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 فلسفة الموسیقی 

 عند الفارابي وإخوان الصفا  

 
 

 : صملخّ ال

إن أقدم معرفة لنا باملوسيقى ترجع إ�� ا�حضارة الغر�ية من خالل كتابات الفالسفة اليوناني�ن، إال أن  
أن الكندي �ان من  رغم  الدراسات الغر�ية لم ��تم كث��ا بالفالسفة املسلم�ن وخاصة �� ا�جال املوسيقي،  

ع�� أسس العلم. توجھ فالسفة اإلسالم  م��ا فنا يقوم    لاألوائل الذين وضعوا قواعد املوسيقى العر�ية، وجع
إ�� النظر �� املوسيقى، فصنفوا ف��ا الكتب والرسائل واعت��وا املوسيقى علما ر�اضيا يبحث �� النغم. اش��ر  
م��م الفارا�ي وقد عرض ذلك �� إطار البحث عن الطر�ق املؤدية إ�� مبادئ علم املوسيقى �� املدخل من  

غ االهتمام باملوسيقى ذروتھ مع إخوان الصفا �ش�ل مفصل �� رسالة املوسيقى  "كتاب املوسيقى الكب��". بل 
�ن وخمس�ن رسالة، وال�ي تحدثوا ف��ا عن مفهوم  تثناِ املؤلفة من    هم و�� جزء من القسم الرا�ع من رسائل

�� هذا املقال أل املوسيقى وأنواعها ودالال��ا وأنواع الصوت واأل�غام واآلالت املوسيقية.   آراء  سنعرض  هم 
فالسفة اإلسالم حيث سنقتصر ع�� من�لة املوسيقى �� فلسفة الفارا�ي من خالل مؤلفھ "كتاب املوسيقى  

 الكب��" وكذلك فن املوسيقى عند إخوان الصفا الذين كتبوا عن طبيعة املوسيقى.  

 قى العملية. : فلسفة املوسيقى، األ�حان، علم املوسيقى، املوسيقى النظر�ة، املوسيال�لمات املفتاحية

Abstract : 
The earliest knowledge we have of music dates back to Western civilization through the 

writings of Greek philosophers, but Western studies have not paid much attention to Muslim 

philosophers, especially in the field of music, although Al-Kindi was one of the first to introduce 

music into Arab culture. Music has become an integral part of science curricula and the 

philosophy of mathematics. The philosophers of Islam turned to music, they classified books 

and letters, and regarded music as a mathematical science. Among the most famous 

philosophers Elfarabi, who established the foundations of musicology as theoretical and 

practical knowledge. One of his most well-known works is The Big Book of Music . 

Interest in music reached its peak with "'ikhwan al-safa" who devoted a letter on the nature 

of music, in which they dealt with the concept of music, its types and meanings, types of 

sounds, of melodies as well as musical instruments. In this article, we will try to address the 

status of music in Elfarabi's philosophy as well as the art of music with “'ikhwan al-safa'”. 

Keywords: The philosophy of music, melodies, musicology, theoretical music, practical 

music. 
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 : مقدمة  -1
 
ّ
الفالسفةش�ل اهتمام  محاور  أهم  أحد  املوسيقى  م�  ت  كث��  اهتم  حيث  اإلغر�ق  عهد  باملوسيقى    �ممنذ 

دراسات كث��ة من وجهة نظر فلسفية ومنحوها م�انة هامة من ب�ن أنماط التعب�� أو الفنون   ا صوا لهوخصّ 

  القديم   العالم  ��  ةالرئيسي  ال�خصية   وهو  ،فيثاغورساألخرى. اكتسبت املوسيقى أهمية خاصة �� فلسفة 

أّن   اإللهية.  لألسرار  تجسيدا  �انت   موسيقاه  إّن   فيھ  قيل  الذي  فيثاغورس     أعلن 
ّ
منظ  ال�ون 

ّ
ومنش ط  م 

  الوجود   ح�ّ�   إ��  املوسيقى  أتت  لذلك،  ووفقا   أعداد"،  األشياء  �ل  "أّن   يؤمن  �ان  فقد  باه��ازات منتظمة،

رض  �عدما
ُ
كما أدرك أفالطون قدرة املوسيقى ع�� التعب�� عن العواطف    ال�ون.  ناتم�وّ   ع��  حسا�ي  نظام  ف

أّن  واعت��  واألف�ار،  واألحاسيس  مباشرا    موسيقى لل  واالنفعاالت  الرو تأث��ا  ف�يع��    التدر�ب  من  جزء  ح، 

جزًءا أساسًيا من املسرح اليونا�ي الذي    �انت املوسيقى �عّد   ا�جمهور�ة.  حراس  لھ  سيخضع  الذي   العاطفي

استخدمها لقو��ا التمهيدية خاصة �� املأساة أو ال��اجيديا، واعت�� املسيحيون األوائل أن أغان��م وسيلة  

 تقوي اإليمان. 

 
ّ
ا للباحث�ن املعاصر�ن حيث عرض "جوليوس بورتنوي"  همّ ماملوسيقى موضوعا  و فلسفة  اللت العالقة ب�ن  ش�

العصور، وذلك    العالقة ب�ن آراء الفالسفة وتطور املوسيقى ع�� مّر   1كتابھ "الفيلسوف وفن املوسيقى"��  

ألنھ من املألوف أن تجد دراسات تكتب عن فلسفة املوسيقى، أو عن آراء فالسفة معين�ن أو مدارس فلسفية  

وع لم يكتب فيھ الكث�� من قبل،  خاصة �� املوسيقى؛ أما تأث�� الفلسفة ذا��ا �� مجرى املوسيقى، فهو موض

تب عن هذا املوضوع هو االعتقاد الذي �سود معظم األذهان بأّن   ولعّل 
ُ

ر  تطوّ   السبب األك�� �� ندرة ما ك

 
ّ
 عن أف�ار الفالسفة ولم يتأث

ً
 ر ��ا ع�� اإلطالق.  املوسيقى سار مستقال

الكندي    أّن رغم  صة �� ا�جال املوسيقي،  أغلب الدراسات الغر�ية لم ��تم كث��ا بالفالسفة املسلم�ن وخا  إّن 

ھ علماء  ا يقوم ع�� أسس العلم. توّج �ان من األوائل الذين وضعوا قواعد املوسيقى العر�ية، وجعل م��ا فنّ 

املوسيقى، فصنّ   �� النظر  إ��  اإلسالم  ر�اضيا  وفالسفة  علما  املوسيقى  واعت��وا  والرسائل  الكتب  ف��ا  فوا 

النغم.    �� إ�� مبادئ علم  يبحث  املؤدية  الطر�ق  البحث عن  إطار   �� ذلك  الفارا�ي وقد عرض  م��م  اش��ر 

ففي كتبھ  �انت البن سينا اهتماماٍت موسيقية كب��ة،  املوسيقى �� املدخل من "كتاب املوسيقى الكب��"، و 

�ها من املؤلفات  الشه��ة ذات الطا�ع املوسو��: "الشفاء" و"النجاة" و"دا�ش نامھ" أي (كتاب املعرفة) وغ�

 عن املوسيقى.  
ً
ل "�� رسالة  بلغ االهتمام باملوسيقى ذروتھ مع إخوان الصفا �ش�ل مفصّ أفرد ف��ا فصوال

رسائل   من  الرا�ع  القسم  من  جزء  و��  وال�ي    ِاثنت�نمن  املؤلفة  الصفا  إخوان  املوسيقى  رسالة  وخمس�ن 

