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من بالد الرافدين إلى أرض الشام مرورًا بعصر النهضة
شادي ريا مستقرئًا الحضارات واألديان باملوسيقى

كتاب الشهر

املوسيقى التي توظف اليوم يف عالج الرسطان واالضطرابات النفسية كالتوحد، 
نكتشفها يف رحلة  "االلهة". حقائق مثرية ومهمة  ما مىض حكرا عىل  كانت يف 
عرب التاريخ واالديان والحضارات خلف دليل من نوع خاص هو مؤلف كتاب 

"موسيقات الحضارات واالديان"  

للخروج  ريا  شادي  امضاها  سنوات  ثالث 
واالديان"  الحضارات  "موسيقات  بكتابه 
املوسيقي  الخبري  خاص(.  اصدار  ـ   2018(
املوسيقى  يف  املاجستري  شهادة  عىل  )حاصل 
النفخ،  االت  عىل  العزف  يف  ومتخصص 
واستاذ موسيقى يف الكونرسفاتوار الوطني يف 
حني  الكنسية  الجوقة  يف  طفال  كان  زحلة(، 
السن،  تلك  منذ  املوسيقى.  مع  قصته  بدأت 
تعني  ماذا  حداه فضول شخيص عىل معرفة 
واالرمنية  والبيزنطية،  الرسيانية  املوسيقى 
كل  بني  الفوارق  وحرّيته  وغريها،  والقبطية 
كرب  والحضارات.  واملدارس  االنواع  هذه 
تخصص  ان  اىل  الفكرة،  معه  وكربت  الطفل 
افاقا  له  فتحت  التي  البيزنطية  املوسيقى  يف 
اخرى  امكنة  اىل  افضت  وابوابا،  ونوافذ 

شاسعة. 
من املوسيقى البيزنطية، انتقل ريا اىل دراسة 
الحضارات  اىل  ثم  الرسيانية،  املوسيقى 
كتابه  عامد  شكلت  التي  االخرى  القدمية 
نوعه  من  لبناين  عمل  اول  لعله  الجديد. 
الحضارات  مر  عىل  املوسيقى  تاريخ  يقارب 
الكوكب، مذيال بقامئة  التي شهدها  واالديان 

طويلة من املراجع. 
امللفت ان املرجع االول الذي استند اليه ريا، 
القديم  بعهديه  االنجيل  كتابه، هو  انجاز  يف 
ذكر  يرد  مثال،  القديم  العهد  يف  والجديد. 
العود  العزف عىل  ماهرا يف  كان  الذي  داود 
واملزمار. يف تلك املرحلة اخرتعوا ايضا االالت 
الذي  ذاك  يكن  مل  العود  لكن  املوسيقية. 
بل  السبعة،  واوتاره  بريشته  اليوم،  نعرفه 

كان داود "يرضب عليه". 
القارئ،  تصادف  ومثرية  مذهلة  اكتشافات 
العمل  هذا  صفحات  يف  يرتحل  وهو 

