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 " أعالم الموسيقى فى العصر العثمانى "
 *حنان حسن عبد المجيد محمد                                                       ا.د/ أميمة إبراهيم أبو النبايل      

 .غ/ مايسة مرسى الحطابا.د

                                                          مقدمة:
الدولة العثمانية من أهمم فتمراا الموسميقى العر يمة فمى مصمر التمى عانما تقم  يعتبر تاريخ  

تحا سيطرة الغزو العثمانى لفترة زمنية طويلة حوالى ستة قرون وهى الفترة االنتقالية بمين عصمر 
المخطوطمماا وقبممل عصممر الطباعممة مبادممرةت ولقممد أسسمما الخالفممة العثمانيممة وقاممما بالتوسمم  فممى 

ر ية وعانا إمبراطورية إسالمية أسسها عثمان األول وحعما أجزاء عبيمرة ممن الكثير من البالد الع
ت ممممما أدل  لمممد لتبمممادل الثقافممماا وتممممثر الموسممميقى المصمممرية (1)آسممميا وأوروبممما ودممممال أفريقيممما

  زالا تستخدم مقاماتها ومسمياتها للنغماا وبعض القوالب حتى بداية مابالموسيقى الترعيةالتى 

                 

 القرن العدرين وع لد فى استخدام بعض اآلالا عالعود والقانون والكمان.

طمماتيو   –الموسمميقى فممى نهايممة العصممر العثمممانى ) جميممل الطنبممورل  أدممهر اعممالمومممن  
 –دممهاب الممدين العجممم   – أمممين بممرزل  – ( مدمماقة بممن جممرج  بممن إبممراهيم ) ميخائيممل –أفنممدل 

احمممد امممين  –محمممد إبممن سممليمان الخلعممى  –د  اكممر محممم –عبممد الغنمم  إبممن اسممماعيل النابلسممى 
( التمى اسممتخدما مالفماتهم فممى مصمر فممى الفمرة الموسمميقية المصمرية حتممى  دادة أفنممدل –المديد 

ة وفممرة التممراخ األخممرلت وتتميممز همم   األلحممان يممبدايممة القممرن العدممرين فممى فرقممة الموسمميقى العر 
 .(2)امولى بنقل ه   األلحان إلى مصربالبنيان الموسيقى القول المتزن وقد قام عبد  الح

 
                                                

علية  –تاريخ ( قسم موسيق  عر ية ) دعبة  –*حنان حسن عبد المجيد محمد : باحثة لمرحلة ماجيستير 1111111
 جامعة حلوان. –التر ية الموسيقية 

عمر األسعندرل وسليم حسن: تاريخ مصر من الفتح العثمانى إلى قبيل الوقا الحاضرت ماسسة هنداول  (1)
 .22ت ص 2102للتعليم والثقافةت القاهرةت 

لطباعة والندرت القاهرةت نبيل عبد الهادل دورل: قراءاا فى تاريخ الموسيقى العر يةت دار عالء الدين ل (2)
 .010ت 011ت ص 0991
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 مدعلة البحخ:
أن العصممر العثمممان  يزخممر بالعديممد مممن أعممالم الموسمميقى المم ين لهممم بصممماا بممالر م مممن  

واضحة ف  ه ا المجال من خالل األعمال الت  قدموها اال انه توجد قلة ف  االبحماخ التم  تناولما 
 .هاالء االعالم

 أهداف البحخ:
جميمممل بمممد الطنبمممورل ( وأعممممالهم  –ية عمممال ممممن ) طمماتيو  أفنمممدل التعممرف علمممى دخصممم .0

 الموسيقية؟

جميممل بممد الطنبممورل ( فممى  –االسممتفاد مممن اسمملوب التلحممين لكممال مممن ) طمماتيو  أفنممدل  .2
 تدري  عزف ه   المقطوعاا والتلحين على نف  أسلو هم.

 أهمية البحخ:
ر العثممممانى وأسممملوب العصممم أعمممالمعلمممى أهمممم بتحقيمممه أهمممداف البحمممخ يمممتم إلقممماء الضممموء  

 صيا تهم فى تمليف ه   المقطوعاا.

