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 ملخص

منذ أقدم العصور عرف العرب إنشاد الشعر الذي انبثق 

من قلب الجزيرة العربية، ثم أبدع األندلسيون الموشحات 

واألزجال ليتخلصوا من الرتابة اللحنية في إنشاد القصيدة 

وباتت القصيدة ، التي أصبحت من أعمدة النظم الغنائي

والموشحات من صلب التراث الموسيقي العربي الغنّي 

يا "وما فكرة دراسة القالب الغنائي الشعبي . والمتنّوع

من  سوى تبيان أهمّية هذا التراث الغنائي وغناه" غزيل

ناحية البناء الشعري والتحليل الموسيقي، ودراسة اإليقاع 

معرفة أصول  وطرق معالجتها، باإلضافة إلى األلحانو

هذا القالب الغنائي الشعبي ومحاولة حصر مستخدميه في 

التشابه واالختالف في أدائه في  أوجهالعالم العربي، وبيان 

  .بالد الشام

  .غناء شعبي، الغناء الشعبي، غزيل:مفتاحيةالكلمات ال

 

Abstract 

Since ancient times Arabs only knew the 

singing of the poems that grew in the heart 

of the Arabian Peninsula. Then they created 

the Andalusia "Muwashahat" and "Al-

zajal" to escape the monotongus melodic 

line in the singing of the poem and that has 

become a pillar model, with lyrical essence 

and richness, of the arab musical  heritage.  

This paper studies a type of "Zajal"  

namely "Ya Ghzayel". In this research the 

author looked into the poetic structure and 

musical construction of that particular type 

of poem. The study examines the rhythm 

and melodies and methods treating them in 

this popular musical style. It also tries to 

identify its users in the Arab world, and the 

similarities and differences in the 

performance between the various users in 

Bilad al-Sham (Greater Syria). 
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  : المقدمة
تم        حد أنواع تقوم هذه الدراسة على رصد نماذج غنائية مختلفة أل ام ، وي الد الش ة ب ي منطق الزجل الشعبي ف

ة شمال ا   ع األ        أردن حيث  ألذلك في منطق ة من المجتم ابالت الشخصية مع فئ ي  جريت بعض المق اطني  من  ردن ق
ين      م ب ة له ة العمري نا و   ًاعام  112المنطقة الشمالية، وآانت الفئ رهم س ناً   ًاعام   65اآب د الحصول   .أصغرهم س وبع

  .سلوب غناء هذا النمط وتحليله موسيقياأض لطريقة وعلى هذه النماذج جرى عر
يمكن لهذه الدراسة و، "يا غزيل " في بالد الشام  ةالشعبي المعروف الغناء قوالبعلى أحد  الدراسة زترّآو
خرى من الزجل الشعبي في األ القوالببأمكانها تسليط الضوء على  ،ساسيًا لدراسات أخرىأنموذجًا أان تكون 

  .ردن على وجه الخصوصاألفي الشام عامة ومنطقة بالد 
  

  : مشكلة الدراسة
بق   م يس يقية   أن أل ة موس ة تحليلي ت دراس ي االردن جري د ف بألح ًا   قوال عبي وخصوص ل الش ب الزج         قال

التشابه واالختالف في طريقة الغناء في منطقة بالد الشام، ومع وجود بعض اآلراء التي  أوجهبيان تو ."يا غزّيل " 
ائي في    القالب  انتشار هذا توآد عدم  ذ          ّنإ، ف األردنالغن ى مصادر ه ذه الدراسة للتعرف إل ل ه  االحاجة ماسة لمث

  .داء الموسيقيالتشابه واالختالف في األ أوجهالتعرف على  ومن ثّممتداده في منطقة بالد الشام او قالب الغنائيال
  

   :حدود الدراسة
وهي لبنان،  الشعبي الغنائي القالبداء هذا أعرفت ب ،مفي بالد الشا في أربعة مناطق تحددت الدراسة

أما . األردنوقد حددت الدراسة بشكل خاص في منطقة شمال  .وجنوب سوريا األردنوشمال فلسطين، وشمال 
  . م2012عام ،ولغاية  يانبخوين رحثم مرحلة تطور الغناء عند األ 1952الحدود الزمنية فقد حددت من عام 

  
  :أهداف الدراسة

ة بحفظ الموروث الشعبي ، و      وع األداء   تتأتي هذه الدراسة لتحقيق بعض الغايات واألهداف المتعلق ان تن بي
ة المجتمع ضمن اإلطار الموسيقي للموسيقى          دى فئ في غناء األغنية التراثية ، وأثرها في تنمية الذوق الموسيقي ل

وما ومصادره، " يا غزّيل " الشعبي  قوالب الغناء وجاءت هذه الدراسة إلى لفت نظر الباحثين لمعرفة احد. العربية
ا    ة، آم ة تراثي يقية وأدبي داعات موس ن إب ه م دفت يحوي ة ه ى الدراس ة إل راد توعي ةب األف يقى أهمي ة الموس  التراثي

ارها وضرورة وأصولها ة انتش ا والمحافظ ك عليه ا والتمس ن  به ا م ًا عليه دثار، و حرص ان تاالن هبي ابه  أوج التش
ل  يا"  إلى طرق أداء  التعرف خالل من في منطقة بالد الشام القالب الغنائي الشعبي  اأداء هذ واالختالف في " غزّي

ه من   القالب  نماذج متنوعة من لحن إلى عرض إضافة منه، الشعبية الغنائية النماذج بعض وعرض  مختلف  وتحليل
اء      أوجهظهار هتم الباحث بإوأ .وتطوير تحديث من عليها طرأ وما ،الموسيقية الدرجات ابه واالختالف في غن التش
ال المتجددة     ، والتأ)ياغزّيل( قالبالشعبي والترآيز على  قوالب الغناءنوع من  ه لألجي ى أهميت د عل ذا    ،آي ووضع ه

  .النموذج في بؤرة االهتمام، والبحث عن أصول هذا النمط التراثي، وذلك للربط بين الموسيقى التقليدية والمستحدثة
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  :راسةأهمية الد
في منطقة بالد الشام،  "يا غزيل "  الشعبي الغناء قوالبالضوء على أحد  يقأنها تلتكمن أهمية الدراسة في 

، لذا قام الباحث بتسليط األردنوشمال ) الجوالن(وحصرها في شمال فلسطين وجنوب لبنان وجنوب سوريا 
  .عمل على تحليلهال ثّممن و وانتشارهالضوء على هذا النمط الغنائي، والبحث عن مصادره 

  
  :منهجية الدراسة

حد أنواع الزجل أالتشابه واالختالف في غناء  أوجهبيان تستلجأ الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي في 
من خالل عرض نصوص متنوعة من مختلف  ،حد هذه النماذج الغنائيةأوالترآيز على  ،التراثي ومصادره

 أآثرالبنية الشعرية معتمدا على قواعد بحور الشعر، آذلك عرض  إظهارعلى  المناطق في بالد الشام، ثم العمل
من تحديث وتطوير، ولذلك اعتمد  هبيان ما طرا عليتو ،ايمن نموذج غنائي وتدوين هذا النمط وتحليله موسيق

شخصية من خالل المقابالت ال األردنفي شمال على البحث الميداني  آذلك. الباحث المنهج الوصفي التحليلي
ثم االستعانة ببعض التسجيالت التي استمع اليها الباحث عبر الشبكة  .المعلومة وتوثيق مصادرها العتماد

  .وآذلك لبعض الكتب والمراجع والمدونات الموسيقية. العنكبوتية
  

  :الدراسات السابقة
ات دراسال بعض  من خالل استعراض الدراسات والبحوث ذات العالقة بالموضوع تبين أنه يوجد 

دراسة ليوآيم مبارك، وهي عبارة عن :  هادبية مناألدراسات وبعض الالغنائي الشعبي، القالب موسيقية  لهذا ال
أطروحة  ،)خماسية انطاآية، ابعاد مارومنية(مجموعة وثائق ونصوص اثبتها وجمعها وترجمها للفرنسية، 

، ودراسة ألبراهيم فاضل )القرن الخامس عشرالزجل في بالد الشام حتى ( ماجستير ليوسف فخر الدين بعنوان
، )1948األغنية الشعبية في شمال فلسطين قبل عام (، ودراسة إلبراهيم ملحم بعنوان )األغنية الشعبية(  بعنوان

الزجل الشعبي في شمال (في الموسيقا من جامعة اليرموك إلبراهيم رجب صبيحات بعنوان وأطروحة ماجستير 
الزجل الشعبي (، ودراسة  لطاهر سيف عبد الرحمن بعنوان "يا غزّيل"ق إلى أغنية لكنه لم يتطر )فلسطين

، ودراسة لمنير )الفلكلور الشعبي الفلسطيني(، ودراسة لعيسى خليل محسن الحسيني بعنوان )والعرس الفلسطيني
ير في الموسيقا من أطروحة ماجست، )أعالمه قديما وحديثًاوالزجل تاريخه وأدبه، (لياس وهيبة الخازني بعنوان 

أغاني وموسيقى األعراس في بعض القرى المسيحّية في الجنوب (جامعة الروح القدس لنضال أبو سمرا بعنوان 
ودراسة لنهى قسيس في لبنان، " يا غزيل"وهناك دراسات أخرى عن ، ))جزين، مرجعيون، بنت جبيل( اللبناني

  ).فرحة األغاني الشعبية الفلسطينية ( نفل بعنوان 
  

  :الزجل في اللغة
 إرسال  والَزْجل. به َزَجَلْت أّمًا اُهللا َقَبَح :يقال. له والدفِع بالشيء الرْمي على يدلُّ أصٌل والالم والجيم الزاء

) اللغة في صحاح ،يالعرب الباحث(  الَصوت: بالتحريكوالَزَجُل ).  اللغة مقياس العربي، الباحث(  الهاِدي الحمام
 رفيع صوٌت َأي بالتسبيح َزَجٌل لهم: المالئكة حديث وفي زاِجل َحَماَمْي ُآنَّا َلْيَتنا يا: وقال ِرب؛الطَّ الصوت َرْفع
  . صوت لرعده: َزِجٌل وغيث. َرْعد ذو َأي َزَجل ذو وَسحاب .عاٍل

  ).www.baheth.info/العرب،  لسان معجم العربي، الباحث(  
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الزجل ، و)183، ص1977محفوظ،( ع الصوت عند الطربرف: الغناء ، وزِجَل زَجال والزجل : والزجل 
مصطلحا يدل على شكل من أشكال النظم العربي، وأداته اللغوية هي إحدى اللهجات العربية الدارجة، وأوزانه 

العربي، وإن تعرضت لتعديالت وتنويعات تتواءم بها منظوماته مع األداء  لعروضاأوزان مشتقة أساسا من 
وتعدد األجزاء التي تتكون منها  القوافيوتنويع  األوزانتباين الصوتي للهجات، ويتيح هذا الشكل من النظم 

الشطرات التي تتكون  وعدد والقافية الوزنتباع نسق واحد ينتظم فيه آل من االمنظومة الزجلية، غير أنه يلزم ب
  والتطريب التصويت هو اللغة في والزجل .منها األجزاء، في إطار المنظومة الزجلية الواحدة

  ). http://ar.wikipedia.org ويكيبيديا، زجل اندلسي ( 
  

  :نبذة تاريخية عن الزجل
اني / هـ السادس القرن في شتهروا شاع الذي العامي شعرهم على األندلسيون أطلقه اسم الزجل هو  عشر  الث

ك  بعد وانتشر وجماعته، قزمان ابن يد على خاصة ميالدي، ي  ذل ة  األقطار  لهجات  ف  .المشرق  في  األخرى  العربي
ي   ي العصر العباس د ف ي أّنونج عر العرب اغم الش حات   تن أنتج الموش ي ف عر األندلس ع الش احث. م اك ب ن يإال أن هن
ح األندلسي، و     يعتبرون أن ال عالقة للموش ة بالموّش ة والحلبي خاّص ا      ّنأح المشرقي عاّم ة، آم ذلك خاطئ تسميته آ

ح و ب هي أصل الموّش ر بعضهم  أن حل ه يعتب دلسأّن ى األن ا إل ل منه اط  .انتق ي األوس ر ف ر آبي ان للموشح أث وآ
يس أس       ون ، ول ه المغّن ى ب د أن تغّن اء إذا حسن،    األدبية، فما إن عرف فن الموشح حتى تناقلته الناس بع هل من الغن

ة      ه المختلف هلة وأوزان ه الس ح بلغت ار الموش ائج انتش ن نت ان م ام، وآ الد الش رب ومصر وب دلس والمغ فطاف األن
ة عن         ءوقوافيه المتعددة ومال اتهم المحكي ه الشعراء بلهج ر ب امّي، يعّب مته للغناء أن انبعث أدب جديد هو الّزجل الع

انيون الزجل   و ). http://www.zajalsyria.com،2010سلوم،( عواطفهم، ويتغنون به في مواسمهم عرف اللبن
أخوذ عن أوزان         ،منذ قديم الزمان اني م ة السريانية، فكل أوزان الزجل اللبن وحين آانوا ال يزالون يستخدمون اللغ
ول "وآلمة . الشعر السرياني ة     " الق تقة من آلم ة مش لُ "العربي ّوال هو   *"لالفع "أو " الّلحن "السريانية أي  " ُق ، والق

ة     . الذي يغّني الزجل  ة أخرى، إن آلم ى "ومن ناحي ديثا و" َمْعِنيتُ "صلها سرياني   أ" معّن ه  ح انيون  أطلق ى  اللبن  عل
عرهم امي ش ي الع دايات ف رن ب رين، الق انو العش رف آ ي يع وريا ف ان، س ـ ولبن ول" ب ى"أو" الق اعر" المعّن  والش

ى  اإلضافة ب فلسطين، في أيضا يعرف وآان آما ،"قّوال" ول " إل ـ " الق دا " ب  ،"حادي "والشاعر " الحدادي " أو" الح
ي وخاصة ل ف اء والكرمل الجلي امية  اللهجة أبن دين، فخر( الش ى دراسة  ).5ص ،2008 ال ل عل ر من قب م يعث ول

ام        ة الخازن ع ر وهيب ه مني ا آتب ه   1952أآاديمية تبحث في أصول وتطور فن الزجل بأشكاله وأوزانه ، إال م بكتاب
ديثا      " ديما وح ه ق ه وأعالم رن العشرين،     "الزجل تاريخه وأدب واقتصر البحث في أصول الزجل       في منتصف الق

