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ABSTRACT:
The researcher tries to shed light on the historical, intellectual and cultural depth between Arabs and
Persians, especially in the pre-Islamic era, so l touched on the origins of Arab Bedouin singing, such as
“Hidaa, Nasb, Sinaad, and Hazej”, and what are the factors that helped the development of cultural
exchange between the two peoples, whether geographic, economic or political, as well as many poems
included Arabic and Persian musical instruments. Finally, the female singers had a role in increasing
the activity of cultural exchange, whether it was in Makkah and its boards or in Al-Hirah, the center of
Al-Manazira kings.
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أصالة التبادل الثقايف بني العرب والفرس يف تاريخ عرب ما قبل االسالم :الغناء أنموذجا
م.د .شفيقة جاسم نصيف العبيدي
قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة االنبار ،العراق
art.prf.shafika@uoanbar.edu.iq

حتاول الباحثة تسليط الضوء عىل العمق التارخيي الفكري والثقايف بني العرب والفرس ،والسيام يف عرص ما قبل االسالم،
لذلك تطرقت عن اصول الغناء العريب البدوي كاحلداء والنصب والسناد واهلزج ،وماهي العوامل التي ساعدت عىل تطور
التبادل الثقايف بني الشعبني ،سواء كانت جغرافية او اقتصادية او سياسية ،كذلك ضمت الكثري من القصائد الشعرية ،اآلالت
املوسيقية العربية والفارسية ،واخريا كان للقيان دور يف زيادة نشاط التبادل الثقايف ،سواء كان يف مكة وجمالسها او يف احلرية مقر
ملوك املناذرة.
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إ ن حضارة كل امة انام هي تطور حلضارات االمم التي سبقتها  ،فقلام نجد امة من االمم يف نطاق التاريخ
انشأت لنفسها حضارة خاصة هبا بعيدة عن التأثر باحلضارات التي سبقتها وال باألمم التي تعارصها يف الزمان
واذا كانت الثقافة هي املحتوى الفكري والفني للحضارة والتي يقصد هبا ذلك الكل املعقد الذي يشتمل عىل
املعارف واملعتقدات واالخالق والقانون والدين والتقاليد واالساطري والفنون  ،فان ثقافة العرب القدامى هي
نتاج تارخيهم الطويل الذي متتد جذوره اىل مئات السنني ق.م ،وتتالف هذه الثقافة من معارف علمية
ونشاطات عملية اكتسبها العرب من جتارهبم اليومية او من احتكاكهم بالشعوب واالمم املحيطة هبم والتي
سبقتهم يف ميدان احلضارة واالبداع( ،)1ونتيجة هلذا التبادل الثقايف بني العرب واالمم االخرى ،فقد ارتأينا ان
نركز يف بحثنا هذا ان نتناول جانب من التبادل الثقايف بني العرب والفرس  ،اال وهو الغناء بانواعه التي
عرفت يف ذلك الوقت ،والغناء يطلق بشكل عام عىل كل قطعة غنائية لألصوات البرشية  ،وباملعنى اخلاص
هي غناء لصوت برشي منفرد ،بمرافقة آلية كان ام بدوهنا ،ويستخدم الغناء االلة االكثر قربانا لالنسان  ،اال
ِ
حنجرته والتي بدورها تنقل الصوت عرب اجلسم االنساين اىل العامل املحيط( ،)2فلقد عاش الغناء مع
وهي
االنسان حياته كلها  ،منذ ترنيمه املهد اىل مرئية اللحد  (،كانت العرب – عىل حد قول شوقي ضيف –تغني
من املهد اىل اللحد)( ،)3فاحتفل بكثري من احداث حياته اخلاصة والعامة فانشد االناشيد وشذى باألغاين وذاع
عنده الغناء الفردي واالهازيج اجلامعية  ،تقول نبيلة ابراهيم( :االغنية تكشف عن نظام املجتمع الواقعي الذي
يعيشه الشعب)( ،)4أما ابن خلدون( )5فقد جعل املوسيقى بمثابة املؤرش البياين الذي يقاس من خالله تقدم
االمم او تأخرها ثقافي ًا وحضاري ًا .

تكمن املشكلة يف ندرة املصادر التي تتحدث عن تاريخ العرب قبل االسالم ،اال ما ندر يف كتب متفرقة ويعزى
السبب يف ذلك كانت حياة العرب تكمن يف االبيات الشعرية وذلك لقدرة العرب يف ذلك الوقت عىل
االرجتال واحلفظ الرسيع مما سبب يف نقصان املصادر التي تزخر هبا تفاصيل حياهتم بشكل عام.
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هي تبيان ان للعرب حضارة قديمة اثروا وتاثروا باالمم املجاورة منها الفرس والغساسنة واملناذرة ،كذلك
كان اصل الغناء العريب بالفطرة والسيام عند العرب البدو ،اما املرأة العربية ،فلم يكن هلا دور يف الغناء
باملالهي ،بل كان دورها يف املراثي بني ابناء قبيلتها.

الدراسة هلا امهية بالغة كوهنا تتحدث عن عالقات العرب والفرس والتبادل الثقايف يف شتى املجاالت والسيام
الغناء ،وقد استطعنا ان نستخرج الكثري من احلقائق من خالل االبيات الشعرية لشعراء عرب وشخصيات
تارخيية قرشية معروفة كانوا يمثلون وفود لتلك االمم ،وهبذا استطاع هؤالء زرع بذور الثقافة العربية يف تلك
االمم واقتباس التطور وجلبه معهم اىل شبه اجلزيرة العربية  ،والسيام مكة  ،والطائف ،واملدينة وغريها.

مل اجد من درس مثل هذه املسالة بالتفصيل مستعين ًا باستخراج احلقائق التارخيية من االبيات الشعرية والسيام
من دراسة التاريخ ،وهذا ال يعني ان هناك مقاالت متنوعة ومتناثرة عىل مواقع االنرتنت والتواصل
االجتامعي.

ومتثل هذا يف بحثنا والذي تناول حمورين ،تضمن االول منها تعدد االصول الثقافية الغنائية البدوية يف شبه
اجلزيرة العربية  ،واملبحث الثاين فقد تم الرتكيز فيه عىل اهم املقومات للتبادل الثقايف واثرها يف التطور بني
العرب واالمم االخرى ثم اخلامتة وقائمة املصادر واملراجع.

