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 مقدمة 
الموسيقى هي  التزاوج بين الصوت،النغم و اإليقاع ليفضي هذا األخير إلى خلق لغة خاصة 

 ...مما جعلها تندرج ضمن قائمة الفنون الجميلة كالمسرح و الشعر و غيرها
اليوم تعتبر الموسيقى علما يدرس في الجامعات كغيرها من العلوم و ذلك لما تمتلكه من 

ا عن غيرها فحظيت بأهمية بالغة إلى أن تم إدراجها ضمن مصطلحات تفردت به
 .مناهجنا التعليمية كمادة تربوية

يمكن تلخيص أهميتها في كونها تعمل على تعريف المتعلم بتراثه الموسيقي لكي ال يصبح جزءا 
من الذاكرة المنسية و الذي عاد مهددا بعد ظهور أشكال هجينة كاألغاني الرايوية التي انتشرت 

ؤخرا والتي بسببها شهوت معالم الموسيقى األصيلة و جردتها من معناها و هدفها الحقيقي،كما م
انها تعتبر بمثابة متنفس للمتعلم يرتاح فيه من ضغط المواد األخرى،كما أن ترسيخ الذاكرة الفنية 

موروثنا للتراث الموسيقي الجزائري في عقول المتعلمين ضرورة البد منها لحماية أصالة و عراقة 
الثقافي فهي وصية األجداد من واجبنا الحفاظ عليها لتتوارثها األجيال القادمة و من هذا 

المنطلق كان إلختيار موضوع الدراسة عدة إعتبارات أبرزها محاولتي البسيطة المتمثلة في هذه 
المذكرة على ضرورة إعادة الموروث الموسيقى الجزائري إلى سابق عهده من خالل إبراز 

هميته في المناهج التعليمية كمادة بأبعادها الثقافية و التاريخية ،كذلك ألن التراث الموسيقي أ
 .يعد ذاكرة الشعوب و أن من ال تراث له حرم من ذاكرة تميزه بين األجناس

إن هذه المذكرة تتمحورحول أهمية التراث الموسيقي الجزائري في المنظومة التربوية من خالل 
 :ساؤالت المطروحة حول إشكالية البحث والتي يمكن حصرها فيما يلياإلجابة عن الت

هل يمكن إعتبار التراث الموسيقي أداة من خاللها نتمكن من ترسيخ الهوية الوطنية الثقافية؟ 
وكيف يمكن إعادة اإلعتبار لهذا العلم وسط العلوم األخرى؟و إلى أي مدى يستطيع أستاذ 

 المتعلم نحو الموسيقى الجزائرية العرقية و شد انتباهه لها؟التربية الموسيقية تغيير نظرة 
و للوصول إلى الهدف المرجو من هذا البحث فقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي لشرح 

أهمية التراث الموسيقي الجزائري،أما فيما يتعلق بالخطة المعتمدة لالجابة عن اإلشكاليات 
 .ة فصولالمؤطرة فتتمثل في تقسيمه إلى ثالث
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فمن جهة اعتمدت فيه على تعريف التراث و الموسيقى و كذلك نشأتها و تطورها :الفصل األول
عبر العصور،و من جهة أخرى تطرقت للموسيقى الجزائرية و طبوعها المتنوعة واختمت هذا 

 .الفصل باألثر الذي تتركه على مسامع اإلنسان 
يس التراث الموسيقي الجزائري في قطاع كان له حصة األسد لشرح واقع تدر :الفصل الثاني

التربية و في هذا الفصل فقد حاولت شرح كيفية تكوين أستاذ الموسيقى في الجزائر ومن ثم 
توجهت إلعطاء نبذة حول األهداف المسطرة في محاور المادة الموسيقى في الطور الثانوي و 

تربية الموسيقية في إثراء وعي ألنهيه بتحديد دور ال.ذلك باالعتماد على نموذجين لشرح معمق
 .المتعلم

خصصته لتقديم إقترحات تدور حول كيفية الحفاظ و المواصلة في تبليغ : الفصل الثالث
 .الموروث الموسيقى لالجيال و كذا طريقة تحويل المعرفة المكتسبة الى معرفة تعلمية

 .توصلت إليها و ختمت البحث بخاتمة تمثلت في مجموعة من المالحظات و النتائج التي
و قد اعتمدت على مجموعة متنوعة من المصادر ساعدتني في معالجة البحث و تدعيمه بكم 

كتاب التراث األصيل و :ال بأس به من المعلومات و التقنيات لتحرير هذا البحث نذكر منها 
لتراث تحليل من منظور علم االجتماع إلدوارد شيلز،التراث و الحداثة لمحمد عابد الجابري،من ا
إلى الثورة لطيب تيزيني،منهاج التربية الموسيقية لسنتين األولى و الثانية إلى جانب بعض 

 .الروابط االلكترونية لمصادر أخرى
و قد واجهت صعوبات بالغة في انجاز هذه المذكرة نظرا للظروف الراهنة و اإلستثنائية التي 

المصادر مما أعاقني حرفيا و لكن  إلى جانب عدم توفر" 91الكوفيد "سببها المرض المستجد
الحمد هلل الذي وفقني في سعيي هذا و إنجاز البحث و أرجو أن أكون قد نجحت و لو بشي 

 .قليل و أرجو أن أكون قد أحطت ببعض جوانب البحث
و في األخير ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ألستاذتي المشرفة الدكتورة 

وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا البحث فإن .ن توجيهها و نصائحهامنصور كريمة على حس
 .أصبت فهذا بفضل اهلل و إن أخطأت فمن نفسي و ما توفيقي إال باهلل عليه توكلت و إليه أنيب
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 :تمهيد
وتفاسير بما يخدم  التراث، هي مفردة مثّبتة في كّل قواميس العالم، أوجدنا لها معاني          

مصالحنا، فشّيأناها وحّولناها إلى مجّسدات، فأنتجنا بموجبها أشكاال وصورا وتراكيَب اّتفقنا في 
ولئن كانت األغلبّية . ”نحن التراث“شأنها وسّلمنا بأمرها فأصبحنا نتحّدث عنها وباسمها لنقول 

تلك القواميس والموسوعات في مجال البحث الموسيقي ال ترى ضرورًة في مجادلَة ما جاء في 
من تعاريف وتفاسير بدعوى المحافظة على التراث االصطالحي واللغوي، فإّنه بات من 

التراث لعّلنا نظفر بمداخل فكرّية ” قضّية“الضرورّي اليوم في اعتقادنا إقامة الجدل والتأويل في 
أن يكون الخطاب الذي  ال نريد. جديدة تكون معّبرة عّما نالنا من مقترحات موسيقّية معاصرة

يدعو إلى بالتراث ذا مصلحة ذاتية فيحصل من خالله التكسب من التراث باسم التراث، كما أننا 
ال نريد أن يكون الخطاب الذي يدعو إلى الحداثة ذا مصلحة ذاتية فيكون من خالله التكسب 

ا، بل األهّم هو إن األهم ليس رفض اآلخر أو التقيد به موسيقيّ . من الحداثة باسم الحداثة
االبتعاد عن الحلول السهلة والتخلص من كل العقد والمركبات التي تربطنا بالتراث الموسيقي 

فحديثنا المبالغ فيه عن التراث الموسيقي . وبالماضي المجيد المفعم بإيديولوجيا الفكر الشوفيني
يانا إلى حالة مرضّية في طور التحّوالت التي يشهدها العالم في زمننا الحاضر، يؤدي بنا أح

متلّبسة بعقدتي الهوّية والغيرّية وغرور الرضا عن النفس الذي قد يدفعنا إلى السقوط في األنا 
 .االستعالئّية المشّلة للمبادرات اإلبداعّية الفردّية
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 تعريف ومفهوم التراث الموسيقي الجزائري: المبحث األول
 :يقيتعريف التراث الموس: المطلب األول

 والورث الورث"  :العرب لسان معجمه في  )ورث(مادة عن منظور ابن يقول: لغــــــــــة -1
 في راثو المي الورث :، وقيل ما ورث :والميراث اثتر وال واحد، والورث ثاوالتر  واإلرث والوراث
 .1لورثته الرجل ما يخلفه :اثر الحسب، والت في المال،واإلرث

 و "اإلرث"من  لكل مرادف التراث لفظ أن هيديار الف احمد ابن لللخلي العين معجم في وورد
 .2"الميراث" ، "الوارث"

 بحكم االنتقال بعده من قابل ،وهذا التراث "ميراثا" "يرث" "ورث" الفعل من مأخوذة اللفظة وهذه
 أو على شقين ، ودلت عدة مواضع في الكريم القرآن في كلمة التراث وردت ، وقد الزمن ومرور

 .معنوي وشق مادي ،شق نيينمع
﴿ : ، وقوله تعالى3﴾(02)َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّا( 91)﴿ َوَتْأُكُلوَن التَُّراَث َأْكاًل َلمًّا: قال تعالى

ْم َوَأْرًضا َلْم ﴿ َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوَأْمَواَلهُ : ، وقوله تعالى4َوَعاَلَماٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن ﴾
 .5﴾(02)َتَطُئوَها َوَكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديًرا 

 : اصطالحا -2
 من فمنهم تعريفه في واألدباء والفالسفة واالجتماعيين المؤرخين معنى التراث عند اختلف

 الشيء ، فهو6إلى جيل جيل من المتنقلة الحضارية والعادات واألنماط، اآلراء مجموع بأنه يقول
 هنا التراث الحاضر، ويكون إلى الماضي من أو يليه، الذي جيل إلى جيل من ينتقل الذي

 الجابري عابد ويعّرفه محمد  7والخيال الفكر خالل من توارث وهو البشر، فعل من مصنوع
                                                 

 ص دت، . دط، القاهرة عارف،الم دار.3 ج. 60 مج. وآخرون الكبير على اهلل عبد. العرب، تح لسان  :منظور ابن  - 1
90. 

براهيم المخزوعي مهدي :تر .العين معجم  :الفراهيدي احمد ابن الخليل - 2  بيروت، ص . لبنان مكتبة.1 ج.رائيالسما وا 
4339 

 .02-91اآلية : سورة الفجر - 3
 .91اآلية : سورة النحل - 4
 .02اآلية: سورة األحزاب - 5
البحوث  مركز وآخرون، مطبوعات الجوهري أحمد  :تر : االجتماع علم منظور من تحليلو  تأصيل: شيلز،التراث إدوارد - 6

 30 .، ص 2004 القاهرة، االجتماعية، والدراسات
 .54، ص9111بيروت،  ،0العربية، ط الوحدة دراسات مركز دراسات ومناقشات، : والحداثة التراث : عابد الجابري محمد - 7
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 أو حدث كل بأنه " طيب تبزيتي يقول و ، 1أيضا والقريب البعيد الماضي من جاءنا التراث ما"
 الماضي تاريخ باعتباره ويبرز التراث منه، جزء أصبح و الماضي دخل إنساني إنتاج وأ أثر

 ومن وسلوكهم الناس  المؤثرة في تصورات األرضية يمثل ، وأنه2الحاضر حتى وممتد ومستمر
 . الشعوب تجارب و للقيم حامال يكون ثم

الكفيل  وهو فيهم اثر و محياته مسيرة فالزم ، للخلف السلف تركه ما التراث هو أن إذ      
 كان التراث ولو ومتنفسها، األمة لهذه الصلبة الثقافية واألرضية الخلفية يمثل كونه هويتهم بحفظ
 .به ومرتبط الماضي يمثل انه هذا فمعنى أجدادنا من نرثه ما هو

نما 6 3الحاضر دون فقط الماضي يمثل انه يعني ال بالماضي التراث ارتبط إذا       هو وا 
 كون  الحي، وضميرها أعماقها في الضاربة األمة جذور يمثل ألنه المستقبل، بل ذلك الحاضرك

ال تتقدم  األمة فكذلك جذورها، بصالح إال تنمو وال تقوى ال التي الشجرة بمثابة هي األمة      
، عليه ومحاولة إحيائه والمحافظة تراثها إلى أوال بالرجوع إال األمام نحو خطوات تخطو وال

 معنويا وأهم أو كان ماديا فكر وعمل، من لنا وخلفوه أسالفنا أنتجه ما كل بذلك التراث فيكون
 ألنه المجتمع الواحد، بين أفراد متداول أي أنه 4واالستمرارية االمتداد هو التراث هذا تميز سمة
 من عبش الناس على عليها يتعرف هوية بالتالي ويمثل والمجتمع للفرد الحية الذاكرة يمثل

 الذاكرة ،ألن الذاكرة يعني فقدان رث ا لت وفقدان به الخاصة موروثاته شعب لكل ألن الشعوب
 ماضيه على يستدل أن يستطيع ال ذاكرته الفاقد فالفرد رر ا الق اتخاذ على تساعد التي هي
  .5تلك أو األمة لهذه الحضارة مستوى عليه نقيسه الذي وهو

 البقاء على والقادر الزاخم بالقيم المحدود غير المتوارث المعرفي مالتراك ذلك هو فالتراث      
 . على مختلف الحاصل التطور من بالرغم قائما، به الوعي كان متى الدهر، أبد

                                                 
 .99، ص9192،  9ط  ،بيروت  ،خلدون ابن ، دار 9ج, الثورة إلى التراث من  :تيزيني طيب - 1
إنتاج  في إعادة متغير، دراسات  عالم في الشعبي التراث : وآخرون علي فاتن أحمد الخولي، حسن الجوهري، محمد - 2

 .99، ص0222، القاهرة  1 ط واالجتماعية، اإلنسانية والبحوث الدراسات أعين التراث
 .12، الكويت، ص200 الكتاب المعرفة، عالم سلسلة  الثقافي، التراث على الحفاظ : انعلي جمال محمد - 3
  .041، ص9112المغرب،  ،، بيروت البيضاء الدار  ،9ط العربي، الثقافي المركز التجاوز، و التراث في :اومليل علي - 4
 الشرق الحديث والمعاصر العربي الفكر في المتداولة الثنائيات بعض ، دراسة في األخر و نحن : الحالق راتب محمد - 5
  .919، ص9112العربان، دط،  الكتاب اتحاد دراسة،: الواقع /الممكن / الهوية /التراث / الغرب/
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 هذا الفرد معرفة يمكن بها التي والمجتمع، للفرد الحية الذاكرة الواسع، بمفهومه يمثل فالتراث
  .1المجتمع وهذا

نسبيا  وثابت جهة من وكلي عام الن التراث الموروث، مصطلح بدل التراث حدد قد و
الوقائع  معطيات نتيجة ومتغير، متحول هو ما ذلك إلى أضفنا إذا أما " أخرى، جهة من

 ما أنجزه كل على يشمل ألنه التراث من أشمل فالموروث الموروث، سنكون إزاء فإننا التاريخية
 ومنه  "وهو التراث" فينا  مؤثرة مفاعيل يمتلك ي ومازالبق ما منه به فكروا ما وكل األسالف،

 .2ذلك بعد تجاوزه تم من المراحل مرحلة في  أدى دورا ما
إن أول انطباع نطلقه عند سماعنا إلى عمل موسيقّي، هو التساؤل حول خصوصّيته 

لك عن ومرجعّيته الثقافّية الموسيقّية، أي نطرح مباشرة قضية الهوية واالنتماء باحثين بذ
فما الذي . المكونات الموسيقّية التقليدّية وكثافة استعمالها في األثر الموسيقي المعني بالدراسة

نعنيه اليوم عندما نقول أن هذا العمل الموسيقّي تراثّي؟ وهل أن التساؤل يفضي في النهاية إلى 
هوّية وقيمها، أم نطرح نتائج إيجابّية؟ هل علينا أن نطرح في أعمالنا الموسيقية أسئلة تتعلق بال

أسئلة حول الوجود من خالل اإلبداع؟ هل في األمر خطورة عندما نكون غير أصيلين في 
 إنتاجنا الموسيقي في وقتنا الحاضر؟

إن األصالة الموسيقية ال تتمثل في تقليد القدماء بقصد االعتراف بهم، بل في االستفادة 
إن ما يهّمنا . يقها بناء تعابير مستقبلّية جديدةمن أفكارهم وتجاربهم التي بإمكاننا، وعن طر 

تأكيده في هذا المجال، هو أننا وعند محاكاتنا لألعمال الموسيقّية التقليدّية نكون قد تحدثنا باسم 
لقد . الجماعة، أما إذا أنتجنا شيئا جديدا فإننا نتحدث باسم الفردانّية المبتكرة، المبدعة الخاّلقة

ة أنه ليس من السهل أن نبتعد عن المقاربات الموسيقية التي تتخذ من أظهرت التجربة الفكريّ 
الشكل داال أساسيا، ألن التصّور الثقافي يجعلنا أمام عقدة الهوية التي تحيدنا عن فكرة تجاوز 

فعند حديثنا عن اإلنتاج الموسيقي عموما، تعترضنا عدة مسائل، منها . المقاربات الشكلية
. ز بها العمل الموسيقي، أْي شكله وليس مكوناته ومرجعياته الثقافيةالخصوصّيات التي يمتا

فهذا التمشي الشكلي، من شأنه أن يفني أثار اإلبداع الذي ينتجه اإلنسان الموسيقي، كما أن 

                                                 
 غير دور المنظمات بيان مع المستدامة التنمية تحقيق في التراثية المصادر دور" بعنوان بحث : سلمان سالم سالمة - 1

 .022، ص0222تونس،  التراثية، المصادر إدارة في الحديثة االتجاهات ندوة " التراثية صادرالم إدارة في الحكومية
 .99سابق، ص ، مرجع وآخرون الجوهري محمد - 2
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التمشي الذي يقّر باعترافه بالعولمة، هو كذلك ال يتناقض مع االتجاه الشكلي اآلخر الذي ينادي 
 .باألصالة والهوّية

