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بداية الربوفيسور نداء أبو مراد، بني دراسة الطب واالختصاص به، واالختصاص املوسيقي، واهلوى  -1
ضيات...  التنوع، كله يف وادي الطلب ووادي  ا، وكيف مجعتم هذوالفنية حدثنا عن مسريتكم العلمية لر

 العرفان؟

عامي التاسع، وواصلت دراسة الكمان والتأليف أحّب ممارسة املوسيقى منذ طفوليت، وقد درست الكمان الغرّيب منذ 
ريس، لكّين، وبعد نيل الطّب الدكتوراه يف شهادة  ياملوسيقّي الغريب وقيادة األوركسرتا إىل جانب دراسة الطّب يف 

د كّليًّا للموسقى، ّمث تركت املوسيقى االلكالسيكّية الغربّية ودرست التقلي  والبدء يف التخّصص، فّضلت تكريس نفسي
)، وهو (رمحه هللا) كان شيخ فّن 2010-1929( املوسيقّي التأويلّي املشرقّي العرّيب عن يد األستاذ فوزي سايب

ريس. وعّلمين الفّن املوسيقّي العرّيب على طريقة املسارّة التقليديّة، يف حّلة شبه  التقاسيم على العود ومقيًما يف 
ويله يف حّلة غري كالمّية، وصوًال إىل ارجتال عرفانّية، وذلك عرب حفظ رصيد منوذجّي من ا لرتاث، ّمث نسيانه بغية 

على  ) يف العزف على الكمان، وعرب تسجيالته العديدة1965-1885التقاسيم. وكان يل أسلوب سامي الشّوا (
إلضافة إىل تقاسيم أستاذي على العود ، منوذًجالّفة 78أقراص الـ حلفالت والتدريس . بعدئذ بدأت إقامة اأساسيًّا، 

ريس، ّمث ُعدت إىل لبنان، يف التسعينّيات وأحييت الكثري من احلفالت املوسيقّية ت دولّية  يف  عرب العامل يف مهرجا
مرموقة، وسّجلت العديد من األقراص املدجمة، وذلك إن يف برامج عزفّية، أو يف حفالت من السماع النغمّي الصوّيف، 

صّوفة مسلمني ومسيحّيني. ويف مطلع األلَفني، وبعد نيلي الدكتوراه يف علم املوسيقى، إذ قمت بتلحني قصائد ملت
قّررت التكّرس للتعليم اجلامعّي والبحث يف علم املوسيقى، وحتديًدا يف تقاليد املشرق املوسيقّية. فأسهمت يف إنشاء 

ذا العام إىل كّلّية املوسيقى وعلم الوسيقى، وأ املعهد العايل للموسيقى يف اجلامعة األنطونّية، وأدرته إىل أن حتّول ه
عميده، كما أّسست مركز البحث يف التقاليد املوسيقّية يف اجلامعة األنطونّية وجمّلة التقاليد املوسيقّية احملّكمة دوليًّا، 

ا يف هذا اجملال واملنشورة يف دورّت علمّية دولّية.  ونلت رتبة األستذة اجلامعّية كحصيلة لألحباث العديدة اليت قمت 
سة  أّما اآلن، فباإلضافة إىل عمادة الكّلّية أوكل إّيل رئيس اجلامعة األنطونّية األب الدكتور جرمانوس جرمانوس نيابة ر

ومازلت أعترب نفسي مريًدا، أي أّين طالب ملعرفة علمّية  اجلامعة للبحث العلمّي وإدارة دار نشر اجلامعة األنطونّية.



نا التقاليد املوسيقّية املشرقّية، عرب منهجّية السيمياء املقامّية، وهي عبارة عن حماكاة حنويّة توليديّة عميقة حل
ملي املتواضعة،  حية، ولتحقيق التقليد املوسيقّي يف الواقع احملسوس عرب أ  وهلل احلمد على نعمه.للموسيقى، من 

أم هو عبارة عن  معنويةمن الفن يف طياته أبعاًدا معرفية و ما هو تعريف الفن الديين؟ وهل حيمل هذا النوع  -2
 جمرد تقليد ديين تراثي؟