دين،  ( منقول عن ) 1516 -1440( القالعي بنايوحنا  حيث اعتبر بداياته بميالد المطران اللحفدي ،اللبناني فخر ال
  ). 10،ص 2008

ة    زاء رئيس رة أج ن عش ر م عبي أآث ل الش زء   ،والزج ل ج ة  آ واب متنوع ى أب وي عل ه يحت                              من
افظ،( ا ) hafed.com-http://m،2009الح روقي    ( منه يد والش ّرادة والقص ى والق ا والمعّن ا والميجان العتاب

ا     وال يسعنا في هذه الدراسة، )والطقطوقة والموشح والموليا ، ويا غّزيل  ى يتسنى لن سوى التذآير بهذه األجزاء حت
ر ممن ينظمون الزجل الشعبي              ع في سوريا شعراء آث د لم تها، وق راد دراس البحث والترآيز على أحد النماذج الم

                                                            

  .م2012أب . القدس، الكسليل ، لبنانمراجعة ليوسف طنوس، جامعة الروح    *
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م  ان،( أهمه الح رمض ش  ص زرزوري، ودروي د اهللا ال قر، وعب راهيم ص لطان وإب ن س ود، ومحس                               حّم
ة،     (، وفي لبنان )  http://www.mshtawy.com، 2007بسطامي،(  يد نخل وادي، رش الي،   أشحرور ال يس فغ ن

ا  أ). سعد سعيد  أوزين شعيب، ومحمد مصطفى، وجان رعد، وموسى زغيب، و" جوزيف الهاشم"زغلول الدامور م
دد من الشعراء أب     في فلسطين  و          (رزهم فلمع ع اوي، وأب ام الجلم و بس ي، وأب ين البرقين و األم ي، وأب راهيم العّران إب

ويكاني   دنان الش و ع اوي، وأب اطف الرين و ع اوي ، وأب ال العج و جم اوي، وأب ق الجبع                              )توفي
ام    فيعتقد إن الزجل دخل عن طرق الهجرات الفلسطي  األردنما في أ). 152، 2009صبيحات، ( ي حصلت ع نية الت

سليم ومبّدى العساف، وأبو (حيث امتهن بعض الزجالين مهنة الزجل مثل  األردن، واستقر حاليا في 1967و 1948
  . صول فلسطينيةأوجميعهم من ) هشام الجلماوي ، وأبو جمال السيالوي

ويمتاز ناظم هذا . ةويعتبر الزجل متنفس آل شاعر يرغب في التعبير عن أحاسيسه باللهجة العامية البسيط
باإلضافة إلى الموهبة وسرعة البديهة ، وآذلك إدراك  ،بطابع العفوية والبساطة" الزجال " النمط من األغاني 

  .محور الدراسة والبحث " يا غزّيل "القالب الغنائي الشعبي نواع الزجل أومن . أصول الزجل وأوزانه 
  

  : يا غزّيل
ا        ،جه التصغير والتحبب  غزّيل اسم مصدره غزال وجاء على و د ورد عن العرب استعمال التصغير إم فق

الغزال        . للتقليل من قيمة الشيء والتحقير وإما للتحبب واإلعجاب   ة ب ى الجميل بيه العرب األنث د عرف أيضا تش  ؛فق
ا  جميعلحسن قامتها ورشاقتها وانسيابها في الحرآة، حيث يتبع الواصف الموصوف في  ذا الموضع   . المزاي  وفي ه

  .وردت آلمة غزّيل بمعنى الحبيب الرقيق
واألآثر تعبيرًا  ،وهي األقرب للنفوس ،و لغة العامةأيا غزّيل من األغاني الشعبية المنظومة باللهجة العامية 

ة وصدق    ر       ،عن عواطفهم ومشاعرهم بعفوي ة وبساطة التعبي ى حرارة العاطف ل من      ّدويع . إضافة إل ا غزّي اء ي غن
ان وفلسطين     األزجال الشعبية الق ة لبن ي منطق ة ف ا مضمون قالب    ، األردنو ديم ل  " أم دور سوى في     " الغزّي فال ي

  .وال يكاد يخرج عنه إلى مضامين أخرى إال في بعض الحاالت النادرة ،الغزل
ة  اما طريقة غناء يا غزّيل فيمكن ان تغنى من قبل منشد ومجموعة  وبمرافقة آلة المجوز أو اليرغول والدبك

  .حيانًاأ
  

  :البناء الشعري
لفظية حرآات  7ويتألف من شطر وعجز لكل منهما  ،*العادي نواع الزجل القّريديأغناء غزّيل نوع من 

وهذه المقاطع ال تتعارض مع الوحدات الزمنية االيقاعية الموزعة على اربعة حقول، حيث يالحظ تناسق المقاطع 
، وهو ما )النوار( التي تبلغ قيمتها ثالث ارباع قيمة السوداء  اللفظية مع الوحدات الزمنية باستثناء النغمة الخامسة

ا وزنه الشعري ّمأيعادل وحدتين زمنيتين في البيت الشعري، وبذلك تتساوى المقاطع اللفظية مع الوحدات الزمنية، 

                                                            

ّرادي عالحرف    )الُمثّناة : ( أنواعها آثيرة منها ، وتأتي على الوزن الخفيف، أي لجلجة الّلسان: القّرادي  * اس ق ة الن ، ؛ المسّماة عند عام
ّل رّدة     ، أي قّرادي عالحرفين) ومنها المرّبعة ة آ ل في نهاي ّرا  ، وتكون بقفل أو بدون قف نظم الق زدوج   وُت ى البحر الم بحيث  ، دي عل

بعة للعجز    ، يتألف البيت من أربعة عشر مقطعًا ادي   ، سبعة للصدر وس ّرادي الع ا الق ردود وهو آل      ، ومنه ّرادي المخمس الم و الق
  .منظوم زجلي تكّون من أربعة أشطر ثم ُخمِّس دوره بالرد على الشطر الثالث
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 حد جوازاته المجزوءة والمصابة بالعلل والزحافاتأوهو  ،الخبب أوفينتظم في حدود البحر المتدارك 
  :تباع األسلوب التالياوسنعمل على تقطيع بعض مقاطع شعرية ب) 87،ص 1980فاضل،(

  ). -(  الرمزالحرف المتحرك يرمز له ب .1
 ).  ( الرمزالحرف الساآن يرمز له ب .2

  )جواز مجزوء (  
           1   2      3    4      5     6    7      /      1   2      3    4     5    6     7   
  . دوار بحيث يتألف آل منها من بيتين ولكل منهما صدر وعجزأيتكون هذا البناء من مطلع أو الزمة وو

قافية صدر البيت األول وعجزه وقافية عجز البيت الثاني  ،أما الالزمة فتتألف من بيتين لكل منهما شطران
  :مثال  " با"وتنتهي قافية يا غزّيل ِب واحدة ، أما قافية البيت الثاني فهي حّرة 

 باِذَعاوي يا ْميا َه *اَبو الِهّيل يا ُبيا غَز
 باـــرَحَم ْكالِمَكِب تينيْحَبي َدِوــلــيا ِح

لكل منهما شطر وعجز، بحيث تكون قافية صدر البيت األول وعجزه  ،أما األدوار فتتألف من بيتين من الشعر
استخدام اآثر من قافية في آل دور على ويمكن  ).بـا ( ب  أما قافية البيت الثاني فتنتهي .وصدر البيت الثاني واحدة
    : مثال) با ( ان ينتهي ب قافية الالزمة 

  دور  
 وّلِلا بَضــّمل َيرَحــِب ولِّو ِقلِّّيل ِقا غَزـــي

 اَباِحّني مَصَم يرْكِغ ّلوان ِآَمالَز اِللو َط
وربما يكون هذا التنوع من سمات الشعر ) ة أو القافي( ي ون يكون هناك تنوع في استخدام الراحتمال أ

، أما بخصوص األلف والهاء فهي قضية نطقية، من وجهة نظر صوتية )يجوز للشاعر ما ال يجوز لغيره( الشعبي
لف والهمزة، وال سّيما إذا آان فان الهاء صوت مهتوت، آما يقول سيبويه، فربما يحدث تداخل في النطق بين األ

  ).دومي، بني خالد، قسم اللغة العربية، جامعة اليرموك( من السطر الشعري  ذلك في الحرف األخير
  

  :نصوص يا غزّيل 
دوار، ومنها أأو الزمتين وعدة  ،منها ما يحتوي على الزمة ودور ،يوجد عدة نصوص من غناء يا غزّيل
  :ة مثلومن هذه النصوص ما صيغت باللهجة اللبناني. ما أضيف له مقاطع لحنية وشعرية مثل أوف

  : ويحتوي على الزمة ودور على النحو التالي :النص األول  
 يبهِصايا مَقَبَع بو هيَبيا بو الِع ّيْلياغَز               :الزمة

 يا ويـــلي َمـا َأطيبا ُشرِبة َمّيــْه ِمـْن ِإيَدك                     

                                                            

ابن .( األمر منه َهْب، وَهْبُت إليه الشيَء إذا َجعلته مهيبًا عنده، ورجل َمهيُب أي يهاُبه الناُسهاَبُه َيهاُبه َهْيبًا وَمهابَة، و: الِهبا   *
   .)171، 1995منظور،
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  :الثانيالنص 
 اَبِذيا هاوي يا مَع باو الِهّيل يا ُبيا غَز :           الزمة 

 اَبــرَحك َمقوالِتـِب يــنيِتــــْحَبَد ّيَهَنيا ْب
 يوِحالي وُرَبْقّلي َلِط يوِحُطالِس ّيل َعَزيا ْغ        :    دور      

 اَباِدلّي َنــــبكي َعبِت يوِحي جُروِفتُشوال ِبَل  
  

  :النص الثالث
 اَبعِذهاوي يا َم يا باو الِهّيل يا ُبَزيا ْغ:      الزمة 

 اَبرَحك َمالِمَكِب  يـنيحــِتَبلوي َديا ِح                
  :دوارورد مجموعة من اْال

 لولِّيّما بَض َلرَحِب وّلو ِقّلّيل ِقَزياْغ
 يّباـَبـحــِا لـَنــْفــما ُش ّلور ِآُما الُعيَنـّضــَق

  هِلوُحْكالَم يِنالِع ِمايا  هالُحوِلال ِب ّيلِهَزيا ْغ
 ايَبْطَأا َم ْقَرا الَعَع يّبوِلي الَتوِقْدو ِبَل

 اّعلَهرا ال تَزْموالّس الَهاِزّيل ال تَغَزيا ْغ
 اَبغِرللَم ْقشِرن الَمِم الَهُتّل اْقا َضيَضوالِب

 رِهالَق ي مِنوِتّقي وُمُط رِهالنَّل ِبِإّيله يا غَز
 اَبرِآالَمر ِبساِفـــــــوَب رِهك َشنِدي ِعالِل ّدْعَب

 هيّنّيك َعمِلدَِّق اْحَر هاللمّيل ِبِإ ّيلِهَزيا ْغ
 اَبهِلبي مَلْلوب َقيُدِب هويَِّش ِتّمْعذا َدِإو

قّضينا العمر " مثل  ،استعمال بعض المصطلحات العامية تبين حدود المنطقة التي تستخدم هذا النمط الغنائي ّنإ
  ). لبنانية( هذه الكلمات تستخدم في منطقة جنوب لبنان " يبا ْطَأما  رقالَعا َع"  و "التّبوليدوقي لو ِب"  و" آّلو 

  
  :النص الرابع

 اَبعِذاوي يا َمياَه باّيل  يا بو الِهَزيا ْغ
 بىالُر زالِنة ُغشِبِت ةوَقُشْمة الَماِمالَق يمِّ

 اَبرَحبتين وَمرَحَم باو الِهّيل  يا ُبَزيا ْغ
 ا يَبا اْطيوني َميا ْع يدا ِإ ْنّية ِمَم ْةرِبُش

  يا هال.. أوف..... أوف يا با.....أوف يا با 
 وّلِلّما بَضل َيرَحـِب ّلوو ِقلِّيا غزّيل ِق

 اَباِحّني مَصَم ْكيِرَغ ّلوان ِآَمالَز اِللو َط
 ّفي حالم ِراْألّفي ِبِر ّفهالِضل َعِإّيله َزيا ْغ
 ااالَب مِزَر ْكبيَنيا ْج ــهّفة وِخاِفَطّقة وَلِر
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 افيَص ِبالُح هِدّلي َعوَخ افيا تَجوَعإّيل َزيا ْغ
   ّيباالَط الورِد طِرُع افيك َدعِرّية َشــَفــــب

)موقع ديلي موشن، أغنية فيروز(
   :النص الخامس
 الَهعِّرا ال تَزْموالسَّ الَهاِزّيل ال تَغَزيا ْغ

 ا َبغِرق للَمشِرمن الَم الَهُتّل اْقا َضوالبيَض
 ميني ْعَطــا ِبل َماُآبَت ينيلى الِتل َعّيَزيا ْغ
  ا َبرَحَم لِتلّما ُق تيني ْحَرلوي َجيا ِح

) 136،ص 1987يعقوب،(
  :النص السادس 

 اَبِذيا مَع ْحوِسيا مَس      ا يَبّيل يا بو الِهَزيا ْغ  :    الزمة 

  با ِطالمْسَع ْرسَكتا ِن     ّالني وا ِخوُديُع َهللاا َش إن   
 *) 540،  1984اآيم، يو( 

  :ادوار
 انيَزويكون آخر أْح هللا يعودوا خّالنياشا  إن
 اَبَزّوز األَعـَجـتــوي انيالَض بِشن َآحُلذَبوِن
 و ـــّلا يا ِدَبـلـك َقـّمإ ّلوــّلو ِقـــِزّيل قــا غـــي
 اَبِذَعا َتـَقـي َبـاِجــَح ّلوا يِشوَعــُمي وِدـكـبـِت
 اَبغِرن الَمايي ِميا َج ا يَبو الِهُبّيل يا َزـا ْغـي
   اَبرَحهال وَمال وَسأَه †يلكِمتَوو ِبشلوُح رِزاأل   

) 541، ص1984،يوآيم( 
  

لشيوع عادة شرب الخمر  نظرًا" عالمسطبا  نسكرتا "  ،"  لعرقا" يالحظ ايضا استخدام عبارات مثل 
  . بنانيلمعتنقي الديانة المسيحية لدى المجتمع ال رةولكث

