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مات الحضارة العربيَّة اإلسالمّية : دراسة  األذان أحد مقوِّ
 عداد: ماهر عباس الهاللي                           إ

 : الملّخص 
اذا ما رمنا البحث في جمالّية البناء الّلحني وأساليب وطرق األداء، للّتراث الموسيقي العربي اإلسالمي،  

الجانب   يحاكي  األذان   أّن  ومعناها  نجد  الّصالة  تعّبر عن  التي  المئذنة  لتصميم  الممّيز  الجمالي  الفّني 
الّروحي الذي ال يتغّير بتغير المكان والّزمان، فمثل ما هي تمّثل عمود الّدين ماّديا باعتبار أّن األعمدة  

لمسلم ترتقي  المكسّوة بفنون الزخرفة اإلسالمية هي العنصر األساسي في الّتصميم، ومعنوّيا كونه أن روح ا
فاّن األذان ايضا يمّثل الّرابط الحضاري الّروحاني  القائم على تقنيات     -بأداء الّصلوات الخمس كّل يوم،

الّثقافة   من  تنهل  والكثرة  والّتنّوع  التعّدد  طابع  مع  مقترنة  مفتعلة  غير  واضحة  وظيفّية  روحانّية  صوتّية 
قدرة الّتأليفّية الفائقة، التي يتمّيز بها الفّن العربي االسالمي،  السالمّية وتبرهن على "الموسيقّية العربّية اإل 

من استيعاب مختلف األنماط الفّنّية المكّونة لتراث الّشعوب اإلسالمّية     -على مر العصور  -والتي مّكنته  
لها    المنتشرة على رقعة هائلة االمتداد، والّتوليف بينها دون أن يسعى إلى طمس شخصّيتها. بل نراه يفتح 

نجد العديد من األمثلة في مختلف المقامات الموسيقّية على غرار مقام الحجاز،  ، ف1"طريق اإلبداع والعطاء
والبياتي   الّراست  و  كردي  كار  هذا  ووالحجاز  وغيره،  والّسيكاه  والُكرد  والّنَهاوند  األرواح  راحة  و  الُعّشاق 

المقامي المؤذّ   الّتنوع  استطرد  ما  خالل  من  أيضا  الّشيخ  يتجلى  الّصوت  تقنيات  ومدرب  محمود  ن 
خّلة:"هناك سبعة مقامات أساسية تجمع في كلمة مختصرة )صنع بسحر(، ص: يدل على مقام صبا، ن:  

:  ح : يدل على مقام سيكاه،  س: يدل على مقام بيات،  ب: يدل على مقام عجم،  عيدل على مقام نهاوند،  
حجاز، مقام  على  راست" ر  يدل  مقام  على  يدل  الشيخ  ،2:  قول  حد  على  أخرى  عبارة  في  نبيل  و 

بما  "رفاعي تغييرها  أقترح  وقد  ُدُجْس("،  )بُِّحُمرِّ  عبارة  على  األذان  بمقامات  والمهتمون  العلم  أهل  أجمع 
، وتعني حروفها كالّتالي: ب، بنجكاه؛ يتناسب مع "قداسة الحرم المّكي و جالل القرآن وهي ) بحرم سجد(

  .3؛ س، سيكاه؛ ج، جهاركاه؛ د، دوكاه" ح، حراب؛ ر، ركبي؛ م، ماية
االختالف الّلحني من شأنه أن يساهم في  دعم وانتشار أوسع، وال مثيل له للّثقافة الموسيقّية العربّية  هذا  و

الّتعريف بقالب األذان وإظهار  الجانب الّتاريخي االجتماعي  يساهم في    أنه  كما بكل مقّوماتها،  اإلسالمّية
ى مدى الّزمان. وبما أن أغلب المتدّخلين في هذا الحدث الّصوتي "الموسيقي" قادرون  والديني الفقهي عل
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باعتباره    ،ممكن ومطلوب للّناشئة    إيجاد قواعد لتعليم األذان   على اإلضافة الفورّية ولو بنسبة بسيطة، فان 
 إعدادهم لتقّبل الحياة الدينّية بعناصرها الجمالّية والفنّية.  مما يساهم فيأحد عناصر الّتراث الّديني  

 المقدمة: 

بادة فرَضت على المسلمين، َوهي أّول عمل  للّصالة َمنزِّلة َكبيرة وَعظيمُة عنَد هللا تعالى، ألّنها هَِّي أّول عِّ
 باقي َعَملِّهِّ، َوهَِّي الّرابُط  ُيحاَسُب عليه الَعبُد يوَم القيامة، فإن صلحت َصُلَح باقي عمله وإن َفَسَدت َفَسدَ 

المسلمين   إلخبار  مهّما  األذان  كان  لذلك  الُمسلميَن؛  نِّفوسِّ  فِّي  فوائد  من  لها  لما  نظرا  ورّبهِّ،  الَعبدِّ  َبيَن 
بدخول وقت الصالة حّتى يتهيأوا ألدائها بالنّية والّطهارة، فُيستوَجب من المؤذن صوٌت حسن لإلعالم أو  

لّصوت حسنا ندّيا زاد تأثيره ووقعه على أسماع المسلمين، مّما يجعلهم أكثر حضورا  اإلخبار، فكّلما كان ا
ذلك   أجل  المصّلين. ومن  المقال    قمنامن حيث عدد  والفنّية في هذا  الجمالية  األذان في جوانبه  بدراسة 

بين المسلم و رّبه من    فوجدنا أّنه زيادة االهتمام بهذا الّرابط المقّدس وما يتعلق به هو تعزيز للعالقة القائمة
يتطّلب عمال كبيرا وجهدا إليجاد القدرة التأليفية    خالل اإلقبال على الّصالة، وذلك ليس بالّسهل اّنما هو

 الّصوتّية.  

األلحان   تعدد  بطابع  مدعمة  األذان  قالب  في  حاضرة  نجدها  التي  الفائقة  الصوتّية  التأليفّية  القدرة  هذه 
األنظمة التي تحكمها وتضمن تواتره وانتشاره، تجعلنا نؤكد على وجوب التطّرق إلى موضوع وكثرتها وتنوع 

األذان كماّدة صوتّية خاصة بالمجتمع االسالمي بهدف فهمها والبحث فيها واستخراج القوانين التي تحكم  
 من خالل هذه الّدراسة. نظامها والّتعّرف على طرق أدائها

فان ذلك يعد    الموسيقّية،من الّناحية  بطريقة مقتضبة،  موضوع األذانبثين  الباح  كان اهتمام بعض  ولئن
حافزا لنا للّنظر بعمق في هذه المسالة ليس فقط من حيث هو تركيبة مادّية صوتّية لحنّية فحسب ، وإّنما 

هو   حيث  العنصر من  فيها  يحتّل  ال  والّدالالت،  األبعاد  ذهنّية  بالغّية  لقوانين  يخضع  روحاني    "خطاب 
 4الوجداني الّتأثيري سوى المحّطة األولى والعتبة المؤّدية إلى الفناء اإلدراكي الّشاسع الاّلمتناهي" 

تعّدد  في  البعض  بعضها  على  االسالمية  المجتمعات  و  االسالمية  العربية  المجتمعات  تفتح  ساهم  كما 
مت بقراءات  األذان  الّديني، وظهور  الّتراث  بهذا  الخاّصة  القراءات  ونظامها  وتنوع  مقامها  واحدة  لكل  عّددة 

لكل مقام مقال، فالمؤذن يجب أن ُيحاكي المراحل الخمس التي يمر بها  "ى أنه  ويعود ذلك ال  الموسيقي،
يومهم   خالل  ينفرد  ،  "5المصلون  االسالمي  العربي  العالم  أقطار  من  قطر  كل   في  األذان  أصبح  كما 

 مستساغا. بخصوصّيات فّنّية وتقنّية محلّية جعلته 

 
سنة ،2التّونسيّة صالجامعة  ،المقارنة الّسيميولوجيّة ،الحمل على المعنى وتأويل الخطاب الموسيقي المقامي ،قوجة )محمد(4
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 مشكلة الّدراسة وتساؤالتها: 

العربي   العالم  أقطار  في  المتداولة  الّصوتّية  الّتسجيالت  خالل  من  األذان  لموضوع  األولى  القراءة  اّن 
االسالمي جعلتنا نقف عند قيمة وعمق كّل قراءة خاّصة حينما يتعّلق األمر بوجود عدة قراءات تتعامل مع 