تعميم اإلميان ونشره يف  بُغيةَ ُتطلق تسمية الفّن الديّين على األعمال الفنّـّية اليت يُعتَمد عليها يف الشعائر الدينّية أو 
اجملتمعات. وانطالقًا من هذا التعريف، فال بّد من أن يتناسق جوهر مثل هذا الفّن وشكله مع مهّمته، أي أن خيدم 

جع، وأن حيمل الرسالة الدينّية إىل الناس، يف أبعادها املعرفّية والوجدانّية والشعوريّة، بشكل  ،الشعائر بشكل أمني و
ا أّن اإلميان يتجّلى عند املؤمن احلقيقّي يف مقامات وأحوال روحّية، فعلى الفّن الديّين أن حيّفز صائب وداّل. ومب

اإلنسان على خوض غمار تلك الرحلة الروحّية. ومن هنا ال ُميكن للفّن الديّين أن يتشّكل على أساس اعتباطّي ذاّيت، 
أن يلتزم معايري التقليد التأويلي ومسالكه الظاهرة والباطنة بل عليه أن يّتسق مع مفهوم التقليد التأويلّي الديّين و 

اخلّط العرّيب يف وإجراءاته الزهديّة والعرفانّية الصوفّية، يف سعي متواضع ومتواٍر إزاء الرسالة الروحّية. هذا هو حال 
ت القرآن الكرمي بشكل أسلوّيب مجيل، ألّن هللا مجيل وحيّب اجلمال، لكن بشكل وا ضح، يف آن، ألّن إظهار آ

املطلوب يبقى إيصال الكلمة اإلهلّية إىل القارئ من غري التباس. وهو حال فّن "كتابة األيقونة" يف الكنيسة 
األرثوذكسّية، وهي رسم رمزّي، بعيد عن أّي واقعّية تشخيصّية، فيه رقّي يف اجلمال النسكّي والصوّيف، عرب إشعاع النور 

ّي، يف مواءمة بني املعىن الالهوّيت املنزّه وبني  يف األلوان، يُراد منه إظهار دالالت تعليم الهوّيت حمّدد يف شكل مرئّي 
مجال التجّلي الالهويت واالستنارة، ولذلك يقال لرّسام األيقونة أنّه كاتب األيقونة، وهو يقوم بذلك يف حال من الصوم 

ني يعتمد اخلطّاط القرآّين وكاتب األيقونة على تقليد صعب والصالة املستمرّة، ويبقى مغّفل اهلويّة. ويف كال احلالتَ 
ت اجلمالّية يف خدمة الرسالة الروحّية،  يكون قد اكتسب مفاعيله عرب املسارّة من شيخه، وميّكنه من وضع الكفا

ويشهد جلمال  حبيث يعّرب احلرف القرآّين املخطوط واخلّط األيقوّين املكتوب كالمها عن احلضور اإلهلّي أمام الرائي،
ن السماويّة جتعل من الذات اإلهلّية املتعالية منّزهة   إزاءذلك احلضور كما لتنزيهه. وال بّد من اإلشارة إىل أّن األد

، وخباّصة يف سياق التذّوق الوجداّين املقرتن املعرفة العقلّية، لكّنها جتعلها قابلة للمعرفة الناجتة عن العشق اإلهليّ 
اإلهلّي املتجّلي يف صور إنسانّية، يف خّط إنساّين أو لون بشرّي يعّرب عن حقيقة إهلّية، فتؤّهله النعمُة مبشاهدة اجلمال 

اإلهلّية ذلك اخلّط أو اللون، كما تؤلّه بصرية الكاتب اآلية أو األيقونة املؤمن وتؤلّه بصرية املشاهد يف حلظة فناء وبقاء 
اهدة اإلشعاع املتجّلي اآليت من لدن هللا سبحانه وتعاىل. أّما السماع، فهو يف عامل املثال والتخّيل برزخّي، عند مش



ُه فـََبْدُؤُه الّسماُع ال الرُّْؤيَْة، َوْهَو قـَْولُهُ  ّ  لَنا َوَحنُْن يف يسبق الرؤية، كما يقول ابن عريب يف فتوحاته املّكّية: "َوأّما ُحبُّنا إ
 إيالء املوسيقى الدينّية اهتماًما شديًدا.َجْوَهِر اْلَعماِء: "ُكْن"". لذلك ينبغي 

