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 ىـانــثــل الـــصـالف
 ةــيـــقـــــيـــطبـتـة الـــــدراسـال

 منهج البحث الوصفى التحليلىتتبع 
 )دراسة مسحية ربليل ؿبتوى(

 
 :مقدمة 

ؽبا قيمة كبَتة فعالة ُب فهم  بالرغم من أف الدراسة النظرية العميقة للموسيقى  اؼبصرية القديبة )القبطية(
مدى عمق وأصالة ىذه اؼبوسيقي ومعرفة قيمتها اؼبوسيقية واغبضارية والروحية، اليت ردبا ال تتوافر ألي 
موسيقى ألي شعب آخر، إال اف الدراسة التطبيقية بشكلها العملي، تضع أقدامنا على أرض جديدة 

نبحث ُب كيفية قيادة ىذه األغباف من الناحية  بكر، مل تتطرؽ اليها الدراسة من قبل خاصة عندما
أف اؼبعلموف و ف اؼبصرية القديبة ىو ؾباؿ حبثي جديد مل يتطرؽ اليو أحد بالدراسة. افقيادة األغب  التطبيقية.

يضعوف أقداـ الباحثُت اىل أفكار قيادية القائمُت على ىذه األغباف، الذين يقوموف بالقيادة بالفطرة، 
قادرة على تغيَت أساليب القيادة لؤلوركسًتا التقليدي ىذا من جهة، ومن اعبهة األخرى  جديدة ردبا تكوف

فإف ىؤالء اؼبعلمُت وبتاجوا اىل اف يتلقوا بعض العلـو اؼبوسيقية اػباصة بالقيادة لتهذيب أساليب قيادهتم 
 العفوية وربويلها اىل قيادة ذات خلفية علمية.

موعة من األغباف اؼبصرية القديبة مع وضع اشكاؿ ومباذج قيادهتا من أجل ذلك قاـ الباحث بتحليل ؾب
 واإلرشادات البلزمة للقائد من أجل الوصوؿ اىل أداء موسيقى متميز مبٌت على دراسة علمية أكاديبية.

ىذا خببلؼ ما ًب التعرض اليو ُب الفصل األوؿ من كيفية االستفادة من القيادة العفوية ؼبرتلي الكنيسة 
، وىو ماقاـ الباحث بالتعرض اليو ربت التقليديوالكوراؿ تغيَت أساليب القيادة لؤلوركسًتا ُب  القبطية

 .عنواف "القيادة  الغَت مباشرة ُب الكنيسة القبطية" ُب اؼببحث الثاٍل
 
  البحث عينةأسباب إختيار: 

 8448لتتضمنها الدراسة التطبيقية للبحث وذلك من بُت كبو  ألحان أربعةقاـ الباحث بإختيار 
غبن مصرى قدَل )قبطى( ىو إصباىل عدد األغباف، وذلك طبقا للحصر الذى قاـ بو الباحث. وقد ًب 

 حبيث زبدـ موضوع البحث من حيث: األربعةإختيار ىذه األغباف 
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شد َب الكنيسة القبطية األرثوذكسية، تتميز : فاألحاف اؼبصرية القديبة اليت تُنالتنوع فى طبيعة األلحان - أ
بتنوع َب طبيعة األغباف طبقا للمناسبات اليت تنشد فيها ىذه االغباف، ومن ٍب كاف اختيار الباحث 

 -حبيث تكوف أغباف العينة من مناسبات ـبتلفة. لذا ًب اختيار األغباف اآلتية:
 " من أغباف عيد القيامة.كاتا نى خوروسغبن "  .8
 "أو بناجيو سباتير إيسغبن " .2
 " من أغباف صـو األباء الرسل.أوندوسحن " .3
 " من أغباف التماجيد.أو كيريوس ميتاسوغبن " .4

 
راعى الباحث أف تكوف عينة البحث متنوعة من منظور القيادة، فتم و : التنوع من منظور القيادة  - ب

 Cueوإشارات الػ  Attacksاختيار العينة حبيث يكوف هبا إختبلؼ من حيث الدخبلت  
إشارات ؼبوازين ـبتلفة ثنائى ورباعى وأدليىب حر اإليقاع وسرعات ـبتلفة ومصاحبات آللىت الناقوس و 

إختبلؼ َب أساليب األداء وتكوين و واؼبثلث الىت ؽبا أدوار متقطعة َب بدايات اللحن وخاسبتو، 
 تم فقداف السيطرة على أداء اللحن. اجملموعات، فبا هبعل دور القائد َب غاية األنبية والذى بدونو ي

إيس وىو غبن "  Syncopateأعرج قائم على إيقاع ومن ضمن عينة البحث قاـ الباحث باختيار غبن 
" ليكوف مادة حبثية خصبة ألف يُدرِّس فيو أسلوب قيادتو ويرسم إشاراتو  وأشكاؿ أو بناجيو سباتير

Patterns ع أف يقود بسهولة ىذه اإليقاعات السينكوباتية، وأمباط حركة عصاتو بدقة، لكى ما يستطي
 دوف أف هترب منو اإلشارة.

 
: قاـ الباحث بإختيار العينة حبيث يكوف هبا تنوع من حيث الزخارؼ التنوع من حيث الـتاليف  - ت

واغبليات ومن حيث تنوع اؼبقامات، والتحوالت اؼبقامية والركوزات اؼبقامية، ومن حيث القوالب 
صيغ والقفبلت، والشكل اللحٌت للخبليا اؼبوسيقية والتتابعات الُسّلمية والتموجات اؼبوسيقية وال

 والتكرارات واألفكار واؼبساحات اللحنية واؼبوسيقية. 
حاوؿ الباحث َب إختياره لعّينة حبثو، أف يكوف ىناؾ تنوع من حيث اؼبيزاف والركوزات والتحوالت و 

آللية، والتعابَت الديناميكية  حبيث أف يكوف ىذا التنوع اإليقاعية والسرعات والضغوط واؼبصاحبة ا
" وتنوع أسلوب Patternsمفيدًا من الناحية التطبيقية َب دراسة أشكاؿ وأمباط ومباذج القيادة "
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 Mirrorالقيادة سواء باليد اليمٌت بالعصا او باليد اليسرى اىل جوارىا تساندىا بأسلوب اؼبرآة 
Style سب اغباجة.او بإشارات ـبتلفة ح 

" وىو غبن مصرى قدَل يرًلم أو كيريوس ميتاسوىذا وقد إختار الباحث من بُت عينات البحث غبن " 
األغباف اؼبصرية  Themesبو َب التماجيد وأعياد القديسُت، ليكوف مبوذجًا لكيفية إستخداـ تيمات 

القديبة )القبطية( َب كتابة مؤلفات موسيقية مصرية معاصرة بإستخداـ النسيج اؽبوموفوٌل والبوليفوٌل، 
 مبيناً كيفية قيادة مثل ىذه اؼبؤلفات ورسم اشكاؿ ومباذج عصا القيادة ؽبا.

 
 لعينة البحث عناصر التحليل: 

ًب توحيدىا قديبة على ؾبموعة من العناصر التحليلية اليت وقد إستند الباحث ُب ربليلو لؤلغباف اؼبصرية ال
 -لعينات البحث، وقسمها اىل أقساـ كاآلٌب:

o زمن اللحن، مقاـ  ، مدةسرعة اللحن،لغة اللحن،  إسم اللحن وتشمل: : البيانات العامة للحن
ميزاف اللحن، الضرب اؼبوسيقي، األشكاؿ  ،اؼبصاحبة اآللية ،التكوين ،نسيج اللحن، الصيغةاللحن، 

درجات  ، للمكونات اؼبساحة الصوتية عدد اؼبوازير، القفزات اؼبوسيقية، اإليقاعية، اؼبنحٍت اللحٌت،
 .، القفبلت اؼبوسيقيةالزخارؼ اللحنية، اإلستقرار

 (3رقن )جذول 

 بياًات عـيـٌـة البـحــث 

 هي أأللحاى الوصرية القذيوة )القبطية(

 

 اسن اللحي م

الوٌاسبة التى 

يقال فيها 

 اللحي

الوقام 

 الوىسيقى
 لغة اللحي

زهي 

 اللحي

أسلىب 

 الصياغة

أسلىب 

 األداء

 إستخذام

 الٌاقىس والوثلث
 هالحظات

1 
كاجا َى 

 خىروس

عيذ انقياية 

وانخًسيٍ 

 انًقذسة

عهى  يقاو بياجي

 انذوكاِ
 انًيهسًا 6:00 قـبــــطى

جًاعي يع 

 يُفرد

 يُسحــخذياٌ

 فى انبذاية وانُهاية

 يبذأ ببياجى انذوكاِ

 ويُحهى ببياجى انبىسهك

وفى انًُحصف َهاوَذ 

 انذوكاِ

 أيسى بُاجيى 2
انـقــذاس 

 اإلنـهــي

 يقاو عجى

 سيُكىباجى أعرج ال يـُسحــخـذياٌ جًاعي سيالباجي 1:00 قـبــــطى سي 

 أوَذوس 3

صىو اآلباء 

 انرسم

 وعيذ انرسم

راسث يقاو 

 عهى انراسث

قبطى و 

 يـىَـــاَى
 انًيهسًا 7:00

جًاعي يع 

 يُفرد

يـُسحــخـذياٌ فى 

 بعض انًقاطع
 بّ يقاطع ادنيبية

 أوكيريىس 4
انحًاجيذ 

 انًقذسة

انكبير  سي

وصىل 

 انصغير

 انًيهسًا 8:00 قـبــــطى

جـقـابــهي 

بيٍ 

 خىرسيٍ

 يـُسحــخـذياٌ
قانب يىسيقى شبيّ 

 بانروَذو
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 اغباف العينة.ل صبيع البيانات العامة لكل غبن من مشالبطاقة الشخصية لكل غبن حبيث ت وىذه سبثل
 
o وىو يشمل ربليل اللحن بشكل تفصيلي حبيث يشمل اؼبناسبة الىت يُقاؿ  :التحليل التفصيلى اللحن

األشكاؿ و  للحن داخل اؼبوازير اؼبختلفة، فيها اللحن، ووصف دقيق للمنحٍت اللحٌت، اؼبساحة اللحنية
 للجمل اؼبوسيقية اؼبختلفة. اؼبوسيقيةالقفبلت ، و اؼبساحة الصوتية للمكوناتو  ،Motivesاإليقاعية 

 
 وىو ربليل دقيق للحن من منظور القيادة حبيث يتطرؽ اىل إشارات  :التحليل من منظور القيادة

وكيفية قيادة الدخبلت والقفبلت اؼبوسيقية  القيادة ومباذجها اؼبختلفة لكل مازروة من موازير اللحن
 آليت الناقوس واؼبثلث. بتدخيل وقفبلت ، واإلشارات اػباصة للجمل والعبارات اؼبختلفة
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 ثـة البحــينــاللحن األول من ع
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 اللحن األول
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Kata Ni ,oroc 
 "كاتا نى خوروس" ويُنطق

 
 : البيانات العامة للحن

o كاتا ٌل خوروس" اسم اللحن" :Kata ni,oroc  
o  :اؼبصرية القديبة إال أنو يتخللو بعض الكلمات اليونانية األصل.اللغة القبطية لغة اللحن 
o 844: سرعة اللحن   ( 100 =نبضة نوار َب الدقيقة  )   وتنتهى  885ٍب اىل  75ٍب تتغَت اىل

 مثلما بدأت. 844بػ 
o  سبع دقائق.تقريباً  :اللحنمدة زمن 
o اؼبقاـ ُمصوراً على البوسلك.: يبدأ من مقاـ بياتى الدوكاه، وينتهى بنفس مقام اللحن 
o ( 2أ -د -ج-ب-:  )أالصيغة 
o أحادى اللحن " مونوفوٌل" نسيج اللحن :Monophonic 
o والقائد ىو العريف"اؼبػػػُػَعلم"( -:"صباعى ) مشامسةالتكوين 
o آلىت الناقوس واؼبثلث.المصاحبة اآللية  : 
o ( 4من  2( وثنائى ) 4من  4رباعى)  :ميزان اللحن 
o  مقسـو :الموسيقيالضرب 
o :ؾبموعات وموتيفات من الكروش والدوبل كروش. األشكال اإليقاعية 
o  :ىو خليط مابُت قفزات وسبلمل موسيقية بشكل غنائى.المنحني اللحنى 
o مازورة بدوف احتساب اؼبرجعات والسنيو. 833: إصباىل عدد اؼبوازير ىو عدد الموازير 
o :ثالثات كبَتة وصغَتة، ورابعات تامة. القفزات الموسيقية 

o وبده من أسفل اؼبدرج نغمة الػ "ال  :للمكونات المساحة الصوتية   اغبسيٌت( ومن أعلى نغمة الػ( "

 دو "الكرداف".
o اإلستقرار على : اإلرتكازات اللحنية عديدة بسبب تعدد اؼبقامات لكن أنبها درجات اإلستقرار

 .َب اػبتاـ على درجة "النوا" واإلستقراردرجة الدوكاه واعبهاركاه 
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o تتكوف من وحدات من الًتبل كروش والدوبل كروش.الزخارف اللحنية : 
o  :قفلة تامة باإلرتكاز على ثالثة اؼبقاـ "اعبهاركاه" َب اعبزء األوؿ )أ( والثاٍل القفالت الموسيقية

 )ب(.
 

 التحليل التفصيلى للحن
 المناسبة التى يُقال فيها اللحن

غبن "كاتا ٌل خوروس" ىو غبن يُعد من أصبل  األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية( وىو يُنَشد َب ليلة عيد 
القيامة وحىت اليـو التاسع والثبلثُت من اػبماسُت اؼبقدسة َب توزيع )هناية( القداس حيث هبتمع 

ويُنَطق  Kata Ni,orocالشمامسة ويهتفوا بصوت واحد قائلُت ىذا الربلكس بلحن الفرح  
يرتلوف  اؼببلئكة والناس معا "كل صفوؼ وطقوس السمائيُت واألرضيُت، "وترصبتو :كاتا ٌل خورس"

 اغبمل اغبقيقى قاـ من األموات". ألف ربنا يسوع اؼبسيح بابتهاج
 

 لغة اللحن
"، كل صفوف"كاتا ٌل خوروس"  معناىا "كلمات اللحن ىى باللغة اؼبصرية القديبة )القبطية( وكلمة 

"، و"تاكسيس" كلمة قبطية إنتقلت من اليونانية كما ىى وطقوسوكلمة "نيم ٌل تاكسيس" معناىا "
ونظاـ".أما كلمة "نا  " من الناحية العسكرية، وؽبا أيضا معاٌل أخرى مثل "ترتيبرُتب ومعناىا " 

 ."األرضيين" أما كلمة "نيم نا إبكاىى" فمعناىا "السمائييننيفيئوى"  فمعناىا "
 

 مقام اللحن
مقاـ "بياتى" على درجة "الدوكا" ويستغل درجة اعبهاركاه َب الركوز  :22الى م  1من مازورة  -

  اؼبؤقت، ودرجة "الدوكاه" َب الركوز التاـ.
يبدأ َب ؼبس درجة البوسلك  الػ"مى طبيعية" عوضا عن درجة "السيكاه"  :25الى م  23من مازورة  -

والىت زبتلف ىنا َب اؼبوسيقى القبطية عن نظَتهتا َب اؼبوسيقى العربية باهنا الىت ىى أصل اؼبقاـ البياتى 
واحدة فقط ويكوف ىذا اللمس لدرجة الػ "مى" الطبيعية ىو  Commaتُعفق وتُغٌت أعلى بػ "كوما"

أنو بدأ عندىا ؼبس درجة الػ "سى بيكار" )كوشت(  25الجظ الباحث أيضا َب اؼبازورة و ؼبساً عابراً. 
اؼبدرج اؼبوسيقى ؼبساً عابراً أيضا، فبا ال هبعل ىناؾ إنطباعا مقاميًا جديداً ولكن تلوينًا موسيقياً أسفل 

 داخل اإلطار البياتى الذى بدأ منو اللحن كما ىو مبُت بالنوتة اؼبوسيقية أدناه.
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 الكودا  مازورة، حىت 36وجد الباحث أنو بعدما يتم عمل "سينيو" إلعادة ىذا التقدَل اؼبكوف من 
Coda أنو وبدث تغَت جذرى َب اللحن من ناحية اؼبقاـ ومن ناحية الضرب واؼبيزاف والسرعة، ليدخل ،

 اللحن بعدىا َب غابة شائكة من اؼبقامات والنغمات الغريبة.
تتحوؿ نغمة السيكاه اىل نغمة البوسلك بشكٍل رظبٍى بعد أف كانت ؾبرد  :52الى م   38من مازورة 

" )زير  #تتضح خاصة بعد ظهور درجة الػ "دو   مقام النهاوند على درجة الدوكاهبلمح ؼبس، لتبدأ م
، ليتم صرفها 45الىت إرتكز عليها َب اؼبازورة Re Minor كولة( كنغمة اغبساس ؼبقاـ الرى الصغَت 

 اىل األساس َب اؼبازورة الىت تليها. 

 
مقاـ هناوند الدوكاه وىى درجة الػ  ثالثةى درجة عل 45إال اف ىذه اعبملة تنتهي باإلرتكاز َب اؼبازورة 

 "، ىذا عند كلمة "إبكاىى" ومعناىا "األرض".فا"

 
والغريب انو بالرغم من أف االرتكاز على درجة الثالثة دائما مايكوف غَت طبيعى وشبو معلق  

Suspended لى درجة إال أنو ىنا كاف مروبًا لؤلذف، إذ أنو بعد قليل سوؼ يرتكز ركوزا تاما ع
االساس وىى الدوكاه بعد أف وُبدث تأثَتًا معلقًا آخرا باإلرتكاز قليبل على الدرجة اغبساس )دو دييز( 

 قبل تصريفها اىل درجة األساس "الدوكاه".
 
" مع تغيَت سرعة اللحن اىل راست الدوكاهجديد ىو "يتحوؿ اىل مقاـ  93الى م  65من مازورة  -

نبضة َب الدقيقة، فهي اعبملة الىت تعٌت "يرتلوف بإبتهاج. وىنا تظهر الػ "فا نصف #" والىت   885
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تسمى بالػ "ًل جهاركاه" لتشكل َب أذف اؼبستمع ثالثة جنس الراست على درجة الدوكاه كما ىو مبُت 
 بالنوتة اؼبوسيقية أدناه.

 
 
اىل مقاـ البداية مستغبًل درجة الػ "ًل جهاركاه" للتمهيد للعودة  عودة: 133الى م  94من مازورة  -

على درجة البوسلك "مى ولكن مصورا ألعلى تانية كبَتة  "بياتى"اىل اؼبقاـ الذى بدأ منو اللحن وىو 
. وىكذا قبح ىذا اؼبؤلف العبقرى الذى هبيد التجوؿ بُت اؼبقامات أف يبدأ اللحن دبقاـ الطبيعية"

هى بنفس اؼبقاـ مصورا ألعلى مسافة تانية كبَتة بدوف أف هبرح األذف بالتحوالت الفجائية الىت وينت
نسمعها ىذه األياـ َب األغاٌل الىت يتحوؿ فيها اؼبقاـ اىل تانية أعلى فجأة دوف أدٌل سبهيد. إال أننا 

 ؤلذف.ىنا أماـ فكر موسيقى وراء التحويل جعلتو وبدث بتدرُّج وذكاء فصار مروباً ل
درجة البوسلك "الػ مى الطبيعية" عوضاً عن درجة  23وحيث قد ؼبس اؼبؤلف َب بداية اللحن عند اؼبازورة 

"السيكاه" الىت ىى أصل اؼبقاـ البياتى والىت زبتلف عن نظَتهتا َب اؼبوسيقى العربية بأهنا تعفق وتغٌت أعلى 
دما ًب تصوير اؼبقاـ ألعلى تانية كبَتة،  واحدة فقط، ىنا ايضًا َب هناية اللحن بع Commaبػ "كوما"

ؼبسًا عابراً.  886)والىت تسمى بنغمة اغبجاز(  َب اؼبازورة  #كاف من الطبيعى أف يلمس درجة الػ فا 
" )والىت تسمى بنغمة الكرد( اسفل اؼبدرج #بدأ عندىا َب ؼبس درجة الػ "الرى  887أيضًا َب اؼبازورة 

فبا ال هبعل ىناؾ إنطباعًا مقاميًا جديدًا ولكن تلوينًا موسيقيًا داخل اإلطار اؼبوسيقى ؼبسًا عابرًا أيضاً، 
 البياتى الذى بدأ منو اللحن سباماً مطابقاً ؼبا حدث َب بداية اللحن.

 
 الميزان الموسيقى وسرعة اللحن

 ينقسم اللحن من جهة تغيَت ميزانو وسرعتو اىل طبسة أجزاء:
نبضة َب  844وىو من ميزاف رباعى وبسرعة تقدر ب  :38 الى م 1من مازورة : الجزء األول -

 الدقيقة.
ويتحوؿ فيو ميزاف اللحن اىل ميزاف ثنائى، وتنخفض  :53الى م  39: من مازورة الجزء الثاني -

نبضة َب الدقيقة بشكل فجائى، حيث تصمت آلىت  75نبضة َب الدقيقة اىل  844سرعة اللحن من 
 الناقوس واؼبثلث.



174 

 

 844يبدا اللحن َب العودة اىل اؼبيزاف الرباعى والسرعة  :66الى م  54من مازورة  :الجزء الثالث -
" َب الظهور َب اللحن عندما يغٌت اؼبرًل نهاوند الدوكاهنبضة َب الدقيقة عندما تبدأ مبلمح مقاـ "

احبة اؼبنفرد "ٌل اقبيلوس نيم ٌل رومى افسوب" والىت معناىا "اؼببلئكة والناس معا". ولكن بدوف مص
 الناقوس واؼبثلث.

 

 
 
ىنا وَب ىذا اعبزء تزداد السرعة اكثر قليبًل لتصل اىل : 94الى م  67الجزء الرابع: من مازورة  -

نبضة َب الدقيقة وبنفس اؼبيزاف الرباعى، عندما يرًل الشمامسة اعبملة "إؼ إيريبسالُت خُت أو  885
 نرتل بابتهاج هبب أف تزداد السرعة.ثليليل" ومعناىا "يرتلوف بإبتهاج". فاؼبنطق عندما 

 

 
 
ٍب تعود السرعة اىل مابدأ بو اللحن اىل : 128الى م  95الجزء الخامس واالخير: من مازورة  -

نبضة َب الدقيقة عندما يعود اللحن اىل نفس اؼبقاـ البياتى الذى بدأ بو اللحن مصورًا على  844
تبدأ آلىت الناقوس واؼبثلث َب العزؼ لضبط اإليقاع  ثانيتو الكبَتة وبنفس اؼبيزاف الذى بدأ بو. كما

لتحدث البهجة عندما يرًل الشمامسة قائلُت "افتونف خُت ٍل اشبوؤوت" والىت تعٌت "قاـ من 
 األموات". 
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 المساحة اللحنية
حيث نغمات مقاـ بياتى الدوكاه، قبد أف اؼبساحة اللحنية  :38الى م  1من مازورة : الجزء األول -

")اؼباىور(، ومن أعلى درجة الػ "ال" )اغبسيٌت( مع زخرفة تلمس ا من أسفل درجة الػ "سى وبدى

 ")عجم( )اؼباىور( وىى مسافة ثامنة صغَتة.درجة الػ "سى 

حيث اؼبيزاف الثنائى عندما يتحوؿ اللحن اىل مقاـ هناوند  :53الى م  39: من مازورة الجزء الثانى -
الدوكاه، فتكوف اؼبساحة اللحنية وبدىا من أعلى نغمة الػ "صوؿ"  )النوا( ومن أسفل اؼبدرج نغمة الػ 

 "دو #" وىى مسافة خامسة.
نبضة َب الدقيقة، فإف  844حيث اؼبيزاف الرباعى والسرعة :66الى م  54: من مازورة الجزء الثالث -

" اؼبساحة اللحنية وبدىا من أعلى نغمة الػ "فا" )اعبهاركاه( ومن أسفل اؼبدرج اؼبوسيقى نغمة الػ " سى 

 . خامسة)ماىور( وىى مسافة 
نبضة  885وىو اعبزء الذي فيو تزداد السرعة لتصل اىل  :94الى م  67الجزء الرابع: من مازورة  -

َب الدقيقة، فاؼبساحة الصوتية فيو وبدىا من أعلى نغمة الػ "ال" )اغبسيٌت( ومن أسفل اؼبدرج اؼبوسيقى 
 .خامسةنغمة الػ "رى" )دوكاه( وىى مسافة 

والذى فيو يعود باللحن اىل مقاـ البداية : 128الى م  95الجزء الخامس واألخير: من مازورة  -
نبضة َب الدقيقة،  844ذى تعود فيو ايضًا السرعة اىل سرعة البداية مصورًا ثانية كبَتة ألعلى وال

فاؼبساحة اللحنية وبدىا من أعلى نغمة الػ "سى الطبيعية" مع زخرفة تلمس درجة الػ "دو 
 ثامنةالطبيعية")الكرداف( ومن أسفل نغمة اؿ "دو #" لتشكل نفس اؼبسافة الىت باعبزء األوؿ وىى 

 ألعلى تانية كبَتة. وعندىا ينتهى اللحن بأصوات الشمامسة ؾبتمعة. صغَتة. ولكن بعد ترحيلها
 

 وصف المنحني اللحنى
اللحن يتميز بالقفزات بشكل عاـ وإف كاف غَت مبالغ فيها، كما يتميز بالزخارؼ ولعل الباحث َب 

 السطور القليلة التالية يستطيع أف يشرح ذلك بشكل ربليلى:
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القفزات َب ىذا اللحن وخاصة الرابعة التامة الصاعدة والثالثة الكبَتة : تظهر كثَتًا من حيث القفزات -
صوؿ( يعقبها  –اؽبابطة من بداية اللحن َب أوؿ مازورتُت قفزة صاعدة ؼبسافة الرابعة التامة )رى 

 .( كما ىو مبُت بالنوتة اؼبوسيقية أدناه5&4قفزات متتالية من الثالثات اؽبابطة َب اؼبازورة)
 
 
 

إال أف سيطرة القفزة الرابعة الصاعدة تكوف بشكل واضح من ناحية كثرة تكرارىا، ومن ناحية وجودىا 
الواضح َب أىم صبلة َب اللحن وىى صبلة "افتونف" ومعناىا "قاـ" وكأف اؼبؤلف منذ بدء اللحن يبهد 

يكوف التمهيد للقيامة لكلمة "افتونف" وىى الكلمة احملورية َب اللحن ألنو غبن القيامة، وما أنسب أف 
بقفزة تعرب عن كلمة "قاـ"، لذلك عندما هبىء موعد النطق بالكلمة ذاهتا ، ىنا يقـو اؼبؤلف اؼبوسيقى 

 بتأكيد مسافة الرابعة التامة مرتاف وذلك بإعادة اؼبرجع لتكرارىا. 
 
