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 عبدالرمحن الشقري .د

طت التالوة ابملساجد،  ابلقرآن وترتيله. وارتبأسهم ظهور اإلسالم يف بروز ظاهرة التغنِّ 
ثلون اجلمهور ميد مصلني و ولوجبوصفها الفضاء الذي ميكن للقارئ أن يظهر مهارته فيه، 

سألة مدى وجود م تبدوسهم يف التعريف هبا ونشرها. و وي   ،م التالواتقيِّ الذي سوف ي  
ليت استخدمها القراء تالوة القرآن القدمية ا الصوت والسمع من خالل الروحية بنيالعالقة 
القراءة  أن ًصاو خص ؛معقدة مساجد جند القدمية املعمورة ابلطني، رؤية بنين و و النجدي

ما تعرضا عرف إال معها، بدليل أهنملباين الطينية القدمية، وال تكاد ت  اب النجدية ارتبطت
النجدية واملساجد الطينية  لت التالوةوِّ وح   صمدا أمام التنمية والتحديث،يومل  ،الالنداثر معً 

 ىل حنني إىل املاضي )نوستاجليا(.إ

املادي وغري  والرتاث احملافظة على تقاليدها املتوارثة يف العمارة والفن حترص الدول على
واملنقول واملخرتع،  أبقسامه الثالثة: املوروث وخصوصية هذه التقاليد وأصالتها، ،املادي

لمحافظة على لوتسخري أدوات احلداثة  حسب كتاب "اخرتاع الرتاث" إليريك هوبزابوم،
حوهلا ابلتوثيق  ولوجيةاالجتماعية والتارخيية واألنثرب الدراساتيف ثمنها وتك مناذج كثرية

، ةيفة اجتماعية رئيسلشعور ابالنتماء، وهذه وظياب اإلنسان ألهنا تزود؛ والرصد والتحليل
من  منجماحمللي اثنا تر و . ومتنحه معاين جديدة، وتستنتج املكاسب الثقافية من احلفاظ عليه

يتضمن العناصر األساسية  كما أن هذا الرتاث  ،عن غريه هاملعاين الثقافية واخلصائص اليت متيز 
حفاظ على  او ضمني  لت من خالهلا هويتنا الوطنية، واحلفاظ على بعض عناصره هاليت تشك  

 تعي ماضيها وحتافظ أن اجملتمعات اليت الإضافة إىل هويتنا وإعادة إنتاجها بشكل مستمر، 
دراسة تطور اجملتمع وميثل فرصة ل ،طريق مستقبلها ئاالرتباك، وختط حاضرها قد يصيب عليه

 .اث املوروثاإلثراء املعريف للرت  البحث يقع يف سياق. وهذا تقاليده عرب العصورو 

                                                           
  دكتور عبدالرمحن الشقري، دكتوراه علم االجتماع جبامعة امللك سعود، وابحث متخصص يف الدراسات االجتماعية، له

 عدد كبري من املؤلفات يف جمال علم االجتماع.
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وعالقة  عرض نظرية عالقة الصوت ابلعمارة، مث عرض األحلان :سوف يناقش البحث
مث مسات عمارة املساجد  ،عرب التاريخ تعتمد على الرتاتيل والرتانيمابألداين اليت املوسيقى 

 ،وة النجدية واملقام النجديالتالمث التعرف على  النجدية املبنية ابلطني، وما مييزها عن غريها،
ملاذا اندثرت التالوة النجدية  مث مناقشة، العالقة بني التالوة النجدية واملساجد الطينيةمث حتليل 

 واملساجد الطينية؟
 

 مفاهيم البحث

، ويقصد ابلتالوة يف هذا 1: مداومة االرتباط ابآلايت آانء الليل وأطراف النهارالتالوة
وميتد ، ، بصوت مسموعاالصالة مجاعة أو منفردً  البحث: قراءة القرآن ابلتنغيم يف فروض

 قرأ عادةً مثل كتب احلديث النبوي واملواعظ والفقه، اليت ت   ؛كل قراءة دينية منغمة  إىل ذلك
 يف املساجد بني األذان واإلقامة، أو يف حلقات الدروس الشرعية.

 .2أثناء الكالميف : ويسمى موسيقى الكالم، ويقصد به: ارتفاع الصوت واخنفاضه التنغيم
عناصر التالوة، ألنه السبيل عنصر أساس من إذ هو  ؛وللتنغيم عند علماء التجويد أمهية كربى

. 3ه يف الداللة على املعىن املنشود عن طريق رفع الصوت وخفضهإىل إعطاء اللفظ القرآين حق  
 وهبا يتمايز القراء. فق املقام النجدي،و   على التنغيم،ا والتالوة النجدية تقوم أساسً 

 

 نظرية عالقة الصوت ابلعمارة

علم هندسي معماري يهتم الصوتيات املعمارية، وهي  أودراسات السمعيات املعمارية  تعود
إىل عصر ما قبل امليالد من خالل جهود  إبدارة الصوت يف املباين املغلقة أو املكشوفة،

                                                           
عبداحلميد بن عبدهللا اإلدريسي، يف مفهوم التالوة: دراسة قرآنية، السعودية، جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات   1

