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ذهب الذين
المفتتح نحبهم ..

به��دوء و�شمت، ويف كل يوم، يرحل ع��ن عاملنا حملة الرتاث ال�شعبي ومنتجوه 

م��ن رواة وحف��اظ ومبدعني، ومعه��م نودع من غ��ر رجعة ذواكره��م الغنية التي 

اختزن��ت طوال اأعمارهم م��ادة مهمة من احلكايات والأزج��ال والفنون والعادات 

والتقالي��د والأعراف واحلرف وال�شناعات التي توات��رت بها املعرفة عرب اأجيال 

لتحتل مكانها املوؤثر يف ثقافتنا العربية رغم ما تعر�ض  له اأغلبها من �شياع وجحود 

واإهم��ال. وي��ربز من بني ه��وؤلء الراحل��ني املجهول��ني اأواملن�شي��ني يف اأغلبهم رواد 

ومعلم��ون ومبدعون متميزون اأث��روا احلياة من حولنا وترك��وا ب�شمات تاأثرهم 

يف قلوبن��ا واأرواحن��ا بع��د اأن جت�شدت اأعم��ال حية ناب�شة ت�ش��اف اإىل ح�شيلتنا 

الإبداعية املح�شوبة باعتداد على الرتاث الإن�شاين.

وكلم��ا غيب املوت قام��ة عمالقة من هوؤلء ال�شفوة تداع��ت يف الذاكرة ماآثر 

لأ�شم��اء خ�شرناه��ا، فف��ي الث��اين ع�شر من �شه��ر �شبتمرب املا�شي خط��ف املوت منا 

املو�شيق��ار التون�ش��ي املعل��م الدكتور �شال��ح املهدي ال��ذي احتلت اأعمال��ه واأحلانه 

املو�شيقي��ة وجهوده الرتبوية وموؤلفاته الفنية مكانة ر�شمية و�شعبية  يف تون�ض، 

فقد ان�شم وراأ�ض العديد من املنظمات واملوؤ�ش�شات الفنية، اأبرزها ع�شوية املجل�ض 

العاملي للمو�شيقى وتويل رئا�شة املنظمة الدولية للفن ال�شعبي.

ويف خ�ش��م الأمل لفقد الأ�شت��اذ �شفوت كمال الذي خ��دم الثقافة ال�شعبية يف 

اخللي��ج العربي فجعنا برحيل املعل��م الدكتور اأ�شعد ندمي، وما برحنا يف ا�شتذكار 

م��ا قدمه للثقافة املادية من اأعمال فنية رائ��دة فوجئنا بوفاة الفنان البحريني 

الأ�شت��اذ اأحم��د الف��ردان. كان باإم��كان الأ�شتاذ اأحمد الف��ردان اأن يظ��ل عازف��ًا 

مبدع��ً��ا عل��ى اآلة القان��ون ومتف��ردًا يف التعامل مع ه��ذه الآلة لإنطاقه��ا باأجمل 

الأنغام وباأرق ما ميكن اأن تعطيه من رقة نغمية نادرة، اإل اأّن الفردان وهو ميار�ض 

الل�ّ�ع��ب عل��ى هذه الآلة �شاء اهلل ج��ل وعال اأن يهيئه للعديد م��ن الأدوار املت�شلة 

بج��ذور ن�شاأة الفن��ون الغنائية ال�شعبية وب��كل ما ينتم��ي اإىل املو�شيقى ال�شعبية 

اخلليجية ب�شلة.
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ول ب��د مل��ن عا�شر اأو ات�شل وق�َ�ُرب من الف��ردان اأن يت�شاءل باإعجاب : من اأين 

ج��اء ه��ذا الرجل بكل ه��ذه احل�شيلة النادرة م��ن املعلومات املوؤك��دة عن خمتلف 

فن��ون الغن��اء ال�شعبي يف اخلليج العربي واأدواته واأب��رز رواده  على امتداد اأربعة 

اأجي��ال متعاقبة؟! ف��اإذا تاأم�ّ�لت ملي��ًا يف �شرة حياة هذا الفن��ان واهتماماته وما 

بذله من جهود ومتابعات واأموال لأدركت باأّن الرجل كان بب�شاطة وعفوية يلبي 

نداء روحه ال�شغوف املولعة بفنون املو�شيقى والغناء.

ون�شتعي��د ع��ن قرب جتربة الراوي وال�شاعر امل��دون الراحل ال�شيخ حممد بن 

عل��ي النا�شري �شاحب الأث��ر اجلميل )تنفيه اخلاطر و�شل��وة القاطن وامل�شافر( 

ال��ذي جم��ع فيه مبكرا ن��وادر احلكايات والأزجال وغره م��ن املوؤلفات، وقد رحل 

دون اأن يكمل طباعة العديد مما جمع ودون.

ولأنه��ا �شن��ة احلياة فالذاكرة متتد بنا اإىل ال�شن��وات اخلوايل وما بها من فقد 

األي��م حني رحل ع��ن عاملنا النم�ش��اوي الرئي���ض املوؤ�ش�ض للمنظم��ة الدولية للفن 

ال�شعب��ي األك�شن��در فايجل وقبل��ه العامل الفولكل��وري الدكتور نيوكلي���ض �شالي�ض 

اأ�شتاذ الثقافة ال�شعبي��ة بجامعة اأثينا الذي �شرفنا بامل�شاركة يف ع�شوية الهيئة 

ال�شت�شارية لهذه املجلة. 

اإنن��ا برحيل ه��ذه النخبة من العامل��ني يف ميدان الثقاف��ة ال�شعبية على مدى 

اأزم��ان ل نق��ف على قبوره��م للب��كاء والتاأ�شي واإمن��ا لن�شتذكرلهم تل��ك الأعمال 

اجلليل��ة واخلدمات املخل�ش��ة التي قدموها للميدان جمع��ا وتدوينا وحفظا ملادة 

ال��رتاث ال�شعب��ي وال�شع��ي للحف��اظ عليه��ا و�شونه��ا ذخ��رة لالأجي��ال م�شتوحني 

م��ن �ش��رة كل منه��م ع��ربة يف تاأكي��د الإرادة بال�شر عل��ى النهج ذاته ب��كل ثبات 

واإخال���ض.. و�شيظ��ل هذا ال��درب، رغم ما به من م�شاعب مو�ش��ول، حتى لو ذهب 

الذين نحبهم ..

علي عبداهلل خليفة 

رئ�ي��ض التحري��ر
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1 دينارالبحرين
10 ريالاململكة العربية ال�شعودية

1 دينارالكويت
3 دينارتون�ض

1 ريال�شلطنة عمان
2 جنيهال�شودان 

10 درهمالإمارات العربية املتحدة
10 ريالقطر

100 ريالاليمن
5 جنيهم�شر

3000 ل.للبنان
2 دينارالأردن
3000 دينارالعراق

2 دينارفل�شطني
5 دينارليبيا

30 درهمااملغرب
100 ل.�س�شوريا

4 جنيهبريطانيا
4 يورودول الحتاد الأوروبي

6 دولرالوليات املتحدة الأمريكية
6 دولركندا واأ�شرتاليا

ف�شلية  |  علمية  |  م�ح�ّك�م��ة

�شدر عددها الأول يف اأبريل 2008



ال��ب��اح��ث��ي��ن  ب��م�����ش��ارك��ة   ) ( ت���رح���ب 

الدرا�شات  وتقبل  م��ك��ان،  اأي  م��ن  فيها  والأك��ادي��م��ي��ي��ن 

والمقالت العلمية المعمقة، الفولك���لورية والجتماعي����ة 

والنث�����روبولوجي��ة والنف�ش����ية وال�شيميائية والل�شانية 

والأ�شلوبية والمو�شيقية وكل ما تحتمله هذه ال�ُشعب في 

ال�شعبية،  بالثقافة  تت�شل  البحث  في  وجوه  من  الدر�ض 

يعرف كل اخت�شا�ض اختالف اأغرا�شها وتعدد م�شتوياتها، 

وفقًا لل�شروط التالية:

 المادة المن�شورة في المجلة تعبر عن راأي كتابها، ول 

تعبر بال�شرورة عن راأي المجلة.

تعقيبات  اأو  مداخالت  باأية   ) ( ترحب   

ح�شب  وتن�شرها  مواد  من  بها  ين�شر  ما  على  ت�شويبات  اأو 

ورودها وظروف الطباعة والتن�شيق الفني.

عنوانها  على   ) ( اإل���ى  ال��م��واد  تر�شل   

حدود  في  الكترونيا  مطبوعة  الإلكتروني،  اأو  البريدي 

4000 - 6000 كلمة وعلى كل كاتب اأن يبعث رفق مادته 
المر�شلة بملخ�ض لها من �شفحتين A4 ليتم ترجمته اإلى 

الإنجليزية والفرن�شية، مع نبذة من �شيرته العلمية.

تر�شل  التي  المواد  اإلى  وتقدير  بعناية  المجلة  تنظر   

اأو  تو�شيحية  ر�شوم  اأو  فوتوغرافية،  �شور  وبرفقتها 

بيانية، وذلك لدعم المادة المطلوب ن�شرها.

مكتوبة  مادة  اأية  قبولها  ع����دم  عن  المجلة  تعت���ذر   

بخط اليد اأو مطبوعة ورقيًا.

 ترتيب المواد والأ�شماء في المجلة يخ�شع لعتبارات 

درجته  اأو  الكاتب  بمكانة  �شلة  اأي��ة  له  ولي�شت  فنية 

العلمية.

�شبق  مادة  اأية  ن�شر  عن  قطعية  ب�شفة  المجلة  تمتنع   

ن�شرها، اأو معرو�شة للن�شر لدى منابر ثقافية اأخرى.

اأ�شحابها  اإل��ى  ترد  ل  للمجلة  المر�شلة  المواد  اأ�شول   

ن�شرت اأم لم تن�شر.

 تتولى المجلة اإبالغ الكاتب بت�شلم مادته حال ورودها، 

مدى  ح��ول  العلمية  الهيئة  ب��ق��رار  لح��ق��ا  اإب��الغ��ه  ث��م 

�شالحيتها للن�شر.

مالية  مكافاأة  بها  تن�شر  مادة  كل  مقابل  المجلة  تمنح   

منا�شبة، وفق لئحة الأجور والمكافاآت المعتمدة لديها، 

وعلى كل كاتب اأن يزود المجلة برقم ح�شابه ال�شخ�شي 

وا�شم وعنوان البنك مقرونا برقم هاتفه الجوال.

الهيئة العلميةشروط وأحكام النشر في

الهيئة االستشارية

البحرينابراهيم عبداهلل غلوم

م�شراأحمد علي مر�شي

اليمناأروى عبده عثمان

الهندبارول �شاه

اأمريكاجورج فراند�شن

املغرب�شعيد يقطني
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كينيا�شارلز نياكيتي اأوراو
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اليابان�شيما ميزومو
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اجلزائرعبد احلميد بورايو

ليبياعلي برهانه

لبنانعلي بزي

الأردنعمر ال�شاري�شي

الإماراتغ�شان احل�شن

اإيرانفا�شل جم�شيدي

اإيطاليافران�شي�شكا ماريا كوراو

�شورياكامل ا�شماعيل

الفلبنيكارمن بديال

ال�شعوديةليلى �شالح الب�شام

املغربحممد غاليم

فل�شطنيمنر �شرحان
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البحرينر�شي ال�شماك

البحرينعبد الحميد �شالم المحادين

البحرينعبداهلل ح�شن عمران

ال�شودانعلي اإبراهيم ال�شو

اأمريكاليزا اأوركيفت�ض

البحرينمبارك عمرو العماري

البحرينمحمد اأحمد جمال

م�������ش���رم�شطفى جاد

البحرينمن�شور محمد �شرحان

البحرينمهدي عبداهلل
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مأساة نعيشها 
في حقل الثقافة الشعبية

تعال��وا نتاأم��ل ما يح��دث: على مدى 

ع�شرات ال�شن��وات ال�شابقة قمنا بجمع 

والفيدي��و  ال�شوتي��ة  ال�شاع��ات  اآلف 

الفوتوغرافي��ة  ال�ش��ور  ومالي��ني 

والن�شو�ض املدونة.. حتى تراكم لدينا 

ك��م هائل من املواد.. لن اأحتدث هنا عن 

تعدد اجلهود التي تقوم بعمليات اجلمع 

املي��داين دون تع��اون م�ش��رتك اأو حت��ى 

جم��رد توا�ش��ل معلوماتي فق��د حتدثنا 

كث��رًا يف اإ�شكالية اجل��زر املنعزلة التي 

ال�شعب��ي  ال��رتاث  موؤ�ش�ش��ات  تعي�شه��ا 

العرب��ي. ولن اأحتدث عن م�شكلة توثيق 

واإع��داد  ر�ش��ني  علم��ي  مبنه��ج  امل��ادة 

اأر�شي��ف عرب��ي موح��د. ب��ل �شاأحت��دث 

ع��ن ثالثة الأثايف، واأق�ش��د بها »اإتاحة 

امل��ادة الفولكلورية« مل��ن يريد اأن يبحث 

اأو ي�شتلهم اأو يتخذ قرارَا. 

يف  العلمي��ة  للمراج��ع  نظرن��ا  اإذا 

العديد من الدرا�شات املن�شورة.. فنادرًا 

م��ا جند مرجعًا ي�ش��ر اإىل اأن هذه املادة 

م�شدرها اأر�شي��ف كذا برقم كذا، اأو اأنها 

ماأخ��وذة م��ن ال�شريط رقم ك��ذا مبركز 

ك��ذا.. اأو اأن هذه ال�ش��ورة من جمموعة 

ف��الن برقم ك��ذا يف الأر�شي��ف الفالين. 

ونادرًا ما ن�شمع عن باحث ا�شتعان مبادة 

يبح��ث  م��ن  كل  ب��ل  لزميل��ه،  ميداني��ة 

ي�شطر جلمع املادة بنف�شه من جديد.

امل�شكلة الرئي�شية اأننا ل زلنا نتعامل 

م��ع امل��ادة ال�شعبية بع��د جمعه��ا وكاأنها 

حتفة ليج��ب اأن ُتلم�ض ونظ��ل نت�شدق 

بع��دد ال�شاع��ات وال�ش��ور الت��ي منلكه��ا، 

ون�شين��ا اأن الهدف ه��و اإتاحتها ملن يريد 

البح��ث فيه��ا.. ف��اإذا م��ا �ش��رع اأح��د يف 

ال�شتعانة مبادة �شعبية موجودة باأحد 

املوؤ�ش�شات، �شيج��د العديد من العراقيل 

بداي��ة م��ن م��لء العدي��د م��ن البيانات 

اخلا�شة به، وهويته، ووظيفته، و�شورة 

من بطاقت��ه ال�شخ�شية؟ ث��م ذكر �شبب 

جميئه له��ذا الأر�شيف؟، وم��اذا �شيفعل 

بامل��ادة؟، واإق��رار كتاب��ي باأن��ه �شيذك��ر 

امل�ش��در؟ وخط��اب م��ن اجلهة الت��ي اأتى 

منه��ا، ث��م موافقة مدي��ر املوؤ�ش�شة. واإذا 

الإج��راء  قبي��ل  م��ن  ما�شب��ق  كل  كان 

الإداري، ف��اإن املفاج��اأة بع��د ذل��ك ه��ي 

ع��دم ال�شماح للم�شتخ��دم �شوى بدقائق 

حم��ددة.. �ش��ور  اأو  معين��ة،  �شوتي��ة 

اإل��خ. ناهيك عن عدم ال�شم��اح له اأ�شا�شًا 

بحري��ة الختي��ار بنف�شه للم��ادة التي 

يريده��ا. وناهيك اأي�ش��ًا عن عدم وجود 

�شخ�ض متخ�ش�ض لإتاحة املادة. 

اأم��ا امل�شكل��ة الأك��رب يف اإتاحة املادة 

امليدانية املوج��ودة باملوؤ�ش�شات العلمية 

»بالفرو���ض«  اأ�شب��ه  ت�ش��وري  يف  فه��ي 

عظ��ام  يف  ينخ��ر  بينن��ا  انت�ش��ر  ال��ذي 
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التقدم يف هذا املجال، واأق�شد بها اتهام 

بع�شن��ا البع�ض دوم��ًا »بال�شرقة«.. نعم 

ال�شرقة.. فكل من يحاول احل�شول على 

م��ادة، اأو يعم��ل يف موؤ�ش�شة به��ا اأر�شيف، 

قد ُيتهم ب�شرقتها. واأوؤكد ل�شيادتكم اأنه 

م��ا من باحث يف الو�ش��ط الفولكلوري مل 

يطله ه��ذا التهام كبرًا كان اأم �شغرًا. 

ول اأعرف ماذا تعني �شرقة مادة علمية، 

هل املق�شود توثيقها يف بحث وعدم ذكر 

م�شدره��ا؟.. ه��ذه م�شاألة حت��دث كثرًا 

يف املراج��ع العلمي��ة، ول يعن��ي ذلك اأن 

نحج��ب امل��ادة ع��ن النا���ض. ويف رواي��ة 

اأخ��رى اأق��رب اإىل الكوميدي��ا: اأن فالنًا 

�شي�ش��رق املادة ويبيعها يف اخلارج باآلف 

اجلنيه��ات.. وه��ذه العب��ارة املاأثورة مل 

جن��د اأية دلئ��ل عليها، فل��م ن�شمع مثاًل 

امل�ش��ري  بالأر�شي��ف  م��واد  ع��ن وج��ود 

موج��ودة يف اأمري��كا اأو اأوروب��ا ينعم��ون 

به��ا دونن��ا.. بل العك�ض ف��اإن العديد من 

امل�شادر الأجنبية هي التي حتر�ض على 

ذكر م�شدر املادة.

ولدي حكاي��ات كثرة خ��ارج الإطار 

املوؤ�ش�شي لأنا�ض عا�شوا عمرهم يجمعون 

موادًا �شعبية، ول يتيحونها لأحد خوفًا 

م��ن �شرقته��ا، اأو يزعم��ون اأنه��ا مادته��م 

ولي���ض من ح��ق اأح��د الط��الع عليها.. 

واأعرف اأ�شدقاء عا�شوا العمر يجمعون 

يف م��واد ن��ادرة مل يتيحوه��ا لأح��د، وملا 

مات��وا. ا�شط��ر الورث��ة للتخل���ض منه��ا 

باعتبارها اأ�شياء لي�شت ذات قيمة. 

يف اأبري��ل املا�ش��ي ح�ش��ر اإىل املعه��د 

العايل للفنون ال�شعبي��ة باحث اأمريكي 

يبحث يف جمال ال�شرة الهاللية، واأنهى 

حما�شرت��ه بقوله: اأن جمي��ع ما جمعه 

موج��ود عل��ى املوق��ع ك��ذا عل��ى النيت. 

واأن��ه يرى اأن امل��ادة امليداني��ة التي قام 

بجمعه��ا ه��ي مل��ك للمجتم��ع الإن�ش��اين 

باأكمله، ولي�شت ملكًا �شخ�شيًا له.

الع��امل كل��ه ي��ا �ش��ادة يتي��ح مادت��ه 

طواعية بل والبح��وث العلمية الكاملة 

عل��ى مواقع علمي��ة متخ�ش�شة وحتظى 

ب��كل التقدير والح��رتام لكل م��ن اأراد 

العل��م والبحث والإب��داع.. اأما من كانت 

يج��د  فل��ن  والت�شوي��ه  ال�شرق��ة  نيت��ه 

لنف�شه مكانًا بينن��ا.. فكلما اأحتنا املادة 

العلمي��ة.. اأ�شبحت فك��رة ال�شرقة غر 

ذات معنى..

فمتى نتعلم ثقافة الإتاحة؟؟؟

   م�شطفى جاد
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صورة الغالف األمامي و الخلفي
التحايا 

وعادات المصافحة عند العرب

الع��ادات  م��ن  والتحي��ة  امل�شافح��ة  تع��د 

ال�شلوكي��ة الأ�شيل��ة املتوارث��ة ب��ني الأجي��ال 

مبختلف ح�شارات��ه واأعراق��ه وم�شاربه، وهي 

مفت��اح التعارف وفاحتة التوا�ش��ل بني النا�ض، 

املع��ربة ع��ن املحب��ة والح��رتام، وه��ي ع��ادة 

اإن�شانية كرمية ت�شيع الرحمة والألفة وحتقق 

التق��ارب والن�شجام يف العالق��ات، التي ت�شهم 

يف القبول املتبادل.

ويزخ��ر امل��وروث الثق��ايف العرب��ي بالثناء 

والإ�ش��ادة للم�شافح��ة الت��ي تعرب ع��ن القبول 

والرتحي��ب وك��رم ال�شياف��ة ال��ذي ا�شته��ر به 

الع��رب منذ اأزم��ان. وقد كان اأول م��ن جاء بها 

واأظهره��ا هم اأه��ل اليمن. ونعن��ي امل�شافحة: 

وهي اإل�شاق راحة الكف بالكف، واإقبال الوجه 

املت�شافح��ان يديهم��ا  واأن مي��د  الوج��ه،  عل��ى 

اليمنى اإىل الآخر، وميكن اأن يكون ماأخوذًا من 

ال�شفح مبعنى العفو.

ولفع��ل امل�شافح��ة دللت تعبري��ة قوية 

يف  يحم��ل  ل  وال�ش��الم  التحي��ة  ي��وؤدي  فم��ن 

ي��ده �شالحًا، اأي اأن��ه ل ي�شمر ال�ش��ر اأو ال�شوء 

ي�شع��ره  العاطف��ي  ال�شل��وك  فه��ذا  ب�شاحب��ه، 

بالأم��ان والرتي��اح واأن��ه حمل اهتم��ام خا�ض 

وترحيب حقيقي. 

ويف و�شايا لقمان لبنه قال: “يا بني ابداأ 

النا���ض بال�شالم وامل�شافحة قبل الكالم”. وقد 

اأق��ر الإ�ش��الم امل�شافحة واأثن��ى عليها، وجعلها 

�شبب��ًا للمغف��رة والث��واب واإحم��اء الذنوب بني 

املتالقني. 

وميت��از الع��رب منذ الق��دم بتن��وع عبارات 

التحاي��ا واأ�ش��كال امل�شافح��ة، الت��ي ت�ش��ر اإىل 

عالم��ات دال��ة على طبيع��ة العالق��ات ومتانة 

روابطه��ا وعمقه��ا،،  ون�شتعر���ض هن��ا موج��زا 

ملراحلها املختلفة.

ل يخف��ى عل��ى املتتب��ع لتاري��خ احل�شارات 

الإن�شاني��ة املتعاقب��ة م��ا لظاهرت��ي ال�ش��روق 

والغ��روب م��ن تاأث��ر و�ش��ل اإىل ح��د القدا�شة 

والعب��ادة لل�شم���ض والقم��ر، وقد تاأث��ر العرب 

ال�شع��وب  كاأغل��ب  اأي�ش��ًا   والأواخ��ر  الأوائ��ل 

بهات��ني الظاهرت��ني، فكانت حتيته��م ال�شائعة 

)عم �شباحًا( و )عم م�شاءًا(.

ومن ذلك قول زهر بن اأبي �شلمى:

فلما اأتيت الدار قلت لربعها

              األ عم �شباحًا اأيها الربع واأ�شلم

ويق��ول الع��رب يف اجلاهلية عن��د حتيتهم 

لل�شي��ف وقب��ل نزول��ه من عل��ى رحل��ه: »اأهال 

و�شهال ومرحبا« اأي اأتيت اأهال: مبعنى �شادفَت 

اأهاًل ل ُغرباء، و�شهاًل: اأي وطئَت موطئًا �شهاًل؛ 

كناي��ًة ع��ن الرتح��اب، ومرحب��ًا: اأي �شادف��َت 

�َشعًة؛ لأن معنى الرحب ال�شعة. 

وعندم��ا ج��اء الإ�ش��الم حلت مع��ه حتيته 

املباركة »ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته« 

وكان��ت تل��ك ه��ي التحي��ة الأف�ش��ل والأكم��ل 

والأف�ش��ل ب��ني التحاي��ا املتقدم��ة، فال�ش��الم: 

ه��و ا�شم م��ن اأ�شم��اء اهلل احل�شنى فه��و ال�شالم 

ل�شالمت��ه من النق�ض والعيب والفناء، وال�شالم 

هو الأم��ان والطماأنينة دون ح��روب اأو عنف. 

وال�ش��الم: ه��و النجاة من ال�ش��ر واملر�ض. ودار 

ال�ش��الم: ه��ي اجلنة التي وع��د اهلل بها عباده 

ال�شاحلني.

اأما امل�شافحة فلكل �شعب طريقته اخلا�شة 

ح��ركات  م��ن  الأجي��ال  ع��رب  توارثه��ا  الت��ي 

واإ�شارات ج�شدية تعبرية متنا�شقة عرب عنها 

يف تبادله للتحايا، وتعترب امل�شافحة باليد من 

اأ�شه��ر التقالي��د املتع��ارف عليها عاملي��ًا لتقدمي 

التحي��ة واإلق��اء ال�ش��الم م��ع وج��ود اإ�شاف��ات 

تعط��ي ذلك احل���ض املمي��ز واللم�ش��ة اخلا�شة 

لكل �شعب.

يف  والتحي��ة  امل�شافح��ة  ح��ركات  تاأخ��ذ 

املجتمعات العربية اأ�شكاًل كثرة مثل امل�شافحة 

وتقبيل الراأ�ض اأو اليد، وكذلك مالم�شة وتقبيل 

اخلدين. كما اأن لل�شن وم�شتوى القرابة واملكانة 

الجتماعي��ة دوره��م يف حتديد �ش��كل التحية 

ونوعها، حيث يقبل الأبناء روؤو�ض واأيدي الآباء 

والأجداد، كما يك��ون تقبيل اليد اأي�شًا تقديرًا 

ملقام العلماء والوجهاء.

وتنت�ش��ر ل��دى اأف��راد دول اخللي��ج العربي 

عادة تقدمي التحية ع��ن طريق تقبيل الأنف 

»ح��ب اخل�ش��وم« وه��ي م��ن الع��ادات الأ�شيل��ة 

حترير :

ب�شمه قائد البناء
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املتوارث��ة اأب��ًا عن جد، فه��م يعتربون ه��ذا النوع 

م��ن ال�شالم هو �ش��الم الرفع��ة وال�شم��وخ، يوؤديها 

الرج��ال ملن يكربهم �شن��ًا ومكانة ك�شيوخ القبيلة 

والأم��راء ع��ن طري��ق تقبي��ل اأو مالم�ش��ة الأنف 

بالأن��ف. ويع��د اخلليجي��ون ه��ذا الأم��ر تعب��رًا 

عن التبجي��ل والتكرمي، ويف اأوق��ات اأخرى ُيقّبل 

الأن��ف للتبجيل وللرت�شية ولإب��داء العتذار اأو 

تقدمي الولء.

وقد جاء ذكر الأنف يف كثر من اأبيات ال�شعر 

القدمي��ة للدللة على الهيب��ة والرفعة، فهو رمز 

الأنف��ة والع��زة والكرامة ل��دى الإن�ش��ان، فيقال 

عن��د التح��دي واملواجه��ة »رغم��ًا ع��ن اأنف��ك«،، 

ويف ح��ال الهزمي��ة يقال »متّرغ اأنف��ه يف الرتاب«، 

كم��ا يق��ول اخلليجي��ون: »عل��ى خ�شم��ي« اأو »من 

هاخل�شم«، وه��ي تعني تاأكيد تلبية واإجابة طلب 

ال�شائ��ل، وكله��ا مق��ولت تعك���ض اأهمي��ة ورمزية 

الأنف لدى الإن�شان العربي الأ�شيل.

اأم��ا يف ب��الد الرافدي��ن فتكون التحي��ة لكبار 

اأو  الكت��ف  بتقبي��ل  الع�ش��رة  م�شاي��خ  اأو  الق��وم 

»العق��ال« وهو مبثابة التاج الذي يفخر به �شكان 

مناطق وا�شعة من العراق واخلليج وبالد ال�شام.

وتزخ��ر الأغ��اين ال�شعبي��ة القدمي��ة بذك��ر 

العقال منها: 

»متغاوي وعقالك مرعز وحزامك ف�شة 

مطرز«

ولقفته” طب   . عبود.  عقالك  “طب 
مبعن��ى اأن عقال��ك عندم��ا �شقط لأم��ر ما عن 

راأ�شك تلقفته م�شرعا حتى ل ي�شل الأر�ض.

وميث��ل العقال قيمة خا�ش��ة عند املهتمني به 

فهو رمز للرجولة والكربياء والكرامة، و�شقوطه 

من على الراأ�ض ح�شب الأعراف الع�شائرية يعني 

�شقوط��ًا ل��كل تل��ك القي��م. ويح��دث اأن ي�شقط��ه 

�شاحب��ه اأم��ام وجيه اأو اأم��ر حينها فاإن��ه يق�شد 

جلوئه اإلي��ه يف حل م�شكلة كبرة اأو طلب حاجة 

لي�شت عند اأحد غره. ويف العادة يقوم ال�شخ�ض 

الآخ��ر بحمل عقال الرجل ال�شائل واإعادته اىل 

راأ�ش��ه يف اإ�ش��ارة اإىل اأن كرامته حمفوظة وطلبه 

جماب. 

اأم��ا امل�شافح��ة يف ال�شودان فله��ا طابع خا�ض 

وحميم��ي، ف��ال تكتف��ي امل�شافح��ة بالي��د واإمن��ا 

الرتبيت على الكتف اأو بالأح�شان.

وللم�شافحة يف عاملنا العربي اآدابها واأ�شولها 

املتع��ارف عليها فمن النادر يف املجتمعات العربية 

املحافظ��ة اأن ن��رى رجاًل يقبل ام��راأة اأو يح�شنها 

اإن مل تك��ن زوجته اأو والدت��ه اأو اإحدى اأخواته، 

وي�شتح�ش��ن للرجل األ يبادر مبد يده لل�شالم على 

ام��راأة حمجبة ما مل تب��ادر هي مبد يدها، جتنبًا 

لإحراج��ه. وم��ن قواع��د امل�شافح��ة اأي�ش��ا عند 

دخول الفرد للمجل���ض عليه اأن يبداأ بال�شالم من 

اليم��ني اإىل الي�ش��ار، وم��ن الذوق ع��دم م�شافحة 

اجلال�ش��ني ح��ول مائ��دة الطعام ف��� »ل �شالم على 

طع��ام«، اأو م��ن كانت ي��ده م�شغولة بعم��ل ي�شعب 

ترك��ه، اأو م��ن كان عل��ى م�شاف��ة بعي��دة اأو ح�شد 

كب��ر، حينه��ا نكتف��ي بكلم��ات التحي��ة وال�ش��الم 

والرتح��اب. كذل��ك يحر���ض عن��د امل�شافح��ة اأن 

تك��ون ب��كل راحة الك��ف ل بطرفه��ا، واأن يراعى 

فيه��ا الرفق واللني دون �شد اليد اأو ال�شغط عليها 

وخا�شة مع كبار ال�شن واملقام.

وتبق��ى التحي��ة وامل�شافح��ة قيم��ة اإن�شانية 

راقي��ة وحميمي��ة وحا�ش��رة بني اأف��راد ال�شعوب 

تعك���ض البع��د الأخالق��ي والثق��ايف واحل�ش��اري 

والدين��ي لديه��م وم��دى انفتاحه��م عل��ى الآخر، 

وه��ذا م��ا مييزن��ا كب�ش��ر ع��ن بقي��ة املخلوق��ات، 

وي��وؤدي يف النهاي��ة اإىل تراب��ط اأك��ر وق��وة بني 

اأفراد املجتمع والبلد الواحد.

ويف �ش��ورة الغ��الف الأول له��ذا الع��دد لقطة 

موفقة ل�ش��اب بكامل لبا�شه التقلي��دي يقبل بكل 

اح��رتام راأ���ض رج��ل م�ش��ن قد يك��ون وال��ده، ويف 

�شورة الغالف اخللفي لقطة لكيفية احت�شان كل 

يد لالأخرى عند امل�شافحة.

ول �ش��ك اأن التحايا مو�ش��وع عميق ومت�شعب 

يت�شل بعادات وتقاليد خمتلف �شعوب الأر�ض ول 

ميك��ن تناول��ه كامال يف هذه العجال��ة للتعبر عن 

لقطة فوتوغرافية اأو اأخرى.

ت�شوير:

حمزة طالب
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 الثقاف��ة الش��عبية أو امل��وروث الثقاف��ى للش��عوب هي 
مستودعات للسالم واألمن والتسامح والتوليف، إذ أنه من 
خالل حتقيق الس��الم نس��تطيع حتقيق التنمي��ة، وأيضا على 
حقيقة أن الثقافة الشعبية هي الناطق الرمسي بأسم الشعوب 
في الكشف عن هويتها والتعبير عنها. ثقافة السالم ال ختلق 
ألنها موجودة بيننا في مستودعات املوروث الثقافي وتؤكد 
الورقة أيضا على حقيقة أن دراسة املوروث الثقافي ليست 
ترفًا ذهنيًا أو أكادمييًا، وإمنا هي محاوالت جادة الستنطاق 
الس��جل الثقافي لفهم الثقافة من داخل جس��مها. لكي تعبر 
ه��ذه الثقافة عن نفس��ها يتعني علينا االبتع��اد عن األحكام 

املسبقة املسنودة باإليديولوجيا ذات البعد الواحد.

يو�شف ح�شن مدين

كاتب من ال�شودان

الثقافة الشعبية
خمزون التوليف الثقافى وال�شالم بني ال�شعوب

www.sxc.hu 
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اإن الفهم الأ�شا�ش���ي الذي نب�شر به هو تر�شيخ 

معنى فهم اأن الثقافة ال�ش���عبية هي ناطق ر�ش���مي 

و�ش���اهد ق���وي ي�ش���ند عملي���ات ال�ش���الم والتنمية 

والتوليف الثقايف.

 املع���روف ع���ن امل���وروث الثق���ايف اأوالثقاف���ة 

ال�ش���عبية اأوالفولكلور اأنها تت�ش���م مبي�شم التوليف 

الثقايف ال�ش���لمي واأنها تخلق يف كل اأجنا�شها على 

م�شتوى ل �شعور املجموعات يف كثري من الأحيان. 

ففي كثري من امل�ش���تودعات الثقافي���ة جند توليفا 

من تيارات ثقافية متعددة مت�ش���احلة ومتحدة يف 

اآن واحد.

ت�ش���تعني ه���ذه الورق���ة عل���ى ذل���ك باأدلة من 

احل���رف ال�ش���عبية، طقو�س العبور ورمب���ا ميادين 

اأخ���رى م���ن ميادي���ن امل���وروث الثقايف، ه���ذا اإىل 

جانب ا�ش���تخدام بع�س مف���ردات اللهجة العامية 

التي تنط���ق بها الأجنا����س  الفولكلوري���ة املتعددة 

والأحادي���ث والأح���داث العادي���ة الت���ى ت���دور بني 

النا�س يف حركة حياتهم اليومية.

فى كل ذلك جند التيار الثقايف املحلي �ش���واء 

كان نوبي���ا، فوراري���ًا اأوبجاويًا... اإل���خ، اإىل جانب 

ه���ذه التيارات املحلية جند تي���ارات ثقافية اأخرى 

تاأخذ �شكل هارمونيا ثقافية عالية الإن�شانية.

قلن���ا  يف مقدم���ة الورق���ة اأنها ت�ش���تفيق باأدلة 

م���ن الثقافة ال�ش���عبية، منها م���ا يختلف باحلرف 

ال�ش���عبية ومنه���ا طقو����س العب���ور ومنه���ا الأغاين 

واللغة العامية، وذلك لفهم عملية التوليف الثقايف 

ال���ذى  التولي���ف  وه���و    cultural syncretism

تن�ش���ئه ال�ش���عوب على م�شتوى �ش���عورها اأوم�شتوى 

ل �ش���عورها كم���ا توؤكد كثري من تعريف���ات الثقافة 

ال�شعبية  والفولكلور واأذكر منها هنا تعريف ثيودور 

فا�ش���رت الوارد فى قامو�ش���ى الفولكلور واملثواوجيا 

واخلرافة واملعروف لدينا جميعا: ثيودور فا�ش���رت 

)1( “هو ذلك اجلزء من الثقافة الأن�ش���انية 

الآت���ي

املعتق���د  يف  �ش���عوريا  اأول  �ش���عوريا  املحف���وظ 

واملمار�ش���ات والعادات، وفيم���ا يحدث يف املحيط 

الجتماعي واحلكاية واخلرافة، من ناحية اأخرى 

يعت���ر الفولكلور من الأخالق والقي���م التي تتميز 

به���ا املجموعة ولي�س التي يحملها الفرد مودعة يف 

فنونها وحرفها و�ش���ناعاتها”، لذا جاء يف مقدمة 

هذه الورقة اأنه يتعني علينا البعد  عن ال�شيا�ش���ات 

ذات البع���د الواح���د امل�ش���نود بالأيديولوجي���ا لأن 

ذلك يبعدنا عن الفهم املو�ش���وعي مل�شاألة التوليف 

الثقايف وال�شالم بني ال�شعوب.

ونعلم جميعا اأن الدرا�ش���ات الفولكلورية التي 

متت يف اأملانيا متت على يد الأخوين قرمي والذين 

دفعهم���ا حب الوطن اإىل بذل كل جهدهم يف جمع 

احلكايات والثقافة ال�شعبية يف اأملانيا ومت ذلك يف 

وجه مقاومة �ش���يطرة الثقافة الفرن�شية. وهذا ما 

حدث اأي�شا يف فنلندا حيث ارتبط احل�س الوطني 

بالهتم���ام باملاأث���ورات ال�ش���عبية، وم���ا حدث من 

مت�شك الفنلندية مبرياثهم ال�شعبي ما يحدث لول 

تعر�شهم على مراحل طويلة من تاريخهم لغزوات 

ت�ش���ن عليهم من ال�شويد ورو�شيا القي�شريية. وما 

حدث يف اأملانيا اأي�ش���ا ما حدث لول هيمنة الثقافة 

الفرن�شية على الثقافة الأملانية.

اإذ عليه فاإن البع���د عن التغول الثقايف والبعد 

الأحادي هو الذي يعتمد لقاء ال�شعوب �شلميًا وبذا 

يختلق التوليف الثقافى طوعًاولي�س ق�شرًا.

ذك���رت يف مقدم���ة البحث اأن املخ���زون الذي 

ن�شت�شهد به م�شتمد من م�شطلحات لغوية متعلقة 

مبج���ال الثقاف���ة املادية ثم بعده���ا طقو�س العبور 

واملعتق���دات وبعدها اأغاين الأطفال واأغاين العمل 

وال�شعر.

وهي: اللغوية  م�صطلحاتها  املادية:  الثقافة   -  1
اأ- امل�صطلحات العامية يف لغة هي بناء املراكب.

ب - ن�ص اأغنية باللغة الدنقالويه.

العبور  طقو�ص   -  2
الأطفال  اأغاين   -  3

اأب��داأ اأول ً بامل�ش���طلحات اللغوي���ة املتعلق���ة 

بحرفة بناء املراكب ال�ش���ودانية وهي م�شطلحات 

تو�ش���يف اأج���زاء املراك���ب واأدوات العم���ل وبع�س 

الوظائ���ف املتعلقة باحلرفة نورد يف اجلدول اأدناه 

الكلمة كما ي�شتخدمها اأ�شحاب احلرفة ثم نحاول 

اإيجاد مقابلها باللغة العربية ثم م�شدرها اللغوي 

العدد 27  - خريف 2014 
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ومقابلها باللغة الأجنليزية و�شنالحظ  اأن بع�شها 

لي����س ل���ه مقاب���ل باللغ���ة العربي���ة اأوالأجنليزية. 

للتق�شي ومعرفة اأ�ش���ول هذه الكلمات وا�شتقاقها 

واأ�شولها ا�شتعنت بالقوامي�س التالية :

العامية فى ال�شودان  اللهجة  قامو�س   : قا�شم  ال�شريف  عون   -  1
2 - Armtruster : dongolese Nubian : alexicon 

ل�شان العرب  منظور:  اإبن   -  3
4-Hans wher: a dictionary of modern written Arabic 

الو�شيط  املعجم   : واآخرون  م�شطفى   -  5

املنجد   : معلوف   -  6
اأجنليزي عربي   : املورد   : بعلبكي   -  7

الأ�شالم  يف  وال�شفن  املراكب  معجم   : الزيات  ح�شن   -  8
9 - Smith J.payne: a compendious syriac dictionary 

وتابعته���ا يف  ر�ش���دتها  الت���ي  امل�ش���طلحات   

اجلدول التايل ت�ش���مل اأجزاء املراك���ب واأنواعها، 

وطاق���م  امل�ش���تخدمة  الأدوات  الأ�ش���رعة،  اأن���واع 

املراكب. 

English Arabic Source language         
Colloquial
 Sudanese

Technical terms                      

                         

Aft lower plank Ajami  عجمى Arabic                     Al ajamiyya                

?Shitfa شطفه� Syriac                     
Shatfiyyat                         

(sing.shatfiyya)                           

Seam ?Greek                      Armus 

 thwart
Maqa ad almujaddif 

مقعد املجدف
    Greek               Jagus    

 Cleat Marbit   مربط    English         Ingliz 

Gunwale Alshafir   ال�شفري  Greek                           Bactus                            

Hanging saw Minshar  من�شار    Arabic                      Mushar taKliga                       

Drill or  auger
Birrima  or mithqat 

 برميه اأومثقب
Arabic                             Birrima                    

Fill or rasp Mibrad  مرد     Arabic                    Mubrad                             

Gouge-like chizel
Mizfar or izmil maqaar 

 مظفار اأواإزميل مقعر
Arabic                    Duffra                              

Mallet Mitraqa Syriac                    Mudgag                            

Voice-like block of wood 
for holding the planks 

when drills are opened
?      Syriac                    Munjara                            

Adze Qaddum   قدوم 

Aramic \ Hebrew, 
syriac in all these   

languages it is 
quardum

Gaddum                             
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axeFas    فاأ�س       Arabic  Turkish               Fas Or balta                               

Chizel Izmil   اإزميل Arabic or Persian     Izmil                                  

Clawhammer 
Al mitraqa al mihklabiyya 

املطرقه املخلبيه
Syriac\Aramic         Gurnas                                

Cross- cut saw Minshar qat  muta,arid 
 من�شار قطع متعار�س

Arabic                Mushar gatu                          

The halyard affix
Al-jamur or

 shahm al-nakhla 
اجلامور اأو�شحم النخله

Arabic                 Aj-jamur                             

Masthead collarBardha,a  برزعه Persian or Syria       Al-barda>a                               

halyardAlkarru    الكُر         ?                       Al-faya                               

Fore shrouds 
Hablu-s-sari  
 حبل ال�شارى   

?                        Iyarat                                

 Bolt rope        Sigala   شقاله�         Italian                     Sigala or risgala                                 

Thin rope passing in-side 
the turned -in edges of 

the sail  
Musran    م�شران Arabic                     Al-musran                                   

Loops connecting sail to 
the yards 

Halaqa or oqda 
 حلقه اأوعقده   

?                          
Gabalis                                     

(sing.giblis)                                 

Flag on top of the yard to 
indicate direction of wind 

Al,alam or alraya 
    العلم اأوالرايه

Italian from 
bandiera    

Al-mindera                               

Stern locker Khizana    اخلزانه ?                        At-tarma                                  

Anchor Hilb    ِهلبArabic                   Hillib                                    

The boat herself Al-mirkab    املركب       Arabic                   Al-murkab                              

Roving shop boat 
(canteen)

Hanut  حانوت English                  Kantin\kintin                          

Skipper Ra,is or rubban 
 رئي�س اأوربان    

Arabic                  Rayis                                  

Sailor   
Nuti or bahhar 

 نوتى اأوبحار    
Creek

 ( From nautikos)
   Nawwati or nuti                       

A woman servant Jariya  or khadim Arabic                Ummal,wal                            

A small boy serving the 
crew 

?              Arabic                Far al murkab                          
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نالحظ من قراءتنا للجدول اأعاله اأن العربية 

العامية يف ال�شودان دخلت عليها كلمات من اأ�شول 

لغوي���ة متع���ددة واندجمت فيها كج���زء من عامية 

ال�ش���ودان فبجانب الكلمات ذات الأ�ش���ول النوبية 

املحلية جند كلمات من اأ�ش���ول عربية، �شريانية، 

فار�شية، اأفريقية، اآرامية، عرية، ايطالية، تركية 

واجنليزي���ة وه���ي تعك����س بذلك التولي���ف الثقايف 

الذي متيزت به عامية ال�شودان.

هذا الرتاكم الثقايف يوؤكده ما ذهب اإليه عون 

ال�ش���ريف قا�ش���م يف مقال له باللغة الجنليزية يف 

جملة ال�شودان يف ر�شائل ومدونات تقتب�س منه ما 

يوؤكد م�ش���األة التوليف الثقايف يقول عون ال�شريف 

وا�شفًا العامية ال�شودانية:

«… a horizontal tape extending 
through time on the surface of which 
are imprinted the various cultural 
currents which succeeded each other 
in the regian. For the Sudan was an 
important highway for civilization 
and had become a meeting point of 
cultures and the Sudanese colloquial 
language represents in this respect 
the final product of this process of 
cultural cross fertilization»

وعلي هنا اأن اأقر اأين بهذا اأو�ش���ح هذا املزيج 

الثقايف مبو�شوعية ل تقلب تيارًا من التيارات على 

الآخر، وهو مزيج ثق���ايف خلقته حركة النا�س من 

خالل التجارة اأواحلروب اأوالهجرات وهي العوامل 

التي ع���ن طريقها تلتقي الثقاف���ات وتتالقح. وهو 

تالقح ديناميكي متغري طاملا املجموعات الب�شرية 

يف عملية تالق م�شتمر، وبالتايل ل ن�شتطيع القول 

اأنن���ا يف نهاي���ة الزم���ن فالتاريخ عملية م�ش���تمرة 

وهو ل يتوقف لي�ش���نع ول اأحد ي�ش���نع التاريخ بل 

حياة النا�س هي التي ت�شنعه وتبقى ال�شعوب على 

خمزونها اجلمعي نكتب ال�ش���فحة بعد ال�ش���فحة 

لأنها تعي�س فيه وبه م�شتلهمة هذا املخزون املاكث 

يف الأر�س واملتغري مبعتقدات حركة حياتها.

نعود ثانية جل���دول الكلمات، بع����س الكلمات 

مل اأقف لها على اأ�ش���ل موؤكد وبالتايل ميكن القول 

اإنه���ا كلمات نوبية حملي���ة اإىل اأن تثبت درا�ش���ات 

لغوي���ة قادمة عك�س ما ذهب���ت اإليه. هذه الكلمات 

مث���ل: اإتراب���ل – ق���ورا – عرمو����س – جاتو�س – 

باطوم – يدو�ش���ا – قبلي�س – قنطور – عبعب – 

حمورت – بنقولو.

ولكن بع�س هذه الكلم���ات بالقيا�س والتناظر 

ميك���ن اقرتا����س اأ�ش���ل له���ا يف اللغ���ة الغريقية 

فبالقيا����س هناك كلم���ات يف العامية ال�ش���ودانية 

معروفة باأ�ش���ولها الأغريقية مثل قادو�س وهو اإناء 

فخاري ينقل املاء كجزء من ال�ش���اقية ال�ش���ودانية 

وكذل���ك قامو�س وفانو�س.. بالت���ايل فكل الكلمات 

ال���ورادة اأع���اله وتنته���ي بالالحقة )اأو����س( مثل 

عرمو�س وجاقو�س وباطو�س ميكن افرتا�س اأ�ش���ل 

اغريقي لها. 

اأما كلمة اجنليز الواردة يف اجلدول فمقابلها 

الجنلزيى ه���و Cleat وهو املربط. وهو لوح قوي 

ب���ل هو اأق���وى الألواح التي تثبت �ش���اري اأو�ش���ارية 

املركب من جانبيه. وعند �شوؤايل للرواة عن مغزى 

ت�ش���ميتهم لهذا اجلزء بالإجنلي���ز كانت اإجابتهم 

حتم���ل جمازًا اجتماعيًا يف �ش���رامته وقوته ودقته 

ولك���ن مل يتذكروا ماذا كان ا�ش���م هذا اجلزء قبل 

الجنليز !!

ب-ن�ص لأغنية باللغة الدنقالوية:

ه���ذه الأغني���ة م�ش���جلة على ال�ش���ريط رقم م 

داأاأ 2602 �شمن اأر�ش���يف ق�شم الفولكلور جمعتها 

من ال���راوي عبد الهادي حممد علي ح�ش���ن قرية 

ود من���ريي مبنطقة دنقال وهي اأغنية لزوجة بحار 

تف�ش���ل فيه���ا زوجها على �ش���ائر الرجال ون�ش���ها 

كالآتي:

- الراوي: الري�س – عبد الهادي حممد علي ح�شن

- رقم ال�شريط م داأاأ 2602

- تاريخ الت�شجيل: 7/6/1982م

- مكان الت�شجيل: منزل الراوي بقرية ود منريي الواقعة �شرق النيل 

ال�شمالية. – املديرية  دنقال  – جنوب 
The Dongolese Text: الن�س بالدنقالوي -

اأي�������وا ل م���ش��اف��ر ك�����دم���ن
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ك������ل ب�����و�شت������ه ق���دن�شم�ن

ج���واب فا�ش�������ي ق����رييم��ن

ول اأم�������������ده ك�����������دم������ن

كل يوم ت�شكاري قابلى من�ون

ب�����اي ال���ش��ي���ر اأن���ي م��رم���ن

ول ت�����رب�������ال ك�����������دم������ن

دين����ق مق���وار تي��ق���ا ك��ومبن

ول ت����اج�����������ر ك�����������دم������ن

بع�����د اللي�����ل ه�ش���اب ك��اومن

اأي ري�����������������ض اأن��������ج�����������ب

ليلقي �شهرى دال اأن��������ج��������ب

بن���ى �ش��ب دال اأن��������ج�����������ب

�شندل �شاري كول اأن����ج����������ب 

قنن مدره كول اأن��������ج������������ب

موحكي ها �شبيل اأن�����ج�����������ب

دفه جوم هليل اأن��������ج�����������ب

-Sudanese Colloquial Arabic Translation 

- ترجمة الن�ض العربية كما ترجمها الراوي:

اأناول نتزوج امل�شافر

 ما عندي رغبة يف امل�شافر

 كل يوم انتظر واأعاين

 كل بو�شته واأقرا اجلواب فا�شي.

ول بتزوج العمده 

اأقابل كل يوم ال�شيوف

 واأح�س الب�شل واأقطع يدي. 

ول بتزوج الرتبال املزارع 

واآخر ال�شنه اأ�شدد الدين بالورتابه.

 ول يتزوج التاجر 

البح�شب قرو�شوكل اآخر ليل.

اأنا البعجبني الري�شن ال�شهران الليل، 

وبجيني خامي كل الأ�شناف املعدومة 

بعجبني اأبومدده قنا وابو�شاري �شندل

 بعجبني الب�شارع املوج.

واإن �شرب الدفة بيخلعا.

- Transliteration of the Nubian 
Dongolese text:
Aiwa la musafir kedmun

Kullu busta gunshimun

Jawab fadi garyemun

Wala umda kedmun

Kullu yom tishkari gble munun

Bille – s – ser anni mermun

Wala turbal kedmun

Deng hagawrtega kobmun

Wala tagir kedmun

Ba,ad al-lel hisab kawmun

Ai rayis annajab

Lelgi sihre dal annajab

Bitti shabbe dal annajab

Sandal sari kol annajab

Ganan midra kol annajab

Mojki hasibel annajab

Daffa jom hatel annajab

I will not get married to the man who 

travels away

The one who sends empty letters

Every day I wait for the post and be

Sends no money.

I will not married to the mayor

Who gets a lot of guests

Everyday I meet them. Whit the knife 

I cut

Onions to prepare food، I also cut my 

hands

And get hurt.

I will not get married to the merchant

Who only I likes his money which be

Counts at the end of each night.

I like the skipper who is watchful and 

wigilant 

The one who keeps awake all night and 
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he comes

Back to me with all sorts of things that are

Not usually available to others.

I like the skipper who has got the mast

Of his boat made from sandalwood

And whose punting pole is a bamboo 

pole.

1 - ال�ش���اهد يف ه���ذه الأغني���ة الت���ي تعتر فيها 
املراأة بزوجها البحار هو اأنها تتاآلف من كلمات 

بع�شها اأ�شولها عربية واأخرى دنقالوية وكلمة 

واح���دة اجنلزية. هذا الن�س هو �ش���اهد قوي 

على م�ش���األة التوليف الثقايف الذي نناق�شه يف 

ه���ذه الورقة، فف���ي طلبها جتد ث���الث لغات، 

هي العربية والجنليزي���ة، والدنقالوية. وبذا 

يظه���ر التداخ���ل اللغ���وي كج���زء م���ن املكون 

الثقايف ال�شوداين 

»اأيول م�شافر كدمد�ض كل بو�شته قون�شمن«

2 - �ش���اهد اآخ���ر عل���ى ثقافات التولي���ف الثقايف 
والتالق���ي ال�ش���لمي ب���ني ال�ش���عوب ناأخذه من 

طقو�س ال�ش���ور. درا�ش���ة اأجراها �شيد حامد 

حري���ز يف 1966م ع���ن طقو����س العب���ور يف 

و�شط ال�ش���ودان. ورد فيها عن طق�س الولدة، 

اأن الطف���ل حدي���ث ال���ولدة يحمي���ه جمتمعه 

من كل ما ميكن اأن ي�ش���بب له الذعر متو�ش���اًل 

بذلك بكل الإرث الديني املرتاوح بني الوثني، 

امل�شيحي والإ�شالمي.

ق���رع  يف  ذل���ك  يتمث���ل   -  3
الطف���ل  اأذين  يف  اجلر����س 

ث���م الآذان وو�ش���ع امل�ش���حف 

بجانب���ه وكذلك الف�ش���ة التي 

بعقدته لها قدرة خفية حتمي 

الطف���ل م���ن ال�ش���رر والع���ني 

ال�شريرة.

- يكتب �شيد الآتي:

«metals were 
behaved to possess 
of power of warding off evil spirits 
and ringing the bell was always 
connected with chritianitg and 
so it also possessed the virtue of 
warding off evil spirits…»

يف اليوم الثاين تر�ش���م عالقة ال�ش���ليب على 

جبني الطفل وعلى راحتيه وي�شف عبد اهلل الطيب 

هذا الطفل باأنه بال �ش���ك بقايا من اأثر امل�ش���يحية 

يف ال�شودان ويجتمع معهما الأثر ال�شالمي متمثاًل 

 كل 
)5(

يف الآذان وو�ش���ع امل�ش���حف بجانب الطفل

م���ا ا�شتعر�ش���ناه اآنفًا ع���ن طق�س املي���الد. توؤيده 

درا�ش���ة اأخرى عن طقو�س العب���ور يف قبيلة البني 

عامر التي اأعدها اإبراهيم �شالح الدين ابراهيم 

 اأت���ى فيها بنف�س املمار�ش���ات، وقبيلة البني 
)6(

اآدم

عام���ر قبيل���ة م���ن قبائ���ل �ش���رق ال�ش���ودان بينما 

كت���ب �ش���يد حري���ز وعب���د اهلل الطيب عن و�ش���ط 

ال�ش���ودان. وقد يرز ت�شابه كبري يف الدرا�شة التي 

اأعدها ابراهيم �ش���الح من وجود الأثر الوثني ثم 

امل�ش���يحي والإ�شالمي. بل اأ�ش���اف اأن البني عامر 

ي�شتخدمون اأي�ش���ًا رمز عالمة اخللود الفرعونية 

زيادة يف حماية مولودهم.

- يكتب اإبراهيم �شالح الآتي:

»ي�شتخدم البنوعامر عالمة اخللود ويقرعون 

اجلر����س يف طقو�س الولدة وهذا رافد ن�ش���راين 

اأر�شيف الثقافة ال�شعبية
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م�شيحي... ولكن تختلف املمار�شات يف تفا�شيلها 

فهن���اك من يعل���ق اجلر�س على بواب���ة املكان دون 

قرع���ه وهناك م���ن يقوم بقرع اجلر����س... وذلك 

اعتقادًا باأن اجلر�س يدراأ العني ال�شريرة... فنجد 

البن���ي عامر يعلقون اجلر�س دون اإ�ش���دار �ش���وت 

منه ولكن يف و�شط ال�شودان يقومون بقرع اجلر�س 

)7(

على نحوما ذكره �شيد حريز يف درا�شته...«.

ال�ش���عبية  الثقاف���ة  ملكون���ات  العر����س  به���ذا 

ال�ش���ودانية يظهر متاما ما يقال اأن ال�ش���ودان هو 

�ش���ورة م�ش���غرة لإفريقي���ا، اإذ اأرف���دت الثقاف���ة 

ال�ش���ودانية الكث���ري م���ن التي���ارات الثقافي���ة م���ن 

ثقافات حو�س البحر الأبي�س املتو�ش���ط وثقافات 

بالد ما بني النهرين ثم بعد ذلك الثقافة امل�شيحية 

والإ�شالمية العربية والأوروبية.

قبل ا�ش���تعرا�س ما تبقى من ه���ذا البحث يف 

جزئه الأخري عن اأغاين الأطفال، نقف لن�شت�شهد 

بكلم���ة كتبه���ا الكات���ب الهن���دي �ش���ونيتي كوم���ار 

ت�ش���اتريجي يف كتابه ع���ن الهند واإثيوبي���ا نقتب�س 

منه الآتي:

- الكاتب الهندي �شونيتي كومار

«… The Persian Court was the 
hub of the civilized world at that 
time )the seventh century B.C.( 

and Egyptians and Cushitic 
Ethiopians the Cushite of Nubia 
as well as Indians had occasions 
to meet as fellow subjects of the 
same empire. Doubtless there 
were gatherings of scholars and 
learned men from among the 
more civilized of the 40 nations 
who were brought together … 
and here the Indians met not only 
the Iranians but also members 
of advanced nations like the 
Babylonians، the Assyrians، the 

Arabs، the Syrians، the Greeks 
and the Egyptians…»

)8(

ث��الث نق��اط مهم��ة يف اقتبا���ض ت�شاترج��ي 

وهي:

1 - عالقات ال�شعوب الثقافية ترجع اىل القرن 
ال�شابع قبل امليالد

2 - نوبي���ا ه���ي جزء من العامل املتمدن يف ذلك 
الزمان ولها عالقاتها الثقافية وغريها ببقية 

العامل.

3 - اإن العومل���ة لي�ش���ت جدي���دة عل���ى العامل بل 
هي قدمي���ة التقاء علماء م���ن اأربعني اأمة من 

الع���امل الق���دمي ترجع اإىل القرن ال�ش���ابع قبل 

امليالد.وهذا لعمري يف�ش���ر ما ذهبنا اإليه من 

اأن ثقافات ال�ش���عوب هي يف تالق دائم وعايل 

الإن�ش���انية يف جميع ثقافات ال�شعوب يف ذلك 

املجم���ع ال�ش���اهد والناف���ذ واملوؤث���ر فينا حتى 

اليوم.

�ش���اهدنا الثال���ث يف ه���ذا البحث ه���و اأغاين 

اأوترنيم���ات الأطف���ال. لف���ت نظري �ش���ماع اأغنية 

اأطف���ال يف دولة الإمارات عندما كنت زائرًا  اأقدم 

دورة تدريبي���ة يف علوم املتاح���ف والتوثيق الثقايف 

يف العام 2001م بدائرة الرتاث باإمارة ال�شارقة. 

امللف���ت يف ه���ذه الأغني���ة اأوالرتنيم���ة اأنها ت�ش���به 

متاما اأغنية لالأطفال يف ال�شودان، فطلبت توثيقا 

لها، ولكني عرفت اأنها موثقة يف �ش���ريط ي�ش���جل 

املهرجان ال�ش���ابع لثقافة الطفل �ش���در عن دائرة 

الثقافة والإعالم بال�ش���ارقة، واأهدوين ن�شخة من 

�شريط الكا�شيت هذا و�شاأقدم هنا مقارنة �شاهدة 

على الت�شابه بني هذه الأغاين يف كل من ال�شودان 

والإمارات والبحرين. 

- ونبداأ بن�ض اأغنية الإمارات:

حمامة نودي نودي �شلمي علي �شعودي

�شعودي �شار مكة يجيبلي منها كحكة... 

وكلمات اأخرى مل اأتبينها يف الت�شجيل. 

ولكن ت�شتمر الأغنية هكذا... 
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ما لومفتاح 

واملفتاح عند احلداد 

واحلداد يبغي فلو�ض 

والفلو�ض عند العرو�ض 

والعرو�ض تبغي عيال 

والعيال يبغواحلليب 

واحلليب عند البقار 

والبقار يبغواحل�شي�ض 

واحل�شي�ض يبغي مطر 

واملطر عند اهلل 

ل اإله اإل اهلل حممد ر�شول اهلل

- ن����س الأغني���ة الثانية هو ال���ذي جمعته من 

اخلرط���وم م���ن راويت���ني هما عب���ري عل���ي واآيات 

 واأفادتا الن�س التايل:
)9(

مبارك

دوها يا دوها

بر زمزم قدوها

والعربان �شربوها

�شيدي �شافر مكة

جاب يل حتة كحكة

والكحكة يف املخزن

واملخزن عايز مفتاح

واملفتاح عند النجار

والنجار عايز قرو�ض

والقرو�ض عند ال�شلطان

وال�شلطان عايز عرو�ض

والعرو�ض عايزة املنديل

واملنديل عند اجلهال

واجلهال عايزة اللنب

واللنب عند البقر

والبقر عايز ح�شي�ض 

واحل�شي�ض حتت اجلبل

واجلبل عايز مطر

واملطر عن ربنا

ربنا يا ربنا

ربنا جيب املطر

ورد الن�س البحريني موثقا يف كتاب من تراث 

البحرين ال�ش���عبي الذي اأعده �ش���الح علي املدين 

وك���رمي عل���ي الُعرّي�س وهو حتت عن���وان ترنيمات 

الأطفال ولهما راأي اأورده لحقا يجري الن�س كما 

اأورداه كالآتي:

اأماه اأبغي لقمة

واللقمة يف الربمة

والربمة تبغي حطب

واحلطب من ال�شجر

وال�شجر يبغي قدوم

والقدوم عند احلداد

واحلداد يبغي الفلو�ض

والفلو�ض عند العرو�ض

والعرو�ض تبغي رجل

والرجل يبغي ولد

والولد يبغي حليب

واحلليب من البقر

والبقر يبغي ح�شي�ض

واحل�شي�ض من اجلبل

واجلبل يبغي املطر

واملطر من اهلل

)10(
ل اإله اإل اهلل. حممد ر�شول اهلل

وا�شح اأن الأغنية اأنتجتها جمتمعاتنا الزراعية 

الرعوي���ة وهي متث���ل العالقة التي يح���اول الكبار 

غر�شها يف نفو�س الأطفال برتتيب عالقات العمل 

وحاج���ة كل منه���م لالآخر يف جمتمع���ات متكافلة 

مثل جمتمعاتن���ا العربية والأفريقي���ة، فالعالقات 

فيه���ا تبادلي���ة من اأج���ل املنفعة العام���ة حتى قبل 

ظه���و ر )الفلو�س( اأو )القرو�س(  رغم ورودها يف 

 يورد 
الن�ش���و�س الثالثة. يف ال�ش���فحة 287)11(

الكاتبان راأيهما اأن الغر�س من هذه الرتنيمات هو 
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تعويد الطفل منذ ال�شغر على تقوية ملكة احلفظ 

و�ش���عة اخليال، وذلك عن طريق الت�ش���لية واللعب 

وه���ذا راأي مقب���ول لتبق���ى الوظيفية ه���ي الغالبة 

على روح الن�ش���و�س الثالثة م���ن حيث اإذكاء روح 

العم���ل والتكاف���ل دون اإهم���ال اجلان���ب الروح���ي 

والرتب���وي. يبقى الرتكي���ز النهائي يف هذا البحث 

على اأن ال�شعوب حتت ظروف بيئة مت�شابهة تنجز 

نتائج ثقافية مت�ش���ابهة، دون نزوع نحواأي نوع من 

اأنواع النت�ش���ارية. وه���ذا ينطبق على ما ذكرنا يف 

هذا البح���ث من اأن خمزون الثقافة ال�ش���عبية هو 

ال�ش���اهد على التوليف ال�ش���لمي وقم���ة يف التالقي 

والت�شابه بني ثقافات ال�شعوب.
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سبعـــــون وسبعون مثاًل من قريتي

تشييد الداللة في التصوف الشعبي المغربي

خصوصية الخطاب االفتتاحي في الحكاية الشعبية
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عمل يحوي مائة وأربعني مثل��ًا يرجع تداولها إلى قرية 
الس��اتي في منطق��ة بني س��يف العالي التابع��ة حملافظة 
إب،وق��د ُجمع وُش��رح  فيه عدد مائ��ة وأربعني مثلًا  من 
قرية الساتي التابعة ملنطقة بني سيف العالي في محافظة 

إب في  اليمن.
 يهدف هذا العمل إلى جمع وتوثيق األمثال الشعبية التي ال 
تزال تتردد على األلسن في قريتي والتي  تعكس ثقافة محلية 
شعبية دارجة قد تتشابه مع مثيالتها في  القرى واملناطق 
اليمنية، وقد تتميز باللهجة اخلاصة مبنطقتنا،فكل منطقة 

لها لهجتها التي متيزها عن غيرها،

سبعـــــون وسبــعون 
مثاًل من قريتي

نهله �شجاع الدين

كاتبة من اليمن

اأر�شيف الثقافة ال�شعبية
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واأحيان���ا ق���د تختل���ف اللهج���ة من قري���ة اإىل 

اأخرى حتى ولو �شكنها اأفراد هم من نف�س الأ�شرة 

اأو العائل���ة، وه���ذا ما مييز الري���ف اليمني املتعدد 

النت�شار على روؤو�س اجلبال و �شفوحها. 

وه���ذا املجه���ود الذي ب���ذل يف جم���ع الأمثال 

هنا وال�ش���رح الي�ش���ري ملعانيها يه���دف اإىل تعريف  

القارىء العربي املهتم بتفا�ش���يل الرتاث ال�شعبي 

باأمثال تت�شل مبنطقة جغرافية معينة. 

فالأمثال ال�ش���عبية ُتعد من امل�شادر الأ�شا�شية 

لنق���ل  ت���راث الأمم  ب���ني الأجيال وهذا م���ا ناأمله 

من كل املهتمني و�ش���انعي القرارات  يف كل بلدان 

املعم���ورة بتوثي���ق ال���رتاث املحف���وظ يف الذاك���رة 

الن�ش���انية  باعتب���اره جممع���ا  للقي���م  وم�ش���درا 

للجم���ال الذي ن�ش���تحق ال�ش���تمتاع ب���كل مكوناته 

ومفردات���ه وي�ش���تحق كل جهد يب���ذل يف احلف���ظ 

وال�شون اأوالتعريف اأوالحتفاء. ..

متهيد:

يرجع تداول هذه الأمثال اىل قرية ال�ش���اتي..

والتي تعتر من اأ�ش���هر الق���رى التابعة ملنطقة بني 

�شيف العايل يف حمافظة اب اخل�شراء..

وننوه هنا اأننا بداأنا بتوثيق و�شرح تراث �شعبي 

يت�شل بقرية معينة لتكون باكورة اأوىل تهدف اىل 

اإذكاء روح احلما�س والتناف�س امل�شروع الذي ناأمل 

اأن ينتج عنه توثيق و�شرح تراث وثقافة كل املناطق 

وكل القرى اليمنية والتي تزخر بالرتاث ال�ش���عبي 

الأ�ش���يل والذي يتباين ويتنوع ويتكرر بطرق �شتى 

ولهجات عدة ممثال  للزخم ال�ش���عبي الذي يتميز 

به وطننا احلبيب يف كل حمافظة وكل منطقة وكل 

قرية وكل حمل...

وه���ذا يعك�س جليا اهتمامن���ا بالرتاث العربي 

عموم���ا م���ع خ�شو�ش���ية اليم���ن احلبي���ب فبداأنا 

بالرتكي���ز جلي���ا على  تراث منطقتنا خا�ش���ًة تلك 

املنطقة التي ظلت حا�شرة يف الرتاث اليمني بكل 

قوة وعلى خمتلف الأحق���اب والأزمان،.وولد فيها 

الكثري من  الفقهاء وال�ش���عراء والأدباء وال�شا�شة. 

ولكنها كغريها من املناط���ق طالها التغيري العجل 

الذي يحاول اأن ينق�س على كل املقومات الرتاثية 

الأ�ش���يلة والت���ي اإن مل تن���ل حظ���ا م���ن الهتم���ام 

بالتوثيق والرعاية ف�شي�ش���بح  ال�ش���ياع م�شريها 

املحتوم...

واإملام���ا من���ا مبا قد يح�ش���ل اإن مل نب���ادر ولو 

بعمل ب�ش���يط وجدنا اأن الراأي العملي وال�شديد هو 

األ نطيل الوقوف على الأطالل حيارى، بل الأجدى 

اأن ن�شتخدم اأدوات اليوم ال�شريعة والدقيقة جلمع 

وتوثيق م���ا ميكن اللح���اق به من تراثنا ال�ش���فوي 

املحف���وظ يف ذاك���رة جداتن���ا واأجدادن���ا ،  ونقوم 

ب���دور الو�ش���يط الذي يقدر املا�ش���ي ويحتفظ بكل 

تفا�ش���يله اجلميلة لي�ش���لمها جليل لحق  ي�شتحق 

منا البذل يف �ش���بيله  اجله���د والوقت  للننقل لهم 

قيم اجلمال وقيم التميز احلا�ش���رة يف تاريخنا.،  

باري���ن بجداتن���ا واأجدادن���ا ومقدري���ن  دوره���م 

العظي���م على ب���ذر وحفظ درر ال���رتاث  والعتناء 

بها واإروائها  بالتكرار والرتديد على م�شامعنا وكل 

حوا�شنا. .يف خمتلف مراحل طفولتنا...

ت�شنيف الأمثال بح�شب الرتتيب الأبجدي: 

عمدت اإىل ترتيب الأمثال هنا بطريقة اأبجدية 

لالأ�شباب التالية: 

 1 - لأين وجدتها اأ�ش���هل و�شيلة للح�شر والتوثيق 

حني �ش���وؤايل لأقارب���ي ليعينوين عل���ى التذكر 

والإ�ش���افة. فاأبادرهم بال�شوؤال عن من يعرف 

مثال يبداأ بحرف كذا.. في�شهل ال�شوؤال وت�شهل 

الإجابة. 

2 - لت�ش���هيل حتديث وتطوير هذا الكتيب فنزيد 
حت���ت كل ح���رف ما وجدن���اه م���ن الأمثال يف 

طبعة اأخرى. 

3 - لإعانة الباحثني و املهتمني بالأمثال ال�شعبية 
على اإيجاد �شالتهم بكل �شهولة وي�شر. 

حرف الألف: 

الدب الدب ل يقراأ ول يكتب:   -  1
هذا املثل يرتبط بحا�شر وما�شي ذاكرة هذه 

املنطقة التي فاقت جويراته���ا من املناطق بالعلم 

واملعرف���ة، فجاء املثل يحيي قيمة العلم متج�ش���دا 

بالق���راءة والكتاب���ة... فجع���ل الغب���اء والب���الدة 

ال�ش���ديدة  يف الن�ش���ان كم���ا الُدب..وتاأكيدا مرة 

اأخ���رى واإ�ش���افة ل�ش���مة اجله���ل ال�ش���ديد بحي���ث 
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ليعرف اأ�شا�شيات القراءة اأو الكتابة.....وبالعادة 

ي�شتدل بهذا املثل على من اأعيى خماِطبه ب�شعوبة 

الفهم اأو عدم ال�شتماع..

 

على ِحنِطة َقلي �صام! الأخدام  اإت�صاَهروا   -  2
يحكى اأن الأخدام وهم قوم مهم�ش���ون هناك 

ب�ش���بب �ش���واد ب�ش���رتهم وتقاليده���م املختلفة...

قليل���و العقل..فيتعارك���ون عل���ى اأتفه الأ�ش���باب..

فهنا حكاية عراك �ش���ديد ح�ش���ل ب���ني جمموعة 

منهم ليتقا�ش���موا حنطة قلي �ش���ام وهي حبة ذرة 

رومية م�ش���وية ل ت�ش���من ول تغني من جوع..وهذا 

تاأكيد على تفاهة ال�شبب وعظم ردة الفعل. ويقال 

خا�ش���ة لالأطف���ال حني يتعاركون على �ش���بب تافه 

من وجهة نظر الآباء. 

اإن �صرقت اإ�صرق جمل واإن ع�صقت اإع�صق قمر:  - 3
هذا املثل مبثابة تو�ش���ية بعدم ال�شرقة اإل اإذا 

ا�ش���طررت فا�شرق �ش���يئا ذا قيمة... واأن ل تع�شق 

فاإن وقعت فالبد واأن تكون قمرا. واخلال�ش���ة خذ 

من الأ�شياء اأف�شلها.

املرق:  ف�صد  الطباخني  ُكرث  اإذا   -  4
اذا ا�ش���تغل يف العمل الواحد اأكرث من �شخ�س 

ف���اإن عيوب ه���ذا العمل ت���زداد اإم���ا بالت���كال اأو 

بالتكرار.. حتى اأن املرق يف�ش���د طعمه اإذا ما كرث 

طباخه فهذا يزيد ملحا واآخر يزيد فلفال. 

ت�صيح: ل  ف�صيح  يا  وقعت  اإذا   -  5
ل���كل �ش���اطر كبوة ف���اإذا وقعت ف���ال جتزع ول 

تولول لأنه لينفع اآنذاك ال�شياح. 

واحرتف:  احلي  اأُذكر   -  6
اأي عندما تذكر �شخ�ش���ًا باإ �ش���مه اأو ب�ش���فته 

ع اأن  يظهر لك قريبا حتى اإنه من ال�شرعة قد  توقَّ

ت�شمع �شوته فتلتفت اإليه الوهلة..) احرتف (. 

فاقت جميع الغواين:  ة  واملِدقِّ املِحمِية   -  7
هذا املثل مل حتفظه اإل جداتنا املهتمات بالأكل 

واحلراف���ة يف الطبخ التي تعتر �ش���مة اأ�شا�ش���ية يف 

املراأة. ..فهاهي املحمية ) التي تزيد النار يف التنور( 

ة- بك�ش���ر امليم وت�ش���ديد القاف املك�شورة –  وامِلدّقّّ

)التي ت�ش���نع اخلب���ز رقيقًا ج���دا- وتطحن احلب 

بالرح���ى حت���ى يك���ون كالغب���ار يف دقت���ه  ( هي يف 

نظرهم من فاقت جميع الن�شاء املت�شمات باحلرافة 

واملهارة حتى اأنها تفوق  �شاحبات اجلمال واحُل�شن 

بح�شن اآدائها واإتقان عملها.  

اأر�شيف الثقافة ال�شعبية
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اأذكر احلي ووكف له �صميل:   -  8
هو رديف للمثل رق���م 6 وفيه تاأكيد على نف�س 

املعنى يف اأن من تتحدث عنه �شيظهر يف احلال مع 

اأن القائل هنا ا�ش���تعان بتجهيز ال�شميل ) الع�شا 

الغليظة ( وكاأن من �شيذكره ينبغي اأن ُي�شرب. 

اجلار قبل الدار:   -  9
هنا تزكية وتو�شية لختيار اجلار قبل اختيار 

ال���دار الت���ي �شت�ش���كنها لأن اجل���ريان موؤثرون يف 

طبيعة حياتنا. 

اإِِلْف الَفِقيْه الَرْوَبْه:   -  10
هنا تهك���م على الفقي���ه- وه���و املدر�س الذي 

يدر����س ط���الب القري���ة الق���راآن واللغ���ة - ال���ذي 

األف)اعتاد(  اأكال جديدا فلن ي�شرف نظرا عنه، 

ولن يرغب باأكل غريه... والروبة هي خال�س اللنب 

قبل اأن يف�شل الد�شم عنه وهو اأّلذ اأنواع اللنب...

اأنا اأمري واأنت اأمري ومن عي�صوق احلمري:  -  11
هن���ا تاأكي���د عل���ى اأهمي���ة تع���دد الطبقات يف 

املجتم���ع الواح���د حتى ول���و كان قري���ة... فلو كان 

مراء فمن �ش���يقوم بالأن�شطة اليومية؟..
ُ
اجلميع اأ

وهذا الت�شاوؤل يقال يف حال اأنه لبد من حل لأجل 

ا�ش���تمرار احلياة العامة.. فهذا اأمري.. وهذا يقود 

احلمري... وهكذا

 

اأي�ص  اّلف الُرباح ماآكل التفاح:  -  12
هذا الت�ش���اوؤل عندما ترى اأنا�ش���ا يت�ش���رفون 

بطريقة غريبة وغري مقبولة وال�شبب عدم تعودهم 

عليها من قبل، كم���ا القرود ) الرباح ( التي تاأكل 

التفاح وهي بالأ�شل مل ترها قط. 

 

13 - امللي���ح ملي���ح ولو قام من النوم وال�صوم �صوم 
ولو ت�صلح كل يوم:  

هنا اجلم���ال واملالح���ة ل دخل له���ا بالزينة،  

فاجلمي���ل )املليح (جمي���ل يف كل الأوقات حتى يف 

ال�شباح الباكر بعد اأن يفيق من النوم،  اأما القبيح 

) ال�شوم ( فال يزيده التزين �شيئا ولو ا�شتمر عليه 

ب�شكل يومي. 

النخرة:  مثل  الطبع   -  14
هنا اإفادة باأن �شلوك الن�شان وطبائعه لي�شت 

ثابتة فه���ي ممكن اأن تتغري كما هو اأنف الن�ش���ان 

)النخرة ( يتغري بح�شب ال�شغط امل�شلط عليه باي 

اأداة كانت .. ففي اليمن هناك الكثري من الن�ش���اء 

من يتميزن بكر حجم الأنف، يعانني من اعوجاج 

اأنوفهن وال�شبب �شغط اللثام الذي ي�شتخدم ب�شكل 

دائم ح���ني خروجهن..ويقال اإذا ظل املرء يحرك 

اأو ي�شغط على اأنفه اإىل اجتاه معني من وجهه فاإن 

مييل مع الوقت اىل تلك اجلهة.. وال�شاهد هنا اأن 

الطبع من الإمكان تغيريه بتعديل ال�ش���لوك ب�شكل 

م�شتمر...

15 - العي���د ج���اء وك�صوت���ي ب�صنع���اء - الب���ز غايل 
واملخيط اأعمى: 

هنا مثل على �ش���كل بيت من ال�ش���عر املقفى..

يحكي �ش���وء الظرف كما ل���وكان العيد اقرتب ول 

توجد ك�شوه فالقما�س ) البز ( غال جدا والك�شوة 

اإل من �شنعاء..بال�ش���افة اإىل اأن املخيط اأعمى..

فكل الأبواب مغلقة يف وجهه..

 

ال�صميل:  ن�ص  يح�صل  املفارع   -  16 

املف���ارع ه���و م���ن يتدخ���ل يف ف����س ع���راك او 

ا�شتباك... فاإن ن�ش���يبه من العراك يح�شل..اإما 

بق�شد اأو بدون ق�شد من املتعاركني..اأو امل�شتبكني 

بالأيدي اأو بالأل�شن...

 

يوم: وامل�صكة  �صنة  الهربة   -  17
 ..

ً
ه���ذا يقال ملن يه���رب بعد اأن يرتك���ب خطاأ

يظ���ن اأن هروب���ه �ش���يمنع عن���ه العق���اب... فيظل 

خائف���ا وقت���ا طوي���ال �ش���به بال�شنة..وامل�ش���كة اأي 

مواجهته باملوقف �ش���يكون يوما.. وكاأنه هنا يقول 

لداعي لله���رب وقتا طويال... واملواجهة �ش���تكون 

حتمية ولبد اأن حت�شل. 

البهررة  ن�ص القتال   -  18
والبع�س يقول 

        - الهنجمة ن�ص القتال- : 
هذه احلرب النف�ش���ية بالألفاظ ولغة اجل�ش���د 
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تزيد من  قوة القتال.. وتثبت قوة املقاتل.. فالبهرره 

ه���ي الزجر بالعي���ون والهنجمة هي الثق���ة الزائدة 

وتت�شح بال�شوت والكالم وكل تعبريات  اجل�شد. 

 

اأمها:  طبينة  البنِّية   -  19
اأي اأن البن���ت يف مرحلتي الطفولة وال�ش���باب 

تبداأ باملطالبة بنف����س احتياجات وطلبات والدتها 

اأغرا����س  لأمها..وخا�ش���ة  م���ا  ت�ش���تخدم  مل  اإن 

الزين���ة واملالب�س..ت�ش���بهًا وفطرة..وكاأنها طبينة 

رة(. )�شُّ

حرف الباء 

الع���ور  وبخ���ت  بال�صي���اح  املِ���الح  بخ���ت   -  20
بالزاوية:

اأي اأن الن�ش���اء اجلميالت الكامالت ال�شفات 

يكون حظهن ) بخته���ن ( بالزواج غري مالئم ول 

منا�ش���ب جلمالهن واكتمال �شفاتهن،  اأما الن�شاء 

ما دون ذلك  فاإن حظهن يف قمة الهرم الجتماعي 

من الأزواج وكاأنهن بزاوية املجال�س..

21 - بن���ت النا����ص ف���وق الرا����ص وبن���ت الع���م على 
املعقم:

يف الزواج اأي�ش���ا يكون قدرالزوجة  ابنة العم  

متدنيا كما هو املعقم ) اأ�شفل الباب ( اأما الزوجة 

التي من ن�ش���ب بعي���د ولتربطها قراب���ة مع الزوج 

فهي منزلتها  عالية كما لوكانت فوق الراأ�س..

القبور: يف  من   اهلل  بعث   -  22    

يق���ال هذا مل���ن غ���اب وزاد يف الغيبة حتى كاد 

�ش���يته اأن ميوت وظهر فجاة..اأو قد يقال ملن يفتح 

مو�شوعا قد مات من مدة..

حرف التاء 

املَِدينِّ األف جني:  حتت   -  23
امل���دينَّ هو ال�ش���خ�س الذي ينظ���ر اىل اأمامه 

ويتظاه���ر باأن���ه يغ�س نظ���ره ويف حال���ه متثيال ل 

طبع���ا، فهذا يعني باأنه يحمل يف طياته لي�س خريا 

بل �شيطنة  وخبثا  يف �شورة  حياد وعدم و�شوح..

ول مبالة. 

- حتت ال�صواهي دواهي:   24
هذه تقال كما املثل ال�شابق خم�ش�شة للن�شاء 

الالتي ميثلن ظاهريا دور الطيبة وال�شذاجة وهن 

يف الأ�شل يخبئن  خباثة ودهاء. 

قلبي: وجع  ول  اإيدي  َتعْب   -  25
نع���م هنا تعب الن�ش���ان وجمهوده اأف�ش���ل من 

وجع قلبه حينما يوكل اأح���دا اأو يوجهه اىل اإجناز 

عم���ل يخ�ش���ه..فال ينج���زه بال�ش���كل املطلوب ول 

يزيد �شاحب الفائدة اإل تعبا وجهدا..

حرف اجليم 

بايل:  كل  ابو  يلعن  جديد  جديد   -  26
هن���ا التغني باجلديد  حت���ى يلعن البايل واأبوه 

بقوة الفرح ال�شديد بكل ماهو جديد. 

ويقال غالبا للمالب�س اجلديدة بعد اأن يلب�شها 

ويدو�س البالية باأقدامه احلافية تفاوؤل باجلديد..

لغر�س اإك�شابه �شحة وعمرا اأطول...

يحنبك: عقل  ول  ِيخارَجك  ِجنان   -  27
هنا اإ�شارة وا�شحة اىل اأن بع�س العقول تدهي 

اأ�ش���حابها اىل مواقع الهلكة،  فيتمن���ى قلة العقل 

املخارج���ه ) املنجية ( على العقل املحنب ) املوقع 

يف امل�شاكل (.

 

حرف احلاء

النا�ص مرق:  وحق  حق  حقكم   -  28
هن���ا  متج�ش���دة  وامل�ش���اواة  احلق���وق  لغ���ة 

ول�ش���ان احلال ب���اأن النا����س �شوا�ش���ية يف احلقوق 

والواجب���ات... فلغ���ة العتاب وا�ش���حة مل���ن يعتقد 

ب���اأن حقه حق هام وحقوق غريه من النا�س وكاأنها 

)ح�ش���اء ( اأو �شوربة �شهلة العمل �شهلة ال�شرب... 

فلي�س له اأدنى اأهمية. 

و هن���ا يعد دفاعا عن احل���ق وتعظيما اإذا كان 

له���م اأم���ا عندما يك���ون لغريه���م فهو اأم���ر عادي 

ك�ش���رب املرق )ح�ش���اء ( وهي اأكلة �شعبية �شائعة 

ت�ش���نع ب�ش���هولة وت�ش���رب ب�ش���هولة...فكاأن احلق 

للغري عندما يطالبون به  ل يعريونه اهتماما لأنهم 

يظنونه اأمرا ل ي�ش���تحق لب�ش���اطته..وهذا يختلف 
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متاما عندما يري���دون حقوقهم حتى لو كان نف�س 

احلق اإل اأنه  اإذا ن�شب لهم ف�شاأنه اأعظم واأكر..

ع���ادة يطلق على من يعظم اأموره واحتياجاته 

واأهداف���ه، لكن���ه باملقابل  يهم�س حق���وق الآخرين 

واحتياجاته���م  الآخري���ن  �ش���وؤون  وي�شت�ش���غر 

واأهدافهم. 

حيث ما غل�ص بات:    -  29
هذا املثل يقال بلكنة عقابية حادة للرجل)�شابا 

اأو زوجا (  الذي يتاأخر عن البيت بعذر م�ش���ايرته 

لأ�ش���حابه..فحيثما تاأخر يفرت�س اأن ينام..هكذا 

ل�شان حال الأم اأو الزوجة..

حرف اخلاء

لغريهم:  خريهم   -  30
هن���ا لكن���ة عتابي���ة تت�ش���ح جلي���ا يف الإيج���از 

والتورية عن معان اأخرى اأكرث عمقًا، فاخلري الذي 

ُينتظر منهم لأنف�ش���هم ولأهلهم يذهب لغريهم..

اأ�ش���عر هنا بالأ�ش���ف والندم الذي ميالأ كيان قائل 

هذا املثل يومه..وامل�شت�شهد به يومنا..

وم�صتحي:  خاور   -  31
ه���ذا يقال ملن يرغب بال�ش���يء وب�ش���دة ولكنه 

يظهر �شلوكًا ليتنا�شب مع حاجته تلك...

عقله:  قدر  على  خابره..   -  32
اأي اأن النقا�س و احلوار يتم على اأ�شا�س عقول 

النا����س فم���ن كان عقله خفيف���ًا فكلم���ه على قدر 

خفته.. والعك�س �شحيح. 

َخِليه يدق را�صه باجلدار:   -  33
تقال بالغالب للمكابر اأو للمعاند الذي ل ي�شمع 

ن�ش���ح من هم اأك���رث منه خرة وجترب���ة فالقول:  

دع���ه واتركه و�ش���اأنه فال تن�ش���حه لأن���ه لن يفيده 

الن�شح اإل بعد اأن ي�شطدم بعرثة كبرية كمن يدق 

راأ�شه باجلدار عندها �شريجع لك ويطلب التوجيه 

والإر�شاد. 

34 - خابر لك من ل ي�صمع قلب لك حجر مطلع:
اأي اتكلم وان�ش���ح ملن ليفهم وليعقل مايقال 

له كاأنك تدحرج حجرًا من اأ�شفل اإىل اأعلى.. اأمر 

يف قمة ال�شعوبة واجلهد دون حتقيق اأي هدف. 

حرف الدال 

م:  الِبَ بني  ِبرَمته  ل  دخَّ  -  35
ه���ذا املثل يقال للف�ش���وليني م���ن يتعمدون اأن 

يدخلوا اأنف�ش���هم ويح�ش���روها يف مال يعنيهم،  اأو 

دخل يف مو�ش���وع ليخ�ش���ه ول يعنيه فكاأنه يدخل 

طا�ش���ته ) برمته( بني اأي �ش���ف م���ن اأوان يراها 

منا�شبة للدخول والخرتاق..

خلْفنا َباَبها:  َدمِيْة   -  36
الدمي���ة وه���ي البي���ت ال�ش���غري ال���ذي ُيبن���ى 

ع�ش���وائيا لغر�س موؤقت كمكان حلرا�شة مزرعة.. 

اأو ما �ش���ابه..وهنا تغيري الباب من اخللف ل يعني 

اأن الدمي���ة تغ���ريت اأو اختلفت..بالع���ادة يقال ملن 

ينوي احلديث اأو الت�شرف بطريقة اأخرى قا�شدا 

التحايل على التغيري...

حرف الذال 

ما يجي مع احلريوه ما يجي بعدها:  ذي   -  37
احلري���وه ه���ي العرو����س، حي���ث كان بالع���ادة 

اأن  ال�ش���يوف ياأت���ون اإىل بي���ت العري����س قب���ل ما 

تزف العرو�ش���ة  فم���ن كانت عن���ده الرغبة والنية 

يف احل�ش���ور ف�ش���ياتي مع زفة العرو�شة وهو وقت 

و�ش���ول العرو�ش���ة والزاف���ني له���ا، وهذا بح�ش���ب 

عادتهم اأيامها هو الوقت املنا�ش���ب فمن تاأخر عن 

ذلك فاإنه لن ياتي ولن ُينتظر...

هنا ي�شتخدم لالإ�ش���ارة باأهمية معرفة الوقت 

املنا�ش���ب للح�ش���ور يف اأي ن�ش���اط،  بالإ�شافة اإىل 

معرف���ة متى يج���ب اأن متار�س ن�ش���اطات معينة.. 

كاإعداد عمل معني اأو �شراء اأ�شياء مرتبطة بحدث 

معني..فمث���ال يق���ال عندم���ا ياأتي ي���وم العيد ومل 

ت�ش���رت  مالب����س للعي���د اإذا فاأكيد لن ت�ش���رتي بعد 

العي���د..اأو حتى اإذا مت �ش���راوؤها فلن يكون لها اأثر 

اأومعنى مثلما كان يف وقتها. 

باخت�شار يعني اأن  كل �شيء بوقته حلو. 
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النا�ص: يربوه  اأهله  يربوه  ما  ذي   -   38
هن���ا الرتبية والعقاب والث���واب يبداأ يف البيت 

ليعرف املرء ال�ش���حيح من اخلطاأ. وان مل يب�شر 

يف وقت مبكر ي�ش���طر اإىل املرور بتجارب يف اإطار 

املجتم���ع جتعله يعرف ال�ش���حيح م���ن اخلطاإ ولو 

متاخرا...

خ���ري  مع���ه  م���ا  لأهل���ه  خ���ري  مع���ه  م���ا  ذي   -  39
للنا�ص:

هنا اخلري من العطاء املادي واملعنوي يفرت�س 

اأن الأه���ل اأحق النا�س به، فمن مل يعط اأهله خريا 

فال خري فيه لأحد...

40 - ذي ما ي�صتغل ببيت اأبوه ي�صتغل عند النا�ص: 
هنا ن�ش���ح واإر�ش���اد للعمل، اأي اأن يعمل الفرد 

م���ع نف�ش���ه ويف بيت���ه، اأف�ش���ل م���ن اأن يعم���ل عند 

الخرين، وكاأن فيه ا�ش���تقراء مل�ش���تقبل ال�شخ�س 

الذي ل ي�ش���عر بامل�شوؤولية من �ش���غره، والعمل مع 

اأ�شرته باأنه �شياتي عليه يوم وي�شتغل عند الآخرين 

للحاجة اأو ال�ش���طرار. وقد يرمز اإىل تعلم حرفة 

الآب���اء والأج���داد حتى يتمكن م���ن مواجهة اأعباء 

احلياة بحرفة اأو مهنة جتعل منه �شخ�ش���ا فاعال 

يف املجتمع. بحيث ي�شتفيد من جتاربهم ون�شحهم 

يف وقت مبكر من عمره. 

 ه���ذه الثالثة الأمثل���ة ) 40-39-38( متثل 

معن���ى عاما واح���دا واإن اختلف���ت جزئيات املعنى 

فالأ�شل هنا اإن من مل يتعلم يف بيت اأبويه �شيعلمه 

النا����س لأن املجتم���ع يفر����س  راأي���ه النهائي على 

الفرد �ش���واء تعلم قبل اأن يخرج اإىل املجتمع اأم مل 

يتعلم...

حرف الراء 

41 - راع���ي بق���ر خالت���ه اآخ���ر م���ن �ص���رح واأول م���ن 
تروح(:

ه���ذا ي�ش���رب يف ال�ش���خ�س ال���ذي يبال���غ يف  

ال�ش���رعة  يف اإجن���از اأي عمل ل يحب���ه، وكاأمنا هو 

ذلك الفرد الذي تاأمره زوجة اأبيه ) اخلالة ( باأن 

يرعى له���ا اأبقاره���ا وهو مكره عل���ى ذلك فذهب 

)�شرح ( متاأخرًا وعاد )تروح( اأول الرعاة. 

ْي احلليم الِنْجد ولترويه املقطاعة:  َروِّ  -  42
اأي ل ت�ش���رح لل�ش���خ�س الذكي اأو النبيه �شرح 

التفا�شيل، بل اأ�ّشر له اإ�شارة اىل الطريق من بعيد 

و�ش���يتعرف هو من ذات نف�شه على اأق�شر الطرق 

) املقطاعة (.  

حرف الزاي 

طحني: زيدي  ماء  زيدي   -  43
طبعا الت�شبيه بالعجن هنا لكن عجن دون ب�شر 

اأو ب�ش���رية اإما لقلة اخلرة اأو عم���دا بحيث يظل 

يعيد ويكرر ويح�شل على نف�س النتيجة.. فاملعنى 

م�ش���ور هن���ا باأ�ش���لوب بالغ���ي عجي���ب ومميز.. 

حيث اأن القارىء للمثل اأو ال�ش���امع به ي�شعر بتلك 

ال�ش���ورة املتحرك���ة بامراأة تخل���ط الطحني باملاء 

لغر�س احل�ش���ول على عجني بتما�شك معني واإذا 

بالطح���ني يزداد على املاء فت�ش���يف امل���اء لتعادل 

الطح���ني لكنه���ا تك���رث منه فيزي���د امل���اء ويخرب 

العج���ني، فت�ش���طر اأن تزي���د طحينا..لك���ن لي�س 

بق���در.. ب���ل اأكرث مم���ا يج���ب.. فتج���د اأن ل مفر 

اإل باإ�ش���افة قلي���ل من امل���اء وتخط���ىء التقدير..

وهك���ذا تظل يف دوامة العجني ما بني اإ�ش���افة ماء 

وطحني..

هذا املثل يهدف اإىل تو�شيح  فكرة هامة جدا 

وه���ي العمل دون تقدير اأو تقدي���ر الأموروالتعامل 

معه���ا بطريقة غ���ري معتدل���ة اأو ع�ش���وائية اأو دون 

تخطيط اأو جتربة م�ش���بقة..اأي الت�ش���رف يف اأمر 

دون ب�شر اأو ب�ش���رية، اأي اأن يعمل ن�شاطا م�شببا 

حلدوث �شيء معني ثم يعمل ن�شاط اآخر قد يهدف 

به اإىل اإيجاد حل لكنه يزيد يف امل�ش���كل، من جهة 

خرى في�شطر لتكرار الن�شاط ال�شابق ...وهكذا 
ُ
اأ

تعودي���ه واإبن���ك عل���ى م���ا  م���ا  عل���ى  زوج���ك   -  44
تربيه:

الزوج يت�شكل مبا تعوده زوجته،  والبن يت�شكل 

بح�شب تربية والدته، اأي اأن املراة وتعاملها معهما 

هي ال�شبب يف ت�شكيل ال�شلوك النهائي لهما. 

على الطحني: املاء  زاد   -  45
عندم���ا يفي�س الكيل باأحده���م وتزداد الأمور 
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ع���ن حدها يلج���اأ لهذا املثل ت�ش���بيها للظرف كاأنه 

عجين���ة رخوة زاد امل���اء على الدقيق فلم ي�ش���تطع 

التحكم بها..

حرف ال�شني

�صع ليلة بغري ع�صاء:  -  46
�ش���ع هي باللهجة املحلية وتعني مثل اأي ) مثل 

الليل���ة مف���رد ليال الت���ي يكون اأ�ش���حابها جائعني 

فالهم ناموا ول خل�س ليلهم ب�شبح يغري  حالهم 

ه���ذا، فه���م ينتظ���رون ال�ش���بح بف���ار غ ال�ش���ر 

ليح�ش���لوا على وجبة الفطار فاجلوع يحا�شرهم 

م���ن جهة وطول الليل ي�ش���عرون به اأطول ما يكون. 

.وهذا فيه اإ�شارة اىل جمع ظرفني �شيئني يف نف�س 

التوقي���ت فال اأكل ول ف�ش���حة من نهار للت�ش���رف 

وتغيري احلال (

يرم���ز هذا املثل لطول الوقت  اململ، وخا�ش���ة 

عندما يكون انتظارا، اأو �شاأما لأي  حدث يطول يف 

ا�شتهالك الوقت دون ح�شول  املتعة  اأو الفائدة.

العقول:  ت�صيع  الأكول  �صاعة   -  47
اأي �ش���اعة الأكل يت�ش���و�س العقل..وخا�شة اإذا 

كان امل���رء جائع���ا جدًا..ف���ال ينتب���ه اأو يركز على 

تفا�شيل قد يعيها يف وقت اآخر...

زع ال�صلع منفق الب�صع:  جمِّ �صبحان   -  48
 هنا ت�ش���بيح الغر����س منه قد يك���ون اعرتافا 

بقدرة اهلل يف ت�ش���يري الأمور اأو �شخرية على �شلعة 

بايرة اأو ب�ش���اعة راكدة، وي�ش���تخدم هذا املثل من 

قبل الن�ش���اء عندما يح�ش���رن عر�ش���ا ول تعجبهن 

العرو�س..لدمامة، اأو ل�شوء خلق..!

ومبهرر: �صارق    -  49
هنال���ك م���ن الأ�ش���خا�س من ي�ش���تحقون هذا 

املثل لأنهم ي�شرقون حقوق غريهم ويزيدون  على 

ال�ش���رقة تعاليا..وعنجهية..والبه���ررة هن���ا تعني 

فت���ح العين���ني باأق�ش���ى درجة وهو تعبري ج�ش���دي 

يراد به الزجر والتخويف... 

يرق�ص:  دخل  يتفرج  له  �صمحنا   -  50
هنا �ُش���مح له بالفرجة ف�ش���ال وكرما فا�شتغل 

الظرف واندمج حتى و�شل اىل اأن يكون هو حمور 

الفرجة من رق�س وحركة. وهذا يقال ملن ي�ش���مح 

له بدور حمدود في�ش���دق نف�ش���ه ويتط���اول ويرى 

نف�شه جديرا باأن ميار�س كل ما يريد...ويزيد

اأهل����ص  جتاه����ص..ل  جتاه����ص  ل����ص  �ص���ريي   -  51
جتاه�ص ول بني عم�ص ورا�ص: 

اأي ام�ش���ي  بخط���وات واثق���ة عل���ى مه���ل ول 

ت�شتعجلي فال يوجد اأحد من اأهلك اأوبني عمومتِك، 

لي�شوبوا اإن اخطاأت اأو يتمموا اإن ق�شرت.

حرف ال�شني

�صوقي   -  52
�شوق العاط�شي للماء و�شوق الغنم للمرعى: 

ه���ذا ال�ش���وق واحلن���ني عندم���ا يبل���غ مبلغه،  

ه با�ش���تياق من بالغ به الظم���ا للماء..واأكد  فُي�ش���بَّ

عليها ب�شوق الغنم اجلائعة للمرعى..

يف الغالب ُيبداأ احلديث بهذا املثل ا �ش���تهالل 

للتحدث عن امنية اأو رغبة ملَِّحة.. 

�صباب:  وعادوه  �َصيَّب   -  53
يطلق ه���ذا القول ل�ش���رح املاآ�ش���ي وامل�ش���ائب 

ل�شخ�س عانى كثريا  يف حياته لدرجة اأنه �شاب وهو 

ل زال يف مرحلة ال�شباب..واأحيانا يطلق ل�شتحثاث 

الهمم ال�شابة. عندما ي�شيبها نوع من الفتور..

حرف ال�شاد 

ام:   بل�صّ وفطر  �صام  �صام   -  54
هن���ا تقدي����س لل�ش���يام ب���اأن يك���ون اإفط���اره 

مميزا، لي�س �ش���ياما �شياما ثم ينتهي بفطار غري 

جمد)ل�ش���ام ( )العل���ك (واملق�ش���ود ب���ان نهاية 

ال�شر ينبغي اأن تكون نهاية ظفر ونيل...

متا�صيهم: ول  القوم  �صابح   -  55
اأي اذا ا�شطررت ل�ش���فر فاعمل ح�شابك باأن 

ت�ش���ل عند من تق�شدهم يف �ش���فرك يف ال�شباح 

ل امل�شاء...فال�شبح فيه ا�شتب�شار وفرح بال�شافة 
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اىل اأن احل���رج اأقل من النزول عندهم يف امل�ش���اء 

حتى ولو كانوا اأقارب لك..

ثوبك ونّقي واأ�صتم �صاحبك وبقي: �صّب   -  56
اأي  يف اإجن���از الأعم���ال اأتقن عملك وخا�ش���ة 

تل���ك املتعلق���ة باأغرا�ش���ك، لك���ن حينم���ا يتعل���ق 

الأمر ب�ش���لوك اأحد اأ�ش���دقائك اأو اأقاربك حتى لو 

ا�شطررت ل�شتمه فال تذكر كل ما فيه واإمنا جتاوز 

وغ�س الطرف عن جزء من معايبه..

بيوم:  اإبتنت�ص  ما  �صنعاء    -  57
ال�شتدلل ببناء �شنعاء لأنها عا�شمة وحا�شرة 

اليمن من قدمي الزمن وهنا تاأكيد وجت�ش���يد على 

اأنها مدينة بناوؤها مميز، لذا مل تبتنى بيوم وهذا 

ديدن كل عمل عظيم يحتاج اىل وقت..و�شر 

�صّلح اخل�صبة توقع  عجبه:   -  58
اأي اأن اخل�ش���بة ذل���ك العود النا�ش���ف الذي ل 

حياة فيه اإذا تزينت ت�ش���بح �ش���يئا جميال وتعجب 

النا����س،  والق�ش���د هن���ا اأهمي���ة التزي���ن للم���راأة 

بالذات...

حرف الطاء

ثمان: م�صرية  ولو  الأمان  طريق   -  59
اأي ا�شلك الطريق الأمن حتى واإن طال �شفرك 

خ���ري من الطري���ق اخلطر ول���و كان خمت�ش���را..

حت���ى لو اأخذ منك ثم���ان ) اأي ثمانية اأيام ( وهنا 

الثمان من ال�ش���بت اىل ال�شبت مثال هنا ي�شتخدم 

يف لهجة اأهل هذه املنطقة اأكرث من ا�ش���تخدامهم 

للفظ اأ�شبوع. 

60 - الطول طول اخل�صب والُق�صر ُق�صر الذهب:
اأو يقال

الطول طول الهبل ِوالق�صر ق�صر الذهب:   -  61
 وكالهما ي�ش���ريان اىل اأن معظم طوال القوم 

كم���ا اخل�ش���ب امل�ش���ندة..فيهم ن���وع م���ن الهبل.. 

اأم���ا الق�ش���ر اأو القل فهو اإ�ش���ارة اىل ج���ودة ونوع 

امل�شمون..وهنا العتب على قائل املثل يف اإجحاف 

حق الأذكياء من طوال القوم...

  : ومت�شرط  طلوبي   -  62
ه���ذا الطلوب���ي ه���و ال�ش���حات ال���ذي يطل���ب 

الآخرين  وجاءت ت�شميته م�شتقة من كرثة الطلب 

وال�ش���وؤال للنا�س..ولكنه هنا متدلل لير�ش���ى باأي 

�ش���يء !!مم���ا ا�ش���طر اأحده���م اإىل معايرته بهذا 

املثل. 

حرف العني

63 - عل���ى م���ن تغ���رر ي���ا داهي���ة؟ ق���ال عل���ى قلي���ل 
املعرفة:

ه���ذا نوع اآخر م���ن الأمثال الت���ي تكون مبثابة 

�شوؤال واإجابة عليه  

فال�ش���وؤال على من يتم تغريرك يا داهية- اأي 

با�ش���تخفاف بعلمه ومعرفته -  فيكون ل�شان حاله 

ردا باأن تغريري على من ل ميتلك معرفة قط اأو ل 

ميتلك معرفة بي وب�شفتي. 

وهنا يقال حلال اجلاهل الذي ل ي�ش���دقه اإل 

من هو اأجهل منه...

تتجازر: وقلوب  تتحازر  عيون   -  64
العيون هي مراآة القلوب فعندما تتحازر فهذا 

يعن���ي اأنه���ا نظرات  غ���ري حانية فهي توؤكد �ش���رر 

القلوب  وعكر ال�شفو بني اأ�شحابها..

املرق واآخر القهوة:  اأول  على  عليك   -  65
هذه ن�ش���يحة يف تخ���ري اأطي���ب  الأكل..فاأول 

احل�ش���اء هو اأطيب���ه  لرتك���ز الطعم في���ه..واآ خر 

القهوة هو الأطيب م���ن اأولها..لأن اأول كاأ�س منها 

لزال غري مركز...هن���ا اجلمع بني املرق والقهوة 

بطريقة بالغية فا�ش���تخدام الأ�شداد جاء جميال 

وحمقا يف نف�س الوقت.

و�ِصنِّة �صوا: ِع�صِرة   -  66
تق���ال ه���ذه اجلملة مل���ن ي���اأكل اأكال ذا رائحة 

ثابتة مثل الثوم اأو الب�شل فاإن اأكل ربطة منها كما 

���نة ) ف�س ( ل���ذا يلزم احلذر من  هو حال اأكل �شِّ

ال�شنة كما الربطة...كما ي�شتخدم هذا املثل تورية 

برائحة الثوم على من يف�ش���د اأو ياأكل مال حراما. 

.فاإن من ي�ش���رق م���اًل حرامًا كث���ريًا كان اأم قلياًل 

فاإن رائحته �شوف تفوح...
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ِفر�ِصْك:  لك  ْب  َع�صِّ  -  67
اأجا����س ( بحب���ل   ( ل���ك فر�ش���ك  رب���ط  اأي 

تخيل كيف �شت�ش���تطيع اأن تكم���ل املهمة بنجاح...

ويق���ال هذا ملن ي�ش���عب علي���ه اإمتام اأم���ر متعلق 

باآخرين...

حرف الغني

ون جاَرك:  �صُ و  باَبك  غلِّق   -  68
اأغلق باب منزلك واأحكم اإغالقه وحافظ على 

عالقتك مع جارك بال�شون والأمانة اأف�شل من اأن 

جتعله مفتوحًا وتتهم جارك ب�ش���رقة اأو ما�شابه...

هنا التعبري حقيقي وجمازي ممكن القيا�س عليه 

يف اأمور كثرية. 

حرف الفاء

فتح بيتك  واإفتخر واإل غلَّقه واإ�صترت:  -  69
ه���ذا خا�س مبن يرغب بالوجاهة الإجتماعية 

فاإم���ا اأن يفت���ح بيت���ه وي�ش���تعد لعاقب���ة ذل���ك من 

�شرفيات ونرثيات،  ووقت،  وخ�شو�شية، ويتفاخر 

به���ذا الم���ر...دون ت���رم اأو �ش���كوى  اأو اأن يغلقه 

وي�شرت حاله من الإحراج. 

حرف القاف 

وعقارب �صود: دود  منه  قلبي  قد    -  70
هن���ا ت�ش���بيه قل���ب الواح���د عندم���ا ميتل���ىء 

غيظ���ًا وكبت���ًا م���ن اأحده���م فكاأمنا ع�ش�ش���ت فيه 

الدود والعقارب..ال�ش���ود الت���ي هي اأخطر نوع من 

العقارب  وهذا القلب املالآن �ش���يما و�ش���يقا كاأنه 

م���الآن ح�ش���رات متحرك���ة و�ش���وداء معتمة..هن���ا 

الكناي���ة على اأن القل���ب غري مرتاح غري م�ش���تقر 

ب�شبب الظلمة والعتمة ال�شاغلة له...

وق���د ُيفه���م من املثل هذا �ش���يء اآخ���ر وهو اأن 

الن�شان ي�شر نف�شه عندما يكبت غيظا جتاه اآخر 

فقلبه هنا امتالأ بكل اأنواع احل�شرات ال�شارة !

وقلب الولد يف ال�َصَند:  الولد  يف  الأم  قلب   -  71
هنا قلب الأم معروف يف قلقه وحبه وا�شتياقه 

للولد فهو ب�ش���كل مت�ش���ل يحمل هم الولد ويحمل 

احلر����س عليه..وقل���ب الول���د ليب���ادل الأم نف�س 

امل�ش���اعربنف�س القوة ونف�س الت�شال فال ياأبه  ول 

يهتم اإل ب�شند من عمل اأو مال اأو غريه...

حمولة: الإلف  قلة   -  72
قل���ة الإلف هي عدم التع���ود والتاآلف على اأمر 

ما...فمث���ال ع���دم التاآلف م���ع الغن���ى..اأو الرثاء 

يجعل من ال�ش���خ�س ت�شرفات غري مقبولة اأوغري 

معقولة..لذا �شبهت  كاأنها حموله )�شنة فقر ( اأو 

كارثة...فمن كان قليل الإلف ملال اأو ل�شلطة يظهر 

عليه عدم ح�ش���ن الت�شرف وكاأنه يف نقمة ل نعمة 

فاملحولة هي ال�شنة التي لخري فيها ول نعم..

حمولة: العقل  قلة   -  73
هنا اأي�ش���ا ت�ش���بيه لقل���ة العقل بع���دم التزان 

وع���دم القدرة عل���ى اتخ���اذ القرارات ال�ش���ائبة 

كاأنه���ا نقم���ة،  والنقمة هنا على م���ن يعولهم قليل 

العقل اأو من ي�شريون بعد م�شورته. 

م�صرتيح: العقل  قليل   -  74
وقليل العقل هنا يظهر مرتاح البال..لأنه ل ياأبه 

ملا يقول اأو ملا يفعل..بل مرتاح من الفراغ واخلواء. 

حرف الكاف

ميزان: احلر  كلمة   -  75
هذا املثل ميثل تاجًا على روؤو�س بقية الأمثال..

بل اإن جاز التعبري فهو عرو�س هذا العمل..فاحلر 

ال���ذي ل يعبد مال ول قرابة ول م�ش���لحة ول هوى 

ف���اإن كلمته تظ���ل حرة ثابت���ة يف كل الظ���روف...

مقيا�ش���ها واح���د ومعياره���ا واح���د وه���ي الكلمة 

املن�شفة العادلة كما امليزان. 

ويقولون يف قريتي اأي�شا:  

- يد احلر ميزان 

اأي اأنه ل يحتاج اإىل ميزان عندما يق�شم �شيئا 

فيده قادرة على العدل دون ا�شتخدام اأدوات. 

الك�صل يوّرث اجلوع:  -  76
عاقبة الك�شل والتكا�شل احلتمية هي اجلوع..

كما هو حال معظم املجتمعات العربية اليوم...
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غايل: حايل  كل   -  77
كل ماه���و جمي���ل اأكيد ل���ه ثمنه الغايل �ش���واء  

مال اأو وقت اأو جهد. 

عليه: دين  احلر  كالم   -  78
احل���راإذا ق���ال كلمته وف���ى بها، لأن���ه يرى اأن 

القول هو اأ�شا�س الفعل.. ومن مل يوِف بالكالم لن 

يويِف بالأفعال واملواقف. 

- كرثه وقله �صوى:  79
تقال خا�ش���ة يف الأكل..�ش���واء تاأكل القليل اأو 

الكثري فالأثر  واحد...

�صوى: وع�صر  كلمة   -  80
اأي اأن ال�شرح باإيجاز يحمل نف�س املعنى ونف�س 

امل�ش���مون حتى لو اأطنب ال�ش���ارح...لذا فالأف�شل 

الإيج���از والخت�ش���ار...وعادة يقال ملن ل ي�ش���مع 

الق���ول اأو الأم���ر م���ن اأول ق���ول وخا�ش���ة يف تربية 

الأطفال..

ْر: الدَّ اإل  ميذر  �صيء  كل   -  81
كل ب�ش���كل يومي فاإنه مُيل 

ُ
اأي كل الطعام اإذا اأ

اإل الطعام امل�ش���تق من الألب���ان..) الدر ( فاإنه ل 

مي���ل  فف���ي قريتي يعتم���دون على احللي���ب واللنب 

كل  يف  يدخ���ل  متكررة..حي���ث  يومي���ة  كوجب���ات 

الوجبات الثالث...وباأ�شكال متنوعه ول ميلونه. 

وبينه حمام: بيت  كل    -  82
اأي كل اأ�شرة اأو عائلة بها �شخ�س اأو اأكرث �شيء 

ال�شلوك...فلي�شت كل الغرف دواوين..

له ناه�ص: طاه�ص  كل   -  83
 اأي كل ظامل له يوم �ش���ياأتي عليه بظامل اأقوى 

واأ�شد بط�شا وق�شوة فيكون �شببا م�شخرا لالنتقام 

من ظلم �شابقه وهكذا. 

ا�صله: يرده  واحد  كل   -  84
كل �شخ�س منا له معدن معني هذا املعدن هو 

الذي يحدد �ش���لوكياتنا وت�شرفاتنا يف ال�شدة ويف 

الرخاء،  وقد يف�شر الأ�شل هنا بالن�شب فاإذا عاب 

اأحدهم يف �ش���لوك معني يردونه اىل اأ�ش���له ون�شبة 

ال�شعيف..

الياب�ص: العود  تك�صر  الطيبة  الكلمة   -  85
جميل���ة هي الكلم���ة الطيبة التي تاأ�ش���ر القلب 

والنف�س..وجتع���ل م���ن الع���ود القا�ش���ي يلني حتى 

ينك�شر احرتامًا واإجالًل..

حرف الالم 

يف قريت���ي يقولون ل مبعن���ى اإذا..لذا فمعظم 

ما ورد من الأمثال حتت بند حرف الالم معظمها 

تبداأ بال والق�ش���د بها اإذا ال�شرطية..التي حتتاج 

اإىل جواب. 

�صميناه: ولد  قد  ل   -  86
اإذا ولد املولود �ش���موه يف حينه،  وهذا اإ�ش���ارة 

وا�ش���حة لعدم اخلو�س يف اأمور م�شتقبلية، ول�شان 

احلال خلينا يف حلظتنا هذه. 

- ل جاك يوم احلمار قمت له قومه:  87
يعني اإذا جاك يوم �شديد فيه �شجار اأو م�شكلة 

معين���ة يجب اأن تقف ل���ه وقوف. فقم���ت له قومه 

هنا تكرار وذكر امل�ش���در للفع���ل قم من قام وهي 

باللهج���ة ) قوم���ه ( لتاأكي���د جاهزيت���ك واإعطائه 

كل اهتمامك فتغيري جمل�ش���ك و�شكونك يدل على 

التغيري الفعلي املنا�شب. اأي اأن تتعامل مع املواقف 

ح�ش���ب م���ا تقت�ش���يه اأهميته���ا، فيوم فيه م�ش���كلة 

ي�شتحق منك الوقوف والثبات والتعامل بكل قوتك 

حتى تتمكن  من ال�ش���يطرة اأو اخلروج من  املاأزق 

اأو الظرف ذاته.

- ل غرميك الدولة من ت�صارع:   88
اذا ق�ش���يتك م���ع الدول���ة ف�ش���عب ج���دا اأن 

تتحاكم معها.

 

دين ابوه:  دور  القبيلي  حريف  ل   -  89
عندم���ا ي�ش���اب امل���رء بفق���ر اأو حاج���ة يلجاأ 

للبحث عن دين اأبيه من النا�س..
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خاويته:  ولدك  كب  ل   -  90
الطفل يحتاج اإىل معاملة معينة حني �شغره..

اأما حينما يبلغ فتجب معاملته بطريقة اأخرى وهي 

معاملة الأخ لأخيه. 

91 - ل تبك���ي عل���ى م���ن م���ات ابك���ي عل���ى من خف 
عقله: 

هنا ل الناهية والتي تنهي عن البكاء عن موت 

�ش���خ�س منا بل ي�ش���تحق البكاء من اأ�ش���اب عقله 

خفة اأو بالهة ب�ش���بب مر�س اأو حادث اأو عار�س.. 

فالعقل هو ما مييز الن�شان...

برذم:  الربح  �صبع  ل   -  92
اأي اإذا �شبع الربح -وهو القرد -وهنا املق�شود 

باأن ال�شبع يقود اىل التبذير والإ�شراف...وخا�شة 

عند من مل يتعود على العي�س يف ترف من �شغره...

وبرذم فع���ل ما�س يدل على اللع���ب بالأكل ورف�س 

النعمة بعد الإح�شا�س بالكفاية وال�شبع...

اليه:  وارد  واأنت  �صوق  عن  ت�صاأل  ل   -  93
ل النافية هنا تنفي عن ال�شوؤال عن ال�شوق واأنت 

ناوى الدخول اإليه فهنا تاأكيد على اأن جتربة الن�شان 

لل�شيء اأف�شل من ال�شوؤال عنه اإذا ما اقرتب منه..

العجب ول ال�صيام برجب:  ليعجبه   -  94
ه���ذا املث���ل منت�ش���ر ب���كل الثقاف���ات العربي���ة 

واملق�شود به الن�شان ذو الطبع ال�شعب الذي يعد 

اإر�شاوؤه غاية ل تدرك. 

ال�صفر: طال  ولو  �صنعاء  من  لبد   -  95
        - ل قدك �صارح كرثت بالف�صايح:  

عندما ينوي اأحده���م الرحيل من مكان معني 

اإن���ه يكرث بالف�ش���ايح ويظه���ر كل م���ا بداخله من 

دوافع مكبوت���ة ورغبات..وهذا طب���ع املغفلني..اأو 

ال�شابرين كبتا  وقهرا..

تكي���ل ل زوة  ول  واح���دة  زوة  م���ن  تكت���ال  -ل   96
واحدة: 

ه���ذا املث���ل يوؤكد حكمة هام���ة يف احلياة وهي 

التن���وع اجلميل فهنا يوؤكد قائل املثل بعدم �ش���راء 

احلب���وب م���ن م���كان واحد حت���ى اذا طلع بع�ش���ه 

مغ�شو�شا اأو به علة فاإنه لن يخ�شر جميع ما ا�شرتاه 

لتع���دد م�ش���ادره..وكذالك عندما ي���ود اأن يخزن 

احلب���وب فال يجعل كلها يف م���كان واحد حتى اذا 

ح�ش���ل لها ما يكره من ظرف فاإن لديه جمموعة 

يف اأماك���ن اأخرى..وهن���ا كناية ت�ش���تخدم للزواج 

والن�ش���ب..فيعني األ يزوج جميع اأقاربه من اأ�شرة 

واحدة ول يزوج بناته اأو قريباته اىل اأ�شرة اأو بيت 

واحد بل الأف�شل  التنويع... 

النا�ص بلدك: النا�ص ولدك ول بلد  97 - ل ولد 
هن���ا نفي فولد غ���ريك لن يك���ون كولدك..ول 

بالد النا�س واإن اأعجبتك �ش���تكون كبلدك ووطنك 

الأول واإن اأحببتها..

لبد من �صنعاء ولو طال ال�صفر:   -  98
هنا نية بتحقيق الهدف بزيارة �ش���نعاء اأو اأي 

ه���دف اآخر حت���ى واإن طال ال�ش���فر وزاد اجلهد..

ويق���ال هذا املثل لإثبات العزمية القوية يف حتقيق 

املراد. 

حرف امليم

99 - م���ا م���رة ال من بني رجال وما بقرة ال من 
بني اثوار: 

ترتب���ى  الت���ي  تل���ك  الن�ش���اء  اأف�ش���ل  اأن  اأي 

بني رج���ال اإخ���وة واأعم���ام واأخوال، فتتع���ود على 

طلباته���م والتعامل معه���م واحرتامه���م ومراعاة 

خ�شو�ش���ياتهم فتك���ون اأكرث جراأة واأكرث ر�ش���انة 

واأكرث خ���رة حينما تتزوج،  وكذل���ك حال البقرة 

اأي�شا !

من ظهر غري�ص َفّدِرْي:   -  100
وه���ذا يطلق على ال�ش���خ�س امل�ش���تهرت الذي ل 

ي�شعر بامل�ش���وؤولية يف املحافظة على املاديات ب�شكل 

ع���ام والنفاق ب�ش���كل خا����س،  فاملمتل���كات املادية 

عندم���ا ي�ش���اء ا�ش���تخدامها، اأو تتل���ف بطريق���ة ل 

م�ش���وؤولة،  اأو عندما يتم التبذير وال�شرف من مال 

الآخر بحيث ل ي�شت�ش���عر بحجم اخل�شارة لأنها من 
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ك�ش���ب الآخر وم�شوؤولية الآخر..غالبا ما ي�شتخدم 

لالأبناء عندما يبداأون يف �شن املراهقة وطلباتهم 

تك���رث..ول يك���ون عندهم الإح�ش���ا�س بامل�ش���وؤولية 

للحفاظ على حاجياتهم اأو ممتلكات الأ�شرة. 

عليه:  بدينا  بدي  ما   -  101
اأي ل تخط���ط ول تفكر ولته���م..اإذا ما جاك 

احلدث ففي نف�س التوقيت واجهه �ش���واء بتقبله اأو 

مبباركت���ه اأو مبقاومته، اأي ل تفكر يف �ش���يء هام 

حتى يظهر لك، وهذا ي�ش���تخدمه كثري من النا�س 

امل�ش���وفني..والذين يوؤجلون كثريا من الأمور حلني 

اآخر...

