البحوث الموسيقية

زرياب منجازاته
وأبرز مبتكراته الموسيقية
ملخ�ص البحث

لق����د متت����ع املو�سيقار زرياب مبقام ب����ارز ومكانة عالية يف الع����امل العربي واالجنبي
عل����ى ال�س����واء ،وذلك ملا قام به من ابتكارات و�إجنازات علمية كبرية يف �شتى جماالت
الفن����ون املو�سيقي����ة والثقافي����ة واالجتماعي����ة ،وم����ن خ��ل�ال ت�أ�سي�س����ه لأول مدر�س����ة
منهجي����ة لن�شر وتعلي����م الثقافة املو�سيقية يف املغرب العرب����ي والأندل�س ،فكان بحق
�أح����د علماءن����ا العظام الذين �أناروا طريق العلم واملعرفة للأجيال الالحقة و�أ�صبح
الأمنوذج والقدوة التي يحتذى بها ،فهو�صاحب املنهج العلمي يف التعليم املو�سيقي
الذي �سار على خطاه كل من جاء بعده.
يتك����ون البح����ث م����ن خم�سة حماور؛ تناولنا يف املح����ور االول منه االطار املنهجي
للبح����ث .وتط����رق املح����ور الث����اين اىل �أ�صل زري����اب؛ وت�أريخ والدته ووفات����ه ،وا�سباب
هجرت����ه م����ن بغ����داد .وج����اء يف املح����ور الثالث زري����اب فنان متع����دد املواه����ب ،وزرياب
مبتكر و�صانع للأعواد ،وزرياب مبتكر الآالت املو�سيقية اجلديدة ،اما املحور الرابع
فق����د تن����اول مدر�سة زرياب املو�سيقي����ة املنهجية ،ومميزات مو�سيق����ى زرياب ،و�أخرياً
�أختتمنا بحثنا باملحور اخلام�س الذي ثبتنا فيه عدد من النتائج والتو�صيات ف�ض ً
ال
عن املراجع العلمية التي اعتمدنا عليها يف اجنازنا للبحث.
م .مهيمن �إبراهيم اجلزراوي
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Abstract

زرياب منجازاته و�أبرز مبتكراته املو�سيقية

A musician Ziryab Has enjoyed a higher
prestige in the Arab countries and the world,
that for his innovations and achievements of
great scientific musical arts, culture, social
and through the establishment of his first
musical school methodology for the education of musical culture in the Morocco and
Andalusia, and he was the one of our scientists musicians who light the way through
science and knowledge for the future generations, who follows his footsteps.
The research consists of five axes; in the
first axis we dealt with the research methodology. In the second axis we studies the origin of Ziryab; the date of his birth and death,
the reasons for his emigration from Baghdad. A third axis we dealt with Ziryab the
artist multi-talented, and Ziryab the creator
and maker of the Oud instruments, Ziryab
innovative a new musical instruments, fourth
axis has dealt with Ziryab musical school
methodology, and the musical features of
Ziryab, in the fifth axis of the research, we
set a number of conclusions and recommendations as well as sources and references
that we have adopted in the research.
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املحور الأول  :منهجية البحث
م�شكلة البحث:
يعد زرياب �أول مو�س���يقي عراقي �س���لب حقه يف الت�أريخ ،وتعر�ض لهجرة ق�س���رية ،من دون �س���بب
�أو ذن���ب اقرتفه� ،إذ خرج مهاج���راً مع عائلته من بغداد ،تاركاً مدينته و�أقرباءه و�أ�ص���دقاءه وحمبيه،
ُمكرَهاً م�ض���طراً وم�ضطهداً هارباً �إىل املغرب العربي خوفا من التوعد والتهديد باالغتيال والقتل من
قبل �أ�ستاذه �إ�سحاق املو�صلي .ف�أ�صبح بذلك حلقة الو�صل املو�سيقية بني امل�شرق العربي ومغربه ،ويعود
له الف�ض���ل يف احلفاظ على خمتلف الفنون والعلوم املو�سيقية ،والكثري من العادات ال�شرقية ال�سائدة
يف احلياة الثقافية ،والفنية ،والأدبية ،واالجتماعية التي نقلها من بغداد عا�ص���مة اخلالفة العبا�س���ية
يف ع�ص���رها الذهبي اىل املغرب العربي ،ومن ثم �إىل قرطبة عا�ص���مة اخلالفة الأموية يف الأندل�س.
تلك املعارف والعلوم والفنون املو�س���يقية وغريها التي انتقلت �إىل الغرب و�أوروبا ،و�أنارت لهم الدرب
وانت�ش���لتهم من اجلهل والتخلف بعد �أن كانت تعي�ش ع�ص���راً من الب�ؤ�س والظالم ،وهذه حقيقة دامغة
تعرتف بف�ض���لها �أوروبا نف�س���ها .ومل نعلم �أن �أحدا من املو�سيقيني اتيح له �أن ي�شهد اخلالفتني وين�شد
يف البالطني العبا�سي والأندل�سي مثلما ما �أتيح لزرياب.
ومم���ا تق���دم فقد ت�ش���كلت لدينا ت�س���ا�ؤالت عدة حول منج���زات زرياب ودوره يف تطوير املو�س���يقى
العبا�س���ية ونقلها من بغداد اىل االندل�س ،وما قدمه من علوم وفنون لالن�س���انية جمعاء...الأمر الذي
دعانا �إىل البحث للإجابة عن ت�سا�ؤالت مل يتم الإجابة عنها حول �شخ�صية عراقية فريدة �أ�سهمت يف
�إجنازات وابتكارات يف علم املو�سيقى...لذا تبلورت لدينا القناعة بان هناك حاجة ما�سة �إىل �إجراء
درا�سة علمية عن منجزات زرياب و�أبرز مبتكراته املو�سيقية.
�أهمية البحث واحلاجة �إليه:
ت�ستدعي احلاجة املا�سة �إىل درا�سة �شخ�صية فريدة يف ت�أريخ املو�سيقى العربية ،ملا لها من ت�أثريات
يف جممل احلركة املو�س���يقية ال�س���ابقة ،كما �أن �أهمية هذا البحث تكمن يف احلاجة �إىل �س���د النق�ص
املعريف والعلمي حول تلك ال�شخ�صية.
هدف البحث:
يهدف هذا البحث �إىل الك�ش���ف عن منجزات زرياب و�أبرز مبتكراته املو�س���يقية .و�إفادة املخت�صني
يف جمال البحث املو�سيقي ب�شكل عام ،وب�صورة خا�صة املهتمني باملو�سيقى العربية ،وطلبة الدرا�سات
العليا ،وامل�ؤ�س�س���ات ،والدوائ���ر ،والكليات ،واملعاه���د ،واملدار�س ذات العالقة .واحلف���اظ على تراثنا
املو�سيقي ،و�إلقاء ال�ضوء على ابرز من �أ�سهم يف �إغناء هذا الرتاث بنتاجاتهم املو�سيقية.
منهج البحث:
�إتبع الباحث املنهج الو�صفي الت�أريخي يف التو�صل �إىل حتقيق �أهداف بحثه.
