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ُعمان   - ال�شحف  لتوزيع  المتحدة  ال�شركة  الكويت:   - والن�شر 
م�شر  جمهورية  والمجالت-  ال�شحف  لتوزيع  )ال�شيب(:النور 
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الهيئة العلمية
البحرين اإبراهيم عبداهلل غلوم 

م�شر اأحمد علي مر�شي 
اليمن اأروى عبده عثمان 
الهند بارول �شاه 

اأمريكا جورج فراند�شن 
المغرب �شعيد يقطين 
ال�شودان �شيد حامد حريز 

كينيا �شارلز نياكيتي اأوراو 
العراق �شهرزاد قا�شم ح�شن 
اليابان �شيما ميزومو 
الكويت �شالح حمدان الحربي 

الجزائر عبد الحميد بورايو 
ليبيا علي برهانه 

لبنان علي بزي 
االأردن عمر ال�شاري�شي 

االإمارات غ�شان الح�شن 
اإيران فا�شل جم�شيدي 

اإيطاليا فران�شي�شكا ماريا كوراو 
�شوريا كامل ا�شماعيل 

الفلبين كارمن بديال 
ال�شعودية ليلى �شالح الب�شام 
المغرب محمد غاليم 
فل�شطين نمر �شرحان 

تون�س وحيد ال�شعفي 

الهيئة االستشارية
تون�س اأحمد الخ�شخو�شي 

ال�شودان اأحمد عبد الرحيم ن�شر 
العراق بروين نوري عارف 

البحرين جا�شم محمد الحربان 
اأمريكا ح�شن ال�شامي 

البحرين ح�شن �شلمان كمال 
البحرين ر�شي ال�شماك 
البحرين عبد الحميد �شالم المحادين 
البحرين عبداهلل ح�شن عمران 
ال�شودان علي اإبراهيم ال�شو 

اأمريكا ليزا اأوركيفت�س 
البحرين مبارك عمرو العماري 
البحرين محمد اأحمد جمال 

م�ش�ر م�شطفى جاد 
البحرين من�شور محمد �شرحان 
البحرين مهدي عبداهلل 

أسعار المجلة في مختلف الدول:

- ري������ال   10 ال�������ش���ع���ودي���ة:  ال���ع���رب���ي���ة  ال��م��م��ل��ك��ة   - دي����ن����ار   البحرين:1 
 - ري�����ال   1 ع���م���ان:  ���ش��ل��ط��ن��ة   - دي���ن���ار   3 ت���ون�������س:   - دي���ن���ار   1 ال���ك���وي���ت: 
 - دره�����م   10 االإم���ارات ال���ع���رب���ي���ة ال���م���ت���ح���دة:    - ج��ن��ي��ه   2 ال���������ش����ودان: 
- ج���ن���ي���ه   5 م�������ش���ر:    - ري�������ال   100 ال����ي����م����ن:    - ري�������ال   10: ق���ط���ر 
- دي���ن���ار   3000 ال���ع���راق:   - دي���ن���ار   2 االأردن:    - ل.ل    3000 ل��ب��ن��ان:   
- دره����م����ا    30 ال���م���غ���رب:   - دي���ن���ار   5 ل��ي��ب��ي��ا:   - دي���ن���ار   2 ف��ل�����ش��ط��ي��ن: 

 - ي��ورو   4 االأوروب���ي:  االتحاد  دول   - 4 جنيه  بريطانيا:    - ل.���س   100 �شوريا: 
دوالر  6 واأ���ش��ت��رال��ي��ا:  ك��ن��دا    - دوالر   6 االأم��ري��ك��ي��ة  ال��م��ت��ح��دة  ال����والي����ات 

الطباعة:
ال�������م�������وؤ��������ش���������������ش�������ة ال��������ع��������رب��������ي��������ة ل������ل������ط������ب������اع������ة وال������ن�������������ش������ر

شروط وأحكام النشر

اأي مكان،  واالأكاديميين فيها من  الباحثين  ال�شعبية( بم�شاركة  ترحب )الثقافة 
واالجتماعي����ة  الفولك���لورية  المعمقة،  العلمية  والمقاالت  ال��درا���ش��ات  وتقبل 
واالنث�����روبولوجي��ة والنف�ش����ية وال�شيميائية والل�شانية واالأ�شلوبية والمو�شيقية وكل 
ما تحتمله هذه ال�ُشعب في الدر�س من وجوه في البحث تت�شل بالثقافة ال�شعبية، 

يعرف كل اخت�شا�ص اختالف اأغرا�شها وتعدد م�شتوياتها، وفقًا لل�شروط التالية:
 المادة المن�شورة في المجلة تعبر عن راأي كتابها، وال تعبر بال�شرورة عن راأي 

المجلة.
 ترحب )الثقافة ال�شعبية( باأية مداخالت اأو تعقيبات اأو ت�شويبات على ما ين�شر 

بها من مواد وتن�شرها ح�شب ورودها وظروف الطباعة والتن�شيق الفني.
االإلكتروني،  اأو  البريدي  عنوانها  على  ال�شعبية(  )الثقافة  اإل��ى  المواد  تر�شل 
مطبوعة الكترونيا في حدود 4000 - 6000 كلمة وعلى كل كاتب اأن يبعث رفق 
االإنجليزية  اإلى  ترجمته  ليتم   A4 �شفحتين  من  لها  بملخ�س  المر�شلة  مادته 

والفرن�شية، مع نبذة من �شيرته العلمية.
 تنظر المجلة بعناية وتقدير اإلى المواد التي تر�شل وبرفقتها �شور فوتوغرافية، اأو 

ر�شوم تو�شيحية اأو بيانية، وذلك لدعم المادة المطلوب ن�شرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها اأية مادة مكتوبة بخط اليد اأو مطبوعة ورقيًا.

 ترتيب المواد واالأ�شماء في المجلة يخ�شع العتبارات فنية ولي�شت له اأية �شلة 
بمكانة الكاتب اأو درجته العلمية.

  تمتنع المجلة ب�شفة قطعية عن ن�شر اأية مادة �شبق ن�شرها، اأو معرو�شة للن�شر 
لدى منابر ثقافية اأخرى.

 اأ�شول المواد المر�شلة للمجلة ال ترد اإلى اأ�شحابها ن�شرت اأم لم تن�شر.
 تتولى المجلة اإبالغ الكاتب بت�شلم مادته حال ورودهــا، ثم اإبالغه الحقا بقرار 

الهيئة العلمية حول مدى �شالحيتها للن�شر.
 تمنح المجلة مقابل كل مادة تن�شر بها مكافاأة مالية منا�شبة، وفق الئحة االأجور 
ح�شابه  برقم  المجلة  ي��زود  اأن  كاتب  كل  وعلى  لديها،  المعتمدة  والمكافاآت 

ال�شخ�شي وا�شم وعنوان البنك مقرونا برقم هاتفه الجوال.



في ميدان يحتاج المزيد

ا�شتطاعت المنظمة الدولية للفن ال�شعبي )IOV( وعلى مدى اأكثر من ثالثين عامًا من العمل المنّظم 
الّدوؤوب اأن تجعل لها في مائٍة وواحٍد و�شتين بلدًا من بلدان العالم مو�شَع قدم، واأن يوؤ�ّش�ص منت�شبوها في كّل 
بلٍد من هذه البلدان فرعًا نا�شطًا يرعى الفنون ال�ّشعبية المحّلّية واأن يتوا�شل مع الجهد العالمي في هذا ال�ّشاأن 

ليجعل من المنظمة بذلك مظلة اأهلّية تظل ثقافة العالم ال�ّشعبّية.
االأ�شتاذ  الموؤ�ّش�ص  قائدها  الّراحل  بــاإدارة  المنّظمة،  تاأ�شي�ص  االأولى من  العقود  الجهود خالل  ان�شّبت 
األك�شندر فايجل ِ)Alexander Vigel(، على االأن�شطة اال�شتعرا�شّية التي تقيمها الّدول على مدار العام 
كاإقامة مهرجانات الّرق�س ال�ّشعبي التي ت�شارك بها الفرق الوطنّية التي تمّثل الّدول االأع�شاء اإلى جانب 
ة التي تمّثل تجّمعاٍت �شّكانّية اأو اأعراق اأو مدن كبرى اأو حّتى قرى �شغيرة لها قدر طريف من  الفرق الخا�شّ
الخ�شو�شّية. وكان دور المنّظمة التن�شيق بين هذه الفرق وترتيب م�شاركاتها والترويج لتلك المهرجانات 
بطباعة برنامٍج �شنوي لمختلف االأن�شطة على ال�ّشاحة الدولّية ثم موؤخرًا عبر موقعها االإلكتروني. وعلى �شبيل 
المثال فقد اأ�ّش�ص فرع المنّظمة بمملكة البحرين بتعاوٍن ناجح مع وزارة االإعالم في زمن طّيبي الّذكر وزير 
االإعالم االأ�شبق االأ�شتاذ جهاد بوكمال ووكيل وزارته ذلك الوقت االأ�شتاذ حمد علي المناعي، الإقامة )مهرجان 

البحرين الدولي للفنون ال�شعبية( لدورتين متتاليتين عامي 2008، 2009. 
ورة المر�شية، ولم تكن له منجزات توازي  �شي في المنّظمة غير نا�شٍط بال�شّ كان الجانب العلمي التخ�شّ
الجانب  المنادية ب�شرورة تعزيز  االأ�شوات  العديد من  يلّبي طموح  توازٍن نوعٍي  االأن�شطة االحتفالّية لخلق 
�شي الّدقيق، فجاء  االأكاديمي واإثراء ال�ّشاحة الدولية بالبحوث والّدرا�شات المعّمقة في هذا ال�ّشاأن التخ�شّ
نيكوال�س  اليوناني  البروفي�شور  برئا�شة  الما�شي  القرن  ت�شعينّيات  اأوائل  بالمنّظمة  العلمّية  الهيئة  تاأ�شي�س 
�شاري�س Nicholas Sariss حدثًا مهّمًا اأ�شاف اإلى اأن�شطة المنّظمة بعدا اأكاديمّيًا ا�شتقطب اإلى ع�شوية 
الّلجنة العلمّية اأبرز اأ�شاتذة علم الفولكلور في العالم. وقد ت�شّرفت مملكة البحرين با�شت�شافة البروفي�شور 
ي�شًا ليلقي  �شالي�س اأوائل �شهر اأبريل 2008 عند تد�شين العدد االأّول من مجّلتنا )الّثقافة ال�ّشعبّية( جاء خ�شّ
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كلمة االفتتاح في الحفل با�شم الهيئة العلمّية للمنّظمة، كما ت�شّرفت الهيئة العلمّية للمجلة بع�شويته كاأكاديمي 
من اليونان، وكان رحيله قبل �شنوات قليلة خ�شارة لنا جميعا وللمنّظمة. 

وقد خلفت البروفي�شور �شالي�ص في رئا�شة الهيئة العلمّية للمنظمة البروفي�شور البلغارية ميال �شانتوفا 
ما  على  العالم  اإطــالع  اإلى  ينحو  اأفقا جديدًا  للمنظمة  العلمّية  الهيئة  اأمــام  لتفتح   )Mila Santova(
العمل  العلمَية وور�ص  والمذكرات  والبحوث  الّدرا�شات  اإعداد  اإمكاناٍت علمّية في مجال  المنّظمة من  لدى 
االحترافّية وخال�شة المنتديات الفكرية عن طريق ن�شر الجديد من المعالجات التي تتناول مجمل الثقافة 
ال�شعبية اأمام تحّديات الع�شر فجـاء قـــرار اإ�شــدار مجلـــة المنّظـمـة العلمّيــة بالّلغــة االإنجليــزيـة لتحمـل ا�شمـًا 
�شة  جـديدًا:)for Intangible Heritage IOV Journal( لتنظّم اإلى الّدوريات العالمّية المتخ�شّ

والتي �شتحرر باأقالم الّنخبة من العلماء االأع�شاء بالمنّظمة. 
كانت المنّظمة وهي تخّطط الإ�شدار هذه المجّلة تبحث عن نقطٍة مركزيٍة تتو�ّشط ال�شرق والغرب تتّم 
مقرًا  المنامة  البحرينّية  العا�شمة  اختيار  فجاء  العالم  كّل  اإلى  توزيعها  منها  وينطلق  المجّلة  طباعة  بها 
لطباعة وتوزيع المجّلة بتنفيٍذ واإ�شراٍف من مكتب المنّظمة االإقليمي لمنطقة ال�ّشرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 

بالبحرين.
وكم ي�شعدنا جميعًا اأن تكون البحرين مرتكزا الإنطالق هذا الم�شروع العلمي والطباعي المتميز، فهذا 
البلد بما فيه من حرية تعبيٍر واإمكاناٍت فنّيٍة وتقنّيٍة ولوج�شتّيٍة ما يوؤهله الأن يتفّوق في اأداء الّدور على اأكمل 

وجه لن�شر ر�شالة الّتراث ال�ّشعبي من البحرين اإلى العالم. 
�شّية نبارك للهيئة العلمّية بالمنّظمة هذه الخطوة  ونحن في انتظار �شدور هذه المطبوعة العلمّية التخ�شّ

متمّنين للّزميلة الجديدة ولهيئة تحريرها كّل الّتوفيق في ميداٍن يحتاجها.
         

علي عبداهلل خليفة
         رئيس التحرير
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قبل الحديث عن الثقافة المادية ودورها في التنمية االقت�شادية واالجتماعية، اأرى اأواًل �شرورة تاأ�شي�ص مفهوم يقوم 
على اأن اأي م�شاريع للتنمية االقت�شادية واالجتماعية يجب اأن تقوم على فهم الواقع الثقافي لل�شعوب. اأي محاولة للتنمية دون 
ا�شتنطاق ال�شجل الثقافي تنتهي بالف�شل التام. ولنا في ذلك اأمثلة متعددة. اإذ اأن التنمية تعني التغيير اإلى االأف�شل ولكن واقعنا 
ينبئنا بغير ذلك. فالمق�شود بالتنمية في المجالين االقت�شادي واالجتماعي هو االإن�شان فاإذا لم تفهم النتاج الثقافي لهذا 
االإن�شان في اأي مكان كان الي�شتطيع التاأ�شي�س لتنمية م�شتدامة، لذا فخطط التنمية يجب اأاّل تكون متعجلة الأن عملية التنمية 

�شرورًة تكون بطيئة ومتدرجة حتى ال نقع في هوة الف�شل.
في اأواخر عام 1951م دعت اليون�شكو مجموعة من العلماء والخبراء للبحث في اأو�شاع ثقافات مختلف االأمم. وكان 
التقليدية وظروف الحياة الحديثة  الثقافات  اأ�شالة  اإلى المالءمة بين  توؤدي  اأهمية هو البحث عن مناهج  االأكثر  الغر�س 
–حر�شت على  والتنمية  الفولكلور  بعنوان  له  وتاأثيراتها وعندما ن�شرت اليون�شكو تقريرها– يكتب ر�شدي �شالح في مقال 
التنويه باأنهم لم يبتغوا البحث العلمي البحت، بل ق�شدوا اإلى اأن يكون بحثهم موجهًا ب�شورة مبا�شرة ووا�شحة لعدد كبير 
من م�شروعات اليون�شكو ... �شواء اأكان االأمر متعلقًا بن�شر التعليم، اأو برفع م�شتوى التربية، اأو بتح�شين ظروف الحياة اأو 
بالم�شاعدات الفنية من اأجل التنمية االقت�شادية لل�شعوب النامية... اإذ اأن كل عمل دولي يو�شك اأن يكون عقيمًا اإذا لم يح�شب 
ح�شاب اختالف الثقافات واأ�شالتها، كما اأن جهل اأو تجاهل القيم العقلية واالأخالقية والروحية الخا�شة بكل ثقافة لن يف�شد 

المرامي التنموية فقط بل يعّر�س اأنبل الم�شروعات للف�شل وكوارث ال يمكن تجنبها.
اأرى اأن ميادين الموروث الثقافي لل�شعوب ح�شبما ورد في ت�شنيفات بع�س الباحثين في هذا المجال اأن جميع الميادين 
وهي الثقافة المادية، االأدب ال�شفاهي، فنون االأداء، العادات والمعتقدات والممار�شات والمعارف ال�شعبية ما هي اإال حلقات 
ياأخذ بع�شها برقاب بع�ص. هل هناك فرق اأ�شا�شي بينها؟ وهل تلعب هذه الميادين وظائف مختلفة في المجتمع؟ االإجابة 
بالقطع ..ال.  كتبت في مقال �شابق لي: اأن االإنتاج اليدوي وتوثيقه مهم ولكن اأال تهمنا الفكرة من ورائه ومعرفة طريقة اإنتاجه 
ومكانه في الحياة الب�شرية. في حقيقة االأمر فاإن المعرفة والمفهوم والوظيفة مثلها مثل الميادين االأخرى هي التي تتنقل من 
جيل اإلى جيل وتنت�شر في الثقافات االأخرى متاأثرة وموؤثرة. هذا من ناحية، من ناحية اأخرى فاإن ميادين الثقافة ال�شعبية 
االأخرى ترتبط ارتباطًا وثيقًا باالإنتاج اليدوي والعادات والممار�شات وفنون االأداء والمعارف ال�شعبية كلها لها جوانبها المادية، 
فحياة ال�شعوب وثقافاتها ال نف�شلها كما ن�شاء اإلى ميادين متعددة الأنها هي حياة متكاملة ال ينف�شل بع�شها عن بع�ص. فمثاًل 
الق�ش�س ال�شعبي يحتوي على مخزون كبير من اأدوات الثقافة المادية وكذلك االأمثال واالألغاز، اأرى اأن الت�شنيف غير حقيقي 
وغير واقعي بين المادي وغير المادي، فمثاًل اإذا اأردنا درا�شة بع�ص الحرف اليدوية فالتركيز ال يكون على �شكل المنتوج وهذا 

الثقافة الشعبية المادية
 في عالم متغّير 

تصدير

حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  ع��ادات   - أدب شعبي   - آف��اق 

 - وتقاليد  ع��ادات   - أدب شعبي   - آف��اق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   -

النشر -آفاق - أدب شعبي  موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   -

ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقى  وتقاليد  ع��ادات   - أدب شعبي   - -آف��اق 

- موسيقى  وتقاليد  ع��ادات   - أدب شعبي   - -آف��اق  النشر  جديد   - مادية 

عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء 

وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب 

- جديد  مادية  ثقافة   - وأداء حركي  - موسيقى  وتقاليد  عادات   - شعبي 

 - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر 

ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى 

عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء 

وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب 

شعبي - آفاق - أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي -

حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  ع��ادات   - أدب شعبي   - آف��اق 

 - وتقاليد  ع��ادات   - أدب شعبي   - آف��اق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   -

النشر -آفاق - أدب شعبي  موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   -

ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقى  وتقاليد  ع��ادات   - أدب شعبي   - -آف��اق 

- موسيقى  وتقاليد  ع��ادات   - أدب شعبي   - -آف��اق  النشر  جديد   - مادية 

النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي 
وأداء 

وتقاليد  ع���ادات   - شعبي  أدب   - -آف���اق 

ثقافة مادية -  - موسيقى وأداء حركي - 

جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات 

ثقافة   - وأداء حركي  - موسيقى  وتقاليد 

النشر -آفاق - أدب شعبي  مادية - جديد 

- عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي 

- ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب 

شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء 

حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق 

- أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى 

النشر  وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

- آفاق - أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي 

- آفاق - أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي -

آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى 

وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب 

 - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  ع��ادات   - شعبي 

ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات 

وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى 

وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب 

حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  ع���ادات   - شعبي 

 - أدب شعبي   - -آف��اق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   -

عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية 

وتقاليد  ع��ادات   - أدب شعبي   - -آف��اق  النشر  جديد   -

النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

موسيقى   - وتقاليد  ع��ادات   - شعبي  أدب   - -آف��اق 

وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب 

حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  ع���ادات   - شعبي 

 - أدب شعبي   - -آف��اق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   -

عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية 

أدب   - آف��اق   - شعبي  أدب   - آف��اق   - النشر  جديد   -

- أدب شعبي   - آفاق   - أدب شعبي   - آفاق   - شعبي 

آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى 

وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب 

 - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  ع��ادات   - شعبي 

ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات 

وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى 

وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي 

- عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء 

النشر -آفاق - أدب شعبي -  حركي - ثقافة مادية - جديد 

عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء 

النشر -آفاق - أدب شعبي -  حركي - ثقافة مادية - جديد 

عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء 

حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - 

آفاق - أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي -

آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء 

حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - 

عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء 

النشر -آفاق - أدب شعبي -  حركي - ثقافة مادية - جديد 

عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء 

النشر -آفاق - أدب شعبي -  حركي - ثقافة مادية - جديد 

عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد 

موسيقى   - وتقاليد  ع��ادات   - أدب شعبي   - -آف��اق  النشر 

أدب   - -آف��اق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء 

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 

وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية 

- موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق 

 - حركي  وأداء  - موسيقى  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   -

آفاق   - شعبي  أدب   - آف��اق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

- أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي -
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بالطبع مهم ولكن باالإ�شافة اإلى ذلك تهمنا معرفة تقنية ال�شناعة اأو الحرفة وا�شتخدامها ووظيفتها في الحياة اليومية باالإ�شافة اإلى معرفة 
العادات والمعتقدات والروايات ال�شفاهية التي تتعلق بها.

عوٌد على بدء ما ذكرت، فاإن ثقافة ال�شعوب بتكاملها وتداخلها تلعب دورًا مهمًا في التنمية االقت�شادية واالجتماعية. همنا و�شغلنا 
و�شاغلنا من كل هذا هو الفهم المو�شوعي والدرا�شة التي تقودنا ال�شتيعاب مخزون عقلية المجموعات الب�شرية وا�شتنطاقها توطئة لتنميتها 
فاأنت ال ت�شتطيع اأن تحدث التاأثير الم�شتدام ما لم تعرف هذه الثقافة مخزون ذاكرة وحا�شرة . عليه يتوجب علينا توخي الحذر في التعامل 
مع عمليات التنمية في المجالين االقت�شادي واالجتماعي، واال�شتب�شار بما تريده المجموعات الب�شرية من تنميتها واالبتعاد عن القرارات 
الفوقية دون وعي بحقيقة اأن تحقيق التنمية ال يتاأتى دون فهم ثقافات ال�شعوب. هذا الفهم هو الذي يوؤ�ش�ص لتنمية اجتماعية واقت�شادية 

م�شتدامة.
اأ�شاأل هنا ما قيمة التوثيق والجمع الميداني اإذا لم يقدنا اإلى هذا الفهم. الجمع الميداني وتحليل مادته المجموعة من اأفواه الرواة، كما 
كتبت في عدة مقاالت ن�شرت ب�شحيفة االأيام في العام 2001: كتبت  علينا فهم الواقع الثقافي ال�شوداني الم�شتند على الجمع والتوثيق 
الميداني المبا�شر ثم من بعد ذلك تحليلها التحليل الذي يقودنا اإلى الفهم، الفهم الذي يقود اإلى و�شع �شيا�شات تنموية في مجالي التنمية 

االقت�شادية واالجتماعية، يتما�شى مع تو�شع دوائر التغيير.
في عالم متغير، جميعنا يعي حقيقة اأن الحياة الحديثة والمعا�شرة اأثرت وتوؤثر يومًا بعد يوم على اإرث ال�شعوب فماذا نحن فاعلون 
تجاه ذلك. تر�شخ عندي طوال �شنوات عملي في هذا المجال لفترة تقارب الثالثة عقود قناعة اأن نعمل على تاأ�شي�ص اأق�شام لدرا�شة التراث 
في الجامعات والمدار�ص معًا واالهتمام بالمتاحف، وتطوير ال�شياحة الثقافية وتاأ�شي�ص معاهد للتدريب الحرفي وجمع ما تبقى من موروث 
بفعل ات�شاع دوائر التحديث التي تحا�شر الموروث وذلك بتوثيقه التوثيق العلمي الدقيق والعمل على ن�شر كتاب الموروث واإ�شدار المجالت 
الخرطوم ق�شم  فتاأ�ش�ص بجامعة  التراث  ودرا�شة  بتوثيق  بداأت حركة االهتمام  واالأفريقي  العربي  العالمين  المخت�شة في درا�شته. في 
الفولكلور في عام 1974م تحت مظلة معهد الدرا�شات االأفريقية واالآ�شيوية، وكذلك في نيجيريا وتنزانيا والمملكة العربية ال�شعودية 

وقطر والبحرين والعراق وم�شر وتون�ص والجزائر واأثيوبيا.. الخ.
اإن الثقافات جميعًا تاأثرت تاأثرًا عميقًا بالتكنولوجيا والتبدالت ال�شيا�شية والحروب والهجرات، فعادات ومعتقدات ال�شعوب التي كانت 
تعي�س كاأ�شالفها – تتغّير االآن تغيُّرًا �شريعًا، تحت تاأثير ما يقع في ظروف الحياة المادية من تعديالت وتغيُّرات نتيجة للتاأثيرات القادمة 
اإليها من خارج حدودها. اإن الجهد المبذول لتعميم خبرات الت�شنيع والتقدم التكنولوجي على جميع ال�شعوب ي�شاحبه بال�شرورة تفككات 
ثقافية عميقة. غير اأن ق�شايا التنمية وما ي�شاحبها من اآثار على الثقافات التقليدية ومناهج الحياة الموروثة ظلت ت�شغلنا و�شنظل محور 
�شغلنا و�شاغلنا كباحثين ودار�شين في مجال الموروث االإن�شاني. اأ�شبح كوكب االأر�س الذي نعي�س فيه االآن قرية �شغيرة في مواجهة التقدم 
في اال�شتخدامات التقنية الحديثة في المجاالت جميعًا. في هذه الحالة علينا االهتمام بما تبقى من موروث تقليدي، وما تبقى هو كثير، 

وذلك في محاولة للمواءمة بين الموروث والمعا�شر ... كيف؟
بداأت في االإجابة على هذا وال�شوؤال اأعاله في هذه الكلمة وهو :

تاأ�شي�س اأق�شام لدرا�شة الموروث الثقافي على م�شتوى التعليم العام والجامعي وفوق الجامعي وهذا بالطبع يحدث االآن في كثير من 
جامعاتنا ومراكزنا وهذا فعل محمود وهم م�شترك لكل المخت�شين في هذا المجال.

تاأ�شي�ص المتاحف التي توثق للموروث الثقافي وتكوين فرق عمل للجمع والتوثيق الميداني وعقد دورات تدريبية للعاملين في المجال 
وكذلك مجال التربية واالإعالم.

تطوير ال�شياحة الثقافية وتاأ�شي�ص معاهد للتدريب الحرفي ال�شتيعاب الفاقد التربوي وجمع ما تبقى من موروث بفعل وات�شاع دوائر 
التحديث وبذا ن�شتطيع تاأ�شي�س دارللن�شر تهتم بن�شر كتاب الموروث الثقافي وما تبقى منه لي�س بالقليل. هذا اإلى جانب تاأ�شي�س مجلة 

مخت�شة محكمة في مجال الموروث الثقافي المعا�شر على غرار مجلة الثقافة ال�شعبية في البحرين ومثيالتها في كل من قطر والعراق.

األستاذ الدكتور/ يوسف حسن مدني
رئيس قسم الفولكلور – جامعة الخرطوم
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تتميز فنون الرق�ص ال�شعبي بالمملكة المغربية بثراء وتنوع ال حد له، نابع من تعلق االإن�شان المغربي بالموروث ال�شعبي 
واحتفائه بكافة مظاهر الحياة ال�شعبية وما اأفرزته من ثقافة، رغم ارتباطه بالحياة الع�شرية وم�شايرته لمعطيات الزمن من 
جيل اإلى جيل. وي�شكل مهرجان المغرب الوطني للفنون ال�شعبية الذي ينظم بنجاح �شيف كل عام منذ ما يقرب من ن�شف 
قرن ظاهرة ح�شارية في اإعادة االعتبار للثقافة ال�شعبية ورفدها بعناية ووعي في حياتنا المعا�شرة. �شارك في الدورة ال�شابعة 
واالأربعين من هذا المهرجان الذي يقام بق�شر البديع بالمدينة الحمراء مراك�ص ما يقرب من خم�شمائة فنان بين عازف 
وراق�ص ومغن وموؤد لمختلف فنون االأداء الحركي، وخالل هذه الدورة تم تكريم الفنان ال�شعبي المغربي ال�شهير االأ�شتاذ حميد 

الزهير الذي جاء �شامخا اإلى من�شة التكريم على كر�شي متحرك.
وت�شارك في تنظيم هذا المهرجان ال�شنوي الهام عدة جهات ر�شمية و�شعبية تمثل مختلف المدن والجهات ب�شرق المغرب 
لتعطي داللة حقيقية على االهتمام االأهلي والر�شمي المتكاتف الموجه اإلى العناية بالفنون ال�شعبية واالهتمام بحملة هذه 
الفنون وموؤديها. ولي�س بغريب اأن ي�شارك في هذا المهرجان فنانون من مختلف الفئات العمرية بمن فيهم موؤدوا الفنون 
الع�شرية التابعون للفرق ال�شبابية التي ا�شتلهمت عنا�شر ومعطيات الفنون ال�شعبية في اأعمال جديدة ومبتكرة تنم عن الروح 

االأ�شيلة المبدعة لل�شعب المغربي.
عام  تاوريرت  باإقليم  تاأ�ش�شت  التي  ال�شعبية  للفنون  االآف��اق  لفرقة  فني  لعر�س  لقطة  العدد  لهذا  االأول  غالفنا  وعلى 
2000 لتمار�س اأن�شطتها في عدة مجاالت فنية منها “الرق�س”، “الغناء “الزجل” ، “اأحدو�س” ، ولعزف اأنواع رق�ص كـ  
نوع من الرق�شات زيها ولونها الخا�ص ، فهناك الزي  “المثلث” و“احدو�س”. ولكل  “ ولعالوي”،  “الركادة”،“انهاري”، 
اأما الزي  االأ�شفرواالأخ�شر واالأزرق  واالأبي�ص. فالنهاري  يعزف بالناي والدفوف وله ميزة خا�شة محببة لدى الجمهور، 
االأ�شفر فهو لفن الركادة التي كان ا�شمها قبل �شنوات “لباْردية” والتي تعزف بالليرة ودفين مع حمل البنادق والزي االأبي�س 

لفن لعالوي ويوؤدى بالليرتين رفق دفين. 
وقد �شاركت فرقة االآفاق للفنون ال�شعبية في عدة مهرجانات وطنية ونالت العديد من �شهادات التقدير لم�شاركاتها 
الناجحة في المملكة المغربية واأ�شبانيا، وهي ع�شو نا�شط بالمنظمة الدولية للفن ال�شعبي وعلى �شلة وثقى بالمكتب االإقليمي 

للمنظمة بمملكة البحرين.
والالفت اأن وزارة الثقافة المغربية ترعى باهتمام فرق الفنون ال�شعبية المغربية وتحر�س على م�شتويات اأدائها لهذه 

الفنون التراثية وتجيز عملها عن طريق االعتراف بها كفرقة �شعبية اأهلية. 
تحية لمنظمي هذه المهرجانات بالمملكة المغربية على هذا االهتمام الممنهج بالفنون ال�شعبية، وتحية لمهرجان مراك�س 
للفنون ال�شعبية . مع ال�شكر والتقدير لفرقة االآفاق المغربية ولرئي�شها االأ�شتاذ اأحمد ال�شامحي على اإهداء )الثقافة ال�شعبية( 

�شورة غالفها االأول.
الثقافة الشعبية

رقصة » الركادة«
بالشــــرق المــغــربـــي

الغالف اإلمامي
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النخيل من النباتات المعمرة، موطنها البحرين و�شبه الجزيرة العربية وكان يغر�ص على �شطوط نهري دجلة والفرات منذ 
اأكثر من اأربعة اآالف �شنة. وقد ن�شاأت وامتدت بين االإن�شان والنخلة في هذه المواطن عالقة حميمة فيكاد ال يخلو منزل في 
البحرين والخليج العربي من وجود ظل لنوع اأو اأكثر من اأنواعها المعروفة وال�شهيرة، كما ان لثمر النخيل ا�شتخدامات مختلفة 
منذ بدء تكونه مرورا بمراحل ن�شجه اإلى قطفه وما يجد بعد ذلك من مراحل. وغني عن القول ما للتمور باأنواعها من فائدة 

غذائية متكاملة.
ا�شتفاد االإن�شان من كل ما تنتجه النخلة، فاإلى جانب الب�شر والتمر ا�شتخدمت �شرائح جذوع النخيل دعائم في بناء الم�شاكن، 
و�شكل ال�شعف اأهم عن�شر في تكوينات غرف البيت واإن�شاء العوازل وا�شتخدمت االألياف ل�شنع الحبال التي منها ي�شد ال�شعف 

لبع�شه وا�شتخدم الجريد في �شنع تكوينات عديدة اال�شتخدام كاالأقفا�ص واأ�شرة االأطفال الر�شع والمباخر وغيرها.
وقد تفنن ال�شناع بهذه المناطق في ا�شتخدامات خو�ص النخيل ل�شنع الزنابيل والقفاف ومختلف االحتياجات المنزلية 
فكانت هذه ال�شناعة رائجة قبل اكت�شاحنا بمنتوج البال�شتيك والنايلون الم�شتورد. ومن هذه الم�شغوالت الم�شنعة من خو�ص 
النخيل ما نراه ب�شورة الغالف االأخير من هذا العدد. ففي هذه ال�شناعة ُينزع الخو�ص من جريد النخلة طريا وتعد منه 
�شرائح طولية بعر�ص �شنتيمتر تقريبا وينقع في الماء الأيام ثم يق�شم اإلى حزم تو�شع كل منها مفردة بمحلول لوني مختلف 
لتكت�شب كل مجموعة منه لونا مغايرا ت�شاعد في اأعمال الت�شكيل والزرك�شة اللونية التي يبدعها النا�شج بمزاجه وذوقه الخا�س 
في ابتكار وحدات وتكوينات زخرفية محببة تغلب عليها االألوان التي يبدعها الخالق في األوان ثمرة النخلة المتنوعة بمرحلة 
الرطب فاللون االأحمر واالأ�شفر والبني واالأخ�شر هما االألوان الغالبة اإلى جانب بقية االألوان االأخرى التي يوفرها �شوق ال�شباغة 

لمثل هذا العمل. 
كانت �شناعة ن�شج اأو �َشّف خو�ص النخيل �شناعة رائجة توفر للعاملين بها دخال يفي بمتطلبات الحياة قبل متغيرات نمط 
العي�ص في الخليج العربي خ�شو�شا والبالد العربية عموما، وكانت المنتجات تتنوع بين الح�شير و�شفرة االأكل الدائرية ال�شهيرة 
والزنبيل اأو الجفير والقفة باأحجامها واأنواعها والمروحة والمن�شف وال�شفيف الم�شتخدمة في ت�شقيف المنازل وغيرها الكثير.

تراجعت دون �شك هذه ال�شناعة االآن والتي كان لها اأربابها وم�شاغلها الحرفية النا�شطة واقت�شر اأمر ممار�شتها في وقتنا 
الحا�شر على قلة من الحرفيات اللواتي يمار�شن هذه الحرفة من البيوت اأو في الجمعيات الخيرية اأو الن�شائية اإما للحاجة اأو 
ل�شد الفراغ باإنتاج الم�شغوالت الخفيفة التي يرغبها بع�ص ال�شياح اأو تتطلبها مقت�شيات ديكورات الواجهات ال�شعبية في بع�ص 

المنا�شبات العامة االأهلية والر�شمية. 
كان باإمكان هذه الحرفة وبما يتوفر محليا من موادها الخام واالأيدي العاملة اأن ُتحّدث وُتطّور منتجاتها واأن تكون لها 

وظيفة وا�شتخدام في حياتنا المعا�شرة ب�شكل اأو باآخر.. لو .. 
         

الثقافة الشعبية

صناعة
سعــف خـــوص النخيــل
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السيرة الحياتية 
منهجية وتقنيات بحثية 

مها كيال - كاتبة من لبنان

يتناول هذا البحث قراءة حول منهج ال�سيرة الحياتية، الذي يعد من المناهح النوعية الهامة في 
العلوم االجتماعية واالن�سانية على حد �سواء. هو، بتو�سيف اأدق، بمثابة تجوال معرفي اأو مقاربة بحثية 
هدفها ر�سد الدينامية الفكرية ل�سناع هذا المنهج في مجالي علم االجتماع واالأنتروبولوجيا؛ كما 
هدفها تبيان غنى التراكم العلمي الغربي الذي اأدى اإلى تفعيل دينامية هذا المنهج، منذ اأكثر من قرن. 
وما زال الباحثون يكت�سفون في ال�سيرة الحياتية، يوًما عن يوم، مدى عمق موؤ�سراتها وغنى دالالتها 

المعرفية في كافة الميادين العلمية.  

http://4.bp.blogspot.com
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فقيرة  زال��ت  ما  العربية  المكتبة  اأن  االعتراف  من  البد 
بهكذا جدال معرفي هام حول اأهمية ا�شتخدام منهج ال�شير 
الحياتية، وال بد من االإ�شارة اإلى اأن واقع التالقح العلمي بين 
مفكرينا  بين  زال،  ما  واالإن�شانية  االجتماعية  العلوم  ميادين 

وفي معاهدنا االأكاديمية، في مرحلة الحبو. 
التي  االجتماعية  العلوم  بع�س  اأن  اإلى  التنبيه  المهم  من 
تعتمد في اأ�شا�شها على البحث النوعي، مثال االنتروبولوجيا 
معاهدنا  ف��ي  يعتبران،  زاال  م��ا  االجتماعي،  النف�س  وعلم 
ال�شو�شيولوجيا  هيمنة  تحت  ين�شويان  كعلمين  االجتماعية، 
الكال�شيكية: �شيرورة تف�شر واقع ق�شورنا المعرفي با�شتخدام 
واأننا  ا  تداركه خ�شو�شً من  بد  ال  ق�شور  الهام؛  المنهج  هذا 
الحاجة  باأ�شد  نحن  �شريعة،  لتحوالت  تتعر�س  مجتمعات 
لر�شدها معرفًيا وتاريخًيا الأنها هي التي تبين �شكل الهجانة 

التي غالًبا ما نو�شف بها واقع التحوالت التي نعي�شها اليوم. 

منهج ال�شيرة الحياتية : تعريف اأولي
يعد منهج ال�شيرة الحياتية)biographie( )1( وال�شيرة 
النوعية  المناهج  اأهم  من   )autobiographie( الذاتية 
االأنتروبولوجية،  االجتماعية،  االتنوغرافية،  البحوث  في 
علم  التربوية،  ال�شيا�شية،  الفلكلورية،  االأدب��ي��ة،  التاريخية، 

االدارة، .... 
االجتماعية،  العلوم  ف��ي  المنهج  ه��ذا  ا�شتخدام  ع���َزز 
المناهج  ح�شاب  ”على   vécu“ المعا�س  ن��م��وذج  تقديم 
العلمية  اأو  والو�شعية   structuralisme البنيوية  النظرية 
بتحول  المنهج،  ه��ذا  اعتماد  �شمح  كما   .positivisme
 holisme العلوم االجتماعية من �شيطرة النظرة ال�شمولية
المجردة، )التي كان فيها ت�شييئ للمجتمع مع اإغفال التجارب 
بل  الجزئية،  النظرة  اإلى  الفردية(،  والت�شورات  ال�شخ�شية 

واأكثر من ذلك، اإلى النظرة الذرية)2(. 

ال�شيرة الحياتية كمنهج
ال�شيرة الحياتية هي، في تعريف ب�شيط لها، تاريخ حياتي، 
يحكي ذاكرة فرد اأو جماعة اجتماعية محَددة لها خ�شو�شَيتها 
الثقافية)3(. يعر�ص هذا التاريخ بطريقة �شردية، كما عا�شه 
التي  ال��راوي يمتلك الحرية في ت�شكيل الحقائق  راوي��ه. هذا 
قبل  من  ال��ذاك��رة،  هذه  نقل  ويّتم  لها.  تف�شيره  وفي  عا�شها 

الراوي نف�شه )�شيرة ذاتية autobiographie( اأو من قبل 
تمثيل  خالل  من   ،)biographie حياتية  )�شيرة  الباحث 
اأمين للحياة، بهدف محاولة اإي�شال القارئ “للعالم ”المعي�س 

كما هو. 
تكمن الفرادة المعرفية لمنهج ال�شيرة الحياتية، وفق هذا 
ظواهر  اأنها  على  االإن�شانية  للظواهر  ت�شويره  في  التعريف، 
متمثلة ثقافًيا وزمانًيا في �شكل بناء الهوية الفردية، في نمط 
الم�شارات االجتماعية وفي التغيرات الثقافية... وفي اعتباره 
اإال من  فهمها  يمكن  ال  معاني  الحياتية  ال�شيرة  في  اأن  ا  اأي�شً
خالل جهد خا�ص ياأخذ في الح�شبان، في الوقت عينه، طبيعة 

الباحث االإن�شانية بالتوازي مع طبيعة معنى هذه الظواهر. 

المعنى المعرفي لمنهج ال�شيرة الحياتية
ترتكز مقاربة الظواهر الب�شرية لفهمها، من خالل منهج 

ال�شيرة الحياتية، على المنطق االفترا�شي االآتي: 
اإن فهم تكوين واحدة اأو عدد من الجزئيات االجتماعية، 
ه��و ال���ذي ي��م��َك��ن م��ن ف��ه��م ���ش��ي��رورة وت��ح��والت التركيبات 
المنطق  اأن  العتبار  وذلك  والكبيرة،  المتو�شطة  االجتماعية 
الذي يدير التركيبات االجتماعية الكبيرة والمتو�شطة هو الذي 
ا التكوينات ال�شغيرة في المجتمع ويعَرف ب�شيرورة  يدير اأي�شً

اإعادة انتاجها اأو تحوالتها وذلك لالإعتبارات االآتية: 
• اأن االإن�شان هو نتاج ثقافة المجتمع. 

الم�شتويات  من  العديد  في  فاعل  فرد  هو  االإن�شان  اأن   •
المجتمعية.

�شيرورة  �شيرورتها،  ف��ي  تعك�س  االن�شانية  الحياة  اأن   •
التحوالت التي يمكن من خالل ر�شدها ر�شد التاريخ. 

ي�شاهم منهج ال�شيرة الحياتية اإًذا في ت�شهيل االنتقال من 
الميكرو اإلى الماكرو في فهم المجتمع، من خالل الموؤ�شرات 
التي تعك�شها الذاكرة المعي�شية لفرد اأو جماعة، والتي ال بد من 
اأن تتقاطع مع موؤ�شرات مجتمعية اأخرى، فتعمق فهم المجتمع 
لواحدة  المعمقة  فالمراقبة  تحوالته.  حقيقة  وع��ي  وت�شهل 
الت�شرف  ميكانيكيات  تبين  اأن  يمكنها  جزئيات،  لعدة  اأو 
ويمكنها  تحوالته،  اأو  اإنتاجه  اإع��ادة  و�شيرورات  االجتماعي، 

بالتالي اأن تبين المنطق االجتماعي الذي اأنتجها. 
ال بد من التو�شيح باأن الهدف من اعتماد منهج ال�شيرة 
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جمع  ول��ك��ن  ال���ذاك���رة،  ت�شكيل  اإع����ادة  لي�س  ه��و  الحياتية، 
المعلومات عن البيئة المبا�شرة من خالل موؤ�شرات تاريخية 

وثقافية معي�شة. 

ا�شتخدامات منهج ال�شيرة الحياتية:
ا�شتخدمت مدار�س فكرية متعددة في العلوم االجتماعية 
اأ�شاليب  ووف��ق  مختلفة،  لغايات  الحياتية”  “ال�شيرة  منهج 
متنوعة، وهذا ما يدفع اإلى الجزم اأنه ال توجد مقاربة منهجية 
واحدة ُيجمع عليها الباحثون، وال يوجد بالتالي غايات وال حتى 
اأ�شاليب محددة يمكن اأن ن�شف بها خ�شو�شية هذا المنهج 
الدينامي في تطوره وفي تغير �شيرورة ا�شتخداماته حتى اليوم. 
نذكر هنا ببع�س من اأبرز غايات ا�شتخدام هذا المنهج في 

مجالي علم االجتماع واالنتروبولوجيا:
فهم مجموعة من االأفكار والقيم االجتماعية التي تعك�شها   •

التجارب المعا�شة التي �شكلت الفرد في مجتمعه.
مقاربة واقع اجتماعي لجماعة اجتماعية معينة.   •

“اتنية ت�شكل  م��ه��م�����ش��ة،  اج��ت��م��اع��ي��ة  ف��ئ��ات  درا����ش���ة   •
المجتمع”. في  خا�شة  ثقافية   ethnobiographie

)تاأخذ االتنية في هذا اال�شتخدام معنى الثقافة الفرعية 
sous-culture ال معنى الع�شبية االإتنية(

حفظ التراث ال�شفهي )ال�شير ال�شفوية( ب�شبب التحوالت   •
المعي�شية ال�شريعة. 

االن��ق��اذ  باتنولوجيا  ال��ي��وم  ي�شمى  بحثي  ح���راك  وه���و 
الق�ش�س  اأن  نن�شى  ال   ethnologie de .sauvetage
لم  اإن  �شكلتها،  التي  الظروف  اختفاء  مع  تختفي  ال�شفاهية 
وهي  التاريخ،  تبني  التي  فالكتابة هي  تاأليفها.  يعاد  اأو  تدون 
التي ت�شمح بان�شاء المحفوظات حيث تحفظ ذاكرة االإن�شان 

من الن�شيان عبر الوقت وخالل الزمان)4(. 

ال�شيرة الحياتية في العلوم االجتماعية: لمحة تاريخية
مفهوم  تحليل  على  يرتكز  اأ�شا�شي  مــبــداإ  مــن  انطالًقا 
التاريخي  التطور  عر�س  �شيّتم  االجتماعية،  العلوم  اأ�شاليب 
لطرق ا�شتخدام منهج ال�شيرة الحياتية، في ظل عدم توافق 

http://en.wikipedia.org إدوار سابير
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فكرًيا  بها  العمل  يّتم  اأن  ينبغي  التي  الكيفية  ب�شاأن  حقيقي 
ومنهجًيا في مقاربة الحقل الميداني. 

اأي  يخ�شع  كما  الحياتية،  ال�شيرة  منهج  مفهوم  يخ�شع 
فكرية  لمناق�شات  االجتماعية،  العلوم  في  معرفي  مفهوم 
ودرا�شات تجريبية متعددة تبين كيف اأن تحليل مفهوم المنهج 
وا�شتخدامه قد ينطبق على اأنواع متنوعة من التجارب. اإن هذا 
االأمر ال يمكن وعيه اإال من خالل فهم دور المنهج نف�شه في 
البحث، الدور الذي يرتكز عليه الباحث لي�شاعده في تف�شيره 

العلماني لنهجه الفكري. 
مفهوم  تف�شير  في  المعرفية  التمايزات  قيمة  اأن  ال�شك 
االأبحاث  في  المناهج  دينامية  تغذي  التي  هي  منهج،  كل 
االجتماعية وت�شاهم في تطويرها. اإن اأهمية العر�س التاريخي 
ل�شيرورة منهج ال�شيرة الذاتية يهدف اإذَا، وفق ما تقدم، اإلى 
تبيان دينامية هذا المنهج في العلوم االجتماعية، واإلى اإبراز 

مدى م�شاهماته في بناء ميادين بحثية متنوعة)5(.

1 - ال�شيرة الحياتية في االتنوغرافيا
للدرا�شات االتنوغرافية دور كبير في تطوير منهج ال�شيرة 
الم�شماة  للمجتمعات  درا�شتها  خالل  من  وتقنياته  الحياتية 
بالبدائية ومن خالل اعتمادها تقنية جمع المعلومات ال�شفهية 
من  المنقولة  ثقافاتها  وفهم  المجتمعات  هذه  تاريخ  لتدوين 

خالل المعي�ص. 
بداأ ا�شتخدام منهج ال�شيرة الحياتية، كتقليد في ميدان 
البحث االتنوغرافي، في الواليات المتحدة االأميركية، خالل 
القرن التا�شع ع�شر، من اأجل كتابة �شير حياة زعماء الهنود 
خا�شة  ميدانية  كتقنية  الحياتية  ال�شيرة  تعتمد  ولم  الحمر. 
1925. ولقد �شاهم تنامي البحث بما �شمي  اإال حوالي عام 
االأداة  هذه  على  االعتماد  تزايد  وال�شخ�شية" من  "الثقافة 

وتطوير تقنياتها. 
يعتبر اإدوار �شابير Edward Sapir من اأهم من طور 
�شجع  الذي  فهو  المتحدة.  الواليات  في  البحثي  التوجه  هذا 
طالبه على اعتماد ال�شير الحياتية ل�شرح العالقة الوثيقة بين 

الفرد والثقافة. 
اأما روث بندكت Ruth Benedict فلقد اعتبرت اأنها 
اأكثر منها كاتبة  كانت في عملها الحقلي، باحثة اتنوغرافية 
لل�شير الحياتية، وهذا االأمر براأيها، كان بمثابة خ�شارة كبيرة 

الأن ميدان ال�شير الحياتية، ودائًما وفق بندكت، لم ي�شتغل )في 
وقتها( كما يجب بعد. 

الميدانية  البحثية  ال��م��ق��ارب��ات  م��ن  النمط  ه��ذا  ع���اود 
توجه  ب�شبب  طوياًل  دام  اإهمال  بعد  ال�شبعينيات،  في  بــروزه 
نن�شى  ال  االأفـــراد.  من  بــداًل  الجماعة  نحو  البحثي  االهتمام 
تهتم  كانت  الثانية  العالمية  الحرب  قبل  ما  انتروبولوجيا  اأن 
فقط بدرا�شة المجتمعات التي ال تاريخ مدون لها، وبدرا�شة 
المجتمعات ال�شغيرة، وهو االأمر الذي �شاهم في تنمية اعتماد 

ال�شيرة الحياتية كتقنية حينها. 
ويعتبر كل من �شدني منتز)Mintz Sidney )6واأو�شكار 
لوي�س Oscar Lewis من اأوائل من اأعاد لل�شيرة الحياتية 
في  ذل��ك  وك��ان  اعتباره،  ميداني  كمنهج  ودوره���ا  وتقنياتها 
لل�شير  لوي�س  كتاب  اأن  الع�شرين. حتى  القرن  ال�شتينيات من 
الو�شفي  العمل  العتماده  وا�شعة،  انتقادات  القى  قد  الذاتية 
الذي طغى عنده على العمل التحليلي، والإعادته كتابة الن�س 

باأ�شلوبه، والتباعه �شيغة المونولوج في الن�س. 
المنهج  هــذا  على  االعتماد  تاأخر  فلقد  فرن�شا،  في  اأمــا 
وتقنيته حتى ال�شبعينيات من القرن الع�شرين، وذلك بالرغم 

من ت�شجيع مار�شيل مو�س على ا�شتخدامهما. 
ويعتبر تاأثير كلود ليفي �شترو�ص كبيًرا في هذا التاأخير. 
فبالرغم من اعترافه باأهمية ال�شيرة الحياتية على الم�شتوى 
المنهجي والتحليلي، وبالرغم من كتابته ل�شيرة رحالته اإلى 
 Tristes الحزينة"  المعنونة"المدارات  االأو�شط  البرازيل 
المنهج  ه��ذا  اإل��ى  اللجوء  اأن  اعتبر  اأن��ه  اإال   .tropiques
ب�شكل منتظم ال ي�شمح بالو�شول اإلى البنى التي تّهم المنظر، 

فالمعا�س، براأيه، ال يعتبر مادة علمية)7(. 
كتابه  في  المنهج  هذا  على  اعتمد  فلقد  بورديو  بير  اأم��ا 
البوؤ�س في العالم La misère du monde. وهو من قال 
في مقدمة العدد الخا�س باأوراق البحث في العلوم االجتماعية 
مفاهيم  من  واح��دة  هي  الحياتية  ال�شيرة  اإن   :1986 ع��ام 
بداية،  المعرفي:  العالم  خل�شة  دخلت  التي  ال�شليمة  الفطرة 
بدون �شجة، من خالل علماء االتنولوجيا، وموؤخًرا، وب�شخب 

كبير، من خالل علماء االجتماع)8(.

2 - ال�شيرة الحياتية في ال�شو�شيولوجيا 
 William Thomas توما�س)9(  وليام  كل من  يعتبر 
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من  اأول   Florian Znaniecki زناني�شكي  وفلوريان 
ا�شتخدم منهج ال�شيرة الحياتيـة في مجال علم االجتمـاع عند 
درا�شتهما لتاأثير الهجرة البولونية في كل من اأوروبا واأمريكا. 

اأما هارولد غرفينكل)Harold Garfinkel )10 فيعد 
االتنولوجية  المنهجية  ال�شتينيات  في  اأ�ش�س  من  اأوائ��ل  من 
اأ�شلوًبا  التي اعتبرت وقتها   ethnométhodologie
بالدرا�شات  الهتمامها،  االجتماع  علم  في  جديًدا  ومنهًجا 
ولتركيزها  كما  الميدانية،  وباالأبحاث  الميكرو�شو�شيولوجية، 
على درا�شة التفا�شيل ال�شغيرة، مع اإ�شقاط للتحليل النظري، 
مع  الميداني  للم�شهد  الدقيق  بالو�شف  عنه  واال�شتعا�شة 

اهتمام كبير بتف�شيره. 
يعتبراتباع هذا المنهج اأن الفاعل االجتماعي الذي يروي 
قادر على  ثقافًيا. فهو  الغبي  باالإن�شان  لي�ص  �شيرة حياته هو 

ترجمة ت�شرفاته والتفكير في ذاته)11(. 
الباحثين  دائــرة  تو�شيع  في  المنهج  هــذا  دخــول  �شاهم 
من  بالرغم  �شو�شيولوجية،  الميكرو  بالدرا�شات  المهتمين 
ذلك، ظل وله ال�شو�شيولوجيين بمنهجية ال�شيرة الحياتية ولًها 
فردًيا با�شتثناء ما قدمه باحثو مدار�ص �شيكاغو ال�شو�شيولوجية 
الثالثة. فلقد ا�شتخدمت هذه المدار�ص منهج ال�شيرة الحياتية 
كثيًرا في درا�شتها للمجتمعات الح�شرية في الواليات المتحدة 

االأميركية. 
تراجع ا�شتخدام منهج ال�شيرة الحياتية منذ الثالثينيات 

الكمي  البحث  تقنيات  تف�شيل  ب�شبب  الع�شرين،  القرن  من 
الدرا�شات واالأبحاث االجتماعية. 

ولقد اأعيد لهذا المنهج اعتباره في مجال علم االجتماع 
نذكر  متنوعة  الأ�شباب  الع�شرين  القرن  ال�شبعينيات من  منذ 

منها:
بعد  فرن�سا،  في  االجتماعية  العلوم  اأزمة  بينته  ما   •
عن  وقتها  االجتماعية  الدرا�شات  بعد  من   ،1968 ثورة 

قدرتها في قراءة الواقع. 
- لقد اأظهرت هذه االأزمة مدى الحاجة لتجديد منهجي 
العلوم  ف��ي  الكال�شيكية  المنهجية  ف��ق��دت  اأن  بعد 

االجتماعية �شهرتها. 
اإلى ت�شكل فريق بحثي من  ا  اأي�شً - لقد اأدت هذه االأزمة 
الحياتية  ال�شيرة  بمنهج  المهتمين  االجتماع  علماء 
بيرتو)12(  دانــيــال  االجتماع  عالم  برئا�شة  تحديًدا 

.Daniel Bertaux
تنامي موجة انتروبولوجيا جديدة في المجتمعات   •
وفهم  لمعرفة  النا�س  وتعط�س  المتقدمة.  الراأ�سمالية 

واقع حياتهم اليومية من خالل علم و�شائطي يف�شر البنى 
الميكرو  اأو  الفردية  الت�شرفات  خالل  من  االجتماعية 

اجتماعية.
ال �شك اأن الهتمام االنتروبولوجيا في درا�شة المجتمعات 
ال�شاخنة تاأثيره الكبير في ظهور ميادين ومناهج بحثية جديدة. 

انتروبولوجيا

اتنولوجيا

اتنوغرافيا

البدائي المتوح�س

االآخرالمختلف

درا�شة المجموعات االجتماعية المحددة

علم االجتماع

المنهجية االتنولوجية 
ethnomethodologie
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االتنو�شو�شيولوجي  الدرا�شات  ميدان  عن  اليوم  والحديث 
socio- انتروبولوجي   وال�شو�شيو   Ethnosociologie
اإن اثارة هذه  اأكبر دليل على ذلك.  anthropologie هو 
الميدانين  بين  الكبير  التفاعل  مدى  تبيان  هدفها  الم�شاألة 
الم�شتوى  على  اأو  المعرفي  الم�شتوى  على  �ــشــواٌء  العلميين 
نف�شها.  المجتمعات  يطال  عملهما  ب��ات  اأن  بعد  المنهجي، 
ن�شاأة  تاريخًيا، بداأت منذ  التفاعل هي عميقه  اإن جذور هذا 
العلمين، لكنها باتت اأكثر و�شوًحا بعد عودة االنتروبولوجيين 
اإلى درا�شة مجتمعاتهم الغربية محملين بالكثير من المعارف 

والتقنيات التي اكت�شبوها من خالل درا�شتهم لالآخر.
ال بد من معاودة االإ�شارة لمدى تاأثير مدر�شة �شيكاغو في 
التاأ�شي�ص لهذا الميدان تاريخًيا من خالل اعتمادها التقنيات 
الواليات  الح�شري في  للمجتمع  االنتروبولوجية في درا�شتها 

المتحدة االأمريكية. 
تاأثير تقنيات التوا�سل الحديثة: يعتبر جورج بالندييه   •
بعد  الذاتية،  ال�شيرة  منهج  ال�شتعمال  القوية  العودة  اأن 
اإهماله لزمن طويل، العتباره من االأدوات االأنتروبولوجية 
الميدانية القديمة، ال عالقة له باالأ�شباب الخا�شة بتطوير 
م�شتقبل العلوم االجتماعية. فهو يرَد الطلب الكبير على 
كتب ال�شير الذاتية ب�شبب تاأثير مجتمع الميديا الذي خلق 
االأحــداث  ا�شتهالك  ونَمى  ولل�شهادات،  لل�شورة  جوًعا 
ال  والبعيدين.  القريبين  لــالآخــريــن  الحياتية  وال�شير 
ال�شكل  الحياتية قد تخطى  ال�شير  اأن عر�س  نن�شى كيف 
الكال�شيكي في الكتابة ليتم تناوله في اأعمال درامية، وفي 

الر�شوم الكرتونية )13(.
الذي   individualisme الفردانية  مفهوم  تنامي   •
بات مهيمًنا في العديد من التيارات الفكرية المعا�شرة، 
القراءة  في  الجزئية  النظرة  الى  اللجوء  منطق  وفر�شه 

االجتماعية لفهم التحوالت المعي�شية في المجتمع.
بوارييه،  جان  اأمثال  الباحثين،  من  العديد  دعوة   •
)ال�سير  ال�سفهي  ال��ت��راث  حفظ  ف��ي  للم�سارعة 

�شببه  التوجه  لهذا  اليوم  الحاجة  تزايد  اإن  ال�سفوية(. 

دينامية  تنامي  اأن  حتى  ال�شريعة،  المعي�شية  التحوالت 
قد فر�س  نعي�شه،  الذي  العولمة  زمن  في  التحوالت  هذه 
اللجوء، كما ذكرنا �شابًقا، لما ي�شمى باتنولوجيا االنقاذ 
فردي  و�شف  لقد   .ethnologie de sauvetage

رفائيل)Freddy Raphaël )14 مبررات ال�شعي لحفظ 
تاأهيل  واإع���ادة  الما�شي  ا�شتطعام  "اإن  ب��االآت��ي:  التراث 
بالذعر  ال�شعور  بمثابة،  االأحيان،  التقليد هو، في معظم 
اأمام التغيرات المفاجئة، مع رغبة في الت�شلل تحت الثوب 
الذي ترتديه الجدة، "كما لعي�ص حياة اأخرى" خوًفا من 

الحرمان من اأي نقطة ارتكاز")15(. 

منهج ال�شيرة الحياتية وتاأثيره في تطور مناهج وميادين 
جديدة في العلوم االجتماعية

�شاهم اعتماد منهج ال�شيرة الحياتية في العلوم االجتماعية 
فهم  في  قدرته  اأثبت  بمنهج  علمية جديدة  ميادين  في دعم 
لفهم  االهتمامات  �شلب  من  باتت  التي  الجزئية  التكوينات 

المجتمع. نذكر من هذه الميادين:
 la sociologie de اليومية  الحياة  اجتماع  علم   -  1
الحياة  و�شو�شيو/انتروبولوجيا   ،la vie quotidienne

اليومية، وانتروبولوجيا الحياة اليومية )16(.
كلها ميادين، واإن اختلف الباحثون في ت�شميتها، اإال اأنها 

جميًعا تهتم بمجال الحياة اليومية:
تقنية  خــالل  مــن  ال�شغيرة  تفا�شيلها  كــافــة  لنفهم   -
اأو  المقابلة،  خالل  ومن  اأ�شا�شي،  ب�شكل  المالحظة 

منهج ال�شيرة الحياتية، اأو ... ، 
- لنبين كيف اأن االأ�شياء التافهة في حياتنا اأو التي نعتقدها 
تافهة، هي م�شائل كثيرة التعقيد وهي التي ت�شمح في 

بقاء ا�شتمرارية العقد االجتماعي )17(. 
العادية  الحكايات والمحادثات  الميدان بكافة  يهتم هذا 
التي تروي ذكريات الطفولة، واقعة حياتية، التبادالت اليومية 
في االأ�شرة، بين االأ�شدقاء، ال�شيوف، االألعاب واأ�شكال تم�شية 
اأوقات الفراغ، الحياة المهنية،...، اأو تكتب: المذكرات الفردية 
)journal intime(، المذكرات االجتماعية )المذكرات 
االجتماعية التي يكتبها ال�شخ�س عن ما عاي�شه من اأحداث، 
 ،)les mémoires et le regard sur la société(

اأوراق الحاجيات المنزلية، فواتير.....

 ethnobiographie 2 - االتنو- بيوغرافيا 
لقد اعتمدت الدرا�شات االجتماعية منهج درا�شة الحالة 
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ا بالمنهج المونوغرافي  étude de cas، )اأو ما يعرف اأي�شً
منهج  تاأثير  مدى  تبين  ت�شمية  وهي   –  monographie
الدرا�شات المونوغرافية في علم االتنولوجيا واالنتروبولوجيا 
العلمي  بالمنطق  التاأثر  ب�شبب  وذلــك  االجتماع(،  علم  على 
"الكلي"  "الجزئي" لفهم  نف�شه الذي بات يركز على درا�شة 

في المجتمع.
بدرا�شة  بالقيام  الحالة،  درا�شة  منهج  يهتم  وللتذكير، 
معمقة و�شاملة لمفردة واحدة اأو لعدد من المفردات والوحدات 
منهج  وهو  وخ�شائ�شها.  عنا�شرها  مع  التعامل  يمكن  التي 

يمكن تطبيقه من خالل مقاربات ميدانية متعددة. 
ويهدف الحديث عن منهج درا�شة الحالة في �شياق بحث 

حول ال�شيرة الحياتية اإلى تبيان:
للفرد كدرا�شة حالة  الحياتية  ال�شيرة  اأ - كيف تمت مقاربة 
تدعم  ما  غالًبا  الدرا�شة  هذه  االجتماعي.  الواقع  تعك�ص 
باأنواع متعددة من الوثائق مثل: ملف �شحي، اأو ق�شائي، 
ال�شخ�شية(  )اأو  الحالة  لتفهم   ... اأق���ارب،  �شهادات 
المدرو�شة، من خالل تقاطع االأحداث المذكورة في ال�شيرة 

الحياتية مع ما وجد في الوثائق وذكر في ال�شهادات.
ب - كيف اأن مزاوجة مفهوم المنهجين: منهج ال�شيرة الحياتية 
ومنهج درا�شة الحالة، قد اأدى اإلى بروز منهج جديد بات 
 .ethnobiographie بيوغرافيا(  )اتنو-  ب�  يعرف 
هذا المنهج الذي يمكن تعريفه باأنه ي�شعى لدرا�شة حالة، 
�شير متعددة، متوازنة، ومتقاطعة ليبني من خاللها درا�شة 

ميدانية ميكرو اجتماعية.
المناهج  اأنــواع  اأحد  وباخت�شار،  بيوغرافيا،  االتنو-  تعد 
التي تحدد نطاق المراقبة لنوع اأو ل�شياق اجتماعي معين، اأو 
حالة معينة، وتنطلق من اعتبار المخبر �شاهًدا على جماعته 
االجتماعية، على مجتمعه، وعلى ثقافته. يعتمد هذا المنهج 

على قيا�ص نمط ثقافي معين في المجتمع )ثقافة فرعية(. 
وهو منهج يرتكز على تقنية العينة عندما تحتاج الدرا�شة 
المدرو�س.  االجتماعي  للواقع  تحليلها  في  متنوعة  ل�شهادات 
التركيبة  متغيرات  باالعتبار  تاأخذ  اأن  من  بد  ال  العينة  هذه 

االجتماعية واأن ال تكتفي ب�شيرة حياتية واحدة. 
الدرا�شات  ف��ي  الحياتية  ال�شيرة  مقابلة  تقنية  تعتمد 
اأ�شا�س  على  المبنية  المقابلة  بخالف  االتنوبيوغرافية، 
على  ترتكز  التي  المفتوحة  المقابلة  اأو  م��ح��ددة،  ت�شاوؤالت 

ال�شردية  المقابلة  تقنية  على  والباحث،  المخبر  بين  ح��وار 
الطابع التي ترتكز على تقنية التوا�شل من خالل المالحظة 
المعارف  مقاربة  وعلى  بالم�شاركة،  المالحظة  وباالأخ�ص 
التقنية والمعي�شية للفاعل االجتماعي، تلك التي ترتبط ب�شيرة 

.récit de pratique )18(حياته العملية

 Anthropologie االنعكا�شية  االنتروبولوجيا   -  3
 réflexive

فها كري�شتيان  تتناول االنتروبولوجيا االنعكا�شية، كما يو�شَ
الباحث  م�شاألة   Christian Ghasarian غ�شاريان)19( 
االتنوغرافية  الكتابة  تتناول  كما  الميدان،  في  االتنوغرافي 
�شواء من ناحية الباحث اأو من ناحية مادة بحثه، والتي يمكن 

اعتبارها حقيقة ثالثة مختلفة. 
الفكري االنتروبولوجي  االإنتاج  التوجه في قراءة  اإن هذا 
الذي تقوم به االنتروبولوجيا االنعكا�شية يقع حالًيا في �شميم 
والمنهجية  اال�شتك�شافية،  االبي�شتمولوجية،  االهتمامات 
الن�س  موؤلف  بقاء  اأن  تعتبر  اإذ  المعا�شرة.  لالأنتروبولوجيا 
ا  م�شتتًرا في حقله اأو وراء ن�شه لم يعد اأمًرا مقبواًل، خ�شو�شً
من  يمتلكه  ما  وفق  له  ترجمته  اأو  الواقع  نقل  في  دوره  لعمق 
�شلطة في كتابته لن�شه، اأو في دوره الفاعل في النقل المبا�شر 

للحقائق ميدانًيا. 
في  العلمي  الميدان  هذا  تناول  من  االأ�شا�شي  الهدف  اإن 
اأن  كيف  تبيان  هو  الذاتية  ال�شيرة  منهج  الحديث عن  �شياق 
كتابة ال�شيرة الميدانية للباحث قد باتت من �شرورات كتابة 
ا كتابة الدرا�شة االتنوغرافية  الن�ص االتنوغرافي، ومثلها اأي�شً
ارتباط  التي تحدد مدى  نف�شها. فالتجربة االتنوغرافية هي 
الباحث الذاتي بمو�شوعه، وهي التي تقي�س اأ�شلوبه العلمي في 

قراءته لميدانه)20(. 

ال�شيرة الحياتية: م�شطلحات / معان / ت�شنيف
الوقوف  بد من  ال  الحياتية  لل�شيرة  متعددة  اأنــواع  هناك 
عندها للتعريف بها، للتمييز بينها، لت�شنيف اأنواعها، وذلك 

من اأجل:
معرفه اأنماط مقارباتها الميدانية: اأدواتها وتقنياتها.  -

مناق�شة مدى دقتها في ر�شد الواقع االجتماعي التاريخي.  -
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الر�شد،  توثيق هذا  الباحث في  -  معرفة مدى مو�شوعية 
االجتماعية  العلوم  بين  الفرق  تبيان  خــالل  من  وذلــك 

والعلوم الدقيقة. 
-  مقاربة التقنيات الكتابية لهذا النوع من المناهج. 

مناق�شة قيمتها العلمية من خالل الجدل القائم حتى اليوم   -
بخ�شو�شها على الم�شتوى النظري وذلك ب�شبب �شعوبة 
لواقع  المو�شوعي  والعر�س  الذاتية  المتغيرات  �شبط 

الحياة. 

1 - ال�شيرة الحياتية م�شطلحات ومعاني
الحياتي  التاريخ   ،récit de vie الحياتية  ال�شيرة 
histoire de vie، البيوغرافيا biographie اأو ال�شيرة 
 autobiographie indirecte المبا�شرة  غير  الذاتية 
والبيوغرافيا الذاتية autobiographie ، كلها م�شطلحات 
ا�شتخدمت اأواًل في التراث االأدبي الغربي قبل ا�شتعمالها في 
م�شطلحا  يقابلها  االأخــرى.  االإن�شانية  العلوم  فــروع  مختلف 
ال�شير وال�شير الذاتية الم�شتنبطين من التراث االأدبي والديني 

في مجتمعاتنا العربية. 
ال �شك اأن هناك العديد من الم�شطلحات التي لم يح�شم 
ا�شتخدامها بعد، وال �شك اأن الح�شم في هذا المو�شوع ياأتي 

من ذيوع واإنت�شار ا�شتخدام م�شطلح اأكثر من االآخر. 
2 - ت�شنيف انواع ال�شيرة الحياتية)21(

كتاني)22(  م��وري�����ش��ي��و  ق��دم��ه  ال����ذي  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  ي��ع��د 
ال�شيرة  منهج  اأدبــيــات  خــالل  من   Maurizio Catani
الحياتية ومن خالل تجربته الذاتية في العمل بهذا المجال، 
من اأكثر الت�شنيفات الدقيقة. فلقد وجد حوالي �شبعة اأ�شكال 

في مقاربة منهج ال�شير الحياتية:
ال�شير  من  النوع  هذا  يتناول   : العملية  الحياة  �سيرة   •
تعد  مهنَي،...  لحرفَي،  العملية  الحياة  واق��ع  الحياتية 
النماذج من هذه الدرا�شات كثيرة، نذكر منها على �شبيل 
مقاربة  خــالل  مــن  حـرفَي  مخبز  حــول  "بحث  المثال: 
قابلة  حياة  و�شيرة  بيرتو؛  لـدانيال  بيوغرافية)23(" 

قانونية في ڤال دانيفيه)24( الأدلين فافر. 
• مراحل حياتية: اأو �شيرة حياتية تعر�س مراحل متعددة 

في حياة راويها اأو كاتبها وفق ت�شل�شل تاريخي �شخ�شي. 

لقد و�شف بورديو هذا النمط من كتابة ال�شير الحياتية اأو 
حتى ال�شير الذاتية. واعتبر اأن ال�شير الحياتية وال�شير الذاتية 
غالًبا ما تعر�ص اأحداًثا ال تخ�شع بال�شرورة لت�شل�شل زمني، اإال 

اأنها تظهر وكاأنها منتظمة في ت�شل�شلها)25(. 
-  مقابالت بيوغرافية متنَوعة يتم ا�شتخدامها في كتابة �شيرة 

حياة كاملة. 
خاللها  من  يتم  بمقابالت  مدعمة  ق�شيرة  حياتية  �شير    -

و�شف الحياة االجتماعية في المجتمع المدرو�س. 
�شيرة منها  تعر�س كل  للحياة االجتماعية،  �شفاهية  �شير    -
لراويها  الفكري  النظام  وفق  تدَون  تجربة حياتية فردية 

ووفق روؤيته وقيمه الخا�شة
- اإعادة بناء ال�شير الحياتية وفق منطق الباحث نف�شه وروؤيته 

في عر�س االأحداث الحياتية.
- �شير حياتية ذاتية ي�شَجع على �شردها من قبل الباحث نف�شه 

ا بكتابتها.  الذي يهتم اأي�شً

ال�شيرة الحياتية بين االأ�شلوبين : اال�شتقرائي/ اال�شتنباطي
اإن منهج ال�شيرة الحياتية هو منهج اإ�شتراتيجي لنقل واقع 
التكوينات ال�شغيرة في المجتمع من اجل التعريف ب�شيرورة 
اإعادة انتاجها اأو تحوالتها التي اأنتجها المجتمع. وهو منهج يّتم 
 méthode االأ�شلوب اال�شتقرائي  فيه عادة تف�شيل اعتماد 
 méthode اال�شتنباطي  االأ���ش��ل��وب  على   inductive

 .déductive
يعتمد اال�شلوب اال�شتقرائي inductive، اإعمال العقل 
ويتم  عــام.  قــانــون  اإلــى  للو�شول  خا�شة  حقائق  قـــراءة  فــي 
ا�شتخدام هذا االأ�شلوب الفكري من خالل االإنطالق من الواقع 

ال�شتخال�س المفاهيم وبناء النظريات. 
التي  المالحظة  تقنية  على  ميدانًيا  االأ�شلوب  هذا  يرَكز 
الفكَري  كما  الميداني  العمل  النتهاء  موؤ�شًرا  بذاتها  تكون 
عند و�شولها لحالة االإ�شباع الميداني والنظري. وذلك لعدم 
اأن  يمكنها  درا�شتها  معلومات جديدة في حقل  اأي  اكت�شافها 
النظرية  المفاهيم  النظرية. هذه  المفاهيم  تغَير في تف�شير 
الواقع  من  الفكري  االرتقاء  عملية  خالل  من  تدريجًيا  تبنى 

المبا�شر اإلى الخال�شات النظرية المجردة.
االفترا�شي/  االأ�شلوب  )اأو  اال�شتنباطي  االأ�شلوب  ويعتمد 
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اال�شتنتاجي)hypothetico/déductive(،على �شياغة 
االأ�شلوب  وي�شتخدم  االولية.  المالحظات  خالل  من  فر�شية 
�شحة  الإثبات  االأمبيريقية  االبحاث  في  ميدانًيا  اال�شتنباطي 
الفر�شية اأو خطئها. ويّتم من خالله االنطالق من المفاهيم 

والنظريات لقراءة الواقع.
ما زال لكل اأ�شلوب بحثي مدافعوه ال�شر�شون الذين يبررون 
الت�شورات  عن  والبعد  المو�شوعية  التزام  بهدف  اختيارهم 

الم�شبقة في قراءة الميدان. 
حول  المعرفي  الجدل  اأن  ثالث  فكري  تيار  اعتبر  ولقد 
االأ�شلوبين اال�شتقرائي/اال�شتنباطي هو جدل مبني على اأ�ش�س 

خاطئة، الأن االأ�شلوبين المعرفيين هما مكمالن لبع�شيهما. 
من  حقله  لدرا�شة  اأ�شا�ًشا  ينطلق  اال�شتقرائي  فاالأ�شلوب 
خالل �شوؤال اأولي مبنى على افترا�شات �شمنية)26(، قد تكون 

خاطئة، لكنها قد توؤثر حتى في الروؤية الميدانية. 
Werner Michael وبنديكت  ويقترح ميكائيل ورنر 
تطوير  يّتم  اأن   Bénédicte Zimmermann زميرمن 
اأ�شلوب ا�شتقرائي براغماتي وانعكا�شي فكري في الوقت عينه، 
وهو اأمر يمكنه اأن يفتح الطريق لت�شويب عنا�شر المعرفة من 

خالل المزاوجة بين االهتمامات االمبيريقية والفكرية)27(. 

ال�شيرة الحياتية: اأدواتها وتقنياتها.
لي�س من الممكن، �شمن بحث عام حول ال�شيرة الحياتية، 
ت�شتخدم  التي  والتقنيات  واالأدوات  االأ�شاليب  لكافة  التطرق 
التي  االأبحاث  الأ�شكال  كبير  تنوع  في ظل  ا  ميدانًيا، خ�شو�شً
تعتمد في عملها البحثي هذا المنهج، وفي ظل مروحة وا�شعة 
من اأ�شناف ال�شير الحياتية المعتمدة. اإن ما �شيعر�س تحت 
هذا العنوان يمكن تو�شيفه ب�شرح الخطوط العري�شة الأدوات 

وتقنيات العمل الميداني وفق منهج ال�شيرة الحياتية.
تقنية  خ�شائ�ص  مــن  الكثير  اأن  االعــتــراف  مــن  بــد  ال 
ال�شيرة  في  المعتمدة  المقابلة  تقنية  مع  تت�شابه  المقابلة 

الحياتية، وذلك من حيث:
• اختيار المخبر 

هو اأمر لي�س بال�شهل عادة. فلكل اإن�شان في الميدان ق�شته 
اإذا كان البحث عن �شيرة حياتية عملية  ا  ومعارفه، خ�شو�شً
غايتها �شخ�س عادي. �شخ�س ي�شتطيع اأو يقبل اأو ي�شعر باأنه 

محظوظ من هذا االختيار. 

على  منه،  ناأخذ  نحن  لمخبر  نلجاأ  عندما  اأنــه  نن�شى  ال 
م�شتوى الوقت والجهد والمعارف اأكثر مما نعطيه. وال نن�شى 
ا اأن ملكة التعبير عن الذات هي ملكة غير متوفرة عند  اأي�شً
الجميع. فهناك الكثير من االأفراد في المجتمع، ممن لديهم 
ا بالن�شبة للباحث االتنوغرافي،  خبرات حياتية مهمة خ�شو�شً
لكنهم غير مهيئين للتوا�شل والتعبير عن الذات، حتى لو قبلوا 

القيام بمهمة المخبر. 
الثقافة  معارف  من  الكثير  اأن  اإل��ى  االإ���ش��ارة  من  بد  ال 
من  ويتوا�شل  مجتمعه  في  الفرد  يكت�شبها  التي  ال�شفهية 
ال�شعب  ومن  لفظية.  غير  معارف  هي  محيطه  مع  خاللها 
المالحظة،  لتقنية  يترك  ال��ذي  االأم��ر  وه��و  عنها،  التعبير 
تكمله،  اأن  والتدوين  بالمعاي�شة  المالحظة  منها  ا  وخ�شو�شً
حتى يتم الت�شاوؤل حول الموا�شيع التي تم تجاهلها عن ق�شد 

اأو عن غير ق�شد الحًقا.
المهم�شة  الجماعات  درا���ش��ة  اأن  النظر  لفت  من  بد  ال 
في مجال  الباحث  لها  يتطرق  التي  الموا�شيع  ا من  اأي�شً هي 
ا ما تتطلبه اللقاءات مع هذه  االتنوبيوغرافيا، وال نن�شى اأي�شً
هذه  في  الخو�س  يقبل  مخبر  للقاء  جهد  ب��ذل  من  الفئات 

التجربة.
• بناء العالقة التفاعلية بين المخبر والباحث :

اإن الهدف من بناء العالقة بين الباحث والمخبر هو اإيجاد 
المعلومة.  اإلى  الو�شول  لت�شهيل  االثنين  بين  تفاعلية  عالقة 
عالئقي  ووج��ه  التحاور  يعك�شه  وج��ه  وجهان  ه��ذه  وللعالقة 
غير لفظي يعك�شه موقف كل منهما )الباحث والمخبر( تجاه 
هذا  في   Claude Chabrol �شابرول  كلود  يقول  االآخــر. 
ال�شدد اأننا نتكلم مع االآخر وجًها لوجه وخارج اإطار الكالم 
الذي يمكن �شبطه، من خالل الج�شد )تعابير الوجه، �شكل 

الوقوف، التعرق، االبت�شامة، التك�شير، ال�شوت ونبرته(. 
تبرز من خالل العالقة التفاعلية م�شاألة اأخرى بين الباحث 
للواقع،  منهما  كل  وفهم  مقاربته  م�شتوى  في  تتمثل  والمخبر 
هذا الواقع المبني في عالقة بحثية بين الباحث والمخبر على 
اأ�شا�ص ارتباط اآني، طابعه ر�شمي في كثير من االأحيان، اإطاره 
مثالي ب�شكل اأو باآخر الرتباط غير متكافئ بين باحث ومخبر، 

قد يكون مكانه م�شتتًرا ح�شب مقت�شيات البحث. 
يت�شبب هذا النوع من االرتباط في اإعطاء نتائج ميدانية 
بم�شتويات تحليلية متنوعة، على الباحث بعد ذلك بذل جهد 

كبير في تحليلها. 
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بقي اأن نتحدث عن الن�س المكتوب الذي ينقل االأحداث 
المعي�شة التي ذكرها الراوي المخبراإلى م�شتوى اآخر قد ال يرى 
فيه المخبر نف�شه. وهذه الم�شاألة �شتتم مناق�شتها ب�شكل اأعمق 

عند الحديث عن ن�س ال�شيرة الحياتية واأ�شاليب كتابته.
• التح�شير للمقابلة 

م�شتوى  ع��دة:  م�شتويات  وف��ق  للمقابلة  التح�شير  يتم 
اأدوات تدوين وت�شجيل  تقني )تح�شير المعدات الالزمة من 
الوقت  )تنظيم  المخبر  م��ع  لوج�شتي  م�شتوى  وت�شوير(، 
عدم  واأهدافها،  ال�شيرة  لهدف  المخبر  وتح�شير  و�شبطه، 
اإطار المقابلة في كلَيتها(، وم�شتوى ذاتي معرفي  و�شعه في 
يتمثل في تح�شير الباحث نف�شه من خالل مالحظاته وتحليله 
الذاتي الم�شتمر لقراءاته المعرفية للمو�شوع المدرو�ص)28(. 
ومن خالل تن�شيطه لحوا�شه الأن عليه اأن يالحظ، يدَون، يفكك 
االألغازاأحيانَا، وعليه ب�شكل اأ�شا�شي اأن ي�شمن نوعية المقابلة 
التفاعلية  العالقة  توطيد  عينه  الوقت  في  وي�شمن  وزمانها، 

بينه وبين الراوي)29(.
• تن�شيط الذاكرة 

يطرح التدخل في م�شاألة تن�شيط الذاكرة اإ�شكالية مهمة 
في حدود تدخل الباحث في المقابلة ال�شردية الطابع. لهذا 
هذا  تلعب  اأن  يمكنها  واأدوات  لتقنيات  اأحياًنا  الباحث  يلجاأ 

الدور بطريقة غير مبا�شرة. 
اإلى فرن�شا)30(،  المهاجرين  لبناء ذاكرة  في عمل بحثَي 
ا�شتخدام  خــالل  من  المهاجرين  هــوؤالء  ــرة  ذاك تن�شيط  تم 
هذه  �شاهمت  وق��د  ال�شور،  االأف���الم،  الفنون،  المو�شيقى، 

التقنيات باإعادة اإحياء ما هو مخفي في الذاكرة. 
• اأ�شا�شيات تقنية المقابلة ال�شردية 

في  الطابع  ال�شردَية  الذاتَية  ال�شيرة  مقابلة  تقنية  تعتمد 
على  المبنية  المقابلة  )بخالف  االتنوبيوغرافية،  الدرا�شات 
واالأحداث  المعارف  مقاربة  على  محددة(،  ت�شاوؤالت  اأ�شا�س 
للمخبر دون اأي تقطيع في عملية ال�شرد، اإال لت�شويب م�شار 
اأو اال�شتف�شار عن بع�ص االأ�شياء الغام�شة. من خ�شائ�ص هذه 
لها  يح�شر  البناء،  تطورية  اأنها  بيرتو،  وفق  ا،  اأي�شً المقابلة 

ذهنًيا، وفق ت�شورنا لنوعية معارف المخبر)31(.
• تدوين المالحظات خالل المقابلة 

ال�شيرة  كتابة  في  المعتمدة  المالحظة  تقنية  تختلف  ال 
اأو  االأنتروبولوجية  االأب��ح��اث  من  غيرها  في  عنها  الحياتية 

االجتماعية التي تعتمد البحث النوعي في عملها. فالمالحظة 
تطبق بكافة حاجات البحث ونوعية ميدانه. 

اأثناء  فتّتم  للمالحظات  �شواء  التدوين  عملية  اأنــواع  اأمــا 
المقابلة اأو ب�شكل مبا�شر بعد المقابلة، حتى ال يّتم ن�شيانها. 

الباحثين  من  هناك  نف�شها،  المقابلة  لتدوين  بالن�شبة 
الم�شجلة،  ا�شتعمال  دون  المبا�شرة،  الكتابة  على  ي�شجع  من 
وهناك من ي�شجع على ا�شتخدام الم�شجلة بالرغم مما تتطلبه 
من �شاعات طوال في اإعادة تفريغ المقابلة كتابًيا. والحقيقة 
اأنها كلها تقنيات يفر�شها اأحياًنا نوع ال�شخ�ص المتقابل معه 
اأو نوع المقابلة ومدى مدتها، اأو نوع الميدان المدرو�ص وحتى 

تف�شيالت الباحث نف�شه لتف�شيل ا�شتخدام تقنية عن اأخرى.
• البعد االأخالقي للمقابلة 

االجتماعية،  االأبــحــاث  في  االأخــالقــي  البعد  مناق�شة  اإن 
ا منها االأبحاث التي تتبع المقاربة االتنوبيوغرافية  وخ�شو�شً
المخبر  خ�شو�شية  احــتــرام  يعتبر  اإذ  مهمة.  �ــشــرورة  هــي 
كاأ�شا�س لبناء الثقة االإن�شانية كما العلمية، بينه وبين الباحث 
االجتماعي. ال نن�شى اأننا نتعاطى مع االن�شان ومع حقوقه علينا، 

قبل تعاطينا مع تاريخه المعي�ص، مع خياراته، ومع معارفه. 
فالنقا�س  اأمرا �شروريا،  الحقوق  النقا�س حول  كان  واإذا 
اجتماعية  بق�شايا  اجتماعي،  كفاعل  الباحث،  التزام  حول 
الكثير من  يثير  اإذا كان مو�شوعه  ا  ا، خ�شو�شً اأي�شً �شروري 

الق�شايا التي تطال اأبعاًدا اإيديولوجية ح�شا�شة في المجتمع. 
ا  وخ�شو�شً الحديثة،  االجتماعية  الدرا�شات  اأن  �شك  ال 
اأحياًنا  تهتم  باتت  التي  االتنوبيوغرافية،  الدرا�شات  منها 
المثليين،  ال�شيدا،  جماعات  المهم�شة،  الجماعات  ب�شير 
البعد  ه��ذا  مثل  في  النقا�س  نمت  التي  هي  المدمنين،.... 
االأخالقي للباحث، �شواء في الميدان اأو في بنائه لن�شه اأو حتى 
في تحليله لم�شمونه. فالمخبر في هذا االإطار يمكن ت�شبيهه 
باالإن�شان الذي و�شع نف�شه اأمام �شمير الباحث وحكمه)32(. 
ال بد من الوعي باأن قيا�س من هو اإن�شان طبيعي اأوغير طبيعي 
في المجتمع هو قيا�ص ن�شبي، فاالثنان هما نتاج الثقافة التي 

كونتهما اجتماعًيا. 
لنقا�ص  �شروري  االأخالقية  الم�شائل  بهذه  االهتمام  اإن 
االأحكام القيمية التي يقع فيها الباحث عن وعي اأو حتى عن 
غير وعي منه. ال �شك اأنه من المهم التذكير باأن المو�شوعية 
في البحث هي م�شاألة تبنى وتقا�ص من خالل موقف الباحث 
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االأخالقي المعرفي في بحثه، مو�شوعية يتطلب بناوؤها نقا�ًشا 
القيمية  الثقافية  االأحكام  اإ�شقاط  لمحاولة  م�شتمًرا  ذاتًيا 
الم�شبقة التي ت�شكل الباحث كما مخبره اجتماعًيا. واإذا كنا 
الواقع  لفهم  بالم�شاركة  المعاي�شة  تطبيق  الباحث  نطلب من 
فاأننا نطلب منه المعاي�شة االنعكا�شية Reflexive لذاته ليبني 
االآراء  اأحكامه  الواقع لي�شقط من  مو�شوعيته في قراءة هذا 
ا اإلى اأن الكثير من  واالأفكار الم�شبقة. ال بد من اأن ن�شير اأي�شً
االأحا�شي�ص التي غالًبا ما ترافق العمل الميداني: مثل اأحا�شي�ص 
ال�شغط  ال�شك،  اال�شمئزاز،  الفهم،  عدم  ال�شجر،  الغ�شب، 
ا �شمن  الع�شبي، الخوف، والحرج، نادًرا ما نوق�شت، خ�شو�شً
الن�س الأنها تقلل من م�شتوى "مبداإ الن�شوة" المرتبط �شمنًيا 
بالعمل الميداني النموذجي)33(. اإن نقا�س مثل هذه الم�شائل 
هي  ثانًيا،  الن�ص  خالل  ومن  اأواًل  ذاتــه  مع  الباحث  قبل  من 
التي ت�شكل اأحد اأهم �شبل بناء ما اأ�شماه بورديو بالمو�شوعية 
العمل  في   objectivation participante الم�شاركة 

البحثي. 

ال�شيرة الحياتية : هيكلة الن�س
في  الباحث  دور  يبداأ  الميداني  العمل  من  االنتهاء  بعد 
اإعادة هيكلة ال�شيرة )34(. ال بد هنا من تحديد بع�س التقنيات 
الحياتية عموًما،  ال�شير  ا�شتخدامها في  ي�شيع  التي  ال�شردية 

والتي يبنى على اأ�شا�شها الن�س. 
اأ - غالًبا ما يّتم هيكلة ال�شيرة الذاتية وفق االأحداث التي لها 
طابع تاريخي في حياة الراوي. ف�شيرورة االأحداث هذه هي 
التي تعك�س الطابع القد�شي لل�شيرة نف�شها، حيث اأن منطق 
الت�شل�شل الزمني لعر�ص الما�شي غالًبا ما يف�شر بوجوده 
الحا�شر، اإذ تختلط في معظم االأحيان قراءة الما�شي مع 
عر�س الواقع. اإن هذه الهيكلة التي يعتمدها الراوي هي 

التي تعطي ال�شيرة الطابع الواقعي والحقيقي لالأحداث .
ب - من المفيد االأخذ باالعتبار في هيكلة ال�شيرة الحياتية 
وفق اال�شلوب ال�شردي للرواية اأن الذاكرة ال تقدم م�شاًرا 
ال�شيرة  هيكلة  اإعــادة  واأن  الحياتية،  لالأحداث  مت�شل�شاًل 

زمنًيا يكون وفق ذاكرة الراوي وغايات البحث. 
"االأنا"  الحياة  ل�شيرة  ال�شردي  الطابع  يخفى  ما  غالًبا   - ت 
التي تكون م�شتترة ب�شكل مق�شود اأو حتى غير مق�شود، 

في الن�س.

كتابة ن�س ال�شيرة ولغته
اإذا انتقلنا للحديث عن لغة الكتابة ال بد من اأن نعي اأنه 
ال يوجد اأ�شلوب واحد ل�شياغة الن�س. ال بد من االعتراف اأن 
اأمر �شعب واالأ�شعب منه  التعبير الكالمي لو�شف الواقع هو 
�شعوبة  مدى  اإًذا  ينكر  اأن  يمكنه  اأحــد  ال  الواقع.  هذا  كتابة 
الذي  هو  الواقعي  الباحث  اأن  ب��ارت  ويعتبر  الواقع.  ت�شوير 
يمكنه اأن يعترف باأن اللغة هي ثانوية مقارنة بالواقع، هي تعبر 
عن الواقع لكنها ال تنتجه، وهي لذلك وبطريقة اأخرى تابعة له. 
 Christian غ�شاريان)35(  ك��ري�����ش��ت��ي��ان  ي���ق���ول 
Ghasarian اإن الن�ص الخا�شع ل�شياق معين يجب اأن ياأخذ 
بعين االعتبار ال�شخ�س الذي نعمل على نقل اأقواله ب�شكل ال 
نلغيه منه وال نفقده ال�شيطرة على كلماته. لهذا، ودائًما وفق 
ا مقالي  راأي غازاريان، فاإنه من الحكمة والنزاهة اأن ننتج ن�شً
الطابع، حواريا اأو متعدد اللهجات يظهر الذاتية المتبادلة بين 
الباحث: كاتب الن�س، والم�شتجوب المخبر. يتابع غازاريان، 
وفي ال�شياق عينه، اأن هناك عدد كبير من الباحثين، الواعين 
لما تتطلبه مجازفة اإنتاج الن�س في االإنتاج المعرفي العلمي، 
يفكرون بالعمل الكتابي ويعترفون بحقيقة اأن كتابة الن�س هي 
محاولة اإقامة توا�شل بين االأ�شوات )الم�شموعة من الميدان( 
الكلمات  بين  العالقة  ه��ذه  واأن  المختلفة،  المواقف  وبين 
اإنتاج  واالأ�شياء هي عالقة بعيدة كل البعد عن ال�شفافية. اإن 
البحث_ الح�شيلة المكتوبة_ يظهر )وفق هذا المنظور( 

وكاأنه مو�شوع للبحث والتق�شي الجدير باالهتمام. 
قلنا اإن هناك العديد من ال�شير الحياتية التي يختلط في 
�شردها الكثير من االأطراف، والخطب، والم�شاهد الهامة التي 

تغني الدالالت الرمزية للن�س. 
الحياتية على م�شتويات عدة من  ال�شيرة  ت�شتمل  ما  - غالًبا 
في  جنب  اإلــى  جنًبا  يظهر  اإذ  الكتابية،  ال�شيغ  اأنــمــاط 
الن�س: �شيغة االأ�شلوب الحواري الحي والمبا�شر، ال�شيغة 

الو�شفية، االأفكار، االأحكام ..
اللغة  تعابير  من  ا  بع�شً ال�شردي  الن�ص  يت�شمن  ما  غالًبا   -
المحكية، االألفاظ والتعابير المحلية اأو ال�شعبية التي يتعمد 
و�شعها "الراوي" المتخيل لل�شيرة )الذي ال يمثل واقعًيا ال 

كاتب الن�س وال حتى راوي ال�شيرة الحياتية نف�شه(
- غالًبا ما يّتم اإطالق تعميمات في الن�ص ال�شردي من خالل 
"الراوي المتخيل" والتي تتطلب التحقق من م�شداقيتها. 
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ال�شيرة الحياتية : اأ�شاليب التحليل
حدثنا جيل هول Gilles Houle عن مراحل ثالثة في 

تاريخية كتابة ال�شير الحياتية:
المرحلة االأولى: كان يعتبر اأثناءها اأن غنى ال�شيرة الحياتية 
يكمن في ن�شرها كما هي، مع اإ�شافة مدخل تمهيدي اإذا 
اقت�شت الحاجة لذلك، واأن يترك للقارئ تقييم م�شمون 

ال�شيرة وفهم دالالتها االجتماعية.
المرحلة الثانية: كان يعتبر خاللها اأن كافة الدالالت االجتماعية 
تكمن في ال�شيرة الحياتية مع اعتراف ب�شعوبة قراءتها 
باالرتكاز فقط على ال�شيرة نف�شها. لهذا بداأ تحليل هذه 

االأخيرة من خالل اإبراز الموؤ�شرات المتج�شدة فيها.
تنوع  �شياق  في  خاللها  الت�شاوؤالت  ابتداأت  الثالثة:  المرحلة 
تياًرا  ليطرح  الحياتية  ال�شير  ت�شنيفات  تحدى  تحليلي 
فكرًيا ومنهجية في كتابة ال�شير الحياتية كحالة معرفية. 

لفهم ن�س ال�شيرة الحياتية واأ�شاليب تحليله، ال بد بداية 
من فهم اأ�شا�شيات م�شمون ال�شيرة الحياتيه لنبحث بعد ذلك 

في طرائق التحليل. 
يقول بيرتو اإن كل �شيرة حياتية تحمل في م�شمونها عنا�شر 
معلوماتية وموؤ�شرات حول مظاهر متعددة في �شخ�شية الراوي 
التي  تلك  الموؤ�شرات  هذه  من  نذكر  االجتماعية.  وعالقاته 

تبين:
االأول��ي��ة  البنية  اأو  ال�شيرة  لمخبر  الباطنية  ال�شخ�شية   -
ل�شخ�شيته: تن�شئته االجتماعية، تعلمه الثقافي والمهني، 
بمعنى  الطبيعية..  ت�شرفاته  الالحقة،  النف�شية  تغيراته 
اآخر البنية الثقافية االأولية للمخبر اأو لكاتب ال�شيرة التي 
ن�شتطيع اأن نفهم، من خاللها، اإ�شكال عالقته باالآخرين 

في �شيرورة حياته. 
- تاريخية المخبر من خالل عالقته مع االأ�شرة واالأقارب، اأي 
عالقته  وحقيقة  االجتماعية  بالموؤ�ش�شات  ارتباطه  واقع 

معها.
االجتماعي  العالم  مع  بنيوية  ال�شو�شيو-  الذاتية  عالقاته   -
بيو  �شورة  تعك�س  التي  العالقة  وهي  ومواقعه(  )مواقفه 

انتروبولوجية لتاريخية وجوده االإن�شاني.
اإن هذه الموؤ�شرات جميعها هي التي يّتم االرتكاز عليها في 
عملية التحليل. اإذ ال بد من فهم البناء الذاتي ل�شاحب ال�شيرة 

نف�شه لوعي التوتر القائم عادة بين الظروف الذاتية ومو�شوعية 
االجتماعي.  التاريخي  لم�شارها  عر�شها  في  نف�شها  ال�شيرة 
ا من محاولة ربط  ولتعميق تحليل ال�شيرة الحياتية ال بد اأي�شً
بموؤ�شرات  ال�شيرة  ل�شاحب  االجتماعي  التاريخي  الم�شار 

مجتمعية اأخرى لر�شد واقع تقاطعها مع تلك الموؤ�شرات.

ال�شيرة الحياتية : قيمتها العلمية في االأبحاث االجتماعية
الحياتية  لل�شيرة  والمنهجي  العلمي  التبرير  اأن  �شك  ال 
ولدورها في مجال العلوم االجتماعية، ما زال ي�شارع الإثبات 
ذاته من خالل قدرته على قراءة الكلي من خالل الجزئي في 
ا عن  اأي�شً يدافع هو  زال  ما  اآخر  تيار فكري  اأمــام  المجتمع، 
ا اأن  روؤيته في قراءة الواقع ورف�شه لهذا التعميم. وال �شك اأي�شً
م�شاألة اللغة في العلم والذاتية في �شياغة االأحداث، ما زالت 
ميدان  كثيًرا  غذت  اأنها  حتى  الت�شاوؤالت،  من  الكثير  تطرح 

االنتروبولوجيا وال�شو�شيولوجيا االنعكا�شية. 
ا، والذي بات وا�شًحا، من خالل  لكن الذي ال �شك فيه اأي�شً
تراكم النتاج المعرفي لل�شيرة الحياتية، هو اأن هذه المنهجية 
قد ا�شتطاعت اأن تتيح للفئات ال�شغيرة في المجتمع ديمقراطية 
التعبير عن نف�شها، وحرية اإبراز هوياتها االجتماعية الخا�شة. 
كما   ، با�شتطاعته  بات  التقنية،  هذه  خالل  ومن  الفرد،  اإن 
يقول جان بير جلميني Jean pierre Jelmini، اأن يعبر 
ب�شكل م�شتدام، يمكن اأن تنقله االأجيال وي�شبح حتى م�شدًرا 

لدرا�شات تاريخية الحًقا.
ال�شفاهية  للثقافة  الحياتية  ال�شيرة  منهجية  لقد عك�شت 
يمكن  التي  المعي�شة  الواقعية  للحياة  حقيقي  كممثل  دوره��ا 
اعتبارها المفتاح االأ�شا�شي لفهم دالالت لرموز وبنى الذاكرة 

المعي�شة المتوارثة . 
المنهج قد فتح، من  اأن هذا  ا هو  اأي�شً الذي ال �شك فيه 
خالل تحليل معطياته، "جدلية االجتماعي" اأي جدلية العالقة 
المعطيات  مع  �شغيرة  لجماعة  اأو  للفرد  المعقدة  المعي�شية 
والقيم  التجربة  عالم  بين  للعالقة  اأو  واالجتماع  االجتماعية 

المعا�شة، وعالم البنى والمجتمع االأ�شمل. 
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الذاكرة الشعبية 

في أمثال الشعوب العربية
أنور محمود زناتي – كاتب من مصر

اإن ال�����ذاك�����رة ال�����س��ع��ب��ي��ة ل��م��خ��ت��ل��ف االأم�������م وال��������دول وال���ج���م���اع���ات ال��ب�����س��ري��ة ت���خ���ت���زن ال��ع��دي��د 
 م���ن ال��م��ظ��اه��ر ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ج��ع��ل ال���ك���ائ���ن ال��ب�����س��ري داخ�����ل ن�سق 
ما ي�سمى بالوعي الجمعي، اأو الثقافة ال�سعبية التي تختزنها ذاكرة االإن�سان المنتمي لبيئة ح�سارية 

معينة.
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العوامل  م��ن  الكثير  فيه  ت�شاهم  الجمعي  ال��وع��ي  ه��ذا 
النف�شية والثقافية بت�شكيل ن�شق نمطي ي�شعى االإن�شان داخل 
لالإحكام  نظرا  كرها،  اأو  طوعا  وراءه  ين�شاب  اأن  معينة  بيئة 
بالقمع،  تبداأ  مختلفة  معرفية  ب�شياجات  والمحاط  الخطير 

وتنتهي بالتاأطير الق�شري للعقل االإن�شاني �شاء اأم اأبى. 
ولعل خير ما يمثل هذا الوعي الجمعي والذاكرة ال�شعبية 
من  �شواء  حد  على  والح�شارات  الثقافات  جميع  تعرفه  ما 
اختزال الروؤية النمطية تجاه مو�شوعات الحياة المختلفة عبر 
ما ي�شمى بالمثل ال�شعبي، والذي اعتبر الخزان الثقافي الكبير 
لمختلف  ونظرته  وتخلفه  المجتمع  وع��ي  درج��ة  عن  المعبر 
الع�شور - وال  ل على مرِّ  و�شكَّ الحياة ومناحيها،  اأجزاء هذه 
المظاهر  بع�س  تكري�س  في  الخطيرة  ال��رواف��د  اأح��د   - زال 

االجتماعية والفكرية الم�شاهمة في ق�شية النمطية الفكرية.
ال�شورة  وه��و  وت��اري��خ��ه،  ال�شعب  حكمة  ُيمثل  فالمثل 
الخبرات  خال�شة  فيه  واالأمـــم،  ال�شعوب  لحياة  ال�شادقة 
العميقة التي تمر�شت بها عبر اأمد بعيد من ح�شارتها، وهو 
وغ�شبها  و�شعادتها  و�شقائها  لمعاناتها  المركزة  الخال�شة 
ور�شاها، نج�د في طّيات االأمثال مختلف التعبيرات التي تمثل 
حياة مجتمعها وت�شورات اأفرادها باأ�شاليب متنوعة. وقد قيل: 
اإن �شرب المثل لم ياأت اإال رد فعل عميق لما في النف�س من 
م�شاعر واأحا�شي�ص؛ نتيجة للموؤثرات ال�شعورية التي اختفت في 
التي  الموؤثرات  الباطن، فجاء �شلوكه تعبيرا عن عمق  العقل 

دعت اإلى �شرب المثل.
ويعد المثل م�شدرًا خ�شبًا لمن يريد اأن يفهم ال�شخ�شية 
ب�شفة  الحياة  وفي  التفكير  في  الفطري  ومذهبها  القومية 
عامة، وبالتالي فر�شُد الخ�شائ�س الداللية لالأمثال اإنما هو 
ر�شد لخ�شائ�ص ال�شعب الذي ذاع فيه المثل وانت�شر، وعمومًا 
فاالأمثال كما يقول توريانو )1666م( تمثل فل�شفة الجماهير.
والبحث في االأمثال اإنما هو بحث في حياة فئات العامة من 
النا�ص على اختالف ن�شاطهم و�شلوكهم في تعاملهم واأخالقهم 
العالقات ومداها، ودورها في  وعاداتهم، وكيف تولدت هذه 
تكوين اأخالقيات النا�ص، ومن خالل الجزئيات ال�شغيرة التي 
تعر�شها االأمثال، نجدها تناق�س هذه المو�شوعات وتف�شرها 

وتعطي �شورة حية لطبيعتها )1(.
وتعدد  التجارب  تجدد  مع  تتوقف  اأن  لالأمثال  ك��ان  وم��ا 

االأحداث وهو اأدب �شعبي ال �شك فيه، اإذ هو �شجل لحياة النا�س 
كلهم، وتك�شف الخبايا النف�شية لكل �شعب و�شوف نتناولها فيما 

يلي:

الوراثة والبيئة في االأمثال

الب�شرية  ال�شفات  ف��اأوع��ت  جمعت  العربية  االأم��ث��ال  اإن 
باأنه ما من  نقول  نكاد  �شلبية، حتى  اأو  اإيجابية كانت  بعامة، 
اإليها  واأ�شارت  اإال  االإن�شان  بها  ينعت  اأن  يمكن  اإن�شانية  �شفة 
ال�شورة  هو  المثل  بــاأن  القول  على  لنوؤكد  العربية؛  االأمــثــال 
الخبرات  خال�شة  فيه  واالأمـــم،  ال�شعوب  لحياة  ال�شادقة 
العميقة التي تمر�شت بها عبر ال�شنوات الطويلة من ح�شارتها، 
وهو الخال�شة المركزة لمعاناتها و�شقائها و�شعادتها وغ�شبها 
حياة  تمثل  التي  االأمثال  مختلف  طياتها  في  نجد  ور�شاها، 
مجتمعها وت�شورات اأفرادها باأ�شاليب متنوعة، وقيل: “�شرب 
م�شاعر  من  النف�س  في  لما  عميق  فعل  رد  اإال  ي��اأت  لم  المثل 
واأحا�شي�ص، نتيجة للموؤثرات ال�شعورية التي اختفت في العقل 
الباطن، فجاء �شلوكه تعبيرا عن عمق الموؤثرات التي دعت اإلى 

�شرب المثل. 
واالإن�شان مو�شوع غريب في حد ذاته. فال يكفي اأن ندر�ص 
�شلوكه كي ن�شتدل عليه وال يكفي اأن نفهم بيئته كي ندركه. بل 
يجب علينا اأن نف�ص بع�ص اأ�شراره النف�شية اأواًل حتى نقترب 
من فهمه، ومن هنا كانت البداية بالوراثة Heredity فعامل 
الوراثة يلعب دورًا مهمًا في �شلوك االإن�شان. والعامل الثاني هو 
البيئة Environment في �شيغتها العامة. فالبيئة عن�شر 
اأن تبداأ حياة جديدة في رحم  الوراثة، فمنذ  ال ينف�شل عن 
االأم تكون تلك الحياة في بيئة توؤثر تاأثيرات مختلفة، توؤثر على 

وراثية االإن�شان الجديد )2(.
عندما  الفرد  في  توجد  التي  الخوا�ص  كل  هي  والــوراثــة 
يبداأ الحياة، وال نق�شد بذلك تلك العوامل التي تكون موجودة 
لحظة والدته، بل تلك التي توجد فيه منذ لحظة االإخ�شاب 

االأولى، اأي قبل والدته بت�شعة اأ�شهر)3(.
وا�شتمع  واال�شتعدادات،  باالإمكانات  الفرد  تزود  فالوراثة 
في  كاأبويه  فهو  عوام”،  ال��وز  “اإبن  يقول:  ال��ذي  المثل  اإل��ى 
الفارة  “بنت  واأي�شًا  �شابح”،  البط  “فرخ  ومثله:  ال�شباحة، 
حفارة”، “من �شابه اأباه فما ظلم”، وغالبًا ما تورث الطباع 
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اأي�شًا، فالذئب ال ُيربى وال ُيقتنى؛ الأن طبعه �شيغلبه ويوؤذي من 
يتربَّا�س”،  ما  الديب  “اإبن  يقول:  والمثل  اإليه،  واأح�شن  رباه 
يقول  م�شتورا،  ك��ان  ما  ويظهر  يوما  يمتد  اأن  للعرق  فالبد 
االأنثى  دن يردي على �شاحبه”، وتكت�شب  الرَّ “االأ�شل  المثل: 
اتة ِتطلع  الكثير من �شفات االأم، حتى يقول المثل: “بنِت الحرَّ
تطلع  البنت  ها  فومَّ على  القلة  “اإكفي  اآخر:  ويقول  ا�شة”،  درَّ
ل�شابع جد” اأي  يمد  “العرق  يقول:  المثل  كان  واإذا  ها”،  المَّ
اأن االإن�شان البد اأن ي�شابه اأحد جدوده ولو بعدوا، كما يقولون: 
“ولد لخاله” اأو “بنت لعمتها”، وعادة تن�شب االأمور الوراثية 
اإلى االأ�شل البعيد، فتقول االأم اأن الولد �شريع الغ�شب الأن اأباه 
ع�شبي، واالأب يقول اأن ابنه عاق الأن اأخوال الولد كذلك. وقد 
ما  “قبل  ومثله:  ابوه”،  قالوا حلو زي  �شافوه  “قبل ما  قالوا: 
ِولدوه قالوا عري�س القفا زي ابوه”. ويلخ�س االإمام علي بن 

�ْشَبُه ِمْنُهْم ِباآباِئِهْم«. اأبي طالب t فيقول: “ النا�ُس ِبَزماِنِهْم اأَ
بتخلف  »الــنــار  اأن  فنجد  الوراثية  ال�شمات  تتنحى  وقــد 
رماد«، واأن »اأم بربور تجيب ال�شاب الغندور«. وقد ي�شخر المثل 

من الوراثة والت�شابه فيقول »اأبوك الب�شل وامك التوم، منين 
لك الريحة الطيبة يا �شوم«.

