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  Literature   

ً عن فخر وإميان "بأهنا  ميكن توصيف "املوسيقى القبطية" طبقًا ملا جاء باملوسوعة القبطية تعبريا
حقبة قدمية، وهي أحادية الصوت تُرمن بدون  كـأثر لتقليد  مستمر مازال حيًا لليوم بني األقباط

من الرجال فقط بإستثناء بعض املردات تُسند لكل الشعب، وميكن  مصاحبة آلية "آكابيال"
 .1حمددة يف بعض اخلدمات"توظيف الناقوس الصغري واملثلث ملصاحبة أحلان 

نغماهتا  ،لفي سنةذ حنو أالعامل اآلن، فهي كائنة منهي أقدم تراث موسيقى موجود باألحلان القبطية و 
، Oral Tradition مصر بالتقليد الشفاهييف حمفوظة يف قلب الكنيسة القبطية األرثوذكسية 

ترسخت يف أفواه  Time signaturesوأوزاهنا  ”Droub “Rhythmsوضروهبا 
حلن مت  8401كثر من . فهي ذخرية مكونة من أ Clergyواإلكلريوس  Cantorsاملرتلني

على إختزان هذا الكم الكبري  لديهم القدرة Cantors  من خالل مرتلني جياًل بعد جيل  تسليمها 
  Composition formsوصياغتها Scalesاألحلان املتنوعة يف مقاماهتا  من

على مدار  Ritual Ritesمناسبة طقسية  53، لكي ما يتم ترنيمها يف  Cadencesوقفالهتا
ُيَسبح هبا يف السنة الواحدة، حىت أن بعض هذه األحان تنشد مرة واحدة يف السنة كمثال تلك اليت 

 السيد املسيح.ودفن اليت تعد تذكاراً لصلب   Holy Friday يوم اجلمعة العظيمة
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أجمالى األلحان إسم المـناســبة الطقســية الطقس  عدد ألحان المناسبة م

ألحان القداس األلهى 104 1

ألحان الكاهن ومردات الشماس بالقداس 209 2

ألحان رفع بخور عشية وباكر 78 3

مردات وألحان الشماس لرفع بخور 17 4

ألحان التماجيد 9 5

ألحان تسبحة العشية 14 6

ألحان تسبحة نصف الليل 72 7

ألحان عيد النيروز 12 8

يوحنا المعمدان 7 9

ألحان سبت لعازر 5 10

ألحان أحد الشعانين 21 11

ألحان سبت الفرح 17 12

ألحان عيد القيامة 38 13

ألحان عيد الصعود 18 14

ألحان عيد العنصرة والسجدة 20 15

ألحان عيد الرسل 5 16

لقان عيد الرسل 5 17

ألحان عيد الصليب 12 18

ألحان برامون و عيد الميالد 28 19

ألحان عيد الغطاس 27 20

ألحان عيد الختان 8 21

ألحان عيد عرس قانا الجليل 11 22

ألحان عيد دخول المسيح الهيكل 6 23

ألحان عيد البشارة 10 24

ألحاد عيد دخول المسيح مصر 6 25

الحان عيد التجلى 7 26

ألحان األكاليل 26 27

45 ألحان شهر كيهك كيهك 45 28

ألحان صوم نينوى والصوم الكبير 33 29

ألحان صوم الرسل 12 30

ألحان صوم العذراء 10 31

58 ألحان أسبوع األالم وصلوات التجنيز حزايني 58 32

15 ألحان صلوات تبريك المنازل والغاليليون صـلــوات 15 33

16 ألحان صلوات السيامات وتكريس الرهبان 16 34

67 ألحان سر الميرون ومسحة المرضى والمعمودية أســرار 67 35
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روحيًا خمصص للعبادة يف داخل الكنيسة القبطية مرياثًا وبالرغم من أن تراث األحلان القبطية يعد 
 اضار  الناب  من جذوره الفرعونيةاحلو إال أنه بسبب عمقه التارخيي  األرثوذكسية يف أحناء العامل،

وصارت  نظار العاملأله املوسيقية، صار هذا الاراث حمط اله املوسيقى وروعة وعذوبة جُ وبسبب جَ 
والتارخيية ستاضافته يف إحتفاالهتا املوسيقية كأيقونة هلا قيمتها الروحية إ تطلباملهرجانات العاملية 

ذائ  يف  ة على حد السواء، حىت أن هناك فرق موسيقية كـ "فرقة دافيد" صار هلا صيت  يواملوسيق
 هلذه األحلان.والعلمي الروحاين لتميزها بدقة ادائها  ه املهرجانات يف كل احناء العاملاملشاركة يف هذ

وألن الكنيسة القبطية األرثوذكسية صاحبة هذا الاراث املوسيقى شغلها الشاغل هو التعبد هبذه 
جاءوا حلاضور الصلوات األحلان وجعلها وسيلة للسمو باملشاعر الروحانية للمؤمنني الذين 

ا أ غفل الكثري التعمق يف موسيقية هذه األحلان واليت تعترب يف الكنيسة، لذ  Liturgicalالليتورجية
ن يف كل أحناء مل يكإن  يف منطقة الشرق األوسط من الناحية العلمية هي أصل العلوم املوسيقية

عند قدماء املصريني معاهد ومدارس لتعليم املوسيقى والغناء، وأفاضل  كان   أنهر" ذُك   حيث، العامل
هذه املعاهد واملدارس كانت يف مدينة "منفيس" )سقارة(، وأنه توجد صور ونقوش تبني تعلم العازفني 
والعازفات واملغنيني واملغنييات مهنة املوسيقى. وكان املمتازون من خرجيي هذه املعاهد واملدارس 

 2عمل يف بالط امللوك ويف منازل الوزراء وكبار رجال الدولة"يُطلبون لل

اإليقاعية واهلارمونية وموسيقى الشعر من حبور وأوزان درسها  علوم املوسيقى بكافة أشكاهلا أياضاً 
 "نو ــلـــيــف"املؤرخ  آالف سنة حسب ماكتب أربعةموسى النيب عندما ترىب يف بالط فرعون منذ حنو 

Philon (  يف كتابه "حياة موسى النيب. 30 –ق.م  22اليهود  السكندر )م 

 رسول الذين عينهم وأحد السبعنيكاروز الديار املصرية   "مرقس الرسول"القديس اىل مصر جاء  وملا
سكندرية وخصص هبا قسمًا للموسيقى لكي يظل أسس مدرسة الالهوت باإل، السيد املسيح
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، 3سب فيما بعد للقديس كريلس الكبريأول قداس إهلى الذى نُ  مث ألفالتسبيح واملوسيقى علماً، 
. هذا اىل جوار ما مت تأليفه من أحلان آنذاك ،السيد املسيحلياض  بني أحلانه كل ما تسلمه من فم 

كانت   حيث" أورشاليم ةلي  ع  ىف " شخصياً السيد املسيح فقد تسلم القديس مرقس هذه األحلان من 
للسيد املسيح  التسبيحية  Rehearsalsمقدسا للربوفات مكاناً كانت و  هي بيت أسرة مارمرقس

( 21: 80)مرقس  "مث سبحوا وخرجوا إىل جبل الزيتون" :األطهار إذ يقول الكتابم  تالميذه 
إذ كان يطرح املزمور بصوته العذب وجياوبه  ،ول خورس للتسبيح يف العهد اجلديدمؤسسا بذلك أ

"فيلون املؤرخ الكنسي األسقف يوسابيوس القيصر  نقاًل عن  وقد كتب .تالميذه  قائلني "هلليلويا"
Philonواصفاً التسبيح أيام الرسل يف مصر " املعاصر للرسل يقول : 

والارانيم هلل بكل أنواع األوزان "وهكذا ال يقاضون وقتهم يف تأمالت فحسب بل أياضا يؤلفون األغاين 
 .4"بطبيعة احلال إىل مقاييس خمتلفة واألحلان ويقسموهنا

فألف القديس أثناسيوس  إال أن اإلبداع التأليفى لألحلان مل يتوقف عند ذلك الزمن بل تعداه، 
م(  أحلانا يذكر من بينها اللحن الرائ   373 -م   326الرسويل البطريرك العشرون ) 

 .سادسة من يوم اجلمعة العظيمةة ال"أومونوجينيس" "أيها الوحيد اجلنس" الذى يقال ىف الساع
 وهكذا استمر التأليف واإلبداع حىت تأسست معظم األحلان القبطية ىف الثالثة قرون األوىل امليالدية

 .قباط يف كل العصور حىت يومنا هذالريددها القديسني وكل األ ،بشكل علمي روحاين

 Composition:التأليف 

من حيث العروض املوسيقى بأسلوبني مها امليليسما  تأليفهاتتميز األحلان القبطية ىف أساليب 
 .والسيالبك

                                           
3
 8713الطبعة الثالثة  -"، القديس والشهيدمرقس الرسول ناظر اإلله اإلنجيلي" ،قداسة البابا شنودة الثالث 
 
4

دير القديس أنبا -8775-الطبعة الثالثة -الكتاب الراب  -دراسات ىف التقليد الكنسى "التسبحة اليومية ومزامير السواعى"األب ميت املسكني:  
 مقار برية شهيت.
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 : Melismatic أواًل: أسلوب الميليسما

 لفظى بنغمات ممتدة تعلو وتنخفضيتناغم كل حرف  "اإلطناب النغمىامليليسما "اسلوب ففي 
وترج  أصول هذا  قبل أن يتم النطق باحلرف اللفظي الذى يليه. تطول وتقصر، تتقط  وتتصل

ق.م وهو  279دمياريوس الفالريوىن ىف عام  حيث كتب املوسيقى الفرعونيةاألسلوب امليليسمايت إىل 
من خالل السبعة حروف  "إن كهنة مصر كانوا يسبحون آهلتهم أحد أمناء مكتبة االسكندرية:

اتاً نغمنتج م هبذه احلروف يُ وكان ترديده ،ىف الغناء هبا الواحد تلو اآلخر الىت كانوا يأخذون املتحركة
 .5"عذبة

موجودًا أيام  ويتاضح مما كتبه دمياريوس الفالريوىن أن اإلطناب النغمى هو أسلوب ىف الغناء كان
جلأ آباء الكنيسة عند وقد  .6متد إىل الكنيسة القبطية كأسلوب وليس كأحلان بذاهتاإالفراعنة وقد 

 -امليليسما للعديد من األسباب منها:وضعهم أحلاهنا املختلفة اىل أسلوب 

التسبيح ىف الكنيسة القبطية مبىن على فكرة رئيسية هى التشب ه ف :. امليليسما للتسبيح على الدوام8
 مستندين على اآلية الىت تقول: على الدوام بغري إنقطاع وال فتورباملالئكة الذين يسبحون اهلل 

 .7 "يتزوجون، بل يكونون كمالئكة اهلل ىف السماءألهنم ىف القيامة ال يزوِّجون وال "

لذلك فاستخدام امليليسما هو األسلوب األمثل لتحقيق فكرة التسبيح على الدوام أو بغري انقطاع، 
 ألنه بامليليسما تزداد النغمات حلرف لفظى واحد قبل النطق باحلرف الذ  يليه.

أربعة دقائق كاملة بالرغم من أنه مبىن على حرف لذلك فإن حلنًا مثل "اللى القربان"هو حلن  مدته 

" وهو احلرف األول للكلمة Aلفظى واحد وهو احلرف األول من األجبدية القبطية املسمى "ألفا" "

                                           
 15ص -ترجمة زهير الشايب  –الموسيقى والغناء عند قدماء المصريين  -الكتاب السابع -وصف مصر –علماء الحملة الفرنسية  5

  ص -  HEEPF– 2441 دبلوم الدراسات العليا في الموسيقى الفرعونية جامعة حلوان -الموسيقى القبطية –و جورج كيرلس  عطاهللمصطفى  6
31. 

 54آية  22الكتاب المقدس: إنجيل متى االصحاح  7
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 حىت نطق باحلرف الذ  يليهومل يُ  "A"احلرف ب"، حيث بدأ اللحن All3lovia "هلليلويا
وهو  يتم إنشادها ىف اللحن "هلليلويا فا  ىب يب"فهناية اللحن. أما باقى حروف الكلمة "هلليلويا" 

ال يتم إكتمال تالوة حلن اللي القربان  أحياناً اللحن الذ  يقال ىف دورة احلمل بالقداس اإلهلى. و 
اللحن. وعند  حسبما ينتهي الكاهن من الطقوس والصلوات السرية اليت تؤد  أثناء ترنيمبالكامل 

دقائق وقد مت صياغته لنص مكون من حرف لفظى  0الذ  مدته  اإلستماع اىل حلن "اللي القربان"
يتاضح أن امليليسما هى أسلوب ابتدعته وأبدعته الكنيسة القبطية من أجل جعل التسبيح  ،دواح

قدوس قدوس رب "حياة مستمرة معاشة تشبُّهاً باملالئكة الذين يسبحون على الدوام بغري فتور قائلني 
، وهذه الكلمات أياضا مت صياغتها بأحلان "مملوءتان من جمدك األقدساجلنود السماء واألرض 

 .واآلخر باسلوب السيالبايت بأسلوب امليليسما بعاضهاعديدة، 

 تكن امليليسما ىف تراث املوسيقى القبطية يومًا ما "حشوًا نغمياً" بغرض مل -:للتعبري امليليسما  -2
ق والتحليل لألحلان الىت مت صياغتها هبذا امتداد أزمنة التسبيح لإلله احلى، بل عند التدقي

 األسلوب، ُوجد أن امليليسما جتئ لكي ما تعرب عن ثالثة:
a.  فتشرح بشكل صريحالىت مت تلحينها هبذا األسلوب امليليسماتى معاىن الكلمات فهي تعرب عن ،

ىل إ"زيدوه علوًا "أريهؤو تشاسف" ن مثل عند اإلستماع اىل حلبالنغمات معاىن الكلمات. ف
اليت القليلة  هكلماتبو  متتد إىل حنو ست دقائق هى مدة هذا اللحناليت كثرية ال هنغماتب، بد"األ

تعد على أصاب  اليد الواحدة، جند أن اإلطناب النغمي واجلمل املوسيقية احملشوة بالنغمات 
الذ  يبدأ من املنطقة التصاعد النغمي السلمي أن و "، زيدوهتعرب عن كلمة "امليليسمية الزائدة 

"، كما أن التسلسل علواً احلادة يعرب عن املعىن " علو ليصل اىل منطقة اجلواباتويالوسطى 
ىل إمث  "الراست"و "العجم"مابني مقام النغمي املمتد عرب اللحن م  اإلنتقاالت املقامية 

وكذلك إعادة  اباتىف منطقة اجلو  "العراق"ىل مقام إمث  مرة أخرى ىف منطقة القرارات "العجم"
، والذ  يشبه ىف قالب السوناتا قسم إعادة العرض من حيث الفكرة وليس من القسم بأكمله

 ".إلى اآلبدالقالب كل ذلك يعرب عن كلمة "حيث 
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b.  كحال الكنيسة   حالة نسكسواًء كانت  الة الروحية اليت تعيشها الكنيسةاحلوهي تعرب أياضًا عن
أيام الصوم الكبري، فأحلان الصوم الكبري تتميز بالتقشف والزهد، لذا فامليليسما ىف بعض أحلان 

"تى هرييىن" الذى  حلن الصوم الكبري تكون حمدودة للغاية، وقد تنعدم ىف بعض األحلان مثل
الصيامي، فيكون ض األحلان .وإن ُوجدت يف بع8يعترب منوذجا للتقشف النغمى والزهد اإليقاعى

حي، كلحن "إنثو تى يت شور " و "شار  إفنويت" و اللحن العريق "ميغالو" الذ  و هلدف ر 
الذى  كحال الكنيسة ىف أسبوع اآلالم حالة حزنو أ يقال يف أحاد الصوم وجعة ختام الصوم.

روة ىف يوم تتميز أحلانه بالشجن وتصل امليليسما فيها اىل ذروهتا، وتبلغ امليليسما قمة هذه الذ
 حالة فرحو أ اجلمعة العظيمة إبتداءًا من أحلان الساعة السادسة حىت الساعة الثانية عشر.

وابتهاج كحال الكنيسة ىف أعياد امليالد والغطاس والقيامة والعنصرة )كلمة عربية معناها 
اللحنية الزخارف و الىت تتميز أحلاهنا بالبهجة  واألعياد السيدية الكربى او الصغرى اجتماع(

للتعبري عن هذه البهجة، وتتغلغل امليليسما وتتحد م  هذه الزخارف بشكل فع ال خفيف الظل، 
مثل "املزمور السنجارى" )نسبة ايل بلدة سنجار( الذ  ينتهى مبجموعتني من اهللليلويا تكاد 

ترقب  حالة و أ ه.النغمات امليليسمية والزخارف اللحنية من فرط هبجتهما أن خترجاه عن وقار 
كحال الكنيسة طوال شهر كيهك وهى تنتظر ميالد السيد املسيح، فتكون أحلان غزيرة كثيفة 
يُتلى الواحد تلو اآلخر  ىف سهرات، تروح فيها امليليسما وتغدو، وال تنتهى إال عندما يلوح 

 ترجىحالة و أ الفجر، فتبدأ أحلان أخرى هى أحلان القداس اإلهلى الىت التنتهى إال صباحاً.
، ستعطاف عند طلب مراحم الرب الواسعة مثل أحلان "كريياليسون" الىت تعىن " يارب ارحم"أو 

غريها من احلاالت املختلفة الىت تعيشها الكنيسة على مدار السنة الطقسية والىت تتكون هذا و 
له طابعه اخلاص، وجي  أحلان كل طقس تسعى دائمًا ألن تعرب   طقس كل    53من حنو 

 ن حال هذا الطقس.بالنغمات ع
c. فاألحلان ىف  تعيشه الكنيسة أثناء أداء اللحن.الذ  روحى الواملفهوم فكر ال كما تعرب أياضًا عن

الكنيسة القبطية ليست جمرد نغمات موسيقية مرصوصة، بل هي نغمات هادفة، حيت أنه أحيانا 
تصمت الكلمات متاما لتبدأ النغمات وحدها ىف حتمل مسئولية أن تشرح الفكر الروحى الذى 

                                           
 3102إبريل  -في جامعة سان تيخون بموسكو رة  محاض –جورج كيرلس  8



8 

 

الكنيسة، مستعينة بالطقس ذاته ىف عملية الشرح هذه. ألن الطقس أياضا ىف الكنيسة  تعيشه
 القبطية ليس أصماً، لكنه نابض  باحلياة حامل   فكر الكنيسة بني ثناياه.

انون رقم قاليؤكد قدمه اإلشارة الىت وردت عنه ىف  - لى القربان " وهو حلن قدمي عريقفمثال حلن "أل
هذا اللحن يشارك الطقس يقال بعد صالة املزامري وقبل دورة احلمل،  -لبابا أثناسيوس الرسوىلل 04
عندما يقف الكاهن ىف باب اهليكل متجهًا إىل الشعب غربًا وبيده لفافة بالشرح م  النغمات. ففيه 

والشماس يقف عن ميينه وبيديه اليمىن لفافة هبا قارورة حتمل عصري الكرمة، وبيده اليسرى مشعة 
ري لتاضئ على احلمل )القربان( وقت إنتخابه، مث يقدم له القربان ليختار منه احلمل وكذلك عص

الكرمة. فيختار الكاهن احلمل الذ  بال عيب وهو مواجهاً شعبه غرباً، مث يتقدم إىل املذبح شرقاً ىف 
خلوة م  اهلل يصلى فيها من أجل املؤمنني وخيص بالذكر منهم أمساء الذين قدموا القرابني والذين 

ى، ويبل أطراف ُقدمت عنهم من األحياء واألموات. وىف أثناء ذلك ياض  احلمل على يده اليسر 
أصابعه اليمىن باملاء وميسح هبا على احلمل إشارة اىل العماد الطاهر للسيد املسيح ىف هنر االردن، 

ىف أداء جاعى بدون مصاحبة  "القربان يالل"وهنا تبدأ أصوات الشمامسة تنطلق بنغمات حلن 
هنر األردن حىت قيامته رحلة السيد املسيح من حلظة عماده ىف كل ذلك لرسم الناقوس أو املثلث  

املقدسة الىت عندها يرمن الشعب كله "هلليلويا فاى ىب ىب"، هذا هو اليوم الذ  صنعه الرب، فلنفرح 
 ولنتهلل فيه.

فانسياب النغمات من أفواه الشمامسة ىف مطل  حلن "أللى القربان" متئدة رزينة بإيقاعها الثالثى 
ح املباركة وهى تتحرك من اجلليل إىل األردن، واملاء الذى املتمهل الذى يشري اىل خطوات السيد املسي

بلل به الكاهن أصابعه اليمىن ليمسح احلمل الذى استقر على يده اليسرى ليجسد العماد املقدس،  
كل ذلك من نغمات وطقوس وضعته الكنيسة ليعرب  عن هذا الفكر وتلك املعاىن رغم عدم وجود  

املعىن وجتسيد الفكر هى مسئولية نغمية طقسية حبتة، وبدون كلمات باملرة. فصارت مسئولية شرح 
 امليليسمامل يكن ممكنا حتقيقها على اإلطالق.

بعض مؤلفى املوسيقى  أهلمتللميليسما قيمة موسيقيةكبرية،  للميليسما قيمة موسيقية فعالة: -5
ذلك، إذ يتم يصيغون أحلانًا  هبا إطناب نغمى. ولعل قالب "الدور" يؤكد لكي خارج الكنيسة 

، ويطلق عليه "اهلنك" وهو مصطلح يطلق على باآلهات حشو القسم الثاىن من هذا "الدور"
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أسلوب الغناء ىف "الغصن الرئيسى للدور" عندما يتبادل املغىن واملنشدين اآلهات. ولو مل تكن 
الغنائية. فما أكثر للميليسما هذه القيمة املوسيقية ملا استخدمها املؤلفون املوسيقيون ىف مؤلفاهتم 

األغاىن الىت مت حشوها بنغمات ميليسمية. ويعترب "حممد عبد الوهاب" واحدًا من بني كثريين 
أدركوا قيمة هذه امليليسما وفهموا كيف تستخدمها الكنيسة برباعة، فراحوا يستخدموهنا مثلها. 

ة "وقفت حلظة" فإنه فعندما صاغ رائعته "مريت على بيت احلبايب" ووصل اىل اجلملة اإلنشائي
أراد أن يعرب بامليليسما عن أن هذه اللحظة الىت ماضت من عمره عندما مر على بيت احلبايب 

، مرت  "هنيةـ "عندما كان الشوق واحلنني ميأل قلبه وعقله وفكره املوسيقى، هذه اللحظة ال
ه حىت أنعش بيت احلبايب، فلم يربح أمامكلحظة بينما هى مل تكن كذلك، فقدماه قد تسمرتا 

هي كلمة عربية )فؤاده وعينيه هبذا اجلو املعبق برائحة احلبيب. لذلك رغم أن كلمة "وقفت" 
جي  حروفها ساكنة، وال تسمح بامليليسما، وبالرغم من أن قواعد  (عاميةنطقها عبد الوهاب بال

نفسه  التلحني األساسية األولية هى عدم املد على حرف ساكن، إال أن "عبد الوهاب" وجد
كثيفة على هذا احلرف  ماضطرا وآسفا أن يكسر هذه القواعد املتعارف عليها، وياض  ميليسما

الساكن األول من كلمة "وقفت" ىف حتد  هدفه التعبري عن أن هذه اللحظة اخلاطفة كانت من 
الطول الشديد، إذ فيها اسارج  كل ذكرياته م  احلبيب، بينما ال يوجد من احلبيب سوى اجلو 

 ى كان او مازال يعيش فيه.الذ
هذا هو الذ  حدث ىف "اللى القربان" الذ  امتد على احلرف اللفظى األول من الليلويا، إال أن 
الكنيسة القبطية الىت أهلمت عبد الوهاب بالفكر امليليسمى، مل تكسر القاعدة املوسيقية الشهرية، إذ 

أمثلة عديدة هناك وليس ساكناً. و  اً متحرك حرفاً هو ف A"ألفا"أن احلرف األول من الليلويا هو حرف 
 ني امليليسما ىف أعماهلم الغنائية لقيمتها املوسيقية الرائعة.يتبني كيف استخدم مشاهري املوسيق

فاالنسان يعيش خارج الكنيسة ىف عامل من الاضجيج  امليليسما لوض  االنسان ىف حالة صفاء : .0
والصخب واالضطراب والتشويش والصراعات، وعندما يدخل ايل الكنيسة، تبدأ اوال ىف تنقيته 
من هذا الاضجيج والصخب واالضطراب والتشويش، وحتاول جاهدة ان ختفف من وطأة هذه 

وتتعمد  .ية املتصلة املنسابة ىف هدوءالنغمات امليليسم من خاللالصراعات املختلفة اليت بداخلة، 
ه يف وتركيز  هاالكنيسة ىف ذلك ان تكثر من النغمات وتقلل من الكلمات حيت الترهقه ىف فهم
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، حيت يصفى وينقي ذهنه متاما من طوفان حبر العامل الصاخب، عندئذ ميكن ان تبدأ ىف معانيها
فاالنسان ىف حلظة دخوله من اخلارج ايل  حتتاج ايل فهم وتركيز.حيث كلمات اكثر ال زيادة

شبه بكوب املاء املمتلئ غبارا وعكارا وشوائب، فتصرب عليه الكنيسة حيت تاركز أالكنيسه يكون 
ىف سرعة عملية  مساعداُ  هذه جيعها ىف القاع وتصفى وتتنقى افكاره، وتكون امليليسما عامالً 

 التنقية ملا هلا من مقدرة فائقة ىف هتدئة النفس.
لتعطى املؤمنني  يهالإتلجأ الكنيسة القبطية لذا  امليلسما تعطى فرصة للتأمل وإلنسياب الفكر: .3

فرصة للتأمل، لينساب فكرهم الذى قد يكون حتجر بسبب اهلموم والاضغوط العصبية، فيبدأ 
فالكلمات املنطوقة دائما ما  الفكر ىف أن يرتف  ويسمو اىل فوق، حممواًل على ذبيحة النغم.

تكون مبثابة معلومات روحية حتتاج اىل تركيز الذهن، بينما امليليسما تكون مبثابة نغمات بال 
فالفكر والتأمل قد يقودان اإلنسان اىل فهم الالهوتيات  معلومات لارف  القلب ىف سياحة تأملية.

والسمائيات واآلخرويات وتعطيه القدرة عن رسم التصورات الروحية ىف خياله بشكل أفاضل 
ورمبا القصة الشهرية الىت لذلك الطفل، الذى ظل  أمسى بكثري من الوعظ والتعليم املباشر.و 

خادمه )الذ  يقوم علي خدمته يف مدارس األحد( يشرح له ما هو "املالك" ذلك املخلوق 
السمائى النقى األبيض املنري ذو األجنحة، وإذ بدأ الطفل يرسم صورة للمالك من نسج خياله 

عندما أراد و . النوراين ه وبدأ يتأملها وينميها حىت تشب  متاما بصورة ذلك املالكالشخصى بفكر 
الطفل، فسأله  فبكىاخلادم أن جيسد صورة املالك هلذا الطفل، أحاضر صورة مرسومة للمالك، 

اخلادم ملاذا تبكى، فقال له، إن الصورة الىت رمستها ىف خياىل هلذا املالك مل تكن كهذه، بل أجل 
. واملقصود هو قدرة الفكر واخليال والتأمل على جتسيد املفاهيم الروحية والالهوتية والىت بكثري

 فك الروابط الىت تقيد الفكر وحتول دون التأمل. يف كبرياً  نصيباً يكون للميليسما فيها 
فعندما بشر اآلباء الرسل األطهار باملسيحية ىف أحناء  امليليسما الستعواض اآلالت املوسيقية: .1

 الغنائيةملسكونة اختاروا طقس اجملم  اليهودى وهو الذى كان يعتمد بشكل واضح على املوسيقى ا
"، أما طقس اهليكل والذ  كان معروفًا عند العربانيني باستخدم جي  اآلالت Acapellaالبحتة "

مندس ( إلكلي14املوسيقية، فلم يلجأ اليه اآلباء الرسل عند وض  طقوسهم. وأكد ذلك قانون )رقم 
ن حنجرة اإلنسان هى ألو  السكندرى الذى من  دخول واستعمال اآلالت املوسيقية ىف الكنيسة.

أعظم آلة موسيقية تستطي  تأدية امليكروتون بدقة ومهارة فلم تلجأ الكنيسة الستخدام اآللة املوسيقية 
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عامة شرقًا وغربًا ألن الىت هى أقل عظمة من احلنجرة الطبيعية الىت خلقها اهلل. هذا ساعد الكنيسة ال
تقط  كل صلة بالعبادات األخرى، فاآلالت املوسيقية كانت تشكل عنصرًا أساسيًا ىف االحتفاالت 

نتباههم ىف قوة الكلمات تذكارات الشر الوثنية وتركيزاً إلالوثنية، ومنعها كان ميثل صونًا للمؤمنني من 
 اإلهلية.

القبطية إستخدام اآلالت املوسيقية ىف الليتورجيا، وحيث أن هلذه االسباب ولغريها منعت الكنيسة 
 اآلالت املوسيقية ال تنطق ألفاظا بل تعزف نغمات فقط، لذلك جلأت الكنيسة اىل أسلوب امليليسما

لغياب اآلالت املوسيقية ىف الليتورجيا. فصارت امليليسما تقوم بدور اللزمات  ياضيكأسلوب تعو 
كان ذلك جياًل ويصدر أصواتًا عذبة، إمتد اىل ما هو أبعد من اللزمات املوسيقية، وإذ  )الفواصل( 

املوسيقية، فصارت امليليسما متغلغلة ىف عدد كبري من األحلان بشكل غزير، حىت أن بعض األحلان 
 الىت يصل زمن أدائها اىل حنو نصف ساعة، ال يتعدى عدد كلماهتا أصاب  اليد الواحدة.

ن امليليسما هى اخاراع فرعوىن ال غش فيه، انتقل اىل املوسيقى القبطية ومما سبق ميكن استخالص أ
من أجل الوصول اىل تسبيح مالئكى ممتد ال يفار على الدوام، وقد  -كأسلوب وليس كأحلان-

طورته الكنيسة ووظفته ووضعته ىف األشكال والقوالب والصيغ الىت ختدم املفاهيم الروحية واستخدمته 
ة اليت تعيشها ولتفسري الكلمات، ولتصفية وتنقية الذهن من تشويشات العامل للتعبري عن احلال

اخلارجى، وإلتاحة فرصة للتأمل، كما استعوضت به اآللة املوسيقية الىت منعت استخدامها ىف 
الليتورجيا املقدسة.وهذا األسلوب امليليسماتى انتقل بعد ذلك اىل املوسيقى العربية ىف القالب 

 ، مث انتقلت منه اىل األغاىن القدمية، حىت وصلت امليليسماالشهري املسمى بـ "الدور" ائىاملوسيقى الغن
 )مرفق شكل توضيحي إلنتقال امليليسما من الفراعنة حىت اآلن(.اىل األغاىن اخلفيفة املعاصرة.
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 (اآلنإنتقال أسلوب امليليسما من الفراعنة حيت يبني شكل )

 
 الميليسما فى الموسيقى الفرعونية

 )بالتنغيم على السبعة حروف املتحركة(
 اساس امليليسما ىف العامل كلهوتعترب هى 

 

 الميليسما فى الموسيقى القبطية

للتعبري عن احلالة و تخدم املفاهيم الروحية ل اووظفته فطورهتا الكنيسة القبطية ،انتقلت إليها من املوسيقي الفرعونية
وإلتاحة فرصة للتأمل، ، ىالكلمات، ولتنقية الذهن من تشويشات العامل اخلارجولتفسري الكنيسة تعيشها  الىت

 الليتورجيا املقدسة. ىفمنعت استخدامها  والستعواض اآللة املوسيقية الىت
 

 الميليسما فى الموسيقى العربية
 انتقلت اليها من املوسيقي القبطية

  اهلنك( (قالب الدور بوضوح يف فظهرت 
 ومنه انتقلت اىل األغاىن املصرية القدمية

 

 

 الخفيفة الميليسما فى األغانى
 املصرية القدمية،  ىانتقلت اليها من املوسيق

 ولكن بشكل مبسط
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 :  Syllabicثانياً: أسلوب الدمج

قد وضعته الكنيسة املصرية القبطية األرثوذكسية   Melismaticإذا كان األسلوب امليليسماتى 
إلعطاء املؤمنني احلاضور فرصة للتأمل ىف معاىن الكلمات واملفاهيم الروحية والطقسية، فإن أسلوب الـ 

Syllabic   املسمى بالدمج، قد وضعته أياضا لاضخ كمية كبرية من املعلومات الروحية والعقائدية ىف
سلوب "امليليسماتى" تتعمد الكنيسة املصرية أن تاض  نغمات  عديدًة أقل وقت ممكن. فبينما ىف اال

حلرف لفظى واحد، يكون على النقيض ىف هذا األسلوب "السيالباتى" الدجمى تتعمد أن تاض  لكل 
حرف لفظى نغمة واحدة فقط. واكثر من هذا، فإنك جتد أحيانًا أن حرفني لفظيني بل رمبا اكثر قد 

ومن خالل هذا األسلوب الدجمى الذ  عادة ما تكون ايقاعاته سريعة  حدة.اندجما معًا ىف نغمة وا
نشيطة، تستخدمه الكنيسة يف بث كل املفاهيم والعقائد والقصص الروحية واملزامري واملدائح وذلك 

وتقل فيه الزخارف  املقامية اإلنتقاالت االيقاعية او التغرياتمن خالل حلن بسيط عادة ما خيلو من 
لذلك تكون هذه األحلان املصاغة بأسلوب الدمج "السيالباتى" من السهولة الىت مُتكِّن  اللحنية،

جي  املؤمنني احلاضور من أدائها بإتقان ومن هنا تكون املشاركة لكل الشعب املوجود بصحن 
 الكنيسة.