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املحور الثاين:ال�سرية الفنية لزرياب
�أ�صل زرياب:
زرياب هو (�أبو احل�س����ن علي بن نافع) موىل اخلليفة العبا�س����ي املهدي (وهو حممد املهدي
بن املن�ص����ور التي دامت خالفته للمدّة من 775م – 785م) الذي تو�س����م فيه نبوغاً وف�ص����احة
ل�سان ف�أعتقه ومتتع باحلرية يف مطلع �صباه (� ،1ص.)60
�إن املطل����ع عل����ى امل�ص����ادر واملراجع العربية التي تناولت �س��ي�رة حياة زري����اب يجد �أن �أغلب
تلك امل�ص����ادر واملراجع مل ت�ش����ر �إىل �أ�ص����ل زرياب� ،إال �أن بع�ض الروايات تقول �إن زرياب جاء
به �إ�س����حاق املو�صلي من املو�ص����ل كما يذكر ذلك حممد لقمان (� ،2ص .)10وقد لفت انتباهي
عند اطالعي على بع�ض امل�ص����ادر واملراجع العلمية للباحثني والعلماء الأجانب وامل�ست�ش����رقني
حول ن�س����ب و�أ�ص����ل املو�س����يقار زرياب �أنه كان كردي الأ�ص����ل ،وهذا ما ذكره الباحث عبد اهلل
جمال �أ�ش����رف يف بحثه املو�سوم (عنا�ص����ر الأغاين الفلكلورية الكردية يف العراق) وهي ر�سالة
ماج�س����تري (غري من�شورة) مقدمة �إىل ق�سم الفنون املو�س����يقية  ،كلية الفنون اجلميلة ،جامعة
بغداد يف عام 1998م ،وهذا املو�ض����وع مل تتم الإ�ش����ارة �إليه من قبل ،وهي حقيقة ا�س����تند �إليها
الباحث عبد اهلل جمال يف ال�صفحة رقم ( )12من ر�سالته �إذ يذكر ((�أن امل�ست�شرق الفرن�سي
(توما بوا) يقول� :إن املو�س����يقار املعروف زرياب الذي �أ�ض����اف الوتر اخلام�س �إىل �آلة العود يف
الفرتة العبا�س����ية هو من �أ�ص����ل كردي)) (� ،3ص .)12وهذا الن�ص قام برتجمته الباحث عبد
اهلل جمال �إىل اللغة العربية من ال�صفحة ذات الرقم ( )9يف كتاب (�آالت املو�سيقى الكردية)
الذي �صدر باللغة الكردية مل�ؤلفه (وريا �أحمد) يف �أربيل� ،إقليم كرد�ستان العراق ،عام 1989م
(� ،4ص.)9
وبعد البحث والتق�صي حول هذا املو�ضوع ،وجدت ت�أكيداً لهذه املعلومة تخربنا به امل�ست�شرقة
الأملانية ال�ش����هرية الدكتورة (زيغريد هونكه)  Dr.Sigrid Hunkeيف كتابها (�شم�س العرب
ت�س����طع على الغرب – �أثر احل�ض����ارة العربي����ة يف �أوربّة) الذي قام برتجمته����ا للعربية كل من
الأ�س����اتذين ف����اروق �س����عيد بي�ض����ون ،وكمال د�س����وقي ،ع����ام 1969م ،ومن اجلدي����ر بالذكر �أن
امل�ست�ش����رقة الأملانية ال�ش����هرية الدكتورة (زيغريد هونكه) هي زوجة امل�ست�شرق الأملاين الكبري
الدكت����ور (�ش����ولتزا) واللذين دعتهما احلكومة العراقية يف �ص����يف ع����ام 1961م لزيارة بغداد
تقديراً جلهودهما العلمية� ،إذ تذكر يف كتابها ((�أن الفتى الكردي زرياب كان من �أملع التالميذ
يف مدر�سة �أ�ستاذه �إ�سحق بن �إبراهيم املو�صلي  ،وقد امتاز بقدرته الفائقة يف املو�سيقى)) (،5
�ص .)488واملفارقة التي ا�س����توقفتني عند قراءتي ل�ص����فحات الكتاب �أنه يروي �أف�ضال العرب
على الغرب يف العلوم والآداب والفنون كافة ،ومنها العلوم والفنون املو�س����يقية التي انتقلت عن
طريق �أ�س����بانيا �إىل باقي الدول الأوروبية من خالل املو�س����يقار زرياب الذي ات�ض����ح يف النهاية
انه كردي الأ�ص����ل ولي�س عربياً كما بُيِّن يف الكتاب� .أما امل�ؤلف �س����يمون جارجي وهو الأ�ستاذ يف
جامعة جنيف يف كتابه (املو�س����يقى العربية) وال�ص����ادر بطبعتني مرتجمتني �إىل اللغة العربية،
فيذك����ر لنا يف الإ�ص����دار الأول ترجمة عبد اهلل نعمان ((�أن زرياب من �أ�ص����ل فار�س����ي)) (،6
�����ص .)48ويف الإ�ص����دار الث����اين للكتاب نف�س����ه ترجمة جم����ال اخلياط ،مل يذك����ر املرتجم �أي
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�ش����يء عن �أ�ص����ل زرياب (� ،7ص .)44ولذلك علينا الرجوع �إىل الن�سخة الأ�صلية للكتاب باللغة
الفرن�س����ية للت�أكد ممّا كتبه امل�ؤلف بهذا اخل�ص����و�ص لوجود هذا االختالف والتناق�ض يف ن�ص
الرتجمت��ي�ن املذكورت��ي�ن �آنفاً والتحقق من �ص����حتهما� .أم����ا احلجي يف كتابه (تاريخ املو�س����يقى
الأندل�سية) في�ؤكد ما جاء به �سيمون جارجي يف �إ�صداره الأول ترجمة عبد اهلل نعمان �إذ يقول
عن �أ�ص����ل زرياب �أنه ((كان للخليفة املهدي العبا�س����ي موىل فار�س����ي الأ�ص����ل بغدادي الثقافة
والن�ش�أة قرطبي املهجر والإقامة)) (� ،8ص.)25
وبع����د ما ورد �آنفاً من �آراء متباينة ومتناق�ض����ة� ،أدعو جميع الباحثني واملتخ�ص�ص��ي�ن وذوي
العالق����ة يف ه����ذا املجال �إىل مراجعة �أمه����ات كتب الت�أريخ املختلفة للوقوف على حقيقة �أ�ص����ل
زري����اب وت�أكيدها ودعمها بالوثائق واحلقائق الدامغة ،فنحن ال نزال جنهل الوثائق الت�أريخية
التي ا�ستند �إليها ه�ؤالء امل�ؤلفون ،والعلماء ،وامل�ست�شرقون يف كتاباتهم وم�ؤلفاتهم العلمية.
ت�أريخ ميالده ووفاته:
�إن اغلب امل�صادر واملراجع مل تذكر ت�أريخ ميالد املو�سيقار زرياب بالدقة املطلوبة ،واختلفت
حوله���ا .فيق���ول راج���ي عنايت ((ال يعل���م �أحد الت�أريخ الدقي���ق مليالد زرياب  ،فم���ن الذي يهتم
بت�س���جيل ه���ذه احلقيقة لفتى من العبي���د ،مل يظهر عليه ما مييزه عن غريه م���ن العبيد)) (،9
����ص ، )16ويذك���ر احلفن���ي ((�أن والدة زرياب كانت ح���وايل ع���ام 777م)) (� ،10ص� .)11أما
بالن�س���بة لوفات���ه فيق���ول ((وكما عا�ش زرياب جمه���ول ت�أريخ املولد فقد مات �أي�ض���ا من دون �أن
يعرف على وجه التحديد تاريخ وفاته .ومن الالفت للنظر �أال يُعنى �أحد من جميع هذه امل�صادر
التي تناولت �سريته و�أخباره قدميها وحديثها ،بالتنويه بت�أريخ وفاته .على �أننا كما قدرنا مليالده
ت�أريخ���اً تقريبياً ا�س���تخرجناه من جمموع حوادث حياته ،ف�إننا ن�س���تطيع كذل���ك �أن نحدد تاريخ
وفات���ه بزهاء �س���نة 852م)) (���� ،10ص .)178كما جاءت التواريخ نف�س���ها عن���د كل من الأمري
(���� ،1ص ،)62 -60والبك���ري (� ،11ص ،)4وراجي عناي���ت (� ،9ص ،17و�ص ،)41واحلجي (،8
�ص ،)27وميخائيل عواد (� ،12ص .)94ومل يحدد كل منهم مكان والدته �أو مكان وتاريخ وفاته.