لقد أصبح امتالك تقنيات الفرجة والترفيه العالمي واجبا من واجبات الزعامة والسيادة، 
وبعد أن حقق االنتقال من الثقافة الشفوية إلى الثقافة المكتوبة قفزة في التوحيد الوطني 

 اللهجات الجهوية، فإن االنتقال إلى الثقافة البصرية الجديدة هو” إبادة“للمجاالت المحلّية عبر 
لقد ساعدت الوسائل . اآلن بصدد تحقيق قفزة أخرى وذلك من خالل التوحيد العالمي للمنظورات

التكنولوجية الحديثة على زيادة االنفتاح الثقافي واالجتماعي، وازدياد فرص التعرف على أساليب 
كية الحياة وأنماط السلوك والعادات التي تنتشر في مجتمعات أخرى سواء كانت أوروبية أو أمري

كما ساهمت في خلق عادات جديدة قد تتناقض مع التقاليد والقيم السائدة في … أو آسيوية
وبذلك تجد العديد من المجتمعات نفسها خاضعة بشكل واضح لتأثيرات وافدة . مجتمع معين

عليها من الشمال الذي يملك قدرات تكنولوجية كبيرة في مجالي االتصال واإلعالم، تساعده 
نته وثقافته وأفكاره وسلوكياته التي تبهر بها بقية الشعوب وتحاول التأثير فيها على نشر هيم

ولئن جاء تاريخ الفكر الغربي حافال  .1بالرغم من عدم تالؤمها مع تاريخها وموروثها الثقافي
بالبحث في الصورة وعالقتها بالعلم والسلوك والمجتمع والسياسة واإلنتاج، فإن الخوض في هذه 

 ،يشبه البدعة في مجال الدراسة األنتروبولوجية واألدبية والمعرفية” في وجهه العربيالمسألة 
لى التفاعل  ويتسم بالمغامرة في مضمار بكر ال يزال يحتاج إلى االنفتاح المنهجي المطلوب وا 

 ”2المعرفي الضروري
ساهمة ال يمكن ألي تعريف للتراث أو الهوية الموسيقية أن يسلم من النقد بحكم أن كل م

لكن إذا لم ننف جزئّيا التقليد والتقليدّية والذاكرة، ال يمكن لنا أن . نقدمها تبقى دوما غير مكتملة
إن النظر إلى المستقبل بروح منفتحة ترتكز على تراث . نحقق الخيال واإلبداع الموسيقي

ألبعاد موسيقي حّي، يمثل رسالة تريد الحداثة أن تبلِّغها، بحيث تضع في اعتبارها كل ا
وال يمكن للتراث الموسيقي أن يكون حّيا إال إذا أعطيناه الفرصة بأن يكون كذاك، . اإلنسانّية

 .متجددا في موقع جدل وتأويل دائمين ال نتاج فكر أزلي جامد

                                                 
يسري جيهان، االتجاهات الحديثة في دراسات الصورة الذهنية في الدراما المرئية، سلسلة آفاق المعرفة، مجلة عالم الفكر،  - 1

 .02، 91، ص0225لمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ، نشر ا22مجلدع
 .92، 9114الزاهي فريد، الجسد و الصورة والمقدس في اإلسالم ، المغرب، إفريقيا الشرق،،  - 2
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 :مفهوم الموسيقى: المطلب الثاني
 :الموسيقى عبر العصور -1
 gréco-romainالروماني   اإلغريقي العصر -أ

 بعد 476 عام حتى ذلك وبعد اإلغريقية، مرحلته في م.ق 146 و 1200 ينب ما يمتد
 .مرحلته الرومانية في الميالد

 الصوتية الذبذبات وتحديد وضبط ونظم والمقامات الموسيقية النظريات ببداية تميز وقد
 لدى وبرز ...الموسيقى فلسفة في نهضة شهد فإنه كذلك صوت موسيقي، لكل الخاصة
 فيه والموسيقيين النظريين ومن ... النحاسية النفخ العسكرية وآالت الموسيقى داماستخ الرومان

 ."ارسطو بطليموس، افالطون، فيثاغورس" :
 : romanesque الرومانسكي العصر -ب

 برز وفيه ... الموسيقية الكنيسية الدينية بالطقوس ويتميز م، 1150 و 250 بين فيما
 ."وارتسو وجيدو وبويوتيوس، جريجوري، بوب" :الديني لغناءا قوالب الموسيقي وتحددت التدوين

 : goth القوطي العصر-ج
 هذا وفي الدينية، الموسيقى وقوالب البوليفونية تطور وشهد م، 1400 و 1150 بين فيما

 إليه وأضيفت تبلور الكنيسي القداس قالب أن كما ...الظهور في الدنيوية بدأت موسيقى العصر
 ."والنديني يونين" :مؤلفيه اهم ومن الموسيقية لآلالت مصاحبةالبشرية  األصوات

 : la renaissance النهضة عصر -د
 باألسلوب( الكورال( الجماعي الغناء تطور قمة شهد وقد م، 1600 و 1450 بين فيما

 " :مؤلفيه أشهر ومن الحجرة، موسيقى وبدأت الموسيقية اآلالت استعمال وفيه تطور البوليفوني،
 ."ومورلي وبالشترينا، جبلاير وديالسو بريه، ديفي
 : baroque الباروك عصر-هـ
 وقوالب توريو،اواألور   واألوبرا األوركسترا من كل بداية شهد وقد م، 1750 إلى 9122 من

 ."وهندل وباخ وفيفالدي وكوريليه فيردي مونت " : مؤلفيه أشهر والفوجة ومن الكونشرتو
 : rococo et classique والكالسيكية الركوكو عصر -و



 الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التراث الموسيقي الجزائري 

 

00 

 

 وتطور السمفونية مولد شهد وقد الباروك، مع متداخل أنه أي م 1800 إلى 1740 منن ويبدأ
 هابدن،" :مؤلفيه أعظم ومن الوتري، والرباعي واألوبرا والكونشرتو قالب السوناتا من كل

 ."وبتهوفن وموتزرت،
 : romanticism الرومنتيكية عصر-ز

 (الفنية( الليد وأغاني البيانو موسيقى وتطور مولد وشهد م، 1900 و 9922 بين فيما
 :مؤلفيه أعظم ومن – موسيقية رما ا والد – السمفوني القصيد -البرنامج ذات السمفونية

 ."وفاجنز شوبان، دارمز شومان، شوبرت، بتهوفن،"
 : impressionism التأثيرية عصر-ح

 القرن وموسيقى الرومنتيكية من كل مع متداخلة أنها أي م، 1918 و 9992 بين فيما
 ."وديبوسي رافيال " :مؤلفيها أشهر ومن السمفوني، والقصيد البيانو وتميزت بموسيقى العشرين،

 : 20th century العشرين القرن عصر-ط
 والرومنتيكية الجديدة، والكالسيكية بالتعبيرية يتميز هذا يومنا وحتى 1900 عام بعد فيما

 أشهر ومن والدوديكافونية، اإللكترونية الموسيقى منها أخرى، ومتعددة كثيرة واتجاهات الجديدة،
 ."1فيبرن شتوكهاوزن، بارتوك، هاندميث، شونبرج،" :مؤلفيه

 :الموسيقى عناصر -2
 :وحدات ثالث من اإليقاع ويتألف :اإليقاع -أ
 .عال لكنه طويل تردده صوتا تخرج الطبلة وسط على نقرة وهي  ) :دم(
 .منخفض لكنه قصير تردده صوتا تخرج الطبلة حافة على نقرة وهي ) :تك(

(s )  :تسما  ما وغالبا التك، أو الدم من واحدة نقرة زمن تستغرق إيقاعي صمت فترة وهي
 .اإليقاع الثالثي هو فهذا تك، تك دم قلنا إذا أما الثنائي اإليقاع هو وهذا تك، دم :مثل بالسكتة،

آالف  أو مئات إلى تصل قد مرات، عدة اإليقاعي البار تكرر إذا إال إيقاعا اإليقاع يسمى وال
 .البارات

 :هي اإليقاع فخصائص
 .الواحد البار ضمن اإليقاعية الوحدات وترتيب ثبات -

                                                 
 للثقافة والفنون الوطني المجلس يصدرها شهرية ثقافية كتب سلسلة المعرفة، عالم الموسيقى، إلى دعوة السيسي، يوسف - 1

 .924ص 922، ص9129الكويت،  ب،واآلدا
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 .البار تكرار -
 .آالف إلى تصل وقد عشرة تكون فقد المكررة من البارات محدد بعدد االلتزام عدم -
 .بالتمرين تعلمه يمكن -
 تعادل تك و دم أن لقلنا الشعر في اآلن موجود هو بما أصله في اإليقاع مقارنة أردنا لوو 
 .1التفعيلة فتعادله اإليقاعي البار وأما ،)الساكن والمتحرك(
 :اللحن -ب

 هذا إلى واستنادا ولهذا األصوات، من سلسلة من أكثر ليس هو الفيزيائية الناحية من
 فهي بالطبع ذلك من أكثر هو واللحن لحنا، يكون أن يصلح السلم الموسيقي فحتى التحديد،
 ذاته بحد الموسيقي فالسلم الحياة، على وقدرة داخليا األصوات معنى سلسلة تعطي التي الروح
 لحنا، األصوات من يصنع ما اللحن يبني عليه الذي بالهيكل أشبه شيء بل لحنا ليس هو

 نستطيع ما كل دقيق لخصائصه، وصف إعطاء يستحيل لهذا تعد ال اللحن تنويع واحتماالت
 :عمومي وبشكل اللحن من أنواع ثالثة تمييز هو فعله
 سمفونية في الكورال لحن ذلك على مثالنا بخطوة، خطوة تدريجيا تقدما فيه نلمس : األول
 .التاسعة بتهوفن
 .والخامسات والرابعات الثالثات استعمال الخصوص على واسعة فترات يشمل : الثاني
 .السابقين النوعين من مزيجا يؤلف  :الثالث

 :الهارموني أو الصوتي التأليف-ج
 واع، بشكل الهارموني واستعمال ظهور قبل السنين ومئات لمئات سويا واإليقاع اللحن ازدهر

 الهارموني استعمال على أدلة هناك أكثر، أو لصوتين التركيب المتزامن هو والهارموني ببساطة
 تدوين أول زمن اعتبار على االتفاق جرى العموم على لكن اسع الميالدي،الت القرن قبل

 عودي بشكل يبنى والهارموني الموسيقى، في الهارموني مع بداية المتوازية والخامسات للرابعات
 .2أفقية بصورة يبنى الذي اللحن أي الميلودي من
 
 

                                                 
 .90ص 99، ص0292 بغداد، والتوزيع، والنشر للطباعة ميزوبوتميا دار ،3 ط الساكن، موسيقى :الخياط محسن كريم - 1
 .19ص 2، ص02294، 9ط األردن، للنشر، نون دار الموسيقى، إلى مدخل صالح، ثائر ترجمة  :كاروبي ووتو - 2
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 الموسيقية اآلالت 1.1.1-
 القرن وسط قبل األساس في اخترعت الكالسيكية ىالموسيق معظم في المستخدمة اآلالت

 في الموجودة الموسيقية اآلالت من تتكون . 19 و 18 القرن في ودونت ،)قبل ذلك دائما( 39
 االوركسترا . واألرغن والهاربسكورد البيانو مثل أخرى آالت صولو عدة مع األوركسترا
 اسر من أعضاء االوركسترا تشمل . الكالسيكية للموسيقى معروفة وسيلة أكثر هو السيمفوني
 .واآلالت اإليقاعية النحاسية النفخ وآالت الخشبية النفخ وآالت الوتريات

الموسيقى غذاء للروح وشفاء للنفس، ملهمة الفنان، مفككة األحزان، محركة الشعور، مهدئة 
 .األعصاب، مقوية العزيمة، مبعدة الهزيمة، عالج المرضى

. والشاب المراهق، الرجل العاقل والكهل المسن، كل على هواهيتذوقها الطفل الرضيع 
يطرب لسماعها كل إنسان، أيا تكن البيئة التي ينتمي إليها أو اللغة التي يتكلم بها وكأنها 

كيف ال وقد خلق اهلل . وجدت قبل وجوده وجبلت وعجنت بدمه فأخذت من حواسه وتفكيره
ه النهر إلى صوت الموج الصاخب، ومن حفيف اإلنسان في طبيعية موسيقية، من خرير ميا

أوراق األشجار إلى صوت الرعد الصارخ، ومن هديل الحمام وزقزقة العصافير إلى زمجرة أسد 
كل هذه األصوات سمعها اإلنسان منذ نشأته األولى فرعاها وأدركها وحاول تقليدها ثم . غاضب

ثم اخترع . ديه موهبة جديدةآخى بين بعضها بعضا، وزاوج بين بعضها اآلخر، فتكونت ل
اآلالت الموسيقية واألدوات الصوتية ليريح جسده من الرتابة وعناء التقليد، ثم شارك بين صوته 
وصوت اآللة فكان من ذلك كله انسجام جديد وعمل طريف ما زال يتطور ويتقدم حتى تكونت 

 .الموسيقى
عوب منذ عصور التاريخ وهكذا فإن الموسيقى قديمة قدم اإلنسان، عرفتها جميع الش

السحيقة وما قبل التاريخ، فهي من مستلزمات الحياة الفردية واالجتماعية ال يكاد يخلو منها 
وقد أجمعت الدراسات النفسية في كل العصور على أن الموسيقى تلطف . زمان أو مكان

نسان وحيث أن اإل. المشاعر وترهف األحاسيس وتسمو بالنفوس وتبعث فيها النشوة والبسمة
ن اآلثار كشفت عن وجود ممالك عربية ذات مدنيات خاصة تضارع . العربي قديم قد التاريخ وا 

 .لذلك ال بد لنا من كشف النقاب عن هذا الفن عند العرب. بابل وأشور
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ن . وهنا يعود بنا التاريخ إلى العصر الجاهلي حيث اشتهر العرب بفن الغناء والشعر وا 
يقاع بسبب األوزان والقوافي قد منح اإلنسان العربي ذوقا ما يتميز به هذا الشعر من  موسيقى وا 

 .رفيعا في الموسيقى والغناء، وأذنا تتقبل اإليقاعات التي تتفق مع ذوقه الموسيقي
ذا ما تطلعنا إلى . ثم تطور هذا الفن الموسيقي في ركب الحضارة العربية حتى بلغ ذروة مجده وا 

وقيمة اإلبداع الذي أظهره العربي في هذا المجال من إتقان هذا التطور فإننا نذهل لضخامة 
 .للسلم الموسيقي واآلالت الموسيقية

لقد اهتم العرب اهتماما كامال بالموسيقى ونظروا إلى هذه الصناعة نظرة إجالل واحترام وحظي 
ماء المجيدون فيها بكل عناية وتقدير، وشغف بها الخلفاء واألمراء والقضاة والفالسفة والعل

 .وأعطوها حقها من الرعاية والتقدير
والتقدم في الموسيقى يستتبع التقدم في صناعة اآلالت الموسيقية، السيما لدى شعب 

فقد حقق العرب منجزات كبيرة في علم الحيل وتقنية اآلالت وجعلوا من . عملي كالشعب العربي
ها، وهناك دالئل على أن فهناك عدة وسائل في صناعت. صناعة اآلالت الموسيقية فنا رفيعا

فزلزل أدخل العود الشبوطي، والزنام أو الزالم رسم آلة : العرب كانوا مبتكرين في هذا المضمار
هوائية تسمى ناي زنامي أو زالمي، وأضاف زرياب إلى أوتار العود األربعة وترا خامسا، ورتب 

راب العود من قوادم النسر هذه األوتار بحيث يعادل كل وتر ثالثة أرباع ما فوقه، واخترع مض
وفي أواخر القرن التاسع الميالدي وضع أبناء موسى بن شاكر . بعد أن كان من مرهن الخشب

هذه الموسيقى . أسس وقواعد الموسيقى الميكانيكية واستعملوا البريخ الموسيقي لتوزيع األلحان
وفي القرن . ميالديالتي لم تظهر بوادرها في أوروبا إال في أواخر القرن السادس عشر ال

. واشتهر العباس وأبو المجد بصناعة األرغن. العاشر الميالدي ابتكر الفارابي الربابة والقانون
وأما صفي الدين عبد المؤمن األرموي فقد اخترع القانون المربع المسمى نزهة وآلة أخرى تسمى 

 .المغنى
لقد أبدع المفكرون . هذا المضمار هذا هو مفهوم الموسيقى في العالم العربي، وهذا إنتاجهم في

والعلماء العرب في علم الموسيقى ووصفوا له القواعد واألصول وسموا به سمو النفس الرفيعة 
 المتعالية، واحترموا المجيدين فيه وأعلوا من شأنهم

 ومن هو واضعها! ماذا تعني الموسيقى ؟
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ى نسب منتظمة معروفة هذه الصناعة هي تلحين األشعار الموزونة بتقطيع األصوات عل
يوقع على كل صوت منها توقيعًا عند قطعه فيكون نغمة، ثم تؤلف تلك النغمة بعضها إلى 

وما يحدث عنه من الكيفية في تلك . بعض على نسب متعارفة فيلذ سماعها ألجل ذلك التناسب
األصوات، وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن األصوات تتناسب فيكون صوت نصف صوت 

واختالف في هذه النسب عند تأديتها إلى . ربع آخر وخمس آخر وجزء من أحد عشر من آخرو 
السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب ، وليس كل تركيب منها ملذوذًا عند السماع بل 