الّتاريخ والقصص  األحداث  الموضوع مختلف  هذا  مع  الّتعامل  فاّن  هنا  ومن  والجغرافّية.  واالجتماعّية  ّية 
وجب فيه  التمّعن والّدراية بعدة خصائص تاريخّية اجتماعّية دينّية وتقنّية جمالّية، حيث أّننا سنقف  في  

نتطرق من  هذه الّدراسة على الجانب الّتاريخي االجتماعي الّديني الفقهي والجانب الّتقني الجمالي. كما س
بقالب األذان من خالل دراسة تحليلّية ألهم   الخاّصة  الّتسجيالت  أنواع االرتجال في  إلى مختلف  خاللها 
الّنماذج المتداولة والمتمّيزة، والتي لم نجد اهتماما كبيرا بها في جّل الّدراسات المنجزة، حيث تعتبر ظاهرة  

عرفته  لما  نتاجا  االسالمي  العربي  العالم  في  ثقافّية    األذان  تغّيرات  من  االسالمية  العربّية  المنطقة 
واجتماعّية وجغرافّية، وهو ما كان له دوٌر مهمٌّ في الّتفّتح على ثقافات المجتمعات اإلسالمّية على غرار  
مجتمعات شبه الجزيرة العربّية و مجتمعات المشرق العربي ومجتمعات المغرب العربي الكبير، ومجتمعات 

 إلفريقيا وغيرها من المجتمعات االسالمية األخرى. الّساحل الّشرقي 

 أهداف وأهّمّية الّدراسة: 

 يهتم هذا البحث:

برفع مسـتوى االهتمام بتسجيالت األذان في العالم االسالمي وذلك بلفت نظر الباحثين والجهات المعنّية  
 إليها، وحفظها وحمايتها من الّضياع. 

ترسيخ وتعليم تقنيات أداء األذان للمؤذنين المستجّدين، ودراسة الّسير لفت االنتباه إلى أهمّية هذا الفن في  
لحنّيا   والمتشابكة  المتداخلة  العالقات  الموسيقية، وكشف  مقاماتها  والّتعرف على  الّتسجيالت  لهذه  الّلحني 

 ومقامّيا وإجرائّيا. 

 : فرضّيات الّدراسة

المتواضع يعد موضوع اهتمام جل الباحثين في علم  إّن ما نصبو إلى تحقيقه من فرضّيات في هذا البحث  
 األلحان على اختالف فروعه حيث نسعى من خالل هذا البحث إلى تحقيق الفرضّيات الّتالية: 

وتوثيق   الزمان  مدى  على  الفقهي  والديني  االجتماعي  التاريخي  الجانب  واظهار  األذان  بقالب  الّتعريف 
 عد علمّية دون تغيير.الّتسجيالت وتحليلها، وتصنيفها حسب قوا 
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معرفة هل أن كل المتدّخلين في هذا الحدث الّصوتي "الموسيقي" لهم قدرة على اإلضافة الفورّية )ارتجال، 
 تلوينات مقامّية ولحنّية...(.

دورا   األذان  يلعب  حيث  الّديني  الّتراث  عناصر  أحد  باعتباره  لألطفال  األذان  لتعليم  قواعد  إيجاد  إمكانية 
 ح عناصر فّنّية جمالّية ترغيبية في كّل مجتمع.مهّما في طر 

 باإلضافة إلى ذلك يمكن تكوين مراكز أو نوادي تعنى بتدريب األذان بالمدارس بالطرق العلمّية الّصحيحة.

كما أّنه من الممكن إنشاء مكتبات صوتّية خاّصة بالمأثور الّصوتي لألذان باعتباره أحد مقومات الثقافة 
 اإلسالمّية. 

 إجراءات الّدراسة: 

 سوف نقوم بمجموعة من اإلجراءات وذلك قصد تدعيم البحث من خالل: 

وتحليل  ،  melodyne playرسوم بيانّية توّضح الّسير الّلحني لكّل أثر صوتي بأجزائه من خالل برنامج  
 ذه الّتسجيالت الّصوتّية لألذان.المسار الّلحني ألحد الّنماذج من ه

 الّدراسة: منهج 

إن االختالف الذي الحظناه في مختلف الّتسجيالت التي تحصلنا عليها، يفرض علينا منهجّية عمل تحّتم  
علينا منذ بداية البحث وضع هذا القالب في اإلطار الّتاريخي واالجتماعي والديني الفقهي ألداء األذان و  

بخصوصّياتها الّصوتية وأبعادها الجمالّية من    تصنيف الّتسجيالت التي تحّصلنا عليها  وتوثيقها والّتعريف
 خالل:

 .6برنامج ملو داين بالي 

 برنامج برات. 

 محاور الّدراسة:

 المحور األول: اإلطار العام ألداء األذان:

 األذان من الجانب الّديني الفقهي والتاريخي االجتماعي: 

 
ة والتّقنيّة الخاّصة بالمادّة  مات الموسيقيّ هو برنامج حاسوبي يمكن الباحث من معالجة الّصوت وجلب مجموعة من المعلو6

 الّصوتيّة.
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 طريقة أداء األذان:

 ن خالل بعض الّنماذج:المحور الثاني: مقاربة تحليلّية  لألذان م

 الّتحليل الشكلي:

 الّتحليل الّلحني: 

 

 الباب األول: اإلطار العام ألداء األذان: 

 األذان من الجانب الّديني الفقهي والّتاريخي االجتماعي: -1

األذان هو ظاهرة صوتّية من بين الظواهر التي يتعايش معها اإلنسان في المجتمعات اإلسالمّية  والتي 
شعائر الدين االسالمي الضرورّية إلعالم المصّلين وإخبارهم بدخول وقت الصالة المفروضة، تمثل أحد  

أي إعالم، ومنه: األذان بالصالة، اذنته فأذن، وأعلمته فعلم وأصله من األذان أي أوقعه في أذنه وسمي 
مى "النداء" ألن  بذلك ألن المؤذن عند إصداره الصوت هدفه أن يسمع و يعلم الناس بمواقيت الصالة. ويس

التهيُّئ والتجهيز ألداء الصالة في   للغافلين والمنشغلين وحثهم على  للناس وتنبيها  المؤذن يطلق نداءات 
يا أيها الذين أمنوا اذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا البيع ذلكم    جماعة، و"

إلعالم" أي أعلمهم به، ويقصد به شرعا التعبد والّتقرب . واألذان يعني لغة "ا 7" خير لكم إن كنتم تعلمون 
هلل باإلعالم بوقت الصالة المفروضة، بألفاظ معلومة مأثورة، على صفة مخصوصة بأصوات مختلفة، وقد 
الفقهاء على أن هذه الظاهرة الصوتّية من خصائص اإلسالم وشعائره الظاهرة، ولكنهم اختلفوا في  اتفق 

فاية وهو مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، وقيل إنه سنة مؤكدة والصواب من القولين  حكمه، فقيل انه فرض ك
" السنة،  من  ذلك  ودليل  الباقين،  عن  اإلثم  سقط  يكفي  من  به  قام  فإذا  كفاية،  فرض  بن  أنه  مالك  عن 

الحويرث قال أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فسالنا عمن تركناه من أهلنا 
فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعّلموهم ومروهم، فاذا حضرت الصالة فليؤذن لهم 

 . 8أحدكم وليؤممكم أكبركم" 

يل بالل بن رباح. وقد جاء أن ابن عمر كان يقول "كان  وكان أول مؤذن في اإلسالم هو الصحابي الجل
فقال   ذلك،  في  يوما  فتكلموا  لها،  ينادى  ليس  الصالة  فيتحينون  يجتمعون،  المدينة  قدموا  المسلمون حين 

 
 . 9سورة الجمعة/ اآلية 7
 .(674( ومسلم )602رواه البخاري )8
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بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال  سيدنا عمر 
تبعثو  أوال  الخطاب:  فناد  بن  قم  بالل  يا  وسلم:  عليه  فقال رسول هللا صلى هللا  بالصالة،  ينادي  ن رجال 

 9بالصالة" 

