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Résumé

ت'تناول ه'ذه ال'دراس'ة ب'التّح'ليل م'ختلف ال'قضاي'ا امل'تع ّلقة
ب' ''األب' ''عاد ال' ''سوس' ''يول' ''وج' ''ية ل' ''لممارس' ''ات امل' ''وس' ''يقية ذات
ال'تقال'يد ال'شفوي'ة .وب'عد ال'تّساؤل ع'ن ف'حوى ال'عالق'ة ب'ني
م ' ''ا ه ' ''و اج ' ''تماع ' ''ي وم ' ''ا ه ' ''و م ' ''وس ' ''يقي وب ' ''عد ال ' 'تّنظير
ل' ''قضاي' ''ا ال' ''هوي' ''ة االج' ''تماع' ''ية وال' ''طقسية ،ت' ''حاول ه' ''ذه
ال ''دراس ''ة ال ''كشف ع ''ن ال ''كيفيّة ال ''تي ي ''واج ''ه ب ''ها امل ''جتمع
ال ' ''تقليدي م ' ''وس ' ''يقاه ل ' ''لبحث ع ' ''ن ح ' ''يثيات ال ' ''عالق ' ''ة ب ' ''ني
ال'تّنظيمات ال'ثقاف'ية وامل'ميّزات امل'وس'يقية م'ن خ'الل ب'عض
العيّنات املوسيقية من الجنوب الشرقي للبالد التونسية.

Les dimensions sociales
des
pratiques musicales dans les
sociétés traditionnelles: identité,
sociabilité, ritualité (Sud-Est
)tunisien comme exemple
Cet article aborde les questions relatives aux
dimensions socio-ethnologiques des pratiques
musicales de tradition orale. En s’interrogeant
sur la nature de la relation qui existe entre ce
qui est social et ce qui est musical, et après
théorisation des questions de l’identité, du
sociabilité et du ritualité, cette étude tente de
dévoiler la réaction de la société traditionnelle
face à sa musique pour chercher les bienfondés de la relation entre les organisations
culturelles et les caractéristiques musicales.
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.1

