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البحوث الموسيقية

ملخ�س البحث
 لقــــد متتــــع املو�صيقار زرياب مبقام بــــارز ومكانة عالية يف العــــامل العربي والجنبي 
علــــى ال�صــــواء، وذلك ملا قام به من ابتكارات واإجنازات علمية كبرية يف �صتى جمالت 
الفنــــون املو�صيقيــــة والثقافيــــة والجتماعيــــة، ومــــن خــــالل تاأ�صي�صــــه لأول مدر�صــــة 
منهجيــــة لن�صر وتعليــــم الثقافة املو�صيقية يف املغرب العربــــي والأندل�ض، فكان بحق 
اأحــــد علماءنــــا العظام الذين اأناروا طريق العلم واملعرفة لالأجيال الالحقة واأ�صبح 
الأمنوذج والقدوة التي يحتذى بها، فهو�صاحب املنهج العلمي يف التعليم املو�صيقي 

الذي �صار على خطاه كل من جاء بعده.   
     يتكــــون البحــــث مــــن خم�صة حماور؛ تناولنا يف املحــــور الول منه الطار املنهجي 
للبحــــث. وتطــــرق املحــــور الثــــاين اىل اأ�صل زريــــاب؛ وتاأريخ ولدته ووفاتــــه، وا�صباب 
هجرتــــه مــــن بغــــداد. وجــــاء يف املحــــور الثالث زريــــاب فنان متعــــدد املواهــــب، وزرياب 
مبتكر و�صانع لالأعواد، وزرياب مبتكر الآلت املو�صيقية اجلديدة، اما املحور الرابع 
فقــــد تنــــاول مدر�صة زرياب املو�صيقيــــة املنهجية، ومميزات مو�صيقــــى زرياب، واأخرياً 
اأختتمنا بحثنا باملحور اخلام�ض الذي ثبتنا فيه عدد من النتائج والتو�صيات ف�صاًل 

عن املراجع العلمية التي اعتمدنا عليها يف اجنازنا للبحث.

زرياب منجازاته 
وأبرز مبتكراته الموسيقية 

م. مهيمن اإبراهيم اجلزراوي 
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م. مهيمن اإبراهيم اجلزراوي زرياب منجازاته واأبرز مبتكراته املو�صيقية 

A musician Ziryab Has enjoyed a higher 
prestige in the Arab countries and the world, 
that for his innovations and achievements of 
great scientific musical arts, culture, social 
and through the establishment of his first 
musical school methodology for the educa-
tion of musical culture in the Morocco and 
Andalusia, and he was the one of our sci-
entists musicians who light the way through 
science and knowledge for the future gen-
erations, who follows his footsteps.
  The research consists of five axes; in the 
first axis we dealt with the research method-
ology. In the second axis we studies the ori-
gin of Ziryab; the date of his birth and death, 
the reasons for his emigration from Bagh-
dad. A third axis we dealt with Ziryab the 
artist multi-talented, and Ziryab the creator 
and maker of the Oud instruments, Ziryab 
innovative a new musical instruments, fourth 
axis has dealt with Ziryab musical school 
methodology, and the musical features of 
Ziryab, in the fifth axis of the research, we 
set a number of conclusions and recommen-
dations as well as sources and references 
that we have adopted in the research. 

Abstract
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املحور االأول : منهجية البحث 

م�سكلة البحث:
     يعد زرياب اأول مو�صـــيقي عراقي �صـــلب حقه يف التاأريخ، وتعر�س لهجرة ق�صـــرية، من دون �صـــبب 
اأو ذنـــب اقرتفه، اإذ خرج مهاجـــراً مع عائلته من بغداد، تاركاً مدينته واأقرباءه واأ�صـــدقاءه وحمبيه، 
ُمكرَهاً م�صـــطراً وم�صطهداً هارباً اإىل املغرب العربي خوفا من التوعد والتهديد باالغتيال والقتل من 
قبل اأ�صتاذه اإ�صحاق املو�صلي. فاأ�صبح بذلك حلقة الو�صل املو�صيقية بني امل�صرق العربي ومغربه، ويعود 
له الف�صـــل يف احلفاظ على خمتلف الفنون والعلوم املو�صيقية، والكثري من العادات ال�صرقية ال�صائدة 
يف احلياة الثقافية، والفنية، واالأدبية، واالجتماعية التي نقلها من بغداد عا�صـــمة اخلالفة العبا�صـــية 
يف ع�صـــرها الذهبي اىل املغرب العربي، ومن ثم اإىل قرطبة عا�صـــمة اخلالفة االأموية يف االأندل�س. 
تلك املعارف والعلوم والفنون املو�صـــيقية وغريها التي انتقلت اإىل الغرب واأوروبا، واأنارت لهم الدرب 
وانت�صـــلتهم من اجلهل والتخلف بعد اأن كانت تعي�س ع�صـــراً من البوؤ�س والظالم، وهذه حقيقة دامغة 
تعرتف بف�صـــلها اأوروبا نف�صـــها. ومل نعلم اأن اأحدا من املو�صيقيني اتيح له اأن ي�صهد اخلالفتني وين�صد 

يف البالطني العبا�صي واالأندل�صي مثلما ما اأتيح لزرياب.
     وممـــا تقـــدم فقد ت�صـــكلت لدينا ت�صـــاوؤالت عدة حول منجـــزات زرياب ودوره يف تطوير املو�صـــيقى 
العبا�صـــية ونقلها من بغداد اىل االندل�س، وما قدمه من علوم وفنون لالن�صـــانية جمعاء...االأمر الذي 
دعانا اإىل البحث لالإجابة عن ت�صاوؤالت مل يتم االإجابة عنها حول �صخ�صية عراقية فريدة اأ�صهمت يف 
اإجنازات وابتكارات يف علم املو�صيقى...لذا تبلورت لدينا القناعة بان هناك حاجة ما�صة اإىل اإجراء 

درا�صة علمية عن منجزات زرياب واأبرز مبتكراته املو�صيقية.

اأهمية البحث واحلاجة اإليه:
     ت�صتدعي احلاجة املا�صة اإىل درا�صة �صخ�صية فريدة يف تاأريخ املو�صيقى العربية، ملا لها من تاأثريات 
يف جممل احلركة املو�صـــيقية ال�صـــابقة، كما اأن اأهمية هذا البحث تكمن يف احلاجة اإىل �صـــد النق�س 

املعريف والعلمي حول تلك ال�صخ�صية.

هدف البحث:
     يهدف هذا البحث اإىل الك�صـــف عن منجزات زرياب واأبرز مبتكراته املو�صـــيقية. واإفادة املخت�صني 
يف جمال البحث املو�صيقي ب�صكل عام، وب�صورة خا�صة املهتمني باملو�صيقى العربية، وطلبة الدرا�صات 
العليا، واملوؤ�ص�صـــات، والدوائـــر، والكليات، واملعاهـــد، واملدار�س ذات العالقة. واحلفـــاظ على تراثنا 

املو�صيقي، واإلقاء ال�صوء على ابرز من اأ�صهم يف اإغناء هذا الرتاث بنتاجاتهم املو�صيقية.

