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 أستاذ اآلثاروالفنون اإلسالمية  ورئيس قسم اآلثاراإلسالمية ــ كليةآلثار ــ  جامعة الفيوم 

  مفتشة آثار إسالمية وقبطية بوزارة السياحة واإلثار 
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 011، ص 5102، الموسيقى من األف الى الياء ، مكتب عالم المعرفة للطباعة والنشر ، العراق ،  اوس حسين على(  1)

( ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي الهندي والمدارس المحلية المعاصرة " دراسة  2) 

 ، ص ب  5102امعة حلوان ، فنية " مخطوط  رسالة دكتوراه غير مشورة ، كلية األداب ج

حسن محمد نور عبد النور ، مدخل لفن التصوير األسالمي الهندي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الطبعة األولى، (  3)

  20،  ص  5150األسكندرية ، 

 09، ص 0992هرة ، ثروت عكاشة ، التصوير اإلسالمي المغولي فى الهند ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القا(  4)
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 55صثروت عكاشة ، التصوير اإلسالمي المغولي فى الهند ،  ( 1)

(2 ) Vijaya Moorthy, Romance of The raga , Abhinav Publications,New Delhi,2001 ,P85 

 527،  ص5110ثروت عكاشة ، موسوعة التصوير اإلسالمي ، مكتبة لبنان ناشرون ، الطبعة األولى ،  ( 3)
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محمد عبد اللطيف راغب إبراهيم ، تصاوير من مخطوط الراجاماال   - حجازى مصطفي حنان - محمود محمد سعد عاطف(  1)

،  5150،  51بمدرسة التصوير المحلية ميوار بإقليم راجستان فى شبه القارة الهندية ، حولية األتحاد العام لآلثارين العرب ، العدد 

  021ص 

(2 )  Charles Capwell ,  A Rāgamālā for the Empress,  Ethnomusicology, Vol. 46, No. 2,  University of 

Illinois Press, Champaign   ,2002, p197 

(3 ( Herbrert J . Stooke & Karl Khandalavala, The Laud Ragamala Minuature A study in Indian Painting 

and Music ,Bruno cassirer,London,1953,p8 

(4 ( Niramala Sharama , A Critical Study of Ragamala Paintings of Gujarat, Rajasthan and Central India , 

unpublished doctoral dissertation  ,Gujarat University , Ahmedabad , India ,  1995,p22 

(5( Jiwan Sodhi , A Study of Bundi School of Painting , , Abhinav Publications,New Delhi, 1999,p 57 

وهي كلمة سنسكريتية ) لغة هندية قديمة ( ، وتعني فى اللغة الهندية لون أو حالة وهي تحتوى على قواعد موسيقية أو الراجا  : ( 2)

سيقي الهندية تعبر على تعني هنا األلوان مع المشاعر والراجا فى الموس Ragأو   Ramj( مثل  raخطوط مساعدة وهى تبدأ بحرف )

 – Microةوقت معينفى اليوم أو فصل من الفصول وتتمون من خمس نغمات أو أكثر فى خط لحنى فى نوت كاملة أو قصيرة _) 

Tones( ويمكن أن تتكون من )Ragam . هدي خليفة محمد ، عبير عوض على عبد للمزيد انظر :  ( وهى مقامات هندية كالسيكية

كلية  –الهندية فى منطقة الشمال وعالقتها بالموسيقي العربية ) دراسة مقارنة ( ، مجلة علوم وفنون الموسيقي الخالق ، الراجات 

 0950، ص  5150التربية الموسيقية ، المجلد الرابع واألربعون ، يناير 
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(1 )  Stanley Arnold Scott, POWER AND DELIGHT:VOCAL TRAINING IN NORTH INDIAN CLASSICAL 

MUSIC, PhD thesis,the Faculty of Wesleyan University , Middletown, Connecticut,1997, P188 

تروي األساطير الهندية وديانة براهما أن براهما خلق العالم بوساطة الموسيقى، وتعطي هذه األسطورة فكرة عن أهمية (  2)

بالعبادات والفكر الديني. أما التاريخ الحقيقي لنشأة الموسيقى الهندية فيعود  الموسيقى في الحضارة الهندية والسيما عالقتها منذ البداية