المجلد ( )31العدد ( )2لسنة ()2020

224

Volume (31) Issue (2) 2020

Website : www.uoajournal.com
E-mail : info@uoajournal.com

مل يكن الغناء يف االصل اال وسيلة من وسائل الرتويح عن النفس ،لذلك فقد كانت له امهية يف حياة االنسان
واحليوان مع ًا  ،اذ ان االطفال هيدئون عند االنشاد ذي االيقاع وينامون اذا طالت اهلدهدة عىل آذاهنم ،كام عرف
احلداء عند العرب قديام (بالغناء الذي يعني االبل عىل قطع املراحل البعيدة بدون ان تشعر بالتعب)( ،)6فاحلداء
لدى العرب مثل الغناء  ،فكان احلداء اول السامع والرتجيع يف العرب ثم اشتق الغناء من احلداء وحتن نساء
العرب عىل موتاهم ومل تكن امة من االمم بعد فارس والروم اولع بالغناء من العرب(.)7
كام عرف احلداء بانه غناء القافلة اي عىل رضب الرجز وهو يتناسق مع رفع اقدام اجلمل ووقوعها ،والذي مل
يتأثر بالتقلبات الثقافية ويعزوه اىل مرض بن نزار بن معد ،اذ انه اول من تغنى هبذا اللون من الرجال (فعندما
سقط عن مجل فانكرست يده فحملوه وهو يقول :وايداه وايداه ،وكان من احسن خلق اهلل صوت ًا ،فأصغت
االبل اليه وجدت يف السري ،فجعلت العرب مثاالً لقوله :هايدا هايدا ،حيدون هبا االبل)( ،)8وبذلك يعد احلداء
اقدم نمط للغناء  ،وهو كام قيل مساوق ًا لوقع اقدام اجلامل .
ونجد ان لكل امة نوعا من الغناء ،فعند العرب كان للغناء ثالثة اوجه( :النصب والسناد واهلزج) ،واكثر ما
كان شائع ًا هو الذي جيري انشاده بمصاحبة الدف واملزمار فتطرب له نفس العريب وتسكن ِ
اليه املشاعر،
وكانت هذه االوجه من الغناء منترشة يف كربيات املدن والقرى كالطائف ويثرب وغريها(.)9
اما النصب ،فقد تعددت اآلراء يف اشتقاقه من احلداء ،قيل( :اشتق النصب من احلداء حباب بن عبد اهلل
الكلبي فغنى النصب الذي عرف تعريف ًا واضح ًا بكونه حداء حمسن ًا متقن ًا ال اكثر)( ،)10اال ان ابن رشيق

()11

يذهب اىل ان النصب( :هو غناء الركبان وغناء الفتيان وهو الذي يقال يف املراثي ويسمى الغناء اجلنايب نسبة اىل
رجل من قبيلة كلب اسمه جناب بن عبد اهلل ويقال ان اصل احلداء منه) ،وبقي النصب والنوح النوعني
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الوحيدين املعروفني من الغناء يف مكة حتى قدم النرض بن احلارث بن كلده من العراق ،فتعلم باحلرية ورضب
العود  ،فقدم مكة فعلم اهلها واختذوا القيان(.)12

أما املراة العربية ،فقد لعبت دور ًا اساسي ًا بأنتشار املوسيقى العربية اذ كانت نساء القبال يشرتكن يف موسيقى
االعياد العائلية أو القبلية بآالهتن  ،كذلك هلن دور مهم يف االنشاد اذ طاملا زودن به القبائل املتقاتلة ودفعن به
الشباب اىل االغارة واالخذ بالثار كام عرفت عنهن املراثي والنواح للتحريض او التعبري عن االحزان ،ومن
املعروف ان ام حاتم الطائي الشاعر املشهور كانت شغوفة باملوسيقى والغناء ،وكانت اخلنساء شاعرة مشهورة
تلقي مراثيها بمصاحبة االيقاع(.)13

كان الغناء ظاهرة طبيعية من ظواهر اآلداب الدينية يف املعتقدات الوثنية ،ألن االديان كانت عبارة عن طقوس
هلا صفة رمزية فالعريب الذي يقدس ِ
آهلته املحلية او املشرتكة كان يتقرب اليها باالناشيد والرتاتيل ،كام لعبت
املوسيقى دور ًا هام ًا يف ارسار العرافني والسحرة العرب وكانوا يعتقدون بأن اجلن يوحون باالحلان
للموسيقيني( ،)14واختذت اول ما اختذت وسيلة تقرب العابدين اىل تلك القوى الغامضة التي كانوا يعتقدون
اهنا تسيطر عليهم وينزلقون ِ
هبذه اليها ،فيبتغون رضاها ويتجنبون سخطها ،فكان من شدة اهتامم العرب
باملوسيقى والغناء اهنم كانوا يرقصون اوالدهم الصغار من خالل وصالت غنائية شعرية ،اذ اهنم كانوا يبتغون
من وراء ذلك الدعاء للطفل حتى ال يصيبه اذى أو مكروه يف احلارض او املستقبل( ،)15كام اشار الغزايل( )16عن
استعامل احلجيج للغناء واملوسيقى يف نص كتابه( :اهنم اوالً يدورون يف البالد بالطبل والشاهني والغناء ...
اهنا اشعار نظمت يف وصف الكعبة واملقام واحلطيم وسائر املشاعر ووصف البادية وغريها ،واثر ذلك هييج
الشوق اىل حج بيت اهلل تعاىل  ،)...كانت مكة مركز الوثنية قبل االسالم ،ولذلك كانوا يرتلون وينشدون
بعض االناشيد اثناء حجهم وافاضتهم ،وكانوا مشهورين بالنصب وهو لون من الغناء الديني ،فهو شائع ًا يف
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حفالهتم حول االوثان( ،)17اذ كانوا يلقون اناشيدهم وتراتيلهم يف الكعبة الرشيفة بطريقة بدائية ،يصفها
َان ص َالهتم ِعنْدَ ا ْلبي ِ
ت إِ اال مكَا ًء َوت َْص ِد َي ًة﴾ (االنفال ،)35 :وموطن
َْ
القرآن الكريم ،بقوله تعاىل َ ﴿ :و َما ك َ َ
ْ
الشاهد يف هذا النص القرآين يكمن يف لفظتي مكاء والتصدية ،اذ ان معنى مكا ًء هو الصفري ومعنى التصدية
هو التصفيق( ،)18ومن غري املستبعد ان للنصب من الغناء عالقة اصيلة بعبادة االوثان ،كذكر امرؤ القيس
ولبيد بن ربيعة من شعراء عرب قبل االسالم يف حديثهم عن عذارى يدرن بعود( ،)19وقد ذكر ابن
الكلبي(( :)20ان العرب كانوا يسمون طوافهم باالنصاب ،الدوار) ،ووصف امرؤ القيس هذا الطواف ورقص
العذارى حول الصنم قائ ً
ال:
ع َذارى دو ٍار يف م ٍ
الء م َذ ايــل
َ َ ََ

