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في هذا الجانب من الدراسة توصل الدارس إلي بعض الحقائق
والعلومات المهمة الت سيقوم بطرحمها إلي جانب الجابات على أسئلة
الدراسة الطروحة وهي كما يلي-:
أول ً  -:في هذا الخصوص توصل الدارس إلى الجوبة التالية وذلك على

حسب السئلة الطروحة كما هو مبي:
السؤال الول:
ما هي الصيغ والقوالب الت تصاغ فيها أغاني يوم الدكداكة؟
توصل الدارس إلى أن معظم أغاني يوم الدكداكة تقع في الصيغة
البسيطة الدائرية ومعظممها تتكون من جملة لحنية واحدة يتم تكرارها مع
تغي النص الشعري كما تكونت معظم الغاني من ةثلةثة أو أربعة حقول
موسيقية.
السؤال الثاني:
ما هي الخصائص النغمية لغاني يوم الدكداكة؟
توصل الدارس إلى أن أكث القلمات الستخدمة في الغاني الرزقاوية وهي-:
مقام الراست والبياتي والسيكاه.

)مقام الراست على درجة الجمهاركاه(
السؤال الثالث:
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ما هي الخصائص اليقاعية لغاني يوم الدكداكة؟
توص الدارس إلى إن الغاني الشعبية الرزقاوية تزخر بالضوب
اليقاعية الختلفة وهي ،التخمي والشعب الرزقاوي ،ققم ،التسحيق ،كما
توجد ضوب ل تحمل أسماء ،ويتم أداء تلك الضوب بواسطة الطبل
الرزقاوي والدبدبة والطار ،بالاضافة إلى التصفيق والرقص ،وتختلف سعة
كل إيقاع على حسب الناسبة الحددة وفي أحيان كثية تختلف سعة
اليقاع داخل العمل الواحد ،كما تلحظ سيطرة ضبي الشعب الرزقاوي
والتخمي على معظم أغاني يوم الدكداكة.
السؤال الرابع:
ما هي الاساليب الت يتم بها أداء أغاني يوم الدكداكة ؟
توصل الدارس إلى إن معظم أغاني يوم الدكداكة يتم أدائمها عن طريق مغن
منفرد ) (Soloوترد عليه الجماعة كما الغنية رقم )) (11أنا يابوي
الشيباني( ،إلى جانب الغاني الجماعية الت يقوم بغنائمها عدد من الجنسي
مثل أغنية رقم ) (3أغنية )يا بنت الخالة(.
السؤال الخامس:
ما هي الل ت الواسيقية التستخدمة في أغاني يوم الدكداكة؟
اللت الوسيقية الستعملة في أغاني يوم الدكداكة هي آلت تجمع بي
اللت اليقاعية ذات الرق وهي الدبدبة والطار والطبل الرزقاوي ،إلى جانب
آلة النفخ الزدوجة القرونة ،حيث يتم العتماد على هذه اللت في كل هذا
اليوم.
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ثانيًا-النتائج -:تفسي ومناقشة النتائج
 -1نشأت الغنية الرزقاوية قديماً مع نشأة واحة مرزق الت كانت ممراً
لستاحة القوافل التجارية والحجاج العابرة بي الشمال والجنوب الليب
ووسط أفريقيا والغرب القص ،حيث تداخلت ةثقافاتمها وامتجت العادات
والتقاليد والوروةثات الثقافية بي شعوب تلك النطقة.
 -2إّن الغاني الشعبية الرزقاوية الغناة بمصاحبة آلة القرونة ل تتعدى
الست نغمات في إطار مقامات الراست والبياتي والسيكاه نسبة لحدودية
إمكانيات هذه اللة الوسيقية.
 -3يستعمل الغناء الشعب في معظم أيام العرس بشكل ل تكاد تجد فيه
الراحة لفرقة الحدادة ومن يرافقمهم بالغناء من رجال ونساء ،كما تغن بعض
الغاني الت يستخدم فيمها القام الكامل وهي أغاني لللي الكبي وهي شبه
مندةثرة الن وذلك لضياع معظم كلماتمها وألحانمها ولصعوبة غنائمها.
