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البعد العملي / البعد الفلسفي / البعد العلمي •

=> اإلطار التّاريخي والثّقافي

النّصوص املكتوبة (مخطوطات •
محّققة/غير محّققة) 

الّصور : بعض اآلالت : قراءة غير •
مرتبطة تاريخيّا بالنّص

املصادر 



العرب والحضارات القبل-إسالميّة

بصفة خاّصة : 

الثّقافة الّسومريّة (آالت الهارب/نظريّة عدديّة) •

الثّقافة املصريّة-الفرعونيّة (آالت النّاي/الهارب/العود ذو العنق •
الطّويل)



آلة العود ذو العنق الطّويل 
ح. 1950-1530 ق. م.

آالت الهارب/نظريّة عدديّة

الثقافة السوماريّة - بالد ما بني الرّافدين

ح. 668-626 ق. م. 
v. u. Z



آالت النّاي/الهارب/العود ذو العنق الطّويل

الثّقافة املصريّة - الفرعونيّة

فترة األسرة الثامنة عشر 1291-1550

فترة توتموزيس 4 - ح. 1400 ق. م.



الثّقافة العربيّة قبل اإلسالم
الّلغة العربيّة الجنوبيّة (سبئيّة، •

مقتبانيّة، عينيّة، حضرميّة) 

الّلغة العربيّة الّشماليّة (النّقوش •
فائيّة، الثّموديّة، إلخ.) نقش امرؤ القيس - خط نبطي متأّخر - 328 مالصَّ

الّشعر الجاهلي / الرّواة : سوق عكاظ •

الكتابات األولى  (األحرف الفينيقيّة، •
األراميّة، النّبطيّة، العربيّة ح. 267 م.)

بنو لخم (الحيرة - جنوب العراق) - األنباط->الغساسنة-املسيحيّة (األردن - جنوب الّشام)





 التوّسع اإلسالمي وإدماج الثقافتني
الساسنيّة والبيزنطيّة

االسكندريّة

أنطاكيا

قطيسفون
تركستان - ح. 500 م.

عود قبطي - ق 3 م.
املدينة



الجاحظ (ت. ح. 868) : كتاب القيان

 « وكانت فارس تُعدُّ الغناء أدباً والرُّوم فلسفًة »



البعد العملي



 النّصوص األدبيّة-الخبريّة
=> ما قبل « املوسيقى » -

الكتّاب => النّصوص األدبيّة : •

بن املقفّع (ت.  ح. 760) : كليلة ودمنة (الهند/بالد الفرس) •

الجاحظ (ت. ح. 868) : رسالة القيان / كتاب الحيوان / كتاب التّدوير والتّربيع •

ابراهيم املبهيقي (ت. ح. 932/320) : كتاب املحاسن واملساوي (المك والعود) •

النّصوص األدبيّة-املوسيقيّة : •

يونس الكاتب (ت. 752) : رسالة النّغم / رسالة القيان (ضائعة ؟) •

املفّضل بن سالمة (ت. ح. 905/292) : كتاب املالهي •

بن خرداذبه  (ت. 911/300) : كتاب اللهو واملالهي •

بن عبد ربّه (ت. 940/328، قرطبة) : العقد الفريد •

املسعودي  (ت. 956/345) : مروج الذهب ومعادن الجوهر •

اإلصفهاني (ت. 967/356) : كتاب األغاني•

http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=254
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=253
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=229
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=252
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=251


أشهر املغننّي
يونس الكاتب (ت. ح. 765) •

ابن مسجاح (ت. ح. 169/785) •

ابن سريج •

ابراهيم املوصلي •

إسحاق املوصلي •

زرياب •

منصور زلزل•



 النّصوص األساسيّة حول نظريّات 
الغناء / األلحان / التأليف

الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت. 786/170) => الجاحظ : طبقات املغننّي •