 . 2ودالال��ا وأنواع الصوت واأل�غام واآلالت املوسيقية"ف��ا عن مفهوم املوسيقى وأنواعها تحّدثوا 

 
ولى، دار الوفاء لدنيا الطبع والنشر،  ،جوليوس بورتنوي، -1

ٔ
،  2004الفيلسوف وفن الموسيقى، ترجمة دكـتور فؤاد زكريا، الطبعة اال

 . 5ص
سعد، -2

ٔ
الجامعة المستنصرية 35 :- 54ص جلة الفلسفةالموسيقى عند إخوان الصفا المعنى والدالالت. م ،شيماء غازي ا
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https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=124936


يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)82( 

وتحديد الوظائف ال�ي  سنعرض �� هذا املقال ألهم آراء فالسفة اإلسالم الذين كتبوا عن طبيعة املوسيقى  

حيث سنقتصر هنا ع�� من�لة املوسيقى �� فلسفة الفارا�ي من خالل   اف��ض��ا وال�ي جعلت ظهورها ممكًنا،

الكب��  مؤلفھ "كتاب الذين  املوسيقى    ن��ز موقعسما  ك  "املوسيقى  الصفا  الفلسفي عند إخوان  الفكر   ��

 خصصوا رسالة للموسيقى ضمن رسائلهم. 

 : منزلة فلسفة الموسیقی عند الفارابي  -2
ق الكندي أول من "أدخل املوسيقى إ�� الثقافة العر�ية، فأصبحت ضمن ا�حإ�عت�� أبو يوسف �عقوب بن  

و منا�ج   العلمية     جزءاالدراسة 
ّ
التأث نتيجة  ا�حال  بطبيعة  هذا  و�ان  الر�اضية،  الفلسفة  باملدرسة  من  ر 

. �ان 1اإلغر�قية، بما نقلھ العرب من العلوم اليونانية إ�� العر�ية �� مختلف نوا�� املعرفة وم��ا املوسيقى"

املوص�� صاحب أول مدرسة للغناء.  الكندي صاحب أول مدرسة للموسيقى �� اإلسالم، كما �ان إ�حاق  

الطر�ق أمام الفارا�ي ثم ابن سينا وهما    وضع الكندي "قواعد للموسيقى �� العالم العر�ي واإلسالمي فشّق 

، فصارت  2، وهذباه، ح�ى انت�ى عند الشيخ الرئيس إ�� أن يصبح علما بمع�ى ال�لمة"هذا العلمطّورا  اللذان  

" بينما �لمة الغناء ال�ي Musicologie"  �ي علم املوسيقى أو املوسيقولوجيا�لمة موسيقى باللغة العر�ية �ع

 �انت قديما �ع�ي أداء األ�حان واملوسيقى بصفة عامة، صارت تطلق ع�� الفن العم�� فقط. 

تأليف   �عد  ذرو��ا  و�لغت  الصوتية،  التعاليم  أسس  فيھ  وضع  الذي  الفارا�ي  مع  الكندي  مدرسة  تطورت 

  اواملوسيقى فن�   اق فيھ ب�ن املوسيقى علمً ن سينا لكتابھ "جوامع علم املوسيقى" الذي فرّ الشيخ الرئيس اب

، والناظر �� هذا الكتاب يلمح  3من مؤلفات الفارا�ي �� صناعة املوسيقى: "كتاب املوسيقى الكب��"وصنعة.  

وعاملا فحسب، وخاصة �� صناعة املوسيقى النظر�ة، بل إنھ البد أن ي�ون    ا فيھ أن الفارا�ي لم يكن فيلسوف

يكمن الغرض من "الكتاب املوسيقى الكب��" �� البحث فيما �شتمل عليھ  من مزاو�� هذه الصناعة بالفعل. 

ها  صناعة املوسيقى ال تلك املنسو�ة إ�� القدماء، ف�ي ال تخلو من نقص و�خالل، و�نما تلك ال�ي يكمن بناؤ 

معھ كمالها. و�بقى  بناء تاما و�خراجها إخراجا �امال. فالفارا�ي �س�� إ�� أن تدرك صناعة املوسيقى النظر�ة 

السؤال قائما: ما األمور ال�ي يقصد هذا الكتاب �عر�فها؟ ما موضوع علم املوسيقى؟ وما الغرض من البحث  

 ؟ فما موضوعهافيھ؟ و�ذا �انت املوسيقى النظر�ة معرفة 

  مجموعة  �ل  هو   وال�حن  األ�حان،  ع��   تدل  العادية  اللغة  استعماالت   �� موسيقى �لمة  أن  إ��  الفارا�ي   �ش��

  فن  أو  صناعة  ��  حيث  من  املوسيقى  ولكن  بالكالم،  مق��نة   وأ  منفردة   دامحّد   ترتيبا رتبت  لنغما  من

 
 .4) ص 1962ملحق لكـتاب مؤلفات الكندي الموسيقية مطبعة الشقيق،  بغداد:الكندي ( زكريا، موسيقى يوسف، -1
هو -2

ٔ
 انيفؤاد اال

ٔ
 .165-161) ص ص 2003، الكندي فيلسوف العرب (وزارة الثقافة المصرية واإلرشاد القومي، حمد، ا

بو نصر، الفارابي،  -3
ٔ
حمد الحنفي، دار الكـتاب العربي  :كـتاب الموسيقى الكبير، تحا

ٔ
غطا سعيد الملك خشبة، الدكـتور محمود ا

 .للطباعة والنشر، القاهرة، دون تاريخ
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  إذا   املوسيقى  صناعة  وليست  وأجود.  أكمل  تص��  و��ا  تلتئم   ��ا  ال�ي  واملبادئ  األ�حان   ع��  �شتمل  شامل

 .وكمالها األ�حان  جودة عل��ا تب�ى ال�ي النظر�ة األسس ع�� أيضا �شتمل و�نما فحسب، أ�حان صناعة

الفارا�ي  فات 
ّ
مؤل دراسة  الفكري    سيما،  إّن  الُبعد  عن  ُمت�املة  صورة  �عطينا  الكب��"،  املوسيقى  "كتاب 

�عرف الفارا�ي املوسيقى بأ��ا "صناعة �� تأليف النغم واألصوات ومناسبا��ا و�يقاعا��ا  ومفهومھ للموسيقى،  

الكب��"  . تناول الفارا�ي �� "كتاب املوسيقى  1وما يدخل م��ا �� ا�جنس املوزون واملؤتلف بالكمية والكيفية"

مھ إ�� جزأين، أحدهما �� املدخل إ�� صناعة  جميع أجزاء الصناعة بوجه��ا، العملية م��ا والنظر�ة، وقّس 

ا�جزئية،   األ�حان  تأليف  و��  واإليقاعات  املشهورة  اآلالت  ذكر  و��  الصناعة  أصول   �� واآلخر  املوسيقى، 

 فنون. ثالثة وجعل �ل ذلك �� 

"امل األول،  ا�جزء  الفارا�ي  صناعة  جعل  إ��  ال�حن،  دخل  مع�ى  �عر�ف   �� أوالهما:  مقالت�ن:   �� املوسيقى" 

و�حث �� أصل املوسيقى واختالف هيئا��ا العملية والنظر�ة �� اإل�سان، و�عديد أصناف األ�حان وغايا��ا، 

الطبيعية لإل�سان  ف األ�حان  : �� مبادئ املعرفة بصناعة املوسيقى، فعرّ و�شأة اآلالت املوسيقية. والثا�ي