  :النص السابع
 ودي ـــّسـال وِنـيـم عأا ــي ك جوديّبجودي بُح

 اَبوِّدري مَصبَص اِصَصَر هوِداُرك َبيِنظة َعلْح
 ْكيِنجِب ع َعَطـسـيِب دِرـَبـال كوينْكَت يلالـَحـا مــي

                                                            

  .في النص المنقول للغة الفرنسية)  Jollani( وردت آلمة خّلاني   *

وتتوسط  العلم اللبناني وترمز إلى القداسة نوع من األشجار دائمة الخضرة من فصيلة الصنوبرية تنمو في جبل لبنان ، : األرز    †
  .والخلود 
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 اَبَرـهـالَك الِكــس ِلــثـم ْكيِنة َعِظْحّيا َليا بَن
 اديَدــي واْجــّيـَبة اِدـــَع ّراديار الِقاري َآَآ
  اَبرِتحلى َمأوني بتُك ييا بالِد حّبْكِب ِلَظَب

 )135، ص1987يعقوب،( 

  
  :النص الثامن

 ا َبرَحبتين وَممرَح ا يَبو الِهّيل يا ُبَزيا ْغ
 ّبا الِص اِمــيِإ ادــَعـَب الي َب لىر َعخُطّما ُتَع

  :أدوار
 هَرالدّواّوي ِبشو نَس الدّواره ّيل َعَزيا ْغ
 ا ـــَبـّيــَهـال وِنـيـّم عأ ارهالَجيهوى َهلبي ِبَق

 يني ِد ايْفّبا َعن ُحِم ينيالْت ِتْحّيل َتَزيا ْغ
 ا ــّرَبَده وْمــاُلــــّتـــَق ينيالَه ل َعِتيْقظا ِبلَح
 هنوَرالَت ِسـبـال ِلْحَم هوَراُآالَحّيل ِبَزا ْغـــي

 ا ا شو ّطيَبَتـــَمــْغــَن هوَرُحْسالَم هموَرواَأل
 ي ّلِقمرا الَس ِبُح ْنَع هِلّد الَتّيل َحَزا ْغـــي
  ا ّوَبَشه وْمِدوَرمَب ّله بي ِعْلـا بَقــاتَزـْمـَغ

 )136،ص 1987يعقوب،( 

  " .التيني  ِتْحيا غزّيل َت" مثل   األردننالحظ التشابه في استخدام بعض المصطلحات في لبنان و
  

  :النص التاسع
 ا  َبـــّيـالَط وجِّـــلِإ اِمـــي ا يَبو الِهّيل يا ُبَزيا ْغ
 اَبهَِّرْتو ِمـــــالـَمْرــوِآ ْتِرنَد ِبك للَرَرـْمـُع

  ْتِرخَتِإّج ى ِوويا أحَل ُعـْمـَرك للَرِب نَدِرْت
 اَبالصِّ ِرْمُع ْقاِرَفَم َع ْتِريق نَطِفلى ِرويا أْغ
 هاِنَبْرالِق ك وِجــــوِج هاِنَرْهي ِسياِلويا ما َل

  ا َبالِه ْكلِبَقِب بِّوُح هياِنْفك ِغعيوِن ِتاَرْهَس
* )137،ص 1987يعقوب،(

     "يام الوّج الطّيبا  " مرجعية المنطقة التي تصدر منها مثل عبارة ، وبوضوح تام ،تظهر بعض الكلمات
  ".وجك وج القربانه" 

                                                            

 17ي الكسليك، في الفاتيكان ف - تأليف األب يوحنا الخوند، وموّجهه للقديسة رفقا، من إنشاد ماري آيروز، فرقة جامعة الروح القدس*  
  .1985نوفمبر سنة  /تشرين الثاني
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  :النص العاشر
 ــــاذيَباوي يا مَعيا َه    َهيبالِه وُب يـا ّيــلَزـْغ يـــا
 ــاَبــي والِعوِدـاُروالَب      ْسَرـاتـــــي الَفَه ّيـــَهيا بَن
 لَزــــــــــا َهـه َمــــالُمَكِب ْلَزـــَغ ـَـَزالّيل غَزــيا ْغ
 ــايَبـل َطَجيد الَحــــِص ـْلـــــَجالَح ّواِسَق ـْمَلــــسِي

 ـْرِهالَق وتـي مِنّقـي وُمُط  ــــــــرَهَنالَع ْلإ هـــّيِلَزيا ْغ
 ـــــــــــاَبرِآالَمر ِباِفَسـوم ـــــــرَهك َشنِدل لي ِعاِضَف

 ــــــــــهـُُّلِل ْلـــا بَظل يمَّرَحِب ـــــــهــــُلـــه ِقلُّـّيـل ِقَزياْغ
 بــــــــاـاِحّنــي مَصك َميِرَغ هُلــان ِآَمَزــال اِلــو َطــل
 متينــــــــــــييـط بَرالَخ ثِلِم لتينــيَزـا غزّيـــــل َغـــي

  بــــــــــــــــــارَحَم كالِمَكِب تينــــــيْحَبَذ هيـا بنّيــــــ
 ) fnanen.net/klmat الصافي، وديع(

ي   شأن الكثير من األغاني الشعبية، و  ،الكثير من المعاني الغزلية) يا غزّيل ( ويالحظ في نصوص  هي تغّن
ر عن          مرأةاغرام إنسان ولهان معّذب وقع في حب  ذا تعبي الغزال، وه ّبه ب ا يش ة جماله ة جذاب ممشوقة القامة، طويل

وتظهر الصورة آيفية تعامل . وما هي إال صورة حّية ومرآة لعاداته وتقاليده ،وأحاسيسهوانفعاالته مشاعر المجتمع 
ظهر دور المرأة بمالزمة الرجل في العمل ودورها في االهتمام بزوجها الفرد مع المرأة البيضاء والسمراء، آذلك ت

اع      .في مهامه له اومشارآته ا من خالل االجتم ونرى أيضًا بعض مزايا الحياة االجتماعية بمشارآة الزوجة زوجه
رأة واإلخ          . وتناول الزاد معا ،على المسطبة ذرف من عين ام ة ت ام دمع الص وتتكلم األغنية عن ضعف الرجل أم

  . لها
ا في        انوا يرددونه ر، حيث آ ر تعبي وتنفرد األغنية الشعبية في العالم العربي بالتعبير عن وجدان الشعب خي

ائي       الشاعر  أفراحهم وأوقات لهوهم وعبثهم، آما تظهر تطلعات هذا المجتمع ويسترسل  نمط الغن ذا ال أليف ه دى ت ل
  . الموزون

  : يا غزيل على النحو التاليومن الجوالن المحتل نجد غناء  ،وفي سوريا
  ْعاِلَد ةّيَنالُب هِدَن         عاِلَط عاِلَط غزيل يا   :النص اآلول 

  )  http://www.jawlan.org ، 2010الجوالن، ( يبا ِبالْح ونيّسَن  ع        زاِرالْم بّي ْنـــيلَع                     
ى من منطقة الجوالن تظهر بها مالمح استخدام المصطلحات العامية وباللهجة المحكية نصوص ُأخر

  :فجاءت على النحو التالي
       :النص الثاني

 ابِذيا مَع هوــليـــــيا ح باــــيا غزيل يا بو الِع
 بارَحك َمـــــالِمـــــَكِب نيـيــتْحَبَد   هلويا  ِح

 باَعوى ما اْصالَه لوىَب باـــيا غزيل يا بو الِع
 باز الِصــي ِعـا فـوان ياتيَح ةهِرحيت بَزَض
  وانيَأل ـبـني َقــْكـَلَه  وانيـه َآاُرَنـب ِبـُحــال
  بار ابو الِعَمــاالســَه  وانيـلوني وال ْرـــّيـــَغ
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  بيــك واهللا يا ُحـــنَِّم  لبيَق نصاْفإلا اِفما َش
  اتباني َعرضى وماَب  نبيف َذعِرَأا ريتني ــي
  وى بالديـم يا هسَِّن  لى الواديل َعا غزّيــي
  باالك يا بو الِعرَمِآ  اديوحي وفَؤدي ُرْفـَـب
  لهاِعا ال تَزوالبيَض  لهاِزل ال تَغزيِّـا غــي

  باِرْغللَم ْحِبن الُصـم  اَهـْلـِلَد هورــــسمَّــوال
  حوليْكالَم يا ام عيوِن  وليه تعي ُقِليا غزّي

  ايدي ياما اطيبا ْنِم  هوِلـْبـلي َتـــُآ يـــعـَت
  الواديوي ِبتَسشو ِب  الواديه ال ِبِليا غزّي
  ـــــــهَبّمنوآي أرَنَخ  ياديليكي الَصاجو َع

  رِهالَق ْني وموتي ِمّقُط  رِهالَن ه َعِلــزّيـا غـــي
   ابالمرِآر ِبساِفوَب  رــهدك َشــنّسا لي ِعِل

  ) http://www.oldamasc.com، 2010رابح، ( 
ة والسورية في        ،وتظهر بعض المصطلحات التي تدل على استعمال اللهجة الفلسطينية  ا ظهرت اللهجة اللبناني آم

بقا   واردة مس نمط في فلسطين النصوص              ،بعض النصوص ال ذا ال ى استخدام ه دل عل ي ت ذه النصوص الت ومن ه
  :التالية

 واشرب َت اقول َلْك َهَنا اــــــا غزّيل ُعوِد الَقنـــي   :ولالنص األ
 با ْك مرَحـول لـــقــميْن ي ِمْن ُمتَّ انا " اسماعيل" و     

 ا ريِح الصِّبا ـــْم يـــسِّــَن بهيا غزّيل يا ابو الِهـــــي     
  االطيِّب ِهِشيــعـــا الــــَنْفُش اآوا َنْفا ُشــم ْةـــــيِعِس ْنـِم     

الي     "  هيا غزيل يا ابو الهيب" في استخدام   هنلحظ التشاب ان، وفي النص الت آما وردت في منطقة جنوب لبن
ة    ة شمال             )  ه سيعِ ( نالحظ آلم دى منطق ة ل ى ساعة تظهر استخدام المصطلحات العامي في النص السابق  بمعن

  .فلسطين
 ْدــوَل وانَتْك ـبيَتـــَح ْدَلالَب يا غزّيل يا ابِن     :النص الثاني

  داذ َحغيرْك ما ُبوِخ الآتْب َع َحالي َسنْد 
) 24، ص 2000ملحم، (  

 ييِص الَزّمِمو َقـيا اب يا غزّيل يا ابْن َعمِّي     :النص الثالث
 ما ـنََّهــــَوصَّلِتيني َج ُخِذ امَّك وارَحْل َعنَّي
 ي وُموتي ه ُطّقهوَرْقَم هيا غزّيل على التُّوِت

  بابا الشاِص وَنقِّي َخ وُفوتي ْبَاي الَبِعَخَنِإو
) 74،ص  2000ملحم، ( 

ث  نص الثال ي ال ا وردت ف ة آم ر القافي ي تغيي ة الزجال ف ي صدر البيت األول يالحظ حري ابه ف حيث تتش
اني بحرف    ارة  انخَ   احظلُ  ، ايضاً "أ " والثاني وعجز البيت األول، وااللتزام بقافية عجز البيت الث ي عَ استعمال عب
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. بمعنى ادفعي الباب وادخلي ، وهو من استخدامات اللهجة المحكية لدى سكان منطقة شمال فلسطين : الباب وفوتي 
  :مثلة اآلتيةألآذلك  ترد أسماء المدن الفلسطينية آما في ا

 يري ِمفي َض ْناِآيا َس يره الِب يا غزّيل يا ابِن  :النص الرابع
 ا  ـبـِسْحه َبــّنـل َجــِثــِم يره اِصم َع الَحـاُآــعَم    
 فسيَنَعلك ي ارَجـسْفـَن      ِسِدالُق يا غزّيل يا أبِن   
 ناباِبـلى حــحى َأــلــَع      ة ُعرِسريس ليِلالَعَآ  
 اديليــَن ْبـــَقــن الَنــبِإ       ليلي زّيل يا َجـا غـــي  
 باهَرن مَكـيـة عِرـظـَنـب               يِلالَعل لِبفي الَقـْـشـِت  
 نيِنـل عيو اجَمــا ابـــي               نيِنا ِجــا غزّيل يـــي  
  ايبااْل ه وجوِلُر رمِز     لسطينيبدي َف الْتــَق  

)  116،ص 2008عبد الرحمن،( 
  :على النحو التالي  الغنائيالقالب لهذا ومنها ما يقال في بالد الشام  ،آما يوجد نماذج فلسطينية

 لهاِعوالبيضا ال تَز لهاِزيا غزّيل ال تَغ  :النص الخامس
 باغِرللَم ْحِبن الُصِم لهاِتل اُقمرا َظوالّس 
 ْعاِلَد ْرِدشي والِصيْم الع الع َطيا غزّيل َط 

 ا ـيـَبــا الــحــَبــَنــْتسَِّن ع المزاِر اهللا يخوِن
  يّمالَز يِصِمو َقــا بــي ي مَع ْنيا غزّيل يا اِب 
 ما َنـني جَهـتـْحــَيــَط ني د َعوابِع ْكمَُّأذ ُخ
 ه  دُّــجيدي َخالَم ِعْبُر ه  دُّي َقّدزّيل َقـا غــي

 ال  ِبمَذ وِنــيــو عـــأب ه  دُّبَح وأناْم ْشالفُر
 ا َقْرالَز هِربَظ ياِلَخ ه  رَقَش ْقِريا غزّيل َش

  هَباِحالَصِو ْباِحالَص َع ة رَقالُف ِبَعا أَصا َمّمَي
)  140،ص  2005الحسيني ( 

 :األردنوهناك نصوص أدبية أردنية متنوعة من شمال 
ُآتب بمناسبة وفاة الملك الحسين بن طالل وتولي نجله عبد اهللا الثاني ملكا، اختلط فيها الحزن بالفرح  :النص األول
  : *البهجةواألسى ب

 ْلَطت ألي َبْفا عِرـم ْلِزعي ِنْميا غزّيل َد
 ما اِدالَق بِلوّلا الِش ل َحلي َردري هو َلَأما 

