المىسيقى الكنسية والمدنية لمسيحيي الشرق

زكي القس عىديشى

املوسيــقى الكنسيـــة واملدنيـة
ملسيــحيي املشـــرق
اعداد :زكي القس عوديشو
اشزيس نصبزٍ ًادُ السافدّن ثبلمٌظيْىَ
الكنعييييْخس ًاظييييزتماٌا ب د ال ييييسة فييييِ
ألحبنيمس ًقيد ًعيأ أدثيبإىم أنبشيْد ثْتْيخ
(كنعييييْخط ًظيي ي سًا أدعيي ي ْخ ٌعيي ي ْخس
ًنظمييٌا شٌشييحبد رىٌّييخس شحكمييخ الييٌش
شضيجٌةخ الىْييبضس ىييرا فضي و عمييب ًشييذ
ثو أق شيم شن الاْزٌزجْيبد أً النيبفٌزاد
(1ط ًالحعييبّبد (2طس ًذىييت أباييجيم فييِ
ذلك كل شرىتس ًأفبعٌا فيِ شتبنْييب كيل
اإلفبعيييخس ً ّيييصاه شتظمييييب شيييدًنبو فيييِ
كزييت ةىٌظيييمس ًرزاييَ سييجبي شعييب فييِ
كنبئعيمس ثؤنغبم شجْخ ريفٌا الْيب األظيمب
لتييرًثزيب ًرايييٌ ثيييب الىاييٌة إلنعييجبشيبس
ًقييييد ركبشاييييذ ةىييييٌض النعييييبةسح الزييييِ
رعامٌىب شين زظيايم ًش فينيمس فيِ أًائيل
المئييخ المبشعييخ الييَ أًا ييس المئييخ العييبثتخس
عايييَ أّيييدُ الجيييبصاْب اّ يييٌعْبة الضبليييش
المتسًف ثبلحصُ ( المزٌفَ ظينخ 666مط
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س ًالساىييت المٌظييْىِ عنبنْ ييٌ (الىييس
العبثأط( 3ط ًثٌشس ثجمأ ةىٌض الْتبقجخ
س فييِ سييدز الىييس العييبثأ طزييَ أًاظيي
الىس الضبنِ ع سس ًشمن عنَ ثيب السثب
(4ط ظيييييجسًُ ( المزيييييٌفِ ظييييينخ 636مط
ًًلداه زاشْ ٌ ًججسائْل ًالساىت داًد
ثيين ثييٌلط (المزييٌفَ نحييٌ ظيينخ 086م.طس
ًدنحييب الضبلييش الحسانييِ شفسّييب الم ييس
(المزييييييٌفِ ظيييييينخ 232م.طس ًثبظييييييْاٌْض
الساثييأ ثيين قجييبذ الزكسّزييِ (المزييٌفِ ظيينخ
1662م.ط (5ط ًنىحذ ىيره ال ىيٌض عنيد
الكايييدا ًالعيييسّب ثتيييدشب رجتيييٌا الكنْعيييخ
الكبصٌلكْيييييخس قيييييبه األث يييييْيِ ألىيييييل
السىجبنْييخ نغمييبد ًألحييب شييجْخ ّمجييدً
اهلل رتييييبلَ ًثيييييب ّجكييييٌ عاييييَ بّييييبىم
ًّزركسً نتْم آ سح (6ط.
أشييب المٌظييْىَ المدنْ ي خس فىييد ثييس فْيييب
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ً ظْمب أىل الحْسح النصبزٍس فؤظيزتماٌا
فِ شآدثيم ًأعساظيم ًشجبلعيم الكنبزاد
ًال جييٌه ًالييدفٌف ًالصيينٌط ًالج جييل
ًاألثييييٌا ًالنييييٌاقْطس ًاظييييزتبزًا شيييين
اليييسًم األزبييين ًالجيييسث (0ط ًالعييين ٌز
ًالىيييييييبنٌ ًالىْضيييييييبزحس ًأ يييييييرًا شييييييين
المٌظْىْْن الحجبشّْن المصىيس ًالمتيصف
ًالىصجخ.
ًكييب فيين المٌظييْىَ ّييدزض فييِ شييدازض
الحْييسحس فىييد أزظييل ثيييسام المييبشط جييٌز
(438-422م.ط الْييييب ًثيييس فيييِ التايييٌم
التسثْيييخ ًالمٌظيييْىَس ًرتايييم فيييِ الحْيييسح
النييييبدز ثيييين الحييييبزس المٌظييييْىِ ًأجييييبد
الضيي يسة عاييييَ التييييٌد (8طس أشييييب الغنييييب
الحْيييسُ فىيييد ةيييبزد شييييسرو فيييِ آفيييب
ًالىْييب الاييٌارِ ّييزىن بنييب الحْييسح ّييجتن
الييَ الماييٌأل ًاألشييسا س ًكييب لججاييخ ثيين
ميط شينين
األّيم الغعبنِ ع يس قْيب
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ّغنييْن ثبلتْييدا ثبلسًشْييخس ً مييط ّغنييْن
بنب أىل الحْسح ( 2طس ًكزت أثٌ الفيسط
األسجيبنِ فِ كزبثو األببنِ عن المغنيْن
الحْيييسّْن المعيييْحْْن اليييرّن ييييسًا فيييِ
سدز اإلظ مس ًعُسفٌا ثؤبيبنْيم الس ْميخ
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ًعسثيم عايَ األًريبز أ صييم ثسسيٌشب
المصشييس ًعييٌ التجييبدُ الحْييسُس ًطنييْن
ثن ثاٌ الحْسُ ال بعس المغنيِ ًبْيسىم
(16ط

الهىامــــش:
(1ط شتجم الجادا  .ص .624/2
(2ط شعبلك األثصبز .ص 254,286 /1س 282س .362
(3ط شتجم الجادا  .ص .680 /2
(4ط شعبلك األثصبز .ص254/1س 362س ًشتجم الجادا  .ص665 /2سًشساسد اإلة  .ص.431/1
(5ط شتجم الجادا  .ص643/2س ً .645شعبلك األثصبز .صً .280 -286/1شسسد اإلة  .ص.423/1
(6ط شتجم الجادا  .ص681,622,062-608/2س ًشتجم شب اظزتجم .صً .303شعبلك األثصبز .ص.258/1
(0ط أ جبز ف بزكخ كسظِ الم س  .ص .62
(8ط شعبلك األثصبز .ص.365 /1
(2ط شتجم الجادا  .ص643 /2س ًشعبلك األثصبز .ص204 /1س 366س 311س .314
(16ط الدّبزاد النصسانْخ فِ اإلظ م .ص 36س .44,45
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دز ربزّخ نص بزٍ الت سا ( 2666-166مط.
ف زفبئْ ل ثبث ٌ اظح ب.
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