
التاریخ: 13/10/2015 

العنوان: التجدید ھل یناقض األصالة؟  

التجدید ھل یناقض األصالة؟ 

ینقسم المفكرون في معنى كون الشيء أصیالً إلى قسمین: 

قسم یقول: إن األصالة ھي اإلبداع الغیر مسبوق بمثیل فإن أصل الشيء بدایتھ ونشأتھ األولى. 

وھنا یرتبط معنى األصالة بالتراث والماضي إذ یرتبط بالبعد الزمني، فما كان قدیماً أو على شاكلة القدیم فھو األصیل. 
وقـسم آخـر یـقول: إن األصـالـة لحـظة إبـداع غـیر مـرتـبطة بـالـبعد الـزمـانـي "فھـي تـتجاوز مـفھوم الـزمـن"، وتحـمل داخـلھا 

"قابلیة التجدید واإلستمرار ال اإلنغالق". 

وثَـمَّة جـَدٌل بـیننا مـعاشـر "الـروادیـد" حـول مـفھوم األصـالـة فـي األلـحان الـرثـائـیة أرى مـن الـضرورة الـخوض فـیھ مـحاوالً 
إیجاد مقاربة وسطیة لھذا المفھوم مع واقع األلحان الرثائیة الیوم. 

فأقول وهللا المستعان: 

بناءاً على األصالة الزمنیة یواجھنا ھذا السؤال: 

ھل من الصحیح أن كل لحن قدیم فھو جید ویحمل قیمة جمالیة ذاتیة؟ 

ویـبدو الـجواب أن ھـذا لـیس قـاعـدة مـضطردة وثـابـتة بـل ھـو أمـر نسـبي فـبعض الـقدیـم جـید و ذو قـیمة جـمالـیة ذاتـیة والـبعض 
لیس كذلك. 

ثم یتبادر ھذا السؤال أیضاً: 

ما ھو مقدار الزمن الذي یجب أن یمر على اللحن حتى نحكم بكونھ تراثیاً لیتصف باألصالة؟ 

فـإذا كـان األصـیل مـن ألـحان الـرثـاء ھـو الـلحن األول فـي تـاریـخ الـرثـاء الحسـیني ومـا كـان عـلى نـسقھ وشـاكـلتھ فـإن األلـحان 
الـتي كـانـت قـبل ٥٠٠ عـامـاً لیسـت أصـیلة إال إذا تـیقنا أنـھا عـلى شـاكـلة وأسـس الـلحن الـرثـائـي األول، ودون حـصول الـیقین 

بذلك َخْرط القتاد كما یقال. 

وھـنا نـصل إلـى ذات الـنتیجة الـسابـقة وھـي: إن األصـالـة مـن حـیث الـزمـان نسـبیة وغـیر ثـابـتة فـبعض األلـحان مـر عـلیھا ٥٠ 
عاماً ونسمیھا أصیلة وبعضھا ٢٠ عاماً وكذلك نصفھا باألصالة. 

إذن، إن األصـالـة بـمعنى الـتراث والـماضـي الـزمـني أمـر ال قـاعـدة ثـابـتة فـیھ یـمكن الـتمسك بـھا والـرجـوع إلـیھا ال مـن حـیث 
الزمان وال من حیث كون األلحان على نسق التراث. 

كـما أن األصـالـة بھـذا الـمعنى تـعني الـتقلید والـمحاكـاة وال مـجال فـیھا لـإلبـداع وال التجـدیـد بـالـشكل الـذي یخـلق حـالـة مـن 
الـتنوع والجـذب واإلسـتقطاب، وبـذلـك سـتتأثـر شـعیرة الـندب والـرثـاء سـلباً ولـن تـحافـظ عـلى حـرارتـھا وتـأثـیرھـا فـي الـنفوس 

إذ ستكون مكرورة جامدة. 

 ****



ذكـرنـا أن قـسماً مـن الـمفكریـن یـرون أن األصـالـة غـیر مـرتـبطة بـالـبعد الـزمـانـي إذ یـرون أن األصـالـة ھـي صـفة اإلبـداع فـي 
الشيء، فاألصیل من األلحان بناءاً على ھذا الرأي ھو ما توفر على اإلبداع. 

و ھذا یعني أن األصالة ھي منھج یقوم على أساس اإلنتاج اإلبداعي سواء ارتبط بالتراث أم انفصل عنھ. 
ویـعني أیـضاً أن األصـالـة بـاعـتبارھـا مـنھجاً فھـي مـرتـبطة بـالـثقافـة ارتـباطـاً خـاصـاً و وثـیقاً ألن الـمناھـج تسـتمد قـیمتھا مـن 

القیم التي تولّدھا الثقافة.  

وعـلى ضـوء ھـذا الـتعریـف لـألصـالـة فـإنـنا تخـلصنا مـن مـشكلة النسـبیة الـتي واجھـتنا فـي الـتعریـف األول، وذلـك ألن األسـس 
الثقافیة ثابتة ویمكن الوقوف علیھا بشكل دقیق ومحدد، كما یمكن الوقوف على القیم والمبادئ المتولدة عنھا. 