صر وخارج وهذا األسلوب وجد قبواًل ىف األوساط الفنية خارج الكنيسة املصرية، فامتد اىل األغاىن مب
واجلملة تعىن  Rap (Rhythmic African Poetry)مصر وهو مامسى مبوسيقى الراب 

   .حيث أن الكلمة كانت جزء من لغة األمريكيني األفارقة منذ الستينات "الشعر األفريقى املقفى"

املوسيقيني ىف كما أوحت أحلان الكنيسة املصرية الاضاربة ىف القدم بنحو ألفى سنة وأهلمت املؤلفني و 
، أحناء العامل بأسلوب امليليسما الفرعوىن األصل، هكذا أياضا أوحت هلم بأسلوب الدمج السيالباتى

رغم أنه ظهر ىف الواليات املتحدة األمريكية ىف بداية السبعينيات فقط من  -األفريقى األصلفإمسه 
                                           

 الدمج " Syllabic" : مايكون هناك  أحياناو  نغمة واحدة فقط الكنيسة أن تضع لكل حرف لفظىالدمجى تتعّمد  "السيالباتى" فى هذا االسلوب
 .حرفين لفظيين بل ربما أكثر قد اندمجا معًا فى نغمة واحدة
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قارة إفريقيا حيث تتوسطها  يبني أنه مستوحي من -القرن العشرين ىف حى برونكس بوالية نيويورك
وكما أنه ىف أسلوب الدمج السيالباتى بإيقاعاته السريعة النشيطة تبث الكنيسة كل املفاهيم  .مصر

والعقائد والقصص الروحية واملزامري واملدائح من خالل حلن بسيط، فإنه أياضا ىف موسيقى الراب 
 اضبهم على صعوبات احلياة.التعبري عن استيائهم وغو يتحدث املؤدون عادة عن أنفسهم، 

وقد كتبت "ويكيبيديا" املوسوعة احلرة أن بعض مغنىي الراب يقومون بالاركيز ىف أغانيهم على اجلانب 
الروحى أو الديىن، وأن الراب املسيحى حاليا يعترب الشكل األكثر جناحًا جتاريًا من أنواع املوسيقى 

( وهى جاعة دينية إسالمية، Five Percent Nationالدينية. بينما "أمة اخلمسة ىف املئة" )
، بوستا راميز، Rakimتواجدت ىف الراب أكثر من أى جاعة دينية أخرى. وقدم الفنانون أمثال 

 وناس، جناح كبري ىف نشر هذا املذهب.

ثابت ورتيب ىف الغناء، مما قد يصيب اإلنسان بامللل إذا  الحظ أن جي  هؤالء هلم أسلوبإال أنه ي
ظل يستم  اىل موسيقى الراب بإيقاعها الثابت وشعرها امللقى بكثافة داخل إطار زمىن قليل، لكن 

السيالباتى وامليليسماتى ىف أحلاهنا  سلوبكل من األن هلا حكمة ىف أن متزج بني  الكنيسة املصرية كا
ى يليه بأسلوب كان الذ سيالبايتستمعت ىف طقس ما اىل حلن بأسلوب املتعاقبة، حبيث إذا ا
فى طقس تسبحة نصف الليل يبدأ بلحن "تني ثينو" )قوموا يابىن النور لنسبح ف امليليسما، وهكذا.

 بأسلوب سيالباتى  رب القوات( املصاغ بأسلوب امليليسما، مث يأتى بعده عدد  من االستيخونات
 ر  إمهوت نان" )لكى ينعم لنا خبالص نفوسنا(."هوبوس انتيف امطلعه 

وهكذا ىف اهلوسات )التسبيحات( األربعة، إذ يبدأ اهلوس األول "توتى افهوس اجنى مويسيس" 
)حينئذ سبح موسى( والذى حيكى قصة عبور شعب اهلل ىف حبر سوف )البحر االمحر( وجناهتم من 

"خني أوشوت افشوت"  االول اهلوس لُبش سيالباتى، مث يليهفرعون وهو مصاغ بـأسلوب مركبات 
 )قطعاً انقط  ماء البحر والعمق العميق صار مسلكا( وهو ُمصاغ بأسلوب امليليسما. 

                                           
 األبيات الشعرية او األرباع الغنائية 
 كلمة قبطية معناها ختام 
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ويأتى بعد ذلك اهلوس الثاين "أوأونه أيفول امي ابشويس" )أشكروا الرب ألنه صاحل( وهو حلن دجمى 
( ويليه لُبش اهلوس الثاين "مارين أوأونه ايفول" )فلنشكر املسيح ( وهو 853ملزمور داود النىب رقم )

باقى كل طقس بأسلوب امليليسما. وهكذا يكون احلال هبذا التنوع باقى اهلوسات ولبشها، بل و 
تسبحة نصف الليل، مما ال يسبب أى نوع من امللل حيث يصل زمن هذه التسبحة اىل مايزيد عن 

 وامليليسمية.  السيالباتيةأربعة ساعات متصلة من األحلان 

النيوماتيك والسيالبك، وهو " تكأن هناك أسلوب ثالث للصياغة يق  مابني امليليسما يعترب والبعض
Neumaticدرجتان موسيقيتان أو ثالثة على األكثر )صعوداً الواحد ابل احلرف اللفظي " وفيه يق

 أو هبوطاً(.

 : مــقــامــــاتال

املقامات املوسيقية بأبعادها ومقاييسها هي اليت تشكل املذاق اللحين ملوسيقات الشعوب على 
مابني املقام الكبري،  إختالف طبائعهم. لذلك فاملوسيقى الغربية تتميز مبحدودية مقاماهتا املنحسرة

. واملوسيقى السودانية تتميز بالسلم اخلماسي األبعاد، امليلود  واهلارموين واملقام الصغري بنوعيه
ي فه القبطيةاألحلان مقامات عددة اليت حتو  الرب  تون. أما واملوسيقى العربية تتميز باملقامات املت

لف عنها يف بعض اخلواص ، إال أهنا ختتمقاماهتابالرغم من تشاهبها م  املقامات العربية يف تعدد 
هذا  سببو ، ويزداد عند حتليلها موسيقياً. ، ويظهر هذا اإلختالف عند االستماع إليهااملوسيقية

ارباع التون الثالثة "الرب  تون" أو "، وهو مايناظر Microtoneوجود امليكروتون "اإلختالف هو 
"، وهذه الزيادة الطفيفة 9Commaبقيمة "كوما  بأنه يزيد يف املوسيقى العربية، ولكنه خيتلف عنه

                                                                                                                                   
 كلمة قبطية معناها تسبيح 
مى  –وهو الفارق الموجود بين نغمتين يصدران صوتا "ترادفيًا" واحدا انهارمونيا )مثل رى دييز  الكوما هى بعد صغير اليمكن تحديده اال حسابيًا، 9

ومقدار هذا الفرق ناشئ من تقسيم البعد الكبير الطنينى  بيمول( حيث يوجد بينهما فى الواقع الحسابى الرياضى فارق صغير جدًا يسمى "كوما"
مى  –رى دييز( يكبر النصف الطبيعى )رى  –ى( واآلخر ملون )كروماتى(. وأن النصف الملون )رى "التون" الى نصفين، أحدهما طبيعى )دياتون

من التون، فى حين أن "نصف التون الطبيعي"  5/9من التون والمساوى لـ "كوما" حيث أن "نصف التون الملون" يحتوى على  1/9بيمول( بمقدار 
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يف البعد الطنيين تعطي له مذاقا خمتلفًا يف السم  عن مثيله يف املوسيقى العربية، وبالتأكيد إختالفاً 
  يف املوسيقى الغربية. الدياتونيةجذريا عن األبعاد 

   ا دياتونية طبيعية منتظمةمقامات املوسيقى القبطية سباعية التكوين النغمى، وتكون إمف
Diatonic Scale    كالسالمل الكبرية والصغرية فتكون األبعاد بني نغمات السلم املوسيقى

والىت  درجات كاملة أو نصفها، أو تكون األبعاد بني بعض النغمات على مسافة ثالثة أرباع النغمة،
من  –وهذا النوع من األبعاد أوجد إمكانية تقسيم السلم املوسيقى  تسمى بـ" البعد املتوسط".

( مما ترتب عليه نشوء كثرة من السالمل Microtoneاىل أربعة وعشرين ربعا )  -الناحية النظرية 
ويتكون البناء املوسيقى هلذه املقامات من تتاب  جنسني  املوسيقية متنوعة يفوق عددها املائة.

Guens جنس منهما يتكون من أربعة نغمات ببعد فاصل، وكل و منفصلنيإما متصلني أ. 

أثبتت أن املصريني القدماء هم  الباحثني املتخصصني يف املوسيقى والكمبيوتر منفريق ل جتربةوهناك 

الذ  استعمل يف الدولة  Pentatonic Scaleاول من اكتشفوا السلم املوسيقى اخلماسى 

 Seven Note Scaleالقدمية مث طوروه م  بداية الدولة احلديثة إىل السلم املوسيقى السباعى 

of Amino ،وان فيثاغورث  وإن القدماء املصريني هم أول من عرف املوسيقى والسالمل املوسيقية

ا وفنوهنا، بل أن اإلغريق اهبقد عاش يف مصر واحدًا وعشرين عامًا ينهل من علومها املوسيقية وآد

                                                                                                                                   
يطلق هذا اللفظ على و الحظة هذا الفارق الطفيف اكثر فى اآلالت الوترية. وي والمسمى بالكوما. 1/9منه بهذا الفارق المساوى لـ  4/9يحتوى على 

  81/80.والفارق بينهما  10/9مى( ونسبته طبيعيا  –والبعد الكبير الناقص )رى   9/8رى( ونسبته طبيعيا  –الفرق بين البعد الكبير التام )دو 

األلحان المصرية القديمة ومثيله الربع تون فى الموسيقى العربية عندما يلتحق أحد العازفين من فرقة ويظهر الفارق بين أداء الميكروتون فى 
يه على اداء الموسيقى العربية بفرقة تعزف األلحان القبطية مثل "فرقة دافيد"، فإن عازفًا ما آللة مثل الكمان "الفيولينة" يحتاج الى وقت يتدرب ف

 الميكروتون باللحن القبطى.
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ن املوسيقى القبطية هى االمتداد التارخيى أمال املوسيقى املصرية القدمية و كتبوا عن جودة وك  أياضاً 

 .هى واضعة األصول واألوزان والقواعد ملوسيقات الشعوب األخرىو للموسيقى الفرعونية 

وجاء الفرس فأطلقوا أمساء فارسية  ،يةكثري من مقامات املوسيقى القبطواملقامات العربية قد أخذت ال
إال ومازالت هذه األمساء تستعمل حىت اآلن.  ،عليها وعلى نغماهتا مثل الراست والدوكاه والسيكاه

إعادة تسمية هذه املقامات بأمسائها االصلية إن ُوجدت، أو تسميتها  يدرسالباحثني أحد ان هناك 
 دى فيها هذه األحلان واملقامات. مبا يتناسب وطبيعة الطقوس الىت تؤ  بامساء قبطية

، هو أن املقامات العربية عادة ما يتقيد فيها حلان القبطية عن مثيلتها العربيةما مييز مقامات األو 
واملؤقت، ( Tonic)على درجة أساس السلم املوسيقياملؤلف املوسيقى بدرجات االستقرار التام 

متوقعة، أما ىف املقامات القبطية فهى تعطى فرصة للتحرر من االلتزام بدرجات  فتكون القفالت
 .ذلك تلويناً وثراًء أكثر للصياغةاالستقرار هذه، فيعطى 

تتميز بعض األحلان القبطية باملناورات الشديدة واإلنتقاالت املقامية خالل اللحن الواحد، وهذا و 
ولتعدد املقامات القبطية من جهة أخرى، وىف هناية اللحن يرج  لرباعة مؤلفى هذه األحلان من جهة 

 عادة ماال يتم اإللتزام بالعودة إىل املقام األصلى الذى بدأ منه كما هو معتاد ىف املؤلفات األخرى.

 Scaleىف الكثري من األحلان القبطية ما يسمى بـ "اإلنتقاالت املقامية" كذلك يوجد 

Transposition  املقام أثناء احلركة اللحنية مثل حلنوهو أسلوب تغيري "kata 

nixoroc " وهذه اإلنتقاالت املقامية اقتبسها بعض املوسيقيني )أمثال سيد درويش وعبد
منا الوهاب( من املوسيقى القبطية ليثروا هبا موسيقاهم وأصبح وجود اإلنتقاالت املقامية  بأى حلن إ

 وعلى دسامة وثراء. لموسيقىيدل على ارتقاء ومسو ل
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  :ضروبالوزا  و األ

األوزان والاضروب ىف الكنيسة القبطية حمدودة وبسيطة للغاية، فالكنيسة القبطية ال تعتمد ىف 

العنيف له تأثري  اإليقاعألنه من املعروف أن  األوزان والاضروب، يف اإليقاعيتسابيحها على اإلهبار 

اإلحلان كلما كان هلذا  يفأقوى على اجلسد وليس الروح،كما أنه كلما زادت الكثافة اإليقاعية 

فكما أن دور اآلالت اإليقاعية وعددها يف  وضعف قيمتها املوسيقية والروحية.على ضحالتها  مدلوالً 

آلة  2باألوركسارا الكبري عدد حمددا وحمدوداً، حيث يكون  العاملية الراقية الكالسيكية األعمال

 منآلالت املصوتة ا عدد إىلعدد اآلالت اإليقاعية  يصلحبيث  وطبلة كبرية ومثلث وجونج تيمباين

ىل حنو مائة وعشرون إيصل  الذ  عدد آالت األوركسارا الكبري إجايلمن  ىف املائةاىل عشرة مخسة 

 اليتعدد املوازير حىت أن  دودا للغاية، وكما أن دور هذه اآلالت يكون حمددا وحمآلة موسيقية

يتم هكذا يف أحلان الكنيسة القبطية  ،ستمائة مازورةقد يصل أحيانًا إىل حنو يصمت فيها اإليقاع 

  .توظيفا دقيقا حمدداً )الناقوس واملثلث( توظيف اإليقاع واآلالت اإليقاعية 

لكنها قلصت أياضا  ،الليتورجيا فحسب يفدور اآلالت اإليقاعية عدد و والكنيسة القبطية مل تقلص 

 -الاضروب واألوزان فلم تسمح بأكثر من األوزان اآلتية:

    األوزان الرباعية *   األوزان الثنائية  *

 . AdLibitum   األداء احلر األدلييب*  قليال((األوزان الثالثية  *

 .األحلان كثري من يفد خالل اللحن الواح واإليقاعالسرعة  يفيوجد حتوالت وتغريات  إال أنه
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وعن املوازين املستخدمة يف األحلان القبطية كتب نيافة احلرب اجلليل األنبا مكاريوس يقول نقاًل عن 

 دكتور عماد سامي:لل حبث يف األحلان القبطية مل ينشر 

 ميكن باختصار توضيح املوازين املستخدمة يف األحلان القبطية يف النقاط اآلتية:"

 مثل حلن 0/2و  2/2الغربية جند أن األقباط إعتمدوا أساساً يف أحلاهنم املوازين الثنائية حبسب النوتة  -8

Allhlovia Ge `fmevi   الليلويا جي إفميفئي" وحلن" Tai2ovr3  .طاى شور " واهليتينيات" 

 مثل إفرحي يامرمي. 0/0توجد أحلان إعتمدت على امليزان الرباعي   -2

الثية وخالفه، لكن من املالحظ أن كل األحلان اليت تصاحب باإليقاع ال يوجد أ  أثر للموازين الث -5

تكون هلا ميزان. أما األحلان اليت ال يصاحبها األيقاع أو مين  إستخدام األيقاع فيها تكون ذات ميزان 

مكسور، والسبب يف ذلك يرج  لقلة اخلربة الفنية للمرتلني فينكسر منهم امليزان بسبب حلي حلنية 

لزخارف...( أو "ألخذ نفس"، وحيدث هذا خباصة يف األحلان الفردية اليت تقال يف أسبوع )وتسمى ا

 اآلالم، ورمبا يكون هذا هو السبب وراء اإلحساس بالاضيق الناتج عن مساع هذه األحلان لدى املستم .

  نوع، هناك عدد قليل جداً من األحلان ليس له ميزان أصالً حىت يُكسر، وال يستخدم له ميزان من أ -0

وعادة ما تقال هذه األحلان بطريقة فردية )وإن كان هناك من يؤكد إمكانية توقي  جي  األحلان على 

 ("10النوتة املوسيقية

"أريبيمفئي" الذ  موازين ثالثية يف األحلان القبطية )وإن كانت معدودة( مثل حلن  ثبت وجود أنه إال

كريياليسون األسارحامية اليت تقال قبل دورة يقال قبل أمانة اللص اليمني يوم اجلمعة العظيمة، وحلن  

اليت ال كما ثبت أياضاً أن األحلان   ، ومثل مطل  حلن أللي القربان.من نفس اليومالساعة الثانية عشر 
                                           

طبعة  -إيبارشية المنيا وأبو قرقاص لالقباط األرثوذكس -مصادرها.خصائصها.ثراؤها–مدخل الى الموسيقى القبطية  -مكاريوس األسقف العام 10
 .352ص  - 3101تحضيرية 
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ن الاضرور  أن تكون ذات إيقاع مكسور، ستخدام األيقاع ليس مفيها إن  يصاحبها األيقاع أو ميُ 

هي موزونة مثل إريبو أمسو إثؤواب، كما أن هناك بعض ة ال يصاحبها إيقاع و ري فهناك أحلانا كث

 )أ  متحررة من األيقاع(. Addlibitumاألحلان هبا مقاط  أدليبية 

ن الاضروب واألوزان ذاخرة بأنواع م -احمليطة بالكنيسة القبطية  -أن املوسيقى الشرقية والربغم من 

( منها املدور واحملجر واملصمودى الكبري والنوخت 01اإليقاعية املركبة الىت يصل عددها اىل حنو )

إستطاعت الكنيسة القبطية ببساطة إيقاعاهتا أن  إال أنه بالرغم من ذلكوغريها، والدور هندى..

ليس يف األحلان  عا ىف اإليقاعاتأن يكون هناك تنو إذ راعت  جتذب أنظار العامل كله حنو موسيقاها،

 قبها ولكن يف داخل اللحن الواحد.اعند تع

أن امللحـن يف تأليفـه للحـن القبطـي كـان ال يـرتبط بأصـول وأوزان " "مسث كتب املوسيقار "نيوالندوقد  

لــذا قــام أحــد البـــاحثني  11"بــل كــان مرتبطــاً مبعــىن اللحـــن الروحــي يصــوره بإحساســه وقواعــد موســيقية

 :12 قائالً دحاضه ب

دائمـاً أرقـى األحلـان وأقواهـا وأعالهـا  هـيخالقـه  اإلنسـانيسـبح هبـا  الـيتمنذ القدم كانت األحلـان  (8

 هـيخالقـه  اإلنسـانيسـبح هبـا  الـيتوكانت األحلان ة العلمية شأناً وأكثرها التزاماً بالقواعد املوسيقي

وصــف "علمــاء احلملــة الفرنســية يف كتــاهبم الشــهري  دونــهولعــل مــا  اآلخــرون.حيتذيــه  الــذ املثــال 

بعـد  أنشـدها الـيت النـيبعن احليوية القصوى والقدرة العلمية والسمو البالغ يف تراتيل موسى  "مصر
                                           

 851مرجع سابق  ص  -التسبحة اليومية وصلوات السواعي –متى المسكين  11

 12 ص  –الناشر مؤسسة مارمرقص لدراسات التاريخ القبطي-2448الطبعة االويل  "وموسيقاهااأللحا  القبطية روحانيتها "جورج كريلس
851  
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"إن موسى الذ  تلقـى :13أنشدها قبل وفاته بوقت قصري إذ كتبوا اليت عبوره البحر األمحر، وأياضاً 

كان البد من بـذهلا لـو أن الـذ  كـان يتلقـى العلـم   اليتنفسها يف مصر كل علوم املصريني بالعناية 

تلقاهـا عـن  الـيتهو إبناً لفرعون ذاته كان البد له بالاضـرورة أن يؤلـف هـذه الاراتيـل طبقـاً للمبـاد  

 اليتمعلميه وبالذوق واإلحساس نفسيهما اللذين اكتسبهما من الشعر اجلميل واألغنيات اجلميلة 

كــان عليـــه أن حياكيهـــا يف دروســـه وكـــذلك عنـــد دراســـته   الـــيتته للنمـــاذج عنــد املصـــريني عنـــد دراســـ

أن  أمكنـــهاســـتحقت بســـبب روعـــة جاهلـــا، أن تـــؤدى يف املعابـــد حيـــث  الـــيتلألشـــعار واألغنيـــات 

 يتمعنها بنفسه" .

 علـى العبقريـة الـيت ي"هل سيسألن أحد اآلن ما إن كـان ينبغـ :14مث يستطرد هؤالء العلماء قائلني 

إليـه بغنـاء جيـل، غنـاء لـه تعبـري يـوحى بقـوة  يأملت مثـل هـذا الشـعر اجلميـل علـى موسـى أن تـوح

اإلحســــاس وقــــد كــــان موســــى متبحــــراً علــــى هــــذا النحــــو العميــــق يف كــــل فــــروع موســــيقى قــــدماء 

 املصريني".

 واألوزانقواعــد الشــعر والتلحــني والصــياغة مصــر كانــت تعــرف وممــا كتبــه هــؤالء العلمــاء يتبــني أن  

 .والاضروب منذ أكثر من مخسة آالف سنة

حتكــى عنهــا كتــب التــاريخ أهنــا   والــيتالرســول  مــرقص أسســها مــار إن املدرســة الالهوتيــة األوىل الــيت (2

حـىت أن منصـب رئيسـها ألمهيتـه كـان  املـيالد كانت عظيمة الشأن حىت منتصف القرن اخلـامس 

                                           
 78ص  –ترجمة زهير الشايب -الكتاب السابع "الموسيقى والغناء عند قدماء المصريين"  -وصف مصر –علماء الحملة الفرنسية  13
 75ص  –ترجمة زهير الشايب -الكتاب السابع "الموسيقى والغناء عند قدماء المصريين"  -وصف مصر –علماء الحملة الفرنسية  14
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خبون تَ ن  زمناً طويالً يُـ  ةاإلسكندري ييف الرتبة، وظل أساقفة وباباوات الكرس لبطريركيااملنصب  ييل

مــن بــني رهســائها وختــرج منهـــا أعظــم بــابوات اإلســكندرية الـــذين اشــتهروا بســعة العلــم واإلطـــالع 

هذه املدرسة كان  ،15وعظم الغرية مثل الكنسدروس وأثناسيوس وديونسيوس وكريلس وديسقوروس

جـدت مدرسـة هبـذه املكانـة وُ ومن املرجح أنه طاملا  .إىل جوار العلوم الالهوتية ي درس هبا املوسيقى

 انبثقـتعتقد أنه من هـذه القواعـد يُ بل  وأوزانقواعد أصول و  له هافييكون تعليم املوسيقى العاملية 

 أ ) أن علـم اهلـارموين ويُعتقـدظهرت يف كل أحناء العامل بل  اليتوتطورت جي  القواعد املوسيقية 

وكــــذلك علــــم  ياً بعزفهــــا يف آن واحــــد بإنســــجام(علــــم التوافــــق يف تعــــدد النغمــــات املختلفــــة رأســــ

 ،رفـت قواعـدمها يف هـذه املدرسـةقـد عُ  (أفقياعلم التوافق يف تعدد األحلان املختلفة  أ الكناربنط )

م( 595-521) بابـا اإلسـكندرية العشـرون جاء على لسان القديس أثناسيوس الرسـويلولعل ما 

 و واحدا من القديسني العظماء اللذين خترجوا من مدرسة اإلسكندرية الالهوتية إذ قال:وه

"... فكما إذا مس  املرء عن بعد قيثارة مكونة من أوتـار متعـددة خمتلفـة، وأعجـب بتوافـق نغماهتـا  

بــل  –أن صــوهتا ال يتكــون مــن نغمــات منخفاضــة وال مــن نغمــات عاليــة أو متوســطة فقــط  أ  –

ألوتــار أصــواهتا متوازنــة معــاً. وكمــا إذا ضــبط موســيقى قيثــارة وبذكائــه جعــل النغمــات تعطــى كــل ا

ذا إعطـاء نغمـة العالية متوافقة م  املنخفاضة والنغمات املتوسطة م  بقية النغمات وكانت نتيجة ه

أمسـكت حكمـة اهلل الكـون كقيثـارة فجعلـت مـا يف اهلـواء متوافقـاً مـ  مـا علـى  واحدة هكذا أياضـاً 

البابـا  مـن كلمـاتوما يف السماء متوافقاً م  مـا يف اهلـواء ووحـدت اجلـزء مـ  الكـل ...."  األرض،

                                           
 012ص  -(0991) -)الطبعة الثالثة( –خالصة تاريخ المسيحية فى مصر  –لجنة التاريخ القبطى  15
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متوازنــة معــاً"  و "نتيجــة هــذا  أصــواهتا: "بتوافــق نغماهتــا" و "تعطــى كــل األوتــار أثناســيوس الرســويل

ذلــك ، ويؤكـد علــم توافـق األصــواتإســتخالص أنـه كــان علـى درايـة ب ميكـن  ،طـاء نغمـة واحــدة"إع

يُنســب إليــه وضــ  بعــض األحلــان العميقــة الــيت أثــرت الكنيســة القبطيــة  حيــثيته املوســيقية شخصــ

 .o monojen3cومنها حلن 

ختاضــ  ألصــول وألوزان  وهالكثــري مــن األحلــان القبطيــة ووجــدبتحليــل ا قــام عــدد مــن البــاحثني (5

ولاضروب ولقواعد موسيقية وأن أشكاهلا اللحنية تنقسم إىل جل موسيقية سليمة وتتكون كل 

العبـارة األوىل  يمـوازير موسـيقية وتنقسـم كـل جلـة إىل عبـارتني موسـيقيتني تنتهـ جلة من مثـاين

 (16" والثانيـــــة بــــــ قفلـــــة تامـــــة )Interrupted cadenceمنهـــــا بــــــ قفلـــــة ماضـــــطربة  "

Perfect Cadence  لتشكل هـذه القفلـة التامـة هنايـة جلـة موسـيقية سـليمة ترتكـز علـى

السـليم الـذ   العلمـي. وهـذا هـو الشـكل ولتبدأ جلة أخرى منطية Tonic 17درجة األساس

قــدمها كبــار املوســيقيني العــامليني نقــالً عــن  الــيتيف األعمــال املوســيقية العديــدة  بعــد   فيمــاب ــتُ أُ 

بتطويــــل أخــــر نغمــــة  يتنتهــــ الــــيتأن بعــــض اجلمــــل املوســــيقية  واوجــــد كمااملوســــيقى القبطيــــة.

                                           
ن ايضـًا ختـام كـل جملـة لحنيـة علـى حـدة وهـى القفلـالت هـي أسـلوب هـام فـي صـياحة األلحـان ولـيس المقصـود بهـا فقـط ختـام اللحـن ككـل ولكـ - 16

 أنواع كثيرة كل نوع منها يعطى إحساسًا معينًا بالجملة التي سبقتها ومنها:
 وتعطى إحساسا بالقفل حير الحاسم.. Half close+ القفلة النصفية 

 + القفلة االنتقالية وتستخدم لالنتقال من مقام آلخر..
 وتستخدم لتعطى إحساس بعدم االنتهاء وذلك ألنها جزء صغير داخل اللحن. Imperfect Cadence+ القفلة حير التامة 

 + القفلة الدينية )بالجال( ومعروفة باستخدامها في نهايات الجمل الموسيقية الدينية في الترانيم أو في القداس الكنسي.
 التامة إال أنها تنحرف بالمستمع إلى قفلة أخرى حير تامة.. وتعطى إحساس بتوقع االنتهاء بالقفلة  Interrupted cadence+ القفلة المفاجئة 

 + القفلة الفيجورية: وهى القفلة التي تحتوى على زخارف لحنية.
 + القفلة التامة: وهى تستخدم في نهاية الجمل الرئيسية وفي نهاية اللحن وتعطى إحساسًا يقينًا بالنهاية..

م الموســيقى وعــادة مــا يســمى الســلم باســم الدرجــة األولــى منــه ألهميتهــا فــي الصــياحة الموســيقية درجــة األســاس أو الدرجــة األولــى مــن الســل - 17
 ولالرتياح السمعي كلما تم االستقرار عليها وحالبًا ما يبدأ بها اللحن التقليدي.
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للجملـــة الســـليمة  يتتكـــون مـــن عـــدد مـــن املـــوازير املوســـيقية أقـــل مـــن الطـــول احلقيقـــ (كرونـــا)

مــن التــوازن املوســيقى الــذ  وهــذا مـن الناحيــة املوســيقية يســبب نوعـاً  ،وبـنفس مقــدار التطويــل

جلـــأ إليـــه الكثـــري مـــن املوســـيقيني العـــامليني يف بعـــض أعمـــاهلم ذلـــك عنـــدما كـــانوا ياضـــعون فـــوق 

عالمــة تطويــل هلــذه النغمــة ليحــدث هــذا  أ  كرونــاالنغمــة األخــرية يف هنايــة اجلملــة املوســيقية  

 التوازن املوسيقى.

وهـــو  Scale Transpositionقاميـــة" ممـــن األحلـــان القبطيـــة "حتـــوالت  عـــدديف  واوجـــدكمـــا 

"  wovnia tov" وحلـن"  kata nixoroc " مثـل حلـنأسـلوب تغيـري املقـام أثنـاء احلركـة اللحنيـة 

مــن  ســيد درويــش وعبــد الوهــاب رأمثــال املوســيقابعــض املوســيقيني وهــذه التحــوالت املقاميــة اقتبســها 

 هبا. وااملوسيقى القبطية ليثر 

ال يســـتمر  Tempoأو الاضـــرب أو الــــ  اإليقـــاعأن  أ هبـــذه األحلـــان حتـــوالت ايقاعيـــة  وجـــدواكمـــا 

أياضــا بعــض  ثابتــاً مــن أول اللحــن إىل أخــره بــل يتغــري مــن وقــت آلخــر كلمــا دعــت الاضــرورة إىل ذلــك.

بعض األحلــان حتتــو  علــى جــل مسارســلة ال ختاضــ  لإليقــاع والــيت تســمى لــاألحلــان أو بعــض مقــاط  

  Addlibitumباألدلييب 

مكانــة املعلــم  تأخــذجيعــل املوســيقى القبطيــة  أســلوبهــو أياضــاً    18الاضــروب أو اإليقاعــاتوالتغيــري يف 

جعلــت موســيقاها تتلــون بالاضــروب املختلفــة لتخــرج مــن حيــز الســذاجة  الــيتبــني موســيقات الشــعوب 

                                           
المتتالية المختلفة تتكرر عادة  الضروب: هى األصول أو األوزان الخاصة بالموسيقى الشرقية وهى تتكون من عددو من الضربات والنقرات - 18

وقد يتخلل هذه  Tekوالضعيفة تسمى تك  Domطوال اللحن وتختلف هذه الضربات من حيث القوة والضعف حتى أن الضربة القوية تسمى دم 
والدراج وعادة ما  الضربات لحظات سكوت محسوبة الزمن وتسمى هذه الضروب بأسماء فارسية أو تركية مثل المصمودى الكبير والسماعى الثقيل
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ء اللحـن والـذ  صـار وكـذلك تغيـري السـرعات أثنـا القبطية. ىوسيقاملاملوسيقية وترتقى بسمو متشبهة ب

خذت عن املوسيقى القبطية هذا األسلوب فصار مؤلفو أوسيقى الكالسيكية العاملية الىت مسة مميزة للم

هذه السيمفونيات والسوناتات وقوالب الكونشـريتو ياضـعون احلركـة األوىل يف سـرعة ختتلـف عـن احلركـة 

 احلركة الثالثة والىت عادة ما تكون سريعة.وختتلف أياضاً   عن  –الىت عادة ما تكون بطيئة  –الثانية 

واضـــعة األصـــول والقواعـــد  وأهنـــاقواعـــد وأوزان و موســـيقى القبطيـــة أصـــول للتكـــون  أنلـــذا  مـــن املـــرجح 

 .لعلماءلكانت تقوم بتدريسها يف املدرسة الالهوتية باإلسكندرية  حيثواألوزان ملوسيقات العامل 

 ب:ــــوالـــقـــال

القوالب املوسيقىة لألحلان القبطية توضح مدى اإلدراك املوسيقى والوعى الفىن الذى كان يتمت  به 
آباء الكنيسة األولون. فالقوالب عديدة ومتنوعة، منها البسيط ومنها املركب، واحلقيقة الغائبة أن عدم 

بداية   مُيكن إدراكمل، فال دراية الشمامسة واملعلمني بقوالب هذه األحلان يؤدى اىل أداء مطموس املعا
كل جزء واجلزء الذى يليه من أجزاء القالب، األمر الذى يؤدى ىف النهاية اىل أن يتوه كل من املرمنني 

  واملستمعني ىف حبر من النغمات تلطمهم فيها أجزاء القالب املفككة.