  †يابا أوف... يابا أوف ... أوف 
 رْحن ُآثِر الَفوّلا ِم  ْحَرعي َتْميا غزّيل َد

                                                            

ى     جرت محادثة المؤلف هانفيًا بخصوص المقام وااليقاع  * م عل ام عج لهذا النص واآد ان النص آتب بالمناسبة التي وردت وانها من مق
  . اما االيقاع فهو البلدي المقسوم)  Fa( درجة 

.جاءت مقتديا باألخوين رحباني على جنس العجم من اللحن) أوف يابا ( يالحظ هذه اإلضافة    †  
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 يابا َطا ْتِقالَو ِسْفوبَن ْحَرنَجابي ْلَآأنه َق
  يابا أوف... يابا أوف ... أوف 

 را ِهِن يضْكِف اَهللا َدْبَع    هَرْهيا غزّيل راعي الُم
  نا روِحِب رِشفدي الَعِن  هسـَرحـنـا ُأِإـيـك ـَليا َم

) 26،ص 2001حمام ،( 
  يابا أوف... يابا أوف ... أوف 

  

  : على النحو التالي*ورد في آتاب األهزوجة األردنية نص يا غزّيل    :النص الثاني
 يا ِتـْربــاِة القـََناِصــل ْنـاِســليا غزّيل َعـالس                     
  أهًال ْوَسهًال ْوَمرَحبا  ُحبك َواِصل) َشوقي(يا                      

)43،ص 1997غوانمة،( 
 :†ربدإمحافظة  ةنص من قرية حوار  :النص الثالث

 ميني ْعَطا ِبـــل مــــوِآـب ه يا غزّيل على التيِن
  ه يِنّكالي بِسَح ْبُرلْض
  ني ْعني َيْعغزّيل  َي يا

 عنيُخنصر بيدي بوِج

  ُمر َمضى ل ها الُعوأجَع
  ــاوعنيـمي َطَع ْنيا أِب

 ِبّده خاتم َذَهبـــــــــــــا
  ني ال تبعيدا وَع يبا  يا غزّيل يابو الِه

) 2012العثامنة، ( 
   األردنفي منطقة لبنان و " يا غزّيل على التينه "  نالحظ التشابه في استخدام  جملة

 : ربدإنص من قرية الطيبة محافظة   :النص الرابع
 لهاِعوالسمرا ال تَز لهايا غزّيل ال تغاِز

 غريباللَم ْحِبن الُصِم لها ِتل اُآوالبيضا َض
 ر ناويَفي َع الَسويّل اويّزيا غزّيل يا َغ

 الحــبــيــباافر ِبـَــس نساوي َربور َفيا َي
 ‡همِلالَع مُله زيِتَحو ليْغالَب يا غزّيل بيِع

 ىحرّيك وِتهِلَأ نْدوِع لي ْغشَتال ِت ْتِنيا ِب
 ناك َهَلتا ُق ْبَرواِش اَنيا غزّيل على الَق

                                                            

ة سحم          الس 2012/ 14/10مقابله خاصة مع محمد الغوانمة بتاريخ   * ذا النموذج يغنى في قري اعة العاشرة صباحًا حيث اضاف ان ه
  .بمقام البيات وااليقاع اللف.  محافظة اربد/ الكفارات 

ام        † ا المق ه، ام ا المؤدي ر عنه  نظرا لكبر سن السيدة تم االستدالل على االيقاع  الثنائي من خالل النبرات القوية والضعيفة التي آانت تعب
  .فمن السيكاه

  .هو زيت رخيص الثمن، غير زيت الزيتون، آان يباع بالِقَرْب  على ظهور البغال والحمير: زيت العمله.  ‡
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  با  وَرلك ُشمين يعَم ت انا ن ُمِإيا غزّيل و
) 2012، *عالونة( 

 ة، أيضانص آخر من قرية حوار  :النص الخامس
 :  ربدإمحافظة 

 

 ه ما أتنازلالُمعن َآ ليا غزّيل َغزال َغَز
 ـيـيـباحــَبيدو َلِلِص ل َجالَح ياديَنيا َص

 عصاِباَأل َةَققَدَدوْم ْعاِبَنلى الَمت َعرَدِو
  ابقر على المّيدير اَل   ْعيا مراِب يْكن َبيلَع

)2012، †شطناوي(  
ة       ا بعض المصطلحات باللهجة المحكي ة  األردنتظهر لن اطع      اع" عاالصابِ  َةقَ قَدمَد" ي ذه المق ل ه ان مث د ب تق

ة البيت    .ية بكثرةاألردنأردنية نظرًا للكلمات الشعبية  المستخدمة في اللهجة العامية  ر   (يالحظ اختالف قافي ر اَلبق دي
  . آبر السنولهذا القالب الغنائي الشعبي، وربما بسبب عدم الترآيز  هعن المتعارف علي )على المّيا

  : ربدإعوان محافظة نص من قرية آفر   :النص السادس
 ي  ّمالز ميِصيا ابو الَق ي ّميا غزّيل يا ابن َع

 ا  ــمـــاَنـــهَج وّديها َع ّني  ل َعرَحاك وَمذ ُأُخ
 نتيني  ـَنــك َجــــِبُحــوب زالتيني زّيل َغـــا غـــي

  َمضى ْرُمالُع ْبواحِس ه  يِنالي بسّكَح ْبُرألْض
) 2012،‡ابو زيتون( 

  " يّمالزي   يا ابو القميص ّميا غزّيل يا ابن َع" في المثال  األردنفي فلسطين ونفسه تخدام النص يالحظ اس
  :ربد إنص من لواء الرمثا محافظة  :النص السابع
    ِتناَبـال ِرــشيــيا َع الني  ا زيا غزّيل َغ 
 يبا   ـوالَط ْبِصالَغــب باتي   ـــحتيني َعَلــَش

 ي  ّمالزيا ابو القميص  يّمَع يا غزّيل يا ابْن
  نا اِلني َحوفِتَع ّني  ل َعرَحِاك وَمُأ ْذُخ

) 2012، §مغيضة( 
  :ربد إسعيد محافظة  يدير أب بلدةنص من  :النص الثامن 

  اُنــيــبيني وب ْتِقَرَف يبا يا غزّيل يا ابو الِه  

                                                            

ا      * ا المق ه، ام ا المؤدي م ايضا  لكبر سن السيدة تم االستدالل على االيقاع  الثنائي من خالل النبرات القوية والضعيفة التي آانت تعبر عنه
  .فمن السيكاه

  .على االيقاع  الثنائي من خالل النبرات القوية والضعيفة التي آانت تعبر عنها المؤديه، اما المقام فمن السيكاه ايضًاتم االستدالل   †
  .وأيقاع  اللف) Fa(  تم اداء اللحن من مقام العجم  على درجة  الجهارآاه   ‡

  .ل وقع الجملتم اداء اللحن من مقام السيكاه ولكن االيقاع تم االستدالل علية من خال  §§
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 ا     ــــغِربح للَمِبن الُصِم عيلي ّدي واِدعي َحَت
   هِدسَوالِم يوِنيا ام الْع ّدي عي َحزّيل َتيا غ

  يبا الَطِب ْبِصبالَغ ي  ّديبي ِبـبــي َحّدِب                  
) 2012،*العيدة( 

  :محافظة عجلون  ةنص من خربة الوهادن  :النص التاسع
 ه  ِفك ِرأحالِمي َبــفِر ه  ِفالِض يا غزّيل آل َع 
  الهيبه مِزك َربيِنيا ْج ه  ّفـــه وِخاِفــطوَل هّقِر

) 2012، †بدر( 
  . ويمكن اعتباره من التشابه .ورد استخدام هذا النص آما هو سابقا في لبنان 

  : ربدإنص من قرية سحم الكفارات محافظة   :النص العاشر
 ه   َبِرْغيا هاوي بالَم يا غزّيل يا ابو الهيبا 

  ه وَنزيالَم قِدد َعيعِق ه  القاضي يكتُب جيِب
) 2012، ‡صالح( 

  .من قبل ًالينالحظ االستخدام االول لمثل هذه العبارة ولم نجد لها مث" يا هاوي بالمغربه" 
  :محافظة عجلون ةنص من قرية آفرنج :النص الحادي عشر

 هدُّجيدي َخالَم بِعُر هدُّه َقدُّيا غزّيل َق
 ضى ر َمُمالُع ِلواجَع هدُّوانام بَح ْشفِرَل

 ر ه خاِمجيُنَع ّبْحَص ر ه عاِمسُمِإغزّيل يا 
 ه  َبِصتَعطة الِموالَح ر  اِمغير الّد ْسلَبما ِت

 توني ْمالخيط لَظ ثِلِم زلتونييا غزّيل َغ
 ه ــَبرِشحيه مَشبو ِلَأ طيتوني اْع لشايْبِل

 ه كُللى َشلو َعِحِحلو  ه  ثُلل ِمَزيا غزّيل َغ
   ه حبّيبهى ُلي القلكَب ه  أثُرمشي ِبَأع وطَلَل

)  2012،§عريقات(
  

   

                                                            

  .وأيقاع  اللف) Fa(  تم اداء اللحن من مقام العجم  على درجة الجهارآاه   **
  .وأيقاع  اللف) Fa(  تم اداء اللحن من مقام العجم  على درجة الجهارآاه   ††
  .وأيقاع  اللف) Sol(  تم اداء اللحن من مقام البيات على درجة  النوى   ‡
  .الثنائي من خالل النبرات القوية والضعيفة التي آانت تعبر عنها المؤديه، اما المقام فمن السيكاه ايضًا  تم االستدالل على االيقاع  §
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  :نص من محافظة المفرق  :النص الثاني عشر
 ُربِع الَمجيدي َخدُّه يا غزّيل َقدُّه َقدُّه

 ه  َبيا ُي ْكَنن َعصِبَغ هدُّبَح ناِموَأ ْشفِرَل
 لها  ِعة بتَزيِلم قِذِإ لها يا غزّيل ال تغاِز

 دا   شّفي فيها َحوال ِت ها   ْلقُتُأل السِه ذها َعُخ
 ع   اِلد َدِهبيضا والَن ع  اِلع َطاِليا غزّيل َط
  هّيَبّنى الحِبسَتِن ع    اِلالمَد اهللا يخوِن

) 2012،*الصبابحة(  
وعدة مناطق من  ،في منطقة فلسطين نفسها نالحظ التشابه في استخدام  الجملة" ه  دُّجيدي َخالَم بِعُر" 
  : عرض عجز البيت في آل مرة  وعلى النحو التاليمع االختالف في  ،األردن

     :فقد وردت عبارتان على النحو التالي األردناما في "  أبو عيون مذبال " في فلسطين آان عجز البيت 
  ".   ه َبغصبن عنك يا ُي" و  ،"مر مضىالُعهل واجَع"

  :ربدإنص من قرية آتم محافظة   :النص الثالث عشر
 ك نيا ِتصفاَلالُد يِتِر كَلايا غزّيل وشلون َح

 ساني  ْنِت ْعى ِترَجَعِواو ك لى باَلني َعــيـــّلـــَخ
 ك  َدْعَب يُروْق الباِل آيِف ك ا غزّيل يكفي ُبعَدــي

 الني   ــــهلي وِخَأسى ْناَو ك   ل ِعنَدّمل وارَحالَح
  ْكلَبَقبي ِبم شو مَخوافَه كايش ُقرَبيا ريتني َع

   عساِنالَن فِنا ابو الِجــــي ك  ر ُحَبما شاغلني غي
 دري  ــــنور َب ْدلّما يشاِه شلون يسري  الليِل دِرَب
  ن عادانيَمالَزأو َه وته لو ضاع ُعمري   ـُف ما

) 2012، †االبراهيم( 
 ناألردالمستخدمة بكثرة في  )شلون(ُتبين آلمة "  بدر الليل شلون يسري "  ،"يا غزّيل وشلون حالك " 

" ني " ويالحظ في هذا النموذج استخدام قافية مختلفة . األردنالستخدام هذا النمط الغنائي في شمال  ًااساسي ًامرجع
  .وهذا يتناسق مع الوزن الشعري وعدد الحرآات في التقسيم العروضي ".با"بدل القافية المتعارف عليها 

  
  : موسيقا يا غزّيل

الباحث وجد بعض     إّنف واختالف العادات والتقاليد  ،هذا القالب الشعبي ؤدى بهاينظرًا لتنوع المناطق التي 
ام   يعود النحصارها ضمن مربع  قدالتشابه واالختالف في اللحن الموسيقي  الد الش ة ب ذي  و ،مهم من منطق يشتمل  ال

ا   (ايقاع وقد استند الباحث بتحديد مقام ومقياس و.األردنجنوب لبنان وشمال فلسطين وجنوب سوريا وشمال على  ي
ى بعض التسجيالت        ) غزّيل ة، إضافة إل على التسجيالت الفنية المتعارف عليها عبر االذاعات والفضائيات العربي

                                                            

  .من خالل النبرات القوية والضعيفة التي آانت تعبر عنها المؤديه، اما المقام فمن السيكاهالثنائي  تم االستدالل على االيقاع نظرا لكبر سن المؤدية  *
    .لحن من مقام البيات ولكن االيقاع تم االستدالل علية من خالل وقع الجملتم اداء ال†† 



 المجلة األردنية للفنون

43 
 

ة شمال      ذه الدراسة     وو . األردنالتي تمت اثناء المقابالت الشخصية في منطق د في ه دة ج ائي   لحان  أ ع للقالب الغن
ة   ) يا غزّيل( الشعبي ة أآاديمي ه،      أإضافة إلى تجرب ا الموسيقي توفيق سكر والرحابن ذا     جراه ى تطوير ه عملت عل
  :  وعلى النحو التالي القالب

  : اللحن األول 
 . 2/4يا غزّيل من أربعة حقول مكررة مبنية على أساس المقياس الثنائي  للقالب الغنائي األول حنللأتألف ي

ة ايقاعية متساوية باستثناء النغمة الخامسة التي وحدات زمني 8وبقياس الوحدات الزمنية االيقاعية يتضح لنا وجود 
 :   آما في الشكل والتي تعادل وحدتين زمنيتين في البيت الشعري) رالنوا( السوداء تبلغ قيمتها ثالث ارباع قيمة 

 
إنبثق عنه لحن نه أإال  ،آما هو واضح في التدوين الموسيقي وما يزال ،ويغنى هذا اللحن من مقام السيكاه