وكذلك جاء ت�أريخ الوفاة نف�سه عند ال�شوان (� ،13ص )85من دون �أن يذكر مكان الوفاة �أو ت�أريخ
ومكان والدته� ،أما ح�سني قدوري فيذكر ت�أريخ والدته يف عام 777م (� ،14ص.)90
ويذك���ر فارم���ر �أن ت�أري���خ وفاة زرياب غري مع���روف ورمبا عا�ش حتى خالف���ة حممد بن عبد
الرحمن بن احلكم (852م – 886م) (� ،15ص .)203كما ي�ؤكد �س���يمون جارجي يف الإ�ص���دار
الأول للمرتج���م عب���د اهلل نعمان �أن وفاة زرياب كانت يف ع���ام 852م (� ،6ص .)48ومل يحدد �أو
يذك���ر ت�أريخ الوفاة يف الإ�ص���دار الثاين للمرتجم جمال اخلياط (���� ،7ص� .)45 -44أما الرجب
فيذك���ر فق���ط تاريخ وم���كان وفاته  ،ب�أن زرياب ت���ويف يف قرطبة �س���نة 845م (� ،16ص .)31كما
ي�ؤكد ما جاء به الرجب كل من العقيلي (� ،17ص ،)78وحممد حممود �س���امي (� ،18ص،)107
واحلم�صي (� ،19ص� .)64أما �صبحي �أنور ر�شيد فيحدد ت�أريخ والدته يف عام 789م � ،أما وفاته
ففي عام 857م (� ،20ص.)204
ومما تقدم يت�ض���ح لنا �أن هناك اختالفاً وتناق�ض���اً وا�ض���حاً يف التواريخ املذكورة �آنفاً ،تتطلب
وقفة جدية للبحث والدرا�سة والتق�صي.
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�أ�سباب هجرته من بغداد:
كان �إ�س���حاق املو�ص���لي ينظر �إىل زرياب نظرته �إىل تلميذ مل ين�ضج بعد ،فتحفه الغنائية لي�ست �إال
رجع �ص���دى لتحفه� ،إنه يردد �أحلانه ويّرجع �أغانيه ،ومثل هذا الفنان النا�ش���ئ ال خطر منه ،فيما �إذا
رفع ذكره ،ال بل �إن الإ�ش���ادة با�س���مه قوة له ،تعزز طريقته وتدعم مدر�س���ته ،يف زمن بلغ فيه التناحر
بني الفنانني �أق�ص���ى مداه .فلما طلب الر�ش���يد من �إ�س���حاق �أن ي�أتي �إليه مبغن جميد ،مل ي�سبق له �أن
�س���مع �صوته وال �آلته ،حتدث ب�أمر زرياب وقال(( :يف بيتي عبد �أ�سود يدعى زرياب� ،سمعت له نغمات
رائع���ة و�أن���ا �أوقفت���ه على اجليد وهو من اخرتاعي وا�س���تنباط فك���ري ،و�أحد�س �أن يكون له �ش����أن)).
وطابت نف�س اخلليفة بهذا الو�ص���ف ،فقد �س���ئم على ما يظهر الوجوه القدمية ،وبرم بالطرق الغنائية
التي ما انفك املغنون واملطربون يرددونها على م�س���معه ،فطلب �إىل ا�س���حق �أن يح�ض���ره �إليه ،وهكذا
كان (� ،21ص.)144
غنى زرياب ق�ص���يدة مدح بها الر�ش���يد ،وطرب اخلليفة ،والتفت �إىل �إ�سحق املو�صلي وقال(( :لوال
�أين �أعل���م م���ن �ص���دقك يل على كتمانه �إياك ،وت�ص���ديقه لك� ،أنك مل ت�س���معه من قب���ل ،لأنزلت بك
العقوبة لرتكك �إعالمي ب�ش����أنه ،فخذه �إليك واعنت ب�أمره ،حتى �أفرغ له ،ف�إن يل فيه نظراً)) .وخيل
�إىل زري���اب وهو يغادر ق�ص���ر الر�ش���يد� ،أن الدنيا مقبلة عليه ،و�أن طريق���ه �إىل هيكل املجد الفني قد
فر����ش بالورد ،ولكن هذا احللم اجلميل الذي م�س���ح بلحظة واحدة م�أ�س���اة حيات���ه ،ما لبث �أن تبدد،
فالكلمة الطيبة امل�ش���جعة التي كان ينتظرها من �إ�س���حق املو�ص���لي ،كانت طعنة م�سددة �إىل قلبه ،وملا
خال به قال له �إ�س���حق�(( :إن احل�س���د �أقدم الأدواء ،والدنيا فتانة ،وال�شركة يف ال�صناعة عداوة ،وقد
مكرت بي فيما انطويت عليه من �إجادتك وعلو طبقتك ،وق�ص���دت منفعتك ،ف�إذا �أنا قد �أتيت نف�س���ي
من م�أمنها ب�إدنائك ،وعن قليل ت�س���قط منزلتي ،وترتقي �أنت فوقي ،وهذا ما ال �أ�ص���احبك عليه ،ولو
ان���ك ول���دي ،ولوال ذمة الرتبية لق�ض���يت عليك ،فاخرت �أح���د الأمرين� :إما �أن تذه���ب عني يف الأر�ض
العري�ضة وال �أ�سمع لك خرباً ،و�أقدم لك املال ،و�أما ال ادع اغتيالك)) .وقد �أدرك زرياب اخلطر الذي
يهدد حياته ،وقبل بعرو�ض ا�سحق ،ويف ليلة من ليايل بغداد اجلميلة� ،ألقى زرياب على مدينة ال�سالم
�آخر نظرة (� ،21ص.)148-144
هاجر زرياب الذي �سلب حقه هجرة ق�سرية دون ذنب اقرتفه� ،سوى �أنه فنان �أ�صيل ومبدع ومبتكر،
وخرج مع عائلته من بغداد ،تاركاً مدينته و�أقرباءه و�أ�ص���دقاءه وحمبيه ،مكرهاً م�ض���طراً وم�ضطهداً
هارباً �إىل املغرب العربي ،خوفا من التهديد بالقتل من �إ�س���حاق املو�ص���لي .ونقل معه خمتلف الفنون
والعل���وم املو�س���يقية ،والكثري من العادات ال�ش���رقية ال�س���ائدة يف احلياة الثقافي���ة ،والفنية ،والأدبية،
واالجتماعية من امل�ش���رق العربي اىل مغربه ،و�ش���هد يف رحلته اخلالفتني العبا�س���ية والأموية وعزف
و�أن�شد يف بالطيهما ،ونادم خلفاءهما ،ووالتهما ،ومتتع مبقام بارز ومكانة عالية فيهما.
املحور الثالث  :زرياب فنان متعدد املواهب
وعل���ى الرغ���م م���ن كونه ملحن���ا وعازفا ومغني���ا من الط���راز الأول ،برع زرياب يف اختي���ار الأزياء
وت�ص���ميم املالب�س و�أنواع الألب�س���ة املنا�سبة لكل ف�ص���ل من ف�صول ال�سنة ،ويف �أ�س���اليب فن التجميل
وق�ص وت�س���ريح ال�شعر ،ويف تخليط الروائح وخمتلف �أنواع العطور ،وكذلك احلال بالن�سبة للأطعمة.