وعىل رغم ان ظهور الحضارة يف وادي النيل 
بدا يف االلف الرابع قبل امليالد، اي تاخر عن 
الحضارة السومرية بضع مئات السنني، اال ان 
بالغ  املوسيقى والغناء كانا يحظيان باهتامم 
منذ االرسة الفرعونية االوىل. يورد املؤلف ان 
فرعون مرص كان يتمتع ـ متاما كسائر امللوك 
كبرية  باعداد  ـ  سومر  وملك  بابل  ملك  مثل 
"نقوش  ذلك  عىل  وتشهد  املوسيقيني.  من 
امللكية  القبور  ومدافن  املعابد،  جدران 
الحافلة بصور الراقصني والعازفني واملغنني". 
مع  تتغري  بدأت  املوسيقى  اىل  النظرة  كانت 
امليالد، خصوصا  قبل   السادس  االلف  بداية 
عند الحضارة السومرية التي يعتربها املؤلف 
الحضارتني  يف  املوسيقى.  يف  االلهام  منبع 
السومرية واملرصية، مل تعد املوسيقى وسيلة 
فحسب،  وتكرميها  وعبادتها  االلهة  السرتضاء 
االنسان  خدمة  يف  قامئا  فنا  استحالت  بل 
ومتعته. فبدأ التطوير الفني يف هذا املجال. 
يف  كانت  ايضا  للموسيقى  الرفيعة  املكانة 
متى  خصوصا  االغريقية،  الحضارة  صلب 
عرفنا ان كلمة موسيقى هي من اصل يوناين 
"موزيس"، وتعود باصلها اىل "ميز"، وهو اله 
نظر  الحقا،  االغريق.  عند  الفنون  الهة  من 
املوسيقى،  اهمية  حول  اليونانيون  الفالسفة 
املوسيقى  ان  مثال  وافالطون  ارسطو  رأى  اذ 
النفس واثراء االخالق  لتهذيب  وسيلة فعالة 
اىل  افالطون  راح  املجتمعات.  يف  وسموها 
واضعا  ذاته،  يف  قامئا  فنا  املوسيقى  اعتبار 
االطالق  عىل  الفنون  انواع  ارفع  اياها ضمن 
نظرا اىل تأثريها عىل النفس الباطنية والحياة 
يخرج  الشعر  ان  واعترب  لالنسان.  االنفعالية 
انه  حتى  املوسيقى.  مع  يرتافق  مل  ما  هزيال 
دراسة  اليوناين  الشعب  افراد  عىل  ُفرض 
بسبب  وقواعدها  اصولها  وتعلم  املوسيقى 
والنفس  باملشاعر  السمو  عىل  قدرتها 

البرشية. 
يلحظ  الكتاب،  واقسام  فصول  توايل  مع 
بداية  فعليا  املوسيقى هي  بداية  ان  القارئ 

يتوقف شادي ريا عند عرص النهضة )1800 ـ 
1910( يف العامل العريب الذي ترافق مع توق 
شعوب املنطقة اىل التحرر من نري االستعامر. 
شهدت املوسيقى يف النصف االول من القرن 
املوسيقية  املدرسة  يف  نهضة  عرش  التابع 
الحقبة  هذه  رواد  من  الحديثة.  العربية 
دعائم  من  "يعترب  الذي  شهاب  محمد  نذكر 
عرش".  التاسع  القرن  يف  املوسيقية  املباحث 
الذي  شهاب"  "سفينة  كتاب  صاحب  هو 
ضم 350 موشحا مبنية عىل مقامات واوزان 
وقواف. كام برز محمد عبد الرحيم املشهور 

بـ"املسلوب"، فكان اول من تغنى بالدور. 
بني  الرصاع  بدأ  العرشين،  القرن  بداية  مع 
القديم والجديد، والرشق والغرب، وانطلقت 
الثالثينات،  يف  سوريا  يف  املوسيقية  املعاهد 
ومرص يف العرشينات، اىل جانب بدء التدوين 
مؤمترا  ايضا  الحقبة  تلك  شهدت  املوسيقي. 
 1932 عام  مرص  يف  العربية  للموسيقى 
يتعلق  ما  وكل  واالوزان  االنغام  لدراسة 
املرحلة،  تلك  اعالم  من  العربية.  باملوسيقى 
نذكر ابو خليل القباين ومحمد عثامن وعمر 
والشيخ  الحمويل  عبده  والشيخ  البطش 

عثامن املوصيل وسيد درويش. 
والفني  املوسيقي  االرث  لبنان  ورث  طبعا، 
ملنطقة بالد الشام، ومل يكن ميلك هوية فنية 
مستقلة، خصوصا وانه عىل اختالف الحقبات 
التاريخية التي مر فيها، مل يكن كيانا مستقال 
هوية  نحت  خصوص  يف  اما  ذاته.  يف  قامئا 
يبدأ  مل  االمر  فهذا  رصف،  لبنانية  موسيقية 
الراحلني  وامللحنني  الرحبانية  املدرسة  مع  اال 
واملطرب  ناصيف  وزيك  وهبي  فيلمون 
العمالق وديع الصايف بحسب املؤلف. هؤالء 
وحضارية  فنية  هوية  صاغوا  الذين  هم 
للكيان  النهايئ  الجغرايف  الشكل  مع  ترافقت 

