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تأريخ الغناء والموسيقى في التراث العربي
من الجاهلية إلى عصر بني أمية
سعد عدوان وهيب

املقدمة

الحمد ً
هلل َّ
رب العالميف  ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو
ي
كأصحابو  ،كمف سار عمى ىديو إلى يكـ الديف  ،أما بعد -:
فقد استخدمت األمـ كالشعكب القديمة فف الغناء ك المكسيقى من يذ أقدـ

العصكر  ،فيي تشكؿ كجيان حضاريان كجانبان ال يمكف إغفالو في تراث األمـ  ،حتى

قاؿ بعض حكماء الصيف قديمان  (( :إذا أردت أف تعرؼ مبمغ حضارة أمة فأسمع

مكسيقاىا ))(.)1

كمف ىذا المنطمؽ فأف اليدؼ مف كراء ىذه الدراسة ىك االطالع عمى
حضارة كتراث األمة العربية  ،كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى فف الغناء كالمكسيقى في
العصريف الجاىمي كاإلسالمي  ،كلذلؾ جاء عنكاف بحثي تحت عنكاف (تأريخ الغناء
كالمكسيقى في التراث العربي مف الجاىمية إلى عصر بني أمية) .
تطرقت
ففي العصر الجاىمي أدرؾ العرب أىمية الغناء كالمكسيقى ،لذلؾ
ي
في ىذا العصر عف أصؿ الغناء كمما تككف  ،كبماذا ارتبط ال سيما أف شعرنا
العربي تميز بالغناء من يذ أقدـ العصكر ككذلؾ فقد ذكرت ما ضمنو الشعراء في
قصائدىـ الشعرية بعض مف أسماء اآلالت المكسيقية المختمفة.

كمثمما عرؼ العرب في عصر قبؿ اإلسالـ فف الغناء كالمكسيقى شيد
مطمع العصر اإلسالمي المكضكع نفسو ففي عصر صدر اإلسالـ ذكرت بعض مف
النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية التي تبيف مكقؼ اإلسالـ مف ىذا الفف كماشيده
ىذا العصر مف انفتاح المسمميف كامتزاجيـ باألمـ المجاكرة مف غير العرب حيف

313

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

دخمكا في اإلسالـ فأصبح ىناؾ تبادؿ فكرم كثقافي بينيـ .كىذا ماتبمكر في العصر
األمكم الذم شيد بزكغ الكثير مف المغنيف كالمغنيات فقد ذكرت منيـ عمى سبيؿ
المثاؿ ال الحصر (طكيس  ،سائب خاثر  ،كمعبد بف كىب  ،كجميمة  ،كسالمة
القس) .
ثـ تحدثت بعد ذلؾ عف مكقؼ خمفاء بني أمية تجاه ىذا الفف  .كأخي ار كبعد
ىذه المقدمة المختصرة نسأ يؿ اهلل عز كجؿ أف يجد ىذا البحث المتكاضع قبكالن كاف
يكفقنا اهلل لما يحبو كيرضاه .
تأريخ الغناء والموسيقى في التراث العربي من الجاهلية إلى عصر بني أمية .

اىتـ العرب بالمكسيقى كالغناء إىتمامان كبي انر إذ (( كانت العرب – عمى َّ
حد

قكؿ شكقي ضيؼ -تغني مف الميد إلى المحد ))

()2

سكاء أكاف ذلؾ قبؿ اإلسالـ أـ

بعده .
كاصؿ الغناء عند العرب ىك الحداء  ،فقد كاف (( الحداء في العرب قبؿ
()3

الغناء  ...ثـ اشتؽ الغناء مف الحداء ))

.

ككاف أكؿ مف تغنى بيذا المكف مف الرجاؿ ىك (( مضر بف نزار  ،إذ سقط
عف جمؿ فانكسرت يده فحممكه كىك يقكؿ ( كايداه كايداه ) ككاف مف أحسف خمؽ اهلل
صكتان فأصغت اإلبؿ إليو كجدت في السير  ،فجعمت العرب مثاالن لقكلو ( ىايدا ىايدا
()4

) يحدكف بيا اإلبؿ ))
الجماؿ .

.

كبذلؾ يعد الحداء أقدـ نمط لمغناء  ،كىك كما قيؿ مساكقان لكقع أقداـ
كيشير ابف عبد ربو األندلسي (ت 328ىػ) في (العقد الفريد) إلى أماكف الغناء عند

العرب إذ يقكؿ أف (( أصؿ الغناء كمعدنو في أميات القرل مف بالد العرب ظاى انر فاشيان كىي :
المدينة  ،كدكمة الجندؿ  ،كاليمامة ))(.)5

كبالتحديد فأف دراسة فف الغناء في عصر قبؿ اإلسالـ يتكقؼ عمى أمريف -:

األكؿ  -:ديني إذ إف معظـ الطقكس الدينية التي كانت تمارس في عصر
قبؿ اإلسالـ كانت ليا عالقة بالمكسيقى كالغناء  ،كالى ذلؾ أشار القرآف الكريـ في

قكلو تعالى :ﭽ

ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ()6
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مكاء كتصدية) إذ إف
كمكطف الشاىد في ىذا النص القرآني يكمف في لفظتي ( ن
مكاء ىك الصفير كمعنى التصدية ىك التصفيؽ(. )7
معنى
ن

كجاء في(العقد الفريد) البف عبد ربو األندلسي (ت 328ىػ) إنو كانت ىناؾ

قينتاف لعاد يطمؽ عمييما جرادتا عبد اهلل بف جدعاف ككانتا تجذباف الناس بغنائيما
في العصر الجاىمي -:
لى ٍع َّػؿ اهلل يصبحنا غماما

فييىنـ
أال ىيا ٍقي ىؿ كيح ى
ؾ قي ٍـ ٍ

إذ إف المسكغ مف ىذا الغناء ىك الدعاء كذلؾ مف اجؿ نزكؿ المطر بعد
()8

.

