي�شعر بعدم
االرتياح وتوتر ي�ؤدي �إىل عدم تقبله واعتباره حلناً �س ّيئاً �أوغري جميل.
ولهذا يقوم التحليل النقدي بتحديد تلك املفاهيم وتعريفها للناقد حيث يعتمدها يف
�إظهار نقده وال��ذي يخدم املجتمع ب�شكل مبا�شر يف املجال الفني املو�سيقي والغنائي
ويجعل منه �أ�سا�ساً لتطوير فنون املجتمع يف هذا املجال.

ء
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نتائج �ألبحث

مما تقدم ذكره يف جمال الإيقاع واللحن تو�صل الباحث �إىل اال�ستنتاجات الآتية :
 -1يُع ّد النقد عملية علمية تقوميية للمادة الفنية املو�سيقية الغنائية ب�شكليها املنهجي
العاملي واملنهجي ال�شعبي ،حيث ي�ستفاد منه يف تخ�صي�ص ال�سمات وامليزات العامة
واخلا�صة لنتاج ال�شعوب الفني املو�سيقي والغنائي ،وكذلك يخدم التطور والتجديد لهذا
الفن .لذا يجب ان يعمل به ا�ستناداً �إىل قواعد و�أ�س�س حمددة تو�ضع مبو�ضوعية وخربة
ملهارة �أداء الفن املو�سيقي والغنائي ارتباطاً بفل�سفة جماله وتذوقه ،و�أن اليكون النقد
م�ستنداً �إىل �آراء �شخ�صية ذاتية للناقد ،والتي من خاللها الميكن اعتمادها كعلم ذي
�أ�سا�س ،و�إمنا ذائقة فردية نتائجها �سلبية وال�سيما �إن كانت خالية من اخلربة العلمية
واالطالع الوايف.
 -2يقوم النقد� ،أ�سا�ساً ،على حتليل العمل الفني �إىل عنا�صره الأ�سا�سية واملتمثلة
بالإيقاع واللحن والأداء واالن�سجام وال�شعر(يف الغناء) ،مع مراعاة نوع الفن ،هل هو
منهجي متمثل بالعنا�صر ال�سابقة� ،أو هو �شعبي مقت�صر على عن�صر واحد �أو �أكرث من
هذه العنا�صر.
 -3يتطلب حتديد مو�ضوع النقد من عمله (ملاذا ننقد) �أي الغر�ض من تقدمي النقد هل
هو ا�ستعرا�ضي �أو قيا�سي �أو مقارن وغريها من النقود ،فالهدف من النقد يجب ان يكون
وا�ضحاً وحمدداً لدى الناقد.
 -4تع ّد املو�سيقى فناً �سمعياً حيث متيز عن طريق حا�سة ال�سمع لذا يجب على الناقد
�أن يكون ذا م�ستوى ثقايف متمكن يف هذا املجال والذي حدد يف ثالثة م�ستويات رئي�سة
تتمثل بالآتي:
· امل�ستوى احل�سي -:وهو �أدن��ى م�ستويات اال�ستماع حيث اليعتمد النقد فيه ك�أداة
علمية.
· امل�ستوى التعبريي -:والذي يرى �أن للمو�سيقى معنى وغر�ضاً ،ولذلك ميكن تقدمي
عملية النقد يف هذا امل�ستوى املتو�سط ،حيث ميكن �أن يكون الناقد متذوقاً مو�سيقياً جيداً
قبل �أن يكون مو�سيقياً حمرتفاً وخمت�صاً بال�شكل الدقيق.
· امل�ستوى الدقيق (ال�صرف) -:وه��و �أعلى م�ستويات ال�سمع ،ورُغم ان��ه يع ّد من
م�ستويات التذوق فالميكن حتقيقه �إال من قبل ذوي االخت�صا�ص� ،إذ تظهر عملية النقد
عال من التقنية يف حتليل العمل وعنا�صره �إىل مركبات و�أجزاء مو�سيقية
فيه مب�ستوى ٍ
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وغنائية تتطلب من الناقد �أن يكون ذا خربة وافية وعلمية ،تتم ّثل بعلوم املو�سيقى
وت�أريخها وجمالياتها.