اآلالت  إمكاناتشى مع اوذلك حتى يتم)   Fa M( أصبح يغنى بمقام العجم على درجة الجهارآاه  و آخر،
إضافة إلى أثر الثقافة الغربية على  .الدرجة الشرقية¾  عزف نغمة ل تتطلب مهارة وتقنية التي ،الموسيقية الغربية

وتوظيفها في ستفادة من هذه الثقافة المجتمع العربي واللبناني على وجه الخصوص ومدى وعي الموسيقيين لال
  . )علم الهارموني( مثل  الموسيقا العربيةإطار 

وينحصر اللحن ضمن المسافة  ) Do- Mi(نالحظ اتجاه اللحن صاعدًا ، ويبدأ بالمسافة الثالثة المحايدة 
ويستقر  ،وجد قفزاتال ي إذ ،وتظهر انسيابية اللحن وبساطته وتسلسل النغمات المتتالية)  Do –Sol(الخامسة 

أما األشكال الموسيقية المستخدمة في اللحن فتعتمد على ذات السن، وذات السن )   mi(السيكاه اللحن على نغمة 
  .المنقوطة ، وذات السّنين

  
  : ويستخدم ضرب البمب او ما يعرف بالفالحي او مقسوم سريع في هذا اللحن وعلى النحو التالي

  
ام ودرجة الرآوز        ماألول ويتشابه اللحن  ة المق ع من حيث بني ائي   ع اللحن الراب اس الثن ى   والمقي باالضافة إل

  :االختالف فمتعددة منها أوجهاما .واتجاه اللحن القفزات الثالثة الصاعدة 
 .اللحن الثاني والثالث والخامسمقام مع  بذلكختلف يبنى اللحن من مقام السيكاه وي .1
Me(ليك درجة الرآوز ترتكز على درجة البوس .2 مع اللحن الثاني والثالث االختالف بذلك يكون )  

 .والخامس
افة الخامسة     الوحيد الذي يعتبر اللحن و الخامسةانحصار اللحن ضمن مسافة  .3 ينحصر به اللحن ضمن المس

 . والمسافات مختلفة األلحانبين بقية 
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تخدم .4 اع اس ا   االيق ن األول بينم ي اللح ي ف ائي البمب أو الفالح م يس الثن ة  ل ع بقي اع م ذا االيق انتخدم ه  األلح
 .االخرى

 .ويختلف مع اللحن الثاني والرابع  2/4المقياس الذي يبنى عليه اللحن االول هو المقياس الثنائي  .5
 .بخصوص درجة رآوز اللحن هناك اختالف واضح مع اللحن الثاني والرابع والخامس .6
  .األلحانو عكس اتجاه بقية اما اتجاه اللحن فيوجد اختالف واحد مع اللحن الرابع وه .7

  
  : اللحن الثاني

ل   تكرارالثالث الحقل  ، حقًال عشر ةسبعيتألف اللحن الثاني للقالب الغنائي يا غزّيل من  اني  للحق ل  والث ع الحق  الراب
، من مقام 4/4 الرباعيمبني على أساس المقياس و ،تكرار للحقل الثاني فهو اما الحقل السادس ،تكرار للحقل األول

وى     في المقطع الموسيقي ثم ينتقل  )Re( الدآاهلبيات على درجة ا ى درجة الن الف   ،)Sol(إلى مقام الراست عل وتت
رة  ة الفك يقية مختلف ل موس الث جم ذهب و ث ن م يقية م ي آخر جزء من لحن  ،المقطوعة الموس ا ف ق جميعه تتواف

يقية  ة الموس م ( الجمل ل رق ذهب   )17، 14، 11الحق ى الم ودة إل ق(للع ة، ص ة خاص دة، مقابل ي . ) 24/9ر عب تنته
يقية     مذهب،المقطوعة بعد اداء آخر  افة الموس ة وينحصر اللحن ضمن المس ة   مستخدما   ،)Re- Re( الثامن ي جمل ف

ا في    ،)SoL -Re( الثالثةآذلك قفزة هابطه قيمة مسافتها  ،)Re -Sol(قيمة مسافتها الرابعة صاعده قفزة الغناء  ام
افتها    د فق الجملة الموسيقية  ة مس زة صاعدة قيم ة   استخدم قف دوآاه      ، )Re- Re(الثامن دأ اللحن وينتهي بدرجة ال ويب

)Re(، التالية *ا في المدونة الموسيقيةالتلوين اللحني في بعض الحقول آم واستخدم ايضًا :  

  
  .أما األشكال الموسيقية المستخدمة في اللحن فتعتمد على السوداء، وذات السن، وذات السّنين

  

                                                            

  .ثم التدوين الموسيقي من واقع التسجيل الصوتي ألغنية غزيِّل َلمَّا القاِني بصوت صاحبها الفنان توفيق النمري   *
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الذي يدل على بساطة اللحن وانسيابيته، ويعتبر هذا  ،ي توفيق النمرياألردن الفنانورد هذا اللحن من  
فقد اضاف ثالث جمل لحنية موسيقية مختلفة إلى الجملة  والمقام واالداء، ةالعمل اضافة جديدة من حيث الكلم

 ،بعض الجمللتكرار المن حيث االعادة و ،لحنبطريقة تتناسب مع ال توفيقأما الكلمات فقد استخدمها الغنائية 
  : على النحو التاليو

 ـانيــيوُنــْه َرَمـَسْهــِم ْعْب  اِنيــــَقمَّـــا َالـّيل َلَزــــغ 
  يــــــاِنالرَّبَّ َجَماُلـــــْهــِوِب  ْهـَدالُلــبي ْبــْلَق َبْكــَشــ

  ِبـــيَنْكْج ِنْم ِرالــَبد وِرُن  ــكـــبيَني ْويا غَزيِّل بيِن
  ــيــــاِنَعَش َوْحَدْك َلْمِتْس  يَنـــْكِعاللــه ْي ْنْب ِمَبْطُلـ

  ريـِت الــّدْنيا ِتــْصَفاَلْك  يا ْغَزيِّْل ِوْشــُلوْن َحــاَلْك
  ِووَعــى ِتـْرَجــْع ِتْنــَساِني  َخلِّــــيــِني َعَاــى َبــاَلــــْك
  ِمـــْنـَهــا أْصـــِل الُحرِّيِّـــْه  يا َســـاِآن ِبالَبرِّيِّــــــــــــْه
  ْوَمْرَتــــْع ِريــــِم الُغــــْزالِن  ِفــيَهـــا ُغــــدَراِن الَميِّـــْه

        ْكَقلَبـــى ْبَخبَّو ْمـــــُش ْمَهْفَو  ْش ُقــرَبْكي َعاِيِنيَتيا ر
  ـَسانــــْعيــا ُبـو الِجْفـِن النَّ  ْكُحبَّ ــْريـِني َغْلَمـا َشاِغ

  َبْدِر اللـــيـــِل ْشلـــوْن ِيــْسري  َلمَّــــا ْيــــَشاِهْد ُنوْر َبــْدِري
  َمــــا ُفــوُتْه َلْو َضـــاْع ُعْمـــِري  أو َهـــــالزََّمـــْن َعاَداِنــي
  ْر َلمَّــــا اْلَتــقيَنـــــــــــــاَفــاِآــ  ْوَعــالَمــَحّبـــه ْتــَصافيَنــا
  َواْهللا َشــاِهـــْد َعلـــيَنـــــــــــــــا  اْلِلــي َســوَّاك ْوَســـوَّانــِي

     يِرــــــْدَب وْرُن ْدَشاِها ْيمََّل  يِرِيْس ُلوْنِليل ْشِر اْلَبْد
  ِنــــــــيَأْو َهالزََّمـــْن َعاَدا  يِرُعْم َضاْع ْوَل وُتــْها ُفَم
  ـــىَتنَّالْس ْكَدى َوْعَلَع  ـــاَعنَّ اْسو النَّـــاُلا َقَمْهَم
   يَساِنْنْتِب ِكـــَرا ُعْمَمْو       ىِنْتـــهنَّْو ــوِدـُعــي ْنـِكَبْل

  )قيد النشردراسة عن الفنان توفيق النمري  محمد الغوانمه،(
  :  ويستخدم ضرب الدويك في هذا اللحن 

  
 او الضرب آذلك في االيقاعو 4/4اللحن الثاني مع اللحن الرابع بالمقياس حيث يبني من المقياس يتشابه 

، آذلك في انحصار اللحن ضمن المسافة الثامنه حيث يتوافق مع اللحن من الدويك او ما يعرف بالمقسوم حيث يبنى
فكانت على النحو  االختالف  أوجهأما  .واتجاه اللحن صاعد وهابط يتوافق مع اللحن الثالث فقط ،الثالث والخامس

  :التالي
 ).Re(يبنى اللحن على مقام البيات وعلى درجة الدوآاه  .1
 ).Re(حيث ترتكز على درجة الدآاه  األلحانتختلف درجة الرآوز عن بقية  .2
 .وقد تم ذآر االيقاع سابقًا.اللحن األول والثالث والخامس يختلف استخدام الضرب او االيقاع مع  .3
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 .مع اللحن األول والثالث والخامس 4/4المقياس المستخدم  يختلف .4
 .األلحانتختلف مع بقية ) Re(نغمية بداية اللحن الدآاه  .5
 .بخصوص اتجاه اللحن يتميز بانه صاعد وهايط ويختلف مع اللحن األول والرابع والخامس .6
 األلحانف مع بقية على خال ،اربع جمل موسيقية مختلفةمذهب يؤدى بعدها يتميز هذا اللحن بوجود  .7

 . خرىاأل
  .بوجود ثالثة هابطة األلحانيختلف اللحن من حيث القفزات مع بقية  .8

  
  : لثاللحن الثا

، 2/4ية على أساس المقياس الثنائي مبن ،يا غزّيل من أربعة حقول مكررة للقالب الغنائي لثالثاحن للايتألف 
) يا غزّيل(ان رحباني على استخدام هذه العبارة اللحنيةعمل األخو .)Fa M(من مقام العجم على درجة الجهارآاه  

حيث حافظ على  ،ال تختلف بسهولتها وانسيابها عن األصل  ،للمطربة فيروز حيث أضافا لها عدة فكر لحنية جديدة
   ةعبار، من خالل استخدام فصارت على آّل لسان ،نتشارهاو هذا القالبمما زاد في شعبية  ،مرونة اللحن وبساطته

ينحصر ضمن المسافة الموسيقية الثامنة اختلفت  الذي اللحن ّنأونالحظ  ،)أوف  يا ابا  أوف  يا ابا أوف  يا هال (
ونالحظ تشابه نغمة البداية ) Do -Fa( ويبدأ أداء اللحن بقفزة قيمة مسافتها الرابعة )  La -La( عن اللحن األول 

،  آما يالحظ في )Fa(جة استقرار اللحن حيث ينتهي بنغمة ولكن اختلفت في در ،) Do( في اللحنين من نغمة 
فجاء التدوين الموسيقي على النحو )  La(الجملة التي أضافها األخوان رحباني اتجاه اللحن هبوطًا ليصل إلى نغمة 

  : التالي

  
ى البيضاء، والسوداء المنقوطة، وذات ال     سن، وذات  أما األشكال الموسيقية المستخدمة في اللحن فتعتمد عل

  .السن المنقوطة، وذات السّنين

    
  :   التي أضافها الرحابنه فيستخدم ضرب الملفوفملة الموسيقية جالضرب الذي يستخدم مع الأما 

  
، آذلك في انحصار 2/4بالمقياس حيث يبني من المقياس  ول والخامسيتشابه اللحن الثالث مع اللحن األ

والخامس، واتجاه اللحن صاعد وهابط يتوافق مع اللحن  الثانيوافق مع اللحن اللحن ضمن المسافة الثامنه حيث يت
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ني  والرابع امع اللحن األول، وبخصوص القفزات فيتوافق مع اللحن الث) Do(ويتوافق في نغمة البداية  .فقط نيالثا
  :االختالف  فكانت على النحو التالي أوجهأما  .والخامس

 ).Fa(جهارآاه ى درجة يبنى اللحن على مقام العجم وعل .1
 ).Fa(جهارآاه حيث ترتكز على درجة  األلحانتختلف درجة الرآوز عن بقية  .2
 .وقد تم ذآر االيقاع سابقًا.والخامس والرابع  والثانييختلف استخدام الضرب او االيقاع مع اللحن األول  .3
 .الرابعو نيمع اللحن الثا 2/4يختلف المقياس المستخدم  .4
 .مع اللحن الثاني والرابع والخامستختلف ) Do(نغمية بداية اللحن  .5
 .ط ويختلف مع اللحن األول والرابع والخامسبه صاعد وهابخصوص اتجاه اللحن يتميز بان .6
 .جديدة بهذا اللحن يكون اتجاه اللحن بها هابطًا لحنية ةيوجد اضاف .7
  .اللحن األول فقطيختلف اللحن مع من حيث القفزات فهناك قفزة رابعة صاعدة و .8

  
  : الرابعاللحن 

تؤديه  ،والدة المطرب فريد األطرش ،لعليا األطرش سوريايوجد لحن غنائي من منطقة جبل الدروز في 
تشترك في أدائه مجموعة من اآلالت  ،البلدي المقسوم ضرب الدويك أووبمرافقة إيقاعية من  همن مقام السيكا

  :و التاليمنها آلة الناي والقانون والكمان على النح ،الموسيقية

  
اعي           للقالب الشعبي الرابع لحنالتألف ي اس الرب ى أساس المقي ة عل ررة مبني ول مك ة حق دا  . 4/4من أربع تب

ة     ة من نغم ًا،   ويتجه اللحن نحو األ   )  Sol( الجملة اللحني دة هابطة        أسفل هابط ة محاي زة ثالث زات فتوجد قف ا القف               م
 )mi  - Do   (    ة صاع زة رابع م قف د   ) Do-Fa( دة  ث م نج ة من قسمين     أ،  ث يقية مكون ة الموس األول   :ن الجمل

ي       ،لحن تؤديه الفرقة الموسيقية ثم تنشده المؤدية افة الت ا المس ًا، أم ويتكرر هذا النمط بحيث يكون اتجاه اللحن هابط
  ).La(ونغمة الحسيني )  Do(   ينحصر بها اللحن فتقع بين نغمة الرست