ال�ي يمكن أن �عّد وعّد  النغم    د األمم  النغم واتفاقا��ا وعدد  أ�حا��م طبيعية بوجھ ما، ثم ذكر مناسبات 

 . 2املتجا�سة �� أصول األ�حان، و��ن طبقات األصوات الطبيعية

املوسيقى ومعناه "األ�حان نواسم ال�حن  �� املقالة األو�� "مدخل لصناعة املوسيقى" يبتدئ بتعر�ف لفظ  

ع�� جماعة �غم ألف تأليفا محدودا  أيًضا  قد يقع ع�� جماعة �غم مختلفة ُرتب ترتيبا محدوًدا وقد يقع  

عادة �� الداللة ��ا ع�� املعا�ي، وقرنت ��ا ا�حروف ال�ي تركب م��ا األلفاظ الدالة املنظومة ع�� مجرى ال

، فاملع�ى األول أعم ع�� اعتبار  3وقد يقع أيًضا ع�� معاِن آخر غ�� هذه ليس يحتاج إل��ا فيما نحن �سبيلھ"

األصوات  إ��  أن املوسيقى جماعة �غم �سمع من حيث �انت و�� أي جسم �انت، أما املع�ى الثا�ي فيحيل  

  لكّن املوسيقى من حيث �� صناعة أو فّن   .اإل�سانية ال�ي �ستعمل ف��ا األلفاظ الدالة ع�� املعا�ي املعقولة

 .املوسيقى تقوم ع�� أسس وقواعد ، أي أّن ظر�ةشامل �شتمُل أيًضا ع�� األسس النّ 

يناقش الفارا�ي دالالت استخدام أي من التعر�ف�ن، لينتقل �عدها إ�� هيئات صناعة املوسيقي فيقول إ��ا  

"تصاغ   أن  و�ما  بالسماع،  وتدرك  مناسب  �ش�ل  تؤدى  أي  للسامع�ن"،  "محسوسة  ت�ون  أن  وتركب  إما 

هات�ن الهيئت�ن لصناعة املوسيقي تندرجان فيما  إّن  فقط" دون أن تؤدي �ش�ل مسموع، و�قول الفارا�ي  

ع�ى هناك هيئة ثالثة �� "صناعة املوسيقي النظر�ة" و�� ال�ي    العملية"، وأّن   صناعة املوسيقىأسماه "
ُ
�

 . 4بالعلم بالنغم واألصوات واأل�حان �أحد العلوم الطبيعية
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الفارا�ي ع�� أسبقية ا�جانب التطبيقي والعم�� �� ا�جال املوسيقى ع�� �شوء املوسيقى النظر�ة ألن    و�ؤكد

�� املوسيقى العملية. "صناعة املوسيقى النظر�ة متأخرة بالزمان تأخرا كث��ا    ا تجر�بيّ   ا األمر يقت��ي تراكم

إنما   وأ��ا  العملية،  املوسيقى  أن كماستنبطت  عن صناعة  �عد  العملية م��ا وفرغت  تأخ��ا  الصناعة  لت 

. أّما املوسيقى العملّية "ف�ي كما  1واستخرجت األ�حان ال�ي �� محسوسات طبيعية لإل�سان ع�� التمام"

سمية إحداث األ�حان بأدا��ا أو صياغ��ا"
ّ
ثّم يو�ح العالقة الّ�ي تجمع ب�ن ف�ّي املوسيقى الّنظري    .تو�� الت

العلم   ب�ن  تر�ط  الّ�ي  الّصلة  تماثل  و��  �كيب، 
ّ
وال� الّتحليل  قوامها  مزدوجة  وثيقة  عالقة  ف�ي  والعم��. 

بي�� وعلم الّنجوم
ّ
 .الط

بتشكيل الفارا�ي  يقول  املتنوعة األ�حان اهتم   غر�ز�ة ما فطر �� األ�حان أحدثت "وال�ي  :وتوليدها، 

 ا�حيوانية  الفطرة وم��ا �ونھ، أول  من فيھ ومر�وزة غر�ز�ة لإل�سان �� ال�ي الشعر�ة الهيئة م��ا لإل�سان،

 أن أو التعب، �عقب للراحة  اإل�سان محبة وم��ا املؤذية، أو أحوالها اللذيذة من  حال عند ��ا  تيصوّ  ال�ي

  فإّن  أوقات الشغل، �� بالتعب يحّس  ال
ّ
بھ،   يحس فال األعمال أوقات �� التعب عن �شغل مما ماتال��ن

فمن شأن املوسيقى أن   ،2ولذلك ال يحس بالزمان الذي فيھ فعل ال��يء وال ي�جر بھ و�واظب عليھ أك��"

يأ�ي م��ا.   ا�حركة والتعب  بھ  ترتبط  الذي  الزمان  بالزمان، ذلك  تل�� إحساسھ  �عبھ أل��ا  تن��ي اإل�سان 

و�انت هذه ال��انيم واأل�حان والنغمات، تنشأ قليال و�� زمان �عد زمان، و�� قوم �عد قوم، ح�ى تزايدت.  

تر  يماثل  ما  يتحرى  �عد ذلك،  إ��  لكن اإل�سان أخذ،  �� أجسام أخرى طبيعّية وصناعّية، فاهتدى  نماتھ 

اآلالت املوسيقّية، �العود وغ��ه، وأخذ الناس �� تطو�ر هذه اآلالت ح�ى ت�ون أك�� طواعّية �� إنجاز الغاية  

إ��  ،  3م��ا كذلك  تأث��ها  يمتد  بل  وحسب  اإل�سان  ع��  تأث��ها   �� مقتصرة  الغنائية  األ�حان  وليست 

ال�ي أحدثت    "ا�حيوانات أيضا  العر�ية عند ا�حداء فهذه �� الفطر والغرائز  وذلك مثلما �عرض ل�جمال 

 . 4األ�حان"

طق. ومن هيئة  
ُ
طق أو فعل ن

ُ
فإذا ما وصل �� املقالة األو�� إ�� "هيئة أداء األ�حان"، يقول إ��ا "مركبة من ن

البشر�ة ع�� أداء األ�حان، أو قدرة   ، وهو ما �ع�ي قدرة األحبال الصوتية �� ا�حنجرة5أخرى �� جسم آخر"

يصدر األ�غام  ا�جهاز التنف��ي ع�� دفع الهواء �� آالت النفخ، أو استطاعة اليد قرع األجسام بنظام مع�ن  

يقول   فإنھ  األ�حان"،  صيغة  "هيئة  بلغ  ما  إذا  ح�ى  من  إّ��ا  املطلو�ة،  والرديء  ا�جيد  ب�ن  ما  "تمي��  �ع�ي 
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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وغ��   واملالئم   األ�حان 
ّ
ترت أن  ينب��  وكيف  واملتنافرة،  املتالئمة  والنغم  ترتي��ا  املالئم  يص��  ح�ى  ا  ًم مالئب 

 .1للسمع

يحدد الفارا�ي أصناف األ�حان وغايا��ا و�� با�جملة ثالثة أنواع: فهناك صنف من املوسيقى ُيكِسب الّنفس  

ة وراحة فحسب وُيسّم��ا األ�حان امللذة؛ وهناك نوع ثاٍن من املوسيق
ّ

ى يدعوه الفارا�ي باأل�حان ا�خّيلة  لذ

ما  
ّ
�او�ق والّتماثيل ا�حسوسة بالبصر؛ أ

ّ
ھ ُيحِدث �� نفس اإل�سان تخّيالت وتصّورات، مثل ما تفعل ال�

ّ
ألن

ھ األ�حان االنفعالية، 
ّ
الث من املوسيقى، فيستأثر باهتمام الفارا�ي ومناقشتھ �� عّدة مواضيع. إن