 .تراكيب خاصة هي التي حصرها أهل علم الموسيقى وتكلموا عليها
كيبه مستلذًا مناسبًا ونسب اإليقاع على ويعني علم النغم ما موضوعه الصوت من حيث تر 
  . اآلالت المخصوصة مثل األرغر، يعني ذات الشعب

 : وهذا العلم خمسة أصناف
معرفة النقرات وكيفية تآلف األصوات منها، وهي كاألسباب واألوتاد في علم : األول 

 . العروض
 . رق الضربعلم اإليقاع، وهو تنـزيل األصوات والنغمات على اآلالت وط: الثاني
علم النسبة، وهو معرفة أن البم مثاًل إذا كان ستين طاقًا يكون المثنى ثمانية وأربعين : الثالث

وأن السدس للثلث في الشد األعظم على دستام الوسطى والسبابة وأن الرست مثاًل ينفع من 
 . الماليخوليا الكائنة عن البلغم إلى غير ذلك

 . ان ما بين المقلمات من النسب، مثل الركبى والرملعلم تفكيك الدائرة وبي: الرابع 
علم التلحين، وهو رد الموشحات واألشعار الرقيقة إلى نغمة مخصوصة بطريق : الخامس 

 . مخصوص والقاعدة فيه راجعة إلى العروض في الحقيقة
 ! من هو واضع هذا الفن العظيم ؟

س من تالمذة سليمان عليه اتفق الجمهور على أن واضع هذا الفن أواًل هو فيثاغور 
السالم وكان قد رأى في المنام ثالثة أيام متوالية أن شخصًا يقول له قم واذهب إلى 

فذهب من غد كل ليلة من الليالي إليه . ساحل البحر الفالني ، وحّصل هناك علمًا غريباً 
من  فلم ير أحدًا فيه، وعلم أنها رؤيا ليست مما يؤخذ جدًا فانعكس، وكان هناك جمع

الحدادين يضربون المطارق على التناسب فتأمل ثم رجع وقصد أنواع مناسبات بين 
األصوات، ولما حصل له ما قصده بتفكر كثير وفيض إلهامي ، صنع آلة وشد عليها 
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إبرسيمًا وأنشد شعرًا في التوحيد وترغيب الخلق في أمور اآلخرة فأعرض بذلك كثير من 
 . اآللة معززة بين الحكماءالخالئق عن الدنيا، وصارت تلك 

وبعد مدة قليلة صار حكيمًا محققًا بالغًا في الرياضة بصفاء جوهره، واصاًل إلى مأوى 
 . األرواح وسعة السموات

إني أسمع نغمات شهية وألحان بهية من الحركات الفلكية وتمكنت تلك : )وكان يقول 
ف بعده الحكماء مخترعا تهم إلى فوضع قواعد هذا العلم، وأضا(. النغمات في خيالي وضميري

ما وضعه إلى أن انتهت النوبة إلى أرسطاطاليس، فتفكر أرسطو فوضع االرغنون وهو آلة 
لليونانيين تعمل من ثالثة زقاق كبار من جلود الجواميس يضم بعضها إلى بعض، ويركب على 

على نسب معلومة رأس الزق األوسط زق كبير آخر، ثم يركب على هذه الزقاق أنابيب لها ثقب 
 . تخرج منها أصوات طيبة مطربة على حسب استعمال المستعمل

وكان غرضهم من استخراج قواعد هذا الفن تأنيس األرواح والنفوس الناطقة إلى عالم 
القدس ، ال مجرد اللهو والطرب، فإن النفس قد يظهر فيها باستماع واسطة ُحسن التأليف 

ة النفوس العالية ومجاورة العالم العلوي، وتسمع هذا وتناسب النغمات بسط، فتذكر مصاحب
ارجعي أيتها النفس الغريقة في األجسام المدلهمة في فجور الطبع إلى العقول : )النداء وهو

 .الروحانية والذخائر النورانية واألماكن الفلسية في مقعد صدق عند مليك مقتدر
 نشأة الموسيقى -1

الذي يطّوع األدوات األنثروبولوجية  Ethnomusicology 1إن بحوث اإلثنوموسيقولوجيا
لكي يعود بنا إلى نشأة الموسيقى بوصفها نشاط إنساني لدى الجماعات البدائية تخبرنا بأن نشأة 

وهكذا، كانت أسرة اآلالت اإليقاعية هي أول اآلالت . هذا النشاط كان يعتمد أساًسا على اإليقاع
وكانت الموسيقى عند البدائي تعتمد التكرار بصفة أساسية، . الموسيقية التي اصطنعها البدائيّ 

وهكذا تأسست اللغة باألساس؛ تكرار . أي تكرار صوت أو نغمة واحدة أو نغمتان بشكل دوري
. وهذه سمة أساسية للموسيقى عند الجماعات البدائية. صوت واحد للداللة على نفس المرجع

في سن مبكر جًدا، إذ أن الطفل في بداية مراحل  كما أنها حقيقة نخبرها جميًعا لدى األطفال
كما يعتمد غناء األم لتهدئة رضيعها . حياته يبدي تعلًقا فريًدا شطر األصوات البسيطة المتكررة

                                                 
في القرن   Vergleichende Musikwissenschaft نشأ في البداية باسم. موسيقى المقاَرنعلم ال/علم موسيقى الشعوب - 1

 .التاسع عشر باقتراح من العالم والمؤلف الموسيقّي األلماني جيدو أدلر رائد علم الموسيقى
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مثال السهولة، والسرعة، التي يكتسب بها  1ولهذا تفسر الفونولوجيا. على نغمة واحدة أو نغمتين
ن تشابه نطق هذا اللفظ في لغات العالم القديمة . ”األم”ا لـالطفل الكلمة التي تطلقها اللغة اسمً  وا 

أو  2تتكون من فونيمين” أم“والحديثة، الميتة والحية، لهي ظاهرة طريفة للغاية؛ ذلك أن كلمة 
، أو ما يشبهها، كما في اللغات الرومانسية، والجرمانية، والسالفية، ”ما-ما“: صوتين فقط

. للداللة على األم” ما“كلها تتشابه في المقطع الصوتي . انية، وغيرهاوالعبرية، والصينية، والياب
ُينطق مع فتح ” ما“كما يمكن تفسير ذلك من جهة علم نفس األصوات بأن المقطع الصوتي 

 .بالحاجة إلى الطعام والرعاية( األم في هذه الحال)الفم كعالمة يوحي بها الطفل للُمؤِول 
لتأويلية المعقدة، التي قد تبدو بسيطة ألول وهلة، وبغض النظر عن هذه العملية ا

واألساليب التي يبذلها المؤِول أو األم في فهم دالالت هذا النداء، كما الصعوبات الجّمة 
المصاحبة للتقريرات التي تبّت هذا الموضوع، أي التقريرات حول نشأة األنشطة اإلنسانية في 

ا العلمية، فهذا أمر ال يعنينا هنا، ولكن ما يعنينا والتي قد يّدعي بعضه. حقب ما قبل التاريخ
. منه هو التشديد على أن اللغة كنظام عالمات مسموعة والموسيقى يتقاطعان في علم األصوات

هي ( أي خاصته التكرارية، في حال إذا كان يتميز بها)وأن بساطة النغم والصوت وتكراريته 
في وجود تكرار أيًضا في فن موسيقى اآلالت ذلك ال ين. طريقة ُتعد بدائية في الموسيقى

المتطور، كما في الكالسيكية الغربية، لكن المستمع لهذه الموسيقى على دراية بأن عنصر 
 .التكرار بها عادًة ما يتخذ طابًعا إنمائًيا مختلًفا

وٌتستعمل في بعض لغات . ترتبط الموسيقى عند البدائيين كذلك أكثر بالغناء والرقص
. األفريقية على سبيل المثال كلمة واحدة لإلشارة إلى كل من الموسيقى والغناء والرقصالقبائل 

كذلك تقترن الموسيقى لدى الجماعات البدائية باالستعمال الوظيفّي للصوت من أجل أداء 
كما اإليحاء بحاجة فيسيولوجية، ( هذا ما تفعله اللغة بالضبط في المستوى التداوليّ )غرض ما 

الطعام مثاًل، أو كما في اإلشارات البسيطة التي قد يتطلبها أدنى شكل من أشكال كالبحث عن 
 .وهذه كلها أمور بعيدًة عن الفِن كل الُبعد. التواصل االجتماعي البدائي

                                                 
 .ياء الصوتياتعلم األصوات، يتقاطع مع اإلنسانيات في علم الموسيقى وعلوم اللغة، ومع علوم الطبيعة مثل فيز   - 1
عدد الفونيمات التي يقدر التركيب الفيسيولوجي . الفونيم هو أصغر وحدة صوتية في جهاز العالمات الصوتي للغة ما - 2

 .ولذلك فإن عددها واحد تقريًبا في جميع اللغات المنطوقة الممكنة. للجهاز الصوتي على إصدارها عند اإلنسان محدود
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. إّن عدم اقتران الموسيقى بأداء وظيفة معينة هو محّك اعتبارها فًنا له ما له من قيمة جمالية
م أو التعبير عن الحاجة إليه ليس فًنا على اإلطالق، على األقل ومن الواضح أن طلب الطعا

كما من الواضح أيًضا أن خطابنا . ليس بالطريقة التي َيفهم بها معظمنا إعداده وطهّيه مثاًل 
وأن الحديث عن فّن التواصل وما إلى ذلك لهَي جميعها . اليومّي العادّي ال يمثل فًنا بأي حال

بينما يمكن للسانّي، على صعيٍد مختلف أتم االختالف، . ”فنّ “ظة استخدامات استعارية للف
الحديث عّما يسميه تشومسكي الجانب اإلبداعّي في استعمال اللغة ومقارنته بحذر باإلبداع 

 .الجمالّي مثاًل، ذلك استناًدا إلى ال نهائية اللغة بوصفها وسيلة للتعبير الذاتي الحر
ولقد انبثقت . عًيا في انفصاله عما كان قد ُصدر عنهإن الفن، بحسب أدورنو، يتحقق نو 

موسيقى اآلالت من الغناء، وكان الغرض من اآلالت مساعدة الصوت البشري، وهي بذلك 
ذلك حتى بدأت الموسيقى في االستقالل شيًئا فشيًئا، . ظلت مرتبطًة بالغناء أمًدا طوياًل 

أي أن . بدون كلمات وسيلة للتعبير وأصبحت فًنا مستقاًل عن اللغة يستعمل النغم الخالص
تاريخ الموسيقى كان يتجه شطر االنفصال عن الكلمة، وتوسيع نطاق القدرة التعبيرية لموسيقى 

ومع ذلك ظّلت الموسيقى قادرة على االرتباط بالكلمة وقتما شاءت، وأن حضور . اآلالت
 .كاألغنية طوال عصور الموسيقى في جميع الثقافات أوضح دليل على ذل

وقد كان هيجل في . وبرغم ذلك، ظّل ينظر إلى الموسيقى بوصفها فًنا تابًعا للشعر
العصور الحديثة أبرز من رفع من مكانة الشعر على حساب الموسيقى وكافة الفنون في نظريته 

وقد حاول بعد ذلك كراوس رّد مكانة الموسيقى ومحاولة مساواتها، . الجمالية وعن تاريخ الفنون
ويعد . ل، بالشعر في المرتبة ذاتها، استناًدا إلى أن كالهما يعبر عن حقيقة واحدةعلى األق

شوبنهاور بحق أول من رفع من مكانة الموسيقى، وهو الذي رأى بحسب ميتافيزيقاه أن 
 .الموسيقى هي تمثيل للعالم من حيث هو إرادة

 المتشنجة، أعصابها وتهدئة معنوياتها رفع على قادرة فهي أيضا، لالم مفيدة والموسيقى
 وهي ناعمة ألحان على الموسيقى مع تتمايل فعندما بطفلها، عالقتها على تقوية تساعدها كما
 نجعل ولكي وينام، يهدأ تجده أمثاله بالصغار خاصة أنشودة وتغني له صدرها إلى ابنها تضم

 على يجب الطفل حياة من جزئا الموسيقى
 موسيقي جهاز أو موسيقية آلة تجعل ان عليها ثم التلفزيون، على تعتمد أال أوال األم

 المنزل في العاملة األجهزة من مهما جزءا المثال سبيل على  )عادي جهاز تسجيل أو ستيريو(
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 بالموسيقى الطفل اهتمام عادة ينمي الهادئة األغاني موسيقية وبعض أشرطة تشغيل ألن
 .1غيةصا الموسيقية آذانا األلحان يعطي يكبر عندما ويجعله

 تاريخ الموروث الموسيقي الجزائري وكيفية الحفاظ عليه: المبحث الثاني
 تاريخ الموروث الموسيقي الجزائري : المطلب األول

 :الجزائر في الموسيقى
فقط، فهي تزخر بموروث موسيقي أخرج مقامات " الّراي"الجزائر ليست بلدا لموسيقى 

، ويمتد بعضها إلى "الراي"فوق عمرها موسيقى موسيقية وغنائية في كل منطقة من الجزائر، ي
مئات السنين، ورغم قدمها إال أن لديها ماليين المولعين بها الذين حافظوا على بعضها وطوروا 

 .البعض اآلخر
واحدة من أهم وأقدم األنواع الجزائرية، إال أن الموسيقى " الراي"ورغم أن موسيقى 

ا؛ فهي غنية باألنماط الموسيقية المستمدة من تاريخ الجزائرية األخرى تشتهر بثرائها وتنوعه
وخصوصية كل منطقة في الجزائر، مثل القناوي واألندلسي والقبائلي والشعبي والسطايفي 

 .والشاوي
ضافة إلى تنوعها، نجد أيضا أنها تتميز بتنوع النص ومرجعيتها اللغوية، من خالل  وا 

وبمختلف اللهجات مثل القبائلية والشاوية والتارقية  المزج بين اللغة العربية والعامية الجزائري،
 (.األمازيغية)
 :الجزائر في الموسيقية الطبوع  -أ

 في أوائل وهران واشتهر بلعباس، سيدي بوالية ظهر بامتياز، شبابي طابع هو :الراي موسيقى
تعمر المس ضد البداية في واستخدم وجهة رأي، أو نظر وجهة الراي، ويعني العشرين، القرن

 مواضيع وعالج الجزائري، المجتمع لترويح أخرى جهة ومن جهة، من الطابوهات لمعالجة
 رمزا  ليصبح وتطور الراي االجتماعية، واآلفات العائلية والمشاكل األمل عديدة كخيبة

 من مفهومة كانت فلغته الشباب، أحبها اجتماعية كظاهرة والراي الجزائرية الحديثة، للموسيقى

                                                 
 اإللتكرونية، العنكبوت جريدة والمجتمع، الفرد حياة في وأهميتها قىالموسي :فهمي حسين داليا - 1

arabmusicmagazine.com/index.php/2012-0312-12-49-22/504/2015-05-0209-26-26 
 .92:52، 01/25/0292بتاريخ 



 الفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التراث الموسيقي الجزائري 

 

11 

 

 رفضته آخر جانب من لكن العواطف، بإثارة ويقوم واضحة لغة إذا يستخدم الفئات، جميع قبل
 .المغنين بعض عند بذيئة لغة المحافظة الستخدامه األسرة

 (سكان الطوارق)ي قالطابع التار 
يتميز الجنوب الجزائري بأنواع موسيقية فريدة في كلماتها وآالتها ورقصاتها، حيث نجد الطابع 

، الذي ُيَعد من أقدم المقامات الموسيقية في الجزائر، حيث ذكرت دراسات "تارفيال"الموسيقي 
تاريخية أنه يندرج ضمن الموسيقى القديمة من إفريقيا إلى الشمال اإلفريقي من قبل األسر 

 .الحاكمة للمغرب العربي
ارق، ومن ، من العادات والتقاليد الشفاهية لقبائل الطو "التارفية"كما ُيستمد نص الموسيقى 

 .مجموعة القصائد الشعرية الممزوجة بين اللهجة المحلية والعربية
 التيندي

، وهو نوع موسيقي يشتهر به سكان "التِـّيـْنـدي"نجد " التارفية"من بين الموسيقى التي تتفرع عن 
أقصى الجنوب الجزائري؛ حيث تقوم النساء في األفراح ومختلف األعياد بتشكيل حلقة دائرية، 

وم الرجال بتزيين الجمال، لتتم مرافقة النسوة من خالل الرقص على األلحان والغناء التي ويق
 .تطلقها

فوا بها في العالم،  ومن أشهر الفنانين الذين حافظوا على هذا النوع الموسيقي العريق، وَعرَّ
 .مساالراحل عثمان بالي، الذي أقام حفالت في عدد من دول العالم، من بينها اليابان والن

 "الشَّْعبي"اللون 
أحد أكثر األلوان الموسيقية شهرة ومتابعة من قبل ماليين الجزائريين، حيث " الشَّْعبي"ُيعد الفن 

تتميز نصوص هذا النوع األصيل بالتلقائية واالرتجالية، وحتى بالنصوص الشعرية المتوارثة عن 
ي األفراح، وحتى اإلنشاد الديني، األجيال، وتتنوع بين القصص والمالحم وأساطير األمم، وأغان

 .وأغاٍن رياضية وعسكرية
نها الشعبي المجتمع في الشائعة األغنية هي عن  آدابها تتناقل التي الجماعات موسيقى تشمل وا 

 .1الطباعة أو التدوين إلى الحاجة دون الشعبية الرواية طريق

                                                 
 علم االجتماع في تيرالماجيس شهادة لنيل مذكرة الراب في الجزائر، ألغنية السياسية القيم حفيظة، حفيظة، عابر عابر - 1

