الموسيقى عىد إخوان الصفا المعىى والدالالث
ؽّ١بء غبص ٞأعؼذ*

الرررواد ،والمبحررث الثررانً نتنرراول فٌرره أنررواع

المقدمت
الموسٌقى من الموضوعات المهمرة الترً

الموسررٌقى وإسررتعماالتها ،وأنررواع األصرروات

شؽلت إخوان الصفا واحتلت مكانا ً برارزاً فرً
فلسفتهم  ،وأفردوا لهرا جرزأً مرن القسرم الرابرع

وكٌفٌررة إدراك القرروة السررامعة لهررا عنررد إخرروان
الصررفا  ،والمبحررث الثالررث نتنرراول فٌرره قرروانٌن

من رسابلهم وهً مؤلفة من إثنترٌن وخمسرٌن

الؽنررراء واأللحررران والرررذي تحررردث فٌررره إخررروان

رسررالة ،و هررً الرسررالة المعروفررة ب (رسررالة

الصرررررررفا عرررررررن أنرررررررواع اآلالت الموسرررررررٌقٌة

الموسرررٌقى)  ،حٌرررث تنررراولوا علرررم الموسرررٌقى

وإسررررررتعمالها وكٌفٌررررررة إصررررررالحها وعالقررررررة

وصناعة تألٌؾ األلحران وبٌنروا ترأثٌر األنؽرام

الموسٌقى بحركات األفالك.

واأللحرران الموزونررة علررى نفرروس المسررتمعٌن

المبحث االول :مفهوم الموسويق فوي الفكور

إلٌها.

الفلسفي اإلسالمي

ٌهدؾ البحث الى إلقاء الضروء علرى المفراهٌم

أوالً -:المعنوووووووو اللغووووووووو واإلصووووووووطالحي

الجمالٌرة الموسررٌقٌة الترً تحرردث عنهرا إخرروان

للموسيق

الصفا الذٌن أولروا الموسرٌقى أهمٌرة إسرتثنابٌة

ٌتمٌز فن الموسٌقى بأنه ذو طبٌعة خاصة

وعملرروا علررى خلررق مفهرروم موسررٌقً ٌنسررجم

تجعلرره أبعررد الفنررون عررن تقرردٌم تعرٌررؾ عررام

وأفكرارهم الفلسررفٌةٌ .تنرراول البحررث الموسررٌقى

خرراص برره وذلررك لذاتٌترره التررً ٌتمٌررز بهررا .أمررا

عنرررررد إخررررروان الصرررررفا المعنرررررى والررررردالالت،

كلمة موسٌقى فً اللؽة العربٌة ((:فهً تطلرق

وصناعة الموسٌقى وقروانٌن األلحران والؽنراء

على من ٌتعاطى الموسرٌقى)) (ٔ) وٌناظرهرا

والتً تعبر عن رأٌهم فً :مفهوم الموسرٌقى،

فررً اللؽررة االنجلٌزٌررة كلمررة  ، Musicوهررذه

وماهٌتها ،وأصلها  ،أنواعها،والؽرض منهرا،

الكلمرررة ذات أصرررل ٌونرررانً بمعنرررى (مررروزى)

ونتناول الموضوع مرن خرالل ثرالث مباحرث:

(ٕ) وأن (موسررررت) معناهررررا االسرررررتحٌاء أو

المبحث االول نستعرض فٌره المعنرى اللؽروي

االسررتلهام ،ثرررم أضرررٌفت إلٌهررا ألرررؾ فصرررارت

واإلصررررطالحً للموسررررٌقى والموسررررٌقى فررررً

(موسررا) .ومعناهررا الملهمررة .والمٌرروزات هررً

الفكر الفلسفً اإلسرالمً والفالسرفة المسرلمٌن

اآللهة الثانوٌة الصؽٌرة التً تخرتص برالفنون
كمسرررراعدات ل لهررررة الربٌسررررٌة :إلرررره الحررررب

*ِذسط اٌفٍغفخ /وٍ١خ ا٢داة/عبِؼخ فالػ اٌذٓ٠

والجمرررال ،وإلررره الررره الحررررب .وتطلرررق كلمرررة
ٖ٘

(موسررٌقى) ((:علررى فنررون العررزؾ علررى آآلت

الهررارمونً(التوافق)-الصررورة أو القالررب .أمررا

الطرب ،وعلم الموسرٌقى هرو علرم ٌبحرث فٌره

العناصر الثانوٌة فهً :لون الصوت ،ومرزٌج

عن أصرول الرنؽم مرن حٌرث تالفهرا وتنافرهرا،

االلوان(علم الكتابة ل الت الموسٌقٌة))ٙ(.

وأحوال األزمنرة المُتخللرة ،لرٌُعلم كٌرؾ ٌؤلرؾ

ثانيووووواً -:الموسووووويق فوووووي الفكووووور الفلسوووووفي

اللحن))(ٖ).

اإلسالمي والفالسفة المسلمون الرواد

وقد عرفت الموسٌقى فً الموسروعة الثقافٌرة:

إهررررتم الفالسررررفة المسررررلمون بالموسررررٌقى

((بأنها فن األلحان والنؽم ،وما ٌحرٌط بره مرن

إهتمامرررا ً كبٌرررراً وال نكررراد نجرررد فٌلسررروفا ً مرررن

نواحً العلم والمعرفة .وتتكون الموسٌقى من

الفالسرررررفة المسرررررلمٌن إال وقرررررد تحررررردث عرررررن

أربعررررة عناصررررر أساسررررٌة هررررً  :اإلٌقرررراع –

الموسٌقى أو كان له مؤلفات فً بٌان أنواعها

المٌلرررررررررررررودي -الهرررررررررررررارمونً -الطرررررررررررررابع

وأقسامها ودالالتها .حٌث تداخلت الموسرٌقى
مع موضوعاتهم الفلسفٌة وأصبحت جرزأً مرن

المواد التً ٌؤلؾ بها الموسٌقً موسٌقاه .وقد

مررذاهبهم العامررة ،فنجررد فررً كتابررات ومؤلفررات

عرررؾ إبررن سررٌنا الموسررٌقى بصررورة علمٌررة

هؤالء الفالسفة ارتباطرا وثٌقرا برٌن الموسرٌقى

بحترررة فقرررال (( :إن الموسرررٌقى علرررم رٌاضرررً

ومواضرررررررررررٌع مثرررررررررررل ( :االخالق،القرررررررررررٌم،

ٌبحث عن فٌه أحروال الرنؽم مرن حٌرث الترالؾ

والنفس).وإذا أمعنرا النظرر الرى آرآء الفالسرفة

والتنافر وأحوال األزمنة المتخللرة بٌنهرا لرٌعلم

بشكل عام نجدها تنحصر فً إتجاهٌن(:إتجاه

لٌعلم كٌؾ ٌؤلؾ اللحن)) (٘).

مثررالً) ٌرررى أصررحابه أن القررٌم الجمالٌررة لهررا

تنقسرررم الموسرررٌقى بصرررورة عامرررة الرررى عررردة

وجررررود موضرررروعً ذو صررررفات وخصررررابص

أنررررواع ،فمررررن ناحٌررررة نرررروع الصرررروت تنقسررررم

موضوعٌة مستقلة عن الذهن ،وأن الموسٌقى

الموسررٌقى الررى ثالثررة أنررواع :موسررٌقى آلٌررة،

فً ذاتها لها خصابص معٌنة تجعلها جٌردة أو

موسرٌقى طبٌعٌرة ،موسرٌقى مختلطرة .أمرا مرن

ردٌبررة.فجمال الموسررٌقى صررفة ثابتررة الٌطرررأ

الناحٌررة العلمٌررة الفنٌررة تنقسررم الموسررٌقى الررى

علٌها أي تؽٌٌر.أصحاب هذا الرأي ٌررون أن

نرررررررررروعٌن ربٌسررررررررررٌٌن همررررررررررا :موسررررررررررٌقى

الموسررٌقى تكشررؾ عررن حقررابق علٌررا أو تتررٌح

شررعبٌة( ، )Folkloreوموسررٌقى فنٌررة Art

للسررامع بصررٌرة ٌعبررر بهررا الهرروة بررٌن مرراهو

) .)Musicأما بالنسبة لعناصر تكروٌن اللؽرة

حقٌقررً ومرراهو ؼٌررر حقٌقررً ،أي ان أصررحاب

الموسٌقٌة :فإن هنالرك عناصرر أساسرٌة هامرة

هذا االتجاه ٌنظرون الى الموسٌقى علرى أنهرا

تشرترك فررً صرٌاؼة لؽررة الموسرٌقى  ،كمررا ان

تعبٌر عن اإلنفعال البشري وقٌمتها تكمن فرً

هنالك عناصر ثانوٌة اٌضاً ،وتتمثل العناصر

أنهرررا تعلرررً مرررن قٌمرررة الملكرررات العقلٌرررة علرررى

االساسررررررررررٌة فررررررررررً :اإلٌقرررررررررراع-اللحررررررررررن-

الملكررررات الحسررررٌة.كما ربررررط أصررررحاب هررررذا

الصروتً))(ٗ) .وهرذه العناصررر األربعرة هررً

ٖٙ

االتجاه بٌن الموسٌقى واالخالق فهم ٌرون أن

موسررٌقاهم.حٌث شررهد نهاٌررة العصررر االمرروي

مررن طبٌعررة الموسررٌقى أنهررا تسررتطٌع أن ترفررع

وبداٌة العص العباسً إهتماما ً منقطع النظٌرر

أخالق البشر أو تحطها ،كما أن أصحاب هذا

بالموسٌقى وخاصة فً العصر العباسً حٌث

اإلتجاه المثالً ٌضفون داللة روحٌرة صروفٌة

بدأ عصرر جدٌرد للعررب ووضرعت فٌره أسرس

على الموسٌقى.أما االتجاه الثانً فهو( االتجاه

لحٌرراة فكرٌررة ممٌررزة ،حٌررث فررً هررذا العصررر

الطبٌعً)وٌررررى أصرررحاب هرررذا االتجررراه مرررن

إنتقرل مركررز النشرراط الفكررري والموسررٌقً مررن

الفالسرررفة أن العرررالم دابرررم التؽٌٌرررر وال ٌمكرررن

(دمشرررررق الرررررى بؽرررررداد والبصررررررة) ودخلرررررت

تفسٌرالموسٌقى من خالل المٌتافٌزٌقا ،وٌررى

الموسررررٌقى مررررع سررررابر الفنررررون واآلداب فررررً

أصحاب هذا االتجاه أن الموسٌقى صورة من

عصرها الذهبً خصوصا ً فرً عهرد هرارون

صررررور التؽٌرتطررررورت مررررع االنسرررران الررررذي

الرشرررٌد (8ٓ9-7ٙ8م) وتأسسرررت فرررً عهرررد

صنعها لٌنقل مشاعره وأفكاره،واالنسان ذاتره

العباسرررررررٌٌن المكتبرررررررات وبنٌرررررررت المعاهرررررررد

هررررو معٌررررار الحكررررم علٌها.وكررررل مررررن هررررذٌن

والمستشفٌات وقد إزدهر العلرم والفرن خاصرة

اإلتجرراهٌن الطبٌعررً والمثررالً ٌشررعران بررنفس

فً عهد المأمون(ٖٔ8ٖٖ-8م) حٌرث ترم فرً

النوع من االنفعاالت تجاة الموسٌقى ،والفرق

عهررده إنشرراء إنشرراء بٌررت الحكمررة وهررو عبررارة

بٌنهمرررا هرررو أن كرررالً منهمرررا ٌشررركل اسرررتجابته

عررن جامعررة فررً كافررة العلرروم والفنررون ،وقررد

الشخصررٌة للموسررٌقى وٌفسرررها وفق را ً للموقررؾ

حظً الفن على التشجٌع والتكرٌم من الخلفاء

االساسررررً الررررذي ٌتخررررذه فررررً فلسررررفته وتبعررررا

العباسٌٌن  .وقرد كران ذلرك أحرد العوامرل الترً

للمضمون الفكري الذي ٌتبناه (.)7

سرراهمت فررً االزدهررار الفكررري والموسررٌقً،

إن الفن الموسٌقً فً العصر االسرالمً هرو

وفررً هررذا (العهررد الررذهبً للدولررة اإلسررالمٌة)

