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 مقدمة 

ات عةادحد أهم العناصر في تحديد الهوية كونها مرتبطةة باإنسةان واضرو والهي أالموسيقى 

 أفالطةون الموسةيقى إحةد  دويعة  فةي كةل تطةورات حياتةه وحضةارته ة لةهومصاحب  والتقاليد

م هةر مةن مظةاهر انعةدامظ وبحسة  ابةن خلةدون فةون أول  المحركات الرئيسية السةامية للبشةر

ا وزه عنةدموقيل أن الموسيقى هي ما يسبق الكةالم ويتتةا  المدنية هو انعدام أو تدني الموسيقى

 خير عن التعبير.يعتز هذا اض

سةيلة ووإنمةا هةي   كما يعتقد العامةة مةن النةا  طر  ترفيه أو مترد أو الموسيقى ليست ترفا  

 تعبير بواسطة النغمات واإيقاعات.

دور العبةةةادة وفةةةي  وتةةةؤد  فةةةيففةةةي البةةةدء كانةةةت الموسةةةيقى مقتصةةةرة علةةةى طقةةةو  العبةةةادة 

م مةن ثةم تةو  ربط بين اإنسان واإلةه وكانت عبارة عن وسيلة  المناسبات واالحتفاالت الدينية

ثةم   استخدام الموسيقى في الحرو  لتحفيز المقاتلين وتوحيد الصف وبث الرعة  فةي اضعةداء

 لتصةةاح  الموسةةيقى الطقةةو  االتتماعيةةة مثةةل الةةوالدة والختةةان والزفةةاف تطةةورت تةةدريتيا  

 والرعي. وكذلك صاحبت اضعمال اليومية أمثال أغاني الزراعة والبناء  والموت

  ن يقتةاتون منهةاون محترفةومع تطور الحضارات أصةبحت الموسةيقى مهنةة يمارسةها موسةيقي

وربمةةا مةةا تعةةل الموسةةيقى مرتبطةةة بةةاللهو   وأصةةبل للموسةةيقى مناهتهةةا وطرقهةةا الخاصةةة

الدولةة  والترفيه هو وتود محترفي الفن الموسيقي والذين يؤدون فنهم في بالط الملوك ورتال

 دي.مقابل عائد ما

موسةيقي مع الثةورة الفكريةة والثقافيةة فةي نهايةة القةرن التاسةع عشةر مةيالدي تطةور المفهةوم ال

لوسةائل احةد أهةم أ وأصةبل  يسةاهم فةي الحيةاة الثقافيةة ويالمة  همةوم النةا  ثقافيةا   وأصبل فنا  

 للتعبير عن المشاكل االتتماعية والسياسية.
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  خةراض لى عامة النا  بسهولة بعك  الفنةونإتصل  وتأتي أهمية الموسيقى في التعبير ضنها 

ن ي برغم مةما من المتتمع مثل المسرح أو الفنون التشكيلية والت ا  أو تنس التي تخاط  فصيال  

 ا ويرددهةالةي  لهةا تةأثير الموسةيقى التةي يسةتمع إليهة أنةهأهميتها في التعبيةر عةن المتتمةع إال 

 .عامة النا  في أي وقت وأي مكان

 ن تحةت أيما تتد محاربةة مةن قبةل السةلطات أو المنتفعةين واالنتهةازيي يقى كثيرا  لهذا فالموس 

 ذريعة مثل التحريم الديني أو التفسخ اضخالقي.

 وضع الفن الموسيقي الغنائي في اليمن: 

 :لى قسمينكن تقسيم الفن الغنائي في اليمن إيم

 الغناء التقليدي )غناء المدينة(

 الغناء الشعبي )غناء الريف(

مةةل الفكةةر السةةائد عنةةد عامةةة المتتمةةع اليمنةةي أن الغنةةاء الشةةعبي هةةو غنةةاء عملةةي يصةةاح  الع

 .والغرو منه هو بث الحما  والنشاط لد  العامل مثل أغاني الزراعة أو أغاني البناء

 لديةه أي أما الغناء التقليةدي أو غنةاء المدينةة فهةو مةرتبط بةاللهو والترفيةه والطةر  حيةث لةي 

لةى إول القات والسةماع تذكر سو  قضاء وقت بعد الظهيرة في خمول مع تنا وظيفة اتتماعية

 الطر  واضغاني العاطفية.