ویـتضح لـنا ھـنا أن اإلبـداع الـذي یـشكل جـوھـر األصـالـة یـتفاوت قـیمة وشـكالً ومـضمونـاً مـن ثـقافـة ألخـرى، فـال یـمكن قـولَـبَة 
اإلبداع وتعلیبھ وتوزیعھ كأنموذج وحید یُقدم للمشتغلین في اإلبداع على اختالف ثقافاتھم. 

إذن فـإن األصـالـة فـي األلـحان الـرثـائـیة الحسـینیة لـھا خـصوصـیات وشـروط نـابـعة مـن الـقیم والـمبادئ الـتي تـولـدھـا الـثقافـة 
اإلسالمیة. 

وسـوف أتـعرض لـخصوصـیات األصـالـة فـي ألـحان الـرثـاء بـشكل مـفصل فـي الـقسم الـثالـث واألخـیر مـن ھـذا الـمقال بـإذن هللا 
تبارك وتعالى. 

وھنا نحن أمام نتائج عدة: 

أوالً: إن أصـالـة األلـحان الـرثـائـیة صـفة زائـدة عـلى شـرعـیتھا، فـاألصـالـة مـفھوم ال یـرادف الشـرعـیة، فـإن األلـحان 
الـغیر شـرعـیة ھـي محـل رفـض قـاطـع ال یـقبل الـنقاش، أمـا األصـالـة فھـي صـفة كـمال فـي الـلحن الـمقبول شـرعـاً، 
فـلو وصـفنا لـحناً مـا بـأنـھ شـرعـي فـلیس بـالـضرورة أن یـكون أصـیالً، لـكن لـو وصـفناه بـاألصـیل فـبالـضرورة 

نكون قد فرغنا من كونھ شرعیاً. 

ثـانـیاً: إن اإلبـداع الـقائـم عـلى الـمنھج الـقیمي لـلثقافـة اإلسـالمـیة فـي األلـحان لـیس عـلى لـون وطـریـقة واحـدة فـقد 
تـختلف األسـالـیب اإلبـداعـیة سـواء فـي الـقوالـب الـلحنیة أو الـمقامـات أو األداءات أو السـرعـة والـبطئ لـكنھا تحـمل 

صفة اإلبداع فكلھا تتصف باألصالة بال فرق. 

ثـالـثاً: إن الـلحن الـفاقـد لـإلبـداع فـاقـد لـألصـالـة دون شـك، ألن األصـالـة كـما بـینا لیسـت شـیئاً إال اإلبـداع الـقائـم عـلى 
الـقیم الـثقافـیة لـإلسـالم، فـمن یـطلب لـحناً أصـیالً ال یـصح أن یـكتفي بـكونـھ مـقبوالً شـرعـاً بـل البـد مـن الـبحث عـن 

مواصفات إبداعیة فیھ ضمن الدائرة الشرعیة. 

رابـعاً: لـیس كـل مـا فـي الـتراث مـن األلـحان أصـیالً إذ لـیس كـلھ أبـداعـیاً، ولھـذا یـنبغي اإلنـتقاء فـي عـملیة مـحاكـاة 
التراث أو تثبیت الموروث من األلحان على معاییر اإلبداع الموجود فیھا. 

خامساً: إن التجدید ھو عصب األصالة، ألن األصالة حركة اجتھادیة ولیست سكوناً خمولیاً. 

عوامل التأصیل في ألحان الرثاء 

إن األصـالـة –كـما مـر- مـرتـبطة بـالـثقافـة اإلسـالمـیة وقـیمھا ومـبادئـھا بـحیث ال یـمكن إنـتاج ألـحان رثـائـیة أصـیلة إال عـبر 
التعلق الخاص والوثیق بقیم ومبادئ الثقافة اإلسالمیة. 



وذكـرنـا أن مشـروعـیة األلـحان الفقھـیة مـرحـلة سـابـقة عـلى عـملیة الـتأصـیل فـي الـلحن، فـالبـد مـن الـفراغ أوالً مـن مشـروعـیة 
الـلحن قـبل عـملیة تـأصـیلھ، فـإن المشـروعـیة بـمثابـة الـعجینة الـصالـحة لـإلسـتعمال الـنقیة مـن الـشوائـب، أمـا الـتأصـیل فھـي 

عملیة تشكیل ھذه العجینھ تشكیالً إبداعیاً جاذباً ومؤثراً. 

ومـن ھـنا فـإن مـن ال یـحیط بـالـمسائـل الفقھـیة الـخاصـة بھـذا الـشأن ومـذاقـاتـھ الـعرفـیة فـإنـھ ال یـملك أن یـقدم لـحناً أصـیالً وفـق 
الـقیم والـمبادئ اإلسـالمـیة وإن بـدا الـلحن جـمیالً ومـتناسـقاً، فـإن الجـمال ال یـعني المشـروعـیة بـالـضرورة كـما ال یـعني 

األصالة بمواصفاتھا اإلسالمیة بالضرورة أیضاً. 