إمتداد طبٌعً لفنون الحضارات السابقة علٌره

فرررً العهرررد العباسرررً إسرررتطاع العررررب وضرررع

الترررً اخرررذ منهرررا وترررأثر بهرررا مثرررل الحضرررارة

السلم الموسٌقً ،ومٌزو بٌن ثالث أنرواع مرن

الٌونانٌة والبٌزنطٌة والحضارة المصرٌة ،إن

االت الموسٌقٌة  :اآلالت النفخٌة :مثرل البروق

الموسٌقى العربٌة بلؽت شأنا ً عظٌما ً فرً عهرد

والمزمرررار والنررراي ،واآلالت الوترٌرررة  :مثرررل

االسالم وأثرت تأثٌرا مباشرراً وملموسرا علرى

العررررود ،واآلالت اإلٌقاعٌررررة والنقرٌررررة مثررررل:

نهضرررررة الموسرررررٌقى الؽربٌرررررة ،وإن النهضرررررة

الدفوؾ والطبول .وقد كان العرب المسرلمون

الموسررٌقٌة الؽربٌررة التررً ظهرررت منررذ القرررن

ٌسررتخدمون آالت موسررٌقٌة كثٌرررة جررداً مثررل :

السادس عشر فً أوربا بدأت أولرى خطواتهرا

العرررود ،والقٌثارة،والررردؾ ،والنررراي ،والبرررروق

بإعتمادهررا علررى مررا وصررل إلٌرره العرررب فررً

،والصرررنج ،والررررق ،والطبل،أمرررا العرررود فقرررد

المجررررررررررالٌن العلمررررررررررً والنظررررررررررري فررررررررررً

ظهررر فٌرره أنررواع جدٌرردة  :هررً العررود الكامررل،
ٖ7

والعرررود الشررربوط،كما أضررراؾ زرٌررراب وترررراً

وهررو أعظررم الكتررب الموسررٌقٌة العربٌررة التررً

خامسا ً إلى العرود ،أمرا الطبلرة فقرد كران اإلسرم

كتبت على اإلطالق.

الشابع لها عنرد العررب هرو (الطبرل) .وتعتبرر

وأفرد إبن سٌنا أجزاء فً كتبه الشفاء والنجاة

كتابات الكندي فً الموسٌقى هرً أول بحروث

للحررردٌث عرررن الموسرررٌقى ونجرررد فرررً كتررراب

جادة فً الفن فً الترارٌخ العربرً االسرالمً.

الشفاء جزء هام للؽاٌة عن النظرٌة الموسٌقٌة

لقد قردم الكنردي للترراث االسرالمً الكثٌرر مرن

العربٌررررررة وكتابرررررره (المرررررردخل الررررررى صررررررنعة

الرسررررابل و الكتررررب المهمررررة فررررً الموسررررٌقى

الموسرررٌقى) .وٌعررررؾ إبرررن سرررٌنا الموسرررٌقى

،والجدٌر بالذكر أن الكندي فً كتاب( رسرالة

بصورة علمٌة بحتة إذ ٌقول (( :إن الموسٌقى

فرررررررً خبرررررررر ترررررررألٌؾ األلحررررررران) إسرررررررتعمل

علم رٌاضً ٌُبحث فٌه عرن أحروال الرنؽم مرن

الرموزواالحرؾ االبجدٌة للتدوٌن (فكان أول

حٌررررث التررررالؾ والتنررررافر ،وأحرررروال األزمنررررة

تدوٌن موسٌقً إستعمله العرب)(.)8

المتخللررة بٌنهررا ،ل رٌُعلم كٌررؾ ٌؤلررؾ اللحررن)).

لقرد الررؾ فررً النظرٌرات الموسررٌقٌة عرردد كبٌررر

(ٓٔ) وأمررا الؽزالررى فنجررده فررً كترراب (إحٌرراء

من الفالسفة المسلمٌن ،كان اشهرهم فٌلسوؾ

علرروم الرردٌن) فررً فصررل آداب السررماع ٌقررول:

العرب االكبر ابو ٌعقروب الكنردي  .كمرا الرؾ

( .تعالى سر فً مناسربة النؽمرات الموزونرة

فً الموسٌقى محمد برن زكرٌرا الررازي .لكرن

لألرواح ،حترى أنهرا لترؤثر فٌهرا تأثٌراًعجٌبراً،

علررم الموسررٌقى بلررػ ذروترره عنررد ابررً نصررر

فمررن األصرروات مررا ٌفرررح ومنهررا مررا ٌحررزن،

الفارابً .ولم تظهر بعد ذلك اضرافات جردٌرة

ومنهررا مررا ٌنرروم ،ومنهررا ماٌُضررحك وٌُطرررب،

بالذكرإال على ٌد ابً علرً برن سرٌنا صراحب

ومرررن لرررم ٌحركررره الربٌرررع وأزهررراره والعرررود

موسررروعة كتررراب الشرررفاء.ومن أهرررم المؤلفرررات

وأوتررررراره ،فهرررررو فاسرررررد المرررررزاج لرررررٌس لررررره

الموسٌقٌة والمصنفات التً كان لهرا أثرر برالػ

عالج))ٔٔ(.

علرررى الموسرررٌقى الؽربٌرررة رسرررالة فرررً ترررألٌؾ

تحررردث إخررروان الصرررفا بشررركل مفصرررل عرررن

االلحان للكنردي وٌشرتمل علرى أول بحرث فرً

الموسٌقى فً رسالة الموسٌقى وهً جزء من

نظرٌة الموسٌقى العربٌة وفٌه طرٌقة خاصرة

القسررم الرابررع مررن رسررابل إخرروان المؤلفررة مررن

للتدوٌن الموسٌقً.وهذه الطرٌقرة فرً التردوٌن

إثنتٌن وخمسٌن رسالة.والتً تحدثوا فٌها عن

الموسررٌقً إبتكرهررا الكنرردي قبررل أن ٌسررتطٌع

مفهوم الموسرٌقى وأنواعهرا ودالالتهرا وأنرواع

(ؼً دارٌزو) أن ٌبتكرر طرٌقتره فرً التردوٌن

الصوت واألنؽام واآلالت الموسٌقٌة .)ٕٔ(.

الموسررررررٌقً فررررررً أوابررررررل القرررررررن الحررررررادي

ٌتضرررررح ممرررررا تقررررردم أن الموسرررررٌقى العربٌرررررة

عشررر)9(.وكترراب الموسررٌقى الكبٌررر للفررارابً

االسالمٌة بلؽرت شرأنا ً عظٌمراً ،وأثررت ترأثٌرا
مباشررررراً وملموسررررا علررررى نهضررررة الموسررررٌقى
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الؽربٌرررررة حٌرررررث كانرررررت مؤلفرررررات الفالسرررررفة

الؽناء ،والؽنراء هرو ألحران مؤلفرة،واللحن هرو

والموسررررٌقٌٌن العرررررب أساسررررا ً إعتمررررد علٌرررره

نؽمرررررات متواترة،والنؽمرررررات هرررررً أصررررروات

الؽررررب فرررً بحوثررره ودراسررراته.وبٌنما كانرررت

متزنة،والصرروت هررو قرررع ٌحرردث فررً الهررواء

أوربرررا تعرررٌش حٌررراة الظلمرررات كررران العررررب

من تصادم األجسام بعضها ببعض)))ٔ٘(.

المسلمون فً اوج مجدهم وإزدهارهم.

ٌوضررح إخرروان الصررفا فررً رسررالة الموسررٌقى

المبحث الثواني :تصوني

الهررررردؾ والؽررررررض مرررررن الموسرررررٌقى حٌرررررث

األصووات و األنغوام

عند إخوان الصفا

ٌقولررون ((:نرٌررد أن نررذكر فررً هررذه الرسررالة

أوالً -:أنووواع الموسوويق وإسووتعماالتها عنوود

الملقبرررة بالموسرررٌقى ،الصرررناعة المركبرررة مرررن

إخوان الصفا

الجسرررمانٌة والروحانٌرررة الترررً هرررً صرررناعة

إهررتم إخرروان الصررفا بالموسررٌقى حٌررث

التألٌؾ فً معرفة النسب،ولٌس ؼرضرنا مرن

أنهم خصصوا لها رسالة فً القسم الرابع من

هررذه الرسررالة تعلررٌم الؽنرراء وصررنعة المالهررً،

رسررررابلهم المعروفررررة بإسررررم رسررررابل إخرررروان

وإن كرران البررد مررن ذكرهررا بررل ؼرضررنا هررو

الصررفاء ،حٌررث تنرراولوا علررم صررناعة التررألٌؾ

معرفررة النسررب وكٌفٌررة التررألٌؾ ،اللررذٌن بهمررا

وتحرردثوا عررن الررنؽم ،حٌررث بٌنرروا إن االلحرران

وبمعرفتهمررررا ٌكررررون الحررررذق فررررً الصررررنابع

الموزونة لهرا تراثٌرات فرً نفروس المسرتمعٌن

كلها)))ٔٙ(.