 137، ص 19، عدد 10، جملد 2015القرآنية، 
آالء حسني داود الشرع، ودريد عبداجلليل الشاروط، ظاهرة التنغيم يف العربية، العراق، جملة القادسية، جامعة   2

 149، ص 2003هـ/ تشرين األول 1425، رمضان 1عدد  3دسية، جملد القا
 151آالء الشرع ودريد الشاروط، ظاهرة التنغيم يف العربية، مرجع سابق، ص   3
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الذي وضع معامل  ،(Marcus Vitrcus)املهندس املعماري الروماين ماركوس فيرتوفيوس 
 وقد أتسسعرف ابسم "الكتب العشرة يف العمارة"، هندسة الصوت يف العمارة يف كتاب ي  

 Wallace)جبهود الفيزايئي األمريكي واالس سابني  هذا العلم بصورته احلديثة
Sabineإىل  وصول الصوتن كِّ ترد الصوت، ما مي    حيث كانت املباين احلجرية سابًقا (؛

مثل املسارح املبنية ابحلجارة كاملسارح  ؛أكرب مساحة داخل قاعة مغلقة أو قاعة مفتوحة
جيعل ما  ؛مسنت متتص الصوتالرومانية القدمية، يف حني أن املباين املسلحة ابحلديد واأل

 صوت. هندسةاحلاجة قائمة إىل 

 
 املسرح الروماين القدمي مل يكن حباجة إىل مكربات صوت

 

إدوارد هول يف كتاب "البعد اخلفي"، وهو صاحب نظرية دمج احلواس اخلمس يف  لحل  
وجادل املعماريني أبن اخلربة املكانية ليست بصرية  ،زللحيِّ اإلدراك احلسي طريق ، عن العمارة

 .4ل أمهية أثر البيئة على البشر من خالل استخدام احلواسوحل  فقط، ولكنها متعددة احلواس، 
ثلها متا التالوة، وحاسة البصر و مثلهمت السمع والصوت و العالقة بني حاسيت  فإن  ومن مث   

                                                           
 ix، ص 2007، 1إدوارد يت. هول، البعد اخلفي، ترمجة مليس فؤاد اليحىي، بريوت: األهلية للنشر والتوزيع، ط   4
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نفسية واجتماعية، فللسمع وظيفة اجتماعية يف أبعاد هلا  يكون، قد عمارة املساجد الطينية
وسيلة حتمل معها قيم اإلنصات للتالوة وقراءة األحاديث واملواعظ، كما أن إنه إذ  ؛املسجد
وألن تفخيم الصوت عادة اجتماعية مينح  كون جهورية لعدم وجود مكربات صوت؛التالوة ت

مثل: الربط يف  ؛ر وظيفة اجتماعية يف املسجدن حوله. وحلاسة البصصاحبه الثقة بني م  
كاملنرب واحملراب والروضة،   ؛الالوعي بني صوت التالوة وجدران املسجد وعناصره الدينية

 امما مينحهم حيزً  ؛املتمثلة يف البناء الطين مببىن صغري احلجم، يكاد يتسع ألشخاص معدودين
االرتباط الوثيق بينها  "يوتيوب"، وتكشف تصاميم التالوات النجدية املرفوعة على امحيمي  

 .وبني مصاحبة صور املساجد الطينية للتالوة
 

 عرب التاريخ والعمارة الدينية املوسيقية األحلان

عرف اإلنسان يف الشرق إذ  ؛يوجد ارتباط موغل يف القدم بني الصوت والعمارة الدينية
ألغراض دينية،  انستخدمي يف العراق املوسيقى والتلحني، وقد كانت املوسيقى والغناءالقدمي 

إذ وجد نصوص مسمارية تضمنت أمساء  ؛وتعد اآلالت املوسيقية القدمية من الرتاث الدين
الوترية واإليقاعية واهلوائية اليت استعملها سكان العراق القدامى، وال  كثرية لآلالت املوسيقية

دينية مسخرة خلدمة اآلهلة  ، وبوصفها موسيقىا غنائي ابعض الباحثني األوروبيني فن  ها يعدّ 
وعبادهتا، وقيام املوسيقى والغناء بدور الناقل لتضرع ودعاء الناس إىل آهلتهم، هلذا كانت من 

إذ عايشها يف  ؛، وقد رافقت املوسيقى اإلنسان يف العراق من ميالده إىل مماته5الرتاث الدين
الطقوس والشعائر الدينية يف املعبد، ويف الفالحة والعمل واألعياد والزواج واملعارك ومناسبات 

. ويبدو أن التاريخ تعرض ملرحلة انقطاع تدوين، ضاع بسببها أحلان 6االنتصار ويف البناء
 نوتة موسيقيةإذ يرى الندزبرجر، عامل الكتاابت املسمارية، أن عدم وجود  ؛اإلنسان القدمي

وهي اليت وضعها سكان العراق القدامى وغنوها  ؛قد أدى إىل ضياع األحلان القدمية إىل األبد

                                                           
ص  4، ج 1985املوسيقى، ضمن: خنبة من العلماء العراقيني، كتاب حضارة العراق، بغداد، صبحي أنور رشيد،  5