 
 

مسافة تانية صاعدة  ومن الطبيعي أنو عند إعادة اعبزء األوؿ من اللحن َب هناية اللحن  مصورًا على
ال( فبا وبقق اؼبعٌت  –ألعلى، تظهر مرة أخرى قفزات الرابعة التامة بالتباعية مصورًة أعلى ايضًا )مى 

 الكلي من اللحن وىو القيامة الىت سيعقبها الصعود.
 85وقد الحظ الباحث أف القفزة الرابعة التامة الصاعدة قد تكررت على مدى اؼبسار اللحٌت اكثر من 

 ة ىذا خببلؼ قفزات الثالثة جبميع انواعها، فبا يؤكد الفكرة األساسية لّلحن وىى تصوير القيامة.مر 
: أما من ناحية الزخارؼ فمن الطبيعى أف غبنًا يُنَشد َب عيد القيامة هبب أف من ناحية الزخارؼ -

ة أفتونف "قاـ" حليتو األساسية الواضحة َب كلم اؼبؤلفيكوف فبتلئًا بالزخارؼ واغبليات، وقد ركز 
الكلمة الوحيدة الىت تكررت ثبلث مرات َب ىذا اللحن، مرتاف بالزخرفة السلمية الصاعدة واؽبابطة 

 بشكل سريع ومتسلسل، واؼبرة الثالثة بقفزة الرابعة التامة الىت سبق اإلشارة اليها.
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متئدة أحياناً  أحياناً ائو بشكل انسياىب، جبمل رشيقة وما خبل ذلك، فإف اللحن يتحرؾ َب باقى أجز 

 َب صبيعها تُعرب عن كل كلمة يتم النطق هبا.و ، ىابطة أوأخري، بعبلقات ُسّلمية صاعدة 
 

 :Motivesاألشكال اإليقاعية 
ال حظ الباحث عدـ وجود أشكاؿ ايقاعية او موتيفات مركبة معقدة، وأف صبيع االشكاؿ اإليقاعية تتلفح 
بالوقار، طابعها العاـ ىو البساطة. إمبا الزخارؼ واغبليات ىى فقط الىت تعطيها أف زبرج من دائرة 

 وش. الببلنش والنوار والكروش، اىل دائرة الدوبل كروش وَب أقل القليل الًتبل كر 
 
 

 
 التحليل من منظور القيادة للحن كاتا ني خورس: -
القيادة سوؼ يتكوف من أربعة نبضات  Patternيبدأ من ميزاف رباعى لذا من الطبيعى أف شكل  

صبيعها َب مستوى أفقى يبر بسرة بطن القائد وتكوف األربعة نبضات باليد اليمٌت اؼبمسكة بعصا القيادة، 
الىت يفضل وجودىا َب حالة مصاحبة بعض آالت األوركسًتا للحن. وشكل مبوذج القيادة كما ىو مبُت 

 َب اليد اليمٌت لًتسم األربعة نبضات. بالشكل أدناه يبُت انسيابية حركة العصا
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وفبا ال شك فيو قبل أف يبدأ القائد برسم الشكل األّوىل للمازورة ينبغى لو أف يرفع يديو اإلثنتُت ألعلى 
 .Preparatory Beatإعبلناً لبدء اللحن، ٍب يعطى النبضة التحضَتية 

 (24شكل رقم )
 Preparatory beatالنبضة التحضَتية  

 

 (28رقم )شكل 
 مبوذج القيادة للبداية َب ميزاف رباعى

 
إف دخوؿ آلىت الناقوس واؼبثلث، وبتاج اىل ربديد دقيق لتوقيت ذلك، كما وبتاج اىل ربديد إشارة 

 .Attackدخوؽبما 
فمن ناحية توقيت الدخوؿ، الحظ الباحث أف ىناؾ افتتاحية لّلحن وىى بدوف الناقوس واؼبثلث، وبعد  -

اؼبكونة من ثبلثة موازير تدخل آلىت الناقوس واؼبثلث َب الضلع الثالث والرابع َب اؼبازورة  ىذه اإلفتتاحية
نوار تسمحاف بنقرة لكل منهما  2الرابعة بنقرتُت منفردتُت لكل ضلع على حده، حيث يوجد هبا عدد 

 على حدة. )كما ىو مبُت بالنوتة اؼبوسيقية ادناه(
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إعطاء نبضتُت متتاليتُت افقيتُت بيده اليسرى باستخداـ الصابعُت اإلهباـ  أما من ناحية إشارة القائد، فيتم -
والسبابة عند إلتقاء اطرافهما مع توجيهما اىل عازَب الناقوس واؼبثلث َب اؼبازورة الرابعة َب النبضة الثالثة 

 والرابعة، كما ىو مبُت َب الشكل ادناه.
 
 
  
 
 
 

ويستخدـ القائد يده اليسرى ايضًا َب رسم احساس اللحن، خاصة َب بعض اعبمل الدافئة، مثل السلم 
ىنا هبب اف يبد  Pianoوالذي هبب اف يُعزؼ ويُغٌت بليونة  85&  84اؽبابط من الببلنش َب اؼبازورة 

  بالصورة أدناه.القائد يده اليسرى اىل األماـ وهبعل كفو ألسفل لضماف ليونة األداء، كما ىو مبُت
 
 
 
 
 

كما هبب أف يستخدـ القائد يده اليسرى ايضًا َب رسم إحساس اعُبمل اؼبمتلئة قوة، مثل الببلنش َب 
ىنا هبب أف يبد القائد يده اليسرى اىل  Forteوالذي هبب اف يُعزؼ ويُغٌت بقوة  23&  22اؼبازورة 

 األماـ وهبعل كفمو ألعلى لضماف قوة األداء، كما ىو مبُت بالصورة أدناه.
 

 
وىكذا يستمر القائد َب رسم إحساس اللحن حىت ينتهى اعبزء األوؿ من اللحن الذي ىو من ميزاف 

د إهناء اعبزء األوؿ بإشارة عصاة اليد اليمٌت رباعى، ليبدأ اعبزء الثاٍل من ميزاف ثنائى. ىنا هبب على القائ

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sujsPI2iW16JKM&tbnid=DAs8b_xQjcZA8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/stock-photo/orchestra.html&ei=jUceUb_hGaLZ0wG4qoAQ&psig=AFQjCNErbEt6TxfJ5Nm420clvdHY_k0T8w&ust=1361025089028776
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sujsPI2iW16JKM&tbnid=DAs8b_xQjcZA8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/stock-photo/orchestra.html&ei=jUceUb_hGaLZ0wG4qoAQ&psig=AFQjCNErbEt6TxfJ5Nm420clvdHY_k0T8w&ust=1361025089028776
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 The Cutoff Patternيسمى مبوذج الَقْطع بُت اعبمل والعبارات   Patternمستخدمًا مبوذج 
Between Verses .واػباص باؼبيزاف الرباعى واؼببُت بالشكل أدناه 

 

 
 (22شكل رقم )

 بُت اعبمل والعبارات ؼبيزاف رباعى Cutoffمبوذج القطع  
 

نبضة َب الدقيقة   75ىذه حيث يتغَت اؼبيزاف اىل ثنائى وتتغَت السرعة اىل كبو  39وإعتبارا من اؼبازورة رقم 
Andanteno من ىنا يبدأ القائد َب تغيَت شكل ومبوذج إشارات يده اليمٌت ليشَت اىل ، 

 اؼبيزاف الثنائى والذى سوؼ يكوف عبارة عن نبضتاف يُرظباف ىكذا:

 (23شكل رقم )
 مبوذج القيادة َب اؼبيزاف الثنائى

http://2.bp.blogspot.com/_Wv-OArw1ijQ/SeoAMO3V0aI/AAAAAAAAAOc/CW9SRJSMhYQ/s1600-h/13.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_Wv-OArw1ijQ/SeoAMO3V0aI/AAAAAAAAAOc/CW9SRJSMhYQ/s1600-h/13.JPG
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وألف السرعة َب ىذا اعبزء الثاٌل من اللحن تكوف بطيئة، لذا فإف حجم اإلشارة يكوف أكرب من حيث 
 اؼبستوى الذى فيو النبضة ربدث عند منسوب سرة القائد مناؼبدى الذى تتحرؾ فيو اإلشارة بالعصا 

Umbilicus / Navel   أعلى نقطة رأسية تصل إليها العصا حىت تبدأ اؼبازورة اعبديدة. اىل 
 

وىذا اعبزء الصغَت ذو اؼبيزاف الثنائى، ذو طبيعة لينة، وبتاج إشارة من يد القائد اليسرى حبيث راحة يده 
 تتجو ألسفل لتوحى للشمامسة واؼبنشدين باألداء اللُت.

الىت عندىا هبب على  52تأتى هناية ىذا اعبزء عند اؼبازورة ويستمر القائد َب إشارتو للميزاف الثنائى، حىت 
 The Cutoff Pattern Betweenالقائد أف يعطى إشارة القطع بُت اعبمل والعبارات 

Verses .واػباصة باؼبيزاف الثنائى واؼببُت بالشكل أدناه 

 
 (24شكل رقم )

 بُت اعبمل والعبارات ؼبيزاف ثنائى Cutoffمبوذج القطع 
 

يبدأ َب العودة اىل اؼبيزاف الرباعى مرة أخرى والسرعة  54وحيث أف غبن كاتا ٌل خوروس عند اؼبازروة 
نبضة َب الدقيقة، وأيضا حيث أف اللحن يبدأ َب ىذه اؼبازورة َب الضغط الضعيف الثاٌل، لذا  844

شادىم بعدىا القوية أماـ اؼبنشدين لتحدد ؽبم توقيت إن Downbeatسوؼ يضع القائد نبضة الػ  
 مباشرة.
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وحيث أف ىذه اعبمل للمرًل اؼبنفرد، لذا ينبغى أف تكوف اؼبصاحبة لآلالت اؼبوسيقية إف ُوِجدت بشكل 
خافت، لذا سوؼ تتجو راحة يد القائد اليسرى ألسفل إلعطاء اإلنطباع باػبفوت اؼبناسب، كما يساعد 

 كعبلمة للسكوف.َب ذلك تعبَتات وجو القائد من خبلؿ استدارة الشفاه  
نبضة َب الدقيقة، لذا ىنا  885بعد ذلك، يدخل اؼبنشدين صبلة "اؼ اريبسالُت" بصوت قوي وبسرعة 

القائد، يرفع كلتا يديو ألعلى على أف تكوف أيضا راحة كفة يده اليسرى ألعلى مشَتًا ألداء قوى 
Fortesimo.كما يظهر ذلك َب الصورة أدناه . 

 

 
 

وعند اؼبرّجع الذى ينشد فيو الشمامسة صبلة "جى بنشويس ايسوس خبريستوس"، هبب أف ينبو القائد 
الشمامسة لئلعادة حبركة شبو دائرية من يده اليسرى َب إذباه عقارب الساعة، ألف معظم الشمامسة 

ا يراعى القائد أف اعبزء وأعضاء الكوراؿ ال هبيدوف قراءة النوتة اؼبوسيقية الوىلية كالعازفُت احملًتفُت. كم
ىذه صبيعها سلم موسيقى ىابط مكوف من عدد من  85حىت  83األخَت من اؼبرجع َب اؼبازورات 

. لذا فمن اؼبفضل أف يتم إعطاء إشارة من اليد  Diminuendoالببلنش. باإلضمحبلؿ التدرهبى 
حتها ألعلى وعبهة اليسار اليسرى متدرجة، تُعطى ىذا اإلحساس وذلك بأف يبدأ بيده مرفوعًة كفة را

وفبتدًة لؤلماـ، ٍب بالتدرج تتجو ألسفل َب شبو دائرة مع عقارب الساعة جهة اليمُت حىت تتجو كفة يده 
. وفبا الشك فيو أف القائد سيكرر ىذه اغبركة عند اإلعادة 85اليسرى بالكامل ألسفل َب هناية اؼبازورة 

 َب اؼبرجع.

http://www.google.com.eg/imgres?start=511&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=817&tbm=isch&tbnid=WVb7TVQdRAazAM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=632019&page=52&docid=1hk0Ar_wh9jbMM&imgurl=http://graphics8.nytimes.com/images/2009/05/05/arts/haitbig.jpg&w=600&h=447&ei=zRkfUeWGG8iRhQeY6oGYAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:59,s:480,i:181&iact=rc&dur=3981&sig=111768320137028783827&page=13&tbnh=182&tbnw=260&ndsp=43&tx=136&ty=93
http://www.google.com.eg/imgres?start=511&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=817&tbm=isch&tbnid=WVb7TVQdRAazAM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=632019&page=52&docid=1hk0Ar_wh9jbMM&imgurl=http://graphics8.nytimes.com/images/2009/05/05/arts/haitbig.jpg&w=600&h=447&ei=zRkfUeWGG8iRhQeY6oGYAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:59,s:480,i:181&iact=rc&dur=3981&sig=111768320137028783827&page=13&tbnh=182&tbnw=260&ndsp=43&tx=136&ty=93
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لىت ينشدىا الشمامسة صبيعًا بقوة شديدة تعبَتاً عن معناىا "قاـ"، ىنا هبب عند كلمة "افتونف الثالثة" وا

 مراعاة اآلتى:
  أهنا تقع آخر ضلع من أضبلع اؼبازورة الىت َب هناية اؼبرجع للمرة الثانيةSecondo Volta لذا هبب ،

( بالنرب بالعصا مراعاة إعطاء إشارة واضحة لكل من اؼبوسيقُت والكوراؿ َب الضلع قبل األخَت )الثالث
بقوة َب مستوى السرة َب أقصى اليمُت دوف النظر إليهم وبالنظر اىل أسفل، ٍب إعطاء  اإلشارة لؤلناكروز 

The Pickup (Anacrusis)  مع النظر اليهم. وإشارة األناكروز ىذه تكوف ايضًا بالنقر بالعصا
 جبوار نفس اؼبكاف الذى للنبضة الثالثة، مع صعود العصا ألعلى.

 

 
 

 (25شكل رقم )
 The Pickup Pattern (Anacrusis) إشارة األناكروز  مبوذج 

 
o  هبب مراعاة أف الناقوس واؼبثلث سيعاوداف الدخوؿ للمصاحبة مرة أخرى حيث سيتم إعادة اعبزء

األوؿ من اللحن َب مقاـ أعلى ثانية كبَتة، وسيكوف ىذا الدخوؿ فباثل ؼبا حدث َب بداية اللحن، 
اليتُت افقيتُت ، لذا سيقـو القائد، بإعطاء نبضتُت متت98أى َب الضلع الثالث والرابع من اؼبازورة رقم 
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بيده اليسرى باستخداـ الصابعُت اإلهباـ والسبابة عند إلتقاء اطرافهما مع توجيهما اىل عازَب الناقوس 
 واؼبثلث َب اؼبازورة الرابعة َب النبضة الثالثة والرابعة، كما سبق شرحو بالصورة آنفاً.

 

 
 
بسرعة اللحن اؼبطابقة لسرعة بداية اللحن وىي  يستمر القائد َب إعطاء اإلشارة َب اؼبيزاف الرباعى ؿبتفظاً و 

 نبضة َب الدقيقة، حىت هناية اللحن، حيث يتم إهناء اللحن على ثبلث مراحل بعمل اآلتى: 844
التمهيد َب اؼبازورة الثالثة َب آخر اللحن، بالنظر اىل عازَب الناقوس واؼبثلث، وذلك سبهيداً إلعطائهما  .8

والىت ستكوف بيد القائد اليسرى َب بداية اؼبازورة الثانية  Cutoff beatإشارة القطع اػباصة هبما 
من آخر اللحن، وذلك حبركة حبركة دائرية مع عقارب الساعة، مع إبقاء يده اليسرى ىذه بعد اغبركة 
الدائرية اىل جوار خياطة البنطلوف ألسفل، حىت يطمئن اىل أف كبًل من عازَب الناقوس واؼبثلث قد 

 ستار عن عزفهما، ووضعا أيديهما اىل أسفل ايضاً مثلو.أسدال ال
 

وتقنية اإلبطاء ىذه تُعد إحدى التقنيات الىت  Ritardando, Ritenutoعمل إبطاء تدرهبى  .2
تشكل مستوى القائد. فقبل أف يبدأ عملية تغيَت اإليقاع عليو أف يقـو بتقسيم اؼبازورة والنصف 

لو أواًل، ٍب يبدأ بتحريك عصا القيادة ببطئ بتدرج وَب نفس األخَتة تقسيمًا داخليًا َب ذىنو وعق
الوقت يبدأ َب زيادة مقياس النبضة لتأخذ مشوارًا أطوؿ فبا قبل، حيث أف السرعة بدأت تتقلص، 

 ومن الطبيعى جدا أف صبيع العازفُت سوؼ يتتبعوف ىذه التقسيمات. واإلشارات.
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ى اللحن بكاملو، ىنا يبدأ َب إعطاء إشارة القطع للنهاية ٍب َب الببلنش األخَتة والىت عندىا ينته .3
Final Cutoff   حبركة شبو مستديرة وصغَتة القطر، ويبكن تدعيمها حبركة فباثلة من اليد اليسرى

 مع رفع اليدين اىل أعلى إعبلناً إلهناء مشوار اللحن اؼبصرى القدَل األصيل القبطى "كاتا ٍل خورس".

 
 (26شكل رقم )

 القطع النهائى ؼبيزاف رباعى مبوذج
اإلحتفاؿ بقيامة السيد )األساسى من اللحن  واؽبدؼإف القائد هبب أف يفهم كلمات اللحن، ومعانيها، 

، فمثبل عندما تُنشد كلمة "إبكاىى" والىت تعٌت "األرضيُت" عندئذ هبب مراقبة أداء الكوراؿ (اؼبسيح
 رب حىت نغمة الػ "دو دييز" أسفل اؼبدرج.عْ أسفل لتػَ  واؼبوسيقُت لنغمات ىذه الكلمة وىى تتقهقر اىل

 

السيد  ينزؿقد إستطاع أف  بالقيامةعن التضاد ُب أنو رب عَ أف اؼبؤلف قد قصد باللحن أف يػُ  فإذا مل يفهم
ذا التضاد بالنغمات عرب عن ىأنو اؼبسيح اىل األرض ليعطى الذين على األرض تسبيح اؼببلئكة، و 

مل يراقب عن قرب وبفهم التحوؿ  وإذاعلق الذي ُيصيب اللحن حبالة من الدىشة النغمية. وبالتوقف اؼب
مل  وإذامن النغمات واؼبقامات الىت َب دائرة البيموالت عندما ذبتاحها دائرة الدييزات َب موجة تسنامية، 

 اىل مدرب. عكس ىذا الفهم على أداء اجملموعة، فحينئٍذ قد تقلص دوره من قائد ومايسًتوي يستطع
 

مل يتفهم معٌت اللحن عندما ينطق الكوراؿ جبملة "أيف أيربسالُت خُت أوثيليل" والىت معناىا "يرتلوف  إذاو 
نبضة َب الدقيقة"، ومل يبلحظ أف  885بإبتهاج" ومل يبلحظ أف سرعة اللحن ىنا قد وصلت اىل ذروهتا "
الىت تعرب عن ىذه البهجة وكأهنا تتحرؾ ىذه اعبملة شهدت تفعيبلت متتالية من الكروشات اؼبتقطعة 

 Vivaceوخبفة   Staccatoبرشاقة َب أفواه اؼبنشدين، ومل يوجو الكوراؿ واؼبوسيقيُت ألدائها منفصلة 
لتأكيد معٌت التهليل، ومل يقودىا بوجو مرسـو عليو البهجة وبعينُت مشرقتُت ليعكس ىذه البهجة على 

 الكوراؿ واؼبوسيقيُت، فإنو قد قلص دوره من مايسًتو وقائد اىل مدرب. 
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مل يفهم القائد أف اؼبلحن كاف ىدفو األساسى ىو الًتكيز على فكرة "القيامة" وليس "اؼبوت" ومل  وإذا
رؾ أنو من أجل ىذا قاـ بتلحُت كلمة "قاـ" بأكثر من غبن، وقاـ بتكرارىا ثبلث مرات، ووضع ؽبا يد

أسلوب اؼبيليسما أسلوبا للصياغة، لُيطِنب َب نغماهتا ويزيد منها أكثر فأكثر، َب حُت أنو خطف َب 
جاءت سريعة سرعة الربؽ "خُت ٌل إشبوؤوت" والىت تعٌت "من األموات" الىت أهنى عندىا اللحن، ف

حىت ال تتعمق نغماهتا َب األذف، ألنو يريد أف تبقى نغمات القيامة ىى   Syllabicبأسلوب سيبلباتى 
 اؼبسيطرة وليست نغمات اؼبوت. فإف مل يدرؾ القائد كل ىذا فهو قد صار بعد مدرباً وليس قائداً.

 

اءت َب أوؿ اللحن بنفس اعبمل وإذا مل يدرؾ القائد أف اؼبلحن قد وضع غبن اعبمل اؼبوسيقية الىت ج
اؼبوسيقية الىت جاءت َب آخره، من حيث السرعة واؼبقاـ وأسلوب الصياغة واؼبصاحبة اآللية بالناقوس 
واؼبثلث، كل ذلك فيما عدا أهنا أعلى مسافة "ثانية كبَتة"، ومل يفهم أف اؼبغزى من ذلك ىو لربط أوؿ 

أجل ربقيق معٌت القيامة بالتصعيد النغمى ألعلى. فإف مل اللحن بآخره من أجل اغببكة الفنية أوال ومن 
 يفهم كل ذلك فهو قد حكم على نفسو بأنو مل يعد بعد قائداً ولكن مدرباً. 

 

، ةسرعاإليقاع وال إف فهم القائد ألبعاد اللحن اؼبوسيقية ومسافاتو وقفزاتو، ولتحوالتو اؼبقامية ولتغَتات
، كل ىذا يساعد القائد َب نقل إشارة عصاتو بوضوح وقفبلتوغوطو ودالالت منحنياتو اللحنية وحركات ض

 ونقاء ودقة وفهم للموسيقيُت واؼبنشدين. 
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 اللحن الثاني من عينة البحث
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 اللحن الثاني من عينة البحث
 ايس او بناجيو سباتير

Eic `O pan`agioc Patyr 

 
 : البيانات العامة للحن

o ايس او بناجيو سباتَت اسم اللحن :Eic `O pan`agioc Patyr  
o  :كلمات اللحن باللغة اليونانية.لغة اللحن 
o 85: سرعة اللحن   (.85 =نبضة نوار َب الدقيقة   ،وىى ثابتة من أوؿ اللحن حىت خاسبتو )

 حيث تبطؤ قليبل إيذاناً بالنهاية.
o  دقيقة واحدة. تقريباً :زمن اللحنمدة 
o وال توجد بو أية ربوالت مقامية داخلية. : مقاـ عجم الػ سى مقام اللحن 
o د (  –ج  –ب  -  8أ -:  ) أ الصيغة 
o أحادى اللحن " مونوفوٌل" نسيج اللحن :Monophonic 
o دبشاركة من صبيع الشعب اغبضور، والقائد ىو العريف"اؼبػػػُػَعلم"(.  -:"صباعى ) الشمامسةالتكوين

 التنظيم للكاىن ولصفوؼ الشمامسة والشعب بالكنيسة ()مرفق رسم مسقط افقى يبُت 
o ال توجد.المصاحبة اآللية  : 
o ( وىو ثابت ال يتغَت من بداية اللحن حىت هنايتو.4من  2: ثنائى )ميزان اللحن 
o أعرج مبٍت على غبن : الضرب الموسيقيSyncopate 
o أعرج شكل ؽبا :األشكال اإليقاعية Syncopate   مكوف من ؾبموعات وموتيفات من الكروش

 .، وقد نتج من األربطة الزمنية للموازيروالدوبل كروش
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o  :ىو خليط مابُت قفزات وسبلمل موسيقية بشكل غنائى.المنحني اللحنى 
o مازورة، مقسمة اىل طبسة صبل رئيسية. 27: إصباىل عدد اؼبوازير ىو عدد الموازير 
o :بالرغم من قصر اللحن إال أنو يبتلئ بقفزات الثالثات بنوعيها الصغَت  القفزات الموسيقية

 قفزات(. بينما تظهر قفزات الرابعة التامة مرتاف فقط. 7والكبَت)
o وبّده من أسفل اؼبدرج نغمة ال توجد مكونات ـبتلفة، لكن اللحن  :المساحة الصوتية للمكونات

 "احملَت".الػ "فا " )اعبهاركاه( ومن أعلى نغمة الػ  رى 
o يستقر اللحن باإلرتكاز اؼبؤقت علي الدرجة السابعة )اغبسيٍت(، ٍب خامسة اإلستقرار درجات :

 (.السلم )اعبهاركاه(، ٍب يستقر إستقراراً تاماً باإلرتكاز علي درجة األساس )سي

o تتكوف من وحدات من الًتبل كروش والدوبل كروش والىت تاتى أحياناً الزخارف اللحنية والحليات :
 .Tripletsَب ثبلثيات 

 
 
   
 
 
 

o  :قفلة تامة باإلرتكاز على أساس اؼبقاـ "سى القفالت الموسيقية َب اعبملة األويل)أ(، واعبملة "

 االخَتة )د(، وقفلة نصفية للجملة الثالثة )ب(.
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 (27شكل رقم )

 يبُت التنظيم للكاىن وصفوؼ الشمامسة والشعب ُب الكنيسة القبطية األرثوذكسيةمسقط أفقي 
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 للحن  التحليل التفصيلى
 

 :المناسبة التى يُقال فيها اللحن
الحظ الباحث أف غبن "إيسو بناجيو سباتَت" وىو غبن مصرى قدَل يؤكد اإليباف بوحدانية اهلل، وأنو 

غبن مدتو الزمنية الىت ال تقل عن الدقيقة الواحدة، وبالرغم من الواحد القدوس، ويؤكد ذلك من خبلؿ 
ذلك فهو يبدأ بنغماٍت حادٍة وينتهى بنغمات حادة، وفيها هباوب كل الشعب والشمامسة على الكاىن 
بأعلى النغمات بأصواهتم قرب إنتهاء القداس اإلؽبى، بعدما يصرخ الكاىن أيضا باللحن بأعلى صوتو 

تيس آجيس" ومعناه "الُقدسات للقديسُت". لذا إستوقف الباحث ىذا اللحن القصَت قائبل غبن "تاجيا 
 اغباد النغمات، ليعرؼ ما مناسبتو.

فالشعب ىنا هباوب على الكاىن " واحد ىو اآلب القدوس" وكأنو يعلن دبنتهى الوضوح والثقة أنو  
 خبصوص "القداسة"، ال يوجد إال قدوٌس واحٌد ىو اهلل اآلب.

 وقف الباحث َب ىذا اللحن أمرين:وقد است
  أواًل: أنو بالرغم من أف اللحن مدتو قصَتة جدًا )أقل من دقيقة(، إال أنو ابتدأ بذروتو، فبدأ بطبقة

" ووصل اىل احملَت "جواب الػ رى" ،وىذا غَت معتاد َب اؼبوسيقى سى ػ "صوتية حادة من نغمة ال

"التصعيد" فعادًة مايكوف "بالتمهيد"، فاألغباف القبطية القبطية لطبيعتها اػباشعة، والىت إذا أرادت 
 تصل اىل درجات حادة ولكن من خبلؿ بناء غبٌت يعلو شيئاً فشيئاً وليس ىكذا دفعة واحدة.

 :ًأف األغباف القبطية تتسم "باإلنسيابية اؼبيلودية"، لكوهنا صبلة، أما الغريب َب ىذا اللحن إنو  ثانيا
ومن النادر أف قبد َب األغباف  اؼبصرية القديبة أغبانا   Syncopate"سينكوباتى أعرج" 

عن إعًتاؼ الشعب بعدـ قدرتو ألف يبلغ سينكوباتية، إال أف ىذا اإليقاع األعرج جاء مناسبا للتعبَت 
القداسة دبفرده، إف مل يستمدىا من اهلل الوحيد الكلى القداسة لذا يصرخ هبذا اللحن ويقوؿ "واحد 

  Eic `O pan`agioc Patyrاآلب القدوس"  )فقط( ىو
 

كلمات اللحن بالكامل ىى يونانية، ومن اؼببلحظ دائمًا تغلغل الكلمات اليونانية اىل  :لغة اللحن
األغباف القبطية، بشكل فباثل ؼبا وبدث اآلف َب وجود مفردات كثَتة من اللغة اإلقبليزية َب اللغة العربية 

 عظم اؼبصطلحات البلىوتية قبدىا مدونة باللغة اليونانية وليس بالقبطية.وخاصة الىت سبثل مصطلحات. فم
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ىى مشاهبة لكلمة "آس"، وىى كلمة يونانية معناىا "واحد". وكلمة "باتَت"   Eicفكلمة "أيس" 
Patyr ، .ىى كلمة يونانية معناىا اآلب وىى تشَت اىل "اهلل اآلب الواحد" اػبالق الذى ال شريك لو

والضمَت "ىو" يقابل   pan معناىا قدوس وأداة التعريف ىنا ىى "باف"  agiocوكلمة "آجيوس"  
 . Òاغبرؼ اليوناٌل "أو" 

 

،وال توجد بو أية " صبيع اعبمل اؼبوسيقية َب ىذا اللحن ىى من مقاـ عجم الػ "سى  :مقام اللحن

ربوالت مقامية داخلية وال ؼبس ألى درجات غريبة عن ىذا اؼبقاـ العجم. فهذا اللحن يعتمد على 
 ايقاعاتو العرجاء وليس على ربوالتو اؼبقامية.