أف يحبس عنيـ
الغ ىزالًي (ت 505ىػ) في كتابو (إحياء عمكـ الديف) عف
كتحدث اإلماـ ى
استخداـ الحجيج لمغناء كالمكسيقى في قكلو -:
(( إنيـ أكالن يدكركف في البالد بالطبؿ كالشاىيف كالغناء  ، ... ،إنيا أشعار نظمت

في كصؼ الكعبة كالمقاـ كالحطيـ كسائر المشاعر ككصؼ البادية كغيرىا  ،كأثر
()9

ذلؾ يييج الشكؽ إلى حج بيت اهلل تعالى )) ...

.

كقد كاف مف شدة اىتماـ عرب الجاىمية بالمكسيقى كالغناء إنيـ
كانكا يرقصكف أكالدىـ الصغار مف خالؿ كصالت غنائية شعرية  ،إذ إنيـ كانكا
يبتغكف مف كراء ذلؾ الدعاء لمطفؿ حتى ال يصيبو أذل أك مكركه في الحاضر
()10

أك المستقبؿ

.

كذكر د.ناصر الديف األسد في كتابو (القياف كالغناء في الشعر الجاىمي)
إلى أف فف الغناء كالمكسيقى قد (( نشأت  ،في أحضاف الديف  ،كاتخذت  ،أكؿ ما
اتخذت  ،كسيمة تقرب العابديف إلى تمؾ القكل الغامضة التي كانكا يعتقدكف إنيا
تسيطر عمييـ  ،كينزلقكف بيذه الفنكف إلييا  ،يبتغكف رضاىا  ،كيتجنبكف سخطيا
()11

))

.
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كيخمص إلى القكؿ إلى إف (( غناء الحرب كالنكاح  ،كغناء الكالئـ الخاصة
 ،كالعرس كاألعذار  ...فييا مف الشعائر كالمناسؾ الدينية ما بيف بكضكح ىذه
الصمة القكية بينيا جميعان  ،كما يجعمني أرجح أف الغناء فييا ىك غناء ديني  ،أك
()12

مشتؽ منو متفرعان عنو ))

.

كالثاني  -:أدبي كىك الشعر إذ إف لمغناء عالقة كطيدة بالشعر من يذ القدـ كىذا ما

أشار لو د .ناصر الديف األسد في قكلو  (( -:كالصمة بيف الشعر كالغناء صمة
قكية تيكم في أعماؽ القدـ حتى نصؿ إلى نشأة الشعر كمبدئو  ، ... ،كتمتد

حتى تشمؿ الشعكب كميا في الشعراء جامع ))

()13

كىذا االرتباط الكثيؽ لو مف

األىمية التي ال يمكف إغفاليا  ،إذ كاف ابف قتيبة (ت

276ىػ) كاعيان بأىمية

الغناء في الشعر العربي كىذا يتضح عند ترجمتو لمشعراء فيك يذكر األشعار

التي كاف يتغنى بيا فمثالن عند ترجمتو المرئ ألقيس يذكر شعره الذم يتغنى بو

()14

نحك :

قىفىا ىن ً
بؾ ًم ٍف ذكر حبيب كمن ً
ػزؿ

ً
الدخ ً
فحكمؿ
كؿ
ىب ىس ٍقطى المكل بيف ي

()15

إذ تكمف أىمية الغناء في تخميص القافية مف بعض العيكب التي كاف يقع
فييا بعض الشعراء كفي مقدمتيـ النابغة إذ كاف (( يقكم في شعره فدخؿ يثرب فغنى
بشعره ففطف كلـ يعد لإلقكاء ))

()16

كبذلؾ فقد كاف لو دكر في (( تكجيو الشعر

ليناسب التقاليد األدبية المتعارؼ عمييا كلقد نص القدماء عمى ىذه العالقة المتداخمة
بيف الطرفيف فغمقكا الغناء عمى الشعر كجعمكه كالحمة بالنسبة إليو إف لـ
يمبسيا(طكيت) كحددكا البركز األسمكبي الذم يبنى عميو المحف في الكزف كجعمكه
()17

قاعدة لو  :فاألكزاف قكاعد األلحاف كاألشعار معايير األكتار ))
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كال شؾ إف العرب (( كاف أكثر شعرىـ غنائياى أك مكسيقياى  ،يعبركف بو عف

إحساسيـ كيصكركف بو شعكرىـ كىك يصدر عف أربعة فكاعؿ  :الرغبة  ،كالرىبة ،
()18

كالطرب  ،كالغمبة ))

.

مما جعميـ مياليف بالفطرة إلى الشعر الغنائي كالمكسيقى من يذ أقدـ العصكر

 ،كلدينا مف الدالئؿ مايؤكد غنائية شعرنا العربي القديـ منيا إف الميميؿ بف ربيعة
(ت530ىػ) أقدـ شعراء الجاىمية المعركفيف قد غنى في قصيدتو -:
()19

طفمة ما ابنة الميمؿ بيضاء لعكب لذيذة في العناؽ

.