تقديم

ت''تط ّلب م''ختلف ال 'ثّقاف''ات امل''وس''يقيّة إن''جاز دراس''ة ع''ميقة ن''اف''ذة ل''جوه''ره''ا ب''ال' ّ'رغ''م م''ن وج''ود ع ' ّدة ح''واج''ز
م ''فاه ''يميّة ت ''نظيري ''ة ال ''تي ال ت ''كمن ف ''ي ت ''نظير ال ''جان ''ب ال ''فنّي ال ''بحت )األن ''ظمة ال ''صوت 'يّة ،األداء ،ط ''ري ''قة
ال 'تّنفيذ ،ال''قوال''ب امل''وس''يقية ،اآلالت املس''تعملة (...فحس''ب ،ب''ل ت''كمن ف''ي امل''فاه''يم امل''عرف ' ّية امل''تع ّلقة ب''كاف''ة
امل ''نتمني ل ''تلك ال 'ثّقاف ''ة وامل ''عايش ''ني ل ''لتّجارب امل ''وس ''يق ّية ال ' ّ'راج ''عة إل ''يها .ف ''امل ''ا ّدة ال 'ثّقاف ''ية مل ''جتمع م ''ا وم ''نها
امل ''مارس ''ات امل ''وس ''يقية ذات ال 'تّقال ''يد ال ' ّ
ص''نعت م ''ن ق ''بل أف ''راد أو ج ''ماع ''ات
'شفوي ''ة ل ''م ت ''بنى م ''ن ف ''راغ ،إذ ُ' ' '
ووجه'ت ألط'راف أخ'رى م'ن ن'فس ال'ثّقاف'ة .وب'اع'تبار أ ّن ت'لك امل'مارس'ات ت'ؤ ّدي وظ'يفة اج'تماع'ية م'ع ّينة ف'ي
س'ياق م'ا ،ف'إنّ'ها ت'قوم ب'فرض ج'ملة م'ن ال'قواع'د وال'قوان'ني ال'تي ت'تم ّيز ب'أث'ره'ا امل'لحوظ ف'ي ت'حقيق اس'تمرار
'سياق )فــــ .(1ول ّ
'عل ه'ذا األم'ر ي'أخ'ذن'ا ن'حو ط'رح إش'كال'يات أخ'رى ت'بحث ف'ي ح'يثيات ال'عالق'ة ب'ني
ذل'ك ال ّ
ال 'تّنظيمات ال 'ثّقاف ''ية وامل ''م ّيزات امل ''وس ''يقية ،ف ''إذا وج ''دت م ''مارس ''ة م ''وس ''يقية ذات ت ''قال ''يد ش ''فوي ''ة ذات ب ''نية
'سياق ال ''ذي ت ''ندرج ف ''يه ،ف ''إنّ ''ه ي ''وج ''د ب ''ال ' ّ
'ضرورة س ''بب
'صوت ''ي أو ع ''لى مس ''توى ال ' ّ
م ''ع ّينة ع ''لى املس ''توى ال ' ّ
كامن وراء ذلك يمثّل سمة جوهرية ملجتمع ما تنسب إلى تلك الثّقافة.
ك'ل م'مارس'ة م'وس'يقية ذات ت'قال'يد ش'فوي'ة ه'ي ن'ظام ص'وت'ي م'تجان'س م'ع ج'ملة ال ّ'رم'وز وال' ّدالالت وال'عادات
وال'تّقال'يد وال'طّقوس ال' ّدي'نية وال'دن'يوي'ة ول'ها ه'و ّي'ة خ'اص'ة ب'ها .ل'ذل'ك ي'ضطّر ال'باح'ث إل'ى اس'تعمـــــال ع' ّدة
وس ''ائ ''ل وأدوات وي ''قترح كــــ ''ل ال ''طرق امل ''مكنــــة لتح ''دي ''د ط ''بيعـــــة الح ''دث امل ''وس ''يقــــي وت ''فسيره ق ''صد
الولوج إلى نواته ال ّداللية.
الش''رق''ي
'خاص''ة ب''ال''جنوب ّ '
ول''دراس''ة ه''ذه اإلش''كال''ية س''نعتمد ع''لى ب''عض ال''ع ّينات م''ن امل''د ّون''ة امل''وس''يق ّية ال' ّ ' '
ل''لبالد ال''تون''سية ب''اع''تباره''ا م''نظوم''ة م''وس''يقيّة م''تكام''لة ت''حتاج إل''ى دراس''ة م''ن ك''اف''ة ال 'زّواي''ا ،ح''يث "يتّح''د
ال' ''فعل امل' ''وس' ''يقي ف' ''ي ت' ''لك امل' ''نظوم' ''ة ازدواج' ''ا م' ''ع امل' ''الم' ''ح االج' ''تماع' ''ية ،ي' ''قوم ب' ''تجسيد ال' ''زم' ''ن ،إح' ''ياء
ال 'طّقوس...ال ''خ ،ف ''امل ''ا ّدة امل ''وس ''يقية ه ''نا ه ''ي م ''ادة إث ''نول ''وج ''ية ب ''حته" )Lortat Jacob et Rovsing
.(Olsen, 2004, p.7
ف ''ما ه ''ي األب ''عاد ال ''سوس ''يول ''وج ''ية امل ''ترتّ ''بة ع ''ن وج ''ود م ''مارس ''ة م ''وس ''يقية ف ''ي امل ''جتمع ال ''تقليدي ب ''ال ''جنوب
الشرقي التونسي؟