منهج البحث:
   اإتبع الباحث املنهج الو�صفي التاأريخي يف التو�صل اإىل حتقيق اأهداف بحثه.

م. مهيمن اإبراهيم اجلزراوي زرياب منجازاته واأبرز مبتكراته املو�صيقية 
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املحور الثاين:ال�سرية الفنية لزرياب

 اأ�سل زرياب: 
     زرياب هو )اأبو احل�صــــن علي بن نافع( موىل اخلليفة العبا�صــــي املهدي )وهو حممد املهدي 
بن املن�صــــور التي دامت خالفته للمدّة من 775م – 785م( الذي تو�صــــم فيه نبوغاً وف�صــــاحة 

ل�صان فاأعتقه ومتتع باحلرية يف مطلع �صباه )1، �س60(.
     اإن املطلــــع علــــى امل�صــــادر واملراجع العربية التي تناولت �صــــرية حياة زريــــاب يجد اأن اأغلب 
تلك امل�صــــادر واملراجع مل ت�صــــر اإىل اأ�صــــل زرياب، اإال اأن بع�س الروايات تقول اإن زرياب جاء 
به اإ�صــــحاق املو�صلي من املو�صــــل كما يذكر ذلك حممد لقمان )2، �س10(. وقد لفت انتباهي 
عند اطالعي على بع�س امل�صــــادر واملراجع العلمية للباحثني والعلماء االأجانب وامل�صت�صــــرقني 
حول ن�صــــب واأ�صــــل املو�صــــيقار زرياب اأنه كان كردي االأ�صــــل، وهذا ما ذكره الباحث عبد اهلل 
جمال اأ�صــــرف يف بحثه املو�صوم )عنا�صــــر االأغاين الفلكلورية الكردية يف العراق( وهي ر�صالة 
ماج�صــــتري )غري من�صورة( مقدمة اإىل ق�صم الفنون املو�صــــيقية ، كلية الفنون اجلميلة، جامعة 
بغداد يف عام 1998م، وهذا املو�صــــوع مل تتم االإ�صــــارة اإليه من قبل، وهي حقيقة ا�صــــتند اإليها 
الباحث عبد اهلل جمال يف ال�صفحة رقم )12( من ر�صالته اإذ يذكر ))اأن امل�صت�صرق الفرن�صي 
)توما بوا( يقول: اإن املو�صــــيقار املعروف زرياب الذي اأ�صــــاف الوتر اخلام�س اإىل اآلة العود يف 
الفرتة العبا�صــــية هو من اأ�صــــل كردي(( )3، �س12(. وهذا الن�س قام برتجمته الباحث عبد 
اهلل جمال اإىل اللغة العربية من ال�صفحة ذات الرقم )9( يف كتاب )اآالت املو�صيقى الكردية( 
الذي �صدر باللغة الكردية ملوؤلفه )وريا اأحمد( يف اأربيل، اإقليم كرد�صتان العراق، عام 1989م 

)4، �س9(. 
     وبعد البحث والتق�صي حول هذا املو�صوع، وجدت تاأكيداً لهذه املعلومة تخربنا به امل�صت�صرقة 
االأملانية ال�صــــهرية الدكتورة )زيغريد هونكه(  Dr.Sigrid Hunke يف كتابها )�صم�س العرب 
ت�صــــطع على الغرب – اأثر احل�صــــارة العربيــــة يف اأوربّة( الذي قام برتجمتهــــا للعربية كل من 
االأ�صــــاتذين فــــاروق �صــــعيد بي�صــــون، وكمال د�صــــوقي، عــــام 1969م، ومن اجلديــــر بالذكر اأن 
امل�صت�صــــرقة االأملانية ال�صــــهرية الدكتورة )زيغريد هونكه( هي زوجة امل�صت�صرق االأملاين الكبري 
الدكتــــور )�صــــولتزا( واللذين دعتهما احلكومة العراقية يف �صــــيف عــــام 1961م لزيارة بغداد 
تقديراً جلهودهما العلمية، اإذ تذكر يف كتابها ))اأن الفتى الكردي زرياب كان من اأملع التالميذ 
يف مدر�صة اأ�صتاذه اإ�صحق بن اإبراهيم املو�صلي ، وقد امتاز بقدرته الفائقة يف املو�صيقى(( )5، 
�س488(. واملفارقة التي ا�صــــتوقفتني عند قراءتي ل�صــــفحات الكتاب اأنه يروي اأف�صال العرب 
على الغرب يف العلوم واالآداب والفنون كافة، ومنها العلوم والفنون املو�صــــيقية التي انتقلت عن 
طريق اأ�صــــبانيا اإىل باقي الدول االأوروبية من خالل املو�صــــيقار زرياب الذي ات�صــــح يف النهاية 
انه كردي االأ�صــــل ولي�س عربياً كما بُيِّن يف الكتاب. اأما املوؤلف �صــــيمون جارجي وهو االأ�صتاذ يف 
جامعة جنيف يف كتابه )املو�صــــيقى العربية( وال�صــــادر بطبعتني مرتجمتني اإىل اللغة العربية، 
فيذكــــر لنا يف االإ�صــــدار االأول ترجمة عبد اهلل نعمان ))اأن زرياب من اأ�صــــل فار�صــــي(( )6، 
�ــــس48(. ويف االإ�صــــدار الثــــاين للكتاب نف�صــــه ترجمة جمــــال اخلياط، مل يذكــــر املرتجم اأي 
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�صــــيء عن اأ�صــــل زرياب )7، �س44(. ولذلك علينا الرجوع اإىل الن�صخة االأ�صلية للكتاب باللغة 
الفرن�صــــية للتاأكد ممّا كتبه املوؤلف بهذا اخل�صــــو�س لوجود هذا االختالف والتناق�س يف ن�س 
الرتجمتــــني املذكورتــــني اآنفاً والتحقق من �صــــحتهما. اأمــــا احلجي يف كتابه )تاريخ املو�صــــيقى 
االأندل�صية( فيوؤكد ما جاء به �صيمون جارجي يف اإ�صداره االأول ترجمة عبد اهلل نعمان اإذ يقول 
عن اأ�صــــل زرياب اأنه ))كان للخليفة املهدي العبا�صــــي موىل فار�صــــي االأ�صــــل بغدادي الثقافة 

والن�صاأة قرطبي املهجر واالإقامة(( )8، �س25(. 
     وبعــــد ما ورد اآنفاً من اآراء متباينة ومتناق�صــــة، اأدعو جميع الباحثني واملتخ�ص�صــــني وذوي 
العالقــــة يف هــــذا املجال اإىل مراجعة اأمهــــات كتب التاأريخ املختلفة للوقوف على حقيقة اأ�صــــل 
زريــــاب وتاأكيدها ودعمها بالوثائق واحلقائق الدامغة، فنحن ال نزال جنهل الوثائق التاأريخية 

التي ا�صتند اإليها هوؤالء املوؤلفون، والعلماء، وامل�صت�صرقون يف كتاباتهم وموؤلفاتهم العلمية.