 .41الجزائر، ص  ،وهران جامعة السياسي،
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أن حدوده تعدت هذه المنطقة،  ورغم أنه النوع األكثر استماعا في منطقة الوسط الجزائري، إال
إلى مناطق أخرى من الجزائر، ومن بين أهم شيوخها، نجد عميد األغنية الشعبية، الحاج محمد 

، إلى جانب دحمان الحراشي "الحمد هلل ما بقاش استعمار في بالدنا"العنقى صاحب رائعة 
 .وبوجمعة العنقيس، الهاشمي قروابي، وأسماء كبيرة أخرى

 ويةاألغنية البد
هو فن فلكلوري يتميز بأدائه ولحنه ولباسه التقليدي وآالته الموسيقية، وتقرن الدراسات 
 5التاريخية ظهوره بتاريخ ظهور األزجال والموشحات، حيث جاء إلى الجزائر في القرن الـ

 .هجريا
 إال أن هذه األغنية البدوية تتنوع أيضا في كل مناطق الجزائر؛ حيث نجد األغنية البدوية

من أبرز أعمدتها، " حمادة وولد الزين"و" لخضر بن خلوف"الوهرانية في غرب البالد الذي ُيعد 
، واألغنية البدوية الصحراوية "بقار حدة"و" عيسى الجرموني"واألغنية الشاوية ومن أعمدتها 

 .من أهم كبارها" محمد عبابسة"و" خليفي أحمد"حيث ُيعد 
محمد "لجزائرية التي تحتضنها مدينة بومرداس فيوجد الشيخ أما في األغنية البدوية للعاصمة ا

، وفي منطقة القبائل، نجد أن األغنية البدوية باللهجة القبائلية، ومن أهم روادها "البومرداسي
 ."سي محند أو محند"

 "األندلسي"الفن 
ديني الموسيقى األندلسية هي الموسيقى الكالسيكية بمنطقة المغرب العربي، بقسمين دنيوي و 

متصل بمدائح الطرق الصوفية؛ حيث نشأ هذا الطابع باألندلس خالل العصر اإلسالمي، فهو 
ال يتقيد في الصياغة باألوزان والقوافي، والمعروف عن الموسيقى األندلسية الجزائرية أنها 

 .تستعمل اللغة العربية الفصحى
ة هذا النوع الموسيقي العربي يشير مختصون في الموسيقى األندلسية، إلى أن الجزائر هي وريث

، فأصبحت جزءا من الهوية 9510األصيل، بعد أن استقر في الجزائر بعد سقوط غرناطة سنة 
 2الجزائر ُتَعد البلد المغاربي الوحيد الذي ضم  1الثقافية الجزائرية، ويستدلون على ذلك بأن

 .مدارس فنية أندلسية، وحافظ على أكبر عدد من نوبات هذا النوع

                                                 
1 - folk-music-rai-ain.com/article/algeria-https://al 90:00  02/24/0202بتاريخ. 

https://al-ain.com/article/algeria-rai-music-folk%2012:22
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 "القبائلي"لفن ا
من أشهر األلوان الغنائية التقليدية في الجزائر، التي تلقى رواجا خارج منطقة القبائل، إذ ُيستمد 

، حيث كانت بداياتها في خمسينيات القرن الماضي حتى "موسيقى أشويق"هذا النوع الغنائي من 
سيكية، حيث كانت السبعينيات، حينما قدم عدد من مطربي هذه المنطقة أعماال موسيقية كال

 .من رواد هذا النوع باللهجة القبائلية" نوارة واحدة"المغنية القبائلية 
التي انتشرت عالميا والفنان الراحل، " أفافا ينوفا"الذي قدم أغنية " إيدير"وبعد ظهور الفنان 

كسرت ، وانتقل الطابع القبائلي إلى مرحلة جديدة، "لونيس آيت منقالت"معطوب لوناس، والفنان 
الحواجز المحلية والعالمية، بكلمات مستوحاة من واقع الجزائري السياسي واالقتصادي 

 .واالجتماعي والعاطفي
كما ُيَعد اللون القبائلي من أهم وأنجح األلوان التي نجدها في مختلف األعراس واألفراح 

 .والمناسبات، نظرا إليقاعها الخفيف وآالتها المستعملة
 "الْسطاْيفي"الفن 

من أشهر األنواع الغنائية في ( شرق الجزائر" )سطيف"نسبة إلى مدينة " السطايفية"األغنية 
الزنداني "الجزائر؛ إذ تحتل المرتبة الثالثة من حيث الشعبية، حيث تعتمد على إيقاعات 

 .وآالت أخرى جديدة، حيث تلقى رواجا كبيرا في حفالت وأعراس الجزائريين" القسنطيني
، وأسماء كثيرة "نور الدين بن تومي"، و"بكاكشي الخير"، و"سمير السطايفي"دها ومن أبرز روا

 .أسهمت في الحفاظ على النوع الموسيقي الجزائري التراثي
 "الشَّاوي"الفن 

، حيث ُيعد من (شرق الجزائر)، تشتهر به منطقة األوراس "أمازيغي بربري"هو نوع غنائي 
" البندير"و( نوع من الناي" )القصبة"لة، التي تؤدى بآلة الموسيقى الجزائرية التقليدية األصي

 1)الدف)
كلمتها من قصائد عن الثورة التحريرية الجزائرية ومدائح دينية، وقصائد " الشاوية"تستمد األغنية 

رائد هذا الطبع الغنائي التراثي، وهو أول عربي وقف في " عيسى الجرموني"عاطفية، حيث ُيعد 
" إحنا شاوية ال تقولوا دلو جينا حواسه ونولوا"حيث أثار الجدل بعد أدائه أغنية ، "أولمبياد فرنسا"

لم ( يقصد نفسه وفرقته)خالل فترة االحتالل الفرنسي، ويقصد بهذه الجملة أن سكان الشاوية 
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يأتوا إلى باريس مذلولين، بل جاؤوا من أجل النزهة واالستجمام، وهي األغنية التي تسببت في 
 .نساطرده من فر 

 :المالوف موسيقى
 على أيضا تطلق أنها كما األندلسية، الموسيقى أنواع من نوع على تطلق كلمة المألوف

 الدينية بالمدائح المتصل والديني، الدنيوي بشكليه الكبير العربي بالمغرب الموسيقى الكالسيكية
 وذلك األوسط، رقالش في تمارس التي الكالسيكية العربية الموسيقى عن تختلف الصوفية، وهي

 وفي األداء، طريقة وفي شكلها في العربية الوصلة عن تختلف األندلسية النوبة العربية ألن
 شمال في للبربر وكذلك الفتح، قبل إسبانيا في تمارس كانت التي وريثة للموسيقى هي الواقع
 وغرناطة ةقرطب في ويمارس التاسع القرن في بغداد من الموسيقي العربي والتقليد إفريقيا

 بعض في وارتبط ،"بزرياب" المعروف "نافع بن الحسن علي أبي" بفضل وذلك واشبيلية،
 مصر إلى اللون هذا يمتد ولم والقوافي الصناعة باألوزان في يتقيد ال وهو بالمدائح، األحيان
 .العربي المغرب بالد في استقر ولكنه الشم وبالد

 :الحوزي موسيقى -
 وترعرع تلمسان بمدينة نشأ قد الموسيقية وطبوعه وقصائده نغماتهب األصيل الفن هذا إن

 ليصل التدوين ثم المشافهة طريق من متناهية بغيرة المتالحقة األجيال تناقلته بأحوازها، حتى
  .1اليوم هو عليه ما إلى

 :اإلنسان على الموسيقى تأثيرات  8.1-
 في الفاضل العنصر دعم على رةالقد لها أن حيث من  :للموسيقى األخالقي التأثير -أ

 .فيها المستخدمة والمقامات واإليقاعات األلحان لنوع تبعا الرذائل إلى ميلها زيادة الشخصية أو
 بها الهبوط أو اإلنسان معنويات رفع على قدرتها حيث من  :للموسيقى النفسي التأثير-ب

 .النفس في االختالل أو بعث االضطرابات أو معينة وشفاء أمراض
 في التجديد أن أساس على الحذر بعين إليها والنظر الموسيقية التجديدات قيمة في الشك -ج

 .الدولة نظم في اختالل إلى وبالتالي النفوس في اضطرابات إلى يؤدي قد هذا المجال
 ضمنها تنطوي الموسيقى من سلبية مواقف من تتضمنه مما الرغم على الثالثة المبادئ هذه في

اإلنسان  يستطيع هائلة قوة الموسيقى وبأن اإلنسان، على الفن هذا تأثير بقوة سخرا اعتقاد على
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 بأسره المجتمع يشمل حتى ضررها أو نفعها ويمتد السواء، على والشر الخير في يستغلها أن
 .وسياسية اجتماعية نظم من وما يسوده

السحرية  القوة هذه ىإل الحذر بعين ينظرون أفالطون عهد منذ والمفكرون الفالسفة كان لذلك
 يدعون التي القيم تالئم ألغراض استخدامها تكفل التي الضمانات وضع ويحاولون الجبارة،

 .1إليها
 أهمية الحفاظ على التراث الموسيقى والوطني: المطلب الثاني

المتفحّص للتــراث الموســيقي العربـــي يمكــن لــه كــذلك أن يبحـــث فــي أصــول النغمــات وتقنيـــات فــ 
ـــى أّن التلحـــين والتـــ ـــى جانـــب المصـــطلحات المعتمـــدة فـــي الممارســـة الموســـيقية إضـــافًة إل أليف إل

تكوين المخـزون الموسـيقي العربـي جـاء وراء عـّدة حلقـات مـن االتصـال الثقـافي الفارسـي والتركـي 
واألندلســي وأّول مــا يالحــظ هــو التمــازج الفكــري والحضــاري بــين الثقافــات المجــاورة دون المســاس 

األصــلي الممّيــز لتقاليــد الممارســة الموســيقية العربيــة، لكــن اإلشــكال يكمــن فــي  واإلخــالل بالطــابع
غيــاب التخطــيط المنهجــي فــي عمليــة اإلبــداع حيــث يتعمــد العديــد إلــى اقتبــاس عناصــر خارجيــة 
دون التعّمــــــق فــــــي الجوانــــــب التقنيــــــة وخصوصــــــية اللهجــــــة الموســــــيقية العربيــــــة والتــــــي تختلــــــف 

 .خصوصياتها من قطر ألخر
   
 

                                                 
، 9اإلسكندرية، ط والنشر، للطباعة لدنيا الوفاء دار الموسيقى، وفن الفيلسوف زكريا، فؤاد ترجمة: بورتنوى جوليوس - 1

 .1ص 4، ص0225
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 :تمهيد
 2والواليـات المتحـدة األمريكيـة وألمانيـا وسويسـرا 1تولي الدول المتقدمة على غرار اليابان، 
اهتمامـــا بالغـــا بالموســـيقى وللتربيـــة الموســـيقية، فـــي مـــدارس التعلـــيم العـــام الحكـــومي .... وغيرهـــا 

وسـيقي وغنـائي متنـوع وثـري، ومؤسسات التعليم الخاص على حد سواء، وبالدنا تزخر بمـوروث م
تناقلتــه الــذاكرة الجماعيــة منــذ العصــور الغــابرة، ولعراقتــه وأصــالته، ولمــا لــه مــن مميــزات وســمات  
فريدةــــ أدرج الـــبعض منـــه كتـــراث عـــالمي لإلنســـانية مـــن قبـــل اليونســـكو، وأجـــزاء أخـــرى مـــن هـــذا 

 الموروث في طريقها إلى ذلك،
لم ترق إلى المستوى المطلوب، لتعلب دورها مـن  مناهج وبرامج التعليم بمختلف أطواره -

خـــالل مـــادة التربيـــة الموســـيقية، كمـــادة علميـــة تحقـــق أهـــدافها مـــن خـــالل تربيـــة وتهـــذيب الـــنشء، 
عـــداد  مـــواطنين صـــالحين، فضـــال عـــن دورهـــا الفعـــال لـــو اســـتغلت فـــي خدمـــة المـــواد الدراســـية  وا 

 ....ااألخرى، كاللغات، التاريخ، الرياضيات والفيزياء وغيره
والحديث عن التربية الموسيقية في الجزائر يحتـاج إلـى دراسـات متخصصـة ومنفـردة تأخـذ 
بعين االعتبـار عـدة عوامـل والسـيما الثقافـة التاريخيـة وخاصـة اإليديدلوجيـة والسياسـة منهـا، والتـي 

قيقيـة ساهمت في رسم صورتها التي نراها اليوم، والتي هي ال تعكس البيئة الحقيقية ومكانتهـا الح
ن ما نصبوا إليه في هذا الفصل هو توضيح واقـع تـدريس التـراث الموسـيقي الـوطني مـن خـالل  وا 
منهـــاج الطـــور الثـــانوي للســـنتين األولـــى والثانيـــة ثـــانوي، ومـــا هـــي الـــرؤى والمقترحـــات التـــي تثـــري 
ج المنظومـــة التربويـــة الجزائريـــة بمـــوروث التـــراث الموســـيقي وللوهلـــة األولـــى فـــإن المتصـــفح لمنهـــا

التربيــــة الموســــيقية لطــــور الثــــانوي يالحــــظ أن التــــراث الموســــيقى الجزائــــري والنابعــــة مــــن المعرفــــة 
الجماعيــة يتعــرض لهــا فــي محــور ال يتعــدى بضــعة حصــص مقارنــة بأنمــاط موســيقية نابعــة مــن 

                                                 
تمتلك معظم المدارس االبتدائية اليابانية أوركسترا الخاصة بها وتعد فخرة للتلميذ، أهم من الرياضيات واللغة اليايبانية،  -1

 : أنظر
-  TRIBOT LASPIERE, Victor. l’éducation musicale au Japan, un modèle à suivre? [en ligne] 

disponible sur : https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/l-education-musicale-au-
japon-un-modele-suivre-310 . 

 : ية الموسيقية والتكوين الموسيقي حققا يكفله الدستور، أنظرأدرجت سويسرا التكوين الموسيقي في دستورها، وتعتبر الترب - 2
- GUILLOT, Antoine. L’éducation musicale, un droit constitutionnel [en ligne] disponible sur : 

https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-culturelle-d-antoine-guillot/l-
education- musicale-un-droit-constitutionnel , Date de consultation 21/01/2017. 
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ن هكـذا ظـروف  ثقافات أخرى، بل يكـاد المتعلمـين جهـل هـذا الرصـيد النـابع مـن عمـق ثقـافتهم، وا 
 . لى اكتساب موروث موسيقي من التراث الجزائري، وال تجعله يرتقي ويتطورال تساعد ع

بـــل وحتـــى فـــي المؤسســـة الوحيـــدة المخولـــة لتـــأطير أســـاتذة التعلـــيم فـــي التربيـــة الموســـيقية قســـم 
الموســــيقى وعلــــوم الموســــيقى بالمدرســــة العليــــا لألســــاتذة بالقبــــة فــــي الجزائــــر العاصــــمة، ال يوجــــد 

منهاج تكـوين أسـاتذة هـذه المـادة للطـورين المتوسـط والثـانوي، الحصـة موروث ثقافي موسيقي في 
 .الكافية
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 .واقع تدريس التراث الموسيقي واألهداف المسطرة له: المبحث األول
واقع تدريس التـراث الموسـيقي الجزائـري بقطـاع التربيـة والتعلـيم للطـور : المطلب األول

  :الثانوي
ـــة الموســـيقية رســـميا، مـــادة ـــر، فـــي  تعـــد التربي ـــيم فـــي الجزائ ـــة يضـــمنها التربيـــة والتعل تربوي

مختلف األطوار الدراسـية، وقـد سـطرت لهـا بـرامج ومنـاهج تعليميـة فـي جميـع األطـوار االبتـدائي، 
المتوســط والثـــانوي وقبــل الوصـــول إلــى توضـــيح واقـــع تــدريس التـــراث الموســيقي الجزائـــري بقطـــاع 

لوقــوف علــى ماهيــة تكــوين أســتاذ هــذه المــادة فــي التربيــة والتعلــيم فــي مختلــف أطــواره ال بــد مــن ا
 .مختلف المراكز الوطنية والمعاهد

 : التربية الموسيقية والتكوين الموسيقي في الجزائر -1
ويعــد قســم الموســيقى وعلــوم الموســيقى فــي المدرســة العليــا لألســاتذة بالقبــة التابعــة لــوزارة 

كـون أسـاتذة مـادة التربيـة الموسـيقية للطـورين التعليم العالي والبحث العلمي، الجهـة التـي تـؤطر وت
المتوســـط، والثـــانوي، يمـــنح خريجيهـــا شـــهادة الليســـانس فـــي الموســـيقى وعلـــوم الموســـيقى للطـــورين 

لــى يومنــا هــذا تمــنح شــهادة أســاتذة 0220إلــى  9194المتوســط والثــانوي، منــذ ســنة  ، وبعــدها وا 
د الوطني العـالي للموسـيقى، والمعاهـد تعليم متوسط أو ثانوي، وأيضا نشير إلى أن خريجي المعه

ـــل كـــذلك المعاهـــد  ـــيم، ومـــن قب ـــوزارة الثقافـــة، أصـــبحوا يوظفـــون فـــي ســـلك التعل ـــة التابعـــة ل الجهوي
لــــى غايــــة ســــنة  التكنولوجيــــة التــــي كونــــت بــــدورها أســــاتذة التربيــــة الموســــيقية للتطــــور المتوســــط وا 

بعـــد نـــيلهم  –العليـــا لألســـاتذة ويتلقـــى الطلبـــة المســـجلون فـــي قســـم الموســـيقى بالمدرســـة  9114،1
تكوينا يمتد على أربـع سـنوات  –شهادة البكالوريا في جميع الشعب، وبعد إجراء لالستعداد القبلي 