 .2الهوية
ع''ند ت''عقب ال ' ّذوق الج''مال''ي ل''شخص م''ا ،وب''غض ال 'نّظر ع''ن املج''موع''ة البش''ري''ة ال''تي ي''نتمي إل''يها ،ت''بدو
'تمسك ب'ها م'رت'بطة م'ن ال'نّاح'ية الج'مال' ّية ارت'باط'ا وث'يقا بج'ملة
امل'مارس'ات امل'وس'يق ّية ال'تي ي'شارك ف'يها أو ي ّ
األبعاد السوسيولوجية للممارسات املوسيقية
في املجتمعات التقليدية  -أحالم حامد
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م''ن ال''عوام''ل )ال''جنس ،ال''عمر ،امل''كان''ة االج''تماع''ية ،ال''دوائ''ر ال''قبلية ،امل''حيط ال''عائ''لي (....وت''عتبر ال 'ذّاك''رة
ال ' ّ
'شعبية م ''رج ''عا ل ''لهو ّي ''ة امل ''وس ''يقية ملج ''موع ''ة بش ''ري ''ة م ''ا ع ''لى اخ ''تالف دي ''ان ''تها أو ط ''بقتها االج ''تماع ''ية أو
'سمات ال ''ثقاف ''ية ،وم ''نها امل ''وس ''يق ّية
ال ''عرق ''ية...ال ''خ ،األم ''ر ال ''ذي ي ''فرض ت ''نفيذ م ''نهج ّيات م ''ع ّينة لتح ''دي ''د ال ' ّ
'سمات امل ' ''وس ' ''يقيـــــة تح ' ''ديـــــ ' ''د
) .(Defrance, 2007, p.8وت ' ''تط ّلب م ' ''سأل ' ''ة تح ' ''ديـــــ ' ''د ت ' ''لك ال ' ' ّ
اإلطــــــ'ار ال'جغراف'ي وال'رج'وع إل'ى ال'تّراث ال'تاري'خي وال'ثقاف'ي ال'خاص ب'تلك املج'موع'ة البش'ري'ة م'ن خ'الل
م ''نهجيّات ال ''تي ت ''تط ّور وت ''تغيّر وف ''ق "ت ' ّ
'مشي دي ''نام ''يكي لتح ''دي ''د الح ''دود ال ''عرق' 'يّة وال' 'ثّقاف ''ية ال' 'نّاب ''عة ع ''ن
مج''موع''ة بش''ري''ة ول''لكشف ع''ن خ''صوص''يات''ها ال''تي ت''تشارك ف''ي م''وروث م''وس''يقي واح''د .ف''امل''وس''يقى ف''ي
ه'ذه ال'وض'عيّة ت'صبح ص'دى لج'ملة م'ن ال'نّقاط املش'ترك'ة وال'تّفاع'الت واالن'فتاح ب'ني أف'راد املج'موع'ة ال'واح'دة
من نفس الثّقافة.(Desroches, 2000, p.8) ".
الش''رق''ي ل''لبالد ال''تون''سية ،ش ' ّكل االن''تماء ال''قبلي ف''ي م''نطقة ت''طاوي''ن  -ع''لى س''بيل امل''ثال-
ف''في ال''جنوب ّ '
م'رج'عيّة أس'اس'ية ل'تحقيق ال'هويّ'ة ال'ثقاف'ية ع'موم'ا وال'حفاظ ع'لى وج'وده'ا وخ'لوده'ا .وي'ع ّد ال'نّشاط امل'وس'يقي
م ''ن أه ' ّم ال ''عناص ''ر ال 'ثّقاف ''ية ال ''تي اع ''تمد ع ''ليها امل ''جتمع ال ''قبلي ف ''ي ت ''لك امل ''نطقة واس ''تفاد م ''نها إلث ''بات
ت''ميّزه''م االج''تماع''ي وال''تم ّكن م''ن اس''تمراري''ة رص''يده''م امل''وس''يقي وت''وات''ره وت''فاع''له واالس''تفادة م''ن امل''ا ّدة
امل'وس'يقية ل'الس'تجاب'ة الح'تياج'ات'هم ال'ثّقاف'ية واالج'تماع'ية .إذ نج'د ل ّ
'كل ق'بيلة ن'غمة م'وس'يقية ت'ميّزه'ا وتح'مل
'ش ِه ِ
اس ' ''مها ،فنج ' ''د ن ' ''غمة "ال ' ' ْ
ش' ' ' ِهي َدهْ" ،ون ' ''غمة "ال' ' ' َد َغ ' ''ا ِري" نس ' ''بة إل ' ''ى ع ' ''رش
يدي" نس ' ''بة إل ' ''ى "أ َ ْو َال ْد ْ '
'اب"...ال'خ،
"ال' ْد َغ'ا ْغ َ'رهْ" ،ون'غمة "ال'ز ُْرڤَ ِ'
'ان'ي" نس'بة إل'ى "ال'ز ُْرڤَ'انْ" ،و ون'غمة "ال' َدبَ'ا ِ'ب'ي" نس'بة إل'ى "أ َ ْو َالد َدبَ ْ
وه'ي ن'غمات ل'ها ن'ظام ص'وت'ي م'نفرد ال ي'نطبق ع'ليها م'فهوم ال'طبع أو امل'قام م'ن ح'يث ال'درج'ات امل'وس'يقية
الس'لم امل'وس'يقي ،األم'ر ال'ذي م' ّكنها م'ن أن ت'كون مخ'زون'ا ث'قاف'يّا م'وس'يقيّا ش'عبيّا م'ميّزا ل'ه
وت'موق'عها ع'لى ّ' '
الخاصة بذلك املجتمع في منطقة تطاوين.
هويته
ّ
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"الش ِه ِ
ْ
يدي"
لحن في نغمة