�صتم:  توطي  ومن  رجم  تعلي  من   -  102
اأي  اأن كاًل ي�ش���تخدم ال�ش���الح الذي يتنا�شب 

مع موقعه فمن كان يف الأعلى �شي�ش���تخدم احلجر 

ومن كان يف الأ�ش���فل ل يوجد لديه و�شيلة منا�شبة 

اإل ال�شتم مع ا�شت�شعار قلة احليلة هنا. 

لم:  متعِّ اأمه  بطن  من  يخرج  د  حَمَّ  -  103
حم���د ) اخت�ش���ار ِل م���ا اأح���د - اأي ل يوج���د 

اأحد( 

اخلرة تاأتي م���ن جتارب احلي���اة، لتاأتي مع 

اجلين���ات الوراثية..فاملول���ود يول���د عل���ى الفطرة 

والتجارب تعلمه. 

وهذا يقال لغر�س الت�ش���جيع خا�شة ملن اأخطاأ 

اأو اعرتف بعدم خرته...اأو طلب م�شورة. 

حتنا:  من  بيد  اإل  احلنا  ت�صبط�ص  ما   -  104
احلن���اء هي  �ش���بغة م�ش���هورة يف اليمن عامة 

ويف قريتي خا�ش���ة فت�شتخدمها الن�شاء للتزين يف 

الأعرا�س والأعياد واملنا�ش���بات الدينية مثل جمعة 

رجب مثال...ولكن ا�ش���تخدامه هن���ا يدل على اأن 

م���ن �ش���نع معروفا فل���ن يذكر اإل هو..ومن �ش���نع 

�شرا ف�شيذكر مبا �شنع. 

ال اإل بِرَجال :   - ما َرجَّ  105
اأي ل يوج���د رجل  ل���ه احرتامه وقدره اإل ولديه 

رج���ال يتبع���ون اأوام���ره ويرافقون���ه اأينم���ا ذهب..

ويح�شرون معه يف املوقف اجللل..وهذه نزعة قبلية 

دارجة عند معظم اأفراد املجتمع املحلي اليمني. 

من ي�صتي الدادح ما يقول اآح:   -  106 

ة وتعب فال يت�شكى لأن  من يريد اأمرًا فيه م�شقَّ

الت�شكي ي�شبح حت�شيل حا�شل..ونتيجة بديهية.

متوافيه:  اإل  العرب  متوت  ما   -  107
هن���ا قان���ون الفع���ل ورد الفعل يظه���ر جليا...

فالع���رب ل متوت ال متوافي���ه  من الأخذ والرد...

ويق���ال هذا تهدي���دا ووعيدا..وخا�ش���ة بعدما يقع 

ال�شخ�س يف ماأزق من �شنع اآخر خ�شيم له.. 

اأب�صرت من اجلمل اإل اأذانه:  ما   -  108
يقال ه���ذا ممن خرته اأكرث ملن خرته اأقل.. 

يف حديث���ه عن جتربة معينة ليو�ش���ح م���ا خفي..

اأن���ه اأعظم..وكاأنه ليرى م���ن احلقيقة اإل كحجم 

الأذنني من حج���م اجلمل وهذا ت�ش���بيه بليغ فكم 

متثل الأذنان من حجم اجلمل..!

109- ما يحك جلدك مثل  ظفرك:  
ما يفيدك اأحد من النا�س مثلما تفيد نف�ش���ك 

بنف�شك. 

اهلل  م���ن  و�صاه���ن  ال  امل�صل���ي  ي�صل���ي  م���ا   -  110
مغفرة: 

هن���ا  ال�ش���الة عل���ى الرغ���م من اأنه���ا فر�س 

واجب اإل اأن امل�ش���لي يرغ���ب يف الغفران..ويطمع 

يف امل�ش���احمة م���ن رب���ه وكذل���ك ديدن الأن�ش���طة 

الأخرى يف املعامالت بني الب�ش���ر ل اأحد يقدم لك 

خدمة اأو �شيئا بدون مقابل. وراأيي اأن هذا التعميم 

قد يكون غري �ش���حيح يف بع�س املواقف ومع بع�س 

ال�شخ�شيات.

 

من جال�ص جان�ص:   -  111
من كرثت جمال�شته ل�شخ�س فاإنه يكت�شب من 

�شفاته و�شلوكياته.
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جواب:   له  ل  ح�صَّ الباب  دق  من   -  112
اأي ل ياأت���ي ج���واب اأو ردة فعل م���ن دون فعل. 

.واأ�ش���ل الفعل  طرق الباب �ش���واء باب القبيلي اأو 

باب اهلل. .واأبواب احلياة كثرية ومتعددة..

متني:  رقد  ومن  لقي  �صقي  من   -  113
من تعب واجتهد ح�ش���ل عل���ى ما متنى..ومن 

ك�شل ونام يظل يف مرحلة التمني ول ينال �شيئا. 

كرث هداره قل ِمقداره:  من   -  114
�شحيح فكم من �شخ�س قلت قيمته وقل قدره 

يف كرثة الكالم والهدار. 

نم ورْد:  ل ولْد على ولْد اإلى جهَّ ف�صَّ من   -  115
يعجبن���ي الع���دل املتجلي يف هذا املث���ل  ففعل  

ال�ش���رط فيه الظلم والتمييز بني الأولد..وجواب 

ال�شرط عقاب جهنم اإنها �شاءت م�شريا.

�صاير اخلادم اأ�صبح نادم:  من   -  116
ل اأدري ما نوع الندم هنا لكنه اإ�شارة اىل عدم 

م�ش���ايرة من يخدمك ف�ش���يخرجك عن م�شتواك.

اأو باكت�ش���ابه ل�ش���فات معينة ل تليق اأو اأن اخلادم 

�شي�شتغل هذه ال�شحبة بطريقة اأو باأخرى..

َته:   م ِع�صَّ هدَّ الدولة  دار  �صاف  من   -  117
هنا مقارنة �شالحياتك بغريك..مثلما دارك 

بدار من هو اأغنى منك بكثري. 

ِح���ة ت���ورِّد و�صاهِنة اإن الُكِحل  ل���ة  و�صاِرِ 118 - ِمكحَّ
ُيزِوْج:

ه���ذا املثل يطلق على راعي���ة الأغنام والأبقار 

والتي ت�شوقها اإىل مورد املاء وهي متزينة بالكحل 

لتب���دي جم���ال عينيها ظن���ا منها ب���اأن احلكل هو 

ال�شبب الذي �شيجذب لها فر�س الزواج ؟ فاملورد 

هو املكان الذي ي�ش���مح لها بالختالط مع �ش���باب 

قريتها والقرى املجاورة..اأثناء �شقيهم ملوا�شيهم.

اأ�صحابه:  ن�صي  اأحبابه  لقي  من   -  119
اأي اأن العالقات درج���ات فالأحباب هم اأعلى 

املرات���ب واأعل���ى الدرجات..ف���اأاإذا ما ح�ش���روا اأ 

زاح���وا الأ�ش���حاب م���ن مرتبتهم..وح���ازوا  ُج���لَّ 

الهتمام. 

- من هالك ل مالك ل قبا�ص الأرواح:   120
يق���ال عندم���ا ت�ش���ادف اأن تق���ع من م�ش���كلة 

اىل اأخرى وتهرب من و�ش���ع �ش���يء فتقابل و�شعا 

اأ�ش���واأ، وه���ذا يعك�س الت���درج من الأق���ل اأثرا اىل 

الأكرث �شررا كمن ينتقل من تعب وع�شر اىل موت 

حمقق...

اختها:  اإل  احلجر  تك�صر  ما   -  121
اأي ل���كل ظ���امل نهاي���ة بظل���م اآخ���ر م���ن نف�س 

الف�ش���يلة ونف�س القوة  وعلى الرغ���م من التاأنيث 

هنا اإل اأن املعنى عام للرجل واملراأة واملعنى الأكرث 

ا�شت�شعارا له حني مير على م�شامعنا هذا املثل هو 

اأن املراأة التي تكيد �ش���ياتي يوم وتك�ش���ر �ش���وكتها 

امراأة اأكرث منها كيدا ودهاء..

اآح:  يقول  ل  الداداح  ي�صتي  من   -  122
اأي م���ن اأراد الهلك���ة اأو الدخ���ول يف مع�ش���لة 

فالأ�شلم  األ يرجع يت�شكى ويولول..

خطف:  بجني  ول  تعَّ من   -  123
تع���ول اأي طل���ب املعون���ة وهي كلمة �ش���ائعة يف 

قريتنا ت�ش���تخدم كث���ريا كاأنها م�ش���تقة من العون 

)فيق���ال تع���ون يف بع����س الق���رى اأم���ا يف قريت���ي 

ف�شريت تعول ( 

فعندما تطل���ب من طفل اأن ينفعك باإح�ش���ار 

�شيء اأو بتبليغ اأحدهم خرا،  لكن حينما ل حت�شن 

اختي���ار م���ن يق�ش���ي ل���ك اأمرا..فانك �شت�ش���طر 

غا�ش���با ً لقول هذا املثل..فكاأنك طلبت العون من 

جني فذهب  ومل يرجع. .بل كانه ُخطف عند اأحد 

من جماعته..!

- من خبَّى من ع�صاه اأ�صبح يراه:   124
هن���ا ن�ش���يحة لالدخار...فم���ن يقت�ش���د يف 

ع�ش���ائه وخباأ جزءا منه ) اي احتفظ ( ف�ش���يفرح 

بروؤيته حني ي�شبح مبكرًا يبحث عن فطور...
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حرف النون

الكهف:  اأهل  نومة  نام   -  125
يقال مبا�شرة  ملن نام وطال نومه،  وب�شكل غري 

مبا�ش���ر كا�ش���تخفاف حلال  غري مريح كمن  طال 

�شباته ومل يطور نف�شه �شريعا مقارنة باأقرانه.

حرف الهاء

خبز:  ال�صاتي  هواء   -  126
اأي جو هذه القرية حتديدا كاأنه خبز تاأكل منه  

) قرية يف منطقة بني �شيف العايل تتميز بهوائها 

العليل يف كل ف�ش���ول ال�ش���نة (، وهنا ت�ش���بيه بليغ 

يدل على من ا�ش���تمتع به���ذه الأجواء العليلة فكاأنه 

ي���اأكل اأ�ش���ا�س الأطعمة، فاخلبز يف ه���ذه املنطقة 

�ش���نف اأ�شا�ش���ي يف املائ���دة،  ومن ناحية �ش���حية  

ففي املو�ش���وع حكمة لأن الهواء العليل يوؤثر تاثريا 

عاليا على �ش���حة الفرد،  كما ه���و تاأثري الغذاء..

اأي�شا احلكمة يف اختيار كلمة خبز دون غريها من 

اأ�ش���ناف الطعام الأخرى فاخلبز اأ�ش���ا�س ل تقام 

املوائد بدونه بالإ�شافة اىل اأن اجلميع متفق عليه 

فلي�س هو �شنفا قد ل يوافق هوى بع�س الأمزجة. 

باحلمى:  ير�صى  باملوت  هدده    -  127
هذا خا�س باملفاو�ش���ة فعندم���ا تهدد اأحدهم 

ب�ش���يء كبري ير�شى  و يخ�شع بال�شي ال�شغري لنه 

خ���اف من اأم���ر اأكر كما هو احل���ال عندما تخري 

اأحده���م باملوت اأو املر����س فيف�ش���ل املر�س..لأن 

اخل�شارة هنا اأقل

حرف الواو

الأعور: والكلب  َوْرَوْر   -  128
يقال ملن يكره���ه القوم ومتنون مغادرته فحتى 

اإذا جاء يوم مغادرته من بينهم فيقولون هكذا خلف 

ظهره..على عك�س قولهم ملن ينوي املغادرة وهم له 

حمبون..فيودعونه بال�شالم واأحلى الكالم.

ل احَل�صي�ص:  قِّ ِمن  احَليْد  هِت�ص  وجَّ  -  129
تقال ه���ذه اجلملة للبق���رة،  فاملعن���ى احلريف 

هواأن �ش���احب البقرة وجهها اىل اجلبل لرتعى يف 

م���كان مفتوح -وعادة يطل���ق على املكان اخلطر يف 

املرتفعات باحليد -وال�شبب هو قلة احل�شي�س لديه 

فكاأنه ي�شرح لها الأ�شباب التي دعته لهذا الت�شرف، 

لكن القول هنا ي�ش���تخدم يف ظروف اأخرى ل تتعلق 

باملوا�ش���ي فح�ش���ب، بل تتجاوزها اىل الأ�ش���خا�س 

اأنف�شهم فمثال اأحدهم ل ي�شتطيع اأن ي�شرف على 

اأولده فيوجهه���م اإىل ال�ش���ارع للعم���ل اأو لل�ش���حت، 

وُي�شتخدم يف �شرح ظرف ا�شطراري يدفع ال�شخ�س 

لأن ي�شلك �شلوكا قد ي�شتغربه الآخرون...

حرف الياء

�صبتي �صنة ماعاد ي�صر�ص ثمان:  ذي  يا   -  130
ال�ش���ر قيم���ة م���ن اأه���م القي���م الجتماعية 

وبالغالب  يطلب م���ن املراأة التحلي بها وهذا املثل 

يوؤك���د باأنها قد �ش���رت وقتا طوي���ال فال با�س من 

ال�ش���ر فرتة اإ�شافية اأخرى وخا�شة اأنها ق�شرية 

فهنا ثمان )ثمانية اأيام اأو اأ�ش���بوع ( فهي ق�شرية 

مقارنة ب�ش���ر ال�ش���نة الكاملة..وهذا فيه حتفيز 

بال�ش���ر مليق���ات حمدد..ولي����س ال�ش���ر ب�ش���كل 

مفتوح..

بالغدراء ماحد يقول�ص ي�ص:  راق�صة  يا   -  131
الرق�س بني الن�شاء يف املنا�شبات الجتماعية 

م���ن اأعرا����س اأو اأعي���اد اأمر معت���اد،  ومن ترق�س 

ت�ش���مع كلمات واإ�ش���ارات  الت�ش���جيع والتعويذ من 

بقية الن�ش���اء احلا�ش���رات وحتديدا برتديد كلمة 

ي����س... ي�س )وتنطق يا�ش���ني  يا�ش���ني (..مرتني . 

اأو) ي�س على الطارف( اذ بالغالب ترق�س اثنتان،  

لكن اأن ترق�س اإحداهن يف الظالم فمن �ش���رياها 

ليقول لها ي�س !!

واملعن���ى ي�ش���مل حني تنج���ز عم���ال..اأي عمل 

يفرت�س اأن تو�شحه للنا�س من حولك حتى يهتموا 

بك ويعتمدوا عليك.اأما يف اخلفاء فلن جتد اأحدا 

يب���ارك ذلك...ول���ن يع���رف ق���درك وجمه���ودك 

اأحد..

عيده:  -يومه   132
            يقولون فالن يومه عيده 

يطلق على من ل يفكر بالغد، ويت�شف بق�شر 

النظر فال يرى اإل يومه في�ش���تمتع به وي�شرف به 
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ما ميلك دون اأن يخطط كيف �شيق�ش���ي بقية الأيام 

التالية. 

هن���ا جاء ب�ش���يغة املذك���ر لأن يف الغالب املراأة 

تكون اأكرث تدبريا من زوجها اإل ما ندر..

 

املوت يامتالقي به:  من  هارب  يا   -  133
قد يعج���ب هذا املث���ل اأولئك اأ�ش���حاب التنمية 

الب�ش���رية الذين يوؤمن���ون باأهمية الرتكي���ز وتاأثريه 

عل���ى حياتنا، فه���ذا املثل يوؤك���د ب���ان الرتكيز على 

كيفي���ة اله���روب من املوت يجعلك تلتق���ي به باأقرب 

حمطة، واملوت هنا  قد يكون �شخ�ش���ا غري مرغوب 

بلقائه اأو ظرفا ل يحبذ الوقوع فيه. 

حوجمة ل كلبالبه:  من  ياهارب   -  134
هنا اأي�شا هروب من واقع مر اىل واقع اآخر اأمر،  

وكاأن���ه ترجمة للمثل بالف�ش���حى )�كامل�ش���تجري من 

الرم�شاء بالناِر( فاحلوجمة هي �شجرية بها اأ�شواك 

والكلبالبة �شجرية اأخرى من نف�س العينة لكن �شوكها 

اأكرث واأ�شد ق�شاوة. 

املرق اأهل بيتك اأّحق:   يامفرق   -  135
هن���ا ال�ش���دقة لجت���وز للبعيدي���ن واأه���ل بيتك 

يعانون احلاجة، فاملوزع للمرق وهي ح�شاء الدجاج 

اأو اللح���م  ينبغ���ي اأن ي���وزع م���ا فا����س ع���ن حاجة 

اأه���ل بيته، وه���ذا املثل يوؤكد قيم���ة اجتماعية هامة 

وتطبيق���ا ل�ش���نة حممدي���ة موؤكدة  فف���ي قريتي من 

يطب���خ مرقا يكرث ماءه و يوزع جلريانه بغ�س النظر 

عن م�شتواهم املادي. 

غومته:  من  يفتجع   -  136
              يقولون فالن يفتجع من غومته 

كناية عن ال�شخ�س اجلبان فيفتجع من الفجيعة 

وهي اخلوف وغومته اأي ظله فكاأنهم يقولون يخاف 

من ظله. 

الذيب: مع  وياأكل  الراعي  مع  يرعى   -  137
 ه���ذا املث���ل يقال ملن له اأكرث م���ن وجه فيتعامل 

مع كل اأ�ش���ناف املجتم���ع ال�ش���الح والطالح فهاهو 

يرعى مع الراعي وينتبه له على اأغنامه واإذا ما اأكل 

الذيب  فري�ش���ة ل ميان���ع يف الأكل مع���ه، وقد تكون 

مه���ارة يف التعامل لك���ن املعنى الذي ي�ش���توحى هو 

معنى �ش���لبي وقيمة غري نبيلة يف اأن يكون ال�شخ�س 

عة لي�شتفيد من اجلميع.  اإمِّ

لل�صيء  اأيدي واأرجل:  يعمل   -  138
يطلق ه���ذا املثل على ال�ش���خ�س املبال���غ  الذي 

ي�ش���يف البهارات والنكهات فيخ���رج من الكالم اأو 

من املوقف �ش���يئا ي�شتحق الذكر مع اأن اأ�شل الكالم 

اأو الفع���ل ب�ش���يط وي�ش���ري، لكنه مبهارت���ه البالغية 

اأو النفعالي���ة يجع���ل من���ه اأمرا عظيم���ا وقد يحمل 

املعنيني �شواء اإيجابا اأو �شلبا . 

َبتول����ص  ح���ني  م���ن  ياحل���رورة  ياُركنت����ص   -  139
حمادي: 

احل���رورة ه���ي ا�ش���م ملزرع���ة اأو جرب���ه  كبرية 

�ش���احبها مهت���م بها ويث���ق يف مردودها املو�ش���مي، 

لكنه هذه املرة اأخطاأ يف اختيار من �ش���يحرثها وهو 

من ي�شمى حمادي...وهو �شخ�س غري مهتم اأو غري 

قادر على احلرث بطريقة مميزة...

هن���ا ح�ش���رة ن�شت�ش���عرها حينما قال �ش���احب 

احل���رورة يار كنت�س اأي لن اأركن ولن اأثق مبردودك 

وال�ش���بب لأن حمادي هو من �ش���يحرثِك...وبالعادة 

يطلق ه���ذا املثل حينما يود اأحد اإ�ش���عار الآخر بانه 

ليثق بعمله اأو ل ينتظر نتائج مبهرة..من اأدائه..

 

الطارف:  على  ّي�ص   -  140
ختمنا ه���ذا العمل بذكر ي����س والقراآن احلكيم 

فتقال هذه البادئة اقتبا�ش���ا من �ش���ورة ي�س. .والتي 

تع���د م���ن اأه���م ال�ش���ور القراني���ة واملذك���ورة بكثري 

يف ثقافتن���ا ال�ش���عبية اقتناع���ا باأنها �ش���ورة ق�ش���اء 

احلاجات و�شورة للتح�شني والتعويذ وهنا هي دعوة 

بالركة واحلفظ وتقال خا�شة يف منا�شبات الزواج 

والأعي���اد حينم���ا ترق�س اثنتان..بطريقة ع�ش���ف 

ذهني فكالهما ت�ش���األ نف�ش���ها من هي الطارفة اأي 

بطرف ال�ش���رب وكالهما يف الط���رف. .ويقال هذا 

الق���ول لإعط���اء دفع���ة من احلما����س والت�ش���جيع..

للراق�ش���ات وابتهاج���ا يف املقاي���ل الت���ي ت�ش���احب 

الأعرا�س والأعياد. 
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خصوصية الخطاب االفتتاحي 

في الحكاية الشعبية

عبد املالك اأ�شهبون

كاتب من املغرب

حتظ��ى خاصي��ات اإلجناز الس��ردي ف��ي احلكايات 
الشعبية بسلطة مميزة في استراتيجية هذه احلكايات، 
حي��ث يعدُّ فع��ل االفتتاح ش��فرة مكونة من سلس��لة 
اإلشارات املنتظمة واملتقاطعة، التي تدل على رسالة 
متماس��كة، ذات أبع��اد جمالية، واجتماعي��ة، وبنائية 
الزم��ت القص الش��عبي الش��فوي واملكت��وب في كل 
األمم، وعلى أساس��ها تتوالى األح��داث وتتراكم فيما 
بعد، لتنفرج حلقات احلكاية بالنهاية التي تعتبر حلظة 

تتويج سيرورة هذه األحداث.  

اأر�شيف الثقافة ال�شعبية
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ولعل ما ي�شجل يف احلقل النقدي العربي احلديث 

هو كرثة اهتمام نقادنا باحلكاية ال�ش���عبية �شواء فيما 

حتمله من م�ش���امني وقيم اأو يف م�شتوياتها املعروفة: 

ال�شخ�شيات، ال�شرد، الزمان، واملكان… لكننا قلما 

جند ان�ش���غاًل ملحوظًا، �شواء على م�شتوى التنظري اأو 

التطبيق، مبكون حكائي ا�ش���رتاتيجي يف علم ت�ش���كل 

 .
)1(

احلكاية؛ ويتعلق الأمر ب�:»البداية« احلكائية 

فقد �ش���ار هذا املكون احلكائي من �ش���دة اجلهل 

به كاملعل���وم الذي ل حاجة اإىل ب���ذل جهد يذكر فيه. 

وعلي���ه، ف���اإن ما يطب���ع تناول ج���ل الباحث���ني له كان 

ل يخ���رج ع���ن دائ���رة التعمي���م ت���ارة، اأو الالمب���الة 

والتجاهل تارة اأخرى، وذلك من منطلق اأنها ل تخرج 

عن اأ�ش���لوب اإعادة البدايات النمطية ال�شهرية ذاتها، 

من خ���الل مناذج مهيمنة من البدايات معجما “كان 

يا مكان” وحمتوى )اخلروج…(.

وحت���ى حينم���ا و�ش���عت احلكاي���ة ال�ش���عبية على 

حمك املنهج البنيوي، كان���ت النتيجة هي عدم اإيالء 

عن�شر “البداية” ما ت�شتحقه من اهتمام، من حيث 

�ش���عريتها، اأو رهاناته���ا الفني���ة، اأو دوره���ا يف تلق���ي 

احلكاية ال�ش���عبية عامة. وهذا ما ن�شت�شفه من كتابني 

رائدي���ن يف هذا املجال هم���ا »مورفولوجي���ا احلكاية 

 Morphologie du( اخلرافي���ة«)1970( 

conte merveilleux( للعامل الرو�ش���ي ال�ش���هري 
فالدميري بروب، وكتاب الباحثة امل�شرية: “ق�ش�شنا 

ال�شعبي من الرومان�شية اإىل الواقعية”)1974(.

فكم���ا هو مع���روف، فقد �ش���بط فالدميري بروب 

يف كتابه ال�ش���هري: »مورفولوجيا احلكاية اخلرافية«، 

عنا�ش���ر احلكاية العجيبة على ن�شق املراحل املحددة 

التالي���ة: البداي���ة )النق�س ثم اخل���روج(، واملغامرة 

)مواجهة املواقف اخلطرة اأثناء البحث عن الهدف(، 

ث���م النهاي���ة )املتمثلة يف الع���ودة بعد حتقي���ق املهمة 

ال�شعبة، ثم الزواج مع اعتالء كر�شي احلكم اأحيانا، 

ومعاقبة الأبطال املزيفني(.

فالبداية/ال�ش���تهالل، من وجهة نظر فالدميري 

بروب، يق�شد بها ذلك الن�س التمهيدي الذي يعطينا 

ملحة عن الأ�ش���رة اأو املدينة اأو املكان الذي �ش���تقع فيه 

الأحداث، اأو الذي �شتنطلق منه، ويتم خالله الرتكيز 

على تعداد اأو�شاف ال�شخ�شيات التي �شتتقم�س فيما 

بع���د دور البطل، كما اأن ال�ش���تهالل لي�س وظيفة وهو 

متغري من حكاية اإىل اأخرى، اإل اأن وجوده يف م�ش���تهل 

احلكاية يعني على اإ�ش���اءة اخللفيات التي ُتْبَنى عليها 

.
)2(

الأحداث فيما بعد

ه���ذه الوظيفة التمهيدية، ل ميكنها اأن حتدث اإل 

بعد اأن يهياأ ال�ش���امع ببداية متكررة…، اإل اأن بروب 

مل يدر����س »البداية« يف اأية حكاية من احلكايات التي 

تناوله���ا، »واإمنا جتاوزه���ا اإىل الوظائ���ف معتقدا، اأو 

هكذا يخيل اإيل، اأن ال�ش���تهالل هذا من و�شع الراوي 

اأو ال�ش���امع ولي����س من بني���ة احلكاية الأ�ش���ا�س اأو من 

.
)3(

وظائف«

وعلى هدي املنهج الروبي نف�شه، �شارت الباحثة 

امل�ش���رية نبيلة اإبراهيم يف كتابها الرائد: »ق�ش�شنا 

ال�ش���عبي من الرومان�شية اإىل الواقعية«، حيث لم�شت 

في���ه مفهوم اخلطاب الفتتاحي، وه���ي تقراأ احلكاية 

ال�ش���عبية امل�ش���رية. غري اأنها كانت كلما �ش���رعت يف 

حتلي���ل حكاي���ة �ش���عبية معين���ة، كانت تتب���ع خطوات 

مكرورة معينة على النحو التايل:

� البداي��ة ال�شتهاللية: الأ�ش���رة تتك���ون من الزوجة 

والزوج اللذين مل يرزقهما اهلل باأبناء.  

- البداي��ة التمهيدي��ة: وحت���وي عل���ى جمموع���ة من 

الوحدات الوظيفية:)تغيب اأحد اأفراد الأ�شرة وهو 

الزوج/ هناك حتذير �ش���مني موج���ه من الزوجة 

اإىل ال���زوج وه���و األَّ ي���اأكل من تف���اح احلمل…/

خمالفة الزوج للمحظور بعد اأن اأكل تفاحة، وكانت 

.
)4(

نتيجة هذا اأن ظهرت عليه اأمارات احلمل.(

لت � لحقا � �شيئا ما من  غري اأن نبيلة اإبراهيم عدَّ

روؤيتها لأهمي���ة املكون الن�ش���ي )البداية احلكائية(، 

موؤكدة اأن البداية الفتتاحي���ة متهد لظهور الوظائف 

التمهيدية التي ا�ش���توقفت بروب طوي���ال. فالوظائف 

التمهيدية، من منظورها، لي�شت اإل البدايات الفعلية 

للحكاي���ة، تل���ك التي حدده���ا »بروب« مبغ����ادرة اأحد 

اأفراد الأ�شرة م�شكنه. واملغادرة هنا اإما موت اأو �شفر 

اأو اإبع���اد، اأو رحي���ل موؤقت اأو خروج موؤقت اأو لق�ش���اء 

عم���ل، اأو اختالل توازن للو�ش���ع في�ش���طر البطل لأن 

يخ���رج لك���ي يع���ود الت���وازن اإىل حال���ه )…(. هذه 
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الوظيف���ة التمهيدي���ة ل ميكنها اأن حت���دث اإل بعد اأن 

.
)5(

يهياأ ال�شامع با�شتهالل متكرر

املك���ون  ه���ذا  ف���اإن  ال�شخ�ش���ي،  اعتقادن���ا  ويف 

)»البداي���ة« يف احلكاي���ة ال�ش���عبية( قمني بالدرا�ش���ة 

اأهميت���ه يف كل حمك���ي  لَتْظِه���ري  والتحلي���ل، وذل���ك 

�شعبي)�شفويا كان اأم كتابيا(، بالنظر اإىل ا�شتعمالته 

املتع���ددة، ووظائفه املتنوع���ة، ورهانات���ه الفنية التي 

تختلف من حكاية لأخرى. 

ومم���ا يج���در ذك���ره يف ه���ذا املق���ام، اأن الدر�س 

النقدي الغربي املعا�شر بات يويل بداية العمل ونهايته 

يف جميع الأجنا�س الأدبية اأهمية خا�شة. يقول الناقد 

الفرن�ش���ي ال�ش���هري رولن بارث: »اإن الفتتاح منطقة 

خطرة يف اخلطاب، فابتداء اخلطاب فعل ع�شري؛ اإنه 

اخلروج من ال�شمت...فدرا�شة مفتتحات ال�شرد اإذن 

.
)6(

هامة جدًا، وهذه الدرا�شة مل حت�شل بعد...«

اأما حال نقدنا العرب���ي، فقد كان اأغلب نقاده يف 

حالة حوار �شامت مع خطاب »البداية«، يعترونه حلظة 

عب���ور عادية اإىل الن�س، غري مبالني بدوره املركزي يف 

البناء املعماري للحكاية ال�شعبية. كما اأن منهم من كان 

يوؤجل احل�ش���م يف �ش���اأن قيمة »البداية« ومدلولتها اإىل 

حني النته���اء من احلكاية برمتها، ولكنهم غالبًا ما ل 

يعودون اإليها عندما تكون اأحابيل احلكاية قد اأخذتهم 

اإليها، وطوَّحت بهم عند تخوم النهاية. 

فالدار����س املخت�س يف جمال احلكايات ال�ش���عبية 

�شت�ش���توقفه � ل حمال���ة � حلظ���ة الفتت���اح احلكائ���ي، 

باعتبارها ا�شرتاتيجية حكائية، تعمد اإىل ا�شتعمال �شيغ 

طقو�ش���ية متداولة، ومتعارف عليها، الهدف الأ�ش���ا�س 

منها هو التعيني ال�ش���مني لبداية احلكاية )ال�ش���فوية 

اأو املكتوب���ة(، اإذ اإن هذه الأخ���رية حتمل، عادة، بع�س 

تقاليد ال�شرد ال�شفوي، وت�شت�شمره يف طياتها. 

من هنا، ي�ش���طلع اخلطاب الفتتاحي يف احلكاية 

ال�ش���عبية، مبختلف �ش���يغه، بدور التاأط���ري الوجداين 

للحكاي���ة يف بدايته���ا ونهايته���ا على الأق���ل، مثلما كان 

الأم���ر يف الثقاف���ة العربية مع احلدي���ث الديني، حيث 

احلم���د والدعاء وال�ش���تغفار، اإىل اآخ���ر ما هنالك من 

املعاين التي يلجاأ الراوي اإليها ق�شد ك�شب ثقة املتلقي/

امل�شتمع، وحيازة تعاطفه: نا�شحا اأو خمادعا.

اأول: اأهمية اخلطاب الفتتاحي يف احلكايات 

ال�شعبية 

بات م���ن املعروف، اأن كل بداي���ة حكائية هي نوع 

م���ن التموق���ف، اإذا م���ا اأخذن���ا بعني العتبار �ش���لطة 

املتلق���ي التي لها اأحكامها النافذة، �ش���واء بالإقبال اأو 

بالإدب���ار عل���ى احلكاي���ة. وعليه، فاإن ج���ذب املتلقي، 

وجعله اأ�ش���ري احلكاية يعتر اإ�شرتاتيجية حا�شمة من 

. ذلك اأن عن�شر الإغراء 
)7(

ا�ش���رتاتيجيات »البداية«

هذا، يعتر هام�ش���ًا جارفًا للمتلقي، بحيث ينقاد معه 

املتلق���ي اإىل معرفة م���ا وقع، اأو ما يقع، اأو ما �ش���يقع، 

اإ�ش���باعًا لف�ش���ول جامح  يتلب�ش���ه، ويجعله اأ�شري لعبة 

احلكي منذ الوهلة الأوىل. 

احلكائية: الفتتاحية  وال�صيغ  العبارات    �  1
تكم���ن اأهمي���ة اخلط���اب الفتتاح���ي يف احلكاية 

، يف كون���ه يع���ود اإىل موؤلف���ني جمهول���ني 
)8(

ال�ش���عبية

واأزمن���ة غري حمددة، ويف تعدد وتنوع هذه اخلطابات 

الت���ي ت�ش���تهدف اأ�شا�ش���ًا ا�ش���تئذان امل�ش���تمع للدخول 

فورًا يف �ش���لب احلكاي���ة. وللتوقف عن���د مورفولوجيا 

اخلطاب الفتتاحي يف احلكايات ال�ش���عبية، ي�شتوجب 

الأم���ر �ش���رورة العناي���ة بالأدب ال�ش���عبي، ودرا�ش���ته 

درا�ش���ة علمية؛ لأنه �شي�ش���كل، بالن�ش���بة لن���ا، ظواهر 

معرفية تت�ش���ل بعل���م اجتماع املعرف���ة الذي عر عن 

وجود اجلماعة نف�شها.

ويعد الناقد العراقي يا�ش���ني الن�شري من بني اأبرز 

الدار�ش���ني ملكون البداية يف احلكايات ال�شعبية، حيث 

يوؤكد على اأن بدايات احلكاية ال�شعبية متيل اإىل الرتكيز 

املحدد على ال�شيغ التعبريية ملحفل الفتتاح احلكائي. 

ويف الأغل���ب جرى العرف الفني اأن يكرر القا�س بع�س 

الكلم���ات مث���ل »كان يا مكان« اأو غريها. وجت�ش���د هذه 

البداي���ات و�ش���عًا زمني���ًا متداخاًل بني املا�ش���ي )زمن 

.
)9(

احلكاية(، واحلا�شر )زمن روايتها(

وم���ن اأج���ل البحث الدقي���ق يف ق�ش���ايا اخلطاب 

الفتتاح���ي يف املحك���ي ال�ش���عبي العرب���ي، وم���ن اأجل 

ه���ذا اخلط���اب يف عالقت���ه  ا�ش���تجالء خ�شو�ش���ية 

باخلط���اب الفتتاح���ي الغرب���ي، �ش���نعمد اإىل ب�ش���ط 

جمموع���ة من ال�ش���يغ الفتتاحية م���ن مدونة املحكي 

ال�ش���عبي لكل من الثقافة ال�شعبية العراقية وامل�شرية 
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واملغربية، وذلك لإعطاء �ش���ورة تقريبية عن خمتلف 

هذه ال�شيغ الفتتاحية املتداولة يف عاملنا العربي.

 يف هذا ال�شياق بالذات، جند اأن املحكي ال�شعبي 

امل�شري، يركز كثريًا على ال�شيغ التعبريية الفتتاحية 

التالي���ة: )»م���رة كان فيه ولد �ش���اطر...«/«ابن امللك 

حت���ت الأر����س، بيحب بن���ت واحد مل���ك...«/ »راجل 

قردات���ي عجوز...«/ »واحد غني كتب على دكانه »مبا 

يل اأفعل كل ما بدايل...«/ »ملك اأجنب من الدنيا ولد 

واحد...«/ »كان فيه ملك من ملوك زمان…«(.

اأم���ا طبيع���ة ونوعية ال�ش���يغ الفتتاحي���ة املاأثورة 

يف املحك���ي ال�ش���عبي العراق���ي فج���اءت على ال�ش���كل 

التايل:)»كان يا مكان وعلى اهلل التكالن...«/«يحكى 

اأنه كان يف قدمي الزمان...«/ »كان ما كان واهلل ين�شر 

ال�ش���لطان...«/ كان م���ا كان وهلل الإذعان...«/ »كان 

يف قدمي الزمان...«/ »كان يف قدمي الزمان و�ش���الف 

الع�ش���ر والأوان...«/ »يحك���ى اأن���ه كان يف الزم���ان 

الغابرة...«/ »قيل اإنه كان يف  قدمي الزمان...«/ كان 

لرجل/كان ل�ش���ياد خرج ال�ش���واك يومًا...«/ »خرج 

ال�ش���كندر...«/ »كان ل�ش���ياد زوجة...«/ »كان مللك 

راع يرعى له الغنم...«/ »يحكى عن �شديقني...«(.

املغربي���ة  ال�ش���عبية  احلكاي���ات  مفتتح���ات  اأم���ا 

ذات الن���زوع اإىل الواقعي���ة، فق���د جاءت عل���ى النحو 

التايل:)»كانت امراأة قد اأ�شاأمت زوجها...«/ »ا�شرتى 

ف���الن اللحم من ال�ش���وق...«/ »ذات م���رة كان هناك 

رجل ا�ش���رتى...«/ »رغم اأن فالنة كانت �شريرة...«/ 

»واح���د الراجل ماتت ل���ه امراأت���ه...«/ »فالنة كانت 

دمي���ا كاتلع���ب بالرج���ال...«/ »كان���ت هن���اك امراأة 

ي�شتغل زوجها...«(.

ومن جهته، حافظ الرتاث الغربي على مفتتحات 

حكائية �ش���هرية متنوعة وخمتلفة، ولكنها تظل دائما 

تعني �ش���يئًا واحدًا هو: افتتاح احلكاية، مهما اختلفت 

ال�شيغ التعبريية اأو تباينت. وللتمثيل على ذلك هاكم 

عينة من هذه البدايات: 

»هذه حكاية �شاأحكيها على اأ�شماعكم«/«�شنحكي 

لكم ق�ش���ة رجل…«/«بطل الق�ش���ة التي �ش���نحكيها 

لكم…«/ »يف هذه احلكاية، �شاأحتدث لكم عن ق�شة 

فتاة…«/«�ش���اأحكي لكم ق�شة �ش���بعة فتيان«/«هذه 

ق�شة رجل عجوز يدعى…»

وعموم���ًا، فبداية احلكاي���ة ال�ش���عبية العراقية ل 

يختل���ف كثريًا عن بدايات احلكاية ال�ش���عبية املغربية 

اأو امل�ش���رية اأو اجلزائري���ة، ول حت���ى فيم���ا يتعل���ق 

باحلكايات الغربية. ومع ذلك، فاإن ال�شيغ التعبريية 

للخط���اب الفتتاح���ي مل تثب���ت عل���ى تركيب���ة واحدة 

وموح���دة. وهذا ما ذهب اإليه يا�ش���ني الن�ش���ري الذي 

ي���رى اأن ال�ش���تهالل يف املحكي ال�ش���عبي العراقي »ل 

يختل���ف كث���ريًا عن ا�ش���تهالل احلكاي���ة يف »األف ليلة 

www.ineska.com
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وليلة«، ول عن ا�ش���تهاللت احلكاية ال�شعبية العربية 

اإل يف بع����س املفردات امل�ش���رية بالن�ش���بة للحكايات 

امل�شرية وبع�س املفردات املحلية املوؤدية للغر�س ذاته 

.
)10(

لكل حكاية بالن�شبة للحكايات ال�شودانية«

ف���كل واحدة ه���ذه من ال�ش���يغ التعبريي���ة، تنتج 

 Geste( »لن���ا م���ا ن�ش���ميه »فع���ل تد�ش���ني املحك���ي

تقوم بتعيينه،  نف�شها  اللحظة  يف   ،)inaugural
. كما اأن هذه ال�شيغ تعد �شكال 

)11(

�ش���منيًا، كمحكي

م���ن اأ�ش���كال حتديد املحك���ي من الالحمك���ي )اأو بني 

الن�س والالن�س(. 

وعلى هذا الأ�ش���ا�س، تخ�ش���ع احلكاية ال�ش���عبية، 

كباق���ي الفن���ون الأخ���رى، للقيم اجلمالي���ة واملعرفية 

املتع���ارف عليه���ا، وتتقي���د مبعايريها؛ وذل���ك يف اأفق 

تكري�س النموذج  احلكائي املقبول واملتعارف عليه، يف 

حني تتحقق الالحكاية خارج هذه التقاليد والأعراف 

احلكائية ال�ش���ائدة، واأحيانا تق���وم على ما يدمر هذه 

القواع���د التي مت تر�ش���يمها، �ش���لفًا، يف نط���اق ثقافة 

�شعبية معينة. 

مكان...«  يا  »كان  لعبارة  ال�صحري  املفعول   �  2
واأخواتها

من خالل تتبعنا للقا�ش���م امل�شرتك بني مفتتحات 

املحكيات ال�شعبية العربية والغربية، �شنجد اأن عبارة 

»كان يا مكان...« هي الأكرث تداوًل وانت�شارًا يف ثقافة 

ال�شعوب ككل. وهنا نت�شاءل عن امل�شدر الذي ت�شتمد 

منه هذه العبارة قوة ح�شورها يف احلكايات ال�شعبية 

عامة. وما الذي يخول لهذه ال�شيغة اأن ت�شبح �شيغة 

عاملية تتوحد من خاللها كل املحكيات ال�ش���عبية؟ وما 

هو �شحر هذه ال�شيغة التعبريية ال�شهرية؟ 

كم���ا ل يغيب عن اأذهانن���ا اأن فعل )كان(، يحكي 

م���ا وقع ل�شخ�ش���ية ال���راوي فيما م�ش���ى م���ن زمان، 

عل���ى الرغم من اأن بع�س اأح���داث الرواية قد تقع يف 

احلا�شر اأو �ش���تقع يف امل�شتقبل، لكن طبيعة ال�شرد ل 

تتعلق اإل مبا كان ل مبا هو كائن اأو ما �شيكون.

فعل���ى امل�ش���توى الرتكيبي، ن���ود اأن ن�ش���ري اإىل اأن 

)يا ما( لي�ش���ت م���ن اللهجة العامية؛ لأن )ما( ا�ش���م 

مو�ش���ول مبعن���ى الذي لغ���ري العاق���ل، واملق�ش���ود به 

هن���ا الق�ش���ة التي حدثت م���ن قبل، و�ش���يبداأ الراوي 

يف روايتها �ش���فويًا على م�ش���تمعيه. و)يا( حرف نداء 

للبعي���د، فهي موحية هن���ا ببعد ال�ش���قة الزمنية التي 

�ش���رتوي عن زمن روايتها، وهو نداء غر�شه التعجب. 

فكاأن الراوي حني ينطق به يهيئ اأذهان �ش���امعيه اإىل 

عجائبية ما �شريوي وكرثته.

واملق�ش���ود بالأث���ر ال�ش���حري ال���ذي يرتت���ب عن 

عب���ارة »كان يا مكان...«، يكم���ن يف جوهر الأمر اإىل 

اأن الق����س يف الأزمن���ة الغاب���رة، كان يروي���ه الكهنة 

اأ�شا�ش���ًا، ذل���ك اأن���ه من امل�ش���لم ب���ه اأن الكهن���ة اأكرث 

النا����س معرفة باحلكايات كما ج���رت العادة. وعليه، 

مل تك���ن وظيفة ه���ذه املحكيات العجيبة تنح�ش���ر يف 

حتقي���ق متع���ة وجمالية اأ�ش���لوبية فقط، ب���ل كان لهذا 

الق����س اأبعاد وظيفية من منط �ش���بيه � يف املمار�ش���ة 

الثقافي���ة � بالحتف���الت الديني���ة. فق���د كان���ت ه���ذه 

املحكي���ات ال�ش���عبية م�ش���حوبة بتعزمي���ات �ش���فوية، 

واأ�شاطري واأنا�شيد توؤدى خالل هذه الطقو�س الدينية 

وال�ش���حرية، اإ�ش���افة اإىل باقي املمار�شات ال�شعائرية 

التي كانت غالبًا ما ترتبط بطقو�س الكهانة. 

كم���ا اأن »كان ي���ا م���كان...« ه���ي �ش���يغة تعبريية 

�ش���احرة واأخاذة كذلك؛ لأنها اأ�ش���به بكلمة ال�شر التي 

تنفتح بها مغارة علي بابا على م�ش���راعيها. فبمجرد 

النط���ق بها، تفت���ح يف ذهن الق���ارئ دائ���رة التقاليد 

الأدبية للحكاية ال�ش���عبية على بابها الأرحب، حمركة 

يف ذهن���ه اآل���ة تظ���ل »ت���دور وتندف���ع يف حركتها، ول 

تتوقف هذه احلركة اإل بكلمات اأخرى، مثل: »وعا�شوا 

.
)12(

يف ثبات ونبات«

هكذا حتيلنا ال�شيغة التعبريية ال�شهرية »كان يا 

مكان…« على الإيحاءات والوقائع التالية:

- �ش���وت الآلهة، يوم كانت الآلهة، اأبناء ال�شماء تر�سُّ 

على الدنيا حكاياتها/اأ�شاطريها!! 

-  �ش���وت الإن�ش���ان، يوم كان اإلهًا بثلثيه واإن�شانًا بثلثه 

الثالث، وكان ي�شارع النا�س كثور وح�شي، فتع�شقه 

ع�شرتوت اإلهة احلب، وتعر�س عليه حبها…

- �ش���وت املل���وك، ي���وم كان امللوك ميلكون األف �ش���نة 

ويفتحون األ���ف مدينة، وينكح���ون األف عاتق، ثم 

ي�شريون اإىل الأر�س، فرا�شهم الرتاب وو�شادهم 

احلجر، وجريانهم الدود. 
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- �ش���دى حلو ل�شوت حلو هو �ش���وت عبلة، يوم كانت 

تنادي عنرتة.

-  �شوت اجلن، يوم كان اجلن يبنون املنازل وي�شيدون 

الدور والق�ش���ور، ويرئون املر�ش���ى، ويخاطبون 

النا�س، ويع�ش���قون الب�شر، ويهتفون بهم باأ�شوات 

مفهوم���ة تتكلم احلمريي���ة والعربي���ة، ويخدمون 

امللوك...الخ.

-  واأخ���ريًا، »كان ما كان« يوحي ب�ش���وت خميف، هو 

�شوت الكفار القتلة، خارجًا من نار جهنم، �شوت 

اآدم���ي اأ�ش���ود، يخ���رج م���ن الأر�س املن�ش���قة وهو 

ي�شتعل نارًا من قرنه اإىل قدمه، ويف عنقه �شل�شلة 

.
)13(

يجرها خلفه وهو ي�شيح

اأما اأهميتها الأخرى � يف �ش���ياق عملية التوا�ش���ل 

احلكائ���ي ما بني ب���اث وم�ش���تقبل �؛ فاإنه���ا تتجلى يف 

التن�ش���ل م���ن م�ش���وؤولية املحك���ي وتبعات���ه. فالراوي 

يحي���ل عل���ى اأن ه���ذه الأحداث ق���د تك���ون حدثت يف 

الزمن املا�ش���ي، اأو مل حتدث في���ه. وكاأن هذا الراوي 

ب���داأ حكايته بت�ش���كيك املتلق���ي باأنه لي����س موؤلف هذه 

احلكايات، ومن ثم فهو غري م�شوؤول عن �شحتها لأنه 

جمرد راٍو لها، ويف اإحالة الأحداث اإىل املا�شي فائدة 

اأخرى لل���رواي، هي منحه حرية ال�ش���رد؛ لأن املتلقي 

ل يعرف هذا املا�ش���ي، ول ي�ش���تطيع اإنكار ما ي�ش���رده 

الراوي عليه. 

� العب���ارات الفتتاحي���ة، ولعب���ة النتق���ال من   3
الواقع اإلى اخليال 

يكت�ش���ب اخلطاب الفتتاحي يف احلكاية ال�شعبية 

اأهميت���ه، باعتباره �ش���يغة فارقة ب���ني عاملني، خاللها 

يقوم الراوي بو�ش���ع حد بني احلي���اة اليومية العادية 

للم�ش���تمع، وبني ما �شي�ش���رع يف �ش���رده من حكايات، 

تُّ ب�شلة اإىل عامل اخليال ل حمالة.  مَتُ

وقد ت�شمنت ال�شيغ ال�شردية املوؤداة عند افتتاح 

حلقات احلكايات ال�شعبية، معنى النتقال من الواقع 

اإىل اخليال، فيقال على �شبيل املثال: 

ْلَطاْن،  َمان…َواَحْد ال�شُّ - »َكاْن َيا َما َكاُن يِف َقِدمِي الزَّ

 … َكاْن ْكَذْبْت اأنا َيْغَفْر يِل 
ْ
���ْلَطاْن ِغ���رْي َاهلل َوال�شُّ

« )»كان 
ْ
���يَطاْن ْعِليْه َلْعَنْة َاهلل ، َكاْن ْكَذْب ال�شِّ

ْ
َاهلل

يا ما كان يف قدمي الزمان �شلطان، ول �شلطان اإّل 

اهلل. اإذا ما كذبت اأنا يغفر يل اهلل، واإذا ما كذب 

.
)14(

ال�شيطان فليلعنه اهلل …«.(

واإذا كان���ت الكتاب���ة مرتبطة بالتاأجي���ل والإرجاء 

والغي���اب؛ ف���اإن املحكي ال�ش���عبي ال�ش���فوي ه���و عك�س 

احلكاية املكتوبة، اإذ ي�ش���تلزم املحكي ال�شفوي القرب 

واحل�ش���ور واملواجهة. من هنا جند اأن ا�شتعمال هذه 

ال�ش���يغ الفتتاحي���ة ت�ش���كل »اعرتافًا �ش���منيًا بوجود 

امل�ش���تمعني باعتباره���م �شخ�ش���يات واقعي���ة، وُيق���رُّ 

، اأما 
)15(

بح�ش���ورهم الفعل���ي املادي اأم���ام ال���راوي«

عندما يتعذر الت�ش���ال املبا�شر، وتكون هناك م�شافة 

)مكانية اأو زمنية( تف�ش���ل املخاَط���ب عن املخاِطب، 

فاإن الكتابة تنوب عن الفعل.

وتتمي���ز جتربة ال�ش���ماع ع���ن جتربة الق���راءة يف 

كون عالقة امل�شتمعني بالعامل املحكي ال�شعبي ل تقوم 

فق���ط على دور و�ش���اطة الرم���وز املج���ردة )الكلمات 

العتبار  بعني  تاأخذ  ولكنها  وال�شيغ التعبريية…(، 

معطيات مادية خمتلفة حم�شو�ش���ة وملمو�ش���ة، منها: 

البعد املادي للغة وال�شوت، واحل�شور املادي للراوي، 

باإيقاع �شوته، و�شمته، وتقا�شيم وجهه، وكثافة روؤيته، 

وحركاته ال�شامتة، وحركة يديه، وتنقالته يف الف�شاء 

اإن الت�شال امللمو�س  اإىل القول:  …هذا ما يدفعنا 
ب���ني ال���راوي وامل�ش���تمعني هو م���ن اأخ�س خا�ش���يات 

ال�شرد يف احلكاية ال�شعبية.

وبناء عليه، فاإن ال�شيغة الفتتاحية يف احلكاية، 

مبفعول �ش���حرها امل�شوق، قادرة على نقل امل�شتمع من 

و�ش���عه املادي املح�ش���و�س اإىل ع���وامل متخيلة، كما اأن 

ال�ش���يغ اخلتامية للمحكي ال�شعبي كفيلة باإعادته اإىل 

يغ  عامل الواقع، عن طريق معاٍن مت�شمنة يف هذه ال�شِّ

امل�شتمدة من احلكاية ال�شعبية اجلزائرية، من مثل:

يَن���ا  ���اْي جْتِ اَفْتَن���ا َدْخَل���ْت َاْلَغاَب���ة، ِوَاْلَع���اْم َاجْلَ - »ُخرَّ

اَبة«.)»حكايتنا ذهبت مع الغابة، ويكون العام  �شَ

املقبل عام خ�شب«(.

ا َربِّي...َهَذا َما �ْشَمْعَنا..َهَذا َما ُقْلَنا« )»اهلل  - »َيَغْفَرنَّ

 .
)16(

يغفر لنا.. ما �شمعناه قلناه«(

ويتنام���ى ه���ذا التفاعل بني الراوي وامل�ش���تمعني، 

ويّط���رد يف الو�ش���عية الفتتاحي���ة، كما يف الو�ش���عية 

اخلتامي���ة، اإذ ي���ورد الباح���ث عب���د احلمي���د بواري���و 
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منوذجًا على ذلك، وهو على النحو التايل: 

- »الراوي: ق�شتنا متت، اأعينكم ذبلت.

- امل�شتمعون: عفا اهلل عنك يا راوي.

- الراوي:عفا اهلل عنكم وعنا، وليلتكم �شعيدة...«.

اأم���ا ردود فع���ل اجلمه���ور، فتختل���ف باخت���الف 

الأزمنة والع�ش���ور، وتتباين بتباين تاأثري فعل احلكي 

ودرجة متكنه من ال�ش���امع، ذلك اأن البدائيني الذين 

كان���وا يجتمع���ون يف كه���ف حول ن���ار، ي�ش���تمعون اإىل 

م���ن يق�س له���م احلكايات، بع���د نهار ميل���وؤه الرعب 

واملقاوم���ة، )الرعب م���ن الوحو�س ومقاوم���ة املوت( 

ل مينعه���م من النوم اإل اللهف���ة والنتظار: انتظار ما 

�شت�ش���فر عنه اأح���داث احلكاية امل�ش���وقة، وهم َيْهُفون 

اإىل طرح ال�شوؤال التايل: ثم ماذا حدث؟ 

واأخريًا، ي�شدل ال�شتار عن اأطوار احلكاية، بالك�شف 

عن نهاية الأحداث، خاللها �ش���يتعرف امل�شتمعون على 

ما حدث، اأو يخمنون ما �ش���يحدث، وحينها ي�شت�شلمون 

؛ لأن الراوي الذي ل يتقن �ش���ناعة 
)17(

للنوم اأو يقتلون

احلكاية، ي�شبح م�شتهدفًا يف حياته، ويتاأرجح م�شريه 

� يف النهاي���ة � بني جلب النوم للمتحلقني حوله، اأو القتل 

املتعمد من طرف اجلمهور، اإذا مل تكن احلكاية م�شوقة 

ويف م�شتوى انتظاراتهم.

وهنا ميكن احلديث عن املجل�س، باعتباره ف�شاء 

للحك���ي عند الع���رب من جهة، ومقاما توا�ش���ليًا، فيه 

تتحق���ق تل���ك الإ�ش���رتاتيجية امل�ش���رتكة ب���ني الراوي 

وامل���روي ل���ه من جه���ة ثاني���ة، »فن���وع ال���راوي، ونوع 

ال�ش���امعني، ونوع اخلطاب والزمان والف�شاء و�شروط 

املجل�س…كل ذلك ي�ش���اهم يف حتقيق »التفاعل« بني 

.
)18(

الراوي ومتلقيه«

وهذا ما يدفعنا اإىل م�ش���اطرة ا�ش���تنتاج الباحث 

بورايو نف�ش���ه، اأن جميع هذه ال�شيغ الفتتاحية توحي 

 ،
)19(

مبعاين متعلقة اإما بطبيعة احلكاية، اأو بوظيفتها

اأو بظروف اأدائها، ومن بني اأبرز هذه الوظائف:

- النف�ش���ال ع���ن الواق���ع والت�ش���ال بع���امل اخليال 

يف م�ش���تهل الرواية، ث���م اخلطوة املعاك�ش���ة عند 

اختتامها.

- املزاوج���ة بني ما هو دنيوي وما هو مقد�س، وبني ما 

هو جدي وبني ما هو هزيل. 

- التاأ�ش���ري اإىل احل���د فا�ش���ل بني ما ه���و حمكي، وما 

، وبذلك ت�ش���في البداية احلكائية 
)20(

لي�س كذلك

ال�شرعية الجتماعية على اخلطاب املحكي، وتعمل 

على و�شعه يف اإطار ن�ش���ق موؤ�ش�شاتي، تدير اآلياته 

جمم���وع تقالي���د وطقو�س احلكي. كم���ا تعمل على 

دمج فعل ال�شرد يف جمموع التفاعالت الجتماعية، 

التي منها ما هو ذو طابع خطابي )حمكيات( وغري 

خطابي���ة )Non discursive( )كالرق����س، 

الحتفالت، الطقو�س…(.

كل هذا وغريه، يجعل من عبارة “ كان يا مكان”تتاأبد 

وتخلد لي�س باعتبارها قيمًا تاريخية، بل حتققا جمالية 

واأ�ش���لوبيا، م���ن خالل الرتدي���د امل�ش���تمر واملتواتر لهذه 

ال�شيغة الفتتاحية كما لو كانت جملة �شحرية، اأخاذة، ل 

يلحقها البتذال والبالء من كرثة ترديدها وتكرارها على 

طول الأزمنة، وعلى امتداد خمتلف الأمكنة.

ثانيا: مكونات اخلطاب الفتتاحي يف احلكايات 

ال�شعبية

ككل املحكيات )ق�ش���ة، رواية، م�ش���رحية، �ش���ري 

�شعبية…(، تنبني احلكاية ال�شعبية )ال�شفوية  منها 

اأو املكتوبة( على مقولتي: الزمن وال�شخ�شيات ب�شفة 

مركزي���ة واأ�شا�ش���ية، يف حني لوحظ الدور الهام�ش���ي 

ال���ذي ميكن اأن يلعبه املكان، على الرغم من �ش���عوبة 

ت�شور وا�شح، وقطيعة جلية ما بني الزمان واملكان. 

- فما هي طبيعة الزمن يف احلكايات ال�شعبية؟ 

- وما هي عالقته بباقي مكونات احلكاية ال�شعبية؟ 

- ومل��اذا يت��م الرتكيز عل��ى الزمن املا�ش��ي القدمي يف 

�شرد اأطوار احلكاية ال�شعبية؟ 

كلها اأ�ش���ئلة نبتغي من خالله���ا القرتاب الدقيق 

م���ن ماهية هذا املكون، والتع���رف على اأهم الدللت 

الت���ي تث���وي خلف ه���ذا الإف���راط ال�ش���ديد يف العودة 

اإىل ما�ش���ي الب�ش���رية القدمي يف اخلطاب الفتتاحي 

بال�شبط.

1 - زم���ن احلكاي���ات ال�صعبي���ة ب���ني التحدي���د 
والالحتديد

من املعروف، اأن الزمان وامل���كان اإطاران قبليان 

لإدراك امل�ش���تمع وفهم���ه مل���ا ُيحك���ى. فهما �ش���رطان 
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ذاتيان لتمثل امل�شتمع للعامل اخلارجي. وخارج هذين 

الإطارين؛ فاإن امل�ش���تمع يكون عاجزًا عن متثل عوامل 

ما يقدم له من حكايات. 

واإذا كان امل���كان يعزز اإمكانيات تفاعل امل�ش���تمع 

م���ع اأحداث احلكاي���ة؛ فاإن الزمان يحي���ل على اأزمنة 

حم���ددة ي���وؤول اإليها خي���ال امل�ش���تمع، ليح���دد وقائع 

واأح���داث احلكاية. كم���ا اأنه يف احلكاي���ات العجيبة، 

يكون ال�ش���رد الالحق للحدث هو املهيمن، وفيه ي�شري 

ال���راوي اإىل اأنه يروي اأحداث���ًا »وقعت« يف ما�س بعيد 

اأو قريب.

فالزمن يت�ش���در احلكايات ال�ش���فوية من خالل 

عبارة »كان ما كان«، التي توحي ب�شوت عميق، قدمي 

من اأ�ش���وات املعابد العتيقة، �شوت �شردي يحمل بني 

طيات���ه األ���ف لوٍن ول���ون من األ���وان احلياة الناب�ش���ة، 

الزاخرة بالألغاز والأ�شرار!! 

كم���ا اأن زمن احلكاي���ات ال�ش���عبية العجيبة، اإىل 

جانب ذلك، قريب من الزمن الأ�شطوري الذي تغذيه 

بع�س املعتقدات املحرفة اأو امل�شوهة التي تعتر الزمن 

هو انخرام وف�شاد م�شتمران. فاللعنة التي حلقت باآدم 

وذريته كانت �شببًا يف خروجه من الراءة الالزمانية 

اإىل حالة الوعي الزماين وال�شقاء الأر�شي. 

فكلم���ا اقرتبت حلقة ما من حلظ���ة البدء، كانت 

اأقل تعكرا وف�ش���ادا. عل���ى هذا النحو، ميكن تف�ش���ري 

»تعلق ال�شري ال�شعبية تعلقا �شديدا بالأن�شاب والألقاب 

واإجماعها تقريبا على �شمو هذه املزية. وتكمن �شيمة 

البط���ل الأوىل يف �ش���رف ن�ش���به وتوات���ره وت�شل�ش���له 

.
)21(

وثباته«

من هذا املنطلق، فاإن عبارة »كان ما كان« لي�شت 

فقط �شوتًا �شرديا تتوق من خالله النفو�س املتعط�شة 

جلمال احلياة، بل هي �شوت الأغوار العميقة والأزمنة 

ال�ش���حيقة، مب���ا فيها من اآفاق ف�ش���يحة تع���جُّ باخلري 

والركة، والدين واملعرفة، والعلم والفل�شفة!!

ولتاأكي���د البقاء �ش���من الزمن املا�ش���ي، اأو اأن ما 

�شوف ياأتي من فعل للحكي قدمي جدًا، يردف الراوي 

عب���ارة “كان ي���ا ما مكان” بعبارتي »�ش���ابق الع�ش���ر 

والأوان« و»الأزم���ان الغاب���رة«. وهذا م���ا يجلي لنا اأن 

العامل، من منظور هوؤلء احلكائني، ثابت القيم وغري 

متغري، واأنه ا�ش���تقر منذ القدم عل���ى اأفعال واأحداث 

بعينها. 

كما اأن ال�ش���تمرارية التي نعي�ش���ها، تعني الثبات 

على القيم القدمية، والأبطال ال�شابقني الذين حتكي 

عنه���م احلكاية ال�ش���عبية لي�ش���وا اإل من���اذج خمتارة، 

م�ش���طفاة، امتلكوا خرة ل مثيل لها، وهم واإن كانوا 

ب�ش���رًا لكنهم »ذوو �شفات فوق ب�شرية، لذلك ل ميكن 

تك���رار تل���ك الأفعال، وم���ا علين���ا الآن، اإل اأن نعيدها 

.
)22(

حكايات لن�شري بها حياتنا املعا�شرة«

ول���دى انكباب���ه على درا�ش���ة ال�ش���يغ الفتتاحية 

وطبيع���ة اأزمنته���ا، وق���ف ج���ون لوي�س موره���ان على 

 La mise( »م�شاهمة »البداية« احلكائية يف »َمْوَقَعِة

en place( ال�ش���امع اأو املتلق���ي يف ع���امل املحك���ي، 
وبالتايل و�شع م�شافة بني الراوي وامل�شتمع. 

ه���ذه امل�ش���افة الت���ي تقيمها ال�ش���يغ التد�ش���ينية 

بوا�شطة الكلمات الأوىل، بني امل�شتمعني وعامل املحكي، 

 ،)Temporelle( هي يف عمومها ذات طابع زمني

ويتجلى ذلك من خالل ال�شيغ  النمطية التالية: 

يجهل���ون  الرج���ال  كان  الأزم���ان،  �ش���الف  »يف   -

املوت…»

- »فيم���ا م�ش���ى، مل يك���ن الرج���ال يتوف���رون عل���ى 

النار…»

- »منذ زمن قدمي…»

- »يف الأزمنة الغابرة…»

- »يف الأزمنة اخلوايل…»

 )Détermination( الزمن���ي  فالتحدي���د 

م�ش���األة هامة يف املحكي ال�ش���عبي، باعتباره العن�شر 

الذي ت�ش���ند اإليه وظيفة تعيني حدود �شل�ش���لة �شردية 

معين���ة، حيث تك���ون لالأحداث الت���ي يتناولها املحكي 

ال�ش���عبي بداي���ة ونهاي���ة. ه���ذه احلدود ق���د تكون بال 

تعيني وا�ش���ح: »فيما م�شى«، اأو تتحدد ب�شورة عامة: 

»يف الأزمن���ة اخل���وايل«، اأو تتع���ني م���ن خ���الل حدث 

اآخ���ر، وهذا هو الغالب: »فيما م�ش���ى مل يكن الرجال 

 .
)23(

يتوفرون على النار«

هكذا جن���د اأن بداية احلكاية ال�ش���عبية غالبًا ما 

تكون باملا�شي »كان يا ما كان…«، ثم يتحول الزمن 

داخل بنية احلكاية اإىل احلا�شر، ومبثل هذه النتقالة 
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الزمني���ة يتداخل يف بنائها ِفْعاَل املا�ش���ي واحلا�ش���ر 

دون اأن تخت�س بواحد منهما. وبهذا املعنى، فاإن زمن 

احلكاي���ة ال�ش���عبية، اإذًا، ه���و زمن »متج���دد، ناب�س، 

حي، وم�ش���تقر، ولذلك فهي دائمة احل�شور، ت�شتطيع 

اأن ت�ش���توعب حت���ى اجلديد يف احلي���اة دون اأن يختل 

.
)24(

بناوؤها اخلا�س«

لكن ما يث���ري النتباه يف هذه ال�ش���يغ الفتتاحية 

هو ع���دم حتديد وتدقيق املوؤ�ش���رات الزمنية ب�ش���فة 

عام���ة، وكاأمن���ا الف���ارق الذي مييز بني ع���امل احلكي 

وعامل امل�شتمعني مل يكن قاباًل للقيا�س، تبعًا للوحدات 

الزمني���ة اجل���اري به���ا العم���ل يف حياتن���ا  اليومي���ة 

)اليوم، ال�ش���هر، ال�ش���نة …(. وهو م���ا يوحي لنا اأن 

الفارق املذكور �ش���ابقًا لي�س من طبيعة زمنية، كما قد 

يرتاءى لنا ويتبادر اإىل اأذهاننا، بل اإن امل�شافة املعينة 

بوا�ش���طة ال�ش���يغ الفتتاحي���ة، ه���ي يف الواقع، متثيل 

ا�ش���تعاري لن���وع اآخر من امل�ش���افة، ميك���ن اأن يحيلنا 

على»الزمن الأ�ش���طوري« الذي ي�ش���في على احلكاية 

بعدها العجائبي والغريب.

بالإ�ش���افة اإىل اأن عب���ارة »كان يا م���كان...« اأداة 

�ش���ردية عربية �ش���عبية متامًا، ت�شيع يف رواية املالحم 

واحلكايات الأ�ش���طورية العربية التي تروى �ش���فاهة، 

والتي ظلت تت�ش���خم بالرتاكم التاريخ���ي لرواية بعد 

رواي���ة، ُيْعِم���ل فيه���ا ال���راوي خياله وه���و يرويها على 

�ش���امعيه بالإ�ش���افة واحل���ذف والتعدي���ل واملزيد من 

العجائبية قرنًا بعد قرن.

وبالتايل، فاإن هذه ال�شيغ الفتتاحية التي تتعاىل 

عل���ى التدقي���ق يف تاريخي���ة املحكي���ات، لها ح�ش���ور 

وازن يف ثقافتن���ا العربي���ة بفعل العب���ارة الأثرية »كان 

يا م���كان«، التي تنفتح على زمن غ���ري حمدد، ينطلق 

خالله���ا ال���راوي من نقط���ة ل بداية لها م���ن منظور 

احلياة اليومية، وما تقت�ش���يه معاي���ري الزمن الكوين 

الذي يت�ش���كل من موؤ�ش���رات معروفة، ت�شبط فو�شى 

الزمن، وت�شع مقايي�س معينة ل�شريورته.

ول غ���رو اأن يكون للفع���ل الناق�س يف عبارة »كان 

ي���ا م���كان« اأث���ر كب���ري يف اإمكاني���ة التكملة امل�ش���تمرة 

امل�ش���اغة من حي���اة ال�ش���عوب، كما قد يوح���ي الفعل 

الناق����س)»كان«( كذل���ك، با�ش���تحالة احت���واء فع���ل 

احلك���ي على �ش���يء متكام���ل، لذل���ك يبقى الإن�ش���ان 

»م�شدودا اإىل ما يكمل جتارب الأولني، )حيث( حتمل 

العب���ارة ال�ش���تهاللية)يف طياته���ا( الفع���ل الدائري 

 .
)25(

لل�شرد«

فقد ت�ش���رتك يف �ش���ياغة هذه الأزمن���ة املفارقة، 

ع���دة جمتمع���ات و�ش���عوب، وذل���ك باإع���ادة �ش���ياغة 

احلكاي���ات كل مرة ويف كل الأزمنة، وهذا ما ي�ش���من 

لهذه احلكاي���ات نوعًا من ال�ش���تمرارية التي ل نهاية 

لها، وحتيل هذه ال�شيغ الفتتاحية اإىل تراث ح�شاري 

ل ينفذ ول ين�شب معينه...

ومن هذا املنظور، فاإنه ل ميكن اأن يكون مو�شوع 

َن، يف �ش���كله الذي انته���ى اإلينا، اإل  احلكاي���ة قد َتك���وَّ

بوا�ش���طة راو ُي�ش���في عليه، كل مرة، �ش���بغة خا�شة، 

ومل�شة مميزة. ورمبا اأخطاأ الراوي الطريق اإىل الأ�شل 

 ، باألوانه اخلا�شة، من هنا »تظل الق�شة، بو�شفها كالًّ

ال�ش���يء احلي، لأنها ترتبط دائم���ا بالقا�س، والقا�س 

ل يروي �ش���كال جامدا، واإمنا يح���اول اأن يروي حكاية 

.
)26(

كاملة ذات بداية ونهاية«

ولهذا ال�شبب مل تختلف دللة العبارات احلكائية 

الأخ���رى، عما توح���ي به العب���ارة ال�ش���هرية: »كان يا 

مكان«. فهي تعني اأن �ش���ارد احلكاية يقول ملن ي�ش���مع 

اإليه، من بداية ال�ش���رد، اإنني �ش���اأروي لك �شيئًا حدث 

يف الزمن املا�ش���ي، وعليك اأن تفهم الأحداث املروية 

يف �ش���وء ه���ذا املا�ش���ي، ول متتد بها اإىل احلا�ش���ر. 

»يه���رب  املا�ش���ي،  اإىل  ال�ش���ريحة  الإحال���ة  وبتل���ك 

)ال���راوي( من �ش���رد الأح���داث املتعلقة باحلا�ش���ر، 

ويتن�ش���ل من م�ش���وؤولية ابتداع الأحداث من خميلته، 

ويف���وز بحرية ال�ش���رد باإعالنه اأنه جمرد و�ش���يط بني 

.
)27(

الأحداث واملتلقي«

فاملا�شي الذي تعنيه احلكاية ل زمني، مبعنى اأنه 

ما����س غري حمدد بف���رتة تاريخية معين���ة، فما تعنيه 

احلكاية بعبارة »كان يا ما كان« هو دميومة املا�ش���ي، 

وانفت���اح الفع���ل الناق�س عل���ى زمن غري حم���دود ف� 

»يا ما« تعني ا�ش���تمرارية تراجعية ولي�س ا�ش���تمرارية 

.
)28(

تقدمية

ويف �ش���وء هذه املعطيات، فاإنه ل ي�شح اأن تبتدئ 

احلكاي���ة باأي زمن قريب. اأي اأن اأية حادثة قريبة اإىل 



51
العدد 27  - خريف 2014 

فه���م النا����س واأ�ش���ماعهم ل متتلك ثقله���ا التاريخي. 

فالتاريخ يكمن يف »كان يا ما كان«، ولي�س املا�ش���ي اإل 

تاريخًا �ش���عبيًا، ي�ش���تذكر من خالل حكاية اأو حادثة. 

واملا�ش���ي مبعناه الأ�شمل »ا�ش���تمرار رغم قدمه، فهو 

حا�ش���ر فيما نرويه واإن كان معزوًل ب�»كان يا ما كان« 

.
)29(

كذلك �شاأن ظرف الزمان »منذ قدمي الزمان«

الفاعلة يف احلكاية ال�صعبية القوى   �  2
عندما ت�شبح ال�شخ�ش���ية هي نقطة انطالق كل 

م�شروع حكائي؛ فاإن ذلك الدخول الفوري لل�شخ�شية 

على م�ش���رح الأحداث، يع���دُّ اإيذانًا باإط���الق دينامية 

الأحداث منذ الوهلة الأوىل، ما دامت ال�شخ�شية هي 

الفاعلة، اأو التي يقع عليها فعل الفاعل. وهذا ما يجعل 

»البداية« احلكائية، التي تركز على ال�شخ�شية، تبدو 

وكاأنها ت�ش���طلع باأدوار �ش���ردية م�ش���اعفة: من بينها 

اإدراج ال�شخ�ش���ية احلكائي���ة يف امل�ش���هد البتدائ���ي، 

ويف الوقت ذاته، اإمداد القارئ مبعطيات حول املكان 

والزمان، جلع���ل دخول ال�شخ�ش���ية حماطًا مبا يلزم 

م���ن املعلومات، بغية ت�ش���هيل عملية ول���وج املتلقي اإىل 

عامل احلكاية ال�شعبية.

ويف ه���ذا ال�ش���دد، حتدث فالدمي���ري بروب عن 

ال�شخ�ش���يات باعتبارها تندرج يف اإطار ما هو متغري 

يف بنية احلكاية ككل. كما عمل، اإىل جانب ذلك، على 

ا�ش���تنباط القوانني الت���ي تتحكم يف ه���ذه املتغريات، 

ومنها �شفات ال�ش���خو�س وخ�شائ�شها، وتعني لديه: 

»كافة اخل�ش���ائ�س اخلارجية لل�شخ�ش���يات: عمرها 

وجن�ش���ها ومكانتها ومظهرها اخلارجي وخ�ش���ائ�س 

.
)30(

هذا املظهر...الخ« 

كما راأى اأن هذه اخل�شائ�س ت�شفي على احلكاية 

ال�شحر واجلمال والإبداع؛ لأنها وثيقة ال�شلة مبجتمع 

احلكي، وبحياته الواقعية والدينية والأدبية ومبا�شيه 

امللحمي والوثني والطقو�ش���ي كذل���ك.. من هنا نعتر 

القوى الفاعلة يف احلكايات ال�شعبية، كائنًا م�شنوعًا 

من �ش���فات واأعمال ب�ش���رية. لهذا تت�شابه ال�شخ�شية 

احلكائي���ة والكائن الب�ش���ري، ولهذا اأي�ش���ًا تختلف يف 

ال�ش���فات والأعم���ال والأدوار والأهمي���ة، كما يختلف 

الب�شر حل�شر معنى ال�شخ�شية يف الدائرة الب�شرية.

احلكاي���ات  يف  ال�صخ�صي���ات  تق���دمي  ط���رق   � اأ 

ال�صعبية

ميك���ن ت�ش���نيف الق���وى الفاعلة الت���ي وردت يف 

بدايات احلكايات ال�شعبية التي جمعها الباحث �شوقي 

 
)31(

عبد احلكيم يف كتابه: »احلكاية ال�شعبية العربية«

على ال�شكل التايل:

اأول� �شخ�شي��ات اإن�شاني��ة: وميكن تق�ش���يمها هي 

الأخرى اإىل املجموعات التالية:

�شخ�ش���يات املل���وك واأبن���اء املل���وك والأغني���اء:   �  1
)»اب���ن املل���ك مل���ك حت���ت الأر����س بيح���ب بنت 

واحد ملك...«(،)»واحد غن���ي كاتب على دكانه 

»مب���ا يل اأفعل ما اأ�ش���اء«...«(،)»ملك اأجنب من 

الدنيا ول���د واحد...«(،)»كان فيه ملك عند بنت 

حل���وة...«(، )»امللك والوزير طلعوا يتف�ش���حوا يف 

اخلال...«(،)»كان قارون...«(.

2 � �شخ�شيات املهنيني واحلرفيني والب�شطاء:)»مرة 
كان فيه ولد �ش���اطر راح ي�ش���طاد...«(،)»راجل 

قردات���ي عج���وز...«(، )»راج���ل قاع���د على بري 

ومدل���ل رجلي���ه يف الب���ري...«(، )»كان فيه راجل 

عمده...«(، )»كان فيه جدع �شاب...«(، )»واحد 

عربي غلبه الزمان...«(، )»واحد �ش���رماتي...« 

)اأي اإ�ش���كايف((، )»كان فيه راج���ل طيب...«(، 

)»رج���ل عن���ده ث���الث اأولد وث���الث اأو����س)اأي 

غ���رف(، قبل ما ميوت جمعه���م...«(، )»كان يف 

مرة فار�س...«(.

هكذا ت�شود تيمة احلكم يف بدايات هذه احلكايات، 

من خ���الل تبئري ال���راوي  على �شخ�ش���ية امللك، كما 

ميكن اأن ي�شت�شف من املجموعة الثانية م�شتوى طبقي 

ومعي�شي متوا�ش���ع، من هنا فالغنى وال�شلطة وامللك، 

راجع اأ�شا�ش���ًا اإىل تلك العالقة الطبقية غري املتكافئة 

بني عامة ال�شعب من جهة، وبني تلك الفئة املحظوظة 

م���ن طبق���ة املل���وك وال�ش���الطني واحل���كام والأغنياء 

الذين ميثلون عادة الطرف الآخر يف معادلة ال�شراع 

بني ال�شعفاء والأغنياء. 

ثانيًا � �شخ�شيات حيوانية: )»جمل وحمار كانوا 

�ش���ايبني يف جنين���ة...«(، )»كان امللك الأ�ش���د، اأغنى 

ملك يف الدنيا...«(.
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لعل اأهم ما مييز هذا النوع من احلكايات ال�شعبية 

ه���و اأن احلي���وان يلع���ب دور البطول���ة، »مثلم���ا كانت 

الآلهة واأن�ش���اف الآلهة تلعب دور البطولة يف اأ�شاطري 

 .
)32(

ال�ش���عوب، وخا�ش���ة اأ�ش���اطري اخللق والتكوي���ن«

فاحلكاي���ات التي تتخ���ذ من احليوانات �شخ�ش���ياتها 

الرئي�شة، متكن الراوي على جتاوز اخلطوط احلمراء 

لأية رقابة �شيا�ش���ية اأو �شلطة دينية، على مر الع�شور 

مثلما هي قادرة � منذ البداية � على ك�شر حواجز اللغة 

واملكان والزمان.

وم���ن خالل املنت احلكائ���ي املنتخب اأعاله، جند 

اأن  من اأهم احليوانات التي حت�شر بقوة نذكر اجلمل 

واحلمار والأ�ش���ود....فهل يتعلق الأمر هنا بحيوانات 

ب�ش���رية اإذ يحي���ل اجلم���ل عل���ى �شخ�ش���ية الإن�ش���ان 

الكتوم وال�شبور، وكذلك احلمار الذي ي�شري اإىل قوة 

حتم���ل الأذى من طرف الآخر الذي ميعن يف حتقريه 

وا�شتغالله وا�ش���تنزاف طاقاته، مقابل الأ�شود الذين 

ميثل���ون الط���رف النقي����س للجم���ال واحلم���ري، فهم 

يحيلون �ش���منيا على الإن�ش���ان الكا�ش���ر الذي يتغذى 

على احلمالن الب�ش���رية الوديعة. فهل يح�شر احلمار 

واجلم���ل كناية ع���ن اأنا�س طيبني، يت���م العتداء على 

حقوقهم با�ش���تمرار؟ مما ل �ش���ك في���ه اأن نظري هذه 

احلكايات ت�ش���تبطن ر�ش���ائل متعددة، يرغب الراوي 

متريره���ا عفو اخلاطر اإىل املروي له���م. ما دام هذا 

الجت���اه حمكوم عن���د هوؤلء ال���رواة بغاي���ة »تنكرية« 

ت�ش���طرهم اإىل متثيل الواقع احلقيق���ي بواقع متخيل 

اآخر هو مملكة الغاب. 

ويف هذه احلالة بالذات، يتم نقل هذه احلكايات 

من عامل الب�ش���ر اإىل عامل احلي���وان، وذلك يف نطاق 

التمثيل الرمزي بني واقع الفرد واجلماعة يف جمتمع 

ب�شري حمدد وواقع اآخر، يتج�شد يف عامل الغاب الذي 

ل يبتع���د كثريا ع���ن عامل الإن�ش���ان، ما دام القا�ش���م 

امل�شرتك بني العاملني هو �شراع اخلري وال�شر.)ومثال 

ذل���ك حكايات لمارتني يف »فابالت���ه« و«كليلة ودمنة« 

وغريهما(. 

ثالث��ا � �شخ�شي��ات معنوي��ة قيمي��ة: )»يف م���رة 

الركة وال�شعد ما�شيني يف �شكة زراعية...«(.

وهنا ن�شجل اأن التمثيل عن هذا ال�شراع القائم يف 

املجتمع مبا هو مفارق للواقع، اإ�شافة اإىل ا�شتح�شار عامل 

احليوان، يتم كذلك عر ا�شتح�ش���ار القيم املجتمعية 

واأن�شنتها، بحيث تغدو الركة كائنًا مي�شي ويتحرك، يف 

�شكة زراعية كما مي�ش���ي الإن�شان ويتحرك…وبعبارة 

موجزة»ي�شرتط تعايل ال�شرور بطاًل متعاليًا لي�شخ�س 

.
)33(

عناية ال�شماء فوق الأر�س«

يف نهاية املطاف، ل يه���م بعد ذلك اأن تكون تلك 

القوى الفاعلة اإن�شانا اأو حيوانا اأو جن�ا اأو قيمة معنوية 

ما دام اأن هناك تغريا م�شتمرا لهذه القوى من حكاية 

اإىل اأخرى، وهذا ما ي�ش���كل �شل�ش���لة من ال�شتبدالت 

الواقعية � بل الأهم هو هل هي قوى �شريرة اأم خرية؟ 

وحينما تتاأتى لنا الإجابة عن هذا ال�شوؤال، لن جتدي 

بعد ذلك طريقة العتداء مادامت ال�ش���مة املميزة يف 

البن���اء احلكائي هي فعل العتداء نف�ش���ه، ولي�س تنوع 

اأ�شكاله، والأدوات التي نفذ بها...

ب � �صيغ تقدمي ال�صخ�صيات يف احلكايات املرحة

ميي���ز فالدميري بروب ب���ني ما هو ثاب���ت وما هو 

متغري يف احلكاية اخلرافية، حيث يعتر اأن »الوظائف 

ه���ي العن�ش���ر الوحيد الثاب���ت يف احلكاي���ة وما دونه 

. يف حني يرى اأن ال�شخ�شيات هي العن�شر 
)34(

متغري«

املتغري يف مورفولوجية احلكاية اخلرافية. 

وبالعودة اإىل احلكايات ال�ش���عبية ذات امليول اإىل 

املرح � يف املغرب على �ش���بيل املثال ل احل�ش���ر� فاإننا 

نظفر مبجموعة من ال�شخ�ش���يات التي تر�شد عالقة 

املراأة � ب�ش���فتها �شخ�شية حمورية يف هذه احلكايات 

� بالرج���ل يف بدايات هذه احلكايات ال�ش���عبية، و»لكل 

، وتاأتي 
)35(

نوع م��ن ال�شخ�شيات طريقته يف الظه��ور«

يف هذا ال�شياق وفق ال�شيغ التالية:

���و قد اأ�ش���اأمت  - من���وذج امل���راأة النكدي���ة: »كانت َي�شُّ

زوجها احل�شن اإىل حد الياأ�س«. 

- منوذج امل���راأة العنيدة: »ا�ش���رتى قبايلي اللحم من 

ال�ش���وق وع���اد مبك���رًا اإىل بيت���ه من اأج���ل اإكرام 

زوجته«. 

- منوذج املراأة والقا�شي: »ذات مرة كان هناك رجل 

ا�شرتى قمحًا«.

- الرج���ل وزوجته ال�ش���ريرة: »رغ���م اأن مما�س كانت 

�شريرة، تزوجها رجل«
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اَلة:»واح���د الراج���ل ماتت له  - من���وذج امل���راأة الَهجَّ

امراأته وبقي هجال«.

- منوذج عاي�شة املراك�شية اللعوب:»عاي�شة املراك�شية 

كانت دميا كاتلعب بالرجال وت�شحك عليهم«.

- منوذج امل���راأة والديك:»كانت هناك امراأة ي�ش���تغل 

زوجها يف �شراء وبيع الدجاج والديكة«. 

هك��ذا نخل�ض اإىل اأن موا�شفات املراأة يف هذا املنت 

احلكائ��ي، من خالل بداي��ات احلكايات تتمحور حول 

ال�شفات التالية:

- امل���راأة يف حالة تلب�س منذ مطل���ع احلكاية )الرجل 

وزوجته ال�شريرة مثاًل(.

- املراأة باعتبارها رمزًا للنكد وم�شدر املاللة وال�شوؤم 

)حكاية املراأة النكدية(.

- املراأة املاكرة واملخادعة )املراأة والديك(.

- املراأة الغاوية واملاكرة )عاي�شة لعبو(.

يف حني ي�شور الرجل باملوا�شفات التالية:

- الرج���ل رب الأ�ش���رة ومعيله���ا) املراأة والقا�ش���ي( 

و)الرجل وامراأته العنيدة(.

- الرجل الذي فقد زوجته )الهجال(.

- الرجل التاجر )املراأة والديك(.

- الزوج املغبون والتعي�س )املراأة النكدية(.

كل هذه املعطيات وغريها، تقودنا اإىل اأن بدايات 

احلكاية املرحة عامة، ومنها احلكاية املرحة املغربية 

على وجه اخل�شو�س، تتميز بالنزوع اإىل الرتكيز على 

تقدمي �ش���رائح من الن�شاء يت�شفن عمومًا مبمار�شات 

�ش���لوكية متمردة عل���ى الثوابت، وفر����س الندية على 

الرجل واإن على امل�شتوى الفردي، وب�شورة ل اأخالقية 

وفق منظور ثقافة املجتمع املتداولة فيه احلكاية. 

فرغم موقع امل���راأة الجتماعي امللح���ق بالرجل، 

تتجراأ على الوقوف يف هذا النوع من ال�ش���رد ال�شعبي 

وجهًا لوج���ه اأمام الرجل؛ »جتابه���ه وتعانده وتخدعه 

وتكيد ل���ه ومتكر به وحتتال علي���ه وتعتدي عليه وعلى 

حقوقه، من منطلق اأناين متعمد غالبًا« )36(.

وهذا ما يعني اأن حلظات ال�ش���راع يف احلكايات 

ال�ش���عبية املرحة، تكون نقطة انطالقه���ا هي اللحظة 

البدئي���ة م���ن احلكاي���ة، وه���ذا الأمر ي���دل على ذلك 

ال�ش���راع اخلفي ت���ارة، وال�ش���ريح ت���ارة اأخرى، بني 

الرجل واملراأة يف ظل جمتمع ذكوري يجعل من �شلطة 

الرج���ل واقعًا ل ُيْعل���ى عليه، وهذه الو�ش���عية الدونية 

للمراأة حقيقة ل ميكن اأن ننكرها يف ظل �شيادة ثقافة 

تقليدية يف طبيعة تعاطي الرجل مع املراأة…

فمن ال�ش���تنتاجات الت���ي ميكن ا�ش���تنتاجها من 

ه���ذا املنت احلكائ���ي املنتخب، غي���اب امل���راأة الذكية 

وال�ش���احلة، وه���ذا الأم���ر يعك�س � بطريقة �ش���منية � 

منوذج الوعي املغربي غري الريء جتاه ق�شية املراأة. 

وهو بطبيعة احلال وعي ذكوري خال�س، روؤيته للمراأة 

باعتبارها م�شدرا للمتعة اجلن�شية وا�شتمرار الن�شل، 

وخدمة البيت وال�شهر على توفري اجلو املالئم للرجل 

عل���ى كاف���ة الأ�ش���عدة. اإل اأن هذه ال�ش���ورة النمطية 

ل تنفي اأنه لي�ش���ت هن���اك حكايات تق���دم املراأة منذ 

البداي���ة كام���راأة حكيمة مدب���رة، ربة بي���ت ناجحة، 

ل تع�ش���ي اأمرًا لزوجها وتتفان���ى يف خدمته )منوذج 

�شهرزاد يف »األف ليلة وليلة«(. 

وعليه، فاإن هذه الن�شو�س احلكائية تنتج بطريقة 

�شمنية منوذج الوعي املغربي غري الريء جتاه ق�شية 

املراأة. وهو بطبيعة احلال وعي اأبي�ش���ي، روؤيته للمراأة 

كم�ش���در للمتعة اجلن�شية وا�ش���تمرار الن�شل، وخدمة 

البيت وال�شهر على توفري اجلو املالئم لرجل على كل 

الأ�شعدة.

م��ن خ��الل م��ا �شب��ق، ميك��ن ت�شجي��ل املالحظات 

الأ�شا�شية التالية: 

- هيمن���ة لعبارة “كان ي���ا مكان يف قدمي الزمان” يف 

بدايات اأغلب احلكايات ال�ش���عبية العربية، لكننا 

ل نعدم بدايات اأخرى تكر�س ما هو متعارف عليه 

من البتداء بالب�ش���ملة اأو ال�ش���الة وال�شالم على 

النبي حممد )�س( كما يفعل الرواة املعا�شرون.

- حماول���ة ال���راوي ال�ش���عبي الإيه���ام باأن م���ا يحكيه 

الآن ق���دمي ج���دًا، اأو موغ���ل يف الق���دم من خالل 

تعابري»�ش���الف الأوان، اأو �شالف الع�شر والأوان، 

اأو الأزمان الغابرة…الخ«. 

- تداخل اأزمنة الأفعال بني املا�ش���ي وامل�ش���ارع، مما 

يعك����س تداخ���اًل يف مراح���ل الق�س وم�ش���تويات 

الفعل. 

- تن���وع وتعدد الق���وى الفاعلة ما بني ما هو اإن�ش���اين 
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)امللك/احلريف..( وبني ما هو حيواين )الأ�شد/

احلم���ار...(، واأخ���ريا م���ا ه���و قيم���ي )الرك���ة 

وال�شعد(.

خامتة

تف�شي بنا املعطيات ال�شابقة اإىل �شرورة تعوي�س 

الفه���م الب�ش���يط ح���ول مفه���وم البداي���ة يف احلكاية 

ال�ش���عبية، بتمثل يرقى اإىل م�ش���توى وعي نقدي جديد 

ب�ش���عريته واأهمي���ة رهانات���ه الفني���ة؛ فب���دل اأن تظل 

البداي���ة حمددة من خالل موقعها )البداية( ويجري 

حتليله���ا وف���ق ه���ذا الت�ش���ور ذي النظرة ال�ش���يقة، 

جاءت دعوتنا اإىل �ش���رورة و�شع هذا املكون احلكائي 

ال�ش���رتاتيجي يف ج���دل دينام���ي بين���ه وب���ني باق���ي 

مكونات الن�س الأخ���رى، غري اأن طموحنا يف النهاية 

هو ي�ش���بح جمال درا�ش���ة هذا املكون الأجنع والأفيد 

يرت���د اإىل معمار الن�س احلكائ���ي اجلامع من خالل 

درا�ش���ة نوعيته، واأ�شاليبه وا�ش���رتاتيجياته…تفاديًا 

لكل نظ���رة جتزيئية تعزل هذا املكون عن بنية الن�س 

الذي ي�شكل العمدة، وتف�شله عنه ف�شال تع�شفيًا.

العرب  النقاد  لدى  »البداية«  ت�شميات  تعددت   -  1
بتعدد وجهات نظرهم اإىل النوع الأدبي امل�شتهدف. 

»املطلع«،  ت�شمية  توظيف  بنحدو  ر�شيد  يف�شل  هكذا 

بوطيب   العايل  وعبد  الن�شري  ليا�شني  يحلو  حني  يف 

الطريطر  جليلة  اأما  »ال�شتهالل«،  لفظة  ا�شتعمال 

النقاد   باقي  اأجمع  بينما  »فاحتة«،  البداية  فت�شم  

على م�شطلح »البداية«، ونذكر منهم بينهم: �شري 

الدين...  نورد  و�شدوق  حليفي  وبو�شعيب  حافظ 

»البداية«  م�شطلح  على  اختيارنا  ا�شتقر  وبدورنا 

امل�شطلح  هي  »البداية«  اأن  نرى  لأننا  احلكائية، 

املخ�شو�س،  ال�شياق  هذا  يف  والأن�شب  الأقرب 

�شعري)خطاب  تراثي  بعد  له  »املطلع«  دام  ما 

اأما  ديني،  بعد  لها  و»الفاحتة«  واملقاطع(،  املطالع 

»ال�شتهالل« فيت�شم بكثري من التعميم...

“مورفولوجيا احلكاية اخلرافية«،  2 - فالدميري بروب: 
اأبو بكر باقادر، حممد عبد الرحيم  ترجمة وتقدمي 

ط:  بجدة،  الثقايف  الأدبي  النادي  من�شورات  ن�شر، 

.83 �س:   ،1989  ،1

احلكاية  يف  ال�شردي  “ال�شتهالل  الن�شرّي:  يا�شني   -  3
وامل�شرحية«، جملة:«كتابات معا�شرة«، املجلد الرابع، 

العدد الثالث ع�شر: �شباط � اآذار 1992، �س:96.

ال�شعبي من الرومان�شية  “ق�ش�شنا  اإبراهيم:  نبيلة   -  4
اإىل الواقعية«، دار العودة � بريوت 1974، �س:59.

جملة:  ال�شعبي«،  التعبري  “عاملية  اإبراهيم:  نبيلة   -  5

يوليو/ الرابع،  العدد  الثالث  املجلد  ف�شول، 

اأغ�شط�س/�شبتمر 1983، �س:31.

عبد  ترجمة  الن�شي«،  التحليل   “ بارث:  رولن   -  6
الرباط،  الزمن،  من�شورات  ال�شرقاوي،  الكبري 

�س:37.   ،2001

7 - Andrea Del Lungo : «Pour une poétique 
de l’incipit », In :»Poétique”, N° 94, 
1993, p: 131.

من  حمددة  اأنواع  والتحليل  بالدر�س  �شنتناول   -  8
الواقعية  احلكاية   : واأهمها  ال�شعبية،  احلكاية 

وحكايات احليوان واحلكاية املرحة، وذلك من خالل 

مفتتحات بع�س احلكايات ال�شعبية املنتخبة يف املنت 

احلكائي املعتمد...

“ال�شتهالل ال�شردي يف احلكاية  الن�شرّي:  يا�شني   -  9
وامل�شرحية«، مرجع �شابق، �س:96.

�س:96. نف�شه،  املرجع   -  10

11 - Jean– louis Morhange,: «Incipit 
narratifs :  L’entrée du lecteur dans 
l’univers de la fiction”, in : Poétique, 
N° 104, 1995,P : 390.

قباء  دار  الرواية«  “نظرية  اإبراهيم:  ال�شيد   -  12
 ،1998 القاهرة،  والتوزيع،  والن�شر  للطباعة 

�س:99.
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“الأدب  �شليمان:  مو�شى  كتاب  عن  بت�شرف   -  13
الق�ش�شي عند العرب« دار الكتاب اللبناين، بريوت، 

ط:3، 1960، �س:8/6.

احلميد بورايو: »احلكاية اخلرافية للمغرب  عبد   -  14
العربي«، دار الطليعة، بريوت ط :1، 1992، �س: 

.8  �  7

15 -  Jean– louis Morhange : «Incipit 
narratifs : L’entrée du lecteur dans 
l’univers de la fiction” .op.cit, p : 
393.

للمغرب  اخلرافية  بورايو:”احلكاية  احلميد  عبد   -  16
العربي«، مرجع �شابق، �س:8 �9.

“اأركان الرواية »، ترجمة مو�شى  اإ. م . فور�شرت:    - 17
ط:1،   لبنان،   � طرابل�س  بري�س،  جرو�س  عا�شي، 

�س:24.  ،1994

احلكائية  البنيات  الراوي،  يقطني:” قال  �شعيد   -  18
الدار  العربي،  الثقايف  املركز  ال�شعبية«،  ال�شرية  يف 

البي�شاء/بريوت، ط:1 ، 1997، �س:300.

احلميد  عبد  ح�شب  الوظائف،  ت�شنيف  ميكن   -  19
بواريو، يف جمموعتني كبريتني هما:وظائف الإجناز، 

التحقق،  اإىل  طريقه  يف  حتول  م�شار  متثل  التي 

و�شل  منتهيًا  م�شارًا  متثل  والتي  احلالة،  ووظائف 

اأو  تفتح  وهي  ن�شبيًا،  امل�شتقرة  العالقة  من  نوع  اإىل 

الوظائف  اإنها  الإجنازية.  امل�شارات  من  عددا  تغلق 

التي تفتتح وتختتم،عادة، احلكايات، وت�شمى و�شعية 

افتتاحية اأو و�شعية ختامية.

للمغرب  اخلرافية  :«احلكاية  بورايو  احلميد  عبد   -

العربي«، مرجع �شابق،�س:18.

20 -  Jean– louis Morhange : «Incipit 
narratifs : L’entrée du lecteur dans 
l’univers de la fiction”. op.cit, p : 
390.

21 - عبد العزيز لبيب: “يف اجلمالية ال�شفاهية: البطل 
العربية  جملة:«املجلة  للتاريخ«،  اجلمعي  والتمثل 

ال�شاد�س  العدد   � ع�شرة  الثامنة  ال�شنة  للثقافة«، 

والثالثون، مار�س 1999، �س:61.

“ال�شتهالل ال�شردي يف احلكاية  22 - يا�شني الن�شرّي: 
وامل�شرحية«، مرجع �شابق، �س:95.

اأخرى، وهي قليلة جدا،  ل نعدم بدايات حكائية   -  23

تبتدئ بفعل امل�شارع )اأحكي، اأقول…(، موحية اأن 

اأن يعطي  املا�شي، ميكن  اأفعال احلا�شر مع  تداخل 

دميومة اأ�شلوبية ما للحكاية.

الن�شري: “امل�شاحة املختفية ) قراءات يف  يا�شني   -  24
الدار  العربي،  الثقايف  املركز  ال�شعبية(«،  احلكاية 

البي�شاء، ط:1،  1995، �س:20.
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تشييد الداللة في 

التصوف الشعبي المغربي

نص من »التشوف إلى رجال التصوف«
67 رجل مجهول - ص:196-195

ومنهم رجل مجهول   
حدثن��ي أب��و عب��د اهلل محم��د ب��ن خال��ص األنصاري 
قال:مسع��ت أب��ا محمد عب��د اهلل بن عثم��ان يقول:كان 
مبكناسة رجل كثير السياحة في طلب الصاحلني وزياراتهم.
فلم يزل يس��يح إلى أن وصل جب��ل لبنان.فبحث عن ولي 
من األولياء ذكر له أنه باجلبل املذكور إلى أن ظهر له به 
خي��ال رجل. فأراد الوصول إلي��ه فلم يقدر ألوعار اجلبل.
فأش��ار إليه بثوبه كأنه يقول له:من أي��ن الوصول إليك؟ 

فأشار له ذلك الولي إلى مكان عينه له. 

ر�شيد �شليماين

كاتب من املغرب

www.theguibordcenter.org
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فل���م ي���زل يحت���ال اإىل اأن و�ش���ل اإلي���ه فوجده 

جال�ش���ا على �ش���خرة وق���د عاد من ط���ول العبادة 

نحي���ال كاخليال  حتى ل�شق جل���ده بع�شمه.فكان 

اإذا دخل وق���ت ال�شالة اأذن واأقام و�شلى في�شلي 

ب�شالته.

فاإذا فرغ من �شالته قع���د على ال�شخرة اإىل 

وق���ت ال�شالة في���وؤذن ويقيم وي�شل���ي .ثم اأخرج 

الرجل طعاما من م���زوده. فنظر اإليه الويل فرده 

يف م���زوده ورمى ب���ه يف حافة اجلبل وق���ال له:اإذا 

وق���ت  كان  عنا)احمله(معك.فلم���ا  ان�شرف���ت 

اإفطاره ق���ام اإىل كوز فاأخرج منه���ا حب الريحان 

وغريه من حبوب ال�شجر التي تنبتها اجلبال.فاأكل 

منه���ا. ثم قال له ذلك الرجل :اأريد اأن اأقيم معك 

به���ذا اجلبل .فقال ل���ه الويل:لتطي���ق ذلك فاإين 

دفع���ت اإىل م���ا ترى واأنا ابن اإحدى ع�ش���رة �ش���نة 

ومن تعود الن�شاء لي�شلح لهذا .فارجع اإىل بلدك 

وا�ش���هد ال�ش���لوات يف اجلماع���ات واأد الفرائ�س 

واجتنب املحرمات فاإنه خري لك.فعاد الرجل اإىل 

املغرب واأقام يف مكنا�ش���ة يعمل م���ا اأمره به ذلك 

الويل اإىل اأن حلق باهلل تعاىل.

متهيد: 

لولوج مغام���رة البحث يف اخلطاب ال�ش���ردي 

عامة، ومنه ال�ش���ويف، خماط���ره ومنزلقاته، غري 

الوا�شحة اأحيانا، واملتمنعة اأحايني كثرية، خا�شة 

واإن كان هذا اخلطاب بكرا يف حقل الباحثني.

 لهذا، فاإن ه���ذا التورط املعريف يلزمه حتوط 

منهجي، تتحكم فيه ثالثة �شروط اأ�شا�س :

-امل�شاحبة الطويلة املحرتمة للن�س املختار.

-ا�شتنطاق الن�س مبا يلزمه من منهج للتحليل.

-حتديد هدف اأو اأهداف البحث .

 ونروم من خ���الل جتربة ه���ذه الورقة ارتياد 

ه���ذه املكابدة، وحماولة مقارب���ة خطاب اجتمعت 

عدة خ�ش���ائ�س على و�ش���مه بفرادة م�ش���تقلة عن 

باقي اخلطابات، رغم اأنها فرادة تقاطع ولي�ش���ت 

فرادة انقطاع.

اإنن���ا لندعي تق���دمي مقارب���ة �ش���مولية تزمع 

الإجاب���ة ع���ن ت�ش���اوؤلت واإ�ش���كالت م���ن �ش���ميم 

اخلطاب ال�ش���ويف اأو م���ن خارجه، ومن���ه الن�س 

الكرامات���ي، الذي اأحاطت به عدة حجب: فقهية، 

اإيديولوجية، �شيا�ش���ية، كالمية، علمية،�شعبية... 

وكلها حجب طوقت هذا اخلط���اب باأحكام منعته 

عن الدرا�شة مبا هو خارج هذه الت�شورات.

 وميك���ن الق���ول- بع���د الط���الع - اإن تاري���خ  

الت�ش���وف لي�س تاريخ درا�شات واأبحاث اإىل حدود 

ال�ش���نوات الأخرية- حتاول ا�شتكناه خ�شو�شياته 

من خالل ن�شو�ش���ه وطقو�شه، بنيويا ولغويا وكذا 

�ش���يميائيا، بقدر ما هو تاري���خ خطابات على هذا 

اخلط���اب يف تاأ�ش���يله والتاأري���خ ل���ه وحتقيقه، بل 

ق���د جتاوزت ه���ذا اجلانب اإىل ن���وع من احلجب ، 

واملتمثل يف خطاب الردود. اإنها اإ�شكالية مثل هذه 

اخلطاب���ات البكر، التي لترتكها لتتخذ م�ش���ارها 

املع���ريف املرغ���وب: ونظ���ن اأن الإ�ش���كال يكمن يف 

الباحث الذي ي�ش���قط يف نه���ج مثل هذه القراءات 

احلاجبة خل�شو�شية الت�شوف.

اإن الن�س ال�شويف عموما حتكمه عدة عالئق 

ومفاهيم وق�ش���ايا مت�ش���ابكة، ميك���ن اإجمالها يف 

عالقة واح���دة هي جدلية الإن�ش���اين نحو الإلهي، 

وه���ي بني���ة مركزي���ة اتخذت ع���دة متظه���رات : 

طقو�شية، مو�شيقية، �شماعية، �شعرية، �شردية...

والن�س الذي نحن ب�شدد مقاربته، اأحد هذه 

التمظهرات، كيف انبنى ؟ وكيف �شيد دللته، وما 

العنا�شر الأ�شا�س يف بناء هذه الدللة ؟ .

الن�ض: -�شكل   1
قب���ل اخلو����س يف ه���ذه النقط���ة، لب���د م���ن 

اخلو�س يف غريها ويلخ�ش���ها �ش���وؤال املتلقي اأين 

هي الكرامة يف هذا الن�س ؟ وقد جنيبه ب�ش���وؤال : 

وهل لبد من الت�شريح بها ؟ اأي األ توجد الكرامة 

يف البنية العميقة للن�س ؟ 

عموما، فهذا �شوؤال م�شروع، ونحن لن نقارب 

الكرام���ة يف بنيته���ا، واإمنا نق���ارب، مكونات قيام 

الدللة يف هذا الن�س من ج�ش���د ومكان وتوا�شل، 

اإ�ش���افة اإىل اأننا �ش���نتطرق ملاهو اأعم من الكرامة 
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اأي الولي���ة، فب���دون الكرامة لن تتحق���ق الولية، 

اإذن فالكرامة كامن���ة يف البنية العميقة للن�س اأو 

بني �شطوره، ومل ي�شرح بها الن�س، واكتفى بذكر 

اآليات وو�شائل حتقيق الولية عن طريق الكرامة، 

لكن مامميزات �شكل الكرامة ؟ 

 يقول حممد اأبو الف�شل بدران جوابا عن هذا 

ال�شوؤال:»تقوم الكرامات على دوال متغرية ودوال 

.
)1(

ثابثة«

ومن بني الدوال الثابثة نذكر :

- ال�شخ�شيات : اإن�شية اأو غري اإن�شية 

- املكان 

- الزمان 

اأما الدوال املتغرة 

- الأفعال 

- احلكاية 

وبتفاعل هذه الدوال نح�ش���ل على م�ش���كالت 

الكرامة :

كل ب�شيط و�شكل مركب :

املركبالب�شيط

ال�شكل 

الكراماتي 

راو، عقدة، 

مدد)احلل(

راو، متهيد، عقدة، حتول 

ت�شاعدي، عقدة، مدد 

متوقع، مدد غري متوقع

اأما عن �شخ�شيات الكرامة، فيمكن اأن نحددها 

من خالل بنى تلفظية متيزت بها الكرامات امل�شمنة 

يف كتاب الت�ش���وف، ولها عالقة تنا�شية باخلطاب 

احلديثي، وهي على ال�شكل التايل :

الراوي 

اأنا            احلدث نف�شه                     هو

          اأنا                      هو 

حدثني - �شمعت             حكى- قال

   راأيت - قراأت                راأى-�شمع

قراأ.... قيل يل ذكر يل    

الت���ي  الكرام���ات  ت�ش���كلت  ال�ش���كل  فبه���ذا 

تطرقنا اإليها، وقامت هذه التي بني اأيدينا ب�ش���رد 

ال���راوي للح���دث ب�ش���مري الأن���ا املتكلم وب�ش���يغة 

الغائب)حدثني..ق���ال: �ش���معت... يق���ول وذك���ر 

له...(، وبهذا ال�ش���كل كذلك تاأ�ش�شت احلكاية يف 

حوار ال�شائح مع الويل.

http://gdb.radiosawa.us/E9FC8DD5-F9BB-486B-85F8-28CD8C962B92_cx0_cy8_cw0_mw1024_s_n.jpg
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: الن�ض  -تيمات   2
 ولع���ل مامييز هذا الن�س، هو ب�ش���اطة بنائه، 

وحماكات���ه لف���ن الرواية، فه���و حمكوم با�ش���تغال 

مكونات ال�شرد، كال�شخ�ش���يات، الزمان، املكان، 

احل���دث، غ���ري اأن ماي�ش���مه ه���و ح�ش���ور بع����س 

التيمات التي خ�ش�ش���ته ب���دللت معينة لتخرج 

عن خ�شائ�س ودللت الت�شوف.

 ومن ه���ذه التيم���ات نذكر: اجل�ش���د، املكان، 

التوا�شل، ترى كيف وظفت هذه التيمات يف الن�س 

ال�شويف، وماهي دللتها ؟ 

: اجل�صد  تيمة   -  1  -  2
لقد ركز املت�شوفة على مكون النف�س، وعملوا 

عل���ى تطهريه���ا واحلر����س عل���ى �ش���فائها بغي���ة 

الرتقاء بها اإىل مدارك العرفان ومراتب البدلء، 

حيث �شخروا لهذه التجربة العامل املادي كله ومنه 

اجل�شد، فهذا املكون ماهو اإل وعاء للنف�س وو�شيلة 

لرتقيتها: فبالنف�س تعرف مراتب املت�شوفة. وتعد 

الكرام���ة ال�ش���وفية اإح���دى التج���ارب التي تقدم 

�شورة وا�شحة عن حقيقة ودللة اجل�شد ال�شويف 

وجدله مع النف�س.

 اإ�شافة اإىل باقي التجارب ال�شوفية الأخرى، 

كاحل�ش���رة واجلذب���ة اأو الرق�س ال�ش���ويف. فعند 

احلدي���ث عن جترب���ة كراماتية، كط���ي الأر�س اأو 

امل�شي على املاء اأو يف ال�شماء...

لب�د من ط��رح �شوؤال : من يحقق هذه التجربة 

اخلارق���ة : هل روح ال�ش���ويف اأم ج�ش���ده ؟ اأم هما 

مع���ا ؟ ونعتقد اأن���ه بحل هذه الإ�ش���كالية ميكن اأن 

تت�شح ال�ش���ورة التي نحن ب�شدد ا�شتدعائها من 

الن�س الكرماتي، الذي ي�ش���تغل فيه اجل�شد كعلبة 

للروح مو�شولة بزمان ومكان خا�شني دون ا�شتثناء 

مكون اخليال»ال�ش���رط ال�شروري لكل تلق مرتبط 

.
)2(

بعامل الأ�شياء«

اإذن، فنحن اأمام ذات ال�شويف العالمة بتعبري 

ال�ش���يميائيات تنق�شم اإىل دال هو اجل�شد ومدلول 

هو الروح، اإنها ثنائية �ش���بيهة مبا قام به �شو�ش���ور 

عند تق�شيمه بني اللغة/ الكتابة حيت اعتر الأوىل 

�ش���ابقة على الثانية، هذه الأخرية التي ل تتعني اإل 

بعد اأن ت�ش���ري اإليه���ا الأوىل، اأي اإن طرفا العالمة 

يف تعال���ق منطق���ي، وكذل���ك ال�ش���ويف العالم���ة، 

فطرفه���ا ال���دال اجل�ش���د ماه���و اإل تابع لعن�ش���ر 

ال���روح املدلول، وتت�ش���ح هذه العالق���ة يف الن�س 

م���ن خالل �شخ�ش���ية الويل، وهي �شخ�ش���ية دالة 

باأو�ش���افها وحالتها، يقول ال���راوي: »اإىل اأن ظهر 

له به خيال رجل )...( فوجده جال�شا على �شخرة 

وق���د عاد من ط���ول العبادة نحي���ال كاخليال حتى 

ل�ش���ق جلده بعظم���ه«. اإن هذه الأو�ش���اف لعالمة 

دالة على تكري�س ال�ش���ويف جل�شده خدمة لروحه، 

حتى عاد ج�شده دال اأيقونيا ب�شماته النحافة التي 

 ،gestuelle  حتقق���ت بعدة متظه���رات حركي���ة

ح�ش���ب كرميا����س، الذي عد  اجل�ش���د ن�ش���ا دال 

يق���وم بعدة تلفظات ح�ش���رها ال���ويل يف العبادة: 

وق���د ع���اد من ط���ول العب���ادة نحي���ال كاخليال... 

فهذه احلركية جل�شد الويل هي مبثابة لغة ج�شده 

اأو ما�ش���ماه كرميا����س ب somatique  الت���ي 

تدخل يف تاأ�ش���ي�س ن�س حركي ، ميكن اأن ندر�ش���ه 

كوح���دات حركي���ة تعبريية، اأو متف�ش���الت ثنائية 

جتلت يف م�ش���ار حركة ج�ش���د الويل اأثناء �شالته 

على ال�شخرة اأي ثنائيات: اأعلى/ اأ�شفل- ميني /

ي�شار- جلو�س/ وقوف- ركوع/�شجود...

اإذن فاجل�شد ال�ش���ويف ماهو اإل قالب يحتوي 

ويحج���ب هذه الطاقة اجلوانبية :الروح ال�ش���اعية 

اإىل حتقيق ماهو مفارق ملا هو طبيعي يف اجل�شد، 

بل و اأ�شا�شي لأنه فطري �شروري )الأكل، ال�شرب، 

اللبا����س...( له���ذا رمى ال�ش���ائح طعامه يف حافة 

اجلبل »وق���ال له الويل«اإذا ان�ش���رفت عنا احمله 

معك«.

 ويبقى طع���ام الروح اأغنى واأوف���ر عند الويل 

من طعام اجل�شد، لهذا اآثر ال�شوم والإفطار على 

حب الريح���ان وبع�س احلبوب الت���ي ينبتها مكان 

عبادت���ه اجلبل«فلم���ا كان وق���ت اإفط���اره قام اإىل 

كوز فاأخرج منها ح���ب الريحان وغريه من حبوب 

ال�شجر التي تنبتها اجلبال«.

وقد نف�ش���ر اأ�ش���باب متجيد اجلانب اجلواين 
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على اجل�ش���د عن���د الويل، باعتقاده بفناء ج�ش���ده 

وبق���اء روحه وخلوده���ا اأثناء احتاده���ا مع الذات 

الإلهية، ولعل هذا اأهم عامل ر�شخ لدى املت�شوفة 

الطبيع���ي،  للفط���ري  عل���ى مفارقته���م  قدرته���م 

اأي »انت�ش���ار ال�ش���ويف عل���ى الغ���داء املاألوف، هو 

انت�ش���ار على ماميثله هذا من حي���اة يومية فانية 

وغري خالدة، ف���اهلل لياأكل، واخلالد لياأكل، ومن 

يف اجلنة، ح�ش���ب ت�شور ال�ش���ويف، ل ياأكل، ويود 

.
)3(

ال�شويف حتقيق كل ذلك يف نف�شه«

ولل�ش���هر وردي مفه���وم خا�س لعالق���ة الروح 

باجل�شد، فالروح عنده ق�شمان : 

روح روح��اين، مرتبط���ة بال���ذات الإلهية واأكد   -  1
هذا ال�شنف من القراآن يف الآية: 

»فاإذا �شويته ونفخت فيه من روحي«

من �شورة �س، الآية:72.    

      »وي�شئلون��ك ع��ن ال��روح، ق��ل الروح من 

اأمر ربي« من �شورة الإ�شراء، الآية:85

2 - روح حي��واين، وه���ي الت���ي به���ا حياة اجل�ش���د 
وحركته، ولذلك فهي م�شرتكة بني املخلوقات، 

وال���ويل ليذع���ن لها كث���ريا ويقهره���ا لأنه يف 

غاية النوع الأول .

اإن ال�ش���ويف بهذه ال�شيغة دائم التحول، فمن 

اجل�شد الإن�شاين اإىل اجل�شد ال�شويف، ومن الروح 

احليواين اإىل الروح الروحاين« وبفعل هذا التحول 

يعتر اأهل الت�شوف اجل�شد حمطة الروح التي اإن 

حلت في���ه تنقله اإىل مرتبة الكمال)...( اجل�ش���د 

املهياأ لإح���الل الروح الإلهية فيه ي�ش���مو اإىل عامل 

، وهذا ماابتغاه الويل وهو يدمي العبادة 
)4(

الكمال«

على ال�ش���خرة ف���وق اجلبل، حتى ع���اد كاخليال، 

وهي خ�ش���ائ�س مل يحققها ال�شائح ف�شار طرفا 

مناق�شا لذات ال�شويف ج�شدا وروحا.

وجنم���ل ماتق���دم يف اأن »اجل�ش���د الإن�ش���اين 

 يف ا�شتقالل عن 
)5(

متوفر على �شحرية خا�شة به«

اأي متظهر، �ش���واء اأ�ش���طوري اأو ديني اأو طقو�شي، 

ناهي���ك اإذا م���امت اعتماده مو�ش���وعا م���ن منظور 

�ش���ويف ؛ فالت�ش���وف يتعام���ل مع اجل�ش���د تعامال 

خا�ش���ا-كما راأينا- لأنه ج�شد م�شري للروحاين، 

فهو �شفاف خادم، حامل للروح يف �شعيها لتحقيق 

اأ�شمى درجات احللول، لأن الويل يوؤمن باأن روحه 

http://laghtiri1965.arabblogs.com
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من روح اهلل حيث نفخ فيه من روحه، وما اجل�شد 

اإذن اإل �ش���جن له���ذه ال���روح« فنحن نحي���ا حياتنا 

احلقيقي���ة يف اأعماق الذات، ل يف اجل�ش���د البايل 

.
)6(

الذي نك�شفه للعامل ولكن لنك�شف به العامل«

-الذات- املكان- ال�صورة   2-2
م���ن  كغ���ريه  الكرمات���ي  الن����س  اأن  علمن���ا 

الن�شو�س الإبداعية التخيلية م�شكل بال�شرد، هذا 

الأخري الذي يركز اأ�شا�شا على اللغة،”ويت�شح من 

جهة اأخرى اأنه اإذا كانت اللغة توا�شال فهي اأي�شا 

. ح�ش���ب كرميا�س، 
منت���ج للمعن���ى والدلل���ة”)7(

ه���ذه الدللة الت���ي ج�ش���دتها لغة ه���ذا الن�س يف 

انفع���الت كل من ال�ش���ائح والويل وك���ذا اأهوائهم 

ورغباته���م، اإ�ش���افة اإىل دللت جمالية ونف�ش���ية 

وخيالي���ة، اأي اإننا بوا�ش���طة اللغة نق���ف اأمام كون 

دليل مبني بتجربة ال�ش���ويف، فهذه كلها مقومات 

هذه ال�شورة/ الن�س التي نرى فيها هذا ال�شويف 

يف عامله اخلا�س، بوا�شطة اللغة« واحلقيقة اإن كل 

.
)8(

تعبري لغوي يف جوهره ت�شوير باللغة«

لأن الت�ش���وير اللغوي غالبا مايعتقد اأنه ينجز 

فق���ط باللغة، وه���و على خالف ذل���ك اأعم بكثري، 

فاإ�ش���افة اإىل البالغ���ة فثمة قن���وات اأخرى حتقق 

ال�شورة اللغوية، فهذا الن�س مثال نالحظ اأنه خال 

م���ن الت�ش���بيهات واملجاز اأو املح�ش���نات البالغية، 

غ���ري اأن املتمع���ن يف الن����س يلح���ظ اأن���ه مبن���ي 

باللغة الو�ش���فية التي تركز عل���ى املكان )اجليل، 

ال�ش���خرة، الويل، اجل�ش���د..( وكلها مو�ش���وفات 

مادي���ة حم�شو�ش���ة، اأي له���ا منوذج يف ت�ش���وراتنا 

الذهني���ة، فهي لي�ش���ت غريبة ع���ن الإدراك، ومن 

متة فهي حم�شو�ش���ات ا�شتدعت متثالت ذهنية اأو 

�شورا كانت منطبعة يف ذهن املتلقي.

فامل���كان يف الن����س مفت���وح حم���دد )اجلبل( 

وحتدي���دا ف���وق ال�ش���خرة اأي اإن���ه غ���ري م�ش���يج 

وحم���دود، ولوح���ده ميك���ن اأن يثري ذه���ن املتلقي 

لي�ش���كل �ش���ورة معينة ممتدة امتداد ه���ذا املكان 

الذي يختلي فيه ال���ويل، هذه الوظيفة اأو التجربة 

هي الأخرى �ش���تفيف خلا�ش���ية هذا امل���كان دللة 

ثاني���ة ذات وظيف���ة الإر�ش���اء encrage باملعنى 

البارث���ي لأن اجلب���ل باعتب���اره مكانا خال�ش���ا له 

دلل���ة عامة وعائمة يف الن�س، وميكن اأن تكون له 

www.damascusbureau.org
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وظائف عدة، غ���ري اأن اخللوة وطقو�س الويل على 

ال�شخرة، امل�شتفادة من �شياق الن�س احتوت هذه 

الدلل���ة العائمة وح�ش���رتها يف اأن ه���ذا املكان له 

دللة خا�شة ،خلوة الويل، وملاذا اجلبل بالذات ؟

اإن ه���ذا امل���كان املفت���وح واملتع���ايل مل يخ���رت 

اعتباطا، ب���ل له حمولة رمزية، حيث لكل �ش���ويف 

طقو�شه ومقاماته ومكانه الذي يحقق فيه جتربته 

اخلا�شة، والويل الذي بني اأيدينا حقق جتربته يف 

مكان رامز ب�شماته الدللية، كالرتفاع.

اإن اختيار الويل لهذا املكان له تاأثريه الدليل 

القوي يف جتربته جتاه الأعلى، اأي اأن عالقة الويل 

بهذا املكان متثل ثنائية الأ�شفل/ الأعلى.

 »وتب���ني م���ن كل ه���ذا اأن»الفوق« و»الأ�ش���فل« 

لي���دلن فح�ش���ب عل���ى اأمكن���ة معين���ة ومتمايزة 

وعلى اجتاهات واأو�ش���اع متمايزة وحمددة، واإمنا 

.
)8(

يحدثان اأي�شا اآثارا خمتلفة«

فال�ش���ويف بهذا ذات مفارقة لذات الإن�ش���ان، 

ويف �ش���عيها للو�شل اإىل الذات الإلهية، لي�شعها اإل 

مكان ي�شمح لها بتحقيق رغبتها ومو�شوع قيمتها، 

فه���ي ذات مرتفعة عن الذات الإن�ش���انية، اإنها يف 

رفعة روحانية قريبة من م�ش���در روحها اهلل، وما 

ارتفاع املكان اإل واحد من املقومات الرمزية التي 

اختارها هذا الويل ليرز لل�شائح رفعته ومفارقته 

له/ الإن�شان الدنيوي، اأي اإننا يف هذا الن�س اأمام 

طريف نقي�س.