وقد استعملت في … ،   Hymnes Védiques«أناشيد الڤيدا »إلى منتصف األلف الثاني قبل الميالد، حيث ارتبطت األنغام األولى بـ

كل واحد منها له اسم ويمثل ثمانية منها  Swaras «سوارا» أناشيد الڤيدا ثالث درجات موسيقية أو ما يسمى في اللغة السنسكريتية

  252ص   ، دمشق 50الموسوعة العربية ، المجلد  أنظر : زيد الشريف ،  الموسيقي فى الهند ، للمزيد .)أوكتافاً( واحداً 

(3 ( Charles Russell Day, The Music and Musical Instruments of Southern India and the Deccan, B.R. 

Publishing Corporation, 1977, p 11 

https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
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 رسالة مخطوط ، م0227-0191/هـ0192 - 292 الفترة  في اإلسالمي التصوير فى الدكن مدرسة ، الشوكي محمد السيد أحمد( 1)

  0، ص 5119 ، شمس عين جامعة  ، اآلداب كلية ، منشورة غير دكتوراه

( وصارت البالد تعرف بسلطنة بهمني نسبة إلى جد له كان يدعيه هو بهمن ابن اسفنديار أحد ملوك الفرس األقدمين . وموقعها  2)

لمزيد من التفاصيل أنظر : أحمد محمود الساداتي ، تاريخ المسلمين في شبه القارة اليوم هو إقليم بمباي ووالية حيدر أباد الدكنية . 

 509، ص0921هرة، ، القا0الهندية ، جـ

هـ  00م( وحتى منتصف القرن )   02هـ /01مدارس التصوير اإلسالمي فى إيران والهند منذ القرن )، رجب سيد أحمد الُمهر ، ( 3)

ص   ،  م0999جامعة القاهرة ، رسالة ماجستير ، كلية األثار ، جامعة القاهرة ،  –م ( فى ضوء مجموعة متحف كلية األثار  02/ 

552 

  09، ص ثروت عكاشة ، التصوير المغولي األسالمي فى الهند(  4)
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آمال حافظ عربيد ، أثر مدارس التصوير اآلسيوية القديمة على مدرسة التصوير اإلسالمي فى العصر المغولى الهندي ،المجلة (  1)

  052، ص  5102، الكويت ،    02،المجلد  010العربية للعلوم األنسانية ، العدد 

  09، ص ثروت عكاشة ، التصوير المغولي األسالمي فى الهند(  2)

  522، ص  0927، الزهراء لإلعالم العربي ، القاهرة ،  0حسين مؤنس ، أطلس تاريخ اإلسالم ، ط )3)

)4( Mark Zebrowski, Deccani Painting, Sotheby Publications, new york ,  1983 , p  
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 020ن ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي الهندي  ، صممدوح حسن محمد على عثما ( 1) 

 ٢٠١: 0٢٠ ص ، م ٠٢٢٢  للكتاب العامة المصرية الهيئة ، المصرية الشعبية الموسيقية اآلالت تاريخ:  الصنفاوى فتحي(  2) 

 022ص  ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي الهندي  ، ( 3) 
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(1  )p148                                                             , Niramala Sharama , A Critical Study of Ragamala Paintings  
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  029ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي الهندي  ، ص   )1) 

داب ، جامعة عين صاوير المرأه في المدرسة المغولية الهندية ،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية األأحمد السيد الشوكي ، ت(  2) 

 011ص  5112شمس ، 

يعد من أهم راجات شمال الهند ، و وهو من الراجات المهيبة والمثيرة لإلعجاب و ويشبه  "    Raga  Sri"     سري الراجا(  3) 

 , P 81   Niramala Sharama , A Critical Study of Ragamala Paintingsالملوك فى مالمح اإللهة " خاصة آله الحب " . للمزيد أنظر

 الراجا  أنه سري الراجا  اعتبر الحق وقت في ولكن ، الكشمي االله  وبمساعدة الحصاد وقت ثروات مع سري الراجا يرتبط، 

 خالل  ،  الشمس غروب وقت في  الغناء عن لالمسؤو يكون أنه المتوقع ومن. الملوك  بالط في يغنون الذين الراجات عن المسؤل

