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 ملخص الدراسة
لحظات ازدهار كبيرة، ولحظات أخرى من االنكماش تبعًا  شهدت لنبويّة في مدينة دمشق التييدرس البحث ظاهرة المدائح ا

للمتغيرات السياسيّة واالجتماعيةّ في سورية في السنوات األخيرة، إذ يضّم جمهور الظاهرة مجموعات كبيرة جًدا من الجمهور 
  .السوري، من دون أن تحظى الظاهرة سابًقً◌ا بأّي اهتمام نقدي جادّ 

يحاول البحث رصد المراحل المختلفة لتطّور الظاهرة وفق طبقاتها المتنّوعة من الشعر، إلى الموسيقى، والعالقة مع المؤسسة 
 الرسميّة، ودور التطّور التقني في انتشارها والترويج لها، ويمّهد بذلك لتحليل ثالثة نماذج مختارات، معبًّرا عن طيف أكبر من الفرق،

  ر) بإدارة نور الدين خورشيد، و(أبي أيوب األنصاري) بإدارة اإلخوة أبي شعر، و(نور الهدى) بإدارة فايز الحلو.وهي فرقة (الخي

بتحليل عمل النماذج المختارات في سياقيها الفنّي واالجتماعي، يصل البحث إلى استنتاجات بخصوص طبيعة ظاهرة المدائح 
عالقتها المتبادلة معه، ومع السلطة السياسيّة، ويصل إلى استنتاجات عاّمة حول تعبير النبوية في مدينة دمشق، وأثرها في المجتمع، و

  المؤسسة الدينيّة اإلسالمية عن نفسها في السياق الدمشقي.

  

  مقّدمة
يّة، قد تغيّر وجهها إلى غير رجعة، ليست خرائط البالد الجغراف 2011ال مجادلة في أن سورية التي كنّا نعرفها قبل آذار/ مارس 

  حياتنا نحن السوريين داخلها أو خارجها. -وبدرجة أهم-وحال عمرانها فحسب، بل أيًضا 

تُبذل اليوم محاوالت كتابيّة مكثّفة لفهم ماهيّة هذا التحّول. ما الذي يجري اليوم في سورية؟ وكيف وصلنا إلى هنا؟ وبدرجة أهم 
الظواهر االجتماعيّة السوريّة، التي قد يعيننا فهمها على فهم التحّول إلى أين نحن ذاهبون؟ األسئلة السابقات تنطبق على مئات 

  االجتماعي الذي تشهده البالد اليوم، من خالل فهم أسبابه، وربّما التنبّؤ بمآالته.

ثًا عرضيا حاد 1998بالعودة قليًال إلى الوراء، يحضر حادث وفاة المنشد الدمشقي توفيق المنّجد الملقّب بـ (بلبل الشام) في عام 
على هامش التحّولين االجتماعي والثقافي في سورية، إذ توفّي الرجل بعد أعوام طويلة سيطر فيها صوته على التلفزيون واإلذاعة 
السوريين، ال سيّما خالل شهر رمضان، بوصفه نموذًجا لإلنشاد الديني معّمًما في البالد بكاملها. بعد أقل من عامين من وفاة (بلبل 

  ) توفّي حافظ األسد، واستلم ابنه بّشار الرئاسة من بعده.الشام
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تحّول نمط إنتاج الثقافة واستهالكها في سورية ببطء إلى  2011في األعوام التالية حتّى انطالقة الثورة السوريّة في العام 
  بطيء.إشراف حكومي ثقافّي أقل، وإن لم تنخفض حّدة الرقابة بالتوازي مع ذلك التحّول الثقافي ال

االقتصادي في المنتجات الثقافية كلها في سورية، ومنها (موسيقى المدائح النبويّة)، وصناعتها،  -انعكس ذلك التحّول الثقافي
وطرائق تسويقها، ونوع مستهلكيها، ورافق ذلك تطّورات تقنيّة ولوجستيّة بسبب تطّور خدمات اإلنترنت، وانتشار أجهزة (الساتاليت)، 

ات المتعّددة عوًضا عن القناة الرسميّة الواحدة، فبدًال من (رابطة المنشدين) أصبح شهر رمضان في التلفزيون السوري وانتشار القنو
مفتوًحا على عشرات فرق المدائح النبويّة التي كانت تحقّق ازدهاًرا في سوق الغناء الشعبي السوري، محقّقة نجاًحا تمفصل مع 

  األخيرة. التغيّرات االقتصادية والثقافيّة

لم ينته نموذج المنشد الواحد المعّمم على الوطن كله، إّال ليترك مكانه الباب مفتوًحا على تنّوع مثير لالهتمام في فرق المدائح 
النبويّة، غزا صنّاعه شوارًعا وبيوتًا عدة في سورية، مقّدًما بديًال دينيًا مقبوًال لعموم المؤمنين المسلمين عوًضا عن الموسيقى 

  لدنيّوية" السائدة التي قد تدخل مستمعيها في المحظور الديني."ا

غير أّن تاريخ اإلنشاد الديني في دمشق يعود إلى ما قبل توفيق المنّجد، ورابطة المنشدين، فالظاهرة تمتّد امتداًدا غير منقطع 
هذا الفن في جمهوره غاب تقريبًا عن الدراسات تقريبًا منذ قرون طويلة، لكّن تلك األصالة الزمنيّة، إضافة إلى األثر االجتماعي ل

النقدية في سورية. فباستثناء مقاالت محدودة عن الظاهرة، تغيب الدراسات النقديّة عن تلك الظاهرة التي شهدت (وما تزال) انتشاًرا 
  كثيفًا في العاصمة السوريّة، إضافة إلى مدن سوريّة أخرى.

ي القريب حول الموسيقا الشعبيّة اإلسالميّة وتعبيراتها المختلفة، ومن هذه الدراسات بينما نجد دراسات عدة في السياق الترك
ودراسة (حقّي  .)1( والهويّةنذكر دراسة (إبراهيم يانان): الموسيقى اإلسالميّة الشعبيّة في تركيا ضمن سياقات اإلسالم، الموسيقى، 

في تركيّا . ودراسة (إيهان إيرول): فهم تعدّدية الهويّة اإلسالميّة )2( علمانيّةالتاس): ألحان المقاومة، الموسيقى اإلسالمية في تركيّا 
أو حتّى في سياق دول أبعد مثل السنغال الذي نجد دراسة عن الموسيقى الشعبيّة واإلسالم فيه من إعداد  .)3( عبر الموسيقى الشعبيّة

  .)4( السنغال، ظهور تقاليد جديدة (فيونا ماك الوفلين) بعنوان: اإلسالم والموسيقى الشعبيّة في

بطبيعة الحال، يختلف سياق تطّور ظاهرة المدائح النبويّة في دمشق عن سياقات الدراسات السابقة، بسبب التباين الواسع في 
إلى وجود مثل هذه العوامل االجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة التي تطّورت فيها هذه الظواهر في هذه السياقات المختلفة، لكّن اإلشارة 

الدراسات (وإن لم نستطع البناء عليها) تبقى مفيدة لرصد السياق العام للحقل العلمي السوري نحو هذه الظاهرة، أي سياق غياب 
  الدراسة العلميّة غيابًا شبه كامل.

صيلين في الثقافة السوريّة ما ويبدو أن غياب الدراسة العلميّة السوريّة لمثل تلك الظاهرة المزدهرة يعود إلى سببين رئيسين أ
؛ السبّب األّول هو نوع الكتابة النقديّة السائدة في سورية قبل الثورة، وهي الكتابة غير المسكونة بالحياة العيانيّة 2011قبل العام 

لسلطة وعالقتها بالثقافة في . األمر الذي يعود إلى محذورات رقابيّة سياسيّة وثقافيّة مرتبطة بتكوين ا)5( الحيّةللسوريّين ومجتمعاتهم 
  سورية ما قبل الثورة.

أي األدب  )6( الرفيعة)أّما السبب الثاني فيعود إلى ظاهرة وملمح عام للثقافة العربيّة يتجّسد في قلّة االهتمام بالظواهر الفنيّة (غير 
ا)، فليست موسيقى المدائح النبويّة فحسب، المنتشرة الجاّد (الشعر، الرواية. إلخ) أو الموسيقى الجاّدة (الكالسيكيّة، التراثيّة وغيرهم

بكثافة غابت عن تحليل علمي اجتماعي لظاهرتها، بل حتّى أنواع موسيقيّة أكثر انتشاًرا وتأثيًرا من مثل موسيقى البوب العربيّة التي 
ا من المجتمعات العربيّة. لذلك يبدو إغفال يبلغ حجم االستثمار فيها ماليين الدوالرات، وتشمل تأثيراتها الثقافيّة شرائح كبيرة جدً 

 دراسة ظاهرة المدائح النبويّة مندرًجا في هذا اإلطار، لذلك سيحاول البحث سّد ثغرة نقديّة بين مساحتي علم االجتماع، والنقد الثقافي
  في سورية.

  

   

                                                   
(1) İbrahim Yenen, Islamic Popular Music in Turkey within the Context of Religion, Music and Identity, Tarih Kültür ve Sanat 
Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2016. 
http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/517 
(2) Hakki Tas, Melodies of resistance: Islamist music in secular Turkey, Social Compass, Vol. 61, 2014. 
https://goo.gl/mW3511  
(3) Ayhan EROL, Understanding the Diversity of Islamic Identity in Turkey through Popular Music: The Global/Local Nexus, 
social compass, Vol 58, 2011. https://goo.gl/ojS8Jg  
(4) Fiona McLaughlin, Islam and popular music in Senegal: the emergence of a ‘new tradition’ Cambridge core, Africa, Vol 
67, Issue 4. 1997. https://goo.gl/PLNcZE  

  .10)، ص2016(بيروت، المؤّسسة العربيّة للدراسات والنشر،  1ياسين الحاج صالح، الثقافة كسياسة، ط )5(
  .14)، ص2005(الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،  3عبد هللا الغذّامي، النقد الثقافي، ط )6(
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  أوًال: اإلطار المنهجي للدراسة
  مشكلة الدراسة وأهميتها -1

يّة الكثيرة في مجتمع متنّوع ثقافيًا كالمجتمع السوري تبرز ظاهرة (فرق المدائح النبويّة) بوصفها ظاهرة بين الظواهر االجتماع
غنيّة للدراسة، من ناحية تراكب طبقات االجتماعي والثقافي والديني بين ظهرانيها. وهي طبقات قد توجد في األحوال كلها في أي 

رق المدائح النبويّة يحدث بدرجة كبيرة. ففي الظاهرة كثير من الفن، وهي ظاهرة فنيّة ظاهرة اجتماعيّة، لكّن تراكبها في ظاهرة ف
  بالدرجة األولى، وكثير من علم االجتماع، وأيًضا كثير من االقتصاد، وفي طبيعة الحال كثير من السياسة.

ا بريئًا لجمهور المؤمنين المسلمين، لم تكن بناًء على ذلك انطلق سؤال البحث من فرضيّة أّن هذه الظاهرة التي قّدمت بديًال فني 
 منتًجا فنيا بريئًا ومعزوًال عن الوضع االجتماعي والسياسي لسورية ما قبل الثورة، بل ربّما كان هذا المنتج أحد مسبّبي ذلك الواقع

ع مرتفعة جدً◌ا في البيئات حيث انطلقت االجتماعي، ال سيّما أن االستماع إلى موسيقى المدائح النبويّة كان يشهد نسبة استما-الثقافي
الثورة السوريّة باكًرا جًدا، وما تزال مستمّرة في الخروج على سيطرة النظام، من مثل غوطة دمشق الشرقيّة على سبيل المثال ال 

هم أكثر عمقًا وموضوعيّة اجتماعيّة لظاهرة المدائح النبويّة من الممكن أن تفضي إلى ف-الحصر. لذلك نرى أن دراسة تحليليّة ثقافيّة
  لبيئات دمشق وريفها قبيل انطالقة الثورة السوريّة.
  وتكمن أهمية هذه الدراسة من خالل ما يأتي:

غياب الدراسات المماثلة لظاهرة موسيقى المدائح النبويّة في دمشق الّتي كانت منتشرة انتشاًرا كبيًرا جًدا بين أوساط  .1
  واسعة من جمهورها السوري.

الظاهرة بعوامل اجتماعيّة وسياسيّة وثقافية أساسيّة تسلّط الضوء على مناطق من المجتمع السوري الذي  ارتباط .2
 اندلعت فيها الثورة (أحياء في دمشق وريفها).

  
  تساؤالت الدراسة -2

ي تحاول فهم الظاهرة، ستحاول الدراسة اإلحاطة بتجربة فرق المدائح النبويّة في دمشق من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية الت
  وتداعياتها االجتماعيّة:

ما العوامل البنيويّة التي أّدت إلى ازدهار موسيقى المدائح النبويّة في دمشق منذ مطلع القرن الجديد وحتّى انطالق  .1
  الثورة السوريّة؟

  كيف انعكس هذا االزدهار في ثقافة المجتمع وعالقته بفن الموسيقى؟ .2
  التي اتخذتها موسيقى فرق المدائح النبّوية في تلك المرحلة؟ما أهم األشكال الفنيّة  .3
  ما أسباب تبنّي هذه األشكال الفنيّة من دون غيرها؟ .4
ما الدور االجتماعي الذي لعبته تلك الموسيقى في تعزيز هويّة ثقافيّة دينيّة للمجتمع الدمشقي على حساب الهويّات  .5

  الثقافيّة األخريات؟
  أهداف الدراسة -3

  لدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:تسعى ا

لسياق الموضوعي الذي تطّورت فيه ظاهرة فرق المدائح النبويّة في مدينة دمشق وريفها منذ انطالق االتعّرف إلى  .1
  القرن الجديد.

ة تحليل األشكال الفنيّة التي اتخذتها موسيقى فرق المدائح النبوية الخاضعة للدراسة، والوقوف على مرجعيَاتها الثقافي .2
  وعالقتها بالجمهور الدمشقي.

تحليل العالقة بين التعبير الفني واألثر االجتماعي لموسيقى المدائح النبويّة في دمشق وريفها خالل المدة الخاضعة  .3
  للدراسة.

مقاربة اآلثار االجتماعية لموسيقى المدائح النبويّة من ناحية تمكين الهوية (الدينيّة) للمجتمع على حساب الهوية  .4
  دنيويّة).(ال

  

  منهجيّة الدراسة -4

بسبب هامشيّته، وقلّة جودته الفنيّة مقارنة  وذلك تستند الدراسة إلى أدبيات النقد الثقافي من ناحية اختيار النسق المدروس،
نظرية األنساق بمنتجات فنّية وثقافيّة أخريات (الشعر، الرواية، المسرح وغيرها). ثم إنها تعتمد في منهجها التحليلي (الكيفي) على 

العامة "الرئيسة والفرعية" في تحليل العالقة بين المتغيرات، وهي أيًضا تستفيد من الفضاء العام لسوسيولوجيا الفن في تصوراته 
  الرئيسة.

تاريخ تأسيس أقدم الفرق الخاضعة للدراسة، لكّن ذلك ال يعني  1983أما بالنسبة إلى اإلطار الزماني للدراسة فهو من العام 
العودة إلى العوامل التاريخيّة التي أّدت إلى وصول الظاهرة إلى شكلها الحالي الذي قد يرجع إلى عصر صدر اإلسالم، ولكّن ذلك 

  يبقى في إطار السياق التاريخي للدراسة، وال يشمل العيّنة المدروسة.