407 
 408صبحي أنور رشيد، املوسيقى، مرجع سابق، ص  6
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مثل: أور، وكيش،  ؛. وقد كشفت التنقيبات اليت جرت يف املدن العراقية األثرية7عرب العصور
 .8اآلشورينيل السومريني و ب  ومنرود، عن بعض اآلالت الوترية واإليقاعية اليت استخدمت من قِ 

 
 القيثارة السومرية

 

مثل استعمال  ؛أتثري املوسيقى العراقية القدمية على البلدان اجملاورة هلا نو يؤكد الباحث
 تاملصطلحات والتعابري املوسيقية يف مدينة رأس مشرا )أوغاريت( قرب ميناء الالذقية، وع رف

ونشر بعنوان  ،منها األغنية اخلورية، ومثل البحث الذي كتبه عامل املسمارايت لنجد

                                                           
 408صبحي أنور رشيد، املوسيقى، مرجع سابق، ص  7
 406صبحي أنور رشيد، املوسيقى، مرجع سابق، ص  8
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(، وتوصل فيه إىل وجود عالقة 1921 عام "املصطلحات املوسيقية البابلية والعربية" )نشر
 .9بني موسيقى اآلشوريني والعقائد العربية

ي آللة السمسمية، وجود آاثر آلالت موسيقية يف منطقة جند، إال رسم صخر  ىلإومل أتوصل 
الفاو، عاصمة  ا منطقةقة اليت تقع فيهغري منشور، وجدت يف وادي الدواسر، وهي املنط

يعزف على آلة  رسوم صخرية مثودية آللة القيثارة، ورسم لشخص ت، كما وجدمملكة كندة
 .القيثارة يف مدينة العال بشمال اململكة

 

 
 القيثارة اذلي عرث عليه يف مدينة العال شامل اململكةنقش 

 
                                                           

 421صبحي أنور رشيد، املوسيقى، مرجع سابق، ص   9
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 التالوة املنغمة

 ؛اهلجريع يف التلحني ابلتالوة وبروزها كظاهرة اجتماعية، بدأ منذ القرن الثاين يبدو أن التوس  
إذ نلحظ مقوالت عن أحكام التلحني بقراءة القرآن لدى اإلمام مالك واإلمام الشافعي 

علماء حتدثوا عن التنغيم وعن النرب فهناك  واإلمام أمحد، ويبدو أهنا ظاهرة منذ وقت مبكر،
 للتنافس بني القراء وأئمة املساجد، وصارت جمااًل مثل سيبويه وابن جن،  ؛وعن خمارج احلروف

لدى أيب بكر الطرطوشي )تويف سنة  اطريفً  ااترخيي   امع القرن الرابع اهلجري، وجند نص  
عن مصطلحات  اصغريً  ايصف فيه هذه الظاهرة بدقة وتفصيل، ويقدم لنا معجمً  ،هـ(520

فأما أصحاب األحلان؛ فإمنا حدثوا يف منها يف معاجم اللغة، يقول: "ا التالوة، ال جند كثريً 
... فكانوا حلان، والكرماين، واهليثم، وأابنبع؛ منهم: حممد بن سعيد صاحب األالقرن الرا

مهجورين عند العلماء، فنقلوا القراءة إىل أوضاع حلون األغاين، فمدوا املقصور، وقصروا 
املمدود، وحركوا الساكن، وسكنوا املتحرك، وزادوا يف احلرف، ونقصوا منه، وجزموا املتحرك، 

مث اشتقوا هلا أمساء، فقالوا: شذر، ونرب،  الستيفاء نغمات األغاين املطربة.وحركوا اجملزوم؛ 
مث يقولون:  وتفريق، وتعليق، وهز، وخز، وزمر، وزجر، وحذف، وتشريق، وإسجاح، وصياح!

خمرج هذا احلرف من األنف، وهذا من الرأس، وهذا من الصدر، وهذا من الشدق! فما 
اجلبهة؛ فهو زجر، وما خرج من اللهوات؛ فهو  منخرج من القحف؛ فهو صياح، وما خرج 

نرب، وما خرج من األنف؛ فهو زمر، وما خرج من احللق؛ فهو خرير وشذر، وما خرج من 
، فقالوا: اللحن اخمرتعً  ا، مث جعلوا لكل حلن منها امسً ومسوها حلوانً  الصدر؛ فهو هرير!

و ْعد  اَّللِ  ح قٌّ{ يرقصون يف هذه اآلية كرقص وا قوله تعاىل: }و ِإذ ا ِقيل  ِإن  ؤ الصقليب، فإذا قر 
الصقالبة أبرجلها وفيها اخلالخيل، ويصفقون أبيديهم على إيقاع األرجل، ويرجعون األصوات 
مبا يشبه تصفيق األيدي ورقص األرجل، كل ذلك على نغمات متوازنة! ومن ذلك الرهب: 

له تعاىل: }ِإمن  ا اْلم ِسيح  ِعيس ى اْبن  أن نظروا إىل كل موضع يف القرآن فيه ذكر املسيح؛ كقو 
ِعيس ى اْبن  م ْرمي  {، فمثلوا أصواهتم فيه أبصوات  م ْرمي  {، وكقوله تعاىل: }و ِإْذ ق ال  اَّلل   اي  

ومن أحلاهنم يف القرآن: النبطي، والرومي،  النصارى والرهبان واألساقفة يف الكنائس!