كتأثٌر األدوٌة واالشربة فً الجسرم ،وٌعررؾ

تعزو رسالة الموسٌقى إلخوان الصرفا أن كرل

إخرررروان الصررررفا صررررناعة الموسررررٌقى بأنهررررا:

الصنابع التً عرفتها البشرٌة هً مرن إبتكرار

((صناعة ٌستعملها كل األمم ،وٌستلذها جمٌع

العلماء بحكمتهم ،وأن العلماء هم من إكتشرؾ

الحٌوانررررات التررررً لهررررا حاسررررة السررررمع ،وإن

هررذا العلررم ،ثررم تعلمهررا النرراس مررنهم ،وصررارت

للنؽمات تأثٌرات فً النفوس الروحانٌرة ،كمرا

وراثرررة مرررن الحكمررراء للعامرررة ،ومرررن العلمررراء

أن لسررررابر الصررررنابع تررررأثٌرات فررررً الهٌررررولى

للمتعلمررٌن ،وهررذا المرروروث العلمررً ٌتضررمن

الجسمانٌة)ٖٔ( .)) ،

صررناعة الموسررٌقى وٌرررى إخرروان الصررفا أن

وهرررررً (( :علرررررم التألٌؾ،ومعرفرررررة ماهٌرررررة

السررربب فرررً إكتشررراؾ الموسرررٌقى هرررو القررردرة

النسرررررب،وكٌفٌة ترررررألٌؾ األشرررررٌاء المختلفرررررة

االلهٌررررة ،وأن أحررررد أهررررم أسررررباب اسررررتخراج

الجواهر ،المتباٌنة الصور ،المتضادة القروى،

الحكماء لصناعة الموسٌقى هو إستعمالها عند

المتنافرة الطبابع ،كٌؾ تجمع وٌؤلؾ وبٌنهرا،

الرررردعاء والتسرررربٌح والقررررراءة وفررررً االناشررررٌد

كٌما ال تتنافر ،وتأتلؾ ،وتتحد ،وتصٌر شرٌبا ً

الدٌنٌرررة حٌرررث أصررربحت الموسرررٌقى  ،حٌرررث

واحرررداً)) )ٔٗ(.والموسرررٌقى (( :هرررً الؽنررراء،

ٌستخدم نوع من الموسٌقى ٌسمى(المحزن) و

والموسٌقار هو المؽنً ،والموسرٌقات هرو آلرة

تسرررتخدم فرررً التضررررع والررردعاء الررردٌنً فرررً
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الجوامع والهٌاكل وهً التً ترقق القلوب اذا

وٌرررى إخرروان الصررفا أن لصررناعة الموسررٌقى

سمعت وتبكً العٌون وتكسب النفوس الندامة

تررررأثٌرات فررررً نفرررروس المسررررتمعٌن والرررردلٌل

على سرابر الرذنوب .باإلضرافة الرى نروع مهرم

إسررررتعمال النرررراس لهررررا  ،تررررارة عنررررد الفرررررح

مررن الموٌسررقى الدٌنٌررة وهواإلنشرراد الصرروفً

والسررررور واألعرررراس والررروالبم والررردعوات،

الرررذي ٌرررؤدي اإلسرررتماع الٌررره الرررى أن ٌصرررل

وتارة فً بٌوت العبرادة واالعٌراد والمناسربات

الصوفً الى حالة النشروة الروحٌّرة  ،لٌرذهبوا

الدٌنٌررة وفررً االناشررٌد الدٌنٌررة ،حٌررث تسررتخدم

بعد ذلك الى بٌان معنى الصناعة الموسٌقٌة ،

الموسرررٌقى فرررً العبررررادات لزٌرررادة الخضرررروع

وٌرررى إخرروان الصررفا أن الصررناعة الموسررٌقٌة

والخشوع ،وتستعمل الموسٌقى وااللحران فرً

الهٌررررولى الموضرررروعة فٌهررررا كلهررررا جرررررواهر

االسواق والمنازل  ،وفً األسرفار والحضرر،

روحانٌة،وهً نفروس المسرتمعٌن ،وتأثٌراتهرا

وعنررد الراحررة والتعررب ،وفررً مجررالس الملروك

فٌهررا تعتبررر كلهرررا جررواهر روحانٌررة ،وٌشرررٌر

ومنازل الناس البسطاء،والموسرٌقى ٌسرتعملها

إخوان الصفا الى تأثٌر الموسٌقى على النفس

الرجال والنساء والصبٌان والمشاٌخ والعلماء

والذهن والبدن ،حٌث أن الموسٌقى وااللحران

والعلمرراء والجهال،والصررناع والتجررار وجمٌررع

واالنؽرررام ترررؤثر فرررً مسرررتمعٌها و ٌررررون أن

طبقررات النرراس .وٌشررٌر إخرروان الصررفا الررى أن

االلحان الموسٌقٌة هً عبرارة عرن  :أصروات

الموسررٌقى لهررا دور كبٌررر فررً تررأجٌج مشرراعر

ونؽمرررات ترررؤثر ترررأثٌراً كبٌرررر علرررى النفررروس

الؽضب والكراهٌة السٌما إذا ؼنت مع أبٌرات

واالجسررام ،وقسررموا الموسررٌقى واأللحرران الررى

شعرٌة تحرض على الؽضب  ،وبعكسها فرإن

عرردة أنررواع :منهررا مررا ٌحرررك النفرروس وٌقرروي

مررررن االلحرررران والنؽمررررات أٌضررررا ً مررررا ٌسرررركن

األبدان وٌنشطها نحرو تحمرل االعبراء الشراقة،

الؽضرررب ،وٌحرررل االحقررراد ،وٌوقرررع الصرررلح،

ومنها ما ٌساعد العمرال وأصرحاب الحررؾ و

وٌكسرررب االلفرررة والمحبرررة .وٌتحررردث إخررروان

الصررناعات (كالبنررابٌن والحمررالٌن واصررحاب

الصرررفا أٌضررررا ً فرررً رسررررابلهم عرررن إسررررتعمال

المراكرررررب) علرررررى تحمرررررل أعمرررررالهم الشررررراقة

الموسررٌقى فررً مشررافً المجررانٌن التررً وحرردت

وٌحفرررزهم علرررى إكمالهرررا وٌخفرررؾ عرررنهم كرررد

فرررً ذلرررك العصرررر حٌرررث كررران ٌلجرررأ األطبررراء

األبرردان وتعررب النفرروس ،ومررن هررذه االلحرران(

العرب الى إستخدام الموسٌقى لشفاء المجانٌن

المشرررجع)التً تسرررتعمل فرررً الحرررروب وعنرررد

ولتخفٌؾ اآلالم عن مرضاهم أثنراء النوبرات،

القتررررال لتقرررروي العزٌمررررة وتمرررردح الشررررجعان،

حٌث أن الموسٌقى تؤدي الى السكٌنة الكاملرة

السررٌما اذا ؼنررً معهررا بأبٌررات شررعر موزونررة

لررررردى المرضرررررى بعرررررد اإلسرررررتماع للنؽمرررررات

فررً وصررؾ الحرررب ومرردٌح الشررجعان ،ومنهررا

الموسرٌقٌة  ،وٌشررٌر إخرروان الصررفافً رسررالة

الباعث على الفرح والسرور ومنها المحرزن.

الموسررررٌقى الررررى أن الموسررررٌقى وااللحرررران ال
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تسررررتخدم لننسرررران فقررررط بررررل تسررررتعمل هررررذه

المصررابب و المرراتم .أن الموسررٌقى ال ٌقتصررر

الصرررناعة للحٌوانرررات أٌضرررا ً ،حٌرررث ٌسرررتعمها

تأثٌرها على اإلنسان فحسب برل بررأٌهم ٌمترد

الجمرررالون لتنشرررٌط الجمرررال فرررً السرررٌر فرررً

تأثٌرها لٌشمل الحٌوانات أٌضا.

االسفار الطوٌلة وٌخفؾ علٌها ثقرل األحمرال،

ثانيواً -:أنوواع األصووات وكيفيوة إدراك القووة

وٌسررتعملها رعرراة البقررر والؽررنم والخٌررل عررن

السامعة لها عند إخوان الصفا

طرٌق (الصرفٌر) عنرد ورودهرا المراء ترؼٌبرا ً

عررررؾ إخررروان الصرررفا الصررروت بأنررره(( :

لها فً شرب الماء وعنرد هٌجران الماشرٌة أو

قرررع ٌحرردث ي الهررواء مررن تصررادم األجسررام

حلب ألبانها)ٔ7( .

بعضرررها بررربعض)) )ٔ8(.وعرررن كٌفٌرررة إدراك

وٌتضح لنرا ممرا تقردم ذكرره أن إخروان الصرفا

القوة السامعة لألصروات ٌقرول إخروان الصرفا

ٌعتبررررون الموسرررٌقى ذات ترررأثٌر كبٌرررر علرررى

أن األصوات نوعان :حٌوانٌة وؼٌر حٌوانٌة،

نفوس المستمعٌن  ،وهً أنواع منها المشجع

وؼٌررررر الحٌوانٌررررة أٌضررررا ً نوعرررران :طبٌعٌررررة

ومنها المحرزن ومنهرا المفررح ،وإن كرل نروع

وآلٌة.فالطبٌعٌة هرً كصروت الحجرر والحدٌرد

مررن الموسررٌقى ٌسررتخدم لؽرررض معررٌن ،وأن

والخشررب والرعررد والرررٌح وسررابر األجسررام،

للموسررٌقى القرردرة علررى التررأثٌر علررى الحالرررة

التررررً الروح فٌهررررا مررررن الجمررررادات ،واآللٌررررة

النفسررٌة والبدنٌررة لننسرران وتسررتعمل لتخفٌررؾ

كصوت الطبل والبوق والزمر و األوتاد ومرا

آالم المرضى ومساعدتهم على الشفاء ،وهرً

شرراكلها .والحٌوانٌررة نوعرران :منطقٌررة وؼٌررر

تسرررتعمل للتحفٌرررز وزٌرررادة النشررراط أثنررراء اداء

منطقٌررة ،فؽٌررر المنطقٌررة هررً أصرروات سررابر

المهمرررات الصرررعبة ،وتسرررتخدم فرررً الحرررروب

الحٌوانات الؽٌر الناطقة ،وأمرا المنطقٌرة فهرً

لتشجٌع وتحفٌز الجٌش والرفرع مرن معنوٌاتره

أصرروات النرراس ،وهررً نوعرران :دالررة وؼٌررر

وهررذا ٌرردل علررى إدراك إخرروان الصررفا ألهمٌررة

دالة ،فؽٌر دالرة كالضرحك والبكراء والصرٌاح،

التأثٌر النفسً المهم الرذي تمارسره الموسرٌقى

وبالجملة كل صوت ال هجاء ومعنى له ،وأما

علررررى مسررررتمعٌها وٌبررررٌن إخرررروان الصررررفا أن

الدالررة فهررً الكررالم واالقاوٌررل التررً لهررا هجرراء

الموسرررٌقى تختلرررؾ برررإختالؾ الؽررررض الترررً

ومعنى ،وكل هذه االصوات فً نظرر إخروان

تستخدم ألجله فموسٌقى العمل للتنشٌط ورفرع

الصفا إنمرا هرً قررع ٌحردث فرً الهرواء ،مرن

الهمررررة الكمررررال االعبرررراء الشرررراقة وموسررررٌقى

تصادم األجرام ،وذلك ان الهواء لشدة لطافتره

الحرررب لتشررجٌع الجٌرروش ورفررع المعنوٌررات

وخفة جوهره و سرعة حركته ٌخلل األجزاء

للفوز فً المعركة وموسٌقى الفرح و األعٌاد

كلها ،فإذا صدم جسم جسما ً آخراً إنسل الهواء

والحفررالت ،و موسررٌقى الحررزن تسررتعمل عنررد

مررررن بٌنهمررررا ،وترررردافع وتمرررروج الررررى جمٌررررع

الررردعاء والتسررربٌح والعبرررادات الدٌنٌرررة وفرررً

الجهات،وحررردث مرررن حركتررره شررركل كرررروي
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وإتسررع كمررا تتسررع القررارورة مررن نفررخ الررزاج،

حركة إال بسركون بٌنهمرا ،والرنؽم الٌكونرة إال

وكلمرررا إتسرررع ذلرررك الشررركل ضرررعفت حركتررره

باألصررروات ،واألصررروات ال تحررردث إال مرررن

وتموجه الرى أن ٌسركن وٌضرمحل .فمرن كران

تصررادم األجسررام ،وتصررادم األجسررام ال ٌكررون

حاضراً من الناس وسابر الحٌوانات الرذي لره

إال بالحركات ،والحركرات ال تنفصرل بعضرها

أذن بررالقرب مررن ذلررك المكرران ،فبتمرروج ذلررك

عررن بعررض إال بسرركونات تكررون بٌنهررا ،فمررن

الهرررررواء بحركتررررره ٌررررردخل فرررررً أذنٌررررره ،الرررررى

أجل هرذا قرال الرذٌن نظرروا فرً ترألٌؾ الرنؽم،

صماخٌه ،فً مؤخر الدماغ ،وٌندمج مع ذلرك

أن بٌن زمان كل نقرتٌن زمان سكون)ٕٕ(.