 

    دراسات 258  

  ظاهرة المدائح النبويّة في مدينة دمشق  
    (التعبير الفنّي واألثر االجتماعي)

على هذه الحالة التي ازدهرت ازدهاًرا متفاوتًا في سنتناول في الدراسة نموذج مدينة دمشق مثاًال وبالنسبة إلى اإلطار المكاني، ف
مناطق مختلفة من سورية، لكّن نموذج دمشق قد يحقّق لنا فهًما أعمق للظاهرة، ألنّه النموذج الذي عّمم على باقي أرجاء الوطن، 

 مركز الهندسة الثقافيّة للوطن كله.وليس العكس، ليس بالضرورة لفرادة النموذج، بل بسبب قربه من مركز السلطة السيّاسيّة ومن ثَمَّ 

  أما عينة الدراسة، فقد اعتمدت الدراسة ثالثة نماذج لفرق مدائح نبويّة دمشقيّة من مكونات ومشارب اجتماعيّة مختلفات نسبيا.

ة أحمد عادل النموذج األول هو فرقة (الخير) بقيادة المنشد نور الدين خورشيد نجل الداعية الدمشقي الشهير من أصول تركماني
خورشيد الشهير بأبي النور خورشيد. وتمثّل هذه الفرقة نموذًجا تقليديًا لكثير من المنشدين (وحتّى رجال الدين) في دمشق ّممن ورثوا 

  المهنة عن آبائهم، واستفادوا من اسم آبائهم وعائالتهم في منح زخم وصدقيّة أعلى لعملهم.

نصاري) المشهورة شعبيًا باسم (األخوة أبو شعر). التي حقّقت شهرة وانتشاًرا كبيرين، النموذج الثاني هو فرقة (أبي أيّوب األ
وصلت الفرقة إلى المستوى (الرسمي)، إذ أحيت كثيًرا من األمسيات الثقافية في مهرجانات تابعة لجهات رسميّة حكوميّة، إضافة 

ة بدرجة أولى من أبناء الشيخ موفّق أبو شعر الحسيني الرفاعي، إلى حضور متكّرر في التلفزيون الرسمي السوري، إذ تتكّون الفرق
  ويفخر أعضاء الفرقة بنسبهم الذي يعود إلى الرسول محّمد.

أما النموذج الثالث الذي ستعالجه الدراسة فهو المنشد فايز الحلو، وفرقته (نور الهدى). يأتي الحلو من مكونات مغايرة للنموذجين 
د ليست عائلة شيوخ تقليديّة، وكان قد ابتدأ مسيرته المهنيّة بأغنيات (بوب) تقليديّة من النوع الرائج في المنطقة السابقين، فعائلة المنش

العربيّة، األمر الذي دعاه إلى إطالق صفة "المنشد التائب" على نفسه ليدخل في سوق المدائح النبويّة مع تلك (الصفة) التي أعطت 
  إلى (الطريق القويم) ومن ثّمَّ حقّقت له انتشاًرا أكبر.قيمة إيجابيّة لتوبته وعودته 

بقي في دمشق في عقب انطالق الثورة السوريّة، ولم يغادرها، أّما الفرقتان الباقيتان فقد  »نور الدين خورشيد«المثال األّول 
تمايزات في ما بينها من ناحيتي األصول غادرتا إلى العاصمة المصريّة القاهرة، وتابعتا إنتاجهما من هناك. تمثّل الفرق الثالث وال

والمآالت ماّدة غنيّة للدراسة بوصفها نموذًجا لمشهد المدائح النبويّة في دمشق، الذي يضم عشرات الفرق األخرى، لكّن الفرق الثالث 
هيري، إضافة إلى المنبتين نماذج غنيّة للدراسة في مستويات عّدة، منها الشكل الفنّي، واالنتشار الجما -في نظرنا-السابقة تمثّل 

  االجتماعّي والثقافّي.
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  ثانيًا: السياق التاريخي
يحتّل فّن المدائح النبويّة مساحة مشكلة بين أنساق فنية/ ثقافية/ دينية عدة. فمن جهة هناك شعر المدائح النبويّة أي الكلمات 

  صة به في تاريخ األدب العربي.في الغناء، إذ إن تتبّع تاريخ هذا الشعر يُظهر مساحة خا المستخدمة

اجتماعيًا يعبّر عنه بطريقة فنّية، وهناك أيًضا الجانب الموسيقي المرافق -ومن جهة ثانية هناك ظاهرة المولد النبوي طقًسا دينيًا
الظاهرة، وهي للشعر المغنّى الذي ال يقل أهميّة عنه، ويضاف إلى ذلك كله جدليّة مهمة يجب التوقّف عندها عند محاولة فهم هذه 

  جدليّة الغناء الديني مقابل الغناء الدنيوي والعالقة المتبادلة بينهما.

وفي السياق السوري سنتوقّف عند عالقة فّن اإلنشاد بالسلطة السياسيّة ومؤّسساتها المرتبطة ارتباًطا عضويًا بفّن اإلنشاد، 
االنتشار األفقي للظاهرة. الوقوف على العوامل السابقة سيساعدنا في وسنتوقّف في النهاية أيًضا عند الميديا واإلعالم ودورهما في 

 عقب ذلك. بصورة مفصلة فيوضع سياق محّدد لتطّور الظاهرة في مدينة دمشق، تمهيًدا لدراسة النماذج المدروسة 

  

  شعر المدائح النبويّة -1

دة الرسول محّمد (ص)، عندما أخذه جّده (عبد يعود تاريخ شعر المدائح النبوية بحسب الباحثة (فاطمة المساري) إلى وال
  المّطلب) إلى جوف الكعبة، فقام يدعو ويشكر هللا مردًدا بعض الشعر الذي يشكر هللا على نعمة ذلك الطفل الوليد:

  الحمد  الذي أعطاني                   هذا الغالم الطيّب األردان«

  )7( »األركانيذه بالبيت ذي قد ساد في المهد على الغلمان            أع

قبل الدعوة اإلسالميّة أحد أشهر  »الخزرج«وفي عهد النبّوة يعّد شعر (حّسان بن ثابت) الذي كان الناطق الرسمي بلسان قبيلته 
ون شعراء عهد صدر اإلسالم، ولو أّن شعره كان بالدرجة األولى دفاًعا شعريًا عن النبي مقابل شعر الهجاء الذي نظمه القرشيّ 

الرافضون للدعوة اإلسالميّة. ومن عصر صدر اإلسالم يشتهر أيًضا الشاعر (كعب بن زهير) الشهير بقصديته (البردة) التي مدح 
  بها الرسول معتذًرً◌ا إليه عند إسالمه، والشهيرة بمطلعها:

  »بانت سعاد فقلبي اليوم متبول            متيّم إثرها لم يفد مكبول«

وي فبرزت أسماء شعراء من مثل (الفرزدق) و(الشريف الّرضي)، وفي العصر العبّاسي يشتهر الشاعر أّما في العصر األم
العبّاسي (دعبل الخزاعي) وقصيدته (التائيّة) التي مدح فيها الرسول وآل بيته، ولكّن (المساري) تفترض أّن التطّور الحقيقي لشعر 

  ق إّال في القرن السابع الهجري، إذ تكونت لهذا الفن الشعري شخصيتّه المستقلّة.المدائح النبويّة بشكله الذي نعرفه اليوم لم يتحقّ 

وتعد فترة العصور المتأخرة العصر الذهبي والبداية الحقيقية لفن المدائح النبوية، فمنذ القرن السابع الهجري أصبحت المدائح «
مع البوصيري الذي يعد من المؤسسين للقصيدة المدحية بقصيدته النبوية فنًا مستقًال عن الفنون الشعرية األخرى، وكانت البداية 

  .»البردة

ويؤيّد الباحث (ناظم رشيد) استنتاج فاطمة المساري القائل إّن القرن السابع شهد ازدهار شعر المدائح النبويّة، ويربط رشيد ذلك 
ة وحالة اليأس الّتي سادت بين الناس، ودفعتهم نحو التضّرع االزدهار بالحمالت الصليبيّة على المشرق العربي، وتفتّت الدولة العبّاسيّ 

  إلى الرسول والتوّسل لديه كي يزيل عنهم األحزان، ويرّد األمن إلى نفوسهم.

فالمديح النبوي لم يكن (..) حكًرا على القرن السابع وما تاله، فهو موجود منذ وجدت البيئات الزهديّة ثّم الصوفيّة من بعد، «
كن بتلك السعة والشمول التي نالحظها في القرن السابع، أي بعد تمّزق الدولة العبّاسية، وتشتّت شملها وتوالي هجمات ولكنّه لم ي

  .)8( »التتريالغرب الصليبي والشرق 

ويستنتج رشيد أن تلك األسباب الموضوعيّة هي المسؤولة عن ازدهار شعر المديح النبوي، فاالنسداد السياسي والثقافي لجموع 
المسلمين، أّدى إلى نكوصهم نحو التمثيل الفنّي للموروث الديني، فأخذ هذا التمثيل الفنّي باالزدهار، والرواج رواًجا أكبر، وبصور 

  فنيّة أكثر تنوًعا.

                                                   
  ز ابن القطان للدراسات واألبحاث في الحديث الشريف والسيرة العطرة، د.ت).، (د.م: مرك1فاطمة الزهرة المساري، نشأة المدائح النبوية، ج )7(

http://alquatan.org/Article.aspx?C=5643 
  .433.ص1981، كانون الثاني/ يناير، 13، العدد رقم مجلّة آداب الرافدين، »المدائح النبوية في عصر الحروب الصليبيّة«ناظم رشيد،  )8(
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  ظاهرة المدائح النبويّة في مدينة دمشق  
    (التعبير الفنّي واألثر االجتماعي)

لقد زها شعر المديح النبوي في تلك الفترة الهائجة المائجة، وكثر اإلقبال عليه، وعم تعاطيه من أرباب للقريض، وراجت «
  .)9( »واألسبابه رواًجا مشهوًدا، غّص فيها على كّل األصناف واأللوان، بعد أن توافرت له الدواعي سوق

أّما في العصر العثماني، فقد ازداد إقبال الشعراء على كتابة المدائح النبويّة متّبعين في ذلك مناهج من سبقهم من خالل 
حة الشعريّة، إال أن هذا الفّن الشعري شهد نوًعا من (الوثبة) الشعرية مع المعارضات الشعريّة التي خلت من األصالة وجفاف القري

أو  )10( البردة)الشعراء من رّواد اإلحياء في العصر الحديث من مثل أحمد سامي البارودي، وأحمد شوقي، وقصيدته الشهيرة (نهج 
ن ضخم سّماه (مجلّد اإلسالم)، واشتهر باسم (اإللياذة حتّى شعراء أكثر تأخًرا مثل أحمد محّرم الذي نظم السيرة النبويّة في ديوا

  .)11( اإلسالميّة)

  

 ظاهرة المولد النبوي -2

يرّجح الدكتور (علي محمود مّكي) أن يكون احتفال المسلمين الشيعة بعيد الغدير هو األصل في طقس االحتفال بعيد المولد 
في العراق في منتصف القرن الرابع الهجري أيّام حكم معّز الدولة ابن بويه، النبوي، ويؤّرخ (المقريزي) لبداية االحتفال بذلك العيد 

  .)12( إذ انتقل االحتفال بذلك العيد من العراق إلى مصر الفاطميّة بعد ذلك بعشر سنوات

ري، من دون أن وينقل مّكي عن (آدم ميتز) أّن االحتفال بعيد المولد النبوي بدأ في المشرق العربي في بداية القرن الرابع الهج
بحت يتّخذ شكًال رسميًا منّظًما من السلطة الحاكمة، بينما كانت الخالفة الفاطميّة في مصر قد أولت اهتماًما كبيًرا بعدد من الموالد، أص
مولد أعياًدا رسمية، وأهّمها مولد الرسول في الثاني عشر من ربيع األّول، ومولد علّي بن أبي طالب، ومولد فاطمة بنت محّمد، و

  .)13( الخليفة الحاضر

وكما كان الرأي بخصوص شعر المدائح النبويّة، يرى مّكي أن عودة جمهور المسلمين إلى شخصيّة الرسول الستمداد العون 
واستخالص العبر كان نتيجة لكّل من الحمالت الصليبيّة والهجمات المغوليّة اللتين كان لهما األثر في تعزيز ثقافة التصّوف، وتزايد 
تأثير الحركة الصوفيّة التي أّدت إلى إبقاء صالح الدين األيوبي على ظاهرة االحتفال بعيد المولد النبوي حتّى بعد قضائه على الدولة 

هجريّة، علًما بأنّه أبطل التقاليد واألعياد األخرى المرتبطة بالدولة الفاطميّة، لكّن تمأسس التيارات الصوفيّة في  567الفاطميّة سنة 
، 569رس مثل القادريّة، والرفاعيّة، كان قد جرى في عهد األيّوبي حيث أقام صالح الدين نفسه أّول (خانقاه) للصوفيّة سنة مدا

  )14(ووقف عليها أوقافًا كثيرة.

ويروي مّكي أّن أحد قّواد صالح الدين، وهو الملك أبو سعيد كوكبوري صاحب مدينة إربل قرب الموصل، قد اتّخذ عيد المولد 
لنبوي في عهده طابعًا من الجاللة والفخامة لم يعهد من قبل، إذ كان ينصب في كل عام قبابًا من الخشب تزيّن بصورة فاخرة، ويجلس ا

في كّل قبّة جوقة من المغنّنين وأرباب الخيال (خيال الظل)، إذ يرى مّكي أّن هذا األمير قد أدى دوًرا حاسًما في تطّور االحتفال 
  في المشرق العربي، ووصوله إلى صورته الحالية التي نعيشها اليوم. بالمولد النبوي

وهكذا يمكن القول إّن الفضل األكبر في االحتفال بالمولد النبوي على هذا النحو الرسمي والشعبي، وإضاعة هذا االحتفال في «
 .)15( »السابعالسادس والثلث األّول من القرن العالم اإلسالمي ببالد المشرق، هو هذا األمير الذي عاش في النصف الثاني من القرن 

باالنتقال إلى موضوع دراستنا، وهو مدينة دمشق، يعود احتفال المولد النبوي بصورته الحالية بحسب الناقد الموسيقي أحمد 
أخذ الطريقة م) الذي 1731-1641إلى حوالى ثالثمئة سنة، وذلك مع مؤسسه الشيخ عبد الغني النابلسي المولود في دمشق (بوبس 

الصوفيّة الكيالنيّة عن الشيخ عبد الرزاق الحموي الكيالني، والطريقة النقشبنديّة عن الشيخ سعيد البلخي. إذ كان النابلسي يُلقي 
الدروس في الجامع األموي، ويقيم فيه حلقات الذكر، وهو واضع تقاليد اإلنشاد الديني في الجامع األموي، ومن األموي انتشرت هذه 

  .)16( قاليد إلى مساجد دمشق األخرى بل إلى باقي المناطق في سوريةالت

ويوّضح بوبس أّن طرق اإلنشاد الديني التي وضعها الشيخ النابلسي تضّم كًال من اإلنشاد الجماعي، والتذكير، والصمديّة، 
ه كثيًرا منها بكلماتها ونغماتها، إذ تنوّعت والتسابيح والتراحيم، والمراسلة، إضافة إلى التواشيح الدينيّة التي ألّف النابلسي نفس