لنيــل شــهادة أســتاذ تعلــيم موســيقى للطــور المتوســط، وخمــس ســنوات ألســتاذ التعلــيم الثــانوي يــدرس 
موســـــيقي، كوحـــــدة التكـــــوين وحـــــدات مرتبطـــــة باالختصـــــاص ال( األســـــتاذ مســـــتقبال)فيهـــــا الطالـــــب 

.... الموسيقي في اللغة الموسيقية وتربيـة السـمع، العـزف علـى اآلالت الموسـيقية والغنـاء وتقنياتـه
وغيرهـا مــن المــواد التقنيـة المرتبطــة باالختصــاص الـدقيق، فضــال عــن مـواد تربويــة تعليميــة و مــن 

 : أهمها
 .علم النفس التربوي -

                                                 
1 - https://www.ens-kouba.dz/arabic/index.php/formations/musique   متاح على الرابط الموقع الرسمي،

 .91:20، على الساعة 02/25/0202: لمعهد المدرسة العليا لألساتذة، أطلع عليه بتاريخ
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 ..المناهج التعليمية والتقويم -
 .ومناهج البحث العلمي والتربوي -

د .م.وكــذا علــى الجامعــات الجزائريــة التــي تعــد أســاتذة التربيــة الموســيقية التــابعين لنظــام ل
، الــذين يتلقــون بــدورهم خــالل مســارهم الدراســي 0225الــذي بــدأ العمــل بــه بــالجزائر منــذ ســبتمبر 

  . كفاءات مكتسبة من مقررات الدروس ومسارهم الدراسي ككل
 من المعرفة الموسيقية المكتسبة إلى عملية تدريسها -2

 لماذا ننقل المعرفة الموسيقية لنجعلها قابلة للترديس؟ : نبدأ بطرح التساؤل اآلتي
ــالتبليغ فهي، الشــفهي أو مــا بســمى أيضــا بالتقليــد الشــ لطالمــا تنوقلــت المعرفــة الموســيقية ب

انت الموسيقى وسيلة تعبيرية، ترافق اإلنسـان ذلك بسياقات غير السياقات الحالية، فلقد  ك وارتبط
فــي مختلــف المناســبات اليوميــة، ولــم يكــن الفنــاء قــد عمــال فنيــا موجهــا لجمهــور معــين، بــل كــان 

 La)التبليـغ الشـفهي  –كما ذكرناه آنفـا  –عفويا مرافقا لممارسات الحياة اليومية، اعتمد أسالفنا 
Transmission Orale) مــادي وبســبب ظــروف تاريخيــة واجتماعيــة لتبليــغ كــل التــراث الال

ســاهم فــي ذلــك أيضــا ســيلة الوحيــدة لضــمان اســتمرار التقليــد و عديــدة، كــان هــذا التبليــغ الشــفهي ال
نمــط الحيــاة القرويــة، البدويــة أو الريفيــة، وكمــا أســلفنا الــذكر، فالموســيقى والغنــاء كانــا يرافقــان كــل 

عيـة لدينيـة والدنيويـة، ذلـك مـا ضـمن لعـدة قـرون النشاطات واألعمـال اليوميـة والمناسـبات االجتما
 .استمرارية تناقل هذا الموروث

فالوضـع مختلـف، حيـث  (La Globalisation)أما اليوم في عصر العولمة والشـمولية 
تغيـــرت ظـــروف المعيشـــة ولـــم تعـــد القريـــة، تغيـــر نمـــط العمـــران واختلفـــت الممارســـات والنشـــاطات 

دوات الغـزل والنســيج فــي المتــاحف، وبـدل غنــاء األهــالي فــي اليوميـة، وأصــبحت الرحــي اليدويــة وأ
المناسبات كالزواج والختان وغيرها من المناسبات، فقد حلت محلها األقراص المضـغوطة والفـرق 

إن التطور سن الحياة، ولسنا ضده، لكن الحفاظ علـى ... المحرفة وغيرها من الوسائل العصرية 
ا يقـال ال مسـتقبل لمـن ال تـاريخ لـه، ومـن أجـل مواكبـة هـذه إرث يربطنا بتاريخنا فهذا واجب، وكم

التطـورات، فإننــا نعتقـد أن مــادة التربيـة الموســيقية فــي المدرسـة الجزائريــة وبإعطائهـا مكانتهــا التــي 
 : تستحقها، بإمكانها أن تلعب دورا هاما وفعاال وبالخصوص فيما يأتي

ري بشــتى أنواعــه، مــع التفــتح علــى الحفــاظ ومواصــلة تبليــغ المــوروث الموســيقي الجزائــ -9
 .ثقافة اآلخر
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 .طوير قدرات التالميذ على استيعاب المواد التعليمية األخرى -0
 :يم الثانوي في المدرسة الجزائريةالتربية الموسيقية في التعل -3

بعــد وصــول الطفــل إلــى مرحلــة المراهقــة التــي تعتبــر مرحلــة تحــول جــد هامــة فــي حياتــه ففيهــا     
صــــيته خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالجانــــب الســــيكولوجي ألنــــه يتــــأثر بســــن المراهقــــة فبــــذلك تتجــــدد شخ

احتياجاتـه النفســية تتطلـب المزيــد مـن العنايــة واالهتمـام بالجانــب الفنـي بصــفة عامـة و تــوفير جــو 
موسيقي ثري يتناسـب مـع ميولـه ورغباتـه لتهـذيب نفسـه ولصـقل مواهبـه، وهـذا مـا أقـر فـي منـاهج 

تعلــيم رســمي للتربيــة الموســيقي فــي الطــور المتوســط لنمــر بعــدها إلــى الطــور  الــوزارة الوصــية مــن
الثانوي، فالتربية الموسيقية جديرة بتوفير ذلك الجو الفني و الموسـيقي الـذي يناسـب قدراتـه ، ففـي 
هــذه المرحلــة يجــد التلميــذ نفســه أمــام مــادة التربيــة الموســيقية وأســتاذ موســيقى ، ويتحــدد اكتشــافها 

 :عن طريق 
التـذوق الموسـيقي و االسـتماع ،القواعـد و النظريــات الموسـيقية واألغنيـة والنشـيد و هـذا طبقــا  -9

 .1و الذي ركز على الجانب السيكولوجي للتلميذ 9111بدأ به سنة " للبرنامج الرسمي الذي
 : التراث الموسيقى الجزائري في مناهج التربية الموسيقية -4

بعد إطالعنا على كل من مقررات التدريس بالمدرسة العليا لألساتذة في البرامج المسـطرة فـي 
والتــي تمثــل الوحــدات  ن الموســيقى الجزائريــة شــبه غائبــة،قســم الموســيقى، نلحــظ للوهلــة األولــى أ

طـوار التعليمية الُمَدَرَسة في هذه المؤسسـة، كمـا ال يختلـف الحـال كثيـرا فـي المنـاهج التعميميـة لأل
الدراسية في المدرسة الجزائريـة، وبعـد إطالعنـا علـى هـذه المنـاهج المسـطرة مـن قبـل وزارة التربيـة 
الوطنيــــة، قــــد تــــم التوصــــل إلــــى أن التــــراث الموســــيقي الجزائــــري ال يأخــــذ حقــــه الكــــافي مــــن عــــدد 

 .الحصص المدرسة في مقررات المدرسة الجزائرية
  2:السنة األولى ثانوي: الطور الثانوي -
 .الطور الثانوي سنة ثانية -

 :األهداف المسطرة في منهاج التربية الموسيقية  للطور الثانوي: المطلب الثاني
 :األهداف المسطرة في منهاج التربية الموسيقية للسنة األولى ثانوي -1

                                                 
، أطروحة لنيل شهادة " التربية الموسيقية في المنظومة التربوية الجزائرية و إشكالية تقويمها"، سهالوي مصطفى -  1

 . 0221، جوان  الماجستير
 .منهاج التربوية الموسيقية للسنة األولى ثانوي  - 2



 واقع تدريس التراث الموسيقي الوطني واألهداف المسطرة في منهاج التربية الموسيقية للطور الثانوي ـــــــــــ الفصل الثاني

 

10 

 

بما أن للموسيقية أبعاد ثالث علمي فني وثـائقي فإنـه علـى التربيـة الموسـيقية ان تجعـل   -
 : التلميذ

يتمكن من الجانب العلمي في الموسيقية ممـا يجعلـه قـادرا علـى فهـم مختلـف المكونـات الموسـيقية 
ســـواء فـــي جانبهـــا النظـــري أو التطبيقـــي ليـــتمكن مـــن بعـــدها مـــن اســـتعمال تلـــك المفـــاهيم فـــي فهـــم 

 .وتسمية ومقارنة وتحليل وتدوين وأداء مختلف العناصر الموسيقية
حســاس يجعلـــه قــادرا علــى التعبيـــر أن يتشــبع بجماليــات هـــذا الفــ - ن بغيــة جعلـــه فــردا ذو ذوق وا 

حساسـه الـداخلي عبـر ممارسـة ألنشـطة التربويـة اواإلبداع بأسلوب فني يرقي إلى مستوى إدر  كـه وا 
 .الموسيقية ولو كان ذلك في صورها

 أن يستفيد من إجابيـات المحتـوى الثقـافي لهـذا الفـن ممـا يجعلـه فـردا يسـاهم فـي بنـاء شخصـيته -
 .الذاتية ليكون عضوا فعاال ومنتجا في مجتمعه

 .الموسيقي كل كامل ومتكامل البد من تحقيق تكامله عبر برامج التربية الموسيقية -
 الموجهـة الموسـيقية التربيـة بـرامج عبـر تكاملـه تحقيـق مـن البـد ومتكامل، كامل كل الموسيقى -

  .كان أي طور في للمدرسة
 العمـل تمديـد مـن البـد بـل قصـيرة، زمنيـة مـدة فـي دافاألهـ كـل تحقيـق يمكـن ال لكنـه

 .أخرى إلى مرحلة من تختلف حاجياته وكذا المتعلم قدرات لكون المستويات، عبر كل التربوي
 لمـا وتحضـير قبلهـا جاء لما وتتمة تكملة كان، طور ألي الموجهة البرامج تكون أن من البد لذا

 غايـة إلـى وتـدرس تمـارس الموسـيقى أن اصـةخ انقطـاع، هنـاك يكـون وأال يـأتي بعـدها، سـوف
 يجعل ما وهو جامعيون أساتذة تكون بالقبة لألساتذة العليا فالمدرسة– الدراسية المستويات أعلى
 المـتعلم يحظـر الـذي القبلـي التكـوين فـي دور التربويـة– األطـوار فـي الموسـيقية التربيـة مـن

 أدرج إن خاصـة البكالوريـا، شـهادة علـى يتحصـل أن بعـد ذلـك الميـدان، هـذا فـي العليا للدراسات
 .الثانوي الطور في الميدان هذا في التخصص

 أن المحور األول للتراث الموسيقي الجزائري وهو محل دراستنا وخصصت له مذكرتين 
والتــي خصصــت لهــا حصــتين يتنــاول (: الصــنعة)الموســيقى األندلســية : المــذكرة األولــى بعنــوان -

األهداف يحـاول مـن خـالل هـاتين الحصـتين إيصـالها للتالميـذ  وهـذا نـراه  فيهما األستاذ مجموعة من
ال يكفي إلثراء رصيد التلميذ بكل مكونات التـراث الموسـيقي الجزائـري مقارنـة بعـدد المحـاور المدرجـة 

  .في المنهاج لمجموعة الدروس المقرر للموسيقى من أنواع اخرى غير محلية



 واقع تدريس التراث الموسيقي الوطني واألهداف المسطرة في منهاج التربية الموسيقية للطور الثانوي ـــــــــــ الفصل الثاني

 

11 

 

  خالل حصتين( الصنعة)ة أهداف مذكرة الموسيقى األندلسي -
 .يحدد مناطق تواجد هذا النوع -
 .يتعرف على هذا النوع بمجرد االستماع إليه -
 .يسمي ويميز ويرتب أجزاء النوبة بمجرد االستماع إليها -
 .يميز الطبع المدروس عن غيره عن االستماع -
 .يعرف تركيبة هذا الطبع نظريا -
 .يغني هذا الطبع جيدا -
 .ه المدرسة ويميزها عن غيرهايعرف اآلالت الخاصة بهذ -
 .يعرف كل فنان مع ذكر مؤلفاته -
 .يؤدي هذا االنقالب بطريقة سليمة -
 .يعرف هذا الشكل الغنائي - -

المذكرة الثانيـة بعنـوان الموسـيقى الفلكوريـة وكانـت مخصصـة فقـط لطـابع الشـعبي دون سـوا  
 من بقية مكونات الموسيقى الفلكلورية التي زخر بها الجزائري

 (: يقى الشعبيموس)
 : جاءت أهداف هذ  المذكرة كالتالي

 يميز بين األشكال الغنائية المدروسة -
 .يغني بعض األمثلة -
 .يسمع الطبوع المستعملة في موسيقى الشعبي  ويميز بينها  -
 .يؤدي النماذج المبرمجة بطريقة سليمة -
 .يعرف اآلالت الخاصة بهذا النوع الغنائي -
 .سواء عن طريق االستماع او الشكليميزها على غيرها من اآلالت  -
 .يعرف ويميز هذه الشخصيات وكذا أعمال كل واحد منها  -

وجـــاءت كالتـــالي عناوينـــه او عـــدد حصصـــها وتوزيعهـــا علـــى الحجـــم أمـــا بقيـــة المحـــاور 
 : الساعي المقرر

 المحور الثاني الموسيقى العربية 
  22: عدد مذكرته  -
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 .حصة( 20)التأليف اآللي خالل حصتين  -9
 : أهداف هذه المذكرة

 .يميز بين التأليف اآللية في الموسيقى العربية والغربية -
 .يستوعب الخانات الخاصة بكل تأليف -
 .يميز السماعي من بين التأليف الموسيقية المدروسة -
 .يستوعب الخانات الخاصة بهذا التأليف -
 .يؤدي على األقل الخانة األولى والتسليم بطريقة صحيحة - -
 حصة( 20)الغنائي خالل حصتين التأليف  -0
 .يميز بين التأليف الغنائية في الموسيقى العربية -
 .يميز الدور من باقي التآليف الغنائية  المدروسة -
 .يؤدي دورا من األدوار أداءا سليما -

 .الشخصيات الموسيقية العربية خالل حصة واحدة -2
 : أهداف هذ  المذكرة

 .يتعرف على هذه الشخصية بكل سهولة -
 .تعرف على نوع املوسيقى الخاص بهي -

 المحور الثالث الموسيقى الكالسيكية األوروبية
 ( 33)عدد مذكراته ثالث  مذكرات  -

 (.32)خالل حصتين ( السوناتة)مذكرة أألولى التأليف اآللي 
 : أهداف هذ  المذكرة كالتالي

 يميـــز بـــين التـــأليف اآلليـــة فـــي الموســـيقية الغربيـــة ضـــمن مجموعـــة مـــن النمـــاذج -
 .المقترحة

 .يستوعب الحركات الخاصة بكل تأليف -
 .يميز السوناتة بين التأليف الموسيقية المدروسة -
 .يستوعب الحركات الخاصة بهذا التأليف -

 (.31)خالل حصة واحدة (: األوبرا)التأليف الغنائي : مذكرة الثانية
 : أهداف هذ  المذكرة
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 .يميز بين التأليف الغنائية في الموسيقة الغربية
 .يميز هذا التأليف عن باقي التأليف المدروسة

 .يعرف خصائص هذا النوع من التأليف -
 (.32)المذكرة الثالثة الشخصيات الموسيقية وتقدم خالل حصتين 

 : أهداف هذ  المذكرة -
 .ُيعرف هذ  الشخصية بكل سهولة -
 .يميز نوع الموسيقى الخاصة بهذا الفنان  -

 .المحور الرابع الموسيقى المعاصرة
 (.33)موسيقى الجاز خالل  ثالثة حصص  -1

 : أهداف هذ  المذكرة
 يصنف هذه الموسيقى في إطارها النوعي بمجرد االستماع إليها  -
 .يعبر بكفاية عن تاريخ هذا النوع الموسيقية -
 .يصنف أنواع الجاز بعد االستماع إليها -
 يتعرف على أهم هذه الشخصيات الموسيقية   -
 .إليها أشهر المقاطع من هذه الموسيقى أو العكسيحدد الشخصيات التي تنسب  -
 .يسمي هذه اآلالت عند االستماع لها أو مشاهدتها عن طريق الصور -

 (.32)خالل حصتين :  الموسيقى واإلعالم اآللي -2
 : أهداف هذ  المذكرة

 .يعطي معلومات عن هذا النشاط سواُء من جانبه التاريخ أو التقني أو الفني -
 وسيقى الشعوب المحور الخامس م

 (.31)الموسيقى اإلفريقية خالل حصة واحدة  -1
 : أهداف هذ  المذكرة

 .يفهم مزايا هذه األنواع سواء من جانبها المكاني، الزمني او الفني
 .يميز هذه األنواع عن غيرها -
 .يتذوق مختارات من هذه األنواع  -
 .يفهم مزايا هذه اإليقاعات وكذا الطبوع -
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 .يميزها عن غيرها -
 .تذوق مختارات منهاي  -
 .يمي هذه اآلالت   -
 .يميز طابعها عن غيرها -
 .يدرك ويفهم أهم خصائصها -
 .يتعرف على أهم الفرق والشخصيات، إضافة إلى منتوجها الموسيقي -

