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م ـقــدم ـ ـ ـ ــة
ادلوسيقى القبطية ىى ادلوسيقى ادلصرية القدمية جبذورىا الفرعونية األصيلة ،والتعمق فيها بالتحليل ألساليب
الصياغة وادلقامات والقفالت ،وأساليب تعامل القائد مع ادلنشدين ىف التكوينات ادلختلفة ،ميكن لو أن
يقود إىل الوقوف على أسس كتابة وقيادة مؤلفات مصرية معاصرة ،حتمل بني أطيافها ىوية موسيقية
مصرية ،أوشكت أن تضيع وسط تيار غرىب اجلارف.
وقد الحظ الباحث أن ىناك تـنـوع ىف أساليب الصياغة واألداء ،وادلقامات ادلوسيقية بأجناسها ،وىف
السرعات واإليقاعات والقفالت ،ويف طول وقصر ىذه لألحلان ( 8404حلن) عند تواليها ،ىذا التنوع
يعطى ثراءً لألحلان الغنائية البحتة بالرغم من عدم وجود أوركسًتا مصاحب ،فاألحلان القبطية ًب تسليمها
بالتواتر بني األجيال بالتقليد الشفاىى  Oral Traditionوال تستخدم فيها البوليفونية أواذلوموفونية.
من ىنا جاءت فكرة البحث ىف االستفادة من ىذا التنوع والثراء ادلوسيقى ادلوجود بالًتاث القبطى الغنائي
البحت ،ادلونوفوىن  ،إلثراء احلياة ادلوسيقية العامة من خالل كتابة وقيادة مؤلفات موسيقية مصرية مبتكرة،
جتمع بني األصالة باستخدام ادلوسيقى ادلصرية القدمية (القبطية) واألساليب ادلوسيقية ادلعاصرة مثل النسيج
ادلوسيقى ادلتعدد التصويت  Polyphonicوالنسيج ادلتجانس  Homophonicوالتلوين
األوركسًتاىل ىف التكوينات اآللية ادلختلفة ،وإضافة بعض اآلالت ادلصرية كالعود ،مع دراسة طرق القيادة
ادلختلفة لتلك التكوينات.
ومن خالل الدراسة النظرية العميقة للموسيقى ادلصرية القدمية (القبطية) ًب فهم مدى أصالة ىذه
ادلوسيقي ومعرفة قيمتها ادلوسيقية واحلضارية والروحية ،اليت رمبا ال تتوافر ألي موسيقى ألي شعب آخر،
كما امكن من خالل الدراسة التطبيقية بشكلها العملي ،أن نضع أقدامنا على أرض جديدة بكر ،مل
تتطرق اليها األحباث من قبل وىي كيفية ق ـيــادة ىذه األحلان .فقيادة األحلان ادلصرية القدمية ىو رلال حبثي
جديد مل يتطرق اليو أحد بالدراسة .كما أن ادلعلمون  Cantorsالقائمني على ىذه األحلان ،الذين
يقومون بالقيادة بالفطرة ،وضعوا أقدام الباحثني اىل أفكار قيادية جديدة من خالل ىذا البحث ،رمبا
تكون قادرة على تطوير أساليب القيادة لألوركسًتا التقليدي ،من جهة ،ومن اجلهة األخرى فإن ىؤالء
ادلعلمني (العرفان) يف حاجة ان يتلقوا بعض العلوم ادلوسيقية اخلاصة بالقيادة لتهذيب أساليب قيادهتم
العفوية وحتويلها اىل قيادة ذات خلفية علمية ،وىذا ما ىدف اليو البحث.
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مشكلة البحث
بالرغم من ثراء وتنوع ادلوسيقى ادلصرية القدمية (القبطية) ،وتعدد مقاماهتا وقوالبها ادلوسيقية وطرق قيادهتا،
إال أن الباحث الحظ ندرة األحباث والرسائل العلمية اليت عاجلت ىذا ادلوضوع ،فضالً عن عدم
االستفادة منها ىف كتابة مؤلف موسيقى مصرى معاصر يعرب عن اذلوية ادلصرية باستخدام التلوين
األوركسًتاىل للتكوينات اآللية ادلختلفة.
كذلك وجد الباحث أن قضية القيادة يف ادلوسيقي القبطية يف طقوسها ادلختلفة علي مدار السنة ىي فـن
ع ـفـوي مل يتطرق اليو أحدا بالبحث ،ومل يتم دراسة اساليب قيادهتا وكيفية تطويرىا ووضع التقنيات
اخلاصة بقيادهتا العفوية يف شكل علمي أكادميي.