                                                   
  .428ح النبوية في عصر الحروب الصليبيّة، ص ناظم رشيد، المدائ )9(
  .141)، ص1991لونجمان، -، (القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر1محمود علي مّكي، المدائح النبويّة ط )10(
  .152محمود علي مّكي، المدائح النبويّة، ص  )11(
  .97محمود علي مّكي، المدائح النبويّة، ص  )12(
  .98دائح النبويّة، صمحمود علي مّكي، الم)13(
  .100محمود علي مّكي، المدائح النبوية، ص )14(
  .102محمود علي مّكي، المدائح النبويّة، ص )15(
  .2009-04-06 جريدة الثورة،، »اإلنشاد الديني في دمشق بين ماض مزدهر وحاضر«أحمد بوبس،  )16(
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ّ والمديح النبوي، وموضوعات المناسبات الدينيّة مثل مولد النبي، وليلة القدر، والنصف من  موضوعات الموشحات بين االبتهال 
  .)17( شعبان، وشهر رمضان

  

 الموسيقي للمدائح النبوية في دمشقالقالب  -3

لشريف الموسيقى العربيّة في سورية في قالبين يصطلح تسميتهما بـقوالب التأليف الغنائي يصنّف الباحث الموسيقي صميم ا
والموسيقي. القالب األّول هو (الفّن الغنائي)، وينحصر التأليف فيه وفقًا للشريف في القوالب الفنيّة التي أبدعها العرب من مثل 

ة، واالبتهاالت الدينيّة، إضافة إلى القوالب الغنائيّة الموروثة من التركة العثمانية القصيدة، واألغنية الدينيّة، والموّشح، واألغنية الشعبيّ 
مثل البشرف، والسماعي، واللونغا. أّما (الفّن الحديث)، فيفترض الشريف أنّه دخل الغناء العربي في ثالثينيّات القرن الماضي، 

ية الشعبيّة المطّورة عن مثيلتها التراثيّة، ذلك إضافة إلى األغنية الراقصة وتندرج ضمنه القصيدة الغنائيّة، واألغنية الدراجة، واألغن
  .)18( التي تعتمد على اإليقاعات غربيّة المنشأ

فكّل من األغنية الدينيّة، واالبتهال الديني، يندرج تحت الفن الغنائي السوري (العربي) بحسب الشريف الذي تعود أصوله إلى 
، األمر الذي يعبّر عن االستمرارية التاريخية )19( وهو أصيل أصالة األغنية الشعبية، والقصيدة الكالسيكيّةسنوات طويلة في المنطقة، 

أللحان المدائح النبوية في دمشق، وليست أصالة الجانب الشعري للشكل التقليدي للغناء الديني الدمشقي فحسب، بل الموسيقى 
في سورية، والمنطقة العربيّة، وبالعموم سنتوقّف أكثر عند هذا التفصيل الخاص المصاحبة له أيًضا هي جزء من تطّور الموسيقي 

  بالموسيقى، وعالقتها بالمدائح النبوية في النقطة اآلتية.

  

  الدنيوي -جدليّة الديني -4

اربة تاريخ الغناء تحظى جدليّة العالقة بين الغناء اإلسالمي الديني ونظيره الدنيوي (غير الديني) بأهمية خاّصة عند محاولة مق
 الديني في سورية، أو حتّى دول الجوار العربيّة، إذ إّن التطّور التاريخي لهذه الفنون لم يكن معزوًال تماًما عن مؤثّرات دول الجوار

ريخيّة والحرام ببعدها التبسيطي وحده، بل تتعّدى العالقة ذلك إلى أدوار تا-األخرى. وال تقتصر تلك العالقة على جدليّة الحالل
  متبادلة، كان لها دور كبير في الشكل الحالي الذي نعرفه للموسيقى العربيّة.

تقان فبغّض النظر قليًال عن العالقة التنافسيّة المتأّزمة في الوقت الحالي التي سنعود إليها الحقًا، يبدو أّن العالقة لم تكن بهذا االح
  ي ومصر، وعلى وجه التحديد في القرن التاسع عشر.طوال تاريخ تطّور الموسيقي في منطقة المشرق العرب

فيذهب الباحث خالد صبيح إلى أّن العالقة بين اإلنشاد الديني اإلسالمي، والغناء الدنيوي كانت عالقة أكثر وّدية وبراغماتية 
اعي للمغنّين حين تشتّد سلطة بالنسبة إلى مغنّي القرن التاسع عشر، إذ كّون الغناء الديني سبيًال لالستمرارية واالعتراف االجتم

  الموقف الديني المتشّدد اتجاه الغناء الدنيوي.

يبدو أن اإلنشاد الديني شّكل الملجأ للطاقات الغنائية والتلحينيّة المترددة من الغناء والتلحين عند رجحان كفّة اآلراء المتشّددة «
اه المفّضل لمن تمتّع بصوت حسن وموهبة في الغناء أن يتّجه إلى تجاه الموسيقى وسائر الفنون، إبان عصور االنحطاط، فصار االتج

  .)20( »النطاق المرموق، وهو التالوة واإلنشاد

ويدعم تلك الرواية ما ينقله صميم الشريف خالل مقابلة مع الموسيقي شفيق شبيب عما قاله أحد مشايخ األزهر في مؤتمر القاهرة 
دين المصري دور شيوخ المذاهب الصوفيّة في حفظ األلحان العربيّة من سلطة المجتمع ، إذ يوّضح رجل ال1932الموسيقي في عام 

  المتشّدد دينيًا خارج المسجد، وحفظها بسالم داخل حلقات المساجد.

أتى على الموسيقى حين من الدهر ترّدت فيه إلى أقصى حدود الترّدي واالنحطاط (..) وخالل هذه الفترة التاريخيّة انبرينا «
. شيوخ المذاهب الصوفيّة للحفاظ على األلحان العربيّة. فحفظناها كما حافظ عليها أسالفنا، واستعنّا بها كما استعانوا بها الشيوخ. نحن

في زواياهم. وصاروا يضعون على غراراها روائع التسابيح اإللهية والمدائح النبويّة، إلى أن أخذ العرب شيئًا من حرياتهم، فرّدوا 
نة (..) إن الفضل وكل الفضل يعود في النهضة الموسيقيّة التي نشاهدها في هذه األيّام لمشايخ الطرق الصوفيّة الذين صانوا إليهم األما

  .)21( »الضياعهذه األلحان من 

                                                   
  .»اإلنشاد الديني في دمشق بين ماض مزدهر وحاضر«أحمد بوبس،  )17(
  .16)، ص 2011(دمشق: منشورات الهيئة العامة للكتاب، 1صميم الشريف، الموسيقى في سورية أعالم وتاريخ، ط )18(
  .16صميم الشريف، الموسيقى في سورية أعالم وتاريخ، ص )19(
  .2017-04-11. اإللكترونية، موقع مجلّة معازف »التعبير المنغّم في اإلسالم«خالد صبيح، )20(

 https://goo.gl/EUnX6C  
  .73صميم الشريف، الموسيقي في سورية أعالم وتاريخ، ص  )21(



 

    دراسات 262  

  ظاهرة المدائح النبويّة في مدينة دمشق  
    (التعبير الفنّي واألثر االجتماعي)

ومع نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، وبتأثير من محاوالت مشروعات النهضة في مصر والمشرق العربي 
الدنيوي عند المغنّين والملحنّين  -ّمنت محاوالت تحديث شاملة لمناحي الحياة كلها في المجتمع العربي، شهدت عالقة الدينيالتي تض

  انقالبًا في نمط الهجرة السابق، من الدنيوي إلى الديني، وشهدت سوق الغناء هجرات معاكسات بتأثير التحّول المجتمعي الجديد.

المشرق، شهدت الساحة الفنيّة هجرة معاكسة من النطاق الديني إلى النطاق الدنيوي. وخرج من مع هبوب نسيم النهضة على «
وأستاذ أم 1937عباءة اإلنشاد والتالوة إلى عالم الغناء التقليدي الفنّي نفر من رّواده منهم (..) الشيخ أبو العال محمد المتوفى عام 

الذي بدأ مؤذنًا في جامع البوصيري في القاهرة ومنشًدا لألذكار الصوفيّة ) 1917-1852كلثوم السابق، والشيخ سالمة حجازي (
 .)22( »التمثيلواالبتهاالت قبل أن يتحّول إلى الغناء والتلحين ومن ثّم 

ل إال أّن ذلك التعاضد التاريخي بين فنّي الغناء الديني والدنيوي تحّول في العقود األخيرة إلى تناحر، أو تنافس عنفي، على األق
من جهة كثيرين من صنّاع الموسيقى الدينيّة، ورجال الدين المسلمين مّمن ينشرون الفتاوى حول حرمة االستماع إلى المعازف، 

سة والغناء الدنيوي، األمر الذي دفع بجمهور كبير من المسلمين الملتزمين دينيًا إلى االكتفاء بسماع الموسيقى الدينيّة التي أنجزت مناف
  .)24( ، أم في بلدان عربية أَُخر)23( سوريةالبيع مع نظيرتها الدنيوية، سواًء في  حامية في سوق

فكثير من الفتاوى اإلسالميّة تحّرم تحريًما قاطعًا االستماع إلى موسيقى المعازف بصورها كافة (باستثناء المزهر، أو الدف 
لجنسين. زد على ذلك بعض الفتاوى التي تحّرم حتّى طقس اإلسالمي) وكذلك وصف النساء، أو الحب، وكل ما يتعلق بالعالقة بين ا

االحتفال بالمولد النبوي التي سنتوقّف عندها في السياق الدمشقي. ويضاف إلى ذلك كله خطاب المنشدين أنفسهم في كّل مناسبة ممكنة، 
هم الفني (أي المنشدين) هو الفّن الوحيد ونقدهم الفوقي ألنواع الغناء األخرى بوصفها خارجة على الطريق القويم، وبافتراض أن منتج

الذي ال يدخل مستمعه في باب المحظور، بل على العكس ينجز له تقربًا من هللا وطاعته، على نحو ما سنبيّن في النماذج الثالثة 
  المدروسة.

  

   

                                                   
  خالد صبيح، التعبير المنغّم في اإلسالم. )22(
  .2007-02-09منافسة حامية بين بين األغنيات العاطفيّة واألناشيد الدينيّة في سورية، العربيّة نت، )23(

http://www.alarabiya.net/articles/2007/02/09/31521.html  
  .2016-06-26، موقع تلفزيون الغد، »اإلنشاد الديني في األردن قبلة الباحثين عن الحفل الشرعي« )24(

https://goo.gl/vRTYqi 
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  اإلنشاد والسلطة في دمشق -5

، وحصولها على متابعة شعبيّة واسعة، كان من 2011م ليس خافيًا أّن ازدهار ظاهرة ما في المجتمع السوري ما قبل العا
دون رقابة مباشرة أو غير مباشرة من السلطة السياسيّة في سورية، ومؤّسساتها األمنيّة والرقابيّة المختلفة، وهي من الصعب أن يمّر 

ظاهرة وتشجيعها أو تثبيطها محكومة بعوامل القاعدة التي ال تشذّ عنها ظاهرة المدائح النبويّة، وإن كانت أدوات السلطة للتحّكم في ال
  متغيّرة وفق المتغيّرات السياسيّة واالجتماعيّة في المجتمع السوري.

نجد أن فرقتين من أهم فرق اإلنشاد الديني في دمشق وهما فرقتا توفيق المنّجد، وفرقة الشبّان الحديثة  1954فبالعودة إلى العام 
نعيم جتا معًا باسم (رابطة المنشدين)، وضّمت الرابطة أسماء عدة ألبرز منشدي العاصمة من مثل بإشراف عبد العال الجرشة قد اندم

أبي حرب ووجيه الحالق ومحمود الشيخ وعادل الشوا، وكانت الرابطة تتولى إحياء المناسبات الدينية في المسجد األموي، وكانت 
  .)25( 1947ي عام تقدم وصالت اإلنشاد الديني في إذاعة دمشق التي افتتحت ف

ويبدو أّن انضمام بعض الفرق إلى بعض، وتأليف الرابطة كان محاولة من الفرق الدمشقيّة في العقد السادس من القرن الماضي 
لضبط منابر الظهور اإلعالمي (الشحيحة في ذلك الزمن)، وتقنين استخدامها بين أعالم اإلنشاد في المدينة، وبخاصة األكثر شهرة 

أخرج محاوالت  1970ثل المنّجد والشّوا والحّالق، وغيرهم. لكّن وصول حافظ األسد إلى منصب الرئاسة في العام منها، من م
المنشدين الدمشقيين للتنظيم الذاتي واحتكار السوق من بين أيديهم، وأخضع الرابطة بمرسوم رئاسي آلليّة البعث التنظيمية لمؤسسات 

لمحتوى الثقافي، وإن كان مرسوم األسد قد كّرس الوراثة من اآلباء إلى األبناء الذكور بوصفها الدولة، وبخاصة المؤسسات المنتجة ل
 طريقة وحيدة لالنتساب إلى الرابطة، وبذلك أنجز تحالفًا وثيقًا بين طبقة المنشدين التقليديّين وعائالتهم، والسلطة السياسيّة، استمر

  دين.بعدها إلى يومنا هذا في ما يخّص رابطة المنش

أصدر الرئيس الراحل حافظ األسد مرسوًما رئاسيًا يقضي تنظيم عمل الرابطة باعتبارها "الفرقة الوحيدة التي  1974في عام «
ا تحيي وتقّدم اإلنشاد الديني الدمشقي في الجامع األموي وتحيي المناسبات الدينيّة، وحّدد المرسوم مهام الرابطة وطريقة االنتساب إليه

توارث العضوية من اآلباء إلى األبناء، وتولى اإلشراف عليها ثالثة منشدين هم توفيق المنّجد، وسليمان داوود، وحمزة  التي اعتمدت
  .)26( »شّكور

ومن الواضح أّن قرار تأسيس الرابطة رسميًا بمرسوم رئاسي، ينسجم مع التوّجه العام لضبط آليات إنتاج الفن والمحتوى الثقافي 
ة من السلطة السياسية، إذ كان المرسوم الرئاسي لتنظيم عمل الرابطة في مرحلة متقاربة مع مراسيم مشابهة إلنشاء في الدولة السوريّ 

، ونقابة 1969مؤسسات مماثلة أداة لضبط العمل الفنّي والثقافي، وإنجاز الرقابة عليه، من مثل تأسيس اتحاد الكتاب العرب عام 
  .1972، ونقابة الفنّانين في الجمهورية العربية السورية عام 1972فنّانين العرب ، واتحاد ال1969الفنون الجميلة عام 

لكن وعلى الرغم من النجاح النسبي لمحاوالت السلطة في العقود األخيرة من القرن العشرين لتقنين المنابر التي يحصل عليها 
لجديد، ومع كسر االحتكار اإلعالمي الذي سبّبه تطّور اإلنترنت المنشدون الدينيون في دمشق، وبخاصة اإلعالميّة منها، إال أّن القرن ا

ووسائل التواصل االجتماعي، أّدى إلى تهميش منزلة رابطة المنشدين االجتماعية والفنيّة على حدّ سواء، األمر الذي فتح الباب النتقاد 
أو من مؤسسة حكوميّة  )27(ما فعل نور الدين خورشيد الرابطة واإلنشاد المدعوم حكوميًا، سواًء من داخل مؤسسة اإلنشاد نفسها بمثل

أخرى من مثل نقابة الفنّانين التي طالب رئيسها في جلسة لمجلس الشعب مؤخًرا بأن يدفع المنشدون المحميون من وزارة األوقاف 
  قها هؤالء المنشدون.رسومهم المتراكمة عليهم للنقابة، من دون إخفاء إدراك النقابة لألرباح الماديّة الكبيرة التي يحقّ 

