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ملخص:

االجتماعية  احلياة  على  واأثره  زرياب،  واملو�سيقي  املغني  حياة  البحث  هذا  تناول 
والفنية يف االأندل�س، وي�ستمل على �سريته يف بغداد، وتاريخ رحيله اإىل االأندل�س واأ�سبابه، 
وتاأثريه يف حياتها االجتماعية يف املاأكل وامللب�س وال�سلوك، ويف حياتها الفنية مبا اأدخله 
من حت�سينات على العود، وتالميذه يف الغناء واملو�سيقى، وقد تويف زرياب عام 243هـ عن 

عمر يناهز �سبعني عامًا.
ُيعد زرياب من موايل اخلليفة العبا�سي املهدي، وقد ولد ببغداد يف حدود �سنة 173هـ، 
ثم تلقى تعليمه يف مدر�سة ا�سحق املو�سلي الفنية لي�سبح اأ�سهر تالميذها، وقد مكنه ذلك 
من االت�سال باخلليفة الر�سيد يف اآخر اأيامه، اإال اأن تردي االأو�ساع االقت�سادية يف بغداد 
ب�سبب الفتنة التي اأعقبت وفاة الر�سيد، وخالفه مع اأ�ستاذه املو�سلي، وخوفه على نف�سه من 
املاأمون الأنه كان من اأن�سار االأمني، ورغبته يف حتقيق املجد وال�سهرة، دفعته اإىل الهجرة 
حياته  خالل  نال  و  وفاته،  حتى  فيها  االأموية  االإمارة  برعاية  حظي  حيث  االأندل�س،  اإىل 
فيها ال�سهرة والرثاء االأمر الذي اأثار عليه حقد ح�ساده ومبغ�سيه، وترك زرياب اأثاراً جمة 
التجميل، هذا ف�ساًل عن  اأهلها االجتماعية يف املاأكل وامللب�س، وا�ستخدام مواد  يف حياة 
اإ�سافة الوتر اخلام�س فيه،  اآلة العود، ويف مقدمتها  اأدخلها على  التح�سينات العديدة التي 
ومدر�سته التي خّرجت العديد من مغنيي وملحني االأندل�س واملغرب واأوروبا.                       
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Abstract

This research deals with the musician singer Zeryab, and his influence 

on the social and artistery life in Al-andalus. He was considered one of the 

followers of the Abbasi Caliph Almahdi. He was born in Baghdad and got 

educated at Ishaq Almosily School of Arts to become one of its prominent 

students. After his dispute with his teacher and his fear of al-Ma’moon as 

weuas the stagnation of the singing craft in Baghdad, he immigrated to Al-

andalus, where he got the support of the Omayyad principality till his death. 

During his life there, he achieved a lot of fame and reputation. He left  

great influence on the social and artistry life of the people of Al-andalus, in 

addition to the modifications he added to the Lute, like the addition of the 

fifth chord. His school has graduated a lot of musicians and composers.  
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مقدمة:
�ساهمت العديد من ال�سخ�سيات العربية االإ�سالمية يف اإثراء احل�سارة العربية والعاملية 
مبا قدمته يف جمال عملها وتخ�س�سها من جهود اإبداعية متميزة ت�ستحق التقدير والعرفان، 
وكان املغني البغدادي علي بن نافع امللقب بزرياب واحداً من تلك ال�سخ�سيات التي متيزت 
بعطائها يف املجالني الفني واالجتماعي، لذلك فقد اختري مو�سوعًا للبحث من اأجل تق�سي 
اأخباره، والك�سف عن جماالت اإبداعه وتفوقه، ودرا�سة اأ�سباب رحيله عن بغداد اإىل االأندل�س، 

وما واكب ذلك من م�ساعب وخماطر.
مولده،  لتاريخ  االأولية  امل�سادر  اإغفال  الباحث  واجهت  التي  امل�سكالت  اأبرز  وكانت 
املعلومات عن حياته  قلة  اأي�سًا  احلديثة، ومنها  الدرا�سات  ذلك على  فاعتمدت يف حتديد 

االأوىل يف طفولته و�سباه.
للم�سادر واملراجع،  واأربعة مباحث وخامتة وقائمة  البحث على مقدمة  ا�ستمل  وقد 
تناول املبحث االأول منها �سرية زرياب قبل رحيله عن بغداد من حيث ا�سمه ون�سبه ومولده 
واأ�سبابه،  تاريخه  االأندل�س،  اإىل  بغداد  عن  زرياب  رحيل  الثاين  املبحث  وتناول  وثقافته. 
وجمرياته. ودر�س املبحث الثالث اأثره يف احلياة االجتماعية يف االأندل�س من حيث املاأكل 
وامللب�س والعادات وال�سلوك. وتناول املبحث الرابع اأثره يف احلياة الفنية بدءاً بتح�سيناته 
على اآلة العود، ومروراً مبدر�سته يف املو�سيقى والغناء، وتالميذه، وانتهاًء بوفاته، وت�سمنت 
اخلامتة خال�سة البحث والنتائج التي تو�سل اإليها الباحث، وبع�سها جديدة وغري م�سبوقة.  
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سريته قبل رحيله إىل بغداد:
هو اأبو احل�سن علي بن نافع امللقب بزرياب )1(، وقد غلب اللقب على اال�سم حتى �سهر 
به. وتعزو امل�سادر التاريخية، التي ترجمت حلياته، �سبب اللقب اإىل اأن زرياب لقب به يف 
بلده »ل�سواد لونه، مع ف�ساحة ل�سانه، وحالوة �سمائله، �سبه بطري اأ�سود ًغِرٍد عندهم«. )2( لعله 

البلبل امل�سهور بعذوبة تغريده و�سواد لونه.
االأ�سفر  اأو  الذهب  وتعني  معربة،  فار�سية  الكلمة  اأن  اللغوية  املعاجم  تذكر  حني  يف 
يف  الكلمة  وردت  وقد  ذهبي.  �سوت  �ساحب  الأنه  بزرياب؛  لقب  اأنه  اأي  ؛   )3( �سيء  كل  من 
ال�سعر مبعنى الذهب، على ل�سان اأحد �سعراء الع�رس العبا�سي االأول ميدح جمل�س اأن�س ح�رسه 

فيقول:

ȼȦȪȅ ǥȿǠƧ ǧȀȖȵ ȄȲƭ Ž.(4)ǠǣǠøɅǿȁ ȼȱǠøơ ȴɆȞȺȱǟ Ȁƣ

وحملت مغنية عا�ست يف الع�رس العبا�سي االأول ا�سم زرياب )5(. ولي�س هناك ما ي�سري 
اللون املقرون بجمال  اللقب ال يتعلق ب�سواد  اللون، وهذا ي�سعر باأن  اأنها كانت �سوداء  اإىل 
عذب  م�سهوراً،  مغنيًا  لزرياب،  املعا�رس  العبا�سي  املهدي  بن  اإبراهيم  كان  فقد  ال�سوت، 

ال�سوت، اأ�سود اللون)6(. ومل يلقب بزرياب.
يفهم مما تقدم اأن كلمة زرياب تعني الذهب، واأنها اأطلقت على �ساحب ال�سوت اجلميل 
على �سبيل املجاز ت�سبيهًا له بالذهب. وما زال هذا الو�سف �سائعًا حتى وقتنا احلا�رس؛ اإذ 
يقال ل�ساحب ال�سوت اجلميل، اإنه �ساحب �سوت ذهبي. على اأن تف�سري اللغويني واملوؤرخني 

متقارب. اإذ اأن كليهما يدل على �ساحب ال�سوت اجلميل.
البحث مكان والدة زرياب وتاريخها،  اعتمد عليها  التي  االأولية  امل�سادر  ومل حتدد 
وينفرد بروفن�سال من بني املراجع احلديثة التي ترجمت له بالقول: اإن زرياب ولد يف العراق 
�سنة )173هـ/ 789م( )7( دون اأن ي�سري اإىل امل�سادر التي ا�ستقى منها معلوماته، وال تذكر 
اأنه من موايل املهدي العبا�سي )158-169هـ/ 774- امل�سادر �سيئًا عن طفولته �سوى 
785م( )8(. ورمبا جاءه هذا الوالء عن طريق والده، الأن زرياب ولد بعد وفاة املهدي ب�سنوات 
الغمو�س يف �سريته  )9(. ورمبا يعود  له  اأنه عبد  للر�سيد على  اإ�سحق املو�سلي  عدة، وقّدمه 

االأوىل اإىل كونه مغموراً يف �سباه، فلم يهتم به اأحد من املوؤرخني.
َتلّقى زرياب تعليمه يف مدر�سة اإ�سحق املو�سلي* الفنية، التي متيزت باهتمامها برفع 
امل�ستوى الثقايف لتالميذها، ف�ساًل عن تعليمهم املو�سيقى والغناء، فكانوا يتلقون درو�سًا 
ا�سحق  و�سف  من  ذلك  ي�ست�سف  والتاريخ،  واالآداب،  كالقراآن،  ع�رسهم  علوم  خمتلف  يف 
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املو�سلي لربنامج تعليمه اليومي، فيذكر باأنه كـان يبداأ يومه بدرا�سة القراآن عند الفراء )ت: 
207هـ( والك�سائي )ت: 183 هـ(، ثم يذهب فيتعلم عزف العود من خاله زلزل**، ويعقب ذلك 
برواية االأخبار واالأ�سعار على االأ�سمعي )ت: 213 هـ( واأبي عبيدة )ت: 211 هـ(، ويختم 
برناجمه بدر�س يف الغناء عند عاتكة بنت �سهدة )10( وقد انعك�س ذلك على زرياب فتخرج 
من هذه املدر�سة مو�سيقاراً بارعًا، ومغنيًا المعًا ف�ساًل عن معرفته بعلوم الفلك واجلغرافية 
واختالف  ال�سبعة  االأقاليم  وق�سمة  بالنجوم،  عاملًا  زرياب  »كان  املقري:  اأورده  ح�سبما 
اآالف  لع�رسة  و�سكانها، مع حفظه  وت�سعب بحارها، وت�سنيف بالدها  واأهويتها،  طبائعها 
بالتاريخ  الوا�سعة  »معرفته  ذلك  اإىل  املقري  وي�سيف  باأحلانها«)11(.  االأغاين  من  مقطوعة 
ذاكره يف  بن احلكم  الرحمن  االأمري عبد  به  االأندل�س، وخال  اإىل  فلما رحل  امللوك،  واأخبار 
اأحوال امللوك و�سري اخللفاء، ونوادر العلماء، فحرك منه بحراً زخر عليه مده، فاأعجب االأمري 
به، وراقه ما اأورده«)12(. وباالإ�سافة اإىل ذلك فقد كان زرياب �ساعراً جميداً )13( ومن �سعره 

هذه االأبيات:
ǦøøȹǠƷǿ  ǠøøȾǪȪȲȝǥȀøøɆȒȹ ǥȀøȕǠȝ ǒǠȦɆȽ
ǦøȲɅȂƬǟȿ  ǦȺɆȶȆȱǟ  ƙǣǥȀøøøɆȎȪȱ ǟȿǦȲɅɀȖȱ ǟȿ
ǠøøȺȱ ȳǠøøɅǕ ȼøøȲȱ ǥȀøɆȖƫǟ  ȀɅǻ  ɂȲȝ  ǨȦȲȅ
ȴøɆǪȶȲȱ ǠȾɆȥ ǢøɆȝ ɍ (14) ǥȀøøɆȎȩ ǨȹǠȭ ȷǕ Ƙȡ

 وقد �ساعدت هذه الثقافة ال�ساملة على تفجري طاقاته االإبداعية يف النواحي االجتماعية 
والفنية فيما بعد.