 الموسيقى إلى يستمعون العرش على وملكة ملك بأنه وزوجاته هو يصور عادة الراجا هذا وكان.    الشتاء فصل في األمطار موسم

          Jiwan Sodhi , A Study of Bundi School of Painting ,p  59 قصرهم، في

   painters system  طبقاً لنظام الرسامين  "  راجنيي"  وزوجاته واحيانا ً أخري يعزف على آلة الفينا وهو جالس بجوار حبيبته  

( " -Kedar  ، " اسفاري كادار " "  Asavari   بانسكام " ،Pancama  كومود " ، "Kamod   كوموداني ، "Kamodani    ) ". 

 , P 81        Niramala Sharama , A Critical Study of Ragamala Paintingsللمزيد عن سري راجا انظر : 

(4)http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669#page/24/mode/2up     last accessed 

18/1/2022     

http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669
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البرية وسحر وجمال الطبيعة ، وهى " وهى المستئنسة بالحياة  Sadja: فى اسفار الفيدا " سادجا   tdi Ragini( تودى راجيني  1)

 العاشقة التى تهرب إلى الغابات للعزف على آلتها الموسيقية ، ومحاطة بمجموعة من الغزالن، الذين يهونوا وحدتها فى غياب حبيبها . 

   Niramala Sharama , A Critical Study of Ragamala Paintings ,p 82للمزيد عن تودي راجيني انظر : 

(2)  http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669#page/20/mode/2up last accessed 

18/1/2022  

فصل الربيع ويرتبط هذا الراجا هيندوال تعني االرجوحة وترمز الحان ذلك الراجا الي  :" Raga   Hindolaالراجا هيندوال "  ( 3)

ماال بأوقات الصباح المبكر كما ورد ابااللهة شيفا و اللورد كرشنا  وكانت الحانه تهدف الي التحول والتغير والذي يرمز له في الراج

 Jiwan Sodhi , A Study of Bundi School of Painting , ,p 60في النصوص القديمة . 

، واسمه مرتبط بفصل الربيع واألمل والفرح بالحب الناس قلوب ويحيي ربيعي جو يخلقوال إلى انه وترجع أهمية اسم راجا هيند 

ديفجاندهارا " ، "   Desakh" ، " ديساكه    Todiتودي " ، " Bilavalبيالفال زوجاته " راجنيي" )" واألحتفال بعيد الهولي . 

Devgandhara  " مادهيمادافي " ، Madhumadhavi ) ".    للمزيد انظر 

                                                  Niramala Sharama , A Critical Study of Ragamala Paintings ,p 78  

 (4)  http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669#page/4/mode/2up  last accessed 

18/1/2022  

 

 

 

http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669
http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669
http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669
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( 1) Hamada Thabet Mahmud Ahmed, Ramy Mohseen Younis Elmarakby Sufis and Dervishes' 

Belongings through Indian - Mongolian Illustrations, Archaeology journal,   Volume 4, Number 1, 

Scientific & Academic Publishing.,2015, p1 

 012ص  ،ة أحمد السيد الشوكي ، تصاوير المرأه في المدرسة المغولية الهندي(  2)

 -02/ ه 00 – 01عاطف علي عبد الرحيم مرزوق ، مدرسة كشمير في تصاوير المخطوطات اإلسالمية في الفترة من القرن )(  3)

 195، ص 5101، جامعة سوهاج ، م( ، رسالة دكتوراه ) غير منشورة ( ، كلية األداب 09

  p149  Niramala Sharama , A Critical Study of Ragamala Paintings( أوتار مصنوعة من معدن النحاس األصفر . انظر  4)

 017( أحمد السيد الشوكي ، تصاوير المرأه في المدرسة المغولية ، ص 5)
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( الدساتين : جمع دستان ، لفظ فارسي معرب ، وهى العالمات التى تستعرض سواعد اآلالت ذوات األوتار ، ى أماكن النغم التى  1) 

ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي تقع بين أطراف نغم األوتار المطلقة . انظر : 

 ( 0، حاشية ) 021الهندي  ، ص 

 .  021ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي الهندي  ، ص  ( 2) 