هدف البحث

ىدف البحث إىل التعرف على ادلوسيقى ادلصرية القدمية (القبطية) جبذورىا الفرعونية ،والتوصل إىل
ادلقومات األساسية ذلا من حيث البناء اللحٌت وادلقامية وااليقاعات ادلستخدمة والصياغة وأساليب األداء
والقفالت ،وطرق القيادة دلختلف التكوينات ،وكتابة مؤلف موسيقى مصرى معاصر مبٌت على ادلقومات
األساسية لألحلان ادلصرية القدمية (القبطية) وصياغتو باستخدام النسيج ادلتعدد التصويت
 Polyphonicوالنسيج ادلتجانس  Homophonicىف كتابة أوركسًتالية جديدة مبتكرة تعرب
عن اذلوية ادلصرية ،والوقوف على اساليب القيادة يف الطقوس ادلختلفة لألحلان القبطية ،مع وضع التقنيات
اخلاصة بقيادهتا العفوية يف شكل علمي أكادميي.
أهمية البحث
وتكمن أمهية البحث ىف حتديد ادلقومات األساسية لألحلان ادلصرية القدمية (القبطية) ،واالستفادة منها ىف
كتابة وقيادة مؤلف موسيقى ىف تكوين أوركسًتاىل وذلك إلثراء ادلؤلفات ادلوسيقية ادلعاصرة مبؤلفات
مصرية أصيلة ىف جوىرىا ،معاصرة ىف شكلها من حيث الكتابة األوركسًتالية باستخدام النسيج البوليفوىن
واذلوموفوىن وأساليب األداء ادلختلفة ،والوقوف على اساليب القيادة يف الطقوس ادلختلفة لألحلان القبطية،
مع وضع التقنيات اخلاصة بقيادهتا العفوية يف شكل علمي أكادميي ،وقيادة التكوينات اآللية والغنائية
ادلختلفة ،والتعرف علي ادلقومات األساسية للموسيقى ادلصرية القدمية (القبطية) ،والطرق اليت دتكننا من
استخدام ادلوسيقي ادلصرية القدمية يف كتابة نسيج موسيقى متعدد التصويت  Polyphonicونسيج
متجانس  Homophonicمن خالل التكوينات اآللية الىت حتفظ للموسيقى ادلصرية ادلعاصرة ىويتها
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"الشرق أوسطية" ،ومعرفة أساليب القيادة العفوية اليت تستخدم يف ادلوسيقي القبطية ،وكيف ميكن تقنينها
بشكل علمي أكادميي.

أسئلة البحث
• كيف ميكن إستخدام ادلوسيقى ادلصرية القدمية (القبطية) كأفكار بنائية لكتابة وقيادة مؤلفات
موسيقية معاصرة ذلا ىوية مصرية؟
• كيف ميكن تطوير اساليب القيادة العفوية اليت يستخدمها ادلعلمني عند قيادة ادلوسيقى ادلصرية
القدمية (القبطية) وتقنينها بشكل علمي ،وكيف ميكن اإلستفادة منها يف تطوير أساليب قيادة
األوركسًتا والكورال التقليدي ؟

حدود البحث
بعض األحلان ادلصرية القدمية (القبطية) ،للفًتة من القرن األول ادليالدى حىت القرن السابع ادليالدى ،ىف
مصر ،والىت ًب تسجيلها مبعهد الدراسات القبطية ،وبـفرقة دافيد لألحلان القبطية.

منهج البحث

وإنتهج الباحث ىف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفى ،دراسات مسحية (حتليل زلتوى).
عينة البحث

قام الباحث بإختيار أربعة أحلان من بني حنو  8404حلن مصرى قدًن (قبطى) ىو إمجاىل عدد األحلان،
وقد ًب إختيار ىذه األحلان االربعة حبيث ختدم موضوع البحث من حيث6
التنوع ىف طبيعة األحلان  -التنوع من منظور القيادة  -التنوع من حيث الـتأليف ،وتنوع يف ادليزان
والركوزات والتحوالت اإليقاعية والسرعات والضغوط وادلصاحبة اآللية ،والتعابري الديناميكية ،حبيث أن
يكون ىذا التنوع مفيداً من الناحية التطبيقية ىف دراسة أشكال وأمناط ومناذج القيادة " "Patternsوتنوع
أسلوب القيادة سواء باليد اليمٌت بالعصا او باليد اليسرى اىل جوارىا تساندىا بأسلوب ادلرآة Mirror
 Styleاو بإشارات سلتلفة حسب احلاجة.
أدوات البحث