 
رحيله عن بغداد إىل األندلس: 

تعزو بع�س امل�سادر �سبب رحيله عن بغداد اإىل ح�سد اأ�ستاذه املو�سلي له، وخوفه من 
اإعجـاب اخلليفة)15(. ورددت  اأن نال غناوؤه وعزفه  اأن يحتل زرياب مكانه عند الر�سيد بعد 
ذلك الدرا�سات احلديثة التي تناولت املو�سوع دون نقد اأو متحي�س16(. ويورد املقري الق�سة 
�سوت  ي�سمعه  اأن  املو�سلي  اإ�سحق  من  طلب  الر�سيد  هارون  اخلليفة  اأن  فيذكر  بتفا�سيلها 
مغّن جميد ال�سنعة مل ي�سبق للخليفة اأن �سمعه من قبل. فاقرتح عليه اإ�سحق اأن ياأتيه بغالمه 
زرياب الذي يعود الف�سل اإليه يف اكت�ساف موهبته وتعليمه، »وهو من اخرتاعي وا�ستنباط 
اأن تزيده جنابة تلميذه حظوة عند اخلليفة،  اأن يكون له �ساأن«)17(. وتوقع  فكري، واأحد�س 
واثق  اأنه  وا�سحًا  بدا  الر�سيد  زرياب على  فلما دخل  ما متناه،  االأمور جاءت بخالف  لكن 
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له  ياأذن  اأن  اخلليفة  اأ�ستاذه، وطلب من  ي�ستخدم عود  اأن  بفنه، فقد رف�س  نف�سه معتد  من 
با�ستخدام عوده ال�سخ�سي الذي اأح�رسه معه، ومل ير الر�سيد يف عود زرياب ما يختلف عن 
عود اأ�ستاذه، فقال لزرياب: "ما اأراهما اإال واحداً ". لكن زرياب بنيَّ للخليفة اأن الت�سابه يف 
ال�سكل اخلارجي فقط، واأن هناك فروقًا جوهرية غري ظاهرة منها، اأن عوده اأخف وزنًا من 
عود اأ�ستاذه، كما اأن اأوتاره اأمنت واأف�سل اأداء للنغم، فاأعجب الر�سيد بو�سفه و�سمح له يف 
الغناء بعوده، فلما اأمت غناءه طار الر�سيد طربًا، وقال الإ�سحق:"خذه اإليك واأعنت ب�ساأنه حتى 

اأفرغ له، فاإن يل فيه نظراً")18(.
عن  له  وعرب  عنه،  قدراته  اإخفائه  على  ووبخه  بزرياب،  فخال  احل�سد،  باإ�سحق  هاج 
اإجادتك وعلو  اإعجاب الر�سيد به قائاًل: »قد مكرت بي فيما انطويت عليه من  خماوفه من 
طبقتك، وق�سدت منفعتك، فاإذا اأنا قد اأتيت على نف�سي من ماأمنها باإدنائك، وعن قليل ت�سقط 
منزلتي وترقى اأنت فوقي، وهذا ماال اأ�ساحبك عليه ولو اأنك ولدي«. )19( وخيـره بيـن اأمريـن: 
فاإنه،  البقاء فيها رغمًا عنه، وعندها  اأو  ي�سمع فيها خربه،  اإىل جهة ال  بغداد  الرحيل عن 
اأي اإ�سحق، لن يدخر و�سعا يف الق�ساء عليه. فاختار زرياب الرحيل، واأعانه ا�سحق باملال 
مطلع  يف  اإليها  وانتقل  االأندل�س،  يف  باالأمويني  وات�سل  بغداد،  عن  زرياب  ورحل  والظهر، 

اإمارة عبد الرحمن بن احلكم �سنة )206هـ/ 821م()20(.
ويفهم من رواية املقري اأن رحيل زرياب من بغداد اإىل االأندل�س مت مبا�رسة بعد انتهاء 
احلفلة التي قدمها اأمام الر�سيد، وهذا بعيد عن االحتمال كما �سرنى، فالر�سيد تويف خارج 
بغداد، وبالتحديد يف مدينة طو�س، وهو خارج لقمع ثورة رافع بن الليث �سنة )193هـ/808م( 
)21( بينما دخل زرياب االأندل�س يف االأيام االأوىل من حكم االأمري عبد الرحمن بن احلكم �سنة 

تويف  التي  ال�سنة  مطلع  يف  الر�سيد  التقى  زرياب  اأن  افرت�سنا  واإذا   .)22( )206هـ/821م( 
اإىل االأندل�س،  فيها، فاإن هناك ما يقارب ثالثة ع�رس عامًا بني رحيله عن بغداد وو�سوله 
ال يورد املقري �سيئًا عنها. وهذا يدعو اإىل ال�سك يف رحيله عن بغداد زمن الر�سيد، وهو ما 
توؤكده رواية ابن القوطية التي تذكر اأن رحيله عن بغداد مت يف مطلع خالفة املاأمون، ب�سبب 
خوفه على نف�سه؛ الأنه كان من املقربني لالأمني، وهذا ن�س الرواية: »قدم زرياب على االأمري 
عبد الرحمن بن احلكم رحمه اهلل، وكان باملحل القريب من االأمري حممد بن هارون، االأمني، 
وكان املاأمون الوايل بعد االأمني فعدد عليه اأ�سياء. فلما قتل االأمني فر اإىل االأندل�س، فحل من 

عبد الرحمن بن احلكم بكل حمل«)23(. وكان مقتل االأمني �سنة )198هـ/813م(.
االأغلبي  االأمري  اإنه دخلها يف عهد  افريقية تقول  اإىل  اإ�سارة عن و�سول زرياب  واأول 
زريابًا:  اأن  ربه  عبد  ابن  يذكر  اإذ  – 837م()24(.   816 / هـ   223-201( االأول  اهلل  زيادة 
»انتقل اإىل القريوان اإىل بني االأغلب، فدخل على زيادة اهلل بن اإبراهيم«)25( يف �سنة )206 
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هـ/ 821م(، واأنه مل ميكث طوياًل هناك، الأنه عر�س باأمريها يف غنائه فغ�سب عليه وجلده، 
اأيام، وقال له: »اإن وجدتك يف بلدي  اأق�ساها ثالثة  واأمره باخلروج من القريوان يف مدة 
بعد ثالثة اأيام �رسبت عنقك »فجاز البحر اإىل االأندل�س«)26(. وهذا ي�سعر اأّن زريابًا مل يرحل 
اأ�سبابًا  واأن هناك  املاأمون فقط،  نف�سه من  له، وخوفه على  اأ�ستاذه  ب�سبب ح�سد  عن بغداد 
اأهمية عن هذه االأ�سباب، منها: ك�ساد �سوق الغناء يف بغداد خا�سة والعراق  اأخرى ال تقل 
عامة يف اأثناء الفتنة بني االأمني واملاأمون، وتردي اأو�ساع املغنني االقت�سادية االأمر الذي 
جعل معا�رسيه من مغنيي بغداد يغبطونه على املكانة التي ح�سل عليها عند االأمويني يف 
املاأمون،  ، ومغني  اأمية***  بني  االأندل�س، يت�سح ذلك ب�سورة جلية من قول علوية، موىل 
وقد المه االأخري على ذكر بني اأمية بح�رسته: »يا اأمري املوؤمنني، اأتلومني اأن اأذكر موايل 
بني اأمية، وهذا زرياب موالك عندهم باالأندل�س، يركب يف اأكرث من مائة مملوك، ويف ملكه 
ثالثمائة األف دينار دون ال�سياع، واإين عندكم اأموت جوعا«)27(. ويوؤكد ذلك اأي�سًا ما قاله 
اأقام ع�رسين �سهرا مل ي�سمع حرفا  اإىل املاأمون  اأف�ست اخلالفة  اإنه: »ملا  اإ�سحاق املو�سلي 
من الغناء«)28(. بل يبدو اأن تلك االأو�ساع االقت�سادية ال�سيئة كانت موجودة منذ اأواخر عهد 

الر�سيد، ي�ستدل على ذلك من عدم �رسف الر�سيد جائزة لزرياب بعد ا�ستح�سانه لغنائه)29(.
وال�سهرة  املجد  على  احل�سول  يف  الكبري  زرياب  طموح  اأي�سًا،  رحيله  اأ�سباب  ومن 
واملال، فهو- على حد و�سف اأ�ستاذه ا�سحق:"ال يرى يف الدنيا من يعدله")30(- كان وراء 
رحيله الدائم حتى وقع على بغيته يف االأندل�س، فا�ستقر بها الأنه حقق فيها طموحه واأمانيه، 
ولعله عّر�س باأمري اإفريقية االأغلبي؛الأنه مل يجد عنده الرعاية واملكانة التي توقعها،متامًا 

كما فعل املتنبي بكافور االأخ�سيدي.
اأن ات�ساالته باالأمويني بداأت وهو يف بالط االأغالبة، فعقب طرده مبا�رسة من  يبدو 
هناك، كاتب زرياب احلكم بن ه�سام االأموي اأمري االأندل�س يخربه باأنه راأ�س ال�سناعة التي 
وبدعوته  به،  بالرتحيب  احلكم  رد  فجاءه  اإليه«)31(.  الو�سول  يف  االإذن  وي�ساأله  ينتحلها، 
اإىل اجلزيرة اخل�رساء،  اإىل االأندل�س، فعرب زرياب بعياله وولده م�سيق جبل طارق  للقدوم 
وخاف  اأبيه،  مكان  االإمارة  الرحمن  عبد  ابنه  وتوىل  احلكم،  وفاة  خرب  بلغه  و�سلها  وملا 
زرياب اأن ال يكون عبد الرحمن حمبًا للغناء كاأبيه، ففكر يف العودة لكن ر�سول احلكم اإليه، 
املغني من�سور اليهودي، ثناه عن ذلك ون�سحه مبكاتبة االأمري عبد الرحمن، فلما كتب اإليه 

رحب به عبد الرحمن »وكتب اإىل عماله على البالد اأن يح�سنوا اإليه ويو�سلوه قرطبة«)32(.
دخل زرياب قرطبة فخ�س�س له االأمري داراً الإقامته، وبعد اأن ا�ست�سافه ثالثة اأيام ا�ستدعاه 
ملقابلته، فا�ستمع اإىل و�سلة من غنائه، ثم طارحه احلديث يف اأحوال امللوك و�سري اخللفاء، فوجده 

عاملًا بها، فاأعجب االأمري به، وراقه ما اأورده »وقّدمه على جميع املغنني«)33(.
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واأجرى االأمري عبد الرحمن على زرياب واأوالده االأربعة الذين دخلوا معه اإىل االأندل�س 
رواتب �سهرية، فجعل لزرياب مائتي دينار �سهريًا، ولكل واحد من اأبنائه ع�رسين ديناراً يف 
ال�سهر، اإ�سافة اإىل ثالثة اآالف دينار �سنويًا مل�رسوفات االأعياد واملنا�سبات "لكل عيد األف 
دينار، ولكل مهرجان ونوروز خم�سمائة دينار«)34( واأقطعه من احلنطة وال�سعري ثالثمائة مد 
لغذاء اأ�رسته وعلف دوابه، ثلثها حنطة والباقي �سعري." واأقطعه من الدور وال�سياع والب�ساتني 
ما يقوم باأربعني األف دينار«)35(. هذا �سوى ما كان ياأخذه عن احلفالت الغنائية التي يقيمها، 
والتي و�سل ريع بع�سها اإىل األف دينار، وهو ما مل يكن متي�رساً لكبار العلماء والفقهاء يف 
ع�رسه، وعلى راأ�سهم الفقيه عبد امللك بن حبيب ال�سلمي)36(. حتى جمع ثروة طائلة فكان: 
»يركب يف اأكرث من مائة مملوك، ويف ملكه ثالثمائة األف دينار دون ال�سياع«)37(، وحظي 
باحرتام كبري ونال �سهرة وا�سعة فمدحه ال�سعراء، ومنهم منجم االأمري عبد الرحمن وندميه)38( 
اأحمد  اأ�سلم بن  اأن  والفقيه ابن عبد ربه)39( ،واألفت كتب عن حياته وفنه، فقد ذكر ابن حزم 

االأندل�سي »�ساحب تاأليف يف طرائف غناء زرياب واأخباره، وهو ديوان عجيب«)40(.