*ال�شائح         *الويل 
-الإن�شان     -ال�شويف 

-الفناء      -اخللود 

-الأ�شفل      -الإرتفاع 

وتعد هذه الثنائيات اإحدى العنا�شر الأ�شا�شية 

يف بن���اء املعن���ى داخ���ل ه���ذا الن����س، لأن املعنى 

ليت�شكل اإل بالتعار�س والتناق�س.

اإذن، فاجلب���ل يع���د مكونا مكانيا اأ�شا�ش���يا يف 

بناء ال�ش���ورة يف هذا الن�س، غري اأن ال�ش���ائح هو 

الآخ���ر ل���ه مكانه، فقب���ل اأن ي�ش���ل اإىل اجلبل قد 

قطع ف�ش���اء معينا، ويوؤ�ش���ر عليه يف ال�ن��س« فلم 

يزل ي�ش���يح اإىل اأن و�ش���ل اإىل جبل لبنان« اإن هذه 

القرينة بربطها مع �شياق الن�س ككل توؤكد لنا اأن 

هذه الذات )ال�ش���ائح( لها هي الأخرى ف�ش���اوؤها 

اخلا�س بها، الذي مار�شت فيه جتربتها، واملغاير 

http://www.soufia-h.net
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متاما لف�ش���اء ال���ويل؛ حيث اإن ه���ذا النتقال بني 

هذين الف�ش���اءين يو�شح انتقال الذات من العامل 

الإن�شاين اإىل العامل ال�شويف، النتقال من النق�س 

اإىل حتقيق مو�شوع القيمة، لقاء الويل.

اإن���ه انتقال ب���ني كونني دلليني، غ���ري اأن هذا 

النتق���ال مر عر و�ش���يط معيق متثل يف خا�ش���ية 

اجلبل اأو خا�ش���ية الكون والف�شاء ال�شويف »فاأراد 

الو�شول اإليه، فلم يقدر لأوعار اجلبل«.

اإن هذه اخلا�شية لت�شم املكان ال�شويف فقط 

بل هي �ش���املة للتجربة ال�ش���وفية ككل، فالأوعار 

متعددة يف حياة ال�ش���ويف نح���و حتقيقه لكرامته، 

واملكانية منها ي�ش���رية، واأ�ش���قها اأوع���ار النف�س/ 

ال���روح، التي تن����زع اإىل الدنيا والفن���اء وتنازعها 

اأخرى لتميل بها اإىل البقاء واخللود، وهي �شفات 

انعدمت يف ال�ش���ائح، فكانت عائقا ثانيا بعد عائق 

اأوعار اجلبل.

لذا، ميك���ن القول اإن هذا املكان خم�ش���و�س 

ب�شماته، ودللته، وكذا خم�شو�س بتجربة الويل 

فيه، فهو مكان خا�س رمزي لتجربة خا�شة وذات 

رمزية، اإن مكان الويل عامل م�ش���ارك م�ش���اعدله 

يف جتربت���ه، فهو غ���ري حم�ش���و�س بالن�ش���بة اإليه، 

فاإح�شا�ش���ه به اإح�ش���ا�س روحي ولي����س ماديا، هو 

ثاب���ت ثبات روح���ه التواق���ة اإىل اهلل، على خالف 

ف�ش���اء ال�ش���ائح املتعدد الذي له به ومعه عالقات 

وجداني���ة عاطفي���ة، لأنه ذات اإن�ش���انية، وكل هذا 

موؤ�شر عليه يف قول الويل : 

»ث�م اأخ�رج الرج�ل طعام�ا م�ن م�زوده« 

»ومن تعود الن�شاء مثلك لي�شلح لهذا«

اأي اإن ال���ويل متكن من حتقيق وليته وبالتايل 

كرامت���ه ع���ر جت���اوزه لع���دة  اأوعار منه���ا املادية 

فا�ش���تقر باأعلى اجلب���ل، ومنها املعنوية النف�ش���ية 

فا�شتقر يف مقام الولية.

وكلها خ�شي�ش���ات منعدمة يف ال�ش���ائح الذي 

انتب���ه اإليه���ا وه���و يف �ش���عوده اإىل ال���ويل يف قمة 

اجلب���ل »م���ن اأين الو�ش���ول اإلي���ك ؟« وك���ذا اأثناء 

مقابلته له وجلو�ش���ه اإلي���ه، مما دفع به اإىل العودة 

من جديد والركون اإىل مكانه الأ�ش���لي ال�ش���فح اأو 

املكان الدنيوي»مكنا�ش���ة«، حي���ث العبادة العادية 

من �شلوات وفرائ�س وطعام ون�شاء ، وكلها �شمات 

جت�ش���د الفقد الذي حال دون حتول ذات ال�ش���ائح 

https://www.flickr.com/photos/bambie1616/6116163487/
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اإىل �ش���به ذات ال���ويل«اإن الفق���دان ه���و العالق���ة 

بالواقع، اإن الواقع املقتطع واملوجود م�شبقا لميكن 

اإدراكه اإل من زاوية ال�شياع والفقد الذي ن�شهد له 

به، فا�ش���تحالة الو�ش���ول اإىل مو�شوع الرغبة يولد 

ال�شتيهام الذي ميثل �شيناريو الأ�شول والذي يرز 

.
)9(

الذات يف عالقتها امل�شتحيلة مبو�شوع مفقود«

: التوا�شل   -  3
يح�ش���ر يف هذا الن�س �ش���نفا التوا�ش���ل، اأي 

اللفظي وغري اللفظي، اأما الأول فيتمثل يف احلوار 

بني الويل وال�شائح ومن موؤ�شراته:

- وقال له : اإذا ان�شرفت عنا احمله معك 

- ثم قال له ذلك الرجل : اأريد اأن اأقيم معك بهذا 

اجليل 

- فقال له الويل : لتطيق ذلك فاإين دفعت ..

 وه���ذا النوع �ش���ار يف كل الن�ش���و�س ، اأما ما 

اأثارن���ا يف ه���ذا الن����س هو ح�ش���ور نوع ث���ان وهو 

التوا�ش���ل غري اللفظ���ي،/ وهو املت�ش���در للفظي، 

واأول ماتعام���ل ب���ه ال���ويل م���ع ال�ش���ائح، »ف���اأراد 

الو�ش���ول اإليه فل���م يقدر لأوع���ار اجلبل، فاأ�ش���ار 

اإلي���ه بثوبه كاأنه يقول  له : من اأين الو�ش���ول اإليك 

؟ فاأ�ش���ار له ذل���ك الويل اإىل مكان عين���ه له، فلم 

يزل يحتال اإىل اأن و�ش���ل اإليه اأي اأن التوا�شل بني 

ط���ريف الن�س حتقق مبا هو غري لغوي، متج�ش���دا 

يف الإ�شارة بالثوب، فهو اإذن توا�شل تفاعلي. وهو 

كما ح���دده LLoyd وزمالوؤه »ي�ش���تخدم للتدليل 

على اأي ات�شال  يحدث بني �شخ�شني اأو اأكرث عر 

. وهذه القنوات اأو الآليات 
)10(

قنوات غري لفظية«

ميكن اأن ت�ش���مل لغة اجل�ش���د كما ج���اء يف تعريف 

اآدم كين���دون Adam kindom ، ال���ذي ي���رى 

اأن التوا�ش���ل غ���ري اللفظ���ي يق�ش���د به:»الوظيفة 

التوا�ش���لية حلرك���ة اجل�ش���م، والإمي���اء والتعبري 

.
)11(

الوجهي والتوجه وو�شع اجل�شم وامل�شافة«

 وكله���ا قن���وات توا�ش���لية غري لفظي���ة وظفها 

طرفا هذا الن�س ومن موؤ�شراتها: 

ث���م اأخرج الرج���ل طعاما من م���زوده ، فنظر 

اإليه الويل فرده يف مزوده..

فالنظرة ر�ش���الة من الويل اإىل ال�ش���ائح تفيد 

املن���ع، تلثه���ا ا�ش���تجابة م���ن ال�ش���ائح دلي���ال على 

فكه ل�ش���فرة ر�ش���الة الويل برميه مل���زوده يف حافة 

اجلبل.

فالإن�ش���ان ميكنه اأن ي�ش���تقبل وير�ش���ل ب�ش���تى 

اأو  بالنظ���رة  باحل���ركات  »باجل�ش���د،  ال�ش���ور: 

اللم�ش�����ة، بال�ش���راخ اأو بالرق�س، بكل الأع�ش���اء 

.
)12(

الفيزيولوجية التي ت�شلح كاأدوات لالإر�شال«

خال�شات :

لق���د حاولنا فيما �ش���بق اأن نرك���ز على حتليل 

ه���ذا الن����س بغية الوق���وف عند حمطات ت�ش���ييد 

دللته، من ج�ش���د ومكان وتوا�ش���ل...، وقد ركزنا 

فق���ط على ه���ذه املحطات املكون���ات ، وحاولنا اأن 

يكون وقوفنا �شيميائيا منطلقني فيه بالأ�شا�س من 

معج���م كرميا�س مع النفت���اح على بع�س امليادين 

ال�ش���ميائية الأخ���رى كالبارثي���ة اأو الأمريكي���ة يف 

التوا�ش���ل، وكل هذا لنو�ش���ح اأن املت�شوف له بنية 

خا�شة جوانبية وبرانية متمثلة يف الروح الروحانية 

التي يحتويها اجل�ش���د الفاين، هذه اخلا�شة التي 

ليقيدها �شيء يف اخلارج من مكان ولج�شد.

كم���ا تب���ني لن���ا اأن الدلل���ة يف جترب���ة الولية 

ت�شيد بوا�شطة الثنائيات اخلالفية كما هو مو�شح 

يف ه���ذا الن�س، زد على ذلك اأن الن�س ال�ش���ويف 

اللغوي ن����س قائم بذات���ه،اأي له دللته اخلا�ش���ة 

املتف���ردة مبعجمه���ا وتراكيبه���ا و مبتنها احلكائي 

املفارق للماألوف.

اإننا ل جنزم اأن الن�س الكراماتي جن�س، واإمنا 

حاولن���ا من خالل هذه الورقة اأن نبني مدى قابلية 

مث���ل هده الن�ش���و�س للتحلي���ل ال�ش���يميائي،الذي 

يبحث عن الدللة      و كيفية انبنائها يف اأي عمل.و 

الكرام���ة كم���ا راأين���ا ن�س �ش���فهي اأ�ش���ال، يحوي 

ويتقاط���ع م���ع الن�ش���و�س ذات البع���د الغرائبي/

العجائبي،و الفانطا�شتيكي .
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حنان قرقوتي

كاتبة من لبنان

تغّيرت العادات والّتقاليد التي درج عليها اآلباء 
بنانّية “بيروت”، وحتّورت مع  واألجداد في العاصمة اللُّ
جيل اليوم، كما ح��دث لكثيٍر من املناطق في الوطن 
العرب��ّي، بفع��ل العوملة وانتش��ار الّتلف��از واملِعّدات 

اإللكترونّية احلديثة من جّواٍل وإنترنت وما شابه. 
وساعد على هذا األمر الواقع امُلعاش الّضاغط على 
الّش��باب واأُلَسِر بشكٍل عاّم، وس��فر كثيٍر من الّشباب 
والعائالت إلى اخلارج بحثًا عن لقمة العيش، مّما أّدى 

إلى احنساٍر في العادات والّتقاليد املوروثة.

العادات والتقاليد في بيروت

http://asianewslb.com
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وء  ���غري ُيلقي بع�س ال�شّ ولعّل هذا البحث ال�شّ

عل���ى الع���ادات والّتقالي���د الت���ي درج عليه���ا اأهل 

“بريوت” يف الأمور الّتالية:
الّزواج.  -  1

2 - ال��ولدة واملول��ود، وحفل��ة اخِلت��ان “ُطه��وُر 
َكر”. الذَّ

��ة، وَختم��ة  ه��ادة البتدائيَّ النَّج��اح يف ال�شَّ  -  3
القراآن الكرمي.

- ماأكولٌت وحلوّياٌت بروتيَّة.  4
ا�ْشِتباَنُة ِهالِل رم�شان، والأعياد.  -  5

وا�شِتقباِله. احلاجِّ  وداع   -  6
الأتراح.   -  7

وفيم���ا يلي بع����س ال�ّش���رح عن ه���ذه العادات 

والّتقاليد على الّنحو الّتايل:

الّزواج:  -  1
اأ - اأفراح الّزواج:

كان���ت اأف���راح ال���ّزواج يف ب���ريوت، تت���ّم على 

مراح���ل ثالث: اخِلطب���ة، ثّم َعْقُد الِق���ران “َكْتُب 

فاف”. الِكتاب”، ثّم الُعر�س “الزِّ

وكان م���ن ع���ادات اأهل “ب���ريوت” اأن ل يرى 

اخلاِطب خطيبته اإّل بعد “َعْقِد الِقران” اأو “ليلة 

فاف”. الزِّ

 و“الُعر����س” 
“اخِلطب���ة”)1( وكان���ت حفلت���ا 

�ش���اء فيما ُيقام حفل “َعق���د الِقران”  ُتقام���ان للنِّ

بني ما كان  �شوة املَُقرَّ ا �شمع بع�س النِّ جال، ورمبَّ للرِّ

جال من غرفٍة جماِورة. ُيقال عند الرِّ

ة البحث عن العرو�س  ويقوم الأهل عادًة مَبهمَّ

�شاء. وبعد  ة النِّ املطلوبة، وغالبًا ما كانت هذه َمهمَّ

ج���ال اإىل بيت  الّتف���اق عل���ى اخِلطبة يذه���ب الرِّ

���ة الّتوفيق، ويلي  العرو�س لق���راءة الفاحتة على نيَّ

�ش���اء اإليه، وُي�ش���ّمى ذهابهنَّ هذا  ذل���ك ذهاب النِّ

�شاء”.  النِّ
)2(

“ْطليْبِة
ب - حفلتا “اخِلطبة” و“الُعر�ص”:

�شاء فقط “حفلة اخِلطبة”، وكذلك  ر النِّ حت�شُ

“حفلة الُعر�س”، فَيْلِب�ْشَن اأح�شَن ما عندهّن.
جل  ومن طريف هذه احلف���الت، اأنَّ زوجة الرَّ

ه���وَر واملُباهاة، كان  ���بع”، ال���ذي ُيِحبُّ الظُّ “ال�شَّ
اأو وردًة  ي�شرتي لزوجته يوم الفرح “ِعْرَق َزْنَبق”، 

نادرة، لكي َت�ْش���ُكَلها على راأ�ش���ها، فيقال: “كاِنْت 

ْل را�ْش���ها لآْخ���رو، َزْنَبْق  �ْش���كيَلة ِم���ْن اأوَّ طاْرَقة التِّ

 .
ة ما اإْلها َمتيل”)3( َعاحِلّل، اأو: َوْرَدة ْمِن العازاِريَّ

هوُر  لل، حيث كان���ت الزُّ وهذا م���ن عالمات ال���دَّ

ْنَبِق” مثاًل كان ثمنه يف  غالي���ًة جّدًا، ف� “ِع���ْرُق الزَّ

.
)4(

تاء ن�شف لريٍة ذهبًا اأو اأكرث ال�شِّ

���بايا يف ه���ذه احلف���الت عل���ى  وترق����س ال�شَّ

اأنغ���ام اآلة “العود” التي يعزف عليها رجٌل اأعمى، 

واأهمُّ املعزوفات كانت اآنذاك “َرْق�ُس الَهوان” اأو 

 وجاْبلي، ويا ماما 
)5(

ة وُن�ّس” و“جاْبل���ي قَّ “عالدَّ
.

جاْبلي” و“َعْليادي اليادي”)6(

وتق���ام حفلتا “الفرح” ع���ادًة يف املنازل التي 

، وهذا الأخري كان 
ت�ش���مُّ “الّدار” و“الّليوان”)7(

�ش���ًا لأهل العري�س، وهو املكان الأكرُث َقْدرًا  خم�شَّ

.
)8(

وقيَمًة يف املنزل

وتو�شع يف �شدر “الّليوان” اأريكٌة عاليٌة قلياًل، 

�ش���ٌة للعرو�س،  مبق���دار درج���ٍة اأو درَجَتني، خم�شَّ

وه���ذه الأريكة عبارٌة ع���ن ِمقعٍد ُمغّط���ًى باملُخمل 

���ُن احلائ���ط خل���ف امِلقع���د بِقط���ع  ز، وُيَزيَّ املَُط���رَّ

هور والأغ�شان   اللَّّماعة وبع�س الزُّ
رما”)9( “ال�شَّ

اجلميلة.

ويف “حفل���ة اخِلطب���ة”، وبع���د دخ���ول اأه���ل 

اخلاِط���ب وجلو�ش���هم بره���ة، تق���وم اأمُّ املخطوبة 

وتدعو اأمَّ اخلاِطب جلل���ب املخطوبة، ثّم تدخالن 

غرف���ة الّنوم حي���ث تك���ون املخطوبة منتِظ���َرًة مع 

ُله���ا اأمُّ العري����س ومُت�ش���كها بيدها  املا�ش���طة، فُتَقبِّ

بيَّ �شّلى  بُّ النَّ ن حُتِ وُتخرجها اإىل الّدار طاِلَبًة ممَّ

رين  ّلَي عليه وُت�شِمَع احلا�شِ اهلل عليه و�شلَّم اأن ُت�شَ

�ش���وة باإطالق  ، وعنده���ا تقوم النِّ
“َزْلغوَط���ة”)10(

.
لغيط”)11( “الزَّ

ق�س تو�ش���ع مائدٌة ت�ش���مُّ عددًا من  وبع���د الرَّ

اأ�ش���ناف احلل���وى وع���ددًا م���ن اأ�ش���ناف الفاكهة 

م اإىل  ���يفات التَّقدُّ ، ويطلب من ال�شَّ
)12(

الكرمي���ة

املائدة لتناول ما ُيِرْدَن منها.  

 ،
)13(

َهَب م اأهل اخلاِطب الذَّ واأثناء احلفل يقدِّ
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وُي�َش���ّمى “الَعالمة”، للمخطوبة، وقب���ل اأن َتلب�س 

َم اإليها يتمُّ تن�ش���يقه على  َه���َب املَُقدَّ املخطوب���ة الذَّ

���رات  َن���ٍة ويت���مُّ متريُرها على احلا�شِ ٍة ُمَزيَّ �ش���ينيَّ

لُروؤَْيتها.

���هرة تن�ش���رف املدع���ّوات اإىل  ويف نهاية ال�شَّ

���ٍة اأو م�ش���تاأَجرة،  بيوته���نَّ بوا�ش���طة عرباٍت خا�شَّ

.
)14(

ومنهنَّ �شريًا على الأقدام

وبع���د اخِلطبة بف���رتٍة ير�ش���ل اأه���ل اخلاِطب 

اإىل اأه���ل املخطوب���ة طاِلبني حتديد موع���د “َكْتِب 

هاب بعده لروؤية  الِكتاب” كي ي�شتطيع اخلاِطب الذَّ

عرو�ش���ه، وبعد “َكْت���ِب الِكتاب” يذه���ب العري�س 

ٍة، وت�ش���مى  ل مرَّ ب�ش���حبة اأَبَوْي���ه لريى عرو�َش���ه اأوَّ

وجان  ف الزَّ يارة: “التَّْك�ش���يَفة”، فيتع���رَّ ه���ذه الزِّ

ف العرو�س على  ���هما البع����س، وتتع���رَّ عل���ى بع�شِ

ها والد زوِجها، ول ي�ش���تطيع العري�س النفراد  عمِّ

فاف”. بعرو�شه اإّل “يوم الزِّ

ج - َعْقُد الِقران “َكْتُب الِكتاب”:

ه  كان���ت الع���ادة يف “عق���د الِق���ران” اأن يتوجَّ

عوة بنف�شه لدعوة الأقارب والأ�شحاب،  �شاحب الدَّ

ليعرِّ عن مدى احرتامه وتقديره للمدُعّوين ومدى 

.
)15(

التزامه بالأ�شول

جال على  وبعد اجتم���اع املدُعّوين يجتم���ع الرِّ

�شاء على ِحَدة. ويبداأ احلفل عادًة بتالوة  ِحَدٍة والنِّ

بويِّ  اآٍي من “القراآن الك���رمي” وقراءة “املولد النَّ

ال�ّش���ريف”. ويجتمع املدعّوون يف مكاٍن متَّ�ِش���ٍع يف 

اأِة لهذه  الّدار، مفرو�ٍس  باملفرو�شات اجلميلة املَُهيَّ

الغاية، ويف الغالب هو“الّليوان”.

بويِّ  وُين�ش���ب لل�ّش���يخ الذي يق���راأ “املول���د النَّ

ال�ّش���ريف” كر�ش���يٌّ ُم�َش���ّجًى باحلرير والّديباج اأو 

الك�ش���مري. وحني يب���داأ الق���راءة يرف���ع املدعّوون 

خان احرتامًا.  “الّناجي���ل” ويرتكون �ُش���رب الدُّ
بويِّ  وبع���د قراءة “الق���راآن الكرمي” و“املول���د النَّ

بويَّة على  حات النَّ ال�ّش���ريف” ُتن�شد الأ�شعار واملو�شَّ

َبَعًة يف “م�ش���ر”  الّطريق���ة القدمية التي كانت ُمتَّ

بويِّ  منذ زمن بعيد. وبعد انتهاء قراءة “املولد النَّ

ُع على املدُعّوين  ال�ّش���ريف” و“عقد الِقران” ُت���َوزَّ

.
ْربات”)16( قراطي�س “املَُلبَّ�س” واأكواب “ال�شَّ

���ر  والعادة املتََّبعة يف “عقد الِقران” اأن يح�شُ

، ب���ني 
)17(

وج���ة، اأو ِكَلْيِهم���ا وج وَويِلُّ الزَّ َويِلُّ ال���زَّ

َيَدي القا�ش���ي اأو املفتي، ليعِق���د ِقراَنهما، ثّم بعد 

النتهاء من هذه املرا�ِش���م ُتق���راأ “الفاحتة” على 

.
)18(

الح ِة الّتوفيق وال�شّ ِنيَّ

ومل يك���ن با�ش���تطاعة اخلاِط���ب يف “بريوت” 

اخلروج مع خطيبته اأو النفراد بها مطلقًا ولو بعد 

اأن ُي�شبحا زوجني بعد “َكْتِب الِكتاب”، الذي يليه 

َبعة  الإع���الن عن موعد الّزواج، وم���ن العادات املتَّ

 
ٍ
ف���اف” �ش���بعة اأّيام اآن���ذاك اأن متت���دَّ حفل���ة “الزِّ

جال على ِحَدٍة  متتالية، على اأن يكون احتف���ال الرِّ

.
)19(

�شاء على ِحَدة والنِّ

د - جهاز العرو�ص “ثياُبها وحاجّياُتها”:

كانت العرو����س تقطن عادًة م���ع اأهل زوجها، 

����س له���ا غرف���ٌة يف البي���ت الكب���ري. وكان  وُتخ�شَّ

ُع عند جّناٍر حاِذق، ويدفع اأهل  ���نَّ اأثاث الغرفة ُي�شَ

العري�س ثمن هذا الأثاث.

ل �ش���راء  ُهُم الأوَّ اأم���ا اأهل العرو����س، فكان همُّ

 وامِلَخّدات 
)20(

���وف الاّلزم للِفرا�س واللُُّح���ف ال�شّ

���وف، ياأتي �ش���راء  ويقوم���ون بتنجي���ده. وبعد ال�شّ

الِكّت���ان والأكيا����س الاّلزمة للُُّح���ف والفرا�س وما 

�شابه، وذلك من اأقم�شة “الأطل�س” و“الّدول�س” 

. كما يتمُّ تطريز “�َشرا�ِش���ِف 
و“ال�ّش���اتينيه”)21(

�ش���ٍة يف   عند خّياطٍة ماهرٍة متخ�شِّ
التُّخوت”)22(

ناعة. هذه ال�شِّ

َمد”: ه� - َفْرُد اجلهاز)23( “ال�صَّ

كان���ت الع���ادة يف تل���ك الأّي���ام، اأن تق���وم اأمُّ 

العرو����س بَعْر�ٍس تف�ش���يليٍّ جلهاز ثي���اب العرو�س 

وجيَّة، وذلك  اأم���ام الّنا�س قبل نقِل���ه اإىل منزل الزَّ

كي يرى اأهل العرو�س اأّن جهازها كامل.

وكان عل���ى اأمُّ العرو�س اأي�ش���ًا اأن ُتِع���دَّ طعامًا 

يِّدات القريبات منها، اللَّواتي ياأتنَي  مل�شاعَدِتها  لل�شَّ

يف ترتي���ب اجله���از للَعر����س قب���ل نقِل���ه اإىل بيت 

.
)24(

العري�س

“ال���ّدار”،  يف  البي���ت  يف  اجله���از  وُيعر����س 

فَيِت���مُّ عر����سُ “الف�ش���اتني” اجلميل���ة م���ن حريٍر 



71
العدد 27  - خريف 2014 

���هرة”  ال�شَّ وِكّت���ان، و“ف�ش���اتني  و�ش���وٍف وج���وٍخ 

���باح  ال�شّ
و“�َش���ْلحات”)26(   

و“الَكبابي���ت”)25(

الِكّت���ان”   
)27(

و“ْطقوِم���ِة ���ة،  احَلريِريَّ َزِة  املَُط���رَّ

 .
)29(

 من املالب�س الّداخليَّة
“والْفوال”)28(

 وما �ش���اكلها من 
كم���ا ُتعر����س “الُبَق���ُج”)30(

 
“امَلْي���َزِر”)31( م���ع  َزة،  مط���رَّ للحّم���ام  منا�ش���ف 

 
)33(” َف�سِ املَُف�شْ و“الُقْبقاِب   

و“اجُلْنطا�ِس”)32(

ابون املَُطيَّب”،   و“ال�شّ
من �شناعة “ال�ّشام”)34(

 ،
و“الّلي���ف”)36(  

التَّفري���ك”)35( و“كي����س 

“احلري���ر  ب����  ن���ة  املبطَّ  
و“علب���ة اخِلياط���ة”)37(

.
)39(”)38(

ب رَّ املُ�شَ

وكذل���ك ُيعر����س الفرا�س واللُُّح���ف وامِلَخّدات 

، واأكيا����س الفرا����س م���ن قما����س 
)40(

ّكاي���ات والتَّ

اللُُّحف  اأكيا����س  “الّدمي���ا” احلري���رّي. وُت�ش���نع 
عادًة من قما�س “الأطل�س” امل�ش���نوع من احلرير 

في�س، فيما ُت�ش���نع اأكيا����س التَّّكايات  بيعيِّ النَّ الطَّ

ن. وُيعر�س  وامِلَخّدات من قما�س “ال�ّش���اتان” املَُلوَّ

�س   الكبري املخ�شَّ
)41(” يُّ َبُت الإْفَرجْنِ اأي�شًا “ال�شَّ

.
)43(”)42(

لالأحذية و“امل�ّشايات

و - نقل اجلهاز:

ينقل جه���از العرو�س من بي���ت اأبيها اإىل بيت 

�ش���ة له���ذه الغاية،  وجي���ة يف �ش���ناديق خم�شَّ الزَّ

���ب الفرا�س واللُُّحف وامِلَخّدات ب�شكل ُطروٍد  وُيو�شَّ

مغلَّفٍة ب�شرا�شف الِكّتان واحلرير الّدميا، وُتقال يف 

املنا�شبة زلغوطة:

)44(
ْجِتلِّْك اأويها ... اأْرَبْع ُبَقْج َبقَّ

ْن�دوْق     اأويها ... واخلاْم�َشة بال�شَّ

اأويها... اهلل ْيَخّلي اأبوك�ي  

)45(
ِزْك مَلَْخلوق                اأويها ... َيّلي ما ّعوَّ

وعن���د َف���ْرِد اجله���از ببي���ت العري����س لتعليقه 

�ش���اء م���ن اأه���ل العري����س  باخلزائ���ن، تتحلَّ���ق النِّ

ل�ش���تعرا�س اجلهاز، وي�ش���َربن ال�ّش���راب وياأُكلن 

.
)46(

احللوى ح�شب العادة

ز - حّمام العر�ص وفوطة)47( العرو�ص:

كانت اأبنية احلّمام���ات العاّمة عبارًة عن داٍر 

ف�شيحٍة حولها غرٌف ا�شمها “اخَللوات”.

وم���ن عادات عائ���الت بريوت القدام���ى اأنَّه يف 

اليوم الذي كانت تذهب في���ه العرو�س اإىل احلّمام 

فاف”،  َزيُِّن وال�ش���تحمام مع قريباتها قبل “الزِّ للتَّ

كان العري����س يبعث لعرو�ش���ه ب� “فوط���ة العرو�س” 

ويك���ون فيه���ا حل���وى وفاكهة ونق���ولت، ف���اإذا كان 

العري�س بخياًل مل يبعث ب�شيٍء يف الفوطة، واإذا كان 

كرميًا بعث فيها املزيد من الفاكهة واأنواع احللوى.

ة”  ���رَّ واأحيان���ًا كانت تلك “الفوطة” اأو “ال�شُّ

ُتف�ِش���د الُعر�س، اإذ تكت�ش���ف العرو�س اأن عري�ش���ها 

.
)48(

بخيل

ح - حفلة العر�ص:

تق���ام “حفلة العر�س” عادًة يف بيت العرو�س، 

�ش���اء فقط، ويرُق�شن  ك� “حفلة اخِلطبة”، اأي للنِّ

يافة. م لهنَّ ال�شِّ اأمام العرو�س وُتقدَّ

املنجد يف  بروت العثمانية
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قِّ على  موع على الأولد، والدَّ ويجري توزيع ال�شُّ

بل وامِلزمار والعود. ويخرج العري�س من منزله  الطَّ

م�شحوبًا بالأهل واجلريان، وُوجَهُتهم منزل والد 

وجّي. واأثناء  العرو�س ل�ش���طحابها اإىل املنزل الزَّ

�شوة والبنات من ال�ّشبابيك  عبوره الّطريق ُتِطلُّ النِّ

ُيزغِردن وُين�ِش���دن زغاريَد مالئمًة للمنا�شبة، كما 

.
)49(

يوخ بال�ّشعادة والّتوفيق يدعو له العلماء وال�شُّ

ويدخل العري�س مع حم���اِرم العرو�س خمرتقًا 

�ش���اء، بعد اأن ُيْخَرن بقدوم العري�س  �ش���فوف النِّ

م ويك�ش���ف غط���اء  ويتق���دَّ بالأغطي���ة،  ن  ليت�َش���رتَّ

�ْش���ِدَل على وجه عرو�شه 
ُ
اأ “الّتول” الأبي�س الذي 

جال. ومُي�ش���ك بعد ذل���ك بيدها  ل���دى دخ���ول الرِّ

وُينزلها عن عر�شها لُت�َشلَِّم على اأبيه وعلى الأقارب 

.
)50(

وجيَّة من املحاِرم ل�شطحابها اإىل بيت الزَّ

���اأ العرو����س للخروج من بي���ت اأبيها، وما  وتتهيَّ

���رات  اأن َتخ���رج من البيت حتى تلتفت اإىل احلا�شِ

���تها  وت�ش���هق بالبكاء لوداع مرحلٍة من حياتها ق�شَ

يف بي���ت اأبَوْيه���ا، وعندئٍذ يت���مُّ تطيي���ب خاِطِرها 

وجيَّة.    وتخرج اإىل بيت الزَّ

باحيَّة: ط - كعك ال�شَّ

كانت العادة يف “بريوت” بعد انق�ش���اء “ليلة 

م والد العري�س اإىل اأهل العرو�س  العر�س”، اأن يقدِّ

باحيَّة”، وهو عبارٌة  بني “كعك ال�شَّ واأقاربها املُقرَّ

 مع الكع���ك، واأن يجل���ب اإىل بيته 
)51(

ع���ن حل���وى

ئني. كذلك حلوى لتقدميها اإىل املهنِّ

“ُطهوُر  اخِلتان  واملولود، وحفلة  الولدة   -  2
َكر”: الذَّ

كانت عملّية الولدة تتمُّ ب�شكٍل عامٍّ يف املنازل، 

وكانت ت�ش���رف عليها القاِبَلُة الّتقليدّي���ة “الّداَية” 

ها يف هذه املهنة اأو على  مِّ
ُ
�شت على يد اأ التي تخ�شَّ

يد دايٍة اأخرى، ويقاِبلها اليوم “القاِبَلُة القانونّية”.

وحت���ى عهٍد قري���ب، اإذا كان املولود ذكرًا تعمُّ 

���ٌة اأحيانًا،  الّزغاري���د املن���زل، وُتطلق عياراٌت ناريَّ

م الوجوم على البيت.  واإذا كان املولود اأنثى ُيخيِّ

وتت���مُّ الولدة اليوم يف امل�شت�ش���فى اأو يف عيادة 

الفقرية.  الأحياء  القانونّية” يف  “القابلة 

وكان���ت احلامل حينما ت�ش���عر باملخا�س تكون 

ل امل�ش���ارعني اإليها، وُت�ش���تدعى  ه���ا وحماُتها اأوَّ اأمُّ

ًا  ر معها كر�شّيًا خا�شّ قريباتها والّداية، التي حُت�شِ

ٌغ  بالّتوليد له َظْهٌر وعن جانَبْيه ِم�شندان، وهو ُمَفرَّ

من و�شطه لتلّقي املولود.

���ر الولدة اأن ُيلجاأ اإىل   ومن العادات عند تع�شُّ

اهلل وبالدعاء والنُّذور لالأنبي���اء والأولياء. وُتلب�س 

امل���راأة طربو����س زوجه���ا. وُيطل���ب اإىل ال���ّزوج اأن 

عها ويفيُدها.  يقف خلف ظهِرها لعّل وجوده ي�ش���جِّ

وح�شور الّزوج ولدة زوجته طريقٌة معتمدٌة حالّيًا 

يف بع�س امل�شت�ش���فيات املُهّمة، وذلك لتخفيف اآلم 

 .
)52(

الّزوجة

ومن بع�س العادات املعروف���ة عِقب الولدة اأن 

تلب����س الأمُّ ومولوده���ا، حت���ى متام الأربع���ني يومًا 

بخري، اأحِجبًة �شّد العني احلا�ش���دة، اأو ُتتلى اآياٌت 

ة من القراآن الكرمي اأثناء م�ش���اهدة املولود  حمددَّ

وا�ش���تعمال عبارات مث���ل: “ب�ش���م اهلل”، “ِيخزي 

بيَّ  بّي”، واإّل فاإّن ال�شَّ العني”، “اللَُّهمَّ �شلِّ على النَّ

قية.  والأمَّ �ش���وف ت�شيُبهما “كب�شٌة” ت�ش���تلزم الرُّ

�ش���يب بالعني، عر 
ُ
وعند الإح�ش���ا�س ب���اأّن الّطفل اأ

البكاء امل�شتمرِّ اأو ارتفاع حرارٍة مفاجىٍء اأو التَّقيُّوؤ، 

فاإن مل يجد الأهل من َيرقي الّطفل، ُي�شارعون اإىل 

تبخري الّطفل عر جتمري فحٍم حلرق بع�س حبات 

“احَلرم���ل”، وه���و نوٌع م���ن الَبخور، ث���ّم يرفعون 
ٌة  رونه فوق ُدخانها، وكلَّما انفجَرت حبَّ الّطفل وميرِّ

قيل: “اإنَّ عني احلا�ِشِد قد انفجَرت”.

واملراأة “النَُّف�شاء” ل تقوم باأيِّ عمٍل يف البيت 

قب���ل مت���ام الأربع���ني يوم���ًا، وُيفرت����س بوالدتها، 

اأو �ش���قيقتها اأو ام���راأٍة من عائلته���ا، اأن تقف اإىل 

ة لأداء بع����س الواجبات  جانبه���ا طيلة ه���ذه امل���دَّ

املنزلّية عنها.

اأ - �ُصْفَرُة اخَلال�ص:
من عادات اأهل “بريوت” عند ولدة املراأة اأن 

يقيموا وليمًة ُت�شّمى “�ُشْفَرَة اخَلال�س”، َحمدًا هلل 

الّرحيم الكرمي على قيام الأمِّ ووليِدها بال�ّشالمة، 

بات  �شوة املقرَّ ���ْفَرِة عادًة النِّ ويجتمع على هذه ال�شُّ

���رن ال���ولدة، كاأمِّ العري����س واأَخواته،  الّلواتي ح�شَ

واأمِّ العرو�س واأَخواتها، وكبار العائلة.
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 وكانت “�ُش���ْفَرَة اخَلال�س” ت�ش���ّم اأ�ش���ناف 

احلل���وى والأُرزَّ باحلليب، واأ�ش���نافا من الفاكهة، 

���ُب  دٍة من الأجبان والكعك، وُتْن�شَ واأ�ش���نافا متعدِّ

غاري���د اإذا كان املولود  الزَّ وُتطَلُق  “الّناجي���ل”، 
ذكرًا، وُتن�شد الأنا�شيد، ومن ذلك:

ْت وقاِمْت اأويها .. ُخْل�شِ

         اأويها .. وَع ْفرا�ِض الَهنا ناِمْت

اأويها.. واحَلْمُد هلِل يا َرّبي  

)53(
ْت فيها �شاِمْت   اأويها .. ما ْت�َشمِّ

الّن�ش���اء  كان���ت  ���فرة”،  “ال�شُّ نهاي���ة  ويف 

فا�س  رات ي�شاألن اهلل اأن ُتكمل الأم اأّيام النِّ احلا�شِ

الأربعني بخري.

وظّل���ت “�ش���فرة اخلال����س” ُتق���ام اإىل ع���ام 

1975م. عندما ا�شتعلت احلرب الأهلّية الّلبنانّية، 
حيث توّقفت اإقامُتها، كم���ا عاداٍت وتقاليَد اأخرى 

كانت موجودة، واألغيت ب�شبب ظروف احلرب.

ب - اخِلتان “ُطهوُر الّذَكر”:

ك���ور يف ب���ريوت يت���مُّ  كان ِخت���ان املوالي���د الذُّ

ب�ش���كٍل اإفرادّي، ويف بع�س الأحيان كان يتمُّ ِختان 

له خالل �ش���هر رم�شان.  كور يف العام كِّ املواليد الذُّ

وكانت تقام عند ِختان املولود حفلٌة ُت�شّمى “عر�س 

ه���ور” حيث تع���مُّ الفرحة ال���ّدار عندما ياأتي  الطُّ

���ر”، ث���مَّ ُيلب����س املولود بعد انته���اء ِختاِنه  “املَُطهِّ
ثياب���ًا ملّاع���ًة م���ن القما����س “ال�ّش���اتان الأطل�س” 

َره فوق  بالّلون الأزرق، ويحمله الأب على يديه ليمرِّ

جَمم���رٍة من الَبخور فيما فرقة اإن�ش���اٍد نبويٍّ تقوم 

بويِّ ال�ّش���ريف” مع  اأم���ام الّدار بقراءة “املولد النَّ

ع  حات والأنا�شيد، ويف نهاية احلفل ُتوزَّ بع�س املَُو�شَّ

على احلا�ش���رين لفائف م���ن القما�س فيها بع�س 

 واحللوى.
)54(

املَُلبَّ�س

وقد غابت هذه الحتفالت ب�ش���ورٍة وا�ش���حٍة 

بع���د منت�ش���ف الق���رن الع�ش���رين املي���الدّي، واإن 

ع���ادت عند البع����س، بفعل تكاليف املعي�ش���ة التي 

ف الجتماعي من جهة،  اأثَّرت على اأمناط التَّ�شرُّ

و�ش���يق م�ش���احة البيوت م���ن جهة اأخ���رى، حيث 

اأّن ه���ذه احلف���الت كانت تق���ام يف حدائق املنازل 

���فُّ فيها كرا�ٍس للَمدُعّوين وُيفَرد فيها مكاٌن  وُت�شَ

.
)55(

لفرقة الإن�شاد

ج - العقيقة:

درج امل�ش���لمون يف “بريوت” عل���ى عادة ذبح 

خ���روٍف اأو اأك���رث عن���د حلق �ش���عر راأ����س املولود، 

وُت�شّمى الّذبيحة: “العقيقة”.

ٍة  وقد غابت هذه العادة عن اأذهان الّنا�س ك�ُشنَّ

ٍة للقادرين عليها، ب�ش���بب توايل احلروب على  نبويَّ

املنطق���ة من جهة، وقلَّ���ة الوعي الّدين���ّي من جهٍة 

ة اإىل النت�ش���ار يف  ���نَّ اأخ���رى، وقد عادت هذه ال�شُّ

الَعقدي���ن الأخريي���ن، ب�ش���بب عودة بع����س الوعي 

الّدينّي للّنا�س بف�شل اهلل �شبحانه وتعاىل. 

َنْيِنيَّة)56( “الَقْمِحيَّة”: د - ال�ّصْ

ل �ِش���نٍّ يف  كان اأه���ل “بريوت”، عند ظهور اأوَّ

���َنْيِنيَّة”  فم الّطف���ل، يقومون بتوزي���ع طعام “ال�ّشْ

���ة”، عل���ى الأقارب واملع���ارف، فرحًا  اأو “الَقْمِحيَّ

ه���ور، ول ت���زال ه���ذه العادة  واحتف���اًل به���ذا الظُّ

موج���ودًة عن���د بع�س اأه���ل “بريوت” حت���ى الآن. 

���ٌف من القمح امل�ش���لوق  ���َنْيِنيَّة” موؤلَّ وطع���ام “ال�ّشْ

ِن  ه���ر، واملَُزيَّ ر وم���اء الزَّ ���كَّ ال�ّش���اخن املُحّلى بال�شُّ

نوبر. باجَلوز واللَّوز وال�شَّ

ويق���وم الأه���ل يوم���ذاك باللَّع���ب م���ع الّطفل، 

وترداد بع�س الأنا�شيد له، مثل:

ِفْرِحْت اإّمو ُطْلِعْت �ِشّنو    

َع اخُلْبزات ِزِعْل َبّيو     

 

3 - الّنج��اح يف ال�ّشه��ادة البتدائّية، وَختمة 
القراآن الكرمي:

كان ف���رح الأهل يف العائالت البريوتية بتعليم 

اأبنائهم يف زمن قل فيه التعليم، يتم عر:

اأ- النجاح يف ال�صهادة البتدائية:

كان جناح الولد يف ال�ّش���هادة البتدائّية ميثِّل 

فرحًة كبريًة لدى الأهل، وكان َنيل هذه ال�ّش���هادة 

يف تلك الأّيام مبثابة َنيل ال�ّشهادة الكبرية يف هذه 

الأّي���ام، وكان���ت الأع���رية الّنارّية ُتطل���ق يف  بع�س 

الأحيان احتفاًل بهذه املنا�شبة.
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وكان الأطف���ال يدخل���ون اإىل املدر�ش���ة ب�ِش���نِّ 

�ِش���تِّ اأو �ش���بع �ش���نوات، وعن���د اإنهائه���م املرحلة 

البتدائّي���ة يكونون ق���د َبَلغوا اأو �ش���ارفوا على بلوغ 

.
)57(

�ِشنِّ الّزواج

ب - َختم القراآن الكرمي:

كان احتف���ال “َختم الق���راآن الكرمي” ُيَعدُّ من 

الحتف���الت الّرئي�ش���ة يف ب���ريوت، ل �ش���ّيما َختم 

�شورَتي “البقرة”  و“اآِل ِعمران”.

وق���د �ش���هدت املدار�س الإ�ش���المّية، ل �ش���يما 

مدار�س “جمعّية املقا�ش���د اخلريّية الإ�شالمّية يف 

ة الأزهريَّة” و�شواهما،  ة الإ�شالميَّ بريوت” و”الكلِّيَّ

احتفالٍت عديدًة مبنا�ش���بة َخت���م طاّلبها للقراآن 

الك���رمي. وكان���ت املدار����س حتر����س عل���ى اإعطاء 

ٍة بهذه املنا�ش���بة الكرمية. وما تزال  �ش���هادٍة وهديَّ

توج���د جوائ���ُز عديدٌة ل���� “ختم الق���راآن الكرمي” 

ٍة بارزة. حتمل اأ�شماء �شخ�شّياٍت بريوتيَّ

4 - ماأكولٌت وحلوّيات بروتيَّة قلَّ طهوها:
ق���لَّ طهوه���ا  الت���ي  القدمي���ة  الأطعم���ة  م���ن 

اليوم: م�ش���بحة الّدروي�س، �ش���يخ امَلح�شّي، مقلوبة 

���ة، يخن���ة ال�ّش���مك، قلقا����س  الباذجن���ان، الأِرْنِبيَّ

َرة،  بطحينة، ال�ّشك�شوكة، اللَّحمة املكبو�شة، املَُجدَّ

ة امَل�شِويَّة،  ة الكّذابة، مغمور الباذجنان، الِكبَّ اللَّْبِنيَّ

يت اأو اللَّنب،  �س بالزَّ ُة احُلمُّ ك باللَّنب، َفتَّ �ْش���َرَ ال�شِّ

حينة. ّز، كفتة بالطَّ نقوٌع بالرُّ

ب�س الّراِئب،  ومن امل�شاِرب: ثلج رم�ش���ان، الدِّ

.
)58(

ْمُر الِهْنِدّي الُعْرُق�شو�س، اجَلاّلب، التَّ

الَع�ش���يَدة،  ���ة،  اخَلبي�شَ احللوي���ات  وم���ن 

من  كر، خبٌز “بال�شَّ حلب، خبٌز بال�شُّ احَلريَرة، ال�شَّ

.
احَلَمِوّي”)59(

رم�شان)60(، والأعياد: هالل  ا�ْشِتباَنُة   -  5
اأ- ا�ْصِتباَنُة هالل رم�صان:

لف���ظ  حتوي���ر  عل���ى  “ب���ريوت”  اأه���ل  درج 

رم�شان” اإىل “�شيباَنة رم�شان”، ويف  “ا�ْشِتباَنة 
هذه املنا�شبة كان البيارتة ينت�شرون على �شواطئ 

29 �ش���عبان بهدف ا�ْش���ِتباَنة هالل  “بريوت” يف 

�ش���هر رم�ش���ان املبارك. وكان���وا ياأخ���ذون معهم 

و�شة  ملة البي�شاء والرَّ اإىل �ش���واطئ الأوزاعي والرَّ

واملن���ارة بع����س الأطعم���ة، لأنه���م كانوا يق�ش���ون 

�ش���اعاٍت طويل���ٍة قب���ل املغي���ب انتظ���ارًا واحتف���اًء 

 رم�ش���ان املب���ارك. واإذا تبنيَّ 
ِ
بال�ْش���ِتباَنة ومَبْقَدم

���دق ظهور هالل  لبع�س امل�ش���لمني املعروفني بال�شِّ

رعيَّة”  هون اإىل “املحكمة ال�شَّ رم�شان، كانوا يتوجَّ

د للمفتي  رعيَّة، ومتى تاأكَّ لالإدلء ب�ش���هاداتهم ال�شَّ

رع اأنَّ هوؤلء الّنا�س  رعيِّ وق�شاة ال�شَّ واحلاكم ال�شَّ

مو�ش���ُع ِثقة، يتداول اجلميع بهذه ال�ْش���ِتباَنة ويتمُّ 

.
)61(

وم الإعالن عن بدء ال�شَّ

ر: ب- املُ�َصحِّ

ًة اأ�شا�شّية،  ” ظاهرًة رم�شانيَّ راتيُّ كان “املُ�َشحَّ

ويف الغالب يكون من اأبناء احلّي، فيبداأ قبل الفجر 

���ائمني حتى يتناولوا �ُش���حوَرهم قبل  باإيقاظ ال�شّ

الإم�ش���اك. وكان ي�شرب بوا�شطة ع�شا على طبلٍة 

���ة، وكان يلب����س اجِللباب املعت���اد اأو الُقنباز  خا�شّ

.
)62(

والّطربو�س

وكان ينُقر على الّطبل���ة ثالث نْقرات، يوِقُعها 

وير�ش���ل بعده���ا نداءه لإيق���اظ الّنائم���ني: “عباد 

ِد الّدامي”. وكلَّما  ، َوحِّ دوا اهلل”، “يا نامِيْ اهلل، َوحِّ

و�ش���ل بيتًا نادى �ش���احبه با�ش���مه، ودعاه لتوحيد 

اهلل.

وب���ني احل���ني والآَخ���ر، يق���ف لُين�ش���د، بَلْحٍن 

ُد اآياِته،  جِّ ُح فيه اهلل، ومُيَ �َشِجّي، ابِتهاًل دينّيًا ُي�َشبِّ

�ش���ول  ُد فيه حَما�ِش���َن الرَّ يٍّ ُيَعدِّ ُ مَبديٍح َنَبوِّ اأو يرَتنَّ

�شّلى اهلل عليه و�شلَّم وماآِثَره. ومن ذلك:

امل�شُك من خري الأنام يفوح، والّنور من وجه   -  1
احلبيب يلوح، والأر�س ت�ش���هد وال�ّشماء، باأنَّه، 

ما ِمْثُلُه يف العاملني مليح.

2 - ي���ا نائ���م اللَّيل كم ذا تنام، ُقم واْذُكِر احليَّ 
الذي ل ينام، مولك يدع���وك لرحمته، واأنت 

م�شغوٌل يف ِطيب املنام.

دوا اهلل. ِد الّدامِي، عباَد اهلِل َوحِّ ْ َوحِّ - يا نامِيِ  3
ب���ي  النَّ جاي���ي  �ْش���حوْرُكم،  عل���ى  قوم���وا   -  4

.
)63(

ْيزوْرُكم

اأّما اليوم، ونظرًا لكرثة الّنا�س يف “بريوت”، 
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���هم خارجها، واعتماد الكثري  ولنت�شار �شكن بع�شِ

ِر  ائمني على �شاعاتهم، فاإنَّ منظَر املُ�َشحِّ من ال�شّ

وارع والأحياء  ر اليوم يجوب ال�شَّ قد اختَلف. فامل�شحِّ

���رًا  ر الأم���ر موؤخَّ ���ة، وتط���وَّ ّراج���ة الّناريَّ عل���ى الدَّ

ليجوَبها يف �ش���ّيارٍة وبيده طبل���ٌة ينُقر عليها ثالث 

نْقراٍت ويوقظ الّنائمني بوا�ش���طة “امليكروفون”، 

ًة واِحَدًة فقط  ِد ال���ّدامي” مرَّ ، َوحِّ بقول���ه: “يا نامِيْ

ثمَّ ينطلق اإىل �شارٍع اأو حيٍّ اآَخر.

ج- احتفالت يف �صهر رم�صان:

درج اأه���ل “ب���ريوت” عل���ى اإقام���ة احتفالٍت 

ٍة مميَّزٍة يف �شهر رم�شان املبارك يف م�شاجد  دينيَّ

املدين���ة كالحتفال بذكرى “غ���زوة بدٍر الكرى” 

ة  يف 17 رم�ش���ان، والحتف���ال بذك���رى “فت���ح مكَّ

م���ة” يف 21 رم�ش���ان، والحتف���ال بذك���رى  املكرَّ

 .
)64(

27 رم�شان ليلة  الَقْدر” يف  “ليلة 
 د - التَّوحي�ص:

كان م���ن ع���ادة اأه���ل “ب���ريوت” اأن يب���دوؤوا 

مبمار�شة “التَّوحي�س” يف الع�شر الأواِخر من �شهر 

هر  ِكهم بهذا ال�شَّ رم�ش���ان املبارك، تعبريًا عن مت�شُّ

الكرمي، وعن حزنهم ب�شبب قرب انتهائه. فُيكرِثون 

الة والبتهال اإىل اهلل  من التَّواجد يف امل�شاجد لل�شَّ

.
)65(

تعاىل، و�شماع اأنا�شيد الفرق الّدينيَّة

ه�- يوم “الَوْقَفة”)66(:

ي���وم  يف  “ب���ريوت” ترت���دي  مدين���ة  كان���ت 

ل ال�ّش���وارع  “تتَجمَّ حيث  جديدًة  “الَوْقَف���ة” ُحلًَّة 
���ق  وتتاألَّ بالأن���وار،  الأ�ش���واق  وتت���الألأ  ���ن،  وتتَزيَّ

ن���ة. اأما بيوت  ة امللوَّ بالبي���ارق والأ�ش���رطة التَّزيينيَّ

جاد  بال�شَّ �شرفاِتها  تزيِّن  “الَقَب�ش���ايات” فكانت 
ر واجهاِتها �ش���ور “الَقَب�شاي”  العجمّي، وتت�ش���دَّ

و�ش���اِرَبْيه  املاِئ���ل،  وطربو�ِش���ه  العربّي���ة،  بثياب���ه 

ارمة  املعقوَفنْي، ونظَرِته اجلامدة، و�ُش���حَنِته ال�شّ

.
املوِحَية بالهيبة والوقار”)67(

اأّما اليوم، ف���اإنَّ الّزينة تتالألأ يف “بريوت” مع 

بداي���ة �ش���هر رم�ش���ان املب���ارك، ويكتب يف اأ�ش���فل 

الّزينة امل�شاءة بالكهرباء ا�شم اجلهة التي و�شَعتها، 

عم من املُح�شنني  وُجلُّ هذه الّزينة جلهاٍت تطلب الدَّ

رف على جهات اخلري. ن من ال�شَّ املُ�شلمني لتتمكَّ

و- ماأكولت رم�صان:

ز �ش���هر رم�ش���ان عند اأه���ل “بريوت”  ما مييِّ

عة  �ش���اء يف حت�ش���ري املاأك���ولت املنوَّ ُ النِّ ه���و َتَفنُّ

���ر  ���ًة “ال���ِكاّلج”. كم���ا حُت�شِّ واحللوّي���ات، وخا�شَّ

ًة ُي�شّميَنها “حلوى رم�شان”،  �شاء حلوى منزليَّ النِّ

ْع���َن ق�ش���مًا منها على  وُتباِلْغ���ن يف تطييِبه���ا وُتَوزِّ

.
)68(

الأهل والأ�شدقاء

فرح العيد:

كان ف���رح العيد يظهر يف كلِّ �ش���يء، يف املاأكل 

وامللب����س، وحتى يف ُرك���وب احلم���ري والِبغال عند 

الياِفع���ني، والزي���ارات لتب���ادل التَّه���اين، وتقدمي 

.
)69(

ة لالأولد العيديَّ

اأ- ال�صتعداد لعيد الفطر: 

عيد قبل اأ�شبوٍع  يبداأ ال�شتعداد لعيد الفطر ال�شَّ

من انتهاء �شهر رم�شان املبارك، حيث ي�شطحب 

الأب اأولده معه اإىل باطن بريوت  ل�ش���راء الألب�شة 

والأحذية اجلديدة من اأ�ش���واق “البلد” املتعّددة. 

كما ت�ش���رتي امل���راأة ِلَبناتها الحتياج���ات الاّلزمة 

، و�شوق الباِزْركان، 
)70(

للعيد، من �ش���وق الأ�شاِكَفة

و�ش���وق بواب���ة يعق���وب، و�ش���وق ال�ّش���احة، و�ش���وق 

�شر�ش���ق، و�ش���وق الأرمن، و�ش���وق الّطويلة، و�شوق 

.
)71(

اأّيا�س، وغرِيها

اأحد رجالت بروت املميزين) القب�شايات( يف العهد العثماين



76
العدد 27  - خريف 2014 

ويف ح���ال قّررت العائلة تف�ش���يل ثياٍب جديدٍة 

بدل �شراِئها جاهزة، فقد يبداأ ال�شتعداد للعيد من 

�شاء  اأوائل �شهر رم�شان كي تتمّكن خّياطة ثياب النِّ

جال والأولد، من  والفتيات، وكذلك خّياط ثياب الرِّ

اإمتام عملهما �شمن وقٍت مريح، مع الِعلم اأنَّ الثِّياب 

اجلاهزة يف ذلك الوقت كانت قليلًة ن�شِبّيًا، وباهظة 

خل املحدود. �شبة لذوي الدَّ الثَّمن بالنِّ

ويف ي���وم “الّوْقَف���ِة” يك���رُث ازدح���ام الّنا����س 

ِتها ل�ش���راء احتياجات  يف خمتل���ف الأ�ش���واق واأِزقَّ

يافة يف العيد.  ال�شِّ

ُل  ة الزدحام يف ه���ذا اليوم، كان ُيَخيَّ ومن �ش���دَّ

للّناظر اأنَّ “بريوت” باأ�ْشِرها خرجت اإىل الأ�شواق، 

ومل يب���َق يف البي���وت غرُي املُ�ِش���ّنات الّلواتي انَهَمْكن 

بتح�شري طعام العيد، حيث �شتلتئم العائلة، يف اليوم 

غارها على وليمة العيد. ويعتر  الّتايل، بِكبارها و�شِ

يوُم “الَوْقَفِة” يوَم عطلٍة غري معَلَنٍة ر�ش���مّيًا، لذلك 

ُل  ة ُتَعطِّ ة الإ�شالميَّ ة والأهليَّ �ش���ميَّ كانت املدار�س الرَّ

ْرَف عن  ة الطَّ �شميَّ وائر الرَّ يف ذلك اليوم، وَتُغ�سُّ الدَّ

فيها. الغياب الذي قد يح�شل يف �شفوف موظَّ

ويف هذا اليوم من عيد الأ�ش���حى يعَمد الأولد 

ة عن هذا العيد،  عبية املعرِّ اإىل تكرار الأهزوجة ال�شَّ

نْدَبْح َبْقِرِة  ���د، وْمِ والت���ي تقول: “ُبْك���َره العيِد وِمْنَعيِّ

ْقَرة،  ْد ما لو َبْقَرة، ْمِنْدَبْح َبْقِرِة ال�شَّ ���يِّ د، وال�شَّ يِّ ال�شَّ

ْقَرة ما فيها َدم، ْمِنْدَبْح َبْقِرْة بيِت الَعّم، وبيِت  وال�شَّ

.
الَعّمْ ما برييدو، ْمِنْدَبْح َبْقِرْة بيت عيدو”)72(

ب- �صباح العيد “تكبريات و�صالة العيد”:

���غار والِكب���ار م���ن اأه���ل “ب���ريوت”  كان ال�شِّ

ي�ش���عرون ببدء العيد عن���د خروجهم من منازلهم 

لأداء �ش���الة العي���د، وكان غالبّي���ة امل�ش���لمني يف 

���ّلوَن العيد يف “امل�ش���جد الُعَمِريِّ  “ب���ريوت” ُي�شَ
الكب���ري”، وكان “مفت���ي ب���ريوت” هو اإم���ام هذه 

 .
)73(

الة ال�شَّ

ق���رب  ال�ّش���اكنون  والأولد  �ش���اء  النِّ وكان���ت 

ادرة  امل�ش���اجد ي�ش���تمعون اإىل تكبريات العيد ال�شّ

الّراح���ة  نفو�ش���هم  يف  فتنبع���ث  امل�ش���اجد،  م���ن 

لفاز، ازداد  نيَنة، ومع ظه���ور امِلذياع ثمَّ التِّ
ْ
َماأ والطُّ

عدد املتابعني لتكبريات العيد و�شالِته.

وبعد اأداء �ش���الة العيد يذهب امل�شّلون لزيارة 

قبور موتاهم وتنظيفها وو�ش���ع اأغ�ش���اٍن خ�ش���راَء 

بيِّ �ش���ّلى اهلل عليه و�ش���لَّم،  نًا بفعل النَّ عليه���ا، تيمُّ

ِم  حُّ َ ���ر م���ن اآِي القراآن الك���رمي والرتَّ وقراءة ما تي�شَّ

عليهم. وزيارة القبور يوم العيد لي�شت من الإ�شالم، 

فيوم العيد هو يوم فرح، بينما زيارة قبور املوتى يوم 

العيد حُتدث يف نفو�س الأقارب جتديدًا لالأحزان. 

ج- العيديَّة)74(:

غارًا، يف �شباح يوم  يرتدي اجلميع، ِكبارًا و�شِ

العيد ثياب العيد التي اأّعدوها ل�شتقباله.

ويف هذا الي���وم املبارك ُيِعدُّ الِكبار ما يريدون 

���غار من النُّقود وُت�َش���ّمى هذه النُّقود  اإعطاءه لل�شَّ

“عيِديَّة”، وحتاول بع�س العائالت احل�شول على 
غار.  ٍة جديدٍة ما اأمكن لتزيد فرح ال�شِّ اأوراق نقديَّ

���غار “العيِديَّة” من الِكبار  ويف املقابل ينتظر ال�شِّ

ْرِفها َوْفَق رغباِتهم. ليتمتَّعوا ب�شَ

د- املُعاَيدة)75(:

كانت “املُعاَي���دة” هي الواِجُب الأ�شا�ش���يِّ يف 

يارات،  العيد، حي���ث تقوم العائ���الت بتب���ادل الزِّ

ب���دءًا بزيارة كب���ار العائل���ة من اجل���دود والآباء، 

ومن َث���مَّ الإخوة والأخ���وات، والأعم���ام والعّمات، 

والأخوال واخلالت، اإلخ..

ثمَّ َيُردُّ الِكبار “املُعاَيَدَة” خالل الأّيام الباقية 

من العيد اإن ا�شتطاعوا ذلك.

ومن العبارات التي كانت، ول تزال، ُتتبادل يف 

 واأنتم 
ٍ
 واأنتم بخ���ري”، و“كلُّ عام

ٍ
العي���د: “كلُّ عام

 طاعاِتكم”. وُي�شاف اإليها 
ُ
َل اهلل �شامِلون”، و“َتَقبَّ

يف “عي���د الأ�ش���حى”: “اإن �ش���اء اهلل َنراُك���م يف 

نة املُقِبلة”. احَلجِّ يف ال�شَّ

ونظرًا ل�ش���فر العدي���د من العائالت، ب�ش���بب 

احلرب والو�شع القت�شادّي، اإىل اخلارج بحثًا عن 

ِع �شكن اأهل “بريوت”  لقمة العي�س، اإ�شافًة اإىل َتَوزُّ

الي���وم بني “ب���ريوت” ومناطَق بعي���دٍة عنها، فقد 

ل الجتماعيُّ بينهم، حتى بني الإخوة  َخفَّ التَّوا�شُ

���ت “املُعاَيدات” عند  والأخوات، وبالت���ايل تقلَّ�شَ

�َش���ر، واأ�شبح ق�شٌم كبرٌي منها يتمُّ عر 
ُ
كثرٍي من الأ

الهاتف ور�شائل اجَلّوال والإنرتنت.
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يافة: ه� - ال�صِّ

كانت “�ش���يافة العيد” الأ�شا�شيَّة، ول زالت، 

دة الأنواع، وتتاألف يف معظم  هي احللوّيات املتع���دِّ

بالف�ش���تق” و“املعم���ول  “املعم���ول  م���ن  البي���وت 

اإىل  اإ�ش���افًة  بالتَّم���ر”،  باجل���وز” و“الأقرا����س 

����س”. وكان املعم���ول بَنْوَعْيه  “ال�ّش���وكول” و“املَُلبَّ
والأقرا�س بالتَّمر، ُي�شرَتون عادًة من ال�ّشوق، ومع 

ه���ذا فاإنَّ عددًا ل باأ�س به من العائالت كانت، ول 

ها  فُّ زالت، َت�ش���نع هذه الأ�ش���ناف يف املنزل وت�شُ

���واٍن تر�ش���ل اإىل الأفران التي ت�شنع اخلبز  يف �شَ

خَلْبِزه���ا. وكان بع�س الفّرانني ياأخذ اأجرته ِقَطعًا 

.
)76(

مّما يخِبُزه بعد انتهاء اخلبيز

و - اللَّهو واملرح:

العيد: ُحرج   -  1
كان البيارتة يق�ش���ون مرحه���م يف الأعياد يف 

ال�ش���احات يف باطن ب���ريوت وين�ش���بون املراحيح 

لل�شغار.

ومع تو�شع املدينة لتكاثر �شكانها اأ�شبح مكان 

لهوهم “ُحرج العيد” الذي اأ�ش���حى مكان الفرح 

���غار الذين كانوا يذهب���ون اإليه برفقة  واملرح لل�شِّ

ذويه���م طيلة اأّي���ام العيد، حيث كان���ت توجد فيه 

غار يتاألف  األعاٌب عديدة. وكان العيد بالن�شبة لل�شِّ

من �َش���ْيَئنْيِ اْثَننْي، اإذا ُفِق���َد اأَحُدُهما فلي�س هناك 

العيد”.  عيد، وهما: “الثِّياب اجلديدة” و“ُحرج 

وق���د �ش���ار “ُح���رج العي���د” الي���وم م���ن الّتاريخ، 

وا�ْشُتعي�َس عنه باملالهي احلديثة.

ومن الألع���اب التي كانت موج���ودة يف “ُحرج 

العيد”:

)77(” امل�شهورة با�شم “اجلنزوقة” 

- “املرجوحة

دة الأنواع. وهي متعدِّ

ة”. - األعاب “اخِلفَّ

- “�شندوق الُفْرَجة”، وهو �شندوٌق خ�شبيٌّ يحتوي 

ندوق  كها �شاحب ال�شُّ على �شوٍر متتاِبعٍة يحرِّ

 يا �َشالم، 
)78(

ْج قائاًل ب�ش���وٍت عاٍل: “تعا ْتَفرَّ

ني���ا ي���ا �َش���الم، عنرت وال�ّش���اطر ح�ش���ن  عالدُّ

���غار  وفار����س الأح���الم”، وعندم���ا ياأتي ال�شِّ

���ور وهي تدور فيما �شاحب  ينظرون اإىل ال�شُّ

 .
)79(

تها ندوق يروي ق�شَّ ال�شُّ

- بع����س احليوان���ات: كالقرد الذي يق���وم باألعاب 

���ة، فيتَجْمَه���ر الّنا����س حول���ه ويرمون  بهلوانيَّ

ُم�َس والُف�ش���تق و�ش���وى ذلك،  ْ اإلي���ه امل���وز والرتُّ

فيق���وم بتق�ش���ريها واأكِله���ا. وكان���ت حركاته 

���عادة والف���رح يف نفو�س  ���حك وال�شَّ تث���ري ال�شَّ

غار. ال�شِّ

جتمع البيارتة يف املقاهي والأ�شواق واملراجيح يف باطن بروت يف الأعياد
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- وكان يوجد رجٌل يلعب مع الأفاعي وي�شعها على 

رقبته ويلعب بها دون خوف. 

- كما كان يوجد عدٌد من احلمري والبغال لريَكَبها 

غار. ال�شِّ

ٌة للّت�ش���وير، منها: �شّياراٌت وقوارُب  - هياكل ُمَعدَّ

���غار لأخذ �ش���وٍر  وطائ���رات، يجل�س فيها ال�شَّ

ه���م يقودونه���ا مّما يزيُده���م فرحًا  له���م وكاأنَّ

، ويقوم باإعداد هذه الهياكل ثمَّ 
)80(

ف���وق فرح

رون من الأْرَمن. التَّ�شوير م�شوِّ

.
)81(

�س يف والرتُّ - األعاب ال�شَّ

كم���ا كان���ت ُتب���اع يف “ُح���رج العي���د” بع����س 

. وتنت�شر فيه 
الألعاب، ومنها: “دواليب الهوا”)82(

عربات بيع الأطعمة واحللوّيات، ومنها: املخلَّالت 

وَغْزِل البنات.

وكان الّنا�س يذهبون اإىل “ُحرج العيد” �شريًا 

عل���ى الأق���دام اأو بوا�ش���طة “عربات اخلي���ل”، اأو 

���غار   ال���ذي يحمل ع�ش���رات ال�شِّ
)83(” ْن���ُرِ “الطُّ

ه���م حتى احلر�س ذهابًا  بثيابهم اجلديدة من حيِّ

حل���ة كان  واإياب���ًا، لق���اء اأج���ٍر زهي���د. وخ���الل الرِّ

���غار يغّن���ون ويهِزجون على اإيق���اع طبلِة رجٍل  ال�شِّ

” له���ذه الغاية، ومن  ْنُرِ ا�ش���تاأَجَره �ش���احب “الطُّ

اأ�شهر اأهازيجهم: “يا ْولِد حْماِرْم يويو، َمْن�شوِب 

. كما كان من 
َمقاِرْم يويو، ْمق���اِرْم تيِنة يويو”)84(

ة بالعيد: “يا ْولْد  عبيَّة اخلا�شَّ اأ�شهر الأهازيج ال�شَّ

اأبو �َشْر�ش���وَبة يويو، َعْي�َش���ة امَلْخطوَبة يويو، يا مني 

َخَطْبه���ا يوي���و، �َشْن�َش���ْل َدَهْبها يوي���و، َدَهْبها غايل 

يويو، َحّقو َم�شاري يويو، ِت�ْشَلْم َدْقْن خايل يويو”.

اأخرى: لهٍو  اأماكن   -  2
كانت “دور ال�ّش���ينما” من اأماك���ن اللَّهو التي 

كان الّنا����س يرتادونها اأّي���ام الأعياد والُعَطل، وقد 

انت�ش���رت هذه ال���ّدور يف ب���ريوت اأثن���اء الحتالل 

الفرن�شيِّ وبعد ال�شتقالل. 

يد  وكذلك كان بع�س اأهل “بريوت” يلهو بال�شَّ

.
)85(

وركوب اخليل

ز - َماأُْدَبُة العيد:

كان من عادات العيد الهتمام بتح�شري طعام 

دَّ ماأُدبة  العي���د بدءًا من يوم “الَوْقَفة”، على اأن مُتَ

ل من���ه ويلتفَّ حوله���ا الِكبار  العي���د يف الي���وم الأوَّ

ت اإليِهم  ���غار من اأفراد العائلة، ورمّبا �ش���مَّ وال�شِّ

ئني بالعيد. عددًا من املُعاِيديَن واملُهنِّ

وتختل���ف “ماأُدَب���ُة العي���د” من من���زٍل لآَخر، 

���ة، ويغِلب اأن يك���ون طعامها  يَّ ح�ش���ب الُق���درة املادِّ

ُرزِّ 
َ
ئي�س عند املي�ش���ورين “اخلروف املح�ِشيُّ بالأ الرَّ

 ،
)87(”)86(

ة” واأ�شناف “الَيْخَنة والنُّقولت”و“الِكبَّ

طة احلال يكون طعامها  فيما غالبية الأ�ش���ر املتو�شِّ

الّرئي�س “الأُرزُّ باللَّحم مع بع�س النُّقولت”.

حرج بروت حيث اإحتفالت عيد االفطر وعيد الأ�شحى
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عيد الفطر وعيد الأ�صحى:

ِف���ق مع  كان���ت ع���ادات “عي���د الأ�ش���حى” تتَّ

اأنُّق يف  ع���ادات “عي���د الفط���ر”، اإذ ُي�ش���تقبل بالتَّ

امَلْلَب����س، والتَّف���نُِّ يف امل���اأكل، وبتظاه���رات الفرح 

املعهودة، كاإقامة الّزين���ات واإطالق النار وتفجري 

املَُفْرَقعات واإن�ش���اد الأنا�ش���يد، واإطالق املدافع يف 

الة،  �ش���ة لل�شَّ املدن يف الأوقات اخلم�ش���ة املخ�شَّ

���يافات، والقيام  واملُعايدة، واإعداد الولئم، وال�شِّ

بالنُُّزهات.

وتختلف عادات “عيد الأ�ش���حى” عن عادات 

“عيد  اأن  “عي���د الفط���ر” بن���واٍح قليل���ة، منه���ا 
نع احللوّيات”، بينما يغِلب  الفطر” يغِلب فيه “�شُ

يف “عيد الأ�شحى” ذبح الأ�شاحي واأكل اللُّحوم. 

ل “عيد احللوّيات”، والّثاين “عيد  لذا �ُش���مي الأوَّ

عًا  نَّ اللُّحومات”، اإذ ُيوؤكل فيه اللَّحم َم�ْش���ِوّيًا وُم�شَ

لوُع  ُة” و“ال�شُّ دة، اأبرزها: “الِكبَّ يف ماأكولٍت متعدِّ

ة”. وم���ن اأْوُجِه الختالف اأي�ش���ًا اأنَّ َنْحّر  امَلْح�ُش���وَّ

الأ�ش���احي يك���ون معَظم���ه يف “عي���د الأ�ش���حى” 

الة، بينما يكون يف عيد  �شباح يوم العيد بعد ال�شّ

الفطر م�ش���اء َخْتِم رم�ش���ان، َبْيَد اأنَّ هذا ل يعني 

نع احللوّيات”،  اأن “عيد الأ�شحى” يخلو من “�شُ

اإذ ُت�ش���نع فيه حلوياٌت عدي���دٌة اأبَرُزها “الكعك” 

.
و“املعمول”)88(

وا�شتقباُله: احلاجِّ  وداع   -  6
كان ع���دد ُحّج���اج اأهل “بريوت” يف املا�ش���ي 

اأقلَّ بكث���رٍي مّما هو الآن، ومن اأ�ش���باب ازدياِدهم 

ّكان، وارتفاع املداخيل،  يادة يف عدد ال�شُّ اليوم الزِّ

وتنظي���م رحالت احل���ّج، وتاأمني الط���رق، وتطوُّر 

املوا�ش���الت، ومن���ع التَّعديات، و�ش���مان �ش���المة 

احلجاج. 

ونظ���رًا لأّن امل�ش���افر للح���جِّ ق���د ل يع���ود م���ن 

���فر وبع�س  ة ال�شَّ �ش���فره لُبعد امل�ش���افة وطول م���دَّ

الأخط���ار الت���ي يواِجُهه���ا فيه، فقد ج���َرت العادة 

عن���د اأهل “ب���ريوت”، اأن يقوم احل���اجُّ اإىل “بيت 

اهلل احلرام”، قبل �ش���فره، بوداع الأهل والأقارب 

والأ�شدقاء واجلريان َفْردًا َفْردًا، ويعتذر مِلَْن اأ�شاء 

يون  د الدُّ ن اآذاه، وُي�ش���دِّ ���ماح ممَّ اإليه، ويطلب ال�شَّ

ب���ة علي���ه، وي�ش���عى اإىل خطوب���ة اأو تزوي���ج  املرُتتِّ

العازبات من بناته والعازبني من اأبنائه، ثمَّ يوِكُل 

���ًة اأو  ���ًة اأو جتاريَّ الأم���ور الت���ي كان يتوّله���ا، عائليَّ

غرَيها، اإىل اأكر اأبنائه �ِش���ّنًا اأو اإىل اأَحِد اأ�شّقائه. 

جل يرتتَّب على املراأة اأي�ش���ًا،  وم���ا يرتتَّب على الرَّ

جَّ وتعود من  فه���ي تقوم بنف�س ما يقوم به لك���ي حَتُ

دون اأن يكون لأَحٍد �ش���غينٌة عليه���ا اأو كراِهَيٌة لها. 

ولكنَّ ه���ذه العادة، التي هي من اأحكام الإ�ش���الم 

.
)89(

َمَحلَّْت كثريًا وكادت َتنقر�س اأ�شا�شًا، ا�شْ

وكان احلج���اج البريوتيون يتنقل���ون برًا حيث 

يلتحقون بقافل���ة احلجاج بدم�ش���ق، اأو بحرًا عر 

مرفاأ بريوت.

وعند ع���ودة احُلّجاج القادمني من الأرا�ش���ي 

���ُب لهم الّزينات  �ش���ة، كانت ُتْن�شَ ���ريفة املقدَّ ال�شَّ

والأقوا����س، وُي�ش���تقبلون ا�ش���تقباًل ح���اّرًا و�ش���ط 

���نوج  بول وال�شُّ الأهازيج والأنا�ش���يد و�ش���رِب الطُّ

ْوَبِة واإطالق  وفيَّة، وبَعزف النَّ رق ال�شّ من ِقَبِل الطُّ

غاريد واإطالق الّنار وتفجري املَُفْرَقعات. الزَّ

ئني من   احُلّجاج با�ش���تقبال املَُهنِّ
ُ
ومن َث���مَّ يبداأ

الأقارب واجلريان، وتقدمي الهدايا، ومنها: التُّمور 

���ْبحات والقما�س  ومي���اه زم���زم وامل�ش���احف وال�شُّ

 التَّح�شري 
ُ
. ويف هذه الأّيام يبداأ

)90(

املخَتِلُف الأنواع

ل�شتقبال احُلّجاج ابتداًء من “عيد الأ�شحى”.

الأتراح:  -  7
���ز ع���ادات وتقاليد “الأت���راح” عند اأهل  تتميَّ

الأهل   
ُ
يبداأ والتَّكاُفل، حيث  “ب���ريوت” بالتَّكاُتِف 

باإعالم الأقارب، واجلريان، والأ�ش���دقاء، واإدارة 

اجلّبانات. وبعد تغ�ش���يل املْيت وتكفيِنه ُينقل م�شيًا 

عل���ى الأقدام اإىل اإحدى اجلّبان���ات، مع تالوة اآٍي 

.
)91(

عاء له كر احلكيِم والدُّ من الذِّ

الق���رن  وخم�ش���ينّيات  اأربعينّي���ات  يف  ودرج 

الع�ش���رين امليالديِّ اأن مي�ش���ي يف اجلنائز اأطفال 

الإ�ش���الميَّة” لقاء اأجٍر معلوم، وكان  الأيتام  “دار 
عدد اليتامى يرتاوح ما بني 50 و60 طفاًل، وكانوا 

ي�ش���ريون ِفرقتني ح���ول اجِلنازة مُم�ش���كني باأيدي 
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مة امل�شرية  بع�ش���هم بع�ش���ًا، بينما مي�ش���ي يف مقدِّ

ِطفالن يحمالن �شعار “دار الأيتام الإ�شالميَّة”.

وعن���د انته���اء اجِلن���ازة يق���وم اأه���ل الفقي���د 

باإعط���اء املُ�ش���رف عل���ى اليتام���ى م���ا جت���ود ب���ه 

اأنف�ش���هم من ماٍل ليكون م�ش���اهمًة يف مواِرد “دار 

الأيتام الإ�ش���الميَّة”، ِعلم���ًا اأّن التَّرعات مل تكن 

. ويف اأوا�ش���ط 
)92(

تكفي ل�َش���دِّ حاج���ات اليتام���ى

ر جمل����س ُعم���دة “دار الأيتام  اخلم�ش���ينّيات ق���رَّ

الإ�ش���الميَّة” حتديد ر�ش���وم اجَلنائز ب� 50 و 75 

و100 لرية على اأن يكون عدد الّتالميذ ُمتنا�ِش���بًا 

، ويف ع���ام 1957م. ق���ّرر جمل�س 
)93(

م���ع املبل���غ

الُعمدة اأن ل يخرج تالميذ الّدار لت�ش���ييع اجلنائز 

.
)94(

باأقلِّ من مائة لرية

ٌب لالأطفال  ����َس لبا�ٌس خا����سٌّ وُمَرتَّ وقد ُخ�شِّ

 ،
)95(

�ش���ميَّة واجلنائز ُيرت���دى يف الحتف���الت الرَّ

���تاء كان يتمُّ �ش���راء َمعاِط���َف ماِنَعٍة للماء  ويف ال�شِّ

 
)96(

اجلنائ���ز بتالمي���ذ  ���ٍة  خا�شَّ عات”  “ُم�َش���مَّ
يرتدونها لَتقيهم املطر.

ّتينّيات من القرن الع�شرين  ر ال�شِّ ويف اأوائل ُع�ْشِ

لِغَيت هذه العادة بعد اأن اأ�شبحت ت�شبِّب 
ُ
امليالدّي اأ

ف�ش���يَّة لالأطف���ال، بينما يف  الكث���ري م���ن الكاآبة النَّ

اأوا�شط الأربعينّيات من القرن املذكور كان امل�شري 

يف اجلنائز ُي�شعر الأطفال اليتامى ببع�س امل�شّرة، 

ل �ش���ّيما واأن اخل���روج اإىل املجتم���ع كان قلي���اًل، 

قل. ِر و�شائل النَّ والنُُّزهات قليلٌة ن�شبّيًا لعدم َتَوفُّ

ٍة  ع يف �شّيارة خا�شَّ ع�س يو�شَ اأما اليوم، فاإنَّ النَّ

وعليه���ا ِمذياٌع لِتالوة اآٍي من القراآن الكرمي، حتى 

اأ�شبح �شماع �شوت القراآن الكرمي يدلُّ غالبًا على 

���ع اأحيانًا ِمذياٌع لتالوة  اأنَّ هناك ِجنازة، كما يو�شَ

القراآن الكرمي على �شرفة بيت املَُتَوّفى. وانعك�شت 

رفات  يارات وعلى ال�شُّ قراءة القراآن الكرمي يف ال�شَّ

ٍة عند بع�س النا�س لرتباط القراءة  اأزماٍت نف�ش���يَّ

د لهداية  عندهم باملوت، مع اأنَّ القراآن الكرمي ُوِجَ

الأحياء ولي�س لالإعالم عن ح�شول الوفاة.

فن يتمُّ �ش���ابقًا جّمانًا، باعتبار اأن  وقد كان الدَّ

اأوقاف اجلّبانات هي امل�شوؤولة عن هذا ال�شاأن، اأّما 

فن باهظة. وُي�شاف  اليوم، فقد اأ�شبحت تكاليف الدَّ

ة اأ�ش���بحت ُترِهُق كاهل اأهل  اإليها تكاليف اإ�ش���افيَّ

عي،  املَُتَوّف���ى، ومن هذه التَّكاليف طباع���ة اأوراق النَّ

حف اأحيانًا، وا�شتئجار الكرا�شي  والإعالن يف ال�شُّ

لإقامة العزاء، واإقامة وليمٍة عن روح املْيت.

وق���د اعتاد بع����س اأهل “ب���ريوت” املباَلغة يف 

عيفة،  ة ال�شّ يَّ عادات الّدفن، رغم اإمكانّياتهم املادِّ

���ة الأكف���ان وو�ش���وًل اإىل حجم  ابت���داًء م���ن نوعيَّ

اخلدمات التي يطلبوَنها، من اأهميَّة مكان التَّعزية، 

عام  ���ة الطَّ و�ش���هرة قارىء الق���راآن الكرمي، ونوعيَّ

.
)97(

ومن اأيِّ مطعم، اإىل غري ذلك من الأمور

“ب���ريوت”  يف  والنَّ�ش���ارى  امل�ش���لمون  وكان 

متيز البروتي بالتدين والت�شامح - قافلة احلج ال�شامي من مرفاأ بروت اإىل الأرا�شى املقد�شة
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يحِر�ش���ون على امل�شاركة يف اأفراح واأتراح الفئَتنْي 

انطالقًا من مبداأ التَّكافل والتَّ�شامن.

وكان م���ن ع���ادات اأهل “ب���ريوت” اأن يذهبوا 

ف���ن اإىل ق���ر املَُتَوّفى  بعد فج���ر الي���وم التايل للدَّ

للقي���ام مبا ُي�َش���ّموَنه “َفكُّ الِوْح���َدة”، حيث يتَّجه 

بع�س اأقارب املَُتَوّفى اإىل اجلّبانة مع اأحد ال�ّش���يوخ 

عاء للُمَتَوّفى  لق���راءة اآيات من القراآن الكرمي والدُّ

.
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لَفكِّ ِوْحَدِتِه وُعْزَلِته

يَّة: »اخُلطوَبة«. اخِلْطَبة: ُت�َشّمى يف العامِّ   -  1
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الّدار احلديثة، ط1، بريوت - لبنان،   ،43  -  42

1990م..  / ه�.   1410
جاْبلي: جاء يل باأمٍر ما.   -  5

بريوت يف الع�شرينات، �س  اإدري�س،  �شنو  عواطف    -  6
.43

الإيوان. الّليوان:    -  7
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َتَبعًا لُقدرة الأهل املاديَّة.

هب  الذَّ بخيوط  َزٌة  ُم��ط��رَّ قما�ٍس  قطع  رما:  ال�شَّ   -  9
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غرودة. لغوطة: الزُّ الزَّ   -  10
الع�شرينات،  يف  بريوت  اإدري�س،  �شنو  عواطف    -  11

�س 44 - 45.
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�س 48.
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َمّي َعّلو�س، بريوت .. ذكرى وتاريخ، �س 193، دار 

امل�شتقبل، بريوت - لبنان، 1993م..

الع�شرينات،  يف  بريوت  اإدري�س،  �شنو  عواطف    -  14
�س 49.
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يف بريوت، الّدار اجلامعّية، بريوت - لبنان، 1407 

ه�. / 1987م..
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القطن  »حِل��اف«، وهو غطاٌء من  جمع  اللُُّحف:    -  20
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الع�شرينات،  يف  بريوت  اإدري�س،  �شنو  عواطف    -  21
.51  - �س 50 

ة. الأ�ِشرَّ ِمالءات  التُّخوت:  �َشرا�ِشُف    -  22
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اإر�شاله اإىل بيت الزوجية.
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�س 127.
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�شفاف. قما�س  الْفوال:    -  28
29 -  عواطف �شنو اإدري�س، بريوت يف الع�شرينات، �س 

.129  -  128

الهوام�ض
�شور املقال من الكاتبة
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ي�شتخدم  القما�س  من  كي�ٌس  التَّفريك:  كي�ُس    -  35
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َكاأ الّتكاّيات: امَل�شاِند التي ُيتَّ   -  40
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�س 139.

القما�س. من  قطعة  الفوطة:    -  47
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حما�شر  م.،   1957 ني�شان   13 يف  جل�شة    -  94
جل�شات العمدة، رقم 6.

اآذار   24 يف  احلّبال  حممود  احلاج  مع  مقابلة   -  95
1990م..

حما�شر  م.،   1953 الأول  كانون   5 يف  جل�شة    -  96
ت�شرين   30 يف  وجل�شة   .5 رقم   ، العمدة  جل�شات 

الأول 1954 م..

97 - ملزيد من التف�شيل انظر خالد اللّحام، بريوت يف 
بعدها. وما   299 �س  عبيَّة، ج 3،  الّذاكرة ال�شَّ
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االلعاب الشعبية  في هيت

عبدالرحمن جمعة ذياب

كاتب من العراق

إن ابت��كار ألعاب مس��لية ه��ي بالتاكي��د عملية خلق 
ملمارس��ات تعتم��د على صناع��ة قوانني مح��ددة .. 
أداؤها .. تكتيكاته��ا والنتيجة املرجوة من ذلك والتي 
تدفع باجتاه إدخال املتعة واحلبور وصوال الى الترابط 
االجتماعي واملعرفي، تراعى في ذلك احلالة االقتصادية 
لش��ريحة واس��عة من أبناء املدن الذي��ن يعانون من 
الفراغ وقلة العمل وبسبب بعدها عن املراكز احلضارية 
العاملي��ة التي ش��ملت نواح��ي احلياة جميعه��ا ومنها 
الرياضية املتمثلة بالنشاط املدرسي املتضمن خطط 

التربية.

www.sxc.hu 
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لذا اعتمد الكثري من وا�ش���عي اأ�ش����س الألعاب 

امل�ش���لية عل���ى تطوير وتنمي���ة القوى اجل�ش���مانية 

لالن�ش���ان واإظهاره���ا مبظهر ترتقي ب���ه ليكون ذا 

قوة بدنية وعقلية متنورة خللق فتوة ممتلئة �شحة 

وعافية مدافعة عن مدنهم ال�شغرية �شد هجمات 

الل�ش���و�س خا�ش���ة يف الفرتة املظلمة اأواخر اأيام 

الدولة العثمانية.

فابتك���رت األعابا تعنى بذلك اإ�ش���افة اىل اأنها 

م�شلية ت�ش���في املتعة على لعبيها وم�شاهديها اإل 

اأنها يف بع�ش���ها تعتم���د على الك���ر والفر واخلزل 

األع���اب اخل���وزل  الأم���داد فتج�ش���دت يف  وقط���ع 

والتدريب على التخفي والتن�شت واحلد�س وذلك 

يف لعبتي الغبية وانزل يادود النمل. 

وبن���اء  الريا�ش���ي  التدري���ب  عل���ى  والتاكي���د 

القدرة اجل�شمانية يف لعبة �شمينة ال�شمينة ذات 

ال�ش���تمرارية العالية يف الأداء وتدريبات الفتيان 

وال�ش���باب عل���ى الرك����س واملطاول���ة في���ه يف لعبة 

الفرار و�ش���باق اخليل واألعاب ال�ش���باحة والتاأكيد 

عل���ى ح�ش���ن الت�ش���ويب اإىل الهدف بتك���رار لعب 

امل�ش���اوي�س)الألعاب العظمي���ة( هذه كلها ت�ش���ب 

يف تنمية القدرات اجل�ش���دية لبناء الفتوة العربية 

التي درجت عليها العوائل يف مدينة هيت. 

لعبة اخلوزل

: لعبة يلعبها ال�ش���باب والفتيان يف 
)1(

  اخلوزل

الليايل وعلى جراف الفرات وال�ش���احات العامة..  

اذ تق���وم على فكرة الدفاع ع���ن الأر�س وحمايتها 

من الأعداء. 

تتكون من فريقني..  �ش���تة اأ�شخا�س مدافعني 

وال�ش���تة الآخ���رون مهاجم���ون. يلب�ش���ون مالب����س 

ب�ش���يطة ) الد�ش���ادي�س ( ويلعبون حفاة ل�ش���هولة 

احلركة، جترى القرع���ة على من يكون املهاجم..  

ويح�ش���م ملن )الطرية( حت�شر حجرة اأو حجرتني 

 على اأنها القلعة اأو البيت.  يقوم رئي�س 
)2(

الكرم���ة

الفريق بتوزيع الأدوار وي�شع كل واحد من جماعته 

باجتاه معني ملنع دخول اأي من املهاجمني. 

تب���داأ اللعب���ة، ويتح���رك املدافع���ون ح���ركات 

حلماي���ة الكرمة ومن يتقدم ي�ش���ربه على �ش���اقه 

بقدمه،ويح���اول املهاج���م خ���زل اأح���د املدافع���ني 

باملرور ب���ني اثنني منهم فيخزل���ه وبهذا يقل عدد 

املدافع���ني ناق����س واح���د وحينم���ا يخ���زل الآخر  

يق���ل كذلك، وي�ش���تد الدفاع حماولني �ش���رب من 

يق���رتب م���ن كرمته���م اأو م���ن يتق���دم اأو اأن يقفز 

من ف���وق احلجرتني والأ�ش���خا�س اللذي���ن خزلوا 

وجل�ش���وا فوقها، وعندما يخزل الثالث يبقى ثالثة 

مدافع���ني، واملهاجم���ون يحاولون القف���ز من فوق 

 من 
)3(

الكرمة، )في�ش���لعها( وعندما ت�شلع الكرمة

قبل اأحدهم اأو رئي�شهم، وت�شجل نقطة.  تلعب هذه 

اللعبة من اإحدى ع�ش���ر نقطة وتظه���ر قوة ولياقة 

الفريق الفائز واإمكانيةالدفاع عن الوطن. 

لعبة اخلوزل
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لعبة �شمينة ال�شمينة 

وتعني الت�شميم يف ا�شتمرارية الفوز واإدامته، 

وذلك م���ن خالل ا�ش���مها وما ت�ش���احب هذه من 

ترديد لالأهازيج امل�شاحبة للعبة. 

تلع���ب بفريق���ني كل فري���ق يتك���ون م���ن �ش���تة 

اأ�ش���خا�س فتي���ان اأو �ش���باب، جت���ري القرعة بني 

الفريقني) باحلدرة بدرة ( وهي:

ح��درة ب���درة         كل�ي ربي ع�د للع�شرة 

اأحدهم���ا يق���ول وي�ش���رب بخفة على �ش���دره 

و�ش���در رئي�س الفريق املقابل اإىل رقم ع�شرة فمن 

يكون عنده رقم الع�شر فله احلق يف اأ�شبقية اللعب 

ويف البداية.

ي�ش���د اأع�ش���اء الفريق���ني د�شادي�ش���هم وعلى 

و�شطهم لي�شهل حركة ال�شاقني. 

يقف الفريق املت�شدر على اأهبة القفز واأع�شاء 

الفري���ق الثاين ينحن���ون راكعني مع و�ش���ع كفيهم 

على ركبتيهم وامل�ش���افة بني الواحد والثاين قرابة 

مرتين،ثم تبدا اللعبة بالقفز فوق كل واحد منهم 

ابت���داء من رئي�س الفريق وا�ش���عا كفيه على ظهر 

كل واحد منهم وفاحتا �ش���اقيه اأثناء القفز ويتبعه 

اأع�شاء الفريق مرددين بعد رئي�س الفريق:   

�شمينة ال�شمينة            على النبي �شل�ينا

�شلينا ما بتي�نا                    بتينا احللوان��ه 

حلوانه جكجكانا

 وي�شتمر قفز الفريق بحركات �شريعة منتظمة 

اىل اأن يتع���رث اأحدهم���ا وي�ش���قط اأر�ش���ا فيتحول 

القف���ز اىل الفريق الثاين.  تعتمد هذه اللعبة على 

القوة البدنية والقفز بت���وازن وحتمل ثقل الفتيان 

الآخرين اللذين يقفزون والتي تاأخذ ا�ش���تمرارية 

منتظم���ة، تلع���ب ه���ذه اللعب���ة الريا�ش���ية يف كل 

�ش���احات املدينة القدمية وعلى الأرا�ش���ي الرملية 

قرب النهر خا�شة يف ال�شيف. 

لعبة انزل يادود النمل

تعتم���د هذه اللعبة خفة احلركة والهدوء التام 

دون اإحداث اأي �شوت.. وذلك بامل�شي على روؤو�س 

الأ�شابع..  تلعب بفريقني يتكون كل فريق من �شتة 

اأ�ش���خا�س اأقل اأو اأكرث �ش���اأنها �ش���اأن بقية الألعاب 

التي ذكرناها. 

جت���ري القرع���ة )باحل���درة الب���درة( ويذهب 

رئي����س  قليال،وياأم���ر  بعي���دا  الفائ���ز)اأ(  الفري���ق 

الفريق)احم���د( مثال بالنزول اله���ادئ، ثم يركب 

الفريق عل���ى ظهر رئي����س الفريق)ب( واأع�ش���اءه 

والذي���ن هم م�ش���ندون  ظهورهم عل���ى احلائط ثم 

ي�شد رئي�س الفريق عيني رئي�س الفريق)ب( بيديه 

بقوة وي�ش���يح)انزل يادود النمل بركاده( ثم ينزل 

ما�شيا على روؤو�س اأ�ش���ابع قدميه فيطرق باحلجر 

على الأر�س ويقف �شاكتا عامال بقول رئي�س فريقه،  

فيقول رئي�س الفريق من الذي طرق فيجيبه املغم�س 

عيني���ه باأن )خالد( الذي طرق على الأر�س  فريفع 

يديه عن عيني رئي�س الفري���ق فيظهر اأن )اأحمد( 

الذي طرق ولي�س )خالد(. 

يبق���ى ه���ذا الفريق ه���و الفائز وه���و الراكب 

على ظهور اأع�ش���اء الفريق اخلا�شر اىل اأن يعرف 

الطارق فت�شبح )الطرية( للفريق الفائز. 

لعبة انزل يادود النمللعبة �شمينة ال�شمينة
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تلع���ب هذه يف �ش���احات وا�ش���عة �ش���رط وجود 

جدار يت�شع لعدد الالعبني حتى يتكاأ عليه. 

حو�ض عجرب

العجريب : تعن���ي العقرب، وحو�س عجريب..  

كن����س العق���رب. تلع���ب يف اأوق���ات متع���ددة : ليال 

ونهارا ويف ال�شاحات و�شطوط الفرات.   فريقان..  

كل فري���ق يتك���ون من اأربع���ة اأو اأكرث م���ن الفتيان 

والأطفال ، جتري القرعة ب�)احلدرة البدرة(.. . 

يتخذ الفريق)اأ( و�شع العقرب، مي�شي على الأربع 

حماول ط���رد اأع�ش���اء الفري���ق )ب( م���ن اأمامه 

وذل���ك ب�ش���ربهم باأقدامهم على �ش���يقان الفريق 

املهاجم )ب(. 

اأم���ا الفريق )ب( )�ش���احب الطرية( فيقوم 

ب�ش���رب العج���ريب بكف يده على ظه���ره..  وهنا 

جتري حركة �ش���ريعة وقوية ون�ش���اط عال �ش���من 

دائرة ل تتعدى م�ش���احة قطرها خم�ش���ة اأو �شبعة 

اأمت���ار.  ف���اإن اأ�ش���يب اأح���د املهاجم���ني ب�ش���ربه 

عل���ى �ش���اقه، فاإن���ه ياأخ���ذ مكانه خ���ارج الدائرة 

م�ش���رتيحا..  وينق����س الفريق واح���دا..  وهكذا 

حت���ى مل يبق اإل واح���د فيطارد من قب���ل الفريق 

 في�ش���جل نقطة للفريق 
)4(

املدافع حتى )يكوب( 

املداف���ع وهم بو�ش���عية العقرب وت�ش���بح الطرية 

للفري���ق )اأ(.

 تعتمد هذه اللعبة على اللياقة البدنية واملقدرة 

اجل�ش���مانية و�شرعة احلركة.  ترك اللعب يف هذه 

اللعبة يف �شتينات القرن الع�شرين. 

لعبة الفرار والغبيه

هات���ان لعبتان تعتم���دان على القوة الع�ش���لية 

للفتيان وخا�شة ممن يلعبها، وكذلك حدة الب�شر 

واملعرفة العالية يف التخفي وال�شطياد..  ومطاولة 

الرك�س.. 

فلعب���ة الف���رار..  فريق���ان يتك���ون كل فري���ق 

م���ن اأرب���ع اأو خم�س فتي���ان.  يتفق���ان على الطرية 

الو�ش���ول  م���كان  وي�ش���عان  ب���درة(  ب�)احل���درة 

والنطالق كاأن يكون حائطا وا�شحا ذا اإ�شارة. 

 يط���ري الفري���ق )اأ( يف الأزق���ة وال���دروب وثم 

يطل���ق رئي����س الفري���ق  اإ�ش���ارة البح���ث كاأن يقول 

)حلت(.  فينطلق الفريق )ب( للبحث، في�ش���تمر 

الفريق���ان يف ال���دوران يف الدروب اىل اأن مي�ش���ك 

 من 
)5( 

اأحده���م واحدا م���ن الفريق )فيكرك�ش���ه(

راأ�ش���ه اأي مي�شح على راأ�ش���ه ) كركي�س ( وياأتي به 

اىل نقطة النط���الق ثم يبداأ الفريقان بالو�ش���ول 

اىل نقطة النهاية وت�شبح الطريه للفريق )ب( اأما 

اإذا مل ي�شتطع كرك�شة اأحدهم فيبقى هو الفائز. 

تلع���ب ه���ذه اللعب���ة يف الليايل اأو رمب���ا يلعبها 

بع�س الفتيان نهارا. 

الُغَبيه : لعبة الختفاء والت�شرت وتلعب عادة 

يف الليل..  فريقان اأ و ب ويتكون الفريق من اأربعة 

اأو خم�س فتيان هناك نطقة انطالق وو�ش���ول عند 

حائط معني. 

بع���د اإجراء القرعة ينطلق الفريق)اأ( ويعطي 

اإ�ش���ارة رئي�س الفريق ببداإ البحث.  بعد اأن اأعطى 

اأوامره لكل واحد من اأع�ش���اء فريقه اأن يتخفى يف 

املكان املعني. 

لعبة دور دهانهلعبة حو�ض عجرب
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ينطلق فريق )ب( وق���د ميتلك رئي�س الفريق 

)ب( حد�ش���ا باأنهم �شوف يختبئون يف املكان هذا 

اأو ذاك.  فري�ش���ل اأع�ش���اء الفري���ق للبحث عنهم 

وعندم���ا يجد اأحد اأع�ش���اء الفري���ق )اأ( اأحدهم 

متخفيا يراقبه بحذر حتى ل يهرب ثم يهجم عليه 

على راأ�شه ثم ياأتي ما�شكا به اىل نقطة 
 

ويكرك�ش���ه

النطالق ، وت�ش���بح الط���رية للفريق)ب( اأما اذا 

مل مي�ش���ك اأحد من الفريق ب فيبقى الفريق )اأ( 

هو الطائر. 

دور دهانه

لعبة ال�شبيان ال�شغار.  اذ ت�شكل دائرة ح�شب 

عدده���م وهم جلو�س على الأر�س ثم يتفق على اأن 

يقوم اأحدهم بالدوران حولهم، خافيا خلف ظهره 

قطعة قما�س وي�شعها �شرا وراء اأحدهم م�شتغفال 

اإي���اه، ثم يكمل ال���دوران فاإن اأح����س هذا اجلال�س 

بو�شع قطعة القما�س ينه�س ب�شرعة �شاربا الذي 

و�ش���عها حتى يجل�س مكان���ه ومل يعرف يقوم الذي 

و�شع القما�س ب�شربه حتى 

يكم���ل ال���دورة ويجل�س.  لعبة �ش���عبية لكنها ل 

زالت تلعب يف املدار�س. 

لعبة الكعاب

الكع���اب : قطعة من العظم ت�ش���به اىل حد ما 

ع�ش���و ربط بني املفا�شل العظمية عند احليوانات 

ورمبا الن�شان وت�شمى اللعاب العظمية.  

جتم���ع هذه الكعاب من ف�ش���الت البيوت التي 

تك���رث من اأكل اللحوم.  ثم تنظف جيدا وبع�ش���هم 

يق���وم بتلوينها باألوان زاهية وبع�ش���هم ي�ش���ب يف 

نقرتها ر�ش���ا�س لتكون اأكرث وزنا لت�شيب الهدف 

بقوة. 

تلع���ب الكع���اب يف ال�ش���احات العام���ة ويلعبها 

الأطفال والفتيان وال�ش���باب وحتى الرجال وذلك 

للف���راغ الذي كانوا يعي�ش���ونه.. . وفكرة اللعب هي 

اأن ي�ش���ع كل م���ن لعبني اأو اأكرث عل���ى خط واحد 

اثنني من كعابهم اأو اأكرث.  ثم يخط مل�شافة مرتين 

.  ول���كل لعب 
)6(

ون�ش���ف خط���ا ي�ش���مى )املي���ج(

بالكعاب لديه كعب ي�ش���مى )المين( وهذا ي�شب 

يف نقرته قليال من الر�شا�س ليكون ثقيال ما�شيا 

يف �شربته ويلون بالألوان الزاهية. 

وبع���د القرع���ة.  ي�ش���رب من املي���ج جمموعة 

الكعاب امل�ش���فوفة على اخلط فاإن اأ�ش���اب يبقى 

ي�شرب )باأمينه( وياأخذ ما ي�شيب فاإن مل ي�شب، 

يليه اآخر فاإن اأ�ش���اب ياأخذ اأك���رث من العدد الذي 

اتفق على و�شعه عند اخلط.. 

الكع���اب  م���ن  اأك���رث  ي�ش���يب  م���ن  فالراب���ح 

امل�ش���فوفة.  وق���د ترك اللعب يف ه���ذه اللعبة منذ 

�ش���تينات القرن الع�ش���رين، اذ كانت لعبة اجلميع 

من اأبناء هيت.  

وتلعب الكعاب بني �شخ�ش���ني اأو �ش���ابني وهم 

جلو�س على الأر�س. 

)نكره لو ظهر( وت�ش���به ه���ذه اللعبة ) الطرة 

كتبه ( وذل���ك بتحريك الكعب يف اليد ورميه على 

الأر�س فاإن وقع الكع���ب قائما )امليج( ياأخذ كعبا 

م���ن الفتى املقابل اأما اذا وقع )نقره( يدفع كعبا.  

وبهذه اللعبة اأ�ش���ول وذلك بالتف���ن برمي الكعب 

منت�شبا على جانبه الأمين او الأي�شر. 

 لعبة الدعبل � الورطة � الّنّكرة

الدعب���ل : كرات �ش���غرية زجاجي���ة، يف داخل 

الواحدة خطوط ملونة باألوان متعددة، و�ش���غريها 

اأكر من حب���ة احلم�س وكبريها اأ�ش���غر من كرة 

املن�شدة.  ي�شرتى الدعبل من ال�شوق.

يلعب الدعبل بطرق عديدة منها:

- الورط��ة : مثل���ث يخ���ط عل���ى الأر����س وخ���ط 

انطالق الدعبل منه ي�ش���مى )امليج( ي�شع كل 

واح���د م���ن الالعب���ني اثنتني عل���ى الورطة..  

ثم يج���ري القرعة.  في�ش���ع �ش���احب القرعة 

دعبلت���ه ) الأمي���ن( عل���ى خط ال�ش���رب فان 

نا����س )اأي اأ�ش���ابُه( الدعب���ل واأخرج���ه م���ن 

مثل���ث الأورطة فيبقى له ال���دور يف اللعب واإن 

مل ي�ش���ب، في�ش���رب الالعب الثاين )اأمينه( 

من خ���ط امليج وهكذا..  فالرابح من يح�ش���ن 

الت�شويب. 



89
العدد 27  - خريف 2014 

- النك��رة : وهي حفرة �ش���غرية بق���در كرة لعبة 

التن�س. يتفق مع بدء الرمي يف النكرية ويرمي 

كل واحد ح�ش���ب اإمكانية امتالكه من الدعبل 

وم���ن خط الرمي والذي يبعد اأكرث من مرتين 

وقد ي�ش���ل اىل ثالثة اأمتار.  وم���ن يرمي اأول 

ياأخذ من خ�ش���مه بعدد الدعبل الذي رماه يف 

النكرية واذا مل ي�شتطع فيبداأ ال�شخ�س الآخر 

ثم يرمي وياأخذ بعدد ما يرمي بداخل النكرية 

من الدعبل.

- اللعب احلر : وهذا اإن يبداأ اللعب اأحدهم برمي 

دعبله واحدة وعندما ت�ش���تقر يرمي خ�ش���مه 

عليه���ا فاإن اأ�ش���ابها )نا�ش���ها( اأخذها واإن مل 

ي�ش���بها يبداأ من رمى بال�شرب عليها وهكذا 

فالرب���ح مل���ن )ينو����س( اأي يك�ش���ب.  وهن���اك 

األعاب اخرى للدعبل. 

الطيارة الورقية

ت�ش���نع الطيارات الورقية م���ن الورق الأبي�س 

اخلفيف وعيدان رفيعة من عرجون عذوق التمر، 

وكانت تل�ش���ق ه���ذه اإما م���ن ال�ش���مغ ماأخوذ من 

اأ�ش���جار امل�ش���م�س اأو م���ن عجني اخلبز، وت�ش���نع 

حلق���ات من �ش���رائط ورقية مت�ش���لة مع بع�ش���ها 

كذن���ب للطائرة اأم���ا خيطها ف���كان يوؤخذ من لفة 

ت�شمى التختة قبل اأن تعرف خيوط البكرة. 

يلعب الأولد بالطيارات الورقية يف مو�شم الربيع 

اإذ اأنهم يت�ش���ابقون يف من تكون طائرته هي الأعلى 

وقد ترك الأولد وال�شبيان عمل الطيارات يف حني 

لزال يف العامل هناك مو�شم لالحتفال بالطيارات 

الورقية والت�شابق يف ماهي اأجمل واأعلى طريانا. 

ع�ش�ة وع�شفور

تعن���ي ال���دوران ح���ول جمموع���ة الأ�ش���خا�س 

املت�شابكني بالأيدي ويتكونون من خم�شة فتيان مع 

خم�شة فتيان وبعد اإجراء القرعة. 

يلتق���ي اأربع���ة منه���م وي�ش���دون اأيديه���م على 

اأكت���اف بع�ش���هم بع����س مع التق���اء روؤو�ش���هم اأما 

الفتى اخلام�س اأي رئي�س الفريق فيقوم بحمايتهم 

م���ن الفريق املهاجم والذي���ن يحومون حول جتمع 

الفري���ق.  فيحاولون الركوب عل���ى اأكتافهم وذلك 

با�ش���تغفال الفتى الذي يحميهم ث���م يركب الفتى 

الآخ���ر بقف���زة دون عل���م رئي�ش���هم ويقف���ز الآخر 

في�شبح الذين يركبون على اأكتافهم ثالثة. ويقفز 

الرابع فوق كتف الذي مل ُيركب على كتفه وكذلك 

يحاول الفتى اخلام�س فان مل ي�ش���تطع اأحد منهم 

الركب، ت�شبح الطرية للفريق الذي تكور واأ�شبح 

كالرحى. 

تعتمد ه���ذه اللعب���ة على املقدرة اجل�ش���مانية 

و�ش���رعة احلرك���ة والقف���ز.  واملراوغ���ة يف �ش���د 

الهج���وم وهي لعبة �ش���عبية تلعب يف كل الف�ش���ول 

والأماكن الف�ش���يحة.  وت�ش���مى )ع�شة و زنبور( يف 

مناطق اأخرى من هيت. 

                        

لعبة الطواز

الطواز : اإطار من احلديد اأو من التنك اأو اإطار 

الدراجة الهوائية )الباي�ش���كل( ومقود يقود الطواز 

ي�شمى)ال�ش���ّكان( وهو �ش���يم يعكف را�ش���ه ب�ش���كل 

حرف U لي�ش���هل قيادة الطواز والنحناء به ميينا 

اأو �شمال..  يتفق اثنان اأو اأكرث من ال�شري اأو الرك�س 

لعبة الدعبل - الطواز - احل�شان الع�شبيلعبة الكعاب
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به���دوء يف الطرقات حماولني ال�ش���ري دون �ش���قوط 

العجالت التي يقودونها ويتفاخرون بذلك، وب�شرعة 

هذا الإطار احلديدي وب�ش���وته املو�ش���يقي الرخيم 

دون اإح���داث �ش���جيج ذلك والط���واز لعبة الأطفال 

التي كانت حتدث متعة وابتهاجا عندهم. 

- احل�شان الع�شبي : وهو ع�ش���يب �ش���عف النخيل..  

ينظف جيدا مع ع�شا من الع�شب اأي�شا.  ميتطي 

الأطف���ال ع�ش���يب جريد النخيل وهم مي�ش���ون 

بخيالء وهم ي�شربون بع�شيهم ال�شغرية على 

ظه���ور اأح�ش���نتهم متخيلني ذل���ك كاأنهم على 

ظهور خيل حقيقية ميتط���ون..  ويهرولون وقد 

يجرون كاأنهم فر�شان حقيقيون.  

- ال�شي��ارة الع�شبي��ة : وه���ذه ال�ش���يارة عبارة عن 

ع�ش���يب �ش���عف النخيل مع الإبق���اء على نهاية 

الع�ش���يب من بقايا خو�س �شغري.  يربط نهاية 

الع�ش���بة بخيط من القما�س  مع راأ�س الع�ش���بة 

حتى ي�ش���بح قو�ش���ا كبريا يقوم الأطفال بدفع 

هذا القو�س على الأر�س كاأنها �شيارة..  وتزين 

هذه من قبل بع�س الأطفال بخيوط ملونة ت�شبه 

اىل حد ما)الكراكي�س(.  وهذه يلعبها كثري من 

الأطفال يف كثري من اأحياء مدينة هيت. 

- �شيارة ال�شيم : عمل الفتيان �ش���يارات من ال�شيم 

املختلف الأقطار، وذلك ب�شناعة هيكل ل�شيارة 

احلمل  الكبرية..  اذ يقومون ب�شنعها  من بقايا 

ال�شيم، وي�ش���عون لها اإطارات ت�شري عليها من 

قواطي �ش���بغ الأحذية و�ش���كان من �شيم غليظ 

ح�شب طول ال�شخ�س، ويتفاخر بع�شهم البع�س 

مبتانة �شنع �شيارته وجديد ما ي�شعه عليها من 

تطور يف هيكلها اأو اأن ي�ش���عوا عليها اإنارة وهي 

عبارة عن �شمعة توقد يف داخل قوطية معجون 

وتثبت يف مقدمة ال�شيارة لت�شيء لهم الطريق 

وهم ي�ش���ريون به���ا بخي���الء يف ج���ادة املدينة 

واأزقتها.   

امل�شاوي�ض

مفرده���ا : م�ش���وا�س.  وه���ذا ت�ش���مية حملي���ة 

للم�ش���راع يف بغ���داد، وامل�ش���وا�س خ�ش���بة ت�ش���به 

الهرم يف راأ�ش���ها قطعة حدي���د مدببة الراأ�س يلف 

عليها خي���ط على ظهر امل�ش���وا�س متنعه احلديدة 

من النزلق.  واأجود امل�ش���اوي�س ذلك املعمول من 

خ�ش���ب اجلوز اأو الت���وت واأردوؤها ذلك املعمول من 

القوغ. 

تلعب امل�شاوي�س بني اثنني اأو ثالثة من الفتيان 

اأو ال�شباب، وكل الألعاب تبداأ بالقرعة. 

يب���داأ من وقعت عليه القرعة برمي م�شوا�ش���ه 

عل���ى الأر�س ث���م يقوم  الرابح ب�ش���د اخليط حول 

امل�ش���وا�س ون�ش���طه بق���وة ناحية امل�ش���وا�س املرمى 

عل���ى الأر�س فاإن �ش���ربه ) يقول دق�ش���ه( واإن مل 

مي�شه يقوم برفع امل�شوا�س براحة يده وهو يف حالة 

الدوران ثم يرميه عليه حتى مي�ش���ه فاإن مل مي�شه 

فيكون اخلا�شر.   

وحينم���ا يك���ون �ش���اطرا وماه���را يف اللعب..  

كثريا ما يك�ش���ر م�شوا�س اخل�ش���م جراء دقته يف 

ال�شربات القا�شية وذلك بال�شرب باحلديدة على 

�شفحة امل�شوا�س وقد يتفن عند رفع امل�شوا�س وهو 

يف حال���ة ال���دوران على راحة ي���ده ويحركها ميينا 

و�شمال وميالنا. 

لعبة احل�اح

احل���اح : هما الع�ش���وان الل���ذان يلعبان بهما 

الفتي���ان وال�ش���باب والرجال يف اأربعين���ات القرن 

الع�شرين، واأحدهما طولها �شتون �شنتمرت والآخر 

طوله ع�شرون �شنتمرت وكالهما من ع�شب النخيل، 

اأو م���ن اأغ�ش���ان الت���وت لقوته، ويلع���ب احلاح يف 

جميع الأوقات  ويف �شاحات وا�شعة. 

يلعبها �شخ�ش���ان وبعد اإج���راء القرعة، حتفر 

حفرة �شغرية لو�شع الع�شا ال�شغرية عليها ويقف 

ما�شكا الع�شا الكبرية حتتها.  اأما ال�شخ�س الآخر 

فيقف على م�شافة خم�شة اأمتار عن �شاحبه. 

  ويف الب���دء يرفع ال�ش���اب الع�ش���ا ال�ش���غرية 

بع�ش���اه الطويلة اىل الأعلى ثم ي�ش���ربها وهي يف 

الهواء باجتاه �شاحبه وقد تطلق الع�شا ال�شغرية 

اىل اأكرث من خم�ش���ة اأمتار وت�شل اىل �شبعة فاإما 

اأن ميك�ش���ها فله الدور يف اللعب واإن �ش���قطت على 
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الأر�س فاأنه يرميها اإىل احلفرة مبا�شرة و�شاحبه 

يحاول ردها بع�شاه بعيدا عن احلفرة فاإن و�شلت 

احلفرة فالطرية لل�شخ�س الآخر.

 واإن كانت بعيدة فاإنه يقي�س امل�ش���افة بالع�شا 

الكبرية في�شبح مثال �شبعة اأذرع وهي طول الع�شا 

في�شجل �شبعة اأذرع عليه وتلعب من مائة ذراع. 

لعبة الكورة

الكورة : مكان و�ش���ول الهدف.  ويف هذه اللعبة 

ترمى الكرة يف الهدف والذي م�ش���افته مرتان.  اذ 

تو�شع �شخرتان ت�شمى الكورة.والكورة لعبة ريا�شية 

ت�شبه لعبة الهوكي.  فمفردتها الع�شا والتي ت�شمى 

)جني( طولها مرت واحد ويكون عادة عرق غ�ش���ن 

�ش���جرة وكرة من )اخلرق(.  حتدد م�شاحة امللعب 

والهدف���ان ويتف���ق الفريقان على اللع���ب ويكون كل 

فريق من اأربعة لعبني اأو اأكرث من ذلك. 

تب���داأ اللعبة بالقرعة. ومن ثم ي�ش���رب رئي�س 

الفري���ق الكرة بامل�ش���رب باجتاه مرمى اخل�ش���م 

مع املراوغة والو�شول بها  لي�شجل نقطة.  وجترى 

حماولت اأخرى من قبل الفريق اخل�شم لت�شجيل 

الأهداف.وقد ت�شجل يف هذه اللعبة ع�شرة اأهداف 

اأو اأق���ل منها يف ظرف �ش���اعة وه���و الزمن املحدد 

للعب.

تلعب ه���ذه اللعبة يف مناطق هيت و�ش���احاتها 

واخلن���ادق املحيطة باملدينة، كذل���ك تلعب اأحيانا 

عن���د الع�ش���ر ويف ال�ش���حى اأحيانا اأخ���رى.  ولها 

م�ش���ميات عدي���دة يف الباب الغربي وا�ش���م لها يف 

اخلن���دق اأو القلق���ة ت���رك اللعب به���ذه اللعبة من 

�شتينيات القرن املا�شي.  بعدما وجدت كرة اجللد 

والبال�شتيك.

املفقا�ض )م�شياد الطيور املهاجرة(

املفقا����س : اآل���ة ب�ش���يطة يعمله���ا الفتي���ان من 

ع�ش���ب النخيل طولها 4 �ش���م  م���ع خيط مطاطي 

وخ�ش���بة �ش���غرية طولها خم�شة �ش���نتمرات لتكون 

فخا على �ش���كل قو�س يقف عليها الطري فتم�ش���كه 

بق���وة اخلي���ط املطاطي.وتاأت���ي ه���ذه الطيور اىل 

مدين���ة هيت يف ف�ش���ل الربي���ع منه���ا : )النمايل 

وال�شقراقي والور�ش���اين والبكيعي(وهذه ت�شميات 

لطي���ور حملية يطلقه���ا الفتيان على ه���ذه الطيور 

ال�ش���غرية والت���ي تكون بحج���م الع�ش���فور.  فهي 

اإما توؤكل اأو اأن الفتيان ي�ش���طادونها للمفاخرة يف 

اإمكانية ال�شيد ومعرفته والتباهي بني الأقران. 

عندما يذهب الفتيان ع�شرا لأكل )الفرطا�س( 

التك���ي اأو للتن���زه يف الب�ش���اتني في�ش���اهدون ه���ذه 

الطي���ور، اذ يثب���ت الفت���ى مفقا�ش���ه على غ�ش���ن 

�ش���جرة ب�شكل وا�شح وملا كانت هذه الطيور ترغب 

يف اأكل الفرطا�س وامل�شم�س والتني..  

وحينم���ا يقف الطري عل���ى املفقا����س فينهدل 

الع�ش���ا ال�شغري فيم�ش���ك اخليط املطاطي اأرجل 

الطري في�ش���يده..  ي�ش���اع بني الفتيان �ش���يد هذه 

الطيور فت�شبح اللعبة م�شلية لفرتة زمنية تتجاوز 

ال�ش���هر اأو يزي���د، اإل اأنن���ا مل نلح���ظ وج���ود هذه 

الطي���ور املهاج���رة هذه الأي���ام.  ل���ذا تركت هذه 

اللعبة املمتعة التي كان يزاولها فتيان خم�ش���ينيات 

القرن املا�شي. 

لعبة الن�شابةلعبة احلاح - الغبّية
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ال�ش��قة 

ال�ش���قة: اآلة �شيد حملية ال�ش���نع وهي عبارة 

عن ن�ش���ف اإطار حديدي ي�شتند على ن�شف اإطار 

من ال�ش���يم اأقل �ش���مكا من الأول وبينهما خ�شبتان 

رقيقتان على �شكل �ش���ليب يربط هذان الإطاران 

عل���ى ال�ش���ليب اخل�ش���بي بوا�ش���طة �ش���ريط م���ن 

البال�ش���تيك املاأخوذ من بقايا اإطارات ال�شيارات 

الرخوة، وتربط عليهما خ�ش���بة من ع�شب النخيل 

خمروط���ة الراأ�س تو�ش���ع بني �ش���قيها حبة حنطة 

مربوطة بخيط رفيع و راأ�شه الآخر مربوط بالإطار 

احلديدي. 

ه���ذه اللعب���ة يعمله���ا الفتي���ان يف مدينة هيت 

ل�ش���يد احلمام و)الفختة( يف مناطق تواجدها..  

وذلك بن�ش���ف ال�ش���ق ويقعدون يرقبونه���ا..  فاإن 

حطت الفخته على ال�ش���قة والتقطت حبة احلنطة 

املربوطة يف الإطار املفتوح  عندها ي�ش���حبون بقوة 

على الإطار احلديدي فيقب�ش���ون على احلمامة اأو 

الفتخة. 

ي���زاول لعبة ال�ش���يد ه���ذه كثري م���ن الفتيان 

ياأكلونه���ا  طع���ام  اأو  له���م  رزق  م�ش���در  فتك���ون 

وعوائله���م.  فق���د ي�ش���يد الفتى اأكرث م���ن خم�س 

فختايات اأو اأكرث، فاأما اأن يبيع ما ي�شيد اأو يذهب 

بها اإىل اأهله لأكلها. 

الن�شابة

 الن�ش���ابة: اآل���ة �ش���يد حملي���ة ال�ش���نع.  وهي 

عب���ارة عن فرع غ�ش���ن �ش���جر على �ش���كل حرف 

)y( النكلي���زي يوؤخذ وي�ش���ذب ثم يوؤتى ب�ش���ريط 

من البال�ش���تيك من بقايا اإطار ال�ش���يارات الرخو 

وي�ش���د على نهايتيه. وكذلك ت�شد قطعة من اجللد 

لو�شع احل�شى ال�شغرية التي تنطلق اأثناء �شحب 

�ش���ريط البال�ش���تيك عن الباكور اخل�شبي فتطلق 

احل�شى بعيدا وعاليا. 

ل�ش���يد  والفتي���ان  الأطف���ال  ي�ش���تخدمها 

الع�ش���افري فاإما اأن يبيعوها لتاجر فيطلقها اأو اأن 

ياأكلوا ما ي�شيدون. 