 

9 
 

، واملصري، والكاروندي، والراعي، والديباجي، والياقويت، اين، واملكي، واإلسكندراينواحلس  
وغريها؛ كرهنا ذكر  ..والعروسي، والزرجون، واملرجي، واجملوسي، والزجني، واملنمنم، والسندي

ن إ.10"فهذه أمساء ابتدعوها يف كتاب هللا تعاىل }م ا أ نـْز ل  اَّلل   هِب ا ِمْن س ْلط اٍن{ التطويل هبا.
 .يف سياق الذم الطرطوشي عرضها

 ا خلل يف القراءة،يلحظ أن قصر املمدود ومد املقصود وحتريك اجملزوم )الساكن(... كلهو 
م بقواعد التجويد لعدم التزامه؛ وابلتايل فهي أتيت عند الطرطوشي يف سياق ذم وانتقاص

. اعلها تشتهر شعبي  جمما ؛ يف حني أن العوام ال يبهرهم إال مجال الصوت وطبقته والتالوة،
ة تدل على أن مل أتعرف على هذه املسميات، ولكن كثرة مسمياهتا وحفظ أمساء األئمو 

أحد  الذلك صار  ؛اهرة اجتماعية حتظى ابهتمام شعيبظ تلحني التالوة والتغن هبا كاان
دعة اليت وصفها جماالت التمايز بني أئمة املساجد. ويبدو من النص أن التالوة املبت

مع هلا جمموعة رجال تجتالطرطوشي ال تقتصر على تالوة القرآن يف الصلوات اجلهرية، وإمنا 
تالوة النجدية ظهرت ويبدو أن ال .ن يرددونو لقراءة، واملستمعيف املسجد، ويبدأ القارئ اب

اهرة ارتبطت ابملساجد انتشارها يف البلدان، وهي ظ ىلإاحلقبة اليت أشار الطرطوشي يف هذه 
ت طفيفة ال يكاد مييزها ، واتسمت بثبات التالوة عرب قرون وال يوجد هبا إال اختالفاالطينية

 ع.وة النجدية بتوس  . ومن املناسب التعرف على مسات املساجد الطينية والتالإال املتخصص
 

 املساجد النجدية مسات عمارة

اشتهرت عمارة املساجد الطينية النجدية، وبداية إنتاج األئمة واملؤذنني فيها، يف العام التاسع 
صلى هللا عليه وسلم، أعطاهم  ،للنيب ام عندما قدم وفد بن حنيفة مبايعً 630 /اهلجري

كم، وانضحوا إداوة من ماء وضوئه، وقال هلم: "اذهبوا به فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعت

                                                           
حممد بن الوليد الطرطوشي، أبو بكر، احلوادث والبدع، ضبط نصه وعلق عليه علي بن حسن بن علي بن عبداحلميد  10

 86 -84، ص 1990هـ/ 1411، 1احلليب، الدمام: دار ابن اجلوزي، ط 
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، من خالل األذان. 11"، ففعلوا، واندوا فيه ابلصالةامكاهنا من هذا املاء واختذوها مسجدً 
فقد قدم إىل املدينة طلق بن علي احلنفي،  ؛بىن ابلطنيوكانت املساجد والبيوت يف جند ت  

صلى  ،صلى هللا عليه وسلم، وقال: "قدمت على رسول هللا ،وأسهم يف بناء مسجد النيب
 عليه وسلم، وهو يبن مسجده واملسلمون يعملون فيه معه، وكنت صاحب عالج وخلط هللا

ينظر إيل ، ويقول:  ،صلى هللا عليه وسلم ،طني، فأخذت املسحاة أخلط الطني، ورسول هللا
. ويبدو أن هذا النمط استمر عرب القرون، كما يلحظ من 12إن هذا احلنفي لصاحب طني"

الباقية منذ العصر الوسيط حىت اآلن يف كثري من بلدان جند، حىت عصر املساجد واملباين 
 احلداثة اليت قضت على العمارة الطينية.

 
 جندي قدميمسجد 

 

على أهنا عمارة دينية من  متتاز مباين املساجد النجدية عن املباين السكنية بسمات تدل
أكرب فضاء  ىلإمثل: وجود منارة تعلوها، وكانت تستخدم لألذان إليصال الصوت  خارجها؛

ممكن يف البلد قبل ظهور مكربات الصوت، وبروز من جهتها الغربية ابجتاه القبلة تسمى 
صغر بو مع وضع مرتفع يسري ال يزيد على مرت ليكون منربًا عند إلقاء خطبة اجلمعة، احملراب، 

                                                           
هـ/ 1421، 1جني، ط عمر، القاهرة: مكتبة اخلا حممد بن سعد، كتاب الطبقات الكبري، حتقيق علي حممد  11

 112ص  8ج  2001
 113ص  8حممد بن سعد، كتاب الطبقات الكبري، مرجع سابق ، ج   12
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وجود حملدودية السكان وعدم تياج الفعلي ألعداد املصلني، نظًرا وذلك لتلبية االح ؛املساحة
من وتكثر فيها األعمدة، وختلو مما يسهل التنبؤ ابملساحة املطلوبة للمسجد،  ؛حركة مستمرة

عن زخرفة  ىويبدو أن ذلك التباع نصوص دينية تنه ..أي زخارف خارجية وداخلية
ى يف السرحة ل  ص  ، وي  سمى السرحةاملساجد، واملساجد عادة دور واحد نصفه مكشوف ي  

وإذا كان ، عظم الصلوات )غري الظهر والعصر( خالل شهور الصيفوقت اعتدال اجلو، وم
لصالة يف او   لالعتكافويكون حمال   سمى )خلوة(، عن مستوى األرض ي  جزء املسجد انزاًل 

 أشهر الشتاء.