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وكان عاملاً جليالً و�ش���اعراً ملما بكثري من �ألوان املعرفة والأدب وفلكيا بارعا وعاملا بالنجوم ومت�ضلعاً
بالعل���وم اجلغرافي���ة ومتعمّق���اً يف علوم الت�أري���خ واالجتماع ،وملما ب����أدب املجال�س���ة وبراعة املحادثة
ولط���ف املعا�ش���رة ومنادمة اخللفاء والأمراء وال�س�ل�اطني ،وكان راوية يحكي �أخب���ار القدماء وامللوك
و�سري اخللفاء وحكايات النا�س وي�صحح الروايات ملن يُخطيء يف روايتها ،وكان عارفا بنوادر العلماء
واكتملت فيه جميع �صفات الندماء .كما كان عارفا بتقومي البلدان وطبائعها ومناخها وحال �شعوبها
وله ذوقه اخلا�ص يف تن�سيق املوائد وا�ستخدام الأكواب الزجاجية وتزيني املكان ب�أ�ص�ص الأزهار التي
كانت ت�صنع يف كثري من الأحيان من الف�ضة والذهب ،وعلم �أهل الأندل�س قواعد النظافة واال�ستحمام
ف�أن�ش�أ احلمام الذي عرف با�سم (حمام زرياب) الذي يعد �أعجوبة قرطبة من حيث البناء الفخم وما
يتميز به من عمارة جميلة (� ،10ص.)118 -117
ويذكر عبد اجلليل الرا�ش���د ((�أن زرياب هو الذي �أدخل لعبة ال�ش���طرجن �إىل الأندل�س التي مل تكن
قد عرفت هذه اللعبة)) (� ،22ص .)62وجدد زرياب يف الأطعمة املعروفة وانت�ش���رت و�صفات جديدة
ابتكرها هو ،كما �أدخل �إىل �أ�سبانيا خ�ضروات مل تكن �شائعة (� ،5ص.)490
زرياب مبتكر و�صانع للأعواد:
عند لقاء زرياب باخلليفة هارون الر�شيد (الذي حكم للفرتة من 786م – 809م) وطلب
منه العزف والغناء على عود �أ�س����تاذه �إ�س����حاق املو�ص����لي ،قال زرياب لهارون الر�شيد ((يل
عود نحته بيدي و�أرهفته ب�إحكامي وال �أرت�ضي غريه)) (� ،10ص.)45
فقد �أدخل زرياب �شيئا من التح�سينات على �آلة العود ،و�إن كان عوده على قدر ج�سم العود
املعتاد (وهو عود �أ�ستاذه �إ�سحاق املو�صلي) ومن جن�س خ�شبه ،فهو يقع من وزنه يف الثلث �أو
نحوه و�أوتاره من حرير يغزل مباء �س����اخن (يختلف عن حرير �أقرانه) ويك�س����بها �أنوثة ورقة
ورخاوة .وبُمّها ومثلثها (وهما وتران يف العود) اتخذهما من م�ص����ران �شبل الأ�سد ،لهما يف
الرتمن وال�ص����فاء واجلهارة واحلدة �أ�ضعاف ما لغريهما من م�صران �سائر احليوان ،ولهما
من قوة ال�ص��ب�ر على ت�أثري وقع امل�ض����ارب ما لي�س لغريهما (� ،23ص .)130كما ي�ؤكد �أي�ضا
�أنها غري قابلة الت�أثر بتقلب الطق�س و�أنها �أدوم من غريها بكثري (� ،15ص.)177-176
وق����د �ص����مم زرياب عددا من الآالت املو�س����يقية وكان هذا ال�س����بب ال����ذي دعا زرياب لأن
يحتقر �ش�����أن عود معلمه وي�ص����مم على العزف على عوده الذي �ص����ممه بنف�سه و�أ�ضاف �إليه
وترا خام�سا (� ،5ص.)492
�إن الع����ود الع����ادي �أو ع����ود �إ�س����حاق املو�ص����لي هو الع����ود املتعارف عليه وال�س����ائد يف ذلك
الوقت وهو العود نف�س����ه الذي اخرتعه من�ص����ور زلزل احد مو�س����يقيي البالط العبا�س����ي يف
الن�ص����ف الثاين من القرن الثامن امليالدي ،وهو ما �أطلق عليه بالعود الكامل الذي ي�س����مى
بـ(العود ال�شبوط) الذي احتل مكان العود الفار�سي ال�شائع الذي رف�ض زرياب العزف عليه
�أمام اخلليفة هارون الر�ش����يد و�أ�صر على ا�س����تعمال عوده قائال �إنه يختلف تركيبيا عن عود
�أ�س����تاذه ،وهذا دليل على الثقة العالية بالنف�س و�ش����جاعته وف�ص����احته �أمام اخلليفة وقدرته
على تقدمي الأف�ضل واجلديد غري امل�سموع بعد �أن �س�أله اخلليفة هارون الر�شيد عن معرفته
بالغناء ف�أجاب بقوله ((�أح�س����ن منه ما يح�س����نه النا�س ،و�أكرث ما �أح�س����نه ال يح�سنونه مما
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ال يح�س����ن �إال عن����دك ،وال يدخ����ر �إال لك ،ف�إن �أذنت غنيّتك ما مل ت�س����مع �أذن قبلك)) (،21
�ص.)145
كان للع����ود ال�س����ائد �أربع����ة �أوتار قوبل����ت بها الطبائع الأرب����ع التي كان يعتق����د ب�أنها تت�أثر
بالطبائ����ع الكوني����ة القدمية كالري����اح ،والف�ص����ول ،والأمزجة ،والق����وى العقلي����ة ،والألوان،
والروائ����ح ،و�أرب����اع دائرة الفل����ك والأبراج وغريها ،وكان من املتع����ارف عليه يف ذلك الوقت
طالء �أوتار العود بالألوان املختلفة ولو قمنا با�س����تعرا�ض تلك الأوتار من الأ�سفل �إىل الأعلى
لوجدنا �أن الوتر الأول يف العود وي�س����مى (الزير) قد �صبغ باللون (الأ�صفر) وجعل يف العود
مبنزلة (ال�ص����فراء يف اجل�س����د) ،و�ص����بغ الوتر الثاين فوقه باللون (الأحمر) وهو من العود
مكان (الدم من اجل�س����د) وهو يف الغلظ �ض����عف الزير ولذلك �س����مي (املثنى) ،وي�أتي فوقه
الوتر الثالث الذي عطل من ال�صبغ وترك (ابي�ض) اللون وهو من العود مبنزلة (البلغم من
اجل�س����د) وجعل �ض����عف املثنى يف الغلظ فلذلك �سمي (املثلث) ،و�ص����بغ الوتر الرابع باللون
(الأ�س����ود) وجعل من العود مكان (ال�س����وداء من اجل�س����د) و�س����مي (البم) وهو �أعلى �أوتار
الع����ود وهو �ض����عف املثلث يف الغلظ ،فه����ذه الأوتار الأربع����ة مقابلة (للطبائ����ع الأربع) (،15
�ص.)176
وق����د ر�أى زرياب ا�س����تكماالً ملجموعة النغمات امل�س����تخرجة من العود لت�س����تويف الطبقات
ال�ص����وتية به �ضرورة �إ�ض����افة وتر �إىل �أوتاره الأربعة القدمية فزاد عليها وتراً خام�ساً �صبغه
باللون الأحمر وجعله متو�س����طا يف مو�ض����عه بني الأوتار و�أ�س����ماه (الوتر الأو�س����ط الدموي)
وو�ض����عه حت����ت (املثلث) وفوق (املثنى) فا�س����تكمل يف عوده قوى الطبائ����ع الأربع وقام الوتر
اخلام�س بينها مقام (النف�س يف اجل�س����د) فاكت�س����ب به عوده (�ألطف معنى و�أكمل فائدة)
(� ،10ص.)110 -109
و�أرى �أن زي����ادة وت����ر خام�����س للع����ود من قبل زرياب مل يكن ب�س����بب مطابقته����ا مع طبائع
النف�س الب�شرية �أو �إبراز ناحية �شكلية �أو جمالية ،و�إمنا جاءت تلك الزيادة يف الأوتار نتيجة
علم و�إدراك ودرا�س����ة عميقة �س����ابقة ت�ؤدي ،بالنتيجة� ،إىل زيادة املجال ال�ص����وتي وامل�ساحة
ال�ص����وتية لآلة العود مم����ا ميكنه من حرية �أكرث يف �أداء القطع املو�س����يقية والغنائية وكذلك
من الناحية التكنيكية يف العزف واالنتقال بني �سالمل املقامات املختلفة واملعقدة عند �أدائه
مل�ؤلفاته الغنائية واملو�سيقية.