يف ارتقاء الروح  تسهمارتبطت املوسيقى الصوفية، حباالت من اجلذب واملعنوية، فكانت عبارة عن طقوس  -3
ا حباجة لعازف  ومسوها، برأيكم هل يشرتط مبن ميارس هذا الفن اليوم أن يعيش تلك اللجذبة الروحية؟ أم أ

 رع على مقامات تقليدية؟

إذ يشّكل قبل اإلجابة على هذا السؤال املهّم، أقرتح قراءًة سيميائّية وحنويّة توليديّة للعالقة بني املوسيقى والشعائر، 
األسلوب اإليقاعّي املعتَمد يف تشكيل املستوى األمامّي (بنية السطح) من الّنّص املوسيقّي (وأعين هنا اخلطاب 

ّم ترنيمه) حيّـزًا رئيسيًّا للّتماس القائم بني الّنحو الّتوليدّي املوسيقّي املشرتَك بني املوسيقّي وليس النّص الديّين الذي يت
لّتايل، ينخرط  الّتقاليد املوسيقّية احلاوية للّنصوص املقامّية الوليدة، وبني االعتبار الثّقاّيف الّسياقّي لذلك الّتوليد. و

 sémiotiqueارجّي، قابل ملضامني الّسيمياء اإلحالّية (تشكيل املستوى األمامّي يف تكوين إجراٍء دالّيل خ
référentielle لبنية األسلوبّية اإليقاعّية للّنّص املوسيقّي، اّليت ُحتيل إىل )، وهو ذو طبيعة ُعرفّية ثقافّية، ترتبط 

سّية طقسّية (دينّية ودنيويّة) تنّظم األثر الّتنافسّي على الّنصوص املوسيقّية للكلمة، من  مراجع لسانّية كالمّية وإ
حية أخرى. و  يشّكل هذا االنتظام مصدرًا للّتشكيل الكمّي الوزّين للُمَدد الّزمنّية والّنربات حية، وللحركة والّنغم، من 

لوَحدات الّتمييزيّة الّنغمّية من ضمن عملّية إحكام إيقاعها. من هنا ميكن الّنظر إىل تشّكل ثالثة أنساق  املقرتِنة 
سّية ذَجني املذكورَين (الكالمّي يف مقابل احلركّي شعائريّة صرفة، على أساس هيمنة أحد الّنمو -أسلوبّية إيقاعّية إ

اللحّين)، أو تكافئهما من منظور الّتأثري. وإذ أضفنا الّنسق الّتوحيدّي اإلبراهيمّي إىل الّنسَقني الّذيونيسّي واألبولوّين 
  ، ميكن تعريف تلك األنساق يف ما يلي ذكره:والدة الرتاجيداملعروَفني منذ فريدريش نيتشه وكتابه 

حيث يهيمن الّنموذج الكالمّي والّتالوة  النََّسق الّتبليغّي الكالمّي التوحيدّي الّصرف (االبراهيمّي)، )1(
املرّمنة أي القراءة املنغّمة، مثل ترتيل القرآن الكرمي يف السياق اإلسالمّي، وترتيل قراءة الكتاب املقّدس يف 

 )؛cantillationالشعائر املسيحّية (

حيث يهيمن الّنموذج احلركّي اللحّين والّالزمة  الّتجاوّيب السُّّراّين املزمارّي (الّذيونيسّي)، النََّسق الالزميّ  )2(
 املنعتقة من الكالم؛



ئحّي الّتسبيحّي القيثارّي (األبولوّين)، )3( حيث يتكافأ الّنموذجان الكالمّي  النََّسق اإلنشادّي الّذ
 .واحلركّي يف اإلنشاد الّشعرّي الّدورّي املقايسة

وميكن اعتبار أّي نّص موسيقّي تقليدّي مشرقّي مقامّي أنّه مبّين يف بعده اإليقاعّي على أساس مزيج من تلك األنساق 
يف نسب متفاوتة. وهو حال الفقرات الرتنيمّية الدينّية والصوفّية اإلسالمّية واملسيحّية التقليديّة، اليت تشّكل حمّصلة، 