وقد كان المؤذن بالل عليه السالم يستقبل مكانا مرتفعا يكون فيه ظاهرا للّناس متفقدا أحوالهم والهدف من  
ُشّرع األذان، فكان لما   مؤّذنا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اتخذه النبي محمد  مكة "   ذلك وصول صوت األذان وانتشاره في

وعمرو بن أم   ع أبي محذورة الجمحيم   ملسو هيلع هللا ىلص وهو أحد ثالثة مؤّذنين للّنبي محمد   بالل أول من أذن،
مكتوم، فكان إذا غاب بالل أّذن أبو محذورة، وإذا غاب أبو محذورة أّذن عمرو بن أم مكتوم، ويوم فتح  

 . 10" قها، ففعل، ويؤّذن فو ي الكعبةبالاًل بأن يعتل ملسو هيلع هللا ىلص مّكة، أمر النبي محمد  

لقد وقع اختيار الرسول عليه ليكون أول مؤذن لإلسالم وبصوته الندي، الشجي بعد أن "استمع رسول هللا 
إلى رؤيا عبد هللا فبان البشر في وجهه، وشاع االطمئنان في نفسه، فلقد اهتدى المسلمون أخيرا إلى ما  

 يخشوا أن يختلط عليهم األمر إن دقَّ الّناقوس.يدعوهم إلى الصالة، دون محاكاة أو تقليد، ودون أن  

الّنبي    استمع  فيه،فحين  المسلمون  يشاركهم  لن  للنصارى  الناقوس  وبات  وحدهم  لهم  األذان  أصبح  لقد 
اّنها رؤيا حق ان شاء هللا فقم مع بالل فألقها عليه  صّلى هللا عليه وسلم إلى رؤيا عبد هللا التفت وقال "  

 12فمضى يمأل األفئدة إيمانا، واألسماع روعة وهو ينادي:   11"ى صوتا منكفليؤذن بها، فانه أند

 هللا أكبر هللا أكبرهللا أكبر هللا أكبر
 أشهد أن ال اله اال هللا أشهد أن ال إله إال هللا 

 أشهد أن محمدا رسول هللا أشهد أن محمدا رسول هللا
 حي على الصالة حي على الّصالة

 فالح حي على الفالح حي على ال 
 هللا أكبر هللا اكبرال إله إال هللا.

برفع صوت األذان في المدينة المنورة إلى أن توفي الرسول محمد صلى هللا عليه   بالل بن رباحواستمر  
 وسلم يوم االثنين الموافق الثاني عشر من ربيع األول من العام الحادي عشر للهجرة. 

 
 .69 -68 -67ص.  ،مكتبة مصر ،بالل مؤذن الرسول ،السحار )عبد الحميد جوده(9

 /https://ar.wikipedia.org/wikiال بن رباح ويكيبيديبال 10
 .70 -69ص.  ،مكتبة مصر ،سولبالل مؤذن الرّ  ،حار )عبد الحميد جوده(السّ 11
 .111_110لبنان. ص. ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،رجال حول الرسول ،خالد محمد )خالد(12

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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بعد رسول يؤذن ألحد  لم  بالال  أن  رواية  في  خاتم    وجاء  وفاة  بعد  أنه  حيث  وسلم.  عليه  هللا صلى هللا 
الرسول  فراق  لشدة حزنه على  األذان  انقطع بالل عن  المرسلين  وأشرف  بالد   ملسو هيلع هللا ىلص   األنبياء  إلى  وهاجر 

 الشام مجاهدا في سبيل هللا. 

أمته، وكان يؤّذن به بالل بين يديه حتى توفي عليه الصالة    ملسو هيلع هللا ىلص  واألذان الصحيح هو الذي علمه الّنبيّ 
والسالم، وكان يؤذن به المؤذنون في حياته في مكة وفي المدينة، وهو األذان المعروف اآلن، وهو خمس  

هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا،  : " عشرة جملة
شهد أن محمًدا رسول هللا، أشهد أن محمًدا رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على  أ

  " الفالح، حي على الفالح، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا
حتى توّفاه هللا، وفي الفجر يزيد: )الصالة   ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو األذان الذي كان يؤذن به بالل بين يدي النبي  

 .( مرتين بعد عبارة "حي على الفالح"، وقبل الّتكبير األخيرخير من النوم

 طريقة أداء األذان: -2
مع  انتشرت  ورسالتها  بأهدافها  والمتخّصصة  بخطابها  المنفردة  نوعها  من  الفريدة  الصوتية  الظاهرة  هذه 

عبر الّتاريخ فكان  انتشار اإلسالم في جميع أنحاء العالم، حيث توارث ويتوارث المسلمون هذا القالب الفّني  
منذ البداية من خالل طريقة المشافهة والكتابة نظرا النعدام أجهزة الّتسجيل في ذلك الّزمان، حيث كان وال  

 زال دعاة اإلسالم المؤذنون لهم دور مهم في نشر اإلسالم بجميع أركانه ومقوماته بما فيها األذان. 

جع المكتوبة باللغة العربّية على غرار ما ورد في كذلك من خالل وصف الحدث بدّقة في المصادر والمرا
هـ، على  1231كتاب "حاشية الّطحطاوي، العالم العالمة أحمد بن محّمد بن إسماعيل الّطحطاوي المتوفي  

هـ في 1069مراقي الفالح شرح نور اإليضاح للّشيخ حسن بن عثمان بن علي الّشرنبالني المتوفي في  
ة رضي هللا عنه،..."سببه دخول الوقت، وهو شرط له ومنه كونه بالّلفظ  مذهب اإلمام األعظم أبي حنيف

أحوال   متفقدا  ظاهرا  بالوقت  عالما  المؤّذن صالحا  كون  كماله  وشرط  عاقل،  من  الّصحيح  على  العربي 
أي حسن الّصوت َعالَِّيُه، ومن هنا يتجّلى لنا أّن األذان يستوجب طاقة صوتّية مدّربة    13الّناس... صّيتا" 

 ى تقنيات األداء، وال تخلو من الزخارف المستمدة من تراثنا المقامي اإلسالمي.  عل

وقد روي أن عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه قال لمؤّذن "أّذن حسنا وإاّل فاعتزلنا" والمقصود بالصوت  
لغة األهمّية  الحسن هنا هو الّصوت المنّغم الذي يريح الّسامعين ويطربهم، وفي ذلك إقرار بوجود عناية با

الّراشدين رضي هللا عنهم   الخلفاء  أمية   -من طرف  بني  العزيز من خلفاء  بأن عمر بن عبد  العلم  مع 
 

على مراقي الفالح شرح  ،ـه 1231ي ي المتوفّ  او  العالم العالمة أحمد بن محّمد بن اسماعيل الّطحط   ،حاشية الّطحطاوي 13

في مذهب االمام األعظم أبي حنيفة رضي   ـ ه1069نور االيضاح للّشيخ حسن بن عثمان بن علي الّشرنبالني المتوفي في 

 . 194ص ،النّاشر: مكتبة نور ، المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي ،هللا عنه
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األربعة   الراشدين  الخلفاء  من  بالل    -وليس  من  طلب  الذي  وسّلم  عليه  هللا  صّلى  محّمد  بسّيدنا  أسوة 
 صاحب الّصوت الّندي قائال له "أرحنا بها يا بالل" 

نتشار هذا الحدث وتوضيح طريقة أدائه العديد من المصادر والمراجع المكتوبة التي اهتّمت  كما ساهم في ا
 ومنها نذكر:  ملسو هيلع هللا ىلص بمؤّذن الّرسول

كتاب   العمري،  خيري  أحمد  باللالدكتور  بنظرة  2017،  شيفرة  رباح  بن  بالل  حياة  قصة  فيه  تناول  م، 
 فلسفّية تأملّية. 

 ، تناول فيه قصة حياة بالل بن رباح من مكة الى الّشام. بالل بن رباحعبد الحميد جودة الّسّحار، كتاب 
الوهاب األسواني، كتاب   الرسول  بالل بن رباحعبد  إلى عدة جوانب من حياة مؤذن  فيه كذلك  ، تطّرق 

 . ملسو هيلع هللا ىلص
الم الحدث  هذا  وقوع  وطريقة  المؤّذن  حياة  قصة  إلى   الكتب  هذه  تطرقت  ومع  وقد  أدائه.  ومكان  قّدس 

الّتطور الّتكنلوجي وظهور السينما احتوت العديد من األفالم الوثائقّية والّسينمائّية على دور بالل بن رباح  
 14في أداء األذان.