ّ
الّنوع الث

ض  . وعندما يتعرّ 2عال أو تنقصھ ألّن االنفعال من شأنھ أن يزول إذا بلغ أق��ى غاياتف�ي قد تز�ل االنف

 إ�� �شأة  �عد ذلك  
ّ
ذلك طلب البعض "بال��نمات الراحة واللذة وأن ال    إّن وراء  ھ يقول األ�حان الغنائية، فإن

ع��ا   والسلوُّ  إزال��ا  أو  وتز�يدها  واالنفعاالت  األحوال  إنماء  ��ا  طلب  و�عض  بزمانھ،  أو  بالتعب  يحس 

 . 3وتنقيصها، و�عض قصد ��ا معونة األقاو�ل �� التخييل والتفهيم"

الكتاب، ليتحدث �عد ذلك عن �شأة اآلالت الصناعية  و�م��ي الفارا�ي �� املقالة األو�� من ا�جزء األول من  

العيدان    –املزام��    –ال�ي صنعت لتحا�ي األ�غام ال�ي تتألف م��ا هذه األ�حان، فيعدد هنا من اآلالت: الر�اب  

الطناب�� واملعازف، فإذا ما أو�� �ل آلة حقها من التقديم، فإنھ بذلك ي�ون قد    – الصنوج    –الدفوف    –

وم�ى اكتملت، ولي�ون ختام مقالتھ األو�� با�حديث عن املوسيقى    ن كيفية �شوء صناعةأكمل حديثھ ع

 .�علم املوسيقي واملبادئ األولية �� صناع��ا

قّس  الثا�ي، فقد  إ�� ثالثأما ا�جزء  �� أصول الصناعة وسماه "أسطقسات    ةمھ  الفن األول  فنون، فجعل 

صناعة املوسيقى"، واألسطقس لفظ أ�ج�ي معرب عن اليونانية ويع�ي األصل أو ا�جوهر. والفن الثا�ي من  

املشهورة عند العرب �� ذاك الوقت، أما الفن الثالث �� هذا ا�جزء،    حول اآلالتهذا ا�جزء، جعلھ �� القول  

 � تأليف النغم وطرائق األ�حان، و�� صناعة األ�حان ا�جزئية. فقد جعلھ �

سماه "أْسطقسات  أبدأ الفارا�ي �� ا�جزء الثا�ي با�حديث عن الفن األول من فنون صناعة املوسيقي والذي  

م الفارا�ي حديثھ عن الفن األول إ�� مقالت�ن، تناول �� األو�� �عر�ف �ل من  ، وقد قّس 4املوسيقى"صناعة  

"البعد ب�ن �غمت�ن" و"مقادير  -"أسباب ا�حدة والثقل �� األصوات"  –"حدوث الصوت والنغم �� األجسام"  

تنصيف  األ�عاد بقسمة الوتر"، ثم أتبع ذلك بتوضيح مقادير األ�عاد الصوتية ا�حادثة بال��كيب وا�جمع وال

الذي جعلھ   املقالة  ختام  بلغ  قد  ي�ون  فإنھ  انت�ي من ذلك،  ما  فإذا  ��تيب األجناس وتقسيم  لوالتقسيم، 

جميع  ع��    وسيقى املو�طلق لفظ ا�جنس ��    .ثبات األعداد الدالة ع�� �غم األجناس �� جداول �أصنافها و 
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، ومن ا�جدير بالذكر هنا أن الفارا�ي  أصناف املتواليات ال�حنية وع�� أصناف األصول �� اإليقاعات ال�حنية

فصل رتب األجناس إ�� رتبت�ن هما ا�جنس اللّ�ن وا�جنس القوي، ومن هات�ن الرتبت�ن تتفرع أصناف عدة  

الل�ّ  ا�جنس  املتتا��  مثل  غ��  املنتظم  املتتا��    –ن  املنتظم  الل�ن  التضعيف    –ا�جنس  ذي  القوي  ا�جنس 

 ��  ا  س القو�ة �� ترتيب النغمات ابت�ار عر�ياألجنا  وا�جنس القوي املتصل، و�عّد 
ً
بحتا و�� األك�� استعماال

املشهورة باسم    الوسطىاأل�حان العر�ية، وأشهر هذه األجناس هو جنس "الراست" الذي ت�حق بھ الثالثة  

 .1زلزل"وسطى  "

جماعات النغم التامة وترتيب  أما املقالة الثانية من الفن األول، فقد بدأها الفارا�ي با�حديث عن أصناف  

النغم �� هذه ا�جماعات. ثم انتقل الفارا�ي إ�� �عر�ف مبادئ التمديد، "وهو حال النغمة �� ا�جماعة من  

    حيث مدى امتدادها
ً

أو حده ع�� جان�ي ا�جمع املفروض، واتبع ذلك با�حديث عن تمز�ج النغم أو خلط  ثقال

لذلك تقول: "إن النغم ا�ختلفة �� ا�حدة والثقل، قد يمكن أن    أ�عادها ا�ختلفة التمديدات، فيضع قاعدة 

. و�ختتم املقالة الثانية  2تخرج من أوتار مختلفة ح�ى ينفرد �ل وتر بنغمة، و�مكن أن تخرج من وتر واحد"

 
ً
قلة ع�� النغم �� أزمنة محدو إّن    من الفن األول بتعر�ف أجناس اإليقاعات، فيقول أوال دة  اإليقاع: "هو النُّ

، ثم يفصل أزمنة اإليقاع ا�ختلفة و�قول بأن بدايات النغم واألزمنة ال�ي ب�ن النغم إنما  3املقادير والنسب"

د بالنقر أو بالقرع، وهو ما يقوده �� ال��اية إ�� تقسيم أجناس اإليقاعات إ�� موصلة ومفصلة، "واملفصل  تحّد 

زمان أك�� من �ل زمان يقع �� املتوالية، واملوصل هو الذي تنفصل فيھ أزمنتھ املتتالية �عضها عن �عض ب 

 ال أطول وال أقصر"
ً
 .4هو الذي تنفصل أزمنتھ املتتالية �عضا عن �عض بزمان آخر أصال

والنغم يوّ�  املشهورة  باآلالت  ا�خاص  وهو  الكتاب  من  الثا�ي  با�جزء  الثا�ي  الفن  من  مقصده  الفارا�ي  ح 

: "وفيھ يتب�ن ما يوجد من األشياء ال�ي �خصت �� كتاب االسطقسات  ا�حسوسة ف��ا، فيبدأ هذا الفن بقولھ

�� اآلالت املشهورة، و�حصاء ما اعتيد أن يحس ف��ا، وما قد يمكن أن يوجد م��ا �� هذه اآلالت    ا محسوس

العادة لم تجر بھ ، و�ن �انت 
ً
العود  5محسوسا الفارا�ي هنا  ��ا  والطناب�� واملزام��  : واآلالت املشهورة �ع�ي 

والر�اب واملعازف، وقد تحدث عن �سو�ة األوتار �� الوتري من هذه اآلالت، وعدد النغم والقوى املتجا�سة  

واتفاقا��ا مع مواضع الضبط لهذه اآلالت (الدسات�ن)، وأعطى �� ال��اية األسس العلمية لضبط هذه اآلالت  

 وتحديد األماكن ال�حيحة لتوليد النغم م��ا. 