طكؿ القصائد  ،كانما سمي ميميالن  ،ألنو أكؿ
كيقاؿ ىميؿ الشعر  :أم ٌ
مف ىميؿ الشعر كقصد القصائد ( )20كقالكا أيضان  (( :أشعر الناس امرؤ القيس إذا

ركب  ...كاألعشى إذا طرب ))

()21

إذ إف األخير (( كاف يمقب صناجة العرب ))

()22

كذلؾ بسبب غنائية شعره  ،ككردت لفظة (الغناء) أيضا في شعر األعشى(ت 629ـ)
()23

في قكلو

-:

قاصد كجييا تزكر بني الحا
ي

ً
رث أىؿ الغناء عند الشركب
()24

كذلؾ كردت في شعر حساف بف ثابت (ت54ىػ) حيف قاؿ قديمان

:

ً
نت قائمو َّ
مضمار
الغناء ليذا الشعر
إف
ىَتٍ ىغف
بالشعر ىما يك ى
ى
ي
كال شؾ إف لمغناء العربي أثره البيف في استعماؿ اآلالت المكسيقية كلعؿ
مف أىميا العكد إذ يركل إف (( أكؿ مف صنع العكد  :المؾ بف قابيؿ بف ادـ ،
كبكى منو عمى كلده كيقاؿ إف صانعو بطميمكس صاحب المكسيقى كىك كتاب
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كقد ذكر شعراء عصر قبؿ اإلسالـ تمؾ اآلالت المكسيقية في
()26

نصكصيـ الشعرية كربما أقدميا في شعر امرؤ ألقيس (ت540ىػ) في قكلو
كاف ً
أمس مكركبان فيارب قى ٍيىن وة
ً
ىر يعمك الخميس بصكتو
ليا مز ه

:

ىع ىممتييا بً ًكػر ً
اف
يمىن ىعم وػة أ ٍ

ً
اليداف
أج ه
ش إذا ما حرىكتٍوي
ى

يشير الشاعر في ىذيف البيتيف إلى الغناء كاآلالت المكسيقية التي تكمف في
كؿ مف (( القينة  :الجارية الضاربة بالعكد المغنية  ،كىي األمة أيضا  .كالكراف
العكد الذم يضرب بو  .كالمزىر أيضان  :العكد ))

()27

 .كىك ما أشار إليو أيضان ابف

عبد ربو األندلسي في كتابو (العقد الفريد) إذ قاؿ  (( :كانت العرب تسمي القينة

الكرينة  ،كالعكد  ،الكراف  ،كالمزىر أيضان ىك العكد  ،كىك البربط ))( .)28كىا ىك ذا
الشاعر األعشى ميمكف بف قيس (ت 629ـ) الذم يعد رائد الغناء كالطرب يقكؿ

:
المسمعات بقصابػيا
الكرد كالياسمػي يف  ،ك
كشاىدنا ي
ي
كمزىػرنا معػم هؿ دائػـ فأم الث ً
ػالثة أزرل بػيا
ى
ه
الصبح يبكي لو شجكهي مخافة أف سكؼ يدعى بًػيىا
ترل
ي
()30

كيقكؿ

:

رب قامت بمز و
يكاد إذا دارت لو الكؼ ينطؽ
ىر
ي
إذا قمت غني ال نش ى

()31

كيقكؿ

:
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الصنج يسمعو
كمستجيبو تى ىخا يؿ
ي
ترجػعي فيو القيػنةي الفض يؿ
إذا ى
()32

كىذا لبيد بف ربيعة (662ـ) يقكؿ

:

ذب كر و
كج ً
ينة
بصبك ًح صافيةو  ،ى
ب و
ػيامػيا
ػمكنز  ،تأتػالىوي إب ي
إف ىذه اإلشارات التي كردت في أشعار الجاىميف لتدؿ داللة كاضحة إلى
إف الغناء كآالتو كانت كثيرة في أدب عصر قبؿ اإلسالـ كبذلؾ (( يكاد اإلنساف
ال يق أر ديكاف شعر جاىمي لشاعر ميـ إال كيجد فيو ذكر الشراب كالغناء ))

()33

كلكف

الذم يتمعف في غناء ىذا العصر يجد (( إنو لـ يكف ىناؾ قكاعد مرسكمة لمغناء في
العصر الجاىمي  ،فيؤالء المغنكف مف قياف كغير قياف لـ يككنكا يتبعكف نظامان خاصان

في غنائيـ  ،بؿ كاف يغني حسب شعكره كعكاطفو كما يريد مف تأثير في سامعيو ،
()34

إذ كاف العرب اليزالكف أميؿ إلى الفطرة في حياتيـ ))

.

كنرتد مف العصر الجاىمي إلى العصر اإلسالمي إذ إف ىذا العصر شيد
(( مكجة كاسعة مف الغناء كالرقص كاف ليا تأثير شديد في نمك الشعر الغنائي
الخالص كنمك مقطكعاتو كىي حالة تعتبر في الكاقع امتدادان لما كاف عميو القكـ في
()35

العصر القديـ ))

لذلؾ ظؿ الحداء يتغنى بو العرب في عصر صدر اإلسالـ .

فقد جاء في صحيح مسمـ إنو (( كاف لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حاد
حسف الصكت فقاؿ لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ركيدان يا انجشة

تكسر القكارير ))

()36

ال

.

ذىب العمماء في تفسير معنى الحديث النبكم المذككر آنفا إلى قكليف -:

األكؿ َّ (( -:
إف انجشة كاف حسف الصكت ككاف يحدك بيف كينشد شيئان مف القريض
كالرجز كما فيو تشبيب فمـ يأمف إف يفتنيف كيقع في قمكبيف حداكة ))(.)37
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أما القكؿ الثاني  :فأنيـ ذىبكا إلى (( إف المراد بو الرفؽ في السير
الف األبؿ إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي كاستمذتو فأزعجت الراكب
كأتعبتو فنياه عف ذلؾ الف النساء يضعفف عند شدة الحركة كيخاؼ ضررىف
()38

كسقكطيف ))

.