 أسئلة البحخ:
 يقى فى نهاية العصر العثمانى ؟سالمو أعالم من هم  .0

 ؟( جميل بد الطنبورل  –ما هى أهم األعمال الموسيقية لكال من ) طاتيو  أفندل  .2

 ممما همم  القوالممب التمم  اسممتخدمها عممال مممن) طمماتيو  افنممدر و جميممل بممد الطنبممورر ( فمم  .2
 عينة البحخ

 حدود البحخ:
 (. لالقرن التاس  عدر الميالد –حدود زمنية: ) القرن الثالخ عدر الهجرل  -

 .) جمهورية مصر العر ية ( العصر العثمان حدود معانية:  -

 أدواا البحخ:
 الموسوعاا العلمية وأمهاا الكتب والمعاجم والمراج . 
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 منهج البحخ:
 تول (.المنهج التاريخى الوصفى ) تحليل مح 

 عينة البحخ:
أعالم الموسيق  فى العصر العثمان  و مالفاتهم ) نظمرا  لضميه نطماة عينة عدوائية من  

 أفنمدر البحخ اكتفا الباحثة بإختيار اثنين ممن أعمالم الموسميق  فم  العصمر العثممان  ) طماتيو 
                                                                  .جميل  بد الطنبورر ( –

 مصطلحاا البحخ:
 قانونجى:
حرعة من علمتمينت أولهمما ) قمانون ( وهمو اسمم اآللمة المعروفمة بالقمانونت والثانيمة )جمى(  

 .(1)وهى علمة ترعية للداللة على المدتغل بها

 المداحون:
هممم مجموعممة يقيمممون بعممض األ ممانى الدممعرية يحملممون فممى أيممديهم ) الر مماب والممدفوف (  

 .(2)واتهم فى نغم محدودفتتالقى أص
      هللا عليه وسلم وآل بيته بطريقة ) الفصحى أو الزجل (  تكتب فى مدح الرسول صل 

 .(3)ويعتبر المدح ضمن فنون األدب الدعبى
 الطلبخانة:
هممى مصممطلح فارسممى خمماص بهمم   الفتممرةت وفرقممة موسمميقية تصممحب الجيممو  وقمما القتممال  

لممد مممن تحمممي  للجنممد و ممخ روح الدممجاعة فمميهمت وهمم   وتمموزف فممى أنحمماء المعسممعراا لممما فممى  
      يقى ويرأسهم أمير فى يد  عصا.سالفرقة عبارة عن جماعة يعزفون المو 

 
                                                

 .91نبيل عبد الهادل دورل: قراءاا فى تاريخ الموسيقى العر يةت مرج  سابهت ص  (2ت 1)
أمل خليفة الطيب خليفة: الطرة الصوفية وأصول الغناء العر ىت رسالة ماجستير  ير مندورةت علية التر ية  (2)

   .2110الموسيقيةت جامعة حلوانت القاهرةت 
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 العوارض الموسيقية:
هى العالمماا التحويليمة المسمتخدمة فمى الموسميقى العر يمة لر م  الدرجمةت وفمى الموسميقى  

 .(1)ترعية التقليديةالبعد فى الموسيقى الالفارسية فى مجموف تجزئاا 

 
  تسليم:
  أو  لبدرفعلمة ترعية وعر يةت تطله على القطعة المتكررة فى عل خانة من خاناا ا 

ن عمان مفهموم الزة يختلمف فمى اسمتعماله اآلن عمن  السماعىت ونظيمر  لمد عنمد العمرب )الزة( واا
 .(2)استعمال التسليم بالمفهوم التقليدل

 خ:دراساا سابقة مرتبطة بموضوف البح
الدراسمممة الثانيمممة: " العالقمممة التمثيريمممة المتبادلمممة بمممين الموسممميقى العر يمممة والموسممميقى 

 :(3)الترعية فى مصر "

هممممدف الدراسممممة: تناولمممما دراسممممة العالقممممة التمثيريممممة المتبادلممممة بممممين الموسمممميقى العر يممممة  -
والموسمميقى الترعيممة فممى مصممر قممديما مممن خممالل التعممرف علممى القوالممب واألسمماليب العزفيممة 

 دترعة والمختلفة على بعض آالا الموسيقى العر ية.الم

عالقاتها بالبحخ الراهن: التعمرف علمى المصمطلحاا واأللفمال والقوالمب فمى الموسميقى فمى  -
 العصر العثمانى.