 

 : وصف المنحني اللحني
: يدور اؼبنحٌت اللحٌت حوؿ نغمة واحدة ىى 5الى المازورة رقم 1المازورة رقم الجملة األولى )أ( من  -

"، فيبدأ هبا وينتهى هبا ويقـو بالزخرفة حوؽبا. وإذا ىبط اىل حساسها وىى نغمة "ال" الطبيعية،  الػ "سى 

فسرعاف ما يتم تصريفها اىل درجة األساس مرة أخرى، وىو األسلوب اؼبّتبع َب التأليف َب اؼبوسيقى 
 ؼبصرية القديبة".الغربية واؼبوسيقى العربية. فبا يدلنا على أف أصل ىذه القواعد ىى "اؼبوسيقى ا

 
: يبدأ اؼبنحٌت اللحٌت بالدوراف حوؿ نغمة 8الى المازورة رقم  5( من المازورة رقم 1الجملة الثانية )أ -

واحدة أعلى من اعبملة األوىل وىى نغمة الػ "رى " الطبيعية )احملَت(، ٍب يأخذ شكل سلم ىابط حىت 
وتكوف اعبملة بكاملها َب سينوكبها وَب صياغتها يصل اىل درجة "ال" الطبيعية )اغبسيٌت ( وينتهى هبا، 

( بنفس 8قريبة الشبو باعبملة األوىل فيما عدا السلم اؽبابط، حىت َب قفلتها ًب التعامل َب اؼبازورة رقم )
( حيث ًب صرؼ نغمة الػ "صوؿ" )النوى( اىل نغمة "ال" الطبيعية 4أسلوب التعامل َب اؼبازورة رقم )

( وكأنو حساس ينصرؼ اىل األساس لتوحيد الفكر 4ل ؼبا حدث َب اؼبازورة ))اغبسيٌت( وبشكل فباث
 اؼبوسيقى َب اعبملتاف.
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:وىى صبلة هبا تتابع   12الى المازورة رقم  9الجملة الثالثة )ب( من المازورة رقم  -

Sequence  غبٌت وايقاعى بشكل منحٌت ألسفل، وتعتمد على زخرفة وحدة الػTriplet  ،
 ث مرات متتالية.وتتكرر ثبل

 
 
:وىذه اعبملة يتحرؾ فيها اؼبنحٌت 22الى المازورة رقم  13الجملة الرابعة )ج( من المازورة رقم  -

اللحٌت َب أشكاؿ ُسلمية صاعدة وىابطة. فتبدأ صاعدة من نغمة اعبهاركاه حىت الكرداف، ٍب ىابطة 
والثانية من الكرد للنوى والثالثة من  على ثبلث مراحل، اؼبرحلة األوىل من نغمة الكرداف حىت اغبسيٌت،

 الكرداف للجهاركاه. وبالتاىل فإف ىذه اعبملة تبدأ باعبهاركاه وتنتهى باعبهاركاه.
 

 
: أما اعبملة اػبامسة فهى 27الى المازورة رقم  21الجملة الخامسة )د( من المازورة رقم  -

فية، والثاٌل هبا سلم ىابط من الكرداف اػبتامية، وىى تنقسم اىل ثبلثة أجزاء، األوؿ ربوى وحدة زخر 
اىل النوا، أما الثالث فهو جزء زجزاجى يدور حوؿ الكرداف  وينتهى باإلرتكاز على درجة األساس َب 
منطقة اعبواب دوف أف يسبقها اغبساس. وبالرغم من أف معظم األغباف اؼبصرية القديبة عادة ما تنتهى 
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لحن انتهت َب منطقة اعبوابات، باعتبار أف اللحن ىو غبن َب منطقة القرارات، إال أنو َب ىذا ال
 ربذيرى وبذر الشعب من أف أحداً منهم يظن أنو قدوس، فالقدوس ىو واحد ىو اآلب القدوس. 

 
 : إرتكازات اللحن

" تأكيداً  (: يرتكز اللحن على درجة أساس اؼبقاـ الػ "سى 5َب اعبملة األوىل َب اؼبازورة رقم ) -

 للمقاـ، حيث تبدأ اعبملة هبا وتنتهى هبا.
(: يرتكز اللحن على درجة اغبسيٌت "ال" الطبيعية، وىى درجة 8َب اعبملة الثانية َب اؼبازورة رقم ) -

اغبساس للمقاـ، والغريب أنو مل يتم تصريفها لؤلساس كما ىو متبع، وبالرغم من ذلك جاء وقعها 
 عذباً َب األذف.

(:  إرتكز اللحن فيها إرتكازًا مؤقتًا على درجة خامسة اؼبقاـ 82الثالثة َب اؼبازورة رقم )َب اعبملة  -
 وىى نغمة الػجهاركاه "فا")تسمى أحيانا "اعبهاركا"(.

(: وفيها كرر اإلرتكاز اؼبؤقت على درجة خامسة اؼبقاـ وىى 24َب اعبملة الرابعة َب اؼبازورة رقم ) -
 ة ىنا بدأت هبا )فا( وانتهت هبا ايضاً.نغمة الػجهاركاه "فا". واعبمل

"  (: يرتكز اللحن فيها على درجة أساس اؼبقاـ الػ "سى 27:َب اعبملة اػبامسة َب اؼبازورة رقم ) -

 تأكيداً للمقاـ، وربديداً للقفلة التامة َب ختاـ اللحن.
  القفزات الموسيقية:

الثالثات بنوعيها الكبَت والصغَت، وبعدد قليل بالرغم من قصر اللحن إال أنو يبتلئ بعدد كبَت من قفزات 
 من قفزات الرابعات التامة.

قفزات ثالثات)صغَتة ٍب كبَتة  3:تظهر سلسلة مكونة من  12و  11و  12ففى المازورات ارقام  -
 ٍب كبَتة(، بكل مازورة قفزة، وتأتى بشكل سلمى ىابط. 
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 توجد قفزة ثالثة صغَتة. : 16و  15وبين المازورة  -
 :توجد قفزة ثالثة كبَتة.22و  28وبُت اؼبازورة  -
 :توجد قفزة ثالثة صغَتة.23و  22وبُت  -
 : توجد قفزة ثالثة صغَتة.25وَب اؼبازورة  -

 أما قفزات الرابعة فتظهر مرتاف فقط:
 : رابعة تامة.19و 18بين المازورة  -
 : رابعة تامة.23و  22وبين المازورة  -
 
 
 
 
 

 

 :المساحة الصوتية للمكونات
ال يوجد مساحات ـبتلفة للمكونات، حيث أف التكوين الرئيسى يكوف جملموعات الشمامسة َب اػبورس، 
يرتلوف مع صبوع الشعب َب صحن الكنيسة َب طبقات صوتية طبيعية ـبتلفة على بعد أوكتافات" 

أنو بشكٍل  مونوفونية"، فالسيدات واألطفاؿ يرتلوف اللحن من طبقة صوتية أعلى أوكتاؼ من الرجاؿ. إال
 عاـ فاؼبساحة الصوتية وبّدىا من أسفل اؼبدرج نغمة الػ "فا " )اعبهاركاه( ومن أعلى نغمة الػ  رى "احملَت".

 

 :Motivesاألشكال اإليقاعية 
مازورة، إال أنو غٌت باألشكاؿ اإليقاعية، فمنها الشكل السينكوباتى  27بالرغم من أف اللحن ال يتعدى 

لذى يتكرر بشكل ملحوظ أكثر من أربعة مرات، لتأكيد اإلحساس األعرج. ومنها اؼبميز ؽبذا اللحن وا
 Pointeالشكل الزخرَب الذى وبوى وحدة الًتبل كروش الصغَتة. ومنها أيضا وحدة الكروش اؼبنقوطة 

 والىت ُيستكمل نوارىا إما بدوبل كروش واحدة، او وحدتاف من الًتبل كروش لتعطى شكبلً زخرفياً.
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 القفالت الموسيقية
: وىى 5الى المازورة رقم 1قفلة الجملة األولى: من مازورة الجملة األولى )أ( من المازورة رقم  -

 ( وىى تسمى ايضاً:I – IV _ Iتعترب دبثابة قفلة دينية  )
 Plagal, or Church, or Amen Cadence) ويتم القفل َب منتصف اؼبازورة اػبامسة )

 نها قبل الغناء السينوكباتى َب الكروش األخَت.على الضغط الضعيف م
 Half: وىى تعترب قفلة نصفية  8الى المازورة رقم  5( من المازورة رقم 1قفلة الجملة الثانية )أ -

Cadence, or Semicadence    كما تسمى أحياناً بالػSuspended Cadence. 
:وىى ايضًا تعترب صورة من 12رقم الى المازورة  9قفلة الجملة الثالثة )ب( من المازورة رقم  -

 Evaded Cadenceصور القفلة تامة والىت تسما أحياناً بالػ 
وىى تعترب تأكيد لنفس نوع : 22الى المازورة رقم  13قفلة الجملة الرابعة )ج( من المازورة رقم  -

القفل السابق للجملة الثالثة، لذا فهى ايضًا تعترب نوع من أنواع القفلة التامة الىت تسمى بالػ 
Evaded Cadence.فاللحن مازاؿ مل ينتِو ولكنو يبهد هبا لئلنتهاء . 

ه اعبملة : وىنا تعترب ىذ27الى المازورة رقم  21قفلة الجملة الخامسة )د( من المازورة رقم  -
على درجة األساس.  Perfect Authentic Cadenceختامية وتنتهى بقفلة تامة صروبة  
 Closedاو بالقفلة اػبتامية   Slandered Cadenceوىى تسمى احيانًا بالقفلة القياسية 

Cadense. 
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 للحن إيسو بناجيو التحليل من منظور القيادة
 

بناجيو" ربتاج اىل ربليل ودراسة، برغم قصر مدتو الزمنية الحظ الباحث أف قيادة غبن مثل "ايس او 
وعدـ وجود ربوالت مقامية او إيقاعية، ذلك لتنوع الضغوط الداخلية َب اللحن. لذا قاـ الباحث بتحليل 

 اللحن من منظور القيادة بشكل تفصيلى:
روش ليبدأ الغناء َب :ىذه مازورة بداية اللحن، وىى تبدأ بسكتة نوار يعقبها سكتة ك1المازورة رقم  -

، او بالػ "ليفارى Anacrusesالضغط الضعيف األخَت من اؼبازورة، والىت تسمى باألناكروز 
Levari :لذا فهى ربتاج من القائد ثبلث إشارات دقيقة ىى ." 
والىت فيها يضرب القائد بيده اؼبستوى التخيلى   Downbeat: ىى إشارة النبضة الُسفليةاإلشارة األوىل

ضات بعصاه، ويده  اليسرى ثابتة ألسفل خلف خياطة البنطلوف. وىى ىنا تُعد نبضة لتحديد السرعة للنب
 وبداية اؼبازورة، ولكنها غَت قادرة على دفع الكوراؿ للغناء، نظرا ألف الغناء أناكروزى.

 

 
 

رة، وتعترب ىى النبضة : وىى إشارة النبضة الثانية والىت تكوف على يبُت النبضة األوىل مباشاالشارة الثانية
الىت عندىا يتمكن الكوراؿ من التقاط أنفاسهم إستعدادًا للغناء.  preparatory beatالتحضَتية  

 ويراعى أف تكوف يد القائد اليسرى ألسفل وذلك خبلؿ النبضتُت السالفتُت )الُسفلية والتحضَتية(.
ؿ بالغناء، وىذه هبب أف تكوف إشارة قوية : وىى إشارة النبضة الىت عندىا يبدأ الكورااإلشارة الثالثة

وذلك ضماناً  Mirror Styleوواضحة، ويستخدـ القائد فيها يده اليسرى بشكل مرآة ليده اليمٌت 
 ألف يغٌت معها اعبميع دوف أف يتسرب أحد من ىذه اإلشارة.

جهتُت بشكل وىذه اإلشارة تكوف باليدين اإلثنتُت مرتفعتُت َب مستوى األكتاؼ، وَب شكل أفقى مو 
 خاطف وسريع َب وجو اؼبغنيُت. 
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: وىى تبدأ بكروش مربوطة من اؼبازورة السابقة، ليكوف الغناء أيضًا َب الضغط  3و2المازورة رقم 
". وىنا يعطى القائد إشارة كالثالثة الىت سبق Levariالضعيف من النوار األوؿ من اؼبازورة الػ "ليفارى 

تفاصيلها، ليستكمل الكوراؿ الغناء عندىا. كما يعطى القائد نفس ىذه اإلشارة َب ذكرىا بعاليو بنفس 
 الكروش األخَت من اؼبازورة الثانية، والنوار األوؿ والثاٌل من اؼبازورة الثالثة بنفس الكيفية.

 
اؼبيزاف،  قيادهتا ستكوف بالشكل والنمط التقليدي للمازورة الثنائية 4: اؼبازورة رقم  4 & 5المازورة رقم

 :بطريقتاف. وىنا يبكن قيادهتا 5فيما عدا هنايتها، حيث تلتحم مع بداية اؼبازورة رقم 
عندئٍذ تكوف قيادهتا فباثلة لقيادة  fermataفبتدة كالكرونا او الػ  4باعتبار أف هناية اؼبازورة  األوىل -

يقـو   fermataوذلك بتثبيت ذراع القائد معلقًا َب وضع اإلستعداد، وَب هناية الػ Cutoffالقطع 
بعمل القطع متبوعًا بالنبضة التحضَتية، ٍب يستكمل مبوذج القيادة بالشكل العادى للميزاف الثنائى َب 

اثلة لتلك حىت يأتى  موعد الكروش األخَت، الذى هبب معو اعطاء اإلشارة الثالثة اؼبم 5اؼبازورة رقم 
 الىت َب اؼبازورة األوىل.

حىت الضلع األخَت الذى يتم فيو  5و 4تكوف باستمرار اإلشارة َب اؼبيزاف الثنائى َب اؼبازورة  والثانية -
 إعطاء إشارة فباثلة لتلك اإلشارة الثالثة الىت َب اؼبازورة األوىل.

تكوف فباثلة  8و 7و 6و 5بشكل عاـ، فإف إشارة اؼبازورات ارقاـ : 6 & 7& 8المازورة رقم -
 لتشابو اعبملتُت َب اللحن واإليقاع واألسلوب السينكوباتى. 4و 3و  2و  8لقيادة اؼبازورات 

 :  9 & 10& 11&12المازورة رقم -
على اإلشارة الىت تلى  تركيزىنا تكوف قيادة ىذه اؼبوازير بالشكل التقليدى للميزاف الثنائى، فقط مع عمل 

باؼببالغة َب  الًتكيز، وذلك لتوضيح السينكوب اؼبوجود فيها. ويكوف ذلك  مباشرة  Downbeatالػ 
 باليد اليسرى اىل أقصى اليسار ألعلى أيضاً.و اإلشارة يالعصا اىل أقصى اليمُت ألعلى، 
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 :   13 & 14& 15المازورة رقم -
لتشابو  3و  2 و 8تكوف فباثلة لقيادة اؼبازورات  85و 84و 83بشكل عاـ، فإف إشارة اؼبازورات ارقاـ

 اعبملتُت َب اللحن واإليقاع واألسلوب السينكوباتى أيضاً.
 :& 20   16 & 17& 18&19المازورة رقم  -

، حيث ينبغى أف 24&  89والذى َب  87&  86ىنا يبلحظ السلم اؼبنخفض الذى َب اؼبازورتُت 
بتدرج مع توجيو راحتها  يتم عمل إشارة ديناميكية ألداء لُت وذلك خبفض اليد اليسرى من أعلى ألسفل

 ألسفل لتحقيق خفوت َب الصوت بشكل متدرج.
 :24& 23 &22 & 21المازورة أرقام  -
 إشارات القيادة الىت للنموذج الثنائى العادى، مع مراعاة ديناميكية األداء باليد اليسرى.  -
 : 27الى   25الختام القوى فى المازورات ارقام من  -
 

وتقنية التباطؤ  Ritardando, Ritenutoوفيها هبب عمل تباطؤ تدرهبي والذي يسمي  .4
 ربتاج من القائد أف يبدأ عملية تغيَت اإليقاع بتقسيم الثبلثة موازير تقسيماً داخلياً َب ذىنو وعقلو 

لتأخذ  أواًل، ٍب يبدأ بتحريك عصا القيادة ببطئ بتدرج وَب نفس الوقت يبدأ َب زيادة مقياس النبضة .5
مشوارًا أطوؿ فبا قبل، حيث أف السرعة بدأت تتقلص، ومن الطبيعى جدًا أف صبيع العازفُت سوؼ 

 يتتبعوف ىذه التقسيمات واإلشارات.
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 اللحن الثالث من عينة البحث
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 اللحن الثالث من عينة البحث
 اوندوس اليثوس

`Ontoc ` Aly;wc 
  للحنالبيانات العامة 

o اوندوس اليثوس اسم اللحن :Ontoc ` Aly;wc 
o  :كلمات اللحن ىى مزيج ما بُت الكلمات القبطية واليونانية.لغة اللحن 
o 95: سرعة اللحن   (.95  =نبضة نوار َب الدقيقة  ( وىى تنحدر اىل )=  75  َب اؼبقطع )

( عند اإلستيخوف )البيت  95  =( ٍب تعود اىل )  85  =األدليىب، إال أهنا تزداد َب هنايتو اىل )

 او الربع( الثاٌل وىكذا عند اإلعادات، حىت هناية اللحن حيث تبطؤ قليبلً إيذاناً بالنهاية.
o  دقيقة85  تقريباً  :زمن اللحنمدة . 
o اؼبقاـ األساسى ىو "الراست" على درجة "الراست"، ويتحوؿ اىل مقاـ "اعبهاركاه" مقام اللحن :

على درجة "الراست" خاصًة كلما ربولت درجة السيكاه اىل بوسلك، كما يظهر ىناؾ جنس راست 
 على اليكاه كلما حاوؿ اإلرتكاز على درجة اليكاه.

o العامة للحنالصيغة  :الصيغة  General Form ( 4ب  – 3ب – 2ب -  8ب -:  ) أ 
 الصيغة الفرعية لإلستيخون األول: -

 ( صبلة سبهيد افتتاحيةoverture 4اىل  ـ 8( )من ـ) 
  (38اىل ـ  5صبل إيقاعية )من ـ 
  (49اىل ـ  32صبل أدليبية ) من ـ 

 الصيغة الفرعية لإلستيخون الثانى وما يليو: -
  (93اىل  ـ 54صبل إيقاعية )من ـ 
  (882اىل ـ  94صبل أديبية )من ـ 
o أحادى اللحن " مونوفوٌل" نسيج اللحن :Monophonic 
o ؾبموعتُت من الشمامسة يقفوف َب خورس قبلى وحورس حبرى واػبورس البحرى يقف على : التكوين

رأسو من جهة اؽبيكل القائد "الػػػػُمػَعِلم" وبمل َب يده الناقوس"الَدؼ" وإىل جواره )او أمامو َب 



207 

 

 Antiphonalمقابلو( يقف معاونو )أو رئيس الشمامسة( ويتبادلوف الًتنيم باألسلوب التقابلى 
Singing  .على أف يقـو اػبورس البحرى بأداء اإلستيخوف األوؿ والقبلى اإلستيخوف الثاٌل وىكذا

 وَب بعض اؼبقاطع األدليبية، يُعهد لشماس منفرد بأف يُغنيها إذا مل يغنِّها اؼبعلم.
o الناقوس "الَدؼ" واؼبثلث َب بعض الفقرات.المصاحبة اآللية  : 
o ثابت ال يتغَت من بداية اللحن حىت هنايتو، إال أنو توجد ( وىو 4من  4: رباعى ) ميزان اللحن

 مقاطع أدليبية بو ًب تدوينها َب نفس اؼبيزاف.
o ىو اؼبصمودى الصغَت "البسيط" او الدويك البسيط.الضرب الموسيقي : 

 

 
o عبارة عن تكوينات وموتيفات من الكروش والدوبل كروش وعدد ليس بقليل  :شكال اإليقاعيةاأل

 وآخر ليس بكثَت من الببلش. من النوار
o  :ىو منحٌت غنائى غٌت باعبمل اعبميلة بو خليط من القفزات والسبلمل اؼبوسيقية المنحني اللحنى

 اؽبابطة والصاعدة والوحدات الزخرفية.
o مازورة، مقسمة اىل ثبلثة استيخونات )أرباع(  882: إصباىل عدد اؼبوازير ىو عدد الموازير

باختيار ثبلثة استيخونات فقط، َب حُت أف اللحن يشمل إثٌت عشر استيخوف رئيسية.)قاـ الباحث 
 شبو مكررين(

o :اللحن غنائى ثرى بالقفزات خاصة الرابعة التامة واػبامسة التامة سواء بالصعود  القفزات الموسيقية
 ة.توجد بعض قفزات السادسة الصغَت و بو قفزات الثالثات بنوعيها الصغَت والكبَت. و او باؽببوط، 

o وبّده من أسفل اؼبدرج نغمة الػ ال يوجد مكونات، إال أف اللحن   :المساحة الصوتية للمكونات
 "صوؿ قرار " )اليكاه( ومن أعلى نغمة الػ  "ال" "اغبسيٌت".

o اإلرتكاز الرئيسى على درجة الراست وإرتكاز مؤقت على درجة الػيكاه "صوؿ درجات اإلستقرار :
 درجة الدوكاه واعبهاركاه )رابعة اؼبقاـ(.قرار"، وركوزات عابرة على 
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o تتكوف من وحدات من الًتبل كروش والدوبل كروش والىت تأتى أحيانًا َب الزخارف اللحنية :
 .Tripletsثبلثيات 

o القفالت الموسيقية  
 قفالت الصيغة الفرعية لإلستيخون األول: -

 ( "قفلة اعبملة التمهيدية "االفتتاحيةovertureىى قفلة تامػة 4( )ـ :)Perfect 
Cadence .)باإلرتكاز على أساس مقاـ الراست على درجة الراست )دو 

  (: ىى قفلة مفاجئة على درجة اعبهاركاه "رابعة اؼبقاـ"  38قفلة اعبملة االيقاعية )ـ
Interrupted Cadence / Deceptive   

  ز على أساس مقاـ الراست على درجة (: ىى قفلة تامة باإلرتكا49قفلة اعبملة األدليبية )ـ
 الراست )دو(.

 قفالت الصيغة الفرعية لإلستيخون الثانى وما يليو: -
 (: ىى قفلة مفاجئة على درجة اعبهاركاه "رابعة اؼبقاـ"  93قفلة اعبملة اإليقاعية )ـ

Interrupted Cadence 
  (: ىى قفلة تامة 882قفلة اعبملة األدليبية ) ـPerfect Cadence رتكاز على باإل

 أساس مقاـ الراست على درجة الراست )دو(.
 

 للحن  التحليل التفصيلى
 :المناسبة التى يُقال فيها اللحن

يقاؿ َب صـو اآلباء الرسل، وأيضا َب عيد اآلباء الرسل قبل قراءة الكاثوليكوف.  Ontocغبن أوندوس 
الفصل اللى يُقرأ عادة ما يكوف من الرسائل ، وظُبيت ىكذا، ألف جامعةكلمة يونانية معناىا   كاثوليكوفو 

اعبامعة كرسالة ماريعقوب الرسوؿ ورسالىت ماربطرس ورسائل ماريوحنا وقد ظُبيت جامعة ألهنا ُكتبت لؤلمم 
 والشعوب )أى أهنا غَت موجهة إىل كنيسة بعينها، بل للجميع للكل(.

كاىن ال يقـو بعمل دورة َب الكنيسة مثلما ومن اؼبعروؼ َب أثناء ىذا الطقس )قراءة الكاثوليكوف( أف ال
وبدث أثناء قراءة البولس، لكنو يظل َب اؽبيكل إشارة إىل وجود الرسل َب أورشاليم وعدـ خروجهم 
للكرازة َب العامل َب الفًتة بُت صعود السيد اؼبسيح ، وحلوؿ الروح القدس إذ "أوصاىم أف ال يربحوا 

 (4:8ع أورشاليم بل ينتظروا موعد اآلب" )أ



209 

 

والكنيسة القبطية تصـو وتُعيد لؤلباء الرسل تكريبًا ؽبم على أهنم كرزوا َب كل اؼبسكونة واستشهدوا من 
أجل أف وبفظوا اإليباف اؼبسيحى حىت يومنا ىذا. وخبلؿ ىذا الصـو وىذا العيد يتم تكريبهم بإنشاد ىذا 

 . Ontocاللحن "أوندوس" 
ؼبستقرة َب البيعة، وكاف يسمى بصـو العنصرة، كما يسمى أيضاً وصـو الرسل يُعّد من أقدـ األصواـ ا

ـ ظُبى بصـو الرسل. وقد جاء َب الدسقولية )تعاليم  325بصـو التبلميذ، ولكن منذ ؾبمع نيقية سنة 
 الرسل( وىى من مدونات القرف الثالث اؼبيبلدى ماينص على :

 1بعد الراحة"أسبوعاً آخر ٍب نصـو  "ومن بعد أف تكملوا عيد اػبمسُت اؼبقدسة، عيدوا ايضاً 
غبن أوندوس كلمات الربع أو اإلستيخوف األوؿ منو فقط يوناٌل ولكن باقى  :لغة وكلمات اللحن

 اإلستيخونات كلماهتا قبطية.
 ويبدأ اللحن َب اإلستيخوف األوؿ جبملتُت األوىل:

 ألنو حقاً باغبقيقة تتمجدوف على األرض
Ontoc ̀al30wc jar `kcal0in paci t3n j3n . 

  "وكلمة "أوندوسOntoc ."معناىا: "حقا 
  "وكلمة "أليثوسal30wc ."معناىا: "باغبقيقة 
  "وكلمة "غارjar ."معناىا: "ألف  
  "وكلمة "اكسالثُتkcal0in  مشتقة من االصلPcal0in ."ومعناىا: "يتمجد 
  "وكلمة "باسيpaci ."معناىا "كل 
  "وكلمة "تُت جُتt3n j3n ."معناىا "على األرض 
 

  :مقام اللحن
 من مقاـ راست على درجة الراست. ويبلحظ اآلتى: Ontocغبن اوندوس 

 ىى إفتتاحية لتأكيد اؼبقاـ باإلبتداء واإلنتهاء بدرجة الراست، واؽببوط اىل خامستو 4اىل ـ 8من  ـ :
الراست على درجة اليكاه، حيث تظهر درجة الػ "سى "اليكاه" والىت تعطى ايضًا إنطباعا جبنس 

 نصف بيموؿ" )نغمة العراؽ(، بالرغم من ؼبسو لدرجة الػ " سى" الطبيعية )ُعربة كوشت(
                                                 

1
. الناشر: مكتبة مارجرجس األساس فى خدمة الشماسألبير جمال ميخائيل: موسوعة ألحان وطقوس الكنيسة القبطية األرثوذكسية:   

 .2222الطبعة األولى   بشيكوالنى.
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 ىو تأكيد ؼبقاـ الراست حيث تظهر  درجة السيكاه" ودرجة العراؽ معاً. 8اىل ـ 5من ـ : 
  ونغمة "العراؽ"، وبدأ الركوز يبيل اىل  : بدأت تظهر نغمة البوسلك "مى طبيعية"87اىل ـ  9من ـ

درجة الدوكاه كركوز مؤقت واىل درجة "اغبسيٌت عشَتاف"أى الػ "ال الطبيعية اؼبنخفضة" كركوز تاـ فبا 
 يوضح أننا ربولنا اىل مقاـ "بياتى اغبسيٌت عشَتاف".

  تكاز باؽببوط : ىو عودة اىل مقاـ الراست اؼبستقر على درجة الراست مع اإلر  28اىل ـ  88من ـ
 (4اىل ـ 8اىل خامستو "نغمة اليكاه بنفس أسلوب االفتتاحية.)ـ

 ىو تأكيد ؼبقاـ بياتى اغبسيٌت ولكن مع إهناء اعبملة على درجتو السادسة 38اىل ـ  22من ـ :
 "اعبهاركاه"

 اـ".: إستمرار ؼبقاـ بياتى اغبسيٌت مع العودة َب النهاية اىل الراست "ثالثة اؼبق49اىل ـ  32من ـ 
  ىنا يعترب مقاـ "عشاؽ مصرى" الذى ىو تصوير ؼبقاـ النهاوند على درجة  76اىل ـ 54من ـ :

 الدوكاه مع ظهور جنس بياتى على اغبسيٌت وراست على النوا.
  49اىل ـ  85: ىو إعادة كاملة بنفس اؼبقامات واألجناس للُجمل من ـ 882اىل ـ  77من ـ ،

 وف األوؿ.وىى اعُبمل الىت ظهرت َب اإلستيخ
 

 : وصف المنحني اللحني
 ىو غبن يتميز جبماؿ منحنياتو اللحنية وعذوبة صبلو اؼبوسيقية الغناءة.  Ontocغبن اوندوس 

 فالمنحنى اللحنى فى اإلستيخون األول يظهر ىكذا: -
 ( َب اعبملة التمهيدية افتتاحيةoverture يأخذ شكبًل ينحٌت ألسفل 4اىل  ـ 8( )من ـ :)

 دائرة حيث يبدأ بنغمة الراست وينحٌت ألسفل حىت اليكاه ٍب يعود للراست.َب شبو نصف 
  (: يأخذ شكل زجزاج نغمى حبيث ال يتعدى نغمة 38اىل ـ  5وَب اعبملة االيقاعية )من ـ

اغبسيٌت من أعلى وال درجة اليكاه من اسفل اؼبدرج. كما يستعمل السلم اؼبوسيقى اؽبابط 
رباعية ىابطة )فا مى رى دو( او )رى دو سى ال( او )دو والصاعد بشكل ملحوظ َب نغمات 

سى ال صوؿ( او صاعدة ) ال سى دو رى(. إمبا ىذه األشكاؿ الزجزاجية والُسلمية تأتى 
 بأسلوب غنائى يتميز بالوقار والعذوبة.