 .3االجتماعية
ي ''عبّر ال' 'نّشاط امل ''وس ''يقي ف ''ي امل ''جتمعات ال' 'تّقليدي ''ة ع ''ن ط ''رائ ''ق إن ''تاج ال ''ناس ل ''ظروف ح ''يات ''هم امل ''ا ّدي ''ة
وامل' ''عنويّ' ''ة ،ف' ''هو "ع' ''مليّة م' ''تش ّعبة األب' ''عاد وم' ''تع ّددة ال' ''جوان' ''ب لخ' ''لق ال ' 'ذّات امل' ''جتمعية ال ' 'ظّروف امل' ''ناس' ''بة
ل''وج''وده''ا وت''ط ّوره''ا ،وه''و ع''مل ّية ت''حوي''ل ال''واق''ع االج''تماع''ي ط''بقا ل''لمتط ّلبات وامل''هام امل''جتمعية) ".ج''معة،
 ،1983ص .(.21.إذ ي ''رت ''بط ذل ''ك ال 'نّشاط م ''ن ح ''يث م ''وض ''وع ''ه وج ''وه ''ره ب ''واق ''ع اإلن ''سان ف ''ي م ''نظوم ''ة
عالقاته املجتمعية وما يحيط به من بيئة طبيعية.
وت' ّ
'حتل امل''مارس''ات امل''وس''يق ّية م''كان''ة ه''ا ّم''ة ف''ي امل''جتمعات ال'تّقليدي''ة ،ف''هي ت''أ ّث''ر ف''ي ح''ياة األف''راد ال''يوم''ية.
ول' ّ
'عل ال''بحث ع''ن ك''يفية ت''وظ''يف امل''وس''يقى ي''دخ''ل ف''ي إط''ار "اج''تماع''ية" ت''لك امل''مارس''ات .إذ أ ّن امل''وس''يقي
ال ّ
'شعبي ع'موم'ا يه'دف م'ن خ'الل ع'مله امل'وس'يقي إل'ى ت'لبية ح'اج'ات امل'جتمع ال'ذي ي'نتمي إل'يه .ول'كي ن'فهم
أه ''ميّة امل ''مارس ''ات امل ''وس ''يقية ووظ ''ائ ''فها االج ''تماع ''ية ،ي ''جب ع ''لينا دراس ''تها وال ''نظر إل ''يها م ''ن خ ''الل ع ''مليّة
ت ''وظ ''يفها ف ''ي ال ''واق ''ع االج ''تماع ''ي ال ''عملي ،أي م ''ن خ ''الل ال ''فعل االج ''تماع ''ي ال ''ذي ت ''قوم ب ''ه ف ''ي ال ''حياة
االج'تماع'ية ،ل'تكون ال'وظ'يفة االج'تماع'ية ب'ذل'ك ه'ي املح' ّددة ل'نوع'ية امل'مارس'ة امل'وس'يقية ال'تي ت'قام ،وب'شكل
ط ''بيعيّ ،م ''ع ال ''طقوس وامل ''راس ''يم وامل ''ناس ''بات ال ''دي ''نية وال ''دن ''يوي ''ة .ل ''ذل ''ك ي ''كون رص ''د ال ''عالق ''ة الج ''دل ''ية ب ''ني
االج'تماع'ي وامل'وس'يقي م'ندرج'ا ف'ي إط'ار م'قارب'ة س'وس'يول'وج'ية ل'لنّشاط امل'وس'يقي" .وت'نطلق ت'لك امل'قارب'ة
م'ن امل'عطى االج'تماع'ي ل'فهم ال'خصائ'ص امل'وس'يقيّة املح'لية مل'جتمع ت'قليدي ،وت'عود إل'ى امل'عطى امل'وس'يقي
األبعاد السوسيولوجية للممارسات املوسيقية
في املجتمعات التقليدية  -أحالم حامد
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ل ''فهم م ''م ّيزات امل ''جال االج ''تماع ''ية) ".امل ''صمودي ،2014 ،ص .(.102.وب ''ال ''تال ''ي ي ''تط ّلب األم ''ر ض ''رورة
دراس ''ة ال ''عالق ''ة ب ''ني امل ''وس ''يقى وامل ''جتمع ف ''ي ات ''جاه ''ني" :اتّ ''جــــــــــاه أ ّول ي ''كون بتح ''دي ''د األرصـــــــــ ''دة
امل ''وس ''يقية وع ''ناص ''ره ''ا ال ''بنيوي ''ة ان ''طالق ''ا م ''ن ع ''مل ّية إدم ''اجـــــــــ ''ها ف ''ي الح ''رك ''ات ال ' ّدوري ''ة واالح ''تفال ''يـــــة
للمج ''موعــــ ''ات البش ''ري ''ة امل ''حتضنــــــــــة ل ''ها ؛ اتّ ''جاه ث ''ان ي ''طرح ت ''ساؤالت ح ''ول ك ''يف ّية ت ''عري ''ف امل ''جاالت
االجتماعية وتوجيه حياة مجتمع من خالل املمارسات املوسيقية" ).(Giuriati,1996, p. 2.
'سياق "ال'بُ َر ْ
اش"
ول'لكشف ع'ن "اج'تماع'ية " امل'مارس'ة امل'وس'يقية ف'ي امل'جتمعات ال'تقليدي'ة ،نج'د ف'ي ه'ذا ال ّ
ج' ْ'ر ِ
املنتش''ر ف''ي أغ''لب م''ناط''ق ال''جنوب الش''رق''ي )تَ 'طَا ِوي 'نِْ ،ب 'نْڤ ِْر َدانِْ ،
ني (...وه''و ق''ال''ب غ''نائ''ي
'يس'ِ ،م ' ْد ِن ' ْ
ج' ْ
'سمر ع ''ند تج ' ّ'معهم ل ''يال .وت ''تن ّوع م ''واض ''يع " ال 'بُ َّراش" ب ''تن ّوع اه ''تمام ''ات
ي ''غنّى م ''ن ط ''رف ال ''نساء أث ''ناء ال ' ّ
'حصلنا
امل''رأة وب''تن ّوع م''شاغ''لها االج''تماع 'يّة :ف''فيه ال''غرب''ة وال''فراق وال 'زّواج وال''رث''اء والفخ''ر ....ال''خ .وق''د ت' ّ
ع ''لى ه ''ذا ال' 'نّموذج م ''ن "ال' 'بُ َر ْ
اش" م ''ن م ''نطقة " ِب' 'نْڤ ِْر َدانْ" ب ''عنوان " ڤَ ' ْ'م َر ْه َي ''ا َوڤَـــــــ ''ا َد ْه " ال ''ذي ي ''تغنّى
'سمر "ڤَ ْ'م َر ْه َي'ا
م'وض'وع'ه ع'ن ال'غرب'ة وال'فراق .إذ تتح' ّدث ك'لمات'ه ع'ن م'رأة ت ّ '
'ساط'ع أث'ناء ال ّ
'توج'ه إل'ى ال'قمر ال ّ
َوڤَـ''ا َدهْ" ل''ترس''ل ع''بره رس''ائ''ل ش''وق''ها وح''نينها إل''ى م''ن ت''فتقده أي ال''زوج وت''تساءل ع''ن م''كان وج''وده " ِوي'نْ
شاڤ ِ
ِابْ َ
ـال َدهْ" ،ث ّم تمنّي نفسها بعودة قريبة للغائب " ِايْ َر َو ْح ِويْ َ
ِيـــني ِا ْو نَبْ ُدو زَ ِ
ي ِا ْل َعـا َدهْ".