ِ
ِ
اجه
رس ٌب َك َأ ان ن َعــ َ
َف َع ان َلنَـــــا ْ

ِ ()21

وغناء النصب الذي كان متداوالً لدى قريش قبل االسالم مشتق من كلمة نصب او اوثان ،فالنصب هو ما
عبد من دون اهلل عز وجل والعرب كانت تستعمل النغم يف تسبيحاهتا اثناء طوافها حول اصنامها( ،)22فقد
كانت انشادهم عندما يفيضون اىل منى ،ارشق ثبري ،كيفام نغري( ،)23وذكر عامر بن طفيل حينام جاء اىل قبيلة
غني بن اعرص( ،)24فوجدهم يطوفون بنصب هلم ،فرأى يف فتياهتم مجاالً وهن يطفن ِبه:
عليــهم كلمـــا امســوا دوار

أال ليـــت أخــــوالــــي غـنـيــــا

()25

وكان العرب يستعملون الغناء للترضع اىل اهلل يف وقت انحسار االمطار ،وذكر ابن عبد ربه( ،)26انه كانت
هناك قينتان يطلق عليهام جرادتا عبد اهلل بن جدعان ،فكانت يستخدما غنائهام بالدعاء من اجل نزول املطر بعد
ان حبس عن العرب ،قالتا:
ينم
َأال يا َقـ ْيــــل! َو ْ َ
حي َك! ق ْم َف َه ْ

ل َعــ ال اهللاَ َيـ ْص َبحنا َغمـا َمـــــا

()27

كانت احلرب بالنسبة للعرب رضورة حتمية وحاجة طبيعية فرضتها عليهم سنّة البقاء وارادة احلياة  ،فهم
يعيشون فوق ارض قاحلة  ،وحتت تأثري االوضاع الطبيعية ،اصبحت احلرب معزوفة احلياة فتغنى العرب
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بالشجاعة ،هلذا كان العرب ينشدون حلن ًا مشرتك ًا ،ترافقه يف حني زغاريد النساء –الاليت يذهبن مع الرجال اىل
ساحة املعارك ألثارة احلامس واالقدام يف قلوهبم – وقرع الطبول والدفوف يف حني آخر( ،)28ويف احلروب
كانت النساء ينشدن اناشيد حربية لتحميس اجليش  ،فكانت هند بنت عتبة ام معاوية بن ايب سفيان ومجاعة من
نساء قريش كن يرضبن عىل الدفوف يف غزوة احد ،وكانت هند تنشد الشعر وكن يردن عليها( ،)29وينحن عىل
قتىل بدر باصواهتن ،مستحثات رجاهلن ،واقبلت هند تتغنى قائله:
()30
رض ًبا بِك ِّل َبت ْاار
َو ْ ًهيا َبنِي َع ْب ِد الدا ْار َ ...و ْ ًهيا َ
ُحا َة ْاألَ ْد َب ْار االدبار ْ َ ...
()31

إن هذا احلب للغناء كان عام ً
ال يف بالد العرب ومل تكن مكة شاذة عىل هذا الذوق بل كانت مربزة يف هذا
اجلانب بحكم ما فيها من ثراء ومال ووجود سوق عكاظ بجوارها حيث كانت ملتقى فض ً
ال عن ذلك كان
العرب يرقصون اطفاهلم بالغناء اعتقادا منهم بان الغناء يريح النفس ويشعرها بالراحة وهبذا اخلصوص يذكر
املسعودي(( :)32والطفل يرتاح اىل الغناء ويستبدل ببكائه ضحك ًا) ،وتغنت العربيات يف جمالس هلوهن
وانسهن ويف اعراسهن وقد اشتهرن قيان يثرب بجامل اصواهتن وحسن غناهن وكانت العرب ترى يف الغناء
رضورة البد منها يف جلساهتم وافراحهم واحزاهنم اعتقاد ًا منهم بان الغناء يرق الذهن ويلني العريكة ،ويبهج
النفوس ويرسها ويشجع القلب.
وعرفت مكة ايض ًا نوعا اخر من الغناء يعرف بالغناء اخلفيف وهو ما كان يطلق عليه اهلزج ويستعمل عادة يف
االفراح وحفالت الزواج ،ويرى فارمر(( :)33ان حرية النساء عىل مايبدوا تكاد تساوي حرية الرجل ،فكانت
نساء القبال تساهم يف موسيقى اعياد العشرية باغانينهن ،)...ان الغناء يف مكة يف ِ
هذه احلقبة مل ترسم له قواعد،
وانام كان املغنون واملغنيات والقيان كل يغني بحسب ذوقه وميوله وعواطفه اذ كان العرب ال يزالون اقرب اىل
الفطرة يف كل فنوهنم ،وقد كان النساء يؤلفن ما يشبه اجلوقات ويتغنني يف حفالهتم العبات عىل املزاهر ،اما يف
يثرب التي كانت احدى مواطن الغناء ومعدنه املهمة يف هذه احلقبة ،اذا ما اعتمدنا يف حديثنا عىل ماذكره ابن
عبد ربه( ، )34قاال( :انام كان اصل الغناء ومعدنه يف امهات القرى من بالد العرب ظاهرا فاشيا وهي يثرب
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والطائف وخيرب ووادي القرى ودومة اجلندل والياممة) ومن هنا فليس غريب ان نسمع ان الرسول حني قدم
املدينة يثرب مهاجرا استقبله اهلها من االنصار استقباالً حافال وقد الف نساؤهم مايشبه اجلوقات اذ كن يغنني
مجاعات بالدف واالحلان ،ويف خرب عمر بن االطنابة اخلزرجي( )35انه دعا برشابه وقيانه فتغنني له بقوله:
ال صـــ ِ
َعـ ِّلـالنِـــي و َعـ ِّلـ َ
وأس ِق َيــ ِاين ِم َن امل َر او ِق ِر ّيـــا .
احـ َبـ ايـا
ْ
إن فيـنــا ِ
()36
الق َيــ َ
ّ
ِلفـ ْتـيــــانِنــا وعيــشـ ًا َر ِخـ ّيــا
ف
ان َي ْع ِز ْف َن بالدُّ ِّ
لقد كان غناء الوالئم واللهو يتمثل يف االعراس والوالدة واخلتان ،ألن العرب كانوا حيتفلون ِ
هبذه املناسبات،
فيذبحون الذبائح ويدعون هلا الناس ،وتغنيهم فيها النساء ،ومما يدل عىل ذلك ،ما روي عن الرسول  ،قوله
لعائشة( :اهديتم الفتاة اىل بعلها ؟ قالت نعم ،قال :وبعثتم معها من يغني ؟ قالت :ال ،قال او ما علمتم ان
االنصار قوم يعجبهم الغزل ؟ اال بعثتم من يقول :اتيناكم اتيناكم  ...نحييكم نحييكم ،ولوال احلبة السمراء
 ...مل نحلل بواديكم))(.)37
ويف خالصة الكالم ،يتفق الباحث مع راي املؤرخ احلويف( ،)38الذي استبعد النساء العربيات بالغناء يف عرص
ما قبل االسالم ،الهنن مكفوالت الرزق لرجاهلن او باعامل غري الغناء ،اذ ان الغناء كان يقتيض املرأة املغنية ان
تتزين للسامعني ،وان تكشف عن بعض مفاتنها وان تكون مناط انظارهم وجممع اشتهائهم ،وال يرىض رجل
عريب ان تكون كذلك امرأة تصلها به قرابة وال ترىض امرأة عربية لنفسها ان تبدو هبذه الصورة ،وال جترؤ عىل
ان تشذ عن بنات جنسها ،فتحتل هذا املوضع املخصص للقيان.