اآخر من النمو، ونموها هو  وال�شخ�شية تنمو كاأي �شرب 
ح�شيلة تفاعل الميراث الفطري البيولوجي للفرد مع بيئته، 
خا�شة البيئة االجتماعية، حتى اأن المثل يقول: »بال�ص الم�ص 

ين�شح م�س وبال�س الع�شل ين�شح ع�شل«.
بالزواج  تبداأ  اإذ  اجتماعية،  وحدة  اأ�شغر  هي  واالأ�شرة: 
واختيار �شريك الحياة، والرغبة في الزواج يعبر عنها المثل 
القائل: »اقر�شيني في ركبتي تح�شليني في جمعتي«، وعندما 
اأن المثل يقول: »من ُكتر ُخطابها  تتمنع يكثر خطابها، حتى 
»خطبوها  اآخــر:  ويقول  واحــتــارت«،  الليل  عليها  م�شى  بــارت 
اتعززت فاتوها اتندمت«، اأما التي لم تتزوج فهي تعي�س على 
اأمل الزواج »اقعدي في ع�شك لما يجي اللي ين�شك«. والبد من 
اختيار ال�شريك المنا�شب حتى يكون بينهما توافق »اإ�شاأل قبل 

ما تنا�شب يبان لك الردي والمنا�شب«.
يقول  ذلك  وفي  الزوجتين،  بين  يجمع  من  الرجال  ومن 

http://hamsatq.com
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اإما  والمق�شود  فاجر«،  يا  قادر  يا  اتنين  يتجوز  »اللي  المثل: 
اأن يكون قادرًا على التوفيق بينهما، واإما اأن يكون فاجرًا اأي 
لي�س في ا�شتطاعته القيام بذلك. والبد من االحترام المتبادل 
بين الزوجين، فمن اأهان زوجته وعيرها بعيوبها اأهانها النا�س 
وا�شتخفوا بها »اللي يقول لمراته يا عورة يلعبوا بيها الكورة«، 
يقول  »اللي  النا�س  فيكرمها  زوجته  يكرم  من  بخالف  وه��و 

لمراته يا هانم يقابلوها على ال�شاللم«. 
اأما الجمال فاإن المجتمع ال�شعبي يحفل بالجمال الح�شي، 
فيقول المثل: »اإن ُكنت عايز تُم�س ق�شب ُم�س من الو�شط، 
»اللي  وبالعك�ص  الو�شط«،  رفيعة  خد  تخطب  عايز  ُكنت  واإن 
الطير اهرب منها ما فيها خير«، ومن �شور  بعرقوبها تدبح 
التناق�س في االأمثال بعد اأن مدح الجمال الح�شي، فقد �شخر 
خفة،  وا�شتري  الجمال  »بيع  فيقول:  اأخــرى  موا�شع  في  منه 
يقول:  االألماني  والمثل  �شدفة«،  الخفيف  ب�س  كتير  الجمال 

»المراأة الجميلة تحتوي ال�شيطان في ج�شدها«.
اأما عن مركز االأم فحدث وال حرج، فحنان االأم ال يدانيه 
�شيء »اللي عند امه ما ينحمل�س همه«، »اللي من غير اأم حاله 
الوالدين  بعد  »اإلعز  كليهما  اأو  الوالدين  اأحد  ُفقد  واإذا  يغم«، 
وا�شياد  »اأ�شيادي  مثيل  له  لي�س  لالأبناء  االأم  وح��ب  ه��وان«، 
اأجدادي اللي يعولوا همي وهم والدي«، واالإبن اأو االإبنة في عين 
والديه لي�ص له مثيل »ُخنف�شة �شافت بنتها عالحيط قالت دي 
»الُخنف�شة عند امها عرو�شة«،  اآخر:  ُلوليَّة في خيط«، ويقول 
لها  لي�س  الوالدين  �شفقة  الأن  غ��زال«،  ام��ه  عين  في  »القرد 
مثيل: »قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي عليَّ حجر«، وهي 
يفهم  بالتلميح  يفهم  ما  »اللي  اأحيانًا  وتعاقبهم  اأبنائها  تعلم 
بالتجريح«، »حب ولدك بقلبك وربيه باإيدك« ولكنها ال تتحمل 
اأن يوؤذيهم غيرها فتقول: »اأدعي على ابني واكره اللي يقول 
اأقرب  فاالأم  اللي ما يحو�شني«.  واكره  ولدي  »اأ�شرب  اأمين«، 
ما يكون لالإن�شان، وهي اأدرى بحاله »اأم االخر�ص تعرف ِبُلغى 
ابنها«، »اأم االعمى اأخبر برقاده«، وعمومًا »اللي ربى خير من 
اللي ا�شترى« وبالطبع البد من احترام الوالدين، والمثل يقول: 

»اإللي ما يعرف ابوه ابن حرام«.
هامًا  ونف�شيًا  اجتماعيًا  دورًا  ــال  االأمــث تلعب  وعــمــومــًا 
التن�شئة  عملية  ديناميات  خــالل  الــوالــديــن  ممار�شات  فــي 
نموهم  مراحل  خالل  الأبنائهم  التربية  واأنماط  االجتماعية، 

المختلفة »اللي يتعلمه الطفل من اأمه يحفظه وي�شمه«، وت�شتمر 
التوجيهات الوالدية لالأبناء في مراحل العمر المختلفة حتى 
اأن المثل يقول: »اعدل العوجة ولو في يوم فرحها«،وذلك الأن 
يرحم  »اهلل  االأبناء:  يقول  قهر ح�شاده« هنا  اأوالده  اأدب  »من 

المعلمة والكتاب اللي علمتنا نقرا الكتاب«.
والنظام الطبقي في المجتمع تحدثت عنه االأمثال كثيرًا، 
اآخر:  فيقول المثل: »العين ما تعال�ص على الحاجب«، ويقول 
»رايح فين يا �شعلوك بين الملوك«، »ربنا ما �شوانا اإال بالموت«، 
الياأ�ص  من  كثيرًا  النفو�ص  في  تولد  وقــد  مقامات«،  »النا�ص 
واالإحباط والقنوط، فقالوا: »اإللي يُب�ص لفوق يتعب«، »المية 
للطبقات  ينتمي  من  يت�شاوى  وكيف  العالي«  في  تجري�س  ما 
بالمثل  ذلك  عن  عبروا  وقد  النا�س،  من  الخا�شة  مع  الدنيا 
ف الحمير باأكل الجنزبيل«، اإنه اأ�شلوب من  القائل: »اإي�س عرَّ
اأ�شاليب ال�شراع الطبقي، حيث تت�شم هذه الطبقة باال�شتعالء، 
وترف�س اأن يت�شبه بهم اأحد من الطبقات الدنيا »اإن طلع من 
الخ�شب ما�شة يطلع من الفالح با�شا«، »لو كان االإ�شم بي�شترى 
كان الفالح �شمى ابنه خرا«، واإذا حاول اأحدهم النهو�ص »بعد 
نومك مع الجديان بقى لك مطل على الجيران« فهو محدث 
وبقينا فين«، فيرد  »كنا فين  المثل من ن�شيبه  ويكون  نعمة، 

بل�شان حاله »حطوا عليا كلكم يا للي الزمان خالني لكم«.
بالم�شاواة  تطالب  اأمثال  فهناك  ذلك  من  الرغم  وعلى 
وتحث عليها »كلنا والد ت�شعة«، »كلنا والد حوا واآدم«، »محد�س 
على را�شه ري�شة«، »محد�س اح�شن من حد«، »اأحمد زي الحاج 

احمد«، »الح�شن خي الح�شين«)4(.
ما  وهو  ببيئته،  كبير  حد  اإلى  يرتبط  االإن�شان  �شلوك  اإن 
اأكدت عليه المدر�شة ال�شلوكية، فاالإن�شان الذي ن�شاأ في بيئة 
ولذلك  �شحيح،  والعك�س  �شلوكه،  على  ذلك  انعك�س  �شالحة 
ويتكدب«،  يحلف  والخ�شي�س  وُي�شدق  يحلف  »االأ�شيل  قالوا: 
اأ�شله فاحكم عليه من  اأن تتعرف على  واإذا كنت ال ت�شتطيع 

اأفعاله »اإذا غاب عليك اأ�شله فت�س على فعله«.
واإذا كان ال�شلوك االإن�شاني في جملته ُمكت�شبا من خالل 
والتعديل،  التغيير  الممكن  فمن  االجتماعية،  التن�شئة  عملية 
وانطفاء  للتعديل،  وقابل  م��رن  االإن�شاني  ال�شلوك  اإن  حيث 
ال�شلوك غير المرغوب يكون بالتدريج؛ الأن ال�شلوك االإن�شاني 
قابل للتعديل والتغيير، وفي ذلك يقول النبي-�شلى اهلل عليه 
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و�شلم- : »ح�شنوا اأخالقكم«. فاالإن�شان كائن اجتماعي يتاأثر 
بالمجتمع الذي يعي�ص فيه، فتمر�ص نف�شه اأو ت�شح تبعًا ل�شالح 

المجتمع اأو مر�شه.
وتعترف االأمثال باإمكانية هذا التغيير، واأن المجتمع يهتم 
بال�شلوك االجتماعي الح�شن �شواء كان نتيجة للتربية الح�شنة 
)اأ�شله(، اأو من البيئة المحيطة به، فيقول المثل: »فخر المرء 
والنت  اأخالقه  ح�شنت  فمن  باأ�شله«.  فخره  من  اأولى  بف�شله 

فبها ونعمة »الخ�شب اللين ما ينك�شر�س«.
ومع ذلك فالبع�ص �شيء الطباع ومجبول على االأذى حتى 
اأن الُن�شك ال يغيره »اإللي فينا فينا ولو حجينا وجينا«، ومثل هذا 
ي�شعب التعامل معه »اإي�س يعمل الحِزق في الِمِزق«، فبع�شهم 
فيه  قالوا  حتى  واإحراجهم  الغير  م�شايقة  في  تخ�ش�س  قد 
ف الرقبة«، منذ لحظة دخوله يبداأ في  »يخ�ص من العتبة يَن�شِّ
اإذا  وحتى  الريق،  ن�شفان  اإلى حد  ي�شل  غيره حتى  م�شايقة 
على بع�شهم فال تفارقه و�شاعته و�شوء ُخلقه، ويذكره المثل 
بذلك »بعد نومك مع الجديان بقى لك ِمَطّل على الجيران«، ف� 

»الدناوة طبع«، وذلك الأن »ديل الكلب عمره ما ينعدل«.
وتاأتي العالقات بين الجماعات وهو ما يجعلنا نتحدث عن 
�شيكولوجية الجماعة: اإن جماعة الرفاق اأو االأقران التي ين�شم 
اإليها الطفل منذ دخوله مرحلة الطفولة المتاأخرة ومع التحاقه 
بالمدر�شة االبتدائية، يكونون عادة من اأطفال الجيرة اأو من 
زمالئه في المدر�شة. وجماعة الرفاق جماعة يدين لها الطفل 
اإليها  باالنتماء  ويعتز  ال��والء  من  بكثير  بعد  فيما  والمراهق 
وبالتالي يلتزم بمعاييرها وبما تراه من اأ�شاليب م�شتح�شنة اأو 

م�شتهجنة من وجهة نظرها)5( 
تماثل  على  تقوم  وثيقة،  اجتماعية  عالقة  وال�شداقة 
الفرد  توافق  تم�س  االأهمية  بالغة  وتحمل دالالت  االتجاهات، 
وا�شتقرار الجماعة »�شاحبك من بختك«، »طول مانت طيب 
“ َمْن  طالب:  اأب��ي  بن  علي  االإم��ام  ويقول  ا�شحابك«،  تكتر 
َعُذَب ِل�َشاُنُه َكُثَر اإْخَواُنُه ” حيث ي�شترك االأ�شدقاء في �شروب 
بالعالقات  بالمقارنة  واالهتمامات  الن�شاطات  من  متنوعة 
ال�شطحية التي تتركز في اأغلب االأحوال حول مو�شوع اأو ن�شاط 

واحد)6(.
»اللي ترافقه وافقه«، »اختار ال�شديق قبل الطريق«، »ُكل 
حبة  ره«، اأما من كره ال�شُ عي�س حبيبك ُت�ُشره وكل عي�س عدوك ت�شُ

فيكون ن�شيبه من المثل القائل: »ِمن فاتك فوته«، وفي قلة وفاء 
االأ�شحاب يقولون: »من ِقلة الحنية بتنا على جفا وخدنا من بيت 
 العدو حبيب«، »ُعمر العدو ما يبقى حبيب وعمر �شجرة التين 
ما تطرح زبيب«، »اإعرف �شاحبك وعلم عليه«، واإذا لزم االأمر 
»�شباح الخير يا جاري انت في دارك وانا في داري«. واإذا كان 
اأ�شدقاء  تكوين  في  نجاحه  فاإن  اجتماعيًا،  بطبيعته  االإن�شان 
وا�شتمرار عالقته معهم ُيعد �شرطًا من �شروط تمتعه ب�شحة 

نف�شية وا�شتمتاعه بحياة لها معنى.
واالأ�شدقاء نماذج اجتماعية يتعلم منها الفرد العديد من 
الخبرات والمهارات و�شروبا من ال�شلوك االإيجابي وال�شلبي، 
»اإللي له عين ورا�س يعمل زي ما بيعملوا النا�س«، ويو�شح »احمد 
عكا�شة« اأن دور الجماعة من العوامل الهامة في ن�شاأة العنف، 
فالفرد الهادئ يتحول اإلى فرد عنيف تحت تاأثير �شيكولوجية 
الجماعة، واأقرب االأمثلة على ذلك ما يحدث في مباريات كرة 
القدم من عنف غريب عن طبيعة ال�شخ�ص نظرًا لتواجده في 
هذه المجموعة المتحم�شة، فتحت تاأثير الجماعة يقل التفكير 
المنطقي، وتبتعد القوى االجتماعية التي تتحكم في العدوان 
ومن ثم تظهر جميع االندفاعات العدوانية المكبوتة باتجاهاتها 
المختلفة ناحية التحم�س والعنف، فاأي عمل فردي عنيف ينت�شر 
المثل  يطبقون  »وكاأنهم  العنف،  يولد  والعنف  الجماعة،  بين 
العنف  نا« وكذلك فم�شاهدة  زيِّ اإللي يجي حينا يعمل  القائل: 
ت�شخدم كموؤثر في انت�شار ظاهرة العنف)7(. ولذلك يقولون: 
»الوحدة عبادة«، »الوحدة وال الرفيق المتاعب«، »يا بخت من 

ه وياآن�س النا�س بِح�شه«. ياكل ُقر�شُ

الخ�واف في االأمثال

تمثل حياة االإن�شان في كل ما يُمر به من مباهج وم�شرات، 
�شعور  ويتاأرجح  ومخاطر،  من مخاوف  يعتريه  ما  اإلى جانب 
االإن�شان بين الرغبة واإ�شباعها، واالآالم ومحاولة الق�شاء عليها 

اأو تجنبها وتحا�شيها.
�شيء  مواجهة  في  االإن�شان،  ج�شم  في  فعل  رد  والخوف 
اإنه رد فعل يحدث داخل االإن�شان، ورد الفعل  يهدد �شالمته. 
هذا يكون حالة انفعالية ي�شعر بها االإن�شان بم�شتويات مختلفة 

وبدرجات متعددة ح�شب الموؤثر.
وي�شع علماء النف�س »الخوف« على راأ�س قائمة االنفعاالت 
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االأ�شلية التي يواجهها االإن�شان منذ نعومة اأظفاره، واإذا كان 
االإن�شان هو الموجود الب�شري الذي ال يكاد يكف عن البحث 
عن االأم��ن، فما ذلك اإال الأنه مهدد في كل لحظة بعديد من 
االأخطار، فهو يتاأرجح بين مخاوف تاأتيه من البيئة المحيطة، 
الخوف من  ويظهر  داخله.  تاأتيه من  التي  المخاوف  وكذلك 
بع�ص  في  فنراه  االإن�شان،  تعتري  التي  الهواج�ص  تلك  خالل 
للكوارث...الخ.  والتعر�ص  والف�شل  المر�ص  يخاف  االأحيان 
وبطبيعة الحال فاإن االإن�شان في مواجهته لهذه االأمور يحتاج 
دائمًا اإلى اأن يحقق هذا الحنين الدائم والم�شتمر، وهو حاجته 

اإلى االأمن والطماأنينة )8(. 
فاالأمن يعني التحرر من الخوف اأيًا كان م�شدره. ي�شعر 
االإن�شان باالأمن متى كان مطمئنًا على �شحته وعمله وم�شتقبله 
واأوالده وحقوقه ومركزه االجتماعي. فاإن حدث ما يهدد هذه 
االأ�شياء، اأو توقع الفرد التهديد فقد �شعوره باالأمن )9(. ولذلك 

يقول المثل: »مطرح ما تاآمن خاف«.
اإن الخوف ا�شتعداد فطري داخل االإن�شان، ي�شاعد االإن�شان 
على اأن يحمي نف�شه، ويدافع عن نف�شه ليعي�س في اأمان. اإنه 
اأن طريقة  والحيوان، رغم  االإن�شان  اأوج��ده اهلل في  ا�شتعداد 
اال�شتعداد تختلف من حالة اإلى اأخرى، ومن موقف اإلى موقف، 
اإال اأنه يم�س كل اإن�شان، فال يوجد اإن�شان ال يخاف. ولو اأننا قلنا 
اإنه يوجد �شخ�ص ال يخاف، فاإن انعدام الخوف يكون نا�شئًا اإما 
عن قلة االإدراك اأو عن نق�س في الطاقة العقلية. فالطفل الذي 
ي�شع يده في النار ال يدرك اأن النار �شتحرقه، والبالغ يت�شرف 

في المخاطر وهو ال يخاف منها لنق�س اإدراكه العقلي)10(.
والفرق بين الخوف العادي والخوف المر�شي اأن الخوف 
حياته  في  اإن�شان  كل  بها  ي�شعر  حالة  وه��و  غريزي،  العادي 
العادية حين يخاف مما يخيف فعاًل مثل: حين ي�شعر الفرد 
باقتراب حيوان مفتر�ص ينفعل ويقلق وي�شلك �شلوكًا �شروريًا 

للمحافظة على الحياة وهو الهرب. 
وفي ذلك يقول المثل: »من خاف �شلم«، كما اأن »الخوف 
يربي الجوف«، اأي اأن الخوف يربي المرء ويمنعه من ارتكاب 
ما يعاقب عليه، »مين يقدر يقول يا غولة عينك حمره«، هذا 
هو الخوف العادي الفطري، وهي انعكا�شات �شليمة ت�شاحب 
االإن�شان في مواقف واقعية ت�شتدعي الخوف، »اإللي انت خايف 
منه َهلَبتُّ عنُّه«، اأي البد منه، ومن االأمثال الدالة على الخوف 

العادي الطبيعي: »نام لما ادبحك قال ده �شيء يطير النوم من 
العين«. 

المري�ص  يعرف  ال  �شاذ  فهو خوف  المر�شي  الخوف  اأما 
له �شببًا، وقد يكون وهميا اأو غير ح�شي، كالخوف من الموت 
ذلك  عن  المثل  ُيعبر  وقــد  العفاريت...الخ.  من  الخوف  اأو 
بقوله: »قولة ه�ص تربي الغ�ص«، وهو ُي�شرب في اأن الفزع ي�شر 
 Phobia :بال�شخ�س. والخوف المر�شي يطلق عليه: الفوبيا
وهو خوف مر�شي من مو�شوع اأو �شيء اأو موقف ال ي�شتثير عادة 
الخوف لدى عامة النا�س واأ�شويائهم. ومن هذا اكت�شب طابعه 
من  يبدو  والذي  المفتوحة،  االأماكن  من  كالخوف  المر�شي. 
خوف المري�ص من البقاء في االأماكن المفتوحة، فاإذا دخل 
غرفة اأو منزاًل ال ي�شتريح اإال اإذا اأغلق الباب، ويظل قلقًا حتى 
من  �شديد  خوف  الفوبيا  فكاأن  وهكذا..  النوافذ  جميع  تغلق 
اأ�شياء ومواقف نوعية ال ح�شر لها. وقد تعبر االأمثال التالية 
عن ذلك: “زي القرود يخاف من خياله”، حيث ي�شرب المثل 
راأى خياله  اإذا  القرد  اأن  الفزع، حيث يرون  لل�شخ�ص �شديد 
في المراآة فزع فزعًا �شديدًا. “زي والد الُكتَّاب ين�شرعوا من 
من  �شياحهم  ويعلو  الخوف،  من  ي�شطربون  اأي  كف”،  اأول 
هول  اأول  من  يفزع  لمن  ُي�شرب  وهو  ي�شفعونها،  �شفعة  اأول 

ي�شادفه. ولذلك قال: “اإنما ال�شبر عند ال�شدمة االأولى”.
والمخاوف المر�شية ال ت�شتند اإلى م�شوغات عقلية؛ الأنها 
واقع،  اإلى  ت�شتند  واهمة ال  واأفكار  تعتمد على هواج�س غريبة 
“اإللى تحط رجلك مطرح رجله  المثل فيقول:  ولذلك ين�شح 
ماتخاف�س منه”، “اإللي تخاف منه ما يجي�س اح�شن منه”، “ما 

عفريت اإال بني اآدم”، “اإللي يخاف من العفريت يطلع له”.
وُيرجع اأ�شحاب المدر�شة ال�شلوكية الخوف المر�شي اإلى 
التعلم ال�شرطي، كما يحدث في حالة خبرة مخيفة وقعت في 
االأ�شلي  المثير  من  الخوف  ا�شتجابة  تنتقل  حيث  الطفولة، 
الذي �شبب الخوف اإلى مثير اقترن به �شرطيًا. “مالك مرعوبة 
هذا  اإلى  مرعوبة  مالك  لها  قيل  اأي  قالت من ديك النوبة”، 
المثير  اأن  اأي  ال�شابقة.  المرة  في  ح��دث  مما  قالت  الحد؟ 
ال�شرطي الذي لم يحدث الخوف اأ�شاًل قد اكت�شب �شفات غير 
المثير االأ�شلي فاأ�شبح يثير الخوف دون و�شوح، وهو ما ُيعبر 
عنه المثل القائل: “اإللي قر�شه التعبان يخاف من الحبل”، 
“اإللي يخاف من القرد يركبه”. وبذلك يكون من اأهم اأعرا�س 
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الخواف: االمتناع عن مظاهر ال�شلوك العادي، مثل االمتناع 
المثل  ذلك  عن  يعبر  وقد  وهكذا.  المطاعم،  في  االأك��ل  عن 

القائل: “اإللي يخاف من الِعر�شة ما يربي�س كتاكيت”. 

الكبت: 

اإليها النف�ص الب�شرية، ويقوم  حيلة من حيل الدفاع تلجاأ 
“االأنا” وتتم ب�شكل ال �شعوري لطرد الدوافع والذكريات  بها 
الال�شعور،  اإل��ى  التراجع  على  واإك��راه��ه��ا  الموؤلمة  واالأف��ك��ار 
وت�شمح النف�س الب�شرية لهذه المواد الال�شعورية بالتعبير عن 
طريق التخيالت في حلم اأو هفوة اأو مر�س نف�شي حتى تبقى 
ال�شخ�شية على درجة من التوافق مع نف�شها ومع محيطها )11( 
وفي ذلك يقول المثل: “الجعان بيحلم ب�شوق العي�س” فهو 
تعبير عن الجوع في الحلم وكاأن الجائع في �شوق خا�ص للخبز، 
“المرء  القائلة:  الحكمة  عنها  عبرت  التي  الهفوات  وكذلك 
يعمل  يظل  المكبوت  الدافع  اإن   .)12( ل�شانه”  تحت  مخبوء 
يلقى  الوقت  نف�ص  وفي  ال�شعور،  على دخول مجال  با�شتمرار 
مواجهة ل�شده، وفي ذلك ا�شتنزاف للطاقة النف�شية مما قد 
يترتب عليه تعب ج�شمي لي�س له اأي �شبب ف�شيولوجي ظاهر. 
وبعد عملية الكبت تبداأ كل الحيل االأخرى، فاإن االنفعال الذي 
ي�شاحب الفكرة المكبوتة يبحث له عن ت�شريف، ويتم ذلك 

عن طريق الحيل.

Rationalization :التبرير

اإليها  تلجاأ  التوافق  حيل  من  –غالبًا–  �شعورية  ال  حيلة 
ال  التي  دوافعها  اأو  ال�شخ�شية  �شلوك  لتبرر  الب�شرية  النف�س 
تلقى قبواًل من المجتمع اأو من �شمير ال�شخ�شية نف�شها، بحيث 
تقدم النف�ص الب�شرية في هذه الحالة تبريرًا تعلل به ال�شلوك 
اأو الدافع الُمدان حتى يقتنع ال�شخ�س ذاته بينه وبين نف�شه 
على الم�شتوى ال�شعوري بهذه التبريرات، ويحاول اإقناع غيره 

بها حتى ال يقع اللوم عليه )13(. 
التختة  م�شح  البليد  “حجة  ال��م��ث��ل:  ي��ق��ول  ذل���ك  وف���ي 
اأن  لنف�شه  فيبرر  درا�شيًا  فا�شل  التلميذ  فهذا  )ال�شبورة(”. 
ما  نقل  من  يتمكن  اأن  قبل  ال�شبورة  م�شح  في  اأ�شرع  االأ�شتاذ 
عليها من معلومات، وهذا التلميذ ر�شب في مادة درا�شية فيبرر 
ر�شوبه لخالف �شخ�شي  تعمد  المدر�س قد  باأن  لنف�شه ذلك 

بينهما، وفي مثل هذه الحالة يكون التلميذ ذاته مقتنعًا بهذا 
التبرير الأنه اأتاه من م�شدر ال �شعوري غالبًا. 

فالتبرير يعمل لتغطية ال�شعور بالنق�س، وهذا ما يعبر عنه 
المثل القائل: “اللي ما تعرف�س ترق�س تقول االأر�س عوجة”. 
باطلة،  ب��اأع��ذار  عيوبه  ي�شتر  اأن  يحاول  من  هناك  اأن  كما 
فيقولون في المثل: “يُكبُّوا القهوة من عماهم ويقولوا خير من 
اهلل جاهم”. وعملية التبرير ترفع من قيمة ال�شخ�س في نظر 
االآخرين، اأو على االأقل تحافظ عليها، اأو توهمه بذلك. وفي 
وعدوك  الزلط،  لك  يم�شغ  “حبيبك  القائل:  ال�شعبي  المثل 
ويوؤكد  التبرير،  عملية  جوهر  يلخ�س  الغلط” ما  لك  يتمنى 
كافة  يبرر  هنا  فالحبيب  اإليها.  الب�شرية  النف�س  لجوء  كثرة 
�شلوك المحبوب بحيث ي�شبح مقبواًل حتى لو كان مرفو�شًا، 
وفي هذا تبرير لوجود عاطفة الحب نف�شها. اأما العدو فيف�شر 
كل �شيء من جانب عدوه على اأنه خطاأ و�شار مهما كان غير 

ذلك، حتى يبرر ال�شخ�ص لنف�شه ولالآخرين عداوته لعدوه.
ويقول المثل: “اإذا بعد عليك العنقود قل حام�س يا عنب”. 
فحيلة العنب الُمر Sour-Grapes Mechanism �شورة 
من �شور ال�شلوك التبريري، والذي يحاول الفرد من خالله اأن 
يجنب نف�شه م�شاعر الندم واالأ�شى الناتج عن ال�شعور باالإحباط 
والف�شل، اأو العجز عن تحقيق الهدف، وذلك بمحاولة اإقناع 
نف�شه باأن الهدف لم يكن ي�شتحق اأ�شاًل، اأو اأنه كان اأقل من اأن 

يعاني الفرد من اأجله م�شاعر الحزن واالأ�شى )14(.
والعامة ت�شف هذا ال�شلوك الذي يظهر عند بع�س االأفراد 
على اأنه »ُق�شر ذيل«؛ الأنه ُيعبر عن عدم قدرة في الوقت الذي 
يازعر«،  »ُق�شر ديل  المثل:  ويقول  القدرة،  ادعاء  فيه  ين�شب 
تمامًا كما تتهم المراأة العان�ص كل الرجال بالخلق ال�شيئ، واأن 

هوؤالء الرجال خونة، لذلك فهي ترف�ص الزواج)15(  
ولذلك تقول في المثل: »العزوبية وال الجوازة العار«، وتقول 

في مثل اآخر: »قعاد الخزانة وال الجوازة الندامة«.
وفي التبرير قد ي�شتبدل الفرد دافعًا يقبله المجتمع بدافع 
ب�شخاء  اأمــوال  ينفق  الذي  االإن�شان  مثل  عنه،  ير�شى  ال  اآخر 
الطيبة، على  بدافع  يفعل ذلك  اأنه  الخير قد يظن  اأوجه  في 
حين اأنه قد يكون مدفوعًا اإلى ذلك بحب التظاهر اأو ب�شعوره 
باالإثم، فالتاجر الغ�شا�ص يكثر من ال�شدقة، و«نوبل« مكت�شف 
الديناميت ر�شد جائزة مالية كبيرة من اأجل ال�شالم، وكاأنه 
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التعبير  �شح  واإن  االأعلى)16(«)ال�شمير(،  لالأنا  ر�شوة  »يقدم 
فالمثل يقول: »اإر�شوا ت�شفوا«، والمراد االإخبار بالواقع ال الحث 
كبير«،  �شيخ  »اإلبرطيل  القائل:  المثل  وكذلك  الر�شوة،  على 
الولي،  ال�شيخ  بالبرطيل  والمق�شود  الر�شوة،  هو  فالبرطيل 
ولي�ص المق�شود مدح الر�شوة، بل المق�شود بيان تاأثيرها في 

نفو�س بع�س النا�س)17(. 
وكاأنه ي�شع المثل بين عينيه »افتح جيبك ينقفل عيبك« 
وكذلك االإن�شان الذي ي�شرق تجده يبرر ذلك باأن اأغلبية النا�س 
�شت قال للمغرفة يا �شودة  ت�شرق، ول�شان حاله يردد المثل: »الدِّ
يا معجرفة قالت كلنا والد مطبخ«. وبذلك يتمكن من اإ�شباع 

نزواته وحماية ذاته في نف�س الوقت.
التبرير فاإنه ال يكون واعيًا  وحينما يقوم االإن�شان بعملية 
اإنما هي  �شيئة  اأعمال  به من  يقوم  ما  اأن  يعتقد  اأن��ه  بل  بها، 

اأعمال ح�شنة، اأو اأنه يق�شد منها الخير وال�شالح. 

Projection :االإ�سقاط

هو التعامي عن عيوب الذات ونقائ�شها ون�شبها اإلى   
الغير. وهو حيلة تلجاأ اإليها النف�ص الب�شرية في حلها لل�شراع 
الدائر في ال�شخ�شية حول دافع نف�شي معين باأن تتخل�س من 
هذا الدافع فت�شقطه على �شخ�ص اآخر، وبذلك ترى ال�شخ�شية 
في ذلك ال�شخ�ص دوافعها هي واتجاهاتها هي وخ�شائ�شها 
ذلك  ومثال  الخا�شة.  دوافعها  اأنها  اإل��ى  تفطن  اأن  دون  هي 
اأن ي�شقط البخيل دافع البخل على االآخرين في�شفهم ظلمًا 
بالبخل ال�شديد دون اأن يفطن اإلى اأن البخل جزء من نف�شه هو 
ولي�ص من االآخرين، تمامًا كما يعتقد مري�ص الجنون اأنه عاقل 

واأن االآخرين هم المجانين ولي�ص هو)18(.  
اآخــر:  ويــقــول  وان�شلت”،  بدائها  “رمتني  المثل:  يقول 
اأن  ويمكن  وراها”.  اجري  النا�س  وعيوب  اأراه��ا  ال  “عيوبي 
ترى ذلك بو�شوح في كثير من �شلوك الم�شريين الذي يتمثل 
ال�شخ�س  هذا  بها  يقوم  �شلوكيات  من  وال�شخرية  النقد  في 
وي�شقطها على االآخرين، فتجده ينتقد االإهمال والت�شيب، وهو 

يمار�س نف�س ال�شلوك.
الذات  نظمته  اإجــراء  االإ�شقاط هي عبارة عن  اإن عملية 
دفاعًا عن نف�شها، وحماية لها من اال�شتخفاف، ولذلك ي�شقط 
االإن�شان عن ذاته اإلى غيره من النا�س النزعات التي ي�شتقبح 

غاياتها، وهكذا يرى في الغير ما به من عيوب فيدينهم اإدانته 
لنف�شه. فالزوج التي تنطوي نف�شه على رغبة في خيانة زوجته 
يرميها هي بالعزم على الخيانة، وفي ذلك يقول المثل: “زاني 
تدهيك  الفاجرة  “كلم  اآخــر:  مثل  ويقول  لمراته”،  ياآمن  ما 

واللي فيها تجيبوه فيك”.
ي�شوه  �شاحبها  تجعل  الحيلة  ه��ذه  ف��اإن  الحال  وبطبيعة 
مفهومه عن الواقع، ويقطع �شلته الحقيقية بالعالم الخارجي، 
�شادقة،  مو�شوعية  بنظرة  العالم  هذا  يرى  ال  واأنــه  خا�شة 
واإنما يجعل من نف�شه محقًا في كل االأمور. واالإ�شقاط يتم على 
اأن يفطن الفرد لذلك، وهو ال ي�شمل  م�شتوى ال �شعوري دون 
فقط الدوافع المرفو�شة اجتماعيًا، بل وغير المرفو�شة اأي�شًا، 
فال�شخ�ص الذي ي�شت�شعر ال�شعادة غالبًا ما يدرك اأن االآخرين 
بما  ين�شح  اإن��اء  “كل  المعروف:  العربي  المثل  ولعل  �شعداء، 

فيه” تعبير عن هذه الحقيقة.

 Compensation :التعوي�ض

اأو  اإخفاقه  لتعوي�ص  النجاح في ميدان  الفرد  هو محاولة 
اأ�شعره  مما  اآخــر  ميدان  في  المتخيل(  اأو  )الحقيقي  عجزه 
�شفة  وتغطية  لتعوي�س  مقبولة  ب�شفة  الظهور  اأو  بالنق�س، 
الكالم  ا�شطراب  من  يعاني  طفل  ذل��ك:  مثال  مقبولة.  غير 
يدفعه لتعوي�شه باأن ي�شبح فيما بعد خطيبًا مفوهًا، و�شخ�ص 
اأو  العلمي  بالنجاح  فيعو�شه  بنق�س  ي�شعر  القامة  ق�شير 
ال�شيا�شي)19(. يقول المثل: “فقرا يم�شوا م�شي االأمرا”، ويقول 
“بياكلوا ب�شار ويتقلدوا من النا�س الكبار”، فالفقراء  اآخر: 
بالدونية،  �شعورهم  وراءه��ا  يخفون  كاذبة  بمظاهر  يهتمون 
ويظهرون اأثرى من الواقع، في حين نرى بع�ص االأغنياء يبدون 

توا�شعًا ويخفون ثرواتهم خوفًا من الح�شد. 
االأمر  ويزيد  نغ�شة”،  كوني  وح�شة  “يا  اآخر:  مثل  ويقول 
و�شوحًا المثل القائل: “اأقرع ودقنه طويلة قال �شيء يعو�ص 
وع��ورة  بم�شطين  “قرعة  القائل:  المثل  وك��ذل��ك  �شيء”، 

بمكحلتين”.
تقلق،  فــاإذا كان لديك نق�ص ج�شمي كالق�شر مثاًل فال 
فالقلق لن يطيل ج�شمك، وا�شمع لقول “فران�شي�س بيكون”: 
اإن االأعرج الذي ي�شير في الطريق ال�شحيح ي�شبق المتعجل 
التيار”،  الزبلة ويقاوح  “قد  المثل:  الذي يحيد عنه، ويقول 

ويقول اآخر: “قد النملة وتعمل عملة”. 
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ومن االأمثلة الدالة على التعوي�ص نبوغ “ديمو�شتين” في 
الخطابة على الرغم مما كان يعانيه من تاأتاأة، و”بيتهوفن” 
من  يعاني  كان  والــذي  المو�شيقية  القطع  اأروع  اأخــرج  الــذي 

نق�س ال�شمع، و“اأبي العالء” في ال�شعر رغم عماه.

Regression :النكو�ض

اأنماط  اإلى  حيلة ال �شعورية يق�شد بها عودة ال�شخ�شية 
النف�شي  االإ�شباع  كيفيات  اأو من  ال�شلوك  اأو من  الدوافع  من 
اإليها  و�شلت  التي  النمو  مرحلة  مع  تتفق  تعود  ال  لرغباتها 
من  نا�شج  غير  م�شتوى  اإل��ى  تقهقر  ال�شخ�شية)20(.فهي 
ال�شلوك لتحقيق نوع من االأمن والتوافق للفرد حين يتعر�ص 
لموقف محبط. “من �شب على �شيء �شاب عليه”، “رجعت 
التي  الرا�شدة  المراأة  ذلك  ومثال  القديمة”  لعادتها  ريما 
عندما  يبكي  ال��ذي  الرا�شد  اأو  مراهقة،  فتاة  �شلوك  ت�شلك 

تواجهه م�شكلة.
عامل  يبقى  يدلع  لما  “ال�شايب  االأمثال:  في  قالوا  وقد 
النكو�س  عملية  اإلى  تلجاأ  وال�شخ�شية  المخلع”.  الباب  زي 
ال�شوية،  بالطريقة  دوافعها  اإ�شباع  اإمكانية  ا�شتحالت  اإذا 
فبكاء ال�شخ�ص الرا�شد ال�شتدرار عطف االآخرين عليه حتى 
كان  طفلي  ت�شرف  اإلى  عودته  من  نوع  هو  مطالبه  ي�شبعوا 
كان  عندما  به  المحيطين  على  �شغط  كاأ�شلوب  ي�شتخدمه 
يار�شا  عمرك  “طول  هاي�شتروها”،  وال  “عادتهم  طفاًل. 

وانت كده”.
وقد راأينا اأحد االأ�شخا�س عندما تعر�س لموقف �شاغط، 
حيث انك�شف اأمره اأمام اأ�شتاذه بعدما قام ببع�س ال�شرقات 
حتى  ال�شديد  البكاء  اإلى  لجاأ  مواجهته  وعند  منه،  العلمية 
رغ في االأر�ص كما يفعل الطفل المدلل،  و�شل به االأمر اأنه تمَّ
ما  خ�شلة  فيه  “اللي  اأن  كما  التطبع”،  يغلب  “الطبع  نعم 
لي�شت  العلمية  ال�شرقات  هذه  اأن  اكت�شفنا  وقد  يبطلها�س”، 
االأولى من نوعها، واإنما هو كما قال المثل “من يومك يا خالة 
وانِت على دي الحالة”، واإذا كان المثل يقول: “الطبع والروح 
في الج�شد ما يطلع�س اإال لما تطلع”، فنحن نرى عك�س ذلك 
الأن �شلوك االإن�شان قابل للتعديل بدليل قول النبي: “ح�شنوا 
اأخالقكم”. ولكن البع�س ينطبق عليه المثل القائل “نهيتك 
ينعدل  ما  الكلب  ديل  وعمر  غالب،  فيك  والطبع  انتهيت  ما 
الدر�س؟  من  �شاحبنا  ا�شتفاد  فهل  قالب”،  فيه  علَّقوا  ولو 

وما  “الدناوة طبع”،  المثل  عينيه  بين  اأقراأ  وكاأني  واهلل،  ال 
على  متعود  “خد  الأنه  يهم؛  فال  اأمــره  يكت�شف  عندما  يفعله 
اللطم”، و”اإذا كانت المية تروب تبقى الفاجرة تتوب”، لقد 
اأنه يقوم ب�شرقة  و�شلت درجة التبجح بمثل هذه ال�شخ�شية 
مو�شوعات علمية من الكتب وين�شرها في �شورة مقاالت على 

مواقع في االإنترنت ومجالت الكترونية.
وكاأني اأ�شتمع اإلى المثل القائل: “اإزي اإبنك يا دبا؟ ال�شنة 
عقدة  ترى  اأن  ويمكن  حبا”،  دي  وال�شنى  م�شي  فاتت  اللي 
النق�س بو�شوح في مثل هذه ال�شخ�شية، ففي بكائه اعتراف 
الجميع  على  يخفي  اأن  يحاول  الوقت  نف�س  وفي  بال�شعف، 
هو�شه بتحقيق هدف معين، اأال وهو “التفوق”، ورغبته في اأن 
ح ذلك  يكون في مقدمة ال�شفوف مهما كان الثمن، وقد و�شُ
في فلتات ل�شانه ذات يوم عندما قال: “نف�شي اأفتح النت على 
بما  يتفاخر  عندما  حتى  واأعمالي”،  اإ�شمي  اأجد  �شفحة  اأي 
يملك وماال يملك يبدو وكاأنه ُيعاني من عقدة التفوق، ولكن 
بفح�ص �شلوكه عن ُقرب اكت�شفنا ال�شر الذي يحاول اإخفاءه 

اأال وهو: “ال�شعور بالنق�س”. 

 Day dreams :اأحالم اليقظة

حيلة ال �شعورية يلجاأ اإليها اأغلبية النا�ص الإ�شباع الدوافع 
والرغبات التي عجزوا عن تحقيقها في عالم الواقع. “وفي 
اأحالم اليقظة ي�شت�شلم الفرد لتخيالت يرى فيها نف�شه وهو 
تحول  التي  العقبات  ويتخطى  دوافعه  وي�شبع  اآماله  يحقق 
دون ذلك”)21( كما يقول المثل: “حلم القطط كله فيران”، 
فالعديد من النا�س نجدهم ي�شبحون بعقولهم في منازعات 
اأو مناق�شات حادة مع خ�شومهم اأو مناف�شيهم، بعدما تعذر 
االأفعال  وهذه  مبا�شرًا،  تعبيرًا  غ�شبهم  عن  التعبير  عليهم 
لي�ص لها من اأثر اإيجابي في تكيف �شاحبها في التغلب على 
ال�شعوبة القائمة في حياته، واإنما هو يقنع ن�شبيًا ب�شبع وهمي 

لهذه االأو�شاع.
فترى ال�شعيف يحلم بالقوة، والفقير يحلم بفوزه بجائزة 
ب�شراء  وقام  بل  ت�شلمها،  وقد  نف�شه  ويتخيل  �شخمة،  مالية 
القائل:  ال�شعبي  والمثل  حاجات.  من  ويريده  فيه  يطمع  ما 

ذلك. عن  تعبير  العي�س” خير  ب�شوق  يحلم  “الجعان 
منها،  �شرر  ال  عادية  طبيعية  ظاهرة  اليقظة  واأح��الم 
التنفي�س  في  لالإن�شان  النافعة  اال�شتجابات  من  تعتبر  بل 
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ابتعاد  اإل��ى  ي���وؤدي  فيها  االإ���ش��راف  اأن  غير  انفعاالته،  ع��ن 
اأو  �شعوبة  واجهته  كلما  بها  واالحتماء  ال��واق��ع،  عن  الفرد 
فايدتها  الزفت  “االأيام  القائل:  المثل  ُيعبر  وق��د  م�شكلة. 
الــنــوم  ــــى  اإل ــاة  ــحــي ال مـــن �ــشــغــوط  الـــهـــروب   النوم” عـــن 
وما يلجاأ اإليه الفرد قبل النوم من اأحالم يقظة للتنفي�س عما 
“اإن�شى  بداخله من توترات. ومع ذلك ين�شح المثل فيقول: 

الهم ين�شاك”
وفي الختام نوؤكد على اأن الثقافة ال�شعبية ال تقت�شر على 
لكل جيل  يمكن  بل  الغابرة  االأجيال  ال�شعوب من  و�شفته  ما 
ما  والمعارف  الخبرات  من  ال�شعبية  ثقافته  اإلى  ي�شيف  اأن 

ي�شاف اإلى كتلة ثقافته الموروثة ليقدمها للجيل التالي وقد 
واتجاهاته،  اكت�شبت بم�شحة من �شماته، وغيرت عن ميوله 
ويقوم هو بدوره باإ�شافة جديدة، وهكذا تم�شي االأجيال وفق 
ياأخذ  بما  يتاأثر  وعطاء  اأخــذ  بين  الطبيعي  الحياة  نامو�ص 
ال�شعبية  الثقافة  عنا�شر  اأبرز  ومن  يعطي.)22(  فيما  ويوؤثر 
كانت “االأمثال”؛ الأنها حجر الزاوية في معرفة ال�شعوب، وال 
�شك اأن الدرا�شة الحقيقية للمجتمع تبداأ من درا�شة الفل�شفة 
اليومية في العالقات ال�شائرة االجتماعية واالإن�شانية، اأو تلك 
االأفكار الجارية في التعامل اليومي، وهذه االأمثال هي دليل 

�شادق على طبيعة ال�شخ�شية ب�شلبياتها واإيجابياتها )23( .
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ــراز  إب فــي  ودوره  الشعبي  ــوروث  ــم ال
الخصائص االجتماعية والثقافية

» مدينة األغواط نموذجا«
طلحـــة بشيـــر - كاتب  من الجزائر

، بل  اأج��ل الترويح والت�سلية  اأهمية الموروث ال�سفهي في �سرد الق�س�ص والحكايات من  ال تكمن 
تتجلي اأهميته الحقيقية في عك�ص جوانب الحياة التي كانت تعي�سها هذه المجتمعات فهي تعبير �سادق 
عما كان �سائدا لدى هذه المجتمعات من معتقدات واأفكار في جميع جوانب الحياة، �ستحاول هذه 
المداخلة التركيز على اإبراز ما لهذا الجانب من اأهمية من خالل الرجوع لدرا�سة اإحدى االأ�ساطير عن 
مدينة االأغواط والتي ال تتوقف اأبعادها في الجوانب االجتماعية والثقافية فقط بل تتجلى حتى في 

الجوانب العمرانية من اإعطاء �سورة وا�سحة عن حالة المدينة وما كانت تعي�سه. 

http://www.panoramio.com
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لقد �شاهمت الظروف الطبيعية لدى مجتمعاتنا وتحديدا 
المناطق ال�شحراوية  في تفتق الخيال وتثبيت المعتقدات التي 
كانت جزءا من الثقافة ال�شعبية التي ا�شتهرت بها المنطقة، بل 
اأ�شبحت ميزة تكاد تنفرد بها مجتمعات المغرب العربي والتي 
الكتابية،  الثقافة  ال�شفاهية بمقابل  الثقافة  تتمثل في هيمنة 
بها  مرت  واقت�شادية  اجتماعية  حالة  عن  تعبر  كانت  والأنها 
هذه المجتمعات فهي تعبير من جهة اأخرى عن عالقة ترابطية 
بين البداوة والتح�شر » فاالنتقال من النزعة ال�شفاهية اإلى 
النزعة الكتابية تبقى مالزمة للتحول من بنية القبيلة اإلى بنية 
الدول ومن مجتمع ال�شحراء اإلى مجتمع المدينة«)1(، فتناقل 
الق�ش�س ون�شجها من وحي الخيال لدى البدو الرحل ور�شم 
بلورة  في  ال�شحراء  �شاهمت  خرافية  اأ�شطورية  �شخ�شيات 
�شماتها وتناقلها من جيل اإلى جيل اآخر، وعملية نقل الموروث 
واإي�شاله اإلى االأجيال الالحقة يكت�شي اأهمية بالغة �شواء داخل 
االأ�شرة اأو القبيلة و�شوال للمدينة التي لم تخل هي كذلك من 
هذه المظاهر، فقد كانت تعقد جل�شات ال�شمر وحلق المداحين 

لال�شتماع للجديد من هذه الحكايات .
نقل اأحد الكتاب الفرن�شين �شورة حية عما �شهده في مدينة 
االأغواط خالل فترة زيارته لها في الثالثينات من هذا القرن 
فهي  للمعلومات  الوحيد  الم�شدر  هي  الذكريات  اإن   « قائال 
تنتقل من جيل اإلى جيل اآخر ومع مرور الزمن يقوى التحريف 
اإلى ت�شخيم االأمور ماأ�شاويا  النا�س تميل  بدون �شك فذاكرة 
اأو وديا وذلك الأجل اإعطاء الق�ش�س القديمة نوعا من القوة 
االأح��داث  جلب  ولكن  ال�شنيين،  تحديات  لمقاومة  واالأهمية 
المتداولة منذ قرون من فم اإلى فم يوجد نوع من الحقيقة اأنها 
ال�شيء الوحيد المهم في جميع الق�ش�س المذهلة التي �شدت 

العقل الب�شري منذ اأمد بعيد«)2(.
 اإن جزءا معتبرا من ثقافتنا يتج�شد في الموروث ال�شعبي 
المنا�شبات  مع  وتاأقلم  واالأح���داث  ال�شنين  عبر  ت�شكل  ال��ذي 
اأدت وظائفها ح�شب كل   ، له  وتاأويالت  الجديدة بخلق رموز 
فترة من الزمن اإ�شافة اإلى اأنها ا�شتجابة �شيكولوجية لرغبات 
االإن�شان » فاإنها تعك�ص من ناحية اأخرى القيم المعنوية للطبقة 
ال�شائدة والمتمثلة اأ�شا�شا في الفالحين وال�شعفاء الذين كانوا 
ينزعون اإلى الن�شيان ومحاربة التجديد وتقدي�س الما�شي على 
لحمة  في  تزيد  كانت  كما  والم�شتقبل«)3(،  الحا�شر  ح�شاب 
الترابط بين اأفراد المجتمع وت�شاهم في ن�شر الف�شيلة والخير 

وقد زادت اأهمية هذا الموروث مع الهيمنة اال�شتعمارية اأين كان 
يلجاأ اإليها باعتبارها دعاية �شمنية لمقاومة الوافد والت�شدي 
غر�شها  اال�شتعمار  حاول  التي  الثقافة  هذه   ، ثقافته  لهيمنة 
وترويجها بهدف طم�س الهوية المحلية ، كانت نابعة بدورها 
الروح اال�شتعمارية  اأذكت  من معتقدات وميثولوجيات غربية 
التي  واال�شطرابات  فالثورات   « االأوروب��ي��ة  المجتمعات  لدى 
م�شحوبة  كانت  االأخيرين  القرنين  خــالل  اأوروبـــا  �شهدتها 
ال�شعوب  اإخ�شاع  اإلــى  يرمي   ،)4(» مذهل  ميثولوجي  بثوران 
ل�شيطرة قوى غام�شة ولعينة  بل كانت الميثولوجية من وراء 
تحملت  التي  الثورات«)5(،  واأ�شباب  ال�شليبية  الحمالت   «

المجتمعات الم�شتعمرة نتيجتها وجنت �شوكها .
وراءه���ا  تخفي  اال�شتعمارية  االإي��دي��ول��وج��ي��ة  ك��ان��ت  اإذا 
مو�شوعا  بعد  فيما  �شكلت  فاإنها  خطيرة،  ميثولوجية  دوافــع 
على  ال�شيطرة  واإحكام  المجتمعات  هذه  فلفهم  العلم،  لهذا 
ودرا�شتها  بفهمها  المرور  البد من  كان  وثقافتها،  معتقداتها 
تحت ما ي�شمى باالإنا�شة الع�شكرية في بادئ االأمر، فها هو اأحد 
الع�شكرين يقول »اإن التحكم في ال�شعب الجزائري، يجب اأوال 
وقبل كل �شيء التحكم في تراثه الرمزي الذي لن يتحقق اإال 

بدرا�شة مج�شدة الأ�شاطيره«)6(.
 لقد �شكلت الميثولوجية دافعا للذات الم�شتعمرة ومو�شوعا 
للمجتمعات الم�شتعمرة في نف�ص الوقت  ولئن كان هذا النوع 
وتمحورت  اال�شتعمار  ب��زوال  وزال  ا�شمحل  قد  االإنا�شة  من 
الدرا�شات االآن حول »الذات والمجتمع االأم«، فمازال لالأ�شاطير 
تخفي  ورم��وز  باأ�شاطير  محكوم  اأن��ه  يبدو  �شيء  فكل  وج��ود، 
باأحد العلماء والمهتمين  وراءها حقيقة معينة، وهذا ماحدا 
 )R-BARTHES( »ب��ارت«  وه��و  اأال  االأ�شاطير  بدرا�شة 
حيث و�شح باأن اهتمامه بدرا�شة االأ�شاطير راجع اإلى » اأن كل 
�شيء في حياتنا اليومية يرجع اإلى ت�شور البرجوازية لعالقة 
االإن�شان بالعالم«)7( فكل �شيء  » قابل الأن يكون اأ�شطورة«)8( 
فكل ع�شر قادر على خلق اأ�شاطيره الخا�شة به والتي ت�شاف 

اإلى التراث الموروث .
مادة  ال�شعبي  الموروث  في  وجد  قد  الم�شتعمر  كان  اإذا 
النظر  اإع��ادة  يعفينا من  فاإنه ال  لدرا�شة مجتمعاتنا  حقيقية 
االأجيال  تتناقله  الذي  ال�شفهي  موروثنا  اأ�شاطير  درا�شة  في 
من منظور مو�شوعي يتجرد من الذاتية ومن كل ايديولوجية 
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�شابقة له ، وهذا بربطه بالمعطيات الثقافية واالجتماعية التي 
�شاهمت في ت�شكل هذا الموروث بخالف النظرة اال�شتعمارية 
التي لم تتخل�ص من خلفياتها االيديولوجية ، وهذه النظرة هي 

المبرر اإلى العودة لدرا�شة موروثنا واأ�شاطيرنا .
  وقد اأخذنا نموذجا لذلك اأ�شطورة حيكت منذ زمن قديم 
بع�ص  اإلــى  بذلك  ن�شل  لعلنا  لتحليلها  االأغـــواط،  مدينة  عن 
النتائج رغم اأن هذه االأ�شطورة نقلتها مراجع فرن�شية  بينما 
المراجع العربية القديمة اأ�شارت اإلى ذلك دون تفا�شيلها وهي 
تتعلق بحادثة تدخل �شمن ن�شوء المدينة ذكرها اأحد الرحالة 
وهو ابن نا�شر الدرعي قائال: »اأخبرني فقيههم �شنة 1096ه� 
�شيدي اأحمد بن اأبي زيان عن ما اآل اإليه م�شير قرية كانت 

بجوار مدينة االأغواط«)9(.
والأن الرحالة الدرعي لم يتو�شع في �شرد الق�شة المتعلقة 
الكتاب  اأح��د  اآنفا  قلنا  كما  ذكرها  فقد  الق�شر  هذا  ب��زوال 
 ، االأ���ش��ات��ذة  اأح��د  على  ترجمتها  ف��ي  واعتمدنا  الفرن�شيين 
انطالقا من اأن الترجمة ال  توؤثر في قيمة االأ�شطورة » ف�شتظل 

االأ�شطورة اأ�شطورة في نظر اأي قارئ كان وفي اأية ناحية كانت 
من العالم، فكنه االأ�شطورة يكمن في التاريخ الذي ترويه«)10(.

كتابه  في   )  PHILEBART( فليبار  الجينرال  روى 
مايلي :

»�شيدي النا�شر ولي �شالح بق�شر بن بوتا يحظى باحترام 
بن  ق�شبة  رئي�ص  اإبــن  فتاة جميلة خطبها  له  وكــان  الجميع، 
فتوح بعد اأن هام بحبها، ولكن والدها رف�شه وزوجها من اأحد 
اأنه  ذلك  االنتقام،  على  وعزم  فاغتاظ  بوتا  ابن  قرية  �شبان 
بال�شطو على منزل  ال�شديد قام  الزفاف وتحت الظالم  ليلة 
الولي  اأن�شار  فلحقه  بالزوجة  وفر  ال��زوج  فقتل  العرو�شين، 
ال�شالح وطوقه  لهذا ذبح الفتاة وانتحر فوق ج�شدها، وحينما 
التراب  من  حفنة  اأخذ  الحزين  بالخبر  النا�شر  �شيدي  علم 
وو�شعها في كفه ون�شفها ثم دعا على �شكان ق�شبة بن فتوح 
اهلل  ا�شتجاب  وقد  التراب  هذا  ن�شف  كما  اهلل  ين�شفهم  ب��اأن 
الذين  �شكانها  من  خالية  فتوح  بن  ق�شبة  اأ�شبحت  لدعوته، 
توزعوا عبر مناطق كثيرة منها غدام�س التي اتخذت ا�شمها 

http://1.bp.blogspot.com
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منهم ، الأنهم التقوا بعائالت نزحوا من فزان ف�شاألوهم من 
اأين اأتيتم؟ فاأجابوا من ق�شبة بن فتوح بغداء اأم�س فاأطلق على 

المكان الذي جمعهم غدام�س«)11(. 
تحليل الأ�ســطورة :

هناك اختالف كبير بين المهتمين بتحليل اأنماط ال�شرد 
والق�س ومعايير ت�شنيفها، وتفاديا للخو�س في هذه الخالفات 
»مدخل  كتاب  على  االأ�شطورة  لهذه  تحليلنا  في  نعتمد  فاإننا 
بنمط  يرتبط  الــكــتــاب»ال  هــذا  فمو�شوع  الق�شة«،  لنظرية 
الظاهرة  فيه  تتواجد  نمط  بكل  يرتبط  بل  واح��د  ق�ش�شي 
الق�ش�شية كالرواية واالأق�شو�شة والحكاية ال�شعبية العجيبة 
فكلها  االأ�شطورية…الخ  والحكاية  الملحمية  والحكاية 
ي�شلح منهج تحليل الق�شة لدرا�شتها«)12(، كما اأننا ال نلتزم 
باالأ�شطورة  مرة  الت�شمية  ف�شترد  واحد،  م�شطلح  با�شتعمال 
ومرة بالحكاية مادام اأن االأ�شطورة » عبارة عن حكاية خرافية 
خارقة ت�شور كائنات في �شكل رمزي قوى طبيعية اأو بع�شا من 

جوانب طبيعة الب�شر وم�شيرهم«)13(.
وعليه فاإننا حللنا الق�شة وفق التالي : 

- حالة التوازن :
ولي �شالح بق�شر بن بوته يحظى باحترام الجميع وكان 

له فتاة جميلة .
 ، �شالح   ، والمعنوية)احترام  المادية  ال�شفات  توفر 

والية( لرئي�س ق�شر بن بوتا 
- حالة االفتقار : اأو الال توازن 

افتقار رئي�س ق�شبة بن فتوح للوالية وال�شالح واالحترام. 
افتقار ثاني لل�شاب )رف�ص والد الفتاة تزويجه بمن يحب ( 

افتقار معنوي – �شفات في الوالد. 
افتقار مادي – رف�س تزويج الفتى.

- االختبار التر�شيحي :
خطبة ابن رئي�ص ق�شبة بن فتوح البنة ولي ق�شر بن بوتا 

- االخــتبار الرئي�شي : 
»هو الفترة الحا�شمة في الن�س واالأكثر حركية غالبا، اإذ 
ي�شارع فيها البطل مبا�شرة القوى المعادية له، وينتهي اإلى 

احتالل بقية بحثه«)14( 
- المنع : منع تزويج الفتى من الفتاة 

- الخرق : تعتبر عملية االنتقام خرقا لعالقة الجيرة بين 
الق�شبة والق�شر وخرقا كذلك لالأعراف والتقاليد ال�شائدة .

فتوح  ب��ن  ق�شبة  على  ال��دع��اء  ف��ي  تتمثل   : -المك�ف�أة 
كان  الفعلة  ج��راء   ، مختلفة  مناطق  عبر  وت�شتتهم  و�شكانها 
النفي من االأر�س االأم هو المقابل ، اإلى اأقا�شى البالد واإلى 
منطقة »غدام�س » تحديدا ، قرية موجودة على الحدود الليبية 

الجزائرية . 

مح�ولة ت�أويل الحــك�ية : 
الفتاة  لي�شت  الحكاية  هذه  في  الرئي�شية  ال�شخ�شية  اإن 
�شفات  اكت�شى  الذي  بوتا  بن  ق�شر  رئي�س  هو  ولكن  والفتى، 
معنوية ومادية اأهلته الأن يحظى باحترام الجميع لما ا�شتهر 
به من �شالح ووالية  فاالعتقاد بالوالية اأمر كان �شائدا لدى 
مجتمعات هذه المنطقة وغيرها، حيث يعتبرون االأولياء رجاال 
�شالحين لهم اإمكانيات دون غيرهم ولهم مقدرة عجيبة على 
االأفعال الخارقة والمعجزات، وقد ت�شتمر هذه المعجزات حتى 
بعد وفاتهم  »ويظل ال�شريح رمزا لهذه القدرة على الفعل وهم 
اأنهم  غير  النا�ص،  �شالح  فيه  ما  يفعلون  خيرون  االأ�شل  في 

قادرون على االإيذاء اإذا ما اأغ�شبهم �شخ�س ما«)15( .
ق�شبة  �شكان  القبيلتين  بين  تظهر  هنا  الت�شاد  فعالقة   
مدى  على  اأخــرى  مرة  تعبير  وهنا  بوتا،  بن  وق�شر  فتوح  بن 
هي  الم�شاهرة  تعتبر  بحيث  نف�شها،  على  القبائل  انغالق 
الفر�شة الوحيدة لمد اأوا�شر التعارف بين القبائل، ولكن في 
هذه الق�شة ياأبى رئي�س ق�شر بن بوتا تزويج وم�شاهرة رئي�س 

ق�شبة بن فتوح، وهذا الرف�س قد يكون راجعا ل�شببين:
- االأول هو عدم التكافوؤ المعنوي بين رئي�شي القبيلتين.

والفتى هذه  الفتاة  بين  والثاني هو وجود عالقة حب   -  
ال�شائدة في ذلك  واالأع��راف  التقاليد  ترف�شها  التي  العالقة 
الوقت، » فال توجد ح�شب االأعراف غ�شا�شة في اأن يتحدث 
لفتاة  فتى  ع�شق  بينهم  ي�شتهر  حين  لكنهم  للغواني  ال�شبان 
اأن يحولوا دون زواجهما،  النا�س يحر�شون على  به  ويتحدث 
وما ذلك اإال الإثبات اأن فتاتهم كانت عفيفة نقية العر�ص عما 
يدن�س �شرفها… ولو اأنهم زوجوها من هام بها وتغنى ب�شعر 
فيها لكان المفهوم �شمنا اأنهم قبلوه لها �شترا للعار، وفي ذلك 

ت�شديق للو�شاة «)16( .
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�شونا  اآخـــر  رجــل  مــن  بتزويجها  ي�شرعون  فهم  لذلك   
لكرامتها و�شرف العائلة والقبيلة ، ولقد تكررت هذه الحادثة 
ب�شكل اآخر مع �شاعر المنطقة ال�شعبي عبد اهلل بن كريو في 
حبه الإحدى فتيات المنطقة وغنائه بها، ولقت عالقتهما نف�س 
الم�شير اأي )الرف�س ( كما ا�شتمر هذا الت�شور حتى ال�شنوات 
فاالأعراف  و�شاباتها،  المنطقة  �شباب  عانتها  اأين  المتاأخرة 
والتقاليد ترف�ص اأي عالقة خارج االإطار ال�شرعى )الزواج( 
الرجال  بالخطبة  يقوم  اأي��ن  والتقليدي،  المحلي  وبمفهومه 
والن�شاء الكبار فما تناقلته االأفواه يوؤكد ذلك » الخطبة والزواج 

االأول على االأب « .
اإن روح االنتقام في هذه الق�شة تعبر عن موت الرذيلة وكل 
ما يخالف العرف ، ففي لحظة واحدة يختفي الجاني والمجني 
نف�س  في  وال��زوج  والفتى  )الفتاة  لجنايتهم  والمتحمل  عليه 
اأخرى قد  تاأويالت وتف�شيرات  الوقت ( وهذا ق�شاء على كل 
تالحق اأحدهما ، كما توحي الق�شة بفقدان �شفة رئي�س ق�شبة 
بن فتوح للوالية والأي �شفة اأخرى  مقارنة برئي�ص ق�شر بن بوتا 
الذي يوؤهله كما قلنا �شابقا �شالحه ووالوؤه اإلى حل الم�شاكل 

وال�شعاب ، فال�شفة هنا لها مدلول اجتماعي كبير .
 اإن نتيجة الجرم الذي ارتكبه الفتى لم يتحمله هو وحده 
بل تحملته ق�شبة كاملة اأو قبيلة كاملة ، فالمفرو�س اأنه بعد 

موت المت�شبب في الحادث  تتوقف الحكاية عند الجزاء الذي 
لقيه ولكن مراد الق�شة لي�س هو االنتقام بهذه الطريقة اإنما 
هو نفي �شكان قرية بكاملهم وهو ما يعبر عن رف�س الأية عالقة 
اأق�شى  اإل��ى  نفوا  اأن  عقوبتهم  وكانت   ، القبيلتين  بين  جيرة 
لقد  بل  المنطقة  بهذه  ي�شمع  ال  كان  اأين   ) البالد )غدام�س 
�شميت با�شمهم ، لذلك فقد كان جزائهم خلو المكان واإيجاد 

ف�شاء جديد خا�ص بهم .
 فعالقة ت�شاد القبيلتين توؤدي اإلى زوال اأحدهما ورف�س 
االآخر ، وهو ما تكرر حدوثه في منا�شبات كثيرة بالن�شبة ل�شكان 
ال�شالح  الولي  عند  تظهر  واالإغاثة  فاال�شتنجاد   ، المنطقة 
الذي له القدرة على التدخل في المواقف الحرجة ، وبالدعاء 
كو�شيلة �شلمية تزيد من احترامه وهيمنته لدى النا�س وتثبت 
 ، بالدعاء  المتعلقة  الحادثة  اأن هذه  ويبدو   ، الوالية  له �شفة 
اأ�شبحت فيما بعد �شفة اأولياء المنطقة التي رددت حكايات 
م�شابهة عن اأولياء ومرابطين ظهروا في هذه المنطقة  بل نتج 
نوع من ال�شعر عرف في هذه المنطقة »بالن�شـد » وهو عبارة 
عن �شعر يت�شمن »دعاء » �شد ظالم اأو جار ، فتتحقق المعجزة 

ويظهر البرهان بمجرد االنتهاء من االأبيات االأخيرة 
خال�ســـة : 

والتف�شيرات  القيم  رغم  الحكاية  هذه  في  يهمنا  ما  اإن 

http://princehamza.blogspot.com
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القبائل  بين  ال�شراع  عالقة  هو  ا�شتنتاجها،  ن�شتطيع  التي 
فتقوقع  الإحداهما  الغلبة  ورجوع  المنطقة،  هذه  �شكنت  التي 
القبائل على نف�شها حيث ترف�س االندماج مع بع�شها البع�س 
عن طريق  الم�شاهرة وهذا ما جرى به العمل حتى ال�شنوات 

االأخيرة و�شهدته اأجيال كثيرة .
وهو  1666م  �شنة  الم�شير  نف�س  يو�شف  لقي عرب  لقد 
فيما  عرفت  جديدة  مدينة  وتاأ�شي�س  المدينة  من  ال��خ��روج 
بعد با�شم » تاجموت« وهي تبعد بحوالي 35 كلم عن مدينة 

االأغواط وتعد االآن اإحدى بلديات الوالية .
 اإن عملية ال�شراع والنفي ال تف�شي اإلى م�شير مجهول، بل 

اإلى م�شير معلوم بل الى توا�شل عمراني  �شراع اجتماعي اأدى 
اإلى تفجير المدينة وتطاير �شظاياها مكونة بذلك مدنا وقرى 

اأخرى جديدة .
الق�شة  ن�شج  طريقة  تبدو  وتحليلها  الق�شة  �شياق  في 
بع�شر  توحي  المنطقة  عن  الق�ش�س  اأق��دم  من  باعتبارها 
ن�شجها وحياكتها، وهو ع�شر �شاد فيه االعتقاد القوي ب�شلطة 
الوالء وال�شالح والمرابطين لذلك نرجح اأن يكون هو ع�شر 
تغلغل  كل  ت�شتبعد  ال�شعبية  »الحكاية  ان  رغ��م  المرابطين، 
يمكن  ال  اأ�شطوري  ما�س  في  ت��دور  ف��االأح��داث  �شريح  زمني 

تاأريخه«)17( .  
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مسدار البحر وموال الصحراء
محمد المهدي بشرى - كاتب  من السودان

من الوا�سح اأنني في هذا العنوان ومن ثم الدرا�سة اأ�سنع مفارقة واأقلب المفاهيم راأ�ساً على عقب، 
فقد �سار، ح�سب العنوان، الم�سدار الذي يقوله ال�ساعر وهو على ظهر ناقته التي تجوب به ال�سحراء اأو 
قل البادية، �سار الم�سدار بحرياً، وفي الوقت نف�سه �سار الموال الذي يوؤديه النهام بم�ساركة الجماعة 
في البحر غالباً، �سعراً �سحراوياً.وكالهما الم�سدار وما يقوله النهام وجماعته �سعر من حيث ال�سكل 
والبناء، اأما من حيث الم�سمون فهذا ال�سعر ال يخرج في مو�سوعه عن الفراق، فال�ساعر في الحالتين 
يعبر عن لوعة وعذاب الفراق، فالنهام يفارق دياره وكل من �سكنها من االأهل والولد والحبيب، و�ساعر 

الم�سدار يفارق دياره وهو ينطلق نحو دار محبوبته..

http://eg.arabiaweather.com
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�شوق  في  وكالهما  ال��ف��راق  حالة  يعي�شان  فال�شاعران 
للو�شول نحو الهدف والغاية، النهام يحلم بالدانة التي خرج 
الأجلها راكبًا البحر، اأما �شاعر الم�شدار فهو على ظهر ناقته 
اأي خرج  اأخرى هي المحبوبة التي �شدر الأجلها  يحلم بدانٍة 

تاركًا االأهل والولد.
البحري  ال��م�����ش��دار  ع��ن  بالحديث  اأن��ن��ي  ل��ه��ذا  اأ���ش��ف   
اأي ال�شحراء  الطبيعي  الم�شدار من �شياقه  اأخرج م�شطلح 
الم�شطلح  لفهم  وذلك  البحر  هو  جديد  �شياق  في  واأدخله 
في  اإبراهيم  زكريا  اإليه  ذهــب  ما  على  جريًا  “الم�شدار” 
فهم  اأن  “وكما  يقول  فهو  د.ت(  )زك��ري��ا:  البنية  م�شكلة  موؤلفه 
معنى اأي لفظ ي�شتلزم في العادة تحويل اللفظ اإلى �شياقات 
اتخاذ  اأي�شًا  االأنثروبولوجي  العالم  واجب  من  فاإن  مختلفة، 
لما  زكريا  اإبراهيم  ويدلل   .)89 )نف�شه:  الم�شلك.”  هذا  مثل 
يقول بالمقارنة بين الن�شر والبومة وذلك في قوله “ولن�شرب 
لذلك مثاًل فنقول اإنه اإذا كان الن�شر حيوانًا يظهر في النهار 
والبومة حيواٌن يظهر في الليل مع وجود وظيفة واحدة بعينها 
تن�شبها اإليهما االأ�شاطير، فاإن في االإمكان القول باأن الن�شر 
بومة نهارية كما اأن البومة ن�شر ليلي، وعندئٍذ يكون المهم في 

االأ�شطورة هو التقابل القائم بين النهار والليل.” )نف�شه: 89(.
  على كل اإن هذه المقالة تحاول اأن تقارب بين جن�شين 
ال�شودان  بادية  في  ي��وؤدى  ال��ذي  الم�شدار  هما  فولكلوريين 
اأو  يوؤديه  الذي  البحري  والغناء  البطانة،  منطقة  في  خا�شة 
بحثًا  بالغو�ص  يقومون  الذين  البحارة  يوؤديه  كان  باالأحرى 
بدرا�شة  الكثيرون  بادر  وقد  الخليج،  منطقة  في  اللوؤلوؤ  عن 
اإ�شماعيل  وعزالدين  عابدين  المجيد  عبد  مثل  الم�شدار 
والطيب محمد الطيب، و�شيد حامد حريز الذي اأفرد درا�شة 
الم�شدار  حريز  ع��رف  وق��د  )حريز:1976(  للم�شدار  مطولة 
من  معينًا  نوعًا  يمثل  م�شادير(  )وجمعه  »فالم�شدار  قائاًل 
الق�شائد التي ت�شير على نمط الرجز الرباعي وتعني ب�شرد 
ومتابعة رحلة ال�شاعر الى ديار محبوبته اأو اإحدى �شديقاته 
قد  الرحلة  اأن  اإل��ى  حريز  وذه��ب  )نف�شه:14(  ال��غ��وان��ي.«  من 
ت�شف  التي  بالطبع  هي  والمكانية  زمانية،  اأو  مكانية  تكون 
رحلة طويلة قد تاأخذ اأيامًا تبداأ بانطالق ال�شاعر على ظهر 
ناقته اإلى ديار المحبوبة وهنا ي�شف ال�شاعر جميع االأماكن 
الزمانية  �شنو�شح.اأما  الطبيعية و�شفًا دقيقًا، كما  والمعالم 

اإنها الرحلة التي »تعنى بتتبع ف�شول العام مع  فيقول حريز 
ذكر عواطف ال�شاعر المتاأججة ولوعته لفراق محبوبته، فهو 
ثابت في حبه رغم تعاقب منازل وف�شول العام.« )نف�شه:14(. 
ي�شف  فولكلوري  �شعري  جن�س  الم�شدار  اأن  للقول  نخل�س 
اأما  المحبوبة  دي��ار  اإل��ى  مكانية،  اأو  زمانية  ال�شاعر،  رحلة 
يوؤديه  ال��ذي  الغناء  من  ال�شرب  ذل��ك  فهو  البحري  الغناء 
اأي  البحر  ومغني  بعده،  اأو  قبله  وربما  العمل  اأثناء  البحارة 
الذي يقود هذا الغناء هو النهام، وقد عالج كثيرون مختلف 
وله  خليفة  عبداهلل  علي  مثل  البحري  الغناء  هــذا  �شروب 
فن  في  المغناة  ال�شعرية  »الن�شو�س  بعنوان  هامة  درا�شة 
ودرا�شته  الحربي  حمدان  و�شالح  )خليفة:2009(  )لفجري(.« 
من  اأفدنا  وقد  )الحربي:2012(  اللوؤلوؤ«  غوا�شي  »غناء  بعنوان 
الدرا�شتين فائدة كبيرة لما تميزت به الدرا�شتان من عمق 
فن  تميز   « قائاًل  )لفجري(  يعرف  خليفة  ونجد  واإ�شافة، 
البحرية  البيئة  في  الجماعية  ال�شمر  فنون  بين  )لفجري( 
عمال  بغناء  بارتباطه  العربية  والجزيرة  الخليج  لمنطقة 
البحر يجيدون اأداءه ويمار�شون فنونه في اأوقات الراحة على 
الياب�شة خارج مو�شم الغو�ص على اللوؤلوؤ اأو في اأوقات الراحة 
اأنواع  »اأن  الى  ي�شير  المو�شم«)خليفة:25( ونجد الحربي  خالل 
ال�شعر الغنائي عند البحارة )تنح�شر( في �شكلين اأ�شا�شيين 
هو  ذكرنا  كما  والنهام  )الحربي:57(  والمويلي«  الزهيري  هما 
في  محوريًا  دورًا  يلعب  والنهام  البحري،  الغناء  هذا  حادي 
هو  النهام  اأن  بقوله«  النهام  خليفة  ويعرف  الغناء  اأداء هذا 
الم�شماة  ال�شمر  اأغاني  في  االأداء  جوقة  وقائد  البحر  مغني 
الياب�شة  على  ت��وؤدى  غنائية  فنون  مجموعة  وهي  )لفجري( 
وبدون  الرجال،  يقدمها  ال�شعبي  للطرب  في دور مخ�ش�شة 
توؤدى هذه  اأن  النهام اليمكن  به  يقوم  الذي  المحوري  الدور 
المناعي  �شبيب  اآخر نجد علي  الفنون«)خليفه:26( وفي جانب 
وهو   )1992 )مناعي:  ال�شعبي  ال�شعر  في  واللوؤلوؤ  الغو�س  يدر�س 
يذهب اإلى اأن اأغلب هذا ال�شعر اأبدع في جن�ص �شعري بعينه 
هو الموال الذي يقول عنه اإن اأغلب ن�شو�شه »ترجع في واقع 
منطقة الخليج اإلى اأدب الغو�س ال�شتماله على معاناة اإن�شان 
هذه االأر�س مع البحر وتعبيره في الغالب عن تلك المعاناة اإال 

ما كان منه في الرثاء اأو المدح اأو التعبير .. الخ.« )نف�شه: 9(.
ينتمي  فولكلوري  البحري جن�س  الغناء  اأن  الوا�شح  ومن 
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اإلى فنون االأداء بينما نجد الم�شدار جن�س فولكلوري ينتمي 
اإلى ال�شعر ال�شعبي، ولكن هذا بالطبع ال يحول دون المقاربة 
بين الجن�شين، ذلك اأن هناك الكثير من المالمح الم�شتركة 
بينهما، واأول هذه المالمح هو الم�شمون فالم�شدار هو - كما 
ذكرنا – و�شف الرحلة اإلى ديار المحبوبة ويذهب حريز اإلى 
اأنه من الممكن النظر اإلى الم�شدار بو�شفه �شعرا ق�ش�شيا 
وذلك حين يقول: “ويرى الدكتور عبد اهلل الطيب اأن العرب 
ذلك  كان  التطويل  م�شلك  الرجز  في  ي�شلكون  جعلوا  عندما 
ب�شبب احتياجاتهم اإليه في الق�ش�ص ال�شعبي واأخبار الفتوح 
ال�شعر  من  مطولة  ق�شائد  عن  عبارة  فالم�شادير   )....(

الق�ش�شي.” )حريز: 56(.
ظهر  على  وهو  الم�شدار  �شاعر  فاإن  اأمــٍر  من  يكن  مهما 
الناقة ي�شف �شوقه ولهفته للو�شول اإلى ديار محبوبته، ولهذا 

فاإن م�شمون الم�شدار هو ال�شفر اأو الفراق.
اأما بالن�شبة ل�شعر الغناء البحري فهو ي�شور في كثير من 
الحاالت فراق ال�شاعر لوطنه الذي تركه خلفه راكبًا البحر، 
العمل  لغناء  ينتمي  البحري  الغناء  اأغلب  اإن  االأمر  واقع  في 
اأي الغناء الذي يوؤديه البحارة اأثناء العمل، وقد يوؤدون بع�ص 
ي�شمون  البحارة  اأن  اإلى  الياب�شة، ويذهب حربي  الغناء على 
بحارة  اأي�شًا  “واأطلق  حربي:  يقول  بالنهمة،  البحر  اأغاني 
الخليج اإ�شم النهمة على كل اأ�شكال اأغاني البحر والنهم هو 
نوع من الدعاء اختطه البحارة ليعبر عن كثير من حاالتهم 
 )57 المهنة.”)حربى:  واآالم  متاعب  عن  وللتخفيف  النف�شية 
حربي  يقول  بالعمل،  الغناء  هذا  عالقة  اإلى  الحربي  وانتبه 
فلها  ولــذا  ال�شفينة  على  بالعمل  اأ�شا�شًا  ترتبط  “والنهمة 
والعمل  ال�شكل  لها  اأغنية  فكل  بــاالأداء  وخا�شة  ثابتة  قواعد 
المنا�شبين التي توؤدى اأثناءه.” )نف�شه:57( وال�شك اأن مثل هذه 
ومقاومة  الترفية  اأهمها  الوظائف  من  العديد  تلعب  االأغاني 
اإرهاق العمل وما ي�شبب ذلك من �شجر وقلق، واأ�شار حربي 
اأ�شا�شيًا  “وتلعب هذه االأغاني دورًا  اإلى هذه الوظائف قائاًل 

بالقيام في ت�شهيل العمل و�شرعة اإنجازه.” )نف�شه: 63(.
اأال  البحري  والغناء  الم�شدار  فيه  ي�شترك  اأمــر  وثمة   
كليهما،  في  ال��م��وؤدي  في  تتوفر  اأن  يجب  التي  وهوالموهبة 
غني عن القول اإن مح�ص مبدع �شعبي البد من اأن يتوفر له 

العديد من الموؤهالت بل والمواهب واإال لما اأجازه المجتمع 
االإبــداع. نجد حريز يتحدث  ي�شاركه هذا  الذي  الجمهور  اأو 
ي�شاعده  مما  وذل��ك  الم�شدار  ل�شاعر  الموهبة  �شرورة  عن 
حريز  يقول  الــروعــة،  فــي  القمة  تبلغ  ت�شبيهات  �شنع  فــي 
�شعراء الم�شادير غاية الروعة  فيه  بلغ  اآخر  جانب  “وهناك 
من  بالت�شبيهات  الخروج  اأن  �شك  وال  االأفعال.  ت�شوير  وهو 
فنية  م��ق��درة  ي�شتلزم  المعنويات  اإل��ى  المح�شو�شات  ط��ور 
ل�شعراء  اآخــر  تفوق  اإلــى  حريز  وي�شير   )41 فائقة.”)حريز: 
الم�شادير وذلك في قوله “ولقد اأبدع �شعراء الم�شادير بوجه 
وتمكنوا  الحركة،  على  تعتمد  التي  ال�شور  ر�شم  في  خا�ص 
من تج�شيم هذه ال�شور بطريقة تنقل للقارئ والم�شتمع اأدق 

تفا�شيل التجربة التي ي�شورها ال�شاعر.” )نف�شه: 41(.
وقد توقف الكثيرون اأمام موهبة اأمير �شعراء الم�شادير 
الم�شهور  �شن  اأب���و  ال��ك��ري��م  ع��و���س  اأح��م��د  محمد  وه��و  اأال 
عابدين  المجيد  عبد  ه��وؤالء  من  1983م(  )ح��اردل��و:  بالحاردلو 
درا�شة  اأعد  واالأخير  الحاردلو  واإبراهيم  القر�شي  واأبراهيم 
عن  يقول  ونجده  الكبير،  الحاردلو  ديوان  و�شرح  فيها  حقق 
في  تمثل  التي  ال�شاعر  “رائعة  اأنه  لل�شاعر  ال�شيد  م�شدار 
اأن  اأنتجته قريحته، وظلت هذه الق�شيدة منذ  راأينا قمة ما 
خرجت للنا�ص الغاية التي ما بعدها من مرام، فكانت ن�شيد 
االإن�شاء في مو�شوعها. واأن�شت النا�س منذ اأن ولدت عن كل 
ما �شواها.”)نف�شه:8( اأما اإبراهيم القر�شي فاإنه يمثل الحاردلو 
باإمرئ القي�س، )القر�شي:2004( يقول القر�شي “ال يذكر ال�شعر 
العربي، خ�شو�شًا الجاهلي، اإال وذكر اإمرئ القي�ص وال يذكر 
الحاردلو،  ويذكر  اإال  ال�شعبي،  خ�شو�شًا  ال�شوداني،  ال�شعر 
– على عر�س  فقد تربع الرجالن–  على تباعد ع�شريهما 
ال�شدارة وت�شنما ذروة �شنام ال�شعر دون منازع.”)نف�شه: 125(.
اأما عن النهام وهو موؤدي اأغلب اأ�شكال الغناء البحري، 
البد له من موهبة وموؤهالت تميزه، وقد انتبه علي عبد اهلل 
“ويتميز هذا  يقول  ونجده  والموؤهالت  الموهبة  لهذه  خليفة 
�شوت  موهبة  على  بارتكازه  البحر  مغني  يلعبه  الذي  ال��دور 
حنوًا  �شماعه  عند  الــروح  على  ي�شبغ  وعميق  �شارخ  جهوري 
ب�شجن  ممزوجين  وهــدوء  راحــة  النف�ص  في  ويبث  اإن�شانيًا 
عميق.” )خليفة:7( وتجدر االإ�شارة هنا اإلى اأن النهام يوؤدي مع 
الجماعة �شعرًا اأبدعه �شاعر متخ�ش�ص، نلم�ص هذا في قول 
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خليفة “كان �شعراء الموال يجيدون التعبير بعمق عن كل ما 
في الحياة من �شجن. وكان النهامون ب�شفة عامة في توا�شل 
حميم مع �شعراء الموال.” )خليفة: 8( وعلى الرغم من تق�شيم 
للنهام كمجرد  النظر  الظلم  اأنه من  اإال  هنا  الوا�شح  العمل 
موؤٍد يحفظ ما يبدعه ال�شاعر؛ فهو مثله مثل اأي مبدع �شعبي 

ال يحفظ الن�س بل يعدل فيه ح�شب ما يالئم االأداء.
من  اأي  مبدع  لدى  توفرها  من  البد  اأخــرى  موهبة  وثمة 
ملكة  وه��ي  اأال  البحري  الغناء  و�شعر  الم�شدار  الجن�شين 
الطبغرافيا،  تفا�شيل  وبكل  المكان  بطبيعة  الجيدة  المعرفة 
ل�شاعر  “بالن�شبة  المعرفة  ه��ذه  اأم���ام  حريز  توقف  وق��د 
الم�شادير )فهو( يعرف بيئته جملة وتف�شياًل، يعرف طيرها 
وحيوانها واأ�شجارها ووديانها ).....( فالعالقة بين ال�شاعر 
بالتفاعل  تت�شم  اإن�شانية  �شبه  اأو  اإن�شانية  عالقة  اإذًا  وبيئته 
والحوار.” )حريز: 36( وي�شيف حريز اأنه البد ل�شاعر الم�شدار 
الم�شدار  في  وخا�شة  بالمكان  عميقة  ومعرفة  اإلــمــام  من 
مثل  “اأن  حريز  يقول  المكان،  عبر  الرحلة  ي�شف  ال��ذي 
عن  متكاملة  جغرافية  معلومات  على  ينطوي  الم�شدار  هذا 
الذي  فالم�شدار  الم�شدار،  ح��وادث  فيها  ت��دور  التي  البيئة 
يتناول  جغرافيًا  م�شحًا  يعطي  المكان  عبر  الرحلة  ي�شف 
االأر�س...  وطبيعة  والخيران  التالل  ومواقع  االأماكن  اأ�شماء 
اإليه ح�شن �شليمان ود  20( واالأمر نف�شه يذهب  الخ.” )حريز: 
�شعراء  اأكبر  من  واح��د  وهو  ود�شورانى  عن  كتابه  في  دوق��ة 
الم�شادير.”)ود دوقة: 2006( يقول ود دوقة اأن ود �شوراني يملك 
“معرفة وا�شعة بال�شهول والوديان والجبال والغابات واأماكن 
الم�شاهير، وهذه المعرفة بطبغرافية المنطقة مكنته من ذكر 
تلك االأماكن في م�شاديره ب�شورة مرتبة مما يجعل ال�شامع 
الرحالت.”  تلك  في  ال�شاعر  يرافق  وكاأنه  يح�س  القارئ  اأو 

)نف�شه: 9(.

وفي جانب اآخر البد ل�شاعر الغناء البحري من المعرفة 
والموهبة التي تحدثنا عنها بالن�شبة ل�شاعر الم�شدار، فنجد 
حربي يخل�س للقول اأن الغناء البحري هو “ال�شورة الناطقة 
هذه  فــي  االإنــ�ــشــان  وجغرافية  وتــاريــخ  �شير  عــن  والمعبرة 
اأ�شبح  ال�شعر  هذا  اأن  حربي  وي�شيف   )54 المنطقة.”)حربي: 
“خريطة ي�شتفيد منها كل من يركب البحر كما تو�شح اأي�شًا 

له االأنوار )هكذا( وطرق اتجاهاتها.” )نف�شه: 54(.

واأمر اآخر ي�شترك فيه الم�شدار والغناء البحري اأال وهو 
مكانة ال�شعر لدى الجماعة التي تبدعه فهو ذاكرتها واأر�شيفها 
هذا مع ما لل�شعر ال�شعبي من حظوة. يقول حريز اإن الم�شدار 
الذي  وللقارئ  البدوي  للرجل  عنها  غنى  ال  تثقيفية  “اأداة 
ين�شد المعرفة. وهو فوق كل هذا وذلك وثيقة ح�شارية البد 
الدرا�شات  في  منه  اال�شتفادة  يمكن  التراث،  لدار�شي  منها 
اأما   )23 خا�ص.”)حريز:  بوجه  والفلكية  واللغوية  الجغرافية 
فنون  �شمن  الم�شدار  يدخل  فنجده  الطيب  محمد  الطيب 
الدوباي اأي ال�شعر الذي يقوم على الرباعيات. )طيب: 2010م( 
قوله  في  وذلك  الدوباي،  واأ�شالة  عراقة  اإلى  الطيب  وي�شير 
فن من فنون الغناء في ال�شودان، بل في الذوؤابة  “الدوباي 
من فنون القول ال�شعبية، ويمتاز على جملتها بالعراقة الموؤثلة 

ال�شاربة في القدم.”)نف�شه: 37(.
وال تقل فنون الغناء البحري عراقة واأهمية عن الم�شدار، 
وهو من  لفجرى  نلم�ص هذا في حديث عبد اهلل خليفة عن 
فنون الغناء البحري، يقول خليفة “ال �شك اأن فنون )لفجرى( 
فنون عريقة ومتوارثة عن اأقدم الح�شارات التي تعاقبت على 
المنطقة، ن�شاأت وتطورت مع بداية اأعمال الغو�س على اللوؤلوؤ 

منذ اآالف ال�شنين.”)خليفة: 26(. 
اأال وهو  البحري  والغناء  الم�شدار  ي�شترك فيه  اأمر  وثمة 
خا�ص  فولكوري  اإبداع  فكالهما  الفولكوري  الجن�ص  ذكورية 
في  البادية  مجتمع  بين  الت�شابه  اإل��ى  ه��ذا  ويعود  بالرجل 
وكالهما  الغو�س،  اأو  اللوؤلوؤ  عن  البحث  ومجمتع  ال�شودان 
قدر  باأدنى  لالأنثى  الفر�شة  اليتيحان  ذك��وري��ان  مجتمعان 
للجن�ص  مو�شوع  �شوى  االأنثى  تكن  لم  لهذا  الم�شاركة،  من 
الفولكلوري بل هي المحفز في حالة الم�شدار الذي ال يخرج 
الم�شدار  و�شاعر  ديارها،  في  للمحبوبة  الرحلة  و�شف  عن 
وال�شاعر  المحبوبة،  لهذه  للو�شول  �شوقًا  يكون  مــا  اأكــثــر 
اإلى  ي�شتاق  بل  تخيلية  اأو  متوهمة  محبوبة  اإلى  الي�شتاق  هنا 
محبوبة من لحم ودم، يقول حريز هنا “وكثيرًا مانجد بين 
اأبيات الم�شادير ما يدل على اأن هذه المتعة متعة ح�شية تتم 
خل�شة في هجعة الليل. اإال اأن �شعراء الم�شادير ي�شفون هذا 
الجزء من التجربة االإن�شانية وال�شعرية بقدر وافر من الحذر 

وباأ�شلوب فني متميز وقامو�ص خا�ص”)حريز:18(.
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اأما بالن�شبة الأغاني البحر فالمراآة ت�شكل حافزًا قويًا اإلى 
اأخرى مثل الديار والولد، واإذا كان البحر هو  جانب حوافز 
اذ  للمراآة هاج�شًا  ي�شكل  فاإنه  الذكورة  وف�شاء  للرجل  مالذ 
في  وليال  الأي��ام  الحبيب  اأو  ال��زوج  بغياب  في ذهنها  يرتبط 
الحربي  اأ�شار  وقد  منها،  اليعود  قد  بالخطر  محفوفة  رحلة 
لهذا االأمر بقوله “ البحر م�شدر الرزق الوحيد لكل النا�س 
هذا  كل  من  الرغم  وعلى  الخليج  من  العربي  ال�شاطئ  على 

فاإنه يمثل للمراأة الغول الذي يزعزع كيانها.” )الحربي:67(.
التي تقوم بها  ويتم ا�شتئنا�س البحر في بع�س الطقو�س 
الن�شاء، وقد اأ�شار الحربي اإلى عدٍد من هذه الطقو�ص منها 
مثاًل اأن “تقوم الن�شوة بت�شخين قطعة من الحديد )الحبيب( 
البحر كائن حي  باأن  الن�شاء  تعترف  بالبحر وهنا  وتغط�شها 

يجب كيه كي ي�شلم من فمه البحارة.
جن�شين  بين  يجمع  مــا  اإثــبــات  �شبق  فيما  حاولنا  لقد 
كال  اإن  وقلنا  البحري  والغناء  الم�شدار  هما  فولكلورين 
وال�شفر  الرحلة  وهو  اأال  واحدًا  مو�شوعًا  يحمالن  الجن�شين 
المحبوبة  ديار  ومن  الم�شدار  حالة  في  المحبوبة  ديار  اإلى 
واالأهل في حالة الغناء البحري، لكن ال�شياق هو ال�شحراء اأو 
البادية في الحالة االأولى والبحر في الحالة الثانية، والنحتاج 
باأن  القول  اأال وهو  الماأثور  العربي  المجاز  الى  لالإ�شارة هنا 
ت�شبيه  الى  خليفة  عبداهلل  وانتبه  ال�شحراء،  �شفينة  الجمل 
طريف بين البحار الباحث عن اللوؤلوؤ والفار�س البدوي الذي 
يقطع البادية بحثًا عن الماء والكالأ يقول خليفة “ لقد ماثلت 
الظلمات  بحار  من  العي�س  وك�شب  اللوؤلوؤ  على  الغو�س  رحلة 
رحلة البدوي في ال�شحراء طلبًا للماء والكالأ )..( ففار�ص 
مع  مبا�شرة  مواجهة  في  كالهما  البحر  وفار�س  ال�شحراء 
الموت.” )خليفة:27( وال�شك اأن �شاعر الم�شدار قريب نوعًا ما 
لي�س له من  من فار�س ال�شحراء فكالهما ينطلق في رحلة 

اأني�س �شوى راحلته.
هام  �شوؤال  على  االإجابة  من  فالبد  اأم��ر  من  يكن  مهما 
بين  لها  اأ�ــشــرنــا  التي  التماثالت  هــذه  نف�شر  كيف  اأالوهـــو 

الم�شدار والغناء البحري.
فاأول ما ن�شير اليه هنا هو العالقة القوية التي تربط اأيًا 
هذا  وتبدو  وعاميه،  ف�شيحه  العربي  بال�شعر  الجن�شين  من 

المعلقات،  خا�شة  الجاهلي  بال�شعر  ماتكون  اأو�شح  العالقة 
وقد اأ�شرنا الى اأن الم�شدار ينتمي الى الدوبيت اأو الدوباي، 
من  ال�شرب  ه��ذا  عروبة  ال��ى  الباحثين  من  الكثير  وذه��ب 
اأمام  توقفوا  الذين  ومن  الرباعيات  على  يقوم  الذي  ال�شعر 
وقد  عابدين،  عبدالمجيد  ال��رائ��د  الفولكلوري  االأم��ر  ه��ذا 
ال�شودانية  الثقافة  عروبة  على  التاأكيد  اإل��ى  عابدين  ذهب 
ولعل  ال�شعبي  االإبــداع  عروبة   - اعتقاده  ح�شب   - يوؤكد  مما 
عابدين من اأوائل الذين اأ�شاروا للعالقة القوية بين الدوبيت 

والرجز)عابدين:د.ت(.
في  ال�شعر  هذا  تبدع  التي  المجموعات  اأن  لهذا  اأ�شف 
ال�شودان هي اأكثر عروبة من غيرها من المجموعات وكل هذه 
والديني  العرقي  بتعدده  عرف  وطن  في  تعي�س  المجموعات 
اأي  العربي  االنتماء  من  متفاوتة  درجات  وهناك  والثقافي، 

اال�شتعراب؟
اأما المجموعات التي تبدع الم�شدار وهي التي تعي�ص في 
الرعي،  وتمتهن  �شحراوية  �شبه  مناطق  في  البادية  و�شط 
من  الكثير  على  تحافظ  مازالت  فهي  الجمال  رعي  خا�شة 
العربية،  الجزيرة  من  اأج��داده��م  بها  ج��اء   التي  ال��ع��ادات 
هوؤالء االأجداد الذين تزايدت  هجراتهم متوغلين اإلى و�شط 
البالد بعد اتفاقية البقط التي عقدت بين الحاكم ال�شوداني 
الواحد  العام  في  ال�شرح  اأب��ي  اب��ن  وع��ب��داهلل  )ق��ل��ي��دروب( 
من  يقول” والدوبيت  عابدين  ونجد  الهجرة  من  والثالثين 
يحمل  كان  واإن  وزنه  في  االأولــى عربي خال�ص  اأ�شوله  حيث 
الفار�شي”)نف�شه:20(  الدوبيت  طرائق  وبع�ص  فار�شيًا  لفظًا 
القوية  العالقة  اإلى  اأ�شار  من  اأول  عابدين  اأن  لهذا  اإ�شافة 
بين الدوبيت والرجز وذلك في قوله “ولي�س الدوبيت البدوي 
ال�شوداني من حيث الوزن اإال رجزًا عربيًا قديمًا “ )نف�شه:20( 
وقد تابع عابدين الكثيرون فيما ذهب اإليه، ومنهم عزالدين 
اإ�شماعيل الذي اأفرد درا�شة مطولة لما اأ�شماه ال�شعر القومي 
في ال�شودان )اإ�شماعيل:1988( يقول عزالدين اإ�شماعيل” اإننا لو 
العرو�شيون  و�شعها  التي  التجريدية  الوزنية  ال�شورة  تركنا 
وتاأملنا في ال�شعر ذاته، في النماذج التي بين اأيدينا واأح�شنا 
باأن  تلقائيًا  اإح�شا�شًا  البداية  منذ  الأح�ش�شنا  اإليها  اال�شتماع 
مو�شيقى هذا ال�شعر اأ�شبه ماتكون – في �شورتها المجردة- 

بمو�شيقى بحر الرجز المعروف.” )نف�شه:16(.
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اآخـــر نجد �شيد حــامــد حــريــز فــي درا�ــشــة  ــي جــانــب  وف
وال�شعر  “الم�شدار  بعنوان  ف�شاًل  يفرد  الم�شدار  عن  له 
الم�شدار  “ي�شبه  وي��ق��ول  )حريز:1976(  القديم.”  العربي 
ال�شعر  االجتماعي  وم�شمونه  وت�شبيهاته  الفني  اأ�شلوبه  في 
الجاهلي.”  ال�شعر  الخ�شو�س  وجه  وعلى  القديم،  العربي 
وتدعم  توؤكد  والتي  االأدلة  من  الكثير  حريز  ويورد  )نف�شه:54( 

ماذهب اإليه، في واقع االأمر اأن حريز يقدم اأطروحة �شارمة 
دون  الفولكلور  نظريات  من  العديد  م�شتخدمًا  ومتما�شكة 
الحال  هو  وكما  يقول”  مثاًل  فهو  �شراحة.  لذلك  ي�شير  اأن 
يدور  عامة  ال�شعبي  لل�شعر  وبالن�شبة  للم�شادير،  بالن�شبة 
وي�شتقي  واح���دة،  تكون  تكاد  معاني  ح��ول  الجاهلي  ال�شعر 
ال�شاعر الجاهلي ت�شيبهاته وتعابيره واالإطار الفني لق�شيدته 
من روافد ثقافية م�شتركة ومحددة “)نف�شه:55( ويوؤكد حريز 
ماذهب اإليه بما اأ�شار اإليه الناقد االأدبي �شوقي �شيف الذي 
معاٍن  على  ا�شطلحوا  الجاهليون(  )ال�شعراء  يقول” وكاأنما 
فما  والي�����ش��رة،  يمنة  عنها  الينحرفون  فال�شعراء  بعينها. 
القي�س  اإم��روؤ  ومايقوله  غيره  يقوله  الناقة  في  طرفة  يقوله 
في  ذل��ك  وق��ل   )..( ال�شعراء  جميع  يقوله  الديار  بكاء  في 
غزلهم ومديحهم ورثائهم فال�شعراء يتبادلون معاني واحدة 
وت�شبيهات واأخيله واحدة.”)نف�شه:55( ومن الوا�شح اأن �شوقي 
�شيف ي�شير دون اأن يق�شد اإلى نظرية ال�شيغ ال�شفاهية االأمر 
الذي البد اأن حريز على وعي به، ومن االأ�شانيد االأخرى التي 
ذكرها حريز الت�شابه الكبير بين بناء الم�شدار وهيكل وبنية  
التقليدية  المقدمات  وخا�شة  القديمة  العربية  الق�شيدة 
ماذهب  مع  هنا  حريز  ويتفق  المديح.”)نف�شه:57(  لق�شائد 
اإ�شماعيل  يقول  الت�شابه،  هذا  حول  اإ�شماعيل  عزالدين  اإليه 
في  التقليدية  بالمقدمة  مايكون  اأ�شبه  هذا  في  “الم�شدار 
ق�شائد المدح في ال�شعر العربي القديم حيث كان ال�شاعر 
الذي  والعناء  الممدوح،  اإلى  جمله  على  رحلته  فيها  ي�شور 
لقيه هو وجمله في الطريق حتى و�شل اإليه.”)نف�شه:57( ونجد 
وال�شعر  الم�شدار  بين  الت�شابه  تف�شير  اإل��ى  يخل�س  حريز 
العربي القديم، ومن ذلك ماذكره من االأ�شل العربي ل�شعراء 
ال�شعبيين  ال�شعراء  اأن  “ وال�شك كذلك في  الم�شادير قائاًل 
العربي  للتراث  امتدادًا  كبير  يمثلون لحد  ال�شودان وهم  في 
ال�شك اأنهم قد تاأثروا ببع�ص ما و�شل اليهم من اأخبار العرب 

اأهمية  اأذكــر  ال  اأنني  ورغــم   )..( والفني  ال�شعري  وتراثهم 
تعليق  الى  اأميل  اأنني  اإال  المجال  هذا  في  الثقافي  االنتماء 
قدٍر اأكبر من االأهمية للت�شابه في البيئة والواقع االجتماعي 

والتجربة الم�شتركة.” )نف�شه:59(. 
اأما عن عالقة الغناء البحري بال�شعر العربي فهذا اأمر 
من البداهة بمكان فهو يبدع في قلب الجزيرة العربية، في 
فيه هذا  يبدع  الذي  ال�شياق  البحر هو  لكن  العربي،  الخليج 
هو  القديم  العربي  ال�شعر  ف�شاء  اأن  المعروف  ومن  ال�شعر، 
يعرفوا  لم  ال�شعراء  اأن  يعني  ال  بالطبع  وه��ذا  ال�شحراء، 
اأكثر االإ�شارات للبحر في ال�شعر العربي القديم  البحر، وما 
خا�شة في المعلقات، ولعل من اأ�شهر ال�شعراء الذين تحدثوا 
اأن  الطريف  ومن  العبد،  بن  طرفة  ال�شفن  وعن  البحر  عن 
طرفة ي�شبه الناقة بال�شفينة، كما الحظ الباحث فرح عي�شى 
في درا�شته عن االإبل )عي�شى: 2008( يقول فرح عي�شى اأن طرفة 
خ�ص الناقة »ب�شبعة وثالثين بيتًا من جملة اأبيات الق�شيدة 
)المعلقة( البالغة ثالث ومائة بيتًا اأي ما يتجاوز الثلث كلها 

في و�شف الناقة، حيث �شبهها بال�شفينة يقول:
كاأن حدوج المالكية غدوة

            خ��اليا �سفي���ن بالنوا�سف من دد

عدولية اأو من �سفين ابن يامن

              يجور بها المالح طوراً ويهتدي)عي�شى: 154(

على  قويًا  دلياًل  تقف  طرفة  معلقة  اأن  المعروف  ومــن 
معرفة العرب خا�شة في منطقة البحرين بال�شفن والمراكب، 
وقد اعتمد على هذه الق�شيدة الباحث عبد الرحمن �شعود 
م�شامح في مقاله عن التراث البحري )م�شامح: 2012م( ونجده 
�شعر  من  يبدو  فيما  البحرين  في  العرب  عرف  »وق��د  يقول 
طرفة هذا النوع من ال�شفن )الحدوج( وورد في �شعر طرفة 
كذلك ذكر نوع اآخر من ال�شفن وهي الخاليا والواحدة منها 

خلية وهي ال�شفن ال�شراعية الكبيرة.” )نف�شه: 70(.
وعن عالقة ال�شعر ال�شعبي في العالم العربي بالق�شيدة 
الجاهلية تحدث الكثيرون منهم يحي جبر الذي اأفرد درا�شة 
ال�شعبي  ال�شعر  في  الجاهلية  الق�شيدة  بتنا�شخ  اأ�شماه  لما 
)جبر: 1996م( ونجده يقدم لدرا�شته قائاًل »وفي هذه الدرا�شة 

ال�شعبي  ال�شعر  ف��ي  الجاهلية  الق�شيدة  ام��ت��داد  نتق�شى 
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اللغة  ح��و���س  ف��ي  ال��م��ع��ا���ش��ر 
االأطل�شي  من  الممتد  العربية 
ومن  االإيرانية،  اله�شبة  اإل��ى 
اأوا���ش��ط اأف��ري��ق��ي��ا اإل���ى جبال 
األفاظها  حيث  من  ط��ورو���س، 
التي  الفنية  وال�شور  ومعانيها 

تقوم بها.” )نف�شه: 22(.
 والكاتب هنا ينطلق، كما 
ت�شابه  م��ن  ال��ك��ث��ي��رون،  يفعل 
ب��ي��ئ��ات ب��ع�����س ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
المجتمع  ب��ي��ئ��ة  م��ع  ال��ع��رب��ي��ة 
نلم�س  الجاهلية،  في  العربي 
ه���ذا ف���ي ق��ول��ه »ف��اإن��ن��ا ن��رى 
االأدب  ــــواع  اأن مــن  كــثــيــرًا  اأن 
الأدب  امــتــدادًا  تمثل  ال�شعبي 
ظلت  ال��ت��ي  العربية  القبائل 
التقليدي  النمو  على  محافظة 
التما�شك  حيث  م��ن  للحياة 
طلبًا  واالرتــحــال  االجتماعي، 
 ،)22 )ن��ف�����ش��ه:  والكالإ.”  للماء 
وقد خل�ص الكاتب اإلى حقيقة 
»ون�شتخل�س  قوله  وهي  هامة 
من هذه الدرا�شة حقيقة بالغة 
الواحد  التراث  اأن  في  تتمثل 
واإن  ال��م��ت�����ش��اب��ه��ة  وال��ب��ي��ئ��ات 
مت�شابهًا  اأدبــًا  تنتج  تباعدت، 

األفيناه في ال�شعر ال�شعبي العربي في الجزيرة  على نحو ما 
العربية وبادية ال�شام من ناحية وفي ليبيا من ناحية اأخرى، 
التوا�شل.” )نف�شه:  وندرة  بينهما  ال�شقة  بعد  من  الرغم  على 
45(. ونالحظ اأن الباحث لم ي�شر لل�شودان ولم ياأخذ نماذج 

يقلل من  بالطبع ال  ولكن هذا  ال�شوداني  ال�شعبي  ال�شعر  من 
قيمة الدرا�شة. 

اأو  �شكل  بين  يربط  قــوي  ت�شابه  ثمة  ذلــك  ــى  اإل اأ�ــشــف 
�شعر  كون  وهو  القديم،  العربي  بال�شعر  ال�شعبي  ال�شعر  بناء 

الباحثين  من  الكثير  ويتفق  رج��ز،  هو  الدوبيت  اأو  الدوباي 
الطيب  اهلل  وعبد  عابدين  المجيد  عبد  مثل  االأم��ر  هذا  في 
اإ�شماعيل و�شيد حامد حريز الذي ذهب اإلى اأن  وعز الدين 
الرجز وزن �شعبي وذلك في قوله »وطالما اإننا ب�شدد تق�شي 
ال�شعبي،  وال�شعر  القديم،  العربي  ال�شعر  بين  ال�شبه  اأوج��ه 
خا�شة الم�شادير، البد من وقفة خا�شة عند فن الرجز وذلك 
ل�شببين: اأواًل الأن هناك اتفاقا على اأن وزن الرجز وزن �شعبي 
ب�شدد  نحن  التي  الم�شادير  الأن  وثانيًا  الجاهلية  منذ  عرف 
�شلف  كما  و�شعريًا  فنيًا  قالبًا  الرجز  من  تتخذ  درا�شتها 

ذكره.” )حريز: 56(.



2015 رب��ي��ع   �  29 ال��ع��دد   � شعبي  أدب   � الشعبية  الثقاف�ة 
55

القي�س  اإم��رئ  بين  ق��ارن  ال��ذي  القر�شي  اإبراهيم  لكن 
2004( يقول  )القر�شي:  اإلى حٍد ما  والحاردلو يتفق مع عابدين 
القر�شي »واأ�شيف هنا اأن اأوزان الدوبيت ال تقف عند الرجز 
كما يفهم من كالم الدكتور عبد المجيد عابدين الذي بنى 
درا�شته على نماذج للحاردلو – وهو محق في ذلك – اإال اأن 
اأغلب نظم الحردلو على هذا الوزن، ولكن الم�شتقرئ لل�شعر 
ال�شعبي يقف فيه على اأوزان كثيرة غير الرجز، فهو يتقرب 

اأحيانًا من الهزج والمتدارك والوافر والرمل.” )نف�شه: 43(.
الدرا�شة  التالي من  الجزء  اإلقاء نظرة في  باأ�س من  وال 
على الوزن ال�شعري للجن�شين الفولكلوريين الم�شدار والموال، 
ذكرنا من قبل اأن الم�شدار يقوم اأ�شاًل على الرباعيات واال�شم 
ال�شائع لهذه الرباعيات هو الدوبيت، وهي كلمة فار�شية تعني 
بيتين اأي اأربعة �شطرات وقد اأطلق هذا اال�شم على الرباعيات 
بع�س االأكاديميين من الم�شرييين مثل عبدالمجيد عابدين، 
لكن الفلكلوري والباحث الدوؤوب الطيب محمد الطيب اأفرد 
درا�شة متعمقة للم�شطلح )طيب:2010( وهو يذهب للقول »بعد 
هذا )لجهد( اقتنعت بما اليدع مجااًل لل�شك اأن اأهل ال�شودان 
)الرباعيات(  الغنائي  اللون  هذا  وينظمون  يتداولون  الذين 
والمثقفون  االإذاع��ة  اأ�شاعتها  التي  الدوبيت  كلمة  اليعرفون 

الذين يكتبون في ال�شحف وغيرها »)نف�شه:22(.”
ال��ذي  الم�شطلح  اأن  اإل��ى  كذلك  الطيب  وي��ذه��ب  ه��ذا 
ولي�س  ال��دوب��اي  هو  المبدعةنف�شها  الجماعات  ت�شتخدمه 
الدوبيت. وم�شطلح الدوباي يق�شد به العديد من االأجنا�س 
ال�شعرية يقول الطيب محمد الطيب »ن�شاأ الدوباي ن�شاأة بدوية 
خال�شة، اتخذه اأهل البادية متنف�شًا لكل اأ�شجانهم، واأطلقوا 
37( وما يهمنا  اأنماط غنائية.” )نف�شه:  كلمة دوباي على عدة 
هنا اأن الم�شدار ينتمي اإلى الدوباي اأي يقوم على الرباعيات، 
اأما الغناء البحري فهو يقوم على العديد من االأبنية ال�شعرية 
الزهيري  هما  نوعين  ف��ي  الحربي  �شالح  ح�شرهم  وق��د 
والمويلي)الحربي:57( وفي تقديري اأن هذين النوعين اليخلوان 
على  يحتوي  ال�شباعي  فالزهيري  الرباعيات  على  تنويع  من 

اأمثلة من هذا التنويع، فقد اأورد الحربي النموذج التالي:
»دمعي تحّدر علي وجناي واأ�ستاهل 

وه�الل �سع��دي اأب���د ماب��ان اأ�ستاهل

ه��ذا ج��زا م�ن راب�ع االأن���ذال ي�ستاهل 

رابعت �ساحب ذهب اليوم لذي قلب 

يحق ل�ي ال�سط��ر الديك��ان ف��وق قلب 

اأن ك�����ان ه���ذا وذا يط�ل��ي ل���ذي قلب

اأنا الذي ا�ست�ح�ق ال�س��ل��ب وا�ستاهل.« )الحرببي:58(

ونالحظ اأن هناك رباعية بقافية واحدة كما اأن هناك ثالثية 
هي التي تنتهي بكلمة قلب، وال�شيء نف�شه نالحظه في الزهيري 
ال�شدا�شي، وكل مافي االأمر اأن الرباعية هنا تقطع ب�شطرتين وقد 

اأورد الحربي النموذج التالي للزهيري ال�شدا�شي:
»ما اأغفر اأنا خطاك حبك عن �سميري اأنزاح

من حيث جرح ف��ي قلب��ي ما ب��رى و اأنزاح

اأن�سيت ذاك الطرب وذاك اللع����ب و ام��زاح

قلب��ك ق�س��ا �س��������ئ فعل����ت اأن��ا م��ن ب���د

من بي������ن االأ�سح����اب تحك����ي عل���ِى ب�د

ال�سر�ض  ل�ي�م��ن رق�����ل م���ن �س�لع�ت�ة البد 

اأنظ���ر اإل��ى الغ�ي�م لي ه��ب ال�سمال اإنزاح«  )الحربي: 58(

وهكذا فاإن نوعين من الزهيري هما ال�شدا�شي وال�شباعي 
يحتويان على رباعيات، نخل�س للقول اأن الغناء البحري عادة 
وعرو�شها،  بنيتها  في  تختلف  متعددة  اأ�شكال  في  ياأتي  ما 
ما  دائمًا  والــذي  الم�شدار  عن  يقال  اأن  يمكن  نف�شه  واالأمــر 
من  لي�س  لكن  الرباعية  هو  واح��د  عرو�شي  �شكل  في  يجيئ 
ال�شروري اأن يكون الدوبيت رباعيًا وربما ياأتي ناق�شًا ويكون 
عزالدين  هــذا  الحــظ  وقــد  خما�شيًا  ويكون  ــدًا  زائ اأو  ثالثيًا 
الدوبيت  في  اأحيانًا  يحدث  ولكنه   « يقول  الــذي  اإ�شماعيل 
اأعـــرج.«  ي�شمى  عندئٍذ  وهــو  �شفرات  ثالثه  مــن  يتكون  اأن 
الدوبيت  ورود  اإ�شماعيل  عزالدين  يرى  وكذلك  )اإ�شماعيل:22( 

في خم�ص �شطرات ونجده يقول » واذا كان من الماألوف اأن 
اأن يرد في  النادر  فاإنه من  الدوبيت في ثالث �شطرات  يرد 

خم�ص �شطرات«)نف�شه:23( 
ونجد عزالدين اإ�شماعيل يتفق مع عبد المجيد عابدين 
ال�شائع  ب�شكله  الدوبيت  وزن  في  ا�شطراب  اأي  ــاع  اإرج في 
بقول  ال��وزن  في  ال��زي��ادة  اأي  الخزم  اإل��ى  الرباعي-  اأي   –
االإ رجزًا  الوزن  ال�شوداني من حيث  الدوبيت  عابدين«ولي�ص 
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عربيًا قديمًا، يختلط اأحيانًا بوزن الكامل وي�شبق تف�شيالت 
كل �شطر منه مقطع زائد اأو مقطعان. وقد فطن العرو�شيون 
خزمًا.  وي�شمونها  اأوزانــهــم،  في  الــزيــادة  هــذه  الــى  العرب 
عابدين:19(.  اأربعة.”)  الى  حرف  من  يكون  عندهم  والخزم 
اأ�شكال  لبع�س  تف�شير ما حدث  وال�شوؤال هنا هو كيف يمكن 
الغناء البحري خا�شة الزهيري؟ ومع عدم معرفتي الجيدة 
ب�شعر الغو�س اإال اأنني اأدعي اأن معظم هذا ال�شعر يقوم على 
المناعي  �شيب  علي  اأورد  وقــد  وثالثية  رباعية  ثابتة  اأبنية 
اللوؤلوؤ  الغو�ص على  النماذج في درا�شته عن  عددًا  من هذه 
في ال�شعر ال�شعبي القطري )مناعي:1992( وقد اأورد مقطوعة 

لل�شاعر �شعيد البديد يقول فيها:
�سافرت ع�سر الم�سا واأنويت فرقاهم

ودم��وع عي��ني ت�ه�ل وتنوح فرقاهم 

يانوخذا ب�الو�س�ل م�ا اأطي�ق فرقاهم 

اهلل ما اأ�س�ال وق�لبي �س��وب�ه���م رايح

ياب�ن ح�م�د �ساقن�ي جن��ي رت��ع رايح 

يازين ح�سنه عجبني واأنا ما�سي رايح 

م�ا األ��وم م��ن �سكالي من طول فرقاهم.«  )نف�شه:14(

فهذه المقطوعة ال�شباعية تقوم على قافيتين بل كلمتين 
هما فرقاهم ورايح واالأولى هي قافية الأربعة اأبيات انك�شرت 
تف�شير  ال�شعب  ومن  االأعــرج،  الدوبيت  اأي  الثالثية  بدخول 
لماذا الت�شتمر  الرباعية دون هذا الك�شر، ولكن يمكن القول 
 + متفاعلن   + م�شتفعلن   + مقطع  وزن  على  ال�شعر  هذا  اإن 
لما  اإ�شماعيل  خل�ص  الثاني  الــوزن  على  واعتمادًا  م�شتفعل 
اأ�شماه بالخزم في الدوبيت كما ذكرنا من قبل وهو هنا يتفق 
مع ماذهب اليه عبدالمجيد عابدين والمبارك ابراهيم وهو 
اأجزًا  االإ  الوزن  ال�شوداني من حيث  »الدوبيت  ولي�ص  قولهما 
عربيًا قديمًا، يختلط اأحيانًا بوزن الكامل وي�شبق تف�شيالت 
اأو مقطعات. قد وي�شمونها  كل �شطر منه مقطع مقطع زائد 
اأربعة.”)عابدين  الى  يكون من حرٍف  والخزم عندهم  خزمًا. 

والمبارك اأبراهيم:19(

النماذج  من  العديد  جمعة  عطية  م�شطفي  اأورد  وق��د 
ال��رب��اع��ي��ة ف��ي درا���ش��ت��ه ع��ن ال��ب��ح��ر ف��ي ال�����ش��ع��ر ال�شعبي 
والكاتب  االأم البنها  النماذج هدهدة  )جمعة:2009( فمن هذه 

الخليجية، فهو  االأغنية  للبحر في  القوي  الح�شور  يوؤكد  هنا 
االأغنية  في  كبيرة  مكانة  احتل  البحر  اأن  »والمالحظ  يقول 
العمل  اأغ��ان��ي  اإل��ى  االأط��ف��ال  اأغ��ان��ي  م��ن  ب��داي��ة  الخليجية، 
اأورد الكاتب واحدة من هذه الرباعيات  والزواج.« )نف�شه:88( 
وهي من اأغاني االأعياد وتبداأ بقول ال�شاعر: »ياطرفة باهالل 

العيد« وتنهي بقوله: واأمدح طرفة بم�شلي العيد« )نف�شه:89(
وربما تاأتي االأغنيات على �شكل ما ي�شمى عندنا بالدوبيت 
االأعرج وهو الدوبيت الذي ياأتي على ثالثيات ولي�ص رباعيات، 

وقد اأورد م�شطفى جمعة نموذجًا يقول فيه ال�شاعر :
تجارنا عقب الم��ع�رفة جفونا 

زال ال��ه���م وه���م م��ا �سقمونا

ما اأدري ع�سر به��م والجف�ونا 

اهلل عليهم واإن نووا للتعاكي�ض  )نف�شه:95(

وقد اأورد الكاتب عددًا من هذه النماذج وهى تقوم على 
ثالثية وتنتهي بقافية واحدة هي النون واالألف وال�شين وهذا 
مايدعونا للقول اأن هذه النماذج ماأخوذة من ق�شيدة واحدة 
النماذج قول  وربما كانت ق�شيدة واحدة مطولة، ومن هذه 

ال�شاعر:
»ق��م��ا�س��ن��ا بالهن��د واهلل طايح 

وحنا غدينابين �ساني و�سايح

هذي ال�سنه �سار علينا ف�سايح

اأنتم تبون فلو�ض وحنا مفالي�ض.«  )نف�سه:95(

ولكن ما ي�شعف احتمالنا هنا بكون االأبيات اأو الثالثيات 
ماأخوذة من ق�شيدة واحدة هو اإ�شارة الكاتب الأكثر من �شاعر، 
يقول  مثاًل  فهو  مختلف  �شاعر  اإلــى  مقطع  كل  ين�شب  فنجده 

»ويقول اأحد ال�شعراء م�شتعر�شًا وجهًا اآخر لحالة الغوا�شين:
»مااأدري وي�ض جري للغ��و�ض كله

مث��ل الح��مي��ر تن�ق��اد اأر�سن�ة اأهله

ت�ستكي ال�سرب والجوع ويا المذلة

وترك�ض في خدمتهم مثل البنابي�ض.«  )نف�سه:96(

الن�شو�ص  من  الكثير  خليفة  عبداهلل  علي  لنا  وفر  وقد 
ل��واح��د م��ن اأه���م  ف��ن��ون اأغ��ان��ي ال��ب��ح��ارة اأال وه��و لفجري 
بين  لفجري  فن  »تميز  للقول:  ويذهب خليفة  )خليفة:2009( 
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الخليج  لمنطقة  البحرية  البيئة  في  الجماعية  ال�شمر  فنون 
يجيدون  البحر،  عمال  بفئة  بارتباطه  العربية  والجزيرة 
اأداءه ويمار�شون فنونه في اأوقات الراحة على الياب�شة خارج 
وح�شب  ذل��ك  تهياأ  متى  منا�شب  مكان  في  الغو�س  مو�شم 
)نف�سه:25( هذا يدل على  مقت�شيات الحال وظروف العمل.« 
ال�شعرية  الفولكلورية  االأجنا�س  من  العديد  البحر  لعمال  اأن 
يوؤدى بع�شها داخل البحر والبع�ص االآخر في الياب�شة، ولكن 
جميع هذه االأجنا�س ترتبط بع�شها وتعبر عن اأ�شواق البحارة 
اأال  ال�شدد  هذا  في  هام  الأمر  خليفة  انتبه  وقد  واأحزانهم، 
توقف  بعد  اأخرى خا�شة  اأجنا�ص  مع  تداخل )لفجري(  وهو 
الغو�س وانتهاء موا�شمه، نلم�س هذا في قوله« وي�شكل  �شفن 
على غير المخت�س التعريف بين اأغاني العمل البحري وبين 
العام  الجو  حيث  )لفجري(  الم�شماة  البحارة  �شمر  اأغاني 
للكلمات واالألحان وفنون االأداء تكاد تكون واحدة اإ�شافة اإلى 
والمن�شدين  العازفين  وكذلك  والحادي  النهام  دوري  تماثل 

واالآالت االإيقاعية في كال الفنين.” )نف�سه:25( قد اأورد خليفة 
العديد من الن�شو�ص توؤكد تنوع لفجري واأغانيه التي تنتمي 
ذهبنا  ما  تو�شح  النماذج  هذه  وجميع  ال�شباعي،  للزهيري 
الوزن  زيادة في  اأو  انك�شار  لها  رباعية حدث  اإليه من وجود 
وهو ما يطلق عليه العرو�شيون الخزم، من هذه النماذج قول 

ال�شاعر البحريني فرج بومتيوح:
»الوقت ياما �سقى بكاأ�ض ال�سمير اأمرار 

واأدعى جميع الخاليق ت�ستفي�ض اأمرار 

ل���ي ع��ل��ة بال�ح��س��ا تطري علي اأمرار 

وال���ّداد ياب��وعل��ي م��ن ذا ال�سنة مرة 

ك���م واح��د دا�ست���ه م���رة ب��ع���د مرة 

يم�سي ب��ال راي م���ا عن���ده ع���ق��ل مرة 

من �سيم دنياه ي�سفق بالكفوف اأمرار.«  )خليفة:33(

هي  رباعية  وجود  حول  �شابقًا  قلناه  ما  لتكرار  النحتاج 

العدد الرابع والعشرون - مجلة الثقافة الشعبية
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بكلمة  تنتهي  ثالثية  جانب  اإلى  )اأمــرار(  بكلمة  تنتهي  التي 
)مره( وفي كال المفردتين جنا�س لفظي، وحول بناء الموال 
وزن  على  �شعري  كفن  الموال  وياأتي   « خليفة  يقول  البحري 
البحر الب�شيط م�شتفعلن فاعلن م�شتفعلن فاعلن ويق�شم اإلى 
ثالثة اأنواع ح�شب عدد اأ�شطره التي تعتمد الجنا�ص اللفظي 

قافية بنظام معين لكل نوع«)نف�سه:32( 
الزهيري  »ويتاألف  يقول  خليفة  فنجد  الزهيري  عن  اأما 
الثالثة  االأ�شطر  القافية  في  منها  تتحد  اأ�شطر  �شبعة  من 
التي  الثالثة  االأ�شطر  اأخرى  قافية  في  اأي�شًا  وتتحد  االأولــى، 
تليها، ثم نختم الموال ب�شطر اأخير ي�شمى الرباط من جن�ص 

قافية االأ�شطر الثالثة االأولى.« )نف�سه:32(.
اأن  على  الكثيرون  اتفق  فقد  ال��دوب��ي��ت،  وزن  ع��ن  اأم��ا 
الدوبيت نوع من الرجز كما ذكرنا، ونلخ�ص للقول اأن بع�ص 
اأبيات الدوبيت قد تاأتي على وزن فعول م�شتفعلن م�شتفعالتن.
اأوزان كل من  ثمة اختالف في  اأن  الوا�شح  على كل من 
الموال البحري والم�شدار وهذا اأمر متوقع فاإن اأ�شلوب اأداء 
اأي منهما مختلف، فالموال يوؤدى غنائيًا بم�شاحبة الجماعة 
المو�شيقية  االآالت  من  العديد  ا�شتعمال  وم��ع  الكور�س،  اأو 
يوؤديه  فال�شاعر  الم�شدار  اأمــا  الطبول.  خا�شة  االإيقاعية 
بمفرده على جمهوره دون م�شاحبة اأية اآلة مو�شيقية، ولهذا 
كان من الطبيعي اأن ياأتي اأي من الجن�شين على الوزن الذي 

يالئم اأ�شلوب االأداء.
يختلفان  البحري  والغناء  الم�شدار  اأن  للقول  نلخ�س 
تف�شير  ويمكن  والعرو�ص،  الوزن  حيث  من  وا�شحًا  اختالفًا 
اأداء  اأ�شلوب  وهو  اأال  هام  اأمر  اإلى  بالرجوع  االختالف  هذا 
اأي من الجن�شين، فمن المعروف اأن الم�شدار يوؤديه ال�شاعر 
اأي  وغنائيًا  جماعيًا  يوؤدى  فاإنه  البحري  الغناء  اأما  منفردًا 

بم�شاحبة عدد من االآالت المو�شيقية اأي االإيقاعية.
ال�شعر  وزن  على  االأداء  اأ�شلوب  لتاأكيد  حريز  انتبه  وقد 
وذلك في قوله »والنزوع لتكرار نف�ص ال�شوت الإحداث الوقع 
الفني والمو�شيقي المعروف Alliteration من خ�شائ�ص 
ال�شعر ال�شعبي عامة. ولتفهم مثل هذه الخا�شية البد من اأن 
عامًة،  ال�شعبي  ال�شعر  عن  هامة  حقيقة  اأعيننا  ن�شب  ن�شع 
وهي اأن ال�شعر ال�شعبي يلقى وين�شد على الم�شتمعين فطبيعة 

اأملت  والقراءة  الكتابة  بداًل عن  واال�شتماع  واالإن�شاد  االإلقاء 
)حريز:48(   ال�شعر.”  من  ه��ذا  على  محددة  فنية  مقايي�س 
وعادة مايبدع �شاعر الم�شدار �شعره وهو يترنم به على ظهر 
اآخر  جانب  وفــي  المحبوبة،  ديــار  اإلــى  تــاأخــذه  التي  راحلته 
اأ�شار الطيب محمد الطيب الى تاأثير حركة الناقة على وزن 
ال�شعر، وذلك في حديثه عن الجراري، يقول الطيب اأن �شعر 
الجراري “ال يلذ اإن�شاده اإال من فوق ظهر الهجن، فالحركة 
الفن ح�شًا ومعنى، ومو�شيقاه مواكبة لخطو  �شي متمم لهذا 
البعير.” )الطيب:48( وعلى الرغم من اأن الطيب يتحدث عن 
جن�س �شعري غير الم�شدار وهو الجراري اإال اأن قوله ين�شحب 
على الم�شدار، فكالهما الم�شدار والجراري ينتميان للدوباي 
وكالهما يبدعان في �شياق يتميز بالحركة والتنقل من مكان 
الآخر، والحظ الطيب محمد الطيب كذلك اأن الدوباي يحمل 
تبدعه،  التي  الجماعات  تعي�شها  التي  الحياة  طبيعة  اأ�شداء 
يقول الطيب” وهناك جماعات تنظم هذا ال�شعر )الدوباي( 
جاءت  كذلك  دائ��م��ة،  حركة  في  فهم  اال�شتقرار  تعرف  ال 

اأ�شعارهم اأ�شداء لهذه الحركة )الطيب:47( 
وفي جانب اآخر انتبه اإبراهيم الفرا�ص الذي جمع وقدم 
لديوان ود الفرا�ص، انتبه لتاأثير حركة الجمل على اإيقاع ووزن 
تاأثير  اإلى  الفرا�ص  اإبراهيم  ذهب  وقد  )الفرا�ش:د:ت(  ال�شعر 
“واذا  قوله  في  وذل��ك  الفرا�س  ود  �شعر  على  الجمل  حركة 
تاأملت هذا ال�شعر تاأماًل تامًا تح�ص باهتزاز الجمل وم�شرعه 

وهويناه ووقفاته.”)نف�سه:5(.
�شعراء  رواد  من  ودالفرا�س  ال�شاعر  اأن  المعروف  ومن   
الم�شادير، االأمر الذي اأ�شار اإليه حريز قائاًل” ويمكن القول 
باأن عبد اهلل اأبو�شن واإبراهيم الفرا�س يمثالن الم�شدار اإبان 
الحكم التركي، وبذلك اأمكننا اأن نرجع بالم�شدار الى حقبة 
زمنية اأبعد من المهدية التي يمثلها الحاردلو.” )حريز:33(.