  (: تتميز اعبمل األدليبية َب ىذا اللحن بأهنا سبيل اىل 49اىل ـ  32صبل أدليبية ) من ـ
الزخرفية، واإللتفاؼ حوؿ النغمات من أعلى ومن أسفل. كما تعتمد على التتابع  األشكاؿ
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اؼبػػفعل على أصغر خلية موسيقية والذى يتجلى بوضوح َب  Sequenceاللحٌت واإليقاعى 
 .42ـ  – 38اؼبازورات من ـ

o :أما المنحنى اللحنى فى اإلستيخون الثانى فيظهر ىكذا 
   ىو قريب الشبو باؼبنحٌت اللحٌت الذى يلى االفتتاحية من (: 72اىل  ـ 54إيقاعية )من ـ

حيث زجزاج نغمى والسبلمل اؼبوسيقية اؽبابطة والصاعدة ولكنو مشدوٌد ألعلى أكثر من مثيلو 
السابق، فيصل بسبلؼبو اىل نغمات طباسية وسداسية ىابطة )ال صوؿ فا مى رى( او )مى رى 

ال سى دو رى مى فا(. كما يتميز بوجود دو سى ال( او )دو سى ال صوؿ( او صاعدة ) 
كالىت تظهر َب ـ   Glissandoنغمات عريضة من وحدة الببلنش َب شكل قفزات انسيابية 

 وىذه صبيعها تُزيد من أسلوبو الغنائى وتلّفحو بالوقار.  58و  57
  49اىل ـ 88اؼبوازير من ـبإعادة للجمل الىت ( فهى 882اىل ـ  73أما باقى اعبمل )من ـ. 

 

 : إرتكازات اللحن
إف ارتكازات ىذا اللحن َب مقاطعو اؼبختلفة تدلنا على ربوالت مقاماتو وأجناسو اؼبختلفة. فإنو بالرغم 
من أنو ال تظهر عبلمات ربويل كثَتة َب السياؽ اللحٌت للحن "أوندوس" لتعرب عن تغيَتات مقامية، إال 

وزات اؼبختلفة، حيث يعطى كل ركوز إحساساً أنو حقيقة األمر توجد تغيَتات مقامية من خبلؿ الرك
 جبنس جديد كما يتضح ذلك فبا يأتى:

 اإلرتكاز الرئيسى ىنا على درجة "الراست"، لتأكيد مقاـ الراست ، َب حُت أف 4رقم  َب اؼبازورة :
اؽببوط اىل خامستو "اليكاه" تعطى ايضا إنطباعًا جديدًا بتصوير جنس الراست على درجة اليكاه، 

ظهر درجة الػ "سى نصف بيموؿ" )نغمة العراؽ(، بالرغم من ؼبسو لدرجة الػ "سى" الطبيعية حيث ت
 )ُعربة كوشت( والىت تعطى احساس جبنس عجم اليكاه.

 ارتكاز على درجة الراست لتأكيد مقاـ الراست حيث تظهر درجة السيكاه"  8رقم  َب اؼبازورة :
 ودرجة العراؽ معاً.

 بارتكاز على درجة العشَتاف والراست والدوكاه مع ظهور نغمة 87و 86و85رقم  َب اؼبازورة :
البوسلك "مى طبيعية" ونغمة "العراؽ"، لتأكيد جنس"بياتى اغبسيٌت عشَتاف" وربديد مبلمح مقاـ 

 العشاؽ اؼبصرى الذي يرتكز ارتكاز تاـ على درجة الدوكاه وارتكاز مؤقت على اغبسيٌت.
 ودة اىل ارتكازات االفتتاحية مرة أخرى )الراست واليكاه(.: ىو ع 28اىل ـ  88 اؼبازورة من 
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 بدأت كل االرتكازات تتمحور حوؿ درجة اعبهاركاه، كدرجة سادسة ؼبقاـ 38اىل ـ  22من ـ :
 بياتى اغبسيٌت او كدرجة رابعة ؼبقاـ اعبهاركاه اؼبصور على الراست.

 رىا ثالثة مقاـ بياتى اغبسيٌت او أساس :عودة االستقرار على درجة الراست باعتبا49رقم  َب اؼبازورة
 مقاـ جهاركاه على الراست.

 ارتكاز على الدوكاه لتأكيد مقاـ "عشاؽ مصرى" على الدوكاه. 76رقم  َب اؼبازورة : 
 اىل ـ  85: ىو إعادة لنفس اإلرتكازات الىت حدثت َب اؼبوازير من ـ 882اىل  77رقم  من اؼبازورة

 ، الىت ظهرت َب اإلستيخوف األوؿ.49
 

  القفزات الموسيقية:
غبن اوندوس يتميز بالقفزات الىت تغلفو بلمسة غنائية ذبعلو يًتبع على عرش أصبل األغباف الغنائية َب مصر 

 -َب افتتاحيتو حىت ختامو تظهر القفزات بشكل واضح ىكذا: القديبة. فمن بداية اللحن
 : قفزة رابعة تامة تتبعها ثالثة صغَتة. 3و  2بُت اؼبازورة رقم  -
 :قفزة ثالثة صغَتة تتبعها رابعة تامة. 7و 6َب اؼبازورة  -
 : قفزة ثالثة تتبعها ايضاً رابعة تامة. 87و 86َب اؼبازورة  -
 ة تامة.: قفزة رابع23و 22بُت اؼبازورة  -
 : قفزة رابعة تامة.27و 26بُت اؼبازورة  -
 : قفزة رابعة تامة.34َب اؼبازورة  -
 : قفزة رابعة تامة42َب اؼبازورة  -
 : أوؿ قفزة سادسة صغَتة تظهر بعد عدد من الثالثات والرابعات التامة.47و 46بُت اؼبازورة  -
 : قفزة رابعة تامة.64و  57و  54َب اؼبازورة  -
 : قفزة خامسة تامة متبوعة بثالثة كبَتة.65و 64بُت اؼبازورة  -
 : قفزة رابعة تامة.66َب اؼبازورة  -
 : ىى إعادة للقفزات السابقة.882اىل  73من اؼبازورة  -

 

 :المساحة الصوتية للمكونات
ال يوجد مساحات ـبتلفة للمكونات، حيث أف التكوين الرئيسى يكوف جملموعات الشمامسة َب اػبورس، 
يرتلوف مع صبوع الشعب َب صحن الكنيسة َب طبقات صوتية طبيعية ـبتلفة على بعد 
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أوكتافات"مونوفونية"، فالسيدات واألطفاؿ يرتلوف نفس اللحن من طبقة صوتية أعلى أوكتاؼ من الرجاؿ.  
اؼبساحة الصوتية وبّدىا من أسفل اؼبدرج نغمة الػ "صوؿ قرار " )اليكاه( ومن أعلى نغمة الػ  بشكل عاـ و 

ال "اغبسيٌت". إال أف اؼبسحة الصوتية َب ؾبملها سبيل اىل منطقة القرارات بشكل ملحوظ، وردبا ذلك 
 واإلحًتاـ ؽبؤالء اآلباء الرسل.إلعطاء اللحن صبغة من الوقار، فإكباء النغمات ألسفل يعرب عن التقدير 

 

 :Motivesاألشكال اإليقاعية 
يعترب غبن أوندوس من األغباف اؼبصرية القديبة الغناءة، لذا فهو ايضاً غٌٌت باؼبوتيفات اإليقاعية. ومن أشهر 

 األشكاؿ اإليقاعية اؼبميزة ؽبذا اللحن الشكل الذي يأتى َب ختاـ اعبمل بشكل سينكوباتى.
 

 
 

 
 
 
 
 
 882و  93خوف الثاٌل َب اؼبوازير تكرر ىذا الشكل َب اإلستيو 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

           4و3داية ظهر ىذا الشكل َب ختاـ االفتتاحية َب ـفمن الب

  38ظهر أيضاً َب ختاـ اعبملة اإليقاعية من اإلستيخوف االوؿ َب ـو 

          49ظهر أيضاً َب ختاـ اعبملة األدليبية من اإلستيخوف االوؿ َب ـو 

 توجد العديد من الوحدات اإليقاعية الىت تتكرر كثَتا مثلو 

 والىت تتحور قليبلً اىل الشكل

 الشكلو 
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 القفالت الموسيقية:
: قفلة تامة باإلرتكاز الرئيسى ىنا على درجة "الراست"، مسبوقة 4رقم  قفلة االفتتاحية بالمازورة -

 .القفل التام لمقام "الراست الماىور"بدرجتو السابعة "سى" الطبيعية )ُعربة كوشت( لتأكيد 
: بدأت كل االرتكازات تتمحور حوؿ درجة اعبهاركاه، كدرجة 31قفلة الجملة االيقاعية بالمازورة  -

ٌت مسبوقة بإحدى نغمات تآلف اػبامسة، لتعطى إحساس بالقفلة اؼبفاجئة سادسة ؼبقاـ بياتى اغبسي
Interrupted Cadence  ًوالىت تسمى أحياناDeceptive Cadence. 

: عودة االستقرار على درجة الراست باعتبارىا ثالثة مقاـ 49 قفلة الجملة األدليبية فى المازورة -
 الراست لتعطى إحساس بالقفلة التامة.بياتى اغبسيٌت او أساس مقاـ جهاركاه على 

: وىى تكرار لنفس القفل  93رقم  قفلة الجملة اإليقاعية من االستيخون الثانى فى المازورة -
حيث عودة االرتكاز على درجة اعبهاركاه، كدرجة سادسة ؼبقاـ بياتى اغبسيٌت  38الذى َب اؼبازورة 

 Interruptedبالقفلة اؼبفاجئة مسبوقة بإحدى نغمات تآلف اػبامسة، لتعطى احساسًا 
Cadence. 

: وىى تعترب القفلة التامة 112رقم  قفلة الجملة األدليبية من االستيخون الثانى فى المازورة -
قفلة تامة اػبتامية لكل استيخوف حيث يُنهى اللحن باإلرتكاز الرئيسى على درجة "الراست" لعمل 

 .راست الماىور"فى مقام "ال Perfect Authentic Cadenceصريحة 
 
 

 :للحن أوندوس التحليل من منظور القيادة
إف قيادة غبن مثل "اوندوس" ربتاج اىل مهارة كبَتة من القائد بسبب إحتواء قالبو اؼبوسيقى على صُبل 
أدليبية تتخلل اعبمل اإليقاعية من جهة، وبسبب صعوبة أداء نغماتو اؼبتأرجحة بُت ؾبموعة من اؼبقامات 

َب اعُبمل األدليبية الىت ربتاج اىل  الىت ربمل بُت نغماهتا اؼبيكروتوف الذى وبتاج اىل دقة َب غنائو، وخاصة
دقة َب اإلحساس بزمن كل نغمة فيها. لذا يُنصح بأف من يقود غبن "اوندوس" أف يكوف قادرًا على 
غنائو، وأف يتدرب أواًل على ذلك قبل أف يتدرب على اشارات قيادتو. فهنا هبب أف نتذكر قوؿ فاجنر 

 :On Conductingالذى كتب َب كتابو 
 ئد يتمكن من ربديد سرعة اؼبوسيقى بشكل اكثر دقة وأقرب اىل رغبة اؼبؤلف"إف القا

 عندما يغٌت ىذه األغباف َب أعماقو قبل أف ينقلها اىل العازفُت".
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 قيادة الجزء االول من لحن "اوندوس":
( وحيث أف اؼبازورة األوىل عريضة النغم )روند( ومنخفضة  4من  4حيث أف ميزاف اللحن رباعى ) 

 نبضة َب الدقيقة، لذا هبب على القائد عمل اآلتى: 95ت( وسرعة اللحن ال تتعدى )راس
، كما Preparatory Beatإختيار مبوذج قيادة اؼبيزاف الرباعى مع إعطاء إشارة النبضة التحضَتية  -

 ىو مبُت بالشكل أدناه.

 

   (29شكل رقم )             (28شكل رقم )          
 مبوذج القيادة َب ميزاف رباعى                      Preparatory beatالنبضة التحضَتية  

 
نبضة َب الدقيقة(، فكلما زادت السرعة  95باعى يتناسب مع سرعة اللحن )ر مبوذج هبب اختيار حجم  -

 عكسية.، وكلما قلت السرعة زاد حجم النموذج، فالعبلقة بينهما  Patternصغر حجم ىذا النموذج 
هبب أف تكوف ىذه النبضة التحضَتية كافية للعازفُت واؼبغنُت ألخذ النفس الذى يبكنهم من أداء ىذه  -

 اإلفتتاحية العريضة ذات النغمات اؼبتصلة الىت يصل زمنها أحياناً اىل "روند". 
حيث أف اللحن لآلباء الرسل لتمجيدىم، وحيث أف النغمات تدعو اىل الوقار واػبشية الىت تليق   -

، وطبقاً  Louder Soundبكرامتهم، وحيث أف النغمات هبب أف تكوف بصوت أكثر علوًا 
 Harnum, Jonathan 1اليت كتبها ئلرشادات والقواعد األساسية اػباصة بالقيادة ل

 
 

                                                 
1Harnum, Jonathan- Basic Music Theory, How to read, write, and understand written 
Music- A Music Education Business Published by So1-UT- press, 2001. 
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 :أن القائدلذا يجب على 
    Stand Tall   يقف بشموخ -
 Step Backيأخذ خطوة قصَتة للخلف    -
 Lean away of the groupيأٌل جبسده بعيداً عن اجملموعة    -
  Gestures Biggerيعطى إيباءات كبَتة   -
 Loud face, Stern, angryهبعل تعبَتات وجهو صارخة وحاظبة   -
 Upraised Fist shaken in the airهبعل قبضة يده فبدودًة لؤلماـ مهتزًة َب اؽبواء    -

 عندئذ سوؼ تنساب اؼبوسيقى من األوركسًتا والكوراؿ معربًة عن مشوخ ووقار غبن "أوندوس".
هبب على القائد أف يعطى إشارة البدء لكٍل من آلىت الناقوس واؼبثلث بيده  5مع بداية اؼبازورة رقم  -

اليسرى باستخداـ إصبعى اإلهباـ والسبابة عند إلتقاء طرفيهما وتوجيههما اىل عازَب الناقوس واؼبثلث 
من خبلؿ نبضتُت أفقيتُت متتاليتُت َب النوار األوؿ والثاٌل )نبضة واحدة لكل منهما( مع االحتفاظ 

 بيده اليمٌت مشَتة بالنموذج الرباعى.
 

 
 

والىت عندىا تُنشد الكلمة  85ويستمر القائد َب قيادتو باستخداـ النموذج الرباعى أعبله حىت اؼبازورة رقم 
معناىا "على األرض" والىت نغماهتا خفيضة لتعرب عن معٌت كلماهتا لذلك هبب  t3n j3n"تُت جُت" 

   Pianissimo.على القائد أف يقودىا بليونة 

 
 
 

 ثالناقوس والمثل ىلتآدخول 

 



217 

 

 ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن:
Stand Lean لؤلماـ قليبلً      يقف بإكبناءة -   

Step toward the group يأخذ خطوة ذباه العازفُت واؼبغنُت      –   
Crouch Down اإلكبناء باعبسد ألسفل      -  
Quiet Face هبعل تعبَتات وجهو ىادئة       –   

Pursing Lips in Shush شفاه مضمومة تشَت اىل ُىس    -  
Smaller Pattern  إشارات قيادة صغَتة اغبجم - 

 

 :31و  32إشارات القفلة للمازورتان 
 وؽبذه القفلة إشارتاف:

آللىت الناقوس  Cutoff beatإشارة القطع واإلهناء هبب للقائد أف يعطى  34: عند اؼبازورة األوىل
واؼبثلث، وذلك بيده اليسرى َب منتصف اؼبازورة بالضلع الثالث منها، وذلك حبركة شبو دائرية من أعلى 
ألسفل لليد اليسرى متجهة اىل خارج اعبسم ناحية اليسار، مع إبقاء اليد اليسرى بعد ىذه اغبركة اىل 

الناقوس واؼبثلث قد أسدال الستار عن  جوار خياطة البنطلوف ألسفل، حىت يطمئن اىل أف كل من عازؼ
 عزفهما، ووضعا ايديهما اىل أسفل ايضا مثلو.

 
 
 
 
 
 
 

هبب على القائد اإلهناء بإشارة عصاة اليد اليمٌت مستخدمًا مبوذج القطع بُت  38: عند اؼبازورة الثانية
واػباص باؼبيزاف الرباعى واؼببُت  The Cutoff  Pattern Between Versesاعبمل والعبػارات 

 بالشكل أدناه.
 

آلليت الناقوس واؼبثلثإشارة القطع واالهناء   
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 (34شكل رقم )

 بُت اعبمل والعبارات ؼبيزاف رباعى Cutoffمبوذج القطع 
 

والقائد ىنا بينما يعطى إشارة القطع إلهناء اعبملة اإليقاعية لتبدأ اعبملة األدليبية، ىنا هبب على الفور 
 النبضة التحضَتية للجملة اعبديدة كما ىو مبُت بالشكل أعبله.إعطاء إشارة 

 

 :49الى  32إشارات القيادة للموازير من م 
نبضة َب الدقيقة مع اإلحتفاظ باؼبيزاف الرباعى، هبب على القائد  75اىل  95حيث تنخفض السرعة من 

%، مع ترؾ حرية للمغٌت اؼبنفرد 25مراعاة أف يكرب حجم النموذج الذى يرظبو بعصاة اليد اليمٌت بنحو 
اؼبوسيقى َب ميزاف رباعى، إال أف تدوين المن القيد اإليقاعى. فبالرغم من  اؼبتحررةليتحرر قليبًل َب اؼبنطقة 

 الصفة األدليبية تكوف غالبة على أداء اؼبرًل اؼبنفرد حبيث تعطيو مساحة ؼبا يسمى بػ "سلطنة اؼبقاـ".
، هبب توضيح نبض اإلشارة الرباعية بدقة من أجل أداء 48اىل  38ىذا، إال أنو عند اؼبازورات من 

 ه اؼبازورات األربعة.التتابع اللحٌت واإليقاعى الذى ظهر َب ىذ
لذلك هبب  Glissandoحيث تظهر مسافة الرابعة التامة بشكل انسياىب تزحلقى  42عند اؼبازورة و 

عندىا أف يشَت القائد بيده اليسرى من أسفل )عند منتصف جسده( اىل أعلى )جهة اليسار فوؽ 
 األكتاؼ( لكيما تنساب اؼبوسيقى بُت نغمات مسافة الرابعة التامة.
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هبب على القائد أف يضيف ىذه الكرونا اىل  Fermataوالىت تنتهى بكرونا  44عند اؼبازورة رقم و 
 مبوذج القيادة الرباعى َب آخر ضلع ليكوف شكل النموذج ىكذا:

 
 (38رقم ) شكل

 مبوذج غبركة عصا القيادة ؼبازورة من ميزاف رباعي وهبا فَتماتا بالضلع األخَت 
 
 
 
 
 
نبضة َب الدقيقة، فبعد إشارة  85القائد أنو عند انتهاء الكرونا، ستتغَت سرعة اللحن اىل هبب أف يراعى و 

وذلك بأف يهم جبسده بإيباءة  45الكرونا هبب أف يبهد القائد للنبض بالسرعة اعبديدة َب اؼبازورة رقم 
 اؼبازورة تعطى إحساس بسرعة أنشط قليبًل من السابقة ذلك قبل أف يضع بعصاتو النبضة األوىل َب

 .45اعبديدة رقم 
 

 :49إشارات القيادة لمازورة ختام الجملة األدليبية م 
  هبب على القائد اإلهناء بإشارة عصاة اليد اليمٌت مستخدمًا مبوذج القطع بُت اعُبمل 49عند اؼبازروة 

أعبله. والقائد ىنا بينما يعطى إشارة القطع  38والعبارات، وبشكل فباثل ؼبا ًب شرحو َب اؼبازورة رقم 
إلهناء ىذه اعبملة األدليبية لتبدأ اعبملة األوىل من االستيخوف الثاٌل، هبب عليو فوراً إعطاء إشارة النبضة 

 لة اعبديدة كما ًب بيانو من قبل.التحضَتية للجم
 
 



220 

 

 :52القيادة لبداية االستيخون الثاني مإشارات 
ولذلك  54َب مطلع ىذا االستيخوف يبدأ الناقوس واؼبثلث بالعزؼ مباشرة مع النبضة األوىل َب اؼبازورة الػ 

 فعلى القائد أف يراعى اآلتى:
 84نبضة َب الدقيقة والىت ىى أسرع من السابقة بػ  95أف يبهد لئلحساس بالسرعة اعبديدة وىى  -

وذلك بأف يهم جبسده بإيباءة تعطى إحساس بسرعة أنشط قليبًل من %( 88)أسرع بنسبة نبضات 
 54السابقة، قبل أف يضع بعصاتو النبضة األوىل َب اؼبازورة اعبديدة رقم 

البد من إعطاء إشارة البدء لكل من آلىت الناقوس واؼبثلث بيده اليسرى باستخداـ إصبعى اإلهباـ  -
يهما وتوجيههما اىل عازَب الناقوس واؼبثلث من خبلؿ نبضتُت أفقيتُت والسبابة عند إلتقاء طرف

متتاليتُت َب النوار األوؿ والثاٌل )نبضة واحدة لكل منهما(، وَب نفس التوقيت تكوف إشارة األوركسًتا 
 والكوراؿ باليد اليمٌت بالعصاة، وىى تشَت بالنموذج الرباعى.

ترب  "غنائى" غبٌت، وهبب على القائد أف تكوف إشاراتو بليونة ىذا اعبزء األوؿ من االستيخوف الثاٌل يع -
َب القفزة بُت  و 57 و 54َب اؼبازورة  Glissandoإنسيابية، خاصة َب منطقة القفزات االنسيابية 

 لذا هبب أف تتسع إشاراتو بيديو مفتوحتُت  65و  64اؼبازورتُت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الناقوس واؼبثلث آلىت تى الدخوؿ للكوراؿ واألوركسًتا معإشار   
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 وىى هناية اعبملة 38الىت تشابو سباماً اؼبازورة رقم  93وىكذا يتم قيادة اللحن "أوندوس" حىت اؼبازورة
، إال أنو َب ختاـ االستيخونات 49والىت قفلها يشابو اؼبازورة  882اإليقاعية، وذلك حىت اؼبازورة رقم 

والىت عندىا ينتهى اللحن بكاملو،  882َب الببلنش األخَتة من اؼبازورة صبيعها هبب أف يقـو القائد 
كما ىو مبُت بالشكل أدناه. وىنا يفضل أف تكوف    Final Cutoffبإعطاء إشارة القطع للنهاية 

النبضة األخَتة حبركة شبو مستديرة وصغَتة القطر، ويبكن تدعيمها حبركة فباثلة من اليد اليسرى مع رفع 
 ىل أعلى إعبلناً إلهناء اللحن اؼبصرى القدَل األصيل القبطى "أوندوس".اليدين ا

 
 (32شكل رقم )

 مبوذج القطع النهائى ؼبيزاف رباعى
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 اللحن الرابع من عينة البحث
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 من عينة البحث الرابعاللحن 
 ميتاسوأوكيريوس إستخدام لحن 

`Okurioc Metacou 
 في كتابة موسيقى مصرية معاصرة

 
 : البيانات العامة للحن

o أوكَتيوس ميتاسواؼبصري القدَل "لحن الإستخداـ : اسم اللحن" Okurioc Metacou   ُب
 .كتابة موسيقى مصرية معاصرة

o  :اليونانية.باللغة كلمات اللحن لغة اللحن 
o يبدأ اللحن ُب الثماٍل موازير األويل منو بسرعة : سرعة اللحنAndante نبضة  84بنحو  تقدر

 Allegro (=100سرعة  ٍب تزداد فجأة بدءاً من اؼبازورة التاسعة اىل(   80  =) نوار َب الدقيقة

).  اىل فقط بسبب التباطؤ اؼبفاجئ 28اؼبازورة رقم َب  تًتاجعإال أهنا Adagio (= 60    ٍب )

 .حىت هناية اللحن Allegro (=100 ) سرعة اىل ود يع

o  دقيقة. تقريباً أربع دقائق ونصف :زمن اللحنمدة 

o سي: اؼبقاـ األساسى ىو "مقام اللحن مع التحويل اىل سلم صوؿ الصغَت."الكبَت ، 

o  :الصيغة العامة للحن اوالصيغة  General Form  : 
 ( كودتو – 2ب – 5 د  -  4 د – 3 د - 2 د – 8 د –ج  -  1ب –) أ 
  أ( صبلة(( افتتاحيةoverture)          ( 8 اىل  ـ 8)من ـ 
 (83اىل ـ  9)من ـ     )ب( سبهيد ضباسي سريع ونشيط ةصبل 
 (28اىل ـ  84) من ـ )ج( عسكرية الطابع نشيطة          ةصبل 
 (39 اىل  ـ 22)من ـ ( أساسية مصرية قديبة )قبطية(  8ة )د صبل 
  (55اىل ـ  44)من ـ ( تكرار للجملة األساسية       2)د صبل 
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  (78اىل ـ  56)من ـ ( تكرار للجملة األساسية      3)د صبل 
  (55اىل ـ  44)من ـ ( إعادة للجملة األساسية      4)د صبل 
  (78اىل ـ  56)من ـ ( إعادة للجملة األساسية      5)د صبل 
 (76اىل ـ  72)من ـ  ع والنشيط( إعادة للتمهيد اغبماسي السري8)ب  ةصبل 
 (77ـ  ) كودتة ختامية مكونة من مازورة واحدة هبا القفل التاـ للحن. ةصبل 
o النسيج اؼبوسيقى اؼبتعدد التصويت  مزيج من: نسيج اللحنPolyphonic   والنسيج اؼبتجانس

Homophonic  والتلوين األوركسًتاىل َب تكوينات اآللية اؼبختلفة، مع إضافة بعض اآلالت
 .اؼبصرية كالعود

o التكوين : 
 األوركسًتا :أوال: 

.وفالباص - الكبلرينيت سي –األبوا  –ًب الكتابة جملموعة النفخ اػبشيب:الفلوت  -
ترمبوف  - سي ترمبيت –وًب الكتابة جملموعة النفج النحاسي: الكورنو الفرنسي  -
كما ًب كتابة خط لآللتُت اإليقاعيتُت الناقوس واؼبثلث. -
والكتابة آللة البيانو. -
وآلة العود. -
 كونًتباص(.  –شيلو  –فيوال  -كماف ثاٍل   –ة اآلالت الوترية )كماف اوؿ ؾبموع -
o ثانيا:الكوراؿ: 

يفضل ُب األعماؿ الكنسية وقد ًب كتابة خط واحد فقط للكوراؿ مبُت عليو الفقرات السولو، حيث ال 
 القبطية،أف تكوف ىناؾ تعددية ُب األصوات  البشرية.

o الناقوس "الَدؼ" واؼبثلث َب بعض الفقرات. آالت األوركسًتا اؼببينة اعبله مع: المصاحبة اآللية 
o فيما عدا جزء ( وىو ثابت ال يتغَت من بداية اللحن حىت هنايتو، 4من  4: رباعى ) ميزان اللحن

 .(4من  2( ومازورة واحدة ثنائية )4من  3ثبلثي )صغَت 
o الضرب الرباعي والدارج.: ىو الضرب الموسيقي 
o ىو عبارة عن تكوينات وموتيفات من الكروش والدوبل كروش وعدد ليس  :األشكال األيقاعية

 بقليل من النوار وآخر ليس بكثَت من الببلش.
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o  :يلة بو خليط من القفزات والسبلمل اؼبوسيقية ىو منحٌت غنائى غٌت باعبمل اعبمالمنحني اللحنى
 اؽبابطة والصاعدة والوحدات الزخرفية.

o مقسمة اىل ثبلثة )بدوف احتساب اؼبرجعات( مازورة 77: إصباىل عدد اؼبوازير ىو عدد الموازير ،
استيخونات )أرباع( رئيسية.)قاـ الباحث باختيار ثبلثة استيخونات فقط، َب حُت أف اللحن يشمل 

 عشر استيخوف شبو مكررين( إثٌت
o :اللحن غنائى ثرى بالقفزات خاصة الرابعة التامة واػبامسة التامة سواء بالصعود  القفزات الموسيقية

 توجد بعض قفزات السادسة الصغَتة.و بو قفزات الثالثات بنوعيها الصغَت والكبَت. و او باؽببوط، 
o حده.يرجع ؼبدونة كل آلة على  :المساحة الصوتية للمكونات 

o سيعلى درجة  التاـاإلرتكاز يستقر اللحن ب: درجات اإلستقرار )ؤقت اؼبرتكاز اإلو  )أساس اؼبقاـ

كوف على نغمة الصوؿ اإلستقرار التاـ يعند التحوؿ ؼبقاـ صوؿ الصغَت فإف و "، "فاعلى درجة 
 (.اؼبقاـ خامسة) على نغمة اؿ "ري"الطبيعية و اؼبؤقت)أساس اؼبقاـ(، 

o  تتكوف من وحدات من الًتبل كروش والدوبل كروش والىت تأتى أحيانًا َب اللحنيةالزخارف :
 .Tripletsثبلثيات 

o  :القفالت الموسيقية 
 فتتاحية)أ( اإلجملة قفلة ال (overture)  قفلة دينية أو قفلة ببلجاؿىي  4ُب اؼبازورة 