تناقلت العرب قصة مزامري داود( ،)39وهي جمموعة من التسابيح والرتانيم التي كان ينشدها نبي اهلل داود ،
اذ كان (حسن الصوت يف النياحة عىل نفسه ويف تالوة الزبور حتى كان جيتمع االنس واجلن والوحوش والطري
لسامع صوته)( ،)40فقال تعاىلَ ﴿ :و َس اخ ْرنَا َم َع َداوو َد ِْ
اجل َب َال ي َس ِّب ْح َن َوال اط ْ َري َو َس اخ ْرنَا﴾ (األنبياء ،)79 :ولعل
الرتغيب يف الصوت احلسن كام تقدم كونه يرسي يف اجلسم ،وجيري يف العروق فيصفوا له الدم ويرتاح له
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القلب ،وتنموا له النفس وهتتز اجلوارح( ،ومن ذلك كرهوا للطفل ان ينوم عىل اثر البكاء حتى يرقص
ويطرب)( ،)41وبذلك فان للصوت احلسن تأثري نفيس فسيولوجي عىل النفس ،وال شك ان للغناء العريب اثره
البني يف استعامل االالت املوسيقية ولعل من امهها العود  ،اذ يروى ان ( :اول من صنع العود هو المك بن
قابيل بن ادم  ،وبكى منه عىل ولده ،)42().كام نجد يف الشعر العريب اسامء فارسية آلالت الطرب واملوسيقى ،
ومن هؤالء الشعراء االعشى (صناجة العرب ) ،وسمي بذلك ،ألنه كان يغني يف شعره( ،)43وقيل ألنه اول
من ذكر الصنج يف شعره:
ترجـع فيـــه القينة الفضل
إذا ّ

الصنج تسمعه
ومستجيب لصـوت ّ

()44

كذلك وردت يف شعر االعشى  ،االت اخرى  ،قائ ً
ال :
عنــد صنـج كلمـــا مس أرن

وطنـــابيــــر حســــان صــوهتـا

()45

ومن االالت املوسيقية ايضا الرببط  ،فاريس معرب وهو العود معناه صدر البط او االوز( ،)46ومستق سينني
آلة يرضب عليها ايض ًا ،وهي كلمة فارسية معربة وقد وردت يف شعر االعشى ،قائ ً
ال:
جيــــاوبه صنـج اذا مـا ترنمــا

ومستق سيـنيـــــن وون وبربط

()47

اما الونج فهو املعزف او املزهر او العود وقيل نوع من الصنج فاريس معرب ،اصله ونه ونطقه العرب
ا
الون( ،)48وقد وردت يف شعر االعشى :
وإِذا امل ِ
سمــع َأفـنـــى َصــــو َتـه
َ

ّ ()49

وت َون
َع َز َ
الصنج َفنادى َص َ
ف َ

والدف والكران والعود واملزهر فعربية االصل ،وهذا مااشار ِ
اليه ابن عبد ربه( ،)50يف نص كتابه( :كانت
العرب تسمي القينة الكرينة ،والعود بالكران ،واملزهر ايض ًا هو العود وهو الرببط) ،ثم نقلها الفرس عن
العرب فيام بعد( ،)51واشار امرؤ القيس اىل كل من :الكران العود الذي يرضب به ،واملزهر ايض ًا :العود ،فقال:
وإن أمسى مكروب ًا فيا رب

قينة منعمت ًا اعملتها بكران .