ففي  ملوسيقى يف الشعرية احملّددة.امللقاة على عاتق اورة، وذلك حبسب املهّمة بنسب متفاوتة بني األنساق املذك
ت مع األسلوب الرتّمنّي لتجويد القرآن، ميتزج النسقان األّول والثاين، إذ ال يكتفي القارئ  بتالوة حمكمة شرعيًّا لآل

لسلفّيون واملتزّمتون)، بل جيعل من املدود شيء من التنغيم البسيط، كما يف أسلوب الرتتيل التعليمّي (والذي يعتمده ا
ويلّية متأل تلك املدود اللفظّية وجتعل السامع يرتّقى يف  خذ شكل مجل موسيقّية تقليديّة  اللفظّية موطًنا لتمديد نغمّي 

ت الكرمية يف أحوال شعوريّة مؤ  اتية، فيفيض مسامعه إىل وجد مصدره مجال الرتنيم حيّفز تلّقي الدالالت الروحّية لآل
الوجد اإلهلّي ويلج سامع اآلية مقام الفناء وحال البقاء. وعلى هذا املنوال يبين قارئ العزاء العاشورائي فّنه الرتنيمّي، 
املازج بني األنساق الثالثة املذكورة آنًفا، فيضفي على تالوته السرية الكربالئّية بعًدا وجدانيًّا شعورًّ كامًنا يف حنا 

لبكاء على استشهاد اإلمام احلسني،  الرتنيم، يستثري احلزن وجيعل العربات تسرتسل من عيون السامعني، وهم مكّلفون 
عليه السالم، كعربون شهادة منهم على التزامهم احلسيّين. أّما اللطم، فهو خري مصداق عن انتهاج جملس العزاء النسق 

الّحتاد بروح اإلمام عليه السالم.  (الثاين)، حبيث يستثري الرتنيُم املوّقع السرّاينّ  دورًّ على حركة اللطم اجلسدّي الشعوَر 
وهكذا تكون األطوار الثالثة اليت يتشّكل على أساسها جملس العزاء تستخدم األنساق الثالثة املذكورة، بشكل يوّفق 

عرفانّية. ويف العودة إىل سؤالكم الكرمي،  بني شرعّية املضمون اإلمياّين وشرعّية الشعور الوجداّين، يف خري حّلة سرّانّية
ألخالق اإلهلّية. من هنا عليه  فإّن التزام املرّمن أو العازف مبسلك موسيقّي يقارب التصّوف حيّتم عليه التخّلق 
ا ، اإلنصياع إىل شروط التقليد التأويلّي بتواضع واجتهاد ونسك وزهد يف األ وسعٍي دؤوب لتحقيق املهّمة املكّلف 

حبسب األنساق األستطيكّية العباديّة املوسيقّية املذكورة آنًفا. فال جمال هنا للذاتّية احلداثّية أو لالعتباطّية االبتكاريّة، 
بل على املتموسق الصوّيف أن خيلي نفسه من ذاتّيته ويرتك النور والكلمة اإلهلّيني يفعالن فعلهما التأليهّي فيه، ليضحَي 

 ومسماًعا هلا إزاء السامع السالك إىل هللا. مرآًة لكلمة "ُكن" 

ت اليت خّلدت على جدران أهم الكنائس  -4 متيز الغرب ضمن إطار الفن الديين يف جمال الرسم، واأليقو
 الغربية، ولكن ماذا عن املوسيقى الدينية يف الغرب؟



الشرقّية وبني رسم اللوحات وحنت اجملّسمات اليت ينبغي التمييز بني تقليد كتابة األيقونة الالهوتّية الصوفّية املسيحّية 
حتاول جتسيد فعل ديّين مسيحّي غرّيب بشكل واقعاّين، كما ينبغي التمييز بني السلوك الرتنيمّي املقامّي األحادّي 

لّية احلداثيّ  ة الغربّية اليت حتاول الكنسّي املشرقّي النسكّي الصوّيف وبني األعمال املوسيقّية الغربّية املتعّددة األصوات الطو
، لكن دون حتقيق الشروط الالهوتّية الطقسّية اجلوهريّة املفرتضة للفّن املسيحّي. فثّمة فرق شاسع القيام بوظيفة شعرييّة