• تسجيالت معهد الدراسات القبطية
• تسجيالت «فـرقة دافـيـد»

د

• ادلدونات ادلوسيقية لعينة البحث واليت قام الباحث بتدوينها
مصطلحات البحث

 الموسيقى الغنائية البحتة ""Acappella

:ىو أسلوب الغناء الكورايل يف الكنيسة ادلصرية

(القبطية) بدون مصاحبة آلية معتمداُ علي احلنجرة الطبيعية لإلنسان ،وىو لفظ أُستُخدم وبلغ ذروتو
يف القرن السادس عشر على يد باليسًتينا (.)8150-8151


اإلطناب النغمي " : "Melismaىو أسلوب التنغيم ادلوسيقى بالعديد من النغمات ادلوسيقية

على حرف لفظى واحد .وىو أسلوب صياغة موسيقى عرفو القدماء ادلصريون واستخدمتو الكنيسة
القبطية برباعة فائقة عند صياغة العديد من أحلاهنا.


تتعمد الكنيسة أن تضع لكل حرف
الدمج "  : "Syllabicىف ىذا االسلوب "السيالباتى" الدرلى ّ

لفظى نغمة واحدة فقط .وأكثر من ىذا ،فأحيانا مايكون ىناك حرفني لفظيني بل رمبا أكثر قد اندرلا
معاً ىف نغمة واحدة.

 التقليد الشفاهي "  6" Oral Traditionىو كل ما ًن تسليمو من األحلان شفاىةً (غري
مسجل أو مدون) منذ القرون األويل ادليالدية.
 المرتلين " :”Cantorsىم ادلعلمني لألحلان الىت حفظوىا وحافظوا عليها بتسليمهم إياىا بالتواتر
الشفاىى بني األجيال ،ودورىم أشبو بدور القائد يف األعمال الكورالية العادلية.
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قائمة المحتويات
م ـقــدم ـ ـ ـ ــة

أ

فهرس المحتويات

هـ

قائمة األشكال

ك

قائمة الجداول

م

ت ـمـه ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــد

1

الدراسات السابقة

1

الف ـصــل األول :اإلطــار الـنـ ـظـرى

4

المبحث األول :دراسة تاريخية لأللحان المصرية القديمة (القبطية) وأساليب قيادتها

5

 ادلوسيقى ىف الكنيسة ادلصرية القبطية األرثوذكسية
 العالقة التارخيية بني ادلوسيقى ادلصرية القدمية و ٍ
كل من البيزنطية والسريانية
أوالً 6ادلوسيقى البيزنطية