هلا مزهر يعلو اخلميس بصوته

أجش إذا ماحركته اليدان
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إن مما الشك فيه ان هناك عددا من العوامل التي كانت سبب ًا يف التالقح الثقايف والفكري بني االمتني العربية
والفارسية  ،فقد كان العامل اجلغرايف مقدمة البد منها لعوامل اخرى سيايت ذكرها الحقا  ،اذ ان املجاورة
اجلغرافية والقرب املكاين بني االمتني قد اسهام يف توطيد العالقات بينهام  ،فقد كانت احلرية حلقة االتصال بني
الشعبني الكبريين( ، )53اي الشعب العريب والشعب الفاريس  ،فضال عن ذلك ان كثري من القبائل العدنانية
التي كانت منترشة يف بادية العراق والشام واجلزيرة واحلجاز ونجد  ،تسابقت عليها دولتا الغساسنة واملناذرة
اىل ادخاهلا يف رعايتها ،فكانت تلك القبائل اكثر احتكاكا بدولة املناذرة مما بالغساسنة  ،واكثر تعظيام المرها،
فاتسع سلطاهنا اتساعا كبريا والسيام ابان سطوة الفرس وضعف الروم  ،وهذا االحتكاك ولد مايعرف
بالتداخل الثقايف( ،)54اما العامل االخر الذي كان له االثر يف تقارب العرب والفرس وتداخلهام  ،فهو العامل
االجتامعي  ،وجتىل هذا العامل يف العديد من الروايات التي نقلتها كتب التاريخ  ،ومن ذلك عىل سبيل املثال ال
ِ
البنه منزال مناسبا سليام من االدواء واالسقام
احلرص ان امللك الساساين يزدجر بن هبرام (ت 420م) ،اراد
فاختار له احلرية لتكون مقرا له  ،فارسله اىل ملكها النعامن االول (ت 431م) ،وامره باخراجه اىل بوادي
العرب ليتعرف عىل ايامها واخبارها ولغاهتا(.)55
ويف صدد هذا املوضوع  ،كانت رحلة الشاعر احلارث بن كلدة الثقفي من الطائف اىل جنديسابور من بالد
فارس لغرض تعلم الطب والعزف عىل العود  ،فقيل( :انه التقى كرسى انو رشوان وجرى بني الرجلني
حديث طويل وحوار يف الطب)( ،)56فكانت نتيجة هذا اللقاء تبادل ثقايف بني شخصني ينتمون اىل ثقافتني
ولغتني خمتلفتني ،وبالتايل يأخذ كل منهم من ثقافة االخر ولغته ،اذن كان هذا اللقاء ذا تاثري وتاثر عىل كال
الطرفني ،ومن بني حلقات االتصال االخرى التي بلورت التقارب والتداخل بني العرب والفرس ماكان بينهام
من عالقات اقتصادية ،وجتلت يف الرحالت التجارية التي كانت قائمة بني الطرفني( ،فالعرب كانوا منذ زمن
قديم يقدمون عىل الفرس بمتاجرهم وسلعهم ،ويمتارون من عندهم احلب والثمر والثياب وغريها)(،)57
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وباملقابل كان كرسى برويز جيهز يف كل عام لطيمة أي قافلة ،للتجارة لتبتاع بعكاظ ،وهي سوق ادبية كام اهنا
جتارية وطاملا خرجت من وضيفتها االصلية وهي التجارة اىل ادوار ال عالقة هلا بالسوق التجارية وهي
املفاخرات واملباهاة واملسابقات  ،ومل يقف االمر عند هذا فقط  ،فقد كان الفرس يرسلون قوافلهم التجارية
خلفارة عربية من ربيعة ومرض تتقاىض جع ً
ال من ملوك الفرس عىل حراستها ،وبلغ اوجه هذا النشاط بني
العرب والفرس عندما اصبحت مكة مركزا يتداول فيه الناس دراهم الفرس( ،)58اذن من البدهيي بعد هذه
العالقات االقتصادية بني االمتني ان تنتقل مع التجارة ثقافة كال الشعبني .
ويعد الفرس من اوضح االمم اثر ًا يف هذا الفن يف عرص ما قبل االسالم  ،فقد كان سادات العرب يذهبون اىل
فارس وافدين عىل االكارسة  ،او جتار ًا يبيعون ويشرتون وكان يف اجلزيرة رقيق فاريس من العبيد والقيان،
ويبدوا مما نقله لنا كتاب العرب ان املالهي والغناء عند الفرس قد بلغت مرتبة كبرية  ،فقد ساق اجلاحظ

()59

حديث ًا طويال عن مراتب طبقات الندماء واملغنني يف حرضة ملوك العجم  ،واشار فيه رصاحة اىل ان الفرس قد
سبقوا العرب يف هذا املضامر ،وان العرب قد تأثروهم وذلك يف قوله( :ولنبدأ بملوك العجم  ،اذ كانوا هم
االول يف ذلك) اي :يف الغناء ورضوب املالهي – ثم قال(( :)60وكان الذي يقابل الطبقة االوىل من االساورة
وابناء امللوك اهل اخلالفة باملوسيقيات واالغاين  ،فكانوا بازاء هؤالء نصب خط االستواء  ،وكان الذي يقابل
الطبقة الثانية من ندماء امللك وبطانته الطبقة الثانية من اصحاب املوسيقيات  ،وكان الذي يقابل الطبقة الثالثة
من اصحاب الفكاهات واملضحكني الونج واملعازف والطنابري  ،)...ويروى ابو فرج االصفهاين(( :)61ان
هبرام جور امر الناس ان يعملوا من كل يوم نصفه  ،ثم يسرتحيوا ويتوفروا عىل االكل والرشب واللهو ،وان
يرشبوا عىل سامع الغناء ) ،ومن الطبيعي ان يكون العرب الذين وفدوا عىل فارس وما اكثرهم قد شاهدوا كل
ذلك ومتتعوا به واثر فيهم آثار ًا خمتلفة.
ويرى الباحث انه وان كان من العسري عليه تتبع مجيع االثار  ،فانه جيد ان هذا االتصال بني العرب والفرس،
والسيام يف الغناء  ،قد استبان اثره يف القيان وغنائهن يف رحلتني  :اوهلام قام هبا عبد اهلل بن جدعان  ،وقام
بالثانية النرض بن احلارث  ،اما عبد اهلل بن جدعان فقد ذكر( )62لنا انه ( :ايت كرسى ملك آل ساسان وسمع
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عنده غناء احلسان  ،وشدا جانبا مما سمع ) ،ونحن نعلم ان دار ابن جدعان كانت مأوى للقيان  ،واما النرض
بن احلارث فقد ذكر( )63لنا انه كان يتجر اىل فارس فيشرتي كتب االعاجم ليحدث هبا قريش ًا  ،وانه كان
يشرتي املغنيات فال يظفر باحد يريد االسالم اال انطلق به اىل قينته فيقول  :اطعميه واسقيه وغنيه ،ويقول :هذا
خري مما يدعوك اليه حممد من الصالة والصيام وان تقاتل بني يديه.