 
 : فيلم ظهور اإلسالم عن فترة ظهور اإلسالم، قام بدوره الممثل محمد سالم حسن 1951 14

عبد    1953 الممثل  رباح  بن  بدور بالل  وقام  الوليد بطولة حسين صدقي  بن  الوليد عن قصة حياة خالد  بن  فيلم خالد   :

 العزيز سعيد
 الرسول عن قصة حياة بالل بن رباح وقام بدوره الممثل يحيى شاهين: فيلم بالل مؤذن   1953
 : فيلم الرسالة وقام بدور بالل بن رباح الممثل علي أحمد سالم  1975
 : مسلسل الكعبة المشرفة وقام بدور بالل بن رباح الممثل محمد عناني.  1981
 ف. : مسلسل الوعد الحق وقام بدور بالل بن رباح الممثل ناصر سي  1993
: مسلسل رجل األقدار عن قصة حياة عمرو بن العاص بطولة نور الشريف. وقام بدور بالل بن رباح الممثل أحمد   2003

 يوسف.
الممثل   2007 المصري. وقام بدور بالل بن رباح  الوليد بطولة سامر  الوليد عن قصة حياة خالد بن  : مسلسل خالد بن 

 فيصل العميري. 
 ، وقام بتجسيد دور بالل بن رباح الممثل ياسر عبد اللطيف. : مسلسل قمر بني هاشم  2008
: مسلسل القعقاع بن عمرو التميمي عن قصة حياة القعقاع بن عمرو التميمي بطولة سلوم حداد. وقام بدور بالل بن    2010

 رباح الممثل هشام كفارنة.
قام بدور بالل بن رباح الممثل مكي  : مسلسل رايات الحق عن فترة حكم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. و  2010

 سنادة.
الممثل فيصل    2012 : مسلسل عمر عن قصة حياة عمر بن الخطاب بطولة سامر إسماعيل. وقام بدور بالل بن رباح 

 العميري.
 الممثل بعاد مستوحى من سيرة حياة بالل بن رباح. قام بأداء الصوت لشخصية بالل بن رباح  :فيلم بالل ثالثي األ2015

نوي يواليأكي  والممثل    (أجباجي  )أد  العربية  للنسخة  خصر  وقصي  اإلنجليزية  للنسخة    دوزياتانالتان    أنجينللنسخة 
 .التركية
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 الباب الثاني: مقاربة تحليلّية  لألذان من خالل بعض الّنماذج: 
ج بصوت  الرسالة  هذه  تنطلق  عندما  ورسالة،  نداء  أشعر  "األذان..  جميلة  وموسيقى  جميل  ومقام  ميل 

  –بالسعادة من أعماقي، وفي تلك اللحظات مشاعري هي التي ترفع األذان" هكذا عّبر محمد كوتشيغيت  
إسطنبول في  السليمانية  مسجد  مذهًبا    مؤذن  الموسيقية  المقامات  باستخدام  األذان  ويعتبر  األذان.  على 

قصور  في  أسسوا  أنهم  حتى  بالموسيقى،  يهتمون  العثمانيين  السالطين  معظم  كان  إذ  خالًصا؛  عثمانيًّا 
المقامات الموسيقية خاصة   ثقافة  الخالفة مدرسة »الحفاظ األنديرون«، والتي كانت تعنى بتدريس ونشر 

ال بإتقان مؤذنيها  ،قرآن واألذانفي قراءة  العالم اإلسالمي  بين بقية دول  اليوم ما زالت تركيا تتميز  وحتى 
يكون على   فالفجر  بمقام مختلف،  لكل صالة  األذان هناك  ُيرفع  المقامات وعذوبة أصواتهم، حيث  لعلم 

السّ  مقام  على  والمغرب  مقام راست،  على  والعصر  العشاق،  مقام  على  والظهر  الصبا،  وأخيًرا مقام  يكا، 
ما  وهذا  الموسيقي،  المقام  ونوع  التوقيت  بين  العالقة  وراء  يقف  سر  وهناك  الحجاز.  مقام  على  العشاء 

 .15سنصل له في تقريرنا فلكل أذان مقام 

 آذان المسجد الحرام في مكة المكّرمة نموذجا:
 المؤّدي: الّشيخ علي عبد الّرحمان أحمد المالّا 

الّص  المثال  باختيار  ينحدر من عائلة اشتهرت  قمنا  الدراسة. وهو  الماّل  في هذه  للّشيخ علي أحمد  وتي 
باألذان في الحرم المّكي. بدأ أداء األذان من سن الرابعة عشرة من عمره، وقد امتدت تجربته ألكثر من  

  هجري،وعند وفاة شيخ 1395أربعين عاما بلغت فيها شهرته اآلفاق  حيث تم تعيينه مؤذنا في الحرم سنة  
المؤّذنين عبد الملك عبد الرحمان المال تم تعيينه شيخا للمؤذنين حيث يعود الفضل على حد قوله إلى هللا  

ْحَكَمة اذ كان يتابعه    عبد الرحمان المالتعالى و بعده إلى عّمه الشيخ   الذي كان مؤّذنا في منارة باب المِّ
إندونيسيا وفنزويال وأمريكا و اإلمارات العربية  ويوّجهه؛ وقد أذن في العديد من البلدان على غرار ماليزيا و 

المّتحدة... إضافة إلى ذلك كان يسمع األذان عدد كبير من المعتمرين وحجاج بيت هللا الحرام، وهو ما  
المادة الّصوتّية التي نضعها    ،16جعل منه عامال مؤثرا على أكبر عدد ممكن من المستمعين  كما تزخر 

 الّدراسة باستخدام مكثف للُعَرب والّزخارف.ضمن موضوع 

 
15https://www.sasapost.com/author/abdulrahman-abo-alfottoh / 

 *كما تعلم األذان مقامات، فما المقام الذي تستخدمه أنت؟  16

عبارات األذان واحدة، ولكن أداءها يختلف مع اختالف اللهجة، فلكل منطقة أسلوبها في األذان.. ففي مكة يُسمى باألذان   -
بالدم فيُعرف  أما في سورية  المصري،  المدني، وفي مصر يسمى  المدينة يسمى  المكي، وفي  أو  شقي، ويمتاز الحجازي 

ب  بالعُر  ونقصد  ب«،  »العُر  كثير  والمصري  ب«،  »العُر  متوسط  فإنه  المدني  أما  ب«،  »العُر  قليل  بأنه  الحجازي  األذان 
 .مدى التطويل في عبارات األذان 

 ما المقام الذي تفضله؟ ولماذا ال تستخدم أكثر من مقام؟ *
ني أؤذّن في الحرم المكي فمن األفضل أن أؤذن بمقام الحجاز..  أفضل المقام الحجازي أو المكي، فلكل مقام مقال، وكو  -

ْين المدني والحجازي، ولكن بطريقة   وال أخفي أنني أحب األذان بالمقام المدني، وأحرص على المزج في األذان بين المقام 
 اخترتها لنفسي، فقد كّونت أذاناً جمع بينهما. 
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 الّتحليل الشكلي:  -1
يستغرقها  التي  الزمنّية  المّدة  حيث  من  ثابت  غير  صوتي  ارتجال  شكل  في  مسامعنا  على  األذان  يرد 
المؤّدي في األداء، وثابت من حيث الكلمات، ولهذا يمكن القول بأّن البناء الهيكلي لألذان يتكّون من عدة  
البنية األولى نجدها في   أجزاء يتكون أغلبها من ثنائّية السؤال والجواب، ويقتصر على بنيتين هيكليتين، 

 أذان صالة الفجر أّما البنية الّثانية فنجدها في أذان بقّية الصلوات. 

 البناء الهيكلي ألذان صالة الفجر:
لذل الّنوم"  من  خير  "الّصالة  عبارة  على  الفجر  أذان صالة  سبعة  يحتوي  في شكل  مسامعنا  على  يرد  ك 

 أجزاء يحتوي كل جزء على جملتين لحنّيتين باستخدام ثنائّية الّسؤال والجواب: 
 

 : 1جدول رقم 
 7الجزء 6الجزء 5الجزء 4الجزء 3الجزء 2الجزء 1الجزء

 
 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 
 2ج

 ج س أ أ ج س ج س ج س ج س ج س
 

 الّصالة خير من الّنوم(:يوضح تقسيم الجزء الّسادس) 1رقم رسم بياني 
 

أذان   نجده في  الفجر فقط وال  يميز صالة  البداية نظرا لكونه  الّسادس في  الجزء  تقسيم  ارتأينا أن نظهر 
إليهما  بقّية الّصلوات. نالحظ تشابها بين البنية الهيكلّية للجملة األولى والبنية الهيكلّية للجملة الّثانية،ونرمز  

 بالحرف "أ"  وسنؤّكد ذلك في قسم الّتحليل الّلحني. 