 (: 32)الموسيقى اآلسيوية خالل حصتين  -2
 : أهداف هذ  المذكرة

 و الفنييفهم مزايا هذه األنواع سواء من جانبها المكاني والزمني أ -
 .يميز هذه األنواع عن غيرها -
 .يتذوق مختارات من هذه األنواع -
 .يفهم مزايا هذه اإليقاعات والطبوع -
 .يميزها عن غيرها -
 .يتذوق  مختارات منها -
 .يسمي هذه اآلالت -
 .يميز طابعها عن غيرها -
 .يدرك أهم خصائصها -

 .يتعرف على أهم الفرق والشخصيات، إضافة إلى منتوجها الموسيقي -
 .حور السادس اإليقاعالم

 .اإليقاعات الجزائرية -1
ــى مجموعــة مــن المعــارف المســتهدفة  أهــداف هــذ  المــذكرة وتــوزع هــذ  األهــداف  عل

 (.انصراف، مسامعي، قباحي، بروالي، أَرَبعْ )ممثلة 
 .يميز هذا اإليقاع عن غيره سواء باالستماع أو الكتابة -
 .يؤدي هذا اإليقاع بطريقة سليمة -
 يقاع يميز هذا اإل -

 : األهداف المسطرة في منهاج التربية الموسيقية للسنة الثانية ثانوي -2
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 :على قادرا التلميذ تجعل أنها الموسيقية التربية أهداف إن من
 تلـك اسـتعمال مـن بعـدها ليـتمكن التطبيقـي، أو النظـري جانبهـا مـن سـواء الموسـيقى فهـم

 .الموسيقية ختلف العناصرم وأداء وتدوين وتحليل ومقارنة تسمية في المفاهيم
 نقدها ثم ,فيها مواطن الجمال اكتشاف مع األساسية مكوناتها إلى موسيقية أعمال تحليل

 . عليها الحكم إصدار و
 و عـن مشـاعره تعبـر موسـيقية جمـل ابتكـار فـي الموسـيقية اللغـة عناصـر توظيـف

 .أحاسيسه
مجموعة مـن أنـواع الموسـيقى فـي محـور  نالحظ أنه في السنة الثانية من التعليم الثانوي تم إدراج

أو الموســـــيقى ( الغرنـــــاطي والمـــــالوف: )الموســـــيقى الجزائريـــــة ســـــواء األندلســـــي الـــــذي نجـــــد فيـــــه 
فـي المحـور األول ( الحـوزي، البـدوي، الغربـي، القبـائلي، الشـاوي: ) الفلكلورية كـذلك تظـم كـل مـن

ألول لمـادة التربيـة الموسـيقية فـي عـدد فقط مقارنة بالسنة األولى من التعليم الثـانوي فـي محورهـا ا
ـــــاقي الحصـــــص للموســـــيقى كالتـــــالي حصـــــص  9:  حصـــــص قـــــدر بـــــثالث  حصـــــص،وجاءت ب

حصـــــص لكـــــل مـــــن موســـــيقى الشـــــعوب و  -9للموســـــيقى األوروبيـــــة،  -92للموســـــيقى العربيـــــة، 
  1.الموسيقى المعاصرة

يـة، تعـد ملمـة فـي عـدد هـذه الطبـوع المـذكورة مـن المحـور األول للتربيـة الموسـيقية للسـنة الثان 
الطبــوع المدرســة والمعــدة للتلميــذ تماشــيا أكثــر وقــدرة التالميــذ علــى االســتيعاب والفهــم، إذ أن عــدد 
الحصــص الــذي كمــا قلنــا ال يكفــي إلثــراء رصــيد التلميــذ بكــل مــا هــو تــراث موســيقي جزائــري فــي 

، نجـد أن هنـاك (ثانيـة ثـانويالسـنة ال)السنة األولى من التعليم الثانوي، ففي الطور الثـاني تحديـدا 
محاور كما في السنة األولى وهي تحمـل نفـس العنـاوين وجـاء االخـتالف إذ اسـتطعنا أن نقـول  1

في التوسع أو الشمولية بما يكمل مكتسـبات التالميـذ المتحصـل عليهـا فـي السـنة األولـى فـي هـذه 
 .المادة

 : قية للسنة الثانية ثانوياألهداف المسطرة في المحور األول من مادة التربية الموسي
يتنـــاول  20والتـــي خصصـــت لهـــا حصـــتين (:  الغرنـــاطي والمـــالوف)الموســـيقى األندلســـية   -1

فيهمــا األســتاذ مجموعــة مــن األهــداف يحــاول مــن خــالل هــذه الحصــص إيصــالها للتالميــذ وهــي 
 :كاألتي

                                                 
 .منهاج التربوية الموسيقية للسنة الثانية ثانوي – 1
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 : أهداف هذ  المذكرة
 .المدرستين تواجد هاتين مناطق يحدد - -
 .إليهما بمجرد االستماع هاذين النوعين على يتعرف -  -
 .إليها بمجرد االستماع النوبة ويرتب أجزاء يميز يسمي، - -
 .االستماع عند غيره المدروس عن الطبع يميز -  -
 .نظرياً  هذا الطبع تركيبة يعرف - -
 جيد  الطبع يغني   -
 .غيرها ويميزها عن المدارس الخاصة بهذه اآلالت يعرف   -
 .مؤلفاته أهم كرمع ذ فنان كل يعرف   -

 فنان كل الخاص لمؤلفات النوع بين يميز -
والتــي خصــص لهــا ( الحــوزي، البـدوي، الغربــي، القبــائلي، الشـاوي) الموسـيقى الفلكوريــة  -2

 : حصص جاءت أهداف هذ  المذكرة كالتالي 33
 بمجرد االستماع هاذين النوعين على يتعرف- .المدرستين تواجد هاتين مناطق يحدد -

 .إليهما
 .إليها بمجرد االستماع النوبة ويرتب أجزاء يميز يسمي، -
 .االستماع عند غيره المدروس عن الطبع يميز -
 .نظرياً  هذا الطبع تركيبة يعرف -
 .جيدا الطبع يغني -
  .غيرها ويميزها عن المدارس الخاصة بهذه اآلالت يعرف  -
  .مؤلفاته أهم مع ذكر فنان كل يعرف -
 .فنان كل الخاص لمؤلفات النوع بين يميز -

وجـــاءت كالتـــالي عناوينهـــا وعـــدد حصصـــها وتوزيعهـــا علـــى الحجـــم الســـاعي أمـــا بقيـــة المحـــاور 
 : المقرر

 المحور الثاني الموسيقى العربية 
  33: عدد مذكرته  -

 .حصة( 32)خالل حصتين ( التحميلة)التأليف اآللي نوع التأليفة  -1
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 : أهداف هذ  المذكرة
 .العربية وسيقىالم اآللية في التآليف بين يميز -
 .التأليف بهذا الخانات الخاصة يستوعب -
 المدروسة الموسيقية بين التآليف من التحميلة يميز -
 .التآليف بهذا الخانات الخاصة يستوعب -
 .األجزاء بعض تأدية -
 .الموسيقي التأليف المؤلفين لهذا أشهر على بعض المتعلم يتعرف أن -
 .نوعبهذا ال الخاصة أشهر األعمال على يتعرف أن -

 حصة( 32)خالل حصتين ( الموشح)التأليف الغنائي نوع التأليف  -2
 : أهداف هذ  المذكرة

 .الموسيقى العربية في التآليف الغنائية بين يميز -
 .الغنائية المدروسة باقي التآليف من الموشح يميز - -
 .أداء سليما موشحا يؤدي - -

 الشخصيات الموسيقية العربية خالل حصتين  -3
 (فيروز)ترحة شخصية مق

 : أهداف هذ  المذكرة
 .سهولة بكل هذه الشخصية على يتعرف -

 القديم التراث الموسيقى عصرنة دورها في على يتعرف -
 . الموشحات -

 المحور الثالث الموسيقى الكالسيكية األوروبية
 ( 33)عدد مذكراته ثالث  مذكرات  -

 (.32)خالل حصتين ( Concertoالكونسيرتو )التأليف اآللي  -1
 : أهداف هذ  المذكرة كالتالي

 مقترحة  نماذج من ضمن مجموعة الغربية في الموسيقى اآللية التآليف بين يميز -
 .تأليف بكل الحركات الخاصة يستوعب -
 المدروسة  الموسيقية بين التآليف من الكونسيرتو يميز -
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 .التأليف بهذا الحركات الخاصة يستوعب -
 (.31)خالل حصة واحدة (: ORATORIO -األوراتوريو)التأليف الغنائي  -2

 :أهداف هذ  المذكرة
 .الموسيقى الغربية في التآليف الغنائية بين يميز -
 .التآليف المدروسة باقي التأليف عن هذا يميز -
  .التأليف من النوع خصائص هذا يعرف -

 (.32)وتقدم خالل حصتين  شوبان – هايدنالشخصيات الموسيقية  -3
 : أهداف هذ  المذكرة

 .سهولة الشخصية بكل هذه يعرف -
 .به الموسيقى الخاصة نوع ميز -
 .سهولة الشخصية بكل هذه ُيعرف -
 .الفنان الخاصة بهذا الموسيقى نوع ُيميز -

 .المحور الرابع الموسيقى المعاصرة
  (تتمة) اآللي  باإلعالم الموسيقى + الراي موسيقى + الراب موسيقى -1

 .(31)خالل  حصة واحدة حصص : موسيقى الراب -
 : أهداف هذ  المذكرة

 .إليها االستماع النوعي بمجرد إطارها الموسيقى في هذه يصنف -
 .النوع الموسيقي هذا عن تاريخ بكفاية يعبر -
 .إليها الراب بعد االستماع أنواع يصنف -
 .الموسيقية الفرق أهم هذه على تعرف -
 .كسأو الع هذه الموسيقى من أشهر المقاطع إليها تُنسب الشخصيات التي حدد -

 (.32)خالل حصتين :  الموسيقى واإلعالم اآللي -2
 : أهداف هذ  المذكرة

  .الفني وكذا الجانب التقني من النشاط خاصة هذا عن معلومات أوسع إعطاء -
 .(34)المحور الخامس موسيقى الشعوب خالل أربعة حصص 
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 فـي واإليقـاع البرازيليـة الموسـيقية( الالتينوأمريكيـة الموسـيقىالموسـيقى اإلفريقيـة  -1
 (.31)خالل حصة واحدة : ) (الكوبية الموسيقى

 : أهداف هذ  المذكرة
 .أو الفني المكاني،الزمني سواًء من جانبها األنواع هذه مزايا يفهم -
 .غيرها عن األنواع هذه يميز -
 .هذه األنواع من مختارات يتذوق -
 األنـواع ذههـ منتوجهـا فـي إلـى إضـافة الفـرق والشخصـيات، أهـم علـى المـتعلم يتعـرف -

 .الموسيقى من
 (: : المجرية الفلكلورية والموسيقى الفالمينكو) التقليدية األوروبية الموسيقىالموسيقى  -2

 : أهداف هذ  المذكرة
 .أو الفني والزمني.المكاني سواء من جانبها األنواع هذه مزايا يفهم -
  .غيرها عن األنواع هذه يميز - -
 األنواع هذه من مختارات يتذوق - -
 .هذه الموسيقى وطبوع اإليقاعات مزايا يفهم -
 .غيرها عن يميزها - -
 .منها مختارات يتذوق - -
 .الموسيقي إلى منتوجها إضافة موسيقية لفرق وشخصيات نماذج على يتعرف -

 
 (.32)المحور السادس اإليقاع خالل حصتين 

 .اإليقاعات الجزائرية -
 أهداف هذ  المذكرة

 .الكتابة باالستماع أو ءغيره سوا عن هذا اإليقاع يميز -
 .بطريقة سليمة هذا اإليقاع يؤدي  - -

 ،الكبيــر المصــمودي)وتــوزع هــذ  األهــداف  علــى مجموعــة مــن المعــارف المســتهدفة ممثلــة 
 (. الصغير الدارج، لنوخت ، المصمودي ، .الثقيل السماعي
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 .دور التربية الموسيقية والتفاعالت الفكرية للمتعلمين: المبحث الثاني
 .مطلب األول دور التربية الموسيقية في إثراء الوعي لدى تالميذ الطور الثانويال

عالوة على أنها تنمي الذوق الفني لدى األطفال و تهذب الوجدان لـدى الكبـار لهـا أهـداف أخـرى 
 :تتمثل في 
  تنمية اإلدراك الحسي السيما االنتباه و الحركة عن طريق اإليقاع و النغم 
 التربوية بجميع نواحيها تساهم في العملية . 
 إدخال البهجة والسرور في الحياة المدرسية وتساعد على إكساب المهارات 
  بــث روح التعــاون والتعامــل والشــعور بقيمــة العمــل الجمــاعي باشــتراك التالميــذ فــي الفــرق

 . الموسيقية
  تنميـــــة ذوق الطفـــــل اإلبـــــداعي عـــــن طريـــــق اســـــتماعه لمقطوعـــــات قصـــــيرة كالمقطوعـــــات

 . ورية، التقليدية، العالمية بهدف تنمية حب الموسيقى لدى التالميذالفولكل
  تنمية الشعور بالمحبة بين أطفال الوطن العربي و أطفال العالم عن طريق االستماع إلـى

 موسيقاهم
  تخليص بعض التالميـذ مـن عيـوب النطـق النفسـية و إتاحـة الفرصـة أمـام التلميـذ الخجـول

 جماعيلالشتراك من خالل األعمال ال
  تحقيق األهداف اللغوية التالية من خالل دروس األناشيد: 

جعل التالميـذ يشـعرون بالمعـاني الجميلـة و يتـذوقون التراكيـب اللغويـة السـليمة ممـا  .9
 يؤدي إلى نمو المحصول اللغوي لديهم

 إكساب التالميذ القدرة على حسن إخراج الحروف .0
دبيـة والتـي تنصـب فـي نفوسـهم حـب تعويد التالميذ على االستماع إلى العبـارات األ .2

 الشعر
 :لمحة تاريخية عن التربية الموسيقية في الجزائر  -1

كانت المدرسة الجزائريـة بعـد االسـتقالل مجـردة مـن المـواد الثقافيـة و الفنيـة ماعـدا بعـض األغـاني 
و الحركـــات االيقاعيـــة الغربيـــة منـــذ االســـتعمار و موزعـــة علـــى مســـتوى المـــدارس إلـــى غايـــة ســـنة 

) وسنعرض تاريخ التربية الموسيقية في الجزائر خالل مقال السيد عبد الحميـد بـن موسـى  9199
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فــي المــؤتمر الســابع (  9199مــدير الــدائرة التربويــة بالمعهــد الــوطني للموســيقى فــي الجزائــر ســنة 
 .للمجمع العربي للموسيقى 

ن لهـا مهمـة تعليميـة و كـذلك بدأ بالحديث عن الموروث التراثي الذي ينتشر في النوادي و بذكر أ
مسؤولية تربوية ، سياسية ، نظامية وكانت الموسيقى تصل إلى المنتجين بواسطة شـيوخ متمكنـين 

الموســيقى الحضــرية ، :مــن الموســيقى ، و هكــذا حــافظ هــذا التــراث علــى وجــوده و المتمثلــة فــي 
 1.الموسيقى الريفية و البدوية

 موسيقية مختلفة تناسب كل الظروف و تلبيو لكال النوعين جملة حصائل من أنواع 
كــل الرغبــات ، وهــذه الحصــائل الموســيقية فيهــا البســيط أســلوبا و أداء ، وفيهــا المركــب الثــري مــن 

منطقـــــة جرجـــــرة ، األوراس ، )الناحيـــــة الفنيـــــة و الجماليـــــة فـــــي المضـــــمون ، تتـــــوزع فـــــي الجزائـــــر 
 (.الهضاب العليا ، األطلس التلي و الصحراوي ، األهاقار 

ونظــــرا العتــــزاز الجزائــــري بشخصــــيته و مقوماتــــه و رفــــض كــــل مــــاهو أجنبــــي رفــــض التعلــــيم فــــي 
 .المعاهد الموسيقية التابعة للمعمرين 

فكـان المجاهـد فـي  9145دامت هذه الوضعية تحكم فيها االستعمار بقدراتنا ، انـدلعت الثـورة فـي 
" حـي علـى الجهـاد"و" اهلل أكبر"يهما الخندق بسالح البندقية و بسالح روحي االيمان بالنصرو يغذ

، قسـما بالنـازالت ...من جبالنا طلع صـوت األحـرار ينادينـا )واألناشيد الوطنية التي تلهمه حماسا 
 .حتى تحقق النصر ...( 

و فــي محاولــة جــادة لتنظــيم الــبالد وتشــييدها ، انــدفع بقــوة إلظهــار هويتــه مــن خــالل ثقافتــه التــي 
 .كلوري غني يعكس القدرات العقلية و الفكرية تشخصت في تراث موسيقي وفل

حصاء الثروة الثقافية الوطنية بتنظيم   :و كان االهتمام األول في بداية الرحلة جمع وا 
  ملتقى حول الموسيقى الذي جمع كل المهتمين بهذا الميدان 
  المهرجان الوطني األول للرقص الشعبي 
  المهرجان الوطني األول للموسيقى التقليدية 
  األسبوع الثقافي الوطني بقسنطينة التي قدمت فيه كل أنواع الفنون 

                                                 
 9199الجزائر سنة . المؤتمر السابع للمجمع العربي للموسيقى  –حوث و دراسات ب –التربية و الثقافة في الوطن العربي  - 1

 . 45ص 
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  1تأسيس الفرقة الوطنية للرقص الشعبي 
ضــم جميــع رجــال الفكــر و الثقافــة لكــل  9119لتقيــيم هــذه الجهــود نظــم ملتقــى ثقــافي وطنــي ســنة 

 :و من نتائج هذا الملتقى . المستويات ، ولتحديد استيراتيجية ثقافية 
 .كلف بشؤون الموسيقى في الجزائر  9119وطني للموسيقى سنة  إنشاء معهد