اأو  وزن  في  يوؤثر  الــذي  هو  وحــده  االأداء  اأ�شلوب  ولي�ص 
مجمل  اأي  ال�شياق  ولكن  ال�شعر  مو�شيقى  وبالتالي  �شكل 
يوؤثر  الن�ص  فيها  يــوؤدى  التي  والزمانية  المكانية  الظروف 
في  عادة  الجمهور  من  اأم��ام ح�شد  ي��وؤدى  فالم�شدار  كذلك، 
مكان عام - المقهى مثاًل - ولي�ص بم�شتبعد اأن يترنم �شاعر 
الم�شدار ب�شعره وهو على ظهر ناقته التي تنطلق به اإلى ديار 
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المحبوبة، اأما الغناء البحري فهو عادة ما يوؤدى على �شطح 
ال�شفينة اأثناء العمل وربما يوؤدى على الياب�شة لكن حتى في 
هذه الحالة يكون البحر حا�شرًا  بروحه و�شوته، وقد الحظ 
في  االإن�شان  عبر   « يقول  ال��ذي  الحربي  �شالح  االأم��ر  ه��ذا 
الخليج عن حياته و�شورها غنائيًا وا�شتفاد كثيرًا من اأ�شوات 
الموج في تعبيراته المو�شيقية )...( فنجد البحار ي�شتخدم 
اأو  اأ�شوات البحر في غنائه �شواء على �شكل همهمات  كثيرًا 

نحبة.”)الحربي:55(.
بعد  خا�شة  الخليج  في  اقت�شادية  تــطــورات  وبــحــدوث 
اللوؤلوؤ  على  الغو�ص  ينتهي  اأن  حتمًا  كان  البترولية  الطفرة 
اأغ��ان��ي  ب����اأداء  الطبيعي  ال�شياق  تال�شي  يعني  مما  وه���ذا 
الغو�س، واالأمر نف�شه حدث في ال�شودان بظهور ال�شكة حديد 
والعربات ال�شفرية مما قرب الم�شافات وهكذا انتهى ال�شياق 
الذي يوؤدى فيه الم�شدار. ومن ال�شيق جدًا التاأمل في م�شير 
المتغيرات،  هذه  ظل  في  والم�شدار  البحري  الغناء  من  اأي 
وهذا ما �شنحاوله في الجزء التالي من الدرا�شة. وقد �شبقنا 
اإلى الم�شير الفاجع لفنون  علي عبد اهلل خليفة الذي انتبه 
الخليج،  ي�شهده  الذي  المت�شارع  التطور  ظل  في  )لفجري( 
اإلى  يقول خليفة »واإذا كانت هذه الفنون االآن تنزوي ذاهبة 
على  قدرتها  وعدم  االأ�شا�س  وظيفتها  ال�شمحالل  الن�شيان 
ال�شمود اأمام طغيان المتغيرات العديدة، وان�شراف النا�س 
عنها.” )خليفة: 26(. وي�شيف خليفة اإلى ذلك التغيير تحول 
اأ�شا�ص ال  »التي كانت يومًا ما وظيفة  البحري  الغناء  وظيفة 
غنى عنها اإن كان في مجال العمل اأو مجال ال�شمر، وتحولت 
متوا�شع من  تكميلية على جانب  ترفيهية  اإلى مجرد وظيفة 
الطرافة قد ال يلتفت اإليه في الحفالت العامة.” )نف�سه: 26(.
ال�شكل  في  يتغير  اأن  حتمًا  فكان  للم�شدار  بالن�شبة  اأمــا 
فالعربة  تغير،  من  الــواقــع  في  حــدث  لما  تبعًا  والم�شمون 
اقت�شرت  الجمال  عن  بــداًل  االآن  ت�شتخدم  التي  والقاطرة 
الم�شدار في  التي كان يقطعها �شاعر  الم�شافات، فالم�شافة 
الطيب  الباحث  توفر  وقد  �شاعات،  �شوى  االآن  تاأخذ  ال  اأيام 
عبد اهلل لدرا�شة الم�شدار على خلفية المتغيرات التي حدثت 
وقد   )2010 اهلل:  )عبد  الم�شدار  فيه  يبدع  الــذي  ال�شياق  في 
اعتمد الباحث على �شاعر معروف من �شعراء الم�شادير وهو 

الكردو�شي )1986 -      ( وهو مايزال في ريعان �شبابه.

وت��ح��دث ���ش��ع��د ال��ع��اق��ب ع��م��ا ل��ح��ق م��ن ت��ح��دي��ث على 
لل�شاعر  مطولة  ق�شيدة  اإلــى  خا�شة  هنا  واأ�ــشــار  الم�شدار 
ق�شيدة  وله  وحداثي  معا�شر  �شاعر  وهو  القدال  محمد طه 
يقول  لليانكي«،  ال�شرة  اأب��و  »م�شدار  بعنوان  ال�شيت  ذائعة 
ياألفه  بما  »جاءا  وبناءها  الق�شيدة  األفاظ  اإن  العاقب  �شعد 
الظاهرة  المعاني  ولكن  بينهم،  ال�شائر  الدوبيت  في  النا�س 
على  تقوم  اأخــرى  �شعرية  مدر�شة  تحمل  الم�شدار  هــذا  في 
 )121 )الع�قب:  المعاني.«  طرق  في  المبا�شرة  وعدم  الترميز 
والكاتب يخل�س اإلى التجديد الذي اأنجزه ال�شاعر في القالب 
ال�شعري اأي الدوبيت، يقول العاقب »فكرة القدال التجديدية 
في الدوبيت كانت فكرة عميقة، فلم ينكرها اأحد من فحول 
كبيرًا،  ا�شتح�شانًا  ا�شتح�شنوها  بل  المعا�شرين  الدوبيت 
الفن  اأ�ش�س هذا  يهدم  لم  القدال  الأن  والمدينة،  البادية  في 
لكنه جمع بين البداوة التي هي موطن الدوبيت وبين التطور 
االأدبي الذي ينت�شر في المدينة اأكثر انت�شاره في البوادي.” 

)نف�سه: 121(.

وزن  في  تطورًا  اأحــدث  القدال  اأن  العاقب  �شعد  والحــظ 
الدوبيت، نلم�ص هذا في قول الكاتب »ثم اأ�شاف القدال اإلى 
اللون  هذا  من  ال�شطر  اإطالة  وهو  اآخر،  اأمــرًا  الدوبيت  بناء 
من ال�شعر في بع�ص الموا�شع، وتق�شيره في موا�شع اأخرى، 
وهو االأمر الذي لم يفكر فيه �شاعر من �شعراء الدوبيت، في 
البادية اأو في المدينة، هذه االإطالة كاأنها اأدخلت في الدوبيت 

فنًا �شبيهًا ب�شعر التفعيلة.” )نف�سه: 121(.
الم�شدار  بين  م�شتركة  قوا�شم  ثمة  اأن  للقول  نخل�ص 
راأ�شها  على  كثيرة  الأ�شباب  راج��ع  وذل��ك  البحري  والغناء 
اإلى  الفولكلورين  الجن�شين  من  اأي  يرجع  اإذ  االأ�شل  وح��دة 
هذين  على  يقت�شر  ال  هنا  واالأم��ر  القديم،  العربي  ال�شعر 
ين�شحب  لكن  يبدعان في قطرين عربيين  اللذين  الجن�شين 
مختلف  من  االأخــرى  الفولكلورية  االأجنا�ص  من  الكثير  على 
الكثير  والفولكلوريون  الباحثون  قدم  وقد  العربية.  االأقطار 
كر�ص  فمثاًل  الــمــو�ــشــوع،  عالجت  الــتــي  الم�شاهمات  مــن 
المجل�س االأعلى لرعاية الفنون واالآداب والعلوم االجتماعية 
المو�شوع  عالجت  ندوة  �شوريا  جمهورية  في  التعليم  بوزارة 
والهدف«  االأ�شل  وحدة   ... العربي  ال�شعبي  »التراث  بعنوان 
 ،2005 ع��ام  مجلدين  في  ال��ن��دوة  درا���ش��ات  �شدرت  وق��د 
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الخرطوم  جامعة  والن�شر،  والترجمة  التاأليف 

اأحمد   درا�شة  لها  االإ�شارة  تجدر  التي  المو�شوعات  ومن 
ودرا�شة  ال�شعبية«  الحكايات  »وح��دة  بعنوان  محبك  زياد 
م�شطفى يعلي »الق�ش�ص ال�شعبي العربي وحدة في التنوع 

وتنوع في الوحدة.”

ال�شعبي  ال�شعر  اأ���ش��ل  وح���دة  اإل���ى  ب��االإ���ش��ارة  ولعلنا 
والت�شابه،  التماثل  يخلق  مما  العربي  العالم  امتداد  على 
خلت  �شنوات  جبر  يحي  اإليها  �شبقنا  حقيقة  اإلى  نخل�ص 
بالق�شيدة  العربي  ال�شعبي  ال�شعر  عالقة  عن  درا�شة  في 
من  »ون�شتخل�س  قوله  في  وذلك  1996م(  )جبر:  الجاهلية 
الواحد  التراث  اأن  في  تتمثل  بالغة  حقيقة  الدرا�شة  هذه 
ــًا  اأدب )هــكــذا(  تنتج  تباعدت  واإن  المت�شابهة  والبيئات 
العربي  ال�شعبي  ال�شعر  في  األفيناه  ما  نحو  على  مت�شابهًا، 
في الجزيرة العربية وبادية ال�شام من ناحية ومن ليبيا من 
اأخرى، على الرغم من تباعد ال�شقة بينهما وندرة  ناحية 

التوا�شل.« )نف�سه: 45(.

وما اأ�شرنا له من ت�شابه بين اأجنا�س ال�شعر ال�شعبي في 
ال�شودان والبحرين اأي بين قطرين عربيين لي�س بالغريب، 
وبذات  ذكرنا،  كما  االأ�شل،  لوحدة  يرجع  برمته  فاالأمر 
ال�شعر  جانب  اإلى  فولكلورية  اأجنا�س  درا�شة  يمكن  القدر 
لتاأكيد هذا الت�شابه، فالحكاية ال�شعبية تبدو مجااًل خ�شبًا 

لمثل هذه الدرا�شة.
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لباس المرأة  العربية

بين التقاليد االجتماعية والتفاعل الثقافي

عاطف عطية - كاتب  من لبنان

 البحث في ظاهرة اللبا�ص عند المراأة، في ثباته وتغيره، يتناول في الدرجة االأولى العالقة بين 
المجتمع والدين؛ المجتمع باعتباره م�سدر العادات والتقاليد التي تعبر عنها تجليات متعددة في 
ال�سلوك اليومي، وفي ممار�سة الحياة العملية، ومنها ظاهرة اللبا�ص وتغيراته المرتبطة في ظروف 
الع�سر، وباعتبارات المكان والزمان؛ والدين باعتباره يفر�ص اأ�سكااًل متعددة في اللبا�ص، على المراأة 

التقيد بها، ومنذ بداية التكليف...

http://algerie-antique.blogspot.com
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وهي االأ�شكال التي تدخل �شمن محددات اللبا�ص ال�شرعي 
الوجه  اإظهار  مع  الج�شد  وكامل  الراأ�س  تغطية  يطول  الذي 
تغطية  اإلى  ذلك  تتجاوز  اجتهادات  ثمة  كان  واإن  والكفين، 
منه  كافة بحيث ال يظهر  الج�شد  اأج��زاء  مع  بالكامل  الوجه 
فيدخل،  للتغيير.  اإمكان  ال  ال�شرعي،  المبداأ  هذا  في  �شيء. 

لذلك، اإطار الثبات ال�شرعي.
    اللبا�ص، مجتمعيًا، يدخل في عملية تغيير م�شتمرة، واإن 
وترتخي،  ت�شتد  مقاومة،  لعمليات  التغيير  هذا  يتعر�س  كان 
عند كل جديد، وعند كل مفترق. فيحتل  ما هو جديد مكانًا 
اأواًل؛ ومن ثم، يتو�شع على ح�شاب ما كان قبله. وينتظر  له، 
مكان  الجديد  وهكذا...  �شياأتي،  لما  مكانه  اإخــالء  بالتالي 
القديم مع بع�س من الرف�س والتذمر وال�شكوى الى اهلل من 
توقع جديد  مع  مفرو�ص  هو  بما  الت�شليم  ثم  االآتي،  الغ�شب 

اآخر، ومع الت�شليم الذي ال بد له بامكانيات التغيير.
مفاهيمه  المجتمع  ي�شتعمل  التغيير،  هذا  مواجهة  في 
واالأع��راف  والعادات  التقاليد  مخالفة  عن  للتعبير  الخا�شة 
المتعلقة باللبا�س. من هذه المفاهيم، العيب، والفلتان على 
حل ال�شعر، وغيرها، مقابل مفهوم الحرام الم�شتعمل للتدليل 
على كل ما يخالف ال�شرع ويتجاوزه. ومقيا�ص الحرام ثابت 
العيب  مقيا�س  اأم��ا  اللبا�س.  في  ال�شرعية  القواعد  بثبات 
فن�شبي على قدر ن�شبية العادات والتقاليد. وبما اأن العادات 
مقيا�شها  فاإن  واالأح��وال،  الظروف  بتغير  متغيرة  والتقاليد 
متغير بتغيرها. وبالتالي، العيب متغير مقابل ثبات الحرام. 
الم�شتمرة،  بديناميته  المجتمع  اأح��وال  بتغير  متغير  العيب 
الدينية، من  بالعقيدة  المرتبط  ال�شرع  ثبات  ثابت  والحرام 
ا�شتنباط  في  الثابت  االأ�شا�ص  ذات  الفقهاء  وبنظرة  ناحية؛ 

االحكام ال�شرعية من الدين، من جهة ثانية.
اإلى الحجاب باعتباره تكليفًا �شرعيًا،  تنظر هذه الورقة 
اأي�شًا، تكليفًا  كما تنظر الى لبا�ص المراأة ال�شرعي باعتباره 
االأمــر.  هــذا  مناق�شة  فــي  للدخول  هنا  حاجة  وال  �شرعيًا. 
وتتعامل معه على اأنه واجب �شرعي لنتو�شل اإلى معرفة كيفية 
تظهر  اأن  تحاول  كما  مجتمعيًا.  الواجب  هــذا  مع  التعامل 
الموؤثرات المجتمعية وعمليات التثاقف واالختالط و�شغوط 
و�شائل االإعالم والتكنولوجيا واالت�شاالت الحديثة على لبا�س 

المراأة واأ�شكاله واأنواعه واالأجزاء المتممة له من اأنواع الزينة 
التجليات  تظهر  اأن  تحاول  اآخــر،  وبمعنى  التبرج.  و�شنوف 
المنبثقة من العالقة بين التغيرات المجتمعية وما هو ثابت 
دينيًا، في كل ما يتعلق بلبا�ص المراأة؛ وهو اللبا�ص الذي عليها 

اأن تلب�شه بما يجعلها:
 - اإما اأن تكون ملتزمة بال�شرع فتلب�ص ما يرت�شيه؛

 - واإما اأن تتبع اأزياء الع�شر فتخالف ال�شرع؛
 - واإما اأن توفق بين مقت�شيات المو�شة وااللتزام ال�شرعي.

وعلى هذه االعتبارات الثالثة، ثمة من تلتزم، وثمة من 
بين  الممتدة  الم�شاحة  في  نف�شها  تجد  من  وثمة  تخالف، 
مطّعمًا  �شرعيًا  م�شهدًا  بذلك،  لتقدم،  والمخالفة  االلتزام 
الحجاب  اأ�شكال  في  تغيرات  �شكل  على  ظهر  بالع�شرنة، 
عليه  مما  اأكثر  اأظهر  واأنواعه  اللبا�س  اأ�شكال  وفي  واألوانه، 
واأفرغ  ال�شرع،  يرت�شيه  اأكثر مما  للم�شاهد  وقدم  اأن يخفي، 
اإبالغه،  ال�شرع  تو�شل  الذي  واللبا�ص  للحجاب  العام  المعنى 
وهو اإخفاء مكامن الفتنة، الم�شهد الذي يمكن اأن تكون عليه 
ال�شهوة،  اإيقاظ  االإثارة مخافة  اأنواع  من  نوع  اأي  من  المراأة 

واجتهادًا في اإخفائها.
من نافل القول، هنا، التاأكيد على اأن اللبا�س عن�شر اأ�شا�شي 
البلدان. وباعتباره كذلك، فهو يخ�شع  اأي بلد من  في ثقافة 
للتغيرات التي يفر�شها التطور االجتماعي – االقت�شادي في 
اأي مجتمع. لذلك حافظ االإ�شالم على الطراز العام الخا�س 
باللبا�ص الذي كان �شائدًا في الجاهلية الوثنية، واإن اأدخل عليه 
بع�س التعديالت مراعاة لالعتبارات الدينية الم�شتجدة. وفي 
اأغلبية  مع  لوجه  وجهًا  اأنف�شهم  العرب  وجد  الفتوحات  زمن 
غير عربية بح�شاراتها المتباينة ونظم لبا�شها المختلفة)1(. 
من هنا، ومع التفاعل الثقافي الذي ن�شط مع ظهور االإ�شالم 
وانت�شاره، �شار لالإ�شالم زيه، ومنذ عقوده االأولى؛ وهو الزي 
الذي كان، وال يزال، يتاأثر بتطورات الع�شر وببنيته المعرفية 
العامة المرتبطتين بالواقع االجتماعي التاريخي لكل مجتمع، 
يوؤثران  اللذين  المعرفيين  واالخــتــالط  التفاعل  ولعمليات 
ويتاأثران بعمليات التثاقف التي تطول مختلف مناحي الحياة. 
وتجعل من العنا�شر الثقافية، ومنها عن�شر اللبا�س، حرة في 
توجهها وفي انتقالها من ثقافة مجتمع اإلى ثقافة مجتمع اآخر، 
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اإال متانة العنا�شر  اأو بعيد. وال يحكم هذه التوجهات  مجاور 
تما�شكها  وعدم  اأو ه�شا�شتها  التاأثير،  على  وقدرتها  الثقافية 
الثقافية  العنا�شر  اإ�شعاف  في  ت�شهم  تاأثر  لعمليات  فتخ�شع 
االإ�شالم  انطلق  لذلك  التاأثير.  اأو  الثبات  على  القادرة  غير 
المغرب  اللبا�ص، وحتى اختالفات في بالد  تنويعات في  من 
واالأندل�ص. اإال اأنها انتهت جميعًا ل�شالح الزي اال�شالمي، اأو 
ي.  تعبير  على حد  االإ�شالمي،  اللبا�س  اإيديولوجيا  ي�شمى  ما 
�شتيلمان، وهي االإيديولوجيا التي اأطلق عليها روالن بارت ا�شم 

االألب�شة” )2( . “منظومة 
للح�شارة،  يمكن  ه��ذه،  التفاعل  عمليات  حماأة  في      
ت�شتنه�س عنا�شرها  اأن  اال�شالمية،  العربية  الح�شارة  وهنا 
كافة، ومنها العن�شر الديني، للدفاع عن العنا�شر الثقافية 
الثبات،  ف��ي  للم�شاعدة  المواجهة  عمليات  ف��ي  ال�شعيفة 
وبا�شم  الهوية،  على  والحفاظ  االأ�شالة  با�شم  واال�شتمرار 
الت�شريع الديني، اأو با�شم الح�شارة التليدة.. اأو للتاأكيد على 
ناحية؛  من  �شرعيًا،  باعتباره  الزي  بين  االيجابية  العالقة 
وحاميًا لمن ترتديه في ع�شر طغت عليه المادة، وكثر فيه 
االختالط، من ناحية ثانية؛ اأو لعدم التعار�ص بين الحجاب 

والعمل وحرية الحركة خارج  المنزل )3( ، من ناحية ثالثة.
من  نوع  اإ�شفاء  في  الديني  العامل  تاأثير  يظهر  هنا      
الثبات على لبا�س الم�شلمات مع الت�شاهل في النظر الى لبا�س 
العورة  مكامن  تحديد  بح�شب  اأنثى،  اأو  كان  ذكــرًا  الم�شلم، 
لغير  بالن�شبة  الغارب  على  االأمــر  ترك  ومع  الج�شدين؛  في 
اإال مقت�شيات  للمو�شة  اللواتي ال يحد خ�شوعهن  الم�شلمات 
الح�شمة التي تطول حدودها هنا، اأو تق�شر هناك الرتباطها 
بالتقاليد واالأعراف والعادات، من جهة؛ ولخ�شوعها لظروف 
المكان والزمان، من جهة ثانية؛ ولعالقة كل ذلك، في حال 
بمفهوم  المخالفة،  محطات  من  محطة  اأي  وفي  المخالفة، 
غير  ال��م��راأة  به  تحظ  لم  التخ�شي�س  ه��ذا  اأن  اإال  العيب. 
االأخيرة  العقود  منذ  اأي  الحديثة،  الع�شور  في  اإال  الم�شلمة 
وخ�شو�شًا  تخ�شع،  كانت  اأنها  اإذ  ع�شر.  التا�شع  القرن  من 
في عهد المماليك والعثمانيين، لمعايير اللبا�س نف�شها التي 
ال�شرع  يقت�شيه  ما  ح�شب  الم�شلمة  المراأة  لها  تخ�شع  كانت 
االإ�شالمي، وح�شب ظروف الع�شر ومقت�شياته المجتمعية)4(.

جميع  على  مطبقة  ال�شرعي  اللبا�س  معايير  كانت  واإذا 
غيرهن  عن  الم�شلمات  تمييز  على  الحر�س  ف��اإن  الن�شاء، 
على  يفر�س  كان  “الغيار”الذي  قانون  بموجب  �شائدًا  كان 
باالإ�شافة  محددة  األوان  ذات  األب�شة  ارتداء  الم�شلمات  غير 
دين  اإلى  ترمز  التي  االأك�ش�شوارات(   ( المتممات  بع�س  اإلى 
بعينه)5( . والحق اأن هذا التمييز ما كان ليح�شل لوال الغزو 
الغربي لبالد الم�شلمين)6( ، ولوال الفو�شى وعدم اال�شتقرار 
ما  وكثيرًا  الم�شلم.  غير  الجوار  مع  الحروب  عن  النا�شئين 
في  االختفاء  حد  اإلــى  وي�شل   ، التمييز  هــذا  ي�شمحل  كــان 
الذين  المقتدرين  لدى  وخ�شو�شًا  واال�شتقرار،  الهدوء  اأيام 
كانوا ي�شترون عدم التمييز بالمال من الوالة والمتنفذين)7(. 
ب�شلوك  االقتداء  هو  الم�شلمين  غير  طموح  جل  اأن  يعني  ما 
الم�شلمين على االأوجه كافة، ومنها وجه اللبا�س الأنهم كانوا 
اإهانة  اأن ما يفر�س عليهم من مالب�س كان بمثابة  يعتبرون 
لهم)8( ، عليهم اإزالتها ب�شتى الطرق ليتماثلوا مع غيرهم من 

الم�شلمين ال ليزيدوا  في االبتعاد عنهم.
التا�شع  القرن  نهاية  مع  بالتحول  بداأ  الو�شع  اأن هذا  اإال 
ع�شر نتيجة لتاأثير االمتيازات االأجنبية ونظام الملل العثماني 
اللذين اأعطيا للدول االأوروبية حق التدخل في �شوؤون ال�شلطنة 
العثمانية والت�شرف بحرية مع رعاياها غير الم�شلمين)9( . 
و�شل هذا االأمر  اإلى تخلي غير الم�شلمين عن اللبا�س الخا�س 
االألب�شة  وي��رت��دون  االأوروب���ي،  اللبا�س  يقلدون  وب���داأوا  بهم، 
واإن  االإ�شالمي،  ال�شرعي  باللبا�س  التقيد  دون  بهم  الخا�شة 
كان قد �شكل هذا اللبا�س في الما�شي، وبالن�شبة اإليهم، ذروة 
رقابة  تراخي  مع  البديل،  توفر  اأن  اإال  ارتدائه.  اإلى  الطموح 
الدولة، اأبدلت طموح التماثل مع اأزياء الم�شلمين والم�شلمات 

اإلى طموح التماثل مع اأزياء االأوروبين ذكورًا واإناثًا.
ما يمكن ا�شتنتاجه مما تقدم، اأن االألب�شة، واالأزياء ب�شكل 
يمكن  بل  ال�شرعي،  الفر�س  يتجاوز  حقل  اإل��ى  تنتمي  ع��ام، 
اعتبار الفر�ص ال�شرعي متما�شيا مع الحقل المجتمعي ومعبرًا 
عنه، وباعتباره الحقًا للمجتمعي، ولي�ص العك�ص. لذلك فهي 
مرتبطة، اأي االأزياء واالألب�شة، بالتقليد االجتماعي والعادات 
واالأعراف. وهذا ما يكون م�شتركًا بين جميع النا�ص، ب�شرف 
قانون  فر�ص  ما  اأي�شًا،  وهــذا،  الديني.  االنتماء  عن  النظر 
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الم�شلمين  األب�شة   بين  يميز  اأن  ي�شتطع  لم  “الغيار”الذي 
وغيرهم اإال باالألوان. 

واإذا كان لتاأثير العامل الديني مكانه الرا�شخ في عملية 
تحديد اأ�شكال اللبا�ص ومدى مالءمته لما يتطلبه ال�شرع، فال 
بد من تحديد ما جاء به ال�شرع في هذا المجال لمقارنته مع 
ما ترتديه المراأة في الممار�شة اليومية وفي �شلوكها العملي.

يمهد  اأو�شافه،  هي  وم��ا  الحجاب  حكم  عن  �شوؤال  في 
االإ�شالمي...  المجتمع  اأن  بقوله  القر�شاوي  يو�شف  المفتي 
العالقة  في  والت�شون  والعفاف  الف�شيلة  رعاية  على  “يقوم 
واالنطالق  والتحلل  االإباحية  ومقاومة  والمراأة  الرجل  بين 
وراء ال�شهوات”. ومن اأجل �شد الذرائع اإلى الف�شاد واغالق 
يكون  والتبرج  كالخلوة  الفتنة  رياح  فيها  تهب  التي  االأب��واب 

اللبا�ص ال�شرعي هو الذي يجمع االأو�شاف التالية؛
- اأن يغطي جميع الج�شم عدا ما ا�شتثناه القراآن الكريم في 

قوله: ...” اإال ما ظهر منها”؛
  - اأال ي�شف الثوب وي�شف ما تحته؛

  - اأال يحدد اأجزاء الج�شم ويبرز مفاتنه، واإن لم يكن رقيقًا 
�شفافًا؛

  - اأال يكون لبا�شًا يخت�ص به الرجال. 
ويتابع ال�شيخ القر�شاوي قوله: “ومن ف�شل اهلل اأن هناك 
الزاحف،  الغزو  اأم��ام  �شامدين  يقفون  وم�شلمات  م�شلمين 
ويتم�شكون  والح�شمة  اللبا�س  في  اال�شالم  اآداب  يلتزمون 
يكثر  اأن  وجل  عز  اهلل  �شائلين  القويمة،  وبتعاليمه  بدينهم، 
مجتمعاتهم،  في  �شالحة  ق��دوات  ليكونوا  وي���زدادوا  ه��وؤالء 

ورمزًا حيًا الآداب اال�شالم واأخالقه ومعامالته)10(.
ت�شتبطن هذه الفتوى الخطورة التي يتعر�س لها اللبا�س 
في  التثاقف  عملية  اأثر  وتظهر  االإ�شالم،  يقره  كما  ال�شرعي 
غير  اإل��ى  والم�شلمات  الم�شلمين  لدى  اللبا�س  وجهة  تغيير 
الوجه  باإظهار  القر�شاوي،  اأفتى  واإذا  ال�شرعية.  وجهته 
“زي  اأن  يعتبر  المنجد،  �شالح  محمد  ال�شيخ  فاإن  والكفين، 
وج�شمها  ووجهها  راأ�شها  يغطي  ال��ذي  هو  ال�شرعي  المراأة 
كاماًل”.والحجاب ال�شرعي هو حجب المراأة ما يحرم عليها 
اإظهاره اأي: �شترها ما يجب عليها �شتره، واأولى ذلك واأوله: 

�شتر الوجه؛ “الأنه محل الفتنة ومحل الرغبة”. وي�شتند في 
قوله هذا على فتاوى قدمها ال�شيخ �شالح الفوزان:

المراأة  وج��ه  اأن  االأدل���ة:  عليه  ت��دل  ال��ذي  “ال�شحيح 
الفاتنة  الموا�شع  اأ�شد  بل هو  �شترها،  التي يجب  العورة  من 
اإلى الوجه. فالوجه  في ج�شمها؛ الأن االأب�شار اأكثر ما توجه 

اأعظم عورة في المراأة”)11(.
االآية:  على  فتاويهم  في  المفتون  يعتمد  حال،  اأي  وعلى 
“وقل للموؤمنات يغ�ش�شن من اأب�شارهن ويحفظن فروجهن 
وال يبدين زينتهن اإال ما ظهر منها ولي�شربن بخمرهن على 

جيوبهن”)12(.
ويقول ال�شيخ علي جمعة محمد في جواب عن بيان الحكم 
فر�س  الم�شلمة  المراأة  حجاب  اأن  الحجاب،  في  ال�شرعي 
فيه  ترى  ال��ذي  ال�شن  وهو  التكليف،  �شن  بلغن  من  كل  على 
واإجماع  وال�شنة  بالكتاب  ثابت  الحكم  الحي�ص. وهذا  االأنثى 
االمة. وي�شتند علي جمعة، باالإ�شافة الى االآية ال�شابقة، على 
اأيها النبي قل الأزواجك وبناتك ون�شاء  “يا  االآية التي تقول: 

الموؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن”)13(.
اأما بالن�شبة للب�س المراأة للبنطلون فال يجوز، ح�شب اأحد 
ل�شيقه،  ج�شمها  ي�شف  ما  لب�س  للمراأة  يجوز  “ال  المفتين، 
ال�شيئة  والقدوة  للرجال،  الفتنة  من  ذلك  في  لما  رقته؛  اأو 
للن�شاء”. وينبه على اأن البنطلون )الجينز( و”التي �شيرت” 
االأع�شاء  حجم  تحدد  الأنها  واالإغـــراء،  ــارة  االإث مالب�ص  من 
وت�شتر ما فيها من عيوب؛ ولذا ال يجوز للمراأة لب�شها اإال على 
�شبيل االإغراء واالإر�شاء لزوجها فقط. ولي�س لها اأن تبدو بها 
اأو الن�شاء ولما في ذلك التبرج والفتنة وهتك  اأمام الرجال 

الحياء)14(. 
التفاعل  المو�شة حكرًا على  لدواعي  اال�شتجابة  لم تكن 
الع�شور الحديثة، بل كانت  االأوروبي في  الغرب  الثقافي مع 
لتبقى  االأزي���اء،  على  والرقابة  االأزي���اء.  وج��ود  منذ  موجودة 
منذ  للفقهاء  ال�شاغل  ال�شغل  كانت  ال�شرع  يحدده  ما  �شمن 
اأزمنة قديمة. ففي القرن الرابع ع�شر الميالدي كانت األب�شة 
حواف  ارتفعت  بحيث  المو�شة  ل��دواع��ي  ت�شتجيب  الن�شاء 
القا�شي  تدخل  ا�شتدعى  ما  المرفقين  دون  ما  اإلى  االأكمام 
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ابن الحاج بالتنديد وال�شجب)15(. وكانت تتعر�س من تلب�س 
ظهر  كما  للعقاب)16(.  الف�شفا�شة  االأكمام  ذات  القمي�س 
من  الراأ�ص  اأغطية  تنوع  خالل  من  الوافدة  بالمو�شة  التاأثر 
االإزار والنقاب والقناع اإلى اللثام والبرقع. وكان عدم ارتداء 
االحت�شام  عــدم  على  دلياًل  الو�شطى  الع�شور  في  النقاب 

وخرق قواعد ال�شلوك العامة)17(.
على  الفقهاء  حر�ص  نلم�ص  جميعًا،  الفتاوى  هــذه  من 
عزل المراأة، وبالتالي عزل الفتنة. ولم ياأت الزي، ح�شب ما 
تقت�شيه ال�شريعة اال�شالمية اإال للقيام بهذه الوظيفة. ولكن، 
الحق  للمراأة  اأن  ال�شابقة  الفتاوى  اإحدى  من  ن�شت�شف  وكما 
في اأن تلب�س ما ت�شاء الإر�شاء زوجها. ونجد اأن اللبا�س لدى 
المراأة له وظيفتان؛ االأولى، خارجية تتعلق بحجب الفتنة كليًا 
عن كل من حولها، وجزئيًا عن محارمها؛ والثانية؛ االإباحة 
وزوجها  زوجها،  اأمام  االحتماالت  كل  على  المفتوحة  الكلية 
اأمام  ال�شرعي  المراأة  لبا�س  في  الثبات  يتحول  وهنا،  فقط. 
الخارج الى الن�شبية في العالقة مع الداخل، وداخل العالقات 
بين  يظهر  الن�شبية  في  التقاطع  ويعود  تحديدًا.  الزوجية 
يقرره  ما  كان  واإن  المجتمع،  به  ي�شلم  وما  ال�شرع،  يقّره  ما 
المجتمع بين الموافق عليه اجتماعيًا والمعيب، يتحول اإلى ما 
يقرره الدين من �شنوف الحالل والحرام لي�س على م�شتوى 
الم�شتوى  على  اأيــ�ــشــًا،  بــل  فح�شب،  الــخــارج  مــع  العالقات 

الداخلي في العالقة بين الزوج والزوجة.
الم�شلمة  على  فر�شًا  ال�شرعي  الــمــراأة  لبا�ص  كــان  اإذا 
االأمة،  واإجماع  الر�شول  ب�شّنة  وتقيدًا  اإلهية  �شرعة  باعتباره 
االلتزام،  عدم  اأو  والو�شية(  )الفر�س  بهما  االلتزام  ف��اإن 

ت�شرف اإن�شاني تجاه ما هو اإلهي اأو مقد�س. 
وهنا ال بد من الت�شاوؤل عن كيفية االلتزام اأو عدمه؟ وعن 

العوامل الموؤثرة في عملية االلتزام اأو عدمه؟
لمتطلبات  ت�شتجيب  اأن  عليها  التي  الم�شلمة  اأن  �شك  ال 
وفي  مــا  زمــن  فــي  تعي�ص  باللبا�ص  يتعلق  مــا  كــل  فــي  ال�شرع 
كما  محددة،  لعوامل  يخ�شعان  والمكان  والزمان  ما.  مكان 
يوؤثران في عوامل اأخرى. فالتطور االجتماعي واالقت�شادي، 
هذه  في  العقل  ودور  الدين،  الى  والنظرة  التعليم،  وم�شتوى 
النظرة، وتحديد االأولويات المعرفية، تلعب دورها في تحديد 

اأنواع ال�شلوك االإن�شاني، وفي ممار�شة الحياة العملية، ومنها 
التقاليد  اأن  على  التاأكيد  هنا،  المهم،  ومن  اللبا�س.  م�شاألة 
عمليات  ت�شهل  الدينية  االأوام��ر  مع  المتالئمة  االجتماعية 
التوافق بين ما يقره الدين وما يقره المجتمع. ويظهر ذلك 
من خالل تجاوز المحجبات الرغبة بغير المحجبات ، واإن كن 
غير ملتزمات باللبا�س ال�شرعي. و�شارت الرغبة بالمحجبة 
عنها.  ت��زد  لم  اإن  المحجبات  بغير  الرغبة  تعادل  ل��ل��زواج 
والم�شهد الذي كان ماألوفًا �شابقًا، وهو م�شهد االأم المحجبة 
وابنتها ال�شافرة والملتزمة بالمو�شة قد خفت وطاأتها ليحل 
البنت  اأو  المحجبتان،  وابنتها  االأم  اإما  مغاير:  م�شهد  محله 
المحجبة واالأم ال�شافرة. وهذا يدل على تغير نمط العالقة 
المحتملة بين ال�شاب والفتاة التي التزمت الحجاب، واأبقت 
الحجاب  �شكل  في  حتى  بالمو�شة،  عالقة  له  �شيء  كل  على 
ولونه وطريقة و�شعه، ما جعل امكانية ابتداع جديدة تظهر 
في التوفيق بين مقت�شيات ال�شرع الديني و�شرورات العي�ص 

في قلب الع�شر، وح�شب مقت�شيات المو�شة.
مع  متزامنين  ال�شرعيان  واللبا�س  الحجاب  ك��ان  واإذا 
الجن�شين،  بين  الف�شل  منها  ال�شلوك؛  من  محددة  اأنماط 
وتدبير اأمور الزواج بين االأهل اأو من هن مخت�شات بذلك، 
من الخاطبة الى اهتمامات االأهل واالأقارب، فاإن التغير في 
مظاهر الحجاب واللبا�ص تزامنا اأي�شًا مع االختالط. فظهرت 
فر�س  اتيحت  كما  الجن�شين.  بين  للقاء  متعددة  امكانيات 
اأو بتجاهل  اأو من ورائهم،  اأنظار االأهل  لبناء عالقات تحت 
اللقاء  واأماكن  الحديثة  االت�شال  و�شائل  و�شاهمت  منهم. 
الحجاب  م�شاألة  تجاوز  في  بدايًة،  بعد،  عن  واإن  المتاحة، 
اإلى  الف�شل،  �شنوف  من  اإليه  ترمزان  وما  اللبا�س  واأ�شكال 
اأ�شكال غير م�شبوقة من الو�شل. واأ�شحت هذه المظاهر في 
قدرتها  في  لعجز  تاأثيرها  انعدم  اأو  تجاوزها،  يمكن  حاالت 
على الحماية عند التوا�شل مع االآخرين، من ناحية؛ ولدخول 
اللبا�س الممّو�س )على المو�شة( في جملة الو�شائل الموحية 
وبناء  والتعارف  اللقاء  امكانيات  على  والمنفتحة  بالت�شاهل 
العالقات مع الجن�ص االآخر، اإن كان ب�شكل مبا�شر في االأمكنة 
الدخول  اأو  الهواتف  اأرقام  اأو  البلوتوث  خالل  من  اأو  العامة 
الى عالم الفاي�س البوك والتويتر وكل المنافذ المتاحة عبر 
االنترنت. واآخر ما يهم في هذا المجال معرفة االأهل اأو عدم 
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االمكانيات  اأحد  هو  المبا�شر  التوا�شل  اأن  طالما  معرفتهم، 
الكثيرة المتاحة.

واإذا ح�شرنا مجال االهتمام باللبا�س فح�شب، فاإن من 
المهم الربط بين اللبا�س التقليدي والتقيد التام بمقت�شيات 
تقدمه  ما  خالل  من  التالوؤم  هذا  يظهر  ما  واأكثر  ال�شرع. 
والن�شاء  الــرجــال  تــركــات  حــول  ال�شرعية  المحكمة  وثــائــق 
االأول  والن�شف  ع�شر  والتا�شع  ع�شر  الثامن  القرنين  طيلة 
من القرن الع�شرين. تبين هذه الوثائق ما كان على مبعوث 
التي  االأغرا�ص  من  وثائقه  في  ي�شجل  اأن  ال�شرعي  الحاكم 
يتركها المتوفى اأو المتوفاة، وخ�شو�شًا ما يتعلق بموجودات 
داخل  والن�شاء  الرجال  يرتديها  كان  التي  واالألب�شة  المنزل 

المنزل وخارجه.
ل  يف�شّ اأن  ال�شرعية  المحكمة  مبعوث  على  ك��ان  هنا، 
واأنواع القما�ص واللون. وهذا ما  اأ�شماء االألب�شة  الو�شف في 
بلبا�ص  المتعلقة  الدقيقة  التفا�شيل  على  االطــالع  لنا  يتيح 
المراأة والرجل على ال�شواء. وت�شمح لنا بالتعرف على اأ�شماء 
وقطع االألب�شة التي تلب�شها المراأة، الظاهرة منها والمخفية. 
اأن ثمة تناغمًا وان�شجامًا بين ما ظهر وما ا�شتتر  لنا  وتبين 
وال  واعية  تامة،  قناعة  في   تف�شح  وكلها  االألب�شة.  من هذه 
الج�شم  معالم  اإخفاء  في  ودوره  اللبا�ص  وظيفة  عن  واعية، 
وفي الحر�س على طم�س كل ما يمكن اأن يتميز اأو يبرز منه 
في ال�شكون والحركة. ي�شاعد على ذلك ت�شميم اأ�شيل يبداأ 
من الداخل ب�شدرية ذات اأزرار كثيرة تمنع اإبراز اأي نتوءات 
عند  متينتين  بزمتين  ينتهي  ف�شفا�س  و�شنتان  الخارج  اإلى 
ولو على قدر عقدة  الجهتين  انح�شاره من  يمنعان  القدمين 
والقمطة  والزنار  والعباءة  المنتان  ياأتي  وبعد ذلك  االأ�شبع. 
�شمن  جميعها  تدخل  التي  االألب�شة  من  وغيرها  والحجاب 
حيث  ومــن  وظيفتها،  حيث  مــن  ال�شرعية  االألب�شة  خــانــة 

ا�شتجابتها اإلى ما يفر�شه ال�شرع)18(. 
به  يو�شي  ومــا  الــ�ــشــرع،  يفر�شه  مــا  بين  االئــتــالف  اإن 
المجتمع في دينامية عالقاته االجتماعية، بعاداته المتغيرة 
والثبات الن�شبي لتقاليده)19(، ي�شل اإلى المفترق الذي يبداأ 
االأحكام  عن  البعد  من  حالة  في  المجتمعي   الحراك  فيه 
�شابقًا  ذكرها  تم  التي  ولالأ�شباب  الديني،  للت�شريع  الثابتة 

غير  بــمــوؤثــرات  واالخــتــالط  المثاقفة  بعنا�شر  والمتعلقة 
واإن كانت  باللبا�س،  يتعلق  الديني في ما  بالت�شريع  محكومة 
الح�شمة  واأم���ور  واالأع����راف  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  محكومة 
ومقت�شيات العيب. فالم�شيحيات مررن باأوقات �شبقت حيث 
لب�شن الثياب التقليدية التي ال تفريق فيها بين لبا�س اإ�شالمي 
بعينها.. حتى  اأوق��ات  وفي  االأل��وان،  في  اإال  م�شيحي،  ولبا�س 
المراأة الم�شيحية كانت ترتدي الحجاب الذي ال يختلف في 
طريقة ارتدائه عن المراأة الم�شلمة في الريف، واإن اختلف 
وال  المدينة.  في  الم�شلمة  المراأة  حجاب  عن  ال�شيء  بع�س 
اأزال اأذكر، اأنا الم�شيحي، اأن جدَتّي كانتا ت�شعان حجابين، 
القمطة الم�شدودة على الراأ�س و”اللتمة” ال�شوداء الم�شدودة 
تحت الذقن. وال اأذكر اأني راأيت اإحداهما، اأو اأي اإمراأة من 
عمرهما، في القرية، بدون غطاء من هذين، اأو من اأحدهما، 
دون  المنزل  من  والدتي  خرجت  اأن  اأذكــر  وال  االأقــل.  على 

غطاء على راأ�شها. 
الــرادع  النتفاء  الم�شيحيات  لبا�ص  التغير  اأ�شاب  واإذا 
التغيير  رياح  تن�شره  بما  وللتاأثر  المو�شة،  ولتغير  ال�شرعي، 
اأن  يمكن  وبما  تفر�شه  بما  والقبول  ال��خ��ارج،  من  القادمة 
ودون  العام،  والحياء  والتقاليد  للعادات  تخدي�س  دون  ُيقبل 
التغير  هذا  فاإن  والعيب،  المقبول  بين  الفا�شل  للحد  خرق 
اأو  اللبا�س  اإن كان في طريقة  الم�شلمات،  اأ�شاب  اأن  ما لبث 
اللحظات  في  ال�شرعي  اللبا�س  عن  ذلك  فاأبعده  �شكله)20(. 
التي ابتعد فيها الغطاء عن الراأ�س والنقاب عن الوجه. وتغير 
�شكل اللبا�ص، ما ظهر منه وما ا�شتتر، جراء التاأثر باالإعالن 
في  المنتجة  االألب�شة  من  المحالت  واجهات  تعر�شه  وبما 
اأهم دور االأزياء العالمية، وبما يظهر على �شا�شات ال�شينما  
تهم  التي  المنتجات اال�شتهالكية  المو�شة ومن  اأ�شناف  من 
نمط حياة  مع  ترافق  كل ذلك  ال�شواء.  والرجل على  المراأة 
حديثة ابتعدت عما هو موروث. فظهر االختالط وبداأ تبادل 
الحفالت  النفو�س على ح�شور  وانفتحت  العائلية.  الزيارات 
الجديد  وبداأ  المغلقة.  ال�شاالت  في  والرق�س  المو�شيقية، 

يحل محل القديم في اأمور الحياة كافة)21(.
في مقارنة �شريعة بين لبا�س المراأة في القرنين الثامن 
من  الثاني  الن�شف  في  لبا�شها  وبين  ع�شر،  والتا�شع  ع�شر 
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القرن الع�شرين، تبين اأن الثابت الوحيد هو اللبا�س ال�شرعي 
التي  القطع  واأنــواع  ال�شكل  تتناول  التي  التعديالت  بع�ص  مع 
تلب�شها المراأة)22(. فظهر الف�شتان ذو االأكمام الطويلة الذي 
القدمين.  فوق  ما  اإل��ى  وي�شل  الكفين،  حتى  اليدين  يغطي 
محله  ليحل  الكاحلين  حــول  الــزّمــات  ذو  ال�شنتان  واختفى 
ال�شروال الطويل الوا�شل اإلى الركبتين مع بدايات في ت�شغير 
م�شاحته حتى و�شل اإلى اأ�شيق رقعة ممكنة مع تقدم الزمن 
وتاأثير المو�شة)23(. وظهرت التنورة والكنزة والمعطف بدل 

المنتان والعباءة.
الم�شففة  واأ�شكاله  المتغيرة  باألوانه  الراأ�س  �شعر  وبان 
وال�شيق  الف�شفا�ص  البنطال  جاء  ثم  ومن  الحجاب.  بدل 
ال�شرعي فدعوا  ال�شلوك  لي�شتنفر حماة  بالج�شم  والملت�شق 
اإلى تحريم ارتدائه ويذّكروا باأن هذه التغييرات حرام وتدعو 

اإلى الفح�س وارتكاب المعا�شي.
على  ت��راف��ق،  وجهته،  وف��ي  اللبا�س  �شكل  ف��ي  تغير  م��ا 
اأي منهما  يخلي  اأن  دون  ال�شرعي  اللبا�ص  مع  بّين،  اختالف 
وا�شح  الو�شع  هذا  وكان  االآخــر.  لم�شلحة  الكامل  المجال 
واالقت�شادية...  وال�شيا�شية  االجتماعية  بالعوامل  التاأثر 
اأي�شًا. والتاأثر هذا، وفي المجتمع االأبوي التقليدي  والدينية 
والم�شتحدث)24(، يظهر اأكثر ما يظهر في �شلوك المراأة وفي 
االجتماعية  التطورات  نتيجة  انفتاحًا  اإما  لبا�شها،  اأ�شكال 
م�شار  في  باالأولوية  وا�شتئثارها  واالقت�شادية  وال�شيا�شية 
المراأة  تحرير  وكتابه  اأمين  قا�شم  في  ولنا  العام؛  التقدم 
ون�شاط  الحجاب)25(،  بنزع  تبداأ  تحررها  بداية  اإن  وقوله 
�شير  اإلــى  عــودة  اأو  ذلــك؛  االأمثلة على  اأبــرز  �شعراوي،  هدى 
النهو�س ح�شب ما  ال�شلف ال�شالح والى االأ�شول وا�شتئناف 
ما  ويطغى  باالأولوية  الديني  ال�شلوك  فيحظى  الدين،  يقول 

يقّره الدين وما يقوله ال�شرع على اأي �شيء اآخر.  
يقت�شيه  ما  على  الحفاظ  اأن  هنا،  التاأكيد،  المهم  من 
تغييرات  من  ي�شلم  ال  اللبا�س  م�شاألة  في  الديني  الت�شريع 
يحكم  الديني  فالت�شريع  المو�شة.  �شرورات  ومن  الع�شر 
واللبا�ص �شرورة اجتماعية  ثابت على ما هو متغير.  بما هو 
كما  العنا�شر،  متعددة  اإن�شانية  بظروف  ومتاأثرة  متغيرة، 
الديني،  ال�شرع  بمقت�شيات  نف�شه،  الوقت  في  متاأثرة،  هي 

ثانية.  ناحية  والعادات، من  التقاليد  ناحية؛ و�شغوطات  من 
فيظهر الم�شهد التالي: ثقافة الع�شر المتميزة باال�شتهالك، 
االإعالم الدائم لهذا التوجه، التاأثر بكل ما هو جديد، اقتداء 
المغلوب بالغالب؛ مقابل ال�شلوك المبني دينيًا بما ال يتعار�ص 
مع ال�شرع، والمتاأثر بما ترت�شيه العادات والتقاليد واالأعراف 
و�شوابطه  المجتمع  �شيرورة  م��ن  توجهاتها  ت�شتقي  التي 
المتاأثرة بالدين وت�شريعاته، واإن كان يتو�شل �شوابط التوجه 
ويظهر  واحدًا منها.  اإال  الدين  يكون  من م�شادر متعددة ال 
ويمار�شه  الدين  يقوله  ما  بين  الفروقات  مالحظة  في  ذلك 
المجتمع، بين الدين الر�شمي والدين ال�شعبي، بين ما يرف�شه 

ال�شرع الديني وما ي�شكت عنه المجتمع اأو يتجاهله)26(.
ظهر ذلك في اأو�شح �شوره في م�شاألة اللبا�س. لقد تداول 
اللبا�ص  من  يتفرع  الذي  اللبا�ص  من  متعددة  اأ�شكااًل  النا�ص 
ما  تغطية  على  حافظ  واإن  معه،  يتطابق  اأن  دون  ال�شرعي 
بعملية  االهتمام  دون  المراأة  من ج�شد  تغطيته  ال�شرع  يريد 
ال�شتر واالخفاء. فجاءت هذه االأ�شكال على عك�ص ما يريده 
المدينة  �ــشــوارع  في  المحجبة  فظهرت  ويرت�شيه.  ال�شرع 
واالأرياف على اأ�شكال متعددة لم يحظ �شكل اللبا�س ال�شرعي 
هذا  فدخل  االأ�شكال..  واختلطت  منها.  الي�شير  بالجزء  اإال 
ال�شرع  عن  تبتعد  التي  الطقو�ص  ممار�شة  اإطار  في  ال�شلوك 
الديني بقدر ما تقترب من االجتماعي. وظهر الدين، هنا، 
على اأنه و�شيلة اأ�شا�شية الإ�شفاء ال�شرعية على هذه الطقو�س، 
الدين  الّقّيم،  كتابه  في  طوالبي  الدين  ن��ور  يقول  ما  على 
ال�شرعي  اللبا�س  ج��اء  وعليه،  والتغيرات)27(.  والطقو�س 
المطعم بالحداثة اأكثر اإثارة من اللبا�ص الع�شري في اأ�شكاله 
المختلفة والمحت�شمة الذي ارت�شته ال�شافرات من الم�شلمات 

وغيرهن.
المف�شلة  المالب�س  نوعية  ع��ن  درا���ش��ة  ف��ي  ظهر  لقد 
االأزي��اء  اأن  لبنان)28(  �شمالي  مرياطة،  بلدة  في  عينة  لدى 
% من  الم�شتوردة ال تتنا�شب مع الواقع ال�شرقي بن�شبة 54 
يقولون   %  16 مقابل  واالإناث  الذكور  المبحوثين من  اآراء 
% من المبحوثين اأن  % اأحيانًا. كما اعتبر 78  العك�س و30 
تقليد االأزياء الغربية ال يح�ّشن الذوق الجمالي. وراأي هوؤالء 
بن�شبة  بها  باأ�س  وال   %  44 بن�شبة  �شيئة  اأنها  اليوم  باالأزياء 
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 .% % ومخالفة للدين بن�شبة %3 وجيدة بن�شبة 27   24
 49 الدينية فقال  والمحرمات  بالموانع  راأي هوؤالء  اأما 

% منهم باأنهم يكنون االحترام الكبير لها و43 % 
يتعلق  ما  وفي  �شعيف.   % و7  متو�شط  احترامهم 
بقبول كل ما هو جديد وان كان مخالفًا لما هو �شائد، 

 % % اأحيانًا و1  اأجاب 82 % بالرف�س المطلق و7 
دائمًا.

المعتمد  ال��ل��ب��ا���س  لنمط  بالن�شبة  اأم���ا 
% منهن   39 ب��اأن  االإن���اث  اأج��اب��ت  فقد 

البنطلون   % و26  البنطلون  يرتدين 
التنورة   %  10 مقابل  وال��ت��ن��ورة 
)ال�شرعية(.  ال��ع��ب��اءة   % و20 
الف�شتان  ك��ان  المنا�شبات  وف��ي 
هو الغالب بن�شبة %39 والتايور 
بن�شبة 27 % والعباءة بن�شبة 16 
%. اأما في ما يتعلق بتوزع االناث 
في ارتداء البنطلون فقد �شرحت 
دائــمــًا  بــارتــدائــه  منهن   %  47
و25%  اأحيانًا  بارتدائه   % و27 
 67 وقد �شرحت  نادرًا.  بارتدائه 
% منهن باأنهن نادرًا ما يرتدين 
منهن   %  69 واأن  ال���ع���ب���اءة، 
في  وال�شبب  الحجاب،  يرتدين 

.% ارتدائه ديني بن�شبة 89 
    هذه الن�شب تدل على 

مع  بالمو�شة  االإنـــاث  تــاأثــر 
بمقت�شيات  االحــتــفــاظ 

ال��ح�����ش��م��ة وارت�������داء 
الحجاب.

وق����������������������������د 
 67 ������ش�����رح�����ت 
ال��ف��ت��ي��ات  م���ن   %

ال���م���ح���ج���ب���ات ف��ي 
باأنهن  نف�شها،  البلدة 

% منهن يقمن  ال يرتدين اللبا�س ال�شرعي. واأن 33 
منهن   % و80  ال��ذك��ور.  مع  �شداقة  عالقات 
�شتر  حيث  من  ال�شرعي  اللبا�س  يراعين 
ي��راع��ي��ن  م��ن��ه��ن   % و55  ال��ج�����ش��م. 
الــمــو�ــشــة فــي نـــوع الــلــبــا�ــص، واأن 
على  ي���داوم���ن  م��ن��ه��ن   %  57
على   % و11  ال�������ش���الة، 
منهن   % و88  ال�شيام، 
ي�����ش��اف��ح��ن ال����رج����ال. 
اطلعن   36% ومنهن 
ال�شريعة  اأم����ور  ع��ل��ى 
بع�س  على   % و60 
االأم����ور ف��ق��ط. و41 
غيرهن  يدعين   %
الرت�������داء ال��ح��ج��اب 
% منهن يوؤيدن  و49 
 % و72  االخــــتــــالط 
ارت��داء  بحرية  يقلن  منهن 
ب��دون  ي��ردن  لمن  الحجاب 
 % و47  ج��ب��ر  اأو  ���ش��غ��ط 
 % و49  ي��ت��ب��رج��ن  م��ن��ه��ن 
مـــنـــهـــن مــــع االخـــــتـــــالط فــي 
وقد  االجتماعية)29(.  المنا�شبات 
ذكرت الباحثة في تحليلها اأن تاأثير 
كان  طائفيًا  المختلطة  المنطقة 
جعلت  التي  الرئي�شية  االأ�شباب  من 

الن�شاء يتوجهن هذا التوجه.
    تدل هذه االأرقــام على اأن ثمة 
ال�شرعي  اللبا�ص  اعتماد  بين  فــرقــًا 
واالل����ت����زام ال��دي��ن��ي م���ن ح��ي��ث هو 
الدين،  ب�شوؤون  ووع��ي  معرفة 
مع  يتنا�شب  ما  وممار�شة 
والمعرفة)30(.  الوعي  هذا 
اللبا�س  وك��اأن  لذلك،  فظهر 
�شلوك  عن  ح�شي  تعبير  ال�شرعي 
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الهوية  هذه  عن  التعبير  والى  هوية،  اإلى  انتماء  عن  يف�شح 
اأواًل باأول، مقابل االآخر المختلف دينيًا اأو ح�شاريًا،  للتميز، 

اال�شالمي  الزي  تحول  لذلك  �شيا�شيًا.  انتماًء  حتى  اأو 
اإلى موؤ�شر للتعاطف مع الحركات اال�شالمية، وهو 

والعي�ص  الحداثة  على  دالالتــه  في  للجينز  �شبيه 
مالحظة  يمنع  ل��م  ذل��ك  اأن  اإال  الع�شر.  ف��ي 

االإ�شالم،  اإلى  بالهوية  المنتميات  بين  الفرق 
على اأي مذهب كّن، وبين الملتزمات دينيًا 

الــلــواتــي يــراعــيــن الــ�ــشــرع فــي كــل �شلوك 
ال�شعب  من  لي�س  كما  يمار�شنه.  عملي 
لدى  دينيًا  الملتزمات  بين  التفريق 
ال��ج��م��اع��ة االإ���ش��الم��ي��ة وال��م��ل��ت��زم��ات 
المتعدد  ال�شلفي  التيار  لــدى  دينيًا 
الفروع وملتزمات جمعية الم�شاريع؛ 
لدى  الملتزمات  ع��ن  وتمييزهن 
حزب اهلل اأو غيره من التنظيمات، 
هذا على االأقل في لبنان.  فاأ�شبح، 
لذلك، من الممكن القول اإن تعدد 
االألب�شة  ف��ي  المو�شة  م�شادر 
في  اآخـــر  تــعــدد  تبعها  الحديثة 

المحجبات  لدى  المو�شة  م�شادر 
فثمة  ال�شرعية؛  االألب�شة  والالب�شات 
باالإ�شافة  التقليدي  ال�شرعي  اللبا�س 
وال��م��ال��ي��زي  الخليجي  ال��ل��ب��ا���س  اإل���ى 
واالأن��دون��ي�����ش��ي  وال�����ش��ادور االإي��ران��ي 
واالأفغاني. كما ثمة النقاب والحجاب 
واالألوان الداكنة والغامقة والفاتحة. 
االأزياء الحديثة  الى  باالإ�شافة طبعًا 
اإال  مثيالتها  ع��ن  تختلف  ال  ال��ت��ي 
الملت�شقة  واالأردي������ة  ب��ال��ح��ج��اب 
اإظــهــار  عــن  بــديــاًل  لتكون  بالج�شم 

الحديثة  ــاء  االأزي تتورع  ال  منه  اأق�شام 
عن اإظهارها.

واألوانها  واأ�شكالها  االألب�شة  في  فرقًا  ثمة  اأن  وكما      
الزينة  اإلى  النظر  في  فرق  ثمة  كذلك  اليها،  النظر  وطرق 

من  فظهرت  لــهــا.  الــ�ــشــرع  مفهوم  مــن  انــطــالقــًا  والــتــبــرج 
المبحوثات في الدرا�شة ال�شابقة من �شبهن التبرج بالزنى، 
من  الخروج  على  القدرة  بعدم  الت�شريح  جانب  الى 
المنزل دونه “وخا�شة مكياج العيون وذلك تما�شيًا 
طراأ  والتي  فيها  نعي�س  التي  االجتماعية  البيئة  مع 
ما  هذا  المجال”)31(.  هذا  في  كبير  تطور  عليها 
اهتمامات  بين  التفريق  مجال  في  و�شعه  يمكن 
الدين الر�شمي وممار�شة الدين ال�شعبي، اأو 
وما  ال�شريعة  عنه  تف�شح  ما  بين  الفرق 

يمار�شه المجتمع فعاًل.
اخـــتـــالط االأ�ـــشـــكـــال هـــــذا، جــاء 
الثقافة  اأزم���ة  موا�شفات  م��ن  ليزيد 
تاأخذ  التي  الهجينة  الثقافة  عندنا؛ 
ما يبقي على ال�شكل مع ركوب مركب 
التم�شك  على  يدل  ما  ومع  الع�شرنة، 
الظاهر  وف��ي  ال��خ��ارج،  م��ن  بالهوية 
بما  الم�شمون  وتــاأثــر  الم�شتحدث، 
بو�شائلها  الع�شرنة  مقت�شيات  تفر�شه 
الحديثة من تكنولوجيا ات�شال واإعالم، 
مع  ال��م��راأة  عالقة  م�شتوى  على  ك��ان  اإن 
في  االأم��ر  وظهر  الرجل.  مع  اأو  ج�شدها، 
تعي�س  عندنا  المراأة  وكاأن  التحليل  اإطار 
عن  التعبير  بين  التناق�س  من  ح��االت 
باعتماد  والح�شاري  الديني  انتمائها 
منه  وبجزء  ال�شرعي  اللبا�س  مظهر 
والتخلي  ال��ح��ج��اب،  وه��و  فح�شب، 
عن الم�شامين االأخرى التي تعطي 
في  ودوره  قيمته  ال�شرعي  للبا�س 
�شتر الج�شد واإبعاد الفتنة. اأما ما 
غير  على  �شتر  ما  اأو  م�شتتر،  هو 
ما  اآخر  ارتــداء  فهو  محارمها، 
االأجنبية  االأزياء  دور  �شنعته 
وال��م��ح��ل��ي��ة ف���ي اأج���زائ���ه���ا 

والداخلية.  وك���ان ل��الأج��زاء ال��خ��ارج��ي��ة اأن الخارجية 
من  القريب  وجهها  على  اإما  المحارم،  اإطــار  خارج  تظهر، 

http://www.sarkosa.com



2015 ربيع   �  29 ال��ع��دد   � وتقاليد  ع���ادات   � الشعبية  الثقاف�ة 
73

المختلطة  اللقاء  اأماكن  وفــي  ال�شارع  في  ال�شرعي  الوجه 
المخالفة  الع�شرنة  في  المغرق  وجهها  على  اأو  والعامة، 
منا�شبات  فــي  للن�شاء  المخ�ش�شة  الحفالت  فــي  لل�شرع 
عامة، اأو على �شواطئ البحر الم�شّورة، وهي على اآخر طراز 
ومو�شة؛ ولالأجزاء الداخلية اأن تظهر في المخادع الحميمة 
رغبة  على  مفتوحة  ه��ذه  كانت  واإذا  ال��ح��الل.  عالقات  في 
على  يكون  االأول��ى  االأج��زاء  تداول  فاإن  ور�شاهما،  الزوجين 
�شعيد البيت وال�شارع بما هو م�شتوحى من مقت�شيات ال�شرع، 

ومن موجبات العادات والتقاليد.
فظهر، لذلك، اللبا�س على تنويعات من االأزياء واالألب�شة 
منهن  المحجبات  عند  ال��راأ���س  غ��ط��اء  اإال  بينها  ي��وّح��د  ال 
مع  الكفين،  حتى  واالأيدي  والمرفوعة،  الم�شتديرة  باأ�شكاله 
ا�شتثناءات قليلة، على تكاثر، تحجب الج�شد كله بال ا�شتثناء. 
بذلك ، دخل الزي االإ�شالمي، ح�شب ي. �شتيلمان، في اإطار 
المو�شة)32(. واإذا كان لبا�س المراأة الم�شلمة، على ما تقول 
�شتيلمان، “مجرد مو�شة جديدة في عالم االأزياء ولي�س لها 
اأي عالقة بالحجاب التقليدي القديم، واإنما تعد بمثابة اأزياء 
حديثة تاأثرت بالحجاب التقليدي في المجتمعات االإ�شالمية 
ال�شواب  القول يجانب  فاإن هذا  الغابرة”)33(،  العهود  اإبان 
الحا�شر  في  الما�شي  ا�شتمرارية  يمثل  االإ�شالمي  الزي  الأن 
تج�شيدًا لثبات القول ال�شرعي في هذا المجال، اإن كان من 
ناحية الحجاب، اأو ما يقوم مقامه ، اأو من ناحية �شتر الج�شد، 
واإن جاء هذا ال�شتر مخالفًا لما قرره ال�شرع في اأمور ال�شتر 
بتنويعاته  اال�شالمي  ال�شرعي  اللبا�س  ي��زال  وال  ووظائفه. 
المختلفة متزامنًا، في اأيامنا هذه، مع �شفور وك�شف مناطق 

متفاوتة من االأج�شاد يطول م�شلمات وم�شيحيات معًا.
     هذا التنوع في اأ�شكال االألب�شة، باالإ�شافة الى التفنن في 
اإظهار تقا�شيم الج�شد والتبرج، زادت من ا�شتهالك االأقم�شة 
واأدوات الزينة بما ير�شي الثقافة اال�شتهالكية، وبما ال ير�شي 
الت�شريع الديني النتفاء الوظيفة التي اأعطاها للبا�س، ما دفع 
بالقيمين على �شوؤون االلتزام الديني اإلى اإلقاء المواعظ ون�شر 
في  ال�شرع  يرت�شيه  عما  البعد  عن  تعبر  التي  االعالنات)34( 
م�شاألة لبا�ص المراأة، من ناحية؛ وعن وجوب طم�ص كل معالم 

الج�شد التي تخالف توجهه، من ناحية ثانية.  

الثقافة  م�شتلزمات  من  ك��ان  اإذا  الت�شاوؤل:  يمكن  هنا 
ال�شعبية اإحياء التراث وتر�شيخه في الذاكرة ال�شعبية، كيف 
يمكن الحديث عن متغيرات اللبا�ص وثوابته دون التاأكيد على 
اأهمية الثقافة وتاأثيرها في توجه اللبا�ص وفي �شكله وفي ما 
يرمز اإليه. ففي زمن ر�شوخ الثقافة العربية االإ�شالمية كانت 
كانت  واإن  بها،  تقتدي  اأن  الثقافات  بقية  على  الذي  المثال 
هذه الثقافات ت�شتوي في الغالب االأعم على العن�شر الديني. 
اإال اأن التوجه المجتمعي الجامع كان الدافع االأ�شا�شي للعمل 
على االندماج الثقافي في ما خ�ّص اللبا�ص. وفي حال التحول 
التوجه  في  فاأثرت  الوافدة،  الثقافة  اإلى  الغلبة  موقع  انتقل 
اأن  الثقافي العام بحيث �شارت الثقافة االأ�شلية متاأثرة بعد 
كانت موؤثرة. وتحول المثال اإلى موقع مغاير لم يوؤثر في غير 
الم�شلمين، على االأقل في �شكل اللبا�ص وعنا�شره فح�شب؛ بل 
اإما  فاعتمدوها  واإناثًا،  ذكورًا  الم�شلمين،  اإلى  التاأثير  و�شل 
اأو  بالكامل، اأو باأ�شكال هجينة ال هي باالأ�شيلة وال الحديثة؛ 
االأولية،  م�شادرها  اإلى  باالأزياء  وع��ادوا  بالكامل،  رف�شوها 
واإن كان يجمعهم مع معتمدي االأزياء الهجينة االمتثال اإلى ما 
يقره ال�شرع واإظهار اإرادة التعبير عن الهوية. واإذا كان على 
العربية  بناء متاحف لالأزياء  اأن تعمل على  ال�شعبية  الثقافة 
الخطوة،  بهذه  القيام  يمكن  فكيف  فولكلورًا،  باعتبارها 
وهذه االأزياء في ق�شم كبير منها ال تزال متداولة في حياتنا 
اإلى  والبرقع  النقاب  اإحياء  اأع��اد  �شلفي  وبمفعول  اليومية، 
جانب الحجاب، اجتهادًا وتوغاًل في تلبية الواجب ال�شرعي؟ 
ا�شتمر  خا�ص،  بوجه  منه  والحجاب  اال�شالمي،  الزي  وهل 
ويتجاوز  تجاوز  اأم  �شرعي؟  لفر�ص  تلبيَة  م�شتمرًا  يزال  وال 
الخ�شو�ص  على  ومنها  ثقافية،  حــاجــة  تلبية  اإلـــى  ذلــك 
الحاجة ال�شيا�شية، في عالم تتخبط فيه الق�شايا الح�شارية 

وال�شيا�شية والدينية وتوجهات الم�شالح؟ وبالتالي:

كيف يمكن جعل اللبا�ص حاجة مجتمعية وعن�شرًا ثقافيًا 
متنوعًا في اإطار الوحدة، داخاًل وخارجًا، وبعيدًا عن الوجهة 

االيديولوجية؟
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مائدة الفقراء
في بّر الهمامة* خالل النصف األّول من القرن العشرين، 

جدلّية الخصب والجدب: مقاربة انتروبولوجّية
عبد الكريم براهمي – كاتب من تونس

االأنتروبولوجي  جعلها  وق��د  والف�ساءات،  والّثقافات  ال�ّسعوب  باختالف  وتختلف  االأغ��ذي��ة  تتنّوع 
والمطبوخ  ال��ّن��يء  من  يتكّون  مثّلث  في    LÉVI- STRAUSS (K.) �سترو�ص  ليفي  كلود  الفرن�سي 
والعفن(1). ويعتبر المثّلث المّطبخي هذا مرجعا اأ�سا�سيا لكّل الدرا�سات التي تهتّم بظاهرة الّطبيخ، 
وفتح مجاال خ�سبا لتفّهم الظاهرة الغذائية واأبعادها االأنتروبولوجية ومنزلتها في المعا�ص اليومي 

للجماعات. 

http://www.shasha.ps/more/122733#.VPLuAihNCJc
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بّر  ف��ي  للفقراء  ال��ي��وم��ي  ال��غ��ذاء  ف��ي  البحث  ويمّكننا 
الهمامة  قبيلة  هوّية  من  جوانب  على  االّطــالع  من  الهمامة 
وخ�شو�شّياتها الّثقافّية التي اندثر الكثير منها ب�شبب تاأثير 
والق�شاء  المحلّية  الثقافات  نخر  اإل��ى  ت�شعى  التي  العولمة 

عليها وخلق »ثقافة عولمية موّحدة« تتما�شى وم�شالحها.
على  االختيار  تّم  فقد  الّزمني  بال�ّشياق  يتعّلق  فيما  اأّمــا 
الّن�شف االأّول من القرن الع�شرين باعتباره المرحلة االأخيرة 
الّتقليدّية  التغذية  الأنماط  الفتا  الح�شور  فيها  مــازال  التي 
الّتون�شّية  بالبالد  الريفّية  المجتمعات  وفي  الهمامة  بّر  في 
ب�شفة عاّمة قليلة االنفتاح على المدن الكبرى حيث كان ن�شق 
االإكراهات  نتيجة  يت�شارع  الغذائّية  االأنماط  في  الّتحّوالت 
اال�شتعمار  تاأثير  تحت  الخارجّية  والّثقافّية  االقت�شادّية 

الفرن�شي، وهو ما اأّدى اإلى ظهور اأنماط غذائّية جديدة. 
وباالعتماد  الماّدية،  الّثقافة  اإلى عنا�شر  الغذاء  وينتمي 
خالل  من  والمي�شورين  الفقراء  بين  الّتمييز  يمكن  عليه 
اأغلب  في  اأ�شماءها  الأّن  االأطعمة،  منها  تتكّون  التي  المواّد 
هذه  ف��ي  اعتمدنا  وق��د  الفئتين.  بين  تختلف  ال  االأح��ي��ان 
ليفي  لكلود  المطبخي  المثّلث  على  االأنتروبولوجّية  المقاربة 
الذي  الحقلي   العمل  وعلى   ،LÉVI- STRAUSS �شترو�س  
على  وتحديدا   ،)2( االأنتروبولوجّية  الّدرا�شات  اأ�شا�س  يعتبر 
المقابالت التي تّمت مع العديد من المخبرين المنتمين اإلى 
يمكن  ال  التي  ال�ّشفوّية  الم�شادر  مّثلت  والتي  الهمامة  قبيلة 
اإل��ى جانب  ه��ذا  ال��ّدرا���ش��ات،  ه��ذه  مثل  في  عنها  اال�شتغناء 

الم�شادر والمراجع المكتوبة المتوّفرة. 

المطبوخة:  غير  االأغذية   -  1
النيء:   -  1  -  1

غذاء  من  ج��زءا  تمّثل  كانت  التي  الّنّيئة  االأطعمة  تتكّون 
من  الع�شرين  القرن  من  االأّول  الّن�شف  في  الفقراء  الهمامة 
العديد من االأ�شناف من االأع�شاب البرّية التي توؤكل طازجة 
م�شعوْد«  و»اأّب���ْي  و»التالمة«  و»الُحّمي�شة«  »الُق�ّري�شة«  مثل 
و»الحاّرة« و»الّتفاْف« و»ِبّزول نْعجة« و»الخّدة« و«ْكرْع ْدجاجة« 
و»الُبْك« و»القيْز« وغيرها)3(. وتمّثل هذه االأع�شاب الّتي يوّفرها 
�شنوات  في  للفقراء  اأ�شا�شّيا  غذائيا  دعما  الّطبيعي  الو�شط 
جانب  واإلــى   . والربيع  ال�ّشتاء  ف�شلي  في  ة  وخا�شّ الخ�شب 
االأع�شاب البرّية ت�شمل االأغذية الّنيئة كذلك القليل من الخ�شر 

التي لم تكن متوّفرة حّتى منت�شف القرن الع�شرين)4(، ويف�ّشر 
ذلك بهيمنة االقت�شاد الّرعوي على بّر الهمامة. 

الهمامة  م��ن  الفقراء  غ��ذاء  ف��ي  ال��ّن��يء  دائ���رة  وتتمّيز 
في  باّت�شاعها  الّتون�شّية  البالد  في  عاّمة  ب�شفة  والريفيين 
�شنوات الجدب. ويبدو اأّن تناول هذه االأع�شاب والخ�شروات 
الّطازجة ب�شفة عاّمة قد عرف انت�شارا في البلدان العربّية 
المتو�ّشطّية منذ القرن الّثامن ع�شر)5(. وت�شّمى االأطباق التي 

تتكّون من الخ�شروات الّطازجة 
 ،Les salades بال�ّشلطة  المختلفة  االأع�شاب  واأوراق 
واأ�شل الّت�شمية Salata من الّلغة االيطالية)6(. وخالل الفترة 
البالد  في  البرّية  االأع�شاب  ا�شتهالك  تزايد  اال�شتعمارّية 
الجالية  تاأثير  تحت  الجدب  �شنوات  في  ة  وخا�شّ التون�شّية 
ة منهم الفئات الفقيرة)7( . وتجدر االإ�شارة  االإيطالّية وخا�شّ
في هذه ال�ّشياق اإلى اأّن ا�شتهالك الخ�شر الطازجة من اأهّم 
الهام  االنت�شار  واأّن  الحديث.  االيطالي  المطبخ  ممّيزات 
المجال  ف�شح  العالم  بلدان  من  العديد  في  االإيطالي  للّطبخ 

اإلى تو�شعة دائرة االأطعمة الّنيئة. 

المتعّفن:   -  2  -  1
اإذا كانت العديد من ال�ّشعوب تعمد اإلى تحويل الّنيء طبيعّيا 
اإلى عفن وا�شتهالكه مثل االأجبان المتعّفنة التي ت�شتهلك في 
اأوروّبا، فاإّن الهمامة والتون�شّيين عاّمة ال ي�شتهلكون العفن واإّنما 
يتلفونه، فالّلحم العفن يعتبرونه نتنا وهو ال يختلف في �شيء عن 

الجيفة اأي الميتة التي هي حرام �شرعا)8(.
ونف�س ال�ّشيء بالّن�شبة لالأغذية الّنباتّية فالخ�شر والغالل 
ويتلفونها،  الخامرة،  لفظ  عليه  يطلقون  عفنة  اأ�شبحت  اإذا 
ا�شفّرت  اإذا  الملتقطة  واالأع�شاب  الورقّية  الخ�شر  اأّن  كما 
الخ�شر  تناول  في  ويرغبون  يتناولونها،  ال  فاإّنهم  وذبلت 
ا�شفّرت  اإذا  واالأع�شاب  الخ�شر  الأّن  اليانعة)9(.  واالأع�شاب 
اليانعة  والخ�شر  االأع�شاب  اأّما  الحياة،  نق�شت منها  وذبلت 
امتالك  اإل��ى  ي�شعون  بذلك  وكاأّنهم  بالحياة،  تنب�س  فهي 
امتالك  اأّن  اأي  اليانعة،  واالأع�شاب  الخ�شر  بتناولهم  الحياة 
عندما  االإن�شان  اإلى  ينتقل  الذي  الخ�شب  عبر  يتّم  الحياة 

يلتهم االأع�شاب والخ�شر اليانعة)10(.
3 - الّثم�ر:   -  1

الملتقطة  ال��ب��رّي��ة  ال��ّث��م��ار  تمّثل  ال  البرّية:  الثمار   -

وم«  َمْخ« Rhus oxyacantha ثمار الجداري و»الـڤـ�شّ مثل»الّذْ



2015 ربيع   �  29 ال��ع��دد   � وتقاليد  ع���ادات   � الشعبية  الثقاف�ة 
78

Zizyphus lotusثمار  »الــْنــبــــَـْق«  ــة  وخــا�ــشّ الــبــّطــوم  ثــمــار 
�شنوات  وفي  الخ�شب.  �شنوات  في  غذائيا  دعما  »ال�ّشدر«، 
الجدب يتّم ا�شتهالكها لمجًة بين الوجبات، وال يتّم الّتعويل 

عليها كثيرا)11(.
ويبدو اأّن كيفّية التقاط الّثمار البرّية ال تختلف في �شيء 

عن الطريقة التي كانت معتمدة من قبل االإن�شان البدائي.
- التين ال�ّسوكي »الهندي«: هو نبات �شوكّي اأ�شله من 

بداية  يف  ال�شّ ف�شل  خالل  ثماره  ج  ين�شُ االأمريكّية،  القاّرة 
من �شهر جويلّية، ويتّم قطفه واإزالة اأ�شواكه بعد م�شحه جّيدا، 
ثّم اإزالة ق�شرته اإّما باعتماد االأيدي كما تفعل ذلك الّن�شوة، 
اأو وبوا�شطة �شّكين كما يفعل ذلك الّرجال، وفي هذه الحالة 
كانت  الذي  الّطرف  الهندي:  حّبة  طرفي  من  الّتخل�س  يتم 
منه نابتة والّطرف المقابل له ثم �شرخها من الو�شط. ويعتبر 
التين ال�ّشوكي »من اأهم الّنباتات النافعة للفقراء«)12(، ويمّثل 

دعما غذائّيا هاّما للفقراء في �شنوات الخ�شب.
اأّما في �شنوات الجدب في�شبح »الهندي« غذاء اأ�شا�شّيا 
خالل  نهارا  ليال  عاّمة  ب�شفة  الّريفيين  وللفقراء  للهماّمة 
يف والخريف وتحديدا خالل الفترة الممتّدة من  ف�شلي ال�شّ
بداية �شهر جويلية اإلى نهاية �شهر �شبتمبر. وي�شطّر العديد 
م�شاحات مغرو�شة  �شراء  اإلى  يملكونه  ال  الذين  الفقراء  من 
ما  وغالبا  قوتهم،  لتوفير  ثمارها  ليقطفوا  �شوكّيا)13(  تينا 

ا�شتقرارهم  مناطق  عن  جغرافّيا  بعيدة  مناطق  في  تكون 
الق�شرين،  بجهة  وال�ّشرائع  القيروان،  بجهة  »العال«  مثل 

و»االأبّي�س« بجهة جلمة، وڤ�ّمودة)14(.
ولئن كانت تعتمده بع�س العائالت وجبة واحدة في اليوم، 
فاإّن االأغلبية كانت تعتمده وجبتين في اليوم الواحد. وبما اأّن 
اأن  انقبا�س البطن ويمكن  يت�شّبب في  الكثير منه  ا�شتهالك 
يوؤّدي اإلى الوفاة، فاإّنه ي�شتوجب تناول بع�س االأطعمة ال�ّشائلة 
قبله مثل الح�شاء)15( و»الد�شي�شة«، و»الْروينة« ويطلق عليها 
كبيرة  كّميات  تتطّلب  ال  اأطعمة  وهي  الِهْنِدي«،  »ْفرا�ْس  ا�شم 

من الحبوب وال خ�شرا.
يقومون  فالهمامة  »الهندي«،  ا�شتهالك  اإلى  وباالإ�شافة 
وتجفيفها.  و�شرائح  مرّبى  اإل��ى  منه  كبيرة  كّميات  بتحويل 
كمّيات  تق�شير  »ُرْب«  مرّبى  اإلى  »الهندي«  تحويل  وي�شتوجب 
في  طبخه  ثّم  جّيدا،  نا�شجة  تكون  اأن  وي�شترط  منه  كثيرة 
درجة  حتى  حامية  ن��ار  »ْنحا�شة«)16(على  في  اأول��ى  مرحلة 
ت�شفيته  يتّم  ذلك  وبعد  اإليه،  الماء  اإ�شافة  دون  الغليان، 
الثانية  المرحلة  اأّما  »القلوب«.  الداخلي  الّحّب  للّتخّل�ص من 
فتقت�شي اإن�شاجه في »الغّناي«)17( اإلى اأن تجّف كمّية المياه 
ببع�شها،  ملت�شقة  لزجة  مادة  على  للح�شول  يحتويها  التي 
وهي المرّبى، وعملّية اإزالة المياه هي التي تمّكن من ت�شبيره 
وخزنه لمّدة طويلة. اأّما تحويل الهندي اإلى �شرائح فيتطّلب 

غّناْيْنحاسة
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اأحمر  قطف كمّيات كثيرة منه عندما ين�شج تماما وي�شبح 
الإزالة  بالماء  وغ�شله  االأ�شواك  من  جّيدا  م�شحه  ثّم  الّلون، 
يتم  �شّكين  وبوا�شطة  ب��ه،  العالقة  االأ���ش��واك  م��ن  تبّقى  م��ا 
منه  كانت  الذي  الّطرف  الهندي  حّبة  طرفي  من  الّتخل�س 
نابتة والّطرف المقابل له ثم �شرخها من الو�شط  وتعري�شها 
من  العديد  وتو�شع  ُتجمع  ثــّم  ـــام،  اأّي ثالثة  لــمــّدة  لل�ّشم�ص 
ال�ّشرائح فوق بع�شها، بمعّدل يتراوح ما بين 15 و 20 �شريحة، 
غط عليها بقّوة باعتماد اليدين واأحيانا الرجلين،  ثم يتّم ال�شّ
وبمفعول المواد ال�شّكرية التي تحويها تلت�شق ببع�شها فتكّون 
تخزينها  يمكن  الّطريقة  وبهذه  »ْم�َشاْن«.  وجمعها  »ْم�ِشْن« 
لمّدة تتجاوز ال�ّشنة)18(. وتمّثل »�شرائح الهندي« المجّففة في 
�شنوات الجدب وجبة غذائّية كاملة خالل الف�شول االأخرى. 
حاجّياتهم  من  البع�س  توفير  اإل��ى  الهمامة  التجاء  اإّن 
»التين  غ��رار  على  لهم  المجاورة  المجاالت  من  الغذائّية 
ال�ّشوكي »الهندي« من بع�س المناطق التابعة لقبيلة جال�س 
ال�ّشمال  اأي  »اإفريقيا«  من  والحبوب  الفرا�شي�س،  وقبيلة 
الغربي ُيوؤّكد انفتاح قبيلة الهمامة على المجاالت المجاورة، 

والّتكامل الغذائي بين الجهات. 

وم�ستّق�ته: الحليب   -  4  -  1
من  هاّمة  كمّيات  للفقراء  تتوّفر  ال  االأح��ي��ان  غالب  في 

االأغنام  من  هاّمة  اأع���دادا  يملكون  ال  اأغلبهم  الأّن  الحليب 
ة واأّنها كانت تمّثل المقيا�ص االأ�شا�شي للّثروة،  والماعز خا�شّ
اأي اأّن الّثروة لديهم تقا�س بعدد روؤو�س الماعز واالأغنام التي 
ة في �شنوات الخ�شب فاإّنه  يملكونها. وفي حالة توّفره وخا�شّ
الحليب  وُي�شتهلك  الّربيع،  ف�شل  في  الغذاء  اأ�شا�س  يمّثل  
الذي  ال��ّرائ��ب  الحليب  منها  المختلفة  وم�شتّقاته  ال��ّط��ازج 
يتحّول طبيعّيا عن طريق الّتخّمر، وبعد الّتخّمر يمكن تناوله 

كذلك اأو تحويله عن طريق الخ�ّس اإلى لبن وزبدة. 
بمختلف  م�شحوبا  وم�شتّقاته  الّطازج  الحليب  وي�شتهلك 
باح،  اأ�شناف االأطعمة. مثل التمر اأو »الب�شي�شة« في فطور ال�شّ
للهمامة  الغذائّية  العادات  ومن  الغداء)19(.  في  والك�شرة 
والع�شاء.  الغداء  وجبة  بعد  الّرائب  الحليب  اأو  اّللبن  �شرب 
�شنوات  في  يقّل  ف��اإّن��ه  بالخ�شب  مرتبط  الحليب  اأّن  وبما 

الجدب وي�شبح ح�شوره في الغذاء نادرا.
 

- االأغذية المطبوخة:   2
وال�ّشي  بال�ّشلق  الّطبخ  ويتّم  بالّطبخ  الغذاء  تحويل  يتّم 
اأّن ال�ّشلق  لي والبخار والقلي والّتجفيف والّتقديد، على  وال�شّ
وال�ّشيء هما الّطريقتان االأكثر انت�شارا في اأغلب الّثقافات)20(. 

الحبوب: من  الم�ستّقة  الأغذية   -  1  -  2
غذاء  في  هاّمة  مكانة  اأ�شنافها  بمختلف  الحبوب  تحتّل 

- الّشكوة والَحّمارة: 
- الّشكوة: وعاء جلدي ُيسكب فيه الحليب الّرائب ويتّم خّضه 

لتحويله إلى لبن وزبدة.
بعض  إلى  أطرافها  بعض  ُيشّد  ثالثة  أع��واد  الَحّمارة:هي   -

وُيخالف بين أرجلها وُتعّلق بها الّشكوة لتحريكها.
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المتو�ّشّطّية ب�شفة عاّمة  والبلدان  المغرب)21(  بلدان  �شّكان 
ُي�شّنفون  كانوا  مثال  فالقرطاجيون  القمح.  منها  ة  وخا�شّ
�شمن اآكلي القمح)22(. ويتّم تحويل الحبوب اإلى اأطعمة عن 
وال�ّشّي  ال�ّشلق  اأبرزها  الّطبخ من  اأ�شناف  العديد من  طريق 
القمح  فــاإّن  الحبوب،  اأ�شناف  تنّوع  من  وبالّرغم  والبخار. 
الهمامة  قبيلة  لدى  الغذائي  الي�شر  �شمات  اأب��رز  من  يعتبر 
من  االأّول  الن�شف  في  الّتون�شّية  البالد  �شّكان  من  وغيرهم 
اأو الجدب)23(.  القرن الع�شرين، �شواء في �شنوات الخ�شب 
وكّل  القبيلة  ه��ذه  من  الفقراء  غ��ذاء  يعتمد  المقابل  وف��ي 
على  الخ�شب  �شنوات  في  عاّمة،  ب�شفة  البالد  في  الفقراء 
الحبوب  من  يعّد  فال�ّشعير  القمح.  من  والقليل  ال�ّشعير)24( 
التي ُتمّيز غذاء الفقراء، لي�س فقط في البالد التون�شّية واإّنما 
من  اأخــرى  مناطق  وفي  المغرب)25(.  بالد  كامل  في  كذلك 

العالم على غرار الم�شرق العربي)26(. 
توؤّكد  التي  المتداولة  التون�شّية  ال�ّشعبّية  االأم��ث��ال  وم��ن 
يبّزْع  الّنا�ص  قْمح  ي�شوف  »اإذا  ال�ّشعير  على  القمح  اأف�شلّية 
عنده،  بما  يقتنع  ال  من  في  ي�شرب  مثل  وهو  �ْشعيُرو«)27(، 
بو�شفهما  وال�ّشعير  القمح  محورها  رمزّية  مقابلة  ويخلق 
داّلين ثقافّيين يّت�شل االأّول بالّثراء والّرفاهّية على نقي�ص من 
الّثاني الذي يختزن معاني الخ�شا�شة والفقر وقّلة ذات اليد.  
ّطحنها  يتّم  لال�شتعمال  جاهزة  الحبوب  ت�شبح  ولكي 

ويمكن  الحبوب،  تحويل  في  اأ�شا�شّية  عملّية  وهي  رحيها،  اأو 
اأداة  الّرحى  الأّن  الّثقافة  اإلى  الّطبيعة  من  انتقاال  اعتبارها 
ثقافّية، وهي عملّية ت�شبه اإلى حّد ما االنتقال من اأكل االأغذية 
االأغ��ذي��ة  اإل��ى  وا�شطة  ب��دون  ال��ّن��ار  على  مبا�شرة  الم�شوّية 
الماء  في  تتمّثل  وا�شطة  ا�شتعمال   تتطّلب  التي  الم�شلوقة 
الّطحن  عملّية  وبعد  ثقافّية)28(.  اأداة  كذلك  وهي  واالآنية، 
حده:  على  منه  �شنف  ك��ّل  ال�شتخراج  الّطحين  غربلة  يتّم 
الخ�شن  والّطحين  المتو�ّشط،  والّطحين  الّدقيق،  الّطحين 

»االأْحر�ْس«)29(.
ومن بين االأطعمة الم�شتّقة من ال�ّشعير التي تكّون اأ�شا�س 
من  االأّول  الّن�شف  خالل  الهماّمة  قبيلة  من  الفقراء  غذاء 
و«الملثوث«  ال�ّشعير«  و«ِك�ْشرة  »الب�شي�شة«   الع�شرين  القرن 

و«البازين« والح�شاء ب�«الْفِل�ْس«)30(. 
وفي �شنوات الجدب يفتقد الفقراء من الهمامة وغيرهم 
مـــن القبائل االأخرى وحّتى �شّكان المدن القمح كلّيا وتتقّل�ص 
كّميات ال�ّشعير المتوّف���رة لديهم فيقبلون على بع�س االأطعمة 
الت���ي ال ت�شتوجب كمّي���ات هاّمة من���ه، مثل »ك�ش���رة الّرغدة« 
و»الِقْلَي���ة«  و»الد�شي�ش���ة«  القار����س«  و»الح�ش���اء  و»الح�ش���اء« 

و»الْرويَنة« وغيرها. 
اإل��ى  ال��ف��ق��راء  يفتقد  ال��ج��دب  �شنوات  تتالي  حالة  وف��ي 
كانت  التي  الحبوب  من  اأخــرى  اأنــواع  اإلــى  فيلتجئون  ال�شعير 

- الّرحى و”الّرقعة”: 
أو  قرصين  من  تتكون  يدوية  مطحنة  الّرحى:   -
“الفردة  الّصوان،  حجر  من  مستديرتين  “فردتين” 
الفوقانّية” وهي القرص العلوي المتحّرك و”الفردة 
الّثابت.  الّسفلي  ال��ق��رص  وه��ي  ال��ّل��وط��ان��ّي��ة” 

وتستخدم لرحي الحبوب واألفاويه.
الرحى  تحت  يوضع  ض��أن  جلد  هي  ق��ع��ة”:  “ال��رُّ  -
لشدها وتثبيتها والحتواء الدقيق المتساقط من 

بين “فردتي” الّرحى. 
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توّفرها عادة ال�ّشلط الفرن�شية خالل الفترة اال�شتعمارية مثل 
»الب�شنة«،  كذلك  وت�شّمى  والقطانيا)31(  »الم�شتورة«،  ال��ّذره 
واالأرز)32(. وتوجد اإ�شارات متعّددة عن ا�شتهالك التون�شيين 
الفقراء في مختلف جهات البالد  اأ�شنافا اأخرى من الحبوب 
يبة)33( في جهة ال�ّشاحل   لم يتعّودوا على ا�شتهالكها مثل الق�شّ
والمانيهوت)34(في  للحيوانات،  اأعالفا  ُتنبت  حبوب  وه��ي 
مناطق ب�شمال البالد وهي نباتات ذات جذور درنّية تنبت في 
المناطق اال�شتوائية، ومن هذه الحبوب ُت�شنع عّدة اأغذية مثل 
الك�شرة والع�شيدة. والتجاأ الهمامة الفقراء كذلك اإلى اأنواع 
من البقول الجاّفة التي مّثلت غذاءهم الوحيد لمّدة قد تتجاوز 
ال�ّشنة مثل الحّم�س، والحلبة التي مّثلت اأ�شا�س غذائهم �شنة 
1947. حيث كانوا ي�شلقونها في الماء وي�شيفون اإليها القليل 
يتعّود  لم  الحبوب  وكّل هذه  وياأكلونها.  ال�ّشمن  اأو  الزيت  من 
الفقراء على ا�شتهالكها، وال تمّثل جزءا من عاداتهم الغذائية 
�شّكان  من  وغيرهم  الهمامة  ذاكــرة  في  واقترنت  الموروثة، 
البالد الّتون�شّية بالجدب والمجاعة، مثل عام »الّروز« 1937 
رمزا  اأ�شبح  ب���االأرز  فاالغتذاء  المجاعة،  ع��ام  يعني  ال��ذي 
للمجاعة والفقر)35(. بالّرغم من اأّنه كان ُي�شتورد في الفترة 
الحديثة في اأغلبه من االإ�شكندرّية ويعتبر من االأغذية الّرفيعة 
المغرب  بالد  كامل  في  المجتمع  من  العلّية  للفئات  الممّيزة 
واأ�شعاره مرتفعة جّدا)36(. وهو كذلك في العديد من المناطق 
واإيران)37(.  العراق  مثل  االأو�شط  ال�ّشرق  غرار  على  االأخرى 
ومن االأقوال الماأثورة التي ترتبط بعام 1937 وبقيت متداولة 
وْز دْز ْعليَنا«. والمق�شود بذلك  اإلى االآن »العاْم لْزِرق ْعلينا بالرُّ
ال�ّشنة فقط على االأرز غير المحّبذ  اقت�شار الغذاء في هذه 
يعّدون  كانوا  ا�شتهالكه. فمنه  يتعّودوا على  لم  والذي  لديهم 
اأو �شلقا كان ي�شاف  اإن�شاجه بالبخار  اأطعمة مختلفة، فبعد 
اإليه الحليب اأو الّلبن اأو مرق متكّون فقط من الملح وال�ّشحم 
يقوم  وما  البّرية،  االأع�شاب  بع�س  واأحيانا  االأفاويه،  وبع�س 
دليال على عدم تعّودهم على ا�شتهالكه اأّنهم كانوا ي�شنعون 
منه بع�س االأطعمة غير المتداولة في مناطق ا�شتهالكه على 
بعد  وذلــك  والك�شرة  الع�شيدة  ة  وخا�شّ »الّد�شي�شة«،  غــرار 
االأرز  طحين  الأّن  ال�ّشعير  دقيق  من  بالقليل  وخلطه  طحنه 
لوحده ال يتما�شك بع�شه ببع�س. بالّرغم من اأّنه توجد بع�س 
االإ�شارات التي تعود اإلى الفترة الو�شيطة باالأندل�س وتحديدا 
المناطق  هذه  �شّكان  اعتياد  توؤّكد  منها  ال�ّشرقّي  بال�ّشاحل 

و«الُق�شّيبة«  »الم�شتورة«  اأما  االأرز)38(.  خبز  ا�شتهالك  على 
منها  ي�شنعون  كانوا  طحنها  فبعد  »القطانيا«،  اأو  و«الِب�ْشنة« 
فاإّن  »الم�شتورة«  وبا�شتثناء  والع�شيدة.  والح�شاء،  الك�شك�شي 
اأغلب هذه االأ�شناف االأخرى من الحبوب لها مذاق كريه. ومن 
بتلك  وتذّكر  الّراهنة  اأّيامنا  اإلى  المتداولة  ال�ّشعبّية  االأمثال 
يدة الْقطاْنيا«)39(،  عبة  »ما ِرْينَا مْن الهْم كاْن َع�شِ االأّيام ال�شّ
ويعك�س هذا المثل ال�ّشعبي قدرة المخيال ال�ّشعبي على تحويل 
اإلى  تحيل  ب��دالالت  �شحنها  يقع  رمزّية  دواّل  اإل��ى  االأح���داث 
�شياق باأكمله �شاأن القطانيا بو�شفها ماّدة غذائّية غريبة عن 
الّن�شق الّثقافي والممار�شات اليومّية لتحيل اإلى معنى الجدب 
والمجاعة وتكون رمزا م�شتركا. اإّن االلتجاء لمثل هذه االأنواع 
من الحبوب ناتج باالإ�شافة  اإلى اإالإكراهات الطبيعّية المتمّثلة 
�شابقا،  اإليها  االإ�شارة  تّمت  والتي  الجفاف  �شنوات  تتالي  في 
عن الّتاأثيرات الخارجّية المتمّثلة في المبادالت الّتجارّية ودور 

ال�ّشلطات اال�شتعمارّية الفرن�شّية في ذلك. 

البرية: الّنب�ت�ت   -  2  -  2
 اإلى جانب الّنباتات البرّية التي ُتوؤكل طازجة توجد اأنواع 
»الحاّرة« ب�شنفيها  والمـلح مثل  الماء  ُت�شلق في  اأخرى منها 
و«الورداْن«  و«الْب�شاْن«  و«ال�ْڤَطْف«  ِبْل«  و«حاّرة  نا�شنا«  »حاّرة 
�شلقها  وبعد  البّري...  والب�شبا�س  ال�ِڤ�يْز«  و«�ْشتْل  و«الّتاْزيا« 
والملثوث.  الك�شك�شي  بمرق  ُتلحق  ثم  جّيدا  ع�شرها  يتّم 
اأحيانا  تن�شج  الـڤـيز«  و«�شتل  »الّتالمة«  مثل  اآخر  بع�ص  وثّمة 
بالبخار ثّم ت�شاف اإلى المرق. ومنها ما كان ُي�شلق في المرق 
الّزيت  ُيقّلى في  ثّم  ُي�شلق،  اأو  البري  الخر�شف  مبا�شرة مثل 
الهمامة  ب��ّر  في  اال�شتعمال  قليلة  كانت  التي  الخّبيزة  مثل 
هذه  جانب  اإلــى  التون�شية.  البالد  من  اأخــرى  مناطق  عك�ص 
من  وهي  »التاّلغودة«  منها  اأخرى  اأ�شناف  توجد  االأع�شاب 
�شنف النباتات التي تحتوي على مجموعة من الّدرنات، ت�شبه 
البطاطا ق�شرتها �شوداء الّلون ولّبها اأ�شفر، يتّم ا�شتخراجها 
ومن  وطحنها  ال�ّشم�س  اأ�شّعة  بوا�شطة  وتجفيفها  وتفتيتها 
والك�شك�شي)40(، وفي جهات  الك�شرة  دقيقها كانوا ي�شنعون 
الــّتــاّلغــودة  طحين  خلط  يتّم  التون�شّية  الــبــالد  مــن  اأخـــرى 
منطقة  في  انت�شارا  اأكثر  وه��ي  وا�شتهالكها)41(.  باالألبان 
البالد  غ��رب  �شمال  م��ع   جغرافّيا  تتطابق  التي  »اإْف��ري���ّڤي��ا« 
ال��ذي   Tuber magnatum و»ال��ّت��ْرف��ا���ْس  الّتون�شّية)42(. 
ينتمي اإلى الفطرّيات يتّم �شلقه في الماء والملح اأو �شّيه على 
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لطعمه  كثيرا  محّبذا  كان  وقد  وا�شطة،  بدون  مبا�شرة  الّنار 
الّلذيذ)43(. ومن االأع�شاب البرّية ما كانت ت�شتعمل كاأفاويه 

مثل »الُكّراث« الثوم البري و»اليازول« الب�شل البري.
اإّن االأطعمة التي تعتمد على االأع�شاب التي توؤكل طازجة، 
على  ال�ّشّي  طريق  عن  المطبوخ  اإلى  الّنيء  من  ُتحّول  والتي 
الّنار  بين  تف�شل  طبخ  اأوانــي  بدون  اأي  وا�شطة،  بدون  الّنار 
والّطعام، ُت�شّنف في خانة الّطبيعة، الأّن االآنية اأداة ثقافّية، 
على   تقوم  التي  االأطعمة  اأّم��ا  الّثقافة.  غياب  يعني  وغيابها 
في  فهي  البخار  طريق  عن  اأو  �شلقا  تن�شج  التي  االأع�شاب 
حاجة اإلى و�شاطة الماء واالأواني بين الّطعام والّنار، وهو ما 
نف من الّطبخ داخل منظومة الّثقافة )44(.   يجعل هذا ال�شّ

ويمكن تف�شير المكانة الهاّمة لالأع�شاب البرّية في اأغذية 
من  الطبيخ  م�شتلزمات  توفير  على  قدرتهم  بعدم  الفقراء 
الك�شك�شي  فوجبة  ولحم،  وبقول  اأفاويه مختلفة، وخ�شروات 
من  اأربــاع  »ثالثة  من  االأحيان  اأغلب  في  تتكّون  الملثوث  اأو 

الح�شائ�س، وربع من الحبوب«)45(. 
اأّما بالن�شبة لالأفاويه فعند عدم توّفر »الكّراث« و«اليازول« 
الأّنه  الحريف،  الفلفل  على  االأحيان  اأغلب  في  تقت�شر  فاإّنها 
الب�شيط  االأكل  يجعل  وبالتالي  ال�ّشهّية)46(،  تقوية  في  يزيد 
الذي يفتقد اإلى الّلحم والخ�شر واالأفاويه قابل للّتناول. وقد 
اأّكد بع�س الّدار�شين اأن الفلفل الحريف هو من اأكثر االأفاويه 
فهو  المزايا  من  العديد  وله  الجنوب،  بلدان  في  المنت�شرة 
الكاب�شين  م��اّدة  على  الحتوائه  الج�شم  ح��رارة  من  يخّف�س 
للّطعام وهو  الج�شم، ويلعب دور مطّهر  تعّرق  التي تزيد في 
من  الح�شرات  ويمنع  الجراثيم  من  حفظه  في  ي�شاهم  ما 
تمّثل  التي  الن�شوّيات  ي�شاعد على ه�شم  االقتراب منه، كما 
اإحدى المرّكبات االأ�شا�شّية لالأغذية التي يكثر ا�شتهالكها في 

المجتمعات الفقيرة ب�شفة عاّمة)47(. 
اأّما في �شنوات الجدب فيتزايد ا�شتهالك الّنباتات البرّية 
اأح�شن  وفي  والملح)48(،  الماء  في  م�شلوقة  اأو  كانت  طازجة 
القليل  اأو  ال�ّشعير  دقيق  من  ذّرات  اإليها  ي�شاف  ال��ح��االت 
ويتزايد  »البْكبوكة«.  ا�شم  البع�س  عليها  ويطلق  الحليب  من 
من  وجبات  منها  يعّدون  التي  »الّتاّلغودة«  ا�شتهالك  كذلك 
ال�شعير  بدقيق  خلطها  يتّم  ما  وغالبا  والك�شرة،  الك�شك�شي 

لغاية تغييب طعمها الكريه)49(. 
الّنباتي  بالغذاء  المهتّمين  بع�س  عّدد  االإط��ار  هذا  وفي 

في البالد التون�شّية في الفترة اال�شتعمارّية على غرار بوكاي 
الّنباتات  من  نوعا  ع�شر  �شّتة  حوالي   Bouquet )J.(  )50(

منها ما هو برّي ومنها ما هو خ�شر مثل الخر�شف والخّبيزة 
للمجاعة مثل  يعد رمزا  لم  البع�س منها  اأّن  وال�ّشبناخ، على 

القّناوّية والملوخّية والّزقوقو.
الّنباتات  على  القائم  الغذائي  النمط  اإلــى  الّرجوع  اإّن 
على  عاّمة  ب�شفة  والّريفّيين  البدو  قدرة  ُيف�شح عن  البرّية 
التاأقلم مع الجدب، واإعادة ترتيب النظام الغذائي بما يتالءم 
ومعطيات الّطبيعة. اأي اأّن ا�شتهالك االأع�شاب البرّية يعك�س 

االرتباط الوثيق بين االهمامة والو�شط الّطبيعي.
ومن االأدّلة التي تثبت اال�شتهالك الوا�شع للّنباتات البرّية 
ينتمين  ال  كّن  اإذا  ة  الهمامة وخا�شّ قبيلة  الّن�شوة من  تذكير 
باأّن  يتخا�شمن  عندما  بع�شهّن  االجتماعّية  الفئة  نف�س  اإلى 
الّنباتات البرّية كانت اأ�شا�س غذائهّن، وكّن ال ي�شبعن منها، 
ت�ْشِبْع  ُكْنتي�ْس  ما  اإّل��ي  يا  ْفالنة  يا   « ذلك  على  االأمثلة  ومن 
بالحاّرة« اأو » يا ْفالنة يا اإّلي ما ُكْنتي�ْس ت�ْشِبْع بالْقطْف«. وتبّين 
المواّد  تحويل  ال�ّشعبّية على  الّذاكرة  االأقوال قدرة  مثل هذه 
توظيفها  يقع  رموز  اإلى  البرّية  الّنباتات  على غرار  الغذائّية 
في  القطف  اأو  مثال  فالحاّرة  اليومّية،  الحياة  �شياقات  في 
الماأثور العاّمي بو�شفه غذاء نباتّيا يتحّول اإلى اأداة للخ�شومة 
وال�ّشجاالت اليومّية الّن�شوّية التي ت�شتعير هذه المواد ل�شحنها 

بر�شائل هجائّية هدفها الّنقي�شة والّذم. 
ولئن بُطل اليوم االغتذاء باأغلب هذه الّنباتات ولم تبق اإاّل 
في ذاكرة كبار ال�ّشن الذين عاي�شوا تلك الفترة، فقد توا�شل 
والُخر�شف  والُخّبيزة  »الحاّرة«،  البع�س منها مثل  ا�شتهالك 
الكثير  لدى  رواجا  تلقى  اأ�شبحت  اأع�شاب  وهي  و«الُكّراث«. 
من الم�شتهلكين الذين ينتمون اإلى فئات اجتماعّية مختلفة، 
وُيف�ّشر ذلك  بالّن�شبة لالأغنياء في المدن الكبرى بالّرغبة في 
�شحّية.  اأطعمة  وتناول  البيولوجّية  المنتوجات  على  االإقبال 
ال�ّشابق  في  ك��ان  ما  اأّن  عجيبة  تبدو  التي  المفارقات  وم��ن 
حاجيا بالّن�شبة للفقراء اأ�شبح اليوم كماليا بالّن�شبة لالأغنياء 
في اإطار ما يعرف بثقافة البيو Bio. اأّما بالن�شبة للم�شتهلكين 
في  المتو�ّشطة  وحتى  الفقيرة  الفئات  اإل��ى  ينتمون  الذين 
مختلف المدن والقرى على غرار اأغلب الهمامة فُيف�ّشر ذلك 
عرفت  تقليدّية  غذائّية  اأنماط  واإلى  الما�شي  اإلى  بالحنين 

العديد من الّتحّوالت نتيجة الّتاأثيرات الخارجّية.
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تحتّل مكانة هاّمة في غذاء  تزال  وال  الخ�شروات  كانت 
والفئات  الريفيّين  منهم  ة  وخا�شّ عاّمة  ب�شفة  التون�شّيين 
تقوم على  التي  اليوم  اإلى  المتداولة  االأطعمة  ومن  ال�ّشعبّية. 
الخ�شر نذكر على �شبيل المثال مرق الخ�شر التي يمّثل اأوراق 
ال�ّشلق اأ�شا�شه، والك�شك�شي ب�«الحارة« والك�شك�شي ب�«الِمْر�َشاْن« 
َرة«  بالُخ�شْ »الجارية  والمقرونة  َباْن«  ب�«الُع�شْ والك�شك�شي 
و«الْبرودو« واالأرز »الجربي« وغيرها. وُتعّد االأطعمة التي تقوم 
على الخ�شر واالأع�شاب ب�شفة عاّمة من الممّيزات الغذائّية 
عاّمة)51(.  ب�شفة  المتو�ّشط  و�شعوب  المغرب  بالد  ل�شعوب 
وهي بذلك تمّثل جزءا من هوّية هذه ال�ّشعوب، وما الت�شّبث 

بها اإاّل ّت�شّبث باالنتماء اإلى �شعوب هذه المنطقة.
اإّن االأطعمة التي تعتمد على االأع�شاب التي توؤكل طازجة، 
والتي ُتحّول من الّنيء اإلى المطبوخ عن طريق ال�ّشّي على الّنار 
بدون وا�شطة، اأي بدون اأواني طبخ تف�شل بين الّنار والّطعام، 
ُت�شّنف في خانة الّطبيعة، الأّن االآنية اأداة ثقافّية)52(، وغيابها 
االأع�شاب  على  تقوم  التي  االأطعمة  اأّما  الّثقافة.  غياب  يعني 
اإلى  حاجة  في  فهي  البخار  طريق  عن  اأو  �شلقا  تن�شج  التي 
و�شاطة الماء واالأواني بين الّطعام والّنار، وهو ما يجعل هذا 

نف من الّطبخ داخل منظومة الّثقافة)53(.  ال�شّ
اأّن االغتذاء بالّنباتات البرّية يمّثل عودة    وبالّرغم من 
التي  االأع�شاب  منها  ة  وخا�شّ البدائي)54(  الغذاء  نمط  اإلى 

كانت توؤكل طازجة، فاإّنه يجّنب المجاعة للكثيرين. 

والحليب: الّلحوم   -  3  -  2
- الّلحوم:

 يتّم تحويل الّلحوم من نيء اإلى مطهّو بطرق مختلفة منها 
ح�شب  ا�شتهالكها  ويختلف  والبخار.  لي  وال�شّ وال�ّشّي  ال�ّشلق 
ت�شتهلك  المي�شورة  فالعائالت  لالأفراد،  المادّية  الو�شعّية 
اأن  ال�شّ من  عدد  بنحر  تقوم  ما  وع��ادة  با�شتمرار،  الّلحوم 
وتحويل  ا�شتهالك جزء من لحمها طازجا  الماعز ق�شد  اأو 
االأغلبية  وه��م  الفقراء  اأّم��ا  قديد.  اإل��ى  منها  الهاّم  الجزء 
في  اأو  ال�ّشهر  في  مّرة  ن��ادرا،  اإال  الّلحم  ي�شتهلكون  ال  فاإّنهم 
المتمّثلة  المنا�شبات  في  تعوي�شا  يجدون  لكّنهم  ال�ّشهرين. 
في االأفراح واالأعياد. وثّمة من الفقراء من ال ي�شتهلك الّلحم 
اإال في مثل هذه المنا�شبات)55(. وحّتى في االأعياد المعروفة 
اأغلب  باإمكان  يكن  لم  اال�شحى  عيد  مثل  الّلحم  با�شتهالك 
بمفردهم،  اأ�شحية  ذب��ح  الهمامة  م��ن  الفقيرة  العائالت 
اال�شتراك  على  مجبرة  العائالت  من  مجموعة  ك��ّل  وكانت 
تحّدث  االإط��ار  ه��ذا  وف��ي  ح�ش�شا،  وتق�شيمها  اأ�شحية  في 
 SEBILLOTTE )R(.شيبيوت� ريت�شارد  الفرن�شي  المعّمر 
العمال  ا�شتراك  المكنا�شي عن  المتعّلقة ببالد  في مذكراته 
الذين ي�شتغلون في �شيعته في اأ�شحية )�شاة( ا�شتروها من 

عنده)56(.  
ويعتبر تناول الّلحم من مظاهر الترف لذلك قد يتباهى 
قبل  يلتجئ  البع�س  اأّن  المتداولة  الّنوادر  ومن  البع�س،  به 

- البرمة والكسكاس: من األواني الّطينّية.
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انعقاد  عند  ة  وخا�شّ باالآخرين  لاللتقاء  بيته  من  خروجه 
ويترك  �شواربه  على  ال�ّشحم  من  قطعة  م�شح  اإل��ى  الميعاد 
اأّنه من  اأثرها وا�شحا ليراه االآخرون ويذهب في اعتقادهم 

الذين ي�شتهلكون الّلحم با�شتمرار في غذائهم اليومي.
الّلحم  توفير  على  الفقيرة  العائالت  ق��درة  لعدم  ونظرا 
قبل  »الُبْرمة«)57(  في  ال�ّشحم  قلي  اإلى  الّن�شوة  بع�س  التجاأت 
ه قاعها وجوانبها وتبقى نكهة  ال�شروع في ا�شتعمالها لكي يمت�شّ
طعمه مالزمة لمختلف االأطعمة التي ُتطبخ فيها فيما بعد)58(.