نفيـ مف خالؿ ذلؾ إنو (( لـ يزؿ الحداء كراه الجماؿ مف عادة العرب في
زماف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كزماف الصحابة رضي اهلل عنيـ كما ىك إال
إشعار تكدل بأصكات طيبة كالحاف مكزكنة كلـ ينقؿ عف احد مف الصحابة إنكاره ،
()39

بؿ ربما كانكا يمتمسكف ذلؾ تارة لتحريؾ الجماؿ كتارة لالستمذاذ ))

.

فضالن عف كجكد شكاه د دينية كاجتماعية عمى استحساف األصكات العذبة
ﭽﰐ

المطربة  .أكؿ شاىد عمى ذلؾ قكلو تعالى :

ﰑ
()41

ﭼ ( .)40فيذا النص القرآني يدؿ (( عمى مدح الصكت الحسف ))

ﰒ ﰓﰔ
.

كمف السنة النبكية إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ألبي
مكسى األشعرم كقد أعجبو صكتو الحسف  (( :لقد أكتيت مزما انر مف مزامير آؿ داكد
()42

))

.

كذلؾ الف نبي اهلل داكد (عميو السالـ) (( كاف حسف الصكت في النياحة
عمى نفسو كفي تالكة ألزبكر حتى كاف يجتمع اإلنس كالجف كالكحكش كالطير لسماع
صكتو ))

()43

كلعؿ الترغيب في الصكت الحسف كما تقدـ ككنو (( يسرم في الجسـ ،

كيجرم في العركؽ فيصفكا لو الدـ  ،كيرتاح لو القمب  ،كتنمكا لو النفس  ،كتيتز
الجكارح كتخؼ الحركات  ،كمف ذلؾ كرىكا لمطفؿ أف ينكـ عمى اثر البكاء حتى
يرقص كيطرب ))

()44

 .كبذلؾ فاف لمصكت الحسف تأثير نفسي فسيكلكجي عمى

النفس .
كركم عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إنو (( قاؿ لعائشة  :أىديتـ الفتاة
إلى بعميا ؟ قالت  :نعـ  .قاؿ  :فبعثتـ معيا مف يغني ؟ قالت ال .قاؿ  :أكما عممت
أف األنصار قكـ يعجبيـ الغزؿ  ،أالى بعثتـ معيا مف يقكؿ ؟ :
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فػحيكنا ينحيػيكـ

أتيناكـ أتيناكػـ

كلكال الحبة السم ار ء لـ نحمؿ بكاديكـ ))

()45

.

يقكؿ د .ناصر الديف األسد  (( :كلعؿ في قكلو  ،صمى اهلل عميو كسمـ :
إف األنصار أناس فييـ غزؿ  ،ما يشير إلى استشراء ىذا الفف بينيـ كتمكنو
()46

فييـ ))

كقد أكرد الزمخشرم (ت538ىػ) في كتابو (الفائؽ في غريب الحديث) مف
(( إف أبا بكر  ،رضي اهلل عنو  ،دخؿ عمى عائشة كعندىا قينتاف تغنياف في أياـ
متفش بثكبو  ،فانتيرىما أبك
منى كتد ففاف كتطرباف  ،كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ ،
ي
بكر  ،رضي اهلل عنو  ،فكشؼ النبي  ،صمى اهلل عميو كسمـ  ،كجو كقاؿ  :دعيما
()47

ياأبا بكر فأنيما أياـ أعياد ))

.

يتضح مف خالؿ الحديثيف المذككريف آنفان إف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

أباح استخداـ الغناء في بعض مف المناسبات االجتماعية كالمسكغ في ذلؾ ىك أف ((
السماع في أكقات مباح إف كاف ذلؾ السركر مباحان كالغناء في أياـ العيد كفي

العرس كفي كقت قدكـ الغائب كفي كقت الكليمة كالعقيقة كعند كالدة المكلكد كعند

ختانو كعند حفظو القرآف العزيز  ،ككؿ ذلؾ مباح ألجؿ إظيار السركر بو ، ... ،
()48

فكؿ ما جاز السركر بو جاز إثارة السركر فيو ))

.

كيدخؿ ضمف ذلؾ أيضا استقباؿ الرسكؿ األعظـ (صمى اهلل عميو كسمـ)
مف قبؿ (( نساء المدينة  ...بالدفكؼ كالمعازؼ كيغنيف
البدر عميػنا
مع ي
طى ى
كجب ال يشكر عمينا
ى
المبعكث فيػنا
أييا
ي

ً
ثنيات الكداع
مػف

مػا دعػا ً
هلل داع
()49
ً
باألمر المطاع ))
جئًت
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كىذا ما دفع د .شكقي ضيؼ إلى القكؿ  (( :إف الغناء كاف شائعان في

()50

المدينة ))
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.

كلكف الغناء أصيب بشيء مف الفتكر في زمف الخميفتيف أبي بكر الصديؽ
كعمر بف الخطاب (رضي اهلل عنيـ جميعان) إذ لـ يشع الغناء ال في عيد أبي بكر

كال في عيد عمر بف الخطاب

()51

كذلؾ بسبب مكقفيما الحازـ منو فقد ركم إف

الخميفة الثاني (( خرج يكمان فإذا جك وار يضربف بالدؼ كيغنيف كيقمف :
تى ىػغَّنيف تى ىػغَّنػيف

تف
ىفمميك ىخمى ٍقػى ى

فجعؿ عمر يضرب رؤكسيف بالدرة  ،كيقكؿ  :كذبتف كذبتف فأخزل اهلل
شيطانان رمى ىذا إليكف ))

()52

إالى إنو رضي اهلل عنو كاف يطمب مف بعض الشعراء

التغني بالشعر عف طريؽ اإلنشاد كىذا يتضح حيف قاؿ (( لمنابغة الجعدم اسمعني

بعض ما عفا اهلل مف غنائؾ يريد مف إنشادؾ ))