اً ) Sol( اللحن يرتكز على تكرار نغمة النوى  القسم  الثاني منو ا  أ. ، بحيث يكون اتجاه اللحن أيضا هابط م
  ).   mi(و الرآوز فتنتهي بنغمة السيكاه  أدرجة االستقرار 

  :  ويستخدم ضرب الدويك أو المقسوم في هذا اللحن 

  
بالمقياس حيث ومع اللحن الثاني يتشابه اللحن الرابع مع اللحن األول من حيث بنية المقام ودرجة الرآوز و

)  Do( ويتوافق في نغمة البداية . ،  واتجاه اللحن صاعد وهابط يتوافق مع اللحن الثاني فقط 4/4يبني من المقياس 
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االختالف  فكانت على  أوجهأما . والخامس الثالثني وامع اللحن األول، وبخصوص القفزات فيتوافق مع اللحن الث
  :النحو التالي

Me(اللحن على مقام سيكاه وعلى درجة البوسليك يبنى  .1  .( 
Me(درجة الرآوز ترتكز على درجة البوسليك  .2  .( 
 .األلحانينحصر اللحن ضمن المسافة السادسة حيث يختلف مع بقية  .3
 .وقد تم ذآر االيقاع سابقًا.والخامس  الثالثيختلف استخدام الضرب او االيقاع مع اللحن األول و .4
 .الخامسواألول والثالث مع اللحن  4/4لمستخدم يختلف المقياس ا .5
 .تختلف مع اللحن الثاني والرابع والخامس) Do(نغمية بداية اللحن  .6
 .األلحانبقية بخصوص اتجاه اللحن يتميز بانه هايط ويختلف مع  .7
مة حيث يرنكز على تكرار نغمة النوى ثم يتجه اللحن للرآوز إلى نغ يوجد اضافة لحنية جديدة بهذا اللحن .8

 .السيكاه
  

  : الخامساللحن 
تناولها )   Sib M(الكبير  bظهر بها استخدام سلم سي ييا غزّيل للقالب الشعبي هناك مدونة موسيقية 

ألغاني أراد أظهار إمكانية توزيع او )foundation.org-www.safadiسكر،(  م1954 األستاذ توفيق سكر عام
  .الشعبية مستندًا إلى علم الهارموني

إضافة إلى االستخدام  ،على اللحن الشعبي من تغير أوما طر ،ويمكن دراسة هذه التجربة آنموذج
الهارموني في العمل نتيجة للثقافة الغربية المكتسبة ودراسته للعلوم الموسيقية الغربية التي سعى إلى توظيفها 

  .لخدمة الموسيقا العربية
لكل دور لحن مختلف عن اآلخر مستوحى من اللحن األساسي ، جعل الدور األول آان و ،لحانًاأوأضاف 

إذ آان  ،زمة وبوصل األدوار بعضها ببعض، آما ضاعف في المجال الصوتي للحناللال يتجزأ من ا ًابمثابة قسم
  .ر اإليقاعيعمل على تغي، ومن ثّم محصورًا بين الدرجة األولى والخامسة

الشعبي من ألحانه التقليدية إلى الغناء األآاديمي المحترف، بحيث القالب د ساهم توفيق سكر في تطوير وق
  . ن يفهمه المتخصص في العلوم الموسيقيةأيستطيع 

  :م العمل إلى عدة أقسام قّسوهو ُي
راث       :   القسم األول أخوذة من الت ول م ة حق ى    تتألف موسيقا يا غزّيل عند توفيق سكر من أربع ة عل ي ومبني العرب

ائي   اس الثن اس المقي ل األول  .  2/4أس ن الحق اني م ن الضلع الث ة م دأ الجمل ن ،تب رر اللح م ي ،ويك اال ضث في جم
ة  ة         . بتصوير الجملة اللحنية من درجة مختلف افة الرابع زة بمس دأ بقف اه اللحن صاعدا يب ) Fa- Si b ( ونالحظ اتج

ي      راث العرب ن الت أخوذ م و م ا ه تال  ،آم ع اخ ةم ة       ،ف الطبق افة السادس من المس ة ض ة اللحني ر الجمل           وتنحص
)Fa –Re (،   ة ى        ،وتظهر انسيابية اللحن وبساطته وتسلسل النغمات المتتالي زات أخرى حيث يعمل عل وتوجد قف

ة أيضا   ) Si b – Mi b(تصوير اللحن من   افة الرابع ة      .بمس ى نغم تقر اللحن عل ويضيف المؤلف    ،) Si b(ويس
ة  جمل ى نغم تقر عل ه ليس ن إبداع ة م ات  )  Sol( ة لحني ي نغم ق الخط اللحن ا يراف ي، بينم وين النغم تخدما التل مس

  :  آما في الشكل التالي.هارمونية توافقية بأسلوب إيقاعي يتماشى مع الجملة الميلودية 
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االآوردات باليد اليمنى يعود لتكرار الجملة المأخوذة من التراث ثم يضيف عبارة جديدة مع مرافقة استخدام 

  :آما في الشكل التالي. بعد ما آان استخدامها باليد اليسرى

  
  

اني ة  :   القسم الث ن طبق ا، وم اح صول و ف ن مفت ول ونصف وُتعزف م ة حق ن أربع ون م دة تتك ة جدي دأ بجمل يب
ة    حيث تبدأ هذه الجم. والتنور معتمدا على البناء الهارموني في نهاية الجملة ،السوبرانو  ) Re( لة وتنتهي من نغم

  :  موضحا ذلك الشكل التالي

  
ة           دأ من نغم ة المنخفضة بحيث يب ه الطبق ل، ولكن تؤدي ة   )  Re -Sol( يعود إلى لحن يا غزّي افة رابع بمس
  .صاعدة، ثم يعمل على تصوير الجملة من نغمة الصول يعود ويكرر الجملة اللحنية

دة     القالب الغنائي الشعبيقي محاولة سكر إبراز لحن نستنتج من خالل دراسة هذا العمل الموسي ل بع ا غزّي ي
اال  ض استطاع بمهارة أن ُيو. التنسيق والتآلف الموسيقي اعتمد خاللها ،ومن درجات موسيقية مختلفة ،أشكال في جم

ي مع بساطة اللحن الشعبي العرب            أآما  ،على جمال اللحن الشعبي ه الغرب ه وعلم ى مزج ثقافت ه عل  ،يظهر مقدرت
  .  الموسيقية البسيطة األفكارمضيفا له بعض 

ولكنه يختلف معه  ،يتشابه اللحن الخامس مع اللحن الثالث من حيث بنية المقام حيث يبنى من مقام العجم
آذلك في انحصار اللحن ويتشابه مع اللحن األول والثالث،  2/4بدرجة الرآوز، وبالمقياس حيث يبني من المقياس 

واتجاه اللحن صاعدا  يتوافق مع اللحن األول وجزء  حيث يتوافق مع اللحن الثاني والثالث، ،امنهضمن المسافة الث
االختالف   أوجهأما . من اللحن الثاني والثالث، وبخصوص القفزات فيتوافق مع اللحن الثاني والثالث والرابع

  :فكانت على النحو التالي
 ). Si b (يبنى اللحن من مقام العجم وعلى درجة عجم  .1
 .) Si b ( عجم درجة الرآوز ترتكز على درجة  .2
 .اللحن األول والرابعحيث يختلف مع  الثامنهينحصر اللحن ضمن المسافة  .3
 .لعدم مرافقة االيقاع وانما يعتمد على البناء الهارموني األلحانبقية يختلف استخدام الضرب او االيقاع مع  .4
 .رابعوال يالثانمع اللحن  2/4يختلف المقياس المستخدم  .5
 . األلحانبقية تختلف مع  )  Si b (نغمية بداية اللحن  .6
 .اللحن الثاني والثالث والرابعويختلف مع  صاعدبخصوص اتجاه اللحن يتميز بانه  .7
  .يعتمد على البناء الهارمونييوجد اضافة لحنية جديدة بهذا اللحن حيث   .8
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:اللحن السادس   
ئي لبناني، وثقه الخوري يوآيم مبارك في مجموعة الوثائق والنصوص التي أثبتها وترجمها يوجد لحن غنا

، ورد تدوينه على المصمودي الصغيرالكبير  وبمرافقة إيقاعية من   Solإلى الفرنسية وعلق عليها، يؤدى من سلم 
  :النحو التالي

  
اعي     يتألف اللحن السادس للقالب الشعبي من أربعة حقول مكررة مبني اس الرب ى أساس المقي دا  . 4/4ة عل تب

ة صاعدة     وهبوطًا ويتجه اللحن نحو األعلى صعودًا)  Re( الجملة اللحنية من نغمة  زة رابع  ، أما القفزات فتوجد قف
)Re  - Sol   (      دآاه ة ال ين نغم ع ب ) Re(ثم ينساب اللحن بتسلسل النغمات، أما المسافة التي ينحصر بها اللحن فتق

  ). Si( اهورالمونغمة 
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  ).Sol (   النوىدرجة االستقرار أو الرآوز فتنتهي بنغمة   
  :  في هذا اللحن المصمودي الصغير ويستخدم ضرب 

  
انحصار اللحن ضمن المسافة السادسة، ومع اللحن الثاني من حيث  الرابعمع اللحن السادس يتشابه اللحن 

. والثالثيتوافق مع اللحن الثاني  ًاوهابط ًااه اللحن صاعدواتج ، 4/4والرابع بالمقياس حيث يبني من المقياس 
باستثناء اللحن  األلحانجميع ، وبخصوص القفزات يتوافق مع رابعمع اللحن ال)  Sol( ويتوافق في نغمة البداية 

  :االختالف  فكانت على النحو التالي أوجه أما. األول
 .) Sol(  النوى وعلى درجة  ) Sol( سلم يبنى اللحن على مقام  .1
 .) Sol(  النوىدرجة الرآوز ترتكز على درجة  .2
بقية الضروب مع ، من حيث البنية وسرعة األداء المصمودي الصغير يختلف استخدام الضرب او االيقاع  .3

 .المستخدمة
 .مع اللحن األول والثالث والخامس  4/4يختلف المقياس المستخدم  .4
 .والخامس  ثالثالثاني وال ألولا تختلف مع اللحن ) Sol( نغمية بداية اللحن  .5
 .األول والرابع والخامس اللحنط ويختلف مع بهاصاعد وبخصوص اتجاه اللحن يتميز بانه  .6
 .يوجد اضافة لحنية جديدة بهذا اللحن ال  .7

  
  :  السابعاللحن 

 حقول مكررة مبنية على أساس المقياسو جملة لحنيةللقالب الغنائي يا غزّيل من  السابعللحن ايتألف 
جراها باحث آدراسة أبنانية، لوتم الحصول على هذا اللحن من تسجيل قديم لعرس في قرية رميش ال. 4/4ي رباعال

 :   آما في الشكل وردت)  111، 1999ابو سمرا،(ميدانية 
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آما هو واضح في التدوين  ،)Si( األوجعلى درجة  السيكاهطابع او نسبة فيه ويغنى هذا اللحن من مقام 
     الرابعةوينحصر اللحن ضمن المسافة  الثانية،، ويبدأ بالمسافة وهابطًانالحظ اتجاه اللحن صاعدًا  ،يالموسيق

)La –Re  ( وتظهر انسيابية اللحن وبساطته وتسلسل النغمات المتتالية، إذ ال يوجد قفزات، ويستقر اللحن على
البيضاء، والسوداء، والسوداء  فتعتمد على أما األشكال الموسيقية المستخدمة في اللحن ،)Si( األوجنغمة 

  .وذات السّنين المنقوطة،

  
  : في هذا اللحن وعلى النحو التالي  المصمودي الصغير ويستخدم ضرب

  
مع اللحن الثاني والثالث  ودرجة الرآوز ،الرابع من حيث بنية المقاماألول ومع اللحن  السابعويتشابه اللحن 

مع اللحن الثاني والثالث والسادس،  واتجاه اللحن مع اللحن الثاني والرابع والسادس،  رباعيوالمقياس الوالسادس، 
  :االختالف فمتعددة منها  أوجهاما 

 .وآذلك السادس الخامسوالرابع ويبنى اللحن من مقام السيكاه ويختلف بذلك مع مقام اللحن الثاني والثالث  .1
Si( األوجدرجة الرآوز ترتكز على درجة  .2  .األلحانبقية يكون االختالف مع  بذلك)  
اقل مسافة ينحصر بها اللحن ضمن المسافة  السابعيعتبر اللحن  الرابعةانحصار اللحن ضمن مسافة  .3

 . والمسافات مختلفة األلحانبينما بقية  الرابعة 
 .إال مع اللحن السادسفي اللحن بينما لم يستخدم هذا االيقاع  المصمودي الصغيراستخدم االيقاع  .4
األول والثالث ويختلف مع اللحن   4/4 الرباعيالمقياس الذي يبنى عليه اللحن االول هو المقياس  .5

 .والخامس
 .األلحانبقية بخصوص درجة رآوز اللحن هناك اختالف واضح مع  .6
  .األلحانوهو عكس اتجاه بقية  والخامس الرابعاألول واما اتجاه اللحن فيوجد اختالف مع اللحن  .7

  
   :اللحن الثامن

وتم . 4/4يتألف أللحن الثامن للقالب الغنائي يا غزّيل من جملة لحنية مبنية على أساس المقياس الرباعي 
، لعلي السيد من جديدة مرجعيون اللبنانية، )الكمان(الحصول على هذا اللحن من تسجيل لعازف على آلة المنجيرة 

  :   ما في الشكلوردت آ)  113، 1999ابو سمرا،(أجراها باحث آدراسة ميدانية 

  
آما هو واضح في )   Do(على درجة نم شهنازويغنى هذا اللحن من مقام فيه طابع او نسبة السيكاه 

التدوين الموسيقي، نالحظ اتجاه اللحن صاعدًا وهابطًا، ويبدأ بالمسافة الثالثة، وينحصر اللحن ضمن المسافة 
ثالثة صاعدة  يوجد قفزاتوتسلسل النغمات المتتالية، وتظهر انسيابية اللحن وبساطته و)  La –Me( الخامسة
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Do( نم شهناز، ويستقر اللحن على نغمة وهابطة ، أما األشكال الموسيقية المستخدمة في اللحن فتعتمد على ) 
  .المنقوطة، وذات السّنينوذات السن  ذات السنالسوداء، و