 

 بلدها؟ ماذا لو كنت في دولة أخرى، هل ستؤذن بمقام  *
أفضل أن أؤذن بالحجازي؛ ألنهم يفضلون أن يسمعوا هذا المقام، ففي تركيا أذنت بالطريقة الحجازية وأُعجبوا بها  -

 كثيراً.. كما أن لدي القدرة على أن أؤذن بالعديد من اللهجات.
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 البناء الهيكلي ألذان بقّية الّصلوات )الّظهر و العصر والمغرب والعشاء(: 

(، األولى  2ج -1يحتوي األذان في بقّية الّصلوات على سّتة أجزاء يتكون كل جزء منها من جملتين )ج
انية على شكل جواب، في حين يحتوي الجزء الّسادس على جملتين مختلفتين  ّّ على شكل سؤال والث 

 لحنّيا.  
 

 : 2جدول رقم
1الجزء 2الجزء  3الجزء  4الجزء  5الجزء  6الجزء   

 
1ج  

 
2ج 1ج  2ج  1ج  2ج  1ج  2ج  1ج  2ج  1ج  2ج   

 ت  ب  ج س ج س ج س ج س ج س
 

البيانّية بواسطة برنامج برات لتوضيح تقسيم كل جزء  وفي ما يلي نضع بين أيديكم مجموعة من الّرسوم  
 من األجزاء المكّونة لألذان:

 
 يوضح تقسيم الجزء الّثاني من أذان صالة الفجر بمّكة المكّرمة:  2رسم بياني رقم 
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 "أشهد أن ال اله إال هللا".الجملة األولى: 

هللا" بمقطع صوتي  فيه تطوير لحني  واستخدام  إعادة كلمات المقطع "أشهد أن ال إله إال  الجملة الّثانية:  
 أكثر للفيبراتو والّتلوين. 

 يبين الّرسم أيضا القفلة اختالفا في القفلة بين الجملة األولى والجملة الّثانية.

 
 

 يوّضح تقسيم الجزء الّثالث من األذان بمكة المكّرمة:  3رسم بياني رقم 
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رسول     ملسو هيلع هللا ىلص  بسيطة يكون من خاللها إعالن المؤّذن خبر الشهادة بأّن محّمداجملة أولى تمثل فكرة لحنّية  

وقدراته   إمكانياته  على  ذلك  في  معتمدا  الّثانية  الجملة  مستوى  لحنّيا على  فيها  الّتوّسع  يتّم  أن  على  هللا، 
 الّصوتّية. 

 الّثانية. يوضح الّرسم اختالفا لحنّيا على مستوى القفلة بين الجملة األولى والجملة 

 
 يوّضح تقسيم الجزء الرابع من األذان )حي على الصالة(:  4رسم بياني رقم 

 



14 
 

 يوضح لنا الرسم البياني أن الجزء الّرابع يتكون من جملتين لحنيتين أساسيتين: 

ندما َيقوُل الُمؤّذن َحّي على الّصالة  جملة أولى تمثل فكرة لحنّية تعلن خبر قرب توقيت الّصالة حيث أنه  عِّ
َي إشارة َتُدّل على ُقربِّ الّصالة َوَيجِّب االستعداد لها، َوُهَو نِّداُء هللا عّز وجل للّناسِّ َجميعًا حّتى َيقوموا  َفهِّ

في   َوُتكّرر  وقتِّها  في  الّصالة  وقربِّ بأداءِّ  الصالة  ألذانِّ  الّناس  َسماعِّ  على  للتأكيدِّ  ثانية  جملة  شكل 
ها دِّ ويتجسد ذلك في إعادة عرض الفكرة الّلحنية المتمثلة في الجملة األولى على أن يتم التوّسع فيها  ،َموعِّ

  وتأكيدها على مستوى الجملة الثانية، بعد راحة يّتخذها المؤّذن إثر كل جملة، وهي تمّكنه من أخذ قسط 
 من الهواء الكافي لمواصلة األداء، في الجملة الموالية، وذلك يعد من الخصائص الهيكلّية لقالب األذان.  

 
تقسيم الجزء الخامس وهي نفس الفكرة الّلحنّية للجزء الّرابع )حي على الّصالة(:   5الّرسم البياني رقم  

 وتنقسم إلى جملتين كاآلتي: 

 
 

نِّداَء هللا عّز وجل وسماعِّ َحّي على الّصالة تأتي َبعدها َحّي على الَفالح والَمقصوُد فِّيها عنَدما نقوم وُنلّبي  
على   َحّي  المؤّذن  ينادي  نَدما  عِّ تعالى  هللا  نداَء  َلبَّيَت  إذا  بشرطِّ  باآلخرة  والَفوُز  نيا  الدُّ فِّي  الّنجاُح  هِّيو 

َلنا هللُا تعالى كّل يوم َي رسالٌة ُيرسلها  َخمَس َمّرات لتحقيق الّنجاحِّ والّتوفيقِّ والّسعادةِّ والّرزقِّ    الّصالة، َفهِّ
من عند هللا عّز وجل، َفمِّن َغيرِّ الّصالة ال ُيوَجد َفالح أي ال ُيوجُد َنجاٌح وال سعادٌة حقيقّية و ال رزق 

 . كريم

 
 يوضح تقسيم الجزء الّسابع واألخير بواسطة برنامج برات:  6رسم بياني رقم 
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 الجزء األخير من األذان على جملتين تكون األولى أطول من الّثانية: يحتوي 

الجملة األولى من الجزء األخير:"هللا أكبر هللا أكبر" يعود المّؤذن في هذه الجملة ليؤّكد على عظمة هللا  
 وقدرته فنجد المد والّتطويل وهو ما يسّميه المؤّذن ب"الُعَرْب"

األخير الجزء  من  الّثانية  تكوينها  الجملة  في  البسيطة  الجملة  بهذه  األذان  المؤّذن  ينهي  هللا"  إال  إله  :"ال 
 والعميقة في معانيها التي تعكس الهدوء والّراحة النفسّية والطمأنينة. 

فيه  المستخدمة  الّصوتّية  والّتقنيات  المقامات  باستخدام  األذان  جماليات  حول  كالمنا  استكمال  أجل  من 
الّلحني ألحد الّنماذج  بهدف الكشف عن مواطن الجمال فيه والخاليا الّلحنّية    وجب علينا مواصلة الّتحليل 

 بناء جمله والتي تلعب دورا مهّما في إيصال محتوى الخطاب الذي يحمله األذان. المستخدمة في

 الّتحليل الّلحني:
اعتمدنا على برنامج ميلوداين بالي من أجل إيجاد جميع المعلومات الموسيقّية والّلحنّية المتعّلقة بالّتسجيل  
ستدعم   التي  البيانّية  الّرسوم  من  مجموعة  استخراج  من  البرنامج  هذا  ومّكننا  باألذان،  الخاص  الّصوتي 

 اء األذان.  شرحنا لمعاني الجمل الّلحنّية ومواطن الجمال في كل جزء من أجز 

 ( بواسطة برنامج ميلوداين بالي: 1للجملة األولى من الجزء األول "هللا أكبر") 7رسم توضيحي رقم  
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أكبر" "ّللّا  األول  الجزء  من  األولى  للجملة  الّلحني  الّسير  الّتالي  الّتوضيحي  الّرسم  في شكل يؤّكد   الوارد 
 الّدرجات الّصوتّية باألسماء العربّية والفارسّية سؤال والذي سنقوم بشرحه بالّتفصيل موّضحين أسماء 

 

 
 

 .:الحسيني(laالى درجة) : عجم عشيران(bsiالمجال الّصوتي: من درجة )

ارتفاعا تدريجيا للّصوت إلى انتهاء مساحته مع انثناءات وتمّوجات في الّنبرات ترتفع  يرصد لنا البرنامج  
 .وتنخفض لزيادة الّتطريب 

بمسافة    للمؤّدي  الّصوتي  تامة  االنتقال  قرارانطالقا  خامسة  ) من  درجة"العجم bmi"الكرد"،  (الى 
(أين يمكث المؤّذن قليال ثم يمر إلى درجة bmi( ومنها بمسافة رابعة تاّمة إلى درجة الكرد )bsi(عشيران" 

 "بوسليك" .