ومن ابتكارات زرياب يف العود هو جعل م�ضراب العود من قوادم (ري�ش) الن�سر بدال من
اخل�ش����ب ،و�أخذ الغرب هذه الطريقة ،وهي م�ستعملة حتى الآن يف �آلة الكالف�سان املو�سيقية
(����� ،24ص .)94وق����د ظل هذا امل�ض����راب ي�س����تعمل �إىل الآن ،وحت����ى يومنا هذا يعد �أف�ض����ل
م�ض����راب على الرغم من جميع املحاوالت والتجارب التي �أجريت خالل الع�صور ال�ستبداله
فه����و �إىل جان����ب ليونته يف انحنائه على الوتر �ص����عوداً وهبوطاً م����ن دون �إحداث �أي ت�أثري يف
الرنات ال�ص����ادرة عنه ف�إنه ي�ساعد على املد بعمر الوتر ذلك �أنه ال يخد�ش الأوتار بال�سرعة
التي تنتج عن ا�ستعمال اخل�شب وغري اخل�شب من �صنوف امل�ضارب (� ،25ص.)178
كما �أرى �أن ابتكار زرياب العزف بو�س����اطة الري�ش����ة هو �أف�ض����ل بكثري من العزف بو�ساطة
م�ضراب من اخل�شب وذلك يعود لأ�سباب عدة ميكننا �إيجازها مبا ي�أتي:
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�1 .1إن النق����ر بوا�سط����ة الري�شة يعطي لل�صوت ال�صادر من الأوت����ار قوة ونقاءاً �أكرث مما
لو مت النقر على الأوتار مب�ضراب من اخل�شب.
�2 .2أن الع����زف عل����ى �أوت����ار العود بو�ساط����ة م�ضراب من اخل�شب قد ي�����ؤدي مبرور الزمن
�إىل خد�����ش الأوت����ار وتلفها ومتزقها نتيجة النقر واالحتكاك يف حني �أن للري�شة رقة
ونعومة ال ت�ؤدي �إىل تلف الأوتار.
3 .3م����ن الناحي����ة اجلمالية يكون �شكل الري�شة اجلمي����ل وهي يف يد العازف �أجمل بكثري
م����ن م�ضراب اخل�شب ف�ضال عن �سهولة الإم�ساك بالري�شة وقابليتها على املطاوعة
يف ي����د الع����ازف وخفة وزنه����ا لأنها جموفة من الداخل فهي اخ����ف وارق من م�ضراب
اخل�ش����ب يف مداعبتها لأوت����ار �آلة العود ال�سيما �أن بع�ضاً من �أوتار العود كانت ُت�صنع
من احلرير الناعم.
4 .4كم����ا �أن����ه قد �أبدل الوترين الغليظني يف العود وه����ي البم واملثلث مب�صران �شبل �أ�سد
ك����ي مي ّك����ن الأوتار الغليظة من التحمل واملطاول����ة لفرتة �أطول وعدم تلفها ب�سرعة
عند العزف عليها بامل�ضارب.
ومن اجلدير بالذكر �أنه يف الوقت احلايل ي�س����تخدم بع�ض العازفني املعروفني يف العراق
�أنواع����اً خمتلفة من امل�ض����ارب للعزف على �آلة العود ،وهي م�ض����ارب م�ص����نوعة من خمتلف
اللدائ����ن واملواد البال�س����تكية وغريها ،كا�س����تخدام نوع من �أغلفة �أ�ش����رطة الفيديو كا�س����يت
البال�س����تيكية كـ(ري�ش����ة) يف الع����زف عل����ى �آلة العود ،بعد ان يتم ق�ص����ها بح�س����ب قيا�س����ات
و�أطوال معينة تالئم م�سكتها حجم يد العازف ،كما ا�ستخدم البع�ض الآخر كارتات املوبايل
البال�ستيكية بالطريقة نف�سها ،وكانت هذه امل�ضارب ،بح�سب ر�أي بع�ض العازفني ،من �أف�ضل
امل�ضارب التي مت �أ�ستخدامها �سابقاً.
زرياب مبتكر الآالت املو�سيقية اجلديدة:
بعد �أن ا�س���تقر يف قرطبة وجه زرياب عنايته ل�س���ائر الآالت املو�سيقية ،فنقل �إىل الأندل�س كل ما
�س���بقت معرفته يف بالد امل�ش���رق العربي ثم �أخذ يتفنن فيها ويبتكر حتى اجتمعت يف الأندل�س ثروة
من الآالت املو�سيقية مل يعرفه بلد قبله (� ،10ص.)110
ويذك���ر الدكت���ور الأملاين ك���ورت زاك�س الأ�س���تاذ الأول يف جامعة برلني لت�أريخ الآالت املو�س���يقية
�أن���ه ((من الثابت �أن جميع �آالتنا املو�س���يقية م�ص���درها ال�ش���رق وقد انتقل���ت �إىل �أوروبا ب�أكرث من
طري���ق ،والآل���ة الوحيدة التي كانت تعتز �أوروبا ب�أنها من مبتكراتها هي �آلة البيانو ولكن ثبت �أي�ض���ا
�أن هذه م�صدرها عربي �أندل�سي .ف�إن �أقدم لفظ �أوروبي �أطلق على هذه الآلة يف اللغات الفرن�سية،
والإنكليزية ،والأ�سبانية هو ( )Echiquierوهو اللفظ العربي (ال�شقري) وكان يطلق حتى القرن
الرابع ع�شر على �آلة �صغرية ذات مفاتيح �سوداء فبي�ضاء على التوايل ،تو�ضع على املن�ضدة يف �أثناء
العزف ،وتعد هذه الآلة �إحدى احللقات الأوىل التي تطورت منها �آلة البيانو .و�إذ لي�س للت�سمية نظري
يف امل�شرق العربي فاملعتقد �أنها �إحدى مبتكرات زرياب يف الأندل�س)) (� ،10ص.)176
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ومن البديهي �أن لفظة (ال�شقري) هو اال�سم القدمي لآلة الكالف�سان الذي يعد من �أ�سالف البيانو
وعليه �صار تعديل ال�سلم املو�سيقي الأوروبي (� ،25ص.)178
املحور الرابع  :مدر�سة زرياب املو�سيقية املنهجية
عندما ا�ش���تهر زرياب يف الأندل�س ومتركز يف قرطبة وبد�أ ن�ش���اطه فيها لقب بـ(القرطبي) و�أ�س�س
مدر�سة للغناء واملو�سيقى ،وتعد هذه �أول مدر�سة �أ�س�ست لتعليم علم املو�سيقى وا�ساليبهما وقواعدهما
و�سميت (مدر�سة زرياب املو�سيقية املنهجية) (� ،19ص� .)64إذ ت�ضم هذه املدر�سة ف�ضالً عن زرياب
�أبناءه وبناته وعدداً من املغنني واملو�سيقيني الآخرين (� ،14ص.)90
كان زرياب �ش���ديد الإخال�ص يف تعليم تالمذته الغناء وكانت له فنون يف ذلك و�أ�ص���ول يتبعها مع
�أ�ص���حاب الأ�ص���وات املختلفة لتقومي �أ�ص���واتهم .من ذلك انه �إذا تناول الإلقاء على تلميذ يعلمه �أمره
بالقعود على الو�ساد املدور املعروف بـ(امل�سورة) و�أن ي�شد �صوته جدا �إذا كان قوي ال�صوت ،ف�إن كان
ليّنه �أمره �أن ي�ش���د على بطنه عمامة  ،1ف�إن ذلك مما يقوي ال�ص���وت وال يجد مت�س���عا يف اجلوف عند
اخلروج على الفم ف�إن كان �أل�ص الأ�ضرا�س ال يقدر �أن يفتح فاه �أو كانت عادته زم �أ�سنانه عند النطق
را�ض���ه ب�أن يدخل يف فمه قطعة من اخل�ش���ب عر�ض���ها ثالث �أ�ص���ابع يبيتها يف فمه ليايل حتى ينفرج
فكاه (� ،20ص.)206
�أما طريقته يف امتحان �أ�صوات التالميذ ،قبل البدء يف تعليمهم ،فكان يُجل�س الطالب على كر�سي
�صغري ويجعله ي�صيح ب�صوت عال (يا حجام) �أو يغني قائال (�آه) ويرددها ممدودة على جميع درجات
ال�س���لم املو�سيقي ،ف�إن �سمع �صوته بها �صافيا نديا قويا م�ؤديا ال تعرتيه غنة وال حُب�سة وال �ضيق نف�س،
قرر �صالحيته للتعليم مع تقدير درجة �صوته من احل�سن واجلودة والقوة (� ،10ص.)112 -111
ومما تقدم �أرى �أن زرياب هو �أول من و�ض���ع �أ�س����س وقواعد علم ال�صولفيج وتربية ال�صوت وال�سمع
والقراءة ال�صوتية.
