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 الطرب الغرناطياألداء في 

إلى جانب العناصر األخرى كاللحن واإليقاع. وتبرز أهميته في كونه  ،يعتبر األداء أحد مقومات العمل الموسيقي

 ا  آلي   ،والتصور إلى مرحلة اإلنجاز والتشخيص، ومن ثم فإن أي إبداع موسيقي التمثلينتقل بالعمل الفني من طور 

 يكون مشروعا ما لم يتوسل باألداء ليصبح إنجازا قائما وملموسا.  لن يعدو أن ،كان أو غنائيا

فإنه لن تتهيأ له  ،من حيث البناء اللحني واإليقاع ،ومهما تكن قيمة الجهد الذي يبذل في صياغة عمل موسيقي ما   

فيه  ت  ب  الذي ص   )اللحن(أسباب النجاح مالم يتوفر له األداء المعبر الذي يتالءم مع المضامين من جهة، وطبيعة 

هذه المضامين من جهة أخرى. ومن هنا فهو، بشكل ما، يتحكم في درجة نجاح األثر المسموع وفي مدى تأثيره 

السر الكامن  من عمل موسيقي واحد، كما يتضح ألكثرالسبب الكامن وراء التسجيل المتعدد  وندرك المستمع،على

 ألوركسترات وأوسعها شهرة. وراء حرص الزبناء على اختيار ما سجلته أجود ا

على  ح  ل  ط  ص  هما: األداء الصوتي واألداء اآللي، أو ما ي   ،ولألداء في الموسيقى صيغتان اثنتان ال ثالث لهما   

 تسميته بالغناء والعزف. فما هي خصوصيات كلتا الصيغتين في الطرب الغرناطي؟ 

 ،بينة من الحزن والتحسر سحة  م   ،الطرب الغرناطي على هذا الفن غنياتملغالبية  ،يضفي األداء الصوتي   

أن هذه السمة تعكس أصالة الطرب -معشر الباحثين -هي أقرب إلى اآلهات. وفي اعتقادنا  مواويلويأخذ صورة 

الشحنات المعبرة عن عمق الصدمة التي فجعت المسلمين بعد خروجهم من  ،بأمانة وصدق ،الغرناطي وتنقل

 ورحيلهم عنها إلى المرتفعات المطلة عليها.      غرناطة 

ومثلما تتجلى أصالة الطرب الغرناطي في قدرة األداء الصوتي على ترجمة اإلحساس باألسى، فإنها تتجلى       

معا، على الرقي بذلك اإلحساس إلى مجال أكثر رحابة باعتبار أنه  لوفافي قدرته، أكثر من طرب اآللة والم  

 الجزائرية يغطي رقعة جغرافية تمتد من مدينة الرباط المطلة على المحيط األطلسي غربا حتى مدينة قسنطينة

 حدود البالد التونسية شرقا.على المشرفة 

تسرب اآلالت الغربية إلى  ظاهرة نظر فيإلى ال ،في أداء الموسيقى األندلسية ،يفضي الحديث عن اآلالت 

من  ،سواء في المغرب أو في الجزائر. ويعلل الدارسون المهتمون هذه الظاهرة بأسباب عدة ،األجواق األندلسية

بينها قيام اآلالت المحتضنة على أصوات ثابتة من جهة، وخلو ألحان الموسيقى األندلسية من أرباع أو ثالثة 

 لالنفتاح على اآلالت الغربية. )استعدادا(أخرى. ويبدو جوق الطرب الغرناطي أكثر أرباع الطنين من جهة 
 

 ،- مقاربة ومقارنة –عبد العزيز بن عبد الجليل، األداء في الطرب الغرناطي 

 .(بتصرف)وما بعدها  65، ص: 2001منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة،  
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 اقرأ النص بإمعان، وأجب عما يلي:

 )جميع اإلجابات تنقل إلى ورقة التحرير(

 نقط( 8أوال: مكون القراءة: )

 :حددالمجااللذيينتميإليهالنص،منبينالمجاالتاآلتية -1

 ن                                               0.5..............المجال الفني والثقافي.............. –المجااللسكاني  – المجاالالجتماعي واالقتصادي

 0.5...............................................................................ه...........نوانبع النصبين عالقة  -2

 ن 

 ن                                                                   1..............وبالضد: رحابة.......................................................... –اشرح بالمرادف: السمة  -3

 ن 1.......................للنص.................................................................حدد الفكرة المحورية  -4

                               ن                                                           1.5........................استخرج من النص ثالث كلمات أو عبارات تدل على المجال الذي ينتمي إليه....... -5

 ن                            0.5..........اذكر أهم مقومات العمل الموسيقي التي ذكرت في النص........................................... -6

 ن 1............................؟ ..................................في نظر الكاتبقيمة الطرب الغرناطي فيم تتجلى -7

 ن  2.................................األندلسيةالموسيقى ت الغربية إلى الأبد رأيك الشخصي في ظاهرة إدخال اآل -8

 نقط(: 6ثانيا: مكون الدرس اللغوي: )

       اضبط بالشكل التام الكلمات التي تحتها خط في النص بعد نقلها إلى ورقة تحريرك:                    -1

 ن  1.........................مواويل......................................................... –مغنيات–ألكثر –التمثل        

 ن 1...........استخرج من النص، مثاال واحدا لما يلي: ................................................................... -2
 

 أسلوب استفهام اختصاصأسلوب 

  
 

 ن 1.5...............................استخرج من النص علما ممنوعا من الصرف وركبه في جملة من إنشائك......... -3

 ن 1.5..................... ....حدد اسم التفضيل، وطريقة صياغته، وموقعه اإلعرابي مستعينا بالجدول اآلتي: ...... -4
 

 موقعه اإلعرابي طريقة صياغته التفضيلاسم  الجملة

    نون فال أحسنالموسيقى 

 ن  1............ ......استعدادا -اللحن ما وضع في النص بين هاللين وكتب بخط مضغوط إعرابا تاما: أعرب  -5
 

 نقط( 6ثالثا: مكون التعبير واإلنشاء: ) 

 من مشاهد وذكريات تتصل بعرس تقليدي، ما علق بذهنك اكتب سيرة ذاتية تحكي فيها 

 "مهارةكتابة سيرة ذاتية".مستثمراما اكتسبته في 

 

 



 