  يكرث �ش���يد الع�ش���افري وقت تكاثرها خا�شة 

اأيام الربيع ويف ال�شتاء حيث ت�شتقر الع�شافري يف 

الأماكن الدافئة فيكرث �شيدها. 

   ولع���ب الأطف���ال والفتي���ان لع���ب بري���ئ يف 

كث���ري من الأدوات والأ�ش���ياء متخطني عتبة العبث 

والفو�ش���وية والت�ش���رذم ف���كان جيال طيب���ا اأحب 

العمل والنظام وال�ش���تكانة واحرتام الغري، فكثري 

منهم كان���وا حمالني )عالكة( امل�ش���واك واآخرين 

كانوا �شناعا عند اأ�شحاب مهن. 

  يلعب يف نوى التم���ر خمتلف الألعاب وكذلك 

باحل�ش���ى وقبغات قناين ال�ش���يفون والأزرار.  وملا 

اكت�ش���حت حلويات اجلكليت..اخلرفي�س واأ�ش���ابع 

العرو�س وال�شياح، وجد الأطفال اأن اأغلفة اجلكليت 

اأوراقا باألوان زاهية جذابة ف�شماها)دينارا(.  

   ولع���ب دعبال م���ن دنانري.. واأ�ش���بح للكثري 

م���ن الفتيان والأطفال اأعدادا ل باأ�س بها من هذه 

الأوراق التي حر�شوا على جمعها من جادة املدينة 

واأزقته���ا وتباهى كث���ري منهم مبا ميل���ك من هذه 

الدنانري الورقية الزائفة. 

األعاب الذكاء

لعب��ة الدري�ض : كان ل بد للفتيان وال�ش���باب 

وهم يف خ�شم الفراغ الذي ي�شجون فيه من اإيجاد 

و�ش���ائل لعب ولهو  ذلك ب�ش���بب قلة العمل وخا�شة 

اأيام ال�ش���تاء، فابتكرت لعبة الدري�س ول اأدري اإن 

كانت موجودا قبال.  

ولعب���ة الإدري����س تعتم���د على التفك���ري اجليد 

يف نق���ل اأدوات هذه اللعب���ة واحلد�س العايل يف ما 

قد يلعبه املقابل فهذه يلعبها �ش���ابان..  اإذ ير�ش���م 

مربع���ات ثالث���ة الواحد منها اأ�ش���غر م���ن الآخر.  

يحمل كل منها ت�ش���ع ح�ش���يات بي�س والآخر ت�شع 

�شود، اأو نوى اأو لوز امل�شم�س. 

في�شع اأحدهم ح�شاة يف اإحدى زوايا املربعات 

واآخ���ر ي�ش���ع باجلان���ب الآخ���ر ث���م يتواىل و�ش���ع 

احل�ش���ى وكل منهم���ا يتجنب اأن تكون ح�ش���وات 

املقاب���ل ثالث على خط واحد حت���ى ل يتمكن منه 

باأخ���ذ ح�ش���ى املقاب���ل و نتيجة للمرواغة ت�ش���بح 

للفرد خم�س ح�ش���وات ينقل الو�ش���طى بني اثنتني 
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فياأخذ ح�شى من املقابل وينقل هذه املتحركة بني 

ح�شوتني فياأخذ ح�شى من زاوية اأخرى فتكون له 

احلرية بنقلها با�شتمرار فيقال)ادري�س من هينه 

 ه���اي( فيكون هو الراب���ح وله اأن يلعب 
)7(

وكط�س

 اآخر.
)8(

دا�س

لعبة ال�شينية

 لعبة قادمة من مدينة كركوك، وال�شينية اإناء 

قطره 35 �ش���م قليال لها حاف���ة ل تزيد على الجن 

معموله من النحا�س.ولها اأحد ع�ش���ر كوبا ي�ش���به 

الواح���د منها الكا�س، �ش���غرية مت�ش���اوية احلجم 

والل���ون تبي�س عند ال�ش���فار كل عام حتى ل يكون 

اإ�شارة عند هذا الكوب وعالمة عند الآخر.. ومن 

مكونات ال�ش���ينية )ودعة( بي�ش���اء مفرو�شة من 

و�شطها.  تلعب هذه من فريقني مكونني من اأربعة 

�شبان مقابل اأربع او اأكرث. 

 وفكرتها. يتفق ال�ش���باب اأو الرجال على لعبة 

ال�ش���ينية وخا�ش���ة يف ليايل رم�ش���ان يف املقاهي 

وعلى فر�س على اأر�س املقهى، ولل�ش���ينية حمبون 

ومتفرجون.  وتلعب من مئة نقطة ونقطة. 

 ت�شرتى ال�شينية يف البداية اإما بخم�شة نقط 

اأو ع�ش���ر وياأخذها الفريق الأول ويحجب الرئي�س 

مع اأع�ش���ائه بغط���اء اأو بطانية وهو متخفي ي�ش���ع 

الودعة حتت اأحد الأكواب ثم ي�شيح )بات(وا�شعا 

ال�ش���ينية على راحة يده ومدورها بحركة �شريعة 

ثم ي�ش���عها على الأر�س اأمام رئي�س الفريق الثاين 

ويقوم هذا بتفح�س الأكواب م�ش���رتقا النظر اىل 

رئي�س الفريق اأو من عيون من �شاهد و�شع الودعة 

حت���ت الكوب عله يجدها من خ���الل نظر عيونهم 

التي ترنو اىل الكوب اأو اأن يعتمد على حد�شه.  

بعدها ي�شع يده على ثالثة اأكواب معترا هذه 

ملكا له  ويبداأ برفع الأكواب بقوة ثم يرفع اأحدها 

وياأخ���ذ الودع���ة م���ن الك���وب الث���اين.  واإذا كانت 

الودع���ة يف خام�س كوب فتعد املوجودات وت�ش���جل 

�ش���ت نق���اط للفريق الفائ���ز.  وتاأخ���ذ الودعة عن 

طري���ق الفح����س والتفكري كاأن يرف���ع هذا الكوب 

ويبقي على اأحدها..  

وي�شتمر اللعب بال�شينية حتى منت�شف الليل 

وله���ذه اللعبة فر�ش���ان متميزون ذل���ك لأنها لعبة 

م�شرتكة يف معظم مقاهي هيت. 

املحيب�ض

 لعب���ة املحيب����س تكاد تك���ون عراقية املن�ش���اإ، 

تلع���ب يف عموم���ه ب�ش���كل متق���ارب يف م�ش���مياتها 

واأداءه���ا وتقاليدها.  لكنه���ا يف مدينة هيت تكاد 

تك���ون تختلف اختالفا وا�ش���حا.  حتى كاأنك ترى 

الهيت���ي ح���ني يلعبه���ا وهو باجت���اه اأخ���ذ املحيب�س 

من الفري���ق املقابل له كاأنه يخو����س حربا حامية 

الوطي����س مزجم���را رافع���ا اأكمامه حت���ى زنديه، 

راف�ش���ا كل تدخل من )جعدان���ه( القاعدين على 

ميينه و�شماله حتى يحتفظ باملحيب�س. 

اإنه ي�ش���رخ مهددا باأنه �ش���ياخذ املحيب�س من 

عيونهم ويقول  اإنه يهدد من يحمله ب�ش���ماله �شبعا 

ولي�س �ش���بعا، ويعاب عليه..  ي�ش���رخ و يدبك على 

الأر����س بقدمي���ه ويقول العب وخو����س العب. فريد 

على رئي�س الفريق املقابل )تلعب ابو فالن( ويلتفت 

لعبة الدري�ضلعبة ال�شقة - املفقا�ض
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على فريقه في�شيح بهم )النوم اخوتي( وملا ي�شتقر 

ب���ه املقام اأنه يع���رف حامله يزب���د ويرعد ويرف�س 

على الأر�س في�ش���حبه من يدي���ه اىل اأر�س املعركة 

بقوة و�ش���ط ت�شجيع وت�ش���فيق احلا�شرين والذين 

يزيد عددهم على عدد الفريقني جاءوا لي�شاهدوا 

لعبة لكبار)اللواعيب(..  هذا تقليد للعبة املحيب�س 

لكن م�شمياتهم تختلف عما يف املدن الأخرى. 

 فالرئي����س ي�ش���مى الب���ي ، واللذان يجل�ش���ان 

بجانب���ه اجلع���دان.  والل���ذان عند ط���ريف الفريق 

)الط���وارف( فيق���ول اللع���ب باليم���ني وباليمني، 

معن���اه اأن���ه يلع���ب مع ق���وم �ش���باع..  ويقول ك�ش���ر 

جعدك الأمين..  معناه لي�س يف اجلعيده حميب�س.  

اأو يقول ك�شر الطوارف..  اأي لي�س يف اأيديهم �شيء 

والبي ل يحمل حميب�ش���ا.  ويعاب على املتفرجني 

التدخل ول اأي من اأع�ش���اء فريقه فعندما)ينزل( 

ابي ياأتي دوره يف اأخذ املحيب�س، فله ال�ش���تقاللية 

يف اتخاذ القرار حتى واإن اأخطاأ يف ذلك. 

تلعب من واحد وع�ش���رين نقط���ة.  وقد تطول 

اللعبة الواحدة اإىل بعد منت�شف الليل.  وتلعب من 

حلويات اأو من خروف يدفع ثمنه الفريق اخلا�شر 

وي�شرب )ويرا( كل املتفرجني. 

الألعاب النهرية

حبا اهلل مدينة هيت فاأمر الفرات اأن مير من 

حتت اأقدامه���ا  فعانقت النفو�س الهيتية ن�ش���ائمه 

العذب���ة وداعب���ت موحانة اأج�ش���ام اأبن���اء املدينة 

رجال ون�شاء و�شبابا واأطفال. 

فاأحب���وه ماء جاريا مينحه���م احلياة.  فكرثت 

و�شائل ال�شيد وكان لكل فئة عمرية و�شائل �شيد.  

فهناك ال�ش���باك واملدة..  وخيوط ال�شيد الرفيعة 

والقوي���ة ون�شا�ش���يط الأطفال والول���دان.  وتفننوا 

يف �ش���ناعة الزوارق فكانت )العرة( وال�ش���ختور 

والكاية )والبلم واملزراك( وبلم )التنك( وغريها 

من الزوارق لتقلهم و�شط النهر. 

وابتكرت و�شائل ال�شباحة وفنونها، فمنهم من 

يقفز من النواعري والذي )ي�ش���رب زركا( والذي 

)يطف���ر دقلة( من م�ش���نيات البي���وت ودرجاتها، 

ويج���ري تعليم الأطفال ال�ش���باحة اذ ت�ش���د ثالث 

كربات النخيل على ظهر الطفل بحبل رفيع بعداأن 

تثق���ب كل كربة ربع ثقوب ويطلق الطفل يف املاء اأو 

يربط يف حبل واملعلم على اجلرف واقف يراقبه. 

كان الفتيان والأطفال ي�ش���بحون على )�شجرة 

اليقطني( الياب�شة اأو على )ركيه( طازجة اأو على 

)جوب( اإطار ال�ش���يارات اأو رمب���ا راكبا يف باطية 

غ�ش���يل مقرية.  وعلى الرمال الياب�ش���ة )ي�شرون( 

اأج�شامهم النحيلة وبها يدفنون يف )تطهر( حديثا 

لإزالة لفاف )بل�ش���ته(، وكانت الفتيات والن�ش���اء 

ي�شبحن بعد غ�شيل اللحف واملالب�س واأواين الطبخ 

وكذلك عند ملئ جرار املاء لي�ش���قني عوائلهم من 

الفرات العذب اأجد اأنهار جنة اهلل تعاىل. 

األعاب اأخرى

م���ع  الأطف���ال  يلعبه���ا  �شكرك��ع:  �شكرك��ع   -

اأ�ش���غرهم.  وه���م ممددو اأرجله���م يف تنور البيت 

الأر�ش���ي عن���د الع�ش���ر ويف الليل.  وذلك تو�ش���ع 

راأ�س الطفل يف ح�شن الأكر منه، ثم يبداأ ب�شرب 

الطفل على ظهره مع ترديد : 

�شكركع يا�شكركع             اأمك تبي�ع وتركع 

من هي��ن للدوارة            وال�شربة والزمارة 

�شربة �شربة لو مك�ض

وتلعب مع ال�ش���بيات ال�ش���غريات لعبة )طار 

الطري وحط الطري(وذلك من خالل �ش���م اأ�شابع 

الطفل���ة على راحته���ا وبالت���وايل ويق���ال لها هذه 

العجانة وهذه اخلبازة وهذه تغ�ش���ل مالب�س اأبوها 

وه���ذه تذبح اجلدي وه���ذه تودي ال���كل لأبوها مع 

دغدغة حت���ت الإبط وذلك لدخال ال�ش���رور على 

ال�شبية ال�شغرية مع ترديد :

ب�������������������اح ب�����������������������اح

ي�������اع������ري������ك تف��������اح 

ال�شغي�������������رة اخذه���������ا

ال�ع���ش�����ف������������������ور وراح 

ط�ار الطي��ر ح��ط الطي��ر 

ط�ار الطي��ر ح��ط الطي��ر 
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ه��������������اي العج�ان��������������ة

وه������������اي ال�خ��ب�����������ازة                   

ه��������اي للجيب لبوها مي

وهاي للجيب لبوها غدي

وم����ن هي���ن نذب��ح اجلدي

ولل�ش���بيات األعابه���ن اخلا�ش���ة وذل���ك ح���ني 

يتجمعن ويعمل���ن حلقة دائرية وتن���ري اإحداهن 

باأن تدور حول دائرة الفتيات وتن�شد :

الثع�لب ف�ات ف�ات          وبذويله �شبع لفات 

بزونتنا احلي�الة          ت�رك�ض ورا ال�شيارة  

عرو�شتنا من جبه        تعل����ك عل���ك وذبه 

وي�ش���كل الفتيات دائرة بح�شب عدد اأفرادهن 

وتاأخذ الدور اإحداهن فتدور حولهن وتن�شد :

ويل�����ي ي����ارمان������ة          وي������ال ي��م��ه

م�ن هي��ه الزع��النة          وي������ال ي��م��ه

ال��حل������وة زع���الن�ة         وي������ال ي��م��ه 

من���و الل����ي را�شي�ها          وي������ال ي��م��ه

اب������وها ي��را�شي��ه�ا          وي������ال ي��م��ه 

�ش����اي���غ ت��راكي��ه��ا          حمب�ض وكردانه

- اجلول��ة: ه���ي اإح���دى الألع���اب الريا�ش���ية 

الت���ي متار�ش���ها الفتيات ال�ش���غريات وذلك بخط 

م�ش���تطيل طوله مرتان وعر�ش���ه ثمانون �ش���نتمرت 

ويق�ش���م امل�ش���تطيل اىل اأربع م�ش���تطيالت �شغرية 

وتق�ش���م اىل مربعات وقطعة فخار �شغرية، ترمى 

يف املرب���ع الأول اىل اأن وقع يف املربع الأخري وهذه 

لعبة �شائعة يف عموم العراق بني فتياته ال�شغريات 

ولكن تختلف م�شمياتها بني مدينة واأخرى. 

 - الطمة: تلعبها الفتيات ال�ش���غريات وذلك 

بجلب كمية من الرتاب املبلول وتلعب من )خرز( 

اأو )فل�ش���نات( وتاأخذ اإحداهن كوم الرتاب وت�شع 

اخل���رزة في���ه وتق���وم بتحري���ك ال���رتاب حركات 

دائرية فاإن كن ثالثة تق�ش���م اإىل ثالثة اأكوام واإذا 

كن اأربعة يق�شم اىل اأربعة اأكوام وكل واحدة تاأخذ 

كوما باختيارها.  

ويفتحن الرتاب ف���اإن وجدتها )فاطمة( فهي 

الرابحة ولها الأف�ش���لية يف تدوي���ر الرتاب وتوزيع 

الأك���وام وهي كذلك التي ت�ش���ع اخلرزة  اأو الفل�س 

فهي اأي�شا تاأخذ كوما اأو ما ي�شمينه )جل(.

- �ش��د عي��ون: وتلع���ب الفتي���ات ال�ش���غريات 

لعبة �ش���د عيون وذلك باتفاق اأربع وخم�س منهن.  

واأول اإجراء القرعة )حدرة بدرة(، ثم ت�ش���د عني 

اإحداهن بع�ش���ابة م���ن قما�س ثم ت���رتك وحدها 

وال���كل ت�ش���ربها �ش���ربا خفيف���ا، ف���اإن اأم�ش���كت 

اإحداهن فهي التي ت�ش���د عينيه���ا وذلك بعد عناء 

طوي���ل.  ونادرا م���ا تلعب ال�ش���ابات األعابا، اذ يعد 

عيب���ا لكنه���ن عندما يجتمع���ن يف بي���ت اإحداهن 

يلعنب لعبة الطمة فقط .
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ظاهرة المزارات واألضرحة 
بدمشق

من خالل كتاب: الروضة الغناء في دمشق الفيحاء

حمدادو بن عمر

كاتب من اجلزائر

إّن رمزية زيارة األولياء والتبرك بهم ظاهرة تسترعي 

االنتباه وجتعل الباحث يتس��اءل عن عالقة هذه الظاهرة 

كم��ا قي��ل » بالدين كش��ريعة وأص��ول اعتقادي��ة منزلة 

وبالتدين كممارس��ة إنس��انية يتداخل في تكونها العامل 

الديني والعامل الثقافي. كما أّن التدين بصفته ممارس��ة 

تعبدي��ة داخل جماعة معينة يبقى خاضعا لنس��بية الزمان 

واملكان، ويبقى الش��كل الذي يتخ��ذه هذا التدين تعبيرا 

عن القوى واملصاحل الذي تدعمه، يبقى ببقائها ويختفي 

بزوالها أو بانتفاء احلاجة إليه«. 

لمؤلفه نعمان قساطلي

http://www.msobieh.com 
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ويحلل هذا املقال ظاهرة املزارات والأ�شرحة 

لعلم���اء عابدي���ن واأولياء �ش���احلني، ويف عالقتها 

بالتدين ال�ش���عبي وبالبني���ة الجتماعية واملعرفية 

للمجتم���ع ال�ش���امي، م���ع الرتكي���ز على م���زارات 

واأ�ش���رحة مقابر مدينة دم�ش���ق كنموذج لنت�ش���ار 

هذه الظاهرة.

ويوؤكد برغ�ش���ون وقبله ابن تيمية على التدين 

ك�ش���رورة. » اإّن املقد�س مكون اأ�شا�ش���ي لروحانية 

ال�ش���عوب، حت���ّى اأ�ش���دها اإحلادا وبع���دا عن اهلل. 

اإن الدي���ن ه���و تلك العالقة اخلا�ش���ة ب���ني النا�س 

وما يعتق���دون اأنه مقد�س ومتع���ال، اإنه اعتقاد يف 

ع���امل عل���وي يوج���د يف ا�ش���تقالل تام ع���ن العامل 

ال�ش���فلي امل���ادي – ويف الفل�ش���فة، كل م���ا يتجاوز 

حدود التجربة املمكنة والفكر الإن�ش���اين. فهناك 

 Transcendence اإذن تعار����س بني التع���ايل

واملحايث���ة Immanence التي تعني البقاء اأي 

.
)1(

التواجد على الأر�س«

لك���ن ما ميك���ن مالحظت���ه ه���و اأنه كم���ا قيل 

»املعب���ود ميكن اأن يك���ون حمايثا، اأي حا�ش���را يف 

العامل املادي، فالإن�شان عر تاريخه الطويل خلق 

رم���وزا معينة للتعبري عن ذلك املعن���ى املتعايل اأو 

املقد�س، وجعل من عنا�ش���ر الطبيعة جت�شيدا له، 

فاأ�ش���بح املقد����س يتجلى يف ف�ش���اءات معينة. قد 

يكون الف�ش���اء املقد�س جبال اأو حجرا اأو �شجرا اأو 

عين���ا، يعتقد اأن له ق���وة غيبية قادرة على التدخل 

ل�شالح الإن�شان اأو �ش���ده، وبنف�س املنطق ينق�شم 

الزم���ان اإىل مقد����س وغري مقد����س. فلكل جمتمع 

اإن�ش���اين اأوقات معينة ومتميزة تعود با�ش���تمرار اأو 

ميكن ا�ش���رتجاعها وفق �ش���روط خا�شة حتددها 

معتقدات ذلك املجتم���ع، والزمان املقد�س هو اإما 

زمان منفلت متعال مثايل اأو زمان ميكن ا�شتعادته 

 .
)2(

عن طريق طقو�س معينة«

وللتدين كذلك بعد اجتماعي، فالدين اعتقاد 

وممار�ش���ة، ي�ش���اعد الأف���راد على تطوير �ش���عور 

بالنتم���اء للجماع���ة، وميده���م بالدع���م املعنوي 

ويزي���د من التالح���م وال�ش���تقرار الجتماعي، اأو 

على العك�س من ذلك، ي�ش���بح املحرك الأ�شا�ش���ي 

حل���ركات الإ�ش���الح والث���ورات. فعالق���ة الدي���ن 

بامل���كان والزم���ان والإن�ش���ان ه���ي عالق���ة حدود 

فا�ش���لة بني املقد�س وغ���ري املقد�س، بني امل�ش���ابه 

واملختل���ف، حي���ث ي�ش���بح التماث���ل اأو التماه���ي

Identification عن�ش���را اأ�شا�شيا يف خلق اأي 
جتمع اإن�ش���اين، فئويا �شغريا كان اأو جامعا لفئات 

متعددة، ويف تكوين الهويات. بالإ�ش���افة اإىل ذلك 

فاإنه ميكن تلخي�س ه���ذه املقاربة للدين بالتاأكيد 

على اأن الدين اأو اأ�ش���كال التدين هي اأنظمة مكونة 

من اأربعة عنا�شر:

ويح���دد  احلي���اة  يف�ش���ر  ال���ذي  العتق���اد:   -  1
الأ�شول.

ال�ش���ريعة: ال�شرائع التي يجب على اجلماعة   - 2
اخل�شوع لها لتحقيق اأهداف العقيدة

التي  الديني  الطابع  الأعمال ذات  3 -الطقو�س: 
تطبق اأ�ش���ول العتقاد وحتدد الزمان واملكان 

املقد�س، الروحي واملادي على ال�شواء.

4 - اجلماعة: وهي اجلماعة الب�شرية التي توؤمن 
بنف�س املعتقدات ومتار�شها.

اإّن التدين هو » الطريقة التي نرتب بها املكان 

والزمان والطقو�س التي منار�ش���ها وهو تعبري عن 

احل���دود الت���ي نر�ش���مها لوجودنا وملوقعن���ا داخل 

املجتمع، تكون هذه احلدود داخلية نف�ش���ية وذات 

امتدادات خارجية اجتماعية. فاملوقع الذي نحتله 

داخل جماعة ما هو يف نف�س الوقت �ش���بب ونتيجة 

لتلك احلدود النف�ش���ية والجتماعية التي نت�شارك 

يف تبنيها مع فئ���ة اجتماعية اأو مع اجلماعة ككل. 

فم�ش���تويات التماهي تختلف ح�شب طبيعة املعتقد 

واملمار�ش���ة واملوقع النف�ش���ي والجتماعي ال�ش���ابق 

.
)3(

الذكر«

نخل����س م���ن ه���ذا التق���دمي اإىل اأن التدي���ن 

�شرورة اإن�ش���انية واأن طبيعة هذا التدين مرتبطة 

بالطريقة التي ميوقع بها الإن�شان نف�شه يف العامل 

كم���كان ويف التاري���خ كزمان وميار����س بها وجوده 

وفق حدود و�شروط نف�شية واجتماعية.هذا الفهم 

للظاهرة الدينية يجعلنا ن�ش���ع ظاهرة الأولياء يف 

�ش���ياق ظاهراتي نحلل فيه الظاهرة وفق �ش���روط 
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واقعية قابلة للمالحظة ودون الدخول يف تف�شريات 

قيمية اأو تبني اأحكاما م�شبقة حتكم على الظاهرة 

من موقع متعال. 

موؤلف الكتاب:

عم���ر نعم���ان اأفن���دي ق�ش���اطلي م���ن موالي���د 

دم�ش���ق �ش���نة 1854م ول نع���رف مهن���ة موؤل���ف 

ه���ذا الكت���اب… اإّل اأّن ا�ش���م عائلته م�ش���تق من 

ال�ش���تغال مبهنة )الق�شاطلي( اأي �شانع الق�شطل 

ال���ذي ي�ش���حب بوا�ش���طته امل���اء م���ن الأنه���ر اإىل 

ال���دور وغريها… وينتمي اإىل اأ�ش���رة مثقفة… 

وقد تقل���ب يف الوظائف والعمل احل���ر، لكن ذلك 

مل يح���ل دون اللتف���ات اإىل الكتاب���ة، حي���ث يذكر 

بع�س الباحثني اأنه ن�ش���ر بع�س الق�ش����س الأدبية 

يف �شحافة دم�ش���ق نهاية القرن التا�شع ع�شر… 

وقد اأهدى الق�شاطلي موؤلفه هذا اإىل وايل دم�شق 

اآنذاك مدحت با�شا.

وكان عمر نعمان ق�شاطلي حينما اأ�شدر كتابه 

الرو�ش���ة الغناء يف دم�ش���ق الفيحاء عام 1876م 

22 عام���ًا، وق���د جنا من موت �ش���خيف تعر�س له 
ع���ام 1876م حني حدثت تلك الواقعة امل�ش���وؤومة 

التي تعر�ش���ت لها بالد ال�ش���ام يف لبنان ودم�ش���ق 

وحملت يف ذاكرتنا ا�ش���م طو�ش���ة الن�ش���ارى وقد 

جن���ا موؤلف هذا الكتاب من تلك الواقعة حني جلاأ 

اإىل فرن اختباأ فيه فكان اختباوؤه �ش���ببًا يف تاأليف 

كتاب���ه ه���ذا وهو م�ش���يحي دم�ش���قي ع���رف بحبه 

لوطنه وبلده �شورية ودم�شق.

الغر�ض من تاأليف الكتاب:

يق���ول ال�ش���يخ نعم���ان ب���ن عب���ده بن يو�ش���ف 

الق�ش���اطلي الدم�ش���قي عن دواعي تاأليفه لكتابه » 

الرو�شة الغناء يف دم�شق الفيحاء »: » اإنه ملّا كانت 

دم�ش���ق اأقدم مدينة مل ينخف����س قدرها اإىل الآن 

ومل ينح���ط عمرانه���ا مع م���ا انتابها م���ن تقلبات 

الزم���ان، مّما دّل عل���ى عناية �ش���مدانية اأوجبت 

لها التف�ش���يل على غريها من املدائ���ن، انتدبتني 

عالئقي الوطني���ة اأن اأفح�س عن اأخبارها، وكلّما 

كنت ا�ش���تقرئ ما قيل يف حّقها يف �شحف الأخبار 

.
)4(

والتاريخ، كنت ا�شتغرب ما يقال فيها«

ويوا�ش���ل ال�ش���يخ نعم���ان كالمه م�شرت�ش���ال: 

»وحملن���ي عل���ى اأن اأتتبع م���ا قيل فيه���ا، وما يقال 

بتدقيق ي�ش���تلزمه ح�ش���ن الدليل، وملّا كان كثريون 

يتمن���ون اأن يقفوا على ملخ����س اأخبارها واآثارها 

وم�ش���تمالتها، ولي����س له���م م���ورد ي���روي الغلي���ل 

جت�شمت كل امل�شاعب لتلخي�س ما جاء يف حّقها، 

يف كتاب ي�ش���فع يل عن���د ذوي العرفان فتّم بحوله 

.
)5(

تعاىل يل املراد«

وق���د �ش���ميته »بالرو�ش���ة الغن���اء يف دم�ش���ق 

الفيحاء«، وقد جعلته خدمة لوطني العزيز ملتم�شا 

.
)6(

من ذوي النتقاد العفو عن الت�شوير

و�شف الكتاب:

والكت���اب هو يف حد ذاته تو�ش���يف تف�ش���يلي 

ومنهج���ي مل���ا كان���ت عليه احلي���اة الدم�ش���قية يف 

الن�ش���ف الثاين من القرن التا�ش���ع ع�شر، وهو ما 

ي�ش���في عليه اأهمية خا�ش���ة بالن�ش���بة للدار�ش���ني 

واملهتمني بتلك احلقبة. 

وقد ظهر الكتاب للمرة الأوىل عام 1876 ثم 

اأعيد طبعه م�ش���ورا يف الع���ام 1974، ويف العام 

احلايل اأع���ادت »الهيئة العامة ال�ش���ورية للكتاب« 

اإ�ش���داره بالتعاون مع »دار البعث« �ش���من �شل�شلة 

كتاب ال�ش���هر من حتقيق وتق���دمي خريي الذهبي. 

اأما املوؤّلف ق�ش���اطلي فهو من مواليد دم�ش���ق عام 

1854، وق���د اأ�ش���در كتابه ه���ذا وه���و يف الثانية 
والع�ش���رين م���ن عم���ره، كذل���ك كت���ب يف جمل���ة 

»اجلنان« لبطر�س الب�شتاين و»ل�شان احلال« خلليل 

�ش���ركي�س، واأّلف كتابا اآخر مل ُيطبع بعنوان »مراآة 

�ش���ورية وفل�شطني« ون�ش���ب له الدكتور عبد الكرمي 

غراب���ة كت���اب »ج�ش���ر اللئام ع���ن نكبات ال�ش���ام«  

غري اأنه مل ي�ش���لنا، كما اأن���ه كان واحدا من اأوائل 

الق�شا�شني يف �شورية، وقد تويف عام 1920. 

منهج املوؤلف:

والالف���ت هن���ا اأن املوؤّل���ف اأّتب���ع يف كتابه هذا 
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منهج���ا علميا قّلما جن���ده عند الباحث���ني العرب 

املعا�ش���رين من حيث ت�شنيف الوقائع واملعلومات 

وفرزها يف خم�ش���ة ع�ش���ر ف�ش���ال، واإعط���اء نبذة 

تاريخية عن املو�ش���وع الذي يتناوله يف كل ف�شل، 

ومن ثّم النتقال اإىل واقع احلال، مع التاأكيد على 

الإح�ش���ائيات الت���ي تي�ش���رت له يف زمن���ه، وتبداأ 

اأوىل الف�ش���ول باحلدي���ث عن �ش���ورية باعتبارها 

احلا�ش���نة الأم، ث���م تنتق���ل اإىل دم�ش���ق فرت�ش���د 

موقعها اجلغرايف ح�شب خطوط الطول والعر�س، 

اأ�ش���ماءها واألقابها وتاريخها و�شكانها، ثم تتوقف 

عند اأبنية دم�شق ومياهها ومنتزهاتها واأ�شجارها 

وهوائه���ا ومعارفه���ا و�ش���نائعها وجتارته���ا، ومن 

بعد تتن���اول اأهم رجالتها الهامني من امل�ش���لمني 

وامل�ش���يحيني، ويف اخلتام تّفرد ف�شال للتقريظات 

اأو املدائ���ح الت���ي اأثنى به���ا معا�ش���رو املوؤّلف على 

عل���ى  ق�ش���طايل  اأك���د  املقدم���ة  ومن���ذ  الكت���اب، 

املو�ش���وعية وعدم النحياز بقوله اإن كتابه: »حوى 

زب���دة اأقوال ال���رواة العدول دون ع���دول يجيء به 

.
)7(

تع�شب ديني اأو ميل عر�شي«

املزارات والأ�شرحة بدم�شق:

نبداأ هذا املو�ش���وع من عالقة القبور بالتاريخ 

الإن�ش���اين، حيث اأن الب�ش���رية عندم���ا تبحث عن 

تاريخه���ا واحل�ش���ارات التي مرت عر الع�ش���ور 

فاإنها غالبًا ما جت���د الأرقام الطينية اأو احلجرية 

ومقتني���ات  واأدوات  والأخت���ام،  املخطوط���ات  اأو 

ول���وازم احلياة املختلفة التي كانت ت�ش���تعمل وقت 

ذاك، قريب���ة من القبور واملداف���ن، واأحيانًا كثرية 

داخلها، ح�شب الثقافة والعادات ال�شائدة ملختلف 

ال�شعوب، واحل�شارات التي تعاقبت عليها.

وبني جميع هذه الأ�شياء التاريخية فاإن القبور 

واملدافن تبقى اجلزء الأكرث �شلة بتاريخ وجغرافية 

املكان و�ش���كانه يف تلك احلقبة م���ن الزمن، وهي 

الأك���رث تاأثريا م���ن الناحي���ة النف�ش���ية والعاطفية 

للمخت�شني من باحثني وعلماء وموؤرخني، ولل�شياح 

وعام���ة النا�س على ال�ش���واء. كي���ف ل ويف طياتها 

ي�شكن الأ�شالف.

لق���د ا�ش���تقطبت ه���ذه املواق���ع الأثري���ة اآلف 

العلماء والباحثني، وعددا هائال من العمال ل�شر 

اأغوار املا�ش���ي، وخ�ش�س الكثري من الدول مبالغ 

طائل���ة لرامج تنقيب ا�ش���تمرت لعقود طويلة من 

الزمن، ولزالت م�شتمرة اإىل يومنا هذا، وتك�شف 

�شنويًا املزيد من الأ�شرار والكنوز التي تزيد معرفة 

الإن�ش���انية بجذورها. ونظ���را لقيمتها الإن�ش���انية 

والتاريخي���ة واملعماري���ة والفني���ة والرمزية حتّول 

العدي���د من تلك املقاب���ر اإىل اأه���م مواقع الرتاث 

الإن�شاين العاملي كمقرة الباب ال�شغري، ومقرة 

ب���اب الفرادي����س، ومقرة �ش���فح جبل قا�ش���يون، 

ومقابر ال�شوفية...   

ل ت���كاد قرية يف حمافظات �ش���ورية تخلو من 

مقام اأو �ش���ريح ويل �شالح اأو قبة اأو مقرة. فلكل 

قرية وليها اأو اأكرث �ش���واء كانت كبرية اأو �شغرية. 

تختلف �ش���هرة ه���ذه املقام���ات، وه���وؤلء الأولياء 

وتتفاوت بقدر الأ�شاطري التي ن�شجت حولها وتبعا 

لذل���ك ذاع �ش���يت بع�ش���ها وجتاوز ح���دود القرية 

اأو اجله���ة، اأو حت���ى اأ�ش���بح رم���زا معروف���ا يف كل 

البالد كما هو ال�ش���اأن بالن�ش���بة ل� �شريح بالل بن 

رباح احلب�ش���ي ومقام النبي اأيوب يف جبل الزاوية 

وغريهم. يف حني يبقى بع�ش���هم حمدود ال�شهرة 

ويدين له اأهل القرية بالولء. 

تقدي�ض املقامات:

وتبنى املقامات عادة و�شط القرية وهي عبارة 

عن بيت كبري يتو�ش���طه �ش���ريح توارث���ت الأجيال 

اليقني باأنه لويل �ش���الح، لك���ن يف معظم الأحيان 

ل اأحد يعرف �ش���يئا دقيقا وموؤكدا عنه با�ش���تثناء 

بع�س الأ�شاطري التي هي اأقرب اإىل اخلوارق منها 

اإىل ال�ش���رية الذاتية لأ�ش���خا�س اأتقياء و�شاحلني 

. وحتظ���ى املقام���ات بتبجي���ل العامة م���ن النا�س 

مبقابر دم�شق بل واأحيانا بتقدي�س م�شوب بالرهبة 

واخل�شوع. فهي ب�شورة ما رموز لتاريخ غيبي غري 

حمدود املع���امل حتّفه الطال�ش���م وتتخلل���ه القوى 

اخلارق���ة التي باإمكانه���ا اإح�ش���ار )املعجزات يف 

حالة الر�شى وبت�شليط العقاب   والبط�س يف حالة 
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ال�ش���خط ولذلك فالتقرب منها ل يتيح فقط جني 

الركات واخلريات ولكن اأي�شا يبعد ال�شر والأذى 

والهالك و�شوء امل�شري. 

ومن �ش���ّدة الولء والحرتام امل�ش���بع باخلوف 

ف���اإن ن�ش���بة عالية م���ن اأه���ايل الري���ف يف القرى 

كمق���رة  دم�ش���ق  مبقاب���ر  وخ�شو�ش���ا  ال�ش���ورية 

الباب ال�ش���غري، ومقرة باب الفرادي�س، ومقابر 

ال�ش���وفية، ومقرة �ش���فح جبل قا�ش���يون، ولذلك 

فزيارة هذه املقامات هي يومية وعلى مدار ال�شنة 

خا�ش���ة من الن�ش���اء الالئي يتقدمن اإىل ال�شريح 

للت���رك والتمن���ي والت�ش���رع لتحقيق اأمني���ة ما اأو 

لتجاوز حمنة اأو اخلروج من ورطة. فتطلب الزواج 

من طال عليها النتظ���ار والإجناب من عز عليها 

الوليد وحتقي���ق الذكر من ل تلد اإل الإناث وعودة 

الغائب من ناأى عنها عزيز ... وهلم جرًا. 

وخالل تلك الزيارات ت�ش���عل ال�ش���موع وتقدم 

هبات نقدية ت�ش���مى حمليا )النذر( وتعلق تعاويذ 

واأن�ش���جة ولفائ���ف. واىل جان���ب ه���ذه الزي���ارات 

اليومي���ة التي غالبا ما تك���ون فردية بحتة ويحيط 

مو�شوعها الكتمان.. هناك زيارات جماعية وهي 

عادة اأ�شبوعية توؤديها عائلة اأو ع�شرية اأو جمموعة 

من اجلريان مث���ال تكون هذه الزيارات اجلماعية 

كل ي���وم جمع���ة حي���ث تقِب���ل عائالت م���ن اأماكن 

بعي���دة على منت حافالت ت�ش���كل موكب���ا احتفاليا 

بهيجا ل�ش���يما من املحافظ���ات الأخرى ورمبا من 

خارج �ش���ورية. وتق�شي ليلة باملقام مليئة باملدائح 

والأدعية والترك .   

زيارة الأ�شرحة واملقامات جزء من الرتاث:   

ت�ش���كل مقامات الأولياء ال�ش���احلني والعلماء 

واأ�ش���رحتهم جزءًا ل يتجزاأ م���ن الرتاث ول تزال 

حتى الآن تتمتع مبكانة مرموقة يف الوعي الفردي 

واجلمعي..يختل���ط فيه���ا ال�ش���عور الدين���ي بذلك 

الإح�شا�س الغام�س لدى كل اإن�شان بالعامل املوازي 

الطل�شمي غري املفهوم املبني اأ�شا�شا على )اأ�شاطري 

وخراف���ات الأول���ني. ث���م اإّن العتقاد ال�ش���ائد باأن 

اأ�شياد تلك املقامات ميكنهم التو�شط بني الإن�شان 

وربه وي�شاعدون على اإي�شال الدعوات وال�شلوات 

واإب���الغ جنواه العميقة. يعم اليقني باأنهم يتمتعون 

بطاق���ات ف���وق )ب�ش���رية وخارق���ة( ق���ادرة عل���ى 

البط�س و اإنزال العقاب وفر�س اخل�شوع والركون 

. واىل ذلك رمبا تعود ت�ش���ميتهم بحرا�س البلد اأو 

حرا����س الأر�س، التي ي�ش���هرون يف اعتقاد العامة 

عل���ى حمايتها وعل���ى �ش���كينتها وانتظ���ام احلياة 

فيها. وت�ش���تمر قد�ش���ية الأولياء ال�شاحلني دائما 

قوية وحا�ش���رة يف اأذهان النا�س ي�ش���تمدون منها 

زادًا لإ�ش���باع الف�ش���ول الغيبي ويتخ���ذون منها يف 

اإدامة عادة متاأ�شلة ل تقرب فقط بينهم وبني اهلل 

لكنها اأي�شا تقرب بع�شهم من البع�س. وتلك �شنة 

احلياة. 

وقد راجت ثقافة الترك باملقامات والأ�شرحة 

بدم�ش���ق ومقابره���ا رواجا ل مثيل ل���ه، فقد يزور 

البع�س من اأهايل حمافظة دم�ش���ق وحتديدا ذوي 

كبار ال�ش���ن املقامات والأ�شرحة التي يعتقد باأنها 

لأنبياء اأو لأولياء �ش���احلني لعلهم يجدون غايتهم 

بعي���دا عن التف�ش���ري العلم���ي لأمرا�ش���هم وعللهم 

اجل�شدية والنف�شية.   

وي���ررون تهافته���م وجلوءه���م لذلك ب�ش���رد 

ق�ش����س تقارب اخليال والإعجاز، مّما يثري طرح 

ت�شاوؤلت عدة حول اأ�شباب ا�شتمرار تلك الظاهرة 

رغ���م التوعية الدينية والثقافي���ة من قبل الوعاظ 

ورج���ال الدي���ن الذي���ن كانوا عل���ى تباين وا�ش���ح 

و�شريح يف املواقف من عادة الترك تلك.   

وحول عادة الترك ب���اأي اثر من اآثار الأنبياء 

يوؤك���د باأنه���ا ع���ادة متوات���ر عمله���ا وفعله���ا ع���ن 

ال�ش���حابة الكرام، ف�شيدنا يو�ش���ف عليه ال�شالم 

قد اأر�ش���ل بقمي�ش���ه اإىل اأبيه يعقوب وطلب منهم 

اأن يلق���وه على وجهه لريتد بعيدا وقد اأب�ش���ر بعد 

ذلك وكان اهلل قادرا على اإب�شاره بدون القمي�س 

لكن ذلك دليل على كرامة ومعجزة �شيدنا يو�شف 

اإظهارا ملنزلته وا�شتجابة لرغبته ودعوته.   

وه���ذا خالفا ملا يت�ش���وره البع�س باأنه �ش���رك 

ب���اهلل اأو عب���ادة لالأوث���ان فالأم���ر بعي���د جدا عن 

ت�ش���ورهم، فمجيء النا�س لال�شت�ش���فاء والترك 
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الأنبي���اء  خ�شو�ش���ا  املقام���ات  ه���ذه  باأ�ش���حاب 

وال�شحابة والأولياء فهي من وجهة النظر الدينية 

جائز �شرعا مع العتقاد اجلازم اأن اهلل هو النافع 

وهو ال�ش���ار وهو ال�ش���ايف وهو التواب الرحيم واأن 

هوؤلء املقربني اإمنا جعلهم اهلل و�شيلة لذلك وبابا 

من اأبواب رحمته فال ي�شر من ذلك �شيئا.   

وقد كان اأ�شالفنا ل�شيما املغاربة عند زيارتهم 

لالأماكن املقد�شة اأثناء اأداء منا�شك احلّج والعمرة، 

يعّرج���ون اإىل زي���ارة تل���ك امل���زارات من اأ�ش���رحة 

ومقام���ات وقب���ور، طلبا للترك... وينب���ه اإىل تلك 

املقام���ات اأثن���اء تل���ك الرحل���ة الديني���ة والروحية 

والرتبوي���ة، فلع���ل احلديث عن ه���ذه الأماكن التي 

وطاأها ال�ش���حابة وال�ش���لف جهادا وفتحا وحتريرا 

من حارم �شمال اإىل اجلولن جنوبا.   

ولع���ل اأبرز ما يثار بخ�ش���و�س ه���ذه املقامات 

والأ�ش���رحة واملقاب���ر العتيق���ة ه���و حاجته���ا اإىل 

ال�ش���يانة والرتمي���م لرتوي���ج ال�ش���ياحة الديني���ة 

واإبرازها للحفاظ على تراث الأّمة والتخّل�س من 

املعتقدات ال�شائدة والعتماد على املراجع والكتب 

الدينية يف تبيان اأ�شحابها ودورهم يف التاريخ.   

والأولي��اء  العلم��اء  اأ�شرح��ة  م��ن  من��اذج 

ال�شاحلني:

احتفظ امل�شلمون مبواقع واأ�شماء من دفنوا من 

اأئمتهم وال�ش���حابة الذين جاهدوا مع ر�شول اهلل 

)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(، وكذلك التابعني من 

الأئمة والأولياء ال�شاحلني، حيث نرى اأ�شرحتهم 

ومزاراته���م ممتدة يف معظم بق���اع املعمورة، وقد 

�ش���يدت على اأجمل و�ش���ف، ومنت وتو�شعت حولها 

امل���دن. وبعدما كان���ت قبورهم ب�ش���يطة يف اأرا�س 

قاحلة تراها اأ�شبحت مزارات ت�شتقطب الزوار اأو 

ال�شياح من خمتلف بقاع املعمورة. 

وم���ن بني امل���زارات والأ�ش���رحة التي ت�ش���تهر 

بها دم�ش���ق، اأ�ش���رحة لبع�س الأولياء ال�شاحلني 

والعلماء العاملني، ونلحظ ذلك من خالل ف�ش���ل 

�شه ال�شيخ نعمان �شّماه:« ف�شل يف ذكر  كامل خ�شّ

من مات وا�ش���تهر �ش���ريحه بدم�ش���ق من الأولياء 

املقرب���ني والعلماء العاملني«.* وم���ن هوؤلء نذكر 

على �شبيل املثال ل احل�شر:

القر�ش��ي: يق���ول  حمف��وظ  ب��ن  البي��ان  -اأب��و   1
ال�شيخ نعمان ق�شاطلي عنه »من اأبناء الطائفة 

البياني���ة املن�ش���وبة اإلي���ه بدم�ش���ق، كان اإماما 

عاب���دا ورعا بعرف اللغ���ة والنحو والفقه اأخذه 

ع���ن �ش���يخ البطاي���ح، وكان معا�ش���را لل�ش���يخ 

اأر�ش���الن، ول���ه تاآليف كث���رية وتعالي���ق وطرق 

واأذكار واأ�شعار ربانية وزهدية، وكان هو ال�شيخ 

اأر�شالن جماورين يف امل�شجد الذي عند الباب 

ال�شرقي، مات �شنة 355ه� ودفن باب ال�شغري 

.
)8(

وقره معروف يزار ويترك به«

2 -اب��ن ع�شاك��ر ب��ن ح�ش��ني هب��ة اهلل: »هو اأبو 
القا�شم فخر ال�ش���افعية، واإمام اأهل احلديث 

اأّلف تاريخ ال�شام يف ثمانني جملدا« وله تاآليف 

يف فنون اأخرى بلغت ثمانية وع�شرين م�شنفا، 

ت���ويف �ش���نة 571ه����، ودف���ن بباب ال�ش���غري 

.
)9(

�شرقي احلجرة التي دفن فيها معاوية«

القي��م اجلوزي��ة احلنبل��ي: »هو حممد  اب��ن   - 3
ب���ن اأبي بكر بن اأيوب الزرعي ثم الدم�ش���قي، 

الفقيه  الأ�ش���ويل، النحوي، املف�ّشر، املفن يف 

عل���وم كثرية وله م�ش���نفات عدي���دة يف فنون 

كث���رية م���ات 751ه����، ودف���ن مبق���رة باب 

ال�شغري اجتاه املدر�شة ال�شابونية، وبني على 

.
)10(

قره قبة«

4 - اب��ن رج��ب: »ه���و زين الدين بن رجب �ش���يخ 
الأ�ش���ويل،  الإم���ام  واملحدث���ني،  احلنابل���ة 

املحدث، الفقيه، الواعظ ال�ش���هري، كان اإماما 

يف الفن���ون، وله م�ش���نفات كثرية منها �ش���رح 

البخ���اري و�ش���رح الأربعني النووي���ة، وطبقات 

احلنابل���ة والقواعد وريا����س الإن�س وغريها، 

مات بدم�ش���ق ودفن ب���اب ال�ش���غري عند قر 

.
)11(

معاوية«

الناجي: »�ش���يخ املحدثني بدم�ش���ق  اإبراهيم   -  5
كان اإمام���ا ورع���ا عارف���ا بال�ش���حابة ورجال 

احلديث، مات بدم�ش���ق ودفن بباب ال�شغري، 

.
)12(

غربي معاوية وقره على الطريق« 
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6 -اأحم��د اأب��و العبا�ض املغربي: » �ش���يخ املالكية 
بدم�ش���ق كان اإماما بارعا مات بدم�شق ودفن 

بباب ال�ش���غري، بني بالل احلب�ش���ي وال�ش���يخ 

.
)13(

حماد«

املفت��ي: » املعروف بابن  ب��ن علي  اإ�شماعي��ل   -  7
احلائك العامل الأ�شويل، انتهت اإليه الرئا�شة 

والإفت���اء م���ات �ش���نة 1113م، ودف���ن بباب 

.
)14(

ال�شغري �شرقي اأو�س الثقفي«

8 - ب��در الدي��ن ب��ن جم��ال الدي��ن ب��ن مال��ك: 
»امل�ش���هور بالنح���وي اللغوي ال�ش���ريف املحقق 

ال�ش���افعي، مات بدم�ش���ق �ش���نة 686ه� دفن 

.
)15(

باب ال�شغري«

9 - احلاف��ظ الذهبي: » �ش���م�س الدين �ش���احب 
التاري���خ امل�ش���هور، اأخ���ذ الفق���ه ع���ن الكمال 

الزمل���كاين وابن قا�ش���ي �ش���هبة، مات �ش���نة 

748ه�، ودفن بباب ال�شغري، وتاريخ وفاته 
.

)16(

لفظة الذهبي«

10 - ال�شي��خ عم��ر ب��ن  ح�ش��ن اخلرق��ي: » من 
تابع���ي اأ�ش���حاب الإم���ام اأحمد، وم���ن علماء 

مذهب���ه املعترين ومن املع���ّول عليهم بالفقه، 

كان زاهدا عاملا قانعا بالقليل، رحل من بغداد 

و�شكن بدم�شق فراأى يوما منكرا فاأنكره ونهى 

عن���ه فقتل لأج���ل ذلك، ودفن بباب ال�ش���غري 

.
)17(

مقابل اجلّراح«

11 - عبد الرحمن بن اإبراهيم بن �شباع املفتي: 
» هو تاج الدين امل�ش���ري الدم�شقي، العالمة 

املع���روف بابن فركاح، تفّق���ه وبرع يف مذهب 

ال�شافعي وهو �شاب، وكتب يف الفتاوى، وكانت 

تاأتي���ه من الأقط���ار. وت�ش���انيفه كثرية، مات 

.
)18(

بدم�شق 690ه�، ودفن بباب ال�شغري«

اهلل ب��ن عم��ر العجل��وين احلنف��ي  عب��د    -  12
النح��وي: » فاق اأهل ع�ش���ره يف علم النحو، 

ولد يف عجلون ورحل اإىل دم�ش���ق، وا�شتغل يف 

العلوم ودّر�س واأف���اد وانتفع به اجلمع الغفري، 

مات �شنة 1112م ودفن بباب ال�شغري �شرقي 

 .
)19(

بالل احلب�شي«

ع��الء الدي��ن ب��ن عل��ي احل�شن��ي  حمم��د   -  13

الواع���ظ،  الفقي���ه،   « احل�شكف��ي:  الأث��ري 

املح���دث، املفتي احلنفي، ل���ه تاآليف يف الفقه 

وغ���ريه. منه���ا: الدر املخت���ار يف �ش���رح تنوير 

الأب�ش���ار و�ش���رح امللتقى الذي �ش���اع ذكره يف 

الأم�ش���ار، و�ش���رح املنار يف الأ�شول، والقطر 

يف النحو، واخت�ش���ار الفتاوى ال�ش���وفية. وله 

تعلي���ق على تف�ش���ري البي�ش���اوي ول���ه موؤلفات 

اأخرى، تويف �ش���نة 1088م دفن مبقرة باب 

.
)20(

ال�شغري«

14 - كع��ب الأحبار: » م���ن اأكابر املحّدثني روي 
عن���ه اأ�ش���ياء كث���رية وعولوا عليه، وح�ش���ل له 

اأعظم اعتبار عند امل�ش���لمني قال الهروي مات 

.
)21(

بدم�شق ودفن بباب ال�شغري«

15 - حمم��د اليتي��م: »الع���ارف باهلل ال�ش���افعي 
ال�ش���ويف م���ات �ش���نة 1005م، دف���ن بب���اب 

.
)22(

ال�شغري بقرب ن�شر املقد�شي«

16 - حمم��د ب��ن حمم��د بن �شلط��ان احلنفي: « 
�شرح الكنز ومات بدم�شق �شنة 905ه�، ودفن 

.
)23(

بباب ال�شغري برتبة القلندرية«

17 - ن�شر املقد�شي: » ابن اإبراهيم النابل�شي �شيخ 
ال�ش���افعية بال�شام، مات �ش���نة 410ه�، ودفن 

.
)24(

بباب ال�شغري بجانب اأبي الدرداء«

18 - �شيدنا اأر�شالن: » ويقال له ال�ش���يخ ر�ش���الن 
هو اب���ن يعقوب ب���ن عبد الرحم���ن اجلعري 

م���ات �ش���نة 540ه����، ودف���ن مب�ش���جد خال���د 

ب���ن الولي���د، وقره مع���روف يق�ش���ده النا�س 

للزيارة ويتركون به، وعند ال�ش���يخ اأر�ش���الن 

مقرة كبرية دفن بها بع�س من اأهل الف�ش���ل 

.
)25(

وال�شالح«

الدين بن �شالح: » هو عثمان بن عبد  - تقي   19
الرحم���ن الك���ردي ال�ش���هرزوزي، كان مفتي���ا 

يف مذه���ب ال�ش���افعية، اإمام���ا يف التف�ش���ري، 

واحلديث، والفقه، متبحرا يف الأ�ش���ول، مات 

بدم�شق �ش���نة 543ه� ودفن مبقابر ال�شوفية 

.
)26(

بطرفها الغربي على الطريق«

20 - اب��ن ع�شاكر: » هو الفخر �ش���يخ ال�ش���افعية 
بال�ش���ام، كان زاه���دا عاب���دا منقطع���ا للعلم 
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والعب���ادة، مات بدم�ش���ق �ش���نة 620ه� ودفن 

.
)27(

مبقابر ال�شوفية مقابل قر ابن �شالح«

ال��رزاق: » احلنف���ي  عب��د  ب��ن  اإبراهي��م   -  21
املحدث، الفقيه �شارح القدوري، مات بدم�شق 

.
)28(

�شنة 809ه� ودفن مبقابر ال�شوفية«

م���ن   « �شليم��ان احلم��وي:  ب��ن  اإبراهي��م   -  22
علماء احلنفية �ش���رح اجلامع الكبري يف �ش���ت 

جمل���دات، و�ش���رح املنظوم���ة يف جملدين ومل 

يعرف تاريخ موته، قال العدوي:« مات بدم�شق 

37.
)29(

ودفن مبقابر ال�شوفية«

23 - م�شع��ود ب��ن حممد الني�شاب��وري: » الإمام 
البارع ال�ش���افعي، انفرد برئا�ش���ة ال�ش���افعية، 

وكان ف�ش���يحا بليغا مات �شنة 578ه�، ودفن 

38.
)30(

مبقرة ال�شوفية«

24 - اأحم��د ب��ن عب��د احلليم بن عب��د ال�شالم: 
»املع���روف باب���ن تيمي���ة احلنبل���ي، ولد �ش���نة 

661ه� وبرع واأفتى ودر�س و�شّنف الت�شانيف 
البديعة الكثرية، �ش���رد الإمام �ش���الح الدين 

ال�ش���فدي، اأ�ش���ماها يف ث���الث اأوراق كب���ار، 

وجرت ل���ه حمن كثرية اإىل اأن تويف م�ش���جونا 

بقلع���ة دم�ش���ق �ش���نة 728ه�، ودف���ن مبقرة 

.
)31(

ال�شوفية«

الرحم��ن: » املع���روف  عب��د  ب��ن  يو�ش��ف   -  25
باحلاف���ظ امل���ّزي، كان اإمام���ا عامل���ا عاّلم���ة 

ولد �ش���نة 650ه�. وله ت�ش���انيف جميلة منها: 

تهذيب الكمال يف اأ�ش���ماء الرج���ال، يف ثالثة 

ع�ش���ر جمل���دا، واأط���راف الكت���ب ال�ّش���نية يف 

خم�ش���ة جمل���دات، ول���ه اأم���ال وفوائد و�ش���عر 

.
)32(

ح�شن تويف �شنة 742ه�«

26 - ع�م��اد الدين ب��ن كثر القر�شي الب�شري: 
» ثم الدم�شقي كان عاملا بالأ�شول، واحلديث، 

�ش���نة  م���ات  البديع���ة،  الت�ش���انيف  و�ش���ّنف 

774ه�، ودفن مبقرة ال�ش���وفية عند �شيخه 
.

)33(

ابن تيمية«

�شام��ة �شه��اب الدي��ن: عب���د الرحمن  اأب��و   -  27
بن اإ�ش���ماعيل املقد�ش���ي ثم الدم�شقي، الإمام 

العاّلمة، الفقيه ال�ش���افعي، املقرئ، النحوي، 

املحدث، كتب الكثري من العلوم و�ش���ّنف فيها 

واأتق���ن الفقه ودّر�س، واأفت���ى وبرع يف العربية 

وكان كثري التوا�شع، مات �شنة 665ه�. ودفن 

مبقرة باب الفرادي�س على ي�شار الداخل من 

.
)34(

الباب اإىل مرج الدحداح«

28 - احل�ش��ن ب��ن حممد البورين��ي ال�شافعي: « 

كان فريد وقته يف الفنون، �ش���ّنف الت�شانيف 

البديع���ة، منها: حا�ش���ية على املعطل و�ش���رح 

دي���وان ابن الفار�س، وحتريرات على تف�ش���ري 

البي�ش���اوي، ول���ه تاري���خ عظي���م، ول���ه رحل���ة 

حلبية ورحلة طرابل�ش���ية، وله ر�ش���ائل كثرية. 

وجم���ع ديوانا م���ن �ش���عره، وكان عاملا حمققا 

�ش���نة  م���ات  مت���ني احلف���ظ.  الطب���ع،  ذك���ي 

.
)35(

1024م«

وجمم���ل القول اأّن تلك املزارات من اأ�ش���رحة 

وقبور لأولياء �ش���احلني وعلم���اء عاملني، اإمنا هي 

يف احلقيق���ة ج���زء م���ن تراثنا العرب���ي ناجم عن 

ذهنية اأ�ش���يلة ونف�ش���ية معين���ة يعك�ش���ها املجتمع 

العرب���ي، وكم���ا ذكرنا اآنف���ا فاإن الفه���م للظاهرة 

الديني���ة يجعلن���ا ن�ش���ع ظاه���رة زي���ارة م���زارات 

الأولياء والعلماء وال�شاحلني واأ�شرحتهم يف �شياق 

ظاهراتي نحلل فيه الظاهرة وفق �ش���روط واقعية 

قابلة للمالحظة ودون الدخول يف تف�شريات قيمية 

اأو تبني اأحكاما م�ش���بقة حتك���م على الظاهرة من 

موقع متعاٍل.

واأملنا يف الأخري اأن تكون هذه الدرا�ش���ة التي 

ه���ي يف احلقيقة في�س من غي�س وجزء من كثري، 

تفت���ح للباحث���ني تف�ش���ريات اأولية له���ذه الظاهرة 

الدينية التي تكاد تكون يف �شائر البلدان العربية، 

وهذا م���ن اأجل ت�ش���ليط ال�ش���وء والنكب���اب على 

درا�ش���ة ظاهرة زيارة املزارات والأ�شرحة درا�شة 

�شو�شويولوجية واأنرثوبولوجية.
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رحلة  يف  الب�شام  نفحة  القاياتي،  اجلواد  عبد  *حممد 
�س    ،1981 العربي،  الرائد  دار  بريوت:  ال�شام، 

  .95  -  �94
�س  ال�شوفية،  الكرامة  زيعور،  علي  حممد  راجع:   -  1

�س: 35 - 40

37 �س:  نف�شه،  املرجع   -  2
40 �س:  نف�شه،  املرجع   -  3

نعمان ق�شاطلي، الرو�شة الغناء يف دم�شق الفيحاء،   -  4
�شل�شلة التواريخ  والرحالت، دار الرائد العربي، بريوت 

لبنان، ط2، 1982،�س �س: 132 - 143

143  -  132 �س:  �س  نف�شه،  املرجع   -  5
�س: 132 - 143 �س  نف�شه،  املرجع   -  6

حررها  ال�شامية،  الرحلة  با�شا،  علي  حممد  الأمري   -  7
دار   ،2002 ط1،  كنعان،  اأحمد  علي  وقدمها 

ال�شويدي للن�شر، ابو ظبي المارات العربية املتحدة، 

�س �س:-63 84

حمفوظ  بن  حممد  بن  نبا  البيان  اأبو  هوال�شيخ   -  8
ال�شافعي  اللغوي  الدم�شقي  احلوراين  ابن  القر�شي 

الثانية من خالفة  ال�شنة  القدوة .  تويف �شنة  الزاهد 

الفائز بن�شر اهلل.

بن هبة اهلل يف  احل�شن  بن  علي  هو  ع�شاكر  ابن   -  9
�شبتمر  من   13  / 499ه�  �شنة  من  املحرم  غرة 

للعلم  حمًبا  ورًعا،  تقيا  اأبوه  وكان  1105م، 
وجمال�شة العلماء وم�شاحبتهم، وكانت اأمه من بيت 

كان  علي  بن  يحيى  الف�شل  اأبو  فاأبوها  وف�شل،  علم 

قا�شيا وكذلك كان اأخوها اأبو املعايل حممد بن يحيى 

قا�شًيا. وقد رزق الوالدان الكرميان قبل ابنهما علي 

بولد كان له �شاأن هو اأبو احل�شني ال�شائن هبة اهلل 

بن احل�شن كان من حفاظ احلديث ، رحل يف طلبه 

اإىل بغداد وُعني بعلوم القراآن واللغة والنحو، وجل�س 

للتدري�س والإفتاء.

الأ�شويل  الفقيه  املف�شر  احلافظ  العالمة  هو   -  10
بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  الفرج  اأبو  الواعظ 

ثم  البغدادي  ال�شالمي  بن احل�شني  بن رجب  اأحمد 

الدم�شقي ، املعروف بابن رجب احلنبلي ولد ببغداد 

�شنة 736 ه� وتويف �شنة 795 ه� . املنهج الأحمد ق 

/ 470. اإنباء الغمر باأخبار العمر 1 / 795  

دم�شق  يف  الغناء  الرو�شة  ق�شاطلي،  نعمان   -  11
الفيحاء، �س: 137

�س:136 نف�شه،  املرجع   -  12

�س:136 نف�شه،  املرجع   -  13
�س:136 نف�شه،  املرجع   -  14
�س:136 نف�شه،  املرجع   -  15
�س:136 نف�شه،  املرجع   -  16
�س:137 نف�شه،  املرجع   -  17
137 �س:  نف�شه،  املرجع   -  18
�س: 137 نف�شه،  املرجع   -  19

كعب  652م(.   - ؟  32ه�،   - )؟  ْحبار 
َ
الأ كعب   -  20

بن ماتع بن ذي هجن احِلمرَيي، اليماين، العاّلمة، 

³، وقدم  احَلْر، كان يهودًيا فاأ�شلم بعد وفاة النبي 

املدينة من اليمن يف زمن عمر بن اخلطاب، ر�شي 

عن  يحدثهم  وكان  ال�شحابة،  فجال�س  عنه،  اهلل 

ال�شحابة.  عن  ال�شن  وياأخذ  الإ�شرائيلية،  الكتب 

و�شهيب  عمر  عن  حّدث  الإ�شالم،  ح�شن  وكان 

وغريهما. حّدث عنه اأبو هريرة ومعاوية وابن عبا�س 

وهو  تابعي،  عن  ال�شحابي  رواية  قبيل  من  وذلك 

عزيز نادر.روى عنه عدة من التابعني كاأ�شلم موىل 

عمر وغريه. وكان له دراية بكتب اليهود وكان يعرف 

عمره،  اآخر  يف  ال�شام  �شكن  باطلها.  من  �شحيحها 

وكان يغزو مع ال�شحابة.. تويف بحم�س وهو ذاهب 

اإىل الغزو، وذلك يف اأواخر خالفة عثمان، ر�شي اهلل 

عنه، وكان قد بلغ مائة واأربًعا من ال�شنني.

137 �س:  ق�شاطلي،  نعمان  راجع   -  21
نف�شه، �س:138 املرجع   -  22
�س:138 نف�شه،  املرجع   -  23
�س:138 نف�شه،  املرجع   -  24
�س:138 نف�شه،  املرجع   -  25

وامل�شتفتي،  املفتي  اأدب  يف:  ترجمته  راجع   -  26
الدكتور موّفق بن عبد اهلل بن عبد  درا�شة وحتقيق 

القادر، مكتبة العلم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة 

حققه  ال�شافعية،  الفقهاء  طبقات   .1986 الأوىل، 

الب�شائر  دار  جنيب،  علي  الدين  حميي  عليه  وعلق 

الإ�شالمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 1992.

ق�شاطلي، �س: 138 نعمان  راجع   -  27
الني�شابوري: يف  م�شعود  بن  بن حممد  م�شعود  هو   -  28
578ه�  : تويف بدم�شق ) م�شعود بن حممد بن م�شعود 
الني�شابوري( الفقيه ال�شافعي ولد �شنة 505ه� وهو 

العلوم  يف  فا�شاًل  اإمامًا  وكان  الدين  قطب  امللقب 

الدينية قدم اإىل دم�شق و�شنف عقيدة لل�شلطان �شالح 

الدين وكان ال�شلطان يقريها اأولده ال�شغار . 

الهوام�ض و املراجع
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29 - راجع نعمان ق�شاطلي، املرجع ال�شابق، �س: 138
30 - راجع نعمان ق�شاطلي، املرجع ال�شابق، �س:138

عمر بن  بن  اإ�شماعيل  الفداء  اأبو  الدين  العماد   -  31
بن  اإ�شماعيل  الفداء  اأبو  الدين  عماد  المام  كثري: 

عمر بن كثري بن �شوء بن كثري، القر�شي الدم�شقي 

ال�شافعي.ولد يف �شوريا �شنة 700 ه� كما ذكر اأكرث 

من مرتجم له اأو بعدها بقليل كما قال احلافظ ابن 

الكامنة.وكان مولده بقرية »جمدل«  الدرر  حجر يف 

درعا  حوران  �شهل  منطقة  من  ب�شرى  اأعمال  من 

من  اأبوه  كان  و  �شوريا،  ب  دم�شق  جنوب  يف  حاليا 

اأهل ب�شرى و اأمه من قرية جمدل.وال�شح انه من 

قرية مندثرة ت�شمى ال�شريك تقع بني قريتي اجليزة 

وادي  ا�شمه  م�شهور  وادي  جانبها  من  ومير  وغ�شم 

الزيدي وهي يف منطقة حوران او درعا حاليا .انتقل 

و  ه� يف اخلام�شة من عمره   706 �شنة  اإىل دم�شق 

تفقه بال�شيخ اإبراهيم الفزازى ال�شهري بابن الفركاح 

اأحمد  من  و  املطعم  بن  عي�شى  من  بدم�شق  �شمع  و 

ع�شاكر  بن  القا�شم  ومن  باحلجار  و  طالب  اأبى  بن 

بن  وحممد  المدى  بن  وا�شحاق  ال�شريازى  وابن 

املزى  الزكى  بن  يو�شف  جمال  ال�شيخ  لزم  و  زراد 

ال�شتة و به  الكتب  اأطراف  و  �شاحب تهذيب الكمال 

انتفع و تخرج وتزوج بابنته.و قراأ على �شيخ ال�شالم 

ابن تيمية كثريا ولزمه واأحبه و انتفع بعلومه و على 

اأبو  م�شر  من  له  واأجاز  قامياز  بن  احلافظ  ال�شيخ 

و  الدبو�شى  الفتح  اأبو  و  و احل�شينى  القرافى  مو�شى 

واحد. غري  و  اخلتى  يو�شف  و  الوانى  عمر  بن  على 

يوم  يف  توفى   : ال�شافى  املنهل  �شاحب  وفاته:قال 

اأربع  الع�شرين من �شعبان �شنة  ال�شاد�س و  اخلمي�س 

قال   . �شنة  �شبعني  و  اأربع  عن  �شبعمائة  و  �شبعني  و 

احلافظ ابن حجر : و كان قد اأ�شر –فقد ب�شره– 

يف اخر حياته ، رحمه اهلل و ر�شى عنه. ابن حجر 

الثامنة،  املائة  اأعيان  الكامنة يف  الدرر  الع�شقالين، 

�س17 ج1 باب الهمزة ) وهو حرف الألف(.

بن  الرحمان  عبد  ه�   665  �  599( �شامة  اأبو   -  32
اأبو  الدين  اإبراهيم بن عثمان، �شهاب  اإ�شماعيل بن 

ال�شافعي،  الدم�شقي،  اَل�شل،  املقد�شي  القا�شم 

املعروف باأبي �شامة، ل�شامة كبرية كانت فوق حاجبه 

خًا، مقرئًا، نحويًا.ولد �شنة  اَلي�شر. كان فقيهًا، مَورِّ

ت�شع وت�شعني وخم�شمائة بدم�شق.وتال على ال�شخاوي، 

وُعني باحلديث، ف�شمع من: داود بن مالعب، واأحمد 

 العطار، وعي�شى بن عبد العزيز.واأخذ 
ّ

ابن عبد اهلل

بن  والفخر  ال�شالم،  عبد  بن  الدين  عز  الفقه عن: 

�س  .ودرَّ واآخرين  الآمدي،  الدين  و�شيف  ع�شاكر، 

واأفتى و�شّنف.وقيل: بلغ رتبة الجتهاد.ويل م�شيخة 

بالرتبة  اِلقراء  وم�شيخة  اَل�شرفية،  احلديث  دار 

يف  الرو�شتني  كتاب  منها:  كتبًا،  اَل�شرفية.و�شّنف 

اأخبار الدولتني: ال�شالحية والنورية )مطبوع(، ذيل 

ع�شاكر  ابن  تاريخ  خمت�شر  )مطبوع(،  الرو�شتني 

واحلوادث  البدع  اإنكار  على  الباعث  و�شغري،  كبري 

�شرح  يف  )مطبوع(  املعاين  اإبراز  )مطبوع(، 

»ال�شاطبية«، املر�شد الوجيز اإىل علوم تتعلق بالكتاب 

العزيز، الو�شول يف اَلُ�شول، ومفردات القراء.واأخذ 

يو�شف  بن  بكر  واأبو  اللّبان،  اأحمد  القراءات:  عنه 

املّزي، وغريهما.توّف�ي �شنة خم�س و�شتني و�شتمائة.

ق�شاطلي، �س: 139 نعمان  راجع   -  33
�س:139  ق�شاطلي،  نعمان  راجع   -  34

ابن  ال�شالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  اأحمد  هو   -  35
تيمية  ابن  العبا�س  اأبو  الدين  تقي  املعروف ب  تيمية 

…. احلراين ثم الدم�شقي وحران مدينة بني املو�شل 
وحلب ولد بحران �شنة 661 للهجرة املباركة من بيت 

حمل لواء املذهب احلنبلي اأكرث من قرن من الزمن يف 

مدينة حران وبعد ال�شاد�شة من عمره حمله اأبوه مع 

اأ�شرته هربًا من الغزو الترتي و نزل دم�شق ، وافرد له 

كر�شي بجامع دم�شق يدر�س فيه ، و اأ�شندت األيه م�شيخة 

�شكناه  حمل  الق�شاعني  يف  ال�شكرية  احلديث  دار 

واأما البن احمد فقد برز وح�شل على كر�شي والده 

بعد وفاته ومل يكن على وفاق مع املذاهب الإ�شالمية 

الثالثة احلنفي وال�شافعي واملالكي ول �شيوخ ال�شوفية 

وكتب كتب يف الرد على ق�شاتهم وله منازعات معهم 

عن  منحرف  باعتباره  مرات  عدة  �شجنه  اإىل  اأدت 

له  جتددت  هجري   710 �شنة  ويف  والتوحيد  ال�شنة 

معهم اأمور اأدت اإىل اعتقاله يف قلعة ال�شلطان ، وبعد 

عطي قاعة ح�شنه و اأموال تكفيه ، وبقي بجانب 
ُ
اأيام و اأ

ال�شلطان يف القلعة حتى تويف فيها �شنة 728 للهجرة 

ومل يتزوج طول حياته البالغ 68 �شنة ودفن يف مقابر 

ال�شوفية يف دم�شق.

- مراجع البحث:

          - ابن حجر الع�شقالين، الدرر الكامنة يف اأعيان 

املائة الثامنة، �س17 ج1 باب الهمزة ) وهو حرف 

الألف(.                                                                   

رحلة  يف  الب�شام  نفحة  القاياتي،  اجلواد  عبد  حممد   -

ال�شام، بريوت: دار الرائد العربي، 1981.

موّفق  الدكتور  وحتقيق  درا�شة  وامل�شتفتي،  املفتي  اأدب   -

العلم واحلكم،  القادر، مكتبة  بن عبد  بن عبد اهلل 

املدينة املنورة، الطبعة الأوىل، 1986. 

الفيحاء،  دم�شق  يف  الغناء  الرو�شة  ق�شاطلي،  نعمان   -

العربي،  الرائد  دار  والرحالت،  التواريخ  �شل�شلة 

بريوت لبنان، ط2، 1982.
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فن العرضة .. من الفنون االحتفالية في البحرين

آلة العود في الحضارة العربية اإلسالمية :
بين التنظير العلمي والممارسة الموسيقية
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فن العرضة 
من الفنون االحتفالية في البحرين

خالد عبد اهلل خليفة

كاتب من البحرين

من الفن��ون التي تعتب��ر ذات ج��ذور عربية موغلة 
في القدم ولها خصوصي��ة حيث أنها تعبر عن اجلانب 
الفني واالس��تعراضي ل��دى القبائل العربي��ة القدمية ، 
وهي تتخذ من النص الشعري واإليقاع واللحن الشجي 
املتك��رر وس��يلة لتوصيل منط من أمن��اط األداء العام 
املرتبط بتراث القبيلة وتقاليدها املتوارثة من مالبس 
واس��تعراض لقوة السالح وما لديها من رجال قادرين 

على الدفاع وحماية القبيلة من أي اعتداء خارجي.

اأر�شيف الثقافة ال�شعبية
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يذكر الراوي �ش���عادة ال�ش���يخ عبداهلل بن خالد 

ب���ن عل���ي اآل خليف���ة: ) العر�ش���ة هي ا�ش���تعرا�س 

للقوة وكانت م�ش���هورة يف جزي���رة العرب من قدمي 

الزم���ان،  يدل عليها الكثري من اأبيات ال�ش���عر التي 

قيلت حولها، العر�شة م�شتقة من العر�س واجلي�س 

الكب���ري والتجم���ع لال�ش���تعداد للح���رب، فهي تقام 

عندم���ا يكون هن���اك تهديد على الب���الد اأو القبيلة 

من قب���ل قبيلة اأخرى، فهي ت�ش���تعد للح���رب بهذه 

العر�ش���ة من خالل اأداء ا�شتعرا�شي للقوة لت�شجيع 

اأبنائها على ال�شتعداد للقتال، ومن اأهم ما ا�شتملت 

عليه العر�ش���ة يف ال�ش���ابق هو مترين اأبناء القبيلة 

على ال�ش���رب بال�ش���يف، فاحلرب كان���ت مبارزة، 

يرز فيها الفار�س ب�ش���يفه وتر�ش���ه وم���دى املهارة 

يف ا�ش���تخدامهما، كانت العر�ش���ة ت�ش���كل ميادين 

لتعلم مهارات ال�ش���رب بال�ش���يف والرت�س، ال�شيف 

ي�ش���ربون به والرت�س يتمرت�شون به �شد ال�شربات 

من اخل�شم وما ي�ش���تدعيه ذلك من خفة احلركة 

.
)1(

والقدرة على التجمع للدفاع عن القبيلة(

الأ�شل والن�شاأة

اإن املراجع التي تتناول مو�شوع العر�شة نادرة 

جدا، واإن مت ذكرها فاإن ذلك يتم يف اإيجاز �شديد 

ل يتع���دى بع�س ال�ش���طور التي تقدم و�ش���فا عاما 

ملظهر العر�ش���ة، ويف بع�س املراج���ع يتم الرتكيز 

على تقدمي وعر�س الن�شو�س ال�شعرية من ال�شعر 

النبطي ب�شكل اأ�شا�شي.

يذكر الراوي �ش���عادة ال�شيخ عي�شى بن خليفة 

اآل خليف���ة: )العر�ش���ة ف���ن م���ن الفن���ون الرتاثية 

القدمي���ة يقام يف املنا�ش���بات املهم���ة، وهي عبارة 

ع���ن اأداء رجويل يخت�س ب���ه اأهل اخلليج العربي، 

وقي���ل اإنه���ا ا�ش���تعرا�س رج���ايل حرب���ي تق���وم به 

القبائ���ل العربية قبل وبعد احلروب فيما م�ش���ى، 

والعر�ش���ة ذل���ك الفن الق���دمي قيل اإنه م���ن بقايا 

ا�ش���تعدادات القبائل للحرب يف اجلاهلية، ويقال 

اإن العر�ش���ة منبعها جند، وكانت خمت�شة بقبائل 

عنزة ال�شهرية التي يعود اإليها اأ�شل حكام اخلليج 

العربي مثل اآل خليفة واآل �ش���باح واآل �شعود، ومن 

بعد ذلك انت�شرت العر�شة يف اأقطار اخلليج ب�شبب 

الهج���رات الت���ي قامت به���ا بع����س القبائل حيث 

اختلفت م�ش���مياتها من منطق���ة اإىل اأخرى. ففي 

البحري���ن والكويت وقطر ت�ش���مى )عر�ش���ة( ويف 

ال�شعودية ت�شمى )عر�شة جندية( وعر�شة اأخرى 

ت�ش���مى بالعر�ش���ة اجلنوبي���ة وهي تخت����س باأهل 

احلجاز واجلنوب حيث تتميز بال�شرعة يف اللحن 

والأداء، اأما يف الإمارات فت�ش���مى ال� )عيالة( وال� 

)رزيف( كما كانت ت�ش���مى �ش���ابقا يف البحرين ب� 

)الرزيف( اأي�شا ويف عمان ت�شمى ال� )رزفة(. اإن 

اأداء العر�ش���ة تقليد ثابت يكون من خالل �ش���فني 

متقابل���ني بعيدي���ن عن بع�ش���هما البع����س، هذان 

ال�ش���فان ي�ش���ميان �ش���فوف ال� )�ش���يالة( ويقابل 

هذه ال�ش���فوف رجل يلقنهم الق�ش���يدة ي�شمى ال� 

)�شيال( كما يوجد كذلك الأفراد الذين ي�شربون 

ال�شكل التقليدي لأداء عر�شة امل�شاية. اأداء فرقة جمعية رعاية العر�شة البحرينية
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عل���ى الدفوف والطبول، والأدوات امل�ش���تخدمة يف 

فن العر�ش���ة تختلف من منطق���ة اإىل اأخرى، ففي 

البحري���ن وقط���ر ت�ش���تخدم )7( ط���ريان وطبلني 

والطو�س، اأما يف ال�شعودية والكويت في�شتخدمون 

الطبل الن�شيفي وهو عبارة عن ن�شف طبل يربط 

يف اليد وي�ش���رب به، كما اأن هناك �شفا لالأ�شلحة 

النارية امل�شماه ال� )مقاميع( اأو ال� )تفجان( وهي 

نوع من البنادق القدمي���ة املتوارثة، يقودهم رجل 

ي�ش���مى راعي ال� )املعقودة( كما يوجد يف الو�شط 

الرج���ال الذي���ن يلعبون بال�ش���يوف اأثن���اء اأداء ال� 

.
)2(

)رزيف( اأي الرق�س بال�شيف يف العر�شة(

وظائف واأغرا�ض العر�شة

يب���دو اأن فن العر�ش���ة ه���و اإطار ي���رز وحدة 

القبيل���ة العربي���ة اأو التحالف���ات ب���ني ع���دة قبائل 

جتمعهم م�ش���الح م�ش���رتكة ورغبة يف الدفاع عن 

مكت�ش���باتها املادية وال�شيا�شية، ول�شك اأن الن�س 

ال�ش���عري يف فن العر�ش���ة له دور هام واأ�شا�ش���ي، 

حيث من خالله يتم حتديد الإطار العام للتوجهات 

واإعالن النوايا وتقدمي الولءات.

يذك���ر ال���راوي الأ�ش���تاذ خمي����س ب���ن حم���د 

الرميحي: ) العر�ش���ة تعني عر�س ال�ش���يء، حيث 

اأظه���ره واأبانه، وق���د ورد هذا امل�ش���طلح يف عدة 

مواق���ع من القراآن الكرمي يف �ش���ورة )�س( ب�ش���م 

اهلل الرحم���ن الرحيم )ووهبنا لداود / �ش���ليمان 

نع���م العب���د اإن���ه اأواب اإذا عر����س عليه بالع�ش���ي 

ال�ش���افنات اجلي���اد( واملعن���ى ه���و اأن م���ن عادة 

�شيدنا �شليمان اأن تعر�س عليه اخليل كل يوم فلما 

األهته عن ذكر ربه عقر هذه اخليل، فاملعروف هو 

َ)َعَر�َس( مبعنى اأظهر واأبان، فالعر�شة هي اإظهار 

ال�شيء وهو ا�شطالح درجت عليه البادية والعرب 

يف اجلزيرة العربية ف�ش���ميت عر�ش���ة، ول�شك اأن 

م�شمى العر�شة قد جاء من اجلزيرة العربية، هي 

قدمي���ة وتعتر م���ن عادات وفنون احل���رب، فكان 

الع���رب عندما يدلهم بهم اأمر م���ا، كانت القبائل 

جتم���ع اأتباعه���ا اأو مريديها اأو كل م���ن ينتمي اإىل 

هذه القبيلة فينادى بالعر�ش���ة ا�شتعدادا للحرب، 

لذلك فاإن العر�ش���ة هي فن من فنون احلرب عند 

العرب القدم���اء درجوا على اتباعها عند احلاجة 

 .
)3(

من خالل دعوة اأع�شاء القبيلة للحرب

كما يذكر الراوي �ش���عادة ال�ش���يخ عي�ش���ى بن 

را�شد اآل خليفة: ) العر�شة من الفنون املتميزة يف 

منطقة اخلليج العربي، وهي فن خا�س ذو �شمات 

خا�ش���ة تنفرد بها دون غريها من الفنون الرتاثية 

املعروف���ة، كانت العر�ش���ة يف املا�ش���ي عبارة عن 

ا�شتعرا�س واإظهار للقوة حتى يراها اأو ي�شمع عنها 

الأعداء لأنه قد جرت العادة اأن تقام العر�شة قبل 

.
)4(

احلروب ويف املنا�شبات اخلا�شة(

اآلة الطار امل�شتخدمة يف اأداء فن العر�شة
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دخول العر�شة اإىل البحرين

مرت البحرين ع���ر تاريخها الطويل بالعديد 

من ال�شراعات الع�شكرية وتوالت عليها ح�شارات 

واأطماع �شيا�ش���ية وا�ش���رتاتيجة كب���رية، البحرين 

تتك���ون من ع���دة جزر يحي���ط بها البح���ر من كل 

اجله���ات وقد ع���رف اأهله���ا نوعني من الن�ش���اط 

القت�ش���ادي الذي يكفل ا�ش���تمرار احلياة وتوفري 

اأ�شباب ومتطلبات املعي�ش���ة اليومية، حيث ينق�شم 

اأهله���ا اإىل بحارة وفالحني )�ش���نه و�ش���يعة( كما 

عرف���ت البحري���ن كمرك���ز جت���اري ه���ام ل�ش���يد 

اللوؤل���وؤ الطبيعي على م�ش���توى الع���امل، وقد كانت 

واح���ة غناء بالب�ش���اتني واملزارع واأ�ش���جار النخيل 

حي���ث الرط���ب والفواك���ه واخل�ش���روات، وعي���ون 

املاء العذب والآب���ار الرتوازية ومنابع املاءالعذب 

ال���ذي ينبع من ق���اع البحر، وقد تواف���ر اإرث كبري 

من املمار�ش���ات الفنية عن���د اأداء اأي نوع من اأنواع 

الن�شاط الإن�شاين املرتبط بتلك املهن، هذا الإرث 

الفني لزال بحاجة ملن يقوم على جمعه ودرا�ش���ته 

وحفظه لالأجيال القادمة.

يذكر الراوي �ش���عادة ال�شيخ �شلمان بن حممد 

ب���ن علي اآل خليفة: ) ل يوجد توثيق حمدد لتاريخ 

العر�شة، ولكن من املوؤكد اأنها قد دخلت مع دخول 

اآل خليفة اإىل البحرين العام )1783م( وموطنها 

الأ�ش���لي هي منطقة جند، والعر�ش���ة موجودة يف 

كل دول منطق���ة اخلليج العربي وتختلف من مكان 

اإىل اآخر، ول �ش���ك يف اأن العر�شة قد تطورت عن 

.
)5(

ال�شابق يف عدة جوانب هامة(

 طريقة الأداء   

ل�ش���ك يف اأن طريقة اأداء العر�شة قد تطورت 

عن الأ�شلوب املتبع �شابقا، حيث اأ�شبح اأكرث تنظيما 

وتوزيع���ا ل���الأدوار التي يق���وم عليها فن العر�ش���ة 

وذلك مع مرور الزمن، وا�شطرار القبائل العربية 

للهجرة، وتغري مواقع اأداء العر�شة ودخول التطور 

الذي �ش���مل اجلان���ب املعماري والهند�ش���ي للبناء 

احلديث يف امل���دن اجلديدة، ولك���ن ذلك مل يوؤثر 

على جوهر الفكرة الأ�شا�ش���ية اأو التوزيع الأ�ش���يل 

ل���الأدوار يف ه���ذا الف���ن، ولك���ن عملي���ة التنظي���م 

�شاهمت يف اإبراز اجلوانب اجلمالية  يف هذا الفن 

الأ�ش���يل ب�ش���ورة حتمل ق���درا اأكر من الت�ش���ويق 

والإثارة. 

يذكر الراوي �ش���عادة ال�ش���يخ عي�شى بن را�شد 

ب���ن عبداهلل اآل خليفة فيقول: ) فن العر�ش���ة كما 

تع���رف يف البحرين اأو يف اخللي���ج العربي، تتكون 

من �ش���فني متقابلني من املن�ش���دين، جرت العادة 

اأن ي���رددوا اأبي���ات حما�ش���ية من ال�ش���عر النبطي 

املعروف والتي قيلت يف منا�شبات قومية اأو حروب 

معينة خا�ش���تها العائلة اأو الدول���ة اأو القبيلة التي 

تقوم باأداء العر�ش���ة، يف منت�شف �شاحة العر�شة 

يق���ف �ش���اربو الطب���ول، الطبل ال���� )خممر( وهو 

يقوم ب���اأداء الوحدات الإيقاعية الأ�شا�ش���ية خالل 

العر����س والطبل ال� )لعوب( وهو يقوم بدور اأداء 

ال�شربات الزخرفية ذات الطابع ال�شتعرا�شي يف 

تناغ���م وتوزيع الأدوار بينه وبني ال�ش���ارب على ال� 

)طار( يف و�ش���ط جمموعة ال�ش���اربني على الطار 
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وي�ش���مى ال� )�شاقول(و�شخ�س اآخر يحمل قر�شني 

من املعدن ت�شمى )الطو�س( وهي نوع من ال�شاجات 

املعدنية الكبرية احلجم ن�شبيا ت�شدر �شوتا معدنيا 

رنانا عند ال�ش���رب عليها مما يث���ري احلما�س لدى 

ال�ش���امعني، كما اأن هناك �ش���فا من حملة البنادق 

وه���ي م���ن البن���ادق القدمي���ة ج���دا ومتوارثة عر 

الأجيال املا�شية، ثم ال� )عرا�شة( وهم الأ�شخا�س 

الذي���ن يعر�ش���ون اأو يتمايلون يف ح���ركات اإيقاعية 

وعادة ما يحملون ال�شيوف يف اأيديهم. وقدميا كان 

ي�ش���احب العر�ش���ة ال� )خيالة( وهم جمموعة من 

الفر�ش���ان تنطلق بهم اجلياد يف م�ش���افات طويلة، 

نقول اأنهم م�ش���اركون يف العر�ش���ة جتاوزا لأنهم ل 

يدخلون �ش���فوف العر�ش���ة واإمنا يف م�شافة قريبة 

جدا من العر�ش���ة وتنطل���ق البنادق بع���د كل فرتة 

م���ن الزمن وهي بنادق حم�ش���وة بال� )بارود( فقط 

دومنا تلقيمها بالر�شا�س احلي، لذلك فهي ت�شدر 

   .
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اأ�شواتا قوية مدوية يف ميدان العر�شة(

تقاليد متوارثة

مع مرور الزمن اتخذت العر�شة �شكلها الذي 

نعرفه بها الآن، ول�شك اأنها قد مرت مبراحل من 

التكوي���ن والتطور، حيث نالح���ظ اأن هناك نظاما 

خا�شا يتم من خالله ا�شتعرا�س عنا�شر العر�شة 

حي���ث تعتمد على ال�ش���اربني على الط���ار والطبل 

وحاملي البنادق وال�ش���يوف و�ش���فوف املن�شدين، 

ونالحظ اأي�شا اأن �شاربي الطار هم من فئة معينة 

من فئات املجتمع والأجنا�س العروفة يف البحرين 

اأي ما يعرفون ب� )املولدين( اأي من ذوي الأ�ش���ول 

الأفريقية، كذلك فاإن حاملي البنادق هم من ذوي 

الأ�شول الأفريقية اأي�شا ممن ميثلون ما يعرف يف 

املجتمع القدمي ب� )فداوي( جمعها )افداوية( اأي 

اأنهم من عنا�شر اجلي�س الذي ميثل القبيلة، حيث 

اأن كل قبيلة لديها عدد كبري من اخلدم واحلر�س 

واملقاتلني الذين ميثلون فئات من الأجيال التي مت 

)ا�ش���رتقاقها( على مدى �ش���نوات طيلة فيما كان 

يعرف �ش���ابقا بنظام )بيع و�شراء( العبيد، لذلك 

جن���د اأن حامل���ي البنادق ه���م من جن���ود القبيلة 

الذين يقومون بالدف���اع عنها يف اأوقات احلروب، 

لذل���ك ل يوج���د اأي تعار����س عندم���ا ن�ش���اهدهم 

وهم يحملون البن���ادق ويلوحون بها ويطلقونها يف 

الهواء، طاملا اأن العر�ش���ة هي ا�ش���تعرا�س للقوة، 

ولك���ن الفارق الوحيد هو اأن حاملي ال�ش���يوف هم 

من اأ�ش���ياد و�ش���يوخ القبيلة ومعهم اأبناوؤهم ممن 

ي�ش���كلون الأجيال اجلديدة التي هي على ا�شتعداد 

للت�شحية باأرواحهم فداء لقيم الولء والت�شحية.

كم���ا ي�ش���يف الراوي �ش���عادة ال�ش���يخ عي�ش���ى 

ب���ن خليف���ة اآل خليفة فيقول: ) فن العر�ش���ة هذا 

ما ترك���ه لنا الأج���داد تراثا غنيا وفن���ا رائعا، ول 

نزال ن�ش���تعني بطريقته���م يف فن العر�ش���ة واأداء 

�ش���يالتهم التي تركت ب�ش���مات وا�شحة يف �شجل 

الطبل الالعوب من اأدوات فن العر�شة
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الطبل الالعوب مع �شف من الطران

التاري���خ، يقيم���ون ه���ذه العر�ش���ة يف الأعي���اد اأو 

يف حف���الت ال���زواج اأو اإذا زاره���م �ش���يف كب���ري 

كمل���ك اأو رئي�س دول���ة، وهي م�ش���هورة يف جزيرة 

الع���رب ل يعرفها غريهم ب�ش���كلها املوجود حاليا، 

وعندم���ا ج���اء )اآل خليف���ة( اإىل البحرين جاءت 

معهم تقالي���د اأداء هذا الفن ورمب���ا كانت لديهم 

اأمناط اأخرى من فنون العر�ش���ة تختلف عن الفن 

املوج���ود حاليا. والعر�ش���ة تتكون من �ش���فني من 

الرج���ال تكون بينهما م�ش���افة فا�ش���لة، وهي تقام 

يف املجال����س اأو امليادي���ن الوا�ش���عة وت�ش���تعمل فها 

البن���ادق ال� )مقمع���ة( القدمية، وكان���ت القبائل 

البدوية القدمية حتر����س على وجود ال� )ميدان( 

املخ�ش�س لأداء فن العر�شة وما يرافقه من فنون 

املبارزة بال�ش���يف، وهناك جمموعتان من حاملي 

البنادق وت�شمى املجموعة ال� )معقودة(وتتكون كل 

20( رج���ال وكل جمموعة  جمموع���ة م���ن )17 - 

يقودها رجل واحد ي�شمى رئي�س املعقودة اأو راعي 

املعق���ودة. ومن اأف�ش���ل م���ن راأيت مم���ن يقودون 

جمموعة املعقودة ال�شيخ علي بن حممد بن عي�شى 

اخلليف���ة وكذلك عدد م���ن الرجال م���ن عائلة ال� 

)دوخ���ي(، يقوم �ش���فا املعق���ودة بتلقي���م البنادق 

بالبارود واإطالقه يف الهواء بناء على قيا�س زمني 

متفق عليه بني املوؤدين، كما اأن هناك �ش���فني من 

املن�ش���دين وال�ش���اربني على ال� )ط���ار( والطبول 

وهناك حاملو ال�ش���يوف يلعبون يف و�شط امليدان، 

واملعقودت���ان ت���دوران عل���ى املي���دان واح���دة تل���و 

الأخ���رى، ثم يتقدم ال�ش���فان اإىل الأمام واخللف 

وهم يرق�شون يف  ن�شوة الأداء. 

ال�شيال يتواجد بني ال�شفوف يقوم باإلقاء ن�س 

الق�ش���يدة يف مواجهة �شفوف املن�شدين اأي اأنه ) 

ي�شيل( الق�شيدة اأي يلقيها مغناة وهو على اطالع 

وعلم باأوزان الق�ش���ائد واأحلانها املختلفة وميتلك 

اخل���رة واملعرفة يف هذا املجال وهو من امل�ش���هود 

لهم بحفظ ال�شيالت واأنغامها وميتلك �شوتا قويا 

ميكنه من تو�ش���يل الأحلان للموؤدين، فلكل �ش���يلة 

حل���ن اأو نغم يختلف عن الأخ���رى، فهو ينتقل بني 

ال�شفوف لأداء تلك ال�ش���يالت وتبليغها ل�شفوف 

املن�ش���دين، اأما اأف�ش���ل من كتب ق�شائد العر�شة 

وت�شمى ال� )�ش���يالت( هو )علي بن مرعي( الذي 

يرجع اأ�شله اإىل جند وقد كان كفيفا جاء يف زمن 

ال�ش���يخ حممد بن خليف���ة اخلليفة وعلي بن خليفة 

اخلليفة وله �ش���يلة اأو ق�ش���يدة م�ش���هورة يقول يف 

مطلعها:

يا اهلل يا راعي الثنا واجلود

                         يا خالقي ما فوق �شانك �شان

وتعتر هذه الق�ش���يدة من اأف�ش���ل ال�ش���يالت 

التي حتفظها البحرين، ومن الأ�شماء امل�شهورة يف 

كتابة الق�شائد ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة 

وه���و يعتر اأهم �ش���اعر يف جمال كتابة ال�ش���يالت 

.
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وفهد امل�شلم واملدعو حلدان واآخرون
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جمموعة من الفر�شان ي�شاركون يف عر�شة اخليل

املالب�ض 

للعر�ش���ة مالب����س خا�ش���ة ه���ي م���ن �ش���ميم 

املالب�س ال�ش���عبية املتع���ارف عليها يف جمتمع دول 

اخللي���ج العربي، وقد تطور العتناء بهذه املالب�س 

مع م���رور الوقت حي���ث مت اإبداء العناي���ة الفائقة 

يف اإظه���ار اجلان���ب اجلم���ايل له���ذا املظه���ر من 

خالل الهتمام باإبراز الألوان الراقة وا�شتخدام 

اأ�ش���اليب وفن���ون التطري���ز، وا�ش���تخدام اأ�ش���كال 

املالب�س التي متيز بها املجتمع القدمي واأ�ش���بحت 

مظهرا من مظاهر النتماء الوطني واحل�ش���اري 

مثل لبا�س ال� )دقلة( وال� )�ش���ديري( وال� )زبون( 

وال� )�ش���لحات( وعلى راأ�ش���ها ياأتي لب����س العباءة 

العربية املطرزة باخليوط املذهبة املعروفة با�ش���م 

ال� )الب�شت( الذي يلب�شه الأمراء وال�شيوخ و�شادة 

القبائ���ل العربية، حيث حت���ول حاليا اإىل رمز من 

رموز الوجاهة والنتماء للموروث الوطني.  

يذكر الراوي �ش���عادة ال�شيخ عي�ش���ى بن را�شد 

ب���ن عب���داهلل اآل خليفة: )ظلت العر�ش���ة حمافظة 

على اأ�شلوبها القدمي طيلة ال�شنوات املا�شية واعتاد 

العرا�شة يف العر�شة اأن يرتدوا مالب�س خا�شة بهم 

متيزه���م وتكون األوانها قريبة من ل���ون علم البلد، 

فق���د اعتدن���ا يف البحرين اأن تك���ون املالب�س ) من 

اجلوخ الأحمر ( ويف ال�شعودية من اجلوخ الأخ�شر 

اأو ما يعرف بالدقلة يف فرتة ف�ش���ل ال�شتاء، اأما يف 

فرتة ال�شيف فيلب�س ما يعرف بال� )زبون( وهو نوع 

من القما�س الأبي�س اخلفيف ي�ش���مى )�ش���لحات( 

يت���دىل م���ن املرفق اإىل اأ�ش���فل اليدي���ن يف امتداد 

طوي���ل ن�ش���بيا خلام���ة القما����س، اأم���ا يف  الوق���ت 

احل���ايل فق���د مت توحي���د املالب�س امل�ش���تخدمة يف 

العر�شة من خالل لب�س ال� )دقلة( وال� )�شديري( 

الت���ي تعتر من املالب����س الرتاثي���ة القدمية،ومن 

التقالي���د والأع���راف اأن يحم���ل علم العر�ش���ة يف 

و�ش���ط امليدان من قبل اأحد امل�شاركني ممن يتمتع 

ببنية قوية وبقامة طويلة بحيث يبدو العلم يف يده 

.
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مرتفعًا عالياً  يثري النخوة يف ال�شفوف

 

ن�شو�ض العر�شة

تعتمد العر�ش���ة على الن�س ال�شعري اعتمادا 

كليا حيث يعتر الن�س اجليد هو املعيار احلقيقي 

لأداء العر�ش���ة وهو اأهم اأ�شباب جناحها ورواجها 

لدى الفئ���ات التي تتعاطى هذا الف���ن، لذلك فاإن 

وجود ال�ش���عراء املجيدين واملتميزين بتقدمي قطع 

ومناذج من ال�ش���عر النبطي هو �ش���بب من اأ�شباب 

افتخ���ار واعتزاز القبيلة به���ذه القلة من املبدعني 

يف فن الكتابة التي تتنا�شب ومقايي�س الأداء الفني 

الغنائي يف فن العر�شة، ت�شنف ن�شو�س العر�شة 

على اأنها من ال�ش���عر النبطي الذي يتغنى باأجماد 

القبيلة وانت�ش���اراتها، وامتداح بطولت و�شجاعة 

�شاداتها، والتغني بجمال و�شفات فتيات القبيلة. 
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يذك���ر ال���راوي الأ�ش���تاذ خمي����س ب���ن حم���د 

الرميحي: )كانت العر�شة يف املا�شي من مظاهر 

التعب���ري ع���ن الفرح���ة يف املنا�ش���بات كالأعياد اأو 

حف���الت ال���زواج اأو يف ا�ش���تقبال كبار ال�ش���يوف، 

وهناك ق�ش���ائد خا�ش���ة كتبت خ�شي�شًا للعر�شة  

واأغل���ب هذه الق�ش���ائد مو�ش���وعاتها هي لتمجيد 

البل���د اأو م���ا قامت به الدولة اأو القبيل���ة اأو العائلة 

يف معركة من املعارك والإ�شادة بهذه املعركة ومبا 

قامت به قوات القبيلة من ب�شالة وعمل بطويل. 

ن�شو�س العر�ش���ة عادة ما تبداأ باإثارة ال�شعر 

احلما�ش���ي، فيبداأ الن����س بذكر الأم���ر العازمني 

عليه ثم التغني بال�شجاعة والإقدام خلو�س غمار 

احل���رب، ث���م ياأت���ي ذكر اأم���ري اجلماع���ة اأو اأمري 

القبيلة اأو اأمري احللف )القبلي( وتذكر كل ماأثره 

ومميزات���ه، وقب���ل انتهاء العر�ش���ة كان���وا يتغنون 

بفتاة القبيل���ة وبجمالها ويذكرون �ش���باب القبيلة 

م���ن املنهزم���ني واملتخلفني عن املع���ارك احلربية 

باأن هذه الفتاة ل ي�ش���تحقها اإل الرجال ال�شجعان 

من اأبناء القبيلة.

مع انتقال فن العر�ش���ة اإىل البحرين جند اأن 

اللغة ال�ش���عرية قد طراأ عليها �ش���يء من التجديد 

والتطوي���ر، فالعر�ش���ة ب���داأت بال�ش���يف واخلي���ل 

والتغن���ي بال�ش���عر النبط���ي، ث���م تط���ور الأمر اإىل 

اإدخال البريق، حيث اأنه من املعروف اأن لكل قبيلة 

من القبائل العربية القدمية بريقها اخلا�س، وكل 

قبيل���ة كانت ترفع بريقها عند اأداء فن العر�ش���ة، 

وعندم���ا دخل���ت القبائ���ل املتحالفة م���ع اآل خليفة 

اإىل البحري���ن كان لكل قبيلة بريقها اخلا�س، اأما 

الي���وم وبعد اأن اأ�ش���بح لكل دولة بريقه���ا اأو علمها 

اخلا����س ال���ذي ميثلها ب���ني الدول، فق���د توحدت 

جميع القبائل حتت لواء علم واحد هو علم مملكة 

.
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البحرين(

فنون العر�شة

العر�ش���ة ف���ن م���ن فن���ون الدع���وة لل�ش���لم اأو 

احلرب، وقد تكون العر�شة ذات جذور اجتماعية 

ت�شرب بقدمها حتى ت�ش���ل اإىل الع�شر اجلاهلي 

واحل���روب  القبلي���ة  بالع�ش���بيات  متي���ز  ال���ذي 

والغزوات، وم���ع انتقال وترح���ال القبائل العربية 

من �ش���به اجلزيرة العربية وخ�شو�شا من منطقة 

جند، فاإن هذا الرتاث القبلي قد انتقل بال�شرورة 

اإىل اأماك���ن اأخرى، ومن خالل عملية البحث لدى 

القبائ���ل عن امل���اء واملرعى وع���ن الأماكن الأكرث 

اأمنا فقد تفرقت تلك القبائل مبتعدة عن مركزها 

الأ�ش���ا�س، ومن ذلك هجرة قبائل ال� )عتوب( من 

�ش���به اجلزي���رة العربي���ة اإىل الكوي���ت والبحرين 

جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يوؤدي العر�شة مع الأمراء باململكة العربية ال�شعودية
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وتفرق باقي القبائل يف اأماكن خمتلفة فيما يعرف 

الآن مبنطق���ة )اخللي���ج العربي( لذل���ك فاإن لكل 

منطقة تراثها اخلا�س الذي يتميز ب�شمات خا�شة 

تعك����س طابع امل���زاج ال�شخ�ش���ي والتف���رد القبلي 

الذي ينعك�س بال�ش���رورة على اأمناط الآداء بحيث 

تبدو هناك بع�س الختالفات الب�شيطة يف نوعيته 

تختلف من منطقة اإىل اأخرى. 

يذكر الراوي �ش���عادة ال�ش���يخ عي�شى بن را�شد 

ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة: )العر�ش���ة م���ن الفنون 

اخلليجي���ة الت���ي انت�ش���رت عل���ى امت���داد اخلليج 

العرب���ي كله من الكويت حتى عمان، ولكن يختلف 

اأداء العر�ش���ة باختالف البلد ورمبا تختلف بع�س 

الإيقاع���ات من بلد اإىل اآخر، فمثال تكون متقاربة 

ب���ني البحري���ن وقط���ر والكوي���ت ولكنه���ا خمتلفة 

قليال مع العر�ش���ة الت���ي تقام يف اململك���ة العربية 

ال�شعودية، كما اأن هناك بع�س الإيقاعات اخلا�شة 

التي تتميز بال�شرعة يف الإمارات العربية املتحدة 

ويف عمان، وت�ش���مى العر�شة يف عمان بال� )رزفة( 

وقد يكون ذلك عبارة عن حتريف لكلمة )رزيف(، 

كذلك يختلف اأداء العر�شة يف عمان عن العر�شة 

املتع���ارف عليه���ا يف دول اخلليج العرب���ي واإن كان 

هناك نوع من العر�ش���ة م�ش���ابهة للن���وع املوؤدى يف 

منطق���ة اخلليج العربي، وتتميز الإيقاعات املوؤداة 

يف عمان بال�ش���رعة ورمبا هذا ما تفر�ش���ه طبيعة 

عمان اجلبلية، وتبقى العر�ش���ة فنا وتراثا توارثته 

الأجي���ال وه���ي من و�ش���ائل التعبري ع���ن العتزاز 

بالنف�س والوطن مع ترديد اأبيات ال�شعر الذي يثري 

 .
)10(

احلما�س واحلمية يف قلوب ال�شباب(

كما يذكر الراوي �ش���عادة ال�ش���يخ �ش���لمان بن 

حممد بن علي اآل خليفة: ) اإن عر�شة ال� )ميدان( 

تعني النت�شار يف احلرب على الأعداء وهي توؤدى 

يف املنا�ش���بات الوطني���ة بدافع احلب والت�ش���حية 

وال���ولء للوط���ن، اأم���ا عر�ش���ة ال� )م�ش���اية( فهي 

ت�ش���تخدم للو�ش���ول اإىل ه���دف معني مثل امل�ش���ي 

.
)11(

للحرب اأو للفرح اأو لتاأييد امللك اأو احلاكم(

وي�ش���يف الراوي املغفور ل���ه عبداهلل بن جابر 

اآل �ش���باح : ) اإن عر�ش���ة اأه���ل الكويت والبحرين 

متقارب���ة ب�ش���كل كبري، وهي متاأث���رة بقرب البحر 

من الياب�ش���ة، لذلك ت�ش���مى العر�شة ال� )بحرية( 

اأما يف اململكة العربية ال�ش���عودية فهناك عر�ش���ة 

منطق���ة )حايل( وهي متمي���زة يف اأدائها وبعدهم 

 .
)12(

تاأتي عر�شة اأهل ال� )ريا�س( العا�شمة(

اأم���ا الراوي نا�ش���ر حم���ود الدوخي في�ش���يف: 

)توجد يف فن العر�شة �شيالت حربية واأخرى غري 

حربي���ة، كما توجد �ش���يالت ت�ش���مى )بدوية( وهي 

نوع من العر�شة يتم تاأديتها بدون ا�شتخدام الآلت 

الإيقاعية، حيث تعتمد على اأداء ق�ش���يدة )�شيلة( 

من خالل �ش���فني متقابل���ني من الرج���ال، يتناوب 

ال�ش���فان عل���ى اأداء الق�ش���يدة من خ���الل حترك 

ال�شفوف م�شيا لتقابل بع�شها بع�شا، اأما العر�شة 

الفنان زايد عتيق مبارك رئي�ض جمعية العر�شة البحرينية �شابقًا�شف من املن�شدين واثنان من حاملي ال�شيوف
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منظر عام ملجموعة موؤدي العر�شة بقلعة الرفاع. اأداء فرقة جمعية رعاية العر�شة البحرينية

امل�ش���اية فاإنها تعتمد على حترك جموع املوؤدين من 

مكان اإىل اآخر من خالل اأداء فن العر�ش���ة م�ش���يا 

على الأقدام، كذلك هناك نوع ي�شمى عر�شة اخليل 

اأو عر�شة اخليالة، وتعتر عر�شة امليدان هي ال�شكل 

، اأما اإيقاع العر�شة فهو اإيقاع 
)13(

الأ�شا�شي للعر�شة

ثابت ومتعارف عليه والن�ش���و�س ال�ش���عرية تعتمد 

ب�شكل اأ�شا�شي على ال�شعر النبطي. 

مطلع ق�شيدة لفن العر�شة امل�شاية 

يا اهلل اإنك ل تخلينا

يل م�شينا جمعنا اأردايف   

كما ي�ش���يف الراوي الفنان ال�ش���عبي اإبراهيم 

امل�ش���عد فيق���ول: )تتمي���ز العر�ش���ة ال���� )بحرية( 

بخفته���ا و�ش���رعتها وه���ي م���ا تع���رف بعر�ش���ة ال� 

)امليدان( واأ�شهر اأنواع العر�شات هي ال� )بحرية( 

وال� )بدوية( وكان دوري يف العر�ش���ة القيام بدور 

ال�ش���اقول عل���ى الط���ار اأو ال�ش���رب عل���ى الطبل 

 .
)14(

الالعوب(

القبائل العربية والتمركز اجلغرايف للعر�شة

يقوم باأداء العر�ش���ة من هم ينتمون للمذهب 

ال�ش���ني كما تتمرك���ز العر�ش���ة يف املناطق واملدن 

والق���رى ال�ش���نية، وجند اأن هن���اك ارتباطا وثيقا 

يف ال�ش���مات امل�شرتكة بني عدد من الفنون املحلية 

هي فنون )ال�ش���وت ولفجري والعر�شة( حيث اأن 

هذه الفنون جتمعها �ش���مات خا�ش���ة م�ش���رتكة يف 

املجتم���ع البحريني، حيث اأنها متار�س من مناطق 

حم���ددة على امتداد جغ���رايف ي�ش���مل كافة املدن 

والق���رى ال�ش���نية، كذل���ك ت�ش���رتك يف اأنه���ا فنون 

ذات طاب���ع رجويل وتوؤدى من جمموعة كبرية من 

املوؤدي���ن، واإن كان هناك اختالفات وا�ش���حة من 

الناحية اللحنية اإل اأنه جتمعها �ش���مات م�ش���رتكة 

من الناحية املقامية.  

يذكر الراوي الأ�ش���تاذ را�شد املعاودة: )كانت 

العر�ش���ة ت���وؤدى عن���د ق�ش���ر ال�ش���يخ حم���د ب���ن 

عي�ش���ى اآل خليفة يف منطقة الق�ش���يبية مبحافظة 

العا�ش���مة، وكان���ت جتم���ع الكث���ري م���ن القبائ���ل 

البحريني���ة واملقيم���ني، وكان هناك ما ي�ش���مى ب�� 

)عر�ش���ة اخليل( التي ي�ش���ارك به���ا اخليالة على 

ظهور اجلياد، وقد كان اأبناء ال�شيوخ من عائلة اآل 

خليفة )العائلة احلاكمة( هم اأكرث النا�س ح�شورًا 

يف هذه املنا�شبات، وكانت هذه العر�شة تنظم من 

قبل عائلة )الدوخي(وي�ش���ارك معه���م اأنا�س كرث 

من مناطق )اأم احل�ش���م - الق�ش���يبية – املنامة 

اأي الغالبية  – فريق بو�شرة(  – فريق الفا�ش���ل 
العظم���ى م���ن الع���رب القاطنني يف تل���ك املناطق 

مم���ن يحب���ون اأداء العر�ش���ة، اأم���ا يف حمافظ���ة 

املحرق فتقام عر�ش���ة عائلة )البنعلي(وي�ش���رتك 

معه���م اأنا�س كث���ريون مث���ل فرق���ة )دار جناع بن 

�ش���يف( وفرقة الفنان )م���رزوق( وفرقة )دار بن 

حرب���ان(  مب�ش���اركة الفن���ان )اإبراهيم امل�ش���عد( 

وت�ش���اركهم جماع���ات اأخ���رى كثرية، حي���ث تقام 

العر�ش���ة يف منطقة )بر املحرق( �ش���ابقًا بالقرب 

من بيت ال�ش���يخ علي بن حممد اخلليفة، ي�ش���ارك 

به���ا اأه���ل املح���رق وياأتي م�ش���اركون م���ن منطقة 

املنام���ة اأي�ش���ا، يف منطق���ة احل���د تق���ام عر�ش���ة 

م�ش���رتكة ب���ني كل من عائل���ة )البنعلي وال�ش���باح 

وامل�ش���لم( حي���ث اأن لديهم فرقة متخ�ش�ش���ة يف 

اأداء العر�ش���ة ت�ش���ارك فيها القبائ���ل املوجودة يف 
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�شيال الق�شيد يف العر�شةيلقن ال�شفوف الأمامية

ه���ذه املنطقة، منطقة قاليل فيه���ا فرقة )مرزوق 

بن اآمان( حيث ت�شارك فيها كل من عائلة )املناعي 

وال�ش���روقي واجلودر( وعائالت اأخ���رى كثرية، يف 

منطق���ة الرف���اع )باملحافظ���ة اجلنوبية( ي�ش���ارك 

فيه���ا اأهايل منطقة الرفاع واأه���ايل منطقتي )جو 

وع�شكر( حيث يقومون باأداء فن العر�شة يف �شاحة 

املغفور له ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة وكذلك يف 

�شاحة املغفور له ال�ش���يخ �شلمان بن حمد اآل خليفة 

وكان ال�ش���يال الذي يلقن اجلموع اأبيات الق�ش���يدة 

هو عثمان الرويعي امللقب ب� )الرويعي الكبري(، اأما 

يف منطقة البديع فت�ش���ارك يف اأداء العر�شة فرقتا 

اأهل )ال�شمال واجلنوب( من منطقة البديع وعائلة 

)الدو�شري( وجموع القبائل املوجودة بتلك املنطقة 

مب�ش���اركة من اأهايل منطقتي )جو وع�ش���كر(، يف 

منطقة اجل�شرة تقام العر�شة مب�شاركة )العماير( 

الذين لزالت لديهم فرقة متخ�ش�شة تزاول فنون 

 .
)15(

الأداء مب�شاركة اأهايل ع�شكر(

جتدر الإ�شارة اإىل اأن اأداء فن العر�شة يتمركز 

يف املناط���ق واملدن ال�ش���نية وينطبق ه���ذا التوزيع 

على ممار�شي فن )لفجري(اأي�شا.

اأهم �شعراء العر�شة  البحرينية

اعتم���دت العر�ش���ة البحرينية عل���ى عدد من 

فح���ول �ش���عراء النب���ط الذي���ن متي���زوا بالكتاب���ة 

والق���درة على الرجتال يف ميدان العر�ش���ة، وهم 

يف الأ�ش���ا�س من فر�ش���ان فن العر�شة، الذين اأملوا 

باأ�ش���ولها وعاي�ش���وا ف���رتة م���ن ف���رتات الزدهار 

وال�ش���تقرار ال�شيا�ش���ي حلك���م )اآل خليفة( حيث 

توارثه���ا عدد ممن اأبدعوا فيها ح�ش���ب الأ�ش���ول 

املتبع���ة قدمي���ا، وجند اأن ال���رواة لديه���م اعتزاز 

خا����س بعدد حمدد من املبدع���ني يف هذا املجال، 

ويحف���ظ له���م ف���ن العر�ش���ة �ش���جال نا�ش���عا من 

الق�شائد التي لتزال حمفوظة حتى الآن. 

يذكر لن���ا ال���راوي الفنان ال�ش���عبي زايد عتيق 

مبارك: ) تعلمت العر�شة مع والدي املرحوم )عتيق 

مبارك( الذي عا�ش���ر ال�ش���يخ عي�ش���ى بن علي اآل 

خليفة واإبنه ال�شيخ حمد بن عي�شى بن علي اآل خليفة 

اإىل ال�شيخ �شلمان بن حمد بن عي�شى اآل خليفة اإىل 

ال�شيخ عي�ش���ى بن �ش���لمان بن حمد اآل خليفة وهم 

جميع���ا من ح���كام البحرين، حي���ث كان والدي هو 

امل�ش���ئول عن اأداء العر�شة منذ ذلك الزمان وكنت 

م���ع والدي من���ذ كان عمري )9( �ش���نوات تقريبا، 

كان والدي ي�ش���طحبني معه لتعلمها وتعلم فنونها 

حيث اأنها فن )قبيلة اآل خليفة( الكرام، تعلمت منه 

الأ�شول وال�شيالت القدمية الأ�شيلة(. 

كما ي�ش���يف الفنان زايد عتيق فيقول: )يعتر 

ال�ش���يخ حمم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة امللق���ب ب� 

)الوائلي( من اأوائل ال�شعراء الذين كتبوا ق�شائد 

و�شيالت العر�ش���ة، حيث يعتر هو خري من اأثرى 

العر�شة البحرينية بالق�شائد وال�شيالت املعروفة، 

يليه ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى اآل خليفة حيث تعتر 

ق�ش���ائدهما اأ�شا�س العر�شة البحرينية، واأتى من 
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بعدهم كتاب اآخرون ولكنهم مل ي�شلوا اإىل مرتبة 

ال�شعراء القدماء الذين متيزوا بالكتابة يف ميدان 

العر�ش���ة، فقد �شاهدت ال�ش���يخ حممد بن عي�شى 

اخلليفة وهو يلعب بال�ش���يف يف �شاحة ال�شيخ علي 

بن خليفة اآل خليفة ويف ق�ش���ر احلاكم، وهو يقول 

ال�شعر ويعطيه لل�شيال لالأداء احلي املبا�شر وهذا 

هو ما افتقدناه حاليا وهو )ال�ش���اعر يف امليدان(، 

ثم اأتى بعدهم كل من ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى اآل 

خليفة وال�شيخ خالد بن حممد اآل خليفة وال�شاعر 

ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة وال�شيخ خالد بن 

اأحم���د اآل خليفة حيث اأخذوا الأ�ش���ول الأ�شا�ش���ية 

للكتابة للعر�ش���ة و�ش���اروا عليها، فلم ي�شيعوا ومل 

يت�ش���نعوا يف كتابة ال�ش���عر، وهذا مما �شاعد على 

 .
)16(

ا�شتمرار فن العر�شة على الأ�شول القدمية

اأ�شماء واأماكن يف فن العر�شة

مار�س اأهل البحرين فن العر�شة يف عدد كبري 

من مدنها وقراها واأحيائها ال�شعبية القدمية، وقد 

كان ه���ذا الفن ه���و املتنف�س الأه���م والأكرث قدرة 

على ا�ش���تيعاب فئات املجتمع ال�ش���ني، خ�شو�ش���ا 

ممن ع���رف عنهم الولء لعائل���ة )اآل خليفة( من 

�شباب القبائل املوالية والفئات املنتمية اإليها. 

يذكر ال���راوي جمعة م�ش���عود العم���ريي: )كنا 

نقيم العر�شة يف ق�شر احلاكم ثم نتوجه اإىل مدينة 

املحرق يف بيت ال�ش���يخ حممد بن عي�شى اآل خليفة 

وبيت ال�ش���يخ عبداهلل بن عي�شى اخلليفة ثم نتوجه 

اإىل ق�شر الق�شيبية بالعا�شمة املنامة ومن ثم نتوجه 

لأداء العر�ش���ة يف بيت �شاحب ال�شمو امللكي ال�شيخ 

خليفة بن �ش���لمان اخلليف���ة رئي�س ال���وزراء، حيث 

ت�ش���تمر العر�ش���ة مدة )7( اأيام متوا�شلة ثم نعود 

فنقيم العر�شة عندنا يف منطقة اجل�شرة باملحافظة 

ال�ش���مالية، ومن �شيايل ق�شائد العر�شة املعروفني 

والدي م�شعود العمريي و�شعد زويد وفرحان مبارك 

ودوخي الكبري وعلي الدوخي، والق�شد من ال�شيلة 

يف العر�شة هو املدح والفخر مما يولد البهجة لدى 

احلا�شرين، اأما نحن )العماير( فاأول ما نبداأ بذكر 

 .
)17(

اهلل جل جالله

جمعية العر�شة البحرينية

ا�ش���تمر اأداء فن العر�شة ل�ش���نوات طويلة من 

خالل دع���وة فرق الفن���ون ال�ش���عبية لإحيائها من 

قبل احلاكم يف الأعياد واملنا�شبات الوطنية، وكان 

لبد من اإيجاد اإطار اأو كيان م�شتقل ومتخ�ش�س، 

ومع تط���ور نواح���ي واأن�ش���طة املجتم���ع البحريني 

وتناق�س عدد اخل���راء بهذا الفن ممن كان لهم 

الب���اع الطويل بالإملام بفنونها وحفظ ن�شو�ش���ها، 

ف���كان اأن ب���رز اإىل الوج���ود كي���ان جدي���د برعاية 

ودع���م ر�ش���مي من اجله���ات الر�ش���مية التي تعنى 

بفن العر�ش���ة للحفاظ عليه���ا ونقل اخلرات اإىل 

ال�ش���باب اجلديد مم���ن مت جمعهم واحت�ش���انهم 

يف كيان جديد اأطلق عليه اإ�ش���م )جمعية العر�شة 

البحرينية(.

يذكر الراوي �ش���عادة ال�ش���يخ اأحمد بن حممد 

ب���ن خليفة اآل خليفة: )للحفاظ على فن العر�ش���ة 

البحريني���ة اأمر �ش���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�ش���ى اخلليف���ة عاهل اململك���ة عندم���ا كان وليا 

للعهد بتنظيم وتوثيق فن العر�شة من خالل جمع 

وت�ش���جيع ودعم ال�ش���باب على اأداء العر�شة والتي 

انبث���ق عنها تاأ�ش���ي�س جمعية العر�ش���ة البحرينية 

 .
)18(

برعاية ديوان جاللة امللك حفظه اهلل ورعاه

زوجان من الطو�ض املتو�شطة احلجم 

مع الطبل الالعوب واملراوي�ض

من اآلة الطار، على اليمني الطبل 

املخمر وعلى الي�شار الطبل الالعوب
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ق�شائد العر�شة 

اخرتت جمموعة من الق�ش���ائد اخلا�شة بفن 

العر�شة كنماذج لإعطاء فكرة وت�شور عن نوعية 

الن�شو�س اخلا�شة بفن العر�شة وهي كثرية. 