 
 جندي طين قدميمسجد 

 

؛  تسم كثري من املساجد الطينية يف جند أبن مساحتهي أن إذ ميكن تتسع أفقي ا وليس عموداي 
بطول سبعة أمتار، وهبذا يكون يتسع لثالثة صفوف أو  ان مرتً ييكون عرض املسجد عشر 

، ويبدو أن سبب هذا التصميم األفقي اعشرون مصليً يوجد أربعة فقط، ولكن يف كل صف 
وجود نصوص شرعية حتث على أمهية الصفوف القريبة من اإلمام، ويلحظ أن  ىلإيرجع 

وليس  ،كاملسارح واملدارج؛  عموداي  التصميم هبذا الشكل خيالف تصاميم الكنائس اليت تصمم 
 .أفقي ا
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ختضع عمارة املساجد الطينية للقوانني اليت ختضع هلا بقية املباين من الناحية اهلندسية، املتمثلة 
مثل ؛ خات املنا كالطني والنخل والشجر واحلجارة، وتراعي تغري  ؛  يف املواد املتاحة من البيئة

وختمري الطني ألغراض املقاومة املناخية، وتتميز عن  حتديد واجهات البيوت وحجم النوافذ
؛ بقية املباين بعوامل ذات صلة هبندسة الصوت تتمثل يف اخنفاض السقف وتقليل عدد النوافذ

فضاء املسجد مبستوى واحد، لذلك كان من تقاليد األئمة  ىلإهبدف ضمان انتقال الصوت 
 وة.دوا تفخيم الصوت ورفعه ابلتالوالقراء أن يتعم  

تاز العمارة ابلطني وابحلجارة ابستخدام األشجار، وهي النمط السائد يف العمارة يف كثري مت
قبل عصر الثورة، خباصية امتصاص الصوت، بعكس املساجد املبنية  امن بلدان العامل تقريبً 

وهي أهم خاصية  ؛مبواد صلبة ال تعوجات فيها اليت متتاز برد الصوت وانتشاره يف املكان
وابلتايل يتدخل املهندس املعماري يف آليات التنفيذ بتحقيق  ها العمارة الدينية،إلي حتتاج

 يف توزيع الصوت يف فضاءات املكان. أقصى استفادة ممكنة من مواد البناء املتاحة له

 

 املقام النجديالتالوة النجدية و 

 للتالوة النجدية للقرآن، وميكن تعريفها مبحاولة وصفها أبهنا: تالوة اقاموسي   امل أجد تعريفً 
، مللف الصويت املرفق اىلإ)استمع إيقاع بطيء أو سريع  يذ ذات نربة حزن بصوت مفخم

مع   بهوميتاز ابرتفاع الصوت عند التغنِّ  (.أو البحث يف يوتيوب مبوضوع التالوة النجدية
 .د إظهار التفخيمتعم  

مث عرضتها على  ،من هذا النمط من القراءات "يوتيوب"مجعت بعض املقاطع املرفوعة على 
، ا، إال أهنا قراءة شبه متفق عليها ضمني  امعروفً  اتصنيفً  اومل أجد هل ،خمتصني يف املقامات

ويقرتح بعض املوسيقيني الذين عرضت عليهم التالوة واألذان والقراءة أن أقرب مقام هلا هو 
تيحت يل الفرصة بلقاء املوسيقي مصطفى سعيد، وهو خمتص يف مث أ   بيات، فرع حمري.مقام 

إهنا على املقام النجدي.  :فقال ،تراث املوسيقى العربية، وأمسعته مناذج من التالوة النجدية
وابلرجوع إىل بعض املصادر املوسيقية وجدت يف "الرسالة الشهابية يف الصناعة املوسيقية" 
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 ام له وصفً ، وقد  جندي احلسين ملقام مساه ا، وصفً م(1888)املتوىف عام  مشتاقة مليخائيل
وهو كردان مظهرا، مث تنزل برجا برجا إىل اجلهاركاه، مث نوا جندي احلسين: ": جاء فيه اتقنيً 

وحسين، مث تلمح العجم، وتنزل برجا برجا إىل اليكاء، مث جهركاء مث كردان، وتنزل برجا 
، عندما ا، ال يكون استعمال ربع العجم إال تلميحً الدوكاء. ويف هذا اللحن أيضً برجا إىل ا