اللبناين. 
القارئ  عىل امتداد صفحات الكتاب، يخلص 
من  جعلت  املتعاقبة  الحضارات  ان  اىل 
املوسيقى هوية ولغة، توصل عربها حمولتها 
ان  االهم  االخر.  اىل  وتعبرياتها  الثقافية 
وتآخ  سالم  رسالة  هي  االصل  يف  املوسيقى 
بها  وحضاري،  روحي  وانفتاح  وُرقي  انساين 
نتخاطب بعيدا من التعصب واالنغالق الذي 

بات سمة الزمن الراهن.

غالف الكتاب. 

ومقتضبة  شاملة  نظرة  يقدم  الذي  املرجعي 
يف  القدمية،  الحضارات  يف  املوسيقى  عن: 
السومرية،  املوسيقى  واليهودية،  املسيحية 
البابلية ومرص الفرعونية، اليونانية، الفارسية 
العربانية  واليابانية،  والصينية  والهندية 
والقبطية  واالرمنية  والرسيانية  والبيزنطية 
عند  يتوقف  كذلك،  االرض.  جهات  وكل 
املختلفة،  بعصوره  االسالم  يف  املوسيقى 
العرص  يف  العربية  املوسيقى  اىل  وصوال 
الحديث، واملوسيقى الرشقية والرشق عربية، 

واالندلسية. 
وسيلة  املوسيقى  كانت  االزمنة،  تلك  يف 
"الستنزال  توظف  وكانت  االلهة،  السرتضاء 
الرضع والزرع"، وكان الصيادون مثال يلجأون 
ذواتهم  لشحن  سحرية  بكلامت  "الرتنم  اىل 
والرتكيز  الفريسة  مطاردة  يف  والجلد  بالقوة 
املطلوب لدقة التصويب بالسهام". هنا، يرى 
املؤلف ان الحضارة السومرية ـ ام الحضارات 
اذ  املوسيقي.  املجال  يف  الرائدة  كانت  ـ 
بالد  يف  اساسية  مكانة  املوسيقى  احتلت 
الهارب  يستعملون  هؤالء  كان  الرافدين. 
احتفاالت  احياء  العنق خالل  واملزهر طويل 

الهة الشمس والحرب والخصوبة. 
فكانت  املقدسة،  الصلوات  خصوص  يف  اما 
تدريبها  تلقت  حورية  جوقات  "تؤديها 
اكرث  العبادة".  لهياكل  تابعة  مدارس  يف 
االجر  عىل  يكتبون  "الكهان  كان  ذلك،  من 
والعلمية  الدينية  النصوص  املسامري  بالخط 
الكثري  النصوص  تلك  فحفظت  واملوسيقية"، 
تدوين  مع  الدينية،  والرتانيم  الصلوات  من 
السومريون  بدأ  اذا،  املصاحبة.  املوسيقى 
يك  للموسيقى،  مؤسسية  بنية  وضع  يف  باكرا 

يبنى عليها الرتاكم املطلوب والرضوري. 

تشكل كل حضارة، كأنها مرآة لهذه الحضارة 
كانت  حضارة  كل  اعتنقته.  الذي  والدين 
بها،  خاصة  موسيقية  واالت  مبوسيقى  تتميز 
قبل ان يحدث الحقا احتكاك بني الحضارات 
متازج  من  نوع  ويرىس  موسيقاها  وبالتايل 
ان  القول  ميكن  هنا،  موسيقي.  حضاري 
ادركوا  الذين  بالفرس  تأثروا موسيقيا  العرب 
بعدما  وقدسوها  املوسيقى  اهمية  باكرا 
اكتشفوا فوائدها النفسية وتأثريها فادخولها 
وقال  الدينية.  وشؤونهم  معابدهم  يف 
امليالد  قبل   484-425 سنة  هريودوت حواىل 
ارقى  من  كانت  الفارسية  "املوسيقى  ان 
املوسيقات واحالهام نغام واشوقها سمعا". 