و(ال�صولفيج) لفظة فرن�سية �إيطالية الأ�صل تت�ألف من كلمتني� :صول � Solأي (عالمة ال�صول)،
وفيجي���و � Feggioأي (فع���ل)� .إذن كلم���ة �ص���ولفيج تعن���ي (فعل ال�ص���ول)� .أما يف لغة املو�س���يقى
فتعني (القراءة املو�س���يقية) �أي قراءة العالمات املو�س���يقية ب�أ�سمائها والقراءة ال�صوتية �إحدى �أنواع
ال�صولفيج ،وهي غناء العالمات املو�سيقية ح�سب �أزمنتها بـ(الآهات) من دون ذكر ا�سمها ومن دون
الكلم���ات ،و�إن الغاية الوحيدة لدرا�س���ة ال�ص���ولفيج هي التعبري الأكمل عن قيم العالمات املو�س���يقية
ونغماتها (� ،26ص.)46 -45
كما و�ض���ع زرياب �أ�س�س���ا وقواعد لفح�ص املبتدئني قبل قبولهم يف معهده ،وهي �أن يجل�س املبتدئ
على مكان عال ثم يوعز �إليه ب�أن ي�ص���يح بجواب �ص���وته ثم ينزل ،تدريجاً� ،إىل قراره وبهذه الطريقة
كان يعرف مدى �صوته وحالوته.
و�أرى �أن م���ا ق���ام ب���ه زرياب قب���ل �أكرث من  1150عام���اً يف فح�ص املبتدئني قب���ل قبولهم هو نف�س
الأ�س���ا�س املتبع الآن يف جميع املدار�س واملعاهد والكليات املو�س���يقية ب�إجراء اختبار للطلبة املتقدمني
لدرا�س���ة املو�س���يقى والغناء وقيا�س قدرتهم وكفايتهم املو�سيقية ومدى �ص�ل�احيتهم للدرا�سة ،ويرجع
 - 1من املعروف �أن الأ�ص���وات اجلبليّة ،ب�ش���كل عام ،متتاز بالقوة والنقاوة ،واحلناجر الكردية ب�شكل خا�ص .وبر�أيي �أن �إحدى م�سبباتها تعود
�إىل الزي الر�س���مي الذي يرتديه الأكراد عموما واىل ذلك احلزام الذي ي�ش���به العمامة (التي يطلق عليها باللغة الكردية لفظة  -ب�شتوين) �إذ
تلف وت�شد بها على البطن وهي من م�ستلزمات الزي الفولكلوري الكردي ومن فوائدها �أي�ضا احلفاظ على �إبقاء البطن دافئة ال�سيما يف �أجواء
الربد القار�ص وال�شتاء املثلج يف جبال كرد�ستان العراق  -الباحث.
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الف�ضل يف ذلك �إىل زرياب فهو �أول من قام ب�أتباع نظام االختبار يف قبول الطلبة.
وبينم���ا كان العازف���ون يف الغ���رب يعزف���ون على �آالت الهارب وال�س���يتار وال�س���نطور معتمدين على
ال�س���ماع فق���ط كان الطلبة يف مدر�س���ة زرياب يعزف���ون ب�إتقان عل���ى �آلة العود واجليت���ار بالعفق على
الد�ساتني لتحديد درجة كل نغمة (� ،5ص.)493
كما يعد زرياب �أول من و�ضع قواعد لتعليم الغناء للمبتدئني و�أهم هذه القواعد:
1 .1يتعلم املبتدئ ميزان ال�شعر ويقر�أ الأ�شعار على نقر الدف ليتعلم امليزان الغنائي.
2 .2يعطى اللحن للمبتدئ �ساذجا خاليا من كل زخرفة.
3 .3يتعلم املبتدئ الزخرفة والتغني يف الأحلان مع ال�ضروب بعد تعلمه امليزان وال�ضرب واللحن
(���� ،16ص� .)31-30إذ كان���ت الطريقة املتبعة قبل زرياب �أن يكرر املعلم اللحن للتلميذ كما هو
حتى يلقنه �إياه متاما (� ،18ص.)108
ومم���ا تقدم يت�ض���ح لنا �أن لزري���اب طريقته املميزة يف التدري�س وهي ناجتة عن ح�ص���يلة اطالعه
وخربته ودرايته يف الطرق والأ�س���اليب التعليمية والرتبوي���ة� ،إذ كان يبد�أ بتعليم الطالب تدريجاً ،من
املواد ال�سهلة �إىل الأ�صعب وهذه �إحدى الطرق املتبعة يف التعليم التي تطبق لغاية الآن لتدري�س الطلبة
يف �أغلب و�أ�شهر املدار�س واملعاهد املو�سيقية يف العامل.
وم���ن جمل���ة �إبداعاته �أنه �أ�ش���اع نه�ض���ة غنائي���ة فنية يف املغ���رب العربي فمال �أه���ل القريوان �إىل
اال�ش���تغال باملو�س���يقى والغناء حتى كان �أحد �أحياء اللهو والفن باملدينة يطلق عليه (احلي الزريابي)
(� ،9ص.)27
كم���ا يذك���ر لن���ا الرجب ب�أن زرياب �أدخل على فن الغناء واملو�س���يقى يف الأندل�س حت�س���ينات كثرية
واهم هذه التح�سينات:
�1 .1إدخاله على املو�سيقى الأ�سبانية مقامات و�سالمل كثرية مل تكن معروفة من قبله.
2 .2ت�أليفه جمموعات من املو�شحات والنوبات الأندل�سية.
3 .3افتتاحه الغناء بالن�شيد قبل البدء بالنقر.
4 .4نقله من بغداد �إىل الأندل�س طريقتني يف املو�سيقى والغناء هما:
5 .5طريقة الغناء على �أ�صول النوبة الغنائية.