" دراسه مقارنمة للنظريماا الموسميقية فم  الرسمالة الدمرفية و  ة:لثالدراسة الثا -
 :(1)وسيقى الحديخ "الرسالة الدهابية و استخدامها ف  التدوين الم

                                                

صالح المهدل: الموسيقى العر ية مقاماا ودراساا ) صورة وتمارين موسيقية (ت دار الغرب اإلسالمىت  (1)
 .02ت ص 0992الطبعة األولىت بيروات لبنانت 

 .000( نبيل عبد الهادر دورل : قراءاا ف  تاريخ الموسيقى العر ية ؛ مرج  سابه ص 2)
التمثيرية المتبادلة بين الموسيقى العر ية والموسيقى الترعية فى مصرت  منال مصطفى حسن محمد: العالقة (3)

 .2102بحخ إنتاج مندورت مجلة علوم وفنون الموسيقىت جامعة حلوانت القاهرةت 
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 هدف الدراسة:التعرف عل  فكر االرمور ف  النظرياا الموسيقية.-0

 التعرف عل  فكر ميخائيل مداقة فى النظرياا الموسيقية.-2

 التعرف عل  اوجه التدابه و االختالف بين االرمور و ميخائيل مداقة.-2

ال اتيممة الخاصممة بممه و عالقتهما بالبحممخ الراهن:تنمماول دخصممية ميخائيممل مدماقة و السمميرة 
 أعماله.

 اإلطار النظرل 
عممان العصممر العثمممان  عصممر ازدهممار للعلمموم واآلداب والفنممون وأهمهمما الموسمميقى والغنمماء  

التمى تبلمور لهما أسملوب ونوعيمة خاصمة مميمزة مم  بدايمة القمرن التاسم  عدمر و ممن أدمهر أعممالم 
جميممل  –طمماتيو  أفنممدر  –ر عثمممان الطنبممور  –الموسمميقى فمم  العصممر العثمممان   ) أمممين بممرزر 

ميخائيممل بممن  –محمممود بممن سمميالة الصفاقسمم   –عبممد الغنمم  ابممن اسممماعيل النابلسممى  –الطنبمورر 
أحممد أممين المديد (  –محممد بمن سمليمان الخلعم   –محمد  اكمر  –جرج  بن إبراهيم ) مداقة ( 

العر يمةو فمرة و قد استخدما مالفاتهم فى مصر حت  بداية القرن العدرين فم  فمرة الموسميقى 
 التراخ األخرر.

 –لونجا  –بدرف  –سماعى  –ومن القوالب التى استخدما فى العصر العثمانى ) دوالب 
 .(2) التقاسيم " الحرة والموزونة " ( –تحميلة 

 

                                                                                                                                          

"دراسة مقارنة للنظرياا الموسيقية فى الرسالة الدرفية و الرسالة مروة محمد عبد المعطى عبد الخاله  (1)
علية التر ية الموسيقية  –" ؛ بحخ دعتورا   ير مندور ا ف  التدوين الموسيقى الحديخالدهابية و استخدامه

 م 2112القاهرة سنة  -جامعة حلوان –
 .011-011نبيل عبد الهادل دورل: قراءاا فى تاريخ الموسيقى العر يةت مرج  سابهت ص  (2)
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 ه ا العصر وأهم أعمالهم: أعالم  أوال: نب ة عن
 (: م0000 – 0011)  –ميخائيل بن جرج  بن إبراهيم ) مداقة (  – 0

 نب ة عن حياته وأهم أعماله:
م ليمتعلم 0021ت ولد فى دمده ورحل إلى القاهرة عمام القرن التاس  عدر أعالمهو من  

صناعة الطب والموسيقىت ولقب بمداقة الحترافه تجارة مداقة الحريمرت وممن مصمنفاته ) الرسمالة 
 الدهابية فى صناعة الموسيقية (.