املوسيقى للحن فهم الشماس واملرتل  للقالب يرى أحد الباحثني أن هناك أمهية خاصة لعملية و 
 :19لألسباب اآلتية

( فيستوعب املعامل املوسيقية A,B,A,Cف الشماس واملرتل بالتقسيم الداخلى للحن،)مثال ر تـُعَ  .8
 اخلاصة باللحن، ويعرف األجزاء الىت يتم إعادهتا واألجزاء اجلديدة الصياغة.

                                                                                                                                   
لق على مثل تقوم اآللة االيقاعية بضبط هذه الضروب وفي الكنيسة القبطية يقوم الناقوس المعدنى بهذه المهمة ولتلميع األلحان المفرحة بالرنين ويط

 ..Polyrthythmهذه االيقاعات اللفظ 
المعهد  –أكاديمية الفنون –رسالة ماجستير  -موسيقية مصرية معاصرةإستخدام األلحان المصرية القديمة في كتابة وقيادة مؤلفات جورج كيرلس: 19

 51ص  -2485 -العالي للموسيقى العربية
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الداخلية الىت إستوعبها جتعل الشماس واملرتل يسبحان بفهم، فيؤدى اللحن موضحًا تقسيماته  .2
كقول فيلسوف املسيحية   دائه، فيصلى بالروح وبالذهن أياضامن قبل، فينعكس فهمه على أ

 القديس بولس الرسول.
فهم القالب يساهم بشكل فعال ىف سرعة إستالم اللحن من اُلمعلم، فال تصبح حصص األحلان  .5

ات بال حدود زمنية فاصلة بني جمهدة للشمامسة من فرط تركيزهم ىف حفظ النغمات تلو النغم
ستخدام النوتات املوسيقية لألحلان إيليه، خاصة عندما ال يفاضل البعض جزء واجلزء الذى 

 .أو للجهل هبا للحفاظ على هويتها األصلية من حيث التقليد الشفاهى
إن إستيعاب القالب املوسيقى للحن يسهل فهم إختيار أسلوب األداء املناسب )أسلوب  .0

 .أو أسلوب الريسبونسورياىل أو اجلماعى أو الفردى( بني خورس قبلى وحبرى، نااألنتيفو 
ألحلان القبطية ميكن تصنيفها اىل نوعني طبقًا لتقسيم اخلبري "إجيون ويليش" مها: القوالب وقوالب ا

 .20الشعرية، والقوالب املوسيقية

 :اواًل: القوالب الشعرية

ويتكون  القوالب. معظمالوحدة اليت يتم عليها بناء  وهي وحدة اإلستيحون )الرب (،وهي مبنية على 
(، وتتكون :األستيخون من ارب  جل )شطرات(، ويفصل كل جلة عن األخر  نقطتان رأسيتان )

اجلملة من عدد معني من التفاعيل اليت ينطق بعاضها بنربة قوية والبعض اآلخر بنربة ضعيفة، وذلك 
ومن أهم ة اللحن، وهذا النظام يعترب موجودًا يف معظم األحلان.وفقًا لقواعد العروض الشعر  يف لغ
 القوالب الشعرية يف املوسيقى القبطية:

 20ىل ات قد يصل عددها استيخونجمموعة من األتتكون من قطعة موزونة كالشعر : وهي اإلبصالية
 وكل استيخون به ارب  شطرات، وعادة ما يبدأ كل استيخون بأحد احلروف األجبدية القبطية )او

ومن أشهر اإلبصاليات  العربية أو اليونانية حسب لغة اإلبصالية( حسب الارتيب األجبد  هلا.
ترج  وكلمة إبصالية هي كلمة أصلها يوناين و  "إبصالية واطس للثالثة فتية القديسني وهي "رومية".

                                           
 817ص  –مرجع سابق  –رسالة ماجستير  –نبيل كمال بطرس  20
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ويوجد حبث قدمه اىل سفر املزامري املسمي باليونانية "بصاملوس" وترادف الكلمة العربية "مدحية". 
عن اإلبصالية مت نشره يف جملة معهد الدراسات القبطية ( 8737-8171)"يسى عبد املسيح" 

 .13ص  8731القاهرة  –مطبعة النجدة 

 

 

 :طوكيةيؤ الث

العذراء مرمي وتشتمل على تأويل ورموز العتيقة، وتنزيل نبوات الثيؤطوكيات هي مدائح للسيدة "
األنبياء على األحوال السيدية احلديثة واإلستدالل هبا على حبلها وهي عذراء وميالد رب اجملد 
متجسداً منها اىل غري ذلك من املعاين، وهي تنسب اىل السيد البطريرك أنبا أثناسيوس الرسويل. وقيل 

اضاًل كان قرموصيًا وترهب بربية القديس العظيم مكاريوس بشيهات رتب أن شخصًا قديسًا ف
 "21.أحلاهنا

ومن املقطوع به أن الشريات األوىل والثانية واليت تأيت يف ختام ثيؤطوكية السبت هي جزء من العظة "
م( بابا اإلسكندرية الراب  000 – 082الرابعة اليت ألقاها البابا كريلس األول  عمود الدين )
م بعد أن أعلن 058يونية سنة  21و  25والعشرون يف كنيسة العذراء مرمي مبدينة أفسس بني يومي 

 22."م أن العذراء هي والدة األله باحلقيقة058جمم  أفسس املسكوين الثالث سنة 

قبطية موزونة  ط هي قو  نصف الليل تسبحةالثيؤطوكية هي قالب تسبيحي يستخدم يف صلوات و 
وعدد الثيؤوطوكيات هو سبعة، لكل يوم من أيام األسبوع  ،)فيما عدا عدد قليل منها( بدون قافية

ثالثة منها آدام وهي أليام األحد واالثنني والثالثاء، وأربعة منها واطس أليام  ،ثيؤطوكية واحدة
 األربعاء واخلميس واجلمعة والسبت.

                                           
 881ص -8771-الطبعة األولى –مؤسسة مينا للطباعة  -الجزء الثاني -"مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة" -م( 80إبن كبر )القرن  21
 298ص –الطبعة األولى  -2448 الجزء األول –معجم المصطلحات الكنسية  –أثناسيوس راهب من الكنيسة القبطية  22
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فرح التالميذ إذ "وتتميز الثيؤطوكيات اآلدام بالقصر وامليل لنغمة الفرح الهنا تقال يوم األحد حيث 
(، أما الثيؤطوكيات الواطس فتتميز بالطول واخلشوع ألهنا تقال يوم األربعاء 24-24)يو  "رأوا الرب

اخلميس حيث مت القبض حيث مت فيه املشورة بني يهوذا اإلسخريوطي واليهود لتسليم السيد املسيح، و 
 والسبت حيث كان جسده موضوعاً يف القرب. على السيد املسيح، واجلمعة حيث مت صلبه،

قطعة كما هو احلال يف ثيؤطوكية األحد(،    83)قد تصل اىل  قط عدد من الطوكية من وتتكون الثيؤ 
كون من كل قطعة مكونة من قسمني، كل قسم مكون من عدد من األستيخونات، كل استيخون م

يكون عبارة عن إستيخون أو  ،أربعة شطرات. وقد يكون هناك مرد ثابت يف هناية كل قسم او قطعة
كلحن " شريى ين ماريا"   ميليسميةكما أنه أحيانا ما يعقب بعض القط  أحلانا ذات صياغة أكثر.

سيمويت ة األحد، وحلن الذ  يغطي كل استيخونات القسم األول من القطعة السابعة من ثيؤطوكي
طوكيات تكون ذات صياغة ثاين منها، علمًا بأن جي  الثيؤ ستيخونان من القسم الالذ  يغطي إ

 .سيالباتية

 :ذكصولوجيةال

هي قالب تسبيحي موزون شعريًا لتمجيد "ذوكصا" كلمة يونانية معناها "جمد"، والذوكصولوجية 
ا واطس وإما آدام، وكل من هذين وهي نوعان إمالسيد املسيح والسيدة العذراء وسائر القديسني. 

ولوجيات الواطس واليت حيويها  يوم من أيام األسبوع. إال أن الذوكصالنوعني ميكن أن يقال يف أ  
أما  كتاب اإلبصلمودية ااملقدسة السنوية، يتغري نغم ترتيلها مخس مرات على مدار السنة الطقسية.

 فال يتغري حلنها على مدار السنة الطقسية. الذوكصولوجيات اآلدام واليت حيويها كتاب التماجيد
، وتقال جيعها وتتكون الذوكصولوجية من عدد من اإلستيخونات كل منها يتكون من اربعة شطرات

 باسلوب سيالبايت. 
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 :الهوس

للكنيسة القبطية ويوجد يف تسبحة نصف الليل  ،"تسبيح"تسبحة" أو "هوس كلمة قبطية معناها 
اهلوس األول هو تسبحة موسي و . 23ال تتغري طريقة أدائها بتغري املناسبات الكنسية ربعة هوساتأ

النيب الىت رمنها م  شعب الرب بقيادة أخته مرمي، وهي تسبحة سحيقة يف القدم وانتشرت يف كافة 
الثالث(كانتا أول التسابيح اليت تسبحة الثالثة فتية )اهلوس و ا وغربا، فهي الطقوس املسيحية شرق

 ستخدمت يف الليتورجية املسيحية عموماً.أُ 

"لُبش" وهو إما بلحن نشيط سري ، ويعقبه  موعة إستيخونات ترمن سيالباتياً ويتكون اهلوس من جم
، وإما ملحقات )كاهلوس "تفسري" ويكون له حلن ميليسمايت جيل يصاحب أداهه الناقوس واملثلث

"تنني" تسمى مث قطعة يونانية حلنها رائ   باتيةالية اريبصالني بصياغة سيالالثالث الذ  يعقبه إبص
بصياغة مركبة من سيالبك  "يه إنثوكو  "تني أبصياغة ميليسمية، مث مديح حلنه غاية يف اجلمال يسمي 

  .كاهلوس الراب خيتتم بالذُكصا  أن وميليسماتك(، وإما 

، 851والثاين مزمور ، 83األول من سفر اخلروج اصحاح اهلوس ونصوص اهلوسات جيعها كتابية )
 .(834&807&801والثالث من سفر دانيال، والراب  مزامري 

 :الناقوس رباعأ

أرباع ج  "رُب " والرب  يف املصطلح الكنسي القبطي هو فقرة قبطية ملحنة مقسمة اىل أربعة 
، وعلى هذه األرباع تنبين كل تسابيح الكنيسة القبطية اليت حتويها كتب شطراتإستيخونات أو 

اإلبصلمودية السنوية واإلبصلمودية الكيهكية، وإبصاليات األعياد، وإبصاليات األيام السنوية 
 . 24والدفنار والتماجيد

                                           
 290ص -2445 -الجزء الثالث –معجم المصطلحات الكنسية  -أثناسيوس راهب من الكنيسة القبطية 23
 37ص -2448الطبعة االولى   -الجزء األول –ة معجم المصطلحات الكنسي –أثناسيوس راهب من الكنيسة القبطية  24
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حيث تلي صالة هي من إحدى القوالب املستخدمة يف الارتيل الكنسي القبطي وأرباع الناقوس 
مثل بداية قداسات  الشكر يف صاليت رف  خبور عشية وباكر ويف بعض الصلوات الكنسية األخرى

رتل مبصاحبة وقد ُدعيت هبذ اإلسم ألهنا ت اللقانات الثالثة وصلوات السجدة وصلوات التجنيز،
وأصلها يرج  اىل العشرة أرباع اليت ترتل يف مقدمة ذوكصولوجية باكر آدام "يب أوأويين انتا الناقوس. 

يف كتابه  (م8029-8047خلامس )إيفمي". وقد ورد ذكر أرباع الناقوس هذه عند البابا غربيال ا
وهي نوعان مها "أرباع الناقوس الثابتة" واليت يعقبها "ارباع الناقوس املتغرية" واليت  "الارتيب الطقسي"،

تتغري حسب املناسبات الكنسية، سواء كانت أصوامًا ام أعياداً، مث يعقبها جلة ختامية مثل "إثرين 
 هوس ايروك")لكي نسبحك(.

 :Refrainالمرد 

بسيطة يرددها الشعب يف الصلوات الليتورجية سواء تعقيباً على خماطبة الكاهن أو موسيقية  ةجل وهو
كون من كلمة واحدة أو اثنتني يف شكله البسيط جداً، او من إستيخون وقد يتعقب نداء الشماس. 
كريياليسون" واليت ومن أقدم املردات يف الكنيسة "هلليلويا" و "آمني" و ". األكربأو اثنني يف شكله 

تعين "يارب إرحم". ومنها أياضا "مرد املزمور" ومرد اإلجنيل" وكل منهما له حلنه اخلاص طبقاً للمناسبة 
 خالل السنة الطقسية.

قصرية بسيطة  واحدة موسيقية جلة وقوالب املردات عادة ماتكون بسيطة الاركيب وأغلبها مايكون
، لكنها املردات رمبا تكون متعددة اجلمل  أنه هناك بعضلكي يستطي  الشعب ترديدها بسهولة، إال

 يف النهاية يكون يف مقدرة كل الشعب ان يؤديها.
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وكتب يوسابيوس القيصر  "أنه يف سهرات األعياد عندما كان الواحد يرمن يف الوقت احملدد، كان 
القديس  كتبكذلك  .25اآلخرون يصغون يف صمت وال يشاركون إال يف الارنيم يف آخرها"

 -إىل كهنة قيصرية قائالً : 249"باسيليوس" أياضا ىف اخلطاب رقم 

 لريددوا التسابيح مقابل بعاضهما ... "... ويبدأون بتسبيح املزامري وذلك بأن ينقسموا أوال إىل فريقني
 وبعد ذلك يسل مون مطل  اللحن إىل واحد وبقية اجلماعة ترد".

 :اللحن

مثل اللحن السنجار  )وهو حلن للمزمور يف عيد  امليالد هو أكثر تعقيدا يف قالبه من املرد، اللحن 
والقيامة وامسه منسوب ايل بلدة سنجار(، واللحن اإلدرييب، وحلن الربكة "تني اوأوشت" وحلن العذراء 

وحلن  ،وحلن الثالثة التقديسات "آجيوس" "طا  شور "، وحلن حلول الروح القدس "يب إبنفما"
د من األحلان اليت ياراوح وحلن الصلبوت "اومونوجينيس" وغريها العدي الصليب "فا  ايتاف أينف"،

جيب التعرض اىل جيب عند حتليل قوالبها األحلان هذه ثة دقائق ايل ثالثون دقيقة. و اهها من ثالزمن أد
 النوع الثاين من القوالب وهي القوالب املوسيقية.

 :سيقيةاملو : القوالب ثانياً 

 لألحلان القبطية قوالب موسيقية عديدة ومتنوعة، يذكر منها: 

o ( القالبA - A1 – A2 – A3 ،"وهو مثل القالب ذو "الصيغة األحادية )  وهو موجود
بكثافة ىف تسبحة نصف الليل،كما يوجد ىف أحلان القداس اإلهلى مثل حلن "اهليتنيات" 

إممو ماريا" )إفرحى يامرمي العبدة واألم(، والذى يسمى )الشفاعات(، وحلن العذراء مرمي "أونوف 
 بـ"االسبسمس اآلدام" ويقال بعد صالة الصلح ىف القداس االهلى.

                                           
25

 8714 –دار الكرنك  –ترجة القس مرقص داود  – 22بند  89الفصل  – الكتاب الثاني –تاريخ الكنيسة القبطية  –يوسابيوس القيصر   
 .17ص 
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Phrase (A) 

Phrase (A1) 

 Phrase (A2) 

Phrase (A3) 

( A( خمتلفة عن اجلملة األساسية )Bوهذا القالب منتشر بكثرة وأحيانا ينتهى جبملة ختامية )
رو الفراحيى )ياملك السالم أو تذييل ختامى للحن، مثل حلن أبؤ  Coda( مبثابة كودا B،وتكون )

 الذى يقال ىف األعياد واألكاليل( 

 
 

 

 

 

( ىف هناية Bوأحيانا تتكرر اجلملة ) وهذا 
(، مثل حلن خني أوشوت )لبش اهلوس األول( وحلن مارين أهنه إيفول Cاللحن ومتتزج جبملة أخرى )

 )لبش اهلوس الثاىن(.

الاركيب ختلو من امليليسما ويغلب عليها الطاب  ( جلة بسيطة Bوىف مثل هذه األحلان تكون )
( بشكل مركب متحرر من اإليقاع Bإال أنه ىف بعض القوالب جيئ اجلزء ) الريتمى النشيط )الدمج(.

( ليس كتذييل Bمثل حلن )إبشويس افنوتى( الذى جاء فيه اجلزء ) دليىب( ممتزج بقليل من امليليسما)أ
)كلمة عربية  غماته املرتفعة لعرش رب الصاباهتر تصويرى بنختامى كاملعتاد، لكن ليكون له دو 

املمجد وحوله طغمات املالئكة تسجد خبشوع قائلني: قدوس قدوس رب  معناها اجلنود(
 .الصاباهوت

o ( القالبA - B – A1 – B1 -C الذى يقال )( مثل حلن ىن سافيف تريو )يا كل احلكماء
 ىف حاضور اآلباء البطاركة واألساقفة.
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Phrase    (A)  
Phrase    (B) 

Phrase    (A1) 
Phrase    (B1) 

Phrase    (C) 

 

 

 

 

 

 

 وهذه القوالب جيعها عادة ما تكون بسيطة التكوين والصياغة، وسهلة التحليل املوسيقى.

إال أن هناك بعض األحلان تكون قوالبها شديدة التعقيد، وتكون قريبة الصياغة بقالب الصوناتا 
Sonata Form    بأقسامه الثالثة، العرضExposition  والتفاعل أو التطوير

Development غري تقليدية، ُتظهر الرباعة  تغريات إيقاعيةه إنتقاالت مقامية و يحيدث ف والذى
والذى ىف بعض األحلان  Recapitulationالفائقة ملؤلفى هذه األحلان، مث قسم إعادة العرض 

مصوَّراً على درجة من نفس املقام األساسي كما هو معتاد، بل    ال يكون من املقام األساسى للحن
موسيقية أعلى بنصف نغمة، مثل حلن "كاتا ىن خوروس" )كل صفوف وطقوس السمائيني( اللحن 

 يقال ىف توزي  قداس عيد القيامة.الرائ  الذى 

، مثل حلن ىء عبارتيها على شكل سؤال وجواباملوسيقية ىف األحلان القبطية متوازنة وجت ةواجلمل
انية..." الذى يقال ىف ذكرى دفن السيد املسيح يوم اجلمعة العظيمة وهو "غولغوثا"  "اجللجثة بالعرب 

م( املؤرخ، أنه كان يقال  33 –ق.م  24من مقام "مى بيمول" الكبري، والذى كتب عنه فيلون )
 أياضا ىف املعابد الفرعونية عند جتنيز الفرعون.

)نسبة ايل بلدة سنجار اليت  هذا وتوجد العديد من القوالب األخرى مثل قالب املزمور السنجارى
أغرقها الطوفان( الذى يتميز بأنه يبدأ وينتهى مبجموعتني من اهللليلويا ويتخلله أداء ريستاتيفى 

:هكذا
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كذلك توجد قوالب معقدة الاركيب والصياغة مثل حلن مرد اإلبركسيس الكبري والذى يتكون من ستة 
 وتفصيله كالتاىل:أجزاء بأسلوب ميليسمى صرف مث تذييل ختامى، 

 إفتتاحية
 مجموعة هلليلويا•

Milisma 

 ريستاتيف•
 ويتميز بأسلوب الميليسما( A)لحن   •

Peak 

 

 ريستاتيف•

 ويشتمل على ذروة اللحن( B)لحن  •

Cylabic 

 ريستاتيف•

 ويتميز باألداء الدمجى( C)لحن  •

Cylabic 

 ريستاتيف•

 ويتميز باألداء الدمجى( D)لحن  •

 ختام
 

 مجموعة هلليلويا•
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جمال خصب لألحباث حلن( عديدة وهى  8401إن القوالب والصيغ املوسيقية لألحلان القبطية )
 قوالبه ملعرفة أشكالو  يتهموسيق دراكحتليل هذا الاراث املوسيقي الغين إلالعلمية اليت ميكن من خالهلا 

 وس الىت تؤدى فيها.املختلفة وللوقوف على تصنيفها لكافة أنواعها، وربطها بالطق

 :القفالت

القفالت املبهرة كليست   ، فهيريبة ىف شكلها وماضموهنا وطبيعتهاالقفالت ىف املوسيقى القبطية غ
الىت نراها ىف األعمال الكالسيكية والىت تأتى بشكل حاسم وواضح ىف خامسة السلم املوسيقى مث 

دو( لتحدث القفلة التامة الصارخة، وال هى اياضا كالقفالت ىف الغناء العرىب والىت  –ه )صول تأول
عادًة ماتكون ىف شكل سلم هابط ينتهى بأساس املقام املوسيقى، او بأى شكل آخر يعطى ما 

وترية  يسمى بـ "القفلة احلراقة" وهى القفلة الىت مهما كان اللحن ساذجًا او بسيطًا او هادئًا او على

Station 1,2 

 (A)جزء •

 (A)إعادة الجزء •

Station 
3,4              

 تمهيد لذروة اللحن( B) جزء  •

 ذروة اللحن(  C) جزء •

Station 
5,6 

 به تغيرات مقامية وإيقاعية( D)جزء •

 (C)يكون بمثابة إعادة للجزء ( C1)جزء •

تذييل ختامى بأسلوب الدمج الُمطّعم 
 (نيوماتيك)بالميليسما المخففة 
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، مث تأتى مثل هذه القفالت فتستدعى للتو تصفيق اجلمهور نظرًا لقوهتا  Monotonousواحد
 فيندف  تصفيقاً. هنتباهإ وقدرهتا على جذب

للتصفيق بل التصفيق غري حمبذ  ا  دعوةهناك  تتلف متامًا فليسخيأما ىف األحلان القبطية، فاألمر 
ناك رغبة ىف عمل إهبار للمصلني من خالل قفالت هنائيا ىف الصلوات الطقسية. كذلك ليس ه

لذلك تأتى القفالت يف األحلان املصرية القدمية بالكنيسة القبطية هادئة ولكنها  ،شديدة صارخة
خمتلفة ومتنوعة. وليس هناك اشاراطات ألن تكون القفلة منتهية بدرجة األساس للمقام املوسيقى 

ك اىل الدرجة الثانية او الثالثة او اى درجة أخرى طبقاً الذى انتهى فيه اللحن، بل ميكن أن تتحر 
 للحالة الروحية واحساس املؤلف الذى يوجهه ويقوده.

ولعله من املعروف موسيقيًا أن اإلنتهاء بدرجة غري درجة األساس يتطلب حنكة موسيقية وقدرات 
قفلة تامة منتهية موسيقية عالية، إذ أن أى موسيقى مبتد  التلحني يسهل عليه دون عناء عمل 

قول أن السلم املوسيقى بطبيعته يقود ال ى الذى يصيغ منه اللحن، بل ميكنبأساس املقام املوسيق
امللحن اىل درجة االستقرار والركوز الطبيعية مروراً حبس اس السلم )الدرجة السابعة منه والىت تسمى بالـ 

Leading Note ة االستقرار الطبيعية الىت هى امللحن اىل درج "تقود"( وتسمى بذلك ألهنا
طبيعة قفالت تعطى صورة عن القفالت  لعدد منلفة مناذج خمتوهذه  ."أساس السلم املوسيقى"

 .  املوسيقى القبطية
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 :الزخارف والحليات

الزخارف واحلليات يف مصر بشكل عام هي مسة من قدمي الزمن وقد بلغت أوجها يف عهد األسرتني 
يف رسوماهتم ونقوشاهتم على املعابد وتيجان األعمدة  متمثلة يف الدقة والرباعة الرابعة واخلامسة

والقصور والتماثيل وأوراق الربد  وآثار مصر الفرعونية اليت متأل جي  متاحف العامل. وقد إستخدم 
املصريون القدماء أدوات زخرفية مثل قرص الشمس وزهرة اللوتس والبشنني واألقحوان والسوسن 

 والربد  وسعف النخيل والعنب.

 
ومما الشك فيه أن هذا الطاب  الزخريف كان منعكسًا على فنون املوسيقى، حىت إمتد اىل املوسيقى 

وهي   Appoggiatura 26: األبوجياتورةالقبطية اليت ظهرت فيها الزخارف واحلليات بكل صورها

                                           
النغمة األساسية وتأخذ زمنها من النغمة األساسية التي األبوجياتورة: هي نغمة زخرفية صغيرة الزمن )في التدوين تكتب صغيرة الحجم( ُتغنى قبل  26

 ساسية.تليها، وهي إما مفردة أي تتكون من نغمة واحدة، أو مزدوجة أي تتكون من نغمتان، دون أن تكون أٍي من النغمات الزخرفية تشبه النغمة األ
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 27واألتشكاتورة توجد يف أحلان عديدة مثل حلن مرد األبركسيس الكبري وحلن الرسل أوندوس،
Acciaccatura  28والترياتا Tirata  والفيوريتوراFioritura   29نيتواملــورد Mordente  

وتظهر  اليت تعترب من أكثر أنواع الزخارف شيوعًا يف املوسيقى القبطية Gropetto 30واجلروبيتو
واليت توجد كثريا أياضًا يف النغمات   Trill 31، والاريلبشكل واضح يف بعض قفالت األحلان

 املمتدة بأحلان الكنيسة القبطية وختتتم باجلروبيتو.

ابتة يلتزم هبا كل من يؤد  اللحن والزخارف اللحنية إما تكون يف صلب اللحن الرئيسي فهذه ث
يد  بال أدين تغيري، مثل هذه اليت حيويها اجلزء األخري من املزمور السنجار  الذ  يرمن به يف ع

 امليالد والقيامة حيث ميوج بالزخارف أثناء اإلنشاد باهللليلويا مرتان يف ختام اللحن.

املرتل أثناء األداء هبدف جتميل اللحن والتعبري عن عمق  هاياضيفوإما أن تكون من الزخارف اليت 
لكل مرتل أسلوبه اخلاص يف زخرفة هذه األحلان حسب أحاسيسه ، ويف هذا يكون املعاين
انياته الصوتية خاصة وأن هذا األسلوب يف الزخرفة املرجتلة ينب  من وجدانه. وال ميكن أن وإمك

يتفق مرتالن أو أكثر يف أداء نفس الزخارف عند أداء نفس اللحن. كما أن املرتل الواحد عند 
 تكراره لارتيل حلن معني ال ميكن أن يكرر نفس الزخارف متطابقة.

وعندما يرتل الكاهن منفرداً، يكون حرًا يف التعبري بالزخارف اللحنية وكتب نبيل كمال يقول:"
حسب أحاسيسه الروحانية دون التعرض أل  حتريف يف هيكل اللحن. أما عند ترتيل جمموعة 

                                           
 ا صوت يشابه الصوت األساسي.األتشكاتورة: هي زخرفة سريعة جدا ُتغنى قبل النغمة األساسية وال يوجد به 27
التيراتا: هي زخرفة سلمية صاعدة أو هابطة مكونة من نغمتين أو أكثر ُتغني بسرعة في أول نبض إيقاعي بحيث تكون األكسنت على الصوت  28

 األساسي.
فية هي نفس درجة النغمة األساسية، الموردنتي: وهي عبارة عن نغمتان زخرفيتان ُتغنيا قبل النغمة األساسية بحيث أن النغمة األولي الزخر  29

 والنغمة الثانية الزخرفية تعلو او تهبط عن األساسية بدرجة صوتية واحدة.
الجروبيتو: هي نغمات زخرفية إما من ثالثة أصوات تأخذ مدتها الزمنية من الصوت األساسي الذي بعدها، بحيث تبدأ بصوت أعلى من  30

الصوت الثاني الزخرفي هو نفس الصوت األصلي. أو من أربعة أصوات وتأخذ مدتها الزمنية من الصوت األساسي أو أسفله بدرجة واحدة ويكون 
 الذي قبلها بحيث تبدأ بصوت أعلى من األساسي أو أسفله بدرجة واحدة ويكون الصوت الثاني والرابع هو نفس الصوت األساسي.

ألساسي والثاني يعلو عنه بدرجة صوتية واحدة وُيغنيا كالزحردة بسرعة كبيرة التريل: هي زخرفة تنتج من أداء صوتين أحدهما هو الصوت ا 31
 منتظمة طول زمن الصوت األساسي، وعادة ماتنتهي هذه الزخرفة بزخرفة أخرى كـ "الجروبيتو".
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من الشمامسة أو املصليني معاً، فيالحظ يف أدائهم أسلوبًا آخر، حيث يبدأون ببطئ اىل حد  
اللحنية أثناء هذا الارتيل اجلماعي. وتؤد  الارنيمة كلها من  ما، كما يالحظ تالشي الزخارف
 .32"املنطقة الغليظة يف أصوات املرتل

يف املوسيقى الكنسية  الذين ختصصوا يف دراسة امليليسما والزخارف ومن ضمن املوسيقيني املشهورين
 اللحنية كاآليت:قارح بعض املباد  العامة يف تصنيف الزخارف وقد إ ،الشرقية "روبرت الخ"

أ   Periheleticالنوع األول: وتدور فيه الزخارف حول حمور نوتة واحدة، ويسمى هذا النوع 
 الزخارف احملورية وتشمل أنواع الارتيل واملوردانت املختلفة وهذه أبسط وأقدم أنواع الزخارف.

وجها من بداية اجلملة النوع الثاين: وهو عبارة عن جمموعة من التسلسالت النغمية الصغرية بعد خر 
 بشرط ان تكون يف اجتاه واحد )صعوداً أو هبوطاً( ويسمى هذا النوع بالزخارف املسلسلة.

النوع الثالث:وخيتص بزخرفة هناية اجلمل املوسيقية كنوع من القفلة. واخلبرية "إيلونا بورسا " نشرت 
"مارجريت توت"  والذ  دونتهاللحن القبطي "تني أو أوشت" مقال فيه دراسة ألنواع الزخارف يف 

 حيث قسمت "إيلونا" الزخارف يف هذا اللحن اىل نوعني:

 واحد وأربعة وهذا النوع يسبق درجة رئيسية يف اجلملة. زخارف ياراوح عدد درجاهتا بني -
 زخارف كالنوع السابق ولكنها تلي درجة رئيسية يف اجلملة. -

ألحلان القبطية، اف يف تدويناهتا املوسيقية لواخلبرية مارجريت توت كانت تستعمل جهاز امليلوجر 
 دد جي  الزخارف اللحنية يف أصوات املرتلني.وهذا اجلهاز حي

 

 
                                           

 873مرجع سابق ص  –رسالة ماجستير  -نبيل كمال بطرس 32
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 :التعبيرية

يف التعبري بالنغمات واإليقاعات واملقامات عن كلمات هذه تتميز األحلان القبطية بقدرة تعبريية فائقة 
 هبذه األحلان من جهة أخرى.األحلان من جهة ،وعن اجلو الروحي والطقس احمليط 

وهذا يعترب إمتدادًا ملوسيقى قدماء املصريني اليت كتب عنها عامل اآلثار األملاين"أدولف إيرمان" و 
"بالك فان" اإلجنليز  أن احلركات اليت كان يؤديها املغنيني أثناء الغناء واليت ظهرت يف كثري من 

  . 33د يف التعبري عن معاين األغاينالصور للمغنيني والعازفني والراقصني كانت تساع

في حلن "خريستوس آنسيت" الذ  يقال يف عيد القيامة واخلماسني املقدسة، جتد أن حلن جلة ف
" والىت تعىن "باملوت داس املوت"، جاء معربًا عن التاضاد والتقابل يف كلمىت باتيساس "ثاناتو ثاناتون

بينما  ،ة لتعرب عن قوة موت السيد املسيححادة وقوي تالنغما"املوت".فعند كلمة ثاناتو األوىل كانت 
وت اخلطية الذى غليظة ضعيفة منكسرة ليعرب عن ممنخفاضة بنغمات  اللحن عند ثاناتون الثانية جاء

 داسه موت السيد املسيح.