أثره يف احلياة االجتماعية:
فاالأندل�س،  املغرب  اإىل  بغداد  وتنقله من  ال�ساملة،  املو�سوعية  زرياب  ثقافة  �ساعدت 
وما حظي به يف البالط االأندل�سي من احرتام ورعاية وتقدير، على تفجري طاقاته االإبداعية 
التي جتاوزت حدود املجال الفني اإىل املجال االجتماعي، فقد و�سع للطبقات الراقية يف 
االأندل�س قواعد لل�سلوك واآداب اجللو�س واملحادثة والطعام "حتى اتخذه ملوك اأهل االأندل�س 

وخوا�سهم قدوة فيما �سّنه لهم من اآدابه«)41( و�سّموه »معلم النا�س املروءة«)42(.
ففي جمال الطعام واآدابه دّربهم على اإعداد مائدة راقية واأنيقة، تقدم فيها االأطباق 
اللحم  اأطباق  تليها  وال�سواخن،  ال�سوربة  اأطباق  اأوال  ًفُتقدُم  خا�س،  وترتيب  نظام  ح�سب 
والطيور املتبلة بالبهارات اجليدة، ويف النهاية تقدم اأطباق احللوى من الفطائر امل�سنوعة 
بالفت�سق  واملح�سوة  املعطرة  بالفواكه  املعقودة  والعجائن  والع�سل،  واجلوز  اللوز  من 
والبندق)43( . واأخذوا عنه ا�ستخدام اآنية الزجاج الرفيع يف موائدهم بداًل من االأواين الذهبية 
والف�سية)44( . الأن الزجاج اأ�سهل تنظيفًا، واأجمل منظراً، واأقل كلفة. كما اأخذوا عنه اختيار 
غطاء املوائد اخل�سبية من االأدمي، اأو اجللد االأمل�س الناعم بداًل من غطاء الكتان، الأن اجللد 
اأ�سهل للتنظيف »اإذ الو�رس )الو�سخ( يزول عن االأدمي باأقل م�سحة«)45(. وابتكر لهم األوانًا من 
الطعام مل يعرفوها من قبل، واأ�سهرها لون النقابا ولون التقلية)46( ، هذا اإ�سافة اإىل ما نقله 

لهم من األوان الطعام البغدادي وطرق اإعداده)47(.
وعلمهم فن التجميل والعناية بالب�رسة واإزالة رائحة العرق، »ومما �سّنه لهم ا�ستعمال 
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املرتك املتخذ من املرد ا�سنج لطرد ريح ال�سنان من جوانبهم. وال �سيء يقوم مقامه«)48(. 
كما علمهم طرق اخل�ساب واإزالة ال�سعر، وا�ستعمال ما ي�سبه معجون االأ�سنان يف اأيامنا)49(، 
واأدخل اإليهم طرقًا لق�س �سعر الراأ�س وت�رسيحه مل يعرفوها من قبل، ذكر املقري اأن زرياب 
عامة  اجلبني،  و�سط  اإىل  مفروقة  جممهم  ير�سلون  ورجااًل  ن�ساًء  واأهلها،  االأندل�س  دخل 
ل�سعورهم، وتق�سريها  ون�ساوؤه  اأهلها حتذيفه هو وولده  راأى  »فلما  لل�سدغني واحلاجبني، 
دون جباههم، وت�سويتها مع حواجبهم وتدويرها اإىل اأذانهم، واإ�سدالها اإىل اأ�سداغهم، هوت 

اإليه اأفئدتهم وا�ستح�سنوه«)50(.
اأن يلب�س  ال�سنة وتقلبات اجلو، فراأى  وو�سع لهم نظامًا الرتداء االأزياء تبعًا لف�سول 
النا�س املالب�س القطنية البي�ساء يف ف�سل ال�سيف الذي ميتد يف االأندل�س من اأواخر حزيران 
اإىل اأوائل ت�رسين االأول، واأن يلب�سوا يف ف�سل اخلريف الثياب امللونة ذات احل�سو والبطائن 
الكثيفة، وينتقلوا يف ف�سل ال�ستاء عندما يقوى الربد اىل اأثخن منها من امللونات، وي�ستظهروا 
حتتها اإذا احتاجوا ب�سنوف الفراء، ثم ينتقلوا يف ف�سل الربيع اإىل لب�س جباب اخلز واحلرير 
والدراريع امللونة التي ال بطائن لها)51(، وعّلمهم تنظيف املالب�س البي�ساء مما يعلق بها من 
و�رس )و�سخ( ب�سبب ا�ستخدام بع�س اأنواع الطيب اأو غريه، بو�ساطة ت�سعيدها بامللح حتى 

يبي�س لونها)52(.

أثره يف احلياة الفنية:
مقدمتها  يف  وياأتي  االأندل�س،  يف  الفنية  احلياة  من  عديدة  جوانب  يف  زرياب  اأثر 
حت�سيناته التي اأدخلها على اآلة العود، وطريقته يف انتقاء تالميذه، وتعليمهم العزف والغناء 

يف مدر�سته التي افتتحها يف قرطبة، فخّرجت العديد من فناين االأندل�س.
اإىل فرتة وجوده  العود فكثرية، وبع�سها يعود  اآلة  اأدخلها على  التي  التح�سينات  اأما 
يف بغداد، اإذ �سنع فيها عوداً خفيف الوزن، وا�ستخدم مواد جديدة يف �سناعة اأوتاره بحيث 
جعلتها اأمنت واأف�سل اأداء لالأحلان، وقد عدد زرياب مزايا عوده للر�سيد عندما غّنى اأمامه 
اأرت�سي غريه« وهو يختلف عن عود  باأحكامي، وال  واأرهفته  فقال: »يل عود نحّته بيدي، 
اأ�ستاذه املو�سلي باأنه »واإن كان يف قدر ج�سم عوده، ومن جن�س خ�سبه، فهو يقع من وزنه 
اإناثة ورخاوة، ومبها  يف الثلث اأو نحوه، واأوتاري من حرير مل يغزل مباء �ساخن يك�سبها 
واحلــدة،  واجلهارة  وال�سفاء  الرتمن  يف  فلها  اأ�سد،  �سبل  م�رسان  من  اتخذتهما  ومثلثهما 
اأ�سعاف ما لغريها من م�رسان احليوان، ولها قوة �سرب على تاأثري وقع امل�سارب املتعاورة 

بها ما لي�س لغريها«)53(.
وبعد رحيله اإىل االأندل�س تابـع حت�سيناته على اآلة العود، فقام بالتخل�س من امل�رساب 
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اخل�سبي اخل�سن الذي يوؤذي االأوتار ويتلفها، وا�ستبدله مب�رساب من قوادم الن�رس االأكرث خّفة 
ومال�سة وليونة، »للطف ق�رس الري�س ونقائه وخفّته على االأ�سابع ، وطول �سالمة الوتر على 
كرثة مالزمته اإّياه«)54( ، واأ�ساف اإىل العود وتراً خام�سًا، اإذ كان العود قبل اخرتاع زرياب 
الوتر اخلام�س يتاألف من اأربعة اأوتار هي: البّم، وامَلْثَلث، وامَلْثنى والزير)55(، و�سنع االأوتار 
من احلرير ، اأو من االأمعاء الدقيقة للحيوان، ولّون كل منها بلون خا�س ح�سب طبائع اجل�سد، 
وذلك على النحو االآتي: الوتر االأول: البمَّ وهو اأغلظ اأوتار العود، وقد �سنعه زرياب من اخليوط 
احلريرية الرفيعة، و�سبغه باللون االأ�سود، والوتر الثاين: امَلْثَلث، �سنعه من اخليوط احلريرية 
الرفيعة، و�سبغ باللون االأبي�س، والوتر الثالث امَلْثَنى، �سنعه من اخليوط احلريرية الرفيعة، 
ا�سم  اخلام�س  الوتر  اخرتاع  بعد  عليه  اأطلق  الذي  هو  الرابع  والوتر  االأحمر.  باللون  و�سبغ 
الزير االأول، وهو م�سنوع من اخليوط احلريرية الرفيعة. و�سبغ باللون االأ�سفر)56(، والوتر 
اخلام�س الزير الثاين، وهو الذي اأ�سافه زرياب اإىل العود، و�سبغه باللون االأحمر الدموي. 
وهو م�سنوع من االأمعاء الدقيقة لتاأدية النغمة احلادة. وكانت اأوتار االأ�سوات احلادة ت�سنع 
من االأمعاء الدقيقة، واأوتار االأ�سوات الغليظة ت�سنع من احلرير، وجعل لكل وتر طاقة، فطاقة 

البم 64، واملثلث 48، واملثنى 36، والزير االأول 27، والزير الثاين20.25)57(.
وا�ستمر ا�ستخدام االأ�سماء العربية املذكورة الأوتار العود اخلم�سة حتى نهاية الع�رس 
الع�سريان-  )اليكاه-  فار�سية هي:  باأ�سماء  ا�ستبدلت  اأن  اإىل  )656هـ/ 1258م(  العبا�سي 
الدوكاه- النوى- الكردان(، وظلت م�ستخدمة حتى حلت حملها االأ�سماء الغربية يف الع�رس 

احلديث: )�سل- ال- ري- �سل- دو()58(.
العود ذو  يوؤديها  التي ال  النغمة احلادة  اأداء  الوتر اخلام�س هو  اإ�سافة  والغر�س من 
فقد  زرياب،  قبل  واملو�سيقى  بالفن  امل�ستغلني  بال  �سغلت  امل�ساألة  وهذه  اأوتار،  االأربعة 
ذكر االأ�سفهاين اأن االأمري اإ�سحق بن اإبراهيم بن م�سعب ناق�س اإ�سحق املو�سلي يف م�ساألة 
�سناعة وتر خام�س للعود، وحثه على االهتمام بها قائاًل »اأراأيت لو اأن النا�س جعلوا للعود 
وتراً خام�سًا للنغمة احلادة، التي هي العا�رسة على مذهبك، اأين كنت تخرج منه؟«)59( وقد 