حالّيا  اأّم���ا  ب��االأ���ش��ا���س  م�شلوقا  ُي�شتهلك  ال��ّل��ح��م  وك���ان 
في�شتهلك م�شوّيا اأو م�شلّيا اأو نا�شجا بوا�شطة البخار، ويبدو 
اأّن هذا الّتحّول في اأ�شناف الّطبخ ال يهّم فقط قبيلة الهمامة 
والبالد التون�شّية واإّنما هو تحّول عام ي�شمل مختلف ال�ّشعوب، 
فالفيل�شوف االإغريقي اأر�شطو ARISTOTE يعتبر اأّن الم�شلوق 
اأرقى من اأ�شناف الّطبخ االأخرى على غرار الم�شلّي Le rôti  اأو 
الم�شوّي Le grillé، الأّن ال�ّشلق يوؤّدي اإلى االإن�شاج الّتام  لّلحوم 
العلم  نيئة)59( . مع  الّلحم  اأج��زاء من  ُيبقي  فاإّنه  لي  ال�شّ اأّما 
واأّن الم�شوّي هو اأ�شلوب في الّطهي يقترب كثيرا من الّطبيعة 
الأّنه ي�شتوجب اأقّل ما يمكن من م�شافة بين الّلحم والّنار، اأّما 
اأي  الّلحم  عن  الّنار  تف�شل  م�شافة  ي�شتوجب  فهو  الم�شلّي 
يفتر�س وا�شطة بين النار والّلحم تتمّثل في الهواء، وفي مثّلث 
الّطبخ لكلود ليفي �شترو�ص ).LÉVI- STRAUSS )K يتو�ّشط 

 .Le fumé )60( الم�شلّي الم�شافة بين الم�شوّي والمدّخن
ودالمبار   DIDEROT )D.( دي���درو  م��ن  ك��ّل  وي��ذه��ب 
األّذ  الم�شلوق  اأّن  المو�شوعة  في   D’ALEMBERT )J. L.(

غذائّية)61(.  قيمة  واأكثرها  االأخــرى  االأطعمة  اأ�شناف  من 
تراتبّية  توجد  كانت  ال�ّشابق  في  اأّن��ه  االإ���ش��ارات  هذه  وتوؤّكد 
وهو  دارة.  ال�شّ مكانة  فيها  ال�ّشلق  يحتّل  الّطبخ  اأ�شناف  في 
ما يجعله طبخا ممّيزا لالأر�شتقراطّية اأي الّنخبة، ومرتبطا 
طبيخ  فهو  ال�ّشّي  اأو  لي  ال�شّ اأّمــا  ر.  والّتح�شّ الّتمّدن  بحياة 
ممّيز للفئات ال�ّشعبّية اأي العاّمة)62(، ومرتبط بالّتنّقل وعدم 
ة واأّنه لي�ص في حاجة اإلى اأواني تكون وا�شطة  اال�شتقرار خا�شّ
بين الّطعام والّنار. اإاّل اأّن هذا التراتب عرف تحّوالت هاّمة 
وتّم  الفاخرة  الموائد  من  الم�شلوق  مكانة  تراجع  اإلى  اأّدت 
وال�ّشّي  لي  ال�شّ واأ�شبح  والم�شوّي)63(.  بالم�شلّي  تعوي�شه 
االحتفاالت  اأكالت  يجعلهما  ما  وهو  والّرقّي،  الّتطّور  عالمة 
لحم  اليوم  يرمز  االإط���ار  ه��ذا  وف��ي  بامتياز.  والمنا�شبات 

اإلى نوع من  للفقراء  بالن�شبة  اأّيام عيد اال�شحى  ال�ّشواء في 
الحرمان  عن  تعوي�شا  فيه  ويرون  االجتماعي)64(،  االرتقاء 

الذي يعي�شونه في اأغلب فترات ال�ّشنة. 
- الحليب:

كذلك  الحليب  ُي�شتهلك  طازجا  ا�شتهالكه  جانب  اإل��ى 
اأو  الملثوث  اأو  الك�شك�شي  ُي�شّقى  اأن  فباالإمكان  مطبوخا، 
اإل��ى  ت�شخينه  بعد  فقط  بالحليب  االأرز  اأو  »المحّم�شة« 
مكّونات مرق  اإلى  الحليب  اإ�شافة  يمكن  كما  الغليان.  درجة 
الك�شك�شي والملثوث و»الّرغيدة« و»الّد�شي�شة« واأغلبها اأكالت 
التي  الحليب  م�شتّقات  ومن  الع�شاء.  وجبة  في  تناولها  يتّم 
طريق  عن  وتحديدا  الّطبخ  طريق  عن  عليها  الح�شول  يتّم 
الّت�شخين اإلى درجة الغليان نذكر ال�ّشمن »الْدهان« و»الْكليلة« 
اإلى  الّزبدة  يتّم الح�شول عليه بعد ت�شخين  والّلباأ. فال�ّشمن 
وباالإمكان  قليال،  تبرد  اأن  بعد  ت�شفيتها  ثّم  الغليان  درجة 
خزنها لمّدة طويلة. ويعتمد العديد من الهمامة على ال�ّشمن 
في مختلف االأطعمة. وللح�شول على »الْكليلة« يتّم تغلية الّلبن 
اإلى اأن يتحول اإلى »ِمي�ْس« وهي كّميات المياه التي يحتويها 
المواد  تتر�ّشب  عندما  االأعلى  في  طافية  تبقى  والتي  الّلبن 
مائال  لونها  يكون  ما  وع��ادة  »الْكليلة«،  تكّون  التي  الّد�شمة 
اأ�شهر.  لعّدة  بها  واالحتفاظ  تجفيفها  ويمكن  فرة،  ال�شُّ اإلى 
وللح�شول على الّلباأ يتم تحويل حليب ال�ّشاة اأو العنزة حديثة 
وذلك  االأولــى،  اأيــام  الّثالثة  خالل  وتحديدا  بالوالدة  العهد 

بت�شخينه على نار هادئة)65(. 
يتّم  ال��ت��ي  وم�شتّقاته  ال��ّط��ازج  الحليب  ح�شور  وي��ع��ود 
طريق  عــن   - ثقافّية  اأو  طبيعّية  بــطــرق  عليها  الح�شول 
الّطبخ- في اأغلب اأ�شناف االأطعمة �شواء كانت ذات المذاق 
الحلو اأو المالح اأو الحاّر اإلى كونه الغذاء االأّول الذي يحتوي 
الذي  الوحيد  الغذاء  اإلى  ويرمز  االأخرى)66(.  االأغذية  كّل 
يحتاجه االإن�شان والحيوان خالل المرحلة االأولى من حياته، 
ولذلك فهو غذاء متكامل يحتوي على البروتينات والّدهنّيات 

وال�ّشّكرّيات  الفيتامينات وغيرها.  

الملتقطة: الحيوانية  الأغذية   -  4  -  2
الهمامة  اأغ��ذي��ة  من  ج��زءا  الملتقطة  الحيوانات  تمّثل 
ة في �شنوات الجدب.   الفقراء خالل �شنوات الخ�شب وخا�شّ
“الفكرون”  وال�ّشلحفاة  الجراد  منها  حيوانات  عّدة  وت�شمل 

والحلزون “البّبو�ْس”)67(.
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- الجـراد: يعتبر الجراد من اأهّم الحيوانات الملتقطة اإاّل اأّنه 

من  وهو  ال�ّشنوات.  بع�س  في  فقط  واإّنما  دائما  يتوّفر  ال 
اإلى  االأغذية التي تحتوي على ن�شبة هاّمة من البروتيين 
جانب الدهون والفيتامينات. وهو من االأغذية التي كان 
ذكر  حيث  القديم،  منذ  ياأكلونها  اإفريقيا  �شمال  �شّكان 
كتابه  في    HÉRODOTE هيرودوت  االإغريقي  الموؤّرخ 
الّلوبّيين  اأّن  الميالد  قبل  الخام�ص  القرن  منذ  الّتواريخ 
NASAMONES كانوا ي�شطادون  النازامون  وتحديدا 
»الجراد الذي يجّففونه تحت اأ�شّعة ال�ّشم�ص، ثّم يطحنونه 
بالحليب«)68(.  ممزوجا  ويتناولونه  دقيقا  ي�شبح  حّتى 
يكن حكرا  لم  الجراد  ا�شتهالك  اأّن  اإلى  االإ�شارة  وتجدر 
واإّنما كان منت�شرا في العديد  اإفريقيا،  فقط على �شمال 
من المناطق االأخرى على غرار الهالل الخ�شيب و�شبه 
االإ���ش��ارات  م��ن  العديد  وت��وج��د  العربّية)69(.  الجزيرة 
خالل  الــجــراد  ا�شتهالك  توا�شل  تثبت  الــتــي  االأخــــرى 
البالد  �شّكان  قبل  من  الاّلحقة)70(  الّتاريخّية  الفترات 
الّتون�شّية وبالد المغرب ب�شفة عاّمة. اأّما عن طرق طبخ 
الجراد وا�شتهالكه فهي متعّددة ومن اأكثرها انت�شارا �شلقه 
التي ذكرها هيرودوت،  الّطريقة  وهي  و�شحقه  وتجفيفه 
والح�شن الوّزان، وهي نف�شها الّطريقة المعتمدة من قبل 
الجراد  وُي�شتهلك  العربّية)71(.  الجزيرة  �شبه  العرب في 
كذلك مطبوخا وهي طريقة اأخرى ذكرها الح�شن الوّزان، 
وهي  الملح  من  القليل  اإليه  وم�شاف  الّزيت  في  ومقلّيا 
 ،DESFONTAINES )L.R.(  طريقة ذكرها ديفونتان
كذلك«  يوؤكل  الجراد  اأّن  كتاباته  في  الجاحظ  ذكر  وقد 
حارا وباردا وم�شوّيا ومطبوخا ومنظوما في خيط ومجعوال 
الغذائّية  القيمة  اأّن  بالّذكر  في الخّلة«)72(. ومن الجدير 
للجراد ترتفع بعد تجفيفه حيث ت�شبح ن�شبة البروتيين 

حوالي 75 ٪ ون�شبة الّدهون في حدود)73( 20 ٪.
»الّديمومي«  الجراد،  من  �شنفين  بين  الهمامة  وُيمّيز 
الحتوائه  »الّديُمومي«  هو  غيره  عن  ل  والمف�شّ و»ال�ّشريحي« 
المتداولة  االأغاني  ومن  والبي�س.  ال�ّشحم  من  مخزون  على 

والمتعّلقة بالجراد:
الْجرادة ال�ّشريحّية والّديُمومي اإنادي

         ال�ّشحْم كّدى علّيا واأنا بقيْت اإّنادي.
الهروب  م��ن  تتمّكن  ل��م  »الديمومّية«  ال��ج��رادة  اأّن  اأي 

والّلحاق بالجرادة »ال�ّشريحّية« نظرا لثقل وزنها ب�شبب كثرة 
�شحمها وبي�شها.

الجراد  طبخ  في  الهمامة  يعتمدها  التي  الطريقة  اأّمــا 
في  ي��ت��ّم  م��ا  وغ��ال��ب��ا  وال��م��ل��ح،  ال��م��اء  ف��ي  �شلقه  فتقت�شي 
الن�شوة  ت�شّب  الغليان  في  الماء  يبداأ  وعندما  »نحا�شة«. 
واأثناء عملّية  »النحا�شة«  واالأكيا�ص في  الغرائر  الجراد من 
نارْك«  في  �شّكيِنْك  َمالِلْك  »َحالِلْك  الّن�شوة  ترّدد  اإفراغه 
ة  خا�شّ يذبح.  ال  الجراد  اأّن  بحكم  الب�شملة  بمثابة  وهــي 
اأكله بدون ذبح حالل �شرعا عمال بقول الّر�شول �شّلى  واأّن 
الميتتان  فاأّما  ودمان؛  ميتتان  لنا  »اأُِحّلْت  و�شّلم:  عليه  اهلل 
)رواه  والطحال«  فالكبد  الّدمان  واأّم��ا  والجراد،  فالحوت 
وبعد  عنهما(  اهلل  ر�شي  ابن عمر  والحاكم عن  ماجه  ابن 
اأن ين�شج يعر�ص لل�ّشم�ص حتى يجّف ثم تقوم الن�شوة باإزالة 
اأرجله واأجنحته وروؤو�شه، ويمكن اأن يتناول مجّففا كما هو، 
اأو بعد تحمي�شه، اأو قليه مع قليل من الزيت، ويمّثل طعاما 
»الديمومي«)74(.  الجراد  �شنف  من  كان  اإذا  خا�شة  لذيذا 
الجراد  ياأكلون  الهمامة  اأغ��ل��ب  اأّن  اإل��ى  االإ���ش��ارة  وت��ج��در 

المي�شورون منهم)75(. ويحّبذونه حّتى 
ب�شنوات  مقترنا  وج��وده  يكون  ما  غالبا  الجراد  اأّن  وبما 
العائالت  وتعتبر  كاملة،  غذائّية  وجبة  يمّثل  فاإّنه  الجدب 

الفقيرة الجراد هبة من ال�ّشماء)76(.
�شدفة  في  يعي�ص  رخوي  حيوان  هو  “البّبو�ْش”:  الحلزون   -

في  التقاطه  ويتم  دم.  ب��ه  ولي�س  بالّنباتات  ويتغّذى 
الحلزون  ويحّبذ  والّن�شاء.  االأط��ف��ال  قبل  من  الغالب 
في  ــة  وخــا�ــشّ الخريف  ف�شل  فــي  التقاطه  يــتــّم  الــذي 
�شبات  في  يكون  الأّنه  االأحجار  يف من تحت  ال�شّ ف�شل 
اأّما  نظيفا.  وبالتالي  االأك��ل  عن  �شائما  يكون  وعندها 
االأع�شاب  فوق  من  التقاطه  فيتّم  وال�ّشتاء  الّربيع  خالل 
الحالة  ه��ذه  وف��ي  وف�شالته  ب��االأت��رب��ة  مّت�شخا  وي��ك��ون 
ثالثة  اأو  يومين  لمّدة  الحلزون  ُيترك  اأن  العادة  جرت 
يتّم  “الْنحا�شة”  في  �شلقه  وقبل  اأو�شاخه)77(.  لُيخرج 
ال�ّشاخن  الماء  في  و�شعه  واأثناء  بالماء،  جّيدا  غ�شله 
تتوّلى  التي  ال��م��راأة  ت���رّدد  “الْنحا�شة”  تحويه  ال��ذي 
قّدْر  ن��ارْك  في  �شّكينْك  اأكبْر،  واهلّل  اهلّل  “ب�شم  طبخه 
الملح  من  القليل  اإليه  وي�شاف  رْحَمانْك”)78(.  عليْك 
واأحيانا م�شحوق نبتة الجداري الذي يغير لونه ويجعله 
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اإبرة  بوا�شطة  اإخراجه  يتّم  تناوله  وعند  يب�شا،  اأكثر 
عليه  يعتمد  وال  الحجم.  كبيرة  اإبرة  وهي  “َمْخيْط«  اأو 
في  كما  المرق  من  االأ�شناف  بع�س  اإعداد  في  الهمامة 
تناول  يعتبر  ال  التون�شّية)79(.  البالد  من  اأخرى  مناطق 
من  هو  بل  التون�شّية  البالد  في  غريبا  اأم��را  الحلزون 
الّثقافّية ل�شّكانها،  االأطعمة التي تمّثل جزءا من الهوّية 
االإن�شان  غ��ذاء  اأ���ش��ا���س  مّثل  ال��ح��ل��زون  اأّن  علمنا  اإذا 

القب�شي فيما قبل التاريخ.
- ال�ّسلحف�ة »الفكرون«: لئن كان البع�س ي�شتعملونه فقط دواء 

لبع�ص االأمرا�ص فاإّن البع�ص االآخر ياأكلونه. لذلك كانوا 
يلتقطونه. وبعد التقاطه يو�شع بالقرب من الّنار ليجبر 
على اإخراج راأ�شه من قوقعته ليتّم ذبحه. مع العلم واأّن 
ب�شكل  ذبحه  يتّم  ال  االأحيان  كثير من  ففي  ذبحه �شعب 
ق�شرته  تحترق  حتى  النار  في  يو�شع  ذبحه  وبعد  جّيد 
لت�شهيل تك�شيرها بعد اإخراجه من النار بوا�شطة حجر، 
وعادة ما يتّم االحتفاظ بفخذيه وكتفيه وكبده ويطبخ في 

مرق الك�شك�شي اأو الملثوث)80(. 
الهمامة كثيرا بالحلزون وال�ّشلحفاة في �شنوات  ال يهتّم 
غذائّية  وجبات  فت�شبح  الجدب  �شنوات  في  اأّم��ا  الخ�شب. 

كاملة.

خاتمة:

 اإّن غذاء الفقراء من الهمامة خالل الّن�شف االأّول من 
رتيبا  يبدو  الجدب  �شنوات  في  ة  وخا�شّ الع�شرين،  القرن 
لها  خا�شعا  كان  اأّنــه  اأي  بالّطبيعة،  الت�شاقا  واأكثر  وبدائّيا 
الفقراء  بين  االأطعمة  بين  بالفوارق  يتعّلق  وفيما  ولتقّلباتها. 
والمي�شورين فهي في الغالب ال تختلف في ت�شمّياتها ولكّنها 
الفوارق  وتبدو هذه  المتكّونة منها.  المواّد  تختلف من حيث 

اأكثر بروزا في �شنوات الجدب مقارنة ب�شنوات الخ�شب. 
ويمّثل الغذاء جزءا اأ�شا�شّيا من ثقافة كّل مجتمع وهو في 
عالقة بنوعّية الموارد الّطبيعّية المتوّفرة، وبطبيعة الّتغّيرات 
التي تن�شاأ ب�شبب الّتاأثيرات الخارجّية التي يمكن اأن تع�شف 
بالخ�شو�شّيات المحلّية. وفي هذا االإطار تجدر االإ�شارة اإلى 
عرفتها  التي  الهاّمة  واالجتماعّية  االقت�شادية  الّتحّوالت  اأّن 
وتحويل  �شناعة  منها  ة  وخا�شّ ككّل  والعالم  التون�شّية  البالد 
البالد،  اأنحاء  مختلف  في  وترويجها  الفالحّية  المنتوجات 

من  كثيرا  قّل�شت  ق��د  ال��خ��ارج  م��ن  ا�شتيرادها  واإم��ك��ان��ّي��ة 
الخ�شو�شّيات الغذائّية المحلّية و�شاهمت في توحيد الطبيخ، 
ما  وهو  اأّي ف�شل.  في  اأّي طبيخ  اإعــداد  الممكن  واأ�شبح من 
يوؤّكد اأّن تاريخ الغذاء لي�ص �شاكنا واإّنما يمّثل جزءا مّما ي�شّميه 

فرنان برودال ).BRAUDEL )F ب� »الح�شارة الماّدّية«.
اجتماعّي  ه��و  بما  عالقته  ف��ي  ال��غ��ذاء  اأه��ّم��ّي��ة  وتكمن 
وّثقافّي. فالجوانب االجتماعّية تبرز في دور االأكل الجماعّي 
داقة وتوطيد اأوا�شرها بين النا�س لت�شاركهم  في ح�شول ال�شّ
المتنازعين.  بين  ال�شلح  وانعقاد  والملح«،  »الماء  تناول  في 
وتبرز  والماآتم)81(.  وال��والئ��م  واالأف���راح  يافة  ال�شّ تتّم  وب��ه 
والّطقو�س  والتقاليد  والعادات  االآداب  في  الّثقافية  الجوانب 
ال�ّشعبّية  االأمثال  كثرة  وفي  بالغذاء،  المرتبطة  والممار�شات 

التي قيلت في �شاأنه والق�ش�س التي حيكت حوله.

في  ال����واردة  االأغ��ذي��ة  م��دّون��ة  عدد1:  ملحق 
المقال)82(

طريق  عن  اأي  الك�شكا�س  في  ين�شج  اأرز  الجربي:  االأرز   -

البقدون�س  المْعْدنو�ْس”  و”  بال�ّشلق  خلطه  بعد  البخار 
العربي  الب�شبا�ص  ة  وخا�شّ الب�شبا�ص  واأغ�شان  وال�ّشبناخ 
االأفاوية  ومختلف  والّزيت  الّطماطم  ومعجون  والب�شل 
واللحم. وهو اأكلة اأ�شلها من جزيرة جربة بجنوب �شرق 

البالد الّتون�شّية كما يوحي بذلك ا�شمها.
طريقة  اأّن  اإاّل  الع�شيدة.  كبير  حد  اإلى  ي�شبه   : البازين   -

كان  �شواء  الّدقيق  عجن  يتم  اإذ  عنها،  تختلف  اإع��داده 
بازينا  اأن يكون  ال�شعير ويمكن  اأو خا�شة من  القمح  من 
اأن  وبعد  الماء.  في  ي�شلق  ثم  “مخّمرا”  اأو  “فطيرا” 
اأو  بالزبدة،  اأو  ب�ال�ّشمن،  ويمرق  اإن��اء  في  يو�شع  ين�شج 
بالّزيت ومرّبى الهندي،  اأو بالح�شاء وهو االأكثر تداوال. 
البازين م�شلوقا في �شكل كرّيات  وفي هذه الحالة يكون 
حجم  ف��ي  البع�س  بع�شها  ع��ن  منف�شلة  العجينة  م��ن 
وبما  ب�“الِفْل�شة”.  منها  الواحدة  وت�شّمى  الكّف.  ملء 
“ْفِل�ْس” فكانوا  بالبازين  اأّن الح�شاء كان مرتبطا كثيرا 
الح�شاء،  “ْفطيْر” ويخّمرون  البازين  ي�شلقون  ما  غالبا 

ويعرف عندها ب�“الح�شاء ال�ڤ�ار�ْس بالْفل�ْس”. 
ال�ّشلق  مثل  الخ�شر  مختلف  يتكّون   ح�شاء  هو  الْبرودو:   -

��ب��ن��اخ وال���ج���زر وال��ّل��ف��ت وال��ب��ط��اط��ا وال��ّط��م��اط��م  وال�����شّ
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والّلحم  وغيرها  والب�شل  “المعدنو�س”  والبقدون�س 
واأحيانا القليل من الّد�شي�شة وهو من االأطعمة التي تقّدم 

للمر�شى وللمراأة بعد والدتها.
“الّزمّيتة”: وهي من االأطعمة  - الْب�ِسي�َسة: وت�شّمى كذلك 

اأو قلي الحبوب �شواء كانت قمحا  التي تتطّلب تحمي�شا 
والغالب  “ڤ�لّية”،  وت�شّمى  “الّطاجين”  في  �شعيرا  اأو 
في  وتوؤكل  ال�ّشعير.  دقيق  من  اأّنها  الفقراء  ب�شي�شة  على 
بال�ّشمن  اأو  بالزيت،  فقط  مخلوطة  “ب�شي�شة” اأي  �شكل 
�شائل  �شكل  في  ت�شرب  اأو  الهندي  وم��رّب��ى  بالزبدة  اأو 
“روينة” بعد حّلها في الماء اأو الحليب اأو الّلبن. وهي من 

االأغذية التي تعود اإلى ما قبل التاريخ.
- البْكبوَكة:هي طعام يتكّون من اأ�شناف مختلفة من االأع�شاب 

البرّية التي يتّم �شلقها في الماء والملح، واأحيانا ي�شاف لها 
ذّرات من دقيق ال�ّشعير اأو القليل من الحليب. 

الح�شاء  ين�شج  اأن  بعد  بالْفِل�ْض:  القار�ض  الح�ساء   -

تحتوي  ال��ت��ي  الق�شعة  ف��ي  الح�شاء  ي�شكب  ال��ق��ار���س، 
وي�شّمى  البازين  منها  يتكّون  التي  “الفل�س”  مجموعة 
عندها “ح�شاء بالْفل�س” وعادة ما يكون ن�شيب كل فرد 
“فل�س”  �شلق  وباالمكان  واح��دة.  “فل�شة”  العائلة  من 
من  بالْفِل�ْس”  “الح�شاء  ويعتبر  الح�شاء،  في  البازين 
من  الكثير  واأّن  خا�شة  لة،  والمف�شّ ال�شهّية  الماأكوالت 
توا�شل  عدم  على  يتح�ّشرون  اال�شتمارة  �شملتهم  الذين 
ال  باأيّام  تذّكرهم  كانت  واإن  حتى  الماأكوالت،  هذه  مثل 

يرغب اأغلبهم في تذّكرها. 
الغالب  في  ويعّد  مخّمر.  ح�شاء  هو  القار�ْض:  الح�س�اء   -

من دقيق ال�ّشعير الذي يو�شع في جرة تحتوي ماء. يتم 
تحريكها ملّيا، ثّم تترك جانبا لمدة يومين اأو ثالثة حتى 
تتخّمر ذاتيا، وبعدها يتّم اإن�شاجه في القدر بعد اإ�شافة 
الفلفل  ة منها  واالأفاويه وخا�شّ والزيت  الملح  القليل من 

الحريف.
اأو  القمح  القليل من دقيق  يتكّون من  - الح�ساء: هو غذاء 

القليل  يحتوي  ال��ذي  الماء  في  �شلقه  يتّم  ال��ذي  ال�ّشعير 
الفلفل  منها  ة  وخا�شّ االأفاوية  وبع�ص  والملح  الّزيت  من 
غير  كونه  في  القار�س  الح�شاء  عن  ويختلف  الحريف. 

مخّمر.
ة من  - الْد�سي�س�ة: هي ح�شاء يعّد من د�شي�شة القمح وخا�شّ

في  وت�شّمى  طويال،  وقتا  اإن�شاجها  يتطّلب  وال  ال�ّشعير، 
مناطق اأخرى من البالد الّتون�شّية بـ “الّت�شي�ْس”، وُتعرف 
في لغتنا المتداولة “�ُشربة �شعير” اإن كانت من ال�ّشعير 

و”�شربة قمح” اإن كانت من القمح.
لب اأو ملثوث ين�شج  - الْرغيدة: هي ك�شك�شي من القمح ال�شّ

ثانية  مرحلة  في  ي�شلق  ثم  بالبخار،  اأولــى  مرحلة  في 
ولمدة ق�شيرة في قدر يحتوي حليبا، وقليال من الملح، 

و«الكّراث«، و«اليازول« وبع�س التوابل اإن توّفرت. 
الّروينة: هي ب�شي�شة يتّم حّلها في الماء اأو الحليب اأو الّلبن، 

وتكّون بذلك غذاء �شائال.
- الع�سيدة اأو العي�ْض:  هي دقيق قمح اأو �شعير م�شلوق في 

الماء وبمفعول الّتحريك المتوا�شل تختل�ط حّبات الّدقيق 
يمرق  ين�شج  اأن  وبعد  ُيجّفف.  ي�شلق  اأن  وبعد  ببع�شه�ا، 
بالّزبدة اأو ال�ّشمن اأو الزيت، اأو بمرّبى الهندي، اأو بالمرق 
المتكّون من بع�س الخ�شر التي كانت نادرة الوجود حتى 

منت�شف القرن الع�شرين .
ال�ق�لّية : وهي حبوب �شعير اأو قمح محّم�شة في” الّطاجين” 

وعادة ما يعتمدها الفقراء في غذائهم، وهي من االأغذية 
التي تعود اإلى ما قبل الّتاريخ. 

- ك�سرة الّرغ�دة: ك�شرة تعجن من طحين ال�ّشعير الدقيق، 

وت�شوى، وعادة تاأكلها الّن�شوة واالأطفال. وتن�شج مختلف 
“الغّناي”  “الّطاجين” وي�شّمى كذلك  �شّيا في  اأ�شناف 

وهو وعاء من الطين يمّثل الوا�شطة بين الك�شرة والّنار.
“د�شي�شة” ال�ّشعير  ُتعّد من  وهي ك�شرة  - ك�سرة ال�سعير: 

الرقيقة تعجن ثم ت�شوى بنف�ص ّطريقة ك�شرة القمح.
وتجّذرا،  انت�شارا  االأك��الت  اأكثر  من  وهو   : الك�سك�س�ي   -  

غربا  االأق�شى  المغرب  من  المغرب  بالد  كامل  ويمّيز 
في   3 بالمغربية  ي�شّمى  لذلك  �شرقا،  طرابل�س  اإل��ى 
بلدان ال�شرق العربي، ويعود اإلى فترات تاريخّية قديمة، 
في  الك�شك�شي  حّبات  وُتن�شج  بربريا.  اأ�شله  يكون  ورّبما 
فين�شج  مرقه  اأّم��ا  القدر.  فوق  يو�شع  ال��ذي  الك�شكا�س 
اأخــرى  اإلــى  فئة  من  مكّوناته  وتختلف  القدر،  في  �شلقا 
الفقراء بعدم  المادّية. ويتمّيز ك�شك�شي  وفقا الإمكاناتها 
واالأف��اوي��ة  والبقول  والخ�شر  الّلحم  على  مرقه  احتواء 
المختلفة، واقت�شاره على االأع�شاب البرّية، اأو فقط على 
الفلفل  من  وقليل  الب�شل  اأو  الكراث  مثل  االأفاوية  بع�س 
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االأحمر المجفف  و�شيئا من ال�شحم اإن توّفر  ، كما يمكن 
اأن ُي�شّقى فقط بالحليب المغّلى اأو بالّلبن اإن كان متوّفرا.

وفي �شنوات الجفاف يلتجئ الهمامة وكّل الفقراء الّتون�شيين 
منها  ي�شنعون  التي  الّنباتات  من  اأخــرى  اأ�شناف  اإلــى 
الك�شك�شي مثل الّتاّلغودة التي ُيجمع اأغلب الم�شتجوبين 

على اأّن طعمها كريه جّدا.    
على  مرقه  يحتوي  ك�شك�شي  هو  بالُع�سبان:  الك�سك�سي   -

اأو المعز يتّم  اأن  “ِكْر�شة” ال�شّ الع�شبان وهو قطعة من 
البقدون�ص  من  بخليط  وُتمالأ  والخيط  باالإبرة  خياطتها 
من  �شغيرة  وِقطع  ه،  ق�شّ بعد  وال�ّشلق  “المْعدُنو�س” 
الّدّوارة و”االأّفاْد لْحمر” الذي يتكّون من الكبد والقلب، 
االأفاوية  ومختلف  والّزيت  الّطماطم  معجون  جانب  اإلى 
وثّمة من ي�شيف لها القليل من الد�شي�شة �شواء كانت من 

ال�ّشعير اأو من القمح، وت�شلق في مرق الك�شك�شي.
- الك�سك�سي بالِمْر�َساْن: ك�شك�شي يتكّون مرقه من خ�شر 

ورقّية ت�شّمى الِمر�شاْن وهي اأوراق نبتة الّلفت في مرحلة 
نمّوها االأولى قبل اأن تكبر حّبات “روؤو�س” الّلفت، ويمكن 

اأن يحتوي هذا المرق على الّلحم.
- المحّم�سة:هي حّبات ك�شك�شي معّد �شلفا ومجّفف لل�ّشم�س 

والملح  الماء  في  ت�شلق  كثيرة  واأحيانا  المرق،  في  ت�شلق 
“الْدهاْن” ال�ّشمن،  اإليها  ي�شاف  تن�شج  اأن  وبعد  فقط، 
المغّلى  الحليب  بالْدهاْن” اأو  “محّم�شة  وت�شّمى عندها 

وت�شّمى محم�شة بالحليب.
في  ُت�شلق  مقرونة  بالخ�سرة«:  »الجارية  المقرونة   -

اأ�شناف  من  العديد  على  يحتوي  الذي  الماء  من  الكثير 
والبطاطا  والّلفت  والجزر  وال�ّشبناخ  ال�ّشلق  مثل  الخ�شر 
والب�شل والّطماطم والفلفل اإلى جانب العديد من البقول 
الّلحم،  على  تحتوي  اأن  ويمكن  وال��ف��ول،  الحم�س  مثل 

وتكون طعاما �شائال.
- الملثوث: ي�شّمى كذلك “بوْد�شي�ْس” ين�شج في الك�شكا�س 

بوا�شطة البخار، لكّن طريقة طبخه تختلف بع�س ال�شيء 
عن الك�شك�شي، الأّنه ال يتطّلب “ك�شك�شة” واإنما يتكّون من 
�شلقا وال يختلف في  اأّما مرقه فين�شج  ال�ّشعير.  د�شي�شة 

�شيء عن مرق الك�شك�شي.

ملحق عدد 2

 االأ�سماء العلمّية لبع�ض الّنباتات البرّية

االأ�سماء العلمّيةاالأ�سماء املحلّية

اأُّبي م�سعود
 Chysanthemum

coronarium

Emex spinosusبّزول نعجة

Sinapis pubescensالب�سان

Foeniculum vulgareالب�سبا�ض الرّبي

Onopordon arabicumُبْك

Asphodelus tenuifoliusالّتازيا

Scrsonera laciniataالّتاملة

Sonchus oleraceusالّتفاف

Bunium incrassatumالّتاّلغودة

Diplotaxis harraاحلاّرة

Rumex crispusاحلمّي�سة

اخُلّبيزة
Malva sylvestris
Malva parviflora

Sonchus arvensisاخلّدة

Cynara cardunculusاخلر�سف

Rumex tingitanusالُقّري�سة

Atriplex halimumالقطف

Scrsonera ondulataالقيز

Allium roseumالكّراث

Anacyclus clavatusْكرع دجاجة

Muscari comosumاليازول
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المراجع : 

»وط��ن«  كامل  الّتون�شّية  بالبالد  الهمامة  ب��ّر  ي�شمل   *
ويحّده  الوديان،  و«وط��ن«  ت��وزر  ذلك  في  بما  قف�شة 
من الجنوب �شل�شلة جبلية قليلة االرتفاع تف�شله عن 
نفزاوة واأوالد يعقوب وبني يزيد، ومن ال�ّشمال الغربي 
ال�ّشمال  وم��ن  وم��اج��ر،  الفرا�شي�س  »وط��ن«  من  ك��ّل 
اأرا�شي عرو�س  ال�شرقي »وطن« جال�س ومن ال�ّشرق 
�شيدي  اأوالد  اأرا�شي  الغرب  ومن  ونّفات  المهاذبة 

عبيد، واأرا�شي اأوالد �شيدي تليل.

 وينتمي الهمامة ح�شب راأي اأغلب الباحثين اإلى القبائل 
القرن  خــالل  اإفــريــقــّيــة  اإلـــى  قــدمــت  الــتــي  الهاللّية 
وا�شلوا طريقهم  اأّنهم  ويبدو  للميالد،  الحادي ع�شر 
اأواخر  باإفريقّية في  لي�شتقّروا  الغرب ثم رجعوا  نحو 
القرن ال�ّشاد�س ع�شر  بعد ما اأ�شبحت اإيالة عثمانّية.
اأوالد  وهي:  عرو�س  عّدة  اإلى  الهمامة  قبيلة  وتنق�شم 
عزيز واأوالد معّمر واأوالد ر�شوان واأوالد �شالمة. ولكّل 
عن  مختلفة  وهي  القبيلة  اأ�شل  لتف�شير  روايته  منها 

بع�شها. 
1 - LÉVI- STRAUSS (K.), L’origine des manières 

de table, Librairie Plon, Paris, 1968, p. 390- 
411.

 BOAS بوا�س  االأنتروبولوجيين  من  كّل   يعتبر   -  2
موؤ�ّش�شي  من    MALINOVSKI ومالينوف�شكي 

المنهج الذي يقوم على العمل الحقلي.

مقابلة مع محّمد جلّيلة بن علي غابري، 86 �شنة،   -  3
المكنا�شي في 2004-10-03.

الجاللي، 80 �شنة،  �شالم  بن  ابراهيم  -  مقابلة مع   4
الهي�شرية في  -03 2004-11.

5 - AUBAILE- SALLENAVE (F.), « La 
méditerranée… une cuisine? Des cuisines », 
in Qantara, magazine des cultures arabe et 
méditerranéenne, publication de l’Institut du 

Monde Arabe. Paris, n° 36, été 2000, p.33.

6 - Ibid, Idem..

غالبا ما ي�شاف اإلى الخ�شروات واأوراق االأع�شاب القليل 
تكون  اأن  العادة  وج��رت  وال��خ��ّل،  وال��ّزي��ت  الملح  من 
م�شاحبة لالأطباق الّرئي�شّية وُتوؤكل في بداية الّطعام.
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فحة 168: بال�شّ

يا ال ال يا قولوا ْي�جينا             ِيجيْب الواْد وِي�ْت�شْلهْب

ة ِيْلهْب ُمْقرونو بالف�شّ

ي بالدي          بالدي �شقدال ْوقّمودة يا ال ال يا م�شِّ
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القانون .. دستور اآلالت الموسيقية

محمد محمود فايد - كاتب من مصر

القانون من اأهم االآالت المو�شيقية العربية واآلة رئي�شية في التخت وفى جميع الفرق المو�شيقية العربية 
بجميع ت�شكيالتها القديمة والحديثة وينت�شر القانون في العالم العربي كله وتركيا وايران كاآلة تحمل طابع 
وروح المو�شيقي العربية وال�شرقية. وهي اآلة هامة جدا في درا�شة المو�شيقى العربية وخير مبرز لخ�شائ�شها 
ومقوماتها كما ت�شترك في الفرق المو�شيقية الم�شاحبة لالأغاني والرق�شات ال�شعبية والمجموعة االآلية التي 
ت�شاحب بع�س المغنين ال�شعبيين الم�شاركين في االحتفاالت والموالد والمنا�شبات الدينية واالجتماعية 

بينما يقل ا�شتخدامها كاآلة �شعبية فولكلورية بين الهواة والعامة من الطبقات ال�شعبية...

http://cdn.al-masdar.net
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اأية فرقة مو�شيقية  تخلو منها  اأخرى ال  ناحية  لكن من   
اأب�شطها الى الفرق ذات  اأو ت�شكيل فني من  اأي و�شف  تحت 
بع�ص  في  االآلــة  اأي�شا  اأدخلت  حتى  الرفيع  الفني  الم�شتوى 
الموؤلفات ال�شيمفونية العالمية .واآلة القانون �شاأنها �شاأن باقي 
تفهم  ودراية في  اأكثر خبرة  اإلى عقل  الوترية تحتاج  االآالت 
طبيعة االأ�شوات واالآالت كما تحتاج اإلى م�شمم مهند�س فنان 
على قدر كبير من الذكاء والتح�شر الأن االآلة الوترية تحتاج 
تحت  توافرها  يجب  ومتوافقة  متكاملة  عنا�شر  ع��دة  اإل��ى 
ال�شوت  على  الح�شول  يتم  حتي  معينة  وموا�شفات  �شروط 
بالذكر  الجدير  . ومن  نغميا  وا�شح وب�شورة مر�شية  ب�شكل 
اأنه الزالت الوتريات قليلة اال�شتخدام حتى اليوم في مناطق 
كبيرة  اأجــزاء  وبع�ص  اإفريقيا  في  خا�شة  العالم  من  عديدة 
من اأمريكا الالتينية كما في حو�س االأمازون وجزر المحيط 
البا�شيفيكي بينما و�شلت �شناعتها اإلى غاية الدقة والروعة 

الفنية والتنوع خا�شة اآالت االأعواد والقوانين .

االأ�سول التاريخية

Canon في االإغريقية  كلمة قانون في اللغة العربية و 
اأو النمط المحدد  اأو القاعدة  اإلى النموذج  يعنيان ويرمزان 
ليكون القانون نموذجا لالآالت الوترية عامة ونموذجا للعالقة 
بين اأطوال ون�شب االأوتار وتحديد العالقة النغمية بينهما )د/ 
– 2009م  للكتاب  الم�شرية  الهيئة   – المو�شيقية  االآالت  تاريخ   – ال�شنفاوي  فتحي 

القانون  اأن  الخ�شبة  الملك  عبد  غطا�س  وي��رى  �س159(   –

 ”canon “كانون  الفار�شية  عن  معرب   لفظ   kanoun
من  م�شرية  اآل��ة  ا�شم  وه��و  وقيا�شه  ال�شيء  اأ���ش��ل  بمعنى 
بالت�شمية  وال��م��راد  المطلقة  االأوت���ار  ذات  المعازف  جن�س 
كذلك اأنها بمثابة د�شتور االأنغام )غطا�س عبد الملك – اآالت المو�شيقى 
ال�شرقية – الهيئة الم�شرية العامة للكتاب – 2009م – �س159 ( ولقد اأطلق 

عليه اليونانيون كلمة القانون على غير ما اأطلقه العرب فهو 
 Monochord المونوكورد  نوع  من  مو�شيقية  اآلة  عندهم 
والن�شب  االأ�شوات  لقيا�س  ت�شتخدمان  اللتين  ال�شونومتر  اأو 
القانون  ا�شتخدموا  الذين  العرب  خالف  على  المو�شيقية 
المجلد   - العربية   المو�شوعة   – ال�شريف  �شميم   ( العملية  المو�شيقى  في 
http://www.arab-ency.com/  – والفنون  التربية   – ع�شر  الخام�س 

index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_

term&id=162779&m=1

وفي الفترة التي �شبقت اليونان الكال�شيكية بعدة قرون 
لوحظ في االآثار اليونانية عدة اآالت �شبيهة الآلة القانون �شواء 
المعلومات  هذه  نجد  كما  وجداريات  ر�شومات  اأو  منحوتات 
من خالل كتابات اأر�شطو وفيثاغور�ص وغيرهما من مفكرى 
“تريجونون”  يونانية  باأ�شماء  القانون  �شموا  حيث  اليونان 
اأن  اليونان  في  المعروف  ومن  “مغادي�س”  “ب�شالتيرون” 
اأبعاده  وتحديد  بر�شم  فيثاغور�س  المفكر  قام  قد  القانون 
و�شرح العزف عليه وهو اأول من خطط لهذه االآلة بال�شورة 
الغربية من اآلة القانون الحالية ولذا فاإن الر�شوم التي تمت 
تو�شح  الجداريات  خا�شة  قبلها  وما  البيزنطية  الفترة  في 
�شورة القانون و�شكلها وطريقة حملها والعزف عليها ) د/�شالح 
حمدان – العودة اإلى اليونان ) قانوناكى( – مجلة الكويت – العدد -278 وزارة االإعالم 

الكويتية – �س 101(وبزيارة اإلى متحف االآالت اليونانية ال�شعبية 

اليونانية  المو�شيقية  االآالت  كل  على  يحتوي  الذي  اأثينا  في 
يطلق  وال��ذي  مثال  فالعود  اآلة  كل  تفرعات  من  كثيرا  نعجب 
ت�شنيع  اليونانيون  ا�شتطاع  اأ�شا  العود  ا�شم  باليونان  عليه 
اآالت كثيرة م�شتقة منه كل منها له ت�شميته طبقا لال�شتخدام  
كذلك التزال ت�شمى بع�س االآالت باأ�شمائها العربية كالقانون 
) قانوناكى( الذي يعتقد طبقا لمدير المتحف البروفي�شيور 
ليافا�س واإذا كان اليونانيون اأول من �شنع هذه االآالت فماذا 
�شنع العرب ؟ ) د/ �شالح حمدان – اليونان مو�شيقيا – مجلة الكويت العدد -277 
عبر  القانون  الآلة  التاريخية  الرحلة  نتتبع  فعندما   )103 �س 

اأن لها �شل�شلة حلقات تطورية  مختلف الع�شور �شنجد حتما 
لكن  للمراجع  وفقا  ون�شاأتها  تاريخها  حول  االآراء  فاختلفت 
االأرجح اأننا نعتمد على ما ذكره الدكتور �شبحي اأنور ر�شيد 
في جميع موؤلفاته خا�شة مرجعه القيم “ االآالت المو�شيقية 
الم�شاحبة للمقام العراقي “ اأن اأ�شل القانون يرجع اإلى اآلة 
وترية م�شتطيلة ال�شكل �شدت اأوتارها ب�شورة موازية ل�شطح 
ال�شندوق ال�شوتي وهي تعود اإلى ق 9 م ) الع�شر االأ�شوري 
الحديث ( وقد اأطلق العرب عليها في الع�شر العبا�شي ا�شم 
) النزهة (  ومع مرور الوقت ت�شعبت اآلة النزهة اإلى القانون 
اثار  منه  جاءتنا  ع�شر  اأقــدم  ولعل  وانفرد؟  �شيطر  اأن  اإلى 
الكلمة  واأن  العبا�شى   الع�شر  هو  القانون  ل�شكل  مو�شيقية 
تدل  بل  المعروف  القانون  اآلة  على  تدل  ال  قانون  االإغريقية 
على اآلة ذات وتر واحد تعرف با�شم ) المونوكورد ( لقيا�س 
اأن االآثار المو�شيقية  ن�شب اأ�شوات ال�شلم المو�شيقي والواقع 



الثقاف�ة الشعبية � موسيقى وأداء حركي �  العدد 29 � ربيع 2015
98

اآل��ة  ا�شتعمال  يثبت  م��ا  فيها  لي�س  وال��روم��ان��ي��ة  االإغريقية 
القانون  الآلة  ا�شتخدام  اأقدم  اأن  اآخر يذكر  القانون، م�شدر 
10 م  التحديد فى ق  العبا�شي وعلى وجه  الع�شر  الى  يعود 
حيث ورد ذكرها فى “األف ليلة وليلة” وجاء في الجزء االأول 
من كتاب “ال�شماع عند العرب” لمجدي العقيلي اأن القانون 
عند  ا�شتخدامها  و�شاع  الفرعونية  الهارب  اآلة  م�شتوحى من 
�شاع  ذلــك  بعد  بالقانون  عنها  ا�شتعا�شوا  اأنهم  اإال  العرب 
المو�شيقية  فرقهم  في  واأدخلت  الغربيين  عند  ا�شتخدامها 
الكبيرة . تطور �شكلها بالن�شبة لما كانت عليه قديما اإذ نجد 
�شكلها في اللوحات االأثرية الكنعانية وفي المعابد الفرعونية 
االآن كما نجد مثلها في  يختلف كل االختالف عما هو عليه 
معلومات   - قيثارة  منتدى   ( واآ�شور  بابل  في  المكت�شفة  االآالت  بقايا 
http://guitara.yoo7.– 2008/8/4م  االثنين   – القانون  اآل��ة  عن  مهمة 

عمليا  وتطبيقا  قانونا  القانون  ويعد   )  com/t1357 -topic

اأرجعها  اإ�شالمية  اآلة  وهو  العربية   المو�شيقى  للمقامات في 
العبا�شي وبع�شهم االآخر ن�شب  اإلى الع�شر  الموؤرخين  بع�ص 
اأن  يقول  من  وهناك  الفارابي  الن�شر  اأبــي  اإلــى  اختراعها 
بدايات هذه االآلة يرجع ا�شتخدامها عند العرب اإلى ما قبل 
هذا التاريخ )�شميم ال�شريف –مرجع �شابق( ويدل �شكل القانون �شبه 
يتكون  التي  الن�شبية  الخطوط  من  الكبير  والعدد  المنحرف 
�شدت  والذي  المتوازيين  ال�شلعين  بين  الواقع  �شطحه  منها 
الما�شي  ت�شتخدم في  كانت  االآلة  اأن هذه  االأوت��ار على  عليه 
االأط��وال  بين  للمقارنة  قيا�شية  اأو  ن�شبية  �شلمة  اأو  كقاعدة 
نموذج  اأو  كنمط  االآل��ة  هذه  عدت  ولذلك  لالأوتار  المختلفة 
القديمة  م�شر  في  تاريخها  ط��وال  كانت  مثلما  االأوت��ار  لكل 
فيبدو اأنها من م�شتقات الجنك المثلث الم�شري باأن جعل له 
�شندوق من الخ�شب قليل االرتفاع على هيئة �شبه المنحرف 
القائم الزاوية من الجهة اليمنى ت�شد عليه االأوتار م�شتعر�شة 
اأق�شرها في اأعاله وهي االأحد طبقة واأطولها في اأدناه وهي 
الثقيلة النغم ولقد ا�شتخدمها عالم المو�شيقى والريا�شيات 
في  ترعرع  والذي  بالدلتا  نقراطي�ص  بمدينة  )المولود  اال�شكندري  بطلميو�س 
في  العادة  كانت  مثلما  بالوظة حاليا(  اأو  م   2 ق  الفرما  اوتل  بيلوزيوم  مدينة 

الهارمونية  العالقات  ل�شحة  مقيا�شا  لتكون  القديمة  م�شر 
للنغمات عن طريق �شبط طول االأوتار واأطلق ا�شم “قاعدة 
ذلك  وذك���ر  االآل���ة  ه��ذه  على   Basis canon القانون” 
القانون  ا�شم  منها  العرب  وا�شتق  “الهارمونيات”  موؤلفه 

اأط��وال  بين  للمقارنة  االآل��ة  ه��ذه  ي�شتخدم  بطلميو�س  وك��ان 
لتحديد  وترية وكذلك  اآلة  اأية  بع�شها في  اإلى  االأوتار  ون�شب 
اقتب�شه  الذي  النظام  وهو  النغمات  بين  المختلفة  العالقات 
المقتب�س  وجوهره  المو�شيقي  النظام  لب  واعتبروه  العرب 
عن االإغريق في حين اأنه كان �شائدا في م�شر القديمة منذ 

اأزمان �شحيقة .

القانون وحيد الوتر

في  كانت  والتي  الوتر  وحيدة  القيثارة  هو  القانون  اأ�شل 
م�شر القديمة تعد معيارا مو�شيقيا وت�شتخدم قانونا مبدئيا 
وكانت وظيفة هذه القيثارة تقت�شر على تق�شيم وقيا�س الوتر 
اإلى كل من اأجزائه الرنانة فتحدث نغمة رئي�شية مميزة عن 
نغمات االأجزاء الرنانة االأخرى للوتر وذلك عن طريق طول 
الجزء الرنان والعالقة بين النغمة التي يحدثها اأي من هذه 
القيثارة  وهذه  ككل  الوتر  ت�شدر عن  التي  بالنغمة  االأج��زاء 
الفرعونية كانت النموذج االأول للنظام المو�شيقي الم�شري 
عليها  واأطلق  الهارموني  التق�شيم  لتبيان  ا�شتخدمت  والتي 
 Monocordus ”الوتر وحيد  “القانون  ا�شم  بطلميو�س 
الم�شرية  المعابد  في  �شاهدها  �شكال  لها  ور�شم   Canon
لقيثارة  كانت  والتي  الو�شطى  الدولة  من  خا�شة  القديمة 
مزودة بوتر واحد ) اأي ع�شفورة ( اأو وترين وجاء الرومان 
اأيام القي�شر اأغ�شط�س حينما غزا م�شر عام 30 ق.م فوجد 
اإلى روما  هذه القيثارة في مدينة اون )هليوبولي�س( فنقلها 
)وكانت مزودة بوترين( ون�شرها في كل اأوروبا وكان للقانون 
م�شر  في  كبير  ديني  اهتمام  الوترين  ذو  اأو  الوتر  وحيد 
المقد�شة  وال�شعارات  الرموز  عداد  في  و�شعت  اإذ  القديمة 
في  ودخلت  القديمة  الم�شرية  للغة  الهيروغليفي  الخط  في 
وقد  الم�شرية  الدينية  الطقو�س  من  م�شاهد  تبين  ر�شوم 
ذكر اأفالطون في موؤلفه”حوار تيماو�س مع �شولون اأن كاهنا 
م�شريا اأخبره باأن الم�شريين القدماء كانوا ال يهملون نق�ص 
المباني  فــوق  خلدوها  ولذلك  فائدة  له  تكون  قد  �شيء  اأي 
ومعالم  الريا�شية  والتمرينات  ال��زراع��ة  واأع��م��ال  الدينية 
التاريخ والمعارك وغيرها فالفيتارة اأو القانون ثنائي االأوتار 
كان في �شمر القديمة رمزا للنهار والليل اأو لن�شفي ال�شنة 
كما  الآخــر  مــدار  من  منهما  كل  خــالل  ال�شم�ص  تنتقل  التي 
لنظام  المبدئي  النمط  تعد  كانت  الوتر  وحيدة  الغيتارة  اأن 



الثقاف�ة الشعبية � موسيقى وأداء حركي �  العدد 29 � ربيع 2015
99

الهارمونية المو�شيقية كلها وبالتالي رمزا 
لنظام الهارمونية الكونية والفلكية كلها وقد 
اأف��الط��ون وفيثاغورث )ال��ل��ذان نهال  ذك��ر 
من فل�شفة مدر�شة الكهان بم�شر القديمة 
وتعلما المو�شيقى والريا�شيات( اأن المبادئ 
االأ�شا�شية للمو�شيقى الم�شرية كانت وثيقة 
ال�شلة بمبادئ الفلك عندهم اأو كانا تواأمين 
اأن العيون قد خلقت لتراقب النجوم  وبينا 
الــحــركــات  لتلتقط  االآن  خلقت  وكــذلــك 
القدماء  الم�شريون  داأب  وقد  الهارمونية 
الكونية  الهارمونية  بين  المقارنة  على 
مقابالت  واأقاموا  المو�شيقية  والهارمونية 
المو�شيقية  واالأنغام  ال�شبعة  الكواكب  بين 
وقد   ( القيتارة  باأوتار  الف�شول  مثلوا  كما 
8م(  القرن  حتى  قائما  الرابط  ه��ذا  ظل 
الوتر  وحيدة  القيتارة  ا�شتخدمت  لذلك 
طويال  ا�شتخدمت  اأن  بعد  مو�شيقية  كاآلة 
وتقلبات  ال��ك��ون  حركة  لهارمونية  كرمز 
الخا�شة  والم�شافات  ال��دوري��ة  الف�شول 
في  وخلدوا  بينها  فيما  والنجوم  بالكواكب 
وقد  الطبيعة  بقوانين  المعرفة  اآثــارهــم 
بالعودة  دائما  تالميذه  فيثاغورث  ن�شح 
عن  للتعبير  ال��وت��ر  وح��ي��دة  الغيتارة  اإل���ى 
الحركة الكونية التي كان الكهان يعتقدون 
اأنها ت�شكل تناغما هارمونيا مح�شو�شا كما 
اأكد الفيل�شوف الفيثاغور�شي )بانا كمو�س 
panacmus( باأن الواجب المو�شيقي هو 

تنظيم النغمات فيما بينها ودرا�شة القوانين الهارمونية في كل 
ما ت�شمه الطبيعة ولقد اأ�شاف العلماء اأوتارا اأخرى اإلى هذا 
القانون وحيد الوتر بدال من اقت�شاره على قيا�س اأطوال االأوتار 
وتحديد العالقات الهارمونية بين النغمات واختيار اأف�شلها في 
الميلودي والتطريب وفي مدينة الليديمونيا االإغريقية القديمة 
كان اأهلها يعاقبون ب�شدة كل من حاول ابتكار بدع في المو�شيقي 
توؤدي اإلى تغيير الم�شار النافع للقيثارات اأو القوانين عن طريق 
الطي�س  زي��ادة  على  ت�شاعد  جديدة  مجاالت  في  ا�شتخدامها 
من  �شليم  هو  ما  كل  تجافي  التي  ال�شحلة  العابرة  والنزوات 

عقل واإح�شا�ص وذوق مما يعتبرون خارقين للقوانين ومف�شدين 
للتقاليد باتالفهم للمو�شيقى. 

القانون الثالثي والمتعدد

ظهر في م�شر القديمة القانون الثالثي االأوتار من ابتكار 
في  ال�شنة  تق�شم  التي  الثالثة  الف�شول  رمز  وعدت  كهنتها 
التبجيل والتقدي�س وقد اقتب�س االإغريق  م�شر وحيطت بكل 
ثم  القديمة  عطارد  قيثارة  ا�شم  عليها  واأطلقوا  االآلــة  هذه 
ابتكر قدماء الم�شريين القانون متعدد االأوتار وله �شكل �شبه 
مو�شيقية  اآالت  من  جديدة  اأنــواع  ظهرت  وبعدها  المنحرف 

http://morguefile.com



الثقاف�ة الشعبية � موسيقى وأداء حركي �  العدد 29 � ربيع 2015
100

ظهرت  كما  ال�شرق  في  )ال�شنطور(  ال�شنطير  مثل  مماثلة 
ظهر  ومنها  القديم  والهارب  والتمبانون  الب�شالتريون  اآالت 
البيانو الحديث في ع�شر النه�شة االأوروبية )د/ �شمير يحيي الجمال 
– تاريخ المو�شيقي الم�شرية – الهيئة الم�شرية للكتاب - 2008م - �س 213 – 216 

بت�شرف( 

لمدى  اأوت��ار  ع�شرة  فيه  ي�شد  كان  القوانين  من  القديم 
النغم التي يحيط بها المع بذي الكل وكانت االأوتار تجعل في 
مجاميع ثالثية لت�شييع النغم فعدتها جميعا ثالثون وترا ذكر 
ذلك �شاحب كتاب “الميزان في علم االأدوار”)مخطوط 506 فنون 
جميلة بدار الكتب الم�شرية  - �شمن المجموعة 3 – ماأخوذ بالت�شوير المخطوط 2130 

بمكتبة اأحمد الثالث با�شتانبول  وين�شب اإلى �شفي الدين الحلي المتوفي 750ه�( حيث 

قال : “..... وذكر ال�شيخ �شفي الدين )ويعني �شفي الدين 
“االأدوار”  كتابي  �شاحب   693 المتوفي  البغدادي  االأرموي 
اأن  القانون  والر�شالة ال�شرفية في المو�شيقى”( رحمه اهلل 
ت�شد عليه  �شاعد  له  لم يكن  ولكن  اإلى ثالثة د�شاتين  يفتقر 
الد�شاتين وهي ثالثة وله ثالثون وترا واأ�شلها ع�شرة مواجب 
النغم...”  اأما  زيادة  اأوتار وق�شده بذلك  كل موجب ثالثة 
القانون ب�شكله المتداول االآن يعتبر اآلة عربية اإ�شالمية ترجع 
950م(   - الفارابي )874  اإن  ويقال  العبا�شي  الع�شر  اإلى 
هو مخترع اأقرب �شكل الآلة القانون الحالية حيث ركب االأوتار 
الم�شتعر�شة المطلقة على ال�شندوق الرنان �شبه المنحرف 
وعزف عليها نبرا  نغمات ارتاحت لها النفو�س وكما األمحنا  
فاالآلة يعود تاريخها الأقدم من ذلك لكن يعود للعرب وللفارابي 
ومنه  العربي  العالم  لتنت�شر في  وا�شتكمالها  تح�شينها  ف�شل 

اإلى االأندل�س منذ القرن 12م ) د / فتحي ال�شنفاوي – �س 146( 

القانون في المو�سيقى االأندل�سية

القانون الم�شتخدم في �شمال اإفريقيا والجزائر يبدو اأنه 
كان اأ�شغر حجما واأقل كماال من القانون الم�شري اأو التركي 
فعدتها  القو  ثالثية  وتــرا  وع�شرين  واحــدا  اأوتـــاره  تعدو  وال 
بالنغمات من  اأنه كانت تحيط  جميعا ثالثة و�شتون واالأ�شبه 
الطبقات  “الجهاركاه” في  �شياح  ثان  اإلى  “اليكاه” ثقال 
اأنه  القانون هو  اأوت��ار  ت�شوية  تعلم عن  الذي  اأن  الحادة غير 
“الرا�شت” على  مقام  في  الكل  ندي  طبقات  بثالث  يحيط 
هذه  الت�شوية اأو �شياحها على االأ�شا�س “ال la” “فا” و�شط 
طريقة مقام را�شت نوا على االأ�شا�س )مي mi( والو�شطى 

“ال االأ���ش��ا���س  على  “الرا�شت”  مقام  طريقة  ه��ي  الثقيلة 
“را�شت كردن” على  والو�شطى الحادة هي نغم مقام   ”la
الخم�ص  ذي  االأثقل  الجانب  من  يوؤخذ  ثم   )laال( االأ�شا�س 
اأو  االأربعة  يوؤخذ  وقد  االأربعة  ذي  اأو  الرا�شت  نغمة  يلي  مما 
اأن يوؤخذ  اأما  ذي ال�شاد�شة واالأمر كذلك من الجانب االأحد 
ذو االأربعة اأو ذو الخم�ص واالأهم في ذلك اأن توؤخذ النغم على 
قيا�س تردداتها بالحقيقة دون النظر اإلى طبقات كيفما  اتفق 
وهذا بفر�س اأن جن�س الرا�شت “في الت�شوية الطبيعية انما 
هو على االأ�شا�س )ال la( كما اأن جن�ص )العجم( اإنما يوؤخذ 
من المبداإ على اأ�شا�س )�شول sol( )غطا�س عبد الملك – �س 164( 
القانون  في  ت��رى  التي  الجلدية  الطبقة  من  يخلو  وه��و 
�شنفا  يكون  اأن  وي�شبه  منه  االأيمن  الجانب  من  الم�شري 
اإلــى  الــفــاتــحــون  الــعــرب  حمله  ولــقــد  القديمة  ــــواع  االأن مــن 
اأخرى  وتارة  بالقانون  تارة  فيهما  واالندل�ص وعرف  المغرب 
ه�(   626 ال�شقندي )ت  ولقد ذكره  ال�شنطير  اأو  بال�شنطور 
ابن  العالمة  قليلة  ب�شنوات  ذلك  بعد  وذك��ره  القانون  باإ�شم 
خلدون من بين االآالت الوترية ال�شائعة على عهده بالمغرب 
اأما محمد بن الدراج ال�شبتي )ت 693 ه�( فلم يورد ذكره 
اأحيا  وق��د  وو�شفها  اآالالت  بتعداد  اهتمامه  م��ن  بالرغم 
)العلمي( في “االني�س المطرب” ذكر هذه االآلة تحت ا�شم 
ال�شنطير واتي بعده ) التادلي ( ف�شاقها تحت ا�شم القانون . 
ولعل مما يف�شر تفرد العلمي بت�شمية هذه االآلة بال�شنطير بدل 
اأنه  البوع�شامي الذي نعلم  اأخذ ذلك عن  اأن يكون  القانون 
اأقام بم�شر حقبة من الزمن حيث تلقى جملة من المعارف 
ومن  ذاتها  االآالت  اأ�شماء  �شمنها  ومن  ال�شرقية  المو�شيقية 
االأ�شماء  تعدد  باب  من  اإال  لي�ص  الت�شمية  اختالف  فاإن  هنا 
بم�شمى واحد وقد �شاع ا�شتخدام القانون في اأو�شاط اأجواق 
الموري�شكو�ص  ا�شتقرار  من  بالرباط  الغرناطية  المو�شيقى 
�شيدي  الرباط   عالم  �شهادة  خالل  من  يتاأكد  اأمر  وهو  بها 
في  االآل��ة  هذه  منح  الذي  ه�(   1331 )ت  التادلي  اإبراهيم 
كتابه “اأغاني ال�شيقا” المرتبة الرابعة من بين اأح�شن اآالت 
الطرب كما تاأكد  فيما قبل من خالل م�شاهدة �شجلها الموؤرخ 
“في  قال  عندما  1233ه�(  ت   ( ال�شعيف  المغربي محمد 
المولى  ال�شلطان  بعث  1226ه�  عام  �شفر   17 االأح��د  ليلة 
�شليمان في طلب الحاج بن الطيب نباني لرباطي فطلع عليه 
الأنه يعرف �شرب ال�شنطير مع االآلة فبات ي�شرب ال�شنطير 
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القول  فاإن  ثم  القانون ذاته ومن  فاأعطى  والرباب  العود  مع 
اأن “اأول من اأدخل ا�شتعماله في عزف المو�شيقي االأندل�شية 
نقل  يعني  زنيير” قد  بلمحجوب  احمد  الفنان  المرحوم  هو 
اإلــى  بالرباط  الغرناطي  الــطــرب  حظيرة  مــن  ا�شتخدامه 
هذا  يد  على  نف�شها  بالمدينة  االندل�شية”  “االآلة  حظيرة 
اآن واحد من رواد الطرب الغرناطي  الفنان الذي يعتبر في 
واأحد تالميذ المدر�شة الفا�شية التي انتقلت موؤثراتها الرباط 
حديثا وت�شوي اأوتار القانون طبقا لنظام ال�شلم الطبيعي في 
حالة عزف المو�شيقي االأندل�شية ونظرا ل�شعف رناته وخفوت 
اإليه م�شاحبة من�شدي المواويل التي  �شوته فغالبا ما ت�شند 
االأندل�شية  االآلة  اإلى  ال�شرقية  االأنغام  اإدخال  �شجعت ظاهرة 
الثقافة  الوطني  – المجل�س  المغربية  االأندل�شية  – المو�شيقي  الجليل  عبد  العزيز  )عبد 

 ) عالم المعرفة – العدد 129 – �شبتمبر 1988 م الكويت �س 147 

ابتكار ال�سنطير

�شنطير  الهيروغليفية  اللغة  في  فا�شمه  ال�شنطور  اأم��ا 
اأي�شا  ويقال  و�شنتر  و�شنتير  �شنتر  باأ�شماء  اأي�شا  وتعرف 
عن  محرف  وكالهما   santour اأو   santier اأو  �شنطير 
الفار�شية �شان تار san- tar( يراد به اأنه القانون ذو االأوتار 
اأ�شناف  عن  ال�شناعة  من  م�شتق  فيه  واالأ�شل  ال�شلك  من 
ورد  المطلقة  االأوت��ار  ذوات  من  القديمة  البدائية  المعازف 
ذكرها في التوراة ثم ترجمت اإلى العربية تارة مرادفة ال�شم 
القانون وتارة مرادفة ال�شم ال�شنتير )غطا�س عبد الملك – �س165( 
باأن  العتقادهم  الفرعونية  م�شر  في  بقلة  ا�شتخدمت  ولقد 
�شوى  ي�شتخدمها  لن  لذلك  بكثير  منها  اأرق��ى  اآل��ة  القانون 
الم�شيحيين واالإغريق ويتكون ال�شنطير من �شندوق م�شطح 
اأن  اإال  هيئته  في  القانون  ويماثل  معين  �شكل  على  خ�شبي 
كما   ) للقانون  واح��د  جانب  من  ب��دال   ( مائلين  جانبين  له 
االآلة  ولهذه  قمته  �شكال ثالثيا مجدوعا عند  ال�شنطير  يمثل 
عليها  وينقر  المعدن  من  وم�شنوعة  الت�شفيف  ثنائية  اأوتار 
بع�شوين �شغيرتين من الخ�شب ) د/ �شمير الجمال – �س 217 ( ولقد 
تبين من كتاب “ الميزان في علم االأدوار” المن�شوب ل�شفي 
ال�شنطير  اآلة  اأظهر  من  اأول  اأن  750ه�(  )ت  الحلي  الدين 
اإليه  االأقرب  اأو  زماننا   اإلى  المعهود  الترتيب  اأوتارها  ورتب 
693 ه���( فقد  ال��ب��غ��دادي ) ت  ال��دي��ن االأرم���وي  ه��و �شفي 
لما  اهلل:-  رحمه  الدين  �شفي  وقال   ......... “  : فيه  جاء 

راأيت اأن اأكثر النا�س ال يلتفتون اإلى كمال االآلة اإال اإلى زيادة 
ال�شرب ويف�شلون الجنك على العود لزيادة اأوتاره وقوة نغمه 
قانونان  )النزهة( وهي  و�شميتها  اآلة غريبة  لهم  فاخترعت 
في  االآخــر  يخالف  اأحدهما  قوانين  من  مهياأة  )اأي  مخالفة 
فهي  االأوت���ار(  بجذب  كالقانون  ا�شتعمالهما  ويمكن  و�شعه 
اأحد  ولها  ي�شار  واالآخــر  يمين  قانونيها  اأحــد  ال�شكل  مربعة 
التم�شي  مواجب  واحــد  نغمة  منها  �شتة  كل  ــرا  وت وثمانون 
اأوتارها  الثقيلة  االأنغام  )اأي  باليمين  و�شجاحات  �شياحات 
ي�شارا(  الحادات:  اأي  وال�شياحات  اليمين  عليها من  مرتبة 
)بم�شربين  بزخمتين  عليها  وي�شرب  االآلة  و�شط  ومالويها 
بها  والق�شد  والمغني  الجنك  هيئة  على  و�شدها  خ�شبيين( 
االآلة  انت�شرت هذه  ....” وقد  االآل��ة  كمال  ال  ال�شرب  زي��ادة 
حواليها  وما  العراق  اأنحاء  وعمت  �شناعتها  تهذبت  اأن  بعد 
تزال  العراقي ال  ال�شنطير  اأوروبا وفي  اأي�شا جنوب  وظهرت 
اإلى يمين االآلة كما كانت في القديم  ترى م�شطرة المالوي 
ولم تختلف في غير الدق على اأوتارها ثم في ترتيب دعامات 
لها بو�شط االآلة واأنها �شارت اأقرب اإلى هيئة �شبه المنحرف 
وعلى الرغم من اأن ال�شنطير العراقي ال يزال ي�شتعمل باأنحاء 
يبدو  ال�شرق  اأهل  عند  منه  المحدث  ال�شنف  اأن  اإال  العراق 
على هيئة �شبه المنحرف التام المت�شاوي الجانبين وقاعدته 
لها  الموازية  العليا  قاعدته  اأمثال  ثالثة  من  تقرب  ال�شفلى 
ما  زاو  الجو  خ�شب  من  عــادة  ي�شنع  الم�شوت  و�شندوقه 
يماثله وارتفاعه لها بعدد بو�شتين ويق�شم �شطحه بدعامات 
النحا�ص  اأوتــار من  اأو خاللها  عليها  تمر  النارنج  من خ�شب 
بع�شها ثالثي القوى وبع�شها ثنائي وت�شوية االأوتار وترتيبها 
في دعامات في و�شط االآلة اأو في طرفها يكاد يكون م�شابها 
الكل  بــذي  طبقات  ثــالث  اأق�شاه  مد  في  فهي   جميعها  في 
على قيا�س ترتيب النغم من جن�س )الرا�شت( وتجعل وكاأنها 
اأكثر  تقع مالويها  تبعا الختالف طبقاتها  في ثالثة �شفوف 
االأمر في الجهة الي�شرى من االآلة فبع�س االأوتار يمثل النغم 
االآلة  يمين  على  تقع  وهذه  الثقيلة  الفرارات  اأي  ال�شجاحات 
ال�شبع  بالنغم  يخت�س  وبع�س  اأ�شفل  م��ن  لها  م�شتعر�شة 
بالنغم  يخت�ص  وبع�شها  �شياحاتها  مع  االأو�شاط  االأ�شا�شية 
الفرعية التي تحول عن تلك االأ�شا�شية بق�شد ا�شتيفاء نغم 
االآلة  يمين  اإلى  تقع  هذه  عليها  توؤدى  التي  االألحان  مقامات 
ترتيب  يختلف  وق��د  الو�شط  في  دع��ام��ات  ولها  االأع��ل��ى  من 
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الم�شموعة  النغم  وعدة  لل�شناعة  تبعا  قليل  وعددها  االأوتار 
منها غير اأنها اأكثر االأمر ثالثون نغمة اأو اأقل كل منها في وتر 
ثالثي القوى وقد يكون الوتر في بع�ص ذلك ثنائيا من جن�شه 
العمل  وطريقة  وترا  وت�شعين  اثنين  التجاوز  جميعا  فعدتها 
عليه كما في اآلة القانون وذلك اأن يجعل ال�شارب اأمامه على 
اأوتاره المعدنية بم�شربين �شغيرين من  حامل ثم يدق على 
وفي  بال�شن  مغلفة  ملتوية  بقاعدة  منها  كل  ينتهي  الخ�شب 
قريب  الهنغاري  بال�شنطير  يعرف  منه  �شنف  اأوروب��ا  جنوب 
 )cymbal ال�شبه مما في ال�شرق ي�شموه بلغتهم ) �شمباك
من  هو  ما  المبداإ  من  بها  ي��راد  قد  الت�شمية  ه��ذه  اأن  غير 
اأنهم ي�شمونه كذلك على  جن�ص ال�شنج ذي االإيقاع واالأ�شبه 
في  اأوروب���ا  علماء  يختلف  الوجه  ه��ذا  وعلى   . الرغم  ه��ذا 
هنري  االنجليزي  الم�شت�شرق  ذكرها  وقد  االآل��ة  هذه  ا�شم 
عادة  فكان  �شناطير  والجمع  ال�شنطير  اأما   “ بقوله  فارمر 
ت�شمى  االآل��ة  هذه  وفي   Dulcimer دل�شيمير   : ن�شميه  ما 
في م�شر في القرن الخام�س ع�شر “القانون ” كانت ت�شمى 
اإال  ال�شنطير  يكن  لم  الحقيقة  “ال�شنطير” وفي  �شوريا  في 
بدال  �شاربة  بق�شبان  اأفقيا  عليه  يعزف  القانون  من  نوعا 
بدال من جذبها  اأوتارها  بالدق على  راأ�شيا  العزف عليه  من 
كما في القانون بالدارة ال�شغيرة الم�شماة “االإ�شبع” وكان 
ع�شر  الخام�س  القرن  في  واحدة  اآلة  على  يطلقان  االإ�شمان 
ابن  ذكر  حين  1520م  عام  م�شر  في  االآلتين  ذكر  ولكن 
كانتا  اأنهما  على  يدل  مما  وال�شنطير” معا  “القانون  ايا�س 
متميزتين الواحدة عن االأخرى ....” ورغم ذلك فال�شنطير 
باآلة  اكتفاء  اإفريقيا  و�شمال  م�شر  في  اال�شتخدام  قليلة  اآلة 
ابتداء ثم  العراق و موطنة  اأكثر في  القانون لكنها ت�شتخدم 
اإلى  طريقها  في  االآل��ة  هذه  اأن  الم�شاهد  اأن  غير  �شوريا  في 
االنقرا�ص لقلة الحذاق الذين ياألفون العمل عليها ثم العتقاد 
االألحان  ي�شاوق  ال  قد  ال�شنطير  ب��اأن  ال�شناعة  اأه��ل  بع�س 
الطبيعية المقرونة بحروف االأقاويل على الوجه الذي ت�شمع 
به من القانون )غطا�س عبد الملك – �س 165 – 169 بت�شرف ( وال زال 
هناك خالف على موطنها االأ�شلي بين علماء االآثار وعلماء 
االثنوغرافيا الذين يرجعونها الى مرحلة ما قبل الميالد فاإذا 
كانت هناك اآراء ت�شر على اأنها اآلة تنتمي اإلى ال�شرق القديم 
اأنها ابنة حو�س البحر االأبي�س  اأي�شا ال يختلفون عن  فاإنهم 
المتو�شط والح�شارة الفرعونية وهناك راأي اأنها قدمت من 

نحو  والجيو�س  الغزو  م�شيرة  مع  ورحلت  االإغريق  ح�شارة 
الهدف اأما كيف رحلت فهناك اختالف في الزمن  والم�شار 
اإيران  ثم  تركيا  اإلى  اأنها مرت  يعتقد  البع�ص  التوقيت  ودقة 
مرورا بمنطقة ح�شارة الرافدين وبالد ال�شام اأو اأن العك�س 
هو ال�شحيح اأي ارتحلت من اإيران اإلى ح�شارة االإغريق عبر 
المنطقة الثرية بالح�شارة وهي  بالد الرافدين وبالد ال�شام 
حيث ا�شتوطنت فيها الح�شارة االأ�شورية واالأكادية وال�شومرية 
والبابلية كل تلك ال�شالالت محظورة حقائقها في الحفريات 
واالآثار والنقو�ص وبع�ص المخت�شين بتاريخ االآالت المو�شيقية 
الهارب  الآل��ة  مو�شوعي  تطور  من  انبثق  ال�شنطور  اأن  ي��رون 
يرجعها  راأي  ولكن هناك  الفر�شيات  اإحدى  وهذه  االأ�شورية 
مما  فار�شية  ال�شنتور  لقطة  اأن  اإذ  الفار�شية  الح�شارة  اإلى 
يفر�س احتمال اأن اأ�شلها المادي جاء من هناك باالإ�شافة اإلى 
النقو�س الجدارية وح�شورها المنتظم في القرن 17 وظلت 
وتركيا  كايران  البلدان  بع�س  بين  مح�شورة  قدمها  برغم 
محدودة  اأنها  اإال  العربية  المنطقة  بلدان  وبع�س  واليونان 
العالمية  االورك�شترات  اإلــى  اإدخالها  يتم  ولــم  اال�شتخدام 
ا�شتخدامها  انكم�س  فقد  القانون  اآلة  مع  لت�شابهها  ونتيجة 
االأغ��ان��ي  على  بالعزف  المهتمين  بين  وانح�شرت  اأي�شا 
منطقة  في  الغجر  وطائفة  والتراثية  والقديمة  الفلكلورية 
مثله  الذي  ال�شهير  اليوناني  زوربا  فيلم  �شاهد  ومن  البلقان 
الممثل االأمريكي المعروف انتوني كوين فاإنه �شيرى العالقة 
الحميمية بين زوربا واالآته ال�شنتور والتي تلفظ في اليونانية 
�شنتوري وقد ركز على اأهميتها الكاتب نيكو�س كازنتزاكي�س 
كونها تحمل دالالت اإن�شانية وروحية بين �شخ�شية في الرواية 
المعروف  ومن  والرق�س  والعزف  باالآلة  زوربا وعالقته  وهو 
القريبة من  اليونانية  اأكثر في الجزر  ت�شتخدم  ال�شنطور  اأن 
الحدود التركية مثل جزيرة مدليني نتيجة العالقة التاريخية 
كانت  والتاأثير  التاأثر  ومع  الهيلينية  والح�شارة  الجزر  بهذه 
االإغريق  اإلى ح�شارة  القديم  ال�شنطور من �شرقنا  اآلة  رحلة 
وفي الوقت الذي انكم�س ح�شورها في موطنها االأ�شلي اإيران 
)من  اليونانية  والجزر  الغجر  بين  مرموقة  مكانة  لها  وجدت 
 –  1998 يناير   13 العدد   – العمانية  ن��زوي  مجلة   – التقليدية  المو�شيقية  االآالت 

 )   Nazwi.com

اأول  اأن  ويكيبيديا  االألكترونية  المو�شوعة  في  اأي�شا  ورد 
البابلية  الح�شارة  هي  ال�شنطور  ا�شتخدام  عرفت  ح�شارة 
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الذين ج�شدوا ال�شنطور في مالحمهم التاريخية مثل ملحمة 
كلكام�س مع وجود رقميات نق�شت عليها اآلة ال�شنطور وهو اآلة 
م�شاحبة للجافلي البغدادي والمقام العرقي وله دور كبير في 
ال�شيطرة على اإيقاع االأغنية ونقل المفردات المو�شيقية وهو 
قلة  ت�شبب في  اال�شتخدام مما  المو�شيقية �شعبة  االآالت  من 
العازفين عليها وهي تدر�س في معهد الفنون الجميلة بالعراق 
في  البارزين  االأ�شاتذة  بين  ومن  ال�شرقية  المو�شيقى  ق�شم 
مجال تدري�س العزف عليها ) قا�شم عبد ( وهو من العازفين 

 )wikepedia.org ( المتخ�ش�شين فيها

اأ�سرار التكوين وال�سناعة 

تتميز  بما  �شوتا  واأطربها  اأنغاما  االآالت  اأغنى  القانون 
)اوكتا(  دواويــن  ثالثة  ت�شمل  وا�شعة  �شوتية  م�شاحة  من  به 
المو�شيقى  مقامات  كافة  لتغطي  تقريبا  ال��دي��وان  ون�شف 
عليها  المو�شيقى  اآالت  عازفي  كل  العتماد  اإ�شافة  العربية 

االورك�شترا  و���ش��ط  وتمركزها  اآالت��ه��م  ودوزن���ة  �شبط  ف��ي 
عليها  منقو�س  الفيل  عاج  من  علبة  على  عثر  ولقد  العربية 
القديم:  اال�شم   ( نمرود  االآ�شورية  العا�شمة  في  القانون  اآلة 
واالآلة  المو�شل  مدينة  عن  كم   35 حوالي  تبعد  التي  كالح( 
اأوتارها  ال�شكل وقد �شدت  االأ�شوري م�شتطيلة  االثر  في هذا 
ب�شورة اأفقية متوازنة على وجه ال�شندوق ال�شوتي )المو�شوعة 
مرجعه  في  فارمر  ج��ورج  هنري  وي��وؤك��د   ) ويكيبيديا  االل��ك��ت��رون��ي��ة 

القيم “تاريخ المو�شيقى العربية �ص 248 ” وجد من عائلة 
القوانين القانون والنزهة واالأخير من اختراع  �شفي الدين 
الهامين  مرجعية  في  اأي�شا  ذل��ك  يوؤكد  وه��و  الموؤمن   عبد 
االآالت  ف��ي  “درا�شات  و  عربية”  مو�شيقية  “مخطوطات 
المو�شيقية ال�شرقية” كما يوؤكد اأن �شفي الدين ابتكر اأي�شا 
بالقانون من  باأنها �شبيهة  “المغني”وتو�شف  اأخرى هي  اآلة 
ناحية وت�شور كالعود من ناحية اأخرى وحافظت النزهة على 
�شكلها الم�شتطيل وظلت ت�شتخدم جنبا الى جنب مع القانون 

http://www.fdmasr.com
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القانون حيث  النزهة وانفرد  ال�شرق والغرب ثم اختفت  في 
الع�شور  منذ  اأوروب��ا  في  وظهر  ال�شرق  من  الغرب  اقتب�شه 
الو�شطى في القرن 11 م وقد ا�شتمر ا�شتخدامه في القرون 
بظهور  ا�شتخدامه  ويقل  اأهميته  يفقد  اأخذ  اأنه  اإال  الالحقة 
انتقال  يقت�شر  ولم  م   17 القرن  منذ  البيانو  اآل��ة  وانت�شار 
وال�شين  اآ�شيا  واأوا�شط  للهند  انتقل  بل  اأوروبا  على  القانون 
 99.4 يبلغ  19 م   كان طوله  القرن  اأوا�شط  والقانون حتى 
القوانين  لكن  �شم   5.25 و�شمكه  �شم   40 وعر�شه  �شم 
و�شمكها  �شم   68.8 وعر�شها   84.2 طولها  يبلغ  ــدث  االأح
4.7 وي�شنع من خ�شب الجوز بينما تكثر به الزخارف على 
من  وال�شفلي  العلوي  وجهه  ي�شنع  واأحيانا  االأعلى  �شطحه 
بينما   ) المو�شكي  اأو  االأبي�ص )ال�شوح  الخ�شب  نوع جيد من 
ت�شنع جوانبه من خ�شب الزان وكذلك الجزء الذي تمر منه 
االأوتاد  اأما  االأوت��ار  عليها  تمر  التي  الحافة  وكذلك  المالوي 
خ�شب  من  الكوبري  ي�شنع  بينما  الجوز  خ�شب  من  فت�شنع 
المو�شكي الفاخر وتوجد في الجزء االأو�شط من وجه القانون 
قطعة م�شتديرة خ�شبية ذات لون اأحمر مليئة بالثقوب بينما 
مملوءة  االآلــة  من  المثلث  الجزء  �شوب  اأخــرى  قطعة  توجد 
جلد  من  قطعة  مثبتة  وفوقه  للكوبري  اأرجــل  الخم�شة  تماثل 
ال�شمك عر�شها 22.50 �شم كما يرقد الكوبري ذو الخم�شة 
اأرجل فوق هذا الجلد الذي يغطي الخم�شة ثقوب بحيث يعمد 
الى ال�شغط الأ�شفل على الجلد ) �شمير الجمال - �س 261( والقانون 
عامة موؤلف من قطعتين خ�شبيتين ت�شبهان م�شتطيال يتممه 
مثلث ت�شمان فيما بينهما تجويفا ي�شاوي الحجم المح�شور 
اأربعة  قديما  عليهما  ي�شد  كان  الخ�شبيتين  القطعتين  بين 
اأوتار  وع�شرون مقاما ) �شوتا ( وكل مقام موؤلف من ثالثة 
ومجموع عدد اأوتار اثنان و�شبعون وترا وهي ت�شنع من اأمعاء 
الخروف كي تحدث �شوتا لينا طبيعيا  وتكون اأوتارا كل مقام 
اأما  واأدق من الذي �شبقه  يليه  اأوتار المقام الذي  اأغلظ من 
في  مقامات  ثالثة  اأو  مقامين  القانون  على  في�شدون  االآن 
والع�شرين  االأربعة  ت�شعة على  اأو  اأوتار  �شتة  زيادة  اأي  القرار 
)�شميم  مقاما  وع�شرين  �شبعة  مقاماته  عدد  في�شبح  مقاما 

ال�شريف – مرجع �شابق (   

تقنيات العزف

االأ�شلية  النغم  في  العربي  ال�شلم  ت�شوية  االأوت��ار  ت�شوى 
الكل  بذي  وترتب في ثالث طبقات  الرا�شت  لمقام  الثمانية 

وقد تزيد قليال وكل وتر منها يجعل في مجموعة ثالثية من 
الي   63 بين  ما  جميعا  االأوت���ار  فعدد  النغم  لتعزيز  جن�شه 
اأو  بالرفع  النغم  بع�س  تحويل  اإدارة  عند  والمعتاد  وترا   81
بالخف�س يعمد الموؤدي اإلى الوتر المخت�س بها في�شغط على 
اأقرب جزء في نهايته قرب االنق بحيث ي�شتوفي الطبقة التي 
الت�شوية  عند  اللحن  مقام  بمراعاة  يكون  اإنما  وذلك  يعنيها 
ابتداء وربما �شويت االأوتار جميعا في طريقة مقام لحن بعينه 
وقد  منه  قريبا  الم�شاعدة  المقامات  من  هو  ما  مراعاة  مع 
جعلت اأخيرا في �شناعة القانون روافع �شغيرة بحيال بع�ص 
اأو  الوتر  ال�شغط على  اإلى  يلجاأ  اإال  التي تخرج عليه  االأوت��ار 
اإعادة ت�شويته وتلك الروافع ي�شميها اأهل ال�شناعة : “عرب” 
جمع عربة غير اأن االأ�شح في ذلك اأال تحول نغم االأوتار التي 
اإال  تمثل الطبقات االأ�شلية في ا�شتقرارات مقامات االألحان 
اإلى  الموؤدي  يلجاأ  اأال  بذلك  والمراد  وبال�شرورة  العمل  عند 
اآخر  طبقات  على  بالنقل  الطبقات  الم�شورة  االألحان  عمل 
لذهن  اإجهاد  ذلك  في  فاإن  االأ�شلية  لتلك  مالئمة  تكون  قد 
ال�شارب واإف�شاد لتمييز لطبقات بال�شماع فاإن المقامات التي 
ت�شاغ فيها االألحان محدودة بمقاديرها المميزة لكل منها . 
وطريقة العزف اأن يجل�ص ال�شارب ثم يجعله اأمامه م�شتندا 
على ركبتيه اأو على حامل ويجذب اأوتاره باأداة اأو ري�شة دقيقة 
يلب�شهما  ك�شتبانين  ف��ي  وتو�شع  الحيوان  ق��رن  م��ن  تهذب 
 – الملك  ) غطا�س عبد  يديه  كلتا  ال�شبابة من  اإ�شبعي  في  العازف 
موؤلفاته  وتكتب  تقريبا  اأوكتاف   4 ال�شوتي  وم��داه  �س161( 

على مدرجي �شول وفا  كاآلة البيانو ) عبد الحميد توفيق زكى – التذوق 
المو�شيقى وتاريخ المو�شيقى الم�شرية – الهيئة الم�شرية العامة – 1998م – �س73( 

المراد  اللحن  مقام  ت�شوية  االأوت��ار  ت�شوى  اأن  بعد  ذلك  كل 
اليمنى  اليد  وت��وؤدي  الفرعية  النغم  من  توابعه  مع  به  العمل 
جملة  في  تعد  التي  وه��ي  اللحن  طريقة  في  النغمات  لتلك 
محا�شن االألحان الطبيعية ) غطا�س عبد الملك �س 162( وكل درجة 
�شوتية واحدة يخ�ش�ص لها وتران اأو ثالثة للقانون اأو ثالثة 
اأو اأربعة اأوكتافات ويكون النبر عادة على م�شافة اأوكتاف اأو 
يوني�شون – ) نف�س الدرجة ( بين اليدين بحيث تكون اليد 
نهايات  تحت  ويوجد  المنخف�شة  الطبقة  هي  عادة  الي�شرى 
االأوتار من الجهة الي�شرى مجموعة من الركابات ال�شغيرة 
اأو العرب لكل وتر اأو �شوت ثالثة اأو اأربعة منها يتم بها رفع 
المت�شابهة  المجموعة   ( للوتر  ال�شوتية  الدرجة  خف�ص  اأو 
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من االأوتار ( بمقدار 1.4 تون لكل عربة يرفعها اأو يخف�شها 
العازف بيده الي�شرى اأثناء العزف في حالة تغيير الدرجات 
اأو تلوينها عند االنتقاالت اللحنية اأو المقامية اأو التحويالت 
فيما بينها ) د/ فتحي ال�شنفاوي �س 146( تجدر االإ�شارة اإلى اأنه في 
حين تكون ال�شبابة اليمنى على مقام تكون ال�شبابة الي�شرى 
على قراره وعندما يحتاج العازف اإلى اأرباع المقام اأو اإن�شافه 
يعمد اإلى الئحة الحوامل المعدنية التى تقع تحت االأوتار اإلى 
بيده  ي�شاء  ما  يخف�س  اأو  فيرفع  مفاتيحها  عند  االآل��ة  ي�شار 
مو�شع  في  الوتر  بعفق  اأو  التحويل  اإ�شارات  ح�شب  الي�شرى 
نغمته االأ�شلية ويمكن تطوير طريقة العزف على اآلة القانون 
في  ا�شتخدامها  اأجل  من  العلم  على  يدمي  جوهريا  تطويرا 
)كون�شريتو  الحوارية  موؤلفات  في  الغربية  المو�شيقية  الفرق 
concereto( اأو في اأي قالب مو�شيقي غربي اآخر على نحو 
اأبو بكر خيرت في متتاليته ال�شعبية التي  ما فعل المو�شيقي 
القانون  عازف  بمرافقة  رميني  األفها  بالغراد  فرقة  عزفتها 
ال�شهير عبد الفتاح من�شي و�شلحي الوادي في بع�س االألحان 
ال�شعبية التراثية “ يا مايله على الغ�شون يا اأبو عيون اللوزة” 
بل  نغمة واحدة معينة قرارا وجوابا  توؤديان  اليدان  تعد  فلم 
الوادي  �شلحي  وقد هدف  الموؤلف  رغبة  وفق  منوعة  نغمات 
الذي اأولى هذه االآلة عنايته مع عازف القانون ال�شهير �شليم 
�شروة التي جعلها اآلة قريبة في ا�شتعمالها من اآلة البيانو فال 
يقت�شر العزف بها علي الري�شتين المح�شورتين في كل يد 
بين ال�شبابة واالإبهام بل على اأ�شابع اليدين الع�شرة وبذلك 
لم  التجربة  وهذه  االآلة  هذه  وفي  المفرو�س  التنويع  يتحقق 
اللبنانية  االأكاديمية  اأن  غير  �شاحبيها  ب�شبب مر�س  ت�شتمر 
في   2001 ع��ام  ونجحت  ال���وادي  �شلحي  ب���داأه  م��ا  تلقفت 
تحقيق العزف  باآلة القانون بثالثة اأ�شابع في كل يد وقدمت 
عامة  حفالت  في  المو�شيقيين  من  للم�شاهير  مقطوعات 
والقانون نوعان: الكبير وهو الم�شتخدم في فرق المو�شيقى 
التخت  من  اختفى  الذي  ال�شغير  والقانون  عموما  العربية 
اأ�شا�شية في التخت  اآلة  ال�شرقي منذ اأمد بعيد في حين ظل 
باأ�شواته  ال�شغير  القانون  التركي واالإيراني ويمتاز  ال�شرقي 
باآلة  اأبرع من عزف  الحادة ويعد ا�شماعيل �شن�شيلر التركي 
قطرية  وعثمان  خلقي  رجب  من  كل  ويعد  ال�شغير  القانون 
�شروة  و�شليم  القلطقجي  الحميد  الهبل وعبد  الدين  وجمال 
في  القانون  اأبرع عازفي  وعدنان جارور من  الخياط  واأمين 

لبنان  في  الغالي  الدين  اأحمد منيمنة ومحي  وكذلك  �شوريا 
وح�شن  فل�شطين  في  العال  عبد  واإب��راه��ي��م  غزالة  و�شليم 
بك  وم�شطفي  الكبير  العقاد  ومحمد  تون�س  في  المغربي 
ر�شا واإبراهيم عثمان العريان والعقاد ال�شغير و�شيد محمد 
ومحمد عبده �شالح وعبد الفتاح من�شي واأحمد فوؤاد ح�شن في 
م�شر ) �شميم ال�شريف – مرجع �شابق (  ولقد كان عبد الفتاح من�شي 
اأ�شتاذ االآلة وعازفها االأول يعتبر من الرواد الذين در�شوا اآلة 
البيانو لذلك كان ي�شتطيع العزف على طريقة عزف البيانو 
تماما  تختلف  مو�شيقية  جمال  تعزف  اليمنى  اليد  اأن  اأي 
توافق  في  الي�شرى  اليد  تعزفها  التي  المو�شيقية  الجمل  عن 
عبد  رحل  وقد  الهارموني  علم  قواعد  مع  يتما�شى  مو�شيقي 
الفتاح من�شي وهو يعزف على اآلة القانون عزفا انفراديا رائعا 
عازف  ولد  ولقد  بالهرم  دروي�س  �شيد  بقاعة  اأقيم  حفل  في 
القانون االأول محمد عبده �شالح ) 1916 / 1970م ( في 
بيت فني فهو ابن عازف القانون ) عبده علي �شالح ( اإبن اأول 
الراحل علي  الناي  اآلة  العزف على  ينبغ في  م�شري �شميم 
�شالح . كان عازف القانون االأب يعي�س في اال�شكندرية ولما 
عازف  �شديقه  اإلى  عهد  القانون  في  موهوب  اإبنه  اأن  اأح�س 
العزف  بتدري�س   ) ابراهيم  محمد   ( ال�شكندري  القانون 
عوده  ا�شتد  ولّما  االب��ن  �شالح  عبده  لمحمد  القانون  على 
بك  اأمين  �شديقه  �شالون  وفي  للقاهرة  واالب��ن  االأب  انتقل 
المهدي – عزف العود المتميز – ا�شتمعا اإلى اأئمة العزف 
اإع��ادة  اأو  ترجمة  في  �شالح  عبده  محمد  ولبراعة  والغناء 
بالقانون  منفردا  مو�شيقية عزفا  المطرب من جمل  ماغناه 
به  تم�شك  و�شفائه  �شمعه  وحــدة  القوية  ذاكرته  خالل  من 
فار�س الغناء الراحل �شالح عبد الحي عازفا ممتازا ورئي�س 
الفرقة واعتبره �شديقه حتى اأ�شبح بعد �شنوات رئي�شا لتخت 
مع  ال�شماعي  العزف  واأثــنــاء  كلثوم  اأم  اأمــام  ال�شرق  كوكب 
بت�شرف  �شمعية  جميلة  مو�شيقية  جمال  بدوره  اأبدع  غنائها 
المو�شيقي ي�شطلح  االإبــداع  نوع من  وهو  وحليات  وزخرفات 
اآخر  نــوع  وهناك  “فرد�شة”  ال�شعبية  المو�شيقي  في  عليه 
اللحنية  االرتجاالت  العربية هو  واأ�شا�شي في مو�شيقانا  هام 
من  نــوع  وهــي  �شالح  عبده  محمد  بها  ا�شتهر  التقا�شيم  اأو 
االرتجال الذي يعبر عنه في المو�شيقي العالمية باأنه الجمع 
بين التفكير واالأداء المو�شيقيين في اآن واحد وال �شك اأن هذا 
االرتجال كان محمد عبده �شالح من فر�شانه كما تميز في 
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على  االرتجال   ( وال��رق  ال��دف  بم�شاحبة  التقا�شيم  مجال 
تقا�شيم الوحدة ( كما األف قليال من الموؤلفات وال�شياغات 
في قوالب �شرقية وفي مقدمتها )�شماعي هزام( والمقطوعة 
الم�شرية  االإذاع����ة  حر�شت  كما  )م��ن��اج��اة(  المو�شيقية 
كامل  الممتاز  العازف  اما  المنفردة  معزوفات  ت�شجيل  على 
ابراهيم ) 1912 – 1948 ( فتتلمذ على روائع �شالح عبد 
الحي واأم كلثوم وعبد الوهاب ف�شال عن اأمهر عازفي القانون 
عزف  ولقد  ال��وه��اب  عبد  تحف  في  االأول���ى  الركيزة  فكان 
منفردا في مقدمة غنائية ) الفن ( مع �شديقه احمد فوؤاد 
ح�شن عام 1928 ودر�س بمعهد المو�شيقى العربية عام 40 
 48 عام  منه  وتخرج  الم�شرحية  للمو�شيقى  العالي  والمعهد 
اأما درا�شة القانون فكانت على محمد العقاد ال�شغير ثم �شيد 
محمد وعمل في االأربعينيات عازف الآلة القانون بفرقة عبد 
الرحمن الخطيب فتحولت اإلى اأ�شهر فرقة �شرقية في الوطن 
العربي ) الفرقة الما�شية ( بقيادته وظهرت في حفل تخرج 

دفعة 45 بم�شرح معهد المو�شيقى العربية وحيث عزفت من 
من  وت��درج   ) البوهيمية   ( المو�شيقية  المقطوعة  موؤلفاته 
زكي  توفيق  الحميد  عبد   ( اإلى  عابدين  بمدر�شة  لالأنا�شيد  مدر�شي 
الم�شرية العامة – �شل�شلة تاريخ  – الهيئة  العربية  المو�شيقي  رواد  من  – المعا�شرون 

الم�شريين – العدد 60 1993 – �س 259 + 261 + 309 بت�شرف ( م�شاعد 

اآلة  على  للعزف  المو�شيقية  للتربية  العالي  بالمعهد  اأ�شتاذ 
القانون ثم اأ�شتاذ ونائب لرئي�ص جمعية الموؤلفين الملحنين 
بالمجل�س  المو�شيقى  ولجنة  للثقافة  االأعلى  المجل�س  وع�شو 
االأعلى للفنون واالآداب كما اأ�شبح نقيبا للمو�شيقيين منذ عام 
79 وحتي وفاته 93 )  محمد قابيل مو�شوعة الغناء العربي – الهيئة الم�شرية 

العامة – �شل�شلة تاريخ الم�شريين – العدد 139 – 1999 – �س 36 ( 

اإبداعات اّللة القانون

الموؤلف  االورك�شترا  مع  القانون  ا�شتخدم  من  اأول  كان 
 1916( حجاج  اإبراهيم  الموهوب  الم�شري  المو�شيقي 

http://arabesqueint.com
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 52 عام  “زينب”  فيلم  مو�شيقى  كتب  عندما   )1987  –
الفتاح  عبد  المتميز  ال��ع��ازف  حينها  القانون  بعزف  وق��ام 
البارعة  التكنيكية  بقدراته   )  1990  –  1924( من�شي 
بين معا�شريه والنادرة اآنذاك وقد �شجعت قدراته اأن يفكر 
اإبراهيم حجاج في ا�شتراك اآلة القانون في مو�شيقاه وعندما 
“زينب” في المهرجانات العالمية فاز بجائزة  عر�س فيلم 
في المو�شيقى لمذاقها الخا�س والجديد ب�شبب ا�شتخدام اآلة 
اأبدع فوؤاد الظاهري  القانون وجاءت التجربة الثانية عندما 
)1916 – 1988 ( موؤلفه “ فانتازيا للقانون واالورك�شترا” 
ولم يعمد فيه اإلى ا�شتعرا�س اإمكانيات وتقنيات عازف القانون 
كالمعتاد في موؤلفات الكون�شيرو واإنما اأراد اأن يوجد نوعا من 
التعاي�س المو�شيقي بين اآلة القانون واالأورك�شترا وجاء عمله 
 – – بطيئة  – الثانية  �شريعة  ــى  االأول  ( حركات  ثالث  في 
الثالثة �شريعة ( وحمل مالمح مو�شيقية عربية وا�شحة وجاء 
ابو بكر خيرت  58 عندما كتب الراحل  الثالث عام  االإبــداع 
– 1963 ( متتالية ال�شعبية التي جاءت حركتها   1910  (
الثانية بعنوان ) اأغنية وقانون ( م�شتخدما اآلة القانون بحذر 
واإنما  االأورك�شترا  اآالت  باقى  وبين  بينها  يمزج  فلم  �شديد 
عازف  لظهور  بالتمهيد  انتهت  اأورك�شترالية  بمقدمة  ب��داأ 
القانون المنفرد لي�شول ويجول م�شتعر�شا قدراته التكنيكية 
وبراعته في االنتقال بين المقامات المو�شيقية المختلفة وقد 
اأي�شا بعزف القانون  قام العازف القدير عبد الفتاح من�شي 
دور  انتهى  اأن  وبعد  المتتالية  عليها  الم�شجل  االأ�شطوانة  في 
المقطوعة  تختتم  حيث  للعزف  االورك�شترا  يعود  القانون 
ولقد فاز عنها اأبو بكر خيرت بجائزة الدولة الت�شجيعية في 
الرابع في موؤلف  العمل  . وجاء   59 المو�شيقي عام  التاأليف 
من�شي  الفتاح  عبد  األحانه  الم�شرق” اأبدع  من  “نور  بعنوان 
العمل  جــاء  ثم  �ــشــرارة  عطية  المو�شيقي  التوزيع  له  وكتب 
الكبير “كون�شيرتو القانون واالورك�شترا” الذي اأبدعه محمد 
رفعت جرانة عام 24 واأكمله وانتهى منه عام 66 فجاء عمال 
متميزا في تاريخ المو�شيقى العربية المعا�شرة حيث اأنه الأول 
مرة تقف اآلة القانون موقف الند من االأورك�شترا فقد ا�شتعان 
الموؤلف ب�شديقه عازف القانون عبد الفتاح من�شي للتعرف 
جعل  بحيث  العمل  جرانة  وكتب  االآلة  اإمكانيات  اأ�شرار  على 
بدال  باأ�شابعه  ري�شتين  من  اأكثر  ي�شتخدم  المنفرد  العازف 
جاء  ولهذا  عادة  العازف  ي�شتخدمها  اللتين  الري�شتين  من 

النغمات  العزف وثراء  بالن�شبة الأ�شلوب  القانون جديدا  دور 
في عمل عمالق وقد بنى جرانة الكون�شيرتو متو�شط ال�شرعة 
ثم  اأوال  العيد تقدمها االورك�شترا  على لحن تكبيرات �شالة 
القانون باأ�شكال مختلفة الحركة االأولى : بطيئة غنائية مبنية 
على لحن كلمات ) طلع البدر علينا ( التي ا�شتقبل بها اأهل 
يثرب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم تتقدمها  اأوال اآالت النفخ 
النحا�شية ثم الوتريات بقوة وتجاوبها الخ�شبيات مع عر�ص 
كامل الإمكانيات القانون ،الثالثة : �شريعة دون اإ�شراف بنيت 
على لحن اآذان ال�شالة يتقدمها القانون في اللحن االأ�شا�س 
ت�شجيله  عند  الكون�شيرتو  عزف  وقد  كامال  االورك�شترا  ثم 
العربي  االأورك�شترا  بم�شاحبة  رجب  �شيد  القدير  العازف 
بقيادة �شعبان اأبو ال�شعد وكتب عبد الحليم نويرة ) 1916-

1985( موؤلفا للقانون مع االورك�شترا جاء امتدادا لموؤلفات 
التحميلة المعروفة للمو�شيقى العربية التقليدية والتي تعتمد 
على لحن ا�شا�شي متكرر وتوؤديه الفرقة وبين كل تكرار واآخر 
وتختتم  موزونة  تقا�شيم  ب��اأداء  المهرة  العازفين  اأحد  يقوم 
�شفات  من  احتفظ  العمل  ولكن  االأ�شا�شي  باللحن  التحميلة 
الكون�شيرتو باأنه جاء في ثالثة اأجزاء وكذلك اإبرازه للمهارات 
االأورك�شترا.  مع  الحوار  وتبادل  المنفرد  للعازف  التكنيكية 
ق�شيرا  موؤلفا   )  1990  –  1918  ( جنيد  ح�شين  ــدع  واأب
وفيه  واالورك�شترا(  للقانون  عربية  خواطر   ( بعنوان  ن�شبيا 
يتبادل عازف القانون الحوار مع اآالت االأورك�شترا المختلفة 
خيرت  بكر  اأبو  �شاغ  كما  المعالم  وا�شح  عربي  اأ�شلوب  في 
منفرد  مغن  ليوؤديها  دروي�س  العبارة” ل�شيد  “اية  طقطوقة 
محافظا  ال�شيمفوني  االورك�شترا  مع  الجن�شين  من  وكور�س 
النفخ  اآالت  االأ�شا�شي  اللحن  باأداء  قام  العربي  طابعها  على 
الخ�شية يليها اآلة القانون بم�شاحبة التي طبلة ورق ثم تكرر 
الوتريات اللحن وتقوم اآالت االإيقاع بدور بارز في م�شاحبة 

الجميع. 
واالأورك�شترا  القانون  اآل��ة  الإب��داع��ات  ا�شتعرا�شنا  وبعد 
المبدعين  هوؤالء  كل  األهم  الذي  العبقري  ذلك  من  نت�شاءل 
اأنه المبدع البارع عبد الفتاح  بكتابة اأعمال متميزة للقانون 
الوهاب  عبد  محمد  االأج��ي��ال  مو�شيقار  لقبه  ال��ذي  من�شي 
زين   / د   ( العادية  غير  الفنية  لقدراته  منه  تقديرا  باالأ�شطول 
ن�شار – درا�شات مو�شيقية – الهيئة الم�شرية العامة – 2006 م – �س 19 – 61-

 ) بت�شرف   -  78
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رقصات الُغْنج
من أين وكيف ظهرت؟ 

تامر يحي - كاتب  مصر

من اأكثر الكلمات �شيوعا وا�شتخداما، وبالذات فى حفالت الزفاف واالأفراح فى جميع طبقات المجتمع 
هي كلمة “عوالم”، حتى ولو كانت على �شبيل المزاح. و�شواء كانت الزفة اأو الفرح في فندق خم�شة نجوم 
اأو في زقاق لحارة �شيقة متفرعة من �شارع كبير، نجد الطلب وب�شدة على هذا ال�شكل واالأداء التعبيرى 
الحركي، حتى ولو كان غير مرغوب فيه. فالعوالم في الن�شف الثاني من القرن التا�شع ع�شر وحتى منت�شف 
القرن الع�شرين، اأداوؤهن التعبيري الحركي كان من اأوائل العرو�س المطلوبة فى حفالت الزفاف واالأفراح 

والكثير من الحفالت العامة والخا�شة. 

http://kasra.com
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حفالت  من  البع�س  في  بعرو�شهن  فيقمن  اليوم  اأم��ا 
الزفاف واالأفراح ال�شعبية. كما اأ�شبح هناك ِفَرٌق متخ�ش�شة 

في هذا النوع من االأداء فقط لزفة العرائ�ص والعر�شان. 
ومن االأدوات الم�شهورة والم�شتخدمة من ِقَبْل الموؤديات 
لهذا االأداء الحركي في حفالت الزفاف واالأفراح في جميع 

طبقات المجتمع هي:
اأ�شكال  عدة  وله  الراأ�س  على  يو�شع  وال��ذي  ال�سمعدان:   -

والتى تغيرت بمرور الوقت، �شواء لخدمة االأداء الوظيفى 
اأواخر  فى  فال�شمعدان  التطوير،  عمليات  من  كعملية  اأو 
القرن التا�شع ع�شر غير �شمعدان القرن الع�شرين، والذي 

تغير االآن واأ�شبح ي�شاء بالكهرباء. 
لعمل  وت�شتخدم  اليد  اأ�شابع  في  ُتعلَّق  التي  ال�ساجات:   -

اأ�شوات اإيقاعية مكملة “percussion” والتي ت�شبط 
وتقوم الموؤديات باأدائهن الحركي على اإيقاعها. 

- ال��دف��وف: ال��ت��ي ُي�����َدق ع��ل��ي��ه��ا ����ش���واء م���ن ال��م��وؤدي��ات 

“الراق�شات” اأو الفرقة المو�شيقية المتواجدة في حفل 
الزفاف، وفي بع�س االأحيان ُيَدق عليها “الدفوف” من 

ِقَبْل اأحد المدعوين من اأهل العري�س اأو العرو�س. 
وفكرة،  وجــذور،  وق�شة،  تاريخ،  االأدوات  هذه  من  ولكل 
الرق�ص  تاريخ  في  ال�شعبي  والت�شور  والتقاليد  العادات  في 
ما  الديني.فمنها  المعتقد  في  واأي�شا  بل  الم�شري،  ال�شعبي 
بداأ بفكرة ومر با�شتلهام وتطور لينتهي بال�شكل الذي هو عليه 
االآن، ومنها ما يزال كما هو ولم يطراأ عليه اأي تغيير، �شواء 

في طريقة االأداء اأو ال�شكل. 
ت�شتخدمن  االأداء  من  النوع  هــذا  راق�شات  زالــت  ومــا 
من  تتكون  والتي  الزفاف،  في حفالت  االآن  ال�شمعدان حتى 
اأداوؤهــن  فيبداأن  حركية.  تعبيرية  وخطوات  وغناء  مو�شيقى 
العري�ص  �شير  اأثناء  وذلــك  الفندق  بــاب  اأمــام  من  الحركي 
والعرو�س مع اأهليهما واالأ�شدقاء وحتى قاعة الحفل المعدة 
للدفوف  ال��م��وؤدي��ات  ا�شتخدام  اإل��ى  باالإ�شافة  ه��ذا  للفرح. 
يتم  واالأداء،  الطريقة  وبنف�س  منهما.  اأي  اأو  وال�شاجات 
من  الكثير  في  الحركي  التعبير  من  ال�شكل  ه��ذا  ممار�شة 
اأمــام  من  تبداأ  والتي  اآخــر،  مكان  اأي  في  الــزفــاف  حفالت 
مكان  وحتى  الفرح  فيه  المقام  ال�شوان  اأو  المكان  بوابة 
جلو�س العري�س والعرو�س “الكو�شة”، مع االختالف في عدد 
الراق�شات  وكانت  التابعين.  المو�شيقيين  وعدد  الراق�شات 

من  انتهائهن  بعد  الراق�شة  عرو�شهن  يوؤدين  الما�شي  في 
و�شول  بعد  وذلك  والمدعوين  الح�شور  اأم��ام  الزفة  رق�شة 
العري�س والعرو�س للكو�شة، ولكن اليوم تغير الحال واأ�شبحت 
اأخريات،  راق�شات  عدة  اأو  راق�شة  توؤديها  العرو�ص  هذه 
والمعروفات اليوم بالراق�شات ال�شرقي، وذلك اإما مع فرقة 
وغناء  مو�شيقى  واأم��ا  م�شجلة.  مو�شيقى  على  اأو  مو�شيقية 
بدايات  منذ  تقدير  اأق�شى  وعلى  هما،  كما  زاال  فما  الزفة، 
اإيقاع  �شرعة  في  تغيير  مع  االآن،  وحتى  ع�شر  التا�شع  القرن 
االأداء المو�شيقي والغناء ودخول االأغاني الجديدة والحديثة 

لالأفراح.
االأداء  وه��ذا  العوالم،  ماهية  عن  ال�شوؤال  يبقى  ولكن 
الحركي ومدى تداخله وارتباطه في  الفكر العام على كافة 
والمراحل  ال��م��وؤدي��ات  اإل��ى  باالإ�شافة  المجتمع،  م�شتويات 
اإلخ.   .. ومالب�شهن.  اأدائهن  وطريقة  لن�شاأتهن  التاريخية 
التخيل واال�شتلهام لخطوات  االأمر عند حدود  اإذ ال يقت�شي 
االأم��ر  وه��ذا  الرق�شة.  وتلك  الم�شهد  ذل��ك  اأو  ال��م��وؤدي��ات 
على  واالطــــالع  بــل  والتنقيب  البحث  مــن  الكثير  يقت�شي 
اأدت اإلى هذا ال�شكل االأدائي الحركي، �شواء  الم�شادر التى 
والعادات  م�شر،  على  توالت  التي  القديمة  الح�شارات  في 
التي  الدينية  والمعتقدات  والت�شورات  القديمة  والتقاليد 
اأثًّرت على ال�شكل واالأداء الحركي ولو اأنه من ال�شعوبة تتبع 
فنية  اأ�ش�ص  على  وتقويمه  التاريخ  في  االأداء  من  النوع  هذا 
�شحيحة. ذلك لعدم وجود درا�شات وافية له، والأنه ظل فترة 
اإثارة  و�شائل  من  كو�شيلة  ُيتخذ  اأو  ُينعْت  الزمن  من  طويلة 
الحوا�س وا�شتهواء ال�شهوات. والرق�س عموما، وال�شعبي منه 
التاريخ  حلقات  في  النظر  اإلى  يحتاج  الخ�شو�ص  وجه  على 
يتداخل عهدها  التي  تلك  اأنها متداخلة، حتى  واأحقابه على 

بالعهود الحديثة وال يكترث بح�شرها المنقبون. 
ال�شوفية  االأقم�شة  على  �شورا  نجد  القبطية  االآثار  ففي 
�شور  وعليها  الميالدية  االأول��ى  القرون  اإل��ى  تاريخها  يرجع 
ال�شبية  فيها  ت�شترك  كانت  والتي  القديمة  الرق�شات  من 
ال�شبه  ال�شديد  والن�شاء، وحركاتهن تمثل فنونا من الرق�س 
بالرق�س اليوناني القديم. وفي  العهد االإ�شالمى نجد نماذج 
من  اأغلبها  والزخارف  الحليات  بع�ص  على  ممثلة  للرق�ص 
القرنين  بين  ما  م�شر  في  ا�شتمر  وال��ذي  الفاطمي  الع�شر 
العا�شر والثاني ع�شر، وعلى الرغم من قلتها اإال اأننا نجد اأن 
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اأكثر  باالحت�شام  يتميز  كان  الفترة  تلك  في  الرق�س  اأ�شلوب 
يدعمه.  كان  ال��ذي  الديني  الطابع  فقدان  مع  قبل  ذي  من 
ويتعذر بعد هذا الع�شر متابعة االأطوار التي مر بها الرق�س 
العربية  الكتب  بع�س  في  عنه  الوجيزة  التنويهات  با�شتثناء 
القرنين  مراجع  في  اأخــرى  مرة  يظهر  اأن  اإلى  قــرون،  لعدة 
الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر وذلك من خالل ر�شومات وو�شف 
الرحالة االأجانب الذين زاروا م�شر في تلك الفترة، فنجد 
اأ�شاليب الرق�س والموؤديات له، و�شرح  ُكِتب عن  الكثير مما 
لطرق اأدائهن، وتفا�شيل ثيابهن، واأنواع الحركات، واالأغاني 

والمو�شيقى الم�شتخدمة.
واإذ نجد فجاأة اأن هذا ال�شكل من االأداء الحركي ياأخذ في 
التدهور تدريجيا في القرون االأخيرة، فنجد الكثير من كتب 
ع�شر  التا�شع  القرن  من  الثاني  الن�شف 
وقريبا  ال�شليم  ال��ذوق  عن  بعيدا  ت�شوره 

من االبتذال، ولكنه ا�شتطاع اأن يجد 
لنف�شه 

ويظل  مكانا 
على  المجتمع  في  وا�شحا 
واإل���ى  طبقاته  ك��اف��ة 

االآن!
وع���ن���د ت��ت��ب��ع 
هــــذا الـــنـــوع من 
الحركي  االأداء 
ل��ل��ع��وال��م و���ش��وال 
اإل����������ى م���ع���رف���ة 
ب���داي���ات���ه م��ع��رف��ة 
جيدة وذلك بداية 
القرن  اأواخــر  من 
ال���ث���ام���ن ع�����ش��ر، 
ن����ظ����را الأق������رب 
ت���ع���داد ���ش��ك��ان��ي 
يــمــكــن الـــرجـــوع 
اإل����ي����ه وم���ع���رف���ة 
للمعي�شة  العامة  الحالة 

يتواجد  كــان  والــتــي  الكبرى  الــمــدن  وبــاالأخــ�ــص  م�شر  فــي 
وما  االأجانب  الرحالة  كتابات  لتوافر  واأي�شا  العوالم،  بها 

ا�شتطاعوا م�شاهدته وتدوينه - كتابة ور�شما. 