 -5يبد�أ النقد دائما من خالل عن�صر الإيقاع والذي يع ّد العن�صر الأول لتكوين الفن
املو�سيقي ،ويحلل هذا العن�صر بدوره �إىل �أجزائه الأ�سا�سية وتراكيبه املتمثلة مبا ي�أتي:
· النموذج الإيقاعي -:واملق�صود به ال�شكل الإيقاعي داخل الدورة الإيقاعية الواحد
واملتكرر ب�شكل منتظم خالل العمل وتطلق عليه ت�سمية كداللة ثابتة ل�صيغته املحددة.
· منوذج �شكل الإيقاع لقيم النغمات -:واملق�صود به ال�شكل الإيقاعي الناجت عن ال�شكل
اللحني حيث ميتد �إىل دورات �إيقاعية متعددة ب�شكل �صياغة ثابتة للقيم الزمنية داخل
الدورات الإيقاعية ،ويتكرر بطريقة التتابع ب�شكله الكلي وح�سب البناء الداخلي للعمل.
· امل��ي��زان -:وه��و املكون التعبريي لعن�صر الإي��ق��اع حيث حت��دد من خالله املفاهيم
املختلفة من غ�ضب وفرح وحزن وقوة وقلق وغريها من التعبريات،التي تظهر من خالل
حتديدات طبيعية ملواقع القوة وال�ضعف للنربات داخل الدورة الإيقاعية الواحدة� ،أو من
خالل التالعب بتلك املواقع وتغيريها من قبل امل�ؤلف لي�صل �إىل تعبريات خمتلفة ح�سب
نظرته يف فكرة العمل اخلا�ص به.
· مقدار الإيقاع (ال�سرعة) -:وهي املكون احلركي لعن�صر الإيقاع� ،إذ من خاللها
،يحدد مقدار حركة النربات ومن َّثم� ،سرعة جريان اللحن وبذلك حتدد طبيعة الأداء
وحركته .وكذلك لل�سرعة الت�أثري املبا�شر يف العملية التعبريية للعمل من حيث البطء
والتمهل �أو من حيث الإ�سراع والتعجل.
 -6يختلف مفهوم نقد عن�صر الإيقاع يف املو�سيقى املنهجية العاملية �إذ يع ّد عن�صراً
ذائباً وغام�ضاً داخل العنا�صر الأخرى املكونة للعمل املو�سيقي �أو الغنائي باعتباره قوة
تعبريية وانفعالية ت�ص ّعد من العمل نحو ذروة انفعاله ،وبذلك يكون عمله تعبريياً �أكرث
منه تنظيمياً ،و�آالته متمثلة ب�آالت الأورك�سرتا �سواء �أكانت هوائية �أم وترية �أم �إيقاعية.
�أما يف املو�سيقى ال�شعبية فيظهر الإيقاع ب�شكل وا�ضح وبراق وبخط موازٍ لعن�صر اللحن،
حيث عمله �ضبط وتنظيم الوزن �أكرب من التعبري واالنفعال ،ولذلك تظهر �آالته(الآالت
الإيقاعية) ب�شكل متنوع ومتعدد.
 -7ينظر �إىل الإيقاع يف املو�سيقى العاملية على �أنه وليد الفكرة وفل�سفة الت�أليف لذلك
يظهر بتنوعات ناجمة عن تنوع فل�سفة بنائه من قبل امل�ؤلف ومدر�سته.
�أما الإيقاع ال�شعبي فينظر �إليه ب�أنه تكوين ناجت عن بيئة جمتمعه تظهر فيه خ�صائ�ص
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تالحم املجتمع من حركة وغريها ولذلك تكون مناذجه ثابتة وحم��ددة لكل جماعة
وجمتمع.
 -8يع ّد اللحن ثاين عنا�صر تكوين املو�سيقى ب�صورة عامة ،ويرتبط اللحن والإيقاع ب�شكل
مبا�شر ،بع�ضهما مع بع�ض يف الفن املو�سيقي ،وقد عرفهما بع�ض �ألباحثني ب�أنهما من
العنا�صر امل�ستلهمة من الطبيعة .ويحلل اللحن بو�صفه �أحادي امل�سار(ميلودي) واملتكون
من نغمات ت�سري ب�شكل خطوات �أو قفزات وترتب وفق نظام نغمي �أو �سُ ّلمي معني� ،أو
بو�صفه ن�سيجاً متكوناً من عدة �أحلان مت�آلفة فيما بينها وفق �شروط وقواعد التوافق
ال�صوتي يف جمال ما يعرف بالبوليفونية (ن�سيج مبني وفق تعدد الأ�صوات) �أو الهمفوين
(الن�سيج اخلا�ص بالبناء الأكوردي والذي ينتج حلناً عن حم�صلة ذلك البناء).