الذ  يقال يف القداس االهلي قبل تقدم " ويف حلن "ايس او بناجيو" : "واحد هو اآلب القدوس
جند أن نغماته جاءت حتذيرية لتنبيه هؤالء املتقدمني للتناول من أن القدوس هو  ،للتناولالشعب 

وتأكيدا لذلك جاءت قفلة اللحن صداحة قوية  34، خشية أن يظن البعض أهنم قديسنيواحد  فقط
  .حتذيرية مرتفعةحادة 

 يبدأ ،الذ  يقال يف ليلة عيد امليالد الفائق اجلوهر"، اللحنويف حلن "ايبارثينوس" اليوم البتول تلد 
 عالنه ليالً للرعاة.إالتجسد الذ  مت "سر" اللحن كأنه اهلمس ليعرب عن 

                                           
33

 ( Farmer H.G. Music of Ancient Egypt, New Oxford History Music Vol 1 Page 262)  

 
 -الطبعة الثانية –كنيسة مارجرجس بخماروية –القداسات الثالثة متقابلة مع الضبط والشرح  –القس كيرلس كيرلس  34

8719 
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م الكبري جاء ناسكًا يف ايقاعاته الذ  يقال يف الصيا "" "سالم اهللانيت إفنويت حلن "يت هرييينو 
 والتقشف الىت تعيشها الكنيسة.متقشفاً يف نغماته غاية يف البساطة ليؤكد حالة النسك والزهد 

العالقة بني نغماهتا وكلماهتا وإن كان مل يتم إكتشاف هذه فاألحلان القبطية هي أحلان تعبريية 
قدمته  والطقس احمليط هبا إال يف القرن العشرين من خالل برنامج تليفزيوين بعنوان "ماوراء األحلان"

ورسالة ماجستري بعنوان  ،35حانيتها وموسيقاها"، وكتاب بعنوان "األحلان القبطية رو 9قناة سات 
 .2449"عالقة اللحن بالنص والطقس" مت تقدميها ملعهد الدراسات القبطية عام 

 :القيادة

القيادة يف أحلان الليتورجيا داخل الكنيسة القبطية األرثوذكسية هو موضوع له أمهية كبرية مل يتطرق 
 بالقاهرة.  36ا مت مناقشته يف رسالة ماجستريعندم 2485إليه أحد بالبحث إال يف ديسمرب 

علم الذ   فقد رأت الكنيسة يف عهدها األول
ُ
ضرورة أن يكون هناك قائد وهو العريف او املرتل أو امل

جهور املصلني  وهوالشعب" "وجود ل خاصةيقف كمايسارو ليقود هذه األحلان الكثرية املتنوعة، 
تتم يف الكنيسة القبطية الذين يشاركون بالغناء ىف بعض األحلان. إال أنه بالرغم من هذا فالقيادة 

 بشكل عفوى وتلقائى.
 8707سنة  37والقيادة هو فن عرفه قدماء املصريني حيث كتب "هانز هيكمان" رسالتني األوىل

عن هذا املوضوع وذكر أن احلركات اليدوية كان يؤديها "القائد" للعازفني   8732سنة  38والثانية
واملغنيني إلرشادهم اىل النوتات املوسيقية لألغنية أو اللحن، ويسمى هذا األسلوب 

Chieronomy   .ا  "لغة اليد"، وقد إهتم املوسيقيون القدماء كثرياً هبذا األسلوب 
 وهي: بنود أساسية حتددها سبعةيف الكنيسة القبطية  أمهية القيادةو 

 أسلوب صياغة العمل املوسيقى: .8
                                           

 2442 -المعاديكنيسة مارمرقس ب –األلحان القبطية روحانيتها وموسيقاها  –جورج كيرلس  35
 2485 -مصر  – مرجع سابق –المعهد العالي للموسيقى العربية  –رسالة ماجستير  –جورج كيرلس  36

37 Hans Hickmann, Observations sur les Survivances de la Chironomie, Pages 417 -427. 
38 Hans Hickmann, Atti del Corgresso di Musica Sacra, Pages 100-106. 
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املوسيقى القبطية حتوى تغريات ايقاعية، وانتقاالت مقامية غزيرة وشديدة التعقيد، والقالب املوسيقى ف
ملعظم هذه األحلان مركب وغري بسيط، والصياغة اللحنية هبا يتخللها مقاط  أدليبية حرة األداء، 

( وىف معظم staggeredعبارات اللحنية والعبارات اإلنشائية )اللفظية( متداخلة )والعالقة بني ال
تنتهى ىف  وسيقية بينما العبارة اللفظية الاألحلان وخاصة املصاغة باسلوب امليليسما تنتهي العبارة امل
ليصبح اللحن  وهكذا ،سيقية الىت تليهاذات هذه العبارة املوسيقية بل تنتهى ىف بداية العبارة املو 

مارابطًا كالبنيان املرصوص يشد بعاضه بعاضاً. وهذه مسة متيز األحلان القبطية عن سائر األحلان 
األخرى. لذلك فالقيادة ىف املوسيقى القبطية هلا أمهية خاصة وطبيعة مميزة رغم اهنا أحادية النسيج 

 Monophonicالصويت 

 عدد الذين يؤدون العمل املوسيقى: .2

األحلان القبطية من خالل خورس حبرى وآخر قبلى، وبالرغم من أنه ال يوجد أوركسارا  ءيتم أدا
يعزف، إال أنه يوجد جهور الشعب واإلكلريوس الذى له مردات جتاوبية حتتاج قائد شديد الفراسة 

حرى، من خالل إشارات ليستطي  أن يوح د أداء الشعب واإلكلريوس م  اخلورسني القبلى والب
، هذا خبالف وجود مرات فردية لشماس منفرد أو للكاهن، مما يتطلب دورا هاماً دةواضحة حمد

 للقائد.

 احلركة أثناء األداء: .5
األحلان القبطية يؤدَّى أثناء الدوران بالكنيسة وأثناء الطواف حول املذبح، وأمام عدد ليس بقليل من 

األيقونات والبعض منها يؤدى أثناء اإلحنناء بالرأس او اإلحنناء بالركبة او بالسجود التام، لذا كان دور 
 اضاً.بعاضهم بع املرمنونالقائد غاية ىف األمهية حىت ال يسود اهلرج واملرج عندما ال يسم  

 أماكن األداء: .0
تتعدد األماكن الىت يتم منها أداء األحلان القبطية، فهناك مشامسة يرتلون من داخل اهليكل، وآخرين 

من يقف و ، وهناك من يقف على املنجلية )اليت يوض  عليها اإلجنيل عند قراءته( لريتل، جهمن خار 
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ليشارك متجاوبًا باملردات، فإن على باب اهليكل لريد، وهناك الشعب املوجود ىف صحن الكنيسة 
ذلك يستدعى وجود قائد ياضبط هذه احلوارات الغنائية ويقوم بدور املنسق بني كل هؤالء وذلك م  

 الكهنة الذين يرتلون أياضاً من أماكن متفرقة داخل البيعة.

يقوم مبهمة هذا ال مين  أن مينح هذا القائد "اُلمعلِّم" بعض صالحياته اىل كبري مشامسة اهليكل، لكى 
قيادة جمموعة الشمامسة املنوطني خبدمة املذبح والقائمني على الطقوس الداخلية الىت تتم داخل 

يقوم بتوزي  املردات واألحلان اخلاصة خبدمة اهليكل واملذبح على هذه اجملموعة، وقيادهتم ىف و اهليكل، 
 آجيوس" )واحد  هو اآلب املردات الكبرية اليت ميكن ان تقال بشكل جاعي، مثل حلن "اسباتري

الكبرية  املرداتالقدوس( وحلن "اسباذيسىت" )الُقبلة املقدسة( وحلن "ىب نيشىت" )العظيم( وغريها من 
وعادة ما تكون هناك صلة  الشديدة التعقيد والىت قد يؤديها مشامسة اهليكل معًا بصوت واحد.

ألكرب األساسى الذى يقود كل جمامي  ا Maestro مستمرة وتنسيق دائم بني " اُلمعلِّم " وهو ال
 الشمامسة والشعب واإلكلريوس خارج اهليكل، وبني "قائد" جمموعة مشامسة املذبح داخل اهليكل.

 وجود ترتيبات أو طقوس تصاحب األداء: .3
  ترتيبات وطقوس كحمل الشموع واجملامر وفتح الستور ووض الارتيل يف الكنيسة القبطيةصاحب ي

يف األوبرات   مًا وأصبح دوره يشبه دور املخرجكان دور القائد مه  لذلك ارات،األغطية ومحل الش
 .الغنائية

 وجود تعبريات وديناميكية لألداء:  .1
وجلها املوسيقية تشرح معاين متتلئ بديناميكيات األداء، سيقي القبطية هي موسيقي تعبريية املو 

 و هذه الديناميكيات. باشاراته هذه التعبريات حيددحتتاج ايل قائد  لذا فهيالكلمات، 

املتجانس و   Polyphonicإستخدام النسيج املوسيقى املتعدد التصويت  .9
Homophonic: 
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النقاط األخرى اليت متغافلني  ظن البعض أهنا الحتتاج اىل قيادة لذااملوسيقى القبطية مونوفونية، ألن 
يف صياغة بوليفونية خارج الليتورجيا يتم تقدمي املوسيقى القبطية بالرغم من ذلك و  حتدد أمهية القيادة،

هوموفونية مثل اليت قدمها نيوالند مسيث للحن "ميغالو" باالوركسارا مسجلة ضمن تسجيالت معهد 
 الدراسات القبطية مبصر.

القبطية، تتميز الكنيسة القبطية بالدقة الشديدة ىف الارتيبات والطقوس الىت تصاحب أداء األحلان و 
فكل حلن له طقس يصاحب أداءه، فارتيل اإلجنيل له طقوس واألحلان الىت تقال قبل اإلجنيل هلا 

ومن  طقوس أخرى والىت تقال بعده هلا طقوس خمتلفة، وأحلان دورة احلمل هلا طقوس أخرى أياضاً.
عر يفهنا كانت األمهية الشديدة لدور القائد ىف املوسيقى القبطية، والذ  يسمى بالـ "

" أو بالـ 39
مت تعيينه ىف الكنيسة القبطية منذ " Maestro" ُمعلِّم " يعترب هو أول ". فالـ Cantor"" علِّم""مُ 

إال أنه قبل أن تعرف  ، وقتما مل يعرف العامل العلماىن القيادة أنذاك.بعد الفراعنة سنة 2444
س مفهوم حتمية وجود القائد واخلبري الكنيسة القبطية القيادة، إستطاع "داود النىب وامللك" أن يؤس

 الذي يقول:الكتايبنص للواملرشد، طبقاً 

 

 

 

 

َعلَى اْلَحْمِل ُمْرِشًدا فى اْلَحْمِل ألَنَّهُ َكاَن َخبِيًرا َرئِيُس الالَِّويِّينَ  "وَكنَْنيَا
40

" 

                                           
ُسمي بالعريف ألنه يعرف كل شيء عن األلحان والطقوس بما فيها مايؤديه الكاهن من الحان وطقوس، وهو مسئول عن ان ُيعرف الكاهن  39

 الجديد بأي خطأ طقسي أو لحني قد يقع فيه في فترة خدمته األولي. 
 "حفظوها وحافظوا عليها بتسليمهم إياهاوالطقوس لجيل جديد، فالمعلمين لهم الفضل في أنهم أللحان النه يقوم بتعليم ا وُســَمي أيضٌا بالـ "ُمعلم 

 .العالمية بالتواتر الشفاهى بين األجيال، ودورهم أشبه بدور القائد في األعمال الكورالية

  قد ُعّين هو وبنوه، رؤساء للعمل الخارجي على كننيا: اسم عبري معناه "من ثبته يهوه" وهو رئيس الالويين في ملك داود وهو من اليصهاريين و
(. وكان 32و  33: 05أخبار  0( كما اشتركوا بألحانهم أثناء إصعاد تابوت العهد من بيت عوبيد ادوم )39: 31أخبار  0الشعب، عرفاء وقضاة )



46 

 

الغناء واألداء وكان فكننيا هذا كان رئيس الالويني املوسيقيني قائمًا على تدريبهم وتعليمهم أصول 
َوتـَُهُم ال ُمَغنِّنَي  يرشدهم ويقودهم ألنه كان خبرياً. هذا، وقد "أََمَر َداُوُد ُرَهَساَء الالَّو يِّنَي َأن  يُوق ُفوا إ خ 

" ، ُمَسمِّع نَي ب َرف    الصَّو ت  ب َفرَح   .41ب آاَلت  غ َناء ، ب ع يَدان  َوَربَاب  َوُصُنوج 

رهساء أى قادة كثريين ليقودوا املغنني والعازفني آلالت الغناء والعيدان والرباب فهذا يؤكد وجود 
 والصنوج، فلم يكن هناك قائد واحد أو اثنان، إمنا رهساء كثريون.

َمة  َبين  آَسافَ " د  َي ش  ل ل خ  ل ع يَدان  َوالرَّبَاب  َوَيُدوثُوَن ال ُمتَـَنبِّئ نَي ب ا َوَهي َمانَ  وقد أَفـ َرَز َداُوُد َوُرَهَساُء اجل 
َمة   . "42"َوالصُُّنوج   ل  غ َناء  بـَي ت  الرَّبِّ ب الصُُّنوج  َوالرَّبَاب  َوال ع يَدان  خل  د  ُكلُّ هُؤاَلء  حَت َت َيد  أَب يه م  أَلج 

                                                                                                                                                              .43"بـَي ت  اهلل ، حَت َت َيد  ال َمل ك  َوآَساَف َوَيُدوثُوَن َوَهي َمانَ 

                                                                                                                                   
ن ألنه كان خبيرًا في الموسيقي كما ورد في كتاب رئيس المغنين حسب ما جاء في الهامش العبرى لهذين العددين. وكان رئيسًا للموسيقيين الالويي

 اصرة.التفسير التطبيقي للكتاب المقدس الذي أخذ النص الكتابي من الكتاب المقدس "كتاب الحياة" الذي ترجم عن اللغات األصلية بلغة عربية مع

 ١٤: ٤وخر ١١: ٦٤أسس كل منهم عشيرة لنفسه )تك الالَِّويِّوَن: هم نسل الوى بن يعقوب وقد كان له ثالثة بنين جرشون وقهات ومرارى 
(. الرجال الذين من سبط الوى هم ٦٤-١٤: ٤(. وقد كان موسى وهارون الويين من بيت عمرام وعائلة قهات )خر٦٤-١٤: ٤أخ  ١و ١١: ٣وعد

وكان الالويون متوسطين بين الشعب والكهنة  ية.المكلفون باالهتمام بالمقدس وقد ُأفِرز هارون وأبناؤه ليكونوا كهنة للرب وأصبحت هذه الخدمة وراث
( وقد كان الالويون يبدأون الخدمة على 30و31و05:  ٦ولم ُيسَمح لهم أن يقدموا ذبائح أو َيحرقوا بخورا أو يروا األشياء المقدسة إال مغطاة )عد

برين في هذه الخدمة إال عند بلوحهم الثالثين. وكانوا ينسحبون وجه العموم وهم في الخامسة والعشرين من العمر إنما كانوا ال ُيعدَّون مقتدرين مخت
من الخدمة عندما يبلغ أحدهم الخمسين من العمر إنما كان يجوز لهم أن يستمروا في الخدمة لمساعدة من يحل محلهم. وكانوا يرتدون مالبس 

 (.١٦: ١أخ  ٦و ٦١: ١١ أخ ١رسمية خاصة )

 33آية  05أصحاح  –فر أخبار األيام األول س –العهد القديم  –الكتاب المقدس  40
 01آية  05أصحاح  –سفر أخبار األيام  األول –العهد القديم  –الكتاب المقدس  41

 "  آساف" المرنم | آساف الالوي المرتل اسم عبري ومعناه "الجامع" أو ربما هو اختصار "يهوه ساف" أى "الرب جمع" وهو:اسم لالوى هو ابن
(. وكان يقف مع المغنين بآالت حناء ورباب وصنوج مستمعين برفع الصوت بفرح، هو 32و 29: 1اخبار  0الجرشوميين )برخيا من عشيرة 

اخبار  0( ثم بعد ذلك عين في وظيفة دائمة في ضرب الصنوج في الخدمة في الهيكل )09-01: 05اخبار  0وهيمان بن يوئيل وايثان بن قوشيا )
(. ولما 5: 35اخبار  0&05: 25اخبار  3وقارنه مع  21: 39اخبار  3لرائي، كغيره من رؤساء المغنين )(. ويدعى آساف، با2، 5، 3: 01

حان الوقت لوضع ترتيب كامل نهائي للخدمة، ُعهد بصفة دائمة إلى عشيرته، وآساف على رأسها، بالجزء الموسيقي ألجل حناء بيت الرب 
 (.9-0: 35خبار ا 0بالصنوج والرباب والعيدان لخدمة بيت اهلل )
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َئتَـني    َب ري يَن م  ، ُكلِّ اخل  َوهت  م  ال ُمتَـَعلِّم نَي ال غ َناَء ل لرَّبِّ َومَثَان َيًة َومَثَان نَي".)أخبار األيام وََكاَن َعَدُدُهم  َمَ  إ خ 
 (.9:  23األول 

علي الصورة اليت كان عليها الغناء العبادى  م الغناء يدلخلرباء القائمني علي تعليمن ا 288فعدد 
على  ة. والتعبري "حتت يد أبيهم" يدللإلله اخلالق، وكيف كانت متقنة وبدرجة علمية عالية اجلود

لى يد اآلباء، أى أن البيت كله مكرسًا للغناء الديىن. مث جيئ "كننيا ليتوَّج رئيساً التلمذة ىف الغناء ع
على إهتمام "داود" النىب بالقيادة، فرهساء  عدد كبري من رهساء املغنني يدل وقائدًا للحمل، ووجود

 على كثرة الفرق املغنية. غنائية، وكثرة رهساء الغناء يدلالغناء هم قادة الكوراالت ال

تسبيحًا متقنًا له قواعد وله أصول، وله قادة للتدريب، وخرباء  كانالتسبيح أيام داود النىب وامللك  ف
ه ليس أنيف ذلك املنطق  وكان لإلرشاد والتوجيه، وله ميزانية للصرف حىت يكون تسبيح الرب متقناً.

ذى يُقدًّم لإلله اخلالق البشر يكون الغناء الدنيوى الذ  يُقدَّم للبشر متقناً، والتسبيح ال من الالئق أن
ولكن يف النهاية البد ان يُذكر أن الفاضل يف ذلك يرج  أوال ملصر ولبالط فرعون الذ   غري متقناً.

نشأ فيه موسى وسلمه لشعب بين إسرائيل، ليصل اىل حقبة داود النيب وامللك بعد حنو حوايل 
، مث تعلم القراءة ىف بالط فرعون مصر على هذا النحو ىففلقد ترىب "موسى النىب" . مخسمائة سنة

سن العاشرة، وبعد ذلك تعلم احلساب واهلندسة واملوسيقى بكافة أشكاهلا، وتشتمل على املوسيقى 
اهلارمونية واإليقاعية والصوتية وموسيقى الشعر )البحور واألوزان(، مث درس الطب، وبعد أن تلقى كل 

ثر أساتذة مصر شهرة ، دراسة العلوم الفلسفية تلقى على يد أك ،والعسكريةالعلوم املدنية 

                                                                                                                                   

  (. وقد ُعرف بحكمته المتناهية حتى ُضرب بها المثل 1: 3أخبار  0من بني يهوذا ) َزاَرحهيمان ابن زارح :اسم عبري معناه "امين" وهو اسم: ابن
(. 02: 05و  22: 1أخبار  0الالويين ) قورح(. وهو ناظم المزمور الثامن والثمانين. ويوجد ايضا هيمان ابن يوئيل وهو من بني 20: 3مل  0)

و  30: 0أخبار  0(. وكان من كبار المغنين أمام تابوت الرب )09: 05 أخبار 0. كما كان يعزف على صنوج النحاس )داودوكان مغنيًا عند 
33.) 
 0آية  35أصحاح  –سفر أخبار األيام  األول –العهد القديم  –الكتاب المقدس  42
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واملقصود أن أمهية القيادة ىف املوسيقى العبادية موجودة من سالف الزمان، كعلم وكفن  44والالهوت.
  45قائد لألحلان القبطية. وكاضرورة لتسبيح يليق باإلله. لذلك أياضاً كانت هناك أمهية لوجود

 :46القيادة األمامية واخللفية -
أغلب القادة على أن القيادة هى لألوركسارا والكورال الذ  أمامه فقط، مما ميكن تسميتها  إعتاد

املوسيقى القبطية اىل يف أهلمه نظام القيادة قادة املصريني الباحثني ال إال أن أحد". بالقيادة األمامية"
جهور جيلس دداً من عأن هناك قائد ال يتجاهل العاملية. فعادة ماقصور يف منظومة القيادة  إكتشاف
مل ميسك بزمام هذا  ه إنوأن والكورالوركسارا من عازيف األثر بكثري من الذين جيلسون أمامه خلفه أك
حىت ال ينفصل  يستط  أن جيعله مندجماً ىف العمل املوسيقى ليكون جزءاً ال يتجزأ منه وإن مل اجلمهور

انفصل اجلمهور عن األوركسارا وفقد  اجلمهور عن هذا العمل الذى يقوم األوركسارا بتنفيذه،
 األوركسارا تركيزه وإحساسه بالعمل املوسيقى الذى يقوم بتنفيذه.

وعادًة قبل حدوث هذا االنفصال يكون هناك بعض العالمات الىت تدل على ذلك، منها أن يبدأ 
بعيداً، مث بعض من اجلمهور بأن يبتعد عن العمل املوسيقى وجدانياً، مث فكريًا بأن يشت  بذهنه 

يتدرج اىل التحدث مهساً م  من جيلس اىل جواره، مث يتدرج بأن ينتشر هذا اإلحساس الفوضوى اىل 
هو آخر من يشعر، إذ انه ال يوجد قيادة منه  Maestro اآلخرين، وميكن أن حيدث كل ذلك والـ 

 سارو للجمهور الذ  خلفه.، أ  قيادة املاي"بالقيادة اخللفية" مت تسميتهاهلذا اجلمهور احلاضر، والىت 
للعازفني والكورال "بالقيادة املباشرة"، وقيادته للجمهور  Maestro وىف هذا ميكن تسمية قيادة الـ 

 الذى خلفه "بالقيادة غري املباشرة".
مشاركة م  القيادة  هامةقاعدة  فهناك .هلا أسس وقواعدميكن أن توض  والقيادة الغري املباشرة 

قبل بدء القيادة باإلشارات، أن يبدأ القيادة برف   Maestro املباشرة لألوركسارا. وهي أن يقوم الـ 
الغموض الذى حييط بالعمل املوسيقى، ويفسره للجمهور بأسلوب مبسط خمتلف عن تفسريه 

دارسني للعلوم املوسيقية، بالطب  ألوركسارا العازفني. فإن تفسري العمل وقراءة مابني سطوره للعازفني ال
 خيتلف عن تفسريه للجمهور املتبسط ىف معلوماته املوسيقية.

                                           
 اليهودى".الكتاب األول "حياة موسى" للمؤرخ "فيلون  44
 مرجع الهوامش السابقة:كتاب كل العصور "برنامج الكتاب المقدس" 45

 2485 -مصر  –أكاديمية الفنون  –المعهد العالي للموسيقى العربية  –رسالة ماجستير  –جورج كيرلس  46
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وتكون الطامة الكربى عندما ال يقوم القائد بعمل ذلك م  العازفني بشكل فعال متعمق، وم  
 اجلمهور بشكل مبسط، قد ال يتجاوز الدقيقة الواحدة او الدقيقتني على األكثر.

ىف القيادة الغري مباشرة، هى أن يلمح القائد جهور احلاضرين أثناء قيادته  خرىأ قاعدة وهناك
للعازفني واملغنني الذين يقفون او جيلسون ىف أطراف املسرح، فهذا هو التوقيت املناسب ملراقبة 

والعازفني واملغنني وم  العمل املوسيقى ذاته. إذ أن القائد  القائدانفعاالت اجلمهور وتواصله م  
عندما ينظر اىل وسط املسرح "أى أمامه بالتمام" يكون قد أعطى ظهره للجمهور بالتمام اياضا، مما 

وعملية اللمح هذه مشاهبة  جيعل متابعة اجلمهور شيئًا صعب الوصول اليه، ولكنه ليس مستحيالً.
ازفني الذين جيلسون يف جوانب املسرح إشارات القائد، واليت تسمى لتلك اليت يلمح هبا الع

"Peripheral Vision"47  وال هبذا التفسري للجمهور، اجلانيب وعندما ال يقوم القائد هبذا اللمح
ن العمل املوسيقى الذ  يقدمه، يكون هذا دلياًل قاطعاً على أن رأسه خاوية من املعلومات الكافية ع

عن الظروف الىت دفعت املؤلف اىل تأليف عمله املوسيقى وجتربته الشعورية و  عملعن مؤلف هذا الو 
الىت مر هبا عند تأليف مؤلفه، كما يكون برهانا على عدم اكاراثه باجلمهور الذى حاضر خصيصاً 

 يتغافله ويهمل وجوده. هلذا الكونسريت، فإذا باملايسارو
لكورال وللجمهور، هو أهم بكثري من دقة اإلشارة الىت ن إدراك القائد لكل هذا وتوصيله للعازفني واإ

تصدرها عصا القيادة الىت حتدد سرعة اللحن والشكل اإليقاعى واملوازين والاضروب وكل التقنيات 
والبنود األخرى لفنون القيادة، وذلك ألنه ثبت عمليًا أن األوركسارا والكورال الذى يفهم العمل 

يبدع ىف أحاسيسه أثناء األداء أكثر بكثري من اإلبداع الذى ينشأ من الذى يعزفه ويغنيه، يستطي  أن 
اجلمهور عندما يفهم مايقدم من فن موسيقى له اسراره، و  جراء اإلتقان ىف القيادة ودقة اإلشارات.

                                           
47 Don V Moses, Robert W. Demaree, Jr. and Allen F. Ohmesو“A Handbook for Choral Conductors”, Face to 
Face with orchestra and Chorus, Second Expanded Edition, Indiana University Press Bloomington and 
Indianapolis, 2004- P 35. 

 
 المايستروMaestro : على قائدوكذلك  "الهاريبسكورد" القرن الثامن عشر كانت تطلق على عازف آلة كلمة معناها أستاذ أو قائد أوركسترا، وفي 

عن طريق الربط والتنسيق بين العازفين والمرنمين  الموسيقى الكنائسية، ودور المايسترو هو توصيل األلحان إلى المستمع على أكمل وجه، وذلك
لحان التي طبيعة األ والشكل الذي صيغ عليه. لذا يجب أن يكون مؤهاًل بثقافة موسيقية عالية تمكنه من فهم وتوجيههم إلخراج اللحن بالصورة

حساسة مرهفة وذاكرة قوية، وذا شخصية قيادية ومحبوبة تحمل اآلخرين على  سيقودها وأسلوب العصر الذي صيغت فيه، وأن يكون متمتعًا بأذن
فيترك  قودهاأو أكثر. ودائمًا ما يكون للمايسترو إحساسه وفكره الخاص باأللحان التي ي العزف على آلة  واإلنقياد إليه، وأن يجيد التجاوب معه

 .القائد في التسبيح والترتيل للرب بصماته عليها. لذا يختلف أداء األلحان باختالف القائد، ومنذ القديم وُعرف
 



50 

 

وعندما يشعر بأنه جزء من هذا احلدث املوسيقى، الذ  يقدم له هو شخصيًا دون غريه، فإنه يشعر 
ذلك ويؤكد صحة  ا هذه املتعة الىت يعيشها بسبب إتقان املايسارو إلشاراته القيادية.مبتعة ال تاضاهيه

أن املصورين املتمكنني ملثل هذه الكونسريات، عادة ما تتنقل عدسات كامرياهتم مابني املايسارو 
فبالرغم من أن اجلمهور اليعزف وال يغىن، إال أن هؤالء  والعازفني واملغنني واجلمهور بالتساوى.

املصورين ومدير التصوير الذى يوظفهم واملخرج الذى يوجه عدساهتم، جيعهم يدركون أمهية أن 
يتولد بني اجلمهور  نسيج حس ىاجلمهور جزء  من هذه السيمفونية وليس متفرجًا فقط، ألنه هناك 

الفارق الشاس  بني الربوفة النهائية الىت وميكن إدراك ذلك يف  هور.وبني هؤالء الذين جلسوا أمام اجلم
 تكون بال جهور، وبني احلفل الذى يليها بساعات ولكن جبمهور.

 القيادة الغري املباشرة ىف الكنيسة القبطية: -
وعند فحص أسلوب الكنيسة القبطية ىف هذا الشأن، ُوجد أهنا ادركت أمهية القيادة املباشرة والغري 
مباشرة، األمامية واخللفية، لذا أسست مفهوم القيادة اجلانبية، الىت حتقق كل مميزات القيادة األمامية 
وحتل مشكالت القيادة اخللفية. فمما ال شك فيه أن القيادة اخللفية هى غاية ىف الصعوبة، إذ كيف 

 يقود جهورا قد أدار ظهره له؟

ليكون اىل جانب  The Cantorاو املعلم او لذلك خصصت الكنيسة القبطية مكانا للمرتل  
خورس الشمامسة البحرى وأمام خورس الشمامسة القبلى، وشبه امام جهور السيدات، واىل جانب 
جهور الرجال. وهبذا الوض  ،ال يكون اجلمهور خلفه بل اىل جواره، وشبه أمامه  فيكون هناك 

مبجرد حركة رأس أو تعبريات وجه  سة،سهولة ىف توصيل االشارات اىل كل جهور املصلني بسال
Facial Expression  وهذا مطلوب ىف ليتورجيا الكنيسة القبطية، خاصة أن اجلمهور ىف

الكنيسة ليس جهورًا مستمعًا فحسب، بل مشارك  ىف التسبيح ىف جي  املردات الريسبونسوريالية 
 "التجاوبية" وىف بعض األحلان اجلماعية.
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 :قيادة األلحا  القبطية فى الدورات اإلحتفالية
زيَاح". وهو موكب طقسى كنسى ذو  كلمة "دورة" هى اصطالح طقسى قبطى يقابله ىف السريانية " 

فالدورات هى طقس قدمي معروف من القرون  مغزى عقيدى أو روحى حمدد، مشروحًا بالطقس.
املختلفة املناسبة م  البخور  والدورة الطقسية تكون مصحوبة باألحلان واملردات األوىل امليالدية

 .48والشموع والصلبان
ىف مذكرات السائحة األسبانية "إجيرييا" )أواخر القرن الراب  امليالدى(  موجودوأول ذكر هلذه الدورات 

تتنقل بني األماكن املقدسة الىت شهدت  فقد كانتىف وصفها ملواكب أسبوع الفصح )أسبوع اآلالم( 
 أحداث األيام األخرية من حياة املخل ص على األرض ىف مدينة أورشليم.

فهى  مغزى روحى عميقمن هلا  ملاورات اإلحتفالية الطقسية،وعادة ما هتتم الكنيسة القبطية بالد
النظر اىل الطقوس أثناء جتعل كل الشعب غري منفصل عن طقوس العبادة، فهى جتعله مشاركا تارًة ب

فال ينشغل بالذهن اىل غريها، وتارًة أخرى جتعله مشاركا باللمس والتربك من الصليب  ممارستها
الىت متر اىل جواره وتكون أقرب لإللتصاق به، فيشعر باجلملة القائلة  واأليقونات والشارات املقدسة

"اهلل ىف وسطنا اآلن" فهو ليس بعيد هناك على املذبح ،كما يقول حلن "شارى إفنوتى" وحلن 
"أسباذسىت"، لكنه أياضًا حاضر  ىف كل مكان وهنا اىل جواره. وتارًة أخرى ال جتعله مشاركًا باللمس 

بالتسبيح خاصة عندما تكون األحلان سهلة ومتكررة مثل "كريياليسون الفراحيى" والتربك فقط بل 
 الذى يكرر كثرياً ىف دورة الساعة الثانية عشر من يوم اجلمعة العظيمة ودورة باكر سبت الفرح.

هذا ولعل أصوات التسبيح هلؤالء الشمامسة وهى تعلو تدرجييًا كلما أقارب الشمامسة من أى  من 
ؤمنني )الشعب( وقد وقف مشرئبًا بعنقه ملتابعة حركة الصليب واأليقونة وهى تقارب منه هؤالء امل

لكى يتبارك منهما، وكذا ذات هذه األصوات وهى ختفت شيئا فشيئا كلما إبتعد هؤالء الشمامسة 
 أو باخلفوت Crescendo للصوت بالتصعيد الطبيعى التدرجعنه وهم يسبحون، لعل هذا 

Diminuendo  حُتدثه الزفة والدورة ىف أذن كل مؤمن حاضر وسط الشعب، له تأثري  الذى
 روحى ونفسى عميق جيعل هذه األحلان تتغلغل ىف وجدانه.