تاأريخ ميالده ووفاته:

     اإن اغلب امل�صادر واملراجع مل تذكر تاأريخ ميالد املو�صيقار زرياب بالدقة املطلوبة، واختلفت 
حولهـــا. فيقـــول راجـــي عنايت ))ال يعلـــم اأحد التاأريخ الدقيـــق مليالد زرياب ، فمـــن الذي يهتم 
بت�صـــجيل هـــذه احلقيقة لفتى من العبيـــد، مل يظهر عليه ما مييزه عن غريه مـــن العبيد(( )9، 
�ـــس16( ، ويذكـــر احلفنـــي ))اأن والدة زرياب كانت حـــوايل عـــام 777م(( )10، �س11(. اأما 
بالن�صـــبة لوفاتـــه فيقـــول ))وكما عا�س زرياب جمهـــول تاأريخ املولد فقد مات اأي�صـــا من دون اأن 
يعرف على وجه التحديد تاريخ وفاته. ومن الالفت للنظر اأال يُعنى اأحد من جميع هذه امل�صادر 
التي تناولت �صريته واأخباره قدميها وحديثها، بالتنويه بتاأريخ وفاته. على اأننا كما قدرنا مليالده 
تاأريخـــاً تقريبياً ا�صـــتخرجناه من جمموع حوادث حياته، فاإننا ن�صـــتطيع كذلـــك اأن نحدد تاريخ 
وفاتـــه بزهاء �صـــنة 852م(( )10، �ـــس178(. كما جاءت التواريخ نف�صـــها عنـــد كل من االأمري 
)1، �ـــس60- 62(، والبكـــري )11، �س4(، وراجي عنايـــت )9، �س17، و�س41(، واحلجي )8، 
�س27(، وميخائيل عواد )12، �س94(. ومل يحدد كل منهم مكان والدته اأو مكان وتاريخ وفاته. 
وكذلك جاء تاأريخ الوفاة نف�صه عند ال�صوان )13، �س85( من دون اأن يذكر مكان الوفاة اأو تاأريخ 

ومكان والدته، اأما ح�صني قدوري فيذكر تاأريخ والدته يف عام 777م )14، �س90(. 
     ويذكـــر فارمـــر اأن تاأريـــخ وفاة زرياب غري معـــروف ورمبا عا�س حتى خالفـــة حممد بن عبد 
الرحمن بن احلكم )852م – 886م( )15، �س203(. كما يوؤكد �صـــيمون جارجي يف االإ�صـــدار 
االأول للمرتجـــم عبـــد اهلل نعمان اأن وفاة زرياب كانت يف عـــام 852م )6، �س48(. ومل يحدد اأو 
يذكـــر تاأريخ الوفاة يف االإ�صـــدار الثاين للمرتجم جمال اخلياط )7، �ـــس44- 45(. اأما الرجب 
فيذكـــر فقـــط تاريخ ومـــكان وفاته ، باأن زرياب تـــويف يف قرطبة �صـــنة 845م )16، �س31(. كما 
يوؤكد ما جاء به الرجب كل من العقيلي )17، �س78(، وحممد حممود �صـــامي )18، �س107(، 
واحلم�صي )19، �س64(. اأما �صبحي اأنور ر�صيد فيحدد تاأريخ والدته يف عام 789م ، اأما وفاته 

ففي عام 857م )20، �س204(. 
     ومما تقدم يت�صـــح لنا اأن هناك اختالفاً وتناق�صـــاً وا�صـــحاً يف التواريخ املذكورة اآنفاً، تتطلب 

وقفة جدية للبحث والدرا�صة والتق�صي. 
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اأ�سباب هجرته من بغداد:

     كان اإ�صـــحاق املو�صـــلي ينظر اإىل زرياب نظرته اإىل تلميذ مل ين�صج بعد، فتحفه الغنائية لي�صت اإال 
رجع �صـــدى لتحفه، اإنه يردد اأحلانه ويّرجع اأغانيه، ومثل هذا الفنان النا�صـــئ ال خطر منه، فيما اإذا 
رفع ذكره، ال بل اإن االإ�صـــادة با�صـــمه قوة له، تعزز طريقته وتدعم مدر�صـــته، يف زمن بلغ فيه التناحر 
بني الفنانني اأق�صـــى مداه. فلما طلب الر�صـــيد من اإ�صـــحاق اأن ياأتي اإليه مبغن جميد، مل ي�صبق له اأن 
�صـــمع �صوته وال اآلته، حتدث باأمر زرياب وقال: ))يف بيتي عبد اأ�صود يدعى زرياب، �صمعت له نغمات 
رائعـــة واأنـــا اأوقفتـــه على اجليد وهو من اخرتاعي وا�صـــتنباط فكـــري، واأحد�س اأن يكون له �صـــاأن((. 
وطابت نف�س اخلليفة بهذا الو�صـــف، فقد �صـــئم على ما يظهر الوجوه القدمية، وبرم بالطرق الغنائية 
التي ما انفك املغنون واملطربون يرددونها على م�صـــمعه، فطلب اإىل ا�صـــحق اأن يح�صـــره اإليه، وهكذا 

كان )21، �س144(.
     غنى زرياب ق�صـــيدة مدح بها الر�صـــيد، وطرب اخلليفة، والتفت اإىل اإ�صحق املو�صلي وقال: ))لوال 
اأين اأعلـــم مـــن �صـــدقك يل على كتمانه اإياك، وت�صـــديقه لك، اأنك مل ت�صـــمعه من قبـــل، الأنزلت بك 
العقوبة لرتكك اإعالمي ب�صـــاأنه، فخذه اإليك واعنت باأمره، حتى اأفرغ له، فاإن يل فيه نظراً((. وخيل 
اإىل زريـــاب وهو يغادر ق�صـــر الر�صـــيد، اأن الدنيا مقبلة عليه، واأن طريقـــه اإىل هيكل املجد الفني قد 
فر�ـــس بالورد، ولكن هذا احللم اجلميل الذي م�صـــح بلحظة واحدة ماأ�صـــاة حياتـــه، ما لبث اأن تبدد، 
فالكلمة الطيبة امل�صـــجعة التي كان ينتظرها من اإ�صـــحق املو�صـــلي، كانت طعنة م�صددة اإىل قلبه، وملا 
خال به قال له اإ�صـــحق: ))اإن احل�صـــد اأقدم االأدواء، والدنيا فتانة، وال�صركة يف ال�صناعة عداوة، وقد 
مكرت بي فيما انطويت عليه من اإجادتك وعلو طبقتك، وق�صـــدت منفعتك، فاإذا اأنا قد اأتيت نف�صـــي 
من ماأمنها باإدنائك، وعن قليل ت�صـــقط منزلتي، وترتقي اأنت فوقي، وهذا ما ال اأ�صـــاحبك عليه، ولو 
انـــك ولـــدي، ولوال ذمة الرتبية لق�صـــيت عليك، فاخرت اأحـــد االأمرين: اإما اأن تذهـــب عني يف االأر�س 
العري�صة وال اأ�صمع لك خرباً، واأقدم لك املال، واأما ال ادع اغتيالك((. وقد اأدرك زرياب اخلطر الذي 
يهدد حياته، وقبل بعرو�س ا�صحق، ويف ليلة من ليايل بغداد اجلميلة، األقى زرياب على مدينة ال�صالم 