طالب عضو المجلس زهير رمضان بأن يتم التوجيه لفرق اإلنشاد الديني التابعة لوزارة األوقاف التي تتقاضى مبالغ مرتفعة «
  .)28( »الفنانينبدفع الرسوم المستحقة عليها لنقابة 

ولة التحّكم الكامل بها، يبرز دور وفي سياق متّصل بدور مؤسسة السلطة في دعم ظاهرة اإلنشاد الديني في دمشق، ومحا
المؤسسة الدينيّة ممثلة في الخطباء من رجال الدين، في تمهيد الطريق لشرعنة االحتفال بالمناسبات المختلفة وفق صيغة االحتفال 

دمشقي، الذين ُعرف عنهم الدينيّة الموجودة، والتصّدي للنقد الذي يحّرم االحتفال بعيد المولد النبوي، وذلك من وجوه المجتمع الديني ال
، أم ما بعدها كما في حالة الشيخ )29(قربهم من دوائر السلطة في سورية، سواًء قبل الثورة كما في حالة الشيخ محّمد راتب النابلسي

                                                   
  أحمد بوبس، اإلنشاد الديني في دمشق بين ماض مزدهر وحاضر. )25(
  أحمد بوبس، اإلنشاد الديني في دمشق بين ماض مزدهر وحاضر. )26(
  .»ذهبت برحيل مؤسسيها فهذه الرابطة كانت أشخاًصا وبموتهم لم يعد هناك أي شيء اسمه رابطة المنشدين«لرابطة يرى خورشيد أن ا )27(

http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=23638 
  .2017-02-20مجلس الشعب يناقش أداء وزارة األوقاف، الوكالة العربية السوريّة لألنباء،  )28(

http://www.sana.sy/?p=512149 
  .2013-01-28د. محمد راتب النابلسي، هل المولد النبوي بدعة؟،  )29(

https://www.youtube.com/watch?v=w_F5qwKByVQ 

 



 

    دراسات 264  

  ظاهرة المدائح النبويّة في مدينة دمشق  
    (التعبير الفنّي واألثر االجتماعي)

قدي محّمد سعيد رمضان البوطي الذي كان قد عبّر أيًضا أكثر من مّرة عن مشروعية االحتفال بعيد المولد النبوي، متصديًا لمنت
  االحتفال بتلك المناسبة.

هؤالء اإلخوة الذين يصرون على أن االبتهاج بذكرى مولد رسول هللا غير مشروع لو تنزلّت آيات قرآنية، ولو أن رسول هللا «
 .)30( »مشروع(ص) بعث من جديد فقال لهم هذا مشروع، ألصّروا على أنه غير 

بيتها، إال أنه يبدو أنّها كانت بحاجة حتّى سنوات متأخرة إلى توضيح وعلى الرغم من أن انتشار ظاهرة الغناء الديني وشع
وتسويغ شرعيين من وجوه دينيّة ذوات جمهور كبير مثل الشيخ البوطي، أو النابلسي، للتصدي لألصوات الناقدة، وإسكاتها، األمر 

ينيّة الدمشقية، ومؤسسة السلطة السياسيّة واألمنيّة، الذي ينسجم مع ما كان يبدو عالقة وديّة جًدا، وفي تحّسن مستمر بين المؤسسة الد
حول الطبقات المتعّددة لفهم العالقة الطيبّة بين النظام والمؤسسة )31( 2006بحسب ما توّضحه سعاد جروس في تقرير من عام 

  الوئام على ظاهرة المدائح النبوية.الدينيّة في دمشق، التي يضيق المجال على تفصيلها هنا، إال بالقدر الذي يعيننا على فهم نتائج ذلك 

  

  اإلعالم ودوره في االنتشار، قناة الصوفية -6

إضافة إلى الدور الذي أّدته العوامل السابقات في وصول الظاهرة إلى وضعها الحالي، يؤدي التطّور التقني وتغيّر وسائط 
صلت إليه موسيقا المدائح النبوية في سنوات ما قبل الثورة دوًرا حاسًما في نوع االنتشار الذي و -الذي ترتّب عليه-العرض الفنيّة 

  السوريّة، وإلى يومنا هذا.

تفصيلية نعني هنا تطّور تكنولوجيا تسجيل الصوت من الشريط المغناطيسي (الكاسيت) إلى القرص المدمج، والحقًا  صورةوب
)، وبالتأكيد انتشار الهواتف الذكيّة، األمر الذي سّهل انتشار وسائط نقل المعلومات من مثل الذاكرات المحمولة (الفالش ميموري

تسجيل حفالت اإلنشاد الديني، وتوزيعها بعد انتهاء الحفل على شريحة واسعة من الجمهور، خصوًصا في ظل غياب حقوق الملكية 
  الفكريّة في سورية.

ث التلفزيوني الفضائي المعروفة سوريًا باسم يضاف إلى ذلك التطّور التقني عامل مهم يتمثّل في انتشار أجهزة استقبال الب
ين (الديجيتال) التي مّكنت المشاهد السوري استقباَل بّث عدد كبير من المحّطات العربيّة الفضائية عوًضا عن القناتين السوريتين اليتيمت

في نشر فتاوى تحريم االستماع إلى في العقود السابقة، وبصورة تفصيلية أدت القنوات الفضائيّة اإلسالمية العربية دوًرا مهًما 
الموسيقى الدنيوية، والتسويق لموسيقى إسالمية الطابع بتنويعاتها المختلفة، وعلى وجه الخصوص من الواجب التطّرق إلى دور قناة 

  .2009(الصوفيّة) الفضائيّة التي أُّسست في عام 

رة من الشيخ محّمد عالء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزميّة، الذي أّسست القناة، التي اتّخذت األردن مركًزا لها، بناًء على مباد
، وتغيب المعلومات غيابًا شبه كامل عن 2009على أن تبدأ بثّها في عام  )32( 2008اتّخذ القرار بتأسيس القناة في منتصف عام 

ن أنفسهم، كما يرصد موقع (الصوفيّة) عمل القناة وفلسفتها، وسبب إصدارها، وسط تشّكك ساد في أوساط بعض المشايخ الصوفيّي
  على سبيل المثال.

ثارت عدد من التساؤالت حول دور هذه القناة، ومصدر تمويلها الذي يصل لخمسة ماليين دوالر، خاصة مع الدور المشبوه «
  )33(.»خفيةالمعروف عن الطريقة العزميّة وعالقتها بأميركا وإيران، وتشيع الكثير من أفرادها، ودعوتها الشيعية ال

أي إّن القناة تلقّت شبهة العمل لمصلحة إيران حتّى قبل انطالقتها، ويبدو أّن ما شّجع على ذلك هو النشاط الكبير للمحّطة 
الفضائيّة، وإنتاجها لعشرات (الفيديو كليبات) لمنشدين من سورية واألردن وعدد من الدول العربيّة، وانتشار فيديوهاتها في المستوى 

نتشاًرا واسعًا من دون حضور معلومات كافية عن خّط القناة والقائمين عليها، األمر الذي دعا مدير مكتب القناة في السودان الشعبي ا
  إلى توضيح الخط العام للقناة في مقابلة صحافيّة موضًحا عمل القناة ومنهجها.

ريقة التي يرضاها هللا عز وجل ورسوله قناة متخصصة في التصوف ومنهجه جاءت لتعميق الفكر الصوفي عن محبيه بالط«
الكريم بأساليب إبداعية والحث على العمل وتغيير الفكرة المأخوذة عن التصوف عند العامة والجهلة (..) وذلك عبر خطاب معتدل 

                                                   
  .2010-07-05حكم االحتفال بالمولد النبوي للشيخ سعيد البوطي،  )30(

https://www.youtube.com/watch?v=aT1KYI2Y3Ik 
  . 2006-05-19، جريدة الشرق األوسط، »صوت األذانسورية تصحو على «سعاد جروس،  )31( 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=363906#.WWdQcem_PIV 
 .2008-07-06الفضائية الصوفيّة. لماذا؟ وإلى أين؟ موقع الصوفيّة،  )32(

https://goo.gl/wpUvF8  
   
  .موقع الصوفيّة ،»القناة الصوفيّة. لماذا؟ وإلى أين؟« )33(
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عليه وسلم يقف على مسافة واحدة بين جميع المسلمين مستمد من الكتاب والسنة لوصول الجميع به لمنهج الحبيب محمد صلى هللا 
  .)34( »والمذاهبلتكون جسرا للتواصل بين كل األطياف 

لمنشدين من مثل "نور الدين  -كما ذكرنا-بالعودة إلى السياق السوري، نرى أن المحّطة كانت قد أنتجت كثيًرا من الفيديوهات 
ة إلى تصوير القناة لعشرات الحفالت خورشيد" و"األخوة أبو شعر" و"فايز الحلو" وغيرهم كثير من المنشدين السوريين، ذلك إضاف

الدينيّة من مناطق مختلفة في سورية، وبثّها، وإعادتها مراًرا في القناة التي أصبحت في مرحلة ما قِبلة الباحثين عن تسجيالت لحفالت 
وء التوزيع المحدود في المدائح النبوية في سورية بجودة عالية، وقبلة الجمهور العربي الباحث عن اإلنشاد النبوي السوري، وسط س

السوق المحليّة في تلك المرحلة للشرائط الصوتية أو المصّورة، ومحدودية انتشار مواقع التواصل االجتماعي انتشاًرا كافيًا في ذلك 
 الوقت.

ا في توسيع وخالصة القول إّن التطّور التقني أدى دوًرا فاصًال في سعة انتشار الظاهرة، وأسهمت قناة الصوفيّة إسهاًما خاصً 
رقعة جمهور مدائح دمشق النبويّة وتقديمها إلى السوق العربية، وذلك وسط ما يبدو قبوًال من السلطة السياسية لعمل القناة وحضورها 

  المتكّرر في حفالت اإلنشاد الديني في مناطق مختلفة من سورية.

  

  ثالثًا: تحليل نماذج الدراسة
ي العام لتطّور فّن المدائح النبويّة في مدينة دمشق، سننتقل اآلن إلى دراسة النماذج بعد االستعراض السابق للسياق التاريخ

  المختارة (عينة الدراسة) ضمن تحليل يعتمد المعطيات السياقية السابقة.

  وسوف تُحلَّل هذه النماذج بناء على ثالثة متغيرات هي:

 الشكل الفنّي -1

 الدور االجتماعي -2

  الثورة السوريّة -3

  

  نور الدين خورشيد أو فرقة الخير -1

، درس االقتصاد في جامعة دمشق، وحصل على الماجستير في الشريعة 1966ولد نور الدين خورشيد في مدينة دمشق عام 
اإلسالميّة من كليّة الشريعة في جامعة دمشق، وهو مدير لمعهد العلوم الشرعية في دمشق الذي أّسسه والده أحمد عادل خورشيد 

  ) الشهير بأبي النور.1935-2010(

رافق خورشيد والده في مجالس الحضرات الصوفيّة منذ كان عمره ست سنوات، وبتشجيع من والده أخذ يتدّرب على إلقاء 
بعض قصائد المديح النبوي حتى بلغ سن الثامنة عشرة. أما بالنسبة إلى احترافه اإلنشاد، فبحسب خورشيد فإّن األمر جاء بمصادفة 

يحضر إحدى حفالت الطرب، فطلب منه بعد تزكية من أحد أصدقائه أن ينشد لمدة نصف ساعة مدخًال للحفلة الطربية، فبدأ  حين كان
باإلنشاد حتّى طلب منه الجمهور أن يكمل اإلنشاد مستغنين عن الفرقة الموسيقية التي كان من المفترض أن تقّدم الحفل الطربي على 

دفعته إلى تمنّي أن تكون هذه العادة قانونًا في المستقبل. أي أن تقّدم حفالت إنشاد كاملة من دون أن حّد قوله، وهي المصادفة التي 
 (يشوبها) أي طرب أو غير ذلك بحسب خورشيد (35).

بعد ذلك استمر خورشيد في العمل مّدة عام كامل مع فرقة غير رسميّة، ومن دون مقابل ماّدي إلى أن أّسس فرقة رسميّة، 
. أّما بالنسبة إلى التعليم الموسيقي، فقد تلقّى خورشيد 1987ليرة سوريّة في العام  1200أّول أجر مادي وكان مقدراه وتقاضى 

تعليًما خاًصا على يد الموسيقي عدنان إيلوش مّدة عشر سنوات، ثالث منها في تعلّم الموسيقا الشرقيّة والعزف على آلة العود، والسبع 
  ..)36( سيقا الغربيّة والصولفيجالباقيات في تعلّم المو

                                                   
   .2012-01-07، موقع النيلين، »المشايخ ينتقدون بشدة الموسيقى الصاخبة بقناة ساهور«محّمد الفاتح،  )34(

http://www.alnilin.com/398951.htm 
   .2012-02-11 وكالة أنباء الشعر،، »نور الدين خورشيد، الشعر أساس في اإلنشاد«زياد ميمان،  )35(

http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=23638 
  .2010-06-24نور الدين خورشيد، حوار مع موقع زهرة سورية،  )36( 

http://www.shahbanews.com/ar/news/view/22599.html 
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  ظاهرة المدائح النبويّة في مدينة دمشق  
    (التعبير الفنّي واألثر االجتماعي)

بالنسبة إلى فرقته، يرى خورشيد أن عدد أعضائها يجب أّال يزيد على عشرة، وأّال ينقص عن ستّة، ألن الزيادة تعطي صخبًا 
 وتشويًشا في الصوت، والنقص يؤّدي إلى ضعف فيه، أّما بالنسبة إلى عمليّة االختيار، فيرى خورشيد أن عامل تديّن الشخص أهمّ 

  بالنسبة إليه من جمال الصوت.

أما اختيار أعضاء الفرقة طبعًا أبحث عنهم وأرّكز على مدة التزامهم الديني قبل جمال صوتهم فاألخالق والدين هي األهم «
بالنسبة لي وليس الصوت فالصوت ال يصنع منشًدا إنما يجب أن يكون هناك التزام ديني وأخالقي وصوت جميل كذلك أن يكون 

  .)37( »يًاروحان

  

 الشكل الفنّي -أ

يتّخذ خورشيد موقفًا محافًظا من ناحية الشكل الفنّي، إذ يبتعد في (ريبورتواره) اإلنشادي عّما كان سائًدا في أوساط المنشدين 
ن ذلك يعلن في السنوات األخيرة من اقتباس ألحان أغاني (بوب) عربيّة دارجة، وتحوير كلماتها إلى سياق المدائح النبويّة، وأكثر م

، إّن الرجل يقّدم في حفالته أناشيد تقليديّة اشتهر خورشيد بتقديمها من مثل (يا عالم )38(خورشيد اعتراضه على هذا النوع من اإلنشاد
وغيرها من األناشيد التي يمكن وصفها جميعًا بالمحافظة من  )41(»طالما أشكو غرامي«، و)40(، و (ربي هذا القلب))39(بكل علوم)

  أللحان والكلمات، التي ال تنحو نحو التجديد كما حاول أن ينجز منشدون آخرون معاصرون لخورشيد.ناحية ا

 أحمدوهو األمر الذي ينسجم مع التكوين الفنّي لخورشيد من جهة، إذ إنّه تأثّر في الدرجة األولى بمنشدين من مثل محيي الدين 

، ومن جهة ثانية يندمج ذلك بالخط الديني المحافظ الذي يلتزمه )45( الحفّار، وحسن )44( المنّجد، وتوفيق )43( نقشبندي، والسيد )42(
خورشيد بوصفه رجل دين وإمام مسجد يحمل على كاهله نسب الشيخ الشهير أبي النور خورشيد، وما يعنيه االسم في األوساط 

  الدمشقيّة المتديّنة من مرجعيّة دينيّة.