()53

كفي ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ

 :إف النصكص التي كردت سابقان تشير إلى ضركرة تيذيب ممارسة الغناء ما ال

يتعارض مع القيـ الدينية  ،أم تحرير ما كاف يكطر فف الغناء مف عادات جاىمية

مرفكضة .
كقد كرد أيضا إف الغناء استخدـ في بث ركح العزيمة كالحماس في نفكس
المقاتميف كىذا يتضح حيف (( قامت ىند بنت عتبة مع النسكة الالتي معيا  ،كأخذف
الدفكؼ يضربف بيا خمؼ الرجاؿ  ،كيحرضنيـ  ،فقالت ىند فيما تقكؿ :
كييا بني عبد الدار
نعانؽ
أف تقبمكا
ي
أك تدبركا نفارؽ

كييا حماة اإلدبار

ضربان بكؿ بتار

كنفرش النمارؽ

()54

فراؽ غير كامؽ ))
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كاذا انتقمنا إؿل العصر األمكم فإننا نجد النصكص حافمة بإخبار اآلالت
المكسيقية كالمغنيف كغيرىـ  ،إذا اشتير ىذا العصر بمجالس غنائو التي جمعت
المشاىير مف المغنيف كالمغنيات ككاف مف أبرزىـ :
طكيس  :كىذا ليس اسمو كانما (( لقبو غمب عميو  ،كاسمو عيسى بف عبد
اهلل  ،ككنيتو أبك عبد المنعـ ))

()55

كىك يعد (( أكؿ مف غنى بالعربي بالمدينة ... ،

 ،ككاف ال يضرب بالعكد إنما كاف يضرب بالدؼ  ، ... ،كأكؿ غناء غناه كىزج بو :
كيؼ يأتي مف بعيد
نازيح بالشاـ عنػا
قد براني الحب غنى

كىك يػخػفيو القريب
كىك ًم يكػساؿ ىبػكب

كدت مف كجدل أذكب

))()56

كقد أكرد بعض مف األدباء أخبار تشير إلى المنافسة التي كقعت بينو كبيف
مغني مكة ابف سريج الذم (( قدـ  ...المدينة فغنى فاستظرؼ الناس غناؤه كآثركه
عمى كؿ مف غنى كاطمع عمييـ طكببس فسمعيـ يقكلكف ذلؾ ،فأستخرج دفاعان عف

حضنو ثـ نقر كغناءىـ بشعر عمارة بف الكليد المخزكمي في خكلة بنت ثابت ... ،
 ،كىك :
تناىى فػيكـ كجػدم

كصرع حبكـ كبػػدم

فقمبي مسػع هػر حػزنان
فما القى اخك عش ً
ؽ عشير

بذات الخػاؿ كالخػػد
الػعشر مف جػيػػدم

فاقبؿ عمييـ ابف سريج كقاؿ  :كاهلل ىذا أحسف غناء ))

()57

 .كيبدك إف

طكيس استخدـ اإليقاع الخفيؼ في غنائو كذلؾ مف خالؿ استعمالو آللة الدؼ .
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كقد اشتير أيضان سائب بف خاثر مكلى بني ليث إذ أشار أبك الفرج

األصفياني (ت 356ىػ) إلى إف (( أكؿ صكت غنى بو في اإلسالـ مف الغناء
العربي المتقف الصنعة قكلو :
()58

قفر ))
لمف الديار رسكميا ي

.
()59

ككذلؾ قيؿ عنو (( أكؿ مف عمؿ العكد بالمدينة كغنى بو ))

.

كىناؾ معبد بف كىب (ت743ـ) مف مكالي بني مخزكـ كمف أعالـ الغناء
في المدينة كيمقب بفحؿ المغنيف كاماـ أىؿ المدينة في الغناء  ،كقد درس الغناء عمى
()60

سائب خاثر كنشط مكلى عبد اهلل بف جعفر  ،كجميمة

.

فقد كاف بعض خمفاء بني أمية يفاضمكف بينو كبيف المغني سريج فيذا يزيد
بف عبد الممؾ يقكؿ لو  (( :إف الذم أجده في غنائؾ ال أجده في ابف سريج  ،أجد
()61

في غنائؾ متانة  ،كفي غنائو انحناثان كلينان ))

.

في حيف برزت مف المغنيات جميمة كىي (( مكالة بني سميـ ثـ مكالة بطف

منيـ يقاؿ ليـ بنك بيز ))

()62

إذ إنيا تعتبر (( أصؿ مف أصكؿ الغناء  ، ... ،ككاف

معبد يقكؿ  :أصؿ الغناء جميمة كفرعو نحف  ،كلكال جميمة لـ نكف نحف مغنيف ))

()63

كقد كاف الناس يعجبكف بصكتيا كبغنائيا عمى العكد إذ ركل أبك الفرج األصفياني
ذلؾ فقاؿ  (( :إف الناس اجتمعكا عند جميمة فضربت ستا انر كاجمبت الجكارم كميف
فطربف كطربت  ،فضربف عمى خمسيف كت انر فتزلزت الدار  ،ثـ غنت عمى عكدىا
()64

كىف يضربف عمى ضربيا ))

.

كمف القينات المغنيات سالمة القس (ت 748ىػ)  ،كىي تعد (( مكلدة مف
مكلدات المدينة  ،كبيا نشأت  ،كأخذت الغناء عف ابف معبد كابف عاشة كجميمة
كمالؾ )) ...