اآخر نظرة )21، �س148-144(.
     هاجر زرياب الذي �صلب حقه هجرة ق�صرية دون ذنب اقرتفه، �صوى اأنه فنان اأ�صيل ومبدع ومبتكر، 
وخرج مع عائلته من بغداد، تاركاً مدينته واأقرباءه واأ�صـــدقاءه وحمبيه، مكرهاً م�صـــطراً وم�صطهداً 
هارباً اإىل املغرب العربي، خوفا من التهديد بالقتل من اإ�صـــحاق املو�صـــلي. ونقل معه خمتلف الفنون 
والعلـــوم املو�صـــيقية، والكثري من العادات ال�صـــرقية ال�صـــائدة يف احلياة الثقافيـــة، والفنية، واالأدبية، 
واالجتماعية من امل�صـــرق العربي اىل مغربه، و�صـــهد يف رحلته اخلالفتني العبا�صـــية واالأموية وعزف 

واأن�صد يف بالطيهما، ونادم خلفاءهما، ووالتهما، ومتتع مبقام بارز ومكانة عالية فيهما. 

املحور الثالث : زرياب فنان متعدد املواهب

     وعلـــى الرغـــم مـــن كونه ملحنـــا وعازفا ومغنيـــا من الطـــراز االأول، برع زرياب يف اختيـــار االأزياء 
وت�صـــميم املالب�س واأنواع االألب�صـــة املنا�صبة لكل ف�صـــل من ف�صول ال�صنة، ويف اأ�صـــاليب فن التجميل 
وق�س وت�صـــريح ال�صعر، ويف تخليط الروائح وخمتلف اأنواع العطور، وكذلك احلال بالن�صبة لالأطعمة. 
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وكان عاملاً جليالً و�صـــاعراً ملما بكثري من األوان املعرفة واالأدب وفلكيا بارعا وعاملا بالنجوم ومت�صلعاً 
بالعلـــوم اجلغرافيـــة ومتعمّقـــاً يف علوم التاأريـــخ واالجتماع، وملما بـــاأدب املجال�صـــة وبراعة املحادثة 
ولطـــف املعا�صـــرة ومنادمة اخللفاء واالأمراء وال�صـــالطني، وكان راوية يحكي اأخبـــار القدماء وامللوك 
و�صري اخللفاء وحكايات النا�س وي�صحح الروايات ملن يُخطيء يف روايتها، وكان عارفا بنوادر العلماء 
واكتملت فيه جميع �صفات الندماء.  كما كان عارفا بتقومي البلدان وطبائعها ومناخها وحال �صعوبها 
وله ذوقه اخلا�س يف تن�صيق املوائد وا�صتخدام االأكواب الزجاجية وتزيني املكان باأ�ص�س االأزهار التي 
كانت ت�صنع يف كثري من االأحيان من الف�صة والذهب، وعلم اأهل االأندل�س قواعد النظافة واال�صتحمام 
فاأن�صاأ احلمام الذي عرف با�صم )حمام زرياب( الذي يعد اأعجوبة قرطبة من حيث البناء الفخم وما 

يتميز به من عمارة جميلة )10، �س117- 118(.
     ويذكر عبد اجلليل الرا�صـــد ))اأن زرياب هو الذي اأدخل لعبة ال�صـــطرجن اإىل االأندل�س التي مل تكن 
قد عرفت هذه اللعبة(( )22، �س62(. وجدد زرياب يف االأطعمة املعروفة وانت�صـــرت و�صفات جديدة 

ابتكرها هو، كما اأدخل اإىل اأ�صبانيا خ�صروات مل تكن �صائعة )5، �س490(.

زرياب مبتكر و�سانع لالأعواد:

     عند لقاء زرياب باخلليفة هارون الر�صيد )الذي حكم للفرتة من 786م – 809م( وطلب 
منه العزف والغناء على عود اأ�صــــتاذه اإ�صــــحاق املو�صــــلي، قال زرياب لهارون الر�صيد ))يل 

عود نحته بيدي واأرهفته باإحكامي وال اأرت�صي غريه(( )10، �س45(.
     فقد اأدخل زرياب �صيئا من التح�صينات على اآلة العود، واإن كان عوده على قدر ج�صم العود 
املعتاد )وهو عود اأ�صتاذه اإ�صحاق املو�صلي( ومن جن�س خ�صبه، فهو يقع من وزنه يف الثلث اأو 
نحوه واأوتاره من حرير يغزل مباء �صــــاخن )يختلف عن حرير اأقرانه( ويك�صــــبها اأنوثة ورقة 
ورخاوة. وبُمّها ومثلثها )وهما وتران يف العود( اتخذهما من م�صــــران �صبل االأ�صد، لهما يف 
الرتمن وال�صــــفاء واجلهارة واحلدة اأ�صعاف ما لغريهما من م�صران �صائر احليوان، ولهما 
من قوة ال�صــــرب على تاأثري وقع امل�صــــارب ما لي�س لغريهما )23، �س130(. كما يوؤكد اأي�صا 

اأنها غري قابلة التاأثر بتقلب الطق�س واأنها اأدوم من غريها بكثري )15، �س177-176(.
     وقــــد �صــــمم زرياب عددا من االآالت املو�صــــيقية وكان هذا ال�صــــبب الــــذي دعا زرياب الأن 
يحتقر �صــــاأن عود معلمه وي�صــــمم على العزف على عوده الذي �صــــممه بنف�صه واأ�صاف اإليه 

وترا خام�صا )5، �س492(.
     اإن العــــود العــــادي اأو عــــود اإ�صــــحاق املو�صــــلي هو العــــود املتعارف عليه وال�صــــائد يف ذلك 
الوقت وهو العود نف�صــــه الذي اخرتعه من�صــــور زلزل احد مو�صــــيقيي البالط العبا�صــــي يف 
الن�صــــف الثاين من القرن الثامن امليالدي، وهو ما اأطلق عليه بالعود الكامل الذي ي�صــــمى 
بـ)العود ال�صبوط( الذي احتل مكان العود الفار�صي ال�صائع الذي رف�س زرياب العزف عليه 
اأمام اخلليفة هارون الر�صــــيد واأ�صر على ا�صــــتعمال عوده قائال اإنه يختلف تركيبيا عن عود 
اأ�صــــتاذه، وهذا دليل على الثقة العالية بالنف�س و�صــــجاعته وف�صــــاحته اأمام اخلليفة وقدرته 
على تقدمي االأف�صل واجلديد غري امل�صموع بعد اأن �صاأله اخلليفة هارون الر�صيد عن معرفته 
بالغناء فاأجاب بقوله ))اأح�صــــن منه ما يح�صــــنه النا�س، واأكرث ما اأح�صــــنه ال يح�صنونه مما 
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ال يح�صــــن اإال عنــــدك، وال يدخــــر اإال لك، فاإن اأذنت غنيّتك ما مل ت�صــــمع اأذن قبلك(( )21، 
�س145(. 