ق�شيدة لل�شاعر ال�ش���يخ حممد بن عي�شى بن 

علي اآل خليفة 

فر�شان ربعي يا اأهل ال�شوت ال�شليب 

    يا اأهل املقام الطيب اللي يذكره

بني خليفة يا موطني احلريب

   يل جاء ن�ه�اٍر في��ه عل��ٍم ي�شه��ده

 عند داركم انتو معدين الطليب

   وال�جار حقه يف العرب ما ينكره

 ذي دارنا من اأول ملفى الغريب

    خ�ذنا ق�شاها عندما روى الرى 

واليوم هذا �شيخنا عز القريب 

  عي�شى �شديد البا�ض يل رد الربى

من زارنا يب�شر مبعروف وطيب

    وال�شد احنا له كما اأ�شد ال�شرى

ق�ش���يدة لل�شاعر ال�ش���يخ اأحمد بن حممد بن 

خليفة اآل خليفة

ل بتي ياأهل املعزة وال�شرف

    جم�دكم عال�ي وك��ٍل ل��ه ي�ش�وف

اخلليفة هم خلف كل ال�شلف

    ذكرهم يف ذروة املج��د امع�روف

 هم هل الطولت �شل منهو عرف

    ينطحون بخيلهم ك��ل ال�شف�وف

خلف املنت بالنار ما تخطي الهدف

    م�ا ي�ه��اب���ون ال��رزايا وال�حتوف

ما ميا�شون الأراذل واجلنف

    يف ذرى العايل لهم ح�ش�ن ون�وف

كل ركب من مكارمهم غرف

  ينحرون الكوم يل جات ال�شيوف

هم خزام ال�شعب يل هاج ورائف

    عدلوه اإن مال تدغن بال�شي��وف 

من مهابتهم اإذا �شخ�ض هتف

    باأ�شمه��م �ش��ف�ت ال�م�ال كٍل وقف

ق�ش���يدة لل�شاعر ال�ش���يخ اأحمد بن حممد بن 

خليفة اآل خليفة

قال منهو تروع وا�شرتاع

          �شايبه يف الهوى جرح و�شيع

�شايبه بالهوى ظبي الرفاع

          ف����ارج ال��خدين بوعنق تليع

بو ثنايا بني ال�شهد ماع

          ذاي���ب بين��ه����ن ع�ذب جنيع

ا�شمر اللون وعينيه و�شاع 

          مث�����ل عين��ي ري���م م�شرتي��ع

نظرته لني ترمي �شعاع

          كن��ه��ا يا ح��م�د ح���د الوريع

�شابت العقل من را�شي و�شاع

          ف�ي هواها دعت قلبي �شريع

ردوا ال�شان يل يا اأهل الرفاع

          لبت��ي يا اأهل اله��زم الرفيع

ق�ش���يدة من ق�شائد عر�شة امل�شاية وهي من 

�شيالت اأهل البحرين قدميا

ربعنا يل ركبوا  اجلي�ض يا طول الوعر

ل يهاب���ون ال�من�اي��ا ول معه���م �ش���رود

ربعة الطيب ت�ش���رنا ل���ي من���ه ح�ش���ر

ف��ي ن�ه��ار العيد يوٍم ع�ش��ى يومه يع���ود

واطلب املعبود يا خوي بن�زول ال�م�ط��ر

وقاطعوين ف����ي عناهم تقاطيع الوع�ر

و�شاغبوين ف��ي �شالتي وانا على و�شوء

ق�ش���يدة لل�شاعر ال�ش���يخ اأحمد بن حممد بن 

خليفة اآل خليفة

خليفة عرجهم مثل الذهب 

   ما يخفى مع��دن��ه حت��ت الت�راب

مقام الرا�شتاإيقاع العر�شة
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كل من �شاهد حرايبهم هرب

   وا�شتخار وحط �شيفه يف جلراب

من هوايل حربهم �شاف العجب

   من �شي��وف داخل�ة و�شط حلراب

هم دروعي يوم تهتز الركب

   وال�منادي ي�وم ل ي�شم��ع ج��واب

افتديهم بالعيال وبالن�شب 

    واللي ح�زته من ال�مال اكت�شاب 

هم ك�شوين ثوب عٍز ما انك�شب

    واح��ٍد مث�ل����ه ب��ع���ٍز وانت��ش���اب

ما ن�شيت اح�شانهم فيما وجب

   ل��ي��ن تبل���ى جثت�ي حتت الرتاب

 ونخل����س من كل ما تقدم اأن اأغاين العر�ش���ة 

تتميز بالب�ش���اطة والعذوب���ة يف الأحلان من خالل 

خط حلني )ميلودي( لي�شت به اأي انتقالت حلنية 

اأو مقامية، وترتكز تلك الأحلان على نرات اإيقاع 

العر�ش���ة الثابت، وه���و الإيقاع الأ�شا�ش���ي الوحيد 

امل�ش���تخدم لأداء ه���ذا الفن من خ���الل جمموعة 

من الق�شائد ذات الأحلان املختلفة، وتنتمي تلك 

الأحل���ان اإىل الذاك���رة ال�ش���عبية اجلماعية، حيث 

اأنها ت�شكل مرياثا من الأحلان ال�شعبية املتوارثة.

تنتم���ي الغالبية العظمى من اأحلان العر�ش���ة 

يف م�ش���ارها اللحن���ي متخ���ذة من مقام الرا�ش���ت 

انطالقاتها اللحنية وتتمركز يف منطقة اجلوابات 

من املقام ب�شكل خا�س اأي النغمات العالية احلدة، 

لذل���ك جن���د اأن اأغل���ب �ش���يايل العر�ش���ة تنتم���ي 

اأ�شواتهم اإىل طبقة التينور اأي الأ�شوات الرجالية 

القادرة على اإ�ش���دار النغمات املو�ش���يقية العالية، 

التي يطلق عليها يف املو�ش���يقى العربية م�ش���طلح 

)منطقة اجلوابات( من املقام. 

�شور املقال من تلفزيون البحرين

اعتمد الباحث يف هذا البحث

- على حلقات تلفزيونية بعنوان )عر�شة اأهل البحرين(

اآل  خليفة  بن  عي�شى  ال�شيخ  وتقدمي  اإعداد  من 

خليفة، اإخراج عبدالرحمن را�شد الرميحي واأحمد 

العمريي، اإنتاج تلفزيون البحرين   

عبداهلل بن خالد بن علي اآل خليفة  ال�شيخ  الراوي   -  1
- احللقة الأوىل

ال�شيخ عي�شى بن خليفة اآل خليفة - احللقة  الراوي   -  2
الأوىل

3 - الراوي الأ�شتاذ خمي�س بن حمد الرميحي - احللقة 
الأوىل

را�شد اآل خليفة - احللقة  بن  عي�شى  ال�شيخ  الراوي   -  4
الأوىل

بن علي اآل خليفة  حممد  بن  �شلمان  ال�شيخ  الراوي   -  5
- احللقة الأوىل

اآل  عبداهلل  بن  را�شد  بن  عي�شى  ال�شيخ  الراوي   -  6
خليفة - احللقة الأوىل 

بن خليفة اآل خليفة - احللقة  ال�شيخ عي�شى  الراوي   -  7
الثانية

اآل  عبداهلل  بن  را�شد  بن  عي�شى  ال�شيخ  الراوي   -  8

خليفة - احللقة الثانية

حمد الرميحي - احللقة الأوىل بن  خمي�س  الراوي   -  9

عبداهلل اآل  بن  را�شد  بن  عي�شى  ال�شيخ  الراوي   -  10
خليفة - احللقة الثانية

اآل  علي  بن  حممد  بن  �شلمان  ال�شيخ  الراوي   -  11
خليفة - احللقة الثالثة

 - ال�شباح  جابر  عبداهلل  له  املغفور  الراوي   -  12
احللقة الثالثة

الثالثة احللقة   - الدوخي  حمود  نا�شر  الراوي   -  13

احللقة   - امل�شعد  اإبراهيم  الفنان  الراوي   -  14
الرابعة

احللقة   - املعاودة  را�شد  الأ�شتاذ   الراوي   -  15
الثالثة

احللقة   - مبارك  عتيق  زايد  الفنان  الراوي   -  16
الأوىل

جمعة م�شعود العمريي - احللقة الثانية الراوي   -  17

اآل  خليفة  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  الراوي   -  18
خليفة - احللقة الثالثة  

املراجع
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آلة العود 
في الحضارة العربية اإلسالمية

بين التنظير  العلمي والممارسة الموسيقية

القدمية النظرية  امل�شادر  خالل  من  الإ�شالمية  العربية  احل�شارة  يف  العود  اآلة  مكانة   .1
”.)1( واحلديثة  القدمية  العربية  املو�صيقى  ورمز  الآلت  ملك  “ العود 

إن احلدي��ث عن املوس��يقى العربية ف��ي اجلزيرة 
العربية مرتبط بعّدة وقائع فنية وحضارية، لعّل أهمها 
الغن��اء. وأّن العديد من املصادر التاريخية تؤكد على 
أهمي��ة هذا النمط املوس��يقي، وهذا ما يفس��ر كثرة 
ول��ع امللوك واألمراء الذين م��ّروا مبختلف احلقبات 
التاريخي��ة بالفنون وأهمها املوس��يقى والغناء، إاّل أن 
الغناء القدمي كان يغنى باملصاحبة املوس��يقية، يعني 

هذا أن مسألة اآلالت املوسيقية كانت مطروحة 

*
عزيز الورتاين

كاتب من تون�س

http://www.lloydthayer.com/OudNajrarian3.gif
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ب�ش���فة وا�ش���حة ونحن نعل���م اأن اأغلب الآلت 

املو�ش���يقية التي كانت تعتمد يف الغناء عند العرب 

م���ن اجلاهلي���ة اإىل فجر الإ�ش���الم ه���ي الدفوف 

واملزامري والتي بدورها جندها مذكورة يف مع�شم 

الأحاديث النبوية اإىل جانب ذكرها يف العديد من 

مواقف الفقهاء امل�شلمني.

 كم���ا اأن للعود ح�ش���ورا هاما قب���ل وبعد فرتة 

وبالإ�ش���افة  العربي���ة،  اجلزي���رة  يف  الإ�ش���المية 

اإىل اأّن خمتل���ف ال�ش���واهد الأثري���ة املتوّفرة حاليًا 

تعطي ملح���ة عن ظهور هذه الآل���ة يف اأغلب اأقطار 

 مع تنّوع يف الأ�شناف وتعددها 
)2(

املنطقة العربية

، وُيذكر يف بع�س املراجع 
)3(

واختالف الت�ش���ميات

املتعلق���ة باآلة العود يف الأث���ار العربية باأنه:  “ومن 

الأمور املوؤكدة اأي�شًا اأن اآلة العود قد عرفها العرب 

قبل الإ�ش���الم يف اجلزيرة العربية واأطلقوا عليها 

اأ�ش���ماء خمتلفة بع�ش���ها عربية وبع�ش���ها معّربة، 

منها املزهر والربط واملوتر وامل�شتجيب وذو الزير 

وذو العت���ب والكران، ومن الكران اأطلق العرب يف 

اجلاهلية على املغنية التي ت�ش���تعني بال�شرب على 

 .”)4(

العود يف غنائها بالكرينه

كم���ا اأّن اأغلب ما ي�ش���ار اإلي���ه يف ما يخ�س اآلة 

الع���ود ياأت���ي من خالل م���ا كتبه ال�ش���عراء العرب 

يف اإط���ار جمال����س ال�ش���عر والغناء، لك���ن اأهم ما 

ميكن ا�ش���تنتاجه اإىل اأّن اأغلب ما تناولته امل�شادر 

التاريخية اأن العود دخل اإىل اجلزيرة العربية من 

بالد الرافدين حيث ُيذكر باأّن البحوث التاريخية 

تن�ُس على اأّن العود قد ُعرف يف العراق من الع�شر 

الأك���دي )2170-2350 ق.م(، حي���ث ظه���رت 

اأ�ش���كاله يف الر�ش���وم املحزوزة على بع�س الأختام 

الإ�شطوانية التي تعود اإىل تلك احلقبة التاريخية، 

وتفيد امل�شادر التاريخية كذلك على اأن هذه الآلة 

تظه���ر على الكثري من الرق���م الطينية التي ترجع 

، كما ي�شيف �شبحي 
)5(

اأثارها اإىل الع�شر البابلي

اأنور الر�ش���يد يف نف�س ال�شياق من خالل حو�شلته 

لة على بقية الآلت  لأ�شل اآلة العود اأنها الآلة املف�شّ

املو�ش���يقية يف الع�ش���ور الإ�ش���المية اإّل اأنه يرجح 

اأ�شل ا�ش���تعمالها اإىل ع�ش���ور ما قبل الإ�شالم يف 

اأقطار ال�ش���رق الأدنى، كما اأنه يوؤكد على اأن العود 

الذي عرفته الع�ش���ور ما قبل الإ�شالمية ل يتماثل 

مع العود امل�شتعمل يف الع�شور الإ�شالمية ويقول يف 

هذا ال�ش���دد:  “ اإّن التح�شينات والتغيريات التي 

طراأت على العود واأو�شلته اإىل ال�شكل امل�شتعمل يف 

الع�شور الإ�شالمية، قد متت يف الع�شر ال�شا�شاين 

 .”... 
)6(

وهو الع�شر الذي �شبق ظهور الإ�شالم

لك���ن على عموم امل�ش���ادر التاريخية القدمية 

فاإنها مل تتطرق ب�شكل دقيق لل�شكل العام للعود اإّل 

اأنها اقت�شرت على ذكر املواد املعتمدة واملتمثلة يف 

رقيق اخل�شب واعتماد الأمعاء املرومة اأو احلرير 

بالن�شبة اإىل �شنع الأوتار، فعمومًا عند البحث يف 

خمتلف امل�ش���ادر املكتوبة نالح���ظ اأن ما تناولته 

الكتب التي تعنى بتاريخ العود تنق�شم اإىل م�شادر 

ذات جوانب علمية وم�ش���ادر اأخرى اأخذت جانبًا 

.
)7(

اأ�شطوريًا

 اإل اأن مفهوم اآلة العود تبلور وتطّور عند العرب 

القدامى خا�ش���ًة مع دخول الإ�شالم يف املجتمعات 

العربي���ة، ولع���ّل اأهمه���ا كان يف الع�ش���ر الذهبي 

واملع���روف بع�ش���ر هارون الر�ش���يد خ���الل وليته 

عل���ى الدولة العبا�ش���ية ح���ني ازدهرت املو�ش���يقى 

العربي���ة العملي���ة منه���ا والنظرية، حي���ث اأن هذه 

الفرتة التاريخية كانت زاخرة باأعظم املو�شيقيني 

وامللحنني والعلماء واملنظرين، حيث يظهر لنا هذا 

من خالل العناية التي حظيت بها الآلة عن طريق 

الكتابات والدرا�شات النظرية العديدة التي وردت 

عن جممل الفال�ش���فة العرب الذي���ن نذكر منهم 

)الكن���دي، ابن املنج���م، ابن زيلة، �ش���في الدين 

الأرم���وي، اإخ���وان ال�ش���فا، الالذق���ي، الفارابي، 

ابن الطحان، ابن �شينا(، وتوا�شل هذا يف جممل 

الفرتة التاريخية املمتدة من �ش���در الإ�ش���الم اإىل 

حدود القرن اخلام�س ع�شر ميالدي، وهي الفرتة 

 
)8(

املعروفة بظهور اأبرز حماولت التنظري العلمي

انطالقا من املدر�شة العودية واملدر�شة الطنبورية 

على غرار املدر�ش���ة املنهجي���ة واملتمثلة يف رائدها 

  .
)9(

وموؤ�ش�شها �شفي الدين الأرموي

 واإن يف اختيارنا للتطّرق اإىل امل�شاألة التاريخية 
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لآل���ة العود ه���و تفعيل وتثمني لقيمتها احل�ش���ارية 

والثقافي���ة والت���ي بدوره���ا متث���ل رمز املو�ش���يقى 

العربية منذ فرتة تاريخية قدمية متتد من ع�شر 

 .
)10(

اجلاهلية اإىل فجر الإ�شالم

ل���ذا فبعد م���ا تقّدمنا به من مالم���ح تاريخية 

عاّم���ة تُخ�س اآلة العود ف�ش���نعتمد يف هذا اجلانب 

م���ن املبح���ث عل���ى تق���دمي موج���ز لأه���م جتارب 

وحماولت التنظري العلمي التي وردت يف درا�شات 

وكتابات تاريخية قّيمة ودقيقة اعُتمد فيها ق�ش���مة 

الأبعاد النغمية انطالقًا من د�شاتني اآلة العود التي 

هي متثل و�ش���يلة ل�شتخراج وت�ش���نيف النغمات، 

اإىل جانب بع�س الكتاب���ات الأخرى التي ورد فيها 

جزء خا�س بتقدمي اخل�شو�شيات الأورغنولوجية 

لالآلة وت�ش���نيفها اإىل جانب طرق ال�ش���نع واملواد 

اخلا�ش���ة برتكي���ب الآل���ة اأو يف جان���ب اأخ���ر ذكر 

للمحاولت التي ت�ش���منت مناذج تعليمية ت�ش���اعد 

املتلقني من العزف على العود. 

الكندي)11(  لدى  العود  1.1.اآلة 
لقد خ�ش����س الكندي يف كتاباته جانبا كبريا 

لآل���ة الع���ود من خ���الل التدقيق يف و�ش���فها وذكر 

مقايي�شها وخ�شو�شياتها النغمية، حيث اأنه تطّرق 

يف ر�ش���الته املن�ش���ورة بعن���وان ر�ش���الة يف اللحون 

والنغ���م اإىل ثالث نقاط هامة، اعتنت اأوًل بجانب 

ال�شناعة اخلا�شة بالعود حيث ورد الف�شل الأول 

بعنوان القول يف تركيب العود، اأما الف�شل الثاين 

فخ�ش����س اإىل �ش���رح كيفي���ة ا�ش���تخراج النغمات 

و�ش���ناعة الأوتار انطالقا من د�ش���اتني العود وقد 

ج���اء هذا العن�ش���ر حتت عن���وان يف معرفة الوتر 

والنغم، اأما الق�شم الثالث من الر�شالة فهو اجلزء 

الأهم يف تاريخ التنظري اخلا�س باآلة العود واملتعلق 

بو�شع قواعد ومنهج لتدري�س اآلة العود والذي جاء 

حتت عنوان يف ريا�شة اليدين.

ففي الف���ن الأول من الر�ش���الة يعطي الكندي 

اأه���م التفا�ش���يل املتعلقة بالقيا����س والعمق، حيث 

يق���ول: “ف���اأول ذل���ك اأن يك���ون طوله 36 ا�ش���بع 

���مة بالأ�ش���ابع املمتلئة احل�شنة اللحم ويكون  من�شّ

جمل���ة ذلك ث���الث اأ�ش���بار، وعر�ش���ه 15 ا�ش���بع 

وعمقه 7 اأ�ش���ابع ون�ش���ف وتكون م�ش���افة عر�س 

امل�شط مع الف�شلة التي تبقى وراء 6 ا�شابع وتبقى 

.
م�شافة الأوتار 30 ا�شبع”)12(

لكن من الوا�ش���ح يف هذا اجل���زء اأن الكندي 

م���ن خالل ه���ذه الر�ش���الة مل يتط���رق اىل حتديد 

م���ادة ال�ش���نع  اأو الأن���واع التي ميك���ن اعتمادها، 

وم���ع ذل���ك فلق���د اأ�ش���ار اإىل الفاعلي���ة والدقة يف 

حذق �شناعة العود وهو على علم ودراية بامل�شائل 

الفيزيائي���ة ولكن مل نتح�ش���ل على تف�ش���ري معّمق 

لدوي ال�شوت.

اأما يف اجل���زء الثاين الذي ي���رد حتت عنوان 

الكندي  والنغم” خ�ش�ش���ه  الأوتار  معرف���ة  “يف 
لتحديد ع���دد الأوتار، حيث ي�ش���تهل بقوله:  “اأما 

الأوتار فهي اأربعة اأوله���ا البم وهو وتر معاء دقيق 

مت�ش���اوي الأجزاء ولي�س فيه مو�شع اأغلظ ول اأدق 

من مو�ش���ع، ثم طوي حتى �شار اأربع طبقات وُفتل 

فت���اًل جيدًا، وبع���ده:  املثلث و�ش���بيله �ش���بيل البم 

بطبق���ة- وهو من طبقتني- غري اأنه من اإبر ي�ش���م 

حتى ُفتل ف�ش���ار يف قيا�س الطبقتني من املعاء يف 

الغل���ظ. وبعده:  الزير وهو اأي�ش���ًا اأمنت من املثنى 

بطبقة واحدة وهي اأن يكون من طبقة واحدة وهو 

   .”)13(

ابري�شم يف حال طبقة من كبقات املعاء

وانطالقا من حتديد املادة الأ�شا�شية ل�شناعة 

الأوت���ار ياأت���ي يف املرحلة املوالية لتقدمي الت�ش���وية 

اخلا�شة بالعود، وح�شب ما جاء يف ر�شالة اللحون 

ي�ش���ف الكن���دي النغم���ات املطلق���ة للعود ح�ش���ب 

مو�ش���عها يف احلنجرة )حتديد النغمة اخلا�ش���ة 

بالوتر ع���ن طريق احلنجرة( والتي تكون ح�ش���ب 

.
)14(

هذا الرتتيب:  البم واملثلث واملثنى والزير

ومنه���ا يعطي الكندي و�ش���فا دقيق���ا للنغمات 

والت���ي يقدمها يف 7 نغمات )مطلق البم، �ش���بابة 

البم، و�شطى البم اأو بن�شره، خن�شر املثلث وهي 

اأي�ش���ا مطلقة املثلث، �شبابة املثلث، و�شطى املثلث 

اأو بن�شره، خن�شر املثلث وهي اأي�شا تعرف مبطلق 

.
)15(

املثنى
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كم���ا ي�ش���رح الكن���دي يف نف����س ال�ش���ياق العلل 

النجومية التي ذكرها الفال�ش���فة و ذلك باأن العود 

ُو�شع ح�شب النغم ال�شبع التي مُتثل نظرية للكواكب 

ال�شبع اجلارية ويتطرق الكندي اإىل و�شع �شرح ما 

يقابل كل نغمة من هاته النغمات، اأما عن النفراد 

فيقول:  فمطلق البم-التي هي اأول النغم واأفخمها- 

نظرية زحل، اإذ هو اأعلى ال�ش���بعة واأبطاها �ش���ريًا 

وبعدها �ش���بابة البم-نظرية امل�شرتي-اإذ كان يتلو 

زح���اًل يف العلو وكذلك و�ش���طى الب���م التي يقابلها 

املريخ، اأما اخلن�ش���ر فهو ميثل ال�ش���لة اخلا�ش���ة 

بال�ش���م�س ول�ش���بابة املثلث م���ا يقابها للزه���رة اأما 

.
)16(

و�شطاها فهي لعطارد وخن�شره للقمر

وياأتي تف�شريه لربط النغمات بالنجوم على اأن 

القوم يختلفون يف �ش���ائر الأ�شياء وذلك لختالف 

بلدانهم واأهوائهم ومياههم وثمارهم واأن العلة يف 

هذا الختالف مطال���ع النجوم وانفراد كل كوكب 

بق���وم دون ق���وم لذلك اعتم���د الكن���دي اختالف 

.
)17(

النغمات باختالف النجوم يف العلو

كما تعر�س الكندي يف ر�ش���الة اللحون والنغم 

يف بابها الثالث اإىل حماولت تدوين �شملت بع�س 

التماري���ن اخلا�ش���ة باآلة العود والت���ي يطلق عليها 

يف الف���ن الثال���ث “يف ريا�ش���ة اليدي���ن لذل���ك”، 

وهو عبارة عن مدخل و�ش���بيل اإىل التعليم والألف 

لالأ�ش���ابع يف التنق���ل عل���ى الد�ش���اتني، ف���اإن من 

ا�شتعمل ذلك واأحكمه واأ�شرع فيه-قبل اأن يق�شد 

، مع الإ�ش���ارة 
)18(

اإىل التعليم- اأ�ش���رع اإىل القبول

هن���ا اإىل اأن الكندي يعتر اأول من دّون املو�ش���يقى 

الأحرف الأبجدية وذلك م���ن خالل اتباع طريقة 

تتمث���ُل يف حتديد الوت���ر والنغمات امل���راد اأداوؤها 

وامل�ش���ار اإليها بالأحرف الأبجدية العربية )انظر 

املث���ال 1 و2(، كم���ا اأن القرتاح���ات التي تو�ش���ل 

اإليه���ا الكندي تعد من املقرتحات الهامة يف تاريخ 

التنظري املنهجي لآلة العود يف احل�ش���ارة العربية 

الإ�ش���المية اإىل ح���د الفرتة املعا�ش���رة، وهذا من 

خالل ما ُيبني فيه املوؤلف من �ش���عوبات تقنية عن 

طريق ا�ش���تعمال الد�شاتني وامل�شرب، واإن اأهم ما 

اعتم���ده الكن���دي يف مقاربته ه���و اأداء درجتني يف 

)19(
منوذج 1 : مترين للعزف على العود من تاأليف الكندي باعتماد الأحرف الأبجدية وفقًا ملا كتبه بيده
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اآن واح���د لإعطاء املتعلم الق���درة على التنقل بني 

الد�شاتني واعتماد تاآلف الأ�شوات. 

ويف نف����س ال�ش���ياق اعتن���ى يعق���وب ا�ش���حاق 

الكندي باآلة العود من خالل ر�شائله الأخرى حيث 

نذكر الر�شالة بعنوان امل�شوتات الوترية من ذات 

الوتر الواحد اإىل ذات الع�شرة اأوتار على الأ�شناف 

امل�ش���تحدثة لآل���ة الع���ود، اإ�ش���افًة اإىل اأن الكندي 

قد ح���اول يف كتاباته اخلا�ش���ة بالتنظ���ري العلمي 

للمو�شيقى اإىل تف�شري الأ�شناف امل�شتحدثة من اآلة 

العود من خالل ما اأ�ش���افه للع���ود من وتر خام�س 

والذي جاء و�ش���عه حت���ت وتر الزير حيث يف�ش���ر 

الكن���دي هذه الإ�ش���افة اإىل الت�ش���ابه املوجود بني 

عدد الأوتار واحلوا�س الباطنية اخلم�س لالإن�شان 

واملتمثل���ة يف الفك���ر والذك���ر والذه���ن والتميي���ز 

والإدراك، كما اأ�ش���ار اإىل هذا من خالل ما ميكن 

ا�ش���تباهه بالكواكب وعدد الأ�شابع كما ي�شتعر�س 

يف نف�س الر�شالة الإمكانات الأخرى لت�شوية العود 

ذي ال�ش���بع اأوت���ار والثمانية اأوتار والع�ش���رة اأوتار:  

فه���و يف النهاية يتطرق اإىل تف�ش���ري ع���دد الأوتار 

 مع 
)21(

ن�ش���بًة اإىل احلوا�س التي ميتلكها الإن�ش���ان

التاأكي���د يف البداي���ة اإىل اأن العود يف ع�ش���ره كان 

يحتوي على اأربعة اأوتار فقط.

 وا�ش���تنادًا اإىل م���ا تعر����س اإلي���ه الكن���دي يف 

ر�ش���الته لدرا�شة اآلة العود فاإنه  كان له الف�شل يف 

 
)20(

  منوذج 2 : مترين للعزف على العود من تاأليف الكندي جم�شد لعالمات الكتابة املو�شيقية احلديثة
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اإر�ش���اء عّدة قواعد ومناهج خا�شة باآلة العود اإما 

على م�ش���توى ال�ش���ناعة اأو املناهج التعليمية كما 

اأنه ف�ش���ح املجال كذلك اإىل الفال�شفة واملنظرين 

العرب من معا�ش���ريه اإىل مزيد العناية بالتنظري 

وتع�ش���ري ال�شورة اخلا�ش���ة باآلة العود التي متثل 

رمز احل�شارة العربية الإ�شالمية. 

املنّجم)22( ابن  لدى  العود  اآلة   .2.1
ح�ش���ب ما تو�ش���لت اإلي���ة الأبح���اث يف العلوم 

املو�ش���يقية ف���اإن الر�ش���الة يف املو�ش���يقى تعود اىل 

كاتبها يحيى بن علي بن يحيى املنجم حيث اعتمد 

فيها على الو�شع ال�شحيح لكل نغمة وذلك ح�شب 

ما يقابلها يف ال�ش���لم املو�شيقي العربي ومقارتنها 

بال�ش���لم الإغريقي القدمي م�ش���ريا اإليها بد�شاتني 

، وُيظه���ر اب���ن املنج���م يف اجلزء 
)23(

اآل���ة الع���ود

املخ�ش����س للغناء على اأكرث من ثمان نغمات على 

حتديد اأنواع النغم بالعتماد على ما اأقره ا�شحاق 

املو�شلي، اإل اأن ابن املنجم على عك�س ما تطرق له 

الفال�شفة اأمثال الكندي، فاإنه مل يعتمد يف كتاباته 

على احلديث عن اجلانب الأورغنولوجي للعود، بل 

اقت�ش���ر على اعتماد اآلة العود لتحديد نوع و�شفة 

النغمة، بالإ�ش���افة اإىل اأن ابن املنجم تعر�س اىل 

تق�ش���يم رق���ة العود ح�ش���ب القواعد التي و�ش���عها 

الكندي من خالل موا�ش���ع الأ�ش���ابع وجمراها يف 

الأوتار )و�ش���طى يف جمراها، ابتداًء من و�ش���طى 

الب���م، بن�ش���ر يف جمراه���ا ابت���داءًا م���ن �ش���بابة 

، مع الإ�شارة اإليها بالأحرف الأبجدية 
)24(

املثلث(

العربي���ة، كم���ا اأن ابن املنج���م يوؤكد عل���ى اأهمية 

ا�ش���تعمالت نغم الب���م ونغم املثلث وذلك خا�ش���ة 

مب���ا يتعل���ق بالغناء والع���زف حيث اأنه ي�ش���تعر�س 

من خالل ر�شالته يف باب خم�ش�س لهذا الغر�س 

الأ�شباب التي من خاللها ت�شتعمل هذه النغمات يف 

ال�ش���ناعة ويوؤكد على اأن اعتماد املثلث والبم اأبلغ 

واأمت ول يغني عنها وجود نظراء لها املثنى والزير 

يف التطبيق العلمي ويعود اأ�شا�ش���ها اإىل اجلمع بني 

النغمتني اأحداهما حاّدة والأخرى غليظة يف نقرة 

واحدة فتكون لها وقع لذي���ذ جميل يف الأذن يناأى 

 )وهنا اإ�شارة اإىل اأن ابن 
)25(

بها عن الرتابة وامللل

املنجم يف�ش���ل هذين الوترين ل�ش���بب ينح�شر يف 

قّوة ال�ش���وت فقط(، وكما يف�شر املنجم اأن، لوتر 

البم واملثلث �ش���فة غري مكتملة وهذا يعود اإىل اأن 

هذه النغمات لي�ش���ت لها نظائر ومرادفات اأو نغم 

بديلة التي حتدث على وتري املثلث والزير )...(

لكن يف حتديد اأ�شول النغم يف�شر ابن املنجم 

يف جانب اآخر باأن للح�شول على النغمات الأ�شلية 

يف طبقاتها الأ�شلية فذلك يعود على املثنى والزير، 

حي���ث يقول يف هذا ال�ش���دد:   فعل���ى هذا املذهب 

تكون النغم الع�شر على املثنى والزير اأ�شوًل، لكن 

منها )اأو بع�ش���ها( نظائ���ر اأو نغم بديلة على البم 

واملثلث تعرف بنف�س اأ�شمائها من حروف اجلمل، 

ولي�شت لنغم املثنى والزير كلها نظائر البم واملثلث 

كم���ا اأن نغم البم واملثلث لي�ش���ت كلها نظائر لنغم 

 والتي 
)26(

الع�ش���ر الت���ي حت���دث يف املثنى والزي���ر

ي�شفها باأوتار ال�شّدة واللني.

اإن من املالح���ظ اأن ابن املنجم يعتمد على اآلة 

العود بالأ�ش���ا�س يف حتديد النغم���ات وفروعها وهو 

ينطلق اأي�ش���ا م���ن نظرية ا�ش���حاق املو�ش���لي، اإىل 

جانب اأن التف�شريات التي يقدمها يف حتديد اأ�شول 

النغمات وتركيبها فهي متثل جميع اأ�ش���اليب الأداء 

اخلا�ش���ة بالنغمات مع تركيز ال�ش���ّفة التي ت�شدر 

عنها باعتم���اد التقنيات املتاحة لالآلة، بالإ�ش���افة 

اإىل اأن ه���ذه الطريقة مازالت اإىل حّد الآن معتمدة 

وخا�ش���ًة مب���ا يعني بطريق���ة العزف امل���زدوج على 

الوترين يف اآن واحد والإعادات يف الدواوين النغمية 

وه���ي طريق���ة يف الأداء تخ����س اأ�ش���اليب الع���زف 

التقليدي يف خمتلف املدونات املو�ش���يقية التقليدية 

العربي���ة، كما اأن ابن املنج���م يف تقدميه لكل نغمة 

ي�شري اإىل اإمكانية ت�شويرها اإما على نغمات اأخرى 

اأو على ما يقابلها من نظري يف الأوتار التي ي�شفها 

بالدّقة والغلظ )البم واملثنى(.

الفارابي)27( لدى  العود  اآلة   .3.1
الفاراب���ي من الفال�ش���فة البارزي���ن يف تاريخ 
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ال�ش���ناعة والتنظري املو�ش���يقي من خالل كتاباته 

الت���ي خ�ش���ت وبالأ�ش���ا�س يف الأم���ور التنظريي���ة 

العلمية للمو�شيقى، حيث اأنه اأّلف اأهم كتاب يعنى 

بجميع امل�ش���ائل النظرية املو�ش���يقية بعنوان كتاب 

املو�ش���يقى الكبري، وهو مرجع جامع لأهم ما يلزم 

املمار�ش���ة املو�ش���يقية، ويف �ش���ياق املقال اخلا�س 

بال�ش���ناعة املو�ش���يقية يق���دم الفاراب���ي يف جزء 

مف�شل اإح�شاء النغم الطبيعية يف اآلة العود حيث 

يعترها الآلة الت���ي تعطينا النغم الطبيعية، حيث 

يقول يف افتتاحية الر�ش���الة: ولنق�ش���د اإىل الآلت 

الت���ي تعطين���ا النغ���م الطبيعي���ة واإىل ماه���و اأكرث 

، ويعتمد املوؤلف 
)28(

اإعطاء للنغم واأكمل هي العود

يف تقدمي���ه لآل���ة العود عل���ى من���وذج ذي 5 اأوتار 

حي���ث تكون فيه اأثقل النغم ه���ي البم و مناظرتها 

يف اجلواب نغمة �ش���بابة املثنى... ومن الأ�ش���باب 

التي جتعل من الفارابي تاأكيده على اإ�ش���افة الوتر 

اخلام����س تع���ود اإىل ع���دم توف���ر اإمكانية �ش���ياح 

�ش���بابة املثنى، ويقول يف هذا ال�شياق:  واإذا طلبنا 

بعد ذلك �شياح �شبابة املثنى مل جنده يف د�شاتني 

الع���ود ولنكمل فيه���ا متام الدور الث���اين من اأدوار 

.
)29(

القوى ون�شد وترًا خام�شًا

 فتعود اذن اإ�ش���افة الفاراب���ي للوتر اخلام�س 

بالأ�ش���ا�س كمحاولة لكتمال النغمات امل�شتخرجة 

من العود مع اعتماده على نف�س الق�ش���مة اخلا�شة 

بد�ش���اتني العود والت���ي تطرق اإليها اأي�ش���ا كل من 

الكندي وابن املنجم، ويقدم الفارابي د�شاتني العود 

على اأنها ت�ش���اعد على ا�ش���تخراج اثنتني وع�شرين 

، وهي جميع النغم التي ي�ش���تعملها العود 
)30(

نغمة

وهي الأكرث ا�ش���تعماًل وبع�شها ي�شتعمل اأقل وذلك 

انطالقا من د�ش���اتني اخلن�شر والبن�شر وو�شطى 

زلزل و جمنب الو�شطى وتتو�شطها و�شطى الفر�س 

ثم ال�شبابة وجمنبان ال�شبابة ذلك وكما هو مثبت 

.
)31(

يف الر�شم البياين

فعلى رغم ما قدمه الفارابي يف كتاب املو�شيقى 

الكبري من مقالت اعتنت بجانب كبري منها باأهم 

جوانب ال�شناعة املو�شيقية باعتماد العود، اإل اأّن 

الق�ش���م اخلا�س باآل���ة العود اقت�ش���ر على حتديد 

النغم���ات وتاآلفاته���ا م���ن الأجنا����س انطالقا من 

ق�شمة الد�شاتني ومل يتطرق اإىل حتديد املقا�شات 

التي ت�ش���تلزم ل�ش���ناعة العود وذلك على غرار ما 

اعتمده املنظرون ال�ش���ابقون كم���ا مل يتعر�س اإىل 

القواع���د الت���ي تخ����س �ش���ناعة الآلة م���ن ناحية 

الأخ�شاب التي ي�شتح�شن الرتكيب منها.

زيلة)32( ابن  لدى  العود  اآلة   .4.1
يتعر����س اب���ن زيل���ة يف كتاب���ه اإىل الت�ش���وية 

اخلا�ش���ة باآلة الع���ود من خالل حديث���ه عن طول 

الوتر الذي يحدد بامل�ش���افة ما بني امل�شط والأنف 

منوذج 3 : ق�شمة د�شاتني اآلة العود لدى الفارابي
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على الربع من جهة املالوي و�ش���د عليه الد�ش���تان 

الأ�ش���فل وهو الد�ش���تان املن�ش���وب اإىل اخلن�ش���ر، 

فيكون بني مطلقه وبني خن�شره: الذي بالأربع ثم 

)33(

ق�شم طوله اأي�شا واأخذ ت�شع الطول اإىل الأنف

)...(، وهنا م���ن املالحظ اإىل اأن ابن زيلة يعتمد 

يف درا�ش���ته عل���ى النم���وذج اخلا�س بابن �ش���ينا، 

وبذلك فاإن الت�ش���وية اخلا�ش���ة بالع���ود مماثلة ملا 

قدم���ه اب���ن �ش���ينا، بالإ�ش���افة اإىل اأن املوؤل���ف قد 

تعّر����س اإىل حتدي���د اأوتار الع���ود يف 5 اأوتار، كما 

يوؤكد عل���ى نوعية الأوتار فيق���ول: فحيلته اأن يعلق 

على العود ثالثة اأوتار من جن�س واحد مت�شاوية يف 

، وجتدر الإ�ش���ارة هن���ا اإىل اأن ابن زيلة 
)34(

الغلظ

عن���د تقدميه لآلة العود مل يكن دقيقا من الناحية 

العملية ب���ل اعتمد على اجلانب النظري فقط من 

خالل حتديده للد�ش���اتني وه���دد الأوتار ونوعيتها 

متغاف���اًل كل م���ا ه���و يعنى بال�ش���ناعة اخلا�ش���ة 

بالآل���ة ويف حتدي���د نوعية امل���واد امل�ش���تعملة، اإىل 

جانب عدم تعر�ش���ه اإىل مقايي�س الرتكيب  وطرق 

الع���زف كم���ا مل يطرح اب���ن زيلة امل�ش���األة املتعلقة 

بح���دوث ال�ش���وت بل اقت�ش���ر على حتدي���د تاأثري 

ال�ش���وت يف الطبائع، وذل���ك على غرار ما ورد يف 

كتابات املنظرين والفال�شفة من معا�شريه الذين 

تعر�شوا اإىل البع�س من هذه اجلزئيات.

)35( ال�صفا  اإخوان  لدى  العود  اآلة   .5.1

يقدم اإخوان ال�ش���فا يف الر�ش���الة اخلام�ش���ة 

واملخ�ش�شة للمو�شيقى ماهية ال�شناعة املو�شيقية 

م���ن خالل التعّر�س اإىل جتزئة هذا املو�ش���وع اإىل 

عّدة ف�شول تعّلقت اأهمها بامتزاج ال�شوت وتنافره 

اإىل جان���ب رب���ط حركة الأف���الك مع م���ا يقابلها 

بالنغمات، كما تعر�ش���ت الر�شالة يف هذا الف�شل 

اإىل حتديد كيفية �ش���ناعة الآلت واإ�شالحها، ويف 

هذا ال�ش���ياق فاإن اأهم ما ُطرح ه���و الهتمام باآلة 

الع���ود، حيث يقدم اإخوان ال�ش���فا اآل���ة العود على 

اأنه���ا م���ن اأمت الآلت الت���ي ا�ش���تخرجها احلكماء 

 .
)36(

واأح�شن ما �شنعوه اآلة م�شماة بالعود

وانطالق���ًا من ه���ذه القول���ة يتعر����س اإخوان 

ال�ش���فا يف هذا الف�شل اإىل تقدمي اخل�شو�شيات 

الأورغنولوجية لآلة العود واإعطاء منوذج لالآلة من 

خالل حتديد خمتلف املقايي�س والد�شاتني وح�شب 

الآراء املدونة يف الر�ش���الة نالح���ظ تاأكيدهم على 

اأخذ العود لأخ�ش���اب ح�شب املو�شع الذي �شيعتمد 

لالآلة: ينبغي اأن تتخذ الآلة التي ت�شمى العود خ�شبا 

طوله وعر�شه وعمقه يكون على الن�شبة ال�شريفة، 

وه���ي اأن طوله مثل عر�ش���ه ومثل ن�ش���فه، ويكون 

عمق���ه مث���ل طوله، وعن���ق العود مثل رب���ع الطول، 

وتك���ون األواح���ه ُرقاق���ًا متخذ من خ�ش���ب خفيف، 

ويكون الوجه رقيقًا من خ�ش���ب �شلب خفيف يّطن 

 .َ
 )37(

اإذا ُنقر

فعل���ى غرار الكتابات الأخرى والتي تعر�ش���ت 

لنف�س امل�شاألة اخلا�شة بالعود فنالحظ اأن اإخوان 

ال�ش���فا تطرقوا كذلك اإىل ت�شنيف اأنواع اخل�شب 

التي ميك���ن اإدراجها يف اأجزاء الآل���ة وذلك طبقًا 

لأق���وال اأهل ال�ش���ناعة م���ع تاأكيدهم عل���ى اأنواع 

اخل�ش���ب اخلا�ش���ة مبختل���ف اأج���زاء الآل���ة لكن، 

وامللف���ت لالنتب���اه يف اأن النم���وذج املعتمد يف هذه 

الر�شالة هو عود ذو 4 اأوتار مت حتديد ن�شب الغلظ 

فيها حيث تاأكدنا من هذا من خالل ما ورد:  على 

اأن يك���ون غلظ الب���م مثل غلظ املثل���ث ومثل ثلثه، 

وغل���ظ املثلث مث���ل غلظ املثنى ومث���ل ثلثه، وغلظ 

، ويف هذا 
)38(

املثن���ى مثل غلظ الزي���ر ومثل ثلث���ه

ال�ش���ياق نالح���ظ اأن اإخوان ال�ش���فا ق���د اعتمدوا 

مقايي�س لغلظ الأوتار خمتلفة عما ورد يف كتابات 

املنظرين ال�شابقني.

كذلك و يف ال�ش���ياق نف�ش���ه، تقدم الر�شالة يف 

الق�ش���م اخلا�س بالآلت املو�شيقية عالقة النغمات 

ال�ش���ادرة م���ن الع���ود بالطبائ���ع والأم���زاج حيث 

يتعر�س هذا الق�ش���م يف املرحلة الأوىل اإىل تقدمي 

طريقة لت�ش���وية العود )اإ�ش���الح النغم ومعرفة ما 

يكون بينهما من الن�ش���ب( حيث اأن �شحة النغمات 

تف�شر طبيعة املزاج، كذلك تكون حماكية حلركات 

. حي���ث اأن 
)39(

الأ�ش���خا�س والأف���الك والكواك���ب

النغم���ات ميكن اأن تل���ذذ منها الطب���اع والنفو�س، 
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اأما فيما يتعلق بد�ش���اتني العود فاإن طريقة اإخوان 

ال�ش���فا مماثل���ة لطريقة الكندي يف ا�ش���تخراجها 

وذلك م���ن خالل ق�ش���مة الوتر الواح���د اإىل اأربعة 

اأق�شام مت�شاوية وميتد د�شتان اخلن�شر عند الثالثة 

اأرباع مما يلي عنق العود، ثم ُيق�شم طول الوتر عند 

.
)40(

د�شتان ال�شبابة اإىل امل�شط بت�شعة اأق�شام

وانطالقًا من املثال املعتمد لدى اإخوان ال�شفا 

نالح���ظ اأن���ه ل يوج���د اأي خالفات م���ع النموذج 

اخلا����س بالكن���دي، لك���ن تبق���ى ر�ش���الة الكندي 

املتعلقة بالعود الأكرث دقة وعمقا يف تقدمي خمتلف 

اجلوانب املتعلق���ة بالآلة وذل���ك بتحديد مقايي�س 

العود اإىل جانب حماولت الكندي لتقدمي متارين 

خا�شة بالعزف على هذه الآلة.

�صينا)41( ابن  لدى  العود  6.1.اآلة 

حي���ث اأنه متيز على بقية املنظرين العرب من 

خالل تطرقه اإىل التق�شيم الأورغنولوجي لالآلت 

املو�ش���يقية وذلك انطالقًا م���ن تركيبتها والهيكل 

الع���ام، حيث يق���ول يف هذا ال�ش���دد:  الآلت على 

اأق�ش���ام فمنها ذوات الأوتار ود�ش���اتني ينقر عليها 

كالرب���ط و امل�ش���هور املت���داول عن���د اجلمهور هو 

الربط واأن كل �شيء اأ�شرف منه غري معروف بني 

ال�ش���ناع جدًا فيجب اأن تتكلم على اأحواله ون�شب 

د�ش���اتينه ويك���ون لغرينا اأن يجته���د لينقل الكالم 

منه اإىل �شائر الآلت اإذا عرف الأ�شول فنقول اأّن 

العود قد ق�ش���م طول ما بني م�ش���طه واأنف مالويه 

)...(، كما اأن 
)42(

عل���ى الربع من جه���ة امل���الوي

ابن �شينا اعتمد ق�شمة اأوتار العود بالعتماد على 

ما �ش���بقه م���ن املنظري���ن اأمثال الكن���دي واإخوان 

ال�ش���فا اإىل جانب اعتماده على 3 د�شاتني حديثة 

، وانطالق���ا من نظريته 
)43(

واملعروف���ة بالزلزلية

اأ�شبحت د�شاتني العود تعتمد على الق�شمة التالية 

والت���ي اعتمد فيها على عود ذي 5 اأوتار خا�ش���عة 

لت�ش���وية خمالف���ة مل���ا ه���و ق���د ورد ل���دى منظري 

املدر�شة العودية ونخ�س بالذكر هنا الكندي. 

الطحان)45( ابن  لدى  العود  اآلة   .7.1

يتعر����س اب���ن الطحان يف كتاب���ه اإىل جزئني، 

الأّول يتعلق بال�ش���ناعة العلمي���ة املنطقية والثاين 

يتعر����س في���ه اإىل ال�ش���ناعة العملية املو�ش���يقية، 

فعلى خالف مل���ا اأوردته كتابات الفال�ش���فة اأمثال 

الكندي والفارابي وابن �شينا من خالل معاجلتهم 

للمو�ش���يقى يف موؤلفاته���م م���ن ناحي���ة التنظ���ري 

العلم���ي، ف���اإن ابن الطح���ان يعالج املو�ش���يقى من 

الناحي���ة العملي���ة الت���ي يفهمه���ا املح���رتف م���ن 

،كذل���ك ميثل ابن 
)46(

معا�ش���ريه يف تل���ك الفرتة

 
)44(

منوذج 4 : ق�شمة د�شاتني العود لدى ابن �شينا
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الطح���ّان م���ن املنظري���ن الذي���ن اعتن���وا بجانب 

ل وهذا  ال�شناعة اخلا�شة باآلة العود ب�شكل مف�شّ

ما افتقدته كتابات الكندي، كما جند اأن ما تطّرق 

له اب���ن الطحان من الناحي���ة الأورغنولوجية لآلة 

العود هو مماثل ملا ذكره الكندي يف ر�ش���الته “يف 

اللح���ون والنغم”، حيث ي�ش���تعر�س اب���ن الطّحان 

يف كتابه حاوي الفنون و�ش���لوة املحزون يف اجلزء 

الثاين اإىل خمتلف اجلوانب التي تعنى باآلة العود، 

انطالقا من الأبواب  املخ�ش�ش���ة له والتي جاءت 

يف العناوين التالية ) يف معرفة من ا�شتنبط العود 

وذكر اختالف النا�س فيه، يف كمية العود وكيفيته 

واأ�شمائه، يف معرفة الد�ش���اتني واأ�شمائها و�شدها 

والغر����س املق�ش���ود منه���ا، يف الأوت���ار وطباعها 

واأ�ش���مائها وتخريها وتركيبها، يف معرفة اأف�ش���ل 

م���ن اأوق���ع بالع���ود م���ن الفر����س وع���دد الطرائق 

الفار�ش���ية، يف معرفة اأف�ش���ل من اأوقع على العود 

العربي وغنى عليه الغناء العربي، يف و�شف العود 

ومدحه وتف�ش���يله على �شائر اآلت الغناء وت�شبيهه 

وما قال فيه ال�ش���عراء، يف معرفة من و�ش���ع الزير 

من الأ�شفل والبم من الفوق، يف الإ�شالحات التي 

تف�ش���د فيها الأوتار وت�ش���ليحها(، اإذن من خالل 

ا�شتعرا�شنا لالأبواب التي خ�ش�شها ابن الطحان 

يف و�ش���فه للع���ود نالح���ظ اأن الكات���ب ل ُيهمل اأي 

جانب من اجلوان���ب العملية لالآلة وذلك انطالقًا 

من طرحه ملكانة الع���ود داخل املجتمعات العربية 

اخلا�ش���ة بالف���رتة العبا�ش���ية اإىل جانب عر�ش���ه 

ملختلف الت�ش���ميات اخلا�ش���ة بالع���ود، كما اأعطى 

جانب���ًا هامًا ُخ�ًسّ باملكونات اخلا�ش���ة ب�ش���ناعة 

الع���ود حيث يق���ول:  اأم���ا كيفي���ة الع���ود:  فينبغي 

اأن ينظ���ر قدم م���ا وجد من اخل�ش���ب ال�ش���ربيني 

ال�ش���بط اخلايل من الت�شبري والت�ش���فيق والتعقيد 

وال�شطرام واأثار امل�ش���امري، فين�شر رقيقًا )...( 

ويرقق اجلميع ترقيقًا حمكمًا، ويق�شر كال وجهني 

 ، واأكمل العيدان واأعدها ما كان 
)47(

ق�شرا معتدًل

من اإحدى ع�ش���رة �ش���رية، ق���د يعمل ثالثة ع�ش���ر 

اأي�شا لبتكون ظهره ويتدور، ول تركب بع�شها على 

بع�س، بل توّثق.

فم���ا ميك���ن حتديده يف ه���ذا اجلان���ب اأن ابن 

الطح���ان ق���د اأعطى خمتل���ف القواع���د واملقادير 

اخلا�ش���ة ب�ش���ناعة الع���ود واخلا�ش���عة ملقايي����س 

ال�ش���وت لتلك الفرتة وي�ش���يف عل���ى ذلك حتديد 

طول العود حيث يقول:  فيحتاج اأن يكون طوله 40 

ا�ش���بعًا بالأ�ش���ابع امل�شمومة وعر�ش���ه 16 ا�شبعا 

بالأ�ش���ابع امل�ش���مومة اأي�ش���ا وعمق���ه 12 ا�ش���بعا 

وتركيبه امل�ش���ط منه على ا�ش���بعني وك�شر وتقدير 

عنق���ه الذي يركب عليه �ش���ر واح���د وعقد ويكون 

.
)48(

طول بنجقه �شرا وعقد، عدد مالويه ثمانية

لكن من املالحظ هنا اأن مقايي�س �ش���نع العود 

لدى ابن الطّحان تختل���ف من حيث املقادير التي 

و�شعها الكندي يف ر�ش���الته يف باب تركيب العود، 

حيث اأن منوذج الكندي اأقل حجمًا وذلك بال�شتناد 

اإىل الطول والعر�س والعمق واأكرث عن�شر اختالفا 

هن���ا هو م���ن ناحية العم���ق، فالعود ال���ذي يقدمه 

اب���ن الطّحان له اأك���رث عقما كم���ا يظهر اختالف 

من ناحية و�ش���ع امل�ش���ط حيث يوؤك���د الكندي على 

ح�شاب و�ش���ع امل�شط ب�شت اأ�شابع اأما ما ورد عند 

ابن الطحان فهو ي�شاوي ا�شبعني وك�شر، ويف نف�س 

الإط���ار فاإن الكاتب يعطي و�ش���فا دقيقا من حيث 

اجلودة املحبذة يف �شناعة العود من خالل تاأكيده 

عل���ى اأن اأطيب العيدان تك���ون بال نقو�س ول تزين 

 ،
)49(

ول تر�شيع ول عاج ول ابنو�س بل خ�شبًا واحدًا

ويف ه���ذا اجلان���ب جند اأن املوؤل���ف دقيق جدًا من 

حي���ث تركيزه اأك���رث على جانب الت�ش���نيع وتقدمي 

اأه���م التفا�ش���يل التي من �ش���اأنها اإعطاء النموذج 

الأمث���ل للعود اخلا�س بابن الطحّان، كما ل يفوتنا 

علمًا فاإنه على �شائر الفال�شفة واملنظرين العرب 

القدامى فلقد تطّرق كذلك اإىل حتديد عدد النغم 

اخلا�ش���ة بالعود، كم���ا اأنه قد حدد عدد د�ش���اتني 

العود ب�ش���ّتة لكن مل يقدمها ب�شفة دقيقة مع عدم 

ذكره للد�شاتني الزلزلية بل اقت�شر تقدميه على: 

د�ش���تان املجنب، د�شتان ال�ش���بابة، د�شتان و�شطى 

الفر�س، د�شتان و�شطى العرب، د�شتان البن�شر و 

د�شتان اخلن�شر.

كم���ا يتعر�س اب���ن الطحّان اإىل و�ش���ع الأوتار 
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وحتدي���د م���واد �ش���نعها، وه���ي اأربعة عل���ى غرار 

النم���اذج الت���ي قدمها كل م���ن الفال�ش���فة الذين 

تطرقوا اإىل نف�س هذا املنهج، كما ي�ش���ف الأوتار 

بطبائع الإن�ش���ان حيث يحددها يف:  املثنى خا�س 

بال�ش���رور والط���رب، املثلث خا�س باجل���نب، البم 

ميث���ل احل���زن، الزي���ر ميث���ل الق�ش���وة والإقدام، 

اإ�ش���افًة اإىل اأن املوؤلف يعطي فر�شية اعتماد اأوتار 

العود املزدوجة حيث ترد يف ر�ش���الته هذه القولة:  

واإن جعلن���ا الأوت���ار ثمانية احتياطًي���ا لنقطاعها 

وتفخيمًا لها.

اإذن يعتر كتاب حاوي الفنون و�شلوة املحزون 

من الكتابات التاريخية الهامة التي ترز لنا مدى 

اهتم���ام العرب القدامى بهذه الآلة يف احل�ش���ارة 

العربية الإ�شالمية، اإ�ش���افًة اإىل المكانيات التي 

ُتتيحه���ا ه���ذه الكتاب���ات يف حتديد الهي���كل العام 

لالآلة  وطرق ال�ش���نع وتوظيفها وهذا ما يدل على 

القيمة الجتماعية للعود يف املجتمعات الإ�شالمية 

منذ فجر الإ�شالم.    

 

8.1. اآلة العود لدى �صفي الدين الأرموي)50(

تعر�س �شفي الدين الأرموي يف كتاب الأدوار 

يف الف�ش���ل الثام���ن مل�ش���ائل متعلق���ة باآل���ة الع���ود 

حيث جند اأن هذا التق�ش���يم جاء ب�ش���فة وا�شحة 

من خالل اعتماده لر�ش���م بي���اين ُيبني من خالله 

الت�ش���وية والد�ش���اتني، وانطالقا من هذا التقدمي 

ي�ش���تعر�س املوؤلف خمتلف الو�ش���عيات املمكنة يف 

ا�ش���تخراج النغم���ات وفروعها، كما يعتمد �ش���في 

الدين يف درا�شته على منوذج ذي 5 اأوتار  وعلى ما 

ورد يف كتاب الأدوار فاإن �ش���في الدين يعتمد على 

منوذجني من العي���دان )الرباعي واخلما�ش���ي(، 

وياأتي تاأكيده على هذا كذلك من خالل ما ا�شتهل 

به يف الف�ش���ل الثامن الذي هو بعنوان “يف ت�شوية 

اآل���ة الع���ود وا�ش���تخراج الأدوار منه”: ث���م اأعلم، 

اأن القدماء و�ش���عوا اآلة العود ذات خم�ش���ة اأوتار، 

وجعل���وا مطل���ق كل وتر م�ش���اويًا لثالث���ة اأرباع ما 

)51(”، م���ع تنويهه على اأن اأهل ال�ش���ناعة 

فوق���ه

املو�ش���يقية كانوا ي�ش���يفون وترًا خام�ش���ًا ي�شمونه 

احلاّد عند احلاجة اإىل احل�ش���ول على جمع تام، 

فكانت نغمة د�شتان بن�شر احلاد هي �شعف الذي 

بالكل وت�ش���اعد هذه ال�ش���افة من احل�شول على 

اجلمع التام بالقّوة، كما يعتمد الكاتب على ق�شمة 

الأوتار اإىل �ش���بعة د�ش���اتني وذلك كما هو مبني يف 

 5 و6.
)52(

النموذج

فالأرموي على غرار املنظرين الذين تعر�شوا 

واخل�ش���ائ�س  بد�ش���اتني  املتعلق���ة  امل�ش���األة  اإىل 

الأورغنولوجية للعود، فاإن معاجلته لهذه امل�ش���األة 

مل تنح�شر يف التق�شيم النظري فح�شب بل ترتكز 

منوذج 5: ق�شمة اأوتار العود ذو 4 اأوتار
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كتابات���ه بالأ�ش���ا�س على معادلت ريا�ش���ية وذلك 

عن طريق اعتماد على ق�ش���مة اأوتار العود ح�ش���ب 

النغمات املراد ا�ش���تخراجها انطالق���ا من قيا�س 

طول الوتر من الأنف اإىل امل�شط، لذا فاإن النموذج 

الذي يقدمه �ش���في الدين يعد م���ن النماذج التي 

حتاك���ي اأن���واع العود املعا�ش���ر من خ���الل الهيكل 

العام، والذي ظهر خا�شًة يف فرتة القرن اخلام�س 

ع�شر.

الاّلذقي)53( لدى  العود  اآلة   .9.1

تطّرق الاّلذقي يف ر�ش���الته اإىل عّدة ف�ش���ول 

تعن���ى بال�ش���ناعة املو�ش���يقية، حي���ث يق���دم فيها 

خمتلف اجلوانب النظرية باعتماد  حتديد ال�شالمل 

والنغم���ات واإعطائها رموز عدّدي���ة، وهي حماولة 

من املوؤلف لت�شنيف خمتلف الأجنا�س، بالإ�شافة 

اإىل ذكره يف بع�س الف�ش���ول التي تعر�س اإليها يف 

الر�ش���الة اإىل و�شف الآلت املو�شيقية املوجودة يف 

 ،
)54(

زمنه والتي يح�ش���رها يف 14 اآلة مو�ش���يقية

حي���ث تط���رق م���ن خالله���ا اإىل الت�ش���ميات التي  

ت�شنف اآلة العود وذلك ح�شب عدد الأوتار.

َيعت���ر الاّلذق���ي اآل���ة الع���ود م���ن الأ�ش���ناف 

امل�ش���هورة والتي ي�شعها �ش���من النوع الأّول، وهي 

تنق�ش���م اإىل 3 اأنواع اأ�شا�ش���ية واملتمثلة يف:  العود 

الأول الق���دمي الذي يحت���وي على 4 اأوت���ار والعود 

الكام���ل ذي 5 اأوت���ار والعود الأكم���ل ذي 6 اأوتار، 

ويعتمد املوؤلف يف ر�ش���الته على ت�ش���ميات خمالفة 

ملا قدمه املنظرون والفال�ش���فة يف نف�س ال�ش���ياق، 

فيعتم���د الاّلذق���ي بع�س امل�ش���طلحات اخلا�ش���ة 

بالآلة مثل الن�شب يعني الت�شوية، �شد الأ�شل وهي 

مبا معناه م�شاحبة مطلق كل وتر من م�شطلحات 

جميع اأوتار العود، �ش���د غري اأ�ش���ل وهي م�شاحبة 

كل وت���ر من مطلقات الأوتار م���ع ما يف جنبه على 

غ���ري ذي الأرب���ع، وقد اعتم���د املوؤلف يف ر�ش���الته 

عل���ى منوذج���ني للعود، وه���ي الع���ود القدمي حيث 

ين�شب لكل وتر منه طباع، النموذج الثاين امل�شّمى 

بالكامل بكونه كافيًا ل�شتخراج اجلموع والأجنا�س 

الكاملة والعود ذو 5 اأوتار هو اأ�ش���رف الآلت ونوه 

الاّلذق���ي من خ���الل ما اأورده يف ر�ش���الته اأن هذا 

، اأما يف ما يخ�س 
)55(

ين�ش���ب يف الأ�ش���ل للفارابي

د�ش���اتني العود فنجد اأن املوؤل���ف يعتمد على نف�س 

النم���وذج الذي قدمه الأرموي حيث يتبني لنا هذا 

من خالل ما ورد يف ر�شالته:

اإل اأّن ه���ذه الد�ش���اتني امل�ش���هورة والت���ي له���ا 

اأ�شماء خم�شو�شة بها عند اأهل �شناعة املو�شيقى 

يف عه���د الاّلذق���ي فه���ي عل���ى ح���د قول���ه تتمي���ز 

باإمكاني���ة ا�ش���تخراجها لأح���وال النغمات واجلمع 

، كما 
)57(

الكام���ل الأعظم من احل���ّدة اإىل الثق���ل

منوذج 6 : ق�شمة اأوتار العود ذي 5 اأوتار
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ي�شري املوؤلف يف نف�س ال�شياق على اإمكانية اعتماد 

العود الأكمل ذي 6 اأوتار والذي قد اأ�ش���بح يعتمد 

م���ن قبل بع�س العمل���ة املتاأخرين “ فبع�س العملة 

املتاأخرين ي�ش���دون على �ش���اعد هذه الآلة �شاد�شًا 

)58(”، وعلى هذا ميكن 

وي�ش���مونها العود الأكم���ل

والأك���رث  منت�ش���رًا  كان  ال���ذي  الع���ود  اإن  الق���ول 

ا�ش���تعماًل يف عه���د الاّلذقي هو ع���ود ذو 6 اأوتار، 

لذا وانطالقًا من هذه الر�شالة نالحظ اأن الكاتب 

قد تطرق لتقدمي الآلة ب�شفة موجزة اقت�شر فيها 

على تقدمي اأهم خ�شائ�ش���ها وذلك باعتماد على 

ما �شبقه من تنظري ودرا�شات.

خال�صة املقال

اإّن ا�شتعرا�ش���نا للمكانة التي ح�ش���يت بها اآلة 

العود يف احل�ش���ارة العربية الإ�شالمية من خالل 

ما كتب يف امل�ش���ادر العربية التاريخية اإىل جانب 

ما تط���ّرق له الفال�ش���فة الع���رب يعود بالأ�ش���ا�س 

اإىل تفعي���ل واإبراز مكانة هذه الآلة ذات الأ�ش���ول 

العريق���ة واملكانة املرموق���ة يف املجتمعات العربية 

القدمية و�ش���وًل اإىل الفرتة املعا�شرة. فعلى غرار 

ه���ذا التيار الفك���ري والعلمي الذي �ش���هده العامل 

العربي يف تاريخه يف الفرتة الإ�شالمية من تنظري 

مو�شيقي وتقنني، فاإّن املو�شيقى العربية منذ فرتة 

الق���رن الثامن ع�ش���ر قد انف�ش���لت م���ن دعائمها 

املو�شيقية التي عرفتها منذ �شدر الإ�شالم، ويعود 

اأ�ش���ا�س هذا القطع مع الأنظمة املو�شيقية العربية 

القدمي���ة ج���ّراء ال�ش���دام والتقابل م���ع النموذج 

الغرب���ي والنبهار ب���ه واعتباره منوذجًا ح�ش���اريًا 

فكري���ًا اأ�ش���بح ميث���ل اأ�ش����س اخلطاب املو�ش���يقي 

العرب���ي املعا�ش���ر واحلدي���ث ال���ذي ط���راأت عليه 

ع���ّدة تغ���ريات جذرية اأ�شا�ش���ها اعتم���اد التنظري 

العلم���ي والعملي انطالق���ًا من النظام املو�ش���يقي 

الغرب���ي. اإّن وجود اآلة العود اإىل حّد هذا الع�ش���ر 

ميّث���ل خري دليل عل���ى قيمة هذه الآل���ة وما حتمله 

م���ن اإرث ح�ش���اري وثق���ايف جعلها ت�ش���ُعّ يف كامل 

اأنحاء اجلزي���رة العربية اإىل جان���ب ما متّثله من 

رمز للح�ش���ارة العربية الإ�ش���المية داخل الثقافة 

العربية وخارجها، غري اأّن القرن الع�ش���رين ميّثل 

نقط���ة حتّول جذرية للعود جّراء التطّور التقني يف 

طرق الت�شنيع اإ�شافًة اإىل و�شول الآلة اإىل مرحلة 

الن�ش���ج من خالل ات�ش���اع جماله���ا التعبريي وما 

تبعه من تطّور على امل�ش���توى النظري للمو�ش���يقى 

للعربية.

)56(
منوذج 7 : د�شاتني اآلة العود ح�شب ما ورد يف الر�شالة الفتحية
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�شور املقال من الكاتب

*باحث يف العلوم املو�شيقية )جامعة تون�س( 
 1 - Jargy (Simon), La musique Arabe, 

2éme éd, coll. Que sais-je ?,n°436, 
Paris, presses universitaires de 
France, 1977, P.115. (Chp.V. les 
instrument de musique. I. Les 
instruments de musique classique.) 
«Le luth, prince des instrument 
et symbole de la musique arabe 
ancienne et moderne.»

  2 - ملزيد التعّمق يف هذه امل�شاألة اأنظر اجلدول اخلا�س 

العربية:  الأقطار  خمتلف  يف  الآل��ة  ظهور  مبراحل 

اآلة العود بني دّقة العلم واأ�شرار  قطاط )حممود(، 

التقليدية،  للمو�شيقى  عمان  مركز  ُعمان،  الفن، 

وزارة الإعالم، 2006، �س.42. 

)الف�شل  �س.70-73.  نف�شه،  املرجع  راج��ع:    -  3  

الثاين:  تنّوع الوتريات من ف�شيلة العود(.

ة  اخلا�شّ الأ�شناف  خمتلف  قطاط  حممود  هنا  ويذكر 

اآلة  اإىل ذك��ر  ت��ع��ّر���س  اأّن���ه  ال��ع��ود حيث جن��د  ب��اآل��ة 

امل�شتحدثة  الأ�شناف  جانب  اإىل  باأنواعها  الطنبور 

والعود  ال�شاهرود  يف:  واملتمّثلة  ال��ع��ود  اأ���ش��رة  م��ن 

املحمكم والعود املحفور والأوزان والقوبوز والُرباب 

وال�ش�شتة اأو الطربوب واملغني وال�شدروغو والرود اأو 

طرب رود وحتفة العود، طرب الفتوح اأو الفتح وروح 

اأفزا واللوطة و الكويرتة والعود املغاربي وقد ذكرها 

املوؤلف يف هذا ال�شياق باعتماد التدّرج الزمني.

العربية،  الأث��ار  يف  العود  العزيز(،  )عبد  حميد    -  4  

العربي  املجمع  بغداد،   ،1 عدد  العربية،  املو�شيقى 

للمو�شيقى، 1982، �س.15-16. 

 5 - نف�س امل�شدر، �س.19.

ملزيد التعمق يف هذا املبحث اأنظر:

الع�شور  املو�شيقية يف  الآلت  •اأنور ر�شيد )�شبحي(،  	
الإ�شالمية، �شل�شلة الكتب العلمية، بغداد، من�شورات 

)اأ�شل  �س.47-125.   ،1980 الإع��الم،  وزارة 

العود(

القدمي،  العراق  املو�شيقى يف  •اأنور ر�شيد )�شبحي(،  	
الط.1، بغداد، اأفاق عربية، 1988، �س. 175.

 6 - اأنور ر�شيد )�شبحي(، الآلت املو�شيقية يف الع�شور 

الإ�شالمية، �س. 125.

 7 - نف�س امل�شدر،�س.40.

 8 - ملزيد التعّمق يف هذه امل�شاألة انظر:  

Geuttat (Mahmoud), La musique • 

classique du maghreb, Paris, Sindbad, 
1980, P.6481-. 

مراجعة  ال�شرفية،  الر�شالة  )الأ���ش��ع��د(،  قريعة   -  9  

املو�شيقى  مركز  تون�س،  قطاط،  حممود  وت�شدير. 

على  واملحافظة  الثقافة  وزارة  واملتو�شطية،  العبية 

xiv. الرتاث، 2008، ت�شدير

 10 - ملزيد التعمق يف هذا املبحث انظر: 

Geuttat (Mahmoud), La tradition • 
musicale arabe, centre national 
de documentation pédagogique, 
ministère de l’education, Nancy, 
France, 1986, P. 14.

1• ) ere Partie : Les étapes  historique 
de musique arabe : 2 B) a)  Le ‘ud 
instrument de base , b) l’ecole des 
‘Udistes) 

Ayari (Mondher), l’ecoute des • 
musiques arabes improvisée 
« essai de psychologie cognitive de 
l’audition », Paris, Harmattan, 2003, 
P. 43 - 62.

11 - هو اأبو يو�شف يعقوب الكندي )185ه – 265 
ه  املوافق ل 796 م _ 874 م( ولد يف الكوفة 

ويعتر  املو�شيقى،  يف  ر�شائل  ثماين  �شاحب  وه��و 

)املدر�شة  الأوىل  التنظريية  املدر�شة  رواد  اأهم  من 

العودية( اإل جانب ا�شحاق املو�شلي واخوان ال�شفا، 

ويعرف الكندي بغزارة كتاباته من خالل ما اأّلفه من 

ر�شائل يف جمال ال�شناعة املو�شيقية وهي الر�شالة 

الدالة  النغم  ترتيب  ر�شالة يف  التاأليف،  الكرى يف 

التاأليف،  وت�شابه  العالية  الأ�شخا�س  طباع  على 

�شناعة  اإىل  مدخل  يف  ر�شالة  الإي��ق��اع،  يف  ر�شالة 

ر�شالة  التاأليف،  �شناعة  خر  يف  ر�شالة  املو�شيقى، 

يف الخبار عن �شناعة املو�شيقى، ر�شالة يف �شناعة 

ال�شعر وخمت�شر املو�شيقى يف تاأليف النغم و�شناعة 

العود . 

اأع��الم   وردت ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات يف:  ���ش��ايف )اأح���م���د(، 

اأ�شامة  دار  الأردن،  املو�شيقية،  والأدوات  املو�شيقى 

�س.-201-202  ،2003 وال��ت��وزي��ع،  للن�شر 

.203
راجع كذلك:  

Geuttat (mahmoud), musique du • 
monde arabo-musulman « Guide 
bibliographique et discographique 
Approche analytique et critique », 

الهوام�ض واملراجع
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Paris, Dār al-‘Uns, 2004, P 116.

12 - بن يعقوب )ا�شحاق(، ر�شالة يف اللحون والنغم، 
تر.زكريا يو�شف، بغداد، 1970، �س.11.

�س.15. امل�شدر،  نف�س   -  13
ت�شمية  على  ال�شياق  ه��ذا  يف  الكندي  يعتمد   -  14
يف  وردت  العظمى”،  “الت�شوية  بلفظة  الت�شوية 

ر�شالة اللحون والنغم، �س.16.

�س.19. امل�شدر،  نف�س    -  15
�س.23.  امل�شدر،  نف�س    -  16
�س.26. امل�شدر،  نف�س    -  17
�س.27. امل�شدر،  نف�س    -  18

املو�شيقى  تاريخ  )منى(،  �شنجقدار  �شعراين   -  19
بريوت،  العلمية،  الكتب  �شل�شلة  واآلت��ه��ا،  العربية 

معهد المناء العربي، 1987، �س.187.

الكندي  ملوؤلفات  بنموذج  خا�شة  الكتابة  هذه   -  20
ما  ح�شب  وه���ذا  ال��ع��ود  ب��اآل��ة  اخل��ا���ش��ة  املو�شيقية 

له يو�شف زكريا من حتليل  و�شرح وحتقيق  تعر�س 

وقد حت�شالنا  والنغم،   اللحون  الكندي يف  لر�شالة 

على هذا النموذج املو�شيقي يف هذا املرجع:  

الثالث  البعد  • 	“ العود  واآلة  الكندي  )مهدي(،  كمون 

لآلة احلكماء عند الكندي”، احلياة املو�شيقية، عدد 

ال�شورية  العامة  الهيئة  الثقافة،  وزارة  �شوريا،   ،54
للكتب، 2009، �س.48.  

�س.49. امل�شدر،  نف�س    -  21
اأبي  اب��ن  يحيى  بن  علي  بن  يحيى  اأحمد  اأب��و   -  22
 855 ل  امل��واف��ق  300ه�    - ه���   241 من�شور  

وب��الأدي��ب  املنجم”  “ابن  ُع��رف ب���  912م،   � م 

اأعالم  اأحد  اأنه ميثل  الندمي. حيث  املتكلم  ال�شاعر 

وظرفهم  وعلمهم  باأدبهم  املعروفني  املنجم  بني 

ومنادمتهم للخلفاء العبا�شيني ومن اأهم ما األف يف 

جمال ال�شناعة املو�شيقية ر�شالة بعنوان ر�شالة ابن 

املنجم يف املو�شيقى وك�شف رموز كتاب الأغاين.

 Geuttat (mahmoud), musique du 
monde arabo-musulman « Guide 
bibliographique et discographique 
Approche analytique et critique », 
op.cit., P 99.

23 - ابن املنجم )يحيى بي علي بي يحيى(، ر�شالة ابن 
املنجم يف املو�شيقى وك�شف رموز كتاب الأغاين، حت. 

يو�شف �شوقي، مركز حتقيق الرتاث ون�شره، م�شر، 

الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، 1976، �س.80.

  24 - نف�س امل�شدر، �س.816.

 25 -  نف�س امل�شدر، �س.346.

 26 - نف�س امل�شدر، �س.344.

 27 - هو اأبي ن�شر حممد بن حممد طرخان الفارابي، 

ولد �شنة 260 ه املوافق ل 872 م، يعود اإىل اأ�شل 

امل�شمات  فار�س  اإقليم  يف  ميالده  ك��ان  وق��د  تركي 

التعليمية، تويف  اأين بداأت م�شريته  بالتحديد فراب 

يف �شنة 339 ه  املوافق ل 950 م مبدينة حم�س، 

يعتر الفارابي من اأبرز العلماء العرب الذين مروا 

على تاريخ احل�شارة العربية الإ�شالمية حيث كللت 

يف  مرجع  لأه��م  تاأليفه  خالل  من  العلمية  م�شريته 

املو�شيقى  بكتاب  وامل��ع��روف  املو�شيقية  ال�شناعة 

الكبري. ورد هذا التعريف يف املرجع التايل:  

Redolphe (D’erlanger), La musique • 
arabe. 2éme éd. T. 1:  Al-Fārābī:  
Kitāb al-mūsīqā al-kabīr (Grand traité 
de la musique). Paris, Paul Geuthner, 
1930, Avertissements XV-XVI.

انظر كذلك: 

املو�شيقى  اأع��الم  مو�شوعة  )ليلى(،  فيا�س  •مليحة  	
الكتب  دار  بريوت،  الط.1،  والأجانب”،  “العرب 

العلمية، 1992، �س.11.

 28 - الفارابي )اأبي ن�شر حممد بن حممد طرخان(، 

كتاب املو�شيقى الكبري، حت. و�شرح غطا�س عبد امللك 

احلفني،  اأحمد  حممود  وت�شدير  مراجعة  خ�شب، 

والن�شر،  لل�شناعة  العربي  الكتاب  دار  القاهرة، 

�س.122.  ،1967
�س.124. امل�شدر،  نف�س    -  29

 30 - انظر فيما يتعلق بتق�شيم اأبعاد الد�شاتني اخلا�شة 

بالعود لدى الفارابي املراجع التالية:       

 • Shiloah (Amnon), la musique dans 
le monde de l’islam « etude socio-
culturelle », Paris, Fayard,  les 
chemins de la musique,2002 , P.245.

 • P.Z. Ronzevalle , un traité de 
musique arabe moderne, imprimerie 
catholoique de beyrouth, 1988, PP 
2126-.

 • Redolphe (D’erlanger), op. cit., PP. 
190191-.
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31 - الفارابي )اأبي ن�شر حممد بن حممد طرخان(، 
العنوان ال�شابق، �س.131. 

 32 - هو اأبو من�شور احل�شني بن حممد اأو بن الطاهر 

لنا  تذكر  مل  وامل��ول��د،  الأ���ش��ل  اأ�شفهاين  زيلة،  بن 

امل�شادر العربية والأجنبية –التي نوهت به-  تاريخ 

ميالده غري اأنها اأ�شارت اإىل اأنه تويف �شنة 440 ه 

املوافق ل 1044 م، كان من تالميذ ال�شيخ الريئ�س 

ال�شناعة  وماهرًا يف  بالريا�شيات  وعاملًا  �شينا  ابن 

موؤلفاته:   ومن  احلكيم،  ا�شم  عليه  اأطلق  املو�شيقية 

قي  وك��ت��اب  �شينا  لب��ن  ال�شفاء  طبعيات  اخت�شار 

التعريف يف  ورد هذا  املو�شيقى.  والكايف يف  النف�س 

املراجع التالية: 

•بن زيلة )اأبي من�شور احل�شني(، الكايف يف املو�شيقى،  	
 ،1964 العلم،  دار  القاهرة،  يو�شف،  زكريا  حت.، 

�س.2.

اأنظر كذلك: 

 • Geuttat (mahmoud), musique du 
monde arabo-musulman « Guide 
bibliographique et discographique 
Approche analytique et critique », op.
cit., P.106.

. • مليحة فيا�س )ليلى(، العنون ال�شابق، �س.7	

  33 - نف�س امل�شدر، �س.74.

�س.77.  امل�شدر،  نف�س    -  34
جماعة  ه��م  ال��وف��اء،  وخ���اّلن  ال�شفا  اإخ���وان   -  35
الن�شف  يف  الب�شرة  مدينة  يف  تكونت  فل�شفية 

من  ثلة  ت�شم  التي  هذه  العا�شر،  القرن  من  الأّول 

الذي  فل�شفي  معجم  اأهم  بتاأليف  قاموا  الفال�شفة 

من  تتكّون  العا�شر،  القرن  نهاية  اإىل  تاريخه  يعود 

وهي:   كرى  اأجزاء  اأربعة  اإىل  مق�شمة  ر�شالة   52
ريا�شية تعليمية وج�شمانية طبيعية ونف�شانية عقلية 

حو�شلة  منها  الهدف  كان  ميتافيزيقية،  ونامو�شية 

جميع املعارف الفل�شفية والعلمية. 

Ibid., P. 108.

وخالن  ال�شفا  اإخ��وان  ر�شالة  ال�شفا،  اإخ��وان   -  36
دار  ب���ريوت،  الريا�شي،  الق�شم  املج.1،  ال��وف��اء، 

�شادر، بال �شنة، �س 202.

 37 -  نف�س امل�شدر، �س.203.

 38 - نف�س امل�شدر.

 .205 �س  امل�شدر،  نف�س   -  39

 40 - نف�س امل�شدر، �س 204.

�شينا،  ابن  اهلل  عبد  ابن  احل�شني  العلي  اأبو  هو   -  41
ل  امل��واف��ق  ه   428 �شنة  وت��ويف  ه   370 �شنة  ول��د 

بالرّي�س ويعرف  يلقب  – 1037 م، كان  م   980
�شبابه   منذ  تعلم  ال��غ��رب،  ل��دى    Avicenneب

العلوم الدينية وعلوم الريا�شيات و كذلك الفل�شفة، 

بعّدة  ع��رف  حيث  واملنظر  بالعالمة  يعرف  اأ�شبح 

اإىل  ر�شائل علمية ونظرية والتي تطرق من خاللها 

النظريات املو�شيقية. 

 • Redolphe (D’erlanger), op. cit., 
avertissement, xviii.

42  - Farmer (Henri-george), The science 
of music in islam, Vol 2, PP.181-
182.  

انظر: املبحث  هذا  يف  التعّمق  ملزيد   -  43
Ibid., PP. 182 - 183. 

44 - Redolphe (D’erlanger), La musique 
arabe. 2eme éd. T. 2:  Al-Fārābī (suite 
livre III) Avicenne Mathèmatique 
Kitābu ‘Š –šifā’. Paris, Paul 
Geuthner, 1930, P.236.

انظر: 

Farmer (Henri-george), op. cit., P. • 
182183-  

45 - هو اأبو احل�شن بن احل�شني املعروف بابن الطحان 
ينتمي  وملحن  مو�شيقي  اأنه  على  ُف  ُيَعَرّ املو�شيقي، 

الفنون  حاوي  لكتاب  موؤلف  الفاطمية،  الفرتة  اإىل 

و�شلوة املحزون.

Geuttat (mahmoud), musique du • 
monde arabo-musulman « Guide 
bibliographique et discographique 
Approche analytique et critique », op.
cit., P 105.  

اأبو احل�شن )حممد بن احل�شني ابن الطحان(،   - 46  

يو�شف،  زكريا  حت.  املحزون،  و�شلوة  الفنون  حاوي 

بغداد، املجمع العربي للمو�شيقى، 1971، �س.1.

 47 - نف�س امل�شدر، �س.98. 

 48 - نف�س امل�شدر، �س.99.

 49 - نف�س امل�شدر، �س.100. 

  50 - هو �شفي الدين عبد املوؤمن بن املفاخر الأرموي 

امل�شادر  وترجح  ه   693 �شنة  املتويف  البغدادي 
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التاريخية املكتوبة على اأنه ولد �شنة 613 ه املوافق 

موؤ�ش�س  هو  بغداد،  1294م  مبدبنة  م   1216 ل 

ظل  يف  اأوج����ه  واك��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ي  املنهجية  امل��در���ش��ة 

موؤلفاته  اأه��م  من  الإ�شالمية،  العربية  احل�شارة 

يف  كتبها  والأدوار  النغم  معرفة  يف  الأدوار  كتب 

حدود �شنة 1252 م وكذلك الر�شالة ال�شرفية يف 

الن�شب التاأليفية األفها يف حدود �شنة 1268 م.

Geuttat (mahmoud), musique du • 
monde arabo-musulman « Guide 
bibliographique et discographique 
Approche analytique et critique », op.
cit., P.146147-

اأنظر كذلك: 

. • مليحة فيا�س )ليلى(، العنوان ال�شابق، �س.295	

البغدادي  الأرموي  املفاخر  اأبي  بن  املوؤمن  عبد   -  51
حت.  املو�شيقى،  يف  الأدوار  كتاب  ال��دي��ن(،  )�شفي 

وت�شدير  امللك خ�شبة، مراجعة  و�شر. غطا�س عبد 

حتقيق  مركز  ال��ق��اه��رة،  احلنفي،  اأح��م��د  حممود 

�س.  للكتاب،  امل�شرية  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ال����رتاث، 

.232-231
 52 - نف�س امل�شدر، �س. 232-231. 

ملزيد التعّمق يف هذا املبحث اأنظر كذلك:  

Redolphe D’erlanger. La musique • 
arabe. 2e éd. T. 3:  Ṣafiyyu-d-Dīn 
al-Urmawī. Épître à Šarafu-d-Dīn 
”Aš-Šarafiyyah”. Livre des Cycles 
musicaux ”kitāb al-aswār”. Paris:  
Paul Geuthner, 1938, p.114.

حيًا  كان  الاّلذقي،  عبد احلميد  بن  - هو حممد   53   

�شنة  اأن  غري  م،   1483 ل  امل��واف��ق  ه   888 �شنة 

اأية  ترد يف  التي مل  امل�شائل  تعد من  ووفاته  ميالده 

الكتاب  من  العديد  يلجاأ  عيث  دقيقة  ب�شفة  مرجع 

الأح���داث  ببع�س  مرتبطة  فر�شيات  اإعتماد  اإىل 

الر�شالة  اأن  واملعروف  لزمنه  املعا�شرة  التاريخية 

الفتحية يف املو�شيقى قد األفها وقدمها اإىل ال�شلطان 

لذلك  العثماين  الفاحت  حممد  �شلطان  بن  الثاين 

اأن تعود هذه الت�شمية اخلا�شة بالر�شالة اإىل  ميكن 

ال�شلطان الفاحت الذي فتح مدينة ق�شطنطينية �شنة 

الاّلذقي من  1453 م، ويعتر  ل  املوافق  858 ه 
بعد  املنهجية  املدر�شة  اإىل  املنتمية  الأع��الم  اأواخ��ر 

�شفي الدين الأرموي. 

•الاّلذقي )حممد بن عبد احلميد(، الر�شالة الفتحية  	
يف املو�شيقى، �شر وحت.، احلاج ها�شم حممد رجب، 

عدد16،  ال��رتاث��ي��ة،  ال�شل�شلة  ال��ك��وي��ت،  الط.1، 

�س.7.  ،1986
وملزيد التعمق يف هذا املبحث اأنظر:

Geuttat (mahmoud), musique du • 
monde arabo-musulman « Guide 
bibliographique et discographique 
Approche analytique et critique », op.
cit., P.,119.

املو�شيقية  بالآلت  اخلا�س   3 عدد  ملحق  انظر   -  54
امل�شتعملة يف عهد الاّلذقي والتي تنق�شم اإىل نوعني 

وهي  النفخ  ذوات  والآلت   14 وهي  الوترية  الآلت 

 .6
العنوان  احلميد(،  عبد  بن  )حممد  •_ال��اّلذق��ي  	

ال�شابق، �س.173.

 55 - نف�س امل�شدر، �س �س. -178 179.

 56 - نف�س امل�شدر، �س.179.

 57 - نف�س امل�شدر، �س. 180. 

 58 - نف�س امل�شدر، �س.179.

قائمة املراجع الواردة يف املقال باللغة العربية 

ابن  ر�شالة  يحيى(،  بي  علي  بي  )يحيى  املنجم  	•ابن 
املنجم يف املو�شيقى وك�شف رموز كتاب الأغاين، حت. 

م�شر،  ون�شره،  الرتاث  حتقيق  مركز  �شوقي،  يو�شف 

الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، 1976، �س.80.

	•ابن زيلة )اأبي من�شور احل�شني(، الكايف يف املو�شيقى، 
 ،1964 العلم،  دار  القاهرة،  يو�شف،  زكريا  حت.، 

�س.2.

	•اأبو احل�شن )حممد بن احل�شني ابن الطحان(، حاوي 
بغداد،  يو�شف،  زكريا  حت.  امل��ح��زون،  و�شلوة  الفنون 

املجمع العربي للمو�شيقى، 1971، �س.1.

	•اأحمد احلفني، القاهرة، دار الكتاب العربي لل�شناعة 
والن�شر، 1967، �س.122.

الوفاء،  وخالن  ال�شفا  اإخ��وان  ر�شالة  ال�شفا،  	•اإخ��وان 
بال  �شادر،  دار  ب��ريوت،  الريا�شي،  الق�شم  املج.1، 

�شنة، �س 202.

الع�شور  يف  املو�شيقية  الآلت  )�شبحي(،  ر�شيد  	•اأنور 
من�شورات  بغداد،  العلمية،  الكتب  �شل�شلة  الإ�شالمية، 

وزارة الإعالم، 1980، �س.47-125. 

القدمي،  العراق  يف  املو�شيقى  )�شبحي(،  ر�شيد  	•اأنور 
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الط.1، بغداد، اأفاق عربية، 1988، �س. 175.

والنغم،  اللحون  يف  ر�شالة  )ا���ش��ح��اق(،  يعقوب  	•ب��ن 
تر.زكريا يو�شف، بغداد، 1970، �س.11.

العربية،  الأث����ار  يف  ال��ع��ود  ال��ع��زي��ز(،  )ع��ب��د  	•حميد 
العربي  املجمع  بغداد،   ،1 ع��دد  العربية،  املو�شيقى 

للمو�شيقى، 1982، �س.15-16. 

العربية  املو�شيقى  تاريخ  )منى(،  �شنجقدار  	•�شعراين 
واآلتها، �شل�شلة الكتب العلمية، بريوت، معهد المناء 

العربي، 1987، �س.187.

	•�شايف )اأحمد(، اأعالم املو�شيقى والأدوات املو�شيقية، 
 ،2003 وال��ت��وزي��ع،  للن�شر  اأ���ش��ام��ة  دار  الأردن، 

�س.201-202-203.

	•الفارابي )اأبي ن�شر حممد بن حممد طرخان(، كتاب 
املو�شيقى الكبري، حت. و�شرح غطا�س عبد امللك خ�شب، 

مراجعة وت�شدير حممود 

ال�����ش��رف��ي��ة، مراجعة  ال��ر���ش��ال��ة  	•ق��ري��ع��ة )الأ���ش��ع��د(، 
املو�شيقى  مركز  تون�س،  قطاط،  حممود  وت�شدير. 

على  واملحافظة  الثقافة  وزارة  واملتو�شطية،  العبية 

xiv. الرتاث، 2008، ت�شدير

واأ�شرار  العلم  دّقة  بني  العود  اآلة  )حممود(،  	•قطاط 
الفن، ُعمان، مركز عمان للمو�شيقى التقليدية، وزارة 

الإعالم، 2006، �س.42.

البعد الثالث لآلة  كمون )مهدي(، الكندي واآلة العود “	•

احلكماء عند الكندي”، احلياة املو�شيقية، عدد 54، 

للكتب،  ال�شورية  العامة  الهيئة  الثقافة،  �شوريا، وزارة 

�س.48.    ،2009
املو�شيقى  اأع���الم  مو�شوعة  )ليلى(،  فيا�س  	•مليحة 
الكتب  دار  ب��ريوت،  الط.1،  والأجانب”،  “العرب 

العلمية، 1992، �س.11.

قائمة املراجع الواردة يف املقال بالغة الأجنبية

Ayari (Mondher), l’ecoute des • 
musiques arabes improvisée 
« essai de psychologie cognitive de 
l’audition », Paris, Harmattan, 2003, 
P. 4362-.

Farmer (Henri-george), The science • 
of music in islam, Vol 2, Frankfurt, 
Institute for the History of Arabic-
Islamic Sicence, Joja,, Wolfgang 

Goethe University, 1997, PP.181-
182.

Geuttat (Mahmoud), La musique • 
classique du maghreb, Paris, Sindbad, 
1980, P.6481-.

Geuttat (Mahmoud), La tradition • 
musicale arabe, centre national 
de documentation pédagogique, 
ministère de l’education, Nancy, 
France, 1986, P. 14.

Geuttat (mahmoud), musique du • 
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قراءة نقدية في العمارة 
العربية المعاصرة

اذا كان��ت العم��ارة هي ظاه��رة انس��انية مرتبطة بكل 
جوانب حياة الفرد واملجتمع املعيش��ية واملعرفية ، فان 
دراس��ة ما يحدث اليوم في املنطق��ة العربية  من حيث 
واقع البيئة املبنية  واإلشكاليات والتحديات التي تواجهها  
ابتداء  من الية إنتاج العمارة وصوال  الى النسيج العمراني  
واحلضري للمدينة العربي��ة - التي هي  انعكاس بل جزء 
هام من تلك االشكاليات  والتحديات- هومن أهم  السبل 
للوص��ول الى رؤي��ة واضحة ملا يجب القي��ام به في هذا 
السياق من أجل إيجاد بيئة عمرانية مستدامة تلبي حاجات 

وتطلعات املجتمعات العربية  املختلفة.

رائد اأرناوؤوط

كاتب من الأردن

www.sxc.hu 
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ان التغ���ريات البنيوية  الكبرية التي ت�ش���هدها 

املنطقة العربية اليوم وخ�شو�ش���ا منذ مطلع عام 

2011م واملتمثلة يف اأح���د مظاهرها بتوجه عدد 
كب���ري من املجتمع���ات العربي���ة - وب�ش���كل تلقائي 

وغري م�شبوق رمبا يف التاريخ - نحو تفكيك البنية 

الأ�شا�ش���ية للواق���ع مب�ش���توياته املختلفة �شيا�ش���يا 

و اقت�ش���اديا وحت���ى اجتماعي���ا ي���دل عل���ى وجود 

اإ�شكاليات �شمن هذا الواقع،  واإن هذه ال�شكاليات 

اذا ما مت حتليلها يف �ش���ياق عل���م الجتماع  وعلم 

النف�س الجتماعي  ب�ش���كل اأ�شا�شي تظهر اأن لهذه 

ال�شكاليات تداخالت وعالقات م�شرتكة ومعقدة 

ب���ني مكون���ات املجتم���ع والبيئ���ة التي يعي����س فيها 

اأفراده، كما ي�ش���ري اىل اأن هذه الإ�شكاليات لي�شت 

حديثة واإمنا هي عميقة  مكانا وزمانا،حيث تظهر 

اآخ���ر التحلي���الت يف ه���ذا ال�ش���ياق اأن املجتمعات 

العربي���ة ترتب���ط بعالق���ات معرفية على م�ش���توى 

مفهوم الهوية تتجاوز احلدود املوجودة بني الدول 

املختلفة وهي عالقات اأثبتت انها عميقة ومتفوقة 

يف جوهره���ا عل���ى الفوارق التي متي���ز كل جمتمع 

 .
)1(

عن اخر

واق���ع البيئ���ة املبني���ة يف املنطق���ة  العربية  يف 

طبيعت���ه العام���ة - رغ���م وج���ود خ�شو�ش���ية لكل 

م���ن  اأن هن���اك جمموع���ة  ي�ش���ري اىل  منطق���ة- 

التحديات لي�س على امل�ش���توى احلياتي  لالن�ش���ان 

الذي يعي�س �ش���من هذه البيئة وح�ش���ب واإمنا على 

امل�ش���توى املع���ريف كذل���ك. واذا ام���ا ا�ش���تطاعت 

بع����س املدن العربية جت���اوز الكثري من التحديات 

احلياتي���ة واملعي�ش���ية ل�ش���كانها - بغ����س النظ���ر 

عن اأ�ش���باب  ذلك -بقي���ت الإ�ش���كاليات املعرفية 

بارتباطاته���ا الجتماعي���ة متثل املرحلة الأ�ش���عب 

الت���ي ل تزال بعيدة عن وجود معاجلة حقيقية لها 

نظرا للتعقي���دات املتعددة واملتغ���رية عر التاريخ 

احلديث واملعا�ش���ر للعامل العربي من جهة ونظرا 

لغياب الإدراك احلقيقي لأبعاد هذه ال�ش���كاليات 

وعلى م�شتوى وا�شع  �شمن املجتمعات العربية من 

جهة اأخرى، ولعل ما يحدث اليوم يف هذه املنطقة 

م���ن حترك  جمتمعي  كب���ري  نحو التغيري- والذي 

هواأ�ش���به ما يكون بردة فع���ل كبرية- هودليل على 

غي���اب ه���ذا الإدراك لزمن بعي���د.اإن مالمح هذه 

الإ�ش���كالية املعرفي���ة ب���داأت مالحمه���ا تتبلور بعد 

مرحلة ال�ش���تقالل يف الن�ش���ف الثاين من القرن 

الع�شرين واأخذت عدة اأ�شكال من خالل ق�شايا مت 

طرحها �شمن احلياة الثقافية ويف عدة م�شتويات 

من اأهمها مو�شوع الهوية الثقافية وم�شتقبلها ومن 

ثم انعكا�س ذلك على العمارة واملدينة العربية وما 

يحدث اليوم �شمن املنطقة العربية اإمنا هو تطور 

لهذه  الإ�شكاليات ولكن ب�شورة راديكالية.

هذه املقالة حتاول الوقوف على اأهم التحديات 

التي تواجه العمارة العربية املعا�ش���رة يف جوانبها 

املرتبطة بامل�ش���توى املعي�ش���ي للمجتمع  -وب�ش���كل 

مبدئي- وهي متثل املرحلة الأ�شهل من التحديات 

وم���ن ثم مناق�ش���ة  املرحل���ة الأ�ش���عب يف مواجهة 

التحدي���ات املعرفي���ة  وذلك بهدف الو�ش���ول اىل 

فهم حقيق���ي للعمارة املرتبط���ة باملجتمع ومعرة 

عنه وبعي���دا عن الن�ش���ياق وراء اللغة الت�ش���كيلية 

املجردة للمدر�ش���ة الفردية التي تقد�س الو�ش���اية 

الأبوية  ) م���ن اأعلى اىل اأدن���ى( للروؤية اجلمالية 

واملعرفي���ة  للمعماري واملخطط  الذي ل زال بعيدا 

م���ن الناحي���ة  الأكادميي���ة ابت���داء وم���ن الناحية 

العملي���ة انته���اء عن ق�ش���ايا املجتم���ع احلقيقية . 

اإننا اليوم بحاجة ما�ش���ة اىل بلورة موقف وا�ش���ح 

لي����س للمعماري���ني واملخطط���ني الع���رب  وح�ش���ب 

ب���ل للمجتمع���ات  العربية كذلك  حت���ى نتمكن من 

النطالق نحو حتديد خطوات بناء نظرية  معرفية 

للم�شتقبل من خالل قراءة وا�شحة للواقع.

1 - التحديات املعي�شية �شمن البيئة املبنية
يف نظرة تاريخية �شريعة نالحظ اأنه قد حدث 

تغ���ري كبري يف اآلي���ة اإنت���اج العمارة على امل�ش���توى 

العامل���ي حي���ث مت النتقال م���ن احلرف���ة املتوارثة 

واملرتبطة باملجتمع اإىل التخ�ش����س ب�شبب ظهور 

ع�ش���ر املكننة يف النتاج )الآلة( ومنوه يف اوروبا 

منذ مطلع القرن التا�شع ع�شر امليالدي،  حيث اأدى 

هذا التخ�ش����س –كما ي�ش���ري رفعة اجلادرجي - 
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اإىل عزل املعماري اأول يف مرحلة الروؤية يف الإنتاج 

بعيدا عن التخ�ش�ش���ات الأخرى من جهة وبعيدا 

ع���ن بقية اآلية انتاج العم���ارة من جهة اأخرى مما 

كر����س عزل املعماري عن اإدراك �ش���امل حلاجات  

املجتمع  ومتطلباته احل�شية  والوجدانية وبالتايل  

العم���ارة   تاري���خ  اإىل  التع���رف  اإهم���ال  اإىل  اأدى 

كمنتج  وذلك   ب�ش���بب متطلبات هذا التخ�ش����س 

 .
)2(

املعلوماتية املكثفة واملجهدة

 لق���د انتق���ل ه���ذا التغ���ري اإىل الع���امل العربي 

وذلك بعدة طرق خالل فرتة ال�ش���تعمار احلديث 

من���ذ الن�ش���ف الثاين م���ن القرن التا�ش���ع ع�ش���ر 

املي���الدي  وم���ا �ش���احبها واأعقبها م���ن  توجهات 

نح���و تبن���ي النم���وذج الغرب���ي يف التعلي���م عموما 

واآلي���ة النتاج،رغ���م وجود توجهات �ش���ابقة لذلك 

يف التحديث �ش���من املجتمع العربي يف فرتة حكم 

حممد علي مل�شر.

اإن مفهوم املجتمع احلريف املندمج يف املجتمع 

ثقافي���ا واجتماعي���ا يف املجتمع العرب���ي كما وثقه 

كتاب و�شف م�شر خالل حملة نابليون على م�شر 

والذي مل يكن خ�شو�شية مل�شر واإمنا تعددت �شوره 

واأ�ش���كاله يف عدة مدن عربية بدا يختفي تدريجيا 

اإىل اأن اأ�ش���بح اليوم جزءا من املا�شي  البعيد عن 

الواق���ع من حيث املفه���وم الجتماع���ي والإنتاجي 

رغم بع����س املحاولت لإحيائه والت���ي يغلب عليها 

الطابع الرومان�شي املتحفي والت�شويقي ال�شياحي.

وفيما يل���ي حتليل  لأهم التحديات املعي�ش���ية التي 

تواجه البيئة املبنية :

  

الأكادميي التعليم  م�شتوى  �شعف   1-1
واملرتب���ط بانت���اج العم���ارة وامل���دن،  وكذلك 

�ش���عف  ال�ش���ناعات املرتبطة بهذا املجال عموما 

مع وج���ود بع�س ال�ش���تثناءات القليل���ة و احلديثة 

العهد لبع�س املوؤ�ش�ش���ات الأكادميية وال�شناعات 

يف بع�س الدول العربية، ال اأن ذلك مل ي�شهم حتى 

الي���وم يف انبث���اق مدين���ة عربية ت���وازي يف تكوين 

هويتها  وتكامل خدماتها وا�ش���تدامتها  ما اأنتجته 

الدول الغربية عموما  وذلك عندما نقارنهما بناء 

على تبني النموذج احل�ش���ري والإنتاجي ذاته من 

حي���ث املبداإ مع وجود الف���ارق يف جمال الرثوات و 

التقدم التقني والختالف الثقايف والجتماعي. 

اإن م�ش���توى التعليم  يف الع���امل العربي عموما  

هو  م�شتوى متدن  من حيث اجلودة مقابل التو�شع 

يف ع���دد املدار����س واجلامع���ات واخلريجني، لقد 

انعك����س كل ذلك  �ش���لبا عل���ى العمارة والإن�ش���ان، 

فعلى �ش���بيل املثال ل احل�شر: ملاذا ازدادت ن�شبة 

الأمرا�س اجل�ش���دية اخلطرية والنف�شية واملعقدة 

يف املجتمعات العربية عنها يف ال�شابق، رغم تطور 

ال�شحة العامة والوعي؟ اإن ذلك يعود اإىل اأ�شباب 

عدة منها تغري نوعية الغذاء، وزيادة ن�شبة التلوث، 

وطبيع���ة العمل، وتعقيدات احلي���اة، لكن ل ميكن 

اأن نغف���ل الثر العك�ش���ي لنمط احلياة املعا�ش���رة 

يف عمائرن���ا ومدننا وعالقة ذلك كله بالبيئة، من 

حيث الإنارة والتهوية الطبيعية واملواد امل�ش���تعملة 

يف البن���اء اإ�ش���افة اإىل ع���دم مراع���اة الق�ش���ايا 

الجتماعي���ة والنف�ش���ية  يف الت�ش���ميم فلهذا كله 

اأثره البالغ يف كل ما �ش���بق. واملوؤ�ش���ف اأن كل هذه 

العتبارات تكاد ل تدخل ب�ش���كل فاعل يف تدري�س 

علم العمارة يف معظم اجلامعات العربية، كما اأنها 

تغيب عن املمار�شة املهنية،ومن ثم - وبالرغم من 

التوجهات املعا�شرة عامليا نحو مفاهيم ال�شتدامة 

املتكاملة-  فاننا يف هذا اجلزء من العامل ما نزال 

بعيدين ع���ن مفاهيمها احلقيقي���ة واأهمية تبنيها 

رغم اأن اجلانب الت�ش���ويقي  والتجاري لها انت�ش���ر 

ب�شكل وا�ش���ع . اإن درا�شة الو�ش���ع الراهن للتعليم 

اجلامعي للعمارة والتخطيط  بهدف و�شع حماور 

للتطوير هو املحور الأ�شا�ش���ي الذي يجب التعامل 

معه من اأجل حت�ش���ني م�ش���توى الإنتاج  وممار�شة 

  .
)3(

املهنة

املبنية التحتية  البنية  �شعف   2-1
والبنية  )طرق،موا�شالت،طاقة،�شكن..الخ( 

التحتي���ة اخلدمي���ة املرتبطة   بتوف���ر  فر�س عمل 

وخدمات �ش���حية واجتماعية وتعليمية   تتنا�ش���ب 

مع النموال�ش���كاين  والتو�ش���ع احل�ش���ري من حيث 

الأعداد والرتكيبة ال�شكانية .
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لقد زادت ن�ش���بة التح�ش���ر يف الع���امل العربي 

ب�شكل كبري منذ الن�ش���ف الثاين للقرن الع�شرين 

وهذا  له ارتباطاته بتغري منط احلياة خ�شو�ش���ا 

بعد حركات التحرر من ال�شتعمار احلديث وتوجه 

العامل العربي نحو حتديث اأمناط املعي�شة اليومية 

والتو�ش���ع يف اإن�ش���اء امل���دن من جهة،  هذا ف�ش���ال 

عن ظهور الرثوات النفطية وا�شتثمارها يف جمال 

التح�شر يف منطقة اخلليج العربي ب�شكل اأ�شا�شي 

من جه���ة اخرى، كم���ا انعك�س ذل���ك على مناطق 

اأخرى ب�ش���ورة غري مبا�ش���رة ولأ�شباب اأخرى من 

اأهمه���ا الهج���رة الداخلية من الري���ف اإىل املدن.  

لقد تغري العامل العربي كثريا يف جمال التح�ش���ر 

و�ش���هدت كثري من مدنه تو�ش���عا كب���ريا وتاأثرا مبا 

يحدث عامليا يف جمال العوملة . 

هذا التغري الكبري الذي �ش���هده العامل العربي 

يف جمال التح�شر كان متو�شعا باجتاه اأفقي مبعنى 

اأن���ه زي���ادة يف الك���م ومل يواز ذلك تو�ش���ع راأ�ش���ي 

مماثل مبعنى ارتفاع مكافئ يف م�شتوى اخلدمات 

وتوفرها، فكثريمن املدن العربية اليوم تعاين من 

�شعف يف  البنية التحتية من حيث توفراخلدمات  

ونوعيته���ا وا�ش���تدامتها، مم���ا يكر�س ا�ش���كاليات 

متعلقة بالكتظاظ والتلوث  والهجرة الداخلية من 

جهة، وارتفاع  ن�ش���بة الفقر واجلرمية والأمرا�س 

وخل���ل يف الت���وازن الجتماع���ي  من جه���ة اأخرى. 

ويعود ذلك ب�شكل اأ�شا�ش���ي اإىل اإ�شكاليات متعلقة 

بالتخطيط  ال�ش���رتاتيجي وترابطه يف م�شتوياته 

املتع���ددة القت�ش���ادية والجتماعي���ة وال�ش���كانية 

م���ع التخطيط  احل�ش���ري، اإ�ش���افة اىل اأ�ش���باب 

اأخرى ل تقل اأهمية عما �ش���بق مرتبطة بالأو�شاع 

ال�شيا�ش���ية العام���ة للمنطقة العربي���ة والنزاعات 

العاملي���ة و القليمي���ة واملحلية الت���ي  اأخذت مكانا 

لها �ش���من املنطقة العربية وحميطها، هذا ف�شال 

ع���ن الف�ش���اد الإداري واملايل والدي���ون اخلارجية 

والأزمات العاملية وانعكا�شتها ب�شبب ترابط العامل 

كله الي���وم بفعل العومل���ة كل ذلك اأدى اىل �ش���ياع 

كثري من فر�س التطور. 

املدن العربية اليوم هي يف غالبها  مدن مثقلة 

ومنهك���ة  نتيجة ما �ش���بق،اإل اأن معاجلة مثل هذه 

الق�شايا هو مما اأ�شبح اليوم معروفا ومدركا من 

قبل عدد من الدول واملوؤ�ش�شات العربية والرامج 

الت���ي بداأت بالعمل يف ه���ذا التوجه، ولكن النتائج 

يف ه���ذا التوجه ما ت���زال ل حتقق امل�ش���توى الذي 

يوح���ي بتجاوز اخلطر يف كل ما �ش���بق،  ولعله من 

املفيد هنا النظر يف الدرا�ش���ات العاملية  احلديثة 

حول التح�شر يف العامل العربي والتي تبدو متفائلة  

نظ���را لطبيعتها الإح�ش���ائية، يق���ول )دانيال بيو 

بيونيو( يف  معر�س ا�شتعرا�شه لهذه التغريات:

»لق���د بات���ت امل���دن العربي���ة ت�ش���هد املزي���د 

من اأ�ش���كال العومل���ة باعتباره���ا جزءًا م���ن عوملة 

القت�ش���اد العاملي، وذلك منذ انعقاد موؤمتر قمة 

امل���دن )موؤمتر ا�ش���طنبول( يف عام 1996، وقد 

مت اإن�شاء املزيد من الروابط ما بني العامل العربي 

وبقية اأنحاء العامل، حيث ميثل هذا الأمر ظاهرة 

هامة �شواء كان ذلك من الناحية القت�شادية، او 

الثقافية، او الجتماعية. كما باتت �ش���فة التدويل 

اإحدى �ش���مات هذه املدن، با�شتثناء البلدان الأقل 

منوًا، حيث متثل هذه ال�ش���مة اجتاهًا عامًا والذي 

ي�ش���هد املزي���د م���ن الت�ش���ارع يف الع���امل العربي. 

م���ن جهة اأخ���رى، فقد عمل برنام���ج املوئل خالل 

– 1996 عل���ى تق���دمي الدع���م  الأع���وام 1986 

التقن���ي لبلدي���ة دبي، بالإ�ش���افة اإىل الإ�ش���هام يف 

اإر�شاء اأ�ش�س الإدارة احل�شرية ال�شليمة، وقد كانت 

دبي �ش���غرية يف تلك الآونة، بيد اأن معدلت النمو 

احلا�ش���لة به���ا قد �ش���هدت وترية �ش���ريعة للغاية، 

حيث اأ�ش���بحت كثافتها ال�ش���كانية تت�ش���اعف كل 

10 اأعوام )من 350 األف ن�ش���مة يف عام 1986 
اإىل 700 األف ن�ش���مة يف عام 1996، واإىل 1.4 

مليون ن�ش���مة يف عام 2007(، حيث حتولت قرية 

كبرية اإىل مدينة وا�ش���عة يف اأقل من 50 عامًا. اإن 

ه���ذا الرتباط م���ع العامل اخلارج���ي يعد يف غاية 

الهمية، حيث �ش���يتم ت�ش���ليط ال�شوء عليه �شمن 

تقرير حالة املدن العربية نظرًا ملا اأ�ش���بحت عليه 

املدن والتي مل تعد موجهة وفقًا لظروفها الداخلية 

اخلا�ش���ة بها، ب���ل اأنها اأ�ش���بحت تتاأث���ر بالعوامل 
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اخلارجي���ة يف املقام الأول. كم���ا باتت العديد من 

امل���دن مبثابة مراكز دولية، كم���ا هو احلال يف كل 

م���ن مدينت���ي الدوحة ودب���ي. وقد حتول���ت املدن 

ال�ش���غرية اإىل جتمعات كبرية، وبا�ش���تثناء مدينة 

القاه���رة، والت���ي تع���د املدين���ة العربي���ة الوحيدة 

ال�ش���خمة يف العامل العربي، فقد مت ت�ش���جيل ت�شع 

م���دن عربي���ة والت���ي جت���اوزت كثافتها ال�ش���كانية 

الثالثة ماليني ن�ش���مة، وهي: بغ���داد، اخلرطوم، 

الريا�س، الإ�ش���كندرية، اجلزائر، الدار البي�شاء، 

جدة، حلب، ودم�ش���ق. كما باتت غالبية تلك املدن 

يف حال اأف�شل مما كانت عليه قبل ع�شرين عامًا، 

م���ن الناحيت���ني الجتماعي���ة والقت�ش���ادية. كما 

ميكن الإ�ش���ارة مثاًل اإىل منطقة �ش���مال اإفريقيا، 

والتي �ش���هدت انخفا�شًا يف ن�شبة �ش���كان الأحياء 

% يف  % يف عام 1990 اإىل 13  الفقرية من 34 

عام 2010، وذلك وفق���ًا لبيانات برنامج املوئل. 

اإل اأن���ه ل بد م���ن الإ�ش���ارة اأي�ش���ًا اإىل التحديات 

البيئية اخلط���رية والتي ل ت���زال تواجهها العديد 

 
)4(

من املدن العربية.......«

 يف م�ش���توى اآخ���ر ح���ول التنمية الب�ش���رية يف 

الع���امل العربي ي�ش���ري تقري���ر الأمم املتحدة حول 

التنمية الب�ش���رية لعام 2010م  اىل التقدم الذي 

اأحرزت���ه بع�س ال���دول العربية يف جم���ال التنمية 

الب�ش���رية حيث يعتم���د تقرير 2010 ثالث���ة اأدّلة 

جدي���دة،  الأول لقيا����س ع���دم امل�ش���اواة، والثاين 

لقيا����س الفوارق بني اجلن�ش���ني، والثال���ث لقيا�س 

الفق���ر املتع���ّدد الأبعاد. كما ي�ش���ري التقريركذلك 

اإىل اأن���ه ق���د ارتف���ع متو�ش���ط العم���ر املتوقع عند 

ال���ولدة يف البلدان العربية من 51 �ش���نة يف عام 

1970 اإىل 70 �شنة عام 2010. وهذا التح�ّشن 
يف املنطقة العربية هو اأف�ش���ل ما �ش���هدته مناطق 

الع���امل. وق���د انخف����س مع���ّدل وفي���ات الر�ش���ّع.

وت�ش���اعف مع���ّدل اللتحاق باملدار����س يف البلدان 

العربية خ���الل العقود الأربعة املا�ش���ية، اإذ ارتفع 

م���ن 34 يف املائة يف عام 1970 اإىل 64 يف املائة 

الي���وم. ولبن���ان وجيبوتي هم���ا البل���دان العربيان 

الوحي���دان الل���ذان �ش���ّجال اأداء اأقل من امل�ش���توى 

املتوق���ع لهم���ا.  ففي حالة لبن���ان، كان هذا التعرّث 

يف الأداء نتيج���ة حل���رب طويلة وحلال���ة من عدم 

ال�شتقرار ال�شيا�شي، وهذا الو�شع هو من العوامل 

الرئي�ش���ية التي اأعاقت التنمية الب�شرية يف اأنحاء 

خمتلف���ة من املنطقة، م���ن العراق اإىل الأرا�ش���ي 

الفل�ش���طينية املحتل���ة، اإىل ال�ش���ودان وال�ش���ومال 

واليمن. فالتقرير يظهر اأّن ح�شة املنطقة العربية 

من �ش���نوات ال�ش���راع جتاوزت يف املتو�شط ثالث 

اأ�ش���عاف ما �ش���هدته �ش���ائر مناطق العامل، خالل 

فرتة 18 عامًا، من 1990 اإىل 2008.

 يبنّي التقرير الفوارق الكبرية التي ي�ش���هدها 

الو�ش���ع الإمنائي يف املنطق���ة. وقد حّلت الإمارات 

العربي���ة املتح���دة يف املرتب���ة الأوىل ب���ني البلدان 

العربية ح�ش���ب ترتي���ب دلي���ل التنمية الب�ش���رية، 

ويف املرتب���ة 32 على ال�ش���عيد العاملي، اأي يف فئة 

البلدان ذات التنمية الب�شرية املرتفعة جدًا، وحّل 

ال�ش���ودان يف فئة التنمية الب�ش���رية املنخف�شة، اأي 

يف املرتبة 154، من اأ�ش���ل 169 بلدًا �شملها دليل 

التنمية الب�ش���رية. ويخ�ش���ر دليل التنمية الب�شرية 

يف البلدان العربية 28 يف املائة من قيمته ب�ش���بب 

ع���دم امل�ش���اواة يف الأبع���اد الثالث���ة، اأي ال�ش���حة 

والتعليم والدخل. وت�ش���جل املنطق���ة العربية اأكر 

اخل�شائر يف بعد التعليم، حيث تبلغ 43 يف املائة، 

مقاب���ل متو�ش���ط يبل���غ 28 يف املائ���ة ملجموعة من 

139 بلدًا طّبق عليها دليل التنمية الب�شرية معّدًل 
بعامل عدم امل�شاواة.

وير�ش���د دليل الفوارق بني اجلن�شني التفاوت 

بني املراأة والرجل يف ال�شحة الإجنابية والتمكني 

وامل�ش���اركة يف القوى العامل���ة يف 138 بلدًا. ففي 

املنطقة العربية، مل تتجاوز ن�ش���بة الن�شاء اللواتي 

اأنه���ني مرحلة التعلي���م الثان���وي 32 يف املائة من 

جمم���وع الن�ش���اء يف الفئ���ة العمرية 25 �ش���نة وما 

ف���وق مقاب���ل 45 يف املائة م���ن الرج���ال يف الفئة 

العمرية ذاتها.  غري اأن الو�شع خمتلف يف التعليم 

اجلامعي، حيث يبل���غ معّدل اللتحاق 132 اإمراأة 

مقابل كل 100 رجل. ي�ش���ري تقرير المم املتحدة 

الذك���ور �ش���ابقا اىل انه رغم وج���ود بع�س التطور 
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يف جم���ال م�ش���اركة امل���راأة يف احلياة ال�شيا�ش���ية 

يف بع����س ال���دول العربية  حيث حت�ّش���ن م�ش���توى 

متثي���ل املراأة يف الرملان���ات العربية، اإذ ارتفع من 

18 يف املائ���ة يف ع���ام 1980 اإىل 27 يف املائ���ة 
يف ع���ام 2008.  فان���ه ل ت���زال البل���دان العربية 

ت�ش���هد قيودًا على حق املراأة يف الت�شويت. وي�شري 

التقرير اإىل الإ�ش���الحات التي �ش���هدتها املنطقة 

يف جمالت �شيا�ش���ية اأخرى، كتح�ّش���ن التمثيل يف 

بع����س املجال�س الوطني���ة ولكّن يبق���ى الكثري من 

العمل على �شعيد حماية احلريات املدنية وتعزيز 

.
)5(

احلكم الدميقراطي

اإن هذا التطور الذي اأ�شار اليه التقرير يعطي 

موؤ�ش���رات ايجابية ولكنه ذو طبيعة اإح�ش���ائية يف 

الغالب ينظر اإىل التو�ش���ع الأفقي  للتنمية ب�ش���كل 

وا�ش���ع بينم���ا  ل يقيم ب�ش���كل عمي���ق وكايف البعد 

الراأ�ش���ي للقيم���ة اجلوهري���ة  التي ت�ش���يفها  هذه 

التنمية للمجتمعات العربية،  وعليه فاإنه مل ي�شتطع 

ان يتنباأ  بدرجة الأزمة املعرفية الراهنة وعالقتها 

بامل�شتوى الذي تتطلع اإليه �شعوب املنطقة وهذا ما 

دل���ت عليه كل تل���ك التحركات ال�ش���عبية  الكبرية  

التي �ش���هدها ع���ام 2011  نح���و تفكيك عدد من 

البنى ال�شيا�ش���ية يف املنطق���ة العربية،مما يعطي 

دللة عل���ى اأهمية معاجلة التحدي���ات املعرفية يف 

م�ش���توياتها املختلفة ومنها تلك التي تواجه البيئة 

املبنية .

الهوية  ومفهوم  املعرفية  التحديات   -  2
الدول���ة  ومفه���وم  العربي���ة  املجتمع���ات   2-1

املعا�صرة .