6 .6طريقة تطبيق الإيقاع الغنائي مع الإيقاع ال�شعري (� ،16ص.)31-30
مميزات مو�سيقى زرياب:
قامت مو�س���يقى زرياب على الأ�س����س ال�شرقية التي جمعت بني القواعد النظرية والرموز املاورائية
والتنجيمية والفيزيولوجية .بتقدمي خال�ص���ة للأ�ص���ول الهندية والفار�س���ية واليونانية والعربية وكان
على ثقافة عميقة ووا�س���عة مما �أعطى للمو�س���يقى دوراً نف�سياً وعالجياً جعل له ات�صاال ب�صور الربوج
الفلكية وبالأ�صول والأمزجة املوافقة للمقامات املختلفة .ومن هنا ن�ش�أ النظام ال�صوتي والأورك�سرتايل
للنوبات الأربع والع�ش���رين التي ترمز اىل خمتلف احلركات املو�سيقية واىل املقامات التقليدية نف�سها
(� ،6ص.)49
وال�شيء البارز يف مو�سيقى زرياب ،هو �إيجاده للتناوب املو�سيقي يف الفرق املو�سيقية؛ هذا التناوب
املجموع يف كلمة (نوبة) وهذا التوزيع املو�س���يقي الأورك�س�ت�رايل للقطعة املو�سيقية �أو الغنائية حتى ال
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ت�س�ي�ر الآالت املو�س���يقية كافة على خطة واحدة ومب�سري واحد ،وبذلك فقد �سبق زمانه بقرون عديدة
(� ،17ص.)88 -87
ومما تقدم يت�ض���ح لنا �أن زرياب و�ض���ع �أ�س����س وقواعد ومبادئ التوزيع املو�س���يقي وعلم الهارموين
وتعدد اخلطوط اللحنية ،التي اعتمدتها املو�سيقى الأوروبية من بعده.
كان لزري���اب الق���درة يف حف���ظ الأحل���ان والت�ص���رف بها� ،إذ يذك���ر �أنه كان يحفظ ع�ش���رة �آالف
مقطوع���ة م���ن الأغاين ب�أحلانها ،وه���ذا الأمر يعد فوق ق���درة املغنني .على الرغم من �أنه مل ي�س���جل
�أحلانه ومو�سيقاه ومل يقم �أحد بت�سجيلها ولكن النا�س توارثوها عرب الأجيال ،وقد جند ت�أثريها حتى
الآن ،وعلى الأخ�ص يف املو�س���يقى والغناء يف �ش���مال �أفريقيا ،يف املغرب العربي ،وكذلك يف املو�سيقى
والغناء الأ�س���باين ويف املو�س���يقى العربية ب�شكل عام ،ويف مو�س���يقى بع�ض الأقوام الأخرى ،وهو الذي
و�ض���ع القوالب اجلديدة يف بناء املو�ش���ح (���� ،14ص� .)90إن حفظ زرياب لع�ش���رة �آالف مقطوعة من
الرتاث الغنائي �أك�سبته ملكة مت�سعة جعلت �أحلانه متينة حية �إىل الآن �ضمن امل�ألوف (وهي كلمة تدل
على الأغاين التقليدية بتون�س وليبيا وبالأخ�ص املوروثة عن الأندل�س ن�س���بياً) (� ،24ص .)94غري �أن
هذه الأحلان �ض���اع معظمها �ش�أنها �ش�أن كل �ش���يء مل يتناوله الباحثون والدار�سون وذوو االخت�صا�ص
بالت�سجيل والتدوين في�ص���بح قدره حتت رحمة الرواية والنقل والتواتر �أو الإهمال واالندثار وال�ضياع
(� ،13ص.)85
ومما تقدم يت�ض���ح لنا وجود عدد من الروايات التي تتحدث عن التح�س���ينات التي �أدخلها زرياب
عل���ى الفن���ون املو�س���يقية والغنائية ،ولكننا اليوم جنهل �ص���حة هذه الروايات لع���دم وجود دليل مادي
عليها ،كالوثائق� ،أو الت�س���جيالت ال�ص���وتية� ،أو املدونات املو�س���يقية (النوتات)� ،أو الطريقة التي كان
يدون بها زرياب �أحلانه التي بلغت ع�شرة �آالف حلن ،التي ن�سبتها اليه معظم امل�صادر واملراجع.
ويذكر ن�سيب االختيار يف كتابه (الفن الغنائي عند العرب) �أن ((�أ�سلم بن �أحمد بن ر�شيد قد و�ضع
كتاباً كامالً عن �أغاين زرياب)) (� ،21ص� .)154أما احلجي يف كتابه (ت�أريخ املو�س���يقى الأندل�سية)
فيقول ((لقد �ألف �أ�س���لم بن �أحمد بن �س���عيد كتاباً يف �أغاين زرياب)) (� ،8ص ،)33كما ي�ؤيده عبد
الغني �ش���عبان (� ،25ص� .)178أما فارمر فيذكر يف كتابه (م�ص���ادر املو�س���يقى العربية) �أن ((�أ�سلم
ب���ن عب���د العزيز �ألف يف القرن التا�س���ع املي�ل�ادي كتاباً معروف���اً يف �أغاين زرياب كم���ا جاء ذكره يف
كتاب الفهر�ست البن الندمي)) (� ،27ص .)39كما يذكر العلوجي يف كتابه (رائد املو�سيقى العربية)
((عن وجود كتاب يف �أغاين زرياب لأ�سلم بن �أحمد بن �سعيد ذكره كتاب (بغية امللتم�س � -ص))224
(� ،28ص.)79
ومما ورد �آنفاً يت�ضح لنا �أن هناك اختالفاً وا�ضحاً يف ا�سم امل�ؤلف الذي و�ضع كتابا لأغاين زرياب،
ومل نتمكن من احل�ص���ول على هذا الكتاب ،لذا فنحن جنهل حمتوياته للتحقق من �صحته وما يحمله
من �أغاين ومعلومات مهمة وجديدة عن زرياب قد تفيد الباحثني والدار�سني يف املجال املو�سيقي.
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املحور اخلام�س  :النتائج والتو�صيات

النتائج:
لقد تو�صلنا �إىل النتائج الآتية ،التي حتقق هدف البحث� :أن زرياب:
�1.1صمم و�صنع عدداً من الآالت املو�سيقية.
2.2ا�ضاف الوتر اخلام�س للعود ،وجعلها خم�سة �أوتار بدال من �أربعة.
3.3جعل م�ضراب العود من قوادم (ري�ش) الن�سر بدال من اخل�شب.
4.4ق���ام بن�ش���ر الثقاف���ة والعلوم املو�سيقية ،وذلك من تدري�س���ه للمو�سيقى مع ابنائه وبناته يف
مدر�سته اخلا�صة الذي قام بت�أ�سي�سها.
�5.5أول من و�ضع �أ�س�س وقواعد علم ال�صولفيج وتربية ال�صوت وال�سمع والقراءة املو�سيقية.
�6.6أول م���ن و�ض���ع �أ�س����س وقواع���د اختب���ار املبتدئ�ي�ن قب���ل قبوله���م للدرا�س���ة يف مدر�ست���ه
املو�سيقية.
�7.7أول من و�ضع �أ�س�س وقواعد تعليم الغناء للمبتدئني.
�8.8أول م���ن و�ض���ع �أ�س����س وقواع���د التوزي���ع املو�سيق���ي وعل���م الهارم���وين وتع���دد اخلط���وط
اللحنية.
التو�صيات:
يف �ضوء ما �أ�سفر عنه البحث من نتائج نو�صي مبا ي�أتي:
1.1العمل على دعم الباحثني يف املجال املو�سيقي والعلوم املو�سيقية املختلفة يف جمال الرتاث
املو�سيق���ي العربي �أو ت�أريخ���ه �أو نظرياته �أو نقده او يف خمطوطات املو�سيقى العربية التي
كانت وال تزال تزخر بها خزائن مكتبات دول العامل.
2.2تخ�صي����ص جائ���زة �سنوي���ة ب�أ�س���م (زري���اب) متنح من قب���ل الدوائ���ر وامل�ؤ�س�س���ات التي تعنى
ب�ش�ؤون املو�سيقى للمو�سيقيني املتميزين يف العزف على �آلة العود ،ول�صناع �آلة العود ومن
يبتكر وي�ضيف على هذه االلة املو�سيقية الأ�صيلة.