الكثري من مهندسى الصوت بتقليد هذا الكريشندو والدمينويندو الطبيعى من خالل ما يفعله  ولعل
ا جملرد إحداث هذا هذ  Fade in & Fade out برامج موسيقية تقوم بعمل ما يسمى ب 

                                           
 22ص   – 3113الجزء الثاني  -"معجم المصطلحات الكنسية"  3\2 –مقدمات في طقوس الكنيسة  -أثناسيوس راهب من الكنيسة القبطية 48
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وقد قام أحد مهندسى الصوت  ى حتدثه مثل هذه الزفة الطبيعية.التأثري النفسى والروحى العميق الذ
 بتسجيل حلن "غولغوثا" ىف أسطوانة "موزار املصرى" وقد جلأ اىل هذه احليل التكنولوجية احلديثة ىف

 هناية اللحن ليحدث هذا التأثري.
لقد وضعت و قوس اليت حتتاج من املعلم ان يقود بدقة وأكثر تركيزا، من أهم الطالدورات تعترب و 

 -الكنيسة القبطية للدورات "والزف ات" تصميماً دقيقاً لكل تفاصيلها،كما تبي نه النقاط اآلتية:
o  توقيت بدء الدورة لكل طقس: فلكل زفة ىف كل طقس ميعاد حمدد لبدايتها وأحلان حمددة يتم

فى يوم اجلمعة العظيمة تبدأ الزفة ىف هناية صالة الساعة الثانية عشر وعقب الارمن هبا ال سواها. ف
السجود( اإلسارحامية ذات األربعة مائة كريياليسون، وخالل املطانية هي أحد أنوع املطانيات )

هذه الزفة يتم التسبيح بلحن كريياليسون الكبري الفراحيى باستخدام الناقوس واملثلث. وىف ليلة 
 سيس )سهرة سبت الفرح( تكون هناك ثالث دورات:األبوغامل

   األويل بعد مزمور"انوك بييب كوجي" )انا الصغري يف إخويت(، ويتم الارمن يف هذه الدورة بلحن
 "مارين أواونه أيفول"

 "الثانية  قبل بداية صالة رف  خبور باكر، ويتم الارمن يف هذه الدورة بلحن "تني أويه إنثوك 
 اإلجنيل اليت يف صالة رف  خبور باكر، ويتم الارمن فيه بلحن "كريياليسون". الثالثة قبل أوشية 

ضافة ايل دورة رابعة تكون يف مساء نفس اليوم عند البدء يف تسبحة عيد القيامة اجمليد ويتم إلهذا با
 الارمن فيها بلحن "تني ثينو إإبشو " )قوموا يابين النور(

امة بعد متثيلية القيامة وإضاءة األنوار. وىف اخلماسني املقدسة ىف ليلة عيد القيامة جتئ دورة القيو  
وحىت التاس  والثالثني منها جتئ دورة القيامة بعد قراءة فصل من سفر أعمال الرسل "اإلبركسيس" 
وفيها يتم التسبيح بأحلان عديدة منها اليوناىن الكلمات مثل "خريستوس آنيسىت الكبري والصغري" و 

 سينا" ومنها القبطى مثل "خبريستوس أفطونف". "توليثو" و" تون

ويف عيد الصعود )اليوم األربعني من اخلمسني املقدسة( توجد أياضًا دورة مماثلة، ويف عيد العنصرة 
)عيد حلول الروح القدس علي التالميذ يف يوم اخلمسني من القيامة اجمليدة( توجد زفة أخرى لكنها 

 تتم أثناء رف  خبور صالة باكر.
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ويوجد هناك دورات أخر  طقسية يف عيدى الصليب وىف طقس إستقبال الكاهن اجلديد، وىف 
طقس جتنيز الكاهن وىف التماجيد، وىف العماد ،... اخل ىف كل هذه الطقوس هناك دورات طقسية 

 يتم فيها إنشاد األحلان ويقوم فيها املــُــعلم بدور هام ىف قيادة األحلان فيهاـ

o دورات الطقسية: حددت الكنيسة بدقة من الذى جيب أن يشارك ىف هذه املشاركني ىف ال
الدورات، فهناك دورات مثل دورة خبور البولس وتنقسم اىل قسمني، داخل اهليكل والىت يشارك 
فيها الكاهن اخلدمي وأمامه بالتبادل يدور مشاس خدمة املذبح، وخارج اهليكل والىت ال يشارك 

ط ،لكن أثنائها يرمن الشمامسة بعض األحلان مثل "طاى شورى" فيها سوى الكاهن اخلدمي فق
)ىف األعياد واآلحاد ويف أيام السنة اليت ال يكون فيها صوم( و"تى شورى" )ىف أيام الصوم 
وسبوت وآحاد الصوم الكبري( و"إنثو تى تيشورى" )ىف أيام الصوم الكبري وصوم أهل نينوى(.  

ك فيها الكاهن اخلدمي ومشامسة خدمة اهليكل والىت يبدأها كما أن هناك دورة احلمل والىت يشار 
أو" جمدًا وإكرامًا إكرامًا وجمداً، ويرد عليه مشامسة "أونيم اوطايو أو طايو نيم أو أالكاهن بلحن 

مث يرتل الشعب  ،اهليكل "بروس إفكساسىت إيربتون" صلوا من اجل هذه القرابني املقدسة الكرمية
. أما دورة الساعة الثانية "هذا هو اليوم الذى صنعه الرب"فاى بيه ىب"  بفرح وهتليل "هلليلويا

عشر من يوم اجلمعة الكبرية ودورات القيامة واخلماسني املقدسة فيشارك فيها كل الكهنة 
 والشمامسة.

o  : من الذى يتقدم الدورة ومن يتبعه ومن يكون ىف  يتم بدقة حتديدترتيب املشاركني أثناء الدورات
ا وماذا حيمل كل منهما. فعادة ما يتقدم دورة الساعة الثانية عشر من يوم اجلمعة الكبرية مؤخرهت

دورتى عيدى الصليب رئيس الشمامسة حاماًل الصليب و ودورات القيامة واخلماسني املقدسة 
الكبري، يتبعه الشمامسة واألغنسطسيني واإلبسلطسيني حاملني الشارات املناسبة للطقس 

رية والشموع، مث يتبعهم أحد كبار الشمامسة حامال أيقونة املناسبة الطقسية والصلبان الصغ
معطيًا ظهره لباقى الشمامسة ووجه للكاهن الذى حيمل املبخرة ليبخر أمام األيقونة املناسبة 
للطقس ويتبعه أحد الشمامسة حاماًل درج البخور، ووجهه ىف نفس إجتاه وجوه جي  الشمامسة 

 لشارات.حاملى الصلبان وا
o مالبس املشاركني ىف الدورات الطقسية:  فهناك بعض الدورات الىت تتم باملالبس الكهنوتية 

البياضاء، ويكون الشمامسة مرتدين التونية البياضاء والبطرشيل )الز  الذ  يرتديه الشماس(، مثل 
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ء م  إرتداء وهناك بعض الدورات الىت تتم باملالبس الكهنوتية السودا ،دورات القيامة واخلماسني
مثل دورة مخيس العهد  تدين التونية البياضاء أوالبطرشيلفوقها، ويكون الشمامسة غري مر  الربنس

وهناك بعض الدورات الىت تتم باملالبس الكهنوتية السوداء م   .ودورات ليلة األبوغاملسيس الثالثة
إرتداء الربنس فوقها، ويكون الشمامسة مرتدين التونية البياضاء أوالبطرشيل مثل دورة اجلمعة 

 العظيمة.
o  مسار حركة الدورات :لكل دورة من الدورات السابقة مسار حمدد خيتلف بإختالف الطقس

أغلبها يبدأ دائمًا من داخل اهليكل وينتهى اىل داخل اهليكل، إال  اخلاص هبذه الدورة، وإن كان
أن بقية املسار حيدده نوع الدورة وعدد املشاركني فيها، فهناك دورات تبدأ وتنتهى داخل اهليكل، 
مثل دورة احلمل الىت تتكون من دورة واحدة داخلية، وهناك الدورات الىت تستمر اىل خارجه 

ة الطرفية أواًل وثانياً مث ثالثاً بالطرقة الوسطى لتنتهى الدورة الىت تستقر داخل مروراً بطرقات الكنيس
 اهليكل كما بدأت.

o :التوجد دورة واحدة تتم ىف طقوس  األحلان الىت يرددها املشاركون وغري املشاركني ىف الدورة
ة بـََنت جي  العبادة بالكنيسة املصرية األرثوذكسية دون ان يصاحبها أحلان، فالكنيسة املصري

، فاألحلان هى القاسم املشارك ىف جي  الدورات. ا وعبادهتا على التسبيح واألحلانطقوسه
وعندما يصمت الكاهن والشماس الذين خيدمون املذبح ىف دورة البخور، ألن كليهما يتلو 
صلوات  سرية، عندئذ يقوم خورس الشمامسة خارج اهليكل بتالوة األحلان املناسبة للطقس، 

 هكذا ال يسكت التسبيح أبدا ىف أى من هذه الدورات.  و 
 
 :تقسيم الدورات الطقسية ىف الكنيسة القبطية 

 والدورات الطقسية ىف الكنيسة القبطية ميكن تقسيمها اىل ثالثة اقسام:
 :49مثل ،دورات ضمن خدمة سر االفخاريستيا القسم األول:

 وهى عادًة ما تكون للكاهن فقط وحول اهليكل ثالث مرات، وىف أثنائها يرتل :دورات البخور 
الشمامسة األحلان املناسبة وهم وقوف )ال يشاركون ىف الدورة إال باألحلان مثل أرباع الناقوس 

ملرتل الكنيسة، واقفا على رأس  قيادة األحلانوالذكصولوجيات(، وىف مثل هذه الدورات تكون 
                                           

  مطرزة بالسيرماصدرة يلبسها الكاهن. 
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معطيًا إشارات بيده لتحديد بداية كل مقط  وهنايته، ولتحديد سرعة اللحن.  اخلورس البحرى،
وإذا كان املرتل يعزف على آلة الناقوس، فإن دقات الناقوس تكون هى احملدِّدة لسرعة اللحن، 
بينما اإلمياءات الىت يقوم هبا املرتل برأسه، تكون هى احملددة لبداية كل مقط  وهنايته. ويقف 

 رس القبلى يتناوب التسبيح معه تقابلياً "انتيفوناىل"مقابله اخلو 
 وهى للكاهن ومعه الشمامسة "املنوطني خبدمة اهليكل فقط" وهم يطوفون حول دورة احلـمـل : 

اهليكل مرة واحدة، وأوجههم للكاهن الذى يطوف معهم ووجهه لألمام ىف اجتاه الدورة، بينما 
هم يرتلون حلن "بروس فكساسىت" "صلوا من الشمامسة يسريون للخلف وأوجههم للكاهن و 

ليتسلم منه مرتل الذ  حيمل القارورة،  للشماسهنا  وتكون قيادة اللحنأجل هذه القرابني"، 
الىت منها يبدأ حلن "هلليلويا فاى بيه ىب" وهو واقف على رأس اخلورس البحرى،  الكنيسة القيادة

ته، ولتحديد سرعة اللحن. ويقف مقابله معطيًا إشارات بيده لتحديد بداية كل مقط  وهناي
 اخلورس القبلى مشاركاً معه ىف ذات اللحن.

 كلمة اصلها يوناين أوشية:) اإلجنيل" : وهى تتم قبل قراءة اإلجنيل وبعد "أوشية دورة االجنيل
معناها طلبة تشفعية( ويطوف فيها الكاهن مرة واحدة حول اهليكل ووجهه للشماس األوحد 

ات "أوشية اإلجنيل" والذى يطوف معه، وىف أثناء هذا الطواف يرتل املزمور الذى شاركه مرد
(، وتكون القيادة ملرتل الكنيسة او سنجارى –او كيهكى  –إما سنوى باللحن املناسب )

مزمور يتكون من أربعة  حيث كلل جلة من جل املزمور األربعة لتحديد البدايات والنهايات لك
خاصة أنه قبل كل اجلمل اللحنية لكل استيخون عادة ما يسبقها قراءة ريستاتيفية  ،استيخونات

غري منغمة، يؤديها أحد الشمامسة الذين هلم املقدرة على األداء الريستاتيفى الغري منغم. لذلك 
تتطلب القيادة هنا تركيزًا عاليًا من املرتل "الذى يقوم بدور القائد" خاصًة ىف اللحن السنجارى 

 Scaleواملقامية  Rhythmic Modulation ملرك ب املمتلئ بالتغريات اإليقاعيةا
Modulation  والذى يتميز بأنه يستحوذ على مساحات صوتية هتبط اىل الطبقات ،

ىف اجلزء الثاىن الذ  شيئا فشيئا  املتوسطةىف مستهل بدايته، وتتدرج اىل  اخلفياضةالصوتية 
اللحنية ىف  الزخارف، اىل أن ينتهى مبجموعات من احلادةيتصاعد اىل العلو حيث النغمات 

الكلمة "هلليلويا" الىت تتكرر تعبرياً عن البهجة والتهليل وذلك ألنه يرتَّل ىف األعياد السيدية مثل 
 القيامة.و أعياد امليالد والغطاس وأحد الشعانني 
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 :القسم الثاىن: هى دورات احتفالية ىف مناسبات األعياد السيدية مثل

 :برمهات من كل  84توت و  89وهى دورة تتم ىف عشية وباكر عيدى الصليب ) دورة الصليب
سنة قبطية( وذلك بالطواف حول اهليكل وحول البيعة ثالث مرات ويقوم بالطواف الكهنة 
ومشامسة خدمة اهليكل، عند الطواف حول اهليكل، ويناضم اليهم اخلورسني البحرى والقبلى 

ليب بعدما تقال "كريياليسون" ثالث مرات باللحن الكبري. ويكون مرتل ويرتل فيها حلن الص
الكنيسة هو القائد هلذه األحلان ىف هذه الدورة، ويلقى على عاتقه قيادة جي  الشمامسة الذين 
يطوفون اهليكل ومعهم اخلورسني البحرى والقبلى عند الطواف حول البيعة، بل وكل الشعب 

خاصة ىف اللحن الرائ  "كريياليسون الكبري" فتكون مهمة القيادة  الذى يشارك بالتسبيح معهم
هنا أصعب بكثري من القيادة ىف دورات البخور واحلمل واإلجنيل، وعندما ال يتقن هذا املايسارو 

 دوره القيادى ىف مثل هذه الدورة، فإنه قد حيدث عدم توافق بني جوع املسب حني.
 هناية صلوات الساعة الثانية عشر من يوم اجلمعة العظيمة،وفيها : والىت تتم ىف دورة أيقونة الدفن

يطوف رئيس الكهنة والكهنة والشمامسة حول املذبح ثالث مرات، مث حول الكنيسة ثالث 
مرات ينشدون حلن "كريياليسون" الكبري، وعندما يرجعون اىل اهليكل بعد هناية الطواف حول 

والذى له  "قانون الدفنـ "ن الرائ  "غولغوثا" الذ  يسمى بالكنيسة ىف املرة الثالثة، ينشدون اللح
 جذور فرعونية طبقاً ملا اك ده "فيلو" املؤرخ اليهودى الذى عاش أيام الرسل.

وىف هذه الدورة اياضا تكون مهمة القيادة كدورة الصليب من حيث أمهيتها وصعوبتها على درجة من 
دوره القيادى  واحلمل واإلجنيل، وعندما ال يتقن املايسارو األمهية تفوق أمهية القيادة ىف دورات البخور

ىف مثل هذه الدورة، فإنه قد حيدث عدم توافق بني جوع املسب حني، خاصًة أن الكنيسة ىف هذه 
الدورة تكون مكتظة باملؤمنني مزدمحة باملصلني، الذين يريدون أن يشاركوا الشمامسة ىف التسبيح 

"، مما يزيد عبء القيادة على املايسارو "املعلم" الذى جيب عليه أن يقود باللحن اجلميل "كريياليسون
جي  الشمامسة املنتشرين حول الكنيسة ىف كل أرجائها ينشدون، وينشد معهم جوع الشعب 

 املصلى والذى جيب أن خياض  لنفس القائد.
وىف دورة القيامة ىف عيد القيامة واألمر ال خيتلف كثرياً ىف القيادة ىف دورات سهرة سبت الفرح الثالثة، 

، إال ان أحلان دورة القيامة أصعب ومتعددة وكل حلن له طاب  وريتم وطبقة صوتية، 57واىل اليوم الـ  
 مما يزيد األمر صعوبة من ناحية، إال أنه يقلل عدد اجلمهور املسب ح من ناحية أخرى لصعوبة األحلان.
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  :كنسية ىف مناسبات أخرىالقسم الثالث: هى دورات احتفالية  
 وهي دورات مثل:

 دورة تكريس الكنيسة اجلديدة. 
 ىف دخول العروسني اىل الكنيسة وخروجهما منها ىف هناية الطقس. موكب سر الزجية املقدس 
 ألى  من رجال اإلكلريوس ىف يوم نياحته بعد مراسيم الصالة على جثمانه  الدورة اجلنائزية

 بالكنيسة.
ل أمهية القيادة فيها عن الدورات السابقة، فيما عدا أنه ىف دورتى سر الزجية تكون وهذه الدورات تق

صعب قليال من القيادة، وىف الدورة اجلنائزية، تكون مشاعر احلزن مشاعر الفرح وزغاريد النساء تُ 
 ية ضعيف(ئالت اليت إمياهنا باحلياة األبدا)أحياناً يف املناطق الشعبية، أو عند بعض العوصراخ النساء 

 صعب من عملية القيادة.ياضاً تُ أ

 كما توجد دورات طقسية أخرى يذكر منها:
 دورة مخيس العهد "يهوذا خمالف الناموس" .8
 دورة تقدمي احلمل ىف األعياد السيدية .2
 دورة طقس إستقبال الكاهن اجلديد .5
 دورة أحد الشعانني واملماثلة لدورة عيد  الصليب .0
 واآلباء املطارنة واآلباء األساقفةدورة إستقبال األب البطريرك  .3

 وىف هذه جيعاً يكون اياضاً هناك دور هام للقائد ختتلف أمهيته من دورة ألخرى.

 آكابيال:

، ال تستخدم فيها آالت هى أحلان صوتية حبتةأحلان الكنيسة القبطية األرثوذكسية تتميز بأهنا 
األحلان لاضبط اإليقاع وإلضفاء روح البهجة يف موسيقة سوى آليت الناقوس واملثلث يف عدد حمدد من 

 قائالً: "عندما جاء املسيح وحل العصر املسيحى، 50"بول ماكومون"حيلل مسار االحلان ااملفرحة. و 

                                           
 8798بيروت  -تعريب جس كونراد ولمن -الموسيقى في الكتاب المقدس -بول ماكمون 50
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ضطهاد املسيحيني وانتهت اجتماعات العبادة املشاركة عامة، إمنا كانت هناك جاعات صغرية إتس  إ
االحتفاالت املوسيقية الكبرية الىت جاء ذكرها يف العهد  اأم ،من املؤمنني تستخدم املوسيقى سراً 

القدمي فلم يعد هلا أثر إمنا رغبة الشعب املسيحى الفطرية يف التعبري عن فرح اخلالص بواسطة الارنيم 
غبات الشعب الكامنة يف ر نتعاش املوسيقى يف السنني املتأخرة، على اشباع إمل تطمس، وقد ساعد 

إن املوسيقى التعبدية قد تأسست تأسسًا دائمًا واصبحت مقبولة عند الشعب أكثر  ،أن يهتف ترمناً 
 .ت سبق"من أى وق

توضـــح عـــدم اســـتخدام اآلالت املوســـيقية خلفـــض مســـتوى التســـبيح ألدىن مســـتوى  كلمــة "ســـراً" هـــذهو 

مث يســتطرد بــول مــاكومون قــائاًل: "جنــد غالبــاً هــذه األيــام  ســم  خــارج مكــان العبــادة.يُ حبيــث ال عــى مس

ن ال تســـتخدم يف اجتماعــــات أالـــذين يصـــرون علــــى أن اآلالت املوســـيقية هــــى مـــن الشـــيطان وجيــــب 

ن العهد اجلديد يقول قليالً عن اآلالت املوسيقية غري أالعبادة رمبا إهنم يؤسسون نظريتهم على حقيقة 

ن تشـــارى آالت غاليـــة الـــثمن كـــالىت أء العهـــد اجلديـــد مل تســـتط  الرعايـــا أهنـــم يغفلـــون احلقيقـــة أنـــه اثنـــا

ســـتخدمت يف العهـــد القـــدمي ألن اكثريـــة الكنـــائس يف العهـــد اجلديـــد كانـــت دائمـــة االنتقـــال لســــبب إ

إال أن رأ  مـاكومون مل  االضطهادات لذا مل يكن هلا وقت لتطـوير املوسـيقى أو لتـدريب موسـيقيني".

 ية املنطقية عند بعض الباحثني. يلقى قبوال من الناح

( فقــد تناولــت موضــوع منــ  اســتخدام اآلالت املوســيقية 8770أمــا جملــة "إبــداع" العــدد الثــاىن )فربايــر 

"ان الغنـــاء كـــان يعتمـــد علـــى احلنجـــرة يف بعـــض معابـــد مصـــر  بالكنيســـة القبطيـــة، مبقـــال ذكـــرت فيـــه:

)فـــيال( املقدســـة، كـــان حمظـــوراً اســـتعمال اآلالت املـــوتى جبزيـــرة  هميـــة، فمـــثالً يف مقـــربة أوزوريـــس إلـــالقد

 املوســيقية وهــو نفــس الطقــس املتبــ  يف الكنيســة القبطيــة وكــان عنــد العربانيــني طقســان موســيقيان مهــا:
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وطقــــس اجملمـــ  وكـــان يســــتخدم  ،طقـــس اهليكـــل ويســـتخدم جيــــ  اآلالت املوســـيقية يف ذلـــك الوقـــت

بشـــر الرســـل األطهـــار باملســـيحية يف أحنـــاء  " وعنـــدماA capella" 51 املوســـيقى الصـــوتية البحتـــة

( إلكليمنــدس 14املســكونة اختــاروا طقــس اجملمــ  اليهــودى وهــو الصــوتى البحــت وأثبــت قــانون )رقــم 

ـــــ  دخـــــول واســـــتعم ـــــ  يف موكـــــب  ال اآلالت املوســـــيقية يف الكنيســـــة.الســـــكندرى من فمـــــثالً كـــــان املتب

وعنــدما يقاربــون مــن الكنيســة يــارك  ،ائىف علــى األرغــن املــز االمرباطــور مــن قصــره إىل الكنيســة أن يعــ

تثبيتــاً للطقــس الكنســى املوســيقى الصــوتى يف العبــادة وهــذا الطقــس بعينــه هــو  ،األرغــن علــى بعــد منهــا

املتبــــ  يف الكنــــائس القبطيــــة واليونانيــــة والســــريانية والروســــية حــــىت اآلن، امــــا كنيســــة رومــــا فقــــد غــــريت 

 اهلارموىن لتوقيعها على األرغن".قى آلية وأضافت م إىل موسي8444موسيقاها الصوتية منذ عام 

ة تســتطي  تأديــة أن حنجــرة االنســان هــى أعظــم آلــة موســيقي وأرجــ  الــبعض منــ  إســتخدام اآلالت إىل

نجـرة الطبيعيـة الـىت م اآللـة الـىت هـى أقـل عظمـة مـن احلسـتخدتُ فلمـاذا  ،بدقة ومهـارة الرب  تون الصعب

سـتخدام اآلالت املوسـيقية يف الكنيسـة القبطيـة إىل القـرون األوىل إنـ  آخـرون مكما أرج   خلقها اهلل.

عنــــدما أرادت الكنيســــة العامــــة شــــرقاً وغربــــاً أن تقطــــ  كــــل صــــلة بالعبــــادات األخــــرى، فمنعــــت إقامــــة 

التماثيل وحرمت استخدام اآلالت املوسيقية الىت كانت تشـكل عنصـراً اساسـياً يف االحتفـاالت الوثنيـة 

 نتباههم يف قوة الكلمات اإلهلية.تذكارات الشر الوثنية وتركيزاً الصوناً للمؤمنني من 

                                           
51 - a Capella   أكابيال، هو لفظ يطلق على الغناء الكورالى بدون آلية، وهو اسلوب أخذ عـن الموسـيقى الكنائسـية كأسـلوب حنـائى بـح، وقـد بلـغ

 هذا االسلوب ذروته في القرن السادس على يد "باليسترينا"..
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"إذا كانـت املوسـيقى القبطيـة قـد  قـائاًل: الت املوسيقية بالكنيسةعدم استخدام اآل عادل كامل علل و 

اً جاءتنا من املوسـيقى الدينيـة الـىت رتلهـا الفراعنـة يف املعابـد فـإن الطبيعـة املعماريـة يف املعبـد ختتلـف متامـ

بــىن حتــت األرض هربــاً مــن االضــطهادات عــن الطبيعــة املعماريــة لكنــائس العصــور األوىل والــىت كانــت تُ 

وعليـه فـإن األحلـان كانـت  .قبطي يف عصور االستشـهاد املختلفـةوالعذابات الىت حلت على الشعب ال

ا اســتخدمه تــؤدى باألصــوات البشــرية ومــن املســتبعد ان تكــون اآلالت املوســيقية خاصــة االيقاعيــة قــد

 .وهم مهددون باملوت يف آية حلظة" بدونعتهؤالء املاضطهدون الذ  يصلون وي

نشــاد والتلحــني ســلوباً لإلأكــان  "Gregorian Chantومــن املعــروف أن االنشــاد اجلرجيــورى"

م( بابا الكنيسة الكاثوليكيـة 140-374" ) حسب القواعد واألسس الىت وضعها القديس "جرجيور 

الاراتيــل الكنســية يف القــرن الســادس املــيالدى وهــو اســلوب للغنــاء اللحــىن بــدون أى  يف ميالنــو لتلحــني

مصـاحبة هارمونيـة أو آالت موسـيقية وهـو اســلوب يتميـز بالوقـار والبسـاطة الفنيــة حـىت أنـه كـان يطلــق 

م وممـا ال شـك فيـه أن 144" وقـد وصـل هـذا إىل قمتـه عـام Palin Chantعليـه الغنـاء البسـيط "

 اجلرجيورى الوقور قد انتقل إىل كنيسة روما نقالً عن الكنيسة القبطية األم. هذا االسلوب

حتــدث علمــاء احلملــة الفرنســية يف مــؤلفهم الشــهري "وصــف مصــر" الكتــاب الســاب  عــن اقتنــاعهم قــد و 

 التام بعدم وجود مصاحبة آلية يف ترنيمة "موسى النىب" إذ يقولون:

ن أتســتطي  نغماهتــا  ،لــة واحـدة معروفــة او حــىت متخيلـةآن يـدلنا علــى أنتحـدى اى ســيمفوىن مقــدام "

نـال تن أو الناضـج حلـد يكفـى معـه ألن تلـتحم بالصـوت يف حالـة شـبيهة، دون أتبلغ درجـة مـن التمـام 
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وإذا حــــدث أن  ،مــــن رجولــــة ونبــــل وبســــاطة األســــلوب وكــــذلك مــــن هيبــــة وجــــالل وعظمــــة األفكــــار

دد يف اســـــتطاعت آالت ملوســـــيقى أن تتكيـــــف مـــــ  حلـــــن مبثـــــل هـــــذه القـــــوة فـــــإن موســـــى مل يكـــــن يـــــار 

 استخدامها يف هذا اللحن".

ينتقــــد فيهــــا بشــــدة  "املـــرىب"توجـــد رســــالة للقــــديس كليمنــــدس الســـكندرى جــــاءت يف كتابــــه الشــــهري و 

ن بـاقى اآلالت أللسـالم، يف حـني  استخدام اآلالت املوسيقية إذ كتب يقول:"االنسان يف حقيقته آلة

وحتريت سنجدها آالت ووسائل للحرب والقتـال تلهـب املشـاعر حنـو الشـهوات أو  تاملوسيقية إذا حبث

حلمــل الســالح وتثــري الغاضــب واحلنــق أمــا اآللــة الوحيــدة الــىت هــى مــن أجــل الســالم فهــى الــرب الكلمــة 

نســتخدم بعــد ذلــك الطنبــور القــدمي وال نســبح اهلل، ولــن  لكــين نســتخدمه أذلــك الــذ  علينــا  ،وحــده

 يف قلـــــوهبم الصــــور وال الــــدف وال النــــاى، تلـــــك الــــىت كــــان خــــرباء احلـــــرب والــــذين ال خــــوف مــــن اهلل

يقــاظ أذهـاهنم املنحرفــة بتلـك األنغــام بـل لــتكن إهتم هـادفني إىل ايسـتخدموهنا يف اجتماعـاهتم ومهرجانــ

 هذية الراقية متفقة م  الناموس".مشاعرنا امل

رن ن منــ  اســتخدام اآللــة املوســيقية يرجــ  إىل القــأ يتاضــحرســالة القــديس كليمنــدس الســكندرى ومــن 

احلزينة  ،املرحية لألعصاب املتوترة ،الرقيقة اخلافتة الصوت العذبة النغمات  الثاىن امليالدى وأن آلة النا

ا يف هــذا الوقــت نظــرة ظــر إليهــنُ  ،القبطيــة ةكنيســالالوقــورة الــىت تغلــف أحلــان  مبــا يتناســب وملســة احلــزن

ــــة تلهــــب املشــــاعر حنــــو الشــــهوات أو حلمــــل الســــالح وتثــــري الغاضــــب واحلنــــق وال جيــــب أن  جتعلهــــا آل

 وإن جـاء حتويه رسالة القديس "كليمنـدس السـكندر "ن الفكر الذ  إ .يستخدمها إال خرباء احلرب

مــ  و لآللــة املوســيقية والــىت كــان يصــنعها بنفســه لتســبيح الــرب ومحــده،  "النــىب دو دا"يتعــارض مــ  نظــرة 
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، إال أنـه يبـدو أن ب املقـدس بعهديـه القـدمي واجلديـدالنظرة الروحية لآلالت املوسيقية الىت تغلـف الكتـا

طبيعة املوسيقى يف أواخر القرن الثاىن وبداية القرن الثالث امليالدى رمبا كانت تثري الغاضب واحلنق وان 

ك األنغــام مسـتخدميها كــانوا يف اجتماعــاهتم ومهرجـانتهم يهــدفوا إىل ايقــاظ األذهـان إىل االحنــراف بتلــ

القـــديس كيمنـــدس الســـكندرى مـــن أن تتســـرب هـــذه النوعيـــة الرديئـــة مـــن  ممـــا أدخـــل اخلـــوف يف قلـــب

حلنــق املوســيقى داخــل الكنيســة مســتخدمة هــذه اآلالت املوســيقية فتنحــرف األذهــان وحيــل الغاضــب وا

جميئ القديس كليمندس السكندرى يف أواخر القرن  تسبقاحلقبة الىت  إن بدياًل عن السالم والوداعة.

 " Fluteأن األقباط قد تسلموا من النساك اليهود طريقـة التسـبيح بالنـاى املزمـار "عنها  ُكتبالثاىن  

حـــىت ســـنة  األغـــاىبة باألغـــاىب وظلـــوا يســـتخدمون النـــاى يف اجتماعـــات مايف اجتماعـــاهتم العامـــة املســـ

ن سـنة وأ ".Cymbalonله بالنـاقوس "كليمنـدس االسـكندرى النـاى واسـتبد  وقـفأم.حينمـا 874

م هى السنة الىت بـدأ كليمنـدس السـكندرى رئاسـته ملدرسـة االسـكندرية ونشـاطه الكنسـى الـذ  874

ة الالهـوت منذ اليوم األول لتوليه منصب مدير مدرس، فم244إىل عام  874تركز يف الفارة من عام 

لــة املوســيقية مــن التســبيح حــىت يف االجتماعــات الــىت ونشــاطه الكنســى وقــد عقــد العــزم علــى منــ  اآل

ويشـــرح القـــديس كليمنـــدس  داً عــن طقـــوس الليتورجيـــا املقدســة.يلتفــون فيهـــا حـــول مائــدة األغـــاىب بعيـــ

والــذ  فيــه يــدعو  834السـكندرى رهيتــه اخلاصــة ونظرتــة لآللــة املوســيقية عنــدما يقــوم بتحليــل املزمــور 

 داود النىب كل اخلليقة وجي  اآلالت املوسيقية لكى تسبح الرب فيقول كليمندس:

أى اللســان  ســبحوه باملزمـار: بــوق سـيدعو الراقــدين إىل القيامـة.سـبحوه بصـوت البــوق: ألن بصـوت ال

سـبحوه بطبـول  وح القـدس كـالوتر.سبحوه بالقيثارة: وهى الفم حينما حيركه الـر  الذ  هو مزمار الرب.
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 خـالل وقـ  الاضـرب علـى اجللـد امليـت.ورقص: يشري إىل الكنيسة الىت تتأمل القيامـة مـن األمـوات مـن 

سبحوه بالوتار واألرغن: األرغن هو اجلسد وأعصابه هى األوتار الىت حينما تتقبـل االنتعـاش بانسـجام 

لصــوت: فهــو يشــري إىل ســبحوه بصــنوج حســنة ا مـن الــروح القــدس يوقــ  عليهــا مــن األصــوات البشــرية.

كل نسمة فلتسـبح اسـم الـرب: هنـا يـدعو البشـرية كلهـا  الفم حينما يوق  عليها النغمات.الشفتني يف 

ويسـتطرد قـائاًل: ولكـن ألن  52أن تسبح ألنه يعتىن بكل خملوق يتنفس واالنسان هو حقـاً آلـة السـالم.