الهررواء الررذي هنرراك ،فررتحس عنررد ذلررك القرروة

ٌرررى إخرروان الصررفا فررً مجمررل حرردٌثهم عررن

السامعة بتلك الحركة وذلك التؽٌٌر)ٔ9(.

الصررررروت والرررررنؽم والموسرررررٌقى الوترٌرررررة أن

وٌشرح إخروان الصرفا ماهٌرة الموسرٌقى علرى

الصرروت لرره خاصررٌة تمٌزهررا األذن البشرررٌة،

أنها (( :ألحان مؤتلفة ،ونؽمرات ،متزنرة،وهو

وٌتكررررون مررررن الرررردرجات الحررررادة المرتفعررررة

المسررمى الؽنرراء )ٕٓ())،وبمررا أن الؽنرراء هررو

والنؽمررررات الؽلٌضررررة والمنخفضررررة ،وتعتبررررر

ألحرران مؤتلفررة ،واللحررن هررو نؽمررات متزنررة،

األصرروات الصررادرة مررن األحٌرراء ذات الربررة

والنؽمررات المتزنررة ال تحرردث إال مررن حركررات

النفخٌة للهواء تختلؾ عن األحٌراء الترً لرٌس

متواترة بٌنها سكنات متتالٌة ٌ ،وضح إخروان

لها ربة ،وتصدر الصوت معه حركة بالجناح

الصرررفا مفهررروم وماهٌرررة الحركرررة والسررركون .

لحررردوث إإلهترررزاز ،وٌتوقرررؾ الصررروت علرررى

ٌقول إخوان الصفا (( :إن الحركة هرً النقلرة

الذبذبة التً ٌصدرها فً وحدة من الزمن لها

من مكان الى مكران فرً زمران ثران ،وضردها

عرررردد .وٌررررذكر إخرررروان الصررررفا أن أصرررروات

السرركون وهررو الوقرروؾ فررً المكرران األول فررً

الحوانررات هررً (:عرردة أنررواع تختلررؾ بحسررب

الزمان الثانً)))ٕٔ(.

طرررول أعناقهرررا أو قصررررها وسرررعة حالقٌمهرررا

والحركة عند إخوان الصرفا نوعران :سررٌعة

وتركٌرررب حناجرها،وشررردة إستنشررراقها الهرررواء

وبطٌبررة ،والحركررة السرررٌعة هررً التررً ٌقطررع

وقوة أرسال أنفاسها من أفواههرا ومناخٌرهرا.

المتحرك بها مسرافة بعٌردة فرً زمران قصرٌر،

كمرررا أن أصررروات الحٌوانرررات السررراؾ ذكرهرررا

والبطٌبة هً التً ٌقطع المتحررك بهرا مسرافة

ذوات الربررررة كالجمررررال والخٌررررول واألؼنررررام

أقررل منهررا فررً ذلررك الزمرران بعٌنرره.والحركتان

تختلؾ عن أصوات الحٌوانات التً لرٌس لهرا

التعررردان إثنترررٌن إال أن ٌكرررون بٌنهمرررا زمررران

ربرررة كالزنرررابٌر والجرررراد والصراصرررٌر.فإن

سرركون ،والسرركون هررو وقرروؾ المتحرررك فررً

صررروتها ٌنرررتج مرررن سررررعة حركرررة جناحٌهرررا

مكانرره األول زمان را ً مررا كرران ٌمكنرره أن ٌكررون

وإهتزازهما فً الهواءوحسب طرول أجنحتهرا

متحركا ً فٌه حركة ما ،وال تنفصل حركة عن

أو قصرررررها لطافتهررررا أو ؼالظتهررررا.كم أنهررررم
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ٌقسرررمون األصررروات مرررن حٌرررث الكٌفٌرررة الرررى

فررً وقررت أخررر ربمررا ٌكرهرره وٌتررألم برره لمررا

ثمانٌة أنواع :كل نروعٌن منهمرا متقرابالن مرن

ٌرررتبط برره مررن ذكرررى قررد إنتهررت أو موقررؾ

جرررنس المضررراؾ :العظرررٌم والصؽٌر،السررررٌع

ٌشعره بالحزن وكرل ذلرك ٌعرود بررأي إخروان

والبطًء،الحررررررررررراد والؽلرررررررررررٌظ ،الجهٌرررررررررررر

الصرررفاء الرررى تؽٌررررات تطررررأ علرررى المزجرررة

والخفٌؾ.وقسررررررررم إخرررررررروان الصررررررررفا اآلالت

والطبابع وتركٌب االبدان والمكان والزمان).

الموسٌقٌة الى :آآلت وترٌة مثل العود ونخٌرة

(ٖٕ)

مثل الناي والمزمار الشرقً وإٌقاعٌة  ،وفرً

قدم إخوان الصفا ،فً القرن الرابع الهجرري،

حرررردٌثهم عررررن اآلالت الوترٌررررة مٌررررزوا بررررٌن

العاشررر المررٌالدي ،مرروجزاً شررامالً ،فررً علررم

أصوات األوتار الموسٌقٌة ،فاألوترار الؽلٌظرة

األصوات وعلم الموسٌقى .وعرَّ فروا الصروت

السمٌكة ٌختلرؾ صروتها عرن األوترار الرقٌقرة

بأنررره "قررررع ٌحررردث فرررً الهرررواء مرررن تصرررادم

والقصٌرة وإمتزاج االلحان ٌكون عن طرٌرق

ٌتموج إلى جمٌرع الجهرات".
األجرام  ...وأنه َّ

إمترررزاج األصررروات المتضرررادة ،حٌرررث ٌررررى

وقسموا األصروات إلرى أربعرة أنرواع :جهٌررة

إخرررروان الصررررفا أن األصرررروات المتضررررادة إذا

وعر َ
ررزوا ذلرررك إلرررى
وخفٌفرررة وحرررادة وؼلٌظرررةَ .

إبتلفت وإمتزجت وإتحردت بطرٌقرة موزونرة،

طبٌعة األجسام ،وقوة تموّ ج األصروات.وكانو

إستلذها السامع ،وفرحرت بهرا األرواح،وتسرر

ٌؤمنرررون أن للموسرررٌقى القررردرة علرررى تهرررذٌب

بهررا النفرروس .وٌشررٌر إخرروان الصررفا الررى أن

النفس وتنقٌتها وترقٌرق القلروب وتصرفٌتها .و

امزجرررررة األبررررردان كثٌررررررة الفنرررررون ،وطبررررراع

تنبرره إخرروان الصررفاء الررى أن الحالررة النفسررٌة

الحٌوانرات كثٌررة االنرواع ،ولكرل مرزاج وكرل

لننسان والوقت والزمان والمكان لهمرا ترأثٌر

طبٌعرررررة نؽمرررررة تشررررراكلها وتماثلهرررررا ،ولحرررررن

كبٌررررر فررررً تقبررررل االنسرررران لموسررررٌقى معٌنررررة

ٌالبمها،ولكل امة مرن األمرم ألحانرا ً ٌسرتلذونها

وإسررتمتاعه بهررا فمررا ٌفرحرره فررً وفررت وزمرران

وٌفرحررررون بهررررا ال ٌسررررتلذها وال ٌفرررررح بهررررا

معٌن ال ٌستمتع به وٌستلذه فً أوقات أخررى

ؼٌرهم تبعرا ً لعرادات وتقالٌرد وطبرابع وأخرالق

ٌكون فٌها مهمومرا ً أو مشرؽوالً أو حزٌنرا ً ومرا

هررذه األمررة ومثلمررا تختلررؾ االمررم فررً العررادات

ٌحبرره مررن االحرران فررً فترررة ومرحلررة عمرٌررة

والتقالٌد والمأكرل والمشررب فهرً تختلرب فرً

معٌنة قد ٌكرهه وٌنفر منه فً مرحلرة أخررى

نوع الموسٌقى التً تستلذها وتفضلها وتفررح

أو وقرررت أخرررر بسررربب تؽٌرررر طرٌقرررة التفكٌرررر

بهرررا ،وقرررد تجرررد فرررً األمرررة الواحررردة أقوامرررا ً

والمكرران والررزمن .ونسررتنتج مررن ذلررك كلرره أن

ٌستلذون ألحانا ً ونؽمات ال ٌستلذ بها ؼٌرهم .

الموسٌقى عنرد إخروان الصرفا لٌسرت هرً مرن

وربمرررا تجرررد إنسرررانا ً واحرررداً ٌسرررتلذ وٌسرررتمتع

ٌطرأ علٌها التؽٌٌر فهً فرً ذاتهرا هرً نفسرها

وٌفرح بلحن ما فً فتررة ووقرت معرٌن ولكنره

ال تتؽٌررر ولكررن تقبررل المسررتمع وتأثٌرهررا علٌرره
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ٌختلررررؾ حسررررب الوقررررت والزمرررران والمكرررران

مرررررررن األلحررررررران ،واللحرررررررن مركرررررررب مرررررررن

والمناسبة فما ٌحبره فرً الفررح مرن الموسرٌقى

النؽمات،والنؽمرررررات مركبرررررة مرررررن النقررررررات

ٌكرهرره وقررت الحررزن ومررا ٌسررتلذه فررً مرحلررة

واالٌقاعات ،وأصلها كلها  :حركات وسكون.

الشرررباب قرررد ٌنفرررر منررره وٌكرهررره فرررً مرحلرررة

وٌسرررررتخدم الشرررررعر المررررروزون فرررررً الؽنررررراء

الشٌخوخة وذلك لٌس لتؽٌرر اللحرن فقرد ٌكرون

وااللحان.،وقوانٌن الؽناء وااللحران كمرا ذكرر

اللحن هو نفسه ولكرن السربب ٌعرود الرى تؽٌرر

إخوان الصفا فً رسالة الموسرٌقى هرً ثالثرة

الطبرررراع وطرٌقررررة التفكٌررررر والحالررررة النفسررررٌة

أصول :السبب ،والوتد ،والفاصلة.فأما السبب

والمكان والزمان وأن لها القدرة على تصرفٌة

 :فنقلة متحركة ٌتلوها سكون ،مثرل قولرك:تن

الررررنفس و تهررررذٌب األخررررالق وخلررررق النشرررروة

ترررن ترررن تن،وٌكررررر دابمررراً .والوترررد  :نقرتررران

الروحٌة.