لذي يتّخذه خورشيد ليس معزوًال عن الدور االجتماعي الذي تمثّله فرقته في سوق لذلك من الممكن القول إن الشكل الفنّي ا
اإلنشاد الدمشقي، بوصفها فرقة ذات مرجعيّة إسالميّة دمشقية واضحة. إذ إّن اتخاذ هذا الشكل الفنّي من دون غيره يرتبط بالسياق 

ذلك بسبب الحساسيّة البنيّوية في فّن اإلنشاد الديني كما االجتماعي األوسع من سياق الخيارات والحساسيات الشخصية للمنشد، و
هور ذكرنا، بما هو فّن متمفصل تمفصًال عميقًا مع البعدين الديني واالجتماعي، لذلك يتأثّر الشكل الفنّي لهذا الفن بنوع العالقة مع الجم

االبن األكبر لشيخ فائق الشهرة في أوساط المتديّنين وتعريفها، وهي في حالة خورشيد عالقة جمهور محافظ دينيًا مع منشد إسالمي هو 
  المسلمين في المدينة.

وهنا ال بّد من التنبيه إلى أّن خورشيد الذي يقّدم بكثافة حفالت خارج سورية، سواًء في مهرجانات موسيقية أوروبية تعنى 
، يستخدم في حفالته الخارجيّة )46(ند، وبلدان أخرى مختلفةبالموسيقا الشرقيّة التقليديّة أو حتّى في مناطق أخريات من مثل الصين، واله

آلة العود مكّونًا رئيًسا من فرقته، وهو األمر الذي ال ينجزه في حفالته في الداخل السوري، األمر الذي يمنح تأكيًدا الستنتاجنا عن 
ا لن تستسيغ فئات منه العزف على آلة العود كون الشكل الفنّي الذي يقّدمه خورشيد في سورية مصنّعًا إلرضاء الجمهور الذي ربّم

  في الحفالت، بخالف الجمهور الخارجي، الذي يتوّجه إليه خورشيد بما يرضيه.

  

                                                   
  .»نور الدين خورشيد، الشعر أساس في اإلنشاد«زياد ميمان،  )37(
  .2009-09-12. نور الدين خورشيد للمساء اإلنشاد الصوفي مخاطبة للروح )38(

http://www.djazairess.com/elmassa/24788 
  .2014-08-23يا عالم بكل علوم، نور الدين خورشيد،  )39(

https://www.youtube.com/watch?v=u2g-za4Oym0 
  .2016-10-04نور الدين خورشيد الجامع األموي، ربّي هذا القلب،  )40(

https://www.youtube.com/watch?v=EHVx3aij7Y8 
  .2014-09-29خورشيد، طالما أشكو غرامي،  )41(

https://www.youtube.com/watch?v=d-FD4BigEqo 
  .2016-10-24من تراث المنشد محيي الدين أحمد،  )42(

https://www.youtube.com/watch?v=crYCcBTgc2c 
  .2016-01-21سيّد نقشبندي، يا أيّها المختار،  )43(

https://www.youtube.com/watch?v=AvmiRu6t4f0 
  .2014-04-28تفاريد توفيق المنّجد،  )44(

https://www.youtube.com/watch?v=VMgT7dQxBEc 
  .2014-11-24نور الدين خورشيد، مقابلة في قناة نور الشام الفضائية،  )45(

https://www.youtube.com/watch?v=7XTckJ0yVJI 
  م الفضائية.نور الدين خورشيد، مقابلة في قناة نور الشا )46(
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  الدور االجتماعي -ب

على نقيض من األنواع الغنائية األخرى، يربط عدد كبير من المنشدين ممارستهم الفنيّة برسالة دينيّة أيديولوجيّة تمثّل دور 
المحّرك الرئيس لعملهم بحسب تصريحاتهم. إذ إّن اإلنشاد هو رسالة روحيّة الطابع تهدف إلى تحقيق حالة عاطفيّة ذات بعد الدافع، و

خلقي يتمثّل في الحنين إلى الرسول وأصحابه وحياتهم تلك أو إلى مزيج من القيم القوميّة والدينيّة بحسب تعبير نور الدين خورشيد 
 ا عن حال الناس في حفالته:في إحدى مقابالته، متحدثً 

ترى الناس يترنمون بهذه القصائد، ألنّها تشعرهم باألصالة، وباالنتماء إلى عروبتهم وإلى دينهم، وتشعرهم بالحنين والشوق «
  .)47( »وسلمإلى الرسول صلى هللا عليه 

ينجز توجًها قصديًا لغير المسلمين  وال يقتصر األمر عند خورشيد على هداية من هم مسلمون باألساس من الجمهور، بل أيًضا
 لدعوتهم إلى الدخول في اإلسالم كما يذكر في مقابلة أخرى.

  .)48( »حفالتنانسأل هللا أن يجعلنا هداة (..) وقد دخل أشخاص كثر في اإلسالم من وراء «

يّة، نجد خطاب الرجل حول الدور وإذا ما عدنا إلى التذكير بمهنة خورشيد األخرى إماًما لمسجد، ومديًرا لمعهد للعلوم الشرع
ت المنوط بفنّه اإلنشادي منسجًما مع أدواره االجتماعيّة األَُخر بوصفه داعية إلى اإلسالم لغير المسلمين، وإلى االلتزام أكثر بتعليما

  .2011الدين اإلسالمي لجمهور المسلمين الذين تغيّرت تركيبتهم تغيًرا جذريًا بعد عام 

  

  ةالثورة السوريّ  -ج

تغيّر الواقع االجتماعي والوضع األمني في مدينة دمشق تغيًرا تدريجيًا وصوًال إلى معركة  2011مع الثورة السورية عام 
، الّتي شهدت بعدها المدينة وجود حواجز أمنيّة تفصل بين أحيائها، وتفصلها عن مناطق الريف معقل 2012دمشق في صيف عام 

   منتفضة في المدينة نفسها، من مثل جوبر، وبرزة، وداريّا، وغيرها.االنتفاضة الشعبيّة أو أحياء أَخرٍ 

في ظل تلك التغيّرات ساد األوساط الدمشقية حالة (تقنين) في ممارسة الشعائر الدينيّة بالمجمل. وذلك بسبب ربط أجهزة النظام 
ناطق ريفها غير الثائرة اقتصاًدا في ممارسة الشعائر السوري األمنية بين اإلسالميّين والثّوار في المدن السوريّة، فشهدت المدينة وم

الدينيّة في تلك المرحلة االنتقالية ريثما تتّضح األمور، وشهدت المدينة بطبيعة الحال تراجعًا في حاالت الزواج واحتفاالت المولد 
ت التي بات تنظيمها يعني كثيًرا من التي تحضر فيها فرق المدائح النبوية، وهي المناسبا  النبوي وغيرها من المناسبات الخاصة

الموافقات األمنية والتدقيق، حتّى في حاالت الوفاة الطبيعية التي بات طقس العزاء الخاص بها يتطلّب موافقات أمنيّة، يجري بعدها 
  ممارسته بضوابط زمانيّة ومكانيّة محّددة.

ادر عدد من الفرقات المشهورات جماهيريًا قبيل الثورة غ 2012وخالل عام  2011وسط تلك األجواء المتوّجسة في نهاية عام 
إلى خارج البالد، وبخاصة فرقات مثل األخوة أبو شعر، وفرقة نور الهدى بقيادة فايز الحلو، التي ابتعدت عن توتّر األوضاع األمنيّة 

هة ثانية استغّل هؤالء انتعاش سوق والسياسيّة في دمشق، األمر الذي أّدى إلى كساد في سوق العرض والطلب كما وّضحنا، ومن ج
  اإلنشاد في مصر الخارجة حديثًا من انتصار ثورة كانون الثاني/ يناير، والمنتعشة ثقافيًا وشعبيًا.

أّما نور الدين خورشيد فقد آثر البقاء في دمشق بخالف الفرقات األخريات، وبخاصة أنه يمارس إلى جانب اإلنشاد إدارة معهد 
وهو جزء أصيل من المؤسسة اإلسالمية  -كما ذكرنا-واإلمامة في مسجد عبد الرحمن الصديّق في حي شارع بغداد  العلوم الشرعيّة،

  الدمشقية.

وبالعالقة مع الثورة السوريّة، فلم يُشهد للمنشد الدمشقي أّي تصريح أو فعل يوحي بانحيازه إلى الثورة الحاصلة في البالد وعلى 
تضم عدًدا كبيًرا من جمهوره التي أحيا فيها كثيًرا من الحفالت الشهيرة من مثل حّي القابون،  وجه الخصوص في األحياء التي

وبرزة، وعموم أحياء غوطة دمشق الشرقيّة قاضيًا ساعات طويلة في دعوة الناس إلى قيم اإلسالم المختلفة. بل بخالف ذلك نجد 
ي في دمشق، كحال عدد آخر من المنشدين ورجال الدين الدمشقيين كما يذهب خورشيد اليوم جزًءا من المنظومة الثقافيّة للنظام السور

  إلى ذلك الكاتب ناصر زين من الغوطة الشرقيّة، في ما يبدو شعوًرا بالغبن من منشدي العاصمة ورجال دينها.

قناة "نور الشام" الدينية أصبحنا  ومع ابتداء الثورة ضد كل استبداد عرفته سورية، سياسيًا واقتصاديا ودينيًا واجتماعيًا، وإنشاء«
نرى وجوًها جديدة من منشدي السلطان أو الذين يرفضون فكرة التغيير مطلقًا (مثل خورشيد والعقلة والحالق ورامي وعبد المولى 

                                                   
  .2008-05-28الدين خورشيد، مقابلة في مركز تلفزيون الشرق األوسط،  نور )47(

https://www.youtube.com/watch?v=KWOSqyZ50-4  
  نور الدين خورشيد، مقابلة في قناة نور الشام الفضائية. )48(
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نها في إخبارنا والعقاد وسواهم)، وذلك من الطالقة اللسانية عندما يسألهم مذيٌع ما عن األوضاع أو (األزمة) والفصاحة التي يمتلكو
  .)49( »عن المؤامرة الكونية التي يتعرض لها الوطن وقائد الوطن

يمثّل نور الدين خورشيد في المشهد االجتماعي الدمشقي حالة متواترة بكثافة في أوساط رجال الدين المسلمين من جهة كونه 
مشق الشهير شعبيًا باسم معهد أبي النور، وليست ديني ممؤسس بمعهد العلوم الشرعية بد-ابن رجل دين مشهور وذا تأثير اجتماعي

بقدر ما هو تأثير  -كما نرى في حاالت كثيرة-حالة خورشيد مرتبطة بموضوع فن اإلنشاد وتوارثه أجياًال في عائلة واحدة فحسب 
مقابالت التي ينجزها رمزي لشهرة األب الشيخ (وليس المنشد) وهالته االجتماعية والدينية الحاضرة حتّى بعد وفاته في معظم ال

خورشيد االبن في مرحلة النضج حاليًا، وبدرجة أهم في المراحل المبّكرة لنشاط االبن حيث تعطي منزلة األب الدينيّة شرعيّة دينيّة 
  لنشاط االبن الفنّي في سوق العرض والطلب.

قرب إلى معسكر النظام، حالة منسجمة مع حال وفي هذا السياق التوارثي يمثّل موقف خورشيد المحايد من الثورة السوريّة، واأل
المرجعيات الدينيّة الدمشقيّة الشهيرة معظمها في المستوى الشعبي من أمثال الشيخ رجب ديب، شيخ الطريقة النقشبندية في بالد 

ن حيال ما يجري الشام، وصاحب التأثير الواسع في فئات واسعة من الجمهور الدمشقي، إذ تبنّى رجب حال التزام الصمت ما أمك
، أو إنشاد خورشيد في )50(في البالد، والقيام بنشاط له طابع رمزي من جهة التوجه السياسي مثل تعزيته بقتلى من حزب هللا اللبناني

وهي المواقف التي ال تسمح بإسباغ صفة الحياد السياسي  )51(حفل ضّم وفًدا دينيًا روسيًا في أحد مساجد مدينة طرطوس السوريّة.
 فرقة نور الهدى ممثّلة بخورشيد، أو على بعض ممثلي المؤسسة الدينية الدمشقية مثل الراحل رجب ديب. على

وال بد من التنبيه هنا في حالة خورشيد، كما في حالة المنشدين اآلخرين، أّن تقويم الموقف السياسي للمنشد من الثورة السوريّة 
رشيد والمنشدون اآلخرون، بما هم فاعلون مؤثرون في ثقافة المجتمع عبر منتجهم يهّمنا بسبب الدور االجتماعي الذي يتبنّاه خو

الثقافي، وال يهّمنا هذا الموقف السياسي بكونه حالة معزولة لفرد من السلطة أو الوضع السياسي في بلده، بل بما هو فاعل -الفني
سة مواقف المنشدين اآلخرين في تحقيق استنتاج عام عن اجتماعي بحسب تعريفه لنفسه كما ذكرنا، األمر الذي سيساعدنا بعد درا

  السياسي لمنشدي المدائح النبوية.-الدور االجتماعي

وقبل االنتقال إلى النموذج الثاني، نتوقّف عند مالحظة أخيرة يثيرها مثال خورشيد في السياق السوري، وهي حال توارث 
ب عزلها عن المعنى السياسي للتوريث في السياق السوري الذي شهدناه في رأس السلطة الدينيّة من األب إلى االبن كما رأينا، ويصع

السلطة السياسية، كما في النظام الداخلي لرابطة المنشدين، أي إنّه من الممكن القول إّن تعزيز التوارث في السلطة الدينية الدمشقية 
هذه اآلليات من انتقال السلطة في أوساط النخب الدينيّة الدمشقيّة،  يكتسب شرعيّة ما من التوارث السياسي للسلطة التي تطمئّن إلى مثل

إذ إّن هذه اآللية تضمن بقاء أي نوع من التغيير في حدوده الدنيا، لذلك لم نجد صوت خورشيد يشذّ عن تلك القاعدة بالعالقة مع متغيّر 
  الثورة السوريّة.

  

  فرقة أبي أيوب االنصاري (األخوة أبو شعر) -2

) 1972) وبهاء الدين (1970) وزيّاد (1968) ومحّمد خير (1966ن فرقة (األخوة أبو شعر) من ستة أخوة هم ماجد (تتكوّ 
) وهم جميعًا أوالد الشيخ موفّق بن أحمد إسماعيل أبو شعر الحسيني الرفاعي المنتمي بنسبه 1984) وعبد الرحمن (1982وأنس (

ام شبابه منشًدا لبعض رجال الدين اإلسالمي في دمشق. وبسبب انتسابهم إلى الرسول إلى آل بيت الرسول محّمد، إذ كان األب أيّ 
  .)52( محّمد فقد اتّخذت الفرقة نعله شعاًرا رسميًا لها إشارة إلى ارتباطهم به

 تحت تسمية أبي أيّوب األنصاري نسبة إلى مسجد في حّي الزاهرة في دمشق كان يحمل 1983تأّسست الفرقة في بداية عام 
اسم الصحابي الشهير، وتلقّى أعضاء الفرقة تدريبهم األساس على يد والدهم الشيخ موفّق الذي يعّده اإلخوة المرجع الفكري والفنّي 

  األساس في عملها.