 اإن كل ما �ش���بق من حتديات معي�ش���ية تواجه 

البيئة املبنية  على تنوعها �شمن العامل العربي هي 

رغم �شعوبتها  وخا�شة بالن�شبة للمناطق الفقرية  

م���ن املمكن جتاوزه���ا وبالفعل بداأ جتاوز بع�ش���ها 

كم���ا ذك���ر �ش���ابقا يف بع�س ال���دول العربي���ة التي 

حققت تقدما ح�ش���ب موؤ�ش���رات التنمية الب�شرية 

التي تتتبناها الدرا�ش���ات الأممية الأخرية، ولكن 

وبح�ش���ب هذه الدرا�شات اي�شا فاإن العامل العربي 

م���ا زال بعيدا ع���ن مفاهيم احلرية التي يعي�ش���ها 

الع���امل الغرب���ي .ملزيد م���ن الرتكيز عل���ى ما متر 

ب���ه املنطقة العربي���ة يف جمال التنمية الب�ش���رية، 

ياأتي تقرير التنمية الب�ش���رية العربية 2009 اإىل  

حتدي���د اأه���م ما يوؤثر عل���ى اأمن الن�ش���ان العربي 

و�شرورة التعامل مع عدد كبري من الأبعاد املوؤثرة 

يف حياة النا�س وت�شمل:الأمن البيئّي، اأداء الدولة 

يف �شمان اأمن الإن�شان، اأمن الإن�شاِن بالن�شبة اإىل 

اجلماعات الأ�شعف، الأمن القت�شادّي، التغذية 

والأمن الغذائي، ال�ش���حة واأمن الإن�شان، واأخرًيا 

وطاأة التدخل الع�ش���كري الأجنبي والحتالل على 

. وكل هذا مرتبط مبفهوم العدالة 
)6(

اأمن الإن�شان

الجتماعية والعقد الجتماعي الذي يربط الفرد 

واملجتم���ع بالدول���ة وهن���ا تظه���ر عدة اإ�ش���كاليات 

معق���دة تواجه املجتمع���ات العربية املعا�ش���رة يف 

عدة م�شتويات لها انعكا�شاتها على مظاهر احلياة 

املدني���ة ومنه���ا العمران.وهنا تاأت���ي اأهمية وجود 

حتلي���ل اجتماعي عمي���ق لكل ه���ذه التقارير ولكن 

�ش���من �ش���ياق الثقافة العربية بحيث حتدد معامل 

الإ�شكالية ب�شورة اأكرث ارتباطا بحياة املجتمعات 

العربي���ة.واإين اأعني هنا اأن ه���ذا الرتابط بني ما 

يواج���ه املجتمعات م���ن حتديات وا�ش���كاليات  يف 

امل�شتوى املعي�شي واملعريف واأثره على العمران لبد 

م���ن قراءته يف م�ش���توى ي���وازي بل ويتج���اوز تلك 

التحلي���الت الجتماعية املرتبط���ة بالعمران التي 

ا�ش���ار اليها اب���ن خلدون �ش���ابقا يف اأحد حتليالته 

على �شبيل املثال يف قوله:

»اعل���م اأن الع���دوان عل���ى النا����س يف اأموالهم 

ذاه���ب باآماله���م يف حت�ش���يلها و اكت�ش���ابها مل���ا 

يرون���ه حينئذ من اأن غايتها و م�ش���ريها انتهابها 

م���ن اأيديه���م و اإذا ذهبت اآمالهم يف اكت�ش���ابها و 

حت�ش���يلها انقب�شت اأيديهم عن ال�شعي يف ذلك و 

على قدر العتداء و ن�شبته يكون انقبا�س الرعايا 

ع���ن ال�ش���عي يف الكت�ش���اب ف���اإذا كان العت���داء 

كث���ريا عاما يف جمي���ع اأبواب املعا����س كان القعود 

عن الك�ش���ب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله 

من جمي���ع اأبوابها و اإن كان العتداء ي�ش���ريا كان 
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النقبا����س عن الك�ش���ب على ن�ش���بته و العمران و 

وف���وره ونفاق اأ�ش���واقه اإمن���ا هو بالأعمال و �ش���عي 

النا����س يف امل�ش���الح و املكا�ش���ب ذاهبني و جائني 

فاإذا قع���د النا�س عن املعا�س و انقب�ش���ت اأيديهم 

يف املكا�ش���ب ك�ش���دت اأ�ش���واق العمران و انتف�شت 

)7(

الأحوال،..............«

يف �شوء ذلك ولكي ندرك هذا اجلانب  الهام 

وانعكا�ش���اته على العم���ارة واملدين���ة العربية لبد 

لن���ا من وقفة  حتليلية للتاريخ احلديث واملعا�ش���ر  

للعمارة العربي���ة وارتباطه مبفهوم الذات و كيفية 

التعبري عنها، وهو ما مت التطرق اليه �شابقا، وفيما 

يلي مناق�شة خمت�ش���رة لأهم ما مت طرحه �شابقا  

يف هذه الدرا�ش���ات وذلك يف �شوء ما ا�شتجد من 

معطيات �ش���من الواقع العربي وارتباطه بالتاريخ 

.
)8(

احلديث للمنطقة

للعم���ارة  واملعا�ص���ر  احلدي���ث  التاري���خ   2-2
العربية  – من ال�صت�صراق الى  العوملة

يف كت���اب » ال�شت�ش���راق يف العم���ارة العربي���ة 

ا�ش���كالية بن���اء الفك���ر والهوية-ق���راءة نقدية يف 

التاري���خ احلدي���ث واملعا�ش���ر م1750-2009م« 

وال���ذي مت ن�ش���ره ع���ام 2009م،  حاول���ت تقدمي 

درا�ش���ة تاريخية توثيقية وحتليلي���ة ناقدة للعمارة 

العربي���ة ب�ش���ورة �ش���مولية عل���ى م�ش���توى التوجه 

املعماري والتخطيط احل�شري  ملرحلة هامة �شمت 

تغريات كب���رية يف البنى ال�شيا�ش���ية والجتماعية 

والقت�ش���ادية والثقافية للمنطق���ة العربية. وكان 

املدخ���ل لهذه الدرا�ش���ة - التي رمب���ا  تكون الأوىل 

م���ن نوعه���ا م���ن حي���ث ال�ش���مول والتحلي���ل لهذه 

املرحلة - هو ال�شت�شراق كونه ميثل العامل الأهم 

ال���ذي عم���ل وليزال يعم���ل على �ش���ياغة العالقة 

بني املنطقة العربية والغرب الذي لميكن ف�ش���ل 

توجهاته املختلفة وخا�شة القت�شادية وال�شيا�شية 

منه���ا من���ذ  البداي���ات الوىل ملرحلة ال�ش���تعمار 

احلديث يف القرن التا�ش���ع ع�ش���ر عن واقع احلياة 

العربية، وكان الهدف من هذا الكتاب هو الوقوف 

عل���ى مالمح تكوي���ن الهوي���ة العمراني���ة للمنطقة 

العربية من خالل تاأثريات ال�شت�ش���راق وما لهذه 

املالمح من ارتباطات بتطور الفكر العربي �شمن 

النت���اج الأدب���ي والفني .وم���ن هنا ب���رزت اأهمية 

الق���راءة التحليلي���ة للثنائية الأكرث تعقيدا �ش���من 

الروؤي���ة املجتمعية ملفهوم الهوية وهي ثنائية )الأنا 

–الآخر(.
 لقد كانت العمارة العربية انعكا�ش���ًا وا�ش���حًا 

ل���كل التغريات الت���ي اأحدثها الغرب، ف���اإذا نظرنا 

مث���اًل اإىل بداي���ات ال�ش���تعمار، جن���د اأن فك���رة 

املعار����س الدولي���ة كان���ت متثل �ش���ورة وا�ش���حة 

لعالق���ة امل�ش���تعمر الغرب���ي م���ع ال�ش���عوب التي مت 

اإخ�ش���اعها. لقد كان���ت عمارة الأجنح���ة العربية 

يف معار����س لن���دن وباري�س و�ش���يكاغو وغريها يف 

نهاية القرن التا�ش���ع ع�شر وبداية القرن الع�شرين 

وما رافقها م���ن اإعالم غربي، متثل غياب القدرة 

العربية عن روؤية ذاتها ب�ش���كل يخرج عما ير�شمه 

الآخر)الغرب(.

الوطن���ي  التح���رر  ح���ركات  ب���داأت  عندم���ا   

والتط���ور املعريف العربي���ة تاأخذ دوره���ا يف مطلع 

القرن الع�شرين، جند اأن هذه ال�شورة عن الذات 

العربي���ة التابع���ة بقيت �ش���من هذا الإط���ار حتى 

عند بع�س املفكرين والأدباء الرواد، ومل ت�ش���تطع 

اأن تق���دم طرحًا فكري���ًا بدياًل عن الغ���رب، فعلى 

�شبيل املثال ما قاله توفيق احلكيم يف ر�شالته التي 

وجهها اإىل طه ح�ش���ني يف الع���ام 1933 ويتحدث 

فيها ع���ن اجلم���ال العرب���ي واجلم���ال الفرعوين 

يقول: »اأن�ش���تطيع اأن نتخيل الع���رب تبني الأهرام 

اأو تق���در فيه���ا جماًل؟ الف���ن العرب���ي القدمي فن 

اإن�ش���اين دنيوي، والفن امل�ش���ري القدمي فن اإلهي 

دين���ي .«. عندم���ا نق���ارن ه���ذا التوج���ه الفك���ري 

العربي مع الطرح املعماري الغربي ال�ش���ابق لذلك 

مبا ي�ش���مى )Egyptian Revival(، جند اأن 

هناك تاأثريًا وا�ش���حًا للفكر الغرب���ي على الطرح 

الفكري العربي. حتى عندما اأراد العرب �ش���ياغة 

رمز للتحرر خا�س بهم يف ت�ش���ميم �ش���ريح �شعد 

زغلول، كان النموذج الذي مت اختياره ذا مرجعية 

فرعونية، حيث كان ت�شميم ال�شريح ي�شبه املعابد 
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الفرعونية باأعمدتها ال�ش���خمة واأ�شقفها املتعددة 

امل�شتويات.

 اإ�ش���افة اإىل م���ا �ش���بق، ف���اإن ط���رزا معماريا 

مث���ل )neo-gothic، neo-classic(، الذي  

انت�شر يف املنطقة العربية كطرز بديلة عن الرتاث 

وكرمز للتح�ش���ر نهاية القرن التا�شع ع�شر ومطلع 

القرن الع�ش���رين مثل ما جنده يف م�شجد احل�شني 

بالقاهرة مثال، مل تكن باإرادة غربية فقط، واإمنا 

با�ش���تقبال عربي، ذلك اأن اأديب���ا ومفكرًا مثل طه 

ح�ش���ني عندما يدع���و اإىل تبن���ي الفك���ر الأوروبي 

يف الق���رن التا�ش���ع ع�ش���ر يف ا�ش���تلهام العقالنية 

اليونانية ل ميكن فه���م طروحاته مبعزل عن هذه 

التاأثريات.

 وبعد مرحلة التحرر من ال�شتعمار يف منت�شف 

الق���رن الع�ش���رين، كانت توجهات الع���امل العربي 

نح���و احلرية وال�ش���تقالل تتزام���ن يف غالبها مع 

تبني النموذج الغربي يف العمارة والتح�ش���ر. كما 

اأن بناء املوؤ�ش�ش���ات مل يكن منوذج الثقافة العربية 

الإ�شالمية يتجاوز فيه مالمح اخلطاب الديني اأو 

ال�شيا�ش���ي يف بع�س الأحي���ان، ولكن لي�س كنموذج 

تطبيقي وعملي يف احلياة، حيث كانت الطروحات 

الفكرية يف غالبها امتداحية تبجيلية للما�شي، اأو 

اأنها يف املقابل متبنية للنموذج الغربي دون اإدراك 

لفارق التجربة واملكان والزمان. ولعل ما اأ�شار اإليه 

اب���ن خلدون يف مقدمته يعطي تف�ش���ريا اجتماعيا 

ونف�ش���يا لذلك، حيث ي�ش���ريبلغة ع�ش���ره اىل  اأن 

املغل���وب مولع اأب���دًا بالقتداء بالغالب يف �ش���عاره 

وزيه و نحلته و�شائراأحواله وعوائده فيقول:

»وال�شبب يف ذلك اأن النف�س اأبدًا تعتقد الكمال 

يف م���ن غلبها و انق���ادت اإليه اإما لنظ���ره بالكمال 

مبا وقرعندها من تعظيم���ه اأوملا تغالط به من اأن 

انقيادها لي�س لغلب طبيعي اإمنا هو لكمال الغالب 

فاإذا غالطت بذلك و ات�شل لها اعتقادًا فانتحلت 

جمي���ع مذاه���ب الغالب و ت�ش���بهت ب���ه و ذلك هو 

القت���داء اأو ملا تراه واهلل اأعلم من اأن غلب الغالب 

له���ا لي�س بع�ش���بية و ل ق���وة باأ����س مل اإمنا هو مبا 

انتحلته من العوائد و املذاهب تغالط اأي�شًا بذلك 

عن الغلب و هذا راجع لالأول و لذلك ترى املغلوب 

يت�ش���به اأبدًا بالغالب يف ملب�ش���ه ومركبه و �شالحه 

يف اتخاذه���ا و اأ�ش���كالها ب���ل و يف �ش���ائر اأحوال���ه 

وانظ���ر ذل���ك يف الأبناء مع اآبائه���م كيف جتدهم 

مت�ش���بهني به���م دائمًا و م���ا ذل���ك اإل لعتقادهم 

الكم���ال فيه���م و انظ���ر اإىل كل قطر م���ن الأقطار 

كيف يغلب على اأهله زي احلامية وجند ال�ش���لطان 

يف الأك���رث لأنهم الغالبون لهم حت���ى اأنه اإذا كانت 

اأمة جتاوراأخرى و لها الغلب عليها في�ش���ري اإليهم 

من هذا الت�ش���به و القتداء ح���ظ كبري كما هو يف 

الأندل����س له���ذا العه���د م���ع اأمم اجلاللق���ة فاإنك 

جتدهم يت�ش���بهون بهم يف مالب�ش���هم و �ش���اراتهم 

و الكث���ري من عوائده���م واأحوالهم حتى يف ر�ش���م 

التماثيل يف اجلدران وامل�ش���انع والبيوت حتى لقد 

ي�شت�ش���عر من ذل���ك الناظر بع���ني احلكمة اأنه من 

)9(

عالمات ال�شتيالء....«.

 مقابل ما�ش���بق ق���دم بع����س املفكرين اجلدد  

من���ذ الن�ش���ف الث���اين من الق���رن الع�ش���رين من 

اأمثال اإدوارد �ش���عيد وحمم���د اأركون وحممد عابد 

اجلاب���ري، قراءاته���م حلاجات الع�ش���ر وعالقة 

الأمة العربية بالآخر كمنطلق فكري ت�ش���حيحي، 

اأقرب اإىل التعامل مع جذور الإ�شكاليات الراهنة، 

يف مقابل اخلطاب الديني املثايل عند �شيد قطب 

وح�ش���ن البنا من جهة التغيري اجلوهري واملعتدل 

الو�ش���طي- كم���ا ي�ش���فهم رميوند بيك���ر يف كتابه 

اإ�ش���الم بال خوف - عند الغزايل وغريه من جهة 

اأخرى.. 

رغ���م ذلك كله، اإل اأنه ل ميكن اأن نعزل تاأثري 

املدر�ش���ة الغربية يف بناء النمط الفكري الفل�شفي 

عند كثري من ه���وؤلء املفكرين اجلدد، وابتعادهم 

ب�ش���كل كب���ري ع���ن طبيع���ة الثقاف���ة التي يعي�ش���ها 

ال�ش���ارع العربي يف حياته اليومية والتي هي اأقرب 

اإىل العاطفة التي ت�ش���تجيب اإىل اخلطاب الديني 

الكال�شيكي. وبالتايل فاإن ما ُيطرح من اأفكار عند 

هوؤلء املفكرين اجلدد وحتى الو�ش���طيني الدينيني 

يبقى غالبًا اأ�ش���ري كتبهم وندواته���م العلمية ومن 

يّطل���ع عليها، وهم قليل، ول يحدث تغريًا ُيذكر يف 
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النمط الفكري الجتماعي ال�شائد للثقافة العربية 

املعا�ش���رة التي ت�ش���عر بال�ش���طهاد ويغّذيها فكر 

ال�ش���راع مع الآخر الذي ل يجد م���الذا لحتوائه 

اإل يف اخلطاب الديني الكال�شيكي، وهذا ما اأ�شار 

اليه اأركون يف كتابه ق�شايا يف نقد العقل الديني.

 يف موازاة هذه التوجهات الفكرية العربية وما 

يرافقها من حركات اأدبية وفنية، تكاد الطروحات 

الفكرية ذات البعد الثقايف عند املعماريني العرب 

تنعدم، وكاأنه���ا يف معزل عن الثقافة، وعليه فاإننا 

اإذا م���ا قارنا  املعماري العربي - �ش���اأنه �ش���اأن اأي 

معم���اري- فن���ان ومهند�س يف اآن واح���د، جند اأن 

ه���ذا  املبدع  اإذا ما قارّن���اه مع غريه من املبدعني 

العرب يف جم���ال الدب اأو الفنون اجلميلة  جنده 

يف ُبع���ٍد كب���ري  ع���ن التعامل م���ع ق�ش���ايا الثقافة، 

وعمله يف الغالب فردي ت�شكيلي يعّر روؤية جمالية 

ذاتي���ة، وهذا يعود اإىل اأ�ش���باب عدة اأهمها طبيعة 

التدري����س اجلامعي للعمارة ال���ذي يعمق مفاهيم 

املعماري���ة  بالنم���اذج  متاأث���را   والفردي���ة   الأن���ا 

الكادميي���ة يف الغرب . وهو ما يربطنا مرة اخرى 

مع ال�ش���بب ال�ش���يل ال���ذي متت ال�ش���ارة اليه يف  

معر�س مناق�ش���ة التحدي���ات املعي�ش���ية  وهو تغري 

اآلية انتاج العمارة عامليا ب�شبب املتطلبات املعرفية 

املت�ش���لة بع�ش���ر املكننة اأو اللة الت���ي حلت مكان 

احلرفة وانتقال ذلك اىل العامل العربي.

 بن���اء عل���ى م���ا �ش���بق  جن���د اأنه عن���د حتليل 

التوجه���ات املعماري���ة يف العامل العرب���ي اليوم يف 

�ش���وء روؤية الذات مقاب���ل الخر تظهر اأن اجلانب 

الفك���ري املوازي لالنتاج املادي قليل جدا ول يعر 

عن خمزون معريف ينّظر لنت���اج معماري فكري، 

ولكن مع ذلك فان ظاهره املادي والتكويني يوحي 

مبرجعيات���ه الفكرية وهنا ميك���ن اخلروج يف هذا 

التحليل عن الطار الذي ا�ش���ار الي���ه ابن خلدون 

ح���ول تقلي���د المم ال�ش���عيفة ل���المم القوية وقد 

يك���ون هذا املنعط���ف  النف�ش���ي الجتماعي يظهر 

ر�شم حتليلي للتوجهات املعمارية يف العامل العربي من حيث العالقة بالخر- كتاب ال�شت�شاراق يف العمارة العربية
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حالة متقدمة م���ن التعقيد الجتماعي والنف�ش���ي 

الذي و�ش���لت اليه الإ�ش���كالية املعرفية يف املنطقة 

العربية .

 التوجه���ات املعماري���ة الرئي�ش���ية  يف الع���امل 

العربي يف �شوء عالقتها بالخر كما مت ذكرها يف 

كتاب ال�شت�شراق يف العمارة العربية هي:

احلداث��ة.... )الروؤي���ة املركزي���ة  مفاهي��م   -  1 

الغربي���ة(: وه���ي تعتم���د عل���ى ايج���اد تكوين 

معماري يكون فيه الفراغ الداخلي والت�ش���كيل 

اخلارج���ي منتمي���ا اىل طراز غربي منف�ش���ل 

عن املحتوى الثقايف للبيئة املحيطة .

2 - الرومان�شي��ة والنع��زال: وه������ي تعتمد على 
ايج���اد تكوي���ن معم��������اري يعيد بن���اء مناذج 

تقليدية ب�ش���ورة كاملة، وقد يكون �شمن اآلية 

البناء اأكرث من كونه �شمن نف�س العنا�شر 

التلقيطي��ة: وه���ي تعتم���د على  النتقائي��ة   -  3

اإيج���اد تكوي���ن معم���اري يك���ون في���ه الف���راغ 

الداخل���ي منتمي���ا اإىل )العمارة ال�ش���المية( 

وكذلك الت�شكيل اخلارجي ولكن �شمن اأ�شلوب 

تلقيطي انتقائي للعنا�شر املعمارية من اأماكن 

وفرتات زمنية خمتلفة اإما من خالل  ن�ش���خها 

اأو جتريدها       

والتناق���ض: وه���ي تعتمد على  4 - الزدواجي��ة 
اإيج���اد تكوي���ن معم���اري يك���ون في���ه الف���راغ 

الداخل���ي منتمي���ا اىل طراز غرب���ي )العمارة 

ال�ش���المية( باأ�ش���لوب جتري���دي اأو من�ش���وخ 

وه���و يعتر  تطورا لالنتقائي���ة التلقيطية التي 

ا�ش���تخدمت يف عم���ارة املعار����س   الدولية يف 

القرن التا�ش�ع ع�شر 

5 - التفكيكي��ة التحليلي��ة: وه���ي تعتم���د عل���ى 
اإيجاد تكوين معماري يرتاوح بني جمرد حتليل 

لعنا�شر البناء باأ�شلوب فراغي،عملية حتطيم 

ر�شم حتليلي للتوجهات املعمارية يف العامل العربي من حيث العالقة بالخر- 

كتاب ال�شت�شاراق يف العمارة العربية
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�شورة لحد ال�شوراع الرئي�شية احلديثة يف مدينة القاهرة 

وتفكيك لهذه العنا�ش���ر، ومن ثم يكون الفراغ 

الناجت تغيب فيه املالمح الوا�ش���حة )للعمارة 

.
)10(

ال�شالمية(  اأوحتى الطرز الغربية

وكم���ا نالح���ظ ف���اإن التوجه���ات  املعمارية يف 

الع���امل العربي ترتاوح بني كونها يف مرحلة انقياد 

للنموذج الغربي، اأو حت���اول التعامل معه بحذر اأو 

ت�ش���عى نحو النقطاع عنه. وهنا ف���اإن معظم تلك 

املح���اولت الت���ي رغب���ت يف التخلي ع���ن النموذج 

الغرب���ي  والنقط���اع عن���ه حت���ت ع���دة م�ش���ميات 

منها)العمارة ال�شالمية( كتوجه لإحياء املا�شي 

البعي���د اأو القري���ب حتاول اأن  تطرح  ولو ب�ش���ورة 

غري مبا�ش���رة ال�ش���وؤال التايل: هل يكمن احلل يف 

التعب���ري ع���ن الهوي���ة يف التخلي عن الآل���ة مقابل 

احلرفة ولو �ش���كليا من اأجل جتاوز هذه الإ�شكالية 

ولو جزئيا  ؟ وهنا قد يبدو هذا  ال�ش���وؤال والطرح 

�ش���طحيا ومبا�ش���را لكن  جزءا غري قليل من ردود 

الفعل الثقافية والجتماعية التي عا�شها ويعي�شها 

الع���امل العربي والت���ي  دعت اىل التعلق باملا�ش���ي 

يف بع����س اأ�ش���كاله و�ش���وره  ب���ل واأف���كاره متغنية 

حقيقته���ا  يف  ه���ي  املا�ش���ي   )nostalgia(ب

الإ�ش���قاط النف�ش���ي الذي بلغ تطوره �شمن العديد 

م���ن املجتمع���ات العربي���ة املقهورة وال�ش���عيفة يف 

واقعه���ا  اىل درج���ة ظهور تيارات له���ا تنظرياتها 

اليديولوجي���ة  القومي���ة او الديني���ة والتي ما زال 

بع�شها حا�شرا بقوة على امل�شتوى الفكري ليعك�س 

احلاجة النف�ش���ية للمجتمعات  العربية املعا�ش���رة  

حل�شور املا�شي �ش���من احلا�شر من  اأجل حماية 

الذات وتكوين �شورة قوية وجميلة للهوية املطلوبة 

التي هي يف حقيقيتها ل تعك�س الواقع املعا�س.

لق���د كانت عم���ارة الأجنح���ة العربية �ش���من 

املعار����س الدولي���ة –كم���ا اأ�ش���رتا �ش���ابقا- من���ذ 

 )  CRYSTAL PALACE( يف  بدايته���ا 

عام 1851 م وما اأعقبه من معار�س دولية وحتى 

مطل���ع القرن احل���ادي والع�ش���رين، وبغ�س النظر 

ع���ن القوى الفاعل���ة يف اإنتاج النم���اذج املعمارية،  

متث���ل التغ���ريات  التي م���رت بها  ال���ذات العربية 

خ���الل ه���ذا التاريخ حي���ث بقيت الهوي���ة العربية 

الوا�ش���حة  املع���امل واملع���رة ع���ن روؤيته���ا لذاتها  

الفكري���ة  وم�ش���تقبلها متحرية وم���رتددة وتعك�س  

اإ�ش���كالية  معرفية وثقافية عميق���ة . ومن اجلدير 

بالذك���ر ف���اإن  ه���ذه ال�ش���كالية اأخذت  �ش���ورتها 

الأعم���ق يف ف���رتة الطف���رة القت�ش���ادية الأخرية 
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�شورة لحد ال�شوراع الرئي�شية احلديثة يف مدينة دبي

التي بلغ���ت اأوجها يف ال�ش���نوات الوىل من القرن 

احل���ادي والع�ش���رين حت���ى ع���ام 2008م عندما 

بداأت الأزمة القت�ش���ادية العاملية وانعك�شت على 

املنطقة العربي���ة بفعل العوملة الذي اأخذت توؤثريف 

احلياة القت�شادية وال�شيا�شية وحتى الجتماعية 

ب�ش���كل كب���ري، وانعك�ش���ت كذل���ك عل���ى البيئة من 

خالل التو�شع العمراين الكبري وخ�شو�شا بوا�شطة 

امل�شاريع  العقارية وال�شتثمارية الكرى.   

وهنا من املهم  الإ�ش���ارة اىل املدى الذي بلغه 

تاأث���ري  الطفرة القت�ش���ادية الأخ���رية على البيئة 

العمراني���ة يف املنطق���ة العربي���ة،  ال���ذي جت���اوز 

حدود العتبارات الجتماعية و التاأثريات البيئية 

بفعل التوجهات ال�ش���تثمارية حت���ى اإن اثرها كان 

على امل�ش���توى الن�ش���اين الع���ام وهذا ما ا�ش���ارت 

اإلي���ه عدة درا�ش���ات، فف���ي مقالة بعن���وان عمارة 

الإن�ش���ان واإن�ش���انية العمارة-  تعلي���ق على هام�س 

احلرية ن�ش���رت يف جملة البناء قبل عدة �ش���نوات  

متت ال�ش���ارة  اإىل اأنه ويف خ�ش���م هذا الت�ش���خم 

العمراين الكبري الذي �ش���هده العامل العربي بفعل 

الطفرة القت�شادية الأخرية الناجتة ب�شكل رئي�شي 

عن ارتفاع اأ�ش���عار النفط وما رافقها من تغريات 

�شيا�ش���ية عاملي���ة واإقليمي���ة اأ�ش���بحت التوجه���ات 

العمراني���ة يف �ش���باق نحو تقدمي الك���م الكبري من 

املباين وامل�شاريع ال�شتثمارية الكرى ذات التميز 

يف ال�ش���كل وم�ش���توى الرفاهية والتجديد يف اإطار 

م���ن الغراب���ة بغ�س النظ���ر عن التبع���ات الأخرى 

املرتتب���ة عل���ى ذل���ك م���ن حي���ث مفاهي���م البيئة 

وال�ش���تدامة والثقافة التي ل تاأخذ اأهمية منا�شبة 

يف هذه التوجهات. ويف ذلك كله لعبت ال�ش���ركات 

ال�شتثمارية من جهة والتوجهات ال�شيا�شية العامة 

من جهة اأخرى الدور الأ�شا�ش���ي يف حتديد معامل 

امل�شتقبل للعمارة العربية املعا�شرة.

 اإن م���ا مت اإنتاج���ه خ���الل ال�ش���نوات القليل���ة 

املا�ش���ية �شمن البيئة  العمرانية العربية  يفوق ما 

مت اإنتاجه يف ع�ش���رات من ال�شنوات ال�شابقة وكاأن 

هناك �ش���باقا مع الزمن او حماولة للحاق بالأمم 

الأخرى يف جمال التح�ش���ر. واأيا كان ال�شبب فاإن 

ه���ذا التوج���ه  كان م���ن املمك���ن تري���ره وحتديد 

اأهميت���ه بل و�ش���رورته، ولكن يف مقاب���ل ذلك كله 

كان  يجدر بنا اأن ن�ش���األ اأنف�ش���نا ملن ن�شنع ونبني 

كل هذا البنيان؟ وهنا قد يكون اجلواب مبا�ش���را 

وهو اأن هذا كله لالإن�ش���ان. لكن ال�شوؤال الأهم من 
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ذل���ك واملرتت���ب عليه يف اآن واحد ه���و هل العمارة 

التي تبنى لالإن�ش���ان اليوم اإن�شانية؟!!! مبعنى اآخر 

ما هو املجال املتاح لالإن�ش���ان اليوم ليعر فيه عن 

خ�شو�ش���يته الثقافي���ة والجتماعي���ة والبيئية من 

خ���الل العمارة والذي ميكن اأن نطلق عليه هام�س 

احلرية؟.

اإن الق���راءة ال�ش���ابقة  التي اأ�ش���رنا اليها حول 

املنطق���ة العربية حيث  كان���ت املجتمعات العربية 

النا�شئة تبحث عن هويتها بعد حركات التحرر من 

ال�ش���تعمار احلديث يف الن�شف الثاين من القرن 

الع�ش���رين لتجده���ا يف �ش���ور م�ش���وهة مل���ا اعتره 

الغرب منوذجًا ل ي�ش���لح لأن يعمم  على جمتمعه 

حي���ث اأعادت ه���ذه املجتمعات العربية ا�شتن�ش���اخ 

من���اذج من العم���ارة العاملي���ة الطراز واأ�ش���بحت 

رم���زًا  له���ا يف تل���ك الفرتة ومث���ل ذلك بالن�ش���بة 

للمدينة العربية التقليدية التي مت تقطيع اأو�شالها 

وخلخلة ن�شيجها املتما�ش���ك، وذلك �شمن مرحلة 

ال�ش���تعمار ابتداء و�ش���من مرحلة التحرر انتهاء 

وذلك بدع���وى التحدي���ث، ولعل ما تعي�ش���ه بع�س 

املدن العربية القدمية اأمثلة حية    لق�ش���ة معاناة 

الإن�ش���ان العربي ب�ش���كل عام يف بيئت���ه العمرانية، 

وهك���ذا انتقلت معان���اة العمارة العربي���ة ومن ثم 

املدينة العربية من ال�ش���تعمار املادي املبا�شر اإىل 

ال�ش���تالب الفكري غري املبا�شر. ومن ثم  ظهرت 

كثري من الدعوات املعمارية يف العامل العربي نحو 

الرتاث واملحافظ���ة على الهوية والعم���ارة املحلية 

ورغ���م بع�س التجارب ال�ش���ادقة يف ه���ذا التوجه 

اإل اأن اإن�ش���انية الإن�ش���ان العرب���ي وهويت���ه  ولك���ن 

ه���ذه املرة عل���ى امل�ش���توى الف���ردي  مت اخرتاقها  

من قبل ال�ش���ركات التي اأن�شات امل�شاريع ال�شكنية  

وال�ش���ياحية الك���رى  واملدن �ش���من روؤي���ة فردية 

م�ش���بقة وبهوي���ة  عمرانية حمددة �ش���ابقا �ش���واء 

بتوج���ه نحو التحديث اأو ب�ش���ورة حتاكي املا�ش���ي  

ولك���ن ب�ش���ورة ذات طاب���ع يف غالبه ا�ش���تهالكي 

ا�شت�ش���راقي م���ن جهة يبح���ث ع���ن غرائبية حياة 

املا�ش���ي من خالل �ش���ور مرتبطة ب���ه  وهي بهذا 

تعك�س ا�ش���طرابا نف�ش���يا يعي�شه الن�ش���ان العربي  

فاملا�ش���ي هو ذل���ك الغالف املع���ريف القوي الذي 

يحتم���ي بها الإن�ش���ان العربي من الواق���ع الذي ل 

يري���ده  م���ن جهة كما ان���ه ميثل انف�ش���اما حلياة 

ت�شعى اىل التحديث ولكنها يف نف�س الوقت  ت�شوق 

هذا املا�شي �ش���ياحيا كونه يلقى اإقبال ا�شتهالكيا 

حمليا وعامليا رغم انف�شال ذلك كله عن  حميطه 

العمراين معي�شيا ومعرفيا.

 ان الثم���ن الذي دفعه  الن�ش���ان العربي بفعل 

العوملة كان هذه املرة اأكر بكثري مما  �شبق،  ذلك 

اأن التوجه���ات ال�شيا�ش���ية العامة للدول���ة العربية  

املعا�ش���رة عموما و�شمن امل�ش���تويات التخطيطية 

والعمرانية خ�شو�شا قد  ر�شخت �شلطة التوجهات 

القت�شادية ومن �ش���ورها  ال�شركات ال�شتثمارية  

بحيث مل تدع لالإن�شان جمال من احلرية ليتعامل 

فيه مع بيئته وليعر عن خ�شو�شيته وثقافته التي 

جتري عوملتها، وعليه مل يعد لهذا الإن�شان هام�س 

لريمم بيئت���ه املتبقية وهكذا ا�ش���بح معظم ما مت 

اإنتاج���ه يف بيئتنا العمرانية ل جم���ال فيه للتعبري 

ع���ن ال���ذات اإل �ش���من اأط���ر حمددة م�ش���بقا من 

خ���الل ال�ش���ركات ال�ش���تثمارية �ش���غرية كانت اأم 

كبرية  اأو من خالل توجهات �شيا�ش���ية عامة،وهنا 

كانت النتيجة مبه���رة للوهلة الأوىل اأو معرة عن  

تطورعمارة الإن�شان ولكنها ل تن�شجم يف توجهها 

العام وطرحها املعريف مع اإن�شانية العمارة ابتداء 

وخ�شو�شية الن�شان العربي الجتماعية والثقافية 

.اإن املفه���وم املعريف  لعالق���ة املجتمع 
)11(

انته���اء

بالدول���ة  يف  املنطقة العربية )وذلك يف عدد غري 

قلي���ل من ال���دول(  قد تغري يف اإط���اره العام بفعل 

الطفرة القت�شادية والعوملة ونعك�س على النواحي 

الجتماعي���ة والثقافي���ة والبنيوية، ب�ش���بب التوجه 

ال�ش���رتاتيجي  نحوال�ش���تثمار القت�ش���ادي وه���و 

ما ي�ش���مى باملدينة ال�ش���ركة التي متتلك م�ش���اريع 

ا�ش���تثمارية تكون هي حمور اأولوياتها التنموية من 

الناحية العملية مبا قد ل يكون من�ش���جما مع بنية 

.
)12(

املجتمع وثقافته
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م�شتقب��ل العم��ارة العربي��ة و �ش��رورة بن��اء 

نظرية معرفية

يف �ش���وء كل م���ا �ش���بق م���ن حتليل ومناق�ش���ة 

للتط���ورات التاريخي���ة للمنطق���ة وعالق���ة ذل���ك 

بالتوجه���ات املعمارية و بالفكر املع���ر عن الهوية 

يظه���ر حج���م الإ�ش���كالية الت���ي تواج���ه م�ش���تقبل 

العمارة العربية يف اإطار البعد املعريف.

حي���ث يظه���ر وب�ش���كل وا�ش���ح اأن م���ن اأه���م 

تواج���ه  الت���ي  املعرفي���ة  التحدي���ات  انعكا�ش���ات  

املجتمع���ات العربي���ة املعا�ش���رة هو عدم و�ش���وح 

مفه���وم الهوي���ة الثقافية املعا�ش���رة وعالقة ذلك 

باحلي���اة ال�شيا�ش���ية والجتماعي���ة والقت�ش���ادية  

وارتب���اط ذلك بالعومل���ة  ودور الغرب )الآخر( يف 

�ش���ياغة ه���ذا املفهوم.ولع���ل النقا�ش���ات الثقافية 

التي تزامنت واأعقبت  احلركات ال�شعبية الكبرية  

يف املنطقة العربية من���ذ مطلع عام 2011 والتي 

طرح���ت من خالله���ا عدة ت�ش���اوؤلت حول �ش���كل 

ه���ذه الهوي���ة وطبيعته���ا هو دليل عل���ى حجم هذه 

ال�شكالية.

مل يعد بو�ش���ع البيئة العمراني���ة العربية اليوم 

اأن ت�ش���تمر يف ايج���اد  م���دن بال هوي���ة كما حدث 

يف كث���ري من املدن العربية التي �ش���عت اإىل التميز 

بخلق مدن بال �شكان، وا�شتعارت اأ�شكال واأمناطا 

عمرانية ل ترتبط بثقافة املكان، ومن ثم ا�شتهلكت 

املوارد الطبيعة بال رحمة لإعا�ش���ة هذه املدن التي 

اأ�شبحت كلفتها الت�شغيلية هائلة، لأنها ل ت�شتجيب 

للبيئ���ة، ب���ل تتعار�س معه���ا، مم���ا اأدى اإىل مزيد 

من التلوث، وتفاقم م�ش���كلة الحتبا�س احلراري، 

وظهور التفكك الجتماعي والنعزال الثقايف، اإىل 

غري ذلك من اآثار �شلبية اأفرزتها مظاهر العوملة.

 يف �شوء ما �شبق، ل بد من و�شع ا�شرتاتيجية 

بعيدة املدى للعمران يف العامل العربي، تقوم على 

التوا�ش���ل مع حاجات املجتمع وثقافته ومتطلبات 

البيئ���ة املحيط���ة وتراعي خ�شو�ش���ية كل منطقة،  

وهنا ياأتي دور التعلي���م يف تعزيز مفاهيم الثقافة 

والبيئ���ة حي���ث ينبغ���ي عل���ى املفكري���ن والعلم���اء 

املجددين اأن ياأخذوا دورهم خارج كتبهم، لي�شّكلوا 

فكرًا وراأي���ًا عامًا من خالل املوؤ�ش�ش���ات التعليمية 

وم���ن خالل احل���وار م���ع املجتمع ب���كل فئاته على 

اختالفها، بحيث ُت�ش���تثمر ه���ذه اجلهود العظيمة 

الت���ي يبذلونه���ا كّل يف جماله، به���دف اإعادة بناء 

الفكر على اأ�ش�س علمية حترتم البيئة، وتتعامل مع 

الواق���ع بروؤية نقدية واعي���ة، كما تتعامل مع الآخر 

باإيجابية وحوار هادف متج���اوزة مرحلة النقياد 

او النقط���اع،  ومتتل���ك يف ذلك كله فق���ه املرحلة 

و�شروطها، ومتيز بني ما هو واجب وما هو ممكن، 

وحت���دد الأولويات ومنهجي���ات التطبيق.فال يبقى 

جمال بعد الي���وم جللد الذات بكاء على الأطالل، 

اأو الله���اث وراء جت���ارب الآخري���ن الراق���ة دون 

اإدراك كامل خل�شو�ش���يتها. هذا التوجه �شي�شهم 

يف تطوي���ر اخلط���اب الثق���ايف العرب���ي، و�ش���يفرز 

جيال نخبوي���ا يف خمتلف الفئات والتخ�ش�ش���ات 

ي�ش���م معماريني وخمططني قادري���ن على جتاوز 

م�ش���اكل املدينة العربية املعا�شرة املختلفة، ومنها 

اأزمة الهوية يف البيئة العمرانية، كما ي�ش���همون يف 

ت�ش���كيل معامل م�ش���تقبل هذه املدينة باإرادة واعية 

وفاعل���ة تتجاوزالوقوف عند  ثنائي���ة الأنا والخر  

التي قيدت الفكر العربي بتاثري ال�شت�ش���راق، كما 

تتجاوز�شياع الذات ب�شبب متطلبات العوملة.

 هذا بالن�ش���بة للم�ش���تقبل، اأما الي���وم، فالبد 

من ايج���اد توجه مع���ريف للنقد والفك���ر املعماري 

العرب���ي،  بحيث ي�ش���م هذا التوج���ه كافة الفئات 

املوؤث���رة يف انتاج البيئة العمراني���ة ماديا ومعرفيا  

واأطب���اء  بذل���ك معماري���ني ومهند�ش���ني  لت�ش���مل 

وعلم���اء اجتم���اع  وفقهاء وخمططني و�شيا�ش���يني 

ومعلمني واأدب���اء ومفكرين وفنانني وغريهم،  لأن 

ا�شرتاك كل هوؤلء يف متابعة وتقومي ما يتم اإنتاجه 

يف البيئة على م�شتوى البناء الواحد وعلى م�شتوى 

تخطي���ط املدن ه���و ال�ش���بيل الأول لتكوي���ن ثقافة 

عربية ترتب���ط فيها العوامل املختلفة التي ت�ش���كل 

بيئتنا وحت���دد مع���امل ثقافتنا املعا�ش���ة. اإن وجود 

روؤية ثقافية عربية وم�ش���روع ثقايف عربي معا�شر 

مبفهوم���ه الجتماعي،  هو ما نحت���اج اإىل اإنتاجه 

وبلورت���ه اليوم، فال جدوى م���ن اأن نبني دون فكر 
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 Why Middle East(بعنوان مقالة  ا�شارت   -  1
Studies Missed the Arab Sprig(للباحث 

الرابع  العدد  �شمن    )Gregory GauseIII(

ان  2011 ملجلة )Foreign Affairs( اىل  لعام 

ال�شابقة  الغربية   الدرا�شات  تبنتها  التي  النظريات 

العوامل  اىل  تنظر  كانت  العربية  املنطقة  حول 

لتف�شري  ا�شا�شي  ب�شكل  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

هذه  كل  العربية،لكن  املنطقة  يف  للدول  ال�شتقرار 

التحليالت مل ت�شتطع ان تتنباأ بالتحول الكبري الذي 

الكرى  التحولت  2011م من حيث  حدث يف عام 

والثورات التي �شهدها العامل العربي ب�شورة انت�شرت 

يف  ترابط  وجود  يعزز  مما  دولة  من  اكرث  �شمن 

 cross boarder Arab(الهوية او ماي�شمى

الخرى    العوامل  على  وتوفوقها   .)identity
ال�شابقة  النظريات  يف  النظر  اعادة  يتطلب  مما 

لعلماء الجتماع الغربيني يف هذا اخل�شو�س.

�شببية   )يف  كتابه  يف  اجلادرجي  رفعة  ي�شرياملعمار   -  2
وجدلية العمارة ( اىل ان التغريات التي طراأت على 

املرجعيات  تعدد  حيث  من  املكننة  بفعل  املجتمعات 

املنتج  على  الرقيب  دور  ان  .مبعنى  املنتج  تقييم  يف 

كان يف املجتمع التقليدي  هم نف�شهم افراد املجتمع 

نظرا لوجود مرجعية واحدة .لكن ذلك مل يعد ممكنا 

يف املجتمع املعا�شر ب�شبب ا�شتقالل الروؤيوي واملعمار 

حرية  هناك  ا�شبح  بحيث  املجتمع  عن  الكادميي 

تعد هناك مرجعية  وبالتايل مل  والتفرد   الت�شخ�س 

الناقد  لوظيفة  ا�شتحداث  ا�شتدعى  مما  م�شرتكة 

كو�شيلة لزالة الفجوة واللتبا�س بني املنتج  واملتلقي .

3 -  مت درا�شة مو�شوع تعليم العمارة يف العامل العربي 
من خالل ور�شة عمل متخ�ش�شة حتت عنوان تعليم 

العمارة يف الوطن العربي عام 2006 حيث ا�شارت 

ا�شكاليات منهجية ف�شال عن  اوراق عمل اىل  عدة 

عن  والثقافة  بالبيئة  املتعلقة  الق�شايا  بع�س  غياب 

،كما  العمارة  اق�شام  يف  تدري�شها  يتم  التي  املواد 

ان هناك درا�شة  لحقة مت العداد لها يف  جامعة 

التعليم  الردن حول عالقة  والتكنولوجيا يف  العلوم 

يجب  التي  والفجوات  املهنة  مبمار�شة  اجلامعي 

معاجلتها من   اجل ايجاد ترابط وا�شح بني ما يتم 

تدري�شه وبني الواقع العملي ملمار�شة املهنة .

الطريق  يف  العربية  )املدن  بعنوان  مقالة  -يف   4
بتاريخ  ن�شرت  والتي  اف�شل(  ح�شرية  حياة  نحو 

لرنامج  الكرتوين  املوقع  يف   2010/10/24

الهوام�ض واملراجع

اأو ثقاف���ة مرتبط���ة باملجتمع، ودون اأ�ش����س علمية 

حترتم البيئة والإن�شان.

بهذا ميكن لنا اأن نتجاوز الإ�شكاليات املعرفية 

التي تواجه البيئة املبنية يف منطقتنا العربية والتي 

من اأهم مظاهرها كما ذكر �شابقا  تلك التوجهات 

البوي���ة يف انت���اج عم���ارة ل تنتم���ي اىل حمتواها،  

وم�شكلة الروؤية  الفردية يف التعبري عن الهوية وذلك 

�شواء  لكل من نظر اإىل املا�شي واأراد اإحياءه يف غري 

زمنه، ومن نظر اإىل الآخر واأراد تقليده دون اإدراك 

خل�شو�شيته الثقافية مكانا وزمانا. 

اإن بناء فكر معماري عربي يف �ش���وء ما �شبق  

�شي�ش���هم  يف بناء نظري���ة معرفية للعمارة العربية 

املعا�ش���رة، حيث اأن بناء ه���ذه النظرية اليوم  هو 

ال�ش���مان الوحيد، كما اأرى،  لتج���اوز اأزمة غياب 

روؤي���ة  اجتماعي���ة وا�ش���حة تفهم  ال���ذات العربية 

وتلبي حاجاتها وتطلعاتها  حتى تتمكن من التعبري 

ع���ن جوهره���ا متخطي���ة بذل���ك تل���ك التحديات 

املعرفية التي تعيق تطورها وازدهارها.

�شور املقال من الكاتب
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الب�شرية)املوئل( للم�شتوطنات  املتحدة  المم 

ي�شري   ،  http://www.unhabitat.org.jo

�شهدتها  التي  التطورات  اىل  بيونيو(  بيو  )دانيال 

ذلك  وارتباط  املختلفة  النواحي  من  العربية  املدن 

ذلك  واتباط  والقت�شادية  الجتماعية  بالتغريات 

بالنمو ال�شكاين والتحديات التي تواجه املدن العربية 

ان  �شرورة  ي�شرياىل  كما  والتلوث  العوملة  حيث  من 

تكون الدرا�شات حول الدن العربية اكرث مو�شوعية 

يف تقييمها لهذه املدن.

5 - ارجع اىل  برنامج المم املتحدة المنائي - تقرير 
التنمية الب�شرية 2010.

6 - ارجع اىل  برنامج المم املتحدة المنائي - تقرير 
التنمية الب�شرية 2010.

مقدمة  من  والربعني  الثالث  الف�شل  اىل  ارجع   -  7
ابن خلدون 

8 - هناك جمموعة من الدرا�شات واملقالت مت ن�شرها  
يف  بع�شها  �شدر  املا�شية  القليلة   ال�شنوات  خالل 

جملة البناء وجملة امل�شتقبل العربي تناولت ق�شايا 

التي  التغريات  �شوء  يف  العمرانية  بالهوية  متعلقة 

الطفرة  فرتة  �شمن  العربية  املنطقة  لها  تعر�شت 

خ�شو�شا  العربي  العامل  �شهدها  التي  القت�شادية 

مطلع القرن احلادي والع�شرين. 

مقدمة  من  الع�شرين  و  الثالث  الف�شل  اىل  -ارجع   9
ابن خلدون.

ال�شت�شراق  كتاب  من  الثالث  اجلزء  اىل  -ارجع   10
والهوية،  الفكر  بناء  –اإ�شكالية  العربية  العمارة  يف 

الطبعة الوىل عام 2009 للمعمار رائد ارناوؤوط

مت  واملقالت  الدرا�شات  من  جمموعة  -هناك   11
�شدر  املا�شية  القليلة   ال�شنوات  خالل  ن�شرها  

متعلقة  ق�شايا  تناولت  البناء  جملة  يف  بع�شها 

تعر�شت  التي  التغريات  �شوء  يف  العمرانية  بالهوية 

لها املنطقة العربية �شمن فرتة الطفرة القت�شادية 

القرن  مطلع  خ�شو�شا  العربي  العامل  �شهدها  التي 

احلادي والع�شرين.ارجع اىل العداد 203،183.

مو�شع  ب�شكل  ال�شركة  املدينة  مفهوم  مناق�شة  -مت   12
واثر يف �شوء التغريات التي ت�شهدها مدينة دبي يف 

فرتة الطفرة القت�شادية وذلك �شمن  مقالة عبد 

العربي،العدد  امل�شتقبل  جملة  يف  اهلل  عبد  اخلالق 

323 عام 2006م.

املراجع:

Gregory GauseI • ،بعنوان  Why)مقالة 
Middle East Studies Missed the Arab 
Sprig)،مجلة (Foreign Affairs)،July/
August 2011.volume90.number 4

عمل  ،ور�شة  رئي�س  فيا�س  رهيف  املعمار  ا�شراف   -

الوطن  يف  العمارة  تعليم  عنوان  حتت  متخ�ش�شة 

2006(،هيئة  اآذار   -25 )بريوت23-  العربي 

املعماريني العرب،بريوت،2006.

-رائد ارناوؤوط ،ال�شت�شراق يف العمارة العربية ا�شكالية 

التاريخ  يف  نقدية  –قراءة  والهوية  الفكر  بناء 

واملعا�شر)1750-2009(،الطبعة  احلديث 

الوىل،دار املاأمون، عمان الردن،2009.

ابن  ،مقدمة  وايف  الواحد  عبد  علي  وتقدمي  حتقيق   -

خلدون ،مكتبة ال�شرة،القاهرة، 2006.

- رفعة اجلادرجي ،يف �شببية  وجدلية العمارة، الطبعة 

العربية،بريوت  الوحدة  درا�شات  ،مركز  الوىل 

-2006

- عبد اخلالق عبد اهلل  ،)دبي:رحاة مدينة عربية من 

املحلية اى العاملية(،جملة امل�شتقبل العربي ، ،العدد 

323 عام 2006م.

العداد  البناء-  -جملة  املقالت  من  جمموعة   -

203،183
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العالمات والرموز في القرى 
الجبلية بالجنوب التونسي

عماد بن �شولة 

كاتب من تون�س

 جريا على سّنة دوركامي، لكن بأكثر تفصيل ووضوح، 
عاجل موس املجتمع بوصفه حقيقة ال تكشف عن نفسها 
إاّل في ش��كل رمزي حيث ال يتحّقق االتصال والتواصل 
بني الناس سوى عبر الرموز والعالمات املشتركة)1(، 
فالعال��م االجتماعي ال يكون ممكنا دون قاعدة رمزية 
يس��تند عليه��ا ويتلّبس��ها متماهي��ا معه��ا، إذ ختّول 
الرموز اإلجماع بص��دد معنى العالم االجتماعي، ذلك 
االجتماع الذي يساهم أساس��ا في إعادة إنتاج النظام 

االجتماعي)2(.
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والثقاف���ة، واإن تعّددت مكّوناتها وفق التحديد 

الكال�شيكي الذي و�ش���عه تايلور، هي يف جوهرها 

نظام رمزي كما �ش���ار دارج���ا يف الأنرثوبولوجيا 

التاأويلية مع غريتز.

ومقارب���ة الثقافة ال�ش���عبية من ه���ذا املنظور 

الرمزي ت�شاعد على تفّهم ماهيتها الأنرثوبولوجية 

ل �ش���يما على �ش���عيد ارتباطاته���ا بالثقافة العاملة 

التي عادة ما تو�شع بو�شفها مقابال لها.

وبا�ش���تثمار مدّون���ة م���ن الرم���وز والعالمات 

ال�شعبية ماثلة يف ف�ش���اءات معمارية تقليدية تقع 

مبناط���ق منعزل���ة بال�ش���حراء التون�ش���ية، حتّدد 

الورق���ات املقرتح���ة بع����س خ�ش���ائ�س الثقاف���ة 

ال�شعبية ومظاهر ح�شور الثقافة العاملة فيها. 

ونظ���را لطبيعة الدرا�ش���ة التي تعتم���د مدّونة 

ميداني���ة حم���ّددة، فق���د مّت جتّن���ب اخلو����س يف 

الإ�شكاليات النظرية التي يثريها مفهوما العالمة 

الت���ي  اإط���ار املدار����س والجتاه���ات  والرم���ز يف 

ا�شتفا�ش���ت يف ال�ش���تغال عليهما مثل ال�شيميائية 

والبنيوي���ة والفينومولوجي���ا والتاأويلي���ة، والكتفاء 

با�شتخدام اإجرائي ميّيز بني العالمات باعتبارها 

اإ�شارة والعالمات الدالة، وهي العالمات الرمزية 

 حيث متيل 
)3(

احلقيقي���ة كم���ا يعّرفه���ا كا�ش���ريار

الأوىل اإىل الت�ش���ّكل ح�ش���ّيا مقاب���ل الطابع املجّرد 

للثاني���ة، لكّنهما تتكام���الن يف الأدوار، فاإذا كانت 

العالم���ة متّثل حام���ال لتثبيت املعنى، ف���اإّن للرمز 

طابع���ا حركّي���ا، له���ذا يذه���ب  “اإيك���و” اإىل اأّن 

“كّل رم���ز ه���و عالمة توحي مبعنى غري مبا�ش���ر 
.

ومتخّيل”)4(

اجلغرايف واملعماري: -الف�شاء   1
تتمو�ش���ع العالم���ات والرموز داخل الق�ش���ور 

والق���رى باجلن���وب ال�ش���رقي للب���الد التون�ش���ية، 

وه���ي منطق���ة �شا�ش���عة مكّونة من ث���الث وحدات 

ت�شاري�شية كرى:

- �ش���هل اجلفارة الذي ميتّد من اجلبل اإىل �شاحل 

البح���ر، مّت�ش���عا تدريجي���ا م���ن ال�ش���مال اإىل 

اجلنوب، وتتخّلله بع�س النتوءات واملنخف�شات 

والوهاد التي ت�شّمى حملّيا “ الّرخم” و“قلب 

البل”.

- اجلب���ل وه���و عبارة عن �شل�ش���لة م���ن املرتفعات 

الوع���رة يف �ش���كل مقّو����س متت���د م���ن جب���ال 

مطماط���ة �ش���مال اإىل جب���ال نفو�ش���ة بب���الد 

طرابل�س بليبيا جنوبا، وتغّطي هذه املرتفعات 

الت���ي يبلغ ارتفاعها 650م  بالطة من الكل�س 

يفوق �شمكها 50 مرت.

- الظاهر وهي ه�ش���بة مرتامية الأطراف تعلوها 

طبقة م���ن الكل�س ترتف���ع تدريجيا من الغرب 

اإىل ال�ش���رق لتنتهي عند �شفح اجلبل، يف حني 

تغمر رمال عرق ال�شرق الكبري اجلزء الغربي 

من اله�شبة.

مناخيا تنتم���ي املنطقة اإىل ال�ش���نف القاري 

�ش���به احل���راري القاح���ل، وتق���ع جميعه���ا داخ���ل 

خّطي الت�شاقطات ال�ش���نوية 100مم- 200مم.  

وق���د عرف���ت املنطقة املدرو�ش���ة ح�ش���ورا ب�ش���ريا 

منذ ف���رتات ما قبل التاريخ كما ت�ش���هد على ذلك 

الر�شوم اجلدارية التي ت�شور م�شاهد من احلياة 

اليومي���ة ومناذج من احليوانات ل �ش���يما مبنطقة 

غمرا�شن. 

اإّن ه���ذه الق�ش���ور ل ميك���ن اأن تفه���م خ���ارج 

هذا الإط���ار اجلغرايف بخ�شائ�ش���ه اجليولوجية 

والت�شاري�ش���ية واملناخي���ة، فالثقاف���ة تب���دو هن���ا 

ملت�ش���قة اإىل ح���ّد الن�ش���هار يف الطبيعة، لذلك 

عادة ما ت�شّنف هذه الف�شاءات املبنية اإىل ق�شور 

جبلي���ة  واأخرى �ش���هلية، اأّم���ا الأوىل فه���ي الأكرث 

امتدادا وتعقيدا وعراقة، وتّتفق اأكرث الدرا�ش���ات 

على اأّنها تع���ود اإىل الفرتة التي اأعقبت الفتوحات 

الإ�ش���المية لب���الد اإفريقي���ة ل �ش���يما بع���د الغزو 

اله���اليل، غري اأّن هذا التاري���خ الذي ينطوي على 

خلفية اإيديولوجية بالنظر اإىل اأّنه يكّر�س الثنائية 

القائم���ة ب���ني الع���رب والرب���ر تعّر����س اإىل نق���د 

وت�شكيك من قبل عدد من املوؤرخني الذين يرجعون 

هذه الق�شور والقالع اإىل الفرتات ال�شابقة لدخول 

الإ�ش���المية ول �ش���يما الفرتة الرومانية، ففي تلك 

املناطق الق�شية املنيعة  �شّيد الربر قراهم، فاإذا 
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هي قالع وح�ش���ون طبيعية ع�شّية على الطامعني 

والغزاة. وبالتايل تعّر العمارة اجلبلية عن اإحدى 

الآلي���ات الدفاعي���ة الت���ي ا�ش���تخدمها الأمازيغ اأو 

الربر، ال�شكان الأ�شليون للبالد، للمحافظة على 

كيانهم الثقايف والجتماعي.

بينم���ا تع���ود الق�ش���ور ال�ش���هلية اإىل ف���رتات 

حديثة ومعا�شرة، وقد ارتبط ظهورها بال�شتقرار 

وبتزايد متركز الدولة وتطوير اآليات رقابتها على 

املج���ال الرتاب���ي، مب���ا اأ�ش���عف اإمكاني���ات البقاء 

مبناأى عن �ش���لطتها، حتى اأن ال�شتعمار الفرن�شي 

قد �ش���ّجع على ت�ش���ييد بع�ش���ها بتوفري الأرا�ش���ي 

املنا�ش���بة لذل���ك جّمان���ا، مّم���ا مّك���ن من اإن�ش���اء 

جيل جديد من الق�ش���ور مثل ق�ش���ر امل���ّرة التابع 

لفرع من قبيلة العمارنة ) �ش���نة 1903 ( وق�شر 

ال�ش���قائق للزرقان ) �ش���نة 1907( وق�شر بوقّفة 

وهن�شري الفر�س لفروع من قبيلة اجلليدات ) �شنة 

1910(، رغ���م اأّن ال�ش���تعمار ق���د ق���ام بتخريب 
الكث���ري من الق�ش���ور القدمية والتي اأ�ش���ارت اإىل 

.كّل من الأب ‘اأندري 
)5(

بع�شها امل�ش���ادر املكتوبة

لوي����س« وتال�ش���هلية  لتوط���ني القبائ���ل وم���ن ثّم���ة 

اإخ�شاعها. 

اأّم���ا من الناحية الوظيفية، فال�ش���نف الثاين 

يكاد يقت�ش���ر على اخلزن ) م���واد غذائية بدرجة 

يف  ثاني���ة(،  بدرج���ة  واأدوات  وم�ش���نوعات  اأوىل 

ح���ني يجمع ال�ش���نف الثاين بني اخلزن وال�ش���كن 

واحلماي���ة ويك���ون فيه الق�ش���ر جزءا من ن�ش���يج 

معم���اري متكام���ل هو القرية التي ت�ش���مى » البلد« 

مثل الدويرات و�شنّني وقرما�ش���ة، وتتاأّلف القرية 

من ثالثة طوابق ينقر كّل منها يف طبقة �ش���خرّية 

تت�ش���ّمى »الّر�ش���فة«، ويعلوه���ا الق�ش���ر الذي هو 

عبارة عن خمزن جماعي.

ال�شقوف. على  الر�شم  تقنية   -  2
على خالف ما يبدو يف اأكرث الأمناط املعمارية 

القدمي���ة واحلديثة اأين تكون الزخارف والنقائ�س 

تالية لعملية البناء، فاإن الر�شم يف هذه الف�شاءات 

التقليدية والذي يتمو�شع عادة على العقود والأقبية 

يبداأ مع عملية الت�شقيف على النحوالتايل: 
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الرتفاع���ات  اجل���دران ح�ش���ب  اإقام���ة  بع���د 

املطلوب���ة اعتم���ادا عل���ى امل���واد املحلي���ة التي هي 

اأ�شا�ش���ا احلج���ارة واجل���ري واجل�ّس، يت���م املرور 

اإىل املرحلة الإن�ش���ائية الأ�شعب وهي رفع ال�شقف 

املكّون م���ن قبوطويل اأو اأكرث ي�ش���مى“ الكمرة”،  

طولي���ا  البع����س  بع�ش���ها  اإىل  اجل���دران  فت�ش���ّد 

با�ش���تخدام خ�ش���ب النخي���ل املع���روف بال�ش���ّنور 

لتكون غطاء له وظيفة هيكل الإ�ش���ناد على امتداد 

الغرفة ي�شاعد �شكله امل�شتدير على توزيع ال�شغط 

على كل اجلدران. ثم تو�ش���ع طبق���ة من الرمل اأو 

اجل�ّس املحلول يف املاء على كامل م�ش���احة �شطح 

القبو اخل�ش���بي عندها فقط تبا�شر عملية الر�شم 

با�ش���تخدام  الي���د اأو الأ�ش���ابع اأو ق�ش���يب اأو حتى 

بع����س الأدوات كاملطرق���ة والفاأ�س وذلك ح�ش���ب 

الأ�شكال املراد احل�ش���ول عليها اأو تدوينها، فاإذا 

كان املطلوب ر�ش���ما جت�شيديا يو�ش���ع العن�شر اأو 

الع�ش���و املعني كالرجل اأو اليد على الرمل اأما اإذا 

تعل���ق الأم���ر بالكتاب���ة اأو الزخرف���ة فتخط كذلك 

باإ�ش���بع الي���د اأو بع���ود يلعب دور الري�ش���ة اأو القلم 

م���ع فارق تقن���ي واحد وهو اأن الكتابة تقت�ش���ي اأن 

تك���ون مقلوبة اأي اأن تر�ش���م حروفها من ال�ش���مال 

اإىل اليم���ني كي تقراأ الكلمة اأو اجلملة �ش���ليمة من 

حتت ال�ش���قف. ثم متّرر فوق م�شاحة الرمل طبقة 

م���ن اجلب�س لتمالأ  التجويف���ات والأحافري قبل اأن 

تو�ش���ع فوقها احلج���ارة واملالط اجل���ريي. وبعد 

ب�ش���عة اأيام تلتحم فيها احلجارة ببع�شها البع�س 

ويتما�ش���ك ال�ش���قف مكّون���ا كتلة واحدة، ت�ش���حب 

الأخ�ش���اب فيبق���ى ال�ش���قف مرفوعا وه���و مزدان 

بالر�شوم الناتئة عليه.

والعالمات:  الرموز  ت�شنيف   -  3
اإّن  كّل ما خّطته يد الإن�ش���ان على الأ�شقف هو 

فعل رمزي يحيل ب�شكل اأو باآخر على معاين جمّردة  

تتخّط���ى اأحيانا الواقع احل�ّش���ي الذي تنطلق منه. 

وعل���ى عك�س م���ا قد يوح���ي به الظاه���ر الزخريف 

واجلمايل للعالمات والرموز، فاإّن الإن�ش���ان ماثل 

، فموا�ش���يعها 
)6(

فيه���ا بقّوة  ع���ر كّل تفا�ش���يلها

تتمحور حول الإن�ش���ان  يف اإط���اره البيئي امللمو�س 

اإغف���ال  و�ش���من �ش���روط احلي���اة الواقعي���ة دون 

، فنجد الكثري منها م�شتلهما من احلياة 
)7(

للتاريخ

اليومي���ة والطبيعية مع �ش���يء م���ن التجريد، ومع 

ذلك فهي تتطاب���ق مع الطابع الت�شخي�ش���ي للفن 

البدائي واملمار�ش���ات الت�شكيلية، وهي موّزعة بني 

مو�ش���وعات دينية واأخرى دنيوية حيث تتجاور بل 

وتتداخل مثال عقود البيع وال�ش���راء واأدوات البناء 

بالأدعية والب�شملة والت�ش���بيح. لكن الف�شل بينها 

غري موجود اأ�ش���ال لأن كل ما هو دنيوي كان دينيا 

بالأ�ش���ا�س وفق تعبري عامل الأديان مري�ش���ا اإلياد. 

لك���ن من الناحي���ة ال�ش���كلية ميكن توزي���ع الرموز 

والعالمات �شمن الأ�شناف التالية:

  

النقائ����ص اخلطّي���ة: ه���ي كتاب���ات باللغ���ة     3-1
العربية تنق�صم اإلى �صنفني: 

- نقائ���ض خطّي��ة ديني��ة: ا�ش���تخدمت لتمجي���د 

وتعظيم ا�شم اهلل وفق �شيغ خمتلفة مثل “ ما 

�شاء اهلل” “ احلمد هلل” “اهلل اأكر”، “ب�شم 

اهلل الرحمان الرحيم”.

- نقائ���ض خطّي��ة دنيوية: ميكن توزيعها ح�ش���ب 

وظيفته���ا اإىل نقائ����س تعريفية تقّدم اأ�ش���ماء 

البنائني واأ�ش���حاب الغ���رف، واأخرى تذكارية 

عادة ما ت�ش���ّجل تاريخ البناء معتمدة يف ذلك 

على تاريخ وفاة الر�ش���ول الك���رمي. كما تعّرف 

بع����س النقو�س باأ�ش���حاب الغ���رف مثل “ ايد 

عم���ر ب���ن عل���ي” و“ عب���د العزيز املق���ّدم”. 

وه���ي بذلك عبارة عن وثيقة ملكية. كما تخّلد 

���يغة اللغوية  اأ�ش���ماء البنّائني با�شتخدام ال�شّ

خاللها  من  فالن” والتي  بن  فالن  “ �ش���نع 
يت�ش���ّنى لنا معرفة هوّي���ة كّل منهم، من ذلك 

اأّن الكث���ري منهم ينحدرون م���ن كيانات قبلية  

عربية الأ�شل مرتبطة مبجال جغرايف جماور 

اأو حت���ى بعي���د ن�ش���بيا كجزي���رة جرب���ة مثال، 

مب���ا يدّل على التوا�ش���ل والتفاع���ل بني القرى 

اجلبلي���ة والف�ش���اء اجلغ���رايف والجتماع���ي 

الوا�شع املدرجة فيه.
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والغاي���ات م���ن  الكتابة متع���ّددة منها التوثيق 

الوقاي���ة واحلماي���ة وحت�ش���ني الغ���رف بن���وع من 

ال�ش���حر املقب���ول دينيا ل �ش���يما واأن الأم���ر يتعلق 

مبكان خلزن الطعام الذي كما هو معروف يحاط 

بالكث���ري من قواع���د احلماية والتاأ�ش���يل الروحي 

مبا يجعله مباركا نافعا لي�س فقط عند ا�شتهالكه 

واإمنا من البذرة اإىل املائدة مرورا بعملية احلفظ 

واخل���زن. ويف بيئ���ة �ش���حراوية جاف���ة �ش���حيحة 

باأمطاره���ا وخرياته���ا يكون ح�ش���ن الت�ش���رف يف 

الطعام لتاأمني توفره مطلبا ا�ش���رتاتيجيا ت�ش���خر 

كل الأدوات مبا يف ذلك ال�ش���حرية منها لل�شيطرة 

عليه.

ال�صور:  3-2
جت�ّشد مظاهر من احلياة اليومية املاألوفة مثل 

اأدوات الزراعة كالرحى التقليدية واملنجل واملعول 

وامل���ذراة كم���ا جت�ش���د بع����س املنتج���ات احلرفية 

كاحللي والقالدة واخلامت واخلالل امل�شتعمل ل�شد 

اأطراف مئ���زر امل���راأة املعروف بامل���الءة )امللية( 

وال�ش���كني واخلنجر ومن عنا�شرها اأي�شا الألعاب 

ال�ش���عبية ل �ش���يما لعب���ة اخلربق���ة واحليوانات ل 

�شيما الثعبان وال�شلحفاة  واأع�شاء اجل�شم خا�شة 

اليد والقدم والعني.

والزخرفية: الهند�صية  الأ�صكال   3-3
متّثل ال�شجل الطاغي على هذه الر�شوم حيث 

تتوّزع اأغل���ب الغرف والق�ش���ور بكثافة لفتة تكاد 

حتتكر م�شاحة الف�ش���اء الت�شكيلي ويتكّون �شجلها 

من عنا�ش���ر املثل���ث واملعين���ات واملرب���ع وخطوط 

منحني���ة ومنك�ش���رة ونقاط متعام���دة اأو متقاطعة 

خط���وط  ذات  �شدا�ش���ية  اأو  خما�ش���ية  وجن���وم 

م�شتقيمة ف�شال عن الأقوا�س والقباب واملدرجات 

التي ترمز اإىل ال�شكل العام للغرفة.

4 - املرجعي��ة ال�شعبي��ة للعالم��ات والرم��وز 
ودللتها:

من البديهي اأن تن�شب هذه العالمات والرموز 

اإىل الثقافة ال�ش���عبية لي�س فقط لأنها تدرج �شمن 

العم���ارة املحلي���ة ال�ش���حراوية الواقع���ة باملناطق 

النائية ع���ن املراكز احل�ش���رية التقليدية، ونحن 

نعلم اأن ت�ش���نيف الثقافة ال�ش���عبية كث���ريا ما يتّم 

عل���ى اأ�ش���ا�س ات�ش���الها بالري���ف مقاب���ل املدينة 

مركز الثقاف���ة العاملة، ولكن اأي�ش���ا لنتمائها اإىل 

املدّونة الرمزية ال�ش���عبية امل�شتخدمة على حمامل 

خمتلفة كالفخار واملن�ش���وجات واجلل���د والألياف 

النباتية، اأين تكّرر فيها الأ�شكال الهند�شية نف�شها 

كاملعينات واملثلثات واخلطوط املنك�شرة. 

يف ح���ني اأّن بع�س الرموز والعالمات ل �ش���يما 

الي���د املفتوحة والعني وال�ش���مكة توؤل���ف جزءا من 

اأو�ش���ع تتج���اوز املمار�ش���ة  ا�ش���تخدامات �ش���عبية 

التقني���ة  يف اإط���ار التقالي���د احلرفي���ة املتوارث���ة 

لت�ش���مل العادات الطقو�ش���ية الجتماعية والدينية 
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باأنواعها ممثلة مناذج قائمة بذاتها يعاد اإنتاجها 

وا�شتعمالها وفق احلاجات واملنا�شبات وما نحتاج 

من اإمكانيات اإذ يتكرر النموذج الرمزي عينه هنا 

وهن���اك حمافظا على جوهره الدليل واإن تعددت 

جت�ش���يداته ال�شورية من حيث الت�شميم واأ�شلوب 

التقنية وح�شبنا هنا اأن نذكر بع�س الأمثلة :

اجل�شد: يح�شر عر بع�س اأع�شائه التي تكاد 

تختزلها اليد والقدم اختزال، واإن فر�شته اأ�شباب 

تقنية مرتبطة باعتماد القولبة يف و�ش���ع الر�شوم، 

وهو اأ�ش���لوب ي�شعب اأو ي�شتحيل تطبيقه على اأكرث 

الأع�ش���اء، فاإّنه اأي�ش���ا حمكوم بالهوي���ة الرمزية 

لالأع�شاء احلا�شرة.

وح�ش���بنا الوق���وف عن���د الي���د الت���ي تع���رف  

باخلم�ش���ة يف تون�س وي���د فاطمة ل���دى الأروبيني،  

فه���ي دون اأدن���ى مبالغة العن�ش���ر الرمزي الأكرث 

ا�ش���تخداما حيث ل ت���كاد تخلو منه اأية ممار�ش���ة 

عل���ى  ع���الوة  احتفالي���ة  �ش���بغة  ذات  طقو�ش���ية 

املنتج���ات احلرفي���ة. فف���ي احتفال ال���زواج ترفع 

العرو�س كفي يديها وتدور �ش���بع دورات متتالية يف 

ما يعرف باجللوة و�ش���ط اأهازيج واأغاين ن�ش���ائية 

ة منها التالية:  خا�شّ

جّليها ي�ا ما�شطة        م��ا تق�����ول ج�����ّلي��ت

ل ه������ي دون��ّي��ة        ول انخّليها يف البيت

كما يلّطخ  كّف اليد باحلّناء لرت�شم على جدران 

الزواي���ا والأ�ش���رحة دون اأن نن�ش���ى الر�ش���م على 

البّلور والّن�ش���يج اأين تظهر اليد مطلوقة مفتوحة. 

وهي ت�شتعمل كطل�شم اأو تعويذة للوقاية واحلماية 

من ح�ش���د اأو�ش���وء طالع اأو اأّي اأذى حمتمل.  لهذا 

ترد �شمن جملة �شحرية طق�شية “ خم�س وخمي�س 

عني احل�ش���ود فيها عود “ الت���ي كثريا ما ترّدد يف 

الحتف���الت فتقط���ع اأ�ش���وات الغناء والغ���رف اأو 

تعلوها بوترية يعتقد اأنها منا�ش���بة لتاأمني �شالمة 

املحتفى به واأهله.

ثمة اختالف يف تف�شري ال�شورة الرمزية لليد، 

فهناك من يرّدها اإىل ما تنطوي عليه من ف�شائل 

واأ�ش���رار كع�شو خا�س من اجل�ش���د قد زّود بطاقة 

�ش���حرّية، “ فاليد فاحتة اجل�شد، وعلى م�شاحتها 

،  وهذا 
ميكن قراءة كّل حكاياته وفّك اأ�شراره”)8(

املفه���وم ه���و ال���ذي دف���ع اإىل اإحاطة اليد بو�ش���ع 

رمزي ممّيز واإىل ت�ش���كيل منظوم���ة ثقافية كاملة 

يف متّثله���ا وا�ش���تخدامها مثلم���ا يب���دو يف تقالي���د 

ق���راءة الكف املنت�ش���رة يف الثقافة ال�ش���عبية حيث 

يعتقد اأّن الإن�ش���ان كتاب خمطوط على راحة يده. 

بينم���ا يرى اآخرون اأّن قيمتها الرمزية تلك ناجمة 

عن  القرتان بالعدد خم�ش���ة امل�شاوي لعدد اأ�شابع 

الي���د. وكما ه���و معل���وم،  تلعب الأرق���ام والأعداد 

دورا كب���ريا يف التقالي���د ال�ش���عبية اإذ هي لي�ش���ت 

جم���ّرد قيم عددية حم�ش���ة،  واإمنا اأي�ش���ا دللت 

رمزية مما يدفع اإىل التعامل معها بحذر وحكمة. 

وفق التف�شري الثاين فاإن الرقم خم�شة �شرعان ما 

، فاأ�شبح بديال 
)9(

امت�ّس ال�شلطة ال�ش���حرية لليد
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، حتى اأّنه 
)10(

عنها اآخذا منزلة التاب���و )املحّرم(

ل يتلّف���ظ باإ�ش���مه، واإن ح���دث ذل���ك،  فينبغي اأن 

ي�شدر اأو يردف ب�ش���يغة لغوية وقائّية مثل قولهم 

اأذاه،  ع���ن  عيناك  بعدت  عيني���ك” اأي  “حا�ش���ا 
وبالتايل �شلمت منه. 

كم���ا اأن التمائ���م والتعويذات ميك���ن اأن تاأخذ 

اإ�ش���م اخلم�شة كنوع من الإ�ش���تعارة املوؤ�ش�شة على 

الوظيفة الأ�شا�شية للخم�شة بو�شفها اأداة �شحرّية 

للتوّقي من ال�شرور.

وي�ش���تاأثر ال�ش���نف احليواين  بح�شور وا�شح 

�ش���من مدّون���ة الرم���وز والعالم���ات امل�ش���تخدمة 

م���ن خ���الل الثعب���ان الذي ميث���ل منوذج���ا رمزيا 

ماألوف���ا  يف الثقاف���ة ال�ش���عبية، اإذ  يرز من خالل 

الت�ش���وير ال�ش���عبي يف اإطار الر�ش���م على الزجاج 

ويف احللي التقليدية ف�ش���ال عن املن�ش���وجات كما 

يتواتر ح�ش���وره يف املاأث���ورات ال�ش���فوية كالأمثال 

واحلكاي���ات ال�ش���عبية باأنواعها ومناق���ب الأولياء 

وكراماتهم والأحاجي.

ميث���ل الثعب���ان كم���ا يقول با�ش���الر “ �ش���ورة 

، لهذا 
مركب���ة اأو بالأحرى مركبا من التخيل”)11(

ل تنتهي احلكايات املثرية حوله. 

وه���و ي�ش���تمد قوت���ه الرمزي���ة م���ن الت�ش���اقه 

ال�ش���ديد بالأر����س بحك���م اعتم���اده الزح���ف يف 

 le plus تنقل���ه مبا يجعله اأكرث احليوان���ات برّية

���بات  terrestre«، ويندرج رمزّيا �ش���من خم�شّ
الأر�س  متاما كاملاء. 

وبحك���م طبائعه البيولوجي���ة، فهو ميثل همزة 

 ،
)12(

و�شل بني اململكة النباتية واململكة احليوانية

مب���ا خّول ل���ه وظيفة الرتمي���ز اإىل م���ا يف الأر�س 

م���ن جت���ّدد وحرك���ة ودفائ���ن واقف���ا بذل���ك على 

ط���ريف نقي�س م���ع الطيور التي حتي���ل على العامل 

ال�شماوي.

وق���د اأفردته املعتقدات ال�ش���عبية بت�ش���ّورات 

وتخّيالت وطقو�س خلعت عليه م�ش���حة اأ�ش���طورية 

مث���رية مل�ش���اعر اخل�ش���ية والده�ش���ة، فكانت تلك 

القواعد ال�ش���لوكية التي و�ش���عت حل�ش���ن التعامل 

معه والتي اأخرجته من هويته احليوانية لت�ش���ّنفه 

، ولأّنه كذلك فه���و ميّثل وظيفة 
)13(

�ش���من اجلان

خا�ش���ة بالن�ش���بة اإىل الع���وامل الأ�ش���طورية عادة 

م���ا تق���رتن يف املعتقد ال�ش���عبي بحماي���ة احلجب 

والأ�ش���رار، فنجد اأ�ش���ناف الثعابني يف احلكايات 

ال�ش���عبية تنت�ش���ب حلماية الكنوز ودفائن الأر�س 

وللرهن���ة على كرام���ة الأولي���اء وال�ش���لحاء من 

رجالت الت�شوف ال�شعبي.

غري اأّن هذه املنزلة يتقا�شمها يف احلقيقة مع 

طائفة كاملة م���ن احليوانات على غرار ال�ش���مكة 

الت���ي حت�ش���ر يف ه���ذا الف�ش���اء ح�ش���ورا يتطابق 

م���ع اأهميته���ا يف التمّث���الت والتقالي���د ال�ش���عبية 

العالجية وال�شحرية، وا�شتدعاء ال�شمكة بو�شفها 

ملمح���ا زخرفيا يف الغرف والق�ش���ور اجلبلية هو 

ا�ش���تدعاء للطاقة الرمزية املزدوج���ة التي يعتقد 

اأّنها تكّر�شها، فهي من جهة عن�شر �شحرّي مدّمر 

يوّظ���ف كطل�ش���م وقائي م���ن كّل اأذى و�ش���ّر، ومن 

جهة اأخرى، وبحكم طبيعتها املائية، فاإّنها جت�ّشد 

اخل�ش���ب واحلياة مبا يف�ّش���ر اأهميتها ال�شعائرية 

يف احتف���الت الزف���اف ول �ش���يما يف م���ا يعرف “ 

ال�ش���ابع”، اأي الي���وم ال�ش���ابع للزواج اأين حت�ش���ر 

�ش���مكة كبرية لتج���ّر وتقفز عليها العرو�س و�ش���ط 

زغاريد الن�ش���اء، قبل اأن يطهى طب���ق تقليدي هو 

الك�شك�ش���ي الذي ينبغي اأن يكون بال�شمك يف هذه 

املنا�شبة حتديدا. 

ال�ش���لحفاة  رفق���ة  والثعب���ان  ال�ش���مكة  تك���ّون 

الثال���وث احلي���واين املقد�س يف الثقافة ال�ش���عبية، 

وه���ي، واإن كانت تتماثل يف الكث���ري من املحتويات 

الرمزي���ة، فاإّن كاّل منها يخت����سّ ببع�س الدللت 

الت�ش���ريحية والفيزيولوجية  طبقا خل�شو�ش���ياته 

وم���ا تثريه من تاأويالت، فاحلاوي ل ينف�ش���ل عن 

املحتوى كما ي�ش���ّدد على ذلك “ جلبري دوران” يف 

اأنرثوبولوجيته الرمزية.  

اخلا����سّ  الإتونغ���رايف  املعط���ى  ربطن���ا  واإذا 

مبا ه���و اأنرثوبولوج���ي وتاريخي ع���ام وجدنا هذا 

التقدي����س كثريا ما اعتر ا�ش���تمرارا  ملمار�ش���ات 

وثنية اأين كانت عبادة احليوانات �ش���ائعة يف اإطار 

“ الطوطمية”التي هي ال�ش���كل الأويل للدين كما 
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 واأّن الربر كانوا قد اتخذوا من 
)14(

يقول دوركامي

 ،
)15(

الثعبان وال�شلحفاة وال�ش���مكة طوطمات لهم

ودون �شقوط يف نظرة تطورية تختزل كّل �شيء يف 

املا�شي وانغالق داخل مفهوم الطوطمية الذي بنّي 

، فمن الوا�شح اأن الأمر 
)16(

“�ش���رتاو�س” تهافته
اأكرث من جمّرد عن�شر حيواين حمّدد ا�شتخدامه 

بخ�شائ�شه الت�شريحية والفيزيولوجية احلقيقية، 

واإمّن���ا هو حمكوم با�ش���تيهامات ومتّثالت ودللت 

حم���ّددة ل تك���ّف عن الت�ش���ّكل واإع���ادة النبعاث، 

“ فالعالق���ة ب���ني  املجموعات الب�ش���رية والأنواع 
 واإن اّتخذت متظهرات 

احليواني���ة جمازي���ة”)17(

مادي���ة نفعي���ة يف �ش���ياق احلي���اة اليومي���ة، اإذ اأّن 

الرمزي والوظيفي يتكامالن. 

اأما اإذا نظرن���ا اإىل طائفة الرموز والعالمات 

الهند�ش���ية ف�شنجدها بدورها منغر�شة يف الثقافة 

ال�ش���عبية كما يتبني من خالل �ش���كل  ال�شليب + 

الذي هو من اأكرث العالمات والرموز ح�شورا حيث 

تزدان به اأ�ش���قف الغرف بهذه القرى اجلبلية كما 

تزدان به الأج�ش���اد عر الو�ش���م والفخار اليدوي 

م���ع  ال�ش���وفية(. وبحك���م متاثل���ه  واملن�ش���وجات 

ال�ش���ليب، فقد اأرجعه البع�س مثل “كارتون” اإىل 

امل�ش���يحية التي �ش���يطرت على الب���الد مدى قرون 

قبل دخول الإ�شالم.  لكن هذه النظرّية قائمة على 

التخمني اأكرث منها على وقائع وبراهني، لهذا فقد 

رف�شها “قوبري” يف درا�شته املعروفة حول الو�شم 

،علما باأّن هذا 
)18(

معترا اأّنها من اأ�ش���ول بربرية

ال�ش���كل ميّث���ل اأحد ح���روف الأمازيغي���ة اأو الّلوبية 

املعروف���ة، ويقابل ح���رف الت���اء ) ت( يف العربية 

وح���رف T يف الالتيني���ة. وتلع���ب ه���ذه العالم���ة 

وظيفة �شحرية بقدر ما هي جمالية، اإذ تكّون اأداة 

فّعالة للوقاية واحلماية، ويف نف�س الوقت عن�شرا 

للزخرفة اأو الّزينة ح�شب اإطار ال�شتعمال. 

ويف �ش���نف الأ�ش���كال النباتية ميكن اأن ن�شتند 

اإىل الّنخلة التي ت�ش���ّجل ح�ش���ورها ع���ر جريدها 

الذي يّتخذ هيئات خمتلفة ل تتقّيد مبحاكاة حقيقة 

لل�ّش���جرة، واإمّنا ت�شتلهم منها �شورة اجلريد تقنية 

زخرفيه تو�ّشح بها اأ�شكال خمتلفة كالعقرب واملعني 

واخلطوط امل�شتقيمة واملنك�ش���رة. وهي، واإن كانت 

عن�شرا ماألوفا يف البيئة ال�شحراوية،  فاإّنها حتولت 

بف�شل اخ�شرارها الّدائم اإىل �شورة رمزّية تختزن 
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مع���اين الدميوم���ة واحلي���اة مم���ا يف�ش���ر وظيفتها 

الطقو�ش���ية يف الكثري من املنا�شبات مثل احتفالت 

الزواج والأعياد حيث تزدان بها جدران ال�ش���احات 

والزوايا والأ�شرحة حاملة وظيفة تب�شريية.

5 - التداخل بني الثقافة ال�شعبية والثقافة 
العاملة

التقنية  املمار�صة  م�صتوى   5-1
اإذا نظرنا اإىل مدّون���ة الرموز والعالمات من 

وجهة نظر تقنية اأي بو�ش���فها ت�ش���كيالت تر�ش���م 

وف���ق مهارات ومواد �ش���بق �ش���رحها وجدنا اأنها ل 

متثل اأ�ش���لوبا تنفرد ب���ه الثقافة ال�ش���عبية يف هذه 

املنطق���ة ذلك اأّن ا�ش���تخدام اجل�ّس يف الأ�ش���قف 

واجلدران للر�ش���م عليه كتاب���ة وزخرفة يعد جزءا 

من التقالي���د املعمارية والفني���ة العريقة املعروفة 

بالب���الد مع ف���ارق اأ�شا�ش���ي هو اأّن طبق���ة اجل�ّس 

ل تو�ش���ع هنا مبا�ش���رة فوق هيكل البناء لرت�ش���م 

فوقه���ا منذ البداية الأ�ش���كال املرغ���وب فيها قبل 

اأن ت���وارى بطبقات من احلجارة واملالط اجلريي 

كما يقع بالن�ش���بة اإىل الق�ش���ور اجلبلية واإمنا يتم 

ا�شتعماله بعد ا�ش���تكمال هيكل البناء حيث تك�شى 

اجلدران وال�شقوف والقباب بطبقات من اجل�ّس 

قبل اأن تبا�ش���ر عملي���ة النق�س التي ت�ش���ّمى »نق�س 

حديدة« ذلك اأن الر�ش���م يتّم عر احلفر والنحت 

بينما يعتمد يف الثقافة ال�ش���عبية ال�شحراوية على 

اأ�ش���لوب القولبة le moulage  مبلء الفراغات 

مبالط اجل�ّس اأو الكتابة العادية.

لك���ن يف احلالت���ني امل���ادة واح���دة والف�ش���اء 

الت�ش���كيلي امل�ش���تخدم  نف�ش���ه مع اختالف وا�شح 

يف املهارة والإتقان والتفّن، وتلك �ش���فة جوهرية 

كثريا ما جترى على اأ�شا�ش���ها املقابلة بني الثقافة 

العامل���ة والثقاف���ة ال�ش���عبية ل �ش���يما يف احلق���ل 

الفّن���ي، فمقاب���ل الف���ّن النخب���وي الرفي���ع، حيث 

ال�ش���تهالك املادي والرمزي لالأعمال الفنية يعّد 

،  مبا ي�شاعف 
)19(

من التمظهرات الراقية للرفاه

الهتمام بال�شكل والتفّن اإىل حّد التعقيد حتقيقا 

للتف���ّرد الفّن���ي ال���ذي يكّر�س منطا م���ن اجلمالية 

» متّث���ل تعب���رية عن متييز لو�ش���ع داخل الف�ش���اء 

، هن���اك الفّن ال�ش���عبي املّت�ش���م 
)20(

الجتماع���ي«

بب�ش���اطة و�ش���ذاجة وعفوي���ة لفتت اإلي���ه الأنظار، 

حتى اأّن اكت�ش���اف الثقافة ال�شعبية كثريا ما حتّقق 

عر مدخله���ا الفّني  كما يبدويف بلورة م�ش���طلح 

الفنون ال�ش���عبية منذ القرن الثامن ع�ش���ر باأوروبا 

حتت تاأثري النزعة الرومن�ش���ية، بل اإّن م�ش���طلح 

الفولكلور نف�شه قد الت�شق بالتعبريات الفنية عر 

الرتكيز على الأدب ال�شعبي. 

طبع���ا لي�س هنا املج���ال لإج���راء مقارنة على 

م�شتوى الرموز والعالمات املر�شومة على اجل�ّس 

بني القرى اجلبلية  وتلك التي جندها يف الق�شور  

وال���دور الفاخرة باملدن العتيق���ة والتي تنتمي اإىل 

الفئات احل�شرية البورجوازية، واإمّنا املطروح هو 

تعّقب توّزعها ومتو�شعها بني املدّونتني)ال�شعبية / 

العاملة  اأو الر�شمية (، فالكثري من العنا�شر تتكّرر 

هن���ا وهناك، و لعّل من اأهّمها النجمة اخلما�ش���ية 

املنك�ش���رة  واخلط���وط  ال�شدا�ش���ية   والنجم���ة 

والأ�شكال الهند�ش���ية والمتدادات ال�شعاعية دون 

اأن نن�شى اخلّط الذي ظّل يكّون يف حّد ذاته حقال 

فنّي���ا ورمزّيا  تعتمل فيه خمتل���ف نزعات الثقافة 

العربية الإ�ش���المية بذاكرته���ا وخميالها وروؤياها 

الكونية، ممّا يعني وجود �ش���جل ت�ش���كيلي ورمزي 

م�شرتك يوؤكد وحدة املرجعية الثقافية.

مدون���ة  يف  الر�صمي���ة  الثقاف���ة  ح�ص���ور    5-2
الرموز والعالمات اجلبلية

لئن ب���دت مدونة الرموز والعالم���ات  مهيكلة 

معماريا داخل ف�ش���اءات مغلق���ة يف مناطق نائية 

طوقته���ا اجلبال فعزلتها يف قالعه���ا املنيعة، فاإّن 

الكثري من عنا�ش���رها تك�شف عن نوع من النفتاح 

والتوا�ش���ل الأنرثوبولوجي م���ع الثقافة العاملة كما 

يتجّلى يف التمظهرات التالية :

- ا�شتخدام الكتابة: كثريا ما تو�ش���ع الكتابة 

بو�ش���فها احل���ّد الفا�ش���ل  ب���ني الثقاف���ة العامل���ة 

والثقافة ال�شعبية، بل اإّنها تغدو مقيا�شا ت�شنيفيا، 

فيتّم احلدي���ث عن ثقافة مكتوب���ة مقابل ثقافة ل 
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مكتوب���ة اأو �ش���فاهية. غ���ري اأّن مدّون���ة العالم���ات 

والرم���وز املعروفة الكثري منها م�ش���ّكل من الكتابة 

على امتداد ف�شاء �شقف الغرف والق�شور. فنجد 

فيها ال�شعر واأ�ش���ماء البنائني واملاّلكني واملواعظ 

واحلكم والب�شملة  والأدعية والتواريخ وغريها من 

املحتويات،  فالثقافة ال�ش���عبية ت�ش���تخدم بدورها 

الكتاب���ة،  لكن لي�س فق���ط باعتبارها جمّرد تقنية 

للتدوي���ن،  واإمّن���ا اأي�ش���ا باعتباره���ا اإط���ارا مينح 

اأفقا جديدا للتعبري والتوا�ش���ل �شمن بّينة املتخّيل 

ال�ش���عبي دون تقّي���د �ش���ارم ب�ش���وابطها اللغوي���ة 

والنحوية.  كذل���ك فهي تقراأ اأحيانا مقلوبة بحكم 

اأنها مكتوبة من فوق ال�ش���قف رغم اأّنه من املمكن 

اأن تكون �ش���ليمة لو ر�شمت مقلوبة، اأي من ال�شمال 

اإىل اليم���ني كما يلوح يف الكث���ري منها،  كما تتواتر 

فيها الأخطاء باأنواعها )�ش���رفية، نحوية(، بل اإن 

لغته���ا تكون اأحيانا من الدارجة املحلّية،  فالكتابة 

هنا مزّودة باإيحاءات ت�شنع منها عن�شرا زخرفّيا 

واأداة وقاية وطاقة اإ�ش���افّية يف الرتميز بل والفعل 

كذلك، ول �شّك اأّن هذا اجلّم من الوظائف م�شتمّد 

م���ن مفهوم اللغ���ة وارتباطها بالن����سّ القراآين يف 

الثقاف���ة العربية الإ�ش���المية، حتى اأّن املت�ش���ّوفة 

ذهب���وا اإىل اأّن » الوج���ود مبراتبه وم�ش���توياته قد 

.
)21(

جتّلى يف القراآن من خالل و�شيط اللغة«

وقد اأف�ش���ى ه���ذا الت�ش���ّور اإىل بن���اء معارف 

���ة يف التعاط���ي م���ع اللغ���ة اأطلق عليه���ا ابن  خا�شّ

خلدون » علم اأ�شرار احلروف، وهو من تفاريع علم 

،  وتقوده فكرة جوهرية مفادها اأّن » 
)22(

ال�شيمياء«

 ،
)23(

طبائع احلروف واأ�شرارها �شارية يف الأ�شماء«

من هنا نفهم التوظيفات ال�شحرية املكّثفة للكتابة 

من حيث هي جت�ش���يد ماّدي للغة، فكثريا ما تّتخذ 

الأحجبة هيئة ن�ش���و�س مكتوبة، لكّنها تبدو اأقرب 

اإىل طال�ش���م  ت�ش���ّكل وت���وّزع  فيه���ا الكلم���ات على 

م�ش���احة الورق وفق تنا�ش���ب عددي ونوعي معلوم، 

فتح�ش���ر فيه���ا اجل���داول والتفريعات حي���ث تعاد 

ة  �ش���ياغة الكلمات �ش���من معادلت ح�شابية خا�شّ

اعتقادا باأّن للحروف طاقاتها اخلفّية التي بف�شلها 

ميكن اأن تفتح �شبال واآفاقا ل حدود لهما. 

اإّن الكتاب���ة هنا توؤّل���ف عملية مرّكب���ة تتحّقق 

يف اإط���ار طقو�ش���ي م���ن الن�ش���هار ب���ني الرمزي 

والوظيف���ي وال�ش���كل واملحتوى، فكّل عن�ش���ر فيها 

غري قابل للحذف وال�ش���تبدال مب���ا يف ذلك حر 

���مغ والذي يدخل يف اإعداد  الكتابة املعروف بال�شّ

الو�شفات العالجية يف الطب ال�شعبي. 

تب���دو   ، اخلا����سّ الإط���ار  ه���ذا  يف  والكتاب���ة 

م�ش���تعجلة، فهي ل تنجز على مهل وفق ن�ش���و�س 

مع���ّدة �ش���لفا كما يق���ع يف الثقاف���ة العامل���ة، واإمّنا 

كثريا ما تكون من وحي الّلحظة مبا يجعلها اأ�ش���به 

باخلاطرة ومكا�ش���فة الذات يف حلظة عابرة. كما 

تتمّيز بالقت�شاب ال�شديد، فرتد من حيث ال�شكل 

النح���وي، عل���ى هيئة كلم���ات مف���ردة، اأو تراكيب 

جزئّية اأو جمل ق�ش���رية. غري اأّن اختزالها يقرتن 

بالتكرار: تكرار ال�شيغ املكتوبة عينها وكاأّنها ن�شيد 

يرّدد، ولعّل ذلك يعك�س تاأثري الذائقة ال�ش���ماعية 

امللت�شقة بالثقافة ال�شفاهّية يف ممار�شة الكتابة.

 اأّما على ال�ش���عيد البالغي، ف���اإّن التكرار هو 

نوع م���ن التاأكيد، وا�شتن�ش���اخ الرم���وز والعالمات 

املكتوبة واإن كان يدخل يف بناء الف�ش���اء الت�شكيلي 

مب���ا مينح���ه م���ن توات���ر واإيق���اع فاإّنه ي�ش���اهم يف 

تثبيت املعنى متاما كنفي للزمن  ورجوع اإىل زمن 

املقّد�س اإّل باملحافظة على ما تدعيه اأنه منوذجها 

الأ�ش���لي في�ش���تعاد دورّي���ا بال�ش���يغة عينها مهما 

تباينت ال�شياقات وتعّددت اجلماعات.

وميك���ن اأن تعت���ر ر�ش���م العالم���ات والرموز 

برّمتها ممار�ش���ة طق�ش���ّية لي�س فح�ش���ب ملا تقوم 

عليه من تك���رار واإيقاع رتيب يكّون جوهر الطق�س 

،  واإمّنا اأي�ش���ا ملا 
)24(

نف�ش���ه كم���ا يق���ول كازن���وف

يكتنفه���ا  من جتيي����س وجداين وخمي���ايل،  لأّنها 

ل تكتفي بالتعب���ري عن الّذات واإمّنا ترتك توقيعها 

على املّادة ال�شلبة �شاهدا للتاريخ.

- ال�ّشمة التاريخية:    

لطامل���ا و�ش���مت الثقاف���ة ال�ش���عبية مبعاداتها 

الذاك���رة  اإىل  ارتهانه���ا  وع���ر  فه���ي  للتاري���خ، 

واخليال والأ�ش���طورة واملقّد�س تتمرد على الزمن 
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الكرونولوجي يف حماولة ا�ش���تعادة حلظة البداية 

بنماذجها الأ�شلية النقية،  لهذا يتّم فيها التالعب 

بالأزمن���ة، فت�ش���قط فرتات تاريخية باأ�ش���رها من 

الذاكرة وتختلق اأخرى لي�ش���يع الت�شل�ش���ل اخلطي 

للوقائع وي�ش���تبدل باآخ���ر اأ�ش���طوري يتمحور حول 

�شخ�ش���يات واأحداث ترى فيها اجلماعة تاريخها 

احلقيقي، �ش���من هذا الت�ش���ّور ال�ش���عبي للتاريخ 

تغي���ب التفا�ش���يل لأن الزم���ن احلقيق���ي هو زمن 

مطل���ق ل يتعل���ّق باحليثي���ات الكرونولوجي���ة بقدر 

م���ا يتحّرك �ش���من اأبنية مطلقة كم���ا يتمظهر يف 

الأ�ش���طورة ويف احلكاية ال�ش���عبية العجيبة. وكما 

لح���ظ مري�ش�ش���ا اإلياد، » ف���اإّن الذاكرة ال�ش���عبية 

العنا�ش���ر ال�شخ�ش���ية  ترف����س املحافظ���ة عل���ى 

، اإذ 
)25(

والتاريخية لل�شرية الذاتية لأحد الأبطال«

متار�س عملية اأ�ش���طرة حتّول ال�شخ�ش���ية اإىل جّد 

.
)26(

مقد�س مبا يدمج الفرد يف �شنف منوذجي

ومتام���ا كذك���رى ال�شخ�ش���يات، ل ت�ش���تطيع 

ذكرى الوقائع  ال�ش���مود طوي���ال اأمام فعل التاآكل 

التاريخ���ي، طامل���ا اأّن » الذاكرة ال�ش���عبية ت�ش���تغل 

بوا�ش���طة بني���ات خمتلف���ة تتمّث���ل يف الأ�ش���ناف 

ال�شخ�ش���يات  ب���دل  والنم���اذج  الأح���داث  ب���دل 

 .
)27(

التاريخية«

وانتقائي���ة  حتريفي���ة  الذاك���رة  كان���ت  واإذا 

بطبيعته���ا كما يق���ول هالفاك�س، ف���اإن فعلها ذاك 

يظهر خا�ش���ة يف عالقتها بالزم���ن عر التالعب 

به، فيفّكك ويرّكب من جديد ب�ش���كل ي�ش���بح فيه 

املا�شي خلقا واختالقا م�شتمرين اأكرث منه امتدادا 

تاريخيا حقيقيا يف احلا�شر عر الذاكرة. 

لك���ن مدونة العالم���ات والرموز ال�ش���عبية يف 

ه���ذا الف�ش���اء الذي نحن ب�ش���دده  فيه���ا احتفاء 

ا�شتثنائي بالزمن الكرونولوجي على غري ما جرت 

عليه العادة يف الثقافة ال�شعبية، اإذ تتعّدد القرائن 

اللغوية والعددية  الدال���ة على اأزمنة بعينها، فاإذا 

نحن اإزاء �ش���رب من التاأريخ تذكر فيه تفا�ش���يل 

الأح���داث وال�شخ�ش���يات واملنا�ش���بات يف اإطارها 

التاريخي احلقيقي بدقة متناهية.

والواق���ع اإن عالقة الثقافة ال�ش���عبية بالتاريخ 

�ش���ديدة اللتبا�س، ذل���ك اأّن متّردها عليه ل يعني 

حتّرره���ا منه اأو اأّنها ل تعب���اأ به،  بل العك�س متاما 

لأّنها عملّيا ل ميكن لها اأن تتمو�شع خارج الزمن، 

فهوالإط���ار احلقيقي للوجود الإن�ش���اين كّله، بقي 

اأّن���ه يتّم متّثل���ه والتعامل معه يف الثقافة ال�ش���عبية 

ع���ر اإدراجه �ش���من بنى زمنية اأك���رث اإطالقا مبا 

ميّكن من ال�شتيعاب الرمزي للزمن الكرونولوجي 

الفيزيائ���ي اّتقاء ل�ش���ّر �ش���طوته وعبثيته، من هنا 

توّلدت تل���ك النزعة اإىل الأ�ش���ول والبدايات التي 

تكّر�شها الأ�شاطري التاأ�شي�شية يف حماولة ل�شياغة 

تاري���خ مقّد�س قائم على النم���اذج واملثل اأكرث من 

الوقائ���ع وال�شخ�ش���يات  املاألوف���ة، وهو م���ا ينّزل 

اجلماعة منزلتها يف الزمن احلياة والكون.

 ومع ذلك فاإن التفا�شيل املثبتة على الأ�شقف 

جت�ّش���د تاريخا دنيوي���ا كرونولوجي���ا مقابل تاريخ 

مطل���ق مقّد����س  حي���ث يتجّل���ى الهتم���ام بتدوين 

اأحداث واأ�ش���خا�س وعنا�ش���ر م���ن املحيط املحّلي 

لي�ش���بح ال�ش���قف �ش���ّجال حقيقيا ميكن العتماد 

علي���ه يف كتاب���ة تاري���خ ه���ذه املجتمع���ات املحلية، 

مب���ا يدفعنا اإىل مراجع���ة نقدية لنظري���ة احتكار 

التاريخي���ة واإىل  للمعرف���ة  املجتمع���ات احلديث���ة 

القب���ول باإمكانية كتابة تاريخ و�ش���عي حتى يف ظّل 

غياب م�ش���ادر مكتوبة كما ال�ش���اأن يف املجتمعات 

ال�ش���فاهية طامل���ا اأن له���ا ه���ي الأخ���رى تاريخها 

املحف���وظ يف حمام���ل غ���ري كتابية كالو�ش���م على 

اجل�شد والر�شوم اجلدارية واملنظومات ال�شعائرية 

وجمموعات الأثاث و�ش���ائر املن�شوجات التقليدية 

واملمار�شات ال�شفاهية.  

-البعد العقالين:  

لي�ش���ت ه���ذه الر�ش���وم ممار�ش���ة ل طائل من 

ورائها ميكن اعتبارها جمّرد تهوميات وانفعالت 

يائ�ش���ة مبعثه���ا ال�ش���عور بالعج���ز اأم���ام الطبيعة 

وق�ش���وة احلياة، بل اإّنها تتاأ�ّش����س على �ش���رب من 

العقالنية حتى مبعناها الأداتي، اأي لي�س كفاعلية 

ذهنية ومتّثل منطقي جمّرد للعامل، واإمّنا بو�شفها 

اأداة ملعاجلة مو�ش���وعات ملمو�شة ترنواإىل حتقيق 
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اأه���داف عملية، فم���ن حيث هي ممار�ش���ة تقنية، 

تتجّل���ى يف العالم���ات والرموز مع���ارف ومهارات 

فني���ة ومعماري���ة متعّلقة بح���ذق ا�ش���تخدام املواد 

الطبيعي���ة املتوّف���رة، فاجلري واجلب����س اأو اجل�ّس 

واحلج���ارة والرتاب والأخ�ش���اب، وهي العنا�ش���ر 

الأ�شا�شية التي تدخل يف مفردات العمارة اجلبلية 

التقليدية، ت�شتخل�س من املحيط الطبيعي املحلي 

وفق اأ�شاليب معلومة اأن�ش���جتها خرات الأجيال، 

دون اأن نن�ش���ى املبادئ الت�شكيلية التي تقود تنفيذ 

الر�شوم كالتناظر والتوازن واملقابالت.

ولئ���ن تعّل���ق الأمر بن�ش���اط رم���زي يف ظاهره 

بحكم اأّن هذه الر�ش���وم ل عالقة لها بالعتبارات 

الأبع���اد  تخلوم���ن  ل  فاإّنه���ا  للبن���اء،  الإن�ش���ائية 

الوظيفية مبا اأّنها ل تقطع �شلتها بواقع اجلماعة، 

واإمّن���ا تتداخل معه م�ش���تجيبة لتحدياته، فتنه�س 

بوظيف���ة التوثيق لالأح���داث والأ�ش���خا�س حافظة 

الذاكرة اجلماعية من التلف والن�ش���يان وت�ش���ّجل 

العقود والعه���ود تنظيما للمعام���الت والعالقات، 

وحتى العالمات والرموز ال�ش���حرية هي م�ش���الك 

للوقاي���ة واحلماي���ة حتّقق اأهداف���ا واقعية يف نظر 

الذين يعتقدون فيها، وهي يف اجلملة حتر�س على 

اأن ت�ش���تمّد عنا�شرها من الثقافة العاملة الر�شمية 

حر�ش���ا يبعد عنها ال�ش���كوك يف �ش���رعيتها، فثّمة 

���ل منها اأو  وعي بهيمنة الثقافة العاملة وباأّن التن�شّ

مناه�ش���تها ل يعنيان �شوى الهام�ش���ية وا�شتباحة 

اجلماع���ات التي تتبناه���ا رمزي���ا واجتماعيا، اإذ 

ينبغ���ي اأّل نتغافل عن �ش���ياق التنازع بني الكيانات 

الجتماعي���ة القبلي���ة م���ن ناحي���ة، وب���ني الع���رب 

والربر من ناحية اأخ���رى، فهناك نزعة عقالنية 

براغماتية تدف���ع اإىل عدم اخل���روج عن القواعد 

الثقافي���ة ال�ش���ائدة واملتداول���ة والتي ه���ي واقعيا 

قواع���د الثقافة العاملة التي تعتم���د اللغة العربية، 

حتى اأّننا ل نكاد نعرث على اللغة الأمازيغية �ش���من 

النقائ�س الكتابية رغم اأّنها مازالت ت�ش���تخدم اإىل 

حّد ال�شاعة يف قريتي الدويرات و�شنّني. 

اإّن �ش���لب الثقافة ال�ش���عبية �ش���فتها املنطقية 

العقالني���ة تع���ّر ع���ن عملي���ات الإق�ش���اء الت���ي 

مار�شتها الثقافة العاملة  بحّقها اأكرث منها تو�شيف 

حلقيق���ة مو�ش���وعية، ذل���ك اأّن مقول���ة  العقالنية 

ن�ش���بية وهن���اك بالأحرى اأن���واع م���ن العقالنيات 

على غرار ما بّينه »فير« مبنا�ش���بة حتليله لعقلنة 

الأفعال الجتماعية حيث بنّي اأّن كّل فعل اجتماعي 

قابل للفهم باعتب���ار اأّن الأفراد الذين يقومون به 

ميتلك���ون حّدا م���ا من العقالني���ة، وبالتايل ينبغي 

تفّه���م ما يح���ّرك  عقالنيا هذا الفع���ل، وهو ميّيز 

بني منطني من العقالنية: الأوىل حمّددة بالغاية، 

اأي اأّنه���ا تطمح اإىل نتائج حمّددة، اأّما الثانية فهي 

حمّددة بالقيمة عر ال�ش���تمداد وال�ش���تلهام من 

املثل واملعتقدات، وميكن للنمطني اأن يح�شرا معا 

 .
 )28(

يف ال�شلوك الواحد

ومل تع���د اليوم فكرة القطيع���ة والتعار�س بني 

الذهني���ة املنطقية والذهنية ما قبل املنطقية ذات 

قيم���ة علمي���ة تذك���ر بعدم���ا تهّدم �ش���رحها حتث 

�ش���ربات النق���د املعا�ش���ر يف حق���ل الجتماعيات 

والإن�ش���انيات بوج���ه عام. ب���ل اإّن الجّتاه الطاغي 

يف الأنرثوبولوجي���ا املعا�ش���رة مييل اإىل الت�ش���ديد 

عل���ى التماث���ل والتقاط���ع كم���ا تظه���ره مدر�ش���ة 

 L‘ethno-sémantique الإتنو�ش���يمولوجيا 

الت���ي ترّك���زت جه���ود الباحث���ني يف اإطاره���ا على 

ة بكّل ثقافة قبل  جرد الأنظمة الت�شنيفية اخلا�شّ

حتليلها اعتمادا على املقارنات.

من ه���ذا املنظور، فاإّن ه���ذه الثقافة العاملة ل 

تختل���ف يف جوهرها العقالين نوعي���ا عن الثقافة 

ال�ش���عبية، فالخت���الف ل مي����سّ �ش���وى الدرجات 

والأ�ش���كال الت���ي عل���ى اأ�شا�ش���ها ميك���ن توزيعهما 

وترتيبهم���ا، واآية ذل���ك اأّن املفاهيم والت�ش���ّورات 

الكرى هي يف جمملها متماثلة حيث ت�شيطر عليها 

نزعة الأ�ش���طرة والتقدي�س، فاملع���اين واملعتقدات 

الدينية تكاد تكون هي نف�شها والرمزيات الكرى 

املتعلقة باحلياة واخل�شوبة واملوت والبعث واخلري 

وال�ش���ر والطاه���ر والنج����س واجلمي���ل والقبي���ح، 

تت�شابه وتتكّرر يف اإيقونات اأ�شلية ثابتة، فال ميكن 

الزعم ب���اأّن الثقافة العاملة ق���د اأنتجت عقالنيتها 

بينم���ا ظّل���ت الثقافة ال�ش���عبية حبي�ش���ة خيالتها، 
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فالثنت���ان مرتادفتان بنيويا، اإمنا الف���رق اأّن كاّل 

منهما ي�ش���غل �شو�ش���يولوجيا على م�شتوى خمتلف 

عن الآخ���ر، فاإذا كانت الأوىل متّثل ما هو �ش���امل 

مماأ�ش�س، فاإّن الثانية ترتبط مبا هو حمّلي خا�ّس، 

والتميي���ز بينهما ل يتح���ّدد بامل�ش���مون العقالين 

للثقافة العاملة مقابل الطابع اخليايل الأ�ش���طوري 

لنظريته���ا ال�ش���عبية، فهما يغرتفان م���ن الينابيع 

عينه���ا، والتداخل بينهما اأكر من اأن يح�ش���ر يف 

جملة من اخل�شائ�س النوعية للثقافة العاملة التي 

متتّد اإىل قلب الثقافة ال�شعبية لتخ�شعها ملنطقها 

وروؤاها العامة للق�ش���ايا اجلوهري���ة للحياة، ذلك 

اأّنن���ا حتى لوافرت�ش���نا وجود هوي���ة اأنرثوبولوجية  

خا�ش���ة ب���كّل منها، ف���اإّن هن���اك اجتاه���ا مقابال 

للتاأثري، اأي اأن للثقافة ال�ش���عبية ح�ش���ورها داخل 

الثقاف���ة العاملة من خالل الطقو�س وال�ش���فاهيات 

والأ�ش���اطري وخمتلف ال�ش���ور املخيالية، وح�شبنا 

لتاأكيد ذلك الإ�ش���ارة اإىل اإندراج ظاهرة الأولياء 

والزواي���ا والط���رق ال�ش���وفية يف الثقاف���ة العاملة 

بعدم���ا حظيت بالقب���ول من ل���دن الفقهاء كذلك 

الكثري من التقاليد ال�ش���فوية، ل �ش���يما احلكايات 

ال�شعبية، التي اأ�ش���حت جزءا من الأدب الر�شمي 

بعدما اأعيدت �ش���ياغتها ولعّل مث���ل هذا التداخل 

م���ن  الأنرثوبولوجي���ني  نف���ور  يف�ّش���ر  ال���ذي  ه���و 

ا�ش���تخدام كلمة فولكل���ور باعتباره���ا تنه�س على 

م�ش���ّلمة القطيع���ة ب���ني املا�ش���ي واحلا�ش���ر وبني 

مكّون���ات الثقافة الواحدة، بحيث مل يكن يت�ش���ّور 

م���ا هو م���وروث قدمي اإّل على هيئة روا�ش���ب باهتة 

وفق التحلي���ل املعروف لتايلور الذي ظّل م�ش���كونا 

بهاج�س مرعب من انبعاث ال�شلوكات البدائية من 

.
)29(

جديد يف العامل املعا�شر

 لكن، وبعيدا عن مثل ه���ذه الأحكام املعيارية 

والهواج����س الإيديولوجية،  فاإّن ما يتوا�ش���ع عليه 

ا�شطالحيا فولكلورا اأو تراثا �شعبيا يعّد جزءا من 

الثقافة العاّمة ال�شائدة يف جمتمع من املجتمعات، 

وه���و ل يتمظه���ر كنظام رمزي م�ش���تقّل، واإمّنا يف 

عالقة ع�شوية بالثقافة العاملة التي كثريا ما حتّدد 

له ماهيته وحدود ا�شتغاله، وهوّية الثقافة ال�شعبية 

يف عديد الأحيان هي م�شتن�ش���خة م�ش���طنعة وفق 

قواع���د ومفاهي���م الثقافة العاملة، ف���ال جند فيها 

من املالمح واملكّونات اإّل بقدر ما ت�شمح به الثانية 

لتك���ون امت���دادا لها حين���ا اأو �ش���ورة مقلوبة عنها 

اأحيانا فاقدة يف احلالتني جوهرها بو�ش���فها بنية 

رمزية م�ش���تقّلة، فتماما كالقط���ع الأثرية القدمية 

التي ينطوي ا�شتخدامها ال�شتهالكي على دللت 

ثقافي���ة واجتماعية جديدة ل عالق���ة لها بقيمتها 

التاريخي���ة احلقيقي���ة، يع���اد اكت�ش���اف امل���وروث 

التقلي���دي بعد جتريده م���ن اأهم مقوماته يف اإطار 

 .
)30(

ما ي�شميه  »دي �شرتو« »جمال املّيت«

خ�����������امتة

بق���در م���ا تنغر����س ه���ذه الرم���وز والعالمات 

يف بيئته���ا املحلّي���ة ال�ش���عبية متطابقة م���ع العزلة 

اجلغرافي���ة والتمايز الإثن���ي للجماعات املرتبطة 

بها، بقدر ما تبدومتقاطعة يف دللتها ويف الكثري 

م���ن حمتوياته���ا الرمزي���ة م���ع الثقافة الر�ش���مية 

ال�ش���ائدة، فه���ي ل تعدواأن تك���ون اإحدى �ش���يغها 

ولي����س معادل لها،،  فلي�س ثّمة ا�ش���تقاللية رمزية 

. ومع ذلك 
)31(

للثقاف���ة، اإّنها دائما حت���ت الرقابة

فالثقافة ال�ش���عبية لها هوام�س للمناورة والتحايل 

عر تر�ش���انة م���ن الرموز والعالم���ات قادرة على 

خماتلة الهيمنة ال�شيا�شية والرمزية للثقافة العاملة 

وجتاوز املظاهر العيانية والظرفيات الآنية للك�شف 

ع���ن اأعماق ثقاف���ة املجتمع بل والإن�ش���ان كتجريد 

مطلق، فتحيل على امل�شرتك الأنرثوبولوجي  خلف 

الختالفات والتق�شيمات، ذلك اأّن الرموز وال�شور 

ل تتحّدد ول تتقّيد بحدود الثقافة وقيودها، و اإمّنا 

حتاول جاهدة البقاء حّية با�ش���تمرار رغم تف�ش���خ 

ال�شروط والبنى املو�ش���وعية التي حتويها وتنتظم 

داخلها،  ولعّل هذا احل�ش���ور هو الذي حافظ على 

                      .
)32(
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كتب فازت بجائزة األليكسو للتراث الالمادي
ومكنز الفولكلور يتصدر القائمة

الطعام: أصنافه، إعداده، آدابه في القاهرة خالل العصور 
الوسطى



174
العدد 27  - خريف 2014 

كتب فازت بجائزة األليكسو 
للتراث الالمادي

ومكنز الفولكلور يتصدر 
القائمة

اأحالم اأبو زيد

كاتبة من  م�شر

نعرض في هذا العدد للكتب التي فازت باجلائزة 
العربي��ة للتراث لعام 2014 والتي أعلنتها األليكس��و في 
مايو املاضي في دولة الكويت. وقد خصصت اجلائزة 
ألول م��رة في مج��ال “التراث الالم��ادي” ليتقدم لها 
عش��رات الباحث��ني املتخصصني م��ن مختلف أحناء 
الوط��ن العربي. وقد فاز باجلائزة األولى كتاب “مكنز 
 الفولكل��ور” ملصطفى جاد )مصر( ه��ذا الكتاب الذي 
أث��ار حراكًا علميًا ف��ي مجال الثقافة الش��عبية العربية 
خالل السنوات األخيرة. فيما فاز باجلائزة الثانية كتاب 
“إع��ادة إنتاج التراث الش��عبى: كيف يتش��بث الفقراء 
باحلياة في ظل الندرة “ لسعيد املصري )مصر(. أما 
اجلائزة الثالثة فقد جاءت مناصفة بني كتاب “الصهبة 
واملوش��حات األندلس��ية في مكة املكرم��ة” لعبداهلل 

أبكر)السعودية(، وكتاب “العادات والتقاليد في
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دورة حي���اة الإن�ش���ان الفل�ش���طيني قبل النكبة 

الزه���ار  ورب���ا  ال�ش���نوار،  لزكري���ا   ”)1948(

)فل�شطني(. وت�ش���منت امللفات املر�شحة للجائزة 

ع���ددًا م���ن الأعم���ال الت���ي حظيت بتقدي���ر جلنة 

التحكي���م جلودتها م���ن حيث املنهجي���ة واملحتوى 

العلمي والإخراج، اإل اأنه مل يحالفها احلظ بالفوز 

باجلائزة، وقد اأو�شى اأع�ش���اء التحكيم ب�شرورة 

التنويه عن هذه الأعمال يف حفل اإ�شهار اجلائزة، 

تقدي���رًا ملُعدي ه���ذه الأعمال، وهي كت���اب “اأيام 

الع���رب الأواخ���ر: اأ�ش���اطري ومروّيات �ش���فهّية يف 

التاري���خ والأدب من �ش���مال اجلزي���رة العربية مع 

�ش���ذرات خمتاره من قبيل���ة املره و�ش���بيع” ملوؤلفه 

�ش���عد العبداهلل ال�ش���ويان )ال�ش���عودية(، وكتاب 

وال�شطراب  املو�شيقى  حول  املعتقد  “املزامري.. 
النف�شي” ملوؤلفه علي ال�شو )ال�شودان(.

التفكر يف الإعالن عن اجلائزة 

يف نطاق حر�ش���ها الدوؤوب علي تعزيز املكانة 

الهام���ة التي توليها لل���رتاث، باعتباره رمز الذات 

ومكونا اأ�شا�ش���يًا من مكونات الهوية و�شاهدًا علي 

م���دى ثرائها وتنوعه���ا، اأحدثت املنظم���ة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم )الأليك�شو( هذه اجلائزة  

التي متنح مرة كل �ش���نتني. وذلك يف اإطار اخلطة 

وحمايت���ه.  ال���رتاث  �ش���يانة  مل�ش���روع  التنفيذي���ة 

للجائ���زة  الأوىل  ال���ّدورة  انعق���اد  م���ع  وتوا�ش���ال 

العربي���ة للرتاث الت���ي ا�شت�ش���افتها دولة قطر يف 

الفرتة 15-13 ماي���و 2012 والتي تقرر خاللها 

تخ�ش���ي�س ال���ّدورة الثانية من اجلائ���زة للرتاث 

الثق���ايف غ���ري املادي وذل���ك تزامنا م���ع الحتفال 

مبرور 10 �ش���نوات على �شدور ن�س اتفاقية �شون 

الرتاث الثقايف غري املادي ل�ش���نة 2003، اأعلنت 

املنظم���ة عن فتح باب الرت�ش���ح للّدورة الثانية من 

اجلائزة العربية للرتاث. وتق���رر للجائزة مكافاأة 

مالية قدرها 50،000 دولر اأمريكي، بالإ�ش���افة 

اإيل و�شام و�ش���هادة تقدير موقعة من املدير العام 

للمنظم���ة. وقد مت الإعالن عن الرت�ش���ح للجائزة 

بتاري���خ 23 دي�ش���مر 2012 وذل���ك عل���ي املوقع 

الإلك���رتوين للمنظم���ة العربي���ة للرتبي���ة والثقافة 

والعل���وم وع���ن طري���ق اللج���ان الوطني���ة لل���دول 

الأع�ش���اء وع���ر ال�ش���حافة املكتوب���ة واملج���اّلت 

املتخ�ش�شة. وحدد يوم 31 دي�شمر 2013 اآخر 

اأجل لقبول الرت�شحات، باعتبار تاريخ ختم مكتب 

الريد.

اأهداف اجلائزة

الإجن���ازات  مكاف���اأة  اإيل  اجلائ���زة  ته���دف 
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البارزة والأعم���ال النموذجية يف جمال املحافظة 

علي الرتاث، ب�شقيه املاّدي وغري املاّدي، و�شيانته 

وتكييفه م���ع ال�ش���تخدامات احلديث���ة والتعريف 

ب���ه وتك���رمي الباحث���ني واملهني���ني املتخ�ش�ش���ني 

وت�شجيعهم وحفزهم على مزيد الإ�شهام يف تنمية 

ه���ذا القطاع يف الوط���ن العرب���ي، وتعزيز معايري 

ومهارات عالية يف ممار�شات حفظه و�شونه ون�شره 

عر احلدود وت�شتجيب هذه اجلائزة اإيل احلاجة 

املوؤكدة اإيل دعم الرتاث كعن�شر ا�شرتاتيجي من 

عنا�ش���ر التنمية امل�شتدامة. وت�ش���تهدف اجلائزة 

الأفراد: الأ�ش���خا�س من ذوي اخل���رة اأو املهنّيني 

الفاعل���ني يف جم���ال ال���رتاث الثقايف غ���ري املادي 

واأ�شحاب املبادرات احلرة والفردية النا�شطني يف 

نف�س املجال. واملجموعات: اجلامعات واملوؤ�ش�شات 

واجلمعيات احلكومية وغري احلكومية املتخ�ش�شة 

يف جمال الرتاث الثقايف.

جمالت اجلائزة

بن���اءا على ما تن����س عليه اتفاقية اليون�ش���كو 

ل�شنة 2003 بخ�ش���و�س جمالت الرتاث الثقايف 

غري املادي، اندرجت موا�ش���يع الأعمال املر�شحة 

لنيل اجلائزة �شمن اأحد املحاور الآتية:

- التقاليد والتعابري ال�شفوية.

- فنون وتقاليد اأداء العرو�س.

والطقو����س  الجتماعي���ة   املمار�ش���ات    -

والحتفالت.

- املعارف واملمار�شات املتعلقة بالطبيعة و الكون.