في  ُجسد هذا الراجا  وقد   .بموسم األمطار  ويرتبط  (  يُعرف الراجا مي ) بمعني السحابة  " Megha  Ragaالراجا مي   "  )3  )

 أعطي ذلك الشكل في وقت الحق ولكن أيدي مع أربعة يختلظ بها اللون االزرق رمادية اللون بشرة صاحب اإلله البداية باعتباره

وكان مخصص له االلحان الخاصة بالجزء االخير من   .والفرح بطل  الحب باعتباره ماال ايصور في الراج وكان االله كريشنا الي

زوجاته "  .والرقص واألحتفال تحت األمطار ،    Jiwan Sodhi , A Study of Bundi School of Painting , ,p 60 .      الليل

 " ،"   Kakubhaكوكب  " ، "  Vibhasaفيبهاس  " ، "   Gormalharجومالهار "، "   Gurjariجورجاري  راجنيي " )  " 

 للمزيد  عن" ميجا / مي راجا "  انظر :   ( "  Bangal بنجالى 

Niramala Sharama , A Critical Study of Ragamala Paintings ,p 79 

(4) http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669#page/22/mode/2up  last accessed 

18/1/2022  

http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669
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 .  090( ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي الهندي  ، ص  1) 

 ( الرق  : هو الجلد الرقيق المشدود على فوهة الدفوف ، وبعض الطبول .  2) 

 0010 -هـ  0090جاري ) عهود سعيد عبد الحميد ، اآلالت الموسيقية اإليقاعية فى إيران فى العصر القا –( وائل بكرى رشيدي  3) 

 000، ص  5107، يوليو 0، العدد  05م ( ، مجلة كلية األثاربقنا ، جامعة جنوب الوادى ، المجلد  0952 –م 0779هـ / 

( الدم والتك عالمتان اصطالحيتان تشبهان أجزاء العروض فى الشعر ، اصطلح العرب استعمالهما لتحديد أماكن القوة والضعف  4) 

عهود سعيد  –، والتك مصطلح إيقاعي يعني النبر الضعيف قياساً للنبر القوي المعروف بإسم الدم ، وائل بكرى رشيدي فى اإليقاع 

  001عبد الحميد ، اآلالت الموسيقية اإليقاعية فى إيران فى العصر القاجاري ، ص 

 020الهندي ، ص ( ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي  5) 
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( ماجدة على عبد الخالق الشيخة ، تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولي الهندي من خالل المخطوطات والتحف التطبيقية ،  1)

  102،  ص  5105جامعة القاهرة ، –مخطوط رسالة ماجستير ، كلية األثار 

  020لتصوير المغولي الهندي ، ص ( ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى ا 2) 

(3) Niramala Sharama , A Critical Study of Ragamala Paintings ,p 150  

 020( ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي الهندي ، ص  4)
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 019( أحمد السيد الشوكي ، تصاوير المرأه في المدرسة المغولية ، ص 1) 

  021( ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي الهندي ، ص  2) 

: تعنى موسم الربيع ، حيث يسود الجو العام لألزهار و الرقص والموسيقي ، راجيني فاسنتا تعني موسم نسائم  vasanta ragini( فاسنتا راجيني 2)

 الربيع ، واألزهار المتعددة األلوان ، وتعتبر من أفضل الراجيني بشكل خيالى و لفظي  ومصور 

 Niramala Sharama  A Critical Study of Ragamala Paintings ,p 82 

(4) http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669#page/8/mode/2up   last accessed 

18/1/2022 

( الدف : كلمة صوتية تحاكي  الصوت الذي تحدثه اآللة عند الضرب عليا ، وتأتى هذه الكلمة من الفعل دفى بمعنى ضرب  .  5) 

 ( 5،  حاشية )029انظر : ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى فى التصوير المغولي الهندي ، ص 

http://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.669
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 (1) Hamada Thabet , Ramy Mohseen , Sufis and Dervishes' Belongings through Indian – Mongolian,p3  

  020اوس حسين على ، الموسيقى من األف الى الياء ، ص (  2)

 النحاس ( وشاع استخدام الصنج المعدنية فالمعابد الهندوسية . انظر :–القصدير  –( معادن ) البرونز  3) 