– تاريخ ونشأة االمرباطورية البيزنطية

7
12
12
14

بطريركية روسيا

15

بطريركية صربيا

16

بطريركية رومانيا

16

بطريركية بلغاريا

16

بطريركية جورجيا

17

ثانياً 6ادلوسيقى السريانية

17

– أمساء االحلان السريانية

18

– نشأة الطقوس واألحلان السرييانية

18

– خصائص ادلوسيقى السريانية

18

– مقامات ادلوسيقى السريانية

19

– السلم ادلوسيقى السرياين وأحلانو الثمانية ىف الكنيسة السريانية

19

 البنود اليت حتدد أمهية القيادة يف األحلان ادلصرية القدمية

21

و

 .8أسلوب صياغة العمل ادلوسيقى

21

 .5إستخدام النسيج ادلوسيقى ادلتعدد التصويت Polyphonic
والنسيج ادلتجانس Homophonic

21

 .3أعدد الذين يؤدون العمل ادلوسيقى

21

 .0احلركة أثناء األداء

22

 .1أماكن األداء

22

 .2وجود ترتيبات أو طقوس تصاحب األداء

23

 .3وجود تعبريات وديناميكية لألداء

23

 أساليب الصياغة المختلفة من حيث العروض الموسيقى لأللحان القبطية

26

أوال 6أسلوب ادليليسما Melisma

26

أسباب أستخدام الكنيسة ادلصرية للميليسما

26

 .8ادليليسما للتسبيح على الدوام

26

 .5ادليليسما جتئ للتعبري

27

 -3للميليسما قيمة موسيقية فعالة

30

 -0ادليليسما لوضع اإلنسان يف حالة صفاء

31

 -1ادليليسما تعطي فرصة للتأمل وإلنسياب الفكر

31

 -2ادليليسما إلستعواض اآلالت ادلوسيقية

32

ثانياً 6أسلوب الدمج Syllabic

34

 القوالب الغنائية ادلستخدمة ىف ادلوسيقى ادلصرية القدمية

36

– أمهية فهم الشماس وادلرتل للقالب ادلوسيقي للحن

36

– أنواع قوالب األحلان القبطية

37

 أىم القائمني على حفظ األحلان ادلصرية القدمية (القبطية)

41

– الكنيسة القبطية األرثوذوكسية

41

– مرتلي الكنيسة القبطية األرثوذكسية

41

– راغب مفتاح (جتربة "مفتاح" ما ذلا وما عليها )

44

– "فرقة دافيد" لألحلان القبطية

47

المبحث الثاني :أساليب األداء ،وطرق القيادة فى األلحان المصرية القديمة (القبطية)
 أنواع أساليب األداء يف األحلان ادلصرية القدمية (القبطية)
– التسبيح ىف خورسني

Antiphonal

50
51
51

ز

– التسبيح التجاويب بادلرد

Responsorial

54

Collective

56

Solo

56

– التسبيح بصوت مجاعي واحد
– التسبيح الفردى

 طرق القيادة ىف األحلان ادلصرية القدمية (القبطية)

58

– القيادة األمامية واخللفية

58

– القيادة الغري ادلباشرة ىف الكنيسة القبطية

61

– قيادة األحلان القبطية ىف الدورات اإلحتفالية

63

 تقسيم الدورات الطقسية ىف الكنيسة القبطية

65

– القسم األول 6دورات ضمن خدمة سر االفخاريستيا

66

– القسم الثاىن 6دورات احتفالية ىف مناسبات األعياد السيدية

67

– القسم الثالث 6دورات احتفالية كنسية ىف مناسبات أخرى

68

المبحث الثالث :مقامات األلحان المصرية القديمة (القبطية)

70

 طبيعة مقامات األحلان القبطية وأجناسها

71

 فرعنة اللحن القبطي

74

 تأثر اللحن القبطى والعربى باآلخر

78

 طبيعة ادليكروتون ادلميز دلقامات ادلوسيقى القبطية

80

 درجات االستقرار يف ادلقامات القبطية

81

 اإلنتقاالت ادلقامية ىف األحلان القبطية

82

المبحث الرابع :سرعات وإيقاعات وقفالت األلحان المصرية القديمة (القبطية)

83

 خضوعها لألوزان والضروب

84

 أسلوب األدء احلر الغري مقيد Adlibitum

85

 التغريات اإليقاعية ىف اللحن الواحد

86

 إستخدام الناقوس وادلثلث لضبط اإليقاع

86

 أنواع القفالت ادلوسيقية يف الًتاث القبطي القدًن

89

 خضوع األحلان القبطية للضبط اآلىل

90

 التباين الشديد يف زمن األحلان ىف الربنامج التسبيحي الواحد

94

المبحث الخامس :المقومات األساسية في كتابة مؤلفات موسيقية مصرية معاصرة
باستخدام األلحان المصرية القديمة (القبطية)
– أمهية اإلذلام  Inspirationواجملهود  Perspirationيف التأليف ادلوسيقي

97
98

ح

– أنواع ادلؤلفني ادلوسيقني
 كيفية تقييم ادلؤلفات ادلوسيقية

99
Evaluating musical compositions

101

– اذلدف من ادلؤلف ادلوسيقي اجليد

101

– اخلصائص األربعة للتأليف ادلوسيقي اجليد

102

 ادلكونات األساسية دلؤلف موسيقي

102

 التسلسل البنائي للمؤلف ادلوسيقي

105

 االدوات ادلوسيقية التأليفية اليت يستخدمها ادلؤلف يف بناء مؤلفو

106

المبحث السادس :الق ـيـادة الـكـورالــية واألوركسترالية،
وعالقتها بقـيـادة األلـحــان المصرية القديمة "القـب ـطـية"
أوال 6نبذة عن تاريخ القيادة ىف ادلوسيقى