"�� تأليف األ�حان ا�جزئية" �� اسًما  فصل الفارا�ي الفن الثالث من ا�جزء الثا�ي للكتاب والذي جعل لھ  

عن النغم بإطالق وعن ا�حادثة ��  مقالت�ن، حيث اشتملت األو�� ع�� "�عر�ف صنعة األ�حان ال�ي تركب  
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األ�حان �عر�ف صنعة  فإ��ا: "اشتملت ع��  الثانية  أما  الصناعية"،  ا�حادثة    اآلالت  النغم  ال�ي تركب عن 

األلفاظ منظومة   م��ا  ال�ي تركب  ا�حروف  ��ا  يقرن  ال�ي  ��  ع��  بالت�حينات اإل�سانية، و��  العادة  مجرى 

��ا وم��ا تحصل هذه األ�حان مؤتلفة" ��ا ع�� املعا�ي، وما  ، ثم أ�حق بذلك ا�حديث عن مبادئ  1الداللة 

االنتقال قد "ي�ون ع�� �غم ا�جماعة بأسرها وقد ي�ون ع�� �عض االنتقاالت ومبا�ي األ�حان، وأو�ح أن  

. 3، وأما "مبا�ي األ�حان" فإنھ �عرفها ع�� أ��ا �� النغم الضرور�ة ال�ي م��ا تأتلف األ�حان"2�غم ا�جماعة"

الهَزج   أما أصناف اإليقاعات وأزمن��ا والتغ��ات ال�ي ت�حق بأصولها، فيذكر من اإليقاعات العر�ية املشهورة:

الَرَمل    –وخفيفھ   الثا�ي    –الَرَمل    – خفيف  (املاخوري)    –الثقيل  الثا�ي  الثقيل  األول    –خفيف  الثقيل 

 . 4وخفيف الثقيل األول"

تكسب   ��ا  ال�ي  النغم  "فصول  عليھ  و�دُل  يخُصھ  �غٌم  انفعاٍل  فل�ّل  والّنغم،  االنفعال  ب�ن  ارتباط  هناك 

أصنافها من أسماء أصناف االنفعاالت، فلذلك يجب أن �عدد االنفعاالت ثم نجعل  انفعاالت النفس. �شتق  

غم مأخوذة من أسماء تلك، فيس�ى ما يكسب ا�حزن إما ا�حّزِن، و�ما   أسماء هذه الفصول من فصول النَّ

العزا  يكسب  وما  جزعًيا،  ا�جزع  يكسب  وما  أسفًيا،  ُ�س�ى  األسف  يكسب  وما  التحز�ن...  و�ّما  ء  ا�حز�ي، 

ً�ا أو مسّلٍ  هذه األ�غام االنفعالّية ثالثة    .5، وما يكسب ا�حبة أو البغضة محبًيا أو غضبًيا"والسلوى ُمعزَّ

أصناٍف: "م��ا ما ُيكسب االنفعاالت ال�ي تنسب إ�� قوة النفس، مثل العداوة والقساوة والغضب وال��ور،  

نَسب  
ُ
إ�� ضعف النفس، وذلك مثل ا�خوف والرحمة  وما جا�س ذلك، وم��ا ال�ي تكسب االنفعاالت ال�ي ت

ط"  . 6وا�ج�ن. وم��ا ال�ي تكسب ا�خلوط من �ل واحٍد من هذين الّصنف�ن وهو التوسُّ

وق الفّ�ي يتغ�� مع �عاقب األجيال، ومن ثم فهو ال  يضع الفارا�ي معاي�� ل�جمال  
ّ

وسيقي من جهة أن الذ
ُ
امل

العق��. يمجد األ�حان ال�املة حيث يقول: "وملا �ان  البحث    إ��يتمتع بخاصّية الثبات ال�ي تجعلھ يخضع  

النفس ول�خياالت الواقعة ف��ا، ع�� ما تبّ�ن �� الّصناعة  كث�ٌ� من الهيئات واألخالق واألفعال تا�عة النفعاالت  

الّسامع�ن ع�� األفعال  املدنّية، صارت األ�حان ال�املة نافعة �� إفادة الهيئات واألخالق، ونافعة �� أن تبعث  

املطلو�ة م��م، وليس إنما �� نافعة �� هذه وحدها، لكن و�� البعثة ع�� اقتناء سائر ا�خ��ات النفسانّية  

 .7مثل ا�حكمة والعلوم"
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 : فن الموسیقی عند إخوان الصفا  -3
ل أقسام رسائلهم حيث تأخذ املوسيقى موقعها من هذا القسم  إخوان الصفا من القسم الر�ا��ي أوّ جعل  

إخوان الصفا" واحتلت م�انا بارزا  املوسيقى من املوضوعات املهمة ال�ي شغلت "الرسالة ا�خامسة، و�عت��  

تناولوا علم املوسيقى فبحثوا �� صناع��ا وأصلها و  فردوا جزءا من رسائلهم لصناعة  أ�� فلسف��م، حيث 

إن  تأليف   إل��ا.  املستمع�ن  نفوس  ع��  موزونة  وأ�حان  �أ�غام  املوسيقى  سماع  أثر  مدى  و�ينوا  األ�حان 

  
َ
 املركبة

َ
الغرض من الرسالة ا�خامسة �� املوسيقى ��:" أن نذكر �� هذه الرسالة امللقبة باملوسيقى الصناعة

 التأليف �� معرفة النسب، وليس  
ُ
غرُضنا من هذه الرسالة �عليم  من ا�جسمانية والروحانية ال�ي �� صناعة

ين ��ما  
َ

الغناء وصنعة املال��، و�ن �ان ال بد من ذكرها، بل غرضنا هو معرفة النسب وكيفية التأليف اللذ

 . 1و�معرف��ما ي�ون ا�حذق �� الصنائع �لها"

رو��  يرى إخوان الصفا أن صناعة املوسيقى تختلف عن با�� الصنائع ف�ي صناعة مركبة من ا�جسما�ي وال

معلل�ن ذلك بأن "الهيو�� املوضوعة ف��ا �لها جواهر روحانية، و�� نفوس املستمع�ن وتأث��ا��ا ف��ا مظاهر  

�لها روحانية أيًضا، وذلك أن أ�حان املوسيقى أصواٌت و�غمات، ولها �� النفوس تأث��اٌت كتأث��ات صناعات  

املوسيقى واعت��وها  صناعة  أصل    الصفا إ��ن  إخواق  . تطرّ 2الصناع �� الهيوليات املوضوعة �� صناع��م"

ها استخرجْ��ا ا�حكماُء  
َّ
ل

ُ
من ابت�ار ا�حكماء استخرجوها بحكم��م و�علمها الناس م��م وذلك "أن الصنائع �

العلماء   ومن  للعامة  ا�حكماء  من  وراثة  وصارت  �عض،  من  و�عضهم  م��م  الناس  �علمها  ثم  بحكم��ا، 

األساتذة للتالمذة، واستعملوها كسائر الصنائع �� أعمالهم ومتصرفا��م بحسب أغراضهم  للمتعلم�ن ومن 

 .3ا�ختلفة"

وأصواًتا   الغناء  من  أ�حاًنا  الناس  من  أمة  ل�ل  أن  الصفا"  "إخوان  �عت��  وقواني��ا،  األ�حان  ُصول 
ُ
أ وعن 

الغناء و  ُصول 
ُ
ي عدَدها ك��ة، فأ ي��كب  و�غمات ال �شبھ �عضها �عًضا، وال يح��ِ ال�ي م��ا  قوان�ن األ�حان 