- املع���ارف واملهارات املرتبط���ة بالفنون احلرفية 

والتقليدية. 

�شروط الرت�شح للجائزة

تخ�ش���ع جل الأعمال امل�شاركة يف اجلائزة اإىل 

ال�شروط الآتية: 

- اأن ل يك���ون العمل قد نال جائزة �ش���ابقة من اأي 

جهة اأخرى.

�ش���نوات  ثم���ان  اأقدميت���ه  م���ّدة  تتج���اوز  اأن ل   -

واأن يك���ون م�ش���روع البح���ث ق���د ُن�ش���ر خالل 

 

اخلم�س ال�شنوات الأخرية.

اأطروح���ة  يف  املر�ّش���ح  العم���ل  يتمث���ل  ل  اأن   -

اأكادميية. 

- اأن يكون العمل املر�شح ملتزما باملنهج العلمي.

- اأن تكون امل�شاركة بعمل واحد.

 - اأن ُتق���دم الأعم���ال باإح���دى اللغ���ات التالي���ة: 

العربية اأو الإنكليزية اأو الفرن�شية.
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جلنة اإدارة اجلائزة

من���ح  اإج���راءات  عل���ي جمي���ع  الإ�ش���راف  مت 

اجلائ���زة من خ���الل جلن���ة اإدارة اجلائ���زة التي 

يعينها ويرتاأ�شها مبا�ش���رة املدير العام للمنظمة، 

وتتويل هذه اللجنة املهام التالية:

- و�شع النظام الداخلي للجائزة

- و�شع معايري الرت�ش���ح للجائزة و�شروط اختيار 

الفائز

- الإ�شراف على ا�شتقبال الرت�شحات

- اإقرار ا�ش���تمارات الرت�ش���ح ون�س ر�ش���ائل قبول 

الرت�ش���ح اأو رف�شه ون�س ر�ش���ائل اإبالغ الفوز 

باجلائزة اأو عدمه 

- اإقرتاح جلنة التحكيم

- اإختي���ار الفائ���ز باجلائ���زة من بني املر�ش���حني 

الثالثة الذين تنتقيهم جلنة التحكيم

- الإ�شراف عن ت�شميم الّرمز )ال�شعار( اخلا�س 

باجلائزة

وقد جاء يف تقرير جلنة اإدارة اجلائزة اأن عدد 

امللفات املقدمة لنيل اجلائزة بلغ �ش���تة وخم�ش���ني 

ملف���ًا من خم�ش���ة ع�ش���ر دولة عربية ه���ي: اململكة 

الأردنية الها�ش���مية )عم���الن(- دول���ة الإمارات 

العربي���ة املتح���دة )عم���ل واح���د(- اجلمهوري���ة 

التون�شية )�شبعة اأعمال(- اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�ش���عبية )خم�شة اأعمال(- اململكة 

اأعم���ال(- اململك���ة  ال�ش���عودية )اأربع���ة  العربي���ة 

املغربي���ة )ثالث  اأعم���ال(- اجلمهوري���ة العربية 

ال�شورية )عمالن(- جمهورية العراق )عمالن(- 

دولة فل�ش���طني )اأربعة اأعمال(- جمهورية م�ش���ر 

العربي���ة )ثمانية ع�ش���ر عم���اًل(- �ش���لطنة ُعمان 

)ثالث اأعمال(- مملكة البحرين )عمل واحد(- 

جمهوري���ة ال�ش���ودان )عم���ل واحد(- دول���ة ليبيا 

)عمل واحد(

جلنة التحكيم

وق���د عنّي رئي����س جلن���ة اإدارة اجلائزة، جلنة 

�ّش���بعة  ع�ش���ويتها  يف  �ش���مت  والت���ي  التحكي���م، 

اأ�ش���اتذة من بني امل�ش���هود لهم بخرتهم الوا�شعة 

يف تخ�ش�ش���ات علمية خمتلف���ة يف جمال الرتاث 

الثقايف ب�ش���قّيه املاّدي وغري امل���اّدي، مع احلر�س 

على �ش���مان نوع من الت���وازن اجلغرايف يف عملية 

اختيار الأع�شاء، وهم 

امل�ش���روعات  اإدارة  مدي���ر  ع���زب:  خال���د  د/   -

اخلا�شة مبكتبة الأ�شكندرية، جمهورية م�شر 

العربية.
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- د/ منري بو�شناقي: مدير املركز الإقليمي للرتاث 

اجلمهوري���ة  البحري���ن،  مملك���ة  يف  العامل���ي 

اجلزائرية ال�شعبية الدميقراطية.

- د/ اأحمد �شكونتي: اأ�شتاذ اأنرثوبولوجيا باملعهد 

الوطني لعلوم الآثار والرتاث، الرباط. اململكة 

املغربية.

- د/ اأحمد �شدقي: اأ�شتاذ جامعي وخبري التطوير 

احل�ش���ري واحلفاظ علي ال���رتاث العمراين، 

جمهورية م�شر العربية.

- د/ هاين هياجنة: اأ�شتاذ الدرا�شات احل�شارية 

بجامع���ة الريم���وك وخب���ري ل���دي اليون�ش���كو، 

اململكة الأردنية الها�شمية.

- اأ/ في�ش���ل طالب: املدير الع���ام للثقافة- وزارة 

الثقافة اللبنانية، اجلمهورية اللبنانية.

- د/ في�ش���ل احلفيان: مدي���ر معهد املخطوطات 

العربية، جمهورية م�شر العربية.

- د/ ا�ش���ماعيل الفحي���ل: م�شت�ش���ار يف ال���رتاث 

الثقايف غ���ري املادي- وخبري لدي اليون�ش���كو، 

الإمارات العربية املتحدة.

- د/ حمم���د البيل���ي: خبري ال���رتاث الثقايف غري 

املادي- الريا�س اململكة العربية ال�شعودية.

وح��دد النظام الداخلي للجائ��زة مهاّم جلنة 

التحكيم علي النحو الآتي: 

- درا�ش���ة ومعاجل���ة امللف���ات ال���واردة يف كن���ف 

ال�شرية

- اعتم���اد قواعد الختي���ار املحّددة من قبل جلنة 

اإدارة اجلائزة

- انتق���اء اأربع���ة مر�ش���حني عل���ي الأك���رث للف���وز 

باجلائزة

ه���ذه هي جمي���ع البيانات التي توف���رت لدينا 

ح���ول اجلائزة وامللف���ات املقدمة واآليات الرت�ش���ح 

واختيار الفائزين. وقد مت ت�ش���ليم اجلوائز بدولة 

الكوي���ت برعاي���ة وح�ش���ور وزي���ر الإع���الم ووزير 

الدولة ل�ش���وؤون ال�ش���باب ال�ش���يخ �ش���لمان ال�شباح 

وح�ش���ور املدير الع���ام للمنظمة العربي���ة للرتبية 

والثقاف���ة والعل���وم )األك�ش���و( الدكت���ور عب���داهلل 

املح���ارب. واأكد املحارب يف كلم���ة له يف الحتفال 

اأهمية �ش���ون ال���رتاث الثقايف يف تثبي���ت الهويات 

وحماية اخل�شو�ش���يات احل�شارية “دون التحجر 

والنغ���الق” م�ش���ريًا اإىل اأهمي���ة املحافظ���ة على 

الثقاف���ة العربي���ة وال���رتاث العرب���ي. اأم���ا الكتب 

الفائ���زة والكتب التي نال���ت تقدير جلنة التحكيم 

ف�ش���وف نعر����س لها بالتف�ش���يل ق���در الإمكان يف 
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ال�ش���فحالت التالي���ة، م���ع الأخ���ذ يف العتب���ار 

�ش���عوبة احل�ش���ول عليها جميع���ًا، واعتمادنا يف 

بع�س منها على �شهادات اأ�شحابها.

كتاب مكنز الفولكلور

“مكنز  م�ش���طلح  اأحدث 

م���ن  كث���ريًا  الفولكل���ور” 

الت�ش���اوؤلت ف���ى الأو�ش���اط العلمية 

العربية خالل الأعوام اخلم�ش���ة املا�ش���ية ، 

كما اأثار بع�س التداخالت مع بع�س امل�شطلحات 

الأخ���رى كم�ش���طلح “مو�ش���وعة” و “قامو�س” 

و “دائ���رة مع���ارف” ..اإل���خ. غ���ري اأنه �ش���رعان 

ما اأ�ش���بح مت���داوًل ومفهومًا، ب���ل اإن العديد من 

املوؤ�ش�ش���ات العلمي���ة العربي���ة ب���داأت ف���ى تطبيقه 

والتعريف ب���ه والتدريب عليه. كما ب���داأت العديد 

من الأقالم املتخ�ش�ش���ة والعامة تتناوله من اأكرث 

م���ن جانب كم�ش���روع قوم���ى عرب���ى للحفاظ على 

تراثنا ال�ش���عبي. واأ�شبح كتاب “مكنز الفولكلور” 

مث���ارًا خ�ش���بًا للمناق�ش���ات والبحث خ���الل عدة 

موؤمت���رات دولي���ة فى الآون���ة الأخرية. وقد اأ�ش���ار 

الدكتور حمم���د اجلوهرى فى تقدميه لهذا العمل 

باأنه موؤ�شر قوى ودال على مرحلة جديدة يف تاريخ 

الدر����س الفولكلوري يف عاملنا العرب���ي. وهو عمل 

يرود الطريق ويفتح الآفاق ويزرع الأمل.

مكن���ز الفولكل���ور ال���ذى عك���ف عل���ى و�ش���عه 

م�ش���طفى ج���اد اأ�ش���تاذ تقنيات حف���ظ الفولكلور 

باملعهد العايل للفنون ال�ش���عبية باأكادميية الفنون 

 2006- عام���ي  جزءي���ن  يف  �ش���در  بالقاه���رة، 

2007 ع���ن املكتب���ة الأكادميي���ة ومرك���ز توثي���ق 
الرتاث احل�ش���اري والطبيعي.. هذا املركز الذي 

تبنى الفكرة منذ مولدها عام 2000 ووفر جميع 

الإمكانيات للموؤلف ليخرج هذا العمل يف �ش���ورته 

املطبوع���ة والألكرتونية. وتقوم فكرة املكنز الأوىل 

على توثيق واأر�ش���فة مو�ش���وعات الثقافة ال�شعبية 

بكافة ت�ش���نيفاتها العامة والفرعية. ومن ثم فهو 

ُيعد اأول خطة ت�ش���نيف عربية ملو�شوعات الرتاث 

ال�ش���عبي. واإذا كنا منلك مادة فولكلورية وفرية يف 

عاملن���ا العرب���ي تراكم���ت ع���ر ع���دة عق���ود منذ 

منت�ش���ف القرن املا�ش���ي، فاإن هذه املادة لزالت 

حتف���ظ بطرق غري منهجي���ة تتعرث معها حماولت 

ال�ش���رتجاع والإتاحة.. ومن ثم فاإن وظيفة مكنز 

الفولكلور ه���ي ترتيب وتنظيم وتوثي���ق هذه املواد 

املرتاكمة مبنهج علمي حتى يتي�شر اإتاحتها. 

وق���د ارتبط م�ش���طلح “مكن���ز” بالعديد من 

املراحل والتطورات فى علم املعلومات وامل�ش���ادر 

املو�ش���وعية، وب���داأت الفك���رة مع بداي���ات معاجم 

املعانى فى الرتاث العربى والإ�ش���المى واأ�ش���هرها 

و�ش���ر  اللغة  و“فقه  �ش���يده،  “املخ�ش����س” لبن 
العربية” لأبى من�شور الثعالبى. ثم تطور املفهوم 

ف���ى معاجم املرتادف���ات والأ�ش���داد ف���ى الثقافة 

الغربية وخطط الت�ش���نيف العامة واملتخ�ش�ش���ة 

وخطط روؤو�س املو�شوعات خالل القرن الع�شرين. 

فف���ى الغ���رب كان اأول مكنز لغوى ه���و مكنز بيرت 

م���ارك روجيه ال���ذى ن�ش���ر ع���ام 1852 بعنوان 

الكلمات واجلمل الإجنليزية”. وفى اإطار  “مكنز 
املكان���ز العربية فاإن اأ�ش���هرها ه���و “مكنز جامعة 

ال���دول العربي���ة” ال���ذي ي�ش���م وثائ���ق اجلامعة. 

وهناك ع���دة مكانز �ش���ملت مو�ش���وعات متعددة 

كالتنمية واملكتبات وعلوم الدين الإ�شالمى واملكنز 

املو�شع ومكنز اليون�شكو ..اإلخ. وقد اعتمدت معظم 

املكانز ال�شابقة على الرتجمة من لغات اأخرى اإىل 

العربية . اأما مكنز الفولكلور فهو اأول مكنز عربى 
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مرتبط بالثقافة والبيئة العربية، دون احلاجة اإىل 

الرتجمة من لغات اأخرى، وي�ش���ري الدكتور فتحى 

عبد الهادى-- اأ�ش���تاذ علم املعلومات اإىل اأن هذا 

املكن���ز رائد– لي����س يف جمال الفولكلور فح�ش���ب 

واإمن���ا على نط���اق املكانز العربية ب�ش���فة عامة - 

ذلك اأنه قام يف الأ�ش���ا�س على جمع امل�شطلحات 

م���ن املي���دان العمل���ي، وم���ن امل�ش���ادر العربي���ة 

الأ�ش���يلة يف الفولكلور، وبالتاىل فمكنز الفولكلور 

عم���ل اإن�ش���ائي وعمل عربي �ش���ميم. وه���و بذلك 

يختل���ف عن كثري من املكان���ز العربية يف املجالت 

املو�ش���وعية املختلفة التى قامت يف اأ�شا�ش���ها على 

الرتجمة من املكانز الأجنبية .

وم�ش���طلح )مكن���ز( ه���و “املقاب���ل العرب���ي 

اليونان���ى  الأ�ش���ل  ذي  الأجنب���ي  للم�ش���طلح 

ال���ذي   Thesaurus الالتين���ي   Thesauros
يعن���ي امل�ش���تودع اأو الكنز. ويذهب معجم وب�ش���رت 

Webster اإىل اأن املكن���ز “كت���اب ي�ش���تمل على 
الكلم���ات اأو املعلوم���ات املت�ش���لة مبج���ال بعينه اأو 

جمموع���ة م���ن املفاهي���م اأو املعاين، وه���و معجم 

للمرتادف���ات عل���ى وج���ه اخل�ش���و�س” . فاملكنز 

اإذن ه���و الكن���ز اللغوي ال���رثي مبفردات���ه، اإل اأن 

ه���ذه املفردات ينتظمها ترتيب يختلف عن ترتيب 

املعاجم اللغوي���ة الأخرى اأو معاجم املفردات على 

 Thesaurus وجه اخل�شو�س. وقد ترجمت كلمة

الإجنليزي���ة اإىل العربية اإىل كلم���ة “مكنز” عام 

1975. ولع���ل اأك���رث التعريف���ات ت���داوًل 
عل���م  يف  املتخ�ش�ش���ني  ب���ني  و�ش���هرة 

 Thesaurus املكن���ز  املعلومات ملفهوم 

ه���و التعري���ف ال���ذي اعتمدت���ه املنظمة 

القيا�ش���ي  للتوحي���د  الدولي���ة 

 I n t e r n a t i o n a l
 Standardization
وال���ذي   Organization
ي�ش���ري اإىل اأن “املكنز من حيث الوظيفة 

هو و�شيلة �شبط للم�شطلحات، وُت�شتخدم 

للرتجم���ة م���ن اللغة الطبيعي���ة للوثائق من 

قب���ل املك�ش���فني اأو امل�ش���تفيدين اإىل “لغة نظام” 

اأكرث تقييدًا )لغة توثي���ق، لغة معلومات(. واملكنز 

م���ن حيث البن���اء هو لغ���ة م�ش���بوطة وديناميكية 

تتكون من امل�ش���طلحات املت�شلة ببع�شها البع�س 

دلليًا وهرميًا وتغطي اأحد حقول املعرفة”

وق���د ا�ش���تفاد املوؤلف م���ن التج���ارب العديدة 

ال�ش���ابقة عليه ف���ى عل���م املكانز وخا�ش���ة جتربة 

فتح���ي عب���د اله���ادي، كم���ا ا�ش���تفاد م���ن خرته 

الأوىل ف���ى درا�ش���ته لعل���م املكتب���ات واملعلومات، 

وا�ش���تطاع اأن ي�ش���تخل�س تعريفًا م�ش���تقاًل ملفهوم 

“قائمة بالوا�ش���فات –  الفولكلور” وهو:  “مكنز 
امل�شطلحات - املرتبطة بالرتاث واملاأثور ال�شعبي 

والرتابطي���ة،  والهرمي���ة  التكافوؤي���ة  وعالقاته���ا 

ويك���ون ترتيب وعر����س امل�ش���طلحات وعالقاتها 

مب���ا يخدم بكفاية وفاعلية يف حتليل حمتوى املادة 

الفولكلوري���ة، وت�ش���تخدم م�ش���طلحات املكنز فى 

تك�شيف وا�ش���رتجاع عنا�شر الظواهر الفولكلورية 

بو�شائطها املتعددة” .

ماذا اإذن عن م�شطلحات املكنز التى حتدث 

عنه���ا املوؤلف، وم���ا هى وظيفتها؟ .. عند ت�ش���فح 

املكنز �ش���نجد اأنه يرتبط مبنظومة علمية �شديدة 

الإحكام، فبعد اأن يعر�س املوؤلف لع�شرات الأفكار 

الت�شنيفية التى �شبقته ملو�شوعات الفولكلور، فهو 

يوؤكد على اأن امل�شكلة ل ترتبط بالت�شنيفات العامة 

ملو�ش���وعات العلم، بل فى التف�ش���يالت اخلا�ش���ة 

بكل مو�ش���وع، وعالقاتها التكافوؤية والهرمية كما 
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اأ�ش���ار فى تعريفه، وبعد درا�شة متاأنية ملو�شوعات 

العلم خل�س املوؤلف اإىل الأخذ بت�شنيف العلم اإىل 

�شتة حقول رئي�شية هى:

الفولكلور العامة  مو�شوعات   -  1
ال�شعبية  واملعارف  املعتقدات   -  2

ال�شعبية  والتقاليد  العادات   -  3
ال�شعبي  الأدب   -  4

الفنون ال�شعبية    -  5
املادية  الثقافة   -  6

ويالحظ اأن هذا الت�ش���نيف )م���ن 2 اإىل 5( 

يت�ش���ق يف معظمه مع ت�ش���نيف اليون�ش���كو للرتاث 

الالمادي: املعارف واملمار�شات املتعلقة بالطبيعة 

والطقو����س  الجتماعي���ة  املمار�ش���ات  والك���ون- 

والحتفالت- التقاليد واأ�ش���كال التعبري ال�ش���فهي 

- فنون وتقاليد اأداء العرو�س- املهارات املرتبطة 

بالفنون احلرفية التقليدية.

واإذا كان ارتب���اط املكن���ز بالفولكل���ور هو من 

ناحي���ة اأخرى ارتب���اط باملفه���وم العاملي “الرتاث 

“الثقاف���ة  م�ش���طلح  ورود  ف���اإن  الالم���ادي”، 

املادية”– املرادفة عامليًا لالأثار الأن- قد ل يت�شق 

مع م���ا اأورده املوؤل���ف يف هذا احلق���ل، ونقرتح اأن 

ي�ش���تبدل ب� “احلرف التقليدية والأدوات” وهو ما 

ي�ش���مله هذا احلقل بالفعل. وكل حقل من احلقول 

ال�ش���تة يتفرع اإىل مئات الأق�ش���ام ثم اآلف الفروع 

من خالل اأربعة م�شتويات هرمية لكل حقل يحمل 

كل منها رقمًا داًل عليها. فاحلقول ال�شتة تلك متثل 

امل�شتوى الأول ، يتبعها م�شتويات اأكرث تف�شياًل فى 

امل�ش���توى الثانى . فعلى �ش���بيل املثال يحوي احلقل 

الأول )مو�شوعات الفولكلور العامة( املو�شوعات 

اجلم���ع   - الفولكل���ور  عل����م   : التالي���ة  الفرعي���ة 

املي���داين- اأر�ش���يف الفولكل���ور - ببليوجرافي���ات 

موؤ�ش�ش���ات   - الفولكل���ور  معاج���م   - الفولكل���ور 

الفولكل���ور - دوريات الفولكل���ور - حملة املاأثورات 

ال�ش���عبية - اأع���الم الفولكل���ور - �شخ�ش���يات يف 

الرتاث ال�شعبي - الفولكلور والإعالم - موؤمترات 

الفولكلور - مهرجانات الفنون ال�شعبية - ا�شتلهام 

الفولكل���ور - الفولكلور التطبيقي - حماية الرتاث 

ال�شعبي - نتائج البحث الفولكلوري .

احلقل الثانى )املعتقدات واملعارف ال�شعبية( 

 - ال�ش���عبية  ْنُطوُلوْجي���ا 
ُ
الأ مو�ش���وعات:  يح���وي 

الكائن���ات ف���وق الطبيعي���ة - الروح - الإن�ش���ان - 

الأولي���اء والقدي�ش���ون - احليوان���ات - الطيور – 

احل�ش���رات - النبات - الطب ال�شعبي - ال�شحر- 

الأحج���ار   - والجتاه���ات  الأماك���ن   - الأح���الم 

واملع���ادن - الزمن - الأعداد والأرق���ام - الأوائل 

والأواخر - الطهارة والنجا�شة - الألوان - النظر 

اإىل العامل.

احلق���ل الثالث )الع���ادات والتقالي���د( يحوي 

مو�ش���وعات: عادات املي���الد - ع���ادات الزواج - 

ع���ادات امل���وت - الأعي���اد الإ�ش���المية - الأعي���اد 

القبطية - الأعياد القومية - املوا�ش���م الزراعية- 

الع���ادات اليومي���ة - العالق���ات الأ�ش���رية - اآداب 

ال�ش���لوك - عادات الطعام - الأ�ش���واق ال�شعبية - 

عادات ال�شفر - املع�شكرات والرحالت - القانون 

العريف.

يح���وي  ال�ش���عبي(  )الأدب  الراب���ع  احلق���ل 

مو�ش���وعات: الأ�ش���اطري - احلكاي���ات - ال�ش���ري 

ال�ش���عبية - املالحم ال�ش���عبية - ال�ش���عر ال�شعبي- 

 - الألغ���از   - الأمث���ال   - ال�ش���عبية  الأغ���اين 

الفكاه���ة- التعاب���ري والأقوال ال�ش���ائرة - نداءات 

الباع���ة- املعاظالت الل�ش���انية - الأدعية - الرقى 

والتعاويذ.

احلق���ل اخلام�س )الفن���ون ال�ش���عبية( يحوي 

الرق����س   - ال�ش���عبي�ة  املو�ش���يقى  مو�ش���وعات: 

ال�ش���عبي- الألعاب ال�ش���عبية - الدراما ال�شعبية - 

الت�شكيل ال�شعبي.

احلق���ل ال�ش���اد�س )الثقاف���ة املادي���ة( يحوي 

مو�شوعات : احلرف ال�ش���عبية - املهن ال�شعبية- 

اأدوات  املنزلي���ة -  الأدوات  ال�ش���عبية -  العم���ارة 

 – الزراع���ة  اأدوات   - الطه���ي  اأدوات   - املائ���دة 

الفالحة – الأ�شلحة.

اأما امل�ش���توى الثالث والراب���ع لكل من احلقول 

ال�ش���تة فمن ال�شعب عر�شه بطبيعة احلال، حيث 

يح���وي م���ا يقرب م���ن ثماني���ة اآلف ف���رع ميثلون 
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جميع���ًا مو�ش���وعات الثقافة ال�ش���عبية. غ���ري اأننا 

�ش���نعر�س لنموذج م�ش���غر قد يقرب ال�شورة من 

فكرة امل�ش���تويات الأربعة للحقل الواحد ، ومن ثم 

نقرتب من البناء العام لهذا العمل:

الأول( )امل�شتوى  والتقاليد          العادات   3
اآداب ال�شلوك            )امل�شتوى الثاين(   3-21

الثالث( )امل�شتوى  التقبيل    اآداب   3-21.11
)امل�شتوى الرابع( تقبيل اليد   3-21.11.31

ويالحظ اأنه مع البناء املو�شوعى للمكنز على 

ه���ذا النحو، فاإن هناك بناء اآخر موازيا له متامًا، 

وهو البناء الرقمي، حيث يحمل كل مو�ش���وع رقم 

)كود( خا�س به ي�ش���تخدم ل�ش���رتجاع حمتويات 

كل م���ادة عند عم���ل قاعدة معلومات على �ش���بكة 

الإنرتنيت.

قد يت�ش���ح من املثال ال�ش���ابق البنية الهرمية 

التى و�شعها املوؤلف للمكنز، وا�شتطاع من خاللها 

بناء وربط ما يقرب من ثمانية اآلف مو�شوع . وقد 

اأحلق املوؤلف بع�س روؤو�س املو�ش���وعات ب�شروحات 

خمت�ش���رة عبارة ع���ن تعليمات للقائ���م بالتوثيق 

ع���ن طبيعة بع����س املو�ش���وعات التى قد ي�ش���وبها 

تداخ���الت مع مو�ش���وعات اأخ���رى، اأو قد ت�ش���مل 

مو�شوعات اأخرى مل يفكر فيها املوثق وهكذا..

اأم���ا املجل���د الثانى م���ن املكنز وال���ذى يحوى 

اأك���رث من األ���ف �ش���فحة تقريب���ًا، فقد خ�ش�ش���ه 

املوؤل���ف لعر����س جميع امل�ش���طلحات امل�ش���تخدمة 

فى الق�شم امل�ش���نف ف�شاًل عن امل�شطلحات غري 

امل�شتخدمة، اأى التى قد تاأتى على ذهن املوثق ومل 

ي�ش���تخدمها املكنز، مثال: )اإم���ام الطريقة، ا�س: 

�ش���يخ الطريقة(- )البكائي���ات، ا�س: العديد( اأي 

ا�شتخدم م�ش���طلح �ش���يخ الطريقة بدًل من اإمام 

الطريقة، وا�ش���تخدم العديد بدًل من البكائيات.. 

وهك���ذا.  ومن ثم هن���اك العديد من الإحالت من 

امل�ش���طلحات غري امل�ش���تخدمة اإىل امل�شطلحات 

امل�ش���تخدمة. وهذا املجلد مرتب هجائيًا، واأ�شفل 

كل م�ش���طلح جمموع���ة من الرموز وال�ش���روحات 

ن القائَم بعملية التوثيق من احل�شول  بطريقة مُتكِّ

عل���ى امل�ش���طلح املنا�ش���ب للعن�ش���ر ال���ذي يقوم 

بتوثيقه ب�ش���هولة؛ اإذ يجد اأمام���ه جميع العالقات 

الت���ى ترب���ط ب���ني امل�ش���طلح ونظائ���ره يف نف����س 

الفرع اأو الفروع الأخرى. فالق�ش���م الرئي�ش���ى اإذن 

ي�شتخدمه ب�شهولة كل من له عالقة باملجال اأو من 

خارج املجال، اإذ اأن الرتتيب الهجائى هو الأ�شا�س 

فى الو�ش���ول للم�شطلح، وعند الو�شول اإليه يقدم 

املكن���ز جميع العالق���ات الت�ش���نيفية والرتابطية 

اخلا�ش���ة به، عن طريق جمموعة من الرموز على 

النحو التاىل:

- )ت و( تب�شرة تو�شيحية Scope note ل�شرح 

خمت�شر للم�شطلح اأو طريقة ا�شتخدامه .

- )م �س( امل�ش���طلح الأ�شمل وهو اأعم واأعلى من 

امل�شطلح الأعر�س وامل�شطلح املذكور.

Broader Term  م ع(  امل�شطلح الأعر�س( -

اأي اأعم اأو اأعلى من امل�شطلح املذكور.

 Narrower  م ����س( امل�ش���طلح الأ�ش���يق( -

Termاأي اأك���رث تخ�ش�ش���ًا م���ن امل�ش���طلح 
املذكور.

Related  Term  م ت(  امل�شطلح املت�شل( -

ي�شري اإىل الرتابط بني م�شطلحني اأو اأكرث.

Used forويرم���ز  ل����   - )����س ل( م�ش���تخدم 

للم�ش���طلحات التي يحال منها اإىل امل�شطلح 

امل�شتخدم.

- )ا �س( ا�ش���تخدم Use ويرمز للم�شطلح غري 

امل�شتخدم ، وي�شري مل�شطلح اآخر م�شتخدم.

يعد “مكنز الفولكلور” على هذا النحو البنية 

الأ�شا�ش���ية لقاع���دة معلومات عربية متخ�ش�ش���ة 

عل���ى اأ�ش����س علمي���ة وتقني���ة ت�ش���اير الجتاه���ات 

العاملي���ة احلديث���ة يف جم���ال املاأثورات ال�ش���عبية. 

وياأت���ي ظهوره فى هذا التوقيت كاأداة علمية ميكن 

م���ن خاللها بناء قاعدة بيانات اإلكرتونية �ش���املة 

ومتكاملة ت�ش���م م���ادة علمي���ة م�ش���موعة ومرئية 

ح���ول الظواه���ر الفولكلوري���ة تعتمد عل���ى توحيد 

امل�شطلحات واملفاهيم اخلا�شة باملاأثور ال�شعبي. 

وعن���د تطبيق���ه يف املراكز املتخ�ش�ش���ة فهو معد 

ل�ش���تيعاب ماليني الوحدات املعلوماتية اخلا�ش���ة 
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بالثقافة ال�شعبية فى و�ش���ائطها املتعددة )الن�س 

املدون – ال�شور الفوتوغرافية ، اأفالم الفيديو – 

املواد ال�شوتية ( .

وقد عق���د مرك���ز توثي���ق الرتاث احل�ش���اري 

والطبيعي عدة موؤمترات علمية مو�ش���عة ملناق�ش���ة 

ه���ذا العمل يف �ش���وء الإعداد لأر�ش���يف الفولكلور 

العرب���ي وقاعدة املعلوم���ات املتخ�ش�ش���ة، وذلك 

بدعوة العديد من ال�شخ�ش���يات العلمية والفكرية 

املهتم���ة باملجال.  حيث اأجمع املتخ�ش�ش���ون على 

كفاءة املكنز يف اإعداد اأر�شيف الفولكلور الوطني. 

كما اهتمت منظمة اليون�شكو بفكرة املكنز، وعقد 

مركز توثيق الرتاث احل�شاري والطبيعي مب�شاركة 

اليون�ش���كو واملنظمة الإ�ش���المية للرتبي���ة والعلوم 

والثقافة موؤمترًا دوليًا للدعوة اإىل اجتماع اخلراء 

الع���رب حول دور الت�ش���جيل وقواع���د البيانات يف 

احلف���اظ على املعارف التقليدي���ة والفولكلور عام 

2006 ، حي���ث اأو�ش���ى الباحثون الع���رب بتطبيق 
م�ش���روع املكنز على امل�ش���توى العرب���ى، ومنذ هذا 

التاري���خ مت عمل العديد من ور����س العمل لتطبيق 

املكنز يف اخلليج العربي واملغرب العربي ومنطقة 

ال�شام.

ف���ى  ياأت���ى  العم���ل  ه���ذا  اأن  بالذك���ر  جدي���ر 

اإط���ار م�ش���روع املوؤلف الكب���ري الذى ب���داأه باإعداد 

ببليوجرافي���ات الفولكل���ور العرب���ي ، ثم درا�ش���ته 

املو�ش���عة ح���ول اأطل�س درا�ش���ات الرتاث ال�ش���عبي 

ال���ذى �ش���در ع���ام 2004 ع���ن مرك���ز البح���وث 

والدرا�ش���ات الجتماعية بالقاهرة والذي ح�ش���ل 

فيه على جائزة الدولة الت�شجيعية، ثم كتابه القيم 

الفولكلور” الذي �ش���در عن اأكادميية  “اأر�ش���يف 
الفن���ون بالقاه���رة. وم���ن قب���ل ذل���ك اأطروحت���ه 

العلمية حول اأر�شفة املادة الفولكلورية با�شتخدام 

احلا�ش���ب الآىل، والتي اأعدها باإ�ش���راف فرن�ش���ي 

م�ش���ري م�ش���رتك عام 1999 من جامع���ة ليون 

واملعهد العاىل للفنون ال�شعبية .

واملكنز على هذا النحو هو مبثابة الدعوة اإىل 

املجتمع الثق���ايف العربي املهتم بالرتاث ال�ش���عبي 

ل�ش���رعة العمل على اإن�شاء اأر�ش���يف عربي ميكننا 

العتماد عليه يف احلفاظ على تراثنا ال�شعبي من 

عوام���ل ال�ش���لب التى يتعر�س لها م���ن حني لآخر. 

ورمبا يكون م�ش���روع م�ش���طفى ج���اد القادم حول 

تاأ�ش���ي�س مكن���ز للفولكلور العربي قد اأو�ش���ك على 

النتهاء منه لنبداأ خطوة جديدة يف اإطار اأر�شيف 

عربي موحد للثقافة ال�شعبية العربية. 

كتاب اإعادة انتاج الرتاث ال�شعبي

اأما الكتاب الذي ح�ش���د اجلائزة الثانية فهو 

كتاب “اإعادة اإنتاج الرتاث ال�شعبي: كيف يت�شبث 

الفق���راء باحلياة يف ظل الندرة. والكتاب ل�ش���عيد 

امل�ش���رى ا�ش���تاذ عل���م الجتم���اع والأنرثوبوجليا 

بكلي���ة الآداب جامع���ة القاهرة. اأ�ش���دره املجل�س 

الأعل���ى للثقاف���ة بالقاهرة ع���ام 2012. والكتاب 

يقع يف حوايل 500 �شفحة من احلجم املتو�شط. 

قدم له حمم���د اجلوهري م�ش���ريًا اإىل اأن الكتاب 

ُيعد اإ�شهامًا م�شريًا اأ�شياًل يف النظرية املعا�شرة 

لعل���م الفولكل���ور، كم���ا ميث���ل اإث���راء للتنظ���ري يف 

العل���وم الجتماعي���ة لي�س على امل�ش���توى املحلي اأو 

العربي فقط، واإمنا على امل�ش���توى العاملي اأي�ش���ًا. 

وت�ش���تمد هذه الدرا�شة اأهميتها الأبرز من ت�شليط 

ال�ش���وء على جوانب مهمة من نظرية اإعادة اإنتاج 

الرتاث ال�ش���عبي التي متثل اليوم بحق لب الدر�س 

الفولكلوري املعا�شر. كما مييز هذا البحث املمتاز 

اأنه يرتج���م – من واقع درا�ش���ة ميدانية متقنة - 

ال�ش���لة العميقة والرتباط الأ�ش���يل بني روؤية علم 

الجتم���اع وبحوث علم الفولكلور، ذلك اأن الجتاه 

ال�شو�ش���يولوجي يف درا�ش���ة الرتاث ال�ش���عبي يويل 

اهتمامه اإىل الب�شر حاملي هذا الرتاث، اأكرث مما 

ينظ���ر اإىل تطوره التاريخي اأو توزيعه اجلغرايف اأو 

ابعاده النف�شية.

وق���د ح���دد املوؤلف الإط���ار امليداين للدرا�ش���ة 

باختياره القاهرة التاريخية لتكون الإطار الأو�شع 

ملجتم���ع الدرا�ش���ة بافرتا�س وج���ود جتان�س ثقايف 

واجتماع���ي ل�ش���كانها، ث���م اختار حي ب���ولق وفقًا 

لعتبارات منهجي���ة مرتبط���ة بالتوزيع اجلغرايف 

للطبق���ات الجتماعي���ة، ثم ا�ش���تقر عل���ى اختيار 
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منطقة �ش���كنية حمددة بحي بولق لتمثل التطبيق 

امليداين وهي �شياخة “اجلوابر”. وقد حدد مفهوم 

“اإعادة الإنتاج الثقايف” باأنه قدرة اأ�شاليب احلياة 
يف اأي جمتم���ع  على ا�ش���تمرار اأهم مالحمها عر 

التغري. وه���ذا يعني ان انتقال العنا�ش���ر الثقافية 

ال�ش���عبية ع���ر الأجي���ال اأو م���ن خالل التوا�ش���ل 

الن�ش���اين ل يعني ا�شتن�ش���اخا كامال وحرفيا لكل 

مالحمها ول يعني اأي�ش���ا فنائها وا�ش���تبدالها كليا 

بعنا�شر اأخرى جديدة . فالب�شر يواجهون احلياة 

مبا لديهم من موروث���ات ثقافية، وبهذه املوروثات 

ومعها يغريون حياتهم ويتغريون .

لقد ركزت الدرا�شة على عمليات اإعادة اإنتاج 

ال���رتاث ال�ش���عبي يف حي���اة الفق���راء، باعتبارهم 

لون جماعات تقع يف اأدنى ال�شلم الطبقي، مما  ي�شكِّ

يعن���ي اأن اإمكانياتهم الجتماعية والقت�ش���ادية، 

ب���ل والثقافية باملعنى الرفي���ع للثقافة، ل تتيح لهم 

�ش���وى فر�س قليلة وحمدودة للتوا�ش���ل مع الثقافة 

احلديث���ة والتغ���ريات العاملية، ويفرت����س اأن هذه 

الو�ش���عية الطبقية للفقراء ت�شاهم يف خلق جتربة 

طبقية ذات طبيعة خا�ش���ة يف اإعادة اإنتاج الثقافة 

ال�شعبية، وهنا حتاول الدرا�شة الك�شف عن حدود 

ه���ذه التجربة، واإىل اأي مدى يعد الفقراء قادرين 

عل���ى الإنتاج والتداول الثقايف رغم تدين اأحوالهم 

ون���درة اإمكانياتهم. ي�ش���اف اإىل ذل���ك اأن بحوث 

الرتاث ال�ش���عبي ترهن دائًما على �ش���دة ارتباط 

الفقراء بالرتاث ال�ش���عبي، فهو مبثابة راأ�شمالهم 

احلقيق���ي يف ظ���ل حرمانه���م م���ن الو�ش���ول اإىل 

ا  املوارد والأ�ش���ول، ولهذا تفرت�س الدرا�ش���ة اأي�شً

- يف منطقها النظري- اأن اأ�شاليب حياة الفقراء 

تنط���وي على قدر م���ن الرثاء ينبغي الك�ش���ف عنه 

لأنه يعرِّ عن �ش���ر بقائهم رغم ظروفهم البائ�شة، 

كم���ا اأن اأ�ش���اليب حياته���م تنطوي عل���ى قدر من 

الختي���ار رغم ارتباطها بالندرة وال�ش���رورة، واأن 

���ا العوامل البنائية  حياة الفقراء متتزج فيها اأي�شً

والثقافي���ة املول���دة للفقر واملناوئة ل���ه. وبناء على 

رت الدرا�شة ت�شوًرا لعمليات اإعادة اإنتاج  ذلك طوَّ

الثقافة ال�ش���عبية بني الفق���راء مت حتديده يف اأربع 

عمليات، وهي: تواتر الرتاث ، وا�شتعادة الرتاث ، 

وا�شتعارة الرتاث ، واإبداع الرتاث.

اأول : تواتر الرتاث، ويق�شد بالتواتر انتظام 

ممار�شة العنا�شر الرتاثية يف اأ�شاليب احلياة على 

نحو متكرر، فتكرار املمار�ش���ات الرتاثية ب�ش���ورة 

م�ش���تمرة يعر عن مدى احل�ش���ور املكثف للرتاث 

يف احلي���اة اليومية، وكذلك م���دى حاجة املوؤمنني 

به اإىل ا�شتخدامه امل�شتمر يف تنظيم حياتهم. وقد 

حاولت الدرا�شة فهم اآليات تواتر الرتاث بالتطبيق 

على ممار�شات عادات الطعام، وتو�شلت فى هذا 

ال�ش���دد اإىل اأربع���ة اآلي���ات تت���م مبوجبه���ا عملية 

تواتر ال���رتاث يف ع���ادات الطعام وه���ي: التوافق 

م���ع ال�ش���رورة، وتوظي���ف العالقات الت�ش���امنية، 

والثق���ايف،  الجتماع���ي  القت�ش���ادي  والتماث���ل 

وال�ش���عور بالر�ش���ا. واأكدت البيانات امل�شتخل�شة 

من اأ�شاليب حياة الفقراء على ان�شجام ممار�شات 

عادات الطعام القائمة على ال�ش���رورة مع ظروف 

احلرم���ان وقل���ة الدخ���ل وتقلبات ظ���روف العمل، 

وله���ذا مييل الفقراء اإىل اخت�ش���ار عدد الوجبات 

ز الإ�شباع،  اليومية واللجوء اإىل اأ�شاليب وحيل تعزِّ

وارتباط موعد الوجبة الرئي�ش���ية مبدى التقلُّب يف 

ظروف العمل، فوجبة الغداء الرئي�ش���ية تتنا�ش���ب 

م���ع من يعمل���ون بانتظام ويعودون م���ن عملهم يف 

اأوق���ات منتظمة خالل فرتة الظه���رية. بينما تعد 

وجبة الع�شاء رئي�ش���ية بالن�شبة اإىل الذين يعملون 

يف اأوق���ات غري منتظمة، كم���ا يعتمد الفقراء على 

الإكثار من الن�شويات يف طعامهم وقلة الروتينات 

والفاكهة وا�شتهالك الأطعمة منخف�شة التكاليف. 

اإىل جان���ب العتم���اد عل���ى بدائ���ل رخي�ش���ة من 

الأطعم���ة املكلفة. وت�ش���ري النتائج اإىل ا�ش���تخدام 

الفقراء لأدوات ب�شيطة يف الطعام تت�شم بخامات 

رديئة ورخي�ش���ة وقابلة للتبادل يف نطاق اجلرية، 

والأدوات بالن�ش���بة اإىل الفقراء لي�ش���ت مكملة لأي 

رغب���ة يف املكان���ة ول يث���ري اإظهار ب�ش���اطتها اأمام 

النا����س اأي خج���ل، وميي���ل غالبي���ة الفق���راء اإىل 

تكثيف ا�ش���تخدام الأدوات وتنويع وظائفها. وعدم 

الكرتاث بالنظاف���ة وتوظيف احليز املكاين لأكرث 
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من غر����س ومراع���اة حتقيق الإ�ش���باع واقت�ش���ام 

ال�شتمتاع بالطعام، ويظهر ذلك من خالل ترتيب 

الطع���ام الذي يب���داأ يف الغالب بوف���رة من اخلبز 

وينتهي بقيود �ش���ارمة يف توزي���ع اللحم، وللطعام 

اجلماعي قيمة مهمة يف حياة الفقراء يحر�ش���ون 

عليها دائًما، ويقل التزام الأ�شرة الفقرية بالقيود 

ال�ش���كلية يف اآداب الطعام كغ�شل الأيدي اأو ترتيب 

اجللو�س، فهناك مرونة تفر�شها ال�شرورة وتزيد 

املرون���ة يف نظ���ام الوجب���ات ب�ش���فة عام���ة كلم���ا 

�شاءت الأحوال القت�شادية. وفيما يتعلق بتوظيف 

العالق���ات الت�ش���امنية، فق���د اأظه���رت النتائ���ج 

اعتماد الفقراء على �شبكة العالقات التكافلية يف 

املواءمة بني حاجاته���م ومواردهم، وتعد عالقات 

الت�ش���امن مبثابة مورد رئي�ش���ي يف حياة الفقراء، 

ميكن توظيفه يف تخفيف اأعباء احلرمان، وت�ش���ري 

النتائ���ج اإىل بع����س مظاه���ر ذل���ك مثل اقت�ش���ام 

نفقات الطعام داخل الأ�ش���رة، وهذا يعني تق�شيم 

اأعب���اء تدب���ري مكون���ات الوجب���ات وم�ش���تلزمات 

الطع���ام عل���ى كل من ي�ش���اهم يف دخل الأ�ش���رة، 

وه���ذا ي�ش���من ا�ش���تمرار توف���ر الطع���ام وتعزي���ز 

الرواب���ط الجتماعي���ة، وم���ن مظاهر الت�ش���امن 

اقت�ش���ام اأدوات الطع���ام وم�ش���تلزماتها فيم���ا بني 

اجل���ريان بطريقة مرن���ة، ويتم ذلك ب���ني الفئات 

املتماثلة ن�ش���بيًّا يف خ�شائ�ش���ها. ويتخذ الفقراء 

من ع���ادات الطعام جم���اًل لتكري����س التماثل من 

خالل امل�ش���اركة يف تناول الطع���ام، ومع ذلك فاإن 

عالق���ات الق���وة داخل الأ�ش���رة هي الت���ي تفر�س 

منط الذوق ال�ش���ائد، بالإ�شافة اإىل عوامل اأخرى 

كتكلفة الطع���ام، وتلعب التن�ش���ئة الجتماعية 

دوًرا يف نق���ل اخلرات وتداول الأذواق 

عر الأجيال، ول يقف التماثل 

عند جمرد الغذاء املف�شل، 

ب���ل التعب���ري ع���ن احلرمان 

واإخف���اء النعمة، فف���ي ظل انعدام 

اخل�شو�ش���ية واملراقبة املتبادلة يتعني على 

الفقري اأن يتظاه���ر بالتماثل، وبقدر ما يعر ذلك 

ا عن حلقة مفرغة  عن تبادل منافع، فاإنه يعر اأي�شً

م���ن احلرمان ل ف���كاك منها. ويحر����س الفقراء 

على حتقيق الر�ش���ا باأي �شورة ممكنة ويتم ذلك 

بالقناع���ة، والنظ���رة الإيجابية حلي���اة احلرمان 

وحتقي���ق املتعة يف تن���اول الطع���ام واحلر�س على 

طعام املنا�شبات.

ثانيًا: ا�ش���تعادة الرتاث، ويق�شد بال�شتعادة 

للرتاث الحتكام اإىل اخلرات ال�شابقة مع الرتاث 

واإعادة ممار�شتها وتوظيفها من جديد يف اأحداث 

ومواق���ف متجددة، مما ي���وؤدي اإىل اإثراء وجتديد 

الرتاث ال�ش���عبي ب�ش���فة م�ش���تمرة. وقد ك�ش���فت 

النتائج اأن ا�ش���تعادة الرتاث يف حياة الفقراء تتم 

بطريقت���ني، الأوىل تعتمد على احتكام ال�ش���خ�س 

خلرات���ه املا�ش���ية والثاني���ة تعتمد عل���ى احتكام 

ال�ش���خ�س خلرات الآخرين املا�شية مع الرتاث، 

وتعتم���د ه���ذه الطريقة عل���ى التفاعل الإن�ش���اين، 

وبالت���ايل تتع���دد م�ش���ادر الحت���كام اإىل الرتاث 

ويتفاعل فيها املا�ش���ي مع احلا�ش���ر، ويالحظ اأن 

الحت���كام اإىل الرتاث يبداأ م���ن اخلرات الأقرب 

اإىل الذه���ن واملتاح���ة والت���ي ي�ش���هل ا�ش���تعادتها 

وتوظيفها، ثم اخلرات الأكرث تعقيًدا و�ش���وًل اإىل 

ال�ش���تعانة بتجارب املحرتفني يف مواجهة اأحداث 

احلياة. وقد بينت الدرا�ش���ة اأن ثمة ثالث عمليات 

لال�ش���تعادة وه���ي التف�ش���ري والتري���ر، والن�ش���ح 

عنا�ش���ر  وتع���د  وال�ش���خرية،  والنق���د  والتوجي���ه 

الرتاث ال�ش���فاهي كالأدب ال�شعبي وبع�س جوانب 
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من املعتق���دات اأكرث قابلية لال�ش���تعادة يف احلياة 

اليومية. وت�شري النتائج اإىل اأن حمددات الحتكام 

اإىل الرتاث تختلف باختالف الأ�شخا�س واملواقف 

والأح���داث وال�ش���ياقات، بالإ�ش���افة اإىل اختالف 

طبيعة العن�ش���ر الثقايف ذاته، ومييل الفقراء اإىل 

ال�ش���تعانة بالرتاث ال�ش���حري يف خمتلف املواقف 

والأحداث التي تنطوي على م�ش���كالت اأو اأزمات، 

ويت���م توظي���ف الأمث���ال يف العدي���د م���ن مواق���ف 

التفاعل واأفعال الكالم.

هن���ا  واملق�ش���د  ال���رتاث،  ا�ش���تعارة  ثالث��ا: 

حماولت اإ�شافة عنا�شر ثقافية جديدة للمخزون 

الثقايف امل�ش���رتك. وتنطوى عملية الإ�ش���افة على 

مزيج من الوعي والق�شدية والختيار من ناحية، 

والتلقائي���ة من ناحي���ة اأخرى، وذل���ك فيما يتعلق 

باإمداد اأ�ش���اليب احلياة اجلارية بعنا�ش���ر ثقافية 

جدي���دة. وتتجل���ى ه���ذه العملي���ة ف���ى حم���اولت 

ا�ش���تعارة العنا�ش���ر الثقافي���ة من فئ���ات وطبقات 

اجتماعي���ة ومناطق ثقافية اأخرى. وقد لوحظ من 

واقع نتائج هذه الدرا�ش���ة اأن ممار�ش���ات الفقراء 

يف ال�ش���تعارة الثقافية ت�ش���تجيب دوم���ا ملا يجري 

عل���ى �ش���عيد الأبني���ة النظامي���ة يف املجتمع، مما 

يعن���ي اأن الفقراء -فى حياته���م اليومية وتراثهم 

ال�ش���عبي- لي�ش���و مبناأى عم���ا يج���ري حولهم من 

اأحداث وتغ���ريات، واأن لديهم قدرات فى التفاعل 

م���ع املجتم���ع. وقد ك�ش���فت الدرا�ش���ة اأرب���ع اآليات 

لال�ش���تعارة الثقافية وهي: املح���اكاة الثقافية بني 

حمتل���ف الفئ���ات الجتماعي���ة، والتلق���ي الثق���ايف 

للم�ش���امني الثقافية للر�شائل الإعالمية، والتدين 

ل�ش���تعادة جمتمع اإ�ش���المي متخيل، وال�شتهالك 

الثقايف املتاأثر بالعوملة وثقافة ال�شتهالك. 

رابع��ًا: اإب���داع ال���رتاث، ويعرف الإب���داع باأنه 

تعبري ع���ن “قدرة اجلماعة عل���ى اإثراء خمزونها 

الثقايف بالتجديدات”، ويتخلل الن�شاط الإبداعي 

ممار�ش���ات جدي���دة لبع����س العنا�ش���ر الثقافي���ة 

يف خمتل���ف جمالت ال���رتاث ال�ش���عبي. وفى هذا 

ال�ش���دد ي�ش���ري املوؤل���ف اإىل اأن الب���داع الثق���ايف 

يتطل���ب قدرًا من اجلراأة والقوة واملباداأة واخليال 

اخل�شب يف اأثناء ممار�شة عنا�شر الرتاث ال�شعبي 

بحيث ميكن لالأن�ش���طة الإبداعية اأن ت�ش���يف اإليه 

دة  ممار�شات وعنا�شر جديدة، وهناك اآليات متعدِّ

تعم���ل على التوليد امل�ش���تمر لالإبداع���ات الثقافية 

يف ميدان الرتاث ال�ش���عبي، وق���د ركز املوؤلف على 

بع�س من���اذج من الإبداع الثقايف يف ميدان الأدب 

ال�ش���عبي كالأمثال ال�ش���عبية والأغاين واحلكايات 

وذلك من واقع ر�ش���د دقيق لبع����س املواقف التي 

متار�س فيه���ا بع�س تلك العنا�ش���ر الرتاثية. غري 

اأن امل���ادة امليداني���ة املرتبط���ة به���ذا اجل���زء من 

الدرا�ش���ة “الإب���داع ال�ش���عبي” جاءت خمت�ش���رًا 

جدًا ولتتنا�ش���ب مع حجم الدرا�ش���ة وتفا�ش���يلها 

املنهجي���ة، وناأمل اأن يتخذ هذا اجلزء بع�ش���ًا من 

اهتم���ام املوؤلف يف الطبعات القادمة للكتاب. غري 

اأن الكتاب على هذا النحو حافل بالأمثلة العديدة 

الثق���ايف يف حماول���ة  ال���رتاث  ملختل���ف عنا�ش���ر 

للتو�شل اإىل اآليات حمكمة ملا اأ�شماه املوؤلف باإعادة 

اإنت���اج ال���رتاث ال�ش���عبي، كما ميثل توظيف���ًا جيدًا 

لل�ش���لة العميقة ب���ني روؤية عل���م الجتماع وبحوث 

عل���م الفولكلور، وميثل اأي�ش���ًا حماولة جادة وغري 

م�شبوقة لبناء نظرية لإعادة اإنتاج الرتاث ال�شعبي 

ت�ش���تند اإىل بيانات ميدانية ا�شتخدم فيها البحث 

الكمي والبحث الكيفي بدقة بالغة.

كتاب ال�شهب��ة واملو�شحات الأندل�شية يف مكة 

املكرمة

اأم���ا الكتاب الذي ح�ش���ل عل���ى جائزة املركز 

الثالث منا�ش���فة مع كتاب “العادات والتقاليد يف 

دورة حياة الإن�ش���ان الفل�شطيني” الذي �شنعر�س 

لحقًا، فهو كتاب “ال�شهبة واملو�شحات الأندل�شية 

يف مكة املكرمة” الذي �شدر عن دار كنوز املعرفة 

عام 2013 بجدة ويقع يف 700 �ش���فحة للموؤلف 

عب���داهلل اأبك���ر ع�ش���و جلنة ال���رتاث ال�ش���عبي يف 

جمعية الثقافة والفنون بجدة. 

و”ال�ش���هبة” لغ���ة تاأت���ي عل���ى وزن )فعالء( 

وال�ش���هباء من اأ�ش���ماء اخلمر ويف احلديث: كان 

يرم���ي اجلم���ار على ناق���ة �ش���هباء، اأم���ا املفهوم 
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ال�ش���طالحي لل�ش���هبة فهي فن غناء املو�شحات 

والأدوار، وه���ي فن �ش���عبي عريق ظهر يف احلجاز 

ويف مكة املكرمة وجدة، وهو غناء ل ت�ش���احبه اأي 

اآلة مو�ش���يقية �شوى توقيع الت�شفيق بالكف والنقر 

عل���ى )النق���ارات(، وم���ن ثم فه���و غن���اء اإيقاعي 

واإن�شاد جماعي. وت�شري بع�س امل�شادر مليالد هذا 

الف���ن يف الأندل�س، ثم ترعرع يف م�ش���ر وال�ش���ام 

والعراق، ورحل من هناك وحط يف مكة املكرمة. 

وقد جرت العادة اأن ي�شرتك يف الإن�شاد جميع 

يدة(  اأفراد الفرقة )التخت( وي�ش���مونهم )ال�ش���نِّ

لك���ن ينفرد اأجملهم �ش���وتًا وفن���ًا، وتتكون الفرقة 

م���ن خم�ش���ة اأ�ش���خا�س ورمب���ا تزيد فت�ش���ل اإىل 

الثالثني اأو اخلم�شني من�شدًا وقبل اأن يبداأ احلادي 

الذي يجل�س و�ش���ط الرديدة يتق���دم املوال متهيدًا 

للمقام الذي �شيبداأ منه الغناء، ثم ي�شرع احلادي 

يف الغن���اء عل���ى املقام نف�ش���ه باملطلع وي�ش���مى يف 

ال�شهبة )امِل�شق(. اأما الإيقاعات امل�شاحبة لهذا 

الغناء فهي طبلة النّقارة فقط وتطرق هذه الطبلة 

بعودي���ن نحيل���ني وم���ن اأ�ش���هر النقاق���ري يف غناء 

ال�ش���هبة ال�ش���يد علي بن يو�شف و�ش���ليمان الرج 

وعثمان بننت وعبدالعزيز حم�ش���ر وحممد حبيب 

ويو�شف مريزا وعبداهلل اأبكر وهاين قبوري وهاين 

مغربل. كما ي�ش���حب الغناء والنقر )الت�ش���فيق( 

وت�شرب اليدين مع نقر الإيقاع. اأما مغنو ال�شهبة 

يف الع�شر احلديث يف مكة وجدة فهم: علي مرية 

وعلي ال�شايغ وعبدالعزيز حم�شر وحممد �شعيب 

وعب���داهلل ج���دع وحممد حبي���ب وحممد �ش���عيب 

و�ش���الح ع�ش���ريي وعمر عيوين وعبداهلل ب�شنوي 

وه���الل �ش���يت وعبا����س مالكي. وم���ن اجليل 

اجلدي���د: حمزة اأب���و ق���رام وعبداهلل 

اأبك���ر وحمم���د فالت���ة وعم���ر 

العام���ودي  واأ�ش���امة  ن���وار 

وخال���د  ني���ازي  وعبداملل���ك 

مغرب���ي. وق���د انت�ش���رت جل�ش���ات 

ال�ش���هبة كفن يف حارات مكة املكرمة مثل: 

�ش���وق الليل، والق�شا�ش���ية، وامل�ش���فلة، وال�ش���بكية، 

يف  حلق���ات  يف  وب���رزت  وال�ش���ليمانية،  واأجي���اد، 

احلف���الت واملجال����س اخلا�ش���ة ويف املقاهي. ويف 

ج���دة كان���ت تق���ام يف ح���ارات اليم���ن واملظل���وم 

وال�شام

وتق���وم فكرة الكتاب عل���ى توثيق هذا الفن يف 

منطق���ة احلج���از ويف مك���ة املكرمة خا�ش���ة، وقد 

تيح له من م�ش���ادر 
ُ
ا�ش���تعان املوؤل���ف بجميع م���ا اأ

مرجعي���ة وميداني���ة، اإذ يق���ول: “ وق���د نه����س بي 

الت���وق وال�ش���وق اإىل ب���ذل مزي���د م���ن البح���ث ما 

ا�ش���تطعت، للوقوف على تلك الن�ش���و�س واأخذها 

م���ن م�ش���ادرها املطبوع���ة واملخطوط���ة، اأو جمع 

�شتاتها مما تبقى من م�شادرها ال�شفهية وتدوين 

ما ميكن تدوينه من املو�شحات والأدوار الأندل�شية 

وامل�ش���رية واحلجازي���ة واليمنية وال�ش���امية التي 

حواها فن ال�ش���هبة يف مكة املكرم���ة كاأجزاء من 

التاريخ الجتماعي والفن ال�ش���عبي”. وقد �ش���اعد 

الباحث يف درا�شته كونه من املمار�شني لهذا الفن 

الغنائي الأ�ش���يل، ف�شاًل عن ا�ش���تفادته املبا�شرة 

من اأحد ع�ش���اق فن ال�ش���هبة وامللم���ني بتاريخها 

واأ�ش���ولها وهو ال�شيخ اأحمد زكي مياين الذي كتب 

مقدمة توثيقية للكتاب.

وقد ق�ش���م املوؤلف كتابه لأربعة اأبواب، ا�شتمل 

الأول على تعريف املو�ّش���ح لغًة وا�شطالحًا، ون�شاأة 

املو�ش���ح واأق�ش���امه )وهي املطلع والقفل والغ�شن 

وال���دور وال�ش���مط والبيت واخلرج���ة( وخمرتعه 

واأغرا�ش���ه، ويذكرن���ا مبو�ش���ح ل�ش���ان الدين ابن 
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اخلطيب ال�شهري الذي مطلعه:

جادك الغيث اإذا الغيث همى

        يا زم���ان ال�و���شل بالأن��دل��ِض

كما وثق املوؤلف واحدة من اأهم املو�شحات التي 

كانت ترتدد يف غناء ال�شهبة، ومن بني اأبياتها:

قفا بالركب يا حادي ال�شالم

ورف�قًا جي��رة البيت ال�حراِم

ومه�اًل يا حداة الع�ي�ض م�ه��اًل

فق��د اأيقظت��مون�ي من منامي

فهذه ال�شج��ة الكب�رى عالما

اأعي�د ال�حج اأم عي��د ال�شي���اِم

اأم ال�داعي ل��طيبة ق�د تنادى

األ حي���وا عل��ى ب��اب ال���شالِم

ثم ينتقل بنا املوؤلف لتعريف التوا�شيح الدينية 

ومن�ش���ديها يف مكة املكرمة؛ ومن اأ�شهرهم ال�شيخ 

الزيني بويان، وال�ش���يخ حممد الكحيلي، وال�ش���يخ 

ح�ش���ن لبنى، وال�ش���يد عبا�س املالك���ي.. ثم انتقل 

ور” لغًة وا�ش���طالحًا، وغناء  املوؤلف لتعريف “الدَّ

ور يف الع�ش���ر احلديث،  ور، واأع���الم فّن ال���دَّ ال���دَّ

منتهي���ًا لتعري���ف فن ال�ش���هبة لغة وا�ش���طالحًا، 

احل���ادي  وه���ي  به���ا  املرتبط���ة  وامل�ش���طلحات 

يدة وال�شيلة والودعة وال�شب�شرة؛  اوو�س وال�شنِّ وال�شَّ

ويف الرابع �شرح لالإيقاع امل�شاحب لغناء ال�شهبة، 

قر.  وال�شرب بالكف على اإيقاع النَّ

اأم���ا الب���اب الث���اين م���ن الكت���اب فقد ات�ش���ع 

ل�ش���تعرا�س تاريخ الغناء يف مكة املكرمة، ومغّني 

ال�ش���هبة ودوره���م يف التوا�ش���ل الفن���ي والثقايف 

وال�ش���عبي، وتاري���خ املو�ش���حات وال�ش���هبجية يف 

م�ش���ر، ثم ظهورها يف مكة، وال�ش���هبة امل�شرية، 

واختالفه���ا ع���ن ال�ش���هبة املكي���ة، ث���م ال�ش���هبة 

اليمانية، اأو مياين الكّف، وطبقات ُمغّني ال�شهبة 

وحاراته���م يف مك���ة عر الق���رون، حيث ي�ش���ّنف 

املوؤل���ف طبقات مغني ال�ش���هبة يف مك���ة املكرمة، 

ومن هوؤلء يف الطبقة الأوىل عبده احلامويل وعبد 

الرحي���م امل�ش���لوب وحممد عثم���ان وكامل اخللعي 

وال�شيد ال�شفتي و�ش���المة حجازي، وغريهم من 

امل�ش���ريني املوؤلفني وامللحنني للمو�شحات والأدوار 

يف القرن���ني املن�ش���رمني الهج���ري وامليالدي. ثم 

الطبق���ة الثاني���ة التي عا�ش���ر بع�س �شخ�ش���ياتها 

�شخ�ش���يات الطبقة الأوىل، ويف مقدمتهم ال�شيخ 

عب���د العزيز حم�ش���ر، وعلي ال�ش���ائغ، ويو�ش���ف 

م���رزا، وعلي حام���د م���رية، واإبراهيم عو�ش���ني، 

واإبراهيم ي�ش���ري، وحمم���د حبيب، وح�ش���ن عبد 

رب���ه، وعبد اهلل بخي���ت، وحممد �ش���عيب، واأحمد 

اأبو لبدة، و�شالح ع�شريي، وحممد �شلطان، وعبد 

اهلل ج���دع، واإبراهي���م فلمبان، ومعتوق �ش���لطان، 

وق���د اأدرك املوؤلف كل هوؤلء م���ن الطبقة الثانية، 

وقد انتقل جلهم اإىل رحمة اهلل. ثم الطبقة الثالثة 

والتي ح�ش���ل بوجوده���ا يف الآونة الأخرية نوع من 

النهو����س الفن���ي، وتتمثل هذه الطبقة يف �ش���باب 

التحق���وا مبن تبقى م���ن الطبقة الثاني���ة، اقرتبوا 

منهم و�ش���معوا وع�ش���قوا وحفظوا من املو�ش���حات 

���ا ل باأ����س ب���ه يف خمتل���ف املقام���ات.  والأدوار كمًّ

ومن هذه الطبقة ال�ش���بابية وف���ق تاريخ اللتحاق: 

حمزة اأبو قّرام، عبد اهلل حممد اأبكر »موؤلف هذا 

الكتاب«، طارق �شنواز، عثمان �شالح اآدم، �شالح 

حممد املطري، حممد جميل فالتة، خالد مغربي، 

هاين قبوري، عمر نوار، عبد امللك نيازي، اأ�شامة 

عمودي، اأن���ور عبده، وغريهم من ال�ش���باب. هذا 

اإىل جان���ب م���ا �ُش���جل يف اأدوات واأجهزة احلفظ 

احلديثة )اأ�ش���رطة الكا�ش���يت والهوات���ف النقالة 

والأقرا�س املدجمة( باأ�شوات كبار حداة ال�شهبة 

اأمثال: ال�ش���يد علي بن يو�شف، عمر العيوين، عبد 

اهلل موؤمنة، عبد اهلل ب�شنوي، حممد الوزنة، عبد 

العزيز حم�ش���ر، ومن تبقى منه���م: حممد حبيب 

بكر، ح�ش���ن عبد ربه، يو�ش���ف م���رزا، علي مرية، 

�ش���الح عي�ش���ى، �ش���راج عن���ري. كما ي�ش���تعر�س 

عبداهلل اأبكر م�شادر ن�شو�س املو�شحات والأدوار 

وموؤلفيه���ا واأ�ش���باب دخ���ول الألف���اظ الأعجمي���ة 

يف غن���اء املو�ش���حات والأدوار واأماك���ن اأداء غناء 

ال�شهبة. 
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ويف الب���اب الثالث يتبح���ر املوؤلف يف بحث فن 

امَلواليا، اأو املّوال، واملج�ّس احلجازي، ومناذج من 

املوال بالف�ش���حى والعامية، كم���ا قدم مناذج من 

ن�شو�س غناء لون مياين الكف. فيما احتوى الباب 

الراب���ع على من���اذج وحتليالت لغناء املو�ش���حات، 

وطريق���ة غن���اء املو�ش���حات والأدوار يف ال�ش���هبة 

على املقامات املو�شيقية التي ُتَغنى عليها ال�شهبة 

كمق���ام البياتي ومقام احلجاز ومقام املايا ومقام 

ال�ش���يكا ومقام اجلهاركاه ومقام النهاوند، ف�شاًل 

حات والأدوار وموؤلفيها ونوعية  عن ن�شو�س املَُو�شَّ

مقاماته���ا واأ�ش���ماء ُملحنيه���ا ونوعيات �ش���روبها 

واإيقاعاتها.

ولعلنا قد نختلف مع املوؤلف يف تو�ش���يفه لهذا 

الفن اأنه يوؤدى بدون اآلت مو�شيقية، رغم ما اأورده 

املوؤلف اأن الغناء يتم بالنقر على النقارات وهي يف 

ح���د ذاتها من الآلت اأو اأدوات الإيقاع املو�ش���يقية 

امل�ش���نفة يف العلم. ومن ثم فال�ش���هبة م�شحوبة 

باآلة مو�شيقية اإيقاعية اأيا كان ا�شمها.

ويف النهاي���ة ن���ود التاأكيد عل���ى اأن املوؤلف قد 

اآثر اأن ي�ش���تقي مادته امليدانية من اأعالم ال�شهبة 

مبا�ش���رة، حيث قام بت�شجيل الكثري من الق�شائد 

والأدوار الت���ي مل ت���دون يف اأية مراج���ع. اأما املادة 

جت���اوزت  فق���د  املكتبي���ة  وامل�ش���ادر  املرجعي���ة 

اخلم�شني مرجعًا علميًا ما بني كتب تراثية قدمية 

ودرا�ش���ات حديثة �ش���واء كتب اأو مقالت من�شورة 

وموثق���ة، بلغت اأك���رث من خم�ش���ني مرجعا وهو ما 

اأعطى الكتاب قدره العلمي يف املجال. 

الع��ادات والتقالي��د يف دورة حي��اة الإن�ش��ان 

الفل�شطيني

اأما الكتاب الذي فاز باملرتبة الثالثة منا�شفة 

فه���و كت���اب الع���ادات والتقالي���د يف دورة حي���اة 

الإن�شان الفل�شطيني قبل النكبة )1948( لزكريا 

ال�ش���نوار وربا الزهار؛ اللذان مل ي�شتطيعا ح�شور 

حفل ت�شليم اجلائزة لعدم متكنهما من احل�شول 

على تاأ�ش���رية ال�شفر من فل�شطني.. والكتاب �شدر 

يف غ���زة عام 2013 يف 349 �ش���فحة من القطع 

املتو�ش���ط. وق���د اعتمد في���ه املوؤلفان عل���ى املنهج 

املي���داين م���ن خ���الل 83 مقابل���ة م���ع جمموع���ة 

متنوع���ة من الإخباري���ني الثقاة بفل�ش���طني الذين 

ولدوا بفل�ش���طني وهجروا منها ق�ش���رًا.. وتنوعت 

الروايات ال�ش���فاهية التي مت جمعها بحيث غطت 

معظم امل���دن والق���رى الفل�ش���طينية للوقوف على 

عنا�شر الت�شابه والختالف فيما بينها. وقد قدم 

لنا الكتاب و�ش���فًا اإثنوجرافيًا دقيقًا لعادات دورة 

احلي���اة )امليالد- ال���زواج- الوف���اة( خالل هذه 

الفرتة، ف�ش���اًل عن ر�ش���د للعديد من الن�ش���و�س 

املنوعة من الأغاريد والأهازيج والتحانني والأمثال 

ال�شعبية والأقوال امل�شاحبة لتلك العادات.

دورة  م���ن  الأوىل  باملرحل���ة  املوؤلف���ان  وب���داأ 

احلياة وهي »مرحلة امليالد«، وك�ش���فت الدرا�ش���ة 

عن اهتمام املجتمع الفل�ش���طيني باإجناب الذكور 

طلب���ًا حلم���ل اإ�ش���م العائل���ة وم�ش���اعدة الوالد يف 

العمل ف�شاًل عن الإرث املادي.. ومنذ اليوم الأول 

لل���زواج يرتقب الأهل قدوم املول���ود اجلديد، واإذا 

تاأخ���ر احلمل يب���داأون يف حل م�ش���كلة )العوجة(، 

حيث يظه���ر دور القابالت الالئ���ي يعاجلن تاأخر 

احلم���ل، وا�ش���تهر عنده���ن عالجه���ن لأمرا����س 

عدة مث���ل: املولدة الطري���ة، واملولدة ال�ش���غرية، 

واملول���دة امللتاح���ة )امللووحة(، والظه���ر املفتوح، 

والتهابات املول���دة، والرودة والرخاوة، و�ش���عف 

الدم، والكاب�ش���ة. كما انت�ش���رت مظاهر العتقاد 

يف ال�ش���حر واجلرينة واخلوف���ة. واإذا ما مت عالج 

الزوجة من اأ�شباب عدم احلمل.. بداأ عالج الزوج 

من اأية م�ش���كالت يف مقدمتها »العجز اجلن�شي«. 

وعند حدوث احلمل تتباهى احلامل واأمها وزوجها 

بذل���ك. وتبداأ اإج���راءات متابع���ة احلمل واجلنني 

ب�ش���كل دقيق. ويبداأ التكهن بجن�س الوليد ا�شتنادًا 

للوحم وطبيعة حركة اجلنني، ومتابعة كمية حليب 

احلامل اإذا دخل ال�ش���هر التا�ش���ع حلملها، وكانت 

احلامل جتهز مالب�س وليدها قبل مولده ب�ش���هور، 

وتع���م الفرحة اجلميع اإذا ُعرف اأن املولود ذكرًا ، 

اأما اإذا كان املولود بنتًا تبداأ عبارات التمني مبولد 

ذكر يف امل���رة القادمة. وارتبطت اأ�ش���ماء املواليد 

بعادات معينة، اإذ ي�ش���مى املولود على اإ�شم اأبيه اأو 
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ج���ده اإذا مات قبل مولده. وقد يكون الإ�ش���م على 

اإ�ش���م نبي اأو �ش���حابي اأو �ش���حابية، اأو من اأ�شماء 

اهلل احل�شنى، اأو باأ�شماء تركية.

املجتم���ع  يف  الطه���ور  اأو  للخت���ان  يك���ن  ومل 

الفل�ش���طيني وقت حمدد، فقد يتم بعد اأ�ش���بوع اأو 

�ش���هر اأو �شنة، وقد يتم بعد �شنوات. ويرتبط ذلك 

بالفئة الجتماعي���ة، فاأهل املدن يطهرون اأبنائهم 

يف �ش���ن مبكرة. وقد يت���م تاأجيل الطهور حتى يتم 

تطه���ري عدد م���ن الإخ���وة معًا، وكان���ت احتفالت 

الطه���ور متت���د ثالثة اأي���ام. وقب���ل الطه���ور بليلة 

واحدة كانت تقام �ش���هرة تعرف با�شم »التعليلة«، 

وفيه���ا يجتمع اأه���ل القرية ي�ش���اركون اأه���ل الولد 

فرحته���م، وم���ن ث���م تت�ش���ح درج���ة الرتاب���ط يف 

املجتمع الفل�شطيني.

ويف يوم الطهور كانت اأم الولد حتميه وتلب�شه 

جلباب���ًا خا�ش���ا وطاقية مزينة اأو طربو�ش���ًا مزوقًا 

ق���د يزين بقطع نقدية، وقد تزينه الأم بقطعة من 

»ث���وب الأطل����س« الذي لب�ش���ته يوم عر�ش���ها. ومن 

الأغاين املرددة يف هذه املنا�شبة قول الن�شوة:

مربوك طهورك يا فالن

         مربوك الب�دل��ة وال��دهب���ان

وي����وم طهورك يا فالن

          ع��زمن�����ا ع�����اه�����ل ع��م���ان

ث���م تذبح ذبيح���ة وُيدعى الأق���ارب واجلريان 

لتن���اول طع���ام الغ���داء، وحت�ش���ر الن�ش���اء باأبهى 

املالب����س والذه���ب، ث���م ُيعد موكب���ًا اأ�ش���به بزفة 

العري����س للمول���ود »الول���د« قب���ل طه���وره، 

فريكب على ظه���ر اخليل، ثم يبداأ 

اخلت���ان الذي يت���م على يد 

اأو  القري���ة،  ح���الق 

متجولني  مطهري���ن 

ب���ني الق���رى والبوادي، 

ويغنني:

يا مطهر ال�شبيان.. وباهلل عليك 

         ل توج���ع ال�شبي��ان ب�زعل عليك

ث���م ياأتي الأق���ارب للولد وي�ش���عون النقوط يف 

يده، وذلك ح�ش���ب ق���درة كل منه���م املادية. وبعد 

اأيام من احتفالية الطهور ياأخذ اأهل الطفل ابنهم 

اإىل البحر- على ال�شهل ال�شاحلي- لي�شتحم فيه، 

ولكي يلتئم اجلرح.

ث���م ينتقل املوؤلف���ان لر�ش���د ع���ادات الزواج، 

بداية من »�ش���ن الزواج« حيث ل ُينظر لل�شن بقدر 

ما ينظر جل�ش���م الفتاة، فمن كان ج�ش���مها كبريًا 

ميكن تزويجها يف �ش���ن مبكرة قد لتزيد عن 12 

اأو 13 �ش���نة. اأما املوا�ش���فات املطلوبة يف العرو�س 

فكان اأهمها الأ�شل الطيب )خد الأ�شيلة ولوكانت 

ع احل�ش���رية(، و)بنت الأ�ش���ول اأح�ش���ن من بنت 

الق�ش���ور(. كم���ا اهت���م املجتم���ع بجم���ال البنت، 

وك���رثت يف الأغاين ال�ش���عبية ذكر جم���ال ومفاتن 

البنت كالبيا�س والعيون والعنق الطويلة وا�شتدارة 

الوجه، وي�شبهونهن بالقمر ليلة متامه )قمر 14( 

كم���ا كان���وا يهتمون يف اختي���ار العرو�س اأي�ش���ًا اأن 

تكون بنت���ًا ل  اإمراأة ولود. اأما اختيار العري�س فلم 

يكن اجلمال مقيا�ش���ًا لالختيار بل الأ�شل واخللق 

والدي���ن )العر�س ما بينعط���ى اإل خليار النا�س(. 

وكان ال���زواج اأنواع���ًا ع���دة، من���ه زواج الأق���ارب 

باعتب���اره ح�ش���ب قولهم )عرق عينه���ا(، اأو )ابن 

عمه���ا ذباح رقبتها(. لك���ن اإذا كان هناك خالف 

ب���ني الأقارب يرف�س الوالد ذل���ك الطلب، ويقول: 
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)حت���ى ل���و بتجدلهن جدايل بي����س( اأي ) حتى لو 

�شاخت و�شعرها اأ�شبح اأبي�س(. ومن اأنواع الزواج 

اأي�شًا »زواج الغرائب« اأي الزواج من قرية اأخرى، 

ويف ذل���ك الزواج ت�ش���عر الفتاة باحلزن والأ�ش���ى، 

وتو�ش���ف باأنها »راح���ت غريبة«، بل ي�ش���ل الأمر 

لدرجة الن���دب عليها. اأما النوع الثالث فهو »زواج 

البدل« اأو »ال�شغار«، وفيه يتم تبديل عرو�س بعرو�س 

دون دف���ع مهور، ويتم ذلك عن���د الفقراء. وهناك 

»زواج الغ���رة« ويتم فيه���ا تزويج فتاة م���ن اأقارب 

القات���ل لأحد اأقارب القتيل كاأنها اأ�ش���رية، وتعامل 

معامل���ة مذلة، وتظل عند زوجها حتى تنجب ولدًا 

ذكرًا ليكون بديل قتيلهم، وعندها ُتعاد لأهلها، اأو 

تبقى عن���د زوجها اإذا توافقا يف حياتهما، غري اأن 

ه���ذا النوع من الزواج كان حم�ش���ورًا جدًا. وكان 

تعدد الزوجات �شائعًا يف القرية الفل�شطينية، اإما 

ملر�س الزوجة، اأو تاأخر احلمل، اأو لعدم الإجناب 

اأ�ش���اًل، اأو لن�شل كله بنات، اأو للرغبة يف مزيد من 

الأبناء، اأوغري ذلك.

وكان���ت اخلطبة تتم بطلب متهي���دي من اأهل 

العرو����س، وذلك عندم���ا ترى اأم العري����س واأخته 

اأو عمت���ه اأو خالته الفتاة ويعج���نب بها، فيطلبنها، 

وُي���رتك الأمر لوالده���ا الذي ي�ش���اور اأقاربه، فاإن 

تق���دم اأحدهم لل���زواج مت تف�ش���يله على اخلاطب 

لأنه )عرق عينها(. وعن���د التفاق ُتقراأ الفاحتة، 

ويت���م التفاق على امله���ر. ومل تكن فرتة اخلطوبة 

طويلة اإل اإذا كان اخلاطب يف و�ش���ع مادي �شعب، 

فق���د تطول اخلطوبة اإىل عام اأو اأكرث حتى يتمكن 

من جمع املال الالزم للعر�س، ويرتبط ذلك مبدى 

جن���اح الزراع���ة يف مو�ش���م هذا الع���ام. ويف فرتة 

اخلطوب���ة كان اخلاطب يذه���ب لزيارة خمطوبته 

يف رفقة والده ووالدته، ومعه هدايا ُتعرف با�ش���م 

»خ�ش���ة ال���دار«، ول يجل�س اخلطيب م���ع خطيبته 

منفردًا.

وكان���ت مالب����س العرو����س جُته���ز يف قريتها، 

فيتم �شراء القما�س وتبداأ العرو�س، اأو قريباتها اأو 

امراة متخ�ش�ش���ة يف تطريز الأثواب ح�شب نقلة 

التطري���ز يف القرية اأو املدينة. وقبل الزواج كانت 

تتم احتفالت لأيام عديدة ت�ش���تمر لأ�شبوع اأو على 

الأقل ثالثة اأيام يرق�ش���ون فيها ال�ش���امر والدبكة 

والدحية، ولكل منها نظامه واأ�ش���وله، ومن الغزل 

يف تلك الليايل:

والرجل تقالنة يا حلو دربك �شند 

والعني خجالنة والقلب يطلب رفق  

وكانوا ُيْجّرون مناظرات على ل�ش���ان البي�شاء 

وال�ش���مراء، وينح���از كل ط���رف ملن ميث���ل يف جو 

حما�ش���ي فكاهي، وكان���ت اأم العرو����س تدعو اأهل 

القرية حل�ش���ور ليلة احلنة وهي التي ت�ش���بق ليلة 

الزف���اف، وفيه���ا كان يتم نق����س العرو�س باحلناء 

ونق�س الزخارف والر�ش���وم عل���ى كفيها ورجليها، 

كم���ا يت���م حناء م���ن اأرادت م���ن الن�ش���اء وتنطلق 

الزغاريد والغناء والرق�س، وهناك مئات الأغاين 

التي كانت تغنى يف تلك الليلة البهيجة.

ويف يوم الزفاف ُتذبح الذبائح من ال�ش���باح، 

وُيعد الطعام الذي يكون غالب���ًا »املفتون« اأو الفت 

البل���دي، والأرز املفلفل، ثم ُتقدم القهوة وال�ش���اي 

يف جو م���ن الزغاريد والغناء، على حني ي�ش���تحم 

العري�س يف بيت اأحد اأقاربه اأو اأ�ش���دقائه وينتظره 

اأ�ش���دقاءه بالغناء، ثم يزف العري�س حمموًل على 

الأكت���اف و�ش���ط الرق�س والغن���اء ويطوفون به يف 

البلدة حتى ي�شل اإىل بيته بدون اأعرية نارية ب�شب 

الحتالل الريطاين اآنذاك. ثم يتقدم اأبو العري�س 

والأه���ل اإىل بي���ت العرو����س يف مناظ���رات غنائية 

بديع���ة، حتى تخ���رج العرو����س مكللة من راأ�ش���ها 

لقدميه���ا بعباءة ووجهها م�ش���تور متامًا ثم تركب 

عل���ى الهودج، ومي�ش���ك وال���د العرو����س اأو اأخوها 

باحل�ش���ان ويتحرك املوكب حتى ت�ش���ل العرو�س 

بيت عري�شها ليتم اإعالن الدخلة. يف اليوم التايل 

توؤكد الأم على �شرف ابنتها، ثم يقوم اأهل العرو�س 

بزيارته���ا يف الي���وم الت���ايل للعر����س حي���ث تلب�س 

العرو�س ث���وب الأطل�س وتتزين وجُتهز اأم العرو�س 

غذاء خا�شًا لهما، ثم يقوم اأهل العرو�شني بتقدمي 

النق���وط لهما ثم ين�ش���رف اجلمي���ع. اأما مباركة 



192
العدد 27  - خريف 2014 

اجلريان فتكون ببع�س الهدايا العينية كال�شكر اأو 

الطحني. ويذهب العري�س بعد ال�شباحية مبا�شرة 

لعمل���ه، على ح���ني تتفرغ العرو�ش���ة لأعمال املنزل 

منذ اليوم الثالث. وقد تخرج العرو�س بعد اأ�ش���بوع 

اأو �ش���هر اأو اأربعني يومًا على اأكرث تقدير مللء جرة 

امل���اء اأو تو�ش���يل الطعام لزوجها اأو م�ش���اعدته يف 

اأر�شه.

اأما عادات الوفاة فكان الفل�شطينيون يعتقدون 

اأن الإن�ش���ان مي���وت يف امل���كان الذي اخت���ارت فيه 

املالئكة اأن يكون غرة هذا الإن�ش���ان، لأنهم كانوا 

يعتقدون اأن طينة اجلنني تتكون من ثالثة اأرا�س: 

م���كان خلقه، وم���كان ولدته، وم���كان موته. وكان 

عندهم اعتقاد اأن الوفاة يف اأوقات واأماكن معينة 

له ف�ش���ل. فاملوت يف يوم اجلمعة ويف رم�شان ويف 

القد�س اأو مكة اأو املدينة املنورة من �شاأنه اأن يرفع 

درجات امليت. وكان���وا يعتقدون اأنه اإذا مات املرء 

�شقطت ورقته من �شجرة الأرواح. واإذا بداأ النزاع 

يتم توجيه هذا ال�شخ�س جهة القبلة ويطلب منهم 

اأن ي�ش���احموه. وعند وفاة �شخ�س ٌي�شاع اخلر يف 

القرية اأو يف املدين���ة. ويعرف ذلك كل النا�س من 

خالل ال�ش���راخ عليه. ويتعطل اجلميع عن العمل 

لي�ش���اركوا يف الدفن والعزاء. وكانوا ي�شارعون يف 

الدفن مرددي���ن »اإكرام امليت دفنه«. لذا كان يتم 

تغ�شيله ح�شب ال�شرع، ثم يتم توديع املغ�شل باإلقاء 

نظرة عليه يف جو من ال�شراخ. وعند �شري اجلنازة 

اإذا كان اأحده���م جال�ش���ًا يق���ف، ول���و كان لب�ش���ًا 

طاقية اأو طربو�س خلعه اإكرامًا للميت. ثم ي�ش���لى 

عليه يف امل�ش���جد ويدفن باملقرة. وكانت الن�ش���اء 

تخرج يف اجلنازة خل���ف الرجال، وكانت قريباته 

يخرج���ن حافي���ات الأق���دام، ويحللن �ش���عورهن، 

وميزقن مالب�ش���هن رغ���م خمالفة ذلك لل�ش���رع. 

وعند الدف���ن كانوا ي�ش���عون زرات من الرتاب يف 

ع���ني امليت، ويرددون يف املثل )الإن�ش���ان ما بيمالأ 

عنيه اإل الرتاب(. ويف املقرة ُيلقن ال�ش���يخ امليت 

ثم يلقي موعظة للح�ش���ور. وكان النا�س ي�ش���عون 

بع�س الأ�شياء يف القر مع امليت، فالطفل يدفنون 

مع���ه لعبته واأبريق ماء �ش���غري )ك���وز(، ويدفنون 

مع الطفلة الأ�ش���اور والعقود، ويدفنون مع ال�شاب 

مالب�ش���ه الكثرية، والع���ذراء ُتزي���ن يف زي جميل 

فوق الكفن، والعرو�س كانوا يلب�ش���ونها ثوبًا اأبي�س 

فوق الكفن. وقد يو�ش���ع مع املي���ت اأية من القراآن 

الك���رمي يف زجاجة، �ش���هادة منه���م اأن امليت كان 

�ش���احلًا. وبعد الدفن يب���داأ العزاء عند اأهل امليت 

اأو ديوان العائلة، وي�شتمر العزاء لثالثة اأيام، كان 

اجل���ريان خالله���ا يقدم���ون الطعام لأه���ل امليت. 

على حني ي�ش���تمر ع���زاء الأنثى من���ذ وفاتها حتى 

اأول عيد ياأتي بعد الوفاة، وتت�ش���ح الن�شاء بال�شواد 

لفرتات قد متتد ل�ش���نوات عديدة خا�ش���ة اإذا كان 

امليت قتياًل اأو �شهيدًا، كما كن يحرمن ال�شتحمام 

على اأنف�ش���هن لف���رتات طويلة. وبعد الع���زاء ياأتي 

»خمي�س الأموات« يجتمع فيه الن�ش���وة اأول خمي�س 

بعد وف���اة امليت، ثم يحيون ذكرى الأربعني بتالوة 

الق���راآن على روحه ويقدم الطعام على روح امليت. 

اأم���ا العي���د الأول ف���كان اأهل املي���ت يخرجون قبل 

الفجر لزيارت���ه، ويوزعون »الفجدة« على الفقراء 

وامل�ش���اكني، وقد يكون التمر اأو الغريبة اأو الزبيب 

اأو بع�س النقود.

لتوف���ري  الثق���ايف  الو�ش���ط  املوؤلف���ان  ويدع���و 

الإمكاني���ات العلمية والتقني���ة لتوثيق هذا الرتاث 

ال�ش���عبي الأ�ش���يل، ال���ذي يتعر����س م���ن اآن لآخر 

لعوامل ال�شلب من قبل الحتالل ال�شهيوين، الذي 

ين�ش���ب جميع الإبداعات الفل�شطينية له، واآخرها 

طرق عمل اخلبز واأدواته. ونحن بدورنا نوؤكد علي 

ذلك، وندعو املجتمع العربي للت�شامن مع ال�شعب 

الفل�ش���طيني يف الهتم���ام والإ�ش���رار عل���ى جمع 

وتوثيق تراثه ال�ش���عبي، ونثمن هذا العمل الذي مت 

يف ظروف �شعبة وغري عادية يف ظل هذا الحتالل 

الإ�شرائيلي الغا�شم لالأرا�شي الفل�شطينية، ونقدر 

مايكاب���ده ال�ش���عب الفل�ش���طيني وجه���د املوؤلف���ان 

اللذان مل ي�ش���تطيعا ح�ش���ور حفل ت�ش���لم اجلائزة 

لعدم متكنهما من احل�ش���ول علي تاأ�شرية لل�شماح 

لهما مبغادرة الأرا�شي الفل�شطينية.  
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اأيام العرب الأواخر

حظي هذا الكت���اب بتقدير 

جلن���ة حتكيم اجلائزة، وهو كتاب 

اأ�ش���اطري  الأواخ���ر:  الع���رب  »اأي���ام 

ومروّيات �ش���فهّية يف التاريخ والأدب من 

�شمال اجلزيرة العربية مع �شذرات خمتاره 

من قبيلة املره و�ش���بيع« ملوؤلفه �ش���عد العبداهلل 

ال�ش���ويان ال���ذي �ش���در ع���ن ال�ش���بكة العربي���ة 

لالأبحاث والن�ش���ر عام 2010. ويقع الكتاب يف 

1143 �ش���فحة، وكما جاء على الغالف الأخري 
فه���ذا الكت���اب عب���ارة ع���ن �ش���والف ومروي���ات 

�ش���فهية بداأ املوؤلف بت�ش���جيلها منذ عام 1982 

وا�شتمر عدة �شنوات، اذ ا�شتطاع اأن يجمع مادة 

غزيرة و�ش���لت اإىل مئات ال�ش���اعات من اأ�ش���رطة 

الكا�ش���يت، ث���م ق���ام بتحويلها اإىل ملف���ات رقمية 

على برامج احلا�شوب احلديثة مما �شهل التعامل 

معه���ا وتفريغه���ا بلهجاته���ا الأ�ش���لية طباعة على 

�ش���فحات من الورق بلغت اآلف ال�شفحات. وهي 

عملية �شاقة ا�شتهلكت الكثري من الوقت واجلهد، 

فتحوي���ل الن�س ال�ش���فاهي اإىل ن����س مكتوب من 

اأ�ش���من الو�ش���ائل حلفظ���ه اإىل الأبد، كما ي�ش���ري 

ال�ش���ويان اإىل اأن هناك اعتبارات اأخرى وحالت 

يكون فيها الأداء احلي اأف�شل من الكتابة.

ويذكر املوؤلف اأنه قد قام بتفريغ املادة امليدانية 

بلهجاته���ا الأ�ش���لية ومعظمه���ا ، كم���ا �ش���يالحظ 

املت�شفح، من �ش���مال اجلزيرة، وخ�شو�شا قبيلة 

�ش���مر، اإ�ش���افة اإىل عنزة وبن���ي ر�ش���يد والطرفا 

والبّن���اق واأه���ايل اجلوف وبقعا وقرى جبل �ش���مر 

ومنطق���ة اجل���وف. كما ق���ام بت�ش���جيل القليل من 

رواة قبيلة �شبيع واملرة وعتيبة والدوا�شر. وي�شيف 

ال�ش���ويان: »مبا اأن زميلي مار�ش���يل كوربر �شهوك 

p . Marcel Kurper shoek  ت���وىل مهمة 
التعام���ل مع امل���ادة التي جمعها بنف�ش���ه من قبيلة 

الداو�ش���ر ومن قبيلة عتيب���ة، وهي اأغزر بكثري من 

املادة التي جمعتها بنف�ش���ي م���ن هاتني القبيلتني، 

 Leiden Brill يف لي���دن  بري���ل  ون�ش���رت دار 

بهولندا نتائج عمله يف اأربع جملدات �شخمة، لذا 

ق���ررت عدم التعامل م���ع هذه املادة الت���ي اأوفاها 

الزميل مار�شي حقها من البحث، واأردت اأن اأكر�س 

جه���دي للقبائل التي مل يتط���رق لها هو، كنوع من 

توزيع املهام وتوفري الوقت واجلهد. بهذه الطريقة 

يك���ون هو غطى بع�س قبائ���ل اجلنوب بينما وقعت 

عل���ي مهمة تغطي���ة بع�س قبائل ال�ش���مال » .وعلى 

ه���ذا النحو تط���رق املوؤلف يف كتاب���ه اإىل قبائل مل 

ي�ش���بق اأن تطرق اإليه���ا اأحد قبله، وخ�شو�ش���ًا ما 

يتعلق ببع�س قبائل ال�شمال. 

وهكذا ت�شافرت الو�ش��ائل والظروف، وتواجد 

الإخباري���ون الأكّفاء الذين مل ي���رتددوا يف الإدلء 

مبا لديهم من �شوالف وق�شائد ومعلومات، انطوت 

عليه���ا �ش���فحات ه�����ذا العمل ال�ش���خم، وي�ش���ري 

املوؤلف اإىل اأن معظم الرواة الذين اأخذ عنهم هذه 

الت�ش���جيالت، اإن مل يكن كلهم، قد رحلوا من هذه 

الدنيا اإىل الرفيق الأعلى. وهكذا تنطوي �شفحات 

الزمن وتتواىل الأجيال وحق��ب التاري��خ وتداهمنا 

التغرّيات الثق�افي����ة والجتماعية واللغوية. لذلك 

قد يج���د القارئ بع�س ال�ش���عوبات يف فهم لهجة 

هذه املرويات، اأو حتى ت�ش���ور احلياة والبيئة التي 

تتحدث عنها. وهذا اأدعى اإىل ت�شجيلها وتدوينها 

وحفظه���ا م���ن ال�ش���ياع ومعاجلتها وف���ق منهجية 

علمية دقيقة وا�شحة جتعل من املمكن ال�شتفادة 

منها والنتفاع بها علميًا، ولغويًا، وكذلك من اأجل 

فهمها على الوجه ال�ش���حيح وا�شتك�شاف مواطن 
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اجلمال فيها لال�ش���تمتاع بها وتذوقها فنيًا واأدبيًا.  

وي�ش���ري قا�ش���م الروي����س �ش���من حديثه ع���ن هذا 

العمل اأن الكتاب يحكي بكل ب�شاطة ق�شة البداوة 

العربية على ل�ش���ان اأهلها وبلهجتهم متحدثني عن 

الأن�ش���اب والو�شوم وال�شيوخ والعلوم و)القالطني( 

و)احلماي���ل( و)القوا�ش���يد( والديار واملغازي يف 

توظيف غري م�ش���بوق للثقافة ال�شفهية للتعامل مع 

الثقافة الكتابية وفق منهجية علمية حمددة. وعلي 

حني تداولت املراكز العلمية يف الغرب هذا الكتاب 

باحتفاء بالغ، نرى )اأبوظبي( اليوم تلحق بالعامل 

املتح�شر يف تقديرها لهذا العمل الثقايف )يق�شد 

جائزة ال�شيخ زايد(. وبغ�س النظر عن فوز الكتاب 

باجلائزة من عدمه،  فاإن لهذا الكتاب دورا كبريا 

يف التعريف بهويتنا الثقافي���ة احلقيقية املتجذرة 

يف �ش���حراء اجلزيرة العربية م���ن خالل توظيف 

الثقافة ال�ش���فهية يف التعامل م���ع الثقافة الكتابية 

والتاريخ املكتوب وفق منهجية علمية حتكي ق�شة 

الب���داوة العربية يف حماولة ج���ادة تتجه اإىل ربط 

احلا�ش���ر مع املا�ش���ي عر �ش���عر البادي���ة وثقافة 

ي�ش���يف  ال�ش���ويان-  راأي  ال�ش���حراء؛ فهم���ا يف 

الروي����س- ول اأخاله جان���ب ال�ش���واب، المتداد 

الطبيعي وال�شتمرارية التاريخية ل�شعر اجلاهلية 

ولغتها وثقافتها، ليك�شف ب�شورة علمية مو�شوعية 

جمردة خالل الهلن�شتية والإغريقية وال�شك�شونية 

والأجنلو�شك�شونية اأ�شرار العمق التاريخي للثقافة 

العربية الأ�ش���يلة التي ح���رم اأبناوؤها ا�ش���تلهامها 

متوهم���ني اأنهم يقف���ون بذلك يف �ش���ف واحد مع 

اأحفاد الهنود احلمر!!

فدرا�شة الآداب ال�شفاهية كما ي�شري ال�شويان 

ل تعن���ي اإطالق���ًا الدع���وة اإىل العامي���ة، وكذل���ك 

درا�ش���ة البداوة والقبيلة لي�ش���ت مناداة بالنكو�س 

اإىل ع�ش���ورها بل هي تدر�س كج���زء من تاريخنا 

الثق���ايف والجتماع���ي وكاأح���د حم���ددات هويتنا 

وت�ش���وراتنا اجلمعية التي ل تزال روا�ش���بها توجه 

�ش���لوكياتنا عل���ى م�ش���توى الالوعي ث���م اإنها تبقي 

ج���زًءا م���ن املنتج الإن�ش���اين والتجربة الإن�ش���انية 

التي يحر����س العلم على ر�ش���دها وتوثيقها، فهي 

ل تق���ل اأهمية عن اللقى واحلفريات فاإذا كان من 

امل�ش���روع علميًا درا�شة ثقافة بابل والبريو والهنود 

احلمر، فاإنه من امل�ش���روع اأي�ش���ًا درا�ش���ة ال�ش���عر 

البدوي والقبائل العربية وثقافة ال�شحراء.

ويلفت ال�ش���ويان النظر اإىل اأن هذه الروايات 

حافل���ة باملناح���ي الأ�ش���طورية واخلرافي���ة التي ل 

يت�شع املقام للتنويه لها، غري اأنه من املهم اأن يدرك 

القارئ اأن ما بني يديه لي�ش���ت ن�شو�ش���ًا تاريخية 

موثق���ة وحمققة، بل هي جمرد مرويات �ش���فاهية 

حُتف���ظ يف الذاك���رة وتتعر�س- بحك���م حمدودية 

الذاك���رة الإن�ش���انية- للكث���ري م���ن التحوي���رات.. 

م�ش���ريًا يف منهجه العلمي اإىل اأن الن�س ال�ش���فهي 

مزيج من الأدب والتاريخ. وتبداأ املرويات الرائعة 

باملرويات ح���ول »اخلر�ش���ة واجلرب���ان«، وتنتهي 

باملروي���ات حول »بني هالل وال�ش���ياغم«. وُتختتم 

مبجموعة من ال�ش���والف »خم�س وخم�شون �شالفة« 

بداأها ب�ش���الفة حممد ب���ن مهلهل برواية منهي بن 

بنيه«، وختمها بواحدة من �شوالف الدو�شان مطلق 

ابن را�شد اجلرد ال�شبيعي.

واإذا كان ه���ذا العم���ل التوثيق���ي الرائ���د يف 

حاج���ة لو�ش���عه يف قاع���دة بيانات ك���رى لإتاحة 

هذه البيانات ب�شورة مي�شرة للباحثني يف الرتاث 

ال�ش���عبي والأدب والتاري���خ، فاإن �ش���عد ال�ش���ويان 

بح�شه العلمي والتوثيقي قد بادر باإتاحة هذه املادة 

خارج النط���اق املطبوع، م�ش���ريًا اإىل اأن الروايات 

الأ�ش���لية موج���ودة وحمفوظ���ة يف ملفات �ش���وتية 

باأ�ش���وات ال���رواة، وبلهجاته���م الأ�ش���لية، وميكن 

للباح���ث الذي يريد التعمق يف البحث الرجوع اإىل 

مناذج من هذه ال�شول على موقع املوؤلف: 

https://www.saadsowayan.com
ويعل���ن املوؤل���ف يف مقدم���ة كتاب���ه اأن���ه ُيع���د 

للطبع كتابًا عنوانه »ال�ش���حراء العربية: ثقافتها 

و�ش���عرها ع���ر الع�ش���ور«.. والكت���اب مبن���ي على 

الن�ش���و�س املثبت���ة يف ه���ذا الكتاب »اأي���ام العرب 

الأواخر«، وهو اأ�ش���به باملقدمة النظرية واملنهجية 

لها، اأو لنقل مبثابة عم���ل تطبيقي لكيفية التعامل 

العلم���ي م���ع ه���ذه الن�ش���و�س وال�ش���تفادة منه���ا 
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وفق روؤي���ة علمية تتك���ئ على م�ش���تحدثات العلوم 

الإن�ش���انية والجتماعية، وعلى املناهج الرا�ش���خة 

يف الأنرثوبولوجي���ا والل�ش���انيات، وعل���ى املناه���ج 

احلديث���ة يف التاري���خ ال�ش���فهي والأدب ال�ش���فهي، 

وذلك للخروج بت�ش���ور وا�ش���ح عن ال�ش���تمرارية 

الثقافي���ة واللغوية والأدبي���ة يف اجلزيرة العربية، 

وعن تاريخه���ا الثقايف والجتماع���ي والقبلي منذ 

الع�شر اجلاهلي حتى قيام الدولة احلديثة. 

ونحن م���ن جانبنا يف انتظار هذا العمل الذي 

�شي�شيف اجلديد لهويتنا الثقافية العربية.

املزامر.. املعتقد حول املو�شيقى وال�شطراب 

النف�شي

هذا هو الكتاب الثاين الذي نال جائزة تقدير 

جلنة حتكيم اجلائزة من حيث املنهجية واملحتوى 

العلم���ي والإخراج، وهو كت���اب »املزامري.. املعتقد 

حول املو�شيقى وال�ش���طراب النف�شي« ملوؤلفه علي 

ال�ش���و. والكت���اب �ش���در ع���ام 2009 ع���ن معهد 

الدرا�شات الأفريقية والأ�شيوية بجامعة اخلرطوم 

ال�ش���عبي  ال���رتاث  يف  درا�ش���ات  �شل�ش���لة  �ش���من 

ال�شوداين رقم )41(

وتتمحور الدرا�شة يف مالحظة املوؤلف امليدانية 

اأّن هناك عددًا غري قليل ما يربو عن الع�شرة عازفني 

من حم���رتيف العزف على املزامري بال�ش���ودان قد 

اأ�شيبوا با�شطرابات نف�شية، وبات عدٌد اآخٌر على 

�ش���فا حفٍرة من ذلك ورغم اأن املو�ش���وع قد ُيوحي 

باأن���ه من اهتمامات العل���وم املختلفة الأخرى التي 

تدر�س �ش���لوك الإن�شان وت�ش���رفاته كعلم النف�س، 

اأو الط���ب النف�ش���ي، اأو عل���م وظائ���ف الأع�ش���اء، 

اأو حت���ى الدي���ن، اإل اأن هذه الدرا�ش���ة تتناوله من 

منظور علمي الفولكلور ومو�ش���يقى ال�ش���عوب. وقد 

عكف ال�ش���و على جمع مادته العلمي���ة من اأقاليم 

املو�ش���يقية  ثقافاته���ا  ا�ش���تهرت  الت���ي  ال�ش���ودان 

باملزامري وال�ش���افرات والأبواق، ف�شاًل عن املادة 

التي مت جمعها من حمرتيف العزف على املزامري، 

ومن ال���رواة العارف���ني بتاريخ الثقافة املو�ش���يقية 

بال�ش���ودان وعلى ه���ذا النحو حاول الو�ش���ول اإىل 

نتائ���ج معممة ومنطقية للعالق���ة بني املعتقد حول 

املو�ش���يقى واملزام���ري، وما اأ�ش���اب بع�س حمرتيف 

الع���زف عليه���ا يف ال�ش���ودان م���ن ا�ش���طرابات. 

وبذل���ك ميكن لعل���م الفولكلور اأن ي�ش���هم يف اإثراء 

مو�ش���وعات، كال�ش���طراب النف�ش���ي، ظلت على 

الدوام من اهتمام فروع معرفية اأخرى. 

وعلى هذا النحو يبداأ علي ال�ش���و با�شتعرا�س 

مكون���ات الثقاف���ة املو�ش���يقية ال�ش���ودانية م�ش���ريًا 

للمناطق التي تتعدد فيها الآلت املو�ش���يقية وتلك 

التي تنح�شر فيها ل�شعف املوارد املادية.

ووجود وحدة يف املنظومة النغمية اخلما�ش���ية 

اخلالي���ة من ن�ش���ف البع���د ال�ش���وتي والتي متيز 

جل الثقافات املو�ش���يقية للمجموعات ال�شودانية. 

وُت�ش���تثنى م���ن ذل���ك جمموعات �ش���غرية ن�ش���بيًا 

ت�ش���يطر على مو�ش���يقاها نظم مو�ش���يقية اأخرى، 

كالنظام النغمي اخلما�ش���ي املحتوي على ن�ش���ف 

ال�ش���باعي  النغم���ي  النظ���ام  اأو  ال�ش���وتي  البع���د 

Diatonic. واأه���م هذه املجموعات هي البقارة 
والر�ش���ايدة واملواليد )ال�ش���واكنية(. فيما يتناول 

املوؤل���ف املك���ون الثق���ايف الإفريقي م�ش���ريًا اإىل اأن 

املوؤدي���ن للمو�ش���يقى وممار�ش���يها اأنا����س جتله���م 

املجتمعات الإفريقية وت�ش���ع لهم مكانة اجتماعية 

مرموق���ة. ويق���ع امل�ش���وؤول ع���ن تنظي���م العرو�س 

املو�شيقية يف جمتمع »الرتا« بجنوب النيل الأزرق 

بال�شودان، على �شبيل املثال ل احل�شر، يف مرتبة 

اجتماعية واحدة، من حيث امل�ش���وؤولية والتقدير، 

مع �شيخ القرية )امل�ش���ئول الإداري( و�شيخ العادة 

)امل�ش���ئول الدين���ي اأو العقدي(. وي�ش���تعني يف جل 

ه���ذه املجتمع���ات كل م���ن: الع���ّراف اأو الكاهن اأو 

»الكج���ور« اأو م�ش���ئول العقائ���د، باملو�ش���يقى لأداء 

مهام���ه وواجباته جتاه املجتمع. وبالتايل ميرر كل 

الأجندة العقدية التي يرغب يف اإي�ش���الها جلموع 

املوؤمنني عر هذا ال�شياق. 

اأم���ا املكون العربي – الإ�ش���المي في�ش���ري اإىل 

اإن الثقافة املو�ش���يقية العربية والواقع الجتماعي 
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ال���ذي تبلورت فيه، على النقي����س متامًا من ذلك 

املك���ون الإفريق���ي، فق���د كان العرب ل ميار�ش���ون 

اح���رتاف املو�ش���يقى ب���ل ي�ش���تمعون اإليه���ا. وترى 

كر�شتينا نل�شن Kristina Nelson اأن وظيفة 

الرتفي���ه هذه واملرتبط���ة باملو�ش���يقيني املحرتفني 

هي التي مت اختيارها لتتحمل وطاأة عدم ال�ش���ماح 

مبمار�ش���ة املو�ش���يقى ل���دى العرب ب�ش���فة عامة. 

وق���د ميز هذا الو�ش���ع بني امل���وؤدي واملتلقي وجعل 

ممار�ش���ي املو�ش���يقى وحمرتفيها يف اأ�شفل ال�شلم 

الجتماعي. وذلك لرتباط هذه املمار�شة تاريخيًا 

باخل���دم والقيان، وابتعاد الأ�ش���راف وقادة القوم 

عن احرتاف مثل هذا الن�شاط. 

الثقافي���ة  للمكون���ات  العلم���ي  املبح���ث  ه���ذا 

املو�ش���يقية كان مدخ���ل املوؤلف لبح���ث املعتقدات 

حول املو�ش���يقى واملزامري بال�ش���ودان، حيث ُيعتر 

املعتق���د حول املو�ش���يقى اأحد العنا�ش���ر الرئي�ش���ة 

املكون���ة للثقافة املو�ش���يقية والتي ت�ش���تمل بجانب 

ذلك على التنظيم الجتماعي واملخزون املو�شيقي 

والثقاف���ة املادية. وت�ش���ري املادة امليداني���ة اإىل اأن 

ج���ل املجتمع���ات ال�ش���ودانية متن���ع ال�ش���بية عن 

ال�ش���فري على وجه العموم وال�ش���فري عند مغيب 

ال�ش���م�س على وج���ه التحدي���د. وُيعتق���د اأن حلول 

الظالم مرتبط بح�ش���ور الأرواح ال�شريرة كاجلن 

وال�ش���ياطني، وي�ش���هل ال�شفري اأمر ا�ش���تدعائها. 

فق���د ذكر بع�س عازيف املزامري يف املقابالت التي 

اأجراها املوؤل���ف معهم اأن اآباءهم اإما اعرت�ش���وا 

على تعلمهم الع���زف على املزامري ابتداًء 

اأو منعوه���م من ممار�ش���ة عزفها 

اأنه���ا  بدع���وى  بامل�ش���اكن 

اجل���ن  ت�ش���تدعي 

وهناك  وال�شياطني. 

اأن  �ش���ائع  اعتق���اد 

العزف من �ش���وت اجل���ن وميكن 

ا�شتح�شارهم ب�شوت العزف. وُي�شرح باأن 

الآلت املو�ش���يقية من اأكر الو�شائل التي يغوي بها 

ال�ش���يطان الرجال تاأث���ريًا. فالآلة املو�ش���يقية هي 

موؤذن ال�ش���يطان يدعو لعبادت���ه. ويعتر كثري من 

قاطن���ي جن���وب الني���ل الأزرق اأن ال�ش���فري بالفم 

رج�س من عمل ال�ش���يطان ويح�ش���ون على جتنبه. 

كم���ا ُيعتقد يف جمتم���ع الّقارة بغرب ال�ش���ودان اأن 

قمة الكفر هي: الُقّجة عند الكبري وال�ش���فري عند 

ال�شغري. ففي زمن اجلاهلية كانت قري�س الكافرة 

تطوف بالبيت عراة ت�ش���فر وت�ش���فق، و)املُكاء( 

ال�شفري، والت�شدية الت�شفيق، لقوله تعاىل 

لَّ  اإِ اْلَبْي��ِت  ِعن��َد  اَلُتُه��ْم  �شَ َكاَن  »َوَم��ا 

ا ُكنُتْم  ِدَي��ًة َفُذوُقوْا اْلَع��َذاَب مِبَ ُم��َكاء َوَت�شْ

َتْكُفُروَن« )الأنفال: الآية 35(. 

وذلك هو �ش���بب اعتبار العرب ال�شفري اإغواًء 

من ال�ش���يطان حت���ى اليوم. ويف اإطار ر�ش���ده لأثر 

املو�ش���يقى والزمر على الدماغ واأع�ش���اء اجل�ش���م 

الأخرى ا�ش���تخل�س املوؤلف من بع�س الدرا�ش���ات 

اأن املو�شيقى ُتوجد باملخ يف مكان غري الذي يوجد 

به الكالم. فاإن حدث ا�ش���طراب لالإن�ش���ان، فقد 

تختل لديه ذاكرة الكالم وتبقى ذاكرة املو�ش���يقى 

متقدًة، بحيث ميكنه العزف على اآلته املو�شيقية اأو 

اأداء ما يحفظ من اأغاٍن. وي�شيف قوله اأن البع�س 

ي���رى اأن هناك ثمة عالقة وا�ش���حة ب���ني التاأليف 

املو�ش���يقي واجلنون، حيث يعم���ل هذا التجريد يف 

املو�ش���يقى على اإخراج منتجيها م���ن عامل الواقع 
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اإىل عوامل يخلقونها هم لأنف�ش���هم ويعي�شون فيها. 

فق���د ذكر اأحمد عكا�ش���ة اأن الدرا�ش���ات التي قام 

بها الأطباء النف�ش���يون تبني مدى انت�ش���ار املر�س 

العقلي بني املوؤلفني املو�شيقيني، وخا�شة الدرا�شة 

الت���ي اأجراها »ترث���ون« يف كتابه املعن���ون: املر�س 

العقلي واملو�شيقى. 

كي���ف  املوؤل���ف:  بت�ش���اوؤل  الدرا�ش���ة  وتنته���ى 

ا�شطرب عازفو املزامري بال�ش���ودان؟ م�شريًا اإىل 

اأن اإرث الثقاف���ة العربي���ة الإ�ش���المية ميثل عماًل 

موؤرق���ًا للبع����س وياأخ���ذ م�ش���احًة م���ن تفكريهم. 

في���وؤدي اأحيان���ًا، ومع���ه عوام���ل اأخ���رى، اإم���ا اإىل 

الهروب برتك الن�ش���اط املو�ش���يقي والنغما�س يف 

عامل الت�ش���وف، اأو الهروب اإىل عامل امل�ش���كرات 

واملخ���درات، كاأمن���ا ه���ذا ال�ش���لوك �ش���ار يرتبط 

�ش���رطيًا بالن�شاط املو�ش���يقي. فتعك�س التوبة التي 

ق���ال به���ا بع����س حم���رتيف املو�ش���يقى بال�ش���ودان 

التاركني له���ذا الن�ش���اط حالة التنازع وال�ش���راع 

الداخلي التي ظلت تالزم هوؤلء النفر حتى حلظة 

اتخاذ القرار والهروب للت�ش���وف بالتوبة. ويكون 

النوع الآخر م���ن الهروب، واملتمث���ل يف النغما�س 

يف امل�ش���ائل املادية املذهبة للعقل، اأحد العنا�ش���ر 

ال�ش���البة التي تتجم���ع يف نهاية املطاف لدى بع�س 

الفئة املعنية بهذه الدرا�ش���ة لت�شهم مع غريها من 

العنا�ش���ر الع�ش���وية والعقدي���ة - الجتماعي���ة يف 

ا�شطرابهم نف�شيًا.

وت�شل �شغوط املجتمع على حمرتيف الن�شاط 

املو�شيقي قمتها حني احلديث عن عازيف املزامري. 

وذل���ك فيم���ا ُيعتق���د م���ن ارتب���اط ه���ذه املزامري 

وال�ش���فري الذي ت�ش���دره حتدي���دًا بال�ش���ياطني. 

اأو  املزام���ري ممنوع���ة  اأن  اإىل  البع����س  ويذه���ب 

حمرمة على حد اعتقاد بع�س امل�شلمني. وحتى واإن 

مل ياأخذ كث���رٌي من هوؤلء العازف���ني هذا العتقاد 

حينه���ا ماأخذ اجلد وظلوا على ممار�ش���تهم تلك، 

اإل اأن الأم���ر يك���ون خمتزن���ًا يف الالوع���ي ويت���م 

ا�شتدعاوؤه ل �شعوريًا حال حدوث ا�شطرابات. واإن 

كان مرد تلك ال�شطرابات اأ�شباب ع�شوية ناجتة 

ع���ن الإف���راط يف التمارين، اأو اأخطاء املمار�ش���ة، 

اأو الأ�ش���وات احلادة ال�ش���ادرة من املزمار نف�شه 

واملوؤثرة على اجلهاز ال�شمعي.

يجهل هذه امل�ش���ائل جل حمرتيف العزف على 

املزامري يف ال�ش���ودان لق�ش���ور اأو انعدام منهجية 

الت���درب على ه���ذه الآلت. وهذا يعن���ي اأن جلهم 

يفرط���ون عل���ى ال���دوام يف النفخ عن���د حماولتهم 

العزف على الأ�ش���وات العليا لآلة مو�ش���يقية ميتد 

مداها لواحٍد وع�ش���رين �ش���وتًا. ويقود هذا الأمر 

ب���دوره اإىل اإره���اق اجلهاز التنف�ش���ي، حيث تعمل 

الرئتان كمنفاخ ميول الفم بالعمود الهوائي، بينما 

ُتوظف ال�شفة العليا كري�شة مفردة بحيث تتذبذب 

يف ارتباط م���ع حافة الفتحة املوج���ودة على راأ�س 

املزمار بغر�س اإ�شدار ال�شوت املو�شيقي.

ول تواجه هذه الإ�شكالية لدى عازيف املزامري 

التقليدية لالأ�ش���باب التالي���ة: اأوًل ملحدودية املدى 

ال�شوتي والذي ل يتعدى يف بع�شها اأو جلها خم�شة 

اأ�ش���وات. ثانيًا ل�شتخدام اأ�ش���لوب »التباع�س« يف 

حال املزامري التي يتجاوز مداها ذلك، حيث يقوم 

كل عازف لهذه املزامري باإ�شدار �شوت واحد فقط 

لتتمك���ن املجموعة املكونة من ع�ش���رة عازفني من 

بن���اء خطني حلنيني متوازي���ني. فال يكون العازف 

م�ش���طرًا يف مثل ه���ذه احلالة لالإتيان بال�ش���وت 

وق���راره اأو جوابه من ذات املزم���ار اأو البوق. ثالثًا 

للت���درب عل���ى تقنيات النف����س الإرادي مع و�ش���ع 

املزامري امل�ش���نوعة من الق���رع يف املاء حتى يعمل 

مت���دد القرع على اإغالق الفج���وات التي ميكن اأن 

يت�ش���رب منها الهواء ما يف�شي اإىل اإرهاق اجلهاز 

التنف�شي للعازف.

�شور املقال من الكاتبة
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الطعام: أصنافه، إعداده، 
آدابه في القاهرة خالل 

العصور الوسطى

املوؤلف: باولينا لفيت�شكا

عر�ض: خالد عبد اهلل يو�شف

كاتب من  م�شر

بدأ ف��ي العقود األخي��رة توجه باحث��ي التاريخ 
اإلس��المي الوس��يط حن��و دراس��ات ُتعن��ى مبظاهر 
الثقاف��ة املادية ف��ي املجتمعات اإلس��المية، وتأخذ 
هذه الدراسات عادة الطابع األثنوغرافي، أو الوصف 
املنهجي الدقيق ألس��لوب احلياة ومجموعة التقاليد 
والعادات لدى جماعة معين��ة، أو مجتمع معني خالل 
فترة زمنية معينة، وبالطبع تأتي عادات الطعام وآداب 
املائدة كأحد العناصر احملورية في هذه الدراسات. 
وينظ��ر البعض إلى األثنوغرافيا عل��ى أنها متثل فرعًا 
مس��تقلًا من فروع البح��ث األنثروبولوجي، واحلقيقة 
أنها ال تش��كل ختصص��ًا فرعيًا في حد ذاته��ا كما هو 
احلال في األركيولوجيا-مثال- وإمنا هي طريقة لرسم 

مالمح الثقافة واحلياة االجتماعية، 
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وفن الطهي اأو الّطبخ لي�س مادة اأثنوغرافية 

لها اأهميتها يف ت�ش���وير وتقييم حياة ال�ش���عوب، 

والدللة على اأ�ش���لوب معا�ش���ها وتطور اأ�ش���اليب 

حياتها فح�ش���ب، بل هو تعبري �شادق ودقيق 

عن تكامل اجتماعي وح�شاري ميكن 

الأطعم���ة  وراء  عن���ه  الك�ش���ف 

بكاف���ة  وارتباطه���ا  نف�ش���ها، 

الإن�ش���انية  احلي���اة  مظاه���ر 

املادية والفكرية.

والدرا�ش���ة التي نعر�س لها �ش���ادرة عن دار 

بريل للن�ش���ر، لي���دن، للباحثة باولينا لفيت�ش���كا، 

الأ�ش���تاذة بكلي���ة الدرا�ش���ات ال�ش���رقية جامع���ة 

وار�ش���و- بولندا-، واأبحاثها تن�ش���ب دائما على 

احلياة اليومية يف املجتمعات العربية والإ�شالمية 

الو�ش���يطية، وحتديدًا املجتم���ع القاهري، وحتاول 

الباحثة يف درا�ش���تها ر�ش���م �ش���ورة مقّربة لثقافة 

الّطب���خ واملائ���دة يف جمتم���ع القاه���رة الو�ش���يط، 

وتتن���اول كل املعطيات البعيدة والقريبة املت�ش���لة 

بثقافة الطعام، وو�شف اإعداده، ومكونات اأطباقه، 

وتقدميها على املوائد. واحلدود املكانية للدرا�ش���ة 

لي�ش���ت املدينة الفاطمية فح�شب، بل ت�شمل اأي�شا 

الف�ش���طاط العا�ش���مة الإ�ش���المية الأوىل مل�ش���ر، 

�شيدها عمرو بن العا�س )20ه�/640م( بعد فتح 

م�ش���ر، فال ي�ش���تطيع الباحث يف التاريخ الو�شيط 

للقاهرة اأن ُيغفل الف�شطاط؛ فقد ظلت ذات اأهمية 

كبرية يف احلياة الجتماعية والقت�شادية للبالد، 

يف حني ظلت القاهرة يف الع�شر الفاطمي تخت�س 

باخلليفة وحا�شيته، يقول املقريزي مو�شحا تطور 

طبوغرافية املدينة: و�شارت القاهرة دار خالفة، 

ينزلها اخلليفة بحرمه وخوا�ش���ه وا�ش���تمر �ُشكنى 

الرعي���ة بالف�ش���طاط، اإىل اأن انقر�ش���ت الدول���ة 

الفاطمية )567ه�/1171م( على يد ال�ش���لطان 

ها مدينة  النا�شر �ش���الح الدين الأيوبي، ف�ش���ريَّ

ل�شكن العامة واجلمهور، ف�شارت ِخططا وحارات 

و�ش���وارع وم�ش���الك واأزقة، ثم ات�ش���عت املدينة يف 

الع�ش���ر اململوكي، و�ش���يدت اأحياء خ���ارج املدينة 

وات�ش���لت عمائر الف�ش���طاط والقاهرة، ف�شارت 

بل���دًا واح���دًا، ي�ش���تمل عل���ى الب�ش���اتني واملناظ���ر 

والق�ش���ور والدور والأ�ش���واق والفنادق وال�ش���وارع 

واحلارات.