متحركتان ٌتلوهما سكون،مثل قولك :تنن تنن

نسررتنتج مررن ذلررك كلرره أن صررناعة الموسررٌقى

ترررنن ترررنن ،وٌكررررر دابمررراً .والفاصرررة :ثرررالث

عند إخوان الصفا هرً صرناعة ٌسرتعملها كرل

نقرررات متحركررة ٌتلوهررا سرركون ،مثررل قولررك:

األمررم ،وٌسررتلذها اإلنسرران وجمٌررع الحٌوانررات

تننن تننن تننن تننن .فهذه الثالثة هً األصرل

التً لها حاسة السرمع ،وإن للنؽمرات ترأثٌرات

والقرررانون فرررً جمٌرررع مرررا ٌركرررب منهرررا مرررن

فً النفوس كتأثٌر األدوٌة فً األجسرام ،كمرا

النؽمات.ومررا ٌركررب مررن النؽمررات فررً جمٌررع

أن لسرررابر الصرررنابع ترررأثٌرات فرررً الهٌولٌرررات

اللؽررات مررن االلحرران ،ومررا ٌتركررب منهررا مررن

والمررادة الجسررمانٌة ،فتررأثٌر الموسررٌقى الٌقررؾ

الؽنرراء فررً جمٌررع اللؽرراتٌ )ٕٗ(.قررول إخرروان

عنررد حرردود الررنفس البشرررٌة بررل ٌتعررداها الررى

الصرررفا فرررً رسرررالتهم الموسرررٌقى :أن هنالرررك

أعماق الكٌان اإلنسانً.

نوعٌن من األصوات :السرٌع والبطًء ،وأن

المبحووث الثالووث :قوووانين األلحووان وعالقتهووا

كرررل نقررررتٌن مرررن نقررررات األوترررار وإٌقاعرررات

بحركات األفالك عند إخوان الصفا

القضبان أو الطبول البد مرن أن ٌكرون بٌنهمرا

أوالً -:قوووانين الغنوواء واأللحووان عنوود إخوووان

زمررران سررركون ،طررروٌالً كررران أو قصرررٌراً،وإذا

الصفا

تررواترت نقرررات تلررك األوتررار وإٌقاعررات تلررك

ٌوضح إخوان الصفا فً رسابلهم أن لكل

القضرررررربان تررررررواترت (أي تعاقبررررررت) أٌضررررررا ً

أمررة مررن النرراس ألحانررا ً مررن الؽنرراء وأصررواتا ً

السكونات بٌنهم والسررٌع مرن األصروات هرً

ونؽمررررات ال ٌشرررربه بعضررررها بعضرررراً،وتختلؾ

التً تكون فترة السكون برٌن كرل نقررة ونقررة

االلحرررررران بررررررإختالؾ النرررررراس وصررررررورههم

قصرررررٌرة،أي أن أزمررررران السررررركونات مرررررابٌن

وطبررررررابعهم ،وإخررررررتالؾ أخالقهم،وألسررررررنتهم

نقراتها قصٌرة ،وأما البطٌبة :فً الترً تكرون

وألرروانهم .والؽنرراء عنررد إخرروان الصررفا مركررب

مررردة السررركونات فٌهرررا برررٌن النقررررات طوٌلرررة.
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وٌقسرررم إخررروان الصرررفا األصررروات مرررن جهرررة

النفخ ،ومقدار التجوٌرؾ وطولره وقررب وبعرد

الكمٌررررة الررررى نرررروعٌن :متصررررلة ومنفصررررلة،

الثقرررررب األول ترررررأثٌر علرررررى نررررروع الصررررروت

فالمتصرررلة هرررً الترررً برررٌن أزمررران حركرررات

وسرعته (ٕ٘).

نقراتهرا زمران سركون محسروس ،مثرل نقرررات

إن للؽة العربٌة وألحانها ثمانٌة قروانٌن هرً

األوتار وإٌقاعات القضبان ،وأما المتصلة من

كاألجنررراس لهرررا ،ومنهرررا مرررا ٌتفررررع سرررابرها،

األصرررروات :فهررررً مثررررل أصرررروات المزامٌررررر

وإلٌها ٌنسب باقٌها ،كمرا أن ألشرعارها ثمانٌرة

والناٌررات ،ومررا شرراكلها .واألصرروات المتصررلة

مقرراطع منهررا ٌتركررب سررابر دوابررر العررروض

تنقسرررم الرررى نررروعٌن :حرررادة وؼلٌظرررة،فالناٌات

وأنواعررا ،وإلٌهررا ٌنسررب وعلٌهررا ٌقرراس باقٌهررا

والمزامٌررررر ذات التجوٌررررؾ والثقررررب الواسررررع

وهررررررررررررررررررررررررررررررررررررً ( :فعررررررررررررررررررررررررررررررررررررولن،

ٌكرررون صررروتها أؼلرررظ ،أمرررا مرررا كررران ضرررٌق

مفاعٌلن،متفاعلن،مسرررررررررررتفعلن،فاع الترررررررررررن،

التجوٌررؾ كرران صرروته أحررد .و فررً موضرروع

فرررررراعلن،مفعوالت ،مفرررررراعلتن) )ٕٙ(.وأمررررررا

اآلالت الوترٌة ٌرى إخوان الصفاء أن اللحن

الثمانٌرررة الترررً هرررً الترررً هرررً قررروانٌن ؼنررراء

الررروتري الرررذي ٌصررردر مرررن اآلالت الوترٌرررة

العربٌررررة :فأولهررررا الثقٌررررل األول ،ثررررم خفٌررررؾ

ٌتكررون عررن طرٌررق :إضررافة أصرروات األوتررار

الثقٌل ،ثم الثقٌل الثانً ،ثم خفٌفه ،ثرم الرّ مرل،

بعضررها الررى بعررض ،وٌوضررح إخرروان الصررفا

ثررررم خفٌررررؾ الرّ مررررل،ثم خفٌررررؾ الخفٌررررؾ ،ثررررم

أن نرروع الصررروت فررً الوترٌرررات ٌنقسررم الرررى

الهرررزج ،فهرررذه الثمانٌرررة هرررً كاألجنرررراس(أي

:ؼلررٌظ ورقٌررق ،حسررب طررول الرروتر وسررمكه

االسرررراس) ،وبرررراقً األنررررواع متفرعررررة منهررررا

ودرجررة النؽمررة وإهتزازهررا .وقٌرراس الصرروت

ومنسوبة إلٌها )ٕ7(.وفرً إمترزاج األصروات

عنررردهم ٌعتمرررد علرررى عررراملٌن همرررا :سررررعة

وتنافرهررا ٌقررول إخرروان الصررفا أن األصرروات

الصوت  ،وشدة الوتر .حٌرث ٌرتم شرده بشركل

الحررادة والؽلٌظررة متضررادان .ولكررن إذا كانررت

مناسررب إلسررتخراج األنؽررام المطلوبررة ،سررواء

موزونة علرى نسربة تألٌفٌرة إبتلفرت وإمتزجرت

الحرراد والؽلررٌظ أو الرقٌررق اللطٌررؾ أو السرررٌع

وإتحرردت ،وصررارت لحن را ً موزون راً ،إسررتلذتها

والبطرررًء .وٌقسرررمون األوترررار الررررى  :األول

المسررامع وفرحررت بهررا األرواح ،و ُسرررت بهررا

ٌسررمى الزٌررر والثررانً المثتررى والثالررث المثلررث

النفرروس ،أمررا إذا كانررت ؼٌررر متناسرربة ،تتنررافر

والرابع البم.وأما بالنسبة ل الت النفخٌرة مثرل

وتتبرررراٌن وال ٌسررررتلذها السررررامع وتنفررررر منهررررا

النرراي والمزامٌررر والبرروق ،كلهررا تعتمررد علررى

النفوس وتكرهها األرواح)ٕ8(.

األعمدة الهوابٌة فٌها وطولها وإتساعها ،وٌتم

ٌررذكر إخ روان الصررفا أن الحكمرراء قررد صررنعوا

التحكم بطول عمود الهواء عنردما ٌرتم فرتح أو

آآلت وأدوات كثٌرررررة لنؽمررررات الموسررررٌقى و

ؼلررق الثقرروب فٌرره ،والررتحكم باألصررابع وقرروة

ألحررران الؽنررراء  ،مثرررل  :الطبرررول والررردفوؾ و
٘ٗ

العٌررررردان والناٌرررررات والصرررررنوج والمزامٌرررررر

االنسان مركب من عناصر اربعة وهرً الردم

والربررراب والصرررفارات ،ولرررم ٌكترررؾ إخررروان

والررنفس والجسررد والررروح .وقررالوا ان طبررابع

الصفا بالحدٌث عرن أنرواع األصروات وكٌفٌرة

االجسرررراد البشرررررٌة اربعررررة وهررررً الحرررررارة

إدراك القررروه السرررامعة لهرررا وتوضرررٌح قررروانٌن

والٌبوسة والرطوبة والصفراء ،وهذه الطبابع

الؽنرراء واأللحرران ولكررنهم قررد خصصرروا فصرالً

االربررع تسررمى اٌضررا باالمزجررة .فلكررل انسرران

من رسالتهم الموسٌقى فً الحدٌث عرن كٌفٌرة

مزاجرره وهررو الؽالررب علررى تركٌبرره مررن هررذه

صرررررررناعة اآلالت الموسرررررررٌقٌة وإصرررررررالحها.

االربعرررة .وعلرررى هرررذا االسررراس قرررالوا ان الرررة

وذكروا بأن أتم وأفضل آلرة موسرٌقٌة صرنعها

العرررود هرررً االلرررة الموسرررٌقٌة الكاملرررة النهرررا

العلماء و أحسنوا صنعها هً اآللة الموسرٌقٌة

تتركررب مررن اربعررة اوتررار تتقابررل مررع الطبررابع

المسررررماة ب(العررررود) .وتحرررردثوا عررررن كٌفٌررررة

واالمزجرررررة االربعرررررة المذكورة.وتحررررردثواعن

صررناعتها و إصررالحها و إسررتعمالها وشرررحوا

اال نؽررررررام واالصرررررروات وربطوهررررررا بررررررالكون

كمٌة النسب ما بٌن أوتارها وطولهرا وؼلظهرا

والنجومٌ.قررول إخرروان الصررفا (( :إن الحكمرراء

ورقتهرررا ونقراتهرررا ،حٌرررث أن إخررروان الصرررفا

الموسٌقارٌٌن إنما إقتصرروا مرن أوترار العرود

ٌررررررون أن دقرررررابق الحكمرررررة وتفصرررررٌالت و

علرررررى أربعرررررة ال أقرررررل وال أكثرررررر ،لتكرررررون

أسرارالصنابع كلها داللة على الصانع الحكٌم

مصررنوعاتهم مماثلررة لألمررور الطبٌعٌررة ،التررً

الرررذي هرررو هللا عرررز وجرررل .وهرررو الرررذي خلرررق

دون فلررك القمررر ،إقترردا ًء بحكمررة البرراري جررل

الصرررناع وألهمهرررم الصرررنابع األولرررى والحكرررم

ثناؤه ،كما بٌنا فً رسال األرثمراطٌقً ،فروتر

والعلوم والمعارؾ.وبالنسربة إلصرالح اآلالت

الزبررررر مماثررررل لررررركن النارونؽمترررره مناسرررربة

الموسررٌقٌة ٌوصررً إخرروان الصررفا باإلسررتعانة

لحرارتهرررا وحررردتها ،والمثنرررى مماثرررل لرررركن

فرررً كرررل صرررناعة بأهلهرررا وأصرررحاب الدراٌرررة

الهرررررواء ،ونؽمتررررره مماثلرررررة لرطوٌرررررة المررررراء

والمعرفة بها فرً إصرالحها فهرم األقردر علرى

وبرودته ،والبم مماثل لركن األرض ،ونؽمته

ذلك)ٕ9( .

