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بْســـــــِم الله الّرْحــــــمِن الّرحـــــــــــيِم

آية من القرآن الكريم

جَعل َ لَُكُم ا ْ َ
لْرَض َقَراراً
} اللُه ا ّلِيذِي َ

صَورَُكْم
صّورَُكْم فَأَْحَسَن ُ
َوالّسَمءاء ِبَنءاء َو َ
ورَز ََقَكُم ّمَن الّطّيابءاِت ذ َِلُكُم اللُه ر ّ ِبُكْم
1
ي{
ك اللُه رَّب اْلَعءالَِم َ
فَتََابءارَ َ

شكر وتقدير

بكل إخلص وإجلل أتقدم إلى كل من سءاعدني في إظهءار مءا بداخل هِيذه
الدراسة إلى حي الوجود لهم من جزيل الشكر والعرفءان والحابة النءابعة من
 - ()1القرآن الكريم  :سورة غءافر الية . 64-
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أعمءاق قلب للدكتور محمد الابشي صءالح الشف عليهءا والى كل من مد لي يد
العون لتمءامهءا علي هِيذا النحو-:
د .عابدالله مختءار السابءاعي
د .حءامد العز الزروق .
د .عمر سءالم الرابطــــــي
د .محمد السلتـــــي
أ .أبوبكر الحجــــــــوب
أ .نءاص نءاجي بن جءابر
أ .احمد عابدالغن
أ .بشي عابدالســـــــــــــيد
أ .العز إبراهيم عابدالحفيظ
خءالد سليمءان الدنــــــي
سعد عابدالنب الدنـــــــــــــي
سليمءان عابدالنب الدني
الحءاجة فءاطمة سعد علي أنش
محمد سءالم القمــــابـــري
كلثوم عابدالنب الدنـــــــــــي
محمد محمود عابدالله
علي عابدالنب الدنـــــــــي
وشكر خءاص لمي نقءابة الفنءاني بمدينة مرزق  /خءالد عابدالنور عمر جبيل
كوسو والخوة الرواة الِيذين بِيذلوا معي جهدهم ليمدوني بءالعلومءات الت
كءانت جل موضوع بحث هِيذا -:
عابدالرحمن عابد السلم كتلة
احمد السنوس انقور
عابدالله إبراهيم محمد لحيمر
عابدالسلم محمد صءالح شحية
فءاطمة بركة الخليل
علي عابدالله السنوس
محمد علي أحميد

إهداء
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إلى من بدعــــــــــــواتهءا الغءالية نتبك ورضءاهءا عنءا نرجو إلى الحضــــــــــن
الدافئ إلــــــــــــى

) أمـــــــــي ( الغءالية وإلى نابع الخي ) والدي ( الحابيب وأخواني والى

أسءاتِيذتي الكرام

ولكل يداً تسطر بأقلمهءا أحر ًُف من نور لتني درب العلم والعرفة .
إلى ملذي الول والخي ) وطن الغءالي ( .

مستخلص البحث
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ان هِيذه الدراسة الت قءام بهءا الدارس والت تختص في تراث الغنية
الشعابية الرزقءاوية الغنءاة في منءاسابة العرس لتمءام مراسم الزواج بمدينة

مرزق في الفتة العءاصة  ،وتعتب أيءام وليءالي العرس الرزقءاوي أهم

منءاسابة اجتمءاعية جمءاعية تؤّد ى فيهءا تلك الغءاني التوارثة عب الجيءال

الءاضية  ،وهي خمسة أيءام أسءاسية على حسب مءا قءاله ورتابوه الرواة يوم
) التسحيق  ،الجهءاز  ،الدخلة  ،الصابءاح  ،الدكداكة ( واليوم الخءامس هو الِيذي

ارتكزت علية الدراسة بشكل خءاص وبتوسع كابي.

وقد جءاءت هِيذه الدراسة استكمءال ً للبحءاث السءابقة في تراث الغنءاء

الشعب الرزقءاوي بشكل عءام  ،ومءا يمي هِيذه الدراسة أنهءا رّكزت على العرس

بشكل خءاص كمنءاسابة اجتمءاعية تؤد ى فيهءا عشات الغءاني الرزقءاوية

النسءائية والرجءالية بنصوصهءا وألحءانهءا وأوزانهءا خلل أيءام العرس وليءاليه ،

ودورهءا الكابي في إضفءاء جو من السعءادة والفرح على جميع الشءاركي في

تلك النءاسابة.