سائُرها، تقوم ع�� أن الغناء مركٌب من األ�حان، وال�حن مركب من النغمات، والنغمات مركبة من النقرات  

املوسيقى �� الغناء،   واإليقاعات، وأصلها �لها حر�ات وس�ون. وعرف إخوان الصفا املوسيقى كما ي��: "إّن 

هو آلة الغناء، والغناء هو أ�حاٌن مؤلفة، وال�حن هو �غماٌت متواترة،    واملوسيقار هو املغ�ي، واملوسيقات

 .4والنغماُت �� أصواٌت م��نة"

اهتم إخوان الصفا بالصوت وحددوه ب�ونھ قرع َيحدث �� الهواء ِمْن تصاُدم األجسام �عضها ببعض. "فأما  

حيوانية، وغ�� ا�حيوانية أيًضا    كيفية إدراك القوة السامعة لألصوات؛ "فاألصوات نوعان: حيوانية وغ�� 
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نوعان: طبيعية وآلية، فالطبيعية �� كصوت ا�حجر وا�حديد وا�خشب والرعد والر�ح، وسائر األجسام ال�ي 

نوعان:   وا�حيوانية  شا�لها.  وما  واألوتاد  والزمر  والبوق  الطبل  كصوت  واآللية  ا�جمادات.  من  ف��ا  ُروح  ال 

�� أصوات سائر ا�حيوانات غ�� الناطقة، وأما املنطقية ف�ي أصوات    منطقية وغ�� منطقية، فغ�� املنطقية 

الناس، و�� نوعان: دالة وغ�� دالة، فغ�� الدالة �ال�حك والب�اء والصياح. و�ا�جملة �ل صوت ال �جاء  

 ف�ي الكالُم واألقاو�ُل ال�ي لها �جاء"
ُ
 . 1لھ، وأما الدالة

اآلالت   أصوات  اختالف  الصفا  إخوان  بحسب  شرح  موسيقية  آلة  �ل  لطبيعة  تبعا  واختالفها  املوسيقية 

 م��ا وك��ها وصغرها وطولها وقصرها وسعة أجوافها وضيق ثق��ا ورقة  
ٌ
أش�الها وجواهرها ال�ي �� متخذة

أوتارها وغلظها، و�حسب فنون تحر�ك ا�حرك�ن لها، وجعلوا من أغراض رسالـ��م ا�خامسة �� املوسيقى �� 

 و�غماٌت م��نة، وهو املس�ى الغناء...و�ما أن الغناء إنما هو  تبياُن ماهيِة ا 
ٌ
ملوسيقى ع�� أ��ا "أ�حاٌن مؤتلفة

بي��ا سكنات   امل��نة ال تحدث إال من حر�ات متواترة  أ�حاٌن مؤتلفة، وال�حن هو �غمات م��نة، والنغمات 

 . 2متتالية"

كة �� النقلة من م�ان إ�� م�ان �� زمان  ا�حر   "إّن ح إخوان الصفا مفهوم وماهية ا�حركة والس�ون.  يوّ� 

 �� امل�ان األول �� الزمان الثا�ي"
ُ

ا�حركة عند إخوان الصفا نوعان:  .  3ثاٍن، وضدها الس�ون وهو الوقوف

 �� ال�ي  
ُ
 �� زماٍن قص��، والبطيئة

ً
 �عيدة

ً
 السريعة �� ال�ي يقطع املتحرك ��ا مسافة

ُ
 و�طيئة، وا�حركة

ٌ
سريعة

لَّ م��ا �� ذلك الزمان �عينھ،  يقطُع املتحرك ��
َ
ق

َ
 أ

ً
عّدان    وا�حركتان الا مسافة

ُ
إال أن ي�ون بي��ما زماُن  اثنت�ن  �

ا فيھ حركة ما. 
ً
 املتحرك �� م�انھ األول زماًنا ما �ان يمكنھ أن ي�ون متحر�

ُ
 س�ون، والس�وُن هو وقوف

الصوت لھ خاصية تم��ها    أّن ت والنغم واملوسيقى الوتر�ة،  يرى إخوان الصفا �� مجمل حدي��م عن الصو 

قّس  ولهذا  واملنخفضة،  الغليظة  والنغمات  املرتفعة  ا�حادة  الدرجات  من  يت�ون  فهو  البشر�ة،  موا  األذن 

العظيُم  فم��ا  املضاف،  جنس  ِمْن  متقابالن  م��ا  نوع�ن  �ل  أنواع،  ثمانية  إ��  الكيفية  جهة  من  األصوات 

. واألصواُت تنقسم من جهة الكمية نوع�ن:  والصغ�ُ� والسر 
ُ

 وا�جه�ُ� وا�خفيف
ُ
يُع والبطيُء وا�حادُّ والغليظ

 �� ال�ي ب�ن أزمان حركة نقرا��ا زماُن س�وٍن محسوس، مثل نقرات األوتار  
ُ
منفصلة ومتصلة، فاملنفصلة

والنايات   املزام��  أصوات  مثل  ف�ي  األصوات  من   
ُ
املتصلة وأما  القضبان.  والدواليب  و�يقاعات  والدبادب 

 تنقسم نوع�ن: حادة وغليظة، فما �ان من النايات واملزام�� أوسَع  
ُ
والنواع�� وما شا�لها، واألصواُت املتصلة

خرى أيًضا ما �ان  
ُ
، ومن جهٍة أ َحدَّ

َ
، وما �ان أضيق تجو�ًفا وثقًبا �ان صوتھ أ

َ
ُھ أغلظ

ُ
تجو�ًفا وثقًبا �ان صوت

، وما �ان أ�عد �ان أغلظ.  من الثقب إ�� موضع النفخ أقرب َحدَّ
َ
 �انت �غمتھ أ
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نوع الصوت �� الوتر�ات ينقسم إ�� غليظ ورقيق حسب طول الوتر وسمكھ ودرجة    ح إخوان الصفا أّن يوّ� 

النغمة وسمكها وقياس الصوت عندهم �عتمد ع�� عامل�ن هما: سرعة الصوت وشدة الوتر. إن أصوات  

 �� الطول،  األوتار املتساو�ة الغلظ والطول وا�خ
ً
 �انت متساو�ة، و�ن �انت متساو�ة

ً
 واحدة

ً
رق إذا نقرت نقرة

الطول    �� متساو�ة  �انت  و�ن   ، َحدَّ
َ
أ الدقيق  وأصوات  أغلظ  الغليظ  أصوات  �انت  الغلظ؛   ��  

ً
مختلفة

  
ً
 �� ا�خرق، �انت أصوات ا�خروقة حادة، وأصوات املس��خية غليظة، و�ن �انت متساو�ة

ً
والغلظ، مختلفة

غلظ والطول وا�خرق، مختلفة �� النقر، �ان أشدها نقًرا أعالها صوًتا. و�� ام��اج األصوات وتنافرها  �� ال

األصوات ا�حادة والغليظة متضادان، ولكن إذا �انت ع�� �سبٍة تأليفيٍة ائتلفْت  إّن  "يقول إخوان الصفا  

املسامع   واستلذْ��ا  �حًنا موزوًنا  واتحدْت، وصارْت  النفوس، و�ن  وام��جْت  ��ا  ْت  األرواح، وُسرَّ ��ا  وفرحْت 

�انت ع�� غ�� النسبة تنافرت وتباينت ولم تأتلف ولم �ستلذها املسامع، بل تنفر ع��ا و�شم�� م��ا النفوس  