القرن  اأواخر  المختلفة  وطبقاتهم  م�سر  �سكان 

الثامن ع�سر

في اأواخر القرن الثامن ع�شر كان تعداد �شكان م�شر ال 
يزيد عن  ) 2،5 مليون ن�شمة(  دون العربان الذين يعمرون 
ال�شحراوات، ذلك الأنه كان من ال�شعب اإخ�شاعهم لتعداد 
الفر�شان  عدد  ر  ق��دَّ  Joubert جوبير  م�شيو  ولكن  دقيق، 
ف��ار���س(،   27،000  ( ب��  ب��ه  ق��ام  ال���ذي  االإح�����ش��اء  ح�شب 
يتنا�شب  وع��دد  راجلين  الأ�شخا�س  ال��ع��دد  نف�س  وباإ�شافة 
قبائل  تعداد  مجموع  فاإن  واالأطفال،  ال�شيدات  من  ذلك  مع 
العربان �شوف يكون  )130،000 نف�س (. اأما القاهرة فقد 
 –  250  ( بين  ما   1798 عام  فى  بها  ال�شكان  تعداد  كان 
األفا من االأ�شخا�س بما في ذلك المماليك والتجار   ) 260
االأجانب. وهناك اإح�شاء اآخر هام قد تم قبل مجيئ الحملة 
300،000(  ن�شمة  ب�� )  الفرن�شية وقد قدر تعداد القاهرة 

ومق�شم اإلى:
ال��ف��رق  “كل  االأوج���اق���ت  ج��ن��ود  ف��ي��ه��م  ب��م��ا  المماليك   -
مثل  وه��م  تحريرهم  تم  رقيق  من  المكونة  الع�شكرية 

المماليك”:12،000
-المماليك: 6،000

-التجار الذين تمتد معامالتهم اإلى خارج البالد، ويت�شمن 
االأجانب الذين ال ي�شتقرون في القاهرة اإال لوقت محدد، 
التجار  الخليلي كذلك  يمتلكون محالت في خان  والذين 
القادمين من اأزمير والق�شطنطينية وبغداد وحلب وجدة 
وينبع… اإلخ. “  كان هوؤالء التجار ي�شلون اإلى القاهرة 
ثالثة  بعد  ويرحلون  يبيعونها  التي  بب�شائعهم  محملين 
الأربعة اأ�شهر محملين بب�شائع اأخرى عند العودة”:4،000
-حرفيون م�شتقرون، �شواء كانوا اأ�شطوات اأو عماال عاديين: 

25،000
والزيت  الماأكوالت  يبيعون  الذين  القطاع  تجار  -�سغار 
واالأرز والخ�شروات ومواد اأخرى. وهم يبيعون في النهار 
الجملة،  تجار  من  ا�شتدانة  الليل  في  عليه  يح�شلون  ما 
ونادرا ما يكون هوؤالء التجار مي�شوري الحال، بل تتدهور 

رسم توضيحى2  
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حالتهم يوما بعد يوم حتى ينتهي بهم االأمر 
اأن يهجروا هذه المهنة: 5،000

-القهوجية، وهم اأ�شحاب محال القهاوي والتى 
وكــان  والتدخين  وال�شربات  القهوة  تقدم 
في  اأوقاتهم  المحال  هذه  في  النا�س  يق�شي 

ا�شتماع المو�شيقيين والرواة: 2،000
- خدم ذكور، مثال القوا�س وال�شاي�س وال�شقاء 

والفرا�س: 30،000
-عمال وحمالون وعمال يومية: 15،000

- اإجمالى الذكور البالغين.  : 99،000
 : اإلى  البالغات  الن�شاء  اأن ي�شل عدد  ويمكن   -

 126،000
-كما يمكن اأن ي�شل عدد االأطفال من الجن�شين 

اإلى:75،000 
 : القاهرة  �شكان  عــدد  اإجمالي  يبلغ  -وهــكــذا 

300،000
�شنجده  المماليك  ت��ع��داد  اإل��ى  نظرنا  ول��و 
ن�شاء  الزواج من  اإلى عاداتهم في  قليال، نظرا 
اأجنبيات مثلهم، كما اأن طق�س م�شر كان يحول 
الوقت،  ذلــك  في  عموما  االأجــانــب  تكاثر  دون 
في  فاأطفالهم  تزوجوا من م�شريات،  ولو  حتى 
�شنين  ب�شع  بعد  يموتون  كانوا  االأول���ى  الحالة 

ال�شبان  الرقيق  ي�شترون  المماليك  كان  لذلك  ال��والدة.  من 
اأ�شولهم، فيدربونهم ع�شكريا ثم  الذين ينحدرون من نف�ص 
اأو  �شراك�شة  اإما  ال�شبان  هوؤالء  ومعظم  ذلك.  بعد  يعتقونهم 
االإقليمين  هذين  اإلى  المماليك  زوجات  وتنت�شب  قوقازيون. 
اأي�شا. واإن كان في بع�س االأحيان اأحد المماليك يتزوج من 
ذريته  تتميز  ولكن  االإنجاب  في  الحظ  له  فيكون  م�شرية، 

دائما بال�شعف.
ُيجَلبون من  كانوا  فقد  الجن�شين،  ال�شود من  العبيد  اأما 
تمتلئ  القاهرة  اأ�شواق  كانت  عام  كل  ففي  اإفريقيا،  اأعماق 
هذه  كانت  وق��د  ال��رج��ال،  ع��دد  يتجاوز  الن�شاء  وع��دد  بهم، 
التجارة رائجة في ذلك الوقت، ومن اأ�شواق القاهرة، تذهب 
ل  اآ�شيا.  وقد كان يف�شِّ الكبرى في  المدن  اإلى  العبيد  اأفواج 
الم�شريون الن�شاء الزنجيات. في نف�س الوقت كان العثمانيون 
تنقر�س  ذريتهم  وكانت  العدد،  قليلي  م�شر  في  المقيمون 

الم�شيحيون  اأم��ا  االأ�شباب.  ولنف�س  المماليك  �شاأن  �شاأنهم 
الكبرى  التجارة  مناطق  في  ي�شتقرون  كانوا  فقد  االأجانب، 

كاالإ�شكندرية ور�شيد ودمياط والقاهرة)1(.
هو  كان  المختلفة  االأجنا�س  من  والخليط  الخ�شم  هذا 
ن االأ�شا�شي للمجتمع الم�شري الحديث، والذي بدوره  الُمكوِّ
لكل  الأن  الم�شرية،  المدن  في  والتقاليد  العادات  على  اأثر 
المدن  ماعدا  وتقاليدها،  وعاداتها  الخا�س  فكرها  جماعة 
تتاأثر  لم  والتي  الكبرى  المحافظات  عن  البعيدة  والقرى 

ب�شكل وا�شح.
اأما االأداء التعبيري الحركي في الن�شف االأول من القرن 

التا�شع ع�شر، فقد كان ينق�شم اإلى: 
- رق�س الغجر.

- رق�س الغوازي. 
- الرق�ص داخل الق�شور “الجواري والمحظيات”.

ولن نغفل في هذا ال�شدد اأنواع واأ�شكال االأداء الحركي 

رسم توضيحى 1
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ِقَبْل  من  تمار�س  كانت  والتي  ال�شعبية،  للرق�شات  المختلفة 
الوجه  اأو  ال�شاحلية،  المدن  في  �شواء  ال�شعبية  الجماعات 

البحري اأو القبلي اأو حتى رق�شات البدو والواحات.
االأ�شكال  هــذه  �شيحدد  اآخــر  لبحث  يقودنا  �شوف  مما 
الرق�ص  خريطة  على  الحركي  لالأداء  المختلفة  والتنويعات 

ال�شعبي الم�شري خالل التاريخ …
مكان  في  الثبوت  وعدم  الترحال  عاداتهم  فمن  الغجر  اأما 

في  االأ�شا�شى  تواجدهم  كان  لذلك  لفترة طويلة،  محدد 
الموالد والمهرجانات واالحتفاالت ال�شعبية، نظرا لتعدد 
ومو�شيقى  رق�ص  من  الفنية  عرو�شهم  اأنــواع  واختالف 
ال�شعبى  الق�ش�س  وم����وؤدي  �شحرية  واأل���ع���اب  وغ��ن��اء 
االت�شال  اإلــى  بـــدوره  اأدى  والـــذي  والــقــرداتــيــة...اإلــخ، 
في  يعي�شون  كانوا  والذين  الــغــوازي  مع  باآخر  اأو  ب�شكل 
االأف��راح  في  عرو�شهم  ويقدمون  كامل،  ب�شكل  المدينة 
في  منها  اأك��ث��ر  ال�شعبية  واالح��ت��ف��االت  وال��م��ه��رج��ان��ات 
الحركي  االأداء  اأن  االأداء،  �شكلي  بين  والفارق  الموالد. 
اإقامتهم  اأماكن  لتغير  “نظرا  بالخ�شونة  يتميز  للغجر 
الم�شتمر”؛ وعدم االحت�شام “نظرا لمحاولة الراق�شات 

ال�شتر�شاء الم�شاهديهن بخطواتهن الحركية”.
يتميز  الحركي  الأداهم  االأ�شا�شية  فاالأ�شكال  الغوازى،  اأما 

بالنعومة وو�شوح الحركة الممتلئة بالدلع والدالل. 
النبوى  بالمولد  احتفال  في  الين  وليم  اإدوارد  ذكر  وقد 

�شنة )1250ه� – 1834م( اأنه،
الرئي�شية  الف�شحة  في  النهار  فترة  في  النا�س  “تجمع 
ق�شة  رواة  )وه��م  )ال�شعراء(  بق�ش�س  وتمتعوا  لالحتفال 
الغوازي  اأجبرت  ولقد  والمهرجين.  والم�شعوذين  زيد(  اأبو 
موؤخرا على القيام بنذر والتخلي عن مهنة الرق�ص ؛ ونتيجة 
من  ه��وؤالء  وكانت  العيد.  عن  برق�شهن  ه��وؤالء  غابت  لذلك 
ال�شوارع  فــي  وتن�شب  الــجــذابــات.  الفاتنات  الراق�شات 
المجاورة المدومات واالأرجوحات ويثبت الباعة ك�شوكهم لبيع 
الغجر على  ي�شهد رق�س  الحلويات وغيرها. وكان االحتفال 
الحبال ولكنهم غابوا بدورهم عن احتفاالت هذه ال�شنة”)2(.

اإل��ى  ال��غ��وازي  الم�شلمون  ي��دع��و  اأن  ج��دا  ال��ن��ادر  وم��ن 
منازلهم، واإذا وجد بين �شكان م�شر من يجيز لنف�شه هذا 

الترخي�ص فاإنما هم اليهود واالأوربيون)3(.
ولكن عند تواجد الغوازي في منازل الم�شلمين للرق�س، 

اأوم��ن  وحدهم  الرجال  من  م�شهد  على  اإال  ذل��ك  يكون  فال 
الن�شاء بمعزل عن الرجال، ويحدث هذا في بهو اال�شتقبال. 
اأركان  من  ركن  في  المو�شيقيون  يجل�س  االأول��ى  الحالة  وفي 
البهو وتوؤدي الراق�شات رق�شهن بالمكان المعروف بالدركة 
لي�شتمتعوا  الدواوين  على  تام  �شكون  في  المدعوون  ويجل�س 
على  بها  ويطاف  ال�ُشُبكات،  يدخنون  وهــم  الم�شهد  بهذا 

الراق�شات والمو�شيقيين. 
اأما اإذا كان الرق�س في الحرم، فال يح�شر المو�شيقيون، 
تنقر  اللذين  والدربكة  بالطار  الراق�شات  حركات  وت��وزن 

عليهما ن�شاء من حا�شية ربة المنزل)4(. 
اأ�شكال  واإذ يت�شح لنا من هذين الم�شهدان �شكلين من 
نوعين  ظهور  ف��ي  اأ�شا�شا  كانا  وال��ل��ذان  الحركي،  االأداء 
البطن  برق�س  االآن  والمعروفين  الرق�س  م��ن  جديدين 
 Oriental“ ال�شرقى  والرق�س   ”Belly Dance“
بين هذين النوعين  و�شائع  كبير  خلط  وهناك   ،”Dance
يتخلله  الرجال  عند  الرق�س  فم�شهد  الراق�س.  االأداء  من 
الكثير من الحركات االأدائية االأكثر تحريكا لل�شهوة، والتي 
فيتخلله  الن�شاء  عند  اأم��ا  البطن،  رق�س  ظهور  اإل��ى  اأدت 
الكثير من الحركات ذات الدلع الزائد مع نعومة الحركات 
والــذي  التعبيري  الرق�ص  من  نــوع  ظهور  اإلــى  اأدت  والتي 
الرق�س  ت��اله  وال��ذي  الم�شري،  البلدي  بالرق�س  ُيدعى 
ال�شرقي في وقت الحق. واأما الرق�س البلدي الم�شري فال 
 – االأ�شباني  للرق�س  االأ�شكال  باأي �شكل من  اأو  يمت ب�شلة 
الأن  نظرا  الم�شرية)5(،   المراجع  من  بع�س  في  ُذِكر  كما 
االأخير يت�شم بالحركات ذات االأداء ال�شريع وعمل كثير من 
اأو  خطوات  ا�شتخدام  وعدم  االأر�ــص  على  باالأرجل  االأرتــام 
ب�“الرع�شة،  والمعروفة  ال�شريعة  الخ�شر  “هز”  حركات 
تغلب  االأ�شباني  الرق�س  مو�شيقى  اأن  كما   ،”Shimmy
“الخما�شية وال�شباعية”)6(، وعلى  فيه االإيقاعات العرجاء 
الخطوات  نعومة  اأ�شا�شياته  من  البلدي  فالرق�س  النقي�س، 
اإلى  ت��وؤدي  والتي  للو�شط  التمايلية  الحركات  وا�شتخدام 
اأو  باالأرجل  اأرت��ام  عمل  عدم  مع  والخجل،   الدلع  حركات 
اأي�شا  تت�شم  ومو�شيقاه  التعبيرية،  للحركات  �شريع  اأداء 
تعطي  التي  المو�شيقية  االآالت  التركيز على  بالنعومة وعدم 
اإلى  باالإ�شافة  هذا  والقانون،  العود  مثل  متقطعة  اأنغاما 
في  اإيقاعه  اأن  ونجد  للطبلة،  �شولو  وج��ود  ع��دم  اأو  ن��درة 
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اإيقاع  يغلب  اأربعة” ولكن  و  “ ثمانية  بين  خليط  االأوكتاف 
الثمانية على االأربعة.

راق�شات  فهن  متعددة  اأعماال  الغجر  ن�شاء  “وتمار�س 
�شعبيات وتعمل الكثير منهن في �شرب الودع وروؤية الطالع اأو 

العالج ال�شعبي”)7(.
الذين يعملون في الغناء والرق�س  الغجر  فاإن  “ كذلك 
هناك  للعمل  اأخــرى  محافظات  اإلــى  المنطقة  يــغــادرون  قد 
في موا�شم معينة والعودة بعد انتهاء المو�شم”)8(،  والغجر 
كان لهم الف�شل االأكبر في تو�شيل وتعليم الغوازي لالأغاني 

ال�شعبية والتي تعلموها في النجوع والقرى.
حياتهم  عن  �شامل  و�شف  لهم  يوجد  فال  الغوازي،  اأما 
الظواهر  لبع�س  المتفرقة  االإ�شارات  بع�س  غير  االجتماعية 
القبائل  اأفراد هذه  “كريمر” اأن  بهم، وكما ذكر  المرتبطة 
في  وي��ت��واج��دون  الخيام  ف��ي  يقيمون  ب��دوي��ة  حياة  يعي�شون 
اأن كل البنات الغازيات يعملن راق�شات، واأن  االأ�شواق. كما 
ن�شاءهم المتقدمات في ال�شن يعملن في روؤية الطالع، وهن 
ال يتزوجن اإال بعد تكوين قدر كاف من المال حتى ت�شتطيع 
لها،  زوج��ا  ليكون  �شالحا  تعتبره  من  تختار  اأن  منهن  كل 

فزوج الغازية لي�ص اأكثر من خادم. فهو يلعب على ال�شفارة 
اأي�شا  لها  ياأتي  اأن  يمكن  كما  الغازية.  رق�ص  اأثناء  يطبل  اأو 

بالرفقاء)9(.”
غير اأنه تعددت االآراء في م�شاألة انت�شاب الغوازي  للغجر 

والذي لم يتو�شل اأي بحث حتى االآن اإلى تاأكيد هذه االآراء.
ا�شتهرن  الالئي  العموميات  الراق�شات  كن  وال��غ��وازي 
اأو  الخا�شة  ال��م��ن��ازل  ف��ي  ���ش��واء  ال��وق��ت  ذك  ف��ي  بالرق�س 

الطرقات والميادين العامة على مالأ من الجمهور)10(.
وجدير بالذكر اأن الغجر والغوازي لهن كثير من الف�شل 
لنا  وو�شله  ــزوال  ال من  ال�شعبي  الغناء  تــراث  على  للحفاظ 

كامال.
لذلك نجد اأن الحركات التعبيرية الراق�شة لكال الف�شيلين 
الحركات  عن  ومختلفة  ال�شكل،  والغوازي” متقاربة  “الغجر 
يوؤدين عرو�شهن  كن  والالتى  الق�شور،  لراق�شات  التعبيرية 
الت�شلية  و�شائل  من  الرق�س  ك��ان  ولما  فقط.  الق�شور  في 
العظماء  اعتاد  فقد  كثيرا،  ال�شيدات  ت��روق  التي  واالبتهاج 
واالأثرياء اتخاذ الراق�شات في منازلهم من الجواري والإدخال 
ال�شرور على زوجاتهم، برق�شهن و�شرح �شدورهن بحركاتهن.

الراقصات النحيالت
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و كانت الراق�شات يجال�شن االأكابر والمماليك وي�شتمعن 
مكانتهن  وبلغت  المو�شوعات،  �شتى  فــي  معهم  ويتحدثن 
حياتهن  من حرية  الرغم  على  مدى،  اأعلى  اإلى  االجتماعية 
االإباحية حتى اأن اأحدا لم يجروؤ وقتئذ على قذفهن بال�شتائم.
التا�شع  ال��ق��رن  م��ن  االأول  الن�شف  ر���ش��وم  لنا  وت�شور 
في  متناهية  وثيابهن  االأج�شام  نحيالت  راق�شات  ع�شر، 
الرقة وال�شياكة واالحت�شام، وا�شتهرن بالرق�س بال�شيوف اأو 

ال�شاجات اأو الدفوف)11(. 
فى  القلعة  مذبحة  حدثت  اأن  اإلــى  هكذا  الــحــال  وظــل 
من  للتخل�س  علي  محمد  دب��ره��ا  وال��ت��ي  1مار�س1811 
االأكابر،  من  الكثير  اإلى  باالإ�شافة  عليهم  وق�شى  المماليك 
الجواري  فخرجت  الق�شور،  راق�شات  هروب  اإلى  اأدى  مما 

المترب�ص  الموت  من  خوفا  ال�شارع  ــى  اإل والمحظيات 
يبحثن  لل�شارع  فخرجن  والعز،  الترف  حياة  وبعد  بهن. 
وال���غ���وازي  ال��غ��ج��ر  ف��خ��ال��ط��ن  العي�س)12(.  ل��ق��م��ة  ع��ن 
ظهور  اإل��ى  ب��دوره  اأدى  وال��ذي  معهم،  يع�شن  واأ�شبحن 
خطوات واأ�شكال تعبيرية جديدة في الحركات التعبيرية 
وتجمعن  والرق�س  الغناء  فن  اإل��ى  فاتجهن  الراق�شة. 
وذلك  العوالم”،  “حارة  علي  محمد  �شارع  في   واأقمن 
بعد اإ�شدار قانون محمد علي الإبعاد الغوازي عن القاهرة 
واالإ�شكندرية ب�شبب مزاولتهن في ذلك الوقت األوانا من 

الن�شاط الخارج عن حدود االأدب)13(.

و�سق  القاهرة  و���س��وارع  ميادين  تق�سيم 

الطريق الم�سمى ب�سارع محمد علي

ميادينها  تق�شيم  فى  كبير  ن�شيب  لها  كان  القاهرة 
االأولى ومرورا بع�شر  االإ�شالمية  القرون  و�شوارعها منذ 
لل�شوارع  ر�شمي  مر�شوم  اأول  اإ�ــشــدار  وحتى  المماليك 
والميادين باالأ�شماء واالأرقام عام )1262ه� - 1847م( 

والذي كان م�شتهال بتلك الديباجة:
اأ�شماء االأزقة بم�شر المحرو�شة  كتابة  كانت  “ولما 
على محل ينا�شبها فوق زواياها، وتنمير البيوت الكبيرة 
بجانبها،  اأو  اأب��واب��ه��ا  باأعلى  نمرها  برقم  وال�شغيرة 
كاأ�شلوب اأوروبا، مما ي�شتوجب المنافع العظيمة للمملكة، 
ويورث ال�شهولة لمن يق�شد زقاقا اأو بيتا، �شواء كان من 
تنظيم  بمجل�س  ال��راأي  ا�شتقر  االأجانب،  من  اأو  االأهالى 
االإرادة  طبق  ل��ذل��ك،  ال��الزم��ة  التدابير  على  المحرو�شة، 
 64 برقم  المنمرة  الوقائع  ن�شخ  في  بيانها  واندرج  ال�شنية، 
اإجراء ذلك ابتداء من  وح�شل في هذه االأيام الم�شروع في 
خم�شة  وهو  اأدناه  ذكره  االآتي  الترتيب  بمقت�شى  الخلق  باب 

ع�شر بندا:”
�شنة  ففي  ج��دي��دة،  وم��ت��ن��زه��ات  م��ي��ادي��ن  ظ��ه��رت  كما 
متنزه  اإلى  الليمون  كوبري  المنطقة عند  )1847م( حولت 
عام غر�شت فيه اأنواع الزهور واالأ�شجار. كما �شرع في تو�شعة 
بطريق  والمت�شل  الظاهر،  اإلــى  الحديد  بــاب  من  ال�شارع 
ال�شوي�ص، واأي�شا �شارع درب الجماميز وباب الخلق والم�شهد 
ردمت  وكذلك  ال�شوارع.  في  االأ�شجار  وغر�شت  الح�شينى، 

بركة االأزبكية وحولت اإلى متنزه عام )14(. 

رسم توضيحى للرقص الشرقى  
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فر�س  م�شر  عرفت  فقد  القاهرة،  تجميل  ذك��ر  وعلى 
الرمل االأ�شفر في الحفالت الر�شمية منذ األف عام، عندما 
يق�شي  الفاطمة  الدولة  في  اال�شتقبال  حفالت  نظام  ك��ان 
الفاطمي  الق�شر  اإل��ى  ال��م��وؤدي  الطريق  في  الرمل  بفر�س 
واإ�شالحها  ال��ط��رق  بتعبيد  العناية  واأمامه)15(.وظلت 
وتجميلها موكلة اإلى �شكان القاهرة حتى اأُ�شدرت االأوامر من 
ديوان  من  بلوكات  اأربع  بتعيين  1848م  �شنة  الحكومة  قبل 
وال�شوارع في كل  الطرقات  وتمهيد  بت�شوية  للقيام  الجهادية 

من نواحي المو�شكى واالأزبكية وبوالق)16(.
واأثناء هذه الفترة حدثت تغيرات اقت�شادية وتكنولوجية 
كبيرة في القاهرة، مما اأدى اإلى ظهور العربات التي تجرها 
عقبات  يمثل  والــذي  ال�شوارع  انتظام  لعدم  ونظرا  الخيول، 
اأمام تلك التغيرات، لذا �شرع محمد علي في �شق طريقين، 
والثاني  اأمتار   8 عر�شه  وكان  الجديدة  ال�شكة  با�شم  االأول 
�شارع محمد علي. ولقد قام المهند�ص الفرن�شي “هو�شمان” 
محمد  �شارع  بتخطيط  بباري�ص  ريفولى  �شارع  خطط  والذي 
علي، على غرار �شارع ريفولى، وكان ال�شارع يمتد من ميدان 
القاهرة،  مدينة  و�شط  في  العزيز  عبد  �شارع  وحتى  العتبة 
ويعد �شارع محمد علي من اأهم �شوارع القاهرة في الع�شر 
الحديث ومن اأهم معالمه م�شجد قي�شون - وحمام ب�شتك - 
و�شوق ال�شالح - والمنا�شره والتي ت�شتهر حاليا بالمنتجات 

الخ�شبية. يبداأ �شارع محمد علي من م�شجد الن�شر االأثرى - 
ميدان القلعه - وبنتهى بميدان العتبة الخ�شراء بطول 2 كيلو 
الطراز  ذات  الحجرية  البواكى  يميزه  ما  واأهم  تقريبا  متر 

الفرن�شي والتي لم يتبق منها اال القليل. 
ولقد اكت�شب �شارع محمد علي �شهرة كبيرة منذ القرن 
الما�شي، نتيجة �شكن اأكبر عدد من الفنانين والفنانات فيه، 
ونتيجة الحياة ال�شاخبة في هذا ال�شارع، والأن الجنازات في 
القرن الما�شى كانت ت�شيع بالمو�شيقى، فكان البد اأن تتجه 

الجنازة وم�شيعوها اإلى �شارع محمد علي.
القاهرة  من  متفرقة  اأحياء  في  الفني  الن�شاط  وظهر 
ومن اأهمها: �شارع محمد علي،  �شارع عماد الدين، ومنطقة 
االأزبكية، ورو�ص الفرج. فقد كان من الطبيعي اأن ي�شم �شارع 
محمد علي الكثير من اأهل الفن لقربه من المالهي، ف�شم 

الكثير من العوالم.
القرن  فناني  معظم  علي  محمد  �شارع  لنا  اأخــرج  ولقد 

الحديث في م�شر، ويقول اأبناء الحي:
عتبات  وتخطى  اإال  الفن  درب  على  فنان  يم�س  لم   “

�شارع محمد علي”
فمن هذا ال�شارع خرج لنا األمع فنانو م�شر مثل : �شالح 
الجيزاوي،  وعمر  �شكوكو،  و  حلمي،  ومحمد  ال��ح��ي،  عبد 

و�شفيق جالل، وعبد الحليم حافظ وغيرهم الكثير.

Dance of the Almeh
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اأ�شماء  العريق  ال�شارع  هــذا  في  م�شيرتك  اأثناء  وتجد 
الكم�شارية”  “زوبة  �شخلع”  “نعيمة  مثل:  وغريبة  طريفة 

الم�شرية” “عزيزة كهربة”. ..اإلخ. “اأنو�س 
اأف��ن��دي  عمر  “�شوق  الرق�س  ع��وال��م  م��ن  ا�شتهر  كما 
)وكانت م�شهورة باأنها راق�شة ومطربة(” و�شفيقة القبطية 
)وهي كانت من اأ�شرة قبطية، تبراأ منها اأهلها ب�شبب عملها 
1891 وهي مرتدية  اأنها رق�شت في عام  بالفن(” ويروى 
كانت  وقــد  الخال�ص  الــذهــب  مــن  م�شنوع  كعب  ذا  حــذاء 
طويلة.  لفترة  العوالم  عر�س  على  فتربعت  عالمية،  راق�شة 
ثم ظهرت “بنبة ك�شر” والتي جمعت بين الرق�س والغناء... 

وغيرهن الكثيرات. ..
وقد ا�شتهر �شارع محمد علي ب�شناعة االآالت المو�شيقية 
زال  وما  والحواري  ال�شارع  جانبي  على  دكاكين  في  وبيعها 

هناك بع�س من هذه الدكاكين حتى االآن)17(. 
واق��ف��ون  وكلنا  الكر�شى  على  تقعد  االأ���ش��ط��ى  )ك��ان��ت 
مكتوب  اإللى  ال�شغل  علينا  ِتَق�ّشْم  الم�شرح،  على  اأو�شادها 

معاها في الُكرا�شة(
ا�شتهرت  الذي  الفني  اال�شم  “ نيللى”- وهذا هو  بداأت 
به -  حديثها معي بهذه الجملة وهي تحكي لي ق�شتها عن 
عالم العوالم، والذي بداأته في �شن الثالثة ع�شر في محافظة 
اإلى  عام )1950(  عندما ذهبت  وكان ذلك  االإ�شكندرية، 
ينادينها  كن  اأنهن  قالت  والتي  الكبار  العوالم  من  واح��دة 
هذا  وتمار�س  لتتعلم  عالمة”   “االأ�شطى  اأو  “باالأ�شطى” 
الرق�ص  ويمار�شن  بالنهار  يتدربن  فكن  الرق�ص.  من  النوع 
في الحفالت واالأفراح ليال، وال تقل الليلة الواحدة عن ع�شر 
عالمة،  لالأ�شطى  يحلو  كما  الراق�شات  على  م  ُتَق�شَّ حفالت 
فتوزع العمل على من تحب اأكثر من االأخريات. وكن يتقا�شين 
جنيهين نظير اأجر للحفلة الواحدة ولكن اآخر ال�شهر، والذي 
تقتطع االأ�شطى عالمة بع�شا منه اإذا ما اأخطاأت واحدة منهن 
واالأ�شطى عالمة ال  الحفلة.  اأ�شحاب  لم يعجب  اأداء  اأدت  اأو 
تدرب الراق�شات ولكن كن يدربن بع�شهن البع�ص ثم تعطى 
االأ�شطى عالمة في النهاية راأيها في �شكل اأدائهن للخطوات. 
ولقد اأر�شلتها االأ�شطى عالمة للقاهرة عندما اأرادت الراق�شة 
الم�شهورة  “�شهير زكي”،  القيام باإجازة من عر�س م�شرحي 
كانت تعمل به، ف�شكنت نيللى �شارع محمد علي لفترة، ومنذ 
ذلك الحين وهي تقطن القاهرة. وهي ما زالت توؤمن وتقول - 

“ عندنا ظبط وربط، اإللى بيطلع م العوالم، بيطلع مظبوط” 
-   فهى توؤمن تماما اأن من تعلَّم الرق�س من العوالم ي�شتطيع 

اأن يوؤدي اأح�شن اأداء في الرق�س ال�شرقي. 

معنى كلمة العوالم، ومن اأين اأتت:

من  المملوكي  الزمن  في  والبحر  البر  يعم  الف�شاد  كان 
تاريخ م�شر، فقد كان المماليك منعزلين عن الم�شريين وال 
ُيعَرف للواحد منهم في معظم االأحيان اأب )والد(. فنجدهم 
اأ�شماء مفردة مثل: قالوون، بيبر�س، قطز، �شنقر،  يحملون 
“اأوالد  باأنهم  الم�شريون  و�شفهم  لذلك  اإلــخ.  �شيركوه… 
النا�س” لعدم وجود اأب معروف الأي منهم.  ونظرا الأن حكام 
هذا الزمان كانوا رجاال مثلما الحال االآن، فقد كان للن�شاء 
ن�شيب كبير فى ت�شيير االأمور واالطالع على خوافيها ومعرفة 
ُكن  اللواتي  الجميالت  الن�شاء  هنا  والمق�شود  مداخلها. 
   ” “الغنج باأنوثتهن ويتعلمن الرق�ص والغناء وفنون  يتاأنقن 
هنا  وم��ن  ق�شره  ف��ي  الحاكم  عند  مكانة  لهن  ي�شمن  م��ا 
ال زلنا ن�شمى الراق�شات الخليعات عوالم، ون�شمي الواحدة 
منهن عالمة، الأنهن دائما اأبدا العالمات ببواطن االأمور)18(. 
االأداء  “ال يقت�شر  اأنه  وليم الين في كتابه  اإدوارد  وقد ذكر 
  ) )بــالــعــوالــم  الحفالت  فتزخر  الــرجــال  على  المو�شيقي 
في  تقام  التي  الحفالت  يحيين  اللواتي  )عالمة(  مفردها 
الُمَغنَّى  اأو  ْي�َشة  الُطقَّ في  يغنين  وقد  االأغنياء.   اأحد  حريم 
– عبارة عن حجرة �شغيرة مرتفعة مجاورة لدار الحريم-  
اآخر  اأو في مكان  ورائها  يغنين من  ب�شعرية خ�شبية  فُيعزلن 
منا�شب يحجبن فيه عن اأنظار �شيد المنزل في حال وجوده 
اقت�شر  حال  في  الن�شاء  تنتقل  ن�شائه.  بين  الحريم  داخــل 
الحفل على الرجال اإلى الباحة اأو اإلى حجرة �شفلية في�شمعن 
اأغنيات العوالم اللواتى يجل�شن عادة عند حافة نافذة الحريم 
فتحجبهن ال�شعريات؛ ومن العوالم من هن عازفات..... وقد 
يخلع  باأن  الجديرات  العوالم  فى  فئة  القاهرة  في  ن�شادف 
عليهن لقب )الن�شاء المتعلمات( الإتمامهن بع�س االإنجازات 
االأدبية ومنهن من ينتمى اإلى مرتبة اأدنى ويرق�شن اأحيانا في 
الحريم؛ ومن هنا خلط الم�شافرون بين مفهومى )العوالم(  

والراق�شات ال�شعبية)19(.”
ع�شر،  ال��ت��ا���ش��ع  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��ان��ى  الن�شف  ف��ي  اأم���ا 
تتميز  كانت  الفترة  هذة  في  للعوالم  الراق�شة  فالخطوات 



الثقاف�ة الشعبية � موسيقى وأداء حركي �  العدد 29 � ربيع 2015
117

وجوههن  تقاطيع  وتنطبق  الحركة  في  والعنف  بالخ�شونة 
بــالــغــوازي  الــعــوالــم  ــاط  ــب ارت نتيجة  بــاالفــتــعــال واالبـــتـــذال 
ممتلئة  واأج�شامهن  االأرجل  حافيات  يرق�شن  وكن  والغجر. 
ي��وؤدي  مما  اأج�شامهن  اأج����زاء  جميع  ي���داري  ال  ولب�شهن 
اأواخــر  ر�شوم  لنا  وتك�شف  للم�شاهدين.  جن�شية  ــارة  اإث الى 
والكرنك  واالأق�شر  اأ�شيوط  في  الغجر  ع�شر  التا�شع  القرن 
الع�شا)20(.  ورق�شة  النحلة  ورق�شة  القلة  رق�شة   يرق�شن 
وفي نهاية القرن التا�شع ع�شر وبداية القرن الع�شرين تغيرت 

ناعمة  لت�شبح  اأخرى  مرة  الرق�ص  في  التعبيرية  الحركات 

وبها الكثير من الجمال الحركي والذي اأدى بدوره الى ظهور 

ال�شكل التعبيري الحركي في العرو�س التي نراها االآن.

ويبقى ال�شوؤال : 

ال�شعبي  ال��رق�����س  تحت  ُت���درج  ال��ع��وال��م  رق�����ش��ات  ه��ل 

الم�شري؟ اأم هي حرفة من الحرف الفنية في م�شر؟
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مفهـوم األدوار اليمانيـــة
في الغناء البحريني القديم

مبارك عمرو العماري - كاتب من البحرين

تفاخر كل ال�شعوب العريقة دائمًا باإرثها الح�شاري والثقافي واالجتماعي وت�شونه وتحافظ عليه من 
االندثار وت�شعى لتج�شيد �شخ�شيته المتميزة عن �شواها بمقومات خا�شة تجعله ينفرد بخ�شائ�ص وعنا�شر 

ت�شهد له وال ت�شير اإال اإليه دون غيره من المت�شابهات اأو المتقاربات.
و�شعب البحرين الذي تمتد عراقته في عمق جذور التاريخ، له العديد من الخ�شو�شيات والتفردات 
التي تمّيزه عن اإخوانه في منطقة الخليج والجزيرة العربية، واإن كان لحمة ال تنف�شل من تلك المجتمعات 
العربية التي تربطها به و�شائج قوية وعديدة واأوا�شر ال ترّث وال  تتقادم بمرور الزمن، بل يك�شبها الوقت 

متانة وتزيدها الحوادث والتطورات تقاربًا ومحبة.

العدد السادس عشر - مجلة الثقافة الشعبية
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والمجتمع البحريني بكافة �شرائحه واأطيافه يح�ص ويفاخر 
بانتمائه العربي في هذه االأر�س ويحافظ عليه، ويدرك اأن هذا 
االنتماء م�شدر قوته وتالحمه، واأنه ال منا�س له من المحافظة 
على اإرثه القومي واالجتماعي لكي يكون مترابطًا ومتما�شكًا في 

وجه التقلبات والتغيرات الوافدة من الخارج.
عليه  المهمة،  الخا�شية  بهذه  مجتمع  كل  يتمتع  وحتى 
و�شالبة  عليها،  يرتكز  التي  قاعدته  وادراك  بوعي  يفهم  اأن 
اأر�شه التي يقف فوقها، ليزداد ثقة واإيمانا، وتر�شخ مبادئه 
ومفاهيمه، لكي ي�شتطيع اأن يبرهن على حجته، ويتحدى كل 
ما يعتقد اأنه يهدم اأو يهاجم اإرثه اأو معتقداته التي يعتنقها اأو 

ي�شّفه مفاهيمه التي يوؤمن بها.
ومن البديهي اأن يتفاعل كل مواطن مع مجتمعه وتراثه، 
وانفعاله  تفاعله  اأن  فرد  كل  يدرك  اأن  ال�شروري  من  ولكن 
نا�شج لكل حيثية من حيثيات  اأ�ش�س قويمة وفهم  يقوم على 
كيانه االجتماعي لكي ي�شتطيع اأن يعبر عنه بكل ثقة وادراك.
ومفهوم  متج�شد  البحرين  في  والغنائي  الفني  وتراثنا 
المختلفة  مجاالتهم  في  االخت�شا�شيون  واأهمهم  للكثيرين، 
تدور  حائرة  اأ�شئلة  مجال،  كل  في  تظل،  ولكن  المتنوعة،  اأو 
في االأذهان وتحتاج اإلى اإجابات وا�شحة و�شافية لكي تتج�شد 

ال�شورة جلية اأمام كل مهتم.
في  حاليًا  متداول  هو  ما  كل  على  الو�شوح  يقت�شر  وال 
المجتمع، بل يجب اأن يندرج على القديم الذي يعتبر االأ�شا�س 

اأو المرتكز لكل ما هو حديث.
ولن ي�شل ال�شائل اإلى االجابات ال�شافية اإال حينما يتوجه 
با�شتف�شاراته واأ�شئلته اإلى من يعتقد بر�شوخ قدمه في علمه، 

واأنه اأقدر من غيره على االإجابة على كل ما يدور في خلده.
خليفة)1(  اآل  محمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  ال�شاعر  لنا  يذكر 
نقال عن والده ال�شيخ محمد بن خليفة بن حمد اآل خليفة)2( 
المبدع  الفنان  من  جــدًا  قريبين  قبله،  ووالــده  كــان،  الــذي 
�شئل  لما  اأنه  ن�شب وقرب �شحبة،  فار�س)3( قرب  محمد بن 

عن فن الغناء في البحرين وماهيته، قال:
البحرينية،  االأ���ش��وات  ه��و  البحرين  اأه���ل  غ��ن��اء  اإن   «

والب�شتات العراقية، واالأدوار اليمانية«)4(.
ومحمد بن فار�س، ع�شق الفن منذ نعومة اأظفاره، وامتاز 

بذاكرة واعية وفهم عميق لكل ما يدور حوله في ال�شاحة الفنية، 
كما اأنه اأدرك العقد االأول من القرن الع�شرين الذي كانت ت�شود 
�شتى  في  ع�شر  التا�شع  القرن  موروثات  الغنائية  �شاحته  في 
الثالث  العقد  اإل��ى  ال�شيادة  تلك  وا�شتمرت  التراث،  مجاالت 
الذي و�شلت فيه اإلى المنطقة اأجهزة الت�شجيل واالأ�شطوانات 
االأخــرى، تال ذلك  العربية  الدول  لفناني  الم�شجلة  الحجرية 
عنه  تمخ�س  مما  الراديوهات،  وا�شتعملت  االإذاع���ات  ظهور 
اأنــواع واأ�شناف جديدة من الغناء لم تكن معروفة في  دخول 

مجتمع البحرين قبل هذه الفترة الح�شارية التوعوية. 
تهتم  اجتماعية  بيئة  في  ن�شاأ  فار�س  بن  محمد  اأن  كما 
الكبير �شقر بن علي بن  الفنان  بالفن وتمار�شه، فخاله هو 
في  وملحن  مطرب  اأ�شهر  خليفة)5(،  اآل  �شلمان  بن  خليفة 
التا�شع ع�شر)6(،  القرن  الثاني من  الن�شف  البحرين خالل 
مبا�شرة،  ينقل عنه  ولم  وفاته  كان محمد طفاًل حين  الذي 
يد  تتلمذ على  االأكبر عبداللطيف بن فار�ص)7(  اأخاه  اأن  بيد 
تتلمذ محمد بن فار�ص في م�شتهل  خاله ونقل عنه، وكذلك 
حياته الفنية على يد اأخيه عبد اللطيف الذي كان فنانًا كبيرًا 
اأبيه  من  بــدءًا  ال�شغيرة  اأ�شرته  اأن  كما  الفترة)8(.  تلك  في 
واإخوانه واأخواته، كلهم يهتمون بالموروث الغنائي وي�شتمعون 

اإليه ويطربون لكل جميل منه)9(.
ثرية  التراثية  فــار�ــص  بــن  محمد  حافظة  كانت  لذلك 
الفنية،  ال�شور  ب�شتى  ومليئة  الفني  بالموروث  ومت�شبعة 
واإح�شا�شه الفني يت�شم باالإدراك والوعي العميق لكل ما دار 

ويدور حوله في ال�شاحة الفنية.
البحرين  الغناء في  يت�شنم قمة هرم  الفنان لم  اإن هذا 
اإال عن اقتدار وتمّيز قّدمه على اأقرانه ومناف�شيه، مما حدا 
اإليه  يتوجه  اأن  خلده  في  االآنف  ال�شوؤال  يدور  الذي  بال�شائل 
دون �شواه الأنه يدرك اأن محمد بن فار�س وحده هو الذي لديه 

االإجابة ال�شافية، والأن قوله الف�شل في هذا المجال.
لذلك فاإن علينا اأن نفهم اأواًل ما يعنيه محمد بن فار�ص 
في مقولته تلك حتى ن�شل اإلى عمق كّل مفردة منها، وتت�شح 
والع�شر  ع�شره  في  البحرين  في  الغنائي  الفن  �شورة  لنا 
لتلك  والمنطقي  الواقعي  التحليل  خــالل  من  �شبقه  الــذي 

المقولة المهمة ولي�ص من خالل المعنى الظاهري.
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كانت  الغناء  من  اأنــواع  ثالثة  عن  الكبير  فناننا  تحدث 
�شائدة في ع�شره، وموؤكد اأنه ق�شد الغناء الذي يعزف على 
عديدة  البحرين  في  ال�شعبية  الغنائية  الفنون  اأن  اإذ  العود، 
ويزاولها  اإليه  القريبة  الفنون  عن  تحدث  ولكنه  ومعروفة، 
با�شتمرار، فاالأ�شوات البحرينية هي قالبه الغنائي المف�شل 
والذي اأفنى عمره في مزاولته وتطويره وحمايته من كل دخيل 
اأمام  به  وخلد  فخّلده  وفنه،  فكره  ع�شارة  فيه  وقدم  عليه، 
االأجيال التي عا�شرته و�شمعت ت�شجيالته وح�شرت جل�شاته 
الفنية، واأمام االأجيال التي اأتت بعده واتخذته نبرا�شًا وقدوة 

وحذوة تحذو مثله في مزاولة هذا الفن العريق.
اأما الب�شتات العراقية، فمعروف اأن »الب�ش�تة« كلمة لي�شت 
الفني  الــمــوروث  في  دخلت  فار�شية  اأنها  ويقال  بالعربية، 
العراقي، و�شكلت فنًا معروفًا في ال�شاحة الفنية العراقية من 
خالل فن المقامات، وبرع في هذا الفن كثير من المطربين 

والمطربات العراقيات.
لو�شائج  نظرًا  البحرين  اإلــى  الت�شمية  هذه  و�شلت  وقد 
بين  والجغرافية  والتاريخية  االجتماعية  وال�شالت  القربى 
العراق والبحرين والتي تعود اإلى اآالف ال�شنين، بل تمتد اإلى 

تاريخ الع�شور ال�شحيقة والموغلة في القدم.
المحلي  التاأقلم  فــي  »الب�شتة«  اأخـــذت  البحرين  وفــي 
اأ�شبحت  حتى  البلد  ه��ذا  ف��ي  ال�شعبي  ب��ال��ذوق  وامتزجت 
الفن  لهذا  وتج�شدت  معينة،  محلية  ومميزات  �ش�مات  لها 
�شخ�شية بحرينية خال�شة اأ�شبحت معروفة في دول الخليج 
بم�شمى»الب�شتة البحرينية«، وقد انتع�س هذا الفن في االأجيال 

الغنائية وخ�شو�شًا في االأربعينيات من القرن الع�شرين.
بن  محمد  ذكرها  التي  اليمانية«  االأدوار   « م�شمى  اأم��ا 
بع�س  الحالية  فهام  االأ  على  غريب  م�شطلح  فهو  فار�س، 
 « ي�شمى  ما  فيه  لي�س  اليمن  غناء  اأن  فالمعروف  ال�شيء، 
االأدوار«، واإنما توجد فقرات في المو�شحات اليمنية ال�شعرية 
اأق�شام  ت�شكل  التي  وال��الزم��ة  بالتقفيل  اأ�شوة  »دور«  ت�شمى 
المو�شحة اأو التو�شيح كما ت�شمى اأي�شا،والم�شهورة في التراث 

المو�شيقي العربي هي » االأدوار الم�شرية« القديمة. 
اإن التاأثير اليمني الغنائي المبا�شر لم يتجل وا�شحًا في 
اليمن  مطربي  ت�شجيالت  ظهور  بعد  اإال  الخليجية  ال�شاحة 

اليمنية  االأغنية  ح�شور  وكان  1938م)10(،  عام  من  ابتداء 
الع�شرين  الــقــرن  مــن  الخام�ص  العقد  مــن  بـــدءًا  مالحظًا 
بن  فيها محمد  توفي  التي  االأع��وام  نف�س  في  اأي  الميالدي، 
لم  اللذين  وليد)11(  بن  �شاحي  الكبير  الفنان  وقبله  فار�س 

يظهر في ا�شطواناتهما اأي تاأثيرمو�شيقي يمني.
 وبعد و�شول اآالت الت�شجيل اإلى البحرين عام 1948م، 
التي  االأ�شطوانات  خالل  من  اليمني  الغناء  تاأثير  ظهور  بداأ 
واالأعــوام  العام  ذلك  من  ًا  ابتداء  البحرين  مطربو  �شجلها 
حفظوها  التي  والكلمات  االألحان  بع�س  فيها  ورددوا  التالية 

من االأ�شطوانات اليمنية. 
اإن الموروث الفني البحريني لي�س فيه ما ي�شمى باالأدوار 
اأ�شوة بالب�شتة، التي باتت معروفة واأ�شبحت جزءًا من التراث 
المو�شيقي المحلي، بل وانت�شرت في بع�س االأقطار الخليجية. 
الم�شرية  االأدوار  يعرف  فار�س  بن  محمد  ف��اإن  كذلك 
ويوؤديها في جل�شات �شمره، ويوؤثر عنه غناوؤه العديد من االأدوار 
االأ�شطوانات  البحرين من خالل  اإلى  التي و�شلت  الم�شرية 

وخ�شو�شًا في فترة الع�شرينيات من ذلك القرن.
ــه من  ــي اإل اإذًا، فــهــو يــعــي مــا يــقــول ويــــدرك مــا يــرمــي 
من  مغزاه  اإل��ى  للو�شول  نجتهد  اأن  وعلينا  الت�شمية،  ه��ذه 

هذاالم�شطلح.
واأب��ع��اد  لعمق  ف��ار���س  ب��ن  محمد  اإدراك  على  وك��دل��ي��ل 
بها  وي�شنف  يطلقها  التي  الفنية  والت�شميات  الم�شطلحات 
التي  لالألحان  بت�شمياته  نذّكر  البحرين،  في  الغناء  اأنماط 
غّنى بها بع�س » اأ�شواته«، ودّون تلك الت�شميات فوق مل�شقات 
تلك  ومن  الت�شجيل،  �شركات  كاتلوجات  وفي  االأ�شطوانات 

الت�شميات:
اأطلقها على ا�شطوانتين هما:  ،) يم�اني   (  -  1

     - قريب الفرج يا دافع الهم والع�شر
     - ما لغ�شن الذهب مولى البنان المخ�شب

يماني (، اأطلقها على: عربي  �شوت   (  -  2
     - الن الح�شا والذي اأهواه ما النا

يماني �شرقين(، اأطلقها على:  (  -  3
     - اهلل يا رباه اأنا �شالك باألم ن�شرح وتب.

عن  المعلومة  ا�شتقيت  حينما  اأن��ن��ي  بالتنويه  الجدير 
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ماهية غناء اأهل البحرين ح�شب راأي الفنان محمد بن فار�س 
اآل خليفة، ذكر  اأحمد بن محمد  ال�شيخ  ال�شاعر  الراوي  من 
)االأدوار اليمانية( ولكني في تلك الفترة، حينما كنت اأعمل 
في جمع مادة كتابي )محمد بن فار�س اأ�شهر من غنى ال�شوت 
في الخليج( خالل فترة الثمانينيات من القرن الما�شي، لم 
)االأدوار  الكتاب  في  ودّونتها  الجملة،  تلك  اأبعاد  اأدرك  اأكن 
وح�شب  باليمن  المبا�شرة  ب�شلتها  مني  اعتقادًا  اليمنية( 
ظاهر اللفظ، ولكن بعد مرور هذه ال�شنين، تاأكدت المعلومة 
بعدما  وخا�شة   ) واليمني  اليماني   ( بين  الفرق  عن  عندي 
ذكرها الراوي نف�شه ب�شيغة ) اليمانية( في محا�شرة فنية 
له ا�شت�شافه فيها الملتقى الثقافي االأهلي بالنادي االأهلي في 

م�شاء 13 مار�س 2000م)12(.

اليمني واليماني:

ال�شابقين من فناني الخليج ي�شلكون  اأن  الجدير بالذكر 
نف�س النهج القديم الذي �شار عليه من �شبقوهم في الخليج 
التي  االأماكن  االأغنية ح�شب  العربية في ت�شنيف  والجزيرة 
لها عالقة باللحن اأو الكلمات، فما ين�شب اإلى )اليمن( ي�شمى 
)يمني(، اأما )اليماني( فمعناه اأن اللحن اأو الكلمات م�شتقاة 
الم�نورة  والمدينة  المكرمة وجّدة  الحج����از )مك�ة  من جهة 
الفرج  اأب��و  نهجه  ما  هو  الم�شطلح  وه��ذا  جاورهما(،  وم��ا 
و�شار  االأغ���اني(   ( المو�ش��وعي  كتابه  في  االأ�شفهاني)13( 
االألحان  ت�شنيف  في  المو�شلي)14(  ا�شحاق  منهج  على  فيه 
لي�س  الت�شنيف �شرح يطول  �شاأن هذا  واالإيقاعات)15(، وفي 
هذا مجاله االآن، ولكن نكتفي بنماذج لها نظائر عديدة في 
اليمني  الغناء  اإلى  ي�شير  المذكور، بع�شها  االإ�شفهاني  كتاب 

واالأخرى ت�شير اإلى الغناء الحجازي.
يقول االإ�شفهاني في معر�س الحديث عن اإحدى ق�شائد 

ال�شاعر )و�شاح اليمن()16(:
1 - »الغناء الإبن �شريج، وله في هذا ال�شعر لحنان: ثقيل اأول 
بالبن�شر عن عمرو، ورمل بال�شبابة في مجرى البن�شر 

عن اإ�شحاق . واأول الرمل قوله:

اأال يا لقومي اأطلقوا غلًّ مرتهن

واأول الثقيل االأول : ) تذكر �شلمى ( . وفي االأبيات هزج يمني 
بالبن�شر«)17(.

وبرغم اأن المغني مكي وهو ابن �شريج، بيد اأن ال�شاعر يمني 
العبارة  من  وا�شح  هو  كما  اأي�شُا  اللحنين  اأحد  وكذلك 

االأخيرة.
التالية: االأبيات  االأ�شفهاني  يذكر  اآخر  مثال  وفي   -  2

اأال طرد الهوى عني رقادي

               فح�سبي ما لقيت من ال�سهاد

 لعب���دة اإن عب���دة تّيمتني

              وحّلت من فوؤادى في ال�سواد

هزج  البيتين  هذين  في  المختار  والغناء  لب�شار،  ال�شعر 
وذكــر  يمنّي،  اأنـــه  علي  بــن  يحيى  ذكــر  بالبن�شر،  خفيف 

اله�شامّي اأنه ل�شليم )18(.
تلك كانت نماذج ت�شير اإلى األحان يمنية من الهزج، اأما 
باليمانية،  ي�شفها  فانه  حجازية  األحان  عن  يتحدث  عندما 

مثال ذلك قوله عند الحديث عن ال�شاعر اأبو دهبل:
» قال اأن�شدني اأبو دهبل: 

�شوت
 اأال علق القلب المتّيم كلثما

            خرجت بها من بطن مكة بعدما

فما نام من راٍع وال ارتّد �سامٌر
 

                 ومرت ببطن الليث تهوي كاأنما

 لجاجًا ولم يلزم من الحب ملزما

           اأ�سات المنادي بال�سالة فاأعتما

 من الحي حتى جاوزت بي يلملما

            تب������ادر باالإدالج نهب���ًا مق�ّسما

بالبن�شر  رمل  خفيف  �شريج  ابن  االأبيات  هذه  في  غنى 
عن اله�شامّي. قال: وفيه هزج يماٍن بالو�شطى، وذكر عمرو 

بن بانة اأن خفيف الثقيل هو اليماني.)19(.
موا�شع  عن  تتحدث  الق�شيدة  نجد  االإن��م��وذج  هذا  في 
في مكة وما حولها مثل يلملم والليث، والمغني مكي، وكذلك 

االألحان التي نعتها باليمانية.
اإن ا�شتخدام االإ�شفهاني م�شطلحين مختلفين معناه اأن 
واإال الكتفى بم�شطلح  بعينه،  اإلى مو�شع  ي�شير  كل م�شطلح 

واحد ي�شير به اإلى الغناء اليمني. 
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توؤيد  الكتاب  هذا  في  االإ�شت�شهادات  من  العديد  وهناك 
هذه النظرية التي لم ي�شبق اأن اأ�شار اإليها اأحد ممن تناولوا 

هذا ال�شفر المهم من تراثنا العربي.
الــدور للحجاز في تراثنا  ولعل البع�ص ي�شتغرب من هذا 
العربي الفني والغنائي، وهو دور عظيم، ومنه انطلقت الفنون 
الغنائية اإلى �شائر االأقطار العربية االأخرى في القرن الهجري 

االأول. ذكر االإ�شفهاني نقال عن ا�شحاق المو�شلي قوله:
» اأ�شـل الغناء اأربعة نفر، مكّيان ومدنّيان؛ فالمكّيان: ابن 

�شريج وابن محرز، والمدنيان: معبد ومالك)20(.
وعند حديث االإ�شفهاني عن لحن الإبن مح�رز قال:

�شوت  اأح�شن  له  يختاروا  اأن  المغنين  اأمر  الر�شيد  اأن   «
غني فيه، فاأختاروا له لحن ابن محرز في �شعر ن�شيب:

اأهاج هواك المنزل المتقادم

قال: وفيه دور كثير، اأي �شنعة كثيرة«)21(.
في  »ال��دور«  مفهوم  عن  مكتوبة  اإ�شارة  اأق��دم  هذه  ولعل 

التراث المو�شيقي العربي.

االأدوار:

اأن عبارة ) االأدوار( اأعمق ا�شطالحًا وتاريخًا  الحقيقة 
الغناء  بين  بالتذبذب  يوحي  ال��ذي  الخارجي  مظهرها  من 
المو�شيقي  تعريفه  في  )ال��دور(  اأن  اإذ  واليمني،  الم�شري 
كم���ا  �ش���د(.  �شنعة  اأو  بردة،  �شنعة  اأو  مق����ام  )�شنعة  هو: 
اأن )الدور( نوع من الزجل في م�شر، وهي كالمو�شحة من 
حيث الوزن ال�شعري، اإال اأنه تغلب فيه لغة العوام، ويغنى على 

طريقة الهنك.
يعني  النغمي  والدور  ثانيـة.  يعني: مرة  اأن )الدور(  كما 

تاأليف لحني م�شتمل على بعد ذي الك�ل)22(.
اإذًا » الدور« له مفهوم �شعري يظهر في ال�شياغة ال�شعرية 
للمو�شحات، ومفهوم اآخر مو�شيقي وغنائي يطلق على طريقة 

اأدائية بعينها. وكالهمـا يكّمل االآخر.
للمو�شيقي  الفلك(  ونفي�شة  الملك  )�ش�فينة  كتابه  وفي 
يورد  الدين(  �شهاب  عمر  بن  ا�شماعيل  بن  )محمد  الفنان 
ع�شره  في  ت��وؤدى  كانت  التي  واالأدوار  المو�شحات  ع�شرات 
خالل القرن الثالث ع�شر الهجري، التا�شع ع�شر الميالدي، 

المهجورة)23(  المجهولة  االأدوار  عن  اإعرا�شه  يذكر  اأنه  اإذ 
من  وبع�س  والحجاز  م�شر  في  المغناة  المو�شحات  وي��دّون 

مثيالتها في اليمن وال�شام.
ويالحظ من النماذج الكثيرة في هذا الكتاب اأن المو�شح 
– ال�شل�شلة  – الخانة  اأق�شام منها : الدور  اإلى عدة  ينق�شم 
المو�شح،  في  جميعها  ترد  اأن  بال�شرورة  ولي�س  القفلة.   –
اأو بع�شها لتكتمل عنا�شر المو�شح ح�شب  بل يكتفى باأحدها 

االأداء واللحن المركبة عليه الكلمات.
في  وعا�س  والنزعة،  المولد  حجازي  المذكور  والموؤلف 
فهو  االأول،  عبا�س  الخديوي  لدى  حظوة  له  وكانت  م�شر، 
هامًا  مرجعًا  يعّد  وكتابه  ع�شره،  في  المو�شيقيين  كبار  من 

وخ�شو�شًا عن الغناء الم�شري في تلك االآونة.
الم�شري،  ثم  المكي،  ا�شماعيل بن عمر  بن  ولد محمد 
1210ه�  عام  المكرمة  مكة  في  الدين،  ب�شهاب  المعروف 
1795م، اأديب، من الكّتاب، له �شعر، انتقل اإلى م�شر فن�شاأ 
واألحانها،  باالأغاني  واأول��ع  االأزه��ر،  في  وتعلم  القاهرة،  في 
وتولى  الم�شرية«،  ال��وق��ائ��ع   « ج��ري��دة  تحرير  ف��ي  �شاعد 
ت�شحيح ما يطبع من الكتب في مطبعة بوالق. ات�شل بعبا�س 
االأول ) الخديوي()24( فالزمه في اإقامته و�شفره، ثم انقطع 
للدر�س والتاأليف، ف�شنف » �شفينة الملك ونفي�شة الفلك » في 
المو�شيقى واالأغاني العربية، ور�شالة في » التوحيد« وجمع » 

ديوان �شعره« وتوفي بالقاهرة عام 1274ه� 1857م)25(.
وقد عا�س �شهاب الدين في م�شر ولكنه ظل يتردد على 
مكة المكرمة التي نيطت فيها تمائمه وتعلق بها قلبه، وعرف 
فنونها واأنوا ع الغناء فيها، بل له المدائح ال�شعرية في حكامها 
وم�شئوليها اأمثال ال�شريف محمد بن عون)26( و�ش�ريف مكة 

عبد المطلب بن غالب )27(.
يقول في نزوعه اإلى تلك النواحي:

 غن���ن���ي يا اأخ���ا الندام����ى ورّن����م

        واأذكرن لي العقيق ت�سكبه عين�ي

 واأ�سع م�سعى ال�سفا بكاأ�سي وزمزم

        اأنا م�����ا ل�����ي ع��ن الغن�اء غن���اء

 عب���������رات ك����اأن��ه�������ا ال���داأم����اء

      ح�يث راق ال�سف��ا ورّق اله�واء)28(
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اأح�شن  من  يعّد  الفلك(  ونفي�شة  الملك  )�ش�فينة  وكتابه 
واأنفع الكتب المو�شيقية في الع�شر الحا�شر، ومن الم�شادر 
المو�شيقي  ال�شلم  ذكر  كتاب  اأول  وهو  الفن،  لهذا  المهمة 
ربعًا والمعمول به حاليًا، كما اأنه اأول كتاب  العربي ذو ال� 24 

ذكر اأ�شماء ال� 24 ربعًا)29(.
هذا وقد اأثبت ما يزيد على 240 مو�شحًا في الكتاب مع 
ذكر نغم ودرجة ا�شتقرار واإيقاع كل مو�شح منهما. وقد ذكر 
فقد  المو�شيقية  االأوزان  اأما  مقامًا.  الثالثين  على  يزيد  ما 

ذكر 17 ميزانًا منها �شبعة اأوزان نادرة وجديدة هي:
2 - المربع  1 - ال�شنبر  

المدور  -  4 الرهج     -  3
- االأوفر   6 الزرافات    -  5

الوحدة)30(.  -  7
المو�شحات  بع�س  نختار  اإل��ي��ه،  الم�شار  م�شنفه  وم��ن 
البحرين ويتغنى بها محمد  التي كانت معروفة في  واالأدوار 
ون��ذك��ر  ت��الم��ذت��ه،  بع�س  ط��ري��ق  ع��ن  وو�شلتنا  ف��ار���س  ب��ن 

تو�شيفاتهاالغنائية واللحنية كما وردت في الكتاب ومنها:
باهي الجم��ال. الربربي  الغزال  اأهوى   -  1

اآخر،  م�شدر  وفي  دارج)31(  �شربه  حجازي  مو�شح  وهو   
مو�شح حجاز دوكه �شربه �شماعي دارج) 32(.

تهتكنا عليكم ال نالم . اإن   -  2
وهو مو�شح حجازي �شربه �شربند)33(، وفي م�شدر اآخر:   

تو�شيح حجازي دوكه �شربه �شماعي �شربند)34(.
- يا حمام ما لك  طول الليل ال ترقد وال ترق�ّد  3

وهو مو�شح حجازي �شربه م�شمودي)35(، ويوؤدى كثيرًا   
في تو�شيحات االأ�شوات الخليجية.

بدري. يا  الميا�س  قدك   -  4
وهو مو�شح حجازي �شربه �شماعي ثقيل)36(.  

و)حجاز( كم�شطلح مو�شيقي هو ا�شم ا�شطالحي لبردة 
الجهاركاه  موقع  لرفع  تكون  تارة  وهي  الو�شطى  الطبقة  من 
النوا،  ب��ردة  موقع  لخف�س  تكون  اأو  و�شط  دييز  دو  وتعادل 
وت�شمى �شبا اأو عزال، وتعادل ري بمول و�شط، وقد تكون كلمة 

حجاز المذكورة ا�شمًا لطريقة مقام وكلمة �شبا كذلك)37(.
والحجازي: العربة الرابعة، وهي الواقعة بين الجهاركاه 

والنوى)38(.

وكما اأ�شرنا م�شبقًا فاإن م�شطلح الغناء ) اليماني( يعني 
غناء اأهل مكة المكرمة والمدينة المنورة ح�شب ما �شار عليه 
اأبو الفرج االأ�شفهاني في ت�شنيفه لن�شو�س االأ�شوات المعروفة 
في ع�شره، وهذا الم�شطلح كان متداوال ً في الدولة العبا�شية 

االأولى في العراق منذ القرن الهجري الثاني على اأقل تقدير. 
في  م��ع��روف  االأدوار(   ( م�شطلح  اأن  كذلك  وال��م��وؤك��د 
الحجاز، ومكة بالذات، وتعتبر من الغناء القديم الذي يكاد 
اأ�شابع  على  يعّدون  االآن  به  الم�شتغلون  واأ�شبح  االآن،  يندثر 

اليد الواحدة.
وي��ذك��ر االأ���ش��ت��اذ محمد ع��ب��ده غ��ان��م اأن���ه ف��ي اإح���دى 
المخطوطات اليمنية يتحدث الكاتب عن المو�شح االأندل�شي 
باأنه �شعر مدّور على طريقة اأهل مكة، وفي كلم�����ة “ مدّور” 

ا�شارة وا�شحة اإلى “ الدور” في المو�شح االأندل�شي)39(. 
ومن اأ�شهر من عرف بتاأديته االأدوار القديمة في الحجاز 
في  نجد  الذي  �شندي()40(  علي  )محمد  الراح�����ل  الفن��ان 
بع�س ما غناه روابط مو�شيقية بين الحجاز والخليج العربي.

ويبين رحمه اهلل في مقابلة �شحفية اأجريت له ون�ش��رت 
في مجل������������ة “اليمامة” ال�شعودية، اأنه م�شتاء مما اآل اإليه 

و�شع الغناء القديم، وخ�شو�شًا االأدوار، في الحجاز، يقول:
“المطلوب هو التركيز ب�شكل اأكبر على االأدوار القديمة 
مزعج  ب�شكل  يختفي  بداأ  الذي  القديم  التراث  هذا  وحفظ 

ويدعو للقلق”)41(.
وعندما �شئل عن �شبب توقفه عن تقديم االأدوار القديمة 
ت��اأدي��ة هذه  ف��ي  م�����ش��واره  ال��ذي عرقل  ه��و  المر�س  اإن  ق��ال 

االأدوار)42(.
الغنائي  ال��ت��راث  ع�شاق  وبع�س  م�شاعيه  عن  ويتحدث 

للمحافظة على الغناء القديم فيقول:
زلنا  وال  اأ�شبوعية  اجتماعات  نعقد  مكة  في  كنا  “وقد 
بع�ص  فيها  نتدار�ص  اأثنين  ليلة  كل  فنية  جل�شات  �شكل  على 
التي  الجميلة  الجديدة  االأ�شوات  كاكت�شاف  الفنية  الجوانب 

يمكن اأن توؤدي هذه ) االأدوار( ب�شكل اف�شل”)43(.
اأداء  في  المجيدين  المعروفين  الفنانين  بع�س  وذك��ر 
االأدوار، مثل عبد اهلل محمد)44( الذ قال اأن �شوته يتنا�شب 

مع االأدوار القديمة.
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اأما يحيى لّب�ان)45( فذكر اأنه يتوقع له م�شتقباًل كبيرًا لو 
ا�شتمر في اأداء االأدوار القديمة)46(.

العربية  الغناء  �شاحة  في  قديم  )االأدوار(  وم�شطلح 
وتعود جذوره اإلى قرون من�شرمة، اإذ اأن المطرب المو�شيقي 
في  عا�س  ال��ذي  االأرموي)47(  الدين  �شفّي  الكبير  العراقي 
في  الغناء  عن  �شهيرًا  كتابًا  �شنف  الهجري،  ال�شابع  القرن 
تلك الحقبة اأ�شماه ) االأدوار (، وي�شت�شهد فيه بنماذج �شعرية 
بع�س  تحليل  في  “�شوت” وهي  م�شمى  عليها  يطلق  غنائية 
ال�شوت  غناء  في  يغنى  ما  تطابق  المعا�شرين  المو�شيقيين 
الخليجي، ولعّل م�شطلح “الدور” قد حّل تدريجيًا محل كلمة 
قبل ع�شره وكانت ت�شير في معناها اإلى  “�شوت” المتداولة 

اأبو الفرج االأ�شفهاني. “لحن” عند  “ اأغنية” اأو 
واالأوازات،  ل��الأدوار  اأ�شماء  ذكر  من  اأول  االأرم��وي  ويعّد 
باأ�شماء االأ�شابع والد�شاتين والتجاني�س،  وكانت ت�شمى قبله 
ال�شلم  نغمات  ع��دد  على  االأدوار  �شّور  من  اأول  كذلك  وه��و 
اإذ �شّور كل دور على �شبع ع�شرة درجة، اأي على  المو�شيقي 
عدد نغمات �شلمه المو�شيقي، والت�شوير هو ا�شتخراج االأنغام 

من غير موا�شعها وطبقاتها)48(. 
633ه�  عــام  تاأليفه  مــن  االأرمــــوي  فــرغ  الكتاب  وهـــذا 
1235م باأمر من الخليفة الم�شتن�شر باهلل العبا�شي المتوفى 

عام 640ه� 1242م، ويقول في م�شتهله:
اأوام��ره  امتثال  علّي  يجب  من  اأمرني  فقد  بعد،  “اأما 
له  اأ�شنع  اأن  خواطره،  مرامي  م�شالك  في  بال�شعي  والتيمن 
واأدوار  واأدواره  ابعاده،  ون�شب  النغم  معرفة  في  مخت�شرًا 
االإيقاع واأنواعه)49(. و هذا يعني اأن االأدوار مراحل اأو درجات 

في االأنغام والمقامات واأزمنة في االإيقاعات.
ثم يقول: 

ولكل  “�شدودًا”،  االأدوار  ي�شمون  ال�شناعة  هذه  “اأهل 
نــوى،  ع�شاق،  ع�شر:  اثنا  واالأدوار  عليه،  يبنى  اأ�ــشــل  دور 
بو�شليك، را�شت، عراق، ا�شفهان، زيرافكند، بزرك، زنكوله 

راهوي، ح�شيني، حج�ازي)50(.
ويقول �شارح ومحقق كتاب “االأدوار”اأن الدور ا�شطالحًا 
دائ��رة.  له  ويقال  الكل  ذي  عليها  ي�شتمل  نغمات  جمع  ه��و: 
للدور،  ال�شدود جمع �شد، وهو ا�شطالحًا مرادف  اأن  ويقول 

القدماء  ي�شميها  وك��ان  الفر�س  ا�شتقه  محدث  ا�شم  وال�شد 
االأ�شابع)51(.

عام  المتوفى  ال�شيرازي  الدين  قطب  عن  اأي�شًا  ويقول 
710ه� )52( والمعا�شر لالأرموي اأنه هو اأول من ا�شتعمل كلمة 

)مقام( وكان قبله ي�شمى دور اأو �شد)53(.

خال�س���ة:

اإن العديــد من الباحـثين المو�شــيقيين المتاأخرين ربطوا 
بين غن������������اء » ال�شوت الخليجي« الحالي و»ال�شوت« القديم 
من خالل النماذج والتدوينات المو�شيقية المذكورة في كتاب 
اأحمد علي )54(  » االأدوار«، ومن هوؤالء المو�شيقيين االأ�شتاذ 

ود. يو�شف دوخي )55( و د. حمد الهباد )56( وغيرهم.
» �شوت«  يعني م�شطلح  فيما  يعني  دور«   « اإذًا م�شطلح 
ما  وه��و  و�شواهم،  المذكورون  االأ�شاتذة  ا�شتنتجه  ح�شبما 
الذي  فار�س  بن  محمد  الفنان  االأ�شتاذ  مقولة  مع  يتطابق 
هي  القديمة  الحجازية  االأدوار  اأن  يق�شد  ك��ان  اأن��ه  نعتقد 

م�شدر من الم�شادر االأ�شا�شية لالأ�شوات الخليجية . 
كفنون  معروفان  وال�شوت  الب�شتة  اأن  عرفنا  ما  واإذا 
الدور  م�شطلح  فاإن  البحرينية،  الغناء  �شاحة  في  متداولة 
»االأدوار  بها  يق�شد  اأنه  واالأرج��ح  محلي،  كفن  متداوال  لي�س 
الحجازية » التي ا�شتقاها من الفنان الحجازي عبدالرحيم 
�شهور من  لعدة  البحرين  اأقام في  الذي  �شالح ع�شيري)57( 
القديمة  الحجازية  ل��الأدوار  امتدادا  وتعتبر  1913م،  عام 
في  القديمة   « »االأ�ــشــوات  غناء  في  موؤثر  دور  لها  كان  التي 

القرون ال�شابقة. 
الخليجي،  والمو�شيقي  الغنائي  تراثنا  واإذا ما بحثنا في 
بالحجاز،  وتاأثره  »ال�شوت«، ومدى عالقته  وخ�شو�شًا غناء 
نالحظ اأن التاأثير اليماني المكي موجود في الغناء الكويتي 
الغناء  في  اأما  المالمح،  تلك  بع�س  يحمل  يزال  وال  القديم 
البحريني فقد اختفت االألحان القديمة وبقيت بع�ص المالمح 

في االأنغام وبع�س الجمل اللحنية والكلمات الغنائية.
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المراجع : 

محمد بن خليفة بن حمد بن محمد بن خليفة بن  بن  اأحمد   -  1
والنبطي،  الف�شيح  نظم  �شاعر  خليفة:  اآل  اأحمد  بن  �شلمان 
كما اأنه فنان يمار�س العزف على العود والغناء. ولد في قرية 
من  مجموعة  له  �شدرت  1929م،  عام  بالبحرين  الج�شرة 
الدواوين ال�شعرية منها: من اأغاني البحرين، هجير و �شراب، 
بقايا الغدران، القمر والنخيل، غيوم في ال�شيف، عبير الوادي، 
مار�س   29 في  توفي  الكاملة.  المجموعة  الرياحين،  اأنفا�س 

2004م ودفن بمقبرة الج�شرة.
�شلمان  خليفة بن حمد بن محمد بن خليفة بن  بن  محمد   -  2
قوّي  والغناء،  بالعود  اإلمام  له  مطرب  خليفة:  اآل  اأحمد  بن 
الذاكرة، جيد الغناء ولكنه لم ي�شجل اأو يغن في االذاعة، من 
اأ�شدقاء وجل�شاء الفنان محمد بن فار�س، ولد بالمحرق عام 
1903م وتوفي يوم الجمعة 25 �شعبان 1391ه� 15 اكتوبر 

1971م.
اأحمد  بن فار�ص بن محمد بن خليفة بن �شلمان بن  محمد   -  3
المبدع الذي يعتبر مدر�شة غناء االأ�شوات  الفنان  اآل خليفة: 
المحرق  مدينة  في  ولد  الع�شرين.  القرن  خالل  الخليج  في 
البحرين  في  الغناء  اأرك��ان  من  اأ�شا�شي  ركن  1895م.  عام 
ولمدر�شته الغنائية اأتباع وتالمذة على م�شتوى بلدان الخليج. 
�شدر عنه كتاب ) محمد بن فار�س اأ�شهر من غنى ال�شوت في 
الخليج ( لمبارك عمرو العماري. كما ورد ذكره في العديد من 
الموؤلفات التى تناولت الغناء في البحرين اأو الخليج. ال يذكر 
غناء االأ�شوات اإال وذكر محمد بن فار�س كاأحد اأهم مبدعيه. 
من  الثالثينيات  فترة  خالل  االأ�شطوانات  من  العديد  �شجل 
القرن الميالدي المن�شرم. انتقل اإلى رحمة اهلل م�شاء االأحد 

10 محرم 1367ه� الموافق 23 نوفمبر 1947م.
غنى  من  اأ�شهر  فار�س  بن  محمد  عمرو:  مبارك  العماري،   -  4

ال�شوت في الخليج: �شفحة 269 0

بن �شلمان بن اأحمد اآل خليفة: اأخ  خليفة  بن  علي  بن  �شقر   -  5
غير �شقيق لحاكم البحرين ال�شيخ عي�شى بن علي، اأكبر مطرب 
وملحن في البحرين خالل الن�شف الثاني من القرن التا�شع 
ع�شر، اأبعده اأخاه عن البحرين لبع�ص الت�شرفات التي بدرت 
منه فذهب اإلى الكويت وبقي فيها لفترة ثم توجد اإلى لنجة، 
وقد اأحدث وجوده في الكويت ولنجة �شجة فنية لتاأثيره في الجو 
الفني هناك. اأعاده اأخاه اإلى البحرين بتو�شط اأبناء الحاكم، 
توفي في بداية القرن الع�شرين. له اأ�شلوب خا�ص في التلحين 

والغناء.

6 - العماري: الم�شدر ال�شابق، �شفحة 58 . 
بن خليفة بن �شلمان بن  محمد  بن  فار�ص  بن  اللطيف  عبد   -  7
اأحمد اآل خليفة: ولد في مدينة المحرق عام 1887م، ن�شاأ في 
كنف والديه وتعلم القراءة والكتابة على يد مدر�شين خا�شين، 
بالف�شيح  نظم  �شاعر  نف�شه.  تثقيف  في  ذل��ك  بعد  واجتهد 
والنبطي. في مقتبل عمره تعلم العزف والغناء على يد خاله 
ال�شيخ �شقر بن علي اآل خليفة واأ�شبح من اأبرع عازفي العود 
في وقته في البحرين، واأ�شاف اإلى عوده وترًا اآخر يعزف عليه 
بكل تمكن واقتدار، تعلم مبادئ النوتة المو�شيقية على يد اأحد 
االأ�شاتذة ال�شاميين في مدر�شة الهداية الخليفية ولعله زكريا 
البيات، ثم ذهب اإلى بغداد لتعلم النوتة، وقد وجدت بين اأوراقه 
كتابات للنوتة بخط يده. اعتزل الغناء مبكرًا وامتنع عن ح�شور 
اأ�شبح  ثم  وظيفية  اأعمال  عــدة  في  وتقلب  الطرب،  جل�شات 
اإمامًا ومحدثًا في اأحد الم�شاجد. اأ�شدر مبارك عمرو العماري 
)ديوان عبداللطيف بن فار�س( عام 1994 �شم فيه بع�س 
اأ�شعاره. توفي يوم االأثنين 22 جمادى االآخرة 1382ه� 19 

نوفمبر 1961م.

8 -  العماري، الم�شدر ال�شابق، �شفحة 61.
9 - الم�شدر نف�شه، �شفحة 58 و60 .

10 -غانم، نزار محمد عبده : اأ�شالة االأغنية العربية بين اليمن 
والخليج )تاأليف م�شترك( �شفحة 151.

�شاحي بن وليد: المطرب ال�شعبي الكبير والمناف�س االأول   -  11
غناء  في  الثاني  والركن  فار�ص،  بن  محمد  ال�شيخ  الأ�شتاذه 
المحرق،  بمدينة  1898م  ع��ام  ول��د  البحرينية.  االأ���ش��وات 
�شجل عددًا من االأ�شطوانات في فترة الثالثينيات. كان جميل 
ال�شوت، قوّي الحنجرة، متوقد الذاكرة. له �شعبية كبيرة بين 

محبي االأ�شوات. توفي عام 1941م.

12 - عن �شريط فيديو م�شجل للمحا�شرة.
13 - اأبو الفرج االإ�شفهاني: علي بن الح�شين بن محمد المرواني 
االأموي القر�شي، ولد باأ�شفهان عام 284ه� 897 م وتوفي 

ببغداد 356ه� 967م.

14 - اإ�شحاق المو�شلي: اإ�شحاق بن اإبراهيم بن ميمون المو�شلي، 
ويلقب اأبو محمد ابن النديم، من اأ�شهر ندماء الخلفاء، تفرد 
ب�شناعة الغناء، وكان عالمًا باللغة والمو�شيقى والتاريخ وعلوم 
الدين وعلم الكالم. راويًا لل�شعر وحافظًا لالأخبار، �شاعرًا، ولد 
في بغداد 155 ه� 772م وتوفي بها عام 235 ه� 850ه�. 

وعمي قبل موته ب�شنتين. له الت�شانيف الكثيرة.
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15 - االأغاني: الجزء االأول، �شفحة 5 . 
16 - و�شاح اليمن: عبد الرحمن بن اإ�شماعيل بن عبد كالل، من 
اآل خوالن، من حمير، �شاعر، رقيق الغزل، عجيب الن�شيب. كان 
جميل الطلعة يتقنع في الموا�شم. له اأخبار مع ع�شيقة له ا�شمها 
“رو�شة” من اأهل اليمن. قدم مكة حاجًا في خالفة الوليد بن 
عبد الملك، فراأى “ اأم البنين” بنت عبد العزيز بن مروان، 
زوجة الوليد، فتغزل بها، فقتله الوليد �شنة 90 ه� 708م. وفي 

الموؤرخين من ي�شميه عبد اهلل بن اإ�شماعيل.

17 - االأغاني: الجزء ال�شاد�س، �شفحة 239. 
18 - نف�س الم�شدر، �شفحة 241 . 

19 - االأغاني: الجزء ال�شابع، �شفحة 140 . 
الجزء االأول، 259 .  االأغاني:   - 20

21 - نف�س الم�شدر، �شفحة 9 . 
علي: قامو�ص المو�شيقى العربية، �شفحة  ح�شين  محفوظ،   -  22

.176
23 - �شهاب الدين، ا�شماعيل محمد عمر: �شفينة الملك ونفي�شة 

الفلك، �شفحة 20.

االأول بن طو�شون بن محمد علي با�شا الكبير،  با�شا  عبا�س   -  24
ولد  با�شا،  اأ�شرة محمد علي  الــوالة من  ثالث  خديوي م�شر، 
�شنة  ق�شره  ف��ي  وقتل  1813م  1228ه�  �شنة  بم�شر 
1270ه� 1854م باأمر من عمته )نازلي( بنت محمد علي 

با�شا لخالف بينها وبينه على ميراث.

�شفحة  ال�شاد�ص،  المجلد  االأعالم،  الدين:  خير  الزركلي،   -  25
.38

26 - محمد بن عون: محمد بن عبد المعين بن عون بن مح�شن، 
1790م  1204ه�  عام  ولد  مكة،  اأم��راء  من  �شريف ح�شني، 
ون�شاأ فيها. �شكن م�شر مدة، ف�شعى له واليها “ محمد علي “ 
لدى الحكومة العثمانية فعين الإمارة مكة �شنة 1243ه� وعاد 
اإليها فا�شتمر اإلى �شنة 1267 ه� وعزل، فتوجه اإلى االآ�شتانة 
فاأقام اإلى �شنة 1272ه� و�شدر مر�شوم �شلطاني باإعادته اإلى 
االإمارة، فانتقل اإليها، وا�شتمر اإلى اأن توفي فيها عام 1274ه� 

1858م وهو جد ذوي عون االأ�شراف.

27 - عبد المطلب بن غالب: عبد المطلب بن غالب بن م�شاعد 
1794م،  1209ه�  فيها عام  ولد  اأم��راء مكة،  الح�شني، من 
اأ�شهر،  خم�شة  بعد  عنها  وعــزل  1243هـ،  �شنة  اإمارتها  ولي 
فتوجه اإلى ال�شرق ثم اإلى االآ�شتانة، فاأقام اإلى �شنة 1267 ه�، 

فاأعيد اإلى اإمارة مكة، فا�شتمر بها اإلى �شنة 1272ه� فوقعت 
فتنة بمكة كان �شببها منع بيع الرقيق، فعزلته حكومة الترك، 
فاأعادته حكومتها  1297ه�  �شنة  اإلى  االآ�شتانة ومكث  فق�شد 
اأن  1299ه� وف�شل عنها بعد  اإلى �شنة  االإم��ارة فا�شتمر  اإلى 
وليها ثالث مرات مجموع مدتها ثماني �شنين. توفي فيها عام 

1303ه� 1885م.

28 - ديوان �شهاب الدين: �شفحة 5.
الرجب، ها�شم محمد: المو�شيقيون والمغنون خالل الفترة   -  29

المظلمة: �شفحة 163.

30 - نف�س الم�شدر: �شفحة 164.
31 - �شفينة الملك ونفي�شة الفلك: �شفحة 231.

القديمة  ال�شرقية  االأغ��ان��ي  مجموعة  حبيب:  زي���دان،   -  32
والحديثة: �شفحة 42 . 

33 - �شفينة الملك ونفي�شة الفلك: �شفحة 243 . 
34 - زيدان، حبيب: الم�شدر ال�شابق، �شفحة 26 .

35 - �شفينة الملك، �شفحة 234 . 
36 - �شفينة الملك، �شفحة 240 . 

37 - زيدان، حبيب: الم�شدر ال�شابق، �شفحة 499 . 
ح�شين علي: قامو�ص المو�شيقى العربية، �شفحة  محفوظ،   -  38

.169
39 - غانم، محمد عبده: �شعر الغناء ال�شنعاني، �شفحة 128.

40 - محمد علي �شندي: فنان حجازي من الرعيل المخ�شرم، له 
اأ�شلوب م�شتقل بذاته ومميز، له الكثير من االأغنيات الم�شابهة 
للغناء الخليجي. ولد في ال�شنوات االأولى من القرن الع�شرين، 

توفي في بداية الثمانينيات. 

“ ال�شعودية: العدد ؟ �شفحة 73 .  “ اليمامة  41 - مجلة 
42 - نف�س الم�شدر.

43 - نف�س الم�شدر . 
44 - عبد اهلل محمد: فنان �شعودي ا�شتهر في فترة ال�شتينيات 
الميالدية من القرن الع�شرين، �شجل العديد من االأ�شطوانات، 

اعتراه المر�ص في اأخريات عمره حتى وفاته.

45 - يحي�ى لبان: فنان حجازي. 
46 - الم�شدر ال�شابق: �شفحة 73 .
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47 - �شفّي الدين االأرموي: �شفي الدين عبد الموؤمن بن يو�شف 
1216م،  613ه�  عــام  بغداد  في  ولــد  االأرمـــوي،  فاخر  بن 
كان عارفًا بالعربية ونظم ال�شعر وعلم االإن�شاء وعلم التاريخ 
وعلم الخالف وعلم المو�شيقى، ولم يكن في زمانه من يكتب 
اأح�شن  المن�شوب مثله وفاق فيه االأوائــل واالأواخــر، وكان من 
العلماء في المو�شيقى ومن اأ�شهر واأمهر العازفين على العود. 
�شينا  ابن  منذ ع�شر  المو�شيقى  علم  في  كتب  اأه��م من  وهو 
وابن زيلة، وهو مبتكر المدر�شة المنهجية في علم المو�شيقى 
العربية. وهو الذي علم ياقوت الم�شتع�شمي الخط. وباالإ�شافة 
له  اأن  كما  ال�شرفية(،  الر�شالة   ( األف   ) )االأدوار  كتابه  اإلى 
هما  مو�شيقيتين  اآلتين  اخترع  وقد  مفقودة.  اأخــرى  موؤلفات 
�شبيهة  و)المغني( وهي  القانون،  النزهة( وهي من عائلة   (
بالقانون من ناحية وت�شور كالعود من ناحية اأخرى. وله الكثير 
من التجديدات التي اأ�شافها اإلى المو�شيقية العربية. عا�شر 
يد  على  بغداد  �شقوط  وبعد  العبا�شية،  الدولة  خلفاء  اأواخــر 
هوالكو �شنة 656ه� 1258م غنى بح�شرته فاأعجبه غناءه 
ات�شل  المرتب.  له  ف�شاعف  كثيرًا  العود  على  عزفه  وكذلك 
بخدمة عالء الدين عطاء ملك الجويني واخيه �شم�ص الدين 
وولي في اأيامهما كتابة االإن�شاء ببغداد و�شار نديمًا لهما. ولما 
مات االأول وقتل الثاني زالت �شعادته و�شاءت حالته في رزقه 
في  وتوفي  �شجن  ثم  الــديــون  عليه  غلبت  و  ومعي�شته  وعمره 

ال�شجن في 18 �شفر 693ه� 1294م .

االأرم��وي،  الدين  ل�شفي  االأدوار  محمد:  ها�شم  الرجب،   -  48
و 16. �شفحة 15 

49 - الم�شدر نف�شه، �شفحة 39 .
50 - الم�شدر نف�شه، �شفحة 95 .

محمود  الثناء  اأبو  الدين  قطب  ال�شيرازي:  الدين  قطب   -  51
الحكيم  العالمة  ال�شافعي،  ال�شيرازي  م�شلح  بن  م�شعود  بن 
634ه�  �شنة  ب�شيراز  ول��د  االأ���ش��ل،  ك��ازرون��ي  المهند�س، 
ال�شالطين والــوزراء. كان يتزيا  عند  مقربًا  كان  1236م. 
بلبا�س ال�شوفية، يجيد ال�شطرنج وال�شرب على الرباب. كان 
ذا مروءة واأخالق ح�شان ومحا�شن، له الكثير من الموؤلفات في 
�شتى العلوم. هو اأول من ا�شتعمل الم�شطلحات التالية: مقام، 
بنجكاه.  �شيكاه، جهاركاه،  دوك��اه،  ب��رده،  كاه،  بيات،  تحرير، 

توفي �شنة 710ه� 1310م بتبريز.

52 - الرجب، ها�شم محمد: المو�شيقيون والمغنون خالل الفترة 
المظلمة، �شفحة 27 .

53 - نف�س الم�شدر .

من  ابراهيم،  علي  محمد  اأحمد  االأ�شتاذ  علي:  اأحمد   -  54
المبكرة دينية،  1915م، كانت درا�شته  االأ�شكندرية  مواليد 
دون  ظروفه  وحالت  1928م  ع��ام  االبتدائية  درا�شته  اأت��م 
ا�شتمرارها في المدار�س فلجاأ اإلى التعليم الخارجي والذاتي. 
در�س المو�شيقا على يد اأ�شاتذة م�شريين واأجانب، ح�شل على 
المعارف  المو�شيقا من وزارة  المعلمين في  اإج��ازة  اأو  �شهادة 
الم�شرية  بالفرق  عــازفــًا  عمل  1938م.  ع��ام  م�شر  ف��ي 
اأ�ش�ص نقابة  واالأجنبية واأ�شبح ملحنًا وقائدًا لفرق مو�شيقية، 
جاء  1959م  عام  باال�شكندرية.  المحترفين  المو�شيقيين 
اإلى الكويت واأ�شبح اأحد اأع�شاء اأول فرقة لالإذاعة الكويتية. 
جمعية  ع�شو  ب�شوي�شرا.  العالمية  المو�شيقية  الجمعية  ع�شو 
الموؤلفين والملحنين ونا�شري المو�شيقا في باري�س وفي القاهرة 
للدرا�شات  معهد  اأول  اأ�ش�س  العالمية.  الهيئات  من  عدد  وفي 
مكتبة  فيها  اأ�ش�س  كما  الكويتية  ب��االإذاع��ة  المو�شيقيةالحرة 
بالمكتبة  المو�شيقية  الدرا�شات  ق�شم  رئي�س  ال�شعبي.  التراث 
بدولة  واالآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  بالمجل�س  المركزية 
الكويت. األف كتاب ) المو�شيقا والغناء في الكويت( وله العديد 

من البحوث المو�شيقية. توفي بالكويت عام 2004م. 

55 - يو�شف دوخي: يو�شف فرحان دوخي، فنان مو�شيقي واأكاديمي، 
ولد في الكويت 1934م ون�شاأ في اأ�شرة تحب الفن وتتعاطاه، 
ال�شراعية  ال�شفن  فــي  بــحــارًا  وركــب  الغو�ص  مرحلة  اأدرك 
التجارية، كان ع�شاميًا عمل على تثقيف نف�شه فح�شل على 
�شهادة الماج�شتير وكانت ر�شالته عنوانها ) االأغاني الكويتية( 
1981 كما ح�شل  الدكتوراه عام  وقد طبعت. وح�شل على 
المعهد  عميد  من�شب  �شغل  1989م.  عام  االأ�شتاذية  على 
العالي للدرا�شات المو�شيقية بدولة الكويت. كان ملحنًا و �شاعرًا 
من  للعديد  لحن  وقد  والموال  واالأغنية  ال�شعبي  ال�شعر  نظم 
المطربين، كما غنى بع�شها بنف�شه. مات ب�شرطان الرئة في 

16 �شبتمبر 1990م .
كويتي،  اأكاديمي  ومو�شيقي  فنان  الهباد:  عبداهلل  حمد   -  56
�شابق  عميد  المو�شيقى،  في  الدكتوراه  �شهادة  على  حا�شل 
للمعهد العالي للدرا�شات المو�شيقية، له العديد من االأبحاث 

والدرا�شات والكتب.

في  ول��د  ح��ج��ازي،  فنان  ع�شيري:  �شالح  عبدالرحيم   -  57
الن�شف الثاني من القرن التا�شع ع�شر وعا�س في نواحي مكة 
والتقى  1913م  البحرين عام  المكرمة ثم رحل منها فزار 
الهند  اإلــى  توجه  ثم  فار�ص  بن  محمد  منه  وا�شتفاد  بفنانيها 
واأقام فيها حتى وفاته حوالي عام 1940م تقريبًا. لي�شت له 

اأية ت�شجيالت.
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قراءة في عالقة الظاهرة الموسيقية 
بمسألة الّسماع في تونس

من خالل كتاب

»أحكام السوق« ليحيى ابن عمر األندلسي التونسي 

فراس الطربلسي - كاتب من تونس

مازالت بع�س االآراء –رغم تعّمق التجاذبات ال�شيا�شية والفقهية التي ن�شهدها اليوم-َتُعّد الخو�س في 
ور �شربا من االجترار العقيم لمو�شوع ت�شاربت فيه االأقوال  م�شاألة ال�ّشماع اأو اإثارتها في اأّي �شورة من ال�شّ
واالأحكام، غير اأّنه ال يمكن الت�شليم بهذه االآراء بمجّرد انطباع �شخ�شي اأو حتى تحاليل نقدية مفتقدة للّدقة، 

وال يمكن في هذا ال�شياق اإاّل الرجوع لمقوالت المفكرين والفال�شفة والموؤرخين...



الثقاف�ة الشعبية � موسيقى وأداء حركي �  العدد 29 � ربيع 2015
129

بدينهم  الم�شلمين  عالقة  اأن ّ  منا  الواحد  يتيّقن  حتى 
هي  واإّن��م��ا  فعال  اأو  ق��وال  ي��رّددون��ه��ا  �شعائر  م��ج��ّرد  لي�شت 
اليومية.  حياته  تفا�شيل  بكل  االإن�شان  تربط  فل�شفية  عالقة 
ون�شتح�شر في هذا ال�شدد راأيا وّجهنا اإليها قلم الفيل�شوف 

التون�شي”فتحي التريكي” عندما قال:
العرب  ــدى  ل اعتبر  مــا  كثيرا  ــالم  ــش االإ� تــاريــخ  “اإّن 
الذي  التاريخ  هذا  لحا�شرهم،  جوهرّيا  مكّونا  والم�شلمين 

مازال حّيا ويوّجه التفكير االأيديولوجي وال�ّشيا�شي”)1(.
فاإذا ما اعتبرنا هذا الراأي حامال لجانب من ال�شّحة، 
رئي�شي  مكّون  االإ�شالمي)وهو  الدين  تاأثير  ينفي  لن  فاإّنه 
وثابت وموؤّثر في الفكر والمجتمع العربّيين( عبر التاريخ على 
مختلف اأن�شطة حياة العربي الم�شلم. فالفكر االإ�شالمي ُبني 
بعراقة  الم�شتمّر  وتباهيه  تعظيمه  على  منه  كبير  جانب  في 
التاريخ والح�شارة في جوانب متعّددة. وفي هذا المعنى قيل:
يتباهى  التراث،  من  كانت جزًءا حميما  التي  “الذاكرة 
العرب ب�شفائها وات�شاع مداها، حفظت من دون �شك الكثير 

من تاريخهم”)2(.
وبناء على ذلك، �شّكل دين االإ�شالم توا�شال لهذه العراقة 
اأّنه  كما  والر�شل،  االأنبياء  معه خاتم  اأّنه حمل  بما  والتباهي 
على  الم�شلمين  العرب  تاريخ  فن�شاأ  جمعاء،  الب�شرية  دين 
اأّن  حقيقة  اأح��د  ينكر  اأن  يمكن  ال  و  الّديني.  الفكر  اأ�شا�س 
التاريخ االإ�شالمي اعتمد هجرة الر�شول كمنطلق للتاأريخ)3(، 

بعد اأن كان يوؤرخ باالأّيام واالأحداث. 
وقد كان القراآن العظيم اأّول ملهم للّتاأريخ االإ�شالمي بما 
فيه من ق�ش�س مليئة بالحكم والعبر، وكذلك �شيرة الر�شول 
وتفيد  الما�شي  عن  ت��روي  اأحاديث  من  به  جاء  بما  الكريم 
الموؤلفات  اأولى  اأّن  وجدنا  ذلك  وعلى  والم�شتقبل.  الحا�شر 
هنا  ونذكر  بال�شيرة:  اهتّمت  االإ�شالمّية  العربية  الّتاأريخية 
“�شيرة  الح�شر:  ال  المثال  �شبيل  الموؤلفات على  اأ�شهر هذه 

ابن ه�شام”. 
في  تفّرعت  اأ�شكاال  تتخذ  الّتاأريخ  حركة  بداأت  ثمة  ومن 
كتب  وكذلك  والجغرافيين  التراجم  كتب  اإلى  الحقة  مرحلة 
م�شاألة  اإلى  تنظر  كموؤلفات  عموما،  والفقه  والبدع  الح�شبة 
م�شطبغة  الحقيقة  في  ولكنها  مختلفة،  زوايــا  من  الّتاأريخ 

بالطابع الديني.
ولن نطيل الحديث في هذه الم�شاألة، بل ما يهّمنا فيها هي 

موقع الظاهرة المو�شيقية و�شط كّل هذه المناحي والتوجهات 
الّتاأريخ  حركة  بداية  في  المو�شيقى  اأّن  يبدو  اإذ  الفكرية، 
الح�شبة  كتب  تناولتها  التي  الم�شائل  من  كانت  االإ�شالمي 
اإذا  عدمها،  اأو  م�شروعيتها  زاوية  من  اإليها  فُينظر  والفقه، 
الأبي  االأغاني”  “كتاب  واأ�شهرها  الموؤلفات  بع�س  ا�شتثنينا 
بن  الح�شن  الأبي  الذهب”  “مروج  وكتاب  االأ�شفهاني  فرج 
جملة  تناولت  كموؤلفات  تنزيلها  يمكن  التي  الم�شعودي  علي 
بينها  ومن  والثقافية،  الح�شارية  التاريخية  الطروحات  من 

الغناء والمو�شيقى.
ونورد في هذا االإطار نموذجا من اأهّم ما كتب في هذا 
بن  ليحيى  ال�شوق  “اأحكام  كتاب  التون�شية:  بالبالد  االإط��ار 
نظرا  وذلك  /9م(  3ه�  التون�شي”)القرن  االأندل�شي  عمر 
الأهّميته التاريخية في الم�شتوى الفقهي. هذا اإ�شافة اإلى اأّن 

الكتاب وردت مجمل ق�شاياه في تون�س االأغلبية. 
المحتويات،  جانب  في  اأّوال  ف�شننظر  البداية  في  اأّم��ا   
لنعّلق في مرحلة ثانية على مدى تاأثير هذا الطرح على كتابة 
تاريخ المو�شيقى العربية، ثّم اإلى اأّي حّد ا�شتجاب المنّظرون 

في المو�شيقى العربية عموما اإلى مواقف الفقهاء:

1 - التعريف بيحيى بن عمر االأندل�سي التون�سي

   يذكر الباحث “محمود علي مكي” اأّنه َوَجَد ت�شاربا في 
َن�َشِب “يحيى بن عمر”، ولكّنه بعد الّرجوع اإلى مختلف كتب 

االأعالم وطبقات العلماء والفقهاء، ثبت ما يلي:
هو اأبو زكرّيا يحيى بن عمر بن يو�شف بن عامر الكناني 
االأندل�شي التون�شي، ولد �شنة 828م في قرطبة. تتلمذ على 

يد فقهاء المالكية ومن اأهّمهم عبد الملك بن حبيب.
بداأ في الّرحلة بحثا عن العلم في �شّن مبّكرة )تقريبا في �شّن 
الثالثة ع�شر( وذلك بتوّجهه اإلى م�شر اأّوال “كعبة الفقه المالكي 

اآنذاك” ووريثة المدينة الُمنّورة. ثّم اإلى بغداد والحجاز.
ولم يقت�شر يحيى بن عمر على المذهب المالكي وا�شتغّل 
في  بداأ  الذي  ال�شافعي  المذهب  من  ليقترب  بم�شر  وجوده 

مناف�شة نظيره المالكي.
�شبقته  قد  �شهرته  كانت  ال�شرق،  رحلة  وعند عودته من 
اإلى االأندل�ص واإفريقية حيث اختار اأن ي�شتقّر نهائّيا، فكانت 

بها- اأي اإفريقية- حياته ومماته.
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وقد ا�شتقّر في البداية بالقيروان حيث تعّرف على عبد 
ال�شالم بن �شعيد المعروف ب�”القا�شي �شحنون”)توفي �شنة 
مكانته  وارتفعت  ال�شهرة  من  بلغ  ما  بها  وبلغ  854م()4(، 
العلمية والفقهية. وكان الق�شاة واأ�شحاب ال�شوق يكتبون اإليه 
لهم  يعر�س  كان  ما  في  ي�شتفتونه  اإفريقية  �شائر جهات  من 

من م�شائل)5(.
لكّن عالقة يحيى بن عمر بال�شلطة �شرعان ما توترت مع 
بداية ظهور عالمات النهاية على الحكم االأغلبي، بحيث بداأ 
زحُف الحنفية، وُعزل قا�شي القيروان المالكي، فقّرر يحيى بن 
عمر اأن يّتجه اإلى الُعزلة والمرابطة نتيجة لذلك، اإذ لم يحتمل 
ذلك اال�شطهاد الذي الزم فقهاء المالكية في اآخر عهد �شيا�شة 
االأغالبة وما ُعرفت به من ظلم وف�شاد وتذبذب بين الحنفية 
والمالكية)6( . وقد كان رباط �شو�شة هو ذلك الماأوى الذي لجاأ 
والجهاد،  العبادة  فيه على  واأحّبه فعكف  اإليه يحيى بن عمر 

وهناك جلب النا�س اإليه بمعرفته وحكمته وفتواه.

- اآثاره:

اأخـــذه عن  قــد  كــان  مــا  ن�شر  فــي  بــن عمر  يحيى  �شاهم 
اأ�شاتذته من موؤلفاتهم: موّطاأ مالك، مدّونة �شحنون، مجال�س 
يكتف  لم  ولكّنه  قا�شم،  ابن  عن  و�شماعه  الفرج،  بن  اأ�شبغ 

بذلك وكانت له موؤلفات في الفقه في اأربعين جزء، منها:
- كتاب المنتخبة

- كتاب اختالف بن قا�شم واأ�شهب
- كتاب الرّد على المرجئة

راط - كتاب ال�شّ
- كتاب الميزان

- كتاب الروؤية
- الرّد على ال�شكوكية

- كتاب النهي عن ح�شور م�شجد ال�شبت
- كتاب و�شاو�س اإبلي�س وكيده)الو�شو�شة(

- كتاب الرّد على ال�شافعي
- كتاب ف�شائل المن�شتير والّرباط

- كتاب اأحمية الح�شون     
بالن�شاط  زاخـــرة  عمر  بــن  يحيى  حياة  كانت  وعموما 
دفاعا عن  الرجال  اأ�شر�س  بين  من  وكان  الفقهي،  والجدال 
ُيجّدد  ال  الأّنــه  فكره  بجمود  اأتُِّهم  اأّنــه  غير  ال�شّنّية.  المالكية 

بمرور الزمن واختالف الظروف، طريقة تعامله مع الم�شائل 
توحيد  �شرورة  اإلى  يدعو  ذلك  على  ال��رّد  في  وهو  الدينية. 

الدين.

ال�سوق” ليحيى بن  “اأحكام  كتابه  اأهّمّية    -  2
عمر االأندل�سي التون�سي

في  الهامة  التون�شية  الموؤلفات  من  الكتاب  هذا  يعتبر 
المو�شوع الفقهي. اإذ يقول عنه الموؤّرخ عثمان الكعاك:

»وكتب البدع كثيرة واأقدم من اأّلف فيها من التون�شيين: 
بن  وكتاب يحيى  256ه�.  �شنة  المتوفي  محّمد بن �شحنون 
فلكلور  منه  نعرف  ال�شوق،  اأحكام  كتاب  �شو�شة،  دفين  عمر 

التجارة وال�شناعات واالأ�شواق« )7( . 
واإذ علمنا باأّن الموؤّرخ التون�شي ح�شن ح�شني عبد الوهاب 
لو  ون�شره  الكتاب، وعمل على تحقيقه  ن�شخة من  يملك  كان 
ال ت�شارعت له المنية )8( ، فاإّننا نعتمد في هذا البحث على 
�شحيفة  في  مكي”  علي  “محمود  للباحث  مطولة  درا���ش��ة 
“اأحكام  ح��ول  االإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل��درا���ش��ات  الم�شري  المعهد 
الكتاب  فقرات  معظم  الباحث  هذا  ا�شتقى  ولقد  ال�شوق”. 
اأهل  المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاَوى  من كتاب 
اأحمد  العبا�س  “اأبو  ل�شاحبه  والمغرب  واالأندل�س  اإفريقية 
1549م(  �شنة  الون�شري�شي”)توّفي  التلم�شاني  يحيى  بن 
الذي اأورد في كتابه هذا،  قطعة من كتاب اأحكام ال�شوق اأو 
مخت�شًرا منه، نقله عن تلميذ يحيى بن عمر: اأبو عبد اهلل بن 
�شبل. وقد اجتهد في ن�شره محمود علي مكي كامال كما جاء 
في “المعيار”، ونحن نورد منه في هذا البحث جزء خا�ّص 
فيها،  والق�شاء  الّلهو   اآالت  ا�شتعمال  الحديث عن حكم  في 

وذلك بكّل دّقة كما جاء في م�شتوى المتن والهام�س:

 2-1 الن�ض الفقهي:

الق�ساء في المالهي )9(

مقال  من  119و122  ال�شفحة  بين  الن�ّس  هذا  يتنّزل 
الباحث محمود علي مكي:

») اإذا كان في الوليمة فعل محّرم فال يجيب، ومن �شرق 
اآلة لهو ُقّومت عليه مك�شورة(«

الوليمة  وهو  العر�س  اإلى  ُيدعى  الّرُجل  عن  يحيى  و�ُشئل 
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�شرب  اأو  بوق)10(  �شرب  فيه  فَي�ْشَمُع  نيع  ال�شّ اأو  الختان  اأو 
َكَبٍر)11( اأو �شرب ِمْزَهٍر)12( اأو �شرب ُعود)13(  اأو ُطنبور)14(، 
ويعلم اأّن فيه �شرابا ُم�شكًرا، اأترى له اأن ُيجيب؟ قال يحيى: ال 

ُيجيب اإذا علم فيه ُم�شِكًرا.     
م ثمنه مك�شورا، فاإن كان  لُقوِّ البوق �شرقه رجل،  اأّن  ولو 
ُرُبع دينار ُقِطَع. وكذلك العود وغيره من المالهي مّما ال يحّل: 
)15( الُمدّوُر الأّن  فُّ ُم مك�شورة، ولي�ص كذلك الكَبُر والدُّ اإّنما ُتقوَّ

هذين قد �ُشّهل فيهما واإّنما يقّومان �شحيحين.

  )ما ُينهى عنه من اآالت اللهو(

و�ُشئل يحيى عّمن ا�شترعاه اهلل رعّيته اإذا �شمع البوق في 
عر�س اأو الَكَبر واِلمْزَهَر في غير ُعر�س. فقال: اأرى اأن ُينهى 
عن ذلك كّله اإاّل اأن يكون في عر�س فقد بّينت لك قبل هذا ما 

ُينهى عنه، وما �شّهل فيه اأهُل العلم الإظهار العر�س.
َبُغ: و�شمعت ابن القا�شم و�ُشئل عن رُجٍل ُدِعي اإلى  قال اأ�شْ
�شنيع فوجد فيه لعبا، اأيدخُل؟ فقال: اإن كان ال�شيء الخفيف 
من الّدّف والكبر وال�شيء الذي يلعب به الّن�شاء فال اأرى به 
اأّن��ه ال  والكبر  ال��ّدّف  في  وُذِك��ر عن مالك  باأ�شا)�س293(. 
َبُغ: هي في العر�ص للن�شاء واإظهار العر�ص،  باأ�ص به. قال اأ�شْ
اإليا�ص)17( بن  يون�ص)16(  عن خالد  بن  عي�شى  اأخبرني  وقد 

عن ربيعة بن عبد 
الرحمان)18( عن القا�شم بن محّمد بن اأبي بكر)19(  عن 
اأظهروا  قال:  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي  زوج  عائ�شة)20( 
النكاح وا�شربوا عليه بالغربال)21( -يعني الدّف الُمدّور)22( .

قال اأ�شبغ:)...( وال يجوز الغناء على حال في عر�ص وال 
غيره. وقد اأخبرني ابن وهب عن الليث بن �شعد)23(  اأّن عمر 
اإاّل  كّله  اللهو  ُيقطع  اأن  البلدان  في  كتب  العزيز)24(  بن عبد 

الدّف وحده في العر�ص. قال يحيى وبهذا اآخذ وهو راأيي.«

الن�ّض: اإطار   2-2

االإطار الزماني: بين القرن التا�شع والعا�شر الميالدي/

الثالث وال�شاد�س هجري
االإطار المكاني: القيروان- �شو�شة

وقد عرفت هذه الفترة في العالم العربي االإ�شالمي عموما، 
وفي تون�ص خ�شو�شا، خ�شومات فقهّية حامية، تنامت في تون�ص 
بين “فقهاء اإفريقّية المالكيين ودعاة ال�شيعة”،)...( انتهت 
ب�“انهزام ال�شيعة وزوال اأثرهم من المغرب عند انقالب بني 

زيري عليهم وارتدادهم اإلى ال�شّنة”)25( .

الموؤلفات  العظيم على  االأثر  وقد كان لهذه الخ�شومات 
المكتوبة في تلك الفترة وما بعدها حول م�شاألة ال�ّشماع: فهذا 
“ابن عبد رّبه في الغرب في القرن العا�شر يلوم القائلين باأّن 
الوقت فقهاء  نف�ص  الذنوب، ووجد في  المو�شيقى من  �شماع 
قالوا اإّن المو�شيقى يجب اأن ُتمنع. وفي نهاية القرن الحادي 
فاأ�شكتوا  االأرا�شي  �شادة  الُمت�شّددون  المرابطون  ،كان  ع�شر 
اأ�شوات موؤّيدي ال�ّشماع، و�شار “اإحياء علوم الّدين” للغزالي 
اأبا بكر  من الكتب الممنوعة. ولدينا في القرن الثاني ع�شر 
بن العربي )المتوفى عام 1151م( قا�شي اإ�شبيلية الم�شهور 

ُيدافع عن المو�شيقى �شّد تزّمت المتزّمتين)...(”)26(

الّن�ّض: عنا�سر   3-2

تتلخ�س عنا�شر ن�ّس يحيى بن عمر، الذي تناول م�شاألة 
المو�شيقى من منظور فقهي، في الجدول التالي:

المنا�سبة 

الداعية 

للممار�سة 

المو�سيقية

الو�سائل

المعبرة

الحكم الفقهي

- العر�س

- الختان

- ال�شنيع

- الغناء

- البوق، 
الَكَبُر)27(، 

الدّف المزهر، 
العود، الّطنبور

- ُينهى عن �شماع 
اآالت اللهو كّلها اإاّل اأن 

يكون في عر�س
- عدم اإجابة الّدعوة 

اإذا كان في العر�س 
ُم�شكًرا.

- �شرقة اآلة لهو تقّوم 
مك�شورة، اإاّل اآلة الّدّف

   فمن خالل هذا الجدول يمكن ا�شتنتاج نظرة محددة 
يقول  فاأن  المو�شيقية:  للممار�شة  الفقهية  القراءة  الأ�شحاب 
اأو  العر�ص  في  اإاّل  المو�شيقية  االآالت  �شماع  عن  بالنهي  قائل 
الختان اأو ال�شنيع، فذلك دعوة اإلى اإق�شاء ح�شور المو�شيقى 
ب�شور مخالفة اأخرى ربما تكون اأكثر عمقا وتتجاوز تج�شيدها 
لفرحة عاّمة النا�ص اإلى اللذة الفكرية واالإبداع الفكري الذي 

ينعدم في �شورة االنغالق والتقوقع في الفكر االأوحد. 
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ا�ستنتاجات  -  3

ويبدو وكاأّن الفئة المتفقهة في الدين-من خالل نموذج 
اإمكانيات  لتعّدد  المجال  تفتح  اأن  تريد  ال  عمر-  بن  يحيى 
نعود  اأن  ذلك،  على  دليل  الأكبر  واإّنه  المو�شيقية.  الممار�شة 
دد اإلى ف�شل ال�ّشماع اآداب ال�ّشماع والوجد الأبي  في هذا ال�شّ

حامد الغزالي)1058-1111م(.
اإ�شكالّية ت�شارب المواقف الفقهّية  اإذ يثير هذا الف�شل 
حول الم�شاألة المو�شيقّية، التي يمكن اأن ن�شتخرج من خاللها 

بع�س المالب�شات االأيديولوجية التالية:
الممار�شة  به  ترتبط  اأن  يمكن  ما  اإل��ى  النظر  رف�س   -
رف�س  وبالتالي  �شرعّية،  واأطر  ومكان  زمان  في  المو�شيقية 
االعتدال، وهو ما يدّل على وجود ثلة من الفقهاء التي توؤثر 
االإ�شالم  اإلى  ت�شيء  بذلك  وهي  والواحد.  وال��ّراأي  ب  التع�شّ
ال��ّراأي  مع  والتعامل  ال�شورى  من  مبادئ  على  يقوم  ال��ذي 
والّراأي المخالف. ولي�س اأو�شح من ذلك اإاّل باأن ندّعم راأينا 
“اإحياء  كتابه  في  الغزالي”ذاته  حامد  “اأبي  فكر  لقيه  بما 
وَنْعته  المغرب،  في  االأم��ر  بادئ  معار�شة  الدين” من  علوم 

بالف�شاد، الأّنه حمل اأفكارا اعتدالّية تّت�شح في قوله التالي:
ال�ّشماع قد  اأّن  ال�شابق  فقد خرج من جملة التف�شيل   “
يكون حراما مح�شا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد 
يكون م�شتحّبا. اأّما الحرام فهو الأكثر النا�س من ال�شّبان ومن 
غلبت عليهم �شهوة الّدنيا فال يحّرك ال�ّشماع منهم اإاّل ما هو 
المكروه  واأّما  المذمومة.  ال�شفات  من  قلوبهم  على  الغالب 
فهو لمن ينزله على �شورة المخلوقين ولكّنه يّتخذه عادة له 
واأّم��ا المباح فهو لمن ال  اللهو.  اأكثر االأوق��ات على �شبيل  في 
وت الح�شن، واأّما الم�شتحّب فهو  حّظ له منه اإاّل التلّذذ بال�شّ
اإاّل  منه  ال�ّشماع  يحّرك  ولم  تعالى  اهلل  حّب  عليه  غلب  لمن 
فات المحمودة والحمد هلل وحده و�شّلى اهلل على محّمد  ال�شّ

واآله”)28( 
من  المو�شيقي  الن�شاط  لقيه  مــا  مــع  الفقه  تناق�ص   -
يحتويه  بما  تعّبدي  كنهج  الت�شّوف  ميدان  في  ا�شتمرارّية 
المدائح/  القراآن/  ال�شماع)قراءة  من ممار�شات تقوم على 

الرق�ص)الدوران عند المولوّية(، اإلخ.
هو  الدين  اأّن  فكرة  دعم  في  المتجّددة  الرغبة  توالد   -
وال�شيا�شي،  االجتماعي  الواقع  ت�شيير  في  الفّعال  العن�شر 

ونتيجة لذلك، فاإن كان �شاأن ال�ّشماع بما هو ممار�شة مو�شيقية 
قد يربك المنظومة الدينية اأو ال�شيا�شية ولو بقيد اأنملة فاإّنه 

على ذلك مرفو�س ومحّرم.
“هروبا” من  المواقف(  ت�شارب  ذل��ك)اأي  يو�شف  وقد 
بع�ص  في  االنـــزالق  من  خوفا  الفقهاء  على  التي  الم�شوؤولية 
القرارات الخاطئة اأو التي تجّر اإلى نتائج ال ُتحمد عقباها. وهذا 
وكتابة  القراآن  تف�شير  اأكبر �شمل  توا�شل لخوف  الحقيقة  في 
ال�شيرة النبوية في بداية تبلُور دين االإ�شالم، اإذ اأّن النخبة التي 
»انكّبت على تف�شير القراآن والحديث، تهّيبت الكتابة خ�شيًة مّما 

قد تجّر اإليه من لب�س اأو �شوء فهم الأقوالهم الُمدّونة« )29( .
المدرج،  الق�شير  للن�ّس  القارئ  المقابل، يجد  لكن في 

اأّن الظروف المتوفرة تب�شر بوجود حقيقة اأخرى:
اإذ نجد ثراء وتنّوعا في م�شتوى االآالت المو�شيقية: وهي 
عّرفه  كما  والَكَبر)وهو  الدف  مثل  ووترّية.  هوائية  اإيقاعية، 
الالتينّية ُمعّرب عن  الّطبل  محمود علي مكي في بحثه: هو 
corus اأوcaurus( والمزهر)30( والبوق والعود والطنبور.
و قد ارتبط هذا الثراء في م�شتوى االآالت المو�شيقّية في 
حّد ذاته بحقيقة اأخرى مفادها اأّن القرنين التا�شع والعا�شر 
المو�شيقيين  المنظرين  مــن  خــالــدة  اأ�ــشــمــاء  لنا  ــْذكــران  َي
واأ�شحاب االأ�شوات المطربة. ويكفي اأن نْذُكر في هذا االإطار 

جزًءا من قائمِة الموؤلفات المتعلقة بهذين القرنين:
- الكندي، اأبو يو�شف يعقوب بن اإ�شحاق)متوفى حوالي �شنة 
874م(، ر�شالة في خبر �شناعة الّتاأليف)القرن التا�شع 

الميالدي(.
اإ�شحاق، ر�شالة في اأجزاء  اأبو يو�شف يعقوب بن  - الكندي، 

خبرية في المو�شيقى.
- الكندي، اأبو يو�شف يعقوب، مخت�شر المو�شيقى في تاأليف 

النغم و�شناعة العود.
اأبي  بن  يحيى  بن  علي  بن  يحيى  اأحمد  اأبو  المنجم،  ابن   -
في  ر���ش��ال��ة  912م(،  �شنة  ال��ن��دي��م)م��ت��وف��ى  من�شور 

المو�شيقى. 
- ابن خّرداذبة، اأبو القا�شم عبيد اهلل بن عبد اهلل)متوفى 

�شنة 912م(، كتاب اللهو والمالهي.
بن  طــرخــان  بــن  محّمد  بــن  محّمد  ن�شر  ــو  اأب الــفــارابــي،   -
المو�شيقى  كتاب  950م(،  �شنة  حوالي  اأزالغ)مــتــوفــى 

الكبير.
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- الفارابي، كتاب االإيقاعات. 
محّمد  ب��ن  الح�شين  ب��ن  ع��ل��ي  االأ���ش��ف��ه��ان��ي،  ف���رج  اأب���و   -

القر�شي)متوفى �شنة 967م(، كتاب االأغاني الكبير.
الثالث  االإخــوة  هــوؤالء  اأحــد  �شاكر)توفي  بن  مو�شى  اأبناء   -

الم�شّمى محّمد �شنة 873م، االآلة التي تزّمر بنف�شها
العا�شر  القرن  ال�شفا)  اإخـــوان  ر�شائل  ال�شفا،  اإخـــوان   -

الميالدي (
كما يجب اأن نذكر بقائمة اأخرى من المراجع التاريخية التي 
تحتوي على اإ�شارات مو�شيقية في نف�س الفترة، واأ�شهرها 

على االإطالق تلك التي ذكرناها �شابقا:
- ابن عبد رّبه، اأبو عمر اأحمد)متوفى �شنة 940م(، كتاب 

العقد الفريد.
اأبو الح�شن علي بن الح�شين بن علي)متوفى  - الم�شعودي، 

حوالي �شنة 957م(، مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
اأّن  اإلــى  القائمة-  االإ�ــشــارة -مــن خــالل هــذه     وتجدر 
في  لنا  حفظ  ميالدي  والعا�شر  التا�شع  القرنين  في  التاريخ 
على  تدّل  وتطبيقية  نظرية  علمية  موؤلفات  المو�شيقى  مجال 

م�شهد م�شّع مخالف لما ت�شّوره لنا الموؤلفات الفقهية.
فاأن ُيقت�شر على النظر للممار�شة المو�شيقية من زاوية 
“اللهو” و“المحّرم”، وبالتالي النظر في كتب وموؤلفات من 

قبيل:

بن  محّمد  ب��ن  اهلل  عبد  بكر  اأب���و  ال��دن��ي��ا،  اأب���ي  اإب���ن   -
عبيد)متوفى �شنة 894م(، ذّم المالهي.  