  لثقافيةة اوكانت اضغاني التقليدية تقام عادة في حفالت اضعرا  أو فةي التلسةات و الةدواوين 

لحتيةة لاومةع ظهةور النةدوات الفنيةة مثةل النةدوة العدنيةة والنةدوة   ات في التنو يفي الخمسين

 .لى التمهور مباشرة في المسارحإخرج الفن الغنائي من المخادر   وغيرها
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لتمهةور لةى الفةن الغنةائي مةن الةديوان الثقةافي إوفي الشمال وبعد ثورة سبتمبر المتيدة خةرج ا

وعليةةه تنوعةةت موضةةوعات اضغةةاني التةةي كانةةت مقتصةةرة علةةى   عبةةر التلفزيةةون والمسةةارح

وأضةةحت  واضةةيع الثوريةةة والسياسةةية فةةي موضةةوعات اضغةةانياضغةةاني العاطفيةةة ودخلةةت الم

 .اضغنية السياسية تضاهي اضغنية العاطفية في تمهورها ومتابعيها

ن تعبةر أعلةى اضغنيةة  ا  لى كل بيت كان لزامإا ملهومع توسع البث اإذاعي والتلفزيوني ووص

قةت تلةك ة االتتماعيةة والوقد قام عةدد مةن الفنةانين بتقةديم اضغنية  عن هموم ومشاكل المتتمع

و تلةك بل إنها تصدرت اضغاني اضخر  وقد ساهمت بع  لد  المتتمع كبيرا   اضغاني رواتا  

 تتمع.يتابيات لد  الملقضاء على بعو السلبيات وتشتيع اإاضغاني بتغيير في المتتمع وا

  :نماذج عن التعبير بواسطة الموسيقى 

 . غن صوت الدان.غن يا هادي نشيد أهل الوطن

 غصن من عقيان ماعلينا من غناء صنعاء اليمن

 يذه  االحزان مرحبا بالهاشمي يتلي الشتن

نةةون هكةةذا عبةةر القمنةةدان فةةي مطلةةع الثالثينيةةات عةةن رفضةةه لهيمنةةة اضغنيةةة الصةةنعانية علةةى ف

تهةةت بةةالرغم مةةن االنتقةةادات التةةي و .الغنةةاء اضخةةر  وطالةة  بوحيةةاء اللةةون الغنةةائي اللحتةةي

م إحيةاء تةلى فناني وشعراء متتمعةه وعليةه فكرته إ نه أوصلأ لقمندان واتهامه بالعنصرية إالل

 حد أهم ألوان الفن الغنائي اليمني. أ التراث الغنائي اللحتي وأصبل

د  لة وقبةوال   هناك اعتقاد خاطئ بأن أغةاني الحة  والشةتون هةي اضغةاني التةي تالقةي رواتةا  

 ةيةتعبير ي تعبةر عةن همةوم ومشةاكل المتتمةع   فهنةاك أغةان  التمهور عك  تلةك اضغةاني التة

 :فاقت في شهرتها وصداها تميع أغاني الح  وهذه بعو اضمثلة على تلك اضغاني
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لةى ( والتةي ناشةد فيهةا المغتةربين مةن أتةل العةودة إأغنية أيو  طةار  )ارتةع لحولةك -1

ين يةر مةن المغتةربفةي عةودة كث سةببت تلةك اضغنيةةتقراهم واالهتمام بحقول الزراعةة و

 رو الوطن.إلى أ

 لغربةة مةنأغنية ) البالة ( للفنان علي السمة والتةي تنتقةد الهتةرة والغربةة وتبةين مةال ل -2

 ضرار اتتماعية على اضسرة وعلى الفرد.أ

أغنيةةة )أمةةر الكةةؤو ( للفنةةان عبةةد الباسةةط عبسةةي والتةةي اشةةتهرت بصةةوت الفنانةةة أمةةل  -3

 ت من رتال كبار السن بسب  المال. كعدل والتي تنتقد فيها زواج القاصرا

خةره أغنية ) بانتناه ( فضل محمد اللحتي والفنان فيصل علوي والذي يعبر فيها عن ف -4

 بالقطن اللحتي وقد انتشرت اضغنية في كل أرتاء لحج واليمن.