اغتم اإ�سحق املو�سلي من هذا النقا�س؛ الأنه خاف اأن ي�سبقه اإىل هذا العمل مو�سيقي غريه.
اإال  فيها  يقبل  ال  وكان  والغناء،  املو�سيقى  لتعليم  مدر�سة  قرطبة  يف  زرياب  وافتتح 
يريد  ملن  يجريه  امتحان  بعد  الفن،  لهذا  القابليات  فيهم  تتوافر  الذين  املوهوبني  الطلبة 
باأن  ال�سوت املطبوع من غريه  اأن زريابًا كان يعرف �ساحب  االلتحاق بها، ذكر املقري 
ياأمر التلميذ »اأن ي�سيح باأعلى �سوته: يا حّجام، اأو ي�سيح: اآه وميّد بها �سوته، فاإن �سمع 
�سوته �سافيًا نديًا قويًا موؤدبًا ال يعرتيه غّنه وال حب�سة وال �سيق نف�س عرف اأنه �سينجب 
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واأ�سار بتعليمه، واإن وجده خالف ذلك اأبعده«)60(.
فل�سفية  التعليم على مبادئ  ويقوم بعد ذلك مبتابعة تالميذه، واعتمدت طريقته يف 
ي�سهل على التالميذ اقتبا�سها وت�ساعدهم يف تليني اأ�سواتهم و�سبط حركات اأفواههم، فكان 
ي�ساعدهم على التغلب على العيوب اخللقية اإن وجدت فيهم، باأن ياأمر التلميذ اأن يقعد على 
و�ساد مدور ت�سمى امل�سورة، » واأن ي�سد �سوته اإذا كان قوي ال�سوت، فاإن كان لينا اأمره اأن 
ي�سد على بطنه عمامة، فاإن ذلك يقوي ال�سوت، واإن كان األ�ّس االأ�رسا�س ال يقدر اأن يفتح 
فاه، اأو كانت عادته زم اأ�سنانه عند النطق اأدخل يف فيه قطعة خ�سب عر�سها ثالثة اأ�سابع 
يبيتها يف فمه ليال حتى ينفرج فّكاه«)61( ثم يعلمه بعد ذلك طريقته يف الغناء، وهي اأن 

يفتتحه بالن�سيد يف اأول �سدوه، وياأتي اأثره بالب�سيط ويختتمه باملحركات واالأهزاج)62(. 
وقد قبل فيها اإ�سافة اإىل الطالب العرب امل�سلمني طالبًا من دول اأوروبية عديدة مثل: 
فرن�سا واأملانيا، وفدوا اإىل قرطبة للتعّلم منه، وعادوا اإىل بالدهم وقد حملوا معهم من علوم 
املو�سيقى العربية وفنونها ما اأ�سهم يف قيام النه�سة الفنية يف اأوروبا فيما بعد، اإذ يعد زرياب 
اأول من اأدخل املو�سيقى الدنيوية اإىل الغرب االأوروبي، حيث اقت�رست املو�سيقى قبله على 
املو�سيقى الدينية اخلا�سة بطقو�س الكني�سة الكاثوليكية)63(. وتتلمذ على يد زرياب اإ�سافة 
اإىل اأوالده وجواريه عدد من جواري زعماء االأندل�س وبع�س االأوروبيني، ومن اأ�سهر تالميذه: 
ابنه عبد الرحمن بن زرياب الذي اأدار مدر�سة املو�سيقى بعد والده، وخلف عبد الرحمن والده 
لكنه  ديناراً،  مقداره ع�رسون  �سهريًا  راتبًا  االأندل�س  اأمري  من  يف �سناعته وحظوته،وتلقى 
كان �سديد التيه والزهو والُعجب بغنائه، وجراءته على امللوك وا�ستخفافه بالعظماء. وقل 
ما ي�سلم جمل�ٌس يح�رسه من كدر يحدثه، وقد ح�رس يوما جمل�س اأحد العظماء، وكان �ساحب 
قن�س كلفًا ببازي له، فطلب عبد الرحمن منه اأن يهبه اإياه، فوهبه له ا�ستحياًء، فاأر�سله عبد 
الرحمن مع خادمه اإىل بيته، فطهاه وعاد به اإليه، فغ�سب �ساحب املنزل من فعلته، واأمر 
بعبد  �سماتتهم  وابدوا  النا�س فعلته،  فا�ستح�سن  �سوط،  بتاأديبه، و�رسبه على هامته مائة 
الرحمن بن زرياب )64(، وكان ابنه اأحمد بن زرياب �ساعراً )65(، وُيعد ابنه عبد اهلل بن زرياب 

اأف�سل اإخوته �سوتًا ، واأعالهم مهارة يف الغناء)66(. 
وابنته حمدونة التي كانت مغنية، وقد تزوجت من الوزير ه�سام بن عبد العزيز )ت: 273 
)كتاب  عنوانه  واحد  زرياب يف جملد  اأغاين  العزيز  عبد  بن  اأ�سلم  اأخوه  الذي جمع  هـ/887م( 
معروف يف اأغاين زرياب( لعّل ذلك مّت مبعاونة زوجة اأخيه حمدونة بنت زرياب، التي كانت 
متقدمة على اأختها علية يف �سنعة الغناء، وابنته ُعلية كانت مغنية، ولكنها تقل عن اأختها 
وافتقر  غريها،  بيتها  اأهل  من  يبق  ومل  اإخوتها،  بعد  طال  عمرها  لكن  له،  اتقانًا  حمدونة 

النا�س اإليها، واأخذوا عنها �سناعة الغناء)67(. 
كان  اللتني  وهنيدة،  غزالن  منهن  والغناء  العزف  جواريه  من  عدداً  زرياب  علم  وقد 
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نيام)68(. والنا�س  لياًل  ذلك  كان  لو  حتى  �سوت،  له  خطر  كلما  والغناء  العزف  يطارحهما 
بن  الرحمن  االأمري عبد  يدي  اأغانيه، وغّنت بني  اأح�سن  اأدبها وعلمها  التي  وجاريته متعة 
اإىل  اأهداها  باأمرها  رائعة اجلمال، فلما علم زرياب  احلكم، فاأعجب بها وبغنائها، وكانت 

االأمري، فحظيت عنده)69(.
وكانت م�سابيح جارية الكاتب اأبي حف�س عمر بن قلهيل من تالميذ زرياب، وكانت 
غاية يف احل�سن والنبل وطيب ال�سوت، وقد جذب جمال غنائها االأديب الكبري اأحمد بن عبد 
الدنو  الذي مّر بدار �سيدها ع�سية، فا�ستوقفه طيب غنائها، واأراد  الفريد،  العقد  ربه �ساحب 
من الباب فمنعه البّواب. فمال اإىل م�سجد قرب الدار، وكتب اإىل �سيدها عمر بن قلهيل رقعة 
ي�ساأله فيها اأن ي�سمح له باال�ستماع اإىل غنائها �سّمنها اأبياتا من ال�سعر يذكر فيها اأنه يف�سل 
م�سابيح على اأ�ستاذها زرياب، و�سلمها اإىل البّواب، وطلب منه اأن ي�سلمها اإىل �سيده. فلما قراأها 

عمر بن قلهيل اأدخله اإىل بيته، وا�ست�سافه عنده اأيامًا، ا�ستمع خاللها لغناء م�سابيح)70(.
وقد غلبت اأحلانه واأغانيه على االأندل�س وتراجعت مكانة من �سبقه من املغّنني، مثل 
عّلون وزرقون، وهما اأول من دخل االأندل�س من املغّنني، لكن غناءهما ذهب لغلبة زرياب 
عليه )71( وحدث مثل ذلك ملن�سور اليهودي الذي كان مبعوث احلكم بن ه�سام ال�ستدعائه 
اإىل قرطبة )72(.ويعود ذلك اإىل تفوق زرياب الفني،وت�سجيع االأمري عبد الرحمن له الذي َطَرَح 

كل غناء �سواه، وقّدمه على جميع املغّنني)73(.
ويبدو اأن مكانة زرياب عند اأمري االأندل�س عبد الرحمن بن احلكم قد جلبت عليه ح�سد حا�سية 
االأمري ورجال بالطه، وعلى راأ�سهم ال�ساعر يحيى بن احلكم الغزال )ت 250هـ/865م(**** فقد 
ذكر ابن دحية الكلبي اأن الغزال هجا زريابًا هجاًء مقذعًا حتّرج من اإيراده يف كتاب املطرب، 
ف�سكاه زرياب اإىل االأمري، وعر�س عليه ما هجاه وقذفه به من فح�س، فاأمر االأمري بنفي الغزال 
اإىل االأندل�س)74( ،  اإىل وطنه، فعاد  اإىل العراق وامل�رسق، ثم حّن  عن االأندل�س، فخرج الغزال 
وقد ورد يف ديوان الغزال ق�سيدتني يعّر�س فيهما بزرياب، ويهجوه، حيث اتهمه يف االأوىل 
اأن  دون  والوقار  وال�سكون  اخلري  با�سطناع  ال�سالح  اأهل  اأحوال  وتكّلف  واخلداع،  بالرياء 

يذكر ا�سمه �رساحًة قال فيها:

ȃǠȺȱǟ  ǾøǹǕ  ąǒǟȀȵȿǡɀøȖȩȿ  ǨȶøȆǣ

ȴȪȆȱǟ ȼǤȊɅ țɀȊǹȿǢɆǣǼȱǟ Ž ȤøȞȑȿ

 ÝƾǞɆȉ  Ɓǖǩ  ȰȽ  ǨȲȩǡɀȹǾȱǟ ȯǠȪǭǕ :ȯǠøȩ
  ǦǤǭɀȱǟ  ɂȲȝ  ƗǤǩ  ǠƴǙǡɀøǭɀȱǟ  ƙøǵ  Ž
  ȼɆȲȝ ɂȦƸ ȸȵ ȄɆȱ (ĒĐ)ǢɆǤȲǣ  ǟǾȽ ȬȺȵ  
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الرحمن  عبد  االأمري  اأنزل  عندما  الثانية  ق�سيدته  يف  �رساحة  زريابًا  الغزال  وهجا 
زريابًا دار ن�رس اخل�سي، وكانت ق�رساً حتيط به الب�ساتني ي�سمى منية، وقد قتل �ساحبها 
ن�رس بال�ّسم الذي حاول به قتل االأمري احلكم بن ه�سام والد عبد الرحمن، ومفادها اأن زريابًا 
اأنزله االأمري عبد الرحمن يف تلك الدار مل يعترب مبا جرى ل�ساحبها، بل ا�سرت�سل يف  الذي 

احلياة اليومية الالهية، مغرتاً مبا ي�سله من االأمري وغريه من ذهب وف�سة، فيقول:

 ǠɅǿȂȱ  ąȀøȎȹ ǿǟǻ ȃǠøĉȺȱǟ  ȀȭǽȳǡǠøɅǿȁ  ǠøȾȲɆȺȱ  ȰøȽǕȿ  Ćǡ
øƟ Ǽȩȿ ȼøȱɋǟ ǿ ĉǼøȩ ǟǾøȮȽȳǡǠǤøȅɉǟ ȼøȺȚǩ ɍ Ǡøƞ Ƀǿ 
øɆȱ  ȸȮȆȵ ƂǙ  ǠȾȺȵ  ȻɀǱȀǹǕȿȳǡǠǲǵ ǡǟȀøǪȱǟ ɍǙ ȼøɆȲȝ ȃ
 ȼȺȝ  ǢøȭǟȀƫǟ  ȬȲǩ  ǨøȹǠȢǩȿȳǡǠȭȀøȱǟ Ȼǟɀøȅ ƂǙ ǨøȲɆȵǕȿ
øȎǩ Ž ǫǼǶćɅ ȷǠȵĉȂȱǟ ȫǟǾȭȿȳǡǟȀƪǟȿ ɎøǤȱǟȿ ȯĉĉǾøȱǟ ȼȦɅǿ 
øǤǲȝǕ  ȼøȺȵ  ɃǾȱǟȿ  ǨǤǲȞǪȱȳǡǠǲȝ ǒɄøȉ ǧȀȚȹ Ǡȵ ǟǽǙ ǧ 
 Ǡȭ ɃǾøȱǟ Ƃɀǩ ɃǾøȱǟ ȷǖȮøȱȳćǡǟȀøćɅ  ɍ  ǼøĉȲƯ  ȼøɆȲȝ  ȷ
øɆȱ ǛȀȵǟ ȰøȞȦȭ ȻǼȞǣ ȼøȲȞȥȳćǡǠøȆǵ ǧǠȶƫǟ ǼȞǣ ȼøɆȲȝ ȃ
ȸȮȱȿ  ÛǴɆǶȍ  ƓøȦȱǟ  ȰȪȞȱǟȿȳ(Ēđ)ǡǠȽǽɉǟȿ  ȧǟǿȿɉǟ  ȼǩȀĉɆøǵ