 Niramala Sharama  A Critical Study of Ragamala Paintings ,p 153 

 155، ص  ماجدة على عبد الخالق الشيخة ، تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولي الهندي من خالل المخطوطات(  4)

ق بها أثناء الحرب ، وهى تشبه الكاسات و كوسات ) مفرد كوس( : نوع من الصنوج الكبيرة عبارة قطع مستديرة من المعدن يد ) 5)

ماجدة على عبد الخالق الشيخة ، تصاوير المعارك الحربية للجيش الترس الصغير يدق بأحداهما على األخر بإيقاع مخصوص . أنظر 

 (1، حاشية ) 155المغولي الهندي من خالل المخطوطات ، ص 
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 – 905ل تصاوير مخطوطات المدرسة المغولية الهندية ، ) إسراء صالح الدين محمود يوسف ، مناظر الصيد والقنص من خال(  1)

  012، ص  0100م ( دراسة أثرية فنية ، رسالة ماجستر ، كلية االثار ، جامعة جنوب الوادي ،0222 – 0252هـ / 0571

 070فى التصوير المغولي الهندي ، ص ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى ( 2) 

وهو التجسيد   Hayagrivaيفاهايجر  اإللهور ص إذ القديم، الهندي والتراث الديانات في دوراً مهما  كذلك الخيول لعبت وقد(  3)

 ظهر الذي Tumburu تومبورو اإللهي الموسيقار تشابه ذلك مع ي ،برأس حصان  خص ش هيئة على ، الثامن عشر لإلله فيشنو 

 الفيدية العقائد فضلت فقد الخيول بها حظيت التي للمكانة ، ونظراً   الفخمة المالبس مرتديًا وهو حصان برأس  آدمي شكل على غالبًا

 مثل المبكرة الهندية المصادر في كذلك ظهرت كما ، التاريخ قبل ما عصور منذ وذلك الهندية اآللهة أمام بها التضحية القديمة

الشوكي ، تصاوير  السيد  أحمد. للمزيد انظر :  Surya الشمس بإله ارتبطت إذ عالية؛ ومكانة  برمزية، راتاو المهاباها  مايانالراا

الخيول المنفردة في ضوء تصاوير المدرسة المغولية الهندية ومدرسة راجستان ، مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش )جامعة عين 

  4، 7، ص  2222،القاهرة ،  2، العدد 73شمس ( ، المجلد 

 072فى التصوير المغولي الهندي ، ص محمد على عثمان ، مناظر الطرب والموسيقى ممدوح حسن(  4)
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 510ص اوس حسين على ، الموسيقى من األف الى الياء ،  ( 1)

( السرناى : أنبوب من خشب الورد أو الجوز ، أو الساج يهيأ بأن ينتهي بجزء أسطواني مستعرض كالبوق ، بقصد تكبير الصوت  2)

ممدوح حسن محمد على عثمان ، مناظر الطرب بوصة ، وبه سبعة ثقوب أو ثمانية تسمي المعاطف . أنظر :  51حو ، ويبلغ طول ن

 077فى التصوير المغولي الهندي ، ص والموسيقى

(3) Hamada Thabet , Ramy Mohseen , Sufis and Dervishes' Belongings through Indian – Mongolian,p 2 

 510ص اوس حسين على ، الموسيقى من األف الى الياء ، (  4)
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 511اوس حسين على ، الموسيقى من األف الى الياء ، ، ص (1)
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Abstract 

The study deals with musical instruments through the Ragamala paintings 

at the Deccan school of paintings , in Indian painting , through which the 

study emphasized these types of instruments, including string 

instruments, rhythmic instruments and wind instruments.  Through the 

paintings of of the album W.669 at the Walters Museum of Art in New 

York, the study was able to publish five paintings from that album 

The study was able to describe and analyze these instruments  through the 

paintings, with different types, including veena, tambura, Tambourine 

and flute. 

 And The interestings of the painter to show the importrance of thes 

instruments at the Ragamala paintings . The study has reached a number 

of important new findings in the field of Islamic painting . 

 

Keywords 

Ragamala  - Paintings – India – Deccan- Musical instruments   - Raga – 

Ragini  


