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  الكسليك

 مبرِّر االختيار
فناقلتها قجيااا فرهّيا من خالل  كنوزًا من الرتافيل واألحلا   ا تتن  الكناس  السريانّية  ختتل  ققسامها وفرّراات

ططهااات الدينّية وما نت  انها من تجري حتراالت الطقسّية. ونظرًا لالفرتاك يف الصلوات والرفب واالاال

 .غري املدّو  من فراثها الليتورجّي الشعرّي واملوسيقيّ  بعًضاوهجرة  فقدت فلك الكناس  

الكناس  السريانّية يف مناطق جغرافّية وثقافّية وحضاريّة خمتلرة جعل فلك الكناس  فتراال مع حميطها   إّ  انتشار

  وقااءات خمتلرة لذات للنّص الواحد متنّواة ة قحلا ٌ فلك املناطق  فبات للرتافيل السريانيّ وبالتايل فتأثّر وفؤثّر يف 

 اللحن.



سة اثًا فعريّا وموسيقّيا محل إميا  األجداا واآلباء وفضّمن اقاسد الكنيفرتتر الكناس  السريانّية بأّ�ا ورثت فر 

وربّوال. وال فنال فلك الكناس  فصّلي  ومار يعقوب السروجيّ  اه مار قفرام السرياينّ وروحانّيتها  كا  من قبرز رّوا

 وفرّفل معظم ذلك الرتاث.

" والحًقا اند البعض "ِبْت َغنُا"  هو املّية فربويّة وقرفيرّية إّ  مجع فلك الرتافيل يف كتاب ُقمسي قدميًا "رِيْش ُقُال 

 الشعريّ -ألّ  فلك املباارة حاولت ق  حترظ فلك الرتافيل واألحلا  من خالل فصنيرها األايبّ   متطّورة يف زما�ا

قو  ةالشعريّ وفبويبها سسب فقسيماتا  فلك الرتافيلنصوص قد امل البعض الى مجع ف .واملوسيقيّ  والليتورجيّ 

وسيقّي لتلك األحلا  املتدوين الة. وامل البعض اآلخر  مع �اية القر  التاسع اشر  الى ستتداماتا الليتورجيّ ا

  فظهرت اّدة كتب حتمل انوا  "رِيْش ُقِال" قو "ِبْت َغنُا" يضّم كلٌّ منها جنًءا من فراث ةالغربيّ  طريقةحسب ال

ت َغنُا"  نوع يضّم خمتل  نصوص األحلا  قو ققّله البيت نواا  من ال"بِ  اكهنوبات  .ةإحدى الكناس  السريانيّ 

سسب الطريقة الغربّية ملتتل  األحلا   يضّم التدوين املوسيقيّ  مطلعه  ونوعسم ااألّول الذي حيمل الّلحن 

 السريانّية املستتدمة يف كنيسة سريانّية معّينة.

ختالفات البسيطة  جند قّ  ة مع بعض االى معظم الكناس  السريانيّ ة لدوبينما فتواجد معظم النصوص السريانيّ 

ألّ  كٌل منها يستند   ى  ال بل قيًضا بني منطقة وقخر ة وقخرىتل  معظمها بني كنيسة سريانيّ ألحلا  املوسيقّية تا

ته وقمهّية طراسق قااسه اشفارة إىل قّ  الرتاث املتناقل فرهّيا  وبالرغم من قمهيّ وجتدر إىل فقليد خمتل  ان اآلخر. 

 اليت يعجن التدوين ان وصرها  فهو معّرض لبعض التحويرات حسب مناج كّل منشد وقدرافه الصوفّية والرنّية.

 

جامعة الروح  يف يف كّلّية العلوم الدينّية واملشرقّية  األنطاكّيةو  ةوقسم الدراسات السريانيّ ا معهد الليتورجييسّر  

ّية كااميالدراسات واألساث األمن خالل  بالرتاث الليتورجّي السرياينّ  ا هتمّ ذا  ياللّ   الكسليك –القدس 

فراث الكناس  الدوّيل الذي يتمحور حول  ؤمتراملإىل املشاركة يف  اداو ي  ق  الالهوفّية والليتورجّية والتارخيّية

   املعروف ب "املوسيقيّ -ة الشعريّ السريانيّ 
ܶ
الكش  ان ذلك الرتاث من قجل   "ܶܒ� ܰܓܳܙܐ"" قو ܺܪܝܫ ܳܩ�

 . البحث يف مراحل فطّورهمن جهة  ومن قجل  وإبراز غناه وممّينافه السرياينّ 



 أهداف المؤتمر

راظ الى الرتاث   ومن قهدافها املتعّلقة بالبحث والتعليم واحلالبحثّيةة و ة واألكاامييّ تها الرتبويّ نطالقًا من مسؤوليّ ا

فسليط الضوء  العلوم الدينّية واملشرقّيةّية فنوي كلّ   الكسليك –وح القدس عة الر وجتاوبًا مع قهداف جام  ونشره

 يف الليتورجيا النصوص الشعريّةقمهّية  :الكناس  السريانّيةيف املوسيقّي -رتاث الشعريّ الاالقة الليتورجيا بالى 

املوسيقّية وممينّاتا يتورجّية  فرّرااتا حتراالت اللقمهّية األحلا  السريانّية يف اال ومؤلّروها وفارخيها وفطّورها؛