القينة( :هي االمة املغنية من التقني وهو التزين ومنه قيل للمرأة مقينة اذا كانت تزين للنساء  ،وقيل القينة هي
االمة مغنية او غري مغن ية  ،واملغنية تسمى قينة اذا كان الغناء صناعة هلا  ،وذلك من عمل االماء دون
احلرائر)( ،)64ويطلق عىل كل من جتيد الغناء اسم رنم( ،)65كام سميت ايض ًا بالكرينة( :وهي مشتقة من الكران
وهو العود وقيل الصنج )( ،)66واشار املسعودي( ،)67ان العرب كانت تسمي القينة ( :الكرينة  ،يف حني يرى
البعض ان لفظة كرينة معربة عن اليونانية  ،ومعناها  :النادبة او النائحة  ،فلعل املعنى انتقل من الغناء لالموت
اىل مطلق الغناء) ،كام سميت بالداجنة واملدجنة  ،يرى ضيف( )68يف نص كتابه ( :انه كان من عادة الداجنة ان
تغني وتعزف حينام تكون السامء ملبدة بالغيوم تستنزل بغايتها املطر ) ،ومن اسامئها ايض ًا الصناجة اي الضاربة
عىل الصنج( ، )69واجلرادة  ،اذ كان العرب تسمي كل مغنية جرادة ،واصل هذه التسمية ان قينتني كانت ملعاوية
بن بكر ،لقبتا باجلرادتني حينام غنتا لوفد عاد عند اجلرمهي بمكة ،فشغلوا عن الطواف فهلكت عاد( ،)70كام
اشار احلويف( ،)71ان النساء كانن مرغوبات يف الغناء اكثر من الرجال يف املجتمع العريب والفاريس ،فقال:
(كانت النساء اليق باحرتاف الغناء من الرجال  ،ألهنن يف الغالب اندى صوتا واحىل ترجيعا وارق نغام  ،والن
جلامهلن وانوثتهن اثرا يف الطرب هلن) .
وربام نعلل ذلك بان العرب – الذكور -بعيدين عن االحرتاف بالغناء عىل الرغم من شغفهم به وطرهبم له،
ويرجع السبب يف ذلك اهنم كانوا يكسبون ارزاقهم من احلرب ومن التجارة وغريها  ،وان مكانة املغني – وان
اطرب ونال العطاء واجلزل -مل تكن تالئم املكانة التي يردهيا العريب لنفسه ثم اهنم وجدوا الغناء اليق بالنساء.
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تقوم القيان بالرقص والغناء والعزف عىل املالهي يف بيوت السادة واملأل ويف احلانات ايض ًا اذ يقمن باللهو
ِ
تلهيه وتغنى له ،فظفر
والغناء لتسلية طالبي املتعة واالنس واللذة  ،اما عبد بن جدعان  ،فقد كان لديه قيان
بمجالس االنس والغناء فيها  ،كام كان يتاجر بالقيان  ،فقد اشار اخلوارزمي(( :)72ان عبد اهلل بن جدعان
نخاس  ،وله جوار يساعني ويبيع اوالدهن ...فأن صح ذلك جاز لنا ان نذهب اىل ان ابن جدعان كانت له دار
عامة تزخر بالقيان واجلواري  ،)...كذلك كان البن جدعان  ،قينتان عرفتا بجراديت عاد تشبيه ًا بجراديت
معاوية بن ايب بكر امري العاملقة  ،ولقد كانتا مقصدا الهايل مكة  ،وقيل :ان هاتني القينتني صنعتا احلان ًا مجيلة
جذبت اليهام الناس لسامع غنائهام  ،واصبحت دار بن جدعان مفتوحة للزائرين دائ ًام  ،ثم وهب هاتني القينتني
لصاحبه الشاعر امية بن ايب الصلت( ،)73وممن عرف من القيان املغنيات ايض ًا اسامء وعثمة  ،قينتا مقيس بن
عبد قيس بن عدي بن سعد بن سهم( ،)74الذي كان بيته جممع ًا لشباب قريش وخلعائهم من امثال ايب هلب بن
عبد املطلب واحلكم بن ايب العاص واحلارث بن عام ر بن نوفل  ،وكان يقوم بخدمتهم دويك ودييك من
خزاعة  ،فكانوا جيتمعون للطرب والرشب واملجون  ،وقد وردت ذكر هاتني القينتني يف قصة قيام شباب
ِ
بثمنه مخر ًا كانت قادمة من
قريش املرتادين لدار مقيس برسقة غزال الكعبة الذهبي رغبة يف بيعه ثم الرشاء
الشام  ،اذ مل يكن هؤالء الشباب يملكون املال الالزم  ،وعندما رسقوا الغزال وافتقد القرشيون  ،اخذوا يف
البحث عنه ويف اثناء سكر الشباب غنت هلم القينتان ببيتني اليب مسافع( ،)75قالتا:
ان الغزال الذي كنتم وحليته

تقتنــــونه خلطــــوب الدهر والغري.

طافت به عصبة من رش قومهم

اهل العىل والندى والبني ذي السرت

وقد سمع العباس بن عبد املطلب هذا الغناء  ،وهو كان يف حاجة له بدور بني سهم  ،فأخرب اخويه ابا طالب
والزبري وعبد اهلل بن جدعان ،فأقبلوا حتى دنوا من الباب فسمعوا القينتني تغنيان اليب مسافع :
ابلغ بني النرض اعالها واسلفها

ان الغزال وبيت اهلل والركن.

امست قيان بني سهم تقسمه

مل يغل عند نداماهن يف الثمن
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فلام دخلوا وجدوا مقيس ًا غائب ًا  ،فأخذوا القينتني وقد اخربتاهم بخرب رسقة  ،ومل تكن هؤالء املغنيات يتغنني
بلغاهتن االصلية كالفارسية واليونانية والالتينية فحسب بل كن يتغنني باللغة العربية ايض ًا  ،وشمل غناؤهن
اغراض ًا شتى كاملديح واهلجاء والرثاء واحلامسة وغريها ،اما رزقها احلاصل هلا من الغناء ،فأما ان يكون كام ً
ال
هلا نظري اسعاد سيدها واحلارضون معه  ،او ان يكون جزء ًا هلا وجزء لسيدها الذي يستغل عملها من اجل
الرتبح( ،)76ويستطرد احلويف( ،)77يف حديث ِه عن مصاعب مهنة الغناء للنساء فيقول( :وما من شك يف ان الغناء
يقتيض من املراة املغنية ان تتزين للسامعني وان تربز بعض مفاتنها هلم وان تكون مناط انظارهم  ...وال جترؤ
عربية ان تشذ عن بنات جنسها فتحتل هذا املوضع املخصص لالماء  ،هلذا كانت الكثرة الغالبة من القيان يف
العرص اجلاهيل غري عربيات) ،ومن املغنيات االخريات هلن نصيب وافر يف صناعة الغناء كـ هريرة وخليدة،
مغنيتا برش بن عمرو احد ارشاف احلرية يف عهد النعامن الثالث ،بل مل تكن الغيان يكتفني بالغناء وحده  ،وانام
كن يدعمن الصوت املجرد بآالت وادوات يعزفن هبا ويوقعن عليها فالقيان هن املغنيات والعازفات  ،ويف
رواية لصاحلي الشامي( ،)78اذ يذكر( :ان اكيدر بن عبد امللك كان نرصاني ًا من كندة  ،حيث يصعد لي ً
ال اىل
ِ
امراته ومعهام ايض ًا قينة تغنيه).
سطح حصنه يف دومة اجلندل من شدة احلر ومعه