 -4تتكون الغنية الشعبية الرزقاوية من كلمات والحان مجمهولة الؤلف
واللحن ومعظم إيقاعاتمها تتكب من وحدات زمنية يغلب عليمها تأخي النب
)السنكوب( ،وتصاحب بالتصفيق باليدي ا ّلذي يلعب دوراً كبياً في
التاكيب اليقاعية للغنية الشعبية الرزقاوية.
 -5إّن النصوص الشعرية للغناء الرزقاوي كتبت في قالب الزجل في لغة
مختلطة بي الفصحى والعامية ،وتنصب معانيمها في العشق والوصف
والغرام والدح وتبجيل مناقب العيان وتجسيد مناسبة العرس ،حيث تتاوح
أبياتمها ما بي البيت الواحد إلي ةثمانية أبيات شعرية.
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 -6أن الدور الكبي في إتمام الفرح بمدينة مرزق هو وجود ما يسمى في مرزق
قديماً بالشيوخ والشيخات ،فكان لكل حي في مرزق شيخه للنساء للهتمام
بما يخصمهن وكذلك للرجال لمهم شيخ يقوم بنفس الدور.
 -7إن غناء للي الكبي بدأ في الندةثار لعدم وجود من يستطيع أدائمها
باللحن الصحيح أو مصاحبته بآلة القرونة وذلك لحدودية تلك الله.
 -8هناك بعض الؤةثرات الداخلية والخارجية على الغنية الشعبية
الرزقاوية ،فداخلياً قاموا بإدخال التعديلت الضورية سواء بالحذف أو
الاضافه ليتناسب مع الفاهيم والعتبارات الجتماعية .أما الؤةثرات
الخارجية هناك بعض الصادر تؤكد إستخدام بعض اللت الشعبية
والرقصات والغاني العروفة لدولة النيجر.
 -9أن الغناء الشعب في ليبيا ل توجد مؤةثرات وااضحة عليه ،فمثلً الوسيقى
التكية وبالرغم من طول الدة الت قضاها التراك في ليبيا ل نجد لمها أةثر إل
قليل من الكلمات التكية الت نجد ما يماةثلمها في ليبيا على سبيل الثال ،كلمة
)يالل ّلي( وهي تركية الصل وكلمة )يالللي( الليبية الصل.
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توصيـــا ت
ويورد الباحث فيما يلي بعض التوصيات الت قد تساعد على الحفاظ على
هذا التاث الشعب الغنائي العريق -:
-1الهتمام بالرواة وإعطائمهم حقمهم الفن والدبي بالتعريف بمهم وشكرهم
لنمهم هم الساس في البحوث اليدانية .
-2الهتمام بالتاث في مرزق وتشكيل لجان تشف عليمها المانة العامة
للثقافة والسياحة والنقابة العامة للفناني بليبيا لجمعه وتسجيله وتوةثيقه
مع بقايا حفظة هذا التاث خاصة وأن معظم الحفظة لمهذا التاث قد انتقلوا
إلى رحمة الله.
 -3أمكانية استخدام أغاني الزواج في الناهج الوسيقية بالعاهد التخصصة
في بلدنا وأيضا في مجال التأليف والتلحي الوسيقي الذاعي  ،كما يمكن
الستفادة منمها في مجال الدراسات الوسيقية القارنة .
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 -4الحافظة على التاث من عمليات التحريف والتعديل في ألحانه ومتابعة
ومخالفة الفناني الذين اقتبسوا هذه العمال من قبل الجمهات العنية
للمحافظة على هذا التاث.
 -5إقامة ممهرجان خاص بالغاني الشعبية الرزقاوية القديمة لحناً وإيقاعا
وتشجيع من يقوم بالبحث عنمها  ،وإظمهارها إلى حي الوجود .
-6الحفاظ على اللت الوسيقية القديمة التوارةثة وتوةثيق طرق
صناعتمها والعزف عليمها وتعليممها للشباب العاص في الدينة.
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