                                                   
  .2014-06-05، موقع زمان الوصل، »الفن اإلسالمي (اإلنشاد) والثورة«ناصر زين، )49(

https://www.zamanalwsl.net/news/50502.html  
 . 2015-02-02الشيخ رجب ديب يعّزي حزب هللا بشهداء القنيطرة، موقع قناة المنار،  )50(

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=1103056  
 .2017-01-02قاف في الجمهورية العربية السورية، حضور وزير األوقاف والوفد الروسي حفل المولد النبوي، موقع وزارة األو )51(

https://goo.gl/e6ABVC  
  .موقع ساقية الصاوي، »اإلخوة أبو شعر« )52(

http://culturewheel.com/ar/event/2017-03-10/2201 
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ليس لإلخوة أبو شعر مرجعية فكرية نرتكز عليها في إنشادنا، ولكن لكل إنسان مشرب ومسلك، والمنشد يجب أن يكون مسلكه «
 »من شيخه. شيخنا هو موفق أحمد أبو شعر الحسيني الرفاعي، الذي نستمد منه علمنا، وموردنا الروحي هو محبة الرسولومشربه 

)53(.  

لم يتلّق اإلخوة تعليًما موسيقيًا احترافيًا بل اعتمد عملهم على (السماعي) من دون معرفة قراءة النوتة الموسيقيّة، أو عزف أحد 
بحسب عبد الرحمن أبو شعر، المتحّدث باسم الفرقة، أّما بالنسبة إلى  )54( »القلبهللا مهمة، لكن األهم هو سبحان «اآلالت فالموسيقى 

أسماء المنشدين الذين تأثّرت بهم الفرقة في عملها، فتحضر أسماء صبري مدلّل، وتوفيق الحلبي، ومحمود سرور من سورية، وعلي 
  .)55( محمود، وطه الخشني، والسيد نقشبندي من مصر

على الرغم من بدئهم العمل منذ ثمانينيات القرن الماضي، إالّ أّن الحضور الحقيقي لفرقة أبي أيوب األنصاري بدأ باالنتشار في 
وما  2008، وذلك تدريًجا حتّى الوصول إلى ذروة شهرتهم في سورية ما قبل الثورة عام 2000سوق اإلنشاد الدمشقي منذ عام 

لحضور في التلفزيون السوري الرسمي في شهر رمضان، وإحياء مهرجانات فنيّة الطابع في أرجاء مختلفة بعدها، إذ بدأت الفرقة ا
من سورية، واشتهر في المستوى الشعبي في ذلك الوقت أّن حجز الفرقة إلحياء مناسبة خاصة كان يتطلّب حجًزا مسبقًا قبل أشهر 

  فرق اإلنشاد األخرى في دمشق. في بعض الحاالت، وذلك مقابل أجر مادي بات يفوق أجور

  الشكل الفني -أ

على الرغم من اعتزازهم الدائم بمكوناتهم الدمشقيّة، إّال أن (اإلخوة أبو شعر) ال يلتزمون في أناشيدهم بالتراث الدمشقي مكونًا 
ري، والخليجي، والمغربي، وبطبيعة وحيًدا وأساًسا في برامج حفالتهم، بل ينجز اإلخوة مزيًجا مثيًرا لالهتمام من تراث اإلنشاد المص

 الحال اإلنشاد السوري بتنويعاته المختلفة، وقد حقّقوا شهرتهم الرئيسة مع أناشيد كتبوا ألحانها وكلماتها بأنفسهم، مثل نشيد (يا أمّ 
  الحسن يا حنينة) ذائع الصيت، الذي يحظى بمشاهدات تبلغ مئات اآلالف في موقع يوتيوب.

صل بين مرحلتين مهنيتين في تاريخ الفرقة. األولى هي المرحلة الدمشقيّة، أي حين كانت الفرقة تقّدم حفالتها وهنا ال بّد من الف
، التي بنت الفرقة 2012في مدينة دمشق، وريفها، وبدرجة أقل في مدن سوريّة وعربيّة أخرى، ومن ثّم المرحلة المصرية بعد عام 

  فيها شهرتها العربيّة.

حلة الدمشقية، طغى التلوين في المصادر الفنيّة على عمل الفرقة التي كانت قد فتحت عهد حفالت اإلنشاد بالنسبة إلى المر
الضخمة، وذلك بغية جذب أكبر قدر ممكن من الجمهور، من دون االتكاء على مرجعية فنيّة واضحة، فكان أن نّوعت الفرقة بين 

تمد اإليقاع السريع الذي كان يجتذب اآلالف لحضور حفالت الفرقة في مناسبات ألوان اإلنشاد، وال سيّما الخليجية منها، كونها تع
  .)56( مختلفة

أّما في المرحلة المصرية، فاستمّرت الفرقة باالعتماد على التنويع عامل منافسة مع فرق اإلنشاد المصريّة التقليديّة، لكنّها وفي 
اد المصري الذي يستقطب الجمهور المحلّي باألحوال كلها األمر الذي الوقت ذاته، اعتمدت على تطوير جعبتها من أساليب اإلنش

 وصل بالفرقة إلى التعاقد مع كتاب وملّحنين مصريّين إلنجاز أناشيد حصريّة للفرقة، كما يؤّكد أحمد أبو شعر.
والعلماء والفقراء وعلية القوم نقدم اللون السهل الممتنع الذي يألفه األطفال والشباب والكبار في السن، ويألفه كذلك الدراويش «

(..) ونحن لم نؤد لكبار المنشدين المصريين فقط، إنما أيًضا تعاقدنا مع كتّاب من مصر يكتبون لنا أناشيد مثل بهاء الدين محمد، الذي 
 .)57( »كتب لفرقتنا عدة أناشيد ولحنها محمد النادي

ر، ليس بالضرورة مستمًدا من فلسفة خاّصة بعمل الفرقة، بل هو مصّمم ومن ثَمَّ فإّن الشكل الفنّي الذي يقّدمه اإلخوة أبو شع
بحيث يالئم أكبر قدر ممكن من الجمهور الذي قد يتغير وفقًا لألوضاع المختلفة، كحالة االنتقال من دمشق إلى القاهرة، وربّما يتغيّر 

  الحقًا في حال العودة مرة أخرى إلى دمشق، أو االنتقال إلى مكان آخر.

 الدور االجتماعي -ب

على غرار نور الدين خورشيد، يرى اإلخوة أبو شعر في اإلنشاد رسالة اجتماعية ودينيّة، تبدأ من الدعوة إلى هللا، و"ال تترك 
 فأفراد الفرقة ال يقّدمون أنفسهم فنّانين تقتصر مهّمتهم على اإلمتاع، بل مصلحين اجتماعيين )58(ثغرة في المجتمع إّال وتتدّخل بها"

                                                   
  .2017-01-18، 22موقع رصيف، »فرق سورية ملكت قلوب المصريين«محّمد شعبان،  )53(

https://goo.gl/xxp63M  
  .2013-08-19عبد الرحمن أبو شعر، مقابلة مع فناة اقرأ الفضائية.  )54( 

https://www.youtube.com/watch?v=S-d5LpHDamE  
  عبد الرحمن أبو شعر، مقابلة مع قناة اقرأ الفضائية. )55(
  .2010-05-03، موقع دي برس، »ضرب وإغماء خالل حفل لألخوة أبو شعر بحلب« )56(

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=36301  
  عبد الرحمن أبو شعر، مقابلة في قناة اقرأ الفضائية. )57(
  عبد الرحمن أبو شعر، مقابلة في فناة اقرأ الفضائية. )58(
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ومرشدين لعموم الناس في المجتمع الذي يوحي خطابهم دائًما بكونه مجتمعًا مسلًما مؤمنًا له قيم متفق عليها، وما على الفرقة إّال 
 التذكير بها. األمر الذي يذهب بالمتحّدث باسم الفرقة عبد الرحمن أبو شعر بالتبشير بأّن فّن اإلنشاد لم يبتّوأ بعد الدور االجتماعي

  وأّن المستقبل كفيل بتحقيق مثل هذا الدور لإلنشاد. الكافي،

اإلنشاد هو الرائد اليوم في العالم، ال يصّح إال الصحيح فاإلنشاد له دور كبير في إصالح هذا المجتمع، رأينا دوره في الماضي، «
  .)59( »وسنراه في األيام القادمة إن شاء هللا

على تعريف الفرقة لهذا الدور فحسب، وخطابها تجاهه، بل تؤدي آليات إنتاج ولكّن البعد االجتماعي لعمل الفرقة ال يقتصر 
ماعيّة ثقافي وفنّي دوًرا أكبر من حجم الفرقة وقدرتها على التأثير تأثيًرا منفرًدا، األمر الذي يؤّدي إلى منح مثل هذه الفرقة أدواًرا اجت

بتنظيم  »مهرجان المدائح النبويّة، واألناشيد الدينيّة األّول«ط سورية وأيديولوجيّة مختلفة، فعلى سبيل المثال شهدت مدينة حمص وس
من وزارة األوقاف، وحضور عدد كبير من الفرق السوريّة، وفي مقدمتها فرقة نور الدين خورشيد، وفرقة اإلخوة أبو شعر. وفرق 

  .)60( أخرى من العراق ولبنان

كان األّول من نوعه في مدينة حمص، وبحضور أساس  2008خريف عام  وهنا ال بّد من مالحظة أّن المهرجان الذي نّظم في
لفرق إنشاد دمشقية كانت في ذلك الوقت ذات شعبيّة كبيرة في مناطق سوريّة مختلفة، وبدعم من وزارة األوقاف، األمر الذي يعطي 

غياب أّي تعارض في السياسة الثقافيّة لوزارة مؤشًرا إلى انسجام الدعم والتشجيع الحكوميين للظاهرة، واإلقبال الجماهيري عليها، و
نبغي األوقاف (المعنيّة بالشؤون الدينيّة للديانتين اإلسالميّة والمسيحية) مع محتوى األناشيد المقّدمة، وأثرها االجتماعي، األمر الذي ي

كونها معنيّة بتشجيع المظاهر الدينيّة، وضبطها التنبيه إليه، على الرغم من أنّه ال يثير كثيًرا من التساؤالت حول عمل وزارة األوقاف، 
  بأحسن األحوال، ولكن ليس التقليل منها.

عودة إلى الدور االجتماعي للفرقة، نرى ارتباط ذلك الدور بسياقات أكبر، من خالل تقديم الفرقة ألعمالها في مهرجانات محليّة 
الجتماعيّة والعمل الراعية لمهرجان (شمس الغد) على مدّرج قلعة الطابع، وبدعم من جهات حكوميّة مختلفة، مثل وزارة الشؤون ا

، ومهرجان (سقبا عروس الشام) برعاية محافظة ريف دمشق، وغرفة تجارتها في العام ذاته، ومهرجانات أخربات 2008حلب عام 
قّرب من تلك الجهات الرسميّة تجاه موّجهة بالدرجة األولى للحضور السوري المحلّي قبل السائح األجنبي، في ما يبدو أنّه صيغة ت

الجمهور المحلّي من خالل عرض (ما يطلبه الجمهور) الذي لم يكن سًرا إعجابه بفرقة اإلخوة أبي شعر، األمر الذي وصل به حّد 
سية للموسيقا التي انجذب إليها الجمهور في البيئات الشعبيّة بدرجة أكبر من تقديم أم -كما ذكرنا أعاله-التدافع في أحد حفالتها 

 الكالسيكية على سبيل المثال.

إضافة إلى ما سبق، تقّدم حالة (اإلخوة أبو شعر) بوصفها فريق عمل حالة اجتماعيّة مرغوبة من المجتمع المحافظ، فهم ستة 
في كّل مناسبة  إخوة ذكور، اجتمعوا معًا على العمل في مهنة (نبيلة) بحسب المجتمع المسلم، وهم باّرون بوالدهم الذين يذكرونه

  ممكنة، لذلك تشّكل حالة الفرقة أيًضا عامل جذب للمجتمع من جهة تركيبتها العائلية الطابع، وليس بسبب محتوى عملها الفنّي فحسب.

  

 الثورة السوريّة -ج

ريّة بعنوان كانت أنجزت أغنية قبل الثورة السوعلى الرغم من كونها فرقة إنشاد ديني، إّال أّن فرقة أبي أيوب األنصاري 
(سورية هللا حاميها) تمتدح فيها بشار األسد باالسم، وتنجز مجموعة من أدبيّات المديح العام لسورية، وجمالها، وأمنها. إذ تسببت هذه 

قائمة العار: األخوة أبو شعر يغنون لبشار على جثث «بعنوان  2012األغنية بأزمة في موقع يوتيوب حين ُرفع الفيديو في عام 
  األمر الذي دعا أنصار الفرقة إلى الدفاع عنها، وتوضيح قدم األغنية، وتاريخ إنجازها قبل الثورة السوريّة. )61( »اءالشهد

ما يهّمنا في هذه األغنية أنّها تجاوزت غرض اإلنشاد الديني البحت، واتّجهت إلى إنشاء أغنية وطنيّة الطابع مع تخصيص مديح 
األمر ليس ببعيد جًدا عن توّجه الفرقة، إذ نجد من أعمالها أغنية مديح للشيخ الدمشقي رجب  ذاتي لشخص الرئيس في وقتها، لكنّ 

تشدد على (مناقب) الرجل الدينيّة والخطابيّة والشخصية، وهنا نلحظ اختالفًا في توّجه الفرقة عن  )62(ديب بعنوان (سيدي رجب)
المنتج الفنّي ذاته عن خّط المدائح النبويّة، وإن كان يصوغ موقفه السياسية، توّجه خورشيد مثًال، الذي ال نشهد له انحياًزا في مستوى 

                                                   
  عبد الرحمن أبو شعر، مقابلة في فناة اقرأ الفضائية. )59(
    .2008-09-19، موقع الجزيرة نت، »النبوية بحمص احتفاء بمهرجان المدائح«محّمد الخضر،  )60(

https://goo.gl/QBzMim 
 
  .2012-01-02قائمة العار: أبو الشعر يغنون لبشار على جثث الشهداء،  )61(

https://www.youtube.com/watch?v=cyuVnPtprCw  
  .2013-05-30سيدي رجب،  )62(

https://www.youtube.com/watch?v=npR7Wk7Q-sA 
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سواًء قبل الثورة أم بعدها بطريقة أكثر رمزيّة كما وّضحنا، في حين صاغ اإلخوة خطابهم المدحي لسلطات سياسية أو اجتماعية 
  بعينها بشكل فنّي مغنّى.

إلى ما بعدها، فتتعقّد األمور أكثر من ناحية رصد موقف سياسي معيّن تجاه الثورة، هذا بالنسبة إلى ما قبل الثورة، أّما بالنسبة 
، ولم يشهد لها تصريحات أو مواقف سياسية واضحة باستثناء 2012ولكن المؤّكد أّن الفرقة غادرت دمشق إلى القاهرة في عام 

أعضاء الفرقة علم الثورة السورية على  وضع خالله 2013حضور الفت خالل حفل في (جمعية الحصري) المصريّة في عام 
 ، األمر الذي عّده جمهور الفرقة انحياًزا واضًحا من الفرقة إلى الثورة السوريّة.)63( الحفلأكتافهم طوال 

التي كانت الفرقة قد غنّتها  )64(وفي السياق ذاته عّد كثير من جمهور الفرقة المناصرين للثورة السورية أنشودة (ارفع إيد يّال)
 لفلسطين قبل الثورة السوريةّ هي أغنية منتجة من الفرقة خصيًصا للثورة، األمر الذي أّدى إلى توكيد الرأي القائل بانتماء الفرقة إلى
الثورة السوريّة انحياًزا واضًحا وصريًحا، لكّن األمر المثير لالهتمام بخصوص رصد موقف اإلخوة أبو شعر وغيرهم من فرق 

الثورة السوريّة، حتّى تلك التي غادرت البالد، هو صعوبة فهم موقفهم مّما يجري في سورية، وخضوع تلك  اإلنشاد الدمشقي من
المواقف لتصّرفات رمزيّة كما رأينا في حالة خورشيد، يبدو أنّها تُنجز بتلك الطريقة ليمكن التملّص منها في المستقبل الذي ال يدري 

 هؤالء إلى أّي كفّة سيميل.