منه،  النا�س  يحذر  ميدانا  المو�شيقي  المجال  من  يجعل 
ال  مقننة  بطرق  وذلك  اأفراحهم،  في  اإاّل  فيه  يخو�شون  فال 
ت�شمح بتلك االآلة اأو اأّنها توافق على اأخرى بتبريرات اأقّل ما 
قال عن معظمها “الغزالي” اأّنها في حاجة اإلى “البحث عن 
مدارك الحظر واالإباحة بالعقل وال�شمع”)31(. وال اأو�شح من 
ذلك اإاّل ما ورد في متن الن�ّس التالي ليحيى بن عمر من حّط 

لقيمة بع�س االآالت المو�شيقية:
فاإن  مك�شورا،  ثمنه  م  لُقوِّ رجل،  �شرقه  البوق  اأّن  “ولو 
كان ُرُبع دينار ُقِطَع. وكذلك العود وغيره من المالهي مّما ال 
فُّ الُمدّوُر  ُم مك�شورة، ولي�ص كذلك الكَبُر والدُّ يحّل: اإّنما ُتقوَّ

الأّن هذين قد �ُشّهل فيهما واإّنما يقّومان �شحيحين.”)32( 
لكتابة  الفقهّية  النظرة  اأّن  اعتبار  يمكن  اأال  وبالتالي 
تاريخ المو�شيقى العربية جعلت الم�شهد المو�شيقي غام�شا، 
ة اإذا علمنا بوجود جبهة اأخرى من العلماء والمنظرين  خا�شّ
والمو�شيقيين الذي�ن اأعطوا للمو�شيقى العربية �شورة مغايرة 
على  عالوة  هذا  الفقهّية.  الموؤلفات  ت�شفها  التي  تلك  عن 
وجود فئة من الفقهاء التي كانت اأكثر اعتداال وعقالنية في 
اأبي حامد الغزالي في  تعاملها مع الم�شاألة المو�شيقية، مثل 

كتاب اإحياء علوم الدين.

اإلمام أبو حامد الغزالي )33(
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يبيع اآالت اللهو، ويف�شخ البيع وُتك�ّشر االآالت)تب�شرة الحّكام، 
يجدر بنا اأن نذكر اأّن هذا التحريم كان  اأّنه  اإاّل   )241/2

اأمرا نظرّيا اأكثر منه واقعّيا في كثير من االأحيان.

10 - البوق اآلة ُمجّوفة م�شتطيلة ُينفُخ فيها وُيزّمر، وهذه الكلمة 
االإ�شبانية  احتفظت  وقد   buccinaالالتينية عن  ُمعّربة 
ال�شورةalbogue-راجع:  بهذه  العربية  الكلمة  بهذه 

129-Dozy :supplement…I،p.128
اأو  corusالالتينّية ع��ن  ُم��ع��ّرب  ال��ّط��ب��ل  ه��و  ال��َك��َب��ُر   -  11
 Dozy :supplement…II، اأنظر   ،caurus

.438-p.437
 Dozy : اأن���ظ���ر  ال��ك��ب��ي��ر.  ال������ّدّف  ه���و  ال��م��زه��ر    -  12

supplement…،I ، p.609
الكلمة  هذه  بقيت  وقد  المعروفة.  العزف  اآالت  من  العود   -  13
هذه  العرب  اأدخــل  وقد   laùdال�شيغة بهذه  االإ�شبانية  في 
االآلة اإلى اإ�شبانيا في القرن الثامن ميالدي ومنها انت�شرت في 
�شائر بالد اأوروبا – راجع ما ُكتب عن العود في دائرة المعارف 
 Enciclopedia Universal الم�شّورة:  العالمية 
 Ilustrada Europeoamericana،

.Madrid، XXIX، p.1087
اأوتار  و�شّتة  طويل  عنق  ذو  الّطرب:  اآالت  من  الطنبور   -  14
��ورة  ال�����شّ ب��ه��ذه  االإ���ش��ب��ان��ّي��ة  ف��ي  الكلمة  ه���ذه  بقيت  وق���د   .
 Enciclopedia : راجع ما ُكِتب عنها في -tambor

Universal، LIX، p.214
ُفّ من اآالت المو�شيقى، وقد احتفظ بهذا االإ�شم العربي  15 - الدُّ
 adufe، adufre ورتين:  ال�شّ بهاتين  االإ�شبانية  في 
 del hispanoàrabe، ed.Madrid،:انظر–
 1932، P.120   Arnald Steiger :

Contribucion a la fonética

 صور المقال من الكاتب
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النسيج التقليدي المغربي

ذاكرة ثقافية بصيغة األنثى
إدريس مقبوب - كاتب  من المغرب

ينظر اإلى التراث تقليديا على اأنه كل متكامل معقد، اإال اأن البحث االأنتروبولوجي يجزئ الثقافة 
اأن ال��ذرة تعتبر الوحدة االأ�سا�سية  “مالمح” جزئية، بهدف ت�سهيل الدرا�سة، فكما  اإلى  اإلى وح��دات، 
للمادة، والخلية تعتبر الوحدة االأ�سا�سية للحياة، فكذلك يعتبر “الملمح” الثقافي الوحدة االأ�سا�سية 

في الثقافة. 
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وقد يكون هذا الملمح �شيئا ماديا )�شكين( اأو طريقة في 
العمل )حياكة( اأو معتقد )االأ�شباح( اأو موقفا اجتماعيا )تحريم 
الزنى اأو زواج االأقارب(. اإال اأن هذه المالمح تتحد وتتفاعل في 
ما بينها �شمن الثقافة لتنتج كال متكامال. )من مقدمة مترجم 
المترجم محمد  كليفود غورتز،  لِموؤلفه  الثقافات  تاأويل  كتاب 

بدوي، المنظمة العربية للترجمة، �س: 19، )2009(.

مقدمة 

اآيت  لقبائل  االجتماعي  الن�شيج  في  المراأة  تقا�س مكانة 
وراين المغربية بمدى حنكتها ودورها في الحياة االجتماعية 
اأب��رز  االقت�شادي  الم�شتوى  ويمثل  الم�شتويات.  ك��ل  على 
الم�شتويات الذي تلعب فيه دورا فعاال ومنتجا حيث تتكامل مع 
الزوج في تدبير كثير من االأعمال ذات المنفعة االقت�شادية، 
الزراعية  الحقول  في  زوجها  جانب  اإل��ى  ح�شورها  اأن  ول��و 
غالبا ما يكون، في قرارة نف�شها، بمبررات تخفيف االأعباء 
عن الزوج والحفاظ عليه الأنه الراأ�شمال الذي ال يقبل التخلي 
عنه. ويعد الن�شيج والحياكة من اأبرز االأن�شطة، ذات التجلي 
تحت  القبائل  هذه  في  المراأة  مار�شتها  التي  االقت�شادي، 
اإمالءات الحاجات االجتماعية الملحاحة. لذا كانت المراأة 
تجمع بين الن�شيج وبين اأن�شطة اأخرى عادية )تربية االأبناء، 
تربية الموا�شي، اإعداد الوجبات...(؛ بل عادة ما كانت تلجاأ 
اإلى القيام بهذا الن�شاط في وقتها الفارغ اإن لم  تكن تبحث 

عنه من بين اأوقات حياتها العادية.
االأزمنة،  مر  على  )الن�شيج(،  الن�شاط  هذا  اعتبر  لقد 
ن�شاطا ن�شويا بامتياز)1( على االأقل في البالد العربية عامة، 
في  ي�شهد  اأخذ  واإن  حتى  تحديدا،  اإفريقيا  �شمال  بالد  وفي 
على  وبناء  له.  الرجل  اختراق  بفعل  تراجعا  الراهن  الوقت 
اإلى  ينظرن  المغربية  وراي��ن  اآي��ت  قبائل  ن�شاء  كانت  ذل��ك، 
اختلف  واإن  حياتهن،  في  رئي�شية  كاأن�شطة  والحياكة  الن�شج 
ا�شتطاعت  فكيف  لهن.  المعي�شي  الم�شتوى  بح�شب  االأم��ر 
المراحل  هي  وما  الن�شاط؟  هذا  مع  التعامل  الن�شوة  هــوؤالء 
التي كن يقطعنها في اإنجاز عملية الحياكة؟ ما هي االأدوات 

التي كن يحتجنها في ذلك؟ 
لن�شاء  بالن�شبة  فنا  والحياكة  بالن�شيج  القيام  كان  هل 
التقنيات  هي  ما  اقت�شادية؟  وظيفة  اأم  وراي��ن،  اآيت  قبائل 

ما  ثم  )الن�شج(؟  العملية  هــذه  في  الــمــراأة  ت�شتعملها  التي 
اأنواع المن�شوجات التي داأبت المراأة، في هذه القبائل، على 
اإعدادها؟ واأخيرا هل تاأثر الن�شيج التقليدي في هذه القبائل 
بمظاهر العولمة والتكنولوجيا الحديثة؟ ت�شكل مختلف هذه 
الت�شاوؤالت، محور اإ�شكالية هذه المقالة التي ننوي مقاربتها.

يعد الن�شيج التقليدي اأقوى موروث �شعبي بالن�شبة لقبائل 
ينجز  كان  واأن��ه  �شيما  التاريخية  ذاكرتها  واأه��م  وراي��ن  اآيت 
االجتماعية  الحياة  في  رفيعة  مكانة  واحتل  االأنثى،  ب�شيغة 
هذه  لن�شائها.  اليومية  الحياة  وفي  القبائل،  هذه  ل�شاكنة 
طرف  من  وفقير  ه�س  باهتمام  اإال  تحظ  لم  التي  المكانة 
والتي  تحديدا  واالجتماعية  عامة،  االأكاديميكية،  الدرا�شات 
تتطلب من الباحث مراجعتها بغية اإحياء هذا الموروث نظرا 
�شمن  مو�شعته  واإعــادة  اأ�شيل،  ثقافي  بعد  من  يكت�شيه  لما 

الق�شايا الراهنة التي ت�شتوجب التفكير فيه )2( من جديد.

اأ�سا�سيات الن�سج عند ن�ساء قبائل اآيت وراين:

الوراينية  للمراأة  بالن�شبة  الن�شج  عملية  في  اأ�شا�س  اأهم 
ال�شعر  وياأتي  المقدمة  في  الخامة  المادة  ال�شوف  ي�شحى 
في الدرجة الثانية، واأخيرا مجموعة من الو�شائل التقليدية 
التي �شناأتي على ذكرها في متن هذا المقال. تمثل االأغنام 
من  ذلك مجموعة  ويرافق  ال�شوف،  على  الح�شول  م�شدر 
الح�شول  يتم  وكيف  الطقو�س؟  هذه  هي  ما  ترى  الطقو�س. 
تنظيفه  على  المراأة  تعمل  وكيف  االأولية؟  المادة  هذه  على 
بناء  وهــو  الن�شج  خــطــوات  مــن  ـــى  االأول الخطوة  تبلغ  حتى 

ا)Azetta(؟ اأََزطَّ

الخطوة االأولى: جز ال�سوف.

بجز  تبداأ  ال�شوف  اإع��داد  عملية  في  االأول��ى  الخطوات 
ي�شرع،  حيث  الرجل  بها  يقوم  التي  المهمة  اإنها  االأغــنــام. 
يونيو  �شهر  حــدود  اإلــى  اأبريل  �شهر  اأواخــر  في  االأخير،  هذا 
تنجز  طقو�س.  وممار�شة  باأعراف  مرفوقة  العملية  هذه  في 
هذه العملية خالل هذه الفترة بال�شبط لكون مادة ال�شوف 
تكون قد نمت ب�شكل وفير من جهة، ومن ناحية اأخرى لكونها 
الفترة التي يعتبرها الرجل االأن�شب ال�شتبدال هذه ال�شوف 

باأخرى جديدة قابلة للنمو.
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هذه الطريقة في توفير ال�شوف تبقى قروية في عمقها 
وبوا�شطتها تنجلي معالم نمط اقت�شادي مبني على العالقة 
�شاحب  يلجاأ  الرعوي)3(.  والمجال  الما�شية  مع  القائمة 
فيها  ووفرتها  كبرها  الحظ  اأن  بعد  غنمه  جز  اإلى  الما�شية 
يكاد  ما  بحيث  الحارة  و�شم�شه  ال�شيف  لحرارة  لها  اإعدادا 
ف�شال الخريف وال�شتاء ي�شالن حتى تكون ال�شوف قد نمت 

من جديد. اإنه التكامل بين االأوروغرافيا والمناخية.
االأرج��ل  م�شتوى  على  بحبل  االأغنام  ربط  يتم  اأن  فبعد 
في�شرع   )Timchrate )ِتْم�ْشَراْط  تقليديا  مق�شا  يح�شر 
من  ع��دد  بم�شاعدة  حما�شي  ج��و  و���ش��ط  ال��ج��ز  عملية  ف��ي 
اأو  الجماعية  الم�شاعدة  يافطة  تحت  القبيلة/الدوار  اأف��راد 
االجتماعية  والم�شاعدة  للتعاون  طريقة  )وهي  "التويزة" 
لم�شاعدة  االأم��ر،  بداية  في  يحدث،  اإليها  اللجوء  كان  حيث 
الن�شاء االأرامل التي ق�شى اأزواجها في الحروب، ثم تحولت 
اإنها  القبيلة/الدوار(.  وجهاء  لخدمة  اأ�شلوب  اإلى  بعد  فيما 
باالأحرى  اأو  باالجتماعي،  النف�شي  فيها  يمتزج  التي  العملية 
النف�شية  الحاجات  فيه  تتحقق  اجتماعي  لف�شاء  توؤ�ش�س 
�شماه  ما  عنه  يترتب  ما  وهو  التحديد  وجه  على  الوجدانية 
الذي  االجتماعي  العمل  في  االآلي)4(  بالت�شامن  دورك��اي��م 
ف�شلوكات  الجمعيين.  وال�شمير  الوعي  ويتاأ�ش�س على  يوؤِ�ش�س 
وم�شاعر �شاحب الما�شية واأبنائه تنبثق من االن�شهار االآلي 
ما يالحظ  وهو  الحا�شر معهم،  الجمهور  باقي  وبين  بينهم 

اأثناء عملية جز الغنم، اأو بين باقي اأ�شكال العمل الجماعي 
)الذي يتخذ �شبغة التويزة( حيث يتم تبادل النكت والمرح 
اأخــرى.  اأحيان  في  الــدوار  ق�شايا  اإحــدى  ومناق�شة  اأحيانا، 
يح�شل ذلك كله في �شياق الترويح عن الذات والتحامل على 

التعب والعياء.
يتخلل هذه العملية منذ بدايتها جو من الحما�س والفرحة 
من الكبار اإلى ال�شغار وو�شط الن�شوة كذلك. اإنه يوم احتفالي 
االأكل  وجبات  وتهييئ  اإع��داد  في  يتمثل  اجتماعي  طق�س  ذو 
ْرَدة Ezzarda( وتبداأ من وقت ال�شحى  للحا�شرين  )الزَّ
الغذائي بوجبة عبارة عن  الطق�س  ي�شتهل هذا  الع�شاء.  اإلى 
نوع من طعام الك�شك�ص بالحليب وقليل من ال�شمن )الزبدة 
 ،)Bazine البلدية الم�شتخل�شة من اللبن( يدعى ب� )َبِزيْن
وتكون   )Tarffiste ي�ْشْث  )َثاْرفِّ ت�شمى  اأخــرى  وجبة  تليها 
للحا�شرين  تقدم  وال�شمن  والبي�ص  الــذرة  خبز  من  مزيجا 
اأثناء الغذاء. ت�شتاأنف العملية بعد ذلك، وعند االنتهاء منها 
يدعى الجميع اإلى الع�شاء حيث يعمد �شاحب القطيع اإلى ذبح 
بالك�شك�ص  ع�شاء  وجبة  �شكل  في  يقدمه  )الذبيحة(  خروف 
التي قدمت  والم�شاعدة  الدوار  الأهل  تقديرا منه  )الطعام( 

له خالل عملية الجز.
العملية  هذه  ظاهر  حدود  عند  يقف  اأن  للمرء  ينبغي  ال 
الغو�س  يجب  م��ا  ب��ق��در  ع��ادي��ا،  �شيئا  ل��ه  ت��ب��دو  ق��د  وال��ت��ي 
اجتماعية  م�شامين  يحمل  وال��ذي  الفعل  ه��ذا  اأع��م��اق  في 

توضح  م��اش��ي��ة  ل��ص��اح��ب  ص����ورة 
عملية جز الغنم مأخوذة من موقع 
تختلف  ال  عملية  وهي  إلكتروني، 
ف��ي ش��يء عما ه��و م��وج��ود عند 
قبائل آيت وراين وعند كل القبائل 
فيها  يغيب  االنتجاع،  تمارس  التي 

فقط أفراد الدوار. 
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في  الفرد،  روؤيــة  في  تتمثل  وتاريخية  ثقافية  دالالت  وذات 
االقت�شادي  راأ�شماله  على  الحفاظ  لكيفية  القبائل،  هــذه 
)القطيع( والرمزي )تنظيم هذا اليوم في احتفالية واإ�شفاء 
اأهل  عند  االجتماعية  وجاهته  ير�شخ  ما  وهو  عليه  القد�شية 
"تاأويل  كتابه  في  غورتز  قدمه  الذي  الن�شح  وهو  ال��دوار(. 
الذي ق�شد  الكثيف  التو�شيف  الثقافات" من خالل مفهوم 
فيه،  يجري  الذي  ال�شياق  في  ال�شلوك  اأو  الفعل  و�شف  منه 
رمزية  وتزداد  الفعل)5(.  هذا  من  يظهر  بما  االكتفاء  عو�س 
على  بينهم،  فيما  القبيلة  اأه��ل  فيه  يلتقي  ال��ذي  اليوم  هذا 
غرار باقي المنا�شبات االأخرى التي تجمعهم، لكونها منا�شبة 
لتذويب الخالفات البينية، وان�شهار ال�شغار مع الكبار عبر 
االأكل،  وجبات  بتهييئ  الن�شاء  وان�شغال  الأفعالهم،  تقا�شمهم 
مكونات  بين  الت�شامنية  العالقات  لتر�شيخ  يوم  الأنه  واأخيرا 
القبيلة، وتقل فيها حدة ظاهرة تق�شيم العمل االجتماعي بين 
مكونات المجتمع القبلي. اإنه يوم احتفالي وطقو�شي ي�شاهم 

في تر�شيخ النظام كما قال جورج بالنديي)6(. 
ال�شوف  ج��ز  فعملية  ال�شابقة،  االع��ت��ب��ارات  على  بناء 
تقليدية  اأداة  الرجل  فيها  ي�شتعمل  التي   )Tilist )ِثِل�ْشْت 
ال��م��ادة  ه��ذه  توفير  ه��ي   ،)Timchrate كبير  )مق�س 
�شلوك  اإال  هي  ما  عمقها  وفي  والحياكة،  للن�شج  ا�شتعدادا 
 Clifford( غورتز  كليفورد  يحدده  الــذي  بالمعنى  ثقافي 
Geertze( للثقافة)7(. اإنه فعل ثقافي يحمل دالالت رمزية 

ومعان حول ذاكرة تاريخية الأبناء المنطقة يتم ا�شتح�شارها 
كلما اقترب �شهر اأبريل، اأو ح�شرت النية عند الن�شاء لغزل 
ال�شوف ون�شجه. اإنه  ح�شور الما�شي في الحا�شر واإ�شرار 
للحفاظ على الموروث والذي يبقى فن الن�شيج اأحد ال�شهادات 
الطبيعية  الم�شاكل  من  الرغم  على  المجيد  لما�شيه  القيمة 

والجغرافية التي تعيق الحياة اليومية في هذه المناطق)8(.
 

الخطوة الثانية: غ�سل ال�سوف وتنظيفه.

اأداء مهامهن  ينتهي هنا دور الرجل. وت�شرع الن�شاء في 
بحيث تلجاأ المراأة الراغبة في اإنجاز ن�شج ما )زربية، حنبل، 
حنديرة، خيمة...( اإلى جمع ال�شوف في اأكيا�ص لت�شرع في 
اأو منبع مائي  اإلى نهر ما بجوار القبيلة،  غ�شله بالذهاب به 
على  ذلك  ي�شاعد  اإذ  وناعما)9(،  وب��اردا  قويا  �شبيبه  يكون 
الحفاظ على بيو�شة ال�شوف ونعومته و�شهولة تنقيته. ما اأن 
ت�شل المراأة حتى ت�شع ال�شوف في حو�س مائي لمدة زمنية 
تمتد من �شاعة اإلى �شاعتين ثم ت�شرع في غ�شله ب�شكل جزئي 
اْح Asffah( لتنهال  فَّ بعد اأن ت�شعه على �شخرة مل�شاء )اأَ�شْ
َثَمْدَزْث  اأو  عليه بال�شرب بوا�شطة ع�شى غليظة )َثــاْزُدوْزْث 
ال�شوف  تبدو  اأن  اإلى   )Tamadzte ou Tazdouzte
بي�شاء وخالية من ال�شوائب وتتاأكد من ذلك بعد �شبها للماء 
على ال�شوف الذي يجب اأن  يظهر ناعما. فالمراأة ال يمكنها 
ال�شوف  تاأكيدها من �شالحية  بعد  اإال  الن�شج  في  ت�شرع  اأن 

صورة لنسوة يقمن بغسل الصوف 
في حوض مائي. 
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الما�شي  عالمات  على  ويحافظ  يبقى  فال�شوف  وبريقه. 
ت�شهد  التي  ال�شمات  اإنها  العين،  ونظرات  االأيدي  وب�شمات 

بها الزربية على تاريخها)10(.

الخطوة الثالثة: تجفيف ال�سوف.

ت�شرك المراأة بناتها في كل ما يتعلق بالن�شيج من غ�شل 
خطوة  وتعد  المن�شوجة.  القطعة  ــة  اإزال حين  اإلــى  ال�شوف 
البنات  فيها  ت�شبح  التي  العمليات  اإحدى  ال�شوف  تجفيف 
على  التدرب  منهن  تريد  اأمهن  كاأن  بامتياز  م�شاركا  طرفا 
اإذا،  وبناتها،  المراأة  تنتظر  المتزوجة)11(.  المراأة  حرف 
اأكيا�ص وت�شتعدن  اأخرى، في  جفاف ال�شوف لتجميعه، مرة 
للعمليات الموالية. لذلك، فهي تقوم بن�شره على ح�شير في 
االأيام الم�شم�شة، بعد اأن ات�شح لها باأن ال�شوف فقد ما تبقى 
فيه من الماء. فالمراأة تتوخى التاأكد من اأن ال�شوف قد جف 

نهائيا وت�شبع بحرارة ال�شم�س.

اإلى  وتحويله  ال�سوف  ت�سفيف  الرابعة:  الخطوة 

�سبائك:

عملية  فــي  لل�شروع  االأر�ـــص  على  للجلو�ص  الــمــراأة  تهم 
ت�شفيف ال�شوف الذي اكت�شى لونا اأبي�س ونا�شعا م�شتعملة 
.)Iquarchaln في ذلك اأدوات تقليدية ت�شمى )اإَِقْر�َشاَلْن

على  )تتوفر  االأداة  بهذه  االإم�شاك  اإلى  اإذا  المراأة  تلجاأ 
اإلى خيوط( بيديها  اأ�شنان حادة تعمل على تحويل ال�شوف 
لالأيدي  دينامية  حركة  عبر  العملية  هــذه  في  فت�شرع  معا 
اإلى الوراء في  اإلى االأمام واالأخرى  اإحداها  تتج�شد في دفع 
�شكل تقابلي، وهي عملية تتطلب القوة والتركيز وتتخللها في 
بع�س االأحيان ترديد بع�س االأهازيج الم�شاعدة على التركيز 
اأخــرى.  ناحية  من  التعب  من  للتخفيف  اأو  جهة،  من  اأكثر 
وت�شعها على  اإال  ت�شفيف �شفيحة �شوفية  تنتهي من  اأن  ما 
باأنها  �شعورها  بمجرد  اأكيا�ص  في  ذلك  بعد  لتجمعها  اأخرى 
القوة  بها  وبلغت  ال�شوف  من  كبيرة  كمية  بت�شفيف  قامت 
 )Telazyine العدد المحتاج من �شبائك ال�شوف )ِطَلْزِييْن
لي�شت  لفترة  فيه  لو�شعها في "لخزين Lakhzine" وتترك 
المخزنة   )Tadouft( ال�شوف  اأن  اعتبار  على  بالقليلة 

تزداد تكاثرا كلما تم خزنها كما يعتقدن.
    وفي حاالت اأخرى، ترجئ المراأة القيام بهذه العملية 
ال�شوف  اإخراج  اإلى  تلجاأ  ال�شتاء، حينئذ  بعد ف�شل  ما  اإلى 
المخزن للتهوية بوا�شطة اأ�شعة ال�شم�ص الربيعية، فت�شرع في 
تحويل ال�شوف اإلى �شبائك واأطياف بفعل االحتكاك القائم 
واإي��اب  ذه��اب  حركية  عن  والناتج  )اإقر�شالن(  زوج��ي  بين 
اأيدي المراأة الن�شاجة من جهة، ومن جهة ثانية بف�شل حدة 
اأ�شنان هذه االأداة التقليدية حيث ينجم عنه تفكيك ال�شوف 
اإلى خيوط رقيقة ترتب في �شكل �شفائح لتجمع، بعد ذلك، 

على  منشور  وهو  للصوف  ص��ورة 
حصير لتجفيفه.
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في اأكيا�س اأو �شناديق. اإنه �شلوك فردي، وقد يكون جماعيا 
الأنه  للمراأة  البدني  الجهد  على  يعتمد  التويزة،  حالة  في 
اإلى  فائق  ذهني  تركيز  على  وينبني  حركيته،  في  تكراري 
واعية بذلك.  المراأة  به رغم كون  الوجداني  الترابط  درجة 
اإنه �شلوك ذو قيم مرتبطة باختيارات ذاتية واجتماعية في 

نف�س الوقت كما يرى كلود ريفيير)12(. 
بين  الوجداني  الرابط  يكون  العملية  بهذه  القيام  اأثناء 
حيث  كبير  حد  اإلى  قويا  االأداة  هذه  وبين  وال�شوف  المراأة 
العنا�شر  ه��ذه  بين  الحميمي  االن�شهار  من  نوعا  نالحظ 
ذات  مــن  جــزء  ــى  اإل معا  واالأداة  ال�شوف  فيتحول  الثالثة 
المراأة الن�شاجة لتت�شكل، من خالل ذلك كله، لوحة �شيميائية 
وثقافتها.  لهويتها  وفية  الوراينية  المراأة  اأن  ي�شتخل�ص منها 
كون  العالقة  لهذه  المميز  الوجداني  البعد  من  يزيد  ومما 
عملية ت�شفيف ال�شوف تبدو كمراآة للمراأة الوراينية تعك�س 
تقوم  �شيكولوجية  بطاقة  المليئة  �شخ�شيتها  خاللها  من 

باإفراغها في عالقتها بال�شوف.
اال�شتغال  اإلى  المراأة  تعود  العملية  هذه  من  اأ�شابيع  بعد 
اإلى  المخزنة  ال�شوفية  ال�شبائك  بتحويل  تبداأ  جديد.  من 
الحد  حدين.  من  تتكون  تقليدية  و�شيلة  با�شتعمال  خيوط 
 ،"Izdi ي  "اإِْز�شِ ب�  ويدعى  اليمنى  بيدها  به  تم�شك  االأول 
"َطْزَد�ْشْت  ب�  ويدعى  الي�شرى  باليد  به  تم�شك  الثاني  والحد 
تثبت  راأ�شها  وعلى  اإز�شي  موؤنث  وه��ي   "Tazdachte

اإلى  تحويلها  في  فت�شرع  ال�شوفية  ال�شفائح  اأولــى  الــمــراأة 
 .)"Tfourka هذه الخيوط )يدعى هذا الراأ�ص بـ "ْتُفوْرَكا
التحمل  ق��وة  على  ق��ادرة  تكون  اأن  يجب  القروية  فال�شيدة 
العلم  م��ع  ط��وي��ال،  وقتا  تتطلب  العملية  ه��ذه  الأن  وال�شبر 
الداخلية  البيت  �شوؤون  تدبير  على  ال�شاهرة  الوحيدة  اأنها 
معر�شة  اأن��ه��ا  ه��ذا  يعني  االأح��ي��ان.  بع�س  ف��ي  والخارجية 
وبالتالي  ي�شاعدها  من  هناك  يكن  لم  اإن  واالإحباط  للياأ�ص 
تخليها عن عملها. غير اأن المراأة االأمازيغية ال يمكنها ولوج 
قبليا،  وواعية،  لذلك  موؤهلة  تكون  اأن  بعد  اإال  الزوجية  بيت 

بالم�شوؤولية الملقاة على عاتقها والم�شهودة لها.
   ت�شرع المراأة في المرحلة االأخرى من الن�شيج، وتتمثل 
اإلــى  الي�شرى  بيدها  تلجاأ  ال�شوفية.  الخيوط  اإن�شاء  فــي 
االإم�شاك ب� "طازد�شت Tazdacht" وعلى راأ�شها يتم توطيد 
تروكا  اأو  )تفوركا  في  وتحديدا  االأول��ى  ال�شوفية  ال�شفيحة 
Tfourka /Trokka( فتقوم بتمديدها بيديها معا، الي�شرى 
اأداة  "اإزدي" وهي  ب�  "تازد�شت" واليمنى مم�شكة  ب�  مم�شكة 
ج�شم  )اإحداها  قطعتين  من  االأخــرى،  هي  مكونة،  تقليدية 
"َثا�ْشُروْرْث  بـ  يدعى  و�شطه  في  ثقب  ويوجد  ال�شكل  دائــري 
والثانية عمود م�شذب   ،")La toupie اأو   Tachrourt(
)Fuseau يو�شع في القطعة االأولى( وتبداأ  "نوال/مغزل 
وال�شورة  وال�شباب.  االإبهام  اأ�شبعيها:  بين  دحرجتها  في 
بالجانب هي ل� " اإز�شي Izdi " وهي اأداة تقليدية ت�شتعملها 

 ،Iquarchaln إقرشالن   " ل�  ص��ورة 
التقليدية  األداة   "les cardes مشط 
الصوف  لتصفيف  المستعملة 
م��أخ��وذة م��ن م��وق��ع إل��ك��ت��رون��ي. 
األداة  لنفس  أس��ف��ل��ه  وال���ص���ورة 
مأخوذة المرأة من قبائل آيت وراين 
تصفيف  لعملية  االستعداد  أثناء 

الصوف.
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المراأة القروية االأمازيغية لتحويل ال�شوف اإلى خيوط �شلبة 
المم�شك   "Izdi )Quenouille( "اإزدي  لولبة  عملية  بفعل 
ال�شوفية عليه حتى  الخيوط  وتلوية تلك  اليمنى  اليد  به في 
 "Afskar تتمكن من توفير ق�شط وافر منها ي�شمى "اأَْف�ْشَكاْر

)كبة من الخيوط(، كما يتبين لنا في ال�شورة. 
تتنوع هذه الخيوط اإلى نوعين ي�شتعمالن في بدء عملية 
االأمازيغيات  الن�شاء  قامو�ص  في  ا�شما  تاأخذ  التي  الن�شيج 
ي Abaddi" والذي يتحول فيما بعد مع  بالمنطقة هو "اأََبدِّ
ا Azetta". اإحدى  �شيرورة الن�شيج لي�شبح عبارة عن "اأََزطَّ
عمودية،  وتن�شب   "Ostou "اأُ�ْشُثو  بـ  تدعى  الخيوط  هذه 

اأفقيا. والثانية تدعى ب� "اأُوْلَماْن Olmane" وتن�شب 
وجدير بالذكر باأن ال�شوف تنجز منه اأنواع مختلفة من 

الخيوط، وهي على ال�شكل التالي:
الزرابي  لن�شج  ت�شتعمل  خيوط  وهي   )Ahray( اأَْح��َراْي   -

.)Sachou والحنبل والتللي�س اأو )�َشا�ُشو
بـ  اأي�شا  ت�شمى  خيوط  وهــي   )Ostou )اأ�شتو  اأو  ال�شدى   -
)اأبدي Abaddi( الأنها المدخل االأ�شا�شي لعملية  الن�شج، 
وغالبا ما ت�شتعمل في ن�شج الحنديرة والجلباب وال�شلهام.
- اأحربول )Aharboul( وت�شتعمل الإعداد عقد الزرابي.

- اأولمان )Olmane( وهي الخيوط االأ�شا�شية، اأي�شا، في 
عملية الن�شج. 

البدء الحقيقي للن�سيج:

)اأ�شتو  ال�شوفية  الخيوط  اإعـــداد  عملية  مــن  االنتهاء 
المراأة،  عمل  من  و�شاقا  طويال  وقتا  تاأخذ  والتي  واأولمان( 
التحمل،  وقوة  وال�شبر  التركيز  من  عاليا  م�شتوى  وتتطلب 
يفتح المجال للن�شاجة للبدء في تن�شيب اإطار القطعة المراد 
ن�شجها �شواء تعلق االأمر بالزربية اأو الخيمة .... تقوم المراأة، 
على  المفتولة  ال�شوفية  الخيوط  بتثبيت  ال�شدد،  هذا  في 
في  بدورها  والمثبتة  المتقابلة   )  Izadjnsاإَِزاْدَجْن( االأوتاد 
االأر�س. اإنهاأ البداية الفعلية والحقيقية لعملية الن�شج للمادة 
ال�شياق  المراأة في هذا  اأزطا(. تحتاج  ن�شجها )فتل  المراد 
اأربع ن�شاء، تجل�س كل واحدة  اإلى من ي�شاعدها وعلى االأقل 
عند زاوية كل وتد وتقوم الخام�شة بالطواف من هذه المراأة 
اإلى االأخرى مم�شكة بالخيط في اتجاه تقابلي وتلجاأ كل منهن 
اإلى عقد هذه الخيوط في زاوية الوتد، وبين حين واآخر تعمل 
االأوت��اد  هذه  جر  على  جنب  اإلى  جنبا  الجال�شتان  المراأتان 

حتى تتثبت الخيوط ب�شكل قوي و�شلب. 
جدير بالذكر اأن عملية ن�شب ال�"اأزطا" في بدايته يكون 
�شخ�ص  وكل  م�شم�ص،  ويــوم  وا�شعة  �شاحة  في  البيت  خــارج 
اإال  العملية  بم�شرح  م���روره  وت�����ش��ادف  جن�شه  ك��ان  كيفما 
وي�شاهم بهدية رمزية )نقود، �شكر...( مع المراأة الن�شاجة 
داعية لها بالتمام والكمال والتغلب على م�شقة المادة المراد 
القبلي  والتعا�شد  االتحاد  يندرج �شمن  �شلوك  وهو  ن�شجها. 

كبة من الخيوط إزضي
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االأدعية  هذه  على  االأمثلة  ومن  القرية،  �شكان  بين  المعتاد 
كاأن يقال له باالأمازيغية: tissri y afsousn وموؤداه اللهم 

اجعله عمال �شريعا و�شهال.
الخيوط  تثبيت  من  االنتهاء  بمجرد  االأوتـــاد  اإزالــة  تتم 
 Ifadjajn )اإَِف���ْدَج���اْج���ْن  المنا�شج  بن�شب  ويقمن  فيها 
عليها  ويخاط  المنا�شب  مكانها  في   )Les ensouples
في  الن�شاء  من  اثنتان  فت�شرع  المخيط،  ال�"اأزطا" بوا�شطة 
جر ال�"اأزطا" بكل قوة في اتجاههما، وتعمل االأخريان على 

لولبته من جهتهما اإلى اأن تكمالنه بالو�شول اإليهما. 
ِطَمْنْطِويْن   " يدعى  اآخــر  ج�شم  فــي  المنا�شج  تو�شع 
 Témantaft " ِطَمْنُطْفْث  ومفردها   ،"Temantwine
بعد   ،"Asghoune "اأَ�ْشُغوْن  متين  بحبل  ربطها  ويتم   ،"
 "Taghda" النيرة  توطيد  اإلى  الن�شاء  اإح��دى  تلجاأ  ذلك 
وفوقهما  الــنــيــرة  خــيــط  عليها  يــو�ــشــع  ثــم  "اأزطا"  و���ش��ط 
التقليدية  االأدوات  ه��ذه  وتعد   ."ghanime " الق�شبة 
 ،"assanni" الــنــيــرة  وخــيــط   ،"taghda" )ال��ن��ي��رة 
والق�شب "ghanime"les roseaux( �شرورية للبدء 

في اأزطا وغياب اإحداها يعني عدمه.
بالق�شبة  االأوتـــــاد  ا�ــشــتــبــدال  بــعــد  الن�شج  فــي  يــ�ــشــرع 
)ghanime اأو roseau( التي تقوم الن�شوة باإزالتها من 
االأر�ص، ثم يتم توطيد الـ "اأزطا" بجانب حائط و�شط المنزل 
اإلى  وبعيدا عن حركة ال�شير. في هذه المرحلة تلجاأ المراأة 

فك الق�شبة عن َثاْغَد التي �شتو�شع فوقها )taghda( بعد 
اأن قامت بتوطيد خيط النيرة عليها. واالآن اأ�شبحت المراأة 
واأنهت  العدة  اأع��دت  بعد  الحياكة  عملية  في  للبدء  جاهزة 

االآليات االأ�شا�شية لهذه العملية. 
ثم  ل�ل�"اأزطا"  ال�شفلي  ال��ج��زء  بجانب  ال��م��راأة  تجل�س 
ب�"َطاْزْط�س  تدعى  تقليدية  اأداة  بوا�شطة  الن�شيج  في  تبداأ 
من  وغ��ي��ره��ا  االأداة  ه��ذه   .")Tazatcha(Peigne
االأدوات ال�شابقة تج�شد اإرثا �شخ�شيا للمراأة القروية ال يجوز 
عليها  غلب  اإن  اللهم  �شياعها  مخافة  اأخرى  المــراأة  منحها 

اال�شتحياء.

القيا�سات في عملية الن�سيج:

    وتختلف قيا�شات اأزطا باختالف المادة المراد ن�شجها. 
ما هي هذه القيا�شات؟

في  الم�شتعملة  القيا�شية  الوحدة  اأن  اإلى  االإ�شارة  تجدر 
الخا�س   "Aghil "اأَِغْل  هي  ن�شجها  المراد  المادة  قيا�س 
"اأغل" المراأة يبقى ناق�شا. وتمتد  اأن  بالرجل، على اعتبار 

من مرفق اليد اإلى االأ�شابع، ويوازيه ن�شف متر. 
يتطلب  مثال   )Ahaddoun( ال�شلهام  فن�شج  لذلك،   -
ال�شوفية  الخيوط  من  اأمــتــار  اأربــعــة  اأي  ــْن  ــالَّ اإَِغ ثماني 

)اأولمان( في الطول واأربعة في العر�س. 

زربية  بنسج  ت��ق��وم  الم���رأة  ص���ورة 
موظفة األلوان واألشكال الهندسية
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�شبع  مقداره  ما  ن�شجها  في  المراأة  فتحتاج  الجلباب  اأما   -
ْن اأي ثالثة اأمتار ون�شف، ومتر ون�شف في العر�ص. اإَِغالَّ
لبا�س  وهي   ،)Tabardouht )ُثَبْرُدوْحْث  اأو  الحنديرة   -
اأن  االأم  على  لزاما  كان  قديما،  بالعرو�ص.  خا�ص  زينة 
اإلى  ن�شجها  في  وتحتاج  زواج��ه��ا.  بمنا�شبة  لها  تعدها 
اإلى  واحد  ومتر  طوال،  �شبر  اإلى  اإ�شافة  ون�شف  مترين 

متر ون�شف عر�شا.
ال��م��راأة  ت��ري��ده  م��ا  بح�شب  م�شاحتها  وتختلف  ال��زرب��ي��ة   -
الن�شاجة. فقد تحتاج، في هذا ال�شياق، اإلى خم�شة اأمتار 
ون�شف  ومترين  )اأولمان(،  ال�شوفية  الخيوط  طوال من 
ون�شف  اأمتار  ثالثة  اإلى  حاجة  في  تكون  قد  اأو  عر�شا. 

طوال ومترين عر�شا.
الخيوط  هــذه  مــن  كبات  �شت  ــاأن  ب التذكير  مــن  البــد     
ال�شوفية )اأولمان( والتي تدعى ب� "اأف�شكار Afskar" تن�شئ 
خالل  الــمــراأة  تعتمد  مربع.  متر  بم�شاحة  من�شوجة  قطعة 
باليد  فتقوم  معا.  يديها  على  الن�شج،  لحظة  اللحظة،  هذه 
الي�شرى بتمرير الخيط ال�شوفي )اأولمان Olmane( بين 
طبقتي الخيوط ال�شوفية االأخرى الرقيقة والتي هي )اأ�شتو
Ostou ( الواحدة اإلى االأمام والثانية اإلى الخلف. ت�شتمر 
القوائم  هذه  فوق  يوجد  الذي  الوقت  في  المنوال  هذا  على 
الو�شول  من  اقتربت  وكلما  اأزطا  في  الموطدتان  الق�شبتان 
ال�شوفية  الخيوط  على  وال�شغط  الر�ص  عملية  بفعل  اإليها، 

 ،")Tazatcha (Peigne "طازط�س  "اأولمان" بوا�شطة 
اإال وعمدت اإلى نقلها نحو االأعلى. 

ال ي�شع المراأة الوراينية اأثناء قيامها بالن�شج من تزيين 
االأ�شكال  من  بمجموعة  الحنديرة....(  )الزربية،  المادة 
الهند�شية والتعابير، )مثلثات، مربعات، خطوط ملتوية...( 
يْطْن Ilaqquitns(، باألوان مختلفة تفر�شها  وتدعى ب� )اإَِلقِّ
التي �شتوؤديها خالل  المادة من جهة، والوظيفة  طبيعة هذه 
اال�شتعمال من جهة ثانية. وما ي�شفي القيمة الجمالية على 
الن�شج هو الطابع الف�شيف�شائي الذي �شيتحلى به بفعل تنا�شق 
هذه االأ�شكال الهند�شية من جهة على الرغم من اختالفها، 
وتنوع االألوان الموظفة فيه اأي�شا، والتي ال تعبر في الواقع �شوى 
الثقافي. هذا االختالف  وتعك�ص موروثها  البادية  ثقافة  عن 
ذلك  ن�شتح�شر  يجعلنا  التزيينية  النماذج  هذه  بين  القائم 
التعاي�س الذي كان �شائدا بين مختلف القبائل المغربية على 
االأمازيغية،  القبائل  معا�شرة  ومدى  المغربي  التاريخ  مدار 
تحديدا، لمختلف الح�شارات التي �شهدها التاريخ المغربي 

من يهودية واإ�شالمية وم�شيحية واإفريقية.... 

    يعك�ص تنوع االألوان واالأ�شكال في ن�شج الزرابي، وباقي 
لمختلف  الطبيعية  البيئة  في  القائم  التنوع  االأخرى،  المواد 
اأمازيغية  قبيلة  نجد  ما  غالبا  لذلك  االأمازيغية.  القبائل 
المن�شوجة  المواد  وببع�ص  الزرابي  من  معين  بنوع  ت�شتهر 

المستعملة  "ط��ازط��ش"  ل�  ص��ورة 
للضرب والضغط على أولمان أثناء 

النسج.
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االأخرى )الحنبل، الحنديرة، اللبا�ص،...(. كما تعود زخرفة 
المراأة  فنية  اإلى  الهند�شية  االأ�شكال  بهذه  المن�شوجة  المواد 
من  ا�شتلهمتها  التي  تحديدا،  والوراينية  عموما،  االأمازيغية 
من  االأعلى،  نحو  االأ�شفل  من  ت��درج  هو  فالن�شج  قريحتها. 
القاعدة في اتجاه القمة، وتاأمل هذا الف�شيف�شاء من االألوان 
قزح،  قو�س  تج�شد  كاأنها  وال�شاعدة،  المتدرجة  واالأ�شكال 
يجعلنا نوؤكد باأن المراأة الن�شاجة هي بمثابة تلك الفنانة التي 
اإلى  االأ�شا�ص  لوحتها في �شمت منطلقة من  ر�شم  ت�شرع في 
يبداأ  الذي  هو  الحقيقي  الفن  وجوهر  القمة.  اإلى  ت�شل  اأن 
حيث  التجريد،   اإل��ى   ،)13( القمة  اإل��ى  للو�شول  االأ�شفل  من 
من  م�شتوحاة  وب�شيطة،  اأ�شيلة  الم�شتعملة  االأول��ي��ة  المواد 
حياتها الطبيعية يتجلى ذلك في البحث عن م�شادر االألوان 
لتهييئها، وتوظيفها من الب�شيط نحو المجرد هو تعبير يعك�س 
امراأة حديثة  اإلى  فتاة عازبة  الوجدانية من  مراحل حياتها 

الزواج ثم اإلى اأم)14(. 
تلجاأ  ما  ع��ادة  و�شعوباته،  الن�شج  متاعب  على  وللتغلب 
الن�شوة اإلى ترديد اأنا�شيد واأهازيج للتخفيف من حدة التركيز 
الذات.  على  والتنفي�ص  العمل  على  المرح  من  نوع  والإ�شفاء 
العالمة  من   " كتابه  في  الخطيبي  الكبير  لعبد  �شبق  وق��د 
التاأمالت  بع�ص  اختار  المغربية" اأن  الزربية  ال�شورة:  اإلى 
وال�شور  الن�شج  عملية  ت��راف��ق  ال��ت��ي  واالأغ��ان��ي  واالأ���ش��ع��ار 
من  المغري  العالم  في  ال��ق��ارئ  واإق��ح��ام  فيها،  المر�شومة 

العالمات الموظفة في فن الن�شيج، ن�شيج الزرابي)15(. وفي 
قبائل  في  الن�شوة  ترددها  �شعرية  اأن�شودة  اأورد  ال�شياق  هذا 
اأزطا"  "بناء  اأزطــا  فتل  اأو  الن�شيج  عملية  اأثناء  ورايــن  اآيت 
للترويح على النف�ص والحد من الملل الذي قد ي�شيبهن اأثناء 
الوقت،  نف�س  وفي  ال�شاعرة)16(،  هذه  تقول  بالن�شج.  القيام 

ن�شاجة، ما يلي: 
َما ْيــــْن ْنَثـكـــــزِّ ِثْخ�ِشـــــَي؟

م�������اذا ن��ف�ع���ل م���ن ه���ذه ال�ش����اة؟                                                 
��������اْوَي��������ْد اأَْرَك����������اْز َن�������ثَّ

ن���������������اأت��������������ي ب���ال������������رج�������������ل   
وْفــْط �ْص َخـــْفـــ�ْص َط�شُ َيالَّ

لج����������������ز ال�ش����������������وف عنه���������ا   
وْفْط؟ �ْس َط�شُ �ْس َيالَّ َما ْينَّ

بم������اذا ت�������ج���������ز ه���ذه ال�شوف؟   
�ِشْث �ْص ِطَم�ْشـــَراْط َيــــــــالَّ

ت��������������ج��������ز ب���ال����م��ق�����������������������س   
ْرَدة ْن�����������َث�����ّكْ ال�������������������زَّ

ن���������ن������ظ�����������م ول�ي��������م���ة اأك���������ل   
�������ْس ْنَث�ّكْ الّزْرَدة ؟ َما ْي��نَّ

بماذا نقيم هذه الوليمة/الحفلة؟   

صورة لزربيتين في طور اإلعداد مزينتين بألوان وأشكال هندسية متنوعة
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ْر اأَِكيَد�ْص اأََتاْي ي�ْشْث، َنْثَعمَّ ْنَثـّكْ َثاْرفِّ
نح�شـــــــر ثـــارفي�شــــــــث)17( م����ع االأت���اي   

ْن����������������َث�����������������ّكْ َب����������ِزي������������������نْ 
نح�ش�������������ر ب�����������������������������������زي������������ن)18(    

ْي زِّ ِثْخ�ِص ْف�ِص �ُص ِغـــــي ّنْ ْنـــَطـــزِّ نَّ
            نرويه بالحليب الذي نحلبه من هذه ال�ش���اة

وِدي ْن�������������َث��������ّكْ اأَِك��������������ي������َد�ْس اأُ
ن�ش���ع م��عه ال�شمن )الزب���دة االأ�شيل����ة(   

ـوْرْن اأَْبِريَدْن�َشـْن ــــــْن َلْحَبــاْب كُّ َثـــــثَّ
ياأكل االأحباب ثم ين�شرفون   

اْوِيْث َغْر َوْغَزْر وْفْط َنثَّ �ْص َخْف�ْص َط�شُ َنالَّ
نجز عنها ال�شوف ونذهب بها اإلى النهر   

���������������اْح ���فَّ �����ي�����������ْث ْخ اأُو�شْ ْن�����َث���كِّ
ن�ش����������ع ال�ش������وف عل��������ى �شخ�����رة   

ْنــــــــــَثــــــــــــْدِزيْث �ْص َثــــــــــــــْزُدوْزْث
    " ن�شغ�����������ط علي���������ه�����ا ب� "ثازدوزث   

� اأُوْغ���������ِدي����ْر ِليْث ّكْ َن�����������ْث������َش�����الَّ
ننظف����ه���ا ف�����ي برك��������ة م��ن ال���م����اء   

ـــــيـــــــــــْث ْخ اأُوَجــــــــــــْرِثــيـــْل ْنـــــَثـــكِّ
ن������ش�����ع�����ه�������ا عل������������ى الح�شي�������ر   

ـــــِريْث ِد ْثَخـــْنـ�ِشــيــْلـــــــْث َنْثـــــــــــَعــمَّ
ن������ش�����ع�����ه�������ا ف����������������ي ك�����ي������������س   

ــــــــــاْم ـــــاْوِيــــيــــْث َغـــــــْر ُوخَّ َنــــــــــــثَّ
ن��������ذه����������ب ب�����ها اإل��������ى المن��������زل   

ــــــــــــْن  ــــــــــوْث �ِص َفــــــا�شَّ ْنــــــــَفــــــ�شُّ
نفت����ل�����ه������������������ا ب���������ال�����ي���������دي��������ن   

� َق��������ْر�َش�����اَل�������ْن َنْث����َق������ْر�َشِلْث َدّكْ
ن�شف������ف���������ه�����ا ب���������ال������م�������ش���������ط          

�����������ي � اأُوْز�شِ ْنَثْلِم��������ي����������������������ْث ّكْ
نحولـــــــهـــــــــا اإلــــــــى خيوط بـ"اإزدي"   

اْك�����������ْ�س اأََح�������ْرُب������وْل � زَّ ْنَث���������������ّكْ

ن�شنع منها "اأحربول" )نوع من الخيوط(   
اْك��������ْس اأُوْل����َم��������اْن  � زَّ ْن�����َث�����������ّكْ

               ن�شنع منها "اأولمان" )نوع من الخيوط(
ي َن���������ْث�������������َع��������������َواْد اإِْوَب�����������دِّ

نعي���������������������د ب������������������داية اأزط���������������������ا   
ــــ�ُشـــــوِريْن ــــــــــــــْث ثِّ ْنــــــــــــَثــــــــــكِّ

نحولـــــهــــــــا )الخيـــــوط( اإلـــى كويرات   
��������������ا اْك������������ْس اأََزطَّ ����اْل زَّ َن���������فَّ

ن�������ش�������ن�������ع م������ن�����ه������������ا اأزط���������������ا   
ْز اإَِزاْدَج��������������������������ْن َن��������������َث�������دَّ

ن����������وط�������������������������������د االأوت����������������������������اد   
ْن������������َث�������ّك� اأَِك���������ْد�ْس اْلَمْغُن����وْج

ن�����������������������ش�����������������ع مع������ه���ا المغن�����وج   
ْنـــــــــــْث ْثــــــــــ�َشْدَنـــــــــــاْن َفــــــــــالَّ

ت���������ن�����������ش����������ج الن������������ش����������������������������وة   
َي��������������������اّل �ْس ْذِك�����������ْر ّن����������ْس

ي��������ق������������ام ذل������ك ب����������اأه����������ازي�������ج   
���ي���ْن ْذِك�����������ْر ّن����������ْس؟ َم��ا ْي��ّن��يِّ

م��������������ا ه������������������ي ه��������������ذه االأهازيج؟    
������������������ْل ن�َ��������ّك��������������وْر ْن�������������ُدكَّ

ن����������م���������ش�����������������������ي ون������������������ع������������ود          
��������������������������������ا ����������اْل اأََزطَّ اأََن�����������فَّ

ن������ب�����������������ن������������������������������ي اأزط����������������������ا   
ْد ي ْد َجاْه �ِشيْدَنا ُمَحمَّ َيْثَعَوَناْنْغ َربِّ

ي���������ع��������اوننا الل�������ه وجاه �شيدنا محمد   
ـــــــــــــا ـــــــــــــاٍلِ اأَُزطَّ َفَ ــــــْل اإِْثْ اأَْنَكــــمَّ

عل������������ى اإت���������م�������������ام ن�ش��������ج اأزط������ا   
اأَّن�ْش������������������َب�������ْد ِطَمْنْط�������ِوي�����ْن 

ن�����������������������������وق������������ف "طمنط�����وي�������ن"   
اأَْدَن�������������ِوْي اإَِف�������������ْدَج��������اْج����ْن 

ن���������������������اأت������������������������������ي ب� "اإفدجاجن"   
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�����������������������ا اأَْن���������������َع���������لَّ�������ْق اأََزطَّ
ن����������������ث���������ب���������ت اأزط���������������������������������������ا   

�����������ْب ْك� َف����ْدَج��اْج����ْن اأَْث ْن�����َركَّ
ن���������ث������ب�����ت������ه ف�����������ي اإف�������دج���اج����ن   

اأَْث ْن�َشـــــــــــــــــّدْ �ْص َث�ْشُغــــــوِنـــيــْن
ن������������������ربط��������ه ب���ح���ب������ل غ���ل����ي������ظ   

ا اأَْدَنـــِوْي َثاغـــَْد اأَْث ْنَعلَّْق َغْر اأَُزطَّ
ناأتي بث��اغدة ونربطها عند اأزط�������������������ا   

اأَِكي��������������������������������َد�ْس َغ���ِن�����ي��������ْم
م����������������ع������������������������������ه ق������������ش������ب����������ة   

���������������������ْي اأَ�َش����������ْل�������������������������ِن اأَنَّ
ن�����������������������ش���������ع "اأَ�َشــــــــــــــــــْلــــــــــــــــــٍن"   

���������������������ْس َغ���ِن�����ي��������ْم ���������������ّكْ اأَنَّ
ن��������������������������زي����������������ل الق���ش���ب������������������ة   

ـــــــــــْكـ َثـــــــْغـــــــــــَد اأَْثـــــــــَنــــــــــّرْ َدنَّ
ن���������ش�����ع�����ه�������ا ف���������������������������وق "ثاغد"   

�������اِوْي ُف���������وُل����و )اأولمان( َن���������ثَّ
نم��������رر "فول����������و" )اأول����م��ان الخيط(   

ْن�������َث����ْدِزيَث��������ْن �ْس ْط���َزْط��������َس 
ن�شغ�����ط علي�������ه بالم����ش��ط )طزط�س(   

�ْس اأََح��������������ْرُب��������وْل ْن�َش��������������������رَّ
ن�����������������������ع������ق�������������د اأح�����������������رب���������ول   

ـــــــ�ْص اأُوْلَمــــاْن  ــــــــاِوْي خَّ ْنــــــــــــــــثَّ
نم����������������������������رر علي�������������������ه "اأولم����ان"   

ْن�����������َث���������ْدِزي���َث�������ْن �ْس ْطَزْط�َس
ن�شغ����������ط عليه�������������ا ب "ط���������زط���س(   

���������������������ا ����������������������ْل اإِْوَزطَّ اأَْنَك������مَّ
ن������������������ن������هي اأزط��������������������������ا )الن�شج(   

ْنَقْط��������������������ِو �ْس اأُُب����وَنْق���������������َس
نزيل���������������������������������ه بال�ش����ك��������ي�������������������ن   

ْقَطــــــــــــــْو َثاْحـــــــــــــــــــــــــاَل�ْشْث اأَنَّ

ن�زي��������������������������������ل ال��������������زربي����������������������ة   
ـــــــــــــــــوْث ْخ اأُوَجْرِثيـــــــــــــــــْل ْنَث�شُّ

ن�شعه�����������������ا عل���������������ى الح�شي���������������ر   
�ْص َلْعَبـــــــــــــــــاْد ْثِغيَمــــــــــــــــــــْن خَّ

يجل������������������س علي������������ه������ا ال����ع�����ب���������اد   

خاتم���ة:

كباقي  وراي��ن،  اآي��ت  قبائل  ن�شاء  عند  يمار�س  الن�شيج  ك��ان 
لحاجيات  ا�شتجابة  المغرب،  في  االأمازيغية  القبائل  ن�شاء 
اقت�شاديا  وطبيعيا.  واجتماعيا  اقت�شاديا  االآنية  اأ�شرهن 
كمورد للعي�س حيث كان الزوج يقوم بت�شويق المنتوج، بهدف 
واجتماعيا  االأولية؛  المواد  من  ال�شروريات  واقتناء  التب�شع 
من حيث اأن القيام بالن�شج كان دائما ينظر اإليه، من خالل 
االجتماعية،  للوجاهة  كمقيا�س  القبلية،  الثقافية  المنظومة 
ومن ثمة فالبيت الذي ال تمار�ص فيه عملية الن�شج، وال تنتج 
فيه ولو زربية واحدة على االأقل، ال يرقى اإلى اأو�شاط ال�شفوة 
االجتماعية؛ وطبيعيا بفعل الظروف الطبيعية القا�شية التي 
المراأة  كانت  لذا  بالن�شيج،  للقيام  اآخر  دافعا  دائما،  كانت، 
تلجاأ اإلى ن�شج غطاء �شوفي ) الزربية، البطانية، الحنبل...( 
حدة  من  للتخفيف  �شلهام...(  )جلباب،  �شوفي  لبا�س  اأو 

الطق�س البارد.
والطبيعي  الثقافي  بين  م�شتمر  بتوا�شل  تتميز  منظومة  اإنها 
واإن  الن�شيج،  عملية  ف��ي  وت��ح��دي��دا  القبلية،  ال��ح��ي��اة  ف��ي 
اتجاه  في  ي�شير  ب��االأح��رى  اأو  بالبطء،  يت�شم  تطورها  ك��ان 
االنقرا�س. فالمراأة المعا�شرة لم تعد تقدر، بل حتى تفكر، 
في الدخول في مغامرات الن�شج التقليدي بمبرر غياب الوقت 
اأو لكونها ال تمتلك تلك المهارات  الكافي لذلك كما تدعي، 
الفنية التي كانت تتمتع بها المراأة التقليدية في هذه القبائل، 

الأنها ماتت بموتها كما قال جاك بيرك .
تعر�س  مع  تت�شح  معالمه  بداأت  االنقرا�س  في  التدرج  هذا 
البادية المغربية لالختراق من طرف التقنية الحديثة، ومع 
التحوالت االجتماعية التي �شرعت ت�شهدها. فلم يعد الن�شيج 
لها حتى  المدن كمناف�س  بالبادية، بقدر ما ظهرت  مرتبطا 
اأنها قامت باإعادة نمذجة الحياة فيها، بفعل ال�شروط الحديثة 
والع�شرية في االإنتاج. على اإثر ذلك، تم اجتثاث االقت�شاد 
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الخام  بالمادة  للن�شيج  الرئي�شي  المزود  كان  الذي  العائلي 
به.  ال�شوق ففك االرتباط  اقت�شاد  اإلى  )ال�شوف( وتحويله 
القبلية  المنظومة  فنية في  تحفا  المن�شوجة  المواد  تعد  فلم 
بقدر ما اأ�شبح الهدف منها هو االإنتاج والت�شويق والربح. اأما 
مواد التزيين والتلوين فلم تعد، هي االأخرى، تقت�شر على ما 
الكيميائي  اأدخلت عليها مواد كيميائية، فحل  هو طبيعي بل 
المعمل،  اإل��ى  الخيمة  من  االنتقال  وح�شل  الطبيعي،  محل 

ومن ال�شنعة العائلية اإلى االإنتاج الم�شنع.
وهنا نت�شاءل مع جاك بيرك اإن كانت التقنية الحديثة التي 
ذلك  اأعطته  مما  اأكثر  ومزقته  التقليدي  الفن  هذا  �شتتت 
حيث  الطبيعي  بو�شطه  ربطه  اإع���ادة  على  ق��ادرة  الكمال، 
�شيادة العالمة الدالة الموظفة في القطع المن�شوجة و�شيادة 

االأ�شكال الهند�شية الم�شتوحاة من المناظر الطبيعية ؟
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17 - اأكلة من االأكالت التي ت�شاحب عملية جز ال�شوف، وهي عبارة 
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ال�شمن )اأو الزبدة البلدية(.

18 - بزين اأكلة من االأكالت التي يتم تهييئها اأثناء جز ال�شوف، تعد 
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العمارة التقليدية
بجنوب شرق البالد التونسية 

علي الثابتي - كاتب من تونس

مثلت  اإذ  التون�سي  الجنوب  بجهة  الو�سيط  الع�سر  في  من�ساأة  اأه��م  الحفرية  الجوامع  مثلت  لقد 

النواتات االأولى لتجميع ال�سكان في بلدات على �سكل عمارة حفرية تمثلت في الغيران في �سكل » حافات« 

تمتد اأفقيا ح�سب الحاجة وينتقل من الحاف العلوي الى ما اأ�سفل منه اإن اقت�ست ال�سرورة فتحيط 

هذه الحافات بالتل ال�ساهد اأو التل االأمامي...
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قالع  الى  فتتحول  وت�شّور  المراقب  دور  اأعاليها  لتلعب   
خزن  ق�شور  الــى  الحقة  مرحلة  في  لتتطور  مراقبة  بغرف 
اأكثر من  الى  فيها  المح�شول  �شنوات  تتباعد  قد  لمحا�شيل 

خم�ص �شنوات.
متاخمة  جبلية  عمارة  في  الكرونولوجي  التم�شي  هــذا 
لل�شحراء قد يختزل في الق�شر وقد يرتقي المعمار تدريجيا 
من الحفر في �شكل غيران الى قلعة – مرقب ثم اإلى ق�شر  
وقد يبقى في منزلة بين القلعة والق�شر وهو ما يطلق عليه 
بة مثال ذلك الجوامع الحفرية بجبل دّمر مثل  محليا الُق�شْ
جامع علولة وجامع الوطى اأو لوطي بجهة بني خدا�ص ودورهما 
في تجميع ال�شكان بمنطقة ا�شتغلت لغرا�شة الزياتين و�شجر 
ال�شكان  ا�شطر  ما  ال�شعير  خا�شة  الحبوب  وزراعــة  التين  
الغيران  من  حاف  ون�شاأة  الجامعين  محيط  في  التركز  اإلى 
» ربطت  » دوامي�ص  العمق  باأنفاق في  يحيط بربوة اخترقت 
بين مختلف الغيران في عمقها ولكن ذلك لم يف بالحاجة 
في  االأعلى  في  قلعة  بناء  ا�شتوجب  ما  الغيران  الأ�شحاب  اإال 
مرحلة اأولى واإ�شافة مدخل مح�شن جعل من الت�شمية تنتقل 

من بلد مانيط اإلى قلعة مانيط اإلى ق�شبة مانيط.  
لدرا�شة هذا النوع من المعمار يجب العودة اإلى الم�شادر 
ولكن الم�شادر المكتوبة �شحيحة بهذا الجزء من البالد مما 
ي�شتدعي التركيز على المعطى االأثري والذي اأفادنا بمعلومات 
جد هامة ودقيقة حول كيفية ن�شاأة الجوامع ووظائفها الدينية 
الجزء  وكيفية �شرف  للطلبة  والمبيت  والتموينية  والتعليمية 
بدون  العمل  وكيفية  الطلبة  على  االإي��رادات  المخ�ش�س من 
اأجر وح�شر كل ذلك في ال�شد�س مع مجانية الترميم ومجانية 

التعليم في القرن ال�شاد�س الهجري في منطقة جبلية.
وتمثل  االأثري  الجانب  المعلومات ركزنا على  ال�شتخراج 
ال�شيانة  كيفية  مع  فيه  والتو�شع  الحفر  طريقة  في  ذل��ك 
والترميم وخا�شة التلييق وكيفية تق�شيم الجامع اإلى اأ�شاكيب 
وبالطات بنيت بالحجارة وكان جب�ص االأفران كمادتي مالط 
وليقة فجاء جامع عّلولة الموؤرخ بالنقائ�س عند االن�شاء وعند 
كيفية  في  بالنقي�شة  القوانين  بع�ص  خلد  وكذلك  الترميم 
جامع  كاأكبر  منها  ج��زء  في  والت�شرف  االإي���رادات  ت�شيير 
نهاية  اإل��ى  بالنقائ�س  م��وؤرخ  فهو  اأقدمها  بين  وم��ن  بالجهة 
القرن ال�شاد�ص الهجري. كما مكنت الدرا�شة االأثرية للجامع 

يعطي  مما  الثالثة  محاريبه  بتعدد  خ�شو�شيته  وخا�شة 
وذلك  المحاريب  فيه  تغيرت  طويال  زمنيا  امتدادا  الجامع 
اثنين منهما منحرفة  في  التي جاءت  القبلة  ت�شحيح  بغاية 

نحو الجنوب ليكون اآخر محراب في اتجاه القبلة ال�شحيح.
مكن هذا الجامع من تركز �شكاني يحيط به عل مجال 
في  مح�شنة  حفرية  �شكنية  ع��م��ارة  ا�شتوجب  م��ا  �شا�شع 

اأعماقها مع اإ�شافة عمارة مبنية للتح�شين واالحتماء.
لم  الجامع  هذا  اأن  لدينا  ات�شح  المعلم  لهذا  بدرا�شتنا 
�شمن  ف�شّنفناه  تعليمية  هي  بل  بحتة  دينية  وظيفته  تكن 
والعاملين  لطالبه  الغذاء  يوّفر  ال��ذي  المدر�شة   - الجامع 
عليه وعليهم اإذ نثبت اأثاريا الدور الديني كال�شلوات والدور 
التعليم  يوفر  فهو  الجامع  لهذا  التمويني  وال��دور  التعليمي 

جامع عّلولة )جامع الثالثة محاريب(
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والغذاء واالإقامة لعدد من الطلبة الذين ال يقطنون بالقرب 
االأعلى  اإلى  نفق  الفرار عبر  يكون  ومنه  منه مع كونه مالذا 
االأقل  تو�شعا على  المعلم  �شهد هذا  المجاورة.وقد  والغيران 
ببيت  النقائ�ص  وتــوؤكــدهــا  اأثــاريــا  تت�شح  مــراحــل  ثــالث  فــي 

ال�شالة والمنارة في االأعلى ونلخ�س ذلك في االآتي: 
ي�شار  الجنوبي  وه��و  االأ�شلي  ق�شمه  ف��ي  الجامع  حفر 
المدخل الحالي عل االأقل في بداية القرن ال�شاد�ص الهجري 
13 م وتحديدا قبل 574هـ تاريخ بناء قو�ص غرفة المنارة 
ففي  �شنة   19 بعد  ترميما  ا�شتوجب  تهدما  �شهدت  والتي 
593ه� وقع ترميمها من قبل داود وهنا داود ال يزال �شغيرا 
اإذ لم ي�شف اإلى ا�شمه ال لفظ “�شانع” وال لفظ “ْمعلِّم” كما 
الق�شم  ال�شمالي وهو  ال�شاأن في بيت ال�شالة في الجزء  هو 
الم�شاف يمين المدخل الحالي حيث رفع ال�شقف “لمعلم” 
داود بن زياد دون تاأريخ واإلى جانبه زياد بن الكراين الذي 
655ه�  االآخــر عام  اأيــام اهلل جمادى  �شبع  ال�شقف في  رفع 
)زايد اأو زياد بن الكراين نف�شه �شيقوم ببناء الدعائم بجامع 
من  �شنة  بمرور62  معلما  داود  يجعل  ما  وه��ذا    ) الوطى 

ترميم المنارة بعمر يناهز 80 �شنة .  

جام�����ع  الوطى )اللُّوطي(

الجامع  االأر���ش��ي،  الجامع  ال��وط��ى،  جامع  المعلم:  ا�شم   -
 .” “ُلوطي 

 - مدلول الت�شمية: جامع الوطى اأو الجامع االأر�شي والجامع 
“لوطي ” يعني الجامع الذي ال يمكن روؤيته نظرا لوجوده 
باأر�س حفر فيها ما ي�شبه المنفذ ينخف�س تدريجيا اإلى 
بلوغ مدخل الجامع. والوطى هو ما انخف�ص من االأر�ص 
وت�شتعمل لفظة الُوْطي بمعنى المنخف�س. وبما اأّن الجامع 
الحفري يعلوه جامع مبني  فهو الجامع العلوي ما يجعلنا 
نرى باأن الت�شمية �شتكون اللوطي بالن�شبة للجامع الحفر 

عند ت�شييد الجامع العلوي بناء. 
الموقع: يقع الجامع على خط عر�ص °33 و16ُ.685. 

وخط طول °10و12ُ.172. �شمال كاف مزنزن �شمال بني 
خدا�ص . 

المو�سع: يتمو�شع الجامع به�شبة منب�شطة من التربة 

ال�شميكة على ارتفاع 505م. 
المعلم  بلوغ  يقع  المعلم:  بلوغ  )ط��رق(  اأو  طريق 

بني  �شمال  كلم   7 واالتجاه حوالي  بني خدا�ص  انطالقا من 

منظز عام لجامع علولة 
تعلوه المنارة
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وطي( جام�����ع  الوطى )اللُّ
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بسم اهلل الرحمان الرحيم 
صل)كذا( اهلل علي)كذا( سيدنا  محمد واله وسلم 

بسم اهلل الرحمن 
الرحيم 

ال االه إال اهلل محمد 
رسول اهلل 

بناها زايد بن 
الكر)كذا( ين رحمه 

اهلل 

خدا�ص عبر طريق خور دّمر ثم االتجاه نحو الغرب اأي ال�شفح 
باتجاه  متر   500 حوالي  الترجل  ليقع  لمزنزن  ال�شمالي 

الجبل جنوبا. 
القرن  ف��ي  المعلم  ه��ذا  بني  التاريخية:  الظرفية 

القرن  اأوا�شط نف�س  لي�شهد ترميما في  – ال�شابع   ال�شاد�س 
اإطار التركز ال�شكاني الكبير الذي �شهدته المنطقة  ما  في 
جانب  الى  الثاني  الجامع  هذا  اإ�شافة  اإلى  ال�شكان  ا�شطر 
الخام�س  القرن  اإل��ى  بالنقائ�س  م��وؤرخ  �شرقه  علولة  جامع 
وال�شاد�س اله�جريين. ) ما قبل 574ه�(.  اقل من جيل من 

الحفر 

االأ���ش��ل  ف��ي  م��رب��ع  ب�شكل  المعلم  المعلم:  تخطيط 

باأ�شكوبين وثالث بالطات مع ات�شاع ا�شكوب المحراب ب�شكل 
ال�شمالية   الناحية  من  الثالث  االأ�شكوب  اإ�شافة  مع  وا�شح 
ليمتد باتجاه المدخل مع تركه مرتفعا في �شكل دكة بـ25 �شم 

تقريبا لي�شبح ال�شكل م�شتطيال. 

مكونات المعلم: 

 - بيت ال�سالة 

الوحدات االأ�سا�سية: 

ال�شرقي  ال�شمال  باتجاه  الجامع  مدخل  يتجه  المدخل:   -
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ليف�شي  ال�شرقي  الجنوب  باتجاه  االأ�شل  في  انك�شار  مع 
اإلى اال�شكوب الثاني ومع اإ�شافة اال�شكوب الثالث اأ�شبح 
اإليه واإلى قو�ص البالطة الثالثة  المدخل يف�شي مبا�شرة 

القبلية. 
- االإ�سافات: الجزء االأ�شلي هو اال�شكوبان اأ�شكوب المحراب 

ال��ث��الث م��ع اقت�شار  وال��ب��الط��ات  ال��ث��ان��ي  واال���ش��ك��وب 
البالطتين الغربية والو�شطى في م�شتوى اال�شكوب الثاني 
ونفاذ البالطة ال�شرقية اإلى م�شتوى المدخل. ثم اإ�شافة 
اال�شكوب الثالث في م�شتوى البالطتين الو�شطى والغربية 
ويت�شح ذلك اأثاريا وتلييق الجامع بالكامل اإ�شافة غرفة 
معتر�شة على المدخل ي�شقها المدخل فاأ�شبحت بمثابة 
ي�شاره  واآخــر  المدخل  يمين  غــار  اإلــى  تف�شي  ال�شقيفة  
مطمو�س بجدار من الحجارة ونرجح اأن الجامع المبني 
فوقه وقع مع المانيطيين الذين بنوا الق�شبة غرب هذا 
ال�شمالي  الجدار  فوق  قبلته  جدار  توافق  الذي  الجامع 

للجامع الحفري. 
موا�شع  اأرب��ع��ة  الجامع  يحوي  وال��زخ��ارف:  النقائ�ض   -

ا�شكوب  بين  الفا�شلة  والبائكة  ،ال��م��ح��راب  للنقائ�س 
البالطة  قو�س  م�شتوى  في  الثاني  واال�شكوب  المحراب 
ن�شخي  بخط  النقائ�س  هذه  القبلية.  والبالطة  الو�شطى 

بارز يحوي اأخطاء.

وظيفة المعلم : 

- وظيفة دينية عقائدية واجتماعية .
توا�شل  ع��دم  يعني  االأر���ش��ي  ال��وط��ى  الت�شمية   : التعليق 

الحقا  الت�شمية  هذه  فاأطلقت  للجامع  االأ�شلية  الت�شمية 
فهم  الجهة  هذه  ا�شتوطنوا  الذين  من  عليه  العثور  عند 
وما حوته من معمار فهو  االأر�س  يملكون حقيقة هذه  ال 
وبين  بينه  للتمييز   . بها  حلوا  التي  االأر���س  ه��ذه  جامع 
جامع علولة �شرقة ب 1.5 كلم تقريبا . والت�شمية نظنها 
" يعني  " الفوقي  الجامع  " لوجود  " لوطي  ل  تحريف 
العلوي الم�شيد بناء ويتو�شط هذا الجامع اآثار عدد كبير 
ال�شمالي  ال�شفح  كافة  على  المنت�شرة  الغيران  من  جدا 
في  الموؤرخة  مانيطة  ق�شبة  توجد  حيث  مزنزن  لجبل 
776ه غربة حيث  اإلى �شنة  مدخلها المح�شن الم�شاف 
الدوامي�س والمع�شرة ونعتقد اأن الت�شمية االأر�شي اأطلقت 
علية من قبل ال�شكان الحاليين وفي اأق�شى تقدير القرن 

الثامن – التا�شع الهجري .
الترميمات: غير مرمم حاليا لكن نعتقد باأن هذه االأقوا�س 

وحالة  المحراب  بالطة  �شمن  نقائ�س  م��ن  حوته  وم��ا 
ال�شقف هي نتيجة عملية ترميم في نهاية القرن ال�شاد�س 

هجري . 
اال�ستغالل الحالي : مهجور
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قصبة مانيط
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بخرابه  تنذر  ن�شبيًا  متردية  حالة  الحالية:  المعلم  حالة 

من  انهيار  بدايات  مع  المدخل  حيث  واجهته  من  بداية 
المحراب وبالجدار  المتعمد بعمودي  الحفر  ال�شقف مع 

ال�شرقي 
قائمة الم�سادر والمراجع التي تناولت هذا المعلم: لم 

يتناول هذا المعلم من قبل الم�شادر

ق�سبة مانيط

تحيط  الغيران  من  مجموعة  االأ�شل  في  مانيط  ق�شبة 
عمق  في  بالحفر  الذاتية  الحماية  �شكانها  توخى  بالربوة 
هذه التربة في �شكل اأنفاق )دوامي�س( تربط اأعماق الغيران 
ببع�شها البع�ص وخا�شة في االتجاهين �شرق - غرب وغرب 
الغيران  ل�شاحب  حمائية  هي  الطريقة  هذه  ولكن  �شرق   -
المتواجدين بالمكان عينه وال ت�شلح لل�شكن الم�شتت حولها 
فكانت  ال�شرقية  والجنوبية  الجنوبية  الناحية  من  خا�شة 
اأوال  بلدا ينق�شه توفير الحماية لمجاوريه فكان بناء القلعة 
فجاءت  مزنزن  جبل  ل�شفح  مقابال  الجنوب  باتجاه  بمدخل 
الف�شاءات  و عدد من  الغرف  بعدد محدود من  القلعة  هذه 
الم�شورة الإيواء الخيل والنجب ولكن  ذلك اأي�شا لم يغن عن 

درء المخاطر فاأ�شيف المدخل المح�شن والذي اأعطى ا�شم 
في   وتحديدا  الحف�شي  العهد  في  البلدة  للقلعة-  الق�شبة 

776ه�.

حو�سلة

ال�شمالي  ال�شفح  هذا  خ�شوبة  هو  ا�شتنتاجه  يمكن  ما 
ينت�شرون  له  الم�شتغلين  جعل  ما  مزنزن  لكاف  وال�شرقي 
الوطى  جــامــع  جهة  اإلـــى  دّمـــر  خــور  مــن  ن�شبيا  متباعدين 
على  عّلولة  جامع  اأ�شبقية  ن�شجل  ولكن  حاليا  والق�شبة 
المعلمين الوطى ومانيط وهو جامع عزابة في االأ�شل تطور 
الهجري  ال�شاد�س  القرن  في  م�شاحته  ت�شاعفت  جامع  اإلى 
ليتحول اإلى جامع – مدر�شة بها مبيت يطعم الطلبة مع �شبط 
قانون مجانية التعليم به وتكون النفقة مجانية من اإيرادات 
الجامع وهذه الو�شعية حتمت على عديد العائالت االقتراب 
ما اأمكن منه من الجهة الغربية حيث جامع الوطى ) لوطي( 
وبلدة مانيط ف�شيد الجامع حفرا تحت االأر�س وتتحول البلدة 
ن ، مدخل  الى قلعة ثم الى ق�شبة باإ�شافة المدخل المح�شّ
القلعة بمدرجه العلوي وتجهيزه بال�شقاطة بمقا�شات لوح من 

ّنورة(.  خ�شب النخيل ) ال�شّ
 صور المقال من الكاتب
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الصنائع التقليدية والحرف
بمدينة تازة ) المغرب( 

جالل زين العابدين - كاتب من المغرب

�سكل ال�سناع والحرفيون قاعدة اقت�سادية وب�سرية في الحوا�سر المغربية ب�سفة خا�سة والعربية 

االإ�سالمية ب�سفة عامة، حيث كانوا ي�سكلون ن�سبة مهمة من �سكان المدن المغربية، وي�ساهمون م�ساهمة 

كبيرة في الحركية االقت�سادية للبالد، من حيث المداخيل التي تدرها الحرف وال�سنائع، اإ�سافة اإلى 

ال�شرائب المختلفة، كما جاء هذا الن�شاط في المرتبة الثانية بعد الفالحة.

	   c

	الصورة رقم 11 :صباغة وتزيين بعض المنتجات الحرفية بمدينة تازة)1(  
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غير اأن هذا القطاع �شي�شهد تغيرات عميقة  بمدينة تازة 
خالل فترة الحماية الفرن�شية. فمبا�شرة بعد احتالل المدينة 
االأوربيين  المهاجرين  من  كبير  ع��دد  �شيتدفق   1914 في 
عليها، وكان من بينهم جملة ممن حملوا معهم روؤو�س اأموال 
مهمة، �شيدوا بها �شناعات في مجاالت متعددة م�شتفيدين 
في  ترغب  كانت  التي  الحماية  اإدارة  وت�شجيع  دع��م  م��ن 
لخدمة  قاعدة �شلبة  وبناء  اال�شتيراد،  نفقات  تقلي�س عبء 
م�شالح المتربول. فبداأت مظاهر الحياة االقت�شادية تتغير 
الحرف  بنية  في  التحوالت   هذه  �شتوؤثر  حيث  المدينة  في 
باالقت�شاد  ا�شطدامها  ك��ان  والتي  التقليدية،  وال�شنائع 
الراأ�شمالي بمثابة الق�شة التي ق�شمت ظهرها واأبادت الكثير 
وال�شنائع  الحرف  واجهته  التي  الم�شير  فما  اإذن  منها. 

المحلية بعد احتالل المدينة؟ 

و�سعية الحرف وال�سنائع التقليدية وتنظيمها

تباينت  متعددة،  حرفية  اأن�شطة  ت��ازة  مدينة  احت�شنت 
العام  للتطور  تبعا  الحماية  فترة  اإب��ان  االقت�شادية  اأهميتها 
هذه  ب�شاأن  المتوفرة  المعلومات  لكن  المغرب،  القت�شاد 
توفيق  مرجع  ي�شكل  حيث  �شعيفة،  ج��د  تبقى  ال�شناعات 
اأكومي)2(، م�شدرا اأ�شا�شيا لبع�س المعطيات المتاحة حول هذه 

االأن�شطة قبيل وبعيد االحتالل الفرن�شي للمدينة.
من  كغيرها  ت���ازة-  بمدينة  وال�شنائع  ال��ح��رف  ك��ان��ت 
اإطار جماعات وطوائف تعرف  المدن المغربية-، تنتظم في 
والمتعلمين  والعمال  المعلمين  مجموع  وهي  ب"الحنطة")3(، 
الذين يتعاطون حرفة واحدة، �شناعية كانت اأم تجارية، لهم 
نظامهم الخا�س بهم)4(... .ويجتمع داخل كل حنطة مجموعة 
من المنتجين يتناف�شون فيما بينهم وذلك للح�شول على اإنتاج 
اأكثر  اأو  بمتعلم  دكانه  داخــل  وي�شتعين كل معلم  ووافــر.  جيد 
ح�شب طبيعة الحرفة، وي�شبح هذا المتعلم معلما حينما يتمكن 
من اإتقان حرفته بعد تدريب ال يخ�شع لمدة محددة، ينال بعده 
�شهادة �شفوية من معلمه، واآنــذاك يمكنه فتح محل خا�ص به 
اإذا توفرت له االأموال الالزمة لكراء المحل، اأو �شرائه وتزويده 
بــاالأدوات ال�شرورية، بعد منحه رخ�شة كتابية اأو �شفوية من 
ال�شنعة  اإتقان  يكن  ولم  المحت�شب.  وموافقة  الحرفة  اأمين 
الجديد  الع�شو  النخراط  كافيا  العمل  مو�شوع  على  والتوفر 

في حنطة ما، ولكن يراعى اأي�شا، عدد اأع�شائها وحجم اإنتاج 
اأ�شحابها، �شمانا لح�شانتها وعدم ك�شاد ب�شاعتها، وتح�شبا 
له  تكون  مما  والطلب،  العر�ص  عملية  في  في  خلل  لحدوث 

انعكا�شات �شلبية على اأ�شحاب الحنطة)5( .
عليها،  ت�شير  التي  ونوامي�شها  اأعرافها  حنطة  لكل  وك��ان 
من  اأمينا  اأع�شاوؤها  ويختار  لها،  ويخ�شع  الجميع  يحترمها 
اأمهرهم واأرجحهم عقال واأكبرهم �شنا)6( ، ويزكي هذا  بين 
ال�شلطات،  لدى  الحنطة  االأمين  ويمثل  المحت�شب،  االختيار 
وهو و�شيط بين الحرفيين وهوؤالء والعامة، وم�شوؤول عن اأعمال 
ال�شناع  واحترام  االإنتاج  جــودة  على  ي�شهر  حنطته  اأع�شاء 
لالأ�شعار المحددة. وي�شاعد االأمين خليفة له يقوم مقامه في 
ي�شاعد  كما  اأمين جديد،  انتخاب  يقع  اأن  اإلى  موته  اأو  غيابه 
تكون  ال  التي  ال��ق��رارات  اتخاد  دوره  للحنطة  مجل�س  االأمين 
�شارية المفعول اإال بعد م�شادقة المحت�شب عليها)7( .وكان كل 
هذا  التنظيم يخ�شع لمراقبة هذا االأخير الذي كانت له محكمة 
يتقا�شى فيها �شد المدل�شين والغ�شا�شين، وتفر�ص من خاللها 
الذعائر والعقوبات على المخالفات المتعلقة باالأثمان والتجارة 
واالحتكار �شواء بالجلد اأوالغرامة اأو الحب�س)8(. ومن االأ�شخا�س 
في  جاء  ما  ح�شب  ت��ازة  بمدينة  المن�شب  هذا  �شغلوا  الذين 

الدليل ال�شنوي ل�شنة 1951، ال�شيد العربي المقري)9(.
اإن خا�شية هذا النظام الحرفي التقليدي هي االندماج 
الوقت  نف�س  ف��ي  ه��و  فالحرفي  وال��ع��م��ل،  ال��م��ال  راأ����س  بين 
المنتج والبائع، مهمته البحث عن الم�شادر االأولية لالإنتاج 

وت�شنيعها ثم بيعها مبا�شرة للم�شتهلك.
وانتظمت هذه الحرف في اأحياء خا�شة بها، وهو توزيع 
يتالءم وخ�شو�شية المدينة االإ�شالمية)10(. ومن جملة االأحياء 
القزدرين.  النجارين،  :الحدادين،  ت��ازة  بمدينة  الحرفية 
التجارية،  التقاء لالأحياء والمحاور  القي�شارية نقطة  وتعتبر 
فكانت مركزا هاما لبيع الم�شنوعات التقليدية،حيث تمتلئ 
محالتها كما ي�شير فوانو )Voinot( بالمنتوجات الحريرية 
والحقائب الجلدية المزرك�شة واالأواني النحا�شية وغيرها)11(. 
وقد كانت الحرف وال�شنائع التقليدية  بمدينة تازة ت�شتجيب 
على  والقرويين  الح�شريين  لل�شكان  المبا�شرة  للحاجيات 
ال�شواء، فيما كانت المنتوجات الكمالية تجلب اإما من فا�س 

اأو تلم�شان اأو مليلية)13(.
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قطاع  فــي  مهمة  مكانة  الن�شيج  �شناعة  احتلت  ــد  وق
)ال���درازة(  الحاكة  ع��دد  و�شل  حيث  التقليدية،  ال�شناعة 
و"الجالليب"  والبرنو�س  الحايك  بن�شيج  يقومون  الذين 
قبيل الحماية اإلى 60 حائك. اأما الجلود القادمة من ملوية 
)خا�شة جلود الماعز( والتي تتم معالجتها في دار الدبغ)14(، 
فقد اأ�شهمت هي االأخرى في تن�شيط ن�شيج الحرف بالمدينة، 
حيث كانت ت�شتعمل في �شنع الحقائب واالأحذية )البالغي( 
بالفعل  "اإنها   )Caussin( ك��و���ش��ان  عنها  ق��ال  وال��ت��ي 
من  الكثيرة  االأنواع  فا�ص، حيث  لمدينة  الحقيقية  ال�شناعة 
من  واح��دة  اأي�شا  ت�شكل  والتي  الجيوب  المتعددة  الحقائب 
اخت�شا�ص مدينة مراك�ص")15(، وكان �شناعها ينتظمون في 

حي الخرازين.
من   )Savon de Taza( التازي  ال�شابون  ويعتبر 
المرتبة  احتل  وال��ذي  ت��ازة،  بها  ا�شتهرت  التي  المنتوجات 
االأولى �شمن االأن�شطة الحرفية، ونالت به �شهرة على ال�شعيد 
الوطني، اإ�شافة اإلى �شناعة الحبال التي اعتمدت على غنى 
المنطقة من الدوم والحلفاء، وجاءت في المرتبة الثانية بعد 

ال�شابون التازي.

بحي  الــخــزف  �شناعة  الحرفي،  الن�شاط  هــذا  ويــعــزز 
و�شناعة  القزدرين،  بحي  الق�شدير  و�شناعة  الفخارين، 
بحي  والنجارة  الزرع،  رحبة  قرب  الحدادين  بحي  الحدادة 
النجارين. ومن االأن�شطة الحرفية االأخرى التي تواجدت بتازة 
واللوازم  ال�شروج  )�شناعة  الخيول  بتجهيز  المرتبطة  تلك 
 Lieutenant( لفاي  ي�شيرالمالزم  حيث  االأخرى)16((، 
Lafaye( اإلى �شناعة العديد من االأغطية واالألب�شة والدروع 
واالأحزمة)17(.  االألجمة  �شناعة  وكذلك  بال�شروج،  الخا�شة 
بمدينة  كبيرا  ن�شاطا  تعرف  كانت  التي  ال�شناعات  وم��ن 
الفالحية،  المنتجات  تحويل  على  تعتمد  التي  تلك  ت��ازة، 
منها  للزيتون، خم�ص  معا�شر  ثمان  بالمدينة  تواجدت  حيث 

تواجدت بباب اأحرا�س)18(.
وخا�شة  التازيون  اأي�شا  يزاولها  كان  التي  المهن  ومن 
العديد من معامل  تواجدت  االأ�شلحة، حيث  اليهود، �شناعة 
في  يتجولون  كانوا  فال�شناع  المدينة.  في  القديمة  االأ�شلحة 
عالقة  له  ما  وك��ل  القديمة  البنادق  عن  بحثا  المناطق  كل 
والتي  للبيع  لتقديمها  �شنعها  ويعيدون  العتيقة،  باالأ�شلحة 
كانت تتراوح اأثمانها بين 5 و6 دورو)19(.وقد �شبق اأن اأ�شار 

للزيتون  تقليدية  معصرة 

بمدينة تازة)12(
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بالمنازل،  وال��ب��ارود  الر�شا�س  �شناعة  اإل��ى  دوفوكو  �شارل 
وخا�شة عند غياثة التي تواجد بها حوالي 80 منزال مخت�شا 
في هذه ال�شناعة، واعتبر معدن الر�شا�س هو الوحيد الذي 

يتقنون ا�شتخراجه ومعالجته)20(. 
وب�شاطة  تازة،  بمدينة  الحرفي  الن�شاط  هذا  قلة  ورغم 
االأم��ن،  ع��دم  وظ��روف  اإنتاجيته  و�شعف  وو�شائله،  تقنياته 
اإغناء  في  وي�شاهم  المدينة  لحاجيات  ي�شتجيب  كان  فاإنه 
منتوج المنطقة)22(. لكن �شورته خالل فترة الحماية �شتتغير 
اأن التجارة االأوربية  عما كانت عليه قبل هذه الحقبة، ذلك 
االإنتاج  على  �شلبا  اأثرت  �شناعية  منتجات  تازة  اإلى  �شتحمل 
الو�شعية الجديدة  تاأزيمه. فما  اإلى  واأدت  بالمدينة  الحرفي 
للحرف بمدينة تازة؟ وما التحوالت التي طراأت عليها نتيجة 

ا�شطدامها باالقت�شاد الراأ�شمالي اال�شتعماري؟

 تحوالت الحرف المغربية على عهد الحماية
حملت التجارة االأوربية اإلى تازة منتجات �شناعية اأثرت 
�شلبا على االإنتاج الحرفي بالمدينة واأدت اإلى تاأزيمه. �شحيح 
التحوالت  مع  التكيف  من  تمكنت  قد  الحرف  بع�س هذه  اأن 

الطارئة التي رافقت احتالل المدينة خالل ال�شنوات االأولى، 
وبالتالي حافظ الحرفيون على ح�شورهم ومكانتهم، بيد اأن 
هذا الدور ارتبط اإلى حد ما بكون جميع االأن�شطة ا�شتفادت 
المدينة  كانت  وقت  في  القديمة  المدينة  داخل  موقعها  من 
الجديدة التزال في مرحلة ن�شاأتها، فاإح�شاء )23( 1926 اأكد 
�شمود بع�س الحرف التقليدية في وجه ال�شناعة الع�شرية 
التي كانت قد تركزت في المدينة، حيث و�شل عدد الحاكة 
اإلى 116 حائك، وهو رقم جيد يبين مدى �شمود ال�شناعة 
في  مواقعها  على  وحفاظها  اللحظة،  هذه  حتى  الن�شيجية 
وثالثة  حرفيين،  �شبعة  اإلى  البرادعية  عدد  وو�شل  االإنتاج. 
 37 ب�  الحدادين  ع��دد  وق��در  الدباغة،  يمتهنون  اأ�شخا�س 

�شخ�س.
اأدت  تحوالت،  عدة  �شي�شهد  الحرفي  الن�شاط  هذا  لكن 
اإلى انقرا�ص وت�شرر العديد من اأنواع الحرف نظرا لعجزها 
واأبرز  الجديدة،  الظروف  وم�شتجدات  تغيرات  م�شايرة  عن 
الحرف التي ت�شررت، حرفة الدباغة و�شنع ال�شابون، حيث 
الحظ مو�شار )Moussard( ذلك �شنة 1936 فقال:"اإن 
مهنة الدباغة و�شنع ال�شابون قد اندثرت واأن عدد الحاكة 

س������وق ال���س���راج���ي���ن 

بالمدينة القديمة )21(
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م�شاعدتها  تبذل  الخيرية  الجمعية  واأن   ،)...(  26 اأ�شبح 
ويجد  "البالغي")24(.  �شانعي  و�شتة خرازين،  26 حائكا  ل� 
اندثار الدباغة وت�شرر ال�شناعة الن�شيجية تف�شيره في كون 
المحلي  ال�شوق  بغزو  قامت  االأجنبية  ال�شناعية  المنتجات 
الم�شتهلك  خدمة  في  منتجاتها  ت�شع  ــداأت  وب كبير،  ب�شكل 
باأثمان متدنية، واندثار �شناعة ال�شابون يمكن تف�شيرها في 
المناف�شة التي اأ�شبح يالقيها من طرف ال�شابون القادم من 
مار�شيليا )Savon de Marseille()25(، ومن ال�شابون 
الذي ينتج بم�شنع �شيدي عزوز بالحي ال�شناعي الذي كان 
.)Julien Abitbol( )26( في ملكية المعمر اأبيتبول جوليان

اأ�شبحت  التي  االأزم��ة  مظاهر  بع�س  اإلى  مو�شار  واأ�شار 
تعد  لم  اأنها  ومنها   ، بتازة  التقليدية  ال�شناعة  فيها  تتخبط 
الفرن�شية  ال�شرائب  لم�شلحة  المهنية  ال�شرائب  من  تدفع 
1922، واأكد  �شنة   18% عو�س  �شنة 1937 �شوى 8% 
على اأن هذا التدهور لي�س ن�شبيا ولكنه مطلق، فقد انخف�س 
مردود ال�شرائب من 6679 ف اإلى 6335 ف بين التاريخ 

االأول والثاني)27(.
واإذا كانت معظم الحرف قد تراجعت بفعل اإغراق ال�شوق 
قيد  على  بقيت  �شناعة  هناك  ف��اإن   ، بالمنتجات  المحلي 
الحياة وحافظت على مكانتها، بل واأ�شبحت من ال�شناعات 
التقليدية الن�شيطة على عهد الحماية، ويتعلق االأمر ب�شناعة 
م�شلحة  لمراقبة  با�شتمرار  تخ�شع  كانت  التي  ال��زراب��ي 
الأهمية  ونظرا  ال�شنع.  في  الجودة  ل�شمان  االأهلية  الفنون 
لم  ي�شدر،  ما  لجودة  و�شمانا  الزرابي،  من  المغرب  اإنتاج 
تكن الم�شلحة تطبع )Estampilage( اإال الزرابي التي 
تتوفر على معايير الجودة واالإتقان)28(، والتي حددها ظهير 
عن  نظرة  اأ�شفله  الجدول  ويعطينا   .1919  )29( ماي   22
عدد الزرابي التي طبعها من طرف م�شلحة الفنون االأهلية 
بمدينة تازة ما بين 1 يناير و31 دجنبر 1934 مقارنة مع 

مناطق اأخرى.
اإنتاج الزرابي بمدينة تازة مقارنة مع مدن اأخرى 

1934 )30(
ما بين 1 يناير و31 دجنبر 

المدن
عدد 

الزرابي

الم�ساحة 

بالمتر مربع

478571672.37�شال

507918472.37الرباط

4541966تازة

13155370.49الدار البي�شاء

1565.01موكادور

12644212.00مكنا�س

266611924.94مراك�س

وقـــد و�ــشــل عـــدد الـــزرابـــي بــالــمــغــرب الــتــي تــم ختمها 
تقدر  بم�شاحة  زرب��ي��ة   20155 اإلـــى  الفترة  نف�ص  خــالل 
مع  مقارنة  مرتفعة  ن�شبة  وهي  مربع،  متر  ب�76350.21 
بم�شاحة  زربية،   16636 اإنتاج  عرفت  التي   1933 �شنة 

تقدر ب�67299.86 متر مربع )31(. 
اإن �شناعة الزرابي في المغرب تمكنت من الحفاظ على 
اأنجلترا،  من  الم�شتوردة  الزرابي  وجه  في  ووقفت  مكانتها 
القطاع،  هــذا  بــدعــم  الحماية  حكومة  قــيــام  بعد  ال�شيما 
واحت�شان عدد من االأوربيين لهذا الن�شاط وتخ�شي�ص تمويل 
المنتوجات  الممنوحة لهذه  الت�شهيالت  له، زيادة على  كاف 
تن�شيط  ف��ي  دوره���ا  وك��ذا  المتروبولية)32(،  ال�شوق  داخــل 

ال�شياحة.
ا�شتطاعت  قد  )ال��زراب��ي(،  ال�شناعة  هذه  كانت  واإذا 
المدينة  عرفتها  التي  االقت�شادية  التحوالت  مع  التاأقلم 
وحافظت على اأهميتها، فاإن كل الحرف التقليدية االأخرى، قد 
تلقت �شربة قا�شية بعد ا�شطدامها باالقت�شاد اال�شتعماري 
التقليدية  ال�شناعة  انهيار  عوامل  ح�شر  ويمكن  االأورب��ي. 

بتازة كما هو الحال في جل المدن المغربية في:
الحرفي  للمنتوج  االأجنبية  ال�شناعية  المنتجات  مناف�شة  اأ- 
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االأجنبية  ال�شناعية  الموؤ�ش�شات  عملت  حيث  المحلي، 
بمنتوجات  المغربية  الــداخــلــيــة  الــ�ــشــوق  اإغــــراق  على 
المغربية  التقليدية  لل�شناعة  ت�شمح  وباأ�شعار ال  اأجنبية، 
والن�شيج  واالأوربية،•  اليابانية  كاالأحذية  بمناف�شتها، 
اأن  اإل���ى  االإ����ش���ارة  تجب  .وه��ن��ا  وال��ي��اب��ان��ي  البريطاني 
�شنة  خالل  المغرب  نحو  الموجهة  اليابانية  ال�شادرات 
 ، 114.091.000)33(ف  اإلى  قيمتها  و�شلت   1935
وهمت هذه ال�شادرات منتوجات مختلفة تاأتي على راأ�شها 
تمثل  كانت  التي  والخيوط  واالأقم�شة  القطنية،  الب�شائع 
ال�شادرات)34(. وكانت  مجموع  من   80% في مجملها 
بالخ�شو�س،  القطنية  المواد  من  اليابانية  ال�شادرات 
نوعيتها  بف�شل  المغاربة  ط��رف  من  كبيرا  اإقباال  تجد 
المنتوجات  غزو  حجمها)35(.وعن  كبر  وبف�شل  الجيدة 
العبا�س  بن  اهلل  عبد  يقول  المغربية  لالأ�شواق  االأجنبية 
في  اأق��وى  �شببا  نجد  ال  ال�شادق،  "وبالتاأمل  ال��ج��راري 
�شنائعها  هبوط  اإال  البالد،  هذه  من  الثروة  ا�شمحالل 
في هوة عميقة، بعيدة الغور رماها بها هجوم ال�شنائع 
االأجنبية، والب�شائع الغربية هجوم ال�شيل الجارف")37(. 
حيث  منخف�شة،  باأثمان  تباع  الب�شائع  هذه  كانت  وقد 

االآالت  با�شم"قومي" اأن  ُوّقع  الوداد  بجريدة  مقال  في  جاء 
االجنبية "اأمطرت علينا وابال من المنتوجات والم�شنوعات 
يعر�س  اإذ  �شوقها  يدنا، و�شايقتنا في  فيها  ن�شغل  التي نظل 
�شنعها بثمن اأبخ�س من �شنعنا، فينفد ويبقى منتوجنا ال من 
ي�شاومه وال من يقدم عليه")38(. وفي ال�شياق نف�شه، اأدخلت 
اليابان اإلى المغرب �شنة 1933 حوالي 350000 زوج من 
االأحذية المطاطية)39(، وقد كانت هذه االأحذية رخي�شة في 
الثمن وعملية في الم�شي مما جعل االإقبال عليها كبيرا، وهو 
المغربية،  الجلدية  ال�شناعات  تاأزم  اأ�شباب  من  �شاعف  ما 
اأي�شا في تقليد بع�س المنتجات  كما تفننت م�شانع اليابان 
بع�س  نواب  اإذ جاء  المغاربة،  فيها  تخ�ش�س  التي  الحرفية 
من  طائفة  "واقتنوا  المغرب  اإلى  اليابانية  التجارية  ال��دور 
الم�شاطير واأر�شلوها اإلى اليابان وقد �شنع ما يماثلها لجلبها 
تماما  ت�شاهي  بمنتوجات  اأ�شواقه  ،واإغ���راق  المغرب  اإل��ى 
مح�شوالته المحلية  وبيعها باأثمان زهيدة ال تقبل المزاحمة 
تمكنت  اليابان  اأن  الــخــارج  مــن  االأخــبــار  تــاأتــي  والــيــوم   ...
القدم  تماما في  �شبيه  ب�شاط  المده�شة من �شنع  م�شانعها 

الكيفية بالب�شاط المغربي "البلغة")40(.
ب- ارتبطت اأزمة الحرفيين  اأي�شا بتغير اأذواق الم�شتهلكين 

نسج الزرابي بمدينة تازة )36(
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التي  االأورب��ي��ة  الم�شنوعات  نحو  واتجاهها  المغاربة، 
اأ�شبحت  المثال  �شبيل  فعلى  عليهم،  �شحرها  مار�شت 
 ،)Jupes( تنانير  يرتدين  التازيات  الن�شاء  من  كثير 
مع  �شيما  االأوربية)41(،ال  ال�شاكلة  على  اأحذية  ويلب�شن 
االأح��ذي��ة،  بيع  ف��ي  متخ�ش�شة  تجارية  محالت  وج��ود 
التجارة  بزنقة   )Maison Bata( باطا  دار  وه��ي 
 Léon( وم��ح��ل��ي��ن ف���ي م��ل��ك��ي��ة ك���ل م���ن ل��ي��ون ب���ه���زار
لبيع  م��ح��الت  بالمدينة  ت��واج��دت  كما   ،)Bihazar
 Au( المثال   �شبيل  على  ونذكرمنها  الن�شاء،  مالب�س 
ال�شيدة  ملكية  في  التجارة  بزنقة    )Bon Marché
 Au Coin de( ومحل، )Bordenave(  بورديناف
Ch.()42(بزنقة التجارة وكان في ملكية �شمون )Paris
المغرب  الكبرى-  واعتبرت"المتاجر   .  )Samoun
Grands Magasins ،Maroc-(  "- فرن�شا 
اأ�شهر  مــن  لــيــوطــي،  الماري�شال  بــ�ــشــارع    )France
�شمت  حيث  المالب�س،  بيع  في  المتخ�ش�شة  المتاجر 
والن�شاء  بالرجال  الخا�شة  المالب�س  من  كثيرة  اأنواعا 
واالأطفال من بدل واأقم�شة و�شراويل، ومعاطف وجوارب، 
كما  متنوعة)43(.  ن�شيجية  وخيوط  االأحذية  اإلى  اإ�شافة 
لبيع  المحالت  من  العديد  على  تتوفر  المدينة  كانت 

المنتجات الم�شتعملة)44(.
على  واإقبالهم  الم�شتهلكين  بع�س  اأذواق  تغير  وع��ن 
المنتوجات االأجنبية، جاء في مقال بجريدة الوحدة المغربية 
ما يلي:"ماذا فعل االإ�شالم الأولئك ال�شباب الم�شلمين حيث 
،وتجراأوا  الم�شروعة  اأهله  تقاليد  عن  المروق  اإل��ى  عمدوا 
عليها  واالإغ�شاء عنها، مف�شلين  الم�شلمين،  اأزياء  نبذ  على 
لهفوة  اإن��ه��ا  ؟....ح��ق��ا  الفرنجة  واأزي���اء  االأورب��ي��ي��ن  ع��وائ��د 
وتجاوز  لهم  اهلل  غفر  ال�شبان،  اأول��ئ��ك  اجترحها  فاح�شة 
يرجعوا  حتى  النا�شعة  الحقيقة  لمعرفة  واأر�شدهم  عنهم، 
وي�شربوا  تاما،  رف�شا  االإفرنج  اأزياء  فيرف�شوا  عن غلطتهم 

بتقاليد اأمم الغرب عر�س الحائط")45(.
اإل��ى  اأدت  اأزم���ات  االأورب����ي،  االقت�شاد  اإق��ام��ة  ع��ن  نتج  ج- 
وخا�شة  المغاربة  للمواطنين  المعي�شي  الم�شتوى  انهيار 
ي�شكلون  ك��ان��وا  الفالحين  اأن  ذل��ك  ال���ب���وادي.  �شكان 
الحرف  الأ�شحاب  الداخلية  ال�شوق  في  الرئي�شي  الزبون 
التقليدية، وبداأت هذه ال�شوق تتقل�س تدريجيا مع انت�شار 

حد  اإلى  وو�شلت  الفالحين،  اأو�شاط  في  والبوؤ�ص  الفقر 
والكوارث  المجاعة  �شنوات  في  تقريبا  الكلي  االنغالق 
الطبيعية )46(، وحتى ال�شوق الخارجية التي كانت ت�شتقبل 
المنتوجات الجلدية،  المنتوجات المغربية وبالخ�شو�س 
غير  اأخـــرى  بــلــدان  ــى  اإل تموينها  م�شادر  حولت  فاإنها 
المغرب. فاإذا كان المغرب ي�شدر �شنة 1920 لمجموع 
فاإنه خالل  اإلى م�شر،  دكار  االإفريقي من  ال�شمال  دول 
الجلد  من  واح��دا  نعال  ولو  ي�شدر  يعد  لم   1934 �شنة 

لهذه الدول)47(.
اإدارة  �شيا�شة  اأدت  لقد  االأورب���ي:  الراأ�شمال  مناف�شة  د- 
بالمنتجات  التعريف  اإط��ار  في  نهجتها  التي  الحماية 
المغربية التقليدية اإلى نتائج عك�شية، فبقدر ما كان يتم 
التعريف بها لدى الفرن�شيين عن طريق المعار�س، بقدر 
اأموال كثيرة من  المغرب روؤو�س  تتوافد على  اأ�شحت  ما 
اإقباال كبيرا  التي لقيت  اأجل توظيفها في بع�س الحرف 
معر�س  بعد  فمبا�شرة  ال��زراب��ي.  ك�شناعة  غيرها  من 
الإنتاج  المعامل  من  مجموعة  فتحت  بباري�س،   1919
اال�شتثمارات  بف�شل  المغربية  المدن  بع�س  في  الزرابي 
اأو  اأجنبية  �شركات  تاأ�ش�شت  )48(.وهكذا  االأوربية  المالية 
مختلطة كما هو الحال لمعمل الغزل والن�شيج الذي احتل 
بالقنيطرة  "مافاكو"  ومعامل  بفا�س،  الماكنة"  "باب 
وقد  بمكنا�س،  "�شيفطا"  ومعمل  باأ�شفي  و"جيت" 
مار�شت هذه المعامل مناف�شة قوية على االإنتاج الحرفي 

المغربي)49(.
ل�شناعة  م�شنع  تواجد  اإلــى  الفرن�شية  الوثائق  وت�شير 
م�شعود  ملكية   في  بتازة  التجارة  بزنقة  االأحذية  واإ�شالح 
 ،1933 منذ   )Messaoud Benarrous( بنعرو�س 
وقد تقدم هذا االأخير �شنة 1942 اإلى االإدارة العامة للتجارة 
والتجارية  ال�شناعية  الموؤ�ش�شة  وتحويل هذه  بنقل  والتموين 
فتمت  )Changanste(�شانكان�شت،  الجنرال  زنقة  اإلى 

الموافقة على طلبه )50(.
تبعه من جحافل  وما  تــازة  اإلــى  الم�شتعمر  دخــول  اأدى   - هـ 
المعمرين اإلى خلخلة عالقة الحرف بالفالحة والتجارة، 
حيث اأ�شبح جزء من االإنتاج الفالحي بيد الم�شتوطنين 
لتلبية  يخ�ش�س  اأو  الت�شدير  نحو  يوجهونه  االأوربيين 
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اال�شتعمارية،  وال�شناعات  االأوربية  الجاليات  حاجات 
مما األحق ال�شرر بالحرف )51(.

اأن  ذلك  ال�شابقة،  اخت�شا�شاته  من  المحت�شب  تجريد  و- 
الدورالذي كان يقوم به المحت�شب قبل الحماية باعتباره 
الراعي للحرف وال�شامن لجودة المنتوج، �شيعرف بعد 
ظهير  �شيعمل  حيث  التقلي�س،  من  كثيرا   1912 �شنة 
18 ابريل )52( 1917 الذي نظم الحياة البلدية بالمدن 
المغربية على اإلغاء جل ال�شلطات التي كانت مخولة في 
ال�شابق للمحت�شب وذلك لح�شاب البا�شا ورئي�س الم�شالح 
االأثر  اأبلغ  لها  �شيكون  الجديدة،  الو�شعية  هذه  البلدية، 
عليه  ي�شرف  كان  الذي  التنظيم  اأن  الحرف، حيث  على 
ب�شبب  الحنطية  التقاليد  تتفكك  وبــداأت  ينمحي،  اأخــذ 
التدهور الذي اأ�شاب وظيفته �شواء من حيث �شلطته، اأو 

من حيث اخت�شا�شاته. 
    ويبدو اأن هذه العوامل قد اأ�شهمت في تدهور الحرف 
التدهور  لهذا  ك��ان  ال��ح��ال  وبطبيعة  اأزم��ت��ه��ا،  تعميق  وف��ي 
انعكا�شات خطيرة على الحرفيين المغاربة، وعلى م�شتواهم 
متابعة  عن  التخلي  اإلى  منهم  العديد  ا�شطر  مما  المعي�شي 
عمله، حيث ي�شيرما�شنيون )Massignon( اإلى اأن اأع�شاء 
عبارة  اأ�شبحوا  بتازة  التقليديين  ال�شناع  و�شغار  الحنطات 
 Ricard(ريكارد برو�شبير  كتب  وق��د   . مياومين)53(  عن 
الحرف  اإليها  اآلت  التي  المزرية  االأو�شاع  Prosper( عن 
االإ�شالمية  المدن  في  لالأ�شف  ت�شود  �شدة عميقة  "اإن  قائال 
اأنينا، وال معار�شة  ت�شمع  ال�شدة ال  واإذا كانت هذه  العتيقة، 

،فاإنها مع ذلك حقيقية")54(.
"اأن  ال���وداد  بجريدة  مقال  ف��ي  ج��اء  الحالة  ه��ذه  وع��ن 
�شغل،  كل  يكون عاطال عن  اأن  اليوم  يكاد  المغربي  ال�شانع 
كما ال يربح من عمل يومه ما ي�شد به رمقه، الأن تلك ال�شناعة 
لق�شاء  يكفيه  تدر عليه ما  واأحقاب  اأحقاب  التي ظلت طول 

حاجياته، قد فنيت ولحقها البوار ")55(.
للنهو�س  الحماية  اإدارة  اتخذتها  التي  االج���راءات  فما   -

بقطاع ال�شناعة التقليدية وبث الروح فيه ؟
- وهل ا�شتطاعت هذه التدابير اأن تنقذ الحرف من االنهيار 
المحقق، وتجعلها قادرة على اال�شتمرارية رغم المناف�شة 

والم�شاكل التي تتخبط فيه ؟

�سيا�سة اإدارة الحمايةتجاه الحرف 

لقد ارتكزت اإدارة الحماية الفرن�شية على مجموعة من 
التقليدي،  الحرفي  التنظيم  في  مثالب  اعتبرتها  التبريرات 
لتقوم باإعادة هيكلته وفق اأ�شاليب ع�شرية اأكثر مالئمة للواقع 
اعتبارها  عليه،  ا�شتندت  ما  بين  ومن  الجديد،  االقت�شادي 
على  واع��ت��م��اده  المغلق  ب�شكله  التقليدي  الحرفي  النظام 
الفردية،  المبادرة  يعرقل  مغلقا  اقت�شادا  يخدم  االأع��راف، 
الأنه يخ�شع لروح الجماعة وما تمليه االأعراف المهنية، وتحد 
بالتالي من اإمكانية التطور واالإبداع، ويجعل الحرف متوارثة 
التي بقيت قارة لقرون  االإنتاج  اأ�شاليب  التطور في  ال تعرف 

طويلة)56(.
على  الحرفية  الطوائف  مختلف  طرحت  �شك  دون  ومن 
التنظيمي،  الجانب  في  حقيقية  م�شاكل  عدة  الحماية  عهد 
لت�شيير  موؤهلة  غير  تعتبرها  الحماية  �شلطات  كانت  فقد 
اأحدثوه،  الذي  الجديد  النظام  ظل  في  وتنظيمها  الحرف، 
" الأنها كانت مكيفة مع اقت�شاد مغلق، ف�شارت غير قادرة 
االقت�شادي  االإيقاع  لمراقبة  المغربية  الحرف  قيادة  على 
للمرحلة")57(، لذلك عمدت  منذ 1915 اإلى اتخاد مجموعة 
من التدابير الإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي. فقام ليوطي 
والحرف  ال�شناعات  "مكتب  باإن�شاء   1918 �شنة  خــالل 
االأهلية" بهدف "مركزة كل الم�شائل المتعلقة باالإنتاج الفني 
المحلي وبالخ�شو�س مراقبة االإنتاج و�شمان ت�شريفه")58(. 
وقد تحول هذا المكتب ابتداء من �شنة 1920 اإلى "م�شلحة 

الفنون االأهلية " والتي حددت مهامها في :
- الجمع والمحافظة على نماذج االإنتاج الحرفي عن طريق 
خلق "متاحف الفنون االأهلية" في كل من الرباط  وفا�ص 

ومراك�س. 
- توجيه االإنتاج توجيها يخدم الم�شلحة االقت�شادية للمنتج، 
ويحافظ كذلك على اأ�شالة المنتوج، وذلك بترك ال�شانع 
القديمة  عمله  طريقة  على  محافظا  االأ�شلي  مكانه  في 
 ،" االأهلية  الفنون  "م�شلحة  ل  وتَدُخّ ور�شته،  داخل  جدا 

ينح�شر في توجيه االإنتاج نحو اأ�شناف معينة.
- فتح اآفاق جديدة لالإنتاج، وذلك بالتعريف به، وبال�شانع 
المعار�س  طريق  عن  اأو  جديدة،  اأ�شوق  فتح  عبر  �شواء 
�شبيل  على  هنا  نذكر  خارجه)59(،  اأو  المغرب  ــل  داخ
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المثال، م�شاركة ثمانية عار�شين مغاربة من مدينة تازة 
في معر�س ال�شناعة التقليدية بفا�س �شنة)60( 1938.  

