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تقديم / املحاور

املواضيع العاّمة للنّصوص وتطّورها (ق. 9 - ق. 19) : •
تقديم مبّسط ال يذكر كّل النّصوص / مختلف التقاطعات ممكنة بني النّصوص

تطّور آليّات فهرسة املخطوطات وتحقيق النّصوص•



الغناء كمجال اجتماعي-أدبي

أولى النّصوص : •
أخبار وطبقات املغننّي  

معطيات موسيقيّة أّوليّة حول أسماء اآلالت / النّظريّات

عالقة خاّصة بالثّقافة الفارسيّة•

الجاحظ (البصرة، 868/255)•

بن خرّداذبه (910/300) : كتاب الّلهو واملالهي•

أبو الفرج االصفهاني (967/356) : كتاب األغاني (بُني على •
نصوص سابقة)

ابن عبد ربّه (قرطبة، 940/328) : العقد الفريد•

/ أبو فضل العمري : مسالك األبصار في ممالك األمصار •
(1348/749)

العمري : مسالك األبصار، آيا صوفيا، مكتبة السليمانيّة، استانبول ، مخطوطة 3423



املوسيقى في تأثيرها على النّفس

تطّور الوعي حول الّصوت ومظاهره : •
=> ضمن آداب/نوادر الفالسفة

عالقة خاّصة بالنّصوص اإلغريقيّة•

كتاب عنصر املوسيقى : بولس (Paulos) - ترجمة •
حنني بن اسحاق (873/260)

قراءة أرسطو (كتاب النّفس) : •
الجاحظ (البصرة، 868/255) 

بن باجة (1139/533)  / بن رشد (1198/595)

استغالل ذلك لتطوير نظّرية العالج باملوسيقى : شرح •
أرجوزة اإلربلي / العناصر / النّصوص املغربيّة

 بولس :



املوسيقى في عالقتها بالفلسفة وسائر العلوم 

من الغناء إلى املوسيقى (الفرس/الّروم)•

العلوم الطبيعيّة وما وراء الطبيعة•

الكندي (بعد 870/256) : أربع رسائل •
=> نقل الفكر األفالطوني على العود 

=> علم التأليف

بن املنّجم (912/300) : كتاب النغم  / إخوان الّصفاء (ق. •
(10

ثابت بن قرّة : مسألة في املوسيقى [العمليّة]•

اآلالت املوسيقيّة والحيل الهندسيّة (الجزري - بنو موسى) •
: آلة األرغن



املوسيقى في عالقتها بالّرياضيّات والفلسفة

الحساب ودراسة األبعاد الّلحنيّة •
=> القانون

االعتماد على نصوص مدرسة االسكندريّة : •
إقليدس (ح. ق. 4/3 ق. م.) وبطليموس (ح. ق. 2 

ب. م.)

ربط الحسابات الفيثاغوريّة باملحسوس•

الفارابي (950/335) : كتاب املوسيقى الكبير•

بن سينا (1037/428)، بن زيلة (1048/440)، •
عمر الخيّام (ق. 12/11)

صفي الدين األرموي : بودالين، أكسفورد، مارش 512، 158 وجه



املوسيقى النّظريّة : اإليقاع، النّغمات، الجموع، األدوار، اآلالت

الخليل بن أحمد الفراهيدي : العروض / النّغمات •
الثّمان

الفترة الفاطميّة : بن كّر، بن أبي الّصلت (مخطوط •
بالعبريّة)

بغداد : صفيّ الدين األرموي (ق. 13) •
شروح كتاب األدوار/الّشرفيّة بن غيبي، الشرواني، 

الاّلذقي، إلخ.

تطّور النّصوص نحو الّلغة الفارسيّة•

استقالليّة « علم املوسيقى » عن الفلسفة والّرياضيّات•

الشرواني : مجّلة في املوسيقى، مكتبة طوب قابو سراي، اسطنبول، أحمد الثالث 3449



رسائل شاملة في املوسيقى

في مجملها : •
اتّجاه عملي / نظرة كماليّة

الحسن الكاتب (ق. 11 ؟) : كمال أدب الغناء•

بن الطّحان (بعد 449 هـ) : حاوي الفنون •
وسلوة املحزون

أحمد التّيفاشي القفصي (ق. 12-13) : متعة •
األسماع في علم الّسماع

بن خلدون (1406) : املقّدمة / صناعة الغناء•
ابن الطّحان :  حاوي الفنون، دار الكتب املصريّة، القاهرة، فنون جميلة 539



املوسيقى والّسماع / املوسيقى والقراءة الفقهيّة

ابن القيسراني (بغداد، 1113/507) : كتاب •
الّسماع

ارتباط بتطّور التّصّوف / جالل الدين الّرومي •
(كنية، ق. 13) : نشأة املولويّة

ق. 13 : بدايات ظهور مصطلح مقام في •
سياق موسيقي (من املقامات األدبيّة / 
مقامات األولياء إلى مقامات موسيقيّة)