وجـد آلـة واحـدة للسـالم وهـى األجناس كل جنس يستخدم آلة مـن هـذه اآلالت إلعـالن احلـرب وال ت

فــنحن ال نسـتخدم البــوق  ذلك ال نسـتخدم إال الكلمــة وحـدها.الكلمـة الـىت هبــا نكـرم اهلل ومنجــده" فلـ

. أليسـت القيثــارة املختصـون يف احلـروب ويف حفالهتـمأو املزمـار أو الطبـل أو الصـفارة الـىت يسـتخدمها 

 .53ذات العشرة أوتار هى إشارة إىل كلمة يسوع"

القيثارة املشهورة الىت يف منطقة أيرالندا هى مأخوذة بالفعل من القيثـارات الـىت نقلهـا املبشـرون  إال أنو 

املصـــريون والـــىت كانـــت الكتيبـــة الطيبيـــة الـــىت بـــدأت مـــن ايطاليـــا إىل سويســـرا مث ايرالنـــدا مـــن أهـــم هـــذه 

هــم آالت موســيقية املبشــرين كــانوا حريصــني علــى أن حيملــوا مع يــدل علــى أن وهــذا .البعثــات التبشــريية

ـــامج التبشـــري ليكـــون التســـبيح هـــ ""كالقيثـــارة ـــزة األساســـية يف كـــرازاهتم.ضـــمن برن املصـــريون إن  و الركي

السكندريون على وجه اخلصوص كانوا يتفوقون على الشـعوب األخـرى يف العـزف علـى النـاى واجلنـك 

ان يســتطي  أن مســه كــإحــىت أن الرجــل مــن أدىن طبقــات الشــعب، ذلــك الــذ  ال يعــرف كيــف يكتــب 

ياض  يده على أدىن خطأ ميكن أن يق  فيه أى عـازف عنـد التوقيـ  علـى آلـة النـاى أو اجلنـك بـل لقـد 
                                           

 331ص  -0922 -الطبعة الثانية -كنيسة مارجرجس بخماروية -القداسات الثالثة متقابلة مع الضبط والشرح -القس كيرلس كيرلس 52
 301ص  -0922 -وادي النطرون -دير القديس األنبا مقار -الجزء األول -األفخارستيا والقداس -األب متى المسكين 53
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بلـــغ فـــن العـــزف علـــى آلـــة النـــاى يف مدينـــة االســـكندرية درجـــة مـــن االتقـــان إىل احلـــد الـــذ  بـــات فيـــه 

ــــت الســــعادة تتملــــك ال ،العــــازفون الســــكندريون مطلــــوبني يســــتدعون إىل كــــل مكــــان نــــاس حــــني وكان

وبـــالرغم مـــن كـــل هـــذا إال أن كليمنـــدس االســـكندرى  54يســـتحوذون علـــى واحـــد مـــن هـــؤالء العـــازفني.

 ".Cymbalonأوقف استخدام الناى واستبداله بالناقوس "

خــارج  عــدم حرماهنــا مــن التســبيحيــروا لــآلالت املوســيقية  إن بعــض األوســطيون املعتــدلون واملتحمســني

استخدام اآلالت املوسيقية يف الليتورجيا املقدسـة سـواء بإعتبار أن  داخلها.ويؤيدون منعها  الليتورجيا،

خُتـــرج الكنيســـة القبطيـــة يف خدمـــة القـــداس اإلهلـــى او يف الطقـــوس الكنســـية املرتبطـــة بصـــحن الكنيســـة 

 باء الرسل.اليت مت إستالمها من اآلالتقليدية عن صورهتا 

 :اآلالت

اآلالت  بالكنيسة القبطية على آلىت الناقوس واملثلث فقط ومها منيقتصر إستخدام اآلالت املوسيقية 
علم يف إشاعة روح البهجة اإليقاع،  و ضبط يف اليت تستخدم  االيقاعية

ُ
لبعض األحلان، وملساعدة امل

 .واملرتلني القيادة حيث أن دقاهتا احلادة تكون مسموعة بوضوح مها زاد عدد الشمامسة

عبارة عن صحيفة مستديرة من حناس خملوط مبعدن أخر ياضرب هبا هو و  Cymbalsالناقوس و 
على أخرى متكافئة وكالمها حمدب وهلا مركز على شكل قبة مرتفعة هبا ثقب لرباط من اجللد 

" فهو قاضيب معدىن ينحىن إىل ثالث زوايا على شكل Triangleوأما املثلث " .)صورة(حلملها
 .يف االوركسارا حالياً ستخدم ،هو يصغرية مثلث ويصدر صوتاً عند ضربه بعصا معدنية

                                           
 023ص –مرجع سابق  –الكتاب السابع  -وصف مصر 54
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واألحلان  داخل الليتورجيا املقدسة. ولقد منعت الكنيسة القبطية إستخدام اآلالت املوسيقية األخرى
جيعلها ال حتتاج اىل  له مسار حلين غين ومتنوع القبطية تعتمد على ميلود  نغمي متناسق عذب

 تلوين آيل. 

 :المونوفونية

القبطية هي أحادية النسيج فهي ال بوليفونية وال هوموفونية، وتعتمد على خط ميلود  واحد  األحلان
بالقفزات  ممتلئ قو  متماسك متجانس متنوع متعدد املقامات ومتنوع يف إيقاعاته ومتغري يف سرعاته.

غري  عذب لكن أحاد  الصياغة. إال أن هذا ال يعين أهنا وبالنغمات السلمية من خالل خط غنائي
قابلة للصياغة البوليفونية او اهلوموفونية، بل إن عدد من املؤلفني املصريني وغري املصريني قد جذب 

علوم  ه يف نسيج متعدد األصوات مستخدمنيإنتباههم جال اخلط اللحين األحاد  الصوت، فوضعو 
حلملة الفرنسية يف  )حسبما ذكر علماء ا الكوناربوينت واهلارموين واليت منبعها األصلي بالط فرعون

 كتاب وصف مصر، وفيلو اليهود  السكندر  الذ  عايش الرسل(. 

طلق عليه اليونانيون اسم "هريمس"  أالذى  "توت"ه اليوناين"ديودور السيسيلى" أن اإلليذكر املؤرخ  و

وسيقية وطبيعة االصوات امل ىنكتشف ترتيب توزي  الكواكب واكتشف اياضا اهلارمو اول من إ كان

وتار، لتقليد عدد رة من الكواكب، لذا أتت املعتقدات املصرية أنه صان  اللرية ذات الثالثة أالصاد

ويتبىن ثالثة نغمات: النغمة احلادة متثل فصل الصيف، النغمة الغليظة متثل  فصول السنة" آنذاك".

اء يؤمنون أن القدمفصل الشتاء، النغمة الوسطى متثل فصل الربي . هذا اإلعتقاد قد جعل املوسيقيون 

موسم نغمة موسيقية خاصة  ن لكللكل وتر رمزا يفسر فصال معينا من فصول السنة، ومبعىن آخر أ

يفسر الدارسون تغري فكيف  اصة باالله توت على اهنا اسطورةفسر العلماء هذه املقولة اخل به. واذ

م من مرور ازمنة س الكنيسة املصرية م  ثبات نصوصها حسب مواسم السنة، بالرغاالحلان ىف طق
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داء تاب طقسي مطبوع ىف العصر احلديث إال وحيث املرتل على أغابرة، وال خيلو خمطوط طقسي او ك

 حلان الكنيسة املصرية.املناسبة هلذه الفصول حسب طقوس أ االحلان بالطريقة

 :التقليد الشفاهي

القبطية الذ  تسلمته من اآلباء لعبت الكنيسة القبطية دورا معجزيا يف احلفاظ على تراث األحلان 
جد، وذلك الرسل ، يف أزمنة غابت فيها أجهزة التسجيل ،ومل يكن وقتئذ علم التدوين املوسيقي قد وُ 

 Cantors"، ومن أجل ذلك عينت ""املرتلني"  Oral Traditionبالـ "التقليد الشفاهي" 
قدرة شديدة على الاركيز، و ختيل بذاكرة قوية و ويتمتعون  ين هلم القدرة على األداء الصويتالذ
ومقاماهتا واملناسبات املختلفة اليت تقال فيها. وصارت  غمات واألشكال رغم اختالف طرائقهاالن
 سلم و يتسلم هذه األحلان.وجد يف كل جيل من يستطي  أن يُ تُ 

والتسبحة اسات إىل جوار الارتيل يف القد– تكون مهمته األساسية هبالكل كنيسة "معلم" خاص و 
ىف حتفيظها" جملموعات من الشمامسة. و أ  " أن يتوىل تسليم األحلان، –والصلوات املختلفة

ليقوم بدور "  " العريف" أو "املعلم" على رأس هؤالء الشمامسة يقف القداسات والتسابيح املختلفة
لبدايات وكذلك مواض  ا ه، حيدد السرعة املناسبة للحناملايسارو" الذ  بإشارات دقيقة بيد

ث والنهايات لألحلان،كما يقوم بالعزف على آلة الناقوس ويصاحبه أحد الشمامسة على آلة املثل
 .عند أداء أحد األحلان الفراحيي
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 التدوين الموسيقي:

حلان القبطية كموروث التدوين املوسيقى لاراث األحلان القبطية هو موضوع  شائك نظرا لطبيعة األ

له طبيعة خاصة من جهة، وكموسيقى مصرية متميزة مبقاماهتا وأوزاهنا وصيغها  يروحى وموسيق

وما من شك إن ما فعلته الكنيسة القبطية األرثوذكسية من أجل احلفاظ . من جهة أخرى املوسيقية

بأ  على األحلان القبطية اليت تسلمتها من اآلباء األولني، دون أن تكون هناك أية مدونات موسيقية 

الناضج لوصول اىل الشكل احلاىل منذ القرن احلادى عشر قبل ا ةاملعروفالبدائية هلا اشكأ شكل من

أجهزة أياضا يعد معجزة كبرية يف أزمنة غابت فيها إن ذلك ، أج  العاملالذ  يعرفه وأستقر عليه 

ي" التقليد الشفاهب"  التواتر بني األجيال أب سنة 2444حلن ملدة  8401 معجزة تسليم، التسجيل

Oral Tradition".  لى كل ما تسلمته من إصرار الكنيسة القبطية على احلفاظ عجاء ذلك من

 ،ألسرار الروحية والرتب الكهنوتية، واملفاهيم الروحية السليمة، الطقوس والصلوات وااآلباء الرسل

سجيل رنًا دون تدوين موسيقي أو ت، إستحالة بقائها عشرون قوكذلك األحلان اليت يبدو للفاهم

"املرتلني" القادرين على ختزين كل هذه األحلان هؤالء . ومن أجل ذلك عينت الكنيسة القبطية صويت

ناسبات املختلفة اليت تقال فيها، ورغم تباعد يف الذاكرة ، رغم اختالف طرائقها ومقاماهتا وامل

وجد يف كل جيل تُ ، وصارت األحلان يقال مرة واحدة يف السنة، حىت أن بعض هذه املناسبات زمنياً 

ولكن ما من  .هذه األحلان)الشمامسة( ، ومن يستطي  أن يتسلم )املـُعلم( من يستطي  أن يسلم

 على بقاء هذه األحلان. تساعد يتال دافعاً وقوة روحية هيشك أن 
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تكلم مسار "نيوالند لذا ، ن خاصة تعكس حاضارة شعب مصر  عريقألن األحلان القبطية هي أحلاو 

مايو  28 يف احملاضرة اليت ألقاها بأكسفورد يف كادميية املوسيقية امللكية بلندنباألاألستاذ مسث" 

 . متاماً عن موسيقات باقي الشعوب ، ألهنا ختتلفعن صعوبة تدوينها 8751

باستخدام النقاط وتدوين  املوسيقى التدويننظام وجود رغم أنه قد تكون هناك بعض األدلة على بالو 
ekphonetic55  ،على مر  ظوا على موسيقاهمفإال أن األقباط حاالبدائية للموسيقى القبطية

كتابة األحلان يف  . فقط يف القرن التاس  عشر بدأ العلماء التقليد الشفهيبشكل أساسي بالقرون 
ويعترب الباحث لموسيقى الغربية. املخصص ل التدوينباستخدام نظام  القبطية
هو  محلة نابليون إىل مصر،  ضمن، الذ  كان Guillaume Andre Villoteauالفرنسي

 للحن 1809) مصر" )وصف مخس صفحات من كتابه "عندما كرس  التدوين اثل هذملأول حماولة 
 هللويا من القداس االهلي.

 Jules Blin (Chants قام هبا " كانت هناك تدوينات أخرى قرب هناية القرن التاس  عشرو 
Liturgiques coptes,1888)   وأخر  قام هباLouis Badet 

 (Chants Liturgiques des Coptes, (1899)  هي  "بلنيوملا كانت تدوينات "جوليز
العام  للشكلدقيقة إىل حد ما بالنسبة  تعترب "لويس بادت" اليت دوهناتلك كانت غري موثوق هبا،  

 لألحلان.

 األحلان واملرداتمن  بسيطتدوينات لعدد  غربيال"كامل إبراهيم " يف القرن العشرين نشرو 
 الذين قاموا بالتدوينعلى عكس و (. 1916التوقيعات املوسيقية ملردات الكنيسة املرقسية )"

بعمق يف التقاليد املوسيقية  اُ غارقكان قبطيا و  يف اجليش املصر  اً مالزم كان غربيال،  نيالسابق

                                           
55   Beginning in the ninth century, a special type of notation called ‘ekphonetic’ was developed to 

indicate in the lectionaries the formulae used in the chanting of the appointed scriptural periscopes of 

the Byzantine liturgy.  
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حاول علها أكثر جاذبية للجمهور، ويف حماولة جل ،للشباب القبطي مدوناتهقام بتصميم ف كنيسته.ل
 بدون هارموين وبإضافة نغمة على بعدإيقاعية ) مصاحبةلبيانو، ماضيفا على آلة اتكييفها هلم 
على الرغم من و  ألحلان الصوتية.ويف األيقاعات لالطبقة تغيريات معينة يف أجر  كما اوكتاف فقط(  

هود جب اً ارفمع وصار غربيال، اً األساسي سليملحين الط على اخلأبقى لقد واضحة، الهذه التعديالت 
 .56موسيقى شعبه لكتابةسعى رائدة كونه قبطي ال

إال أنه بالرغم من أن املوسوعة القبطية ذكرت أنه أبقى على اللحن األساسي سليما، إال أنه من 
قبطي الطبيعي أن مثل هذا التدوين أثر تأثريا سلبيًا على اخلط األساسي حيث أن تكييف اللحن ال

 على آلة البيانو ياضر بامليكروتون، وتغيري الطبقة واأليقاع ياضر مبوسيقى اللحن.

بل املوسيقي من ق   اجملالطموحا يف هذا  اتهوداجملأكثر واحدة من بدأت وبعد ما يقرب من جيل، 
تدوين الذ  جاء إىل مصر بدعوة ورعاية راغب مفتاح لغرض  "نيوالند مسيثإرنست " اإلجنليز 

ني تلاالستماع إىل أفاضل املر  بعد-ن وَ دَ  8751-8721 ويف الفارة منموسيقى اخلدمات القبطية. 
 ليتورجية القديس باسيليوس الكبري كاملةً من املوسيقى، واليت تشمل  جملداً ستة عشر  حنو -األقباط

أكثر من  وحدهاضم ي)اجمللد األول  .ألعياد اخلاصةلفوظة احملواملردات  اهلامة األخرى وبعض األحلان
 .صفحة( 844

لذا مال " عريب أطالليف املقام األول " هييف املوسيقى القبطية  ةري الكثأن الزخرفة بألنه شعر و 

بسيطة،  ةحلنيخطوط فإن مدوناته رمست وبالتايل  ،الزخارف اللحنيةإىل جتاهل معظم  "مسيث"

فقد كانت هذه املدونات  وم  ذلك ،يةالغرب املقامات الغربية مستخدمًا دليلها على التوقيعات فَ يوكَ 

م  عمل كانت حتظى بتأييد عند مقارنتها ،  الزخارفالذ  خيلو من  ةهلذا اجلزء من املوسيقى القبطي

                                           
 8905ص  –المجلد السادس  –الموسوعة القبطية  –عزيز سولاير عطية  56
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اليت تستخدم يوفر الكثري من املواد  اتهمن تدوينكان اجلزء األساسي األكرب ، و احملدثنيالعلماء 

  .57تحليلالو  املقارنة اتلدراس

ما ملقارنة مل يكن هلم أية وسيلة تسجيل  أجهزةميزة الذين ليس لديهم  السابقني املدوننيجي  إن 

 توضيحهاال إدراكها و تم مل ي والتجويدفإن العديد من تعقيدات اإليقاع  . وبالتايلدونوهمسعوه م  ما 

قادرين  صاروالعمل م  األشرطة، با يون من املهتمنيوسيقمعندما بدأ علماء  8734عام  حىت بدقة

رينيه "و "هانز هيكمان" من بني هؤالء العلماء كانو  ،دقةتفصيل و  بأكثر اتتدوين كتابةعلى  

عن - "مينار"وهكذا صار قصرية.  أحلان بعض ةباكتيف   على حدة ومعا مهاعمل كال وقد، "مينار

مما كان ممكنا أكثر مبزيد من الدقة كتابة الزخارف وبالتايل   سماعالقادرا على  -طريق إبطاء الشريط

كل الفروق   بالفعل يبنيالحظ أن نظام التدوين الغريب ال ميكن أن  بذلك هقيام وأثناءمن قبل. 

بعض اإلشارات القدمية إستخدام  منة يف املوسيقى القبطية، واقارحالكا اتاإليقاع والتعبري  يفالدقيقة 

 .يكون مفيدا عله الغناء اجلرجيور  تدوين املستخدمة يفك

 ج" منهامبور "يف جامعة  "رقيعلم املوسيقى الع  " معملعلماء يف متكن  ،توجيهات هيكمانبعد 

ذبذبات الدقيقة للموجات تسجيل ال مكنتهم مناليت  حداثةتوظيف املعدات الصوتية األكثر 

 .نغمةيف املوسيقى القبطية إىل أقرب رب   والتنغيم التجويد يفعقدة املالفروق بذلك  مدونةً صوتية، ال

إىل مصر جلم  مواد للدراسة والتحليل.  Ilona Borsai "بورسا يلونا إ"ذهبت  8719يف عام و 

، أصبحت قادرة ethnomusicologicalاإلثنوميوزيكولوجي دراسات خالل فارة قصرية من و 
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مل  ةوانب من املوسيقى القبطيجل الحظاتمو مدونات حتتو  على  مقاالً سبعة عشر  حنوعلى نشر 

  .من قبلتطرق إليها يتم ال

وشأهنا شأن  القاهرة لدراسة املوسيقى القبطيةمن اجملر اىل  مارجيت توثجاءت  8717 عام ويف

قداس  قامت بالعمل م  راغب مفتاح مستخدمًة التسجيالت اليت جعها ودونتف نيوالند مسيث

ن نتهت مإو ، إعادة اإلستماعتسجيل و لباستخدام أساليب جديدة ل كاماًل.  القديس باسيليوس

 اإلضافيةنغمات ال، ولكن أياضا تدوين الزخارف املسموعة فقطيتم مل  تدوين التفاصيل هائلة، حيث

، إال أن هذه التدوينات من فرط ماحتويها من تفاصيل اليت ال ميكن مالحظتها إال على سرعة بطيئة

يكية التدوين )حيث مت أصبحت غري مقروءة لد  شرحية كبرية من املوسيقيني، كما اهنا كانت ميكان

تدوينها باستخدام امليلو جراف( وبالتايل مل تعكس روح اللحن، ومت تدوينها باسلوب غريب فلم تدون 

امليكروتون بالطريقة املشاهبة لتدوين الرب  تون مبدونات املوسيقى العربية اليت تعترب هي األقرب من 

  .اتورة فيها منذ زمن ليس بقريب، واليت إستقرت طرق التدوين ونظام األرمحيث الطبيعة

يف العمل أياضا م  األشرطة يف لواليات املتحدة من ا ، بدأت ماريان روبرتسون8794sيف أواخر 

مل تدون روبرتسون الزخارف أسبوع اآلالم. خدمات قداس القديس باسيليوس و مقتطفات من  تدوين

، الكورالتغىن باليت يف املوسيقى اىل حد  كبري  متخصصةً بإعتبارها بنفس التفاصيل مثل توث، ألنه 

الظاهرة إن  . بسبب اإلنفرادية اليت لكل مغيناملعاملواضحة غري الزخارف فيها اىل حد ما تكون واليت 

النصوص  تفسرياتيف  تساعدقد للمرتلني  والزخارف إرتعاشات الصوت التغري يفالناجتة عن 

 املصاحبة لألحلان. 
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الكمان يف كلية الاربية املوسيقية جبامعة آلة مدرس وهو نبيل كمال بطرس، إستطاع  8791يف عام و 

"املوسيقى  بعنوان املاجستري أن ُيكمل رسالة، الكالسيكيةحلوان وعاضو يف فرقة املوسيقى العربية 

نائها ألحد األحلان مت غمقارن وحتليل فيها تدوين قدم  يت" والاملوسيقى الفرعونية ب اوعالقته ةالقبطي

 ختلفة.من عدد من الكوراالت امل

هو قد يكون إال أنه لتدوين املوسيقى القبطية،  اُ كن مصمميالرغم من أن التدوين الغريب مل  على

 من الشرق األدىن.القادمة هذه املوسيقى القدمية ميكن ان ُتكتب عليه املطاف اية هنيف الشكل الذ  

على األقل مدى رمبا يستطي  اإلنسان أن يدرك لعلماء املخلصني، ل ةختلفامل اتتدوينالمبقارنة  

 .58ى القبطية التقليديةوسيقيف املتنوع التعقيد و ال

جي  هؤالء بتدوينه مل يكن قادرًا على أن يعكس طبيعة اللحن القطي املنفردة ما قام إال أن 

اخلالدة، جيب أوال أن يكون . فقبل تدوين مثل هذه األحلان بأحاسيسه الروحية وعمقه التارخيي

، كما منذ نعومة أظافره شخصا قد عايش عملية التقليد الشفاهي وحفظ من خالهلا هذه األحلان

جيب أن يكون دارسًا للموسيقى وعلوم التأليف املوسيقى والنظريات، كذلك جيب ان يكون مصرياً 

 ها كتابًة، وأن يكون أياضًا قدعايش املقامات املصرية حىت تأصلت يف وجدانه ليستطي  أن يعرب عن

وعرف طباع املعلمني املرتلني  ورها وممارساهتا الروحية،خبو الكنيسة القبطية  عايش عمق طقوس 

)له  املسلمني هلذه األحلان.لذا فإن املدونات اليت قام هبا أحد الشمامسة الدارسني لعلوم املوسيقى

لدى جي  املوسيقني املتعاملني م  املوسيقى  القت قبوال قد  فريق متخصص يف األحلان واملزامري(
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القبطية، وكذلك م  رجال األكلريوس عند مسعاعهم هذه املوسيقى معزوفة من األوركسارا بالنوتة 

يف الطقوس الكنسية، كما القى إستحسانًا و قبواًل من ـعلمني املوسيقية مطابقة ملا يتم إنشاده من املُـ 

ة يما قامت بتدوينه اجملرية  العامل الذ  كان قد إنتقد قباًل وبشدة " السيسيالعاملي "يوسف يسارو املا

إعارض  االذ  عند إطالعه على تدويناهت ،" مارجيت توت" من حليات وزخارف لألحلان القبطية

أن  ، ولكنها رمبا ال تعرفكفأ من يكتب الاراث الشعيب للمجرن د. مارجيت توت هي أإعترب أو 

للموسيقى حافظًا لاراث  ألن الذ  يدونه جيب أن يكون مشاسًا دارساً ن القبطية تدون تراث األحلا

، وصار تدوين املصريني وسيقى القبطية موضوع نقدهكذا صار تدوين األجانب للمو  األحلان.

الشمامسة احلافظي عن ظهر قلب هذا الاراث والدارسي املوسيقى هو احلل الوحيد هلذا اللغز الذ  

  عديدة موضوع جدل.ظل طوالة قرون 

: تعارض بشدة عملية تدوين الاراث القبطي لألحلان سواء  األوىل، امتنيوجهتني نظر ه كناه إال أنه

هؤالء يستندون إىل أن عملية تدوين تراث األحلان القبطية هى و أن يقوم بتدوينه مصرى أم أجنىب 

احلى ىف فم رئيس الكهنة وأفواه عملية جتميد وتكتيف وتقييد للاراث املوروث بالتقليد الشفاهى 

املطارنة واألساقفة والقمامصة والقسوس والشمامسة واملرتلني واإلكلريوس وكل الشعب،ليصبح جامدا 

ال ينمو وال حيمل وال يقبل  بني أطيافه مشاعر مرمنيه  ىف مداد وورق ثابتا، ال تتحرك وال تلني نغماته،

 إليهم الكثري.الىت قد تاضيف إليه القليل مثلما ياضيف هو 

إىل  كما يؤكدون  هؤالء على أن عملية التدوين املوسيقى هذه سوف تؤدى مبا ال يدع جماال للشك،

م، الذ  ـــ لعَ ُــ أن تصيب ىف مقتل حصص األحلان الىت فيها يلتف الشمامسة كبريهم وصغريهم حول امل
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ررها وهم يتفاعلون معه مث يك جيلس بينهم يشدو بصوته العذب جلة فجملة يرددوهنا هم خلفه،

ويتقبلون م  اللحن أحاسيسه الىت ينقلها إليهم من خالل إنفعاالته وإندماجه ومعايشته للحن الذ  

 ىويتحاور فيما بينهم، إنه التقليد الشفاهى الذ  مل تقو   ىف فمه ويتحول قليال ىف آذاهنميتحور قليال

عليه احلروب أو اإلضطهادات وقتما كان يتم هذا التقليد الشفاهى ليس ىف غرف مكيفة تطل على 

حدائق غناء كما هو احلال اآلن، بل ىف دهاليز مفطوسة حتت األرض ال يدخل إليها هواء أو نور، 

ال يسعهم وال يس   شمامسة الذين تكدسوا ىف مكان ضيقوال يتحرك داخلها سوى أنفاس ال

الذ  نقل إليهم هذه البذرة والنبتة املوسيقية الروحية عندما  هم الىت توجهت حنو املسيح احلىعر مشا

وضعها بذاته ىف فم القديس مرقس الرسول ىف عليته الكائنة مبدينة صهيون املقدسة الىت أحب الرب 

املثقفني هذه هى وجهة النظر األوىل ويتبناها جمموعة من و  أبواهبا أكثر من جي  مساكن يعقوب.

ومن بني هذه اجملموعة الدكتور أمحد املغرىب مدير املركز   املؤمنني بقيمة الاراث والتقليد الشفاهى،

 .املصرى للثقافة والفنون )مكان( "يامسينا " سابقا

تتبىن فكرة تدوين األحلان القبطية على يد مشامسة جييدون حفظ األحلان القبطية فاجملموعة الثانية أما 

الىت تؤهلهم لتدوين  يهلم ملكة التدوين املوسيق لب، دارسني للعلوم املوسيقية والتأليف،عن ظهر ق

وتتبىن التدوين شريطة أن يتم من التسجيالت الىت جعها الدكتور راغب مفتاح  مثل هذا الاراث.

خبورس والىت سجلها من فم املرتل املتنيح ميخائيل جرجس البتانوىن، والىت قام بتسجيل الكثري منها 

هذه اجملموعة تشعر باخلطر الشديد و  طية الذ  كونه خصيصا هلذا الغرض.معهد الدراسات القب

غياب أو ندرة املرتلني املتميزين ذوى الكفاءة  :ا بسببهبص باألحلان القبطية والقادم اليالذ  يار 
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وغريهم من رموز التعليم فهيم و توفيق و صادق و فرج عبد املسيح جاد و العالية ىف األداء أمثال املعلم 

والتسليم الدقيق لألحلان ىف الكنيسة القبطية، وبالتاىل التدوين قد يؤدى اىل توثيق املعامل الدقيقة هلذه 

األحلان والىت تتطلب ىف تسليمها موهبة موسيقية شديدة وفهم وحكمة روحية طبقا لنص الدسقولية 

لتأهيل الشمامسة قبل سيامتهم للتأكد من عدم وجود إختبارات كافية وبسبب  )تعاليم الرسل(.

قدرهتم على أداء هذه األحلان واملردات مما أفرخ أعداد هائلة من الشمامسة "املوسيميني" الذين 

 يسمعون األحلان وكأهنا غريبة عنهم، ألنه يكتظ هبم صحن الكنيسة ىف مواسم األعياد السيدية

مث يفرغ منهم مكان خورس الشمامسة واهليكل باقى  الكربى )امليالد والغطاس والقيامة( ، الرئيسية

عدم وجود الوقت الكاىف لتسليم األحلان والذ  أدى اىل تغيب الكثري من الشمامسة وبسبب  السنة.

ىف شبه دوامة  يف كل أحناء العامل شبابالمن حصص األحلان بسبب إنشغاالت احلياة الذ  أصبح 

فة املصدر تطفو اىل السطح فجأة بال مقدمات وبال ظهور بدع حلنية غري معرو وبسبب  بسببها.

كثرة الشمامسة الذين مييلون اىل الزخارف اللحنية والىت ُياضيفوهنا من قرحيتهم أو وبسبب   مرجعية.

 ال ببعض القيادات املشهورة ىف االحلان.ياضيفوهنا متثُ 

أن تدوين األحلان بالنوتة املوسيقية له فوائد ال حتصى وال تعد يُذكر  الثانية هذا وتعترب هذه اجملموعة

 منها:

  سليمة تدون بدقة علمية بطريقة "النوتة املوسيقية"حفظ هذا الاراث العظيم وأرشفته موسيقيا

امليكروتون والتحوالت املقامية واأليقاعية والسرعات والزخارف األساسية وجعه يف جملدات 
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مي  املوسيقيني ىف كل أحناء التسجيالت اليت مت منها التدوين، فيصبح متاحاً جليتم طبعها م  

 العامل مما يساعد على نشر هذه األحلان لتكون طريقة كرازية غري مباشرة ىف كل املسكونة.

  خاصة  حلان أمرا هينا،ألقراءة النوتة املوسيقية لألحلان القبطية جتعل أمر التسبيح هبذه اأن

عن تراث حلىن مكون من أكثر من ألف حلن البعض منها يرمن به مرة واحدة  عندما نتكلم

 ىف السنة.وىف الوقت ذاته إن تعلم النوتة املوسيقية ليس باألمر الشاق.

  تدوين جي  أحلان الكنيسة القبطية بالنوتة املوسيقية سوف يؤدى اىل طباعتها ىف كتب أن

ة" و "ترتيب أسبوع اآلالم",....,....األمر "اخلوالجى" و "خدمة الشماس" و "اإلبصلمودي

الذ  سيجعل كل الشعب ىف كل مكان مشاركا ىف الليتورجيا وطقوس العبادة فينال بركة 

 املشاركة ىف التسبيح وال يكون جمرد مستم .

  تسليم األحلان بالنوتة املوسيقية سوف يظهر الكنيسة القبطية بشكل متحاضر خاصة أن إن

تلعب فيها  خدمون طرقا غري علمية وغري سليمة وغري متحاضرة،هناك البعض ممن يست

"الُشرط" و"األسهم" دورا مائعا ىف حتديد األزمنة والنغمات، ىف حني أهنا ال تستطي  بأى 

وإذا كان من  ب أو من بعيد أى زمن أو أى نغمة!حال من األحوال أن متيز أو حتدد من قري

ألحلان بالتدوين بـ "الُشرط" و"األسهم"، الاضرورى أن تكون هناك وسيلة ما لتسلم ا

 فباألحرى أن نستخدم وسيلة التدوين املوسيقى الىت إستقر عليها العامل أج  بعد حماوالت
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عديدة بدأت من القرن التاس  وظلت تتطور حىت وصلت اىل الشكل األكمل الذ  عليه 

  59التدوين اآلن.

  من السهل عمل أحباث ودراسات  سيجعل اإلعتياديةة املوسيقية تدوين األحلان على النوتإن

واألوزان واملوازين  وتغرياهتا وحتليالت للجمل والعبارات والصيغ والقوالب واإليقاعات

والاضروب واملقامات وحتوالهتا.....اخل وتبدأ عملية املقارنات املختلفة الىت سوف تفتح شهية 

سيقى احلاضارى واإلنساىن والروحى الذ  الباحثني أكثر للخوض والغوص ىف هذا الاراث املو 

 يعد جماال خصبا للبحث.