Plagal Cadence ُب سلم سي  ًالكبَت. وتسمى أيضا    Amen Cadenceأو 

Church Cadence. 
I  -  IV 6$   -  I)        (  

  PAC” Perfect Authentic Cadence“ تنتهي بقفلة تامة صروبة   ف 8اؼبازورة  أما
 ُب نفس السلم. Standard / Closed Cadenceاليت تسمى أيضا و 

(V7       -     I) 
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 بقفلة غَت  84اؼبازورة : التمهيد اغبماسي واليت تنتهي ُب النبض القوي من )ب( ةجملقفلة ال
ُب نفس  Inverted Imperfect Authentic Cadence  IACتامة مقلوبة 

 الكبَت. السلم سي

(V 6$7-     I ) 
 

 مقلوبة من تصريفات    بقفلة 28 : العسكرية الطابع واليت تنتهي ُب اؼبازورة)ج( ةجملقفلة ال
وىي  Evaded Cadenceالدرجة السابعة بسابعتها، واليت يبكن تسميتها بقفلة اؽبروب 

 الكبَت. سي ُب سلم

(Vii "  -  I6$ ) 

 
 وىي اعبملة االساسية واليت تتكرر شباٍل مرات وىي صبلة موسيقية مصرية  (:1ة )د جملقفلة ال

بقفلة بتصريف تآلف الدرجة  36قديبة )قبطية( من مقاـ صوؿ الصغَت وىي تنتهي ُب اؼبازورة 
الثالثة بتاسعتها ُب وضع إنقبلب )وىي ُب ىذه اغبالة تساوي تآلف الدرجة اػبامسة بعد 

(  اىل تآلف الدرجة األويل. وىي تعترب قفلة غَت تامة مقلوبة حذؼ خامستها وإضافة سادستها
Inverted Imperfect Authentic Cadence 

III 6  - I) ( 
وتعترب ىذه ىي القفلة األساسية للحن اؼبصري القدَل، إال أف الباحث خبلؿ استخدامو لتيمات ىذا 

فيها عبأ ايل ؼبس درجيت الػ )ال  واليت 39اللحن أضاؼ تنويعات أسفرت عن قفلة أخري ُب اؼبازورة 

 (  والػ )دو :)( ليشكل بذلك جنس صبا زمزمة علي درجة الػ )صوؿ 
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 Inverted Imperfect وقاـ الباحث بعمل قفلة غَت تامة مقلوبة فباثلة ُب مقاـ صبا زمزمة
Authentic Cadence 

III 6  - I) ( 
 

  (55اىل ـ  44)من ـ  ( 2قفالت الجمل )د 
  (78اىل ـ  56)من ـ (    3و       )د 
 (55اىل ـ  44)من ـ (     4)د       و 
 (78اىل ـ  56)من ـ (     5)د      و 

 ( وبنفس التفاصيل اللحنية واؽبارمونية. 8ىي صبيعها فباثلة لليت ُب اعبملة )د
 السريعلتمهيد اغبماسي اىي فباثلة لقفبلت  (76اىل ـ  72)من ـ  :(1)ب  ةجملقفالت ال 

 84السابق شرحو ُب اؼبازورة 

قفلة تامة وىي  (وُب مقاـ األساس )سي 77ـ ُب اؼبازورة  )كودتة ( وىي الختامية: ةجملقفلة ال

  PAC” Perfect Authentic Cadence“ صروبة   
 (V7       -     I) 

 وفيها ينتهي اللحن.
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 للحن  التحليل التفصيلى
 

 :فيها اللحنالمناسبة التى يُقال 
ىو غبن من أغباف طقس التماجيد يرًل ُب أعياد  Okurioc Metacou` أوكَتيوس ميتاسوغبن 

القديسُت. وطقس التماجيد اؽبدؼ منو إعبلف السَتة العطرة اليت ؽبؤالء اؼبخلصُت اىل اهلل ليتتبع الناس 
وقوة للبشر ليصلوا  اىل ىذه خطاىم ويتمثلوا هبم، ولكن اؽبدؼ األظبى ىو تسبيح اهلل الذي أعطى نعمة 

، )اؼبزمور اؼبائة واػبمسوف(الدرجات الروحانية العالية تفعيبًل لقوؿ النيب داوود "سبحوا اهلل ُب صبيع قديسيو"
 مجيد للقديسُت ىو عمل من أعماؿ التسبيح اىل اهلل.فالت

اػبتاـ، إال أف اعبدير التحليل ُب صبلة رفع خبور عشية وقبل قانوف ويتم عمل طقس التمجيد بعد قراءة 
بالذكر أف طقس التمجيد يبكن أف ُيصلى ُب أي وقت مىت أراد الشعب ذلك، فنجد الكثَتين يصلونو ُب 

 أثناء زيارهتم لؤلديرة أو بعد إنتهاء القداس اإلؽبي، أو ُب أي وقت بعيداً عن اػبدمات الليتورجية.
  

"جورج غايل")حاصل على ماجستَت ُب الدراسات  اللحن باللغة اليونانية، وقد قدـ:لغة وكلمات اللحن
 أسًتاليا( حبثا صغَتاً عن ىذا اللحن توصل فيو اىل أف: –سيدٍل  Macquarieالقبطية من جامعة 

( مدؾبة مع بعض 88والػ  83اللحن موضوع باللهجة الصعيدية اؼبتأخرة )مابُت القرنُت الػ  -
اللهجة البحَتية اليت تعمل هبا الكنيسة القبطية الكلمات اليونانية، لذا يصعب ترصبتو بقواعد 

 حاليا.
غبن او كَتيوس موضوع بطريقة شعرية صعبة ومعقدة، تغلبت فيها موسيقى الشعر على اؼبعٍت.  -

صبل وقرار  3وترتيب األبيات وضع حسب اغبروؼ اؽبجائية اليونانية، حيث أورد النص األصلي 
الذي ىو  24تلف، فيكوف اجملموع ُب الثماٍل أرباع ىو ُب كل ربع، تبدأ كل صبلة حبرؼ يوناٍل ـب

 1عدد اغبروؼ اؽبجائية اليونانية.
 إستخدـ اإلستيخوف األخَت من كل ربع كػ "قرار". -

 

 

                                                 
1
الناشر مكتبة مارجرجس  -األرثوذكسيةموسوعة ألحان وطقوس الكنيسة القبطية  -"املفيد يف طقس التمجيدألبير جمال ميخائيل"، " 

 .2229الطبعة األولى يوليو  -شيكوالني

 



244 

 

  :مقام اللحن
صيغ من مقاـ صوؿ الصغَت، إال أف الباحث قاـ بتأليف إفتتاحية لو   Òkurioc Metacouغبن 

 الكبَت.  ) سي   (وتذييل ختامي من مقاـ

 : وصف المنحني اللحني
تتميز منحنياتو اللحنية وصبلو اؼبوسيقية  ببساطةىو غبن يتميز  Òkurioc Metacouغبن 

  .Sign Waveبالزجزاج اللحٍت فهو اشبو باؿ 
 

 
 

ىذه الفكرة اؼبوسيقية اؼببينة   Òkurioc Metacouوقد إختار الباحث من اؼبنحٌت اللحٍت للحن  
 أدناه، وًب إعتبارىا الفكرة األساسية.

 
 
 
 
 

ٍب قاـ الباحث بأستخداـ ىذه الفكرة اؼبوسيقية ُب تأليف عمل موسيقي معاصر، من خبلؿ كتابة 
منحنيات غبنية أخرى منبثقة من اللحن األساسي، فبا أدى اىل ظهور منحنيات جديدة مشاهبة لكنها 

 كما ىو مبُت أدناه، مستخدماً األساليب العلمية لتنمية الفكرة اؼبوسيقية. ضاـبتلفة أي
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والنسيج   Polyphonicالنسيج اؼبوسيقى اؼبتعدد التصويت ومن خالل الكتابة الموسيقية بإستخدام 
بدأت تظهر منحنيات غبنية أخرى كما ىو مبُت ُب مدونة القائد  Homophonicاؼبتجانس 

Partitura  .اؼبرفقة 
 

 : إرتكازات اللحن
ىي متمركزة حوؿ درجة األساس ؼبقاـ   Òkurioc Metacouاألساسي إف ارتكازات اللحن 

صوؿ الصغَت وخامستو )ري الطبيعية(. ُب حُت إرتكازات اإلفتتاحية واػباسبة كانت متمركزة حوؿ درجة 

)فا( ورابعتو Dominant( الكبَت وخامستو  ؼبقاـ الػ )سي Tonic األساس 

Subdominant. 
 

  القفزات الموسيقية:
تعترب ؿبدودة، ولعل ابسطها وأشهرىا ىي   Òkurioc Metacouالقفزات ُب غبن األساس  إف 

 54و  34، والرابعة التامة الصاعدة ُب اؼبازورة 48و  32قفزة الرابعة التامة اؽبابطة ُب اؼبازورة 
من ىذا اللحن اؼبصري القدَل لكتابة موسيقى  إال أنو عند إستخداـ الباحث لبعض اػببليا اؼبوسيقية 

مصرية معاصرة، عبأ اىل الكثَت من القفزات ظهرت ُب كثَت من األصوات اليت ًب كتابتها لآلالت 
 اؼبرفقة( Partituraؼبزيد من التفاصيل يرجع اىل مدونة القائد   اؼبختلفة.)

 

 :المساحة الصوتية للمكونات
 األوركسًتا :أوال: 

 -ؾبموعة آالت النفخ اػبشيب:
وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة ) دو( ومن أعلى اؼبدرج  :الفلوتاؼبساحة الصوتية آللة  -

نغمة ) ري ( 
وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة ) رى( ومن أعلى اؼبدرج  :األبوا اؼبساحة الصوتية آللة  -

نغمة ) ال ( 
( ومن  سيوبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة ) : الكبلرينيت سياؼبساحة الصوتية آللة  -

أعلى اؼبدرج نغمة ) فا (. 
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وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة ) رى ( ومن  )مفتاح فا(: وفآللة الباص اؼبساحة الصوتية -
أعلى اؼبدرج نغمة ) رى (. 
  ؾبموعة آالت النفج النحاسي:

وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة ) فا ( ومن أعلى  :الكورنو الفرنسيآللة  اؼبساحة الصوتية -

( . بوسط اؼبدرج نغمة ) سي
وبدىا من أسفل )بوسط اؼبدرج اؼبوسيقي( نغمة )  ال  (  :سي ًتمبيتآللة ال اؼبساحة الصوتية -

ومن أعلى بوسط اؼبدرج نغمة ) فا  (. 
وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة ) صوؿ ( ومن  )مفتاح فا(ف الًتمبو آللة  اؼبساحة الصوتية -

أعلى اؼبدرج نغمة )فا ( 
وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي )مفتاح فا( نغمة ) رى ( ومن  اؼبساحة الصوتية آللة البيانو: -

أعلى اؼبدرج  )مفتاح صوؿ( نغمة )رى ( 
وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة ) رى ( ومن أعلى اؼبدرج  اؼبساحة الصوتية آللة العود: -

نغمة ) رى ( 
-:ة اآلالت الوتريةؾبموع -
ا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة ) فا ( ومن أعلى وبدى كماف االوؿ:آللة ال اؼبساحة الصوتية -

اؼبدرج نغمة ) ري  ( 
وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة ) صوؿ ( ومن أعلى  كماف الثاٍل:آللة ال اؼبساحة الصوتية -

(  اؼبدرج نغمة ) سي
و ( ومن أعلى وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة )د اؼبساحة الصوتية آللة الفيوال)مفتاح دو( -

اؼبدرج نغمة ) رى( 
وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة )  مي  ( ومن أعلى اؼبدرج  :شيلواؼبساحة الصوتية آللة ال -

نغمة )  فا ( 
وبدىا من أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة ) فا ( ومن أعلى  اؼبساحة الصوتية آللة الكونًتباص: -

 اؼبدرج نغمة )رى ( 
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o ثانيا:الكوراؿ: 
وىي وبدىا من  Cunto ferrmoإف اؼبساحة الصوتية للكوراؿ ىي نفس مساحة اللحن  األساسي 

 أسفل اؼبدرج اؼبوسيقي نغمة )رى(، ومن أعلي نغمة )جواب الػ رى(.
 

 :Motivesاألشكال اإليقاعية 
من األغباف اؼبصرية القديبة وىو   :-`Okurioc Metacouلحن األشكاؿ اإليقاعية لأواًل: 

)يرجع  األشكاؿ اإليقاعية اؼبميزة ؽبذا اللحن بُتاإليقاعية. ومن  وموتيفات ؿبدودًا ُب، لذا فهو البسيطة
الشكل الذي ىذا  ـ (68حيت  56آللة العود اليت ُكتب ؽبا خط اللحن األساسي فيما بُت اؼبوازير ـ 

 -ىو:بداية اللحن والذي إستخدمو الباحث ُب بناء موسيقاه اؼبعاصرة و يأتى َب 
 

 

 

 -ىذا الشكل البسيط أيضاً:كما ظهر أيضاً 
 

 
 
 -الشكل اآلٌب أيضاً:و 

 
 
 -مرات: 3ىذا الشكل الذي بو قفزة الرابعة التامة متبوعًة برابعة اؼبقاـ تتكرر ظهر أيضاً  و
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 السلميىذا الشكل  ٍب ظهر

 
 

  -: `Okurioc Metacou للمؤلف اؼبعاصر اؼببٍت علي غبناألشكاؿ اإليقاعية أواًل: 

 Okurioc`لقد إشتمل اؼبؤلف اؼبوسيقي اؼبعاصر الذي إستخدـ فيو الباحث اللحن اؼبصري القدَل 

Metacou على نوعُت من األشكاؿ اإليقاعية اعبديدة: عليو مؤلفو، ليبٍت 
 

  -:األوؿ منبثق من أشكاؿ اللحن األساسي مثل -

   2ىذا الشكل ُب آلة الفلوت ـ 

 
 

   22وىذا الشكل ُب آلة األبوا ـ 
 

 

 

  -الثاني جديدا ليس منبثقاُ منو ولكن ليس غريباً عنو مثل: -
      2األبوا ـىذا الشكل ُب آلة مثل 

 
 
 
  11ىذا الشكل ُب آلة الكبلرينيت ـو 
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  84ُب آلة الباصوف ـ الشكلىذا و 
 
 
 
  37الشكل ُب آلة الكورنو ـ ىذا و 

 
 

   56وىذا الشكل ُب ؾبموعة الوتريات ـ
 
 
 
 44 – 42ُب آلة الكبلرينيت ُب ـ  ىذا الشكل التتابعيو 

 
 

 : `Okurioc Metacouالزخارف اللحنية والحليات في لحن 
 أوال: في اللحن األساسي:

 ( نبا:63و  68وحدتُت زخرفيتُت متشاهبتُت من الدوبل كروش )يرجع ايل خط ألة العود ـىناؾ 

 و      
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 ثانياً: في المؤلف الموسيقي المعاصر:
  ىذا الشكل الزخرُب: 83 آلة الفلوت ـ ُبقبد 

 
 :32&  27ـ وُب آلة البيانو اليد اليسري ىذا الشكل اؼبنبثق من اللحن األساسي

 

 

 
 

   36وُب آلة األبوا ـ 
 
 

 55و  54وُب آلة الباصوف ـ 
 
 
 
 

    56وُب آليت الفلوت واألبوا ـ 
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 : `Okurioc Metacouالتحليل من منظور القيادة للحن 
النسيج  مزيج منوىو ُب ثوبو اؼبعاصر اعبديد بعدما إستخدـ الباحث " أوكَتيوس ميتاسوإف قيادة غبن "

والتلوين  Homophonicوالنسيج اؼبتجانس   Polyphonicاؼبوسيقى اؼبتعدد التصويت 
، جعل موضوع دراسة بعض اآلالت اؼبصرية كالعود ضاؼوأاألوركسًتاىل َب تكوينات اآللية اؼبختلفة، 

 أساليب ومباذج وإشارات القيادة أمر غاية ُب األنبية.
  الجملة اإلفتتاحية )أ( قيادة(overture)   ( 8 اىل  ـ 8)من ـ: 

نبضة َب الدقيقة،  84ال تتعدى  متمهلةسرعة ب( و  4من  4يزاف رباعى ) اإلفتتاحية تبدأ دبحيث أف 
 لذا هبب على القائد عمل اآلتى:وحيث أف مطلع اللحن ُكتب للبيانو مع ؾبموعة الوتريات فقط 

أف يوجو وجهو ناحية األوركسًتا الوتري مع البيانو رافعًا يديو اىل مستوى أعلى قليبًل من مستوى  -
اؼبتمهلة الػ   يعطي إنطباعًا بنوعية اؼبوسيقى اغباؼبة والسرعةالسرة، متخذًا وضعًا ووجهًا منبسطًا 

Andante . 
، كما Preparatory Beatإختيار مبوذج قيادة اؼبيزاف الرباعى مع إعطاء إشارة النبضة التحضَتية  -

 .ىو مبُت بالشكل أدناه
 84) اعبزءىذا اختيار حجم ؽبذا النموذج الرباعى حبيث يتناسب مع سرعة على القائد هبب كما  -

، وكلما قلت السرعة  Patternنبضة َب الدقيقة(، فكلما زادت السرعة صغر حجم ىذا النموذج 
 زاد حجم النموذج، فالعبلقة بينهما عكسية.

 
 

 
 
 

 
 

          
 (34شكل رقم )       (33شكل رقم )             
 مبوذج القيادة َب ميزاف رباعى                     Preparatory beatالنبضة التحضَتية    
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وُب النبض الثالث من اؼبازورة الثانية يعطي إشارة الدخوؿ آللة الفلوت، ٍب ُب اؼبازورة الرابعة يعطي إكثر 
( ترومبوف -ترمبيت –من إشارة، حيث ُب ىذه اؼبازورة يتم إدخاؿ  كل ؾبموعة النفخ النحاسي )كورنو 

اؼبازورة ُب الضلع الثالث منها ايتم إدخاؿ آلة األبوا بإشارة يده  مستخدمًا كلتا يديو، ٍب ُب منتصف نفس
اليمٍت موجهًة اىل العازؼ، وُب الضلع الثالث من اؼبازورة السادسة يتم إدخاؿ آلة الكبلرينيت بنفس 

قطع هبب على القائد اإلهناء بإشارة عصاة اليد اليمٌت مستخدماً مبوذج الطريقة اإلشارة.وُب اؼبازورة الثامنة 
واػباص باؼبيزاف الرباعى  The Cutoff  Pattern Between Versesبُت اعبمل والعبػارات 
 .ليُنهي بذلك اإلفتتاحية )أ( واؼببُت بالشكل أدناه

 

 
 (35شكل  رقم )

 بُت اعبمل والعبارات ؼبيزاف رباعى Cutoffمبوذج القطع 
 

  (83اىل ـ  9)من ـ  التمهيد اغبماسي )ب( الجملةقيادة:- 
 Allegrettoاىل السريع النشط  Andante ألف ىذه اعبملة ضباسية، وسرعتها ربولت من اؼبتمهل 

وميزاهنا رباعي، إذف على القائد أف ينقل اىل األوركسًتا ىذا اغبماس البلبس ىذه السرعة وىذا من خبلؿ 
ا عن وأف ينأي جبسده بعيد Step Backوأخذ خطوة قصَتة للخلف    Stand Tallوقفة شاـبة 
، ٍب ,Loud face, Sternىذا مع جعل تعبَتات وجهو صارمة وحاظبة  Lean awayاألوركسًتا 

 84كانت)  8ألف السرعة ُب اؼبازورة  Gestures smallerيبدأ ُب إعطاء إشارات قيادة أقل حجمًا 
س علي نبضة ُب الدقيقة(، فهذا البد اف ينعك 844اىل ) 9نبضة ُب الدقيقة( وقد زادت ُب اؼبازورة 

هبب على القائد أف هبعل قبضتو فبدودة لؤلماـ لتعرب عن و % . 24حجم اإلشارة حبيث يصُغر بنسبة 
 القوة واغبسم.
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وعن طبيعة قيادة ىذه اؼبوازير اليت تنقسم اىل إشارة نبض قوي ُب النبضة األوىل قصَتة الزمن بسبب طبيعة 
ُب الضلع الثاٍل مباشرة، فبكا وبتاج اىل دقة ، ٍب دخوؿ بعد سكتة دوبل كروش Pizzicatto الػ أدائها

ُب إشارة الدخوؿ لضماف توحيد النبض. على اف تتحوؿ اإلشارات من اغبسم اىل الليونة فيما بعد النبض 
 مع الوضع ُب اإلعتبار اؼبرجع. 84وحىت هناية اعبملة )ب( ُب اؼبازورة  82الثالث من اؼبازورة 

 
  (28اىل ـ  84) من ـ العسكرية الطابع  (ج) الجملةقيادة:- 

حيث ىبتلف اؼبيزاف اؼبوسيقي من الرباعي اىل الثبلثي، وحيث تأخذ اعبملة طابعًا عسكريا، ولكي 
 لقائد أفتبدأ آالت النفخ اػبشيب مع النحاسي مع الوتري ُب العزؼ بشكل أكثر صرامًة هبب على ا

 ىو مبُت أدناهىبتار للقيادة مبوذج اإلشارة الثبلثي كما 

 
 (          36شكل رقم )       

 مبوذج قيادة ؼبيزاف ثبلثي       
 

بيده   Cut offيعطي انتباىو ايل صبيع أفراد األوركسًتا، بلمحهم صبيعاً، على أف يعطي إشارة القطع 
، ٍب إشارة قطع اخري  87اليمٍت حبركة نصف دائرية ألسفل جملموعة آالت النفخ اػبشيب ُب هناية اؼبازورة 

حبركة فباثلة بيده اليسرى، لينفرد الفلوت بإشارة خاصة موجهة  88لباقي آالت األوركسًتا ُب اؼبازورة 
يقاعي للتيمة عازؼ االبوا مع اآلالت يتبعو مرددا نفس الشكل اإل 89وعمودية علي العازؼ ُب اؼبازورة 

يعطي القائد إشارة لكل أفراد األوركسًتا ألداء نفس  28، ٍب ُب اؼبازورة 24الوترية والبيانو ُب اؼبازورة 
 The Cutoff  Patternالقطع بُت اعبمل والعبػارات التيمة لينهي هبا اعبملة )ج( العسكرية بإشارة 

Between Verses مع الًتكيز على عازؼ آلة العود، ، واؼببُت بالشكل أدناه الثبلثيف واػباص باؼبيزا
 مازورة من الصمت. 24بإعتبار أف ىذا ىو الدخوؿ األوؿ لو بعد 
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 (37شكل رقم )

 الثبلثيالقطع بُت اعبمل والعبػارات اػباص باؼبيزاف  مبوذج 
 

داخل  Ritardando, Ritenutoتدرهبي التباطؤ وىنا هبب على القائد أف يراعي الدقة ُب قيادة ال
داخليًا َب ذىنو وعقلو أواًل، ٍب يبدأ بتحريك عصا القيادة ببطئ بتدرج  هابتقسيم وذلك 28نفس اؼبازورة 

وَب نفس الوقت يبدأ َب زيادة مقياس النبضة لتأخذ مشوارًا أطوؿ فبا قبل، حيث أف السرعة بدأت 
 يتتبعوف ىذه التقسيمات واإلشارات.تتقلص، ومن الطبيعى جداً أف صبيع العازفُت سوؼ 

يجب على القائد أف يضيف ىذه الكرونا اىل مبوذج ف Fermataكرونا  توجد 28اؼبازورة رقم  ُب هنايةو 
 Preparatory Beatبتوقف القائد عن النبض بالعصا حىت الػ  وذلك آخر ضلعالقيادة الرباعى َب 

، األوركسًتا َب ىذه اللحظاتكما هبب على القائد أف يبلحظ   Fermataالىت للنغمة الىت تلى الػ 
آالت النفخ اػبشبية والنحاسية حىت ال ينتهى و  عازَب الوتريات حىت ال ينتهى معهم طوؿ القوس،خاصة 

 Concertمنها ىواء التنفس. لذلك هبب أيضًا على القائد أف يضع عينو على رائد األوركسًتا 
Master ائد األوركسًتا معرفة اؼبوقف.ألنو سوؼ يُتيح لق 

 
  (39اىل ـ  22)ـ  األساسية واليت تتضمن اللحن اؼبصري القدَل (1د) الجملةقيادة: 

بعد اؼبيزاف الثبلثي ُب اعبملة )ج( والتبطئ التدرهبي ُب هنايتها حيث إشًتؾ فيو كامل األوركسًتا جبميع 
 Allegtetto( بآلة الكبلرينيت منفردًة من ميزاف رباعي وبسرعة نشطة 8فصائلو، تبدأ اعبملة )د

 نبضة ُب الدقيقة(، لتصاحب الكوراؿ الذي يبدأ ُب الغناء، لذا علي القائد أف: 844)
يعطي إشارة اؼبيزاف الرباعي واضحة خاصة أف اؼبيزاف الثبلثي كاف مسيطرا ُب اعبملة )ج(  -8

 السابقة.
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ُب اعبملة السابقة، أف يهيئ القائد األوركسًتا اىل العزؼ اؼبنفرد هبب بعد صخب األوركسًتا  -2
مع أخذ خطوة ذباه Stand Lean آللة الكبلرينيت من خبلؿ وقفة منحنية لؤلماـ قليبًل 

Step toward   اؼبغنُت الذين سيبدأوف الغناء ألوؿ مرة بصوت خافت ومن طبقة صوتية
تحكم ُب الصوت اػبافت ُب منطقة شبو ليست خبفيضة فبا يتطلب بذؿ ؾبهود منهم لل

لذا تعبَتات وجهو البد أف تكوف ىادئة، وجسده هبب أف ينحٍت قليبًل ألسفل، مع  حادة.
  Pursing Lips in Shush شفاه مضمومة تشَت اىل ُىس

، ٍب 28والذي انتهى بتبطئ تدرهبي ُب اؼبازروة  Adagioحيث تغَتت السرعة من العريض  -3
نبضة ُب الدقيقة( لذا هبب أف ينعكس ذلك على إشارات  844ة اىل )فجأة إزدادت السرع

 Smaller القائد ُب حجمها حبيث يصُغر حجم النموذج كلما زادت السرعة بنفس النسبة
Pattern. 

ٍب يبدأ التصعيد سواء بالكريشندو آللة الكبلرينيت أو ببداية دخوؿ آلة االوبوا مع الوتريات ُب مازورة 
ُب اؼبزورة  مازورة  ٍب24الفلوت مع البيانو مع آليت الناقوس واؼبثلث ُب الصورة اؼبوسيقية بتكتمل ، ٍب 23
، وُب كل  28ٍب الًتمبيت ُب  27يبدأ دخوؿ النحاس من خبلؿ آلة الًتمبوف ٍب الكورنو ُب ـ  26

فراد جسده آللة يعطي القائد إشارة ؽبا مستخدما عصاة القيادة، ومع كل تصعيد يبدأ بإ  attackدخوؿ 
 .34الذي كاف منحنيا مع بداية دخوؿ آلة الكبلرينيت، حيت يعتدؿ ُب وقفتو سباماً ُب ـ 

اعبملة  هالنفس الذى يبكنهم من أداء ىذلمغنُت ألخذ لربضَتية كافية نبضة القائد  يُعطيهبب أف و  -
 . اؼبوسيقية اػبافتة رغم إرتفاع نغماهتا

إصبعى )يده اليسرى أف يستخدـ من آلىت الناقوس واؼبثلث  إشارة البدء لكلٍ عند إعطاء على القائد  -
عند إلتقاء طرفيهما وتوجيههما اىل عازَب الناقوس واؼبثلث من خبلؿ نبضتُت أفقيتُت  (اإلهباـ والسبابة

متتاليتُت َب النوار األوؿ والثاٌل )نبضة واحدة لكل منهما( مع االحتفاظ بيده اليمٌت مشَتة بالنموذج 
 الرباعى.