املوسيقى،  صناعة  الفرس  اتقن  هكذا، 
القواعد  وضع  اىل  االمم  من  الكثري  وسبقوا 
اسامء  ان  حتى  بها.  املتعلقة  واالصطالحات 
)سيكاه،  الفاريس  املوسيقي  السلم  ودرجات 
عند  معتمدة  تزال  ال  راست...(  شاهناز، 

االتراك والعرب. 
يف  جاء  والفرس،  العرب  بني  االول  االختالط 
بارساهم  العرب  تأثر  حيث  املنورة  املدينة 
اىل  تنتقل  الغناء  صناعة  وبدأت  الفرس،  من 
يعترب  الذي  امثال طويس  العرب  من  الذكور 
اول املغنني العرب. هنا يرى الباحث ان عالقة 
االسالم باملوسيقى شهدت مدا وجزرا، مع ان ال 
كلمة مبارشة يف القرآن تحوي نوعا من كراهية 
للموسيقى. هكذا، شهدت املوسيقى يف بداية 
عهد الخلفاء الراشدين )632 ـ 661 م( هجوما 
وتجرميا من املتشددين، قبل ان تنفرج االمور 
يف عهدي عيل وعثامن اللذين "تغريت مظاهر 
واملسلمني  العرب  عند  االجتامعية  الحياة 
حياة  من  جزء  انها  عىل  املوسيقى  وشجعوا 
الرفاهية". وجاء العرص العبايس )750ـ  1258( 
املوسيقى  خصوصا  والفنون،  العلوم  لينعش 
والدراسات  والبحوث  الغنايئ  االداء  لناحية 
كتابه  منجم  ابن  وضع  هكذا،  املوسيقية. 
بحث  عن  عبارة  وهو  املوسيقى"،  يف  "رسالة 
كان  الذي  العريب  املوسيقي  السلم  يف  قيم 
معتمدا حتى القرن الخامس عرش. وكان هذا 
االغريقي،  الفيثاغوري  للسلم  مشابها  السلم 
اليونان  علوم  من  نهلوا  العرب  وان  خصوصا 
اوجها  بلغت  التي  الرتجمة  عملية  بواسطة 
هارون  عهد  وجاء  امليالدي.  التاسع  القرن  يف 

الرشيد )786ـ  809( مليئا باالمجاد والتطور يف 
الثقافة والفن واالداب، ودخلت بالطه اعظم 
املواهب عىل رأسها ابراهيم املوصيل، واسحق 
ان  من  بد  ال  وغريهم.  جامع  وابن  املوصيل، 
مثال  الجاهيل  العرص  يف  العرب  ان  هنا  نذكر 
كانوا شغوفني باملوسيقى. الدليل عىل ذلك هو 
املوسيقى،  عىل  تعتمد  كانت  التي  املعلقات 
القيس، وزهري بن ايب  فنجدها يف شعر امرئ 
وعنرتة  الذبياين،  والنابغة  واالعىش،  سلمى، 

وحاتم الطايئ. 
تجذر  "عىل  يدل  امنا  ذلك  ان  املؤلف  يرى 
ملمح  وذلك  العرب،  حياة  يف  املوسيقى 
انفتاح يف الروح العربية منذ القديم، واستمر 
اىل ما بعد االسالم لرتافق املوسيقى االهازيج 

الروحية والوجدانية الصوفية وغريها".
املوسيقى  تاريخ  يف  الرحلة  هذه  تتواصل 

وصوال اىل العرص الحديث. 

السومريون  استعمل 
الهارب واملزهر في احياء 

احتفاالت آلهة الشمس 
والحرب والخصوبة