 .1وتكرهها األرواح"

صناعة   بكيفية  الصفا  إخوان  و�صالحها اهتم  كث��ة وذكروا    اآلالت  وأدوات  آالت  صنعوا  قد  ا�حكماء  نَّ 
َ
  أ

لنغمات املوسيقى وأ�حان الغناء، مفننة األش�ال، كث��ة األنواع؛ مثل الطبول والدفوف والنايات والصنوج  

وأفضل آلة استخرج��ا ا�حكماء    واملزام�� والسرنايات والصفارات واآلالت واألدوات املصوتة، وذكروا أن أتّم 

ها و�صالحها واستعمالها وشرحوا كمية  وأحسن ما صنعوها اآللة املسماة بالعود، وتحدثوا عن كيفية صنع

�سب ما ب�ن �غمات أوتارها وطولها وعرضها وغلظها ورق��ا ونقرا��ا. كما فسروا اآللة ال�ي �س�ى العود تتخذ  

نَّ طولھ مثل عرضھ ومثل نصفھ، و��ون عمُقُھ  
َ
خشًبا طولھ وعرضھ وعمقھ ي�ون ع�� النسبة الشر�فة وأ

 من خشٍب خفيف، و��ون    مثل نصف العرض، وعنق العود مثل
ً
ا متخذة

ً
ر�ع الطول، وت�ون ألواُحُھ رقاق

 ِمْن �عض  
ُ
قر. وأن آلة العود تتخذ أر�عة أوتار �عُضها أغلظ

ُ
الوجھ رقيًقا من خشب صلب خفيف يطن إذا ن

 ع�� النسبة األفضل.

صوا فصال "�� أن �حر�ات األفالك يذهب إخوان الصفا إ�� وجود عالقة ب�ن املوسيقى واألفالك حيث خصّ 

�غمات كنغمات العيدان" وذلك أن �حر�ات األفالك وال�واكب �غمات وأ�حاًنا طيبة لذيذة مفرحة لنفوس  

أهلها، وأن تلك النغمات واأل�حان تذكر النفوس البسيطة ال�ي هناك سرور عالم األرواح ال�ي فوق الفلك  

�غمات حر�ات    إنقالوه  ما  ��  ويستندون  ك، وهو عالُم النفوس.  ال�ي جواهرها أشرف من جواهر عالم األفال

املوسيقار تذكر النفوس ا�جزئية ال�ي �� عالم ال�ون والفساد سرور عالم األفالك: إن املوجودات املعلوالت  

و�� ال�ي �� علل لها، فهذه مقدمة واحدة. إن األ�خاص الفلكية  
ُ
الثوا�ي تحا�ي أحوالها أحوال املوجودات األ

 �حر�ات هذه، وحر�ات هذه تحا�ي  علل أوائل لهذه األ�خاص ال�ي �� عالم ال�ون وا
ٌ
لفساد، وأن حر�ا��ا علة

الفلكية   األ�خاص  بأن  �علمون  العقالء  أك��  وأن  �غما��ا،  تحا�ي  هذه  �غماُت  ت�ون  أن  َوَجَب 
َ
ف حر�ا��ا، 

 الوجود ع�� ا�حيوانات ال�ي تحت فلك القمر، وحر�ا��ا علة �حر�ات هذه، وعالم  
ُ
وحر�ا��ا املنتظمة متقدمة

 قدم الوجود ع�� عالم األجسام. النفوس مت
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ٔ
 المصطفى عبدون  ا
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إخوان الصفا بوجود عالقة ب�ن املوسيقى والدين �� �افة األديان السماو�ة من خالل صناعة املوسيقى    يقّر 

حيث يقولون: فأما استعماُل أ�حاب النواميس اإللهية لها �� ء  والدعا�� الصالة    إ�� هللاللتضرع  ة  الديني

الق العبادات، وعند  و�يوت  �ان  الهيا�ل  كما  والب�اء،  والتضرع  والدعاء  القراب�ن  الصلوات، وعند   �� راءة 

عند قراءة مزام��ه، وكما يفعل النصارى �� كنائسهم، واملسلمون ��    —عليھ السالم    —يفعل داود الن�ي  

و�خشوعها   النفوس  و�خضوع  القلوب  لرقة  ذلك  �ل  فإن  القراءة؛  و�حن  النغمة  طيب  من  مساجدهم 

ألوامر هللا    واالنقياد  إ��  والرجوع  الذنوب  من  إليھ  والتو�ة  ونواهيھ  �عا��  و�عا��    — هللا    —سبحانھ 

 باستعمال سنن النواميس كما رسمت. 

القلب والب�اء والتضرُّع والتو�ة   بالنية واإلخالص ورقة  َدَعُوا هللا  إذا  و�ضيف إخوان الصفا أن املتعبدين 

ون بھ، و�توب عل��م ويغفر لهم و�جيب دعاءهم  واإلنابة يصرف ع��م ما يخافون و�كشف ع��م ما  
َ
هم مبتل

ويعط��م ُسؤلهم، و�انوا �ستعملون عند الدعاء والتسبيح والقراءة أ�حاًنا من املوسيقى �س�ى «ا�حزن»، 

ُق القلوب إذا سمعت، وتب�ي العيون، وتكسب النفوس الندامة ع�� سالف الذنوب و�خالص   ِ
ّ
َرق

ُ
و�� ال�ي ت

ا و�صالح  ��  السرائر  واستعمالها  املوسيقى  صناعة  ا�حكماء  استخراج  أسباب  أحد  �ان  فهذا  لضمائر، 

 الهيا�ل وعند القراب�ن والدعاء والصلوات. 

تأث��   قضية  وأفالطون  أرسطو  وقبلهما  والفارا�ي  �الكندي  الفالسفة  من  كغ��هم  الصفا  إخوان  يطرح 

تأث��  املوسيقى  لصناعة  أن  �عت��ون  فهم  النفوس،   �� األ�حان  املوسيقى  ومن  السامع�ن:  نفوس   �� ات 

والنغمات أيًضا ما �سكن سورة الغضب و�حل األحقاد و�وقع الص�ح و�كسب األلفة وا�حبة، ومن األ�حان  

والنغمات ما ينقل النفوس من حال إ�� حال، ويغ�� أخالقها من ضد إ�� ضد. فلصناعة املوسيقى تأث��ات �� 

�ات صناعات الصناع �� الهيوليات املوضوعة �� صناعا��م، فِمْن  نفوس املستمع�ن مختلفة �اختالف تأث�

لُّ األمم من ب�ي آدم وكث�� من ا�حيوانات أيًضا. �ستعملها أجلها 
ُ
� 

الناس   عند  املوسيقى  استعمال  ��  يتج��  والسرور  الفرح  عند  تارة  ا�حياة؛  و�شاطات  ا�جاالت  �افة   ��

ا�حز  عند  وتارة  والدعوات،  والوالئم  و�� األعراس  العبادات  بيوت   �� وتارة  املآتم،  و��  واملصائب  والغم  ن 

امللوك   مجالس  و��  والتعب،  الراحة  وعند  ا�حضر،  و��  األسفار  و��  واملنازل،  األسواق   �� وتارة  األعياد، 

ومنازل السوقة، ويستعملها الرجال والنساء والصبيان واملشايخ والعلماء وا�جهال والصناع والتجار وجميع  

ا و�سطبقات  النوم.  وتجلب  الب�اء  �سكن  أ�حاًنا  لألطفال  النساء  �ستعمل  سبق  ملا  إضافة  تعمل لناس. 