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امل�صادر واملراجع العربية
1 .1الأم�ي�ر � ،س���امل ح�س�ي�ن .املو�س���يقى والغن���اء يف ب�ل�اد
الرافدي���ن  ،ط ، 1بغ���داد  ،دار ال�ش����ؤون الثقافية العامة
1999 ،م.
2 .2حمم���د لقم���ان .جمل���ة القيثارة  ،املو�س���يقى م���ن بغداد
�إىل الأندل����س زري���اب رافع لواءها  ،جملة تعنى ب�ش����ؤون
املو�س���يقى  ،ت�صدر عن دائرة الفنون املو�سيقية – وزارة
الثقافة  ،العدد ( ، )8بغداد 2007 ،م.
3 .3عب���د اهلل جم���ال �أ�شرف.عنا�ص���ر الأغ���اين الفلكلوري���ة
الكردية يف العراق  ،ر�س���الة ماج�س���تري (غري من�شورة)
مقدم���ة �إىل ق�س���م الفن���ون املو�س���يقية  ،كلي���ة الفن���ون
اجلميلة  ،جامعة بغداد 1998 ،م.
4 .4وريا احمد� .آالت املو�سيقى الكردية ( ،باللغة الكردية) ،
�أربيل  ،مطبعة الثقافة وال�شباب 1989 ،م.
5 .5زيغريد هونكه� .ش���م�س العرب ت�سطع على الغرب – �أثر
احل�ض���ارة العربية يف �أوربة  ،ترجمه ع���ن اللغة الأملانية
فاروق �س���عيد بي�ضون  ،وكمال د�س���وقي  ،ط ، 2بريوت ،
املكتب التجاري للطباعة والن�شر والتوزيع 1969 ،م.
6 .6جارجي � ،سيمون .املو�س���يقى العربية  ،ترجمة عبد اهلل
نعمان � ،سل�س���لة ماذا اعرف ( ، )26جونيه – فرن�س���ا ،
املطبعة البولي�سية 1977 ،م.
7 .7جارج���ي � ،س���يمون .املو�س���يقى العربي���ة  ،ترجمة جمال
اخلي���اط  ،وزارة الثقاف���ة والإع�ل�ام  ،ط ، 1بغداد  ،دار
ال�ش�ؤون الثقافية العامة 1989 ،م.
8 .8احلجي  ،عبد الرحمن علي .تاريخ املو�س���يقى الأندل�سية
(�أ�ص���ولها  ،تطورها � ،أثرها على املو�سيقى الأوروبية) ،
�س���اعد املجمع العلمي العراقي على ن�شره  ،بريوت  ،دار
الإر�ش���اد للطباعة والن�ش���ر والتوزيع  ،مطابع دار القلم ،
1970م.
9 .9راجي عنايت .زرياب عامل اللحن والنغم � ،سل�سلة علماء
العرب للفتيان والفتيات ( ، )10ط ، 1بريوت  ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر 1977 ،م.
 - 10احلفن���ي  ،حممود احمد .زرياب �أبو احل�س���ن علي بن
ناف���ع مو�س���يقار الأندل����س � ،سل�س���لة �أعالم الع���رب (، )54
القاهرة  ،الدار امل�صرية للت�أليف والرتجمة 1965 ،م.
 - 11البك���ري ع���ادل .ن�ش���رة القيث���ارة  ،زري���اب و�أث���ره يف
املو�س���يقى العربية  ،جملة تعنى ب�ش����ؤون املو�س���يقى  ،ت�صدر
عن دائرة امل�ست�شار الفني – وزارة الإعالم  ،العدد (، )30
بغداد  ،دار احلرية للطباعة 1976 ،م.
 -12ميخائيل عواد� .ص���ور م�ش���رقة من ح�ض���ارة بغداد يف
الع�ص���ر العبا�س���ي  ،وزارة الثقافة واالع�ل�ام  ،ط ، 2بغداد
 ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة 1986 ،م.
 - 13ال�ش���وان  ،عزيز .املو�س���يقا للجميع  ،القاهرة  ،الهيئة

امل�صرية العامة للكتاب 1979 ،م.
 - 14ح�س�ي�ن قدوري .املو�سوعة املو�س���يقية  ،بغداد � ،شركة
املن�صور للطباعة املحدودة 1987 ،م.
 - 15فارم���ر  ،هرني جورج .تاريخ املو�س���يقى العربية حتى
الق���رن الثالث ع�ش���ر املي�ل�ادي  ،ترجم���ة جرجي�س فتح اهلل
املحامي  ،بريوت  ،دار مكتبة احلياة  ،د.ت.
 - 16الرجب  ،ها�شم حممد .املقام العراقي  ،ط ، 1بغداد،
مطبعة املعارف 1961 ،م.
-17العقيل���ي  ،جم���دي .ال�س���ماع عن���د العرب (املو�س���يقي
يف الع�ص���ر الأندل�س���ي و�أعالمه���ا  ،املو�ش���حات والنوب���ات
الأندل�سية)  ،جـ  ، 2ط ، 1دم�شق  ،د.ن .1970 ،
 - 18حممد حممود �س���امي حافظ .تاريخ املو�سيقى والغناء
العربي  ،القاهرة  ،املطبعة الفنية احلديثة 1971 ،م.
-19احلم�ص���ي  ،عم���ر عب���د الرحم���ن .املو�س���يقى العربية
تاريخه���ا  ،علومه���ا  ،فنونه���ا � ،أنواعه���ا  ،د.ب  ،د.ن ،
1994م.
� -20ص���بحي �أنور ر�ش���يد .موج���ز تاريخ املو�س���يقى والغناء
العربي  ،ط ، 1وزارة الثقافة والإعالم  ،بغداد  ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة 2000 ،م.
 - 21االختيار  ،ن�سيب .الفن الغنائي عند العرب  ،بريوت ،
دار بريوت للطباعة والن�شر 1955 ،م.
 - 22الرا�شد  ،عبد اجلليل .الت�أثريات العراقية يف الأندل�س
و�أوربا  ،ط ، 1وزارة الثقافة  ،بغداد  ،دار ال�ش����ؤون الثقافية
العامة 2001 ،م.
 - 23فارم���ر  ،ه�ن�ري ج���ورج .تاري���خ املو�س���يقى العربية ،
ترجمة ح�س�ي�ن ن�صار � ،سل�س���لة الألف كتاب  ،القاهرة  ،دار
الطباعة احلديثة 1956 ،م.
 - 24املهدي � ،ص���الح .املو�سيقى العربية يف منوها وتطورها
تاريخا و�أدبا وبحثا � ،س���وريا – حلب  ،دار ال�ش���رق العربي،
2003م.
 -25عب���د الغن���ي �ش���عبان .جملة ع���امل الفكر  ،املو�س���يقى
العربية وموقعها من املو�س���يقى العاملية  ،املجلد ال�س���اد�س ،
العدد الأول  ،الكويت  ،مطبعة حكومة الكويت 1975 ،م.
 - 26فيليب هياليي  .مبادئ املو�س���يقى ونظرياتها � ،سل�سلة
درا�سات مو�سيقية ( ، )1مطبعة امل�شرق  ،بغداد 2000 ،م.
 - 27فارم���ر  ،هرني جورج .م�ص���ادر املو�س���يقى العربية ،
ترجمة ح�سني ن�صار  ،القاهرة  ،مكتبة م�صر 1957 ،م.
 - 28عب���د احلمي���د العلوج���ي .رائ���د املو�س���يقى العربي���ة ،
وزارة الثقاف���ة والإر�ش���اد  ،مديرية الثقافة العامة � ،سل�س���لة
الكتب احلديثة (� ، )1ص���در مبنا�سبة انعقاد امل�ؤمتر الدويل
للمو�سيقى العربية ببغداد  ،بغداد  ،مطبعة دار اجلمهورية،
1964م.
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