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) رسالة في خبر صناعة التّأليف1(
التّقسيم العامّ

) البعاد ونسبهاτόνος النّغمات (.1
)σύστημα الجموع (.2
 أسماء النّغم وعددها.3
 مبتدأ اللّحون.4
)τόνος) بين اللحان/الطّنين (μεταβολή الستحالت الصّوتيّة (.5
)μελοποιία( صنعة اللّحن .6
) : البسطي، القبضي، والمعتدلηθος( أنواع التّأليف وتأثيره على النّفس .7



  

رسالة في خبر صناعة التّأليف) 1( 
ملحظات حول بعض النّقاط

 أكثر نصوص الكندي تنظيرا●
أهمّ النّقاط  ق. م.) دون الاشارة إلى 4 التّقسيم العامّ يتّبع منهج أرستخسانس (ق. ●

المتواجدة عند أرستخسانس (أسس علم التّأليف والخلفات مع البيثارغوريّن)
ترجمتها على العود تقليد لنظريّات إرغريقيّة متداولة مع ●
 العنصر الخامس استعمال وتر خامس => ●
؟)، 4-2 (ق. كليونيدس عدد من النّقاط تشير إلى تقرب هذا النّصّ من نصوص ●

. ؟)4)، أرستيدس (ق. 2بطليموس (ق. ) - 2-1 (ق. نيكوماخس
 لم يتعمّق في المواضيع الرّياضيّة (أي « الموسيقيّة ») ررغم البداية الّتي تكتسب ●

طابعا إتقليديّا وررغم تواجد تلك المواضيع في رسالة بطليموس الموسيقيّة؛ موضوع 
.صناعة التّأليفالرّسالة هو 



  

)2(
كتاب المصوّتات 
الوتريّة من ذات 
الوتر الواحد إلى 
ذات العشرة أوتار

 مخطوطة أكسفورد
أ226 و. 663مارش 



  

)كتاب المصوّتات الوتريّة من ذات الوتر 2(
المقدّمةالواحد إلى ذات العشرة أوتار : 

 هذه الرّسالة هي فلسفيّة تقبل أن تكون موسيقيّة :●
)quadrivium منزلة العلم الوسط وتقديم أتقسامه الربعة (●
 تبيين الهمّيّة الّتي أعطاها الفلسفة لهظهار ما تمّ فهمه بالعقل عن طريق الحسّ، مع تسبيق ●

العلم على العمل.
 إهظهار أسرار علم الطّبيعة يتمّ عن طريق المحسوسات => عناصرها متكوّن من الركان ●

الربعة (النّار والهواء والماء والرض) ومن الطّبيعة الخامسة (الفلك).
 وبما أنّ اللت الوتريّة تتوسّط بين النّفس والعناصر والطّبيعة الخامسة، تمّ إحداث آلت ●

(وتريّة) تظهر منها أصوات مشاكلة للتّركيب النساني.
 تبيين تأثير الصوات على الحيوان●

=> عرض تلك المصوّتات (الوتريّة)، متّبعا عدد أوتارها من واحد إلى عشرة أوتار، ورمزيّة 
العداد عند مختلف الثّقافات



  

)كتاب المصوّتات الوتريّة من ذات الوتر 2(
الوتار والعدادالواحد إلى ذات العشرة أوتار : 

 الوتر الواحد : الهند – آلة الكنكلة•
 وتران : أهل خراسان ونواحيها (آلة عليها وترين وسبعة دساتين)•
تعمّق الكندي في هذا الموضوع ثلثة أوتار : الرّوم / أربعة أوتار : الرّوم => •
 خمسة أوتار : هناك من وجد أنّ عدد الخمسة هو من « الطّبيعة الولى » •

وأنّ العناصر خمسة، فأضاف وترا خامسا للعود
 السّتّة والسّبعة : كثيرة التّناسب ومن يستعملها تقليل.•
 الثّمانية : النّبيّ داود عن طريق المزمور (أو الزّبور ). أكّد على علتقته •

باليقاعات
  لم يذكر اشيئا في خصوص التّسعة•
 العشرة : نسبه أيضا إلى النّبيّ داود•



  

)3(
رسالة في أجزاء 

خبريّة في الموسيقى

 من مخطوطة برلين
 Bs. We. 1240



  

) رسالة في أجزاء خبريّة في الموسيقى3(
رسالة في مقالتين

 مقالة تخصّ اليقاعات : اليقاعات الثّمانية، النتقال من إيقاع إلى إيقاع، .1
علتقة اليقاعات بالاشعار، اليقاعات وأزمان اليوم.

 (أربعة أوتار، فصول، أركان، مشاكلت الرباع مقالة تخصّ المشاكلت : .2
رياح، إلخ.)، مزاجات اللوان، مزاجات الراييح، حول الحواسّ ونوادر للفلسفة

) للفلسفة لبولس (النّوادركتاب عنصر الموسيقى=> اشبه عميق مع : 

 إخوان الصّفاء                          رسائل

 لحنين بن إسحاق                           كتاب آداب الفلسفة

 لسعيد بن يوسف الفيّومي                          كتاب الامانات والعتقادات



  

)4(
رسالة في

اللّحون والنّغم

مخطوطة مانيسا 
 ب110 و. 1705



  

) رسالة في اللّحون والنّغم4 (
ثلث مقالت : « فنون » - لحمد بن المعتصم

 الفنّ الوّل في تركيب العود وتقسمة الدّساتين : الحجم (الطّول .1
والعرض والعمق، إلخ)، مواضع الدّساتين.

 الفنّ الثّاني في معرفة الوتار والنّغم : مكوّنات الوتار وتسويتها، ثمّ .2
يصف النّغم المتواجدة. في هذا الجزء النّظري تتأكّد عدد النّغمات 

).خمس وسدس الوتر(سبعة) ومواتقع البعاد الخاصّة بالكندي (
.نعت الوسطى بالنّغمة المؤنّثة والبنصر بالمذكّرة 
 الفنّ الثّالث هو تمرين لتعلّم العود.3



  



  

استنتاجات عامّة
 ق. م.)4-6 المرجعيّة العميقة : المدرسة الرغريقيّة الكلسيكيّة (●
 المرجعيّة التقرب لها علتقة بالفلطونيّة والفيثارغوريّة المتجدّدتان●
 أتقرب مصادره هي نكوماخس، كليونيدس وربّما يامبليكوس●
ابنه وحنين بن إسحاق ويوحنّا البطريق (الب) علتقة مبااشرة بما ترجمه ●
 مراوحة بين فلسفة التّربيع وإدماج العنصر الخامس  (الوتر الخامس) => البحث ●

عن « العدد المناسب »
 الهدف الساسي هو « علم التّأليف » و« صناعة التّأليف » (مع ترجمة كلّ ●

المواضيع على العود) وليس « علم الموسيقى » الرّياضي (كما هو الحال عند 
الفارابي وبن سينا)

عدم التّعرّض إلى الاشكاليّات الساسيّة الّتي طرحها أرستكسانس ●
من المرجّح أنّه لم يعرف رسالة بطليموس الموسيقيّة ررغم بعض النّقاط المشتركة ●
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