ن عمان  عمر فمى سمفينة 22الحالى  و المم ) أول من ثبا السلم الموسيقى العر ى - ( ر عمات واا
 م ( ولكن مداقة درحه.0022دهاب ) 

 ( ر عا.02أول من  عر مصطلح )  ماز ( بمعنى " الغماز " هو عل نغمة تمتى بعد ) -
 يستعمل مصطلح ) برج ( بمعنى نغمة موسيقية. -
 استخدم النوتة الموسيقية التى  عرها: -

 القانون. –الطنبور  –ة األفرنجية آالا وترية: العود/ الكمانج

 .(1)آالا نفخ: نال / المزمار / األر ون 

 أمين برزل: – 2
م وتخمممرج مممن التكيمممة المولويممة بالقممماهرة وعمممل بتخممما عبممد  الحمممامولى 0021ولممد عممام  

ويوسف المنميالول وتتلمم  علمى يمد علمى المدروي  تلميم  المولمول عزيمز دد  الم ل عادمم بالتكيمة 
 .(2)بولالمولوية بمسطن

 طاتيو  أفندل: – 2
                                العثمانيون عند يعي  فى االستانةت وهو أدهر الملحنين عان  هو ملحن وعازف عمان  

                                                

 .021ت 022رج  سابهت ص نبيل عبد الهادل دورل: قراءاا فى تاريخ الموسيقى العر يةت م (1)
 .011ت 012نبيل عبد الهادل دورل: قراءاا فى تاريخ الموسيقى العر يةت مرج  سابهت ص  (2)
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األتممممراد والعممممرب  علممممى االطممممالة وأكثممممرهم تمممممثيرا فممممى الموسمممميقى حيممممخ ادممممتهر                  
اعى راسات وسمماعى حجماز عمار عمرد ت وسمماعى بسماعياته وبدارفه وال ل عان من أدهرهم سم

الحسمممينىت وعمممان وممممازال عثيمممر ممممن المطمممر ين والموسممميقيين العمممرب واألتمممراد الكبمممار يسمممتخدمون 
 .(1)موسيقا  فى وصالتهم الموسيقية

 جميل بد الطنبورل: – 2
ندممم فمممى ترعيمممات وهمممو ممممن أعمممالم القممرن التاسممم  عدمممر والعدمممرين فمممى تممماريخ الموسممميقى  
ويعتبر جميل بد الطنبورل فى معانة اسمتثنائية حيمخ أنمه ممن أهمم الممالفين الموسميقيين الترعيةت 

ولممه أثممر عبيممر علممى الموسمميقى الترعيممةت ويعتبممر أيضمما مممن أعظممم عممازفى الموسمميقى الترعيممة حيممخ 
أجمماد العممزف علممى آلممة العممود والكمممان والتدمميللو والطنبممور المم ل نسممب إليممه وسمممى بممهت وتعممرف 

 .(2) اهد والكلياا المتخصصة.مالفاته فى المع
سممماعى  –سممماعى دممد عر ممان  –سممماعى محيممر  –ومممن أدممهر أعمالممه: لونجمما نهاونممد  
                سماعى حجاز عار عرد. –ا فرحفز 

  
 محمد  اكر:  –1
؛ لممه مالفمماا ( أتقممن العممزف علمم  االا الموسمميق  النحاسممية  0912 – 0022قمماهرة )ولممد بال  

مقطوعممماا ( و لمممه ثمممالخ مصمممنفاا فممم  الموسممميقى و هممم  )  –بدمممارف  –موسممميقية ) ماردممماا 
الروضة ف  أوزان األلحان الموسيقية ( و تحفة الموعمود بتعلميم العمود و حيماة اإلنسمان فم  ترديمد 

 األلحان .
 أحمد أمين الديد :  –2
 ) نيمل اإلرب فم  موسميق  االفمرنج و العمرب ( احتمور أبحماخ هاممةمن مصنفاته فم  الموسميق    

ف  السلم الموسيقى و يستخدم االسلوب الترع  فى التدوين عمما ثبما االوزان الموسميقية بالتمدوين 
 الحديخ.