وأشار حمقق الكتاب يف احلاشية إىل  .13"يكون الربع املذكور أعلى حمل تنزل منه إىل ما دونه
أن: "تسمية هذا املقام غري مشهورة يف مصر، واألشبه أهنا طريقة مقام كردانيا السابق ذكره 

ويوجد تشابه كبري بني  ابسم ظرفكند، ويتميز ابلعمل يف املنطقة احلادة مما يلي احلسين".
ومن أشهر املقامات العراقية اليت تشبه التالوة العراقية القدمية والتالوة النجدية القدمية، 

 .النجدية: مقام الالمي، واملقام العراقي
 

 مىت ُعرفت التالوة النجدية؟

خرتع أو املنقول أو وهل هي من الرتاث امل، التالوة النجدية ظهرتال ي عرف ابلتحديد مىت 
ربطها  ميكن ، ولكن لدينا مؤشرات تقربنا من التعرف على بعض احلقائق اليتاملوروث
فت لالنتباه الابلعراق، وال امن أمهها أن هذه التالوة تعد من التالوات املعروفة قدميً  ؛ابلسؤال

ق قراءات وكربالئيات يف العرا تواشتهر سواء،  الشيعة على حدٍّ نة و أهنا مستخدمة لدى الس  
فخيمية بيئة التالوة الت هبذا التلحني املعروف يف التالوة والقراءات النجدية. وقد وجدت هذه

، يف جمتمع مفخمةمة ملا حتمله معها من نغ انظرً  ؛مناسبة لالستقرار يف املساجد النجدية
 ااملساجد الطينية إجنازً  وتعد .يف حياته ومعيشته على بذل اجلهد البدين املضاعف يعتمد كلي ا

واملساجد حبواس السمع  التالوة ق االرتباط بنيمما وث   ؛نفذها أهل املدينة أنفسهم احملي   ابدني  
 .والبصر

من املعروف يف التاريخ القدمي أن نفوذ البابليني والكلدانيني قد امتد يف بعض فرتاته ليشمل 
ولكنه احتمال  ؛شرق وجنوب شرق منطقة جند. ومن هنا يقع احتماالت التأثري الصويت

                                                           
حتقيق إيزيس فتح هللا جرباوي، القاهرة: دار الفكر العريب،  ،الرسالة الشهابية يف الصناعة املوسيقيةمشتاقة،  ميخائيل  13

 78ص  1996هـ/ 1417
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وال يوجد ما يؤكده. مع أنه يوجد نصوص اترخيية تؤكد أن األصوات املوسيقية  ،ضعيف
إذ يروي املسعودي يف "مروج الذهب" أن ؛ عن طريق العراقمناطق جماورة لنجد انتشرت يف 

مل تكن تعرف من الغناء إال النصب، حىت قدم النضر بن احلارث بن كلدة من العراق  اقريشً 
 .14م أهلها، فتعلم ضرب العود والغناء عليه، فقدم مكة فعل  على كسرى ابحلرية اوافدً 

 وذلك كما يلي: ؛يف هذا اجملال نيفرضيت  وميكن أن أقرتح 

ألن  انظرً  ؛حساءمن العراق عن طريق األ ا: أن هذه التالوة دخلت جندً الفرضية األوىل
ذائية مشرتكة األحساء تقع يف مكان وسط بني جند والعراق، وتضم عادات اجتماعية وغ

ملقدسة يف العراق، ابني جند والعراق، إضافة إىل وجود شيعة هلم عالقات متينة ابلعتبات 
مل تؤثر عليه احلمالت  بينهم بشكل ما يف نو نة هلم عالقات متينة بعلماء جند، وهم متعايشوس  

ة أن تالوة أهل يضعف هذه الفرضيإال أنه مما  املذهبية اليت نشطت يف أوقات متقطعة.
 .سين، وهو مقام خمتلف عن مقام جندي احلالنجف وكربالء على مقام احلسين

 : أن التالوة منتج جندي خالصالفرضية الثانية

لكتب الوعظية، ااملتمثل يف: التالوة، وقراءة  ايبدو يل أن صوت اللحن النجدي عمومً 
غناء البن ائني و واألذان، وأصوات الفن كالسامري، والعرضة، واهلجين، وحداء اإلبل، 

فإن هذا  مث    ومن .زينهي الصوت النغمي احل؛ معها ثيمة واحدةجتكلها   واحلصادين...
اليت تناسب املهن واملزاج العام  نشأ يف بيئته احمللية افني   از فرضية أن يكون منتجً التقارب يعزِّ 

 للحياة اليومية.