لتايل يبقي على الرسم يف بعَدين، رافًضا  بني كتابة األيقونة بشكل رمزّي مجاّيل الهوّيت، يسبعد الواقعّية يف التعبري، و
م)  1055د الثالث والرسم املنظورّي الذي استخدمه رّسامو الكنيسة الكاثوليكّية الغربّية بعد انشقاقها الكبري (البع

ء الكنيسة املشرتكة يف األلفّية األوىل، فأصبحوا يرمسون السّيد  عن الكنائس الشرقّية وابتعادها عن الالهوت الصوّيف آل
م أشخاص عاديّون، بشكل واقعّي، وينحتون هلم املسيح (له السجود) والسّيدة العذراء ( ّ هلا اإلكرام) والقّديسني وكأ

ا عن وظيفة األيقونة الالهوتّية الصوفّية، وهي تبليغ معرفة  ألعمال الفنّـّية الوثنّية، وذلك بعيًدا جدًّ ت تذّكر  منحو
بصر إىل إبصار النور اإلهلّي يف ذه

ُ
نه حينما يستوطن القلب فينفتح على الروح الهوتّية بشكل غري كالمّي وإيصال امل

القدس ويلتهب كالفراشة يف العشق اإلهلّي. كذلك جنحت املوسيقى يف الكنائس الغربّية بعد االنشقاق عن الشرق 
 إىل التعّدديّة الصوتّية وجعل النّص املوسيقّي يطغى على النّص الكالمّي، بعيًدا عن املعايري التقليديّة اليت كانت مشرتكة

بني الكنائس الشرقّية والغربّية يف األلفّية األوىل. ومن هذه املعايري الرتكيز على الوحدانّية الصوتّية، كمصداق عن 
التوحيد اإلهلّي، وكمحاكاة لوحدانّية اخلطاب الكالمّي الديّين. أضف إىل ذلك كّل املعايري اخللقّية والزهديّة والعرفانّية 

ن السناويّة املشرقّية األخرى، واليت ابتعدت عنها املوسيقى املذكورة آنًفا، وهي مشرتكة  مع التقاليد الرتنيمّية لألد
للقّداس على منوال األوبرا، أو إىل  املؤّلفني األوروبّيني يف القرن التاسع عشر الكنسّية الغربّية، وصوًال إىل تلحني

وص الكنسّية، بعد اجملمع الفاتيكاين الثاين، بشكل حياكي استخدام املوسيقى الراقصة الشعبّية الدنيويّة يف مواكبة النص
ثّر بعض املوسيقّيني الكنسّيني  الوثنّية من حيث ال يدري. وهو خطر يداهم اآلن الكنائس الشرقّية، بسبب العوملة و

لنموذج يف الشرق (خباّصة يف الكنيسة الروسّية األرثوذكسّية ويف الكنيسة املارونّية الكاثوليكّية ويف الكن ائس األرمنّية) 
املوسيقّي الكنسّي الغرّيب. لقد آن األوان للكنائس الغربّية أن تعود إىل أصوهلا يف التعاطي مع الفّن الديّين، وخباّصة يف 
ن عودة إبداعّية غري سلفّية إىل كتابة األيقونة وإىل الرتنيم التقليدّي الوحداّين مثل التقليد الغريغورّي املقامي الذي كا

 سائًدا يف أةرو الغربّية قبل االنشقاق املذكور.

 هل هناك اختالف يف الركائز األساسية للفن الديين بني املسيحية واإلسالم؟ -5



قد يكون مثّة اختالف بني املسيحية واإلسالم يف الفّن الديّين التشكيلّي، إذ حيّرم اإلسالم التشخيص، يف حني 
لكّن مثة تالٍق بني فّن املنمنمة الفارسّية والعربّية اإلسالمّية وبني فّن األيقونة يستخدمه فّن األيقونة بشكل رمزّي. 

املسيحّي. أّما على الصعيد املوسيقّي، فال توجد فوارق يف الركائز األساسّية يب املسيحّية الشرقّية التقليديّة التأويلّية وبني 
 اإلسالم يف وجهه املنفتح غري السلفّي.