ذا التصّور لدينا هو تلك العالقة النفعيّة بين هذه الفرقة والبيئات الثائرة في دمشق وريفها، إذ كان الجمهور الكثيف ما يعّزز ه
لهذه الفرق الذي كان يمّول حفالتها بكثير من األموال، وينتظرها بكامل الشوق، قبل أن تحدث الثورة، ويرحل هؤالء المغنون بحثًا 

أبو شعر، ويبقى جمهورهم األصلي وحيًدا مع مغنّين ومنشدين جدد أنتجتهم األوضاع الجديدة مثل عن جمهور آخر كما في حالة 
  منشدي الثورة المعروفين في األحياء والمدن السوريّة. ولتبقى العالقة النفعيّة من طرف المنشدين هي سيّد الموقف مع جمهورهم.

 

  فايز الحلو -3

 12في حّي الميدان الدمشقي. ابتدأ الغناء بعمر مبّكر ( 1980في عام  الحلو فنّيًافايز  الذي عُرف الحقًا باسمولد فايز سودان 
سنة) وسط معارضة من أسرته المحافظة، وتلقّى كنور الدين خورشيد تعليًما موسيقيًا على يد عازف العود، والمدّرس عدنان أيلوش، 

  من دون أن يتلقى تعليًما موسيقيًا رسميا.

ت الرسمية عن بدايات الحلو الغنائيّة لكن يظهر من عدد من الفيديوهات المرفوعة على موقع يوتيوب مشاركة تغيب المعلوما
الحلو في أغنيتين على األقل أُنتجتا خصيًصا له مع فيديو كليب، األولى بعنوان (شوقت الشمس تغيب)، والثانية بعنوان (حلو)، ويظهر 

  .)65( صوته) اللبنانية مؤديًا أغنية للمغني العراقي كاظم الساهر الذي اشتهر الحلو بتقليد خامة في فيديو آخر في مسابقة بقناة (سترايك

، واعتزال الغناء الدنيوي، والتفّرغ 2007، فإّن الرجل قد قّرر التوبة في عام )66( الحلووبحسب فيديو وثائقي أعدّ بمناسبة زفاف 
تجري دموعي ندًما) الذي مثّل الرصيد المعنوي لدخول فايز في سوق اإلنشاد الديني في  لألناشيد الدينيّة، إذ أنتج أّول أناشيده (تائب

دمشق، وسنعود إلى هذه النقطة الحقًا. أّسس الحلو في ذلك الوقت فرقة (نور الهدى) الذي ال يشتهر من أعضائها سوى الحلو نفسه، 
  الوقت الحالي، مروًرا بمراحل مختلفة.وحتّى  2007لكّن الفرقة كانت قد حقّقت شهرة متصاعدة منذ عام 

كما األمر بالنسبة إلى بداياته تغيب التصريحات الصحافيّة عن عمل الحلو خالل مرحلة ذروتها أو حتّى في الوقت الحالي. فيبدو 
عن الحضور الشخصي أن الرجل وفرقته، على الرغم من الشهرة الكبيرة التي حقّقوها المستمّرة حتّى اللحظة، إّال أنّه كان بعيًدً◌ا 

  في وسائل اإلعالم.

 

  الشكل الفنّي -أ

إضافة إلى األناشيد التي تؤلف موضوعة التوبة عماًدا لها، اعتمد الحلو على المّوال العراقي قالبًا غنائيًا أكسبه تميًزا وسط 
لو (وما يزال) من خالل تأدية الجمهور، وذلك بسبب قرب خامة صوته من خامة العراقي (كاظم الساهر) األمر الذي استغلّه الح

                                                   
  .2013-01-13نبع الحصري حفل األخوة أبو شعر،  )63(

https://www.youtube.com/watch?v=0LUzhFIHu5A 
  .2010-09-06ارفع إيد يّال.  )64(

https://www.youtube.com/watch?v=B_u942YffXI 
  .2001-4-7فايز الحلو ومقطع من أغنية اختاري،  )65(

https://www.youtube.com/watch?v=gTO_ngcPGy4  
  .2017-02-28قّصة توبة المنشد فايز الحلو،  )66(

https://www.youtube.com/watch?v=b2wZ4Bu2tUA  

 



 

    دراسات 272  

  ظاهرة المدائح النبويّة في مدينة دمشق  
    (التعبير الفنّي واألثر االجتماعي)

على لحن  )67( وحب)أغنيات للساهر قبل التوبة أو تقديم أناشيد بكلمات دينيّة الطابع على ألحان أغان شهيرة للساهر مثل (عرس 
  التي ُعّدلت كلماتها لتخلو من الطابع الدنيوي، الذي قد يوقعها في المحظور الديني. )68( وحب)(عيد 

ليّة، أي استخدام لحن أغنية دنيوية رائجة وتبديل كلماتها كثيًرا خالل مسيرته، األمر الذي حقّق له ذلك واعتمد الحلو تلك اآل
االنتشار الواسع في زمن قصير، وهو في هذه النقطة يختلف اختالفًا جذريًا عن نور الدين خورشيد الذي يأخذ موقفًا صارًما من هذه 

ين يمارسون هذا التحوير باقتصاد مدروس، فالحلو لم يكن يقّدم اعتزاًزا كبيًرا بمكوناته النقطة، وجزئيًا من اإلخوة أبو شعر الذ
الدمشقية من ناحية التكوين الفنّي، بل كان يستخدم أصله الدمشقي بابًا للمفاخرة في المستوى االجتماعي فحسب، ال الفنّي، وبخاصة 

خّطه الفنّي (باستثناء العودة عن التوبة) كما في حالة (اإلخوة أبو شعر) خالل عمله في مصر، الذي ال نرصد فيه تحوًال كبيًرا في 
  الذين حقّقوا تغييًرا كبيًرا في المرحلة المصرية كما رأينا.

بناًء على ذلك كانت فرقة نور الهدى ممثلة بالحلو نموذًجا جيًّدا في المستوى الشعبي لمن يريد إقامة حفل زفاف، أو أي مناسبة 
ويرغب بتقديم إيقاعات وأغان مبتهجة تدعو الجمهور إلى الرقص واالبتهاج، وفي الوقت ذاته، من دون الوقوع في  سعيدة أخرى،

المحظور الديني، لذلك نرصد بصورة الفتة إقبال الجمهور على الرقص واالبتهاج الجسدي في حفالت الحلو المختلفة، حين يسمح 
  د أو مركز ثقافي على سبيل المثال.السياق بذلك، أي حين ال تكون الحفلة في مسج

ومن ثَمَّ يمثّل الحلو انحياًزا صادقًا إلى ثقافة (ما يطلبه الجمهور) من دون تكلّف وتغليف لعمله الفنّي بكثير من الشرح، أو حتّى 
من فرقته في الحديث االّدعاء، وينجز النموذجين السابقين، األمر الذي يبدو واضًحا في خجل الرجل، وعدم طالقته أو أي أحد آخر 

مع وسائل اإلعالم، بعكس نور الدين خورشيد القادم أصًال من عالم الخطابة الدينيّة، وعبد الرحمن أبو شعر المتحّدث الرسمي باسم 
  إخوته.

  

 الدور االجتماعي -ب

، بل بخالف ذلك كان الشاب يختلف الحلو عن النموذجين السابقين بأنه ليس ابن أحد المرجعيات الدينية أو اإلنشاديّة في دمشق
قد أنجز في سنواته المبّكرات ماضيًا (محرًجا) من ناحية االستقامة الدينيّة اإلسالميّة، فالحلو كان قد غنّى سنوات أغان دنيوية غير 

الدينيّة أو  دينيّة عدة، وحتّى صّور عدًدا من الفيديو كليبات األمر الذي يحرمه من االستثمار في رأس المال الخاص باالستقامة
  االنتساب إلى عائلة رجال دين دمشقيّة معروفة.

ولكّن الحلو تمّكن من تحويل (نقطة الضعف) الخاّصة بماضيه في الغناء الدنيوي إلى (نقطة قّوة) من خالل االستثمار في صورة 
 قويا له، وحقّقت له شهرة كبيرة في التي مثّلت مدخًال  )69( ندًما)المنشد التائب، الذي أنجز أنشودته الشهيرة (تائب تجرب دموعي 

سوق اإلنشاد خالل سنوات قصيرات جًدا مقارنة بالفرقة األخرى التي كانت قد بدأت قبله بعشرات السنوات، ولكن يبدو أّن توبة 
به من الموسيقى الدنيوية الحلو وانتقاده لماضيه الدنيوي إضافة إلى خفّة الشكل الفنّي الذي يقّدمه وقربه من ذوق عامة النّاس، بسبب قر

بطبيعة الحال. ذلك كله تمفصل مع حاجة السوق الدمشقي إلى مثل ذلك الشاب، الذي وإن لم يكن صاحب نسب عريق يتباهى به، إال 
  أنّه استثمر نفسه مبتعًدا بها عن (الضالل) ومرشًدا إياها إلى طريق (الصالح).

ا عن توبته، وظهر (المنشد التائب) في عدد من الفيديوهات يحيي حفالت في مصر لكّن المفارقة الكبيرة هي أّن الحلو عاد مؤخرً 
مغنيًا أغنيات دنيوية، بصحبة آالت موسيقيّة مثل األورغ وآالت اإليقاع المختلفة، األمر الذي استدعى انتقاد بعض جمهوره عبر 

يّة المصرية مغنيًا أغنيات لكاظم الساهر، وغيرها من وظهر الحلو في مقابلتين على قناة الفضائ )70(التعليقات في موقع يوتيوب.
 ، وفي مقابلة أخرى حضر بصحبة العود مغنيًا عدًدا من األغنيات الكالسيكية العربيّة، لمحّمد عبد الوهاب وغيره)71(األغاني الدنيوية

  لة وغاية ساميتين.، موّضًحا ضمنًا أنّه على الرغم من انعطافته الفنيّة إّال أّن فنّه ما زال يحمل رسا)72(

                                                   
  .2016-08-15فايز الحلو، عرس وحب،  )67(

 https://www.youtube.com/watch?v=Z8U1ZoPSAkc 
  .2017-06-24كاظم الساهر، عيد وحب.  )68(

 https://www.youtube.com/watch?v=Zn_SnNuUg0o 
  .2013-07-04تائب فايز الحلو،  )69(

 https://www.youtube.com/watch?v=vl_9wV-YmU0 
  .2016-09-10فايز الحلو، حفل زفاف مصطفى حنبلي.  )70(

 https://www.youtube.com/watch?v=0uffqHXmUGU 
  .2016-05-27فايز الحلو موهبة غنائية سوريّة.  )71(

 https://www.youtube.com/watch?v=qI49sSd-x64 
  .2017-04-06فايز الحلو صوت ذهبي يحيي التراث الغنائي السوري.  )72(

 https://www.youtube.com/watch?v=qugOs8dQr8Q  
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هدف الفن هو إدخال المحبّة والسرور إلى قلوب الناس وألم الناس عبر غناء شيء اجتماعي لبلدك أو للبلدان العربيّة، أو لألم «
  .)73( »ماأو األب، أنا أحّب أن يكون لفنّي هدف 

، وعلى التحديد منذ توبة 2011قبيل عام تمثّل توبة الحلو، ثّم عدوله عنها مؤخًرا مالحظة مهمة على سوق اإلنشاد الدمشقي 
، إذ كانت سوق اإلنشاد تشهد ازدهاًرا غير مسبوق أّدى إلى دفع أفراد مثل الحلو، وغيره إلى االنتقال من سوق 2007الحلو عام 

آلن عودة الحلو الحذرة الدنيوي إلى الديني في ما يبدو طمعًا بكثافة العمل في سوق الديني، مقارنة بالدنيوي، وهو األمر الذي يفّسر ا
باتجاه الغناء الدنيوي، من دون ترك اإلنشاد الديني، محاوًال ترك قدم في السوقين كليهما، األمر الذي يبدو أنّه كان أسهل في حالة 

  الحلو كونه غير مرتبط بعالقة نسب مع طبقة رجال الدين الدمشقيين كما رصدنا في المثالين اآلخرين.

  

  الثورة السورية -ج

، إالّ أّن فايز الحلو أنجز قبل الثورة أغنية بعنوان (بّشار 2007على الرغم من اعتزاله أشكال الغناء غير الديني كله في عام 
يمتدح فيها بّشار األسد باالسم بعدد كبير من الصفات الحميدة، ويشكر له الحالة المزدهرة التي وصلت  )74(باني سورية وراعيها)
له التوفيق في المستقبل، وذلك برفقة توزيع موسيقي عراقي الطابع، وبصحبة آلة األورغ، وبذلك يتميّز الحلو إليها سورية، ويتمنّى 

عن النموذجين اآلخرين في الدراسة، وعن الطيف األوسع لمنشدي دمشق بإنتاجه أغنية كاملة مكّرسة لألسد، بينما خّصص اإلخوة 
  زة للوطن السوري بالعموم، بينما لم ينجز خورشيد أّي أغنية ألي شخص.أبو شعر كما رأينا مقطعًا من أغنية كانت منج

، لم يعرف لفايز الحلو أّي موقف سياسي، سوى انخفاض وتيرة الحفالت 2012أما في عقب انطالق الثورة السورية حتّى عام 
الحلو إلى العاصمة المصريّة القاهرة أسوة انتقل  2012التي تقّدمها الفرقة كحال الفرق األخريات في دمشق كما ذكرنا. أّما في عام 

بفرق إنشادية أخريات، منها (األخوة أبو شعر)، وهناك بات مرحلة جديدة من سيرته المهنيّة، ولكن من دون أي تصريح واضح أو 
السوريّة، وهو  موقف سياسي بعينه من الحوادث الجارية في سورية، باستثناء ظهور واحد عّده متابعو الحلو انحياًزا منه للثورة

مع الفنّان الراحل (عامر السبيعي) الذي عرف عنه مواقفه المعارضة  )75( العرب)ظهوره في فيديو يغنّي أغنية (شام يا مسك 
  .)76( الواضحة للنظام السوري

ظهور الحلو في األغنية كان سببًا في  -ربّما-لكن يجب التنبيه هنا إلى أّن الحلو متزّوج من ابنة السبيعي، ومن ثَمَّ فعامل القربى 
التي صّورت نسختها األولى في جلسة عائليّة منزليّة، ثّم غناها الحلو وسجلها تسجيًال احترافيًا، مع توزيع موسيقي بوصفها جزًءا 

تضّم أّي  من انعطافته عن اإلنشاد الديني، نحو الغناء الدنيوي، بصحبة المعازف الموسيقيّة، ذلك مع العلم أّن األغنية المذكورة ال
  محتوى سياسي، معارًضا أو مؤيًّدا للنظام السوري، ولكنّها تتغنّى بمآثر دمشق، وجمالها فحسب.