     كان للعــــود ال�صــــائد اأربعــــة اأوتار قوبلــــت بها الطبائع االأربــــع التي كان يعتقــــد باأنها تتاأثر 
بالطبائــــع الكونيــــة القدمية كالريــــاح، والف�صــــول، واالأمزجة، والقــــوى العقليــــة، واالألوان، 
والروائــــح، واأربــــاع دائرة الفلــــك واالأبراج وغريها، وكان من املتعــــارف عليه يف ذلك الوقت 
طالء اأوتار العود باالألوان املختلفة ولو قمنا با�صــــتعرا�س تلك االأوتار من االأ�صفل اإىل االأعلى 
لوجدنا اأن الوتر االأول يف العود وي�صــــمى )الزير( قد �صبغ باللون )االأ�صفر( وجعل يف العود 
مبنزلة )ال�صــــفراء يف اجل�صــــد(، و�صــــبغ الوتر الثاين فوقه باللون )االأحمر( وهو من العود 
مكان )الدم من اجل�صــــد( وهو يف الغلظ  �صــــعف الزير ولذلك �صــــمي )املثنى(، وياأتي فوقه 
الوتر الثالث الذي عطل من ال�صبغ وترك )ابي�س( اللون وهو من العود مبنزلة )البلغم من 
اجل�صــــد( وجعل �صــــعف املثنى يف الغلظ فلذلك �صمي )املثلث(، و�صــــبغ الوتر الرابع باللون 
)االأ�صــــود( وجعل من العود مكان )ال�صــــوداء من اجل�صــــد( و�صــــمي )البم( وهو اأعلى اأوتار 
العــــود وهو �صــــعف املثلث يف الغلظ، فهــــذه االأوتار االأربعــــة مقابلة )للطبائــــع االأربع( )15، 

�س176(.
     وقــــد راأى زرياب ا�صــــتكماالً ملجموعة النغمات امل�صــــتخرجة من العود لت�صــــتويف الطبقات 
ال�صــــوتية به �صرورة اإ�صــــافة وتر اإىل اأوتاره االأربعة القدمية فزاد عليها وتراً خام�صاً �صبغه 
باللون االأحمر وجعله متو�صــــطا يف مو�صــــعه بني االأوتار واأ�صــــماه )الوتر االأو�صــــط الدموي( 
وو�صــــعه حتــــت )املثلث( وفوق )املثنى( فا�صــــتكمل يف عوده قوى الطبائــــع االأربع وقام الوتر 
اخلام�س بينها مقام )النف�س يف اجل�صــــد( فاكت�صــــب به عوده )األطف معنى واأكمل فائدة( 

)10، �س109- 110(.
     واأرى اأن زيــــادة وتــــر خام�ــــس للعــــود من قبل زرياب مل يكن ب�صــــبب مطابقتهــــا مع طبائع 
النف�س الب�صرية اأو اإبراز ناحية �صكلية اأو جمالية، واإمنا جاءت تلك الزيادة يف االأوتار نتيجة 
علم واإدراك ودرا�صــــة عميقة �صــــابقة توؤدي، بالنتيجة، اإىل زيادة املجال ال�صــــوتي وامل�صاحة 
ال�صــــوتية الآلة العود ممــــا ميكنه من حرية اأكرث يف اأداء القطع املو�صــــيقية والغنائية وكذلك 
من الناحية التكنيكية يف العزف واالنتقال بني �صالمل املقامات املختلفة واملعقدة عند اأدائه 

ملوؤلفاته الغنائية واملو�صيقية.
     ومن ابتكارات زرياب يف العود هو جعل م�صراب العود من قوادم )ري�س( الن�صر بدال من 
اخل�صــــب، واأخذ الغرب هذه الطريقة، وهي م�صتعملة حتى االآن يف اآلة الكالف�صان املو�صيقية 
)24، �ــــس94(. وقــــد ظل هذا امل�صــــراب ي�صــــتعمل اإىل االآن، وحتــــى يومنا هذا يعد اأف�صــــل 
م�صــــراب على الرغم من جميع املحاوالت والتجارب التي اأجريت خالل الع�صور ال�صتبداله 
فهــــو اإىل جانــــب ليونته يف انحنائه على الوتر �صــــعوداً وهبوطاً مــــن دون اإحداث اأي تاأثري يف 
الرنات ال�صــــادرة عنه فاإنه ي�صاعد على املد بعمر الوتر ذلك اأنه ال يخد�س االأوتار بال�صرعة 

التي تنتج عن ا�صتعمال اخل�صب وغري اخل�صب من �صنوف امل�صارب )25، �س178(.
     كما اأرى اأن ابتكار زرياب العزف بو�صــــاطة الري�صــــة هو اأف�صــــل بكثري من العزف بو�صاطة 

م�صراب من اخل�صب وذلك يعود الأ�صباب عدة ميكننا اإيجازها مبا ياأتي:
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اإن النقــــر بوا�صطــــة الري�صة يعطي لل�صوت ال�صادر من الأوتــــار قوة ونقاءاً اأكر مما  1 .
لو مت النقر على الأوتار مب�صراب من اخل�صب.

اأن العــــزف علــــى اأوتــــار العود بو�صاطــــة م�صراب من اخل�صب قد يــــوؤدي مبرور الزمن  2 .
اإىل خد�ــــض الأوتــــار وتلفها ومتزقها نتيجة النقر والحتكاك يف حني اأن للري�صة رقة 

ونعومة ل توؤدي اإىل تلف الأوتار.
مــــن الناحيــــة اجلمالية يكون �صكل الري�صة اجلميــــل وهي يف يد العازف اأجمل بكثري  3 .
مــــن م�صراب اخل�صب ف�صال عن �صهولة الإم�صاك بالري�صة وقابليتها على املطاوعة 
يف يــــد العــــازف وخفة وزنهــــا لأنها جموفة من الداخل فهي اخــــف وارق من م�صراب 
اخل�صــــب يف مداعبتها لأوتــــار اآلة العود ل�صيما اأن بع�صاً من اأوتار العود كانت ُت�صنع 

من احلرير الناعم.
كمــــا اأنــــه قد اأبدل الوترين الغليظني يف العود وهــــي البم واملثلث مب�صران �صبل اأ�صد  4 .
كــــي ميّكــــن الأوتار الغليظة من التحمل واملطاولــــة لفرتة اأطول وعدم تلفها ب�صرعة 

عند العزف عليها بامل�صارب.
     ومن اجلدير بالذكر اأنه يف الوقت احلايل ي�صــــتخدم بع�س العازفني املعروفني يف العراق 
اأنواعــــاً خمتلفة من امل�صــــارب للعزف على اآلة العود، وهي م�صــــارب م�صــــنوعة من خمتلف 
اللدائــــن واملواد البال�صــــتكية وغريها، كا�صــــتخدام نوع من اأغلفة اأ�صــــرطة الفيديو كا�صــــيت 
البال�صــــتيكية كـ)ري�صــــة( يف العــــزف علــــى اآلة العود، بعد ان يتم ق�صــــها بح�صــــب قيا�صــــات 
واأطوال معينة تالئم م�صكتها حجم يد العازف، كما ا�صتخدم البع�س االآخر كارتات املوبايل 
البال�صتيكية بالطريقة نف�صها، وكانت هذه امل�صارب، بح�صب راأي بع�س العازفني، من اأف�صل 

امل�صارب التي مت اأ�صتخدامها �صابقاً.