 -9ينظر �إىل نقد اللحن يف املو�سيقى العاملية املنهجية ب�أنه بناء ناجت عن فكرة حتتاج
�إىل تخطيط يف كيفية �صياغة اللحن وبناء نغماته من تعاقب وارتكاز وطريقة حركة
م�ساراتها وانتقالها بني تنويعات نغمية على الأجنا�س املختلفة لل�سالمل ،لإظهار تعبريات
خمتلفة من انقبا�ض و�سرور وحزن وفرح وغريها ،فتكون الأحلان م�سخرة خلدمة املعنى
التعبريي الذي حتويه امل�ؤلفات املو�سيقية .وبذلك ت�شتق الأنغام من البنية ال�سُ َّلم ّية
املعدلة للمو�سيقى الأوروبية� ،أو من بنية يعتمدها امل�ؤلف وفق ال�سُ َّلمية لكن �ضمن قاعدة
ت�صويرية يقوم ببنائها وفق فل�سفة مدر�سته الفنية التي يعتمدها يف الت�أليف خلدمة
غر�ض فكرته الرئي�سة للعمل الفني ،من حيث اال�ستغالل التام للبناء الدياتونيكي
والكروماتيكي لل�سالمل وفق املنهج العاملي املعدل.
�أما يف املو�سيقى ال�شعبية فيقل دور التخطيط لل�صياغة والبناء ،ويعتمد مبد�أ االقتبا�س
والتوارث والتعارف �إىل �أنواع الأحلان امل�شابهة ملجتمع ذلك العمل الفني ،وكذلك تطرح
الأحلان ب�شكلها العفوي وفق البناء النغمي املعروف لدى املجتمعات املختلفة �أكرث من
بناء ال�سالمل وال�سيما املعدلة منها .وتظهر ب�شكل انفعال ذاتي �آين اليخدم معنى وتعبرياً
و�إمنا يخدم املوقف وال�شعور الذي مير به امللحن �أو امل�ؤدي وفق الغر�ض املعدة لأجله.
 -10ي�ستنتج اللحن من مركبات متعددة الأ�صوات معقدة ال�صياغة يف املو�سيقى العاملية
والتي مرت بفرتة طويلة لتطور الن�سيج اللحني ،من �أحادي �إىل متعدد الأ�صوات ،حيث
يُتذ ّوق اللحن الأ�سا�سي والذي يكون ظاهراً وبارزاً يف الت�أليف �ضمنياً مع الأحلان الأخرى
املرافقة له.
يف حني يظهر اللحن يف املو�سيقى ال�شعبية براقاً ووا�ضحاً غري حماط ب�أ�صوات �أخرى
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وال�سيما يف املو�سيقى والغناء العربي الذي اليزال احادي الطابع (مونودي) رغم ظهور
ا�ستخدام الأك��وردات مع الغناء ب�شكل ذوقي ولي�س علمياً �إال �أن املكانة الأوىل اليزال
يحتلها اللحن امليلودي.
 -11يتعامل امل�ؤلف يف �صياغة الأحلان العاملية من دون تقيد مبقدار �صعوبة بنائها،
وذلك لوجود من هم قادرون على �أدائها من املخت�صني يف درا�سة الغناء وفق �أ�صعب
مهاراته التكنيكية والتعبريية.
�أما يف املو�سيقى والغناء ال�شعبي فرنى �أن امللحن دائماً ي�ضع يف احل�سبان تلك النقاط
والتي من َّثم حت ُّد من عمله يف حتديد وبناء الرتاكيب وامل�سارات اللحنية وال�سيما يف
الغناء ال�شعبي املقنن(الرتاثي) �أما يف الغناء الفولكلوري فال وجود �أ�صالً ملثل هذه
املفاهيم حيث ما ينتج من الأحلان هو عفوي وفطري و�سهل ال�صياغة ب�صورة عامة.
 -12يعتمد عن�صر اللحن التعبري من خ�لال �إ�ضفاء الديناميكيات وال�سرعات
املختلفة والزخارف الأدائية عليه ،لتحقيق فكرة العمل يف املو�سيقى العاملية .ويعتمد
مبد�أ االنتقاالت اللحنية والنغمية املتعددة واملتنوعة يف املو�سيقى ال�شعبية ب�صورة عامة
من �أجل جعله م�ؤثراً يف املتلقي �أو امل�ستمع وذلك لغياب الفكرة يف بنائه دائماً.
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