وللتأصیل في ألحان الرثاء عوامل ومسببات البد من أن یتوفر علیھا الرادود وھي: 

أوالً: العالقة العقائدیة بأھل البیت علیھم السالم. 

حـیث إن طـبیعة الـعالقـة بـھم عـلیھم السـالم تحـدد طـبیعة الـتعامـل مـعھم، فـعندمـا تـكون الـعالقـة مـبنیة عـلى الـفھم الـعقائـدي 
لـمقامـھم وشـأنـھم كـوسـائـط فـیض هللا وحـججھ عـلى خـلقھ وأن رضـاھـم رضـاه وسخـطھم سخـطھ وأنـھم ال یـنطقون عـن 
الھـوى وأنھـم أھلـ بیـت أذھبـ هللا عنـھم الرـجسـ وطھرـھمـ تطھیـرا..عنـدماـ تكـون العالقة معـھم كذـلكـ فإـن الحـس والذـوق ال 

یخرج منھ تجاھھم إال الجمیل المھذب النقي والمبدع. 

عـلى أن الـعالقـة الـعقائـدیـة لـھا زوایـا مـختلفة فـبعض یـتعلق بـھم عـلیھم السـالم مـن زاویـة جـاللـیة "الـخوف والـرجـاء" فـتبدوا 
ألـحانـھ غـارقـة فـي أحـاسـیس الـرھـبة والـترجـي والـتوسـل، وبـعض یـتعلق بـھم عـلیھم السـالم مـن زاویـة جـمالـیة "الـقداسـة 

والمحبة" فتبدوا ألحانھ مشحونة بأحاسیس الحزن والمحبة والشوق والتودد والغضب والثورة والرفض وھكذا. 

واأللـحان الـناتـجة عـن ِكـال الـعالقـتین أصـیلة، فـاألصـالـة فـي ألـحان الـرثـاء والـندب ال تـعني الحـزن فـقط فـإن مـعنى الـندب ھـو 
الحزن وذكر المحاسن. 

ثانیاً: نقاء الروح. 

وذلـك ألن مـا یـصدر عـن روح صـافـیة نـقیة مـشحونـة بـحب هللا تـعالـى وأھـل بـیتھ عـلیھم السـالم مـشفقة عـلى الخـلق مـنقطعة 
عن الدنیا والھوى فإن نصیبھ من الجودة والجمال والتأثیر في النفوس كبیر و وافر. 

وإن ُكـُدورة الـروح وظـلمانـیتھا بـالـمعاصـي والـتعلقات اإلعـتباریـة الـدنـیویـة قـد یـوقـع فـي اإلسـاءة لـلمقدَّس ویـصد عـن الـغایـة، 
فیخـرج عـن مـثل ھـذه الـروح مـا یھـین مـقام األولـیاء ویـصب فـي خـدمـة األعـداء ویـكون الھـدف مـنھ خـدمـة الـذات وطـلب 

الدنیا. 

ثالثاً: التوسل £ تعالى بأھل بیت العصمة. 

فـإن قـدرة الـرادود ومـھارتـھ الـفنیة مـھما عـظمت فھـي عـرضـة لـلزلـل واإلخـفاق، فـھو بـحاجـة مسـتمرة لـلتوسـل بـھم عـلیھم 
السالم وطلب نظرتھم الرحیمة ولطفھم الخفي ورعایتھم الدائمة، فھم باب هللا الذي منھ یؤتى وما خاب من تمسك بھم. 

رابعاً: اإلحاطة الفنیة. 

وذلـك لـلوقـوف عـلى أسـرار الجـمال والـتأثـیر واإلبـداع فـي األلـحان، ال بـمعنى الـتوغـل واإلسـتغراق فـي الـفن فـإن ذلـك قـد 
یـؤثـر عـلى الـروح ویـذھـب بـصفائـھا، بـل بـمعنى اإلطـالع الـمعلومـاتـي والـعملي عـلى ضـوابـط تـصنیع األلـحان وتـركـیبھا 

وعناصر تأثیرھا ونجاحھا على قدر الحاجة. 

خامساً: الوقوف على المذاق العرفي. 



وھـو أمـر لـھ أثـر كـبیر فـي عـملیة تـأصـیل ألـحان الـرثـاء، حـیث إن الـغرض مـن الـبحث عـن األصـالـة فـي الـلحن لـیس ھـو مـن 
أجـل األصـالـة نـفسھا فـاألصـالـة أیـضاً وسـیلة یـراد مـن خـاللـھا الـوصـول إلـى الـتأثـیر والـتأثـر، فـإذا لـم یـتم الـوقـوف عـلى مـذاق 

العرف في ألحان الرثاء فسوف تفقد قدرتھا على التأثیر. 

وألن الـمذاقـات مـختلفة مـن عـرف آلخـر فـعلى الـروادیـد أن تـكون لـھم إحـاطـة بـمختلف األعـراف الـتي یـشاركـون فـیھا فـإن 
مفھوم األصالة من ناحیة عنصر الجمال في اللحن متفاوت من عرف آلخر. 

والحمد £ رب العالمین.