مجهول (الكندي/إقليدس…) : قول على الّلحون •

ثابت بن قرّة (ت. 901/288) : مسألة حول مخالفة حذّاق املغننّي لسجاحات (صيحات) النّغمات •
لنغمات العود 

يحيى بن املنّجم (ت. 912/300) : كتاب النّغم : نظريّة إسحاق •

أبو الفرج األصفهاني (ت. 967/356) : كتاب األغاني•

http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=13
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=60
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=16
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=251


 املكوّنات األساسيّة للعود
تبعا لنظريّة إسحاق املوصلي - بن املنّجم
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النغم املؤتلفة : 6
مجرى البنصر

مجرى الوسطى
النغم املختلفة : 4

10 نغمات
8 نغمات داخل نفس املجرى



البعد الفلسفي-املعرفي
 µουσική - « بدايات « املوسيقى



 النّصوص األساسيّة
نوادر الفالسفة => تأثير األصوات على النفس

بولس : كتاب عنصر املوسيقى، ترجمة حنني بن إسحاق •

حنني بن إسحاق  (ت. 873/260) : كتاب آداب الفالسفة •

الكندي  (ت. 873/260) : أجزاء خبريّة في املوسيقى •

سعيد الفيّومي (ت. 949) : كتاب األمانات واإلعتقادات •

إخوان الّصفاء (ق. 10) : رسالة في املوسيقى•

http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=61
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=65
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=7
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=69
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=67


نظريّة علم التّأليف
• […]

فيثاغوراس (ق. 6 ق.م.) : أهّمية العدد (4+3+2+1)، املوسيقى برهان للفلسفة •

أفالطون (ق. 5-4 ق. م.) :  طيمايوس / ما وراء الطّبيعة / العدد / النّفس / إشكاليّة تجزئة العدد / •
احتساب بعد البقيّة 

أرسطو (ق. 4 ق.م.) : كتاب النّفس / العنصر الخامس -> الوتر الخامس  •

بطليموس : كتاب علم التّأليف  •

الكندي : كتاب املصوّتات الوتريّة من ذات الوتر الواحد إلى ذات العشرة أوتار •

        أجزاء خبريّة في املوسيقى /  رسالة في الّلحون والنّغم 

إخوان الّصفاء :  رسالة في املوسيقى•

ἁρµονία - ἁρµονική

http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=6
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=7
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=67


 مواضع دساتني العود عند الكندي
رسالة في الّلحون والنّغم
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10/9
طول الوتر : 30 اصبعا 

دستان السبّابة : 30 - 3 = 27 => 30/27 = 10/9 
دستان الوسطى : 30 - 5 = 25 => 30/25 = 6/5 

دستان البنصر : 30 - 6 = 24 => 30/24 = 5/4 
دستان الخنصر :  30 - 7.5 = 22.5 => 30/22.5 = 60/45 = 4/3

9/816/15

6/5

5/4

4/3



مواضع دساتني العود عند إخوان الّصفاء
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9/8
دستان السبّابة : تسع الوتر (املسافة مع مطلق الوتر 9/8) 

دستان البنصر : تسع الوتر انطالقا من السبّابة (9/8) 
دستان الخنصر : ربع الوتر (4/3) 

دستان الوسطى : إضافة ثمن الوتر انطالقا من الخنصر إلى جهة األنف (8/9) 

املسافة بني مطلق الوتر  ودستان  البنصر : 9/8  * 9/8 = 81/64 
256/243 = 2(8/9) * 4/3  : (limma) بعد البقيّة

بقيّة9/8

8/9 * 4/3

(9/8)

4/3

2



 وسطى زلزل : املصادر والتأويل
منصور زلزل (ت. ح. 800/200)
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بقيّة9/89/8

8/9 * 4/3

(9/8)

4/3

2

 األرموي : كتاب األدوار
الفارابي : الطنبور الخرساني

 الفارابي : كتاب املوسيقى الكبير
دساتني العود

 وسطى زلزل على العود (الفارابي، بن سينا، إلخ.) : مواضع متغيّرة
 وسطى زلزل بني مختلف اآلالت (الفارابي) : مواضع مختلفة