ڤ َْم َرهْ يَا َوڤَــــــــــــا َدهْ

َ
ــــــــال َدهْ
ِا ْل َغالِي ِوي ْن ِابْ

ِ
يــــــــني
ڤ َْم َر ْه َغا ِر ْم ِب

ِا ْو َع ْل زُو َل ْه ِم ْن يُبْ ِغ ِ
يـني

ِ
ِايْ َر َو ْح ِويْ َ
ِيـــــــــني
شاڤ

ِا ْو نَبْ ُدو زَ ِ
ي ِا ْل َعــــــــــا َدهْ

ــــــورا ْء
اج
ِابْ َال َدهْ ِفي تَ ُ
َ

سڤِ ْم ُ
ش
ــــــــورهْ
ِا ْو َر ِبي ِايْ َ
َ

ِ
ِايْ َر َو ْح ِويْ َ
ِيــــــني
شاڤ

ِا ْو نَبْ ُدو زَ ِ
ي ِا ْل َعــــــــــــا َدهْ
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النص املوسيقي

 .4الطّقسية
ال'طّقوس ه'ي ح'رك'ات ب'سيطة ،أص'بحت ت'صرف'ات ت'رت'يبية ت'برز م'واق'ف ط'بيعية ك'ان'ت ف'ي أ ّول األم'ر ت'صدر
غ'ري'زي'ا ف'ي م'ناس'بات م'شاب'هة تس'تجيب ل'نفس ال'ضرورات ،وه'ي ح'رك'ات ت'بدو وك'أن'ها ب'دائ'ية ن'قوم ب'ها ك'لّ
يوم ترافق أساليبنا في الحياة.
األبعاد السوسيولوجية للممارسات املوسيقية
في املجتمعات التقليدية  -أحالم حامد
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'تكررة ي ''تفق ع ''ليها أف ''راد
أ ّم ''ا ف ''ي امل ''ناس ''بات االج ''تماع ''ية ،ف ''تعتبر ال ''طقوس مج ''موع ''ة ح ''رك ''ات س ''لوك ''ية م ' ّ
امل''جتمع ال''واح''د ،وت''كون ع''لى أن''واع وأش''كال م''ختلفة ت''تناس''ب وال''غاي''ة ال''تي دف''عت ال''فاع''ل االج''تماع''ي أو
الج ''ماع ''ي ل ''لقيام ب ''ها .وب ''ال ''تال ''ي ف ''إ ّن ال ''طقس ي ''عني مج ''موع ''ة م ''ن "ال ''قواع ''د" ال ''تي ت ''نتظم ب ''ها م ''مارس ''ات
الج ''ماع ''ة ،م ''ن خ ''الل ت ''نظيم أنش ''طتها االج ''تماع ''ية وال ''رم ''زي ' ّة وض ''بطها وف ''ق"ش ''عائ ''ر" م ''نتظمة ف ''ي ال ''زم ''ان
واملكان.
أم''ا ال'طّقوس امل''صاح''بة ل''لممارس''ات امل''وس''يقية ال''تي ت''مثّل م''وض''وع ب''حثنا خ''صيصا ف''ي م''جتمع ت''قليدي،
ف ''هي ت ''لك األنش ''طة امل ''نتظمة ال ''تي ينخ ''رط ف ''يها ال ''ناس وي ''تقي ّدون ب ''ها دون أن ي ''نتبهوا إل ''ى م ''ا ف ''يها م ''ن
ان ''تظام ت ''ترج ''مها رم ''وز الج ''ماع ''ة ال ''صوت ' ّية م ''نها والح ''رك ''ية ،وت ''تح ّقق م ''ن خ ''الل ''ها غ ''اي ''ات ال 'تّواص ''ل وتش ''بع
ح ''اج ''ات رم ''زي ''ة أس ''اس ''ية ل ''ألف ''راد امل ''وس ''يقيني وغ ''ير امل ''وس ''يقيني .وأه ' ّم م ''ا ي ''م ّيز ت ''لك ال ''طقوس ع ''موم ''ا ،ه ''و
ت'كراره'ا م'ن ق'بل م'مارس'يها خ'الل أزم'نة م'ضبوط'ة إلح'ياء واق'عة م'ضت أو االح'تفاء بح'دث ي'عني للج'ماع'ة
أو ألح ''د أف ''راده ''ا رم ''زي 'ا ّ ال ''شيء ال ''كثير .وف ''ي ال ''حقيقة ،ثّ ''مة أوض ''اع وأح ''داث ك ''ثيرة ف ''ي ح ''ياة الج ''ماع ''ة
املح ''لية ي ''مكن ض ''بطها وف ''ق الئ ''حة ط ''وي ''لة ،تس ''تدع ''ي م ''مارس ''ة م ''وس ''يقية م ''ع ّينة .ف ''ال ''فعل امل ''وس ''يقي ل ''يس