(، لذا على القائد أف يساعد Glissandoتزحلق نغمي ؼبسافة رابعة تامة ) 32وحيث يوجد ُب اؼبازروة  -
ج ايل الداخل ومن أعلى اىل ُت )من اػبار تاألوركسًتا والكوراؿ ُب اف يوحد األداء لو مستخدمًا يديو اإلثن

فيها، وذلك لكيما تنساب  أسفل( ُب حركة شبو دائرية إنسيابية تتماشي مع السرعة اؼبطلوب التزحلق
 اؼبوسيقى بُت نغميت التزحلق ُب مسافة الرابعة التامة اؽبابطة.
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(، لذا هبب علي 33وحيث يوجد ُب اللحن تغَت ُب اؼبيزاف من رباعي اىل ثنائي وؼبدة مازورة واحدة )ـ  -
خري خبلؿ ثبلثة موازير القائد أف يقـو بالًتكيز لتغيَت مبوذج اإلشارة من رباعي اىل ثنائي ايل رباعي مرة أ

 (.34&33&32فقط )ـ 
 Cutoff beatهبب على القائد أف يعطي إشارة القطع واإلهناء  36وبعد الضلع الثاٍل من اؼبازورة 

وذلك حبركة شبو دائرية من أعلى ألسفل لليد اليسرى متجهة اىل خارج اعبسم آلليت الناقوس واؼبثلث، 
يطمئن اىل  بعد ىذه اغبركة اىل جوار خياطة البنطلوف ألسفل، حىتناحية اليسار، مع إبقاء اليد اليسرى 

، ضعا ايديهما اىل أسفل ايضا مثلوأف كل من عازؼ الناقوس واؼبثلث قد أسدال الستار عن عزفهما، وو 
حيث أف النوتة اؼبوسيقية لآللة اإليقاعية الغَت اؼبصوتة من السهل أف ىُبطئ العازؼ ُب اعداد اؼبوازير. وىنا 

  سوؼ ينتهي أيضاً معهما غناء الكوراؿ.
وسيصمت الكوراؿ وآليت الناقوس واؼبثلث ثبلثة موازير قبل البدء مرة أخري ُب إستعادة اعبملة األساسية، 
خبلؽبا يتم عمل تنويعات من فصائل األوركسًتا اؼبختلفة حيت يتم تسليم الكوراؿ مرة أخري، ودور القائد 

ر الثبلثة بقدر ماىو بعدنبا حيث هبب إدخاؿ الكوراؿ وآليت الناقوس واؼبثلث اؽباـ ليس خبلؿ ىذه اؼبوازي
 (.2وىي بداية اؼبرجع، وبداية اعبملة )د 44مرة أخري ُب اؼبازورة 

 
  وىي إعادة للجملة األساسية (71الى م  42)من م ( 2،3،4،5)د الجملةقيادة : 

مع  (78اىل ـ  56)من ـ ( فهي تكرار للجملة األساسية 8)د  ةجملوىي صبيعها مشابو ُب قيادهتا لل
ربور بسيط ُب أصوات اآلالت وتغَت بسيط ُب التيمات اؼبوسيقية، دبا ال يؤثر ُب تغيَت أسلوب وإشارات 

 القيادة عما سبق التعرض إليو.
 

 (76اىل ـ  72)من ـ  : وىي إعادة للتمهيد اغبماسي السريع والنشيط(1)ب  ةجملقيادة ال 
 بنفس تفاصيلها السابق عرضها.

 
o  وىي ربتاج (77ـ  ) وىي مكونة من مازورة واحدة هبا القفل التاـ للحن. :كودتة ختامية ةجملقيادة ،

من القائد أف يعطي تبَتات وجو صارمة وجسد ينأي عن األوركسًتا والكوراؿ ويديو مرفوعتُت ألعلي 
اليت ربتاج إشارتة قطع حاظبة بعصاة وببيده األخرى ُب نفس اؼبنسوب و   fff  سبهيدا للقفلة التامة القوية
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العايل مع القفل ُب شكل دائرة صغَتة قاطعة اليمٌت عكس عقارب الساعة واليسري مع عقارب الساعة  
 .مبوذج القطع النهائى ؼبيزاف رباعىكالشكل أدناه الذي يبُت 

 

 
 (38شكل رقم )

 ؼبيزاف رباعىمبوذج القطع النهائى يبُت شكل 
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 انخاجــــًــــة
 

 

 الــنـتــــائـــج
 تحليلها وتفسيرىا
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 الخــــــاتمــــــــــــــــــــــــة
 الــنـتــــائـــج

 تحليلها وتفسيرىا
 نتائج البحث

 البحث:بعد الدراسة والتحليل توصل الباحث  ايل النتائج اليت ذبيب علي أسئلة 
  كيف يمكن األستفادة من المقومات األساسية للموسيقى المصرية القديمة )القبطية( في تعميق

 الهوية الموسيقية المصرية؟ 
  وكيف يمكن أستخدام األلحان المصرية القديمة )القبطية( في كتابة وقيادة مؤلفات موسيقية

 مصرية معاصرة؟
ة )القبطية( والتحليل لعينات ـبتلفة لؤلغباف القديبة اليت ومن خبلؿ البحث ُب اؼبوسيقى اؼبصرية القديب

تُنشد ُب الكنيسة اؼبصرية األرثوذكسية، أستطاع الباحث أف وبدد اؼبقومات األساسية اليت للموسيقى 
اؼبصرية القديبة واليت تعترب ىي الصورة اليت يبكن ؽبا اف تصف اغبياة اؼبوسيقية ؼبصر القديبة أياـ أجدادنا 

نة. ومن خبلؿ ىذه اؼبقومات قاـ الباحث بتحديد كيفية األستفادة من ىذه اؼبقومات ُب تعميق الفراع
 اؽبوية اؼبوسيقية اؼبصرية اليت اوشكت أف تضيع وسط سيل جارؼ من اؼبوسيقى الغربية.

ُب  قاـ الباحث باإلجابة علي سؤاؿ البحث اػباص بإمكانية إستخداـ األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية( و 
 كتابة وقيادة مؤلفات مصرية معاصرة، وكانت اإلجابة علي ىذين السؤالُت من خبلؿ عدة ؿباور ىي:

 

 المحاور الخاصة بالتأليف والكتابة االوركسترالية:
الذي عرفو كهنة اؼبعابد الفرعونية وأستخدمتو الكنيسة اؼبصرية ُب  الميليسما: األستفادة بأسلوب األوؿ

أغباهنا بالتنغيم بنغمات موسيقية عديدة علي حرؼ لفظي واحد. وقد قاـ الباحث بإالستفادة بذلك 
األسلوب ُب كتابة وقيادة أعماؿ موسيقية من تأليفو قاـ فيها بوضع نغمات موسيقية كثَتة علي حرؼ 

استهل اؼبقطوعة اؼبوسيقية "اجيوس استُت" باؼبيليسما من خبلؿ ؾبموعة من اآلىات،  لفظي واحد. وقد 
 كما ًب وضع اؼبيليسما ُب صبل موسيقية غنائية كثَتة، اثرت اؼبقطوعة اؼبوسيقية بشكل ملحوظ.

حبيث امكن أعادة صياغتها  بتيمات وموتيفات من الموسيقي المصرية القديمة: ًب االستفادة الثاٍل
ثبلثة عشر أسلوب لتنمية ىذه التيمات، فبا اعطي افكارا موسيقية جديدة لنفس الفكرة الرئيسية بنحو 
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واليت ربمل كل صفات وعمق واصالة اللحن اؼبصري القدَل، ولكن باسلوب معاصر. وقد قاـ الباحث 
وسيقية من غبن بإستخداـ بعض اعبمل اؼبوسيقية من األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية(. فقاـ بأخذ خلية م

"أوندوس" ووضعها ونثرىا ُب غبن من تأليفو بعنواف "اإلقبيل" وأخذ موتيفة من غبن "بيكثرونوس" 
قاـ بأخذ تيمة من غبن "شَتي ٍل ماريا" و ووضعها ضمن غبن من تأليفو بعنواف "مزمور الرب نوري"، 

 وطعم هبا غبن من تأليفو بعنواف "رفضوٍل أنا اغببيب".
واؼبتنوعة اليت لبلغباف اؼبصرية القديبة، وتوظيفها ُب  بالصيغ والقفالت المتميزةستفادة : ًب االالثالث

أعماؿ موسيقية جديدة. وقد قاـ الباحث بصياغة مؤلف جديد وىو مزمور "جعلوٍل ُب جٍب سفلي" 
رًل بو الشماس ووضع لو هناية موسيقية مصرية قديبة "أدريبية" )كاليت ىبتتم هبا غبن اؼبزمور اإلدرييب الذي ي

 منفردا ُب أسبوع اآلالـ.( عند اإلهناء بكلمة ىلليلويا.
 التحوالت المقامية: ًب االستفادة من العبقرية اؼبوسيقية ُب اؼبوسيقي اؼبصرية القديبة اليت ذبلت ُب الرابع

ية. وذبلي الغريبة واليت سبثل فهمًا تامًا لطبيعة وتكوينات وابعاد ومقاسات واجناس ىذه اؼبقامات اؼبصر 
ذلك عندما قاـ الباحث بتحليل غبن كاتا ٍل خورس، وتكشف التحوؿ اؼبوسيقي العجيب السلس من 
مقاـ بياٌب الدوكاه ايل مقاـ بياٌب البوسلك، وىو ربوؿ من مقاـ ايل نفس اؼبقاـ علي بعد مسافة "ثانية  

ُب كثَت من األغاٍل بتصوير نفس  كبَتة" ولكن بعيدا عن التحوالت الفجة اؼبفاجئة اليت ٌتسمع ىذه األياـ
 اؼبقاـ ونفس اعبملة اؼبوسيقية علي الدرجة الثانية للمقاـ اؼبوسيقي.

الحظ الباحث أف إرتكازات اؼبقامات ال تتماثل مع إرتكازاهتا ُب اؼبوسيقي العربية او الغربية اليت تقدس و 
 Tonicي أساس اؼبقاـ واإلرتكاز التاـ عل  Dominantاإلرتكاز اؼبؤقت علي خامسة اؼبقاـ 

بالكلية، لذلك قاـ الباحث بكتابة  تحرر من سيطرة اإلرتكاز التام والمؤقتفاللحن اؼبصري القدَل قد 
مؤلفات موسيقية ارتكز فيها علي درجات ـبتلفة أخري من اؼبقاـ خببلؼ االويل واػبامسة، فبا اعطي لونا 

صياغتو بتأليفو و  قاـ الباحث"إليك أصرخ" الذي  جديدا وطعما فبيزا للموسيقي، وقد ظهر ذلك ُب مزمور
والنسيج اؼبتجانس   Polyphonicالنسيج اؼبوسيقى اؼبتعدد التصويت مستخدمًا  من مقاـ المي

Homophonic  والتلوين األوركسًتاىل َب التكوينات اآللية اؼبختلفة، مع إضافة بعض اآلالت اؼبصرية
 خببلؼ اساس اؼبقاـ "سي الطبيعية" وخامستو "فا الطبيعية".ارتكز فيو علي درجات اخري فيو ، والذي 
ُب الطقوس اؼبختلفة حبيث يبكن استغبلؿ ذلك ُب إعداد  تنوع الريبريتوار: ًب اإلستفادة من اػبامس

 ريبَتتوار غبفل موسيقي متنوع وجيد، وذلك يبكن اف يتم علي عدة ؿباور:
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 مابُت فردي وصباعي وذباويب "ريسبونسوريايل" وتقابلي "أنيت فونايل". تنوع في أسلوب األداء 
 ُب تعاقبها، فاللحن القصَت الزمن يعقبو غبن طويل الزمن، فبل يكوف ألبـو  تنوع في أزمنة األلحان

 وجد الباحث أف ُتدقائق. ُب ح 4ايل  3ازمنتها من  أغنية صبيعها تًتاوح 82األغاٍل يشتمل علي 
ثواٍل ايل كبو ثبلثُت دقيقة،  5األغباف ُب الطقوس اؼبختلفة يًتاوح ازمنة اغبانو منفردة مابُت ريربيتوار 

 7ثواٍل يعقبو غبن مدتو  5ودائما ما تتباين ازمنة األغباف عند تعاقبها. فقد قبد غبنا قصَتا مدتو 
س األؽبي )مثل غبن "بروس خومُت" الذي يعقبو غبن "ابشويس افنوٌب" ُب القدا دقائق وىكذا

 الباسيلي.
  "فاللحن أسلوب الصياغة تنوع فيالحظ الباحث ايضا أف ُب األغباف اؼبصرية القديبة "القبطية ،

 الذي يصاغ باسلوب اؼبيليسما، يعقبو غبن مصاغ باسلوب الدمج السيبلباٌب، وىكذا. 
 طقس الواحد تتنوع ، فقد الحظ الباحث اف ريربيتوار األغباف القبطية ُب التنوع في مقامات األلحان

 فيو اؼبقامات اؼبوسيقية لؤلغباف عند تعاقبها. بل وتتباين اؼبقامات وتتنوع داخل اللحن الواحد.
 عند تعاقبها. فقد الحظ الباحث اف ريربيتوار االغباف اؼبصرية  تنوع في سرعات وايقاعات االلحان

يانا كثَتة تتغَت السرعات القديبة تتباين فيو سرعات االغباف اؼبتعاقبة بشكل ملحوظ. بل اح
وااليقاعات داخل اللحن الواحد حيت لو كاف غبنا صغَتا. ولعل غبن "ىيتيٍت برسفيا" الذي يقاؿ بعد 
صبلة الصلح والذي زمنو دقيقة واحدة يعد مبوذجا متميزا لذلك. ىذا، ُب حُت اف كثَت من 

 واحد والسرعة الواحدة.االلبومات الغنائية اؼبنتشرة ىذه االياـ تعتمد علي االيقاع ال
 وقد الحظ الباحث انو بالرغم من اف الكنيسة اؼبصرية تنوع في إستخدام اآلالت الموسيقية ،

لتاف نبا آسبتلك من اآلالت اؼبوسيقية سوي  ال –صاحبة اكرب تراث أغباف قديبة  -األرثوذكسية 
تخدامها مقننا، ومتنوعا ُب الناقوس واؼبثلث، إال انو اجادت استخدامهما علي كبو مثايل. فكاف اس

األغباف اؼبتعاقبة. بل وحيت ُب يـو اعبمعة العظيمة "اغبزينة" اليت ال يستخدـ فيها الناقوس واؼبثلث حيت 
متفرقة ال وبدث طابع هبجة ُب يـو حزين، إال اهنا ظبحت باستخدامهما ُب عدد قليل من االغباف 

 فبا اضفى نوعا من التنوع.خبلؿ ىذا الطقس، 
 

 لك توصل الباحث اىل بعض النتائج اؽبامة خبلؿ دراستو:كذ
 أف األغباف القبطية زبضع لؤلوزاف والضروب، وأف اؼبقولة الشائعة بعدـ خضوعها تعترب غَت صحيحة. -
أف األغباف القبطية زبضع للضبط اآليل، وأف اؼبقولة الشائعة واؼبوجودة ُب بعض اؼبرجع "أف األغباف  -

 اآليل" ىي مقولة غَت صحيحة.القبطية ال زبضع للضبط 
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إستخداـ اآلباء األولُت اؼبوجودة باألغباف القبطية ليست بسبب   Milismaأف اإلطناب النغمي  -
أغبانًا فرعونية ًب تركيب نصوص قبطية عليها، ولكنها للتعبَت عن معاٍل روحية أو عن حالة تعيشها 

 الكنيسة.
مل  ،دخلوا اإليباف اؼبسيحى الذينارىا الفرعونية أف الفراعنة اؼبتخصصُت َب موسيقى اآلؽبة بأسر  -

جاءت طبيعة موسيقاىم القبطية ف، اؼبختزنة بالبل شعوريستطيعوا أف يتخلصوا من اؼبوسيقى الفرعونية 
 حوت بُت طياهتا بعض اػببليا اؼبوسيقيةَب مهدىا من نفس طبيعة اؼبوسيقى الفرعونية، ألهنا حتما قد 

"Themes"  الفرعونية. 
 

 :المحاور الخاصة بالقيادة
اإلستفادة بفكرة القيادة ُب الكنيسة األرثوذكسية اؼبصرية، حيث أف  توصل الباحث اىل إمكانية :أوال

صبهور و القائد "اؼبعلم" يقف ُب مكاف هبعلو قادر علي التواصل مع كٍل من الشمامسة الذين يقودىم، 
قاـ الباحث بإختيار مكانا لقيادة فرقتو اؼبوسيقية اؼبصليُت حيت ال ينفصل عنهم، بل يقودىم أحيانا. ف

حبيث ال يدير ظهره للجمهور وىو متخذًا منتصف اؼبسرح مكانًا لو، بل يقف ُب اقصي يبُت اؼبسرح 
حبيث يكوف وجهو يكوف مقاببل لبلوركسًتا والكوراؿ من جهة، ومن اعبهة األخري يلمح اعبمهور من 

. وقد قاـ بتنفيذ ذلك "Peripheral Vision لرؤية احمليطية "األيسر مستخدما طريقة اخده  ناحية
ُب حفلتُت اقامهما ُب مدينة ساف بطرس برج علي مسرحها الفيلهارموٍل. وقد القت اغبفلتاف قباحا 
منقطع النظَت، وقد ذباوب اعبمهور معو بشكل فعاؿ بالرغم من عائق اللغة، حيث أف الريربتوار باللغة 

اللغة الروسية. فقد وجهت الكنيسة اؼبصرية نظر الباحث ُب العربية، واعبمهور ال يتكلم سوي القبطية و 
الفكَت ُب إعادة ربديد مكاف قائد الكوراؿ واألوركسًتا علي اؼبسرح، حبيث يتفاعل مع اعبمهور، وقد 

 –أف يقود معو علي ىذه اإلمكانية اليت سبكن القائد من  "القيادة الغَت مباشرة"اطلق الباحث مصطلح 
أحاسيس ومشاعر اعبمهور من خبلؿ تعبَتات وجهو ويديو اليت أصبحت ُب ىذا  -بطريقة غَت مباشرة

 الوضع اعبديد أكثر وضوحا للجمهور من سابقو.
إستطاع الباحث من خبلؿ ربليلو لؤلغباف اؼبصرية القديبة من منظور القيادة، أف يضع إشارات  :ثانيا

ومباذج إلشارات القيادة ربقق اغبفاظ علي طابع اللحن اؼبصري القدَل، دوف اؼببالغات اليت يتبعها بعض 
قورة  واليت ال يفضل أستخدامها مع أغباف و  Ultra Sostenuto motionsالقادة واليت تسمي 

علي ىذه  Cantorsكأغباف الكنيسة اؼبصرية التقليدية. وبالتايل يبكن تدريب اؼبعلمُت "العرفاف" 
اإلشارات مع تبسيطها، حبيث ال تسرؽ إنتباه صبهور اؼبصليُت اىل ىذه اإلشارات فينصرفوا عن الًتكيز ُب 
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وعدـ دراستهم ألساليب القيادة إف عدـ إدراؾ اؼبعلمُت فلقد توصل الباحث اىل العبادة ايل ماوبيط هبا.
ومباذج إشارات القائد اؼبختلفة، تؤثر بشكل سليب علي أداء ىذه األغباف، وتُفقدىا الكثَت من قيمتها 

 اؼبوسيقية واغبضارية.  
لقد و : إف إستخداـ الناقوس واؼبثلث ُب األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية( كاف يتم بشكل عفوي ثالثا

بتحديد اؼبواقيت اؼبناسبة لدخوؿ آليت الناقوس واؼبثلث للبحث الدراسة التطبيقة  خبلؿمن الباحث توصل 
تخذ كأمثلة يبكن تطبيقيها ومواقيت أهناء عزفها، كما رسم بدقة شديدة مباذج إشارات قيادهتا، حبيث تُ 

القديبة سواء ُب علي باقي األغباف، فبا هبعل البحث يسهم بشكل فعاؿ ُب اإلرتقاء بأداء األغباف اؼبصرية 
 داخل الكنيسة اؼبصرية أو ُب خارجها.

: توصل الباحث ايل نتيجة ىامة من خبلؿ حبثو، أف القادة )اؼبرتلُت أو العرفاف( ُب الكنيسة الكنيسة رابعا
، وليس من مفهـو القيادة.وأف ىذا Coachالقبطية، يتعاملوف مع الشمامسة من منظور التدريب وكأنو 

اليت  Oral Tradition وجداهنم نظرًا لطبيعة تسليم األغباف بالتقليد الشفاىياألسلوب ترىب ُب 
تعتمد علي التكرار واإلعادة كثَتا حيت يتم اغبفظ اعبيد للحن. وبالتايل يتحوؿ القائد ايل مدرب، يقـو 

ل وشرحو وبسبب ذلك بَػُعد اؼبعلم عن دوره األساسي كقائد يقـو بتفسَت العم بتدريبهم وتلقينهم األغباف.
وتوصيل إحساسو ونبضو للشمامسة والكوراؿ، ايل ؾبرد مدرب يهتم بإعادة كل صبلة موسيقية حيت يتم 
حفظها، وأصبح تسليم اللحن ىو تسليم "ىزات اللحن" حسب التعبَت اؼبتداوؿ بُت الشمامسة 

احث اىل نتيجة وتوصل الب واؼبعلمُت، فبا هبعل الشمامسة يرتلوف األغباف دوف معايشة أو إحساس هبا.
ىامة وىي أف تسليم األغباف بالنوتة اؼبوسيقية سوؼ يساىم ُب حل جزء كبَت من ىذه اؼبشكلة. فبالرغم 
من زبوؼ البعض من تدوين وتسليم األغباف الًتاثية بالنوتة اؼبوسيقية لعدـ تقييدىا ُب إطار ثابت وىي 

 من م األغباف اؼبصرية القديبة بالنوتة اؼبوسيقيةأغباف حية نابضة، إال أنو ىناؾ مزايا عديدة لتدوين وتسلي
 .اىل جانب الفوائد األخرى للتدوين بينها إلغاء الدور التدرييب للمعلم وربويلو من مدرب ايل قائد

توصل الباحث من خبلؿ حبثو ايل مدي قابلية األغباف اؼبصرية القديبة ألف تقدـ خارج الطقوس  :خامساً 
خاصة بعد  ،وبرا، األمر الذي تصبح القيادة وتعلم فنوهنا وقواعدىا أمرا حتمياالليتورجية علي مسارح األ

ساف بطرس برج و قباح مثل ىذه التجارب علي مسارح اوبرا ببلد عديدة مثل أوبرا مارسيليا وتسالونيكي 
قبل وُب مهرجانات عاؼبية كثَتة ُب باريس وروما وميبلنو وفينيسيا وىانوفر وأجد وستكهومل، فبا يؤكد ت

العامل اصبع ؽبذه اؼبوسيقي اؼبصرية القديبة واإلقباؿ عليها بشغف كبَت. ىذا يضع مسئولية كبَتة أماـ 
 اؼبهتمُت باؼبوسيقي لكي ما يتوسعوا ُب تدريس علـو قيادة األوركسًتا علي كبو أكثر فاعلية.
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إشارات القائد، ومدى  : توصل الباحث ايل نتيجة ىامة خبلؿ حبثو تتعلق بسيكولوجية التعبَت ُبسادسا
أنبية أف القائد أو اؼبعلم هبب اف يتعلم سيكولوجية التعبَت سواء بالوجو أو باليدين، وانو من خبلؽبا 
يستطيع أف ينقل مشاعره وإحساسو باللحن ايل العازفُت أو الكوراؿ او الشمامسة. وأنو عند فقداف ىذا 

ـ من أساسيات اللحن، وىو الركن الذي لؤلسف الشديد اعبانب اؽباـ ُب القيادة، فإنو يتم فقداف ركن ىا
ال يدرؾ انبيتو الكثَت من القائمُت علي خدمة التسبيح ُب الكنيسة اؼبصرية اآلف. فيجب اف يتدرب اؼبعلم  
كيف ينقل ىذه اؼبشاعر واألحاسيس دوف مبالغة ودوف إختزاؿ.كما توصل الباحث ايل أف ىذه 

 ن مناسبة طقسية ايل مناسبة، بل ومن غبن ايل آخر.السيكولوجية ُب التعبَت زبتلف م
توصل الباحث ايل نتيجة ىامة جدا خاصة بقيادة سرعة األغباف وحرية اغبركة ُب الزمن و : سابعاً 

Rubato فقد توصل أف ىذه اغبرية يبكن اف تتسع وتضيق حسب طبيعة اللحن. وقد تكشف ،
من أجل تعبَت  ،ُب الزمنالقائد غبركة رية حب تسمحالباحث أف االغباف اليت هبا صبل أدليبية كثَتة يبكن اف 

أف عاطفي أكثر وضوحا، بينما ُب األغباف اليت زبضع بشكل منتظم ايل وحدات السرعة اؼبقننة، هبب 
تضيق ىذه اغبرية، بل وهبب علي القائد أو اؼبعلم اف يشعر بنبض سرعة اللحن داخلو وأف يدركو 

 ويستوعبو جيدا قبل أف ينقلو من خبلؿ إشاراتو وتعبَتاتو ايل األوركسًتا والكوراؿ أو ايل الشمامسة.
قيادة أغباف الكنيسة  توصل الباحث من خبلؿ حبثو ايل إمكانية إستخداـ الطريقة البدائية ُبو  :ثامناً 

خبلؿ  -اؼبصرية )القبطية( واليت تسمي بالػ "كَتونوميا" وىي الطريقة اليت كاف قائد الكوراؿ َب الكنيسة 
يستخدـ فيها يديو  -العصور الوسطى وخبلؿ عصر النهضة األوربية وقبل بداية القرف التاسع عشر 

بالطبقة الصوتية للحن. فهذه الطريقة البسيطة بشكل بسيط ليوضح للمغنيُت اإلرتفاع واإللبفاض اػباص 
يبكن بسهولة تلقينها للمعلمُت والعرفاف القائمُت علي قيادة ىذه اؼبوسيقي، غبُت تعليمهم وتثقيفهم بعلـو 
القيادة ومباذج إشاراهتا طبقا ألحدث التقنيات اليت ُتدرس ُب كليات اؼبوسيقي ومعاىد الكونسَتفتوار 

 بالعامل اآلف.
توصل الباحث من خبلؿ دراستو ُب كيفية قيادة األغباف اؼبصرية القديبة واليت تتعدد وتتباين فيها  :تاسعا

السرعات بشكل ملحوظ، اىل اف إستخداـ اؼبًتونـو او البندوؿ لو أنبية للتدريب علي اغبفاظ علي 
من األغباف اليت  دعدد ؿبدُب ذلك السرعة ُب فًتات التدريب األويل علي القيادة للمعلمُت والعرفاف، 

سرعة ونبض اإليقاع فيها ال يتغَت علي مدار اللحن. إال اف اإلستمرار واإللبراط ُب التدريب باستخداـ 
ُب كتابو "اؽبارمونية العاؼبية"   Mersnneاؼبًتونـو بشكل مستمر وصاـر  لو خطورة حذر منها "مَتزف" 

“Harmonic Universelle” القبطية تتميز بغٍت ُب ايقاعاهتا وتغَت . فاألغباف اؼبصرية القديبة
سرعات موسيقاىا تسمح بقدر من اغبرية، ىذا القدر قد تفتك بو التدريبات الكثَتة علي القيادة 
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. إال أف التوازف بُت إستخدامو من عدمو وبتاج فهم موسيقي وإدراؾ لطبيعة ىذه  بإستخداـ اؼبًتونـو
  من صباؿ وعبق وروحانية موسيقاىا اػبالدة.اؼبوسيقي اؼبصرية اليت أهبرت وامتعت العامل

: توصل الباحث خبلؿ دراستو ايل أنو نظرًا لطبيعة األغباف اؼبصرية القديبة العبادية، فإف إستخداـ عاشرا 
العصا ُب القيادة قد يكوف مرفوضًا لدى بعض رجاؿ اإلكلَتوس، لذا فالًتكيز علي العُت وتعبَتات الوجو 

و فيرب   Spontiniـ جداً، وىذه النتيجة قد توصل اليها من قبل سبونتيٌت ُب القيادة ىو أمر ىا
Weber وأف العُت ؽبا القدرة على نقل ماتعجز عن نقلو اإلشارات بالعصا، حيث توصبل إىل أف ،

إستخداـ العُت يوفر اعبهد. فبواسطة العُت يرى عازَب األوركسًتا أف القائد ال وبدد ؽبم مواقيت دخوؽبم 
لكنو يذكرىم أيضا بأسلوب األداء الذى اتفق عليو خبلؿ التدريبات الىت تسبق اغبفبلت )وىنا فقط، 

يقصد الباحث األداء الذي أتفق عليو اؼبعلم "القائد" مع الشمامسة أثناء حصص األغباف اليت تسبق 
 أدائها ُب الليتورجيا(.