 . إخل  والليتورجّية

 محاور المؤتمر

 "رِيْش ُقِال" و "ِبْت َغُزا"ل: المحور األوّ  •
 ماهّية التسميتني -
 فارخيّية التسميتني -
 واملوسيقّي وقمهّّيته الشعريّ  الرتاث السرياينّ قصالة  -

  الشعريّ  التراث السريانيّ : المحور الثاني •
 قنوااه -
 مجعه يف املتطوطات وإصدارافه املطبواة -
 فرمجته -
 ة احلالّيةفواجده يف الطقوس السريانيّ  -

 الموسيقيّ  التراث السريانيّ المحور الثالث:  •
 ةة يف الكناس  السريانيّ فاريخ التدوينات املوسيقيّ  -
 "ِبْت َغنُا" كنيسة السريا  األرثوذك  -
 يك"ِبْت َغنُا" كنيسة السريا  الكاثول -
 "ِبْت َغنُا" كنيسة السريا  املغاربة يف ااند -
 ني"ِبْت َغنُا" كنيسة األفوريّ  -
 "ِبْت َغنُا" كنيسة الكلدا  -
 "رِيْش ُقِل" كنيسة السريا  املوارنة -

 ةدور "رِيْش ُقِل" وال "ِبْت َغُزا" في نهضة الكنائس السريانيّ المحور الرابع:  •
 السرياينّ  سيقيّ املو -اراسات ان الرتاث الشعريّ  -



 املوسيقيّ -السريا  بني التهجري وااجرة وحراظهم الى فراثهم الشعريّ  -
 يف اصر العوملة الشبيبة والرتاث السرياينّ  -
 ة إىل لغات قخرىالشعريّ  فرمجات الرتاث السرياينّ  -

 المعايير المطلوبة لنصوص المحاضرات

ّتص ان احملاطرة اليت ينوي إلقاءها الى ق  يكو  موطواها من يتقّدم خلق   كّل راغب باملشاركة يف املؤمترالى  

  ويرسلها إىل قمانة األكااميّيةالشتصّية و   ومي  قسيمة االفرتاك املرفقة  معرّفًا بويّته ربعةطمن حماور املؤمتر األ

قبول مّية خبصوص جواب الّلجنة العلقمانة سّر املؤمتر فرسل . ٢٠١٩ ذارآاخلام  اشر من فهر سّر املؤمتر قبل 

إرسال النّص الكامل حملاطرتم  قبولةقصحاب املواطيع امل   والى٢٠١٩ ذارآيف �اية فهر األساث قو رفضها 

 .٢٠١٩نيسا   ٣٠قبل 

 ).الت خالل املؤمتريتكّرل منّظمو املؤمتر باستضافة قصحاب األساث املقبولة فقط (بطاقة السرر واشقامة والتنقّ 

 تقّيد باملعايري التالية:الى احملاطرات ال

 يكو  قد سبق ة والررنسّية واشنكلينيّة  ويشرتط يف البحوث قّال فقدم البحوث بإحدى الّلغات الثالث: العربيّ  −
 ا بذلك.يّ مكا  آخر  والى الباحث ق  يتعّهد خطّ  نشرها يف قيّ 

 للنصّ Times New Roman 12 للنّص العرّيب  و Simplified Arabic 14منط اخلط:  −

 .١٢  وقاسمة املراجع وامللحقات سجم ١٠ااوامش بنر  اخلط سجم   األجنيبّ 

رمن كحّد ققصى (فاصل  مالحظات وحوافي يف قسرل الصرحة  واملصاار  ٢٥٠٠٠إىل  ٢٠٠٠٠ −

 واملراجع).

 بعة يف اشفارة إىل املصدر وفق ما يلي:ة املتّ فكو  املنهجيّ  −
االسم)  انوا  الكتاب (سرف ماسل)  اجلنء (إذا كا   : اسم املؤل  (لقب العاسلة  مثالكتب+  

 الطبعة  سنة النشر  الصرحة. قجناء)  اار النشر  مكا  النشر  الكتاب من اّدة
ة قو )  اسم اللّ بني االميت االقتباس: اسم الكافب  انوا  املقال قو البحث (اتت والدوريّ المجّال + 
 رحة.د  العدا  الص  التاريخ  اللّ ةالدوريّ 
)  انوا  االميت االقتباسبني (مثال: مؤمتر): اسم كافب املقالة  انوا  املقالة ( المقالة في كتاب+ 

الكتاب (سرف ماسل)  اجلنء (إذا كا  الكتاب من اّدة قجناء)  اار النشر  مكا  النشر  الطبعة  سنة 
 النشر  الصرحة.

 نت البحث.يُعتمد هامش قسرل الصرحة لذكر املراجع الواراة يف م −



 فدرج املراجع املذكورة يف ااوامش يف �اية البحث كمصاار. −
ة  ة  فكتب بالعربيّ مة باللغة العربيّ ة يف البحوث املقدّ ة: اند وروا قمساء قاالم قجنبيّ قمساء األاالم األجنبيّ  −

 ).جنلينيّ إقو  ة (فرنسيّ فليها األمساء باللغة األجنبيّ  مثّ 
 ن خبط قسوا اريض.نّص مضبوط من اجلهتني واناوي −

 ماسل. ستشهاا خبطّ كتابة اال −
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