م' ''مارس' ''ة ف' ''وض' ''وي' ''ة م' ''فرغ' ''ة م' ''ن امل' ''عنى ،إنّ' ''ما ه' ''و ف' ''عل ج' ''ماع' ''ي ي' ''توه ' 'جّ ب' ''امل' ''عنى ب' ''النّس' ''بة مل' ''ن ي' ''راق' ''به
س'وس'يول'وج'يا .ك'ما ي ّ
'تسم ب'ال'تكام'ل ي'مكن ض'بطه وم'تاب'عة ت'وات'ر م'قاط'عه امل'نتظمة،
'تضمن ذل'ك ال'فعل ب'ناء ي ّ
بما يسمح من اكتشاف النظام داخل ما يبدو على أنه فوضى في الظّاهر.
إ ّن م''فهوم ال' ّ
طقسية ف''ي امل''مارس''ات امل''وس''يقية ذات ال''تقال''يد ال''شفوي''ة ال''تي ذك''رن''اه''ا ي' ّؤك''د ع''لى مس''توي''ات
ج ''وه ''ري' ' ّة ي ''ع ّد اس ''تحضاره ''ا أس ''اس' ' ّيا ف ''ي م ''قارب ''ة ال ''فعل امل ''وس ''يقي ب ''ما ه ''و ف ''عل رم ''زي .ف ''بنية ال ''فعل
امل''وس''يقي وم ' ّكون''ات''ه وك''يفية ان''تظام''ه وك''يفية ت''أط''يره ض''من زم''ان وم''كان ب''ما يح ' ّدده ال''طقس ،يتّخ''ذ دالل''ة
'هما ب'النس'بة
خ ّ' ' '
'اص'ة ب'النس'بة إل'ى م'مارس'يه .ك'ما أ ّن ال'طقس امل'صاح'ب ل'لممارس'ة امل'وس'يقية ي'و ّل''د م'عنى م ّ
للمنخ ''رط ''ني ف ''يه )م ''وس ''يقيني وغ ''ير م ''وس ''يقيني ( وي ''قوم ب ''شحنهم رم ''زي ''ا ،ف ''هو ل ''غة م ''شحون ''ة بخ ''طاب ك ''ثيف
وم ''ختصر ف ''ي ن ''فس ال ''وق ''ت" .وب ''ال ''تال ''ي ي ''مكن ل ''لموس ''يقيني وغ ''ير امل ''وس ''يقيني -ب ''حكم ع ''ملية ال 'تّكرار ف ''ي
ال'زّم'ن وب'واس'طة آل'ية االس'ترج'اع واالس'تحضار امل َّ
'تضمنتني ف'ي ال'فعل امل'وس'يقي ال'طقسي -امل'شارك'ة ف'ي
ت ''لك امل ''مارس ''ة وم ''ا ي ''صاح ''بها م ''ن ط ''قسية .إذ ي ''تاح ل ''هم ب ''أن ي ''عيشوا ال' 'زّم ''ن وي ''ح ّقبون ''ه ع ''لى ط ''ري ''قتهم
فيتجدد لديهم اإلحساس بالعودة إلى األصول) ".املحواشي ،2010 ،ص.(.10.
الخاصة،
ّ
ّ
ول''فهم م''عنى ال'طّقسية ف''ي امل''مارس''ات امل''وس''يقية ف''ي امل''جتمعات ال'تّقليدي''ة اخ''ترن''ا "ال'فَز ِ
َّاع''ي" ف''ي ج''زي''رة
ج''رب''ة ،ال''ذي ي''مثّل إح''دى أه ' ّم ط''قوس االح''تفال ب''حفل ال''زف''اف ال''تقليدي .و"ال 'فَز ِ
َّاع''ي" ه''و ق''ال''ب إي''قاع''ي
ي'عزف ب'آل'ة "ال'طْبَ ْل الج ِ ْر ِ'ب'ي" ف'ي م'رح'لة "ال'تّحضير" ،وه'ي امل'رح'لة األول'ى ل'يلة امل'حفل ،ح'يث ي'قوم ض'ارب
"ال 'طْبَ ْل" ب ''تأدي ''ة إي ''قاع"ال 'فَز ِ
َّاع''ي" ث ''الث م ''رات م ''تتال ''ية ق ''صد إع ''الم األه ''ال ''ي ودع ''وت ''هم للتّج ''مع ف ''ي م ''كان
األبعاد السوسيولوجية للممارسات املوسيقية
في املجتمعات التقليدية  -أحالم حامد
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السه''رة امل''وس''يقية .وب''ال''تال''ي ف''إ ّن "ال 'فَز ِ
َّاع''ي" ه''و ع''بارة ع''ن رس''ال''ة إي''قاع''ية م''ن ح''يث ال''وظ''يفة ،و ب''مثاب''ة
ّ
ال'طّقس ال'ذي ي'م ّيز ال'عرس الج'رب'ي ،وأص'بح م'ن ال'قوان'ني االح'تفال'ية امل'أل'وف'ة ب'حكم ع'لم ّية ت'كراره ف'ي ك'ل
حفل زفاف.