112
113

– القيادة بالضرب باألقدام وباأليدى Tactos

113

– القيادة باستخدام لفافة من الورق أو عصا ًة كبرية

114

– القيادة باستخدام العني

114

– الغناء أثناء القيادة

115

– القيادة بقوس آلة الفيولينة أو برقبة آلة العود

116

– القيادة بعازف آلة اذلاربسيكورد

118

– القيادة بإستخدام عصا صغرية

119

– سيكولوجية التعبري ادلوسيقي بعصا القيادة
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عـ ـنـ ــوان الشـ ـ ـكــل

موقعه في الرسالة

شكل رقم ()8
شكل رقم ()5

دائرة األحلان القبطية منسوبة مئوياً اىل
ادلناسبات اليت تنُشد فيها

الفصل األول  -ادلبحث األول

5

صورة للقديس يوحنا كاسيان

الفصل األول  -ادلبحث األول
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إنتقال أسلوب ادليليسما من الفراعنة حيت اآلن

الفصل األول  -ادلبحث األول
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صورة للمعلم ميخائيل جرجس البتانوين

الفصل األول  -ادلبحث األول
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صورة للعالمة راغب مفتاح

الفصل األول  -ادلبحث األول
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صورة أرشيفية لفرقة دافيد بالسويد عام 5444
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صورة ارشيفية تبني اسلوب التسبيح الفردي
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اخلدمة بالقداس اإلذلي بالكنيسة القبطية

الفصل األول  -ادلبحث الثاين
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شكل رقم ()85

اخلصائص األربعة واألىداف الثالثة للتأليف
اجليد

الفصل األول  -ادلبحث اخلامس
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شكل رقم ()83
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للمؤلف ادلوسيقي
ادلكونات األساسية َ

الفصل األول  -ادلبحث اخلامس
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الفصل األول  -ادلبحث السادس
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الفصل الثاين  -اللحن األول من عينة البحث
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الفصل الثاين  -اللحن األول من عينة البحث
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ل

شكل رقم ()55

منوذج القطع  Cutoffبني اجلمل والعبارات
يف ميزان رباعي

الفصل الثاين  -اللحن األول من عينة البحث
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منوذج القيادة يف ميزان ثنائي

الفصل الثاين  -اللحن األول من عينة البحث
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شكل رقم ()50

منوذج القطع  Cutoffبني اجلمل والعبارات
يف ميزان ثنائي

الفصل الثاين  -اللحن األول من عينة البحث
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شكل رقم ()51

منوذج إشارة األناكروز Pik up Pattern-
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الفصل الثاين  -اللحن األول من عينة البحث
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شكل رقم ()52

منوذج القطع النهائي يف ميزان رباعي Final
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الفصل الثاين  -اللحن األول من عينة البحث
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شكل رقم ()53
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الفصل الثاين  -اللحن الثاين من عينة البحث
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شكل رقم ()54

النبضة التحضريية Preparatory Beat

الفصل الثاين  -اللحن الثالث عينة البحث
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منوذج القيادة يف ميزان رباعي

الفصل الثاين  -اللحن الثالث عينة البحث
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شكل رقم ()34

منوذج القطع  Cutoffبني اجلمل والعبارات
يف ميزان رباعي

الفصل الثاين  -اللحن الثالث عينة البحث
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شكل رقم ()38

منوذج حركة عصا القيادة يف ميزان رباعي مع
فريماتا يف الضلع األخري

الفصل الثاين  -اللحن الثالث عينة البحث
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منوذج القطع النهائي يف ميزان رباعي Final
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الفصل الثاين  -اللحن الثالث عينة البحث
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الفصل الثاين  -اللحن الرابع عينة البحث
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منوذج القيادة يف ميزان رباعي

الفصل الثاين  -اللحن الرابع عينة البحث
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منوذج القطع  Cutoffبني اجلمل والعبارات
يف ميزان رباعي

الفصل الثاين  -اللحن الرابع عينة البحث
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منوذج القيادة يف ميزان ثالثي

الفصل الثاين  -اللحن الرابع عينة البحث
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جدول رقم ()5

عينة من أحلان أسبوع اآلالم يف الكنيسة القبطية
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بيانات عينة البحث من األحلان القبطية

الفصل الثاين
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