زرياب مبتكر االآالت املو�سيقية اجلديدة:

     بعد اأن ا�صـــتقر يف قرطبة وجه زرياب عنايته ل�صـــائر االآالت املو�صيقية، فنقل اإىل االأندل�س كل ما 
�صـــبقت معرفته يف بالد امل�صـــرق العربي ثم اأخذ يتفنن فيها ويبتكر حتى اجتمعت يف االأندل�س ثروة 

من االآالت املو�صيقية مل يعرفه بلد قبله )10، �س110(. 
     ويذكـــر الدكتـــور االأملاين كـــورت زاك�س االأ�صـــتاذ االأول يف جامعة برلني لتاأريخ االآالت املو�صـــيقية 
اأنـــه ))من الثابت اأن جميع اآالتنا املو�صـــيقية م�صـــدرها ال�صـــرق وقد انتقلـــت اإىل اأوروبا باأكرث من 
طريـــق، واالآلـــة الوحيدة التي كانت تعتز اأوروبا باأنها من مبتكراتها هي اآلة البيانو ولكن ثبت اأي�صـــا 
اأن هذه م�صدرها عربي اأندل�صي. فاإن اأقدم لفظ اأوروبي اأطلق على هذه االآلة يف اللغات الفرن�صية، 
واالإنكليزية، واالأ�صبانية هو )Echiquier( وهو اللفظ العربي )ال�صقري( وكان يطلق حتى القرن 
الرابع ع�صر على اآلة �صغرية ذات مفاتيح �صوداء فبي�صاء على التوايل، تو�صع على املن�صدة يف اأثناء 
العزف، وتعد هذه االآلة اإحدى احللقات االأوىل التي تطورت منها اآلة البيانو. واإذ لي�س للت�صمية نظري 

يف امل�صرق العربي فاملعتقد اأنها اإحدى مبتكرات زرياب يف االأندل�س(( )10، �س176(.
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     ومن البديهي اأن لفظة )ال�صقري( هو اال�صم القدمي الآلة الكالف�صان الذي يعد من اأ�صالف البيانو 
وعليه �صار تعديل ال�صلم املو�صيقي االأوروبي )25، �س178(.

املحور الرابع : مدر�سة زرياب املو�سيقية املنهجية

     عندما ا�صـــتهر زرياب يف االأندل�س ومتركز يف قرطبة وبداأ ن�صـــاطه فيها لقب بـ)القرطبي( واأ�ص�س 
مدر�صة للغناء واملو�صيقى، وتعد هذه اأول مدر�صة اأ�ص�صت لتعليم علم املو�صيقى وا�صاليبهما وقواعدهما 
و�صميت )مدر�صة زرياب املو�صيقية املنهجية( )19، �س64(. اإذ ت�صم هذه املدر�صة ف�صالً عن زرياب 

اأبناءه وبناته وعدداً من املغنني واملو�صيقيني االآخرين )14، �س90(.
     كان زرياب �صـــديد االإخال�س يف تعليم تالمذته الغناء وكانت له فنون يف ذلك واأ�صـــول يتبعها مع 
اأ�صـــحاب االأ�صـــوات املختلفة لتقومي اأ�صـــواتهم. من ذلك انه اإذا تناول االإلقاء على تلميذ يعلمه اأمره 
بالقعود على الو�صاد املدور املعروف بـ)امل�صورة( واأن ي�صد �صوته جدا اإذا كان قوي ال�صوت، فاإن كان 
ليّنه اأمره اأن ي�صـــد على بطنه عمامة 1، فاإن ذلك مما يقوي ال�صـــوت وال يجد مت�صـــعا يف اجلوف عند 
اخلروج على الفم فاإن كان األ�س االأ�صرا�س ال يقدر اأن يفتح فاه اأو كانت عادته زم اأ�صنانه عند النطق 
را�صـــه باأن يدخل يف فمه قطعة من اخل�صـــب عر�صـــها ثالث اأ�صـــابع يبيتها يف فمه ليايل حتى ينفرج 

فكاه )20، �س206(.
     اأما طريقته يف امتحان اأ�صوات التالميذ، قبل البدء يف تعليمهم، فكان يُجل�س الطالب على كر�صي 
�صغري ويجعله ي�صيح ب�صوت عال )يا حجام( اأو يغني قائال )اآه( ويرددها ممدودة على جميع درجات 
ال�صـــلم املو�صيقي، فاإن �صمع �صوته بها �صافيا نديا قويا موؤديا ال تعرتيه غنة وال حُب�صة وال �صيق نف�س، 

قرر �صالحيته للتعليم مع تقدير درجة �صوته من احل�صن واجلودة والقوة )10، �س111- 112(.
     ومما تقدم اأرى اأن زرياب هو اأول من و�صـــع اأ�صـــ�س وقواعد علم ال�صولفيج وتربية ال�صوت وال�صمع 

والقراءة ال�صوتية.
     و)ال�صولفيج( لفظة فرن�صية اإيطالية االأ�صل تتاألف من كلمتني: �صول Sol اأي )عالمة ال�صول(، 
وفيجيـــو Feggio اأي )فعـــل(. اإذن كلمـــة �صـــولفيج تعنـــي )فعل ال�صـــول(. اأما يف لغة املو�صـــيقى 
فتعني )القراءة املو�صـــيقية( اأي قراءة العالمات املو�صـــيقية باأ�صمائها والقراءة ال�صوتية اإحدى اأنواع 
ال�صولفيج، وهي غناء العالمات املو�صيقية ح�صب اأزمنتها بـ)االآهات( من دون ذكر ا�صمها ومن دون 
الكلمـــات، واإن الغاية الوحيدة لدرا�صـــة ال�صـــولفيج هي التعبري االأكمل عن قيم العالمات املو�صـــيقية 

ونغماتها )26، �س45- 46(.
     كما و�صـــع زرياب اأ�ص�صـــا وقواعد لفح�س املبتدئني قبل قبولهم يف معهده، وهي اأن يجل�س املبتدئ 
على مكان عال ثم يوعز اإليه باأن ي�صـــيح بجواب �صـــوته ثم ينزل، تدريجاً، اإىل قراره وبهذه الطريقة 