ونظراً لعدم توفر مراجع ومصءادر كءافية في موضوع هِيذه الدراسة ،فقد

قءام الدارس بإجراء دراسة مسحية ميدانية لجمع وتسجيل وتدوين أغءاني
العرس الستعملة في الفتة العءاصة في مدينة مرزق ،وكِيذلك إجراء

مقءابلت شخصيه متنوعة فيهءا الدونة والسجلة والصورة مع بعض ممن

تابّقى على قيد الحيءاة من حفظة التاث الغنءائي ومع إضءافة إلى الهتمي

بِيذلك التاث من أهل مرزق  ،قءام الدارس بتدوين وتحليل عينة منهءا وهي
أثنءا عش أغنية بهدف توثيقهءا والحفءاظ عليهءا من الضيءاع والنسيءان

والتحريف ،وهِيذه تعتب مشكلة علمية فرضت مجموعة من السئلة الغرض

منهءا وصف وتحليل هِيذا التاث والتعريف به وبمكونءاته من نصوص أدبية
وألحءان ومءا استعملت فيه من مقءامءات أو أجنءاس موسيقية وأوزان إيقءاعية
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مختلفة  ،وقد قسم الابءاحث دراسته هِيذه إلى مقدمة وثلثة فصول فيمءا يلي
ملخص لءا ورد فيهءا:

الفصل الول :الاطار العام:
مقدمة الدراسة :واشتملت على الشكلة والهدف والهمية والسئلة

والنهج والحدود والدوات والدراسءات السءابقة وبعض الصطلحءات الحلية.

الفصل الثاني:الاطار النظري :
البحث الول  :اشتمل على الوقع الجغرافي لليابيءا ومدينة مرزق ،وأصل
تسمية مرزق ونشأتهءا ،نابده تءاريخية عن مدينة مرزق وأصول السكءان،

والدينة القديمة ومءا تابقى فيهءا بعد مءا فعلته الطابيعة بهءا والزراعة القءائمة

بهءا الن.
البحث الثاني  :تعريف الغنءاء الشعب  ،الغنية الشعابية في ليابيءا .
البحث الثالث  :الدراسة الوصفية لغءاني الزواج في مدينة مرزق وتءاريخ

نشأتهءا ،تفءاصيل استعمءال الغنية الشعابية الرزقءاوية في أيءام الزواج ،

واللت الوسيقية الشعابية الستعملة في أغءاني العرس واخص بءالِيذكر يوم
الدكداكة.

الفصل الثالث  :الاطار العملي:
احتو ى هِيذا الفصل على تحليل عينه الابحث لهِيذه الدراسة.

وعلى النتءائج الت توصل إليهءا الابءاحث بعد دراسة شءامله للحءان وإيقءاعءات
وكلمءات وأجنءاس أغءاني الزواج في مدينة مرزق  ،تم أورد الابءاحث في ختءام

هِيذا الابحث مجموعة من التوصيءات الت يأمل أن تكون ذات جدو ى وتسءاهم
في الحفءاظ على هِيذا التاث .
الراجع .
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الالحق :

كمءا أورد الابءاحث مجموعة من اللحق اشتملت على :
 -1النصوص الدبية لابعض أغءاني الزواج في مدينة مرزق .

 -2القءابلت الشخصية مرتابة على حسب تءاريخ أول مقءابلة أجراهءا الابءاحث
مع الرواة .

 -3الصور لابعض معءالم مدينة مرزق القديمة وبعض القتنيءات الشعابية .
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Find extract
This study is carried out by the reacher which deals witr in the
heritage in the folksong in the city of Murzuq. thoes songs cwe
sung dwring the ceremong of the wedding . days of the wedding
are considered on important social occasion and these songs
whicn are inherited through through the generation are sung
during these days .narrators say there are five days of this
occasion(Altshik , Aljihaz , Aldkhla , AlSabah , and Aldkdakh )
the fifth day is the based upon the study in particular and
extensively .
This study com to complete the previous reaches in the heritage
pop Mistirquaoui in general, what distinguishes this studyit
focuses on the wedding in particular ocre sung by women and
men , it they belay on important role all are happy and merry
during this wedding days . due to the lack of references and
resources , the reacher conducted a survey field to collect and
record the wedding song which are sung in the contemporary
period , as well as in terriews registered and illustrated with
some of those who survive from the keepers of these heritage
lyric in addition to those who pay attention from murzug people.
The reacher record and analysis as ample of twelve songs to
document and keep them from being lost , forgotten and
distortion . this consider a scientific problem imposed a serioes
of questions intended to describe and analyze this Heritage and
make it and its components of literary texts and melody used
the shrines , races and different weight researcher.
The reacher divided this study into Introduction and three
chapters :
Chapter One : general framework :
Introduction:
It concluded the problem ,objective, important questions border,
tools and the previous studies a swell as some local terms .
Chapter TWO: theoretical framework :
first topic: included the Geographical location of libya and the
city of Murzug , the naming and Origin city of Murzug it also
included historical of Murzug , the Origins of the population,
and on account of the old city .
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second topic:
definition of folk singing , folk songs in Libya.
third tobic :
descriptive study of the marriage songs, history eus d date the
details of using the folk marzugiews song in marriage ,folk
musical instruments which are used in the wedding days
specially in the day of Aldakdaka .
Chapter three:
The field study :
This chapter deaf with an analysing asample of this research.
The result which the reacher fuid after a comprehensive study of
the melodies lyric , rely thws and songs of the city of murzug .
At the hnd of this study the researcher a set of recommendation
he hope in helping to keep this heritage authentic .
References.
Appendices:
1 - literary texts to some songs marriage in the city of Murzuq .
2 - personal interviews arranged by the date of the first
interview with the researcher narrators .
3 - Photos of some of the old landmarks of Murzuq and some
popular collectibles .