 طار التطبيق :إلثانيا : ا

                                                

 اتحاد الجمعياا. – Mandaean Association Unionالموسيقيون األرمن فى أسطنبول  (1)
 الماتمر الدولى العادر ت علية التر ية الموسيقيةت جامعة حلوان. (2)
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الموسيقى ف  العصر  ا الباحثة بإختيار إثنين من أعالمنظرا  لضيه نطاة البحخ أكتف
                                               .و جميل بد الطنبورر ( أفندر العثمان  ) طاتيو 

  

 و  أفندر:تيسماع  راسا طا -0

نالحم  أن تحليل هيعلى لسمماع  راسما طماتيو  و يتكمون ممن ار م  خانماا و تسمليم ؛و  -
المالممف فمم  الخانممة األولمم  أسممتعرض نغممماا جممن  األصممل أستعراضمما  تممدريجيا  ممم  لممم  

المقممام فمم  التسممليم )والهممدف جممن  سترسممال لبمماق  نغممماا الالدرجممة السادسممة تمهيممدا  ل
 ار درجة رعوز المقام(.اظهالراسا م  

جمماءا التسمممليم فمم  درجممماا جممن  الراسممما ممم  األجنممما  أسممتعمال درجمممة  ممماز المقمممام  -
)الدرجممة الخامسممة( والوصممول للدرجممة السادسممة بهممدف تقويممة الدرجممة الخامسممة )درجمماا 

 .األصل بهدف تقوية الغماز(
 –عقمد نموأثر الجهارعما   –جمن  همزام السميعا  –حتوا الخانة الثانية عل  جن  راسا او  -

ستخدام أجنا  الفروف لتكوين مقام السموزناد ثمم العمودة اجن  حجاز النور للداللة عل  
 للنغم الرئيس  التسليم طبقا  ألصول تاليف قالب السماع .

حجماز  –راسما الكمردان  -النمور  وف  الخانة الثالثة أسمتعمل أجنما  الفمروف وهم : راسما -
 تجني  مايا السيعا وجن  نهاوند النور. –نهاون الكردان  –النوا 

جممن  راسمما الراسمما أر أسممتعمل أجنمما  الفممروف العاليممة ومختلفممة ممم  أجنمما  الفممروف  -
 المتوسطة طبقا  ألصول تمليف قالب السماع .

عجالمه مم  اسمتعمال بعمض  وف  الخانة الراب : أستعمل أجنا  مقام الراسا المختلفة ف  -
المدرجاا الزخرفيمة درجممة )ال( ودرجمة )ررب( تعبيممرا  عمن اإليقماف المسممتعمل وتلخيصما  لممنغم 

 .مقام راسا
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 لونجا نهاوند: جميل بد الطنبورر: -2
هيعل القالب: يتكون القالب من ثالخ أجزاء منفصلة يعتبر الجمزء األول تسمليم ألنمه يعمرر 

 بعد نهاية عل جزء.

انة األول : مبن  المسار اللحن  له   الخانمة علم  فكمرة تكمرار اللحمن األصمل  بفقمالا الخ -
مختلفممةو ويالحمم  أن همم   الخانممة تتكممون مممن جملممة لحينممة واحممدة فمم  مقممام نهاونممد عممردر 
نتهما الجملمة بسمماف أر ميج جمن  تهاونمد  بإستخدام الحسا  ف  جن  نهاوند الراسا واا

 الراسا.