ابن تيميّة (دمشق، 1328/728) : مسألة في •
سماع الّدف والشبّاب / فتوى في الّسماع

رقصة املولويّة بمخطوط عثماني : املكتبة الوطنيّة الفرنسيّة، باريس



في بحر الرّجز… (ق. 13 ؟ - ق. 17 ؟)

النّغمات : أصول (4) وفروع (12)•

التركيز على املسار النّغمي•

شمس الدين الّصيداوي الدمشقي العلوي •
(1506) : كتاب اإلنعام في معرفة األنغام

أرجوزة املارديني / أراجيز مجهولة املؤّلف•

إمكانيّة ارتباط بفرق صوفيّة : أرجوزة لعبد القادر •
القادري يذكر بها الّصيداوي / دوائر مقسومة إلى 
12 جزء مع ارتباط باألبراج والفصول والعناصر / 

رمزيّة الدائرة عند املولويّة
 شمس الّدين الصيداوي، كتاب اإلنعام : املكتبة الوطنيّة الفرنسيّة، باريس، مخطوطة رقم



مدرسة الطّبوع األندلسيّة-املغاربيّة

أشجار الطّبوع املغاربيّة : أصول وفروع•

نظم الونشريشي (فاس، 1548/655) / لسان •
الدين بن الخطيب السلماني / الفاسي 

(1685/1096)

محّمد البوعصامي (ح. ق. 12/11 هـ) : إيقاد •
الشموع للذّة املسموع بنغمات الطبوع

تواجد عميق لفلسفة التّربيع (مع إضافة •
العنصر الخامس) : النظرة األفالطونيّة + 

الكندي
دار الكتب الوطنيّة، تونس، مخطوط رقم 3634، الجزء 8، صفحة 76



السفائن املالوف واملوّشحات

نصوص موسيقيّة-أدبيّة : •
النّصوص الّشعريّة 

املعطيات العمليّة-النّظريّة : ذكر 
السم املقام / الطبع

موّشحات شرقيّة (منذ الّسيلكوني)•

املوّشحات واألزجال املغاربيّة : •
كنّاش الحائك / سفينة املدرسة 

الحربيّة
من مخطوطة املدرسة الحربيّة



مدّونات التّرقيم املوسيقي - ق. 19

العميم التدريجي للتّرقيم املوسيقي•

ارتبط التدوين بـ : تعميم التّعليم •
املوسيقي / االستشراق / جمع 

التّراث

مخطوط املدرسة الحربيّة•

املخطوط العثماني-اإليطالي (مركز •
املوسيقى العربيّة واملتوّسطيّة، 2011)



فهرسة املخطوطات املوسيقيّة
تطّور آليّات فهرسة املخطوطات وتحقيق النّصوص•
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بداية االهتمام باملخطوطات املوسيقيّة بالّلغة العربيّة

فهارس عاّمة  : ق. 10 : فهرست بن النّديم || بروكلمان ق. 20/19 || سزڤني (ق. 20) || فهارس املكتبات•

ق. 17 : مارين مارسني (Marin Mersenne) : اهتمام باملوسيقى الغير غربيّة : مخطوط شمس •
الّدين الّصيداوي

1814 : البارون هامر-پرڤستال (Baron Hammer-Purgstall) : مدخل إلى تاريخ املوسيقى •
الّشرقيّة / استعمل نص بن خلدون

1840 : كوزڤارتن (Kosegarten) : ترجمة جزئيّة لكتاب األغاني•

1842 : رافاييل كيسفتر (Raphael Georg Kiesewetter) : موسيقى العرب  / استعمل نصوصا •
قام هامر-پرڤستال بترجمتها => االهتمام الحقيقي باملصادر



الفهارس املختّصة في املوسيقى من املصادر العربيّة

•(r/1965-1940) هنري جورج فارمر : مصادر املوسيقى العربيّة

آمنون شلواح : النّظريّات املوسيقيّة من النصوص العربيّة (ح. •
900-1900) - ج.1 1979 / ج.2 2003

أسامة ناصر النقشبندي : مخطوطات املوسيقى والغناء والسماع •
في مكتبة املتحف العراقي (1979) / في دار صّدام للمخطوطات 
(2001 - إعادة الطّبع 2008 : في خزائن املخطوطات في العراق)



الفهرسة والتحقيقات الرقميّة للمخطوطات املوسيقيّة

مثال : موقع املصادر العربيّة •
 (http://www.saramusik.org) للموسيقى

استعمال قاعدة بيانات رقميّة •
 (django-python / mysql)

اتّباع اتفاقيّات عامليّة للنّصوص •
الرقميّة : 

« مبادرة ترميز النّصوص » - 
Text Encoding Initiative (TEI)

http://www.saramusik.org
http://www.saramusik.org