 بلغت الموسيقى مستوى عالي جدا في جميع أنحاء العالم وخاصة في الدول المتقدمة
 

                                                 

  1التربية و الثقافة الموسيقية في الوطن العربي ، بحوث و دراسات المؤتمر السابع للمجمع العربي   -
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 : تمهيد
 .الموسيقى الجزائرية وسبل تحويلها من ممارسات إلى معارف تعليمية: المبحث األول

 الجزائري الموسيقي لموروثا تبليغ ومواصلة الحفاظ: المطلب األول
 األخرى التعليمية المواد استيعاب على تطوير قدرات التالميذ :المطلب الثاني
  الطبيعية تعليمية ومعرفة السياقات معرفة إلى المكتسبة المعرفة تحول: المبحث الثاني

 . الغنائي الموروث لممارسة                   
 تعليمية معرفة إلى المكتسبة المعرفة تحول كيفية: المطلب األول
 .المستحدثة التعليم سياقات إلى الغنائي الموروث لممارسة الطبيعية السياقات: المطلب الثاني
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 : تمهيد
 فهي إليها، يستمع ال من جًدا فالقليل نستنشقه، الذي كالهواء اليوم أصبحت الموسيقى        
 أو إيجابيـة إمـا تكـون وقـيم ألفكـار حاملـة،  التصـويرية اليـوم بالموسـيقى يعـرف ومـا بكلماتهـا
 مـن يسـتفيد كـي الصـغر منـذ التلميـذ ذوق بتوجيـه علينـا لذا والمجتمع، الفرد قَِّيم بناء في سلبية

 المجتمعات، به تغزى إعالمًيا أصبحت سالًحا الموسيقى. سلبياته ويتفادى الفن هذا إيجابيات
 . كل شرائح المجتمع في المؤثر الفن هذا ُهّدمِّت بواسطة وأخرى ُبنيت قِّيم من فكم
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 .الموسيقى الجزائرية وسبل تحويلها من ممارسات إلى معارف تعليمية: المبحث األول
 .الجزائري الموسيقي الموروث تبليغ ومواصلة الحفاظ: المطلب األول

 :وهما الموسيقى لتعليم مختلفين نسياقي أن نعي أن هناك البد ذلك، تحقيق أجل من
وهنا نهتم بتبليغ المعرفـة والتقنيـة الموسـيقية للتالميـذ : La transmissionاق التبليغ سي -أ

 .على غرار الغناء والعزف على اآلالت الموسيقية
 الموسـيقية، أو الجمعيـات مـن خـالل وهـذا جـدا، محـدود بشكلدنا بال في الطريقة هذه تستعمل
 ربـوع فـي منتشـرة غيـر هـيو  (les conservatoires de musique)الجهويـة  المعاهـد

 .الموسيقى ممارسة في الراغبين كل حاجيات يلبي الوطن بما
الـذوق  كتربيـة التربويـة وأهـدافها بالتربيـة الموسـيقية، وهنـا يتعلـق المـر: التعلـيم سـياق -ب 

 تعمـيم تـدريس فـي التربيـة وزارة جهـود ورغم. عامة موسيقية ثقافة اكتساب  عن والذكاء فضال
 لألسـاتذة للطـورين العليـا بالمدرسـة قسـم الموسـيقى خريجـي خـالل مـن الموسـيقية التربيـة مـادة

 هـذه مـن أسـاتذة تخلـوا الـوطن ربـوع فـي المتوسـطات والثانويـات عديـد لتزال المتوسط والثانوي،
 .االبتدائي الطور في المادة وانعدام كلي لتدريس هذه المادة،

 التربية الموسيقية مادة تدرج أين الوحيدين بارهماباعت والثانوي المتوسط الطورين إلى عدنا واذا
 مـا سـطر مـن بـرامج، خـالل باهتمـام إطالقـا تحـظ ال الجزائريـة الموسـيقى فـإن رسـمي، بشـكل
 العربيـة، كونهـا محـورا مـن المحـاور األخـرى غلـى غـرار الموسـيقى المشـرقية تتعـدى ال فهـي

 ... الشعوب وموسيقى ،الغربية الموسيقى
األبحـاث ونقـص الدراسـات ذات   نقـص هـو الواقـع، هـذا أسـفرت باب التـيإن مـن أهـم األسـ

لتحقيـق األهـداف  ،) الموسـيقى تعليميـة( االختصـاص بهـذامـن شـأنها الـدفع  الصـلة، والتـي
 .النواحي مختلف في التالميذ على نفعا رستد والتي المرجوة

 هذه المعرفـة لتدريس هجومنا برامج في جديا بالتفكير علينا االستمرارية هدف تحقيق أجل من
 المعـارف تحويلي لهـذه مسار في واالنتقال والغناء الجزائري، الموسيقى في والمتمثلة المكتسبة
 . (الديداكتيكي(التعليمي  بالتحويل :المسار يعرف هذا للتحويل، معارف قابلة إلى المكتسبة

 األخرى يةالتعليم المواد استيعاب على تطوير قدرات التالميذ: المطلب الثاني
 لهـا كـان بـل عنهـا، ويعبـر األحاسـيس يخاطـب الـذي الفنـي الجانـب مـن فقـط ال ينظـر للموسـيقى

 الموسـيقي الصـوت الفيزيـاء، كـون أن منهـا نـذكر كثيـرة، وعلـوم بمواد منظور عالقتها من اهتمام
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 الموسـيقي الصـوت وعلـم الجانـب، هـذا مـن بدراسـتها إالّ  فهمهـا يمكـن ال خصوصـيات لـه
L’acoustique musicale التخصصـات مـن لكثيـر التكـوين فـي أساسـية مـادة تعتبـر 

العليـا  بالمدرسـة الموسـيقية التربيـة أسـاتذة تكـوين برنـامج المثـال سـبيل علـى نـذكر الموسـيقية،
 الموسيقية، العناصر من كثير في تظهر بالرياضيات الموسيقى وعالقة الجزائر،  بالقبة لألساتذة

 ودقيـق محكـم منطقـي تنظـيم إلـى تخضـع كلهـا فهـي ...واإليقـاع مقامـاتوال كالـدرجات الصـوتية
 حـول كثيرة دراسات تمت وقد والجبر، الحساب على اعتمدنا إاّل إذا وفهمه إدراكه يمكن جدا، ال
 .بالرياضيات الموسيقى عالقة موضوع

ادح فـ خطـأ موسـيقى بدون الحياة: Friedrich Wilhelm Nietzsche األلماني الفيلسوف يقول
"Sans musique la vie serait une erreur"  اإلنجليـزي أمـا ، John Barrow أسـتاذ 

 منـاطق زيـارة مما مّكنه من البريطانية بالخارجية عمل بدراسة الحضارات، اهتم الرياضيات، في
 حضـارات رسـم، بـال حضـارات رياضيات، بال ُوجدت حضارات لقد«  :قال فقد  العالم في كثيرة

 أفالطـون، الفيلسـوف ، أمـا1» بـال موسـيقى حضـارة توجـد لـم لكـن الكتابـة، أو لعجلـةا من ُحرمت
 الناشـئين تهـذيب نؤسـس أن علمنـا إن االختبـار " :قال حيث بالموسيقى، ُيعتني أن ى أوص فقد

 أوثـر إنـي :وقـال الموسـيقية للعقـل، والتربيـة للجسـد البدنيـة فالتربيـة الموسـيقى، تعلـيمهم علـى
 يجعـل الـنفس أن مكنـة غيـر فـي كـان حـال أيـة على فالجسد بالموسيقى، النشء ببتهذي االبتداء
 لـذلك اإلمكـان، كـامال قـدر الجسـد تجعـل بفضـيلتها فهـي صـالحة كانـت فـإذا الـنفس أما صالحة،

 .2" بالجسد  المختصة المعالجة إليه نفوض ثم بالموسيقى أن نعالج أوال العقل يجب
 مجـاالت مختلـف فـي مكانـة لـه وأعطـت الفـن، هـذا مـن درصـي لهـا العـالم مجتمعـات إذن فُجـل
 ...المعارك أو اليومية النشاطات أو العبادات أو األحزان أو في األفراح ذلك كان سواءٌ  الحياة،

االجتماعيـة والمدنيـة،  النفسـية،: الموسـيقية التربيـة مـن تـدريس المتوَخـات الفوائـد تلـك ومـن أهـم
 .يجازبإ سنعرضها .التدريسية والتعليمية

 كمـا ترقـى العنـف نبـذ علـى تلطف المزاج وتهذب النفس وتربيهـا فالموسيقى ة منها،يالنفس فأما
 روح في تعزيـز تساهم الموسيقية فالتربية والمدنية، االجتماعية واحيلنا وأما والجمالية، بالذوق

                                                 
 .0222المدى،  سوريا عن، )9ط(الموسيقى الشوك علي،  أسرار - 1
 . 929، ص0222، 0221موسيقى الشرقية، لبنان، دار مكتبة الحياة، الحلو سليم، تاريخ ال - 2
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 توالجماعا ألفرادواالحترام بين ا التعايش قيم شرنو  بيلةلنا األخالقية اإلنسانية المواطنة والقيم
 .والطبيعة البيئة احترام ذلك على زد

 الدراسية المواد خدمة في الموسيقية التربية  مادة ، فإن التدريسية وأما من الناحية التعليمية 
األلحـان تعلـم اللغـات  تسـهل مختلفـة،إذ باسـتعمال لغـات خـالل الغنـاء كاللغـات مـن ، األخـرى

 فهـم قواعـد فـي الموسـيقية وتسـاهم دراسـة علـم اآلالت عـة،سلسـة وممت العملية األجنبية وتجعل
 فهـي أشـكال بـين أجزائهـا، والمسـافات اآلالت مقـاييس معرفـة  مـن خـالل رياضـية، ظريـاتنو 
ذا تحـدثنا عـن الفيزيـاء، وألن  ...محضـة رياضـية  ومقـاييس علـى أسـس مصـممة دسـيةهن وا 

 (l'Acoustique)م الصــوت الموســيقى صــوت، وللصــوت علــم فيزيــائي قــائم بذاتــه يعــرف بعلــ
 l'anthropologie de)أمــا موســيقى الشــعوب ... يهــتم بــاالهتزازات الصــوتية والتــرددات

musicale) فهـو علـم يهـتم باإلنسـان، ومجتمعاتـه وممارسـته عبـر العصـور وتعاقبهـا، ويــروي ،
ت وتقاليـد تاريخ االنسانية من خالل ما تحتفظ به هذه الممارسات الغنائية والموسيقية مـن عـادا

وطقوس، ونصوص شعرية تخلد تاريخ الشعوب وبطوالتها، كما هو الحـال فـي تـاريخ وبطـوالت 
 .أجدادنا التي خلدتها أغاني شعبية ونصوص أشعارها في األدب الشعبي

ومن الناحيـة التعليميـة التدريسـية، فـإن التربيـة الموسـيقية تلعـب دورا هامـا فـي تربيـة الـنشء مـن 
 :ختلفة أثناء الحصة، فهي تساهم فيخالل النشاطات الم

الجماعـة،فنجاح فـرد فـي  روح يعـزز الـذي التالميـذ، بـين الجمـاعي التشاركي للتعلم جو خلق -
يعنــي نجــاح المجموعــة كلهــا، ومــن ثــّم، ينمــي الطفــل القــدرة علــى بــذل جهــد فــردي  1المجموعــة

إدراك أهداف المجموعـة  بالتنسيق مع أفراد المجموعة ولخدمة مصلحة الفرد والجماعة معا بعد
 .كوحدة متكاملة، وبالتالي أخذ القرارات الفردية بما يخدم أهداف المجموعة

وتعـود كــل هــذه الممارســات بالفائــدة علــى التالميـذ علــى المســتوى الفــردي كالثقــة بــالنفس واتخــاذ 
قبــل القــرارات، كمــا تعــزز مــن روح التعــاون واحتــرام الغيــر وتقــدير جهــودهم، ونبــذ العنصــرية وت

من كل ما سبق ذكره نرى أنـه مـن الواجـب تفعيـل الـدور الحقيقـي للتربيـة الموسـيقية ... اآلخرين

                                                 
1  -  CHAMBERLAND, G., Lavoie, L. et Marquis, D. (1995). Vingt formules pédagogiques. 
Sainte- Foy : Presses de l’Université du Québec [En ligne] disponible sur: 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/1909-l-education-musicale-un-atout-pour-le-
developpement-social-de-l-enfant.html#_ftnref4 . date de consultation : 20/01/2020. 
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في مدارسنا بعيدا عن اعتبار هذه المادة مادة للترفيه فحسب وال بد أال نغفل كذلك، عن كـا مـا 
يجابيين  .يمكن أن تساهم به تربية األجيال وجعلهم مواطنين متزنين وا 

جزائرية هي األقرب إلى أبنائنا، وألنها مـرآة ثقافتنـا وقيمنـا، ومـن عمـق تقاليـدنا وألن الموسيقى ال
وعاداتنا التي نفتخر بها، وباعتبارهـا بصـمتنا التـي تميزنـا عـن الغيـر، فاألجـدر بنـا أن نهـتم بهـا 
ونجعلهــــا مــــن أهــــم المحــــاور التــــي يدرســــها أبناؤنــــا، وال يتحقــــق ذلــــك إال إذا جعلناهــــا أوال قابلــــة 

 .سللتدري
 نبـرات يعـرف ال األسـتاذ يجعـل ممـا واالنطـواء، الموسيقى تساعد في القضاء على  الخجـل -

نمـا للـدرس فهمهـم عدم السبب يكون ال وقد القسم، في التعبير والمشاركة لعدم صوتهم  عـدم وا 
 يعـودان اللـذان واالنطـواء، الخجـل شـدة من ذلك أو األستاذ، زمالئهم أمام التعبير على قدرتهم

 .التمدرس قبل تكونت لديه التي بشخصيته مرتبطة تكون ما كثيًرا عوامل إلى
 الطالـب علـى تفـرض التـي النشـاطات مـثال مـن الموسـيقية اآلالت علـى العـزف أو الغنـاء -

عـادة المثـابرة  األسـتاذ، طـرف مـن ذلـك بغيـة الوصـول إلـى مـا طلـب منـه فـي تمريناتـه، الكـر وا 
 إخفاء يمكن ال التقييم، سهلة نشاطات وهي

 مـن الـتمكن أي  الهـدف إلـى يصـل كـي مـرات عـدة يحـاول أن التلميـذ فعلـى فيهـا، اإلخفـاق
نمـا المبـذول بالجهـد فقـط أن النتيجـة فـي الموسـيقى ال تقـدَّر الغنـاء كـون أو العـزف  بـالمنتوج وا 
 فبـذلك جـًدا، قواعـده الفنيـة الخاضـعة لمعـايير دقيقـة وفـق يـؤدى أن يجـب الـذي النهـائي، الفني

 تكـوين فـي عـادات تسـاهم وهـي النجـاح، إلـى والسـعي والصـبر المثـابرة علـى التلميـذ َعـودَيتَ 
 .شخصيته
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  الطبيعية تعليمية ومعرفة السياقات معرفة إلى المكتسبة المعرفة تحول: المبحث الثاني
 . الغنائي الموروث لممارسة                   

 تعليمية معرفة إلى كتسبةالم المعرفة تحول كيفية: المطلب األول
 تقيـيم بعـد تدرسـها، تكـن لـم وأخـرى الموسـيقى تـدرس كانـت أقسـام علـى تجـارب أجريـت

 عـن للموسـيقى الممارسـة األقسـام تفـوق تأكـد باألساسـية، الدراسـية المسـماة المـواد فـي التالميـذ
 كانت التي ماألقسا عند أقل كان المواد المبرمج لهذه الساعي الحجم أن رغم األخرى، األقسام
 الطفـل كسـب فـي الموسـيقية تسـاهم فالتربيـة إذن .األخـرى باألقسـام مقارنـة الموسـيقى تـدرس

 الموسـيقية ، والتربيـة 1ذلـك فـي قدراتـه تطـوير علـى تعمـل بـل المجـاالت، شـتى فـي للمعـارف
واألنـواع  الفنيـة الشخصـيات عبـر والجغرافيـا كالتـاريخ عديـدة معـارف إلـى يتطـرق التلميـذ تجعـل

 األغـاني، عبـر والشِّـعر واللغـة الموسـيقية، القواعـد عبـر والرياضـيات والفيزيـاء لموسـيقية،ا
 فـي التلميـذ يوظفهـا التـي MAO الموسـيقي اآللـي اإلعـالم عبـر بـرامج الحديثـة والتكنولوجيـات

 ...الموسيقي اإلبداع
 كـذلك بـل الفـرد، لـدى اإلحسـاس لجانـب وعالًجـا خدمـة فقـط ليسـت الموسـيقى ممارسـة

 آلـة علـى يعـزف أو جيـًدا يغنـي الـذي فالتلميـذ الجسـم، صـحة علـى عوامـل الحفـاظ مـن عامـل
 ال بشـكل الجلـوس أو والوقـوف والسـليم الجيد على التنفس يتمرن أن البد سليمة بطريقة نفخية
 تقنيات في التحكم أن ذلك إلى صحته، زد على بالفائدة يعود مما جسمه، نمو على سلًبا يؤثر

 تنمية على الموسيقية تعمل فالتربية السليم، النطق على قدرته تنمية من التلميذ نِّ ُيَمك الصوت
 ُبذِّلَ  ومسموعا ومؤثرا، دون أن يرهق جهازه الصوتي مهما  مفهوما يكون كي البشري الصوت

 .كالتعليم المهن بعض في ضرورية قدرات وهي اإللقاء، مدة طالت أو جهدمن 
 

 (La transposition didactique) عليمي الت التحويل ميدان هو وهذا
 la transposition didactique التعليمي  التحويل -9

                                                 
1 - Rapport du Conseil Fédéral Suisse. (2005). La formation musicale en Suisse. 
SALES, Kleeb. Sens et objectif de l’éducation musicale. [en ligne]. 
http://www.culturactif.ch/invite/kleebf.htm (Page consultée le 27/05/2020). 
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" فيـري "، المـدعوMathématicieالرياضـي  اسـتحدثها فكـرة الديـداكتيكي او التعليمـي التحويـل
(Michel Verret)  فـي كتابـه  9124سـنة(le temps des etudes)هـذه ، وأصـبحت 

 :خالل فمن  ( Yves Chevallard 1985 )"شوفاالرايف"ق عن طري الفكرة مفهوما
أو  (Savoir savant)معرفـة علميـة  علـى تطـرأ التـي بـالتحوالت الديـداكتيكي التحويـل يهـتم

مسار وخطـوات، إلـى أن تصـبح  في تتحول فهي اجتماعية ، ممارسة  من مكتسبة على معرفة
 .معرفة قابلة للتدريس، منظمة في مناهج ودروس

العلميـة  المعـارف فمنهـا المعـارف، مختلـف علـى تطبيقـه المفهـوم بهـذا المهتمـون قشنا لقد
ومنهــا معــارف الممارســات االجتماعيــة، كمــا ذكرنــاه آنفــا، وخالصــة هــذه األبحــاث والمناقشــات، 
قــد أســفرت عــن طبيعــة هــذه التحــوالت التــي تطــرأ علــى المعرفــة، حيــث تتعــرض إلــى مــا يســمى 

 Transpositionوالتحــــول الــــداخلي  Transposition externeبــــالتحول الخــــارجي 
interne. 