()65

كاشر أبك الفرج األصفياني إلى إف أكؿ صكت غنتو حيف (( قدـ
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يزيد ابف عبد الممؾ مكة كأراد شراء سالمة القس كعرضت عميو أمرىا إف تغنيو ،
فكانت أكؿ صكت غنتو :
إف الذم طرقتؾ بيف ركائب
كالبيض تمشي كالبدكر ككالرمى

تمشي بمزىرىا كأنت حر ياـ
كنكا غـ يمشيف في األرقاـ

لتصيد قمبؾ أك جزاء مكدة
زكاـ
إف الرفيؽ لو عميؾ ي
فأستحسنو يزيد فاشتراىا ))(. )66
كالشؾ إف لتشجيع الخمفاء كالكالة في العصر األمكم لمغناء كالمغنيف األثر
الكبير في تطكير الغناء كالمكسيقى في ىذا العصر الحافؿ كالزاخر بكؿ شيء إال انو
بالرغـ مما جاء في بعض المصادر التاريخية التي تناكلت تمؾ الحقيقة الزمنية مف
إف بعض الخمفاء األمكييف كانت ليـ كراىية محددة لممكسيقى كالغناء مثؿ قكؿ عمر
بف عبد العزيز حيف كتب إلى يزيد بف حبيب قائالن لو :

(( امنع الذيف يضربكف البرابط  ،كدع الذيف يضربكف بالدفاؼ فاف ذلؾ

يفرؽ بيف النكاح كالسفاح ))

()67

 .غير إننا نجد خمفاء بني أيمي ة بصكرة عامة كانكا

مياليف إلى سماع الغناء كالمكسيقى  ،فقد كرد في كتاب (البياف كالتبيف) لمجاحظ
(ت255ىػ) في خطبة ألبي حمزة الخارجي مف إف يزيد بف عبد الممؾ كاف يضع ((
()68

 ...حبابة عف يمينو كسالمة عف يساره تغنيانو )) ...

.

كما نجد إف معاكية بف أبي سفياف الذم نصب أكؿ خميفة لبني أمية يقكؿ :
(( كؿ كريـ طركب ))

()69

ليس ذلؾ فحسب بؿ كاف يجزم المغنيف عمى غنائيـ إذ

(( حدث إف معاكية بف أبي سفياف استمع عمى يزيد ذات ليمة  ،فسمع عنده غناء
ؾ البارحة ؟ قاؿ  :سائب حاثر  .قاؿ :
أعجبو  ،فمما أصبح قاؿ لو  :مف كاف يمميي ى
فأكثر لو مف العطاء ))(. )70
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ككاف الكليد بف يزيد في أياـ خالفتو (( يضرب بالعكد كيكقع بالطبؿ
كيمشي بالدؼ عمى مذىب آىؿ الحجاز ))

()71

كىك حيف يستمع إلى الغناء تطرب

نفسو كيقكؿ  (( :لجكاريو  :افعمف كما افعؿ كجعؿ يدكر في الدار كيدرف معو كىك
يقكؿ :
يػادار دكريػنػػي

يا قرقر امسكينػي

أليػت منػ يذ حيػف

حقػان لتصرمينػي

باهلل فارحػمينػي

كال تػكاصػميػنػي

لػـ تذكرم يمينػي
 ...فمـ يزؿ يدكر كما يدكر الصبياف كيدرف معو  ،حتى خر مغشيان

عميو )) ...

()72

كخالفان لما كاف عميو الغناء في الجاىمية  ،فقد شيدت القركف األكلى

مف العصر اإلسالمي نقمة نكعية في فنكف الغناء كأكزانو ففي ىذا العصر (( قؿ

النظـ عمى األكزاف الطكيمة التي عرفت في العصر الجاىمي مف مثؿ البسيط كالطكيؿ
كالكامؿ  ،كحمت محميا أكزاف أخرل كثر النظـ فييا مف مثؿ الكافر كالمديد كالسريع
كالخفيؼ كالرمؿ كالمتقارب كاليزج ))

()73

(( صكت ابف

 .كما يتضح ذلؾ في

سريج كىك مف مجزكء الخفيؼ :
قي ٍػؿ ىن وػد كتىػربػيا
إف تػجكدم فػطالػما

قبؿ شحط النكل غػدا

ػت ليمػى يم ىسيىػدا ))
بً ي

()74

.

فأصبح الغناء مشتمالن عمى طابع فريد يستمد قكتو مف التسابؽ عمى

انتخاب القصائد ذات األكزاف الخفيفة ككذلؾ عمى اإلبداع المكسيقي كشكؿ األداء
فساقو إلى التنكع المكسيقي اآللي .
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كيقاؿ ذات الشيء عمى أغراض الغناء فيي األخرل أيضان شيدت تحكالن في

ىذا العصر ال سيما غرض الغزؿ فقد كاف عمر بف أبي ربيعة (( أكبر شاعر غزؿ
()75

أنتجتو حركة الغناء في مكة ليذا العصر ))

.

كأخي ار أقكؿ إف لسعة ىذا المكضكع كتشعب مكضكعو كفنكنو كأكزانو فأنني
اعترؼ بتقصيرم كعجزم لككني عمى ثقة مف انو لك أعيد النظر في ىذا البحث
لتغير تبكيبو كعرضو كأسمكبو في بعض الجكانب كاخاللو في االختصار في جكانب
أخرل  ...فمي العذر عمى كؿ حاؿ مف ىذه العجالة السريعة .
نتائج البحث
مف أبز النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث مف خالؿ ىذا البحث ىي كاألتي
-:
أكال  -:إف فف الغناء كالمكسيقى مف الظكاىر الفنية العريقة التي صاحبت الحياة
البشرية من يذ فترة مبكرة مف تاريخيا الديني كالشعرم .
ثانيان  -:كاف الغناء بمثابة مرشد عركضي لشعراء عصر قبؿ االستال ـ إذ استطاع
أف ينبو فحكؿ الشعراء إلى أخطائيـ العركضية التي كانكا يقعكف بيا