  :  ويستخدم ضرب الدويك أو المقسوم في هذا اللحن 

  
ومن حيث انحصار ،)السيكاه (  من حيث بنية المقاموالسابع ه اللحن الثامن مع اللحن األول والرابع ويتشاب

والمقياس الرباعي مع اللحن الثاني  اللحن يتشابه مع اللحن األول والتاسع، وااليقاع مع اللحن السادس والسابع،
ومن حيث  ،والسابع والتاسع ي والثالث والسادس، واتجاه اللحن مع اللحن الثانوالسابع والتاسع والرابع والسادس

  : االختالف فمتعددة منها أوجهاما  اإلضافات اللحنية يتشابه مع اللحن األول والسادس والسايع والتاسع، 
وآذلك  السادسوويختلف بذلك مع مقام اللحن الثاني والثالث والرابع والخامس  يبنى اللحن من مقام السيكاه  .1

 .التاسع
Do( نم شهنازعلى درجة اللحن رتكز يآوز درجة الر .2  .األلحانبذلك يكون االختالف مع بقية )  
ويختلف بذلك مع اللحن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس  الخامسةانحصار اللحن ضمن مسافة  .3

 . والسابع
 .والرابع والتاسعالثاني في اللحن بينما لم يستخدم هذا االيقاع إال مع اللحن  المقسوميقاع إاستخدم  .4
 .ويختلف مع اللحن األول والثالث والخامس  4/4هو المقياس الرباعي  الثامنالمقياس الذي يبنى عليه اللحن  .5
 .اللحن السابع اعد األلحانبخصوص درجة رآوز اللحن هناك اختالف واضح مع بقية  .6
  .سوالرابع والخام الثاني والثالثاما اتجاه اللحن فيوجد اختالف مع اللحن  .7

  
  : اللحن التاسع
وتم . 4/4للقالب الغنائي يا غزّيل من جملة لحنية مبنية على أساس المقياس الرباعي  التاسعلحن اليتألف 

اللبنانية،  بو عدنان من قرية البستانأل، )الكمان(الحصول على هذا اللحن من تسجيل لعازف على آلة المنجيرة 
     :وردت آما في الشكل) 114، 1999ابو سمرا،(أجراها باحث آدراسة ميدانية 

  
آما هو واضح في التدوين الموسيقي، نالحظ )  Si( ويغنى هذا اللحن من مقام البيات على درجة الماهور 

وتظهر انسيابية )  La –Me(اتجاه اللحن هابطًا، ويبدأ بالمسافة الثالثة، وينحصر اللحن ضمن المسافة الخامسة 
ويستقر اللحن على نغمة  ،ثالثة صاعدةويوجد قفزات رابعة و ت المتتالية،اللحن وبساطته وتسلسل النغما
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، أما األشكال الموسيقية المستخدمة في اللحن فتعتمد على السوداء، وذات السن وذات السن ) Si(الماهور
  .المنقوطة، وذات السّنين

  : ويستخدم ضرب المصمودي الصغير  في هذا اللحن وعلى النحو التالي

  
ومن حيث انحصار اللحن يتشابه مع  ،) البيات(  من حيث بنية المقام الثانيمع اللحن  التاسعه اللحن ويتشاب
مع اللحن السادس والسابع، والمقياس الرباعي مع اللحن الثاني  المصمودي الصغير ، وااليقاعالثامناللحن األول و

ع، ومن حيث اإلضافات اللحنية يتشابه مع رابحن المع الل هابطًا ، واتجاه اللحنثامنوالرابع والسادس والسابع وال
  .الرابع، والخامس، والسادسو القفزات يتشابه مع اللحن الثالث ومن حيث،ثامناللحن األول والسادس والسايع وال

  : االختالف فمتعددة منها أوجهاما 
 .ثناء اللحن الثانيباست األلحان بقيةيبنى اللحن من مقام البيات على درجة الماهورويختلف بذلك مع  .1
 .األلحانبذلك يكون االختالف مع بقية )  Si( الماهوردرجة الرآوز يرتكز اللحن على درجة  .2
انحصار اللحن ضمن مسافة الخامسة ويختلف بذلك مع اللحن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس  .3

 . والسابع
اني األول وقاع مع اللحن   هذا االي ويختلففي اللحن  المصمودي الصغيراستخدم إيقاع  .4 ع  والثالث   الث والراب

 .والخامس والثامن
ويختلف مع اللحن األول والثالث   4/4هو المقياس الرباعي  التاسعالمقياس الذي يبنى عليه اللحن  .5

 .والخامس
 .األلحانبخصوص درجة رآوز اللحن هناك اختالف واضح مع بقية  .6
  .بإستثناء اللحن الرابع اناأللحجمع تجاه اللحن فيوجد اختالف مع إاما  .7

  
  : اإليقاع الموسيقي

دة   تخدمت ع هولة واليسر، حيث اس ة الس ي غاي ه ف ق ل اع المراف اء اإليق يابيته ج اطة اللحن وانس نظرا لبس
يط     اس البس ن المقي ات م ائي     2/4إيقاع وف، والثن وم، والملف دي المقس ا البل وف . منه اع ملف                              إيق

  ).114، ص1986عباس، ( 
  : ضرب الوحدة السائرة المزخرفة

  
  : ضرب البمب او ما يعرف بالفالحي او مقسوم سريع
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  :  ضرب الدويك والمتعارف عليه في بالد الشام المقسوم

  
  : أما الجملة التي أضافها الرحابنه فيستخدم ضرب اللف

  
  ضرب المصمودي الصغير 

  
  

  :سةخالصة الدرا
استطاع الباحث في نهاية الدراسة حصر منطقة أداء هذا اللون الغنائي من الزجل الشعبي المعروف في 

بعض النماذج الغنائية التي  إبرازوذلك من خالل  ،األردنفي منطقة شمال  هوالتأآيد على وجود ،منطقة بالد الشام
خدام بعض المصطلحات والعبارات التي تعود وظهر ذلك باست ،تحاآي طبيعة المنطقة واللهجة المستخدمة فيها

آما استطاع .التي آانت في بدايات القرن التاسع عشر  ،والحياة البدوية والريفية ياألردنإلى المجتمع  باألصل
الباحث جمع بعض المدونات الموسيقية مثل مدونة توفيق سكر التي حصل عليها الباحث اثناء دراسته في آلية 

قسم الموسيقى  جامعة / ، ومدونة يا غزيل للفنان توفيق النمري من وائل حدادلبنان/ روح القدسالموسيقا بجامعة ال
 ،يوآيم مبارك، اثبتها وترجمها إلى الفرنسية، )خماسية انطاآية( من منشورات الندوة اللبنانيةومدونة  .اليرموك

   .المتواضعهالموسيقية وتدوين البعض منها بناًء على خبرته 
آما يوجد بعض نفسه، البناء الشعري  فيتتشابه  أنهاسابقًا وجد  إليهادراسة النصوص المشار ومن خالل 

  : لبنان مثل وأحيانا األردنوالكلمات والعبارات التي استخدمت في مناطق مختلفة في سوريا وفلسطين 
 .الهيبهيا غزّيل يا ابو  .1
    .يا غزّيل يا ابن عمي   يا ابو القميص الّزمي .2
 .هدُّجيدي َخالَم بِعه    ُردُّه َقدَُّق يا غزّيل .3

  :ورد على النحو التالي األردنآما وجد نص تشابه استخدامه في لبنان وسوريا و
وآذلك تشابه عجز البيت ، من الدراسة ًانص )13(وردت متشابه في "  الهيبهيا غزّيل يا ابو " عبارة  .1

يا غزّيل " ن  فقط عبارة يآما وردت مرت ،لدراسةربع مرات في اأ" يا هاوي يا معّذيبا " نفسه في عبارة 
 ". يا بو العيبه

 . األردنورد استخدامها في لبنان و فقد ،يا غزّيل آل ع الضفه  رفي بأحالمك رفه .2
د نموذج ِجنه ُوأال إ، "با " النماذج الشعرية حيث تنتهي جميعها ب  بمعظمقافية يا غزّيل  فيوجد تشابه  .3

 ".ني " تنتهي قافيتة ب 
لصدر البيت االول والثاني وعجز البيت االول في الكثير من حيث القافية وجد تشابه في البنية الشعرية  .4

 :مثل). ا ( من النصوص مع توحيد قافية عجز البيت الثاني لتنتهي ب 
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 يا ابو القميص الزّمي   يا غزّيل يا ابْن َعّمي
 نا َعـــوفتــِني َحـــالـــِ ُخْذ ُأَمك وِإرَحل َعّني  

  : فهي على النحو التاليالباحث  ختالفات التي الحظها أما بالنسبه لال
ى    " يا غزّيل يا ابو الهيبه " اختلف عجز البيت الذي يحوي عبارة  .1 ة وعل ددة ومختلف باستخدام نصوص متع

ام           : النحو التالي ا، ي ا جاي من المغرب ّذبا، ي ا ع ا مسوسح ي ا، ي رحبتين ومرحب وّج   يا ابو عبايا مقصبه، م ال
  .الّطيبا، َنّسم يا ريح الِصبا، وعني ال تبعدا، فرحت بيني وبينه، يا هاوي بالمغربه

مع اختالف بسيط في      األردنووردت في   ،في فلسطين   ًةواحد  ًةوردت مر " يا غزّيل قدي قده " عبارة   .2
د وردت استخدام  فق" لفرش وانام بحده  " ما آلمات صدر البيت أ." يا غزيل قده قده" حيث جاءت  ،النص

ل   األردنعبارات مختلفة بعجزالبيت في فلسطين و  ذبال    "  مث ون م و عي " واجعل العمر مضى    "  و "  أب
 ". غصبن عنك يا يبه " و

ي عجز البيت      ،أربع مرات األردنوردت في فلسطين و" خذ امك وارحل عني "عبارة   .3  ،مع االختالف ف
الي  و الت ى النح اءت عل ث ج لتيني جه: " حي ا وّص ا " و " نم ي جهنم ا " و " طيحتين ا ع جهنم " وديه

 ".عوفتني حالينا "و
اطق " يا غزّيل ال تغزلها " عبارة  .4 ديم     ،ن عجز البيت  أإال  ،وردت عدة مرات وبمختلف المن اختلف في تق

الي            ) البيضا (عن  ) السمرا ( مصطلح  ى النحو الت د جاء عل ا عجز البيت فق ده فقط ، أم ره واح من  : " لم
بقا حيث جاء         "من المشرق للمغربا " و" لمغرباالصبح ل ا ورد مس ًا عم ، آما ورد نص مختلف عجزه آلي

 :  على النحو التالي 
 ِإم قِذيِلة بتَزِعلها   يا غزّيل ال تغاِزلها 

 وال ِتشّفي فيها َحدا    ُخذها َع السِهل ُأقُتْلها   
ة   نفسه، هومالمفب" على التينه " أو " يا غزّيل تحت التينه" عبارة  .5 وردت ثالث مرات   حسب اللهجة المحلي

الي   ؛إال ان عجز البيت أيضا اختلف ،في الدراسة ا      :  فقد ورد على النحو الت ي  أو من حب ا بطعمين بوآل م
 .عايف ديني

رة    .6 رب الخم ى ش ي تحث عل تخدمت بعض المصطلحات الت ان،اس ي لبن ة    ف ي الدراس دها ف م نج ا ل ولكنن
 .األردنبمنطقة فلسطين و

ل .7 ال، مث ا الزج ي ينتمي اليه اطق الت دن تحاآي المن اآن وم ل،  : استخدمت أسماء أم دس، الخلي رة، الق البي
 .النقب، جنين

ل  .8 ه، السطوحِ    ا الميّ  : استخدمت مصطلحات في صدر البيت مث ر، الضفه، التين دّوارة، الحاآور  ، النه ، ه، ال
 .  ، المهرة، السدة، القناهالتلة، التوتة، الحصير

درة       ،ومن مختلف المناطق ،بارات ومصطلحات جديدة في الدراسةوردت ع .9 ة الصورة وق ر عن جمالي تعب
دي،      : مثل الزجال على استخدامها باللهجة العامية أو المحكية ك، انخعي، المجي الممشوقة، شلوحو، بتوميل

 .مدقدقه، المرابع وغيرها
 .وجدت عدة نصوص بقوافي متنوعة في الدراسة .10
تة اسة استطاع الباحث در .11 يقية خاصة بلحن      س اذج موس ائي الشعبي   نم ل   "  القالب الغن ا غزّي ا  "ي وتحليله

 : واستخالص النتائج التالية
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  "  ل يا غزّي"  ملخص التحليل الموسيقي للحن 
درجة  المقام اللحن

 الرآوز
ينحصر 
اللحن 
بمسافة 

  اإليقاع
 

نغمة الميزان
البداية 

اتجاه 
اللحن 

 إضافات
 لحنية 

 مالحظات  القفزات

اللحن 
  األول

او  البمبالخامسة   Mi  هسيكا
 الفالحي

2/4 Do ةثالثة محايدال يوجد صاعد* 
 *ةمحايد
 صاعدة

تكرار الجملة 
2 

اللحن 
  الثاني

الدويك   اوآتاف Re بيات
  مقسوم/او

4/4  Re  صاعد
 وهابط

 يوجد
اربع 
جمل 
  لحنية 

رابعة 
 اعدة،ص
  هابطة وثالثة

مذهب التكرار 
بعد اداء آل 

ملة  لحنية ج
  وعددها ثالث 

اللحن 
  لثالثا

صاعد  Do 2/4 الملفوفاوآتاف  Fa عجم
وهابط 

رابعة  يوجد 
 صاعدة

اتجاه الجملة 
المضافة 

 ههابط
اللحن 

 رابعال
الدويك السادسة   Mi  سيكاه

/ بلدي
 مقسوم

4/4 Sol  ةثالثة محايد يوجد هابط 
صاعدة 
ورابعة 
 صاعدة

 

اللحن 
 خامسال

Sib 
M   

Sib 3 
 اوآتاف

رابعة  يوجد صاعد   Fa 2/4 بدون
 صاعدة

اعتمد البناء 
الهارموني 

ويوجد 
لحنية  إضافات

اللحن 
 السادس

Sol 
M   

Sol المصمودي  السادسة
   الصغير

4/4  Sol صاعد 
 وهابط 

رابعة   ال يوجد
  صاعدة

  