  إن عملية تدوين الاراث املوسيقى القبطي سوف تؤدى اىل توحيد األحلان ىف الكنيسة

وحتديد السرعات  القبطية، بل سوف تؤدى اىل توحيد طريقة األداء وتوحيد مواض  التنفس،

 عامل هام وحيوى جدا ىف تغيري طاب  اللحن. هوذا هو  واألربطة اللحنية والزمنية وتغرياهتا،

جج تدعم وبالرغم من أن كل من اجملموعتني املعارضة واملؤيدة لتدوين االحلان هلا ما تستند إليه من حُ 

بشئ من احلذر وبشئ من التطوي  وبشئ من التفكري اإلجياىب يتم التدوين ميكن أن هبا رأيها إال أنه 

فتكون  ذلك باحلفاظ على عملية التقليد الشفاهى اىل جوار النوتة املوسيقية،مبا ال جيعله تراثا جامدا و 
                                           

زال، كان التدوين الموسيقي شائعًا في أوروبا في مستهل القرن التاسع ، وكان يسمى بالـ )نيومز( وكانـت لـه رمـوز تشـبه األشـكال الخاصـة بـاالخت   59
ألفـاظ الشـعر لتـذكير المغنـي بإتجـاه النغمـات ، مـن كالنقطة والشـرطة المنحنيـة يمينـًا أو يسـارًا والفاصـلة .. إلـى آخـره. وكلهـا كانـت توضـع فـوق 

جهة صعودها وهبوطها للحن الذي يعرفه من قبل ، وكانت هذه الرموز قاصرة على تحديد طول النغمة أو قصـرها وتوضـيح الـزمن المخصـص 
تـى إبتكـر "فرانكـو الكولـوني" ، وهـو لها ، أو لإلنتقال من نغمة إلى أخرى ، وظلـت هـذه الطريقـة فـي التـدوين حتـى نهايـة القـرن الحـادي عشـر ح

 مــن مدينــة كولونيــا بألمانيــا ، عالمــات جديــدة ذات أشــكال مختلفــة ، لكــل منهــا قيمــة زمنيــة ، وكــل عالمــة تبلــغ قيمتهــا ثلــث قيمــة العالمــة التــي
وظـل شـكل العالمـات يتحسـن  تكبرها مباشرة . وفـي القـرن الرابـع عشـر أضـاف إليهـا "فيليـب دي فيتـري" عالمـات أخـرى ذات قيمـة زمنيـة أقـل ،

ف ، ويتبدل إلى أن أخذت  أشكالها وأسـمائها الحاليـة ، وقـد أفـاد التـدوين الموسـيقي فـي حفـظ المؤلفـات الموسـيقية مـن الضـياع والتشـويه والتحريـ
ع التــنفس وألــوان فضـاًل عــن أن العالمــات التــي أضــيفت إليــه زادت دقـة وثــراء ، وأصــبحت قــادرة علــى تســجيل جميـع تفاصــيل المقطوعــة ومواضــ

 وظالل األداء والتعبير.
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النوتة املوسيقية عامال مساعدا على اإلتقان، وليس نظاما كامال مستقال بذاته الغيا معه التسليم 

وأن تقوم النوتة املوسيقية بتسجيل القياسات الزمنية والنغمات األساسية أو ما  بالتقليد الشفاهى.

الىت الدقيقة وليس تسجيال للزخارف واحلليات     Canto Ferrmoمى باللحن األساسىيس

إال أنه مما  الىت يكون عليها عند أدائه للحن.ياضيفها كل مؤدى هلذه األحلان حسب احلالة املزاجية 

ت مدجمة والذ  تسبب سطواناوأ الشك فيه أن للتدوين ضعفاته مثل التسجيل على شرائط كاسيت

 التسليم الشفاهي.دقة ن أقل ميف دقة 

 :المرتلين

ألن رجال الدين واإلكلريوس مل يكونوا موهوبني على قدم املساواة م  : "كتبت املوسوعة القبطية
املغنيني، لذا اصبح وظل التقليد أن يُعهد ألداء املوسيقى ملرتل حمارف يسمى بالعربية 

وهو الذ  يعمل ويتدرب على يد الكنيسة  يـَُعل م (.)الذ  أو "ُمعلم"  (فر  ع  "عريف")أ  الذ  يَـ 
، وهو عادة مايكون ليكون مسئواًل عن التسليم الصحيح لألحلان واملردات يف كافة اخلدمات

 أعمى بسبب اإلعتقاد الشعيب الذ  يرج  للزمن القدمي أن حساسية البصر نُقلت من أعني
من املتوق  أن . و ى تعزيز املهارات املوسيقية، وهذا اإلنتقال له قدرة علالشخص األعمى اىل أذنيه

 .ناسبة، وبالتايل يتم ضمان معيشتهجي  الطقوس يف اوقاهتا امل وترتيليف الكنيسة ألداء  يتواجد

إال أنه يف أوقات  ماضت  كان  هو ليس عاضواً من بني الرتب الكهنوتية اليت يتم رسامتها، واملــُعلم
. وهذه الصالة اليت متنح الشخص نه مرتاًل يف الكنيسةيأجل تعيمن املعتاد أن تـُت لى صلوات من 

أيها السيد الرب القادر على كل شيء، هذا عبدك الذ  يقف أن يكون مرتاًل هي:  املناسب
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له ليعرف كيف يؤد  كلماتك ، فلتنر اجلامعة الرسولية املقدسة أمامك، وقد أسرع اىل كنيستك 
 .60"روحيةاملقدسة، ويرتل لك بفهم األحلان ال

في ذلك الوقت، أصبح واضحا وم  ذلك ف 8134وال يُعرف سو  القليل عن املرتلني قبل عام 
غري مدربني  مرتلنيبشكل غري صحيح يف كثري من األحيان من  أداهمهاأن املوسيقى والنص قد مت 

شعر بالقلق إزاء هذا ي(، 8118-8135ريرك كريلس الراب  )جعل البطمما . غري عابئنيأو 
 املتخصصني مسألة ذات أمهية قصوى للكنيسة، ورأى أن  املرتلنيتدريب فجعل الوض ، 
هذا ثل ومبساعد يف حل املشكلة، يالطقوس، وميكن أن  ترنيمذو  املهارات العالية يف  املتدربني

 ى.ميكن تعليم اآلخرين وبالتايل يكون مسؤوال عن حتسني املوسيقاملتخصص احملارف 

أعمى كان يدرس يف املدرسة اجملاورة للكنيسة  اً شابالبابا قداسة هذا يف االعتبار، وجد  وبوض 
يكون مدرسا له عينف، دقيقةأذن و عذب م  صوت  بةموهله ك أن طريركية للقديس مرقس، وإدر الب

 .61أبونا تكالومسي  فيما بعد ، اً هذا املعلم مشاس سيامةلألحلان. يف وقت الحق، مت 

الصحيح تسليم املناسب والنطق بال اً مطالب القبطية ح أبونا تكال نطق اللغةكجزء من مهمته، صحو 
الطبعة األوىل من كتاب "خدمات  أصدر أمر من البابا كريلس الراب ب 8137يف عام و . حلانألل

 معلم القبطية يف الكلية البطريركية. "جرجس مفتاحعريان " مبساعدة الشماس "الشماس

ليوم ل ترتلاليت هي لقبطية، و ل هاترجو يونانية أحلان فيها أربعة  أوردأياضا بتوجيه من البابا، أبونا تكال 
. عالوة على 62يونانيةكمت تصنيفها  و اليونانية  أحلاهنا حافظوا علىوقد والقيامة.  امليالد  دعييف 

، وبسبب أغنية وطنية المعلقةقبطية من مؤلفاته اخلاصة يف منازل األسر تراتياًل أبونا تكال  رتلذلك، 
 .ويةبكالمت منحه لقب  لخديو تقدميها ل وبتأليفها  قام

                                           
60 Ref Coptic Encyclopedia Vol 6 – page 1751. 
61   Same reference 

رعات إن الكنيسة القبطية عندما أخذت بعض األلحان من الكنيسة اليونانية أو الرومية، فإنها قامت بتمصيرها لتأخذ الطابع القبطي من حيث الس 62
 المقامات واألجناس الموسيقية.وطريقة األداء وأبعاد 



81 

 

بني هؤالء من . ههاراتمعلمه و إليهم  قلينو  يسلمهمونا تكال سبعة طالب الذين كان بألكان وقد  
كان واحدا من   يف اجليل التايلو . أرمانيوسأبونا مرقص من مطا ، واملعلم  هم املرمننيمن اثنان 

 وذاكرة خارقة. بصوت واضح جداً  يتميزالذ  كان  بتانوينلااملعلم جرجس  وهوالطالب أعمى 

املعلم فقد كان كنائس يف العديد من املدن املصرية للتعلم وج  الاراتيل. زيارة  ليف شبابه، مت ارساله 
، امل املوسيقى اإلجنليز للع لريتلالذ  اختاره راغب مفتاح  هواملخلص يف معهد القديس ديدميوس، و 

 ( قام بتدوين النوتة املوسيقية8751-8721 الذ  خالل الفارة من )، نيوالند مسيثإرنست 
أصبح  وبالتايل ،والصوم الكبري يالدصصة للماملخ أحلانلقداس القديس باسيليوس كاملة والعديد من 

 يةالقبط األحلانالعديد من الكنوز العظيمة من على مت احلفاظ من خالهلا اليت  الوسيلةاملعلم ميخائيل 
 .عاماً مخسة وسبعني  توىف عن عمر يناهز 8739يف عام و . من خالل التدوين املوسيقي

احملر ق دير باملعلم توفيق يوسف  أمثال ميخائيل،املعلم  درسوا على يد ينالذمني والشمامسة علاملأن 
 ،ري يف كنائس القاهرة و احملافظاتالكث مهلل، والدكتور يوسف منصور، وغريهاملعلم صادق عطا او 

 م. كما أهنلألحلانالصحيح  التسليمخلدمات الليتورجية و يُعاَرف هبم بإعتبارهم خرباء يف اهؤالء 
 .لذلك راغب مفتاح الذ  أعده يف املقر الليتورجيايف تسجيالت  واساعد

كانوا يفاضلون أن يكون املغن ون من مكفوىف البصر، وأهنم كانوا من املعروف أن قدماء املصريني  و 
 ياضعون أيديهم على وجناهتم أثناء األداء. ومن هنا جاءت فكرة الكنيسة القبطية لإلستعانة

، وذلك لتمتعهم لبصر ىف تسليم وتسلم هذه األحلانمكفوىف ا Cantors"العرفان" أو "املرتلني" بالـ
على الاركيز وإمكانياهتم الفائقة ىف ختي ل النغمات واألشكال اإليقاعية والىت بذاكرة قوية وقدرة شديدة 

 أطلقوا عليها مصطلح "اهلز ات".

بعناية من حيث القدرة على األداء الصوتى السليم  Cantors املرتلني وقد كان يتم إختيار
تكون مهمته األساسية   اآلن لكل كنيسة مرتل خاص هبا وظل حىت. للنغمات واألشكال اإليقاعية

أن يتوىل تسليم األحلان ،"   –إىل جوار الارتيل ىف القداسات والتسبحة والصلوات املختلفة    –
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ناء القداسات والتسابيح املختلفة، حتفيظها" جملموعات من الشمامسة يصطف ون ىف خورسني أث
 اجلهة البحرية، ليقوم ، ويقف "املعلم" على رأس اجملموعة الىت تقف ىفخورس حبرى وخورس قبلى

، حيدد السرعة املناسبة للحن، والطبقة " الذ  بإشارات دقيقة بيدهMaestroبدور القائد أو"
ويقوم املرتل بالعزف  .63الصوتية اليت منها يبدأ الارنيم، وكذلك مواض  البدايات والنهايات لألحلان

 على آلة الناقوس لاضبط األيقاع.

 :64املرتلون بأيديهم عند قيادة هذه األحلان يقول "راغب مفتاح" وعن اإلشارات الىت يقوم هبا

أن احلركات الىت جيريها بيديه املعلم  ثبت من واق  الصور الىت وجدت على اآلثار املصرية القدمية،"
ن الىت كان يؤديها املرتلو  عند ترديده األحلان القبطية تشبه كثريًا ذات احلركات "ميخائيل البتانوىن"

"لقد أوردنا صورة لكبري مرتلي الكنيسة املرقسية  65وكتب عادل كامل ."قيون ىف مصر الفرعونيةواملوسي
وأستاذ اجليل يف األحلان الكنسية املعلم الراحل ميخائيل البتانوين أثناء أدائه لبعض حركات وإشارات 

والواضح على جدران  ان يؤديه سلفه من الدولة القدميةمطابقة متاما ملا ك Cironomieإيقاعية 
ن مثة تشابه بني صوت املنشد القبطي الكنسي وصوت املغين يف رنينه أمقربة ننخفتكا بسقارة، كما 

أول من كشف عن هذا   Kurt Saczالذ  متتلئ به احلنجرة الصوتية، ولقد كان كورت زاكسي 
لى األنف م  إنقباض صلة بني هذا ونظريه، من خالل إنقباضة عاضالت اجلبهة من أعالتشابه، مث تأ
 .عاضالت الفم"

                                           
 3100أكتوبر  –محاضرة في بيت الموسيقيين الروس  -جورج كيرلس  63
 .053، صفحة  0993، يولية  031مجلة الفكر والفن المعاصر ، القاهرة ، العدد  64

 093ص  –مرجع سابق  –رسالة دكتوراه –عادل كامل  65
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 (0شكل رقم )

 ُمـَعلم ميخائيل جرجس البتانوين()صورة لل

نهم من وأحيانًا ما يكف العريف عن الارتيل عندما يطمئن إىل خورس الشمامسة أو عندما يكون بي
وكأنه ىف صمته هذا  اك رئيس للشمامسة )أرشى ذياكون(، أو عندما يكون هنيستطي  أن يقوم بدوره

يتأكد من جناح مهمته ىف أن خيلق جياًل جديدًا يقدر على أن حيافظ على هذا الاراث الروحى 
غرس حب األحلان القبطية ىف قلوب هؤالء الشمامسة  يكون من مهام املرتلني أياضاً كما   66اخلالد

 .وخلق جيل جديد من األطفال املوهوبني موسيقياً ليصبحوا مشامسة املستقبل

 تعريب األلحا :

ا جاء العرب أبقوا عليها إىل حنو  ، وملمصر يف زمن اليونان والرومانبقيت اللغة القبطية احلديثة لغة 
دواوين ، فأبطل إستعماهلا يف خو الوليد بن عبد امللك بن مروان"عبد اهلل أ"م حينما قام  947سنة 

م أبطل احلاكم بأمر اهلل إستعماهلا حىت يف الطرق 977ويف سنة  .احلكومة وإستبدل العربية هبا

                                           
 15ص  –مرجع سابق  –األلحان القبطية روحانيتها وموسيقاها  –جورج كيرلس  66
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واملنازل، ولكن األقباط حفظوها بكنائسهم وإستمر كل سكان مصر من أقباط ومسلمني يتكلموهنا 
 .عدة قرون ، ولكن كانت يف أثنائها تتدهور

إال  لقبطية.غته ام  اإلحتفاظ باللحن األصلي بل ض اىل تعريب بعض األحلان القبطيةلذلك جلأ البع
حتت نري اللحن  ه املعامل املوسيقية للحن من جهة، وتلوى اللفظ العريب املارجمإن عملية التعريب تشو 

إنفصل قبطي ، جاء من تزاوج غري متكافئ للحن صاغ من أجله فينتج حلن جديد مهجنالذ  مل ي
جرب على ، مث أُ ية حنو الفي عامقة الكنيسة القبطعن كلماته القبطية اليت إنصهرت معه بالروح يف بوت

أو عدم الرغبة يف جلهل باللغة القبطية ال لشيء إال لسبب ا بكلمات عربية غريبة عنه، نوةً صاق عُ اإللت
 ، فجاء هذا اللحن املهجن.و بذل أدىن اجلهد يف سبيل تعلمهااحلفاظ عليها أ

الفنانني كمحاولة لتعريب قام هبا جمموعة كبرية من التجارب  ضويف مصر أياضًا كانت هناك بع
تعرضت للنقد الالذع من كثري من النقاد، ألهنا  ، وهذه أياضاً أوبرات املوسيقار العاملي "موتسارت"

. فأصبحت النغمات الشفافة اليت صاغها للحن عنوة وقهراً عت لخاض  أُ  شوهت األحلان بكلمات  
 معتمة تنوء حبمل ثقيل هو اللفظ الذ  مل يسعها. موتسارت

مًا الغلبة والشهرة فيها الدكتور الصنفاو  قائاًل :"إن األغاين العاملية املنتشرة اآلن دائب وقد كت
، فإن النص األصلي جت وأعيد توزيعها بلغات أخرى، ومهما ترُ لألغنية بشكلها ونصها األصلي

هي أجل  ، رغم أن اللغة اإليطاليةؤلف املوسيقي بتلحينه هو األهم. وعلى سبيل املثالالذ  قام امل
، ولكن أوبرا "كارمن" ملؤلفها املوسيقي الفرنسي "جورج بيزيه " نت هبا األوبرات العامليةاللغات اليت حل

 67، تعد أروع بكثري عند مساعها بالفرنسية عنها باإليطالية.ليت حلنها عن النص الفرنسي األصلا

 مما، وعي موسيقي علميوبدون فهم للمعاين دون بتتم ألحلان القبطية لتعريب ال وقد كانت عمليات
 .لحن األصليمن الناحية املوسيقية عن ال إىل حلن آخر بعيدإىل الوصول بعد التعريب أدى 

                                           
 .0925 –الهيئة العامة للكتاب  –الموسيقى البدائية وموسيقى الحضارات القديمة  –د. فتحى عبد الهادى الصنفاوي   67
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جند أن اللحن العريب  ب كلمات عربية على نغماته العذبة،حلن "هيتين إبرسفيا" الذ  مت تركيفمثاًل 
 G مةه بالنغبيعر فلم يبدأ اللحن الذ  مت ت عنه"بشفاعة والدة اإلله" خيتلف متاماً يف النوتة املوسيقية 

 اللحن عن رب  عَ ، ومل يُـ طلب املغفرة بشفاعة العذراء مرمياملتكررة كثريًا اليت تعرب عن اللجاجة يف 
ح" ة التسبيتقدمي "ذبيح د، ومل تتمهل اإليقاعات عنيتم عند النطق باألقانيم الثالثةالسجود الذ  

، ومل بيل الصديق ال كاليت قدمها قاينيلذبيحة لتكون مثل اليت قدمها هالتعلن عن الارو  يف إختيار ا
قد إرتفعت إىل  دمت على مذبح القلبلتسبيح اليت قُ لتعلن أن ذبيحة ا حاد يف علوترتف  النغمات 

هذه املعاين  .وقت املساء على اجللجثة السماء ليشتمها اآلب السماو  كما إشتم ذبيحة إبنه الوحيد
مدة ال القبطي قد أظهرها جيعها يف األصلي ، بينما اللحن عربــُـ  نغمات اللحن املقد ضاعت بني

 . تزيد عن دقيقة واحدة

إال أنه ال جيب إغفال أن كثريًا من األحلان املــُعربة قد صارت اآلن تراثًا حيث تعتقت هي أياضًا يف 
ال ميكن معه التخلي عنها بأ  ، وهي قد صار هلا رونقًا وجااًل عدة قرون حاضن الكنيسة القبطية

حال من األحوال. لكن فكرة األحتفاظ باللحن األصلي بكلماته القبطية جيب أن تنمو وتزدهر يف 
عقول وقلوب شباب األقباط من أجل ليس فقط احلفاظ على مرياثهم الروحي ولكن للحفاظ أياضاُ 

إال أهنم ظلوا حمتفظني دة جاعية كما فعل األرمن الذين بالرغم تعرضهم إلبا  ،على هويتهم القبطية
 بلغتهم األصلية حىت اآلن.

 موسيقية لغة األلحان

قد وجدت فاللغة القبطية حبروفها املتحركة السبعة  ،اللغة اإليطاليةهي لغة موسيقية كاللغة القبطية 

 أقسام:احلروف املتحركة ىف اللغة القبطية تنقسم اىل ثالثة و . نفسها ماربعة على عرش املوسيقى

 وهى حرف واحد هو األلفا احلروف املائلة للفتح : a 

   3  -   :احلروف املائلة للكسر: وهى اربعة حروف هى ,<<- i - v e  
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  وهى حرفان احلروف املائلة للاضم :: o  - w 

قارنته باللغات كبري مبوبالرغم من أن هذا العدد من احلروف املتحركة السبعة يعترب عدد  

إال أن موسيقية  & "و" & " "، أ"وهى " فقط متحركةحروف كاللغة العربية اليت هبا ثالثة   األخرى

اللغة القبطية ال تقف عند هذا احلد من احلروف املتحركة السبعة بل تتجاوزه بشكل آخر عندما 

تعطى حلروف الفتح والكسر والاضم مقاييس أخرى وذلك مبجاورة بعض احلروف املتحركة لبعاضها 

وأحيانا ثالثة حروف متحركة  (v o)" ، كأن يأتى حرفان متحركان متجاوران مثل "أو إبسلناآلخر

 .وكيفية النطق ألمثلة لتجاور أكثر من حرف متحركا توجد الكثري منمتجاورة. و 

هذا خبالف أن بعض احلروف القبطية املتحركة قد تنطق ساكنة عند وقوعها جبوار بعض احلروف 

ومعناها "هذا" فقد نطق ساكنا  Fai يوطا" مثل نطقه ىف آخر كلمة "فاى"األخرى، مثل حرف " 

مل تفقد  Fai  ". واللطيف هنا أن الكلمة”a بالرغم من وقوعه جماورا حلرف املد بالفتح "األلفا"

موسيقيتها بسبب سكون حرف اليوطا، إذ أن حرف األلفا املتحرك "بالفتح" إستطاع أن يتغلب على 

هى مطل  اللحن  Fai رك بالكسر والذى نُطق هنا ساكناً. لذا صارت الكلمةحرف اليوطا املتح

 الرائ  "فاى إيطاف إينف" حلن الصليب "هذا الذى أصعد ذاته ذبيحة".

كشف فبالبحث ىف اجلذور األصلية للحروف املتحركة   68هذا وقد قام الدكتور" ماجد صموئيل"

 Melismatic Style هم مسة متيز االحلان القبطية وهى االسلوب امليليسمي غموض أ

                                           
 3110 -جامعة حلوان –وراه كلية التربية الموسيقية رسالة دكت -"تناول كورالي لبعض األلحان الموسيمية للكنيسة المصرية" -ماجد صموئيل 68



87 

 

وقد حتدث الباحث عن اجلذور الفرعونية واليونانية للحروف املتحركة، إذ ان احلروف املتحركة حتمل 

حلاهنم طريقة أستخدم املصريون القدماء ىف . لذلك إكثر من احلروف الساكنةصواتا أأا ىف طياهت

حلروف املتحركة ىف النص اهلريوغليفي لـ "حوروس" و "أبوللون" اذ تُقرأ هذه السبعة احلروف نشاد بااإل

 ويطلق عليها لفظ"بارماتا".

ظهر جمموعة من املغنيني يغنون رسم جدارى من الدولة الوسطى مبقابر بين حسن، يُ  كذلك هناك

العلماء هذه النقوش بعض احلروف اليت تظهر ىف عمودين منقوشني فوق كل مغين. ولقد فسر 

 عمود الذى يبني تكرار هذه احلروفاملتتالية هلذه احلروف أهنا أصوات مصدرها هؤالء املغنيني. وال

ميكن تفسريه على انه تدريبا للغناء ىف آخر كل جلة او تطويال ىف كلمة معينة، متاما كما حيدث اآلن 

 حلان الكنيسة القبطية.أىف 

ثار والربديات إحدى اآلىف إيونيا على  Milet"69ينة "ميليت قد عثر على بعض النقوش مبدو 

اخلاصة باحلروف املتحركة ىف تراث الشعوب القدمية، هذه النقوش وجدت  على احلائط اخلارجى 

نتباه إسارعت إالشماىل من املسرح اخلاص هبذه املدينة، كما وجد ىف هذه املدينة قطعة حجرية 

 –ن جمموعة الكواكب املنقوشة هى )زحل أBoeckh  70ى العامل فرأ العديد من االثريني.

وى السبعة ىف قمة كل شكل بياضا فينوس( وعلى السطر الثاىن نقرأ –االرض  –املريخ  -جوبيار

                                           
 -كلية التربية الموسيقية –جامعة حلوان  -تناول كورالي لبعض األلحان الموسيمية للكنيسة المصرية -رسالة دكتوراه -ماجد صموئيل إبراهيم 69

 74ص  – 2448
 78المرجع السابق ص  –ماجد صموئيل  70
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ف السبعة متثل ن هذه احلرو أ 71"مارقص اهلرطوقي"وقد وجد  .جبدية اليونانيةاحلروف املتحركة ىف األ

صوات هذه احلروف للداللة على السبعة أ  واليونانيني يستخدمونن املصرينيالسماوات السبعة وأ

 وتار هيبتا كورد.أاملوسيقية آللة القيثارة ذات السبعة 

بعيدا عن التأثري السلىب لارجة األحلان القبطية اىل نصوص باللغة العربية، من جهة النظر إليه  و 

من اآلباء األولني من جهة، وكاراث موسيقى للعامل أج  من جهة  تالمهس إكمرياث روحى مت

ت اللحن إستحالة تركيب كلمات اللحن القبطى املارجة للعربية على نفس نغما قد تبنيأخرى، 

عدم تساوى احلروف املتحركة ىف اللغتني العربية ذات الثالثة، والقبطية ذات بسبب  األصلى القبطى

. فالقدرة املوسيقية للغة القبطية هى أكثر من ضعف القدرة املوسيقية للغة السبعة احلروف املتحركة

، رغم تعويض اللغة العربية لنقص احلروف املتحركة باستخدام عالمات التشكيل كالفتحة العربية

 .والكسرة والاضمة والشدة

ى بشكل قاط  اىل لذلك فإن األلتزام باللحن القبطى عند ترجة النص القبطى اىل اللغة العربية سيؤد 

قبله أصحاب يتشويه نطق الكلمات العربية والذى ال يقبله العرب أصحاب اللغة من جهة وال 

 من اجلهة األخرى.القبطي املرياث الروحى والاراث املوسيقى 

يأيت بلحنا أقل  دمني ذات اللحنفإذا كان ترجة النصوص العربية امللحنة اىل نصوص قبطية مستخ

عند ترجة  ة يف القبطية عنها يف العربية، فكم باحلر جاال وأقل إنسابية، رغم وفرة احلروف املتحرك

 ضيح ذلك منها:و بذات اللحن، وهناك بعض األمثلة لت نصوص القبطية امللحنة اىل نصوص عربيةال
                                           

 72 ص -المرجع السابق  -ماجد صموئيل 71
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 :حلن الربكة .1

الحظ خلو الكلمات يُ "نسجد ألب"، و " ترجته بالعربية  tenovw2t `m`fiwt " مطل  حلن

العربية "نسجد ألب" متاما من أية حروف متحركة، ىف حني وجدت مخسة حروف متحركة ىف 

يستقيم اللحن الذى صيغ لذا ال  " tenovw2t `m`fiwt الكلمات "تني أو أوشت إميفيوت

 تورة منها جي  احلروف املتحركة.مؤسسا على مخسة حروف متحركة، م  كلمات مب

  : Qen ov2wt لحن  .2

ترجته بالعربية "قطعا إنقط "  " وهو لبش اهلوس األول، qen ov2wt a42wt " مطل  حلن

إنقط " متاما من أية حروف متحركة، ىف حني وجدت  اً خلو الكلمات العربية "قطعالحظ يُ و 

 يستقيم اللحن الذى فال".  qen ov2wt a42wt " مخسة حروف متحركة ىف الكلمات

 ورة منها جي  احلروف املتحركة.م  كلمات مبت صيغ مؤسسا على مخسة حروف متحركة

 : 2ovr3 ̀nnovb% حلن .3

الحظ خلو الكلمات يُ جته بالعربية "اجملمرة الذهب" و تر "  52ovr3 `nnovb " مطل  حلن

 العربية "اجملمرة الذهب" متاما من أية حروف متحركة، ىف حني وجدت أربعة حروف متحركة ىف

ى أربعة حروف يستقيم اللحن الذى صيغ مؤسسا عل فال".  52ovr3 `nnovb " الكلمات

 ورة منها جي  احلروف املتحركة. م  كلمات مبت متحركة

 .مرد إجنيل عيد امليالد اجمليد:4
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" ترجته بالعربية "جنم أشرق ىف املشارق"  ovciov a42ai qen niman2ai " مطل  حلن

ىل أن الكلمات العربية "جنم أشرق ىف املشارق" هبا حرفان متحركان فقط ونالحظ من النظرة األو 

نطق كما لو كانت ساكنة م  الكلمة الىت تليها، تُ  هييهما هو ياء حرف اجلر "ىف" و األول ف

هناك مثانية حروف  يوجدواحلرف الثاىن املتحرك هو "األلف" الىت ىف كلمة املشارق. ىف املقابل 

يستقيم اللحن الذى  فال".   ovciov a42ai qen niman2ai " متحركة ىف ىف الكلمات

صيغ مؤسسا على مثانية حروف متحركة، م  كلمات مبتورة منها جي  احلروف املتحركة إال إثنني 

 مت تسكينه عند نطقه م  ما يليه. أوهلما 

 :881املزمور الـ   .3

 all3lovia fai pe pi `ehoov "  بإقتباس جزء منه ليكون هو حلن قامت الكنيسة القبطية

eta p̀u 0amio4 ."والذى ترجته "هذا هو اليوم الذى صنعه الرب " 

حرف الـ "هاء" من إسم اإلشارة "هذا"ينطق كأنه و  ،هبا مخسة حروف متحركةالكلمات العربية و 

تحركان متجاوران ينطقان ساكنني كليهما. متحركا، إال أنه ىف املقابل كلمة "اليوم" هبا حرفان م

إحدى  ففيههبذا يصبح عدد احلروف املتحركة الفعلية هو أربعة ىف النص العريب أما النص القبطى 

يستقيم اللحن الذى صيغ مؤسسا على إحدى عشر حرفا متحركا، م   فال  عشر حرفا متحركا

 من احلروف املتحركة إال إربعة. كلمات ال حتوى بني ثناياها

 حلن الثالثة فتية القديسني: .1
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" والذى ترجته "فمن  tenen o0en 0vcian " هذا اللحن اليوناين الكلمات الذى مطلعه يف

ىف النص اليوناين سبعة حروف متحركة، بينما النص العريب ال حيتوى إال  يوجدمث تقدم الذبيحة" 

يستقيم اللحن الذى صيغ مؤسسا على سبعة  فالذبيحة. على حرف واحد الذ  هو "ياء" ال

 حروف متحركة م  كلمات مبتورة منها جي  احلروف املتحركة إال "ياء" الذبيحة. 

 :. مديح الثالثة فتية القديسني7

ترجته "نسبحك بكل قلوبنا" جند "  tenoveh `ncwk qen penh3t t3r4 " اللحن الرائ و 

"قلوبنا" ومها "الواو" حيتوى على حرفني متحركني فقط ىف آخر الكلمة أن النص املارجم بالعربية 

يستقيم اللحن الذى صيغ فال القبطي به مثانية حروف متحركة.  بينما النص األصلي و "األلف"

 ثنان. إ مؤسسا على مثانية أحرف متحركة، م  كلمات ال حتوى من احلروف املتحركة إال

عدم قدرة اللغة العربية على استيعاب جيعها يبني  اليت مت سردها هي عينات عشوائية والنماذج

بتدوين وميكن األحلان اليت مت صياغتها لكلمات قبطية تنعم ىف حبر من احلروف املتحركة، 

الحظ اليت بالنماذج السابقة يُ العروض الشعر  "املوسيقى اللفظية" للكلمات العربية والقبطية 

لقدرة املوسيقية للحروف انسبة  وحبساب،  املوتيفات يف كال اللغتني أياضاكبري بنيالفرق ال

 .(8:  0تصل إىل ) جندهابشكل عام  مقارنتها باحلروف العربيةعند القبطية 

 أساليب األداء 
مبا يتماشي  هتا الكنيسة املصرية القدميةأوجد يتم أداء األحلان القبطية من خالل اربعة أساليب خمتلفة

الشعب لق نوع من احلوار التسبيحى بني وخل ص الكتابية وتعاليم الرسل من جهةم  النصو 
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، ولاركيز أذهان املؤمنني املستمعني هلذه األحلان حىت من جهة أخرى واألكلريوس وخورس الشمامسة
ىف حال التسبيح   Monotonyال يتسرب إليهم روح امللل بسبب األداء ذى الوترية الواحدة

اليب يكون هناك األس من هذه كل    يف. بأسلوب واحد طوال الطقوس الىت زمنها ميتد لساعات طوال
 ومن هذه األساليب : ،خمتلف املـُعلم يف القيادةدور 

 :Antiphonalالتسبيح ىف خورسني    -
 إحدامها"، وهى طريقة التسبيح بني خورسني  Antiphonal Singingويعرف بالـ "أنتيفونا" 

نتيفونا ىف وكل واحد يرد على اآلخر. وقد احتار العلماء ىف أصل دخول األ حبرى واآلخرقبلى 
إن هذا األسلوب أُدخل إىل  ا ىف رهيا، وآخرون قالوا إن بطرس الرسول رآه الكنيسة، فبعاضهم قال

فورس" ىف القرن األول للميـــالد، نقاًل عن نظام كنيسة أنطاكية عن طريق القديس "أغناطيوس الثيؤ 
 انتقل من أنطاكية )أى من سوريا( إىل فلسطني مث إىل مصر. هالعبادة ىف جمام  اليهود. وأن

املالئكة ينشدون بالتبادل ترانيم للثالوث  يس "أغناطيوس" أنه رأى ىف رهياهروى قصة عند القدوتُ 
"السريافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة  :ء بأشعياء النىبمتامًا م  ما جا األقدس، وهذا يتوافق

 " .72وهذا نادى ذاك وقال قدوس بإثنني يغطى وجهه وبإثنني يغطى رجليه وبإثنني يطري. أجنحة،

واحلقيقة أن أسلوب التسبيح ىف خورسني هو طقس قدمي جداً ىف اهليكل ومعمول به منذ أيام "عزرا" 
 و"حنميا" .. إذ يقول الكتاب :

                                           
 0سفر أشعياء األصحاح السادس آية  –العهد القديم  –الكتاب المقدس  72
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 (9شكل رقم )

 (خلورس حبر  وخورس قبليتوضح أسلوب األنتيفونا صورة ارشيفية )

"وعند تدشني سور أورشليم طلبوا الالويني من جي  أماكنهم ليأتوا هبم إىل أورشليم لكى يدشنوا 
 ووََكَبت الواحدة . وأقمت فرقتني عظيمتني من احلمَّاديننوغناء بالصنوج والرباب والعيدابفرح وحبمد 

وغىن وََكَبت مقابلهم فوقف الفرقتان من احلمادين ىف بيت اهلل  ميينًا والفرقة الثانية من احلمادين
 (.02-29: 82)حنميا  73."املغنون

" ، Massoreticويعتقد أن الارجة القبطية للمزامري مأخوذة عن النسخة العربية املسماة باملاسورية 
النس اك قبل حتو هلم إىل املسيحية، وأنه عنهم إستلم األقباط الىت كان يستخدمها يهود اإلسكندرية 

 " أى اجملاوبة الصوتية. Antiphonaطريقة الارنيم باألنتيفونا "

وىف الكتاب الذى وضعه العالمة "فيلو" اليهودى يصف فيه حياة الكنيسة األوىل ىف اإلسكندرية 
يذكر أن هؤالء النساك كانوا  ،م(33-03وكل مصر، وهى ال تزال ىف صبغتها اليهودية األوىل )

                                           
 33الي  32آيات من  03سفر نحميا األصحاح  –الكتاب المقدس  73
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، وهكذا انتقلت األنتيفونا كطقس خدمة إهلية من 74يستخدمون طريقة األنتيفونا ىف تسبيحهم الليلى
 هؤالء النساك إىل الكنيسة، وقد أخذت الكنائس الالتينية هذه الطريقة ىف التسبيح عن كنيستنا.