"إيقاع "الفَزَّ ِ
اعي

 .5خاتمة
إ ّن األب''عاد ال''سوس''يول''وج''ية ال''تي ق''منا ب''طرح''ها وامل''تمثّلة ف''ي ال''هوي''ة ،واالج''تماع''ية ،وال''طقسية ،ه''ي ب''مثاب''ة
امل'و ّل'د األس'اس'ي ل ّ
'كل م'مارس'ة م'وس'يقية ذات ت'قال'يد ش'فوي'ة ف'ي م'جتمع ت'قليدي .ف'اتّ'ساق ال'فعل امل'وس'يقي
م' ''ع امل' ''عطيات االج' ''تماع' ''ية يظه' ''ر ف' ''ي وظ' ''يفته ف' ''ي امل' ''جتمع ال' ''ذي ي' ''وج' ''د ف' ''يه .أ ّم' ''ا امل' ''كون' ''ات امل' ''وس' ''يقية
)األص'وات ،والس'الل'م ،واإلي'قاع'ات ،واآلالت ،وت'قنيات ال'عزف ،وأس'لوب األداء (...ف'هي ليس'ت مج'رد م'لحق
للطقوس فحسب ،بل توفّر إطارا صوتيا وحركيا يساهم بشكل كبير في تحديد هويّة تلك املوسيقى.