يجاد سياق جديد وهو بنـاء  -أ يهتم التحويل الخارجي بإخراج المعرفة وسياقها األصلي، وا 
 .معرفة مدرسية، أي في مناهج وبرامج مسطرة

أّما التحويل الـداخلي فهـو المسـار الـذي ينتهجـه المعلـم أو المـدرس عمومـا مـن أجـل تبليـغ  -ب
 .الفكرة المدونة والمعلومة الموثقة في تلك المناهج لتصبح في متناول المتعلم

البـــاحثون، المفكــرون، الســـلطة والهيئـــات المقـــررة ) تطلــق علـــى كـــل الفـــاعلين فــي هـــذه العمليـــة 
 .Noosphèreتسمية ( كالوزارة، أولياء التالميذ
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 .يل التعليميالخطوات الرئيسية لمسار التحو ( 31)يوضح المخطط رقم 
 مسار تحويل المعرفة العلمية أو المكتسبة من الممارسة االجتماعية ( 32)المخطط رقم 

 إلى معرفة قابلة للتدريس
 التحويل التعليمي

Tarnsporsition didactique 

 (ارسات اجتماعية مناسباتية في سياقات محددةمم) الممارسات الموسيقية والغنائية الجزائرية 

 للتجريب/ عمل الباحثين هو جعلها مادة علمية قابلة للتعريف 
خراجها من سياقها)  (وضع نظام للتدوين وا 

Décontextualisation 
 (سياق جديد وهو بناء معرفة مدرسية)

Un processus de construction su savoir scolaire 

Pratiques sociales 

 ممارسات ومعارف اجتماعية
Savoirs savants  

  علميةرف معا

  الفاعلين في العملية
 جير تحويل خا

Transposition 

    externe 

 

                    ...(المختصةالهيئات  الباحثون، المفكرون،) 
    

  Noosphère 

 

 المعرفة المرغوب تدريسها

 

           المدرس                                           

 

 المعرفة المدرسية                               

  

 المتعلم / التلميذ                              

 

 معارف مستوعبة                                         
 

 

 داخليتحويل 

Transposition 

Interne       
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 )أهداف وتسطير واتخط وضع(تدريس مادة
savoir scolaire 

 مستوعبة معارف
savoirs assimilés 

 )التعليمي التبديل( التعليمي للتحول األساسية الخطوات  :3مخطط
 )الجزائرية الموسيقية الممارسات حالة(

 
فإن تحقيق هذا التحول التعليمي نظريا ممكن، ولكن يبقى التحدي الذي  0من خالل المخطط

الموروث الغنائي الشفهي، ( la fixation)ين والباحثين في إيجاد سبل لتثبيت ينتظر المفكر 
 .إما بالتدوين أو بسبل تقنية تكنولوجية أخرى

 1تعليمية معرفة إلى المكتسبة المعرفة تتحول كيف -
الحديث عن التبليغ الشفهي أو التدوين، وأي من الطـريقتين نعتمـد لتبليـغ المعرفـة، هـو الحـديث 

يمية وطرائق التدريس، ونحن هنـا أمـام معرفـة ممارسـات موسـيقية وهـي مكتسـبة، وفـي عن التعل
 .حّد ذاتها ممارسات اجتماعية تحيط بها ثقافة شعب

فــإذا ســلمنا أن المعرفــة المكتســبة يمكــن تحويلهــا إلــى معرفــة قابلــة للتــدريس، فإننــا يجــب الفصــل 
فـة والمتمثلـة فـي المـوروث الموسـيقي بين هدفين رئيسـيين مـن تعلـم أو مواصـلة تبليـغ هـذه المعر 

 .والغنائي من خالل التربية الموسيقية
هل الهدف هو مجـرد الحفـاظ علـى هـذه الممارسـات الموسـيقية فهنـا االعتمـاد علـى المـوروث  -9

 .الموسيقي الوطني باالستماع والتذوق ومواصلة تبليغه شفهيا قد يفي بالغرض
ظ على الموروث والتربيـة بـالفن وتعلـيم الفنـون الموسـيقية أما إذا كان الهدف الجمع بين الحفا -0

واالســتفادة منهــا مــن كــل الجوانــب، فهنــا يســتدعي األمــر االعتمــاد علــى التبليــغ الشــفهي واالســتناد 
علـــى الكتابـــة والتـــدوين وخلـــق نظريـــات لجعـــل المـــادة المكتســـبة مـــادة قابلـــة للتـــدريس وهـــي بدايـــة 

 .التفكير بمفهوم التحويل التعليمي
                                                 

 :أنظر " ENGYLDEO أنجلدييو "الراهب بواسطة الميالدي الربع القرن في كان للموسيقى األول التدوين - 1
RIBAULT,M .Oralité et ECRITURE DANS LA TRADITON MUSICALE [En Ligne] disponible sur 
: 
http://www.lepontsuperieur.eu/upload/tinyMCE/ressources_documentaires/mem/FI/2004-
2006/Ribault.pdf.P.14, date de consultation : 01/05/2020 
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لقـــد حظـــي موضـــوع التـــدوين باهتمـــام عـــدة هيئـــات موســـيقية عالميـــة، ومنهـــا اإلفريقيـــة مـــن 
 : خالل

Pan African society for musical art education pasmae  وظهــرت عــدة ،
اتجاهـــــات عـــــن تلـــــك الهيئـــــات بـــــين مؤيـــــد ومعـــــارض، فـــــاحتج المعارضـــــون كـــــون التـــــدوين يقتـــــل 

يقى وجـــدت لـــآلذان واإلصـــغاء، خالفـــا للكتابـــة التــــي الموســـ"... الخصوصـــية والـــروح الموســـيقية 
والمؤيـدون يتحججـون بمـا وصـلت ( Johannella, tafuri.Pasmae 2003) 1"وجـدت للعيـون

إليــه الموســيقى الغربيــة مــن تطــور، وبينهمــا مــن يجمــع بــين االتجــاهين، فيواصــل االعتمــاد علــى 
يـا للمدونـة الموسـيقية حفاظـا علـى التبليغ الشفهي مع تدعيمـه بالتـدوين دون أن يكـون الخضـوع كل

 .روح المؤلفة
ذا كانت الموسيقى الغربية تعتمد في التدوين على السلم أو المقام الموسيقي المعدل  *وا 

(la gamme temperée)  والتي ال تصلح في الغالب لتثبيـت الموسـيقتات الشـعبية الفولكلوريـة
 .غير الغربية

 التعلـيم سـياقات إلـى الغنـائي المـوروث ارسـةلمم الطبيعيـة السـياقات: المطلـب الثـاني
 :المستحدثة

وذلـك  الموسـيقى هـذه إيجـاد فـي سـاهما اللـذان والتـاريخ بالثقافـة يـرتبط موسـيقي إن كـل تعبيـر 
 . الموسيقى هذه تأدية مناسبا ذلك من وأكثر ، الموسيقى لهذه المستمع والجمهور للعازفين

والمعـروف عـن ". السـياق" نسـميه مـا هـي بهـا، حـيطوت الظـاهرة هـذه تولـد التـي الظـروف هـذه كـل
 وال يمكن أن تبتع اليومية، االجتماعية الممارسات يرافف  عموما، أنه مناسباتي، التقليدي الغناء

التعلـيم  الشـفهي وسـيلة التبليـغ كـان ولقـد ، السـياقات هـذه عـن ) عـزف أو غنـاء( الـتعلم ظـروف
 L’autoوالـتعلم الـذاتي  والممارسـة التقليـد ،المالحظـة خـالل االحتكـاك، مـن وذلـك بامتيـاز

Didaxie. 
                                                 

1 - BENAïNOUS, Catherine. ENTRE ÉCRITURE ET ORALITÉ QUEL SYSTÈME 
D’ENSEIGNEMENT MUSICAL EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE.[En Ligne] Disponible sur : 
file:///C:/Users/Acer/Desktop/ENTRE-%C3%89CRITURE-ET-ORALIT%C3%89-QUEL-
SYST%C3%88ME-D%E2%80%99ENSEIGNEMENT-MUSICAL-EN-AFRIQUE-
SUBSAHARIENNE.pdf. 

 .متساوية مسافة عشر لتقسيم ديوان العامالت الموسيقية إلى اثنا ل هو نظام المقام المعد* 

../../Acer/Desktop/ENTRE-Ã�CRITURE-ET-ORALITÃ�-QUEL-SYSTÃ�ME-Dâ��ENSEIGNEMENT-MUSICAL-EN-AFRIQUE-SUBSAHARIENNE.pdf
../../Acer/Desktop/ENTRE-Ã�CRITURE-ET-ORALITÃ�-QUEL-SYSTÃ�ME-Dâ��ENSEIGNEMENT-MUSICAL-EN-AFRIQUE-SUBSAHARIENNE.pdf
../../Acer/Desktop/ENTRE-Ã�CRITURE-ET-ORALITÃ�-QUEL-SYSTÃ�ME-Dâ��ENSEIGNEMENT-MUSICAL-EN-AFRIQUE-SUBSAHARIENNE.pdf
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وتجدر اإلشارة أن هذه المعرفة تنتقل بين أفراد العائلة أو إلى صديق مقـرب ثـم أصـبحت المعرفـة 
تشاركية، أسفرت ثقافة وفلوكلورا، بمعنى معرفة شـعبية وسـمة مميـزة للجماعـة المشـتركة فـي اللغـة 

 .دون غيرها... والحّيز الجغرافي
 الفنـون، دراسـة خـالل مـن التلميـذ ثقافـة مـن الرفـع إلـى المعاصرة الفنية التربية كما تسعى

 اإلنسـان سـلوك تهـذيب علـى تعمـل بـل الفـرد، يكتسـبها التـي علـى المعلومـات تقتصـر ال والثقافـة
 المسـتوى رفـع فـي تسـاهم الموسـيقية ، التربيـة1جميـع تعامالتـه فـي قيمـة ذات مبـادئ لـه وتجعـل
 على فيتفتح عالمية، أو وطنية كانت سواء الفن هذا من للروائع ذلك بتذوقه الطفل، دىل الثقافي
 ال ناقـد، رفيـع، ذوق ذو فـرًدا منـه يجعـل ممـا هـو جميـل، مـا كل على ذوقه ويتربى الغير ثقافات
 يتـذوق كونـه بماضـيه التلميـذ تربط حاضر والموسيقى غيره، أو الفن هذا من رديء هو بما يقبل
 .أحدثها جانب إلى الموسيقى أقدم الفن لهذا ستهدرا خالل

ال يمكــن اليــوم االعتمــاد عــن التقليــد الشــفهي لوحــده كوســيلة فــي الــتعلم وال يمكــن االعتمــاد 
علــى التعلــيم الــذاتي، ألن كــل تلــك الممارســات لــم تعــد تمــارس بعــد أن تغيــر نمــط الحيــاة، وتغيــر 

ت، بــاءت تلــك الممارســات الغنائيــة مهــددة الســياقات المحيطــة بهــا وبضــياع أغلــب تلــك الممارســا
بالضـــياع، ومـــن هنــــا ضـــرورة اســــتحداث ســـياقات جديــــدة للحفـــاظ عــــن هـــذا المــــوروث مـــن جهــــة 
واســتمرار تبليغــه لألجيــال المتعاقبــة بــات مــن الضــروري إذن، تحويــل هــذه المعــارف إلــى معــارف 

ال ومواصلة تبليغ المعـارف قابلة للتدريس، وتحقيق الهدفين معا، الحفاظ على الموروث الغنائي أو 
 .ثانيا، وبالتالي تحقيق أهداف التربية الموسيقية الحقة

                                                 
 25ص، 9124المعارف،  الثانية، مصر، دار الطبعة الفنية، التربية أصول محمود، البسيوني، - 1
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 :خالصة الفصل
 التلميـذ شخصـية وتنميـة بنـاء في مهم دور الموسيقية خالصة لما بينا في هذا الفصل أن للتربية

 فـي إليـه اإلشـارة تـم مـا وهـو ومتعـددة، عديـدة علميـة دراسـات ذلـك أكـدت وقـد مجاالت عـدة، في
وبنـاء مراحـل  تنميـة فـي الموسـيقية التربيـة وأهميـة بدقة للمدرسة الجزائرية الموسيقية التربية منهاج

دراســــة التلميــــذ لهــــذه المــــادة المهمــــة والتــــي لهــــا دور كبيــــر فــــي التحــــول المعرفــــي فــــي المــــوروث 
  الموسيقي الجزائري
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 : خاتمة
أمـر ضـروري خاصـة فـي ( إلخ...، األندلسيالشعبي)إن تدريس تراثنا الموسيقي الجزائري 

األطوار التعليمية، حتـى يـتمكن التالميـذ مـن اكتسـاب ثقافـة موسـيقية علميـة عـن هـذا التـراث بكـل 
حاولنـا قـدر اإلمكـان أن نقـدم نموذجـا . فروعه و إظهار الثراء الـذي تزخـر بـه الموسـيقي الجزائريـة

يـــة فــي الطـــور الثــانوي كمـــا حاولنــا معالجـــة عــن التــراث الموســـيقي الجزائــري فـــي المنظومــة التربو 
 . المشاكل التي يواجهها أستاذ التربية الموسيقية بصفة عامة و التالميذ بصفة خاصة

و كــون أن األســتاذ محــور العمليــة التعليميــة فمــن الواجــب أن يــوفر الشــروط الالزمــة والظــروف  
 .المالئمة لتدريس مادة التربية الموسيقية

الحفـــاظ علـــى تراثنـــا الموســـيقي و اإلســـهام فـــي تطـــوير الموســـيقى بشـــتى  واجـــب علينـــا مـــن أجـــل
طبوعهــا  كمــا نتأمــل أن تكــون هنــاك مبــادرات إلعطــاء الطريقــة المثاليــة لتــدريس هــذه الطبــوع فــي 

الطــــور الثــــانوي و التطــــرق أكثــــر إلــــى المواضــــيع التــــي لهــــا صــــلة بــــالتراث الموســــيقي الجزائــــري    
 .يم بطرق علمية و بأسلوب واضحوتدريسها في جميع مراحل التعل

كمــا يعتبــر بحثنــا بكــل تواضــع محاولــة إلثــراء الجانــب التربــوي واالهتمــام بــه ،  والنهــوض بمــادة 
 التربية الموسيقية والقضاء على التهميش الذي أصابها

كمـــا ان للمدرســـة دور جـــد فعـــال فـــي هـــذا المجـــال و ممـــا ال شـــك فيـــه ان المـــواد الدراســـية علـــى 
نسـبة للمـتعلم منهـا التربيـة الموسـيقية و التـي تعمـل علـى ادخـال السـعادة والسـرور فـي اختالفها بال

حياة التلميذ والقضاء على جل المشاكل التي قد تواجه األستاذ فـي تأديـة مهامـه و محاولـة تـوفير 
 الجو المناسب للتدريس

ى التلميـذ وزيـادة مـدة ونظرا ألهمية التربية الموسيقية في التعليم فهـي تعمـل علـى النمـو العقلـي لـد
التركيــز والقــدرة علــى حفــظ األناشــيد و المســاعدة علــى النظــرة الجيــدة ، كمــا تعمــل علــى تهــذيب 

 النفوس فكل هذه األهداف تعتبر جد مرجوة من طرف األستاذ
ولتحقيــق األســتاذ لمهامــه بصــفة صــحيحة يجــب ان يكــون لــه عالقــة جيــدة مــع تالميــذه مــن حيــث 

يد من تعلق التالميذ بأستاذهم وبمادته أيضـا ألن التربيـة الموسـيقية تحمـل السلوك والخلق وهذا يز 
بـــين طياتهـــا رســـالة عظيمـــة فـــي صـــورة ممتعـــة ووجـــب االهتمـــام بهـــا ألنهـــا أكثـــر المـــواد تعرضـــا 

 .للمشاكل
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