نمموأثر قرابممة مبادممرة للمقممام األسمما  وتتمماب  لحنمم  علمم  بعممد الثانيممة الخانممة الثانيممة: مقممام  -
 الكبيرة والمسار اللحن  تسلسل عروماتيع  منته  عل  نغمة الغماز النوا.

الخانة الثالثة: عقد نموأثر علم  الكمردانو وأتبم  فم  المسمار اللحنم  لمه الخانمة فكمرة تكمرار  -
 .(1)اللحن
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 تاب  لونجا نهاوند 

 

 
 -:النتائج

فيما يل  بعض عل  أسئلة البحخ ف  الجانب النظرل من البحخ و  أن تجيبنتائج ال حاولا   
  النقاط الهامة  : 

 إستخدم الموسيقيون قالب اللونجا والسماع  والبدرف والتحميله. -0
سمممملوبه وطابعممممه الخمممماص فمممم  اللحممممن حيممممخ يتميممممز بالجملممممة اللحنيممممة أيو  تعممممان لطمممما -2

 لحنية السلسة.نتقاالا الال االستعراضية وا
نتقماالا ة ردميقيمسترسمال لجممل لحنالستخدام جميل بمد الطنبمورر فم  ألحانمه اا -2 ة وثريمة واا

 حعمة.ملحنية 
ادممتمل العصممر العثمممان  علمم  العديممد مممن اعممالم الموسمميقى امثممال ) عثمممان الطنبممورر ؛  -2

 طاتيو  افندر ؛ جميل الطنبورر ؛ ميخائيل مداقة ؛ امين برزر ؛ محمد  اكر (
 -ياا والمقترحاا:التوص
 و تماريخ اعمالم الموسميق   تماريخ الموسميق  العر يمةهتمام بدراسة مادة التوص  الباحثة با -0

 فترة الزمنية.الف  العصر العثمان  لطول 
ستفادة منهما فم  الل أعالم العصر العثمان دراسة المخطوطاا الخاصة الت  قام بتحقيقها  -2

 مادة المخطوطاا الموسيقية.
 من اعالم الموسيق  ف  العصر العثمان  بالبحخ و الدراسة. تناول المزيد -2



 

211 

 

 
 قائمة المراج :

اتحاد  – Mandaean Association Unionالموسيقيون األرمن فى أسطنبول   .0
 الجمعياا.

 الماتمر الدولى العادر ت علية التر ية الموسيقيةت جامعة حلوان. .2
ء العر مىت رسمالة ماجسمتير  يمر أمل خليفة الطيب خليفمة: الطمرة الصموفية وأصمول الغنما .2

 .2110مندورةت علية التر ية الموسيقيةت جامعة حلوانت القاهرةت 

عمر األسعندرل وسليم حسن: تاريخ مصر من الفتح العثمانى إلى قبيل الوقا الحاضرت  .2
 .2102ماسسة هنداول للتعليم والثقافةت القاهرةت 

صورة وتمارين موسيقية (ت دار  صالح المهدل: الموسيقى العر ية مقاماا ودراساا ) .1
 .0992الغرب اإلسالمىت الطبعة األولىت بيروات لبنانت 

 م. 0922مت المطبعة األميريةت القاهرةت 0922عتاب ماتمر الموسيقى العر يةت القاهرةت  .2

سهير عبد العظيم محمد: أجندة الموسيق  العر يةو علية التر ية الموسيقيةو جامعة  .1
 م2102حلوانو القاهرة 

نبيل عبد الهادل دورل: قراءاا فى تاريخ الموسيقى العر يةت دار عالء الدين للطباعة  .0
 .0991والندرت القاهرةت 

 هنرل جورج فارمر: تاريخ المويقى العر يةت التجليدت دار مصر للطباعةت القاهرة. .9
 األبحاخ والرسائل العلمية:

الموسميقى العر يمة والموسميقى  منال مصطفى حسن محمد: العالقة التمثيرية المتبادلة بمين .0
بحممخ إنتمماج مندممورت مجلممة علمموم وفنممون الموسمميقىت جامعممة حلمموانت  تالترعيممة فممى مصممر