القائمة الببليوغرافية
• جمعة) ،حسني( :1983 ،قضايا اإلبداع الفني ،بيروت ،منشورات دار اآلداب ،ط.1.
• امل ''صمودي) ،مح ''مد( :2014 ،امل ''نظوم ''ة اإلي ''قاع ''ية ال ''واح ''ية م ''ن خ ''الل رص ''يد امل ''وس ''يقى ذات ال ''تقال ''يد
ال'شفوي'ة – واح'ات الج'ري'د ب'ال'بالد ال'تون'سية ن'موذج'ا ،-أط'روح'ة ب'حث ل'نيل ش'هادة ال'دك'توراه ف'ي ال'علوم
الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية ،جامعة تونس.
• امل ''حواش ''ي) ،امل ''نصف(» :2010 ،ال ''طقوس وج ''بروت ال ''رم ''وز :ق ''راءة ف ''ي ال ''وظ ''ائ ''ف وال ''دالالت ض ''من
'تحول« ،إن'سان'يــات :م'عرف'ة ودي'نام'يات اج'تماع'ية ،املج'لــــة الج'زائ'ري'ة ف'ي األن'ثروب'ول'وج'يــــــا
م'جتمع م ّ
والعلوم االجتماعية،ع[http://insaniyat.revues.org/4331] .49 .
• « La musique tantôt épouse les contours d’un dualisme social (à
moins qu’elle ne les engendre?), tantôt construit le temps, tantôt
figure des divinités, tantôt fait vivre le rituel, etc. En tant qu’objet,
elle n’est donc pas sur les franges de l’ethnologie; elle est
األبعاد السوسيولوجية للممارسات املوسيقية
في املجتمعات التقليدية  -أحالم حامد

www.ctupm.com

8/10

المركز التونسي للنشر الموسيقولوجي
Centre Tunisien de Publication Musicologique

ethnologique par nature. » LORTATJACOB, (Bernard), et ROVSING
OLSEN, (Miriam), 2004 : « Musique, anthropologie : la conjonction
nécessaire », l’Homme : Revue française d’anthropologie, Editions
EHESS.
• Il reste que l’affirmation de l’existence d’un groupe humain, d’une »
communauté religieuse, ethnique, économique, d’une classe sociale,
d’un quartier, ou de toute autre entité exige, elle aussi, une mise en
place de stratégies visant à sélectionner des traits culturels faciles à
repérer. » DEFRANCE, (Yves), 2007 : « Distinction et identité
musicales, une partition concertante », Identités musicales : Cahiers
d’ethnomusicologie, N°20. [http://ethnomusicologie.revues.org/
[247
• Les emprunts et adaptations s'élaborent selon un processus »
dynamique de délimitations de frontières ethniques et culturelles,
issues de négociations, voire de confrontations entre les groupes et
sous-groupes qui se partagent un espace, un territoire. La musique
se fait écho à la fois de ces interactions, de ces clivages et de ces
lieux de rencontres. » DESROCHES, (Monique), 2000 : «Musique et
identité culturelle des tamouls de la Réunion», Au visiteur lumineux.
Des îles créoles aux sociétés plurielles. Mélanges offerts à Jean
Benoist, dir. Jean-Luc Bonniol, Gerry L'Étang, Jean Barnabé & Raphaël
Confiant, Petit-Bourg, Guadeloupe : Ibis Rouge Éditions, GEREC-F/
.[Presses universitaires créo-les [Cliquez ici
• Il convient alors d’étudier les applications entre musique et société »
dans les deux sens : comment certains répertoires et leurs
paramètres formels ne peuvent être réellement saisis qu’intégrés
dans les mouvements périodiques ou circonstanciels des groupes
humains qui les mettent en oeuvre. Inversement, comment des
pratiques musicales définissent directement des espaces sociaux,
produisent des catégories sociales, orientent la vie de la société et
de ce point de vue produisent du sens. » GIURIATI, (Giovanni), 1996 :
« La musique comme nécessité, la musique comme identité
األبعاد السوسيولوجية للممارسات املوسيقية
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culturelle : Les réfugiés khmers à Washington », Nouveaux enjeux :
Cahiers
d’ethnomusicologie,
N°9
[http://
[ethnomusicologie.revues.org/1223

فهرس التفاسير
'تضمن ك ''ل م ''مارس ''ة م ''وس ''يقية ذات ت ''قال ''يد ش ''فوي ''ة ن ''ظام ''ا ص ''وت 'يّا خ ''اص ''ا ب ''ها ،وت ''تط ّلب ك ''ل
• )فــــ (1ت '
ّ
'صوت ''ي
م ''مارس ''ة س ''ياق ''ا ت ''ندرج ف ''يه .غ ''ير أنّ ''ه ال ي ''مكن إث ''بات ع ''الق ''ة س ''ببيّة مح ' ّددة ب ''ني ذل ''ك ال 'نّظام ال ' ّ
والسياق املرتبط به ،فهذه املسألة تحتاج إلى الكثير من التّفسير والتّأويل.
ّ
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