م�شادر الدرا�شة

ُت���رز الأ�ش���تاذة الباحث���ة يف ف�ش���ل متهيدي 

امل�ش���ادر الأولية التي ارتكزت عليها يف درا�ش���تها 

وهي:

- كتب الطبيخ:  1
باعتباره���ا  املُعتم���دة  املُ�ش���ّنفات  وتت�ش���در 

امل�شتودع الطبيعي لأ�ش���رار اإعداد وطرق الأطعمة 

املختلف���ة، ومن ب���ني كت���ب الطبيخ الرتاثي���ة التي 

و�ش���لتنا اختارت الأ�شتاذة  املوؤلفة خم�شة م�شادر 

لدرا�ش���تها، منه���ا كت���اب »الطبي���خ« ملحم���د ب���ن 

احل�ش���ن الكاتب البغدادي الق���رن )7ه�/13م(، 

وكت���اب »الطبي���خ واإ�ش���الح الأغذية« لبن �ش���يار 

ال���وراق القرن )4ه����/11م(، وهو اأق���دم الكتب 

يف مو�ش���وعه، ومن الن�ش���و�س البالغ���ة الأهمية؛ 

ل�ش���مولها وح�ش���ن ترتيبها وِقدمها، اأم���ا املوؤلفات 

التي ُتعنى بالبيئة امل�ش���رية فمنه���ا »كنز الفوائد 

يف تنوي���ع املوائد« ملوؤل���ف جمهول، وعل���ى الأرجح 

ُكّتب يف الع�ش���ر اململوكي، ويقف على �شوية كتاب 

الطبيخ لبن �ش���يار، من حيث ال�ش���مول والإحاطة 

وُح�ش���ن التاألي���ف، ويحت���وي على830 �ش���نفًا من 
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الأطعم���ة، مم���ا يجعل���ه اأك���رث الكتب غ���زارة بني 

كتب الطعام الأخرى، امل�ش���نف الثاين »الو�ش���لة 

اإىل احلبيب يف و�ش���ف الطيب���ات والطيب« لكمال 

الدين بن الع���دمي )ت660ه�/1262م(، املوؤلف 

احللبي ال�شهري، وامل�شدر الثالث »و�شف الأطعمة 

املعتادة« ملوؤلف جمهول اأي�ش���ا، ويرجع تقريبا اإىل 

الع�شر اململوكي.

احل�صبة: كتب   -  2
وهي الرقابة الر�ش���مية على الأ�ش���واق، ومنها 

مراقب���ة اأ�ش���واق الطع���ام، وامله���ن الت���ي ترتب���ط 

ارين،  ازي���ن، واجلزَّ ب�ش���ناعة الغ���ذاء، مث���ل اخلبَّ

اخ���ني، واأدوات املطب���خ وقواع���ده، ويبدو اأن  والطبَّ

كتب احل�شبة ُو�شعت كدليل اإر�شادي لعمل املحت�شب 

حتى يت�شنى له اإمتام عمله ب�شورة متكاملة، واأقدم 

عتمد عليه���ا »نهاية الرتبة يف 
ُ
كتب احل�ش���بة التي اأ

طلب احل�ش���بة« لعبد الرحمن بن ن�ش���ر ال�شيزري 

رائع���ة  الق���رن )6ه����/12م(، ويعطين���ا �ش���ورة 

لالأفران واأ�شواق الطعام، ويرد يف م�شنفه خم�شة 

ع�ش���ر �ش���نفًا من الأطعمة، وطريقة اإعداد بع�شها 

مثل الزلبية، وقلي ال�ش���مك، والرثيد، والهري�شة، 

وامل�شرية، واللبّنية، والبهطة، وال�شنبو�شك، وت�شعة 

اأ�ش���ناف م���ن احللوى، ث���م ياأتي حممد القر�ش���ي 

ُخ���وة )ت729ه����/1329م( 
ُ
الأ املع���روف باب���ن 

فيذكر اأ�شناف اأخرى من الطعام يف كتابه »معامل 

الُقرب���ة يف اأح���كام احل�ش���بة« منها احل�ش���بة على 

الُكُبودي���ني )بائع���ي الكب���دة(، والبوارديني )عدة 

اأ�ش���ناف من الوجبات ال�ش���ريعة(، واحل�شبة على 

ان���ني، واأن���واع اأخرى من اللحوم امل�ش���لوقة من  اللبًّ

املعز، والبقر، وال�شاأن، ثم ي�شرد اأكرث من خم�شني 

�ش���نفًا من احللوي���ات املعروف���ة بالقاهرة يف ذلك 

الوق���ت، الكت���اب الثال���ث »نهاي���ة الرتب���ة يف طلب 

احل�ش���بة« لبن ب�ش���ام )قبل 844ه����/1440م(، 

وُي�شيف اأ�ش���نافا اأخرى ميكن و�شفها اأنها اأطعمة 

للطبقات الفقرية، مثل هري�ش���ة التمر، واحلم�س 

امل�ش���لوق، والعد����س، والرتم����س امل�ش���لوق، واللفت 

املخلل، والك�شك، واجلنب والبي�س املقلي.

التاريخية: احلوليات  كتب   -  3
فم���ن  ومتنوع���ة،  عدي���دة  م�ش���ادر  وه���ي 

»اأخب���ار  كت���اب  الفاطم���ي  الع�ش���ر  ُم�ش���نفات 

م�ش���ر« ملحمد امل�ش���بحي )ت420ه�/1029م(، 

و«نزه���ة املقلتني يف اأخب���ار الدولتني« لبن الُطوير 

)ت617ه����/1220م(، و»اأخب���ار م�ش���ر« لب���ن 

املاأمون البطائح���ي )ت588ه�/1192م(، ومن 

امل�شادر اململوكية »ُزبدة ك�شف املمالك« خلليل بن 

�شاهني الظاهري )ت873ه�/1468م(، و«بدائع 

الزه���ور يف وقائ���ع الده���ور« لبن اإيا����س احلنفي 

والعتب���ار«  و»املواع���ظ  )930ه����/1523م(، 

للمقري���زي )845ه�/1442م( وله اأي�ش���ا كتاب 

»ال�شلوك يف معرفة دول امللوك«.

الرحالت: كتب   -  4
واحلق اأن الف�ش���ل يرجع اإىل ه���وؤلء الرحالة 

الأثنوغرافي���ة؛  الدرا�ش���ات  ن�ش���اأة  يف  القدام���ى 

من خالل ت�ش���جيل م�ش���اهداتهم ع���ن املجتمعات 

وال�ش���عوب املختلف���ة، فل���م ُيغفل���وا ذك���ر الطع���ام 

وطقو�شه يف املجتمعات التي زاروها، ومن الرحالة 

اإىل القاهرة يف الع�ش���ور الو�ش���طى عبد اللطيف 

و�ش���جل يومياته  البغدادي )590ه����/1190م( 

يف كتاب »الإف���ادة والعتبار يف الأمور امل�ش���اهدة 

والرحال���ة  باأر����س م�ش���ر«  املعاين���ة  واحل���وادث 

الأندل�ش���ي اب���ن ُجب���ري )ت614ه����/1157م(، 

ورحلة ابن بطوطة، وابن �ش���عيد املغربي، ونا�ش���ر 

خ�ش���رو الرحال���ة الفار�ش���ي ال���ذي زار م�ش���ر يف 

الع�شر الفاطمي وم�شنفه »�شفرنامة«، ومن قبله 

املقد�ش���ي الق���رن )4ه����/10م( وكتابه »اأح�ش���ن 

التقا�شيم يف معرفة الأقاليم«. 

والأغذية: العقاقري  كتب   -  5
وهي امل�ش���نفات الت���ي تبحث يف خ�ش���ائ�س 

مف���ردات النباتات والتوابل امل�ش���تعملة، من حيث 

الطب والغذاء، وبيان منافع اأ�شناف الأطعمة، من 

طيور وحلوم واأ�ش���ماك، والت�ش���انيف كثرية وافية 

يف ه���ذا املجال، منه���ا املعتمد يف الدرا�ش���ة كتاب 
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»الأغذية والأدوية« لإ�شحاق 

الإ�ش���رائيلي  �ش���ليمان  ب���ن 

)ت320ه����/932م(، وهو 

امل�ش���نفات،  واأك���ر  اأق���دم 

وُيعّد من اجل�شور الأوىل بني 

الط���ب العرب���ي وطب الأمم 

القدمية. 

الأدبية: الن�صو�ص   -  6
ول غرابة يف اأهميتها يف 

درا�ش���ة الأطعمة، فمعظمها 

يتخلله���ا اأخبار املوائد و�ش���نوف الطع���ام، ولكنها 

ل تقدم و�ش���فات تف�ش���يلية عن مكون���ات الغذاء 

وطريق���ة طهي���ه كما ن���رى يف كتب الطبي���خ، فهي 

تتجه للو�شف اخلارجي لالأطباق، وت�شفها و�شفًا 

فنيًا بح�ش���ب براع���ة الكاتب. يف مقدمة م�ش���ادر 

الدرا�ش���ة ق�ش����س األف ليل���ة وليل���ة، فمن خالل 

احلكايات يرد ذكر عدد كبري من �شنوف الأطعمة 

القاهري���ة، ومن امل�ش���ادر اململوكي���ة والتي تعتمد 

عليه املوؤلفة بدرجة كبرية بني امل�ش���ادر ال�شابقة، 

ق�ش���ة خيالي���ة لأحم���د ب���ن يحي���ى بن ح�ش���ن بن 

احلجار، بعنوان »احلرب املع�شوق بني حلم ال�شاأن 

وحوا�شر ال�شوق« وهي متثل حربا بني مع�شكرين، 

الأول يقوده ملك ال�شاأن وجنوده اخلراف ورعيته 

الق�شابني واجلزارين، ووزيره حلم املاعز، واأمريه 

حلم البقر، وحاجبه اللحم ال�ش���ميط، وله خوا�س 

ه���ي حل���وم الدج���اج، واملع�ش���كر الثاين حوا�ش���ر 

ال�ش���وق وملك���ه الع�ش���ل، ووزي���ره الأكر ال�ش���كر، 

بالإ�ش���افة اإىل ذلك يحوي حوا�شر ال�شوق العديد 

من �ش���روب الألبان، واأنواعا خمتلفة من اجلنب، 

و�ش���نوفا من املخلالت واحلوام����س، واأنواعا من 

الع�شل الفيومي، والرومي، والفرجني، والرقي.

الأطعمة القاهرية: التكوين والتاأثر

كقاع���دة عام���ة فثقافة الطع���ام يف اأي جمتمع 

يحكمه���ا امل���وارد الطبيعية املتاحة لها، بالإ�ش���افة 

اإىل امل���وروث املحل���ي، وميكن التع���رف على املوارد 

وال�ش���لع الغذائية يف قاهرة الع�ش���ور الو�شطى من 

احلوليات التاريخية التي ت�ش���ري دائما اإىل اأ�ش���باب 

التغري يف اأ�شعار املواد الغذائية، ويكون عادة ب�شبب 

انخفا�س م�شتوى في�شان النيل، اأو حدوث الأمرا�س 

والأوبئة، ومن املوؤرخني الذين عنوا بت�شجيل اأ�شعار 

ال�ش���لع الغذائية املقريزي، وابن اإيا�س، ويت�شح من 

هذه التقلب���ات اأن اأكرث الأطعمة وال�ش���لع التي يكرث 

عليها الطلب هي حلم ال�ش���اأن والبقر، والدواجن، 

والبي�س، والقمح، والأرز، والفول الأخ�شر، وال�شكر، 

واجلنب، والزيت خا�شة زيت ال�شم�شم.

اأم���ا الأطعم���ة الواف���دة على القاه���رة فتذكر 

املوؤلف���ة اأن بع�ش���ها مث���ل الدج���اج، واجلامو����س 

املائي، والأرز، وال�شكر ظهرت يف م�شر مع الفتح 

الإ�ش���المي، ومع الوقت ُعرفت اأطعمة جديدة مثل 

الرثيد، والع�ش���يدة اأو احلي�س، جاءت عن طريق 

بغداد، وو�شلت اإىل الف�ش���طاط، ومبا اأن القاهرة 

كان���ت حمط���ة للتج���ارة ب���ني ال�ش���رق والغ���رب، 

فعن طري���ق املحيط الهن���دي ُعرف���ت العديد من 

املحا�شيل الزراعية اجلديدة خا�شة التي تنا�شب 

الرتبة امل�ش���رية، فظهر ق�ش���ب ال�ش���كر، والقمح 

ال�ش���لب، والليم���ون، والقلقا�س، وُعرف���ت اأطعمة 

مث���ل اجلنب ال�ش���قلي، وال�ش���وري والفل�ش���طيني، 

والزيت التون�شي، واأنواع كثرية من اجلوز من بوليا 

الإيطالي���ة وكريت اليونانية. لكن مل يتقبل البع�س 

الأطعم���ة اململوكي���ة مث���ل حلم اخليل، وم�ش���روب 

الكومي����س، الذائ���ع الآن يف اآ�ش���يا الو�ش���طى حيث 

املوطن الأ�شلي للمماليك.
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املجتم���ع  يف  الع���ادة  وكان���ت 

القاه���ري الو�ش���يط ع���دم الّطب���خ 

ذل���ك  ع���ن  وعو�ش���ا  باملن���زل، 

ي�ش���تخدمون خدمة الّطبخ املنت�شرة 

ب�شوارع املدينة، ومن خالل يوميات 

القاه���رة  زاروا  الذي���ن  الرحال���ة 

ي�ش���ريون دائما اأن اأغلبهم ل ُيعدون 

اأطعم���ة باملن���زل، ول يوق���دون نارا 

للتكلف���ة  لي����س فح�ش���ب  باملن���ازل؛ 

العالية لعمل مطب���خ باملنزل، ولكن 

اأي�ش���ا للخطورة التي قد تنجم عن 

ح���دوث حريق، لعدم توافر و�ش���ائل 

الوقاي���ة يف ذل���ك الوق���ت، فيذك���ر املقري���زي يف 

حوادث �ش���نة )715ه�/1350م( اأن ال�ش���لطان 

النا�ش���ر حممد بن ق���الوون اأمر ب���اأن تكون عقود 

املطب���خ ال�ش���لطاين بالقلعة من احلج���ر خوفا من 

احلريق. 

ث���م تاأت���ي مراقب���ة الأ�ش���واق من املحت�ش���ب، 

وبالطب���ع ت�ش���مل بائع���ي الطعام ب�ش���وارع املدينة، 

وكتب احل�ش���بة بها جمموعة من الإر�ش���ادات التي 

ت�شاعد املحت�شب على ك�ش���ف ف�شاد وعيوب ال�شلع 

وال�ش���ناعات، منه���ا ما يقرب من ع�ش���رين مهنة 

قاقني،  تت�ش���ل بالأطعمة، مث���ل: احُلبوبّي���ني، والدَّ

ان���ني )�ش���احبي  ازي���ن، والفرَّ والطحان���ني، واخلبَّ

لبية )نوع من الكعك  ناع الزَّ املخابز العامة(، و�شُ

اري���ن ) هو الذي  املقلي بالع�ش���ل والل���وز(، واجلزَّ

���ابني )ه���و الذي  يذب���ح املا�ش���ية للبي���ع(، والق�شَّ

يبي���ع اللحم للنا����س(، والُكُبودي���ني )بائعي الكبد 

املطه���ي(، والَبَوارديني )بائعي الوجبات اخلفيفة 

رائحيِّني )بائعي اللحم امل�شلوق(،  الباردة(، وال�شُّ

ا�شني  ���واوؤين )بائعي اللحم امل�ش���وي(، والروَّ وال�شَّ

)بائعي روؤو�س املعز وال�ش���اأن(، وقالئي ال�ش���مك، 

قانقيني )ُتعمل من  ائ�شيني، والنَّ والطبَّاخني، والهرَّ

اللحم ال�شمني والبهارات والب�شل(، واحَللوانُّيني، 

انني )بائعي  رابيني )�شانع الأ�شربة(، وال�شمَّ وال�شَّ

���ريج  انني، ومعا�ش���ر ال�شَّ ال�ش���من والُزبدة(، واللبَّ

والزيت احَلار، ومطبوخ العد�س، والفوالون.

اأم���ا ع���ن الّطباخ���ني يف القاه���رة، �ش���واء يف 

حوانيت الطعام اأم الق�ش���ور والدور اخلا�شة، فلم 

ترد �ش���وى اإ�ش���ارات قليلة ومتفرقة يف امل�شادر عن 

اأخبارهم، ل ن�ش���تطيع من خاللها ر�شم �شورة عن 

�شخ�ش���يتهم اأو كيفي���ة اإتقانه���م ه���ذه املهنة، هذه 

الإ�ش���ارات ُتظه���ر اأن الّطباخ���ني امل�ش���ريني كانوا 

بارعني يف مهنته���م، فيذكر ابن الأثري يف »الكامل« 

اأن ن�ش���ر الدولة اأحم���د بن مروان الك���ردي حاكم 

ديار بكر )ت453ه�/1061م( اأر�شل طباخني اإىل 

الديار امل�ش���رية وغرم على اإر�ش���الهم جملة وافرة 

حتى تعلم���وا الطبخ من هناك. وعند الإ�ش���ارة اإىل 

اإجادة امل�ش���ريني ملهنة الطبخ ُتذك���ر دائما املراأة، 

فلم تكن بعيدة عن مهنة الّطباخة كليا، اأو ما يت�شل 

بالأطعم���ة عموم���ا، وقد ذك���ر ابن �ش���عيد املغربي 

جواري كن يعملن يف ق�ش���ور الفاطميني وا�شتمروا 

يف الع�ش���ر الأيوب���ي بالعم���ل مبهن���ة الّطباخ���ة«. 

فيقول: وفيه���ا جواٍر طباخات، اأ�ش���ل تعليمهن من 

ق�شور اخللفاء الفاطميني، لهن يف الطبخ �شناعة 

عجيبة، وريا�شة متقدمة«. اإ�ش���ارة اأخرى وردت يف 

كتاب »العتبار« لأ�ش���امة بن منقذ عند ذكره ق�شة 

فار�س متقاعد من الفرجنة يعي�س باأنطاكية، فعند 

زيارة اأ�ش���امه له اأح�ش���ر مائدة ح�ش���نة وطعامًا يف 

غاية النظاف���ة واجلودة، وراأى اأ�ش���امة متوقفًا عن 

الأكل، فق���ال له: ُكل طيب النف����س، فاأنا ما اآكل من 

طعام الفرجن. ويل طباخات م�ش���ريات ما اآكل اإل 

م���ن طبيخه���ن«. ويذكر املقريزي يف حوادث �ش���نة 
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762ه� اأيام النا�ش���ر حممد بن قالوون عن الوزير 
ال�شاحب فخر الدين ماجد بن خ�شيب اأنه كان يف 

داره جاريتني، حُت�شن كل واحدة منهما ثمانني لونًا 

من التقايل �شوى بقية األوان الطعام.

م���ن  اأغلبه���م  كان  الطع���ام  حواني���ت  ورواد 

الطبقات الو�ش���طى، التي ل ت�شتطيع حتمل نفقات 

عم���ل مطب���خ باملن���زل، ف���ال يوج���د �ش���بب يدعو 

الطبقات املي�شورة ل�ش���راء اأطعمة ال�شوارع، فكان 

يقوم مبهمة الطبخ اجلواري واخلدم، لكن هذا ل 

مينع بع����س الأمراء يف طلب اأطعم���ة من حوانيت 

الطباخني، فيذكر املقريزي اأن الوزير ال�ش���احب 

فخ���ر الدي���ن ماج���د ب���ن خ�ش���يب كان يبعث كل 

ليلة بعد ع�ش���ائه اإىل بني الق�ش���رين من القاهرة 

في�شرتى له مببلغ مائتني وخم�شني درهما ف�شة ما 

بني �شمان وفراخ وحمام وع�شافري مقلوة.

�شنوف الطعام: قوامها واإعدادها 

ترى املوؤلفة اأن اأف�شل طريقة لرتتيب اأ�شناف 

الطعام القاهري ح�ش���ب الأطعمة الرئي�شة، وهذا 

الن�ش���ق ُيظه���ر بالفعل اأطعمة الطبقات الو�ش���طى 

والفق���رية، م���ع اإبراز بع����س اجلوان���ب التاريخية 

والقت�شادية لألوان الأطعمة. 

احُلبوب:   -  1
خن: الدُّ  -  1

وكان ي�شنع منه اخلبز، وطبقا لرواية الرحالة 

خن مل يكن معروفًا  عبد اللطيف البغدادي فاإن الدُّ

يف م�ش���ر با�ش���تثناء زراعت���ه يف بع����س مناط���ق 

ال�ش���عيد، ولكن ابن ف�شل اهلل الُعمري يقول عند 

ذكر خ�ش���ائ�س م�ش���ر: وهي كثرية احلبوب من 

����س، والَعَد�س،  ���عري، والُفول، واحُلمُّ القمح، وال�شِّ

خ���ن، والأرز«. والبغدادي  والِب�ش���لَّة واللُّوبي���ا، والدُّ

ي�شبق الُعمري مبا يقرب من مائة عام، اإذًا خالل 

خن ُيجلب من ال�شعيد والدلتا  هذه الفرتة بداأ الدُّ

اإىل القاه���رة، ويذك���ر ابن اإيا�س يف حوادث �ش���نة 

)875ه����/1740م(، اأن الغ���الء حدث يف جميع 

اأ�شناف املاأكولت من احلبوب وغريها، وعّز وجود 

الأوز والدج���اج من م�ش���ر جدًا، وت�ش���حط اخلبز 

من الأ�ش���واق و�شار النا�س ي�ش���تعملون خبز الذرة 

خ���ن، وهذا قط مل يح���دث حتى يف الغالء يف  والدُّ

زمن املل���ك الظاهر جقمق مل ي���اأكل النا�س الذرة 

خن يف تلك الأيام. والدُّ

الذرة:  -  2
كان���ت اأي�ش���ا م���ن احُلب���وب الغ���ري ماألوفة يف 

خن، ومن املحا�ش���يل املقت�ش���رة  القاهرة مثل الدُّ

على �ش���عيد م�ش���ر، وكان���ت الذرة هي املف�ش���لة 

اأوق���ات  اخلب���ز  عم���ل  يف  احلب���وب  �ش���ائر  دون 

املجاعة والأزمات القت�شادية، ففي حوادث �شنة 

)892ه����/1486م( يذكر ابن اإيا�س: وا�ش���تد 

اأم���ر الغالء ج���دا حتى بيع القمح كل اأردب ب�ش���تة 

دنان���ري وبي���ع خبز ال���ذرة، ومل يظهر خب���ز الذرة 

فيم���ا تق���دم من اأوق���ات الغ���الء امل�ش���هورة، حتى 

�شنف العوام رق�شة وهم يقولون:

زويجي ذي ال�م��ش�خ����رة....

     يطعمن����ي خب���ز الدرة

الأرز:  -  3 

وكان ُيعد من الأطعم���ة الفاخرة، ومييز موائد 

الطبقة الأر�ش���تقراطية، وت�شري امل�شادر التاريخية 

اأن الأزر ع���رف مب�ش���ر مع الفتح الإ�ش���المي، ويف 

القرن )4ه�/10م( كان ُيزرع يف الفيوم وال�شعيد، 

ويذكر ابن ظه���رية يف »الف�ش���ائل الباهرة« القرن 

)9ه�/15م(: واأما اأقواتها فعظيمة جدا، ول متار، 

وهي اختالف اأ�ش���نافها من قمح و�شعري واأرز وفول 

وغ���ري ذلك األذ م���ن اأقوات م���ا �ش���واها واأطيبها«. 

واأكرث التفا�ش���يل عن زراعة الأرز يف م�شر ذكرها 

ليون الإفريق���ي يف رحلته الق���رن )10ه�/16م(، 

فيذك���ر اأن الأرز ي���زرع بكرثة يف م���دن الدلتا، واأن 

باديتها غنية جدًا بالأرز والقمح، ومن عادات اأهلها 

اأن يحملوا الأرز اإىل القاهرة ويح�ش���لوا على اأرباح 

طائلة. ويرد ذكر الأرز يف الع�شر الفاطمي يف كتاب 

»نهاية الرتبة« لل�ش���يزري عند ذكر غ�س اخلبازين: 

فمنهم من يغ�شه بدقيق احلم�س ودقيق الأرز لأنهم 
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ُيثقالنه، ويف غ�س الّطباخني يقول: فاإنهم يغ�ش���ون 

امَل�شرية بالدقيق، فيزيد يف وزنها، ويعِقدها؛ ومنهم 

ميذ الناعم«. ثم يذكر  رز وال�شَّ
َ
من يعِقدها بدقيق الأ

األ���وان الطعام الت���ي يدخل يف عمله���ا الأرز، ومنها 

اللَّبنيَّة، وتعمل من اللحم والكراث اأو الب�شل واللنب 

ة  والأرز امل�ش���حوق، ويقول: ومنهم م���ن يعِقد اللبنيَّ

ة اأو املُهلبية، وت�شنع كما  �شا. ومنها اأي�شا البهطَّ بالنَّ

ورد يف كتاب »الطبيخ« للبغدادي و«كنز للفوائد« من 

الأرز واللحم امل�شلوق ال�شمني والك�شفرة )الُكزبرة( 

الياب�شة، وامل�ش���طكي، واأعواد من الِقرفة وال�شكر، 

لكن اأ�ش���هر الأطعمة التي ُتعمل م���ن الأرز هو الأرز 

املفلفل، وقد ذكرته معظم كت���ب الطبيخ، والعديد 

م���ن الن�ش���و�س الأدبي���ة، ويتكون من حل���م وُدهن 

كثري، واأرز وم�شطكي وِقرفة وحم�س، ومن النا�س 

م���ن ي�ش���بغه بالزعف���ران، ومن يعمله �ش���ادة غري 

م�شبوغ.

ويف امل�ش���ادر اململوكية يذكر خليل الظاهري 

يف »ُزب���دة ك�ش���ف املمال���ك« اأ�ش���ماء الأطعمة التي 

ُتعم���ل يف املطبخ ال�ش���لطاين، وم���ن الأطعمة التي 

يدخ���ل الأرز يف اإعدادها، املاأمونية، وتن�ش���ب اإىل 

اخلليف���ة العبا�ش���ي املاأم���ون، واخليطي���ة وتعرف 

كذل���ك بهري�ش���ة الأرز، والنج�ش���ية، والفّقاعّية، 

وال�ش���ّماقّية، اأم���ا اأطب���اق احللوى الت���ي يدخل يف 

عملها الأرز فكانت ب�ش���يطة للغاية، وت�ش���نع عادة 

م���ن الأرز امل�ش���لوق وُيخل���ط اأو ُيغطى بال�ش���كر اأو 

الع�شل، ومنها الأرز باللنب. 

القمح:  -  4
وبالطبع هو اأهم احلبوب مب�شر؛ لرتباطه بعمل 

اخلبز، واحتل يف الثقافة ال�ش���عبية امل�شرية مكانة 

خا�ش���ة، لدرجة دفعت بامل�شريني اإىل اختيار ا�شم 

له يقرتن باحلياة والوجود هو » العي�س« وقد احتفظ 

العي����س بهذه املكان���ة على مر الع�ش���ور التاريخية، 

وكان القمح يزرع يف �شائر اأنحاء البالد، ويذكر ابن 

الكندي اأن م�ش���ر ت�شتهر بالقمح اليو�شفي الذي ل 

نظري له. ويف القاهرة ُعرفت عدة اأنواع من اخلبز 

تبعًا للمواد التي تدخل يف تكوينه، ومن هذه الأنواع 

»احلواري« وُيعمل من الدقيق الأبي�س ال�شايف الغري 

خملوط بحبوب اأخرى، وقد ذكره الرحالة املقد�شي 

عند حديثه عن اأ�شواق الف�شطاط فيقول: وا�شرتيت 

ب���ه اخلبز احل���واري ول يخبزون غ���ريه« اأما اخلبز 

ال���رديء ف���كان اخلب���ز اخل�ش���كار وكان ُيعم���ل من 

الدقيق الغري املنخول، واأ�شهر اأنواع اخلبز ال�شائعة 

���ميذ، وكان ُيعم���ل باملخابز املُلحقة  ما يعرف بال�شَّ

بق�ش���ور اخلالفة الفاطمي���ة، ُعرف ن���وع اآخر من 

اخلبز اجلاف هو الكعك، وُيعمل من الدقيق وال�شكر 

والُزبد اأو الزيت وُي�شّوى م�شتديرا، وقد يكون �شاذجًا 

اأو حم�شوًا، ويقول املقريزي عن اخللفاء الفاطميني: 

وكان اأك���رث اأكلهم على طول العام من هذا اخلبز«. 

وتذكر امل�ش���ادر اأي�شا اخلبز الأ�شود ويبدو اأنه كان 

ُي���وؤكل فقط يف اأوقات الأزمات، وُيعمل من ال�ش���عري 

اأو الف���ول اأو الذرة اأو النخال���ة، فيذكر املقريزي يف 

ح���وادث �ش���نة 776ه� ا�ش���تداد الغالء ف���اأكل اأكرث 

النا�س خبز الفول والنخال، عجزًا عن خبز القمح، 

وبلغ اخلبز الأ�شود كل رطل ون�شف بدرهم.

وتتعدد ا�ش���تخدامات اخلب���ز عندما يدخل يف 

مكون���ات الطعام، ف���كان ُيقطع عل���ى هيئة مثالث 

وُيع���رف بال�شنبو�ش���ك  وُيح�ش���ى باللح���م وُيقل���ى 

احلام�س، اأو عو�ش���ًا عن اللحم ُيح�ش���ى بال�ش���كر 

والل���وز املدقوق���ني واملعجونني مب���اء ال���ورد وُيقلى 

وُيعرف بال�شنبو�شك احللو اأو املكّلل، ويدخل القمح 

يف اإع���داد الطع���ام ال�ش���هري »الهري�ش���ة« وكان لها 

مكانتها بني العامة ببغداد يف الع�ش���ر العبا�ش���ي، 

الع�ش���ر  الف�ش���طاط يف  �ش���كان  ب���ني  وا�ش���تهرت 

الفاطمي، بل كانت ُتطبخ يف ق�شور اخلالفة، وُتعد 

من حلم ال�شاأن اأو البقر، ومل تكن تتطلب مكونات 

فاخ���رة اأو به���ارات. وهناك اأطعمة اخت�ش���ت بها 

ي���دة« فيذكر البغدادي يف و�ش���ف  م�ش���ر مثل »النَّ

ي���دة وهي  غرائ���ب اأطعم���ة م�ش���ر: فم���ن ذلك النَّ

مبنزل���ة اخلبي�س حم���راء اإىل ال�ش���واد وهي حلوة 

ل يف الغاي���ة وتتخذ من القمح«. ويقول ابن �ش���عيد 

يدة- وه���ي حالوة القمح-  املغربي: ول ت�ش���نع النَّ

يدة«  اإل بالقاهرة والديار امل�شرية. وا�شتمرت »النَّ

كذلك يف الع�شر اململوكي، ومما يثري الغرابة كما 
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يدة مل ترد يف اأي  تذكر املوؤلفة اأن النَّ

من كتب الطبيخ املعروفة، واختفاءها 

رمبا يرجع لطبيعة هذا ال�شنف من 

الطعام وارتباطه بالطبقات الفقرية 

واملزارعني.

اللحوم:  -  2 

وكان���ت له���ا مكان���ة كب���رية بني 

الأطعمة العربية، ويروى عن الر�شول 

�ش���لى اهلل عليه و�ش���لم »�شيد طعام 

اأهل الدنيا والآخ���رة اللحم« ووردت 

العديد من الإ�ش���ارات يف امل�ش���ادر التاريخية عن 

اأهمي���ة اللحوم ب���ني الأطعمة القاهرية، واأف�ش���ل 

اللحوم التي كانت متاحة يف حوانيت الطعام ياأتي 

يف مقدمته���ا حل���م ال�ش���اأن، وحلم البق���ر، وحلم 

املاعز، ومل يقف الختيار على هذه الأنواع فح�شب، 

بل كان اختيار البع�س للحم اجلمال، واجلامو�س، 

وتذك���ر املوؤلفة اأن كتب الطبي���خ مل تذكر اأي اأنواع 

اللحوم يجب اأن تدخل يف اإعداد الأطعمة؛ حيث اأن 

حلم ال�ش���اأن كان هو ال�ش���ائع فال داع لذكر نوعية 

اللحم، لكن يف ح���الت قليلة ُيذكر نوع اللحم مثل 

طبق »التنورية« حيث ُيف�شل حلم العجل يف عمله، 

ويف »كنز الفوائد« يرد خم�ش���ة اأطباق تتطلب نوعًا 

معين���ًا من اللحم، مثل »الهري�ش���ة« فُيف�ش���ل حلم 

البق���ر، و«القمحي���ة« حل���م البق���ر يف ع���دم وجود 

حلم ال�ش���اأن. اأما اإع���داد اللحوم فيتم بعدة طرق 

منها: ال�ش���لق، والقلي، وال�ش���وي. واأغلب الأطباق 

يف كت���ب الطبيخ ترتك���ز يف اإعداده���ا على اللحم 

امل�ش���لوق، ومنه���ا نوعان: احلوام�س، وال�ش���واذج. 

فكان اللحم ُيقطع اإىل اأجزاء متو�شطة اأو �شغرية، 

ويو�ش���ع يف الِقدر وُيغمر باملاء وي�شاف اإليه عادة 

امللح والأ�شياء الأخرى التي ُت�شلق معه، ومن اأ�شهر 

اأطباق اللحوم الزيرباج، وامل�ش���رية، والنارجنية، 

واملتوكلية، والرخامية، والعد�شية. 

والبي�ص: الطيور   -  3
كان القاهريون مبختل���ف طوائفهم وطبقاتهم 

يف�ش���لون حل���وم الطي���ور، ولها م���كان دائ���م على 

موائد اخللفاء وال�ش���الطني، ففي احتفال اخللفاء 

الفاطمي���ني يذك���ر ابن الُطوير يف و�ش���ف �ش���ماط 

رم�ش���ان: وُيعّمر داخل ذلك ال�شماط- على طوله- 

باأحد وع�ش���رين طبق���ًا يف كل طبق اأحد وع�ش���رون 

خروف���ا ثني���ا �ش���مينًا م�ش���ويًا، وم���ن كل الدج���اج 

والفراري���ج وف���راخ احلم���ام ثالث مائة وخم�ش���ون 

طائ���رًا«. ويب���دو ه���ذا متوا�ش���عًا بجان���ب �ش���ماط 

ال�ش���لطان الظاهر برقوق فيذك���ر املقريزي: وكان 

في���ه م���ن اللحم ع�ش���رون األ���ف رطل، ومائت���ا زوج 

اأوز، واألف طائ���ر من الدجاج«. اأما البي�س يف كتب 

الأطعم���ة فكان ُيع���د بطرق منها: القلي، وال�ش���لق، 

اأو يدخل يف اإعداد اأطب���اق اللحم والدجاج كتزيني 

فوق الطعام، واأ�ش���هر اأطباق البي�س كانت بال �شك 

العّجة، واملبعرثات ومنها اأنواع مثل مبعرثة باللحم، 

ومبع���رثة حام�ش���ة، ومبع���رثة بالب�ش���ل، ومبعرثة 

�ش���فراء، ومبعرثة �ش���اذجة، وكان اإع���داد البي�س 

ُيع���رف بطريقة عمله مثل البي����س املقلي، والبي�س 

املطّجن، والبي�س املخلل، والبي�س امل�شو�س.

الأ�صماك:  -  4
مل يك���ن لأطب���اق ال�ش���مك مكان���ة كب���رية بني 

الأطعمة العربية يف الع�ش���ور الو�ش���طى، فمن بني 

امل�شادر مل يرد ذكر الأ�شماك بني اأطعمة الطبقات 

احلاكمة يف القاهرة، فكل ما نعرفه اأن من ر�شوم 

الدولة الفاطمية يف الأعياد توزيع اجلامات اململوؤة 

من احلالوت القاهرية وامَلَتاِرد التي فيها ال�شمك، 
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والبوري، ومعظم اأنواع الأ�شماك ال�شاحلة لالأكل 

وردت يف »احلرب املع�ش���وق« فيذكر املوؤلف حوايل 

30 نوعًا كانت ُتوؤكل يف القاهرة. من هذه الأنواع: 
الراي ال�ش���نباطي، واملق�ش���ب، واللبي�س، والتون، 

والب���وري الط���ري واملنق���ور، والُبلِط���ي، واحلوت، 

والقرموط، والق�ش���ر البيا�س، والب�ش���ارية، ومن 

ِتّني�س ودمياط البني، والرعاد والطوبار امل�ش���وق، 

والف�ش���يخ، والطريخ، والقون�س، وتذكر امل�ش���ادر 

نوع���ا اآخر م���ن ال�ش���مك اململح ُيع���رف بالطريخ، 

فموؤلف احلرب املع�ش���وقة يذكر اأنه ي�شبه الف�شيخ 

وياأت���ي اإىل القاه���رة من ِتّني����س اأو دمياط، ويفرد 

البغدادي ف�شال يف الطريخ وما ُيعمل منه، هناك 

اأي�ش���ا نوعان من ال�ش���مك اململح كانا �ش���ائعني يف 

القاهرة، هما الدّلين�س )اأم احللول( ، والبطارخ، 

والدّلين�س كان من املاأكولت التي �ش���ملها املنع من 

اخلليفة الفاطمي احلاكم باأمر اهلل. وطرق اإعداد 

ال�ش���مك �ش���واء اململح اأو الطري اأن ُيقلى يف ِمقلة 

حديد، اأو طاجن وهو اأعمق من امِلقلة، اأو ي�شوى يف 

تنور اأو فرن، ومل ت�شتخدم عادة بهارات كثرية.

الألبان ومنتجاتها:  -  5
من املالحظات الأولية للرحالة ليون الأفريقي 

ع���ن طباع امل�ش���ريني اأنهم ي�ش���تعملون يف غذائهم 

كثريًا من اللنب واجلنب الطري، وي�ش���تهلكون كثريًا 

م���ن الل���نب احلام�س اأو م���ن اللنب ال���ذي يخرّثونه 

بو�ش���ائلهم اخلا�ش���ة، وميّلحون جبنه���م كثريًا فال 

ي�ش���تطيع الغريب الذي مل يتعّود ذلك ما ي�شتلّذونه 

م���ن طعام. تقول الأ�ش���تاذة الباحث���ة اأن مالحظته 

ميك���ن اأن ت�ش���ري اأك���رث على �ش���كان الري���ف، لكن 

ي�ش���اركهم اأهل احل�شر يف اإ�ش���افة اللنب احلام�س 

اإىل الأطعمة، ومن اأ�ش���هر هذه الأطباق »الك�ش���ك« 

وُيعمل من القمح امل�ش���حوق، واللنب احلام�س، اأما 

اأ�ش���هر منتجات الألبان فهي اجل���نب فيذكر اأحمد 

احلجار يف »احلرب املع�ش���وق« ما يقرب من ثالثني 

نوعًا منها: اجلنب املقد�شي، والع�شبي، واجلامو�شي، 

وجنب الريف والغنمي، واملقلي وامل�شوي، وال�شقلي، 

وهذه الأنواع اإم���ا اأنها منتجات منزلية، اأو جملوبة 

م���ن خ���ارج الب���الد، واجل���نب ال�ش���امي كان الأكرث 

ذيوعًا بالقاهرة، اأما اجلنب امل�ش���ري فكان اأ�شهره 

اجلامو�ش���ي اأو اخلي����س، يق���ول ابن الكن���دي: وبها 

البقرة اخلي�شية موؤبدة للحالب، ول تعرف احلرث، 

ويعمل من حالبها جنب اخلي�س والأقرا�س واملعلب 

حتمل اإىل الآفاق«. انت�ش���ر اأي�ش���ا بحوانيت الطعام 

القاهرية ما ُيع���رف باجلنب املقلي، ومل يكن طعام 

الطبق���ة الو�ش���طى اأو الفق���رية فح�ش���ب، ب���ل كان 

مف�شال من الطبقات احلاكمة، فال�شلطان النا�شر 

حمم���د بن قالوون كان ُمغرم���ا به، ويطلبه كل ليلة 

م���ع الوجبات اخلفيف���ة الأخرى، يق���ول الُعمري يف 

م�ش���الك الأب�ش���ار: »ومن عادة هذا ال�ش���لطان اأن 

يبي���ت قري���ب مبيته يف كل ليل���ة اأطباق فيه���ا اأنواع 
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نات والبوارد والفطر والِق�ش���طة واجلنب  من املَطجِّ

املقل���ي وامل���وز والكيمي���اخ«. وكان ياأخ���ذه يف رحلته 

اإىل احل���ج، ويفع���ل ذلك مع زوجته طغ���اي خاتون، 

فعندما ذهب���ت اإىل احلج جهر لها مطبخًا متنقاًل 

يقول عنه املقريزي: وحج بها القا�شي كرمي الدين 

الكبري واحتفل باأمرها، وحمل لها الُبُقول يف حماير 

بة،  طني على ظهور اجلمال، واأخذ لها الأبقار احلالًّ

ف�شارت معها طول الطريق لأجل اللنب الطري وعمل 

اجُلنب، وكان ُيقلى لها اجُلنب يف الغذاء والع�ش���اء«. 

ويت�شح اأن اجلنب املقلي كان اأحد مميزات الأطعمة 

القاهرية يف الع�شر اململوكي. 

اخل�صروات والبقول والفاكهة:  -  6
من اأنواع اخل�ش���روات مب�ش���ر الت���ي يذكرها 

ابن الكندي يف ف�شائل م�شر، اخل�س، والرتم�س، 

واجُللب���ان، وي�ش���يف عل���ي ب���ن ر�ش���وان الطبيب 

ال�ش���هري نباتات اأخرى تزرع مب�ش���ر مثل: اخِليار، 

والقث���اء عل���ى اأن���واع، والق���رع، وال�ِش���لق واجَلزر، 

واللِّفت، والكرف�س، والكراث، والفجل، والُقلقا�س، 

والباقالء، والثوم، والب�ش���ل، وميكن اإ�ش���افة اإىل 

قائمة ابن ر�ش���وان الزيتون، والبذجنان، واللُّوبيا، 

وقد �شاهدها نا�شر خ�شرو يف اأ�شواق الف�شطاط �شنة 

بيط،  اأي�ش���ا الكرنب، والُقنَّ )430ه�/1404م(، 

بع�س هذه النبات���ات ذكرها الطبيب عبد اللطيف 

البغ���دادي واأ�ش���اف اإليه���ا امللوخي���ة، واجلرجري، 

والبامية، وزراعة هذه اخل�شروات يف م�شر اأكدها 

اأي�ش���ا املوؤرخان ابن ف�شل اهلل الُعمري واملقريزي، 

�س، والِب�شلَّة، والزيتون، اأما  وي�شيف الُعمري احُلمُّ

امللوخي���ة وهي الطع���ام املميز الآن يف م�ش���ر فهي 

تاأكل يف م�ش���ر من���ذ الِقدم، وكانت لها �ش���هرة يف 

الف�ش���طاط يف القرن )5ه�/11م(، وت�شمى اأي�شا 

ملوكي���ة، وكانت من الأطعمة الت���ي منعها اخلليفة 

احلاكم باأمر اهلل، لأنها كانت الطعام املُف�شل اإىل 

معاوية بن اأبي �ش���فيان. ومعظم هذه اخل�ش���روات 

كان���ت ُتزرع يف م�ش���ر زم���ن امل�ش���ريني القدماء، 

وبع�ش���ها مثل الُقلقا�س والباذجنان وال�ِش���لق ظهر 

بعد الفتح الإ�شالمي. 

اأما الفاكهة يف اأ�شواق القاهرة فكانت متنوعة 

ومنها: التفاح والكمرثى واأنواع خمتلفة من البطيخ، 

والت���ني، واجلميز وكان املف�ش���ل لدى امل�ش���ريني، 

يق���ول عبد اللطي���ف البغدادي: وهو مب�ش���ر كثري 

جدا، وقد يوجد منه �ش���يء �ش���ديد احلالوة اأحلى 

م���ن التني، لكن���ه ل ينف���ك يف اأواخر م�ش���غه من 

طعم خ�شبية ما«. ُعرف اأي�شا ال�شفرجل والرقوق 

والإجا����س، والت���وت والرم���ان واخل���وخ والعن���ب 

وامل�ش���م�س والبلح، واملوز والنبق، اأما املحم�ش���ات 

���اد اأو الأترج،  فكان���ت كثرية ومتنوع���ة ومنها الُكبَّ

والليمون، وكان���ت الفاكهة تدخل �ش���من مكونات 

جمموعة من الأطباق، مث���ل التمرية، والليمونية، 

والتمرهندي���ة، والزبيبي���ة، واملوزي���ة، والُعنابي���ة، 

والُرطبية، والنارجنية، وامل�شم�شية، وال�شفرجلية، 

والتفاحي���ة، واخلوخي���ة، ومما يث���ري الغرابة كما 

تذكر املوؤلفة اأن هذه الأطباق التي ُعرفت باأ�شماء 

الفاكهة مل ت�ش���ر كت���ب الطبي���خ اإىل كيفية دخول 

الفاكه���ة يف اإعداد هذه الأطب���اق، فاأغلبها حتتوي 

على كميات كثرية من اللحوم اأو الدجاج امل�شلوق، 

فوظيفة الفاكه���ة كانت حمدودة يف ا�ش���تخدامها 

كاإ�ش���افات، ويف بع�س احلالت كان ال�ش���م يطلق 

عل���ى لون الطب���ق، مثل امل�شم�ش���ية فكانت ُتعد من 

غري امل�شم�س، ولكن اإ�شافة الزعفران اإليها بكرثة 

كاف للتذكري بلون امل�شم�س.

اأماكن الأكل 

كلم���ة املطاعم التي ت�ش���تخدم حديث���ًا لتناول 

الأطعم���ة يف الأماك���ن العام���ة مل تعرفه���ا امل���دن 

الإ�ش���المية القدمية به���ذا املعنى، وكانت اأ�ش���هل 

طريق���ة بالقاه���رة اإن مل تك���ن الوحي���دة لتن���اول 

اأطعمة �ش���اخنة هي �ش���راوؤها جاهزة من حوانيت 

الطع���ام املنت�ش���رة باملدينة، وقد لح���ظ الرحالة 

ك���رثة هذه احلوانيت، واأح�ش���ى بع�ش���هم عددها 

يف يوميات���ه، وكانت ُتعد الطعام وتر�ش���له للمنازل 

ع���ن طري���ق �ش���بيان احلواني���ت اأو اخل���دم. ومن 

الطبيع���ي اأن الطبق���ات املي�ش���ورة كان���ت تاأكل يف 

دورها وق�شورها، والطبقات الو�شطى واحلرفيني 
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ياأكل���ون يف اأماك���ن عمله���م اأو يف منازله���م، اأم���ا 

الفقراء وعدميو املاأوى فال خيار اأمامهم اإل الأكل 

بقارعة الطري���ق، اأو جوار حانوت الطعام، وتذكر 

املوؤلفة اأن الإ�ش���ارة الوحي���دة التي جتعلنا نفرت�س 

وج���ود اأماكن عام���ة للطعام بالقاه���رة جاءت يف 

مذكرات دومينكو تريفيزانو �شفري البندقية الذي 

زار القاه���رة �ش���نة )923ه����/1512م( ملقابلة 

ال�شلطان قان�شوه الغوري نهاية الع�شر اململوكي، 

اأي قبل معرفة املطاعم لأول مرة يف فرن�ش���ا باأكرث 

من قرنني ون�ش���ف، فقد لحظ دومينكو اأن �شكان 

القاهرة ل ياأكلون باملنازل، لكن يدخل ال�ش���خ�س 

منهم اإىل حوانيت وياأكلون، وعندما مير ال�شخ�س 

بجوار احلان���وت يتنف�س رائحة الطع���ام النفاذة، 

وه���ذه احلوانيت رمبا ت�ش���به حواني���ت الطباخني 

التي اأ�ش���ار اإليها املقريزي عند ذكر �شارع ق�شبة 

القاهرة بقوله: ُيرمى مب�شر يف كل يوم األف دينار 

انون  ذهبا على الِكيمان واملزابل. مما ي�شتعمله اللبَّ

���قاق احلمر التي  واجّلبان���ون والطباخون من ال�شُّ

يو�شع فيها اللنب واجُلنب، والتي تاأكل فيها الفقراء 

الطع���ام بحوانيت الطباخني«. وي�ش���ري اإدوارد لني 

يف بداي���ة زيارت���ه للقاه���رة منت�ش���ف الق���رن19 

اإىل ك���رثة دكاك���ني الطباخ���ني بالقاه���رة فيقول: 

وُيع���دون الكباب وغ���ريه من الأطب���اق ويبيعونها، 

ول ي���اأكل النا����س يف ه���ذه الدكاك���ني اإل يف مرات 

قليلة وير�ش���لون ع���ادة يطلبون ما يحتاج���ون اإليه 

منها عندما ل يعّدون الطعام يف منازلهم. ويوؤمن 

اأ�ش���حاب املتاجر طعام فطورهم اأو ع�ش���ائهم من 

دكاكني هوؤلء الطباخني. 

ومل تعرف قاهرة الع�شور الو�شطى واأوربا اأي�شا 

مكانًا خم�ش�ش���ًا ل���الأكل، اأو غرفة الطع���ام الآن، 

فمناخ مدن البحر املتو�ش���طي مل يجعلهم يتقيدون 

بغرفة خا�ش���ة للطعام، ولكن م���ن املمكن الأكل يف 

الهواء الطلق، ويف منازل الطبقات املي�شورة كان يتم 

ا�شتقبال ال�شيوف يف »القاعة« اأو �شالة ال�شتقبال، 

ومكانها عادة بالطابق الأول اأو الثاين، ورمبا تكون 

القاعة هي غرفة الطعام. ويذكر اإدوارد لني اأن اأبناء 

الطبقات الو�شطى اأحيانا يتناولون طعام ع�شائهم 

اأمام اأبواب منازلهم فيدعون كل مار مهيب الطلعة 

اإىل م�شاركتهم الطعام. وتلك عادة �شائعة اأي�شًا بني 

الطبقات الدنيا. 

امل�شاركة يف الطعام

تنوعت امل�ش���ادر الت���ي تناول���ت اآداب الطعام 

واملائ���دة يف الثقافة الإ�ش���المية، وكان اأدب املوائد 

ي�ش���تقي اأ�شوله الدينية من ال�ش���نة النبوية، ومنها 

الت�ش���مية على الطعام، والأكل باليمني، ويف مو�شع 

واح���د، وكان الر�ش���ول عليه ال�ش���الم ي���اأكل بثالثة 

اأ�ش���ابع، وقد نهى اأن يقام عن الطعام حتى يرفع، 
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ورمب���ا كان ذلك حر�ش���ًا م���ن الر�ش���ول الكرمي يف 

عدم اإحراج اجلال�ش���ني وا�شطرارهم اإىل التعجل 

والقيام عن���ه ولهم فيه حاجة. ومن اأ�ش���هر الكتب 

الت���ي ُتعنى باجلانب الدين���ي »اآداب الأكل« لالإمام 

اأب���و حامد الغ���زايل يف كتابه اإحياء عل���وم الدين، 

اأم���ا الكت���ب الأدبية فمنها »�ش���رح منظوم���ة اآداب 

الأكل وال�ُشرب وال�ش���يافة« لبن العماد الأقفه�شي 

امل�ش���نفات  م���ن  وه���و  )ت808ه����/1405م( 

القليل���ة الت���ي تف���ردت يف مو�ش���وعه. ولك���ن اأقدم 

الن�ش���و�س الأدبية املعروفة لن���ا هو الباب اخلا�س 

ب���اأدب املوائد يف كتاب الطبيخ لبن �ش���يار الوراق، 

فيف���رد يف نهاي���ة الكتاب باب���ًا يف غ�ش���ل اليد قبل 

الطعام وبعده، واآداب الأكل وال�ش���رب مع النبالء. 

اأما امل�ش���در الأهم يف الع�شر اململوكي هو »فوائد 

املوائد« لل�ش���اعر اأبي احل�شني جمال الدين اجلّزار 

)ت679ه����/ 1280م(، ويف���رد اأبواب���ًا يف اآداب 

امل�ش���ّيف مع �ش���يفه، واآداب ال�ش���يف مع م�شيفه، 

وذكر ما ي�شتقبح من اأفعال ال�شيف. ويذكر اجلزار 

قواعد عامة لل�شلوك بني ال�شيف وامل�شيف، فيجب 

على الكرمي اأن يخدم �ش���يوفه، وُيظهر لهم الغنى 

وب�شط الوجه، ويقبح بال�شيف اأن ي�شاأل م�شيفه يف 

�شيء من داره �شوى الِقبلة ومو�شع ق�شاء احلاجة، 

ول ميتنع من غ�ش���ل يدي���ه، ول باأ�س باملحادثة على 

الطع���ام. ويف ر�ش���الة »اآداب املوؤاكل���ة« لبدر الدين 

حممد الُغ���زي )ت984ه�/1577م( يذكر بع�س 

العادات ال�ش���يئة على املائدة، واأ�ش���ماء اأ�ش���حابها 

مث���ال: العائ���ب وهو ال���ذي ينبه عل���ى بع�س عيوب 

الطعام، فيقول هذه هري�شة جيدة لول اأنها �شمراء، 

وهذا طبيخ كثري امللح، اأو قليل احلم�س اأو احللو. 

وهذه املخت�ش���رات هي جانب اأحادي ي�شعب 

مع���ه معرفة �ش���لوك الطبقات الو�ش���طى والعامة، 

فال يوجد معلومات موثقة عن �ش���لوك القاهريني 

على املوائد، فاأغلب املوؤلفني يف الع�شور الو�شطى 

مل يعنوا بت�ش���جيل يومياتهم، واأول ُم�شّنف ُيعتمد 

علي���ه يف ت�ش���جيل احلي���اة اليومي���ة للم�ش���ريني 

و�ش���لوكهم يف الأكل وغريه���ا م���ن مظاهر احلياة 

اأتى يف منت�ش���ف القرن التا�شع ع�شر وهو »عادات 

امل�شريني املحدثني« لدوارد لني، فمالحظاته لها 

اأهمية ل ُت�شاهي يف ن�شاأة الدرا�شات الأثنوجرافية 

اخلا�شة باملجتمع القاهري. 

اأما اأوقات الطعام فلم تتطرق اإليها امل�شنفات، 

با�شتثناء الأقفه�شي فهو الوحيد الذي ذكر اأوقات 

الطعام، فيقول نظمًا:

واإن اأكلت فِنم بعد الِغداء وُقم...

بعد الِع�شاء مَت�شي ثمَّ َن َوُكل

وقُت الِغداء لَوقت الفجِر اأَوُلُه ...

اإىل زوال به وقت الِع�شاء َيلي

فوق���ت الغ���داء يدخل بطل���وع الفج���ر، وميتد 

اإىل الظهر، ويليه وقت الع�ش���اء وميتد اإىل ن�ش���ف 

اللي���ل، ويلي���ه وق���ت ال�ُش���حور اإىل الفج���ر الثاين،  

وه���ذه الأوق���ات للغداء والع�ش���اء مل تقت�ش���ر على 

القاهرة فح�ش���ب، بل كانت هي املعتادة يف ال�شرق 

الإ�ش���المي عموما، وامتد ه���ذا التقليد يف القرن 

التا�شع ع�شر، فا�شتمرت وجبة الع�شاء هي الوجبة 

الأ�شا�شية، فيقول لني: اإن الع�شاء هو وجبة الطعام 

الأ�شا�شية، ويتم حت�شريه يف فرتة بعد الظهر، وما 

يبقى منه ُيرتك لع�شاء اليوم التايل«.

اأما �ش���كل املائدة، فت�شري امل�شادر الأدبية اإىل 

نوعني م���ن املوائد، الأوىل هي ال�ُش���فرة، وتعرفها 

معاج���م اللغة باأنها غطاء يو�ش���ع عل���ى الأر�س اأو 

ال�ش���جاد، اأو �شينية مدورة ال�ش���كل م�شنوعة من 

القما����س اأو اجلل���د، وهي يف الأ�ش���ل طعام يتخذ 

للم�شافر، وبه �ُشميت �ُشفرة اجللد، وال�ُشفرة التي 

يوؤكل عليها �ش���ميت بهذا ال�ش���م لأنها تب�ش���ط اإذا 

اأكل عليها، وكان الر�ش���ول عليه ال�شالم ياأكل على 

الأر����س يف بع����س الأحيان ويف بع�ش���ها ياأكل على 

�ُش���فرة، اأما النوع الثاين هو اخل���وان فكان يرتفع 

قليال عن الأر�س، وياأخذ عدة اأ�شكال منها �شينية 

ترتكز على دعامة واحدة مرتفعة، اأو �شينية ترتكز 

على ثالث اأو اأربع دعامات ق�شرية، وكان اخلوان 

عموم���ا ي�ش���نع من اخل�ش���ب اأو النحا����س، اأما يف 

القرن التا�شع ع�شر فيقول لني: اأما طاولة الطعام 
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فه���ي عبارة عن طبق م�ش���تدير يعرف بال�ش���ينية 

من النحا�س الق�ش���ديري اأو الأ�شفر، يرتفع قطر 

هذه ال�ش���ينية قدمني اأو ثالثة وجُتعل فوق كر�شي 

نحو خم�ش���ة ع�شر بو�شة طوًل، وهي م�شنوعة من 

اخل�ش���ب ومغطاة اأحيانا بعرق اللوؤل���وؤ اأو العظام. 

وي�شكل الكر�شي وال�شينية )ال�ُشفرة(.

�شور املقال من الكاتب
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زرياب تونس

صالح المهدي في ذمة اهلل

هو �ش���الح بن عبد الرحمان بن حممد املهدي 

ال�شريف امللقب بزرياب )وزرياب تاريخيا هو  اأحد 

اأبرز اأعالم املو�شيقى العربية على مر الع�شور ولد 

يف بغداد وبها ن�ش���اأ. وهاج���ر اإىل الأندل�س وكان له 

فيها �ش���يت وا�ش���ع وحظوة قليل مثيله���ا. وتويف بها 

هجري/ 845 ميالدي وبه لقب �ش���الح  �ش���� 230 

املهدي اإقرارا مبكانته املو�شيقية(.

ولد �ش���الح امله���دي  يف 9 فراي���ر 1925 يف 

تون�س العا�شمة. ون�شاأ يف عائلة اأدب وفكر وفن.

در����س اأول اأم���ره باأح���د املدار����س القراآني���ة 

»الكت���اب« كما هو م�ش���هور يف تون�س ثم مبدر�ش���ة 

اجلمعي���ة اخلريي���ة نه���ج الورغي يف باب �ش���ويقة 

اأحد اأ�شهرالأحياء ال�شعبية يف العا�شمة التون�شية. 

ث���م بجام���ع الزيتون���ة حيث ح�ش���ل على �ش���هادة 

التح�ش���يل التي اأّهلته فيما بعد لاللتحاق ب�ش���لك 

الق�ش���اء. ويف �ش���ياق مواز ظهر ولعه باملو�ش���يقى 

مبّك���را فالتح���ق بالر�ش���يدية وتتلم���ذ عل���ى كب���ار 

فّنانيها ومنهم ال�ش���وري ال�ش���يخ علي دروي�س اأحد 

اأ�شاطني املو�شيقى يف ذلك الوقت.

 ا�ش���تهّل ن�ش���اطه املو�شيقي �ش���ابا يافعا باأداء 

الأنا�شيد ال�ش���وفية والوطنية ثم مالبث اأن التفت 

اإىل الغناء موؤديا وملحنا.و�ش���رعان ما�شد اهتمام 

القائمني على اأمر املعهد الر�ش���يدي فتم تعيينه به 

اأ�شتاذا.

عقب ال�ش���تقالل طلب من���ه الزعيم احلبيب 

بورقيب���ة اأن ي���رتك جم���ال الق�ش���اء واأن يلتح���ق 

ب���وزارة الرتبية القومية رئي�ش���ا مل�ش���لحة الفنون 

فاأ�ّش�س املعهد الوطني للمو�شيقى الذي تخرج منه 

جيل متكامل من املو�ش���يقيني مت العتماد عليه يف 

اإحداث فرقة الإذاعة الوطنية.

أح��د   2014 12 س��بتمبر  ي��وم  غي��ب امل��وت 
العالم��ات البارزة ف��ي الثقافتني الش��عبية والعاملة 
األستاذ املؤّس��س والعازف امللّحن الدكتور صاحل 
املهدي،زري��اب كما يح��ب أن ينادي��ه أصدقاؤه 

وتالميذه في تونس والوطن العربي.
نعته الصحف في البالد العربية كلها،ذكرت نبذة 
من مآثره وعّددت شيئا من خصاله.ونعاه أصدقاؤه 
ومحّبوه في جميع أرجاء املعمورة.فمن هو صاحل 

املهدي؟
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واجله���د  الر�ش���مي  العم���ل  ب���ني 

الهاوي���ة كان���ت  واملمار�ش���ة  التطوع���ي 

املو�ش���يقى والفن���ون هي ف�ش���اء الرجل 

واأفق���ه وكل غايت���ه . تع���ّددت اإجنازاته 

وتنوع���ت حت���ى لتحت���ار م���ن اأي جه���ة 

يت�ش���ع لك اأن تلجها. فهو كما يقول اأحد 

تالمي���ذه رج���ل – فرق���ة اأو كم���ا يقول 

العرب القدامى يف عب���ارة اأكرث توفيقا 

اأّمة براأ�شه.

- در�س وكان من تالميذه اأعالم اأفذاذ 

م���ن اأمث���ال عبداحلمي���د بلعلجي���ة 

وحممد �شعادة وغريهما كثري .

- وعم���ل على اأن تك���ون الرتبية املو�ش���يقية جزءا 

من تربية النا�ش���ئة وقد �شاهم ب�شكل فاعل يف 

جت�شيد ذلك .

- حّلن ل�شخ�شيات �ش���هرية جدا يف البيئة الفنية 

التون�ش���ية مث���ل املرحومة �ش���ليحة واملرحومة 

فتحية خريي.

- اأ�ّش����س فرقة مدين���ة تون�س للمو�ش���يقى واأتاح له 

ن�ش���اطه اكت�ش���اف اأ�ش���وات كان لها �شاأن فني 

واأّي �شاأن مثل املرحومة علية وال�شيدة نعمة.

- اأجنز حوايل 700 حلن لعل من اأبرزها الن�شيد 

ال�ش���تقالل:»األ  لف���رتة  التون�ش���ي  الر�ش���مي 

خّلدي« ون�ش���يد العروبة الذى حّلنه مبنا�ش���بة 

الذك���رى الثانية لتاأ�ش���ي�س اجلامع���ة العربية 

�شنة 1947.

للمنظم���ة  التنفيذي���ة  الهي���اأة  يف  ع�ش���وا  كان   -

الإ�شالمية للتاريخ والثقافة والفنون.

- كان وراء تاأ�ش���ي�س املجم���ع العرب���ي للمو�ش���يقى 

التابع جلامعة الدول العربية.

- كان ع�شوا باملجل�س الدويل للمو�شيقى.

 I.O.V تراأ����س املنظمة الدولية للفن ال�ش���عبي -

التي كان اأحد موؤ�ش�شيها.

 له يف جمال املو�ش���يقى موؤلف���ات عديدة، من 

اأبرزها:

- املو�ش���يقى العربي���ة يف منوه���ا وتطوره���ا، دار 

ال�شرق العربي، دم�شق 2003.

- املو�ش���يقى العربي���ة وم�ش���ريتها املتوا�ش���لة، دار 

ال�شرق العربي، دم�شق 2003.

- املو�ش���يقى العربي���ة مقام���ات ودرا�ش���ات �ش���ور 

ومتاري���ن مو�ش���يقية، دار الغرب الإ�ش���المي، 

بريوت 1993.

كان له ح�شور ميداين منقطع النظري وم�شاهمات 

املو�ش���يقية  املوؤ�ّش�ش���ات  بع���ث  يف  جليل���ة 

م���ن  تقريبه���ا  عل���ى  والعم���ل  ومهرجاناته���ا 

اجلمهور الوا�شع.

فق���دت الثقاف���ة واملو�ش���يقى العربية بفق���ده علما 

كبريا. فق���د كان مكتبة مو�ش���يقية متنّقلة مبا 

كان قائم���ا علي���ه من ثقافة ومعارف بال�ش���اأن 

والأندل�ش���ية  العربي���ة  اأبع���اده  يف  املو�ش���يقى 

والإن�شانية وعالقات وا�شعة عربيا وعامليا.

تاأث���ر لوفات���ه اأحّب���اوؤه ف���ى املنظمة الدولي���ة للفن 

ال�شعبي فتواترت تعازيهم املفعمة حبا واإكبارا  

واعرتافا نذكر منهم:

- كارمن باديال) الفلبني( رئي�ش���ة املنظمة، علي 

عب���داهلل خليف���ة ) البحري���ن ( نائ���ب رئي�س 

املنظمة، ج���ورج فراند�ش���ن)اأمريكا( الأمني 

العام، وم���ن بلجيكا اإيتيان فانكريك وغريهم 

كثري.

رح���م اهلل �ش���الح امله���دي ورزق عائلت���ه الفني���ة 

والثقافية الوا�ش���عة ال�ش���ر وال�ش���لوان. ومن 

كان مثله فاإن ذكره �شيظل خالدا ل ميوت.

حممد جنيب النويري
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sources écrites viendraient à 
manquer, comme c’est le cas 
pour les sociétés orales, du 
moment que celles-ci ont, elles 
aussi, conservé leur Histoire 
sur des supports non écrits, 
tels que les tatouages sur les 
corps, les dessins muraux, 
les œuvres poétiques, les 
collections de meubles et 
de tissus traditionnels, les 
pratiques orales…

Ces dessins ne constituent 
nullement des inscriptions 
sans objet que l’on voudrait 
considérer comme de simples 
gesticulations ou réactions 
désespérées exprimant un état 
d’impuissance face à la nature et 
aux dures épreuves de la vie, ils 
reposent, au contraire, sur une 
forme de rationalité, y compris 
dans l’acception instrumentale 
du mot. En d’autres termes, il 
s’agit non pas d’une conception 
mentale des choses ou 
d’une représentation logique 
abstraite du monde mais d’un 
outil pour traiter des sujets 
concrets en vue de réaliser des 

objectifs palpables. S’agissant 

d’exercices techniques, les 

signes et les symboles sont 

autant de témoignages de 

savoirs et de compétences 

artistiques et architecturales 

où s’affirme une belle maîtrise 

de l’utilisation des matériaux 

fournis par la nature. La chaux, 

le gypse, le gravier, la pierre, 

la terre, le bois qui sont les 

principales composantes des 

constructions traditionnelles de 

la montagne sont puisés dans 

l’environnement naturel local 

par le recours à des techniques 

connues qui ont mûri à travers 

la pratique des générations 

et qui viennent s’ajouter aux 

principes formels qui président 

à l’exécution des dessins, qu’il 

s’agisse de symétrie, d’équilibre 

ou de relativité.

Imed Ben Soula

Tunisie
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des époques précises, si bien 
que les récits se présentent 
comme autant de chroniques 
détaillant les événements, les 
circonstances, les personnages 
en les replaçant avec la plus 
grande minutie dans leur cadre 
historique véritable. 

Les détails gravés au plafond 
des bâtiments illustrent en fait 
une Histoire humaine avec sa 
chronologie face à une Histoire 
inscrite dans l’absolu et le 
sacré. Des événements, des 

personnages, des éléments 
appartenant au milieu local ont 
été consignés qui font de ces 
détails un véritable registre sur 
lequel l’historien peut faire fonds 
pour écrire l’Histoire de ces 
sociétés locales. Voilà qui nous 
incite à procéder à une révision 
critique de la théorie selon 
laquelle les sociétés modernes 
auraient le monopole du savoir 
historique et à concevoir la 
possibilité d’écrire une Histoire 
positive, quand bien même les 
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Tout autant que la mémoire 
des personnages, celle des 
événements ne peut résister 
longtemps au travail d’usure 
de l’Histoire. Si la mémoire est 
par définition déformation et 
sélection, comme le dit Hallfax, 
c’est au niveau de son rapport 
à la durée et aux manipulations 
qu’elle y opère que cela apparaît 
le plus nettement. La durée est 
dès lors recomposée de sorte 
que le passé devient création 
et invention bien plus que 

véritable continuum historique 
s’étendant vers le présent à 
travers la mémoire. 

Toutefois, la collection de 
signes et de symboles liés à 
la région que l’auteur étudie 
dans ce travail constitue, 
au contraire de ceux qui se 
rencontrent habituellement 
dans la culture populaire, une 
exceptionnelle célébration 
de la durée chronologique. 
Les notations linguistiques et 
numériques y désignent en effet 
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LES SIGNES ET LES SYMBOLES 

DANS LES VILLAGES

DE MONTAGNE DU SUD TUNISIEN

On a longtemps parlé de la 
culture populaire comme d’une 
forme d’expression ennemie 
du mouvement de l’Histoire. 
Tributaire de la mémoire, de 
l’imagination et de la légende, 
cette culture est en soi une 
forme de rébellion contre le 
temps chronologique, une 
sorte de tentative de restaurer 
l’instant du commencement 
dans toute la pureté de ses 
modalités originaires. C’est 
pourquoi ses récits se jouent du 
temps historique, effaçant de la 
mémoire des époques entières, 
en inventant d’autres, de sorte 
que l’enchaînement linéaire des 

événements se perd et qu’une 
tout autre continuité relevant du 
mythe s’y substitue qui s’organise 
autour de personnages et 
d’événements où le groupe 
aime à voir sa véritable Histoire. 
Dans une telle représentation 
populaire du cours de l’Histoire 
les détails finissent par se 
perdre car la durée est, ici, 
une durée absolue qui prend 
moins en charge les tenants et 
aboutissants de la chronologie 
qu’elle ne se meut à l’intérieur 
de structures absolues comme 
on le voit dans la légende et le 
conte merveilleux de la tradition 
populaire.
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telle est aujourd’hui la véritable 
urgence. Car il n’est d’aucune 
utilité de construire sans 
développer une pensée et une 
culture liées à la société et sans 
jeter les bases d’une approche 
scientifique respectueuse de 
l’homme et de l’environnement. 
Autrement, nous ne pourrons 
surmonter les problèmes 
épistémologiques auxquels 
l’urbanisme se trouve confronté 
dans notre région arabe et 
dont l’une des manifestations 
essentielles est cet ensemble 
d’approches patriarcales  qui 
ont concouru à la production 
d’une architecture étrangère au 
cadre dans lequel elle s’inscrit – 
approches auxquelles s’ajoute 
en fait le problème de la vision 
individualiste sur laquelle se 
fonde l’expression de l’identité, 
que l’on veuille à cet égard 
regarder vers le passé avec la 
volonté de le faire revivre en 
dehors de toute historicité, ou 
que l’on s’attache à imiter l’autre 

sans prendre en considération, 

aussi bien dans l’espace que 

dans le temps, les spécificités 

culturelles de ses productions 

architecturales.

Edifier, en tenant compte 

de cet ensemble de données, 

une pensée architecturale et 

urbanistique arabe devrait 

contribuer à jeter les bases 

d’une théorie de l’architecture 

contemporaine dans notre 

région, seul moyen, selon 

l’auteur, de surmonter la crise 

liée à l’absence d’une vision 

sociale claire, fondée sur une 

perception profonde du moi 

arabe et capable d’en exprimer 

l’essence de manière à relever 

les défis épistémologiques qui 

entravent le développement 

et l’épanouissement de la ville 

arabe.

Raed Arnaout
Palestine
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s’étendre à toutes les parties 
qui interviennent, tant au plan 
matériel que conceptuel, 
dans la production de 
l’environnement urbanistique. 
A r c h i t e c t e s , i n g é n i e u r s , 
m é d e c i n s , s o c i o l o g u e s , 
théologiens,planificateurs, 
hommespolitiques, enseig
nants,écr iva ins,penseurs,
artistes, tous doivent être 
associés à cette refondation 
épistémologique. Car c’est de 
la convergence de toutes ces 

compétences, tant au niveau 
du suivi que de l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement 
des constructions et des 
planifications urbaines, que 
pourra naître une culture arabe 
faisant interagir les différents 
facteurs déterminant notre 
environnement et notre culture 
vécue.

L’émergence d’une vision 
culturelle arabe, d’un projet 
culturel arabe contemporain 
dans toute sa dimension sociale, 
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à de nouvelles élites dans 
les différents domaines de 
spécialité, et notamment à des 
architectes, des urbanistes et 
des planificateurs capables 
de résoudre les problèmes 
dans lesquels se débattent les 
villes arabes, à notre époque, 
en particulier ceux liés à la 
crise d’identité urbanistique. 
Ces élites devraient œuvrer à 
repenser l’avenir de nos villes 
à travers une action volontaire 
et consciente des enjeux 
qui permette de dépasser la 

dichotomie du moi face et de 
l’autre dans laquelle la pensée 
arabe s’est enfermée sous 
l’influence de l’orientalisme, 
et d’affronter la menace de 
la perte de soi à l’intérieur 
du vaste mouvement de la 
mondialisation. 

Ceci pour l’avenir, mais qu’en 
est-il du temps présent ? Il est 
plus que jamais nécessaire 
de définir une orientation 
épistémologique qui permette 
à la pensée et à la critique 
architecturales arabes de 
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reconstruction des approches 
conceptuelles sur des bases 
scientifiques fondées sur le 
respect de l’environnement, 
sur une perception critique 
et informée de la réalité et 
une vision positive de l’autre 
qui privilégie le dialogue, loin 
de tout suivisme et de tout 
affrontement. Une telle approche 
doit partir d’une analyse 
précise de la présente étape 
historique et de ses multiples 
exigences, de sorte que l’on 
sache exactement faire la part 

du possible et du nécessaire 
et que soient rigoureusement 
définis les priorités et les modes 
d’application. L’heure n’est plus 
aujourd’hui à l’auto-flagellation 
ni aux vains regrets ni, encore 
moins, à la course derrière les 
belles expériences menées, ici 
ou là dans le monde, sans que 
soient prises en compte les 
spécificités de chaque cas. 

Une telle approche ne 
peut que contribuer à faire 
évoluer le discours culturel 
arabe et à donner naissance 
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On ne peut en effet 
comprendre que la sphère 
architecturale et urbanistique 
arabe continue aujourd’hui à 
produire des agglomérations 
sans identité, comme c’est le 
cas pour bien des villes arabes 
où l’on a vu se développer des 
cités « sans habitants » dont 
les formes et les structures 
urbanistiques n’ont aucun 
rapport avec la culture 
environnante. Conséquence 
de cette évolution, ces villes 
ont impitoyablement pillé les 
ressources naturelles pour 
assurer leur survie – une 
survie dont le coût est devenu 
exorbitant parce que ces villes 
ne sont guère adaptées à leur 
environnement naturel quand 
elles ne sont pas en conflit avec 
lui. L’autre conséquence est que 
le problème de la pollution et de 
l’effet de serre s’est aggravé, 
que les liens sociaux se sont 
distendus et que l’isolement 
culturel des habitants n’a cessé 
de se creuser, sans parler de 
l’extension des autres maux 
liés à la mondialisation.

Compte tenu de ces 
évolutions, l’auteur estime qu’il 
est plus que jamais nécessaire 
d’élaborer pour les villes arabes 
une stratégie urbaine sur le long 
terme qui soit fondée sur une 
véritable continuité entre, d’une 
part, la culture et les besoins 
de la société, d’autre part, les 
exigences de l’environnement 
et des données naturelles 
spécifiques à chaque région. 

C’est ici qu’intervient le rôle 
de l’enseignement dans le 
renforcement de la prise de 
conscience de l’importance 
de la culture pour tout ce qui 
concerne l’environnement. 
Les penseurs et les savants 
les plus novateurs doivent 
sortir de leurs préoccupations 
livresques pour devenir des 
leaders d’opinion, aussi bien 
au niveau des institutions 
scolaires que dans le cadre du 
dialogue sociétal, à tous les 
niveaux. C’est ainsi seulement 
que les immenses efforts qu’ils 
déploient, chacun dans son 
domaine de spécialité, pourront 
porter leurs fruits à travers la 
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UNE LECTURE CRITIQUE DE 

L’ARCHITECTURE ARABE 

CONTEMPORAINE

L’auteur analyse et discute 
les évolutions historiques des 
formes architecturales dans 
la région arabe en mettant 
l’accent sur les rapports 
entre ces évolutions et la 
pensée identitaire, le but 
étant de dessiner le cadre 
épistémologique dans lequel 
s’inscrit la problématique de 
l’architecture arabe.

Il est clair que l’un des effets 
les plus importants des défis 
épistémologiques auxquels les 
sociétés arabes se trouvent 
confrontées consiste dans le 
flou qui entoure le concept 
d’identité culturelle moderne, 

en tant que tel mais aussi dans 
son rapport avec la vie politique, 
sociale et économique, celle-ci 
ne pouvant être séparée de la 
mondialisation et du rôle que 
joue l’Occident (l’autre) dans 
la construction du concept 
même d’identité. Les débats 
culturels qui ont accompagné 
ou suivi les grands mouvements 
populaires que la région arabe 
a connus, depuis le début de 
l’année 2011, et qui ont posé de 
diverses manières la question 
de l’identité culturelle et de sa 
nature témoignent, sans aucun 
doute, de l’importance de cette 
problématique. 
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chez les Arabes depuis les 
temps les plus anciens jusqu’à 
l’époque moderne. 

Le mouvement intellectuel 
qui a accompagné l’essor de 
l’Islam a permis de théoriser la 
musique arabe et d’en définir 
les règles. Mais cette musique 
a rompu, dès le XVIIIe siècle, 
avec ses propres fondements 
– qui remontent précisément 
à l’aube de l’Islam – lorsqu’elle 
est entrée en contact avec la 
musique occidentale. Cédant 
à la fascination des formes 
musicales venues de l’Occident, 
le discours musical arabe en 
a fait son modèle intellectuel 
et notre musique s’est, dès 
lors, inspirée de systèmes 
occidentaux.

La survie de l’aoud, qui a 
gardé toute son importance, 
reste, malgré tout, la meilleure 
preuve de la valeur de cet 
instrument et de l’héritage 

culturel dont il est porteur et qui 
fait qu’il continue à rayonner 
dans toutes les régions de la 
Presqu’île arabique, outre qu’il 
a conservé sa place, aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
la culture  arabe, en tant que 
symbole de la civilisation arabo-
islamique. 

Le XXe siècle a, néanmoins, 
constitué un tournant 
majeur dans l’histoire de cet 
instrument, en raison des 
évolutions techniques qui 
ont marqué la fabrication de 
l’aoud, sans compter le fait 
que l’instrument a lui-même 
atteint l’âge de la maturité en 
raison de l’élargissement de 
son aire d’expression et des 
développements que la théorie 
musicale arabe a connus.

Aziz Al Ouartani
Tunisie
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référence, qu’« il est certain que, 
dans la Presqu’île arabique, les 
populations ont connu l’aoud 
avant l’Islam, et lui ont donné 
différents noms, certains 
arabes, d’autres arabisés, tels 
que mizhar (le fleuri), rabt (qui 
fait le lien),  mouettar (qui est 
doté de cordes), mustajîb (qui 
a du répondant), dhu ezzir (qui 
est pourvu d’une « jarre »), 
dhu al atab (qui a un seuil), al 
kerrane (en rapport avec le 
retour mélodique, le refrain)… 
Du kerrane les Arabes de 

l’époque antéislamique ont 
tiré le mot al kerina, par lequel 
ils désignaient la chanteuse 
qui s’accompagnait de cet 
instrument. 

On mesure l’importance 
de l’aoud dans la civilisation 
islamique arabe à l’examen 
de nombreux ouvrages 
philosophiques ainsi que 
de sources historiques qui 
soulignent le rôle éminent joué 
par cet instrument qui remonte 
à l’époque antéislamqiue et qui 
a occupé une place de choix 
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Parler de la musique arabe 
dans la Presqu’île arabique 
c’est parler de l’ensemble 
des pratiques artistiques et 
culturelles qui y sont liées, en 
particulier le chant. Les rois et 
les princes qui ont protégé les 
arts, aux différentes époques, 
ont accordé une grande 
importance à la musique et au 
chant. Comme celui-ci était 
exécuté, depuis les temps 
les plus anciens,  avec un 
accompagnement musical, 
la question des instruments 
de musique a très tôt été 
clairement posée. Nous savons 
à cet égard que les Arabes, 
depuis l’époque antéislamique 

et jusqu’à l’aube de l’Islam, 
se servaient le plus souvent 
de la flûte et du tambourin, 
instruments que le Prophète 
lui-même évoque dans de 
nombreux hadiths, suivi en cela 
par d’éminents théologiens. 

Mais l’aoud a lui aussi 
toujours été présent dans la 
Presqu’île arabique, aussi 
bien avant qu’après l’ère 
islamique. Différents vestiges 
archéologiques mis au jour 
témoignent de l’existence, 
sous différentes formes 
et dénominations, de cet 
instrument, dans la plupart des 
contrées de la région arabe. On 
peut lire, dans un ouvrage de 

L’AOUD DANS 
LA CIVILISATION 

ISLAMIQUE,
ENTRE THEORIE 
SCIENTIFIQUE 
ET PRATIQUE 

MUSICALE
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des mouvements et 
du rythme mélodique. 
Les Emirats l’appellent 
al ‘iyala ou al razif, 
dénomination qui 
existait auparavant au 
Bahreïn. Au Sultanat 
d’Oman elle est 
connue sous le nom 
d’al razfa. 

La célébration d’al 
‘ardha est une tradition 
pérenne. Les hommes se font 
face en deux rangées distantes 
l’une de l’autre ; ces rangées 
s’appellent les  chiyala ; elles 
ont pour vis-à-vis un homme 
appelé chiyal qui leur fait répéter 
un poème ; sont également 
présents des musiciens 
qui donnent le rythme à la 
parade en jouant du tambour 
et du tambourin. En fait, les 
instruments de percussion 
varient d’une région à l’autre : 
ainsi, au Bahreïn comme au 
Qatar, on se sert du teyran, du 
touss et de deux tambourins, 
alors qu’en Arabie Saoudite 
on utilise le tabl nouçayfi qui 

est un semi-tambour que l’on 
attache à une main et que 
l’on frappe de l’autre. Une des 
deux rangées est consacrée 
au maniement des armes à feu 
que l’on appelle maqamy’a ou 
tefjen (ce qui sert à réprimer) et 
qui sont de vieilles carabines 
héritées des temps anciens. 
Cette rangée reçoit ses ordres 
d’un homme que l’on appelle 
ra’yi al m’aqouda (le guide de 
la chaîne). Au milieu se tiennent 
les artistes qui jouent de l’épée 
lors de l’exécution du razif, qui 
est, précisément, la danse de 
l’épée. 

khaled Khalifa
Bahreïn
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visant à insuffler aux soldats un 
surcroît d’ardeur et de courage 
à la veille d’un affrontement. 
L’une des fonctions les plus 
importantes de la ‘ardha était 
de former les enfants de la tribu 
au maniement de l’épée, la 
guerre étant faite de duels où le 
cavalier était appelé à affirmer 
sa suprématie dans l’art de 
manier l’épée et le bouclier. Al 
‘ardha était donc une scène, 
un lieu où le soldat recevait un 
entraînement pour apprendre 
l’attaque à l’épée et la défense 
au moyen du bouclier, ce qui 
exigeait à la fois souplesse  
et capacité à se fondre dans 
le groupe pour défendre la 
communauté.

Al ‘ardha fait, en outre, 
partie des arts les plus 
anciens du patrimoine. Liée 
aux célébrations les plus 
importantes, elle constituait 
une exhibition, un exercice viril 
particulier aux populations du 
Golfe. On dit aussi qu’elle fut à 
l’origine une parade masculine 
à caractère belliqueux que les 

tribus organisaient, dans le 
passé, à la veille mais aussi au 
lendemain de la guerre. 

Rémanence des préparatifs 
militaires que les tribus 
effectuaient, à l’époque 
antéislamique, avant de 
s’engager dans un conflit, 
al ‘ardha aurait vu le jour 
dans la région de Nadjd, et 
plus précisément chez les 
fameuses tribus des  ‘anza 
dont descendent les actuelles 
familles régnantes du Golfe, 
telles que les Al Khalifa, les 
Soubah ou les Saoud.  Al ‘ardha 
se serait ensuite étendue à 
l’ensemble des pays du Golfe 
à la suite de la migration de 
certaines tribus, lesquelles en 
changeaient l’appellation, d’une 
région à l’autre. Ainsi, au Bahreïn 
comme au Koweït et au Qatar, 
cet art a gardé son ancien nom 
de ‘ardha ; en Arabie saoudite 
on distingue la ‘ardha du Nedjd 
de celle du sud (al ‘ardha al 
janoubia) qui est spécifique au 
Hedjaz et au sud de l’Arabie et 
qui se caractérise par la rapidité 
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Art fondé sur la démonstration 

de force, al ‘ardha (la parade)  

est connue dans la Presqu’île 

arabique depuis les temps 

les plus anciens, comme en 

témoignent de nombreux textes 

poétiques. Le mot lui-même est 

dérivé d’al ‘ardh qui désigne 

un grand rassemblement de 

soldats, mobilisés en prévision 

d’une guerre. Il était fait appel à 

ces forces armées à chaque fois 

que le pays ou la tribu étaient 

menacés par un autre pays ou 

une autre tribu. Les préparatifs 

militaires consistaient en 

diverses parades qui sont autant 

de démonstrations de force 
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2 – la législation divine : c’est-
à-dire les lois et règles 
auxquelles le groupe doit se 
soumettre pour réaliser les 
objectifs liés au credo ;

3 – les rites : qui sont les actes 
à caractère religieux qui 
mettent en application les 
fondements du credo et 
déterminent le temps et le lieu 
sacrés, tant au plan spirituel 
que matériel ;

4 – le groupe : c’est-à-dire 
toute communauté humaine 
adhérant aux mêmes 
croyances et pratiquant les 
mêmes rites.
La pratique religieuse est 

« le moyen par lequel nous 
organisons le lieu, le temps 
et les rites que nous suivons ; 
elle est l’expression des limites 
que nous assignons à notre 
existence et à notre position 
à l’intérieur de la société ; ces 
limites peuvent être internes et 
avoir un caractère psychologique 
comme elles peuvent avoir des 
extensions externes et revêtir 
une forme sociale. La position 
que nous occupons au sein 
d’un groupe est en même temps 

la cause et la conséquence de 
ces limites psychologiques 
et sociales auxquelles nous 
adhérons solidairement avec 
telle catégorie sociale ou avec 
le groupe en tant que tout. Les 
niveaux d’identification diffèrent 
selon la nature du credo, de 
la pratique religieuse et du 
positionnement psychologique 
et social déjà évoqué. »

On peut déduire de ce qui 
précède que l’appartenance à 
une religion est une nécessité 
humaine et que la religiosité est 
liée à la manière par laquelle 
l’homme se positionne dans 
le monde, en tant que celui-ci 
est espace, et dans l’Histoire, 
en tant que celle-ci est temps, 
et actualise son être au monde 
conformément à des limites et 
à des règles psychologiques et 
sociales. Tel est le cadre dans 
lequel s’inscrit le phénomène 
des visites aux sanctuaires et 
aux mausolées. 

Hamdadou ben Omar

Algérie
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des symboles précis à travers 
lesquels il a exprimé une idée de 
transcendance ou de sacralité. Il 
a fait des éléments de la nature 
autant de représentations 
concrètes de cette idée, si bien 
que le sacré se manifeste dans 
des espaces bien déterminés. 
Le lieu sacré peut être aussi 
bien une montagne qu’une 
pierre, un arbre ou une source 
auxquels on prête une force 
invisible, capable d’intercéder 
en faveur – ou au détriment 
– de l’homme. Le temps est 
également divisé, selon la 
même logique, en temps sacré 
et temps profane. Toute société 
humaine dispose de cycles 
précis qui ont un caractère 
exceptionnel ; ces cycles 
reviennent continuellement 
ou sont revivifiés selon des 
règles strictes définies par les 
croyances de cette société, le 
temps sacré étant soit un temps 
indéterminé et transcendant, 
soit un temps susceptible 
d’être revécu au moyen de rites 
particuliers. »

La religiosité a également 
une dimension sociale. La 

religion est foi et pratique, elle 
aide les individus à développer 
leur sentiment d’appartenance 
au groupe, leur apporte un 
réconfort moral et renforce la 
cohésion et la stabilité sociales, 
à moins qu’elle ne devienne, au 
contraire, le moteur essentiel 
des révolutions ou des grands 
mouvements réformistes. 
Le rapport de la religion au 
lieu, au temps et à l’homme 
est celui des frontières qui 
séparent le sacré du profane, 
le semblable du différent, de 
sorte que l’identification devient 
un élément essentiel dans la 
production des identités aussi 
bien que dans la formation des 
groupes humains, qu’il s’agisse 
de castes restreintes ou de 
l’agglomération de plusieurs 
castes. 

On pourrait, en outre, résumer 
cette approche du religieux en 
soulignant que la religion ou les 
formes de religiosité sont des 
systèmes formés de quatre 
éléments : 
1 – la credo : qui explique 

la vie et fixe les règles 
fondamentales ;
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La symbolique de la visite aux 
sanctuaires et de l’imploration 
des saints est de nature à inciter 
le chercheur à s’interroger sur le 
rapport de ces pratiques avec 
« la religion, en tant qu’elle est 
législation et credo relevant de la 
révélation, et la religiosité, en tant 
qu’elle est forme d’adoration où 
cohabitent facteurs religieux et 
facteurs culturels. La religiosité, 
qui constitue une pratique rituelle 
exercée à l’intérieur du groupe, 
reste soumise à la relativité 
du temps et de l’espace. La 
forme qu’elle prend est toujours 
l’expression des forces et des 
intérêts qui la soutiennent : elle 
demeure tant que ces forces 
sont vivaces et s’efface dès lors 

qu’elles disparaissent. »
L’auteur analyse le 

phénomène des sanctuaires et 
mausolées – où reposent des 
saints et des savants pleins de 
piété – dans son rapport avec 
les croyances populaires et la 
structure sociale et cognitive 
de la société syrienne.  Il met 
l’accent en particulier sur les 
sanctuaires, mausolées et 
tombeaux de la ville de Damas 
pour illustrer le développement 
de ce phénomène. 

On a écrit que « l’objet 
d’adoration peut être proche 
et palpable, c’est-à-dire doté 
d’une présence dans le monde 
matériel. L’homme a en effet 
créé, au long de son histoire, 

SANCTUAIRES ET MAUSOLEES 

DANS 
LE JARDIN RADIEUX DE DAMAS LA FLEURIE

DE NOOMAN KASSATLY
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vigueur. C’est ce qui a permis, 
dans les sombres années de 
la fin de l’empire ottoman, 
aux jeunes citadins de se 
dresser avec toute la force et la 
prestance physique acquises 
grâce aux jeux pour défendre 
leurs petites villes contre les 
assauts des bandits.

Outre la détente et le 
plaisir procurés à ceux qui les 
pratiquaient mais aussi aux 
spectateurs qui venaient les 
applaudir, ces jeux, fondés 
sur l’attaque et l’esquive, 
l’offensive et la retraite, sur 
l’art de briser les lignes et de 
couper l’approvisionnement, 
sont devenus de véritables 
formations à la feinte, au jeu de 
cache-cache, à l’espionnage, 
au développement du flair 
guerrier, comme on peut le 
voir dans le jeu d’al ghabia (la 

sotte) ou dans celui appelé : 
descends, petite fourmi. 

L’accent mis sur 
l’entraînement sportif et le 
développement des capacités 
musculaires dans le jeu nommé 
saminet as-samina (idée 
d’impétuosité) qui suppose un 
haut niveau de persévérance 
dans l’entraînement à la course, 
à la poursuite, à l’équitation, 
à la natation et autres sports 
aquatiques, aux osselets qui 
vous apprennent à bien viser, 
a pour but l’accroissement 
des forces physiques du jeune 
apprenant en vue de développer 
cette virilité arabe à laquelle les 
familles de la ville Heyt restent 
profondément attachées.

Abderrahmane Dhiab

Irak

34



 Numéro27- tomber2014

33

L’invention de jeux et 
de compétitions sportives 
représente sans doute une 
forme de créativité visant à 
développer des exercices 
fondés sur des lois, des 
règles strictes en rapport avec 
le déroulement du jeu, les 
tactiques, l’objectif à atteindre, 
tout cela en vue de produire du 
plaisir, de la joie et, en fin de 
compte, de l’interaction sociale 
et cognitive. 

Pour comprendre 
l’importance des jeux il faut 
prendre en considération 
la situation économique 
d’une frange importante de 
la population de la ville qui 

souffre de l’inoccupation et de 
la rareté des emplois, due à 
l’éloignement par rapport aux 
grandes métropoles mondiales 
qui monopolisent l’ensemble 
des activités humaines, 
notamment le sport qui, du 
reste, fait partie des différents 
cursus scolaires.

Un grand nombre de 
producteurs de jeux et de 
compétitions sportives ont 
concentré leurs efforts sur le 
développement des capacités 
musculaires de façon à ce que 
le corps devienne le support 
d’une force physique et mentale 
épanouie et l’expression d’une 
virilité, symbole de santé et de 

LES JEUX POPULAIRES 
DANS LA VILLE DE HEYT
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le départ, dans les rets du jeu 
narratif).

Le discours « préambulaire » 
dans le conte populaire tire son 
importance du fait que le récit 
est l’œuvre d’auteurs anonymes 
et remonte à une époque 
indéterminée mais aussi de la 
multiplicité et de la variété des 
prologues qui visent en premier 
lieu à inviter l’auditeur à entrer 
sans hésiter dans le vif du sujet. 
Mais pour une étude rigoureuse 

de la morphologie du discours 
« préambulaire » il convient 
d’aborder la littérature populaire 
sur une base scientifique, en la 
considérant comme un champ 
épistémologique relevant de la 
sociologie de la connaissance 
et exprimant l’être au monde 
du groupe. 

Abdelmalek Achhaboune
Maroc
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science de la formation du 
récit : le préambule.

Cette composante est si 
souvent passée sous silence 
qu’on a l’impression qu’elle est 
considérée comme une sorte 
d’évidence qui ne mérite pas 
qu’on s’y arrête. La plupart 
des chercheurs qui se sont 
penchés sur la question n’ont 
guère dépassé le niveau des 
généralités quand ils n’ont 
pas tout simplement ignoré 
cette étape inaugurale. L’idée 
était que ces « entrées en 
matière » ne sont guère plus 
que la répétition de stéréotypes 
lexicaux (il était une fois) ou 
factuels (X sortit…).

Même lorsque le conte 
populaire a été soumis 
à l’épreuve de l’analyse 
structurale, le préambule a 
continué à être négligé, tant 
au niveau de la poétique que 
des enjeux artistiques ou de 
l’esthétique de la réception. 
On le constate notamment à la 
lecture du fameux ouvrage de 

Vladimir Propp : Morphologie 
du conte merveilleux (édition 
française 1970) ou du livre publié 
par une spécialiste égyptienne 
sous le titre : Nos contes 
populaires : du romantisme au 
réalisme (1974).  

On sait désormais que 
toute entame narrative est 
une forme de positionnement, 
dans la mesure où le récepteur 
exerce une autorité qui repose 
sur certains impératifs et qui 
conduit en fin de compte à 
cette alternative : adhérer au 
conte ou s’en détourner. 

Attirer et captiver le récepteur 
est donc un moment décisif 
dans la mise en place de la 
stratégie « préambulaire » (la 
séduction est en effet une 
technique d’entraînement qui 
incite le récepteur à chercher 
à savoir ce qui s’est passé, ce 
qui est en train de se passer 
et ce qui va se passer ensuite, 
afin qu’il puisse assouvir une 
curiosité toujours plus avide ; 
le récepteur est ainsi pris, dès 
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LES SPECIFICITES 

DU PREAMBULE 

DU CONTE 

POPULAIRE

Les éléments spécifiques à 
la performance narrative dans 
les contes populaires jouent 
un rôle décisif dans la stratégie 
du récit. Ainsi, le préambule 
constitue un code formé d’une 
série d’indices consécutifs 
et croisés suggérant un 
message cohérent, doté d’une 
finalité esthétique, sociale et 
structurelle qui a, de tout temps 
et chez toutes les nations,  fait 
partie du récit populaire, qu’il 
fût oral ou écrit. C’est sur la 
base de ce message que se 
succèdent puis s’accumulent 
les péripéties, jusqu’au 

dénouement qui est à la fois 
détente et couronnement du 
processus narratif.

Il faut à cet égard noter 
l’intérêt accru que la critique 
arabe accorde de nos jours au 
conte populaire, qu’il s’agisse 
du contenu de ce type de récit, 
des valeurs dont il est porteur 
ou des structures habituelles : 
personnages, narration, temps, 
espace… Mais il est rare que 
nos critiques s’arrêtent, que ce 
soit au niveau de la théorie ou 
de la pratique des textes, sur 
une composante structurelle 
stratégique au regard de la 
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développement et de 
rapprochement entre 
les cultures.

On ne saurait 
douter du fait que 
l’héritage culturel 
(que l’on appelle 
également culture 
populaire ou folklore) 
a pour caractéristique 
de contribuer, à 
travers ses différentes 
manifestations, le 
plus souvent par un 
travail souterrain au niveau 
de l’inconscient collectif des 
communautés humaines, à 
rapprocher les cultures au 
service de la paix entre les 
hommes. Dans de nombreux 
cas, le patrimoine culturel 
consiste en la synthèse de 
nombreux courants culturels 
qui se sont rapprochés jusqu’à 
fusionner. 

L’auteur cite, à l’appui de 
sa démonstration, certains 
métiers d’artisanat ainsi 
que des rites de passage, 
des mots et expressions du 
dialectal désignant diverses 

manifestations folkloriques ou 

relevant de la conversation 

telle qu’elle se déroule dans 

la vie quotidienne. Il montre 

également que la coexistence 

harmonieuse à l’intérieur d’une 

même sphère culturelle locale, 

comme, par exemple, la sphère 

nubienne, de plusieurs courants 

dont certains sont révélateurs 

d’autres cultures a produit une 

symphonie d’une haute valeur 

humaine.

Youssef Madani

Soudan
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L’étude a pour fil conducteur 
l’idée que la culture populaire – 
ou l’héritage culturel – constitue 
un véritable fonds qui sert à 
l’édification de la paix, de la 
sécurité, de la tolérance et 
de l’entente entre les nations. 
C’est la paix qui est la base 
du développement et c’est 
la culture populaire qui est le 
porte-parole des peuples et le 
vrai révélateur de leur identité. 
Il n’est nul besoin d’inventer 
la culture de la paix car la paix 
est présente dans nos vies à 
travers le trésor de l’héritage 
culturel. 

L’auteur souligne que l’étude 

de cet héritage n’est pas un pur 
jeu intellectuel ou académique 
mais une entreprise essentielle 
pour interroger la culture de 
manière à la comprendre de 
l’intérieur de sorte qu’elle 
révèle par elle-même sa vérité 
profonde. Une telle démarche 
suppose le rejet de toute idée 
préconçue, de tout préjugé 
fondé sur une idéologie 
monolithique. 

L’objectif de l’auteur est 
de promouvoir l’idée que, 
témoin crucial et parole 
officiel des nations, la culture 
populaire contribue à renforcer 
les processus de paix, de 

LA CULTURE POPULAIRE 

AIRE DE PAIX ET DE 

RAPPROCHEMENT CULTUREL

ENTRE LES PEUPLES
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bin Ali Al Nassiri, auteur de ce 
magnifique recueil Tanfîh al 
khatir wa salwat al qatin wal 
mussafir (Le plaisir de l’esprit 
et la détente du sédentaire et 
du voyageur) dans lequel il a 
réuni, en véritable pionnier, 
les plus rares contes et 
poèmes chantés. Le Cheikh 
nous a, hélas, quittés avant 
de parachever l’édition d’un 
grand nombre d’œuvres 
qu’il a rassemblées et 
documentées.

Ainsi va la vie… et ainsi va la 
mémoire qui nous fait remonter 
à ces années lointaines 
lorsque nous apprenions la 
perte douloureuse de notre 
grand savant autrichien 
Alexander Veigel, Président 
fondateur de l’Organisation 
mondiale de l’art populaire,  
et, avant lui, celle du grand 
folkloriste, le Docteur Nioklis 
Salis, Professeur de la culture 
populaire à l’Université 
d’Athènes, qui nous a honoré 
de sa participation au Comité 
consultatif de cette revue.

En évoquant la mémoire 

de ces hautes figures qui 
ont consacré de longues 
années  de leur vie à la culture 
populaire, nous ne voulons pas 
tant pleurer sur leurs tombes 
que méditer l’exemple des 
grandes œuvres et des belles 
actions qu’ils ont accomplies 
au service de ce patrimoine, 
en collectant, consignant 
et conservant ce précieux 
héritage afin de le transmettre 
aux nouvelles générations. 
L’effort exemplaire qu’ils ont 
accompli demeurera pour 
nous une source d’inspiration 
et une force d’impulsion 
pour continuer dans la 
même voie avec confiance 
et détermination. Quelles que 
soient les difficultés, cette 
œuvre sera poursuivie, même 
si ceux-là que nous aimons 
ne sont plus là pour nous 
accompagner.

Ali Abdallah Khalifa
Président de la rédaction
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le temps même où nous 
déplorions la disparition du 
Professeur Safouat Kamal 
qui a tant apporté à la culture 
populaire de la région du Golfe 
arabe, voici que nous parvient 
la triste nouvelle du départ 
du Docteur Asaad Nadim. 
Suivait, alors que nous avions 
à peine commencé à passer 
en revue les réalisations 
artistiques d’avant-garde de 
ce grand maître, la mort de 
l’artiste bahreïni Ahmed Al 
Fardane. Ce virtuose aurait 
pu passer sa vie à multiplier 
les performances sur cet 
instrument, le qanoun, dont 
il était devenu le maître 
inégalé et dont il savait tirer 
les modulations les plus rares 
et les plus subtiles, mais la 
Providence divine a voulu, alors 
même qu’il s’ingéniait à tirer 
le meilleur de cet instrument, 
qu’il entreprît un nombre 
considérable d’actions liées 
aux racines même de la 
chanson populaire et à tout 
ce qui touche de près ou de 
loin à la musique populaire du 
Golfe.

Ceux qui ont connu ou 
fréquenté Al Fardane ne 
peuvent que se demander 
avec admiration : mais où cet 
homme a-t-il pu puiser une 
telle quantité d’informations 
inédites autant qu’irrécusables 
sur la chanson populaire du 
Golfe, sur les instruments 
utilisés et sur les pionniers de 
cet art qui se sont succédés 
sur quatre générations ? 
Celui qui scrute l’itinéraire de 
ce maître et passe en revue 
les domaines qu’il a abordés, 
les efforts qu’il a déployés, 
la patience et l’acharnement 
dont il a fait preuve et les 
investissements matériels qu’il 
a consentis au service de son 
art ne peut que reconnaître 
que l’homme a, en toute 
simplicité et spontanéité, 
constamment cédé aux élans 
de son âme tout entière 
habitée par la passion de la 
musique et du chant. 

Nous revient également le 
souvenir du conteur, poète 
et collecteur du patrimoine 
poétique, le Cheikh Mohamed 
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Nombreux sont, chaque jour, 
les porteurs et les producteurs 
du patrimoine populaire qui 
quittent, en silence, sur le bout 
des pieds, ce bas monde. 
Et ces hommes et femmes 
qui ont œuvré à mémoriser, 
à transmettre et à enrichir de 
leurs créations cet héritage 
emportent pour toujours avec 
eux  une mémoire remplie 
d’une vaste matière de contes, 
de poésies, de chants, d’arts, 
d’us et coutumes, d’artisanat, 
d’industrie, matière qu’ils ont 
emmagasinée, au long de leur 
existence, et qui n’a cessé, 
de génération en génération, 
d’irriguer notre culture arabe, 
quand bien même une part, 
la plus importante sans doute, 
de cette matière se serait 
perdue avec le temps, par 
négligence ou ingratitude à 
l’égard du passé. Mais de rares 
pionniers, maîtres ou créateurs 
d’exception ont échappé à 
l’oubli ou à l’anonymat dans 
lequel sont tombés la plupart 
de ces disparus pour continuer 
à embellir nos existences et 

à marquer de leur sceau nos 
cœurs et nos âmes, grâce à 
leurs œuvres qui, pour notre 
plus grand bonheur, viennent 
augmenter notre apport au 
patrimoine universel.

Or, à chaque fois que la 
mort vient abattre un de ces 
chênes, il surgit dans nos 
mémoires le souvenir d’un 
autre grand homme que 
nous avons perdu, puis d’un 
autre... Ainsi, le 12 Septembre 
dernier disparaissait le grand 
compositeur tunisien Salah El 
Mehdi, dont les mélodies autant 
que les créations musicales, les 
contributions pédagogiques ou 
les œuvres critiques occupent 
une place éminente dans le 
patrimoine, aussi bien officiel 
que populaire, de la Tunisie. 
L’homme a, en outre, animé 
et présidé de nombreuses 
organisations et institutions 
artistiques. Il a notamment 
fait partie du Conseil mondial 
de la musique et présidé 
l’Organisation mondiale de l’art 
populaire.

D’un autre côté, et dans 
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The details on the ceilings 
of the buildings represent 
accurate history rather than an 
absolute and sacred history. 
The ceilings display drawings 
and text about events, people 
and other elements of the local 
surroundings, which makes 
these ceilings a record upon 
which we can rely when we 
write the history of these local 
communities. We can write 
history even in the absence 
of written resources; in oral 
societies, history is preserved 
in the form of body tattoos, wall 
drawings, systems of rituals, 
furniture, traditional textiles and 

oral narratives.

In Southern Tunisia, folk arts 

help to fulfil social goals; they 

are means of addressing social 

issues, conveying signs and 

symbols, and disseminating 

knowledge. In this region, 

locally available natural 

resources such as limestone, 

gypsum, plaster, stones, soil 

and wood are used in the arts 

and architecture, and traditional 

methods adhere to aesthetic 

and artistic principles.

Imad bin Suwlah
Tunisia
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Signs and symbols in 
the mountain villages of 
Southern Tunisia 

For a long time, folk culture 
has been seen as contradicting 
history because it is closely 
related to memory, fiction, 
myth and all that is sacred. 
Folk culture does not adhere to 
chronology, so it may omit entire 
historical periods and create 
other periods, interrupting the 
timeline and replacing it with a 
mythical timeline that focuses 
on personalities and events 
that represent the society’s 
actual history. With this mythical 
perspective of history, when 
time is absolute, details are 
lost.

Like memories of people, 

memories of events cannot 
withstand historical changes. 
Our selective and revisionist 
memories are manipulative 
in their relationship with time; 
our memories deconstruct 
time and re-synthesise it in a 
way that makes the past seem 
continuous.

Unlike the other symbols 
of folk culture, the system of 
folk signs and symbols in this 
study indicates the chronology 
of time. In Southern Tunisia, 
the linguistic content of folk 
culture indicates the exact time 
of events and is historically 
accurate. 
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contributions will be the first 
step toward formulating a 
concept of Arab culture where 
the various elements and 
components are linked and 
integrated to shape the Arab 
environment and determine the 
features of our culture. There 
is no point in building without 
thinking, without a cultural 
identity and without scientific 
approaches that respect the 
environment and the people.

If we adopt an educated 
stance, we can overcome the 
major challenges, which include 
the patriarchal thinking that led 
to out-of-context architecture, 

and the problem of individual 
perspectives on identity that 
are based either on reviving the 
past or on imitating the Other.

In light of what has been 
stated, an Arab concept of 
architecture will contribute 
to the establishment of a 
theory of contemporary Arab 
architecture. The formulation 
of this theory is the only way 
to overcome the absence of a 
clear social vision that includes 
an understanding of the Arab 
Self and that meets the Self’s 
aspirations.

Raed Arnaout
Palestine
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taking their differences into 
account.

We have to contribute to 
developing the Arab cultural 
discourse and creating an 
elite generation that includes 
architects and planners capable 
of overcoming difficulties – 
such as the crisis of identity – 
that are facing contemporary 
Arab cities. Intellectuals and 
scientists will help to shape 
the future of the contemporary 
Arab city with informed and 
effective efforts that overcome 
the conflict of Self vs. Other 
that has long restricted Arab 
thinking, which has been 

influenced by Orientalism. They 
must also make up for the loss 
of Self that has resulted from 
globalization.

Today, it is imperative that 
we find and adopt an educated 
stance on Arab architectural 
criticism and thought. This 
should apply to everyone who 
influences the creation of the 
architectural environment, 
including architects, engineers, 
doctors, sociologists, thinkers, 
planners, politicians, teachers, 
writers and artists. All the 
aforementioned professionals 
evaluate individual buildings 
and city planning, and their 
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of the inhabitants into account. 
The people who built these 
cities borrowed architectural 
models that were unrelated 
to local culture. As a result, 
these countries have depleted 
natural resources and incurred 
exorbitant operating costs, 
because these cities do not 
meet cultural and environmental 
needs. In addition to the many 
negative effects of globalization, 
this has aggravated global 
warming and resulted in 
increasing amounts of pollution 
and the emergence of social 
incoherence and disintegration, 
and cultural isolation.

In light of the above, 
the researcher sees the 
establishment of a long-term 
strategy for architecture in the 
Arab world as imperative. This 
strategy should be based on 
addressing social needs and 
on the requirements of the 
surrounding environment. It 
must also take into account 
factors that are specific to the 
region. Education will play an 
important role in promoting 

concepts about the culture 
and environment. Intellectuals 
and scientists should play 
a practical role in helping to 
formulate a general opinion, 
whether through their work 
at educational institutions or 
by engaging in dialogue with 
all sectors of society. The 
efforts of intellectuals and 
scientists in their various areas 
of specialisation should be 
directed towards reshaping the 
Arab world’s thinking in a way 
that respects the environment 
and deals with reality. The new 
foundations of this thinking 
should be based on dealing 
with the Other through positive 
and purposeful dialogue, not 
merely following the Other. This 
new thinking should distinguish 
between what is necessary and 
what is possible, and should 
be able to specify and define 
the applications, priorities and 
methodologies. From now on, 
there will be no need for self-
flagellation, crying over the 
past, or being dazzled by the 
experiences of others without 
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Contemporary Arab 
architecture: A critical 
reading  

The researcher analyses and 
discusses the development 
of the Arab region and the 
relationships among this 
development, architectural 
trends, and thoughts concerning 
the issue of identity. This study 
highlights the problematic 
questions and challenges that 
Arab architecture faces from an 
educated viewpoint.

It is clear that the most 
important implications of the 
challenges facing contemporary 
Arab societies lie in the 
ambiguity of the concept of 
contemporary cultural identity 
and in the way this ambiguity 

is reflected in the political, 
social and economic spheres. 
Contemporary cultural identity 
is challenged by globalization 
and the influence of the West. It 
is likely that discussions about 
culture – which coincided with 
or emerged after the uprisings 
that have taken place in the 
Arab region since 2011 – are 
evidence of the elusive nature 
of Arab cultural identity.

Today, the Arab architectural 
environment can no longer 
continue to create cities 
without identities. In many Arab 
countries, cities have been 
built without taking the culture 

16
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According to references, the 
lute was of great significance 
to the Arab-Islamic civilisation. 
Arab philosophers commented 
on Arab music and its 
contribution to civilisation, and 
they emphasised the importance 
of musical instruments such as 
the lute and the role that these 
instruments played in enriching 
ancient Arab societies. After 
the 18th century, Arab music 
departed from its pre-Islamic 
and Islamic origins due to the 
influence of Western music and 
the Arabs’ subsequent attraction 
to Western music. Arabs 
considered Western music 
modern and contemporary, 
and Arab music underwent a 
number of significant changes 

based on the scientific and 
practical aspects of Western 
music.

The fact that lutes still 
exist today reflects their 
value and their importance 
in cultural legacy. Lutes were 
used throughout the Arabian 
Peninsula, and the lute has 
become a cultural symbol of 
Arab-Islamic civilisation. There 
was a major turning point in 
the 20th century when technical 
advances made it easier to 
manufacture lutes, improved 
their range and made them 
more popular.

Aziz Al Wartani
Tunisia
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The lute in Arab Islamic 
civilisation: Theory and 
practice

In the Arabian Peninsula, 
music and singing are 
associated with many cultural 
events. Several historical 
sources emphasise the 
importance of music and its 
relationship with folk culture. 
Historical references mention 
the emirs and kings’ fondness 
for the arts, especially music 
and singing. Ancient songs 
were accompanied by musical 
instruments. In the pre-Islamic 
era, Arabs used tambourines 
and flutes, which are mentioned 
in most Prophetic traditions 
and in the works of Muslim 

scholars. 
The lute played an important 

role in the Arabian Peninsula 
in the pre- and post-Islamic 
periods. Archaeological 
evidence gives an overview 
of the lute’s history in the 
Arab region, where it existed 
in different forms and was 
called by many names. Some 
references confirm that, “…The 
Arabs used the lute in the pre-
Islamic era; Arabs in the Arabian 
Peninsula called the lute by 
several names, some of which 
had Arabic origins and some of 
which were Arabised.”  

14
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Hijaz and the South, where it is 
characterised by fast rhythms, 
it is called Southern Ardah. In 
the UAE, the dance is referred 
to as Al Ayyalah and Al Razif, 
which was its old name in 
Bahrain. In Oman, it is known 
as Al Razfa.

Ardah is performed by two 
lines of dancers, (Al Shayyalah), 
which face each other. A man 
recites verses to both lines, 
and the dancers repeat the 
verses after him. Musicians 

stand behind the dancers. They 

usually play tambourines and 

drums, but the instruments can 

vary according to the musicians’ 

place of origin. There is a line 

of men holding guns, and the 

men who perform with swords 

stand in the middle.   

 

KHALED  Khalifa
Bahrain

13
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Ardah folk dance 

Ardah, a type of folk dance 
that functions as a display of 
power, has long been popular 
in the Arabian Peninsula. The 
dance has been celebrated 
in numerous Arabic poems. 
Ardah is derived from an Arabic 
word that refers to the march 
of a huge army and soldiers 
gathering in preparation for war. 
When a country or tribe is under 
threat, the Ardah is performed 
to prepare the members of the 
tribe for battle.

In the past, Ardah 
preparations included training in 
the use of swords and shields.

An ancient folk art that was 
performed before and after 
battles, Ardah showcases the 
power of the men of the Arabian 
Gulf. 

It is said that Ardah originated 
in Najd, and that it was exclusive 
to the well-known Anza tribes 
from which the ruling families of 
the Gulf – including Al Khalifa, Al 
Sabah and Al Saud – descend. 
Roaming tribes led Ardah to 
spread throughout the Arabian 
Gulf. In Bahrain, Kuwait and 
Qatar, the dance is known 
as Ardah, in Saudi Arabia, it 
is called Najdi Ardah, and in 
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the form of natural features 
such as mountains, stones or 
trees, because people have 
long believed that nature has 
a hidden power that can either 
work in Man’s favour or against 
him. A society’s history can be 
divided into sacred and non-
sacred eras, and sacred eras 
can be restored through certain 
rituals. 

Religion also has a social 
dimension. Religion is a set of 
practices that helps individuals 
develop a sense of belonging 
to a group, and that provides 
them with moral support, 
solidarity and stability. Religion 
can also be the driving force 
behind reform movements and 
revolutions. Religion makes 
everything sacred, and it is a 
key element of any society’s 
collective identity. 

Religions and systems of 
faith have four elements:

Belief: This helps people 1. 
to make sense of life and 
to develop a sense of 
belonging

Religious law: This is the 2. 

set of rules by which the 

group must abide in order 

to live in accordance with 

the belief 

Rituals: The religious 3. 

practices carried out to 

make the belief manifest 

and to designate a time 

and place as sacred

The group: The group of 4. 

people who share a set 

of beliefs and religious 

practices

Religion can determine 

our standing in society. 

Throughout history, religion 

has been a human need and 

a practice closely related to 

Man’s existence and to his 

psychological and social state. 

Hamdadu bin Umar

Algeria
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Researchers try to 
understand the symbolism 
behind visiting the tombs of 
religious custodians to seek 
blessings, and they study 
the relationships among this 
practice, religion, faith and 
other cultural activities. As the 
practice of a certain group, 
religion is determined by time 
and place. Visits to custodians’ 
tombs are related to power and 
to the group’s interests, and 
the symbolism exists as long 
as these interests exist. 

This study analyses the 
practice of visiting the shrines 

and tombs of custodians and 
righteous people, and the 
custodians’ relationship to 
religious and social practices. 
This paper studies the 
phenomenon of visiting the 
shrines of religious custodians 
in Levant societies, specifically 
the shrines and tombs in 
the cemeteries of the city of 
Damascus.

Throughout his long history, 
Man has created symbols 
for holy entities and used 
the elements of nature to 
symbolise these entities; for 
example, the sacred may take 

Shrines and tombs 
in Damascus 

in Nu’man Qasatili’s book 
Al-Rawdah Al-Ghanna’fi 
Dimashq Al-Fayha’ (The 
Lush Garden of Redolent 

Damascus) 
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The invention of a game is a 
process that involves combining 
rules, tactics and a desired 
result in the interests of fun. 
Games encourage social and 
knowledge-based cohesion, 
and they vary according to 
people’s economic situations, 
their leisure time, and their 
access to centres that offer 
sports and cultural activities.

Many of the people who 
invented games sought to 
promote mental and physical 
fitness so that people would be 
able to defend their towns in 

the event of an emergency.

Some of these games were 

based on battle tactics such as 

hit-and-run attacks and cutting 

off supplies, and they involved 

hiding, eavesdropping and 

using one’s intuition. 

In H t, many of the games 

promoted fitness and trained 

young people to run, swim and 

race horses, and some games 

involved target practice.

Abdul Rahman Dhiab
Iraq
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is perceived. This is clearly 

evident in two leading books in 

the field: Morphology of the Tale 

(1970) by renowned Russian 

folklorist Vladimir Yakovlevich 

Propp, and Our Folk Tales from 

Romanticism to Realism (1974) 

by Egyptian writer Nabilah 

Ibrahim.

The beginning 
must attract 
and capture the 
audience’s attention. 
The beginning plays 
an important role in 
building suspense, 
involving the audience 
and determining how 
they react to the tale. 

The beginning of a 
folktale helps to set 
the scene, because 
the tale’s author and 
date of origin are 
unidentifiable. The 
folktale is a collective 
art. It is essential 
to consider the 
morphology of the 
folktale’s beginning 

within the framework of the 
whole folktale. One must also 
consider the folktale’s beginning 
as a significant part of folk 
literature and other related 
fields, such as sociology.

Abdul Malik Ashhabun
Morocco

8
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The narratives of folktales 
have a strong influence on both 
the audience and the tale’s 
structure. The beginning of the 
tale includes a set of signals 
that make the tale coherent 
and that are associated with 
aesthetic and social dimensions 
that integrate with the structural 
scheme of the tale, whether it is 
oral or written. The signals pave 
the way for the tale’s events, 
plot and solution. 

Arab critics have paid a great 
deal of attention to the folktale 
and its content, values and 

components such as characters, 
narration, time and place, but 
little consideration has been 
given to the morphology of the 
tale and to the significance of 
the beginning.

The beginning has not 
received sufficient attention 
because it is believed that 
it does not go beyond the 
traditional. Even when critics 
analyse the structure of a 
folktale, they pay insufficient 
attention to the beginning, to 
its poetic language and to the 
role it plays in how the folktale 

7

The beginning 
of the folktale
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Folk culture: Cultural 
fusion and peace 
among peoples 

This study is based on the 
idea that a people’s folk culture 
or cultural legacy is a wealth 
of peace, security, tolerance 
and unity. Folk culture is the 
people’s spokesman; it helps 
us recognise a nation’s identity 
and it expresses the collective’s 
thoughts. The culture of peace 
already exists in our cultural 
legacy. This paper proposes the 
idea that folk culture supports 
the processes of peace, 
development and cultural 
fusion.

 This study also emphasises 

the idea that the study of a 
cultural legacy is not merely an 
academic activity, it is a sincere 
attempt to encourage cultural 
circles to understand cultural 
objectives. 

This study offers evidence 
that folk culture promotes 
peace by providing examples of 
folk crafts, rituals, other forms 
of cultural legacy, the dialects 
used by different groups, and 
communication in daily life.

Yusuf Hasan Madani
Sudan
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Editorial

Folklorists pass away quietly 
every day. Narrators, archivists 
and other creative types, they 
take with them a treasure of 
rich memories and anecdotes, 
and traditional songs, poems, 
arts, customs, traditions and 
crafts passed down through the 
generations. These treasures 
have had a significant influence 
on Arab culture, although some 
of our heritage has been lost or 
subject to negligence. Among 
these departed pioneers, there are 
creative artists and distinguished 
teachers who influenced our lives 
and touched our hearts and souls 
with their vibrant and significant 
contributions to heritage.

We must remember the great 
people that we have lost. On 
September 12th, 2014, Death 
visited Dr. Saleh Mahdi, a musician 
and teacher whose work, music, 
educational efforts and writing 
achieved official recognition in 
his native Tunisia. Dr. Mahdi 
worked at and managed multiple 
organisations and art institutes; he 
was a member of the International 
Music Council and a former 
President of the International 
Organization of Folk Art.

We have also lost Safwat 
Kamal, who was a great support 
to folk culture in the Arabian 
Gulf; Dr. Asaad Nadim, who 
contributed greatly to material 
culture; and leading Bahraini 

artist Prof. Ahmed Al Fardan, a 
creative zither player. Al Fardan 
had an amazing encyclopaedic 
knowledge of Arabian Gulf singing 
and musical instruments, and of 
various folk arts. He was also an 
authority on the most prominent 
folklore pioneers of the past four 
generations.

We also remember Sheikh 
Muhammad bin Ali Al Nasiri, a 
distinguished narrator and poet 
and the author of ‘Tanqiyat Al 
Khatir Wa Salwat Al Qatin Wa 
Al Musafir’, a collection of early 
anecdotes, traditional poetry and 
other genres. Sadly, he passed 
away before he was able to publish 
everything that he had collected.

Austrian scholar Alexander 
Veigl, the founding President of 
the International Organization of 
Folk Art, and Dr. Neoklis Salis, 
a Professor of Folk Culture at 
the University of Athens and 
a prominent member of this 
Journal’s Advisory Board, will 
always be remembered for their 
knowledge and their important 
contributions to folk art. 

By collecting and documenting 
resources, these people have 
helped to preserve heritage 
for future generations. We will 
endeavour to follow in their 
footsteps and continue their 
mission.
                             Ali Abdulla Khalifa

           Editor In Chief

For loved ones who have 
left us…

5
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