كان يعرف مدى �صوته وحالوته.
     واأرى اأن مـــا قـــام بـــه زرياب قبـــل اأكرث من 1150 عامـــاً يف فح�س املبتدئني قبـــل قبولهم هو نف�س 
االأ�صـــا�س املتبع االآن يف جميع املدار�س واملعاهد والكليات املو�صـــيقية باإجراء اختبار للطلبة املتقدمني 
لدرا�صـــة املو�صـــيقى والغناء وقيا�س قدرتهم وكفايتهم املو�صيقية ومدى �صـــالحيتهم للدرا�صة، ويرجع 
1 - من املعروف اأن االأ�صـــوات اجلبليّة، ب�صـــكل عام، متتاز بالقوة والنقاوة، واحلناجر الكردية ب�صكل خا�س. وبراأيي اأن اإحدى م�صبباتها تعود 
اإىل الزي الر�صـــمي الذي يرتديه االأكراد عموما واىل ذلك احلزام الذي ي�صـــبه العمامة )التي يطلق عليها باللغة الكردية لفظة - ب�صتوين( اإذ 
تلف وت�صد بها على البطن وهي من م�صتلزمات الزي الفولكلوري الكردي ومن فوائدها اأي�صا احلفاظ على اإبقاء البطن دافئة ال�صيما يف اأجواء 

الربد القار�س وال�صتاء املثلج يف جبال كرد�صتان العراق - الباحث.
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الف�صل يف ذلك اإىل زرياب فهو اأول من قام باأتباع نظام االختبار يف قبول الطلبة.
     وبينمـــا كان العازفـــون يف الغـــرب يعزفـــون على اآالت الهارب وال�صـــيتار وال�صـــنطور معتمدين على 
ال�صـــماع فقـــط كان الطلبة يف مدر�صـــة زرياب يعزفـــون باإتقان علـــى اآلة العود واجليتـــار بالعفق على 

الد�صاتني لتحديد درجة كل نغمة )5، �س493(. 
     كما يعد زرياب اأول من و�صع قواعد لتعليم الغناء للمبتدئني واأهم هذه القواعد:

يتعلم املبتدئ ميزان ال�صعر ويقراأ الأ�صعار على نقر الدف ليتعلم امليزان الغنائي. 1 .
يعطى اللحن للمبتدئ �صاذجا خاليا من كل زخرفة. 2 .

يتعلم املبتدئ الزخرفة والتغني يف الأحلان مع ال�صروب بعد تعلمه امليزان وال�صرب واللحن  3 .
)16، �ـــض30-31(. اإذ كانـــت الطريقة املتبعة قبل زرياب اأن يكرر املعلم اللحن للتلميذ كما هو 

حتى يلقنه اإياه متاما )18، �ض108(.
     وممـــا تقدم يت�صـــح لنا اأن لزريـــاب طريقته املميزة يف التدري�س وهي ناجتة عن ح�صـــيلة اطالعه 
وخربته ودرايته يف الطرق واالأ�صـــاليب التعليمية والرتبويـــة، اإذ كان يبداأ بتعليم الطالب تدريجاً، من 
املواد ال�صهلة اإىل االأ�صعب وهذه اإحدى الطرق املتبعة يف التعليم التي تطبق لغاية االآن لتدري�س الطلبة 

يف اأغلب واأ�صهر املدار�س واملعاهد املو�صيقية يف العامل.
     ومـــن جملـــة اإبداعاته اأنه اأ�صـــاع نه�صـــة غنائيـــة فنية يف املغـــرب العربي فمال اأهـــل القريوان اإىل 
اال�صـــتغال باملو�صـــيقى والغناء حتى كان اأحد اأحياء اللهو والفن باملدينة يطلق عليه )احلي الزريابي( 

)9، �س27(.
     كمـــا يذكـــر لنـــا الرجب باأن زرياب اأدخل على فن الغناء واملو�صـــيقى يف االأندل�س حت�صـــينات كثرية 

واهم هذه التح�صينات:
اإدخاله على املو�صيقى الأ�صبانية مقامات و�صالمل كثرية مل تكن معروفة من قبله. 1 .

تاأليفه جمموعات من املو�صحات والنوبات الأندل�صية. 2 .
افتتاحه الغناء بالن�صيد قبل البدء بالنقر. 3 .

نقله من بغداد اإىل الأندل�ض طريقتني يف املو�صيقى والغناء هما: 4 .
طريقة الغناء على اأ�صول النوبة الغنائية. 5 .

طريقة تطبيق الإيقاع الغنائي مع الإيقاع ال�صعري )16، �ض31-30(.. 6
     

مميزات مو�سيقى زرياب:

     قامت مو�صـــيقى زرياب على االأ�صـــ�س ال�صرقية التي جمعت بني القواعد النظرية والرموز املاورائية 
والتنجيمية والفيزيولوجية. بتقدمي خال�صـــة لالأ�صـــول الهندية والفار�صـــية واليونانية والعربية وكان 
على ثقافة عميقة ووا�صـــعة مما اأعطى للمو�صـــيقى دوراً نف�صياً وعالجياً جعل له ات�صاال ب�صور الربوج 
الفلكية وباالأ�صول واالأمزجة املوافقة للمقامات املختلفة. ومن هنا ن�صاأ النظام ال�صوتي واالأورك�صرتايل 
للنوبات االأربع والع�صـــرين التي ترمز اىل خمتلف احلركات املو�صيقية واىل املقامات التقليدية نف�صها 

)6، �س49(.
     وال�صيء البارز يف مو�صيقى زرياب، هو اإيجاده للتناوب املو�صيقي يف الفرق املو�صيقية؛ هذا التناوب 
املجموع يف كلمة )نوبة( وهذا التوزيع املو�صـــيقي االأورك�صـــرتايل للقطعة املو�صيقية اأو الغنائية حتى ال 
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ت�صـــري االآالت املو�صـــيقية كافة على خطة واحدة ومب�صري واحد، وبذلك فقد �صبق زمانه بقرون عديدة 
)17، �س87- 88(. 

     ومما تقدم يت�صـــح لنا اأن زرياب و�صـــع اأ�صـــ�س وقواعد ومبادئ التوزيع املو�صـــيقي وعلم الهارموين 
وتعدد اخلطوط اللحنية، التي اعتمدتها املو�صيقى االأوروبية من بعده.  