 الكنيسة اؼبصرية )اؼبعلم( من قيامو : توصل الباحث خبلؿ حبثو أف ما يفعلو قائد األغباف ُبإحدى عشر
بالغناء والًتتيل أثناء قيادتو لؤلغباف ىو شئ ىاـ جداً، أدركتو الكنيسة القبطية منذ ألفي عاـ، ٍب أدركو من 

ـ(  الذي كاف يصر على أف تقـو 8883 – 8883بعدىا "ريتشارد فاجنر" اؼبوسيقي األؼباٍل الشهَت )
كانت أصواتًا بشرية، وكاف يؤمن بأف القائد يتمكن من ربديد سرعة موسيقى اآلالت بالغناء كما لو  

قبل أف ينقلها اىل  عندما يغٌت ىذه األغباف َب أعماقواؼبوسيقى بشكل اكثر دقة وأقرب اىل رغبة اؼبؤلف 
العازفُت. وىذا ىو مايفعلو اؼبعلمُت ُب الكنائس اؼبصرية منذ الِقدـ. لذا كاف "فاجنر" يعترب أف قادة 

 وركسًتا غالباً مايفشلوف َب الوصوؿ اىل التمبو اغبقيقى ألهنم هبهلوف الغناء.اال
 

: توصل الباحث خبلؿ دراستو اىل أف القيادة باستخداـ الناقوس واؼبثلث ىي ضرورة حتمية ُب إثٌت عشر
ة حوؿ األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية( وخاصة ُب الدورات الطقسية اليت يطوؼ فيها الشمامسة والكهن

البيعة وىم يرتلوف. وتوصل الباحث ايضا ايل أف إستخداـ الناقوس واؼبثلث لو أصوؿ وقواعد هبب تلقينها 
للمعلمُت والشمامسة، اليت بدوهنا تصبح ىاتُت اآللتُت مصدرا لئلزعاج والشوشرة والتشويش على اللحن 

. وأف اغبليات والزخارؼ اإليقاعية بداًل من أف يكوف ؽبا دورا ىامًا ُب قيادة األغباف بشكل أكثر دقة
 أثناء العزؼ عليهما ىو إحدى صور ىذا التشويش. الكثَتة

 
 

 



267 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وانًقحرحات انحىصـــــيــات   
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 والمقترحات التوصــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

إليها الدراسة، يرى الباحث أف ىناؾ ؾبموعة بعد الدراسة والتحليل التفصيلي وعرض النتائج اليت توصلت 
من التوصيات ىي ُب غاية األنبية من أجل الوصوؿ إىل نتيجة أفضل للصورة اليت عليها اؼبوسيقى اؼبصرية 
اآلف، ومن أجل اغبفاظ علي ىذا الًتاث اؼبوسيقي اؼبصري القدَل اػبالد الذي أطلق عليو "األغباف 

 ت ُب النقاط اآلتية:القبطية" ويبكن سرد ىذه التوصيا
 
  أف يتم تشكيل صبعية أو عبنة للحفاظ علي ىذا الًتاث وصبعو وأرشفتو وتدوين صبيع أغبانو اليت تقدر

ساعة غنائية. علي أف يتم إختيار من يقوموا بالتدوين من  مائةغبن مدهتا تصل اىل كبو  8448بنحو 
علماء اؼبوسيقى اؼبشهود ؽبم بدقة التدوين والذين لديهم دراية كاملة دبقامات ىذه األغباف وبطريقة 
اؼبعلمُت ُب التسليم ؽبذه األغباف، وأف تتجمع ربت أيديهم صبيع التسجيبلت اؼبختلفة اليت قاـ هبا 

ح" من خبلؿ اؼبرتلُت اؼبشهود ؽبم بدقة األداء ومعهد الدراسات القبطية، الراحل "راغب مفتا 
وتسجيبلت فرقة دافيد واؼبعلم فرج عبد اؼبسيح واؼبعلم توفيق واؼبعلم ميخائيل البتانوٍل، واؼبعلم جاد 

 إبراىيم عياد واؼبعلم فهيم، علي اف يتم ذبميع تسجيبلت كل غبن منفردة لعملصادؽ، واؼبعلم واؼبعلم 
اؼبقارنة بينها قبل التدوين للوقوؼ علي الثوابت واإلختبلفات، وربديد ماىي أفضل اإلختبلفات واليت 
إتفق عليها أكرب عدد من اؼبرتلُت، إلستبعاد اإلختبلفات اليت انفرد هبا معلموف بعيدًا عن اآلخرين. 

ة حفظت ىذا على أف زبصص ميزانيات ضخمة خاصة بعملية التدوين ىذه، حىت كما اف الكنيس
ربت إشراؼ الكنيسة بدقة ومسجبًل الًتاث ألفي عاـ بالتقليد الشفاىي، تقـو الدولة حبفظو مدونًا 

 لؤلجياؿ القادمة.
  أف يتم تكوين أوركسًتا وكوراؿ يتخصص ُب تسجيل صبيع تراث األغباف اليت يتم تدوينها وتقديبها ُب

 حفبلت متخصصة داخل مصر وخارجها.
 اؼبوسيقية ومعاىد الكونسَتفتوار وكليات الًتبية اؼبوسيقية والًتبية اؼبوسيقية النوعية ايل  أف تتطلع اؼبعاىد

لدي الكثَت من اؼبؤلفُت، نظرا لكوهنا  عترب ؾبهوؿي ذيؼبصرية القديبة )القبطية( والتراث اؼبوسيقي ا
عداد مناىج موسيقي عبادية تتم داخل صحن الكنيسة القبطية فقط. ويكوف ىذا التطلع من خبلؿ إ

 -لتدريسها، حبيث يتم تدريس البنود اآلتية ضمن ىذه اؼبناىج:
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مادة "اؼبوسيقي اؼبصرية القديبة" كمادة موسيقية حبتة مثلما تُدرس االدوار واؼبوشحات  أف يتم تدريس -
وحىت تارىبو سنوات  7تدريسها ُب جامعة حلوف منذ ب يقـو الباحثلطبلب السنوات اإلنتظامية.)

 بية اؼبوسيقية لطلبة دبلـو الدراسات العليا(بكلية الًت 
أف يتم تدريس مادة "ربليل اؼبوسيقي اؼبصرية القديبة )القبطية(" من حيث القوالب الغنائية واؼبقامات  -

والصيغ اؼبوسيقية والقفبلت واالوزاف والضروب والعروض الشعري واؼبوسيقي، وانواع زخارفها اؼبوسيقية، 
 قيمتها اؼبوسيقية.  ويلقي الضوء عندئٍذ علي

أف يتم تدريس مادة "تاريخ اؼبوسيقي اؼبصرية القديبة وجذورىا الفرعونية"، ومعرفة كيف آلت إلينا  -
بالتواتر بُت األجياؿ، مع إلقاء الضوء عندئٍذ علي قيمتها  Oral Traditionبالتقليد الشفاىي 

 اغبضارية.
أدائها، واآلالت اؼبوسيقية اؼبستخدمة هبا، أف يتم تدريس خصائص ىذه اؼبوسيقي القبطية وأساليب  -

 واآلالت اؼبوسيقية اليت ًب منع استخدامها، واسباب منع استخدامها.
أف يتم تدريس الطقوس اليت تُنشد فيها ىذه اؼبوسيقي القديبة، وتنوع الربامج اؼبوسيقية داخل ىذه  -

أغباف اؼبزامَت ُب طقوس الكنيسة الطقوس اليت يبتد دور االغباف فيها كبو عشر ساعات متصلة، وتنوع 
 القبطية على مدار السنة.

 أف يتم تدريس العبلقة بُت اللحن والنص وعبلقة كليهما بالطقس ُب أغباف الكنيسة القبطية،  -
ومصادر نصوص ىذه األغباف. ىذا والنظر اىل الطقوس والًتتيبات احمليطة هبذه األغباف من مبلبس 

 وخبور وستور وأيقونات وأحجبة.
بعنواف "عبلقة اللحن بالنص والطقس ُب  أخرى )ملحوظة: قاـ الباحث بتقدَل رسالة ماجستَت
 (وسيتم مناقشتها قريباً، يبكن اإلستفادة هبا األغباف القبطية" باؼبعهد العايل للدراسات القبطية

أف يتم تدريس أساليب القيادة ُب اؼبوسيقى القبطية ومقارنتها بالقيادة أياـ الفراعنة والقيادة ُب   -
 اؼبوسيقى اؼبعاصرة، ومن ىو القائد واؼبايسًتو ُب الكنيسة القبطية، وماىو دوره وحدود وظيفتو.

يقي معاصرة ؽبا نكهة أف يتم تدريس كيفية استخداـ التيمات اؼبوسيقية اؼبصرية القديبة ُب تأليف موس -
مصرية خالصة، ىذا للوقوؼ ضد النعرة االجنبية الغربية اليت بدأت تتسلل ايل موسيقانا اؼبصرية 

 اغبديثة.
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طبقُا للمناسبات اليت تُنشد فيها، النو من اؼبعروؼ اف  نفس النص ألحانالتغَت ُب أف يتم تدريس  -
 اللحن لنفس النص. مع التوضيح بأمثلة حية اللحن يوضع ليعرب عن النص اؼبلحن، فلماذا إذًا يتغَت

 لنص يتم تغيَت غبنو ليتناسب مع طبيعة اؼبناسبة الطقسية اليت يُنشد هبا.
عند تغَت اؼبناسبة اليت يُنشد فيها حيث تتغَت  معينة لنفس اللحن نصوصالتغَت ُب أف يتم تدريس  -

 حية لنصوص ـبتلفة لنفس اللحن. الكلمات وليس اللحن لتتناسب مع اؼبناسبة، مع التوضيح بأمثلة
 من حيث  ةؿبدود ياؼبصرية فهالقيادة ُب اؼبوسيقي  وفأف يتم اإلىتماـ بالتوسع ُب تدريس علـو وفن

عدد األساتذة القائمُت على تدريسو، ومن حيث عدد الطلبة سواء ُب الدراسات االنتظامية او 
الدراسات العليا، وأف يتم ترصبة عدد كبَت من الكتب واؼبراجع اػباصة بعلـو وفنوف قيادة الكوراؿ 

 واألوركسًتا ورصد ميزانيات كافية لذلك، وطباعتها علي نفقة الدولة.
 ح اقساـ للقيادة ُب صبيع اؼبعاىد اؼبوسيقية وكليات الًتبية اؼبوسيقية ومعاىد الكونسَتفتوار، أف يتم فت

 وتشجيع الطلبة للتقدـ اليها.
  أف يتم تبادؿ الثقافات باإلطبلع علي اؼبناىج الدراسية بالكليات واؼبعاىد اؼبوسيقية العاؼبية اليت هبا

إعادة تنسيقها دبا يتماشي مع اؼبوسيقي اؼبصرية. مع اقساـ لدراسة قيادة االوركسًتا والكوراؿ، و 
االىتماـ بنقل التقنيات اػباصة بالنواحي العملية واؼبعامل اليت يتم هبا تدريب القادة، النو دائما ما يتم 

 اإلىتماـ باؼبناىج النظرية دوف اإللتفات ايل النواحي العملية، ردبا لتكاليفها الباىظة. 
 لذين يقوموف بتدريس ىذه اؼبناىج ُب اعبامعات واؼبعاىد وكليات اؼبوسيقي االستعانة باالساتذة ا

العاؼبية، وعمل تبادالت مهنية للوقوؼ علي افضل التطبيقات البلزمة لتكوين جيل جديد من قادة 
 اؼبوسيقي. مع اإلكثار من البعثات للطلبة الراغبُت ُب الدراسة باػبارج لعلم قيادة االوركسًتا والكوراؿ.

 وىذه من اىم النقاط حيث انو القيادة ىكوراؿ للطلبة لتدريب الدارسُت عليتم توفَت اوركسًتا و  أف .
ُب بعض اؼبعاىد اليت تقـو بتدريس علم القيادة، كانت تقـو بتدريب الطالب الذي يدرس القيادة من 

و ال يشعر خبلؿ كاسيت يقـو فيو الطالب بقيادة اؼبوسيقي الصادرة من الكاسيت، االمر الذي مع
 الدارس بفداحة اػبطأ إذا أخطأ، وال بقيمة الصواب ميت اصاب فأجاد.
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 قائمة المراجع العربية
 
  ،( اؼبوسيقى، دار النشر "دار اؼبعارؼ اؼبصرية"2) "محيط الفنون"أضبد اؼبصري 
 8992 )الناشر دار األوبرا اؼبصرية( "القاموس الموسيقى" ،اضبد بيومى 
 معجم   2\6 – "مقدمات في طقوس الكنيسة" -أثناسيوس راىب من الكنيسة القبطية"

 2448 األوؿاعبزء  -اؼبصطلحات الكنسية"
                                        - "معجم   2\7 – "مقدمات في طقوس الكنيسة"

 2442اعبزء الثاٍل  -اؼبصطلحات الكنسية"
 الطبعة  –الكنائس البيزنطية  -اعبزء الرابع -"الكنائس الشرقية واوطانها" -القس اثناسيوس اؼبقاري

 2482اغسطس  -الثانية 
  :الكتاب  -" دراسات َب التقليد الكنسىالتسبحة اليومية ومزامير السواعى"األب ميت اؼبسكُت

 دير القديس أنبا مقار برية شهيت.-8993-الطبعة الثالثة -الرابع
 " :موسوعة أغباف وطقوس الكنيسة القبطية  -"المفيد في طقس التمجيدألبَت صباؿ ميخائيل

 .2449الطبعة األوىل يوليو  -الناشر مكتبة مارجرجس شيكوالٍل -األرثوذكسية
                        : " قوس الكنيسة القبطية موسوعة أغباف وط "الشماساألساس فى خدمة

 .2442الطبعة األوىل   - لناشر: مكتبة مارجرجس بشيكوالٌلا - األرثوذكسية
 الطبعة السادسة والعشروف -8986 -دار اؼبشرؽ بَتوت – المنجد في اللغة واألعالم 
 " وزارة  –دكتوراة غَت منشورة رسالة " قيادة الموسيقي العربية في القرن العشرينتيمور أضبد يوسف

 ـ8988سنة  –اؼبعهد العايل لللموسيقي العربية  –أكاديبية الفنوف  –الثقافة 
  :الناشر مؤسسة 2448، الطبعة االويل "األلحان القبطية روحانيتها وموسيقاىا"جورج كَتلس ،

 .مارمرقص لدراسات التاريخ القبطي
 اؼبعهد العايل للدراسات  –رسالة دكتوراه  "وىارمونيا الموسيقى القبطية بوليفونيا"-عادؿ كامل حنا

 8996سنة  -القبطية 
  ـ8979الناشر اؽبيئة العامة للكتاب سنة  – "الموسيقي للجميع" –عزيز الشواف 
              – "ـ8986الناشر اؽبيئة العامة للكتاب سنة  - "الموسيقي تعبير فني ومنطق 
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   رسالة ماجستَت  -"القبطية فى مصر وصلتها بالموسيقى الفرعونيةالموسيقى "-نبيل كماؿ بطرس
 8976سنة  -جامعة حلواف  –كلية الًتبية اؼبوسيقية   -
  :فاجنرOn Conducting  ـ8869الطبعة الرابعة ترصبة إدوارد دانرويًت سنة 
 حياة موسىالكتاب األوؿ " -اؼبؤرخ  فيلوف اليهودى." 
 الطبعة الثالثة  -، القديس والشهيد"مرقس الرسول ناظر اإللو اإلنجيلي" ،قداسة البابا شنودة الثالث

8985 
  رسالة دكتوراه تناول كورالي لبعض األلحان الموسمية للكنيسة المصرية" –ماجد صموئيل إبراىيم"

 2448سنة  –جامعة حلواف  –كلية الًتبية اؼبوسيقية   –
 بعة ط –مصادرىا .خصائصها.ثراؤىا  "مدخل الي الموسيقى القبطية" مكاريوس االسقف العاـ

 2484  اكتوبر -الناشر ايبارشية اؼبنيا وأبو قرقاص لبلقباط األرثوذكس –ربضَتية 
 "8994، يولية  844، القاىرة ، العدد  "مجلة الفكر والفن المعاصر . 
 الناشر: اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف  –عامل اؼبعرفة  – "دعوة الي الموسيقي" -يوسف السيسي

 ـ8988الكويت   –واآلداب 
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 مـُلـََخــص الـبـحــــث
 "استخدام األلحان المصرية القديمة )القبطية(

 فى كتابة وقيادة مؤلفات موسيقية مصرية معاصرة"
 

القبطية ىى اؼبوسيقى اؼبصرية القديبة جبذورىا الفرعونية األصيلة، والتعمق فيها بالتحليل ألساليب اؼبوسيقى 
الصياغة واؼبقامات والقفبلت، وأساليب تعامل القائد  مع اؼبنشدين َب التكوينات اؼبختلفة، يبكن لو أف 

أطيافها ىوية موسيقية يقود إىل الوقوؼ على أسس كتابة وقيادة مؤلفات مصرية معاصرة، ربمل بُت 
 مصرية، أوشكت أف تضيع وسط تيار غرىب اعبارؼ.

وَب واإليقاعات والقفبلت،  ف ىناؾ تػنػوع َب أساليب الصياغة واؼبقامات اؼبوسيقيةوقد الحظ الباحث أ
 غبن( عند تواليها، ىذا التنوع يعطى ثراًء لؤلغباف الغنائية البحتة 8448وُب طوؿ وقصر ىذه لؤلغباف )

رغم من عدـ وجود أوركسًتا مصاحب، فاألغباف القبطية ًب تسليمها بالتواتر بُت األجياؿ بالتقليد بال
 وال تستخدـ فيها البوليفونية أواؽبوموفونية.  Oral Traditionالشفاىى 

كتابة بمن ىنا جاءت فكرة البحث َب االستفادة من ىذا الثراء اؼبوسيقى إلثراء اغبياة اؼبوسيقية العامة 
يادة مؤلفات موسيقية مصرية مبتكرة، ذبمع بُت األصالة باستخداـ اؼبوسيقى اؼبصرية القديبة )القبطية( وق

 .ؽبامع دراسة طرؽ القيادة  ،واألساليب اؼبوسيقية اؼبعاصرة
ومن خبلؿ الدراسة النظرية العميقة للموسيقى  اؼبصرية القديبة )القبطية( ًب فهم مدى أصالة ىذه 

قيمتها اؼبوسيقية واغبضارية والروحية، اليت ردبا ال تتوافر ألي موسيقى ألي شعب آخر،   اؼبوسيقي ومعرفة
كما امكن من خبلؿ الدراسة التطبيقية بشكلها العملي، أف نضع أقدامنا على أرض جديدة بكر، مل 

يبة ىو ؾباؿ حبثي فقيادة األغباف اؼبصرية القد تتطرؽ اليها األحباث من قبل وىي كيفية قػػيػػادة ىذه األغباف.
القائمُت على ىذه األغباف، الذين  Cantorsجديد مل يتطرؽ اليو أحد بالدراسة. كما أف اؼبعلموف 

ردبا  يقوموف بالقيادة بالفطرة، وضعوا أقداـ الباحثُت اىل أفكار قيادية جديدة من خبلؿ ىذا البحث،
من جهة، ومن اعبهة األخرى فإف ىؤالء تكوف قادرة على تطوير أساليب القيادة لؤلوركسًتا التقليدي، 

لتهذيب أساليب قيادهتم   اؼبعلمُت )العرفاف( ُب حاجة اف يتلقوا بعض العلـو اؼبوسيقية اػباصة بالقيادة
 العفوية وربويلها اىل قيادة ذات خلفية علمية، وىذا ما ىدؼ اليو البحث.

بالرغم من ثراء وتنوع اؼبوسيقى اؼبصرية القديبة )القبطية(، وتعدد مقاماهتا وقوالبها اؼبوسيقية وطرؽ قيادهتا، و 
ندرة األحباث والرسائل العلمية اليت عاعبت ىذا اؼبوضوع، وجود مشكلة وىي إال أف الباحث الحظ 
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 عن اؽبوية اؼبصرية باستخداـ فضبًل عن عدـ االستفادة منها َب كتابة مؤلف موسيقى مصرى معاصر يعرب
ُب   وجد الباحث أف قضية القيادة ُب اؼبوسيقي القبطيةو التلوين األوركسًتاىل للتكوينات اآللية اؼبختلفة. 

طقوسها اؼبختلفة علي مدار السنة ىي فػن عػػفػوي مل يتطرؽ اليو أحدا بالبحث، ومل يتم دراسة اساليب 
 ُب شكل علمي أكاديبي. يات اػباصة بقيادهتا العفويةقيادهتا وكيفية تطويرىا ووضع التقن

ىدؼ البحث إىل التعرؼ على اؼبوسيقى اؼبصرية القديبة )القبطية( جبذورىا الفرعونية، والتوصل إىل و
اؼبقومات األساسية ؽبا من حيث البناء اللحٌت واؼبقامية وااليقاعات اؼبستخدمة والصياغة وأساليب األداء 

قيادة ؼبختلف التكوينات، وكتابة مؤلف موسيقى مصرى معاصر مبٌت على اؼبقومات والقفبلت، وطرؽ ال
النسيج اؼبتعدد التصويت  األساسية لؤلغباف اؼبصرية القديبة )القبطية( وصياغتو باستخداـ

Polyphonic   والنسيج اؼبتجانسHomophonic   َب كتابة أوركسًتالية جديدة مبتكرة تعرب
لوقوؼ على اساليب القيادة ُب الطقوس اؼبختلفة لؤلغباف القبطية، مع وضع التقنيات وا عن اؽبوية اؼبصرية،

 اػباصة بقيادهتا العفوية ُب شكل علمي أكاديبي. 
وتكمن أنبية البحث َب ربديد اؼبقومات األساسية لؤلغباف اؼبصرية القديبة )القبطية(، واالستفادة منها َب  

أوركسًتاىل وذلك إلثراء اؼبؤلفات اؼبوسيقية اؼبعاصرة دبؤلفات كتابة وقيادة مؤلف موسيقى َب تكوين 
مصرية أصيلة َب جوىرىا، معاصرة َب شكلها من حيث الكتابة األوركسًتالية باستخداـ النسيج البوليفوٌل 
واؽبوموفوٌل وأساليب األداء اؼبختلفة، والوقوؼ على اساليب القيادة ُب الطقوس اؼبختلفة لؤلغباف القبطية، 

وضع التقنيات اػباصة بقيادهتا العفوية ُب شكل علمي أكاديبي، وقيادة التكوينات اآللية والغنائية  مع
اؼبختلفة، والتعرؼ علي اؼبقومات األساسية للموسيقى اؼبصرية القديبة )القبطية(، والطرؽ اليت سبكننا من 

ونسيج   Polyphonicيت نسيج موسيقى متعدد التصو استخداـ اؼبوسيقي اؼبصرية القديبة ُب كتابة 
من خبلؿ التكوينات اآللية الىت ربفظ للموسيقى اؼبصرية اؼبعاصرة ىويتها  Homophonicمتجانس 

"الشرؽ أوسطية"، ومعرفة أساليب القيادة العفوية اليت تستخدـ ُب اؼبوسيقي القبطية، وكيف يبكن تقنينها 
 بشكل علمي أكاديبي.

إستخداـ اؼبوسيقى اؼبصرية القديبة )القبطية( كأفكار بنائية لكتابة كيف يبكن وأسئلة البحث ربددت ُب  
كيف يبكن تطوير اساليب القيادة العفوية اليت و وقيادة مؤلفات موسيقية معاصرة ؽبا ىوية مصرية؟

يستخدمها اؼبعلمُت عند قيادة اؼبوسيقى اؼبصرية القديبة )القبطية( وتقنينها بشكل علمي، وكيف يبكن 
 منها ُب تطوير أساليب قيادة األوركسًتا والكوراؿ التقليدي ؟اإلستفادة 
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بعض األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية(، للفًتة من القرف األوؿ اؼبيبلدى حىت ىي  حدود البحثكانت و
  ."فرقة دافيدػ "، وب"معهد الدراسات القبطيةػ "القرف السابع اؼبيبلدى، َب مصر، والىت ًب تسجيلها ب

  باحث َب ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفى، دراسات مسحية )ربليل ؿبتوى(.وإنتهج ال
غبن مصرى قدَل )قبطى( ىو إصباىل عدد  8448قاـ الباحث بإختيار أربعة أغباف من بُت كبو  وقد

 األغباف، وقد ًب إختيار ىذه األغباف االربعة حبيث زبدـ موضوع البحث من حيث:
اؼبيزاف والركوزات من حيث   الػتأليفُب التنوع  -من منظور القيادة التنوع  -التنوع َب طبيعة األغباف 

الديناميكية، حبيث أف يكوف ىذا التنوع مفيداً من الناحية بَتات اإليقاعية واؼبصاحبة اآللية، والتع والتغَتات
" وتنوع أسلوب القيادة سواء باليد اليمٌت Patternsالتطبيقية َب دراسة أشكاؿ وأمباط ومباذج القيادة "

او بإشارات ـبتلفة   Mirror Styleبالعصا او باليد اليسرى اىل جوارىا تساندىا بأسلوب اؼبرآة 
 حسب اغباجة.

اؼبدونات و  «فػرقة دافػيػد»تسجيبلت و تسجيبلت معهد الدراسات القبطية ىي  أدوات البحثوكانت 
  .ـ الباحث بتدوينهااؼبوسيقية لعينة البحث واليت قا

 

 -:تضمن، وتالمقدمة
مشكلة البحث، ىدؼ البحث، أنبية البحث، سؤاؿ البحث، حدود البحث، منهج البحث، عينة 

 البحث، أدوات البحث، مصطلحات البحث.
 الفــصــل األول: اإلطــار الـنـــظـرى للبحـــث ويتضمن  ستة مباحث:

 إشتمل علي:و المبحث األول: دراسة تاريخية لأللحان المصرية القديمة )القبطية( وأساليب قيادتها، 
 اؼبوسيقى َب الكنيسة اؼبصرية القبطية األرثوذكسية 
  العبلقة التارىبية بُت اؼبوسيقى اؼبصرية القديبة وكٍل من البيزنطية والسريانيةو 
. جورجيا(، و بلغاريا ، ورومانيا، و و صربيا، بطريركية روسياالبيزنطية )تاريخ ونشأة االمرباطورية تناوؿ ف
أظباء االغباف السريانية ونشأة الطقوس واألغباف وخصائصها اؼبوسيقىية و  اؼبوسيقى السريانيةتعرض اىل و 

 ومقاماهتا، والسلم اؼبوسيقى السرياٍل وأغبانو الثمانية َب الكنيسة السريانية.
 

  أشهرىاو  إشتمل على أساليب الصياغة اؼبختلفة من حيث العروض اؼبوسيقى لؤلغباف القبطية و 
  .Syllabicأسلوب الدمج و  ،لووأسباب أستخداـ الكنيسة اؼبصرية  Melismaأسلوب اؼبيليسما 
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الشماس ومدى أنبية فهم َب اؼبوسيقى اؼبصرية القديبة،   على القوالب الغنائية اؼبستخدمةبحث اؼبإشتمل و 
 .واؼبرتل  للقالب اؼبوسيقى للحن

  وشخصياتمرتلُتبحث اىل أىم القائمُت على حفظ األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية( من تعرض اؼبو  
أمثاؿ راغب مفتاح وميخائيل البتانوٍل  اف ؽبا دور ُب اغبفاظ علي اللحن القبطيموسيقية كوفرؽ 
 . وغَتىم

 

إشتمل و المبحث الثاني: أساليب األداء، وطرق القيادة فى األلحان المصرية القديمة )القبطية( 
 :على
  أنواع أساليب األداء ُب األغباف اؼبصرية القديبة )التسبيح ُب خورسُت والتسبيح التجاويب والفردي

وأسباب إستخداـ كل أسلوب منها وخصائص ومواصفات كل أسلوب، ودور القائد  واعبماعي(
 "اؼبعلم" فيو.

ولقد تعرض الباحث اىل تعرض اىل موضوع جديد وىو طرؽ القيادة َب األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية( و 
واليت سبكن  لقبطية،َب الكنيسة ا القيادة الغير المباشرةالقيادة األمامية واػبلفية وما أطلق عليو إسم 

 .بطريقة غَت مباشرةوأف يلمحو ويراقب إنفعاالتو القائد من قيادة اعبمهور الذي يقف خلفو 
  اليت يتم فيها الطواؼ حوؿ اؼبذبح ُب الكنيسة اؼبصرية انبية القيادة ُب الدورات الطقسية إشتمل على و

لدورات الطقسية نواع افتعرض الباحث أل .تركيزو اليت ربتاج من اؼبعلم اف يقود بدقة و  او الكنيسة
من حيث توقيت بدء كل دورة ُب كل طقس، للدورات "والزفّات" والتصميم الدقيق  ،وأقسامها الثبلثة

األغباف اليت و واؼبشاركُت فيها، وترتيبهم ُب الدورة، واؼببلبس اؼبخصصة لكٍل منها، ومسار اغبركة ؽبا، 
 تُنشد ُب كل دورة.

 

 :شتمل علىإو المبحث الثالث: مقامات األلحان المصرية القديمة )القبطية(، 
  ،ومن  وطبيعة اؼبيكروتوف اؼبميز ؼبقامات اؼبوسيقى القبطية.طبيعة مقامات األغباف القبطية وأجناسها

عرؼ على مدى العبلقة بُت اللحن القبطى والفرعوٌل وإىل أى مدى تأثر اللحن تًب الخبلؿ ذلك 
أف الفراعنة اؼبتخصصُت َب موسيقى اآلؽبة بأسرارىا الفرعونية وتوصل البحث اىل  .بالفرعوٌلالقبطى 

وال من مقاماهتا عندما دخلوا اإليباف اؼبسيحى مل يستطيعوا أف يتخلصوا من اؼبوسيقى الفرعونية 
بيعة جاءت طبيعة موسيقاىم القبطية َب مهدىا من نفس طفوأجناسها وصيغها وقفبلهتا اؼبوسيقية، 
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  "Themes" حوت بُت طياهتا بعض اػببليا اؼبوسيقيةاؼبوسيقى الفرعونية، ألهنا حتما قد 
 .الفرعونية

   إسرائيل بأسباطو اإلثٌت شعب بٌت عاش إشتمل على تأثر اللحن القبطي والعربي باآلخر حيثو 
دبصر وظبعوا أغباف مصر الفرعونية ؼبدة أربع مئة وثبلثُت سنة ىى مدة إقامة شعب بٌت إسرائيل عشر 
تعرفوا على مقاماهتا وأبعادىا، وقياساهتا اؼبوسيقية وضروهبا وإيقاعاهتا وموازينها وقوالبها وصيغها و دبصر 

 ذكرياهتم وَب طقوس اؼبختلفة، وأف يرحلوا هبا من أرض مصر حاملُت إياىا َب بوتقة مشاعرىم وَب
ُت نغمات داود النىب وَب االذباه اآلخر كاف دور القديس "مرقس" الرسوؿ الذى عاش فًتة ب عبادهتم.