و�شع  فر�س   ، اأي�شا  اعتمادها  تم  التي  التدابير  وم��ن 
طابع الدولة على الزرابي المغربية بمقت�شى ظهير 22 ماي 
اإيفان  وي�شير  واأ�شالتها)61(،  جودتها  على  كدليل   ،1919
هذا  بعد  الأ�شواقه  المتربول  فتح  اإل��ى   )Evin Guy(كاي
االإجراء في وجه الزرابي المغربية التي تحمل طابع الدولة، 

وحددها في 30000 مترمربع)62( .
وبما اأن الحرفيين كانوا ي�شكلون طبقة ن�شيطة، وعن�شرا 
اإدارة  جهد  ان�شب  فقد  االجتماعي،  ال��ت��وازن  في  اأ�شا�شيا 

الحماية على تنميتها وتوجيهها في ثالث زوايا.
خا�شعة  الحرفية  الطوائف  كانت  االجتماعي:  التنظيم   -

قبل الحماية لمراقبة المحت�شب، الذي اأنيطت به مراقبة 
 81 اأن ظهير  اإال  االأمناء،  االأ�شواق والطوائف بم�شاعدة 
اأبريل 1917 حرم هذه الفئة من اخت�شا�شاتها، ومنذ 
�شنة 1924 تعر�شت معظم الطوائف المهنية لالنهيار، 
وخلق  بتاأ�شي�ص  ق�شت  جديدة  مقترحات  تبلورت  ولذلك 
الن�شاط  ويــو�ــشــح  ال�شغل،  قــانــون  يــحــدد  حــرفــي  اإطـــار 
النقابي الم�شروع والم�شموح به، و�شتمكن هذه الطريقة 

الحرفيين االأهالي من التعبير عن مطالبهم دون الحاجة 
اإلى ممثلين اأوربيين)63(.

مالي  دع���م  تخ�شي�س  ف��ي  ويتجلى  ال��م��ال��ي:   التنظيم 

للحرفيين، ولهذا تم خلق" �شناديق التعاون اأو االدخار"، 
المهنية  ال�شريبة  من  ج��زء  على  تمويلها  في  اعتمدت 
دون  والحيلولة  الحرفيين،  لحماية  وذلك  )الباتانتا(، 
تعر�شهم للخ�شارة في حالة وقوعهم في اأزمة. كما �شكل 
وذلك  الن�شاط،  هذا  لدعم  اأداة  الحرفي"  "القر�س 
ال�شرورية)65(.وفي  المواد  �شراء  من  الحرفيين  بتمكين 
ال�شياق نف�س �شدر ظهير 13 ماي 1937، ويق�شي بخلق 
و�شناديق  االأهلي،  واالحتياط  للقر�ص  مركزي  �شندوق 
جهوية مخ�ش�شة للتوفير ومنح قرو�س لالأهالي، الإنقاذ 
اأ�شاليب جديدة)66(. وعلى  وفق  واإعادة هيكلتها  الحرف 
قيمته  ما  المركزي  ال�شندوق  خ�ش�ص  المثال  �شبيل 
والقر�س  للتوفير  الجهوي  لل�شندوق  1.000.000 ف 
قرو�س  �شكل  على  لتوزيعها  تازة  فا�س-  لجهة  الفالحي 

للحرفيين)67(.
الحماية  اإداراة  مجهودات  في  ويتجلى  التقني:  التنظيم   -

بهدف ت�شجيع ال�شناع التقليديين على ا�شتعمال التقنيات 

م����وس����م ال���ط���ري���ق���ة 

العيساوية بتازة )64(
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اإعداد  وبالتالي  والع�شرنة،  التطور  وم�شايرة  الحديثة 
الجديدة)68(.وتجدر  الح�شارة  في  لالندماج  الحرفيين 
االإ�شارة في هذا ال�شدد اإلى اأن عددا من المغاربة بداأوا 
�شبيل  وعلى  ور�شاتهم،  في  ع�شرية  اآالت  ا�شتعمال  في 
المثال ال الح�شر، تقدم ال�شيد عبد القادر بن الجياللي 
بطلب اإلى مدير التجارة والتموين في 5 فبراير 1942 
بتحويل مع�شرة تقليدية للزيتون اإلى مع�شرة اآلية، فتمت 

الموافقة على طلبه في 18 اأبريل من ال�شنة نف�شها)69(.
وع��م��وم��ا ي��م��ك��ن ال���ق���ول، اإن����ه ب��ال��رغ��م م���ن ال��ت��داب��ي��ر 
اإدارة الحماية خالل فترة  التي بذلت من قبل  والمجهودات 
االنهيار،  من  الحرفية  الطوائف  اإنقاذ  بهدف  الثالثينات، 
االندماح  لها  ت�شمن  جديدة  اأ�ش�س  على  الحرف  وهيكلة 
الذي  الدعم  الع�شري،"فاإن  االقت�شادي  النظام  �شمن 
تو�شل به الحرفيون اإما في �شكل قرو�س اأو م�شاعدات، واإما 
اإلى  يوؤد على المدى الق�شير  في �شكل ت�شهيالت جبائية لم 
اإنعا�س ال�شناعات التقليدية، الأن تعاقب االأزمات من جهة، 
من  زاد  اأخــرى  جهة  من  الثانية  العالمية  الحرب  وانـــدالع 
في  �شيجعلها  مما  الفئة")70(.  لهذه  المادية  االأو�شاع  تعقيد 
طليعة الم�شتجيبين لحركة الن�شال الوطني، كما اأن مطالبها 
قدمتها  ال��ت��ي  والمطالب  االإ���ش��الح��ات  مختلف  ت�شمنتها 
واالأربعينات.  الثالثينات  خالل  المغربية  الوطنية  الحركة 
في  بالفعل  "كانوا  الكريم غالب  يقول عبد  كما  فالحرفيون 
الحرفة  طريق  وعن  الوطنية.  للحركة  الم�شتجيبين  مقدمة 
وال�شوق نظمت خاليا"كتلة العمل الوطني"في المدن،ويمكن 
من  كبير  بق�شط  قامت  الكادحة  الطبقة  هذه  اإن  نقول  اأن 
التنظيم الوطني،وفي العمل المبا�شر اأثناء اال�شطدامات التي 
33و36و37و44  �شنوات  في  الفرن�شية  ال�شلطة  مع  حدثت 
�شنتي  بين  الم�شلحة  للمقاومة  خاليا  تكونت  بينهم  ،ومــن 
حقوقهم  عن  للدفاع  بن�شال  الحرفيون  قام  53و55. وقد 
والمذكرات  ال��ع��رائ�����س  كتابة  ط��ري��ق  ع��ن  وم�شالحهم 
،وجمع  منهم  تكتال  ت�شم  مدينة  كل  ،في  المحلية  لل�شلطات 

التوقيعات والتاأييد لهذه المطالب والعرائ�س.")71(
للحرف  التدريجي  التفكك  اأ�شباب  ا�شتعرا�س  وبعد 
ومجهودات اإدارة الحماية، بقي اأن ن�شير اإلى اأحد المظاهر 
التي ميزت الحرف في مدينة تازة، وهي ارتباط الحرفيين 

ي�شير   )Massignon(فما�شينيون الطرقية.  بالتيارات 
انخراط  اإلى   1924  -  1923 �شنة  الحرف  بحثه عن  في 
الطوائف الحرفية في طرق �شوفية، وخا�شة حرفة الن�شيج. 
ومن الطرق التي كانت تلقى اإقباال كبيرا من الحرفيين بتازة، 
والطريقة  العي�شاوية،  الطريقة  نجد  مهما،  ح�شورا  وت�شجل 

التهامية، والطريقة الدرقاوية )72(.

لي�شت  زاوية  اأو  الحرفيين بطريقة  ارتباط  ولعل ظاهرة 
اأثرا في  خا�شية مرتبطة بمدينة تازة وحدها،  بل نجد لها 
و�شال،  وفا�ص،  ومكنا�ص،   ، كالرباط  المغربية  المدن  باقي 
في  بجديدة  لي�شت  ظاهرة  وهي   ،...  )73( ووزان  وموكادور، 
الذاتي  النقد  في  الفا�شي  يذكر عالل  المغرب. حيث  تاريخ 
باأن" اأع�شاء المهنة ينت�شبون في الغالب لطريقة من الطرق 
وربما  خا�ص،  ب�شكل  الدينية  لالجتماعات  حاجاتهم  ت�شد 
خا�ص  راع  حرفة  ولكل  نف�شها،  بالحنطة  الطريقة  اختلطت 
من االأولياء مثل "�شيدي علي بوغالب" للحالقين، "و�شيدي 
باحترام  الحنطة  اإلــخ.وتــقــوم  للدباغين  الدباغ"  يعقوب 

�شريحه واإقامة مو�شم �شنوي على �شرفه" )74(.

خاتمة

الحرفية  االأن�شطة  و�شعية  تتبع  خــالل  من  اإذن  يتبين 
بمدينة تازة على عهد الحماية، اأنها  عرفت تحوالت بنيوية 
فبا�شتثناء  واالقت�شادي،  االإنتاجي  دورها  على  اأثرت  كبرى 
بع�س الحرف الفنية ك�شناعة الزرابي، عرفت باقي ال�شنائع 
التقليدية اأزمة حادة نتيجة احتكاكها باالقت�شاد الراأ�شمالي 
الحر. كما تراجع الدور االجتماعي للحرف بعد اإفال�س عدد 
كبير من ال�شناع واأرباب الحرف، فاأ�شحت قطاعا ثانويا في 
القطاع  تمكين  التدهوراإلى  هذا  واأدى  العاملة.  اليد  ت�شغيل 
االإنتاج  على حركية  اال�شتحواذ  من  الكولونيالي  االقت�شادي 
بالمدينة، وتحول الثقل االقت�شادي من المدينة العتيقة الى 
بها �شناعات جديدة  االأوربيون  �شيد  التي  الجديدة  المدينة 

ومتطورة.
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مؤتمرات عربية وعالمية
حول التراث والتنوع الثقافي

وأسعد نديم صاحب ملتقى القاهرة

أحالم أبو زيد - كاتبة من مصر

اهتمت االأو�شاط الثقافية الدولية خالل عام 2014 بق�سية التنوع الثقافي، و�سهدت انعقاد عدة 
موؤتمرات وملتقيات علمية لمناق�سة هذا المو�سوع المهم، والنظر في الو�سع الراهن للثقافة خا�سة 
الملك  مركز  االأولنظمه  الثقافي،  التنوع  ح��ول  موؤتمرات  اأرب��ع��ة  انعقدت  وق��د  العربية.  البلدان  في 
االأدي��ان  اأت��ب��اع  العالمي لحوار  العزيز  عبد اهلل بن عبد 
وال��ث��ق��اف��ات ف��ي م��ق��ره ف��ي م��دي��ن��ة فيينا ح���ول مقارنة 
تجارب اللجان الوطنية في مجال تعزيز التنوع الثقافي 
للتنمية  العربية  المنظمة  عقدته  وال��ث��ان��ي  وال��دي��ن��ي، 
للعالقات  ال��دول��ي��ة  الجمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االإداري������ة، 
التنوع  ع��ب��ر  ال���ح���وار  بعنوان”اإدارة   »IPRA«العامة
الثقافي في العالم” بمدينة فيينااأي�ساً، والثالث ارتبط  
باالأو�ساع ال�سيا�سية خا�سة ما يحدث في العراق و�سوريا، 
والذي عقدته اليون�سكو بباري�ص تحت عنوان “”التراث 
والتنوع الثقافي المعر�سان للخطر في العراق و�سوريا”، 
بالتنوع  االه��ت��م��ام  حلقة  ال��ق��اه��رة  اختتمت  ح��ي��ن  ع��ل��ى 
ال�سعبية  ل��ل��م��اأث��ورات  ال��دول��ي  الملتقى  بعقد  الثقافي 
دورة  الثقافي-  والتنوع  ال�سعبية  “الماأثورات  بعنوان: 
اأ�سعد نديم” الذي �سنف�سل في عر�ص االأوراق البحثية 

التي ُقدمت به.
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اليون�سكو واتفاقية التنوع الثقافي

وتعزيز  “حماية  اتفاقية  والعلوم  والثقافة  للتربية  الدولية  المنظمة  اأعلنت  وقد 
في  العالم  بداأ  التاريخ  هذا  ومنذ   ،2005 الثقافي” عام  التعبير  اأ�شكال  تنوع 
ومنذ  ال�شعوب.  لدى  الثقافي  التعبير  بخ�شو�شيات  االهتمام  اأجل  من  تطبيقها 
وور�ص  الملتقيات  من  العديد  العالم  في  الثقافية  االأو�شاط  �شهدت  التاريخ  هذا 
العمل والم�شروعات الدولية لتحقيق اأهداف االتفاقية. وت�شير االتفاقية في المادة 
التي  االأ�شكال  “تعدد  به  الثقافي” يق�شد  “التنوع  مفهوم  اأن  اإلى  منها   4 رقم 
تعّبر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها. واأ�شكال التعبير هذه يتم تناقلها 
الثقافي فقط من  التنوع  يتجلى  وال  بينها.  وفيما  والمجتمعات  الجماعات  داخل 
اأ�شاليب التعبير عن التراث الثقافي للب�شرية واإثرائه ونقله بوا�شطة  خالل تنوع 
اإبداع  اأنماط  تنوع  اأي�شًا من خالل  يتجلى  بل  المتنوعة،  الثقافي  التعبير  اأ�شكال 
اأ�شكال التعبير الفني واإنتاجها ون�شرها وتوزيعها والتمتع بها، اأيا كانت الو�شائل 

والتكنولوجيات الم�شتخدمة في ذلك.
وتهدف االتفاقية ااأ�شًااإلى تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها 
تفاعاًل حرًا ُتثري من خالله بع�شها بع�شًا؛ وت�شجيع الحوار بين الثقافات ل�شمان 
بين  لالحترام  دعمًا  العالم  في  توازنًا  واأكثر  نطاقًا  اأو�شع  ثقافية  مبادالت  قيام 
بهدف  الثقافي  التوا�شل  تعزيز  عن  ف�شاًل  ال�شالم؛  لثقافة  واإ�شاعة  الثقافات 
ال�شعوب.  بين  الج�شور  الحر�س على مد  الثقافات بروح من  بين  التفاعل  تنمية 
كما تهدف اإلى ت�شجيع احترام تنوع اأ�شكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته 
على الم�شتوى المحلي والوطني والدولي؛ وتجديد التاأكيد على اأهمية ال�شلة بين 
وم�شاندة  النامية،  للبلدان  وباالأخ�ص  البلدان،  لجميع  بالن�شبة  والتنمية  الثقافة 
االعتراف  ل�شمان  والدولي  الوطني  ال�شعيدين  على  بها  الم�شطلع  االأن�شطة 
بالقيمة الحقيقية لهذه ال�شلة؛ اإلى جانب االعتراف بالطبيعة المتميزة لالأن�شطة 
وتجديد  والدالالت؛  والقيم  للهويات  بو�شفها حاملة  الثقافية  والخدمات  وال�شلع 
التاأكيد على حق الدول ال�شيادي في موا�شلة واعتماد وتنفيذ ال�شيا�شات والتدابير 
اأرا�شيها.  الثقافي على  التعبير  اأ�شكال  تنوع  وتعزيز  تراها مالئمة لحماية  التي 
وال  ال�شراكة،  من  بروح  الدوليين  والت�شامن  التعاون  توطيد  على  العمل  واأخيرًا 
�شيما من اأجل النهو�ص بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع اأ�شكال 

التعبير الثقافي.

ثالثة موؤتمرات بفيينا وباري�ص

وتحقيقًا الأهداف االتفاقية �شهدت العا�شمتان فيينا وباري�ص ثالثة موؤتمرات مهمة 
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في هذا االإطار نبدوؤها بالموؤتمر الدولي الذي نظمه مركز الملك عبد اهلل بن عبد 
فيينا،حول  مدينة  في  مقره  في  والثقافات  االأديــان  اأتباع  لحوار  العالمي  العزيز 
“مقارنة تجارب اللجان الوطنية في مجال تعزيز التنوع الثقافي والديني” وذلك 
في الفترة من 28 اإلى 31 مايو 2014. وقد اأُجري هذا الموؤتمر بالتعاون بين 
ق�شم االأبحاث ومجل�س االأبحاث في العلوم االإن�شانية واالجتماعية التابع لجامعة 
مدينة مونريال في كندا. وقد �شارك في هذا الموؤتمر مجموعة كبيرة من الباحثين 
االأكاديميين والقيادات الدينية و�شناع القرار من مختلف القارات. وكان التركيز 
على درا�شة الجوانب المتعلقة بكيفية تحويل مخرجات تو�شيات اللجان الوطنية 
وقد  الخارجي.  واأثرها  الوطني  الم�شتوى  على  فاعليتها  مدى  لتقييم  الدول  في 
على  واالطــالع  التحديات  درا�شة  بينها  من  المحاور  من  عــددًا  الموؤتمر  تناول 
التجارب المتميزة في مجال �شياغة التو�شيات المتعلقة بالتنوع الديني والثقافي 
بالتجارب  والتعريف  ال�شيا�شي،  القرار  �شانعي  لدى  تنفيذها  �شمان  اأجل  من 
الناجحة للجان الوطنية التي حظيت بتغطية اإعالمية مالئمة. كما بحث الموؤتمر 
دور �شناع القرار في اإيجاد اأجوبة اجتماعية و�شيا�شية مالئمة حول التنوع الديني 
والثقافي، وتقنيات التوا�شل الفاعلة واال�شتراتيجيات المالئمة الإعداد التو�شيات  

والتقارير الختامية.
وفي فيينا اأي�شًا ُعقد الموؤتمر العربي الدولي الثاني للعالقات العامة عبر الثقافات 
المتعددة »اإدارة الحوار عبر التنوع الثقافي في العالم«، خالل الفترة من 4 اإلى 
للتنمية  العربية  المنظمة  عقدته  والذي  النم�شا،  في  فيينا  بمدينة  نوفمبر،   7
االإدارية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للعالقات العامة»IPRA«. وقد �شارك 
وم�شاركة  الدولية  العامة  والعالقات  التوا�شل  فنون  الموؤتمر خبراء في  في هذا 
ثالثة ع�شر دولة عربية واأوربية هي: المملكة العربية ال�شعودية، و�شلطنة ُعمان، 
والبحرين، وفل�شطين، وم�شر، والمغرب، والمجر، واأيرلندا، واإيطاليا، واإ�شبانيا، 
التنوع  تاأثير  على  التركيز  في  الموؤتمر  تمحور  وقد  وبلجيكا.  وبولندا،  وفرن�شا، 
الثقافي في اأ�شاليب التوا�شل بالع�شر الحالي، ودرا�شة نقاط االتفاق واالختالف 
في اأ�شاليب التوا�شل، اإذ اأن اختالف الثقافات ي�شايره اأي�شًا اختالف في اأ�شاليب 

التوا�شل، لتتنا�شب مع الثقافات المحلية وا�شتيعاب مفاهيمها. 
 2014 دي�شمبر   3 في  دولــيــًا  موؤتمرًا  اليون�شكو  منظمة  اأعــدت  باري�ص  وفــي 
لكال  الثقافي  التنوع  وتعر�ص  والعراق  �شوريا  من  بكل  الراهنة  لالأزمة  ا�شتجابة 
البلدين الأخطار تهدد كيانهما يومًا بعد يوم كتدمير المتاحف التراثية، واالأماكن 
الثقافية، واالأ�شرحة والكنائ�س، ومواقع التراث العالمي. وقد انعقد الموؤتمر تحت 
عنوان “التراث والتنوع الثقافي المعر�شان للخطر في العراق و�شوريا”، وافتتحه 
ال�شيد بان كي مون االأمين العام لالأمم المتحدة بكلمة عبر ال�شا�شة التلفزيونية.
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التراث  اأهمية  على  كلمتها  اليون�شكوفي  عام  بوكوفا” مدير  “اإيرينا  اأكدت  كما 
والت�شدد  التطرف  وجه  في  للتحرك  الدولي  المجتمع  ونا�شدت  لل�شعوب،  كهوية 
الذي يهدد التنوع الثقافي والح�شاري في �شورية والعراق. كما طالبت بو�شع اآليات 
لوقف نهب القطع االأثرية من البلدين وت�شويقها في الخارج. و�شارك في الموؤتمر 
�شخ�شيات دولية مهمة من بينها”�شتيفان دي مي�شتورا” المبعوث الخا�س لالأمين 
اإيجاد حل  الم�شالحة في  دور  اأكد على  الذي  �شوريا  اإلى  المتحدة  لالأمم  العام 
العام  لالأمين  الخا�س  و”نيكوالي مالدينوف”الممثل  ال�شورية.  لالأزمة  �شيا�شي 
لالأمم المتحدة في العراق. كما �شم خبراء من دول العالم مثل اإيميلي رفيرتي 
االأو�شط  ال�شرق  متحف  هيلغيرتمدير  وماركو�س  “متروبوليتان”  متحف  رئي�شة 
القديم في برلين. وقد ناق�ص الموؤتمر خالل عدة جل�شات وموائد م�شتديرة كيفية 
مكافحة تهريب االثار واالإجراءات الدولية التي ت�شاعد على مواجهة االتجار غير 
الم�شروع للممتلكات الثقافية والتذكير بالقوانين واالتفاقيات الدولية التي تطالب 
بحماية االآثار، وكيفية اتخاذ تدابير محددة لوقف النزف الثقافي، والنظر في 
اأ�شكال جديدة من التطهير الثقافي، ف�شاًل عن التركيز على ال�شلة بين  ن�شوء 

حماية التراث الثقافي وتحقيق االأمن في العراق و�شوريا.

التنوع الثقافي بالقاهرة (دورة اأ�سعد نديم)

واختتمت الفعاليات الدولية حول التنوع الثقافي في 2014 بموؤتمر القاهرة التي 
�شهدت فعاليات الملتقى الدولي الماأثورات ال�شعبية والتنوع الثقافي)دورة اأ�شعد 
نديم( في الفترة من 15-17 دي�شمبر 2014، والذي اأقامه المجل�س االأعلى 
كل  من  العرب  والخبراء  الباحثين  من  مجموعة  الملتقى  في  و�شارك  للثقافة. 
و�شوريا  وموريتانيا،  والمغرب،  والجزائر،  وتون�س،  وليبيا،  من:م�شر،وال�شودان، 
ولبنان واالأردن، واالإمارات، وال�شعودية، وقطر، و�شلطنة عمان، والبحرين. وقد 
الماأثورات  “توثيق  االأول  تناول  رئي�شية،  محاور  ثالثة  عن  الموؤتمر  ورقة  اأعلنت 
ال�شعبية  الماأثورات  توثيق  دور  خــالل  من  الثقافي”  تنوعها  وتعزيز  ال�شعبية 
طرائق  وتطوير  الثقافي،  التنوع  حيوية  على  والحفاظ  الثقافية  التنمية  في 
)االأر�شيف  الثقافي  التعبير  اأ�شكال  تنوع  تعزز  التي  ال�شعبية  الماأثورات  توثيق 
خالل  والتكنولوجيا الحديثة(. والمحور الثاني حول “ال�شناعات الثقافية” من 
دور الماأثورات ال�شعبية في تنمية الحرف التقليدية بما يحفظ تفردها وتنوعها 
الثقافية،  ال�شناعات  تنمية  في  المدني  المجتمع  منظمات  واإ�شهام  الثقافي، 
االرتقاء  في  ودورهــا  الحية  الب�شرية  والكنوز  الثقافية،  �شماتها  تنوع  وحماية 
فقد  واالأخير  الثالث  المحور  اأما  الثقافية.  الهوية  وحماية  الثقافية  بال�شناعات 
“الترميم ودوره في �شون العمارة التقليدية واإبراز تنوعها الثقافي” من  تناول 



2015 رب��ي��ع   �  29 ال��ع��دد   � النشر  ج��دي��د   � الشعبية  الثقاف�ة 
182

خالل بحث العمارة التقليدية واأ�شاليب ترميمها و�شونها بما يراعي تنوع اأ�شكالها 
الثقافية، والمتاحف ودورها في �شيانة وترميم اأدوات الحرف ال�شعبية، وا�شتلهام 

موتيفات العمارة التقليدية المتنوعة في البناء الحديث.

اأ�سعد نديم �ساحب التجارب الرائدة (2011-1928)

المرة  وكانت  ال�شعبية،  الماأثورات  لملتقى  الخام�شة  الدورة  هي  هذه  كانت  وقد 
االأولى التي يغيب عنها الدكتور اأ�شعد نديم الذي رحل عن دنيانا عام 2011، 
وقد قررت الوزارة اإهداء هذه الدورة ال�شم الراحل العظيم. والدكتور اأ�شعد نديم 
وتنمية  وحفظ  ترميم  في  وخبيردولي  ال�شعبية  والماأثورات  الفولكلور  اأ�شتاذ  هو 
هذا  في  والدولية  الم�شرية  بجهوده  ُعرف  والذي  والتاريخية،  االأثرية  المناطق 
معهد  دبلوم  على  وح�شل  القاهرة،  بجامعة  اجتماع  ق�شم  خريج   وهو  المجال. 
الدرا�شات االأفريقية بالجامعة نف�شها، ثم درجة دكتوراه الفل�شفة فى الفولكلور 
اأ�شعد  الدكتور  ن�شاط  وارتبط  االأمريكية.  المتحدة  بالواليات  اإنديانا  من جامعة 
ال�شعبية.  للماأثورات  الم�شرية  كالجمعية  ودولية  وطنية  موؤ�ش�شات  بعدة  نديم 
والمعهد العالى للفنون ال�شعبية باأكاديمية الفنون الذي اأ�شرف فيه على العديد 
للثقافة. االأعلى  بالمجل�س  ال�شعبية  الفنون  ولجنة  االأكاديمية.  الدرا�شات  من 
المتحدة  والواليات  م�شر  فى  الدولية  بالموؤتمرات  مميزة  اإ�شهامات  اأ�شهم  كما 
من  كان  وقد  العربى.   والخليج  واليابان  وال�شين  و�شوي�شرا  وفرن�شا  االأمريكية 
الب�شرية- الكنوز  على  والحفاظ  التقليدية  الحرف  تنمية  في  م�شروعاته-  اأبرز 
اإن�شاء معهد الم�شربية لتنمية فن بالدنا لتكوين جيل جديد يتقن الفنون التقليدية 
الموارد  وتدبير  البحوث  بــاإجــراء  قــام  لترميم  االآثار.  كما  ــالزم  ال بالم�شتوى 
بالجمالية  االأ�شفر  الدرب  “بحارة  ال�شحيمى  بيت  “ منطقة  لم�شروع  والتنفيذ 
الخرزاتي  ببيت  ال�شعبية”  الثقافة  “اأر�شيف  لم�شروع  تاأ�شي�شه   بالقاهرة.  ثم 
بالدرب االأ�شفر. كما اأ�شهم نديم خالل حياته في مجال ال�شينما الت�شجيلية من 
اإعداد بع�ص االأفالم حول  خالل م�شاركته الأخيه االأكبر المخرج �شعد نديم في 
الحرف التقليدية في م�شر. اأما موؤلفات اأ�شعد نديم فهي كتابه “ك�شف اأفريقيا” 
درا�شته  قدم  كما  القاهرة”.  تقليدية من  “فنون وحرف  وكتاب  )باال�شتراك(، 
الــدرب  حــارة  ال�شحيمى:  بيت  منطقة  وتنمية  وترميم  “توثيق  ح��ول  ال�شهيرة 
االأ�شفر ، الجمالية ، القاهرة في بحث  من�شور فى كتاب “ القاهرة التاريخية “. 
وترجم نديم كتاب “الفيلم فى معركة االأفكار” لجون هوارد لو�شن.  وفي افتتاح 
اأ�شعد  الراحل  الدكتور  ا�شم  الثقافة  وزير  ع�شفور  جابر  الدكتور  كرم  الملتقى 
واأعرب ع�شفور عن �شعادته  اأدهم نديم،  الثقافة البنه  نديم، و�شلم درع وزارة 
اأ�شار  كما  التطبيقي،  الفولكلور  رائد  نديم  اأ�شعد  ا�شم  يحمل  الملتقى  هذا  باأن 
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للح�شور باأن اأ�شعد نديم هو الذي قام بت�شميم القاعة الرئي�شية للمجل�س االأعلى 
اإلى  ال�شعبية  الماأثورات  تحويل  في  ف�شله  يذكر  القاعة  دخل  كلما  واأنه  للثقافة، 
�شناعات وحرف تقليدية، وهذه الدورة والتي تحمل ا�شمه، اعترافًا بالدور الذي 
قام به. وقد فاجاأت الدكتورة نوال الم�شيري زوجة الراحل اأ�شعد نديم الح�شور 
بتقديم فيلمًا ت�شجيليًا قام بت�شويره فى النوبة، حول عادات وتقاليد اأهل النوبة 
قبل التهجير عام 1962، م�شيرة اإلى اأن الفيلم لم يتم عر�شه منذ ن�شف قرن، 
“الحاجة ربيعة” للتعليق على  الحمدان  نوبية من منطقة  ب�شيدة  ا�شتعانت  وقد 
التلقائية، على  تو�شكى  لفرقة  االفتتاحي بعر�ص فني  الحفل  الفيلم. وقد اختتم 
بقيادة  ال�شعبية  المو�شيقى  لفرقة  فني  بعر�ص  الموؤتمر  فعاليات  اختتمت  حين 

المخرج الفنان عبد الرحمن ال�شافعي.

االأوراق العلمية بالملتقى

وُطبعت  بحثية.  ورق��ة   60 من  يقرب  ما  مناق�شة  تم  اأيــام  ثالثة  مــدار  وعلى 
ملخ�شات االأبحاث في كتاب من القطع المتو�شط يحوي 126 �شفحة  تحرير 
اأحمد بهي الدين، وُرتبت وفقا الأبجدية اأ�شماء الُكتاب، وقد اعتمدنا في عر�س 
االأوراق على هذه الملخ�شات التي قدمها الم�شاركون للموؤتمر، وقد ُرتبت فعاليات 

الجل�شات وفقًا للمحاور التي جاءت على النحو التالي:

ال�سناعات الثقافية والتنمية الم�ستدامة

ناق�ص هذا المحور خم�ص اأوراق بداأها اأدهم نديم في ورقة بحثية بعنوان “التراث 
الثقافي المادي وتنمية ال�شناعات التراثية”عر�س فيها تجربة والده اأ�شعد نديم 
في التعامل مع التراث الثقافي المادي وغير المادي من خالل م�شاريع حقيقية 
كانت لها اإ�شهامات تنموية ملمو�شة خلقت اآالف فر�ص عمل، وا�شتنادًا اإلى هذه 
التجربة و�شع اأدهم ت�شورًا لخارطة طريق ُتدمج من خاللها ال�شناعات الحرفية 
التقليدية مع االقت�شاد القومي، بحيث تدعمه بداًل من اأن تكون عبًئا عليه، محققة 
يمكن  الذي  للدور  ت�شور  بو�شع  الورقة  وتنتهي  حقيقية.  م�شتدامة  تنمية  بذلك 
وموؤ�ش�شاتها  الدولة  به  تقوم  وما  المرحلة،  الخا�ص في هذه  القطاع  به  يقوم  اأن 
الحميد حوا�ص )م�شر(  اأما عبد  والمحافظة عليها.  بتراثنا  للنهو�ص  من دعم 
فقد قدم ورقة بعنوان الحرف التقليدية المقاومة، لفت فيها االنتباه اإلى تعر�س 
“الطاقة االإبداعية” لدى منتجي الثقافة ال�شعبية اإلى عمليات اإن�شاب وتجريف 
تعمل على تاآكلها، فاأ�شناف الحرف التقليدية هي في الواقع تجليات نوعية لهذه 
الطاقة المبدعة، دائبة العمل في الثقافة ال�شعبية، هي التي تحقق تميز اأي من 
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هذه االأ�شناف، وتنجز تمايزه المعبر عن الهوية، وما قيام الغزو واال�شتعمار – 
المحلي  مجتمعهم  من  وال�شنائع  الحرف  منتجي  – بنزع  التاريخ  مجرى  على 
وترحيلهم اإلى بالد الغزاة، اإال مظهر �شارخ لعملية التجريف واالن�شاب للطاقة 
ة. وما العودة - المتكررة – النبعاث هذه الحرف  المبدعة لدى ال�شعوب المغزوَّ
اإال مظهر من مظاهر المقاومة ال�شعبية لعمليات  وا�شتئناف ن�شاطها من جديد 
في  نديم  اأ�شعد  ومنهج  فل�شفة  الحميد حوا�س  عبد  ليوؤكد  واالن�شاب،  التجريف 
�شرورة الحفاظ على الحرف والحرفيين. وفي المحور نف�شه قدم فاروق اأحمد 
الحرف  تنمية  في  ال�شعبية   الماأثورات  “اأثر  بعنوان  ورق��ة  م�شطفي)م�شر( 
التقليدية..درا�شة اأنثروبولوجية” تناول فيها درا�شة الماأثورات ال�شعبية واأهميتها 
على  التركيز  مع  المختلفة  باأنواعها  االجتماعية  والتنمية  المختلفة،  وميادينها 
في  االأنثروبولوجية  الدرا�شات  اأهمية  اإلى  اأ�شار  ثم  الم�شتدامة.  التنمية  اأهمية 
فيها  الم�شتخدمة  واالأ�شاليب  والمناهج  ال�شعبية،  الماأثورات  على  المحافظة 
التقليدية ب�شفة خا�شة. كما قدم نماذج من هذه  الحرف  وتنمية  ب�شفة عامة 
الفخار،  ك�شناعة  منها  واال�شتفادة  وتطويرها  التقليدية  للحرف  الدرا�شة 
المن�شوجات  و�شناعة  النخيل،  على  المعتمدة  الخ�شبية  وال�شناعات  والزجاج، 
بعنوان  ورقة  دياب  حافظ  محمد  قدم  المحور  هذا  لفكرة  اليدوية.وا�شتكمااًل 
نقدية”، حدد فيها منهجه ببحث ا�شتطالع  الثقافية مقاربة  ال�شناعات  “اأ�شئلة 
تواجهها عن طريق  التي  والم�شكالت  ال�شناعات،  تقدمها هذه  التي  الفاعليات 
اآلياتها ومعانيها  واٍع لفهم  اإدراك تحريك  النقدي معها، بما يعين على  التعامل 
م�شعي هذه  ترجمة  الم�شتطاع  اأنه من  اإلى  دياب  ويوؤكد  الم�شتقبلية.  وتوجهاتها 
الم�شاهمة ب�شورة اأجلى، من خالل التما�ص الجواب عن ت�شاوؤالت من قبيل: ماذا 
عن الدخل العام الذي �شيَّج فكر ال�شناعات الثقافية؟ وا�شتتباًعا: ما الذي تعنيه 
هذه ال�شناعات وبخا�شة في ظروف تزاحم م�شطلحات اأخرى معها )ال�شناعات 
الم�شنعة،  ال�شناعات  الرمزي،  المال  راأ�س  التربوية،  ال�شناعات  االت�شالية، 
القوة اللينة، �شناعة العواطف،، �شناعة الذكريات...(؟. ثم ا�شتكمل ت�شاوؤالته: 
ن در�شها من خالل در�ص االتجاهات المقدمة:  كيف ال�شبيل اإلى ت�شور نظري يوؤمِّ
مدر�شة فرانك فورت، مدر�شة الدرا�شات الثقافية؟، ومادورها في التنمية وفي 
تحقيق التنوع الثقافي؟ واأخيًرا ما التوجهات التي ينتظر اأن يتر�شمها م�شارها؟. 
الثقافي  “التراث  حول  )المغرب(  طايطاي  نجيمة  بورقة  المحور  هذا  واختتم 
غير المادي وال�شناعات الثقافية وعالقتهما بالتنمية الم�شتدامة”عر�شت فيها 
تح�شين  في  الثقافية  ال�شياحة  اأو  البيئية  ال�شياحة  تلعبه  اأن  يمكن  الذي  للدور 
على  الحفاظ  مع  المادي،  غير  الثقافي  التراث  كنوز  لحاملي  المادية  االأو�شاع 
التنمية الم�شتدامة، اأي تحقيق التوازن بين متطلبات المعي�س اليومي وما توفره 
الطبيعة من اإمكانيات؛ فالتراث الثقافي غير المادي يزخر بالماأثورات ال�شعبية 
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والتعابير  والتقاليد  العادات  �شواء على م�شتوي  وت�شهله،  التوازن  تتيح هذا  التي 
الفرجة  اأو على م�شتوى فنون  اأمثال...(،  اأحاج،  ال�شفهية )اأ�شاطير، معتقدات، 
)مو�شيقي، غناء، رق�س، األعاب �شعبية...(، والممار�شات االجتماعية والطقو�س 
تنظيمية  اأ�شكال  �شعبية،  تجمعات  معار�س،  )اأعياد،  االحتفالية  والمنا�شبات 
تقليدية، ذاكرة �شفهية ...(، والمعارف والممار�شات المرتبطة بالطبيعة والكون 
ثم  بالبيئة...(،  المتعلقة  والممار�شات  المعارف  بالتغذية،  المت�شلة  )المعارف 

التقنيات والمهارات المتعلقة بالحرف التقليدية. 
 

�سون العمارة التقليدية وتعزيز تنوعها الثقافي

تناول هذا المحور عدة اأوراق ات�شمت بالجانب التطبيقي بداأ بورقة طارق �شليم 
)م�شر( حول “اأ�شلوب المنهج العلمي لم�شروع ترميم منطقة بيت ال�شحيمي”، 
مدة  وهي  َكُمل،  حتي  اأعــوام  �شتة  قرابة  ا�شتغرق  الــذي  ال�شخم  الم�شروع  هذا 
و�شبيل  اأثــريــة  بيوت  ثالثة  من  تكون  الــذي  الم�شروع  لحجم  بالن�شبة  ق�شيرة 
بها  تقع  التي  االأ�شفر  ال��درب  لحارة  التحتية  البنية  اإع��ادة  اإلى  اإ�شافة  وُكتَّاب، 
هذه المباني االأثرية مع اأعمال تجميل الحارة نف�شها وجميع المنازل بها.. كما 
تناولت الورقة اأ�شلوب المنهج الذي اتبع في هذا الم�شروع، وكيف كان مختلًفا عن 
بقية م�شروعات الترميم التي تمت قبل ذلك، من خالل اأنواع درا�شات التوثيق، 
ال�شابقة  بالم�شروعات  الم�شروع  هذا  منهج  مقارنة  االإن�شائية،  الترميم  عمليات 
التا�شع ع�شر، ومقارنة  القرن  االأول من  الن�شف  العربية في  االآثار  للجنة حفظ 
والدرو�ص  �شبقتها،  التي  االأخــرى  المماثلة  بالم�شروعات  الم�شروع  هذا  منهج 
الم�شتفادة منه. وعن ا�شتلهام موتيفات العمارة التقليدية في البناءات الحديثة 
)مدينة الكاف نموذجًا(..تناول محمد الجزيراوي )تون�ص( من خالل درا�شته 
الميدانية في منطقة “الكاف” الواقعة بال�شمال الغربي التون�شي، وجود مجموعة 
ال�شعبي،  الفني  ــداع  االإب مجاالت  تبرز  تقليدية،  مباٍن  في  الفنية  االأ�شكال  من 
ويحاول الجيزاراوي تحديد االأ�شكال والرموز التقليدية التي ك�شفت عنها الدرا�شة 
والبحث عن دالالتها ومعانيها وعن منابعها االأ�شلية وروافدها االإ�شافية. وتحديد 
على  والتاأكيد  الحديثة،  البناءات  في  التقليدية  العمارة  موتيفات  نقل  مظاهر 
اإيجابيات هذا االإجراء والمتدخلين فيه. روؤية نقدية لهذا النقل من خالل اإبراز 
التو�شيات  من  مجموعة  تقديم  ثمة  ومن  والجمالية،  والتقنية  المادية  حــدوده 
التي يمكن اال�شتفادة منها لعل اأهمها الحفاظ على المباني التقليدية وحمايتها 
بالترميم للحفاظ على م�شدر اال�شتلهام. وتهدف الدرا�شة، في ُبعد من اأبعادها، 
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اإلى الخروج بالماأثور ال�شعبي من عزلته، واإعطائه االأهمية الالزمة، والك�شف عن 
يوًما  ت�شاعدنا،  قد  وقيم  معاٍن  من  الرموز  تحمله  ما  وحجم  الموتيفات  دالالت 
ما، على �شياغة عمارة حديثة اأ�شيلة ومتاأ�شلة.  كما اأثار محمد عبا�ص )م�شر(
ال�شعبي”  االإبداع  الرقمية وحدود  والثورة  ال�شعبية  الماأثورات  “توثيق  ورقته  في 
بع�س الق�شايا المو�شوعية والمنهجية التي ت�شتلهم ذاكرة ال�شعوب وتوقظها من 
الناجم  العنيف  والثقافي  االجتماعي  والتغير  التطور  غفلتها، ال�شيما في خ�شم 
ال�شعبية الجامحة.. ويطرح عبا�س عدة  الثورات  اأو  التقني الرقمي  عن االبتكار 
ق�شايا منها: حجم ر�شيد ال�شعب الم�شري من قيم واأخالقيات الماأثور ال�شعبي 
التلقائي والم�شطنع وحدود تغييره تلقائيًا اأو ق�شًرا؟. تراجع الحوار حول الما�شي 
في خزانة الموروث من الماأثور..وما عالقة ذلك بما يطلق عليهتجاوًزا الموروث 
حيوية  بين  ال�شعبي  الماأثور  مجتمع...م�شطرب.  في  الماأثور  موروث  النازل؟!. 
ال�شعبي  الماأثور  ال�شعبي.  المجتمعي  االإبــداع  وحــدود  و�شرعة  الثقافي  التنوع 
وحدود االإبداع والعنف الديني. طرائق التوثيق: اليدوية، التقليدية، التكنولوجية، 
االإلكترونية،الرقمية،..والنظرة اإلى طرق للتوثيق اأ�شرع خطى. ثم انتهى بت�شاوؤل 
والت�شويق  الماأثور  من  الموروث  و�شياغة  �شناعة  اإعادة  اإلى  ال�شبيل  كيفية  حول 
الثقافي؟.وفي اإطار �شون العمارة التقليدية اأي�شًا قدم مختار الك�شباني )م�شر( 
المجتمعية،  التنموية  والروؤية  الفنية  التقنية  بين  االأثــار  “ترميم  بعنوان  ورقة 
االأ�شفر”،  الدرب  وتطوير  ال�شحيمي   بيت  ترميم  م�شروع  على  تطبيقية  درا�شة 
التقني  المحور  خــالل  مــن  الم�شروع  هــذا  فــي  العلمية  المنهجية  فيها  تــنــاول 
ويت�شمن درا�شة اأثريه لمكونات بيت ال�شحيمي وتاأريخها بدقة لتحديد اأقدم هذه 
للبيت،وتحليل  والفنية  المعمارية  للعنا�شر  الراهنة  الحاله  ودرا�شة  المكونات، 
اأخ�شاب- معادن-  الخامات المختلفة المكونة لعمارة البيت )مونات- اأحجار- 
البيت  لمعالجة م�شاكل هذا  العلمي  الت�شور  ثم و�شع  اإلخ(.  األــوان...  دهانات- 
على االأ�ش�ص المعتمده للمواثيق الدولية عند تنفيذ الم�شروع.اأما المحور التنموي 
فقد ت�شمن م�شروع ترميم بيت ال�شحيمي ا�شتخدامه كمنارة اإ�شعاع ثقافي وفني 
من خالل اأن�شطة متعددة ثقافية وفنية اجتماعية كان لها انعكا�شاتها المتعددة. 
من  مكوناته  بكامل  االأ�شفر  والدرب  الخرزاتي،  بيت  ا  اأي�شَ الترميم  �شمل  حيث 
بيوت عادية ومحال تجارية، واإعداده ليكون مزاًرا �شياحًيا ومكاًنا ترفيهًيا يعود 
بورقة  تقدمت  فقد  نايري هامبكيان )م�شر(  اأما  المنطقة.  �شكان  على  بالنفع 
حول “ترميم و�شون بوابة باب زويلة الخ�شبية”عر�شت فيها لترميم �شلفتي اأحد 
االأبواب الباقية من اأبواب القاهرة التاريخية وهو باب زويلة، الذي كان في حالة 
يرثى لها، متروًكا في العراء دون اأي حراك، اعتلته طبقات االأ�شفلت التي تتكون 
منها الطرق الحديثة، مما جعله عر�شة لالنهيار الناجم عن اأي خلخلة طبيعية اأو 
�شناعية. وقد كان على فريق العمل خلع هاتين ال�شلفتين الكبيرتين من مكانهما 
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بمرحلة  بداية  المثابرة  االعتبار  في  اأخًذا  مكانهما،  اإلى  واإعادتهما  وترميمهما 
“الفك” مروًرا بالترميم وانتهاًء بالتركيب، ثم المثابرة على �شونه م�شتقباًل بعد 
األغاز الباب الت�شنيعية الفريدة والو�شول  ترميمه، فقد كان من ال�شروري فك 

اإلى الحلول التي تالئم هذا االأثر النادر الذي يعتبر جوهرة خ�شبية.

التوثيق وال�سون والتنمية

�شكل هذا المحور مجموعة متنوعة من الدرا�شات الميدانية والتطبيقية في اأكثر 
)كاتبة  زيد  اأبو  اأحالم  بدرا�شة  بداأ  الم�شري،  ال�شعبي  الماأثور  في  مو�شوع  من 
هذه ال�شطور- م�شر( بورقة بعنوان: “دورالجماعات ال�شعبية في الحفاظ على 
الماأثور ال�شعبي: واحة �شيوة نموذجًا”.تناولت الورقة واحدة من التجارب التي 
�شاركنا فيهامع مجموعة من االأ�شاتذة المتخ�ش�شين في المجال في دعم اتجاه 
التي تقع  ال�شعبي، وقد اخترنا واحة �شيوة  م�شاركة الجماعات في توثيق تراثها 
التجربة  تلك  لتكون نموذجّا، وقد تمت  القاهرة  800 كم من  على بعد حوالي 
من خالل مركز توثيق التراث الح�شاري والطبيعي، واالتحاد االأوروبي )م�شروع 
وا�شتملت  كو�شبي.  منظمة  مع  واال�شتراك  اأف�شل(  حياة  نحو  طنجة:   – �شيوة 
التجربة عدة دورات وور�س عمل قمنا فيها بتدريب مجموعة من �شباب وفتيات 
الواحة على المناهج واالأ�شاليب العلمية لجمع وتوثيق مو�شوعات الماأثور ال�شعبي، 
وكذا تدوين وت�شنيف المادة الميدانية - وطرائق توثيقها.. وبتطبيق ما تعلموه- 
ومتابعتنا لهم بالمراجعة والتوجيه المنا�شب-قدموا نتائج جيدة خا�شة الفتيات 
تولى فريق  الم�شروع. ثم  باأهمية  والوعي  الجدية  اأثبتن درجة عالية من  الالتي 
نظم  اأحدث  على  الأر�شفتها  تمهيدًا  البيانات  جميع  مراجعة  الواحة  م�شايخ  من 
التوثيق بمركز متخ�ش�ص تم اإن�شاوؤه لهذا الغر�ص. ولعل تعميم هذا المنهج من 
�شاأنه تحقيق عدة اأهداف منها المحافظة على الماأثور ال�شعبي من خالل اأبناء 
المنطقة، ورفع درجة الوعي باأهمية التراث واحترامه، ف�شاًل عن الم�شاهمة في 
الثقافي بين الجماعات.  التنوع  الثقافية، والحفاظ على حيوية  التنمية  عمليات 
وفي مجال المو�شيقى ال�شعبية قدم زين ن�شار)م�شر( ورقة بعنوان “ا�شتخدام 
االألحان ال�شعبية في الموؤلفات االأورك�شترالية الم�شرية”، ا�شتعر�س فيها اأهمية 
موؤلفي  من  لعدد  ودافًعا  لالإلهام،  كم�شدر  ودوره  الم�شري،  ال�شعبي  الماأثور 
بنائها  في  تعتمد  اأورك�شترالية  مو�شيقية  موؤلفات  لكتابة  الم�شريين  المو�شيقى 
لتقدم  �شياغتها  واإع��ادة  ال�شعبية  االألحان  با�شتخدام  �شواء  التراث،  ذلك  على 
في �شورة اأورك�شترالية، اأو با�شتخدام االآالت المو�شيقية ال�شعبية في بع�س تلك 
المجال  هذا  في  المحلية  ال�شعبية  االألحان  ا�شتخدام  اأن  يري  حيث  الموؤلفات.. 
يجدد حيويتها، ويقدمها في �شورة جديدة تعمق االإح�شا�شبها وبالبيئة التي ن�شاأت 
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وعطية  الرمالي  وكامل  ورفعت جرانة  بكر خيرت  منهاالأبو  نماذج  ويذكر  فيها. 
�شرارة واأعمال فرقة ر�شا للفنون ال�شعبية التي األفها على ا�شماعيل.. وغيرها. 
وفي مجال المو�شيقى ال�شعبية اأي�شًا عر�ص محمد �شبانه )م�شر( لورقة بعنوان 
ال�شعبية الم�شرية: �شرورة علمية وقومية” اأ�شار خاللها اإلى  المو�شيقى  “توثيق 
اأن المو�شيقى ال�شعبية هي التعبير الفني ال�شوتي عن الثقافة ال�شعبية الم�شرية 
بتنوعها وتميزها وثرائها الكمي والنوعي. وكيف يجمع مجال المو�شيقى ال�شعبية 
بين الماأثور ال�شعبي ممثال في االإبداع المو�شيقي عزًفا وغناًء وما ير�شح عنه من 
اأ�شكال واأنواع..وجانب مادي يتمثل في االآالت المو�شيقية ال�شعبية الم�شرية بتعدد 
واأ�شكالها، وكذلك �شناعتها باعتبارها حرفة متميزة  اأحجامها  ف�شائلها وتنوع 
االأفكار  بع�س  طرح  اإل��ى  الورقة  هذه  وتطمح  المهرة.  الحرفيين  وج��ود  تتطلب 
اأر�شيف ومتحف متخ�ش�شين للمو�شيقي ال�شعبية الم�شرية،  والروؤىفي تاأ�شي�س 
�شمعًيا  والمتحفي  الفني  والعر�ص  االإتــاحــة  ت�شمن  توثيقية  روؤيــة  وفــق  وذلــك 
وب�شرًيا، وخلق اآلية تتيح م�شادر دخل ت�شمن اال�شتمرار والتطوير لهذا االأر�شيف 
وهذا المتحف. والورقة على هذا النحو تثمن التجربة الرائدة لالأر�شيف القومي 
للماأثورات ال�شعبية الم�شرية في هذا المجال. اأما الورقة االأخيرة فقدمتها نوال 
تناولت  الم�شرية”  التراثية  الثقافية  “ال�شناعات  بعنوان  )م�شر(  الم�شيري 
فيها عالقة مفهوم ال�شناعات الثقافية عموًما بال�شناعات الثقافية التقليدية، 
ُينظر  اأمًرا  التقليدية  الثقافة  الثقافية” على  “ال�شناعات  مفهوم  اإطالق  وكان 
�ص والحذر من المهتمين بالماأثورات  وحماتها من جهة،  اإليه بقدر كبير من التوجُّ
ومن الفنانين الت�شكيليين من جهة اأخرى. وتركز نوال الم�شيري على عدة ق�شايا 
منها المتعلقة بالفنون والحرف التقليدية في م�شر، ف�شاًل عن عالقة الحرف 
التقليدية  والفنون  الحرف  وعالقة  التراثية،  الثقافية  بال�شناعات  التقليدية 
في  وال�شيا�شات  الثقافية  ال�شناعات  لمفهوم  تتعر�ص  كما  واالأر�شيف.  بالوثائق 
الع�شور المختلفة، و�شيا�شات بع�س الكيانات المعنية بالحرف والفنون التقليدية 
التكتالت  واأهمية  التنمية  على  ال�شوء  تلقي  ثم  التقليدية.  الثقافة  من  كعن�شر 
ربط  واأخــيــرًا  البحثية.  وال�شيا�شات  المتخ�ش�شين  وم�شوؤوليات  ال�شناعية، 

ال�شناعات التراثية الم�شرية باالإنتاج ال�شناعي الحديث.

الماأثورات ال�سعبية وجهود التنظير

)م�شر(  �شعالن  �شميح  بداأها  تنظيرية  درا�شات  مجموعة  المحور  هذا  ويحمل 
بغير  و�شل  ال�شعبي  الثقافي  التراث  في  المادي  وغير  “المادي  بعنوان  بورقة 
ف�شل”، تناول فيها الحوار الذي يدور حول اتفاقية التراث غير المادي 2003 
على  يوؤكد  حيث  )اليون�شكو(،  والثقافة  والعلوم  التربية  منظمة  اأعلنتها  التي 
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باأفكار قد ت�شهم  توؤكد الهدف وتعززه  اإجراء مراجعة جادة ومو�شوعية،  اأهمية 
مع  ويتفق  يتالءم  بما  االتفاقية  بنود  تفعيل  بغر�س  الم�شارات  بع�س  تعديل  في 
التطبيق من  واإمكانية  الروؤية  الب�شرية، ويعزز و�شوح  للجماعات  الثقافي  الواقع 
المادي  م�شطلح  كفاءة  مدى  التالية:اختبار  للمحاور  العلمية  الحوارات  خالل 
وغير المادي في التعبير عن المق�شود بهما في تراث وثقافة ال�شعوب، ومناق�شة 
مدى تعبير المو�شوعات التي حددتها االتفاقية للتراث الثقافي غير المادي عن 
الواقع الميداني لتلك المو�شوعات، والك�شف من خالل ذلك عن مدى قدرة تلك 
والحماية. ال�شون  بغر�ص  والتوثيق  والر�شد  والتناول  الفهم  على  التق�شيمات 
الجادة  المحاوالت  مع  ر�شين  علمي  حــوار  اإجــراء  في  الورقة  ت�شهم  اأن  اآمــاًل 
ل�شون المالمح الح�شارية للخ�شو�شيات الثقافية للمجتمعات االإن�شانية. وحول 
مو�شوع االتفاقية اأي�شًا قدم �شيد حامد حريز)ال�شودان( ورقة بعنوان »المعارف 
غير  الثقافي  التراث  �شون  اتفاقية  �شوء  في  التقليدية  وال�شناعات  والمهارات 
اإط��ار  في  التقليدية  وال�شناعات  وال��م��ه��ارات  المعارف  فيها  تناول  ال��م��ادي، 
المجاالت المختلفة للماأثورت ال�شعبية. وبداأ بعر�ص موجز لتلك المجاالت خالل 
الثاني من  الن�شف  في  وذلك  الفولكلورية،  الدرا�شات  فيها  ن�شطت  التي  الفترة 
القرن الع�شرين، ثم يعرج اإلى مناق�شة المو�شوع الذي يطرحه في �شوء اتفاقية 
اليون�شكو ل�شون التراث الثقافي غير المادي، م�شيرًا اإلى اأن هذه االتفاقية ت�شعى 
نحو  ال�شعبية  الماأثورات  وتوجيه  بالحا�شر  الما�شي  وربط  التراث،  تفعيل  اإلى 
االإ�شهام في حل الق�شايا المجتمعية. وفي مجال الجهود التنظيرية اأي�شًا يقدم 
اقت�شاد  اإدارة  الثقافية  ال�شناعات  بعنوان  ورقة  )م�شر(  �شعيد  �شالح  طارق 
الثقافة كاأحد الم�شادر الرئي�شية للدخل القومي في المجتمعات الحديثة، حيث 
يرى اأن ت�شليط ال�شوء على العنا�شر الم�شتركة للموروث الح�شاري المتنوع اأحد 
العنا�شر الرئي�شية للتقارب بين اأبناء الوطن، والموروث الح�شاري الم�شري من 
اأغنى الموروثات ويتميز بالتنوع والتباين، فم�شر بجذورها الفرعونية وثقافتها 
�شهر  اإلى  اأدى  ثقافي  وتراكم  �شديد  بتنوع  تتميز  االإ�شالمية  وخلفيتها  القبطية 
خا�شة،  نكهة  له  متجان�ًشا  مزيًجا  اأنتجت  جدًا  خا�شة  بوتقة  في  الموروث  ذلك 
ولما كانت حياتنا المادية ذات اإيقاع �شريع فاإنها تتطلَّب اال�شتفادة من مواردنا، 
من ثم ُيعد الموروث الح�شاري ثروة طالما اأهملناها، وقد حان الوقت الإدارتها 
على الوجه االأكمل لتحقيق اأق�شى ا�شتفادة ممكنة منه واإ�شافة مورد جديدللدخل 
القومي. حيث يقدم ت�شنيف عنا�شر اقت�شاد، وعر�س تجارب ناجحة من دول 
اأخرى، اإ�شافة اإلى روؤية م�شتقبلية الإدارة تلك العنا�شر لتحقيق ا�شتفادة توؤكد اأن 

هذه الموارد الرئي�شية يمكن اأن ت�شيف الكثير اإلى الدخل القومي.
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دور ال�سناعات الثقافية في �سون وتنمية الماأثورات ال�سعبية

باخوم  دينا  بداأته  والبحرين  من م�شر  ورقات  ثالث  على  المحور  هذا  يقت�شر 
)م�شر( بورقة بعنوان »قيم التراث الثقافي و�شبل الحفاظ عليها«، ناق�شت فيها 
القيم  احترام  وتراثها من خالل  التاريخية  القاهرة  الحفاظ على مدينة  كيفية 
منطلقة  المعنيين،  االأطــراف  لكل  الجدية  الم�شاركة  خالل  ومن  لها،  المختلفة 
قيمه  في  تتمثل  الثقافي  التراث  اأهمية  اأن  )ا�شتراليا(  بورا  ميثاق  في  ورد  بما 
الجمالية والتاريخية والعلمية واأي�شًا االجتماعية والروحية.وت�شيف: عندما ننظر 
الذي  الثقافي الحي  بالتراث  اأنها غنية  التاريخية نجد  القاهرة  اإلى مدينة مثل 
يحوي العديد من القيم المختلفة متمثلة في تراثها المعماري وتنظيمها العمراني 
وحرفها التقليدية وتقاليدها التي ما زال العديد منها موجودًا حتى االآن. ولكن 
في بع�س االأحيان ال يتم النظر اإلى كل هذه القيم في مجملها، ويو�شع في االعتبار 
اأن القيم الجمالية والتاريخية والعلمية فقط لها االأولوية الق�شوي. اأما ريم �شعد 
تحوالت  �شعيد م�شر:  في  التقليدية  »الحرف  ورقتها  في  تناولت  فقد  )م�شر( 
في المعنى والقيمة« ظروف اإنتاج وا�شتهالك بع�س الحرف التقليدية في �شعيد 
م�شر، وعالقة ذلك ببع�س مالمح التركيبة االجتماعية لجنوب ال�شعيد في ظل 
التغيرات في اأنماط االإنتاج واال�شتهالك التي ي�شهدها ريف ال�شعيد، وما نتج عن 
ذلك من عوامل اأثرت على اإنتاج الحرف التقليدية وغيرت من طرق ا�شتهالكها.
وت�شير اإلى اأنه رغم العوامل التي اأثرت على الحرف التقليدية مثل انت�شار المدنية، 
والعولمة، اإال اأن تلك الحرف لي�شت في طريقها لالندثار. وتعد الورقة على هذا 
النحو محاولة لتف�شير ا�شتمرار وبقاء العديد من الحرف التقليدية، ور�شد بع�س 
في  الزخرفية  الوحدات  وعن  وا�شتهالكها.  اإنتاجها  ظروف  في  التحول  جوانب 
الفن ال�شعبي البحريني كم�شدر لتنوع االإنتاج الفني تناق�ص �شميرة محمد ال�شنو 
في  وجمالياتها  ال�شعبية  الت�شكيلية  الفنون  االأول  رئي�شين:  )البحرين( محورين 
كفن  ال�شعبي  والفن  الت�شكيلي،  ال�شعبي  الفن  ماهية  خالل  من  البحرين  مملكة 
وتطبيق، والهدف من درا�شته والعوامل الموؤثرة فيه، والزخارف ال�شعبية ال�شائدة 
والثقافية  الفل�شفية  واالأبعاد  البحريني،  التراث  لعنا�شر  المختلفة  ال�شطوح  في 
لهذه الفنون، ثم تناق�ص �شميرة ت�شنيف الفنون ال�شعبية  الت�شكيلية في البحرين. 
اأما المحور الثاني في ورقتها فيتناول جماليات الزخرفة ال�شعبية من خالل بحث 
ماهية  االإ�شالمية،  الزخرفة  الزخرفة،  ومبادئ  الخليجية،  ال�شعبية  الزخارف 
العمل  اإطار  التكوين-  )هيكل  للت�شميم  البنائي  والنظام  وعنا�شره،  الت�شميم 
الفني الم�شمم(، واالأ�ش�س الفنية له. وتتناول في النهاية القيم الفنية والجمالية، 

والمعالجات الفنية المرتبطة بالت�شميم.
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تجارب في التوثيق والتنمية 

يعد هذا المحور من اأكبر المحاور الذي كتب فيه الم�شاركون في الموؤتمر، وبلغ 
الحية  الب�شرية  الكنوز  حول  ورقــات  اأربــع  بينها  من  ورقــة،  ع�شر  خم�شة  حوالي 
جل�شات.  عدة  على  االأوراق  مناق�شة  تم  وقد  م�شتقلة.  فقرة  في  لها  �شنعر�س 
بعنوان  )ال�شعودية(  خليل  اهلل  عبد  ح�شن  قدمها  التي  الورقة  بمناق�شة  بــداأت 
المملكة العربية ال�شعودية”  في  ال�شعبي  التراث  الجنادرية..واإحياء  “مهرجان 
المادي  بنوعيه  ال�شعبي  التراث  اإحياء  في  المهرجان  هذا  اإ�شهام  فيها  تناول 
وغير المادي، من خالل الماأثور ال�شعبي متمثاًل في العادات والتقاليد، الفنون 
ال�شمعية ، الفرق الفنية واال�شتعرا�شية والفولكلورية، التراث التعليمي والثقافي، 
التراث  تناول  ثم  والق�ش�شي.  ال�شعري  الماأثور  ال�شعودي،  االجتماعي  التراث 
الثقافي المادي والماأثور ال�شعبي متمثال في التراث المعماري، التراث الزراعي، 
ال�شعبية،  والدكاكين  االأ���ش��واق  التقليدية،  ال�شناعات  والمقتنيات،  الحرف 
االأطعمة  ال�شعبية،  المتاحف  اإن�شاء  ت�شجيع  واالأزي���اء،  والمن�شوجات  االألب�شة 
ال�شعبي للمملكة. وناق�ص  الماأثور  والماأكوالت. كما تناول الحياة االجتماعية في 
اأثر مهرجان الجنادرية بطابع الحياة في المملكة، فاأ�شبح يوجد في كل  اأخيرًا 
العقيل  �شليمان  يقدم  ثم  للجنادرية.  انعكا�ص  بل وفي كل مدينة وقرية  منطقة، 
)ال�شعودية( ورقة بعنوان “م�شروع توثيق الحياة االجتماعية للمجتمع ال�شعودي: 
ومنهجيته،  الم�شروع  حول  روؤيــة  فيها  نموذجًا”قدم  العزيز  عبد  الملك  دارة 
ال�شعودي  ال�شعبي  الماأثور  توثيق  باأهمية  وبداأ  بتفريعاتها.  االجتماعية  واالأنظمة 
في حفظ التاريخ لالأجيال القادمة، وكيف اأ�شبحت دارة الملك عبد العزيز هي 
على  يقوم  الذي  الم�شروع  تفا�شيل  �شرح  ثم  ال�شعودي،  المجتمع  ذاكرة  خزينة 
اأن�شاق  من  ن�شق  لكل  توثيقية  تاريخية  اأنثروبولوجيا  اجتماعية  م�شحية  درا�شة 
ال�شعودي، من خالل  للمجتمع  المكون  والثقافي  واالقت�شادي  االجتماعي  البناء 
وجوانب  تف�شيلية  عنا�شر  ن�شق  كل  تحت  تندرج  كبيًرا  ن�شُقا   17 اإلى  تق�شيمه 
مادية ومعنوية، مع االأخذ في االعتبار التداخل الحتمي والطبيعي بين العنا�شر 
كلها، والتـاأثير البيئي، وتغير الحيز المكاني، والتحديث الزماني...اإلخ. ويذكر اأن 
لهذا الم�شروع التوثيقي مجموعة كبيرة من االأغرا�ص واالأهداف تحققت ب�شكل 
علي عبداهلل خليفة  اأما  منها.  ي�شتفيد  لمن  متروكة  وهي  مبا�شر،  وغير  مبا�شر 
)البحرين( فقد �شارك بورقة حول “دوريات الثقافة ال�شعبية والمنظمة الدولية 
للفن ال�شعبي” وقد عر�شها االأ�شتاذ عبدالقادرعقيل، والورقة تقوم على وجهين: 
االأول ماتت�شمنه من معطيات، والثاني ما�شيف�شي اإليه الحوار مع اأعالم الثقافة 
اأن تكتمل الروؤية وتت�شح معالم الطريق. وعلى هذا  ال�شعبية الحا�شرين، ع�شى 
مع  للمنظمة  كانت  التي  العالقة  روؤيةلطبيعة  بتقديم  خليفة  ورقة  اهتمت  النحو 
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البحث العلمي. فقد كانت المنظمة الدولية للفن ال�شعبي IOVتوجه اهتمامها 
اإلى العرو�س الفرجوية اأما الجانب البحثي التخ�ش�شي فقدكان �شبه غائب ولم 
يظهر على نحو وا�شح �شريح اإالمع مجلة الثقافة ال�شعبية التي تاأ�ش�شت بناء على 
اإرادة �شيا�شية كر�شتها »ر�شالة التراث ال�شعبي من البحرين اإلى العالم«. وال �شك 
االإيجابية،  بالدالالت  مفعمة  االإ�شالمية  العربية  الثقافة  في  الر�شالة  مفهوم  اأن 
فهو يعني فيما يعني التوا�شل مع االآخر واخت�شار الم�شافات التي تف�شل عنه.. 
اإزالة  اإلى  �شعًيا  الم�شبقة،  واالأفكار  والثقافة  واللغة  والمكان  الزمان  م�شافات 
الأ�شباب  ال�شعوب  بين  العالقات  طبعا  اللذين  التفاهم  و�شوء  الخالف  اأ�شباب 
الثقافي والعلمي مع نظيراتها  ال�شعبية تقوم بدورها  الثقافة  عديدة.ولئن كانت 
مع  الوثيق  رائداباعتبارتعاونها  يبقى  دورهــا  فــاإن  المتخ�ش�شة  المجالت  من 
المنظمة الدولية للفن ال�شعبي وتوزيعها الوا�شع في حوالي 180دولة هي اأع�شاء 
النويري  محمد  الدكتور  .اأما  اليون�شكو  منظمة  �شمن  تعمل  التي  المنظمة  هذه 
والماأمول«  المنجز  �شنوات  �شبع  ال�شعبية  مو�شوعها«الثقافة  ورق��ة  ق��دم  فقد 
وا�شتعر�س ما راآه منجزا لمجلة الثقافة ال�شعبية مبرزا دورها الثقافي والعلمي 
ال�شعبية جمعا وحفظا  الثقافة  بها  تعنى  التي  المجاالت  ي�شمل مختلف  وهو دور 
و�شونا لخ�شائ�شها التي تميزها عبر االأجيال المتعاقبة . واأما الدور الثاني فهو 
علمي باالأ�شا�س يهتم بالدر�س والتحليل على اأ�شا�س منظومات معرفية ن�شاأت في 
 . المختلفة  حياته  مراحل  في  باالإن�شان  اهتمت  متعددة  علمية  معارف  اأح�شان 
وهي علوم تتوزعها اهتمامات مختلفة وتوؤلف بينها غايات واحدة �شغلها ال�شاغل 
هو االإن�شان في اأنحاء حياته المتعددة كاالأنتروبولوجيا واالجتماع وعلوم الل�شان 
وعلم النف�س وبين المحا�شر اأن مجلة الثقافة ال�شعبية التي ت�شدر في البحرين 
اإنما تندرج في هذا االأفق متناغمة مع �شقيقاتها في الحالم العربي ،غايتها توفير 
المجال الفكري لخدمة الثقافة ال�شعبية جمعا و�شونا ونظرا ودر�شا . اأما محمد 
تنمية  في  ال�شعبية  الماأثورات  »دور  بعنوان  بورقة  �شارك  فقد  )م�شر(  بغدادي 
و�شع  خاللها  من  الثقافة«.حاول  لق�شور  العامة  الهيئة  في  التقليدية  الحرف 
التقليدية وتنميتها،  اإلى الحفاظ على الحرف  اإ�شتراتيجية تهدف  ت�شور لخطة 
بهدف االرتقاء بالم�شتوى الحرفي حفاًظا على الهوية الم�شرية من خالل تطوير 
بالماأثورات  المرتبطة  والمهن  التقليدية  الحرف  على  للحفاظ  الثقافة  ق�شور 
ال�شعبية والتراث الم�شري، بما يوؤكد تفردها وتنوعها الثقافي، وتت�شمن الورقة: 
التقليدية، حيث  الحرف  واأهمية  الجماهيرية،  الثقافة  ن�شاأة  تاريخية عن  لمحة 
خبرات  تراكم  فهي  الم�شريون،  يجيدها  تقليدية  حرفة   350 من  اأكثر  يوجد 
متعددة ومتنوعة، توارثها الحرفيون عبر اأجيال من االأجداد واالأباء المهرة من 
�شيوخ ال�شنعة، حيث تختلف وتتنوع الحرف التقليدية من مكان اإلى مكان، ومن 
بيئة اإلى بيئة �شاحلية، �شحراوية، ح�شرية قروية، وفًقا لتنوع االإنتاج الزراعي، 
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مكان  من  االأفــراد  واحتياجات  ومتطلبات  الخامات  وتنوع  االإن�شاني،  والن�شاط 
التقليدية  للحرف  اإبداعية  اإلى مراكز  وتحويلها  الثقافة  تطوير ق�شور  الآخر.ثم 
للحرف  كلها، بحيث ي�شم كل ق�شر منهامركًزا ح�شارًيا  في محافظات م�شر 
التقليدية يجهز باأحدث الو�شائل وعنا�شر االإنتاج...حيث يكلف م�شايخ ال�شنعة 
المخ�شرمين )الكنوز الب�شرية( لتعليم دفعات متتالية من ال�شباب والفتيات، من 
خالل دورات تدريبية، وبهذا تتم عملية �شاملة للتنمية الب�شرية الكت�شاب وتنمية 

المهارات.
»مو�شوعة  حول  لتجربته  )م�شر(  نجيب  الدين  عز  يعر�س  نف�شه  ال�شياق  وفي 
الحرف التقليدية في م�شر محاولة اأهلية للحفاظ على الماأثور والهوية«.اأ�شارفيها 
اأنه في ظل المتغيرات العديدة في المجتمع الم�شري منذ منت�شف القرن  اإلى 
ال�شائدة،  والثقافة  الذوق  واأنماط  والمعتقدات  والتقاليد  العادات  في  الما�شي، 
ودور الدولة في تنمية اأو رعاية الحرف، تراجعت منتجات الحرف التقليدية عن 
الحالة،  هذه  لخطورة  االإدراك  من  وانطالًقا  الم�شرية.  للحياة  العام  الم�شهد 
2004 الإ�شدار  والمعا�شرة عام  التراثية  الفنون  اأ�شالة لرعاية  بادرت جمعية 
�شل�شلة من الكتب المتخ�ش�شة با�شم مو�شوعة الحرف التقليدية في م�شر، ويقع 
200 �شفحة، من بينها60 �شفحة ملونة للنماذج الحرفية محل  كل منها في 
الدرا�شة، ويقوم على كل منها فريق من الباحثين الميدانيين ومن الباحثين في 
والفنية،  االجتماعية  والدرا�شات  والتقاليد،  والعادات  والعقائد،  التاريخ،  مجال 
لي�شمل كل جزء جوانب الحرفة بتاريخها وجوانبها الثقافية والنفعية والجمالية 
والتقنية ومحيطها البيئي واالإقليمي وغير ذلك. وقد �شدرت منها حتى االآن �شتة 
اأجزاء، والتزال الجمعية توا�شل ا�شتكمال ر�شائلها بجهود ذاتية م�شتعينة ببع�س 
اآ�شية البوعلي )�شلطنة ُعمان(  الجهات الداعمة بين الحين واالآخر.كما قدمت 
الم�شتدامة«،  والتنمية  ُعمان  ب�شلطنة  المادي  غير  الثقافي  »التراث  حول  ورقة 
برنامج  مخطط  �شمن  التراث  هذا  اإدخــال  كيفية  على  ال�شوء  خاللها  �شلطت 
التنمية الم�شتدامة بمجل�س البحث العلمي، وكيفية الربط بينهما.وتذكرالكاتبة 
للتراث  العا�شمة  بم�شقط  مركز  اإن�شاء  على  منهاالحث  للدرا�شة  اأه��داف  عدة 
الثقافي غير المادي، واإقامة المزيد من ور�س للفنون ال�شعبية الُعمانية، والعمل 
على اإيجاد قرى ومراكز واأ�شواق تراثية بمختلف مناطق ال�شلطنة، والحث على 
اإ�شدار مجلة علمية اأكاديمية ُمحكمة ُتعنى بالتراث، ور�شد التحديات والمعوقات 
التي تعتر�س جهود ال�شلطنة في �شون هذا التراث. ومن منظور التراث الثقافي  
يقدم ح�شن �شرور)م�شر(«تجارب تطبيقية في التنمية الم�شتدامة«، حيث تنحاز 
هذه الورقة اإلى مفهوم »التراث الثقافي«؛ لكونه يجمع �شل�شلة من الم�شطلحات 
الثقافي  المادي، والتراث  الثقافي غير  التراث  العام، تندرج �شمن  في المجال 
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تت�شمن  التي  ال��روؤي��ة  زاوي��ة  من  يو�شع  فالمفهوم  الطبيعي،  وال��ت��راث  ال��م��ادي، 
المحتوى الثقافي، الذي ُيعد �شرورة في بالدنا من اأجل تنمية م�شتدامة حقيقية 
،وا�شتنادًا اإلى ما قدمته الورقة من تعريف لم�شطلح »التنمية الم�شتدامة« تذكر 
اأي�شًا اأمثلة من التجارب التطبيقية في هذا المجال التي وظفت عنا�شر ومفردات 
من التراث الثقافي في م�شر منها: بناء قرية القرنة الجديدة )االأق�شر( تجربة 
)ال�شرقية(  كي�شم  م�شنع  في  والنباتات  االأع�شاب  حول  معارف  فتحي،  ح�شن 
تجربة اإبراهيم اأبو العي�س، حرفة النجارة البلدية في معهد الم�شربية )الجيزة( 
تجربة اأ�شعد نديم، حرفة ال�شجاد والكليم في قرية الحرانية )الجيزة( تجربة 
رم�شي�ص وي�شا وا�شف، منتهيًا بحرفة الفخار في جمعية بتاح لتدريب اأوالد الريف 

والح�شر على �شناعة الخزف بقرية تون�س )الفيوم( تجربة اإيفيلين بورية.
وفي اإطار التوثيق والتنمية اأي�شًاقدم حكمت النواي�شة )االأردن(- الذي لم ي�شتطع 
ح�شور الملتقى-ورقة حول الجهود االأردنية في الحفاظ على الماأثورات ال�شعبية 
األقى خاللها ال�شوء على الدور الذي ت�شطلع به وزارة  وزارة الثقافة نموذجًا.. 
نبذة  اإعطاء  خالل  من  ال�شعبية،  الماأثورات  على  الحفاظ  في  االأردنية  الثقافة 
تاريخية عن هذا الدور، واإ�شاءة الم�شروعات الحالية للوزارة بعد تاأ�شي�س مديرية 
التراث فيها، واللجنة الوطنية العليا للتراث، والم�شكالت التي تواجه عملية حفظ 
التراث وتوثيقه في االأردن، والم�شروعات التي تنوي الوزارة اإقامتها في الم�شتقبل 
المنظور بالتعاون مع الموؤ�ش�شات االأكاديمية وموؤ�ش�شات المجتمع المدني المعنية 
بالتراث الثقافي، والفنون ال�شعبية.كما ا�شترك عز الدين بوزيد، واأحالم البجار 
)تون�س( في ورقة بعنوان »اإ�شهام منظمات المجتمع المدني في تنمية ال�شناعات 
الثقافية«، وحماية تنوع �شماتها الثقافية.. من خالل طرح منهجي لالإ�شكاليات 
والريا�شات  االألعاب  على  للمحافظة  التون�شية  الجمعية  دفع  في  اأ�شهمت  التي 
الترفيهية.  والريا�شات  االألعاب  مجال  في  ال�شعبي  الماأثور  التراثية،ودرا�شة 
كما تطرح المقاربات العملية التي �شاعدت على ال�شمو ب�شمات الماأثور ال�شعبي  
ودول  التون�شية  الجمهورية  بمختلف مناطق  قاعدة ممار�شته  وتو�شيع  الترفيهي، 
العالم �شمن موؤ�ش�شات ومنظمات حكومية واأهلية تعنى بالطفولة، وال�شباب، وكبار 
ال�شن، وذوي االحتياجات الخا�شة، والف�شاءات الترفيهية وال�شياحية. ومن زاوية 
التفاعلية  العالقة  التعليمي حول  البيداغوجي  التم�شي  البحث  ورقة  تبرز  اأخرى 
بين الن�شاط الترفيهي الم�شتوحى من الماأثور ال�شعبي من جهة، وتنمية الن�شاطات 
االإطار فكانت  االأخيرة في هذا  الورقة  اأما  اأخرى.  االإبداعية لالأطفال من جهة 
لنهال محمود النافوري )�شوريا( حول الماأثورات ال�شعبية ال�شورية بين االإلهام 
واالإ�شهام«.�شرحت فيها عالقة الماأثورات ال�شعبية بالتنمية ب�شكل عام، وبالحرف 
اليدوية التقليدية ب�شكل خا�ص. وَتَمٌيز �شورية بكثرة وتنوع الحرف التقليدية، وما 
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تتعر�ص له هذه الحرف من �شياع واإهمال. وتعر�ص الباحثة لتجربتها من خالل 
عملها في هذا المجال ومنها: م�شروع توثيق وا�شتلهام االأزياء ال�شعبية ال�شورية 
اأثناء عملها في وزارة الثقافة. ا�شتلهام العنا�شرالزخرفية ال�شعبية في ت�شميم 
اأثاث منزلي، من خالل تجربة طالب مرحلة الدرا�شات العليا جامعة دم�شق – 
كلية الفنون الجميلة...ثم تجربة الباحثة في ا�شتلهام التراث ال�شعبي، من خالل 
ثم توظيف هذه  فنية،  ت�شكيلية  اأعمال  ال�شعبية في  الزخرفية  الوحدات  توظيف 
واالأزياء  الداخلي  كالت�شميم  مختلفة  مجاالت  في  نفعية  اأعمال  في  الت�شكيالت 
واالإك�ش�شورات، بهدف الحفاظ على جزء من التراث، وخلق فر�ص عمل لل�شباب 
الهوية  على  للحفاظ  وا�شتلهامه  ال�شعبي  الــتــراث  باأهمية  التوعية  خــالل  من 

والخ�شو�شية. 

اأوراق حول الكنوز الب�سرية الحية

متنوعة حول  تجارب  تناولت  اأوراق  اأريع  تم عر�ص  والتنمية  التوثيق  وفي محور 
قدمته  االأول  المو�شوع  العنوان.  هذا  تحت  نقدمها  اأن  اآثرنا  الب�شرية  الكنور 
الحرف  وتنمية  الحية  الب�شرية  “الكنوز  بعنوان  ورقة  خالل  من  مهران  اإيمان 
التقليدية..تجربة اأ�شعد نديم نموذجًا”، ا�شتعر�شت فيها تجربته في التعامل مع 
حيث  عليها..  الحفاظ  بهدف  واأ�شرارها  بالمهنة  ة  الُملمَّ الحية  الب�شرية  الكنوز 
حاول هذا الرائد جاهدًا اإزالة العوائق اأمام الحرفي للو�شول اإلى اأف�شل النتائج 
المرجوة منه كمبدع يحمل تقاليد مهنته ويتحكم فيها، كما حاول من خالل فهمه 
لفل�شفة الحرفة تي�شير ال�ُشبل اأمام الحرفي للح�شول على اأف�شل �ُشبل التطوير، 
وتذكر الورقة عددًا من حاملي التراث الحرفي الذين اعتمد عليهم اأ�شعد نديم، 
منهم محمد ابراهيم البياتي )محمد زكي(، الذي �شارك في ترميمات اأُجريت 
بالم�شجد االأق�شى بالقد�س ال�شريف عام 1946، وح�شن اأبو زيد واأوالده الذين 
كان اأحدهم مفتاح مرحلة كاملة في العمل التنموي التطبيقي في مجال الخ�شب 
في م�شر من خالل اأ�شعد نديم، وتدعو الورقة اإلى مزيد من التفعيل لدور حاملي 
الحرف  تنمية  مجال  في  ومعارفهم  خبراتهم  من  اال�شتفادة  وكيفية  الخبرة 

التراثية. 
بعنوان  )المغرب(  ميري  لرحمة  الحية  الب�شرية  الكنوز  حول  الثانية  والورقة 
بالمغرب”، وتتمثل هذه المنظومة في  الحية  الب�شرية  الكنوز  منظومة  “ت�شكيل 
االعتراف ر�شمًيا بحاملي وممار�شي هذا التراث وت�شجيعهم على نقل خبراتهم 
ومعارفهم لالأجيال الجديدة، وت�شير اإلى اأنه في نف�س االإطار قامت وزارة الثقافة 
بالرباط-  اليون�شكو  مكتب  خــالل  من  الم�شترك  البرنامج  �شمن  المغربية- 
بم�شروع ي�شع االأ�ش�ص ال�شرورية لتنفيذ منظومة الكنوز الب�شرية الحية، والذي 
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قطاع  راأ�شها  وعلى  الإنــجــازه،  قطاعات  عــدة  تعاون  �ــشــرورة  خالله  من  تبين 
ال�شناعة التقليدية. وتتمثل هذه االأ�ش�ص في ثالث اآليات متكاملة: االآلية القانونية 
ومهمتها تقنين منظومة الكنوز الب�شرية الحية ابتداء من تعريف حملة التراث اإلى 
تقترح  الموؤ�ش�شية:  االآلية  التر�شيح واالختيار..ثم  بعمليات  االعتراف بهم مرورًا 
ت�شكيلة الوحدة االإدارية التي �شتكون م�شوؤولة عن تنفيذ منظومة الكنوز الب�شرية 
المحتملة  ال�شيناريوهات  تقدم  المالية:  االآلية  واأخيرًا  عملها.  وطريقة  الحية 
اأما  بهم.  الخا�شة  االجتماعية  والحقوق  الحية  الب�شرية  الكنوز  تمويل  لطريقة 
الورقة الثالثة فكانت لعلي بزي )لبنان( بعنوان “الكنوز الب�شرية الحية ودورهم 
في االرتقاء بال�شناعات الثقافية وحماية الهوية الثقافية”، ُيعرف فيها الكنوز 
المعارف  من  عال  م�شتوى  لديهم  المتوفر  ال�شخ�شيات  باأنهم  الحية  الب�شرية 
الثقافي  بالتراث  الخا�شة  العنا�شر  بناء  اإعادة  اأو  لتاأويل  ال�شرورية  والمهارات 
ببعديه المادي وغير المادي. من خالل توليف بين االإطار النظري الذي يقدم 
واأبحاث  درا�شات  نماذج  يعر�س  الذي  الميداني  العملي  واالإط��ار  ه��وؤالء،  ماهية 
خا�شة قام بها، اأو اأبحاًثا قام بها االآخرون، حيث معلومات الكنوز الب�شرية الحية 
اإعداد هذه االأبحاث. ويهدف  االأ�شا�شي في  وُتعتبر الركن  ُت�شكل م�شدًرا مهًما، 
يعتبر  الحية،  الب�شرية  الكنوز  م�شطلح  اأن  اإلى:  الحية  الب�شرية  الكنوز  برنامج 
الطاقات  فهم  العلمية،  باالأبحاث  الم�شتغلين  المتعلمين  اأو  للباحثين  اأواًل  مهًما 
المهمة التي ينبغي ت�شليط ال�شوء عليها، وثانًيا للكنوز اأنف�شهم باإعطائهم االأهمية 
واإ�شعارهم بقيمة وجودهم. و لت�شجيع الدول على االعتراف ر�شمًيا باالأ�شخا�ص 
الذين يمتلكون معرفة التقاليد والممار�شات االإبداعية، وكذلك �شمان انتقال هذه 
اإلى االأجيال الفتية.والورقة االأخيرة التي عر�شت لمو�شوع  المعارف والمهارات 
“فاطمة  بعنوان  )م�شر(  الحافظ  عبد  ح�شن  لمحمد  كانت  الب�شرية  الكنوز 
الحية في مجال  الب�شرية  الكنوز  وتدور حول  ب�شريين”،  البا�شط: كنزين  وعبد 
االأدب ال�شعبي وفنون االأداء ال�شعبية. من خالل مناق�شة مفهوم “ الكنز الب�شري 
الحي”، وتاريخه، مع التطبيق على نموذجين من حملة الماأثور ال�شعبي، يتمتعان 
بالمهارات والدراية الالزمة لنقل الخبرة الفنية والمعرفة اإلى جيل جديد، وهما 
الوادي  الخارجة محافظة  70 �شنة، مغنية �شعبية من واحة  اأم محمد،  فاطمة 
الجديد. وعبد البا�شط اأبو نوح، 60 �شنة، وهو مداح ومغنِّ بلدي و�شاعر �شيرة، 
من الغابات مركز البلينا محافظة �شوهاج. وتطرح الورقة اأفكاًرا قابلة للتطبيق 
الماأثورة  الفنية  واالإفادة من معارفهم  الحية،  الب�شرية  الكنوز  في مجال حماية 

ومن مهاراتهم في نقل الخبرة والتدريب. 
 

طرائق اأر�سفة عنا�سر الماأثورات ال�سعبية وتوثيقها
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اأر�شفة الماأثورات  اأوراق لكل منها تجربة خا�شة في  يطالعنا هذا المحور باأربع 
ال�شعبية وتوثيقها، نبداأها بورقة حنا نعيم )م�شر( الذي قدم “روؤية م�شتقبلية 
تناول  المعمق”.  التوثيق  تطوير طريقة  المادية من خالل  الثقافة  درا�شات  في 
با�شتخدام  ال�شعبي  الماأثور  عنا�شر  المتعددة  االأمثلة  طريق  عن  البحث  فيها 
الم�شادر المعاونة من مختلف العلوم ذات ال�شلة بالجوانب ال�شناعية والفنية 
والهند�شية، باالإ�شافة اإلى الجوانب المتعلقة بالو�شف العلمي للعنا�شر التي لها 
المادي  الثقافي  التراث  عنا�شر  اأن  اإلى  ي�شير  حيث  االإبداعية...  بالفنون  �شلة 
اأ�شول علمية  لها  وغيرها،  والعمارة  والم�شغوالت  وال�شناعات  بالحرف  المتعلق 
يدركها الفنان بالفطرة من خالل خبراته الطويلة في الميدان، وهذا النوع من 
كانت  واإن  الحرفيين،  من  اأجيال  عدة  بين  ومتناقل  ومتوارث  متراكم  الخبرات 
الر�شوم  بعمل  تجربته  نعيم  حنا  ويطبق  ال�شحيحة،  العلمية  باأ�شمائها  الت�شمى 
الخطية لنول الن�شيج اليدوي وطريقة ت�شغيله بحيث ُتقراأ الر�شوم بمفهوم الر�شوم 
ال�شناعية والفنية، وعلى هذا النحو يتي�شر االأمرفي مجال االإعداد لبرامج التنمية 
اأو برامج الفولكلور التطبيقي. اأما ورقة عاطف نوار )م�شر( فقد حملت عنوان 
الم�شرية من الريل اإلى االأندرويد”، اأ�شار فيها اإلى  ال�شعبية  الماأثورات  “اأر�شفة 
اأن الماأثورات ال�شعبية تحتاج حين جمع المادة الميدانية وجود اأجهزة لتوثيقها 
ي�شتعر�ص  الورقة  هذه  وفي  خا�شة.  برمجيات  ووجود  وا�شترجاعها،  واأر�شفتها 
واحدة من اأهم المحطات التكنولوجية التي مرت بها عمليات التوثيق واالأر�شفة 
للماأثورات  الم�شري  االأر�شيف  خــالل  من  اإنــجــازه  تم  ما  وبخا�شة  م�شر،  في 
ال�شعبية للم�شريين على راأ�شهم اأ�شعد نديم اأ�شتاذ الفولكلور التطبيقي. وتحتوى 
اأجهزة  مثل:  والعتاد  لالأجهزة  عر�س  على  ن��وار  عاطف  يقدمها  التي  التجربة 
ال�شوت- اأجهزة الفيديو- اأجهزة الحا�شبات وال�شيرفات- االأجهزة المحمولة. 
البرامج  الم�شاعدة-  والــبــرامــج  الت�شغيل  نظم  تــحــوي   التي  البرمجيات  ثــم 
التطبيقية- تطبيقات الويب.ويحدثنا عبد المح�شن القحطاني )ال�شعودية( عن 
الماأثور ال�شعبي والتنوع الثقافي، باعتباره اأحد اأهم روافد الثقافة واأر�شخها، الذي 
ُيعنى بالثقافة في كل محاوره، ويقف عند الثقافة وكيف تعاملت معها التوجهات 
المختلفة.. و �شعى الدار�شون والباحثون اإلى ا�شتبانة حركة الثقافة تاأثيًرا وتاأثًرا 
اأن  االإعــالم  وو�شائل  الثقافة  ا�شتطاعت  وكيف  والماأثور،  الموروث  خالل  من 
ت�شنع لغة م�شتركة يتوافق عليها كل اأطياف المجتمع، فهًما ولغة وحوارًا، وهذا 
ال�شعبية  االأمثال  ا�شتطاعت  ذلك  ومع  ال�شيقة،  اللهجات  بع�س  فيه  تنجح  مالم 
بما تحمله من حكايات اأن تحافظ على ماأثورنا ال�شعبي وخ�شائ�شه، واإال لغاب 
عنا الكثير من الماأثور ال�شفهي..، كذلك الدرا�شات ال�شابقة التي حفلت بالكثير 
التاأ�شي�ص، وفي تجزير جزئيات  التي ت�شب في  ال�شعبي  الماأثور  من مو�شوعات 
بعينها، هي �شلب هذه الموا�شيع، وتكون في مجملها الهيكل العام للماأثور ال�شعبي 
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اأنه �شرب باأطنابه في  ال�شفاهي، ولعل ارتباط �شفة ال�شعبي بالتراث تنبئ عن 
جذور التاريخ، و�شيد خيمته على اأر�شية وا�شعة لمجتمعه، وخير مثال على ذلك 
ال�شعبية ال�شعودية مع حكايات كثيرة في التراث العربي الذي  ت�شابه الحكايات 
نقلته لنا الم�شادر، برغم ماينفرد به الماأثور ال�شعبي ال�شعودي من اأمثال خا�شة 
به، تتما�شي مع طبيعة المكان وطبائع النا�س وظروف معي�شتهم. اأما هيثم يون�س 
)م�شر( فكانت ورقته حول “االأر�شيف الرقمي للماأثورات ال�شعبية” تناول فيها 
ريادة اأ�شعد نديم في ال�شعي اإلى بناء اأر�شيف علمي، يكون م�شدًرا موثًقا وقاعدة 
وتنميتها،  التراثية  المهارات  على  التدريب  في  منها  اال�شتفادة  يمكن  علمية 
وتوظيفها في مختلف  ا�شتخدامها  يمكن  موثقة  ومراجع  مواد وم�شادر  وتقديم 
الحياة كافة  المعلومات في مجاالت  باأهمية  الوعي  ونتيجة الزدياد  الم�شتويات، 
اأدى اإلى اإيجاد �شبل لتخزين وا�شترجاع ومعالجة البيانات ومراعاة خ�شو�شيتها. 
اإدارة  اإلى  الو�شول  اأجل  من  معلومات  لحفظ  متكاملة  بيانات  قاعدة  بناء  فتم 
تعدد  منها:  التحديات،  من  العديد  ذلك  واجه  وقد  البيانات،  لهذه  كفاءة  اأكثر 
الت�شنيفات الم�شتخدمة على م�شتوى العلم اأو على م�شتوى الفرع. تنفيذ قاعدة 
بيانات مفتوحة ت�شمح بتعدد الم�شتويات و�شواًل الأدق نقطة. ربط قاعدة بيانات 
ب�شكل جغرافي )تف�شيل المكان(. ربط قاعدة البيانات بالمادة الميدانية ذات 
في  جمعها  تم  التي  الميدانية  المادة  اإلى  االإ�شافة  اإتاحة  المتعددة.  الو�شائط 
عهود �شابقة. الواقع االألكتروني. اأما الورقة االأخيرة فياإطار بحث مو�شوع اأر�شفة 
“اإ�شكالية  بعنوان  لم�شطفى جاد )م�شر(  فكانت  وتوثيقها  ال�شعبية  الماأثورات 
المعلومات من ثورة  الفولكلورية” ناق�ص خاللها ما ي�شهده ع�شر  المادة  اإتاحة 
اإذا  اأنه  اإتاحة المعلومات للجمهور العام قبل المتخ�ش�س في العالم، ويرى  في 
كنا نتحدث في هذا االإطار حول اإتاحة المادة ال�شعبية للباحث المتخ�ش�س، فاإن 
م�شاألة االإتاحة للجمهور العام يجب اأن تدخل دائرة ال�شوء، فالجماعة ال�شعبية 
هي االأحق باالطالع على تراثها، ومع ذلك فاإن المادة ال�شعبية على مدى اأكثر من 
بالكا�شيت  الريل مروًرا  الو�شائط بداية من �شرائط  ن�شف قرن الزالت حبي�شة 
يتنا�شب مع حجمها  الذي  لل�شي دي روم، ولم تحفل باالطالع  والدي�شك و�شواًل 
واأهميتها.. غير اأنه الأ�شباب متعددة ومعقدة لم ي�شهد لعمليات االإتاحة اأي نجاح 
وتوثيق  جمع  في  المتخ�ش�شون  بذلها  التي  العلمية  الجهود  ع�شرات  اأهدر  مما 
اإتاحة  اأمام  تقف  التي  العراقيل  ما  المحوري:  ال�شوؤال  ويطرح  ال�شعبية.  المادة 
الماده ال�شعبيه؟ التي يرى في تقديره اأنها تتلخ�ص في النقاط التالية:عدم وجود 
الفكرية.العراقيل  الملكية  حماية  قوانين  ظل  في  االإتاحة  لعمليات  محدد  نظام 
العلمي  ال�شبط  ال�شعبية.غياب  المادة  على  باالطالع  ال�شماح  اأجل  من  االإدارية 
لعمليات التوثيق واال�شترجاع داخل الموؤ�ش�شة.عدم االإعالم الجيد عن مو�شوعات 
ال�شعبية،  المادة  عر�س  على  القدرة  و�شعف  جمعها،  تم  التي  ال�شعبي  التراث 



2015 رب��ي��ع   �  29 ال��ع��دد   � النشر  ج��دي��د   � الشعبية  الثقاف�ة 
199

والتوج�ص الدائم من �شرقة المادة اإذا ما تمت اإتاحتها،واأخيرًا عدم �شماح بع�ص 
الجامعيين �شراحة باإتاحة ما قد جمعوه. ويرى اأن هذه االإ�شكاليات تمثل ظاهرة 
عربية منت�شرة في معظم موؤ�ش�شات المنطقة، وعلى م�شتوى االأفراد هناك العديد 
ممن يحتفظون باأر�شيفات خا�شة دون اأن يودعوا منها ن�شًخا بالمراكز البحثية.. 
لمواكبة  االإتاحة  عمليات  تي�شير  �شاأنها  من  التي  االأفكار  بع�س  الورقة  وتطرح 

الخبرات العالمية في هذا المجال.

الحرف التقليدية واأدوارها التنموية

هذا المحور �شهد تجارب متنوعة الأكثر من بقعة عربية بم�شر وال�شودان وليبيا 
والجزائر، نبداأها بتجربة اإيمان م�شطفي عبد الحميد )م�شر( حول تجربتها 
الخا�شة في “اإعادة اإنتاج العرو�شة ال�شعبية الم�شرية” باعتبارها مراآة عاك�شة 
لالأفكار والمفاهيم المختلفة التي ي�شقطها المبدع ال�شعبي على المالمح الثقافية 
الخا�شة بجماعته، وذلك لكونها و�شيلة للعب واللهو حينًا، واأداة لل�شحر وال�شعوذة 
حينًا اآخر، اأو هي رمزلمنا�شبة اأو احتفال �شعبي اأو تذكار �شياحي اأو تحفة فنية 
اأ�شلوب تناولها ما بين الب�شاطة ال�شديدة والتلقائية  قيمة ُتقتنى، ولذلك تفاوت 
في  ت�شهم  جديدة  �شيغ  اإيجاد  ت�شعىالورقةاإلى  ولذلك  والتكلف.  المغاالة  وبين 
من  ملمح  ال�شتعادة  النا�س  بين  وبثها  ال�شعبية  الم�شرية  العرو�شة  اإنتاج  اإعادة 
مالمح ال�شخ�شية الم�شرية والُهوية المرتبطة بطبيعة هذا ال�شعب واحتياجاته 
وت�شوراته عن االإبداع وما ي�شاحبه من اأفكار، وذلك بتحديد مالمحها وتوفير 
وتهدف  ال�شعبية،  جماعاتها  بين  مكانتها  ا�شتعادة  من  تمكنها  ع�شرية  اآليات 
الورقة اأي�شًا اإلى ا�شتثارة المبدعين الت�شكيليين الإيجاد �شيغ فنية اأخرى تتنا�شب 
مع طبيعة االإبداعات عند المبدعين الم�شريين. اأما دروي�س االأ�شيوطي)م�شر(  
في  الــزراعــة  حرفة  تنمية  في  ال�شعبي  الماأثور  “دور  ح��ول  مميزة  ورق��ة  فقدم 
م�شر”..تناول فيها الدور الذي لعبه المثل ال�شعبي في تنمية الحرف التقليدية، 
المعي�ص  والواقع  ال�شعبي  المثل  بين  العالقة  خالل  من  تفردها  على  والحفاظ 
الورقة ببحث  ُيعنى في هذه  الموروثة.. حيث  التقليدية  الحرف  الذي قد تجلوه 
العالقة بين المثل ال�شعبي وحرفة الزراعة وتبيان اأثر المثل ال�شعبي على الحرفة 
خالل  من  تفردها،  على  والحفاظ  وتنميتها  الحياتية  الخبرات  نقل  في  ودوره 
مجموعة من االأمثال ال�شعبية التي توفرت لديه، ومن خالل تحري ما تحمله من 
الزراعة في م�شر  نتبين مالمح تفرد حرفة  تنقله من خبرات. �شوف  قيم وما 
يقدم  الــوادي  جنوب  ومن  تاأكيده.  في  المثل  ومنه  ال�شعبي  الماأثور  اأ�شهم  الذي 
التقليدية:  الن�شائية  “الحرف  ورقة حول  ب�شري )ال�شودان(  المهدي  لنا محمد 
التقليدية، وهي حرفة  العطور  فيها حرفة �شناعة  تناول  نموذجًا”،  الريحة  دق 
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تخت�س  ال��زواج. حيث  بطقو�س  الريحة” ويرتبط  “دق  ي�شمي  في طق�س  ت��وؤدي 
هذه  وتعنى  الذكور.  دون  يمار�شنها  بحرف  المجتمعات  من  الكثير  في  االإن��اث  
حيث  والتغيير.  اال�شتمرارية  مفهوم  �شوء  على  الريحة”  “دق  بدرا�شة  الورقة 
و�شطه،  في  وبخا�شة  ال�شودان   اأج��زاء  اأغلب  الريحة” في  “دق  طق�س  يمار�س 
وتبداأ  العرو�س.،  اإعداد  في  ت�شتخدم  التي  العطور  اإعداد  الطق�س  بهذا  ويق�شد 
الزواج،  ميعاد  واإعالن  والخطيبة،  الخطيب  اأ�شرتي  اتفاق  بعد  الطق�س  مرا�شم 
طق�ص  م�شتلزمات  وكل  المال  من  مبلغ  وهي  “ال�شيلة”  اإح�شار  العري�س  وعلى 
حيوانية مثل  وم�شتخرجات  والنباتات،  االأولية  المواد  وبخا�شة  الريحة”  “دق 
ثالثة  ت�شتغرق  التي  )ال�شفرة(  نظافة  في  مبا�شرة  العرو�ص  اأم  وتبداأ  الم�شك، 
العرو�ص  اأم  تقوم  ثم  ال�شيلة،  لمباركة  الالئي يح�شرن  الن�شوة  وت�شاعدها  اأيام، 
ب�شحن الريحة النا�شفة في ال�شوق، وتجهز ما ينق�س من قوارير وبرطمانيات 
�شبيل  على   - العرو�ص  وجــارات  قريبات  لح�شور  يوم  يحدد  ثم  الريحة،  لتعبئة 
الطق�س-  على  ت�شرف  ما  وع��ادة  العرو�س،  اأم  لم�شاعدة   - والمجاملة  التعاون 
الطق�ص،  ممار�شة  في  خبيرة  ال�شن  كبيرة  اإمــراأة  االأ�شبوع-  قرابة  ي�شتمر  الذي 
الذي يقام في جو احتفالي من الغناء والرق�ص- في الما�شي كان م�شحوًبا بنوع 
خا�ص من الغناء هو غناء الدنقر الذي توؤديه فرقة مكونة من  �شبع اأو ثماٍن من 
الن�شاء- وتقوم اأم العرو�ص باإعداد طعام و�شراب خا�ص لهم، وال باأ�ص من ذبيحة، 
اأم العرو�ص بم�شاعدة االأخريات عندما تحين  اإذ تقوم  وهذا ما ي�شمى بالنفير، 
ودهون  عطور  عن  عبارة  المتزوجات  للن�شاء  عينية  هدايا  تقدم  وقد  الفر�شة، 
مما ت�شنعه. وهناك عدة اأنواع من العطور ت�شنع في هذا اليوم معظمها تخ�ص 
اأنواع رئي�شية هي:  واأربعة  لل�شيوف،  العرو�ص وروائح  واأرياح الأم  العرو�ص فقط، 
خمرة ال�شفرة، والخمرة ال�شعبي، والخمرة المخلوطة، والدلكة. وبعد ذلك ننتقل 
القائمة على  اليدوية  الحرف  “بع�س  )ليبيا(بعنوان  �شعيد محمد  لورقة محمد 
الحديث  خالل  من  الليبي”،  الريف  في  والحا�شر  الما�شي  بين  النخيل  خو�ص 
عن الخامات واأ�شكالها التي ُت�شتخدم في �شناعة الزنابيل والعماري واالأطباق، 
وتجهيزها، والدور الذي تلعبه كل اأداة. واأ�شاليب العمل ومن يقومون به، ومكان 
وزمان الحرفة، واالأنواع واالأ�شكال المختلفة لكل نوع، ثم الوظيفة التي توؤديها في 
الحا�شر،  في  المذكورة  الحرف  على  طراأ  الذي  والتطور  والتغير  النا�س،  حياة 
الإعادة  الباحث  وت�شور  بها،  الم�شتغلين  وقلة  ال�شابقة،  الحرف  تقل�س  واأ�شباب 
الحرفة،  ممار�شة  وكيفية  للخامات،  �شوًرا  الورقة  وتتخلل  النا�ص.  بين  وجودها 
اأما  والحا�شر.  الما�شي  في  واالأطباق،  والعماري  للزنابيل  المتعددة  واالأ�شكال 
“من  بعنوان  )الجزائر(  بوزيد  لمريم  فكانت  ال�شياق  هذا  في  االأخيرة  الورقة 
الحلي التقليدية اإلى الحلي االإثنية رحلة مع �شانعات الحلي” حاولت من خاللها 
اال�شتئناء  بذلك  ل  ت�شكِّ التي  الن�شائية،  الحلي  �شناعة  تقاليد  على  ال�شوء  اإلقاء 
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وتف�شل  ومنتوجاتهن.  الحرفيات  عن  ال�شفاهية  التقاليد  ب�شمت  القاعدة  من 
الباحثة في �شرح تقاليد جمع وتركيب الحلي، وتركيب العقيق والف�شة والمرجان 
وحبيبات الذهب في ثقافات وجغرافيات وا�شعة، انطالًقا من موريتانيا، مروًرا 
بمالي اإلى الجنوب الغربي الجزائري، ليتوقف بها المطاف عند منطقة �شاحلية 
اأن الم�شوار طويل  اإلى  �شرق العا�شمة الجزائر، مدينة بومردا�س. وت�شير بوزيد 
�س ال�شانعات و�شبرهن، هذا ال�شبر الذي �شُيكلل بت�شاميم حديثة لبعث  طول َنفَّ
على  راهنت  حديثة  حلي  م�شممة  دور  خالل  من  الن�شائية،  التقنيات  تلك  روح 

اإكمال الم�شوار والتعريف به والتوثيق له.

تنوع اأنماط توثيق الماأثورات ال�شعبية وتطورها

بداأها  متخ�ش�شة،  عربية  تجارب  لعدة  عر�ص  على  اأي�شًا  المحور  هذا  ا�شتمل 
“ُمتحف الحياة  اإبراهيم عبد الحافظ )م�شر( الذي اهتم في ورقته المعنونة 
ا�شتخدام  اإل��ى  باالإ�شارة  ال�شعبية”  الماأثورات  �شون  و�شائل  اإحــدى  ال�شعبية 
الو�شائل التقنية الحديثة في الجمع والحفظ والتوثيق العلمي با�شتخدام ال�شورة 
التي  التو�شيحية  والر�شوم  ال�شوتي،  والت�شجيل  الفيديو،  واأفالم  الفوتوغرافية، 
يعدها متخ�ش�شون، هو الذي يعزز وظيفة المتحف ال�شعبي، وتركز الورقة على 
من  التراث  �شون  في  واأدوارهــا  وظائفها  تتنوع  التي  ال�شعبية  للمتاحف  نماذج 
البحث  بمراكز  الملحق  المتحف  المك�شوف،  المتحف  االإقليمي،  المتحف  خالل 
العلمي بو�شفه اأداة للتوثيق والبحث والدرا�شة.اأماليلي خلف ال�شبعان )الكويت( 
فقد قدمت ورقة بعنوان “دور االأمثال في تنمية مناهج التقعيد النحوي: االأمثال 
في كتاب “مغني اللبيب” البن ه�شام نموذجًا”، وتقوم فيها بر�شد االأمثال التي 
ا�شت�شهد بها ابن ه�شام في كتابه “المغني” م�شلطة ال�شوء على دورها في تنمية 
مناهج التقعيد النحوي العربي، وكيف كانت كتب النحو وبخا�شة المغني نموذًجا 
للتوثيق النحوي في التراث الثقافي العربي. اإ�شافة اإلى اأهميتها في تف�شير ق�شايا 
اللغة. من هنا تظهر اأهمية هذه الدرا�شة عن دور االأمثال في تنمية قواعد التقعيد 
النحوي من خالل االأمثال في كتاب “مغني اللبيب، البن ه�شام،  فقد اأخرجت 
نحوية  ق�شايا  فيها من  ما  وذكرت  االأمثال،  كتب  بها من  ا�شت�شهد  التي  االأمثال 
ومدى درجة ف�شاحتها، وموقع المثل بين ال�شواهد االأخرى، وبينت دور االأمثال 
في تنمية قواعد التقعيد النحوي، وكيف عبرت االأمثال عن التنوع الثقافي العربي 
وبخا�شة التنوع اللهجي، واليخفى الدور الذي قام به النحاة من توثيق لالأمثال 
محمدو  عر�ص  اأي�شًا  ال�شعبية  االأمثال  بحث  اإطار  وفي  بها.   ا�شت�شهادهم  عبر 
الثقافية”،  للتنمية  اأداة  ال�شعبية  “االأمثال  بعنوان  لورقة  )موريتانيا(  اأمين 
الموريتانية من خالل  ال�شعبية  االأمثال  �شريعة في  تقديم قراءة  ا�شتعر�ص فيها 
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مدونة مجتزاأه تركز على الخلفيات المعرفية والخلقية لهذا النمط من الثقافة 
على جوانب من خ�شو�شيات  ال�شوء  من  مزيدًا  يلقي  ا�شتنطاَقها  علَّ  ال�شعبية، 
بالبلد. واالجتماعية  الثقافية  التنمية  عملية  ف��ي  وي�شاعد  المجتمع،  ه��ذا 
واختيار االأمثال تحديًدا لما لها من تاأثير كبير في المنظومة الثقافية لمختلف 
تاأثير االأمثال والحكايات  ال�شعوب على الم�شتويين االأفقي والعمودي. وتعود قوة 
التركيبية  وبنيتها  الموجز  ت�شميمها  اإلى  اأخرى–  اأمــور  بين  من  واالأ�شاطير- 
الحكائية  وبنيتها  الوا�شحة  ولغتها  المتنا�شق  المو�شيقي  واإيقاعها  المحكمة 
اإلى  ا�شتظهارها وتداولها بمرونة وانتقالها من جيل  اأمور ي�شهل  ال�شل�شة، وكلها 
م�شتوياتها  عن  النظر  بغ�ص  االجتماعية  والفئات  االأو�شاط  مختلف  وعبر  جيل 
بعنوان  ورقتها  فكانت  )لبنان(  كيال  مها  اأم��ا  المختلفة.  والعلمية  الثقافية 
اللبناني: ثروة ثقافية  الفولكلور  في  رمزيًا  المهيمنة  والثقافة  الثقافي  “التنوع 
اللبنانية  القرية  – تنموي” تناولت فيها دالالت ورموز  – توثيقي  ح معرفي  و�شُّ
)االأرزة، الجرة، العين، الدبكة، المنجيرة، العتابا، الرعيان..(. وما تحمله هذه 
الرموز من دالالت ذات هيمنة رمزية في مخيال اللبنانيين عن لبنان، وهي موؤ�شر 
على رمزية متفاوتة في ا�شتح�شار الماأثور ال�شعبي اللبناني الذي من المفتر�ص 
الرمزية  الداللية  والم�شاألة  اللبنانية.  االجتماعية  كتنوع  داللًيا  تنوًعا  يعك�ص  اأن 
تخطينا  ما  اإذا  كيال-  ت�شيف  اإق�شائية-  اأكثر  ت�شبح  اللبناني  ال�شعبي  للماأثور 
الجماعات االجتماعية المكونة، لندخل اأكثر في تكوينات هذه الجماعات ال �شيما 
مجاالتها،  في  البحثي  بتق�شيرنا  ت�شعرنا  م�شاألة  وهي  الطبقي،  الم�شتوى  على 
وفي ظل االأحداث التي نعي�شها اليوم في لبنان، كما في مجتمعاتنا العربية. هذه 
االأحداث التي اأظهرت من بين ما اأظهرت، مدى جهلنا للكثير من خ�شو�شيات 
اأ�شا�ًشا  ت�شكل  التي  الثقافية  الرمزية  والدالالت  المهم�شة،  الفئات  وثقافة  عي�ص 
الحركات  من  الكثير  وقود  وت�شكل  �شكلت  التي  الفئات  هذه  الثقافية،  ل�شماتها 
متعدد  مجتمع  في  الثقافة  لمو�شوع  مقاربتها  في  الباحثة  و�شتنطلق  المتطرفة. 
الثقافات، كالمجتمع اللبناني، من مقولة ماك�س فيبر باأن كل ظرف اجتماعي هو، 
في الوقت عينه، تنظيم الإدراك العالم االجتماعي ك�”ف�شاء مركب من عالقات 
التجميد،  التب�شيط،  �شد  الدائم  الحراك  اأهمية  مدى  نفهم  معنى”،واأن  ذات 
دينامياتها  وعي  وفي  الواقعية  االجتماعية  الجماعات  فهم  في  المعارف  تثبيت 
الن�شبية. والورقة االأخيرة في هذا المحور كانت لنهلة اإمام بعنوان “�شيرتنا على 
ل�شانهم: توثيق عادات الم�شريين ومعتقداتهم في اأعمال الم�شت�شرقين”، قدمت 
مع  الثقافية  الزاوية  من  ال�شرق  بدرا�شة  الغربي  لالهتمام  تاريخية  روؤي��ة  فيها 
التركيز على م�شر كحالة خا�شة، كما تعر�ص مناظرة لبع�ص الدرا�شات الغربية 
�شبق  تحترم  مناظرة  لها؛  مو�شوًعا  ال�شعبية  ال�شرق  ماأثورات  من  اتخذت  التي 
االحترافي  والتدريب  العلمي  البحث  اأدوات  وامتالك  ال�شرق  درا�شة  اإلى  الغرب 
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ا�شتعرا�ص  خالل  ومن  الدوافع.  عن  الحيوي  ال�شوؤال  والتغفل  ال�شديد،  والجمع 
التا�شع ع�شر والن�شف االأول من  التركيز على القرن  بع�س تلك الدرا�شات، مع 
القرن الع�شرين، فاإلى تلك الدرا�شات التي اتخذت من الم�شريين مو�شوًعا لها 
اإلى  ليلتفت  ال�شرق  للبحث ما كان  ال�شوء على مجاالت  اإلقاء  الف�شل في  يرجع 
ال�شرق  اإلى  رحلة  فهي  الموؤرخون،  قدمه  ما  فيما عدا  وتثمينها،  تدوينها  اأهمية 
اأمريكا،  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  وتبعتهم  والبريطانيون،  الفرن�شيون  بداأها 
ولكن لم ي�شتطع ظهورها الجامح في مجال درا�شة ال�شرق اأن يتجاوز ما اأنجزه 
الم�شتعمر االأول، ومن ثم البد من اإخ�شاع تلك “الدرا�شات” للفح�س كمحاوالت 

اأولى لتوثيق الماأثور ال�شعبي الم�شري. 