اللحن 
  السابع

نسبة 
 سيكاة

Si المصمودي   الرابعة
  الصغير 

4/4  La  صاعد
 وهابط 

    ال يوجد  ال يوجد

اللحن 
  الثامن

صاعد  La  4/4  المقسوم الخامسة  Do  سيكاة 
 وهابط 

ثالثة صاعدة  ال يوجد 
  وهابطة

  

اللحن 
  التاسع 

المصمودي الخامسة  Si  بيات 
  الصغير 

4/4  Si  صاعد
 وهابط 

ثالثة محايدة  ال يوجد 
صاعدة 
ورابعة 
 صاعدة

  

  
   

                                                            

.بعدال 3/4هي المسافة التي بين النغمة ومجاورتها العلوية وتبلغ قيمتها : المحايدة   *  
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  " يا غزّيل"  لغنائي الشعبيللقالب املخص دراسة النصوص األدبية 
  النص

 صدر البيت 
 مالحظات عجز البيت التكرار لبنان فلسطينسوريا  األردن

يا غزّيل يا ابو 
 الهيبه

  عدة توجد توجد توجد توجد
 مرات

يا ابو عبايا مقصبه، 
مرحبتين ومرحبا، يا 

مسوسح يا عّذبا، يا جاي 
من المغربا، يام الوّج 
الّطيبا، َنّسم يا ريح 

الِصبا، وعني ال تبعدا، 
فرحت بيني وبينه، يا 

 هاوي بالمغربه

وردت يا 
 ابو العيبا

يا غزّيل يا بن 
 عمي   

  يا بو قميص الزمي 3 - توجد - توجد

 يا غزّيل قدي قده 
 

  وردت  1  توجد  توجد
 قدة قدة

أبو عيون مذبال    1 - توجد - توجدلفرش وانام بحده  
وواجعل العمر مضى  

 عنك يا يبه وغصبن

 

خذ امك وارحل 
 عني

وّصلتيني جهنما   4 - توجد - توجد
وطيحتيني جهنما  
ووديها ع جهنما  
 وعوفتني حالينا

 

يا غزّيل آلعا 
 الضفه

اختالف في آلمة االبا  2 توجد - - توجد
 والهبة

 

يا غزّيل تحت 
 التينه

بتوآل ما بطعميني  أو  2 توجد - - توجد
 من حبا عايف ديني

 

عدة  توجد توجد توجد توجدغزّيل ال تغزلها يا
 مرات

من الصبح للمغربا ومن 
 المشرق للمغربا

 

      -                
 لو بدوقي التّبولي

  تا نسكر عالمسطبا 1 توجد - - -
 عا العرق ما اطيبا

مصطلح 
الشرب 
 هوالخمر
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  الدراسةفي هذه قائمة معاني الكلمات الشعبية التي وردت 
  المعنى  مةالكل

  ذبحتيني  دبحتيني
  ُقل له   َقلو
  إّما   يّما

  بظل له أو على ذمته   بَضِللو
  آله  آّلو

  إنني  َمّني 
  مزينه بالقصب   مقصيبه
  ِبقولك   بقوالتك

  )فوقه ( اعلى المنزل   السطوحي
  إظهري   طّلي 

  اسم منطقة   ال بلحوله
  زيادة الضغط الداخلي للشخص من شدة القهر  ُطقي

  يبقى لي   بعد اللي
  بالماء  بالمّيه
  من لهب داللة على زيادة الشوق  ملهليبا

  يا أم  يّم 
  قوام الجسم  القامة 

  الجميلة  الممشوقة
  بظل  بفّية

  شديد الجمال   مسوسح
  مدحل البيت أو عتبة البيت  المسطبا

  من الُذل واالذالل  دلو 
  تنهمر مثل الشالل  يّشلو

  غصونه  شلوحو
  تشير لك  بتوميلك
  )بندقية ( سالح   باروده
  شغلي  آاري 
  منطقة دائرية  الدّواره
  عدم المقدرة على التحمل  عايف
  بالهيين  الهيني

  الحديقة  الحاآوره
  بارده  مبورده
  حارَّة  مشويبا

  الوجه  الوّج ، وج 
  نذرت  ندرت
  انتظرت  نطرت
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  المعنى  مةالكل
  خبزة دائرية للداللة على السيد المسيح   القربانه

  ضارب القوس  سقّوا
  لف بشكل دائري  برمتيني
  غير قادر على التذآر  نسوني

  ألجلك  آرمالك 
  اآله لبنانية  تبوله

  افتكروآي  خمنوآي
  ما زال لي   لّسا  لي
  ساعة  ِسعه
  عهد او وثيقة  سند
  مشدود او مزموم  بزّمه
  ادخلي، او ادفعي   انخعي

  البساط   الحاصيره
  ظاهر  دالع

  يادخلتين  طيحتيني
  مساويا له بنفس المواصفات  قدي قده
  عمله ترآية قديمة من الذهب الخفيف  المجيدي
  جدار يرتب من الحجاره لبيان حدود فاصله بيني قطعة ارض  واخرى  السناسل

  من القنصل ويقصد بها التربية الحسنه  القناصل 
  مكان لتخزين المواد  السده
  اقتلها  اآتلها
  القطار  يا يبور
  زيت رخيص الثمن يباع بالِقَرْب على ظهور الحمير او البغال  العمله
  القناة  القنا 

  المرأة التي تضع الوشم على اليدين او الوجه   مدقدقه
  العامل او الحّراث الذي يعمل مقابل ربع المحصول   مرابع

  تعالي بجانبي  تعي حدي
  الغطاء الذي يضعه الرجل على رأسه  الحطه

  ط باالِبرهتدخيل الخي  لظمتوني
  شعر الذقن المتقن والمتدّلي  لحيه مشرشبه

  المرأة التي يظهر ُخصل من شعرها   ام قذيله
  آيف  شلون
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  :قائمة المصادر والمراجع
        وموسيقى األعراس في بعض القرى المسيحّية في الجنوب اللبناني، أغاني 1999ابو سمر، نضال، 

الكسليك،  - للحصول على درجة الماجستير، جامعة الروح القدس دراسة )، بنت جبيل جزين، مرجعيون(
  .لبنان

 
 .عمان ،1 والتوزيع،ط للنشر جرير دار ،الفلسطيني الشعبي الفلكلور ،2005محسن، خليل الحسيني،عيسى

 سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد" ،مجلة أبحاث اليرموكالجنك والجنكية، 1994حمام ،عبد الحميد،
 .4العدد10
 جامعة ، الموسيقا في ماجستير رسالة ،فلسطين شمال في الشعبي الزجل، 2009رجب، إبراهيم صبيحات،

  .اليرموك
، وزارة الثقافة واإلعالم، دائرة الفنون الموسيقية، معهد نظريات الموسيقا العربية،1986حبيب ظاهر ،  عباس،          

  .الدراسات النغمية العراقي،العراق
 .،دائرة المكتبة الوطنية، عمان الطبعة األولىالزجل الشعبي والعرس الفلسطيني،  2008عبد الرحمن، طاهر سيف،      

 ، الجزء الخامس عشر، دار احياءابن منظور/ لسان العرب،  1995عبد الوهاب، امين محمد ، العبيدي، محمد، 
 . التراث

 .األردنلروزنا، اربد، ، مطبعة ايةاألردناألهزوجة ،1997غوانمة، محمد ، 
  .ي توفيق النمري، قيد النشراألردن، دراسة عن الفنان 2012غوانمة، محمد، 
 .، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشقاألغنية الشعبية، 1980فاضل، إبراهيم ،

 .حيفا معةجا ماجستير، أطروحة ،عشر الخامس القرن حتى الشام بالد في الزجل ،2008يوسف، الدين، فخر
  الجزء الثاني ،آتاب التراث الشعبي واالسطورة، ،ابعاد َمارونية/ ةخماسية انطاآّي، 1984،يواآيم  ،مبارك

 .المجلد األول ، منشورات الندوة اللبنانية، بيروت
 . بغداد، دار الحرية للطباعة، قاموس الموسيقا العربية،1977حسين علي ،  محفوظ،

،مكتبة الكتاني، الطبعة 1948األغنية الشعبية في شمال فلسطين قبل عام ، 2000ملحم، إبراهيم احمد، 
 .األردناألولى، اربد، 

تأليف سعيد الرياشي، ) دراسة وبعض نماذجها الحلوة(  األغاني الشعبية اللبنانية، 1987إميل بديع ، يعقوب،
 .مؤسسة جروس برس،لبنان
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  :اإللكترونية المصادر والمراجع
      ، انواع الزجل الشعبي،  موقع 10/4/2012 موسى، الحافظ،

http://m-hafed.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2009-03-
05-14-11-54&catid=3:2009-03-02-10-33-53&Itemid=4   .  

  :    ، مؤسسة الصفدي ، توفيق سكر ، موقع  5/3/2012الصفدي، محمد، 
http://www.safadi-foundation.org/web/Arabic/ARnews-
cl.php?subaction=showfull&id=1246887406&archive=&start_from=&ucat=95& 

  ، رئيس جوقة ادلب الزجلية، موقع مشتاوي موقع 3/2012/ 1بسطامي، حسان، 
         http://www.mshtawy.com/article-2748.html  

 :بقي، الجوالن ، موقع ما الجوالن في الشعبي التراث ، من 27/12/2010عبد الرزاق ذياب،
http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=106&source=5&li

nk=1962  
: مقاييس اللغة، الزجل، موقع  2012/ 1/4نعيم، رائد، الباحث العربي ، 

http://www.baheth.info/all.jsp?term=الزجل .  
: موقع ، الزجل ، اللغة في الصحاح ، 27/3/2012العربي، نعيم، رائد، الباحث

http://www.baheth.info/all.jsp?term=الزجل . 
معجم  لسان العرب، الزجل، موقع  2/4/2012نعيم، رائد، لباحث العربي، 

http://www.baheth.info/all.jsp?term=الزجل  . 
 17/4/2012، نشأت وتاريخ شعر الزجل، منتدى زجل سوريا،  2010سلوم لياس سلوم، ،

،http://www.zajalsyria.com/showthread.php?294- ِشعر-وتاريخ- نشأْت-حول-مقدِّمة -
 .الَّزجل 
،موقع  15/4/2012أغنية فيروز، ديلي موشن،

http://www.dailymotion.com/video/x5cfeq_yyyyy-yy-yyyy-yy-yy-
yyyyyy_music . 

: ، موقع ديلي موشن الموقع  16/3/2012آلمات القالب الغنائي الشعبي يا غزّيل، المطربة فيروز،  
www.dailymotion.com/.../x5cfeq_yyyyy-yy-yyyy. 

نت  . موقع فنانين 27/3/2012وديع الصافي، آلمات القالب الغنائي الشعبي يا غزّيل، 
http://fnanen.net/klmat-aghany/o/ody3-al9afy/ya-ghzyl.html . 

موقع ومنتدى التعليم المفتوح،  ، أغاني تراثية،6/4/2010 رابح،
http://www.oldamasc.com/vb/oldamasc48594/ . 

 :زجل اندلسي ويكيبيديا الموسوعة العالمية موقع 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D9%86

%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A - cite_note-ReferenceA-3#cite_note-
ReferenceA-3  
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  : المقابالت الشخصية
ة،    ية العثامن ة شمس ع الحاج ة م ة خاص اريخ     91مقابل ذت بت واره، أخ ة ح كان قري رق، س د المف ام، موالي                 ع

 .الساعة الحادية عشرة صباحا 3/2012/  25
اريخ      90مقابلة خاصة مع الحاجة تمام عالونة، د، بت ة، ارب ة الطيب الساعة العاشرة    3/2012/ 21عام ، سكان قري

 .ف صباحاصوالن
اريخ      88مقابلة خاصة مع الحاجة وضحه العايد شطناوي، د، بت ة حواره، ارب الساعة   4/2012/ 1عام، سكان قري

 .التاسعة صباحا
اريخ     65مقابلة خاصة مع الحاجة فاطمة فالح ابو زيتون، د، بت ان، ارب الساعة   4/2012/ 9عام، سكان قرية آفرع

 .الواحدة ظهرًا
 .الساعة الواحدة ظهرًا 4/2012/ 9عام، سكان الرمثا،  بتاريخ  86مقابلة خاصة مع الحاجة مغيضة الزعبي،

واء ديراب   75يدة،عمقابلة خاصة مع الحاجة تمام الرجا ال اريخ     يعام، سكان ل د، بت الساعة   4/2012/ 7سعيد، ارب
 .الواحدة ظهرًا

اريخ    عام، سكان خ 51مقابلة خاصة مع عاطف فرح بدر، ون، بت الساعة   4/2012/ 6ربة الوهادنة، محافظة عجل
 .الثانية ظهرًا

اد صالح، ع صالح زي ة خاصة م اريخ  68مقابل د، بت ارات، محافظة ارب ة سحم الكف ام، سكان قري  4/2012/ 8ع
 .الساعة الواحدة ظهرًا

ات،    ة عريق ون ،       75مقابلة خاصة مع الحاجة ترآي ة آفرنجه، محافظة عجل ام، سكان قري اريخ   ع  4/2012/ 5بت
 .الساعة التاسعة صباحًا

اريخ       112مقابلة خاصة مع الحاجة ثنيا الصبابحة،  رق، بت ام، سكان محافظة المف الساعة العاشرة    4/2012/ 1ع
 . صباحًا

راهيم،   ة االب اريخ         90مقابلة خاصة مع الحاجة نعم د ، بت تم، محافظة ارب ة آ ام، سكان قري الساعة   4/2012/ 2ع
 .حًاالعاشرة صبا

اريخ         يقا، بت ة، قسم الموس ون الجميل ة الفن مقابلة خاصة مع عازف الكمان صقر عبدة موسى، جامعة اليرموك، آلي
 .الساعة العاشرة صباحًا 24/9/2012

ع   ة م ه خاص دآتور مقابل تاذ ال ةاألس د الغوانم ة،   محم ون الجميل ة الفن د آلي وك، عمي ة اليرم اريخ، جامع             بت
 . محافظة اربد/ قرية سحم الكفارات من سكانساعة العاشرة صباحًا ال 2012/ 14/10

اريخ             ة، بت ة العربي ة اليرموك، قسم اللغ ي دومي، جامع د بن دآتور خال الساعة   19/11/2012مقابلة خاصة مع ال
 .الحادية عشر صباحًا

  
  عام  112الحاجة ثنيا الصبابحة، المفرق ، 
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