    .2102القاهرةت 
"دراسة مقارنة للنظرياا الموسيقية فى الرسالة الدرفية و مروة محمد عبد المعطى عبد الخاله  (1) .2

علية  –" ؛ بحخ دعتورا   ير مندور الحديخ الرسالة الدهابية و استخدامها ف  التدوين الموسيقى
 م 2112القاهرة سنة  -جامعة حلوان –التر ية الموسيقية 
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 " أعالم الموسيقى فى العصر العثمانى "
 *حنان حسن عبد المجيد محمد                                                                                          

 باللغة العر ية: ملخص البحخ
 مقدمة:

يعتبر تاريخ الدولة العثمانية من أهمم فتمراا الموسميقى العر يمة فمى مصمر التمى عانما تقم   
تحا سيطرة الغزو العثمانى لفترة زمنية طويلة حوالى ستة قرون وهى الفترة االنتقالية بمين عصمر 

قاما بالتوسم  فمى الكثيمر المخطوطاا وقبل عصر الكتابة مبادرة ولقد اسسا الخالفة العثمانية و 
من البالد العر ية وعانا إمبراطورية إسالمية أسسمها عثممان األول وحعمما أجمزاء عبيمرة ممن اسميا 

وفى ه   الفترة ازدهر العديد من الرواد الموسميقيين التمى لهمم أعممالهم  .(1)وأوروبا ودمال أفريقيا
 .(2)ميخائيل مداقة –أمين برزل  –جميل بد الطنبورل  –فى القوالب اآللية مثل طاتيو  أفندل 

وينقسم البحخ إلى جمزئين: الجمزء األول اإلطمار النظمرل ت ويدممل نبم ة عمن حيماة عمل ممن  
 ميخائيل مداقةت وأهم أعمالهم.  –أمين برزل  –جميل بد الطنبورل  –طاتيو  أفندل 

ئج التمى توصملا الجزء الثانى: اإلطار التطبيقمى ويدممل تحليمل عينمة البحمخ ثمم عمرض ألهمم النتما
 لها الباحثة واختتم البحخ بالتوصياا ثم المراج  وملخص البحخ.

   

 

                                                

علية  –قسم موسيق  عر ية ) دعبة تاريخ (  –سن عبد المجيد محمد : باحثة لمرحلة ماجيستير *حنان ح
 جامعة حلوان. –التر ية الموسيقية 

 
عمر األسعندرل وسليم حسن: تاريخ مصر من الفتح العثمانى إلى قبيل الوقا الحاضرت ماسسة هنداول  (1)

  .22ت ص 2102للتعليم والثقافةت القاهرةت 
 .011-011بيل عبد الهادل دورل: قراءاا فى تاريخ الموسيقى العر يةت مرج  سابهت ص ن (2)
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" Music pioneers in the Ottoman era " 

 Hanan Hassan Abdel Maged *                                          

 ملخص البحخ باللغة اإلنجليزية:  
An introduction: 
The history of the Ottoman Empire is considered one of the most 
important periods of Arab music in Egypt, which was under the 
control of the Ottoman conquest for a long time about six centuries, 
which is the transitional period between the era of manuscripts and 
immediately before the era of writing. The Ottoman Empire ruled 
large parts of Asia, Europe and North Africa. During this period, 
many of the leading and famous musicians who had their works in 
automatic molds such as( Tatios Effendi-Jamil Bek AlTanbouri-Amin 
Barzi-Michael Mishaqa ). 
 The research is divided into two parts: The first part is the 
theoretical framework, and includes a summary of the lives of Tatyus 
Effendi - Jamil Bek Al-Tanbouri - Amin Barzi - Michael Mishaqa, 
and their most important works. The second part: the application 
framework, which includes analysis of the research sample, then a 
presentation of the most important results reached by the 
researcher. The research concluded with recommendations, then 
references and a summary of the research. 

   __________________________ 
Hanan Hassan Abdel Maged *: Researcher for a master’s degree - Arabic 
Music Department (History Division) - Faculty of Musical Education - 
Helwan University. 