أسس "مدرسة البلىوت" ، و قد ضبلها القديس مرقس إىل مصرىذه األغباف  ،البيت غبمى
وضع و س هبا ىذه األغباف، درم  فقدباإلسكندرية وجعل يُدّرس هبا اؼبوسيقى إىل جوار العلـو البلىوتية، 

، والذي نسب أقدـ قداس عرفتو الكنيسة القبطيةبعضاً منها َب القداس اإلؽبى الذى كتبو والذى يعترب 
 فيما بعد للقديس كَتلس الكبَت.

  ًب تركيب كلمات  اف القبطية ىى أغباف فرعونية صرؼأف األغبإشتمل اؼببحث على ربليل مقولة و
، وًب ربليل ذلك ُب عشرة البعض، مستندين إىل التطويل َب النغمات ادىيرد ، واليتقبطية عليها

 .، وًب إستخبلص النتائجنقاط
  ترتب عليو نشوء كثرة والذي بحث على طبيعة اؼبيكروتوف اؼبميز ؼبقامات اؼبوسيقى القبطية إشتمل اؼبو

 من السبلمل اؼبوسيقية متنوعة يفوؽ عددىا اؼبائة.
  التقليديةلتحرر من االلتزاـ بدرجات االستقرار ا واليت توضح اؼبقامات القبطية،ودرجات االستقرار ُب ،

 ؤلغباف القبطيةل اؼبميزةالتحوالت اؼبقامية تناوؿ موضوع و  .يعطى ذلك تلوينًا وثراًء أكثر للصياغةفبا 
 .واليت تضعها ُب مرتبة عالية رفيعة بُت موسيقات الشعوب

 

 :شتمل علىإو المبحث الرابع: سرعات وإيقاعات وقفالت األلحان المصرية القديمة )القبطية( 
 لو تأثَت الصاخباإليقاع ف ُب صورىا البسيطة، موضوع خضوع األغباف القبطية لؤلوزاف والضروب حبث

 .الروح وىذا ليس ىو ىدؼ الكنيسة، لكن ىدفها ـباطبة ،أقوى على اعبسد
 اغبر ُب األداء سلوبألابحث على دور إشتمل اؼب Adlibitum  عدد كبَت من تراث  يتخللوالذي

، اللحن الواحدداخل إطار التغَتات اإليقاعية َب األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية(. وحبث أنبية 
 إستخداـ الناقوس واؼبثلثأفرد البحث صفحات عن و التغَتات اإليقاعية عند تعاقب األغباف. و 
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دورنبا ُب إحداث تنوع بُت و ، ودورنبا ُب ضبط اإليقاع وُب إحداث هبجة ُب األغباف "الفراوبي"
 اللحن الذي ُيستخدما فيو والذي يليو عندما الُيستخدـ فيو.

  وقدـ مباذج ـبتلفة ؽبا. أنواع القفبلت اؼبوسيقية ُب الًتاث القبطي القدَلبحث على إشتمل اؼبو 
  ألجانب عدـ خضوعها " والذي أشاع بعض ااألغباف القبطية للضبط اآلىلخضوع حبث موضوع "و

 .إستخبلص النتائجًب للضبط اآليل، و 
  والذي ىبلق نوع من  ؤلغباف َب الربنامج التسبيحي الواحدل يةزمناؼبدد اللتباين ُب بحث لتعرض اؼبو

التنوع الذي يقضي علي روح اؼبلل اليت قد تتسرب اىل اؼبصليُت عندما سبتد أزمنة التسبيح ُب الطقوس 
ايل ساعات طويلة، ىذا اىل جوار التنوع ُب اساليب الصياغة واألداء والسرعات واإليقاعات 

متنوع متجدد حىت  Repertoir برنامج تسبيحي ُتشكلواؼبقامات واؼبصاحبة اآللية، فهذه صبيعها 
 لو إمتد زمنو ايل عشر ساعات كطقس يـو اعبمعة العظيمة.

 

استخدام ب ،كتابة مؤلفات موسيقية مصرية معاصرة المقومات األساسية فيالمبحث الخامس: 
 شتمل على:قد إو  األلحان المصرية القديمة )القبطية(

  أنبية اإلؽباـInspiration   واجملهودPerspiration فليس باألؽباـ وحده ، ُب التأليف اؼبوسيقي
وجد اؼبوسيقي، وليس باإلؽباـ وحده يستطيع مؤلف ما أف يصيغ عمبل موسيقيا بديعاً، لكنو سوؼ تُ 

 هبب أف يعوؿ علي اعبهد واؼبثابرة والعلم. 
       "والعلم اعبهد"وخصائص وظبات   "اإلؽباـ"خصائص وظبات إشتمل على و  –
  اىل أربعة ُتياؼبؤلفُت اؼبوسيقتضمن البحث تصنيف و: 

يعتمدوف ": الذين البناؤفاؼبؤلفوف "و": الذين يعتمدوف على اإلؽباـ بشكل أساسي، اؼبؤلفوف العفويوف"
 ،التأليفعد ذلك يستكملوف مؤلفهم باجملهود وعلـو وباالساسية باػبلية اؼبوسيقية علي االؽباـ 

، وليس باػبلية اؼبوسيقية Music Style": الذين يبدأوف بػ "النمط اؼبوسيقي" التقليديوفاؼبؤلفوف "و
، تظل تتطور عرب التاريختكوف جديدة وناضجة وكاملة النمو، و أساليب وتقنيات مؤلفاهتم وىؤالء 

أو ما ترجع ايل اعبذور واألصوؿ، كل ماىو جديد حيت لو بطريقة ب ": الذين يأتوفالثوريوفاؼبؤلفُت "و
    يكوف لو تأثَت عميق علي األجياؿ اليت تأٌب بعده.و  فهمو يصعب

  التعبَت)   وربديد اؽبدؼ من اؼبؤلف اؼبوسيقيكيفية تقييم اؼبؤلفات اؼبوسيقية إشتمل البحث على  و - 
 القدرة علي الًتفيو(  -اعبماؿ اإلبداعي  

                                                 
يصطهح كُسي يقصذ بّ األنحاٌ انًفرحة. 
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  اللحن واأليقاع، التنوع  دقة ورشاقةاػبصائص األربعة للتأليف اؼبوسيقي اعبيد: )إشتمل على و
 والتباين، التوازف، التماثل والتناسق( 

  اػبلية اؼبوسيقية الصغَتة، التكوين األيقاعي، اؼبكونات األساسية ؼبؤلف موسيقيإشتمل على و( :
التسلسل البنائي للمؤلف إشتمل على و ، التآلفات( Timber تعبَتات األداء، خامة ورنُت الصوت

 وتنميتهااػبلية اؼبوسيقية الصغَتة ، وكيفية توالد العبارة اللحنية، اعبملة اؼبوسيقية (اؼبوسيقي: )الفكرة، 
 Escapeبطريقة ، و Random Motif Generationعشوائية وال بالطرؽ التقليدية اؼبختلفة

time fractal Motif Generation  اليت ىي التوالد النمطي للخلية اؼبوسيقية وتركها مع
 الزمن.

  التأليفية اليت يستخدمها اؼبؤلف ُب بناء واألساليب االدوات اؼبوسيقية إشتمل البحث على صبيع و
واليت يبكن معها كتابة مؤلف موسيقي معاصر بإستخداـ خبليا موسيقية مصرية قديبة )قبطية(  مؤلفو

 ومن ىذه األساليب التػأليفية:
األسلوب اؼبقلوب  و قهقري )اإلرتداد( األسلوب التو  األساسية اػبلية اؼبوسيقيةأسلوب أعادة 

 )اؼبعكوس( 
حبشو الفكرة بوحدات إيقاعية صغَتة ، و بتقسيم الفكرة ايل أفكار اصغرو األسلوب التقهقري اؼبقلوب و 

  ،بتناقص وتصغَت زمن الفكرةو  ،بتكبَت وزيادة زمن الفكرة، و لتشكل تناغم داخلي
مسافة قفزات الفكرة اؼبوسيقية رأسيا بالزيادة او تغيَت وب ،ة الفكرة ُب شكل تتابعيإعادة صياغوب

 مع استبداؽبا بنغمات اخري او بسكتات. الفكرة اؼبوسيقية ذؼ بعض نغمات، وأيضاً حبالنقصاف
تجميع األشكاؿ اؼبشتقة من الفكرة األساسية ب ، وأخَتابإقحاـ بعض النغمات داخل الفكرة اؼبوسيقيةو 

، وبذلك يكوف ة األساسية ولكن ُب وحدة وانسجاـ وتنوعلتكوين شكل جديد وبمل خصائص الفكر 
 أسلوب لتنمية الفكرة اؼبوسيقية القبطية. 83البحث إشتمل على 

 

 المبحث السادس: القــيـادة الـكـورالــية واألوركسترالية،
 وعالقتها بقـيـادة األلـحــان المصرية القديمة "القـبــطـية"                     

 
باستخداـ ، و لقيادة بالضرب باألقداـ وباأليدىامثل  نبذة عن تاريخ القيادة َب اؼبوسيقى شتمل علىإو 

بإستخداـ منديل او بالنقر باػباًب، وباستخداـ العُت، وأثناء الغناء، و  لفافة من الورؽ أو عصاًة كبَتة
 عصا صغَتة.وبقوس آلة الفيولينة أو برقبة آلة العود، وبعازؼ آلة اؽباربسيكورد، وبإستخداـ 
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 .سيكولوجية التعبَت اؼبوسيقي بعصا القيادة علىالبحث  إشتملو  -
 ُب اؼبوسيقى اؼبصرية القديبة "القبطية"العفوية القيادة إشتمل على و  -
 Partituraوموضوع األوركسًتا بدوف قائد، والقيادة بدوف مدونة قائد  -
 .توحيد األحاسيسو توحيد الفكر و توحيد التنفس و توحيد النبض ُب  نبية قائد االوركسًتاتعرض ألو  -
 وتأثَت اؼبزاج الشخصي علي القيادة. -
اإلحتياجات األساسية ، وماىي كيفية التعامل مع األوركسًتا والكوراؿ وجػػػهًا لػوجػػػػوإشتمل البحث على  و 

استخداـ اإلؼباـ بتقنيات و  ئلختبلفات بُت العازفُت واؼبغنُت،لفهم طبيعة األوركسًتا، و لفهم من  للقائد
عصا القيادة، والقدرة على القيادة، وإدراؾ الفرؽ بُت مفهـو القيادة والتدريب، واإلعداد للضرب 

دوف  ، والقدرة على توصيل النبض اإليقاعىPeripheral Vision اإليقاعي، وتفهم الرؤية احمليطة
، والقدرة علي قيادة  Ultra Sostenuto motionsإستخداـ اإلشارات واغبركات اؼببالغ فيها 

“Retards”  معرفة كيفية إدخاؿ العازفُت"التباطؤ"، و                                      . 
، واليت ًب تقسيمها اىل ثبلثة بروفات: األوىل لعزؼ كل قيػػادة بػروفػة األوركػسػتػراإشتمل على كيفية و 

خَتة لتحقيق أداء متواصل بدوف تقطع. اؼبقطوعات، والوسطى لتفتيت وحل اؼبشاكل الصعبة، واأل
ضبط آالت األوركسًتا، والسماح بالقراءة تقنيات وفنيات الربوفة، وكيفية معرفة وقد إشتمل أيضاُ على 

، وأف يعرؼ كيف ُيّكوف نقاط ، وحل مشكبلت التوازف الصوتى sight readingالوىلية  األوىل
سبثل اليت توتر و البؤرات اسلوبُت لتذكَت القائد بًب تقدَل و   Aural focal points.تركيز ظبعية 

 .مشكبلت َب األداء
ولو القائد وما هبب ذبنبو، وما هبب أف يق ،عداد الكوراؿ لربوفات األوركسًتاإإشتمل على كيفية و 

 الثقة ُب العازفُت. يضع القائد وكيف
 

 الفصل الثانى: الدراسة التطبيقية 
واألسس الىت بناًء  ،أسباب اختيار عينة البحثى شتمل علاغباف(، فإ وفيو ًب إختيار عينة البحث )أربعة

وحدد  .لتكوف متنوعة، ُب طبيعة األغباف، ومن منظور القيادة، ومن حيث التأليف عليها ًب إختيار العينة
لعينة البحث وىي البيانات العامة للحن، والتحليل التفصيلي للحن، والتحليل من منظور  عناصر التحليل

  يادة.الق
 أغباف مصرية قديبة ىي: أربعةوقد مشلت الدراسة التطبيقية 
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  اللحن األول: كاتا ني خورسKata  Ni,oroc 
  اللحن الثاني: إيس أو بناجيويس باتير Eic `O pan`agioc Pat3r 
  :أوندوس اليثوس  اللحن الثالث`Ontoc ̀ Alycoc 
  موسيقى معاصرة.وإستخدامو في تأليف  أوكيريوس ميتاسو: الرابعاللحن 
 

o  زمن اللحن، مقاـ  ، مدة،لغة اللحن، سرعة اللحن : إسم اللحنالبيانات العامة للحنومشلت
ميزاف اللحن، الضرب اؼبوسيقي، األشكاؿ  ،اؼبصاحبة اآللية ،التكوين ،نسيج اللحن، الصيغةاللحن، 

درجات  ، للمكونات الصوتيةاؼبساحة  عدد اؼبوازير، القفزات اؼبوسيقية، اإليقاعية، اؼبنحٍت اللحٌت،
 ، القفبلت اؼبوسيقية.الزخارؼ اللحنية، اإلستقرار

o  اؼبيزاف اؼبوسيقى  ،مقاـ اللحن ،لغة اللحن ،اؼبناسبة الىت يُقاؿ فيها:التحليل التفصيلي للحنمشل و
 .األشكاؿ اإليقاعية ،وصف اؼبنحٍت اللحٌت ،اؼبساحة اللحنية للحن، وسرعة اللحن

لتشمل إشارات ومباذج القيادة للموسيقى  باألسلوب العلمي وإشارات قيادة اللحنأشكال مشلت و 
إشارة النبضة و  Anacrusesاؼبصرية القديبة )القبطية( ألغباف العينة جبميع أشكاؽبا، إشارة األناكروز 

الكرونا او الػ وإشارة  ،preparatory beat النبضة التحضَتيةو   Downbeatالُسفلية
fermata القطع ، وإشارةCutoff ، إشارة القطع للنهايةFinal Cutoff  تباطؤ وإشارات ال

 Forteمشلت كيفية قيادة األصوات القوية و ، Ritardando, Ritenutoتدرهبي والذي يسمي ال
بدرجاهتا، واإلشارات اػباصة بدخبلت الناقوس واؼبثلث وإشارات   Pianoبدرجاهتا واألصوات اػبافتة

 The Cutoff  Pattern Betweenمبوذج القطع بُت اعبمل والعبػارات إهناء عزفهما. وإشارات 
Verses والثبلثي والثنائياؼبيزاف الرباعى إشتمل على إشارات  و.  

 

 -الخــاتمــة:
 نتائج البحث وتفسَتىا 

األستفادة من حيث أمكن  أسئلة البحثعلي  توصل إليها الباحث واليت أجابتيت النتائج الومشلت 
 .تعميق اؽبوية اؼبوسيقية اؼبصريةاؼبقومات األساسية للموسيقى اؼبصرية القديبة )القبطية( ُب 

  ادة مؤلفات موسيقية مصرية معاصرةأستخداـ األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية( ُب كتابة وقي أمكنو. 
خبلؿ البحث ُب اؼبوسيقى اؼبصرية القديبة )القبطية( والتحليل لعينات ـبتلفة لؤلغباف القديبة اليت  فمن

تُنشد ُب الكنيسة اؼبصرية األرثوذكسية، أستطاع الباحث أف وبدد اؼبقومات األساسية اليت للموسيقى 
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سيقية ؼبصر القديبة أياـ أجدادنا اؼبصرية القديبة واليت تعترب ىي الصورة اليت يبكن ؽبا اف تصف اغبياة اؼبو 
 .تعميق اؽبوية اؼبوسيقية اؼبصرية فبا أدى ايلالفراعنة. 

إستخداـ األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية( ُب كتابة وقيادة مؤلفات مصرية معاصرة، وكانت  أمكنو 
 اإلجابة علي ىذين السؤالُت من خبلؿ عدة ؿباور ىي:

 

 والكتابة االوركسترالية:المحاور الخاصة بالتأليف 
األستفادة بأسلوب اؼبيليسما الذي عرفو كهنة اؼبعابد الفرعونية وأستخدمتو الكنيسة اؼبصرية ُب ًب : األوؿ

 .ُب أعماؿ معاصرة أغباهنا بالتنغيم بنغمات موسيقية عديدة علي حرؼ لفظي واحد
قديبة حبيث امكن أعادة صياغتها بنحو : ًب االستفادة بتيمات وموتيفات من اؼبوسيقي اؼبصرية الالثاٍل 

 ثبلثة عشر أسلوب لتنمية ىذه التيمات.
: ًب االستفادة بالصيغ والقفبلت اؼبتميزة واؼبتنوعة اليت لبلغباف اؼبصرية القديبة، وتوظيفها ُب أعماؿ الثالث

 موسيقية جديدة.
ديبة اليت ذبلت ُب التحوالت اؼبقامية : ًب االستفادة من العبقرية اؼبوسيقية ُب اؼبوسيقي اؼبصرية القالرابع

 .من سيطرة اإلرتكاز التاـ واؼبؤقت رتربر اليت  يةرتكازات اؼبقامواإلالغريبة 
مكن استغبلؿ ذلك ُب إعداد أ: ًب اإلستفادة من تنوع الريربيتوار ُب الطقوس اؼبختلفة حبيث اػبامس

تنوع أسلوب و  تنوع أزمنة األغباف، و داءتنوع أسلوب األمن خبلؿ ريبَتتوار غبفل موسيقي متنوع وجيد، 
تنوع إستخداـ و تنوع ُب سرعات وايقاعات االغباف عند تعاقبها. و تنوع ُب مقامات األغباف، و الصياغة. 

 اآلالت اؼبوسيقية.
 كذلك توصل الباحث اىل بعض النتائج اؽبامة خبلؿ دراستو:

 الشائعة بعدـ خضوعها تعترب غَت صحيحة.أف األغباف القبطية زبضع لؤلوزاف والضروب، وأف اؼبقولة  -
أف األغباف القبطية زبضع للضبط اآليل، وأف اؼبقولة الشائعة واؼبوجودة ُب بعض اؼبرجع "أف األغباف  -

 القبطية ال زبضع للضبط اآليل" ىي مقولة غَت صحيحة.
األولُت  اؼبوجودة باألغباف القبطية ليست بسبب إستخداـ اآلباء  Milismaأف اإلطناب النغمي  -

أغبانًا فرعونية ًب تركيب نصوص قبطية عليها، ولكنها للتعبَت عن معاٍل روحية أو عن حالة تعيشها 
 الكنيسة.

مل  ،دخلوا اإليباف اؼبسيحى الذينأف الفراعنة اؼبتخصصُت َب موسيقى اآلؽبة بأسرارىا الفرعونية  -
جاءت طبيعة موسيقاىم القبطية ف، شعوراؼبختزنة بالبل يستطيعوا أف يتخلصوا من اؼبوسيقى الفرعونية 
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 حوت بُت طياهتا بعض اػببليا اؼبوسيقيةَب مهدىا من نفس طبيعة اؼبوسيقى الفرعونية، ألهنا حتما قد 

"Themes"  الفرعونية. 
 

 :المحاور الخاصة بالقيادة
 ة الباحثلقيادة فرقمكانا اإلستفادة بفكرة القيادة ُب الكنيسة األرثوذكسية اؼبصرية، بإختيار ًب  :أوال

اؼبوسيقية حبيث ال يدير ظهره للجمهور وىو متخذًا منتصف اؼبسرح مكانًا لو، بل يقف ُب اقصي يبُت 
 األيسر مستخدما طريقة الرؤية احمليطية "خده  ناحيةيلمح اعبمهور من  ، فأستطاع أفاؼبسرح

Peripheral Vision". 
ة ربقق اغبفاظ علي طابع اللحن اؼبصري القدَل، دوف إشارات ومباذج إلشارات القيادًب وضع  :ثانيا

واليت ال يفضل  Ultra Sostenuto motionsاؼببالغات اليت يتبعها بعض القادة واليت تسمي 
 أستخدامها مع أغباف وقورة كأغباف الكنيسة اؼبصرية التقليدية. 

كاف يتم بشكل والذي  الناقوس واؼبثلث ُب األغباف اؼبصرية القديبة )القبطية(  ًب تقنُت إستخداـ: ثالثا
سم مباذج ًب ر و ربديد اؼبواقيت اؼبناسبة لدخوؿ آليت الناقوس واؼبثلث ومواقيت أهناء عزفها، فتم عفوي 
 .يبكن تطبيقيها علي باقي األغباف تخذ كأمثلةحبيث تُ  قيادهتا
امة من خبلؿ حبثو، أف القادة )اؼبرتلُت أو العرفاف( ُب الكنيسة الكنيسة : توصل الباحث ايل نتيجة ىرابعا

، وليس من مفهـو القيادة.وأف ىذا Coachالقبطية، يتعاملوف مع الشمامسة من منظور التدريب وكأنو 
اليت  Oral Tradition األسلوب ترىب ُب وجداهنم نظرًا لطبيعة تسليم األغباف بالتقليد الشفاىي

وتوصل الباحث اىل نتيجة ىامة وىي أف  .كثَتا حيت يتم اغبفظ اعبيد للحن  التكرار واإلعادة تعتمد علي
 تسليم األغباف بالنوتة اؼبوسيقية سوؼ يساىم ُب حل جزء كبَت من ىذه اؼبشكلة.

توصل الباحث من خبلؿ حبثو ايل مدي قابلية األغباف اؼبصرية القديبة ألف تقدـ خارج الطقوس  :خامساً 
 ورجية علي مسارح األوبرا، األمر الذي تصبح القيادة وتعلم فنوهنا وقواعدىا أمرا حتميا.الليت

 .لوجية التعبَت ُب إشارات القائد: توصل الباحث ايل نتيجة ىامة خبلؿ حبثو تتعلق بسيكو سادسا
: توصل الباحث ايل نتيجة ىامة جدا خاصة بقيادة سرعة األغباف وحرية اغبركة ُب الزمن سابعاً 

Rubato .فقد توصل أف ىذه اغبرية يبكن اف تتسع وتضيق حسب طبيعة اللحن ، 
توصل الباحث من خبلؿ حبثو ايل إمكانية إستخداـ الطريقة البدائية ُب قيادة أغباف الكنيسة اؼبصرية  :ثامناً 

 والعرفاف فهذه الطريقة البسيطة يبكن بسهولة تلقينها للمعلمُت ،)القبطية( واليت تسمي بالػ "كَتونوميا"
 القائمُت علي قيادة ىذه اؼبوسيقي، غبُت تعليمهم وتثقيفهم بعلـو القيادة.
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: توصل الباحث اىل اف إستخداـ اؼبًتونـو او البندوؿ لو أنبية للتدريب علي اغبفاظ علي السرعة ُب تاسعا
ُب التدريب باستخداـ فًتات التدريب األويل علي القيادة للمعلمُت والعرفاف،إال اف اإلستمرار واإللبراط 

اؼبًتونـو بشكل مستمر وصاـر  لو خطورة. فاألغباف اؼبصرية القديبة القبطية تتميز بغٍت ُب ايقاعاهتا وتغَت 
 .سرعات موسيقاىا تسمح بقدر من اغبرية

إستخداـ العصا ُب القيادة قد يكوف مرفوضًا لدى بعض رجاؿ  اىل أف: توصل الباحث عاشرا 
 .ـ جداً ًتكيز علي العُت وتعبَتات الوجو ُب القيادة ىو أمر ىااإلكلَتوس، لذا فال

: توصل الباحث خبلؿ حبثو أف ما يفعلو قائد األغباف ُب الكنيسة اؼبصرية )اؼبعلم( من قيامو إحدى عشر
بالغناء والًتتيل أثناء قيادتو لؤلغباف ىو شئ ىاـ جداً، أدركتو الكنيسة القبطية منذ ألفي عاـ، ٍب أدركو من 

عندما يغٌت ىذه القائد يتمكن من ربديد سرعة اؼبوسيقى بشكل اكثر دقة ف بعدىا "ريتشارد فاجنر"
 األغباف َب أعماقو قبل أف ينقلها اىل العازفُت.

 
: توصل الباحث خبلؿ دراستو اىل أف القيادة باستخداـ الناقوس واؼبثلث ىي ضرورة حتمية ُب إثٌت عشر

عزفهما الذي  أصوؿ وقواعد وتوصل اىلاألغباف اؼبصرية القديبة )القبطية( وخاصة ُب الدورات الطقسية 
  .هبب تلقينها للمعلمُت والشمامسة

 
 التوصــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  وقد أشتملت على:
 أف يتم تشكيل صبعية أو عبنة للحفاظ علي ىذا الًتاث وصبعو وأرشفتو وتدوين صبيع أغبانو. 
  أف يتم تكوين أوركسًتا وكوراؿ يتخصص ُب تسجيل صبيع تراث األغباف اليت يتم تدوينها وتقديبها ُب

 مصر وخارجها. حفبلت متخصصة داخل
  أف تتطلع اؼبعاىد اؼبوسيقية ومعاىد الكونسَتفتوار وكليات الًتبية اؼبوسيقية والًتبية اؼبوسيقية النوعية ايل

 مناىج تراث اؼبوسيقي اؼبصرية القديبة )القبطية( من خبلؿ إعداد مناىج لتدريسها، حبيث يتم تدريس
مادة "تاريخ و مادة "ربليل اؼبوسيقي اؼبصرية القديبة )القبطية(" و مادة "اؼبوسيقي اؼبصرية القديبة" 

خصائص ىذه اؼبوسيقي القبطية وأساليب أدائها، و اؼبوسيقي اؼبصرية القديبة وجذورىا الفرعونية"، 
واآلالت اؼبوسيقية اؼبستخدمة هبا، واآلالت اؼبوسيقية اليت ًب منع استخدامها، واسباب منع 

 استخدامها.
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يس الطقوس اليت تُنشد فيها ىذه اؼبوسيقي القديبة، وتنوع الربامج اؼبوسيقية داخل ىذه أف يتم تدر  -
الطقوس اليت يبتد دور االغباف فيها كبو عشر ساعات متصلة، وتنوع أغباف اؼبزامَت ُب طقوس الكنيسة 

 القبطية على مدار السنة.
  أغباف الكنيسة القبطية، أف يتم تدريس العبلقة بُت اللحن والنص وعبلقة كليهما بالطقس ُب -

ومصادر نصوص ىذه األغباف. ىذا والنظر اىل الطقوس والًتتيبات احمليطة هبذه األغباف من مبلبس 
 وخبور وستور وأيقونات وأحجبة.

ة والقيادة ُب أف يتم تدريس أساليب القيادة ُب اؼبوسيقى القبطية ومقارنتها بالقيادة أياـ الفراعن -
 .اؼبوسيقى اؼبعاصرة

 ترصبة عدد كبَت من و ف يتم اإلىتماـ بالتوسع ُب تدريس علـو وفن القيادة ُب اؼبوسيقي اؼبصرية أ
 .قيادةالالكتب واؼبراجع اػباصة بعلـو وفنوف 

  أف يتم فتح اقساـ للقيادة ُب صبيع اؼبعاىد اؼبوسيقية. 
 اىم النقاط حيث انو  أف يتم توفَت اوركسًتا وكوراؿ للطلبة لتدريب الدارسُت علي قيادهتم. وىذه من

ُب بعض اؼبعاىد اليت تقـو بتدريس علم القيادة، كانت تقـو بتدريب الطالب الذي يدرس القيادة من 
خبلؿ كاسيت يقـو فيو الطالب بقيادة اؼبوسيقي الصادرة من الكاسيت، االمر الذي معو ال يشعر 

 د.الدارس بفداحة اػبطأ إذا أخطأ، وال بقيمة الصواب ميت اصاب فأجا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