قادة طرف  من  املوسيقى  و��    صناعة  و�قداًما،  �جاعة  النفَس  ُيكسب  والهيجاء  ا�ُحُروب   �� ا�جيوش 

َت األ�حار، يخّف 
ْ
من كث�� من  ف ألم األسقام واألمراض عن املر�ض و�كسر سور��ا ويشفي املارستانات، َوق

األمراض واألعالل و�ستعمل أيضا عند املصائب واألحزان والغموم �� املآتم، �عزي النفوس، و�خفف ألم 

األع عند  �ستعمل  �حن  أيًضا  �ستخرج  كما  ا�حزن.  ويسكن  االشتياق،  عن  ويس��  الشاقة  املصائب،  مال 

دَّ  والصنائع املتعبة مثل
َ

ما �ستعملھ ا�حمالون والبنائون ومالح الزوار�ق وأ�حاب املراكب؛ يخفف ع��م ك
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  �� املستعملة  املعروفة  والوالئم و��  �� األعراس  والسرور  واللذة  الفرح  وآخر عند  النفوس  األبدان و�عب 

 زماننا هذا.

ع�� ا�حيوان ع�� حد   و�ذهب إخوان الصفا إ�� أن أثر صناعة املوسيقى ال يقتصر ع�� اإل�سان فقط بل

 ل�حيوانات أيًضا مثل ما �ستعملھ ا�جمالون من ا�حداء �� األسفار و�� 
ُ
ستعمُل هذه الصناعة

ُ
سواء، وقد �

 ا�جماَل �� الس��،  
َ
ط ِ

ّ
األحمال، ويستعملها رعاة الغنم والبقر وا�خيل عند  ثقل  ع��ا    فو�خّف ظلم الليل؛ لينش

�� لها  ترغيًبا  الصف��  من  املاء  للن�و    ورودها  هيجا��ا  عند  خر 
ُ
أ أ�حاًنا  أيًضا  لها  ويستعملون  املاء،  شرب 

خر عند حلب ألبا��ا لتدر، ويستعمل صياد الغزالن والدراج والقطا وغ��ها من الطيور  فادالّس و 
ُ
، وأ�حاًنا أ

 أ�حاًنا �� ظلم الليل يوقعها ��ا ح�ى تؤخذ باليد. 

 : خاتمة  -4
اعت��ت    إّن  حيث  اليوناني�ن،  الفالسفة  كتابات   �� الغر�ية  ا�حضارة  إ��  ترجع  باملوسيقى  لنا  معرفة  أقدم 

العقل   و�عداد  ال�خصية  و�شكيل  السلوك  تقو�م   �� باملوسيقى  االنتفاع  الواجب  من  أنھ  األفالطونية 

الفنون األخرى ع�� أساس    للدراسة الرفيعة، و�� دراسة الفلسفة. �ان ينظر إ�� املوسيقى ع�� أ��ا أرفع من

كتابات    �� املوسيقى  لقيت  لإل�سان.  االنفعالية  وا�حياة  الباطنة  النفس   �� يؤثران  والتوافق  اإليقاع  أن 

نظر   فقد  املوسيقي،  الفكر   �� تأث��ها  لها  �ان  متعددة  فلسفية  مدراس  فهناك  كب��ا،  اهتماما  الفالسفة 

إ�� فهم أ��ا مدخل  إ�� املوسيقى ع��  الفلسفة، ووصف    الفالسفة  ال�ون، و�عداد ر�ا��ي لدراسة  طبيعة 

أفالطون املوسيقى بأ��ا محا�اة لعالم الواقع، بينما نظر إل��ا األرسططاليون ع�� أ��ا علو مثا�� ��ذا الواقع.  

أما الالهوتيون ف�انوا يرون �� املوسيقى وسيلة لتقر�ب اإل�سان من هللا بفضل تجميلها للنص الدي�ي. كذلك  

ك الالهوتيون والفالسفة معا �� النظر إ�� املوسيقى ع�� أ��ا وسيلة إلصالح األخالق أو إفسادها، و�ان  اش�� 

 الفالسفة يرون أ��ا قد ت�ون مجرد حسية، أو قوة روحية هائلة، وعالجا �جسم اإل�سان ونفسھ. 

الصو  األ�ساق  تجديد   �� خاصة،  املوسيقى،  تطو�ر   �� العرب  بمساهمة  في��  ماكس  خالل  أشاد  من  تية 

"العود �ان حسب ما هو متوارث مؤلفا   التجديد �� اآللة املوسيقية وكذا التجديد �� ال�حن، حيث يقول إّن 

لنسق   والالعقالنية  العقالنية  األ�عاد  �ل  للعرب  �ان  و��ذا  خامسا.  وثرا  إليھ  أضيف  ثم  أوتار  أر�عة  من 

ب�ن  من ز�لھ ابن �عد يظهر موسيقي مهم منظر األرموي أول  الدين صفي . ويعّد 1الصوت ع�� آلة العود."

 املوسيقية. املن�جية املدرسة أساس األرموي  وضع فقد إلينا مؤلفا��م. وصلت الذين املوسيقي�ن املنظر�ن

 �� الشرفية النغم واألدوار" و"الرسالة  معرفة �� األدوار "كتاب  :هما ا�جال رسالتان هذا  �� وأشهر مؤلفاتھ 

 
سس العقالنية والسوسيولوجية للموسيقى، ترجمة حسن صقر ومراجعة فضل هللا العميري، المنظمة العربية فيبر،  -1

ٔ
ماكس ، اال

ولى للترجمة الط
ٔ
ولى 2013بعة اال

ٔ
،  2005. توني غدنز، علم االجتماع، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة اال
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وتتم�� التأليفية النسب علم اإليقاعية".  السلم   نظام بتوسيع ��يء  �ل قبل الرسالتان، هاتان واألوزان 

 .1و�عقيد �عمق ف��ا بطر�قة الفيثاغوري  املوسيقي

لكن رغم ذلك، فإ��ا لم تصل إ�� مستوى العقلنة، وذلك الرتباطها، كما قال الفارا�ي، باالنفعاالت وليس  

ومن األسباب ال�ي    .جهة ثانية بموسيقى البالط، أي إ��ا لم �شع كثقافة اجتماعيةبالتعقل، والرتباطها من  

التدو�ن املوسيقي، و�� ذلك يقول: "إن املوسيقى   العر�ية حسب في��، هو ضياع  إ�� �ع�� املوسيقى  أدت 

العر�ية ا�حديثة مثال، ع�� الرغم من أ��ا موضوع معا�جة نظر�ة، إنما �� �� املرحلة الطو�لة منذ االجتياح  

 . 2�ى أصبحت فاقدة للتدو�ن تماما"املغو�� خسرت تدر�جيا �سقها التدو��ي القديم، ح

عصر  تماشيا مع الطموح الغر�ي �� االنتقال من العصر الوسيط، عصر هيمنة الكنيسة ورجال الدين إ��  

  خت ا�حاجة املتصاعدة إ�� تطو�ر املوسيقى إ�� فّن العصر ا�حديث، عصر العقلنة الشاملة، ترّ� ال��ضة و 

ووفقا    ،إ�� املوسيقى كتعب�� وكغاية �� ذا��ا؛ أي   ،والبحث عن ا�خالص د  ومن وسيلة لل�حر والتعبّ   دائم،

في��   عقلنتھ  و   افنبوصفها،  ملاكس  لھ  نظامي  �ش�ل  صرفة،  جمالية  حاجات  بإيقاظ  أي  جمالية؛  متعة 

 ا�خاصة بھ.
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