مماثلرررررررة لثقرررررررل األرض وؼلظهرررررررا ،وهرررررررذه

ثانياً -:الموسيق وحركات األفالك

األوصرراؾ لهررا بحسررب مناسرربة بعضررها الررى
بعض ،وبحسب ترأثٌرات نؽماتهرا فرً أمزجرة

ربررط إخرروان الصررفا الموسررٌقى بحركررات
األفررالك ودورانهررا ،ودرسرروا الررنؽم وماهٌتهررا

طباع المستمعٌن لها)))ٖٓ(.

وانواعهرررا ومررردى مطابقرررة هرررذه االنرررواع الرررى

وٌشٌرإخوان الصفا الى أن لحركرات األفرالك

الطبررابع البشرررٌة ،حٌررث انهررم قسررموا المررواد

والكواكب نؽمات وألحان طٌبرة لذٌرذة مفرحرة

التررً خلقررت منهررا االشررٌاء الررى اربعررة :وهررً

لنفررروس أهلهرررا ،وأن تلرررك النؽمرررات واأللحررران

المررراء والهرررواء والترررراب والنرررار .وقرررالوا ان

تذكر النفوس البسٌطة التً هناك سرور عالم
ٗٙ

األرواح التررررً فرررروق الفلررررك التررررً جواهرهررررا

والنؽمررات المتناسرربة فررً عررالم الكررون والفسرراد

أشرؾ من جرواهر عرالم األفرالك ،وهرو عرالم

ماهً إال محاكاة للعالم األول)ٖٔ( .

ال نفرروس ودار الحٌرراة التررً نعٌمهررا كلهررا روح

و هنررا ٌبرردو لنررا واضررحا ً تررأثر إخرروان الصررفا

ورٌحرران فررً درجررات الجنرران ،كمررا ذكررر هللا

بفٌثرراؼورس ،إذ نجررد إخرروان الصررفا ٌذكرونرره

تعررالى فررً القرررآن .والرردلٌل علررى صررحة ذلررك

فً أكثرر مرن موضرع فرً رسرالتهم الموسرٌقى

والبرهررران علرررى حقٌقرررة الوصرررؾ أن نؽمرررات

فررً مجمررل حرردٌثهم عررن الموسررٌقى وعالقتهررا

حركرررات الموسرررٌقار ترررذكر النفررروس الجزبٌرررة

بحركررات األفررالك وٌنسرربون إلٌرره الفضررل فررً

التررً فررً عررالم الكررون والفسرراد سرررور عررالم

إسررررررتخراج أصررررررول الموسررررررٌقى ونؽمررررررات

األفررالك ،كمررا تررذكر نؽمررات حركررات األفررالك

األلحرررررررانٌ .قرررررررول إخررررررروان الصرررررررفا(( :إن

والكواكب النفوس التً هً هناك سرور عالم

فٌثاؼورس الحكٌم سرمع بصرفاء جروهر نفسره

األرواح .وان الموجرررودات والمعلررروالت فرررً

وذكرررررراء قلبرررررره نؽمررررررات حركررررررات األفررررررالك

عالمنرررا تحررراكً أحوالهرررا احررروال الموجرررودات

والكواكررب ،فإسررتخرج بجررودة فطرترره أصررول

األولررى التررً هررً علررة لهررا .ونتٌجررة ذلررك فهررم

الموسررٌقى ونؽمررات األلحرران .وهررو أول مررن

ٌرون أن الموجودات واألشخاص فرً عالمنرا

تكلم فً هرذا العلرم وأخبرر عرن هرذا السرر مرن

عررالم الكررون والفسرراد مرراهً إال محاكرراة للعررالم

الحكماء)))ٖٕ(.

األول ،وأن األشخاص الفلكٌة هً علل أولرى

أخرررذ إخررروان الصرررفا مرررن كرررل مرررذه ٍ
ب فلسرررفًّ

لهذه األشخاص التً فً عرالم الكرون والفسراد

بطرررؾ .والمحررور الررذي ترردور علٌرره فكرررتهم

وحركاتهررا علرره لحركاتهررا ،وحركاتهررا تحرراكً

االساسٌة هو فكررة األصرل السّرماوي لألنفرس

حركات ذلك العالم وبالتالً فرإن النؽمرات فرً

صردَ ر العرالم عرن هللا،
وعودتهرا إلرى هللا .وقرد َ

عرررالم الكرررون والفسررراد تحررراكً نؽمرررات عرررالم

وٌعود إلٌه ،ولٌست النفوس الفردٌة إالّ أجزاء

األفالك مثلما ٌحاكً الصبٌان فً لعبهم أفعال

مررن الرر ّنفس الكلٌررة ،تعررود إلٌهررا مطهّرررة بعررد

اآلبرررررراء واألمهررررررات ،وٌحرررررراكً التالمررررررذة و

ً
ثانٌرة
الموت ،كما ترجع النفس الكلٌة إلرى هللا

المتعلمون أفعرال المعلمرٌن وأحروالهم .وٌشرٌر

صرررفا،
ٌررروم المعررراد .والمررروت ،عنرررد إخررروان ال ّ

إخرررروان الصررررفا الررررى أن األشررررخاص الفلكٌررررة

ٌُسررمّى البعررث األصررؽر؛ بٌنمررا ُتسررمّى عررودة

وحركاتهرررا المنتظمرررة متقدمرررة الوجرررود علرررى

النفس الكلٌّرة إلرى باربهرا البعرث األكبرر .وهرم

الحٌوانررات التررً تحررت فلررك القمررر ،وحركاتهررا

ٌررون أن أفكرارهم التررً ٌردعون إلٌهرا تتوافررق

علة لحركاتهم ،وعرالم النفروس متقردم الوجرود

مررع الشرررابع السررماوٌة وأقرروال األنبٌرراء كافررة،

على عرالم األجسرام ،وأن الحركرات المنتظمرة

التً إستهانت بأمر الجسد ودعت إلى خالص
النفس من أسر الطبٌعة وبحر الهٌولى بالعلوم
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وأولها علم اإلنسران بنفسره ،ثرم علمره بحقرابق

هذا الصرعود الرى هنراك بعرد المروت مشرٌرٌن

األشرٌاء ،وقررد أكرردوا ان علررومهم التررً تحرردثوا

الى قولة تعالى(( :ال تفتح لهرم أبرواب السرماء

عنهرررا مررراهً إال مفررراتٌح للمعرفرررة ،ال ٌنبؽرررً

وال ٌدخلون الجنة)). )ٖٙ(.

التوقرررررؾ عنررررردها  ،برررررل الترقرررررً فرررررً سرررررلم

إن الموسرٌقى عنررد إخروان الصررفا هرً عررالج

الصعود)ٖٖ(.

للرررروح والبررردن ووسرررٌلة إسرررتعملها اإلنسررران

وٌرررى إخرروان الصررفا ان الموسررٌقى تسرراعد

للرررررتخلص مرررررن اآلم الرررررنفس والبررررردن معررررراً،

على تهذٌب النفس وإستقامة األخالق .وٌؤكرد

والحصررول علررى السررعادة والنشرروة الروحٌررة،

إخررروان الصرررفا أن أن ؼررررض الحكمررراء مرررن

وترذكر عرالم األنؽررام األول الرذ ي تشرتاق إلٌرره

إسرتعمالهم األلحران الموسرٌقٌة وأنؽرام األوتررار

األرواح وتتمناه ،فسعادة النفس ال تتجسرد فرً

فً الهٌاكل وبٌوت العبادات وخاصة األلحران

عرررالم الفنررراء برررل فرررً الصرررعود الرررى ملكررروت

المحزنرررة المرققرررة للقلررروب القاسرررٌة ،لترررذكٌر

السماء .وكانت الموسرٌقى عنرد إخروان الصرفا

النفوس الساهٌة واألرواح الالهٌة الؽافلة عرن

هررً وسررٌلة لتصررفٌة الررنفس وتهررذٌبها وتنقٌتهرا

سرررور عالمهررا الروحررانً ومحلهررا النررورانً

لترتقً الى عالمها الروحرً .ونحرن نعتقرد أن

ودارهررررا األبدٌررررة ،ووضررررع ألحرررران وكلمررررات

إخرررروان الصررررفا عملرررروا علررررى خلررررق مفهرررروم

موزونررررة تصررررؾ نعررررٌم عررررالم األرواح ومررررا

موسررررٌقً ٌنسررررجم وأفكررررارهم الفلسررررفٌة التررررً

ٌعٌشون فٌه من لرذات وسررور.وٌرى إخروان

تررررأثروا فٌهررررا الررررى حررررد كبٌررررر بفٌثرررراؼورس

الصفا أن هنالك أٌات كثٌرة فً القرآن الكرٌم

وأفالطون والفلسفة الٌونانٌة.
إستنتاجات

أنزلت تحمل نفس المعنى والمضرمون لترقرق

إهتم إخوان الصفا بالموسٌقى إهتماما ً

القلرروب وتشرروق النفرروس الررى عررالم األرواح

-

ونعرررٌم الجنررران ،مثرررل قولررره تعرررالى (( :أن هللا

كبٌررراً ،وعملرروا علررى خلررق مفهرروم موسررٌقً

أشترى من المؤمنٌن أنفسهم وأموالهم بأن لهم

ٌنسجم وأفكارهم الفلسفٌة ،وبٌنوا أن الصوت

الجنرررة)) )ٖٗ(.و منهرررا ماٌررردل علرررى المكانرررة

والنؽم والموسرٌقى لره خاصرٌة تمٌزهرا األذن

العالٌرررة للمرررومنٌن ،قولررره تعرررالى(( :ورفعنررراه

البشررررٌة ،وقررردموا مررروجزاً شرررامالً فرررً علرررم

مكاناًعلٌراً)) )ٖ٘(.وٌرردعو إخرروان الصررفا الررى

األصرررررروات والموسررررررٌقى.وكان لهررررررم دور

تصررفٌة الررنفس وتخلٌصررها مررن بحررر الهٌررولى،

كبٌرفً تصرنٌؾ األلحران وتقسرٌم اإلٌقاعرات

وأسر الطبٌعة ،وعبودٌة الشهوات الجسمانٌة،

حسب نوع اآلالت المستخدمة.