     كان لزريـــاب القـــدرة يف حفـــظ االأحلـــان والت�صـــرف بها، اإذ يذكـــر اأنه كان يحفظ ع�صـــرة اآالف 
مقطوعـــة مـــن االأغاين باأحلانها، وهـــذا االأمر يعد فوق قـــدرة املغنني. على الرغم من اأنه مل ي�صـــجل 
اأحلانه ومو�صيقاه ومل يقم اأحد بت�صجيلها ولكن النا�س توارثوها عرب االأجيال، وقد جند تاأثريها حتى 
االآن، وعلى االأخ�س يف املو�صـــيقى والغناء يف �صـــمال اأفريقيا، يف املغرب العربي، وكذلك يف املو�صيقى 
والغناء االأ�صـــباين ويف املو�صـــيقى العربية ب�صكل عام، ويف مو�صـــيقى بع�س االأقوام االأخرى، وهو الذي 
و�صـــع القوالب اجلديدة يف بناء املو�صـــح )14، �ـــس90(. اإن حفظ زرياب لع�صـــرة اآالف مقطوعة من 
الرتاث الغنائي اأك�صبته ملكة مت�صعة جعلت اأحلانه متينة حية اإىل االآن �صمن املاألوف )وهي كلمة تدل 
على االأغاين التقليدية بتون�س وليبيا وباالأخ�س املوروثة عن االأندل�س ن�صـــبياً( )24، �س94(. غري اأن 
هذه االأحلان �صـــاع معظمها �صاأنها �صاأن كل �صـــيء مل يتناوله الباحثون والدار�صون وذوو االخت�صا�س 
بالت�صجيل والتدوين في�صـــبح قدره حتت رحمة الرواية والنقل والتواتر اأو االإهمال واالندثار وال�صياع 

)13، �س85(.
     ومما تقدم يت�صـــح لنا وجود عدد من الروايات التي تتحدث عن التح�صـــينات التي اأدخلها زرياب 
علـــى الفنـــون املو�صـــيقية والغنائية، ولكننا اليوم جنهل �صـــحة هذه الروايات لعـــدم وجود دليل مادي 
عليها، كالوثائق، اأو الت�صـــجيالت ال�صـــوتية، اأو املدونات املو�صـــيقية )النوتات(، اأو الطريقة التي كان 

يدون بها زرياب اأحلانه التي بلغت ع�صرة اآالف حلن، التي ن�صبتها اليه معظم امل�صادر واملراجع. 
    ويذكر ن�صيب االختيار يف كتابه )الفن الغنائي عند العرب( اأن ))اأ�صلم بن اأحمد بن ر�صيد قد و�صع 
كتاباً كامالً عن اأغاين زرياب(( )21، �س154(. اأما احلجي يف كتابه )تاأريخ املو�صـــيقى االأندل�صية( 
فيقول ))لقد األف اأ�صـــلم بن اأحمد بن �صـــعيد كتاباً يف اأغاين زرياب(( )8، �س33(، كما يوؤيده عبد 
الغني �صـــعبان )25، �س178(. اأما فارمر فيذكر يف كتابه )م�صـــادر املو�صـــيقى العربية( اأن ))اأ�صلم 
بـــن عبـــد العزيز األف يف القرن التا�صـــع امليـــالدي كتاباً معروفـــاً يف اأغاين زرياب كمـــا جاء ذكره يف 
كتاب الفهر�صت البن الندمي(( )27، �س39(. كما يذكر العلوجي يف كتابه )رائد املو�صيقى العربية( 
))عن وجود كتاب يف اأغاين زرياب الأ�صلم بن اأحمد بن �صعيد ذكره كتاب )بغية امللتم�س - �س224(( 

)28، �س79(. 
     ومما ورد اآنفاً يت�صح لنا اأن هناك اختالفاً وا�صحاً يف ا�صم املوؤلف الذي و�صع كتابا  الأغاين زرياب، 
ومل نتمكن من احل�صـــول على هذا الكتاب، لذا فنحن جنهل حمتوياته للتحقق من �صحته وما يحمله 

من اأغاين ومعلومات مهمة وجديدة عن زرياب قد تفيد الباحثني والدار�صني يف املجال املو�صيقي. 
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املحور اخلام�س : النتائج والتو�سيات
النتائج:

     لقد تو�صلنا اإىل النتائج االآتية، التي حتقق هدف البحث:   اأن زرياب:
�صمم و�صنع عدداً من الآلت املو�صيقية. 1 .

ا�صاف الوتر اخلام�ض للعود، وجعلها خم�صة اأوتار بدل من اأربعة. 2 .
جعل م�صراب العود من قوادم )ري�ض( الن�صر بدل من اخل�صب. 3 .

قـــام بن�صـــر الثقافـــة والعلوم املو�صيقية، وذلك من تدري�صـــه للمو�صيقى مع ابنائه وبناته  يف  4 .
مدر�صته اخلا�صة الذي قام بتاأ�صي�صها. 

اأول من و�صع اأ�ص�ض وقواعد علم ال�صولفيج وتربية ال�صوت وال�صمع والقراءة املو�صيقية. 5 .
املبتدئـــني قبـــل قبولهـــم للدرا�صـــة يف مدر�صتـــه  اأ�ص�ـــض وقواعـــد اختبـــار  مـــن و�صـــع  اأول  6 .

املو�صيقية.
اأول من و�صع اأ�ص�ض وقواعد تعليم الغناء للمبتدئني. 7 .

اأول مـــن و�صـــع اأ�ص�ـــض وقواعـــد التوزيـــع املو�صيقـــي وعلـــم الهارمـــوين وتعـــدد اخلطـــوط  8 .
اللحنية.  

التو�سيات:
يف �صوء ما اأ�صفر عنه البحث من نتائج نو�صي مبا ياأتي:

العمل على دعم الباحثني يف املجال املو�صيقي والعلوم املو�صيقية املختلفة يف جمال الرتاث  1 .
املو�صيقـــي العربي اأو تاأريخـــه اأو نظرياته اأو نقده او يف خمطوطات املو�صيقى العربية التي 

كانت ول تزال تزخر بها خزائن مكتبات دول العامل.
تخ�صي�ـــض جائـــزة �صنويـــة باأ�صـــم )زريـــاب( متنح من قبـــل الدوائـــر واملوؤ�ص�صـــات التي تعنى  2 .
ب�صوؤون املو�صيقى للمو�صيقيني املتميزين يف العزف على اآلة العود، ول�صناع اآلة العود ومن 

يبتكر وي�صيف على هذه اللة املو�صيقية الأ�صيلة. 
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امل�سادر واملراجع العربية 
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املو�صـــيقى ، ت�صدر عن دائرة الفنون املو�صيقية – وزارة 

الثقافة ، العدد )8( ، بغداد ، 2007م.
عبـــد اهلل جمـــال اأ�صرف.عنا�صـــر االأغـــاين الفلكلوريـــة  3 .
الكردية يف العراق ، ر�صـــالة ماج�صـــتري )غري من�صورة( 
مقدمـــة اإىل ق�صـــم الفنـــون املو�صـــيقية ، كليـــة الفنـــون 

اجلميلة ، جامعة بغداد ، 1998م. 
وريا احمد. اآالت املو�صيقى الكردية ، )باللغة الكردية( ،  4 .
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احل�صـــارة العربية يف اأوربة ، ترجمه عـــن اللغة االأملانية 
فاروق �صـــعيد بي�صون ، وكمال د�صـــوقي ، ط2 ، بريوت ، 

املكتب التجاري للطباعة والن�صر والتوزيع ، 1969م.
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�صـــاعد املجمع العلمي العراقي على ن�صره ، بريوت ، دار 
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