 إدراك المؤّدي لحّساس السّلم المتمثل في درجة )الكرد(. 
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( بزيادة  Developpementملة الّلحنّية البسيطة من حيث البناء والّتركيب يقوم المؤّدي بتطويرها )هذه الج
الّزخارف والّتلوينات المقامّية ليورد من خاللها على مسامعنا الجملة الّثانية وهي متمّثلة في الّرسم البياني  

 الّتالي:

 
 ( بواسطة برنامج ميلوداين بالي: 2 أكبر")للجملة الّثانية من الجزء األول "هللا 8رسم توضيحي رقم  

 

 
 

 . :ماهور(siالى درجة ) :بوسلك(miالمجال الّصوتي: من درجة )

( البوسلك  درجة  من  الّثانية  للجملة  الفعلّية  البداية  اعتبار  )miيمكن  الجهركاه  درجة  نحو   )fa  بثانية  )
 ( بثالثة صغيرة. blaصغيرة، ومنها إلى درجة الحجاز )

الحجاز) درجة  بين  والزخرفة  الحسيني)blaالتلوين  ودرجة    )la( الّصبى  ودرجة   ،)bsol إلى الّنزول  ثّم   )
( كاه  الجهر  )faدرجة  النوى  بدرجة  مرورا  الّصعود  ثم   )sol  بالقفلة والمعروفة  الممّيزة  للقفلة  تمهيدا   )
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المؤذن الّرد على الجملة األولى من هذا الّنصفّية في الموسيقى العربّية على درجة الحسيني، وهكذا يختم  
 الجزء األول.

 
 بواسطة برنامج   1للمقطع الّصوتي "أشهد أن ال إله إال هللا" 9رسم توضيحي رقم  

 ميلوداين بالي: 
 

 
 .:الكردان(doإلى درجة ) : عجم عشيران(bsiالمجال الّصوتي: من درجة )

(، bsi(،مرورا بدرجة العجم ) bla" يبدأ من نغمة الحصار )أشهد أن ال إله إال هللاالمقطع الّصوتي لعبارة "  
( الكردان  درجة  )doباتجاه  الحسيني  درجة  إلى  ومنها   ،)la  يتواصل ثم  هابطة،  صغيرة  ثالثة  (،بمسافة 

الحصار) درجة  إلى  الّنزول  في  )blaالّصوت  العجم  درجة  إلى  ومنها   ،)bsi)  الّتلوين إلى  الّرجوع  ثم   ،
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( الّنوى  درجة  إلى  بعده  يمر  والحسيني  الحصار  نحو  solبدرجتي  هابطة صغيرة  بثالثة  انتقاال  ليكون   ،)
 (.1  -1  – 2/ 1 -2/ 1(، ليمّهد إلى بناء القفلة على العجم مرورا بعقد )miدرجة البوسليك )

 القفلة الفعلّية: على درجة العجم. 

 بواسطة برنامج ميلو داين بالي:   2للمقطع الّصوتي "أشهد أن ال إله إال هللا" 10رسم توضيحي رقم  

 
 .:العجم(bsiالى درجة ) :كوشت(siالمجال الّصوتي: من درجة )

اثناء أداء هذا المقطع الّصوتي نفذ المؤّدي تلوينا مقامّيا على مستوى جوابات المقام، ليعود بعد ذلك إلى  
لحنّي   انتقال  الّصغيرة) من درجة جهركاهاستخدام  الثالثة  الحصارfaبمسافة  ينتقل  blaالى  درجة  (،ومنها 

والّترعيد  الزخرفة  تقنية  مستخدما  درجة    17بسرعة  على  فعلّيا  القفلة  تكون  ثم  سليك  البو  درجة  إلى  ليصل 
 الجهركاه.

 
الزمن والصعود باللحن  ضافات مدروسة من حيث الّزمن والّصعود بالزخرفة إضافات مدروسة من حيث  إ الّزخرفة هي  17

الزمن   احترام  مع  المغني  يجريها  التي  المقاميّة  التنقالت  تشمل  أيضا  األصلي وهي  اللحن  إلى  الرجوع  ثم  به  الهبوط  أو 
 . وعدم الخروج عنه
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يد على درجة العجم في  نستنتج أن القفلة في الجملة األولى من الجزء األول كانت في جواب الّسلم وبالّتحد 
حين كانت القفلة في الجملة الثانية من نفس الجزء على درجة الجهر كاه وهي من درجات العقد األّول من 

 السلم وهو ما يؤّكد لنا ثنائّية السؤال والجواب في بعض أجزاء األذان. 

 
امج ميلوداين  ( بواسطة برن1للمقطع الّصوتي "أشهد أن محمدا رسول هللا" ) 11رسم توضيحي رقم 

 بالي:
 

 
 

 . العجم( bsiإلى درجة ) : عجم عشيران(bsiالمجال الّصوتي: من درجة )

( الحصار  درجة  من  ينطلق  بصوت  رسول هللا  محمدا  أن  المّؤذن  )blaيشهد  الكردان  إلى   )do  مرورا  )
(  blaدرجة الحصار )( ثم يعود إلى  siبدرجة العجم في مرة أولى، وفي مرة ثانية مرورا بدرجة الماهور)

ومنها يمّر بثنائّية كبيرة ليقف على  درجة العجم معّبرا على تحّمس المؤّذن واندفاعه وهو  يشهد أن محّمدا 
 sib( ثم أربيج للسلم blaرسول هللا، ويتواصل الحماس عند العجم بعد النزول ثانية إلى درجة الحصار )

major   (bmilbsol lbsi)    الّتقنيات الّصوتّية في األداء التي تعكس الجمال في الجمل  وهو تقنية من بين
 الّلحنية، في األذان. 

(ومنها  bsol(  ثّم الّصبى )faالّصوت نحو درجة الجهركاه )  ذبذبات  بعد الوقوف على درجة الكرد تتصاعد 
 b.(laإلى درجة الحصار)
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الماهور) المؤذن إلى درجة  الحصار يصل  الوقتي على درجة  الّركوز  الحسيني  siبعد  إلى درجة  ( ومنها 
(la( فدرجة الصبى ،)bsol( فدرجة الحصار )b(la 

األولى، ـ ونقول بالقفلة    ومنها إلى درجة العجم حيث إعالن القفلة الوهمّية للفكرة اللحنية الخاصة بالجملة 
 . الوهمّية نظرا لطبيعتها التي تدل على اّنه مازالت إعادة لتأكيد شهادة أن محمدا رسول هللا

 

 :18(1للمقطع الّصوتي "أشهد أن محمد رسول هللا" )المسار الّلحني للمقطع الّصوتي 

 
 بواسطة برنامج ميلوداين بالي: 2للمقطع الّصوتي "أشهد أن محمد رسول هللا" 12رسم توضيحي رقم  

 

 
 

( الحصار  درجة  من  المقطع  هذا  في  المؤّذن  العقد  (blaينطلق  درجات  إحدى  وهي  الّسّلم، ،  من  الّثاني 
( العجم  درجة  إلى  المؤّذن  على  bsiيواصل  نهاوند  يليها جنس  الّنوى،  درجة  على  كرد  بجنس  ينزل  ثم   )

و  الكرد.  درجة  على  ذلك  بعد  يصّوره  على  الجهركاه،  للقفلة  تمهيدا  ثالثّية  انتقاالت  تنفيذ  المؤّذن  يواصل 
 درجة الجهاركاه:

 
 زرق.تقاالت الثالثية مميزة باللون األاالن18

 سود. الديوان مميز باللون األ
 حمر.ة التاسعة نازلة مميزة باللون األمساف
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 لى المسار الّلحني. االنتقاالت مميزة بالّلون األزرق ع

 
 :2المسار الّلحني للجملة الّثانية بالمقطع الّصوتي "أشهد أن محمدا رسول هللا" 

 
 

نستنتج أن القفلة في الجملة األولى من الجزء الّثالث كانت في جواب الّسلم وبالّتحديد على درجة العجم  
درجة الجهر كاه وهي من درجات العقد األول  في حين كانت القفلة في الجملة الّثانية من نفس الجزء على  

 من الّسّلم وهو ما يؤّكد لنا ثنائّية السؤال والجواب في هذا الجزء من األذان. 
 