ًا يتمثل ىف خورس داخل اهليكل، وخورس خارج أنتيفونا وتسبيحًا مشاهبالقبطية الكنيسة رتبت  وقد
 "إفتحوا أيها امللوك أبوابكم"، إستمراراً للتقليد. 20اهليكل  ىف عيد القيامة مرتباً على املزمور 

عالمة  فتح باب اهليكلىف صالة الساعة الثانية عشر من يوم اجلمعة العظيمة، بعد أن يُ  كذلكو 
 من داخل يبدأ احلوار بني جمموعة الشمامسة الذين ىف اهليكلاملصاحلة بني السمائيني واألرضيني، 

ألنتيفونا لهى صورة ففيجاوبون بعاضهم البعض قائلني "ثوك تيه تيجوم"  والذين هم خارج اهليكل
 .جيسدها طقس الكنيسة

ويذكر كل من إجنيل "مرقس" و "مىت" أن اجلماعة الىت خرجت الستقبال السيد املسيح عند دخوله 
واجلموع " -راءه :أورشاليم، قس مت نفسها إىل خورس ميشى أمام املسيح وخورس ميشى و مدينة 

بن داود مبارك اآلتى باسم كانوا يصرخون )الواحد قبالة اآلخر( أوصنا إل  الذين تقدموا والذين تبعوا
 (7: 28. )مت الرب "

 أمهية األنتيفونا قائالً:إىل كهنة قيصرية يؤكد  249والقديس "باسيليوس" أياضا ىف اخلطاب رقم 

يعارفون أمام اهلل وأخريًا ينتقلون من  "يذهب الشعب إىل بيت الصالة ىف الليل ىف دموع متواصلة
ريددوا التسابيح مقابل بعاضهما وذلك بأن ينقسموا أواًل إىل فريقني ل الصالة ليبدأوا بتسبيح املزامري

 عة ترد".وبعد ذلك يسلمون مطل  اللحن إىل واحد وبقية اجلما

 شارات بيده اليمىنإيعطى ف من القيادة لكي يتمكناملعلم عادة على رأس اخلورس البحرى، ويقف 
و االستيخون أمث يرابعه )أ  يرمن الرب   التسبيح بقيادتهباخلورس البحرى  حيث يبدأ وبتعبريات وجهه

يُعتمد عليه يف توحيد او مشاس  رئيس مشامسةالذى يليه( اخلورس القبلى الذى يقف أياضا على رأسه 
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األحلان الىت تُنشد ىف و هو القائد األوحد لكال اخلورسني.  ال يزالاملعلم اخلورس القبلي إال أن 
 خورسني هلا طبيعة خاصة:

  فهى حتتوى على إنتقاالت مقامية أحيانا ما تكون شديدة التعقيد، وحتتاج اىل قدرة عالية ىف
 ضبط النغمات.

  ايقاعية وتغريات ىف السرعة حتتاج اىل حتكم ىف ميزان وضرب وسرعة اللحن. تغرياتحتتوى على 
 هلا قوالب موسيقية مركبة. 
 .ًتتميز بأسلوب امليليسما الذى أحيانا ما تكون كثافتة عالية جدا 

  .هنا يكون حيوى ورئيسى وفعال املـُعلملذا فدور 
 
 ":  Responsorialالتسبيح التجاويب باملرد "  -

أن الغناء التجاوىب أو الارددى أسلوب  املوسيقى واملراج  العلمية مؤكدةً كتب التاريخ كتبت بعض  
رف ىف القرن الراب  عشر مأخوذًا عن الكنيسة القبطية القدمية، حيث كان يرد الكورس أو جاعة عُ 

الفريتيوز" املصليني على العريف "املغىن املنفرد" ، وقد أدى هذا األسلوب إىل ظهور نوع املغىن البارع 
Virtuose75  وهذا يؤكد أن أداء العريف كان رائعًا معربًا حىت أن الذين هم من خارج الكنيسة."

مث  العريف أرباعًا بينما ينصت الشعبكانوا ينبهرون ويتأثرون من عذب ودقة أدائه. لقد كان يتلو 
 جياوبون عليه ىف كل آخر رب  مبرد ثابت. 

                                           
 509ص  -8772-دار األوبرا المصرية  –وزارة الثقافة  -القاموس الموسيقى مصطلحات –أحمد بيومي  75
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 (1شكل رقم )

  (تبني اسلوب التسبيح التجاويبصورة ارشيفية )

 كى عن القديس "أثناسيوس الرسوىل" بأنه كان يوصى الشماس بأن يرمن املزمور وأن جياوبوحيُ 
( 851: "ألن إىل األبد رمحته"، أى أنه أوصاهم بإنشاد اهلوس الثاىن )املزمور الشعب عليه قائلني

ودو ن "فيلو" بصفة خاصة سهرات الليل الىت كانوا ميارسوهنا  ارنيم املنفرد واجملاوبة باملرد.بنظام ال
كان الواحد يرمن ىف الوقت مبناسبة العيد العظيم والارانيم الىت إعتادوا تالوهتا، مبينًا كيف أنه عندما  

 .76كان اآلخرون يصغون ىف صمت وال يشاركون ىف الارانيم إال ىف آخرها،احملدد

، بعد أن يشرح كيف أهنم ينقسمون إىل 249س اخلطاب رقم وس" أياضًا ىف نفوالقديس "باسيلي
 :يقول لريددوا التسابيح مقابل بعاضهمفريقني 

 "وبعد ذلك يسلمون مطل  اللحن إىل واحد وبقية اجلماعة ترد".
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 وما جيدر اإلشارة إليه، أن الكنيسة املصرية القدمية أوجدت هذا األسلوب ألسباب عديدة:

 آمنيمثل  رد صغري يسهل على اجلمي  غناءهخالل م مشاركة الشعب بالتسبيح من، 
 كريياليسون .....اخل(،هلليلويا

 .التأكد من جتاوب الشعب وتركيزه ىف العبادة 
 .عدم انفصال الشعب عن الليتورجيا ىف فارات التسبيح الفردى، وإذا انفصل يرده املرد  

دور القائد ىف قيادة اخلورس القبلى والبحرى والشعب إذ أهنم يشاركون معًا ىف املرد ، بينما  ويتقلص
ُتارك احلرية للمرمن املنفرد ىف أدائه حلني الوصول اىل املرد، لذلك فاملعلم يومئ برأسه ليعطى اإلشارة 

 لى والبحرى وكل الشعب. بالبدء للجمي  ويبدأ بالغناء ىف التوقيت املناسب ويبدأ معه اخلورسني القب
 :التجاويب يتميز بأناملرد و 

 زمنه ال يتعد  عشر ثواىن. 
  يعترب كأنه خلية موسيقية( عدد موازيره اليتعدى ثالث مازوراتTheme) 
 .ليس به ميليسما على اإلطالق فهو عادة بأسلوب الدمج السيالباتى 
  ايقاعية تغرياتليست به أى 
 ىف السرعة اتبه تغري  تليس 
 ميزانه املوسيقى بسيط 

 .يف طبيعة صياغته عن األسلوب اجلماعىاألنتيفوناىل و التقابلي لذلك فهو خيتلف عن األسلوب 

 : Collectiveالتسبيح بصوت جاعي واحد   -
هبا الشعب كله ويذكرها كتاب اخلوالجى )الذ  حيو  القداس اإلهلي  مثل جي  املردات الىت يرمن

 وعادة ما تكون طلبات بلجاجة وقوة. "يقول الشعب" ًا إليها بعبارةومرداته( مشري حلانه أبارتيباته و 
ة،  مثل حلن "آمني طون ثاناتون" الذى يتعهد فيه كل الشعب بأن يبشر مبوت املسيح وبقيامته املقدس

نغمات " كما أنه هناك أحلانًا كثرية للشعب هلا حلن "أوس بريينو  كذلك حلن "إريبو إمسو إثؤواب"
 ورمبا يكون هلا إيقاعات مركبة ولكنها بكل املقاييس هي ابسط من أحلان الشمامسة، ول قليالً أط
 :ميكن توصيفها بأهناطبيعة هذه األحلان ف
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  ايقاعية معقدة.تغريات أبسط من الناحية املوسيقية، فعادًة ال يتخللها إنتقاالت مقامية او 
  كما ىف حلن هيتيىن برسفيا(عادة ما ال تتغري السرعة خالل اللحن إال قليال( 
 .زمنها ال يتعدى الدقيقة الواحدة، ليسهل حفظها 
  تتميز باألسلوب السيالباتى "الدمج"، فامليليسما تزيد من صعوبة حفظ األحلان. كذلك فهى

ختتلف ىف طبيعتها عن هذه الىت يرمن هبا الشعب ىف األسلوب التجاوىب، فهى متثل مرحلة أكثر 
الشعب ىف الليتورجيا، حيث أن زمن اللحن ىف األسلوب التجاوىب ال  قوة من حيث مشاركة

 يتعدى ثواىن معدودة، وبالتاىل فهو أكثر بساطة من الناحية املوسيقية، وبالتاىل فهو أيسر حفظاً.
( ضرورة التسبيح اجلماعى قائاًل : "يرف  اجلمي  معاً 249ويؤكد القديس "باسيليوس" ىف الرسالة )

وعلي القائد  )املــُـعلم( توحيد أداء اللحن  ف للرب  كما بصوت واحد وقلب واحد".مزمور اإلعارا
حرى( وجي  أفراد الشعب لكل من الشمامسة  )اخلورس القبلى واخلورس البهذه األحلان اجلماعية 

كل ذلك بأبسط   توحيد األحاسيسو  توحيد الفكرو  توحيد التنفسو  Beatتوحيد النبض  من خالل
   .Facial Expressionألمياءات معتمداً على تعبريات الوجه اإلشارات وا

 
 ":Soloالتسبيح الفردى      -

إن التسبيح الفردى ىف الكنيسة هو أسلوب تتميز به الكنيسة القبطية ، فجمي  ما يصلى به الكاهن 
 عندما يقوم الشماس بقراءة حلن مقدمة البولس، و هو شكل من أشكال التسبيح الفردىأو األسقف 

، أو ليطرح املزمور باللحن ىف  أو اإلبركسيس )نسبة ايل القديس بولس الرسول( أو الكاثوليكون
 القداس، أو عندما يتلوه باللحن اإلدريىب ىف أسبوع اآلالم، كل هذه هى من أشكال التسبيح الفردى.

 

                                           
 كلمة يونانية معناها جامعة وتشير الي رسائل كتبها بعض الرسل 
 كلمة يونانية معناها أعمال وتشير الي سفر أعمال الرسل 
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 (7شكل رقم )

 (لبولس" واجلمي  ينصتن انجلية لريمن منفردا "حلملصورة ارشيفية تبني مشاس يقف علي ا)

 

وللكنيسة القبطية مفهوم هام جدًا هبذا اخلصوص، فهى تشارط أال يكون "التسبيح املنفرد" سببًا ىف 
الزهو بالذات بسبب طراوة صوت املسبح املنفرد، بل جيب أن يكون إعالنًا عن "حب منفرد" 

 لصاحب ذلك الصوت فيه يقط  عهداً م  اهلل أنه حيبه أكثر من الكل.

 -على ذلك قائاًل: – 02ويؤكد القديس "يوحنا ذهىب الفم" ىف تفسريه للمزمور 

ئت إىل ههنا جملرد أن تقول كلمات، بل إنك عندما تقول املرد فاعترب ذلك املرد "إذاً فال تظن أنك ج
ألنه عندما تقول: "كما يشتاق اإليل إىل جداول املياه تشتاق نفسى إليك يا اهلل" فإنك تقط   عهداً 

فت بصوتك أنك حتبه أكثر من الكل، عهدًا م  اهلل، أنك توق  إتفاقًا بدون حرب أو ورق، لقد اعار 
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 اً قتصر مدور املعلم ويف هذا األسلوب الفرد  يكون  أنك ال تفاضل عليه شيئاً، أنك تلتهب مبحبته".
 .ؤثر على التسبيحعلى املتابعة من بُعد للمرمن املنفرد حىت إذا ما أخطأ أدركه خبفة وبسرعة مبا الي

 تنوع ريبيرتوار األلحا  القبطية

لكل مناسبة من مناسباهتا الطقسية والليتورجية،      Repertoryأعدت الكنيسة القبطية ريبريتوار
ومتغرية رغم حتركها داخل إطار  ،ة فعالة ومؤثرة ومتنوعة ومتكاملةلكى ما جتعل براجمها التسبيحي

حلان بعض املناسبات يصل زمنها إىل أكثر البد منه إذ أن طقوس وأنوع كان وهذا الت تقليدى ثابت.
مثل طقس يوم اجلمعة العظيمة الذى فيه يتسمر الشعب القبطى من  من عشرة ساعات متصلة،

ر على خشبة من أجله، الصباح الباكر للمساء املتأخر ىف سياحة حلنية متواصلة حول هذا الذى مسُ  
يربح الكنيسة املزينة بالورد واملعبأة باألطياب  ىت جمرد الرغبة ىف أنامللل أو ح دون أن يتسلل إليه

 -قامت الكنيسة بعمل:ومن أجل حتقيق هذا  واحلنوط.

 ة زمنها ال يتجاوز حىت أننا جند أحلانا أو مردات قصري نوع ىف أزمنة األحلان ىف تعاقبها ت

حرصت الكنيسة وقد  .دقيقة ثالثنيبينما هناك أحلان زمنها يصل اىل أكثر من  اخلمسة ثواىن

فجعلت املرد القصري يعقبه حلنا ، القبطية أن تتفاوت أزمنة األحلان املتعاقبة بشكال مدروسا

، وإن كانت املردات القصرية تأيت كتوطئة للحن مبعىن "إنتبهوا" أو كتقدمي طويال وهكذا

 للخورس.

يعقبه حلنا طويال مركبا " p̀roc xwmen" فنجد مثال أن مردا قصريا مثل واألمثلة على ذلك كثرية،

 hiten " " يعقبه حلنا قصريا مثل الكبري acpazec0e " ومردا طويال مثل"  p9998u `f5` مثل "
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ni`precbia  "فهذا التنوع ىف أزمنة األحلان مين   بعد صالة الصلح بالقداس اإلهلى. الذ  يقال

 ساهم يشكل فعال ىف إحداث توازن مسعى.حدوث أى ملل  ويساعد على تركيز أذهان املصليني وي

  اللحن السري  عادة ما يعقبه ف ،عات وإيقاعات األحلان املتعاقبةتنوع ىف سر كذلك قامت بعمل

بالرغم من بساطة و  واللحن البسيط اإليقاع يعقبه حلن مركب اإليقاعات.  Adagioرزيناحلنا 

إال أنه أمكن التنوع ىف إستخدامها بفاعلية، كوسيلة  الاركيبات اإليقاعية ىف األحلان القبطية،

 جلذب إنتباه املؤمنني احلاضور.للتعبري عن معاين روحية و 

ذاخرة بأنواع من الاضروب واألوزان  -احمليطة بالكنيسة القبطية  -أن املوسيقى الشرقية  وبالرغم من

جر واملصمودى الكبري والنوخت ( منها املدور واحمل01اإليقاعية املركبة الىت يصل عددها اىل حنو )

إستطاعت الكنيسة القبطية ببساطة إيقاعاهتا أن  والدور هندى...،... اخل إال أنه بالرغم من ذلك،

أحيانا  الذ  إذ راعت أن يكون هناك تنوعا ىف اإليقاعات، جتذب أنظار العامل كله حنو موسيقاها،

اإليقاع بالرغم من صغر زمنه )مدته دقيقة  ولعل أشهر حلن به تنوع ىف يكون داخل اللحن الواحد.

 إال أن هناك العديد من األحلان هبا هذا التنوع يذكر منها "،hiten ni`precbia" واحدة( هو حلن

"`3ajap3، pìpvevma، ontoc. 

  يليه حلناً جاعياً، واللحن فاللحن الفردى  ألحلان،األداء لتنوع بني أساليب كما قامت بعمل
يعقبه حلنًا فرديًا مث مرداً  خورسي الشمامسة البحر  والقبلي يف مقابلة أنتيفونيةالذ  يردده 

 جتاوبياً باألسلوب الريسبونسوريايل وهكذا.
  فاللحن الذى يغلب عليه طاب  امليليسما  ىف أسلوب الصياغة،وقامت أياضًا بعمل تنوع

Melisma  يعقبه حلن بأسلوب الدمجSyllabic، ته من قالب، واللحن الذى مت صياغ
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حرص أباء الكنيسة على ان ختتلف طبيعة األحلان فقد  يكون الذى يليه من قالب آخر.
 ،حا جليا خاصة ىف تسبحة نصف الليلوهذا يبدو واض املتعاقبة من حيث امليلسما والدمج

األول" بلحن به أسلوب  يليه "لبش اهلوس حيث يرمن كل "اهلوس األول" بلحن مدمج ،
يعقبه "اهلوس الثاىن" بلحن مدمج يليه" لبش اهلوس الثاىن "بلحن به ميليسما مث  ،امليليسما
ن مراعاة ذلك مين  أية فرصة لشرود الذهن أو لتسرب روح امللل بالرغم من إ وهكذا.

الساعات التسبيحية الطويلة الىت ال تعتمد على اإلهبار املوسيقى سواء اإليقاعى أو اللحىن 
 آالت موسيقية مصاحبة.خاصة أنه ال يوجد أية 

 املختلفة املقامات املصرية القدمية وأجناسها متنوعة من بني باقة  كذلك إستخدمت وجتولت

راعت الكنيسة القبطية وقد  جوا متجددا من األحلان.هذا خيلق  ،الىت عددها يفوق املائة

لتنوع املقامات ىف  وهناك أسلوبان وهى تاض  ريبريتوار أحلاهنا أن تتنوع فيه املقامات املوسيقية،

 -أحلان الكنيسة القبطية:

وذلك من خالل التحوالت املقامية ىف صياغة اجلملة  تنوع املقامات داخل اللحن الواحد -

ذلك كما هو واضح ىف العديد من  املوسيقية باإلعتماد على براعة املؤلف املوسيقى وحرفيته،

ىف جلة  arihov̀osac4   وحلن ، cemni nan الفراحيى ىف جلة povro` حلن األحلان، مثل

"hov̀osac4"، وحلن كاتا ىن خورس عند "evereyalin " وعند إعادة مقدمة اللحن ىف

 آخره عندما يتم التحول اىل نفس مقام اللحن مرفوعا نصف درجة العلى.

صالة الصلح....( م   –األواشى  -ثبوت املقام داخل الصلوات الواحدة )مثل دورة احلمل -

لذا جند أن دورة احلمل مثال يغلب عليها الطاب  املقامى الذ   ىف الصلوات الىت تلييها.تغريها 

 يسمى "صبا" ىف حني صلوات اجملم  يغلب عليها الطاب  املقامى املسمى "عجم"
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أن يتم إعادة تسمية هذه املقامات بعد دراسة املناطق بعض الباحثني يف املوسيقى القبطية قارح إلذا 

" نظرا ألن pihi3b" فمثال يتم إعادة  تسمية مقام الصبا بإسم الىت تق  فيها هذه املقامات.التسبيحية 

على أن ال يتم إعادة التسمية قبل  ،وهكذا نطقة التسبيح اخلاصة بدورة احلملمقام الصبا يق  ىف م

اجلديدة دراسة مقامات جي  األحلان واملناطق التسبيحية الىت تقال فيها حىت تعكس هذه األمساء 

 -من وراء إعادة التسمية هو اآلتى: اهلدفو ، وات الىت ترمن فيها هذه األحلانطبيعة الصل

أنه من املفاضل أن تكون أمساء املقامات اخلاصة باألحلان القبطية هى أمساء قبطية وليست  -

طلق إسم "حجاز" وإسم "عراق" على مقامات وأجناس يُ إذ ليس من الالئق أن  فارسية،

 .قد فرغت اللغة القبطية من األمساء وكأنه قبطية،

سيكون له دور  ،إن تسمية املقامات واالجناس بأمساء قبطية هلا مدلول ومعىن مرتبط باللحن -

 .ىف تعميق  الصلة بني املعلومات املوسيقية والتأثريات الروحية

وسيقية مبا سيتم عظيم األثر ىف إثراء العلوم امل سيكون لهلدراسة هبذه افريق من الباحثني قيام  -

 إكتشافه من طبيعة هذه املقامات واملناسبات الىت تقال فيها.

  دورا فعاأل آللىت الناقوس واملثلث  لتحقيق التوازن السمعى ما  الكنيسة القبطية حددتأياضًا

األحلان بالناقوس واملثلث حيدث وأداء  بينما الذى يليه تصمتان فيه. يتم مصاحبته هبما بني حلناً 

مما ال شك فيه أن املصاحبة اآللية عادة ما يكون  .هلا مذاق خيتلف عنها عند عدم إستخدامه هبجة

يصل  ولعل األعمال األوركسارالية الىت تنفذ بأوركسارا كبري، هلا دور فعال ىف إحداث تنوع مسعى.

الصغرية  "يتجلى فيها هذا التنوع السمعى. فآلة "البيكولو عدد عازفيه اىل حنو مائة وعشرين عازف،
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عن ألة "الفلوت" الشفافة  احلادة الىت حتلق بالنغمات ىف أعلى السموات تعطى طابعا خمتلفا متاما

ختتلف بدورها عن آلة  ،األصيل األخنف عندما تعزف منفردةوآلة "األبوا" بصوهتا الريفى  ،العذبة

قتها آالت النفخ وهكذا باقى آالت النفخ اخلشبية والىت ختتلف بدورها عن رفي ،الكالرينيت

النحاسية الىت تعطى كل منها طابعا خمتلفا وىف جلتها تعطى إحساسا بالقوة والعظمة والشموخ 

إال أن هذه اآلالت الىت ينفخ فيها جيعا ختتلف عن تلك الوترية الىت يعزف عليها  واإلنتصار.

سا خمتلفة ليها لتعطى أحاسي)عائلة الفيولينة( والىت هلا أكثر من ثالثة عشر أسلوبا للعزف ع بالقوس

قد  القبطية ةنيسالكلكن املصاحبة اآللية ىف  م  اآلالت اإليقاعية العديدة. ،عن آالت النرب الوترية

 قصرت املصاحبة جيعها على آلتني إيقاعيتني وحيدتني مها "الناقوس" و"املثلث" فقط الغري،

ك على األحلان املفرحة بل قصرت ذل جيعهاوليس  املوزونةخدما فقط ىف األحلان اإليقاعية توتس

حىت أن  بكثري من األوركسارا السابق ذكرهإال أن تأثري هاتني اآللتني البسيطتني أعمق  منها فقط.

ليكون  حىت خارج الليتورجيا إقصاء هذه األالت بعض املسئولني يف الكنيسة القبطية كانوا يفاضلون

 .آلية باملرةللى" إذ أهنم يستمتعون هبذه االحلان دون مصاحبة لألحلان القبطية هذا الطاب  الـ "أكابي

واملثلث  من األجانب من خمتلف الدول كان يستهويهم املصاحبة بآلىت الناقوسبل أن هناك الكثري 

 عن باقى املصاحبات األخرى لباقى اآلالت.

املميز صار هلا وقعا وقورا نبيال جند أن األحلان القبطية بطابعها الـ "أكابيللى"  وبالتفكر ىف األمر،

 .عها خارجا عن صحن الكنيسةامسميكن حلان الىت جعلها منفردة عن سائر األ جادا ممتلئ خشوعا،
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معني  واملثلث لعمل تغيري وإلحداث تأثري وملا صار بني الفينة واألخرى يتدخل كل من الناقوس

 إذ أهنا  -ة القبطية هلا طاب  حزين وحىت ال يظن الناس أن الكنيسمؤقت، وإلشاعة روح البهجة 

وعندما يتم هذا العزف املقنن من هاتني اآللتني حيدث تأثري قوى وتغيري ىف الطاب  ، 77ليست كذلك

 .هماواجلو احمليط ال يتناسب م  حجم

 (شكل يبني دائرة األحلان القبطية منسوبة مئوياً اىل املناسبات اليت تُنشد فيها)

                                           
الىت تتلى على مدار السنة أن ستة ىف املائة من أحلان الكنيسة هلا طاب  حزين والباقى له  الكنيسة القبطية ثبت بالتحليل ألحلان 77

 .(7ص  -مرج  سابق–مرفق يوضح ذلك يف رسالة ماجستري لكاتب املقال   بيان يوجدطاب  مفرح )
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  أداء األحلان داخل الكنيسة القبطية دور عميق األثر. فدوران األسقف جعلت للحركة أثناء
حيملون  شمامسةومعهم ال والكهنة وهم حيملون اجملامر الذهبية يتصاعد منها البخور،

ول البيعة ثالثة مرات وسط وهم يدورون ح والصلبان معلق هبا الشارات ،الشموع واأليقونات
وغريها من األحلان اليت ختص  يرمنون بصوت واحد "كريياليسون" يارب إرحم الشعب
 .والذ  بدونه يكون األمر خمتلفاً بالتمام تأثريه الروحى والنفسى املتجدد هذا له ،املناسبة

كذلك أداء حلن "تني هوس إيروك" )نسبحك نباركك... ونسجد لك( والشمامسة ساجدون 
وأداء حلن  ة واإلنسحاق أكثر من أداء نفس اللحن وهم واقفون.يعطى إحساسا باخلشوع واملهاب

والشعب رافعا يديه اىل فوق متاضرعا  "آمني تون ثاتاتون"  ومعناه "مبوتك نبشر.. ونتاضرع إليك"
 ويديه اىل أسفل. ترنيمهمن وأقدامه أوشكت أن تارك األرض اىل فوق، له تأثريا أقوى 

  م املصاحب ألداء األحلان ما ىف تلوين اجلو العاجعلت للمالبس الكهنوتية دورا هاكما
يبدأ قداس املوعوظني بلحن الربكة "تني  اء من رف  خبور باكرفمثال بعد اإلنتهالقبطية. 

ياضاء لريتدوا التونية الب كهنة بتغيري مالبس النسك السوداءأوأوشت"  الذى ىف أثنائه يقوم ال
فيكون حلن الربكة أكثر ملعانا إذ تناضح عليه  وكذلك الشمامسة، رمز الطهارة والنقاء والنور

 املالبس البياضاء فيصطبغ أداهه بلوهنا املبهج.
 لتسبيح إستخدمت جرس الكنيسة الذى له وق  غري عادى ىف النفس عند تقدمي احلمل م  ا

ووق   لتعطى إحساسا فياضا بالدعوة للخالص بلحنه البسيط من مقام الصبا "بـ "كريياليسون
ذبة العميقة م  نغمات اللحن يكون له تأثري ىف جذب البعيدين اىل داخل نغماته الع
 الكنيسة.

   الفن التشكيلى تتالقى معا أثناء أداء األحلان، كل الفنون أياضُا جعلت الكنيسة القبطية
واإلضاءة  واملعمارى املتمثل ىف القباب واألعمدة، متمثال ىف األيقونات الىت تزين الكنيسة،

وتتصاعد  والديكور املتمثل ىف املشغوالت اخلشبية باحلجاب والستور، لشموع،املتمثلة ىف ا
 .بُعداً روحياً عالياً حلان وسط كل ذلك فيكون هلا األ ذبيحة
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مهما طال زمن كل   على مدار السنة الطقسية ال ميكن أن حيدث ملل ملن حياضر هذه الريبريتورات لذا
 .منها

 الخضوع للضبط اآللى:

يعــىن أن األحلــان ال  واملثلــث فقــط يف الليتورجيــا ولكــن لــيس هــذا زم باســتخدام النــاقوسلــأ التقليــد أن

أن مصـدر التـأليف لـيس  " :كتـبنيوالند مسـث   العاملي اروسيقامل فبالرغم من أن .اآليلختاض  للاضبط 

وأن امللحــن يف تأليفــه للحــن القبطــي كــان ال يــرتبط بأصــول وأوزان وقواعــد موســيقية بــل   آيلموســيقى 

وأن األحلـــان القبطيـــة تتميـــز عـــن جيـــ  أحلـــان الكنـــائس األخـــرى يف العـــامل بعـــدم مبعـــىن، كـــان مرتبطـــاً 

ال يعـرف و  أنـه أجنـيبإال أن أحد الباحثني فسر مقولـة "مسيـث" ب 78".اآليلخاضوعها للاضبط املوسيقى 

البيـــاتى  أو مقامـــاً مثـــل الصـــبا أو اهلـــزام أو  وأنـــه اليســـتطي  أن يعـــزف علـــى البيـــانوالقبطيـــة،  قامـــاتامل

بينمــا آالف مــن العــازفني جييــدون عــزف ، املصــريةأو غريهــا مــن هــذه املقامــات  ،اجلهاركــاه أو الراســت

 القـــانون كـــل يـــومعلـــى آالت العـــود والنـــا  والكمـــان والشـــيلو و وهـــذه األحلـــان القبطيـــة هـــذه املقامـــات 

 والــيتفاألحلــان القبطيــة وضــعت مــن املقامــات املصــرية األصــلية  .مطابقــة ملــا يــتم إنشــاده يف الليتورجيــا

تركيــة وفارســية وعربيــة مثــل اجلهاركــاه والســيكاه  أمســاءاســتخدمتها فيمــا بعــد املوســيقى العربيــة وأعطتهــا 

قامـــات املوســـيقية مت توقيعهـــا علـــى اآلالت والنهاونـــد والعجـــم واهلـــزام واحلجـــاز ... أخل، وجيـــ  هـــذه امل

توجـــــد املوســــيقية إذ صــــاغ منهـــــا معظــــم امللحنـــــني مــــن خــــارج الكنيســـــة، مؤلفــــاهتم الغنائيـــــة واآلليــــة. و 

                                           
 021ص  –مرجع سابق  -األب متى المسكين 78
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 اآلالت املوسـيقية هـذهلـبعض هـذه األحلـان مبصـاحبة  "فرقة دافيـد" أمثال تسجيالت للعديد من الفرق

 .منتشرة يف املواق  األلكارونية اخلاصة هبا

 :خاتمة

األحلــان القبطيــة بــالرغم مــن أهنــا موســيقى عباديــة هــدفها روحــاين حبــت، إال أهنــا متقنــة حبرفيــة موســيقية 

تعــرب عــن براعــة مؤلفيهــا الــذين بــالرغم مــن أهنــم أنكــروا ذواهتــم فلــم يُعــرف بعــد مــن صــاغ معظــم هــذا 

خياهلم البحثي يف كـل جمـاالت الاراث، إال أهنم تركوا للموسيقيني العامليني ذخرية موسيقية علمية حترك 

املوســيقى، حــىت يــايت وقــت حــني حتــذوا جامعــات العــامل حــذو جامعــة حلــوان يف تــدريس هــذا الــاراث 

املوسـيقي العظـيم ضــمن املنـاهج الدراســية لكليـات الاربيــة املوسـيقية ومعاهــد الكونسـريفتورا وأكادمييــات 

 ملوسيقات الليتورجية.الفنون واجلامعات املهتمة بعلوم املصريات والقبطيات وا
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