وح�سده الفقهاء والعلماء على االأموال التي ياأخذها من االأمري، والتي تفوق ما ياأخذونه 
بكثري على الرغم من مكانتهم العلمية الرفيعة، ومن اأن الفقه اأعلى مكانة من الغناء، ويف 
238هـ/  )ت:  ال�ّسلمي  حبيب  بن  امللك  عبد  ع�رسه  يف  وفقيهها  االأندل�س  عامل  مقدمتهم 

853م( الذي قال يف ذلك �سعراً:

  ɄȢǪǣǟ  ɃǾȱǟȿ  ɃȀȵǕ  ǳɎȍȼǩǿǼȩ  Ž  ȸƥȀȱǟ  ɂȲȝ  ȰȾȅ
 Ǡŏ  ȰȲȩǕȿ  ȀȶƩǟ  ȸȵ  ȤȱǕȼǪɆȢǣ  ɂȲȝ  żȿǕ  ƁǠȞȱ
 ǦȞȥǻ  ǠȽǾǹǖɅ  Ǽȩ  ǡǠɅǿȁ(ĒĒ)ȼǪȞȺȍ  ȸȵ  ȣȀȉǕ  ƔȞȺȍȿ

بن  الرحمن  عبد  االأمري  بها  اأمر  دينار  األف  ثالثني  �رسف  املال  بيت  خازن  ورف�س 
احلكم لزرياب من بيت املال مكافاأة له على اإحدى اأغانيه، وقالوا: »ال واهلل ما ينُفُذ هذا، و 
اأموال امل�سلمني  األفًا من  ال منا من ير�سى اأن يرى هذا يف �سحيفته غداً، اأن ناأخذ ثالثني 
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وندفعها اإىل مغن يف �سوت غناء فليدفع اإليه االأمري اأبقاه اهلل ذلك مما عنده«فاحتج زرياب 
على ذلك قائاًل »ما هذه طاعة، فقال عبد الرحمن بن احلكم بل هذه الطاعة، �سدقوا فيما 

قالوا، ودفعها من ماله اخلا�س«)78(.
واإتقانه حلرفة  علمه وخلقه  على  واأثنوا  والّكتاب  ال�سعراء  بع�س  املقابل مدحه  ويف 

الغناء منهم عبد الرحمن بن ال�سمر، منجم االأمري عبد الرحمن:

   ɄȲȝ  ǠɅ  ȜȥǠȹ  ȸǣ  ɄȲȝ  ǠɅɄȝǽɀȲȱǟ  ǡĉǾȾƫǟ  ǨȹǕ  ǨȹǕ

ȼȺȝ ȯǖȆɅ ƙǵ Ȱȍɉǟ Ž ǨȹǕ(ĒĔ)ɄȶȊǤȝ ɁɀƬǟ Žȿ ɄƽǠȽ

كما اأثنى عليه ابن القوطية فذكر اأن زريابًا يحظى مبكانة مرموقة عند االأمري، واأنه 
اأهل لها، »الأدبه وروايته وتقدمه يف ال�سناعة التي كانت بيده«)80(.

ومل يتوقف تاأثريه على احلياة الفنية يف املغرب واالأندل�س بوفاته، بل ا�ستمر بعد ذلك 
بزمن طويل، قال ابن خلدون يف مقدمته: »فاأورث يف االأندل�س من �سناعة الغناء ما تناقلوه 
اإىل زمان الطوائف، وطما منها باأ�سبيلية بحر زاخر، وتناقل منها بعد ذهاب غ�سارتها اإىل 
بالد العدوة باإفريقية واملغرب«)81(. وقد اأ�سهمت املو�سيقى االأندل�سية يف ظهور فني الزجل 
واملو�سح، اللذين يعدان من مكوناتها، وفقا ملا ذكره االأ�ستاذ عبا�س اجلراري باأن للمو�سيقى 
االأندل�سية مكونني:- االأول �سعري ميثله املو�سح والزجل، والثاين نغمي متثله النوتة اأو الدور، 
وذلك الأن اأكرث املو�سحات االأندل�سية ال ي�ستقيم لها وزن اإال باملو�سيقى، وهذا بدوره جعل 
التداول واالرجتال من اأهم ميزات املو�سيقى االأندل�سية التي انتقلت اإىل املغرب واأوروبا من 

خالل املو�سيقى ال�سعبية التي رافقت املغنيني اجلوالني)82(.
وبعد �سقوط االأندل�س انتقل بع�س تراث املو�سيقى االأندل�سية اإىل املغرب العربي الذي 
حافظ عليه اإىل يومنا هذا يف اإطار ما ي�سمى باملو�سيقى االأندل�سية، التي ما زالت بع�س مدن 
املغرب ت�ستهر بها، مثل تطوان والرباط وفا�س والنوبة يف الطرب املغربي يف االأ�سل اإبداع 
اأندل�سي، وورث املجتمع االإ�سباين بعد �سقوط االأندل�س ق�سما من تراث املو�سيقى االأندل�سية، 
اأبا عن جد ّ اإىل يومنا هذا.  اإذ حافظ عليه املور�سكيون املدّجنون وامل�ستعربون، وتناقلوه 
يف  االإ�سالمي  العربي  الوجود  اأيام  اأواخر  يف  االأندل�سي  الغناء  بني  ملحوظ  ت�سابه  فهناك 
بالغناء  ي�سّمى  الذي  الفالمنكو  الغناء  الذي تطغى عليه م�سحة حزينة، ونوع من  االأندل�س 
للغناء  امتداد  اأنه  )1898-1984م(  لوركا  غر�سية  االإ�سباين  ال�ساعر  يرى  والذي  العميق، 
التي  القيثارة  اأوتار  اأن  الذي ذكر  اأحمد كّمون  االأندل�سية)83(، واأكد ذلك  العربية  واملو�سيقى 
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ترافق غناء الفالمنكو بعزفها احلزين الباكي اأحيانا، وعزفها ال�رسيع الغا�سب يف اأحيان 
ال  بجمالية  غربيا  طابعا  واأعطته  القدمي،  والغجري  والعربي  العربي  الفن  �سهرت  اأخرى، 
مثيل لها)84(، ويوؤكد ذلك الدكتور اأحمد بدوي الذي يذكر باأن من ي�سمع املو�سيقى االإ�سبانية 
االأ�سلية والغناء املعروف با�سم الفالمنكو ي�سعر بوجود عالقة وثيقة بينها وبني املو�سيقى 
والغناء العربية، ويالحظ تاأثري املو�سيقى العربية يف املو�سيقى االأوروبية اأيام حكم العرب 

يف االأندل�س)85(.
اإذ  احلديثة،  االأوروبية  املو�سيقى  ن�ساأة  يف  بدورها  االإ�سبانية  املو�سيقى  اأثرت  وقد 
وبخا�سة  كلها،  االأوروبية  البالد  من  اإ�سبانيا  اإىل  ياأتون  واملغّنني  النبالء  من  كثري  كان 
عن  وينقلونها  االأندل�سية،  العربية  واالأغاين  املو�سيقى  اإىل  واأملانيا،في�ستمعون  فرن�سا 
اأوروبا)86(.  اإىل  العربية  املو�سيقى  دخول  يف  �سببًا  ذلك  وكان  بالدهم،  اإىل  ال�سماع  طريق 
العربية يف  اأثر املو�سيقى  اإحدى درا�ساته  االإ�سباين )خليان ربريا( يف  وقد بنّي امل�ست�رسق 
امليزان  فن  مذهب  ظهور  منها:  عدة  بدالئل  ذلك  على  وا�ستدّل  االأوروبية،  املو�سيقى  ن�ساأة 
العرب يف  كتبه  ما  ت�سبه  فيه  االأوروبيني  موؤلفات  واأن  الثالث ع�رس،  القرن  اأوروبا يف  يف 
القرن التا�سع يف املو�سيقى. وا�ستعمال االآالت املو�سيقية العربية يف اأوروبا، ويف مقدمتها 
الربابة والعود والناي والقيثارة، ورافق دخول هذه االآالت ا�ستعمال املو�سيقى العربية التي 
كانت تعزف عليها. وظهور املو�سيقى االأوروبية ال�سعبية التي األفت وفقًا لفن امليزان، مثل 
)Rondo( و)Balades(، ولها تراكيب الزجل العربي االأندل�سي نف�سه الذي ظهر يف القرنني 
الثامن والتا�سع امليالديني. وقد انت�رس ا�ستعمال مو�سيقى الزجل يف كل من: ايطاليا وفرن�سا 
واجنلرتا، �سواًء يف اأنا�سيد الكرنفاالت اأم يف االأنا�سيد الدينية، اأم يف االأغاين ال�سعبية ل�سعراء 
)الرتوفري( يف جنوب فرن�سا، ومن االأدلة القاطعة على انت�سار املو�سيقى العربية يف اأوروبا 
يف الفرتة ما بني القرنني ال�ساد�س ع�رس والثالث ع�رس امليالديني بقاء بع�س الكلمات العربية 
“تروبا دور” املاأخوذة من كلمة  االأوروبية احلديثة مثل  اللغات  املتعلقة باملو�سيقى يف 
)طرب ودور( االأندل�سية، وكلمة )ترا�ستي( املاأخوذة من كلمة د�ستان العربية)87(. وقد در�س 
)الرتوبادور(،  جماعات  منهم  االأوروبيني  الطالب  من  العديد  زرياب  معهد  يف  املو�سيقى 
اأ�سماء  الطالب  هوؤالء  نقل  وقد  العربيتني)88(.  ودور(  )طرب  كلمتي  من  ا�سمهم  ا�ستق  الذين 
بع�س االآالت املو�سيقية باألفاظها العربية، التي بقيت يف اللغات االأوروبية حتى اليوم مثل 

العود والربابة، واأزياء الفنانني التي ورثتها اأوروبا عن االأندل�س كذلك)89(.
واأ�سهم الزواج املختلط وال�سبي بني امل�سلمني واالإ�سبان يف نقل فن الغناء واملو�سيقى 
اأر�سلتها بع�س الدول االأوروبية للدرا�سة  اأ�سهمت البعثات التي  اأوروبا)90(، كما  اإىل  العربية 
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اجنلرتا  ملك  الثاين  اإليها. كما حدث مع جورج  العربية  املو�سيقى  علم  نقل  قرطبة يف  يف 
الذي بعث ر�سالة اإىل اخلليفة االأموي ه�سام احلكم يطلب فيها منه ا�ستقبال عدد من الطالب 
بفي�سه  متتعت  الذي  العظيم  الرقّي  عن  �سمعنا  »لقد  االأندل�س  معاهد  يف  للدرا�سة  االإجنليز 
ال�سايف معاهد العلم وال�سناعات يف بالدكم العامرة، فاأردنا اقتبا�س اأثركم؛ لن�رس نور العلم 

يف بالدنا التي يحيط بها اجلهل من اأركانها االأربعة«)91(.
ع�رس  الثالث  القرن  منذ  فيها  ا�ستعماله  و�ساع  اأوروبا،  اإىل  االأندل�س  من  العود  انتقل 
ال�سدارة منه، ملنا�سبتها  البيانو مكان  اآلة  اأخذت  الثامن ع�رس حيث  القرن  امليالدي حتى 
زيادة  منها:  العود  اآلة  على  عديدة  االأوروبيون حت�سينات  اأدخل  وقد  االأوروبية.  املو�سيقى 
اأحد ع�رس وترا، واألف للعود عدد مهم من املو�سيقيني االأوروبيني من  اأوتاره حتى �سارت 
بينهم برتوت�سي االإيطايل يف البندقية، واأتينيان الفرن�سي الذي ن�رس كتابني عن العود يف 
الن�سف الثاين من القرن ال�ساد�س ع�رس. ومتيزت املدر�سة الفرن�سية حينذاك مع فران�سي�سك 
يف  العود  باآلة  العناية  وا�ستمرت  الربيطاين،  دوالند  وجون  وغولتي.  وبالروفايل  وبيزار 

