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 وفن الرقص كفن بذاته، قائما فنا اهمن واحد % يعت" تعب!ية، وسائل عدة الشعبية للفنون العام ا�فهوم �ت تنضوي
 وترعرعت، نمت أحضانها وبB وAت، فيها ألنها با<يئة وثيقا ارتباطا مرتبطة - نوعها 4ن مهما - الشعبية والفنون ،الغناء

   ... الفردي اإلبداع عن تعب!ا 4نت Mا أكK أصاIها H ا<يئة عن تعب!ا الشعبية ا�وسيG 4نت وFذلك
 الشعبية ا�وسيG فإن غ!ها، قبل ا�ؤلف الفنان عواطف ويعكس الفردي اإلبداع يطبع فنا ا�وسيG 4نت وRذا

  .وأحزانه فراحهوأ الشعب آمال كسفتع ا_ماعة، إ[ الفرد تتجاوز
 واIداول اhفظ f تقوم وبديهية، بدائية وسائل f -  وحفظها بقائها لضمان - الشعبية ا�وسيG اعتمدت ولقد

 تغذيها ظلت كما االرmال، وقابلية العفوية تطبعها ظلت وkلك والكتابة، اIدوين وسائل عن بعيدا جيل، بعد جيال الشفوي
 اwIف تبيح نفسه الوقت H ولكنها ا�توارثة، الفنية ا�عطيات من أصوsا تستمد وRبداpت إنتاجات والعصور لاألجيا ع"

،xد وال ا<ديm الفن بأصالة يمس ما فيه zد أن نستطيع وهكذا. الشعFأن نؤ Gالشعبية الفنون من كغ!ها الشعبية، ا�وسي 
 نؤFد أن نستطيع كما أخرى، جهة من واالرmال واإلبداع جهة، من وا�حا4ة قليداI هما اثنتB ظاهرتB بm Bمع األخرى،

 وقوا<ه أش�� H أصاIه يؤFد وا�عا�ة، األصالة بB �مع تراث فx أخرى وبعبارة. ومتجدد ومتحرك � فن أنها
 الشعبية ا�وسيG وتش�. واإلنتاج داعلإلب مث!ة كعوامل والوقائع األحداث من االستفادة H معا�ته ويؤFد اIقليدية،

 f تنطوي و�. واإليقاعية اللحنية ال�Fيبات بأغ� زاخرا و�Fا با�غرب، اIقليدي ا�وسي� تراثنا من ضخما جانبا ا�غربية
 Aارس أمB ومرجع تنضب، ال ال� ينابيعه من ينهل ا�وسي� للمؤلف غ� مصدر فx ا�عرفة، ميادين سائر H قصوى أهمية

 حياة جوانب من مهما جانبا تعكس صورة و� االجتماعية، والقيم الشعبية والطقوس العادات ومؤرخ اإلنسانية، اآلداب
 ا�غرب، H االجتماعية اhياة سمات أعظم من  �ق  تعت" كما، ... عواطفه وتأجج مرحه وف�ات إبداعه، hظات H الشعب

 فنية دراسات �ته تندرج واkي الwف، ا�وسي� ا_انب إ[ فباإلضافة االع�از، إ[ اتدعون ال� مفاخرنا من ومفخرة
 ريفية وبربرية وفصيحة، pمية عربية من ا�ستعملة اللهجات اختالف f ا�نظوم الشعري بال�اث تتعلق �صصية
 ا�وسيقية اآلالت وأنواع ا�توارثة، اإليقاpت وأصناف اللحنية، ال�Fيبات طبيعة إ[ باإلضافة وصحراوية، وأطلسية

 وpداتهم، وطقوسهم، القوم، ومالبس واhرFة، بالرقص ترتبط قصوى أهمية ذات أخرى جوانب هناك ا�ستعملة،
  .تعاملهم وطرق وأسواقهم، وحلقاتهم، ومهرجاناتهم،
 ا�غربية، األرض طبيعة إ[ ننظر أن نافكفا ربوعه، H تنمو اkي للمجتمع مرآة - ا�وسيG فيها بما - الفنون 4نت وRذا

 رمال أو فيحاء وسهول منبسطة، وشطآن جارية، وأنهر عميقة، ووهاد ناتئة، وهضاب شا£ة، جبال بB ما مظاهرها وتنوع
 بB ما ا�ظاهر متنوعة أرض H نبتت ال� ا�وسيقية، الصور هذه ومعقدة متنوعة � كم ذلك بعد ¥درك األطراف، م�امية

 وطننا و©مال الف�، ب�اثنا نفتخر - ا�غاربة - فنحن وkلك .وانبساط وشموخ وقر، وحر وجدب، وارتواء وجفاف، وبةخص
  .زالعزي