يعود اصل الغناء احلجازي اىل عرص ماقبل االسالم اىل ان جرهم لعبت دور ًا مركزي ًا يف نشوء حركة ثقافية
ودينية واقتصادية نتجت عن حتول مكة املكرمة اىل مركز استقطاب هلجرات برشية من اجزاء خمتلفة من شبه
اجلزيرة العربية  ،فأنتقلت عربها فنون الغناء من اليمن واحلرية ومن بالد الغساسنة ومن فارس والروم وغريها
اىل احلجاز فأتصال مكة ويثرب باحلضارات املجاورة ساهم بال شك يف انتقال كثري من الفنون بام يف ذلك فن
الغناء واملوسيقى(.)79
وكان هناك عدد من املغنيني احلجازيني ،ومنهم طويس والذي رضب به املثل الشهري (اشأم من طويس)(،)80
وسمي بذلك ،ملوافقة مولده وختناته وزواجه بأحداث تويف فيها رجال بارزون( ،)81وقد رويت اخبارة كثرية
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عن املنافسة بينه وبني مغني مكة ابن رسيج( )82الذي قدم املدينة وغنى فيها مما اثار ُحاسة الناس ،وملا مر
طويس باملكان وغنى ضاربا عىل الدف قائ ً
ال:
وصـــدا ع ح ُّبــكم كِ ْبـ ِدي .
()83
بذات اخلــــ ِ
ال فـي اخلــدّ

َتنَـــاهـــى فيـــــكم َو ْجــــ ِدي
فـقـلـبــــــــي مـ ْسـ َعـ ٌر حـزنـــ ًا

فام ان سمعه ابن رسيج تقدم نحوه قائ ً
ال :واهلل هذا اعظم مغني عرفته الناس ،وكان طويس استعمل اسلوب
االيقاع اخلفيف يف غنائه مستعم ً
ال آلة الدف .
كان العرب يمتلكون اآلالت املوسيقية املناسبة لغنائهم  ،وانغام موسيقية حافلة جلبها املسافرون التجار
وعبيدهم من خمتلف االصقاع وما حققوه بأنفسهم  ،وكذلك املحالت التي كانت متارس هبا املوسيقى
كالفنادق ودور جتار االثرياء او البيوت واملالهي التي كانت تغني هبا القينات بمزاهرهن وكراهتن وعيداهنن ،
لكن هذا ال يمنع من وجود موسيقى حرضية ،التي كانت حتتضن افضل املوسيقيني وكبار املغنيات
والراقصات الذين كانوا يتنافسون معروف االمراء ويتزاُحون عىل ِ
نيله( ،)84وقد اخذ املغنون العرب االحلان
الفارسية والرومية واخضعوها للذوق العريب ومن اشهر هؤالء  ،معبد الذي تتلمذ عىل يد نشيط الفاريس
وسائب خارس  ،فأخذ معبد عن نشيط االحلان الفارسية  ،واخذ عن سائب االحلان العربية واستطاع ان يزاوج
بينهام وان خيرج باحلان جديدة جعلته امام ًا مقدام ًا  ،قال االصفهاين(( :)85وضع االحلان فأجاد واعرتف
بالتقدم عىل اهل عرصه ) ،واملغني االخر هو وابن حمرز فقد اضاف اىل االثر الفاريس يف تالحينه اثر ًا رومي ًا،
ومزج بني االثرين واسقط منهام ما هو مستهجن وعىل هذا االساس اجلديد وضع االحلان التي عرف هبا يف
اشعار العرب(.)86
ويف هذا اجلانب الذي خيص التبادل الثقايف بني احلضارتني ،يركز الباحث عىل احلرية وما احدثته من تأثري
بقياهنا وجمالس غنائها يف وفود العرب وجتارهم ،ولنذكر يف هذا احلديث بنت عفرز التي كان يؤم حانتها
الوافدون عىل النعامن  ،فينعمون بالرشاب والسامع ،وقد ذكر فارمر(( :)87ان العود اخلشبي انام اقتبسه العرب
من احلرية بدل عودهم اجللدي) ،ومما يدل عىل كثرهتن يف قصور احلرية ان هبرام جور ،الذي ارسله ابوه كرسى
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الفرس يزدجرد االول (420-399م) ،امللقب باالتيم ليعيش زمنا يف احلرية عند ملكها النعامن االعور،
وليرتبى تربية عربية  ،فاقرتح عىل النعامن ان يكمل مرساته  ،فيقسم له حظ ًا من اجلواري والقيان ليكتمل له
ٍ
ٍ
ٍ
ولعب  ،واراد يوما ان جيمع لذات الصيد والسامع
وصيد
وطرب
هبن طيب املقام  ،فكانت ايامه بني هلو
والرشاب فأمتطي ناقة كريمة واردف جاريته (آذازورا) ،ومعها صنجها  ،واصطحب دن ًا من اخلمر وكاس ًا من
الذهب وخرج اىل الصيد(.)88
وقيل ان الغريني( ، )89بنامها املنذر بن ماء السامء ملك احلرية عىل قينتني كانت جارتني له ،فأمر بدفهام وبني
عليهام الغريني تكريام هلام ،وقد وصف الشاعر حسان بن ثابت الذي حرض ليلة من ليايل الطرب يف بالط امللك
الغساين جبلة بن االهيم ،ما شاهده فقال( :لقد التقيت بعرشة ايم مغنيات واستمعت اليهن ،مخسة منهن
بيزنطيات كنا يرددنا اغاين نابعة من بالدهن االم  ،يغنني بالرومية بالربابيط عيدان  ،يصاحبهن العود بربات
وكانت اجلواري اخلمس االخريات  ،واصلهن من احلرية ينشدنا غناء اهل احلرية)(.)90
اما عن عالقة العرب ببالط الغساسنة ،قيل( :ان علقمة بن عبده انه وفد عىل بالط الغساسنة فأستمع اىل قيان
بيزنطيات يرضبن عىل الربابط ،وكان اهل احلرية يستمعون اىل القيان وهن يرضبن عىل االالت املوسيقية
الفارسية  ،وادخلوا كثري ًا من هؤالء القيان اىل جزيرهتم مثل خليدة وهريرة يف الياممة)(.)91
كان االعشى بن قيس يطوف شبه اجلزيرة العربية وهو ينشد اشعاره عىل ايقاع آلة الصنج ،فقد كان اكثر املام ًا
باالثر الفاريس يف جمالس السامع والغناء ،واالت العزف ومالبس القيان وحليهن ،فيصف لنا احد هذه
املجالس بقوله:
لنا جلسان عندها وبنفسج

وسيسنرب واملرزجوش منمنام .