وعبر ذلك الحياد السلبي سياسيًا ينسجم الحلو مع مواقف المنشدين الدمشقييّن جلهم، وبخاصة المشمولين منهم في الدراسة، الذين 
ى الرغم من أّن جمهورهم يحاول تصنيفهم مع الثورة السورية أو ضّدها من خالل لم يسّجل لمعظمهم مواقف سياسيّة واضحة، عل

تحليل أبعاد تصرفات رمزيّة معيّنة، أو ظهور اجتماعي معيّن من الممكن تفسيره سياسيًا على النحو الذي يبتغيه الجمهور، لكن 
المتكلّف الذي أنجزوه، ويستغرب في حالة الحلو أكثر  الواضح أّن المنشدين ذاتهم كانوا حريصين أشّد الحرص على الحياد السياسي

من المنشدين الباقين، كونه غامر برأس ماله الفنّي، وهو جمهوره المحافظ، من خالل انعطافته الفنيّة. ولكن على الرغم من ذلك، لم 
  ا.يخاطر الرجل بجمهوره أو أمانه الشخصي، بناًء على موقف سياسي معيّن في صّف الثورة أو ضّده

  

  استنتاجات الدراسة
قبل وضع االستنتاجات العامة التي وصل إليها البحث يجب التنبيه إلى أّن المنهجية التي اتبعناها في التحليل الكيفي للنماذج 

المزاج المختارة هي مفيدة في فهم توّجهات فرق المدائح النبّوية، ومنجزها الفنّي، وفلسفة عملها، ومآالتها، لكنّها غير كافية لفهم 
االجتماعي والفنّي الكامل لعموم الجمهور الدمشقي الذي ازدهرت في أوساطه هذه الظاهرة. األمر الذي قد يحتاج إلى إنجاز مقابالت 

  ميدانية مع شرائح من هذا الجمهور لرصد ميوله، وعالقته باألناشيد الدينيّة، وهو ما يمكن إنجازه في دراسة مكملّة لهذه.

الوقت الراهن، فباإلمكان القول إّن بعًضا من المالحظات اآلتية قد أظهرت نفسها بيسر في سيرورة الدراسة من  أّما بالنسبة إلى
خالل وضع السياق التاريخي للظاهرة مقابل حالها في السنوات القليالت الماضيات، أّما بعض المالحظات األخرى، فقد تكون أقرب 

                                                   
  فايز الحلو موهبة غنائية سوريّة. )73(
  .2012-03-15بشار باني سورية وراعيها فايز الحلو،  )74(

https://www.youtube.com/watch?v=HBbeiGwBEfo  
  .2013-07-27امر السبيعي وفايز الحلو، شام يا مسك العرب، ع)75(

https://www.youtube.com/watch?v=BKu2n7jBAwE  
  .2015-01-21وفاة الفنّان عامر سبيعي في مصر، جريدة الشرق األوسط، )76(

https://goo.gl/RZA6qs  



 

    دراسات 274  

  ظاهرة المدائح النبويّة في مدينة دمشق  
    (التعبير الفنّي واألثر االجتماعي)

وبانتظار مثل تلك الدراسة نستطيع اآلن أن نركن إلى  -كما نتمنّى-طيء في دراسة أخرى إلى التأويل الذي يحتمل التصويب أو التخ
 المالحظات اآلتيات الالتي توّصل إليها البحث:

إذا ما أخذنا بالحسبان ازدهار فّن المدائح النبويّة في القرن السابع الهجري بسبب االنسداد السياسي، والثقافي الذي تعّرض  -1
رق في تلك المرحلة، فيبدو أن ازدهار الظاهرة في سورية خالل السنوات القليلة ما قبل الثورة السوريّة كان مرتبًطا إليه عرب المش

، وسقوط البالد في حال من الركود السياسي 2007باالنسداد السياسي الذي تعّرضت إليه البالد بعد تجديد البيعة لبشار األسد عام 
سينتهي، إضافة إلى ذلك كان المجتمع ذاته يخضع لعمليّة أسلمة ثقافيّة بتحالف بين آليات السلطة  العام الذي لم يكن معروفًا كيف

  والمؤسسة الدينيّة، وسط نبذ ونقد دائمين من هذه األخيرة للتعبيرات الثقافيّة األخرى (غير الدينيّة) كلها في المجتمع.

يّة في مراكز المدن السوريّة، وبخاّصة دمشق، ارتبطت بارتفاع معّدالت وسط تلك البيئة الموائمة، التي ترافقت بانتعاشة اقتصاد
، وسط ذلك شهدت كله فرق المدائح النبويّة ازدهاًرا في عملها، )77( الماضيالنمو االقتصادي نسبيًا في العشر األخير من القرن 

  وكثافة في طلبها.

ياسية كما في حالة دمشق بعيد الثورة، أو المناطق الخارجة تخفت الظاهرة حين يحضر اإلسالم بصفته قوة اجتماعية أو س -2
على سيطرة النظام في سورية، حيث ُعّد اإلسالم شبهة سياسيّة في الحالة األولى، واإلسالم السياسي هو سلطة األمر الواقع في الحالة 

  الثانية (جيش اإلسالم في غوطة دمشق الشرقية، جبهة تحرير الشام في إدلب نموذًجا).

وبعكس ذلك، يقوى حضور الظاهرة حين يحضر اإلسالم ببعده الثقافي السطحي وحده، مفّرًغا من كمونه السياسي، كحال مدينة 
دمشق في الوقت الحالي بعد رجحان موازين القوى فيها لمصلحة النظام أو حتّى العاصمة المصريّة القاهرة بعد استتباب األمر لنظام 

وصول هذا النظام إلى السطلة بذريعة محاربة اإلسالم السياسي (اإلخوان المسلمين) إال أّن فرق المدائح  السيسي فيها، فعلى الرغم من
النبويّة السوريّة تشهد ازدهاًرا غير مسبوق في عملها هناك، في ما يبدو تقاطعًا مع رغبة السلطة في حضور اإلسالم بطابعه الهويّاتي 

  لّق بطموح التغيير السياسي.الثقافي فحسب، مسحوبًا من أي دسم يتع

وما يعّزز مثل هذا التصّور هو ضعف حضور فرق المدائح النبويّة في المناطق الخارجة على سيطرة النظام في سورية، وذلك 
 على الرغم من خضوع هذه المناطق لسلطة إسالميّة الطابع، لكّن اإلسالم يحضر في تلك المناطق بالمجمل بصفته قّوة سياسيّة حربيّة

في وجه العدو الذي عادة ما يحّمل هويّة تسلبه الصفة اإلسالميةّ (حتّى لو كان مسلًما من الممكن أن يكون مرتًدا، رافضيًا... إلخ) 
  ومن ثَمَّ ال حاجة إلى االحتفال بطقس المدائح النبويّة كون تأكيد البعد الثقافي للمجتمع عبر مثل هذا الطقس نافًال عن الحاجة.

ا سبق، من الممكن االستنتاج (بحذر) أّن ظاهرة المدائح النبويّة قد عززت هوية ثقافية إسالمية للمجتمع السوري بناًء على م
ولكن مفرغة من الكمون التغييري لإلسالم، وإن احتفظت بتعريف المجتمع المسلم (الدمشقي أو ريف الدمشقي في مناطق األغلبية 

محافًظا من ناحية الثقافة االجتماعية، ومن ثَمَّ فإّن القيم التي سادت وُعّززت تعزيًزا منّظًما في المسلمة السنيّة) بكونه مجتمعًا مسلًما 
  المجتمع هي قيم اإلسالم التي رّوج لها هؤالء المنشدون من دون كلل طوال سنوات.

بطبيعة الحال) لعموم السكان في تلك ويبدو أن ذلك الترويج قد آتى ثماره من خالل تعزيز البعد الثقافي لإلسالم (الموجود مسبقًا 
المناطق، األمر الذي تطّور الحقًا عند بعض فئات السّكان، ونتيجة ألحوال الثورة، وأحوال مرّكبة أخرى سياسيّة واجتماعيّة، لاللتحاق 

نفّض نفر كبير من جمهور بركب اإلسالم بوصفه قّوة سياسية وحربيّة في المناطق التي شهدت احتجاجات ثّم عدوانًا عسكريًا، بينما ا
الظاهرة من القاطنين في مناطق النظام عن البعد السياسي لإلسالم، واستمّروا منسجمين مع البعد الثقافي لإلسالم، وغير المشكل في 

  العالقة مع السلطة التي عاد فّن المدائح ليزدهر في مناطقها بعد أن استعادت قّوتها.

ميدانيّة لقياس مدى إضفاء هذه الفرق طابعًا دينيًا على المجتمع، ولكن في الوقت الراهن نحن بحاجة إلى دراسة وكما ذكرنا، 
من الممكن ربط ذلك بمؤشرات عامة، من مثل ازدياد عدد المستمعين، وازدياد وتيرة الحفالت، وتوازي ذلك كله مع ظاهرة اإلعالم 

كار الدولة لها، زد على ذلك تمفصل الرغبة الشعبية المعّززة بالخطاب اإلسالمي، وتحكم اإلسالميين بوسائل اإلعالم بعد عقود من احت
اإلسالمي المحافظ، مع الرغبة الحكومية في التقرب إلى الجمهور بمهرجانات سياحيّة الطابع كما شهدنا في مهرجان اإلنشاد في 

ون مباالة بالمحذورات المرتبطات بدعم مثل هذا حمص، وغيره. لذلك كان يبدو أن الدولة كانت تقّدم أيًضا (ما يطلبه الجمهور) من د
  النوع الفنّي في المدى الطويل.

شهدت الفرق الدمشقية حضوًرا كبيًرا في مدن سوريّة أخريات مثل حلب وحمص والالذقيّة وحماة، مع غياب مالحظ  -3
ّد مؤشًرا على تهميش تلك المناطق من للمنطقتين الشرقيّة (دير الزور، الرقّة، الحسكة) والجنوبيّة (درعا)، األمر الذي يع

االستراتيجيات الثقافيّة في سورية ما قبل الثورة، حتّى في مستوى محتوى فنّي بسيط ومحافظ من مثل المدائح النبويّة، فإن تلك 
وي في تلك المناطق تغيب عن خريطة متلقّي هذا الفن وجمهوره، األمر الذي قد يعزى أيًضا إلى تأّصل الموروث الثقافي الدني

  المناطق، وحضوره أكثر في المناسبات االجتماعيّة، وهو موضوع يحتاج إلى دراسة مستقلّة.

                                                   
  .91) ص2012كز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ، (بيروت، المر1محّمد جمال باروت، العقد األخير في تاريخ سورية ط )77(
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يقّدم صناّع المدائح النبوية المدروسون محتوًى ترفيهيًا محكوًما بسوق العرض والطلب، وليس بقيم سياسية أو أيديولوجية  -4
لفرقة) بتغيّر الجمهور والسياق. فرأينا في حالة نور الدين خورشيد استخدام صارمة، لذلك يتبدل الشكل الفني (وحتّى لباس أعضاء ا

آلة العود في الحفالت الخارجية وحظرها في الحفالت داخل سورية، وفي حالة (اإلخوة أبو شعر) ثمة استخدام مكثف أللحان من 
ينا أنّه حقّق تحوًال كامًال وفقًا لمعايير السوق من مطرب أغان دارجات إذا لم تكن الحفلة دينية الطابع، وبالعكس. أّما فايز الحلو فرأ

  دنيوي إلى منشد تائب يستثمر توبته في توسيع رقعة الجمهور، ثّم إلى مطرب دنيوي مّرة أخرى حين تضيق سبل اإلنشاد الديني.

ر بالعمل بصورة خّطية، وكأّن شيئًا لم لم تغيّر الثورة السوريّة شيئًا تقريبًا في النماذج الثالثة المدروسة. نور خورشيد استم -5
يكن، واإلخوة أبو شعر استفادوا من عامل االستقرار في القاهرة لمصلحة توسيع قاعدة جمهورهم، ومدح الرسول وآل بيته وأخالقه 

ة تنتج مغنيها ومنشديها إلى األبد، وفايز الحلو التزم حياًدا سياسيًا صارًما، ومرونة فنيّة أكبر، ذلك كله بينما كانت الثورة السوريّ 
الخاصين بها من مثل عبد الباسط الساروت والقاشوش وغيرهما، وذلك من بيئات محليّة ال تنتمي إلى عالم اإلنشاد الديني في الحاالت 

أّي حال معظمها، وحتّى حين كان هؤالء المنشدون قادمون بإرث إنشادّي إسالمّي، فقد تبنّوا خًطا جهاديًا فجائعي الطابع، وليس ب
  احتفاليًا بحتًا مثل مدح الرسول واالعتزاز به كما نشهد في حالة فرق اإلنشاد في دمشق.

يبقى استنتاج أخير بخصوص فرق المدائح النبويّة وطرائق تعبيرها عن نفسها، وهي الذكوريّة الطاغية على الظاهرة  -6
وصوًال إلى المناسبات االجتماعيّة التي تقّدم فيها هذه الفرق عملها، بالمجمل. ابتداًء من أعضاء الفرق المكونّين من الذكور فحسب، و

التي كانت تشهد في الحالة الدمشقيّة فصًال حاًدا بين الذكور واإلناث في الفضاءات التي تقّدم فيها، وإن كان هذا الفصل منسجًما مع 
، وإن لم تكن حاضرة في المستوى )78( نسائيّةى حضور فرق إنشاديّة آلية عمل المؤسسة الدينية اإلسالميّة كلها، لكن ال بدّ من التنبيه إل
  الجماهيري بمستوى حضور فرق الذكور، لكنّها كانت حاضرة.

ا على الذكور أيًضا، بل كان جمهور هذه الفرق يشمل الجنسين ذه الفرق الذكورية لم يكن مقتصرً وال بّد من توضيح أن جمهور ه
هما في الفضاء العام، ليغدو الفضاء الخاص هو مساحة التلقّي الوحيد للنساء، بعيًدا عن الهيمنة على الرغم من الفصل الحاد بين

  الذكوريّة على الفضاء العام التي ال تشذّ عنها هذه الظاهرة.

  

  خاتمة
اليومية، وفنونهم  لم يغب كثير من السوريين في العقود األخيرة عن دائرة االهتمام الكافي بحياتهم فحسب، بل أيًضا غابت حياتهم

وثقافتهم، وكثير من األشياء التي كانت ترسم معالم تجربتهم اإلنسانيّة عن دائرة الدراسة والنقد. يرجع ذلك الغياب إلى جملة من 
األسباب تحتاج إلى كثير من الجهد إلحصائها وتفسيرها، لكنّها جميعًا كانت تصّب في غياب اإلنسان السوري عن دائرة االهتمام، 

  نقد الواقع بغية تحسينه.و

نرجو أن تكون هذه المحاولة خطوة بسيطة لمقاومة ذلك الغياب، ونفي وجوده، وذلك على الرغم مّما تحمله من مغامرة تحتاج 
إلى دراسات داعمات أكثر اتساًعا، تقارب الظاهرة من جوانب أَُخر لم نستطع تناولها هنا بسبب الحجم الكبير للمحتوى الذي أنتجته 

رق المدائح النبويّة، والصعوبة المنهجيّة في تناول هذا المحتوى في سياقه المجتمعي. أي المجتمع السوري المبعد عن النقد في ف
  الماضي، وعن سبل الحياة الكريمة في هذا الحاضر الذي نرجو أن يتغيّر بأسرع ما يمكن.
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