 

 

 

                                                           
بن احلسني بن علي املسعودي. مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ع ن به كمال حسن مرعي، بريوت: املكتبة علي  14

 .177ص  4، ج 2005هـ/ 1425، 1العصرية، ط
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 مشاهري القراء ابلتالوة النجدية

اشتهر ابلتالوة النجدية عدد من العلماء، وعدد غري قليل ممن احنصرت شهرته يف التالوة وال 
من:  من العلماء، كلٌّ  من أشهر القراء ابلنمط النجدي .يكاد يعرف بغريها جلمال صوته
هـ(، جد فرع آل حسني من أسرة 1224 -الوهاب )... الشيخ حسني بن حممد بن عبد

ي هبم ي ابلناس الفروض اخلمسة يف مسجد البجريي ابلدرعية، ويصلِّ آل الشيخ. كان يصلِّ 
يف جامع الدرعية الكبري يف الطريف ابلدرعية، ويوصف أبنه جهوري الصوت، كفيف 

هـ(، وصفه املؤرخ 1282 -1194الرمحن أاببطني ) هللا بن عبد شيخ عبد. وال15البصر
، وله "رسالة يف 16أبنه: "حسن الصوت ابلقراءة، قراءته مرتلة، جمودة" إبراهيم بن عيسى

هـ(، يوصف 1339 -1265اللطيف آل الشيخ ) هللا بن عبد جتويد القرآن". والشيخ عبد
، ي هبم األعيادويصلِّ  ،وخيطب هبم يف املسجد اجلامع الكبري ،ي ابلناس اجلمعةكان يصلِّ أبنه "

. 17"اا ابلغً الصوت تبكي خطبته السامعني وتؤثر فيهم أتثريً و ا حسن القراءة ا مؤثرً وكان خطيبً 
سن صوته إلجادته وقراءته وح   ؛د م لصالة الرتاويحق  والشيخ صاحل بن عقيل الراجحي يـ  

وقد وهبه هللا ، (هـ1330 ويفت) احملسن بن محد آل أاب حسني وأدائه، والشيخ أمحد بن عبد
العزيز بن صاحل بن حممد  منهم الشيخ عبدو  سن الرتتيل. يف تالوة القرآن وح  مجياًل  صواتً 

وأتذكر  .18 يسمع القرآن قبل تالوتهمل إذا قرأ القرآن كأن السامع ،(هـ1345تويف )الصريامي 
ملسجد  اوخطيبً  اكان إمامً   )الصريامي( أسرة الصراميد أفرايف طفوليت حبي القرينة أن أحد 

جلمال صوته ؛ يف طرف احلي من جهة دوار سالم، وكانت الناس حترص على الصالة معه
 حممد نيا الشيخ  احلرم املكي سابقً  يإمام  و  بن مقرين،العزيز  والشيخ عبد ،وأتثري خطبه

                                                           
عبدالرمحن بن عبداللطيف آل الشيخ، مشاهري علماء جند وغريهم، الرايض: دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر،  15

 .28. ص 2هـ، ط 1394
الرمحن بن حممد بن قاسم، الدرر السنية يف األجوبة النجدية: جمموعة من رسائل ومسائل علماء جند األعالم من عبد 16

ج ، م1999هـ/ 1420عصر الشيخ حممد بن عبدالوهاب إىل عصران هذا، الرايض: طبعة جديدة دون ذكر الناشر، 
 .428ص  16
 105.ص 2د وغريهم، مرجع سابق، ط عبدالرمحن بن عبداللطيف آل الشيخ، مشاهري علماء جن 17
شوال  17، صحيفة الرايض، يوم اجلمعة بتاريخ قراءة أهل جند للقرآن الكرمي عبدهللا بن سعد بن راشد آل دريس، 18

 14725، العدد 2008أكتوبر  17هـ/ 1429



 

16 
 

هـ( 1435ويف البلدان اشتهر الشيخ سعد بن شقريان )تويف عام  .هللا اخلليفي السبيل وعبد
آنذاك، ، وهي عادة كثري من اخلطباء؛ يف القويعية، وكان يسجع يف خطب اجلمعة بلحن

 ."يوتيوب"فصارت شهرة خطبه مثل قراءته، وبعضها مرفوع على 

الشيخ مناذج منها، وأفاد أن تالوة ، وقد أمسعت الباحث يف املوسيقى الرتاثية مصطفى سعيد
هي على املقام  ؛بن مقرين، ومها منوذج لعامة قراء جندالعزيز  هللا القرعاوي والشيخ عبد عبد

وتالوة قراء أهل األحساء على  اخلليفيهللا  عبدهللا خياط و  النجدي، يف حني أن تالوة عبد
 وتسمى مقام دو قا. ،مقام البيايت

 

 النجدية واملساجد الطينيةالعالقة بني التالوة 

فكان ؛ منذ العصور القدمية ومكاانً  وتلحينها ابلنشاط اإلنساين، زماانً  األصوات تنغيم يرتبط
خيصص لكل نشاط اجتماعي واقتصادي صوت فن خاص به، فعند بناء املنازل الطينية أو 

هلم ابستخدام كان البناؤون و)الستادية( ينشدون قصائد خمصصة ،  أو حفر اآلابر احلجرية
أحلان حمفزة، تتضمن مفاهيم شد اهلمة وبذل الطاقة، وعندما انتهت ظاهرة البناء ابلطني 

أثناء البنيان. وعند الصيادين والغواصني أهازيج يف معها ظاهرة الغناء  توابحلجارة انته
، وعندما انتهى عصر السفن اينشدوهنا وهم على ظهور السفن الشراعية يف البحر أيضً 

 والصوت ويبدو أن العامل املشرتك بني الزمان واملكان. معها أهازيج البحارة تراعية انتهالش
تزامن فيه نشأة املكان والصوت ينتج صورة ذهنية تفالزمن الذي  ؛وعامل الندرة هو الزمن