تنوع الماأثورات ال�سعبية و�سون الهوية

جديدة  بتجارب  وحفل  الملتقى،  اأعمال  اختتم  الــذي  االأخير  المحور  هو  هذا 
)م�شر(  ال��وارث  عبد  اأ�شامة  بورقة  ب��داأت  النوبي  بالتراث  جميعها  ارتبطت 
الورقة  وت�شعى  االإحياء”،  واآليات  الحفاظ  قوالب  النوبي:  “التراث  المعنونة 
ومفردًا.. مجماًل  النوبي  التراث  الإحياء  وعلمي  عملي  منهج  تر�شيخ  لمحاولة 

حيث تتخذ من التراث النوبي حالة درا�شية، لي�س بغر�س االنكفاء على التراث 
النوبي، فعلميًا يمكن اإعادة قراءة هذه الورقة - كما يقول �شاحبها- بما يتوافق 
الإحياء  الفل�شفي  االإطار  على  ال�شوء  ت�شلط  الم�شري..حيث  الثقافي  التنوع  مع 
وكذلك  الهدف،  وجمالية  االنتماء،  وجدلية  الثقافي  والتنوع  النوبي،  التراث 
االإحياء الثقافي، وتحريك الفولكلور النوبي.وفي النوبة اأي�شًا قدمت �شعاد عثمان 
قرى  في  الن�شائي  للثوب  درا�شة  الجرجار:  اإنتاج  “اإعادة  بعنوان  ورقة  )م�شر( 
الفاديجا النوبية”، وهي محاولة لدرا�شة “ الجرجار” باعتباره ثوًبا ن�شائًيا مهًما 
ترتديه المراأة من كافة االأعمار، والم�شتويات االجتماعية، وفي كل المنا�شبات. 
تحليله  محاولة  مع  النوبية،  الفاديجا  قرى  في  منزلها  من  عند خروجها  وذلك 
المادة  على  االعتماد  تم  وقد  التراث،  اإنتاج  اإعــادة  مدخل  منظور  من  وتف�شيره 
الورقة  وتتناول  ال�شعبية.  والماأثورات  الحياة  اأر�شيف  في  المحفوظة  الميدانية 
اأهمية ومنهجية الدرا�شة  من حيث م�شكلة الدرا�شة وت�شاوؤالتها، وم�شادر واأدوات 
جمع المادة، ولمحة جغرافية وتاريخية عن مجتمع البحث قرى الفاديجا مع تتبع 
الإلقاء  محاولة  ذلك  يلي  الع�شور،  عبر  الن�شائية  الخروج  اأثواب  لتطور  تاريخي 
ال�شوء على تفا�شيل الجرجار من حيث ت�شميته وو�شفه و�شن ارتدائه، وم�شمياته، 
وزينته، لتنتهي الورقة ببع�س اال�شتخال�شات حول ا�شتمرار الجرجار كقطعة من 
قطع المالب�س الخارجية االأ�شا�شية للمراأة في قرى الفاديجا، فا�شتمراره يرجع 
اإلى كونه يعيد نف�شه من خالل اإحداث تغييرات �شواء في خطوط ت�شميمه، اأو في 
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نقو�ص اأقم�شته، كما يرجع اإلى كونه جزًءا منال�شياق الثقافي التقليدي العام، ومن 
لمحمد  فكانت  الثالثة  الورقة  اأما  الدرا�شة.  للمراأة في قرى  التقليدية  المالب�س 
التي  النوبة  فيها  تناول  الذهب”  جذور  “النوبة  بعنوان  )م�شر(  ال�شمد  عبد 
ال�شودان، وي�شكن  اإلى داخل دولة  اأق�شى جنوب م�شر، وتمتد  تقع جغرافًيا في 
اأ�شولهم  عن  معبرين  بع�س،  مع  بع�شهم  اأفرادها  يتفاعل  ب�شرية  �شبيكة  فيها 
وانتماءاتهم االإثنية،  ويحاول اإلقاء ال�شوء على التنويعة الثقافية النوبية، موؤكًدا 
العنا�شر  لبع�ص  توؤ�شل  كما  االأم،  للثقافة  واإثرائه  الثقافي  تنوعها  اأهمية  على 
اأن�شاقها  ومن  بنيتها،  من  جزًءا  وجعلتها  النوبية،  الثقافة  تها  تبنَّ التي  الثقافية 
الثقافية  التنويعة  داخل  د  التعدُّ اإبــراز  على  الحر�ص  مع  واالجتماعية،  الثقافية 
دة للعن�شر الب�شري، والتغُيرات الثقافية التي  ذاتها، ومرجع ذلك االأ�شول المتعدِّ
ت بنية الثقافة الأ�شباب مرتبطة بالتفاعل مع الثقافات االأخرى؛ باالختالط  م�شَّ
والتجارة والهجرة والمجاورة والتعليم، وتاأثيرات الو�شائط االإعالمية على العقلية 
الجمعية. وتختتم الورقة بالتاأكيد على اأهمية الدرا�شة الجادة للتنويعة الثقافية 
النوبية، واأهمية و�شع خطة حقيقية وجادة لتوثيق وت�شنيف عنا�شر هذه التنويعة 
التراث  حول  االأخيرة  والورقة  الجادة.  العلمية  للدرا�شات  واإتاحتها  الثقافية، 
“التراث  بعنوان  ورقة  قدم  الذي  القادر )م�شر(  عبد  لم�شطفى  كانت  النوبي 
اأق�شى  النوبة في  اأن منطقة  اإلى  اأ�شار فيها  النوبي ودوره في تنمية المجتمع”. 
جنوب الجمهورية كان لها طبيعة خا�شة عملت على �شياغة عنا�شر تراث متفرد 
لت�شكل  المختلفة  الجمهورية  مناطق  ثقافات  مع  عمومه  في  ومتكامل  ذاته  في 
للوطن  العليا  الم�شلحة  كانت  ولما  الم�شرية،  ال�شعبية  الثقافات  مجموعها  في 
اإلى مناطق توطين جديدة عند  النوبيين من مناطقهم االأ�شلية  تقت�شي تهجير 
الم�شروع  من  المن�شود  الغر�ص  ا�شتيفاء  وبعد  بناء ال�شد العالي �شنة 1964. 
اإلى مناطقهم االأ�شلية، واألزمت  اإعادة النوبيين  وا�شتقرار االأو�شاع ترى الدولة 
نف�شها بذلك بالن�س في د�شتور 2014 على اأن: “تكفل الدولة و�شع وتنفيذ خطة 
ومنها  والمحرومة،  الحدودية  للمناطق  ال�شاملة  والعمرانية  االقت�شادية  للتنمية 
ال�شعيد و�شيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بم�شاركة اأهلها في م�شروعات 
التنمية وفي اأولوية اال�شتفادة منها، مع مرعاة االأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع 
توظيف  �شرورة  اإل��ى  االنتباه  لفت  اإل��ى  الدرا�شة  هذه  وت�شعى  المحلي...اإلخ”. 
العمرانية  االقت�شادية  التنمية  قبل  الب�شرية  التنمية  في  النوبي  التراث  عنا�شر 
ت�شويًبا لما اأفرزته االأخطاء التي �شابت عملية التهجير االأولى، والتي نتجت عن 
اإهمال الجانب الثقافي للمجتمع، وكانت �شبًبا في عدم تكيف النوبيين مع مناطق 
التوطين الجديدة وهجر الكثيرين منهم – وبخا�شة ال�شباب – لبيوتهم واأر�شهم 
الورقة  اأما  العي�س واال�شتقرار في مدن الجمهورية المختلفة.  والبحث عن �شبل 
االأخيرة في هذا المحور وفي الملتقى فكانت لم�شطفى الرزاز)م�شر( بعنوان 
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“م�شروع قاعدة بيانات للحرف اليدوية في م�شر لحماياتها من االندثار”،  تناول 
فيها اآليات م�شروع ي�شعى اإلى حماية عدد من حرف النوبة والقاهرة من االندثار، 
وتركز على المحاور التالية: برنامج تدريبي وور�ص عمل للم�شاركين في الم�شروع 
�شناعة  النوبة:  في  لالندثار  المعر�شة  ال�شعبية  الماأثورات  طبيعة  على  للتعرف 
التدريب  القديمة..  القاهرة  في  المعدنية  الفواني�س  و�شناعة  الخو�س،  اأطباق 
التي  االأ�شلية  النماذج  �شور  ميدانًيا.جمع  واال�شتبيانات  القوائم  ا�شتخدام  على 
اندثرت من المتاحف والمجموعات الخا�شة وتو�شيفها وتحليل عنا�شرها ..اإلخ.
الم�شروع  على  واأ�شرف  واأن�شاقها..اإلخ.  الزخرفية  للعنا�شر  الفني  التحليل  عمل 
�شاحب هذه الدرا�شة وفريق من الخبراء واالأ�شاتذة في مراحل التدريب واإعداد 
البيانات  تحليل  وبرامج  الميداني  العمل  خطط  وو�شع  واال�شتبيانات،  القوائم 
اأع�شاء  من  وغالبيتهم  اندثرت  التي  االأ�شلية  النماذج  عن  والبحث  والتوثيق 
الجمعية الم�شرية للفنون ال�شعبية، بالتعاون مع اللجنة االإقليمية لهيئة اليون�شكو 
التي  الثقافة  بوزارة  الت�شكيلية  الفنون  وقطاع  العالي،  التعليم  ووزارة  بالقاهرة، 
اأ�شرفت على اإقامة المعر�س النهائي بالمنتجات المتميزة للحرف النوبية وحرف 

الفواني�ص. كما وفرت مقًرا لبرنامج التدريب وور�ص العمل. 

المائدة الم�ستديرة: الماأثورات ال�سعبية وتنمية المعرفة االإن�سانية

عبد  اأداره���ا  التي  الم�شتديرة  المائدة  حلقات  عقدت  الموؤتمر  هام�س  وعلى 
الرحمن ال�شافعي)م�شر(، ومن خاللها تم مناق�شة عدة تجارب، االأولى بعنوان 
الثقافي وفن �شناعة المبدعين” لزينب �شبرة)م�شر( التي ترى اأنه  “موروثنا 
نحو  والتوجه  والتحليل  بالفهم  ال�شعبي  الثقافي  موروثنا  درا�شة  ال�شروري  من 
واأهمية  لر�شالة  واالإدراك  والتذوقية  العلمية  المعرفة  من  اأ�ش�س  على  اال�شتلهام 
والوعي  الفهم  فبعمق  وح�شارتها،  االأمة  ثقافة  على  الحفاظ  في  الموروث  ذلك 
باأبعادها الجمالية المرتبطة  اإليها تراثنا الفني،  واال�شتيعاب للقيم التي ي�شتند 
والمعا�شرة  باالأ�شالة  يت�شم  حديًثا  اإبداعًيا  حواًرا  نخلق  اأن  ن�شتطيع   ، بفل�شفته 
اإال  والم�شتقبل  الع�شر  ح�شارة  اإلى  نخطو  لن  اأننا  تقول  والخ�شو�شية...حيث 
درا�شة علمية.  والنظري في �شوء  العلمي  العقل  نقد  اأواًل:  بال�شير على قدمين، 
وثانًيا: ا�شتيعاب علوم الع�شر منهًجا ونظريات واآلية تفكير في ظل مناخ علمي 
وتن�شئة اجتماعية ت�شوغ اإن�شاًنا معا�شًرا ومجتمًعا قادًرا على االإ�شهام والعطاء، 
االقت�شادية  االأم���ة  جهود  وتعبئة  ح�شد  يقت�شي  ال��ه��دف  ه��ذا  اإل��ى  وال��و���ش��ول 
“ثقافة  مفهوم  الجامعي  التعليم  موؤ�ش�شات  تتبنى  لذلك  والتعليمية.  واالإعالمية 
فكانت  الثانية،  الورقة  مبدع.اأما  اإن�شان  وهند�شة  ت�شنيع  اأجــل  من  االإبداع” 
الراوي  دور  فيها  تناولت  الع�شال )م�شر(  ومتولي” لزينب  “�شفيقة  ن�س  حول 
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المبدع من خالل الحكاية ال�شعبية “�شفيقة ومتولي” والتي تحولت في منت�شف 
ودوره  الحكاية،  هذه  ال�شعبي  الفنان  قدم  كيف  �شعبي،  موال  اإلى  الخم�شينيات 
في  وبخا�شة  الم�شري،  المجتمع  تبناها  بعينها  ودالالت  قيم  على  التاأكيد  في 
جنوب الوادي، وفي منت�شف ال�شبعينيات منالقرن الفائت ظهرت اأغنية “�شفيقة 
ومتولي”. تت�شاءل: هل التزم المطرب بالحكاية ال�شعبية، وما مدى توافق االأغنية  
الثمانينيات  اأوائ��ل  وفي  ومتولي،  ل�شفيقة  الحقيقية  والق�شة  الثاأر،   ق�شية  مع 
اأنتجت ال�شينما الم�شرية فيلًما يحمل ا�شم الحكاية “�شفيقة ومتولي”، وال�شوؤال 
اأي�شًا: لماذا تعيد ال�شينما اإنتاج هذه الحكاية؟ وهل اختلفت روؤية �شالح جاهين 
عن الفنان ال�شعبي حفني اأحمد؟ وما دور تقنيات ال�شينما في تج�شيد الماأ�شاة؟ 
وانعكا�ص اللحظة التاريخية في تف�شير هذا العمل االإبداعي. اأما المو�شوع الثالث 
التراث  وتوثيق  الدرامي  “الن�ص  حول  )م�شر(  ح�شين  اهلل  عبد  لمحمد  فكان 
بع�س  اأمام  الوقوف  فيه  حاول  مختارة”.  نماذج  في  درا�شة  الم�شري:  ال�شعبي 
االأعمال الدراميه التي قامت في مجملها على الماأثور ال�شعبي الم�شري القح على 
اختالف م�شاربه، اأو بمعنى اأدق االأعمال التي ُيعد الماأثور ال�شعبي بمثابة العمود 
الفقري التي تقوم عليه هذه االأعمال، ومن ثم يمكن اعتبارها توثيًقا لهذا الماأثور 
االأدبية  الفنون  اأ�شهمت  وكيف  �شعبيه،  تراثيه  مظاهر  من  مات�شمنه  خالل  من 
الحديثة وبخا�شة )الم�شرحية – الرواية – الق�شة الق�شيرة( في محاولة توثيق 
ال�شعبي  لموروثنا  ت�شمينها  طريق  عن  ق�شد-  غير  اأو  ق�شد  عن  الماأثور  هذا 
)مواويل - طقو�س احتفالية - مالب�س – عادات – األفاظ �شعبية... اإلخ(، بل اإن 
بع�شها يعد وثيقة تراثية �شعبية بامتياز. وقد وقف هذا البحث عند نماذج مختارة 
– اإن �شح التعبير-  من الدراما الم�شرية، والتي يمكن اعتبارها وثائق �شعبية 
تناولتها الدراما تناواًل ي�شتنطق وي�شتقرئ تلك الحياة ال�شعبية المجتمعية بكل ما 
فيها )االحتفالية، والعادات والتقاليد، والمظاهر(، لتثبت هذه االأعمال الدرامية 
ومتنوعة،  كثيرة  عوالم  اإلى  للدخول  وعري�شة  جيدة  بوابة  ال�شعبي،  االأدب  اأن 
ثالثة نماذج يراها من اأكمل النماذج التي ت�شهم في توثيق الماأثور ال�شعبي على 
تنوعه، وهي: ماآذن المحرو�شة، زوبة الم�شرية، والم�شرحيتان للكاتب محمد اأبو 
البحث  االأ�شيوطي، و�شيتناول  اأبو عجوز... لدروي�ص  ال�شالموني. ثم حفلة  العال 
هذه النماذج الم�شرحية عار�شًا ومحلـاًل مـايمكن اعتباره وثائق �شعبية م�شرية 
 – التخبيظ  )فــن  مثل:  الن�شو�ص  هــذه  خــالل  من  ر�شدها  ن�شتطيع  خال�شة 
احتفاالت الزواج والختان وما يقدم فيها من طقو�س �شعبية– الزار- الح�شرة 
وحلقات الذكر – ال�شبوع – احتفال عيد وفاء النيل – المولد النبوي... اإلخ(،هذه 
الظواهر ال�شعبية ومظاهرها االحتفالية ت�شهم ب�شكل اأو باآخر في اإبقاء النب�ص 
الحيوي للماأثور ال�شعبي، وت�شمن ا�شتمراريته ب�شكل متجدد ودائم بو�شفه تراثًا 
اإن�شانًيا خالًدا على مر الع�شور.اأما العمل الرابع فكان بعنوان: “العمارة التقليدية 
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في الرواية بين دالالت التنوع الثقافي واإمكانات التنمية: قراءة في روايات نجيب 
محفوظ”.لمحمد علي�شالمة )م�شر( الذي يرى اأن المكان ركن ركينمن اأركان 
الروائي  ال�شرد  �شخ�شيات  على  المكان  انعكا�س  يتجلى  حيث  وال�شرد،  الق�شة 
على  االأماكن  تاأثير هذه  به  يق�شد  بعينها  الأماكن  االأديب  اختيار  واأن  واأحداثه، 
االأحداث واالأ�شخا�ص، ولكن هناك هدف اآخر للر�شد والت�شوير المرحلة االأولى: 
العمارة التقليدية في الرواية التاريخية وتتمثل في المعابد وما حولها من توابع 
بيوت الم�شوؤولين بجانب الفرعون، وعلى م�شتوى التنمية فاإن هذه العمارة تربط 
المتلقين داخليًا اأو محليًا بتاريخهم، فتحقق في وقت واحد، تعريفًا بتاريخهم، 
وحافزًا للحفاظ عليها باعتبارها ثروة قومية يتزودون بها من الما�شي للحا�شر 
والم�شتقبل. وعلى م�شتوي التلقي الخارجي ُيعد نقل هذه االأعمال اإلى لغات اأخرى، 
في  المتلقي  رغبة  من  مزيدًا  وبتاريخها،  بها  التعريف  جانب  اإلى  تحقق  فاإنها 
م�شاهدة هذه العمارة على اأر�ص الواقع فتحقق هدفًا تنمويًا يتجلى في ال�شياحة 
اأو ا�شتلهامها في بيئات اأخرى. المرحلة الثانية: تنوع اأنماط العمارة التقليدية في 
المرحلة االجتماعية لتك�شف عن فارق طبقي، وهو بطبعه كا�شف عن تنوع ثقافي 
من خالل �شلوكيات اأبناء كل طبقة، فما بين ق�شور االأغنياء وبيوت الفقراء بون 
“القاهرة  بين  مقارنة  خالل  من  االأثنين  بين  الفارق  يت�شح  اأن  ويمكن  �شا�شع، 
كان  فهل  عنوان،  وهو  البطل  هو  فيهما  والمكان  المدق”،  “و” زقاق  الجديدة 
اأن نقارن  التنمية. ثم يمكن  اإنه �شوؤال  اأو العدل؟!  الت�شوية  نجيب محفوظ يريد 
ونهايه”  “بدايه  كله في  ثم يجتمع ذلكـ  “ال�شراب”،  المحترم”و  “ح�شرة  بين 
اإلى اأن ي�شعد اإلى قمته في “الثالثية التي ُتعد اأوج اإنتاج نجيب محفوظ. المرحلة 
خطافه(.  )رموز  اأ�شباح  مالمح   – التقليدية  العماره  العابر  االهتمام  الثالثة: 
المرحله الرابعة: بين العودة اإلى القديم وا�شتغراقه، واالنطالق خارًجا في نطاق 
الميراث العربي. والمو�شوع الخام�ص واالأخيرلنيفين محمد خليل حول “الماأثور 
ال�شعبي.. حيوية وتاريخ: مجتمع الفرافرة بالوادي الجديد نموذجًا”، قدمت من 
خالله عدة مو�شوعات منها: تنوع مظاهر البيئة الطبيعية والظروف الجغرافية 
ومكمالتها،  واالأزيــاء  روحاني،  وتعبير  واإبداع  كتاريخ  الفرافرة،والعمارة  لواحة 
ودور اللغة المحلية في الحفاظ على الهوية الثقافية. وخ�شو�شية واحة الفرافرة 
لتزاوج  نتاجًا  تعد  والتي  ال�شعبية،  وفنونها  وتقاليدها  وعاداتها  المميز  وطابعها 
الواحة  اأهل  عن�شري االإن�شان والبيئة. كما عر�شت التجربة نموذجًا لفنان من 
تاأثر بالظروف المحيطة به وكذلك الع�شور التاريخية التي مرت بالمنطقة التي 
كان لها اأبلغ االأثر في ا�شتلهامه وابتكاراته الفنية، وهو الفنان المبدع “بدر عبد 

 صور المقال من الكاتبةالغني”
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من الحطب إلى الذهب

الطيب ولد العروسي - كاتب من الجزائر

الكثير من الحكايات والق�س�ص ال�سعبية نجد مو�سوعاتها تقترب اأو تتقاطع رغم اختالف العادات 

والتقاليد وبعد الم�سافات، هذا ما وقف عليه االأنتربولوجي والباحث الدكتور محمد الجويلي في كتابه 

» من الحطب اإلى الذهب«، ال�سادر حديثا في الريا�ص وبيروت، عن وزارة التعليم العالي- الملحقية 

الثقافية بباري�ص،  ودار �سفاف �سدر في بيروت والريا�ص، يقع الكتاب في 140 �سفحة وهو من الحجم 

الكبير. 
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اإلى المراأة ال�سعودية ب�سفة  وهذا الكتاب هو عبارة عن هدية 
اإلى نبع  اأّم��ا،  اأو  خا�سة، والمراأة العربية ب�سفة عامة، جّدة كانت 
والكلمات،  الحكايات  م��ن  ب��اق��ة  ير�سل  واإل��ي��ه��ا  وال��ع��ط��اء،  الحنان 
كلمات �سكر اإل��ى �سّيدة �سعودية كما ورد في االإه���داء: »اإل��ى �سيدة 
فقط  عنك  نعرفه  ما  ا�سما  لك  نعرف  ال  نحن  �سيدتي  �سعودية، 
البدء كانت حكاية. لم يم�ص على حلولي  اأن��ك �سعودية. في  هو 
في  ذل��ك  ك��ان  اأّي����ام.   ب�سعة  اإاّل  ال�سغيرة  وعائلتي  اأن��ا  بالريا�ص 
�سبتمبر2010. ق�سدت وزوجتي وطفالنا االأورومار�سيه لق�ساء 
اأّن طفلنا الذي  بع�ص الحاجات ال�سرورّية.ولم يكن يدر بخلدنا 
لم يتجاوز الخم�ص �سنوات من العمر والذي كان ي�ستعّد للدخول 
م�سغوال  كان  الريا�ص،  باإحدى مدار�ص  اإعدادّية  درا�سّية  �سنة  في 
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له  القوت  بتوفير  ووالدته  ان�سغالي  من  اأكثر  المدر�سّية  ب��اأدوات��ه 
ول�سقيقته!  �سحب طفلنا في غفلة مّنا محفظة جميلة واّتبعنا. 
انتبهت والدته اإلى االأمر وكنت اأمامهما فقالت له » لم يحن الوقت 
بعد للدرا�سة �سن�ستريها لك الحقا » واأخذتها منه فاأثار ذلك ح�سرة 
اأّن ثمنها يفوق ما اأخذناه معنا من  �سديدة في نف�سه. لقد تبّين 
الطفل  عينا  ظّلت  ال�سوق  من  بالخروج  هممنا  عندما  االأم���وال. 
وقلبه وهذا ما فهمناه الحقا م�سدودين اإلى الخلف، اإلى المحفظة 
التي تركها وراءه مكرها اأخاك، ال بطل. لقد تبّين اأّنه ثّمة �سّيدة 
�سعودّية كانت ت�سطّف وراءنا تراقب الم�سهد عن كثب. اأوماأت اإلى 
ابننا خفية فق�سدها يحّث الخطى. التفتنا اإلى الوراء فراأيناه يجّر 
المحفظة ذاتها وراءه ما اأثار ا�ستنكارنا وده�ستنا. اأمرناه باأن يرجع 
المحفظة اإلى مكانها. تراجع ال�سبّي اإلى الوراء واقترب من هذه 
ال�سّيدة واأوماأ بيده اإليها. لقد فهمنا في تلك الّلحظة اأّنها اقتنتها 
له. ذهبت زوجتي اإلى المراأة لت�سكرها. فقالت لها: »هي هدّية مّني 
يتذّكرني بها ويتذّكر ال�سعودّية وال�سعوديين عندما يكبر ويتفّوق 
في درا�سته » ثّم ان�سرفت بعد اأن تمّنت لنا اإقامة طّيبة في الريا�ص 
بين اأهلنا وذوينا. �سّيدتي كانت هدّيتك اأّول محفظة يحملها ابننا 
مازلنا  وهدّيتك  بها  ي��ذك��رك  ي��زال  وه��وال  المدر�سة  اإل��ى  يا�سين 
نحافظ عليها كقطعة ثمينة في بيتنا.« ثم يوا�سل الجويلي مهنئا 
اإياها بتاأكيده » اإليك نهدي هذا الكتاب ومن خاللك نهديه اإلى كّل 
الن�ساء ال�سعوديات،  اأّمهات وج��ّدات من الّلواتي مازلن يحافظن ّ 
على تقليد �سّنته اأّمهاتنا وجّداتنا عبر الع�سور، اأن يكّن دائما واأبدا 
ينبوعا ال ين�سب من المحّبة والعطاء،  ينذرن اأنف�سهّن اإلى تربية 
في  طريقه  وي�سّق  ع��وده  ليقوى  وحمايته  عليه  وال�سهر  الطفل 
الحياة متحّديا محنها و�سعابها م�ستعملين الهدّية،  »هدّية حّب« : 
اأغلى الهدايا، محفظة اأو حكاية حفظتها ذاكرتهّن،  قنديال ي�سيء 

الأطفالنا دروب المعرفة المت�سّعبة وم�سالك الحياة المعّتمة. »
اأن طرافة الكتاب تكمن في االإه��داء ال��ذي كان  تجدر االإ�سارة 
الكالم  ح��ول  وال��ك��الم  حكاية  ح��ول  حكاية  الكتاب  ف�سار  حكاية 
�سعب، كما قال الفيل�سوف واالأدي��ب العربي اأبو حيان التوحيدي 
في كتابه »االمتاع والموؤان�سة« منذ ع�سرة قرون، بل �سّيق وطريف 
اأن تبتدئ الحكاية بحكاية، حكاية واقعية مع �سّيدة �سعودية تربطنا 
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حكاية  حكايتان  الكتاب  في  لتكون  ال�سعودية  ال�سعبية  بالحكاية 
التون�سي  واالأك��ادي��م��ي  الكاتب  يلتقي  اأن  االأق���دار،  خلقتها  واقعية 
وعائلته مع امراأة �سعودية فتهدي طفله محفظة، وحكاية �سعبية 
ال�سعبي  والمخيال  التراث  وحفظها  الجماعية  الذاكرة  ن�سجتها 
لتهدي الجدة حكاية الأحفادها، وفي الحكايتين هناك هدية من 
الجّدة  �سعبية من  �سعودية وحكاية  �سيدة  : محفظة من  ال��م��راأة 
وم���ن ال���ت���راث ال�����س��ع��ودي، وت�����س��ي��ر المحفظة ح��ك��اي��ة وال��ح��ك��اي��ة 
محفظة تحفظ تراثا من الن�سيان، فالهدية ال تن�سى والتراث ال 
يمكن اأن ين�سى متى حفظته الذاكرة كما رّددته الجّدات واالأّمهات، 
اأن  الجّدة  �ساأن  اأبناءها وترعاهم، ومن  اأن تحفظ  االأّم  �ساأن  فمن 
تحفظ اأحفادها وتهديهم حكاياتها، ومن واجبنا اأن نرعى الهدية، 
الحكاية، ونحافظ عليها ونحفظها في الذاكرة بعيدا عن الن�سيان، 
فنحافظ بذلك على جزء مهّم من تراثنا، وهو ما قام به الكاتب 
اأن حفظ الهدية والحكاية فقّدم الكتاب »من الحطب اإلى الذهب« 
هدية وعربون محبة ووفاء لتراث اأ�سيل ليكون هذا الكتاب خير 
�سفير للمحبة والوفاء واأف�سل ج�سر للتوا�سل بين االأجيال وبين 
الثقافات واللغات، لتلتقي الحكايتان واللغتان العربية والفرن�سية 

في حكاية واحدة ور�سالة واحدة. 
اأّي  الجّدة في  الذهب« حكاية حب تحكيها  اإل��ى  »من الحطب 
رواي��ة  وه��و  لهم،  ورعايتها  حبها  فتحكي  الأحفادها  ومكان  زم��ان 
ي��روي��ه��ا ال��ح��ب وال���وف���اء ل��زم��ن جميل ي��ظ��ّل فيه االإن�����س��ان طفال 
اإلى رواي��ة وحكاية وحب ورعاية. الكتاب مقارنة  اأبديا في حاجة 
التراث  من  فرن�سية  وحكاية  �سعودية  حكاية  بين  انتروبولوجية 
تج�ّسد  االخ��ت��الف  ولي�ص  االئ��ت��الف  نحو  مقارنة  وه��ي  ال�سفوي، 
توا�سال وو�ساال ال انف�ساال بين ثقافتين مختلفتين كّل االختالف، 
الثقافات مهما  بين  توا�سل  الكتاب عربون محبة، وج�سر  ليكون 
اختلفت وتباينت، فالهدف يظّل واحدا وهو االإن�سان، راوي الحكاية 
وهدفها، فالحكاية هدية من الذاكرة لتحفظ الذاكرة بما فيها من 
حب وحكمة واأمل واألم، بكّل ما فيها من م�ساعر وعواطف تخزنها 
الكاتب  روات��ه��ا.  فينقلها  كلماتها  وتخفيها  طياتها  بين  الحكاية 
تون�سي بقدر ما ي�سل من خالل هذا الكتاب ثقافة ال�سعوب العربّية 
بثقافة ال�سعوب االأروبية ي�سل تون�ص ومغرب العالم العربي الكبير 
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بم�سرقه في الخليج. 
والتراث  ال�سفوية  الحكاية  الكتاب ثمرة بحث طويل في  جاء 
ال�سعبي ال�سعودي والخليجي ب�سفة عامة، فقد �سبق للدكتور محمد 
الجويلي اأن بحث في التراث ال�سفوي البحريني واأنجز بحثا ميدانيا 
اأ�سرف عليها، تتمّثل في حلقات تكوينية  تج�ّسد في ور�سات عمل 
في كيفية جمع الحكايات ال�سعبية وحفظها وت�سنيفها وتحليلها،  
وذلك في متحف التراث الوطني لوزارة الثقافة البحرينية �سنة 
2009.  ولم يغفل الباحث االنتروبولوجي عن البحث في �ستى 
التون�سية  بالحكايات  اهتّم  اأن  بعد  الخليجية  ال�سعبية  الحكايات 
 2002 �سنة  الحكاية  »انتروبولوجيا  موؤّلفان  فيها  اأ���س��در  التي 
واالأّم الر�سولة : ر�سالة االأّم في الحكاية ال�سعبّية التون�سّية 2007، 
وهو يعكف االآن على اإع��داد كتاب حول التراث ال�سعبي الخليجي 
لي�سّم حكايات من ال�سعودية والبحرين وقطر واالإم��ارات وعمان 
والكويت. فالكاتب الذي �سغف بالتراث الخليجي نتيجة تكريمه 
في البحرين بدعوته مّرتين منذ خم�ص �سنوات �سيفا على مجّلة 
»الثقافة ال�سعبّية« في المّرة االأولى، وعلى متحف التراث الوطني 
في المنامة في المّرة الثانية وب�سبب ا�ستقطابه في الريا�ص اأ�ستاذا 
باحث  هو  المقارنة  الثقافات  لتدري�ص  �سعود  الملك  جامعة  في 
الكلمات وبواطن الحكايات، وهو  انتروبولوجي يبحث في خفايا 
اأجل التقّدم  اأب��دا بتقديم االإ�سافة وتحقيق الطرافة من  المهتّم 
اأ�ستاذ االأجيال في  بالبحث الفكري واالإن�ساني وهذا ما قاله فيه 
تون�ص توفيق بكار في تقديمه لكتابه »انتروبولوجيا الحكاية« : 
�سّن علما في  اأّول من  انتروبولوجيا« وهو  الجويلي ليكون  »ول��د 

التراث ال�سعبي في الجامعة التون�سية. 
يتكون كتاب »من الحطب اإلى الذهب« من ق�سمين، ق�سم اأّول 
يت�سّمن حكايتين: الحكاية ال�سعودية للجهيمان وهي حكاية الغول 
 Le) »مع االإخوان الثالثة، والحكاية الفرن�سية »االإ�سبع ال�سغير
Petit Poucet )  لبيّرو(Perrault) باللغة الفرن�سية وترجمتها 
اإلى العربية. وي�سمل الق�سم الثاني تحليل الحكايتين ويتوّزع على 
�ستة عناوين، العنوان االأول هو �سفير واالإ�سبع ال�سغير:وهما ا�سما 
البطلين في الحكايتين، �سفير بطل الحكاية ال�سعودية، واالإ�سبع 
ال�سغير بطل الحكاية الفرن�سية، وهما في الحقيقة ا�سمان لبطل 
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الهوام�س : 

*محمد الجويلي: اأ�شتاذ جامعي وانتروبولوجي تون�شي يدّر�س بكّلية 
االآداب بتون�س العا�شمة - منوبة اعتبره العديد من النقاد منهم 
توفيق بكاروهو من موؤ�ّش�شي ق�شم العربية بالجامعة التون�شّية في 
تقديمه لكتابه انتروبولوجيا الحكاية وجالل الربعي في كتاب 

اأ�شدره حول موؤلفاته بعنوان« قراءة انتروبولوجية في كتابات د. 
وموؤ�ش�شا  رائدا  محمد الجويلي« ال�شادر بتون�س �شنة 2008 
التون�شية،  الجامعة  في  ال�شعبي  وال��ت��راث  الحكاية  لتدري�س 
انتقل الجويلي اأ�شتاذا زائرا في جامعات متعددة في نيويورك 
والريا�س وفي اإيطاليا حيث كان مديرا لمركز الحوار العربي 

االأوروبي بمدينة تارنتو بين 2004 و 2006 

واحد جاء في روايتين لحكاية واحدة،  وهي الم�ساألة التي طرحت 
اإ�سكاال  اإ�سكاال في البحث االنتروبولوجي وفي درا�سة الفولكلور، 
حول ت�سابه الت�سميات والحكايات بل اال�ستراك في الحكاية نف�سها 
واح��دة  حكاية  ه��ي  ج��وه��ري��ا،  اختالفا  مختلفتين  ثقافتين  بين 
بروايات متعددة ومختلفة فتختلف اللغة ويختلف ال�سياق والمكان 
االإن�سان مطلقا.  واح��د وهو  والمنبع  واح��د  االأ�سل  لكّن  والزمان 
اإل��ى  الحطب  م��ن  الحكايتين:  يلّخ�ص  فهو  الثاني  ال��ع��ن��وان  اأم���ا 
الموؤّلف للكتاب برّمته و�ستان بين الحطب  الذي اختاره  الذهب 
والذهب الّلذين اهتّم الموؤّلف بتفكيك رمزيتهما وداللتهما فهي 
رحلة تنطلق من الحطب،  من فقر ومعاناة وماأ�ساة، من محنة 
و���س��ع��وب��ات، اإل���ى ال��ذه��ب، اإل���ى ن��ج��اح وانت�سار على االأق�����دار، اإل��ى 
خال�ص وتخلي�ص، فهي رحلة من ال�سقاء اإلى الرخاء انطلقت من 
ماأ�ساة اإلى نجاة واأّي نجاة، نجاة من الغول رمز ال�سرور االجتماعية 
والدنيوّية كّلها ومن الفقر والحاجة، فالعنوان »من الحطب اإلى 
الذهب« يلخ�ص الحكايتين اأح�سن تلخي�ص ويبعث االأمل والتفاوؤل 
في الطفل مهما كانت المحن التي يمّر بها.  الكتاب يقّدم جديدا 
للمكتبة العربّية فيما يتعّلق بدرا�سة التراث الاّلمادي ولعّله االأّول 
كان  اأن  بعد  تتحاور  اأن  ال�سعبّية  للثقافات  يتيح  ال��ذي  نوعه  من 
الحوار بين الثقافات حكرا على المفّكرين والمثقفين في عزلة 

عن ال�سعوب وهواج�سها. 
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المأثورات الشعبية والتنوع الثقافي 
"دورة أسعد نديم "

محمدعبداهلل النويري - كاتب من تونس

والماأثورات  التراث  فقيد  لذكرى  تخليدا  دولية  ن��دوة  بم�سر  للثقافة  االأعلى  المجل�ص  احت�سن 
والثقافة ال�سعبية عموما المرحوم اأ�سعد نديم وذلك خالل الفترة من  15 اإلى 17 دي�سمبر 2014.

تم االفتتاح ب"الم�سرح ال�سغير" "دار االأوبرا"�سباح يوم االإثنين 15 دي�سمبرحيث األقيت كلمات 
مقرر الملتقى الدكتور اأحمد مر�سي تلتها كلمة الم�ساركين في الملتقى ثم كلمة اأمين عام المجل�ص 

االأعلى للثقافة وختمتها كلمة وزير الثقافة الم�سري الدكتور جابر ع�سفور.
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ا�سطلع  ال��ذي  البارز  بالدور  م�سيدة  جميعا  الكلمات  وج��اءت 
به فقيد ال�ساحة الثقافية اأ�سعد نديم في اإحياء جانب مهم من 
ن�ساطا حرفيا لدى  تنميتها وجعلها  ال�سعبية ورعاية  الماأثورات 
ال�سباب الم�سري.ثم قدم فيلم توثيقي الأ�سعد نديم  اأجيال من 
لقي  التلقائية  للفنون  تو�سكي  لفرقة  فني  وعر�ص  النوبة  عن 
اإعجاب الحا�سرين.وانطلقت الجل�سة االأولى للملتقى بالم�سرح 
:"ال�سناعات  ع��ن��وان��ه  ب��م��ح��ور  الم�سرية  االأوب�����را  دار  ال�سغير 
الثقافية والتنمية الم�ستدامة"،ا�ستهلها نجل الفقيد اأدهم نديم 
ال�سناعات  وتنمية  المادي  الثقافي  عنوانها:"التراث  بمحا�سرة 
حيث  المو�سوع  نف�ص  على  المحا�سرات  بقية  التراثية"ودارت 
كانت الحرف التقليدية و�سناعتها وتنميتها هي �ساغل الورقات 
التي قدمها المحا�سرون.وبعد ذلك ا�ستوؤنفت فعاليات الملتقى 
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بمقر المجل�ص االأعلى للثقافة �ساحة دار االأوبرا حيث عرفت قاعة 
الموؤتمرات الجل�سة الثانية وقد تعلقت ب"�سون العمارة التقليدية 
منهج  على  تقريبا  كلها  االأوراق  الثقافي"ودارت  تنوعها  وتعزيز 
واأثرية في مناطق مختلفة من  تاريخية  ترميم مناطق  وط��رق 
البالد العربية كمنطقة بيت ال�سحيمي في م�سر ومدينة الكاف 
بتون�ص حيث كان المو�سوع ا�ستلهام موتيفات العمارة التقليدية 
في البنايات الحديثة .اأما الجل�سة الثالثة لليوم االأول فقط نحت 
اإذ تناولت مو�سوع التوثيق وال�سون والتنمية  منحى غير مادي 
وتناولت موا�سيع اهتمت بالحفاظ على الماأثور ال�سعبي وتوثيق 
الم�سيري  نوال  مو�سوع  كان  واإن  الم�سرية  ال�سعبية  المو�سيقى 
"قد  وتنميتها  الم�سرية،�سونها  التراثية  الثقافية  "ال�سناعات 

عاد بالحديث اإلى مو�سوع الندوة.
وفي اليوم الثاني تناولت الجل�سة االأولى مو�سوع "الماأثورات 
ال�سعبية وجهود التنظير والتنمية"حيث اهتمت بم�ساألة المعارف 
والمهارات وال�سناعات التقليدية اإدارة و�سونا في �سوء االتفاقيات 
الثانية فقد تركزت  والتنظيمات المحلية والدولية.اأما الجل�سة 
على دور ال�سناعات الثقافية في �سون وتنمية الماأثورات ال�سعبية 
والمحور كما نالحظ يندرج في �سميم الم�سغل االأ�سا�ص للندوة 
واهتمت الجل�سة الثالثة بتجارب في التوثيق والتنمية والم�ساألة 
كما نالحظ تتعلق بنماذج معينة من مبا�سرة م�سائل بعينها في 
محددة.اأما  تجربة  وفق  معها  التعامل  واأنحاء  ال�سعبية  الثقافة 
التوثيق  في  بتجارب  اهتمت  فقد  الثاني  لليوم  الرابعة  الجل�سة 
فقد  �سبقتها  التي  الجل�سة  محور  عن  بعيدة  تكن  ولم  والتنمية 
الثقافة  مبا�سرة  ف��ي  بعينها  ت��ج��ارب  ت��ب��رز  م��و���س��وع��ات  ت��ن��اول��ت 
الخام�سة  الجل�سة  التنمية.وكانت  في  ومحورا  توثيقا  ال�سعبية 
االأخ��رى بتجارب في  الموؤتمرات متعلقة هي  التي �سمتها قاعة 
هذه  اأولتها  التي  الق�سوى  العناية  يبرز  مما  والتنمية  التوثيق 
الثقافية  ال�سناعات  وتنمية  والتوثيق  الحفظ  لم�سائل  الندوة 

وحماية تنوع �سماتها.
اأما اليوم الثالث واالأخير من هذه الندوة المهمة فقط عرف 
ال�سعبية  الماأثورات  عنا�سر  اأر�سفة  بطرائق  اهتمت  اأول��ى  جل�سة 
اأنماط  وتنوع  التنموية  واأدواره���ا  التقليدية  والحرف  وتوثيقها 
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ال�سعبية  الماأثورات  وتنوع  وتطورها  ال�سعبية  الماأثورات  توثيق 
و�سون الهوية وكان �سون الماأثورات وجعلها رافدا للتنمية من 
هذه  واأك�سبت  الدرا�سات  مختلف  و�سمت  التي  االهتمامات  اأب��رز 
اأن  ذكرنا  ما  والحال  غريبا  ،ولي�ص  وخ�سو�سيتها  روحها  الندوة 
تكون هذه الم�سائل محور المائدة الم�ستديرة التي عرفها اليوم 
ال�سعبية  الماأثورات  عنوان  تحت  كانت  والتي  الندوة  من  الثاني 

وتنمية المعرفة االإن�سانية.

م�ساهمة الثقافة ال�سعبية من البحرين:

كانت مجلة الثقافة ال�سعبية ممثلة في هذا الملتقى باالأ�ستاذة 
عبد  علي  واالأ���س��ت��اذ  عقيل  ال��ق��ادر  عبد  واالأ���س��ت��اذ  ال�سنو  �سميرة 
الم�ساركة  وكانت  النويري  محمد  الدكتور  واالأ�ستاذ  خليفة  اهلل 
عرفت  ال��ت��ي  الثاني  ال��ي��وم  م��ن  الثانية  الجل�سة  ف��ي  البحرينية 
الملتقى لالأ�ستاذ  الم�ساركين في  في بدايتها تكريما خا�سا من 
ال��دك��ت��وراأح��م��د  ال��ن��دوة  م��ق��رر  األ��ق��ى  حيث  خليفة  اهلل  عبد  علي 
على  البي�ساء  واأي��ادي��ه  المكرم  اأف�����س��ال  فيها  ع��دد  كلمة  مر�سي 
الثقافة ال�سعبية ثم األقى االأ�ستاذ عبد القادر عقيل ورقة بعنوان 
للفن  الدولية  بالمنظمة  و�سلتها  ال�سعبية  الثقافة  "دوريات 
ورقة  وتناولت  خليفة  اهلل  عبد  علي  االأ�ستاذ  عن  ال�سعبي"نيابة 
�سنوات  �سبع  ال�سعبية  النويري مو�سوع"الثقافة  الدكتور محمد 
المنجز والماأمول"اأما �سميرة ال�سنو فقد تناولت ورقتها مو�سوع 
"الوحدات الزخرفية في الفن ال�سعبي البحريني كم�سدر لتنوع 
الم�ساركين  من  اهتماماوا�سعا  ال��ورق��ات  الفني".ولقيت  االإن��ت��اج 
الثقافي  ال����دور  لتثمين  منا�سبة  ح��وارام��ه��م��ا.وك��ان��ت  واأث�����ارت 
المتميز الذي ت�سطلع به مجلة الثقافة ال�سعبية البحرينية على 

ال�ساحتين العربية والعالمية.
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résistance de certains métiers traditionnels 
face aux industries modernes qui s’étaient 
implantées dans la ville. Les tisserands étaient 
en effet au nombre de 116, un chiffre que l’on 
peut considérer comme important et, en tout 
cas, significatif du niveau de résistance jusqu’à 
cette date des métiers du tissage et de leur 
capacité à préserver leur position au sein de 
l’économie locale. Notons que, dans le même 
temps, le nombre de celliers s’élevait à sept, les 
teinturiers à trois et les forgerons à 37. 
Ces activités artisanales allaient, néanmoins, 
connaître, de nombreux aléas qui ont finalement 
conduit au recul ou à la disparition de nombreux 
métiers qui furent incapables de s’adapter aux 
nouvelles évolutions. On citera, ici, les deux cas 
de la teinturerie et de la savonnerie. Moussard 
écrivait, dès 1936, que ces deux spécialités 
« avaient disparu, que les tisserands ne sont 
plus que 26 (…), et que l’association caritative 
venait en aide à ces 26 artisans mais aussi à 
six cordonniers. » Le même auteur estime que 
la disparition des métiers du tissage a pour 
cause l’invasion des produits industriels venus 
de l’étranger qui ont investi en masse le marché 
et commencé à offrir au consommateur une 

marchandise à bas prix. Quant à la savonnerie, 
elle n’a pu résister à la concurrence du savon 
de Marseille.
On constate en examinant l’état de certaines 
activités artisanales de la ville de Taza, à 
l’époque coloniale, que celles-ci ont connu 
d’importantes mutations structurelles qui 
on influé sur leur place dans la production et 
l’économie, en général. Car, à l’exception de 
certains métiers à vocation artistique, comme 
la l’artisanat du tapis, le reste des métiers 
traditionnels a connu une crise profonde due à 
ce choc avec  l’économie capitaliste libérale. Le 
rôle social de l’artisanat a également régressé, 
suite à la faillite d’un nombre considérable de 
patrons, de sorte que le rôle que jouaient ces 
métiers est devenu secondaire sur le marché de 
l’emploi. Ce rapide déclin a permis au secteur 
économique colonial d’asseoir sa mainmise sur 
l’ensemble des secteurs productifs de la ville. 
On comprend dès lors que tout le poids de 
l’économie soit passé de la vieille à la nouvelle 
ville où les Européens ont édifié des industries 
modernes et avancées.

Jalal Zain Alabdeen
Maroc
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F
abricants et artisans ont constitué l’une 
des bases économiques et humaines des 
villes arabes et islamiques, en général, 

et des villes marocaines, en particulier. Ils 
constituaient une proportion importante de 
la population et contribuaient dans une large 
mesure à la vie économique du pays. Leur 
activité se situait en effet au deuxième rang, 
juste derrière l’agriculture, aussi bien au niveau 
de l’imposition que du revenu global du pays. 
Ces secteurs d’activité vont toutefois connaître, 
dans la ville de Taza, des changements 
profonds avec l’instauration du protectorat 
français. La ville a vu, en effet, au lendemain 
de son occupation par les forces coloniales, un 
afflux de migrants européens, dont certains ont 

amené des capitaux importants qui leur ont 
permis de créer des industries dans divers 
domaines, en bénéficiant de tout le soutien 
d’autorités coloniales soucieuses d’alléger 
les dépenses liées aux importations et 
d’établir une base industrielle au service des 
intérêts de la métropole. La vie économique 
a commencé, dès lors, à évoluer dans la 
ville, à raison de l’impact de ces industries 
nouvelles sur la structure des métiers 
et de l’artisanat traditionnel, lesquels ne 
pouvaient résister au rouleau compresseur 
de l’économie capitaliste. 

Quel sera donc le sort de ces activités locales 
après l’occupation de Taza ?
L’importation depuis l’Europe à Taza de 
produits industriels a influé négativement sur 
le développement de l’artisanat local, créant 
même une situation de crise. Certains secteurs 
se sont, il est vrai, adaptés aux nouvelles 
mutations qui ont accompagné les premières 
années de l’occupation de la ville, et les artisans 
ont pu sauvegarder leur présence et leur statut, 
mais cette  continuité s’explique surtout par le 
fait que toutes ces activités ont bénéficié de 
leur concentration à l’intérieur de la vieille ville, 
la nouvelle ayant alors à peine commencé à être 
édifiée. Le recensement de 1926 confirme cette 

L’ARTISANAT TRADITIONNEL ET 
LES AUTRES METIERS
DANS LA VILLE DE TAZA (MAROC) AU TEMPS DE LA 
COLONISATION FRANçaise : continuite et mutations
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niveau de la grotte à celui de la forteresse-tour 
d’observation avant d’arriver au ksar proprement 
dit. Les constructions peuvent également se 
situer à mi-chemin de la forteresse et du ksar : 
on appelle cet ensemble la casbah. Il en va ainsi 
des deux mosquées troglodytiques du Djebel 
Damar, appelées jam’a (mosquée) ‘Alloula et 
jam’a Elouti (ou Loutay), dans la région de Béni 
Khedache qui ont joué, l’une et l’autre, un rôle 
dans le regroupement des populations dans 
une région où l’on a fait pousser les céréales, 
en particulier l’orge, et planté oliviers et figuiers, 
ce qui a obligé les habitants à se sédentariser 
autour des deux mosquées et contribué à 
l’édification d’une bordure de grottes entourant 
un monticule percé de tunnels creusés dans la 

profondeur de la pierre et formant des dédales 
servant à relier par l’arrière les différentes 
grottes. Mais cela n’a pas été jugé suffisant, 
sauf pour les habitants des grottes, et l’on a 
dû construire, dans une première étape, un 
fort à la pointe de la colline, puis d’ajouter 
une entrée fortifiée, si bien que l’on est passé 
de l’appellation Bled Manit à celle de Kalaat 
(Tour de) Manit puis à celle de Casbah Manit. 
Pour étudier ce type d’architecture il faut 
consulter les sources, mais les sources 
écrites sont très rares, dans cette région 
du pays. L’auteur a donc dû interroger les 
vestiges historiques qui lui ont apporté des 
informations cruciales sur la naissance 

de ces mosquées qui, outre leurs fonctions 
religieuses et éducatives, servaient au stockage 
des denrées et à l’hébergement des étudiants ; 
d’autres informations ont été également 
collectées sur les revenus qui étaient liés à ces 
lieux de culte et dont une partie était consacrée 
à l’entretien des étudiants, mais aussi sur 
le travail qui, au VIe siècle de l’Hégire (XIIIe 
siècle),  était effectué sans contrepartie, dans 
cette région de montagnes, mais entrait dans 
le sixième des revenus qui était prélevé pour 
assurer la réfaction des bâtiments et la gratuité 
de l’enseignement.

Ali Sabty
Tunisie
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L
es mosquées troglodytiques 
constituaient au moyen-âge 
les édifices architecturaux les 

plus imposants du sud tunisien. Elles 
ont constitué les premiers noyaux 
autour desquels les populations 
ont été regroupées dans des 
villages sous la forme d’habitations 
troglodytiques, c’est-à-dire de 
grottes qui ne cessaient de s’étendre 
horizontalement, au gré des besoins. 
A partir de là, on passait, chaque 
fois que nécessaire,  du haf (niveau, 
bord) supérieur à celui qui était 
en-dessous, en sorte que ces haf 
finissent par entourer la colline qui 
forme un promontoire et que la partie 
supérieure des habitations joue le rôle 
de poste d’observation. Ce poste 
est alors doté de fortifications et les 
habitations deviennent des tours dont les pièces 
vont se prêter à cette fonction de surveillance 
avant de se transformer, à une étape ultérieure, 
en ksours (pluriel de ksar : bâtiment élevé) où 
l’on stocke les récoltes, sachant que l’intervalle 

entre deux récoltes peut dépasser les cinq ans.

L’évolution chronologique de cette architecture 

de montagne, dans une zone limitrophe du 

désert, fait que l’on peut aller directement à 

la forme du ksar ou passer graduellement du 

L’ARCHITECTURE MEDIEVALE 
TRADITIONNELLE AU SUD-EST 
DE LA TUNISIE :
les mosquées troglodytiques du Djebel Dahar et leur 

rôle dans la fixation des populations dans une région 
limitrophe du désert
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modernes ? Telles sont les interrogations autour 
desquelles l’auteur a organisé sa réflexion.
Le tissage traditionnel représente pour les 
tribus d’Aït Ourayne l’héritage populaire le 
plus important et l’essentiel de leur mémoire 
historique, d’autant plus qu’il fut pour l’essentiel 
une activité féminine et tint une place de choix 
dans la vie de ces tribus et dans le quotidien de 
leurs femmes. Ce rôle éminent n’a que rarement 
bénéficié de l’intérêt des chercheurs, en général, 
et des  sociologues, en particulier. Un sursaut 
s’impose car les chercheurs se doivent de 
revivifier cet héritage et de le replacer au premier 
rang des questions qui nous interpellent, ne 
serait-ce qu’en raison de la dimension qui est 
la leur dans toute réflexion sur l’authenticité 
sociale et culturelle.
Conclusion:
Le tissage était exercé par les femmes des 
tribus d’Aït Ourayne comme par les femmes 
des autres tribus amazighes du Maroc pour 
répondre aux besoins économiques, sociaux 
et naturels les plus immédiats de leurs familles. 
Au plan économique, cette activité constituait 
un moyen de survie, l’homme se chargeant de 
comercialiser la production pour l’achat des 
denrées de base. Au plan social, la prééminence 
au sein du groupe s’était toujours mesurée, 
dans le système culturel tribal, à l’aune de cette 
pratique, si bien que la maison où il n’y avait 
pas ce type d’activité et où l’on n’a jamais tissé, 
ne serait-ce qu’un seul tapis, ne pouvait faire 
partie de l’élite. D’autre part, et compte tenu 
des conditions climatiques souvent dures, 
les femmes étaient obligées de tisser des 
couvertures et des tapis de toutes les tailles 
mais aussi des habits chauds (djellabas, amples 
capes pour les femmes…) pour permettre à la 
famille d’affronter les rigueurs de l’hiver. 
Il s’agit, de fait, d’un système social marqué 
dans la vie de la tribu par la continuité entre le 
culturel et le naturel, continuité dont le tissage 
était la meilleure illustration, même si cette 
activité évolue aujourd’hui trop lentement, 

quand elle n’est pas menacée de disparition. 
De nos jours, la femme n’est plus, en effet, 
capable de s’engager – ni même de concevoir 
qu’elle puisse s’engager – dans une aussi 
longue aventure que celle du tissage, en raison, 
nous dira-t-elle, du manque de temps, ou, 
plus  simplement, parce qu’elle n’a plus accès 
à cette traditionnelle compétence des femmes 
des tribus marocaines qui a disparu, comme le 
dit Jacques Berque1, avec leur disparition. 
Ce déclin progressif a commencé à se préciser 
avec la pénétration des techniques modernes 
qui ont engendré de grandes mutations sociales 
dans les milieux ruraux du pays. Le tissage n’est 
plus tant lié au contexte bédouin qu’à celui de la 
ville, laquelle se pose désormais en rivale de la 
campagne, ce qui s’est du reste traduit par une 
restructuration, sous l’effet de la modernisation 
généralisée, des modes de production tribale. 
L’économie familiale qui était le principal 
fournisseur de produis tissés en laine a été 
supplantée par l’économie de marché, et le lien 
s’est rompu entre cette dernière et l’économie 
familiale. Les produits tissés dans le cadre du 
système tribal sont devenus des marchandises 
soumises aux lois du profit bien plus que des 
productions artisanales recherchées pour leur 
authenticité. Quant aux matériaux servant à la 
coloration elles ont vu les produits chimiques 
se substituer peu à peu aux produits naturels, 
si bien que l’on est passé de la tente à l’usine 
et du métier à tisser familial à la production 
industrielle.
Nous nous posons, ici, avec Jacques Berque2, 
la question de savoir si ces techniques 
modernes qui ont déstructuré cet artisanat 
traditionnel beaucoup plus qu’elles ne l’ont 
consolidé sont capables de renouer le lien qui 
le rattachait à son milieu naturel où prévalaient 
la fonctionnalité et les formes géométriques 
inspirées des paysages naturels.

Adress Maqboob
Maroc
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L
a place de la femme dans 
le tissu social des tribus 
d’Aït Ourayne se mesure à 

sa compétence et au rôle qu’elle 
joue dans la vie sociale, à tous les 
niveaux. Mais c’est l’économie qui 
représente le secteur où l’épouse 
assume, en complémentarité avec 
son époux, une fonction active et 
productive, dans tous les domaines 
touchant de près ou de loin à 
l’économie, même si, au fond d’elle-
même, sa participation aux travaux 
agricoles, aux côtés de son époux, 
s’accompagne le plus souvent de 
justifications tel que le besoin d’alléger le fardeau 
du mari qu’elle doit protéger et préserver car il 
est en soi un capital irremplaçable. 
Le tissage et la tapisserie comptent parmi les plus 
importantes activités à caractère économique 
qu’exerçaient les femmes dans ces tribus, en 
réponse à cet impératif de complémentarité 
des rôles sociaux. Les femmes se partageaient 
à cet égard entre le tissage et des activités plus 
ordinaires comme l’éducation des enfants, 
l’élevage du bétail, la préparation des repas, 
etc. On pourrait même dire qu’elle se livrait à 
cette activité à ses heures de loisir, pour ne pas 
dire qu’elle s’efforçait toujours de dégager un 
intervalle à lui consacrer, au milieu de ses tâches 
quotidiennes.
Le tissage a été considéré, au long des siècles, 
comme une activité féminine, c’est du moins le 
cas, dans les pays arabes, en général, et plus 
particulièrement en Afrique du nord, quand bien 

même il connaît de nos jours un certain recul, les 
hommes s’étant mis à leur tour à cette activité. 
Les femmes de la tribu marocaine des Aït 
Ourayne considéraient le tissage comme une 
activité centrale dans leur existence, même 
si la situation diffère selon le niveau social de 
chaque famille. Comment ces femmes ont-elles 
appréhendé cette activité ? Par quelles étapes 
passent-elles pour accomplir les tâches qu’elles 
accomplissent, dans ce type de métier ? Et 
quels sont les instruments dont  elles ont 
besoin à cet effet ? Le tissage et la tapisserie 
étaient-elles considérées comme un art pour 
les femmes de tribus d’Aït Ourayne ou, plutôt, 
comme une fonction économique ? Quelles 
sont les techniques utilisées par ces femmes 
dans ce genre d’activité ? D’un autre côté, quels 
types de tissages les femmes de ces tribus ont-
elles l’habitude d’exécuter ? Enfin, le tissage 
traditionnel a-t-il été influencé par les avancées 
de la mondialisation et des technologies 

LE TISSAGE TRADITIONNEL 
MAROCAIN :
Une mémoire culturelle au féminin
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sont nés d’une idée que l’inspiration a enrichie 
et développée pour aboutir à la forme qu’on 
leur connaît, aujourd’hui ; d’autres n’ont guère 
évolué, que ce soit au niveau de la forme ou de 
l’utilisation.
Les danseuses qui se sont spécialisées dans ce 
type de performance continuent jusqu’à présent 
à se servir du candélabre, dans les fêtes de 
mariage où les pas de danse s’accompagnent 
de musique et de chants. La danse commence 
à la porte de l’hôtel lorsque les deux mariés 
procèdent lentement, entourés de leurs amis et 
de leurs familles, vers la salle des fêtes où tout a 
été préparé pour la cérémonie. Les danseuses 
utilisent de façon synchrone, au cours de cette 
procession, tambourins ou sajet, ou, parfois, 
les deux. La même gestuelle se retrouve 
dans bien d’autres types de mariages ou de 
cérémonies qui se déroulent dans d’autres 
lieux, la chorégraphie commençant dès 
l’entrée de l’endroit et se poursuivant jusqu’à 
ce que les mariés aient pris place. Seul varie le 
nombre des danseuses et des musiciens qui les 
accompagnent. 
Dans le passé, les danseuses entamaient leur 
programme devant les invités après qu’elles 
ont terminé la danse des épousailles et que les 
mariés sont arrivés. Mais les choses ont changé 
de nos jours, la performance est exécutée par 
une ou plusieurs danseuses que l’on appelle 
les danseuses de « l’oriental » sur une musique 
produite par une troupe ou simplement 
enregistrée. Quant à la nature de la musique 
et des chansons, rien ne semble avoir changé 
depuis le début du XIXe siècle, excepté une 
certaine accélération du rythme et l’introduction 
d’airs à la mode.
La corruption régnait  partout, en Egypte, au 
temps des Mamelouks, lesquels étaient coupés 
du peuple égyptien. C’étaient, d’ailleurs, le plus 
souvent des bâtards et portaient des noms fort 
singuliers, tels que Qalawun, Baybar, Qatez, etc. 
Les Egyptiens les appelaient, d’ailleurs, awled 
en-nass (les fils de personne) parce qu’on ne 

leur connaissait pas de géniteur. Les potentats 
de cette époque étaient, comme c’est encore 
le cas un peu partout, des hommes, mais les 
femmes avaient la haute main sur bien des 
secteurs de la vie publique et connaissaient les 
secrets et les rouages du sérail. Nous parlons 
bien entendu de femmes de grande beauté et 
qui usaient de tous les raffinements pour mettre 
en valeur leur féminité. Elles apprenaient la 
danse et le chant ainsi que les autres arts de 
la séduction de façon à pouvoir jouer un rôle 
prééminent au palais. C’est de là que vient ce 
surnom de ‘awalim (pluriel de ‘alima : savante) 
que l’on donne encore à ces spécialistes de la 
danse lascive, sans doute parce qu’à côté de 
leur savoir-faire elles ont toujours eu accès aux 
secrets les mieux enfouis de la société.

Tameer Yahya
Egypte
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L
’un des mots que l’on entend 
le plus souvent  dans les 
cérémonies de mariage et 

autres festivités, à quelque classe 
sociale que l’on se réfère, est le 
mot de « ‘awalim » (littéralement : 
les savantes) que l’on emploie 
aussi dans un esprit grivois. Que la 
fête se déroule dans un hôtel cinq 
étoiles ou dans une impasse étroite, 
au milieu d’un quartier surpeuplé, la 
demande est toujours forte sur ce 
type de performance corporelle, 
par ailleurs tant décriée. 
Les ‘awalim ont été, tout au long 
de la seconde moitié du XIXe 
et de la première moitié du XXe 
siècles, appelées pour animer les 
fêtes de mariage ainsi que d’autres types de 
cérémonies, privées ou publiques, dont les 
danses qu’elles exécutaient  étaient l’un des 
moments forts. Elles continuent, aujourd’hui, 
à se produire dans certaines de ces fêtes ainsi 
que dans diverses célébrations populaires. Des 
troupes uniquement consacrées ce genre de 
performance viennent encore agrémenter les 
cérémonies de mariage.
Parmi les instruments dont s’accompagnent 
ces danseuses, quel que soit le milieu où se 
produit le spectacle, nous pouvons citer :
- le candélabre : les danseuses le placent sur 

la tête ; il peut prendre diverses formes et n’a 
cessé de changer avec le temps, pour des 
raisons fonctionnelles ou pour s’adapter aux 
évolutions de chaque époque ; le candélabre 

de la fin du XIXe siècle n’est pas celui du XXe, 
et celui que l’on voit de nos jours fonctionne 
à l’électricité.

- les sajet : qui sont des petites boules 
métalliques que la danseuse attache à ses 
doigts pour produire des sons qui participent 
à la percussion et donnent son rythme à la 
danse ;

- les tambourins : sur lesquelles frappent les 
danseuses elles-mêmes, à moins qu’ils ne 
soient utilisés par la troupe musicale qui les 
accompagne, voire par l’un ou l’autre des 
invités.

Chacun de ces instruments a son histoire, 
ses racines et sa raison d’être dans les us et 
coutumes ainsi que dans la vision populaire qui 
a prévalu en Egypte, au long des siècles, mais 
aussi dans les croyances religieuses. Certains 

LES DANSES LASCIVES :
LEUR ORIGNE ET LEUR HISTOIRE
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sur ces grandes villes où la cuisine a connu 
des mutations rapides, liées aux contraintes 
économiques et culturelles imposées de 
l’extérieur par la domination culturelle française 
et se traduisant par l’apparition de nouveaux 
modes d’alimentation. 
La cuisine relève structurellement de la 
culture matérielle. Elle constitue un élément 
d’appréciation essentiel pour distinguer les 
catégories sociales pauvres des groupes les 
plus aisées. Les produits qui entrent dans la 
confection des repas jouent à cet égard un rôle 
fondamental, d’autant que le lexique alimentaire 
est le plus souvent le même pour les deux 
catégories sociales.  
L’auteur se fonde dans son approche sur le 
triangle alimentaire de Lévi-Strauss, sur le 
travail sur le terrain qui constitue la base de 
toute étude anthropologique ainsi que sur les 
entretiens qu’il a eus avec un nombre important 
d’informateurs appartenant à la tribu des 
Hemamas dont le témoignage a constitué cette 
source orale qui est aussi indispensable à ce 
type de recherche que les sources et références 
écrites disponibles. 
L’alimentation des pauvres de la tribu des 
Hemamas, au cours de la première moitié 
du XXe siècle, notamment dans les périodes 
de sécheresse apparaît comme monotone, 
primitive et tributaire de la nature dont les 
changements affectaient profondément la vie 
des hommes. 
La nourriture est un aspect essentiel de la culture 
de chaque société, elle dépend de la qualité 
des ressources naturelles disponibles et des 
influences extérieures qui peuvent dans certains 
cas se traduire par la disparition des  spécificités 
locales. Il importe à cet égard de souligner 
que les grandes mutations socioéconomiques 
que la Tunisie, à l’instar du reste du monde, a 
connues, en particulier celles qui étaient liées 
à l’industrie de transformation des produits 
agricoles, aux systèmes de distribution à travers 
le pays et aux possibilités ouvertes par les 

importations de l’étranger, se sont traduites par 
un recul des spécificités locales. Ces mutations 
ont, assurément, contribué à l’uniformisation 
de la cuisine et permis que n’importe quel plat 
puisse aujourd’hui être préparé hors saison. 
Ces évolutions montrent en elles-mêmes que 
l’histoire de l’alimentation ne porte pas sur un 
objet statique mais constitue un des chapitres 
de ce que Fernand Braudel a appelé « l’histoire 
matérielle ». 
L’importance de l’alimentation est en outre liée 
à son rapport aux réalités sociales et culturelles. 
La part de socialité est visible dans le rôle du 
repas pris en commun dans l’instauration et le 
renforcement des liens d’amitié entre ceux qui 
ont partagé « l’eau et le sel », mais aussi dans 
la réconciliation qui se fait entre adversaires ou 
ennemis autour d’un bon repas. L’alimentation 
est aussi l’un des piliers de l’hospitalité, des 
banquets, des moments de liesse ou des 
cérémonies funéraires. Quant à la culture elle 
se manifeste dans les œuvres littéraires, les 
us et les coutumes, les rites et les festivités 
liés aux repas pris en commun, ainsi que dans 
les innombrables contes et proverbes où la 
nourriture joue un rôle axial.

Abdelkrim Brahmi
Tunisie

29



Culture Populaire -Numéro 29 - Printemps 2015

L
’alimentation varie selon les peuples, 
les lieux et les cultures. L’anthropologue 
français Claude Lévi-Strauss l’a 

représentée sous la forme d’un triangle 
dont les angles seraient le cru, le cuit et le 
faisandé. Ce triangle est devenu une référence 
essentielle pour toutes les études portant 
sur l’alimentation, ouvrant ainsi de vastes 
perspectives à l’analyse de cette réalité, de sa 
dimension anthropologique et de l’importance 
qu’elle revêt dans la vie quotidienne des 
groupes sociaux. 
La recherche sur l’alimentation quotidienne des 
pauvres, au pays des Hemamas (grande tribu 
du centre et sud-ouest de la Tunisie), permet 
de cerner certains aspects de l’identité tribale 
des Hemamas avec ses spécificités culturelles 
qui ont dans une large mesure disparu, du fait 
des avancées de la mondialisation qui sape les 
fondements des cultures locales et s’acharne 
à les effacer pour que s’instaure une « culture 
mondialisée uniformisée »  propre à servir les 
intérêts de ceux qui sont derrière ce processus.
L’auteur a choisi de centrer sa recherche sur la 
première moitié du XXe siècle qui représente la 

dernière période au cours de laquelle les traditions 

culinaires ancestrales sont restées vivaces chez 

les Hemamas et, plus généralement, dans  les 

zones rurales de la Tunisie les moins ouvertes 

LA TABLE DES PAUVRES AU PAYS 
DES HEMAMAS,AU COURS DE 
LA PREMIERE MOITIE DU XXe 
SIECLE
Dialectique de la fertilité et de la sécheresse :

une approche anthropologique
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ouvrir la voie à l’attente de futures innovations, 
car il faut bien consentir à la fatalité du 
changement.
L’étude porte sur le hîjab (voile de 
la femme), en tant que prescription 
imposée par la charia, et sur l’habit de 
la femme, en tant qu’il relève également 
d’une obligation charaïque. L’auteur 
considère qu’il n’est nul 
besoin de mettre la question 
en délibération : l’habit 
de la femme obéit à une 
prescription religieuse et 
doit être étudié sous l’angle 
de l’actualisation sociale 
d’une telle prescription. 
L’étude s’efforce de 
mettre en évidence les 
influences sociales, les 
processus d’acculturation et 
d’interaction, les pressions 
exercées par les médias, les 
technologies et autres moyens 
modernes de communication 
sur l’habit féminin, ses formes, 
sa typologie, les accessoires 
destinés à orner cet habit ou 
à mettre en valeur le physique 
de la femme. En d’autres 
termes, l’auteur vise à faire 
ressortir les manifestations 
qui témoignent du rapport 
entre mutations sociales 
et constantes religieuses 
pour tout ce qui concerne 
l’habit de la femme, 
c’est-à-dire pour tout 
ce qu’elle se doit de 
porter de manière :
soit à respecter scrupuleusement 
la charia en portant l’habit qui répond à ses 
exigences ;
soit à suivre les tendances de l’époque et à 

contrevenir à la charia ;

soit à concilier les exigences de la mode avec 

le respect de la charia.

Telles sont les options. Certaines 

choisissent le respect du code, d’autres 

se situent à mi-chemin du respect et 

de la transgression et présentent 

une image charaïque nourrie de 

modernité, qui se manifeste au 

moyen de certaines variations de 

la forme et de la couleur du voile 

ainsi que de la coupe et de 

l’apparence de l’habit qui révèle 

plus qu’il ne dissimule ce qui 

doit l’être, offre à l’œil plus 

que ce qu’autorise la charia 

et vide de sa signification 

générale le voile et l’habit 

que le code charaïque avait 

pour finalité d’imposer et qui 

est de dissimuler tout ce qui 

prête à discorde et de gommer 

de l’image que pourrait 

présenter la femme toute forme 

de séduction, de crainte de 

réveiller des convoitises qui ne 

doivent pas être exhibées.

(Endnotes)

1- Jacques Berque : 

« Remarques sur le tapis 

maghrébin », in Etudes 

maghrébines, p. 19.

2- Ibid, p. 24.

Atef Attia

Liban
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L
’étude des constantes et changements 
dans l’habit de la femme arabe doit 
s’intéresser en premier lieu au rapport 

entre la société et la religion : 
- la société, en tant que fondement des us et 

coutumes qui s’expriment à travers diverses 
formes de comportement, au quotidien, ainsi 
que dans la vie professionnelle où l’habit et 
ses multiples mutations sont tributaires des 

évolutions de chaque époque tout autant 
que de considérations liées au temps et au 
lieu ; 
- la religion dans la mesure où elle impose, 
depuis le temps de la révélation, différentes 
manières de s’habiller que la femme se doit 
de respecter, manières qui entrent dans le 
cadre des contraintes charaïques, la charia 
prescrivant à la femme de se couvrir la tête et 
la totalité du corps en ne laissant apparaître 
que le visage et les mains, même si certaines 
interprétations (ijtihad) vont plus loin en 
exigeant que le visage ainsi que toutes les 
parties du corps soient totalement couverts, 
de sorte que nulle parcelle du corps féminin 
ne soit visible. Ces principes charaïques ne 
sauraient tolérer le moindre changement : le 
système vestimentaire est réglé par un code 
immuable.
Au plan social, l’habit est inscrit à l’intérieur 
d’un processus de changement continu, 
même si ce changement se trouve exposé 
à diverses résistances qui peuvent se durcir 
ou s’assouplir, pour faire face à l’innovation 
et aux grandes mutations. Le nouveau 
commence toujours par s’imposer et par 

occuper la place qui lui revient, puis il s’élargit 
aux dépens de ce qui précède. Il va ensuite 
s’inscrire à l’intérieur d’une posture d’attente 
jusqu’au moment où il lui faudra céder à son 
tour la place à ce qui est en train d’arriver, et 
ainsi de suite, le nouveau supplantant l’ancien 
en dépit des diverses oppositions, des plaintes 
et regrets, toutes manifestations qui ne peuvent 
faire barrage à ce qui afflue et s’impose non sans 

L’HABIT DE LA FEMME ARABE
ENTRE TRADITIONS SOCIALES ET INTERCULTURALITE
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où sont les siens et s’est mis en route vers 
celles de la bien-aimée. L’un et l’autre vivent les 
affres de l’absence, tout à la hâte d’aboutir à 
l’objet de leur quête. Le nuham rêve de la dana 
(prise) pour laquelle il a pris la mer, et le poète 
du misdar rêve du haut de sa monture de cette 
autre dana qu’est la femme aimée pour qui il 
a quitté famille et enfants (quitter se dit dans 
le dialectal de la région : sadara, verbe qui a 
donné misdar).
L’auteur tente, dans cette étude, de rapprocher 
deux genres relevant du folklore : le misdar qui 
s’est développé dans des zones  plus ou moins 
désertiques du Soudan, surtout celle de Batana, 
et le chant marin dont s’accompagnent (ou 
plutôt dont s’accompagnaient) les chercheurs 
de perles dans la région du Golfe.
Il est clair que le chant marin est un genre 
folklorique relevant des arts de la scène alors 
que le misdar, autre genre folklorique appartient 
à la poésie populaire. Mais cette différence 
n’est pas de nature à rendre problématique 
le rapprochement entre les deux genres, tant 
les aspects communs aux deux arts sont 
nombreux. D’abord, au plan du contenu, le 
misdar, comme je l’ai souligné plus haut, raconte 
le périple vers les demeures de la femme 
aimée ; Hariz le considère comme relevant de 
la poésie narrative : « Le Dr Abdallah At-tayyeb, 
écrit-il, estime que si les Arabes ont voulu que 
leurs poèmes en métrique de rajaz fussent 
d’une certaine longueur c’était pour répondre à 
la nécessité d’y intégrer les contes populaires et 
les récits de conquêtes (…). Les misdar étaient 
de longs poèmes de type narratif. »
Quoi qu’il en soit, le poète du misdar qui va 
sur sa chamelle nous confie sa nostalgie des 
demeures de la bien-aimée et sa hâte d’y 
arriver. Le thème du misdar est bien le voyage 
et/ou la séparation. 
Quant à la poésie chantée de la mer, elle décrit, 
dans bien des occurrences, l’état du poète 
qui a laissé derrière lui sa patrie et pris la mer. 
En réalité, la plupart des chants marins sont 
étroitement liés au labeur des chercheurs de 
perles, mais il arrive qu’ils soient également 
récités sur la terre ferme. Harbi dit que les marins 
appellent nahma (de nahum) tous les types de 

chants de la mer, le nahm (même racine) étant 
une forme d’imploration que les marins ont pris 
l’habitude de réciter pour exprimer leur état 
d’âme et atténuer les fatigues et les douleurs 
liées à leur métier. » Harbi a clairement vu le 
rapport entre ce chant et le travail de la mer. 
« La nahma, écrit-il, est fondamentalement liée 
au labeur à bord du navire, et c’est pourquoi 
elle obéit à des règles immuables, notamment 
au niveau de la récitation, chaque chant étant 
exécuté en rapport avec le travail et dans la 
forme qui lui est appropriée. »
Il est évident que ces chants remplissent 
plusieurs fonctions dont les plus importantes 
sont le divertissement et la réaction à la fatigue, 
à la monotonie et à l’ennui liés au travail. Harbi 
résume en ces termes ces fonctions : « Ces 
chants jouent un rôle essentiel pour rendre le 
travail plus aisé et plus rapide à exécuter. »
Le misdar et le chant marin ont ceci de commun 
que l’un et l’autre exigent de l’exécutant des 
dons spécifiques. Est-il nécessaire à cet égard 
de souligner qu’un artiste populaire, dans 
quelque domaine que ce soit, doit disposer 
de nombreuses compétences, et même de 
dons réels, sinon la société ou le public qui 
s’associent à sa performance ne l’auraient pas 
reconnu pour tel ? Hariz parle du talent dont le 
poète du misdar doit être doué pour que ses 
inventions métaphoriques atteignent le sommet 
de l’art. «  Il est un autre domaine, écrit-il, où 
les poètes du misdar ont atteint à une sorte de 
perfection, c’est la représentation des actions. 
Le passage, par l’image et la comparaison, 
du monde sensible au monde des idées 
exige, nul doute, des capacités artistiques 
exceptionnelles. » Hariz met également en 
avant une autre réussite des poètes du misdar : 
« (Ceux-ci) ont tout particulièrement excellé 
dans les images qui représentent le mouvement 
qu’ils ont traduit par des moyens propres à 
transmettre au lecteur les détails les plus infimes 
de l’expérience relatée par le poète. »

Mohammed Mahdi Bushra
Soudan
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I
l est clair que par ce titre – et la recherche 
qu’il induit – j’aborde ce sujet sous l’angle 
du paradoxe et que je tente en fait d’inverser 

du tout au tout les concepts. Pour rester dans 
la logique de ce titre, le misdar que récite 
le poète qui arpente le désert ou, disons, 
les contrées inhabitées, sur sa chamelle est 
devenu un misdar de la mer dans le temps où 
le mawwel que chante, le plus souvent à bord 
du navire, le nuham (le barde, le chef interprète), 

accompagné de son équipe, est devenu un 
poème du désert. Il s’agit, dans un cas comme 
dans l’autre, de poésie, tant par la forme que 
par la structure. Quant au contenu, ce genre 
poétique développe un seul et même thème, 
celui de la séparation. En mer comme dans le 
désert, le poète dit la douleur, la torture de la 
séparation. Le nuham a quitté le bercail où il a 
laissé famille, enfants, êtres chers, et le poète 
du misdar s’est lui aussi éloigné des demeures 

LE MISDAR DE LA MER ET LE 
MAWWEL DU DESERT
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aspirent à l’oubli, s’opposent à l’innovation et 
sacralisent le passé, aux dépens du présent et 
de l’avenir. » Les récits contribuent également 
au renforcement du ciment social et à la 
propagation du bien et de la vertu. Ce patrimoine 
a gagné en importance sous la domination 
coloniale, devenant un refuge dans la mesure 
où il représentait une forme de propagande 
implicite dans la lutte contre l’envahisseur et 
l’hégémonie culturelle qu’il a tenté par tous les 
moyens  de déployer et d’enraciner à travers le 
pays dans le but de gommer l’identité locale.
Si l’idéologie coloniale a pu receler de 
dangereuses finalités mythologiques, elle a par 
la suite fait des contes un objet d’étude pour 
la science des mythes. Pour comprendre les 
sociétés ciblées et contrôler leurs croyances et 
leur culture, il fallait en effet, pour commencer, 
les étudier sous le couvert de ce qui fut alors 
appelé « l’humanisme militaire ». Un des 
militaires de l’époque a formulé ce projet en 
ces termes : « Pour dominer le peuple algérien 
il faut, avant toute chose bien maîtriser son 
patrimoine symbolique, ce qui ne peut se faire 

que par l’étude concrète de ses légendes. »
La mythologie a été la base de l’action 
colonisatrice en même temps qu’un objet 
d’étude pour les sociétés colonisatrices. Mais 
ce type d’humanisme s’étant étiolé avant de 
disparaître avec la disparition du colonialisme 
et les études s’étant désormais concentrées 
sur « le moi et la société-mère », les légendes 
ont continuent à se développer. Un spécialiste 
des études mythologiques, Roland Barthes, 
reconnaît que son intérêt pour l’étude des mythes 
et légendes s’explique par le fait que « chaque 
chose dans notre vie quotidienne se ramène à 
la représentation que se fait la bourgeoisie du 
rapport de l’homme au monde. » Toute chose 
est « susceptible de devenir mythe » et chaque 
époque  est capable de créer ses propres 
mythes qui viennent s’ajouter au patrimoine que 
l’on hérite.

Talha Bachir
Algérie

http://1.bp.blogspot.com
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L
e milieu naturel a largement contribué, 
dans nos sociétés et plus précisément 
dans les régions sahariennes, à l’essor de 

l’imagination et à l’enracinement des croyances 
qui étaient partie d’une culture populaire à 
laquelle la région doit sa réputation. Cette 
culture, qui constitue quasiment une spécificité 
des sociétés maghrébines, se caractérise par 
la prévalence de l’oralité  sur le patrimoine 
écrit. Expression de la réalité socioéconomique 
de la société, elle témoigne, par ailleurs, du 
lien organique qui existe entre bédouinité et 
urbanité : « le passage de la suprématie de 
l’oralité à la suprématie de la communication 
écrite est inséparable du passage de la structure 

tribale à la structure étatique et de la société 
sahraouie à la société citadine. » 
La transmission des contes chez les  bédouins 
nomades autant que l’imaginaire à partir duquel 
s’organise le tissu narratif des récits et se 
développent les personnages mythiques sont 
en grande partie redevables au Sahara. C’est 
en effet ce contexte qui donne à ces contes 
leur particularité, tout en constituant le fond sur 
lequel s’opère, de génération en génération,  la 
transmission de ces récits, un processus qui 
revêt une importance extrême, qu’il se fasse 
à l’intérieur de la famille ou de la tribu ou qu’il 
finisse par s’étendre à la ville – car  l’héritage 
narratif est désormais inséparable des soirées 
familiales et des cercles de meddahînes (chœur 
des récitants qui chantent la gloire du Prophète) 
où l’on vient découvrir les récits inédits.
Une partie considérable de notre culture s’est 
incarnée dans le patrimoine populaire qui s’est 
constitué au fil des ans et au gré des événements 
et s’est adapté aux nouvelles circonstances en 
créant des symboles qui lui sont propres et 
en ouvrant de nouveaux champs interprétatifs 
qui ont rempli les fonctions qui leur étaient 
assignées, à chaque étape de l’histoire, outre 
qu’ils répondaient, au plan psychologique, 
aux désirs et aspirations des hommes. « Ces 
symboles et ces pierres d’attente reflètent, d’un 
autre côté, les valeurs éthiques de la majorité 
qui était essentiellement composée de la petite 
paysannerie et des déshérités, tous êtres qui 

LE RÔLE DE L’HERITAGE 
POPULAIRE DANS LA MISE EN 
VALEUR
DES SPECIFICITES SOCIALES ET CULTURELLES

L’EXEMPLE DE LA VILLE DE LAGHOUAT
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La biographie est, dans sa plus simple définition, 
l’histoire d’une vie qui raconte la mémoire d’un 
individu ou d’un groupe social donnés avec 
leurs spécificités culturelles. Cette histoire est 
rapportée sur le mode du récit, en conformité 
avec ce que le narrateur a vécu. Celui-ci a 
toute liberté de structurer et d’expliciter les 
événements qu’il a vécus. La mémoire des faits 
peut être transmise par le narrateur lui-même : 
nous parlerons alors d’autobiographie, comme 
elle peut être reconstituée par le chercheur à 
travers une fidèle restitution des étapes d’une 
vie afin de conduire le lecteur au cœur d’un 
vécu : nous avons alors affaire à une biographie.
Conformément à cette définition, la spécificité 
épistémologique de la méthode biographique 
réside dans le fait que la biographie décrit 
les manifestations humaines comme autant 
d’événements représentées culturellement et 
temporellement sous la forme d’une édification 
de l’identité humaine selon l’ordre des parcours 
sociaux et sur fond de mutations culturelles. 

L’autre particularité de cette méthode c’est 
qu’elle considère la biographie comme un 
récit riche de significations que l’on ne peut 
comprendre qu’à travers un effort spécifique 
qui prend en compte simultanément la nature 
humaine du chercheur et le sens naturel de ces 
manifestations.
La notion de biographie exige, comme toute 
autre notion relevant des sciences sociales, 
d’être discutée, sur le plan intellectuel, et 
soumise à de multiples études expérimentales 
de nature à montrer de quelle façon l’analyse de 
la finalité et de l’utilisation de cette méthodologie 
pourrait s’appliquer à diverses expériences. 
On ne comprend la portée d’une telle réflexion 
que si l’on comprend le rôle que joue cette 
méthodologie dans le domaine de la recherche, 
rôle qui doit aider le chercheur à expliciter 
scientifiquement sa démarche intellectuelle. 

Maha Kayal
Liban
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I
L’étude porte sur la méthodologie de la 
biographie qui est considérée comme une 
approches parmi les plus importantes dans 

les différents domaines des sciences sociales 
et humaines. Il s’agit, pour être plus exact, 
d’un excursus cognitif ou d’une approche 
visant à mettre en évidence la dynamique 
intellectuelle qui a animé ceux qui ont introduit 
cette méthodologie dans les champs de la 
sociologie et de l’anthropologie, mais aussi à 
révéler la richesse de ces strates de savoirs 
dont le cumul a conféré, depuis plus d’un 
siècle, son dynamisme à ce type d’approche. 
Les chercheurs continuent encore à découvrir, 
jour après jour, la biographie et la profondeur 

des indications et significations 
cognitives qu’elle révèle, dans 
tous les domaines de la science.
Il faut cependant reconnaître que 
la bibliothèque arabe reste encore 
démunie en ce qui concerne les 
débats épistémologiques autour 
de l’importance du recours à la 
méthode biographique. Est-il, du 
reste, besoin de souligner que 
l’interaction scientifique entre les 
différents domaines des sciences 
sociales et humaines en est 
encore chez nos chercheurs  à 
ses premiers balbutiements ?
Il importe de noter que certaines 
sciences sociales qui se 
fondent essentiellement sur 

la recherche qualitative, comme c’est le cas 
pour l’anthropologie et la socio-psychologie, 
sont encore considérées dans nos institutions 
comme des sous-disciplines de la sociologie 
classique. C’est ce qui explique notre retard 
épistémologique quant à l’utilisation de cette 
importante méthode, un retard que nous nous 
devons de combler, d’autant plus que nous 
appartenons à des sociétés confrontées à des 
mutations rapides que nous avons grandement 
besoin d’identifier sur les plans intellectuel et 
historique car ce sont elles qui peuvent nous 
révéler le type d’hybridité par laquelle nous 
qualifions la réalité des mutations que nous 
vivons aujourd’hui.

LA BIOGRAPHIE
Méthodologie et techniques de la recherche
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L’Organisation Mondiale de l’Art Populaire (IOV) a 
réussi, grâce aux efforts méthodiques qu’elle a 
poursuivis sans relâche durant trente ans, à se 
doter de représentations dans cent soixante et 

un pays où ses membres ont créé des sections nationales 
actives œuvrant au service des arts populaires locaux 
en symbiose avec l’action menée dans ce domaine, à 
l’échelon mondial. L’IOV est ainsi devenue, hors des cadres 
officiels, le grand chapiteau qui abrite la culture populaire 
de l’ensemble de la planète.
Au cours des premières décennies de la vie de l’Organisation, 
les efforts se sont, pour l’essentiel, tournés, sous l’égide 
de son fondateur le Professeur Alexandre Vigel, vers les 
manifestations et exhibitions organisées par les Etats, au 
long de l’année, surtout sous la forme de festivals de danse 
populaire, avec la participation des troupes nationales des 
pays membres ou de troupes privées représentant telle 
ou telle communauté ou ethnie, telle grande ville, voire 
tel petit village dont l’art témoigne d’une réelle originalité. 
L’OIV se chargeait pour lors de coordonner l’action de ces 
troupes, d’organiser leur participation et de faire connaître 
ces différentes manifestations en publiant, d’abord, en 
version papier, puis, au cours de la dernière période, sur 
son site web, un calendrier des activités programmées 
pour l’année, dans les différentes régions du monde. 
Pour prendre un exemple, la section du Royaume du 
Bahreïn a créé, grâce à la coopération constructive qu’elle 
a établie avec le Ministère de l’Information, dirigé à l’époque 
par l’ancien Ministre M. Jihad Bou Kamal et par M. Hamad 
Ali Al Manai qui était alors son Vice-ministre – deux 
hommes qui sont restés dans toutes les mémoires –, Le 
Festival international du Bahreïn pour les Arts populaires, 
dont les deux sessions se sont déroulées en 2008 et 2009.
Mais l’action scientifique spécialisée de l’OIV n’a pas 
connu tout l’essor souhaité, et ne s’est guère traduite par 
des réalisations se hissant au niveau des manifestations 
publiques, de sorte que puisse s’instaurer, au plan qualitatif, 
un équilibre propre à répondre aux aspirations de ceux, 
fort nombreux, qui appelaient à développer la recherche 
académique et à enrichir la sphère internationale avec des 
études et enquêtes approfondies dans ce domaine de 
pointe. 
La création du Comité scientifique de l’Organisation, au 
début des années quatre-vingt-dix du siècle dernier, sous 
la présidence du Professeur grec Nicholas Sariss, constitua 
à cet égard une date importante dans la vie de l’IOV qui, 
en réunissant dans le cadre de ce Comité les grands 
spécialistes mondiaux des sciences du folklore, a acquis 
une stature académique. Le Royaume du Bahreïn s’honore 
d’avoir accueilli, au début du mois d’avril 2008, à l’occasion 

du lancement du premier numéro de notre revue La Culture 
populaire, le Professeur Sariss, qui a prononcé, au nom 
du Comité scientifique de l’IOV, le discours d’ouverture de 
cette cérémonie. Le Comité scientifique de notre revue 
s’est également honoré de compter parmi ses membres 
M. Sariss, en tant qu’universitaire grec. La disparition de 
cet éminent spécialiste fut, pour nous tout autant que pour 
l’organisation internationale, une grande perte. 
A succédé au Professeur Sariss, Madame le Professeur 
Mila Santova, qui est bulgare. Mme Santova a ouvert au 
Comité scientifique de nouveaux horizons en œuvrant à 
faire connaître au monde les compétences et potentialités 
scientifiques, dans les domaines de la conception des 
études, des recherches, des mémoires scientifiques, des 
ateliers professionnels, de la synthèse des travaux des 
différents forums et colloques, et cela au moyen de la 
publication des analyses les plus récentes consacrées à la 
culture populaire confrontée aux défis de l’époque. C’est 
dans ce cadre que la décision a été prise d’éditer en langue 
anglaise une revue scientifique de l’Organisation, appelée 
IOV Journal of Intangible Heritage. Cette publication, qui 
est venue s’ajouter aux revues internationales spécialisées, 
portera la signature des spécialistes les plus éminents 
parmi les membres de l’Organisation. 
A la recherche d’un point focal entre Orient et Occident 
pour imprimer cette revue et en assurer la distribution à 
travers le monde, l’IOV  porté son choix sur Manama, 
capitale du Bahreïn, où le périodique sera publié, sous 
l’égide  du Bureau régional de l’IOV pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord, qui a son siège au Royaume du Bahreïn.
C’est pour nous un grand bonheur que de voir le Bahreïn 
jouer un rôle aussi axial dans le lancement d’un projet 
scientifique et éditorial aussi essentiel. Grâce à la liberté 
d’expression qui règne dans ce pays et des moyens 
artistiques, techniques et logistiques dont il s’est doté, le 
Royaume est, assurément, en mesure d’accomplir de la 
meilleure façon cette mission et de diffuser Le Message du 
patrimoine populaire adressé par le Bahreïn au monde.
Dans l’attente de la parution de cette publication scientifique 
spécialisée, nous saluons cette initiative scientifique et 
adressons à cette nouvelle consœur et à son Comité de 
rédaction nos meilleurs vœux de succès, dans un domaine 
où elle  répond à un réel besoin.

 
      

Ali  Abdul la Khal i fa
Editor In Chief

DANS UN DOMAINE EXIGEANT ENCORE PLUS

Editorial
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C raftsmen and art isans generated t rade 
and att racted inhabi tants to urban 
regions in Morocco and throughout 

the Is lamic and Arab wor ld.  Craf tsmen and 
art isans made up a s igni f icant proport ion of 
the populat ion in Moroccan c i t ies,  and they 
made important contr ibut ions,  second only 
to agr icu l ture,  to the country’s economy by 
generat ing t rade and taxes. 
However,  in Taza,  th is sector underwent 
changes when the c i ty  became a French 
protectorate.  Immediate ly af ter  the c i ty 
was occupied in 1914, many European 
immigrants f looded to Taza,  among them 
aff luent t raders who brought capi ta l  that 
they used to establ ish var ious industr ies. 
These industr ies benef i ted f rom the support 
of  the French administrat ion,  which sought 
to reduce the expense of  imported goods 
and bui ld a sol id foundat ion to serve i ts 
interests.  As a resul t ,  the economy of  the 
c i ty  changed, but i t  a ffected t radi t ional 
craf ts and t rades negat ive ly.  So, what was 
the fate of  local  craf ts and t rades af ter  the 
occupat ion of  the c i ty? 
 European t rade brought products that 
negat ive ly impacted t radi t ional  t rades 
and craf ts.  Whi le i t  is  t rue that  some 
craf ts adapted dur ing the ear ly  years of 
the c i ty ’s occupat ion,  and these art isans 
mainta ined the i r  status,  these craf ts 
benef i ted f rom thei r  locat ion with in the o ld 
c i ty  at  a t ime when the new ci ty was st i l l 
growing. Stat ist ics f rom 1926 conf i rm that 
some tradi t ional  craf ts surv ived the shi f t ; 
there were 116 weavers,  (which shows 
that the text i le  industry was thr iv ing) ,  7 
saddle c loth makers,  3 tanner ies and 37 
blacksmiths.  

 However,  a number of  craf ts d isappeared, 
whi le many other craf ts were negat ive ly 
affected because they could not adapt to 
the new ci rcumstances.  The most heav i ly 
impacted craf ts were tanning and soap-
making. In 1936, Moussard noted, “The 
profess ions of  tanning and soap-making 
have been lost  and there are 26 weavers. . . 
and char i t ies are t ry ing to help 26 weavers 
and manufacturers of  decorated leather 
products.”  The demise of  tanning and 
the damage to the text i le  industry can be 
expla ined by the dramat ic invas ion of  lower 
pr iced imports;  soap making was negat ive ly 
impacted by soap imported f rom Marsei l le .  
Tracking the status of  craf t  in Taza at  the 
t ime of  the French administrat ion shows 
major sh i f ts  that  affected i ts  product iv i ty 
and i ts  economic ro le.  W ith the except ion 
of  some profess ional  t rades such as carpet 
making, t radi t ional  t rades exper ienced a 
cr is is  when they were forced to compete in 
the new economy. Moreover,  the socia l  ro le 
of  craf ts decl ined af ter  many manufacturers 
and craf tsmen went bankrupt,  thus making 
the craf t  industry only the second largest 
employer.  This strengthened the colonia l is ts’ 
contro l  of  the economy, and economic power 
sh i f ted f rom the o ld c i ty  to the new ci ty, 
where Europeans bui l t  new and sophist icated 
industr ies.

Ja la l  Zayn Al  Abdin  
Morocco

Traditional trades and crafts in 
the Moroccan city of Taza during 
the French occupation: 
The unchanging and the changed 
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I n southeastern Tunis ia,  ru ins f rom the 
Middle Ages prove that  there were once 
towns and a s igni f icant populat ion in th is 

area.  Terraces r ing the h i l ls ;  these served as 
fort resses with towers for  surve i l lance. They 
then evolved into palaces and areas that 
were equipped to store crops for  at  least  f ive 
years. 
   The archi tecture of  the mounta inous area 
near the desert  ranges f rom s imple abodes 
to cast les and palaces or bui ld ings,  (known 
local ly  as Qusbah) ,  between the cast le and 
the palace.  Archaeologica l  excavat ions in 

Jebel  Dummar uncovered more than 
one Qusbah in areas such as Alu lah 
and Al  Wat i  near Bani  Khaddash. The 
Qusbahs played an important ro le 
in drawing people to areas used to 
grow ol ive and f ig t rees and gra ins 
such as bar ley;  people l ived in the 
v ic in i ty  of  the two Qusbahs. There 
is  a lso a h i l l  wi th caves l inked by 
Dawamis ( tunnels ) .  The tunnels 
connect ing the caves and the Qusbah 
made movement eas ier  for  the cave 
dwel lers,  but they d id not serve 
others’  needs, so a cast le wi th a 
fort i f ied entrance was bui l t  at  the top 
of  the h i l l .       
To study th is type of  archi tecture,  we 
must refer  to h istor ica l  resources. 
There is  l i t t le  wr i t ten informat ion 
about th is part  of  the country,  so we 

must focus on the avai lable archaeologica l 
f ind ings,  which g ive us very important 
in format ion about the emergence of 
populated areas,  and the re l ig ion,  educat ion, 
suppl ies and student lodgings.  In the 6th 
century,  there were s igni f icant populat ions 
in these mounta inous areas.

Al i  a lsabty
Tunis ia

Traditional Qusbahs from the 
Middle Ages in southeastern 
Tunisia: 
The ruins of Jebel Dummar and the Qusbahs’ role in 
drawing people to the Sahara desert 

علّولة تعلوه المنارةمنظر عام  لجامع
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for  the women of  the Ai t  and Rayin t r ibes, 
according to the i r  f inancia l  needs. How were 
women able to weave and kni t ,  g iven the i r 
other responsib i l i t ies? How advanced was 
the kni t t ing? What tools d id they use? Were 
kni t t ing and weaving art  forms or means 
of  generat ing an income for  the women of 
the Ai t  and Rayin t r ibes? What techniques 
d id they use? What k ind of  text i les d id they 
make? Were t radi t ional  text i les affected by 
g lobal izat ion and modern technology? This 
paper focuses on such quest ions.
Tradi t ional  text i les are regarded as the most 
important legacy of  the Ai t  and Rayin t r ibes 
and the i r  most important h istor ica l  record, 
especia l ly  as the text i les were made by 
women. Text i le  making played a s igni f icant 
ro le in the socia l  l i fe  of  these t r ibes,  and in the 
dai ly  l ives of  these women. This ro le,  which 
has received l i t t le  at tent ion in academic and 
socia l  studies,  mer i ts greater  considerat ion 
by the researcher.  
Conclus ion:  
L ike other Berber (Amazigh)  t r iba l  women 
in Morocco, the women of  the Ai t  and 
Rayin t r ibes weaved to meet the i r  fami l ies’ 
immediate f inancia l  and socia l  needs. Thei r 
husbands would se l l  the i r  creat ions;  text i les 
were considered an important part  of  t r iba l 
cu l ture and they commanded socia l  respect. 

Women weaved woolen b lankets and 
garments because of  the cold.   
Today’s women no longer va lue or even th ink 
about t radi t ional  weaving because they lack 
t ime and the necessary sk i l ls ;  these sk i l ls 
d ied out wi th the t radi t ional  women of  these 
t r ibes,  according to Jacques Berque. 
The gradual  decl ine of  th is industry began 
when modern technology came to the 
Moroccan desert ,  and society started to 
change. Weaving was no longer associated 
with the desert  when c i t ies gained modern 
means of  product ion.  The fami ly  was no 
longer the main source of  weaving.  As a 
resul t ,  weaving is  no longer considered 
art ist ic in the t r iba l  system; the focus shi f ted 
to product ion,  market ing and prof i t -making. 
Natura l  decorat ions and dyes were replaced 
by chemicals,  the laboratory replaced the 
tent,  and fami ly  workmanship was replaced 
by factor ies.  
L ike Jacques Berque, we wonder whether 
the modern technology that  led to the decl ine 
of  th is t radi t ional  craf t  could return i t  to i ts 
former status,  where there were s igni f icant 
decorat ive sty les and geometr ic shapes 
inspi red by the natura l  landscape.

Adrees Makbob
Morocco
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I n the socia l  fabr ic of  the Ai t  and Rayin 
t r ibes in Morocco, a woman’s status is 
based on her exper ience and her socia l 

ro le.  At  the economic leve l ,  she p lays an 
important ro le by help ing her husband with 
income-generat ing craf ts and t rades.  She 
works in the f ie lds,  eas ing the burden on 
her husband, the main breadwinner.  In these 
t r ibes,  weaving and kni t t ing are among 
women’s most prominent income-generat ing 

act iv i t ies,  dr iven by necessi ty.  Women 
used to combine text i le  making with other 
everyday tasks such as parent ing,  breeding 
l ivestock and prepar ing meals;  they usual ly 
weaved or kn i t ted in the i r  f ree t ime. 
In the past,  weaving was considered 
women’s work in the Arab countr ies, 
part icu lar ly  in North Afr ica,  a l though th is 
work is  increasingly being taken over by men. 
Weaving and kni t t ing were common act iv i t ies 

Traditional Moroccan weaving:
Women’s culture 
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A walim’ (seduct ive dancers)  per form 
at  ceremonies and weddings held 
by a l l  socia l  c lasses,  whether 

at  a f ive-star  hote l  or  in a s ide street . 
There was great demand for  th is form of 
express ive dance f rom the second hal f 
of  the n ineteenth century unt i l  the mid-
twent ieth century.
In the past,  the Awal im’s per formance 
was eager ly  ant ic ipated at  weddings and 
publ ic and pr ivate concerts.  Today they 
only per form at  weddings in the most 
heav i ly  populated areas.
In th is type of  per formance, specia l  bands 
celebrate wedding processions.  The 
dancers wear candelabra on the i r  heads. 
In the twent ieth century,  they began to 
use e lectr ic candles. 
Sajat  ( f inger cymbals)  are used as 
percussion instruments,  and the i r  sound 
determines the per formers’  movements.  At 
weddings,  the band and the dancers p lay 
tambour ines and are somet imes jo ined by 
re lat ives of  the br ide or groom.
In Egypt ian fo lkdance, each instrument has 
i ts  own h istory,  stor ies and or ig in that  ref lect 
customs, t radi t ions and re l ig ious bel ie fs. 
Some instruments have evolved in terms 
of  how they are p layed or the i r  form, whi le 
others remained unchanged. 
The dancers st i l l  use candelabra at  weddings, 
which inc lude music,  s inging and express ive 
dance. They begin the i r  per formance at  the 
entrance to the hote l ,  and they accompany 
the br ida l  party and guests to the hal l ,  where 
the br ide and groom s i t  on the ‘kusha’ 
(stage) .  The performers use tambour ines 
and/or Sajat . 
In the past,  Awal im performed for  the guests 
af ter  the br ide and groom were seated on 
the kusha, but now or ienta l  be l ly  dancers 
per form to l ive or  recorded music. 

The wedding music and songs remain 

unchanged s ince the beginning of  the 19th 

century,  but there have been s l ight  changes 

in the speed of  the rhythm, and new, modern 

wedding songs have been added. 

Mamluk governors were iso lated f rom the 

Egypt ian people,  and the women who 

enterta ined them studied dancing, s inging 

and the art  of  seduct ion in order to secure 

the i r  posi t ions in the governor’s palace.  We 

st i l l  ca l l  these dancers Awal im, because 

the word in Arabic suggests that  they are 

knowledgeable

Tameer yahya

Egypt

Seductive dance:
Where it originated and where it is performed 
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F ood var ies according to people,  cu l ture 
and env i ronment.  French anthropologist 
Lév i-Strauss created a food t r iangle, 

c lass i fy ing food as raw, cooked or rot ten.  His 
Cul inary Tr iangle is  an important reference. 
His Tr iangle made i t  possib le to understand 
the phenomenon of  food and i ts  posi t ion in 
communit ies’  dai ly  l ives.  This study offers us 
the opportuni ty to fami l iar ise ourse lves with 
the Humama tr ibe and features of  i ts  cu l ture, 
most of  which have d isappeared because of 
the homogenis ing effects of  g lobal izat ion. 
In the f i rst  ha l f  of  the 20th century,  there 
was c lear ev idence of  t radi t ional  food in 
Bur Humama and other rura l  communit ies 
in Tunis ia.  These communit ies were iso lated 
f rom the b ig c i t ies,  where food changed 
rapid ly as a resul t  of  economic and cul tura l 
pressures and the inf luences of  French 

colonisat ion. 
Food is associated with mater ia l  cu l ture. 
We can di fferent iate between the poor and 
the r ich by the ingredients they use.  In th is 
anthropologica l  compar ison, we used Lév i-
Strauss’s Cul inary Tr iangle,  ora l  sources in 
the form of  interv iews with members of  the 
Humama tr ibe,  and wr i t ten resources and 
references. 
Dur ing the f i rst  ha l f  of  the 20th century, 
especia l ly  in t imes of  scarc i ty,  the Humama’s 
cuis ine was s imple and natura l .  The cuis ine 
of  the poor and the r ich d i ffered only in terms 
of  ingredients,  and these d i fferences were 
less obvious in years of  abundance. 
Food is re lated to the qual i ty  of  the avai lable 
natura l  resources and to external  in f luences 
that  negat ive ly affect  local  resources.  I t  is 
important to emphasise the impact of  the 
economic and socia l  changes in Tunis ia, 
and in the wor ld as a whole,  inc luding the 
change in the manufacture of  farm products 
and the i r  d ist r ibut ion,  as wel l  as the impact 
of  imports,  which great ly  reduced the 
advantages of  local  food. These changes 
made cooking sty les more s imi lar ;  i t  is  now 
possib le to make any k ind of  food at  any 
t ime of  year.  This substant iates Fernand 
Braudel ’s concept of  mater ia l  c iv i l isat ion. 
The importance of  food l ies in i ts  re lat ionship 
to the socia l  and cul tura l .  We must look at 
the socia l  aspects of  shared meals;  when 
people share ‘water and sa l t ’  at  part ies, 
weddings and funera ls,  i t  he lps to establ ish 
and strengthen f r iendships and sett le 
d isputes.  The cul tura l  aspects of  th is type of 
eat ing are h ighl ighted in l i terature,  customs, 
t radi t ions,  r i tua ls and cul inary pract ices,  as 
wel l  as popular  proverbs and stor ies. 

Abdul  Kar im Barahmi
Tunis ia

Abundance and scarcity:
An anthropological approach
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O ne cannot study 
women’s at t i re wi thout 
invest igat ing the 

re lat ionship between 
society and re l ig ion. 
Society compr ises 
customs and tradi t ions 
that  are expressed 
in mult ip le ways in 
everyday behaviour. 
Rel ig ion inc ludes 
guidel ines about 
var ious types of 
at t i re wi th in the 
f ramework of 
changes re lated 
to t ime and place; 
women should fo l low 
the obl igatory Is lamic 
dress code by cover ing 
the i r  heads and bodies 
and showing only the i r 
faces and hands. Some 
women go even further 
and cover the i r  faces and 
the i r  ent i re bodies.  This 
is  an unchanging part  of 
Is lamic teachings.
At a socia l  leve l ,  new fashion 
t rends are of ten met wi th 
widespread re ject ion before 
people adjust ,  and another 
wave of  t rends a lways fo l lows.
This paper looks at  the ve i l 
and women’s Is lamic dress 
as a re l ig ious mandate,  but i t 
a lso attempts to d iscuss 
societa l  in f luences, 
cu l tura l  react ions and 
the impact of  the media, 
technology and modern 
communicat ion on women›s 

at t i re.  This paper a lso attempts to 

study the re lat ionship between socia l 

and re l ig ious inf luences on matters 

re lated to women›s c loth ing.

Women must e i ther commit  to 

re l ig ious teachings,  fo l low 

fashion t rends that  contradict 

Shar ia teachings,  or 

f ind a way to reconci le 

both fashion and the i r 

commitment to Shar ia.

In Is lamic societ ies,  some 

women abide by Is lamic 

teachings,  some ignore 

these teachings,  and 

others range between 

being committed to and 

ignor ing the teachings. 

Some fashion t rends 

attempt to update Is lamic 

at t i re wi th changes in 

ve i ls  and colours and 

dresses that  reveal 

more than is  permit ted 

by Shar ia;  th is 

contradicts the 

intent ion behind 

wear ing a ve i l 

and Is lamic 

dress.

At i f  At iyyah 

Lebanon

Arab women’s attire:
Social traditions and cultural interaction
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P oets reci te the Misdar as 
they r ide camels through the 
desert ,  whi le the Nahham, 

(pear l  d iv ing s inger ) ,  and h is 
companions at  sea s ing the 
Mawwal.  Both are poems in form 
and composi t ion and, in both 
cases,  the poet expresses the 
anguish and agony of  leav ing. 
The Nahham leaves h is home, 
parents,  ch i ldren and beloved, 
whi le the Misdar’s poet leaves 
h is home in search of  another 
k ind of  pear l  -  h is beloved. 
Both poets speak of  leav ing the 
fami l iar  and of  the i r  des i re to 
reach the i r  goals.   
Th is paper compares the Misdar, 
which is  per formed in the desert 
of  Sudan, (especia l ly  in Al 
Batana) ,  to the song performed 
by pear l  d ivers in the Gul f  region.   
I t  is  c lear that  sea songs belong 
to the per forming arts,  whi le the 
Misdar is  a type of  fo lk poetry. 
The Misdar poet on camelback 
descr ibes h is yearn ing and 
longing for  the home of  h is 
beloved. The Mawwal descr ibes the poet 
leav ing h is homeland for  the sea.  In fact , 
most sea songs are sung by sa i lors at  sea, 
but they may a lso be per formed on land. 
“Gul f  sa i lors referred to a l l  types of  sea songs 
as Nahma. Nahma is a k ind of  suppl icat ion 
that  sa i lors used to express the i r  fee l ings 
and to mit igate the i r  suffer ing. . .”
“Nahma is main ly re lated to work at  sea,  so 
i t  has f ixed ru les and is  per formed dur ing 
speci f ic  tasks…” 
“These songs have severa l  funct ions;  they 
prov ide enterta inment and help to keep 
fat igue at  bay.”    

S ingers of  both the Mawwal and the Misdar 

need ta lent  to win the approval  of  the 

community.  For example,  Misdar poets must 

be able to compose poetry wi th metaphors 

and s imi les.  “Misdar poets excel  at  creat ing 

poet ic images that  re ly  on mot ion,  and they 

convey the precise deta i ls  of  the exper ience 

to both the reader and the l is tener.

Mohammed Mahdi  Bushra 

Sudan

Misdar and Mawwal 
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N atural  condi t ions in our communit ies, 
part icu lar ly  in the desert ,  have helped 
to unleash the imaginat ion and shape 

the bel ie fs that  are part  of  fo lk cul ture in North 
Afr ican communit ies.  These communit ies are 
unique in that  ora l  cu l ture is  more prevalent 
than wr i t ten cul ture. 
The shi f t  f rom the ora l  tendency to 
documentat ion is  coupled with the shi f t 
f rom tr iba l  st ructure to the structure of  the 
states,  and the shi f t  f rom the desert  to the 
c i ty.  Bedouins narrated both f ict ional  and 
nonf ict ional  stor ies that  inc luded fa i r ies 
and other mythologica l  creatures;  the 
desert  contr ibuted to the creat ion of  f ict ion. 
Folkta les were passed down ora l ly  wi th in 
fami l ies,  t r ibes and then c i t ies. 
A considerable part  of  our cul ture is 
embodied in fo lk t radi t ions that  have 
emerged over the years.  These fo lk t radi t ions 
adapted to new events by creat ing symbols 
and interpretat ions,  fu l f i l l ing the i r  funct ions 
in accordance with each t ime per iod, and 
adapt ing to people’s psychologica l  needs. 
Folk t radi t ions ref lect  the moral  va lues of 
the largest socia l  c lass,  main ly farmers and 
those who are vu lnerable or  margina l ised 
and who tend to ignore and res ist  change, 
c l ing ing to the past at  the expense of  the 
present and the future.
Furthermore,  fo lk t radi t ions promoted 
cohesiveness among members of  the 
community and helped to encourage v i r tue 
and goodness.  The importance of  these 
t radi t ions increased with colonia l ism; people 
used them as a way to res ist  the newcomers 
and the fore ign cul ture,  which threatened 
local  ident i ty. 

The colonists at tempted to explo i t 
mythologica l  mot ives,  resul t ing in the 
creat ion of  mi l i tary anthropology,  an attempt 
to understand communit ies in order to 
contro l  the i r  be l ie fs and cul ture.  A French 
mi l i tary off ic ia l  once sa id that  in order to 
contro l  the Alger ian people,  we must f i rst 
contro l  the i r  symbol ic her i tage, which can 
only be achieved by studying the i r  myths.
Mythology was of  interest  to both the 
coloniser and the colonised, a l though 
mi l i tary anthropology d ied out wi th the 
demise of  colonia l ism. Studies now focus on 
the se l f  and the home country.  Everyth ing 
st i l l  seems to be contro l led by myths and 
symbols h id ing behind a part icu lar  t ruth.  This 
led Roland Barthes to study myths,  because 
he bel ieved that  everyth ing in our dai ly  l ives 
is  subject  to the bourgeois ie’s percept ion of 
the re lat ionship between the human and the 
wor ld.  Everyth ing has the potent ia l  to be a 
myth;  every era can create i ts  own myths, 
which add to her i tage. 

Talha Bashir  
A lger ia

Folk traditions and how they 
reflect social and cultural 
characteristics: 
The example of Laghouat city 
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T his paper deals wi th the b iography 
method, which is  considered one of 
the most important methodologies 

in the humanit ies.  Biography’s cogni t ive 
approach a ims to monitor  the inte l lectual 
dynamism in the areas of  socio logy and 
anthropology;  i t  a lso a ims to demonstrate 
the r ichness of  Western sc ient i f ic  legacy, 
which led to the act ive dynamism of  these 
wr i t ing approaches more than a century ago. 
Every day,  researchers d iscover the depth 
and r ichness of  b iography’s indicators and 
cogni t ive impl icat ions in a l l  sc ient i f ic  f ie lds.   
I t  is  important to recognise that  the Arab 
knowledge base is  st i l l  lack ing important 
debate on the importance of  us ing b iography 
method, and -  among our inte l lectuals 
and academic inst i tut ions -  the exchange 
between the f ie lds of  the socia l  sc iences 
and the humanit ies is  st i l l  in  the pre l iminary 
stages.  

I t  is  important to point  out that  socia l 
sc iences such as anthropology 
and socia l  psychology,  which are 
pr inc ipal ly  based on qual i tat ive 
research, are st i l l  c lass i f ied 
as c lass ica l  socio logy in our 
inst i tut ions.  This expla ins our lack 
of  knowledge, a l though we are 
exper iencing rapid changes. We 
must become aware of  these 
cogni t ive and h istor ica l  changes. 
Biography is  s imply def ined as 
the h istory of  a l i fe  based on the 
memory of  an indiv idual  or  a 
speci f ic  socia l  group with d ist inct 
cu l tura l  character ist ics;  th is h istory 
is  recounted in a narrat ive sty le.  The 
narrator  has the f reedom to shape 

and interpret  h is exper iences.  This memory 
is  t ransmit ted,  by the narrator  h imsel f  in  case 
of  autobiography or by the researcher in the 
case of  b iography,  as a rea l is t ic account 
of  an exper ience in order to t ransport  the 
reader to the subject ’s wor ld.  
According to th is def in i t ion,  the cogni t ive 
uniqueness of  the b iography method l ies in 
i ts  depict ion of  the human exper ience with in 
a speci f ic  cu l ture,  t ime, and place.   
L ike other cogni t ive approaches in the socia l 
sc iences,  the b iography method is subject  to 
inte l lectual  debate and exper imenta l  studies. 
The researcher must he lp to interpret  the 
debate and the narrat ion.

Maha Kayyal  
Lebanon

Biography: Method and techniques
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I
n over 30 years of  hard work, 
the Internat ional  Organizat ion 
of  Folk Art  ( IOV) has managed 
to establ ish a presence in 

161 countr ies.  Members run local 
branches that  coordinate wi th 
g lobal  efforts,  making IOV an 
organisat ion that  protects fo lk art 
and fo lk cul ture around the wor ld.
Under the leadership of  the late 
founder Alexander Veig l ,  IOV 
in i t ia l ly  focused on performances. 
Nat ional  t roupes f rom the var ious 
member countr ies took part  in fo lk 
dance fest iva ls a longside pr ivate 
t roupes that  represented speci f ic 
groups, ethnic i t ies,  v i l lages or 
c i t ies.  IOV coordinated these 
t roupes and promoted the fest iva ls 
in the i r  annual  pr inted programme. 
In recent years,  the organisat ion 
has a lso promoted fo lk act iv i t ies 
on i ts  websi te.  A branch of  IOV 
founded the Bahra in Internat ional 
Fest iva l  for  Folk Arts in cooperat ion 
with former Min ister  of  In format ion 
J ihad Bukamal and former Under 
Secretary of  In format ion Hamad Al i 
A l  Mannai ;  the fest iva l  was held in 
2008 and 2009.
There was a need to balance the 
per formances and the academic 
research and advanced studies 
programmes. IOV’s sc ient i f ic 
committee was establ ished in the 
ear ly  1990s under the chai rmanship 
of  Professor Neokl is  Sarr is  f rom 
Greece. The committee att racted 
the wor ld’s most prominent fo lk lore 
academics. 
Bahra in was honoured when 
Professor Sarr is  del ivered the 
opening speech at  the launch of  the 
Folk Cul ture Journal  in Apr i l  2008. 
His death a few years ago was a 

great loss for  both us and IOV.
Bulgar ian Professor Mi la Santova 
became the head of  the sc ient i f ic 
committee,  and her goal  is  to 
show the wor ld what IOV has to 
offer  in terms of  studies,  sc ient i f ic 
research, profess ional  workshops 
and forums. She superv ises the 
publ icat ion of  papers and research 
papers on fo lk cul ture,  and she 
approved the decis ion to publ ish 
the organisat ion’s journal  in Engl ish. 
The IOV Journal  for  Intangib le 
Her i tage wi l l  be wr i t ten and edi ted 
by member sc ient ists.
As the Kingdom of Bahra in is 
st rategica l ly  located between the 
East and West,  IOV decided that 
the journal  would be pr inted in 
Bahra in under the superv is ion of 
the Bahra in Regional  Off ice for  the 
Middle East and North Afr ica. 
I t  is  a great honour that  Bahra in 
has been chosen for  th is academic 
pro ject .  The Kingdom’s f reedom of 
express ion and art ist ic,  technica l , 
and logist ica l  benef i ts  make i t  a 
good place f rom which to spread 
the message about fo lk her i tage to 
the whole wor ld.
As we await  the f i rst  issue of  th is 
prest ig ious specia l is t  journal , 
we congratu late IOV’s sc ient i f ic 
committee and wish the journal  and 
i ts  staff  a l l  the best,  because there 
is  a d i re need for  i t .

Ali  Abdul la Khal i fa
Editor In Chief

A dire need

Editorial
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