 بواسطة برنامج ميلو داين بالي: 1للمقطع الّصوتي "حي على الّصالة" 13رسم توضيحي رقم  

 
 

 . :الكردان(doإلى درجة ) : عجم عشيران(bsiمن درجة ) المجال الّصوتي:

(، مرورا بدرجة  do(، نحو درجة الكردان)solبدأ المؤّذن فكرته الّلحنية في هذه الجملة من درجة الّنوى)
( لتجسيد مسافة تاسعة كبيرة هابطة، ومنها إلى درجة  bsiالحسيني، ثم ينزل إلى درجة العجم عشيران )
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وان وذلك يضيف رونقا وجماال على اللحن،ثم ينتقل إلى  ( في محاولة ناجحة ألداء مسافة الّديbsiالعجم)
 ( لبناء جنس عجم على الحصار وعجم على العجم وعجم على الجهركاه.doدرجة الكردان )

وكأن المؤّذن  يعود المؤّذن إلى درجة الجهر كاه حيث أرضّية السّلم لبناء عقد نهاوند على درجة العجم،  
 الة لحّثهم على القيام الدائها في فرح وسرور. هنا يبشر المستمعين بقدوم وقت الّص 

 
 بواسطة برنامج ميلوداين بالي: 2للمقطع الّصوتي "حي على الّصالة" 14رسم توضيحي رقم  

 
 .: الكردان(doإالى درجة ) : عجم عشيران(bsiمن درجة ) المجال الّصوتي:

جواب الّسلم وبالّتحديد على درجة العجم نستنتج أن القفلة في الجملة األولى من الجزء الرابع كانت في  
في حين كانت القفلة في الجملة الّثانية من نفس الجزء على درجة الجهر كاه وهي من درجات العقد  

 األول من الّسّلم وهو ما يؤّكد لنا ثنائّية السؤال والجواب في بعض أجزاء األذان.

نيا وهو أن َيترَك    المتلّقي الخطاب الّروحي الذي يحمليكّرس المسار الّلحني للجزء الّرابع لدى   معنى باطِّ
َيوٍم   ُكّل  فِّي  كاّفة  الُمؤمنين  وجل  عّز  لها هللا  ُينادِّي  اّلتي  أداءِّ صالتهِّ  إلى  َويذهَب  َمشاغلهِّ  الَعبُد جميَع 

كرِّ هللا وأداءِّ الفريضةِّ اّلتيّّ َخمَس َمّرات َحّتى ال ُتلهيهم المشاغل الد  ُفرَِّضت على الُمسلميَن    نيوّية َعن ذِّ
 َجميعًا. 
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 بواسطة برنامج ميلوداين بالي. 1للمقطع الّصوتي "حي َعلى الفالح" 15رسم توضيحي رقم  

 .(doإلى درجة الكردان ) (bsiمن درجة العجم عشيران )المجال الّصوتي:

 1"حي على الّصالة"يحافظ المؤّذن على المسار الّلحني الخاص بالجزء

 
 
 

 بواسطة برنامج ميلوداين بالي: 2للمقطع الّصوتي "حي على الفالح" 16توضيحي رقم  رسم 

 .(doإلى درجة الكردان ) (bsiمن درجة العجم عشيران )المجال الّصوتي:

 2"حي على الّصالة"بالجملة الّثانية من المقطع الّصوتي: خاص يحافظ المؤّذن على المسار الّلحني ال
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 للمقطع "هللا اكبر هللا أكبر":  17رسم توضيحي رقم  

 
 
يستعرض المؤّذن في المقطع الّصوتي الخاص بعبارة "ّللّا أكبر هللا أكبر" المجال الّصوتي  للفكرة اللحنّية   

ّما، يتجّلى من خالل الّتطوير في البناء الّلحني الذي نلمسه في المسافات الّصوتّية   التي تذيع لنا خبرا ُمهِّ
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(، والّرابعة fa( إلى درجة الجهار كاه )doاست )المستخدمة على غرار الرابعة التامة الصاعدة من درجة ر 
، ثّم البداية في الّتلوين والّزخرفة  لتأكيد (bsi)  ( إلى درجة العجمfaمن درجة الجهاركاه )  الصاعدة  الّتاّمة

الفكرة الّلحنّية وإبراز الخصوصّية الّلحنّية المستمّدة من التراث الموسيقي العربي والتي تظهر في جوابات  
 . 18م من خالل الّرسم البياني رقم الّسلّ 

 
 للمقطع الّصوتي "ال إله إال هللا" بواسطة برنامج ميلوداين بالي:  18رسم توضيحي رقم  

 
 

( الحسيني  وتذيع لنا عبارة الّتوحيد "ال  la(:بوسليك الى )miالجملة األخيرة في المجال الصوتي من درجة)
(  fa( وتنتهي بدرجة الجهركاه )miالّتركيب الّلحني تبدأ من درجة البوسليك )اله اال هللا"  بسيطة من حيث  

 وترّسخ الّطمأنينة والهدوء من خالل الّرجوع إلى استقرار المقام. 

" لنفهم  ّللّا أكبر هللا أكبريمثل هذا الجزء خاتمة أداء األذان حيث يتوّسع المؤذن في أداء الجملة األولى "
ا على  الّتأكيد  ذلك  الجملة  من  تكون  بينما  خاّصة،  الّصالة  وفي  العبادة عموما  في  أهّمّيته  وإبراز  لّتكبير 

" بسيطة من حيث البناء الّلحني وتعكس مدى الّطمأنينة والهدوء والّراحة الّنفسّية التي  ال إله إال هللاالّثانية "
 تتركها عبارة الّتوحيد بمعناها أن ال إله إال هللا وأنه ال معبود سواه.
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 ستنتاجات:ا
يتمّيز أداء هذا القالب باالستعمال المكّثف للّزخرفة والفيبراتو التي تصعب كتابتها. أّما المسار الّلحني فهو  
يحتوي على االهتزازات الصوتية الّنغمّية والتي عهدناها في أساليب األداء الّصوتي في الموسيقى العربّية  

الّصوتي لدى المؤّذن مما يعطي األداء بهاءا ورونقا، كما نجد أيضا  وهي نتيجة لالستخدام الّسليم للجهاز  
إلى  الرجوع  ثم  به  والهبوط  بالّلحن  والّصعود  الّزمن  حيث  من  مدروسة  إضافات  وهي  والّترعيدة  الّزخرفة 
الّلحن األصلي، إضافة إلى الّتنقالت المقامية التي يجريها المؤذن. وهذا إن دل على شئ فهو يدل على  

 ة على اإلضافة الفورّية في قالب األذان.القدر 

أي استعمال عالمة الّتوشية    Groupettoكما نجد استعمال تقنيات يعّبر عنها في الموسيقى الغربّية ب  
الّسّلم ونكتشف ذلك عند االستماع   تّم الوقوف على درجة ما من  بشكل مبالغ فيه وعادة ما يتكّرر كّلما 

 الب األذان في العالم اإلسالمي والعالم العربي اإلسالمي .للعديد من التسجيالت الخاصة بق 

إّن األذان قالب صوتي يحتوي الخصائص الفّنّية التي يتمّيز بها المحيط الّصوتي في كل قطر من أقطار  
األذان   وتعليم  تعلم  أردنا  فإذا  الخاص،  الّصوتي  طابعه  مؤذن  لكل  أن  بذلك  ونعني  اإلسالمي.  العالم 

، ولكن وجب الحذر من الّتقليد حّتى نضمن الّتنوع واالختالف حيث أنه  اً مات فإن ذلك ممكنباستخدام المقا
 19البد أن يكون لكلٍّ صوته الخاص مع المحافظة على األسلوب.