داثر صوت التالوة الذي نمرتابطة بينهما تلقائية، وقد يتزامن انداثر املساجد الطينية مع ا
مما يتطلب  ؛وندرة األيدي العاملة املاهرة ا، والندرة كانت يف عدد السكان قدميً نشأ معه

 .التشجيع املشرتك ابلغناء والصوت املوحد

ع يف صوت التالوة، من خالل التنو   من امميزً  ااملساجد القدمية مبنطقة جند منطً  كما عرفت
، يف الصلوات اجلهرية قراءة القرآن ومن أبرزها: ؛الفعاليات الدينية اليت ارتبطت ابملسجد

 بني األذان واإلقامة، وقراءة التلميذ لكتب الرتاث أمام شيخه، وقراءة كتب الوعظ، واألذان
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يف صغري يف املساجد  آخر هذه األنشطة الدينية وقد أدركت .وحلقات حتفيظ القرآن.
كانت التالوة و ية، وهي مرحلة عمرانية حداثية جاءت بعد مرحلة العمارة الطين ؛اجملصصة

تسم بعض القراءة بزايدة تفخيم الكلمة األوىل من يتسم بتفخيم طبقة الصوت مع تلحينه، و ت
 النجدي. ملقاماب عرفي   مقام ابستخدام املنثور الكالم رتيلوت اآلية

حالة موسيقية  كالقراءة امللحنة لكتب الفقه والزهد،؛  يبدو أن التالوة النجدية وملحقاهتا
ألرض يعن انغراسها يف  اىلإألرض، وانتماؤها  اىلإفهي تنتمي  ؛يف هوية اجملتمعمتجذرة 

والسوق، وميكن تصنيف  كاملدينة؛  احلياة اليومية لإلنسان، واليت ميارسها يف مظاهر التحضر
التالوة بوصفها موسيقى يف احلقل الدين، كما ميكن تصنيف العرضة والسامري واهلجين 

فجميع األحلان النجدية تتسم بفخامة الصوت  يف احلقل الفن. بوصفها موسيقى واحلداء
ألرض، وترتبط ابحلقل الدين،  اىلإوإذا كانت التالوة تنتمي  وارتفاعه واالستقرار احلضري،
الصالة اليت تتخلل  احيث يلتقي أهل البلد والغرابء، وجتمعهم ؛فهي ابلضرورة ترتبط ابلسوق

 .ساعات نشاط السوق

 

 
 يف جند القدميةالسوق 
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 ؟واملساجد الطينية التالوة النجدية ملاذا اندثرت

، م1979هـ/ 1399حىت عام  مبجموعة من املقامات املتقاربةاستمرت التالوة النجدية 
بدأت تندثر التالوة النجدية مع بروز شباب من جيل إذ  ؛وهو بداية عصر الصحوة الدينية

فق مقامات معروفة أو ابرعني يف و   الصحوة أبصوات مجيلة مدربني على قراءة القرآن واألذان
وهم  ؛وبلدان أخرى وفود علماء دين كثر من سوراي ومصرإضافة إىل  تقليد مشاهري القراء،

أن صعودهم قوبل  رغمو  .روا يف طالهبموا حتفيظ القرآن والتدريس يف اجلامعات فأث  ن تولّ م  
بعنوان "بدع القراء  اأبو زيد كتيبً هنم انتصروا يف الواقع، إذ كتب الشيخ بكر ؛ فإمبقاومة ورفض

القدمية واملعاصرة"، والحظ ظاهرة صعود شباب الصحوة، وقال: "عنيت ابلبحث ما اتسع 
 .19انتشاره، وهو التمايل عند القراءة، وما أحدثه املعاصرون"

تاحت مدن اململكة منذ اليت اج والتقنية وانتشار وسائل اإلعالم أن احلداثة العمرانية يبدو
ضت على اإلنسان القائم ق ، ومن مث   قضت على العمارة التقليدية أواًل  الستينيات وما بعد قد
من  ا، وصارت جزءً اندثرت األصوات التلحينية ت مهنته، ومن مث   هبذه األصوات، وغري  

 ق أو حفظ.توثيفقد اندثرت بال  ؛املوروث احملفوظ، ما عدا تالوة القرآن الكرمي

لرايض والدرعية وعدد من م بعضها يف امِّ يوجد مشروع كبري لرتميم املساجد التارخيية، وقد ر  
ينة النجدية من روح العصور السابقة، وحددت مالمح املد اوأعادت جزءً بلدان جند، 

وأئمة تعيني مؤذنني  من خالل؛ وال ينقصها من أعمال الرتميم إال ترميم الصوتياتوهويتها، 
 وقد لعمارة التارخيية.لتحقيق مجاليات جتانس صوتيات ا ،ملتزمني ابلتالوة النجدية القدمية

يشتهر أبنه احلي  يف البجريي، وهو حي قدمي يف الدرعية أذان املغرب وصالته ىلإ ستمعأ
ة، والحظت تداخل من املساجد الصغري  اويضم عددً  ن يسكنه من العلماء،الدين لكثرة م  

 ألذان والتالوة.النجدي القدمي يف مسجد ابلصوت احلديث يف مسجد جماور له يف االصوت 
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