  .)بتصرف( 94 – 48: ص ،)1978 غشت( 5 السنة ،الفنون مجلة ،الجليل عبد بن العزيز عبد
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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :النص مصدر -أ 

  .فنية ثقافيةيطرح أبعادا ، »الفنون«مجلة مقتطف النص  

  :مجال النص - ب

  .المجال الفني الثقافيينتمي إلى النص 

  :نوعية النص - ج

  .ثقافي/ مقالة تفسيرية ذات بعد فني   

  :)الموسيقى الشعبية المغربية( العنوان – د

مركب وصفي يتكون من تالثة ألفاظ تنتمي إلى المجال الفني والثقافي، ووصف الموسيقى بكونها شعبية يدل على أصالتها وتجذرها 

  .رافي الذي تنتمي إليه هذه الموسيقى الشعبيةفيدل على الحيز الجغ) مغربية(في التراث، أما وصفها ب 

  :بداية النص ونهايته -  هـ

  ...). الموسيقى الشعبية  –الغناء  –الرقص (إلى الخاص ) الفنون الشعبية(ينطلق الكاتب في بداية النص من العام  :بداية النص �

  .زاز بتراثهم الفني وجمال وطنهميختم الكاتب نصه باستنتاج يخصص فيه المغاربة باالفتخار واالعت :نهاية النص �

  :الصورة المرفقة -  و

تمثل صورة تركيبية ألربعة نماذج من الفنون الشعبية بمختلف المناطق المغربية، ومن خالل هذه الصورة نكتشف أن من خصائص 

  .الموسيقية المستعملة الفنون الشعبية المغربية التنوع والتعدد، والزي الموحد على مستوى المنطقة الواحدة، وبساطة اآلالت

  :بناء فرضية القراءة -  2

  .نفترض أن النص سيتناول موضوع الموسيقى الشعبية بالمغرببناء على مؤشرات العنوان وبداية النص ونهايته، 

 II - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o التكلم دون سابق إعداد :االرتجال .  

o امتأل: زخر المكان: اسم فاعل من :زاخرا .  

o ال تجف :ال تنضب.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

  ..  التعريف بالموسيقى الشعبية وإبراز خصائصها وفوائدها

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :األفكار األساسية -  1

  .الموسيقى الشعبية وسيلة تعبيرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة التي نشأت فيها �

  . الشعبيةخصائص ومميزات الموسيقى  �

  . فوائد الموسيقى الشعبية وأهميتها �

  .تنوع الموسيقى المغربية وتأثرها ببيئتها مما يجعلها تراثا فنيا يستحق أن نفتخر به �

https://moutamadris.ma/


 

 

3 

  :األلفاظ والعبارات الدالة على مجال النص -  2

التراث  –الموسيقي  –بي الفن الشع –المحاكاة  –التراث  –اإلبداع  –اإليقاعات  –الرقص  –الغناء  –الفنون  –الموسيقى 

  ...تراثنا الفني  –اآلالت الموسيقية  –الشعري 

  :مالمح التفسير داخل النص -3

  التمثيل  التصنيف  التعريف

وكذلك كانت الموسيقى الشعبية تعبيرا ... 

  ...عن البيئة في أصالتها 

وهكذا نستطيع أن نؤكد أن الموسيقى 

رى، الشعبية، كغيرها من الفنون الشعبية األخ

تجمع بين ظاهرتين اثنتين هما التقليد 

  ...والمحاكاة 

كفن الرقص  وفن الغناء على اختالف ... 

اللهجات المستعملة من عربية عامية 

وفصيحة، وبربرية ريفية وأطلسية وصحراوية 

...  

  :القيم الفنية – 4  

  .بين الفنون األخرىيتضمن النص قيمة فنية ثقافية تتمثل في أهمية الموسيقى الشعبية ومكانتها 

 VI - القراءة التركيبية:  

تندرج الموسيقى الشعبية ضمن الوسائل التعبيرية التي تعبر عن البيئة التي نشأت فيها، وتتميز بكونها تتجاوز االرتباط بالفرد إلى 

كاة واإلبداع واالرتجال، وللموسيقى االرتباط بالجماعة لتعكس همومها وآمالها وأفراحها، ومن خصائصها أنها تعتمد على التقليد والمحا 

بية الشعبية أهمية لدى الباحثين والدارسين والفنانين فهي، كنز يزخر بمظاهر اإلبداع وتراث يستحق البحث والدراسة، وتتنوع الموسيقى المغر 

  .ار واالعتزازبشكل يعكس مدى تأثرها ببيئتها المغربية ذات الطبيعة الخالبة والمتنوعة، مما يجعلها جديرة باالفتخ
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