اأملانيا على يد: فاي�س وباخ وهايدن)92(.
لكن الغريب حقًا اأن امل�سادر التي اأ�سارت اإىل ذيوع �سهرته، وانت�سار اأحلانه واأغانيه، 
اأغفلت ذكر تاريخ وفاته. ومل يذكرها اإال ابن دحية الكلبي الذي ذكر باأن زرياب تويف يف 
اإن عمره عند الوفاة �سبعون  اأكد ذلك بروفن�سال وقال:  قرطبة �سنة )243هـ/857م(، وقد 
عامًا، دون اأن ي�سري اإىل امل�سادر التي ا�ستقى منها معلوماته، ويبدو اأنه نقل ذلك عن ابن 

دحية الكلبي)93(.
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اخلامتــة:
ولد زرياب يف بغداد وتتلمذ يف مدر�سة اإ�سحق املو�سلي الفنية حتى بّز اأ�ستاذه، ومل ياأت 
تفوقه واإبداعه عن طريق ال�سدفة، بل كان ثمرة موهبته واإعداده املتميز وثقافته الوا�سعة 
التي تلقاها يف مدر�سة املو�سلي، وحر�سه الدائم على تطوير فّنه واأدائه ورفع م�ستواه، ف�ساًل 
دائمًا،  واالأجمل  االأف�سل  حتقيق  يف  ال�سخ�سي  وطموحه  ومقدرته،  بنف�سه  العالية  ثقته  عن 
وحتمله املكاره يف �سبيل ذلك، فتنقل - باحثًا عن املجد وال�سهرة - بني العراق واملغرب 

واالأندل�س حيث ا�ستقر به املقام اإىل اأن تويف فيها.
من  وفرته  مبا  االإبداعية  طاقاته  تفجري  يف  االأندل�س  يف  االأموية  االإدارة  اأ�سهمت  وقد 
رعاية واحرتام وتقدير له والأ�رسته، فاخرتع فيها الوتر اخلام�س للعود )الزير الثاين(، واأ�س�س 
مدر�سة لتعليم املو�سيقى والغناء يف قرطبة، تتلمذ على يديه فيها اأبناوؤه وجواريه، وبع�س 
االأندل�سيني واالأوروبيني. وبذلك اأ�سهم يف ن�رس املو�سيقى االأندل�سية يف املغرب واأوروبا. كما 
االأندل�س يف امللب�س واملاأكل وامل�رسب، ومبا  اأي�سًا يف تطوير احلياة االجتماعية يف  اأ�سهم 
ا�ستخدمه من اأ�ساليب جديدة يف التجميل وت�سفيف ال�سعر. وقد اأثار جناحه وحظوته عند اأمراء 
االأندل�س ح�سد اأقرانه ومناف�سيه من �سعراء وفقهاء واأدباء االأندل�س لدرجة دفعت بع�سهم اإىل 
هجائه. وقد ا�ستمر تاأثريه يف املو�سيقى والغناء االأندل�سي واملغربي واالأوروبي بعد وفاته، 

وبعد �سقوط االأندل�س من خالل تالميذه، واأحلانه واأغانيه التي تناقلتها االأجيال.
وتو�سل الباحث اإىل نتائج جديدة، قد تكون غري م�سبوقة، اأبرزها اأن رحيل زرياب عن 
بغداد كان يف مطلع خالفة املاأمون، خالفًا ملا ذهب اإليه الباحثون من قبل، باأن رحيله كان 
يف خالفة الر�سيد ب�سبب ح�سد اأ�ستاذه املو�سلي له، وبني الباحث اأن رحيله عن بغداد مل يكن 
ب�سبب ح�سد اأ�ستاذه له فقط، بل اإن هناك اأ�سبابًا اأخرى منها، تردي حالة املغنٍّني االقت�سادية 
يف بغداد يف اأثناء الفتنة بني االأمني واملاأمون، وخوف زرياب على نف�سه من املاأمون؛ الأنه 

كان من املقربني لالأمني، هذا ف�ساًل عن طموحه يف حتقيق املجد وال�سهرة واملال.
كما تو�سل الباحث اإىل نتائج جديدة فيما يخ�س اخرتاعات زرياب الفنية، اإذ بنّي اأنه 
اأدخل حت�سينات على اآلة العود �سملت ال�سكل والوزن، واأدخل مواد جديدة يف �سناعة االأوتار 
اأقوى واأمنت واأف�سل اأداء للنغم من تلك التي كانت م�ستعملة من قبل. واأن فكرة اإ�سافة وتر 
خام�س للعود كانت مطروحة قبل اخرتاع زرياب له، لتاأدية النغمة احلادة التي ال يوؤديها 
العود ذو االأوتار االأربعة، اإال اأن اأحداً مل يتمكن من اخرتاع ذلك الوتر، وحتديد مكانه بني اأوتار 

العود غري زرياب.
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* ا�سحق بن اإبراهيم املو�سلي )150-235 هـ( هو ابن املغني العبا�سي امل�سهور اإبراهيم 
املو�سلي، وكان ا�سحق عاملا باللغة وال�سعر واأيام النا�س والفقه واحلديث وعلم الكالم 
وبرع يف علم الغناء فغلب عليه ون�سب اإليه وله كتب عدة يف الغناء واملغنني والندماء، 
وكان مقربا من اخللفاء العبا�سيني، وقد عا�رس عددا منهم وغنى لهم، مثل الر�سيد واالأمني 
واملاأمون واملعت�سم والواثق وكان املاأمون يف�سله على كثري من الفقهاء والق�ساة لتقواه 
وورعه وعلمه وقال فيه يوما )لوال اأن ا�سحق ا�ستهر بالغناء لوليته الق�ساء(، وقال فيه 
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االأول،  العبا�سي  الع�رس  يف  العود  عازيف  اأ�سهر  بزلزل  املعروف  من�سور  هو  زلزل   **
كان �سهرا  زلزل،  و�سطى  د�ستان  و�سمي  اإليه  فن�سب  العود  اإىل  الثالث  الد�ستان  اأ�ساف 
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انه حفر بركة  واإح�سانه ومن ذلك  ا�سحق املو�سلي. وعرف بجوده  اأخته  ابن  مقدمتهم 
اإليه فكانت تعرف بربكة زلزل، ثم ن�سبت املحلة  ببغداد ووقفها على امل�سلمني، ن�سبت 
وقد  �سنتني،  مرة فحب�سه ملدة  الر�سيد  اخلليفة  عليه  اإليه، غ�سب  الربكة  فيها  تقع  التي 
خلد �سهره اإبراهيم املو�سلي هذه احلادثة �سعراً، ينظر:- االأ�سفهاين، االأغاين، ج5، �س: 
282-283، اخلوارزمي، )ب ت(، مفاتيح العلوم، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان(،�س: 
137، ابن عبد ربه، اأحمد بن حممد )1940م(، العقد الفريد، حتقيق حممد �سعيد العريان، 
دار الفكر، )بريوت: لبنان(، ج7، �س: 33، ابن خلكان، وفيات االأعيان، ج1، �س: 42، 
ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهلل )ب ت(، معجم البلدان، دار �سادر، )بريوت:لبنان(، 

ج1، �س: 402.
.  االأ�سفهاين، االأغاين، ج5، �س: 282. 10
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 هي عاتكة بنت �سهدة مغنية مدنية واأمها املغنية �سهدة من جواري الوليد بن يزيد. انتقلت 
عاتكة اإىل بغداد وعا�ست فيها يف الع�رس العبا�سي االأول، وكانت من امهر النا�س يف عزف 
العود والغناء، وقد تتلمذ على يديها مملوكها خمارق بن يحيى وعدد من اجلواري، واأبناء 

اإبراهيم املو�سلي ا�سحق وحماد،، وقد غنت للخليفة الر�سيد، وتوفيت بالب�رسة.
ينظر: االأ�سفهاين، االأغاين، ج6، �س: 280-276.

. املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 123. 11
. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 121. 12

. املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 118. 13
. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 127. 14

. ابن خلدون، املقدمة، �س: 766، املقري، نفح الطيب، ج4، �س:118. 15
، فارمر، تاريخ املو�سيقى،  بروفن�سال، احل�سارة العربية يف ا�سبانيا، �س: 67-66. 16

 �س:151-152، احلجي، تاريخ املو�سيقى االأندل�سية، �س: 26-25.
. املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 118 – 119. 17

. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 119. 18
. امل�سدر نف�سه، ج4، �س:119. 19

م(، معجم االأن�ساب  املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 119-120، وينظر: زمباور )1980. 20
الرائد  دار  واآخرين،  حممد  زكي  د.  ترجمة:  االإ�سالمي،  التاريخ  يف  احلاكمة  واالأ�رسات 

العربي، )بريوت: لبنان(، �س: 2.
. زمباور، معجم االأن�ساب واالأ�رسات احلاكمة، �س: 3. 21

. املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 119. 22
اأني�س. 23  اهلل  االأندل�س، حتقيق عبد  افتتاح  تاريخ  القوطية، حممد بن عمر)1994م(،  ابن 

النفاع، موؤ�س�سة املعرفة للطباعة والن�رس، )بريوت: لبنان(، �س: 89.
. زمباور، معجم االأن�ساب واالأ�رسات احلاكمة، �س: 106، 524. 24

. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج7، �س: 30. 25
زيادة اهلل بن االأغلب )201-223 هـ(: هو زيادة اهلل بن اإبراهيم بن االأغلب، رابع اأمراء االأغالبة 
على افريقية حيث توىل اأمارتها يف خالفة املاأمون العبا�سي، تغلب على الثورات التي قامت 

�سده، وفتح جزيرة �سقلية �سنة 212هـ، وكان اأديبا ف�سيحًا، تويف يف القريوان.
 ينظر:- الزركلي، االأعالم، ج3، �س: 56.
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 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج7، �س: 31، ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج4، �س: 153.. 26
*** علوية هو علي بن عبد اهلل ال�سغدي )ت: 236 هـ( من موايل بني اأمية كان مغنيا حاذقا 
وقد  املو�سلي،  اإبراهيم  للعود، وهو من تالميذ مدر�سة  وموؤدبًا ح�سنا وعازفا متقدمًا 
غنى للخلفاء العبا�سيني ابتداًء من االأمني وانتهاًء بالواثق، وقد عاتب اخلليفة املاأمون 

على عدم اإكرامه له كما يكرم بني اأمية يف االأندل�س املغني زرياب موىل العبا�سيني.
ينظر:- االأ�سفهاين، االأغاين، ج11، �س: 334، 358، عابدين، �سامي، الغناء يف ق�رس 
العرب  عند  املغنيني  اأ�سهر  )1992م(،  �سمري  �سيخاين،   ،205 �س:  املاأمون،  اخلليفة 
اأعالم  ر�سا)1977م(،  لبنان( �س: 153، كحالة، عمر  )بريوت:  اجليل  دار  ونوادرهم، 

الن�ساء، موؤ�س�سة الر�سالة )بريوت:لبنان( ج3، �س: 344.
. االأ�سفهاين، االأغاين، ج11، �س: 358-359، املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 128. 27

. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج7، �س: 29. 28
. املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 120. 29

. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 120. 30

. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 120. 31

. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 120. 32

. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 121. 33

. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 121. 34

. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 121. 35
اأبو  النحاة، حتقيق: حممد. 36  اأنباه  على  الرواة  اأنباه  يو�سف)1952م(،  بن  علي  القفطي، 

الف�سل اإبراهيم. 
. دار الكتب امل�رسية)القاهرة: م�رس(، ج2، �س: 206. 37

املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 128. 38
امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 126

. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج7، �س: 68. 39
، حتقيق: اإح�سان عبا�س،  ابن حزم، علي بن اأحمد )1980م(، ر�سائل ابن حزم االأندل�سي. 40

املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رس، )بريوت: لبنان( �س: 258.
 ، املقري: نفح الطيب، ج4، �س:23، بروفن�سال، احل�سارة العربية يف ا�سبانيا، �س: 71. 41

احلجي، تاريخ املو�سيقى االأندل�سية، �س: 35
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. املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 126. 42
. بروفن�سال، احل�سارة العربية يف ا�سبانيا، �س: 71. 43

. املقري، نفح الطيب،ج4، �س: 124، بروفن�سال،احل�سارة العربية يف ا�سبانيا، �س: 71. 44
. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 124. 45
. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 124. 46

. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 124، بروفن�سال، احل�سارة العربية يف ا�سبانيا، �س:71. 47
املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 123. 48
بروفن�سال، احل�سارة العربية يف ا�سبانيا، �س: 71. 49

 ، املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 123، بروفن�سال، احل�سارة العربية يف ا�سبانيا، �س:71. 50
احلجي، تاريخ املو�سيقى االأندل�سية، �س: 35.

 ، املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 124، بروفن�سال، احل�سارة العربية يف ا�سبانيا، �س:71. 51
احلجي، تاريخ املو�سيقى االأندل�سية، �س: 35.

. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 123. 52
يف  العربية  احل�سارة  بروفن�سال،  واأنظر   ، 53 .119-118 �س:  ج4،  الطيب،  نفح  املقري، 
تاريخ  فارمر،  االأندل�سية، �س: 26-25،  املو�سيقى  تاريخ  ا�سبانيا، �س: 67، احلجي، 

املو�سيقى، �س: 152.
. املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 122. 54

فارمر،  55 . ،122 �س:  ج4،  الطيب،  نفح  املقري،   ،137 �س  العلوم،  مفاتيح  اخلوارزمي، 
تاريخ املو�سيقى، �س: 130.

. املقّري، نفح الطيب، ج4، �س: 122. 56
،دار الفكر العربي )القاهرة: م�رس(  دبيان، حممد عبد الهادي )1999م(، عامل اآلة العود. 57
العود و�سناعته ودوره يف  �س: 77، 95، حمدي،�سيانات حممود )1978م(، تاريخ 
احل�سارات ال�رسقية والغربية، دار الفكر العربي )القاهرة: م�رس( �س: 39،24، �سيخاين، 
منتدى  العود،  تاريخ  ق�سي،  ال�سعدي،   ،146 �س:  العرب،  عند  املغنيني  اأ�سهر  �سمري، 

www.sama3y.net ،سماعي الطرب االأ�سيل�
58 .www.sama3y.net ال�سعدي، ق�سي، تاريخ العود، منتدى �سماعي الطرب االأ�سيل

. االأ�سفهاين، االأغاين، ج5، �س: 244. 59
. املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 125. 60
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. املقري، نفح الطيب، ج4، �س:125. 61
معارف  دائرة  م(،  بطر�س)1304هـ/1886. 62 الب�ستاين،   ،124 �س:  ج4،  نف�سه،  امل�سدر 

الب�ستاين، )بريوت: لبنان(، ج9، �س: 223.
 ، زيتون، عادل، االأندل�س تغني على اأنغام زرياب. 63

www.alarabimag.com/arbarbi/common 

.  املقري، نفح الطيب، ج1، �س: 322، ج4، �س: 127-126. 64
، مقال زرياب، دائرة املعارف االإ�سالمية، ترجمة احمد  امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 118. 65

ال�سنتناوي واإبراهيم خور�سيد، )بريوت: لبنان( م10، �س: 248.
زيتون، عادل، االأندل�س. 66 تغني على اأنغام زرياب،

www.alarabimag.com/arbarbi/common
 ، االإ�سالمية، م10. 67 املعارف  دائرة  زرياب،  الطيب، ج4، �س: 127، مقال  نفح  املقري، 

�س: 248.
االأندل�س،    العربي يف  ال�سعر  واأثرهن يف  اجلواري . 68 الدين )2005م(،  �سبانة، جانان عز 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة اخلليل )اخلليل: فل�سطني( �س: 211، كحالة، عمر 

ر�سا، اعالم الن�ساء، ج4، �س: 9.
. املقري، نفح الطيب، ج4، �س 127. 69

 70 .،www.alwarq.net اأهل املغرب، موقع الوراق  اأ�سعار  ابن دحية الكلبي، املطرب من 
املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 127.

. امل�سدر نف�سه، ج4، �س: 126. 71
. فارمر، تاريخ املو�سيقى، �س: 117، احلجي، تاريخ املو�سيقى االأندل�سية، �س:33. 72

. املقري، نفح الطيب، ج4، �س: 121. 73
**** يحيى بن احلكم الغزال )156-256 هـ( هو يحيى بن احلكم البكري املعروف بالغزال 
�ساعر اندل�سي مطبوع امتاز �سعره بالفكاهة امل�ستملحة وكان مقربا من اأمراء االأندل�س 
عبد  بن  مبحمد  وانتهاء  معاوية  بن  الرحمن  عبد  من  ابتداء  منهم،  خم�سة  عا�رس  وقد 
الرحمن بن احلكم، وقد اأر�سلوه يف �سفارات اإىل الروم والنورمان، وله ديوان �سعر مطبوع، 
ينظر:- ال�سبي، احمد بن يحيى)1989م(، بغية امللتم�س يف تاريخ رجال االأندل�س، حتقيق 
الزركلي،  لبنان(، ج2، �س: 299-298،  )بريوت:  اللبناين  الكتاب  دار  االبياري،  اإبراهيم 
االأعالم، ج8، �س: 143، الغزال، يحيى بن احلكم )1993م(، ديوان يحيى بن احلكم الغزال، 
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حتقيق حممد ر�سوان الدايه،دار الفكر املعا�رس، )بريوت: لبنان(، مقدمة الديوان.
. ابن دحية الكلي، املطرب من اأ�سعار اأهل املغرب، ج1، �س: 41. 74

. يحيى بن احلكم الغزال، ديوان يحيى بن احلكم الغزال، �س: 35. 75
. امل�سدر نف�سه، �س: 37-36. 76

يو�سف،  ،عيد،  77 .117 �س:  ج2،  االأندل�س،  رجال  تاريخ  يف  امللتم�س  بغية  ال�سبي، 
فرحات، يو�سف.

)2000م(، معجم احل�سارة االأندل�سية،دار الفكر العربي )بريوت:لبنان(، �س: عبد امللك بن 
حبيب بن �سليمان ال�سلمي )174-238 هـ( عامل وفقيه اأندل�سي، ولد يف البرية ورحل يف 
طلب العلم اإىل احلجاز وال�سام وم�رس ثم عاد اإىل االأندل�س بعد اأن جمع علما عظيما و�سكن 
يف قرطبة وتويف فيها، وله موؤلفات عدة يف الفقه والتف�سري واللغة واالأدب.ينظر:- ابن 
االبياري،  ابراهيم  االأندل�س،حتقيق  علماء  تاريخ  )1983م(،  حممد  بن  اهلل  الفر�سي،عبد 
ط1، دار الكتاب اللبناين )بريوت:لبنان(، ج1، �س: 459-460، الزركلي، االأعالم، ج4، 

�س: 157.
النفاع،   اأني�س  اهلل  عبد . 78 حتقيق  االأندل�س،  افتتاح  تاريخ  عمر،  بن  حممد  القوطية،  ابن 

موؤ�س�سة املعرفة للطباعة والن�رس، بريوت، لبنان، �س: 113-112.
. املقري، نفح الطيب، ج4، �س126. 79

. ابن القوطية، تاريخ افتتاح االأندل�س، �س112. 80
. ابن خلدون، املقدمة، �س: 766. 81

عبا�س، املكونات البنائية للمو�سيقى االأندل�سية،  اجلراري، . 82
 http://www.abbesjirari.com//moukawwinat.htm

عيد، يو�سف )1993م(،  رحلة الطرب يف اأقطار العرب، دار. 83 الفكر اللبناين)بريوت:لبنان(،  
�س:65، الدودي، عي�سى، عبور الغنائية العربية اإىل االأندل�س واأوروبا، الكاتب العراقي 

 www.iraqiwriter@yahoo.com
الدودي،عي�سى، املرجع نف�سه. 84 .

دور العرب يف تكوين الفكر االأوروبي، من�سورات دار  بدوي، عبد الرحمن )1965م(، . 85
االآداب)بريوت:لبنان( �س: 56-55.

. املرجع نف�سه، �س: 56. 86
. املرجع نف�سة، �س: 57-56. 87
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مطبعة لبيب )القاهرة:  امللط، خريي اإبراهيم )1999م(، تاريخ تذوق املو�سيقى العربية، . 88
م�رس( �س: 30.

املعارف  دار  االأوروبية،  احل�سارة  يف  العرب  اثر   ،) )1946م. 89 حممود،  عبا�س  العقاد، 
للطباعة والن�رس، )القاهرة:م�رس(، �س: 81.

 ، حمداوي، جميل قراءة يف كتاب “ف�ساءات االأدب املقارن للدكتور عي�سى الدودي”. 90
 www.jamilhamdaoui.net

 ” االأحمد، علي، قراءة تاريخية يف التاأثري املو�سيقي العربي “اأوروبا- الع�سور الو�سطى. 91
�سحيفة الوطن،2007/12/2.

اال�سالمي  الغرب  ودرا�سات،دار . 92 مقامات  العربية  املو�سيقى  �سالح)1993م(،  املهدي، 
)بريوت: لبنان(  �س: 82، م�سطفى، احمد)1999م(، العود درا�سة حديثة للتعليم، تقدمي 

�سهيل عبد العظيم،مكتبة مدبويل،  )القاهرة:م�رس( �س: 31.
، موقع الوراق،  ابن دحية الكلبي، املطرب من اأ�سعار اأهل املغرب، ج1، �س41. 93

بروفن�سال،        منه(،  للمطبوع  موافق  غري  ب�سكل  اآليًا  )مرقم   ،www.alwaraq.net
احل�سارة العربية يف اإ�سبانيا، �س: 69.
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املصادر واملراجع:
أ_املصـــادر:

 ، االأ�سفهاين،اأبو الفرج علي بن احل�سني)تويف: 356هـ/966م(. )1995 االأغاين،27ج. 1
دار الفكر للطباعة والن�رس والتوزيع، )بريوت: لبنان(.      

م( الثعالبي، اأبو من�سور عبد امللك بن حممد )تويف: 429هـ/1037م( )1908. 2
 ثمار. 3 القلوب يف امل�ساف واملن�سوب، مطبعة الطاهر، )القاهرة:م�رس(.