السيما في قكافي قصائدىـ كما حدث ذلؾ مع النابغة الذبياني .
ٌ
ثالثان  -:إباحة الغناء في بعض المناسبات االجتماعية التي تتفؽ مع مبادئ اإلسالـ
في عيد الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ) كفي عيد الخمفاء الراشديف (رضي

اهلل عنيـ أجمعيف) ما عدا خالفتي أبي بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب كما
اشرنا إلى ذلؾ مف خالؿ االحادبث كالركايات التي أسمفنا ذكرىا.
رابعان  -:تشجيع خمفاء بني أمية لفف الغناء المصحكب ببعض اآلالت المكسيقية مثؿ
العكد كالدؼ ،إذ كانت مجالس الخمفاء في العصر األمكم تزخر بالمغنيف
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كالمغنيات الذيف كانكا يترنمكف بأصكاتيـ مف اجؿ الحصكؿ عمى األمكاؿ
التي تساعدىـ عمى شظؼ العيش كالمعيشة .
خامسان  -:إف حركة الغناء في العصر األمكم أدت إلى خمؽ نماذج مف شعراء

الغزؿ الجديد في صكره كعمر بف أبي ربيعة كغيره إذ أصبح شعرىـ يسرم

عمى لساف كؿ مغني كمغنية كذلؾ لخفة أكزاف أشعارىـ .
الحمد هلل أكال كأخي ار
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( )9إحياء عمكـ الديف  ،الغزالي  ،ج.275، 2

( )10ينظر  :الغناء لألطفاؿ عند العرب  ،أحمد عيسى . 107 ،
(  )11القياف كالغناء في الشعر الجاىمي  ،د .ناصر الديف األسد . 143 ،
( )12المصدر نفسو . 149 – 148 ،
( )13المصدر نفسو . 164 – 163 ،
( )14ينظر  :الشعر كالشعراء  ،ابف قتيبة  ،ج . 83 – 82 ، 1
( )15شرح المعمقات السبع  :لمزكزني . 7 ،
( )16الشعر كالشعراء  ،ج . 113 ، 1
( )17شعرية النكع األدبي في قراءة النقد األدبي  ،رشيد يحياكم . 138 ،
( )18تاريخ آداب المغة العربية  ،ج . 61 ، 1
( )19األغاني  :أبك الفرج االصبياني  ،ج . 58 ، 5
( )20ينظر  :في األدب الجاىمي  :طو حسيف . 216 ،
( )21القياف كالغناء في الشعر الجاىمي . 230 ،
( )22المصدر نفسو .
( )23ديكاف األعشى . 26 ،
( )24العمدة  :ابف رشيؽ القي اركاني  ،ج . 241 ، 2
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( )25العقد الفريد  ،ج . 29 ، 7
( )26ديكاف امرؤ القيس . 86 ،
( )27المصدر نفسو .
( )28العقد الفريد  ،ج . 29 ، 7
( )29ديكاف األعشى . 25 ،
( )30المصدر نفسو . 118 ،
( )31المصدر نفسو . 647 ،
( )32شرح القصائد العشر  :التبريزم . 338 ،
( )33الشعر كالغناء في المدينة كمكة . 178 ،
( )34المصدر نفسو . 41 ،

( )35الفف كمذاىبو في الشعر العربي  :د .شكقي ضيؼ . 53 ،
( )36صحيح مسمـ  ،شرح النككم  ،ج . 80 ، 15
( )37المصدر نفسو  ،ج . 81 ، 15
( )38المصدر نفسو .
( )39إحياء عمكـ الديف  ،ج . 275 – 274 ، 2
( )40سكرة لقماف  :اآلية . /
( )41إحياء عمكـ الديف  ،ج . 271 ، 2
( )42العقد الفريد  ،ج . 4 ، 7
( )43إحياء عمكـ الديف  ،ج . 271 ، 2
( )44العقد الفريد  ،ج 4 ، 7
( )45المصدر نفسو ،ج . 4 ،7
( )46القياف كالغناء في الشعر الجاىمي . 49 ،
( )47الفائؽ في غريب الحديث  ،الزمخشرم  ،ج . 388 ،2
( )48إحياء عمكـ الديف  ،ج . 277 ، 2
( )49القياف كالغناء في الشعر الجاىمي . 48 ،
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( )50الشعر كالغناء في المدينة كمكة . 40 ،
( )51ينظر  :المصدر نفسو . 44 ،
( )52البمداف  ،ابف الفقيو . 43 ،
( )53الشعر كالغناء في المدينة كمكة . 178 ،
( )54السيرة النبكية  ،ابف ىشاـ . 327 _326،
( )55األغاني  ،ج. 27 ،3
( )56المصدر نفسو .
( )57المصدر نفسا ق  ،ج. 35، 3
( )58لمصدر نفسو  ،ج. 321، 8
( )59المصدر نفسو .
( )60المصدر نفسو  ،ج. 38، 1
( )61المصدر نفسو  ،ج. 68_67، 1
( )62المصدر نفسو  ،ج. 186، 8
( )63المصدر كالصفحة نفسيا .
( )64المصدر نفسو  ،ج. 308، 8
( )65المصدر نفسو  ،ج. 334، 8
( )66المصدر نفسو  ،ج. 339، 8
( )67سيرة عمر بف عبد العزيز  ،عبد اهلل بف الحكـ . 18 ،
( )68البياف كالتبيف  ،الجاحظ  ،ج. 124_123، 2
( )69العقد الفريد  ،ج. 21 ، 7
( )70المصدر نفسو  ،ج. 53 ، 7
( )71األغاني  ،ج . 274 ،9