لكل منطقة من هذا العالم اإلسالمي خصوصّية لحنّية تؤثر في األخر وتتأثر به، ونالحظ ذلك جلّيا من   
ذي ورد به األذان في اندونيسيا وبروني دار الّسالم، ومدى تأثره بالنظام المقامي  خالل المسار الّلحني ال

العربي الوارد في تسجيالت األذان لدى المرحوم  الّشيخ عبد الباسط عبد الّصمد والمرحوم الّشيخ محّمد  
ّسير الّلحني  رفعت من دولة مصر العربّية، كذلك نالحظ تأثرا واضحا في المسار الّلحني ألذان الهند بال

 لمقام الحجاز الوارد في أذان بالد الحرمين الّشريفين مع وجود ميل واضح إلى عقد مقام الحجاز. 

كما نالحظ الّتأثير العميق للّطبوع )المقامات( المغاربّية )تونس، الجزائر، المغرب( في أذان الّشيخ علي  
)مقام( لطبع  الّلحني  المسار  في  يظهر  وذلك  تونس  في  تأثر    البّراق  مدى  إلى  ذلك  ويعود  الذيل،  رصد 

 الّشيخ بالمدرسة الموسيقّية للمألوف االندلسي.

 

19
بيني   مع أن أبنائي لديهم القدرة واالستطاعة على أن يؤذنوا؛ حيث قمت بتعليمهم مقامات األذان، وال أخفي أن هناك اختالفاً في طريقة األذان

ن وبين أبنائي، فكل إنسان له صوته الذي يميزه عن غيره.. وأتمنى أن يأخذوا بأسلوبي في األذان، مع احتفاظ كل واحد منهم بصوت يميزه ع

 اآلخر. 
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 خاتمة وتوصيات: 

معتمرين  مع   من  الحرام  هللا  بيت  زوار  لعدد  الهائلة  والزيادة  العالم  نحاء  كل  في  اإلسالم  انتشار  زيادة 
البصرّية ازداد  الّسمعّية  والّتوثيق  الّتسجيل  الديني اإلسالمي في    وحجاج،  وبتطور وسائل  الّتراث  انتشار 

األذان   صوت  وأصبح  أخرى،   بلغات  الّناطقة  اإلسالمّية  والمجتمعات  اإلسالمّية  العربّية  المجتمعات 
تنوع   متنوعة  بأصوات  اإلسالمية  العربّية  األقطار  كل  في  والتلفزيونات  اإلذاعات  جميع  في  مسموعا 

الخ منها  كل  تعكس  متعّددة  وقراءات  األبعاد المقامات  ذات  مجتمع  لكل  والفّنية  الثقافية  صوصّيات 
وجود فكر إنشائي الحضارية، بطريقة توحدها لغة الضاد )لغة القران ولغة نص األذان(، وهو ما يؤكد لنا "

تتبلور ضمن   ألّنها  مباشرة  إليها  الّنفوذ  يتم  ال  المقامّية،  البنيات  مختلف  وراء  تأليفّية  واستراتيجيات 
 فانّية استراتيجيات عر 

 (strategies cognitiveينتظر من الباحث والمحلل أن يستكشفها ،)"20 

من  الاّلمادي   اإلرث  هذا  أن  يؤكد  له  المميز  المقامي  والّتنوع  األذان(   األثر)  قراءات  في  الّتعدد  هذا 
الّتنوع   حيث  من  حصره  يمكن  ال  والذي  المتعّدد  العربي  المقامي  الموسيقي  "الفكر  والتعدد مخرجات 

 21واالنفتاح واالرتباط بمالبسات الّزمان والمكان والتاريخ والجغرافيا والسياسة واالجتماع والبالغة واللسان" 
جسور   بذلك  يكون  فيه  مقاماتها  وتنوع  القراءات  تعدد  ومع  عربي  بلفظ  لِّكونه  األذان،  أن  نالحظ  وهنا 

والعالقات التي ينسجها أو يتدخل فيها    تواصل داخل المجتمعات اإلسالمّية ومن حيث مختلف الجوانب 
 بين األفراد. 

إرث فّني ثقافي عربي إسالمي يمثل أحد مقومات الحضارة العربّية اإلسالمية لكونه    األذانوبالتالي فان   
نقطتين   تتجّلى ممّيزاته في  الجغرافيا اإلسالمّية،  بتعّدد وتنّوع  ثقافات متعّددة ومتنوعة  تنّوعه  ساهمت في 

 .22أوردهما الدكتور محمود قطاط في دراسة حول التراث  العربي اإلسالمي  أساسيتين

تبقى   فإنها  واجتماعّية  وتاريخّية  تقنّية  جوانب  من  تناولت  مهما  اعتقادنا  في  البسيطة  الّدراسة  هذه  إن 
نوصي    منقوصة نظرا ألهمّية الجانب الداللي في دراسات الحضارة العربّية والعربّية اإلسالمّية، وعلى هذا

 
المؤتمر الدولي بتونس حول " المقاميّة   ،: المقومات الحضاريّة،12ص ،الفكر الموسيقي المقامي العربي ،قوجة )محّمد(20

 تونس.  ،2017ديسمبر   9ال  7من منظور الحداثة" من 
 .1ص ،نفس المصدر ،قوجة )محمد(21
رت عناصرها وتطورت داخل إطار الّرصيد الكالسيكي، ة، تبلوتكشف عن وحدة شاملة تتخّطى الحدود القوميّ  النقطة...22

مستمدّة طابعها من الّروح اإلسالميّة واللّغة العربيّة. أّما الثانية فهي تفصح عن خاّصيات محلّيّة، واكبت هذا التّطّور 

في تطعيم وإثراء هذا الّطبع العربي اإلسالمي، مبرزة مالمحه في  التّاريخي، واالنتشار الجغرافي، مساهمة باستمرار

الّرصيد الّشعبي بحلل زاهية، تتنوع خصوصياتها  بتنوع الخصوصيات االجتماعيّة، والعرقيّة، والجغرافيّة، والتّاريخيّة، 

 التي يتشّكل منها هذا العالم العربي اإلسالمي الفسيح.
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إكمال   بضرورة  السيميولوجيّ أنفسنا  والموسيقّية    المبحث  الفّنّية  خصوصّياته  له  قالبا  باعتباره  لألذان 
ثقافّيا خطابا  منه  تجعل  التي  في   الّروحانّية  المعتمدة  والبحوث  الّتحاليل  منهجّية  دراسته  في  استخدمنا 

األش  عن  الكشف  مرحلة  بعد  تتعّد  لم  والتي  الموسيقية  عنها  المواضيع  يتحّدث  التي  الّظاهرة  الحسن  ياء 
، وهي مشدودة حّتى في تناولها لألشياء الغامضة إلى االكتفاء بالّظاهر من هذا الغامض على حد الكاتب 

المبحث  ُيسكتمل  أن  ننتظر  وكأّننا  مؤّجلة  والّداللة  المعنى  مسألة  و"تبقى  قوجة  محمد  الدكتور  قول 
الموسيقى مجال  في  الغربي  الغربّية  السيميولوجي  الموسيقّية  الّنظرّية  المنظومة  استوردنا  كما  لنستورده   ،

مطّوعين بها فكرنا الموسيقي المقامي والقريب من المقامي والالمقامي والمونودي والهيتيروفوني وغيره من  
 .23المدونات إلى مقوماتها " 

  

 
 .2المعنى وتأويل الخطاب الموسيقي، المقاربة السيميولوجيّة، تونس، ص قوجة )محمد(، الحمل على 23
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مسلسل رايات الحق عن فترة حكم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. وقام بدور بالل بن رباح الممثل  
 . 2010سنادة،مكي 

مسلسل رجل األقدار عن قصة حياة عمرو بن العاص بطولة نور الشريف. وقام بدور بالل بن رباح  
 .2003الممثل أحمد يوسف،

مسلسل عمر عن قصة حياة عمر بن الخطاب بطولة سامر إسماعيل. وقام بدور بالل بن رباح الممثل  
 . 2012فيصل العميري،

ن قصة حياة القعقاع بن عمرو التميمي بطولة سلوم حداد. وقام مسلسل القعقاع بن عمرو التميمي ع
 .2010بدور بالل بن رباح الممثل هشام كفارنة، 

 . 2008مسلسل قمر بني هاشم، وقام بتجسيد دور بالل بن رباح الممثل ياسر عبد اللطيف،

 . 1981مسلسل الكعبة المشرفة وقام بدور بالل بن رباح الممثل محمد عناني، 

 . 1993د الحق وقام بدور بالل بن رباح الممثل ناصر سيف،مسلسل الوع
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