ة الملحمةةة الغنائيةةة ) الحةة  والةةبن ( للفنةةان علةةي االنسةةي والةةذي يحةةث فيةةه علةةى زراعةة -5

 ا من قيمة معنوية ومادية. شترة البن لما له

ان لةى كةل مكةان وكةة والتةي وصةل صةداها إهذه أمثلة بسيطة على انتشةار اضغةاني االتتماعية

 وإن انتشةةار تلةةك  يرددهةةا عامةةة المتتمةةع وأسةةهمت فةةي تغييةةر بعةةو العةةادات لةةد  المتتمةةع 

تلةك ع لاضغاني وتفوق انتشارها على اضغاني العاطفيةة تةدل علةى مةد  تقبةل وإعتةا  المتتمة

 اضغاني المعبرة عن همومه ومشاكله.

يةة فن ا  وفي التسةعينات حصةل تراتةع كبيةر للفةن الغنةائي اليمنةي حيةث لةم تشةهد السةاحة وتوهة

لفنيةةة واختفةةت كةةذلك الفةةرق ا  واختفةةت الحفةةالت والمسةةارح الغنائيةةة  تديةةدة لهةةا ثقلهةةا الفنةةي

 منتصف الثمانينيات.في الشبابية التي ظهرت 

رة لكةن صبل الفن الغنائي مرتبط بحفالت اضعرا  وظهرت وتوه فنية شبابية كثيةفي اضلفية أ

 م تمهةةور الفةةرح وأتةةواءتالئةةتميعهةةا مقتصةةرة علةةى إحيةةاء الحفةةالت وتقةةديم اضغةةاني التةةي 

 العر .



7 

 

ي فةة فةةي نهايةةة العقةةد اضول مةةن اضلفيةةة بةةرز فةةن تديةةد مسةةتورد مةةن الغةةر  لكنةةه القةةي رواتةةا  

عبةر ت حيث قام متموعة من الشبا  بتقديم أغان   ؛لرا  والهي  هو أوساط الشبا  وهو فن ا

 .عن مشاكلهم وعن اضوضاع االتتماعية وذلك بويقاعات موسيقى الهي  هو 

 كفنةةانين مونولةةوج يةةؤدون أغةةاني يضةةرعكةةذلك بةةرز كةةل مةةن الفنةةانين فهةةد القرنةةي ومحمةةد اض

طن لةةد  المةةوا واسةةعا   رواتةةا   تلةةك اضغةةاني القةةت  اتتماعيةةة تعبةةر عةةن حةةال المةةواطن العةةادي

ات الباصةات وسةيار علةى مةتنلمالمستها حياتةه اليوميةة   حتةى أن تلةك اضغةاني كانةت تسةمع 

 المقاهي ويغني بها الصغار والكبار.في اضترة و

كثيةر مةن فقةد واتةه بعةو الفنةانين ال سةهال   التعبير عن طريق الموسيقى والغنةاء لةم يكةن أمةرا  

فةةتم حةةب  بعضةةهم ووتهةةت تهةةم كيديةةة لبعضةةهم وتلقةةى بعضةةهم  ؛المضةةايقات مةةن السةةلطة 

عالم إلى تان  محاربتهم في أعمالهم وشن الهتمات اإعالمية ضدهم من قبل   هذا إتهديدات

 السلطة.

كةةذلك هنةةاك تهةةاز الرقابةةة الرسةةمي والةةذي كةةان يسةةمل أو يمنةةع التعبيةةر عةةن تلةةك اضغةةاني 

تشةكل  ة علةى تلةك اضغةاني بسةب  مواضةيعها التةياالتتماعية أو السياسةية  يتعلةق منةع الرقابة

)نشةةوان(  فنةةدم( وأغنيةةة )أنةةا الشةةع  يةةا ضوضةةاع المتتمةةع أو انتقةةاد السةةلطة مثةةل أغنيةةة انتقةةادا  

 (.أبو نصار خر لمنع تلك اضغاني يتعلق بالتوته السياسي للفنان نفسه مثل الفنان )اآلوالسب  

 التوصيات 

 :معوقات ومشاكل منها حرية التعبير في اليمن لديها عدة

 .مازال معظم رتال الدين يحاربون الموسيقى باعتبارها محرمة دينيا   -1

 النظرة الدونية للغناء والموسيقى ولمن يمارسها. -2

 وتود أتهزة رقابة رسمية على اضغاني تقوم بوعطاء التصريل أو المنع. -3
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