واألخررالق الردٌبرررة،وٌرون أن سرررعادة الرررنفس

ٌ -رى إخوان الصفا أن الموسٌقى هً فرن

تكمن فً الصعود الى هذا العالم الفضٌل وأن

العقالء .وهرً فرن سرمعً ٌعتمرد علرى اللحرن

شهوات الجسرم ورذابلره هرً المانعرة لهرا عرن

واآلالت الموسررٌقٌة .وإن كررل الصررنابع التررً
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عرفتهرررا البشررررٌة هرررً مرررن إبتكرررار العلمررراء

وٌستلذها اإلنسان وجمٌع الحٌوانات التً لها

بحكمررررتهم ،وأن العلمرررراء هررررم مررررن إكتشررررؾ

حاسررررة السررررمع .وٌعتقررررد إخرررروان الصررررفا أن

الموسرررٌقى .وذكرررروا برررأن أترررم وأفضرررل آلرررة

الموسررررٌقى ذات تررررأثٌر كبٌررررر علررررى نفرررروس

موسررٌقٌة صررنعها العلمرراء و أحسررنوا صررنعها

المسررتمعٌن ،وهررً مقسررمة الررى عرردة أنررواع:

هً اآللة الموسٌقٌة المسماة ب(العود).وٌرى

وأن كل نوع من الموسرٌقى ٌسرتخدم لؽررض

إخررررروان الصرررررفا أن السررررربب فرررررً إكتشررررراؾ

معرررٌن ،وأن للموسرررٌقى القررردرة علرررى الترررأثٌر

الموسٌقى هو القدرة االلهٌة.

علررى الحالررة النفسررٌة والبدنٌررة لننسرران وأن

 -تررأثر إخرروان الصررفا بفٌثرراؼورس ،وهررم

الموسرررٌقى ترررؤدي الرررى السررركٌنة ،وتسرررتعمل

ٌنسرربون إلٌرره الفضررل فررً إسررتخراج أصررول

لتخفٌررررؾ آالم المرضررررى ومسرررراعدتهم علررررى

الموسررٌقى ونؽمررات األلحرران .وربررط إخرروان

الشفاء .وٌررى إخروان الصرفاء ان الموسرٌقى

الصفا الموسٌقى بحركات األفالك ودورانها،

تساعد على تهذٌب النفس وإستقامة األخالق.

ودرسرروا األنؽررام وماهٌتهررا وانواعهررا ومرردى

والحصول على السعادة والنشوة الروحٌة.

مطابقة هذه االنواع للطبابع البشرٌة ،وٌؤكرد

-

إخرررروان الصررررفا أن ؼرررررض الحكمرررراء مررررن

صرررررناعة اآلالت الموسرررررٌقٌة وإصرررررالحها و

إستعمالهم األلحان الموسٌقٌة وأنؽام األوتار،

كٌفٌررة إسررتعمالها ،وشرررحوا كمٌررة النسررب مررا

لترررذكٌر النفررروس السررراهٌة واألرواح الالهٌرررة

بررررٌن أوتارهررررا وطولهررررا وؼلظهررررا ورقتهررررا

الؽافلة عن سرور عالمها الروحانً ومحلهرا

ونقراتهررررررررا ،وبالنسرررررررربة إلصررررررررالح اآلالت

النورانً ودارها األبدٌة،وأن نؽمات حركات

الموسررٌقٌة ٌوصررً إخرروان الصررفا باإلسررتعانة

الموسررٌقار تررذكر النفرروس الجزبٌررة التررً ف رً

فررً كررل صررناعة بأهلهررا وأصررحاب الدراٌررة

عررالم الكررون والفسرراد سرررور عررالم األفررالك.

والمعرفرة بهرا فرً إصرالحها فهرم األقردرعلى

وعرررالم النفررروس متقررردم الوجرررود علرررى عرررالم

ذلك.

األجسام ،وأن الحركرات المنتظمرة والنؽمرات

الهوامش

المتناسبة فرً عرالم الكرون والفسراد مراهً إال

(ٔ) محجوب  ،هالة  :جمالٌات فن الموسٌقى

محاكرراة للعررالم األول.وكانررت الموسررٌقى عنررد

عبرررررررر العصرررررررور ،دار الوفررررررراء لررررررردنٌا

إخررروان الصرررفا هرررً وسرررٌلة لتصرررفٌة الرررنفس

الطباعررة،طٔ ،اإلسرركندرٌة ،ٕٓٓ7 ،ص

وتهرررررذٌبها وتنقٌتهرررررا لترتقرررررً الرررررى عالمهرررررا

ٕٓ ٓوانظررر معلرروؾ  ،لرروٌس  :المنجررد

الروحً.

فررررً اللؽررررة واألدب والعلرررروم  ،المطبعررررة

-

إن صرررناعة الموسرررٌقى عنرررد إخررروان

تحررردث إخررروان الصرررفا عرررن كٌفٌرررة

الك اثولٌكٌرررررررررررة  ،بٌرررررررررررروت ، ٔ9ٕ7 ،
صٕٗ8

الصرررفا هرررً صرررناعة ٌسرررتعملها كرررل األمرررم،
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(ٕ) محجوب ،هالة  :جمالٌات فرن الموسرٌقى

فرررن الموسرررٌقى عبرررر العصرررور ،ص ٓ٘ٔ-

عبر العصور  ،ص ٕٓ ٓ

ٔ٘ٔ.

(ٖ) محجوب  ،هالة  :جمالٌات فن اموسرٌقى

(ٓٔ ) محجررررروب  ،هالرررررة  :جمالٌرررررات فرررررن

عبر العصور ،ص ٕٔ وأنظرر دٌراب  ،عبرد

الموسٌقى عبر العصور  ،ص ٕٔ.

المجٌرررد :رسرررالة فرررً علرررم الموسرررٌقى ،الهٌبرررة

(ٔٔ) الؽزالً،أبوحامرد :إحٌراء علروم الرردٌن-

المصرٌة للكتاب،القاهرة ،ٔ99ٔ ،ص .7

فصل فً آداب السماع ،بدون تأرٌخ ،ص.ٙ

(ٗ) محجوب ،هالة  :جمالٌات فرن الموسرٌقى

(ٕٔ ) محجرررررروب  ،هالررررررة  :جمالٌررررررات فررررررن

عبرررر العصرررور  ،ص ٕٔ ٓوأنظرررر سرررعٌد ،

الموسٌقى عبر العصور  ،ص ٕ٘ٔ ٓ

حسٌن :الموسوعة الثقافٌة ،مؤسسرة فررانكلٌن

(ٖٔ) إخررررررروان الصرررررررفا :رسرررررررابل إخررررررروان

للطباعرررررة والنشرررررر ،نٌوٌرررررورك ،ٔ97ٕ،ص

الصفا،جٗ ،ص ، ٙ7،إخوان الصرفا :رسرابل

ٗ.9ٙ

إخرروان الصررفا وخررالن الوفررا ،تحقٌررق :تررامر،

(٘) ابرررررن سرررررٌنا  :الشرررررفاء – جوامرررررع علرررررم

عررررررررررارؾ ،منشررررررررررورات عوٌرررررررررردات،طٔ،

الموسررررٌقى ،تحقٌررررق  :زكرٌررررا ٌوسررررؾ ،

بٌرررررررررروت،جٔ ،ٔ99٘ ،ص ٘ ،ٔ9ٙ-ٔ9و

تصدٌر ومراجعة :أحمد فؤاد األهوانً و

عبرد هللا ،أحمررد :إخرروان الصررفا وخررالن الوفررا،

محمود أحمد الحفنً ،المطبعة األمٌرٌة ،

مطبعرررة نخبرررة االخبرررار ،بمبرررً محلرررة بهنررردي

القاهرة  ،ٔ9٘ٙ ،ص .ٔ7

بازارٖٔٓ٘ ،ه ،ص.87

( ) ٙوهبررررة ،مرررررراد :المعجررررم الفلسرررررفً ،دار

(ٗٔ) معصوم ،فرؤاد :إخروان الصرفا فلسرفتهم

الثقافرررررررة الجدٌررررررردة ،القررررررراهرة،ٔ979 ،

وؼررراٌتهم ،دار المررردى للثقافرررة والنشرررر ،طٔ،

ص.ٙ7

سورٌا-دمشق ،ٔ998 ،ص ٓ.ٔ8

( )7أنظرررر محجررروب  ،هالرررة  :جمالٌرررات فرررن

(٘ٔ ) إخررررررروان الصرررررررفا :رسرررررررابل إخررررررروان

الموسٌقى عبر العصور ،ص ٓ 8-7

الصرررررفا،جٗ ،ص ، ٙ٘،وعبرررررد هللا ،أحمرررررد:

( )8محجرروب ،هالررة  :المصرردر السررابق ،ص

إخرروان الصررفا وخررالن الوفررا ،ص ،87إخرروان

ٖٔٔ .ٖٔٗ-و أنظرررر ول دٌورانرررت  :قصرررة

الصفا:رسررابل إخررروان الصررفا وخرررالن الوفرررا،

الحضررارة  ،ترجمررة محمررد برردران ،القرراهرة ،

تحقٌق :تامر ،عارؾ،جٔ،صٕٔٓ.

بدون تارٌخ  ،ص ٓ ٖ٘8

( ) ٔٙإخررررررروان الصرررررررفا :رسرررررررابل إخررررررروان

( ) 9زكرٌرررررا ٌ ،وسرررررؾ :مؤلفرررررات الكنررررردي

الصرررررفا،جٗ ،ص ،ٙ٘،و عبرررررد هللا ،أحمرررررد:

الموسررٌقٌة ،مطبعررة شررفٌق ،بؽررداد ، ٔ9ٕٙ،

إخرررررروان الصررررررفا وخررررررالن الوفررررررأٖٓ٘ ،ه،

ص . ٕٙو أنظر محجوب  ،هالة  :جمالٌات

صٗ ،8وإخوان الصفا :رسابل إخوان الصفا

ٓ٘

وخرررررررررررالن الوفرررررررررررا ،تحقٌرررررررررررق :ترررررررررررامر،

(ٖٕ) أنظررر إخرروان الصررفا :رسررابل إخرروان

عارؾ،جٔ،ص٘.ٔ9

الصفا و خالن الوفا ،تحقٌق :تامر ،عرارؾ،

( )ٔ7أنظرررر إخررروان الصرررفا :الرسرررابل،جٗ،

جٔ ،ص  ،ٔ98-ٔ9ٙوإخررررررروان الصرررررررفا:

ص ،ٙ7-ٙ٘،وأنظر عبرد هللا ،أحمرد :إخروان

الرسرررررابل ،جٗ ،ص  ، 7ٓ-ٙ9وعبرررررد هللا،

الصررفا وخرررالن الوفررا ،صٗ ،87-8وإخررروان

أحمد :إخوان الصفا وخرالن الوفرا  ،صٔ-9

الصررفا :رسررابل إخرروان الصررفا وخررالن الوفررا،

ٖ.9

تحقٌق :تامر ،عارؾ،جٔ ،ص٘.ٔ9ٙ-ٔ9

(ٕٗ) إخوان الصفا :الرسرابل ،جٗ ،ص ٔ7

( )ٔ8إخرررروان الصررررفا :الرسررررابل ،جٗ ،ص

 ،وعبد هللا ،أحمد :إخوان الصفا وخالن الوفا

٘ ،ٙوعبرد هللا ،أحمرد :إخرروان الصرفا وخررالن

 ،صٖ .9ٗ-9رسابل إخوان الصرفا :رسرابل

الوفا ،ص ،87وإخوان الصفا :رسابل إخوان

إخرروان الصررفا و خررالن الوفررا ،تحقٌررق :تررامر،

الصررررررفا وخررررررالن الوفررررررا ،تحقٌررررررق :تررررررامر،

عارؾ ،جٔ ،صٕ٘ٓ.