االأندل�سي،  ابن حزم، علي بن اأحمد )تويف: 456هـ/1063م(.)1980م( ر�سائل ابن حزم . 4
لبنان(.احلميدي،  )بريوت:  والن�رس،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  عبا�س،  اإح�سان  حتقيق: 
اأبو عبد اهلل حممد بن فتوح )تويف: 488هـ/1095م(. )1966م(، جذوة املقتب�س يف 
)القاهرة:  العرب،  �سجل  والرتجمة، مطابع  للتاأليف  الدار امل�رسية  االأندل�س،  ذكر والة 

م�رس(.
الب�سائر  )1964م(. 5  هـ/1023م(،   414 )تويف:  حممد  بن  علي  التوحيدي،  حيان  اأبو 

والذخائر، ج1، حتقيق: د.اإبراهيم الكيالين، )دم�سق:�سوريا(.
خمتارات  ابن خرداذبة، اأبو القا�سم عبيد اهلل بن اأحمد )تويف: 300هـ/912م(، )1961م . 6
الكاثوليكية،  املطبعة  الي�سوعي،  اغناطيو�س،  االأب  ن�رس،  واملالهي،  اللهو  كتاب  من 

)بريوت:لبنان(.
تاريخ  ) ب ت(،  م(  )تويف: 463هـ/1070. 7 علي،  بن  اأحمد  بكر  اأبو  البغدادي،  اخلطيب 

بغداد اأو مدينة ال�سالم، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان(.
 ) 8 .1977( هـ/1415م(   818 )تويف:  اخل�رسمي  حممد  بن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن 
)1992(، مقدمة ابن خلدون، ط3، مكتبة املدر�سة ودار الكتاب اللبناين للطباعة والن�رس. 

)بريوت: لبنان( تاريخ ابن خلدون،ج4، دار الكتب العلمية، )بريوت:لبنان(.
ج،  ابن خلكان، اأحمد بن حممد )تويف: 681هـ/ 1282م( )1968م( وفيات االأعيان، 8. 9

دار �سادر )بريوت: لبنان(.
م( )ب ت(، مفاتيح العلوم،  اخلوارزمي، حممد بن اأحمد بن يو�سف )تويف: 387هـ/997. 10

دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( .
املطرب من  ابن دحية الكلبي، عمر بن ح�سن االأندل�سي )تويف: 633هـ/1235م( ) ب ت . 11

www.alwaraq.net اأ�سعار اأهل املغرب، موقع الوراق
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تاج  م(،  12 .1967( هــ/1790م(   1205 )تويف:  احل�سيني  مرت�سى  حممد  الزبيدي، 
حكومة  مطبعة  العزباوي،  الكرمي  عبد  حتقيق:  ج3،  القامو�س،  جواهر  من  العرو�س 

الكويت،)الكويت:الكويت(.
يف  امللتم�س. 13  بغية  )1989م(  599هـ/1203م(  )تويف:  يحيى  بن  اأحمد  ال�سبي، 
اللبناين،  الكتاب  دار  االأبياري،  اإبراهيم  حتقيق:  2ج،  االأندل�س،  اأهل  رجال  تاريخ 

)بريوت:لبنان(.
حتقيق  ابن عبد ربه، اأحمد بن حممد )تويف: 328هـ/ 939م(، )1940م( العقد الفريد، ج7. 14

حممد �سعيد العريان، دار الفكر، )بريوت: لبنان(
احلكم  بن  ديوان يحيى  م(   )تويف: 250هـ/864م( )1993. 15 احلكم،  بن  الغزال، يحيى 

الغزال، جمعه وحققه حممد ر�سوان الداية، دار  الفكر املعا�رس، )بريوت:لبنان(
م  16 .1983( 403هـ/1013م(  )تويف:  االأزدي  يو�سف  حممد  بن  عبداهلل  الفر�سي،  ابن 
اللبناين،  الكتاب  دار  ط1،  االأبياري،  اإبراهيم  حتقيق  3ج،  االأندل�س،  علماء  تاريخ 

)بريوت:لبنان(.
اأنباه  على  الرواة  (اأنباه  )1952م. 17 هـ/1126م(   624 )تويف:  يو�سف  بن  علي  القفطي، 

النحاة، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار الكتب امل�رسية، )القاهرة: م�رس(.
م( تاريخ افتتاح االأندل�س،  ابن القوطية، حممد بن عمر )تويف: 624هـ/1126م( )1994. 18
موؤ�س�سة  الطباع،  فاروق  عمر  فهر�سته  وو�سع  راجعه  الطباع،  اأني�س  اهلل  عبد  حتقيق: 

املعارف للطباعة والن�رس، )بريوت: لبنان(
م(نفح الطيب من غ�سن  اأحمد بن حممد )تويف: 1041 هــ/1631م( )1967. 19 املقري، 
العربي  الكتاب  دار  احلميد،  عبد   الدين  حميي  حتقيق:حممد  10ج،  الرطيب،  االأندل�س 

)بريوت:لبنان(
ل�سان  م(  20 .1955( هــ/1311م(   711 )تويف:  االأن�ساري  مكرم  بن  حممد  منظور،  ابن 

العرب، دار �سادر ودار بريوت للطباعة والن�رس، )بريوت: لبنان(.
الفهر�ست، حتقيق  م(  اإ�سحاق  )تويف: 385 هـ/995 م( )1971. 21 الندمي، حممد بن  ابن 

ر�سا جتدد، )طهران: اإيران(
 ، ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهلل )تويف: 626هـ/1229م( )ب ت( معجم البلدان، ج1. 22
و�رسكاه،  احللبي  عي�سىالبابي  مكتبة  ج6،  االأدباء،  معجم  )بريوت:لبنان(  �سادر،  دار 

)القاهرة: م�رس(
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ب_ املراجـــــــع:
للطباعة  بريوت  دار  العرب،  عند  الغنائي  الفن  )1955م(.  ن�سيب،  االختيار،   -1

والن�رس،)بريوت:لبنان(.
2. بدوي، عبد الرحمن )1965م(.

   دور العرب يف تكوين الفكر االأوروبي، من�سورات دار االآداب، )بريوت:لبنان(
3. البنداق، حممد �سالح )1979(. يحيى بن احلكم الغزال، تقدمي اإح�سان عبا�س، من�سورات 

دار االآفاق اجلديدة، )بريوت: لبنان(.
4. بروفن�سال، ليفي، )1977م(. احل�سارة العربية يف اإ�سبانيا، ترجمة: د. طاهر مكي،ط1، 

دار املعارف، )القاهرة: م�رس(.
والن�رس،  للطباعة  االحتاد  دار  العرب،  عند  والغناء  املو�سيقى  )1963م(،  اأحمد  تيمور،   .5

)القاهرة: م�رس(.
6. جرينفل، فريدمان )1986م(، التقوميان الهجري وامليالدي، ترجمة: د. ح�سام االألو�سي، 

دار ال�سوؤون الثقافية، )بغداد: العراق(.
االإر�ساد،  دار  ط1،  االأندل�سية،  املو�سيقى  تاريخ  )1969م(،  علي،  الرحمن  عبد  احلجي،   .7

)بريوت:لبنان(.
8. احلفني، حممود اأحمد، )ب ت(، زرياب اأبو احل�سن علي بن نافع مو�سيقار االأندل�س، الدار 

امل�رسي للتاأليف والرتجمة، )القاهرة: م�رس(.
العود و�سناعته ودوره يف احل�سارات  اآلة  تاريخ  9. حمدي، �سيانات حممود )1978م(، 

ال�رسقية والغربية، دار الفكر العربي، )القاهرة: م�رس(.
10. دبيان، حممد عبد الهادي)1999م(، عامل اآلة العود، دار الفكر العربي، )القاهرة: م�رس(.
11. الزركلي، خري الدين، )1979م(، االأعالم، 8ج،ط4، دار العلم للماليني، )بريوت: لبنان(.

12. زمباور، )1980م(، معجم االأن�ساب واالأ�رسات احلاكمة يف التاريخ االإ�سالمي، ترجمة: 
د.زكي حممد ح�سن واآخرين، دار الرائد العربي،)بريوت:لبنان(.

االأندل�س،  العربي يف  ال�سعر  واأثرهن يف  الدين )2005م(، اجلواري  13. �سبانة، جانان عز 
ر�سالة ماج�ستري )غري من�سورة(،  جامعة اخلليل، )اخلليل: فل�سطني(.
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14. �سيخاين، �سمري )1992م(، اأ�سهر املغنيني عند العرب ونوادرهم، ط1، دار اجليل )بريوت: 
لبنان(. 

15. عابدين، �سامي )2004م(،الغناء يف ق�رس اخلليفة املاأمون، واأثره على الع�رس العبا�سي، 
دار احلرف العربي، )بريوت: لبنان(.

املعارف  دار  االأوروبية،  احل�سارة  يف  العرب  اأثر  )1946م(،  حممود  عبا�س  العقاد،   .16
للطباعة والن�رس، )القاهرة: م�رس(

17. عيد، يو�سف وفرحات يو�سف )2000م(، معجم احل�سارة االأندل�سية، دار الفكر العربي، 
)بريوت: لبنان(.

)بريوت:  اللبناين،  الفكر  دار  العرب،  اأقطار  يف  الطرب  رحلة  )1993م(،  يو�سف  عيد،   .18
لبنان(.

العربية، ترجمة: د. ح�سني ن�سار،  19. فارمر، هرني جورج، )1956م(، تاريخ املو�سيقى 
مكتبة م�رس،)القاهرة:م�رس(.

20. الكبي�سي، خليل )1980م(، دور الفقهاء يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية يف االأندل�س 
يف ع�رسي، االإمارة واخلالفة، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة. كلية االآداب، جامعة، بغداد. 

)بغداد: العراق(.
21. كحالة، عمر ر�سا )1977م(، اأعالم الن�ساء،5 ج، موؤ�س�سة الر�سالة، )بريوت: لبنان(

22. م�سطفى، اأحمد )1999م(، العود، درا�سة حديثة للتعليم، تقدمي اأ.د �سهري عبد العظيم، مكتبة 
مدبويل، )القاهرة: م�رس(.

23. امللط، خريي اإبراهيم اأحمد )1999م(، تاريخ وتذوق املو�سيقى العربية، مطبعة لبيب، 
)القاهرة:م�رس(.

24. املهدي، �سالح )1993م(، املو�سيقى العربية مقامات ودرا�سات، دار الغرب االإ�سالمي، 
)بريوت:لبنان(.
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املقــاالت:
االأحمد، علي: 1 .

قراءة تاريخية يف التاأثري املو�سيقي الغربي، اأوروبا الع�سور الو�سطى، �سحيفة   الوطن، 
2007/12/2م.

م( الب�ستاين، بطر�س )1304هـ/1886. 2
 زرياب، دائرة املعارف الب�ستاين، ج9، )بريوت:لبنان(

اجلراري، عبا�س: 3 .
www.abbsesjirari.com ،املكونات البنائية للمو�سيقى العربية

احلريري، 4 . 
ح�سن اإ�سبانيا املو�سيقى والرق�س، املو�سوعة العربية،

www.arab-ency.cim/index.php?module=pnencyclopedia
. 5 حمداوي، جميل:

قراءة يف كتاب ف�ساءات االأدب املقارن، للدكتور عي�سى الدوري الندوة    
www.jamilhamdoui.net ،العربية

الدودي، عي�سى: 6 .
عبور الغنائية العربية اإىل االأندل�س واأوروبا. موقع الكاتب العراقي. 

aqiwriter@yahoo.com 2007/1/26
، ترجمة اأحمد ال�سنتناوي واإبراهيم خور�سيد.  زرياب، دائرة املعارف االإ�سالمية، م 10. 7

دار املعرفة، )بريوت:لبنان( )ب ت(
زيتون، عادل: 8 .

 االأندل�س تغني على اأنغام زرياب 
showhilight.aspwww.alarabimag.com/arabi/common 

العامري، �سهر: 9 .
الغزال، االحتاد العام لالأدباء والكتاب يف العراق،

www.iraqiwitersunion.com/modules.php 29/11/2007م
. 10 ال�سعدي، ق�سي، تاريخ العود

www.sama3y.net/forum/archive/index.php 


