
 للّدورة السادسة مللتقى األنرتوبولوجيا واملوسيقى ورقة  متهيديّة
 املركز الوطين للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ، علم اإلنسان والتاريخ

 بوسعادة
  2108جانفي  31و 30، 29

 التدوين الموسيقي ورهانات البحث : في دراسة وصيانة الموسيقى التقليديّة المغاربّية.
  
هتمام دائم للموسيقيني واملنظّرين والباحثني يف علم موسيقى املوسيقي عنصر ا مّثل الرتقيم 

األصابع "فعلى غرار نظريّة الشعوب )االثنوموسيقولوجيا أو أنرتوبولوجيا املوسيقى(، يف كّل األزمنة. 
سّية، أو اليت صاغتها مدرسة العودّيني، بداية من القرن الثّامن ببغداد يف عهد الدولة العبا "واجملاري
دأبت  ،يف جنوب اهلند يف معبد ماناكشي مبادوراي النحت املوسيقي لإليقاعات "تاال"نظريّة 

محاية  هتدف إىل تدويناحلضارات القدمية يف العامل على اعتماد صياغات إيكونوغرافّية ومنظومات 
ف على اآللة الرتقيم األورويب للعز إن نظام  األرصدة وتقنيات العزف واألداء وضمان تواصلها.

غاية تعليم صيغ األداء لعدد من  "النهضة"الذي مّت تطويره يف عصر  (tablatureاملوسيقّية )
        اآلالت املوسيقّية، منها "األرغن" و"العود" مث بعد مّدة آلة "القيثار"، خري دليل على ذلك. 

ال من احللول واألجوبة كّل حضارات العامل، عددا هائفنون صنع اآلالت املوسيقّية يف   متّثل 
ملقتضيات فنّية وهيكلّية يف نفس الوقت، من حيث ماّدة صنع اآللة )جلود،  ،واخليارات الطبيعّية

خشب، معدن( ودساتني اآلالت الوتريّة وطول عنقها ومن حيث أنابيب آالت النفخ واملسافات بني 
ص والعزف والشعر والصناعة، ال ترتك املهارات اجلامعة بني الغناء والرقل العديد من ثقوهبا، وتفع  

   ضمين تتبناه اجملموعة وتشّيده أجيال من املهنيني. تناسقللصدفة جماال، يف 
 أوروبا خالل العصور الوسطى، مثّ تطورت تدريجّيا لتتحّول ظهرت أوىل الرتقيمات املوسيقّية يف 

اعتمد علم موسيقى الشعوب للموسيقى األوروبّية. كما بالنسبة االكتمال  منب رت إىل قراء تق
يف وصف وتدوين وحتليل  واسع)االثنوموسيقولوجيا أو أنرتوبولوجيا املوسيقى( هذه الكتابة بشكل 

موسيقى العامل بكّل ما تتضّمنه من طقوس وحفالت دينّية وحفالت زواج ومهرجانات وتظاهرات 
سيقات التقليديّة. وتتفاقم الصعوبات أخرى. لكن الرتقيم املوسيقي األورويب يبقى حمدودا يف ترمجة املو 

يتداخل فيه التصفيق واحلركة واإلصدارات خاّصة عندما يتعّلق األمر بتحليل نظام رمزي بأكمله 
الصوتّية الدقيقة من حيث حيزها الزمين، والنصوص املغّناة فرديّا ومجاعّيا بكل ما تتضّمنه من 



ال ي والسالمل املوسيقّية واخلطوات اليت يرهمها قائد خصوصيات صوتّية وإيقاعّية، إضافة إىل األداء اآل
 احلفل أثناء الرقصات الطقوسّية، إىل غري ذلك... 

دون التغاضي  د بكثرة يف مشال املنطقة املغاربّية،م  واعت   الغريب املوسيقي ل الرتقيمااستعمانتشر  
 الرصيد املعروف ب"املالوف األندلسي" التونسيمّت تدوين وأداء  هكذا .عن وسائل التبليغ التقليديّة

باملغرب ورصيد  ""اآللةيف كامل تراب البالد التونسّية منذ بداية القرن العشرين. أّما بالنسبة لرصيد 
. فهل فإّن اخلطوة مل تنجز، وليبيا بقسنطينة "املالوف"الصنعة" باجلزائر العاصمة وتلمسان، ورصيد "

مقاربة األداء  مسألة احرتام مستوجب جتاهاألمر يف  إنّ تعنّي تداركه؟، أم يف هذا االختيار تأّخرا ي
يف ، مثلما جند ذلك يف "الشعيب" و حظةإهلام اللّ ترجيح  املغاربةن و املوسيقي إذ قد يفّضل، املوسيقي

 ؟. على سبيل الذكر ،"الفادو"يف "الفالمنكو" وحىت يف "احلوزي" و 

ال ميكن أن يستغىن عنه، ومنهجا  لرتقيم املوسيقي ميّثل متّشياأما يف ما يتعّلق بالبحث، فإّن ا 
يهدف إىل ترمجة خصوصيات رصيد ما، على أن يكون الغرض األهمى هو تبليغ نتائج البحث 

 امليداين إىل اجملموعة العلمّية.
توجد اليوم وسائل وتقنيات كفيلة بتقدمي نتائج البحوث، بل إّن أعمال باحثني مرموقني يف علم 

 موسيقى الشعوب )االثنوموسيقولوجيا أو أنرتوبولوجيا املوسيقى( تؤّكد ذلك وتشهد عليه.
فماذا ميكن أن تكون إذا التقنيات اليت ي ستوجب تطويرها من طرف كل باحث ملواجهة التحديات 

 اليت يتعّرض إليها، ومنها :
 ،أنساق التمثيل -
 الرتقيم احملّلي، -
 احلركة والتعبري اجلسدي، -
 التقطيع واإليقاع يف الش عر، -
 اعتماد الرتقيم الغريب وخصوصيات الشفويّة، -
 استعمال األداة اإلعالمّية ووسائل االتصال... -

يطمح هذا اللقاء إىل مجع باحثني يف علم موسيقى الشعوب، االثنوموسيقولوجيا /  
 يف األدب الشفوي، نيقص، وخمتصّ يف األنرتوبولوجيا، ويف أنرتوبولوجيا الر و أنرتوبولوجيا املوسيقى، 

أن تسمح بأن  لولسانيني، وسيميائيني، ومؤّرخني، ومؤرخي الفن، وعلماء آثار... إهنا فرصة نأم



توفّر إمكانّية العمل يف املستقبل  يتعّرف اجلميع على مراكز اهتمام اآلخرين. وهي مناسبة جديرة بأن
 الرمزيّة اليت ختتزهلا. وماتنظاملوألمد طويل، على تدوين مهاراتنا العريقة و 

إّن املقاربات واملناهج املعتمدة من طرف املختصني كثرية، كما أن أداة اإلعالمّية تقّدم  
إمكانيات ملفتة لالنتباه، من خالل ما حتّققه من دّقة يف االحتساب تتزايد باستمرار، لكنها تبقى يف 

للثقافة  الكفيلة بتقدمي قراءة ورؤياو  مالئمةمتناول البعض من املختّصني. فما هي الوسائل األكثر 
 الوفّيةاملوسيقّية، يف زمن التسابق حنو احلداثة، متّكن الباحثني يف كّل االختصاصات من تقدمي الرتمجة 

  للتقاليد.؟   
 

 ماية سعيداني
 ترمجة حمّمد قوجة

 
   