 وسطى زلزل عند األرموي (كتاب األدوار)، الفارابي (الطّنبور الخرساني، املعازف)
 => تطوير نظام الذي باألربع/بالخمس

 => منصور زلزل : من العود ذو العنق الطويل (الطنبور) إلى العود البربط/ذو العنق القصير ؟



البعد العلمي : 
من الّرياضيّات إلى علم املوسيقى



اإلشكاليّة األساسيّة : 
عدم تناسب أضعاف البعد الطنيني 

مع البعد الذي بالكّل

البعد الذي بالكّل



البرهنة على رياضيّة املوسيقى
• […]

بيثاغوراس : الّرياضيّات تمّكن من احتساب األبعاد املوسيقيّة •

أرخيتاس : تطوير نظام موسيقي يعتمد على نظريّة املثل والجزء •

إقليدس (ق. 2. ق.م.) :  ستّة أبعاد تتجاوز نسبة الّضعف •

بطليموس (ق. 2. م.) :  تكامل الحّس والعقل إليجاد أسس احتساب األبعاد املوسيقيّة •

ترجمة إقليدس (ق. 10/4 ؟) :  قانون جزء التأليف من املوسيقى •

الفارابي (ت. 339 / 950) :  كتاب املوسيقى الكبير•

http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=70
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=12


من الّرياضيّات إلى علم املوسيقى
الفارابي : إحصاء العلوم | بن سينا (ت. 1037/428) : كتاب الّشفاء :  •

 Zarlino <= (« فيزياء »)  إبيستيمولوجيا العلوم / للموسيقى مبادئ طبيعيّة

بن زيلة : الكافي في املوسيقى •

• Descartes  <= بن باجة (ت. 1138/533) :  القول في الّسمع

عمر الخيّام (ت. 1137/527) : القول على أجناس الذي باألربعة •

شرح 1 كتاب األدوار (مجهول 60) |  شرح 2 مبارك شاه : أهّميّة املبادئ الطبيعيّة •

الّشرواني (نسختني) أضعاف بعد البقيّة | الاّلذقي : علم مستقّل•

http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=25
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=188
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=106
http://www.saramusik.org/ouvrage.php?id_ouvrage=63


مجهول (ح. ق. 14/8)، شرح لكتاب األدوار

 أَُقوُل : َقبَْل الَخوِض ِفي املَْقُصوِد، يَِجُب أَْن يُْعَلَم أَنَّ لُِكلِّ ِعْلمٍ
»َموُْضوًعا َوَمبَاِدىَء َوَمَساِئَل

»



من الّرياضيّات إلى علم املوسيقى

الّصوت : حدوثه وتقبّله
الّصوت : أسباب علوّه وثقله

احتساب نسب األبعاد : جمعها، تنصيفها، …

أحوال النّغم من حيث تأتلف وتتنافر

البحث عن مقادير األزمنة املتخّللة بني النّغم

تأليف الّلحون

مبادىء وأصول مسّلمة / في مباني بيان هذا العلم

من صناعات أخر (العدد) 

قوّة املخيّلة تأثير املوسيقى على النفس

احتساب الكّميّة



نقاط اختتاميّة
إدماج الثّقافات القبل إسالميّة (عمليّا وفلسفيّا-فكريّا) : أهّميّة •

الكتابة والنّص املكتوب والتّرجمة لتطوّر الجانب النظري والفكري 

استيعاب الجانب الّرياضي ووضع حدود إيبيستيمولوجيّة •

تطوير املبادئ الطبيعيّة •

إحداث علم مستقّل •

انطالقا من القرن الثالث عشر : تواجد نصوص عربيّة أخرى : •
نظريّات موسيقيّة عمليّة / أراجيز / نظريّات مقاميّة (النغمات)