عارؾ،جٔ ،ص٘.ٔ9ٙ-ٔ9

(ٕ٘) أنظررر إخرروان الصررفا :الرسررابل ،جٗ،

( )ٔ9أنظرررر إخررروان الصرررفا :الرسرررابل ،جٗ،

ص ٔ ، 7ٕ-7وعبررررررد هللا ،أحمررررررد :إخرررررروان

ص  ، ٙ7و إخرروان الصررفا :رسررابل إخرروان

الصرررفا وخرررالن الوفرررا  ،صٕ.9ٙ-9و أنظرررر

الصررررررفا وخررررررالن الوفررررررا ،تحقٌررررررق :تررررررامر،

رسررال إخرروان الصررفا :رسررابل إخرروان الصررفا

عرررررررارؾ،جٔ،ص  ،ٔ99-ٔ98وعبرررررررد هللا،

وخرررالن الوفرررا ،تحقٌرررق :ترررامر ،عرررارؾ ،ص

أحمد :إخروان الصرفا وخرالن الوفرا  ،ص-87

ٕٓٓ ،ٕٖٓ-وأنظررررر عبررررده ،صررررابر :فكرررررة

.88

الزمرران عنررد إخرروان الصررفا -دراسررة تحلٌلٌررة،

(ٕٓ) إخوان الصفا :الرسرابل،جٗ ،ص،ٙ9

مكتبرررة مررردبولً ،طٔ ،القررراهرة ،ٔ999 ،ص

و عبرررد هللا ،أحمرررد :إخررروان الصرررفا وخرررالن

ٖٕٓ.

الوفا ،صٓ.9

( )ٕٙإخوان الصفا :الرسرابل ،جٗ ،ص ٔ7

(ٕٔ) أنظر إخوان الصفا :المصدر السرابق،

 ،وعبررد هللا ،أحمرررد :إخرروان الصرررفاء وخرررالن

ص ،ٙ9و عبرد هللا ،أحمررد :المصردر السررابق،

الوفرررراء  ،صٖ،9وإخرررروان الصررررفا :رسررررابل

صٔ.9

إخوان الصفاء وخالن الوفراء ،تحقٌرق :ترامر،

(ٕٕ) السررواح فررراس :طرٌررق إخرروان الصررفا

عارؾ،صٕٕٓ.

المرررررردخل الررررررى الؽنوصٌةاإلسررررررالمٌة ،طٔ،

( )ٕ7السواح ،فراس :طرٌق إخروان الصرفا

منشرورات دار عرالء الردٌن ،سرورٌا -دمشرق،

المرردخل الررى الؽنوصٌةاإلسررالمٌة ،ص-ٕٕٙ

 ،ٕٓٓ8ص.ٔٓ8-ٔٓٙ-

.ٕٕ7

ٔ٘

( )ٕ8أنظرررر إخررروان الصرررفا :رسرررابل إخررروان

( )ٖٙالقرآن الكرٌم :سورة ااألعرراؾ ،اآلٌرة

الصررررررفا وخررررررالن الوفررررررا ،تحقٌررررررق :تررررررامر،

ٓٗ.
الملخص

عارؾ،ص ٖٕٓ.
( )ٕ9انظرررر إخررروان الصرررفا :الرسرررابل ،جٗ،

ٌتناول البحث الموسٌقى عنرد إخروان الصرفا،

ص ٖ ، 7وعبرررد هللا ،أحمرررد :إخررروان الصرررفا

مفهوم الموسٌقى من حٌث المعنى والدالالت.

وخالن الوفا  ،ص.98-97

وٌبررررٌن تصررررنٌؾ إخرررروان الصررررفا لألصرررروات

(ٖٓ) إخرروان الصررفا :رسررابل إخرروان الصررفا

واأللحررران والنؽمرررات ،وعلرررم صرررناعة ترررألٌؾ

وخرررررررررررالن الوفرررررررررررا ،تحقٌرررررررررررق :ترررررررررررامر،

الموسرررٌقى .لقرررد قررر َّدم إخررروان الصرررفا ،شررررحا ً

عررررررررررارؾ،ص،ٕٔٙو إخرررررررررروان الصررررررررررفا:

مفصرررررالً و شرررررامال ً فرررررً علرررررم الموسرررررٌقى

الرسابل،جٗ ،ص.78

واألصرروات ودرس إخرروان الصررفا األلحرران و

(ٖٔ) أنظرررر إخررروان الصرررفا :رسرررابل إخررروان

األنؽام وماهٌتها وانواعها ومدى مطابقة هرذه

الصررررفا،تحقٌق :تررررامر ،عررررارؾ ، :صٕٕٔ-

االنرررررواع الرررررى الطبرررررابع البشررررررٌة ،وقررررراموا

ٖٕٔ ،و انظر إخوان الصفا :الرسرابل ،جٗ،

بتصررنٌؾ اآلالت الموسررٌقٌة ،وشرررحوا كٌفٌررة

ص ٘ ،7وأنظرعبررررررد هللا ،أحمررررررد :إخرررررروان

صرررررررناعة اآلالت الموسرررررررٌقٌة وإصرررررررالحها

الصفا وخالن الوفرا،ص ٔٓٔ ،ٕٔٓ-وأنظرر

وإستعمالها واألؼراض التً تستخدم فٌها.

عبرررده ،صرررابر :فكررررة الزمررران عنرررد إخررروان

ٌهرررردؾ البحررررث الررررى إلقرررراء الضرررروء علررررى

الصفا -دراسة تحلٌلٌرة ،مكتبرة مردبولً ،طٔ،

المفاهٌم الجمالٌة الموسٌقٌة التً تحدث عنها

القاهرة ،ٔ999 ،ص ٕٔٗ.ٕٖٗ-

إخرروان الصررفا الررذٌن أولرروا الموسررٌقى أهمٌررة

(ٕٖ) إخرروان الصررفا :رسررابل إخرروان الصررفا

إستثنابٌة وعملوا على خلرق مفهروم موسرٌقً

وخررررررالن الوفرررررررا،تحقٌق :ترررررررامر ،عرررررررارؾ،

ٌنسرررررررجم وأفكرررررررارهم الفلسرررررررفٌة ،ونتنررررررراول

صٖٕٔ.

الموضررررروع مرررررن خرررررالل ثرررررالث مباحررررررث

(ٖٖ) أنظرإخرررروان الصررررفا :رسررررابل إخرررروان

نستعرض فٌها :مفهوم الموسٌقى عند إخوان

الصرفا وخرالن الوفررا ،تحقٌرق :ترامر ،عررارؾ،

الصرررفا  ،وانرررواع الموسرررٌقى وإسرررتعماالتها،

صٕٕ٘ ،ٕٕٙ-و انظرررررر إخررررروان الصررررررفا:

وكٌفٌة تأثٌرهرا فرً نفروس المسرتمعٌن إلٌهرا،

الرسابل ،جٗ ،ص ٖ.8ٗ-8

حٌرررث تنررراول إخررروان الصرررفا علرررم صرررناعة

(ٖٗ) القررررآن الكررررٌم :سرررورة التوبرررة ،اآلٌرررة

الترررررألٌؾ وتحررررردثوا عرررررن الرررررنؽم ،وأنرررررواع

ٔٔٔ.

األصوات وكٌفٌة إدراكهرا ،وقروانٌن األلحران

(ٖ٘) القرآن الكرٌم :سورة مرٌم ،اآلٌة .٘7

والؽناء ،وصناعة تألٌؾ الموسٌقى  ،وعالقة
الموسٌقى بحركات األفالك.
ٕ٘
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 -إبرررررن سرررررٌنا :الشرررررفاء – جوامرررررع علرررررم

 -معصرروم ،فرررؤاد :إخررروان الصرررفا فلسرررفتهم

الموسررررٌقى ،تحقٌررررق  :زكرٌررررا ٌوسررررؾ ،

وؼاٌتهم ،دار المدى للثقافة والنشر ،طٔ،

تصدٌر ومراجعة :أحمد فؤاد األهوانً و

سورٌا -دمشق.ٔ998 ،
 -السرررواح ،فرررراس :طرٌرررق إخررروان الصرررفا

محمود أحمد الحفنً ،المطبعة األمٌرٌة ،

المرردخل الررى الؽنوصررٌة اإلسررالمٌة،طٔ،

القاهرة .ٔ9٘ٙ ،

منشرررررورات دار عرررررالء الررررردٌن ،سرررررورٌا

 -إخررروان الصرررفا :رسرررابل إخررروان الصرررفا،

دمشق.ٕٓٓ8 ،

جٗ ،بدون تارٌخ.
 -إخررروان الصرررفا :رسرررابل إخررروان الصرررفا

 -معلوؾ ،لوٌس  :المنجد فً اللؽة واألدب

وخرررالن الوفرررا :تحقٌرررق :ترررامر ،عرررارؾ

والعلوم  ،المطبعة الكاثولٌكٌة  ،بٌروت ،

،منشررورات عوٌرردات،طٔ ،بٌررروت،جٔ،

. ٔ9ٕ7
 -وهبة ،مراد :المعجم الفلسفً ،دار الثقافرة

٘.ٔ99

الجدٌدة ،القاهرة.ٔ979 ،

 -سرررررعٌد ،حسرررررٌن :الموسررررروعة الثقافٌرررررة،

 -محجرروب ،هالررة :جمالٌررات فررن الموسررٌقى

مؤسسرررررة فررررررانكلٌن للطباعرررررة والنشرررررر،

عبررررررر العصررررررور  ،دار الوفرررررراء لرررررردنٌا

نٌوٌورك.ٔ97ٕ ،

الطباعة،طٔ ،اإلسكندرٌة.ٕٓٓ7 ،

 أبا زٌد محمد ،صابر عبده :فكرة الزمرانعنررررد إخرررروان الصررررفا -دراسررررة تحلٌلٌررررة

 -ول  ،دٌورانت :قصة الحضارة  ،ترجمة

مقارنرررة ،مكتبرررة مررردبولً ،طٔ ،القررراهرة،

محمد بدران ،القاهرة  ،بدون تارٌخ.
 -زكرٌرررررراٌ ،وسررررررؾ :مؤلفررررررات الكنرررررردي

.ٔ999

الموسٌقٌة ،مطبعة شفٌق ،بؽداد .ٔ9ٕٙ،

 دٌاب،عبررررد المجٌررررد :رسررررالة فررررً علررررمالموسررررٌقى ،الهٌبررررة المصرررررٌة للكترررراب،
القاهرة.ٔ99ٔ ،
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