( )72المصدر نفسو  ،ج.68_67 ،1

( )73الشعر كالغناء في المدينة كمكة . 55 ،
( )74األغاني  ،ج . 178 ،1
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( )75الشعر كالغناء في المدينة كمكة . 90 ،
المصادر كالمراجع
 -القرآف الكريـ

 إحياء عمكـ الديف  ،تصنيؼ اإلماـ أبي حامد محمد بف محمد الغزالي(ت505ىػ)  ،الناشر دار المعرفة لمطباعة كالنشر  ،لبناف  -بيركت  ،المجمد
الثاني ( ،د.ت) .
 األغاني  :أبك الفرج األصبياني عمي بف الحسيف ( 356ىػ976 -ـ)  ،المؤسسةالمصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر  ،مطابع ككستا تكماس
كشركاه (د .ت) .
 البمداف  ،ابف الفقيو  ،أبك بكر أحمد بف محمد اليمذاني (في أكاخر القرف الثالثاليجرم)  ،طبعة ابريؿ ،سنة  1302ىػ .
 البياف كالتبييف  ،أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ  ،تحقيؽ كشرح  :عبد السالـمحمد ىاركف  ،مطبعة المدني  ،الطبعة الخامسة 1405( ،ىػ1985-ـ) .
 تاريخ آداب المغة العربية  ،جرجي زيداف  ،منشكرات دار مكتبة الحياة  ،لبناف-بيركت 1983،ـ .
 ديكاف األعشى  ،ميمكف بف قيس  ،دار صادر بيركت . 1966 ، ديكاف امرؤ ألقيس  ،تحقيؽ  :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ،مطابع دار المعارؼبمصر  ،الطبعة الثالثة 1969،ـ .
 السيرة النبكية  ،البف ىشاـ  ،أبي محمد عبد الممؾ ابف ىشاـ بف أيكب الحميرم(ت213ىػ)  ،تحقيؽ  :مصطفى السقا  ،كابراىيـ االبيارم  ،كعبد الحفيظ
شمبي  ،دار الكتب العممية  ،لبناف -بيركت1428 ،ىػ 2007-ـ .
 سيرة عمر بف عبد العزيز  ،ابف عبد الحكـ  ،طبعة مصر ( ،د.ت) . شرح القصائد العشر  ،صنعة الخطيب التبريزم  ،تحقيؽ  :د.فخر الديف قباكة ،نشركتكزيع المكتبة العربية بحمب  ،الطبعة األكلى 1388 ،ىػ 1969-ـ .
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 شرح المعمقات السبع  ،أبك عبد اهلل الحسيف بف احمد الزكزني  ،منشكرات مكتبةدار البياف لمطباعة كالنشر ،لبناف -بيركت 1990 ،ـ .
 الشعر كالشعراء  ،ابف قتيبة (ت 276ىػ)  ،تحقيؽ كشرح  :أحمد محمد شاكر ،دارالحديث القاىرة  ،الطبعة الثالثة 2001 ،ـ .
 الشعر كالغناء في المدينة كمكة  ،لعصر بني أمية  ،د.شكقي ضيؼ  ،مطابع دارالمعارؼ بمصر  ،الطبعة الثالثة 1976 ،ـ.
 شعرية النكع األدبي في قراءة النقد العربي  ،رشيد يحياكم  ،أفريقيا-الشرؽ ،(د.ت) .
 -صحيح مسمـ  ،مسمـ بف الحجاج (ت

261ىػ)  ،دار إحياء التراث العربي ،

لبناف -بيركت  ،الطبعة الثانية 1392 ،ىػ1972-ـ .
 -العقد الفريد  ،أحمد بف حمد بف عبد ربو األندلسي (ت

328ىػ)  ،تحقيؽ :

د .عبد المجيد الترحيني  ،دار الكتب العممية  ،بيركت -لبناف  ،الطبعة
األكلى1404 ،ىػ1983 -ـ  ،الطبعة الثانية 1406 ،ىػ 1986ـ  ،الطبعة
الثالثة 1407 ،ىػ1987-ـ .
 العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده  ،أبك عمي الحسف بف رشيؽ القيركاني(ت456ىػ)  ،تحقيؽ  :محمد محي الديف عبد الحميد  ،مطبعة السعادة ،
مصر 1383 ،ىػ1963-ـ .
 الغناء لألطفاؿ عند العرب  ،أحمد عيسى  ،طبعة مصر 1943 ،ـ . الفائؽ في غريب الحديث  ،جػار اهلل أبك القاسـ الزمخشرم (ت 538ىػ)  ،تحقيؽ :البجاكم كأبي الفضؿ إبراىيـ  ،القاىرة 1945 ،ـ .
 الفف كمذاىبو في الشعر العربي  ،د .شكقي ضيؼ  ،دار المعارؼ  ،مصر،القاىرة  ،الطبعة السابعة 1969،ـ .
 في األدب الجاىمي  ،طو حسيف  ،دار المعارؼ بمصر ،الطبعة التاسعة ،1927ـ .
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 القياف كالغناء في العصر الجاىمي  ،د .ناصر الديف األسد  ،مطابع دار المعارؼبمصر 1969 ،ـ  ،الطبعة األكلى ( ،بيركت)

 ، 1960الطبعة الثانية ،

1968ـ .
 مركج الذىب كمعادف الجكىر  ،عمي بف الحسف بف عمي المسعكدم (ت 346ىػ) ،طبعة باريس ( ،د.ت) .
 مكسيقى الكندم  ،زكريا يكسؼ  ،طبعة بغداد 1962،ـ 05
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