ومستق سينني وون وبربط

جياوبه صنج اذا ما ترنام

()92

ويرى الباحث اثر غناء القيان الفاريس واضح ،فقد كان اتصال العرب بالفرس ارسع واوسع واعمق تعربه
الوان من املعارف والثقافات  ،وكان العرب يرتددون كثريا عىل فارس  ،والفرس يرتددون كثري ًا عىل بالد
العرب ،كذلك حكموا الفرس حك ًام مبارشا حينا وغري مبارش حينا اجزاء من جزيرة العرب ،كاليمن
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والبحرين ،وكانت احلرية نفسها كثريا ما ختضع للفرس وتستظل بسلطاهنم ،ويؤيد ذلك راي احلويف بان هؤالء
(ابن حمرز  ،وسائب ورابعة نشيط  ،وطويس ) ،كان هلم الفضل يف التجديد وربطه بالغناء االجنبي  ،ومل يكن
اي واحد منهم هو السابق ،الن العرب – كام سبق – عرفوا الغناء الفاريس والغناء الرومي من قبل واطربتهم
به قياهنم ورددوا يف لغتهم وشعرهم اسامء االت موسيقية رومية وفارسية وحبشية قبل ان يوجد واحد من
هؤالء املغنني(.)93

لقد حفلت مكة قبل االسالم بفن اللهو وان موجه حادة من الغناء اكتسحت جمالسها العامة ومنتزهاهتا
وبيوت االغنياء  ،وليس ادل عىل ذلك ما ذكره حسان بن ثابت وفيها يقول ان جبلة بن االهيم كان يستدعي
ملجلس انسه من يغنيه من مكة  ،لقد تغنى العرب يف كل املناسبات البهيجة ورضبوا عىل االت الطرب  ،ومن
هذه املناسبات الزواج او العود من االسفار  ،وكانوا ينذرون انه من يتحقق مطلب ًا هلم فاهنم يقيمون جملس
طرب يتغنى فيه  ،كمناسبة شفاء من مرض او عودة من حرب  ،كام استعملوها يف احلرب لتنشيط املقاتلني
وحتريضهم عىل القتال كذلك استعمل يف اخلتان ويف العقيقة والوالئم ،لقد شكل هذا الفن حضور ًا رضوريا
عىل امل ستوى االجتامعي والديني فضال عن ذلك مل يقترص الغناء عىل العبيد والقيان  ،بل ان عددا من رجال
مكة كانوا جييدون الغناء كالنرض بن احلارث  ،وايب هلب  ،ومنهم من يغني ويرضب عىل العود  ،وعرفوا بقية
انواع االالت املوسيقية كاملزمار(.)94
ارتبطت جمالس اخلمر مع جمالس الغناء والطرب وكان للقرشيني العديد من الفتيات اللوايت كن يعزفن هلم
ويغنني يف مواسمهم واعيادهم  ،وقد ذكر ابن هشام ان ابا جهل امتنع عن العودة اىل مكة بعد نجاة القافلة التي
كان يقودها ابو سفيان قائ ً
ال ( :واهلل ال نرجع حتى نرد بدر ًا  ...فنقيم عليه ثالث ًا فننحر اجلزر ونطعم الطعام
ونسقي اخلمر وتعزف علينا القيان)( ،)95يرى شوقي ضيف( ،)96ان اغلب الظن كانت هناك دور خاصة به -
يقصد املجالس القيان -فقد كان القوم يشغفون بالغناء وكان يوجد يف حياهتم العامة ،كام كان يوجد يف حياهتم
اخلاصة  ،واول ما يبدو يف هذه املجالس اجتامع الغناء والرشاب ،ومن هذه املجالس اخلاصة الرشاف قريش
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وسادهتا قيان يتخصصن هبم ويتوفرن عىل تلهيتهم واطراهبم وامتاع جلساهتم  ،ومنهم عىل سبيل املثال كان
حلمزة بن عبد املطلب قينة تغني له وتطربه  ،وسارة موالة عمرو بن هشام.
أما جمالس العامة ،وهي احلانات واملواخري ،فقد كان العديد من املكيني يرتادوهنا ويظفروا باالنس والطرب
فيها  ،اذ ترضم فيهم غراما متلظي ًا بام كانت تضعه القيان من اشارات وحركات مغرية ومغوية ،اعتاد اهايل مكة
عىل اخلروج لقتل الوقت والرتفيه يف جملس (دكه) يف املخصب فيجتمعون فيها للسمر والتسلية مرتدين
املالبس امللونة ومطيبة ومستمتعني باصوات القيان والدفوف والطبول ،وكانت بيوت مكة تزدحم
بالقيان( ، )97ويتناشدون فيها االشعار فكان منهم من يستدعي اليه يف جملسه اصحاب املجون والفكاهات
للرتفيه عنهم  ،كذلك كان من عادات العرب يف مكة اذا زاروا ملك ًا او سيد قبيلة او عظيام لبسوا احسن
ماعندهم  ،والسيام يف جمالس الرشاب والغناء ،وهذا رضار بن االزور حينام وفد عىل النبي  ،فبايعه واسلم
وكان حريصا عىل ان جيمع يف شعره بني الغناء والرشاب ويعلن توبته عنهام قائ ً
ال  :خلعت القداح وعزف
القيان  ...واخلمر تصلية وابتهاالً( ،)98كذلك قلام نجد ذكر ًا ملجلس الغناء اال وجدنا معه ذكر ًا للندامى،
ووصف زهري بن ايب سلمى هذه املجالس بقوله:
ُحيا الكاس فيهم والغناء

جيرون الربود وقد عشت

()99

يتضح لنا من خالل هذه الدراسة ان يف عرص ما قبل االسالم مل يكن للموسيقى والغناء قواعد واصول ثابتة،
ومتتاز ببساطة وسهولة يف اظهار املعاين  ،وكان انشاد الشعر اول انواع الغناء اجلاهيل  ،فقد كانوا يسمون الرتنم
يف الشعر بالغناء  ،كام ان العرب تاثروا بالفرس اكثر من غريهم لكثرة خمالطتهم هلم وطول فرتة حكمهم لبالد
العرب  ،وبالتايل فال يعيب عىل العرب اهنم نقلوا من الفرس  ،وال للفرس ان يمتنوا عىل العرب ما اولوهم،
فان االمم كانت ومازالت تتبادل الفكر والثقافة كام تتبادل السلع واخلربات  ،بل ان املعرفة تنتقل بسلطاهنا
الذايت من صقع اىل صقع ومن شعب اىل شعب  ،كذلك تاثر العرب بالفرس يف غناء القيان  ،وقد وجد هذا
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االثر صدى كبريا من امللوك والشعراء  ،اذ نتج عن وجود القيان يف املجتمع القريش ان تأثر الغناء العريب
بالوان الغناء يف البالد االخرى فقد ادخلت مصطلحات من تلك البلدان يف الغناء العريب  ،ورافق ذلك دخول
االحلان مع اللحن العريب  ،وختاما ارجو ان تكون هذه الدراسة وجلت للدراسني صورة من ازهى صور
الثقافية العربية ومدى اصالتها عىل مدى كبري من االزمان والعصور .
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