شح الدراسات واألحباث اليت تتناول العزف واإلنشاد الديين من الناحية الفكرية  برأيكم ما هو سبب -6
 واملعرفية؟

يف حني كثرت الدراسات العلمّية املوسيقّية يف حقول الرتنيم الكنسّي (يف شّقيه الشرقي والغريب)، ال بّد من مالحظة 
لرتنيم الديّين اإلسال امثّة شحًّ أّن  . أّوهلما وجود تراث فقهّي أساسّيني لسَببنيوذلك مّي، يف البحث العلمّي اخلاّص 

نيهما نُدرة الباحثني يف علم املوسيقى  إسالمّي أقّله حذر حيال املوسيقى، إن مل يكن، يف بعض مذاهبه، حمّرًما هلا. و
يسبقون زمالءهم املسلمني ني والباحثني املسيحّيني املشرقيّ يف العامل العرّيب والعامل اإلسالمّي، ما جعل الباحثني الغربّيني 

حثني مسلمني يف احلقل العلمّي املوسيقّي، . لكن آن األوان لدراسة الرتنيم الديّين اإلسالميّ  يف الجتهاد وإلعداد 
يكونون أكّفاء يف العلم الديّين اإلسالمّي. وهو ما نقوم به يف كّلّية املوسيقى وعلم املوسيقى يف اجلامعة األنطونّية. وقد 

أ هذا املسار مع احلاّج أمحد مهداين الذي أضحى يّتسم مبواصفات األهلّية يف كّل من علم املوسيقى وعلوم الدين، بد
سّية وتربويّة.  لالجتهاد العلمّي يف دراسة الرتنيم الديّين اإلسالمّي، من زوا حتليلّية سيميائّية وإ

 ؟ما رأيكم مبحاوالت التجديد اليت تطرأ على الفن الصويف -7

إن كان التجديد على شكل التحديث الذاّيت الوثّين الذي حصل للرتنيم والفّن التشكيلّي يف السياق الكنسّي الغرّيب، 
فهو ال ميّت بصلة إىل جوهر التصّوف، إّال يف النصوص الشعريّة اليت يتّم إنشادها أو املواضيع اليت يتّم تصويرها. لكّن 

 ّي يشّكل خري ضمانة لتجديد متأّصل يف الفّن الديّين، مبا يف ذلك الفّن الصوّيف.االلتزام مبسلكّية التقليد التأويل

ما هو سبب انتشار الغناء الديين الشعيب على حساب العزف واإلنشاد الديين التقليدي، مع ما حيمله األخري  -8
 من تراث يضرب يف عمق الوعي الديين الشعيب؟

السبب هو يف الضياع الناجم عن معايري احلداثة وعن معايري ما بعد احلداثة، ويف عدم إملام املوسيقّيني الدينّيني يف 
غالبّيتهم جبمالّيات التقليد التأويلّي التجّددي ومفاعيله اإلبداعّية (لكن الصعبة)، واستسهاهلم استخدام املعابر 



د البعض اآلخر، فالسبب األساسّي هو غوغائّيتهم وحّب الوصول والشهرة اجلماهرييّة املوسيقّية احلداثّية املعوملة. أّما عن
 والكسب املاّدّي السهل.

 ميكنكم تعريف هذا املفهوم لنا؟ بة عن مفهوم "النغم التوحيدي"، هلحتدثتم يف أكثر من مناس  -9

جياز، اعتماد املسالك ا يت اآلنفة، وهو،  لروحانّية الدينّية التوحيديّة السماويّة، يف لقد بّينت هذا املفهوم يف إجا
أحادّي، أي أن ال تعّدد للخطوط اللحنّية فيها على أساس توافقات عموديّة، كما يف شعائرها، على نسق نغمّي 

لى أسا املوسيقى الغربّية ومصاديقها املعوملة احلديثة يف أصقاع القرية الكونّية احلالّية، بل االلتزام بنّص ترنيمّي ديّين ع
خّط حلّين أحادّي، يعتمده املرّمن أو العازف املنفرد يف التالوة املرّمن، أو املوسيقّيون اجملتمعون ألداء مجاعّي، مع هامش 

هليرتوفونّية.   من التنويع والتصّرف املرَجتَل الذي يوّلد تعّدديّة متجانسة أفقيًّا تسمى 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته


