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أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ:
2016

عبد الرحمن سعود مسامح
حـسـيـن مـحـمـد حـسـيـن
مـحـمـد حـمـيـد الـسلـمان

فراس عثمان الشاعر

حترير القسم اإلجنليزي
البشري قربوج

حترير القسم الفرنسي
ترجمة امللخصات على املوقع اإللكتروني:
w w w. f o l k c u l t u r e b h . o r g

نعمان الموسوي

الترجمة الروسية
عمر بوحاشي

الترجمة اإلسبانية
فريدة ونج فو

الترجمة الصينية

سيد أحمد رضا

سكرتاريا التحرير
إدارة العاقات الدولية
عمرو محمود الكريدي

اإلخراج الفني والتنفيذ
سيد فيصل السبع

إدارة تقنية املعلومات
حسن عيىس الدوي

دعم النشر اإللكتروني

وﻛﻼء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ:
ال ـ ـ ـب ـ ــح ـ ــري ـ ــن :داراالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام لـ ـلـ ـصـ ـح ــاف ــة والـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــر والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع -
السعودية :الشركة الوطنية امل ــوحــدة للتوزيع  -قطر :دار الشرق
للتوزيع والنشرُ -ع مان (مسقط) :الشركة املتحدة خلدمة وسائل
اإلعــام  -االمــارات العربية املتحدة :دار احلكمة للطباعة والنشر
 الــك ــويــت :الـش ــركــة املـتـح ــدة لـتــوزيــع الصحف ُ -ع ـمــان (ال ـس ـيــب):النور لتوزيع الصحف واملجات  -جمهورية مصر العربية:مؤسسة
االه ــرام  -اليمن :القائد للنشر والتوزيع  -األردن :ارامكس ميديا
 املـغ ــرب :الشركة العربية االفريقية للتوزيع والنشر والصحافة( سبريس)  -تونس :الشركة التونسية للصحافة  -لبنان :شركة
االوائ ــل لـتــوزيــع الصحف واملـط ـبــوعــات  -س ــوريــا :مؤسسة ال ــوحــدة
للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع  -ال ـس ــودان :دار عــزة للنشر
والـتــوزيــع  -ليبيا :شركة ليبيا املستقبل للخدمات اإلعــامـيــة -
موريتانيا:وكالة املستقبل لإلتصال واإلعــام  -بريطانيا (لندن):
دار ال ـســاق ــي  -ف ــرن ـســا (بــاري ــس):م ـك ـت ـبــة م ـع ـهــد ال ـعــال ــم ال ـع ــرب ــي.

ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﻨﺸﺮ
) مبشــاركة الباحثــن واألكادمييــن فيهــا مــن أي مــكان ،وتقبــل الدراســات واملقــاالت العلميــة
ترحــب (
املعمقــة ،الفولك ـ ــلورية واالجتماعيـ ـ ــة واالنث ـ ــروبولوجيـ ــة والنفسـ ـ ــية والســيميائية واللســانية واألســلوبية واملوســيقية
وكل م ــا حتتمل ــه ه ــذه ُ
الش ــعب يف ال ــدرس م ــن وج ــوه يف البح ــث تتص ــل بالثقاف ــة الش ــعبية ،يع ــرف كل اختص ــاص
اخت ــاف أغراضه ــا وتع ــدد مس ــتوياتها ،وفق ـ ًا للش ــروط التالي ــة:
املادة املنشورة يف املجلة تعبر عن رأي كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة.
) بأيــة مداخــات أو تعقيبــات أو تصويبــات علــى مــا ينشــر بهــا مــن مــواد وتنشــرها حســب
ترحــب (
ورودهــا وظــروف الطباعــة والتنســيق الفنــي.
) عل ــى عنوانه ــا البري ــدي أو اإللكترون ــي ،مطبوع ــة الكتروني ــا يف ح ــدود 4000
ترس ــل امل ــواد إل ــى (
  6000كلم ــة وعل ــى كل كات ــب أن يبع ــث رف ــق مادت ــه املرس ــلة مبلخ ــص له ــا م ــن صفحت ــن  A4لتت ــم ترجمت ــه إل ــىاإلجنليزي ــة والفرنس ــية ،م ــع نب ــذة م ــن س ــيرته العلمي ــة.
تنظ ــر املجل ــة بعناي ــة وتقدي ــر إل ــى امل ــواد الت ــي ترس ــل وبرفقته ــا ص ــور فوتوغرافي ــة ،أو رس ــوم توضيحي ــة أو بياني ــة،
وذل ــك لدع ــم امل ــادة املطل ــوب نش ــرها.
تعت ــذر املجلة عن عـ ــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقي ًا.
ترتيـ ـ ــب املـ ـ ــواد واألسمـ ـ ــاء يف املجـ ـلـ ـ ــة يخضـ ـ ــع العتـ ـ ــبارات فنـ ـ ــية وليسـ ـ ــت لـ ـ ــه أيـ ـ ــة صل ــة مبكان ــة الكات ــب أو درجت ــه
العلمي ــة.
متت ـ ــنع املجـ ـل ـ ــة بص ـ ــفة قطع ـ ــية ع ـ ــن نـ ـش ـ ــر أي ـ ــة م ـ ــادة سب ـ ــق نش ــره ـ ــا ،أو مع ـ ــروضة لـ ـلـ ـن ـ ــشر ل ـ ــدى من ـ ــابر ثقافيــة
أخ ــرى.
أصول املواد املرسلة للمجلة ال ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
تتول ــى املجل ــة إب ــاغ الكات ــب بتس ــلم مادت ــه ح ــال وروده ــا ،ث ــم إباغ ــه الحق ــا بق ــرار الهيئ ــة العلمي ــة ح ــول م ــدى
صاحيته ــا للنش ــر.
متن ـ ــح املج ـ ــلة مق ــاب ـ ــل ك ـ ــل م ـ ــادة تنش ـ ــر به ـ ــا مك ـ ــافأة م ـ ــالية من ـ ــاسبة ،وف ـ ــق الئ ـ ــحة األج ـ ــور واملك ــاف ـ ــآت املعت ـ ــمدة
لدي ـ ــها ،وعل ـ ــى ك ـ ــل ك ــات ـ ــب أن ي ـ ــزود املج ـ ــلة ب ــرق ـ ــم حس ــاب ـ ــه الشــخصي واســم وعنــوان البنــك مقرونــا برقــم هاتفــه
اجل ــوال.
البريد االلكتروني editor@folkculturebh.org :
الرجاء املراسلة على البريد االلكتروني املشار إليه عاليه.

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول:
البحـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 1 :دينـ ـ ــار  -الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت 1 :دينـ ـ ــار  -ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس 3 :دينـ ـ ــار  -سل ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـن ـ ــة عـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 1 :ري ــال
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودان 2 :ريـ ـ ــال  -قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 10 :ري ــال  -ال ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 100 :ري ــال  -م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 5 :جني ــه
ل ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 4000 :ل.ل  -الـمـم ـ ـل ــكة ال ـع ــرب ــية السع ـ ـ ــودي ــة 10 :ريال  -اإلم ـ ـ ــارات العـ ــربـ ـيــة ال ـم ـتـ ـحـ ـ ــدة 10 :درهـم
األردن 2 :دين ـ ـ ـ ـ ــار  -الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق 3000 :دينـ ـ ــار  -فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 2 :دينـ ـ ــار  -ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 5 :دينـ ـ ــار
ال ـمـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب 30 :درهم ــا  -سـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 100 :ل.س  -ب ـ ـ ـ ـ ــريطـ ـ ـ ــانـيـ ـ ـ ــا 4 :جني ــه  -كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا 6 :دوالر
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــرال ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــا 6 :دوالر  -دول االت ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي 4 :يـ ــورو  -ال ــوالي ـ ـ ــات الـم ـت ـحـ ــدة األمــري ـكـيـ ــة 6 :دوالر
ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ رﻗﻢ -IBAN: NBOB BH8300000099619989 :بنك البحرين الوطني  -البحرين.
اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ :دار أخبار اخلليج للطباعة والنشر
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أ .علي عبداهلل خليفة
رئيس التحرير

يف املؤمتر األول للموسيقى الذي عقد عام  1932مبعهد املوسيقى
العربي ــة يف القاه ــرة ،وش ــاركت به وفود من أغلب البل ــدان العربية إلى
جان ــب علم ــاء وخب ــراء ومؤرخ ــن م ــن الب ــاد األوربي ــة ،رمب ــا يف ه ــذا
املؤمت ــر التاريخ ــي كان غرس البذرة األولى لاهتم ــام العربي بالتراث
الش ــعبي ،إذ كان ه ــدف املؤمت ــر ه ــو احلف ــاظ عل ــى الت ــراث املوس ــيقي
والغنائ ــي خصوص ــا بع ــد وف ــاة أعام ــه الكب ــار كاملني ــاوي وصال ــح
عبداحل ــي وس ــيد دروي ــش ،ع ــزز تلك الب ــذرة يف مهدها ما أث ــاره توفيق
احلكي ــم وقته ــا من ضرورة احلفاظ عل ــى التراث العربي احملكي ،ومن
هن ــا تفاعل ــت أف ــكار وتداخلت ح ــوارات وأعمال لتنت ــج مجموعة نادرة
م ــن املؤلف ــات التنويري ــة لعدد من الرواد اللذين جاه ــدوا يف التعريف
بالفن ــون الش ــعبية وبط ــرق جمعه ــا وتدوينه ــا ،واعترك ــوا احلي ــاة يف
املي ــدان ليقدم ــوا م ــن خ ــال اإلذاع ــة املصري ــة من ــاذج رائع ــة م ــن تلك
الفن ــون الش ــعبية احملك ــي منه ــا واملغن ــى وص ــوال لوض ــع معجم ثمن
4
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ويصدر
للفولكل ــور وتأس ــيس معه ــد للفن ــون الش ــعبية ي ــد ّرس عل ــم الفولكل ــور يؤم ــه الطلب ــة الع ــرب،
ّ
خب ــراء مصري ــن يف ه ــذا املي ــدان إل ــى العالم .وتس ــكن الذاك ــرة أس ــماء الراحلن أحمد رش ــدي صالح
واألب الروح ــي عب ــد احلمي ــد يون ــس وزكري ــا احلج ــاوي وصف ــوت كمال وأس ــعد ندمي.
وال ميك ــن نس ــيان ال ــدور ال ــذي قام ــت به املج ــات الثقافي ــة العديدة الت ــي أصدرته ــا وزارة الثقافة
واإلرش ــاد القوم ــي يف س ــتينيات الق ــرن املاض ــي وأوصلتها إل ــى كل الباد العربية ،فلقد كنت ش ــخصيا
أح ــد تام ــذة ذلك املد الثقايف املتنوع الذي ش ــمل مختلف مناح ــي املعرفة .لقد كانت مجلة (الفنون
الش ــعبية) واح ــدة م ــن املطبوع ــات الش ــهرية والدوري ــة الت ــي تص ــدر بانتظ ــام إل ــى جان ــب مطبوع ــات
أخ ــرى منه ــا «ت ــراث اإلنس ــانية» .وق ــد ص ــدر ع ــدد «الفن ــون الش ــعبية» األول يف يناي ــر م ــن الع ــام 1965
لتس ــتمر يف الصدور بانتظام لس ــبع س ــنوات برئاس ــة األس ــتاذ الدكتور عبداحلميد يونس وتتوقف يف
الع ــام  1971لتع ــاود الص ــدور يف الع ــام  1987برئاس ــة األس ــتاذ الدكتور أحمد علي مرس ــي ليتواصل مد
تنويره ــا طيل ــة الس ــنوات ليص ــل إل ــى الع ــدد املائ ــة ال ــذي احتفل ــت به مصر الش ــهر املاضي .ويحس ــب
له ــذه املطبوع ــة حتقي ــق املعادل ــة الصعب ــة يف اجلمع ب ــن البحث العلم ــي الدقيق الص ــارم وبن فنون
الصحاف ــة الثقافي ــة الراقي ــة املوجهة جلذب عم ــوم القراء.
من تابع أعداد هذه املجلة وقرأ بعناية ما نشر على صفحاتها من أبحاث ودراسات علمية معمقة
واس ــتطاعات مصورة ورس ــوم ،واطلع على ٍس َيـ ــر وأعمال الرواد اللذين تعاونوا على اس ــتمرارها بذات
الزخ ــم العلم ــي التخصص ــي إل ــى جان ــب ما أنتجته حركة نش ــر الكت ــاب يف مجاالت الفنون الش ــعبية
ودراس ــات عل ــم الفولكل ــور والعل ــوم اإلنس ــانية املتصل ــة ب ــه ال ب ــد وأن ي ــدرك قيم ــة م ــا أس ــدته املدرس ــة
املصري ــة م ــن خدم ــة جليل ــة إلى الثقافة الش ــعبية العربية ،وم ــا نبهت إليه من أهمي ــة للعناية بجمع
وتدوي ــن وتوثي ــق كل ما له عاقة باملأثورات الش ــعبية.
ومع تفاعل هذا التوجه يف املجتمع املصري تأسس ــت فرقة رضا للفنون الش ــعبية التي اس ــتلهمت
اإلبداعات الش ــعبية يف لوحات فنية س ــافرت بها للمش ــاركة مبهرجانات الفنون العاملية ،ومت تأس ــيس
اجلمعية املصرية للمأثورات الش ــعبية .وهما خطوتان تعمقان الداللة على منو وجتذر هذه املدرس ــة
وامتدادات تأثيرها.
إن اخلب ــرة املصري ــة املتراكم ــة يف ه ــذا املي ــدان ،بأس ــماء أعامه ــا الش ــهيرة قد س ــاهمت ميدانيا يف
تعضي ــد التوجه ــات العربي ــة لتأس ــيس مراكز وهيئ ــات وإدارات للعناي ــة بالتراث الش ــعبي ،وقد كان لي
ش ــخصيا ش ــرف معاصرة الدور الذي قامت به اخلبرة املصرية يف معاونتي على تأس ــيس مركز التراث
الش ــعبي ل ــدول اخللي ــج العربي ــة  1986 - 81وملس ــت عن ق ــرب اجلهود املخلصة التي بذل ــت من أجل أن
تك ــون له ــذا اجلان ــب من الثقاف ــة العربية مكانته الائقة ،فق ــد كانت املؤمترات الدولي ــة الكبرى التي
نظمه ــا ذل ــك املرك ــز  -وقته ــا  -به ــدف التخطيط جلم ــع وتدوين وتوثيق مواد التراث الش ــعبي تسـ ـ ّير
برؤية خليجية مصرية مش ــتركة ،وال ميكن أن تنس ــى األفكار والرؤى التي قدمها أس ــاتذتنا الدكاترة
عب ــد احلمي ــد يون ــس ،أحم ــد عل ــي مرس ــي ،محم ــد اجلوه ــري ،صفوت كم ــال ،حس ــن الش ــامي ،نبيلة
إبراهي ــم وعب ــد احلمي ــد ح ــواس وغيرهم كثر ممن مدوا يدا كرمية للدعم واملس ــاندة بالرأي واملش ــورة،
وحتى عند التأس ــيس إلصدار هذه املجلة كانت جهود األس ــتاذ الدكتور مصطفى جاد داعمة ومؤازرة
م ــع نخبة مصري ــة يف الهيئة العلمية.
فتحي ــة م ــن القل ــب ملدرس ــتنا املصري ــة ،ومبروك إلص ــدار العدد املئة م ــن «الفنون الش ــعبية» ،وإنها
لرفق ــة عم ــر  ..ندع ــو اهلل ب ــأن تتج ــذر أكث ــر وأن متتد ألجيال عدي ــدة قادمة.
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عبداهلل عبدالرحمن يتيم
أنثروبولوجي وأكادميي
من البحرين

ليس بدع ًا أن ُتعيد العلوم االجتماعية واإلنس ــانية النظر
يف موضوعاته ــا ومنهاجه ــا ونظرياته ــا بن ح ــن وآخر ،وعليه
ف ــإن تل ــك احلق ــول الفرعي ــة منه ــا واملعني ــة بدراس ــة الثقاف ــة
عمومـ ـ ًا ،والت ــراث الش ــعبي والثقافة الش ــعبية خصوصـ ـ ًا ،مثل
ـتثناء أيضـ ـ ًا.
عل ــوم األنثروبولوجي ــا والفولكل ــور ،ليس ــت اس ـ ً
فق ــد توقف ــت تل ــك العل ــوم أم ــام العدي ــد م ــن اإلش ــكاليات
الت ــي كان ــت تعان ــي منه ــا عل ــى مس ــتوى نظرياته ــا وأدواته ــا
التحليلي ــة ومناهجه ــا البحثي ــة ،ب ــل ،وأيضـ ـ ًا ،عل ــى مس ــتوى
املوضوع ــات والظواه ــر الت ــي كان ــت تق ــوم بدراس ــتها .وهك ــذا
أخضع ــت جتاربه ــا ومس ــيرتها للدراس ــة والنق ــد ،ويف ضوئ ــه
أصبح ــت م ــن أيقون ــات تل ــك املرحل ــة األبح ــاث الت ــي وج ــدت
طريقه ــا للنش ــر يف أعم ــال ب ــارزة مث ــل :تاب ة ال افة
كي
ب ل ي ا ع الناف ال ا ية
ا
ب ل يا الن د ة ا
عل ال لكل ر ا
ب ل ي ا بص ت ا دا
ال اف ة ا
م
()1
افي ا واحلال ،فإن م ــع نهاية القرن العش ــرين لم تعد
العلوم املعنية بدراس ــة الثقافة والثقافة الش ــعبية ،هي نفسها
تلك العلوم الس ــابقة ،ال من حيث نظرياتها وال موضوعاتها.
لق ــد ج ــرت ،على س ــبيل املث ــال ،مي ــاه كثيرة حتت جس ــور علوم
األنثروبولوجي ــا والفولكل ــور ،وق ــد ترت ــب عل ــى جري ــان تل ــك
املي ــاه أن تغي ــرت تل ــك املوضوع ــات التقليدية الت ــي كانت تقوم
بدراس ــتها ،وحل ــت ب ــد ًال عنه ــا موضوع ــات جدي ــدة فرضته ــا
التغيي ــرات االجتماعية واالقتصادية السياس ــية احمللية منها
واألخ ــرى الكوني ــة .فق ــد طال ــت تل ــك التغيي ــرات العدي ــد من
املجتمع ــات والثقاف ــات يف العال ــم ،ول ــم تك ــن منطق ــة اخللي ــج
ـتثناء ع ــن مس ــار تل ــك التغييرات .وهك ــذا تعرضت
العرب ــي اس ـ
ً
جوان ــب عدي ــدة م ــن الثقاف ــة واملجتم ــع اخلليج ــي لتغيي ــرات
تفاوت ــت م ــن حي ــث احل ــدة واالتس ــاع ،فق ــد ب ــدأت ،على س ــبيل
املث ــال ،تط ــل عل ــى احلي ــاة العام ــة مظاه ــر ثقافي ــة ش ــديدة
التأثي ــر يف البن ــى االجتماعي ــة والثقافي ــة ،واس ــتطاع بع ـ ٌ
ـض
م ــن تل ــك التغيي ــرات أن يصي ــب جوان ــب أساس ــية م ــن الهوي ــة
الوطني ــة والثقافي ــة ،لذلك أصبح من غي ــر املعقول واملنطقي
أن ال ُتعي ــر الدراس ــات األنثروبولوجي ــة أو الفولكلوري ــة تل ــك
التغيي ــرات األهمي ــة العلمي ــة الازم ــة.
وعلي ــه ،س ــوف نوظ ــف ه ــذا التصدي ــر للع ــدد احلال ــي م ــن
«الثقاف ــة الش ــعبية» حملاول ــة لفت االنتباه ملا نعتق ـ ُـد أنه يقع يف
8
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إط ــار م ــن التغيي ــرات االجتماعي ــة والثقافي ــة الكب ــرى الت ــي م ــرت بها مجتمع ــات اخلليج العرب ــي خال العق ــود القليلة
املاضي ــة .تل ــك التغيي ــرات الت ــي يتطل ــب االلتف ــات إليه ــا م ــن قب ــل الباحث ــن يف تل ــك العلوم ،س ــواء بهدف التع ــرف على
خصائصه ــا وآثاره ــا ،أو باس ــتخاص العب ــر وال ــدروس الازم ــة منها.
ف ــإذا كان ــت حقول اإلبداع واملمارس ــة الثقافي ــة الرائجة يف املراكز احلضارية كاملدن وغيرهاُ ،تعد من الثوابت الرئيس ــة
للهوي ــة واالنتم ــاء احلض ــاري العرب ــي ،فإن تلك احلقول كانت وال تزال س ــائدة يف أوس ــاط ال ُنخ ــب االجتماعية والثقافية
يف املراكز احلضرية ،كاملدن الكبرى وغيرها من احلواضر ،التي كان لها نصيبها ،وال يزال ،من سياسات الدعم والرعاية.
كاف بحد ذاته ،فإن يف وجود تلك الرؤية وانتشارها
على أن االعتقاد يف وجود تلك االمناط من الثقافة الرفيعة ما ُي ّعد ٍ
م ــا ُيع ــد مدع ــاة للنظ ــر يف أمن ــاط ثقافي ــة ش ــعبية كتلك التي تعي ــش وتزدهر يف تخ ــوم املدن أو من ـ ٍـاح بعيدة عنه ــا ،أي يف
األط ــراف والهوام ــش البعي ــدة ع ــن احلياة االجتماعية والثقافية للنُخب الكبرى املتمركزة يف املدن ،على أنها ليس ــت ذات
ج ــدوى أو تأثي ــر أصيل على فكر وفلس ــفة وروح اإلبداع الس ــائد بن ثقاف ــة النُخب يف احلواضر.
ول ــن نذه ــب بعي ــد ًا إذا قلن ــا إن س ــيادة مث ــل ه ــذا املنظ ــور املتعالي ب ــن النُخب الكب ــرى املهيمنة يف احلواض ــر واملدن يف
العال ــم عمومـ ـ ًا والعالم العربي خصوص ًا ،كان له من األضرار الس ــلبية ،التي اس ــتدعت توجي ــه النقد إليه وإجراء العديد
م ــن املراجع ــات بش ــأنه وللسياس ــات الت ــي ترتب ــت عن ــه ،خاصة اخلل ــل الناجت ع ــن اضطراب عاق ــات القوة والس ــلطة غير
املتكافئة يف البنية الثقافية التي جتمع الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية ،سواء يف املدن واحلواضر أو الريف والبادية.
واحلال ،أنه لوال وجود الثقافة الش ــعبية ومواصلة اس ــتهاكها لكل منتجات الثقافة ،ملا اس ــتطاع مبدعو الثقافة الرفيعة
مواصلة إبداعهم جتدي ــد ًا وابتكاراً.
بع ــد ه ــذا التق ــدمي ،نق ــول إذ ًا إن املتتب ــع ملس ــيرة السياس ــات واملش ــروعات الوطني ــة يف مج ــال رعاي ــة الثقاف ــة عمومـ ـ ًا،
والثقافة الشعبية خصوص ًا ،يف منطقة اخلليج العربي ال يستطيع إنكار وجود تلك السياسات ،بل وتنفيذها ملشروعات
قائمة وملموس ــة على أرض الواقع ،وإن اختلفت من حيث النوع والنطاق .ففي مقدمة تلك املش ــروعات التي نُفذت منذ
مطل ــع الس ــبعينيات من القرن العش ــرين وظلت متواصل ــة :املتاحف الوطنية التي أصبحت الي ــوم مبعمارها املادي جزء ًا
ال يتج ــزء م ــن ش ــخصية العواص ــم وامل ــدن الكب ــرى يف دول اخللي ــج العرب ــي ،وهك ــذا أصبحت تلك املتاحف تقف ش ــامخة
بج ــوار مراك ــز ثقافي ــة أخ ــرى ،مث ــل املس ــارح الوطني ــة ودور األوب ــرا واملكتب ــات الوطني ــة ،مش ــكلة بذل ــك الدالل ــة الرمزي ــة
النتقال مجمتعمات وثقافات دول اخليج العربي إلى عصر احلداثة ،من جهة ،واس ــتكمال تش ــييد الدولة احلديثة التي
ُع ـ َّـد م ــن أبرز معاملها الرمزية والطقوس ــية حضور الدولة ،عبر معماره ــا املادي املتمثل يف املباني العامة يف الفضاء العام،
حي ــث يأخ ــذ معم ــار املؤسس ــات الثقافية ،بكل الرم ــوز واجلماليات املتضمنة فيه ،ال ــدور يف إعادة إنت ــاج الهويات الثقافية
والوطني ــة مب ــا يتناس ــب وعصر احلداثة ال ــذي انتقلت إليه.
كم ــا ل ــن يغي ــب عن املتتبع ،أيض ًا ،التوق ــف أمام جتارب وطنية وإقليمية أخرى تفاوتت من حيث نطاقها ونوعيتها ،إذ
أولت تلك التجارب عبر مش ــروعاتها املتنوعة الثقافة الش ــعبية جل اهتمامها ،وهكذا فقد ش ــهدنا خال العقود القليلة
املاضي ــة والدة مهرجان ــات الت ــراث يف معظ ــم ال ــدول اخلليجية ،ومع م ــرور الوقت مهدت تلك املهرجان ــات الطريق لوجود
من ــاذج ألس ــواق وق ــرى وأحياء ش ــعبية احتضنت العديد من احل ــرف والصناعات التقليدية ألبناء احلض ــر والبادية ،وهي
اليوم ،أي تلك املهرجانات واألس ــواق والس ــاحات الش ــعبية والتراثية ،تش ــهد رواج ًا ش ــعبي ًا كبير ًا إلى الدرجة التي تكاد ال
تخلو منه ــا أية مدينة خليجية.
املاحظ ــة األخ ــرى واجلدي ــرة باالهتم ــام أيضـ ـ ًا ،ه ــو أن ه ــذا احلض ــور الثق ــايف امل ــادي للدول ــة احلديث ــة يف الس ــاحات
وامليادي ــن العام ــة ،إمن ــا ُيع ــد مبثاب ــة مظه ــر آخ ــر م ــن مظاهر احلض ــور الثق ــايف امل ــادي والبص ــري يف الفضاء الع ــام ،وهو
حض ــور أرادت م ــن خال ــه الدول ــة احلديثة العمل على إعادة إحياء الثقافة الش ــعبية من أجل مواصلة تغذيتها للوجدان
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الش ــعبي وللش ــخصية الثقافية والهوية الوطنية .وعليه باإلمكان االس ــتنتاج ،وبقدر كبير من االطمئنان ،إلى أن الس ــعي
إل ــى تنفي ــذ تل ــك املش ــروعات الوطنية ،كان يف ج ــزءٍ كبير منه تعبير عن االس ــتجابة وردة الفعل الوطني ــة جتاه التأثيرات
الس ــلبية الكبي ــرة الت ــي نتج ــت ع ــن التغيي ــرات االقتصادي ــة واالجتماعي ــة الت ــي أت ــى بها النف ــط على مس ــتوى الهويات
الوطني ــة والثقافي ــة للمجمتع ــات اخلليجية ،س ــواء من خال عقود من االقتصاديات النفطي ــة ،أو ما تاها من تغييرات
أت ــت به ــا قاط ــرة العوملة بكل بريقه ــا وزوابعها .
كم ــا ظه ــر يف الفض ــاء الع ــام ،حض ــور ثق ــايف من ن ــوع آخر ،وهو حف ــات جنوم الغناء الت ــي أصبحت تنتقل س ــنو ّي ًا من
أوبري ــت اجلنادري ــة يف الري ــاض ،إل ــى ه ــا فبراي ــر يف الكوي ــت ،ث ــم جنوبـ ـ ًا إلى بقي ــة املدن الكب ــرى يف اخلليج .م ــن املنامة،
والدوح ــة ،وأبوظب ــي ،ودب ــي ،إل ــى مس ــقط وصال ــة .وبخ ــاف س ــنن مض ــت ،حيث كانت تش ــهد بع ـ ٌ
ـض من م ــدن اخلليج،
مث ــل املنام ــة والكوي ــت وغيرهم ــا ،حف ــات كبرى يتق ــدم فيها جنوم الغن ــاء العربي من مص ــر وباد الش ــام والعراق منصة
تل ــك احلف ــات الغنائي ــة ،إال أن ــه ومن ــذ الس ــبعينيات أصبحت فن ــون املوس ــيقى والغناء العرب ــي يف اخلليج حق ـ ًـا ثقاف ّي ًا
قائمـ ـ ًا بذات ــه ،فب ــرز يف ه ــذا احلق ــل العديد من جنوم الغناء ،وآخرون من املبدعن كالش ــعراء من كتاب األغنية وامللحنن،
وكذل ــك آخ ــرون مم ــن أصبح ــت إبداعاته ــم ج ــزء ًا ال يتجزأ من هذا احلقل الثق ــايف اإلبداعي الذي أصبح يتقاطع بش ــدة
ب ــن الثقاف ــة الرفيع ــة والثقاف ــة الش ــعبية؛ وهكذا أصبح هذا احلقل ش ــديد التأثي ــر يف الوجدان واحلي ــاة اليومية للناس
يف اخللي ــج ،ب ــل ويف قطاع ــات عدي ــدة من مجمتع ــات عربية أصبح لفنون املوس ــيقى والغناء اخلليجي تأثي ــر ًا هائ ًا على
ذائقته ــا الفني ــة .وعلي ــه ،أصبح ــت ه ــذه الفن ــون الت ــي صع ــدت للفضاء الع ــام اخلليج ــي ،منذ الس ــنوات األول ــى للطفرة
النفطي ــة ،عام ـ ًـا مؤث ـ ًـرا ج ـ ّـد ًا يف تش ــكل الثقاف ــة والهوية الوطنية للعدي ــد من املجتمعات وال ــدول اخلليجية.
دخلت أيض ًا يف حقل الثقافة الش ــعبية يف منطقة اخلليج العربي العديد من الفنون والرياضات والهوايات الش ــعبية
الت ــي كان ــت عل ــى وش ــك اإلندثار ،وهكذا ب ــدأت العديد من املجتمعات اخلليجية تش ــهد موجة من االهتمامات الش ــعبية
للعودة إلى التراث الش ــعبي احمللي بهدف إعادة إحياء تلك الفنون ،مثل س ــباقات اخليول والهجن ،والقنص أو الصقارة
والعناي ــة ب ــكاب الصيد العربية «الس ــلق» وقد ش ــكلت ثقافة البادية وتراثه ــا الثقايف ،املعنوي واملادي معـ ـ ًا ،مخزون ًا كبير ًا
تت ــم الع ــودة إلي ــه كلم ــا دع ــت احلاج ــة إلحياء تلك الفن ــون والهواي ــات وألعاب الله ــو .وهكذا ل ــم تعد مدرجات ك ــرة القدم
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الت ــي ُشـ ـ ّيد العدي ــد منه ــا من ــذ س ــبعينيات الق ــرن املاض ــي ،امليادين العام ــة الوحي ــدة التي يتجه إليه ــا أبن ــاء املنطقة ،بل
أصبح ــت هن ــاك ميادي ــن أخ ــرى جديدة ومنافس ــة مثل مضامير س ــباقات اخلي ــل والهج ــن ،وأخرى أيض ًا ل ــكاب الصيد.
وق ــد يك ــون نط ــاق االهتمام بهذه الفنون والهوايات أقل قياسـ ـ ًا بألعاب ش ــعبية كبيرة مثل كرة الق ــدم ،لكن وجودها أصبح
متعاظمـ ـ ًا ،وموازيـ ـ ًا مع رياضة س ــباق الس ــيارات التي أخذت حتتل حلبات الس ــباق اخلاصة بها مواق ــع مهمة يف اخلارطة
اجلغرافي ــة ل ــدول املنطق ــة ،فأصبحت حلبات س ــباق الس ــيارات ومضامير س ــباق اخلي ــل والهجن منص ــات وميادين عامة
يت ــم م ــن خاله ــا اإلفص ــاح رمزيـ ـ ًا عن ثقافة ش ــعبية شاس ــعة ومتنوعة قد مت إع ــادة إنتاجه ــا ،وأخذت تلع ــب دور ًا هام ًا يف
صياغ ــة الهوية الوطني ــة والثقافية لدول ومجتمع ــات اخلليج العربي.
م ــا ن ــراه إذ ًا م ــن حتوالت يف املعالم الرئيس ــة للثقافة عموم ًا والثقافة الش ــعبية خصوص ًا يف مجتمع ــات ودول اخلليج
العرب ــي ،يتطل ــب م ــن الباحث ــن يف ميادين عل ــوم األنثروبولوجيا والفولكل ــور التوقف أمامه بعناية كبيرة ج ــداً ،بل وعدم
التقلي ــل م ــن آث ــاره عل ــى واقع عمليات تش ــكل وإعادة إنت ــاج الهويات الوطني ــة والثقافية لهذه املجتمع ــات ،وتأثيره كذلك
على املعالم العامة للش ــخصية الوطنية لش ــعوب املنطقة .نحس ــب إذ ًا أن هناك أجندة دراس ــية جديدة قد اكتملت بعض
م ــن معامله ــا من ــذ س ــنوات ،وأصبحت تطل برأس ــها منادية الباحث ــن والعاملن يف تل ــك العلوم لتحدي ــد أولوياتها ،وعدم
اله ــروب منه ــا نح ــو إع ــادة اجترار املوضوعات املكررة وا ُملعادة يف حقول دراس ــة التراث الش ــعبي والثقافة الش ــعبية.
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اس ــتبدت بها هي األخرى آفة االس ــتهاك.

كان عل ــى طف ــل األم ــس أن يبتك ــر ألعابه بنفس ــه ،ويف ح ــدود احتياجات ما لديه من وقت للع ــب ،وأن يوظف كل ما ميكن توظيفه
من س ــقط املتاع يف محيطه ،ليجعل منه أداة ط ّيعة للعب .كانت األس ــرة تلقن الطفل عندما يش ــب قليا بأنه كـ ُبـ ــر ،فالذكر يقال له
(صير ر ّيـال) مبعنى كن رجا ،واألنثى «بن ّيه على بن ّيه  ..وال قعود بطال  ..بن ّيه تطحن القفة  ..وبن ّية تنافع اجلار» مبعنى أن خلفة
البن ــات ليس ــت معيب ــة ،فالبن ــت من ــذ صغره ــا تعمل وليس لديه ــا وقت للعب فإم ــا هي بالبيت تطحن م ــا بالقفة أو هي يف مس ــاعدة
اجليران .ال وقت كاف للعب ال للولد وال للبنت .أغلب األطفال يؤخذون رفقة ذويهم صبية للعمل على سفن الغوص مبهنة (ت ّباب)
والبن ــت من ــذ الصغ ــر يعتركها العمل يف تعلم ش ــئون البيت التحضيرية إلعدادها للزواج ،ف ــإذا توفر لها وقت للعب ففي فناء البيت.
اس ــتخدم األطف ــال لوقته ــم القصي ــر املخص ــص للع ــب كل معطي ــات البيئ ــة احمليط ــة من مخلف ــات ،فاس ــتخدم الذك ــور اجلريد
واحلبال ومعادن العلب الفارغة والكرات اخلشبية ،معتمدين على اجلهد العضلي الذاتي يف الركض والتعارك واملبارزات ،أما األنثى
فاس ــتخدمت اخلرز امللون وعظام الدجاج املجففة والقواقع البحرية وبقايا نس ــيج املابس القدمية والقليل من القطن املس ــتهلك
لصناع ــة هياكل بش ــرية كدمى للعب يطلق عليها جميعا اس ــم «م ـ ّـدود» وال تلعب الـ«امل ـ ّـدود» إال البنت.
س ــاعد النجار واحلداد يف عمل عربات خش ــبية ملس ــاعدة الطفل على املش ــي ،كما س ــاهما يف صناعة اخلضروف املس ــمى محليا
«دوامه» وآخر شبيها به يسمى «بلبول» وكلتاهما قطعتان خشبيتان بأشكال دائرية أو اسطوانية بأسفلهما مسمار يديرهما األطفال
على األرض بطرق وأساليب مختلفة ،وكانت هناك لعبة شهيرة تسمى لعبة «الق ّبة» وهي عبارة عن كرة خشبية يعتني يف صناعتها
النج ــار م ــن خش ــب الس ــاج وتضرب بعصا بن فريقن متنافس ــن كل منهما يض ــرب «القبة» لتصل مرمى اآلخر .وم ــن هنا جاء املثل
الش ــعبي الش ــهير«ال تلعب بي كما القبة» .وس ــاعد احلداد يف صناعة حراب صيد احليوانات البحرية إذ كان صيد الس ــمك والتقاط
س ــرطانات البحر جزء من لهو األطفال احملبب .وحن دخلت العجات الهوائية الى حياة املوس ــرين اس ــتخدم أبناء الفقراء العجل
املس ــتهلك أداة للع ــب س ــميت «دح ــروج» تدف ــع بقطع ــة صغيرة م ــن اجلريد عل ــى األرض ،ومع دخول الس ــيارات إلى املنطقة اس ــتخدم
عج ــل الس ــيارة الهوائ ــي الداخل ــي املس ــتبدل «س ــباحة» للعبة الطفو عل ــى املاء يف البحر ويف عي ــون الينابيع الكبرى والبرك الش ــهيرة
املنتشرة يف بساتن النخيل .وكانت لعبة «التيله» :البليه ،هي الوحيدة التي أداتها تستورد من الهند ،وهي عبارة عن كرة صغيرة من
الزج ــاج املل ــون تدح ــرج عل ــى األرض لتض ــرب بعضها .كانت الصفائ ــح املعدنية التي يجلب بها زيت الطبخ يجمعه ــا األطفال فارغة
لتقص وتفرد وتش ــكل على هيئة قوارب صغيرة جتهز بأش ــرعة وتطلق على س ــواحل البحر للتس ــابق بها واملباهاة.
كان ــت منتج ــات النخي ــل مصدرا لعدد من األلعاب احملببة لدى األطفال فمن اجلريد اس ــتخدمت قطعة صغيرة مصنفرة بقياس
ست بوصات تسمى «قلينه» وأخرى أطول منها ( 18بوصة) تسمى «ماطوع» وذلك للعبة قدمية شهيرة تسمى «القلينه واملاطوع» يلعبها
فريقان متنافسان .وعلى الغاف األول لعددنا هذا ثاثة فرسان على خيولهم يف حلظة انطاق لسباق مرتقب ،إذ كان جريد النخل
مطهمة تنتظر فارسا يجري بها يف سباق أو يف عراك أخوي.
بسعفاته مصدر إلهام ألطفال ذلك الزمان فتخيلوا كل جريدة فرسا
ّ
هك ــذا كان ــت طفول ــة األم ــس البعي ــد ،وهك ــذا هي ألعابه ــم األثيرة الت ــي ال متل وال تس ــتهلك لدقائ ــق وترمى ،ولم يك ــن بألعابهم
العن ــف وال رع ــب وال س ــفك دماء.
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ه ــذه الص ــورة الفوتوغرافي ــة ،الت ــي حملها الغاف اخللفي ،تعكس «نخاوي ًا» أو مزارع ًا بحريني ًا يتس ــلق نخل ـ ًـة ِلـ«خراف» رطبها،
يضع «الس ــباگ» ،كما ُيطلق عليه
ويتبن لنا بأنهُ حايف القدمن وقد بلغ النصف ،يف مرحلة تس ــلق النخلة إلى أعاها ،وعلى رأس ــه ُ
يف اللهج ــة احملكي ــة البحريني ــة ،وهو عبارة عن وعاء مصنوع من األس ــل ،يوضع فيه الرطب بعد «خراف ــه» ،وحتت هذا الوعاء ،يتعمم
«النخ ــاوي» بعمام ــة م ــن القماش ،لتش ــكل قاعدة يحط عليها «الس ــباگ» ،وتس ــمى يف اللهجة احملكي ــة «وگا» ،أي الواقي من تأرجح
الوعاء وسقوطه.

إن عملي ــة التس ــلق تل ــك الت ــي يق ــوم به ــا «النخ ــاوي» ،تت ــم ع ــاد ًة ب ــأداة بس ــيطة ،ما تزال تس ــتخدم يف أغل ــب البل ــدان اخلليجية،
وعل ــى وج ــه اخلص ــوص يف مملك ــة البحري ــن ،وتس ــمى ه ــذه األداة بـ«الك ــر» ،وهي عبارة عن حب ــل من الليفُ ،
يلتف ح ــول جذع النخلة
حبل دقيق هو الذي ُي ُ
لف حول اجلذع ،ومجموعة متراصة من األحبال ،على ش ــكل مس ــند يس ــند
وجس ــد «النخاوي» ،ويتكون من ٍ
بكابل نحاسي ،وذلك لسهولة استخدامه
«النخاوي» ِبه ظهره .وقد استبدل احلبل امللتف حول جذع النخلة  -يف وقتنا احلاضر،-
ٍ
ـراف أدق.
وصابت ــه ،بخ ــاف احلب ــل الليفي الذي يحتاج إل ــى مهارة أكبر واحت ـ ٍ
ـكل متذب ــذب ،إذ تتخذُ العملي ــة عدة خطواتُ ،
حيث يرم ــي بـ«الكر» يف بادئ األم ــر إلى أقصى حد
يصع ـ ُـد «النخ ــاوي» اجل ــذع ،بش ـ ٍ
يلتفهُ حو اجلذع ،ثم يقوم باالعتاء مستخدم ًا قدميه ،دافع ًا جسد ُه لألعلى ..وهو بذلك يقوم بهندسة حركاته ،إلى جانب العديد
م ــن احلس ــابات الفيزيائي ــة بالغ ــة الدقة ،التي يغفلها العقل الواعي عادة ،لكن اخلط ــأ يف هذه العملية عواقبه وخيمة ،لهذا عليه أن
يخلق نوع ًا من التوازن يف ذبذبة جس ــده ،وطريقة رمي «الكر» ،محافظ ًا على توازنه املتناس ــق مع اجلاذبية.
ويراف ــق «النخ ــاوي» يف عملي ــة الصع ــود هذه« ،املنجل» ،وهو أداة مهمة يس ــتخدمها للقيام مبختل ــف العمليات التي حتتاجها
ـض خش ــبي ،إذ يت ــم اس ــتخدام ه ــذه األداة
النخل ــة ع ــادة ،وتتك ــون ه ــذه األداة م ــن صفيح ــة معدني ــة مقوس ــة وح ــادة ،تنته ــي مبقب ـ ٍ
لعملي ــات كـ«التروي ــس» ،و«التنبي ــت» ،و«اخلف ــاف» ،و«التغلي ــق» ،و«الص ــرام» ،وال يراف ــق املنج ــل «النخاوي» ،عندم ــا تقتصر العملية
يحتاج
ـكل أح ــادي ،عبر قطف الرطب الناض ــج واحد ًة تلو أخ ــرى ،إال أن «النخاوي»
ُ
عل ــى «اخل ــراف» ،وذل ــك ألن «اخل ــراف» يتم بش ـ ٍ
ـكل كامل وهي محمل ــة بالرطب.
الس ــتخدام املنج ــل يف ح ــال أراد أن يق ــوم بعملي ــة «الص ــرام» ،أي قط ــع الع ــذوق بش ـ ٍ
جند لها مش ــتغلن خاصن ،يحترف ــون عملها ،ويكون ــون خبراء
كل تل ــك العملي ــات الس ــالفة الذك ــر ،ليس ــت باألم ــر اله ــن ،لهذا ُ
ملم ــن بكاف ــة التفاصي ــل ،م ــن «التنبي ــت» إلى حتضي ــر اللقاح ،ومن ث ــم القيام بعملية التلقي ــح ..فلكي تنتج النخلة أج ــود الرطب،
يتوج ــب رعايته ــا من قب ــل «النخاوين» عل ــى أمت وجه!

أ .سيد أحمد رضا
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إشـــكالية الثقافة العاملة والثقافة العضوية للش ــعب:
نحو مشروع لتدريس الثقافة الشعبية باملغرب

()1

د .محمد معروف
أستاذ بجامعة شعيب الدكالي  -اجلديدة ،املغرب

قبــل التطــرق إلــى مس ـألة الثقافــة الشــعبية فــي عالقتهــا بالثقافــة العاملــة فــي املغــرب ،البــد مــن احلديــث عــن جتربــة الغــرب في معاجلة
هــذه القضيــة ألن الباحثــني األجانــب كانــوا ســباقني إلــى إثــارة أهميــة الثقافــة الشــعبية .و قــد جــرت العــادة أن يســتفيد الباحثــون العرب
مــن نظائرهــم الغربيــني فــي مجــال النظريــة واملنهــج ،ولهــذا ارتأينــا أن نخصــص هــذا املقــال للحديــث عــن اجلهود التي بذلها الغربيون في
التعريف بالثقافة الشــعبية و التنظير لها ،و على ضوء جتربتهم في هذا املجال ،ســنقدم في نهاية املقال مجموعة من األســئلة التي
قد تفيد في تطوير النقاش حول إشــكالية تدريس الثقافة العضوية للشــعب باجلامعة املغربية.
ا ا ر الت سنت

لي ا ست د عل ال ك التال

 .1مفهوم الثقافة :كيف مت تعريف الثقافة منذ بدايات القرن  19يف أوربا.
 .2مفهوم الثقافة الشعبية :ما هو التعريف الذي أعطي ملصطلح «شعبي»؟
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 ،1990ص .)120 :فالثقاف ــة م ــن هذا املنظ ــور إذن هي املعرفة
املتعلقة بالفنون و اآلداب ،وكل ما يرتبط باملهارات الفنية،
وه ــذا التص ــور يف نظرن ــا قريب من مفه ــوم الثقافة العاملة
أو الراقي ــة.

 .3نظري ــات التقس ــيم الثنائي للثقاف ــة :كيف مت تصنيف
الثقاف ــة نظري ــا إلى ثقافة عاملة وأخرى ش ــعبية ؟
 .4طرح أس ــئلة ح ــول مصير السياس ــة الثقافية واللغوية
باملغ ــرب عل ــى ضوء التجربة األوروبي ــة يف هذا املجال،
مع أخذنا بعن االعتبار ما حصل يف املاضي القريب
م ــن جت ــاوزات أدت يف رأين ــا إل ــى تط ــور خج ــول ،إن ل ــم
نقل منعدما ،ملش ــروع إقاع الثقافة العضوية للش ــعب
يف املغرب.

بع ــد نش ــاط احلرك ــة اإلمبريالي ــة يف أورب ــا إب ــان الق ــرن
 ،19ظهر تص ـ ــور جدي ـ ــد ميك ـ ــن تسمـ ــيته حسـ ــب تــومــسون
دائم ــا بالتصور الوصفي للثقاف ــة ،وترعرع هذا التصور يف
أكناف املد األنثروبولوجي ،حيث س ــافر عدد من الباحثن
األنثروبولوجين إلى املستعمرات البريطانية والفرنسية،
وب ــدأت حرك ــة مهمة م ــن الكتاب ــة االثنوغرافية ح ــول هذه
الثقافات؛ و نس ــوق إليكم تعريفا للثقافة من هذا املنظور
لتايل ــور الس ــالف الذك ــر يف كتاب ــه الثقافة البدائي ــة ،يقول
تايل ــور« :تعتب ــر الثقافة أو احلضارة مبعناه ــا االثنوغرايف،
مجموع ــة م ــن املع ــارف واملعتق ــدات والفنون و الس ــلوكيات
األخاقي ــة والقوان ــن والتقالي ــد وكل امله ــارات والعوائ ــد
التي اكتس ــبها اإلنس ــان كفرد داخل املجتمع» ( ،1903ص.)1:
هكذا ،أصبحت الثقافة ذات تعريف ش ــمولي يتضمن رموز
احلياة اليومية لكافة أفراد املجتمع وممارساتها ،ولم يعد
يقتص ــر عل ــى الفن ــون واآلداب والس ــمات الراقية ملجموعة
بش ــرية معين ــة .وق ــد انخرط ــت كل املجتمع ــات البش ــرية،
والطبـ ـ ــقات االجت ــماع ـ ــية ،والف ـ ــئات اإلثن ـ ــية ،واألقلـ ـ ــيات
عل ــى اخت ــاف أجناس ــها وأعراقه ــا وميوالته ــا اجلنس ــية
يف ه ــذا التعري ــف ،باعتباره ــا بني ــات مثقف ــة ،أي تعيش يف
أحضان ما يسمى بالثقافة الرئيسية أو الثقافة العضوية
للش ــعب .وظ ــل البح ــث األنثروبولوجي مس ــتمرا على هذا
املن ــوال حت ــى العق ــود األخيرة م ــن القرن العش ــرين؛ حيث
ظه ــر تصور جدي ــد للثقافة.

 .1مفهوم الثقافة :
مت اش ــتقاق كلم ــة ثقاف ــة « »Cultureيف الغ ــرب م ــن
الكلمة الاتينية « »Culturaولقد حافظت مجموعة من
اللغ ــات األوربي ــة حس ــب تومس ــون يف كتاب ــه اإليديولوجيا
والثقاف ــة احلديث ــة (  ،1990ص  )124على جزء من املعنى
األصل ــي للكلم ــة يف اللغة الاتيني ــة ،ثقافة مبعنى حراثة
أو زراع ـ ـ ـ ــة « »Cultivationأو تطــوي ـ ــر اإلنت ـ ــاج وتــرقـ ــيته
وحتس ــينه .ومن ــذ الق ــرن  ،16تط ــور مفه ــوم الكلم ــة م ــن
«حراث ــة األرض» إل ــى «حراث ــة الذهن» ،أي تطوي ــر املهارات
الذهني ــة .ويف الق ــرن  19اس ــتعملت كلم ــة ثقاف ــة مرادف ــة
لكلم ــة حض ــارة « ،»Civilisationوإب ــان عص ــر األن ــوار يف
فرنس ــا وبريطاني ــا ،وظف ــت كلم ــة حض ــارة للدالل ــة عل ــى
مرحل ــة راقي ــة م ــن تط ــور الثقاف ــة ،و هك ــذا ظه ــر تص ــور
مف ــاده أن هن ــاك ش ــعوبا مثقفة ومتحضرة وش ــعوبا بدون
ثقاف ــة أو حض ــارة ،وه ــي عبارة عن جتمعات بش ــرية بدائية
وهمجي ــة ،وظ ــل ه ــذا املفه ــوم س ــائدا بالرغ ــم م ــن ظه ــور
تص ــور كاس ــيكي يتح ــدث ع ــن الثقاف ــة بصيغ ــة اجلم ــع،
مبعن ــى أن هن ــاك ثقاف ــات ،وم ــن رواد ه ــذا التص ــور نذك ــر
على س ــبيل املثال هيردر وكوس ــتاف وكليمن وتايلور الذي
يعتب ــر أح ــد مؤسس ــي األنثروبولوجي ــا الديني ــة .وقد كتب
ه ــؤالء م ــن وجه ــة نظ ــر اثنوغرافي ــة؛ مبعنى أنهم س ــافروا
إل ــى مجتمع ــات اآلخ ــر وعايش ــوها ،فاحظ ــوا أن الثقاف ــة
ال ميك ــن أن تنحص ــر فق ــط يف أورب ــا ،لك ــن ظ ــل التص ــور
الكاس ــيكي يحم ــل يف طيات ــه نفحة احلضـ ـ ـ ــارة .وحسـ ـ ــب
ه ـ ـ ــذا املنظ ـ ـ ــور ،يتــم تع ــريف الثــقاف ـ ــة على الشكل التالي:
«الثقاف ــة ه ــي عملي ــة تطوي ــر مه ــارات ذهني ــة وفكري ــة
بواس ــطة االط ــاع عل ــى أبح ــاث أكادميي ــة وفن ــون ،وه ــي
مرتبط ــة باملظاه ــر املتقدم ــة للعص ــر احلدي ــث» (تومس ــون،

وأح ــد مؤسس ــي ه ــذا التص ــور ه ــو كليف ــورد كيرت ــز يف
كتاب ــه تأوي ــل الثقاف ــات ( ،)1973حي ــث ع ــرف الثقافة على
الش ــكل التال ــي« :إذا اعتقدن ــا م ــع ماك ــس فيبر أن اإلنس ــان
كائ ــن حيواني يعيش س ــجن نس ــيج م ــن املعاني التي عمل
عل ــى خلقه ــا ،فس ــنعرف الثقاف ــة بأنها ذلك النس ــيج ،وأن
دراس ــتها ليس ــت علم ــا جتريبي ــا يبحث عن قوان ــن وقواعد
علمي ــة موضوعية ،ولكنها عملية تأويلية تبحث يف املعاني
والرم ــوز» (  ،1973ص .)5 :لق ــد أدخ ــل ه ــذا التص ــور إب ــداال
جديدا إلى ميدان الدراسة الثقافية ،فما هو هذا اإلبدال؟
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هاملت ،أمير الدمنارك الذي يظهر له شبح أبيه امللك يف ليلة ويطلب منه االنتقام ملقتله ،وينجح هاملت
يف نهاية األمر يف سلسلة تراجيدية من األحداث ،ويصاب هو نفسه بجرح قاتل من سيف مسموم.

عل ــى خ ــاف م ــا كان يفعل ــه األنثروبولوجي ــون يف الس ــابق،
والذي ــن كان ــوا ينتم ــون يف معظمه ــم إل ــى العل ــوم احلق ــة
 /التجريبي ــة ،حي ــث كان ــوا يدرس ــون القوان ــن والقواع ــد
املنظم ــة للعاقات االجتماعية ،ع ــرف كيرتز الثقافة بأنها
نس ــيج م ــن الرموز التي خلقها اإلنس ــان لك ــي يتواصل مع
ذاته واآلخر ،وميكن تس ــمية ه ــذا التصور بالتصور الرمزي
للثقاف ــة .ولق ــد أدرج اآلن ه ــذا التص ــور كتص ــور أساس ــي يف
عل ــم االجتم ــاع والدراس ــات الثقافي ــة؛ حي ــث أصب ــح دارس
الثقاف ــة عب ــارة ع ــن ناقد أدب ــي يقوم بتأويل الن ــص الثقايف
تأوي ــا من الدرجة الثاني ــة ،ألن التأويل من الدرجة األولى
ه ــو للفاع ــل االجتماع ــي ،والن ــص هن ــا يش ــمل أي فع ــل
ثق ــايف .وينبغ ــي وض ــع ه ــذا التص ــور يف س ــياقه التاريخ ــي،
حي ــث يتب ــن م ــن خ ــال التعري ــف أن اللغ ــة مكون أساس ــي
يف بن ــاء ثقاف ــة الش ــعوب .هذا التعريف يرتك ــز بالذات على
أدبي ــات البنيوي ــة الت ــي اعتب ــرت اللغ ــة مح ــورا أساس ــيا يف
تش ــكيل الواق ــع وحتديد نظ ــرة اإلنس ــان إليه.
عل ــى ض ــوء نظري ــة كيرت ــز ،يع ــرف الب ــدوي أحم ــد زك ــي
يف معج ــم مصطلح ــات العل ــوم االجتماعي ــة الثقاف ــة كم ــا
يل ــي« :الثقاف ــة ه ــي البيئة الت ــي خلقها اإلنس ــان ،مبا فيها
املنتج ــات املادي ــة وغي ــر املادي ــة الت ــي تنتق ــل م ــن جي ــل إلى
آخ ــر ،فه ــي بذل ــك تتضم ــن األمن ــاط الظاه ــرة والباطن ــة
للس ــلوك املكتس ــب ع ــن طري ــق الرم ــوز وال ــذي يتك ــون يف

مجتم ــع مع ــن ،من عل ــوم ومعتقدات وفن ــون وقيم وقوانن
وع ــادات وغي ــر ذل ــك» ( ،1993ص .)92 :إذن ه ــذا ه ــو التص ــور
الذي ال زال سائدا حتى اآلن ،وهو أن الثقافة ليست ثقافة
عاملة ،بل هي ثقافة ش ــاملة مبا فيها من املنتجات الباطنة
والظاه ــرة للس ــلوك البش ــري املكتس ــب ،لك ــن من أي ــن جاء
ه ــذا التقس ــيم الثنائ ــي للثقاف ــة يف أوربا إل ــى ثقافة عاملة و
ثقاف ــة ش ــعبية؟ هذا الس ــؤال ينتقل بنا إلى احمل ــور الثاني.
 .2مفهوم الثقافة الشعبية :
من ــذ الق ــرن  16كما ذكرنا س ــابقا ،والثقاف ــة ينظر إليها
عل ــى أنه ــا مرحلة راقي ــة أو متطورة من حياة الش ــعوب ،أي
مبعن ــى حض ــارة .إذا أخذن ــا املجتم ــع البريطان ــي كمث ــال،
جن ــد أن الف ــوارق االجتماعية بن األرس ــتقراطية والعامة
ق ــد أنتج ــت ثقافت ــن متباينت ــن (ثقافة النب ــاء كنقيض
لثقافة العامة) .وإذا عدنا إلى مس ــرح شكس ــبير ،سناحظ
كي ــف ق ــام ه ــذا األخي ــر بتمث ــل ثقاف ــة النب ــاء عل ــى أنه ــا
ثقاف ــة القي ــم واملث ــل الرفيع ــة م ــن هاملي ــت وعطي ــل إل ــى
ماكبي ــث ،بينم ــا صور ثقافة باقي الش ــعب على أس ــاس أنها
غوغائية ،فظة وهمجية ،إلى درجة انه أدرج يف مسرحياته
حبكت ــن دراميت ــن مختلفت ــن :حبك ــة خاص ــة بالنب ــاء،
وحبكة خاصة بالعوام ،كذلك مت تقسيم مبنى املسرح إلى
ج ــزء خ ــاص بالنب ــاء وج ــزء خ ــاص بالعامة .وملا اكتش ــف
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كريس ــتوف كولومب ــس أمري ــكا ،ووج ــد مجموع ــة بش ــرية
تدع ــى الهنود احلمر ،كتب شكس ــبير مس ــرحية العاصفة،
وه ــي تص ــور ش ــخصية كالب ــان عل ــى ان ــه همج ــي بجس ــد
مش ــوه ،متمرد يعيش بالكه ــوف ،ويتكلم لغة رافضة .هكذا
تصور املثقف البريطاني الثقافة الش ــعبية أو ثقافة اآلخر
ال ــذي يعي ــش يف عوالم خ ــارج املرك ــز األوربي.

تشجيع االستهـ ـ ــاك ،ولي ــس اجلـ ـ ــودة ونشـ ــر الـ ــوع ـ ــي
السي ــاسي والثقايف.
إن م ــؤدى املعن ــى الراب ــع ه ــو أن وس ــائل اإلع ــام تعم ــل
عل ــى نش ــر قيم و معتقدات تنتم ــي إلى طبقات اجتماعية
سائـ ـ ــدة تتح ـكـ ـ ــم يف وس ــائــل اإلنتــاج ،وت ـفـ ـ ــرض تصـوراتها
ومعتقــداتـ ــها عل ـ ـ ــى ب ــاقــي الـمـجت ـم ـ ــع ،لتجعل منه سوقا
لتروي ــج بضاعته ــا ،حيث ال تقوم بتس ــويق منتجات فقط،
ب ــل تبي ــع أف ــكارا وهمي ــة وأحام ــا طوباوي ــة ينخ ــرط فيها
اإلنسان البسيط وينساق وراءها ،فيصبح مستهلكا ومروجا
لبضاع ــة تخيلي ــة ،غي ــر م ــدرك للرب ــح الذي حتص ــده هذه
املؤسس ــات التجاري ــة م ــن ع ــرق جبينه .ورغ ــم أنه يصطلح
عل ــى الثقافة الش ــعبية باس ــم «ثقافة اجلماهي ــر» (mass
 )cultureش ــمال الوالي ــات املتح ــدة ،فلق ــد ظل ــت ه ــذه
الثقاف ــة مرتبط ــة بحق ــل السوس ــيولوجيا الكاس ــيكية
ونظري ــات الثقاف ــة الش ــعبية املتعلق ــة بالتعري ــف الراب ــع
الس ــالف الذكر ،لكن ظلت هناك إمكانية دائمة الصطاح
الثقاف ــة الش ــعبية عل ــى كل م ــا أنتجت ــه الطبق ــات العاملة
أو الدني ــا يف املجتم ــع .إن تعريف الثقافة الش ــعبية كمنتج
جت ــاري عمل ــت وس ــائل اإلع ــام عل ــى ترويج ــه ومتري ــره
بش ــكل أو بآخر للجماهير الس ــتهاكه ،عن طريق الفرجة
أو التخيي ــل أو الدرام ــا أو اإلش ــهار وم ــا إلى ذل ــك من ألوان
إعامي ــة ،ينتق ــل بنا إل ــى احمل ــور الثالث.

وحس ــب أنتوني ايس ــثروب يف كتابه األدبي يف الدراس ــات
الثقافية ( ،)1991أدى ظهور البورجوازية والنظام الرأسمالي
إلى إعادة إنتاج هذا التقس ــيم إلى ثقافة الطبقات الراقية
يف املجتمع والطبقات الدنيا العاملة ،ومع انتش ــار وس ــائل
اإلع ــام وتق ــدم التكنولوجي ــا م ــن جرائ ــد وأف ــام وإذاع ــة
وتلف ــزة ،تعمق ــت اله ــوة ب ــن الثقافت ــن .ول ــم يك ــن األم ــر
مختلف ــا متام ــا يف الوالي ــات املتح ــدة ،حي ــث اصطل ــح على
الثقاف ــة الش ــعبية بثقاف ــة اجلماهي ــر ()mass culture
ع ـل ـ ـ ــى وزن إع ـ ــام اجل ـ ـ ــماه ـ ـ ــير ( ،)mass mediaأي تـ ــم
رب ــط الثقافة الش ــعبية باإلعام .وبالفعل س ــاد تصور على
أن الثقاف ــة العامل ــة ه ــي ثقاف ــة ال تخض ــع لضغوط الس ــوق
التجاري ــة ،ولك ــن الثقاف ــة الش ــعبية ه ــي ثقاف ــة جتاري ــة
اس ــتهاكية باألس ــاس (س ــنرجع إل ــى ه ــذه النقط ــة فيم ــا
بعد) .وخاصة القول ،مع تطور اإلعام أصبح الفرق بن
الثقافة العاملة والثقافة الش ــعبية حتميا .كيف مت تعريف
الثقاف ــة الش ــعبية م ــن ط ــرف الدارس ــن يف ه ــذا املجال يف
بريطاني ــا؟ يق ــول أح ــد مؤسس ــي الدراس ــات الثقافي ــة يف
بريطاني ــا وه ــو راميوند ويليامز يف كتابه الكلمات املفاتيح
( 1976ص )198 – 9 :إن ملصطلح «ش ــعبي» أربعة اس ــتعماالت:

 .3نظريات التقسيم الثنائي للثقافة :

لق ــد مت ــت مقارب ــة ثنائي ــة الثقاف ــة الش ــعبية × الثقافة
العاملة من ثاث زوايا مختلفة ،نذكر منها املقاربة الليبرالية
واملقارب ــة املاركس ــية الت ــي تنقس ــم بدوره ــا إل ــى مقاربت ــن:
مقاربة لوكاتش ــية نس ــبة إل ــى لوكاتش ،ومقاربة التوس ــيرية
نسبة إلى التوسير .ميثل املقاربة الليبرالية فرانك راميوند
ليفس الذي يس ــتمد مرجعيته من الس ــيكولوجية الفردية
وفلس ــفة ماتي ــو ارنول ــد ال ــذي ن ــادى إب ــان الث ــورة الصناعية
إل ــى تش ــجيع الثقاف ــة العامل ــة وتعميمه ــا َعلى كافة ش ــرائح
املجتم ــع ،حت ــى تتمك ــن البورجوازي ــة الصاع ــدة م ــن مترير
إيديولوجياته ــا والتحك ــم يف الطبقات العامل ــة ،عبر إميان
ه ــذه األخي ــرة بأخاقي ــات العمل البورج ــوازي .وتعتبر هذه
املقارب ــة للثقاف ــة الش ــعبية تعبيرا ع ــن أوهام ال ــذات احلاملة
بجمي ــع أش ــكالها ،فالرواي ــات العمالي ــة كقص ــص املج ــات

« .1شعبي» مبعنى محبوب من طرف الناس.
« .2ش ــعبي» مبعن ــى نقي ــض ّللراق ــي» أي بس ــيط و دون ــي،
وهك ــذا نصطل ــح على الثقافة بأنها تنقس ــم إلى ثقافة
راقي ــة و ثقاف ــة دونية أو ش ــعبية.
« .3ش ــعبي» مبعن ــى عض ــوي ،حيث ميك ــن أن نصف الثقافة
الشعبية بأنها كل ما ينتجه الناس بأنفسهم ولفائدتهم،
ويحت ــاج ه ــذا التعريف إلى تعريف نقي ــض ،فما هو نوع
املنت ــج الثق ــايف الذي ال ينطبق عليه هذا التوصيف؟
« .4شعبي» مبعنى كل ما تنتجه وسائل اإلعام للجماهير
قص ــد االست ــهاك ،وحت ــقق مـن خال ترويجه أرباحا
جتـ ــاري ـ ـ ــة م ـهـ ـمــة ،وتنـ ــشر ث ـقــافـ ــة تســويق ــية هــدفـ ــها
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مث ــا م ــا ه ــي إال تعبير عن ن ــوازع ومكبوتات ه ــذه الطبقات
ورغبته ــا يف حتقيق األح ــام .ومن خال هذا املنظور ،تبرز
الثقافة الش ــعبية كوس ــيلة لتفجير املكبوت ــات ،أو كمتنفس
ميك ــن للحال ــم أن يختب ــئ في ــه م ــن إحباط ــات الواق ــع.
واملقاربة نفس ــها تعتبر الرواية العاملة أو الرفيعة ش ــكا من
أش ــكال الدراس ــة املتأنية للواقع؛ حيث تس ــتطيع أن تساعد
قارئه ــا على فهم واقعه والتعامل معه ،ملا حتمله يف طياتها
م ــن أدوات علمي ــة لل ــدرس والتحلي ــل .فه ــذه املقاربة تخلق
جنس ــن م ــن األدب ،جن ــس يبحث ع ــن الهروب م ــن الواقع،
وجن ــس يفض ــل مجابهت ــه واخل ــوض يف معارك ــه .ويتض ــح
لن ــا جلي ــا من ه ــذه املقاربة أنها تتمس ــك بالتعري ــف الثاني
للثقاف ــة ،أي هن ــاك ثقاف ــة رفيع ــة وثقافة دوني ــة لها عاقة
وطي ــدة باجلان ــب الغرائزي يف اإلنس ــان.

مدرس ــة فرانكف ــورت حتليل لوكاتش للثقاف ــة البورجوازية
مرجعي ــة للتركي ــز عل ــى دور ط ــرق اإلنتاج يف بن ــاء احلركة
الثقـافـ ــية .تفض ـ ــي ه ـ ــذه املقارب ــة إل ـ ــى أن الف ـ ــرد يف ظ ـ ــل
الرأس ــمالية أصبح أكثر ميا إلى االس ــتهاك من اإلنتاج،
وأصب ــح لدي ــه وق ــت ثالث يعي ــش من خاله عل ــى إيقاعات
اإلع ــام ووس ــائله ،كم ــا أصبح ــت الثقافة الش ــعبية منتجا
مفبركا لاس ــتهاك ،بينما بقيت الثقافة العاملة يف عزلة
ع ــن ه ــذا التس ــويق الكثي ــف ،نظ ــرا لنخبويته ــا ومس ــتوى
جتريدها «الرفيع» .يؤمن رواد هذه املدرس ــة بأن هذا النوع
م ــن الثقاف ــة جع ــل احل ــركات االحتجاجي ــة والرافض ــة يف
ج ــل املج ــاالت الثقافي ــة مزيف ــة ،حيث تتاج ــر يف ترويجها
مؤسس ــات رأس ــمالية ،وذلك ابتداء من موس ــيقى «الريكي»
إل ــى احل ــركات النس ــائية واإلثنية.

واآلن ننتق ــل بك ــم إل ــى املقارب ــة الثاني ــة وهي ماركس ــية
يف األس ــاس ،وتنطل ــق من قول ــة ماركس واجنلز يف كتابهما
اإليديولوجي ــا األملاني ــة ،يق ــوالن« :تش ــكل أف ــكار الطبق ــات
الس ــائدة األف ــكار الس ــائدة يف كل احلق ــب التاريخي ــة يف
املجتمع» ( ،1970ص  .)64انطاقا من هذا التصور ،اتخذت

تنطل ــق املقارب ــة الثالث ــة ،وهي ماركس ــية باألس ــاس ،من
نظري ــة التوس ــير لإليديولوجي ــا ،وتق ــر ه ــذه املقارب ــة عل ــى
لس ــان ايرنس ــت مانديل ب ــأن ف ــرض اإليديولوجيا الس ــائدة
عل ــى باق ــي املجتمع يعتب ــر أمرا ضروري ــا ،ولكنه ليس كافيا
إلع ــادة إنت ــاج احلك ــم الطبقي ،وذل ــك ألنه يج ــب أن يتم يف
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إط ــار مفاوض ــات و ت ــداول ب ــن الطبق ــات ،يق ــول ماندي ــل:
«لتحقي ــق الهيمنة املس ــتبطنة لطبقة على أخ ــرى ملدة من
الزم ــن ،فإنه حتم ــا ومن الضروري أن يقب ــل أفراد الطبقات
املس ــتغلة باس ــتغال األقلي ــات للفائ ــض االجتماع ــي ،وأن
يعتبروا ذلك االس ــتغال أمرا حتميا ودائما وع ــادال» (،1982
ص .)29 :هن ــاك م ــن النق ــاد م ــن يع ــارض فك ــرة الهيمن ــة
املستبطنة ،مثل أبيركومبي وهيل وتيرنر ،اذ يعتبر البعض
أن قب ــول اإلنس ــان املقه ــور بواقع ــه لي ــس نتيج ــة تخدي ــره
بإيديولوجي ــا الرض ــوخ واالنصي ــاع ،ولك ــن نظ ــرا إلعاقت ــه
االجتماعي ــة واالقتصادي ــة ،حي ــث أن ــه يص ــارع الزم ــن م ــن
أج ــل البقاء .كم ــا أن نظرية اإليديولوجيا تعطينا انطباعا
ع ــن أن الثقاف ــة العامل ــة خالي ــة م ــن اإليديولوجي ــا ،بينم ــا
تش ــكل الثقاف ــة الش ــعبية مرتع ــا له ــا ،و نحن نعل ــم أن هذا
غي ــر صحي ــح ،فاإليديولوجي ــات تخت ــرق جمي ــع الثقافات،
وتتواجد داخل البنيات اللغوية ،إذ تس ــاهم يف تشكيل نظرة
ال ــذات إل ــى الوجود.

القابلة للتأويل؛ فالذي يعبد احلجر ليس ساذجا وجاها،
ب ــل إن ــه مي ــارس فع ــا ثقافي ــا ل ــه داللت ــه ورمزيت ــه القابل ــة
للتأوي ــل من ط ــرف املم ــارس والباحث.
تط ــور النظري ــات املاركس ــية يف حق ــل اإليديولوجي ــا؛
حي ــث أصب ــح املرء ينظ ــر إل ــى األدب كخط ــاب إيديولوجي
ال ميك ــن فصل ــه ع ــن م ــا ه ــو ثق ــايف وسياس ــي ،كم ــا أدت
ه ــذه النظري ــات إل ــى ظهور الفكر النس ــائي ال ــذي لعب هو
األخ ــر دورا هام ــا يف تخليص الثقافة العاملة من جتريدها
املثال ــي ،ووضعه ــا يف س ــياق ثق ــايف م ــادي ملم ــوس.
تط ــور عل ــم النف ــس نح ــو اللس ــانيات والس ــميائيات،
وخي ــر مث ــال يف ه ــذا املج ــال الق ــراءة الرائ ــدة لفروي ــد م ــن
ط ــرف جون ج ــان لكان الذي وضح من خالها كيف يعمل
اخلط ــاب عل ــى إنت ــاج ذهني ــة ثقافي ــة معينة ،حي ــث بن أن
اإلنس ــان ليس س ــوى مجموعة من الضمائر اللغوية التي
تختل ــف باخت ــاف اخلط ــاب من س ــياق ثق ــايف آلخر .
أل ـ ـ ــف راميـ ـ ـ ــون ـ ـ ــد وي ـل ــيام ـ ـ ــز س ـ ـ ــنة  1958كتاب ــه الثقافة
واملجتم ــع ،حي ــث ب ــن كي ــف أن تاري ــخ الثقاف ــة ه ــو تاري ــخ
مؤسس ــات ثقافية .ولقد ش ــهد مركز بورمينكهام للدراسات
الثقافي ــة يف ه ــذه الفت ــرة حرك ــة فريدة من نوعه ــا لتدريس
الثقاف ــة الش ــعبية ،كم ــا أدخل ــت دروس جدي ــدة للم ــدارس
والثانويات كالدراس ــات اإلعامية ،والدراس ــات السينمائية،
والدراس ــات الثقافية والتواصل .وهكذا حصلت قناعة لدى
اجلمي ــع بأن ــه ال ميك ــن فه ــم الثقافة الش ــعبية مبع ــزل عن
املؤسس ــات االجتماعي ــة التي أنتجته ــا أو أعيد إنتاجها من
خاله ــا ،فحت ــى ذل ــك النص األدب ــي املقن ال ــذي كان فيما
مض ــى يعتب ــر نصا خالي ــا م ــن اإليديولوجي ــا ،أصبح ينظر
إلي ــه كن ــص مؤسس ــاتي ل ــه عاق ــة باإليديولوجيا الس ــائدة
التي تشكل بدورها فكرا للنخب السائدة ،إذ ال ميكن دراسة
الثقاف ــة دون دراس ــة القن ــوات و الطرق الت ــي متر عبرها من
ش ــخص آلخ ــر ،ومن فئ ــة اجتماعي ــة ألخرى.

لق ــد حاول مجموعة من املفكري ــن والكتاب اخلروج عن
املأل ــوف يف كتاباته ــم ،ليعبروا احلدود الفاصلة بن الثقافة
الش ــعبية والعامل ــة ،فأصبح ــت مواضيعه ــم تهت ــم بالرج ــل
البس ــيط والرتابة اليومية للحي ــاة ،ووضعوا بذلك اللبنات
األول ــى إلع ــادة النظ ــر يف املق ــن ال ــذي كان بش ــكل ع ــام أدبا
رفيعا ،يهتم بقضايا النخب احلاكمة ،ونس ــوق مثال جون
ل ــوكاري وكتابات ــه يف أدب الرعب ،باإلضافة إلى كرهام كرين
و قصص ــه البوليس ــية .هك ــذا ظه ــرت أجناس أدبي ــة جديدة
وآلي ــات ومناه ــج مرتبط ــة بالثقاف ــة الش ــعبية ،وليس لدينا
الوق ــت ال ــكايف لس ــرد ه ــذه املعطي ــات ،ولهذا نكتف ــي برؤوس
األق ــام لنب ــن التجرب ــة األوربية يف ه ــذا املجال:
تط ــور النظري ــات اللس ــانية و األنثروبولوجي ــة أدى إل ــى
تفكي ــك اخلط ــاب املق ــن وانفتاح ــه على الثقافة الش ــعبية
الت ــي حتمـ ـ ــل مفه ــوم الثق ــاف ـ ــة مبعــناه ـ ــا األنثروبولوجي.
لق ــد حتولت الثقافة من املفهوم الكاس ــيكي بوصفه ــا أداة
لتنمية الفكر من آداب وفنون ،إلى مفهوم وصفي يشمل كل
ط ــرق احلياة االجتماعية والثقافية من معتقدات وتقاليد
… الخ .ومنذ تطور الس ــيميائيات وانتش ــار فكرة اللغة كبنية
مؤسس ــة لشخصية اإلنس ــان وذهنيته ،ظهر كيرتز بتعريفه
الرم ــزي للثقاف ــة ،باعتباره ــا نس ــيجا م ــن املعان ــي والرم ــوز

ب ــدأ االهتم ــام بثقاف ــة اآلخ ــر يف إط ــار منظ ــور فوك ــوي
ال يؤم ــن باألح ــداث والظ ــروف التاريخي ــة ،ولك ــن بنصي ــة
التاري ــخ وحبكت ــه القصصي ــة .أك ــد فوك ــو أن التاري ــخ
أو باألح ــرى اجلينيالوجي ــا  -ألن ــه ل ــم يك ــن مرتاح ــا
الس ــتعمال كلم ــة تاري ــخ نظ ــرا حلموالته ــا اإلنس ــناوية -
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يج ــب كتابته ــا م ــن وجهة نظر أولئ ــك الذين يقفون على
هام ــش التاري ــخ ،وبالتال ــي فضحاي ــا التاريخ ه ــم ضحايا
واق ــع وخطاب .لقد هزم ــوا مرتن ،هزموا من جراء القهر
ال ــذي م ــورس عليهم من طرف احلاك ــم ،وهزموا من جراء
التهمي ــش ال ــذي طالهم من طرف الثقافة العاملة .انتش ــر
فكر جديد يقول إن التاريخ روايات صمت األذان بجلجلة
الغ ــزاة وصهي ــل الفاحت ــن ،فق ــد ح ــان الوق ــت لإلنص ــات
إل ــى املهمش ــن واملقهوري ــن واحملكوم ــن والتابع ــن :يجب
أن نبح ــث ع ــن التاري ــخ يف الرواي ــات غي ــر املدون ــة لضحايا
التاري ــخ ،وهك ــذا ب ــدأت ثقاف ــة ال ــذات املقه ــورة تطفو على
س ــاحة امل ــدارس واجلامعات.
ل ــم يع ــد خفيا عل ــى أبناء الفق ــراء والطبق ــة العمالية
يف أورب ــا أن ثقافته ــم ،كثقاف ــة الطبق ــات الراقي ــة ،جدي ــرة
بال ــدرس والتحصيل ،فك ــرة أن األدب ليس منتجا جتاريا،
وأن الثقافة الش ــعبية فلكلور يخضع للبيع والشراء ،فكرة
تقـادم ـ ــت وحـ ــل محلـ ــها املفهـوم املـاركسـي «منـ ــط اإلنتـاج»
«»mode of production؛ أي أن كـ ـ ــل منـت ـ ــج ث ـقـ ــافــي
يجــب أن يدرس يف إطــار السياق الــتاريـخـي ال ــذي تـم فــيه
إنتاجه وتلقيه ،وهكذا تطورت الدراس ــات السوس ــيولوجية
واألدبي ــة وتداخلت.

يف أواخ ــر الق ــرن الع ش ــرين ش ــكك راميون ــد ويليامز يف
أطروح ــة ليف ــس ب ــأن مفه ــوم الثقافة يقتص ــر فقط على
الثقاف ــة العامل ــة ،ف ــإذا كان األدب ه ــو ثقاف ــة الن ب ــاء ،إذن
فالثقاف ــة الش ــعبية تعت ب ــر إنتاج ــا للطب ق ــات العمال ي ــة،
ولق ــد انتق ــد ريتش ــارد ه ــوكارت  -أح ــد مؤسس ــي الدراس ــات
الثقاف ي ــة يف بريطانيا  -ه ــذا الرأي وقال إن الفعل الثقايف
ل ي ــس به ــذه ال س ــهولة ،ف ــا ميك ــن لفئ ــة اجتماع ي ــة أن
تنت ــج ثقاف ــة ح ــرة يف مع ــزل ع ــن أخ ــرى ،ألن هن ــاك بني ــات
اجتماع ي ــة متداخل ــة.
لقـ ــد عمل ويليامز وهوكــارت علـى نشر الفـكـر املــاركــسي
البني ــوي كمنه ــج ملقارب ــة الثقاف ــة الش ــعبية ،ولق ــد لفت ــت
املاركس ــية نظ ـ ــر ال ــدارس ـ ــن إلـ ـ ــى إبـ ـ ــدال جــديـ ـ ــد «New
 »paradigmو ه ــو دراس ــة أمن ــاط إنت ــاج الثقافة الش ــعبية
واس ــتهاكها ،كمـ ـ ــا س ــاعدت املاركس ــية البنيوي ــة عل ــى فه ــم
النـ ـ ــص يف إط ـ ـ ــار عاقـ ــته ب ــاإليــديـولوجـيا الســائ ــدة ،أي يف
ع ــاقت ـ ــه بــالبن ـ ــيات وامل ــؤس ـ ــسات االجت ـ ــماعية والثــقاف ـ ــية
والسياس ــية واالقتصادية التي س ــاهمت يف إنتاجه ،وكذلك
الت ــي تس ــاهم يف اس ــتهاكه ،حي ــث كان األم ــر مقتص ــرا يف
املاركس ــية التقليدي ــة على دراس ــة أمناط اإلنت ــاج فقط ،مع
إغف ــال احلتمي ــة اللغوية .لقد خلصت أبح ــاث هوكارت إلى
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أن الثقاف ــة الش ــعبية ليس ــت إنتاج ــا ثقافي ــا مس ــتقا ع ــن
الطبق ــات العمالية ،ولكن ه ــي مبثابة مجموعة من املعاني
والرم ــوز الت ــي تس ــتبطنها هذه الطبقات ح ــن يتم توزيعها
م ــن ط ــرف مؤسس ــات إيديولوجي ــة تتحك ــم فيه ــا الس ــلطة
االقتصادي ــة .وهن ــا نعود إل ــى أطروحة الهيمنة املس ــتبطنة
السالفة الذكر ،فنجد أنفسنا بن أطروحتن متناقضتن:
فكر شعبي رافض من إنتاج الطبقات العمالية ،وفكر شعبي
مدج ــن ،ألن ــه اس ــتبطن إيديولوجيات اقتصادية وسياس ــية
معين ــة موجهة من طرف مؤسس ــات ثقافي ــة  /إيديولوجية
كاإلعام.

حص ــل ،فإنن ــا نكتف ــي بالق ــول إن الفك ــر املاركس ــي مت ــت
محاربت ــه بش ــتى الط ــرق كالقم ــع التعس ــفي واالعتق ــاالت
واملنع ،بل مت تهميش الفلسفة مبنع انتشارها يف الكليات،
ومت إنش ــاء بدي ــل يتجلى يف ش ــعبة الدراس ــات اإلس ــامية،
كذل ــك مت إقب ــار معه ــد الدراس ــات السوس ــيولوجية يف
الرب ــاط ،وتش ــتيت ه ــذا العل ــم إلى مع ــارف جزئي ــة وتقنية
عب ــر مجموع ــة م ــن املؤسس ــات ،مم ــا من ــع م ــن تش ــكل هذا
العل ــم باعتب ــاره مؤسس ــة قائم ــة بذاته ــا .ويب ــدو أن هن ــاك
عاق ــة إقص ــاء ب ــن الثقاف ــة العامل ــة والش ــعبية يف املغ ــرب،
ويتجل ــى ه ــذا اإلقص ــاء يف املظاه ــر التالي ــة:

لق ــد وص ــل الوض ــع الراه ــن يف إجنلت ــرا إل ــى ظه ــور
جامع ــات يس ــارية ت ــدرس الثقاف ــة الش ــعبية لتعل ــن ع ــن
إيديولوجي ــا جدي ــدة ،إيديولوجي ــا التضام ــن مع اإلنس ــان
املقه ــور ،ولق ــد ولج ه ــذه اجلامعات كجامع ــة  Essexمثا
طلب ــة م ــن نيكراك ــوا ،وكولومبي ــا ،ونيجيري ــا ،وماليزي ــا
ودول أخ ــرى م ــن العال ــم الثال ــث كاملغرب ،وه ــذا إن دل على
ش ــيء ،فإمن ــا ي ــدل عل ــى أن مش ــروع الدراس ــات الثقافي ــة
يف بريطاني ــا ه ــو مش ــروع مجتمع ــي موج ــه باخلص ــوص
إل ــى الطلب ــة األجان ــب الذي ــن س ــافروا إل ــى أورب ــا ،تارك ــن
وراءه ــم زخ ــم ثقاف ــة ش ــعبية ت ــرزخ حت ــت وط ــأة أنظم ــة
ش ــمولية اس ــتبدادية ،ذل ــك ه ــو ح ــال ثقافتنا الش ــعبية يف
املاض ــي البعي ــد والقري ــب .لق ــد طالها تهمي ــش إن لم نقل
اجتثاث قصد احلفاظ على مش ــروع الدولة ،وكأن الثقافة
الش ــعبية نقي ــض لهذا املش ــروع .عند هذه النقط ــة بالذات
نقف لنتس ــاءل حول ما وقع يف مغرب ما بعد االس ــتقال.
(نح ــن ال ندع ــي أن املغ ــرب الوس ــيط كان أفض ــل ح ــاال مما
ه ــو علي ــه اآلن).

انتش ــار إيديولوجي ــا مخزني ــه اختزلت عملي ــة التربية
والتعلي ــم يف تلق ــن مع ــارف وعل ــوم مج ــردة م ــن البيئ ــة
املغربية املعيشة والسياق السوسيو  -اقتصادي والتاريخي
احملدد لوجودها ،وتلك املعارف التي ارتبطت بهذا السياق
كان ــت غالب ــا م ــا تعم ــل على تكري ــس املنظومة الس ــلطوية
بأش ــكالها املختلف ــة ،أم ــا بخص ــوص اخلط ــاب الراف ــض
والذي كان نادرا و مشتتا فكان مصيره القمع والتبخيس
(اخلبز احلايف حملمد ش ــكري ،وكتابات املرنيس ــي على سبيل املثال).
وحت ــى باألم ــس القري ــب ،كان رج ــل التعلي ــم يش ــكل بطل
النكت ــة املغربي ــة الت ــي متثل ــه يف صور مضحكة س ــاخرة.
انتش ــار ثقاف ــة ديني ــة عامل ــة (و مما زاد الط ــن بلة ،عدم
تن ــوع املذاه ــب الديني ــة يف املغ ــرب ،انظر على س ــبيل املثال
التجرب ــة التونس ــية) حي ــث خط ــأت ه ــذه الثقاف ــة جمي ــع
أش ــكال التدي ــن الش ــعبي ،بينم ــا وج ــب تفكي ــك الرم ــوز
الثقافية وقراءتها قراءة علمية .واعتبرت الثقافة الدينية
السائدة هذا النوع من املمارسات إساما خاطئا و رفضته،
ورفضه ــا له ــذا اإلس ــام لم يغي ــر من واقع األش ــياء.

 .4أســـئلة حول مصير السياســـة الثقافيـــة واللغوية
با ملغر ب :

مت اخت ــزال الثقاف ــة الش ــعبية يف مفه ــوم الفلكلور ،أي
منتجات ثقافية تس ــوق لتس ــلية البورجوازية والس ــياح ،يف
ح ــن أن الثقاف ــة الش ــعبية ثقاف ــة عضوية تعب ــر عن هموم
الش ــعب وطموحات ــه ،وه ــي مبثاب ــة س ــلوك سوس ــيولوجي
منبث ــق م ــن البيئ ــة االجتماعية التي تنش ــأ فيه ــا حيواتنا
وهوياتن ــا وذواتن ــا ،كم ــا أن هذه الثقافة مبعانيه ــا وأفكارها
ورموزه ــا ه ــي الت ــي حت ــدد ن ــوع اللغ ــة الت ــي تش ــكل ذهني ــة
الف ــرد داخ ــل املجتم ــع .ف ــإذا كانت ه ــذه الثقافة أس ــطورية
وخرافية ،فبالتالي س ــتنتج معاني وأفكارا وتعابير خرافية

كي ــف إذن آل مصي ــر نظي ــر ه ــذا امل ــد املاركس ــي األورب ــي
يف املغ ــرب ،م ــع العلم أن املاركس ــية األوربي ــة قامت بزعزعة
خصومها الرأسمالين على مستوى أعلى هرم يف السلطة
االقتصادي ــة والسياس ــية؟ إذا عدن ــا بعق ــارب الس ــاعة إل ــى
ال ــوراء ،ووقفن ــا لنتأم ــل واق ــع ح ــال اجلامع ــة املغربي ــة يف
املاضي القريب خال الس ــبعينيات والثمانينيات ،سندرك
م ــا وق ــع له ــا ،ومب ــا أنن ــا ال ن ــود اخل ــوض يف تفاصي ــل م ــا
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وأس ــطورية تش ــكل ذهني ــة ذل ــك الفرد .نس ــوق إليك ــم مثال
االعتق ــاد يف اس ــتحواذ اجل ــن عل ــى اإلنس ــان والتحك ــم يف
أف ــكاره وس ــلوكه ،فبع ــد دراس ــة مس ــتفيضة له ــذه الظاه ــرة
يف املغ ــرب ،رفق ــة عدد من الباحث ــن األجانب ،توصلنا إلى
خاص ــة مفاده ــا أن االمت ــاك اجلن ــي ش ــكل م ــن أش ــكال
املقاوم ــة واالحتج ــاج ،ألن ــه يعب ــر ع ــن إحباط ــات فئ ــات
اجتماعي ــة تعاني أش ــكاال مختلفة م ــن الهيمنة .كما تظل
هذه املمارس ــات الغيبية ش ــكا مقبوال اجتماعي ــا ،مادامت
ال ت ــؤذي النظ ــام االجتماع ــي ،وهي تش ــكل قن ــاة من قنوات
التفري ــغ وحتري ــر ال ــذات م ــن القي ــود لفت ــرة وجي ــزة ،تت ــم
بعده ــا الع ــودة بحيوية ونش ــاط إلى رتابة احلي ــاة اليومية
بش ــتى أش ــكالها م ــن خن ــوع وطاع ــة وتس ــليم بالق ــدر .ومن
أه ــم خاص ــات هذه البحوث أن اإلنس ــان البس ــيط ليس ــت
ل ــه الق ــدرة عل ــى اس ــتيعاب الق ــوى الهيكلي ــة الت ــي حت ــدد
هويت ــه ومس ــار حيات ــه م ــن خ ــال متثاته ــا التجريدي ــة،
وله ــذا يخت ــزل هذه القوى يف كائن جني لطيف  -عنيف -
ذي متث ــل ملم ــوس ومقبول  -يتمكن من صرعه ومحاورته
وإب ــرام عق ــد هدن ــة معه إلى ح ــن (انظر محمد مع ــروف وبول
ويليس « 2010الروح اإلس ــامية للرأس ــمالية»« 2015 ،الربيع العربي
يف املغرب» ،ومعروف « 2010األولياء والعدالة االجتماعية يف املغرب:
منوذج اثنوغرايف للمحكمة األس ــطورية لس ــيدي شمهاروش»2007 ،
ط ــرد اجل ــن باعتب ــاره خطاب ــا للس ــلطة يف املغرب).

إذن ف ــإشك ــال ـ ــية الثق ــاف ـ ـ ــة العضــوي ـ ــة للــشع ـ ــب ليس ـ ــت
بــاألمر السهــل ،وحتــتاج إلــى وقــفة للــتأمل يف مسـ ــارها ،ألن
الس ـ ــؤال العـ ـ ــريض الـ ـ ــذي يط ــرح نف ــسه علـ ـ ــينا هو :ما نوع
الهوي ــة الثقافي ــة ،وم ــا ن ــوع مش ــروع املواطن ــة ال ــذي نس ــعى
إل ــى تكوين ــه ع ــن طريق التربي ــة و التعليم؟ ه ــل نبحث عن
ترسيخ اإلحساس باالنتماء وتوطينه ،أم نبحث عن إظهار
والءات للمؤسس ــات احلاكم ــة ،أم ع ــن الش ــعور باالمتن ــان
والوف ــاء للس ــلطة األبوي ــة ،أم عن االرتباط ب ــاألرض (الباد
 ،)jus soliأم ع ــن العصبي ــة (االنتم ــاء إل ــى القبيلة  -الدم
)jus sanguinis؟ م ــا ن ــوع السياس ــات اللغوي ــة والثقافية
الت ــي يطرحه ــا مغ ــرب العومل ــة؟ كي ــف يس ــتطيع املغ ــرب،
باعتب ــاره مؤسس ــات ،إع ــادة بناء ثقافة رئيس ــية تضم جميع
الرواف ــد العضوي ــة ملكون ــات ه ــذه الثقاف ــة م ــن امت ــدادات

جهوي ــة وأمازغية وحس ــانية؟ ه ــل تتوفر الدول ــة على تراكم
علمي ميكنها من مجابهة إش ــكالية تدريس هذه الثقافات،
وتدري ــس اللغ ــة العامية مبا فيها األمازيغية ،ليس فقط يف
املس ــتوى اجلامعي ،بل كذلك يف املس ــتوى األولي والثانوي؟
يجب أن نطـمـ ــئن أصـحـ ــاب السـليـ ــقة أنـ ـ ــه ال خ ـ ــوف ع ـل ـ ــى
مصير الفصحى ،باعتبارها لغة القرآن و الدستور و اإلدارة
احلكومي ــة يف ظ ــل مش ــروع تدري ــس اللغ ــات احمللي ــة ،الن
البح ــث يف ه ــذه اللغات س ــيغني معاجمه ــا ،ويكيف بنياتها
م ــع متطلب ــات املجتم ــع وحاجياته.
ه ــذه أس ــئلة تظ ــل مطروح ــة لل ــدرس والبح ــث ،لك ــن
ن ــرى أن ــه م ــن الض ــروري يف الفت ــرة الراهنة اإلمل ــام بآليات
ومناه ــج جمع الثقافة الش ــعبية وحتليله ــا .إنه ال مناص
للجامع ــات املغربي ــة الت ــي تتوف ــر على مس ــالك يف العلوم
اإلنس ــانية م ــن مأسس ــة مناه ــج البح ــث االثنوغ ــرايف
واالنثربولوج ــي يف تخصصاته ــا ،لك ــي تتمك ــن م ــن جم ــع
ه ــذا الت ــراث مبختل ــف تش ــعباته ،ووضع ــه حت ــت مجه ــر
تتلون عدساته ونظرته للواقع بتلون النظريات العلمية.
هل س ــنبقى دائما يف حاجة إلى «مستش ــرقن» من أمثال
بول باس ــكون  -السوس ــيولوجي املناضل  -إلنشاء حركات
ومراك ــز لدراس ــة املجتم ــع والثقاف ــات احمللية؟
ب ــدون اعتماد البحث االثنوغرايف واألنثروبولوجي ،لن
يتمكن املغاربة من تدوين ثقافتهم وفهم ذواتهم ولغاتهم،
وم ــن أج ــل إجن ــاز دراس ــات علمي ــة ج ــادة ح ــول الثقاف ــة
الش ــعبية ،الب ــد أن يطل ــع الباحثون املغاربة عل ــى ما قدمه
الدارس ــون يف الغ ــرب م ــن آلي ــات ومناه ــج لدراس ــة الثقافة
الش ــعبية ،ألنه ــم كان ــوا س ــباقن إل ــى اقتح ــام ه ــذا املجال،
وحققوا نتائج هامة يف دراس ــاتهم مكنتهم من خلق إبدال
جدي ــد حول النظري ــات الثقافية .متى س ــيأتي ذلك اليوم
ال ــذي س ــتدخل في ــه العيط ــة واحلض ــرة وأح ــواش وال ــراي
والغي ــوان وأغان ــي خربوش ــة ،واحللق ــة ،والتبراع احلس ــاني
والزج ــل واحلكاي ــة الش ــعبية واألمثال والس ــبع بوالبطاين
او بامل ــون عن ــد األمازي ــغ ،والتغنج ــة والعنص ــرة وعاش ــوراء
ورمض ــان واألعي ــاد وميمون ــة والكديدة وحليلو وتكش ــبيلة
(م ــن أغان ــي املورس ــكين) وباق ــي العوائ ــد واملعتق ــدات
والطق ــوس واملمارس ــات الس ــحرية البرام ــج األكادميي ــة يف
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التاريخ ،إذ ال يعقل أن حفنة صغيرة من السوسيولوجين
املغارب ــة  -رغ ــم ما أجن ــزه الكثير منهم من بح ــوث جادة يف
ه ــذا الص ــدد  -ه ــي املن ــوط به ــا البحث يف مواضي ــع كهذه.
ه ــذا مش ــروع ضخ ــم يج ــب أن جتن ــد ل ــه طاق ــات كبي ــرة،
ويتطلب موارد مادية وبش ــرية ومؤسس ــات وتكوينات توجه
األبح ــاث يف ه ــذا االجت ــاه .إن مش ــروعا كهذا س ــيعمل على
تطوي ــر املنت ــج الثق ــايف واالقتص ــادي املرتب ــط ب ــه ،وميكننا
م ــن فه ــم ذواتن ــا وهوياتن ــا ،وإع ــادة بن ــاء ثقافاتن ــا عل ــى
مب ــادئ تعط ــي للمواطن ــة أبع ــادا ثقافية جدي ــدة ،و بفضل
ه ــذا املش ــروع أيضا ،ق ــد نس ــتطيع صياغ ــة والءات وروابط
اجتماعي ــة جدي ــدة نوط ــد به ــا نس ــيجنا االجتماعي.

اجلامع ــة املغربي ــة؟ ان ــه مل ــن املفارق ــات الصارخ ــة أن ت ــرى
هرول ــة أكادميي ــة نح ــو برام ــج دخيل ــة مستنس ــخة م ــن
دراس ــات أدبي ــة وإعامي ــة ،ال لش ــيء إال ألنه ــا قذف ــت به ــا
ري ــاح عاتي ــة م ــن من ــاخ العومل ــة الغربية ،وتخج ــل من وضع
الثقافة العضوية للش ــعب حتت املجهراألكادميي .نحن ال
ننك ــر على الغرب تقدمه العلم ــي ،لكن نحن يف حاجة إلى
اس ــتعارة تأملية تراجع األس ــس النظرية للمناهج ،وتعمل
عل ــى تطويره ــا لتكييفه ــا م ــع الواق ــع احملل ــي الق ــدمي /
اجلدي ــد .وال يفتون ــا يف األخي ــر أن نثن ــي عل ــى كل مجهود
أكادمي ــي ،س ــابق الزم ــن وخ ــاض معركة البحث واإلش ــراف
عل ــى بح ــوث من هذا الن ــوع إلحداث تراكم علمي س ــيذكره
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الفضاء العجيب
بنية الفضاء يف سيرة امللك سيف بن ذي يزن

()1

أ .صفاء ذياب
كاتب وأكادميي ،العراق

الفضاء مبفهومه احلالي حديث حسب املفاهيم التي ترافقه ،فالزمن؛ على سبيل املثال أقدم من مفهومي املكان والفضاء ،ومن
َّثم بدأ الكتاب والباحثون باالشتغال على املكان بوصفه بنية مهمة في النص السردي ،حتى بدأت الدراسات احلديثة باالشتغال
على مفهوم الفضاء بوصفه بنية جامعة للزمن واملكان.
ُق ِّدم خال العقود القريبة أكثر من تصور عن الفضاء ،فوضع غاس ــتون باش ــار خطة عمل ،مقترح ًا «إنش ــائية الفضاء»
أو «علم النفس النس ــقي ملواقع حياتنا احلميمة» ،دارسـ ـ ًا بذلك القيم الرمزية واملرتبطة إما مبا يراه الراوي أو ش ــخصياته
من مش ــاهد ،وإما بأمكنة اإلقامة كاملنزل والغرفة املغلقة ،والس ــرداب والس ــجن ،أي باألماكن املغلقة أو املفتوحة ،احملصورة
أو الشاس ــعة ،املركزية أو الهامش ــية ،اجلوفية أو الهوائية( .)1فالفضاء بحس ــب مفهوم باش ــار ممكن أن يكون عام ًا متكام ًا
كالعالم أو القا َّرة أو اجلزيرة ،أو خاص ًا كالبيت والغرفة والقبو .ويرى منيب محمد البورميي أنه تتمظهر يف الفضاء الروائي
عدة تتصل بالرؤية الفلسفية وبنوعية اجلنس األدبي ،وبحساسية
«الشخصيات واألشياء ملتبسة باألحداث تبع ًا لعوامل ّ
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الكات ــب الروائ ــي ،وعل ــى ه ــذا فالفض ــاء الروائ ــي يتس ــع
اصطاح ًا ليحتوي أش ــياء متباينة ومتع ــددة ال حصر لها،
بدء ًا من املس ــاحة الورقية التي يتحقق عبر بياضها جس ــد
الكتاب ــة :إلى املكان والزمان ،األش ــياء ،اللغ ــة ،األحداث التي
تقع حتت س ــلطة إدراكنا عبر أمناط الس ــرد والتي تتجس ــد
عالم الرواية»( .)2ويف دراسته ،يشير حميد حلمداني لوجود
ع ــدة أوجه لقراءة الفض ــاء ،منها :الفضاء كمعادل للمكان،
الفضاء النصي ،والفضاء الداللي( .)3فدرس يف الوجه األول
امل ــكان بوصفه محور ًا مهمـ ـ ًا من محاور الفضاء ،ويف الثاني
الك َت ــاب والكتاب ــة م ــن خ ــال ق ــراءة الورق ــة كمبن ــى
فض ــاء ِ
فضائ ــي ،ويف الثال ــث يش ــير إلى فضاء من ن ــوع آخر له صلة
بالص ــور املجازي ــة وما لها من أبع ــاد داللية .جمع حلمداني
هذه اآلراء من خال فرضيات بناها حس ــب دراس ــات بحثت
يف مفاهي ــم الفضاء بش ــكل ع ــام ،وهو بهذا س ــعى لإلحاطة
ب ــه م ــن اجلهات جميعها ،لكن ما يهمن ــا هنا هو الفضاء يف
النص السردي ،وكيفية تشكله ،وغرابته التي تنحو به نحو
العجي ــب تارة ،والواقعي ت ــارة أخرى.

اخلط ــة العام ــة لل ــراوي /أو الكات ــب يف إدارة احل ــوار ،وإقامة
احل ــدث الروائي بواس ــطة األبط ــال»(.)7
م ــن جانب ــه يرى الدكت ــور عبد امللك مرتاض يف مس ــمى
«الفض ــاء» قاصر ًا نس ــبة للمصطل ــح الذي اخت ــاره «احليز»،
«ألن الفض ــاء م ــن الضرورة أن يكون معن ــاه جاريا يف اخلواء
والفراغ؛ بينما احليز لدينا ينصرف اس ــتعماله إلى النتوء،
الوزن ،والثقل ،واحلجم ،والشكل ...على حن أن املكان نريد
أن ن َِق َف ــه ،يف العم ــل الروائ ــي ،عل ــى مفهوم احلي ــز اجلغرايف
وح ــده»( .)8مضيفـ ـ ًا أن حرك ــة ش ــخصيات العم ــل الس ــردي
تنتق ــل م ــن حي ــز إل ــى آخ ــر م ــن خ ــال فع ــل احلرك ــة ،وهذا
احلي ــز مظه ــر م ــن مظاه ــر الف ــراغ واالمت ــاء .لك ــن حميد
حلمدان ــي يفهم الفض ــاء على أنه احليز املكان ــي يف الرواية
أو احلك ــي عام ــة .و«يطل ــق علي ــه ع ــادة الفض ــاء اجلغ ــرايف.
فالروائي مث ًا -يف نظر البعض -يقدم دائم ًا حد ًا أدنى من
اإلشارات (اجلغرافية) التي تشكل فقط نقطة انطاق من
أجل حتريك خيال القارئ ،أو من أجل حتقيق استكشافات
منهجي ــة لألماك ــن»( ،)9وعل ــى الرغ ــم م ــن اختي ــار مرت ــاض
وحلمدان ــي املصطلح نفس ــه ،لكن مرت ــاض اختاره للتعبير
ع ــن الفضاء بش ــكل ع ــام ،يف حن يوض ــح حلمداني مفهوم
احليز على أنه اإلشارات التي حتيل على مكان جغرايف ما،
ولي ــس م ــا حدده مرت ــاض باحليز اجلغ ــرايف فقط.

ُيب ـ ِّـن حس ــن جنم ــي يف كتاب ــه «ش ــعرية الفض ــاء» ،أن
الفضاء ُيعد محايث ًا للعالم «تنتظم فيه الكائنات واألشياء
واألفع ــال ،معي ــارا لقي ــاس الوع ــي والعائ ــق والتراتبي ــات
الوجودية واالجتماعية والثقافية ،ومن ثم تلك التقاطبات
الفضائية التي انتبهت إليها الدراس ــات األنثروبولوجية يف
وع ــي وس ــلوك األف ــراد واجلماع ــات ،والت ــي تنب ــه  -ضمن ما
تنب ــه إلي ــه  -إلى ن ــوع من اختراقات الفضاء لنا ،ألجس ــادنا،
ألفكارن ــا ،لوجدانن ــا وملعارفن ــا»( .)4موضحـ ـ ًا أن الفض ــاء يف
الن ــص موج ــود عل ــى امت ــداد اخل ــط الس ــردي ،وال يغي ــب
مطلقـ ـ ًا حتى ولو كان النص الس ــردي ب ــا أمكنة ،فالفضاء
حاضر يف اللغة ،يف التركيب ،يف حركية الشخصيات وحتى
يف اإليقاع اجلمالي للنص .و«عندما يرفض أن نس ــميه ،أن
نح ــدده ،أن مننح ــه هوية وأن تعبر عنه (لعجز يف اإلدراك أو
رغب ــة يف حتص ــن رغب ــة بناء من ــوذج نظري مع ــن) .فإنه ال
يغي ــب ،ب ــل يظل كامنا هناك يف الظل بانتظار حلظة إدراك
مائم ــة أو اس ــتجابة أكث ــر تعاطف ــا»( .)5وم ــن ه ــذا املنطل ــق
يضي ــف جنم ــي أن الفض ــاء ه ــو امل ــادة اجلوهري ــة للكتاب ــة
الس ــردية ،ول ــكل كتاب ــة أدبي ــة ،وه ــو لي ــس مج ــرد تقني ــة أو
ثيمة أو إطار للفعل الس ــردي( .)6إذ «يس ــتحيل إلى ما يش ــبه

 .1الفضاء واملكان:
يش ــترك املكان والزمن يف تش ــكيل ما يعرف بـ«الفضاء»،
فهو بحس ــب هن ــري لوفيفر ال يوجد يف أي م ــكان« ،ال مكان
ل ــه ،ذل ــك ألن ــه يجم ــع كل األمكن ــة وال ميل ــك إال وج ــودا
رمزي ــا» .ب ــل إن ه ــذا «الفض ــاء املطل ــق لي ــس ل ــه إال وج ــود
ذهن ــي ،وإذن (متخي ــل) ..س ــواء أثن ــاء كتابت ــه م ــن ط ــرف
الكات ــب (الروائ ــي) أو متثله من طرف الق ــارئ (املتلقي)»(.)10
ومثلم ــا يحتاج وصف املكان لتوقف الزمن ،يحتاج الفضاء
حلرك ــة دائم ــة داخل امل ــكان ،إن كانت ظاه ــرة أو غير ظاهرة.
ومن وجهة نظر فلس ــفية ،فالفضاء س ــابق لألمكنة« ،إن له
أس ــبقية جتعله موجودا من قبل هناك حيث أن يستقبلها.
هن ــاك الفض ــاء إذن ،وبع ــد ذل ــك تأت ــي األمكن ــة لتج ــد له ــا
حي ــزا يف ه ــذا الفض ــاء( .األمكن ــة ج ــزر يف الفض ــاء ،جواهر
(أف ــراد) ،أك ــوان صغرى منفصل ــة) ،داخل الفض ــاء»( .)11لهذا
يع ــد حس ــن جنمي الفض ــاء نوع ًا من الوس ــط غي ــر احملدد،
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()2

تتس ــكع األمكن ــة في ــه( ،)12يف حن يس ــمي حمي ــد حلمداني
ـاء« ،إن الفض ــاء يف الرواية هو أوس ــع،
مجم ــوع األمكن ــة فض ـ ً
وأش ــمل م ــن امل ــكان ،إن ــه مجموع األمكن ــة التي تق ــوم عليها
احلركة الروائية املتمثلة يف سيرورة احلكي سواء تلك التي
مت تصويره ــا بش ــكل مباش ــر ،أم تلك التي ت ــدرك بالضرورة،
وبطريق ــة ضمني ــة م ــع كل حرك ــة حكائي ــة»( .)13مبينـ ـ ًا أن
األمكن ــة ،م ــن خال تواترها يف الرواية تخلق فضاء ش ــبيه ًا
بالفض ــاء الواقعي.
يؤك ــد أغل ــب النق ــاد أن الفض ــاء أع ــم م ــن امل ــكان ،فه ــو
ال ــذي يحت ــوي األماك ــن م ــن جه ــة ،ويض ــم احل ــدث داخل ــه
كبني ــة زمني ــة ،وم ــن خ ــال ه ــذا التعال ــق؛ امل ــكان والزم ــن،
يتش ــكل الفض ــاء عمومـ ـ ًا« ،ألن ــه يش ــير إل ــى م ــا ه ــو أبع ــد
وأعمق من التحديد اجلغرايف ،وإن كان أساس ــي ًا .إنه يسمح
واملجس ــد ،ملعانقة
لن ــا بالبح ــث يف فض ــاءات تتعدى احمل ـ ّـدد
ّ
التخييل ــي ،والذهن ــي ،ومختل ــف الص ــور الت ــي تتس ــع له ــا
مقول ــة الفض ــاء»( .)14وعل ــى الرغ ــم من كام س ــعيد يقطن
ه ــذا ،إال أن ــه يف تطبيق ــه للبني ــات الفضائي ــة يف الس ــيرة
ـاء ،فق ــد حاول
الش ــعبية ،يش ــتغل عل ــى امل ــكان بوصف ــه فض ـ ً
أن يق ــدم أي م ــكان؛ مهم ــا كان صغير ًا أو خاليـ ـ ًا من ارتباطه

باحل ــدث واحلرك ــة عل ــى أن ــه فض ــاء ،فض ـ ًـا عن الفض ــاءات
العامة ،مقسم ًا مفاصل السير الشعبية جميعها لفضاءات
طبيعي ــة أو مصنوع ــة من جه ــة ،ومن ثم هذي ــن الفضاءين
العام ــن إل ــى مب ــاح ومغلق ،وه ــو بهذا لم يطبق م ــا قاله يف
ـزء مش ــكّ ٌل للفض ــاء ،بل
امله ــادات النظري ــة م ــن أن امل ــكان ج ـ ٌ
ـاء ،إن كان مفتوحـ ـ ًا أو مغلقـ ـ ًا.
جع ــل كل م ــكان ممك ــن فض ـ ً
يف الوق ــت نفس ــه ،ب َّين ــت ن ــورة بن ــت إبراهي ــم العن ــزي،
أن الفض ــاء أمكن ــة يفض ــي بعضه ــا إل ــى بع ــض« ،ف ــا ميكن
دخ ــول الثان ــي إال بع ــد امل ــرور ب ــاألول ،لتظه ــر الش ــخصيات
مرتب ــة تباعـ ـ ًا بحس ــب ظه ــور األمكن ــة ،فامل ــكان الس ــابق ه ــو
توطئة ومتهيد للبطل ملعرفة الش ــخصية العجيبة ،واملكان
الاحق هو مكان اللقاء واملواجهة بن البطل والش ــخصية
العجيب ــة ،وم ــع ه ــذه الش ــخصية العجيب ــة يتول ــد احل ــدث
اخل ــاص بامل ــكان يف زمان ــه اخل ــاص ب ــه»( .)15رمب ــا كان كام
العن ــزي يقت ــرب م ــن دراس ــة اجلغرافي ــة أكث ــر منه ــا دراس ــة
الفض ــاء ،لكنه ــا أيض ًا تقترب من الفض ــاء يف كون كل فضاء
تدخله الشخصية يف العمل السردي يأتي بعد فضاء سابق
وي ــؤدي إلى فضاء الحق ،وهكذا تتوالى الفضاءات اخلاصة
لتش ــكل بذلك الفض ــاء الع ــام للحكاية.
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تس ــتنتج م ــن أش ــكال معق ــدة ،ومتنوع ــة حتق ــق االخت ــاف
ع ــن الفضاء املأل ــوف واملتعارف ،خلل ــق تعددية يف جغرافية
األش ــياء والكيان ــات)»( .)18وي ــرى جي ــرار جيني ــت أن ــه «م ــن
املمك ــن أن نق ــص احلكاية من دون تعين م ــكان احلدث ولو
كان بعي ــد ًا ع ــن املكان الذي نرويها منه ،بينما قد يس ــتحيل
علين ــا أال نح ــدد زمنها بالنس ــبة إلى زمن الس ــرد ألن علينا
روايته ــا إم ــا بزم ــن احلاض ــر وإم ــا املاض ــي وإم ــا املس ــتقبل.
ورمب ــا بس ــبب ذل ــك كان تعي ــن زم ــن الس ــرد أهم م ــن تعين
مكان ــه»( .)19لك ــن مبا يخ ــص الفضاء ،يج ــب أن يكون هناك
مكان وزمن مع ّينان لكي نتمكن من حتديد معالم الفضاء
ال ــذي يبق ــى متخي ًا حت ــى يف حال كان املكان الذي يؤش ــره
ويحيل عليه واقعي ًا ،وما س ــيتضح بدراستنا للمكان
الس ــرد ُ
يف اجل ــزء الثال ــث من ه ــذا الفصل.

 .2الفضاء والزمن:
يتش ــكل الفض ــاء م ــن عناص ــر ع ـ َّـدة ،فض ـ ًـا ع ــن امل ــكان
والزمن ،فبعد أن ينتهي وصف مكان ما يف العمل الس ــردي،
يب ــدأ احل ــدث واحلرك ــة ،فاحلركة بش ــكل ع ــام مرتهنة بزمن
وفضاء ،وهي نتيجة لتضافرهما ،تقاربهما وتباعدهما« ،إن
احلركة بهذا املعنى ليست يف الكتابة الروائية نتاجا ملجرى
الزم ــن احلكائ ــي والس ــردي فق ــط ،ب ــل ه ــي نت ــاج مش ــترك
لهذي ــن العنصري ــن الس ــيامين :الزم ــن والفض ــاء»(.)16
فالفض ــاء بحس ــب هذا التصـ ـ ّور ال يتكون من األح ــداث ،بل
يؤطره ــا ،فه ــو يوج ــد بالض ــرورة يف أثن ــاء جري ــان الوقائ ــع،
حس ــب وص ــف حمي ــد حلمداني.
وعل ــى الرغ ــم م ــن تش ــكل الفض ــاء يف الرواي ــة كم ــا يف
الس ــيرة الش ــعبية م ــن ع ــدد غي ــر مح ــدود م ــن األمكن ــة ،إال
ـاء إذا ل ــم يتمث ــل احل ــدث
أن امل ــكان ال ميك ــن أن يش ــكل فض ـ ً
في ــه بش ــكل واضح ،وهذا احلدث ال يس ــتمر م ــن دون حركية
الزم ــن ،فـ ــ«ال يتح ــدد الفض ــاء الروائ ــي يف األمكن ــة وحدها
(وه ــي مج ــرد ج ــزء ،خصوص ــا يف احملك ــى الفانتاس ــتيكي)
وإمنا انطاقا من عاقته بالزمن ،ثم بانفات الفضاء عن
األبع ــاد اإلقليدي ــة إل ــى أبع ــاد متع ــددة  -مفتوح ــة ،فالعالم
الروائ ــي ال يتك ــون م ــن الوجوه الهندس ــية البس ــيطة ولكنه
يس ــتنتج من أش ــكال معقدة ومتنوعة حتقق االختاف عن
الفضاء املألوف ،واملتعارف عليه ،بخلق تعددية يف جغرافيا
األش ــياء والكيان ــات ،ذل ــك أن امل ــكان كم ــا يق ــول ج .برن ــس:
(يحت ــل دورا ب ــارزا يف الن ــص ،أو يش ــغل حي ــزا ثانويا فيه ،قد
يك ــون حركي ــا ،فعاال أو ثابتا ،س ــكونيا ،وقد يكون متناس ــقا،
أو غي ــر متناس ــق ،واض ــح املامح أو غامضها مقدما بش ــكل
عف ــوي غير مرتقب تتناثر جزئياته عبر فض ــاء النص)»(.)17

 .3الفضاء العجيب:
يتشكل الفضاء العجيب من ارتباط الواقعي باملتخيل،
فاخللفية التي تنبني عليها هذه الفضاءات غالب ًا ما توحي
مب ــكان حقيقي ،ورمبا مع ــروف يف بعض األحي ــان ،فاملدينة
التي بناها وزير امللك ذي يزن ،يثرب ،ليست مدينة خيالية،
لكن الكتاب الذي رافق إنش ــاءها ،والذي ستنطق حروفه ما
أن ُيس َّلم للنبي محمد (ص) ،يدخلها يف الفضاء العجيب،
إذ تتح ــول هذه احلروف إلى فواعل حت ّرك احلدث ،وترتبط
بزم ــن قادم غير معلوم حتديداً.
م ــن ه ــذا املب ــدأ ،يش ــتغل س ــعيد يقط ــن عل ــى إيض ــاح
الفض ــاءات العجيب ــة ،املرجعي ــة والتخيلي ــة ،الت ــي تنه ــض
عل ــى أساس ــها أفعال الفواعل« ،وحن نس ــم ه ــذه الفضاءات
ببعده ــا العجائب ــي فألنن ــا ننطل ــق م ــن طبيع ــة تركيبه ــا
املخال ــف للفض ــاءات املرجعي ــة أو الواقعي ــة األليف ــة ،وإال
فالعديد من هذه الفضاءات له طابع واقعي أو مرجعي ما.
ذل ــك ألن عجائبي ــة الفض ــاء تتحدد م ــن زاوي ــة الرؤية التي
نتخذه ــا ملعاينت ــه»( .)20مؤك ــد ًا أن ه ــذه الفض ــاءات تتجس ــد
بعي ــد ًا ع ــن الفض ــاءات املرجعي ــة املركزي ــة ،وغالب ــا م ــا تكون
متف ــردة وس ــط اخل ــراب ،أي بعي ــد ًا ع ــن العم ــران( .)21كام
يقط ــن ه ــذا يتمث ــل بوض ــوح يف س ــيرة امللك س ــيف ب ــن ذي
يزن ،فا يتش ــكل العجيب يف األماكن التي يعيش فيها ،بل
يف رحاته املس ــتمرة ،إذ تكون الصحراء أو األماكن الواس ــعة
مس ــرح ًا له ــذا الفض ــاء .فالعجائب ــي يظه ــر يف األماك ــن

يف دراس ــة العجائب ــي والعجي ــب ،ال يتش ــكل الزم ــن م ــن
توالي األحداث فحس ــب ،بل إن هناك زمن ًا خاص ًا يتمثل يف
خ ــرق دائ ــم حلدود الطبيعي .فاألح ــداث العجائبية «تنبني
عل ــى انه ــراق الزم ــن يف فج ــوات الرهب ــة ،الت ــي تخل ــق ج ــوا
مش ــحونا باخل ــوف والتردد يف قب ــول أو عدم قبول احلدث ال
لش ــيء إال ألن مكون ــات الفض ــاء الذي جتري في ــه األحداث
املراوح ــة ب ــن الراه ــن والغابر مكانا وزمانا مش ــكلة الفضاء
الروائي (ال تتكون من الوجوه الهندس ــية البس ــيطة ولكنها
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املشكلة للفضاءات املفتوحة ،فتظهر الشخصيات العجيبة،
ومت ــارس األفع ــال العجائبي ــة م ــن دون أن يقيدها س ــقف أو
ج ــدار ،وه ــي به ــذا تبح ــث ع ــن احلري ــة يف ممارس ــتها ه ــذه
األفع ــال .إال م ــع بع ــض الش ــخصيات العجيب ــة التي تكمن
عجائبيتها يف القدرات التي تستمدها من القدرات اإللهية
والكرام ــات ،مث ــل س ــطيح وس ــام ب ــن ن ــوح (ع) ،وغيرهما من
الش ــخصيات الت ــي ال تظه ــر عجائبيتها إال للملك س ــيف.
وهن ــاك بع ــض الش ــخصيات الت ــي أوكلت مبس ــاعدته أيض ًا،
لكن عجائبيتها تظهر يف الفضاءات املفتوحة واملغلقة مع ًا،
مث ــل إخمي ــم الطالب:
«كان ذلك يف اليوم احلادي والستن وهو سائر بالبراري
كأن ــه مذه ــول أو مجن ــون نظر ب ــن يديه ف ــرأى جبلن على
ميين ــه جب ــل أبي ــض وع ــن يس ــاره جب ــل أحم ــر فس ــار حت ــى
قاربهم ــا ف ــرأى بينهم ــا راية مقام ــة إلى جه ــة األحمر الذي
عل ــى يس ــاره ونظر إلى اجلبل ال ــذي على ميينه فرأى قصرا
عاليـ ـ ًا وه ــو م ــن أعج ــب العجائ ــب ق ــام ع ــن الت ــراب وتعل ــق
بأكت ــاف الغمام والس ــحاب وبن اجلبل ــن بحر عجاج حائل
ب ــن هذين اجلبلن وهو عمي ــق وله موج يذهل الناظر إليه
فطل ــع إل ــى اجلب ــل األحم ــر وه ــو عل ــى يس ــاره لك ــون اجلبل
الثان ــي ال ميكن ــه الوص ــول إلي ــه بس ــبب ذل ــك البح ــر ال ــذي
بين ــه وبين ــه فلم ــا ص ــار يف اجلب ــل لق ــي حصن ًا م ــن احلجر
الرخام ويف وس ــطه عمود طوله عش ــرون ذراع ًا عليه أس ــماء
وطاس ــم ونظ ــر إلى اجلب ــل الثاني فرأى عليه قص ــر ًا عالي ًا
يف وس ــط اجلب ــل عم ــود مث ــل ال ــذي يف احلص ــن والعمودان
م ــن بعضهما متقاربان وبالكتابة مرس ــومان فتعجب امللك
س ــيف غاية العج ــب»(.)22
عدة ،أولها أن
َت َع ُّج ُب امللك س ــيف مما رأى كان ألس ــباب َّ
هذي ــن اجلبلن والعمودين والبح ــر الذي بينهما ظهرا له
فج ــأة بع ــد تعب من الس ــير م ــد ًة طويل ــة ،ومن ثم س ــيزداد
ه ــذا التعج ــب بعدما ي ــرى أن هذا املكان ُأع ـ َّـد خصيص ًا له،
وأن هن ــاك ش ــخص ًا كان ينتظ ــره ألكث ــر م ــن عش ــرين عام ًا،
وه ــذا االنتظ ــار كان بس ــبب توكي ــل أبي ــه ل ــه عن ج ــده وعن
ج ــده ألبي ــه وص ــو ًال إل ــى ح ــام ب ــن ن ــوح (ع) ،م ــن أج ــل أن
يس ــلمه الذخائ ــر الت ــي تركه ــا له حام ،لكن امللك س ــيف لم
يك ــن ليحصل على هذه الذخائ ــر من دون أن يقوم بأعمال
فوق طبيعية ،ال يس ــتطيع أي إنس ــان آخر القيام بها سواه:

«فس ــار مع ــه املل ــك س ــيف حت ــى وصل ــوا )ك ــذا( إل ــى برج
العم ــود ال ــذي يف احلص ــن وقال ل ــه :أنظر إل ــى ذلك العمود
ف ــإن أول إم ــارة في ــك أنك تطلع إلى آخ ــر ذلك العمود فقال
املل ــك س ــيف :ي ــا حكي ــم أن ــا ل ــم يصع ــب عل ــي الصع ــود أني
أرى درج ــات خارج ــة من ــه وحلق ــات ل ــو أردت أن أض ــع ي ــدي
عل ــى الدرج ــة وأطل ــع إلى الثانية وأمس ــك يف هذه احللقات
لفعل ــت .فق ــال ل ــه احلكي ــم :صدق ــت وإن غيرك ل ــم ير ذلك
ألن األرص ــاد ال تكش ــف ه ــذه إال لك م ــن دون غيرك فاصعد
كم ــا قل ــت واهلل تعال ــى يأخذ بي ــدك فعند ذل ــك صعد امللك
س ــيف حت ــى بق ــي ف ــوق ذل ــك العم ــود فق ــال ل ــه احلكي ــم
إخمي ــم :إي ــش رأي ــت ف ــوق العم ــود؟ فق ــال ل ــه :رأي ــت بط ــر
)ك ــذا( يف احلج ــر قدم ــن بجان ــب بعضهم ــا مث ــل م ــا يؤثر
يف الرم ــل أق ــدام بن ــي آدم فقال له ض ــع أقدامك فيهم )كذا(
وقف وانظر إلى اجلبل الذي قبالك يف البر الثاني .فوقف
وق ــال :ي ــا حكي ــم إنن ــي أرى قدام ــي عم ــود )ك ــذا( مث ــل ذلك
العم ــود املنق ــوش علي ــه قدمان )ك ــذا( مثل هذي ــن القدمن
فنط احلكيم يف )كذا( جنب امللك س ــيف ونظر إلى قدميه
وتبس ــم ،وق ــال ل ــه :أنت صاح ــب العامات وأنت امللك س ــيف
ب ــن ذي ي ــزن ب ــن تبع اليمان ابن امللك أس ــد البي ــدا بن امللك
س ــام أخو امللك حام وجدك نوح عليه الس ــام وهذه النس ــبة
ل ــم تكن ألحد س ــواك وأنت صاح ــب هذه الذخائر املوضوعة
يف ه ــذا املكان فهن ــاك اهلل مبا أعطاك ...قم يا ملك واصعد
إل ــى العم ــود فإذا طلعت الش ــمس فاصعد أنت ف ــوق العمود
بكليت ــك حت ــى تص ــل إل ــى العمود الثان ــي فتن ــزل بأقدامك
يف قدم ــن مث ــل هذين القدمن فض ــع أقدامك فيها .فقال
امللك س ــيف :يا حكيم إخميم ومن الذي يقدر على املس ــافة
أن يتعداه ــا وه ــي مق ــدار ثلثمائة )كذا( خطوة فا ش ــك أن
كامك هذا غير صحيح وال شك أنني أقع يف البحر وأغرق
في ــه فق ــال ل ــه احلكي ــم ال يا س ــيدي وإمن ــا يلزم ــك اإلجهاد
)ك ــذا( ألن ــك تس ــاعدك األرص ــاد حت ــى تبل ــغ امل ــراد ...ومل ــا
وض ــع رجلي ــه يف األق ــدام التي يف وس ــط العم ــود قوى عزمه
ون ــط كم ــا أم ــره إخمي ــم الطالب فم ــا وجد نفس ــه إال واقف
)ك ــذا( عل ــى العمود الثاني ورجليه محكمة القدمن الذين
)ك ــذا( مث ــل األول ــن واقدام ــه منقاس ــن )ك ــذا( عليهم ــا
بالس ــوية فلم ــا رأى نفس ــه املل ــك س ــيف بتل ــك القضية خر
س ــاجد ًا ش ــاكر ًا لرب البرية والتفت عن ميينه فوجد أخميم
الطالب واقف )كذا( بجنبه كأنه قرينه فقال له :إيش رأيت
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الفض ــاء الرئي ــس يف رحل ــة املل ــك س ــيف ،وكم ــا تذك ــر كت ــب
التاريخ ،فإن امللك سيف أرعد موجود فع ًا وليس شخصية
تخ ّيله ــا راوي الس ــيرة؛ وه ــو م ــا اتض ــح يف الفص ــل الثان ــي،
له ــذا ف ــإن «الفض ــاءات املرجعي ــة س ــواء من خال أس ــمائها
أو صفاته ــا توظ ــف باعتبارها فض ــاءات واقعية لها تاريخها
(زمن نش ــأتها) ،وأسباب تأسيسها ،وارتباطها بشخصية لها
وجوده ــا التاريخ ــي والواقع ــي .وتبع ــا لذل ــك ف ــإن وجوده ــا
ومصيره ــا مرتبط ارتباطا وثيق ــا بوجود ومصائر مختلف
الش ــخصيات التي تتواجد يف مختلف الس ــير ،وتتخذ تلك
الفض ــاءات بوج ــه ع ــام طاب ــع العال ــم ال ــذي تتح ــرك في ــه
الش ــخصيات ،أو املوض ــوع ال ــذي تتفاع ــل في ــه فيم ــا بينه ــا
بسببه»( .)25ال تقف السيرة عند هذا الفضاء ،السيرة تتسع
ومتت ـ ّـد م ــع الرح ــات الت ــي يق ــوم به ــا املل ــك س ــيف ،فامللك
س ــيف يبتع ــد عن حم ــراء اليم ــن؛ مدينته ،وص ــو ًال إلى بلد
للمجد املسافر ،وحن يسافر
ش ــاه زمان ،مدة عش ــرين عام ًا
ِّ
عي ــروض للحص ــول عل ــى مه ــر عاقص ــة ،وه ــو بدل ــة امللك ــة
بلقي ــس الت ــي أهداه ــا إياه ــا النب ــي س ــليمان (ع) ،ثاثمائة
ع ــام إذا كان اإلنس ــان يس ــير يف اللي ــل والنه ــار« ،وه ــذا م ــا
ح ــدث متامـ ـ ًا م ــع البطل ،فهو ال يضع الق ــارئ على خريطة
معروفة يف سلسلة رحاته ،بل تتوالى األمكنة غير املألوفة
علي ــه ،والت ــي ليس لها مقاب ــل جغرايف واقع ــي؛ وإن اجتازها
فإن ــه ال يع ــود إليها رغم ًا عنه؛ وميث ــل انتقاله منها اجتياز ًا
للعتب ــات الفاصل ــة بن فضاءات الس ــرد املكاني ــة والزمانية،
املمت ــدة واملتنوع ــة بامت ــداد وتن ــوع الرواي ــة؛ بحي ــث تش ــكل

ي ــا أخميم ق ــال :يا ولدي أنت الذي دلت عليك أرباب العلوم
واألق ــام وأنت صاح ــب الودائع والنع ــم»(.)23
امل ــكان يف ه ــذا الفضاء هامي وال ميكن أن يدل على أي
مكان واقعي أو مرجعي ،فالبحر الذي بن جبلن يوجد يف
أماكن ال ميكن إحصاؤها يف العالم ،لكن املنطقة التي تدور
فيها الس ــيرة ،بحسب الفضاء العام لها ،ال تتجاوز اجلزيرة
العربي ــة واليم ــن ،يف زم ــن وص ــول املل ــك س ــيف له ــذا املكان،
وفيم ــا بعد س ــينطلق ليصل الهند والص ــن ومصر واملغرب
وغيرها من األماكن.
فالفض ــاء العام للس ــيرة يب ــدأ من حمراء احلبش ــة ومن
ثم ينطلق ألماكن بعيدة بحسب ما تصفه السيرة نفسها:
«فقال ــوا ل ــه هذا ملكنا واس ــمه املل ــك ابو ت ــاج وهو حاكم
عل ــى ه ــذه االراض ــي والفج ــاج ،وه ــو م ــن ن ــواب األراض ــي
والبل ــدان الت ــي حت ــت ي ــد املل ــك الكبي ــر املص ــاب صاح ــب
اجلنود واألعوان امللك س ــيف أرعد ملك احلبش ــة والسودان
وأن ــه مل ــا رآك قتلت االس ــد وكان ناظرا قص ــد ان ينعم عليك
فق ــال املل ــك س ــيف ب ــن ذي ي ــون (ك ــذا) :وكي ــف يحك ــم عليه
املل ــك س ــيف أرع ــد وبينه ــم مس ــافة س ــتة أش ــهر؟ فقال ــوا له
ي ــا ه ــذا اعلم ان ملك احلبش ــة والس ــودان طول ثاث س ــنن
متام ،فتعجب امللك سيف بن ذي يزن وقال امللك هلل العزيز
الع ــام»(.)24
ه ــذا الفض ــاء ال ــذي تتح ــدث عن ــه الس ــيرة ل ــه مرج ــع
واقعي ،فاحلبشة والسودان (مسرح السيرة) مكانان يشكان
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ه ــذه األمكن ــة حلق ــات ُيفض ــي بعضها إلى بع ــض ،يف حركة
دائري ــة ،تب ــدأ من مكان اللقاء لتنته ــي عنده؛ ومع كل ظهور
جدي ــد مل ــكان ،تظه ــر معه ش ــخصية جدي ــدة أو أكث ــر ،تخرق
احلدث األس ــاس الذي بنيت عليه الرواية يف أولها ،لتتوالد
األح ــداث وتتناس ــل ،وتتع ــدد معه ــا الش ــخصيات العجيب ــة
والفاعل ــة»( .)26وغالبـ ـ ًا م ــا تكون الش ــخصيات اجلديدة التي
تظه ــر للمل ــك س ــيف بع ــد خروج ــه م ــن فض ــاء ودخول ــه
لفض ــاء جدي ــد ش ــخصيات مس ــاعدة تدعم ــه يف احلص ــول
على الذخائر العجيبة أو تساعده يف تخطي العقبات التي
توض ــع أمامه:
«ص ــار يقط ــع الب ــراري واآلكام مدة س ــتن يوم ــا بالتمام،
وه ــو يقط ــع الطرق ــات يف الب ــراري املقف ــرات ول ــم يج ــد يف
عال وحوله
جبل ٍ
طريقه أحد ًا من املخلوقات فأش ــرف على ٍ
روض ــة نزه ــة للناظري ــن به ــا أش ــجار باس ــقة ،وأنه ــار دانق ــة
وأغص ــان مورق ــة وماء )ك ــذا( متدفقة والطير ناطق يس ــبح
اهلل اخلال ــق»(.)27
ويف ه ــذه املرحل ــة ،م ــع خروج ــه م ــن فض ــاء الصح ــراء
ودخوله يف مكان وردي ،يلتقي مبس ــاعد جديد ،وهو الش ــيخ
جي ــاد بع ــد أن التق ــى عاقصة والش ــيخ عبد الس ــام.

 .4تولد الفضاء:
تتول ــد الفض ــاءات يف س ــيرة س ــيف ب ــن ذي ي ــزن عل ــى
امت ــداد مس ــاحة احلك ــي ،من ــذ أول رحل ــة ق ــام به ــا ذو ي ــزن،
مر
حتى متكن ابنه من نشر اإلسام يف جميع البقاع التي َّ
به ــا .فالرحل ــة كانت احملرك للكش ــف ع ــن هذه الفض ــاءات،
والدع ــوى الت ــي بني ــت عليه ــا الس ــيرة كان ــت املوئ ــل الرئيس
لبناء مدن ،وتشريع قوانن لها ،وحتى طبيعة إنشائها .لهذا
فإن «أولى الفرضيات يف دراسة الفضاء العجائبي منطلقة
م ــن خاصي ــة (االرحتال والتنقل) اجلوهري ــة ،وهي أن املكان
متح ــول عب ــر زم ــن م ــا ،كم ــا أن ما قد يتمي ــز به (امل ــكان) يف
الرواي ــة م ــن تن ــوع وتش ـ ٍّ
ـظ عل ــى امت ــداد الرواي ــة ،ميك ــن أن
ينطب ــق يف كثي ــر من األحيان على الزمن فيه ــا»( ،)28إن فكرة
االرحت ــال والتنقّ ــل متن ــح الدارس فرص ــة للنظر يف طبيعة
التغ ّي ــر التي حتكم س ــرد الس ــيرة وهي تقت ــرح مع كل حتول
منعطفـ ـ ًا جدي ــد ًا تش ــهد مع ــه مجم ــل عناصره ــا تعديات
وتغ ّي ــرات تتناس ــب مع حت ّول الس ــرد وتتهي ــأ الحتضانه.
ويف الوقت نفس ــه تتميز هذه الس ــيرة بكونها تبني املدن
س ــردي ًا مبا تقدم لها من أس ــاطير تتعدى أس ــباب بناء املدن
للوق ــوف عل ــى كيفية بنائها؛ وهو ما س ـ ُـيدرس يف بحثنا عن
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والشقاء واملشي ملسافات طويلة تستمر لشهور غير محددة.
يس ــمي س ــعيد يقطن هذه العتبات بـ«الفضاء الوردي» ،ألن
الراوي يصفها كاجلنة التي يحلم بها أي سائر يف صحراء:

امل ــكان ،وم ــن اجلدي ــر باملاحظ ــة إن أغل ــب الفض ــاءات التي
ش ــكلتها الس ــيرة من خال بنائه ــا هذه املدن ت ــدور يف مصر
وما يحيط حولها ،فـ«ميكن اعتبار س ــيرة س ــيف بن ذي يزن
مبثابة سيرة أصول أو بدايات تشكل العديد من الفضاءات
املصري ــة خصوصـ ـ ًا .ذلك أن معظم أس ــماء ه ــذه الفضاءات
أسماء لبعض شخصيات أو فواعل السيرة( ،مصر  -اخميم
 بوالق  -تكرور  -دمنهور) ،وكذلك أسماء أنهار الشام التيتع ــود إل ــى اس ــماء اخل ــرزة الت ــي كان ميلكه ــا مص ــر»( .)29كما
تش ــتمل الس ــيرة عل ــى فض ــاءات كثي ــرة أخ ــرى ،ف ــكل فض ــاء
يولد فضاءات جديدة ،يف سلسلة ال تنتهي بحسب األماكن
الكثيرة التي يفتحها امللك س ــيف أو ينهي الس ــحر املرصود
فيه ــا أو يدخلها اإلس ــام بعد أن كانت تعبد زح ــل أو النار أو
احليوانات أو األش ــخاص.

«وما زالوا سائرين يف البراري القفار الليل والنهار حتى
وقعوا يف أرض خضرة وعيون جارية منحدرة ،فتعجب امللك
ذو ي ــزن م ــن تل ــك األرض النقية البيض ــاء الكافورية ،وفيها
وفضله
واد من األودية احلس ــان قد زخرف بزخارف اجلنان َّ
على جميع األودية امللك الديان وهو ذو روح وريحان وروضة
وبس ــان )كذا( وأدواح وغيطان وفنون وأفنان وجمال حس ــان،
كأنه ــن م ــن حس ــام مي ــان مج ــرد م ــن غم ــده أو ثعبان ُس ــلخ
م ــن جل ــده يفيض ماؤه فيضانا وس ــواقيه وأش ــجاره باس ــقة
وأطي ــاره ناطق ــة تس ــبح م ــن ل ــه الع ــزة والبق ــاء ،يتضاح ــك
الزه ــر م ــن جنبات ــه وتعب ــق نفح ــات املس ــك من حافت ــه وقد
اجتمع فيه من الطيور البلبل والشحرور والزرزور والقمري
واحلم ــام والكرك ــي إلى )ك ــذا( والهزار والصقور والش ــواهن
واجل ــوارح والفواه ــد وطيور البحر والنس ــور العادية ووحش
البرية والغربان النوحي ــة واحلمائم االهلية ،وتلك االطيار
تس ــبح على مناب ــر االفنان املل ــك الديان وذلك ال ــوادي كأنه
روضة من اجلن ــان»(.)30

اش ــتغل الراوي يف فضاءات الس ــيرة على تقدمي دالالت
متع ــددة ،ويف كل فض ــاء يدخل ــه ،أو م ــع كل فض ــاء يخ ــرج
من ــه ،يبن ــي عوالم س ــردية قائم ــة بذاتها ،ويف الوقت نفس ــه
تش ــكُّ ل حلق ــات تتص ــل مع بعضه ــا لبناء الفضاء الس ــيري
الع ــام .ق ـ َّـدم الراوي فضاءات عجيبة مس ــتند ًا إلى فضاءات
مرجعي ــة ،مس ــتغ ًا أماكن موجودة عل ــى أرض الواقع ،مثل
مص ــر ويثرب والس ــودان وغيرها.

يش ــكل ه ــذا الفض ــاء نقط ــة حت ــول يف مس ــار الس ــيرة
يحمل ــه الراوي
الش ــعبية وحي ــاة البطل ،فهو فض ــاء جميل ِّ
ب ــكل الص ــور اجلمالي ــة الطبيعي ــة الت ــي تختزنه ــا الذاك ــرة،
وم ــن ث ــم «تتع ــدد ه ــذه الفض ــاءات الوردي ــة ،وتأت ــي كخلفية
لألحداث لتنقلنا من فضاء إلى آخر .وغالبا ما يتم دخول
هذا النوع من الفضاءات بعد معاناة ،او رحلة شاقة .ويسهم
ه ــذا التنوي ــع يف حتوي ــل مج ــرى احلك ــي ،وحتدي ــد مس ــار
األح ــداث بطريق ــة تق ــوم عل ــى التح ــول والتغي ــر»( .)31فبعد
أن ج ـ َّـد املل ــك ذو ي ــزن باملس ــير عبر صحارى شاس ــعة ليصل
إل ــى مدينة بعلبك ،يقف عند ه ــذا الوادي العجائبي ،الذي
ميثل نقطة حتول يف مسار السيرة عموم ًا ،فمن خال هذا
فضاء آخر وهو مدينة حمراء احلبش
الفض ــاء بن ــى ذو يزن
ً
التي ستش ــكل فيما بعد مركز الصراع بن القوى املس ــيطرة
عل ــى احلدث.

س ــمحت الفض ــاءات املتنوعة من تق ــدمي جتارب للملك
س ــيف مكنته من أن يزداد قوة ووس ــعت من سلطته ،ودفعته
للقيام بأفعال عجيبة مستفيد ًا من اخلبرات التي أضافتها
مير بها ،يختلف ش ــكل
ل ــه ه ــذه الفض ــاءات ،ومع كل جتربة ُّ
ً
عجائبية ،فكانت الفضاءات تأهيلية يف بناء
الفضاء ويزداد
شخصيته ،إن كانت فضاءات مهلكة أم غير مهلكة ،مفتوحة
أم مغلقة ،ألنه املس ــتفيد الوحيد منها جميع ًا ،على الرغم
من وجود أشخاص آخرين يرافقونه مع كل فضاء ،أصدقاء
أي منهم.
أم أعداء ،لكنها لم تغير يف ش ــخصية ٍّ
لك ــن كان عل ــى امللك س ــيف لكي ينتقل م ــن الفضاءات
املختلف ــة ،أن ينتق ــل م ــن مكان إلى آخر ،عب ــر زمن متغير.
 .5الفضاءات الوردية:
عدة،
يرس ــم راوي س ــيرة امللك سيف بن ذي يزن فضاءات َّ
وب ــن كل فض ــاء وآخ ــر عتب ــات بع ــد كل مرحل ــة م ــن التع ــب

تتكرر هذه الفضاءات مع كل حادثة مير بها امللك سيف
وت ــؤدي لضياع ــه يف الصحارى واخلرائب ،فبعد أن مير على
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فضاء وردي يلتقي بالش ــيخ جياد الذي سيشكل مع الشيخ
عبد الس ــام مساعدين يقفان خلفه ويخلّصانه من بعض
العقبات التي تعترض رحاته:
«ومل ــا ف ــرغ وح ــش الف ــا م ــن ذلك الش ــعر والنظ ــام صار
يقط ــع الب ــراري واآلكام م ــدة س ــتن يومـ ـ ًا بالتم ــام ،وه ــو
يقط ــع الطرق ــات يف البراري املقف ــرات ولم يجد يف طريقه
عال وحوله روضة
أحد ًا من املخلوقات فأش ــرف على جب ــل ٍ
نزهة للناظرين بها أش ــجار باس ــقة ،وأنه ــار دانقة وأغصان
مورق ــة وم ــاء متدافق ــة )ك ــذا( والطي ــر يس ــبح اهلل اخلالق،
ويف جان ــب تل ــك اجلبال م ــن اعاه صومع ــة»(.)32
وبع ــد دخ ــول امللك س ــيف ه ــذا الفضاء ينتق ــل لفضاء
آخ ــر ميث ــل مرحل ــة جدي ــدة م ــن مراح ــل رحلته بحثـ ـ ًا عن
كت ــاب الني ــل ،ولوال ه ــذا الفضاء واالنتقال لم يس ــتطع أن
يص ــل ملدين ــة قيم ــر التي يعب ــد أهلها ه ــذا الكتاب.
يق ــدم ال ــراوي الفض ــاءات الوردي ــة مس ــتخدم ًا الوص ــف
واملبالغ ــة والتخييل مع ًا .فمع بداية الوصف يتوقف الزمن
بالتحدث م ــن خال ما يحتويه ه ــذا الفضاء
ويب ــدأ امل ــكان
ُّ
م ــن أش ــجار ومخلوق ــات ومياه ،تدخل جميعه ــا يف العجيب
م ــن دون أن تك ــون هن ــاك أفع ــال عجائبي ــة ،لكن ــه يف الوق ــت
نفس ــها يجع ــل م ــن امل ــكان؛ ككل ،مكانـ ـ ًا عجيب ًا فيبن ــي عامل ًا
مغاير ًا وفاص ًا بن عاملن :عالم س ــابق أصله التيه والهرب
ومحاوالت فردية للحفاظ على أن ُيبقي امللك سيف نفسه
عل ــى قي ــد احلي ــاة فحس ــب ،وعال ــم ق ــادم فيه اخل ــاص من
ه ــذا الضي ــاع ،يتش ــكل م ــن عجائبي ــات متع ــددة ،ش ــخصية
عجيب ــة ،وم ــكان عجي ــب آخ ــر ،وزم ــن عجي ــب .فالفض ــاءات
الوردي ــة عال ــم عجي ــب يفص ــل ب ــن عامل ــن ينقان الس ــيرة
واملل ــك س ــيف م ــن حال ــة إلى حال ــة أخ ــرى ،وبه ــذا االنتقال
تدخ ــل الس ــيرة لفض ــاءات أخ ــرى ُمت ِّك ــن املل ــك س ــيف م ــن
االس ــتمرار يف رحات ــه.
 .6الفضاء املهلكـ و الفضاء غير املهلكـ:
تنقس ــم فض ــاءات الس ــيرة الش ــعبية بش ــكل ع ــام إل ــى
قس ــمن رئيس ــن :مهل ــك وغي ــر مهل ــك ،ه ــذان القس ــمان
يجعان من الفضاء العام لس ــيرة امللك س ــيف بن ذي يزن
أقالي ــم مختلفة ،يندرج كل إقليم فيها حتت أمرة ش ــخص
أو مجموع ــة أش ــخاص يش ــكلون مس ــاعدي امللك س ــيف أو

أع ــداءه ،فم ــع كل منطق ــة أو مدين ــة يدخله ــا يوجد هناك
ش ــخص ينتظره ،إن كان صديق ًا أو عدواً ،الصديق يحاول
أن يك ــون مس ــاعد ًا ل ــه لدخول هذا الفضاء ،والعدو يس ــعى
جاه ــد ًا ملنعه م ــن الدخول.
يجع ــل س ــعيد يقط ــن هذي ــن الفضاءي ــن قس ــمن م ــن
فضاءين آخرين هما :الفضاء الطبيعي والفضاء الصناعي،
وه ــذان الفض ــاءان بدورهم ــا يخرجان ع ــن فضاءين آخرين
هم ــا :ظاه ــر وباط ــن ،فالظاه ــر ه ــو ال ــذي يس ــتطيع املل ــك
س ــيف أن ي ــراه عيانـ ـ ًا م ــن دون احلاج ــة لتع ــازمي أو س ــحر أو
جان ،والباطن يكون غالب ًا بحاجة ملساعدين لكي يكتشفه،
وم ــن ث ــم يأتي التقس ــيم الثاني لك ــي يكون الفض ــاء مباح ًا
أو محظ ــوراً ،واملب ــاح هن ــا يك ــون طبيعيـ ـ ًا أو صناعيـ ـ ًا ،وم ــن
ث ــم الطبيع ــي والصناعي يكون ــان إما مهل ــك ًا أو غير مهلك،
واحملظ ــور أيضـ ـ ًا يكون إما مهلك ًا أو غي ــر مهلك( .)33لكن من
خ ــال ق ــراءة ما طرحه يقطن عمومـ ـ ًاُ ،ياحظ أن اجلانب
الرئي ــس يف هذا التقس ــيم ه ــو املهلك وغي ــر املهلك ،ألنهما
يش ــكان احملرك الرئي ــس ملراحل رحات امللك س ــيف ،ومن
ث ــم يأتي الطبيعي والصناعي ،واملباح واحملظور ،تقس ــيمات
ثانوي ــة ليس لها تأثير مباش ــر.
تلم ــس الفضاء املهلك يف عدد من األماكن التي
ميك ــن ُّ
مي ــر به ــا املل ــك س ــيف ،مثل مدين ــة قيمر التي يص ــل إليها
م ــن أجل احلصول على كت ــاب النيل:
«ه ــذه املدين ــة له ــا أرصاد ف ــإذا دخل غري ــب صاحوا عليه
يقول ــون ي ــا أه ــل مدين ــة قيم ــر دخل عل ــى مدينتك ــم غريب
فادركوه فإذا خرج أهل الباد إلى اخلاء يخرج شخص من
السور اسمه الغماز يدلهم على مكان اخلصم حتى يتبعوه
ويأت ــوا ب ــه ويقتل ــه ث ــم قال ــت لي يا طام ــة يا بنت ــي وكل هذه
األرص ــاد والغم ــاز صنعت ــه )ك ــذا( احلكم ــاء املتقدم ــون م ــن
خوفه ــم عل ــى هذا الكتاب تاريخ النيل وأن أهل مدينة قيمر
جميع ــا وملكه ــم امللك قمرون يعب ــدون الكت ــاب وقد جعلوه
معبوده ــم واتخ ــذوا )ك ــذا( ،عن آبائه ــم وأجداده ــم»(.)34
املل ــك س ــيف ممن ــوع من دخ ــول ه ــذه املدين ــة ،وبدخوله
إليه ــا س ــيكون هاكه ،ألن فيه ــا كتاب الني ــل معبودهم ،وقد
ُذك ــر يف كتبه ــم القدمية أن هناك ش ــخص ًا س ــيأتي ويس ــرقه
منه ــم ،له ــذا بن ــوا له ــا أس ــوار ًا ووضع ــوا عل ــى ه ــذه األس ــوار
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()5

الغماز الذي ُينذر بدخول أي غريب إليها .وعلى الرغم من
حيل احلكيمة عاقلة لكي يتمكن امللك سيف من احلصول
عل ــى كت ــاب النيل ،إال أن أهل املدينة ميس ــكون به يف النهاية
فيوض ــع يف ُج ـ ٍّـب ل ــم ُيفتح منذ س ــتن عام ًا.

ال ــى احلمار ،وبع ــد احلمار الى اخلضار ،وال ــى الصفار والى
الس ــواد إلى عش ــرة الوان وبعد ذلك يخرج منها سرطان فيه
العشرة الوان وانا اقعد انتظر خروجه فأقبض عليه واسير
ب ــه ال ــى قومي ندخره عندنا ال ــى ان يأتينا التجار املتعودون
علين ــا ومعه ــم مراكب موس ــوقة من بضائع وقماش ،وس ــبب
م ــن كل األجن ــاس فنعطيه ــم ه ــذا الس ــرطان ونأخ ــذ كل ما
يف املراك ــب م ــن جمي ــع البضائ ــع واأللوان ونعي ــش بهذه من
الع ــام ال ــى الع ــام ،وه ــذه ش ــيمتنا وخلقن ــا .فق ــال ل ــه املل ــك
س ــيف :وإيش النفع يف هذا الس ــرطان فقال منفعته اذا كان
إنس ــان اعم ــى من م ــدة من الزم ــان ولو عش ــرين عاما واخذ
ش ــيئا من ــه وس ــحقه مب ــاء ال ــورد البك ــر الع ــم )ك ــذا( ووضعه
عل ــى عيني ــه زال م ــا ب ــه من العم ــى ونظر يف الوق ــت واحلال
باذن اهلل امللك الكبير املتعال .فلما س ــمع امللك س ــيف ذلك
املق ــال احتار يف نفس ــه وقال ليتني م ــا حلفت له وكنت آخذ
ه ــذا الس ــرطان واجعل ــه ذخي ــرة عل ــى ط ــول الزم ــان ،ولك ــن
اذا طل ــع ه ــذا الس ــرطان آخذ من ــه قطعة والس ــام ،فباألمر
املقدر كان ذلك اليوم الذي أتى فيه امللك س ــيف هو التاس ــع
م ــن ش ــهر آذار فمك ــث املل ــك ثاث ــة اي ــام ال ــى مت ــام العاش ــر
م ــن األي ــام ،وإذا بامل ــاء مت ــاوج وارغ ــى وازب ــد ،وظهر يف وس ــط

يف حن جند أن بدخوله للفضاء غير املهلك سيحصل
على هدية يتغلب من خالها على عقبات قادمة ال يعرف
ما هي ،مثل جزيرة العمالقة:
«وأم ــا م ــا كان م ــن أم ــر املل ــك س ــيف ب ــن ذي ي ــزن فإنه ملا
ترك ــه عي ــروض يف اجلزيرة ...صار يتمش ــى يف تلك اجلزيرة
ف ــرأى طابق ــا مفتوح ــا ،فق ــال ال ش ــك إن هذا كن ــزا ونزل يف
ذل ــك الطاب ــق عل ــى درج قط ــع يف احلج ــر ،حتى انته ــى إلى
آخ ــره ،فوج ــد ع ــن م ــاء جاري ــة تخرج م ــن م ــكان وتدخل يف
مكان آخر ،ونظر الى جانب العن رجا جالس ــا ولكن طول
املل ــك س ــيف ارب ــع م ــرات ،عريانا م ــن ثيابه مكش ــوف الرأس
وه ــو ينظ ــر إل ــى امل ــاء اخل ــارج م ــن العن فس ــار امللك س ــيف
عن ــده فلم ــا رآه ذل ــك الرج ــل ق ــام على األق ــدام وص ــاح انا يف
جيرت ــك ي ــا بط ــل الزم ــان ...فق ــال له اعل ــم يا أخ ــي ان هذه
الع ــن م ــن ابتداء الس ــنة أول آذار يتغي ــر ماؤها من البياض
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امل ــاء س ــرطانان اثن ــان س ــوا )ك ــذا( بق ــدرة م ــن عل ــى العرش
اس ــتوى ،فق ــال الرج ــل يا قصي ــر انتظر )ك ــذا( ما صنع اهلل
تعالى فانه ارس ــل س ــرطانن فنحن نأخذ واحد )كذا( وأنت
تأخ ــذ الثان ــي وه ــذا دلي ــل عل ــى وحداني ــة اهلل تعال ــى املل ــك
اجلليل»(.)35
جم ــع ال ــراوي أكث ــر م ــن عجي ــب يف ه ــذا الفض ــاء ،األول
أن ــه ق ـ َّـدم عجيب ًا يف فض ــاء مغلق ،فبركة الس ــرطان كانت يف
مغ ــارة دخله ــا املل ــك س ــيف باملصادفة بع ــد دخول ــه جلزيرة
العمالي ــق .العجي ــب الثان ــي مت َّث ــل بس ــكان ه ــذه اجلزي ــرة،
فل ــم يس ــكن فيه ــا إال العمالي ــق الذين فوجئوا بط ــول قامة
املل ــك س ــيف التي ال تصل إل ــى ربع طول قاماته ــم ،ومن ثم
الس ــرطان العجيب الذي يظهر بعش ــرة ألوان بعدد أن ألوان
البركة حتى يوم العاش ــر من آذار ،ليظهر بعد ذلك س ــرطان
البح ــارة ب ــكل ما حتمله س ــفنهم من بضائ ــع ،ألنه
يش ــتريه َّ
الوحيد القادر على إعادة بصر األعمى بعد طحنه وخلطه
مب ــاء ال ــورد .ومن خ ــال هذا الس ــرطان العجيب س ــيتمكن
امللك س ــيف من دخول فضاء آخر ليتمكن من ش ــفاء امللكة
ناهد بنت ملك الصن التي دعت عليه أن يصل إليها تائه ًا
عريانـ ـ ًا ودع ــا عليها بالعمى ،فتحقق دع ــاء االثنن والتقيا
بع ــد أن حص ــل على هذا الس ــرطان وش ــفى عينيها.
 .7الفضاء املختفي:
تتشــكل الفض ـ ــاءات املختلـفة التـي تقـدمها سيرة امللك
س ــيف ب ــن ذي ي ــزن م ــن بني ــات ع ـ َّـدة ،منه ــا الطبيعي ــة أو
الصناعي ــة ،وغالبـ ـ ًا م ــا ينبن ــي الفض ــاء العجي ــب بتدخ ــل
اإلنس ــان ،عن طريق الس ــحر أو الش ــعوذة أو تعازمي احلكماء
الذي ــن ال تخل ــو منه ــم مدين ــة م ــن م ــدن الس ــيرة .أغل ــب
ه ــذه الفض ــاءات تك ــون ثابتة وغي ــر متغيرة لفت ــرات طويلة
تتج ــاوز ق ــدرة الفضاءات العاد ّية على الثبات والصمود أمام
املتغي ــرات ،حت ــى يأت ــي املل ــك س ــيف ويبط ــل عمله ــا ،إال أن
هن ــاك فضاء قدمته الس ــيرة يس ــمى «قاع الضب ــاب» يظهر
ويختف ــي ع ــن طريق س ــحر خ ــاص ،مختلفـ ـ ًا عن فض ــاءات
الس ــيرة جميعها:

عل ــى أعوان وخ ــدام ولهم محبة وصداقة م ــع الثريا الزرقاء
وه ــم يبغض ــون الثري ــا احلم ــراء ألن ك ًا م ــن ه ــؤالء كان قد
خطبه ــا لنفس ــه فلم ترض بهم )كذا( وكان ــوا إذا طلبوا هذه
امللعونة فا متتنع عن أحد منهم وهذه القاع كل قلعة لها
ق ــارورة من نحاس ف ــإذا كانت القارورة معتدلة تنظر القلعة
وإذا انقلب ــت الق ــارورة غابت القلعة عن الناظري ــن»(.)36
«(قال الراوي) :ومـ ــا زالوا سـ ــائرين وهم يقطعون األرض
والفلوات حتى وصلوا إلى القلعة األولى فأمرتهم احلكيمة
بالن ــزول هن ــا فنزل ــوا ونصب ــوا اخلي ــام فق ــال املل ــك س ــيف:
ألي ش ــيء نزلن ــا يف ه ــذا امل ــكان ي ــا أم احلكم ــاء وه ــو خال ــي
م ــن الس ــكان؟ فقال ــت ل ــه :أعل ــم أنن ــا ق ــدام القلع ــة األول ــى
وس ــبب ع ــدم رؤيته ــا أن اللعن الش ــامخ صاحبها غيبها عن
عيونك ــم وحتص ــن ه ــو والثري ــا الزرق ــاء م ــن داخلها وس ــوف
تظه ــر لك ــم .ث ــم أنه ــا بع ــد أن أنزلت الرج ــال أم ــرت أعوانها
أن يدخل ــوا البل ــد ويعدل ــوا القارورة وق ــد أعلمتهم مبكانها،
فذه ــب األع ــوان وعدل ــوا تل ــك الق ــارورة فظه ــرت القلع ــة
للناظري ــن وكان ــت احلكيم ــة عاقلة أمرت بن ــزول قومها بن
القلع ــة والق ــارورة خوفـ ـ ًا م ــن اللعن أن ين ــزل إليها ويغيبها
ع ــن أعينهم م ــرة أخ ــرى»(.)37
تش ــكُّ ل هذا الفضاء واختفاؤه مرهون بقارورة لم توضح
الس ــيرة طبيعته ــا ،لك ــن رؤي ــة ش ــخصيات الس ــيرة لق ــاع
الضباب بعد أن كانت مختفية وخوفهم من ميان القارورة
م ــرة أخ ــرى يجع ــل م ــن ه ــذا الفض ــاء مختلفـ ـ ًا ع ــن جميع
الفض ــاءات يف س ــيرة املل ــك س ــيف ب ــن ذي ي ــزن .وم ــن خال
ه ــذا الفض ــاء ق ـ َّـدم ال ــراوي تص ــور ًا مغاي ــر ًا لفض ــاء جدي ــد
ل ــم يظه ــر إال مل ــرة واح ــدة ،مختلقـ ـ ًا بني ــة جدي ــدة يف أماكن
السيرة ،فهذه القاع حقيقية ،لكن رؤيتها مرهونة بقارورة.
الراوي ترك تفس ــير هذا الفضاء للمتلقي ،ولم يش ــر إذا ما
كان ــت ه ــذه الق ــاع تختفي حقيق ــة أو يؤثر مي ــان القارورة
عل ــى الرؤي ــة ،ف ــا يتمك ــن الواق ــف قبالتها من مش ــاهدتها،
لكن ــه م ــع االحتماالت جميعه ــا برع يف تخيل ه ــذا الفضاء
وبنائ ــه ،وجعل ــه متفرد ًا ع ــن الفضاءات األخرى يف الس ــيرة.

«وكان ــت ه ــذه الق ــاع س ــبعة وكل قلع ــة منه ــا له ــا كه ــن
األول يق ــال ل ــه الش ــامخ والثان ــي يق ــال ل ــه الس ــارق والبارق
والس ــابق والاح ــق وراصد الفل ــك وكان كل هؤالء يحكمون
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رمزية املرأة يف الثقافة الشـــعبية اجلزائرية
قراءة وحتليل أنثروبولوجي

()1

د .مختار رحاب
جامعة املسيلة ،اجلزائر

تعتبــر دراســة الثقافــة الشــعبية مــن األمــور البالغــة األهميــة فــي الكشــف عــن الــال شــعور اجلمعــي ،وكذلــك هــي مبثابة النافــذة التي من
خاللها ميكن الكشف عن احلالة النفسية و االجتماعية للفرد أو اجلماعة ،كما أن انشغال الدارسني بعناصر التراث الشعبي قد مكنهم
من الكشف عن مستويات التفكير والتخمني ،باإلضافة إلى إبراز اخلصائص املختلفة للجماعات البشرية.
كم ــا يت ــم توظي ــف عناص ــر الثقاف ــة الش ــعبية لفه ــم س ــلوك الف ــرد انطاق ــا م ــن ش ــعوره بقيمت ــه وش ــخصيته إل ــى
عاقت ــه بأف ــراد جماعت ــه ذك ــورا وإناث ــا .وه ــذه املواق ــف الت ــي يتخذه ــا الف ــرد ه ــي حصيل ــة تص ــورات ومتث ــات ماضي ــة
اس ــتقاها وتش ــربها من احمليط الذي يعيش فيه .ولعل من أبرز عناصر التراث الش ــعبي يس ــرا وس ــرعة يف االنتقال بن
طبق ــات املجتم ــع ،وأش ــد بق ــاء وصفاء جند األمثال الش ــعبية ،هذه األخيرة ميكن أن نصنفه ــا بأنها مرآة تعكس بصدق
وأمان ــة قي ــم املجتم ــع وتقالي ــده اخللقية وأعرافه املعيش ــية.
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ويأتي املثل يف تعبيره عن احلياة االجتماعية ،األول يف
أش ــكال التعبي ــر األخ ــرى كاحلكايات واألش ــعار والقصص.
ألن ــه يص ــور بصيغ ــة مباش ــرة ح ــاالت واقعة ،تش ــكل بذاتها
عين ــات وش ــرائح ،يتكون من مجموعها النس ــيج املجتمعي
ال ــذي يق ــوم أساس ــا عل ــى العاق ــات القائم ــة ب ــن الن ــاس
يف تعامله ــم أي ــام املعس ــرة وامليس ــرة ،والتفاه ــم ح ــول املث ــل
ومقدس ــات وقضاي ــا مش ــتركة جتع ــل منهم وح ــدة متميزة
لها خصوصيتها ،وامتداداتها االنتمائية حلضارة معينة(.)1

خورشيد« :إن املوروث الشعبي يعتبر رافدا من روافد فكرنا
وثقافتن ــا ،وعنص ــرا أساس ــيا ،ين ــدرج حت ــت مكون ــات تراثنا
األصي ــل ،ولذل ــك م ــن الواجب والازم دراس ــة ه ــذا التراث،
س ــواء املتداول منه شفاهة أو املدون على الصفحات والتي
تعاني اليوم تراكمات الغبار واحلزن الدائم جراء الوحش ــة
فح ــري بن ــا أن نك ــون له ــا خي ــر أني ــس ومنق ــب ع ــن كنوزها
ومنظ ــف وناثر لغبارها لنس ــتخلص منه ــا اجلوانب املهمة
يف تك ــون ثقاف ــة ش ــعبنا ،ذل ــك أن ه ــذا املوروث ه ــو الدعامة
األول ــى يف تش ــكل العقل اإلنس ــاني يف كل زم ــان ومكان ،من
ه ــذا املوروث الش ــعبي مفتاح الوصول إل ــى األصول الغابرة
للحياة املعاصرة .وبهذا فرضت املتبقيات الش ــعبية نفسها
يف حياة الن ــاس»(.)2

وم ــن أب ــرز مكونات كل ثقافة جند الرموز ،هذه األخيرة
احتلـ ــت حيـ ـ ــزا كبي ـ ــرا مـ ــن إهتمـ ــام الفـ ــاسـ ــفة والعل ـ ـ ــماء
واملفك ــري ـ ــن ،واملشت ــغل ــن ب ــاألنث ــروب ــولوج ــيا والف ــولكـ ــلور
إلدراكه ــم لدوره ــا احلي ــوي ،لي ــس فق ــط يف حياة اإلنس ــان
االجتماعية والثقافية بل أيضا يف اهتماماته الشخصية،
وإبداعات ــه الفكري ــة والفني ــة واألدبي ــة ،فالرم ــوز أبدعه ــا
املجتم ــع واألف ــراد ،وه ــي يف الوق ــت نفس ــه عنص ــر مهم يف
تش ــكيل وإعادة تش ــكيل هويته ــم الثقافية.

ونظ ــرا للمجه ــودات البن ــاءة الت ــي ق ــام به ــا األخ ــوان
«غ ــرمي  »Grimmيف مج ــال جم ــع املأث ــورات الش ــعبية
وحتليله ــا ودراس ــتها ،خط ــا ه ــذا املنح ــى خط ــوات كبي ــرة،
وانتش ــرت مثل هذه الدراسات يف أرجاء كثيرة من البلدان
خاص ــة األوربية منها ،إلى أن أصبح الفولكلور اصطاحا
علمي ــا ،ف ــكان العام ــة« :ولي ــم توم ــس  »W.thomsق ــد
أدخله إلى املصطلحات العلمية يف س ــنة  .)3(1846وأصبح
مصطل ــح فولكل ــور يعني حكمة الش ــعب.

وإذا كان ــت بع ــض عناص ــر الثقاف ــة الش ــعبية تش ــكل
مجموع ــة م ــن أش ــكال التعبي ــر ،تس ــاعدنا يف معرف ــة تاريخ
املجتم ــع ،واكتش ــاف س ــماته الثقافي ــة املتمي ــزة ،وأنس ــاقه
املختلفة ،فإننا جند أن نصوصا عديدة من األمثال الشعبية
ق ــد ج ــاءت برموز مختلفة متعلقة باملرأة ،فجعلت منها يف
بع ــض املواض ــع إمرأة رمز ًا تعال ــت عن املرأة العادية ،لتعانق
األرض والقضاي ــا االجتماعي ــة الكب ــرى ،واختلف ــت أص ــول
ه ــذه الرم ــوز فمنها م ــا يعود إلى أصول حيوانية أس ــطورية،
ومنها ما يعود إلى أصول طبيعية وبيئية ،ومحاولة حتليل
ه ــذه الرم ــوز ه ــو هدفنا الرئيس ــي يف ه ــذا املق ــال وذلك من
أج ــل اكتش ــاف ذات الف ــرد ،والهوي ــة الثقافي ــة للمجتم ــع،
وأمن ــاط التفكير الس ــائدة فيه ،املتعلق ــة باملرأة خصوصا.

وق ــد كان لتزاي ــد النمو القومي يف البل ــدان األوربية أثر
كبي ــر يف إث ــراء وتنش ــيط حرك ــة جم ــع املأث ــورات الش ــعبية،
فاس ــتخدمت ه ــذه األخي ــرة م ــن اج ــل إب ــراز اخلصائ ــص
احمللي ــة للش ــعب والقط ــر ،أو الدول ــة القومي ــة ،وذل ــك م ــن
خ ــال البح ــث والتنقيب ع ــن األصول املاضي ــة للمجتمع،
فك ـ ــان «جـ ـ ــاكوب ج ـ ـ ــرمي وأخـ ـ ـ ــوه فيلـ ـ ـ ــهم» م ــدف ــوعـ ـ ــن يف
دراس ــتهما خللفي ــة إثبات أصالة الثقاف ــة القومية األملانية
وعراقته ــا( ،)4وكل ذل ــك م ــن أج ــل خدم ــة مش ــروع الدول ــة
القومي ــة األوربي ــة آن ــذاك.

 .1أهمية دراسة الثقافة الشعبية:

ومل ــا كان الت ــراث الش ــفهي يتمي ــز بخصائ ــص تخص ــه
وه ــي العراق ــة و الواقعي ــة واجلماعي ــة والتداخ ــل م ــع ف ــروع
املع ــارف والفنون الش ــعبية األخرى ،ف ــإن عناصره كما يقول
«أحم ــد أب ــو زي ــد» :عناص ــر الت ــراث الش ــفهي تعتب ــر حقائق
اجتماعية ،من حيث هي مادة تخضع للدراسة أو التحليل
األنثروبولوج ــي ،وذل ــك للتع ــرف عل ــى أصله ــا االجتماعي،
ووظيفتها االجتماعية يف املجتمع ،ويف األمناط السلوكية

ّمل ــا كان الف ــرد عضوا يف املجتمع ،فإن ــه يتأثر باألمناط
املختلف ــة واألنظم ــة الس ــائدة فيه ،ولعل م ــن بن األمناط
األكثر تأثيرا يف صناعة ذهنية الفرد ،والتحكم يف صيرورة
املجتم ــع ككل ،ه ــو امل ــوروث الثق ــايف مبختل ــف أش ــكاله
وأنواع ــه :كاألس ــاطير ،والقص ــص ،واحلكاي ــات ،واألمث ــال،
واألغان ــي الش ــعبية وغيره ــا ،يف ه ــذا الص ــدد يق ــول فاروق
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لثقاف ــة املجتم ــع وم ــدى تعبيره ــا ع ــن العاق ــات والقي ــم
السائدة(.)5

أمث ــاال ،النتص ــاب صوره ــا يف العق ــول ،مش ــتقة م ــن
املث ــول الذي ه ــو االنتص ــاب»(.)7

ومل ــا كان الغ ــرض الظاه ــر أو البادي  -كم ــا يقول علماء
األنثروبولوجي ــا  -للت ــراث الش ــفهي مب ــا يتضمن ــه م ــن
حكاي ــات وقصص وأس ــاطير ،عل ــى أنها وس ــيلة للترفيه ،أو
أس ــلوب م ــن أس ــاليب التربية عل ــى املس ــتويات املختلفة ،أو
أداة م ــن األدوات الت ــي تس ــتخدمها القبائ ــل يف إبراز املكانة
والتغن ــي باألمج ــاد ،ف ــإن الغ ــرض احلقيق ــي كم ــا يق ــول
األنثروبولوج ــي العرب ــي أحم ــد أب ــو زيد...« :وه ــذا الغرض
الظاه ــر أو الب ــادي يختل ــف متام ــا ع ــن الغ ــرض احلقيقي
ال ــذي يؤل ــف العل ــة األخي ــرة أو الوظيف ــة الت ــي ال تكون يف
األغل ــب حاض ــرة عل ــى اإلط ــاق يف أذه ــان الن ــاس ،ألنه ــا
كثي ــرة م ــا تك ــون ه ــي النتيج ــة غي ــر املقص ــودة لش ــيء م ــا
يعتقد الناس أنهم ميارس ــونه لس ــبب آخ ــر مختلف متاما،
ب ــل كثي ــرا ما ال تك ــون لديهم أية فكرة واضحة عن الس ــبب
احلقيق ــي ال ــذي م ــن أجل ــه ميارس ــون ذلك الفع ــل»(.)6

 ويق ــول أحم ــد أب ــو زي ــد يف تعريف ــه للمث ــل مس ــتنبطاالتعري ــف من تعريف ــات العرب القدامى الذين يرون أن
املث ــل« :هو خاص ــة جتارب كل قوم ،ومحصول خبرتهم
وه ــو ض ــرب من ض ــروب التعبي ــر عما تزخر ب ــه النفس
م ــن عل ــم وخب ــرة وحقائ ــق واقعية ،وه ــو بذلك يختلف
ع ــن الش ــعر ال ــذي يع ــد اخلي ــال عنص ــرا أساس ــيا في ــه،
كم ــا أن ــه يتميز عن غي ــره من أمناط التعبي ــر باإليجاز
ولط ــف الكناي ــة وجمال الباغ ــة»(.)8

كم ــا تس ــاهم دراس ــة الت ــراث الش ــعبي يف الكش ــف ع ــن
نفس ــية الفرد جتاه نفس ــه ،وعش ــيرته ،ومجتمع ــه ،ووطنه،
مب ــا اش ــتملته واكتس ــبته م ــن تص ــورات وأف ــكار مس ــبقة،
كم ــا تس ــاعدنا ه ــذه الدراس ــات يف س ــياق مقالن ــا ه ــذا ،يف
الكش ــف ع ــن نفس ــية الف ــرد اجلزائ ــري ،أو بص ــورة أخ ــرى
لفه ــم العديد م ــن الثنائيات املتضادة ،وتفس ــيرها (الذكور
 xاألنوث ــة)( ،الق ــوة  xالضع ــف)( ،الس ــيطرة  xاخلض ــوع)،
(القس ــوة  xالل ــن)( ،مال ــك  xمملوك)...ال ــخ ،إضاف ــة إلى
الهدف اآلخر وهو محاولة معرفة أصول بعض املمارس ــات
والس ــلوكات ملعرف ــة الغ ــرض احلقيق ــي منها ،وال ــذي يكون
خفي ــا يف الغالب.
 .2التعريفات واملفاهيم:
 .1 .2املثل الشعبي:
رغ ــم الوض ــوح الظاه ــر ملفه ــوم املثل يف األذه ــان إال أن
إيج ــاد تعري ــف جام ــع مانع له ظ ــل من الصعوب ــة مبكان،
ف ــوردت تعريف ــات ع ــدة لعلماء ع ــرب وأجانب نذك ــر منها:
 أورد «امليدان ــي» يف كتاب ــه «مجم ــع األمث ــال» «أن املث ــل مناملث ــول وقال :س ــميت احلكم القائ ــم صدقها يف العقول

 كذل ــك م ــن ب ــن التعريف ــات الت ــي ج ــاء به ــا الباحث ــوناملعاص ــرون يف ه ــذا املجال نذكر تعري ــف نعمات أحمد
ف ــؤاد« :إن املث ــل الش ــعبي ه ــو م ــرآة لتج ــارب الش ــعب
وبائ ــه يف احلي ــاة واألي ــام واألح ــداث .واملث ــل الش ــعبي
ركي ــزة ضخم ــة ينق ــب فيه ــا الباح ــث ع ــن آراء الش ــعب
وفلس ــفته يف احلي ــاة وحكمت ــه وأماني ــه أيض ــا وآالم ــه
ورغائب ــه وأحام ــه فه ــو أوض ــح صورة لتفاعل الش ــعب
م ــع البيئ ــة الت ــي يعي ــش فيه ــا درى أم ل ــم ي ــدر مس ــرح
خواط ــره ومع ــن أف ــكاره ووح ــي أقوال ــه»(.)9
 وم ــن ب ــن تعريف ــات العلم ــاء غي ــر الع ــرب نذك ــر تعري ــف«أرش ــرتايلور  »archer taylorال ــذي ع ـ ّـرف املثل على
أنه« :جملة مصقولة محكمة البناء تش ــيع يف مأثورات
الن ــاس باعتباره ــا ق ــوال حكيم ــا ،وأن ــه ع ــادة يش ــير إلى
وجه ــة احل ــدث ،أو يلق ــي حكم ــا عل ــى موق ــف م ــا ،وه ــو
أس ــلوب تعليم ــي ذائع بالطريق ــة التقليدي ــة» (.)10
واملتأمل يف من التعريفات السابقة يتبن له أن للمثل
وظيفة يف حياة األفراد واملجتمعات حيث أن األمثال تلعب
يضر
دور املوج ــه لس ــلوكات األف ــراد ومواقفه ــم والناهي عما ُ
به ــم وبجماعته ــم وبذل ــك فه ــي تلع ــب دورا هام ــا يف احلياة
اليومي ــة للجماع ــات واملجتمع ــات .وتق ــول «نبيل ــة إبراهيم»
يف ه ــذا الص ــدد« :إنن ــا نعي ــش ج ــزءا م ــن مصائرن ــا يف عالم
األمثال .ولعل هذا ما يفسر لنا استعمالنا الدائم لألمثال
على عكس األنواع الش ــعبية األخرى ،فاألمثال بالنسبة لنا
علم هادئ نركن إليه حينما نود أن نتجنب التفكير الطويل
يف نتائ ــج جتاربنا ،ونح ــن نذكرها بحرفيتها إذا كانت تتفق
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مع حالتنا النفسية ،بل إننا نشعر بارتياح لسماعها وإن لم
نعش التجربة التي يلخصها املثل».)11(.ولهذا جاء تركيزنا
يف ه ــذا املقال على اس ــتجاء ما تضمنت ــه نصوص األمثال
الش ــعبية م ــن رم ــوز متعلق ــة بامل ــرأة ،محاول ــن تصنيفه ــا
وحتليلها من منظ ــور أنثروبولوجي.

ذل ــك امل ــؤول أو املفس ــر( )14وه ــذا األم ــر ال ــذي يش ــير إلي ــه
«بي ــرس» يف عملي ــة حتليل وتأوي ــل الرمز ال يتحقق إال من
خ ــال املقابل ــة الت ــي يجريه ــا الباح ــث مع فئ ــات املجتمع،
وم ــع اإلخباري ــن وحفظ ــة الت ــراث الش ــعبي بوج ــه خاص،
وه ــذا م ــا إلتزمن ــاه طيلة مراح ــل البحث.

 .2 .2تعريف الرمز:

وكان رواد املذه ــب الرم ــزي ق ــد وظف ــوا رم ــوزا مختلف ــة
ومتباين ــة منه ــا رم ــوز ذات أص ــول تاريخي ــة ،ورم ــوز أخ ــرى
له ــا أص ــول دينية وفلس ــفية ،وأخرى تعود إل ــى أصول بيئية
وتراثي ــة ...والت ــراث الش ــعبي اجلزائ ــري عموم ــا ،واألمث ــال
الش ــعبية باخلص ــوص اش ــتملت عل ــى الكثي ــر م ــن الرم ــوز
املتباينة يف أصولها ومعانيها .وإذا ما تس ــاءلنا عن الغرض
م ــن توظي ــف ه ــذه الرم ــوز ،جن ــد أن الرم ــز وظ ــف ملعاجل ــة
املش ــاكل اإلنس ــانية واألخاقي ــة العام ــة ،بواس ــطة اخلي ــال
وتصورات ــه ،وه ــذه التصورات تكون غالبا بعيدة عن مش ــاكلة
واق ـ ــع احلي ـ ــاة ،وغالـ ــبا م ـ ــا ي ــرتبـ ــط الــرمـز – كـ ــما أشـرنــا –
ببع ــض املظاه ــر الطبيعي ــة أو احليواني ــة ،وكل ذل ــك قصد
إجناح عملية التوجيه للس ــلوك البش ــري ،من خال إدراك
الفرد للحقائق النفسية واألخاقية ،يذهب «عبد احلميد
يون ــس» يف ه ــذا الص ــدد إل ــى القول ب ــأن« :الرم ــوز هي معيار
التفاهم ،ووس ــيلة لتقيي ــد احلقائق وتيس ــير إظهارها ،فا
يس ــتغني عنه ــا مجتم ــع ،وكثي ــرا م ــا تصنع ــه الش ــعوب م ــن
قوان ــن عام ــة ،وقواع ــد الس ــلوك ،وأص ــول للف ــن إمن ــا ه ــو
مح ــاوالت لوض ــع نظ ــام ميك ــن أن يثب ــت الدعائ ــم ألس ــلوب
رم ــزي يحم ــد اس ــتخدامه»(.)15

م ــن معان ــي الرم ــز يف االصط ــاح كم ــا يذك ــر «غنيم ــي
ه ــال»« :اإليح ــاء أي هو التعبير غير مباش ــر عن النواحي
النفس ــية املس ــتترة الت ــي ال تق ــوى عل ــى أدائه ــا اللغ ــة يف
دالالتها الوضعية ،والرمز هو الصلة بن الذات واألش ــياء
بحي ــث تتول ــد املش ــاعر ع ــن طريق اإلث ــارة النفس ــية ال عن
طريق التس ــمية والتصري ــح»(.)12
ويع ــود أص ــل كلم ــة «الرم ــز» ومعناه إلى عص ــور قدمية
ج ــدا ،فه ــي عن ــد اليون ــان ت ــدل عل ــى قطعة من فخ ــار ،أو
خ ــزف تق ــدم إل ــى الزائر الغري ــب ،عامة حس ــن الضيافة،
وكلم ــة الرم ــز « »symboleمش ــتقة م ــن فع ــل يونان ــي
يحم ــل معنى الرم ــي املش ــترك « »jeter ensembleأي
اش ــتراك ش ــيئن يف مج ــرى واح ــد ،وتوحيدهم ــا(.)13
كذل ــك م ــن ب ــن تعريف ــات الرم ــز جن ــد «ش ــارلز بي ــرس
( »peirce )1839 - 1914و«فردناند دوسوس ــير(fernand
 ،»de saussure )1857 - 1915يق ــدم «بي ــرس» تعريف ــا
للرم ــز فيدرجه ضمن تعريفه العام لإلش ــارة :التي تش ــمل
الصورة أواأليقونة والدليل  indexثم الرمز ،symbole
فالرم ــز كم ــا يذك ــر «بي ــرس» يش ــير إل ــى املوضوع أو الش ــيء
املش ــار إلي ــه ،عل ــى أس ــاس م ــن قان ــون أو قاع ــدة ،أو ع ــادة أو
اتف ــاق أو ارتب ــاط يف التص ــورات واألف ــكار ،عل ــى أن ــه يعن ــي
ذل ــك الش ــيء ،فالعاق ــة ب ــن الرم ــز واملعن ــى ال ــذي يش ــير
إلي ــه ليس ــت عاق ــة طبيعي ــة ،بل عاقة تس ــتند إل ــى اتفاق
ب ــن الذي ــن يس ــتخدمون الرم ــز عل ــى أنه يش ــير إلى معنى
مح ــدد ،ويتس ــع مفهوم الرمز ليش ــمل الكلم ــات والعبارات
واجلمل والكتب وس ــائر اإلش ــارات املعروفة أو املتفق عليها
م ــن قبل املس ــتخدمن لها ،ولقد أكد «بي ــرس» الدور الذي
يلعب ــه الش ــخص ال ــذي يق ــوم بعملي ــة تفس ــير أو تأوي ــل
الرم ــز ،فامل ــؤول أو املفس ــر يع ــد العنص ــر الثال ــث وامله ــم يف
العاق ــة ب ــن الش ــيء أو الرم ــز واملعن ــى ال ــذي ينس ــبه إلي ــه

كم ــا ميكنن ــا كذل ــك م ــن خ ــال الرم ــز معرف ــة القي ــم
الروحي ــة واحلضاري ــة للمجتم ــع كما ميكن أن يك ــون الرمز
مرآة عاكسة ألوضاع املجتمع االجتماعية ،وحالته النفسية
والوجدانية.
 .3 .2توليد الرمز والغرض من توظيفه:
لق ــد نش ــأت الرموز املتعلق ــة باملرأة  -م ــن خال مكونات
متث ــات الرجل واملجتمع
الثقاف ــة الش ــعبية  -انطاق ــا من ُّ
لص ــورة امل ــرأة ،واإلحساس ــات العميق ــة الت ــي تثيره ــا األنثى
يف نفس ــية الذك ــر خصوص ــا ،ف ــإذا كانت املرأة ق ــد صدر عنها
س ــلوك س ــيء كاملكر أو اخلداع ،فإنه رمز لها ببعض احليات
املاك ــرة كاألفع ــى والعقرب مثا ،وملا كانت املرأة متثل تهديدا
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صامت ــا ،فق ــد قورنت بعنصر م ــن عناصر الطبيع ــة أال وهو
امل ــاء ،كم ــا ج ــاء يف نص ــوص األمثال الش ــعبية التي هي قيد
الدراس ــة يف مقالنا هذا ،وإذا كانت املرأة هي عنصر اس ــتمرار
احلياة وحافظة النسل من االنقراض ،فقد قورنت باألرض
الت ــي متن ــح الغ ــذاء والعط ــاء لإلنس ــان ،وكان ــت املش ــابهة
بينهم ــا يف بع ــض نص ــوص األمث ــال ت ــكاد تصل أحيان ــا إلى
املطابق ــة ب ــن األرض وامل ــرأة يف الكثي ــر م ــن اخلصائ ــص
واألدوار ،هذه إش ــارة بس ــيطة إلى أهم الرموز الرئيسية التي
ال ت ــزال متداول ــة إل ــى الي ــوم ،وتبرز الرم ــوز بدرجة كبيرة يف
عصرن ــا ه ــذا الذي يس ــمى بعصر العلم ،ف ــا يزال يوظفها
املخرج ــون الس ــينيمائيون والفنانون واملبدع ــون وغيرهم.
وإذا كان البع ــض ينظ ــر إل ــى أن الرم ــوز املتعلق ــة باملرأة
يف الت ــراث الش ــعبي عموما قد ضم ــرت وأصبحت ال تتمتع
بفعالي ــة يف حي ــاة الناس وذل ــك من جراء احلي ــاة العلمية
والتكنولوجي ــة احلديث ــة الزاحف ــة ،فيمك ــن أن نق ــول أن
الرموز املتعلقة باملرأة ال تزال حية ومختزنة يف الاش ــعور
الف ــردي ،فا ت ــزال توظف يف اإلنتاج األدبي والس ــينيمائي
كم ــا أش ــرت ،وبدرج ــة كبي ــرة يف األغان ــي ،وإن كان الن ــاس
يس ــمعونها بص ــورة ال ش ــعورية غي ــر أن هذا الس ــماع يغذي
اإلحساس ــات املوج ــودة ل ــدى األفراد اجت ــاه املرأة.
وهكذا يظل الرمز املتعلق باملرأة مختزنا يف الاش ــعور
يؤدي أدواره س ــواء كانت إيجابية أو س ــلبية ،فالفرد العادي
ضمن الطبقات الش ــعبية ،يزوده الرمز يف نظرته لألش ــياء
وتقوميه ــا ،ف ــإن أصاب ــه غ ــدر أو غلب ــة م ــن ط ــرف األنث ــى،
أو أصابت ــه مش ــكات تس ــببت فيه ــا امل ــرأة ،كتش ــتت األس ــرة
مث ــا ،نظ ــر إل ــى امل ــرأة عل ــى أنه ــا رم ــز اله ــدم واإلف ــاس،
وإذا أرهقت ــه متاع ــب احلي ــاة فا يتذوق الراح ــة إال يف بيت
الزوجي ــة ،نظ ــر إلى امل ــرأة على أنه ــا رمز الس ــعادة واحلنان
والراحة ،واألمر نفس ــه بالنس ــبة لرج ــال اإلنتاج اإلعامي
واإلش ــهاري ،والفنانن فكل منهم يحمل يف ذاته رمز املرأة
امليثالي ــة العظيم ــة ،وباملقاب ــل جندهم يحملون رم ــز املرأة
املدم ــرة الت ــي ت ــؤدي إل ــى الفن ــاء ،وبص ــورة موج ــزة ميك ــن
أن نق ــول أن ــه كل م ــا كان دور امل ــرأة إيجابي ــا رم ــز له ــا برموز
حس ــنة ،وعكس ذلك إن بدت منها س ــلوكات سلبية فتلصق
به ــا رم ــوز س ــيئة ،ويس ــتعان يف عملي ــة إط ــاق ه ــذه الرموز
مبا ه ــو مخت ــزن يف الاش ــعور الفردي.

()2

 .4 .2الرمزية في الثقافة الشعبية:
ميكنن ــا الق ــول أن م ــواد الثقاف ــة الش ــعبية أداة معرفية
ومفتاحي ــة تب ــرز لن ــا تاري ــخ املجتم ــع ،إن عل ــى املس ــتوى
الثقافـ ــي أو اإلجتماعـ ــي بكل بناءاتـ ــه وعاقاته املتداخلة،
وس ــلوكات أف ــراده والعاق ــة بينه ــم ،وم ــن خاله ــا ميكنن ــا
كذل ــك معرف ــة تاري ــخ املجتم ــع.
ي ــذهـ ـ ــب خل ــيل أح ــمد خل ـ ــيل إل ــى الق ــول أن األب ــحاث
السوسيــولوجية ال ت ـقـف عـنــد النصــوص املـوروثة إال بقدر
م ــا ه ــي مفاتي ــح لوقائ ــع اجتماعي ــة ،بق ــدر م ــا ه ــي ص ــور
رمزية لظواهر تس ــتحق الدرس( )16ذلك أن دراس ــة اإلنس ــان
يف ج ــوهـ ـ ــرها هـ ـ ــي دراس ـ ـ ــة للن ــظم املخ ـ ــتلفة واملــؤس ــسات
البش ــرية كالعادات ،التقاليد والقوانن املشتركة واملتداولة
ب ــن أف ــراد القبيل ــة أو املجتم ــع ،الذين درس ــوا ه ــذه النظم
والعادات حيث ينظرون إليها من زوايا مختلفة ،فبعضها
ينـ ــظر إليها مـ ــن زاوية املقدس ،واألخـ ــرى كـأمـ ــور مـدنـسة
فه ــي محرم ــة ممنوعة ،بل أحيانا ال يج ــوز االقتراب منها،
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والبع ــض اآلخ ــر ينظ ــر إليه ــا من زاوي ــة أنه ص ــارت مبثابة
العق ــد االجتماع ــي العريف.

 »Sémantiqueه ــذا األخي ــر ،يعتب ــر قطاعا من قطاعات
ال ــدرس اللس ــاني احلدي ــث ،ش ــأنه يف ذل ــك ش ــأن األص ــوات
والتراكي ــب ،ومج ــال ه ــذا العلم دراس ــة املعن ــى اللغوي على
صعي ــدي املف ــردات والتراكي ــب ،وإن كان املفه ــوم الس ــائد هو
اقتص ــار عل ــم الدالل ــة على دراس ــة املف ــردات وم ــا يتعلق بها
من مس ــائل(.)20

وهذا النظر من الزوايا املتعددة يتخذ أش ــكاال مختلفة
م ــن التعبي ــر كاألس ــاطير واحلكاي ــات واألمث ــال واأللغ ــاز...
والت ــي م ــن خاله ــا ويف ضوئه ــا ميكنن ــا تفس ــير جمي ــع
ال ــدالالت أو الرم ــوز وتفكيكه ــا بغ ــرض الوص ــول إلى املغزى
مـ ــن استع ـم ــالهـ ــا ،ويــذكــر«ســوس ـ ــير»« :أن األسطــورة تتألف
م ــن سلس ــلة م ــن الرم ــوز مبعن ــى م ــا يظ ــل يف حاج ــة إل ــى
حتدي ــد»( .)17والغ ــرض من دراس ــة عناصر الثقافة الش ــعبية
عمـ ـ ــوما وحتـ ـ ــديد معـانــي الرمـوز املستـخــدمـ ــة يف أش ـكــال
التع ـ ــبير ه ـ ــو محـاول ـ ــة معـرفـ ــة حـ ــياة األمـ ــم والكشف عن
طرائقها يف التفكير ،ورصد سلوكاتها ومعرفة معتقداتها،
وعاق ــة الن ــاس ببعضه ــم ضم ــن البن ــاءات االجتماعي ــة
حلي ــاة األف ــراد(.)18

ويذك ــر «أحم ــد محم ــد ق ــدور» أن «أومل ــان» « »Ulmanقد
اخت ــار مصطل ــح اللفظ بدال م ــن رم ــز « »Symboleأو دال
« »Signifiantومدل ــول ب ــدال م ــن فك ــرة أو ارتب ــاط ذهن ــي
« ،»Signifieواللف ــظ عن ــده هو الصيغ ــة اخلارجية للكلمة
على حن أن املدلول هو الفكرة التي يستدعيها اللفظ(.)21
إن علم ــاء اللغ ــة األلس ــنية ق ــد تش ــعبوا كثي ــرا يف ه ــذا
املج ــال ،وتقي ــدا بطبيع ــة بحثن ــا ه ــذا ،فإنن ــا ل ــن نتع ــرض
للمس ــائل اجلدلية الواردة يف حقوله وس ــياقاته بل س ــنركز
عل ــى اجلان ــب املباش ــر والفك ــرة الواضح ــة ،الت ــي فحواه ــا
رب ــط اللف ــظ أو ال ــدال باملدل ــول.

وإذا عدن ــا إلى كام «خليل أحمد خليل» الس ــابق جنده
يتفق مع عالم االجتماع الفرنس ــي «كلود ليفي س ــتتروس
« »claud levis traussح ــول موض ــوع الص ــور الرمزي ــة،
إذ يذه ــب «ليف ــي س ــتروس» إلى فك ــرة أن الثقافة مهما كان
ش ــكلها يج ــب أن تس ــتعمل ص ــورا رمزي ــة لتأدي ــة املعن ــى أو
اخلط ــاب وحتمل ه ــذه الص ــور الرمزي ــة دالالت اجتماعية
وتاريخي ــة وي ــرى أن ل ــكل رم ــز م ــن الرم ــوز قابلي ــة إل ــى
احتم ــال ع ــدد كبي ــر من التفس ــيرات املختلف ــة(.)19

وأهم احملاور التي طرقتها الدراس ــات الداللية احلديثة
()22
كم ــا يذكر «أحمد محمد قدور» جن ــد ما يلي:
مح ر الد لة
ويتضمن دراس ــة املعنى ،واحلقول الداللية ،والس ــياق،
وأن ــواع املعنى وحتليله.

وإذا كان الف ــرد يف وقتن ــا املعاص ــر خاصة يف املجتمعات
الصناعي ــة ق ــد امتل ــك أجه ــزة وتقني ــات عالي ــة للتصوير،
كالتصوير الفوتوغرايف وغيره من أنواع التصوير األخرى،
فالف ــرد اآلخ ــر قبل ــه يف الزم ــن املاض ــي ،كان يف أش ــكاله
التعبيري ــة يتخ ــذ م ــن الرم ــز « »symboleأداة للتصوير.

مح ر الع

ا الد لية

ويتضمن الترادف واالشتراك واألضداد والفروق وتدرج
الدالل ــة ومس ــاحتها ،كم ــا يتضم ــن بن ــى األلف ــاظ وحركي ــة
الث ــروة اللفظي ــة واالقت ــراض ونحو ذلك من املس ــائل.
مح ر الت ي الد ل

غير أن املش ــكلة التي تفرض نفس ــها إذا ما أردنا تفكيك
الرم ــوز الت ــي تضمنته ــا األمث ــال الش ــعبية يف مقالن ــا هذا،
والوصول إلى رصد دالالتها املختلفة تطرح أمامنا إشكالية
إيج ــاد منه ــج موح ــد ونظري ــة واضح ــة ومتكامل ــة يف ه ــذا
الش ــأن ،وم ــن جه ــة أخ ــرى جن ــد أن غي ــاب اإلط ــار التاريخي
للمث ــل وع ــدم انحص ــار إط ــاره اجلغ ــرايف يزي ــد م ــن صعوبة
إيج ــاد العاقات واالرتباطات الفكري ــة بن الرموز ،وإليجاد
ح ــل ول ــو نس ــبي لهذه املش ــكلة ،اعتمدن ــا على الدالل ــة «La

ويتضم ــن أس ــباب التغي ــر الداخلية واخلارجية ،وس ــبل
التغي ــر وأش ــكاله ومجاالت ــه ،وإضاف ــة إل ــى بح ــث املج ــاز
واالس ــتعارة مم ــا له اتص ــال وثيق باملعن ــى وتبدالته ،ويؤكد
عال ــم االجتم ــاع الفرنس ــي « »durkheimيف ه ــذا الصدد
ح ـ ــول محـ ــور التغـ ــير الدالل ـ ــي ،عل ـ ــى العاقــة بـ ــن اللــغة
واحلياة االجتماعية ،وبن أثر املجتمع وحضارته ونظمه
وتاريخ ــه يف مختل ــف الظواه ــر الطبيعي ــة(.)23
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()3

 .3املرأة والرموز احليوانية من خالل الثقافة الشعبية:
 .1 .3املرأة رمز الشؤم واخلديعة
( تشبيه املرأة باألفعى) :
لق ــد اش ــتهرت بع ــض املخلوقات يف ه ــذا الكون بصفات
وأس ــرار خفي ــة ،وكان ــت له ــا ص ــات وارتباط ــات باإلنس ــان،
وكان هن ــاك اخت ــاف وتباي ــن واض ــح يف توظي ــف ه ــذه
احليوانات كرموز بن مختلف الش ــعوب ،فوظف «النس ــر»
كرمز للقوة ،كما وظفت «احلمامة» كرمز للسام ،ووظفت
«احلي ــة» رم ــزا للخص ــب ،ومن اجلهة املعاكس ــة كانـ ــت رمزا
للش ــر واملك ــر واخلديعة.
وإذا تأملنا التراث البش ــري عموما جند أن هناك عاقة
عضوية دفينة تربط احلية باحلياة وطـول العمر ،وتربـطها
كذل ــك بحـ ــواء زوج آدم ،وتب ــرز ه ــذه العاق ــة العضوي ــة يف
األس ــاطير والرواي ــات الدينية خاصة ،فالعاق ــة التاريخية
بينهم ــا وطي ــدة ج ــدا ،فكاهم ــا يحمل صف ــات وخصائص
مش ــتركة ،وكلتاهما ش ــغل حيزا معتبرا من تفكير املجتمع
ومن خ ــال الرج ــل خصوصا.
فف ــي الت ــراث العرب ــي اإلس ــامي كم ــا يذك ــر «اجلاحظ»،
كثي ــر م ــن اخلي ــال االفعوان ــي ،ويظه ــر ذل ــك جلي ــا عل ــى
الصعي ــد األس ــطوري والرم ــزي والفلكل ــوري خاص ــة م ــا
تناولته الدراس ــات احلديثة ...« .فقد أحب اإلنس ــان العربي
احلي ــة واش ــتهاها وخ ــاف منه ــا ونفاه ــا ،وفاخ ــر به ــا وص ــاغ
منه ــا احلك ــم واملأث ــورات ،ولكن ــه احتقره ــا ولعنه ــا يف آن،
والرقائين
وكذلك هجا آكلها ومن عاش ــرها من احلوائين َّ

نو إبليس ،ونس ــج حولها األساطير ،ونسب إليها
وجعلها ِص َ
كل ش ــر مس ــتطير ،ومث ــال ذل ــك تس ــعيرها الن ــار دون س ــائر
ال ــدواب لنب ــي اهلل إبراهي ــم عندم ــا ألق ــي فيه ــا»(.)24
ورغ ــم التناق ــض يف موق ــف العـ ــرب م ــن الثعب ــان ب ــن
رهبة ودهش ــة ،وذعر ،وتارة إعجابا فهم ال ينفكون يش ــبهون
باألمي أي
اجلـ ــارية املجـ ــدولة ،اخلميصة البطن مبش ــيتها ِّ
احلي ــة الذك ــر ،ألنه ــا لي ــس له ــا غب ــب ،فخصره ــا مج ــدول
غي ــر مت ــراخ ،ونراه ــم يصف ــون صاح ــب الوج ــه الضخ ــم
املل ــيء باحلس ــن والبي ــاض بأن ــه أثعب ــي الوجه.
وجند التراث الشعبي كجزء من التراث العربي واإلنساني
عموما قد حفل بالكثير من األساطير ،واحلكايات واألمثال
الت ــي ارتبط ــت م ــن خالها امل ــرأة باحلية ،فب ــرزت من خال
هذه املأثورات عاقة عضوية دفينة كما أشرت سابقا .فاملرأة
ـبه باألفعى وينظر على أنها
يف بع ــض األمث ــال واألقوال ُتش ـ ُ
رم ــز الش ــؤم واخلديع ــة ،وت ــارة ُتق ــرن بالعق ــرب ،إضاف ــة إل ــى
تش ــبيهات أخ ــرى كثي ــرة ج ــدا ،ونظ ــرا لطبيعة مقالن ــا هذا
فق ــد اقتصرنا على أه ــم األمثال وأكثرها ش ــيوعا وتداوال.
م ــن خال األمثال الش ــعبية التي مت جمعه ــا ميدانيا،
والت ــي ه ــي قي ــد الدراس ــة احلالي ــة يف مقال ــي ه ــذا ،وجدت
أن األمث ــال األكث ــر ش ــيوعا وت ــداوال هي األمث ــال التي تبرز
العاق ــة ب ــن امل ــرأة واألفعى ،وامل ــرأة والعقرب.
ا فع
اس ــم لن ــوع م ــن احلي ــات دقي ــق العن ــق ،عري ــض الرأس
تزحف متوحية أي مستديرة على نفسها ،ومتثنية ثنتن
أو ثاث ــة ،األفعـ ــى أنثـ ــى والذكر أفعوان واجلم ــع أفاعي(.)25
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ما الع

فيتل ــف مراك ــز الدم ــاغ احلساس ــة الت ــي تتحك ــم يف اجلهاز
التنفس ــي ،ويفض ــي إل ــى الوف ــاة باالختن ــاق بع ــد ح ــدوث
الش ــلل التشنجي للعضات التنفسية أو توقف القلب(.)27

فهي ُدويبة من الزواحف س ــامة تلدغ ،تعيش يف األماكن
اخلرب ــة ،يطل ــق اللف ــظ عل ــى الذك ــر واألنث ــى ،وق ــد يق ــال
لألنث ــى عقرب ــة وللذك ــر عقرب ــاء واجلمع عق ــارب(.)26

إن العاق ــة ب ــن امل ــرأة واألفع ــى ليس ــت باألم ــر اجلديد
وإمن ــا ه ــي فك ــرة غائ ــرة يف الذه ــن البش ــري .فه ــي أداة
للش ــر واألذى واخليان ــة ،وتذك ــر بع ــض التفاس ــير كيفي ــة
حتاي ــل إبلي ــس ،فدخ ــل يف ج ــوف احلي ــة حي ــث دخل ــت ب ــه
إل ــى اجلن ــة ،فلم ــا دخل ــت خ ــرج م ــن جوفه ــا ،فأخ ــذ م ــن
الش ــجرة الت ــي نه ــى اهلل آدم وزوج ــه عنه ــا ،فج ــاء به ــا إل ــى
ح ــواء ،فق ــال :أنظ ــري إلى هذه الش ــجرة ،م ــا أطيب ريحها
وأطي ــب طعمه ــا وأحس ــن لونه ــا ،فل ــم ي ــزل يغريه ــا حت ــى
أخذته ــا ح ــواء فأكلته ــا ،ث ــم أغ ــوى آدم ،قال ــت ل ــه ح ــواء:
ُك ْل فإن ــي ق ــد أكل ــت فل ــم يضرن ــي ،ف ــأكل منه ــا فب ــدت لهما
س ــوءاتهما وحص ــا يف حك ــم الذن ــب ،فدخ ــل آدم يف ج ــوف
الش ــجرة ،فن ــاداه رب ــه أي ــن أن ــت ؟؟ فق ــال :أن ــا هن ــا ي ــا رب
ق ــال أال تخ ــرج؟ قال أس ــتحي من ــك يا رب ق ــال :اهبط إلى
ور َّدت قوائمه ــا
األرض الت ــي خلق ــت منه ــا ،ولعن ــت احلي ــةُ ،
يف جوفه ــا ،وجعل ــت الع ــداوة بينه ــا وب ــن بن ــي آدم ولذل ــك
أمرن ــا بقتله ــا ،وقي ــل حلواء :كم ــا أدميت الش ــجرة فكذلك
يصيب ــك ال ــدم كل ش ــهر وحتملن وتضعن كره ًا ،تش ــرفن
عل ــى امل ــوت م ــرار ًا(.)28

وم ــن األمثال الش ــعبية الش ــائعة واملتداول ــة باملجتمع
اجلزائ ــري ،الت ــي تب ــرز امل ــرأة كرم ــز للش ــؤم واخلديع ــة،
مش ــبهة إياه ــا باحلي ــوان أواحلي ــة الت ــي متت ــاز به ــذه
اخلصائ ــص جن ــد:
«السم من الغار وال موالت الدار».
«صوت حية وال صوت بنية».
«اللي حكماتو لفعة داتولدارها».
«املرأة لفعة ساردة ولكان سخنت راهي ماردة».
«املرأة أخت األفعى لعظم القاسي ترشيه».
«أمن احلية وماتامنش املرأة».
«أظلم من حية».
فل ــو أخذن ــا من ب ــن ه ــذه األمث ــال الش ــعبية املتداولة
املث ــل القائل:
«امل ــرأة أخ ــت األفع ــى لعظ ــم القاس ــي ترش ــيه» جند أن
امل ــرأة يف ه ــذا املثـ ــل ش ــبهت باألفعـ ــى يف اإلصـ ــرار والعناد،
فامل ــرأة مبداومتـ ــها وتكراره ــا ال ــذي ال مت ــل من ــه تنال من
الرج ــل مهما كان قاس ــيا ،صلبا ،فيأت ــي الوقت الذي يلن
في ــه أم ــام امل ــرأة الت ــي ه ــي كاألفع ــى تتمك ــن م ــن العظ ــم
«القاس ــي» أي الصل ــب وذلك باس ــتخدامها للس ــم الناقع.

ويذك ــر أن احلي ــة كانت خادم آدم عليه الس ــام يف اجلنة
مكنت عدو اهلل من نفسها وظهرت له العداوة
فخانته بأن َّ
هن ــاك ،فلم ــا هبط ــوا تأك ــدت الع ــداوة وجعل رزقه ــا التراب
وقي ــل له ــا أن ــت ع ــدو بن ــي آدم وه ــم أع ــداؤك وحي ــث لقيك
منهم أحد ش ــدخ رأس ــك(.)29

وعملي ــات االنقض ــاض والع ــض ودفع الس ــم ،ث ــم عودة
ال ــرأس إل ــى وضع ــه املتحف ــز اس ــتعدادا النطاق ــه ثاني ــة -
عند األفعى  -ال يستغـ ــرق نصف ثانيـ ـ ــة وفعالية الس ــموم
تتوق ــف على أنواع احليات ،ومنها ما يحتوي على مركبات
ذات تأثيرات سمية دموية شديدة حتطم الكريات الدموية
وتتل ــف األوعي ــة ،وتؤث ــر عل ــى عملي ــات التخث ــر الدموي ــة،
وم ــا ينت ــج عنها من نزي ــف متكرر ،مع هب ــوط يف الضغط
الش ــرياني ،ال ــذي ي ــؤدي إل ــى الصدم ــة الكب ــرى مصحوب ــا
باألل ــم ،وال ــوزم ،والتورم ،والنخر ،والوفاة ،ومنها ما يش ــمل
مركب ــات ذات تأثي ــرات س ــمية عصبي ــة (قلبي ــة ،عضلي ــة)

وأي ف ــرد م ــن أف ــراد املجتم ــع الي ــوم خاص ــة يف الق ــرى
واألرياف كلما صادفته حية إ َّال وسعى جـ ــاهد ًا لقتلها ولو
كان مبف ــرده ،وإذا متكن ــت م ــن اله ــرب والنج ــاة ،ف ــإن ذل ــك
يت ــرك أث ــر ًا م ــن احلس ــرة يف نفس ــية الفرد.
ج ــاء يف تفس ــير األح ــام َّأن احلي ــة يف املن ــام لها تعابير
ـإن ذلك إيذان ًا
حية على فراش ــه فقتلها ،ف ـ َّ
كثي ــرة فمن رأى َّ
حية فس ــتلد
مب ــوت زوجت ــه ،وامل ــرأة الت ــي ت ــرى أنه ــا ول ــدت َّ
ول ــدا عاقـ ـ ًا ،وم ــن رأى حي ــة يف عنق ــه وقطعه ــا ث ــاث قط ــع
فإن ــه يطل ــق زوجت ــه ثاث تطليق ــات(.)30
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()4

احلية ،يقول «اجلاحظ»:
ومن أقوال األعراب يف موضوع َّ َ
«احلي ــة أط ــول عم ــر ًا من النس ــر ،وإن الناس ل ــم يجدوا حية
ق ــط مات ــت حت ــف أنفه ــا ،إمن ــا مت ــوت باألم ــر ال ــذي يعرض
وإن فيها
له ــا وذل ــك ألمور منه ــا قوله ــمَّ :إن فيها ش ــياطنَّ ،
وإن إبلي ــس إمن ــا وس ــوس إل ــى آدم وإل ــى ح ــواء م ــن
مس ــخ ًاَّ ،
جوفها(.)31
ويف املثل الشعبي« :أمن احلية وما متنش املرأة» جند أن
ه ــذا املث ــل يضرب جتس ــيد ًا ملبالغة ش ــديدة ،فمن خصائص
األفاعي اخلبث والدهاء كما ذكرنا سالف ًا ،وجاء املثل يحث
أف ــراد املجتمع ،وعلى وجه خ ــاص الرجل على أن يأمن هذا
املخل ــوق وال يأم ــن امل ــرأة ،ف ــإذا كان ــت األفع ــى رم ــز ًا للخب ــث
واملك ــر فامل ــرأة أش ــد ،وكل هذا التش ــديد واملبالغة يف التعبير،
م ــن أجل جتس ــيد الصورة وإيصال املعن ــى والفكرة.
وم ــن األق ــوال املأث ــورة الت ــي تش ــبه البش ــر يف خبثه ــم
ومكائده ــم باألفاع ــي ،جن ــد ق ــول الس ــيد املس ــيح  -علي ــه
الس ــام  -عندم ــا ق ــال لنب ــي إس ــرائيل« :ي ــا أوالد األفاع ــي»
وذل ــك لش ــدة خبثه ــم ومكره ــم(.)32
فاحلي ــة بعدم ــا كان ــت خادم ــة لس ــيدنا آدم ج ــاء الي ــوم
ال ــذي خانت ــه ،فلم ــا هبط ــوا إل ــى األرض تأك ــدت الع ــداوة،
وص ــار احل ــث عل ــى قتله ــا والترغي ــب في ــه مقرونـ ـ ًا باألج ــر

واملثوب ــة ،وم ــن ب ــن القص ــص والرواي ــات املنتش ــرة يف
مجتم ــع البح ــث الت ــي تبرز خب ــث األفعى ومكره ــا ،أنه يف
يوم من األيام طلبت األفعى من الش ــمس والقمر أن يبرزا
بطنيهم ــا لتراهم ــا ،مقاب ــل أن تكش ــف األفع ــى لهم ــا ع ــن
بطنه ــا ،فلما رأت من الش ــمس والقمر ،امتنعت وخانتهما
فدع ــت الش ــمس وقال ــت لألفع ــى سيس ــلط اهلل علي ــك من
ل ــه يدي ــن ورجل ــن ويقتل ــك ثم يبرز ل ــي بطن ــك ،فالكثير
م ــن أف ــراد املجتمع ملا يقتلون احلية يقلبونها عن ظهرها،
ليك ــون بطنه ــا باجتاه الس ــماء.
ويف بع ــض الرواي ــات اإلغريقي ــة القدمي ــة جن ــد ارتباطا
واضحـ ـ ًا وجليـ ـ ًا ب ــن الثعب ــان وامل ــرأة ،فيرتب ــط الثعب ــان
بالرمزية القمرية فهو كالقمر يظهر ويختفي إذ يبلغ عدد
حلقاته ،عدد أيام الشهر القمري فعند «أر سطو» و«بلن» أن
الثعبان زوج جميع النس ــاء وس ــبب العادة الشهرية عندهن،
وهو يتجدد فصلي ًا كالقمر ،فينس ــلخ من جلده مما يش ــير
إلى خل ــوده(.)33
وإذا تناولن ــا املثل الش ــعبي القائل« :الس ــم من الغار وال
م ــوالت ال ــدار» فاملقص ــود م ــن ه ــذا املث ــل أن امل ــرء ميكنه أن
يتحمل لس ــعة احلية ويصبر على إيذائها ويتحمل س ـ َّـمها
الناق ــع أفض ــل م ــن اخلصوم ــات املتكررة الت ــي يتلقاها من
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بش ــرها وخبثه ــا وغدره ــا ،وكذل ــك م ــن نص ــوص األمث ــال
الت ــي تب ــرز مل ــل الذك ــر م ــن األنث ــى وإحساس ــه وكأنه ــا
عب ــئ ثقي ــل علي ــه «زوج النس ــا يف ال ــدار ك ــي العق ــارب يف
الغ ــار» ويقول ــون أيض ــا« :زوج عق ــارب يف غ ــار وال أخت ــن يف
ال ــدار» ويب ــرز املث ــل األول م ــن جه ــة أخ ــرى ،رأي فئة الذين
يعارض ــون فك ــرة تع ــدد الزوجات.

زوجت ــه خ ــال الفت ــرة الزوجي ــة ،وم ــن خ ــال كام بع ــض
أف ــراد املجتم ــع :أن قائ ــل ه ــذا املث ــل يتمن ــى اخل ــاص من
مخاصم ــة زوجت ــه له واخلاص منها ول ــو بلدغة عقرب أو
أفعى ووجه الشبه يف هذا املثل يتمثل يف الثنائية التالية:
«الس ــم ،املخاصم ــة»« ،احلي ــة ،املرأة» فامل ــرأة أو العروس
يف األي ــام األول ــى م ــن ال ــزواج تترق ــب يوم الزف ــاف بفرحة
وس ــرور ،ولك ــن بع ــد ذل ــك ومب ــرور الزم ــن خاص ــة إذا ل ــم
يحص ــل التفاه ــم ،تصب ــح املرأة ُينظ ــر إليه ــا وكأنها حية،
وذل ــك برجوعه ــا إل ــى طبيعتها األول ــى أي طبيعة اخلبث
والعن ــاد والكره.

 .3 .3التأويل األنثروبولوجي:
م ــن خ ــال م ــا س ــبق جن ــد أن تش ــبيه أو الرم ــز للم ــرأة
باألفع ــى لي ــس باألم ــر احلدي ــث وإمنا ه ــي أف ــكار مختزنة
يف الاش ــعور اإلنس ــاني م ــن ج ــراء القصـ ـ ــص واحلكاي ــات
واألس ــاطير واألمث ــال واألقوال الواردة ح ــول هذا املوضوع،
ومن بن اخلصائص املش ــتركة بن املرأة واألفعى التي كان
ل ــه أث ــر كبي ــر خال عملي ــة تولي ــد الرم ــز وتكونه جند:

وكذل ــك م ــن أوج ــه التش ــابه ب ــن امل ــرأة واألفع ــى ه ــو
امل ــوت ،وم ــن األق ــوال ال ــواردة يف ه ــذا املج ــال« :إذا تضايقت
عض ــت ذنبه ــا «فنج ــد أن األم ــر نفس ــه فعلته بعض
احلي ــة َّ
النس ــاء يف املاضي كأمثال «كليوبترا» عندما انهزمت حيث
تعانق ــت أفع ــى القص ــر م ــع أفع ــى الت ــال ،كم ــا يذك ــر ذلك
أحم ــد ش ــوقي يف أح ــد أبياته الش ــعرية:

ا
 .1ال تؤمتن فهي ماكرة مهما أبدت الوفاء واإلخاص.
 .2تس ــتخدم كل م ــا ه ــو محض ــور م ــن أجل تركي ــع الرجل
وإقع ــاده ،ومن بن وس ــائلها حس ــب الدراس ــة امليدانية:
أنه ــا تس ــتخدم من أجل ذلك الس ــحر.

هلمي عانقي أفعى قصور
بها شوق إلى أفعى التال

 .3كام املرأة جميل فلس ــانها« :املرأة عقرب حلوة اللس ــان»
ولك ــن م ــن اجلهة املعاكس ــة يخ ــرج من موض ــع احلاوة
ما يش ــبه السم.

وبع ـ ــض الدارسن ينظـ ــرون إلى أن تقـ ــلب مزاج املـ ــرأة
أمـ ــر طبـ ــيعي ،فـأمـزجتـ ــها مـا هـ ــي إ َّال بقـايـا م ـ ــن أعصـاب
تلك احلية الفردوس املتسلس ــلة عبر التاريخ لتس ــتقر يف
أعص ــاب كل ام ــرأة مزاجية(.)34

 .4املرأة ناعمة ولكن إذا مكرت بالرجل تذيقه األمرين.

 .2 .3تشبيه املرأة بالعقرب:

 .5يف املث ــل« :الل ــي حكمات ــو لفع ــة دات ــو لداره ــا» جن ــده يبرز
صف ــة مش ــتركة ب ــن امل ــرأة واألفع ــى وه ــي االقت ــاع
واالبتاع ،فالزوجة غالبا ما تكون س ــببا يف إبعاد الرجل
ع ــن عائلت ــه ،يف الغال ــب األع ــم لتس ــتحوذ علي ــه.

م ــن األقوال الواردة يف هذا الش ــأن جن ــد« :املرأة عقرب
حلوة اللس ــان» ،وهذا املثل يتطابق مع بعض األش ــعار:
وريقها الشروب يف سمامها

ا ية

سمام أفعى بان من ِسمامها
ُ

 .1خائن ــة ،فبعدم ــا كانت أمينة س ــيدنا آدم وخادمته خانته
ب ــأن أدخل ــت إبليس إلى اجلنة وه ــو متخفي يف جوفها.

فإذا كان املرء يلجأ بفطرته إلى اختيار ش ــريكة حياته
حفاظـ ـ ًا على متابعة النس ــل وس ــعي ًا إلى الراحة النفس ــية
لتكوي ــن أس ــرة قائمة على التعاون ،وحل مش ــكات احلياة
ليس ــود ه ــذه األس ــرة امل ــودة والرحم ــة ،ولك ــن املثل الس ــابق
يب ــرز امل ــرأة بوجه ــن ،وج ــه للمداعب ــة والل ــذة والتظاه ــر
باحملب ــة (...حل ــوة اللس ــان) ،والوج ــه اآلخر يعك ــس عقرب ًا

 .2ترش ــي لعظ ــم «القاس ــي» كم ــا جاء يف ن ــص املثل وذلك
للسم.
بواس ــطة اس ــتخدامها ُ
 .3احلية تنفـ ـ ــث السـ ــم م ــن فم ــها فـ ــاملــوضع واحــد بيــنها
وبـ ــن املـ ـ ــرأة.
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 .4جس ــمها ناع ــم لك ــن س ــرعان م ــا تنقلب على الفريس ــة
وتغ ــرز فيه ــا أنيابها ثم تس ــممها.
 .5كذلك األفعى فما إن تصادفها فريسة إ َّال وابتلعتها.
وتق ــول العام ــة أيضا« :ص ــوت احلية وال ص ــوت بنية» أي
احلي ــة يف نظ ــر الناس أفض ــل من البنت ملا جتره على أهلها
م ــن الع ــار ،وه ــذه ع ــادة س ــيئة تع ــود أصوله ــا بص ــورة أوضح
إلى العصر اجلاهلي أين كانت البنت تتعرض لعملية الوأد
خوف ًا م ــن جلبها للعار.
ومن األقوال الواردة يف هذا الصدد جند(:)35
ليـةٌ
أال ال ًتغـُ َّر ًّن إمرء ًا نوفً َّ
على الرأس منها والترائب ُو َّض ُح
الدهان كأنه
وال
فاحم يسقى َّ
ٌ
ـك أبط ُـح
أساود يـزهاها ِل َعين َ
ُ
فالش ــاعر م ــن خال هذين البيت ــن يحذرنا من خداع
امل ــرأة ومكره ــا فق ــد تغرن ــا مبظهره ــا اجلمي ــل الفات ــن،
وه ــي تخف ــي أمراض ــا مس ــتعصية الع ــاج ،كاحلي ــة متام ًا
مظهره ــا ناع ــم أمل ــس ولك ــن بداخلها س ــم قات ــل ال ينفع
معه ع ــاج ودواء.
فامل ــرأة كاحلي ــة التي تهدد كل ما تراه بنفث س ــمومها،
وم ــا س ــموم امل ــرأة إال تلك املدالس ــات واملاطف ــات البراقة،
وم ــا إغ ــراء ملمس ــها وطيب كامه ــا وحديثه ــا إ َّال كنعومة
احلية ذات الوجهن بوقت واحد ،فإذا ما أردت االستمتاع
بوجه ضرب ــك الوجه اآلخر.
إن الربط بن املرأة واألفعى يعود إلى قصص وأس ــاطير
غائ ــرة يف العق ــل اإلنس ــاني ،والت ــي من أبرزه ــا قصة احلية
م ــع س ــيدنا آدم مل ــا أدخلت إبلي ــس إلى اجلنة متس ــترا داخل
جـ ــوفها ،كذل ــك نظـ ــرا للخصائ ــص التي تتمتع بها احلـ ــية
كاخلبث والدهاء واحليلة وسرعة االنقضاض على الفريسة،
وما ورد يف هذا الش ــأن من نصوص دينية ،وأقوال فاس ــفة،
وآراء مجربن حول احلية ،وما ُنسج كـ ــذلك وألِّف يف شأنها
من حكايات وأس ــاطير وحكم وأمثال كل ذلك جعل اخليال
الش ــعبي يس ــتعير خصائ ــص احلي ــة ،ويول ــد منه ــا رم ــوز ًا
ألصق ــت بامل ــرأة ،وذل ــك م ــن أج ــل جتس ــيد الص ــورة يف أروع
مناظره ــا وإيص ــال الفك ــرة واملغ ــزى بأقص ــر طريق ــة.

()5

وم ــن جه ــة أخ ــرى يع ــود توليد الرم ــز كذلك إل ــى األثر
األيكولوج ــي وال ــذي يتمث ــل يف البيئ ــة الت ــي يعي ــش فيه ــا
الفرد ،فاألفعى أو احلية عموم ًا تعد من ألد أعداء البش ــر
يف احلي ــاة اليومية.
إضافة إلى أس ــباب اجتماعية تتعل ــق بعنصر العاقات
بن أفراد املجتمع ،فنجد أن الرجل الذي تلقى من زوجته
خيان ــة أو خديع ــة ،فهذا الس ــلوك يحدث أث ــر ًا وانفعا ًال يف
نفس ــية الف ــرد فيلج ــأ إل ــى البحث ع ــن العناصر القاس ــية
والش ــديدة الع ــداء له يف حيات ــه اليومية ليجعل منها رمز ًا
للم ــرأة اخلائن ــة ،ويتدخل يف حالة تولي ــد الرمز كما يذكر
علم ــاء النفس؛ الاش ــعور ،فنج ــد أن األس ــاطير والروايات
الدينية التي ترس ــبت يف الاش ــعور تبرز العاقة العضوية
الدفين ــة ب ــن احلية واملرأة ،فتك ــون مبثابة العنصر الفاعل
واملس ــاعد أثناء عملي ــة توليد الرمز.
وإذا مـ ــا قــارن ـ ــا الثقــافـة اجلـزائـريـ ــة والعـربـية عمــومـ ـ ًا،
ببع ــض الثقاف ــات العاملي ــة جن ــد أن رم ــز امل ــرأة األفع ــى،
حاض ــر يف الثقاف ــة الياباني ــة ،فهن ــاك حكاي ــة تب ــرز امل ــاء
كعنص ــر مان ــح للعضوي ــة يف املجتمع ــات الت ــي ت ــزرع األرز،
وق ــد يصبح املاء مص ــدر ًا لكارثة ما ،كالفيضان والعواصف
إن أس ــيئت معاملت ــه ،وكذل ــك م ــع امل ــرأة واألفع ــى ،فنج ــد
أنه ــا ذات عاق ــة بامل ــاء والبح ــر والبحي ــرات أوالينابي ــع،
وله ــذه احلكاي ــة من ــاذج متماثل ــة ال ب ــأس به ــا يف جمي ــع
أنح ــاء العال ــم وللصيني ــن من ــاذج متع ــددة ،أش ــهرها تلك
الت ــي ترجمه ــا «أرثروبلي» بعنوان «الس ــيدة البيض ــاء» ،ويف
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التوليدي ــة له ــذا الرم ــز؟ وإلى م ــاذا يرمون م ــن توظيفه؟
ه ــذا ما س ــنحاول اإلجاب ــة عنه.

أوروب ــا من ــوذج آخ ــر رواه «جيرقي ــس» ع ــن «تيلب ــوري رمي ــون
«س ــيد قلع ــة يف مقاطع ــة بروقن ــس وكي ــف ت ــزوج بالس ــيدة
الن ــادرة اجلم ــال ،الت ــي اش ــترطت علي ــه قب ــل وقوع ال ــزواج،
أن ال ينظ ــر إليه ــا وه ــي عاري ــة ،وأن فع ــل ذلك فق ــد الثروة
وح ــل بالبي ــت اخل ــراب ،إال أن ــه ذات ي ــوم ع ــاد «رمي ــون» م ــن
الصي ــد وق ــرر أن ينظ ــر إل ــى زوجت ــه عندما تس ــتحم ،ورفع
قلي ــا س ــتار احلمام فوج ــد أنها أفعى وس ــرعان ما اختفت
وح ــل اخل ــراب يف العائل ــة(.)36

إن إثارة املرأة الحساسات عميقة لدى املجتمعات عامة
والعنص ــر الذك ــوري خاصة ،و َّّلدت رم ــوز ًا عديدة ومختلفة،
م ــن أبرزه ــا عناص ــر طبيعي ــة ،يأت ــي يف مقدمته ــا عنص ــر
امل ــاء ،ه ــذا األخي ــر كان رم ــز ًا للم ــرأة وارتب ــط به ــا ارتباط ــا
لصوقيـ ـ ًا وواقعيا ،فهناك أفعال وس ــلوكات تص ــدر عن املرأة
س ــواء كانت إيجابية أو س ــلبية جتعل الفرد يفكر مباش ــرة
بامل ــاء ويربط امل ــرأة به.

 .4املرأة والرموز الطبيعية:
 .1 .4املرأة ورمز املاء:

فن ــص املث ــل القائ ــل« :أعقب على أواد ه ــدار وما تعقبش
على واد س ــاكت» ،إذا تطرقنا إلى املناس ــبة التي ُيضرب فيها
ه ــذا املث ــل جن ــد أن ــه يق ــدم نصيح ــة للس ــائر الذي يري ــد أن
يعب ــر واديـ ـ ًا ،ب ــأن مي ــر ع ــن امل ــكان ال ــذي يثي ــر في ــه مس ــيل
ال ــوادي ضوض ــاء ،وأن يتجن ــب األماك ــن التي يك ــون بها املاء
هادئـ ـ ًا س ــاكن ًا ،ذل ــك أن ه ــذه األماك ــن غالب ًا ما يك ــون قعرها
عميقـ ـ ًا ،كل م ــن أراد عبوره ــا التهمت ــه غريقا ،فكذل ــك املرأة
الهادئ ــة الصامت ــة ،ف ــا يج ــب أن ينخ ــدع الرجل به ــا ،فإذا
كان صمته ــا يج ــذب الرج ــل إليها ،ويبعث يف نفس ــه إعجاب ًا
بسلوكها هذا ،فإنه فيما بعد يجر عليه الويات ،بأن تبتلعه
فيصب ــح عدمي التص ــرف من جراء القيود التي تطوقه بها.

م ــن خ ــال عملي ــة اجلم ــع والتدوين لألمثال الش ــعبية
الش ــائعة واملتداول ــة ب ــن أف ــراد مجتم ــع الدراس ــة ،وبع ــد
عملي ــة الترتي ــب والتصني ــف له ــذه األمث ــال تب ــن أن امل ــرأة
ق ــد اتخ ــذت رم ــوز ًا عدي ــدة ومختلف ــة ،منه ــا بع ــض الرم ــوز
وجدتها مقتبسة من الطبيعة ،ومن أهمها وأكثرها انتشارا
عنص ــر امل ــاء ،حيث ُضرب يف هذا الش ــأن العديد من األقوال
واألمث ــال نذك ــر منها:
هدار وما تعقبش على واد ساكت».
«أعقب على واد َّ
«ثاثة ما فيهم أمان املرأة والبحر والسلطان».
«النسا كي املاء كل شيء يذوبوه».

كذل ــك م ــن بن اخلصائ ــص التي جتمع امل ــاء واملرأة من
خال نصوص األمثال الشعبية ،وحسب رأي بعض األفراد
الذي ــن قمنا معهم ببعض املقابات جند:

«املاء يف الواد وموالت الدار باألوالد».
وهناك قول آخر:

 امل ــرأة مرن ــة كمرون ــة امل ــاء غي ــر أن هذه املرون ــة جتعل املاءق ــادر ًا عل ــى حف ــر األرض ،ويجع ــل فيه ــا واديـ ـ ًا ،كذل ــك
امل ــرأة تبدو مرنة غير أنه ــا مرهوبة اجلانب ،فبمرونتها
ميك ــن أن تفع ــل أكث ــر مم ــا يفعل ــه امل ــاء ه ــذا م ــن جهة،
وم ــن جه ــة أخرى تش ــترك مع املاء يف أن ــه يبعث احلياة
يف التجمعات البشرية املستقرة من حوله ،كذلك املرأة
تبع ــث احلي ــاة وتس ــقي الرجل واملجتم ــع ككل باإلجناب.

واش يغلــب النــار ،النار يغلــبها املاء.
واش يغل ــب املاء ،امل ــاء تغلبه العقبة.
واش يغلب العق ــبة ،العقبة تغــلبها اخليل.
واش يغلب اخليل ،اخليل يغلبـوهم الفــرسان.
واش يغلب الفرسان ،آه الفرسان يغلبوهم نساهم.
واش يغلب النسا ،يغلـ ــبوهم أوالدهــم.

 املرأة انطاقا من نفسيتها األنثوية ،ومن خال التجارباليومي ــة ،تظه ــر أنها تتمتع بنفس ــية حتولي ــة ومتغيرة
تتكي ــف به ــا مع جميع الظ ــروف مهما كان ــت ،وباملقابل
جن ــد أن امل ــاء يب ــدو أن ال ش ــكل له ولكنه يتمت ــع بالقدرة
على أخذ كل األش ــكال.

إن العنص ــر الفع ــال أثن ــاء عملي ــة اإلخص ــاب ه ــو املاء
الفع ــال الذي
س ــواء عن ــد امل ــرأة ،أو األرض ،ه ــذا العنص ــر َّ
تتوق ــف علي ــه حي ــاة كل الكائنات الكوني ــة ،اتخذته بعض
املجتمع ــات البش ــرية رم ــز ًا للم ــرأة ،فكي ــف مت ــت العملية
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()6

 كذلك يبرز نص املثل القائل:واش يغلــب النـار

النار يغل ــبها املاء،

واش يغلـب اخليل

اخليل يغلبـوهم الفرسـان،

واش يغلب الفرسان

آه الفرسان يغلبوهم نساهم.

م ــن خ ــال ه ــذه األقوال يتض ــح أن قط ــرات املاء تطفئ
لهي ــب النار ،كذلك الفرس ــان الش ــجعان ،وم ــا يتمتعون به
م ــن ق ــوة ،ونفس ــية صلب ــة وقل ــوب قاس ــية ،لكنه ــم يلين ــون،
وينزع ــون رداء الرفع ــة والش ــأن العظيم أمام امل ــرأة ،خاصة
أثن ــاء عملي ــة احل ــب واإلجن ــاب ،فكم ــا أن املاء يطف ــئ النار
فكذل ــك األنث ــى ميكنها إخض ــاع الذكر ،ه ــذا إن لم تدمره.
وأهـ ــم ماحظة ميكـ ــن ماحظتها يف التركيب اللغـ ــوي
للقول الشعبي :والفرسان واش يغلبـهم آه الفرسان يغلبوهم
نس ــاهم فلفـ ــظ «آه» ل ــه دور بـ ــارز ،فالق ــول الش ــعبي جم ــع
مجموعة من العناصر املتضادة ،والتي هي عناصر طبيعية
لها انطباع خاص يف الذاكرة الش ــعبية ،فالنار احلارقة التي
كانت معبودة يف بعض البيئات البشرية ،يتغلب عليـها املاء،
وه ــذا األخير الذي يذيب األش ــياء ضعيفـ ــا ويجرفها قويا،
يبدو مغلوبا أمام العقبة وهي األرض العالية ،هذه األرض

تظ ــل منيع ــة غي ــر أن اخلي ــل تصله ــا وتدوس ــها باألق ــدام،
واخلي ــل ه ــي األخرى ال ميكن أن ترك ــب إ َّال بعد الترويض،
والذي يقوم بهذه العملية هم الفرس ــان ،ولقد كان لطبقة
الفرس ــان يف املاض ــي مكان ــة مرموق ــة ومهاب ــة كبي ــرة داخل
املجتم ــع فيتمتعون بقوة احلدي ــد ،غير أن هذه القوة تلن
ويرك ــع الفرس ــان أم ــام امل ــرأة ،ولذل ــك جن ــد املبدع الش ــعبي
ق ــد أض ــاف لفظ ــة «آه» وفيه ــا دالل ــة وإيح ــاء إلى ق ــوة املرأة
وعظمتها.
كذل ــك يبرز نص املثل الش ــعبي القائ ــل« :ثاثة ما فيهم
أمان املرأة والبحر والس ــلطان» ،فناحظ أن هذا املثل ُيقرن
كذلك املرأة باملاء (البحر) ،والقاس ــم املشترك هنا أن البحر
يبدو نبع ًا من منابع احلياة يتميز بالهدوء ،ويحمل السفن
الت ــي تقل البش ــر يف تنقاته ــم وتعاماته ــم التجارية ،لكن
هج ــوم ه ــذا البح ــر وهيجانه غالبـ ـ ًا ما يتم دون س ــابق إنذار
بع ــد مظه ــره الهادئ ومنظره اجلميل ولذل ــك فا ميكن أن
نثق بهدوء البحر وانخفاض أمواجه وانبس ــاطها.
كم ــا ال ميك ــن الوثوق بامل ــرأة ،فيبقى اإلحس ــاس باملكر
م ــن جانبه ــا حاض ــر ًا دائمـ ـ ًا يف نفس ــية الرج ــل ،وه ــذا م ــا
يظه ــر لن ــا االحساس ــات الذكوري ــة الس ــلبية جت ــاه األنث ــى.
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وهن ــاك العنص ــر اخلطي ــر الثال ــث يف ن ــص املث ــل وه ــو
السلطان ،فالسلطان كذلك له خصائص مشتركة مع املرأة
والبح ــر فهو يب ــدئ احلن ــان والعطف جتاه الرعي ــة ،ويظهر
هادئـ ـ ًا مرحـ ـ ًا ولكن س ــرعان ما ينقلب إذا م ــا أحس خطر ًا أو
تهدي ــد ًا مللك ــه ضارب ًا بيد م ــن حديد.

مث ــل قط ــرات امل ــاء الت ــي تتمكن م ــن نحت الصخ ــر الصلد
بالدميوم ــة والتكرار.
امل ــاء الهادئ يتش ــكل منه الفيضان والطوف ــان ،وإذا ُصب
فــي سـدود وحواجز البد من الصيانة واحلراسة ،و إ َّال أنساب
وأحدث اخلطر ،كذلك املرأة فلحسن احلظ أن الرجل دوم ًا
ساهر ،كذلك األرض تخصب باملاء ،وباملقابل البويضة عند
امل ــرأة تخص ــب مب ــاء الرجل ،فنس ــتنتج أن عنص ــري األنوثة
يخصبان باملاء

وإذا كان البحر عنصر ًا فعا ًال يف دميومة احلياة واستمرار
االرتباطات بن الش ــعوب من خال حمله للقوارب فكذلك
املرأة لها خاصية مماثلة مع الرجال.

 .2 .4التأويل األنثروبولوجي:

فكم ــا أن املاء محس ــوس به على وجه ــن وجه الفعالية
وانبع ــاث احلي ــاة من جهة ،ومن جهة أخرى قد يتحول إلى
عنص ــر ه ــدام ،إذا زاد ع ــن ح ــده كم ــا مر معنا ح ــول البحر،
كذل ــك العنص ــر األنث ــوي يتميـ ــز باخلصوبـ ــة واس ــتمرار
النسـ ــل واحلي ــاة فكذل ــك له خط ــر ،ومنبع هذا اإلحس ــاس
ه ــو اجتاه ال ش ــعوري س ــلبي عن ــد الرجال.

َّإن ارتب ــاط امل ــرأة بامل ــاء لي ــس باألم ــر احلدي ــث ،وإمن ــا
الرم ــز تول ــد من ــذ عص ــور قدمي ــة ،ذل ــك أنن ــا إذا تصفحنا
الرواي ــات التاريخي ــة وجدنا آثار ه ــذا االرتباط ،فالعامة
القدمي ــة للم ــاء متماثل ــة م ــع عام ــة العض ــو التناس ــلي
النس ــوي عام ــة تب ــرز متثيل ــه الهندس ــي ،ويف الت ــوراة كما
يذك ــر «ل ــوك ِب ْن ــوا» تلع ــب اآلبـ ـ ــار والينابي ــع واملناه ــل دور ًا
رئيس ــيا يف امل ــكان املق ــدس الذي تتم فيه لقاءات س ــماوية
وتتحق ــق في ــه االتص ــاالت والعه ــود واملواثي ــق( ،)37وإضافة
إل ــى رم ــز ،فالصدفة ككل القواق ــع البحرية هي رمز مائي
وقم ــري آخ ــر ،إنه ــا مقارن ــة باجله ــاز التناس ــلي األنث ــوي
وه ــي مص ــدر أس ــطورة «أفرودي ــت» « »APHRODITامل ــرأة
البحري ــة الت ــي ول ــدت م ــن قوقعة بحري ــة(.)38

كذل ــك من بن اخلصائص املش ــتركة بن امل ــرأة واملاء هو
التغل ــب على اخلصم خصوصا إذا عدنا إلى النص القائل:
واش يغلب النار

النار يغلبها املـ ـ ــاء.

واش يغلب الفرسان آه الفرسان يغلبوهم نساهم.
يتبن لنا ما يلي:
العنص ــر الذك ــوري دومـ ـ ًا يتش ــوق إلى خ ــوض املغامرات،
ورك ــوب الصع ــاب م ــن أج ــل إثب ــات الرجول ــة ،فم ــن خ ــال
نش ــاط الفروس ــية وم ــا يش ــتمله م ــن صعوب ــات جم ــة يب ــرز
الرجل نفس ــيته القوية ،ويبقى دوم ًا يف تطلع إلى الصعود
واملزي ــد ،فه ــو يتمت ــع بنفس ــية تنظر دومـ ـ ًا إلى ما ه ــو أقوى
وأعل ــى فه ــي إذ ًا يف صع ــود مس ــتمر ،عك ــس امل ــرأة الت ــي ال
تساعدهاخصائصهاالفيزيولوجيـ ــةوخلقتـهاالبيولوجيـة،
وكذا اس ــتعداداتها النفس ــية ع ــن ركوب الصع ــاب واملخاطر،
شأنها شأن املاء الذي ال ميكنه الصعود إلى أعلى فحركته
الطبيعية أفقية منبس ــطة ،حيث يتسرب يف شقوق األرض
ليص ــل إلى األعماق ،فكذلك املرأة فبدهائها وأنوثتها التي
متت ــاز بالتكي ــف واملرون ــة ،ميكنها إخض ــاع الفرس ــان الذين
متيـ ـ ــزوا بالش ــدة والصاب ــة .إن امل ــرأة الت ــي اش ــتركت م ــع
امل ــاء يف خاصي ــة املرون ــة ميكنه ــا الغوص يف نفس ــية الرجل
وزعزعت ــه بفض ــل م ــا تتمت ــع ب ــه م ــن تكي ــف وصبر ش ــديد،

كذل ــك جن ــد أن لتأثي ــر اإلنس ــان ،وتأث ــره باحملي ــط
والبيئة التي يحيا فيها دور كبير يف توليد الرمز ،فإذا كان
يف أوقات يستأنس باملاء ،بوصفه عنصر ًا أساسي ًا وجوهري ًا
يف احلي ــاة ،فف ــي أوق ــات أخرى يتحول امل ــاء إلى نقمة على
اإلنس ــان من جراء الفيضانات والطوف ــان ،وهذان األمران
ميت ــاز بهم ــا امل ــاء ،النعمة والنقم ــة يتناظران مع س ــلوكات
وأفع ــال الطبيع ــة األنوثي ــة فه ــي تارة عنصر فع ــال يف بعث
احلي ــاة واالس ــتمرار ،وملج ــأ وراح ــة للرجل ال ــذي يخوض
معرك ــة احلي ــاة ،وتارة أخرى تنقلب هذه الطبيعة األنوثية،
فق ــد تك ــون أوقات ــا عنص ــرا مدم ــرا للرج ــل ،فاإلنس ــان م ــع
بدائيت ــه األول ــى الح ــظ م ــا يفعل ــه امل ــاء يف احلي ــاة إيجابا
وس ــلبا فربط ــه بفعل املرأة ،وبذلك تول ــد املاء كرمز للمرأة،
وقرنت املرأة به يف غالبية أش ــكال التعبير ،وظل هذا الرمز
مختزن ًا يف الذاكرة الش ــعبية ،ومترس ــب ًا يف الوعاء الفكري
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والثق ــايف للمجتم ــع ،ويذه ــب علم ــاء النف ــس إل ــى القول:
أن ــه كلم ــا كان الاش ــعور مضطربـ ـ ًا وقامتـ ـ ًا كان ــت إطاقات
الرم ــز وتعبيراته تابع ــة له تلقائيا
 .5املرأة رمز اخلصب والبناء والشرف:
 .1 .5املرأة رمز اخلصب والنماء:
من األمثال الشعبية الواردة يف هذا الشأن جند:
«املرأة با والد كاخلــيمة با أوتاد».
«فاكهة الدار األبنــاء الصــغار».
ملر َيا ما يجي ــنا إبن وال بنـية».
«لو كـان ما َ
«األرض باحلرث تعطيك واملرأة باجلرح تقويك».
م ــن خال األمثال الش ــعبية املذكورة نستش ــف أن املرأة
ترم ـ ــز للخصـ ــب والنم ــاء ،ويتحقق اخلصب مل ّا تك ــون املرأة
أمـ ـ ًا ،وأمومته ــا الكامل ــة تكتس ــبها بإجناب األبن ــاء والبنات
وقيامها بش ــؤونهم وتربيتهم ،وتظل قيمة املرأة يف املناطق
القروي ــة والريفي ــة تكم ــن يف م ــدى قدرته ــا عل ــى اإلجناب،
الذي من خاله تتضح خصوبتها ويتحقق مناء العشيرة
أو القبيل ــة خاص ــة بإجن ــاب األبن ــاء الذك ــور فترتفع نس ــبة
الي ــد العامل ــة ،وك ــذا ع ــدد الذائدين ع ــن القبيل ــة واملقوين
لعضده ــا بن القبائ ــل األخرى.
ويف ن ــص املث ــل القائ ــل« :امل ــرأة ب ــا أوالد كاخليم ــة ب ــا
أوت ــاد» ،حي ــث مت تش ــبيه امل ــرأة الت ــي ال تنج ــب كاخليم ــة
املندث ــرة املنبطح ــة واملنبس ــطة عل ــى األرض ،ف ــا ميكن أن
تس ــجل يف ع ــداد خي ــم القبيل ــة أو العرش ،ذلك أنها ليس ــت
حج ــر ًا يف البن ــاء الع ــام ال ــذي تش ــكله خيم القبيل ــة ،كذلك
امل ــرأة العقي ــم ،فش ــأنها ش ــأن اخليم ــة الت ــي فق ــدت األوت ــاد،
فهوت من البناء العام ملجموعة اخليم ،فاملرأة إذا لم تنجب
أوالد ًا فه ــي ل ــم تس ــاهم يف تقوي ــة البن ــاء البش ــري للقبيلة.
ونظ ــر ًا ل ــآراء الس ــابقة ج ــاءت الكثي ــر م ــن األمث ــال
الش ــعبية تشجـ ــع الرج ـ ــل وتنير له الطريق الختيار املرأة
الت ــي تتمت ــع باخلصوب ــة ،منه ــا املثل القائ ــل :فاكهة الدار
األوالد الصغ ــار» ،فحي ــاة الرج ــل م ــع امل ــرأة إذا ل ــم تنج ــب
تظ ــل فاق ــدة لنكهته ــا اخلاص ــة ،والت ــي تتمث ــل يف األوالد
الصغ ــار ،ووردت كذل ــك الكثي ــر م ــن األحادي ــث النبوي ــة
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الت ــي حت ــث الرجل على الزواج من امل ــرأة الولود« :تزوجوا
الول ــود ال ــودود فإن ــي مب ــاه بكم األمم ي ــوم القيام ــة» ،ومن
األمث ــال العربي ــة ال ــواردة يف ه ــذا الش ــأن« :س ــوداء ول ــود
خي ــر م ــن حس ــناء عقيم».
وإذا عدن ــا إل ــى ن ــص املث ــل القائ ــل« :األرض باحل ــرث
تعطي ــك وامل ــرأة باجل ــرح تقوي ــك» واملث ــل القائ ــل« :احل ــرث
بالث ــرى وال ــزواج بالرضى» فإذا أمعن ــا النظر يف نصي املثل
ميكنن ــا اس ــتنباط الكثي ــر م ــن العائ ــق واالرتباط ــات ب ــن
األرض وامل ــرأة يف عنص ــر اخلصوب ــة نذك ــر منه ــا:
خصوب ــة األرض تك ــون باحل ــرث ،ال ــذي يصاحب ــه البذر
بالض ــرورة ،كم ــا يف نص املثل الش ــعبي «األرض باحلرث»...
وامل ــرأة ُتخص ــب ب ـ ـ «اجل ــرح» ولع ــل لفظ ــة «اجل ــرح» قيل ــت
كناي ــة ع ــن الرج ــل ،والنتيج ــة املش ــتركة بن امل ــرأة واألرض
بع ــد عمليت ــي اجل ــرح واحل ــرث هي احلص ــاد ومن ــح النماء
للحياة واس ــتمرارها.
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والنتيج ــة املش ــتركة الت ــي تنبث ــق عن احل ــرث «لألرض»
واجل ــرح« ،للم ــرأة والت ــي ه ــي احلص ــاد بالنس ــبة لألول ــى،
واإلجن ــاب بالنس ــبة للثاني ــة» وال ميك ــن أن تتحق ــق ه ــذه
النتيج ــة املش ــتركة إ َّال بوجود عنصر ض ــروري وجوهري يف
كلت ــا العمليت ــن وه ــو املاء.

 .2 .5التأويل األنثروبولوجي:
إذا حاولن ــا البح ــث يف أص ــول رم ــز اخلص ــب والنم ــاء
املتعل ــق بامل ــرأة ،جن ــد م ــن خ ــال الرواي ــات التاريخي ــة أن
تص ــورات امل ــرأة ق ــد تنوع ــت ورموزه ــا ق ــد تع ــددت ،فف ــي
الثقاف ــة املصري ــة القدمي ــة جن ــد أن املصري ــن ق ــد عب ــدوا
«إيزي ــس» بوصفه ــا األم ،والعنص ــر األنث ــوي ال ــذي يتص ــف
باحليوية والنماء ،كانت مبثابة الرمز القدسي الذي يثير
انطباع ــات وإيح ــاءات ارتبط ــت بتعاقب الفص ــول واحلركة
الدوري ــة لألف ــاك ،وباخلص ــب والنم ــاء ،كم ــا كان ــت رم ــز ًا
لتعلي ــم املصري ــن الزراع ــة والصيدل ــة التي تس ــتخرج بها
عصارة النباتات التي تعالج األدواء وتش ــفي األس ــقام ،أما
الدم ــوع الت ــي تذرفه ــا فإنه ــا تزي ــد م ــاء النيل ال ــذي ما أن
يفي ــض حتى يخص ــب األرض بالغرين الوفير ،وقد اعتقد
املصري ــون أن روحه ــا تس ــكن الش ــعرى اليماني ــة ،الت ــي كان
بع ــد ظهوره ــا يف االنقاب الصيفي للش ــمس عامة على
عودة الفيض ــان(.)41

وهن ــاك بع ــض الرواي ــات الت ــي تتطاب ــق م ــع مدل ــوالت
نص ــوص األمث ــال الش ــعبية يف جان ــب اخلصوب ــة ،في ــروي
الضبي وضعت
يف كت ــب الت ــراث أن رج ـ ًـا يدع ــى أبو حم ــزة ّ
ل ــه زوجت ــه أنث ــى ،فهجره ــا وأخ ــذ يبيت عن ــد جيرانه فمر
بخبائه ــا يومـ ـ ًا فس ــمعها تقول البنته ــا(.)39
ما ألبي حمزة ال يأتينا
يظل يف البيت الذي يلينا.
غضبان أال نلد البنينا
تا هلل ما ذلك يف أيدينـا.
وإمنا نأخذ ما أعطينا
ونحـن كاألرض لزارعينا
ننبت ما قد زرعوه فينا.

لقد أحبت إيزيس احلياة وأش ــاعت فيها روح اخلصوبة
والنماء ،ويشير « »kurt seligmannإلى َّأن عبادة إيزيس
انتش ــرت يف أوروب ــا وآس ــيا الغربي ــة واندمج ــت ،بقاي ــا م ــن
عبادته ــا يف نهاي ــة األمر باملس ــيحية الناش ــئة ،حيث أخذت
الع ــذراء املقدس ــة منه ــا كثي ــرا م ــن اخلصائص ،والس ــمات
الت ــي ب ــرزت م ــن خ ــال رم ــز «الوع ــاء» الذي يناظ ــر األرض
البك ــر الت ــي لم حترث بوصفه ــا وعاء للب ــذور(.)42

كذل ــك م ــن ب ــن اخلصائ ــص والعناص ــر املش ــتركة ب ــن
األرض وامل ــرأة ،جن ــد أن األرض يعب ــر عنه ــا بالوط ــن األم،
فه ــي مبثاب ــة األم يتمس ــك به ــا األف ــراد ويظ ــل يحمله ــم
إليه ــا حن ــن الع ــودة إذا م ــا رحل ــوا عنها ،وباملقاب ــل جند أن
امل ــرأة ه ــي األم لألبن ــاء وه ــي س ــكن الرج ــل وراحته وس ــنده
على هموم احلياة ،فنقول عدت إلى الوطن «األرض» األم،
والس ــمة املش ــتركة بينهم ــا فيم ــا يتعلق بعنص ــر اخلصوبة
ه ــي توفير عامل االس ــتقرار واالس ــتمرار للنوع اإلنس ــاني.

ويذك ــر «عاط ــف ج ــودة نص ــر» أن ــه يف أس ــاطير م ــا ب ــن
النهري ــن أش ــربت األرض دالل ــة أنثوي ــة وأخ ــذت مكانه ــا يف
مجم ــع اآلله ــة اآلش ــوري بوصفه ــا ملك ــة اآلله ــة الرفيع ــة
الفع ــال يف املي ــاد والنم ــو وحفظ
الق ــدر ،واملب ــدأ األنث ــوي َّ
الن ــوع اإلنس ــاني ،واملب ــدأ املنفع ــل يف الوق ــت ذات ــه لذك ــورة
الس ــماء ،كم ــا ياح ــظ كذل ــك كيفي ــة انتق ــال اجلوه ــر
األس ــطوري لأللوهي ــة م ــن الذك ــورة إل ــى األنوث ــة(.)43

وعكس األرض اخلصبة جند ما يس ــمى باألرض البور،
وبالنس ــبة للنس ــاء تس ــمى العان ــس بـ«الباي ــرة» الت ــي تك ــون
موض ــع س ــخرية ،وس ــميت بائ ــرة ،ذل ــك أنه ــا ل ــم تتع ــرض
للح ــرث م ــن قب ــل الرج ــل ،وم ــن ب ــن األمث ــال الش ــعبية
ال ــواردة يف ه ــذا الش ــأن جن ــد« :خ ــذ طريق العافي ــة ولو كان
دارت وأدي بنت عمك ولو كان بارت» كذلك من بن اآليات
القرآني ــة الكرمي ــة ال ــواردة يف ه ــذا الص ــدد قول ــه تعال ــى «
لك ـ ْـم»(.)40
حرث ُ
ِن َس ـ ُ
ـاؤ ُك ْم ٌ
خصوب ــة األرض حت ــدث بانفعالها مع امل ــاء ،وخصوبة
امل ــرأة حت ــدث بانفعاله ــا مع ماء الذك ــر (املني).

إن رب ــط امل ــرأة ب ــاألرض ،يع ــود يف ب ــادئ األم ــر إل ــى قرب
اإلنسان منذ القدم إلى األرض ،والتصاقه من جهة أخرى
بامل ــرأة ،ف ــرأى أن كاهما عنصر خصوبة واس ــتمرار احلياة،
فاألرض توفر الغذاء واملرأة تنجب األبناء.
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« »james frazerيف كتاب ــه «الغص ــن الذهب ــي» ،فبع ــض
الس ــكان يف وس ــط إفريقي ــا يس ــرحون الزوج ــة العاقر ظنا
منهم أن عدواها تنتقل إلى احلقول فتصاب هي األخرى
بالعق ــم ،عل ــى عكس إذا أجنب ــت املرأة الت ــوأم فتقام بعض
الطق ــوس به ــدف نقل هذه القدرة التناس ــلية من األبوين
إلى األش ــجار(.)44

()8

ومن خال املاحظة املباشرة لسلوكيات أفراد مجتمـع
الدراس ــة وانفعاالتهم والس ــماع آلرائهم ،وجدنا رأي ًا واحد ًا
وانطباعـ ـ ًا نفس ــي ًا مش ــترك ًا ح ــول األرض املعط ــاءة وامل ــرأة
الول ــود «األم» فكاهم ــا ينظ ــر إلي ــه أف ــراد املجتم ــع بع ــن
الرض ــى ،عك ــس امل ــرأة العقي ــم ،كم ــا يس ــمونها «العاق ــر»
واألرض غير اخلصبة ،فكاهما ينظر إليه بعن الس ــخط
واإلهم ــال ،فامل ــرأة العاقر ال تس ــاهم يف البن ــاء االجتماعي
للمجتم ــع وكذل ــك األرض الب ــور أو غي ــر اخلصبة.
كذل ــك م ــن األم ــور التي أدت إلى االقت ــران بن األرض
وامل ــرأة يف الاش ــعور اإلنس ــاني ه ــو تقدي ــس األرض يف
مرحل ــة م ــن املراح ــل الت ــي م ــر به ــا اإلنس ــان ،ف ــاألرض
ش ــخصت واعتب ــرت أنث ــى آله ــة أم ذل ــك أنه ــا متن ــح ال ــزرع
واإلنت ــاج فهي عنص ــر فعال يف املياد واخلصوبة والتكاثر
والنس ــل املس ــتمر للحي ــوان وحف ــظ النوع اإلنس ــاني ،كما
تفعل ــه املرأة متام ًا يف املياد واخلصوبة وتكاثر واس ــتمرار
بن ــي البش ــر ،فتب ــدو ه ــذه الرم ــوز العتيق ــة النابع ــة م ــن
البيئ ــة ،غاب ــرة يف الزمن فالربط ب ــن املرأة واألرض يعود
إل ــى أس ــاطير قدمية ج ــد ًا كالتي يذكره ــا «جيمس فريزر»

ويذك ــر «ل ــوك بن ــوا»« :لك ــي تخص ــب األرض ،يتوج ــب
حرثها وبذرها ،يف املاضي رس ــم إمبراطور الصن ،وحديث ًا
ملك كمبوديا ،بعد أن توسا إلى السماء لتمنحهما املطر،
اخلط األول الذي يقود إلى احملراث الذي تدخل سكته يف
األرض كعضو الذكورة ،وهذا متثل جنده يف السنسكريتية
حي ــث اجل ــذر الواح ــد يش ــير إل ــى املعرفة والقضي ــب ،حتى
الزراعة كانت اكتش ــافا أنثوي ًا باعتبار أنها املنبع اجلوهري
ل ــكل م ــزارع ويف حن كان الرجل يقن ــع بالصيد كانت املرأة
تزرع وحتصد»(.)45
ويف األخي ــر ميكننا القول َّأن هناك اس ــتجابة متماثلة
ومتش ــابهة ب ــن األرض وامل ــرأة فكاهم ــا ينفع ــل ويتفاع ــل
م ــع عنص ــر املاء ،فاألرض به تخض ــر وتزهر ثم تلد إنتاجا،
كذلك املرأة تتفاعل ببويضتها مع احليوان املنوي للرجل،
ليك ــون بعد فت ــرة مياد جديد.
 .3 .5املرأة رمز البناء:
م ــن نص ــوص األمث ــال الت ــي تب ــن أن امل ــرأة ه ــي رم ــز
البن ــاء يف احلي ــاة جن ــد:
«بيت بـا موالتوخلـا وال مبــاتو».
«لوالد الزمهم صحة حافر ،ومال كاثر».
«احليــاة شوك ــة واملرأة وردتها».
ب ــا ش ــك أن امل ــرأة مل ــا تتح ــد ببويضة رحمه ــا مع مني
الذك ــر ي ــؤدي فيم ــا بعد إل ــى اإلجناب ،فتتش ــكل بعد ذلك
أس ــرة ،وتعتب ــر األس ــرة من أهم األس ــس التي يق ــوم عليها
املجتم ــع ،وم ــن التعريفات ال ــواردة يف هذا الش ــأن نذكر:
«األس ــرة ه ــي تل ــك الوح ــدة االجتماعي ــة املكون ــة م ــن
أف ــراد تربطه ــم عوام ــل حيوية واح ــدة أي عاق ــات الزواج
والبن ــوة واألخ ــوة»(.)46
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وامل ــرأة بع ــد عملي ــة اإلجن ــاب تصب ــح أمـ ـ ًا ،وإذا كان ــت
األمثال الشعبية قد أبدت صور ًا سلبية عن بعض النماذج
النس ــوية ،وأحيان ــا ع ــن امل ــرأة عموم ًا ،وخاص ــة يف اجلانب
النفس ــي واألخاق ــي ،فإنه ــا على العك ــس متام ًا م ــع «األم»
فم ــن خ ــال تفح ــص مدون ــة األمث ــال الت ــي مت جمعه ــا،
وكذل ــك أثناء الس ــماع ملواقف أفراد املجتم ــع من األم ،فهم
يدللونه ــا ،وي ــرون أن كس ــب رضاه ــا ورض ــى األب يع ــد م ــن
املكاس ــب الت ــي ال تق ــدر بثم ــن ،كذلك من خ ــال املاحظة
املباش ــرة ملجتم ــع الدراس ــة فمجم ــل أف ــراده يق ــدرون املرأة،
عندم ــا تك ــون حتم ــل طف ـ ًـا أو يتبعه ــا األبن ــاء الصغار.

 .4 .5املرأة رمز الشرف:
إضاف ــة إل ــى رمز البناء ،جند م ــن خال نصوص بعض
األمث ــال الش ــعبية املرأة رمزا للش ــرف ،وه ــذا ما يؤكده نص
املث ــل الش ــعبي القائ ــل« :ما تقوم لقيام ــه إ َّال على مطيرة و
إ َّال ظفي ــرة» ،واملطي ــرة من املطر أي املاء ،وظفيرة هي املرأة،
الت ــي ت ــكاد تك ــون مح ــور الص ــراع خاص ــة بن األبط ــال من
خال بعض احلكايات الش ــعبية املنتش ــرة داخل املجتمع.
وميكننا من خال مقابلة كلمتي :املطيرة والظفيرة أي
امل ــاء وامل ــرأة جن ــد أن هذه س ــمة تعكس ن ــوع أو منط املجتمع
ال ــذي قي ــل فيه املثل الش ــعبي ،فهو مجتمع مس ــتقر يعتمد
عل ــى الزراع ــة وذل ــك م ــن خ ــال الطل ــب املتزاي ــد عل ــى امل ــاء
للس ــقي ،بس ــبب طبيع ــة املنطقة اجلاف ــة واالعتم ــاد الكبير
عل ــى امل ــاء وض ــرورة وجود اليد العاملة خلدم ــة األرض ودفع
خطر اخلصوم وال ميكن أن يتحقق ذلك إ َّال بخصوبة املرأة.

وم ــن النص ــوص ال ــواردة م ــن خ ــال مدون ــة األمث ــال
الت ــي تب ــرز دور امل ــرأة يف البن ــاء األس ــري جن ــد« :بي ــت ب ــا
موالتوخل ــا وال مبات ــو» ،كذل ــك م ــن األق ــوال ال ــواردة على
لس ــان الصبي ــة الصغار والت ــي ترمز إلى حن ــان األم ودورها
يف حماي ــة الطف ــل ورعايت ــه جند املث ــل القائ ــل« :كي كانت
مي ــا كن ــت ن ــاكل اللح ــم ،ومل ــا راح ــت مي ــا أقع ــدت لليت ــم»
فالطف ــل هن ــا يتحس ــر ع ــن وف ــاة أم ــه ،فلم ــا كان يلق ــى
الرعاي ـ ــة والعط ــف واحلن ــان والغ ــذاء احلس ــن ،ص ــار يلقى
املتاع ــب والوه ــن ،كذل ــك م ــن األمثال الش ــعبية الت ــي تبرز
األم كرم ــز للحن ــان والعط ــف« :بع ــد مي ــا وباب ــا كل الن ــاس
كذاب ــة»« ،الل ــي خطاتو أم ــه حجرة باردة تس ــد فمه «ومعنى
«اللي» أي الذي و«خطاتو» أي رحلت وتركته ،وإذا عدنا إلى
نص ــوص األمث ــال الس ــابقة كن ــص املث ــل القائ ــل« :بيت با
موالتوخل ــا وال مباتو» ميكننا أن نستش ــف من خاله دور
امل ــرأة وأهميته ــا يف البي ــت ،فهي رم ــز البناء والتعمي ــر وإذا
غاب ــت ح ـ َّ َـل بالبي ــت التم ــزق والش ــتات ،وه ــذا م ــا عبر عنه
ن ــص املث ــل «خل ــا وال مبات ــو» ،كذل ــك م ــن بن أه ــم الرموز
الت ــي تش ــير إليها صورة األم أنها رم ــز الوحدة واجلمع بن
األبن ــاء ،فه ــي دوم ًا تس ــعى جاهدة للمصاحلة ب ــن األبناء
قب ــل أن حت ــدد الظال ــم واملظلـ ــوم والش ــك أن األم بتط ــور
الزم ــن تصب ــح ج ــدة أو عج ــوز ًا ،فه ــذه األخي ــرة  -إذا كان ــت
خي ــرة  -تتمتع حس ــب رأي أفراد املجتم ــع بتقدير واحترام
كبيرين فهي رمـز املاضــي واألصالة ،فعلى حد تعبير أفراد
املجتم ــع أن العجائ ــز والش ــيوخ بأفعاله ــم وأقواله ــم ماض
يش ــارك حاضر الش ــباب ،إنه ــم رمز اخلير والتس ــامح ورمز
التفان ــي يف العه ــد ،والكلم ــة والرجولة.

والف ــرد يف املجتم ــع اجلزائ ــري يفض ــل أن يع ــرف بعف ــة
الشرف أفضل أن يعرف بالشجاعة واإلقدام ،ذلك أن نظافة
الش ــرف ونقاوت ــه أنفع للرجل من أن يحت ــل مكانة مرموقة
داخ ــل املجتم ــع ،وكان م ــن أكب ــر املآثم عند الع ــرب أن يلتقي
الرج ــل بالفتاة فيبدأه ــا بالكام أو يلقي إليها الس ــام(.)47
وال تزال بعض العادات منتشرة يف مجتمعنا حول املرأة،
في ــرى بعض الرجال أن املرأة من العناصر التي من خالها
ي ــداس ش ــرف الق ــوم ،فعندم ــا تس ــتدعي احلاج ــة ال ــكام
ع ــن الزوج ــة م ــن قب ــل الرجل م ــع الرج ــال اآلخري ــن يقول:
«إمرأتي حش ــاك» أو يقولون «الدار نتاعي» ذلك أن ذكر املرأة
باس ــمها يعد عيب ـ ـ ًا ومساسـ ـ ًا بالش ــرف ،وهذه العادة كغيرها
م ــن الع ــادات األخ ــرى ،ال ت ــزال مترس ــبة يف الوع ــاء الفكري
للمجتم ــع ،والبناء الذهني للفرد ،فمن خال املثل العربي
القائ ــل »:كل ش ــيء مه ــه ماخ ــا النس ــا وذكره ــن» ،يتبن لنا
م ــن خ ــال ه ــذا املث ــل أن ه ــذه الع ــادة القدمي ــة اجلدي ــدة ال
ت ــزال تتمت ــع بفاعلية واس ــتمرار بن أف ــراد املجتمع.
«م َه ــاه» ،ومعناها اليس ــير احلقير،
ويذك ــر «امليدان ــي» أن َ
أي أن الرج ــل يحتم ــل كل ش ــيء حت ــى يأت ــي ذك ــر َحرم ــه،
فيمتع ــض حينئ ــذ ،ف ــا يحتمل ــه ،وق ــال أه ــل اللغ ــة :املهاه
امل َ َه ــه :اجلم ــال والط ــراوة أي كل ش ــيء جميل ذ ْك ـ ُـره إ َّال ذكر
النساء(.)48
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وإذا كان الرج ــال ميوت ــون ذودا عل ــى احل ــرمي ،فكذل ــك
جند هذا الس ــلوك عند املرأة ،فهي تعمل دوم ًا للمحافظة
عل ــى ش ــرف زوجه ــا وعفت ــه وم ــن أقواله ــن يف ه ــذا الص ــدد
جن ــد« :املني ــة وال الدنية» .أي املوت وقت احلاجة أفضل من
تدنيس العرض والش ــرف.
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اخلامتة:
لق ــد ظل ــت املرأة وال تزال محور تأمل إنس ــاني وجمالي
وفك ــري ،فارتبط ــت مبظاهر طبيعي ــة ،وببع ــض املخلوقات
األس ــطورية ،واألمث ــال الش ــعبية يف غالبيته ــا وقف ــت عن ــد
التركي ــز عل ــى امل ــرأة كنقط ــة أساس ــية وجوهري ــة يف عملية
اإلث ــارة ،والتخوي ــف فقرن ــت ببع ــض احلي ــات الس ــامة ،كل
ذل ــك يص ــور ويب ــرز حالة نفس ــية ،وص ــورة معين ــة يف أذهان
م ــن يتعامل ــون بنص ــوص األمثال الش ــعبية ،وبقية أش ــكال
التعبي ــر األخ ــرى يف حياته ــم اليومي ــة ،حت ــى أن توظي ــف
العناصر الطبيعية كعناصر رمزية ،وظفت توظيفا نفسيا
بإيجابي ــة كارتب ــاط امل ــرأة ب ــاألرض األم ،ولع ــل م ــن أس ــباب
إب ــراز املرأة تارة كعنص ــر أو رمز إيجابي وأخرى عكس ذلك،
يع ــود إل ــى أن أف ــراد املجتم ــع أو املب ــدع الش ــعبي كان يعاني
م ــن صراعات الكب ــت والقل ــق واخلوف.
كذل ــك جن ــد أن ارتب ــاط امل ــرأة بامل ــاء نابع من تص ــور أن
حال ــة امل ــاء ميك ــن أن تكون كحالة املرأة ،ف ــإذا كان الرجل يف
الواد أو البحر يسعى وراء الكسـ ـ ــب والصيد فإنه كذلك يف
وجدان املرأة ،فيتعمق بحث ًا عن احلب والراحة ،وبا ش ــك
فامل ــرأة أكثر عمقـ ـ ًا من البحر.
ميكننا من خال بعض الرموز الطبيعية املتعلقة باملرأة
أن نستخرج أحد النظم الذهنية ،التي تعتبر أن املرأة أقرب
إلى الطبيعة منها إلى احلضارة ،ومبا أن الرجل هو األقرب
إلى احلضارة منه إلى الطبيعة ،وطاملا أن احلضارة تتحكم
بالطبيعة كذلك الرجل يتحكم باملرأة(.)49
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األســـاطير واحلكايات الشعبية املرتبطة
باملخلوقـــات البحرية يف البحرين
(دراسة حتليلية)

لوحة الفنان عبداهلل احملرقي

أ .حسن محمد حسن
كاتب وباحث من البحرين

منــذ القــدم ،وعبــر قــرون ،كانــت النــاس تشــاهد املخلوقــات والظواهــر الطبيعيــة ،وقــد كونــت فــي فكرهــا اجلمعــي العديــد مــن
التساؤالت والتخيالت ،التي حتولت ،خالل سنوات طويلة من املالحظة الدقيقة ،إلى أساطير وحكايات ،يتم من خاللها خلق
مخلوقات أسطورية أو إيجاد حكايات أسطورية تعلل وجود بعض الظواهر الطبيعية .فالعقل البشري ،يبحث دائم ًا عن حالة من
االتــزان الداخلــي ،بــني األفــكار ،أو بــني املعتقــدات ،أو بــني الظواهــر الطبيعيــة ومســبباتها ،وهكــذا ،فالعقــل البشــري ،يطلــب دائم ًا،
معرفــة األســباب بشــكل ملــح .وكثيــر مــن األحيــان ،وقبــل التطــور العلمــي والتكنولوجــي ،يفشــل العقــل البشــري فــي إيجــاد إجابــات
مرضيــة للعديــد مــن التســاؤالت التــي كانــت تشــغله .فيعمــل ذلــك العقــل علــى نســج حكايــات خياليــة وأســاطير ،ليحقــق مــن خاللهــا
ذلــك االتــزان الداخلــي الــذي يســعى لــه .وأحيان ـ ًا ،تكــون هنــاك بعــض احلقائــق العلميــة وراء تلــك األســاطير ،وأحيانــا أخرى ،تكون
احلكايــة كلهــا مــن نســج اخليال.
60

اﻟﻌﺪد  33أدب ﺷﻌﺒﻲ

وق ــد ارتبط ــت تل ــك األس ــاطير واحلكاي ــات بالعدي ــد
م ــن الكائن ــات احلي ــة ،وس ــوف نخص ــص ه ــذه الدراس ــة
لدراس ــة األس ــاطير واحلكاي ــات اخلرافي ــة الت ــي ارتبط ــت
بالكائن ــات احلي ــة البحري ــة يف البحرين .وميكن أن نقس ــم
تل ــك األس ــاطير واحلكايات إل ــى ثاثة أقس ــام :األول حول
املخلوقات األسطورية البحرية ،والثاني يتناول األساطير
واحلكاي ــات الش ــعبية املرتبط ــة باألس ــماك ،أم ــا القس ــم
الثال ــث فس ــوف نخصص ــه لنقاش أس ــطورة حديثة نس ــبي ًا
ويرج ــح أنه ــا م ــن صن ــع املكن ــة اإلعامي ــة وه ــي مرتبط ــة
باحمل ــار العم ــاق.

األس ــاطير القدمي ــة ،كع ــروس البحر وحوري ــة البحر وهذه
أسماء لم ترد يف التراث العربي وإمنا هي أسماء ابتدعتها
العام ــة وروج ــت لها املكنة اإلعامي ــة وهناك من ربط هذه
األس ــاطير باألط ــوم أو بق ــرة البح ــر .وقد تداخ ــل جزء من
هذه األس ــاطير يف الثقافة الشعبية يف البحرين ،واخلليج
العرب ــي بص ــورة عام ــة ،ونت ــج عنه ــا املخل ــوق األس ــطوري
املس ــمى «ب ــو درياه».
 .1.1أبو دريا وإنسان املاء:
أب ــو دري ــا ه ــو مخل ــوق بح ــري أس ــطوري كان ــت تعتق ــد
بوجوده العامة يف البحرين ،واخلليج العربي بصورة عامة،
وأصل األس ــطورة ملخلوق أسطوري يعرف بالفارسية باسم
«مل ــك دري ــا» أي مل ــك البح ــر (معل ــوف  ،1985ص  ،)89وق ــد
انتقل ــت أس ــاطير ه ــذا الكائ ــن للع ــرب يف اخللي ــج العرب ــي
م ــع تغي ــر اس ــم الكائ ــن لعدد م ــن الصي ــغ ،فقد ذك ــره فالح
حنظ ــل يف معج ــم ألفاظ اإلم ــارات:

 .1املخلوقات األسطورية البحرية
يق ــال «مخلوق ــات أس ــطورية» و«حيوان ــات أس ــطورية»
و«كائن ــات أس ــطورية» ويقص ــد به ــا كائن ــات ال وج ــود لها يف
الطبيع ــة ألن وجوده ــا يفتق ــد للدلي ــل الفيزيائ ــي ،وه ــي
كائن ــات وصفه ــا م ــن يؤم ــن بوجوده ــا أو َم ــن زعم أن ــه رآها
بصف ــات غريبة ،وهذه الكائنات ليس ــت حص ــر ًا على ثقافة
دون أخ ــرى ب ــل ميك ــن العثور يف جمي ــع الثقاف ــات املعروفة
عل ــى كائن أس ــطوري واحد على األقل ،خ ــاص بكل ثقافة.
ويف كل ثقاف ــة هن ــاك م ــن ال يؤم ــن بوج ــود تل ــك الكائن ــات
األس ــطورية ،ولك ــن دائمـ ـ ًا ما يك ــون هناك البع ــض ِمن َمن
يعتق ــدون بوجوده ــا خاص ــة بع ــد دخ ــول تل ــك الكائن ــات
الذاك ــرة الش ــعبية للجماعة.

 أ ُب ــو َدري ــا ،و َبا َب ــه َد ْريا :كائن خ ــرايف يعيش يف البحر ،قيلإنه يظهر على ش ــكل انس ــان مخيف اخللقة ،يس ــمعون
صياح ــه يف البحر كأنه غريق فإذا أنقذوه أكل طعامهم
ورمب ــا أتل ــف ش ــيئ ًا يف الس ــفينة .ول ــذا فإنه ــم إذا م ــا
عرف ــوا أنه أب ــو دريا تصايحوا« :هاتوا اجلدوم واملنش ــار»
(واجل ــدوم ن ــوع م ــن الفؤوس) فإذا س ــمعهم خ ــاف وعاد
إلى البحر .وقصة بابه دريا ترويها األمهات ألطفالهن
لتخويفهم من شرور الذهاب والعوم يف البحر» (حنظل
 ،1978ص .)40

وجنـ ـ ــد يف ك ـ ـتـ ــب التـ ـ ــراث الع ـ ــربي وكت ــب املثيولوجي ــا
للثقافات املختلفة ذكرا ملخلوقات بحرية أس ــطورية ،ويتم
وصفها على أنها مخلوقات وسطية بن اإلنسان والكائنات
البحري ــة ،فنجده ــا يف الت ــراث العرب ــي حت ــت مس ــميات
مختلف ــة مثل بنات املاء وإنس ــان املاء ويف التراث الفارس ــي
مل ــك درياه ،وش ــبيه له ــا املخلوقات األس ــطورية يف الثقافة
الغربية املس ــماة ( mermaidفت ــاة البحر) وmerman
(رج ــل البحر) وكذل ــك  Sirensيف املثيولوجيا اليونانيه،
وأص ــل هذه األس ــاطير كله ــا األطوم والفقم ــة ،وبالتحديد
الفقم ــة الراهب ــة ( Monk Sealمعل ــوف  ،1985ص .)89

أما سيف الشمان يف كتابه «األلعاب الشعبية الكويتية»
فق ــد ذكر هذا الكائن باس ــم أبو دري ــاه و بو درياه وقال عنه:
 «كن ــت اس ــمع م ــن البح ــارة أق ــوا ًال ع ــن أب ــي دري ــاه وأن ــهحي ــوان بح ــري عل ــى ش ــكل اإلنس ــان يصع ــد إل ــى ظه ــر
الس ــفينة ليمس ــك من يصادفه من البحارة ويلقيه يف
البح ــر ليفترس ــه .وإنهم إذا ش ــاهدوه صاع ــد ًا إلى ظهر
الس ــفينة صاحوا به وأخرجوا الس ــكن ونحوها فيلقي
بنفس ــه يف البح ــر طلبـ ـ ًا للنج ــاة ،والعج ــب أن البح ــارة
يعتق ــدون بوج ــوده ويقص ــون قصصـ ـ ًا عن ــه» (الش ــمان
 - 1978ج :1ص .)145

إال أن هـ ـ ـ ــذه األســاطـ ـ ــير تطـ ـ ــورت ،ب ـفـع ـ ــل الــكتاب ـ ــات
القصص ـ ــية ،وت ـ ــم ابت ـ ــكار أسـ ـ ــاطير ثــان ـ ــوية منبثـ ـ ــقة م ــن
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يع ــرف حاله فزوج ــه امرأة ،فجاء منه ــا ولد يفهم كام
أبويه ،فقيل للولد :ماذا يقول أبوك؟ قال :يقول أذناب
احلي ــوان كله ــا على أس ــافلها ،ما بال ه ــؤالء أذنابهم يف
وجوه ــم؟» (طبعة مؤسس ــة األعلم ــي  ،2000ص .)125

.2. 1أصل أسطورة أبو درياه:
س ــبق أن ذكرن ــا أن االس ــم أب ــو دري ــاه وكذل ــك األس ــماء
األخ ــرى كله ــا مش ــتقة م ــن االس ــم الفارس ــي «مل ــك دري ــا»
إال أن هن ــاك مخلوق ــا ل ــه نف ــس املواصف ــات ،ول ــه ذك ــر يف
كت ــب الت ــراث العربي ولكنه مش ــهور مبس ــمى «إنس ــان املاء»
و«الش ــيخ اليهودي» و«ش ــيخ البحر» ،وقد جاء عنه يف كتاب
«عجائ ــب املخلوق ــات» للقزوين ــي:
 «إنس ــان امل ــاء :يش ــبه اإلنس ــان ،إال أن ل ــه ذنبـ ـ ًا ،وق ــد ج ــاءش ــخص بواح ــد من ــه يف زماننا يف بغ ــداد ،فعرضه على
الن ــاس وش ــكله عل ــى م ــا ذكرن ــاه ،وق ــد ذك ــر أن ــه يف بح ــر
الش ــام ببع ــض األوق ــات ،يطل ــع م ــن املاء إل ــى احلاضرة
إنس ــان وله حلية بيضاء ،يس ــمونه ش ــيخ البحر ،ويبقى
أيامـ ـ ًا ،ف ــإذا رآه الناس يستبش ــرون باخلصب .وحكي أن
بع ــض املل ــوك ،حم ــل إليه إنس ــان مائ ــي ،ف ــأراد امللك أن

وق ــد زع ــم بع ــض الكت ــاب ومنه ــم الش ــمان أن أص ــل
أس ــطورة أب ــو دري ــاه ه ــو األط ــوم (الش ــمان  ،1978ج :1ص ،)145
وه ــو احتم ــال ال ميك ــن اس ــتبعاده ،إال أن إنس ــان امل ــاء ه ــو
الفقم ــة الت ــي تعي ــش يف البح ــر املتوس ــط واملعروفة باس ــم
 Monk Sealأي الفقم ــة الراهب ــة (معل ــوف  ،1985ص 161
و .)222أم ــا األط ــوم فاملرجح أنه أصل أس ــطورة «بنات املاء».
.3. 1األطوم وأسطورة بنات املاء
أص ــل أس ــطورة بن ــات امل ــاء ه ــو الكائ ــن البح ــري ال ــذي
ينتمي إلى الثديات واملس ــمى األطوم  ،Dugongواالس ــم
العلم ــي الق ــدمي لألطوم ه ــو  Halicoreوهو مش ــتق من
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كلمت ــن يونانيت ــن معناهم ــا فت ــاة البح ــر وليس عروس ــة
البح ــر (معل ــوف ،1985ص .)88ويع ــرف األط ــوم عن ــد العامة
يف اخللي ــج العرب ــي باس ــم «بق ــرة البحر» وهو اس ــم وارد يف
كت ــب الت ــراث العربي (معل ــوف ،1985ص.)88

يف حكاي ــة ش ــعبية .وال يق ــف دور احلكاي ــة الش ــعبية الت ــي
ارتبط ــت باألس ــماك ،عن ــد ح ــد تفس ــير ظاه ــرة م ــا ،ب ــل
تعدت ذلك لتش ــمل العبرة واحلكم ــة؛ وبذلك تعدت كونها
حكاي ــة ومت اختزاله ــا يف مثل ش ــعبي لت ــؤدي الغرض ذاته.
ـدد من تلك
وس ــوف نح ــاول يف ه ــذه الدراس ــة جم ــع أكبر ع ـ ٍ
األس ــاطير الش ــعبية ،واحلكاي ــات الش ــعبية الت ــي ارتبط ــت
باألس ــماك يف البحري ــن ،ومقارنته ــا بحكاي ــات أو أس ــاطير
ش ــبيهة مت توثيقه ــا يف مناط ــق أخرى يف اخللي ــج العربي.

وللع ــرب فرضي ــة عن كيفية تك ــون بنات املاء وهي جزء
م ــن فرضي ــة عام ــة تفس ــر وج ــود حيوان ــات حتم ــل صفات
حيوان ــات مختلف ــة ،وق ــد ذك ــر ه ــذه الفرضي ــة الغريب ــة
بص ــورة مفصل ــة ب ــزرك ب ــن ش ــهريار الرامهرم ــزي وذل ــك
يف كتاب ــه «عجاي ــب الهن ــد :ب ــره وبح ــره وجزائ ــره» ،وال ــذي
صنف ــه ح ــدود س ــنة 950م:

 .1. 2أسطورة مسكـ موسى :
سمك موسى  Soleهو االسم الشائع يف الدول العربية
بص ــورة عام ــة لطائفة من األس ــماك التي تنتم ــي إلى رتبة
األس ــماك املفلطح ــة  .Flatfishesوتتميز هذه األس ــماك
بشكلها املفلطح وأن كا العينن تكونان على جهة واحدة،
أي أنه ــا تب ــدو وكأنه ــا نص ــف س ــمكة .وعندما تخ ــرج صغار
هذه األس ــماك من بيضها تكون طبيعية كباقي األس ــماك،
ولك ــن خال فت ــرة النمو تنتقل إح ــدى العينن إلى اجلهة
املقابل ــة لك ــي تلتقي بالعن األخ ــرى فتصبح العينان على
جه ــة واح ــده إم ــا اليمن ــى أو اليس ــرى .وأغل ــب أف ــراد ه ــذه
األس ــماك تسمى سمك موس ــى يف البحرين ،ومن أسمائها
أيضا ،خوفعة وأرزجه أو أرزيه (بقلب
األخ ــرى عند العام ــة،
ً
اجلي ــم ي ــاء) ويق ــال ،أيضـ ـ ًا ،عرزج ــه (بقل ــب األل ــف ع ــن)،
وتسمـ ـ ــى كـذلـ ــك ،طبگ عـجـ ــوز (أي طَ ـبـ ــق عجـ ــوز) ،وقـ ــد
ش ــبهت بالطبق بسبب ش ــكلها املفلطح.

 «وحدثن ــي بع ــض م ــن دخ ــل الزيل ــع وباد احلبش ــة أنيف بح ــر احلبش ــة س ــمك ًا له وج ــه كوجه بني آدم وأجس ــامهم
له ــا األي ــدي واألرج ــل وأن الصيادي ــن املعتزب ــن الفق ــراء
املتطرفن يف أطراف السواحل املهجورة واجلزاير والشعاب
واجلب ــال الت ــي ال تس ــلك املعاجلن فيها ط ــول أعمارهم إذا
وجدوا ذلك الس ــمك املش ــابه لبني آدم اجتمعوا به فيتوالد
بينهم نسل شبيه لبني آدم يعيش يف املاء والهواء ورمبا كان
األص ــل يف ه ــذا الس ــمك م ــن بن ــي آدم اجتمع ــوا بجنس من
أجناس الس ــمك ويتوالد بينهم هذا الس ــمك الش ــبيه لبني
آدم ث ــم كذل ــك على مر الدهور واألزمنة كما يجتمع اآلدمي
ببع ــض الوح ــش مثل الضبع والنمر وغي ــره من حيوان البر
فيتوال ــد بينه ــم الق ــردة والنس ــانيس وغي ــر ذلك مما يش ــبه
اب ــن آدم» (.)40-Ibn Shahriyar 1883 - 86, pp. 39
 .2األســـاطير واحلكايـــات الشـــعبية املرتبطـــة
با أل مسا كـ :

ويقص ــد مبوس ــى ،نب ــي اهلل موس ــى علي ــه الس ــام؛ فقد
زعم ــت العام ــة يف البحري ــن إن ــه مل ــا ض ــرب نبي اهلل موس ــى
علي ــه الس ــام البح ــر بعص ــاه فانش ــق البح ــرُ ،قطع ــت هذه
الس ــمكة إل ــى نصف ــن ،وقد تناس ــلت ه ــذه الس ــمكة لتنتج
هذه األس ــماك والتي تش ــبه نصف س ــمكة ،ولذلك س ــميت
س ــمك موس ــى .وه ــذا االعتق ــاد س ــائد يف دول ــة اإلم ــارات
العربي ــة واألردن ودول عربي ــة أخ ــرى (انظ ــر على س ــبيل املثال
حنظل  ،1978ص  .)374وهذه األسطورة ليست حصرية على
الثقاف ــة العربي ــة فق ــط؛ حي ــث يوجد نوع من أنواع س ــمك
موس ــى يس ــمى باللغ ــة اإلجنليزي ــة  Moses Soleنس ــبة
لنبي اهلل موس ــى عليه الس ــام ،وقد ذكرت األس ــطورة ذاتها
(ذكرت هذه املعلومة يف العديد من املقاالت على
لس ــبب التسمية ُ

تزخر الذاكرة الشعبية يف اخلليج العربي بالعديد من
املعارف املرتبطة باألس ــماك؛ فهناك العديد من األساطير
واحلكاي ــات واألمثال الش ــعبية التي ارتبط ــت بالعديد من
أنواع األسماك يف البحرين ،واخلليج العربي بصورة عامة.
م ــن تل ــك األس ــاطير الش ــعبية م ــا تفس ــر ظاهرة ش ــاهدها
البح ــارة وعج ــزوا ع ــن فهمه ــا ،فحاولوا تفس ــيرها بحكاية
شعبية أو أسطورة خيالية .وهكذا ،لعبت األساطير دور ًا يف
س ــد الف ــراغ الفك ــري يف تعليل م ــا لم يقدروا عل ــى تعليله.
بالطب ــع ،قد يك ــون هناك تعليات علمي ــة لتلك الظواهر،
أو أنه ــا قد تكون ظواهر خيالية تخيلتها العامة وصاغتها
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ش ــبكة اإلنترن ــت انظ ــر عل ــى س ــبيل املث ــال مق ــال الويكيبيدي ــا حول
الن ــوع .)Pardachirus marmoratus

ه ــذا ،وق ــد ذك ــرت ه ــذه األن ــواع م ــن األس ــماك يف الكت ــب
واملؤلف ــات العربي ــة باس ــم ح ــوت موس ــى وهوش ــع أو يوش ــع؛
وق ــد ُس ــمي بذل ــك ،ألن العام ــة زع م ــت إن ه ــذا ال س ــمك من
ن س ــل ح ــوت نب ــي اهلل موس ــى علي ــه ال س ــام وصبي ــه يوش ــع
(معلوف  ،1981ص  .)108وقصة هذا احلوت أن نبي اهلل موس ــى
علي ــه ال س ــام وصبيه يوش ــع ملا خرجا للق ــاء اخلضر عليه
ال س ــام ،وكان دليله ــم إل ــى موضع اخلضر ح ــوت ،قيل إنهم
أكل ــوا م ــن احلوت فأحيا اهلل نصفه املأكول وس ــبح يف البحر
ودلهم على موضع اخلضر (القزويني ،طبعة مؤسس ــة األعلمي
 ،2000ص .)121ومل ــا كان ه ــذا ال س ــمك كأن نصف ــه مأك ــول
ونصف ــه اآلخ ــر س ــليم قال ــوا بأن ــه م ــن ن س ــل ح ــوت موس ــى
ويوش ــع .وورد وص ــف ه ــذا ال س ــمك يف كت ــب اللغ ــة بوص ــف
ال يختل ــف علي ــه أح ــد إن ــه هذا ال س ــمك ،ق ــال القزويني يف
كتاب ــه (عجائ ــب املخلوق ــات) ع ــن ه ــذه األس ــماك أن الن ــاس
يتبرك ــون به ــا ويهدونه ــا إلى احملتش ــمن ،ويش ــويها اليهود
ويقددونها ويحملونها إلى األماكن البعيدة (القزويني ،طبعة
مؤسس ــة األعلم ــي  ،2000ص .)121وكذل ــك ،ذكرها الدمش ــقي يف
كتاب ــه «نخ ب ــة الده ــر يف عجائ ــب ال ب ــر والبحر» وق ــال عنها
«والص ي ــادون أيضـ ـ ًا يتبارك ــون به ــا وال يأكلونه ــا ويقول ــون
ه ــذا م ــن ن س ــل حوت موس ــى ويوش ــع» (طب ع ــة دار إحي ــاء التراث
العرب ــي ،1988ص.)194
وهذا دليل على أن االسم يبقى ثابت ًا بينما األسطورة
أو القص ــة أو املفه ــوم ال ــذي أدى لهذه التس ــمية قد يتغير
مع الزم ــن ،ومن مكان آلخر.
 .2. 2أسطورة عصب الكنعد:
ينتم ــي س ــمك الكنع ــد ملجموع ــة م ــن األس ــماك تعرف
بــاسـماإلسقـم ــري،Mackerelوهـ ــذااالسـ ــماألخ ــيرتعريب
لاس ــم اليوناني  Skombrosواللفظة ش ــائعة على ألسن
العامة يف مصر والشام لهذه املجموعة من األسماك (معلوف
 ،1981ص  ،)219وقد اش ــتهر اس ــم «اإلسقمري» لهذه األسماك
يف العدي ــد م ــن املؤلفات .هذا وقد عمم االس ــم «إس ــقمري»،
عل ــى جمي ــع األنواع التي تس ــمى  ،Mackerelعلى رغم أن
منه ــا أنواعـ ـ ًا له ــا أس ــماء عربي ــة واردة على ألس ــن العامة يف

دول اخللي ــج العربي ،وموثق ــة يف املعاجم اللغوية القدمية؛
حي ـ ـ ــث تــرجـ ـ ـ ــم االسـ ـ ـ ــم  King Mackerelب ــاإلسق ـ ــمري
امللكي ،وهو الس ــمك املشهور باس ــم «الكنعد» .وكذلك االسم
 Spanish Mackerelيترجم باسم اإلسقمري اإلسباني
وهو مشهور باس ــم «اخلباط».
وفيم ــا يخ ــص أس ــطورة «عص ــب» الكنعد ،فق ــد روى لي
بع ــض أه ــل االختص ــاص بصيد األس ــماك م ــن العامة ،أن
س ــمك الكنع ــد به عص ــب (أي أعصاب) مبعن ــى أنه مريض
بالعصبي ــة ف ــإذا اقت ــرب م ــن الش ــبك ال يس ــتطيع الرج ــوع
إل ــى اخلل ــف وم ــا أن تام ــس مقدم ــة رأس ــه الش ــبك يق ــوم
الكنع ــد بقت ــل نفس ــه ،وقي ــل أيضـ ـ ًا أن «س ــمك (الكنع ــد)
س ــمك يعت ــد بنفس ــه كثي ــر ًا ،ولكونه ال يعتق ــد أن يصطاده
الصياد بس ــهولة فإن اإلحباط يتس ــلل إليه بس ــرعة لكونه
مت صي ــده ،فيم ــوت قه ــر ًا دون أن يحرك س ــاكن ًا بعد صيده»
(البحران ــي .)2015
وه ــذه أس ــطورة طريف ــة يف تعلي ــل ظاه ــرة ش ــاهدها
الصي ــادون وعج ــزوا ع ــن تفس ــيرها؛ فغالبـ ـ ًا م ــا تلج ــأ
64

اﻟﻌﺪد  33أدب ﺷﻌﺒﻲ

ن الرائي
وأقب َل ْت مت ُأل ع َ

العام ــة حلياك ــة األس ــاطير يف ح ــال عج ــزت ع ــن تفس ــير
بع ــض الظواه ــر الطبيعي ــة .أم ــا الظاه ــرة الت ــي ش ــاهدها
الصي ــادون ،فه ــي م ــوت س ــمك الكنع ــد مباش ــرة يف ح ــال
إخراجه من البحر ،وذلك عندما يتم اصطياده بالش ــبك.
ولهذه الظاهرة تفس ــيرعلمي؛ حيث يتميز س ــمك الكنعد،
وكذل ــك جمي ــع أف ــراد العائل ــة الت ــي ينتم ــي له ــا ،بطريقة
تنفس معينة تختلف عن باقي األس ــماك ،لكنها مش ــابهة
لطريق ــة تنف ــس أس ــماك القرش .حيث يتوج ــب على هذه
األس ــماك أن تس ــبح باس ــتمرار لك ــي تتمك ــن م ــن حتصي ــل
األوكس ــجن الذائ ــب يف امل ــاء ،وذل ــك لكي مير امل ــاء احململ
باألوكس ــجن عل ــى خياش ــيمها .وه ــذا يعن ــي ،أن ــه يف ح ــال
توقف ــت ه ــذه األس ــماك ع ــن الس ــباحة ،بس ــبب وقوعه ــا يف
الش ــبك ،فإن تدفق املاء للخياش ــيم يتوق ــف ،ويتوقف معه
تدفق األوكس ــجن الذائب للخياشيم ،مما يؤدي الختناق
ه ــذه األس ــماك ،أي مم ــا ي ــؤدي ملوته ــا الس ــريع .وهك ــذا،
فالكنع ــد يب ــدأ بامل ــوت أول م ــا يت ــم إيقاف ــه ،وح ــال إخراجه
م ــن امل ــاء ميوت .وه ــذه الطريقة يف التنفس تس ــمى علمي ًا
.ram ventilation

املن واألحشاءِ
بكل «صايف» ِ
َ
الف َّض ِة البيضاءِ
مثل ِ
أبيض ِ
راع
الكاعب احلسناءِ
أو ِ
ِ
كذ ِ
فحا َز إذ خاط َر باحلوباءِ
سعاد َة ا َ
جل ِّد من َّ
الشقاءِ
وميكنن ــا أن ناح ــظ م ــن قول الرف ــاء أن صف ــة «صايف»
م ــن الصف ــات التي أطلقها العرب على األس ــماك اجليدة.
ورمب ــا تط ــورت ه ــذه الصف ــة وخصص ــت بأن ــواع بعينها من
األس ــماك حيث أن اإلس ــم «صايف» ورد أيض ًا مبعنى س ــمك
وذلك يف شعر للشاعر ابن املقرب العيوني وهو من شعراء
البحري ــن يف القرن الثالث عش ــر املي ــادي ،حيث قال:
صاف يف أَ َوال َو َكن َع ٍد
َو ِمن َحل ِم
ٍ
وعها
ثير ُخ ُد ُ
ِض ٌ
باب َو ُجرذانٌ َك ٌ
وج ــاء يف ش ــرح الدي ــوان «الص ــايف :جن ــس م ــن أج ــود
الس ــمك ،وكذل ــك الكنع ــد» (ش ــرح دي ــوان اب ــن املق ــرب ،اجلنب ــي
وآخ ــرون  ،2012ج 2ص  .)1066وبذل ــك يك ــون اإلس ــم «ص ــايف»
تس ــمية عربي ــة قدمي ــة له ــذه األن ــواع م ــن األس ــماك الت ــي
عرف ــت بجودته ــا من ــذ الق ــدم.

.3. 2سطورة قشور مسك الصافي:
الص ــايف ه ــو االس ــم احمللي الش ــائع يف اخللي ــج العربي
ملجموع ــة م ــن األس ــماك تع ــرف يف الكت ــب العلمي ــة باس ــم
أران ــب البح ــر أو األس ــماك األرنبي ــة  Rabbitfishوه ــي
جم ــع واملف ــرد أرن ــب البح ــر واالس ــم مترج ــم .وق ــد ش ــبهت
ه ــذه األس ــماك باألرن ــب ألنه ــا حت ــرك ش ــفتها العلي ــا
باس ــتمرار كاألرن ــب .أم ــا االس ــم «ص ــايف» فه ــو يف األص ــل
إحدى الصفات التي تطلق على أنواع من الس ــمك اجليد،
فق ــد ورد ه ــذا اإلس ــم كصف ــة يف إح ــدى قصائ ــد الس ــري
الرف ــاء املتوف ــى العام 972م ،وهو من ش ــعراء الق ــرن الرابع
الهج ــري (العاش ــر املي ــادي) الذين برع ــوا يف وصف صيد
األس ــماك والت ــي اعتب ــرت قصائدهم من النوادر يف الش ــعر
نظ ــر ًا إل ــى قل ــة م ــن وص ــف البح ــر والصي ــد من الش ــعراء.
وقصائ ــد الرف ــاء يف وص ــف صي ــد األس ــماك وطرق ــه تعتبر
أروع م ــا وصلن ــا ،فف ــي إح ــدى قصائ ــده (انظ ــر دي ــوان الس ــري
الرف ــاء ،طبع ــة دار ص ــادر  ،1996ص  )12يص ــف فيه ــا رحلة صيد
بالش ــبك يتض ــح م ــن خاله ــا أن الش ــبك املوص ــوف يرمى
بالي ــد؛ أي كش ــبك الس ــالية يف الوق ــت احلاض ــر ،إذ ق ــال:

يذكر أن هناك أنواع ًا من س ــمك الصايف فهناك نوع من
الص ــايف كان مش ــهور ًا عندن ــا يف البحري ــن أال وه ــو «الص ــايف
الصنيف ــي» أو كم ــا يس ــميه البعض «صايف كي ــس» والذي لم
يعد له وجود حالي ًا يف األسواق .أما سبب تسميته بالصايف
فقد ذكر الناصري يف كتابه «من تراث ش ــعب البحرين» بانه
سمي بالصايف ألنه ال يكدر صفوه شيء كغيره فليس عليه
س ــفط (قش ــور) وال شوك وال جلد سميك .وقال أيض ًا يقال
للعريض ــة «عربي ــه» ويق ــال للقبيب ــة أي املس ــلوبة «الوح ــم»
(الناص ــري  ،1990ص  .)160وق ــد زعم ــت العام ــة أن س ــبب ع ــدم
وجود القش ــور أو الفلوس على هذه األس ــماك هو «أن سمك
(الص ــايف) كان يغض ــب عندم ــا يت ــم صيده فيلقي فلس ــه يف
امل ــاء قبل إخراجه» (البحران ــي .)2015
وعلى الرغم من عدم وجود قشور على هذه األسماك،
إال أنه ــا تتمي ــز بصاب ــة أش ــواكها ،وباخلص ــوص أش ــواك
الزعنفة الش ــرجية ،والتي تكون لس ــعتها مؤملة جد ًا حتى
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ش ــبهت العام ــة كل لس ــعة أو وخزة ش ــديدة بلس ــعة س ــمك
الص ــايف ،فتق ــول العامة يف التش ــبيه ،والذي جرى مجرى
األمث ــال« ،چنه ــا (كأنه ــا) ضرب ــة صافي ــة» .م ــن الناحي ــة
العلمي ــة ،أثبت ــت التحالي ــل أن أش ــواك زعان ــف الص ــايف
تتص ــل بغ ــدد تفرز س ــموم ًا ولس ــعتها مؤملة ولك ــن ال يدوم
األل ــم أكث ــر م ــن نص ــف س ــاعة ولتخفي ــف األل ــم يوض ــع
العض ــو املص ــاب يف م ــاء ح ــار (قراب ــة  55درج ــة مئوي ــة)
(.)Woodland 1986, p. 824
 .4. 2حكاية شوكـ اجلواف واحلف:
هن ــاك العدي ــد م ــن احلكاي ــات واألمث ــال الش ــعبية يف
البحري ــن الت ــي ارتبط ــت بالعدي ــد م ــن األس ــماك ،وال نعلم
بالتحديد ،هل هذه احلكايات واألمثال هي أساطير تعليلية
ارتب ــط باألس ــماك ث ــم حتول ــت حلكاي ــات وأمث ــال؟ ،أم أنه ــا
حكايات حتمل يف طياتها احلكمة والعبرة .وهنا نستعرض
حكاي ــة ش ــعبية وه ــي حتمل عب ــرة معينة ،ويف نف ــس الوقت
تعل ــل لوج ــود ظاه ــرة معين ــة يف األس ــماك .احلكاي ــة تعل ــل
س ــبب وج ــود الش ــوك يف س ــمك اجل ــواف Gizzard Shad

وع ــدم وج ــود الش ــوك أو ندرته يف س ــمك الكنع ــد .والظاهرة
ذاتها تصاغ يف مثل ش ــعبي ،لكنه يعلل س ــبب وجود الش ــوك
احل ــف ب ــد ًال م ــن اجل ــواف .وس ــوف نتط ــرق هن ــا
يف س ــمك ِ
لتفاصي ــل كل م ــن احلكاية واملثل الش ــعبي.
كا ة

ا

ا

تس ــمى هذه األس ــماك يف اخلليج العربي جواف واملفرد
جوافة وقد تلفظ اجليم ياء فيقال يوافه وايوافه .واجلواف
ه ــو االس ــم العرب ــي الفصيح له ــذه األس ــماك وال ــذي ورد يف
معاج ــم اللغة ،ج ــاء يف معجم «تاج العروس» م ــادة (جوف):
اف
كك ِ ٍّ
واجل َو ُ
«اجل ِ ُّ
الش ْــع ِر ُ
ْ ُ
ور ِة ِّ
ويف ُ
ويف وقد ُي َخ َّف ُف ِ
لض ُر َ
جل ْو َه ِر ُّي وأَ ْن َشـ ـ َد ِني أَبو ال َغ ـ ْـو ِث َق ْولَ
كغ ـ َـر ٍابَ :س ـ َـم ٌك َن َق َل ـ ُـه ا َ
ُ
اج ِز :
الر ِ
َّ
ِإذا َت َع َّش ْوا َب َص ًا وخَ ًّ
ا
وفي ًا َق ْد َص َّا
وج ِ
و َك ْن َعد ًا ُ
َبا ُتوا َي ُس ُّلو َن ا ْلفُ َسا َء َس َّا
َص َب املْ ُ ْب َت َّا
َس َّل الن َِّب ِ
يط ا ْلق َ
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ابن ِدي َن ـ ٍـار( :أَ َك ْل ُت ِرغيف ًا
ويف ال ِّنها َي ـ ِـة يف َح ِدي ـ ِـث َم ِال ِك ِ
الض ـ ِّـم:
ـاء) ُ
اجل َوا َف ــةُ ِب َّ
س ُج َوا َف ــه ف ََع َل ــى ُّ
الد ْن َي ــا ا ْل َع َف ـ ُ
َو َر ْأ َ
الس ـ َـم ِك ولي ــس ِمن َج ِّي ـ ِـد ِه».
َض ـ ْـر ٌب ِم ــن َّ
وعن س ــبب تس ــميته باس ــم اجل ــواف ،ق ــال الناصري يف
كتاب ــه «م ــن ت ــراث ش ــعب البحري ــن» إن اجلواف ع ــرف بهذا
اإلس ــم بحي ــث يك ــون بجوف ــه الش ــوك وخاص ــة يف ظه ــره
وق ــرب ال ــرأس بصورة مكثفة إال أن الش ــوك غير قوى ،وقال
عن ــه أيضـ ـ ًا ،إن اجليد من هذا الس ــمك هو العريض أما إذا
كانت مس ــلوبة فيختلف طعمها وتس ــمى گ ــردة (الناصري
 ،1990ص .)161 - 160

«ح ــف» ،بفت ــح احل ــاء ،وه ــذا األخي ــر ه ــو اللف ــظ الفصي ــح
َ
الس ــم ه ــذه الس ــمكة فق ــد ج ــاء يف معج ــم ت ــاج الع ــروس:
حل ُّفَ :س ـ َـمكَةٌ َب ْي َض ُاء َش ــاكَةٌ » .وهذا الوصف ينطبق على
«ا َ
ه ــذه األس ــماك فه ــي فضي ــة الل ــون تعلوه ــا زرق ــة وحلمه ــا
كثي ــر العظ ــام أو مبعن ــى آخ ــر ش ــائكة اللحم.
وم ــن األمث ــال الش ــعبية القدمي ــة ،الت ــي ارتبطت بهذه
األس ــماك ،املث ــل الش ــعبي «المي ــو للح ــف س ــلة ي ــا بن ــات
الچنعدة (الكنعدة)» (الناصري  ،1990ص ( .)167الميو)
فع ــل أمر مبعنى اجمعوا ،مش ــتق من اللَم مبعنى اجلمع،
واحلديث موجه ألس ــماك الكنع ــد الصغيرة .ومعنى املثل
«أجمعوا يا صغار س ــمك الكنعد الس ــلة أو الشوك لسمكة
احل ــف» .ياح ــظ هن ــا التش ــابه يف املعنى الع ــام الظاهري
له ــذا املث ــل واحلكاي ــة الش ــعبية الس ــابقة الت ــي ترب ــط
س ــمك اجلواف بس ــمك الكنعد .إال أن هذا املثل الش ــعبي
يس ــاق بأس ــلوب التهك ــم ،فه ــو يطل ــب م ــن «بن ــات الكنعد»
أي الصغي ــر م ــن س ــمك الكنع ــد ،وه ــي أس ــماك قليل ــة أو
نادرة األشواك ،أن «تامي» أي جتمع «السلة» أي األشواك
لس ــمكة احل ــف .ويض ــرب ه ــذا املث ــل للمكث ــر م ــن الش ــيء
يطم ــع فيم ــا لدى املقل منه ومن ين ــدر وجوده عنده .وهو
ش ــبيه باملثل الش ــعبي اآلخ ــر «أهل البقر يطلب ــوا من أهل
الغن ــم زبدة».

وع ــن حكاي ــة ش ــوك س ــمك اجل ــواف ،فق ــد أف ــرد جعفر
البحران ــي مقا ًال مطو ًال عنه ،وروى حكاية عن جدته تعلل
وجود هذا الش ــوك ،ج ــاء فيها:
«يف انبثاق مملكة البحار وتوزيع األدوار على املخلوقات
البحري ــة ،وتقس ــيم اإلمكان ــات ل ــكل س ــمكة ،ل ــم حتص ــل
س ــمكة الـ(جواف) على أي س ــاة (ش ــوكة) يف جسدها سوى
عموده ــا الفق ــري فق ــط ،وله ــذا أخ ــذت تبك ــي لع ــدة أي ــام
وهي مختبئة يف جحرها ،فلما س ــمعت س ــمكة الـ(الكنعد)
ب ــكاء س ــمكة (اجل ــواف) رق له ــا قلبه ــا فس ــألتها عن س ــبب
بكائه ــا فقال ــت س ــمكة الـ(جواف) :وزعوا الس ــلة (الش ــوك)
عل ــى كل الس ــمك وأن ــا م ــا عطون ــي منه ش ــي .قالت س ــمكة
الـ(كنع ــد) الت ــي كانت تريد أن تتخلص من أش ــواكها :أيش
راي ــك أعطي ــك األش ــواك إللي عن ــدي كلها .فرحت س ــمكة
الـ(ج ــواف) به ــذا الع ــرض وطلب ــت م ــن س ــمكة الـ(كنع ــد)
أن تعطيه ــا كل الش ــوك ال ــذي يف بدنه ــا وبذل ــك أصبح ــت
س ــمكة الـ(جواف) مليئة باألش ــواك ،فيما أصبحت س ــمكة
الـ(كنع ــد) خالي ــة منه متام ــا» (البحران ــي .)2015

 .3أسطورة احملار العمالق القاتل:
ال يوج ــد العدي ــد م ــن احلكاي ــات أو األس ــاطير الت ــي
ترتب ــط باألص ــداف البحري ــة؛ فهن ــاك أع ــداد بس ــيطة م ــن
األصداف ارتبطت بحكايات وأساطير ،وأشهرها نوع ضخم
م ــن احمل ــار  ،Giant Clamيصل قطر صدفته إلى أكثر من
 40س ــم ،والذي يعرف يف اخلليج العربي بعدة أس ــماء ،مثل
اللي ــان (أحم ــد  ،2002ص  ،)169أو البزم ــة أو الزني ــة (الش ــمان
َّ
واللي ــان ،كم ــا ه ــو مع ــروف حاليـ ـ ًا عن ــد
.
)360
ص
ج:2
،1987
َّ
العامة ،هو طش ــت صغير من احلديد ،يس ــتخدم يف عملية
البن ــاء ،حي ــث يوض ــع في ــه األس ــمنت املخل ــوط أو اجلص أو
الليان ،كان
الط ــن قبل اس ــتخدامه يف عملية البن ــاء .إال أن َّ
يف الس ــابق يصنع من الفخار ،وكان اخلرازون يس ــتخدمونه
بالليان
لتلي ــن اجلل ــود في ــه قبل اس ــتعمالها ،ومن ــه ُس ــمي َّ
(اخل ــرس والعقروق ــة  ،2003ص .)131

وقد مت اختزال حكاية مماثلة لها يف مثل شعبي،
واحل ــف  ،Wolfherringإال أن
لكن ــه يجمع ب ــن الكنع ــد ِ
الشائع املثل الشعبي الذي يساق كعبرة أو حكمة.
«الميو للحف سلة»
«حف» بكس ــر
العامة يف البحرين تس ــمي هذه الس ــمكة ِ
«ح ــف» ،بفتح احلاء،
احل ــاء و«ش ــيمة» ويف اإلمارات تس ــمى َ
«ح ــف» ،بالض ــم ،أم ــا يف الكوي ــت فتس ــمى
وتس ــمى أيضـ ـ ًا ُ
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باللي ــان ،فهو نوع م ــن أضخم أنواع
أم ــا احمل ــار املع ــروف َّ
احمل ــار ،ويتك ــون م ــن صدفت ــن ،وكل صدف ــة تش ــبه ش ــكل
اللي ــان ،ورمبا اس ــتخدمت تلك
الطش ــت الذي كان يس ــمى َّ
األص ــداف عوضـ ـ ًا ع ــن ذل ــك الوع ــاء الفخ ــاري .وم ــن هن ــا
الليان .أما اإلس ــم اآلخر،
ج ــاءت تس ــمية ه ــذا احملار باس ــم َّ
البزم ،وهو «ش ـ َّـد ُة
البزمة ،فرمبا اش ــتق هذا اإلس ــم من َ
وهو َ
ض مبق ـ َّـد ِم ال َف ِم
ـض َّ
الع ُّ
الع ـ ّ
والر ِ
باع َي ــات وقيل هو َ
َ
بالثناي ــا َّ
َ
ـ
الع
ـف
ـ
خ
أ
ـو
ـ
وه
ـض» (لس ــان الع ــرب ،م ــادة ب ــزم) .ورمب ــا س ــمي
َ ِّ
بذل ــك ،لتخي ــل العام ــة أنه يقبض بصدفتي ــه الضخمتن
عل ــى الغاصة.
يذك ــر ،أن ه ــذا الن ــوع م ــن احمل ــار ق ــد ص ــور يف أس ــاطير
ش ــرق أس ــيا ،عل ــى أنه وحش ضخ ــم؛ فمرة ،كم ــا يف الصن،
ه ــو تن ــن بحري ميكن أن يتش ــكل يف أكثر من ص ــورة ،وتارة
أخ ــرى ،كم ــا يف ج ــزر الب ــاالو ،ه ــو ذلك الوح ــش الذي خرج
م ــن جوف ــه الكائن ــات البحري ــة (.)Fredericks 2014, p. 45

إال أن ــه يف اخللي ــج العرب ــي ارتب ــط ه ــذا الن ــوع م ــن احمل ــار
بأسطورة أخرى ال عاقة لها بأساطير شرق أسيا ،واملرجح
أنها من األس ــاطير احلديثة نس ــبي ًا والتي روجت لها املكنة
اإلعامية؛ حيث أن ش ــهرته كانت بسبب ارتباطه بالآليء
العماق ــة الت ــي عث ــر عليه ــا يف بعض أف ــراده .وأش ــهر تلك
الآل ــيء ه ــي الت ــي عرفت باس ــم لؤل ــؤة اإلل ــه The Pearl
 ،of Allahوالت ــي اعتب ــرت ،حتى الع ــام 2013م ،أكبر لؤلؤة
يف العال ــم .وق ــد أقتنى ه ــذه اللؤل ــؤة  Cobbيف ثاثينيات
الق ــرن املنص ــرم ،وذل ــك م ــن إح ــدى القبائ ــل يف الفلب ــن.
وتزعم القبيلة أن اللؤلؤة ،التي تزن قرابة  7كيلوجرام ،مت
اس ــتخراجها م ــن مح ــار عم ــاق بع ــد أن التهم ه ــذا احملار
أح ــد الغاص ــة وتس ــبب يف وفات ــه ،وقد س ــميت بلؤل ــؤة اإلله
ألنه ــا كان ــت تش ــبه العمام ــة ( .)Cobb 1936نش ــر Cobb
القص ــة يف الع ــام 1936م ،وم ــن هن ــا اش ــتهرت قص ــة احمل ــار
العم ــاق الذي يتس ــبب يف موت الغاصة ،وش ــاعت أس ــماؤه
األخ ــرى ،مثل احمل ــار القاتل.
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يتمك ــن صاحب ــه م ــن تخليص ــه م ــن صدفت ــي احمل ــار ،فقام
بقطعها ،وتويف الحق ًا .وقد علق س ــيف الشمان على هذا
املش ــهد ووصف ــه باخليال ــي؛ حيث كتب:

يذك ــر ،أن اللؤل ــؤ ال ــذي ينتج ــه احمل ــار العم ــاق ،يك ــون
م ــن ن ــوع اللؤلؤ الذي ال يحتوي على طبقة لؤلؤية Non-
 ،nacreous Pearlsلكن ــه م ــع ذل ــك ل ــه ثم ــن مرتف ــع.
وهن ــاك أكث ــر م ــن لؤلؤة عماقة م ــن هذا الن ــوع ،وقد كانت
لؤل ــؤة اإلل ــه أكب ــر لؤلؤة حت ــى الع ــام 2013م ،وذل ــك عندما
كش ــف يف الفلب ــن ع ــن لؤلؤة أضخم منه ــا ،وهي من محار
عم ــاق أيضـ ـ ًا ،وتس ــمى .Pearl of the King
ا ار ال ا

«وه ــذا (أي املش ــهد) لي ــس صحيحـ ـ ًا بل في ــه جتن على
احلقيق ــة والواق ــع .ول ــم يح ــدث يف تاريخ الكوي ــت أن بزمة
أو زنية أو (حلف) أمس ــك بيد الغواص فكانت وفاته .وهذا
من اخليال لإلثارة وتشويق املشاهدين تشويق ًا كبير ًا جد ًا
عل ــى حس ــاب احلقيقة ،والغوص بريء م ــن ذلك .يجوز أن
متس ــك البزمة أو الزنية بأصبع الغيص مس ــكة خفيفة إذا
أدخ ــل أصبع ــه بداخله ــا ،ولكنها ال تس ــبب وفاته» (الش ــمان
 ،1978ج :2ص .)360

ا ف

ارتب ــاط قص ــة أكب ــر لؤل ــؤة يف العال ــم بقص ــة إغ ــاق
صدفت ــي احمل ــار العم ــاق عل ــى أح ــد الغاصة والتس ــبب يف
موت ــه ،أدى لتروي ــج تل ــك القص ــة ،ومعه ــا قص ــص التهويل
من احملار العماق .ومن أوائل األفام التي ،رمبا ،اقتبست
ه ــذه الفك ــرة ،فل ــم  ،Wake Of The Red Witchالذي
عرض يف العام 1948م .وقد ظهر يف الفيلم ،الغواص الذي
ن ــزل البح ــر ليلتقط لؤل ــؤة وقع ــت يف املاء ،وأثن ــاء صعوده
للس ــطح وقع ــت قدم ــه بن صدفت ــي محار عم ــاق ،والذي
أحك ــم إغ ــاق صدفتي ــه عل ــى قدم ــه ،إال أن بط ــل الفيل ــم
متك ــن م ــن تخليص ــه منها وع ــاش الغ ــواص .ومش ــهد آخر
مشابه لهذا املشهد ،ظهر يف الفيلم الكويتي «بس يا بحر»
ال ــذي ع ــرض يف الع ــام 1971م ،وذلك عندم ــا أغلقت محارة
عماق ــة عل ــى ي ــد الغواص «مس ــاعد» وتس ــببت بغرقه ،ولم

املش ــهد أو القصة اخليالية املس ــتوحاة من ش ــكل احملار
الضخ ــم ،الق ــت رواج ًا كبير ًا ،ليس فق ــط يف بعض األفام،
ب ــل تع ــدت ذلك للقص ــص والكتابات ذات اخلي ــال العلمي،
واملق ــاالت وغيره ــا .حت ــى أنه ــا ألهم ــت بع ــض الرس ــامن،
ونذكر هنا الفنان عبداهلل احملرقي ولوحته الش ــهيرة التي
متث ــل مأس ــاة غ ــواص اللؤل ــؤ ال ــذي قب ــض احمل ــار العماق
عل ــى إح ــدى قدمي ــه ،فأخرج س ــكينه ليحاول قط ــع قدمه،
ك ــي ال مي ــوت غرقـ ـ ًا (.)Vine 1986, p. 115
وهك ــذا ،س ــاهمت املكن ــة اإلعامي ــة بالتروي ــج لزع ــم
لي ــس ل ــه أس ــاس م ــن الصح ــة حتى حت ــول إلى أس ــطورة.

الصور:
كتاب الفنان عبداهلل احملرقي ..إبداع متميز.
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قراءة يف س ــيرة الشاعر الشعبي
سيدي االخضر بن خلوف

()1

ضريح سيدي االخضر بن خلوف.

أ.جلول دواجي عبد القادر
أستاذ بجامعة الشلف ،اجلزائر

يعتبــر ســيدي االخضــر بــن خلــوف أحــد فحــول الشــعر الشــعبي املشــهورين ببــالد املغــرب العربــي عامــة وباجلزائــر
خاصــة ،تــرك هــذا الشــاعر تراثــا شــعريا ضخمــا ال يــزال الكثيــر منــه مدسوســا فــي اخلزائــن واحلقائــب ،فــي الرفــوف
واألدراج ،فــي املخطوطــات والكنانيــش ورمبــا ضــاع الكثيــر منــه بســبب اإلهمــال والالمبــاالة.
ولع ــل م ــا وصلن ــا من ش ــعره إال القليل ال ــذي كان محفوظا يف ألباب الذاكرة الش ــعبية ومكنونا عند بعض
املهتم ــن م ــن أمث ــال :احل ــاج محم ــد ب ــن احل ــاج الغوث ــي بخوش ــة الذي جم ــع له إح ــدى وثاث ــن قصيدة يف
دي ــوان ق ــدم ل ــه ،وش ــرح بع ــض ما فيه ،وذيله بآرائه وطبع س ــنة  1958م ،وهناك ديوان آخر لنفس الش ــاعر حتت
الطب ــع ،جم ــع قصائ ــده احلاج محمد احلبيب حش ــاف يحتوي على  56قصيدة موزعة عل ــى  245صفحة(،)1
كم ــا أن هن ــاك رس ــالة ماجس ــتير للباح ــث جل ــول دواجي عب ــد الق ــادر ـ كاتب ه ــذا املقال.موس ــومة بـ«:اخلطاب
الش ــعري عن ــد س ــيدي االخض ــر ب ــن خلوف .دراس ــة حتليلي ــة» ،قام فيه ــا الباحث بدراس ــة ميدانية ح ــول بيئة
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وتراث الش ــاعر ،حيث حاور وس ــجل وس ــأل وساءل بالصوت
والص ــورة والكتاب ــة كل م ــن ل ــه عاق ــة بالش ــاعر م ــن قريب
أو م ــن بعي ــد ،من أحف ــاد وأعي ــان وباحث ــن ورواة ومهتمن
بالت ــراث ،وه ــي الرس ــالة األكادميي ــة األول ــى يف الوط ــن
العربي حول هذا الش ــاعر ،وقد نوقش ــت بجامعة تلمس ــان
باجلزائر ،سنة 2003م ،وأشرف على العمل كل من الدكتور
س ــعيدي محمد ،والدكتور أوش ــاطر مصطفى ،ويف امللحق
الش ــعري للرسالة قصائد تنش ــر ألول مرة جمعها الباحث
م ــن أف ــواه وحوافظ ومخطوط ــات الرواة.

ك ــرم اهلل وجه ــه ،ولق ــد كان يف كل م ــرة يعت ــز به ــذا النس ــب
من خال ش ــعره املرصع بآيات احلكمة والعظة والرش ــاد،
حي ــث يقول :
اللــه يـ ـ ــرح ــم ق ـ ــائ ـ ـ ــل األب ـ ـيـ ــات
األكح ــل واســم بـ ــوه ع ـبــدالل ــه
الـم ـش ـهــور إس ـمـ ــه م ــن ال ـ ـفـ ـي ـ ــات
م ـ ـ ـغـ ـ ــراوي جـ ـ ـ ــده رسـ ـ ــول اللـ ــه
َو ًأ ًمـ ـ ـ ـ ْه م ـ ـ ـ َ ْن بـ ـَيـ ـ ْ ْت ًمـ ْـح ـس ـ ِـن ـ ـ ـ َ ِات
()4
ـوبـ ـ َيـ ـ ْة لـاَ ل ـ ـ ـ ـ ـ َ ْة خ ـ ـ ـ ـ َ ْول ـ ـ ـ ـ َ ْة
اَ ْلـ ـي ـَع ـْقً ـ ِ

التعريفبالشاعرسيدياألخضربنخلوف:
 .1نســبه:

نش ــأ س ــيدي األخض ــر ب ــن خل ــوف يف بيئ ــة تش ــتهر
بخص ــال حمي ــدة من جود وكرم وحس ــن ضيافة ،وهي قيم
مس ــتمدة م ــن تعالي ــم الدين اإلس ــامي ،والبيئ ــة العربية
املش ــهورة بخصال العرب احلميدة ،ويف هذا يقول محمد
بخوش ــة« :نش ــأ س ــيدي األخض ــر بن خل ــوف يف ناحية من
جبال مغراوة اجلزائرية يف وس ــط كرمي ،مش ــهور بخصال
الع ــرب ،عندئ ــد كان أول عص ــر احلكم الترك ــي .)5(»...

هو األخضر بن عبد اهلل بن عيسى الشريف اإلدريسي،
املغ ــراوي نس ــبة ،فه ــو ش ــريف النس ــب ،ينته ــي إل ــى س ــالة
اإلم ــام عل ــي ك ــرم اهلل وجه ــه  ،ويف هـ ــذا الص ــدد يق ــول عن ــه
احل ــاج محم ــد ب ــن احل ــاج الغوث ــي بخوش ــة« :فه ــو ش ــريف
إدريس ــي ،أم ــا مغراوة فإنها باد نش ــأته ،وق ــد صرح التاريخ
ب ــأن املغ ــراوة بط ــن م ــن زنات ــه ،وأن الرئاس ــة كان ــت له ــا قبل
اإلس ــام ،و يف ص ــدره إل ــى عه ــد املوحدي ــن ،واش ــتهر منه ــم
ملوك تلمس ــان ووهران وش ــلف ومعس ــكر واألغواط ويقول
اإلدريس ــي :وحس ــان النعم ــان بعروبته ــم ولكنه ــم تبرب ــروا
باملج ــاورة .)2(»...

إن العصر التركي الذي نش ــأ الش ــاعر بن أحضانه متيز
بإضطراب ــات سياس ــية داخلية ،وحترش ــات الق ــوى الغاصبة
من اخلارج مثل إسبانيا وحليفاتها ،وفوضى وقاقل وهزات
اقتصادي ــة واجتماعية صعبة ،ول ــم يعرف حلد اليوم تاريخ
مولد الش ــاعر س ــيدي األخضر بن خلوف ،بيوم محدد ،وال
ش ــهر معن وال س ــنة مضبوطة ،واملشهور واحملفوظ عنه أنه
ول ــد يف أوائ ــل احلكم العثماني للجزائر ،أي يف أواخر القرن
الثامن الهجري حيث يقول الش ــاعر :

و يضي ــف محم ــد بخوش ــة قائا« :يرجع نس ــب س ــيدي
األخض ــر ب ــن خل ــوف إل ــى مول ــى إدري ــس األكب ــر رض ــي اهلل
عن ــه ،فه ــو مغ ــراوي األصل ،ش ــريف النس ــب ،يلتحق بجده
عيسى الـذي انتقل إلى منطقة الشقران ناحية مستغامن،
وإلي ــك سلس ــلة حس ــب م ــا ذكره ــا اإلم ــام الس ــيوطي رضي
اهلل عن ــه :ه ــو عيس ــى بن احلس ــن ب ــن يعقوب الش ــريف بن
عب ــد اهلل ب ــن عم ــران ب ــن صف ــوان ب ــن يس ــار بن موس ــى بن
يح ــي ب ــن موس ــى ب ــن عيس ــى ب ــن ادري ــس الولد ب ــن ادريس
األكب ــر ب ــن عب ــد اهلل الكامل بن احلس ــن املثنى بن احلس ــن
البس ــيط بن علي كرم اهلل وجهه ،نعم ،إن س ــيدي األخضر
ب ــن خلوف مغ ــراوي األصل ش ــريف النس ــب.)3(»...

م ــن قــرن الثمــانـيـة ادي ــت سنـيـن اوزايــع
واألي ـ ــام هــام ـلـ ــة واجل ــال ــب مـجـل ـ ــوب
بـ ـفـض ــل الـ ـنـبـي ت ـمـيـت ال ـقــرن ال ـتــاس ــع
()6

وال ـفــلك ي ـن ـث ـنــي واحل ــاســب مـحـسوب
ثم يضيف قائا :
جوزت مية وخمسة وعـشريـن حسـاب

إن هذه الش ــهادة لتؤكد بوضوح نس ــب الش ــاعر س ــيدي
األخضر بن خلوف الش ــريف ،فهو من س ــالة اإلمام علي

وتـم ـيـت مـن وراسنـي ستـةاشـهــور
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إذا نـ ـع ـبــر سـيـفــي مـ ــن ش ــافـ ـنــي رهـ ــب

منـها مشات ارب ـعـيـن م ـثــل ال ـســراب
()7

وال ـتــراك ت ـهــاتــي بــي ف ــي كــل جـ ـيـ ــل

واللي ب ـقــى مـشى فـي مـدح الـمـبـرور

فعندم ــا فت ــح الش ــاعر عيني ــه إل ــى ه ــذه الدني ــا ووجد
جحاف ــل وجي ــوش الدولة اإلس ــبانية تتح ــرش بوطنه ،تريد
طمس ش ــخصية وهوية ش ــعبه ،وتنهب خيرات البلد وكنوزه
التي ال تضاهى بثمن ،وتس ــتعد ألن تعثو يف أرض اإلس ــام
فس ــادا ،فغار الش ــاعر منذ صغره ناقما على الظلم وقد عزم
على طرد هؤالء ،ولو كلفه هذا التضحية بنفس ــه والشهادة
يف س ــبيل حتري ــر الوط ــن ،ومت ــر األي ــام والس ــنون ،وطال ــت
مصيب ــة التحرش ــات عل ــى أرض اجلزائ ــر ،ويصب ــح الش ــاعر
رج ــا ناض ــج العق ــل ،ق ــوي الش ــخصية واإلرادة والعزمي ــة
وفارس ــا مغ ــوارا يتحدى األهوال والصع ــاب واملعارك ،فجمع
اجلي ــوش ،ووح ــد القبائ ــل املتناح ــرة فيما بينها حت ــت لواء
اجلهاد ،وانقض كالنسر الكاسر على أعداء الدين والوطن،
ف ــكان النصر حليفه ،وأش ــهر هذه املع ــارك (معركة مزغران)
الت ــي حق ــق فيها نص ــرا كبيرا ،يقول الش ــاعر :
ي ـ ــا فـ ــارس مـ ــن ثـ ــم ج ـي ــت ال ـ ـي ـ ــوم
غ ـ ــزوة مـ ـ ــزغ ـ ـ ـ ــران م ـ ـع ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ــة
يـ ــا عـ ـ ـجـ ـ ــان ريـ ـ ــض ال ـ ـم ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ــوم

واخلـلــوفــي ي ـنـده ويـسـايـس فـي األبـ ـط ــال
()9

وال ـعــرب بـالسـنـجــاق وال ـق ــوم غ ــازيـ ـ ــة

إن الش ــاعر س ــيدي األخض ــر بن خل ــوف كان عاملا كبيرا
ب ــن أبن ــاء عصره إذ كان حافظ ــا لكتاب اهلل ،ومتطلعا على
كت ــب الس ــيرة واحلدي ــث والفق ــه واألدب والتاري ــخ ،كما كان
عارف ــا بقص ــص األنبي ــاء والرس ــل ،وقص ــص األول ــن ،وكان
بصف ــة عام ــة ل ــه الب ــاع الطوي ــل يف الثقاف ــة اإلس ــامية
والتاريخ االس ــامي كما كان أيضا كثير احلضور حللقات
الذك ــر والفق ــه واحلدي ــث ومجالس تدارس الق ــرآن الكرمي
وتفس ــيره ،وه ــذا م ــا أك ــده يف أكث ــر من م ــرة يف قصائده .
لق ــد قض ــى الش ــاعر أي ــام ش ــبابه يف منطق ــة مزغ ــران،
حي ــث اخلض ــرة وامل ــاء واألمان ،فقض ــى فيها أحل ــى األيام،
كان ــت املنطق ــة ه ــذه مرك ــز عيش ــه ،وم ــأوى عائلت ــه وأهل ــه،
ويذك ــر يف قصي ــدة ل ــه أن ــه كان يح ــب ه ــذه املنطق ــة وق ــد
أمض ــى أحل ــى أي ــام ش ــبابه به ــا ،فح ــن إليه ــا واس ــترجع
ش ــريط ذكريات ــه يري ــد الرج ــوع إليه ــا قائ ــا:
حـسـراه يــا الــدن ـيـا كـاللـي مــا كـانـ ــت

رايـ ــت اج ـنــاب ال ـش ـلـ ــو مـ ــوشــوم ـ ـ ـ ـ ــة
ي ــا ســاي ـل ـنــي ع ـ ـ ـ ــن طـ ـ ـ ــراد ال ـ ـ ـ ــروم
قـ ـ ـص ـ ــة مـ ـ ــزغـ ـ ــران م ـ ـ ـعـ ـلـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة

ع ــدي ــت شـ ـبــوب صـغـري ف ــي مــزغــران
سـيـفـي مـجرده وأنــا نـضـرب فــي اال ع ــدا

()8

وعن عمله الكبير والعظيم يف لم شمل جميع القبائل
والع ــروش ،قب ــل بداي ــة املعركة من اجلزائ ــر العاصمة حتى
منطق ــة مس ــتغامن ،كل ه ــذا مفص ــل يف قصي ــدة رائع ــة
بعن ــوان «يا اهلل س ــلكنا يف ليل ــة الهجوم» حيث نورد مقطعا
منها يق ــول فيه:
بــاشـا خ ـيــال كـنـت ن ـهـاتــي مـن ال ـعــرب
فــي حـكم خيـر الـديـن الـعــادل األصـيـل
راكــب عـلـى فـرسـي ن ـسـوق األشـهــب
ه ـن ــا وغ ــادي بـ ـقـ ــر ب ـ ـصــولـ ــو ي ـمـ ـيـ ـ ــل

وال ـنــاس ضـاج ــه مـن زجــر ي بــاخلـ ــوف

()10

فعـ ـ ـ ــا ،لقـ ــد كـ ــان الش ــاعر يف م ــزغـ ـ ـ ــران يف أم ــن وأم ــان،
وفج ـ ـ ــأة تعك ــر صف ــو احلي ــاة من حول ــه ،حيث اس ــتفاق ذات
ي ــوم لي ــرى أس ــطول اجلي ــش اإلس ــباني ميأل س ــطح البحر،
يري ــد الغ ــزو والتوط ــن واالس ــتيطان ،يف وط ــن غي ــر وطن ــه،
يري ــد أرض الش ــاعر الطيب ــة الطاه ــرة ،ويب ــدل نور اإلس ــام
بصلي ــب الكذب والباطل والفس ــاد ،فما رضي الش ــاعر بغير
اجله ــاد بدي ــا ،وكان بط ــا بالس ــيف والكلم ــة وخ ــرج م ــن
املعرك ــة راف ــع ال ــرأس منتص ــرا عل ــى الغ ــزاة ،وخل ــد مظاه ــر
االنتص ــار للمس ــلمن ،وخس ــارة االنهزام الت ــي المتحى من
سجل التاريخ اإلسباني ،وكان النصر حليف املسلمن بقوة
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()2

االنتصار يف معركة مستغامن يف اجلزائر ضد اجليش األسباني.

اإلمي ــان واليق ــن يف اهلل وق ــوة اإلرادة والعزمي ــة واجله ــاد يف
س ــبيل حتري ــر الوط ــن والدين.

العــالــم الفق ــيه  .)11(»...كمـا أخـذ كـذلــك عن الشيخ محمد
بن األكحل(.)12

و مل ــا بل ــغ الش ــاعر أش ــده و بل ــغ أربع ــن س ــنة ودع حي ــاة
الش ــباب ،واس ــتقبل حي ــاة أخ ــرى كله ــا زه ــد وورع وتص ــوف
ومدح للرس ــول (ص) ،وغادر منطقة مزغران  -قرية صباه
وش ــبابه  -ليس ــتقر يف امل ــكان ال ــذي يحمل اآلن إس ــمه غير
بعي ــد عن مزغ ــران ،وهناك انقطع للعب ــادة والذكر والبكاء
عل ــى ذنوبه والتحس ــر على ش ــهوات الدنيا ومل ــذات احلياة
ووس ــواس النف ــس واله ــوى والش ــيطان .ولق ــد ق ــدم م ــن
مزغ ــران إل ــى امل ــكان الذي يس ــمى اآلن بإس ــمه ،وليس معه
ش ــيء م ــن م ــال أو غي ــره ،س ــوى معرف ــة الفق ــه والعل ــم وكل
مال ــه صل ــة بالثقاف ــة الديني ــة واألدب والتاري ــخ .

كم ــا حف ــظ القرآن عن ش ــيخه وصه ــره يف نفس الوقت
«س ــيدي عفي ــف ،ال ــذي رأى في ــه اخلال احلميدة وحس ــن
اخلل ــق ،وق ــوة الذاك ــرة فب ــادر إل ــى أن يزوج ــه ابنت ــه (قن ــو)
فتزوجه ـ ــا طاعـ ــة لش ــيخه وإرض ــاء ل ـ ــه  ،)13(»...ولقـ ــد ك ـ ــان
يف زمان ــه يس ــمونه ش ــيخ الش ــيوخ ،وفقي ــه الفقه ــاء وإم ــام
األئمة لس ــعة علمه ،وس ــرعة حفظه وقوة اإلقناع باحلجة
والبره ــان والدلي ــل .)14(»...
ومن غريب الصدف أن يجتمع للش ــاعر اس ــمان بلونن
مختلف ــن األكح ــل واألخض ــر ،ق ــد يتس ــاءل الق ــارىء ع ــن
ورود هذين اللونن لش ــخص الش ــاعر ،وتفسير ذلك وجود
روايتن عل ــى األصح:

لق ــد أخ ــذ الش ــاعر العل ــم ع ــن مجموع ــة م ــن املش ــايخ
والفقهاء والعلماء من بينهم« :س ــيدي بلقاس ــم بوعسرية،
وكـ ـ ــان مـ ـ ــن النج ـ ـ ــباء والطل ـ ـ ــبة املشهــوريـ ــن ( ،)...وتتلمذ
كـ ـ ــذل ـ ـ ــك علـ ـ ـ ـ ــى يـ ــد أستـ ـ ـ ــاذه سيـ ــدي محـ ـ ــمد ب ــن شـ ــاع ــة

 تقول الرواية األولى بأن« :أم الشاعر رأت يف منامها وهيحام ــل ،أنه ــا تتح ــزم بح ــزام أخض ــر تتوس ــطه ياقوت ــة
براق ــة المع ــة ،فنذرت على أن تس ــمي ولده ــا حن يولد
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إن كان ذك ــرا بإس ــم األخض ــر فوضع ــت وضعه ــا ،ف ــكان
ول ــدا ذكرا فس ــمي األخض ــر »(.)15
 و أما الرواية الثانية فتقول« :إن الشاعر عندما ولد ،سماهأبوه األكحل ،ليس لس ــواد البش ــرة وإمنا كانت العامة يف
زمانه ــم تس ــمي ه ــذا اإلس ــم بكث ــرة عل ــى أوالده ــم فكان
الش ــاعر أحد هؤالء»(.)16
وب ــن ه ــذا الل ــون وذاك دالالت جتع ــل املخيال الش ــعبي
يحبذ اللون األخضر عن األكحل فا يزال البعض يسمي
أح ــد أبنائ ــه باألخضر ،وهو اس ــم يتردد كثيرا يف األوس ــاط
الش ــعبية ،بينم ــا األكح ــل فموج ــود أيضا لكن ت ــردده ليس
كل ــون األخض ــر ،فالل ــون األخض ــر ه ــو «رمز اجلن ــة و األمل
واألولي ــاء الصاحل ــن وكل مقامات العب ــادة ،وهو يرد يف كل
موض ــوع م ــن غط ــاء امليت إلى غط ــاء مقام الول ــي الصالح
إلى الش ــرائط واملناديل التي يعلقها الدرويش إلى عصابة
رأس املري ــض يف حض ــرة الول ــي ،وهك ــذا فاألخض ــر ه ــو من
ش ــعيرة العب ــادة املطلقة املفضية لعال ــم الغيب»(.)17
أم ــا الل ــون االكح ــل فإنه «يرم ــز إلى الش ــؤم واخلوف من
املجه ــول والقوى الش ــريرة ،ويعتقد أن رؤية الس ــواد صباحا
مجلب ــة للش ــر ،وهكذا دخل ــت يف اعتقاد العام ــة صنوف من
الصور والسلوكات حدثت مع هذا اللون ،وحتفظها الذهنية
الش ــعبية ،وعن ــد العام ــة يف جان ــب آخ ــر أن ــه رم ــز للخط ــر
الداه ــم إن اس ــتعمل راية أو بيرق ــا يف مواجهة األع ــداء»(.)18
إن دالل ــة كل م ــن الل ــون األخض ــر مرتبط ــة بالعب ــادة،
فه ــو ل ــون ترتاح ل ــه النف ــس ،ويوحي إلى اخلص ــب واحلياة
والنم ــاء واالس ــتمرارية ،كم ــا يك ــون مظه ــرا م ــن مظاه ــر
التف ــاؤل ،أم ــا الل ــون األس ــود فتتطير منه العام ــة ،ويعتقد
أن بع ــض احليوان ــات الس ــوداء الل ــون مجلب ــة للش ــر مث ــل
الغ ــراب والق ــط والكل ــب ،فهو لون يدل على التش ــاؤم ،مثل
العبودي ــة واالس ــتعباد واالس ــتغال وه ــو ل ــون تنف ــر من ــه
النف ــس وال حتب ــذه.
وم ــن خال تصفحنا لديوان الش ــاعر ،وقراءة قصائده،
وجدن ــا أن الش ــاعر كان يحب ــذ إس ــم األخض ــر ،حي ــث ورد
يف الدي ــوان  16م ــرة ،مقاب ــل  6م ــرات إلس ــم األكح ــل بغض
النظ ــر ع ــن بعض األس ــماء األخرى ،مثل ،ب ــن خلوف ،ولد
خل ــوف ،اخللويف.

()3

ضريح سيدي خلضر بن خلوف والنخلة.

ولقد كان س ــيدي األخضر برا بوالديه محس ــنا إليهما،
وم ــن ح ــق الول ــد أن يدع ــو لوالدي ــه ،وإن أق ــل م ــا ميك ــن
تقدمي ــه للوالدي ــن ه ــو الدع ــاء لهم ــا بالرحم ــة واخلي ــر
واملغف ــرة ،حي ــث يقول الرس ــول صل ــى اهلل عليه وس ــلم« :إذا
م ــات اإلنس ــان انقط ــع عمله إال م ــن ثاث  ،صدق ــة جارية،
وعل ــم ينتف ــع به وول ــد صالح يدعو ل ــه»( ،)19ويق ــول تعالى:
﴿وبالوالدي ــن إحس ــانا إم ــا يبلغن عندك الكب ــر أحدهما أو
كاهم ــا ف ــا تق ــل لهم ــا أف وال تنهرهم ــا وق ــل لهم ــا ق ــوال
كرمي ــا واخف ــض لهم ــا جن ــاح ال ــذل م ــن الرحم ــة وق ــل رب
ارحمهم ــا كم ــا ربيان ــي صغي ــرا﴾ االس ــراء.24/23 :
 .2أهلـه :
تعتبر قصيدة «ابقاو بالس ــامة» ،سيرة ذاتية مختصرة
حلي ــاة الش ــاعر ،ورمب ــا تك ــون آخ ــر قصي ــدة قاله ــا لش ــاعر
يف حيات ــه ألن ــه ي ــودع فيه ــا أبن ــاءه وأهل ــه ،ويوصيه ــم خيرا
بأنفس ــهم ومب ــن حوله ــم ويجم ــع أبن ــاءه فيورثه ــم رزق ــه
وملك ــه ،وم ــا كان ق ــد حص ــل علي ــه يف دني ــاه ،حت ــى ال تكون
الني ــة س ــيئة بع ــد ممات ــه فيتحاق ــدون ويتنازع ــون فيم ــا
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م ـحـال كــاخل ـلــوف ــي ت ــول ــد شــي وال ـ ــدة

بينه ــم ،حفاظا على العش ــرة و امل ــودة بينهم و صونا كذلك
لش ــرف العائل ــة الش ــريفة ،حي ــث يقول:

غـيـر الـع ـج ــوز كلـ ــة حـمـلــت باجلـ ــوف

ال ـ ـمـ ــوت تـ ــابـ ـع ـت ـنــي واألرض الـ ـبـ ــاردة

الـ ـنــاس يـ ــاك تــولـ ــد ش ــي ول ـ ــدان م ـعـ ـبــرة

اب ـ ـق ـ ــاو بــال ـســامـ ـ ــة ي ـ ــا أوالد خ ـلـ ـ ــوف

م ــن غ ـيـر م ــن كـل ــة ش ـبــاح ال ـنـس ــوان

أنـ ــت ي ــا مـ ـح ـمـ ــد ات ـه ـلــى فــي خـيـمـ ـت ــي

وكلة الـعجـوز ولــدت مــداح خـيـر الورى

أن ــت كـبـيــر داري وأنـ ــت م ـ ــوالهـ ـ ـ ــا

مـحـمــد ال ـشـ ــريف الـ ـنـ ـبــي الـ ـعـ ــدنـ ــان

وأنـ ــت يـ ــا أحـ ـمـ ــد خ ـ ــذ أديس ـب ـح ـت ــي

()22

ويدعو لوالديه قائا:

ب ـ ـه ــا تـ ـفـ ـكــرنـ ــي وقـ ــت ت ـ ـق ــراهـ ـ ـ ــا

الل ـ ــه ي ـ ـ ــرح ــم قـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــل األب ـ ـي ـ ـ ــات

وأن ــت يـ ــا ب ـل ـق ــاسم عــمم بـ ـع ـمـ ــاتـ ـ ــي

اآلكح ــل وآسـ ــم بـ ـ ـ ــوه عـ ـبـ ــد اللـ ـ ـ ــه

تـ ـضـ ـح ــى لك هـ ـيـ ـ ـبـ ـ ــة لـ ـمــن ي ـ ــراهـ ـ ـ ــا

ال ـم ـ ـشـ ـه ـ ــور آسـ ـم ـ ــه مـ ــن ال ـ ـفـ ـيـ ـ ــات

وأن ــت ي ــا احلـبـيب ولدي نـطفـة من الكـبـدة

مـ ـ ـ ـغـ ـ ــراوي جـ ـ ـ ـ ـ ــده رس ـ ـ ــول اللـ ـ ـ ــه

خ ـ ــد شـ ـمـ ـل ـتـي وب ــران ـي ــس ال ـ ـصـ ـ ــوف

وآمـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـيـ ـ ــت مـ ـحـ ـسـ ـن ـ ـ ــات

اتـهـاو فـي بـعـضـكم ال تـشـفـوا فـي العدا

()23

الـ ـيـ ـع ـق ــوبـ ـي ـ ــة اللـ ـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــة
()20

ق ــوم ــوا ج ـنــازت ــي واع ـطــوا ال ـم ـع ــروف

نعم هذا هو الرزق الذي ليس للش ــاعر س ــيدي األخضر
غيره ،خيمة إلبنه األكبر محمد ،وس ــبحة ألحمد ،وعمامة
ألب ــي القاس ــم ،وش ــملة وبراني ــس إلبن ــه األصغ ــر احلبي ــب،
ويف آخ ــر البي ــت وصي ــة بالتكات ــف والت ــآزر والتع ــاون بينه ــم
وإك ــرام وإحس ــان للحضور يوم اجلن ــازة ثم يذكرهم بأختهم
الـ ــوحي ـ ــدة املطلقـ ــة حفص ـ ــة ،ويـ ــوصيهم بـ ــأن يبـ ــروا إليه ـ ــا
ويحس ــنوا إكرامه ــا واإلنف ــاق عليها حي ــث يقول:

وم ــن أهل ــه الذي ــن ذك ــره خدمي ــه «ج ــرادة» ال ــذي وهب
س ــبعن س ــنة خدم ــة للش ــاعر س ــيدي األخض ــر ،س ــبعن
س ــنة بحلوه ــا ومره ــا ،بآماله ــا وآالمه ــا ،قضاه ــا ج ــرادة
ال ــذي ت ــاب عل ــى يد س ــيدي األخضر بعد م ــا كان مجرما،
لص ــا ،قات ــل األرواح ،قاط ــع الطريق ،كما س ــيأتي تفصيله
حي ــث يق ــول عنه:
يـ ــا رب ال ت ـخ ـي ــب مـســكيــن ج ـ ــرادة

ب ــروا ي ــا أوالدي ب ـخـيـتــكم ه ـجـال ـ ـ ــة

ذنـ ـب ــو غــزي ــر راجــل هــام ـ ــل م ـقـ ـ ــذوف

حفصـة ب ـنــت األكحــل م ــداح الــرسـ ــول

هـ ــذا ال ــرجــل راه ت ـخـلـط مــن عــزل ـ ـت ـ ــي

ال ـ ـب ـن ــت يـ ــاك تـ ـن ـه ــان بـ ـ ــا رج ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة

شــاهـ ـ ــد ع ـلـ ــى ذنـ ـب ـ ــو ق ـ ــاتـ ـ ــل األرواح

انـ ـت ـمـ ــا ارج ــال ـهــا يـ ــا ســاب ـقـيــن اخلـ ـيـ ــر

طـ ـهـر ج ــوارح ــه ش ـف ـي ــه مــن ك ــل داء

إذا بـ ـكـات ـنــي م ـ ـعـ ــذورة فـي ح ــالـ ـه ـ ــا

()24

واغ ـ ـ ـفـ ــر ذنـ ـ ــوب ـ ــه يـ ــا رب ي ـ ــا رؤوف

()21

ت ـبـكـي ع ـلــى اخل ـلــوفــي ب ــوهــا ال غـيــر

ويقول كذلك:

ولق ــد كان الول ــد البار س ــيدي االخضر يدع ــو لوالديه،
ويعت ــز بهم ــا ،فأمه ه ــي اللة خولة أو كل ــة اليعقوبية ،وأبوه
ه ــو عب ــد اهلل ولد خل ــوف حيث يق ــول عن أمه:

ارفـ ـع ــوا خ ــديـ ـم ــي ي ـ ـعـ ــز الـ ــدهـ ـ ــر
أصلــه عــزا فــري مـن جـبــل الصـرص ــار
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()4

سـبـعـيـن س ـن ــة عــداهــا لــي شـ ــاكـ ـ ــر
()25

جـاري فـي خـدمـتـي كل ليلـة ونـه ــار

وخ ــدمي الش ــاعر ه ــذا كان ال يف ــارق س ــيدي األخض ــر،
ألن ــه ت ــاب على يديه ،ودعا له باخلير ،ورجا اهلل له املغفرة
الش ــفاعة ،وس ــنذكر قصة توبته يف إحدى كرامات الش ــاعر
الت ــي ال ت ــزال الذاكرة الش ــعبية حتفظه ــا حتتفظ بها.
كـ ـ ــان الش ــاعـ ـ ــر يف كـ ـ ــل م ـ ــرة ي ــوصــي أه ـلـ ــه بــال ـتـكــاتــف
والتضـ ــامن واإلنفاق على الفقراء واحملـتاجـ ــن وأوصـاهـم
بع ــدم التفري ــط يف ش ــعره ،واحلف ــاظ علي ــه م ــن الضي ــاع،
ودع ــا باخلي ــر لعام ــة الن ــاس ،ولكاف ــة املس ــلمن وق ــد تكون
قصي ــدة «ابق ــاوا بالس ــامة» آخر ما نظمه الش ــاعر س ــيدي
األخض ــر ،وق ــد يك ــون قاله ــا يف أيام االحتض ــار حيث جمع
كل أهل ــه ،وأورثه ــم ملك ــه ،وأوصاهم بأن يتكفل ــوا بجنازته،
ويك ــرم البائ ــس والفقي ــر وكل احلاضري ــن الذي ــن يقدمون
م ــن كل ح ــدب وص ــوب ،كما أنه اختار مكان ــا يدفن فيه بعد
موت ــه ،وس ــيكون قب ــره ح ــذو تل ــك النخلة التي س ــتقيه من
ح ــر الهجي ــرة التي يق ــول عنها:
نخلـ ــة م ـثـبـت ــة ت ـلـقــح ب ـ ـ ـع ـ ــد الـ ـي ـ ـبـ ــوس
()26

اح ــذاه ــا يــكون ق ـبــري ي ــا مـسـلـمـيــن
ويقول:
الـ ـن ـ ـخ ـل ـ ـ ــة مـ ـ ـن ــزل ـ ـهـ ـ ــا حـ ـ ـ ــذاي ـ ـ ـ ـ ــا

()27

نـ ـ ـ ـظ ـ ــلل فـ ـ ــي ظ ـل ـ ـه ـ ـ ــا الـ ـبـ ـعـ ـي ـ ـ ــدا

وال تزال النخلة مقوس ــة ممتدة طويا ،شامخة تسبح
اهلل وتقدس ــه ،يقصدها الزوار من كل مكان ،رغم محاوالت
كثي ــرة ومتع ــددة لقطعها وحرقه ــا باءت كلها بالفش ــل من
ط ــرف أع ــداء اهلل والرس ــول والدي ــن ،فل ــو أرادوا خي ــرا م ــن
قطعه ــا ألعانه ــم اهلل عل ــى ذل ــك ،ولك ــن أرادوا به ــا س ــوءا
ون ــكاال وش ــرا فصرفهم ع ــن ذلك.
رح ـ ــل الش ـ ــاعر مـ ـ ــن ه ــذا العال ـ ــم ،لك ـ ــن شعره ال يـ ــزال
حاضرا يرن صداه ويحفظ ويدرس يف مختلف مؤسس ــات
تعليمي ــة الزواي ــا واملس ــاجد واجلامعات ،رغم ط ــول الزمان
بينن ــا وبين ــه بعد ما قضى «عمره الطويل يف إرش ــاد العباد،
فق ــدم له ــم عصارة فكره وما اس ــتنتجه م ــن حكم ومواعظ
عب ــر عمره املديد ليموت فقي ــرا معدما ،ويدفن حتت جذع
نخل ــة مقوس ــة ال تزال ظاله ــا وارفة تقي ضريحه من حر
الهجيرة»(.)28
 .3جهــاده :
لق ـ ــد عـاش سيدي االخضـ ــر بــن خـلـوف اكـثر مـن مـائـة
وخمس ــة وعش ــرين س ــنة ،كما ورد يف ش ــعره ،إنه عمر طويل
ع ــرف فيه الش ــاعر تطورات تاريخية ،وأح ــداث بارزة ،اهمها
الغ ــزو اإلسبانـ ــي علـ ــى أرضـ ــه الت ــي ك ـ ــان يح ـ ــبها ويعـزهـ ــا
وميجدهـ ــا وحبـ ــه هـ ــذا كـ ــان نابع ــا م ــن روح عربية مس ــلمة
واعت ــزاز في ــاض ،وم ــن هن ــا تكم ــن أصال ــة الش ــعر الش ــعبي
«واألصال ــة تعن ــي االعت ــزاز بالكيان والش ــخصية ،وبالتالي
الوق ــوف ضد املس ــاس به ــذه األصال ــة التي تعن ــي االنتماء
للوطن»(.)29
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وس ــيدي األخض ــر من ــوذج يف الوطني ــة لكونه رف ــع لواء
اجله ــاد ض ــد الغ ــزاة اإلس ــبان «فف ــي معركة مس ــتغامن بن
املس ــلمن واإلس ــبان س ــنة 965هـ ــ1558/م املعروف ــة مبعرك ــة
مزغ ــران ،اش ــتهر الش ــاعر الش ــعبي الش ــهير األكح ــل ب ــن
خلوف ،املعروف باالخضر فيها ش ــخصيا ،وقد س ــجل فيها
قص ــة املعرك ــة يف قصيدت ــه الت ــي مطلعها:

و الض ــرورة لذل ــك ،خصوص ــا وأنه ــا ص ــورت لن ــا بالتدقي ــق
األحداث والوقائع والشخصيات احملاربة من كا اجلانبن،
وم ــن ح ــق س ــكان املنطق ــة الي ــوم االفتخ ــار بكل ص ــدق على
النص ــر الذي خلده أس ــافهم عب ــر التاريخ ،ه ــذا النصر هو
الي ــوم مث ــال حي للش ــهادة والش ــهامة والش ــجاعة يف س ــبيل
حتقي ــق املج ــد والع ــز واحلري ــة والوط ــن .وم ــن دون ش ــك
فواجب أن نضع ملثل هذه النصوص الش ــعبية مكانا أقدس
يف القلوب ،قبل أن تكون وثائق تاريخية يف املتاحف واملكتبات
واألرش ــيف ألنها كتبت بالدم ــاء ،ودبجت بالدموع ودونت يف
س ــاعة الف ــرج بعد محن ونكب ــات أرادت م ــس الكرامة ،ودوس
الش ــرف ومح ــو أصالة هذا الش ــعب العربي املس ــلم.

يـ ــا سـ ــاي ـ ـلـ ـنــي ع ـ ـ ــن طـ ـ ـ ــراد ال ـ ـ ـ ــروم
قصـ ـ ـ ــة مـ ـ ــزغـ ـ ـ ــران مـ ـع ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة

()30

فذك ــر حس ــن باش ــا قائ ــد اجلي ــش اإلس ــامي وأعمال ــه
خال املعركة ،واألهالي الذين ساهموا يف اجلهاد والطريق
التي مر بها اجليش اإلس ــباني بقي ــادة (الكونت دالكوديت)،
وحتدث عن معنويات اجليش االسامي واجليش اإلسباني
فهن ــاك اإلق ــدام واحل ــزم ،وهن ــاك الذع ــر واخل ــوف واجل ــن،
وأش ــار إل ــى م ــوت القائ ــد اإلس ــباني يف املعرك ــة  ،)31(»...وكان
النصر حليفا للمس ــلمن ،ولقد وصف لنا الش ــاعر املعركة
وس ــماها غ ــزوة ب ــكل حقائقه ــا ودقائقه ــا ،وفع ــا لق ــد كانت
غ ــزوة ألنه ــا كان ــت بن ق ــوى اخلير وقوى الش ــر ،ب ــن الكفار
واملس ــلمن ،ولقد لقن املسلمون الغزاة الصليبين درسا لن
ينسوه أبدا ،وسيبقى عارا يف جبينهم لن ميحى أبدا ،ولقد
كان جه ــاد املس ــلمن مرتبط ــا ونابع ــا م ــن الروح اإلس ــامية
األصيل ــة الت ــي طبعت رؤي ــة اجلهاد بطابع إس ــامي أصيل.

وه ــذه بع ــض املقاط ــع الت ــي تب ــن لنا مش ــاركة الش ــاعر
ب ــن خل ــوف يف هذه املعركة اخلالدة بالس ــيف والقلم ،فكان
نع ــم الش ــعراء املفتخري ــن ،ونعم الق ــادة املجاهدي ــن ،ولقد
أورد يقول:
ي ـ ــا سـ ــايـ ـل ـنــي عـ ـ ــن طـ ـ ـ ــراد الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم
ق ـ ـ ـصـ ــة مـ ـ ـ ــزغـ ـ ـ ــران مـ ـ ـعـ ـل ــومــة
يـ ــا سـ ــايـ ـل ـنـي كـ ـيـ ــف ذا ال ـ ـق ـ ـص ـ ـ ـ ــة
بـ ـي ــن الـ ـن ـص ــرانـ ــي وخـ ـيــر ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن

()33

و يقول يف موضع آخر:

ويص ــور لن ــا الش ــاعر الواقع ــة يف ص ــورة صادق ــة تعب ــر
ع ــن ش ــعور اإلنس ــان املؤم ــن ح ــن تعل ــو كلم ــة اهلل ،وترتفع
راي ــة املج ــد وينتص ــر احل ــق عل ــى الباط ــل يف ي ــوم عظي ــم
يضاع ــف اهلل في ــه األج ــر للش ــهداء إن ــه ي ــوم اجلمع ــة ،مما
جعل املس ــلمن يتس ــابقون وبكل حماس للقتال يف س ــبيل
اهلل وط ــرد الغ ــزاة املس ــتعمرين ،فكان النص ــر حليفهم رغم
ع ــدة األع ــداء وعدده ــم  ،وكم ــا يق ــول اهلل تعالىَ ﴿ :ك ـ ْـم ِم ْن
اهلل َو اهلل مع الصابرين﴾
ير َة ِب ِإ ْذ ِن ِ
ِف َئ ـ ِـة َق ِلي َل ـ ِـة َغل ََب ْت ِف َئ َة َك ِث َ
البق ــرة .247

 .4وصاياه :

وأراد الش ــاعر م ــن تدوي ــن ه ــذه املعرك ــة أن تك ــون «عظ ــة
لألجيال ،معركة كانت بالفعل أفجع هزمية عرفها اجليش
اإلس ــباني يف تاريخ ــه لاحت ــال  ...فأصبح ــت وثيق ــة
تاريخي ــة هامة ألبطالنا الكرام»( ،)32إن هذه القصيدة تعتبر
وثيق ــة تاريخي ــة هامة ،نلج ــأ إليها كلما اس ــتدعت احلاجة

مثلم ــا ه ــو ش ــائع ومعروف ،أن اإلنس ــان عندما يوش ــك
عل ــى امل ــوت ،ويش ــعر بق ــرب أجل ــه ،يجم ــع أهل ــه وعيال ــه،
ويوصيه ــم بوصاي ــا تتعل ــق بأمور احلي ــاة ،وجت ــارب الدنيا،
وأم ــور أخ ــرى كقض ــاء الدي ــن .واملي ــراث «إن ت ــرك رزق ــا» وما
إل ــى ذل ــك م ــن الوصاي ــا ،وه ــذه ه ــي ح ــال الش ــاعر س ــيدي

حـسـراه يــا الــدن ـيـا كـاللي مــا كـان ـ ــت
عـديـ ــت ش ـبــوب ص ـغــري فــي م ــزغ ــران
سـيـفــي مـجرده وأن ن ـضـرب فــي االع ـ ــدا
وال ـنــاس ضــاجــة م ــن زجـ ــري بــاخل ـ ــوف
يـمـيـنـي وعـن شـمـال ــي اجلـمـاجم راقـ ـ ــدة
واخل ـلـ ــق طــايـ ـح ــة ت ـحـســب بــاألل ـ ــوف
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()34

األخض ــر ب ــن خلوف ،حينم ــا أدركته املوت ،وش ــعر بانقضاء
أجل ــه ،جم ــع أهل ــه وأوالده ،وت ــرك له ــم وصاي ــا عدي ــدة هي
عل ــى التوال ــي مس ــطورة يف آخ ــر قصي ــدة م ــن الدي ــوان
واملعنونة بـ« :ابقاوا بالسامة »( ،)35وهي على ما يبدوا آخر
قصي ــدة قاله ــا يف حيات ــه من خال محتواه ــا ومضمونها:

حـفـصــة ب ـنـت االكحـل مــداح الـ ـب ـشـيــر
ه ــذي وصـ ـي ـ ـت ــي ال ن ـ ــاق ــص ال زاي ـ ـ ــدة
التـ ـفــرك ـت ــوا نـ ـظــام ـ ــي للي م ـت ـلـ ـ ــوف
ه ــذي وص ـيـ ـت ــي ديــروهــا شــد الـ ــرؤوس
ي ــوصـيـكم اخللــوفـي بـ ـعــلم ال ـتـبـي ـيــن

ات ـ ـه ــاوا ي ـ ــا أوالدي ف ـي ـم ــن جـ ــا زايـ ـ ــر
()36

اكـ ــرم ــوه وعــزوه يــا سـبــط االحـرار

يف ه ــذا البي ــت يوص ــي الش ــاعر أوالده بإكرام ال ــزوار يوم
وفات ــه ،وم ــن ح ــق امل ــزور أن يكرم زائ ــره ،ومن ح ــق املعزى أن
يحس ــن إل ــى من ج ــاء يعزيه ،ويضيف الش ــاعر:
ارف ـعــوا ع ــام خـ ــدي ــم اللــه بــالظــاه ـ ــر
آصلــه اع ــزافــري مــن ج ـبــل ال ـصــرصــار
س ـب ـعـيــن ع ـ ــام ع ــداهــا ل ــي شـ ــاكـ ــر
()37

جـاري فــي خــدمـتـي كل ل ـيـلـة ون ـهــار

لق ــد كان للش ــاعر س ــيدي االخض ــر خ ــدمي ل ــم يفارق ــه
طيل ــة س ــبعن عاما يخدمه ليا و نه ــارا ،وأوصى أوالده به
خي ــرا ب ــأن يرفعوه ويكرموه حق إك ــرام ،ويضيف ،وهو يورث
أبن ــاءه قب ــل وفاته قائا:
انـ ــت يـ ــا م ـحـمــد ات ـه ـلـ ــى فــي خ ـي ـم ـتـ ــي
انـ ــت ك ـبـ ـي ــر داري وان ــت مـ ــواله ـ ــا
وان ــت ي ــا بـ ـل ـق ــاسم عــمم ب ـع ـمــامـتـ ــي
ت ـ ـضـحـ ــى لك هـ ـيـ ـ ـب ــة لـ ـم ــن ي ـ ـ ـ ــراهـ ـ ــا
وانــت ي ــا مـح ـم ــد خ ـ ــذ ادي س ـب ـح ـتـ ـ ــي
بـ ـهـ ــا افـ ـتـ ـكــرنـ ــي وق ــت ت ـ ـقـ ــراه ـ ــا
وان ــت احلبـيـب ولــدي نـطـفـة مــن الكابــدة
خ ـ ــد ش ـمـل ـت ــي وبـ ــرانـ ـيـ ــس ال ـ ـص ـ ــوف
اتـهـلـوا فـي بـعضكم ال تـشفوا فـي االعـدا
ق ـمــوا ج ـنــازت ــي واعـ ـطـ ــوا الـ ـمـ ـعـ ــروف
اتـهـلـوا ي ــا أوالدي خ ـي ـتــكم ه ـجــال ـ ـ ــة

()38

يف ه ـ ـ ــذا الـمق ـ ـط ــع ي ــوصــي الشــاع ــر أبنــاءه ب ــاالت ـحــاد
والتضامن والتكاتف ،وأوصاهم بإطعام الطعام ،والتصدق
عل ــى الفقراء واحملتاجن يف يوم جنازته ،واإلحس ــان والبر
إل ــى كل م ــن حض ــر للعزاء ،ولقد أوصاه ــم أيضا باحلفاظ
عل ــى إرث ــه ال ــذي خل ــده املتمث ــل يف ه ــذا الش ــعر ،وع ــدم
التفري ــط في ــه حتى ال يصب ــح عرضة للضي ــاع و االندثار،
ودع ــا ألهل ــه وأوالده باخلير ،وحثه ــم على بعضهم البعض
فلق ــد كان بينه ــم أب ومعل ــم وناص ــح ،فواج ــب أن يتركه ــم
كم ــا كان حي ــا بينه ــم حفاظ ــا عل ــى ش ــرف العائل ــة وكرامة
هذا النس ــب الش ــريف ويوصيه ــم قائا:
الـ ـ ـن ـ ـخ ـ ـل ـ ـ ــة مـ ـ ـن ــزل ـ ـه ـ ــا احـ ـ ــذايـ ـ ـ ـ ــا
نـ ـ ـظـ ــلل فـ ــي ظـ ـل ـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ــدا

()39

ويصف هذه النخلة قائا:
نخ ـل ــة مـ ـثـ ـبـ ـتـ ــة تـ ـل ـقـ ــح بـ ـع ــد ال ـي ـب ـ ــوس
()40

اح ــذاه ــا ي ـكــون قـب ــري ي ــا مـسـل ـمـيــن

لق ــد حدد الش ــاعر م ــكان دفن ــه ،وبالضب ــط حتت جذع
تلك النخلة املقوسة اليابسة ،التي ستحيا وتخضر ،وتقي
ضريح ــه م ــن ق ــر الش ــتاء ،وهجير الصي ــف ،وال ت ــزال تلك
النخلة املقوس ــة إلى اليوم ش ــاهدة على وصية الش ــاعر يوم
كان حي ــا ،رغ ــم م ــرور عدة قرون م ــن الدهر(.)41
 .5وفــاتــه :
مهم ــا طال عمر اإلنس ــان فإنه آي ــل ال محالة إلى الفناء
وامل ــوت ال ــذي ال مف ــر من ــه ،ف ــاهلل ع ــز وج ــل ،يؤك ــد لن ــا ه ــذه
احلقيق ــة احملتوم ــة يف آي ــات عدة م ــن الق ــرآن الكرمي حيث
يق ــول﴿ :كل نف ــس ذائق ــة امل ــوت﴾ العنكب ــوت ،57 :ويق ــول يف
موض ــع آخ ــر﴿ :كل م ــن عليه ــا ف ــان ويبق ــى وج ــه رب ــك ذو
اجل ــال و اإلك ــرام﴾ الرحم ــان.25 :
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()5

رح ـ ـ ــل الشـ ــاعـ ــر جس ـ ــدا ،وبقـ ـ ــي اســمه وشع ــره وت ــراث ــه
خال ــدا لألجي ــال ،ودفـ ــن حت ــت النخل ــة التي أوص ــى بدفنه
عنده ــا وه ــي اليوم معلم س ــياحي ورمز للبطول ــة واجلهاد
والتص ـ ـ ــوف وق ــرض الش ــعر ،فه ــي ص ـف ــات ق ــد حتـ ــلى به ــا
البط ــل واملج ــاه ــد والشــجاع القــائــد سي ــدي االخض ــر بــن
خلـ ـ ــوف رحمه اهلل .

فاإلنس ــان مهم ــا عم ــر يف ه ــذه احلي ــاة ف ــا ب ــد ل ــه من
ي ــوم يس ــير فيه إلى القبر ،وهذا ش ــاعرنا س ــيدي األخضر
ب ــن خل ــوف ع ــاش طويا وبلغ م ــا يزيد عن مائة وخمس ــة
وعش ــرين سنة وس ــتة أش ــهركما ورد يف شعره:
ج ــوزت مائ ــة وخـمـسة وعـشـرين حـســاب
()42

وت ـ ـم ـيــت م ــن وراسـنــي س ـتـة اش ـهـ ــور

فرحم اهلل الش ــاعر س ــيدي االخضر بن خلوف وأس ــكنه
فس ــيح جنات ــه يف زم ــرة النبيئ ــن والصديق ــن والش ــهداء
والصاحلن.

ويذك ــر بأن ــه ول ــد يف أواخر الق ــرن الثامن هج ــري ،وأنه
أمت الق ــرن التاس ــع بأكمله:
مــن قـرن ال ـث ـمـان ـيــة أدي ــت سـنـيــن اوزايـ ــع

 .6بعض كراماته :

واأليـ ـ ــام هــام ـل ـ ــة واجلــالـ ــب مـ ـج ـل ـ ــوب

احلدي ــث عن الكرامة ذو ش ــجون فهي إح ــدى املواضيع
للدراس ــات الكبيرة ،وقد تكون واحدة من املؤلفات اجلديرة
بالدراس ــة والتحلي ــل يف دقائ ــق األم ــور وحقائقه ــا ،وعن ــد
احلدي ــث ع ــن الكرام ــة ال ب ــد م ــن التط ــرق إل ــى احلدي ــث
ال ــذي روي ع ــن الرس ــول (ص) أنه قال« :اآلي ــة هلل واملعجزة
للرس ــل والكرام ــة لألولي ــاء» ،ويق ــول اإلم ــام عب ــد الق ــادر
اجليان ــي ع ــن الكرام ــة «الكرام ــة اث ــر انع ــكاس ن ــور احل ــق
عل ــى قل ــب الولي م ــن منبع الن ــور الكلي بواس ــطة الفيض
اإلاله ــي ،وال يظه ــر ذل ــك م ــع الول ــي إال مع ع ــدم اختياره.
فبه ــذا الن ــور و التأيي ــد اإلاله ــي يج ــري اهلل ع ــز وجل على
ي ــد أوليائ ــه الكرامة وخ ــرق الع ــادات»(.)45

ب ـ ـفـضـل ال ـن ـ ـب ــي ت ـم ـي ــت ال ـقــرن الـ ـتـاســع
وال ـفــلك ي ـن ـث ـن ــى واحلـاســب م ـحـسـ ــوب

()43

ومثلما لم حتدد س ــنة مياد الش ــاعر ،فكذلك لم حتدد
س ــنة وفات ــه بالتحدي ــد ،لق ــد رح ــل الش ــاعر ،ولوال ش ــعره ملا
س ــمعنا عن ــه ش ــيئا ،رح ــل بعدم ــا قضى أجل ــه وأفن ــى عمره
املدي ــد يف إرش ــاد العب ــاد وإص ــاح الفس ــاد ،بطري ــق الرش ــاد،
ليستسلم لنداء األجل احملتوم الذي أحس بقربه يف قوله:
الـ ـمـ ــوت يـ ــا أوالدي للخ ـل ــوفــي قـ ــاصـ ـ ــدة
()44

س ـفــود ن ــار ان ـطـف ــا فــي وســط الـ ـص ــوف
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ويق ــول اجلرجان ــي« :الكرام ــة ه ــي ظه ــور أم ــر خ ــارق
للع ــادة من قبل ش ــخص غير مقارن لدع ــوى النبوة ،فما ال
يكون مقرونا باإلميان و العمل الصالح يكون استراتيجيا،
وم ــا يكون مقرون ــا بدعوى النب ــوة يكون معج ــزة»(.)46
م ــن هن ــا فالكرامة ه ــي ظه ــور و إظهار األم ــور اخلارقة
للواق ــع واألمور املعتادة ،وترتب ــط الكرامة باألولياء ،عكس
املعجزة التي ترتبط باألنبياء ،والفرق شاسع بن الكرامة
و املعج ــزة ،فاملعج ــزة تظه ــر إلى العي ــان للبي ــان والبرهان،
وأم ــا الكرام ــة فمآله ــا الكتم ــان ،واملعج ــزة ه ــي حج ــة على
املش ــركن ،والكرام ــة ه ــي كتم ــان لزي ــادة اإلمي ــان والتقوى،
وكذل ــك فاألنبي ــاء معصوم ــون واالولي ــاء محفوظ ــون
والف ــرق ب ــن العصم ــة واحلف ــظ ه ــو أن العصم ــة ع ــدم
الس ــقوط يف الذن ــب ،وأم ــا احلف ــظ فتحصل للول ــي ذنوب
وق ــد تك ــون هن ــاك زالت(.)47
والكرام ــة ثابت ــة بالكت ــاب والس ــنة واإلجم ــاع والواق ــع،
فالق ــرآن خل ــد لن ــا قص ــة أصح ــاب الكه ــف ،وقص ــة م ــرمي
عليه ــا الس ــام ،والس ــيد عزي ــز ال ــذي أمات ــه اهلل مائة س ــنة
ث ــم بعث ــه ،وم ــن األحاديث قص ــة جريج حيث قال الرس ــول
(ص) «كان رج ــل م ــن بن ــي إس ــرائيل يقال ل ــه جريج يصلي،
فجاءت ــه آم ــة فدعت ــه فأب ــى أن يجييه ــا فق ــال :اجييه ــا
واصل ــي؟ ث ــم اتت ــه فقال ــت :اللهم ال متته حت ــى تريه وجوه
املومس ــات ،وكان جري ــج ،يف صومعته فقال ــت امراة :ألفتن
جريج ــا فتعرض ــت ل ــه بكلم ــة فأبى ،فأت ــت راعي ــا فأمكنته
م ــن نفس ــها فول ــدت غام ــا ،فقالت :ه ــو من جري ــج  ،فأتوه
وكس ــروا صومعت ــه و أنزلوه وس ــبوه ،فتوض ــأ وصلى ،ثم أتى
الغ ــام فقال ،من أبوك ي ــا غام؟ قال :الراعي ،قالوا :نبني
صومعت ــك م ــن ذه ــب ،ق ــال ال ،إال م ــن ط ــن»( .)48برواي ــة
البخ ــاري ع ــن أب ــي هريرة.
ولقد خلد لنا املخيال الش ــعبي والذاكرة الش ــعبية عددا
ال يحص ــى م ــن كرام ــات األولي ــاء الصاحل ــن أمث ــال اإلمام
الش ــيخ عب ــد الق ــادر اجليان ــي والول ــي س ــيدي أب ــي مدي ــن
وسيدي الشيخ ،وكذلك الشاعر سيدي االخضر بن خلوف،
وم ــن كرام ــات ه ــذا األخي ــر الت ــي ال ت ــزال الثقافة الش ــعبية
للمنطق ــة حتفظه ــا وحتتف ــظ به ــا نذك ــر ه ــذه الكرام ــات
الثاثة املش ــهورة:

الك امة ا

ل

وج ــرت وقائعه ــا ب ــن الش ــاعر وخدمي ــه ج ــرادة ،فتروي
الذاك ــرة الش ــعبية أن جرادة هذا ت ــاب واهتدى إلى اهلل على
ي ــد الش ــاعر ،وج ــرادة  -كم ــا ذكر الش ــاعر  -أصل ــه من جبل
الصرص ــار ،م ــن نواح ــي عن متوش ــنت ،وكان مجرما ولصا
خطي ــرا ،قت ــل تس ــعا وتس ــعن نفس ــا ،وه ــرب م ــن منطقته
األصلية ،قاصدا منطقة الشاعر ،وعرف عند أهل الشاعر
وس ــكان املنطق ــة باملجرم واللص كذل ــك ،حيث كان يعتدي
عل ــى حقوق وأم ــاك الناس.
وح ــدث أن ذات ليل ــة ذه ــب ليس ــرق أح ــدا م ــن س ــكان
املنطق ــة ال ــذي كان ميل ــك قطيعا م ــن الغنم ،تس ــلق جرادة
ج ــدار فتفاج ــأ بق ــدر يغل ــي حت ــت ن ــار هادئ ــة وال أح ــد
بجانبه ــا ،أزاح غط ــاء الق ــدر ف ــرآى حل ــم جراو يغلي وس ــط
امل ــاء ،فك ــر ملي ــا وع ــرف أن صاح ــب البي ــت بخي ــل ،وامرأت ــه
حام ــل واش ــتهت أكل اللح ــم ،أب ــى زوجه ــا أن يطعمه ــا حلم
اخل ــراف ،فلج ــأت إلى حلم اجلراو ليا حتى ال يراها أحد،
فذه ــب ج ــرادة إل ــى حظي ــرة األغن ــام ،واختار كبش ــا س ــمينا
وذبح ــه فس ــلخه فقطع ــه إرب ــا إرب ــا ،واس ــتبدل م ــا يف الق ــدر
بلح ــم الكب ــش ،وراح يراق ــب غي ــر بعي ــد ما س ــيجري ،ويأتي
الق ــادم ،فع ــا إنه ــا ام ــرأة حامل ،ه ــا هي قادم ــة لترى نضج
حل ــم اجل ــراو ،فتفاج ــأت بوجود حلم الكب ــش وال اثر للحم
اجل ــراو ،فعرف ــت أن ل ــكل س ــبب مس ــبب ،فرفع ــت يديها إلى
الس ــماء متضرعة مبتهلة داعية اهلل قائل ــة :اللهم إن الذي
ب ــدل حل ــم اجل ــراو بلح ــم الكب ــش فب ــدل س ــيئاته حس ــنات،
وك ــررت ه ــذا الدع ــاء ث ــاث مرات.
وق ــف ج ــرادة مندهش ــا لعظم ــة املوق ــف ،وأثر يف نفس ــه
تأثي ــرا عظيم ــا ،ث ــم تس ــلق اجل ــدار دون س ــرقة ،وذه ــب ويف
نفس ــه عظم ــة املوق ــف ال ــذي رآه وب ــات تل ــك الليل ــة يفك ــر،
يخم ــن ب ــدون ن ــوم ،دون نع ــاس حت ــى الصب ــاح ،ويف إح ــدى
املس ــالك ب ــن س ــدرتن جالس ــا ،فج ــأة س ــمع ق ــدوم ف ــارس
م ــن بعي ــد ،اختب ــأ لي ــرى م ــن الق ــادم ،عنده ــا س ــمع ص ــوت
س ــدرة تتكل ــم م ــع أخته ــا وتقول األول ــى للثاني ــة يف اجلهة
األخ ــرى ،وكان ــت أغص ــان ه ــذه األخيرة قد تطاولت لتس ــد
ج ــزءا م ــن املس ــلك :إن س ــيدي األخض ــر ق ــادم ،فابتع ــدي
ع ــن طريق ــه حت ــى ال تصيبين ــه ب ــأذى ،ففعلت ش ــاكرة لها،
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الك امة ال ال ة

فت ــروع جرادة لعظمة املنظ ــر الغريب وعند وصول الفارس
أمس ــك ج ــرادة بلج ــام ف ــرس الش ــاعر و ق ــال ل ــه :علي ــك أن
حتررن ــي وإال أكمل ــت ب ــك حس ــاب املائ ــة نف ــس ،فع ــرف
الش ــاعر أن ــه يري ــد التوبة ،فأخ ــذ يدعو له باخلي ــر والتوبة
والهداي ــة والتحري ــر ،ويس ــتغفر اهلل ل ــه من ذنوب ــه ،وبعدها
ق ــص ج ــرادة قصتيه عل ــى الولي الصالح س ــيدي االخضر
بن خلوف :قصة املرأة احلامل وقصة الس ــدرة مع األخرى،
فت ــاب ج ــرادة وأصب ــح خدميا للش ــاعر يخدمه لي ــا ونهارا
مدة س ــبعن س ــنة ،وعندما حضرت الش ــاعر الوفاة دعا اهلل
ل ــه ،وأوص ــى أوالده ب ــه خيرا.

وأم ــا الكرام ــة الثالث ــة فج ــرت أحداثه ــا ب ــن الش ــاعر
وزوجت ــه أيض ــا ،إذ كان كل صب ــاح ي ــوم جمع ــة يذهب للصيد
يف الب ــراري  ،ويأت ــي م ــا يصط ــاده من أرانب وطيور وأس ــماك
ويقدم ــه لزوجته لتحضيرها وطبخه ــا وطهيها ،ويف صباح
أح ــد أي ــام اجلمع ــة راح كعادت ــه للصي ــد ،فج ــاب كل املواضع
واألماكن التي كان يعتاد الصيد فيها فلم يجد ش ــيئا ،ومع
موع ــد اقت ــراب ص ــاة اجلمعة ،رج ــع من رحلة الصي ــد فارغ
اليدي ــن ،ويف طريق ــه تفاجأ بوجود جمجمة إنس ــان غمرته
مي ــاه الس ــيل  ،فأزاحته ع ــن قبره وأخذته إل ــى وجهة بعيدة،
فحم ــل الش ــاعر اجلمجم ــة ووضعه ــا يف حمل ــه ،و ع ــاد إل ــى
البيت و عزم على دفن اجلمجمة بعد صاة اجلمعة ،وحكم
الغلق عليها يف صندوق دون علم زوجته وذهب للصاة ،ويف
آخر املطاف عثرت زوجته على الصندوق املغلوق ،فوس ــوس
لها الش ــيطان ،وحس ــبت أن زوجها أخفى عنها ش ــيئا وجده،
فذهبت إلى إحدى املشعوذات كانت جارة لها ،وقصت عليها
القص ــة ،فأمرته ــا ب ــأن تدله ــا على الصن ــدوق ،ف ــكان لها ما
أرادت ،عندها قالت لها بان الصندوق فيه س ــر عظيم وجده
الش ــاعر ،وأخف ــاه عنه ــا ،فعزم ــت عل ــى فتح ــه مهم ــا كلفه ــا
األم ــر ،ففتحته فتفاجأت بوجود جمجمة إنس ــان واحتارت
االثنتان ملا رأتاه ،فوسوست املشعوذة للزوجة بأن اجلمجمة
لزوج ــة الش ــاعر األول ــى ،تذكرها فأتى قبرها و أخرج رأس ــها
من وحش ــه لها وش ــوقه إليه ــا ،فثارت ثائ ــرة الزوجة وأصرت
عل ــى حرق ــه ،فأت ــت بالن ــار وأضرمتها يف اجلمجم ــة ،وفجأة
ظه ــر الش ــاعر س ــيدي األخض ــر بن خل ــوف ،وهرول مس ــرعا
نح ــو اجلمجم ــة ليطفئه ــا وبعده ــا س ــألها ع ــن الس ــبب،
فذك ــرت ل ــه الزوج ــة مب ــا قالت ــه له ــا املش ــعوذة ،وأبلغت ــه ب ــأن
خ ــاب ظنه ــا في ــه ،ال أم ــان وال إخ ــاص وال ني ــة في ــه بع ــد
الي ــوم ،فق ــال له ــا بأن ــه ب ــريء مم ــا تق ــول وإذا أرادت البرهان
فالش ــهود والقاض ــي والع ــدول أمامهما للمحاكم ــة ،وتفتح
جلس ــة احملاكم ــة ب ــن الش ــاعر وزوجت ــه واجلمجم ــة ،فأخذ
الش ــاعر اجلمجم ــة بن ي ــدي احلضور  ،وراح يس ــألها بوجه
اهلل الك ــرمي م ــن تك ــون ،يف قصي ــدة رائع ــة (ي ــاراس احملن ــة)،
وه ــي ملحق ــة يف نهاية الرس ــالة بكامله ــا ،ويف األخير نطق
ال ــرأس وافص ــح عن اس ــمه ونس ــبه وس ــبب م ــا كتب ل ــه قدره،

الك امة ال ا ية
وه ــي أح ــداث ج ــرت ب ــن الش ــاعر وزوجت ــه «قن ــو» ،ت ــروي
الروايات الشعبية بان الشاعر كان يزور مقام الولي الصالح
س ــيدي بومدين «دف ــن تلمس ــان»( ،)49وكان يجتمع معه كما
يف اليقظ ــة ويحدث ــه ويدرس ــه العل ــم ويأخ ــذ عن ــه تعالي ــم
الصوفي ــة والتص ــوف ،ه ــذا بالرغ ــم م ــن أن الول ــي الصال ــح
سيدي بومدين كان قد تويف بثاثة قرون من قبل ،ويف أحد
األي ــام ق ــدم هذا األخير كتابا فيه أس ــرار كبيرة يف التصوف،
وخباي ــا عظيم ــة ،وج ــاء ب ــه الش ــاعر إل ــى بيت ــه ووضع ــه يف
موض ــع م ــا م ــن مواض ــع البي ــت عل ــى م ــرأى م ــن زوجت ــه
«قنو»( .)50وكان الشاعر يف كل مرة يطلع عليه ويحفظ منه،
ويعيده إلى موضعه األول ،ويف إحدى األيام تفطنت زوجته
إل ــى الكت ــاب ،وس ــئمت م ــن حياة الش ــاعر املتمي ــزة بالعبادة
واخلل ــوة واملطالع ــة ،فمزقت الكتاب وقطعته قطعا صغيرة،
وأخلطته مع الدقيق ،وصنعت منه طعاما يسمى «الرقاق»،
وقدمت ــه للش ــاعر ،فأكل حتى ش ــبع ،وبعدها أمرها الش ــاعر
ب ــأن تناول ــه كتاب س ــيدي بومدي ــن ،فخافت م ــن أن تقول له
م ــن إنه ــا مزقت ــه ،وراحت متأني ــة إلى موضع الكت ــاب تفكر،
وعندم ــا وصلت إلى موضع الكتاب اندهش ــت وانبهرت ،ولم
تص ــدق ب ــأن الكت ــاب ال ــذي مزقت ــه وصنع ــت من ــه «الرق ــاق»
وجدت ــه كما هو على حقيقته ،ففرحت واندهش ــت لهول ما
رأت ،فأخذته وأعطته لزوجها الشاعر ،وقصت عليه قصتها
وعرف ــت حينه ــا أنه ــا م ــن كرام ــات زوجه ــا الول ــي الصال ــح
وأماراته ،وهذا ال يتأتى إال بالعمل الصالح والعبادة والزهد
والتواض ــع والتقوى وحس ــن اخللق...
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وه ــذا بفض ــل اهلل وقدرته ،وبفضل الش ــاعر وكرامته ،وعزمه
عل ــى احملاكم ــة لبراءته ،ومما قالته اجلمجم ــة إنه فان بن
ف ــان ،كان ذاهب ــا إل ــى احل ــج ويف طريق ــه تص ــادف مع قطاع
الط ــرق ،قتلوه ،ثم عثر علي ــه أصحاب اخلير فدفنوه ،وكتب
علي ــه أن يجرف ــه الس ــيل فغم ــره ،وق ــدر ل ــه أن يحمل ــه واحد
من أصحاب اخلير عندما وجده ،وس ــاء به املقام أن يس ــقط
يف ي ــد ام ــرأة فتحرقه ،وعندما ظه ــر احلق انبهرت و تروعت
زوجت ــه لهول الفاجعة وطلبت الس ــماح من الش ــاعر والعذر
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الش ــعري :قصي ــدة "ابقاو بالس ــامة".
 .21املرجع نفسه.
 .22نفسه ،ينظر امللحق الشعري :نفس القصيدة.
 .23بخوشة محمد :الديوان ،ط ،2ص .187
 .24أنظر امللحق الشعري :قصيدة "ابقاو بالسامة" .مخطوط
ماجستير.
 .25املرجع نفسه ،أنظر امللحق الشعري :نفس القصيدة.
 .26بخوشة محمد :الديوان ،ط ،2ص .193
 .27نفسه ،ص .94
 .28غ ــارودي محم ــد :م ــن الت ــراث ،قص ــة مزغ ــران معلوم ــة،

اجلمهوري ــة اليومي ــة ،ع ــدد 2000/08/18 ،1031م ،ص .21
 .29س ــونك :الدي ــوان املغ ــرب يف أق ــوال ع ــرب إفريقي ــا واملغ ــرب،
موف ــم للنش ــر ،اجلزائ ــر1994 ،م ،ص.09
 .30أنظ ــر القصي ــدة كامل ــة يف ديوان س ــيدي خلض ــر بن خلوف،
ط ،2ص .182
 .31س ــعد اهلل أب ــو القاس ــم :تاري ــخ اجلزائ ــر الثق ــايف ،دار الغ ــرب
اإلس ــامي اجل ــزء األول ،ط1998 ،1م ،ص  200وم ــا بعده ــا.
 .32املس ــتغامني عبد القادر بن عيس ــى :مس ــتغامن أحوازها عبر
العصور ،ص .39
 .33بخوشة محمد :الديوان ،ط ،2ص .182
 .34نفسه :ص .191
 .35أنظر القصيدة كاملة يف الديوان ،ص .190
 .36نفسه ،ص .192
 .37نفسه ،ص .192
 .38نفسه ،ص  192وما بعدها.
 .39بخوشة محمد :الديوان ،ط ،2ص .94
 .40نفسه ،ص .193
 .41أنظ ــر ص ــورة النخل ــة يف ملح ــق اخلرائ ــط والص ــور يف آخ ــر
هذه الدراس ــة.
 .42بخوشة محمد :الديوان ،ط ،2ص .193
 .43املصدر السابق :ص  190وما بعدها.
 .44نفسه ،ص .193
 .45الطريق ــة القادري ــة باجلمهوري ــة :غ ــرب وش ــمال وجن ــوب
إفريقي ــا ،امللتق ــى الوطن ــي األول للطريق ــة القادري ــة1999 ،
مق ــال ص .90
 .46املرجع السابق :ص  87وما بعدها.
 .47ع ــن الف ــرق ب ــن الكرام ــة واملعج ــزة أنظ ــر :ال ــزاوي عب ــد
الق ــادر :التص ــوف يف احلياة امللتق ــى الوطني األول للطريقة
القادرية  ،1999ورقلة اجلزائر ،ص  ،87وأنظر الفتح الرباني
والفي ــض الرحمان ــي لعبد الق ــادر اجليان ــي ص .04
 .48عب ــد اهلل محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد امللق ــب باب ــن مرمي
الش ــريف املليت ــي املديون ــي التلمس ــاني :البس ــتان يف ذك ــر
األولي ــاء والعلم ــاء بتلمس ــان ص .18-16
 .49إن مبنطقة تلمس ــان ما يدل على أن الش ــاعر س ــيدي خلضر
ب ــن خل ــوف زار املنطق ــة ،وه ــو منب ــع م ــاء يس ــمى بإس ــمه ،وواد

كذلك -كما تروي الذاكرة الشعبية التلمسانية  -وال ندري إذا
كان الش ــاعر قد ش ــرب من املنبع أو اس ــتراح فيه أو حفر املنبع
بيدي ــه الش ــريفتن ،واهلل أعل ــم ،ومنبع املاء وال ــواد يقال أنهما
يحاذيان ش ــاالت اللوريط.
 .50يق ــال أن قن ــو بن ــت س ــيدي عفي ــف ،حي ــث كان الش ــاعر عن ــد
ش ــيخه (س ــيدي عفيف) فاحظ هذا األخير تواضع تلميذه
وحس ــن خلق ــه فزوج ــه إبنت ــه (قن ــو) ،ومنه ــم م ــن يس ــميها،
(غنو) ،وأصل التس ــمية هو اإلس ــم الثاني ،وس ــبب التحريف
ه ــو اس ــتعماري ال غير.
 .51هذه الكرامة من رواية الفنان بار أعمر مس ــجلة من ش ــريط
س ــمعي بصري والقصي ــدة كاملة يف امللحق الش ــعري بعنوان
"ياراس احملنة".
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ســـردية الطقوس يف سيرة بني هالل
«رحلة خضرا الشريفة إلى باد العامات»

رقص رجالي يف حفلة السيرة (غرب طهطا-سوهاج).

أ .محمد حسن عبداحلافظ
عضو هيئة التدريس ،املعهد العالي للفنون الشعبية ،أكادميية الفنون ،القاهرة ،مصر

 .1العالمات التنبؤية

ليس ثمة «رحلة» سردية ميكن أن تبدأ بال «مهاد» سردي مضمر أو ظاهر؛ ُم َف َّصل أو ُم َك َّثف أو ُم َر َّكب؛ ُم َّقدم  -في موضعه
التقليدي  -أو ُم َؤ َّخر أو ُم َو َّسط.

ابتداء من مش ــهد خروجها من بني هال،
عل ــى س ــبيل املث ــال التطبيق ــي( ،)1عندما «نقرأ» «رحلة خضرا الش ــريفة»،
ً
مطرودة من قبل زوجها  -قبيلته ،بس ــبب اتهامها يف نس ــب مولودها األس ــود؛ فإن التحليل الس ــردي يعود إلى «القراءة»
ـرديا)
مج ـ ً
ـددا ،ليتتب ــع عام ــات م ــا قب ــل اخل ــروج ،أو م ــا قب ــل الس ــفر ذها ًب ــا ،بوصفه ــا العام ــات األول ــى (امل َؤ ِّس َس ــة س ـ ًّ
وولوج ــا يف "الغيب" ،ف ــإن املوتيفات
ـتباقا للزم ــن،
للرحل ــة .وألن تل ــك العام ــات متث ــل ،عل ــى صعي ــد «زمن القصة» ،اس ـ ً
ً
()3
( motifsاحلواف ــز؛ الوح ــدات) الس ــردية التنبؤي ــة( ،)2أو التكهني ــة ،بصياغة «جيني ــت» نق ًا عن «ت ــودوروف»  ،تضطلع
مبهم ــة اخت ــراق الزم ــن والعق ــل املنطقي ،واخت ــراق برزخ الرحل ــة بن احلياة وامل ــوت ،وبن املاضي واملس ــتقبل(.)4
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يف «األح ــام» ،مج ــال اللتقاء املوتى باألحياء ،ومواجهة
النف ــس النقس ــاماتها الس ــيكولوجية عل ــى ذاته ــا ،فالنوم -
يف التمثي ــل املج ــازي ال ــذي يجعل امل ــوت موص ــو ًال باحلياة،
وجزءا منه(« - )5أخو املوت» ،والنائم «أخو امليت» ،لكن النائم
ً
يضح ــى ح ـ ًّـرا ،بل يعيش حرية أكثر مما يف اليقظة .وس ــواء
كان احلل ــم عال ــم «امل ــوت املؤق ــت» ،كم ــا عن ــد ش ــوبنهاور ،أم
«بلس ــم الروح» كما س ــماه شكس ــبير( ،)6أم مجال «األلفة غير
املألوف ــة»  unfamiliarity familiarكم ــا ل ــدى فروي ــد(،)7
ف ــإن تص ــورات املبدع ــن واملفكري ــن ،ب ــل احلض ــارات ،عن ــه،
تظ ــل متع ــددة ،كتعدد ص ــور األحام ،على صعي ــد االتصال
بالعال ــم اآلخ ــر ،أو آلي ــة احلل ــم ،أو وظيفت ــه .يف احلض ــارة
املصري ــة القدمي ــة ،يش ــتق لف ــظ احلل ــم م ــن فع ــل اليقظ ــة
واالس ــتيقاظ( ،)8كأن يكون احللم يقظ ــة الاوعي ،أو الوعي
اليقظ ــة .وع ــى املص ــري الق ــدمي باالتص ــال الدائ ــري ب ــن
النوم واليقظة ،فنهضت إبداعاته على فنون اتصال احلياة
بامل ــوت( ،)9والت ــزال تنه ــض إل ــى يوم الن ــاس هذا.
احللم  -يف النوم واليقظة على السواء ،على االختاف
النس ــبي بينهم ــا  -ه ــو قوة س ــحرية تخاط ــب النائم لتملي
ـلوكا ينبغي عليه اتباعه ،أو إلخباره بحدث وش ــيك
عليه س ـ ً
()10
ـيرا أو حتذي ـ ًـرا ،أو بعيد التأويل  -التحقيق،
الوق ــوع  ،تبش ـ ً
مخاطب ــا أب ــاه يف نهاي ــة قصت ــه الت ــي ميثل
كق ــول «يوس ــف»
ً
ـرديا تب ــدأ منه
احلل ــم فيه ــا «س ــردية تضميني ــة»،
ً
وخيطا س ـ ًّ
القص ــة وتنته ــي« :ه ــذا تأوي ــل رؤي ــاي »؛ أي ه ــذا حتققه ــا
الناجز؛ أي تتحول الرؤيا إلى رؤية ،فاحللم عامة اخليال،
وتفس ــيره عامة اليقظ ــة ،وتأويله عام ــة احلقيقة.
إن املشاهد احللمية متثل حزمة سردية خاصة لتضمن
الصي ــغ الس ــردية املتصل ــة ب ـ ـ خصائ ــص الس ــرد احلكائ ــي
التنبؤي  -املتنبئ  -االستشرايف :predictive narrative
التكه ــن  divinatoireوال ــذات املض ــادة ،antisubject
واحلبكة املضادة  ،counterplotوالقص املسبق  -املتقدم
 ،anterior narrationوالتوق ــع  ،anticipationواإلعان
 ،notice advanceوالترتي ــب الزمن ــي  ،orderوالتضمن
احلكائ ــي الذات ــي  .. autoenchassemenإلخ(.)11
يف «الطقوس»  ،ritualsميارس «اإلنس ــان» ش ــعائره يف-
واقعا.
مع  -بـ«الطبيعة» ،ليخلق من «األسطورة» و«الغيب» ً
والوظائف نفس ــها ،بصيغ ومس ــتويات متعددة ،تنهض بها

األش ــكال التكهني ــة األخ ــرى« :الوحي»؛ و«الهات ــف»؛ و«خط
الرم ــل» ،و«اله ــدي بالنج ــم» ،و«الط ــرق بال ــودع» ،و«عياف ــة
الطي ــر» ،و«اجل ــداول الس ــحرية باألحرف واألرق ــام والرموز
اخلطية» ..،إلخ(.)12
س ــواء كان ــت الطق ــوس «أس ــاطير تتح ــرك وتتج ــدد»،
حس ــب «ف ــان در ل ــو» ،وف ــق قواع ــد دقيق ــة وثابتة ،حس ــب «ج.
ـبيا ع ــن الوقائ ــع الديني ــة
غازن ــوف» ،أم نش ــأت مس ــتقلة نس ـ ًّ
أو األس ــطورية الثابت ــة ،حس ــب «كل ــود ليف ــي ش ــتراوس» و«ج.
رمزي ــا عن األفكار واملش ــاعر عبر
ش ــيلهود» ،أم متث ــل تعبي ـ ًـرا ًّ
الفع ــل ،حس ــب «إي ــرك ف ــروم» ،ومهما تك ــن الدواف ــع الدينية
واالجتماعية التي تس ــتبق تفس ــير النش ــاطات الطقوسية،
فإن ــه توج ــد كذل ــك دواف ــع س ــيكولوجية ذات أبع ــاد دفاعي ــة
ع ــن ال ــذات الفردي ــة أو اجلمعية ،فعبر «الطق ــوس» ،يتفادى
اإلنس ــان القل ــق اليوم ــي أو الوج ــودي إزاء تقلب ــات العال ــم،
وإزاء القواعد االجتماعية التي حتاصره ،ليس ــتعيد توازنه،
وي ــز ِّود قواه الغريزية املتصارعة ،وأس ــراره اخلفية الغامضة،
باله ــدوء واالطمئن ــان(.)13
إن الطقوس يف منزلة «مسقط رأس» اإلبداع على تعدد
فنونه وممارساته الشعائرية ،فالطقس يتكون من التكرار
النمط ــي املغل ــق ،لنش ــاط ما ،اس ــتجا ًبا ألثر س ــحري ،وال
يتك ــرر النم ــط الس ــلوكي نتيج ــة للع ــادة فحس ــب؛ ولك ــن
أيض ــا ألن ــه اكتس ــب داللة باطني ــة عميقة .قد تب ــدو جذور
ً
ه ــذا النش ــاط يف املاض ــي عش ــوائية أو م ــن قبي ــل املصادفة،
أو مت نس ــيانها ،أو إغفاله ــا لغموضه ــا ،لكنها صارت مجا ًال
للتأويل السيميائي الكاشف عن مغزاها الرمزي والقيمي
واالجتماع ــي والديني(.)14
إذا كان األثر الس ــردي األدبي يتوسل ،بطبعه ،بالتخييل
 ،fictionف ــإن س ــردية األح ــام وس ــردية الطق ــوس ،هم ــا
س ــرديتان مولِّدت ــان ملوتيف ــات «العجائب ــي» ، fantastic
حي ــث جن ــد جتلي ــات الس ــرديات العجائبي ــة يف الش ــعر ويف
النث ــر ويف الدرام ــا ويف املس ــرح ويف الس ــينما ويف النحت ويف
التشكيل ويف املوسيقا .تستقطب السيرة الهالية السرديات
العجائبية ،وتضم ِّنها يف رحاتها ،بوصفه موتيفات مؤثرة،
تضخ يف عروق الس ــيرة أحامها وطقوس ــها ،وتش ــكل الوجه
العجائبي (األس ــطوري) للهالي ــة ذات األلف وجه.
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 .2سردية الطقوس

تنهض «رحلة خضرا» على عدد من املش ــاهد الطقس ــية
الت ــي ميث ــل كل منه ــا متهي ـ ًـدا ،أو تهيئ ــة ،أو ب ــذرة س ــردية،
للرحل ــة .وم ــن ث ــم ،فإنه ــا تتضمن عام ــات تنبؤي ــة ،أبرزها
مش ــهد «برك ــة الطي ــر» ،ومش ــهد «س ــبوع املول ــود» ،ومش ــهد
«توديع (االنفصال عن) املكان» الذي يأتي إضاءته يف سياق
ورق ــة أخ ــرى تقارب «س ــردية اخل ــروج».
على «بركة الطير» التي يس ــميها املؤدي حس ــن مس ــعود
«بركة ا ُمل َنى» ،تتمنى «خضرا» على طير أسود (أسمر زبيبي)
حطت على وجه
فائق وفريد من لدن األلوان والطيور التي َّ
()17
امل ــاء ،فغلبه ــا( .)16ويتح ــول ذلك «التمهي ــد» إلى «إع ــان» ،
عندم ــا يض ــيء بع ــض الس ــاردين  -املؤدي ــن وع ــي «خض ــرا»
الصري ــح ب ــأن ذلك التمن ــي محفوف باالته ــام ،لكنها تصر:
«برض ــو أن ــا هـ اس ــتم َّناك» ،على نحو ميه ــد لـ«حتمية» رحلة
«خض ــرا» ،بتحقق نب ــوءة االتهام.
خالصا،
ـويا
ً
ـرديا نس ـ ًّ
ميثل مش ــهد برك ــة الطير فع ـ ًـا س ـ ًّ
ـدءا بش ــكوى «خض ــرا» إل ــى
عل ــى صعي ــد الش ــخصيات ،ب ـ ً
«ش ـ َّـما»( )18م ــن «معاي ــرة» رزق له ــا ،يف إط ــار وعيه ــا ب ــأن حالة
تأخ ــر إجن ــاب الطف ــل  -الذك ــر ،لي ــس م ــن ش ــأنها ،بوصفها
مرورا بخروجهما
امرأة،
حصرا« :ياك ه اخلق عيال ِب ْي ِدي!»ً ،
ً
(خض ــرا وش ـ َّـما ،بدع ــوة م ــن ش ـ َّـما) بصحب ــة أربع ــن (ويف
رواي ــات أخ ــرى :تس ــعن) من نس ــاء بني هال إل ــى «اجلناين
 البس ــاتن» .وفيها تقع بركة الطير ،حيث ميارس ــن طقسمعتقدا يؤم ـ َّـن به:
«التم ِّن ــي» ،بوصف ــه
ً
ب ــن اجلناي ــن ،إلل ــي ه ـ َّـم راح ــوا إليه ــا دي ،يف ِب ْر ِكـ ـ ْة م ــاء
الط ْي ـ ْـر ِل ُق ُب ْو ْل الطيور
وس ـ ُّـم ْو َها ِب ْر ِكة َّ
ُت َس ـ َّـمى ِب ِب ْر ِك ـ ِـة َّ
الط ْي ْرَ ،
الو ْق َفه عادات،
عليها .فعندما َو َصلُوا البنات ،وكانت لهم يف َ
ـاد ِة النس ــاء العرب
َص ُّل ــوا عل ــي صاح ــب املعج ــزات .كان ــت َع ـ ْ
الط ْي ـ ْـر يف حال ــة التم ِّن ــي؛ عندم ــا يك ــون يف
يأت ــوا إل ــى ِب ْر ِك ــة َّ
الط ْي ْر
خاطره ــم ش ــيء يري ــدوا أن ِي ْت َم ُّن ــوا علي ــه يأتوا ِب ْر ِك ــة َّ
دي ،ودي كان ــت عقي ــده يعتقدوه ــا ويؤمن ــوا بيها؛ إن ُه ـ َّـم إذا
متنوا وطَ ل َُبوا من اهلل يستجيب لهم الدعاء يف املكان ،مكان
ُّ
()19
وج ْم واقفن .
املاء الطاهر ده .فآتوا على ِب ْر ِكة الطيرُ ،
املاحظ ــة اجلدي ــرة بالذك ــر هنا ،ه ــي أن الطقوس متثل
ممارس ــة جماعي ــة إرادي ــة للص ــور والرم ــوز الت ــي جنده ــا يف

شاعر السيرة عز الدين نصر الدين.

األحام .أما األحام ،فتمثل ممارسة الإرادية فردية للصور
والرم ــوز الت ــي جندها يف الطق ــوس .فاألحام حتفظ صور
الطق ــوس وأصواته ــا ورموزه ــا .وبالطق ــوس ،يؤول اإلنس ــان
مجسدا(.)20
واقعا حس ـ ًّـيا
ً
األحام ً
ينط ــوي «طق ــس التمني» يف مش ــهد ِ«ب ْر َك ــة الطير» على
عامات رمزية للعمليات النفسية اإليحائية التي تقوم بها
«الب ْر َكة»
النس ــاء يف ح ــاالت تأخر احلم ــل ،أو العقم .ومتث ــل ِ
عام ــة أيقوني ــة للحي ــز املكان ــي (مق ــام ول ــي؛ م ــزار قديس؛
وجه
معبد قدمي؛ محيط شجرة ،فضاء الزار ،مزلقانَ ،د َح ُر َ
( َك َح ُر ْو َته) ،بئرُ ،م َر َد ْه ..إلخ) الذي تقصده النس ــاء يف س ــياق
املمارسات االعتقادية الشعبية النسوية املتطلعة لـ«احلمل»،
وجن ــد بع ــض الروايات تس ــتبدل بـ«البرك ــة» «قصع ــة»( .)21أما
«الطير» ،فإنه إش ــارة س ــيميائية لألدوات الس ــحرية املتصلة
بف ــك عقدة امل ــرأة يف اإلجناب ،قبل أن تصب ــح «أم غايب»(.)22
وتتح ــول عام ــة الطي ــر ،يف رواي ــة ع ــز الدي ــن ،إل ــى عام ــة
أيقوني ــة ثابت ــة ومتطابق ــة يف كل رواي ــات الهالي ــة الت ــي
تضمنت ذلك املش ــهد الدال على املمارس ــة الطقوسية التي
متث ــل مس ــقط رأس نبوءة مي ــاد البطل.
ال تنحصر الداللة الس ــيميائية ملش ــهد «برك ــة الطير» يف
نب ــوءة مي ــاد البط ــل «أب ــو زي ــد» ،عب ــر «طقس التمن ــي» الذي
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مارس ــته «خضرا» على طائر أس ــمر ،كما ال تنحصر يف نبوءة
مياد بعض األبطال الذين متنت أمهاتهم معها ،على ألوان
طي ــور أخرى :حس ــن ،دياب ،بدير؛ بل كذل ــك« :أبو القمصان»
الذي مت َّنت أمه «س ــعيدة» على طائر مرافق لطائر «خضرا»،
وهو ما ميثل عامة لنبوءة «البطل املصاحب»( .)23ال تنصرف
حت َت َك ــر ،لصال ــح العامة األيقونية
الدالل ــة الس ــيميائية ،أو ُ ْ
الراس ــخة ملفه ــوم «البط ــل» و«البطل املصاحب  -املس ــاعد» يف
هذا السياق ،حيث ال ُتختزل البطولة يف «أبو زيد» ،والبطولة
املس ــاعدة يف «أب ــو القمص ــان» ،فعام ــات البطول ــة والبطول ــة
املرافق ــة تتأس ــس ،هن ــا ،عل ــى ت ــازم ش ــخصيتن نس ــويتن:
بدءا من مش ــاركة «س ــعيدة» يف ممارس ــة
«خض ــرا» و«س ــعيدة»ً ،
طق ــس التمن ــي عل ــى بركة الطي ــر ،وإلى ع ــودة «خض ــرا» فوق
جمل ميش ــي على احلرير ،حيث تنتهي الرحلة التراجيدية
لـ «خضرا الش ــريفة» (:)24

الب ْر َك ــه تاني..
ِ
الطير الُحمر بعد ما طار
الب ْر َكه تاني
َعا َو ْد يشرب على ِ
عامل نفسه صاحب ُم ْق َدار
قال الطير ظريف املعاني
 فجا ِال ْس َم ْر اتاطم معاهالطير ِال ْس َم ْر اتاطم معاه
الش َرابي (شرب املاء)
من البركه َم َن ُعوا َّ
والتاني اللي جاي وياه
شرا)
نزلوا يف ٍ
بعض شرابي (أبديا ًّ
خدوا بعض ضرب التنن

 -سعيدة قالت:

واجل َناحي
مبنقارهم ُ

يا خضرا يا نور العن

يا سامعن صلوا على الزين

حرة وظريفة معاني
َّ

احي (جو ناحوا؛ جاؤوا وناحوا)
على كل ناحية ُج َن ِ

امتنيت يا نسل الزين
يعني
ِ

 -السمر اعتدل وليه دار (استدار نحوه)

واشمعنى انا ليه ما استماني! (أستمنى؛ أمتنى)

السمر اعتدل وليه دار

خادمة خضرا طلبت من اهلل

الب َا واملراضي (األمراض)
زادوا َ

ُمرباية عروضها نضيفة

ضرب الحمر مبنقار

قالت أستمنى اللي وراه

الحمر َو َق ْع َع األراضي

ويطلع خادم ابن الشريفة

 -عندما وقع الطير على األرض..

وإمن ــا تتس ــع الدالل ــة الس ــيميائية للمش ــهد بع ــودة
الطائ ــر األحمر إل ــى بركة الطير ،ليناور الطائر األس ــمر،
ـمر األحم ـ َـر ،لتتك ـ َّـون نب ــوءة م ــا
فيتع ــاركان ،فيه ــزم األس ـ ُ
يس ــمى ب ـ ـ «البط ــل املض ــاد» ،أو «املع ــادي» ،وه ــي النب ــوءة
املتمم ــة ل ـ ـ «طق ــس التمن ــي» ،فتكتم ــل ،م ــن ث ــم« ،نب ــوءة
ِّ
البطل» ،يف مش ــهد دال ،نش ــير إلى عاماته من بعد ،على
دوران أح ــداث «الهالي ــة» ،وتفاعل عاماته ــا التضمينية،
ودراميته ــا:
الب ْر َك ــه م ــا خ ُّل ــوش
 ..عندم ــا نزل ــوا ال ِّت ِن ـ ْ ْـن دول عل ــى ِ
الط ْي ـ ْـر الُحمر طار مع الطي ــور؛ إمنا ده راجع على
طي ــورِّ ،

 ُقوم خضرا بعينها وراعت لهعلى الطير خضرا راعت له
قالت يسلمك يا حبيبي
فرحت الشريفة زغرتت له
()25

قالت دا انا اريد َز ُّيه نصيبي

ـط الطيور
يف مش ــهد «برك ــة الطي ــر» ،تقت ــرن عامات ح ـ ّ
على البركة وقيامها مبمارس ــة الشجار والزجر يف ما بينها،
مبمارس ــة اعتقادية عربية موس ــومة بـ«عياف ــة الطير»؛ وهي
طقس يس ــتهدف س ــبر الغيب من خال رؤية الطير وزجره،
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رقص نسائي يف حفلة السيرة (غرب طهطا-سوهاج).

وحتدي ــد ن ــوع الف ــأل ب ــه ،وبأس ــمائه ،وبأصوات ــه ،وبألوان ــه،
وباجتاه ــات طي ــره( .)26يتح ــول ذل ــك الطق ــس إل ــى موتيف
متك ــرر يف رح ــات الس ــيرة الهالية ،جن ــده يف مطلع «رحلة
أب ــو زي ــد إلى ب ــاد األندرين» (إيران احلالية؛ حس ــب حتديد
الش ــاعر ع ــز الدين) ،وجنده يف مس ــتهل «رحلة الري ــادة» إلى
تون ــس ،عندم ــا غ ــادر «أب ــو زي ــد» وأوالد أخت ــه يحي ــى ويونس
ومرع ــي جن ــع بن ــي ه ــال ،حي ــث عرضت له ــم أربع ــة طيور،
وحيدا،
ويتش ــاءم «أب ــو زي ــد» من الطائ ــر الذي غ ــاب ثم ع ــاد
ً
ومثلم ــا قام الطير ،يف مش ــهد التمن ــي على البركة ،بتمثيل
(استش ــراف) مس ــتقبل بع ــض الش ــخصيات واألح ــداث يف
الس ــيرة الهالية ،فإنه قام بتمثيل مس ــتقبل الرواد األربعة
يف رحلة الري ــادة(:)27
ُل ُق ْو ُه ْم أربع طيور
ال
اجل َم ْ
شايلن يف ُح ْو ْم ِة ِ

وغابوا َس ِاع ْة ِم ْغ ِر ْب
الن ْو ِحي ْل َو ْح ُده
وعا َو ْد ُّ
َ
وح َّو ْم
على راس سامة َ
وح ْام
على راس سامة َ
أبو زيد استفال منه
استفال
سامه من الطير
ْ
يف رواية «عوض اهلل عبداجلليل» ،تؤسس «رحلة خضرا»
ل ــكل رح ــات الهالي ــة ،حي ــث تتس ــع عام ــات النب ــوءة يف
مش ــهد «برك ــة الطي ــر» مبلف ــوظ «تون ــس» ال ــذي تص ــرح ب ــه
«خضرا» ،وتس ــتبق به األحداث ،لتتموضع «تونس» بوصفها
عامة كبرى تتكثف فيها أحداث رحلتي الريادة والتغريبة،
حي ــث تدع ــو «خضرا» َر َّب َها ،يف فض ــاء بركة الطير ،أن يرزقها
غام ــا يف ق ــوة ذل ــك الطائر؛ ليفتح تون ــس(:)28
ً
خضرة تقول إديني غام أسود كيف الطير ده

وفيهم تاتة َبل َِد ْي
رابعهم أسمر ِب َع َك ْار

الملكه تونس ووادي حماه
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بحد احلسام
أ ََمل ُِّكه تونس ّ
جل ْل يقولوا خضرا َجا َب ْت غام
من َ ْ
()29

من الهالي ابن نايل رزق ُم َو ِايف الزمام

يتمدد األثر الس ــردي ملش ــهد «بركة الطي ــر» ،يف رواية عز
َّ
الدين ،فيتحول من مشهد نبوءة مولد «أبو زيد» إلى عامة
رحيله  -موته ،أي يتحول املش ــهد املؤس ــس لرحلة «خضرا»
إل ــى عام ــة أيقونية على بداية الهالية ونهايته ــا يف آن ،أو
إل ــى «قص ــة  -إط ــار» ل ــدورة حي ــاة البطل (أب ــو زيد) ،ب ــل دورة
حياة «السيرة الهالية» برمتها ،حيث يظهر الطائر األسود
يف هيئ ــة غ ــراب يف مش ــهد رحي ــل «أب ــو زيد» ،حي ــث «قيل» إنه
م ــات بـ«غ ــزة» ،ليتح ــول الغ ــراب إل ــى عامة ِعل َِّّية يف مش ــهد
رمزية يف نب ــوءة مولده.
موت ــه ،مثلم ــا كان عامة َّ
ع ــزم «أب ــو زيد» على الس ــفر ،يف رحلة عكس ـ َّـية من الغرب
(تون ــس) إل ــى الش ــرق (احلج ــاز) ،ألداء ش ــعائر احل ــج ،كم ــا
أداها أبوه يف رحلة زواجه بأمه .ويف طريقه ،مير بـ«العلمن»،
ويق ــال إن مكانه ــا موجود
حي ــث ض ــرب بحربت ــه يف األرضُ ،
إلى اآلن يتفجر منه املاء العذب (وقيل إنه « َن َك ْت حربته» يف
تشبثا
القلعة ،وكلما حاول أحد خلعها من موضعها ،ازدادت
ً
بالصخر) .وعندما قطع مس ــير رحلته يف صحراء س ــيناء،
ودخل يف صحراء غزة ،يتس ــلط عليه غراب ،فيجادله ،ودون

الهوامش:
نص ــا مرجع ًّي ــا لس ــردية الرحل ــة يف
 .1نعتم ــد ،يف ه ــذه الورق ــةًّ ،
س ــيرة بن ــي ه ــال ،م ــن رواي ــة امل ــؤدي ع ــز الدي ــن نص ــر الدين
(م ــن ب ــر خيل-البلينا-س ــوهاج ،ول ــد يف ع ــام  ،1967وت ــويف يف
ع ــام  )2009حللق ــة "التكوي ــن" (املوالي ــد) ،وه ــو ن ــص "رحل ــة
خضرا إلى باد العامات" .العناصر الس ــردية املفتاحية :ما
قب ــل رحل ــة "خض ــرا" :رحل ــة "رزق" :وص ــف ش ــخصية "رزق" -
رحل ــة صي ــد – امل ــرور عل ــى جب ــل الكروب ــات  -نوم  -حل ــم رزق
 مش ــورة س ــرحان  -دع ــوة للح ــج مب ــال "رزق"  -رحل ــة حجيةبه ــدف ال ــزواج  -وص ــف فروس ــية "رزق" األخاقي ــة – وص ــف
"قرض ــة الش ــريف" وابنت ــه "خض ــرا"  -امتن ــاع "خض ــرا" ع ــن
الزواج بط َّابها  -حلم خضرا  -تفسير احللم  -الذهاب إلى
احلج ــاج  -إعج ــاب "خضرا" بـ"رزق"  -دعوة "رزق" إلى س ــماط

أن ينتب ــه يثقب الغ ــراب قربته ،فتهدر ماؤها ،وعندما ينتبه
عطش ــا يف
وحيدا
يس ــلم نفس ــه للعام ــة القدري ــة ،فيم ــوت
ً
ً
ـرقا وغر ًبا(.)30
مر به ــا يف رحاته ش ـ ً
الصح ــراء الت ــي طاملا َّ
منتخب ــا لتحليل
منوذج ــا
ميث ــل مش ــهد «برك ــة الطي ــر»
ً
ً
طقس ــا
«س ــردية الطق ــوس» يف الس ــيرة الهالي ــة ،بوصف ــه
ً
ينط ــوي عل ــى عام ــات تنبؤي ــة (مول ــد البط ــل  -االته ــام يف
الشرف) مؤسسة لـ«رحلة خضرا» .لكن الهالية تنفتح على
عدد هائل من الس ــرديات الطقوس ــية ،ب ــل إن «رحلة خضرا»
حتتوي على موتيفات طقوس ــية متعددة تتكرر مبس ــتويات
متراوح ــة يف مواض ــع كثيرة من قص ــص الهالية ورحاتها
وبرامجه ــا الس ــردية :رحل ــة احل ــج والزي ــارة؛ «التطل ــب»
(التمن ــي الطقوس ــي)؛ االحتف ــال باملول ــود الذك ــر؛ تودي ــع
امل ــكان؛ ح ــق امل ــرأة يف امل ــال؛ تفس ــير احلل ــم؛ تأوي ــل الرؤي ــا؛
اس ــتقبال الضي ــوف؛ لعبة البرجاس؛ احل ــرب؛ رحلة العودة.
ويف مختل ــف تلك الطقوس ،تتموضع الوظيفة األساس ــية
 cardinal functionلسردية الرحلة ومقاماتها؛ أي تلك
الوظيف ــة التي متث ــل موتيف ــة مقي ــدة  ،bound motifأو
نواة  ،nucleus-kernelال ميكن استبعادها ،دون أن يؤدي
ذلك إلى تدمير التماس ــك السردي لتلك الروايات املصرية
املعتق ــة ،ذات البواط ــن األس ــطورية ،لـ «س ــيرة بن ــي هال».

"قرض ــة"  -ح ــوار "قرض ــة" و"رزق" -ح ــوار "خض ــرا" وأمه ــا
"طيب ــة"  -ح ــوار "طيب ــة" و"قرض ــة"  -زواج "رزق" و"خض ــرا"،
و"جن ــاح" و"س ــعيدة"  -مش ــهد الع ــودة .رحل ــة "خض ــرا" :والدة
"ش ــيحة"  -توق ــف اإلجن ــاب لعش ــر س ــنوات  -ح ــزن "رزق"
 ح ــوار "رزق" و"عزق ــل"  -ح ــوار "رزق" و"خض ــرا"  -دع ــوة"ش ـ َّـما" ل ـ ـ "خض ــرا" ونس ــاء بني ه ــال إلى برك ــة الطير :رحلة
تن ــزه :النس ــاء ميارس ــن طق ــس التمني عل ــى أل ــوان الطيور -
خض ــرا تتمن ــى عل ــى طي ــر أس ــود  -تنب ــوء "خض ــرا" باالته ــام
يف نس ــب وليده ــا  -الع ــودة  -أش ــهر احلم ــل  -والدة مول ــود
ذك ــر  -طق ــس احتفالي ــة س ــبوع املول ــود يف دي ــوان الس ــلطان
"س ــرحان"  -ح ــوار "غ ــامن" و"عزق ــل"  -صدم ــة "رزق" وغضب ــه
 ح ــوار "رزق" و"خض ــرا"  -ق ــرار رزق برحي ــل خض ــرا وابنه ــا -ح ــوار "رزق" و"س ــرحان"  -اخل ــروج :إق ــرار "س ــرحان" بحق ــوق
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"خض ــرا"  -ظهور اخلض ــر " -خضرا" ترفض أن يرافقها أحد
يف الرحل ــة  -انضم ــام "س ــعيدة" إل ــى رحل ــة "خضرا"  -مس ــير
الرحل ــة :مونول ــوج "خض ــرا" :توديع وش ــكوى  -مس ــير  -والدة
أب ــي القمص ــان  -ظهور عطوان العقيلي ُقرب أرض العامات
 ذك ــر "فاض ــل ب ــن بيس ــم الزحان ــي"  -مش ــهد الس ــطو علىامل ــال ومحاول ــة اغتص ــاب "خض ــرا" " -ف ــرس خض ــرا" يحم ــي
"خضرا" " -سلمان" ُيعارض ابن عمه "عطوان" وينازله حتى
فراره " -اخلضر" ينقذ ابن خضرا ويس ــميه "بركات" وتسميه
"س ــامه"  -اس ــتكمال املس ــير  -حلم فاضل  -تفسير احللم -
عبور الذهاب :اس ــتقبال "فاضل" لـ "خضرا"  -قس ــم "فاضل"
برعاي ــة "خض ــرا" وابنه ــا  -م ــرور خم ــس س ــنوات  -تدري ــب
"خضرا" لـ "س ــامه" على ركوب فرس ــته (العامرية)  -التحاق
"س ــامه" ُ
بك َّت ــاب "الش ــيخ صال ــح" مع أطفال "بن ــي زحان" -
تف ــوق "س ــامه" معرف ًّي ــا  -غي ــرة أم ج ــودة ب ــن أخ ــي فاض ــل -
تآمر "الش ــيخ صالح" على "س ــامه" " -سامه" يقتل "الشيخ
صال ــح" " -عثم ــان العقيلي" يرفع جثة أخيه "صالح"  -لعبة
البرج ــاس يف أرض العام ــات  -انتص ــار "س ــامه" على جودة
يف البرجاس  -مرور ثاث س ــنوات  -خطاب العقيلية بقيادة
"جاي ــل" ل ـ ـ "فاض ــل"  -س ــفر "ياق ــوت" عب ــد "جاي ــل" لتس ــليم
اخلط ــاب  -ج ــواب "س ــامه" " -قمصان" و"ياق ــوت" يف جناين
العام ــات  -ع ــودة "ياق ــوت" بال ــرد  -مع ــارك ح ــرب "س ــامه"
والعقيلي ــة :مقت ــل "عط ــوان" و"جاس ــر" و"جس ــار" و"طلح ــة"
و"جاي ــل" .معارك حرب "س ــامه" وبني ه ــال :مقتل "عزقل"
وهزمية "حس ــن" و"دياب" و"غامن" " -س ــرحان" يطلب الهدنة
 كت ــاب "س ــرحان" ل ـ ـ "رزق"  -س ــفر "دي ــاب" " -دي ــاب" يس ــلمالكت ــاب لـ ــ"رزق" " -رزق" ينش ــد عل ــى إيق ــاع الس ــاقية  -رحل ــة
"رزق" احلربية إلى باد العامات  -استقبال الهايل لـ "رزق"
 "رزق" يف مي ــدان احل ــرب  -انتب ــاه "خضرا" إلى "رزق"  -حوار"خض ــرا" و"س ــامه"  -منازل ــة ب ــن "رزق" و"س ــامه"  -تع ـ ُّـرف
فرس ــة األب عل ــى ابنتها فرس ــة االبن  -رف ــع علم االنفصال -
ح ــوار "س ــامه" و"خض ــرا"  -ح ــوار "رزق" و"ش ــيحه"  -مرافقة
"ش ــيحه" ألبيه ــا إل ــى املي ــدان  -اس ــتئناف املنازلة " -س ــامه"
تعرف "خضرا" و"ش ــيحه" " -س ــامه" يعيد
يأس ــر "ش ــيحه" ُّ -
"ش ــيحه" إل ــى أبيه ــا  -حوار "ش ــيحه" و"رزق"  -ح ــوار "خضرا"
و"فاض ــل" " -فاض ــل" يدع ــو ع ــرب بن ــي هال إلى الس ــماط -
إطاع "س ــامه" على األحداث  -فاضل يكلف "س ــامه" بدور
النقيب " -سامه" يتخطى أباه يف توزيع "النوايب"  -تعاتب

"رزق" و"س ــامه" " -س ــامه" يف ــرض م ــرور ركوب ــة أم ــه عل ــى
احلري ــر حتى جند ش ـ ً
ـرطا لعودتها " -اجلازي ــة" حتل العقدة
 زواج "س ــامه" م ــن "جندي ــه بن ــت فاض ــل"  -تس ــمية "رزق"البن ــه ب ـ ـ "أب ــو زي ــد"  -رحل ــة العودة إل ــى بني ه ــال ،الوصول-
إيا ًب ــا .م ــا بعد رحلة خض ــرا.. :
 .2ح ــول مقارب ــة "املوتي ــف" بوصفه ــا أداة للتحلي ــل ،راج ــع:
س ــليمان العطار ،املوتيف يف األدب الش ــعبي ،سلس ــلة الثقافة
الش ــعبية ،الهيئ ــة املصري ــة العام ــة للكت ــاب ،القاه ــرة.2012 ،
 .3انظ ــر :جي ــرار جني ــت ،خط ــاب احلكاي ــة :بح ــث يف املنه ــج،
ترجم ــة :محم ــد معتص ــم  -عبداجللي ــل األزدي  -عم ــر
حل ــي ،املش ــروع القومي للترجم ــة ،املجلس األعل ــى للثقافة،
القاه ــرة ،1997 ،ص .230
 .4انظر :أحمد مرس ــي ،اإلنس ــان واخلرافة :اخلرافة يف حياتنا،
دار مص ــر احملروس ــة ،القاه ــرة ،2010 ،ص .148
 .5انظر :مرس ــي ،يف األدب الش ــعبيٌّ :
كل يبكي على حاله؛ دراسة
يف العديد ،عن للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،
القاهرة ،1999 ،ص .67 ،67
 .6انظ ــر :إريش ف ــروم ،احلكايات واألس ــاطير واألح ــام :مدخل
إل ــى فه ــم لغ ــة منس ــية ،ترجم ــة :ص ــاح ح ــامت ،دار احل ــوار
للنش ــر والتوزي ــع ،الاذقية-س ــوريا ،1990 ،ص .29 ،6
 .7انظر :ش ــاكر عبداحلميد ،الفن والغرابة؛ مقدمة يف جتليات
الغري ــب يف الف ــن واحلي ــاة ،الهيئ ــة املصري ــة العام ــة للكتاب،
القاه ــرة ،2010 ،ص .22
 .8انظر :فراس محمد ،األحام بن علم النفس وامليتافيزيقيا،
الرافد (الش ــارقة) ،العدد  ،171نوفمبر  ،2011ص .63
 .9انظ ــر :فرانس ــوا دوم ــا ،حض ــارة مص ــر الفرعوني ــة ،ترجم ــة:
ماه ــر تويجات ــي ،املجل ــس األعل ــى للثقاف ــة ،القاه ــرة،1998 ،
.739
 .10انظر :مصطفى واعراب ،املعتقدات السحرية وطقوسها ،دار
احلرف للنش ــر والتوزيع ،القنيطرة-املغرب ،2007 ،ص .186
 .11انظ ــر :جيرال ــد برن ــس ،قام ــوس الس ــرديات ،ترجمة :الس ــيد
إم ــام ،ميري ــت للنش ــر واملعلوم ــات ،القاه ــرة ،2003 ،ص .17
واف لألش ــكال التكهني ــة-
 .12راج ــع
منوذج ــا لع ــرض تصنيف ـ ّـي ٍ
ً
التنبؤية-التوس ــمية وطقوس ــها وعاماته ــا يف الثقاف ــة
العربي ــة ،يف :محم ــد محمد أحظانا ،معق ــول الامعقول يف
الوع ــي اجلمع ــي العرب ــي :ص ــورة املغيب يف املخيلة الش ــعبية
"منوذج ــا" ،إص ــدارات دائ ــرة الثقاف ــة واإلع ــام،
املوريتاني ــة
ً
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الش ــارقة( 2002 ،انظ ــر :الب ــاب األول :الزيج ــرة والطيرق ــة:
العراف ــة وط ــرق ال ــودع وخ ــط الرمل "األكـ ــزانه"  -اس ــتحضار
املغي ــب بتغيي ــب احلاضر ،ص ص  .)356 : 141وانظر إش ــارات
مهم ــة ح ــول "ض ــرب الرم ــل" و"التاق ــزة" يف الس ــيرة الهالية
املدون ــة والش ــفهية وصاتهم ــا باملج ــال االعتق ــادي داخ ــل
الس ــرد وخارج ــه (املج ــال االجتماع ــي الب ــدوي) ،يف :ص ــاح
ال ــراوي ،الثقاف ــة الش ــعبية وأوه ــام الصف ــوة ،دار احلض ــارة
العربي ــة ،القاه ــرة( 2002 ،انظ ــر :الس ــيرة الهالي ــة ب ــن
الش ــفاهية والتدوي ــن ،ص .)218 ،217
 .13راج ــع :ن ــور الدي ــن طوالب ــي ،الدي ــن والطق ــوس والتغي ــرات،
ترجمة :وجيه البعيني ،منش ــورات عويدات (بيروت-باريس)،
دي ــوان املطبوع ــات اجلزائرية (اجلزائ ــر) ،1988 ،ص ص : 34
.43
 .14انظ ــر :جل ــن ويلس ــون ،س ــيكولوجية فن ــون األداء ،ترجم ــة:
ش ــاكر عبداحلمي ــد ،مراجع ــة :محم ــد عنان ــي ،عال ــم املعرفة
(الكوي ــت) ،الع ــدد  ،258يوني ــو  ،2000الكوي ــت ،ص .59
 .15انظ ــر :تزفي ــن ت ــودوروف ،مدخ ــل إل ــى األدب العجائب ــي،
ترجم ــة :الصدي ــق ب ــو ع ــام ،مراجع ــة محم ــد ب ــرادة ،دار
ش ــرقيات ،القاه ــرة ،1994 ،ص .169 ،168 ،167
 .16يف تل ــك اللحظ ــة الس ــردية الدقيق ــة ،يب ــدأ ،بالعام ــات
التنبؤي ــة ،مي ــاد أبط ــال الهالي ــة حامل ــن للقي ــم الرمزي ــة
ألل ــوان الطي ــر :األبي ــض واألخض ــر واألحم ــر واألس ــود ،وال
يفص ــح ال ــرواة عن أن ــواع الطير الثاثة األول ــى ،فهي متروكة
لتأوي ــل الرم ــوز اللونية ،ويخص ــون الطير األس ــود بـ"الغراب"
يف معظ ــم الرواي ــات ،و"العق ــاب" يف رواي ــات أخ ــرى .ويب ــدأ
مي ــاد "أب ــو زي ــد" التراجي ــدي؛ م ــن نب ــوءة مي ــاد بطل أس ــود
غطي ــس ينتس ــب ل ــزوج متماث ــل يف بي ــاض البش ــرة .تتحق ــق
النبوءة ،فتس ــتثير الذعر ،وتنس ــج دليل اإلدان ــة الذي دفع به
بع ــض وكاء القبيل ــة (عزق ــل وغامن على وج ــه اخلصوص):
"خض ــرا" تخ ــون زوجه ــا وش ــرف نس ــبها م ــع عب ــد أس ــود ه ــو
بالض ــرورة أب ــو املول ــود األس ــود ،فتطرده ــا القبيل ــة  -رغ ــم
حتف ــظ حس ــن الس ــلطان  -بلس ــان رزق ،إثر ممارس ــة رجالها
لطقس االحتفال باملولود الذكر ،حيث كش ــف فيه عن س ــواد
املول ــود ،فتخ ــوض رحل ــة ب ــا ه ــدف مح ــدد أو محط ــة س ــفر
مقص ــودة ،ومتض ــي نحو مجه ــول وغامض ،لتمث ــل "خضرا"
الباط ــن األنث ــوي لـ "بنثيوس" الذي ميثل بش ــريتنا بضعفها
وقوته ــا .ليتك ــون البط ــل يف أرض غريب ــة اب ًن ــا لرج ــل غري ــب،

ق َّيضت ــه األس ــطورة للحنو علي ــه والرفق بأم ــه املنفية ،وكأننا
أم ــام أودي ــب جدي ــد ،س ــتأنف األس ــطورة م ــن أن يقت ــل أب ــاه،
وس ــيلتصق بأم ــه التص ــاق االب ــن اليتي ــم ال ــذي يق ــوم مق ــام
ال ــزوج م ــن حي ــث احلماي ــة والرعاي ــة واإلج ــال ،وف ــق إيق ــاع
س ــردي ص ــويف ينتص ــر حلن ــن ال ــدم .تب ــرع الرواية الش ــفهية
املصرية يف تس ــريد أس ــطورة السيرة ،ففي إطار ثنائية أسود-
أبي ــض ،ومحمولها العامي ،ميثل "األس ــمر" العامة البارزة
للرواية املصرية للس ــيرة الهالية بوصفه لونًا رمز ًّيا مجاوزًا
للثنائية ،وبوصفه خيا ًرا ً
ثالثا يف الصراع التراجيدي .انظر:
شكري محمد ع َّياد ،البطل يف األدب واألساطير ،دار املعرفة،
القاه ــرة ،1959 ،ص  .144و :أحمد ش ــمس الدين احلجاجي،
مياد البطل يف الس ــيرة الش ــعبية العربية ،الفنون الش ــعبية
(القاه ــرة) ،الع ــدد  ،33-32يولي ــو -ديس ــمبر  ،1990ص ص
 .48 : 45و :س ــليمان العط ــار ،إمن ــا األس ــود عرب ــي ،الفن ــون
الش ــعبية (القاه ــرة) ،الع ــدد  ،69-68يناير-فبراير-م ــارس
 ،2006ص  .12ويتك ــرر ح ــدث والدة أس ــود ألبيض ــن يف ج ـ ِّـل
نص ــوص الس ــيرة الش ــعبية (الهالي ــة؛ ذات الهم ــة؛ عنت ــرة)،
وإن اختلف ــت التمثي ــات الس ــردية يف كل ن ــص .فض ـ ًـا ع ــن
اختاف متثياتها الس ــردية (يف حالة الس ــيرة الهالية) بن
جمع ــا
الرواي ــات الش ــفهية واملدون ــات املطبوع ــة .وإذا جمعن ــا ً
رياض ًّي ــا ب ــن أبي زيد وعبدالوهاب وعنترة ،ن ــدرك دور األم يف
تش ــكيل هوي ــة البطل ،وبالرغم من أنه ــا ال متثل  -يف النظام
األبوي  -ش ـ ً
ـرطا للهوية من حيث الدم والوراثة ،لكنها متثل
الوع ــي املض ــيء بهوي ــة االبن ،والعام ــة الرمزي ــة املتمثلة يف
دائم ــا
ل ــن أموم ــي يحم ــل ،ثقاف ًّي ــا ،كل ش ــروط األب الغائ ــب ً
ع ــن تكوي ــن الهوية والقيم داخل االبن األس ــود الذي يتجمع
يف إهاب ــه "الس ــمار" ال ــذي طاملا وصف به الني ــل ،ولون الطن
ال ــذي طامل ــا حملت ــه األنهار احلضاري ــة .يف التاريخ الرس ــمي
العرب ــي اإلس ــامي ،ل ــم يك ــن ذل ــك احل ــدث (والدة أس ــود
منعدم ــا؛ يذك ــر اب ــن ح ــزم األندلس ــي ،يف "ط ــوق
ألبيض ــن)
ً
احلمام ــة" ،خب ـ ًـرا أقرب ما يكون حل ــدث والدة أبي زيد ،يقول:
"ُ ...أت ــي باب ــن أس ــود ألبيض ــن ،فنظ ــر إلى أعامه ف ــرآه لهما
غي ــر ش ــك ،فرغ ــب أن يو َقف على املوضع ال ــذي اجتمع عليه،
ف ُأدخ ــل البي ــت الذي كان فيه مضجعهما ،ف ــرأى يف ما يوازي
نظ ــر امل ــرأة ص ــورة أس ــود يف احلائ ــط ،فق ــال :م ــن ِق َب ــل ه ــذه
الص ــورة أتي ــتَ يف ابن ــك" ،لتمث ــل ص ــورة األس ــود املعلقة على
احلائ ــط امل ــوازي للم ــرأة عامة موازية للطائر األس ــود الذي
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متنت عليه "خضرا" يف بركة الطير .وقد رويت يف هذا أخبار
كثي ــرة ،معظمه ــا ع ــن وقائ ــع حدث ــت يف عصر النب ــي محمد،
ويذكر الرواة مثل هذه األخبار يف أبواب" :النكاح" و"الطاق"
و"اللع ــان" و"القذف بالفاحش ــة" .يروى ،يف "صحيح مس ــلم"،
أن رج ـ ًـا م ــن بن ــي ف ــزارة ج ــاء "إل ــى النب ــي (صلعم) فق ــال إن
غاما أس ــود ،فقال النبي (صلعم) هل لك من
امرأت ــي ول ــدت ً
إب ــل؟ ق ــال نع ــم ،قال فم ــا لونها؟ قال ُح ْم ٌر ،ق ــال هل فيها من
أَ ْو َرقَ  -أس ــمر؟ ق ــال إن فيه ــا َل ُو ْر ًق ــا ،ق ــال فأ َّنت ــى أتاه ــا ذل ــك؟
ق ــال عس ــى أن يك ــون َنز ََع ــه ِع ــرق  -جذبه وأخرج ــه ،قال وهذا
عس ــى أن يكون َنز ََعه ِع ْرق" .ويتكرر احلدث يف س ــن النس ــائي
وس ــن اب ــن ماج ــه .إن الرج ــال الذي ــن توجه ــوا إل ــى الرس ــول
ال يحمل ــون االستفس ــار ،ق ــدر م ــا يحملون ماعن ــة زوجاتهم
وق ــرارت طاقهن والتبرؤ من بنيهم الس ــود .وتفس ــر املدونات
ـيرا
املطبوع ــة لس ــيرة بن ــي ه ــال س ــواد ل ــون "أب ــو زي ــد" تفس ـ ً
علم ًّي ــا يرك ــز عل ــى عوام ــل الوراثة ،فق ــد كانت ج ــدة "خضرا"
ألمه ــا س ــوداء ،كم ــا كان جده ــا كذل ــك .راج ــع :ن ــادر كاظ ــم،
متثي ــات اآلخ ــر؛ صورة الس ــود يف املتخيل العربي الوس ــيط،
املؤسس ــة العربية للدراس ــات والنش ــر ،بي ــروت( ،2004 ،انظر:
الفص ــل الثال ــث :األس ــود والتمثي ــل الس ــردي ،ص ص : 309
 .)318وانظر :احلجاجي ،مولد البطل يف الس ــيرة الش ــعبية،
دار اله ــال ،القاه ــرة ،.1991 ،ص ص  .116 : 114و :العط ــار،
إمن ــا األس ــود  ،..مرجع س ــبق ذك ــره ،ص .13
 .17التمهي ــد [امله ــاد الس ــردي]  :mention advanceعنص ــر
م ــن عناص ــر الس ــرد ،تكتم ــل داللت ــه يف م ــا بع ــد ،وال ميث ــل
منوذج ــا لاس ــتباق؛ أي ال يش ــير صراح ــة إل ــى ما س ــيقع من
ً
أح ــداث .أم ــا اإلع ــان  ،advance noticeفيق ــوم بتل ــك
الوظيف ــة (جيني ــت .)1980 ،انظر :برنس ،مرجع س ــبق ذكره،
ص .13 ،12
 .18ال حت ــدد الرواي ــات املصري ــة الش ــفهية ل ـ ـ الهالي ــة مام ــح
واضح ــة ل ـ ـ ش ــخصية "ش ـ َّـما" ،وأحيا ًن ــا تختل ــط بش ــخصيات
أخ ــرى أبرزه ــا "ش ــامة بن ــت املل ــك َّ
عط ــاب" مل ــك اليم ــن.
ويختلف شعراء السيرة يف وضعها السردي ،فبينما يرسمها
زوجا لـ"س ــرحان" ،وه ــي صاحبة العقد -
ع ــز الدي ــن بوصفها ً
مض ــرب املث ــل يف صعي ــد مص ــر  -ال ــذي حظ ــي يون ــس بف ــرع
( َف ـ ْـر َدة) من ــه ،يف رحل ــة الري ــادة ،حي ــث كان لـ"عق ــد ش ـ ًّـما" دو ًرا
محور ًّي ــا يف تل ــك الرحل ــة ،ف ــإن عبدالباس ــط ن ــوح يرس ــمها
بوصفه ــا االبن ــة الكبرى لـ "عطور اجلي ــب" (بت عبدالرحمن

البرزخ ــي) الت ــي تزوجه ــا "س ــرحان" وف ــق أح ــداث الرحل ــة
نفس ــها املس ــرودة يف بع ــض الرواي ــات املطبوع ــة الت ــي تق ــص
حكاية زواج "س ــرحان" بـ "ش ــما" .يف منظور عبدالباسط نوح،
"عط ــور اجلي ــب" ،ه ــي صاحب ــة العق ــد ال ــذي و َّرثت ــه البنته ــا
"ش ـ َّـما" .و"ش ـ َّـما" ،م ــن ه ــذا املنظ ــور ،ه ــي األخ ــت الش ــقيقة
لـ"اجلازية" وحس ــن من "عطور اجليب" و"س ــرحان" ،وشقيقة
"مرع ــي" و"يحي ــى" و"يون ــس" م ــن "س ــرحان" و"ش ــيحه" .أم ــا
محم ــد نص ــر الدي ــن ،في ــرى أن "عط ــور اجلي ــب" و"ش ـ َّـما"
و"ش ــيحه" ه ــن زوج ــات س ــرحان ،ويح ــدد "ش ـ َّـما" بأنه ــا بن ــت
زي ــد اب ــن ح ــارث أح ــد ح ــراس مك ــة ،تزوجه ــا س ــرحان يف
الرحل ــة نفس ــها الت ــي قصده ــا "رزق" بغ ــرض احل ــج وال ــزواج
بـ"خض ــرا" .ويذك ــر حس ــن مس ــعود أن ذل ــك العق ــد ورثت ــه
"ش ـ َّـما" ع ــن فاطم ــة بن ــت النب ــي ،حي ــث أه ــداه إليه ــا جبري ــل
علي ــه الس ــام ليل ــة عرس ــها .أما "ش ـ َّـما" يف املدون ــة املطبوعة،
فهي ابنة زين الدين أحد ملوك باد احلس ــب والنس ــب ،وهي
زوج ــة س ــرحان ابن ح ــازم ،ولزواجه منها قص ــة رحلة طويلة،
ضمنه ــا س ــاردوها جان ًب ــا واف ـ ًـرا م ــن القي ــم .ويف طري ــق عودة
َّ
منفردا  -إلى
سرحان بها من باد أبيها ،تعرض كل منهما -
ً
الوقوع يف أس ــر عبيد َّ
خطافن من اإلفرجن ،ونقلوا "س ــرحان"
باملرك ــب إل ــى باده ــم ليرعى اخلنازير .وتتس ــق تل ــك الرواية
مع اخلط الس ــردي الذي انتهجته تلك املدونة (انظر :سيرة
بن ــي ه ــال ،مكتبة ومطبعة املش ــهد احلس ــيني ،عبداحلميد
أحمد حنفي ،القاهرة ،ط  ،1963 ،2ص ص  .)110 : 67انظر:
ال ــراوي ،مرج ــع س ــبق ذك ــره ،احلاش ــية  ،23ص .213
 .19دي :هذه؛ تلك .ده :هذا؛ ذاك .وجم :وجاؤوا.
 .20انظ ــر :محم ــد عجين ــة ،موس ــوعة أس ــاطير الع ــرب ع ــن
اجلاهلي ــة ودالالته ــا ،دار محم ــد عل ــي للنش ــر-تونس ،دار
الفارابي-بي ــروت ،2005 ،ص .69
 .21يس ــتبدل امل ــؤدي "الش ــيخ حس ــنن عم ــران" (واح ــة الداخلة
املصري ــة) "القصع ــة" ب ـ ـ "حي ــز البرك ــة" ،ويس ــتبدل ب ـ ـ عامة
"امل ــاء يف البرك ــة" عام ــة "الطع ــام يف القصع ــة" ،بينما تظل
موتيف ــة "الطي ــر" مش ــتركة وثابت ــة ب ــا اس ــتبدال .يق ــول:
"يف الزم ــن الق ــدمي كان ــوا يعمل ــوا اي ــه؟ كان ــوا ياخ ــدوا أكل
ويروح ــوا ُي ُح ُّطـ ـ ْوه َع ال َب ـ ْـح ،ويتمنُّ ــوا َع الطي ــر ،ين ــزل الطير،
كل وح ــده ين ــزل لها طير تتمنى عليه ،تق ــول :أنا عايزه ولد
زي ده ،كان ربن ــا س ــبحانه وتعال ــى يجي ــب له ــا الول ــد زي م ــا
ه ـ َّـي َ َ
وطبع ــا راح ــت أم الس ــلطان حس ــن ،وأم أبو زيد،
مت َّن ــات،
ً
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وأم دي ــاب ،وكل وح ــده ِّ
حط ــت قصع ــة ،نزل الطي ــر ،نزل طير
ِمـ ـ َز َّوقْ واخض ــر ..حل ــو .أم دي ــاب قالت ربن ــا يعطيني ولد زي
َداه .ن ــزل طي ــر أبي ــض ..أم الس ــلطان حس ــن قال ــت :أن ــا ربن ــا
يعطين ــي طي ــر زي داه ..يعطين ــي ول ــد زي الطي ــر داه ،ن ــزل
طي ــر أس ــود وراح ِم َكـ ـ ِّو ْش َع ال ــكل ،و َكلْ منه ــم احلاج ــات اللي
معاه ــم ،أم أب ــو زيد قالت :ربنا يعطيني ول ــد ِي َك ِّو ْش َع الكون
كل ــه( "..جم ــع :أمي ــن عيس ــى ،واح ــة الداخل ــة ،محافظ ــة
ال ــوادي اجلدي ــد) .مي ــزج ذل ــك االجت ــاه الس ــردي الواحات ــي
املص ــري ب ــن موتيف ــة "الطي ــر" ،كم ــا ل ــدى رواة الصعي ــد
والدلت ــا ،ورمزي ــة "القصع ــة" الت ــي متت ــد إل ــى رواي ــات ب ــاد
املغ ــرب ،كالرواية الت ــي جمعها التونس ــي عبدالرحمن قيقة
ع ــن ش ــيخ ليبي (راج ــع :عبدالرحم ــن قيقة ،م ــن أقاصيص
بن ــي ه ــال ،رواي ــة ش ــفوية ع ــن ش ــيخ ليب ــي م ــن ج ــادو ،قدم
له ــا ونقله ــا إل ــى العربي ــة الفصح ــى :الطاه ــر قيق ــة ،ال ــدار
التونس ــية للنش ــر ،تون ــس ،)1985 ،حي ــث تصدق ــت "خض ــرا"
بقصع ــة م ــن الكسكس ــي للطيور للتوس ــل بها إل ــى اهلل ،لعله
يرزقه ــا ول ـ ًـدا ،ووضع ــت القصع ــة يف البري ــة ،ف ــكان أول طير
وق ــع عليه ــا غ ــراب ،فدع ــت ربها:
اللهم يا رب يا رباه
يا غاية البكماء بدر السحاب وماه
أن ترزقني بوليد صفته هذا الطير وحاه
اللي يضربه بالسيف يسيل دماه
انظر :احلجاجي ،مولد البطل  ،..مرجع سبق ذكره ،ص .52
 .22راج ــع Marcia Inhorn, Quest for
Conceptin:Gender, Infertility and Egyption
redical Tradition, 1994. & Inhorn, Infertility
and Patriarchy: The Cultural Politics and Family
 Life in Egypt, University of Pennsylvania Press,الصور:
.1996
 .23انظر :احلجاجي ،مولد البطل ،..مرجع س ــبق ذكره ،ص ص من الكاتب.
 .83 : 63وراجع :مصطفى جاد ،الشخصية املساعدة للبطل
يف الس ــيرة الش ــعبية ،سلس ــلة دراس ــات الثقاف ــة الش ــعبية،
الهيئ ــة العام ــة لقص ــور الثقافة ،القاه ــرة.2007 ،
 .24م ــن تل ــك الزاوي ــة ،تنظ ــر املقاربة الس ــيميائية الس ــردية إلى
جنوس ــة البطول ــة والبطول ــة املصاحب ــة يف مختل ــف رح ــات
الس ــيرة الهالي ــة .فف ــي الرحل ــة الوس ــطى (الري ــادة) ،ميك ــن
تتب ــع "م ـ ّـي الهالي ــة" بوصفها ع ــن (كاميرا) الس ــرد الرابط

"مي" خادمة "ش ـ َّـما" يف جند،
بن الش ــرق والغرب ،فقد كانت ّ
وس ــيقت إل ــى تون ــس يف عه ــد األش ــراف ،ث ــم ص ــارت خادم ــة
"س ـ ْـع َدى"
"عزي ــزة بن ــت معبد الس ــلطان" ،ومن قبله ــا خادمة ُ
حس ــب رواي ــات أخ ــرى ،فص ــارت جس ـ ًـرا لدخ ــول الهالي ــن
"مي
تون ــس ،وم ــن الس ــيميائي  -كم ــن الطبيع ــي  -أن متتلك ّ
الهالي ــة" الت ــي ُوصف ــت يف مرحلة الريادة ب ـ ـ احلزينة ،موقع
ال ــراوي اخلف ــي لس ــردية الغرام يف قص ــة "عزي ــزه ويونس" ،أو
قصة "س ــعدة ومرعي" يف روايات أخرى .ومن الزاوية نفس ــها،
ُينظ ــر إل ــى "اجلازي ــة" يف الرحلة الكب ــرى (التغريبة) ،خاصة
مهم ــا
يف مرحلته ــا املتأخ ــرة (رحل ــة األيت ــام) ،دون أن يك ــون ًّ
توصي ــف مس ــتوى البطولة بن البطل والبط ــل املصاحب؛ أو
بينه ــا و"أب ــو زي ــد" .امله ــم ه ــو أن البطول ــة يف تل ــك الس ــياقات
الس ــردية الفاصل ــة  -تتح ــرر من املنظ ــور الذك ــوري للبطولة.
 .25فج ــا :فج ــاء .الت ِِّن ـ ْ ْـن :االثن ــانُ .الحم ــر :األحم ــرِ .ال ْس ـ َـم ْر:
األس ــمر .راع ــت له :نظرت إليه .زغرتت ل ــه :زغردت؛ الزغرودة
عام ــة إش ــارية صوتي ــة غي ــر لغوي ــة دالة عل ــى الفرح.
 .26انظر :عجينة ،مرجع سبق ذكره ،ص 325
 .27انظر :الراوي ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،203واحلاشية  ،38ص
.216
 .28انظ ــر :احلجاج ــي ،مول ــد البط ــل  ،..مرج ــع س ــبق ذك ــره ،ص
ص .46 ،45
 .29ادين ــي :اعطن ــي؛ امنحني .م ــن جلل :من أج ــل؛ لكي .جابت:
أت ــت بـ ــ ،أجنب ــت .م ــوايف الزم ــام :ممتل ــك األرض الشاس ــعة،
واملس ــيطر عليها.
 .30انظ ــر :عبداحلميد حواس ،تباريح "حزين ــة" ،ألف (القاهرة)
الع ــدد  ،2010 ،30ص .30
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األضرحة ومزارات األولياء باملغرب

()1

ضريح محمد اخلامس

أ .أوس ـ ــرار مصــطفى
كاتب من املغرب

فريز هايدر« :إن السيكولوجية العلمية لديها الكثير مما تستفيده من سيكولوجيا احلس املشترك».
معل ــوم أن يف املغ ــرب ع ــددا كبي ــرا من األضرحة ومزارات األولياء ،ومعلوم أن بعض األس ــر املغربية تلجأ إلى
ه ــذه األماك ــن ،بغي ــة البحث عن ع ــاج ملجموعة من االضطرابات النفس ــية ،أو للبحث عن حلول ملجموعة من
املش ــاكل االجتماعي ــة ،الت ــي تعي ــق الس ــيرورة العادية حلياة الفرد .لقد أث ــار اإلقبال الدؤوب عل ــى هذه األماكن
انتباه وش ــغف جملة من الباحثن يف مجال األنثروبولوجيا والسوس ــيولوجيا ،الذين عملوا على رصد أصول
وامتدادات اإلقبال على األضرحة ومزارات األولياء ،الش ــيء الذي جعل أغلب هذه الدراس ــات تركز على البوادر
الوثني ــة لاعتق ــاد باألولياء( ،)1أي أنها ترتبط باألس ــاس بالديانات الس ــابقة ،وبالرج ــوع إلى األصل املفاهيمي
جن ــد أن األولي ــاء ه ــي صيغ ــة اجلم ــع لكلمة الولي ،فهو اس ــم للداللة عل ــى معاني متباينة ،تتف ــرع عن الكلمة
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األصلي ــة الول ــي (بفت ــح ال ــواو وكس ــر ال ــام) ،ويقص ــد ب ــه
الق ــرب والدنو ،كما تس ــتعمل للدالل ــة على احملب القريب،
والناصر و النصير ،والصاحب والشريك و املولى و املتولي
يق ــال فان ول ــى فانا وواله ،ويليه والي ــة ،أي نصره وأحبه
وت ــواله واتخ ــذه ولي ــا واجلم ــع أولي ــاء( ،)2كما جن ــد العديد
م ــن األس ــماء األخرى للولي كالصال ــح والصديق والعارف
باهلل وصاحب الس ــر ،)3(...كلها أس ــماء حتي ــل على الرعاية
الرباني ــة للول ــي( ،)4كما تدل على الفرد الذي يحمل جملة
م ــن املواصفات ،أهمها:
غلبة روحانيتهم على جسمانيتهم ،كما أن فئة األولياء
هم الذين يعترف الناس إجماال ،بحدوث ظواهر و كرامات
وخ ــوارق عل ــى أيديهم( .)5الش ــيء الذي يجعله ــم يتميزون
ع ــن عام ــة الناس ،فالولي كذلك هو تلك الش ــخصية التي
استطاعت أن تقبل تفردها املتوحش ،وعزلتها القاتلة من
أج ــل أن يتجل ــى فيها ذلك التفرد والتمي ــز املفارق لكل ما
ه ــو طبيع ــي( ،)6وم ــا يؤك ــد ه ــذا التفرد ه ــو أن الول ــي يكون
محاي ــدا بخص ــوص الصراعات حيث ال يحمل الس ــاح(،)7
ب ــل تس ــند ل ــه يف بع ــض األحي ــان مهم ــة تنقي ــة املجتم ــع
م ــن الش ــوائب ،والتوس ــط حل ــل النزاع ــات القبلي ــة( ،)8ويف
توضي ــح ه ــذه امله ــام نورد فق ــرة ،من دوح ــة الناش ــر( )9وردت
يف ترجم ــة أب ــي عبد اهلل محمد بن مبارك األقاوي  « :وكان
إذا هاج ــت ف ــن القبائ ــل ،يبح ــث له ــم بالك ــف ع ــن القتال،
فم ــن تع ــدى أمره عجلت عقوبته يف الوقت ،وصار ذلك من
األم ــر املتع ــارف عن ــد البعي ــد والقري ــب ،ثم إنه وض ــع أياما
معلومة يف كل ش ــهر ال يحمل فيها أحد س ــاحا ،وال يقدر
املشاجرة فيها».
أم ــا بخص ــوص الضري ــح فه ــو ذل ــك الفض ــاء ال ــذي
يض ــم باألس ــاس قب ــر الول ــي الدف ــن ،ويتمت ــع ع ــادة ه ــذا
امل ــكان بالتقدي ــس ،أكث ــر مم ــا ينال ــه الول ــي يف حيات ــه،
له ــذا جن ــد اجلماهي ــر البس ــيطة تت ــردد عل ــى مقاماته ــم
وقبوره ــم ،تتلم ــس منها البرك ــة وقضاء احلاج ــات ،إضافة
إل ــى أن فض ــاء الضري ــح يش ــهد طقوسـ ـ ًا وع ــادات يردده ــا
زواره( ،)10ب ــل يعق ــدون حول ــه مواس ــم س ــنوية له ــا أهميتها،
ويتمح ــور الضري ــح أساس ــا عل ــى التاب ــوت ال ــذي يضم قبر
الول ــي ال ــذي يط ــوف حول ــه كل زائ ــر ،بعده ــا يق ــدم هديته
للضري ــح ،فهي تبدأ بعيدان من الش ــمع ،أو بضع قطع من

النق ــود أو لب ــوس التاب ــوت (الغط ــاء األخض ــر) ،وق ــد تصل
إل ــى التضحي ــة ب ــرأس م ــن الغن ــم أو البق ــر( ،)11كم ــا يس ــهر
عل ــى الضريح خ ــدم ومريدون يعملون عل ــى احلفاظ على
قدس ــية امل ــكان ،ذل ــك بالتأكي ــد على ق ــدرات الول ــي ومزاياه
وبركات ــه ل ــكل زائ ــر جديد ،عن طري ــق حكاية مجموعة من
الرواي ــات واحلكاي ــات الت ــي تلع ــب دائم ــا نفس ال ــدور ،وهو
احلفاظ على قدسية وهيبة املكان ،لذلك جند أن كل ولي
تنس ــب له العدي ــد من املعج ــزات والكرامات ،الش ــيء الذي
يجع ــل األفراد يقبلون عليه .كما أن مؤسس ــة الضريح هي
ذل ــك احلص ــن األم ــن ال ــذي يس ــتطيع أن يحق ــق الراح ــة
النفس ــية لألف ــراد ،إذ يعتبرون ــه املنطق ــة اآلمن ــة واحلامية
له ــم ،فأولي ــاء اهلل ال خ ــوف عليه ــم ،ول ــن يصي ــب من س ــوء
من جاوره ــم(.)12
م ــن أج ــل بل ــورة رصدن ــا لآلي ــات الت ــي اس ــتطاعت من
خاله ــا األضرح ــة وم ــزارات األولي ــاء االس ــتمرار يف أداء
مهامه ــا العاجي ــة واالجتماعي ــة ،وك ــذا محاول ــة حتلي ــل
الطرق العاجية ومسائلتها علميا نقترح احملاور التالية:
 .1التنشئة االجتماعية واالعتقاد باألولياء واألضرحة.
 .2احلكاية الشعبية واألسطورة و بركة الولي.
 .3جتليات الضريح يف احلياة اليومية.
 .4الضريح كفضاء للعاج
 .5الطرق التقليدية يف العاج النفسي ونظيرتها العلمية.
 .1التنشئة االجتماعية واالعتقاد باألولياء واألضرحة:

تتع ــدد الط ــرق الت ــي ترس ــخ به ــا االعتق ــاد باألولي ــاء
واألضرحة ،وأصبحت إلى اليوم تؤدي نفس املهام التي كانت
تق ــوم به ــا من قب ــل ،ذلك أن التنش ــئة االجتماعية أس ــهمت
بق ــدر واف ــر يف صون تلك األدوار ،ألن التنش ــئة االجتماعية
كم ــا يق ــول الدكت ــور مصطف ــى حدية ،متثل باألس ــاس تلك
السيرورة التي يتعلم منها الفرد كيف يربط ،طيلة حياته،
ب ــن مجوع ــة من العناصر السوس ــيوثقافية للوس ــط الذي
يعي ــش في ــه ،وكي ــف يس ــتدمج بالتال ــي تل ــك العناص ــر يف
بنيته الش ــخصية ،وكل ذلك بتأثير من جتاربه وبتأثير من
العوامل االجتماعية الدالة ،بحيث يس ــتطيع التكيف ،من
خ ــال كل ذل ــك ،م ــع الوس ــط الذي علي ــه أن يعيش في ــه(،)13
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ولع ــل التقالي ــد والع ــادات والطقوس التي تتأثر بها األس ــر
م ــن حيث التفاعل املس ــتمر م ــع اإلرث الثق ــايف وتنعكس يف
تنشئتها ألبنائها ،مبناسبة اجتياز مرحلة أو حدود أو فترة
معين ــة م ــن فت ــرات العمر كاملول ــد والزواج ،....ترس ــخ نس ــق ًا
فكريـ ـ ًا وثقافي ًا ُيكس ــبه الزمن مش ــروعية ليعتب ــر فيما بعد
مكون ًا ال يتجزأ من البنية الشخصية للطفل ،ففي العديد
من املناطق مازالت عدد من األسر ،تأخذ مولودها اجلديد،
بع ــد أربع ــن ي ــوم من مول ــده إل ــى الولي ،لقص ش ــعره ألول
م ــرة ،ويف ه ــذه احلال ــة ال تك ــون احلاق ــة كامل ــة ،ب ــل تت ــرك
خصل من الش ــعر ،تختلف من حيث العدد والش ــكل حسب
الولي ،ويحترم ذلك النموذج إلى أن يبلغ الطفل سنا معينا،
آن ــذاك فقط ميكن تغييره إلى الش ــكل العادي( .)14وتختلف
ه ــذه الع ــادة حس ــب األولي ــاء الذي ــن تتب ــرك به ــم العائات،
حيث تتم عملية احلاقة ما بن أربعن يوما أو س ــتة أش ــهر
إلى س ــنة ،كما أن األش ــكال التي تتخذها احلاقة تختلف
كذل ــك باخت ــاف األولياء ،فبالنس ــبة للعائ ــات التي تدين
بال ــوالء لس ــيدي عب ــد الرحم ــان ؤيوس ــف املعروف بس ــيدي
عب ــد الرحم ــان ؤي ــوش فه ــي تك ــون عل ــى ش ــكل دائ ــرة كبي ــرة
عل ــى أعل ــى مؤخرة الرأس ،أما الذين يدينون بالوالء ملوالي
عبد القادر ،فإن رأس الصبي تتميز بكونها تكون على شكل
دائرت ــن صغيرت ــن تنتص ــب كل واح ــدة منهم ــا عل ــى قرني
مؤخ ــرة الرأس .أما بخص ــوص العائات التي تدين بالوالء
لسيدي امحمد بناصر ،فهي حتلق رأس الصبي بعد مضي
س ــنة كاملة(...)15
حتمل هذه الطقوس بعدا نفسيا واضحا ،يتمثل يف دور
احلماي ــة والوقاي ــة املوكول ــة للولي ،إذ أن بعض األس ــر تؤمن
بنجاعة وفعالية هذه الطقوس لس ــامة الطفل اجلسمية،
بل إنه يف حالة عدم زيارة الولي قد يترتب عنه وفاة املولود.
وظيف ــة الول ــي إذن تترس ــخ يف ذهني ــة الطف ــل من ــذ
الصغ ــر بس ــبب األم ،خصوص ــا وأنه ــا املس ــؤولة األول ــى عن
عملي ــة التربي ــة ،هك ــذا تعم ــل عل ــى تعمي ــق دور األولي ــاء
وقدراته ــم اخلارق ــة م ــن خ ــال احلكايات والقص ــص التي
حتك ــى لألطف ــال ،مت ــرر م ــن خاله ــا حق ـ ًـا م ــن األف ــكار
واملضامن املعرفية للطفل جتذر قداس ــة األولياء وتتبرك
ببركاته ــم وتؤس ــس لعاقة فوقية (عاقة الش ــيخ واملريد).
لتك ــون بذل ــك امل ــرأة قد س ــاهمت يف امتداد واس ــتمرار هذه

()2

ضريح الشرفاء السعدين هو من أشهر األضرحة يف املغرب

املعتق ــدات ،وإعادة اإلنت ــاج اإلجتماعي والقيمي .وبالتالي
فزي ــارة األضرح ــة واألولي ــاء تظ ــل مس ــتمرة ومتوارثة بن
األجيال مما يس ــاهم يف تعميق حظوة هذه املؤسس ــات يف
حي ــاة األفراد.
 .2احلكاية الشعبية و األسطورة و بركة الولي:

م ــن أب ــرز الوس ــائل املس ــاهمة يف احلف ــاظ عل ــى مكان ــة
األولي ــاء والت ــي جن ــد له ــا وقع ــا يف حي ــاة األف ــراد م ــن حيث
تداولها اليومي ،جند األس ــطورة واحلكاية الش ــعبية ،هذان
العنص ــران اللذان س ــاهما بش ــكل فعال يف انتش ــار أخبارهم
وذي ــوع صيته ــم ،داخ ــل مختل ــف األوس ــاط االجتماعي ــة
واألصق ــاع اجلغرافي ــة ،إذ أن ل ــكل ول ــي حكاي ــة أو أس ــطورة
ت ــروج لعبره وحكمت ــه وأحداثا خارقة (الكرامات) ،تبرز بركة
الول ــي مبختل ــف جتلياته ــا ،فاحلكاي ــة الش ــعبية م ــن أه ــم
وأقدم ما ابتدعه اإلنس ــان ،ذاكرة ش ــفهية تعبر عن مش ــاعره
وأحاسيس ــه ،وواقع ــه وتخياته وهواجس ــه ،كم ــا أن احلكاية
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تعب ــر ع ــن احلي ــاة اليومي ــة للف ــرد وجتارب ــه األنطولوجي ــة،
وللحكاية الش ــعبية مجموعة من الوظائف منها الوظيفة
النفس ــية ،تتمثل أساس ــا يف أن اإلنس ــان يجد فيها متنفسا
وإفراغ ــا ملجموعة من الضغ ــوط االجتماعية التي تواجهه،
كم ــا حتم ــل األه ــداف البعي ــدة املكبوت ــة يف الاش ــعور ،ث ــم
جن ــد من بن الوظائ ــف :الوظيفة االجتماعي ــة والثقافية،
حي ــث تعب ــر ع ــن األخ ــاق والقي ــم املثالي ــة ،واحل ــرص على
صونه ــا( ،)16كم ــا يح ــدث يف القص ــص التربوي ــة التي تهدف
إل ــى التأكيد عل ــى القي ــم اإليجابية .
إجماال فهذه احلكايات حتمل دالالت تتعلق باألس ــاس
بخوارق األولياء أو ما يسمى بكرامات أولياء اهلل ،وغالبا ما
جند عناصر أساس ــية متي ــز احلكايات املرتبط ــة باألولياء،
إذ يخت ــل معه ــا منط ــق األش ــياء ،بحيث يض ــل الهدف هو
نش ــر التربية املقدس ــة ،وأخد العبرة ،وقد جند أحداثا غير
منطقي ــة تتج ــاوز منط ــق الطبيع ــة ،وقوانينه ــا ،فاألولي ــاء
حس ــب احلكاي ــات يعلم ــون م ــا ال يعلم ــه أح ــد ،يش ــفون
األم ــراض الت ــي ال ينف ــع معها ع ــاج طبيب ،كم ــا يعملون
على حل أعقد املشاكل التي يعجز أصحاب العلم والذكاء
على حلها( ،)17وال ش ــيء يس ــتحيل يف عالم احلكايات التي
تتح ــدث ع ــن برك ــة األولي ــاء .له ــذا ال يج ــب التعاط ــي م ــع
هذه احلكايات يف ضوء منطق العلم والواقعية ،ألن فهمها
يقتضي اإلنخراط يف سياقها ،أي السياق الذي قيلت فيه،
والغ ــرض األساس ــي منه ــا .تلع ــب األس ــطورة كذل ــك نفس
ـاء يجد
ال ــدور الت ــي تلعبه ه ــذه احلكاي ــات ،باعتبارها فض ـ ً
في ــه اإلنس ــان يف املجتمع ــات التقليدي ــة الفرصة للكش ــف
ع ــن الواق ــع والفك ــر اجلماع ــي( ،)18كم ــا تعتب ــر منط ــا م ــن
أمناط الفكر اإلنس ــاني تتداخل يف واقعها مع العديد من
املج ــاالت الفكري ــة األخرى ،كاخلرافة والس ــحر والش ــعوذة
والديانات الس ــماوية وديانات الاتوحيد( ،)19إضافة إلى أن
األس ــاطير تتناول عادة شخصيات مقدس ــة ،مثل اآللهة أو
شخصيات األبطال ذوي القدرات اخلارقة ( ،)20فاألساطير
واحلكاي ــات إذن تزع ــم أنه ــا دالئ ــل عل ــى القدس ــي وتعب ــر
عن ــه( ،)21أي أنه ــا آلي ــات تضف ــي الش ــرعية عل ــى الضري ــح،
ألنه ــا تظه ــر مجم ــوع قدرات ــه وبركات ــه ،فالهدف م ــن رواية
ه ــذه احلكاي ــات واألس ــاطير ه ــو إظه ــار وجتس ــيد املقدس،
فمعظ ــم احلكاي ــات واألس ــاطير املرتبط ــة باألولي ــاء ،غالبا

م ــا ت ــروى بع ــد مماته ــم ،إذ م ــن ش ــروط الكرام ــة أال يخب ــر
به ــا الولي ،وإمنا أش ــخاص آخرون يش ــاهدونها ،ويتكلفون
برواي ــة البرك ــة الت ــي حلق ــت الول ــي( ،)22فإذا عاين ــه أحد يف
موقف خارق ،يأمره  -أي الولي  -بعدم اإلفصاح عنها إلى
م ــا بع ــد موت ــه ،لهذا فمعظ ــم احلكاي ــات يت ــم تداولها بعد
وف ــاة أصحابه ــا ،وغالب ــا ما تنقل ه ــذه احلكايات من طرف
رفق ــاء الول ــي أو مريدي ــه ،فف ــي معظ ــم الكتاب ــات واملراجع
ح ــول األولي ــاء جن ــد ه ــذه املق ــوالت :وق ــد فش ــا وذاع ذكرها
بالوالي ــة ...أخبرن ــي م ــن أث ــق به ــم ،...فه ــذه احلكاي ــات
تنتش ــر عن طريق الرواية الش ــفهية ،مما يفس ــر اختافها
م ــن منطق ــة ألخ ــرى ،لك ــن الش ــيء ال ــذي آث ــار العديد من
الباحث ــن هو أن األس ــاطير واحلكاي ــات املرتبطة باألولياء
جن ــد م ــا يش ــبهها يف الكثي ــر م ــن املناط ــق األخ ــرى ،رغ ــم
بعده ــا اجلغ ــرايف ،باختافات طفيفة ،وهذا م ــا أثار انتباه
إمي ــل الوس ــت  ،E.laoustم ــن خ ــال اس ــتحضاره إلحدى
احلكاي ــات املرتبط ــة بالولي س ــيدي أحمد أو موس ــى ،التي
تش ــبه ن ــص هوميروس ،فتس ــاءل م ــن أين جاء ه ــذا النص
إلى أن اتصل باألمازيغ( ،)23كمـ ـ ــا جن ـ ـ ــد أط ـ ـ ــروحة كب ـ ــرييل
ج ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ــان  ،G.Germainحتـ ـ ــت عن ـ ـ ـ ــوان GENESE de
 ،L’ODYSSEEالت ــي تبح ــث ع ــن ج ــذور ومنش ــأ ملحم ــة
هومي ــروس واتصاله ــا بنص ــوص خرافي ــة وأس ــطورية
لش ــعوب أخرى( ،)24ونفس الش ــيء تأكد بخصوص الدكتور
عل ــي زيع ــور ،ال ــذي أش ــار أن بع ــض أس ــاطيرنا جن ــد م ــا
يش ــبهها يف الكثي ــر م ــن باد العال ــم ،فبعظها موج ــود دون
اختاف ــات تذكر يف أمصار بعيدة عنا ،وعبر أزمنة متعددة،
كم ــا يبل ــغ التش ــابه درجة مدهش ــة يف بعض احل ــاالت ،مما
يدع ــو إل ــى البح ــث يف كراماتن ــا وأس ــاطيرنا ،ع ــن رم ــوز
عاملية وش ــاملة ،تهم اإلنس ــان عامة( )25عموما فاألس ــاطير
واحلكاي ــات املرتبط ــة باألولي ــاء ه ــي الت ــي تس ــاهم يف ذيوع
صي ــت بع ــض األولياء ،خصوص ــا وأنها تعبر ع ــن احلقائق
اخلارق ــة والعلي ــا له ــم( ،)26الت ــي تبه ــر قارئه ــا أو باألح ــرى
س ــامعها .ويف س ــياق آخ ــر فاألس ــاطير واحلكاي ــات تعتب ــر
م ــادة خصب ــة الس ــتخراج مجم ــوع اإلس ــقاطات ،وك ــذا
ال ــدالالت النفس ــية التي حتمله ــا ،مع العلم أن س ــجموند
فرويد مؤس ــس نظرية التحليل النفس ــي يعتبر األسطورة
مه ــد للفك ــر الدين ــي ،وه ــذا األخير
نس ــقا فكري ــا إحيائي ــا ّ
مه ــد للفك ــر العلم ــي ،كم ــا أن ــه يعتب ــر األس ــاطير مبثاب ــة
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ضريح الرحالة املغربي «ابن بطوطة» مبدينة طنجة ،املغرب.

احلل ــم اجلماع ــي إذ تعب ــر عن رغب ــات ال ش ــعورية ،من هذا
املنطل ــق جن ــد العدي ــد م ــن الدراس ــات املنج ــزة م ــن قب ــل
مختل ــف علم ــاء النف ــس باملغ ــرب ،يف محاول ــة لتحلي ــل
دالل ــة ورمزي ــة مختلف األس ــاطير واحلكايات  ،كتلك التي
ق ــام به ــا الدكت ــور محم ــد ك ــداح يف حتليله ألس ــطورة حمو
أونامي ــر ،يف إطار حديث ــه عن موضوع اجلنوح عند املراهق
املغرب ــي( ،)27كم ــا جند له دراس ــة أخ ــرى( ،)28وحتليا عميقا
يف وجه ــة نظ ــر التحلي ــل نفس ــي ألس ــطورة تاكم ــارت  -ن -
يي ــض (نصمض ــال) ،أو ف ــرس املقاب ــر( ،)29م ــن منطل ــق أن
األس ــطورة مبثابة احللم يدأب على إش ــباع رمزي للغرائز،
ومل ــا كان اإلش ــباع الرم ــزي للغري ــزة ال ميك ــن أن يك ــون إال
مج ــرد إش ــباع جزئ ــي ،فإن الش ــخص يبحث باس ــتمرار عن
أش ــكال رمزي ــة أخرى أكث ــر كفاءة يف اإلش ــباع الغري ــزي(.)30
ويف نف ــس االجت ــاه جن ــد الدكتـ ــور عبد الس ــام الداش ــمي،
يتح ــدث ع ــن عملي ــة االنش ــطار  ،clivageالت ــي جنده ــا
عن ــد الطف ــل يف عاقت ــه ب ــاألم ،حي ــث يعم ــل الطف ــل على
اس ــتدماج الصورة اإليجابية لألم ،ويقوم بإسقاط متثاته
ع ــن األم الس ــيئة املجس ــدة يف الفولكل ــور واألس ــاطير التي

ينتجه ــا الاش ــعور اجلمع ــي ،كأس ــطورة «عيش ــة قنديش ــة»
و«أم الصبي ــان»( .)31يتب ــن إذن م ــن خال ما س ــبق أننا حن
نرب ــط األس ــطورة بالراه ــن ندش ــن آفاقـ ـ ًا معرفي ــة جديدة،
وتفس ــيرات واضح ــة للواقع.
 .3جتليات الضريح في احلياة اليومية :

إن حاج ــة اإلنس ــان للضب ــط والتحك ــم ،جعلت ــه يبح ــث
ع ــن مجموع ــة م ــن املب ــادئ الت ــي يعلل ويفس ــر م ــن خالها
جمل ــة م ــن املتغي ــرات الت ــي تعترض ــه يف حيات ــه ،فالف ــرد يف
حاج ــة دائمة لتحقيق التوازن النفس ــي واملعريف ،ولتحقيق
ه ــذا اله ــدف ينخ ــرط الف ــرد يف بح ــث مس ــتمر عن أس ــباب
مختل ــف االضطراب ــات ،واملعيق ــات الت ــي تعي ــق الس ــيرورة
العادي ــة حليات ــه اليومي ــة ،بالتالي الس ــيطرة على مختلف
الوضعي ــات النفس ــية االجتماعي ــة ،كيفم ــا تنوع ــت ش ــكا
ومضمون ــا ،وم ــن الوس ــائل الت ــي يلتج ــئ إليها الف ــرد غالبا
لتحقي ــق هذا الهدف ،جند الولي ال ــذي يقوم بدور املرافقة
اليومية لألسرة يف مختلف أنشطتها ،ويف مناسباتها ،حيث
يتم االستنجاد به الستحضار بركته وقدراته ،ومن مظاهر
ه ــذا التواج ــد واملرافق ــة ،ما أش ــار ل ــه الباحث رش ــيد جنيب
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س ــيفاو( )32يف إط ــار حديث ــه ع ــن تقالي ــد الع ــرس باألطل ــس
الصغي ــر الغربي ،فمن ضمن العادات التي أش ــار إليها ،تلك
الت ــي تق ــوم به ــا أم العري ــس بع ــد ص ــاة الظه ــر ،بتحضي ــر
صحن ــن م ــن عصي ــدة ال ــذرة ،وتض ــع ف ــوق حصي ــر صاع ــا
م ــن ال ــزرع املخل ــوط بالتم ــر والل ــوز  ،تقوم النس ــاء بتنقيته
مرددات:
A bissmi Llah u-Rraḥman u-Rraḥim
بسم اهلل الرحمان الرحيم
Nttat as bdan imḥḍaṛn
بها يستهل الطاب
Nttat as bdiɣ ula nkkin
بها أستهل أنا أيض ًا
Lalla faṭma bnt Ṛṛṣul ɣriɣ am
أناديك اللة فاطمة إبنة الرسول
ِ
Kmmin d babam ad d tgim afus
أبيك
هات أياديكم أنت و ِ
N ummussu yad n yiwi ḥna
ألجل فرح فلذة كبدي
N ccix sidi Ḥmmad u-Mussa
الشيخ سيدي أحمد أو موسى
Ula sidi εli bnnaṣri
وسيدي علي بناصر
Gat d lεwan i mad d nmun
باركوا خليلي
فه ــذا من ــوذج بس ــيط م ــن ب ــن ع ــدد كبي ــر م ــن الع ــادات
الت ــي جن ــد فيها حض ــورا واضح ــا لألولياء ،واملن ــاداة عليهم
بأس ــمائهم قصد إجناح وإضفاء البركة على عش الزوجية،
الش ــيء ال ــذي يؤكد حض ــور وبروز الول ــي «الضريح» يف حياة
األف ــراد ،أض ــف إل ــى ذل ــك م ــا جنده عن ــد أغلب الش ــعراء يف
منطقة س ــوس ،الذين يؤكدون أن براعتهم يف الش ــعر ترجع

باألس ــاس إل ــى برك ــة ش ــيخ أو ولي مع ــن ،وهو الش ــيء الذي
أورده الباحث أحمد عصيد يف كتابه حول ش ــعراء سوس(،)33
فأثارت انتباهنا حكاية ألحد الش ــعراء ،الذي كان له إصرار
عل ــى أن يب ــرع يف الش ــعر بعد أن س ــخر منه بعض الس ــفهاء
نظما يف أسايس( ،)34من أخته التي أصابها اجلرب ،فصعب
علي ــه ذل ــك وآمله أميا إي ــام ،فلجأ على عادة مريدي الش ــعر
يف ذل ــك الوق ــت ،إل ــى أح ــد الفقه ــاء طالب ــا الدع ــاء والدعم
املعن ــوي ،فأوص ــاه الفقي ــه باملبيت يف ضري ــح الولي الصالح
الكائ ــن بج ــوار قريت ــه ،غي ــر أن ذل ــك لم يس ــفر عم ــا يرضي
الش ــاعر ،ال ــذي ع ــاود جل ــوؤه لفقيه آخر ،فبعث ــه إلى ضريح
آخ ــر مهج ــور ،قض ــى في ــه ج ــزءا من ليلت ــه ،ف ــرأى يف حلمه
أن ــه نائ ــم والنم ــل يدخ ــل أفواجا يف فمه فاس ــتيقظ ،وقصد
الفقي ــه ،وأخب ــره مب ــا رآه فهن ــأه الفقي ــه باملوهب ــة الفياض ــة
الت ــي حصل عليها بفضل «النية» ،أي حس ــن اإلرادة وصفاء
الس ــريرة والثق ــة يف الق ــوة امليتافيزيقي ــة للش ــيخ ،فالنم ــل
رم ــز اخلي ــر العمي ــم ،ألن ــه ال يكث ــر إال يف املناطق التي يكثر
فيه ــا ال ــرزق ولكي يتيق ــن الفقيه من حصول الش ــاعر على
م ــراده طل ــب من ــه أن ينظ ــم في ــه ش ــعرا ،فه ــذا مظه ــر آخ ــر
م ــن مظاه ــر اللج ــوء للول ــي م ــن أج ــل احلص ــول عل ــى نوع
من الدعم النفس ــي بطريقة غير مباش ــرة ،بحيث يس ــاعده
ملاق ــاة اجلمه ــور ومواجه ــة منافس ــيه م ــن الش ــعراء ،وم ــن
املتع ــارف علي ــه أن العدي ــد من الش ــعراء قب ــل بدأهم النظم
يس ــتهلون ش ــعرهم باملناداة وطلب معونة أحد األولياء .وال
ب ــأس م ــن أخ ــذ من ــوذج آخر يجس ــد ه ــذا احلض ــور اليومي،
واملس ــتمر للول ــي يف بع ــض الع ــادات الت ــي دونه ــا األس ــتاذ
والباحث أوس ــوس محمد يف كتابه ،دراس ــات يف الفكر امليثي
األمازيغي( ،)35حيث يشير إلى أحد الطقوس اإلستسقائية،
املعروف ــة يف ش ــمال إفريقي ــا ،وم ــا يهمن ــا ه ــو األس ــطورة
املرتبط ــة به ــذا الطقس التي تفيد بأن ش ــخص اس ــمه أنزار
(س ــيد املط ــر) ،أراد ال ــزواج م ــن فتاة رائعة اجلم ــال التي كان
م ــن عادتها أن تس ــتحم يف نه ــر ،وكان ملك املطر كلما هبط
إل ــى األرض يدن ــو منه ــا فتخ ــاف فتع ــود إلى الس ــماء ،لكنه
ذات ي ــوم أخبره ــا بأنه يرغب يف الزواج بها ،وإال فس ــيحرمها
م ــن امل ــاء ،ردت امللك ــة متوس ــلة لس ــيد املط ــر بأنه ــا تخش ــى
أقاوي ــل الن ــاس ،بعد س ــماعه ه ــذه العب ــارات قام م ــن عليها،
وجف ــت آث ــار امل ــاء فأصدرت الفت ــاة صيحة ،فامل ــاء هو روحها
فخلع ــت ثوبه ــا احلري ــري وظل ــت عاري ــة ،فخاطبه أن ــزار أن
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ضريح سيدي بنعاشر يف املغرب

يأخذه ــا ويعيد للنهر جريانه ،يف تلك اللحظة حملت ملك
املط ــر ،فضمها إليه وعـ ـ ــاد النهر إلى س ــابق عه ــده .هذه هي
األس ــطورة املرتبط ــة بالطقس اإلستس ــقائي ،وما يهمنا هو
كيفي ــة جتس ــيد هذه األس ــطورة عل ــى أرض الواق ــع ،إذ تقوم
بالدور س ــيدة مس ــنة حتظ ــى بالهيب ــة واحلب ،بتزي ــن فتاة
عل ــى أنه ــا ع ــروس أن ــزار  ،Tasslit unzarوخ ــال اجلول ــة
يت ــم رش ــها بامل ــاء ،يتوجه بعده ــا املوكب إلى أح ــد األضرحة
وامل ــزارات ،حي ــث يت ــم تهي ــئ طع ــام داخ ــل الضري ــح ،بعده ــا
جت ــرد املس ــنة الفت ــاة «الع ــروس» م ــن ثيابه ــا ،وتلفه ــا عاري ــة
بإح ــدى الش ــبكات املس ــتخدمة لنق ــل العل ــف للدالل ــة على
أن ــه ل ــم يعد هناك آثار لعش ــب أخض ــر ،تطوف الفت ــاة حول
الضري ــح س ــبع مرات.
فهذا التجسيد يبن كيف أن الضريح أستعمل تعويضا
عن املقدس األول املش ــار إليه يف األس ــطورة ،وما يظهر ذلك
ه ــو تق ــدمي الفت ــاة عارية للضريح ،كما وهبت امللكة نفس ــها
ملل ــك املط ــر يف األس ــطورة ،ذل ــك أن امل ــزار هو امل ــكان الوحيد
لألف ــراد من أجل جتس ــيد هذا الطق ــس ،وهو املكان الوحيد
ال ــذي ميك ــن أن تبرز وتتجلى فيه مواصفات أن ــزار أي القوة
والق ــدرة على تغيير الوضع.

قـ ـ ــد جنـ ـ ــد وضع ـ ـ ــيات اجت ــماع ـ ـ ــية أخـ ــرى جت ـ ــسد ه ــذا
احلض ــور اليومي لألضرحة باعتبارها أماكن مقدس ــة تبرم
فيه ــا العه ــود ،وتعق ــد فيه ــا املواثي ــق بضمان ــة الول ــي دف ــن
الضري ــح( ،)36إذ ال يج ــرؤ أح ــد املتعاقدي ــن عل ــى نكث العهد
ال ــذي أخ ــذه عل ــى نفس ــه ،مخاف ــة عق ــاب الول ــي الغيب ــي،
كم ــا كان ــت األضرح ــة مج ــاال إلج ــراء الصلح ب ــن اخلصوم
السياسين واالحتماء من سلطة املخزن( ،)37كل هذه الصور
تؤك ــد أهمي ــة ه ــذه املؤسس ــات يف حي ــاة األف ــراد وحضوره ــا
اليومي يف حياتهم ،فهذه األمثلة هي مناذج فقط ،إذ توجد
متظه ــرات متع ــددة للحضور الق ــوي ،واحلاجة امللحة لهذه
املؤسس ــات يف احلي ــاة اليومي ــة لألفراد.
 .4الضريح كفضاء للعالج:

يلتج ــئ العدي ــد م ــن األش ــخاص طلبا لع ــاج ملجموعة
م ــن االضطراب ــات النفس ــية كالفص ــام والهس ــتيريا وم ــا
يش ــابهها ،إل ــى مجموعة م ــن الطرق التقليدي ــة يف العاج
الت ــي يش ــكل الضري ــح أبرزه ــا ،وذل ــك راج ــع باألس ــاس إل ــى
مجموع التمثات االجتماعية Representation social
الت ــي يحمله ــا ه ــؤالء األف ــراد ح ــول امل ــرض النفس ــي ،ذل ــك
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أن معضه ــم ،يعتبرون املرض النفس ــي مس ــا للج ــن أو عما
س ــحريا( ،)38أي يرجعون ــه ألش ــياء غي ــر مرئي ــة ،ويصب ــح
الش ــخص املص ــاب بامل ــرض إم ــا مس ــكونا أو ممل ــوكا ،كما أن
األش ــخاص يعتق ــدون يف اجل ــن ،ألنه ذكر يف الق ــرآن ،لذلك
يصع ــب إقناعه ــم ب ــأن اضطرابه ــم ه ــو م ــرض نفس ــي(،)39
فالتمث ــل اإلجتماعي ح ــول املرض النفس ــي الزالت تطبعه
مظاه ــر منطي ــة ذات أبعاد ،أس ــطورية وخرافي ــة ،إضافة إلى
جان ــب م ــن املرجعي ــة الديني ــة ،له ــذا يت ــم اخت ــزال امل ــرض
العقل ــي يف اجلن ــون  ، La folieالش ــيء ال ــذي يجع ــل
املري ــض يتوج ــه نح ــو الطق ــوس واملمارس ــات التقليدي ــة
واملتنوعة والتي تش ــكل زي ــارة األضرحة أبرزه ــا ،اعتبارا منه
أن الطب النفسي والعاج النفسي مستوردا ،كما أن سلطة
الول ــي والضري ــح والفقي ــه أعلى من س ــلطة الطبي ــب( ،)41إذ
للول ــي مي ــزة قرب ــه م ــن اهلل الش ــيء ال ــذي يس ــاهم يف إجناح
عملي ــة الع ــاج ،كم ــا أن ه ــذا األخي ــر يتوف ــر عل ــى حل ــول
مطلق ــة وخارق ــة ال يتوف ــر عليه ــا املعال ــج النفس ــي ،فح ــن
يص ــاب ش ــخص م ــا مب ــرض أو اضطراب معن يت ــم التوجه
فقيه ــا( ،)42نظرا
إل ــى أق ــرب م ــكان مقدس قد يك ــون ول ًي ــا أو
ً
لطبيع ــة التمث ــات االجتماعي ــة التي أش ــرنا إليها س ــابقا.
فالضري ــح إذن معط ــى اجتماع ــي تتواف ــد إليه مختلف
الفئ ــات االجتماعي ــة م ــن مختل ــف املس ــتويات ،للحص ــول
على عاج ملختلف األمراض ،واالضطرابات النفس ــية وهي
واعية كل الوعي أن البراديكم الطبي والعلمي ال مجال فيه
للتمثات التي يحملونها حول املرض النفسي ،الذي أخذ
تفس ــيرا آخ ــر ان ــزاح عن الس ــياق العلمي ،الش ــيء الذي غ ّير
كذلك ط ــرق العاج.
 .5الطـــرق التقليدية في العالج النفســـي و نظيرتها
ا لعلمية :

إن مناقش ــة وحتلي ــل موض ــوع الط ــرق التقليدي ــة يف
الع ــاج بطريق ــة علمية ،ه ــو محاولة ملس ــائلتها علميا ،مع
تبي ــان أبرز خصائصها ،وأس ــلوبها يف العاج ،فاملب ــدأ األولي
واألساس ــي ال ــذي تق ــوم علي ــه ه ــذه الط ــرق ه ــو الني ــة الت ــي
نقص ــد به ــا أساس ــا الثق ــة الكامل ــة يف ه ــذه الط ــرق ،وك ــذا
الثق ــة يف القيم ــن عليه ــا ،كما تعن ــي القابلي ــة و الرغبة يف
الع ــاج وتفي ــد أيض ــا القص ــد والدافعي ــة( ،)43تكتس ــب ه ــذه
الني ــة باألس ــاس م ــن مختل ــف احلكاي ــات واألس ــاطير التي

جعلت الشخص يلتجئ لهذه الطرق ،أكثر من ذلك فالنية
معط ــى نفس ــي اجتماع ــي ،تراف ــق الف ــرد خ ــال مختل ــف
مراح ــل من ــوه وتترس ــخ لديه بكيفي ــة أكثر أو أق ــل من خال
التنش ــئة االجتماعية ،وأشكال التنشيط اإلجتماعي الذي
متارس ــه البنية االجتماعي ــة والثقافية( ،)44كما تترس ــخ من
خ ــال العدي ــد م ــن األمثال الش ــعبية كالقول « :م ــول النية
يرب ــح»« ،دي ــر الني ــة وبات م ــع احلية».
الني ــة خط ــوة أساس ــية يف الع ــاج التقلي ــدي ،والت ــي
ميك ــن أن تكون مقابا ملبدأ التحليل النفس ــي حيث يلتزم
املري ــض ب ــأن يقول للمتخص ــص املعالج كل ش ــيء( .)45بعد
ه ــذا املب ــدأ داخ ــل الضريح يبوح الش ــخص بكل ش ــيء إذ ال
يقاطعه أحد كما ال يخاف من تسرب كل ما يقال ،الشيء
ال ــذي ميك ــن اعتب ــاره تداعي ــا ح ــرا يف التحلي ــل النفس ــي،
جن ــد كذل ــك من الط ــرق املس ــتعملة يف الع ــاج «اجلدبة أو
احلض ــرة» ،الت ــي تق ــوم بها فرق كن ــاوة و عيس ــاوة ،فاجلدبة
هي مجموعة من احلركات التي ترافقها موسيقى معينة،
تل ــك احل ــركات لها أهمية كبرى ،حي ــث تعبر يف األصل عن
محاول ــة لتحري ــر اجلس ــد ،فامل ــرأة العيس ــاوية مثا جتدب
مقل ــدة عملي ــة اجلم ــاع ،فتزي ــل بذل ــك كمي ــة كبي ــرة م ــن
القل ــق( ،)46فه ــذه الط ــرق متك ــن الف ــرد م ــن التق ــرب حلالة
الطبيع ــة و قط ــع الصل ــة إل ــى حد م ــا مع قوان ــن املجتمع
واحلي ــاة اليومي ــة ،فالنوب ــة له ــا جمل ــة م ــن املراح ــل حي ــث
تب ــدأ بتردي ــد مجموعة م ــن الكلم ــات ،ثم تس ــريع اإليقاع،
والذي تتس ــارع معه حركات اجلس ــد ،وتعتبر بذلك طريقة
للتصري ــف ،يف النوب ــة يصب ــح اجلس ــد ا ُملعط ــى التعبي ــري
الـ ــوح ـ ــيد ،فالـمـ ــكبوت هنـ ـ ــا يج ــد مج ــال ق ــبول ـ ــه ويـتجــاوز
الس ــخرية ،والرفض ويتملص من القوان ــن واألعراف التي
فضاء للتعبير بكل
حتك ــم الف ــرد ،فتصبح النوبة أو اجلدبة
ً
حرية ،كما أن احلضرة ش ــكل من أش ــكال التلذذ اجلنس ــي،
ذل ــك أن املري ــض يص ــل إل ــى قمت ــه وينتش ــي به ــذا التل ــذذ
بش ــكل مقبول اجتماعيا ونفس ــيا ،كما تس ــعف يف التعبير
وتعمي ــق تقدي ــر ال ــذات ،نف ــس الش ــيء جن ــده يف التحلي ــل
النفس ــي ،حي ــث يعب ــر الش ــخص ع ــن أعماق ــه وأس ــئلته
ومش ــاكله الداخلي ــة بواس ــطة احلرك ــة و ال ــكام( )47أثن ــاء
اجللس ــات العاجية .وكإش ــارة إضافية فالطرق التقليدية
مت ــارس كع ــاج يف املغ ــرب يف الغال ــب األع ــم ضم ــن إط ـ ٍـار
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جماع ــي ،خاف ــا للهس ــتيريا الت ــي تعال ــج بط ــرق فردية يف
ال ــدول الغربي ــة ،بيـ ـ َد أن ــه ال ميكنن ــا أن ننك ــر جناع ــة ه ــذه
الط ــرق لبع ــض احلاالت املرضي ــة ،وهذا ما ُيؤك ــده العديد
م ــن األطب ــاء واملتخصصن النفس ــانين( ،)48الش ــيء الذي
يجعلن ــا نتس ــاءل :ه ــل ميك ــن أن نتحدث عن س ــيكولوجية
س ــاذجة ميارس ــها اإلنس ــان دون أن يعي دالالت ممارس ــاته؟
خـــامتـة :

م ــن خـ ــال هـ ــذا اجل ـ ــرد لـمجـمـوعــة م ــن ال ــوض ـ ـعـ ـ ــيات
اإلجتماعي ــة التي يكون للولي دف ــن الضريح ،دور احملرك
والديناميك ــي يف ه ــذه الوضعي ــات النفس ــية اإلجتماعي ــة،
يتض ــح أن ه ــذا ال ــدور رس ــخته املراح ــل األول ــى م ــن من ــو

الطفل من خال التنشئة اإلجتماعية ،وأطرته التمثات
اإلجتماعي ــة لألف ــراد ،وجذرت ــه األس ــاطير واحلكاي ــات
الش ــعبية .كم ــا أنن ــا عملن ــا عل ــى محاول ــة مس ــاءلة ه ــذه
الط ــرق التقليدي ــة علميا ،التي من خاله ــا رصدنا بعض
التقارب ــات ب ــن ه ــذه الطرق الت ــي قدمت إجاب ــات عاجية
يف وق ــت ل ــم يجد فيه األفراد بديا يفس ــر ويوضح أس ــباب
اإلضطرابات النفس ــية واإلجتماعية خصوصا وأن األفراد
يف حاج ــة إل ــى الضبط والتحك ــم يف مختل ــف الوضعيات،
وب ــن الط ــرق العلمي ــة يف العاج النفس ــي.
فإل ــى مت ــى سيس ــتمر ه ــذا الف ــراغ العلم ــي؟ وإل ــى متى
س ــيظل الضريح الوجهة األول ــى لألفراد بحثا عن احللول
املمكن ــة ملختلف األعط ــاب اإلجتماعية؟

س ــيكولوجية اإلنس ــان املقه ــور .بي ــروت ،معه ــد اإلمن ــاء
العرب ــي.1980 ،
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«الــــص ْوت»
َّي
وت»:مدلول املصطلحني 110
و«الص ْ
ُّّ
َّ
مدخل لفهم فن ْ
وخصوصيات املمارسة املوســـيقية بني اخلليج العربي وتونس
الربابة يف اجلزيرة الفراتية
مغنّـــي َّ

126

«الــــص ْوت»
َّي
وت»:
و«الص ْ
ُّّ
َّ
مدخل لفهم فن ْ

مدلول املصطلحن وخصوصيات املمارسة املوسيقية
بن اخلليج العربي وتونس

()1

محمد زويد.
صورة للفنان البحريني
ّ

د .علياء العربي
مساعد للتعليم العالي ،جامعة سوسة ،تونس

متهيد:

انبثقــت فكــرة الكتابــة فــي موضــوع فـ ّـن «ا ّلصــوت» عمومــا عــن قراءاتنــا املتعـ ّـددة للبحــوث والدراســات حــول هــذه املمارســة
اخلاصــة بهــذا الفـ ّـن التــي مــن ش ـأنها أن حتثنــا علــى
لهامــة ّ
املوســيقية العريقــة ،وعــن مالحظاتنــا للعديــد مــن التفاصيــل واجلز ّئيــات ا ّ
إعــادة كتابــة جــزء مــن تاريــخ املشــهد املوســيقي العربــي.
الصوت» يف مجالن جغرافين تفصل بينهما آالف الكيلومترات ولكن قد جتمعهما
نهتم ب ّ
ـ«فن ّ
ونحن يف هذا املبحث ّ
املماراسات الفنية مبا ال يجعلنا نشعر بقيمة البعد اجلغرايف ،وهما:
مختصن يف العلوم املوسيق ّية.
 «الباد التّونس ّية» من خال البحث امليداني بصفتنا باحثنّ
 اخللي ــج العرب ــي عموم ــا ،و«البحري ــن» و«الكوي ــت» و«اليم ــن» بصفة خاصة ،انطاق ــا من بحوث مختلف ــة واعتمادا علىالدراس ــة امليداني ــة ذات البع ــد الوصف ــي -التحليل ــي األتنوموس ــيقولوجي ،عل ــى غ ــرار العم ــل امليدان ــي الضخم الذي
ّ
أجن ــزه «بول روفس ــنغ أولس ــن» يف البحرين.
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وتأت ــي دراس ــتنا ه ــذه يف إط ــار توضي ــح الفروق ــات بن
ـوت» يف الب ــاد
«الصـ ـ ْو ْت» يف اخللي ــج العرب ــي
و«الص ـ ْ
ُّ
ف ّن ـ ْـي َّ
التّونسـ ـ ّية انطاق ــا م ــن دالالت املصطل ــح وص ــوال إلى ما
ارتبطت به من ممارس ــات موس ــيقية ذات أبعاد اجتماعية
واقتصادية ونفس ــية.
يف الب ــداي ـ ــة ،الحظنـ ـ ــا أنّ هـ ـ ــذا املصطلــح الف ّنــي غـ ـ ـيــر
واض ــح ال ـ ّـدالالت يف القط ــر التّونس ــي ح ّت ــى بال ّنس ــبة
تختص به
لبع ــض الباحث ــن املوس ــيق ّين ،ألنّ ه ــذا الف ـ ّـن
ّ
جه ــات مع ّين ــة من ه ــذه الب ــاد ،حيث ينتمي إل ــى ال ّرصيد
املوس ــيقي ّ
الش ــعبي البدوي ،فا يقع تداوله نتيجة لذلك
من النّاحية األكادمي ّية أو يف البرامج التّعليم ّية ال ّرس ــم ّية
العتب ــارات مختلف ــة أبرزها:
 اخلي ــار السياس ــي ال ــذي ال ي ــرى أصحاب ــه وممثل ــوه يفالثقاف ــة الش ــعبية  -مبختل ــف قنواته ــا التراثي ــة مب ــا
فيها املوس ــيقى  -مق ّوما من مق ّومات احلصانة وإثبات
ال ــذات إ ّال مب ــا يخ ــدم اخلط ــاب السياس ــي يف احملاف ــل
الدولي ــة ،وه ــو خط ــاب م ــزدوج يف أفق ــه ،بحي ــث ُتص ـ َّـد ُع
ّ
وين َق َل ُب عليها
رؤوس ــنا باحلديث عن الهوي ــة واألصالة ُ
ح ــال انته ــاء املواعي ــد ال ّرس ــمية ون ــزع أربط ــة العنق.
 عدم فهم كنه هذه املمارسة املوسيقية وأبعادها ودالالتهاورموزها نظرا لتشعبها وعدم سيرها يف نهج املوسيقى
التقليدية «ال ّرسمية».
 ع ــدم ق ــدرة «األكادميي ــة» بآل ّياته ــا املختلف ــة عل ــى احت ــواءاملمارس ــات الفني ــة ذات الطاب ــع الش ــفوي أو التقالي ــد
ورمب ــا دون قص ــد  -إل ــى
الش ــفوية ألنه ــا تس ــعى دائم ــا ّ -
التوثي ــق والكتاب ــة متجاهل ــة قيم ــة اجلان ــب الش ــفهي
يف تل ــك املمارس ــات والت ــي ال تتق ـ ّـدم وال تتواص ــل إ ّال به،
فيصبح من العبث التوثيق دون محاولة املمارسة وفهم
ال ــدالالت واألبع ــاد للممارس ــة الفني ــة يف إطارها املكاني
والثق ــايف واالجتماع ــي والنفس ــي األصل ــي.
ـوت» يف اخللي ــج العربي
«الص ـ ْ
م ــن جه ــة أخ ــرىُ ،يعتبر َّ
ونتبن ذلك
الدالالت واملمارس ــة،
ّ
أكثر وضوحا يف مس ــتوى ّ
الدراس ــات املختلف ــة ا ّلت ــي كتبت يف هذا ّ
الش ــأن
م ــن خ ــال ّ
كما
والت ــي جنده ــا بعيدة ع ــن املقارنة بنظيرته ــا يف تونس ّ
وكيف ــا وجودة:

محم ــد« ،األواص ـ ُـر املوس ــيق ّية ب ــن
 القاس ــمي ،خال ــد ب ــنّ
اخللي ــج واليمن» ،منش ــورات عويدات ،بي ــروت  -باريس،
ّ
الطبعة األول ــى.1987 ،
 أولس ــن ،ب ــول روفس ــنغ« ،املوس ــيقى يف البحري ــن :املوس ــيقىالتّقليد ّية يف اخلليج العربي» ،ترجمة :فاطمة احللواجي،
وزارة الثّقاف ــة وال ّت ــراث الوطن ــي ،مملك ــة البحري ــن ،دار
الف ــارس لل ّنش ــر والتّوزي ــعّ ،
الطبعة األول ــى.2005 ،

العمانية :مقاربة
 الكثي ــري ،مسـ ـلّم بن أحمد ،املوس ــيقى ُتع ـ ــريفي ـ ــة وحتليل ـ ـي ــة ،سل ـطـ ـ ــنة عم ــان ،مــرك ــز ُعمـ ــان
للموسيق ــى التقليـدي ــة ،وزارة اإلعـ ــام.2005 ،
 الش ــيدي ،جمع ــة ب ــن خمي ــس ،أمن ــاط املأث ــور املوس ــيقيالعماني :دراس ــة توثيقية وصفية ،سلطنة عمان ،مركز
ُ
ُعم ــان للموس ــيقى التقليدية ،وزارة اإلع ــام.2008 ،
«محم ــد ب ــن ف ــارس املب ــدع يف
 خليف ــة ،خال ــد عب ــد اهلل،ّ
الشعبي» ،مجلّة الثّقافة ّ
فن الـ(صوت) ّ
الشعب ّية ،العدد
ّ
الثّال ــث عش ــر ،البحرين ،ربي ــع .2011
ـوت
 الف ـ ـ ــرس ،فه ـ ــد ،وال ّرش ـ ــيد ،ي ــوس ـ ــف عبـ ـ ــد القـ ـ ــادرُ ،صـ ْالس َهـ ــارى ...ع ـ ــوض دوخـ ـ ــي ،سلس ـ ـلـ ــة من ـ ــارات ثق ـ ــاف ّية
ّ
كويت ّي ــة ّ ،26
الطبع ــة األول ــى ،ص ــدر م ــع الع ــدد  404من
مجل ــة عالم املعرفة ،املجلس الوطن ــي للثّقافة والفنون
واآلداب ،الكوي ــت.2012 ،
 الهويرينـ ـ ــي ،سليـ ـ ــمان« ،سلـ ـ ــمان العمـ ـ ــاري ...رائ ـ ـ ــد فـ ـ ّـنـوت واحملـافظة على التّراث» ،مجلّة الكويت ،العدد
الصـ ْ
ُّ
.2013 ،359
خاص ــة الق ــول يف ه ــذا التق ــدمي نق ــول إنّ بحثن ــا ه ــذا
تو ّل ــد ع ــن اقتناعن ــا بوج ــود رواب ــط وقواس ــم مش ــتركة ب ــن
املشرق واملغرب العرب ّين( )1تتجلّى من خال اخلصوص ّيات
ذات العاق ــة مبج ــال املوس ــيقى أو م ــن خ ــال املمارس ــات
املترس ــبة م ــن املاض ــي ،كما نلتمس ــها م ــن خال
املوس ــيق ّية
ّ
الشعر ّ
ّ
الشعبي وأغراضه ،وهو ما سنحاول التنبيه إليه من
وت بن «تونس» و«البحرين» وعدد من بلدان
الص ْ
خ ــال ف ـ ّـن ّ
اخلليج العرب ــي عموما.
ب ــل إنّ املس ــألة ق ــد تتع ـ ّـدى مجـ ـ ّرد التنبي ــه إل ــى رواب ــط
ومغرب إلى إمكانية
ـرق
حضارية وثقافية مش ــتركة بن مش ـ ٍ
ٍ
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رص ــد التحـ ـ ّركات الثقافي ــة عبر التاريخ من خ ــال الوثيقة
السمعية أو السمع ّية  -املرئية والتي من خالها ميكن إبراز
ما أهمله املؤ ّرخون واعتبروه خارج دائرة األحداث التاريخية
للدول والسياس ــات.
الهام ــة على اعتبارهم يؤرخون ّ
ّ
ولع ــلّ انش ــغالنا مبا يف ّرقن ــا هذه األ ّيام أصبح مس ــيطرا
والتبص ــر أو حتّى االنتباه إلى
عل ــى حياتن ــا أكثر من النظر
ّ
ركائ ــز االش ــتراك بن املش ــرق واملغرب العربي على املس ــتوى
الثق ــايف والتراث ــي .غير أنه بقيت بعض التقاليد ّ
الش ــفو ّية
الت ــي تداخل ــت يف املعج ــم اللغ ــوي ويف املمارس ــات الفني ــة
توجهن ــا ،وتتج ّل ــى يف مبحثن ــا عل ــى مس ــتوى
وه ــي تؤ ّي ــد ّ
املصطل ــح ودالالت ــه مب ــا يدع ــو إلى مش ــروع ضخ ــم وطريف
وه ــو مراجع ــة كتابة التاريخ العربي انطاقا من اس ــتنطاق
«الوثائق» املوس ــيقية(.)2
وت في احلقل الداللي العربي
الص ْ
 .1في مفهوم َّ
القدمي:

 حلن ابن محرز يف ش ــعر املجنون وهو من الثقيل الثانيوبحر الطويل (ذكره جحظة):
الدهر يا أ ّم مالك
إذا ما طواك ّ
فشأن املنايا القاضيات وشانيا
ولق ــد ج ــاء يف م َؤ َّل ــف أحم ــد ب ــن التيفاش ــي القفص ــي
(مولود س ــنة 1184م) املعروف مبخطوط «متعة األس ــماع يف
الص ــوت عندم ــا ع ّرج عل ــى طريقة غناء
الس ــماع» ِذكْ ـ ُـر َّ
عل ــم ّ
أه ــل املغ ــرب واألندل ــس فقال:
مما يتغنى به من األش ــعار باملغرب
«ونحن نذكر جانبا ّ
واألندل ــس وإفريقي ــة ليقف القارئ عليها ،فمن أش ــعارهم
امللحن ــة التي يتداولون الغناء فيها يف س ــائر هذا اإلقليم،
َص ْوت:
ومنفرد باحلسن خلو من الهوى

فالص ــوت
إنّ مصطل ــح َّ
الص ــوت مش ــحون بع ـ ّـدة دالالتّ ،
ـوت و َي َص ـ ُ
ـوات م ــن َص ــاتَ َي ُص ـ ُ
لغ ــة هو»:جم ــع أص ـ ٌ
ـات َصو ًت ــا.
ويق ُ
َالَ :ص َّوتَ ُي َص ِّو ُت َت ْص ِويتً ا،
وص َّوتَ به :كله نَا َدىُ .
وأص ــاتَ َ
صوتَ بإنس ــان فدعاه .ويق ـ ُ
ـالَ :صاتَ
فه ــو مصـ ـ ِّو ٌت وذل ــك إذا َّ
ـوت َص ْو ًت ــا ،فه ــو َص ِائ ـ ٌـت ،معن ــاه َص ِائ ــحُ .
َي ُص ـ ُ
وك ُّل َض ـ ْـر ٍب من
()3
الغ َن ــاءِ َصـ ـ ْو ٌت ،واجلمع أَ ْصـ ـ َو ٌات».
ِ
كم ــا حت ـ ّـدث أب ــو ف ــرج األصفهاني(284هـ ــ897/م 356 -
«الصـ ـ ْوت» و«املائ ــة ص ــوت
هـ ــ967 /م) يف كت ــاب األغان ــي ع ــن َّ
املختارة»( .)4والصوت يف س ــياق كامه يعني عموما «اللحن»
أو «النغم ــة» أو يف معن ــى آخ ــر «الغن ــاء» ،وهو م ــا يوحي به ما
ُذك ــر يف ه ــذا الكت ــاب التاريخ ــي الق ّيم عن ــد اختاف يحيى
ب ــن املنج ــم (241ـ 300هـ ــ 855/ـ 912م) مع ما ذكره «أحمد بن
جعف ــر جحظ ــة» يف األصوات الثاثة التي أمر الرش ــيد بأن
يختاروه ــا له «من جميع الغناء»( .)5ولقد اختلف «جحظة»
م ــع ب ــن املنجم يف صوتن من جملة الثاث األصوات .نذكر
منه ــا ما يلي:
 حلن معبد يف ش ــعر أبي ُقطيفة وهو من خفيف الثقيلاأل ّول ومن البس ــيط (ذكر ابن املنجم):
فاجلماء بينهما
القصر فالنخل
ّ
ُأشهي إلى القلب من أبواب َجيرون

عليم بأسباب القطيعة والعتب»
ـوت»  -م ــن حيث هو ممارس ــة موس ــيقية-
«الص ـ ْ
غي ــر أنّ ّ
يختل ــف يف أ ّيامنا هذه من املش ــرق العرب ــي إلى مغربه بن
الرصي ــد التقلي ــدي والش ــعبي ،رغ ــم اش ــتراكهما يف جمل ــة
من اخلصوص ّي ــات الثّقاف ّية.
وت ومدلوالته في «البحرين» واخلليج
الص ْ
 .2حملة عن َّ
العربي عموما:
ر ف ّ الص

ا

ّ

مؤخ ــرا إل ــى بل ــدان اخللي ــج
«نش ــأ بخضرم ــوت وانتق ــل ّ
عل ــى ي ــد الفنّان عب ــد ال ّرحمان العس ــيري الذي انتق ــل أ ّوال
إل ــى البحري ــن حيث تخرج عليه ثلة من الفنانن وقد ش ــاع
والدراسات التي
الصوت حس ــب ما ُذكر يف مختلف املؤلّفات ّ
َّ
اطلعنا عليها بكامل اجلزيرة العرب ّية كما أسلفنا وتف ّرع إلى
الس ــامي ،والكويتي ،والصنعاني ،واحلجازي
أنواع أش ــهرهاّ :
والعدن ــي والش ــحري ،...وال ي ــزال متواص ــل اإلنت ــاج علي ــه
نظم ــا وتلحينا أم ــا بالعربية الفصحى ،أو بالش ــعر العامي
املع ــروف بالنّبطي»(.)6
فه ــو إذا منتش ــر بكث ــرة يف اخللي ــج العرب ــي ومصطل ــح
ـوت» «يس ــتخدم لوص ــف أمن ــاط مع ّينة من املوس ــيقى
«الص ـ ْ
َّ
الصوتي ــة (امللفوظة) املعروفة يف منطقة اخلليج ،وحتديدا
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()2

محمد بن فارس.
الفنان البحريني
ّ

السعودية وجنوبي العراق»( ، )7ولعلّ هذا
يف اململكة العربية ّ
رمبا تعود إلى تلك
م ــا يجعلن ــا نوش ــك أن جنزم بأنّ ج ــذوره ّ
وت هو «من األلوان الغنائ ّية ّ
الش ــعب ّية احمل ّببة
والص ْ
ال ّربوعَّ .
يف منطق ــة اخللي ــج العرب ــي مل ــا ميت ــاز ب ــه م ــن قيم ــة فن ّي ــة
كبي ــرة وثراء حلن ــي ،باإلضافة إلى ق ّوة التّعابي ــر اللّغو ّية يف
نصوصه»(.)8
وت يف بلدان اخلليج العربي هو ش ــكل من أش ــكال
فالص ْ
َّ
الغن ــاء ،ه ــذا م ــا ي ـ ّ
الفن ال يطلق
ـدل على أنّ ه ــذا النّوع م ــن ّ
شعريّ ،إمنا ميثّل بالنّسبة
على نغمة موسيق ّية أو على وزن
ّ
له ــم أح ــد القوال ــب املوس ــيق ّية ،وه ــذا القالب املوس ــيقي له
أوصاله الثّابتة وهي« :التّحرير ،امليانة التس ــليم ،اإلستماع،
الصوت ،توش ــيحة ،اخلتام»(.)9
و يكون أداء هذا القالب املوسيقي -خصوصا يف الزّمن
احلاضر  -حكرا على بعض الفنّانن الّذين لديهم املقدرة
ورمبا كذلك
«الص ـ ْ
ـوت» يف دولة «الكوي ــت» ّ
عل ــى ذل ــك .وف ـ ّـن َّ
ّ
الشأن بالنّسبة لبق ّية دول اخلليج العربي هو «من الفنون
اخلاصة بال ّرجال من دون ال ّنس ــاء ،فا جتد امرأة تعاملت
ّ
م ــع هذا القال ــب .ال يف تاريخ الكويت القدمي وال احلديث،
فه ــو فن اقتصر اس ــتعماله على الرجال فق ــط ،ولو بحثنا

ع ــن األس ــباب الت ــي جعلت ه ــذا الفن قاصرا عل ــى الرجال
فلن جند ما يفس ــر لنا ه ــذه اخلصوص ّية»(.)10
وم ــن خ ــال ّ
قدمه ــا الكات ــب
اطاعن ــا عل ــى دراس ــة ّ
البحرين ــي« :خال ــد عب ــد اهلل خليف ــة» اكتش ــفنا أنّ «هن ــاك
والصوت الكويتي من
الصوت البحريني ّ
اختافا كبيرا بن ّ
الصياغة اللّحن ّية
حيث أس ــلوب األداء الفردي أو من حيث ّ
الصوت ّي ــة واحلليات اللّحنية
كذل ــك االخت ــاف يف ال ّنب ــرات ّ
وطريق ــة االس ــتهاالت والنص ــوص الغنائ ّي ــة واجل ــو الفني
الع ــام ،ولكنّهم ــا يتفق ــان يف اجلان ــب اإليقاع ــي»(.)11
الدراس ــات الت ــي اطلعن ــا عليه ــا يف ه ــذا
ولك ــن أغل ــب ّ
املبح ــث تش ــترك يف ك ــون أنّ م ــؤ ّدي ه ــذا ال ّل ــون الغنائ ــي يف
مختل ــف البلدان املك ّونة للخلي ــج العربي يجب أن يتحلّى
بجمل ــة م ــن املواصف ــات وهي:
الصوت ّية.
 َّالص ْو ْت اجلميل واملساحة ّ
الس ــليم لل ّنص ــوص
 س ــامة مخ ــارج احل ــروف ،وال ّنط ــق ّّ
الشعر ّية.
 املعرفة بكيف ّية التّعامل مع الكلمات ّوالضغوط
الشعر ّيةّ ،
الصوتي.
اإليقاع ّية لإليقاع ّ
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 أن يكون عازفا متمكّ نا على آلة العود ،ولديه املقدرة علىالضغوط اإليقاع ّية.
التّعامل مع ّ
 أن تك ــون لدي ــه ريش ــة يف الع ــزف مع ّب ــرة ع ــن الضغ ــوطوالضعـ ـ ـ ـيــف (الــدم
ـوي ّ
اإليق ـ ــاع ّي ــة ،أي ّ
الض ـغـ ــط الق ـ ـ ّ
والتـ ــك).
 أن تك ــون لدي ــه املق ــدرة يف الع ــزف عل ــى م ــلء الفراغ ــاتاللحني ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال الع ــزف عل ــى آل ــة الع ــود.

ّ
الش ــرق ّية يف البن ــاء اللّحن ــي ،مس ــتخدما إيق ــاع الص ــوت
()21
العرب ــي السداس ــي والش ــامي ال ّرباع ــي» .
نقدم أمنوذجا لـ َصـ ـ ْوت عربي وهو «قل
الس ــياق ّ
ويف ه ــذا ّ
للمليحة»:
قل للمليحة يف اخلمار األحمر
ال جتهري بدمائنا وتستري

()12

الص ــوت
فالص ـ ْ
ـوت هن ــا ه ــو ذل ــك «ال ـ ُـكلّ » املتكـ ـ ّون م ــن َّ
َّ
الصوت ّي ــة وس ــامة ال ّنط ــق والع ــزف
ـاحة
ـ
س
امل
ذي
ـل
اجلمي ـ
ّ
اجل ّي ــد عل ــى آل ــة الع ــود .وه ــو م ــا يجع ــل أداء ه ــذا القالب
املوس ــيقي الي ــوم مقتص ــرا م ــن حي ــث األداء عل ــى البع ــض
م ــن الفنّانن.
ممن أتقنوا
وميكننا أن نذكر على س ــبيل املث ــال البعض ّ
ـوت» يف بل ــدان اخللي ــج العرب ــي ،ومنه ــم :الف ّن ــان
«الص ـ ْ
أداء َّ
()15
()14
()13
و«محمـ ــد ز ّوي ـ ــد»
«محم ـ ــد ب ــن ف ـ ــارس»
البح ـ ــرينـ ــي
ّ
ّ
()17
()16
ّ
والفنانون الكويتيون« :عبد اهلل الفرج» و«يوسف البكر»
الشاب وأصيل الكويت «سلمان
الدوخي»( ،)18الفنّان
و«عوض ّ
ّ
وت» وقال ح ــول هذا النّمط
«الص ْ
العم ــاري» ا ّل ــذي أجاد ف ـ ّـن َّ
ـوت ه ــو أح ــد ألوانن ــا ّ
الش ــعبية األصيلة
الص ـ ْ
الغنائ ــي« :ف ـ ّـن ّ
يف اجلزي ــرة العربي ــة واخللي ــج العرب ــي الس ــيما يف الكويت،
لك ّن ــه ف ــن ترفيهي وغير مرتبط بالعم ــل ،فالفنون الغنائية
الفلكلور ّية تنقسم لفنون مرتبطة بالعمل وأخرى للتّرفيه
واإلس ــتمتاع»( .)19وجن ــد يف مؤ ّل ـ ٍـف آخ ــر م ــا ال يتواف ــق كل ّي ــا
ـوت» ترفيهي وغير
«الص ـ ْ
م ــع ه ــذا ال ّرأي ا ّل ــذي يجزم أنّ ف ـ ّـن َّ
الصوت
مرتبط بالعمل ،فيقول صاحبه« :تعتبر أغلب أنواع ّ
العرب ــي امل ــوروث يف اخللي ــج واجلزيرة من الغن ــاء التّقليدي
الشائع رغم عدم معرفة ملحنها األصلي ومشاركة اجلميع
يف إب ــداع منظوماته ــا .وكان ــت م ــادة رئيس ــية للمجال ــس
واألس ــمار وفن ــون البحر ورحات الس ــفر»(.)20
«الص ــوت» باخللي ــج
ومث ــل جمي ــع أن ــواع الفن ــون ع ــرف َّ
العرب ــي تطـ ـ ّورات ل ــم متس ــس بجوه ــره وأسس ــه ا ّلت ــي انبنى
عليه ــا ه ــذا ال ّن ــوع م ــن الفن ــون ويعتب ــر الف ّن ــان «ع ــوض
الدوخي»« :من أوائل الفنّانن الكويتين الذين تطرقوا إلى
ّ
الص ــوت وذل ــك من حي ــث املقدمة املوس ــيق ّية،
تطوي ــر غن ــاء َّ
ومذهب وعدد من الكوبليهات ،حيث يتبع أس ــلوب املدرس ــة

مكنت من حب القلوب والية
وملكتها بتعسف وجتبري
إن تنصفي فلك القلوب رعية
أو متنعي حقا فمن ذا يشتري
سخرتني وسحرتني بنوافث
فترفقي مبسخر ومسحري
إنّ ع ــدم معرف ــة املب ــدع األصل ــي له ــذا الف ـ ّـن املس ـ ّـمى
ـ«الصـ ـ ْوت» وقابل ّيت ــه للتجدي ــد والتواص ــل يجعلن ــا نبحث
ب َّ
ع ــن نق ــاط مش ــتركة لهذا الف ـ ّـن يف مختلف أنح ــاء البلدان
العرب ّية التي يتوافر معجمها االصطاحي املوسيقولوجي
وت» ومشتقّ اتها يف الشكل النحوي .أليس من
«ص ْ
على كلمة َ
«الص ْوت» داللة وممارس ــة باختاف
املمكن أن يتغ ّير مفهوم َّ
اجله ــة ا ّلت ــي ينب ــع منه ــا متأقلم ــا م ــع مختل ــف العوام ــل
ّ
الطبيع ــة والثّقاف ّي ــة والنفس ــية احمليط ــة ب ــه ؟ لإلجابة عن
ـوت» يف الباد التونس ــية.
«الص ـ ْ
ذل ــك ننتق ــل لدراس ــة ُّ
التونسية
وت في البالد ّ
الص ْ
ُّ .3
حس ــب العديد م ــن املخبرين( )22الّذي ــن تواصلنا معهم
وت»  -الذي ُينطق
«الص ْ
يف لق ــاءات مختلف ــة فإنّ مصطلح ُّ
«الص ْو ْت  -منتش ــر
ـ«الص ـ ْ
يف الب ــاد التّونسـ ـ ّية ب ُّ
ـوت» ولي ــس َّ
بالس ــاحل ّ
الش ــرقي للب ــاد التّونسـ ـ ّية (أي ل ــدى املهاذب ــة
ّ
()24
()23
والـمثـاليــث وال ّـســواســي وب ــاجلنوب التّونسي .يف حن
جن ــد يف جه ــات أخ ــرى عل ــى خ ــاف املناطق الت ــي ذكرناها
ـوت» مثل
«الص ـ ْ
تس ــمية أخ ــرى له ــا مدل ــول يش ــابه مفه ــوم ُّ
()25
مصطل ــح ُ
َّ
و«الط ــرقْ » ،
«اجلـ ـ ّراد» (من ــط غنائ ــي نس ــائي)
تهم
نتعمق ونخوض يف مس ــائل ّ
لك ّنن ــا يف ه ــذا اإلط ــار ل ــن ّ
نق ــاط االش ــتراك واالخت ــاف ب ــن مختل ــف ال ّتس ــم ّيات
امللتصقة ببعض املمارسات املوسيقية يف الباد التّونس ّية.
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()3

صورة ملؤدي فن الصوت يف الكويت:عوض الدوخي.

ولق ــد انطلق ــت دراس ــتنا م ــن زيارتن ــا ملناط ــق مختلف ــة
الش ــرقي وللجن ــوب ّ
الس ــاحل التّونس ــي ّ
(الش ــرقي) من
م ــن ّ
وتوصلن ــا ملعرف ــة العدي ــد م ــن اجلزئ ّيات
الب ــاد التّونسـ ـ ّية،
ّ
وت» الّذي لم يق ــع التّعريف به يف الباد
«الص ْ
ح ــول مفه ــوم ُّ
التّونسـ ـ ّية  -كما هو ّ
ـ«الصـ ـ ْو ْت» يف اخلليج
الش ــأن بال ّنس ــبة ل ًّ
يتم التّط ّرق إليه
العربي  -يف بحوث علم ّية منش ــورةّ ،
وإمنا ّ
خاصة يف املذكّرات أو الرس ــائل
والبح ــث يف بع ــض جزئ ّيات ــه ّ
اجلامع ّي ــة الت ــي تبقى عادة ب ــن رفوف املكتب ــات اجلامعية،
أو بقدر من الضباب ّية  -وهذا مما ال يعس ــر اس ــتنتاجه  -يف
بع ــض املق ــاالت م ــن غير املختص ــن يف املجال املوس ــيقي.
خاص بس ــكّ ان بعض
وت» هو منط غنائي ش ــعبي
و«الص ْ
ُّ
ّ
البوادي واألرياف ،وال يتداول هذا املصطلح يف املدن بصفة
عام ــة إ ّال م ــن قب ــل النّازح ــن م ــن املناط ــق ال ّريف ّي ــة لغايات
ّ
أهمها البحث ع ــن ال ّرزق.
مع ّين ــة ّ
ولق ــد ج ــرت الع ــادة يف الب ــاد التّونسـ ـ ّية أن يت ـ ّـم أداء
بصـ ـ ْو ْت اإلنس ــان وق ــد يك ــون ذل ــك دون
«الص ـ ْ
ـوت»ّ ،إم ــا َ
ُّ
أي آلة موسيق ّية ،أو بآلة موسيق ّية وحتديدا آلة
مصاحبة ّ
«الڤصب ــة» دون إنش ــاد ،ويك ــون أحيان ــا أخ ــرى مبراوحة بن
الع ــزف عل ــى «الڤصب ــة» واإلنش ــاد م ــن قبل نف ــس العازف.

ـوت» م ــن قب ــل ال ّرج ــال أو ال ّنس ــوة ،ويختل ــف
«الص ـ ْ
وي ــؤ ّدى ُّ
ذل ــك باخت ــاف مختل ــف جهات الباد التّونسـ ـ ّية وحس ــب
اإلط ــار ال ّثق ــايف.
وت» يف املجال اجلغرايف التّونسي يختلف
«الص ْ
ومفهوم ُّ
ـوت» يف اخلليج العربي
«الص ـ ْ
يف جوه ــره وطريق ــة أدائه ع ــن ّ
اختاف ــا واضح ــا .ول ــو أنّ العدي ــد م ــن املعطي ــات جتعلن ــا
ـوت يف الب ــاد التّونسـ ـ ّية -وهذا يف
الص ـ ْ
نتس ــاءل ع ــن ج ــذور ُّ
حد ذاته ميثّل إش ــكال ّية ،فنعتقد طاملا ليس لدينا ما يثبت
ّ
عك ــس تص ّورن ــا أنّ ج ــذوره تعود إلى اخللي ــج العربي.
ـوت» يف الباد
ـ«الص ـ ْ
حس ــب م ــا اتضح لنا ف ــإنّ املقصود ب ُّ
التّونسـ ـ ّية هو نغمة موس ــيق ّية وأس ــلوب يف الغناء ،لكن إلى
أي م ــدى ميك ــن ال ّتس ــليم به ــذا؟ وه ــل دائم ــا يك ــون مفهوم
ّ
ـوت يعنى نغمة مع ّينة ،فيكون مس ــتق ّ
ا عن «الكلمة»؟
الص ـ ْ
ُّ
أم ه ــو يف بع ــض اجله ــات مي ّث ــل التّظاف ــر والتّكام ــل ب ــن
ال ّلح ــن والكلمة.
لألص َوات املنتشرة
على األرجح أنّ مختلف ال ّتس ــم ّيات ْ
يف بادن ــا تنس ـ ُـب بأس ــماء تع ــود يف األص ــل إلى إس ــم املكان
اجلغرايف الّذي نبعت منه ،أو إلى إس ــم قبيلة ُعرفت بغناء
ـوت د ّباب ــي ،نس ــبة إل ــى قبيل ــة
«ص ـ ْ
«الص ـ ْ
ـوت» ،فيق ــالُ :
ه ــذا ُّ
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()4

الصوتْ عند «مثاليث» منطقة طينة «والية صفاقس».
صورة تبرز وضعية األديب وسعفاه عند غناء ُّ

ب ــن ف ــارس» وق ــام بإع ــادة غنائه ــا الف ّن ــان الكويت ــي «ع ــوض
الدوخ ــي» .إذ جت ــدر اإلش ــارة إل ــى أنّ ذك ــر ذل ــك يف الب ــاد
ّ
أي عمل
التّونسـ ـ ّية وارد ولكنه يعود «حس ــب ما يتضح من ّ
ميدان ــي قد ينجزه الباح ــث» إلى قلة خبرة لدى املخبرة أو
ـوت واإلمل ــام باملصطلحات
الص ـ ْ
املخب ــر يف معرف ــة عم ــق ّ
فن ُّ
التقني ــة والفني ــة الت ــي ميكن فهمها وانتقائه ــا بدون عناء
الص ْوت.
عن ــد أرباب صناع ــة غن ــاء ُّ

ـوت شهيدي ،نسبة إلى قبيلة أوالد شهيدة،
وص ْ
أوالد د ّبابُ ،
ـوت يعقوبي ،نس ــبة إلى قبيلة أوالد يعق ــوب»( .)26أو إلى
وص ـ ْ
ُ
ش ــخص كان ه ــو أ ّول م ــن غ ّن ــاه ،عل ــى س ــبيل املث ــال نذك ــر
الصاحلي» الّذي تعود تس ــميته إلى ش ــخص يدعى
«ص ْ
ُ
وت ّ
عمار احلنش ــي املراحي
َّ
الس ــامي ب ــن ّ
«الصاحل ــي ب ــن علي َّ
املثلوث ــي» ا ّل ــذي ولد باحلنش ــة س ــنة ّ 1845
بالس ــجن
وتويف ّ
وت وأبدع
الص ْ
يف تون ــس س ــنة  1912وه ــو أ ّول من غنّى ه ــذا ُّ
يف غنائه(.)27

وت في البالد التونسية:
الص ْ
 .1 .3مجاالت حضور ُّ

وت َعاجلنّات» نس ــبة ألمنوذج
«ص ْ
وبالتّالي ال نقول مثا ُ
وت احلنّة» ألنّ هذا
«ص ْ
ُص ـ ْ
ـوت يتغنّى بإمرأة تدعى ج ّن ــات أو ُ
الص ــوت ُيغنّى ي ــوم احلنّة «وهذه أمثل ــة وجدناها
الن ــوع م ــن ُّ
()28
ـوت» إل ــى موض ــوع
«الص ـ ْ
يف بع ــض ّ
الدراس ــات»  ،أي نس ــبة ُّ
األبيات املغنّات أو إلى مطلع األبيات ّ
الش ــعر ّية كما هو دارج
يف منطق ــة اخلليج العربي.

يتح ّت ــم علين ــا يف مث ــل ه ــذا النّوع م ــن البح ــوث التّنقّ ل
إل ــى األط ــر املكان ّية الّتي قمن ــا بتحديدها حتّى نتمكّ ن من
وت» بالباد التّونسـ ـ ّية.
«الص ْ
ال ّتعـ ـ ّرف عل ــى مجاالت حضور ُّ
احملدد هو الّذي يضفي بنا
فعي ــش الواقع الثّقايف للميدان
ّ
إل ــى معرف ــة املناس ــبات الّتي يتواجد بها ه ــذا النّوع الغنائي
وت.
الص ْ
املدعـ ـ ّو بـ ُّ

حي ــث باإلضاف ــة إل ــى ذك ــر «ص ــوت عرب ــي» أو «ص ــوت
للص ْو ْت مبطلع األبيات ّ
الش ــعر ّية مثل
ش ــامي» جند إش ــارة َّ
ص ــوت« :يق ــول بومعج ــب» وص ــوت «اغن ــم زمان ــك» و«دمعي
ج ــرى» وه ــذه األصوات س ـ ّـجلها الف ّن ــان البحريني «محمد

وبن ــاء عل ــى بحوثن ــا امليدان ّي ــة ّ
وباطاعن ــا عل ــى بحوث
وت»
«الص ْ
توصلن ــا إل ــى اجل ــزم ب ــأنّ ُّ
أخ ــرى يف ه ــذا املج ــالّ ،
يف تون ــس ي ــؤ ّدى يف أط ــر ثقاف ّي ــة مختلف ــة .فلق ــد س ـ ّـجلنا
حض ــوره يف:
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«.1.1.الـم ْح َفلْ »(:)29
3
َ
الع
الص ــوت يف س ــياقات مختلف ــة يف ع ــدد
حي ــث جن ــد أداء ّ
م ــن جه ــات الب ــاد التونس ــية يف مناطقه ــا الريفية:
 النجم ــة( :)30وه ــي أساس ــا ظاه ــرة ثقاف ّي ــة واحتفالي ــةُمت ــارس م ــن قب ــل مجموع ــة م ــن ال ّنس ــوة ،يت ـ ّـم فيه ــا
الغن ــاء يف العدي ــد م ــن األغ ــراض الش ــعرية الش ــعبية
بأس ــلوب التطوي ــح( ،)31نذك ــر منها مطل ــع النص التالي
يف غ ــرض «املكفّ ــر» (من األغاني الدينية) والتي ُيفتتح
به ــا احملف ــل يف «النّجم ــة»:

الصوت» يف هذه املناس ــبة ،بل
عل ــى أغاني بأس ــلوب «تطوي ــح ُّ
أغل ــب ما جنده هو نص ش ــعري معروف ج ـ ّـدا يف كامل تراب
اجلمهوري ــة وه ــو ال ــذي مطلعه:
صح اهلل يديك
ّ

ملطهر
طهر يا ّ
ّ

أو مجموع ــة م ــن األغان ــي النس ــائية الت ــي تغنى بصفة
جماعي ــة أو بالتن ــاوب بن الغناء الف ــردي واجلماعي ،مثل
مطل ــع ه ــذا الن ــص ال ــذي أورده باحث من منطق ــة «بنبلة»
م ــن والي ــة املنس ــتير يف جرد قام ب ــه حلصر أن ــواع وأغراض
األغاني النس ــائية مبنطقته(:)33
ّ
الط ّهار جانا وجاب مقص ذهب
طهرلي أليدي خوذ ما حتب
ّ

حد معاك يا ر ّبي
َسبڤناك ال سبڤنا ْ

ّ
إم ــاسوا
الط ّهـ ــار جـ ــانـ ــا وجـ ـ ـ ــاب ّ

َسبڤناك وس ّبڤنا ال ّرسول معاك يا ر ّبي
 الطري ــق :وه ــو برنام ــج غنائ ــي متكام ــل مع ــروف ل ــدىو«السواس ــي» ويف امت ــداد جغ ــرايف ه ــام م ــن
«املثالي ــث»
ّ
صفاقس إلى أغلب جهات الس ــاحل (املهدية واملنس ــتير
وسوس ــة) حي ــث اس ــتقرت ه ــذه القبائ ــل الهالي ــة يف
الب ــاد التونس ــية .ويختل ــف ترتي ــب ه ــذا البرنام ــج
الغنائ ــي يف بع ــض أجزائ ــه م ــن جه ــة إل ــى أخ ــرى يف
املناط ــق التي ذكرنا ،ولكنها ت ّتح ــد اليوم  -على األقل-
وص ــوت العرض ــاوي (ال ــذي
يف أداء ُص ــوت الصاحل ــي ُ
يس ـ ّـمى «ن ــص» كذل ــك) ،وه ــي الت ــي تك ــون يف مس ــتهل
«الطري ــق» ويتح ـ ّـدد من خاله الغ ــرض (مكفّ ر  -جنع،
األخض ــر  -العك ــس .)....ويف ما يلي «صاحلي» من نوع
ْم َس ـ ِ ّـدس(:)32
ومـ ــن ّ
الطـ ــن م ّل ــيت ذاتــي
ـارب م ــانـ ــي عب ـ ـ ـ ــيدك
يــ ّ

طهرلي أليدي تفرج ناسـ ــو
ّ
ا
وهي مناس ــبة اجتماعي ــة ذات بعد دين ــي عقائدي تبعث
الفرح ــة والس ــعادة يف من ن ــوى قصد بيت اهلل احلرام س ــواء
يفس ــر حضور
كان رجا أو امرأة ويف أهلهما كذلك .وهو ما ّ
الصوت
مظاهر املمارس ــة املوس ــيقية الغنائية فيهاُ .
ويعتبر ُّ
من بن أمناط تلك األهازيج التي التصقت بهذه املناسبة.
وت احلج» مبعتمد ّية الغر ّيبة من
«ص ْ
نذك ــر منها يف ما يل ــي ُ
والية صفاقس(:)34
نركب للحج إنّادي

بلّغ سامي للهادي

نركب للحج إنزو َر ْه

بلّغ سامي ملنصوره

اليومية:
 .2 .1. 3في مظاهر مختلفة من احلياة
ّ

ّ
الشطح وال ّرخف بيدك

وبـ ـســاعـ ــة اخلـ ـ ـ ــير تـ ـ ـ ــات ــي

وقفــة عل ــى غيـ ـ ـ ــر بابك

تنقــص الثـلـث من حياتي

ويك ــون ذل ــك من قب ــل ال ّرجال وال ّنس ــوة .ولقد الحظنا،
اقتصار أدائه من طرف النّسوة يف بعض اجلهات من الباد
التّونسـ ـ ّية مقابل أدائه من كا اجلنس ــن يف مناطق أخرى.

يعتب ــر اخلت ــان كذل ــك م ــن املناس ــبات التي حتض ــر فيه
الص ــوت
املمارس ــات املوس ــيقية االحتفالي ــة ويك ــون فيه ــا ُّ
ج ــزءا ال ب ـ ّـد من ــه .وق ــد يك ــون ذل ــك يف بع ــض اجله ــات م ــن
خ ــال ّ
«الطري ــق» ال ــذي ذكرن ــاه آنف ــا .أو يف ش ــكل أغان ــي
منف ــردة .غي ــر أ ّن ــه لم نعثر بش ــكل دقي ــق يف عملن ــا امليداني

ينتشر يف بعض املناطق من اجلمهور ّية التونس ّية هذه
الداللة على
بالص ْ
وت ال َع ْر ِب ــي» دون ّ
اجلملة «تغنِّي ال ّنس ــاء ُّ
وت» إجماال وباختاف
«الص ْ
«الص ْ
وت» .وميثّل ُّ
تس ــمية هذا ُّ
أنواع ــه وس ــيلة تعبير تلجأ إليه ــا امل ــرأة  -وبالتّحديد املرأة
عما يخالج صدرها من
البدو ّي ــة أو ال ّريف ّي ــة  -لتفصح بها ّ

ا تا
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ومن بن األغاني التي ذكرها الباحث يف معنى ش ــكوى
ألمه ــا م ــن زواجه ــا دون رضاه ــا تطبيق ــا لع ــرف
البن ــت ّ
()36
العش ــيرة :
يا الال مية تدقديقي

ت ــدقـديـق النـاقـة بحطــبها

صغيرة ومفارقة صاحبها
يا الال مية تدلويحي

تدلويح ساسل الريحانة

عزوبة وال زواج الهانة
ا حا
وه ــو عب ــارة ع ــن ص ــوت نس ــائي تتغ ّن ــى ب ــه النس ــوة يف
منطق ــة «طين ــة م ــن والي ــة صفاق ــس» (وأهله ــا م ــن قبائل
املثالي ــث) بصف ــة فردي ــة أو جماعي ــة خ ــارج نط ــاق احملفل،
إذ ال تغ ّن ــي النس ــوة جه ــرا يف احملاف ــل مبنطق ــة «طين ــة».
الصوت عند ال ّرجال م ــن أهل صناعة الغناء
ُ
ويس ـ ّـمى ه ــذا ُّ
ـ«ص ــوت العرض ــاوي».
ب ُ

()5

 . 3 .1. 3أغاني العمل:

الدان احلضرمي .
صورة تبرز وضعية مؤ ّدي ّ
فن ّ

مشاعر وأحاسيس أثناء قيامها مبختلف مهامـها املنزل ّية
أو الفاح ّية.
عم ــا
«الص ـ ْ
كم ــا ي ــؤ ّدي ال ّرج ــل ُّ
ـوت» ليع ّب ــر م ــن خال ــه ّ
يخال ــج نفس ــه م ــن هم ــوم ومش ــقّ ة أثن ــاء القي ــام مبه ــا ّم
فاح ّي ــة مختلف ــة أو أثن ــاء ال ّرع ــي بالغن ــم ويك ــون ذل ــك
الس ــلف عل ــى آل ــة
بصوت ــه أو بع ــزف أحل ــان توارثه ــا ع ــن ّ
«القصب ــه» .ويس ــاعد ه ــذا ال ّنم ــط الغنائي على ق ــول ما ال
يق ــدر الف ــرد عل ــى قوله عل ًن ــا فيقول ــه بـ«النّحو» .كما أش ــار
الدلنس ــي» أصيل منطق ــة «طينة»
لن ــا ذل ــك املخبر «س ــالم ّ
م ــن والي ــة «صفاق ــس».
ا لية
ب ــرزت أغان ــي املالي ــة  -كم ــا يذك ــر ذل ــك الباح ــث أحمد
اخلصخوص ــي -متأخرة زمنيا مقارن ــة بأغاني احملفل وهي
عب ــارة ع ــن أص ــوات فردي ــة غالب ــا م ــا تر ّدده ــا امل ــرأة انفراد ّي ــا
يف اخلل ــوات .وتبت ــدئ ه ــذه األغاني ض ــرورة بعب ــارة «يا الال»
ومنها جاء مصطلح «املرأة تالي أو الرجل يالي» وبالتالي
«املالية»(.)35

الت
يعتب ــر العم ــل مبختل ــف تن ّوعات ــه يف أري ــاف الب ــاد
التونس ــية فرص ــة إللق ــاء األهازي ــج واألغاني التي ت ــؤ ّدى يف
الغال ــب بأس ــلوب «التطوي ــح» (وه ــو م ــن خصوصي ــات غن ــاء
ـوت) املرتبط ــة بأنش ــطة العم ــل س ــواء كان فاحي ــا أو
الص ـ ْ
ُّ
جتاري ــا أو صناعي ــا .وحتت ــل «التوي ــزة»  -كممارس ــة غنائي ــة
نس ــائية باألس ــاس  -أه ـ ّـم ه ــذه املمارس ــات الغنائي ــة الت ــي
مازال ــت موج ــودة (ول ــو أنه ــا مهـ ـدّدة باالندث ــار التدريج ــي)
يف بعض جهات الوس ــط التونس ــي (س ــيدي بوزيد والقبائل
املج ــاورة له ــا).
متأصل ــة يف الذاك ــرة الش ــعبية
غي ــر أنّ أغان ــي العم ــل
ّ
الفردي ــة واجلماعي ــة يف العدي ــد م ــن املناط ــق الريفي ــة
التونسية(الس ــاحل واجلن ــوب) ،وقد تختلف تس ــمياتها من
ّ
ّ
جهة إلى أخرى ،وليس ــت «التويزة» إال أحد مناذجها ،فيقال
«توي ــزة احلص ــاد»« ،توي ــزة جن ــي الزيت ــون»« ،تويزة النس ــيج»،
معم ــق
الس ــياق إل ــى بح ــث ّ
إل ــخ .وميك ــن الرج ــوع يف ه ــذا ّ
أجنزت ــه الباحث ــة «الزازية البرقوقي» ونش ــرت من ــه مقاال يف
مجل ــة «الثقاف ــة الش ــعبية البحريني ــة» الق ّيم ــة.
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ولق ــد أوردت ه ــذه الباحث ــة ع ــددا كبي ــرا م ــن النص ــوص
الغنائي ــة ن ــورد منه ــا الن ــص الش ــعري التال ــي ال ــذي ميث ــل
«توي ــزة» ال ّرح ــي (طح ــن احلب ــوب)(:)37
ِهـ ِـزّي َر َحـ ـ ِـاتـ ْـك والـلـيـلْ ْع َڤـ ْـب
يمـ ِـتي ِن ْتـ ـ َر َّڤ ـ ـ ْـب
َع ـ ْـر ِڤي ْس َب ـ ِـايـ ْـب ف ـ ـ ــي ُأ ِّم ْ
وحالْها َذ ّ َبلْني
الر َحى ِللْخَ َد ْم َ
َّ
الدوار َت ْعنَى و ْت َڤ ِابل ِْني
يم ِتي يف ُّ
ُلوكان ُأ ِّم ْ
متأصل ــة يف
م ــن جه ــة أخ ــرى جن ــد أنّ أغان ــي العم ــل
ّ
الذاك ــرة الش ــعبية احلضر ّي ــة كذل ــك وإن كان ــت ال تغ ّن ــى
نص ــا م ــن ب ــن
بطريق ــة ُّ
«الص ــوت» .وال يس ــعنا إ ّال أن نس ــرد ّ
النص ــوص الكثي ــرة الت ــي ذكره ــا امل ــؤ ّرخ «عل ــي ال ــزواري» يف
«معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس» يف موضوع
نص ش ــعري طري ــف كان أهل صفاقس
أغان ــي العم ــل ،وه ــو ّ
(م ــن الف ّ
اح ــة) ير ّددون ــه قدمي ــا جلل ــب الري ــح النّاف ــع:
يــا بــركة سيـدي ج ـب ـلـة

جيـ ــب ال ـ ــواري مـ ــن ق ـبـ ــلة

يا بركة سيدي منصور

جي ــب الـ ــواري ِم ال ّنــاظــور

هــون ــي بــركتــهم لثـنــن

ب ـ ـ ــاب ـ ــا ع ـ ــامـ ــر وأ ّم ال ـ ــزيــن

وبـوجــربـوع وبـو قبــرين

وسيدي ناصر حمر العن

هــونـي بــركة علـى بـركة

ب ـ ـ ــركة م ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ّـج وز ّك ـ ـ ــى

بـ ــركة م ــن ط ــاف بــاجلـّبل
بـركــة مــن طــاف مبــكّ ة
()38
نغرة يا سيدي ْع َم ْر
بالشعر الشعبي في تونس:
وت وعالقته ّ
الص ْ
 . 2 .3حول ّ
توصلن ــا إلي ــه م ــن نتائ ــج يف البح ــث
بن ــاء عل ــى م ــا ّ
ا ّل ــذي أجنزن ــاه لني ــل درج ــة املاجس ــتير وه ــي بعن ــوان
ـوت ال َع ْر َض ـ ِـاوي» يف منطق ــة
ـ«ص ـ ْ
«دراس ــة أنتروبوموس ــيق ّية ل ُ
عامة وذلك
«الص ْ
طينة(صفاقس) تأكّدنا من أنّ ُّ
وت» بصغة ّ
يف بع ــض اجله ــات من الباد التّونسـ ـ ّية يتك ّون م ــن التزاوج
والشعر ّ
احلاصل بن نغمة موسيق ّية مع ّينة ّ
الشعبي .ومن
()39
ـوت ال َع ْر َض ـ ِـاوي» من
«ص ـ ْ
تعمقن ــا يف البحث ح ــول ُ
خ ــال ّ
بالش ــعر ّ
خ ــال إطاعنا عل ــى املؤلّفات املتعلّقة ّ
الش ــعبي أو
كذلك املصادر ّ
الش ــفو ّية الّتي تواصلنا معهم خال البحث
امليدان ــي الحظن ــا أنّ مصطل ــح «العرض ــاوي»  -على س ــبيل

حد ذاته ،يقصد به من جهة «وزن شعري»( )40وهو
املثال -يف ّ
أحد موازين «القس ــيم» أو كذلك «امللزومة» ومن جهة أخرى
نغمة موس ــيق ّية.
ـوت» املغ ّن ــى يك ــون وجوبا مقترنا
«الص ـ ْ
وق ــد الحظن ــا أنّ ُّ
بالش ــعر ّ
ّ
الش ــعبي وال يغ ّن ــى بالعرب ّي ــة الفصح ــى .كم ــا أ ّن ــه
اخلاصة بتسمية هذا
يؤ ّدى دائما بنفس النّغمة املوسيق ّية
ّ
وت .فمن املمكن أن تتغ ّير األبيات ّ
الش ــعر ّية الّتي تكون
الص ْ
ُّ
لكن
ـعبي متع ــارف علي ــه ل ــدى البادي ــةّ ،
عل ــى وزن ش ـ ّ
ـعري ش ـ ّ
ال ّلح ــن ال يتغ ّي ــر ،تتغ ّي ــر األبي ــات ّ
الش ــعر ّية وتبق ــى النّغم ــة
املوس ــيق ّية ثابت ــة ،وه ــي مختلف ــة ع ــن النّغم ــات املوس ــيق ّية
والدراسة والتّحليل.
املنتشرة باملدن والتي خضعت للتّنظير ّ
ـوت» تتم ّث ــل يف
فالنّغم ــة املوس ــيق ّية
«ص ـ ْ
اخلاص ــة ب ــكلّ ُ
ّ
تركيب ــة حلن ّي ــة متوارث ــة وال نع ــرف م ــن ه ــو واض ــع ه ــذه
التّراكي ــب اللّحن ّي ــة املتوارث ــة أب ــا ع ــن ج ـ ّـد .وه ــذه النّغم ــات
نفس ــها ه ــي التي يقع ترديده ــا بآلة القصبة دون إنش ــاد يف
خاصة عند ال ّرعي بالغن ــم .وهي وإن تتغ ّير
بع ــض األحي ــان ّ
تغ ّي ــرا طفيف ــا مع م ــرور الزّمن  -ه ــذا التّغي ــر املتأثّ ر بتغ ّير
الظروف املناخ ّية ّ
ّ
عامة-
والطبيع ّية وطبيعة احلياة بصفة ّ
وت تعطي ــه خصوص ّيته
الص ْ
ف ــإنّ هن ــاك هي ــكا ثابتا له ــذا ُّ
الثّابت ــة عب ــر الزّمن.
خامتة:
التعمق
الدراسة يتطلّب املزيد من
يبدو ان موضوع هذه ّ
ّ
الس ــمعية
يف أبع ــاد «ف ـ ّـن ُّ
الص ــوت» ال ــذي ُتعتبر فيه الوثيقة ّ
الس ــمعية  -البصري ــة العنص ــر األساس ــي في ــه ،ألنّ ذك ــر
أو ّ
النص ــوص الش ــعرية املغناة وعملية وص ــف أطرها الثقافية
واإلجتماعي ــة أو ح ّت ــى تدوينه ــا بآلي ــات تدوي ــن املوس ــيقى
الغربي ــة تبق ــى -رغ ــم أهم ّيته ــا  -منقوصة م ــن اخلوض يف
مس ــألة أه ـ ّـم م ــن أن نحصره ــا مث ــا يف إبراز عاقة املش ــرق
العرب ــي مبغرب ــه إذ تكفّ ــل التاري ــخ السياس ــي بذك ــر ذل ــك
وتفصيل ــه .وه ــي أن نص ــل إلى مرحلة اعتبار تلك املس ــالك
الس ــمعية وثيقة شأنها ش ــأن املخطوط او قطعة من اآلثار،
فنتمكّ ــن م ــن خالها من احلف ــر يف ذاكرة ه ــذا التاريخ ِول َم
ال إع ــادة صياغته بطريقة تعي ــد االعتبار لواقع املجتمعات
وخصوصي ــات امناط عيش ــها.
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والفنون واآلداب ،الكويت ،2012 ،ص.12

الهوامش:
 .1املقصــود باملغــرب هو«:املنطقــة الواقعــة حتت حــدود جغراف ّية
يحدهــا مــن
متعــارف عليهــا منــذ القــدم وح ّتــى اليــوم .إذ
ّ
ّ
الصحراء
الشــمال البحــر األبيــض
املتوســط ،ومن اجلنــوب ّ
ّ
الكبرى ،ومن ّ
الشرق برقة ومن الغرب احمليط األطلسي».
اإلجتاهــات الثّقاف ّيــة يف بــاد الغرب
 التّليســي ،بشــير رمضــانّ ،اإلســامي خــال القــرن ال ّرابــع الهجري-العاشــر امليــادي،
املدار اإلساميّ ،
الطبعة األولى ،ليبيا ،ص.27
 .2املقصود هنا هي وثائق العمل امليداني من تسجيات صوتية
ومرئية-صوتيــة مبــا حتتــوي عليــه مــن معطيــات مترســبة
عبــر التاريــخ مــن شــأنها ان تكــون أصــدق مــن أي كتــاب آخــر
يف التاريــخ لــم يعتمــد صاحبه فيه غير مرو ّيات الكتب التي
سبقته .
 .3ابــن منظــور ،لســان العــرب ،تخقيــق عبــد اهلل علــي الكبيــر
محمد الشاذلي ،القاهرة،
ومحمد أحمد حسب اهلل وهاشم
ّ
ّ
دار املعارف ،املجلّد الرابع ،اجلزء ،28ص.2521
 .4األصفهانــي ،أبــو فــرج علــي بــن حســن ،األغانــي ،حتقيــق
إحســان عبــاس وإبراهيــم الســعافن وبكــر عبــاس ،الطبعــة
الثالثة ،بيروت ،دار صادر ،املجلد األ ّول ،2008 ،ص.27
 .5األصفهاني ،املصدر السابق ،ص27
 .6املهــدي ،صالــح« ،تراكيــب املوســيقى العرب ّيــة» ،مج ّلــة احليــاة
الثّقاف ّية ،العدد  ،31تونس .1984 ،ص.37
 .7أولســن ،بــول روفســنغ ،املوســيقى يف البحريــن :املوســيقى
التّقليد ّيــة يف اخلليــج العربــي ،ترجمــة :فاطمــة احللواجي،
وزارة الثّقافة والتّراث الوطني ،مملكة البحرين ،دار الفارس
للنّشر والتّوزيعّ ،
الطبعة األولى ،2005 ،ص.100
ـوت
«صـ ْ
 .8الفــرس ،فهــد ،وال ّرشــيد ،يوســف عبــد القــادرُ ،
الس ـ َهارى...عوض دوخــي» ،سلســلة عالــم املعرفــة ،منــارات
ّ
ثقاف ّية كويت ّيةّ ،26
الطبعة األولى ،املجلس الوطني للثّقافة

األواصر املوســيق ّية بن اخلليج
محمد،
 .9القاســمي ،خالد بن
ُ
ّ
ّ
واليمن ،منشــورات عويدات ،بيروت-باريس ،الطبعة األولى،
 ،1987ص.73
ـوت
«صـ ْ
 .10الفــرس ،فهــد ،وال ّرشــيد ،يوســف عبــد القــادرُ ،
الس ـ َهارى...عوض دوخــي» ،سلســلة عالــم املعرفــة ،منــارات
ّ
ثقاف ّية كويت ّيةّ ،26
الطبعة األولى ،املجلس الوطني للثّقافة
والفنون واآلداب ،الكويت ،2012 ،ص.100-99
«محمــد بــن فــارس املبــدع يف فـ ّـن
 .11خليفــة ،خالــد عبــد اهلل،
ّ
الشــعبي» ،مجلّة الثّقافة ّ
الـ(صوت) ّ
الشــعب ّية ،العدد الثّالث
عشر ،البحرين ،ربيع  ،2011ص.148
الســابق،
 .12الفرس ،فهد ،وال ّرشــيد ،يوســف عبد القادر ،املرجع ّ
ص.13-12
 .13تنتمــي البحريــن إلــى دول اخلليج العربي وهي»:دولة عربية
مؤلفــة مــن عــدد مــن اجلــزر ،تقع جميعها يف وســط اخلليج
العربــي تقريبــا .تقــع ســت عشــرة جزيــرة منهــا بالقــرب مــن
الســاحل القــاري لدولــة قطــر ،ويطلق عليهــا مجموعة جزر
حــوار ،بينمــا تتمركــز باقــي اجلــزر الرئيســية علــى بعــد 20
الســعود ّية .تصل املســاحة
كيلومتــرا مــن احلــدود الســاحلية ّ
الكليــة للدولــة إلــى  690كــم 2علــى وجــه التقريــب .تتجمــع
الكتلة الســكانية يف أربع من هذه اجلزر املذكورة ،تشــكل كل
واحــدة منهــا وجودا ذاتيا بطــرق مختلفة :جزيرة البحرين،
واحملرق وسترة والنبيه صالح .أكبر هذه اجلزر حجما على
اإلطــاق هــي البحرين ،وهي تشــتمل علــى العاصمة املنامة
التي تظم معظم الوزارات والدوائر احلكومية».
 أولســن ،بــول روفســنغ ،املوســيقى يف البحريــن :املوســيقىالتّقليد ّيــة يف اخلليــج العربــي ،ترجمــة :فاطمــة احللواجي،
وزارة الثّقافة والتّراث الوطني ،مملكة البحرين ،دار الفارس
للنّشر والتّوزيعّ ،
الطبعة األولى ،2005 ،ص.61
محمد بن فارس :هو فنّان بحريني ولد مبدينة احملرق سنة
.14
ّ
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 1895ميــادي وتـ ّ
لفن
ـويف بهــا ســنة  .1948وقد شــهر بإتقانه ّ
وت».
«الص ْ
ُّ
محمــد ز ّويد»:ولــد مبدينــة احملــرق عــام 1900م .تتلمــذ علــى
.15
ّ
محمد بن فارس وحفظ منه أغلب
يد أستاذه الفنان الكبير
ّ
أغانيــه وأحلانــه وسـ ّـجلها فيمــا بعــد .وهــو مدرســة يف غنــاء
الصوت .أول بحريني يقوم بتســجيل أغانيه على إســطوانة
وذلــك ببغــداد 1929م .كثيــر اإلنتــاج وعاصــر ال ّتطــورات
اإلعام ّيــة الكثيــرة وإســتفاد منهــا .زار العديــد مــن البلــدان
جدا
العرب ّيــة وســجل فيه وأقام احلفــات الغنائ ّية .محبوب ّ
ولــه شــعب ّية كبيــرة وتاميــذ ينتهجــون مدرســته الغنائ ّيــة.
تويف ودفن مبقبرة احملرق يف  5يونيه1982م».

 1932وتـ ّ
ـويف ســنة  .1979أتقــن قوالــب موســيق ّية كويت ّيــة
وت» وفالب»النّهمة»
«الص ْ
مختلفة ومت ّيز بأدائها وهي :قالب ُ
ّ
و»الطنبورة».
و»السامري»
ّ
وت
الص ْ
 .19الهويرينــي ،ســليمان« ،ســلمان العمــاري ...رائــد فـ ّـن ُّ
واحملافظــة علــى ال ّتــراث» ،مجلّة الكويــت ،العدد ،2013 ،359
ص.104-103
السابق ،ص.72
 .20القاسمي ،خالد بن
ّ
محمد ،املرجع ّ
 .21الفرس ،فهد ،وال ّرشــيد ،يوســف عبد القادر ،املرجع الســابق،
ص.19

 .22املخبــر يف العمــل امليدانــي هــو الشــخص الــذي يتـ ّـم ال ّرجوع
إليــه العتمــاد املعلومــة يف البحــث العلمــي إذا اســتحال
العمــاري ،مبــارك عمــرو« ،الفلكــي ّ
الشــاعر حســن زايــد»،
 أنظــرّ :انتقاؤهــا بــن الوثائــق والكتــب ،ويف الغالــب فــإنّ املخبــر
مجلّة الثّقافة ّ
السادسة ،ربيع ،2013
السنة ّ
الشعب ّية ،العدد ّ ،21
إما ممارســا
يكون قريبا ّ
جدا من املمارســة املوســيقية وذلك ّ
ص.70-69
أو متذ ّوقــا أو مترعرعــا يف البيئــة التــي توجــد بهــا املمارســة
«الصوت» بالكويت ولد ســنة 1836م ّ
وتويف ســنة
 .16هو رائد ّ
فن ّ
وت على عدد
الص ْ
املوســيقية .ولقد اعتمدنا يف بحثنا حول ُّ
1901م.
من املخبرين ،وهم:
 .17يعــود لــه الفضــل يف تســجيل األصــوات ا ّلتــي حفظهــا عــن  -احلســن احلــاج يوســف(من املنســتير) /خليفــة الدريــدي/
«عبــد اهلل الفــرج» حيــث« :إســتطاع األســتاذ (أحمــد البشــر
األســعد االديب/ســالم الدلنســي(صفاقس)-رضا عبــد
ال ّرومــي) تســجيل تلــك األصــوات للم ـ ّرة األولــى علــى جهــاز
اللطيف(دوز)-الناصر حكيمة (يف لقاء معه ببنبلة).
تسجيل (حديث) يف حينها يف عام (1952م) بعد العديد من
يث» أحــد القبائــل ا ّلتــي تتمركــز بســاحل
محــاوالت اإلقنــاع التــي قابلها الفنّان يوســف البكر يف بادئ  .23مي ّثــل «ال ـ ْـم َث ِال ْ
الوســط التّونســي والّتي إســتق ّرت به ،وهم ينتمون إلى بني
األمــر بقــدر من ال ّتــردد ،وكان حينها يبلغ من العمر ثمانن
ســليم ا ّلتــي «كانــت منازلهــا يف اجلزيــرة العرب ّيــة يف العهــد
عامــا حينمــا أجنــز ذلك التســجيل يف العــام ( )1953أي قبل
اجلاهلــي متتـ ّـد مــن ّ
الطائــف إلــى مــا وراء املدينــة املنــورة
وفاتــه بســنتن فقــط ،ويرجــع لهــذا ال ّتســجيل الفضــل يف
فهــال منتشــرون مــا بــن الطائــف وضواحــي مكــة ومــن
الضياع ،وهي
توثيــق وحفــظ أحلان األصــوات الكويت ّية مــن ّ
منازلهــم شــماال متتــد قبائــل بني عمهم ســليم إلى مشــارف
يف جوهرها األصلي كما أبدعها الفنّان عبد اهلل الفرج».
املدينة غربي سفوح جبال جند».
فن الـ(صوت)
خليفة ،خالد عبد اهلل،
«محمد بن فارس املبدع يف ّ
ّ
محمــد ،األدب ّ
الشــعبي يف تونــس،ـ الـ ّـدار
ـي،
ـ
ق
املرزو
ـر:
ـ
ظ
أن
ّ
الشــعبي» ،مج ّلــة الثّقافــة ّ
ّ
الشــعب ّية ،العــدد الثّالــث عشــر،
التّونس ّية للنّشر  ،1967 ،ص..6
البحرين ،ربيع  ،2011ص.148
الدوخــي :هــو فنّان كويتي اجلنس ـية من مواليد ســنة  .24أي مــن أوالد ساســي وهــم ليســوا مــن املثاليــث كمــا قــد يقــع
 .18عــوض ّ
ّ
فيه البعض من خلط.
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الهمامة ،تونس ،األطلس ـ ّية لل ّنشــر ،الطبعة األولى ،جانفي
ّ
2010

 .25الطــرڤ هــو منط موســيقي معــروف يف عدد كبير من أرياف
البــاد التونســية (خاصــة عنــد قبائــل الفراشيش/الشــمال
الغربــي عمومــا) ويكــون يف غالــب األحيــان موســيقيا بحتــا  -اخلصخوصــي ،أحمــد« ،أغانــي احملفــل واألطــراق» ،مجلــة
دون مصاحبة الغناء وذلك بآلة الڤصبة(آلة هوائية شبيهة
الثقافــة الشــعبية ،البحريــن ،الســنة ،1العــدد ،3ديســمبر
خارجيــا بالنــاي ولكنهــا تختلــف معــه يف تقنيــات العــزف
.2008
بصفــة كبيــرة)« .وقــد تتخــذ بعض اجلهــات بالبــاد البدوية
ـوت» للتعبيــر عــن بعــض املمارســات  -األحمــدي ،ســميحة ،الطــرق عند قبيلتي الفراشــيش وماجر:
«صـ ْ
التونســية كلمــة ُ
دراسة أثنوموسيقية ،رسالة بحث لنيل شهادة املاجستير يف
املوســيقية اآللية(قبلي/احلامــة .)..ومــن أشــهر األطــراق
املوسيقى وأثنولوجيا املوسيقى ،جوان  ،2007املعهد العالي
بالباد التونسية تلك التي ارتبطت بجزء من تغريبات بني
للموسيقى بصفاقس.
سليم وهال مثل «طرق الصيد» و»بعض األطراق» األخرى
محمــد ،مــع البــدو يف ح ّلهــم وترحالهــم ،الـ ّـدار
فيقــال  .26املرزوقــي،
التــي ارتبطــت بتجمعــات مع ّينــة عنــد «الفراشــيش» ُ
ّ
جدا مبا
العرب ّيــة للكتــابّ ،
ثري ّ
طــرق الغيانــي» و»طرق احلركاتي» .واملوضوع ّ
الطبعــة الثّانيــة ،ليبيا-تونــس،1984 ،
يجعل دراسة فيه أمرا ضروريا.
ص.83
الصاحلــي مــن أطروحــة
 كمــا ذكــر كلّ مــن «أحمــد اخلصخوصــي» و»نعيمــة غامنــي» يف  .27إســتقينا هــذه املعلومــات حــول ّالهمامــة» حــول مفهــوم
مؤلّفيهمــا «أغانــي ال ّنســاء يف ب ـ ّر
القسيس:
ماجستير الباحث فيصل
ّ
ّ
ّ
الطرق»:األطــراق مفردهــا طــرق ،ومعنــاه األصلــي الصــوت
الصاحلــي مــن خــال املــوروث الشــعبي
 القســيس ،فيصــلّ ،أو نــوع مــن األصــوات أو النّغمــة أو ال ّلحــن ،مــن ذلــك أ ّنــه
باحلنشــة وجبنيانــة (دراســة ميدانية حتليليــة) ،بحث لنيل
الطرق أي غنّى أو تعنّى ،وكأنّ معنى ّ
يقال :فان ه ّز ّ
الطرق
شــهادة الدراســات املعمقــة إختصــاص آثــار وتــراث ،جامعــة
متحض يف ما بعد شــيئا فشــيئا ليصبح دا ّال على النّغمة أو
ّ
تونــس ،كليــة العلوم اإلنســانية واإلجتماعية،2003-2002 ،
املقام يف املصطلح املوسيقي».
ص.11-9
 أنظــر :اخلصخوصــي ،أحمــد ،وغامنــي ،نعيمــة ،أغاني ال ّنســاء .28راجــع مثــا :زكــري ،فاطمــة« ،اللهجــة املوســيقية يف األغنية
الهمامــة ،تونــس ،األطلس ـ ّية لل ّنشــرّ ،
الطبعــة األولــى،
يف ب ـ ّر
ّ
«الصــوت» منوذجا» ،مجلة
الشــعبية :دراســة حتليليــة لنمط ّ
جانفي  ،2010ص. 83
الثقافة الشعبية ،البحرين ،العدد.2014 ،26
يف هذا الغرض ميكن العودة كذلك إلى البحوث التّالية:
 .29ع ـ ّرف بــه «أحمــد اخلصخوصــي» فذكــر أ ّنــه« :مــن النّاحيــة
 احلــاج ســالم ،قاســم ،مــن مظاهــر التراث الفنــي :طرق الصيدالصرف ّيــة صيغــة مشــتركة بن املصدر امليمي واســم
اللّغو ّيــة ّ
بجهــة جبنيانة(دراســة أثنوموســيقية) ،رســالة بحــث لنيــل
املكان تدلّ على الفعل بصفته حادثا معلوما كما تدل على
شــهادة املاجســتير يف املوسيقى وأثنولوجيا املوسيقى ،جوان
ّ
الظــرف بإعتبــاره إطارا مع ّينا يجري يف ح ّيزه ذلك احلدث.
 ،2011املعهــد العالــي للموســيقى بصفاقــس ،تأطيــر علمــي:
واحملفــل مــن حيــث اإلصطــاح عبــارة عــن موكــب إحتفالــي
الدكتور عبد الواحد املكني.
ُيقــام عــادة مبناســبة ال ّزفــاف أو اخلتــان ُ
ويظـ ّـم مجموعــة
معتبــرة مــن ال ّنســاء مرتديــات أبهــى مــا لديهـ ّـن مــن مابس
 -اخلصخوصــي ،أحمــد ،و غامنــي ،نعيمــة ،أغانــي ال ّنســاء يف ب ـ ّر
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متجمــات بــأدوات الزّينــة يخطــرن وراء الهــودج
وحلـ ّـي
ّ
وبجانبيــه ويحمــل هــذا الهــودج جمــل هــادئ بــازل مكتهل أو
مــر ّوض للغــرض ،وحتيــط بذلــك اجلمــع ّ
املنظــم كوكبــة من
الفرســان مــن جهــات مختلفــة ،وهــم يطلقــون بــن الفينــة
واألخــرى مــن بنادقهــم النيــران فتضفــي على املوكــب أجواء
متتــزج فيهــا املظاهــر امللحم ّيــة بإيحــاءات ّ
الشــعر وتبعــث يف
األنفس مشاعر النّخوة والبهجة».
 أنظر(:اخلصخوصــي ،أحمــد« ،أغانــي احملفــل» ،مج ّلــة احليــاةالثّقاف ّية ،تونس ،العدد  ،182أفريل ،2007ص).62
 كما ورد حول تعريف «ال ـ َـم ْح ِفلْ » ما يلي« :ال ــمحفل :مصطلحالعامــة من ســكّ ان الســاحل علــى تداوله قصد
شــعبي أجمــع
ّ
االشــارة إلــى اإلطــار العــام الــذي تغ ّنــى يف األشــعار يف نطاق
«ال َغ َنّا َية» ».
الصاحلي من خال املوروث الشعبي
 أنظر :القسيس ،فيصلّ ،باحلنشــة وجبنيانــة (دراســة ميدانية حتليليــة) ،بحث لنيل
شــهادة الدراســات املعمقــة إختصــاص آثــار وتــراث ،جامعــة
تونــس ،كليــة العلوم اإلنســانية واإلجتماعية،2003-2002 ،
ص.54
وقد أخذ الباحث فيصل القسيس هذا التّعريف عن:
 التّومــي ،املهــدي ،الغنّايــة يف خنيــس ،رســالة ختــم ا ّلــدروساجلامع ّية ،املعهد العالي للموسيقى بتونس ،تأطير حافظ
اللجمي ،السنة اجلامع ّية  ،1998 1997-ص.21
خاص بجهات دون أخرى يف الباد
« .30النّجمــة» مــوروث ثقــايف
ّ
التّونس ـ ّية ،إرتبطــت هــذه املمارســة الثقافيــة أساســا ببعــض
القبائــل وقدميــا كانــت تتك ـ ّون من »:ســبعة أ ّيام قبــل العرس،
السبع جنوم األولى عبارة
يوم العرس وسبع أ ّيام تليه ،وتكون ّ
عــن متنفّ ــس ملــا يقومــون بــه يف ال ّنهــار مــن حتضيــر ملراســم
اإلحتفــال والــذي يتع ّلــق عــادة باملــكان وال ّلبــاس واألكل وكلّ
متط ّلبــات هــذه املناســبة .تكــون جنمــة العــرس هــي النّجمــة
املتم ّيــزة واألكثــر حضــورا ألفــراد القبيلــة ،بينما الســبع أ ّيام

األخيــرة هــي تتويــج لإلحتفــال ترافــق فيهــا النّجمــة عــدد
األ ّيــام التــي حتتجــب فيهــا الزّوجة ببيت زوجهــا .وال تنتهي
الســابع لزيــارة أهلها .ولكن
النّجمــة إ ّال بخروجهــا يف اليــوم ّ
مــع ال ّتطــور التاريخــي والتغيــرات اإلجتماع ّيــة والثّقاف ّيــة
تق ّلــص عــدد النجــوم إلــى ســبع فقــط( )...تســمية النّجمــة
مســتنبطة مــن النّجمــة الكوكــب ،إذ تشــاركها يف توقيــت
الظهور أي أثناء اللّيل وكذلك من التّنويرة التي تفتتح بها
النّجمــة كلّ ليلــة مــن ليالــي اإلحتفــال فيشــاهد نورهــا من
بعيــد كنــور النجمة الكوكب ».وتكون هذه املمارســة الثّقاف ّية
مصحوبــة بجملــة مــن املمارســات ّ
يهمنــا يف
والطقــوس ومــا ّ
هذا البحث هو أداء مجموعة من ال ّنســوة املس ـنّات وعددهم
خمســة ،ملجموعــة مــن األمنــاط الغنائ ّيــة ال ّنســائ ّية البدو ّية
الغير مصحوبة بآالت موسيق ّية.
 أنظر :برقوقي ،الزازية« ،النّجمة ظاهرة ثقاف ّية فن ّية طقوس ّيةواحتفال ّيــة» ،مج ّلــة الثّقافــة ّ
الســنة
الشــعب ّية ،البحريــنّ ،
ال ّرابعة ،العدد الثالث عشر ،ربيع  ،2011ص ص.100-98
ـوت أي تطويلــه وتطريبــهُ  ،وعــادة مــا يكــون
الصـ ْ
 .31التّطويــح يف ُّ
هذا األسلوب غير مصاحب بآالت إيقاع ّية أو حلن ّية.
 .32القســيس ،فيصــلّ ،
الطريــق مــن خــال املــوروث الشــعبي يف
الذاكــرة اجلماعيــة للمثاليث(دراســة ميدانيــة حتليليــة)،
أطروحــة الدكتــوراه يف معرفــة التــراث والتنميــة الثقافيــة،
الدكتور محمود قطاط ،جامعة تونس ،كلية
إشراف األستاذ ّ
العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس ،2012 ،ص.193
 .33إبراهــم ،أميــن ،األغانــي النســائية مبنطقــة بنبلــة :دراســة
اجتماعيــة وتقنيــة ،رســالة بحــث لنيل شــهادة املاجســتير يف
العلوم املوسيقية ،املعهد العالي للموسيقى بسوسة ،إشراف
الدكتور أنس غراب ،السنة اجلامعية  ،2014-2013ص .49
 .34الغضبان ،سعاد ،األغنية النسائية بـ»املنار» :دراسة حتليلية
وصفية ،رسالة ختم الدروس لنيل شهادة األستاذية ،املعهد
العالي للموسيقى بصفاقس ،إشراف األستاذة نورة الشلّي،
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اﻟﻌﺪد  33ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأداء ﺣﺮﻛﻲ

جوان  ،2009ص.30
 .35اخلصخوصــي ،أحمــد »،أغانــي املاليــة» ،مجلــة احليــاة
الثقافية ،تونس ،العدد ،174جوان  ،2006ص.65
 .36اخلصخوصي ،أحمد ،املرجع السابق ،ص.66

املوسيقى وأثنولوجيا املوسيقى ،جوان  ،2007املعهد العالي
للموسيقى بصفاقس.
 .3األصفهانــي ،أبــو فــرج علــي بــن حســن ،األغانــي ،حتقيــق
إحســان عبــاس وإبراهيــم الســعافن وبكــر عبــاس ،الطبعــة
الثالثة ،بيروت ،دار صادر ،املجلد األ ّول.2008 ،

 .37البرقوقي ،الزازية ،التويزة ظاهرة اجتماعية فنية وعملية:
فــرق أوالد رضــوان مبنطقــة ســيدي بوزيــد منوذجــا ،رســالة
بحــث لنيــل شــهادة املاجســتير يف املوســيقى وأثنولوجيــا
املوســيقى ،املعهــد العالــي للموســيقى بصفاقــس ،تأطيــر
الس ّيالة ،جويلية  ،2011ص.87
ّ
الدكتور مراد ّ

 .4أولســن ،بــول روفســنغ ،املوســيقى يف البحريــن :املوســيقى
التّقليد ّيــة يف اخلليــج العربــي ،ترجمــة :فاطمــة احللواجي،
وزارة الثّقافة والتّراث الوطني ،مملكة البحرين ،دار الفارس
للنّشر والتّوزيعّ ،
الطبعة األولى.2005 ،

 .38الــزواري ،علــي والشــريف ،يوســف ،معجــم الكلمــات والتقاليــد
الشعبية بصفاقس ،صفاقس ،1998 ،ص.274

 .5البرقوقــي ،الزازيــة« ،النّجمــة ظاهــرة ثقاف ّيــة فن ّية طقوس ـ ّية
واحتفال ّيــة» ،مج ّلــة الثّقافــة ّ
الســنة
الشــعب ّية ،البحريــنّ ،
ال ّرابعة ،العدد الثالث عشر ،ربيع .2011

ـوت ال َع ْر َضـ ِـاوي مقاربــة
«صـ ْ
 .39أنظــر :العربــي ،عليــاءُ ،
أثنوموســيقولوج ّية» ،مج ّلــة الثقافــة الشــعبية ،البحريــن،
العدد ،2013 ،22ص.ص.123-108
«الشــعر ّ
 .40ميكــن هنــا العــودة إلــى ُم َؤ َّلـ ْـف ّ
الشــعبي التّونســي
أوزانه وأنواعه» حملي الدين خر ّيف.

املراجع:
 .1ابــن منظــور ،لســان العــرب ،تخقيــق عبــد اهلل علــي الكبيــر
محمد الشاذلي ،القاهرة،
ومحمد أحمد حسب اهلل وهاشم
ّ
ّ
دار املعارف ،املجلّد الرابع ،اجلزء.28

 .6البرقوقــي ،الزازيــة ،التويــزة ظاهرة اجتماعية فنية وعملية:
فــرق أوالد رضــوان مبنطقــة ســيدي بوزيــد منوذجــا ،رســالة
بحــث لنيــل شــهادة املاجســتير يف املوســيقى وأثنولوجيــا
املوســيقى ،املعهــد العالــي للموســيقى بصفاقــس ،تأطيــر
الس ّيالة ،جويلية .2011
ّ
الدكتور مراد ّ
اإلجتاهات الثّقاف ّية يف باد الغرب
 .7التّليسي ،بشير رمضانّ ،
اإلســامي خــال القــرن ال ّرابــع الهجري-العاشــر امليــادي،
ليبياّ ،
الطبعة األولى ،املدار اإلسامي.

 .8احلاج ســالم ،قاســم ،من مظاهر التراث الفني :طرق الصيد
بجهــة جبنيانة(دراســة أثنوموســيقية) ،رســالة بحــث لنيــل
شــهادة املاجســتير يف املوسيقى وأثنولوجيا املوسيقى ،جوان
 .2إبراهــم ،أميــن ،األغانــي النســائية مبنطقــة بنبلــة :دراســة
 ،2011املعهــد العالــي للموســيقى بصفاقــس ،تأطيــر علمــي:
اجتماعيــة وتقنيــة ،رســالة بحــث لنيل شــهادة املاجســتير يف
الدكتور عبد الواحد املكني.
العلوم املوسيقية ،املعهد العالي للموسيقى بسوسة ،إشراف
 .9اخلصخوصــي ،أحمــد« ،أغانــي احملفــل واألطــراق» ،مجلــة
الدكتور أنس غراب ،السنة اجلامعية .2014-2013
الثقافــة الشــعبية ،البحريــن ،الســنة ،1العــدد ،3ديســمبر
 .2األحمدي ،سميحة ،الطرق عند قبيلتي الفراشيش وماجر:
.2008
دراسة أثنوموسيقية ،رسالة بحث لنيل شهادة املاجستير يف

 .10اخلصخوصــي ،أحمــد »،أغانــي املاليــة» ،مجلــة احليــاة
الثقافية ،تونس ،العدد ،174جوان .2006
 .11اخلصخوصــي ،أحمــد ،وغامنــي ،نعيمــة ،أغاني ال ّنســاء يف ب ّر
الهمامة ،تونس ،األطلس ـ ّية لل ّنشــرّ ،
الطبعة األولى ،جانفي
ّ
.2010

باحلنشــة وجبنيانــة (دراســة ميدانية حتليليــة) ،بحث لنيل
شــهادة الدراســات املعمقــة إختصــاص آثــار وتــراث ،جامعــة
تونس ،كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية.2003-2002 ،

«محمــد بــن فــارس املبــدع يف فـ ّـن
 .12خليفــة ،خالــد عبــد اهلل،
ّ
الشــعبي» ،مجلّة الثّقافة ّ
الـ(صوت) ّ
الشــعب ّية ،العدد الثّالث
عشر ،البحرين ،ربيع .2011

 .20القســيس ،فيصــلّ ،
الطريــق مــن خــال املــوروث الشــعبي يف
الذاكــرة اجلماعيــة للمثاليث(دراســة ميدانيــة حتليليــة)،
أطروحــة الدكتــوراه يف معرفــة التــراث والتنميــة الثقافيــة،
الدكتــور محمــود قطــاط ،جامعــة تونــس،
إشــراف األســتاذ ّ
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس.2012 ،

 .13الزواري ،علي والشــريف ،يوســف ،معجم الكلمات والتقاليد
الشعبية بصفاقس ،صفاقس.1998 ،

محمــد ،األدب ّ
الدار التّونس ـ ّية
 .21املرزوقــي،
الشــعبي يف تونــسّ ،
ّ
للنّشر.1967 ،

محمــد ،مــع البــدو يف ح ّلهــم وترحالهــم ،الـ ّـدار
العربــي ،عليــاء« ،صــوت العر َضــاوي مقاربــة  .22املرزوقــي،
ّ
.14
ُ ْ
َْ ِ
العرب ّية للكتابّ ،
الطبعة الثّانية ،ليبيا-تونس.1984 ،
أثنوموســيقولوج ّية» ،مج ّلــة الثقافــة الشــعبية ،البحريــن،
 .23املهــدي ،صالــح« ،تراكيــب املوســيقى العرب ّيــة» ،مجلّة احلياة
العدد.2013 ،22
الثّقاف ّية ،العدد  ،31تونس.1984 ،
العمــاري ،مبــارك عمــرو« ،الفلكــي ّ
الشــاعر حســن زايــد»،
.15
ّ
مج ّلــة الثّقافــة ّ
وت
الص ْ
السادســة ،ربيــع  .24الهويرينــي ،ســليمان« ،ســلمان العمــاري ...رائد فـ ّـن ُّ
الســنة ّ
الشــعب ّية ،العــدد ّ ،21
واحملافظة على التّراث» ،مجلّة الكويت ،العدد .2013 ،359
.2013
 .16الغضبان ،ســعاد ،األغنية النســائية بـ»املنار» :دراسة حتليلية
وصفية ،رسالة ختم الدروس لنيل شهادة األستاذية ،املعهد
العالي للموسيقى بصفاقس ،إشراف األستاذة نورة الشلّي،
جوان .2009

الصور:
1. www://alwatannews.net/NewsViewer.
aspx?ID=R4fIgNLbyFdRcdDoPHfzsQ933
339933339

ـوت
«صـ ْ
 .17الفــرس ،فهــد ،وال ّرشــيد ،يوســف عبــد القــادرُ ،
الس ـ َهارى...عوض دوخــي» ،سلســلة عالــم املعرفــة ،منــارات
ّ
الطبعة األولى ،املجلس الوطني للثّقافة  .2مجلة الثقافة الشعبية
ثقاف ّية كويت ّيةّ ،26
والفنون واآلداب ،الكويت.2012 ،
3. http://jeleeb.com/wp-content/ uploads/
2012/ 07166/.jpg
األواصر املوسيق ّية بن اخلليج
محمد،
 .18القاسمي ،خالد بن
ُ
ّ
واليمن ،منشــورات عويدات ،بيروت-باريسّ ،
الطبعة األولى .4 ،املصدر :شخصي/من خال عمل ميداني.
.1987
5. www.youtube.com/watch?v=aeTUW6O
الصاحلــي مــن خــال املــوروث الشــعبي
VlYo
 .19القســيس ،فيصــلّ ،

الربابة يف اجلزيرة الفراتية
مغنّـــي َّ

أ .عبد محمد بركو
باحث من سوريا

تقع منطقة اجلزيرة الفراتية بني نهري دجلة والفرات ،ومتتد أراضيها في ثالث دول هي العراق وسورية وتركية ،ويتألف معظم
سكانها من أبناء القبائل العربية املهاجرة من اليمن واجلزيرة العربية الذين توافدوا على اجلزيرة منذ القرن الثاني قبل امليالد وازدادت
الهجرات بعد الفتح اإلسالمي هرب ًا من اجلفاف والقحط نحو منطقة غزيرة املياه عامرة بالزروع والثمار.
وتعتب ــر منطق ــة اجلزي ــرة الفراتي ــة واح ــدة م ــن أغن ــى املناط ــق يف العالم بأن ــواع مختلفة م ــن الغناء ّ
الش ــعبي بألوانه
املختلفة :العتابا والنايل ،والس ــويحلي واملول ّيه واليايوم واألبوذيه وأبو اخلديد واملامر وس ــواها ،حيث كانت هذه األغاني
َّ
الش ــعبية تغ ّن ــى مترافق ــة مع العزف عل ــى آلة الرباب ــة يف معظم األحيان.
إنَّ األغان ــي َّ
الش ــعر ّ
الش ــعبية الفراتي ــة ه ــي مجموع ــة م ــن أن ــواع ّ
الش ــعبي وجـ ـ َد نتيجة التفاع ــل االجتماع ــي بن ابن
اجلزي ــرة الفراتي ــة وبيئت ــه احمللي ــة احمليط ــة ب ــه ،وه ــي إرث لإلنس ــان الفراتي أصبحت فيما بع ــد جزء ّا م ــن حضارته التي
أوجده ــا نتيج ــة معانات ــه وكفاح ــه ،وهي يف تكوينها األدبي تعتم ــد على اجلماعة ،وهي متوارثة من جي ــل إلى جيل ،وهي
جزء م ــن األغنية ّ
الش ــعبية العربية.
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الربابة:
 .1آلة ّ
تعتب ــر آل ــة الرباب ــة م ــن أق ــدم اآلالت َّ
الش ــعبية الوترية.
ويعتب ــر الغن ــاء عل ــى هذه اآلل ــة ف ّن ًا قدمي ًا ب ــرع فيه العرب،
والس ــيما أبن ــاء القبائ ــل ،حيث عرفت ــه كافة أرج ــاء الوطن
العرب ــي وبش ــكل خ ــاص يف الب ــوادي واألرياف.
ومهمـ ـ ًا يف احلي ــاة
وكان حض ــور «مغ ّن ــي الرباب ــة» حيو َّيـ ـ ًا ّ
االجتماعي ــة والفن ّي ــة العربي ــة يف الق ــرون اخلوالي ،ولذلك
تعتبر مهنة «مغنّي الربابة» من أقدم املهن التراثية العربية.
كم ــا ش ــكّ ل مغن ــو الرباب ــة ظاه ــرة فري ــدة بدأت تنحس ــر
تدريجيـ ـ ًا م ــن حياتن ــا حت ــت وط ــأة تعقّ ــد وتش ـ ّـعب وتط ــور
متطلب ــات احلي ــاة املعاص ــرة.
وتش ــكّ ل آل ــة الربابة قاس ــم ًا مش ــترك ًا بن كافة األش ــعار
َّ
الش ــعبية العربية ،حيث يكون غناء هذه األش ــعار  -كما يف
القصي ــد والعتاب ــا والنايل والس ــويحلي واملول ّيه  -مترافق ًا
م ــع العزف عل ــى أنغامها.
والربابة هي جلد حمل أو غزال أو ذئب ،مدبوغ ومبشور،
ّ
يرط ــب ث ــم ُ
يلف عل ــى مربع خش ــبي مييل إلى االس ــتطالة،
ومي ــر مبنتص ــف قاعدت ــه والس ــطح املقاب ــل مح ــور طوي ــل،
ينته ــي بقبض ــة مد َّرج ــة مثقوب ــة ،ويك ــون وتر الرباب ــة عبارة
ع ــن مجموع ــة من ش ــعر ذي ــل احلصان.
ويث َّب ــت عل ــى قس ــم الرباب ــة العل ــوي ويرف ــع الوت ــر ع ــن
س ــطح اجلل ــد بقطع ــة م ــن اخلش ــب أو العظ ــم على ش ــكل
ه ــرم صغي ــرّ .أم ــا ق ــوس الرباب ــة فيك ــون م ــن ع ــود ال ّرم ــان
أو اخلي ــزران عل ــى ش ــكل ق ــوس محني ــة يس ـ ّـد ب ــن نهايتيه
مجموع ــة أخ ــرى من ش ــعر ذيل احلصان .ويع ــزف على آلة
الرباب ــة بج ــر الق ــوس على ش ــعرها املش ــدود واملعالج مبادة
صمغي ــة جاف ــة ،ويتراف ــق ج ــر الق ــوس م ــع تاع ــب حركات
أصاب ــع الي ــد األخ ــرى عل ــى أعل ــى الوتر.
مغني الربابة في اجلزيرة الفراتية:
ِّ .2
ارتبط ــت آلة الربابة باألش ــعار َّ
الش ــعبية ارتباطـ ـ ًا وثيق ًا
كما ارتبطت مبغن ّيها على الدوام الذين س ــاهموا مساهمة
فعال ــة يف حف ــظ الت ــراث الف ّن ــي َّ
الش ــعبي العربي.وللع ــزف
ّ
عل ــى الرباب ــة أص ــول وقواع ــد كثي ــرة ،وه ــو ع ــزف س ــماعي،

حي ــث ال يوج ــد للرباب ــة نوت ــة موس ــيقية ،ولذل ــك يج ــد
املغ ِّن ــي صعوب ــة يف الع ــزف عل ــى وترها.
وتعتب ــر مه ــارة الع ــزف والغن ــاء واالنس ــجام والتواف ــق
بينهم ــا ه ــي محنة املغنِّي احلقيقي ــة وال يتخطاها إ َّال من
أوت ــي موهب ــة حقيقي ــة يف الع ــزف والغن ــاء مع ًا.
 .3مغني الربابة األول:
و بحس ــب م ــا ج ــاء يف «لس ــان الع ــرب» يعتب ــر عب ــد ّ
اهلل
ب ــن مم ــدود الرباب ــي هو أول مغ ـ ٍـن للربابة تذكره املوس ــوعات
اللغوي ــة يف الق ــرن الراب ــع الهج ــري( .)1
وإضاف ــة ملهمت ــه الفنية ووظيفت ــه الثقافي ــة كان مغنّي
مهم ــا يف مراس ــات العش ــاق م ــن أبن ــاء
الرباب ــة يلع ــب دور ًا ّ
القبائ ــل املتباع ــدة ،فض ًا ع ــن كونه مش ــارك ًا يف املفاوضات
ب ــن القبائل عن ــد اش ــتداد النزاعات.
وق ــد خ ّل ــد مغ ّن ــي الرباب ــة ع ــدد ًا كبي ــر ًا م ــن أه ــل اجلود
والك ــرم والنخ ــوة يف أش ــعاره وأغاني ــه.
وعن ــد م ــا نتح ــدث ع ــن مغن ــي الرباب ــة املوه ــوب واملبدع،
فإنن ــا «نتحف ــظ» عل ــى فئ ــة م ــن املغن ــن يجوب ــون الب ــوادي
واألري ــاف ،وخاص ــة يف املناس ــبات االجتماعي ــة ،مس ـ ّـخرين
رباباتهم للتكسب واالرتزاق دون مراعاة للموهبة يف العزف
الفن العريق ال ــذي أهدروه
والغن ــاء ،ودون مراع ــاة قي ــم ه ــذا ّ
تكس ــب ه ــو أقرب لاس ــتجداء والتسـ ـ ّول.
رخيصـ ـ ًا م ــن أجل ّ
الفن ورسالته
املدعن إلى جوهر هذا ّ
لقد أس ــاء هؤالء ّ
وأهداف ــه .ومغ ّن ــي الربابة الذي نعنيه هو الفنان احلقيقي
ال ــذي ميتل ــك املوهب ــة والنب ــوغ الف ّن ــي يف إج ــادة الع ــزف
والغن ــاء على آل ــة الربابة.
وه ــذا الفن ــان ه ــو ال ــذي ع ــزف فأب ــدع ،وغ ّن ــى الت ــراث
َّ
فأطرب مرتقي ًا بفنِّه قدم ًا يف معارج التطور الفنّي
الشفوي
َ
واجلمالي ،فحفظ كنوز التراث األدبي َّ
الشعبي من الضياع
وقدمه ــا بأجم ــل أداء ،وأرق حل ــن ،وأروع نغم.
والنس ــيانّ ،
 .4مناذج مغني الربابة (:)2
بع ــد جه ــد ميدان ــي ش ــاق اس ــتغرق س ــنة كامل ــة متك ّن ــا
م ــن تصني ــف مغني الرباب ــة يف منطق ــة اجلزي ــرة الفراتية،
الواقعة ضمن األراضي العراقية والس ــورية والتركية ،وذلك
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اس ــتناد ًا إل ــى خبرتن ــا الس ــابقة يف جم ــع األغان ــي َّ
الش ــعبية
اجلزرية والتي استغرقت قرابة اخلمس سنوات ،وقد بحثنا
يف مئات أشرطة الكاسيت ،وقد اعتمدنا يف التصنيف على
املعايير التالية:
1ـ ج ــودة األداء (صوتـ ـ ًا وعزفـ ـ ًا عل ــى الرباب ــة واملواءم ــة
املتقن ــة بينهم ــا).
2ـ الشهرة واستقصاء آراء الناس.
3ـ استشارة أهل الرأي من املغنن ُّ
والشعراء.
4ـ استش ــارة أصح ــاب مح ــات بي ــع أش ــرطة التس ــجيات
وال ــ.CD
 5ـ مراعاة أس ــاليب األداء وتنوعها وجودة األشعار َّ
الشعبية
املغناة.
 6ـ موضوعات وأغراض األغاني.
وق ــد متكن ــا بع ــون اهلل من تصني ــف كافة مغن ــي الربابة
يف منطقة اجلزيرة الفراتية وفق النماذج الثاثة التالية:
املغني اجلوال:
 .1 .4منوذج
ِّ
ه ــم جماعة من املغنن اجلوال ــن الذين كانوا يجوبون
الق ــرى ،وه ــم يغنون ويعزفون على رباباته ــم أغاني الطرب
اخلفيف ــة دون مراع ــاة األس ــس وقواع ــد الفن ــون الغنائي ــة
َّ
الش ــعبية ،وج ــل غاية هؤالء ه ــو حتقيق املكاس ــب املادية.
وين ــدرج حت ــت هذا النموذج فئة من املغنيات الش ــعبيات
املدع ــوات (احلجي ــات) الات ــي ك ـ َّـن يغنن األغاني ّ
الش ــعبية
والسيما فنون السويحلي واألبوذية مبرافقة عازف الربابة،
ومنهن على س ــبيل املث ــال ال احلصر:
وسواهن.
وحيدة خليل ،ونورية إبراهيم ،وسورية حسن،
َّ

جد ،ويحضرون يف املناس ــبات ،والس ــيما مناس ــبات األفراح
كاألع ــراس و نحوه ــا.
وقد التقيت بعضهم يف محافظة احلسكة والقامشلي
وأقم ــت بالتع ــاون معه ــم ع ــدة ن ــدوات تراثية ش ــعبية ،ومن
الذي ــن التقيته ــم وعملت معهم:
ش ــريف املصطف ــى البريس ــم (رحم ــه اهلل) ،ومصطف ــى
احلم ــد البريس ــم ،وعاي ــش ش ــريف املصطف ــى ،وإبراهي ــم
املصطفى.
املغني املبدع:
 . 3 .4منوذج
ِّ
وه ــو الفن ــان ّ
الش ــعبي احلقيق ــي الذي ميتل ــك املوهبة
والنب ــوغ الف ِّن ــي يف إج ــادة الع ــزف والغن ــاء على آل ــة الربابة
يف وق ــت واح ــد ،وه ــذا الفن ــان ّ
الش ــعبي ه ــو ال ــذي ع ــزف
فأب ــدع وغ ّن ــى التراث َّ
الش ــفوي فأطرب مرتقيـ ـ ًا بفنّه قدم ًا
يف مع ــارج التط ــور املوس ــيقي ،فحف ــظ بذلك كن ــوز الفنون
الغنائية ّ
الش ــعبية الفراتية من الضياع والنسيان ،وقدمها
بأجم ــل أداء وأرق حل ــن وأروع نغ ــم.
هذا املغني ّ
الشعبي الذي عملت على تصنيفه ودراسته
منذ القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرن العشرين.
مغنو الربابة في القرن الثامن عشر:
ّ .5
اشتهر يف القرن الثامن عشر وتنقَّ ل بن بوادي اجلزيرة
الفراتي ــة ع ــدد م ــن ُّ
الش ــعراء واملغن ــن الكب ــار ،وم ــن أبرزه ــم
الش ــاعر عب ــد اهلل الفاض ــل ،حي ــث كان ــت املأس ــاة وراء نبوغه
ف ــراح ينظ ــم أبياته وينش ــدها على ق ــوس الربابة.
وكان ف ـ ّـن العتاب ــا ال ــذي يؤدي ــه عل ــى آل ــة الرباب ــة يب ــدأ
بكلم ــة هل ــي :مث ــال:
هلـ ـ ــي ع ـ ــز النـ ــزيـ ــل وع ـ ــز من ـ ــزال

ويتم ّي ـ ـ ــز ف ّنهـ ـ ـ َّـن الغن ــائ ـ ــي غالبـ ـ ـ ـ ًا باألصــالـ ــة واإلتق ــان
واألسلـ ـ ــوب اخل ـ ـاّب بخ ـ ـ ــاف املغن ــن اجل ـ ــوالن الـ ــذكور.

ودوم الهـ ــم عل ــى ال ــدربن من ــزال

مغنو البرسيم:
.2 .4
ّ

إجنــان النـاس تنبت عشب من زل

وه ــم عازف ــون ومغ ّن ــون جوال ــون ،ي ــروون إضاف ــة إل ــى
الغن ــاء والع ــزف عل ــى الرباب ــة احلكاي ــات َّ
الش ــعبية ،وا ِملل ــح
واملاث ــورات والن ــوادر وقص ــص األجاوي ــد ،ممت ــد ح ــن أه ــل
اجل ــود والك ــرم والش ــجاعة ،متوارث ــن ه ــذه املهن ــة أبـ ـ ًا ع ــن

أهلـ ـ ـ ـ ــي نيس ـ ــان طـ ـ ــم الع ـ ـ ــال ــيات
**********
هـلك شــالو عامك حول يا شير
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وخلـ ــو ل ــك عظــام احليل يا شير

مي ـ ـ ــن عن ـ ــده ذلـ ـ ــول شـ ـ ــداد بك ـ ــراي

يل ــو تبجــي بكــل ال َّـدمــع يـا ش ــير

بجـ ــت عينـ ــي وبجـ ــوه ـ ــا رج ـ ــاج ــيل

أهـلك شالو على حمص وحما(.)3

توصلن ــي مح ــاري ال ــول ــف بك ــراي

وم ــن املغن ــن َّ
الش ــعراء املعاصري ــن للش ــاعر عب ــد اهلل
الفاضل املغنِّي الكبير واوي اخلابوري اجلبوري الذي عاش
ردحـ ـ ًا م ــن س ــني حيات ــه عل ــى ضف ــاف اخلابور.

زغ ـ ـ ـ ــار وم ـ ــا بهـ ـ ــم لكـ ـ ــوة رج ــاجـ ــيل

وم ــن من ــاذج العتاب ــا الت ــي كان يؤلفه ــا ويؤديه ــا عل ــى
آل ــة الربابة:
هذه العتابا التي أنش ــدها بحق الش ــيخ متر باش الذي
كان يس ــكن يف بلدة (قورنشار) قرب رأس العن:

آنـ ـ ـ ــي الظيعـ ـ ـ ـ ـ ــت ثن ـ ـ ـ ـ ــوي وبكـ ـ ـ ــري
أيا هلْ مالك بكل موجف رجاجيل
وم ـ ـ ــا اظ ــن الظـ ـيـ ـ ــع ال ـ ــربعـ ـ ــى لكـ ـ ــا
ه ـ ـ ـ ــذاك الب ـ ـ ـ ــان حكـ ـ ــوا واختف ـ ــا(.)5
مغنو الربابة في القرن العشرين :
ّ .7
قطعت الفنون الغنائية ّ
الشعبية الفراتية يف هذا القرن
تعددت مضامينها
نظم ًا وحلن ًا وعزف ًا أشواط ًا واسعة ،حيث َّ
وكثر شعراؤها ومغنوها.

متــر مـا عــادلي حجـي النهـارين
صخـ ــي مثـ ــل دف ـ ــك النهـ ـ ــاريـن
إجنــان الناس كــرمتهم نهــارين

وه ــؤالء املغن ــون قمن ــا بتصنيفهم أيض ًا بعد جهد ش ــاق
وفقـ ـ ًا للمعايير املوم ــأ إليها آنف ًا.

متـ ــر زوزان م ــا يب ـ ـط ـ ــل ن ــدا(.)4
مغنو الربابة في القرن التاسع عشر
ّ .6
اش ــتهر يف هذا القرن عدد من ُّ
الش ــعراء املغنن ومنهم:
عقار البغدادي ،وحمد الشعيب.
بينم ــا اكتف ــت الش ــاعرة فط ّي ــم البش ــر بتألي ــف العتابا
وإنش ــادها دون مرافق ــة آل ــة الرباب ــة .وق ــد نبغ ــت موهب ــة
الش ــاعرة فط ّي ــم البش ــر بعد غ ــرق ولديها يف نه ــر اخلابور،
فأخ ــذت تق ــول العتاب ــا يف رثائهم ــا ،ومم ــا قالت ــه:
سايلت الشريعه تقول ما جو عيني ما تنام الليل ساعه
والجنهم بصدر احلوش ما جو
وال قل ــبي س ــا اخل ـ ــان ســاع ــه
أي ــا قل ــبي عليهــم شب ــه مـوجاي

(علم ًا أنَّ املس ــتوى الفني يكون متقارب ًا ضمن أصحاب
املستوى الواحد)
 .1 .7العمالقة الكبار:
ا ن الك ي

مد ا

ا

وهو أعظم مغني الربابة وعازفيها يف اجلزيرة الفراتية،
وأعاه ــم ش ــأن ًا وأكثرهم تأثي ــر ًا وإبداع ًا ،وه ــو مغنّي الربابة
األول يف الق ــرن العش ــرين بامتي ــاز عل ــى مس ــتوى اجلزي ــرة
الفراتية ،ويعتبر أس ــطورة ال تتكرر ،ومدرس ــة ق َّلدها الكثير
م ــن املغن ــن ،ميتلك ه ــذا املغنِّي الكبير صوت ًا قويـ ـ ًا وصافي ًا
متعدد الطبقات
يتدف ــق عذب ًا عذب ًا كالنّبع ال ــزالل ،وصوته
ّ
والدرجات واملس ــاحات.
أ َّدى فن ـ ـ ـ ــون العتابــا والنايـ ـ ــل والسويحـلــي واألبـ ــوذ ّي ــه
وأب ــو اخل ـ ـ ــديد وسـ ـ ــواهـ ــا.

أحبــابي ل ــو سكــوني املـ ـ ّر ســاعه
اله ــديـ ــر ومناح ــرو صـ ــافج هـ ــوا

اعت ــزل الف ـ ّـن ّ
الش ــعبي يف س ـ َّـن مبك ــرة بع ــد أن ت ــرك لنا
إرثـ ـ ًا موس ــيقي ًا جي ــد ًا يتمثّل يف:

علـ ـ ــى قل ـ ــبي أل ـ ــذ مـ ـ ــن الشـ ــراب
**********

  15شريط كاسيت على آلة الربابة.129
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 13 -شريط كاسيت على آلة املجوز (املطبك).

وتش ــكل معزوفات ــه عل ــى الرباب ــة وطريق ــة تعتيب ــه للعتابا
مدرس ــة فنية متكاملة.

وق ــد غ ّن ــى الكثير من أغاني الش ــاعر عب ــد اهلل الفاضل
ّ
والش ــاعرة فط ّيم البشر.

َّأث ــر هذا الفنان َّ
الش ــعبي الكبير عل ــى أجيال متاحقة
م ــن مغن ــي الرباب ــة ت ــرك حوال ــي عش ــر كاس ــيتات غنائي ــة
تعتب ــر م ــن اجلواه ــر الثمين ــة ،ي ــؤدي إلى جان ــب قلي ًا من
أش ــعار الس ــويحلي والناي ــل والزهيري.

 5 -أشرطة كاسيت على آلة الزمارة.

ومن أغانيه ّ
الشعبية (العتابا):
مـ ــن اخلــابـور للــدجلة ب ــدينا

ا نّ الك ي سل ا

ولوين ـ ــا ش ــارب العــايل بـ ــدينا

وه ــو من أه ــم مغني وع ــازيف الربابة ،وتعتب ــر معزوفاته
على آلة الربابة من أجمل املعزوفات س ــحر ًا وجما ًال .ش ــكّ ل
مدرس ــة فني ــة هامة أثّ رت عل ــى الكثير من املغنن.

جثير حقوق أخذنا وال أديــنا
وال رح ــنا دح ــايـ ــس للج ــناب

تويف يف ريعان شبابه بعد أن ترك شريط كاسيت واحد
يتضمن أغاني العتابا والسويحلي وقلي ًا من النايل.
َّ

ومن أغاني السويحلي:

فن العتابا:
ومن أغانيه يف ّ

درح الـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــام ـ ــه

خطم رمي احلمادة وزار عينه

ل ـ ـ ــي أك ـ ــبل املـ ــر بوع

أمانه يناهي ال تقطع ودادك من اللك

ع ّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــه

ذب ـ ــت م ــن نظ ــرن ــي وزار عينه

ظ َّام ما ينطوي(.)6
ا نّ الك ي ا ّ

ي ا

مد

وحجـ ـ ــلك ك ـ َّل ـ ــف الص ـ ــايــق مـ ــن الـ ــلك

ر

وهو من أهم مغني الربابة وعازفيها ،اشتهر يف اجلزيرة
الفراتي ــة يف النص ــف الثان ــي م ــن القرن العش ــرين املاضي،

ي ــذكــرون القــرن ـفــل زار ع ـيـنه
عي ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ــريـ ــم يـ ـ ــان ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــي منيـ ـ ــلك
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ح ـ ـ ــدر َّ
يف التـ ــراجـ ــي واللــباب

صـ ـ ـ ـ ـ ــاروا بـ ـعـ ـ ـ ـ ـيـدي

مش ـ ــراه ل ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ــن البـ ـ ـ ـ ـ ــاري عطـ ـ ـ ــا(.)7
ا ن الك ي

البيهم فظات البال
******

اس محمد

يع ـ ُّـد م ــن أهم مغني الرباب ــة ،ويعتبر أهم فنان ش ــعبي
فن الس ــويحلي ال ــذي برع يف أدائه واش ــتهر فيه.
غ ّن ــى ّ

م ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّر عـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ّيه
عي ـ ـ ٍـد لفـى عـالناس

ش ــكّ ل ه ــذا املغ ِّن ــي الكبي ــر مدرس ــة فن ّي ــة هام ــة أثّ ــرت
عل ــى أجي ــال متاحق ــة م ــن املغن ــن.
أ َّدى ه ــذا الفن ــان إل ــى جان ــب الس ــويحلي القلي ــل م ــن
الناي ــل والعتاب ــا.
ل ــه ثماني ــة كاس ــيتات غنائي ــة منه ــا ثاث ــة مح ــاورة
م ـ ــع املغـ ـ ـ ـنَّي الكبير أحمـ ـ ـ ـ ــد اإلنض ـ ـ ــباط علـ ـ ـ ــى الـ ــربـ ـ ــابة
واملجـ ـ ــوز وال ــزم ـ ـ ــارة:
حـ ــال ــي مبســمك واحلـنج والعـن
ظـ ـع ـن ـه ــك شـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــال ـخـابـ ــور واب ــعد
طول مخزي الشيطان والعن
يبو ٍ
وب ـقـ ـل ـ ـب ـ ـ ــي طـ ـك ـ ــوا ال ـب ـس ـ ـمـ ـ ــار وابـ ــعد
يـ ــا ن ــاه ــي إنــت ال ــرمي وآنــي العــن
حلجت ّ
الظعن ولّي الظعن وابعد
آني ّ
تـ ـ ــرد م ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــن جفـ ـ ـ ــني والهـ ـ ــداب
وع ـل ـي ـ ـه ــم لـعــض الش ــاه ـ ــد بـ ـ ــالن ـي ــاب
ومن أغاني السويحلي التي غنّاها واشتهر بها:

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّيـ ــه
اله ـ ــم بـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ّـد ّالل

()8

س ب ة

ا ن الك ي

ه ــو حس ــن العضيب ــان نش ــأ يف محافظ ــة احلس ــكة يف
اجلزي ــرة الفراتي ــة ،وه ــو م ــن أه ــم ع ــازيف ومغن ــي الرباب ــة
يف اجلزيـ ـ ـ ــرة الف ـ ــراتية ،ويعتبـ ـ ــر م ــن أهـ ـ ــم عمالقـ ــة ف ـ ـ ـ ــن
السويحل ـ ــي ال ــذي غ ّن ـ ــاه وع ـ ــزف أحلـ ــانـ ـ ــه عل ـ ــى ال ـ ـ ــرباب ــة
بأسلـ ـ ــوب ش ــجي وحزين.
أثّ ــر عل ــى أجيال متاحقة من مغن ــي الربابة ،رحل عن
احلي ــاة و ّمل ــا يبل ــغ عق ــده الثالث بع ــد إطاق نار تعـ ـ ّرض له
إث ــر مدح ــه إلحدى الفتي ــات ،له كاس ــيتان غنائي ــان اثنان،
وعدة كاس ــيتات خاص ــة غير مكتملة.
ا ن الك ي محمد ا ميد
وه ــو م ــن أه ــم مغن ــي الرباب ــة يف املنطق ــة الغربي ــة م ــن
اجلزي ــرة الفراتية( ،محافظة الرقة) يغنِّي املول ّيه والعتابا
والنــاي ــل والســويح ـلــي.
ل ــه ثاث ــة أش ــرطة رباب ــة حتم ــل التواري ــخ التالي ــة:
.1984 - 1983 - 1982

مـ ـ ــو ب ــس ب ـ ـ ــالع ــيون

ومن أغانيه من لون العتابا:

حــت بدليلي أربيك
ان ـ ــتُ ـ ــه ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــون

وش لكم معاني
يحلو الطول ْ

م ــا يـرحـض الغـالي

ويـ ــوم ف ــراق ــكم قل ـبــي لـ ــوانـي

******

يعل ــواه طــوق والصايق لواني

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــيدي

علــى صدرك ي ـ ـ أغلى احلباب
******

ساعه واشيل الزين
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نه ــض غي ــم جديد وغيم ما طلّ
حبيبي طـ ـ ـ ـ ّول الغيبات م ـ ـ ــا طـ ــلّ
ي ــا ريتنــي بحــدا الغيـمــات واطــلّ
()9

نـدى واسقــط عل ــى زيج الثياب
املتميزون :
2 .7
ّ

قدموا عطاءات تراثية
وهم مجموعة من املغنن الذين ّ
متميزة (على مراحل متفرقة من القرن العشرين املاضي)
أثبت ــت حضور ًا متمي ــزاً ،ومنهم :محمود حام ــد ،أبو العاء
الس ــبعاوي مه ــدي غاي ــب ،احلس ــراوي ،مطل ــق الفرح ــان
(اجلزي ــرة الفراتي ــة ـ الع ــراق) ،ومحمد العب ــد اهلل ،وإبراهيم
اجل ــراد ،وحس ــن احلس ــن ،وعب ــد الس ــمور ،وس ــامة ال ــوايف،
وجاس ــم جمع ــة ،وإبراهي ــم األخ ــرس (اجلزي ــرة الفراتي ــة ـ
س ــورية) ،وخض ــر الق ّره (اجلزي ــرة الفراتي ــة ـ تركيا).

ش ـل ــون بس ـج ـ ــن أظ ـ ــلم سج ــني
م ــا مـ ـ ّر عل ـ ـ ّيه الض ـ ــو والهـ ــوا(.)10

 3 .7املجاهيل :
وسموا بهذا ألنهم سجلوا أشرطتهم الغنائية ّ
الشعبية،
ّ
وانتش ــرت ب ــن الن ــاس دون أن يذك ــروا أس ــماءهم ،وه ــؤالء
يتحرجون من إعان ش ــخصياتهم ،وغالب ًا ما س ــجلوا هذه
األش ــرطة ك ــردة فع ــل عقب م ــآس أصابتهم.
واملغنون املجاهيل األربعة الذين استمعنا إلى أشرطتهم
(كل منه ــم ت ــرك ش ــريط كاس ــيت واح ــد) ميتلك ــون ق ــدرات
جي ــدة يف الع ــزف والغناء.
املجددون:
4 .7
ّ
من ــذ بداي ــة تس ــعينيات الق ــرن العش ــرين املاض ــي بدأت
تظه ــر بعض التجارب الفنية الهامة التي قدمت عطاءات
الفت ــة لانتب ــاه يف محاول ــة ج ــادة ودؤوب ــة لتطوي ــر العزف
والغن ــاء عل ــى آلة الرباب ــة وجتديده ،وم ــن أميزهم:
إبراهي ــم م ـ ّـا علي الس ــبعاوي ،وأحمد عزي ــز اجلبوري،
وصال ــح الس ــبعاوي ،وهاش ــم اجلب ــوري ،ومحم ــد إلي ــاس
اجلب ــوري ،وه ــواش اجلب ــوري.
ومن أغاني إبراهيم م ّ
ا علي السبعاوي :
الليالي السود سم اسود سجني
سج عني
ـويي املــاجــل بزادي ّ
وخ ـ ّ

 5 .7املقلدون:
وه ــم مجموعة كبيرة م ــن مغني الرباب ــة الذين يقلدون
واح ــد ًا م ــن املغن ــن العمالق ــة أو أكث ــر ،وقائمته ــم طويل ــة،
وم ــن الذي ــن درس ــنا أغانيه ــم عل ــى آل ــة الرباب ــة م ــن خ ــال
تس ــجياتهم:
 سليم الوايف ،سعد سمير احلرباوي ،إبراهيم الساير ،أحمدس ــويحل ،عبد العلي اخلضير ،محمد احلس ــن ،وعبادي
احلس ــن ،وأحمد بط ــة ،وعبد املرع ــي «اجلزي ــرة الفراتية:
س ــورية :احلس ــكة  -القامش ــلي  -رأس العن  -الشدادي».
 موسى عبد العزيز ،وإبراهيم األخرس ،وملك اليتيم ،فوازحبيب «اجلزيرة الفراتية :سورية :محافظة الرقة».
 أحم ــد مط ــر ،وصالح املطر ،وحس ــن احلداوي ،وحس ــناحملمد ،وإبراهيم اجليجان «اجلزيرة الفراتية :سورية:
محافظ ــة دير الزور».
 عزيز اجلبوري ،وطلب الدليمي ،وسعيد احلسوني ،وعدناناجلب ــوري ،وعب ــاس اجلب ــوري ،وأحم ــد راض ــي «اجلزي ــرة
الفراتية :العراق».
 غسان العلي «اجلزيرة الفراتية :تركية».132
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الراهن ملغني الربابة في اجلزيرة الفراتية :
 .8الواقع ّ
يشهـ ـ ــد غنـ ـ ــاء ال ــربــاب ــة انحس ــار ًا واض ـحـ ـ ًا مـ ــن ح ـ ـ ــيات ــنا
االجتماعية والثقافية ،ويعود ذلك إلى أس ــباب كثيرة ،من
أهمه ــا :ع ــدم توفي ــر النزر اليس ــير م ــن الدعم امل ــادي ملغني
الربابة لكي يواصل ــوا عطاءاتهم وإبداعاتهم.
الس ــلبية املختلف ــة تؤث ــر عل ــى مغن ــي
كم ــا أنّ النظ ــرة ّ
الرباب ــة فتجعله ــم ُيحبط ــون ،وهك ــذا حت ــت وط ــأة كل ه ــذه
الظ ــروف القاس ــية يضطر ه ــؤالء لترك الس ــاحة التراثية.
وهن ــاك فئة قليلة منهم تنس ــحب من اإلب ــداع األصيل
إل ــى أغاني األع ــراس الهابطة التي تدر عليهم القليل من
امل ــال لكي يواجهوا أعباء احلي ــاة املادية املتزايدة.
وهك ــذا خس ــرنا أغل ــب عمالق ــة ه ــذا الف ـ ّـن َّ
الش ــعبي،
الدع ــم
ومازلن ــا نخس ــر املزي ــد .....وإذا م ــا اس ــتمر غي ــاب َّ
الس ــلبية له ــذا الف ـ ّـن العريق ...
امل ــادي واس ــتمرت نظرتن ــا ّ
فس ــوف ل ــن مت ــر س ــوى س ــنوات قليل ــة حت ــى ال جند س ــوى
رباب ــة معلق ــة على جدار املتحف تبك ــي على مغنيها الذي
تركه ــا ول ــن يعود.

إنَّ التلفزيون ــات العربي ــة مدعوة إلع ــادة االعتبار آللة
الرباب ــة وملغنِّيه ــا ،وذل ــك بتخصي ــص برام ــج لفن ــون غناء
الرباب ــة ،ونص ــرة ه ــذا الت ــراث العريق الذي يش ــكّ ل عامة
ب ــارزة يف وح ــدة الهوية والش ــخصية العربية.
كمـ ـ ــا إن وسـ ــائ ـ ــل األعـ ـ ـ ــام األخ ــرى مـ ــدعوة لتسـ ــليط
الض ــوء عل ــى هذه الظاهرة الفـ ــريدة ،األمر الذي سيس ــهم
بدعمها وتطويره ـ ــا واألخ ـ ـ ــذ ب ـ ــيد مبـ ــدعيها نحــو اإلبداع
والعط ــاء والتطور.
كمـ ـ ـ ـ ــا ندعـ ـ ـ ــو لتأس ــيس نقاب ــات ش ــعبية لدع ــم مغن ــي
الرباب ــة ماديـ ـ ًا ومعنويـ ـ ًا.
مبأمن من عواقب التغريب والغزو
إنَّ أح ــد ًا م َّن ــا ليس
ٍ
الثق ــايف واحلضاري ال ــذي ـ يهزمنا ـ يف بيوتنا ،ويف فلذات
أكبادن ــا .ولذل ــك يج ــب علين ــا أن نغ ــرس ّح ــب الت ــراث يف
نف ــوس أطفالن ــا ك ــي يش ــكل حصنـ ـ ًا أمينـ ـ ًا لش ــخصياتهم
وقيمه ــم وأخاقياته ــم يف عص ــر يتغ َّير و يس ــلب هوية كل
ويرتد مهزوم ًا ع ــن كل ما هو أصيل
غث وس ــطحي
م ــا ه ــو ّ
ُّ
وذو ج ــذور عميقة.

 .9دعوة إلنقاذ غناء الربابة :
رمب ــا يتس ــاءل البع ــض :م ــا الغاي ــة م ــن وج ــود مغ ِّن ــي
ـري االكتفاء
الرباب ــة يف حياتن ــا املعاص ــرة ،ألي ــس م ــن احل ـ ّ
بوضع ــه يف متاح ــف تاري ــخ الفن ــون َّ
الش ــعبية؟ ويب ــررون
رؤيته ــم ه ــذه بج ــواب دفاعي :م ــا حاجتنا إلى ه ــذا التراث
الغنائ ــي ونح ــن يف عص ــر الكش ــوفات العلمي ــة املتاحق ــة
يف بداي ــة األلفي ــة الثالث ــة حي ــث حقق ــت البش ــرية أعل ــى
مراح ــل انتصارات العلم يف اإلنترنيت والطب وعلوم الذرة
واجلين ــوم واالتص ــاالت وال ــخ.
ويف اإلجاب ــة ع ــن مث ــل ه ــذه األس ــئلة نق ــول :إنّ العل ــوم
ال تق ــوم عل ــى اجلهال ـ ــة ،وال ميكنها مهما تطـ ــورت أن تغ َّيب
اآلداب والفنــون َّ
الش ـع ـ ــبية ال ـتــي هـي ذاك ــرة األمــم ووج ــدانـها
النابض باحلياة وبالقيم وعنـ ـ ــوان شخصي ـ ــتها وهــويتهـ ـ ــا.
ـهمة الــسابقة ت ـظــل حـاجة العقــل
فمقاب ــل ك ـ ــل املكتشفات املـ ّ
البشـ ــري مل ـ ـ ّـحة إلى األغ ــان ـ ــي وامل ــأثـ ـ ــورات ّ
الشع ـ ـ ــبية التي
تساعد يف عملية توازن َّ
الشخصية وانسجامها مع احمليــط
االجتمـ ــاعي،والف ـ ّـن َّ
الشعـ ــبيه ــواأك ــثرهـ ــذهاألدواتفــاعلــية.
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الصور:
من أرشيف الثقافة الشعبية.
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السبحة ..أو املســـبحة «أيقونة الذكر والتذكر»
من تاريخ ا ُحل ِل ِّي يف اإلسالم
إنتاج اخلزف التقليدي يف جبال النوبة الســـودانية
الرموز ودالالتها يف النســـيج التقليدي باجلنوب التونسي

136
148
168
176

السبحة ..أو املسبحة
أيقونة الذكر والتذكر
من الغراند بازار بإسطنبول إلى قصر الشوق بالقاهرة

()1

د .إميان مهران
عضو هيئة تدريس بأكادميية الفنون بالقاهرة ،مصر.

ماهية السبحة أو املسبحة؟
املســبحة هي خرزات للتســبيح ُت ٌعد ،والتســبيح تعني الصالة أي «كان من املســبحني(املصلني)» ،وسـ ُـب ٌو ٌح قدوس ويفتحان من
صفاته تعالى ألنه يســبح و ُي ّقدس .
()1

وأش ــهر املس ــابح يف التاري ــخ س ــبحة زبي ــدة بن ــت جعف ــر املنص ــور وه ــي م ــن مس ــبحة فري ــدة يف ش ــكلها إذ صنع ــت من
تواقي ــت رماني ــة كالبن ــادق ،وق ــد اش ــترتها زبي ــدة بخمس ــن أل ــف دينار.
كم ــا اش ــتهرت مس ــبحة ه ــارون الرش ــيد ،وه ــي مؤلف ــة من عش ــر حب ــات من اللؤل ــؤ ومت ش ــراؤها بثاثن أل ــف دينار.
بينم ــا أغل ــى مس ــبحة يف العالم ميلكها س ــعودي وه ــي مصنوعة من الزمرد ويبلغ ثمنه ــا  156000ألف دوالر ،ويحتفظ
رج ــل كويت ــي بأندر الس ــبح يف العال ــم حتى اآلن .
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والياق ــوت لتقوي ــة ال ــدم ،والعقيق لدرء احلس ــد والعن،
واليسر ضد الغيرة .كما تختلف ألوان املسابح باختاف
ل ــون احلجر املس ــتخدم فيها.

ول ــم جت ــد الكاتب ــة كت ــاب ع ــن املس ــبحة س ــوى كت ــاب
ص ــدر يف اململك ــة الس ــعودية  ،وقد تضمن الكت ــاب( )2تاريخ
املس ــبحة وحكمه ــا وإنقس ــم لقس ــمن :يف بي ــان املش ــروع
وه ــو ع ــد الذك ــر باألنام ــل ،و يف بيان غير املش ــروع وهو عد
الذك ــر بغي ــر األنامل.

أما العرب فقد استعملوا املسابح يف التسبيح ،لكنها بدأت
بالبس ــيط الذي وفرته الطبيعة ،حيث اس ــتخدم البذور،
والقواقع البحرية ،واألحجار الطبيعية كاحلصي.

تصنيع املسابح في قاهرة املعز:

امل ـ ــرج ــان :األحـ ــمر واألسـ ــود وم ــوطـ ــنه بحـ ــار اخل ـل ــيج
واملتـ ــوسـ ــط.

(زيارة ميدانية يف إبريل )2015
تنتش ــر ال ــورش حول مق ــام مس ــجد احلس ــن ،وحتديد ًا
م ــن ح ــارة أم الغ ــام ،حي ــث تتع ــدد احل ــواري واألزق ــة الت ــي
متألها الورش ،وقد كان جمع املادة هنا من (قصر الش ــوق)،
وحتدي ــد ًا م ــن داخل القصر حيث يس ــكن واح ــد ممن تربوا
يف املهن ــة (اإلخب ــاري .)1
وال يوج ــد حتدي ــد لعدد العاملن ،لك ــن أغلب العاملن
يف السبح (الوحدات) ،وملئ الثقوب باملعدن بنات وسيدات،
بينم ــا ال ــورش والتثقي ــب يف يد الرجال ،بينما التس ــويق يف
ي ــد مح ــات وجت ــار منطقة احلس ــن فه ــم امل ــرآة احلقيقية
لهذا املنتج.
 .1اخلامات:
تعتم ــد خام ــات املس ــبحة على خام ــات الطبيعة س ــواء
األحج ــار أو األخش ــاب أو املع ــادن أو العظ ــام أو غيره ــا ،كما
تعتمد على اخلامات الصناعية سواء البترولية أو غيرها.
كانـ ـ ــت خام ـ ـ ــة املسابـ ـ ــح يف املاض ــي مـ ـ ــن الطبــيعة م ــثل
القواق ــع والطن األحمر واألبي ــض والعاج والبذور والعظام
والزج ــاج واألحج ــار الكرمي ــة ،ومن خرزات العم ــود الفقري
للس ــمك أحيان ًا.
يحت ــاج العام ــل يف تلك املهنة للتركي ــز والتفرغ ،ودخل
احل ــريف يب ــدأ مبائة وخمس ــن جنيه يف األس ــبوع (عش ــرون
اليس ــر يف صفائ ــح ف ــوق األرض لتنتج
دوالر) ،ويت ــم زراع ــة ُ
اليس ــر الصناع ــي ،واخلام ــة تكون على ثاث مس ــتويات:
ُ
 .1.1اخلامات الطبيعية:
ا

ار الك

ة(:)3

يستخـ ـ ــدم اإلنسـ ـ ــان منـ ـ ــذ القـ ــدم األحج ـ ـ ــار الك ــريــمة،
العتقادهم بقدرتها الس ــحرية ،فالفيروز جللب احلظ،

العقيق :األحمر واألزرق واألبيض.
الفيروز :لون أخضر وأزرق وأنواعه املصري والفارس ــي
واملكسيكي.
الكهرم ــان :مص ــدره أملاني ــا ،وروس ــيا ،وأوكراني ــا ،ول ــه
رائح ــة محبب ــة عن ــد فرك ــه باليدي ــن.
الزم ــرد :أول م ــن جلب ــوه من جب ــال الصعي ــد الفراعنة
مبص ــر ،وكان يولي ــوس يح ــب جمعه.
ا

ار

الك

ة (:)4

الفات ــوران :وه ــي خلي ــط م ــن الكهرم ــان (الباكاالت ــن
املؤكس ــد).
خام ــات صناعية :حتم ــل رائحة مخ ــدرة ،ولونها أحمر
أو أصف ــر أو برتقالي.
ا وه ــي خامة طبيعية التى تناسب كل الفئات،
ا
و هناك أخشاب مائمة للسبح أشهرها:
خشب الزيتون  :معروف بتدريج لونه
خش ــب األبن ــوس :ويت ــم جلب ــه م ــن الس ــودان وجن ــوب
ش ــرق آس ــيا وه ــو لون ــه أس ــود داك ــن.
خش ــب الك ــوك :ويجل ــب م ــن جن ــوب ش ــرق آس ــيا ،وم ــن
أمري ــكا الاتيني ــة (البرازي ــل واألرجنت ــن) ،وه ــو م ــن
فصيل ــة أش ــجار ج ــوز الهن ــد ،واملس ــابح تس ــتخدم فيه ــا
ثم ــرة ك ــوك ج ــوز الهن ــد ،ويعتق ــد أن النب ــي ن ــوح صن ــع
من ــه س ــفينته قب ــل الطوف ــان.
ش ــجرة الع ــود  -ش ــجر الصن ــدل وبرائحت ــه الطيب ــة -
ش ــجر ال ــورد.
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الع ا س ا عا ال ي

ع

ا ما

وتنتجه ــا مص ــر وه ــي املعروف ــة بالع ــاج املص ــري ،وه ــو
م ــن عظ ــم اجلم ــال ،حي ــث ميلك اجلم ــل أربع ــة أرجل
(ت ــوزة) ،ال ــزوج األمامي ضعيف وال ــزوج اخللفي قوي.
يت ــم تطهي ــر العظ ــام مب ــاء األكس ــجن ث ــم ُيخ ــرط يف
ورش ــة اخلراطة.
اليس م ــن األعش ــاب املائي ــة ومص ــدره البح ــر مص ــدره
الص ــن والياب ــان والس ــعودية ،وه ــي ش ــعاب مرجاني ــة
لونه ــا أس ــود ويعتق ــد أن ــه يبش ــر بال ــرزق
ال

 .2تشكيل املسبحة:
تتش ــكل املس ــبحة من خامة رئيس ــية هي خامة احلبات،
وميك ــن تطعيمه ــا بخام ــة أخ ــرى ،واخلام ــة هن ــا تخض ــع
ملواصفات منها الساسة فى امللمس وعدم التعرض للكسر
بسهولة حيث أن املسبحة تتحرك من مكان ملكان ،وبالتالي
يفضل متانة اخلامة ،كما يهم أن يكون جمع حبات السبح
بخي ــط ق ــوي ،وليس بخيط يتس ــبب يف انفراط حباتها.
ا اما
تتعدد اخلامات وهي كالتالي:

ا

 -خامة املسبحة الرئيسية

ا عاد

 -الصنفرة

وأنواع منها:
الذه ــب :وال يفض ــل اس ــتعماله إال للنس ــاء ،و ُيطع ــم
باألحج ــار الكرمي ــة.

 املقصا دا
تتعدد األدوات وهي كالتالي:

الفض ــة :الفض ــة املص ــري األش ــهر ويفضله ــا احل ــريف
والبائ ــع عل ــى الس ــواء.

 املقص. -الزاوية.

األلوموني ــوم :تقلي ــد الفض ــة م ــن أس ــاك األلومنيوم
تس ــتخدم لرخصه ــا وه ــى ت ــزداد يف اللمعة.

 -اإلبرة.

املخلف ــات املعدني ــة :وهن ــاك تصني ــع يت ــم م ــن (هي ــد)
املس ــجل الق ــدمي ،وم ــا يت ــم جلب ــه م ــن اخل ــردة وس ــبكه
ألس ــاك ،وإس ــتعماله يش ــبه الفض ــة املؤكس ــدة.

 اخلي ــط من الباس ــتيك أوالقط ــن أو املع ــدن ،ويراع ــى
تخانته.

. 2 .1اخلامات الصناعية:

العدد ا

ا ت ا ال ت لية ومنها الس ــبح الباستيكية التي
نافس ــت اليدوي ــة فه ــى صناعية رخيصة ج ــد ًا وملونة،
وحلت محل الس ــبح الطبيعية لدى أغلب املس ــتعملن
للس ــبحة وأش ــهرها (ن ــور الصب ــاح) ،والت ــى تض ــئ يف
الظ ــام لتجلب به ــذه اخلاصية ماين املس ــتخدمن
لها منذ عش ــرات الس ــنن.
وتنت ــج بأحجام كبيرة وتغطى في ــه حبة الفخار
ا
باجلليز وحترق ،وتس ــتخدم يف الزينة.
وتنتج بأحجام كبي ــرة وتغطى باجلليز وحترق،
ا
وتستخدم يف الزينة.

 فرشاة التلميع. املثقاب. املنشار. ماكينة تدوير حبة املسبحة. تشكيل للسبحة.يف الغال ــب تأت ــي اخلام ــة مخروط ــة ،وتعتم ــد عل ــى
تصمي ــم يت ــم وضع ــه مبعرفة مصممن ،وأش ــهر مصممي
الس ــبح الفن ــان س ــامي لطفي وه ــو معروف ب ــن املنتجن
ول ــه ش ــعبية ويق ــوم بتش ــكيل احلب ــة وتصميمه ــا ،وهو من
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أبن ــاء أكادميي ــة الفنون (املعهد العالي للفنون املس ــرحيةـ
قس ــم ديكور  -تخرج أول تس ــعينات القرن العش ــرين).
 .1. 2وتعتمد مراحل التشكيل على:

 زيتون. عن الكتكوت. -كمثرى.

 .1التثقيب (ماكينة تثقيب)

 -ترمس.

 .2الرس ــم بقل ــم الرابي ــدو
والتحديد بالقلم الرصاص،
ه ــو القل ــم املج ــدد للرس ــوم
والتش ــكيل عل ــى احلب ــة ،ث ــم
يت ــم التثقي ــب .وال ــدق ف ــوق
النق ــش بالبنط ــة (نص ــف
ملل ــي ،أو  60م ــن امللل ــى
الواح ــد) ،تطعيمه ــا بالفضة
(أو باألحج ــار واملع ــادن) ث ــم
التلمي ــع.

 بيضاوي. تركى (إسطمبولى مسحوبة). خرطة فاحي (برميلي). بلية. زتونة إستمبولي. زتونة سايحة. هندسي:مربع  -دائري.

 .3يتم إدخال املعدن بالقصافة.

تبع ًا للخامة وحجم احلبة،
ال
ويستحب املسبحة اخلفيفة للنساء ،واألكثر
وزن ًا للرجال.

 .4جتهيز الكوك باخلرط والصباغة.
 .5التلميع (موتور تلميع).
 .6تشكيل املأذنة (باملبرد مع موتور لف القطعة).

تتف ــق األلوان م ــع ل ــون األحج ــار الطبيعي ــة ،وال
الل
يحب ــذ األل ــوان الامع ــة أو الافت ــة.

 .2. 2مرحلة جتميع الوحدات (احلبات):
ويتم ذلك باستخدام التالي:
اخلي ــوط املعدني ــة أو اخلي ــوط القطني ــة أو اخلي ــوط
الباستيكية.
 . 3. 2أشكال الوحدة األساسية (احلبة):
يختل ــف احلج ــم م ــن بل ــد آلخ ــر ،فل ــكل ثقاف ــة حج ــم
تفضل ــه حلباته ــا ،وألش ــكالها ،ولل ــوزن ،والل ــون ،وامللم ــس
وغيره ــا ،وهو ما يجعل تنوع الس ــبح ج ــزءا من جمالياتها.
يختلف من بلد آلخر فيفضل العراقيون احلبة
ا
الكبي ــرة (12ملل ــى) ،بينم ــا املصري ــون يفضل ــون احلب ــة
الوس ــطى (8ملل ــي) ،وميي ــل األت ــراك للحب ــة الصغي ــرة
(6مللي).
ال ك تتن ــوع األشكال ،ويرتب ــط اإلسم بالشكل املستلهم
منه ،وذلك كالتالي:

ا لم النعومة والساس ــة م ــن املؤثر يف م ــدى جتاوب
املقتني للس ــبح.
ال ا حة هناك أشجار وأحجار تتميز بالروائح الطبيعية
احملببة لدى املستعملن للسبحة.
 . 4. 2الفواصل(املئذنة) :
وه ــي تقترب من روح الس ــبح والذك ــر بها .وتكون على
هيئة ج ــزء من مئذنة.
النهايات يوجد يف نهاية املس ــبحة (املئذنة أو املشربية
أو الدالية)
هن ــاك نهاي ــة م ــن مئذن ــة ،وه ــي التقليدي ــة يف تصنيع
الس ــبح ،والي ــوم اش ــتهرت الساس ــل املعدنية الت ــي تنتهي
بأهل ــة أو أش ــكال مختلف ــة ترتب ــط بالعقيدة اإلس ــامية
 . 5. 2الشرابة كمكمل جمالي:
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()4

تعتب ــر (الش ــرابة) مكم ــا جماليا ووظيفيا للمس ــبحة
وه ــي حتم ــل متاث ًا مع تش ــكيل نهاية امل ــآذن والتي ترتبط
بالتشكيل املعماري ملكان العبادة لدى املسلمن  ،وللشرابة
أش ــكال وأحج ــام ،وق ــد تنوع ــت يف العص ــر احلدي ــث لتكون
كحلي ــة أكث ــر إرتباطـ ـ ًا بفن ــون احلل ــي لتصب ــح يف أحي ــان
كثي ــرة ساس ــل حتم ــل مف ــردات من البيئ ــة احمللية.
 .3معتقدات مرتبطة بتصنيع املسبحة:
. 1 . 3طهارة يد احلرفي:
هن ــاك محاذي ــر يف تصني ــع الس ــبح فامل ــرأة ال تصن ــع
أس ــماء اهلل احلس ــنى ،نتيج ــة وج ــود احتم ــال إصابته ــا
بأي ــام احلي ــض ،وهو مامي ــس الطهارة ،ل ــذا تعمل املرأة يف
كل التصميم ــات م ــا ع ــدا م ــا يحمل أس ــماء اهلل العظمى.
. 2. 3تأثير البيئة على تصنيع املسبحة:
أثرت البيئة على تصنيع املسابح ،حيث تختلف أنواع
اخلام ــات واحلج ــم حلب ــات املس ــبحة م ــن م ــكان مل ــكان ومن
ثقافة ألخرى ،وثمن املسبحة هو جزء من املقدرة الشرائية

الت ــي ترتبط بالوض ــع االقتصادي لفئات املجتم ــع ،وهناك
مامح بعينها للمجتمعات يف تس ــويق السبح.
 .4وظيفة املسبحة:
 .1. 4وظيفة دينية:
املس ــلمن :كمظه ــر م ــن مظاه ــر التق ــرب إل ــى اهلل ل ــدى
عام ــة املس ــلمن ،وذل ــك كالتال ــي:
«الذكر  -التذكر  -مظهر للتقوى»
املسيحن :تخص رجال الدين واملتدينن.
اليهود :للتقرب الي اهلل ،وهي داللة التدين.
 .2. 4وظيفة دنيوية:
العمارة :تزين بها قبور األولياء والصاحلن.
ً
مؤلفة
الديك ــور :حي ــث تزي ــن به ــا حوائ ــط املن ــازل ،وتك ــون
م ــن  33أو  45أو  66حب ــة
زين ــة الدراوي ــش :حمله ــا يف األعن ــاق حي ــث قي ــل أن ذل ــك
يعتب ــر مكان ــا أطه ــر م ــن الي ــد ويعب ــر يف الوقت نفس ــه
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عن نوع من املكابدة والعش ــق اإللهي والتعلق الش ــديد
(انظر كتاب الش ــيخ الش ــعراني  -لطائف املهن ،بوالق،
 ،1912ص ( )83وهنالك قصص وحكايات عديدة تدور
ح ــول مس ــبحة الراه ــب أو امل ـ ّـا أو الدرويش والناس ــك
والت ــي تضف ــي ج ــوا رومانس ــيا على هذا التولّه بش ــكل
ع ــام (انظر إل ــى كتاب ،الس ــيد ادوارلن).
ع ــادات ال ــزواج :وجنده ــا يف طق ــوس ال ــزواج الس ــودانية
حيث يرتديها العريس يف رقبته ضمن أش ــكال التبرك
املرتبط ــة بذك ــر اهلل.
داللة اجتماعية :بهدف إظهار التدين ولفت نظر.
ع ــاج نفس ــي :يعتقد البع ــض أن هناك عاقة بن الس ــبح
وراح ــة النف ــوس ،وكع ــاج نفس ــي (للقل ــق  -التركي ــز
 التأم ــل) ،كم ــا كان البع ــض يغس ــل الس ــبح يف م ــاءيس ــتعملونه بع ــد ذل ــك يف الع ــاج ك ــدواء.
ض ــد الس ــحر :حي ــث تس ــتخدم املس ــبحة كتعوي ــذة ض ــد
الس ــحر يف بع ــض الثقاف ــات.

 .5تسويق السبح في العالم:
تتحك ــم مص ــر وتركي ــا والص ــن يف أس ــواق الس ــبح يف
العالم ،بينما هناك دول من جنوب شرق آسيا تنتجها أيض ًا
كأندونس ــيا والهن ــد وغيرها .وتع ــد األس ــواق املصرية األكثر
رواج ًا واستهاك ًا للسبح ،بينما تنافسها يف االستهاك من
ال ــدول اإلس ــامية الس ــعودية ودول اخللي ــج ،ويف التصني ــع
تركي ــا ،وال توج ــد أرق ــام واضح ــة للتصنيع وال لاس ــتهاك
وال للتوزيع النس ــب بن املنتج واملس ــتهلك من السبح ،وهي
ضم ــن أزم ــة املنتج ــات اليدوي ــة يف مص ــر الت ــي ال حتتك ــم
ملواصفات ولكنها تعتمد على املجهودات واملشاريع الفردية.
ويتأثر السوق املنتج للسبحة باملواسم التالية:
 مواس ــم احل ــج والعم ــرة واملجل ــوب م ــن الس ــبح املنتج ــةم ــن جنوب ش ــرق آس ــيا
 مواس ــم املوال ــد وتس ــويق الس ــبح لطبق ــة الفاح ــنوالقرو ي ــن.
 -موسم شهر رمضان.

احلس ــد( :رد الع ــن) حي ــث تس ــتخدم املس ــبحة ل ــرد الع ــن
ضد احلس ــد.

 -حيث يتأثر سوق السبح بالتالي:

متيمة حظ :وتستخدم كتميمة جللب اخلير واحلظ.

 -العرض

املوضة :اهتمت بيوت األزياء يف العواصم العاملية باستخدام
حبات الس ــبح املختلفة يف الزين ــة (مثل حبات الكهرب)
واس ــتخدمتها كزين ــة ،واس ــتلهام أش ــكال تراثي ــة تعتمد
على توظيف حبات الس ــبح ،أو استخدامها بشكل كامل
بتوظي ــف مختل ــف عل ــى معص ــم الي ــد أو ح ــول الرقبة،
ويقب ــل الش ــباب م ــن كاف ــة اجلنس ــيات عل ــى اس ــتخدام
املس ــبحة كش ــكل مختلف.ولع ــلّ املس ــبحة الت ــي عرف ــت
باس ــم «املس ــبحة األملاني ــة» ه ــي م ــن أكث ــر الس ــبحات
النس ــائية إقب ــا ًال م ــن جان ــب الفتي ــات يف املنطق ــة ،وهي
سبحة نس ــائية.

 -السعر

املس ــبحة والش ــباب :أغ ــرب أن ــواع الس ــبحات املنتش ــرة ب ــن
الش ــباب هي املعروفة بس ــبحة احلش ــرات ،والتي تقتطع
م ــن أحج ــار تك ّونت من مادة الصمغ الذي تفرزه أش ــجار
الصنوب ــر ،بع ــد أن يغط ــي الصم ــغ احلش ــرات املوج ــودة
عل ــى هذه األش ــجار ،لتم ــوت وتبق ــى داخله.

 املكان املستهلك .6أسواق املسابح في العالم:
تعد مصر السوق الرئيسي للمسبحة يف العالم ،رغم أن
مكة واملدينة هما املزارات الدينية الرئيس ــية عند املسلمن،
والقدس لدى املسيحين واليهود ،وذلك لألسباب التالية:
 الصنع ــة ومتركزه ــا يف ال ــورش املوج ــودة يف العدي ــد منأحي ــاء القاه ــرة الفاطمية.
 الصوفي ــة وانتش ــار األولياء يف أغل ــب مناطق اجلمهوريةت ــروج من جتارة الس ــبح.
 ع ــدد الس ــكان ال ــذي يتع ــدى التس ــعن ملي ــون نس ــمة،وط ــري ـ ــقةاحلياةاالست ـهـ ــاكيةتـ ــزيدمناقتناءاملسابح.
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 .1. 6السوق العربي:
تقت ــرن املس ــبحة مبظه ــر الرج ــل عن ــد أغل ــب ال ــدول
العربي ــة خاص ــة دول اخللي ــج ،وي ــوم اجلمع ــة جن ــد املظهر
التقلي ــدى ألغل ــب املس ــلمن ه ــو ص ــاة اجلمع ــة بصحب ــة
األبن ــاء ويف يده ــم املس ــبحة كتقلي ــد مرتب ــط بالعقي ــدة.
مص تغلب على طبيعة املصرين املجاملة بالسبح،
وربطه ــا بزي ــارة املقام ــات واملوال ــد كذكرى من
ح ــرم املق ــام ،ولدى املصرين ع ــادة التهادي
(بس ــبحة وطاقية وس ــجادة صاة) يجلبها
املعتم ــر أو احلاج للمقربن.
مك ة ا د نة تعتبر تل ــك املدن الس ــوق الكبير
للس ــبح يف الس ــعودية ،وهي قبلة رئيسية لدى املسلمن
يف العالم.
الع ا يذك ــر التج ــار أن رجال الع ــراق يرت ــدون العباءة
بلون املس ــبحة ،وال تنتش ــر يف العراق س ــبح أس ــماء اهلل
احلس ــنى لتع ــدد املذاهب.
كان ــت س ــوريا تنت ــج بكثاف ــة
ا
س را
السبح ،لكنها يف ظل الراهن من وضع أمني وعسكري
م ــا بات ــت عل ــى الس ــاحة ،لكنها كان ــت تنت ــج املتميز من
الس ــبح وال ــذي مي ــز ب ــاد الش ــام من ــذ العه ــد األم ــوي،
ح ــن خرج ــت أغل ــى الس ــبح من دمش ــق وه ــي املرصعة
باألحج ــار للس ــيدة زبيدة.
ا ل ي املسبحة يف اخلليج مصدر تباه وهي إكسسوار
مكم ــل لل ــرداء الرجالي (اجلابية  -الدشداش ــة) ،وهى
تختل ــف م ــن بل ــد لبل ــد ،وم ــن طبق ــة خليجي ــة ألخرى
لك ــن س ــبح األحج ــار ه ــي الغالب ــة لديه ــم أو الفض ــة
املرصع ــة باألحجار.
معروف عاقة املغرب العربي بأسبانيا
الع ب
ا
وفرنسا ،لذا ساهم ارتفاع العمالة املغربية يف تلك الدول
األوربي ــة ،يف فت ــح س ــوق للس ــبحة ب ــن مس ــلميها خاصة
اجلي ــل األول م ــن املهاجري ــن ،وترتب ــط املغ ــرب بتج ــارة
املصلي ــة والتروي ــج للس ــبح املصرية والصيني ــة خاصة.

 .2. 6السوق الصيني:
الص ــن منت ــج كبي ــر للس ــبح ،حي ــث تتع ــدد مس ــتويات
اإلنت ــاج ،تبعـ ـ ًا لطبيع ــة اقتص ــاد البل ــد املس ــتورد ،ولدخ ــل
الف ــرد ال ــذي يس ــتهدف يف بي ــع املس ــبحة له ،وتع ــد الصن
أه ــم األس ــواق املنتج ــة للس ــبح ،عرف ــت الص ــن مبس ــابح
الكهرم ــان األس ــود.
. 3. 6السوق التركي:
مع ــروف ب ــن دارس ــي التاري ــخ أن احلرفي ــن املصري ــن
مت تهجي ــر الكثي ــر منه ــم يف كل احل ــرف من ــذ  1517ح ــن
احتل ــت الدول ــة العثماني ــة مصر ،ومل ــا كان ضمنهم صانعو
الس ــبح فإن املس ــبحة التركى تنافس املص ــري ولكن الرواج
الس ــياحي يف تركيا ،ونظام الس ــوق وتنظيم مجال احلرف
س ــاهم حل ــد كبي ــر يف متي ــز نوع ــي يف املن ــج الترك ــي بينم ــا
جن ــد أن الس ــوق املص ــري عش ــوائى ف ــردي ال يس ــتطيع
املنافس ــة إال م ــن خ ــال التجدي ــد يف التصمي ــم واملختلف
يف الل ــون والتصمي ــم .احلب ــات يف تركي ــا صغي ــرة والس ــوق
الترك ــى يجل ــب س ــبحا حتم ــل أس ــماء اهلل احلس ــنى.
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 .4. 6السوق األفريقي:

 .7تراجع تصنيع السبح في العالم اإلسالمي:

تش ــتهر أفريفي ــا بإنتش ــار الصوفي ــة وخاصة
الس ــودان والس ــنغال ومال ــي ،وق ــد ش ــاهدت
الكاتب ــة يف بع ــض االحتفالي ــات كي ــف يت ــم
توظي ــف الس ــبح يف الرقص ــات املرتبط ــة
بالول ــي ،وترى الكاتبة أن اس ــتخدام األفريقي
للس ــبح يف أدائ ــه الراق ــص ترتب ــط برقصات ــه
التقليدية ،التي كان للحلي التي تشبه خرط السبح والتي
تتدل ــى م ــن رقبت ــه ،وبعاقت ــه الوجداني ــة بش ــكل املس ــبحة
القري ــب م ــن تراثه القدمي .إن بعض الدول األفريقية تنتج
املس ــبحة كزائي ــر وتنزاني ــا.

 .1. 7تراجع تصنيع في مصر:

 .5. 6بعض دول جنوب شرق آسيا:
أندونس ــيا وماليزي ــا وتايان ــد والفلب ــن مص ــادر خامة
وتصنيع للمس ــابح ،لكنها أكثر جلب ًا للحبات فقط ،حيث
يجلبوه ــا مخروط ــة كحب ــة فق ــط للس ــوق املص ــري ،ويت ــم
تثقيبه ــا بتصمي ــم بعين ــه وإمتام مراحل العم ــل فيها .كما
تنت ــج الس ــبح باكس ــتان وأفغانس ــتان وبع ــض أج ــزاء الهند
وجن ــوب االحت ــاد الس ــوفياتي (طاجقس ــتان) وأذربيجان.
 . 6.6الدول االوربية :
اش ــتهرت البندقي ــة باملس ــابح الزجاجي ــة ،بينم ــا عرفت
أملانيا مبسابح الكهرمان ،وتنتج قبرص واليونان يوغسافيا
وألباني ــا وغيرها املس ــابح يف حدود ضيقة.

هن ــاك أس ــباب لتراج ــع إنت ــاج املس ــابح الي ــدوي املصرية
منها:
 رخ ــص وتواف ــر الس ــبح املس ــتوردة م ــن الص ــن ودولجنوب ش ــرق آس ــيا.
 قلة األيدي العاملة ظروف السوق املصري الغير مستقرة.ت
ا

س ت
التال

ناعة الس

مص

حتا

 .1التأمن الصحي حيث يتأثر احلريف باملواد املس ــتعملة
يف الصباغ ــة واللص ــق مم ــا يجعل ــه عرض ــة لألم ــراض
الصدرية.
 .2مشاكـ ـ ــل يف فواتـ ـ ــير عـ ــداد الكهرب ــاء :حي ــث أن املواتي ــر
املوج ــودة للتثقي ــب والتلمي ــع والتنعي ــم كله ــا تعتم ــد
عل ــى الكهرب ــاء مما يحمل احلرفة عبئا مع زيادة أس ــعار
فواتي ــر الكهرب ــاء يف اآلون ــة األخي ــرة.
 .3تسويق منظم للسبح وملنتجاتها حيث تعتمد املسبحة
عل ــى ح ــريف ق ــد ال ينتظ ــم يف العمل معه ــا ،فهي حرفة
ط ــاردة ال جاذبة للعمالة.
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()7

()8

مسبحة يهودية.

مسبحة بوذية.

 . 2. 7انهيار تصنيع املسابح في سوريا والعراق:

 .8املسبحة في بعض املعتقدات اإلنسانية:

يف ظ ــل األح ــداث السياس ــية وأح ــداث احلرب يف س ــوربا
والع ــراق ،تأث ــرت تل ــك البلدان بش ــكل كبير بالنزوح لس ــكان
املدن وتغير شكل املدن مع ما يدوى على األرض من تبديد
لت ــراث تل ــك ال ــدول ،وبالتال ــي راح معه ــا الصن ــاع واختف ــت
اخلريط ــة القدمي ــة للصناعات التقليدي ــة يف تلك البلدان
ولذا فقدت أمتنا العربية جزءا حيا من تراثها التش ــكيلي.

 .1. 8املسبحة في األديان الالمساوية.

 . 3 . 7رقمنة املسبحة «املسبحة العداد»:
انتش ــر يف اآلون ــة األخي ــرة ع ــداد تس ــبيح ،وه ــو كس ــاعة
رقمي ــة ب ــذراع صغي ــر ُيل ــف ح ــول األصب ــع ،وثمن ــه قلي ــل ما
جعله ينتش ــر .وهو وارد من الصن ،يباع لش ــريحة متعلمة
م ــن املمارس ــن للتس ــبيح ،وق ــد الحظ ــت الكاتب ــة أن أكث ــر
املستعملن له من املعتنقن لألصولية ويباع لدى البائعن
املتجول ــن ويف احمل ــات .

املس ــبحة عن ــد الهندوس :وتس ــمى لديه ــم رودراش ــكا ،وهي
ج ــزء من عقي ــدة التأم ــل لديهم.
املسبحة عند البوذين :وتسمى لديهم ماال
وه ــي عند الهندوس أوالبوذين تتكون من (اثنن وثاثن
الى مائة وثمانية حبة).
 . 2. 8املسبحة في األديان السماوية.
 .1املسبحة يف الدين اليهودي :تتكون من  45حبة
 .2املس ــبحة يف الدين املس ــيحي :ترتبط املس ــبحة يف الدين
املس ــيحي برم ــوز ودالالت عدي ــدة ،وفيم ــا يل ــي س ــنذكر
بعض من دالالت املسبحة لدى مسيحي الشرق والغرب،
وس ــنبدأ بالش ــرق حيث بدأ استعمال املسبحة يف أرضه.
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البروتسـ ـ ـ ــتانتية (األجنـ ـي ـل ــية) ألنــها غ ــير مـ ــذكـ ـ ــورة يف
الكتــاب املق ــدس.
 املس ــبحة يف الكنيس ــة الغربي ــة :ص ــاة املس ــبحة عن ــدالكنيس ــة الكاثوليكي ــة :نش ــأت ص ــاة املس ــبحة عن ــد
الكنيس ــة الكاثوليكي ــة يف مطل ــع الق ــرن الثالث عش ــر
على يد القديس «دومنيك الكاهن األسباني مؤسس
الدومني ــكان» ،حي ــث كان يس ــتعمل يف تعب ــده للس ــيدة
الع ــذراء حب ًا معقد ًا بعقد معدودة فينقلون إبهامهم
عل ــى العق ــدة تل ــو األخ ــرى .أو أن يض ــع يف جيبه كمية
من احلبوب أو احلجارة فينـقلونـ ــها بالت ـ ــتاب ـ ـ ـ ــع إل ـ ـ ــى
ويدع ــي الرهب ــان الدومني ــكان ب ــأن الع ــذراء
اجلـ ـ ـ ـ ــيبُ ،
مرمي ظهرت ملؤسس ــهم وبيدها أيقونة صغيرة ،وقالت
ل ــه« :ل ــن تنج ــح ببراع ــة ال ــكام ،ب ــل به ــذه املس ــبحة
الت ــي بي ــدك .فأن ــا معك ،ومت ــى هديته ــم ع ِّلم ـ ـ ــهم أن
أسس الكاهن دومنـ ـ ــيك
يصـ ـ ــلوه ـ ـ ــا» .ويف سـ ـ ـ ـ ــنة َّ 1216
رهبن ـ ــته(.)7

()9

 . 3. 8املسبحة في املعتقدات اإلسالمية:
مسبحة مسيحية.

وليس ــت املس ــبحة للرهب ــان فقط بل للعلماني ــن أيض ًا،
وه ــي لكل نف ــس مصلّية.
 املس ــبحة يف الكنيس ــة الش ــرق ّية :اس ــتعملها املس ــيح ّيونبعض ــا .فم ــا كان لهم
األوائ ــل كعام ــة ليع ــرف بعضه ــم ً
أن يجاهروا بدينهم وال أن ميارس ــوا ش ــعائرهم الدين ّية،
فكان ــوا يلج ــأون إل ــى أس ــاليب سـ ـ ّر ّية يتع ّرف ــون بها على
بعضهم البعض ،وكان من بينها املسبحة ليعلن بطريقة
وبالرب
خف ّية إميانه باإلله الواحد ،وبالثالوث األقدس،
ّ
يس ــوع املسيح(.)5
ويعتق ــد األرتدوك ــس أن األقس ــام املتس ــاوية م ــن حب ــات
املس ــبحة تنته ــي بح ّب ــة واح ــدة رئيسـ ـ ّية أكب ــر من س ــائر
احل ّب ــات (الش ــرابة) ،إش ــارة إل ــى اإلل ــه الواح ــد يف ثاث ــة
أقاني ــم (األب واالب ــن وال ــروح الق ــدس) ،وإش ــارة إل ــى
الكنيس ــة الواح ــدة وه ــذا إع ــان البس ــملة(.)6
وهن ــاك صاة املسبحـ ـ ــة والـ ـ ــتي ت ــرتبـ ـ ــط بـ ـ ــاألرتدوكس
والكاث ــول ــيكعل ــىالس ــواء،بينـ ــماالتقي ـ ــمهاالكـ ــنائـ ــس

ذك ــر د .بك ــر أب ــو زي ــد يف كت ــاب ه«املس ــبحة عن ــد ظه ــور
اإلس ــام» أن املس ــلمن ل ــم يعرف ــوا املس ــابح ،يرج ــع انتش ــار
ِ
املس ــبحة  -يف العص ــر األم ــوي والعباس ــي وم ــا بعدهم ــا -
اإلس ــامية .وانتش ــرت نتيج ــة اس ــتخدام
يف بع ــض الب ــاد ِ
الصوفي ــة له ــا ،واس ــتخدامها يف األوراد واألذكار  -ويعرف ــون
بـ«ش ــيوخ املس ــبحة» وبع ــض طوائ ــف الصوفي ــة ترى ض ــرورة
وض ــع املس ــبحة يف العن ــق؛ َ
ألن هذا عندهم أحف ــظ َوأَثْ َو ُب -
وهذا التقليد واجب عند بعض طوائف الصوفية  -وبعض
الطوائ ــف تنك ــر ه ــذا التقليد.
وقد قال الشيخ محمد العثيمن عن استعمال املسبحة
ليس ــت بدع ــة ديني ــة ،وذلك ألن اإلنس ــان ال يقص ــد التعبد،
وإمنا يقصد ضبط عدد التس ــبيح الذي يقوله ،أو التهليل،
أو التحميد ،أو التكبير ،فهي وس ــيلة وليس مقصودة ،ولكن
األفضل منها أن يعقد اإلنسان التسبيح بأنامله ،استعمال
املس ــبحة ق ــد يدخل ــه الري ــاء ،فإنن ــا جن ــد كثي ــر ًا م ــن الناس
الذي ــن يحب ــون كثرة التس ــبيح يعلقون يف أعناقهم مس ــابح
طويل ــة كثي ــرة اخل ــرزات ،وكأن لس ــان حاله ــم يق ــول :انظروا
إلين ــا فإننا نس ــبح اهلل بقدر ه ــذه اخلرزات.
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ا س حة التس ي

ال

ورد التسبيح يف عدة سور وآيات ،وقد أتت كلمة التسبيح
مبعاني وأماكن مختلفة يف كل س ــورة وآية ومن أمثلة ذلك:
س ــورة احلدي ــد (اآلي ــة األول ــى) ق ــال تعال ــى﴿ :س ــبح هلل م ــا
يف الس ــموات واألرض وه ــو العزي ــز احلكي ــم﴾ .وم ــن ص ــور
التس ــبيح ،الق ــول﴿ :س ــبحان اهلل واحلم ــد هلل﴾ ،كذل ــك ذك ــر
األس ــماء احلس ــنى هلل ع ــز وجل.
كم ــا ثب ــت م ــن ه ــدي النب ــي (ص) َع ـ َّـد الذك ــر باألنامل.
«أصابع اليد» ال غير .ودر َج على ذلك الصحابة ومن تبعهم
الس ــن املؤكد.
بإحس ــان إل ــى يومنا ه ــذا  -فهو من ُّ
ـدي النب ــي (ص) عل ــى أَنَّ ذك ــر العب ــد لرب ــه
وق ــد َد َّل ه ـ ُ
بالتهلي ــل والتس ــبيح والتكبي ــر واحلم ــد والتعظي ــم.
م

ت الت ا ا س م

الس

التس ي

عرف ــت عناوي ــن لكت ــب تراثي ــة يف الدي ــن اإلس ــامي
منه ــا التال ــي (:)8
 رسالة السيوطي «املنحة يف املسبحة» ،واملتوفى سنة .911 ابن طولون «امللحة فيما ورد يف أصل املسبحة» مخطوطةاإلسكندرية.
يف مكتبة البلدية يف ِ
 ابن عان الشافعي رسالة باسم «إيقاد املصابيح ملشروعيةاتخاذ املسابيح» ،واملتوفى سنة .1057
 محم ــد ب ــن عب ــد الس ــام ب ــن حم ــدون الفاس ــي «حتف ــةأه ــل الفتوح ــات واألذواق يف اتخ ــاذ املس ــبحة وجعلها يف
األعن ــاق» ،واملتوف ــى س ــنة .1353
الفكْ ــر يف س ــبحة الذِّ ك ــر»
 الكن ــوي رس ــالة باس ــم «نزه ــة ِمطبوع ــة يف الهن ــد س ــنة .1304
ا س حة عند

ال يعة م ا سلم

احلسن شفاء من كل داء ،فهل من أمان من كل خوف؟
فقال« :نع ــم إذا أراد أحدك ــم أن تك ــون أمان ــا من كل خوف
فليأخ ــذ املس ــبحة م ــن تربت ــه ويدعو بدع ــاء املبيت على
فراش ــه ثاث م ــرات.
 .2يف ك ــون املس ــبحة احلس ــينية تس ــبح يف ي ــد صاحبه ــا
ويضاع ــف اهلل تعال ــى أج ــر املسـ ـ ّبح به ــا:
 روي عن اإلمام الصادق عليه الس ــام ،أنه قال« :من كانتمعه س ــبحة من طن قبر احلس ــن كتب مس ّبحا وإن لم
يسبح بها» ( .فاح السائل للس ــيد ابن طاووس :ص.)224
 ع ــن عب ــد اهلل بن جعفر احلميري ق ــال :كتبت إلى الفقيه(يقصداإلم ــام الكاظ ــم ) اس ــأله ه ــل يج ــوز أن يس ــبح
الرج ــل بط ــن قب ــر احلس ــن علي ــه الس ــام وه ــل في ــه
فض ــل؟ ،فأج ــاب« :يس ــبح ب ــه ،فم ــا ش ــيء م ــن التس ــبيح
أفضل منه ومن فضله أن املسبح ينسى التسبيح ويدير
املس ــبحة فيكت ــب ل ــه ذل ــك التس ــبيح» ( .تهذي ــب األح ــكام
للش ــيخ الطوس ــي :ج  ،6ص .)76
 .9املقـــوالت املرتبطة باســـتخدام املســـبحة في
العقائد الســـماوية:
 .1. 9املسلمني:
 العام ــة :س ــبحان اهلل وتك ــرر  33م ــرة  -احلم ــد هلل وتك ــرر 33م ــرة  -اهلل أكب ــر وتك ــرر  33م ــرة  -أس ــماء اهلل وتك ــرر
 99م ــرة.
 املتصوفة:عند البرهامية(كمثال) 100 :حبة (لها عدداناألول باملئ ــات والثان ــي باأللوف وحتس ــب ملئات األلوف)
  102حب ــة ( 99وثاث ــة فاص ــل ب ــن كل  33عل ــى هيئ ــةمئذنة).
 . 2. 9املسحيني:

يرى الش ــيعة من املسلمن أن للسبحة قدرات متنحها
للمؤمن ،وأش ــهر تلك الس ــبح هي املس ــبحة احلس ــينية(،)9
حيث حتقق التالي:

 )45( -وهو عدد أيام الصيام الصغير.

 .1حتقق األمان من كل خوف:

 )55( -وهو عدد أيام الصيام الكبير.

مل ــا ورد اإلم ــام الص ــادق علي ــه الس ــام إل ــى الع ــراق،
اجتم ــع إلي ــه الن ــاس ،فقالوا :ي ــا موالنا تربة قب ــر اإلمام

 ( )33ومرجع ــه عم ــر س ــيدنا عيس ــي ونهاي ــة س ــبحة ُيعلقصليب .

 .3. 9اليهود)21:17( :

146

اﻟﻌﺪد  33ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﻳﺔ

اإلخباريون:
.1محمــد صــاح :مواليــد  1972مــن حــي اجلماليــة ،يعمــل منــذ
عام  1983وهو من دارسي املدارس األزهرية.
.2ســامي لطفــي :تخــرج مــن أكادمييــة الفنــون (املعهــد العالــي
للفنون املسرحية ـ قسم ديكور -خريح بداية التسعينات).
.3الســيدة رقية محمود ،اخلرنفش ،شــارع املعز لدين اهلل ،الســن
 80عام ،أمية ومولودة باحلي.

 .4عبــد الرحمــن زكــي ،األحجــار الكرميــة يف الفــن والتاريــخ،
1964م ،املكتبة الثقافية.
 .5عبــد العزيــز إســماعيل أحمــد ،املســبحة يف التــراث العربــي
واإلســامي ،مجلــة املأثــورات الشــعبية ،العــدد ،72يوليــو
.2004

مواقع إلكترونية:
6.www.calam1.org/a.
7.www.linga.org

.4إينــاس محمــود ،طالبة باإلعدادي ،مواليد  ،1999من منشــية
ناصر ،تعمل يف مجال السبح.
.5محمــد شــاهن ،بائــع متجــول ،مواليــد  ،1955يبيــع ســبح
وسواك ،أمي ،يبيع حول االضرحة بالقاهرة.

الهوامش:
 .1املعجم الوجيز.
 .2الســبحة تاريخهــا وحكمهــا ،بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد ،دار
العاصمة للنشر والتوزيع.1998 ،

8.www.coptcatholic.net

الصور:
_1. www.religmuseum.com/imgs/a/a/s/e/b/huge
_baltic_amber_islamic_rosary___33_pressed
beads___tasbih_prayer_23mm_271g_7_lgw.
jpg
2. https://img1.etsystatic.com/0579590307/0//i
l_fullxfull.737700761_h8dd.jpg

 .3عبــد الرحمــن زكــي ،األحجــار الكرميــة يف الفــن والتاريــخ،
1964م ،املكتبة الثقافية ،ص :9ص.101
3. https://img1.etsystatic.com/0469590307/0//il
_fullxfull.671795043_4ena .jpg

 .www.calam1.org/a. .5األب جان حنا توما رئيس الدير
البطريركي.2012/02/21 .
4. http://www.mstaml.com/imagesData/%D8%B
 .6خواطــر راهــب مــن اجلبــل املقــدس آثــوس نقلهــا إلــى العربية
األب فايز منصور
https://www.linga.org .7
 http://coptcatholic.net .8النهار زياد سامي عيتاني متوز 2014
 .9الســيد نبيــل احلســني ،اآلثــار الغيبيــة يف حمــل الســبحة
احلسينيةhttp://www.ihplib.org ،

3%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D983% %D9
87%%D8%B1%D985%%D8%A7%D986%_%D
8%B9%D984%%D98%A%D987%%D8%A7_%
D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
-i143747506101580014.jpg?&origin=1
5. http://www.eagalco.com/wp-content/uploads/
20143786-1955/09/.jpg
6. http://vividvault.com/wp-content/uploads/20
1211//MAR54b-bereber-rosary.jpg

املراجع:

7. http://www.ethnicadornment.com/wp-conten
t/uploads/201302//HIM02f-ladakh-rosary.jpg

 .1بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد ،املســبحة تاريخهــا وحكمهــا ،دار
العاصمة للنشر والتوزيع. 1998،

8. http://cdn.shopify.com/s/files/19278/0288//pr
oducts/MG_7746_d31b242e-c29d-4ebf-aef30d9e20c7f2c0_2048x2048.jpg?v=1392793145

.3املصريون احملدثون  ،القاهرة الفجالة .1926

9. http://www.rosarycard.net/images/D/juj ube16.jpg

.2املعجم الوجيز.

147

اﻟﻌﺪد  33ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﻳﺔ

من تاريخ ا ُحل ِل ِّي يف اإلسالم

()1

أ .د .حنان قرقوتي
كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسامية ،لبنان

وجماالًَ ،و ْف َق ضوابِ َط َخ َّص
ْأو َج َد الباري سبحانه وتعالى ا ُحللِ َّي من ِض ْمنِ ما ْأو َج َد لسعادة اإلنسانُ ،ليضفي على حياته زين ًة َ
متعد َدةٍ من القرآن الكرمي وا ُّلس َّنة ا ُمل َط َّه َرة التي ال
لبشريِ ،رجا ًال ون ِ ً
بها اجلنس ا ّ
ساء ،وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في أماكن ِّ
ِ
استخراجها
وتناولَت هذه اإلشارات جوا َنب مختلف ًة في صناعة ا ُحللِ ّي ،من حيث
ُ
صاحبها صلّى الله عليه وسلّم عن ا َلهوىَ .
ينط ُق ُ
فقهية.
وصياغ ُتها
ُ
واستخدامها وعالق ُتها بأحكا ٍم َّ
ُ .1
احل ِل ُّي في ال ُّلغة:

ُ
وس ـ َّـم ِت ال َع َر ُب «ال ُّل ْؤ ُلـ ـ َؤ َة» التي لم ُت ْثقَب «ا َ
خلري َدة»،
احل ِل ـ ُّـي :ه ــو اس ــم ل ــكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة(َ ،)1
()2
«الد َّرة» .
كما َس ـ َّـم ِت ال ُّل ْؤ ُل َؤ َة الكبيرة ُّ
صان ـ ُـع ُ
وي َغ ِّي ُر ُه م ــن ِصف ٍَة إلى ِصفَة ،على َح ْس ـ ِـب
والف َّضةُ ،
ُ
«الص ِائ ــغ» ،أل َّن ــهُ هو َم ـ ْـن َيعمل يف الذَّ َه ــب ِ
وي َس ـ ّـمى ِ
احل ِل ـ ِّـي ّ
َّ َ ()3
رغب ــة ّ
باألحجار الكرمية َح ْس ـ َـب الطلب .
وي َز ِّي ُن ــهُ
الط ِالبُ ،
ِ
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ُ .2
نبوية:
احل ِل ُّي في القرآن الكرمي ُّ
والس َّنة َّال َّ

إهداء ُ
احل ِل ّي:
. 5 .2
ُ

ورد ِذكْ ـ ُـر ُ
اهلل وسـ ـنّة رس ــوله ص ّل ــى اهلل
احل ِل ـ ِّـي يف كت ــاب ِ
راح ـ ًـة أو َتلْميح ًا ،وجاء التَّعبي ـ ُـر عنها ِبع َّد ِة
علي ــه وسـ ـلّمَ ،ص َ
مقاص ــد ،منها:
ِ
ُ . 1 .2ح ِل ُّي َ
اجل َّنة:

 خَ َط ـ َـب رس ــول اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم الس ــيدة « َر ْم َل َةُأ ِّم َحبي َبـ ـ َة» رض ــي اهلل عنه ــا ،وهي يف أرض احلبش ــة ،عن
اجلار َي َة
َّجاش ـ ِّـي» ملك احلبش ــة ،الذي أرس ـ َـل
طريق «الن ِ
ِ
ن
الس ــعيد .فأ ْك َر َم ـ ْـت ُأ ُّم املؤ ِْمن َ
«أَ ْب َر َه َة» لتُ َب ِّشـ ـ َرها بال َّن َب ِإ ّ
الس ــيدة « َر ْم َل ـ ُـة ُأ ُّم َحبي َبـ ـ َة» رض ــي اهلل عنه ــا اجلاريـ ـ َة
()12
وخ ْد َم َت ـ ْ ِـن
«أَ ْب َر َهـ ـ َة»
بإهدائ ِ
ها«س ــوا َر ْي ِن م ــن ِف َّض ــةِ ،
ِ
أصاب ـ ِـع
كانت ــا يف ِر ْج َل ْيه ــا ،وخواتيـ ـ َم ِف َّض ـ ٍـة كان ــت يف
ِ
ِر ْج َل ْيه ــا ُس ــرور ًا مب ــا َب َّشـ ـ َرتْها»( )13به.
أه ِل ِه
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم «أنَّه َدخَ َل على ْ
 ورد عن الن ِّ()14
ُ
ومع ــه ِق ــا َد ُة َجـ ـزَع  ،فق ــال( :أل ْع ِط َينَّها أَ َح َّب ُك ـ َّـن ِإ َل ّي).
العاص
َفقُ ْل ــنَ َيد َف ُعه ــا إل ــى ابن ـ ِـة أبي بك ــر .فدعا بابن ـ ِـة
ِ
وع َق َده ــا له ــا»( .)15ويف رواي ـ ٍـة ع ــن ُأ ِّم املؤمنن
م ــن زين ـ َـب َ
الس ــيدة عائشـ ـ َة رض ــي اهلل عنه ــا قال ــتَ « :ق ِد َم ـ ْـت عل ــى
َّجاش ـ ِّـي
ال َّنب ـ ِّـي ص ّل ــى اهلل عليه وسـ ـلّم ِح ْل َي ٌة ِمن ِعند الن ِ
أهداه ــا ل ــه فيه ــا خ ـ َ ٌ
ـص َح َب ِش ـ ّـي».
ـامت ِم ــن َذ َه ــب ،فيه ُف ـ ٌّ
عود
قال ــت« :فأخَ ـ ـ َذ ُه رس ــول اهلل ص ّل ــى اهلل عليه وسـ ـلّم ِب ٍ
مامـ ـ َة ابن َة
أصاب ِع ــه ،ث ـ َّـم دع ــا ُأ َ
ُم ْع ِرضـ ـ ًا عن ــهُ  ،أو ب َب ْع ـ ِ
ـض ِ
ابنت ـ ِـه زين ــب ،فق ــالَ َ :
(حتلّي به ــذا يا ُب َن َّي ــة)»(.)16
ِ
استخدام ُ
احل ِل ّي:
 .3أحكام
ِ

ق ــال اهلل س ــبحانه وتعال ــى﴿ :ج ّن ــات َع ـ ْـد ِن َي ْد ُخلو َنه ــا
باس ـ ُـه ْم فيها
ُي َح َّلـ ـ ْو َن فيه ــا ِم ْن أَس ـ ِـاو َر ِم ْن َ َ
ذه ـ ٍـب و ُل ْؤ ُلؤاًِ ،ول ُ
﴿يط ـ ُ
ـاف َع َل ْي ِه ـ ْـم
قائ ـ ٍـل أيضـ ـ ًاُ :
َحري ــر﴾( ،)4وق ــال َع ــزَّ ِم ـ ْـن ِ
ـواب﴾(.)5
ِ
بصح ـ ٍ
ـاف ِم ـ ْـن َذ َه ـ ٍـب وأَكْ ـ ٍ
النار:
ُ .2. 2ح ِل ُّي ّ
﴿وام َرأَ ُتهُ
أن ــزل اهلل ع ــزَّ وج ــلّ يف ُأ ِّم َج ٍ
ميل امرأ ُة أبي َل َه ــبْ :
َح ّما َل ـ ُـة ا َ
جيدها َح ْب ٌل ِم ْن َم َس ـ ٍـد﴾( .)6وامل َ َس ــد :هو
حل َط ــب .يف ِ
ميل
َح ْب ـ ٌـل ِم ــن صوف ،وهذا َو ْصفُ ــهُ يف ُّ
الدنْياّ ،أما َم َس ـ ُـد ُأ ِّم َج ٍ
()7
موضع الزّينّة .
نار يف َر َق َب ِتها حيث ِ
يف ِ
اآلخ َر ِة فهو َح ْب ٌل ِمن ٍ
أنواع ُ
احل ِل ّي:
. 3. 2
ُ
تتنـ ـ ّوع امل ــواد الت ــي ُتصن ـ ُـع منه ــا ُ
احل ِل ـ ّـي ،فه ــي ليس ــت
الف َّض ــة فق ــط ،ب ــل تتكـ ـ ّون أيضـ ـ ًا
مقتص ــرة عل ــى الذَّ َه ــب أو ِ
ـذان
م ــن م ــوا َّد أخ ــرى متع ـ ّـددة ،ومنه ــا :ال ُّل ْؤ ُل ـ ُـؤ وامل َ ْرج ــانُ ال ّل ـ ِ
املال ـ ِـح أو م ــن األنه ــار الكبي ــرة ذات
ُي ْسـ ـت َْخ َر ِ
جان م ــن البح ـ ِـر ِ
ـارىء س ــبحانه وتعال ــى
امل ــاءِ ال َع ــذْ ِب الفُ ــرات .وق ــد أش ــار الب ـ ُ
ران هذا َعذْ ٌب ُف ٌ
رات
قائل﴿ :وما َي ْسـ ـتَوي ال َب ْح ِ
بقوله عزَّ ِمن ِ
حلم ًا َط ِر ّي ًا
وم ْن ُك ٍّل َت ْأ ُكل ــونَ َ ْ
س ـ ِـائ ٌغ شَ ــرا ُبهُ وهذا ِمل ٌْح ُأج ــاجِ ،
و َت ْسـ ـت َْخ ِرجو َن ِح ْل َي ـ ًـة َت ْل َبس ــونَها ،و َت ــرى الفُ ْل ـ َ
واخ َر
ـك في ـ ِـه َم ِ
ُ
وكلمة « َت ْل َبس ــونَها»
ِل َت ْبتَغوا ِم ْن َف ْض ِل ِه و َل َع َّل ُك ْم َت ْش ـ ُـكرون﴾(.)8
بح ْس ـ ِـبه ،فاخل ـ َ
ـامت ُي ْج َع ُل يف
ـاس ُك ِّل ش ــيءٍ َ
دلي ـ ٌـل عل ــى أنَّ ِلب ـ َ
الع ُن ــق ،إل ــخ(.)10
والس ــوا ُر يف ال ــذِّ راعِ ،
والق ــا َد ُة()9يف ُ
اإلصب ــعِّ ،
ياغ ُة ُ
ِ .4. 2ص َ
احل ِل ّي:
ـوائ ِب ث ـ َّـم ِص َ
َت ِت ـ ُّـم َتن ِْق َي ـ ُـة الذَّ َه ِب ِمن َّ
بوضعه
ياغتُ هُ
ِ
الش ـ ِ
عل ــى ن ـ ٍـار قو ّي ــة ،وق ــد َو َص ـ َ
ـف اهلل س ــبحانه وتعال ــى ه ــذا
يوق ــدونَ َع َل ْي ِه يف الن ِّار ا ْب ِتغ ــا َء ِح ْل َي ٍة
﴿ومما ِ
األم ــر بقول ــهّ ِ :
ُ
أَ ْو َمت ـ ٍـاع َز َب ـ ٌـد ِم ْث ُل ــه ،كذل ـ َ
ـك َي ْض ـ ِـر ُب اهلل ا َ
والباط ـ َـل،
حل ــقَّ
ِ
ـاس ف َي ْم ُك ُث
فاءّ ،
ّ
فأم ــا الزَّ َب ـ ُـد َف َيذْ َه ـ ُـب ُج ً
وأم ــا ما َي ْنف َُع ال ّن ـ َ
()11
ُ
َ
يف األ ْر ِضَ ،كذ َِل ـ َ
األمث ــال﴾ .
ـك َي ْض ـ ِـر ُب اهلل ْ

حدود التَّ ز َُّي ِن ُ
باحل ِل ّي:
. 1. 3
ُ
 ح ـ َّـدد اهلل س ــبحانه وتعال ــى م ــا يج ــب إظه ــاره م ــن زين ــةال ّنس ــاء بقول ــه ج ـ َّـل وع ــا﴿ :وال ُي ْبدي ــنَ زي َنت َُه ـ َّـن إ ّال م ــا
َظ َهـ ـ َر منه ــا ،و ْل َي ْض ِر ْب ــنَ ُ
يوب ِه ـ َّـن ،وال
بخ ُم ِر ِه ـ َّـن عل ــى ُج ِ
آبائ ِه ـ َّـن  ...وال َي ْض ِر ْبنَ
ُي ْبدي ــنَ زي َنت َُه ـ َّـن إ ّال ل ُبعو َل ِت ِه َّن أو ِ
ن ِم ْن زين َِت ِه ـ َّـن  ،)17(﴾...وجاء
ِبأَ ْر ُج ِل ِه ـ َّـن ِل ُي ْع َلـ ـ َم م ــا ُي ْخف َ
عن عبد اهلل بن عم َر رضي اهلل عنهما أنّه قال يف ش ــرح
ه ــذه اآلي ــة« :ال ِخ ْلخ ــال ،وال شَ ـ ـنَف( ،)18وال ِق ـ ْـرط ،وال
ِق ــا َدة ،إ ّال م ــا َظ َه َر منه ــا»(.)19
 خَ فَّ ـ َـزَّة ج ـ َّـل َجا ُله عن
العجائ ـ ِـز الاّتي َق َط ْعنَ
الع ـ ِ
ِ
ـف َر ُّب ِ
ِس ـ َّـن اإلخَ ص ــاب ،وال َي ْط َم ْع ــنَ يف الـ ـزّواج ِلك َب ـ ِـر ِسـ ـن ِِّه ّن،
ف ـ ِـأذنَ له ـ َّـن ب ــأن َي ْخ َل ْع ــنَ ثيا َب ُه ـ َّـن ّ
ـاب
كاجللب ـ ِ
الظاه ــرةِ ،
ـاب ال َعـ ـ ْو َرةَ ،غ ْيـ ـ َر
اخلم ــار ،ال ثي ـ َ
والقن ـ ِـاع ف ــوق ِ
والـ ـ ِّرداءِ ِ
وخ ْلخ ــال ،وذلك
ـوار ِوق ــا َد ٍة ِ
ـرات زي َن ـ ًـة خَ ِف َّي ـ ًـة ِ
ُم ْظ ِه ـ ٍ
كس ـ ٍ

149

اﻟﻌﺪد  33ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﻳﺔ

َواع ُد ِمنَ ال ِّنس ــاءِ الاّتي
بقوله س ــبحانه وتعالى﴿ :والق ِ
ـاح ْأن َي َض ْع ــنَ
ـس َع َل ْي ِه ـ َّـن ُجن ـ ٌ
ال َي ْرج ــو َن ِنكاحـ ـ ًا َف َل ْي ـ َ
()20
ـات بزي َن ـ ٍـة﴾ .
ِثيا َب ُه ـ َّـن َغ ْيـ ـ َر ُم َت َب ِّرج ـ ٍ
الرجال:
ُ . 2. 3ح ِل ُّي زينَ ِة ِّ
 نه ــى ال َّنب ـ ُّـي ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم ع ــن ُل ْب ـ ِـس الذَّ َه ـ ِـباس رضي اهلل
لل ِّرج ــال ،ويف ذل ــك ورد عن عبد اهلل ب ــن ع ّب ٍ
عنهم ــا أ َّن ــه ق ــال« :إنّ رس ـ َ
اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم
ـول ِ
رجل ،ف َنز ََع ــهُ َ
رأى َ
فط َر َحه وقال:
خامتـ ـ ًا م ــن َذ َه ـ ٍـب يف َي ِد ٍ
( َي ْع َم ـ ُـد أَ َح ُد ُك ـ ْـم إل ــى َج ْمـ ـ َر ٍة م ــن ن ـ ٍـار ف َي ْج َع ُلها يف َي ـ ِـده).
ذهب رس ــول اهلل ص ّل ــى اهلل عليه
فقي ـ َـل لل ّرج ـ ِـل بعـ ـ َد م ــا َ
وسلّمُ :خذْ َ َ
خامت َك ا ْنت َِف ْع به .قال :ال واهلل ،ال ُ
آخذُ ُه أبد ًا
()21
وق ــد َط َر َح ــهُ رس ــول اهلل» .
ـباس احلــريـ ِـر
وقـ ـ ــال ص ّل ـ ــى اهلل عل ـي ـ ـ ــه وس ـ ّل ـ ــمُ :
(حـ ِّر َم ِلـ ـ ُ
()22
إلناث ِه ــم) .
ـور ُأ َّمت ــي ،و ُأ ِح ـ َّـل ِ
والـ ــذَّ َه ِب عل ــى ُذك ـ ِ
ـس ال ّرس ـ ُ
ـول ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم َ
خامتـ ـ ًا م ــن ِف ّض ــة،
 َل ِب ـ َـس ب ــن مال ـ ٍـك رضي اهلل عن ــه أنّ «رس ـ َ
اهلل
ـول ِ
فق ــد روى أ َن ـ ُ
س خـ َ َ
ـامت ِف َّض ـ ٍـة يف َمي ِينه ،فيه
ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم َل ِب َ
()23
مما َيلي كَفَّ ه»  .و َو َر َد يف
ُف ٌّ
ص َح َب ِش ـ ٌّـي كانَ َي ْج َع ُل ُف َّصهُ ِ ّ
السنة الشريفة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لبس
خامتـ ـ ًا م ــن ذه ــب ث ــم ألق ــاه م ــن ي ــده وذلك قب ــل حترمي
لب ــس الذه ــب عل ــى الرج ــال ويف ذل ــك ورد عن اب ـ ِـن ُع َم َر
رض ــي اهلل عنهم ــا أنّه قال« :إنَّ رس ـ َ
اهلل صلّى اهلل عليه
ـول ِ
وسـ ـلّم اتَّخَ ـ ـ َذ َ
مما
خامتـ ـ ًا ِم ــن َذ َه ــب ،ف ــكان َي ْج َع ُل ُف َّص ــهُ ِ ّ
ّاس اخلواتيم ،فألقا ُه رس ـ ُ
ـول
َيل ــي َب ْط ــنَ َك ِّفه .فاتَّخَ ـ ـ َذ الن ُ
اهلل ص ّل ــى اهلل عليه وسـ ـلّم وقال( :ال أل ِْب ُس ــهُ أب ــداً) ،ف َن َب َذ
ِ
ثم اتَّخَ ـ ـ َذ َ
خامت ًا من ِف ّض ــة .وكان يف
ـاس
َ
ال ّن ـ ُ
خواتيم ُه ــمَّ ،
ثم يف يد عثمانَ
ثم يف يد عمرَّ ،
ي ــده ،ث ـ َّـم يف ي ــد أبي بكرَّ ،
ح ّت ــى هل ـ َ
ـك من ــه يف بئ ــر أري ــس»( .)24وق ــد اتَّخَ ــذّ رس ــول
اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـ َّلم َ
خامتـ ـ ًا م ــن ِف َّض ــةَ ،منْقوشـ ـ ًا
«محم ـ ٌـد رس ـ ُ
ـول اهلل»َ ،
ـائل عندما َع ِل َم
علي ــه:
خلت ِْم ال ّرس ـ ِ
َّ
األعاجـ ـ َم ال َي ْق ــرؤو َن كتاب ًا غي َر َم ْخت ــوم .وورد يف ذلك
أنَّ
ِ
مالك رض ــي اهلل عنه أ ّن ــه قال« :أرا َد رس ـ ُ
ـول
ع ــن أن ـ ِـس ب ــن ٍ
األعاجم،
بعض
ِ
ِ
اهلل صلّى اهلل عليه وس ّــلم ْأن َيكْ تُ َب إلى ِ
َ
بخامت .فاتَّخَ َذ َ
خامت ًا
فقيل له :إن َُّه ْم ال َي ْقرؤو َن ِكتاب ًا إ ّال
()25
«محم ٌد رس ـ ُ
م ــن ِف َّضة ،و َنق َ
َش في ــه:
ـول اهلل»  .وورد عن
َّ

أن ٍَس رضي اهلل عنه أنَّ رس ـ َ
اهلل صلّى اهلل عليه وس ّــلم
ـول ِ
()26
كان إذا َدخَ ـ َـل ا َ
خامت ــه  .وكان خ ـ َ ُ
خل ــا َء َنـ ـ َز َع َ َ
ـامت َع ِل ـ ٍّـي
()28
()27
رض ــي اهلل عنه م ــن َو ِرق  ،ون َْق ُش ــه«ِ :ن ْع َم الق ـ ِـاد ُر اهلل» .
 شَ ـ َّـج َع رس ـ ُاهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـ َّلم عل ــى ال َّتخَ تُّ ـ ِـم
ـول ِ
قيق حلديث عم َر رضي اهلل عنه( :تَخَ َّتموا بال َعقيق،
بال َع ِ
()29
ف ــإنَّ ِج ْبري ـ َـل أتاني به من ا َ
جل َّن ــة) .
استخدام ُ
قوبتُ ه:
. 3. 3
احل ِل ِّي في التَّ َك ُّب ِرُ ،
ُ
وع َ
اهلل موسى عليه
نبي ِ
 ِسخر فرعونُ وهو يف ُأ َّب َه ِة ُمل ِْك ِه من ِّ
الس ــام ورس ــا َل ِته ،وقد ذك ــر اهلل عزَّ َّ
وجل ذل ــك يف القرآن
َّ
الك ــرمي بقول ــه على لس ــان فرع ــونَ ﴿ :ف َلـ ـ ْوال ُأل ِْق ـ َـي َع َل ْي ِه
ائ َك ـ ُـة ُم ْقت َِرنن﴾(.)30
أَ ْس ـ ِـو َر ٌة ِم ـ ْـن َذ َه ـ ٍـب أَ ْو جا َء َم َعهُ امل َ ِ
 خ ــرج ق ــارون عل ــى قوم ــه ُم ْس ـ ِـرف ًا يف زين َِت ــهُ ،م َت َك ِّب ــر ًا عل ــىجاحد ُا ِبن َع ِم اهلل عليه ،فعاقبه اهلل العزيز اجل ّبار
قومهِ ،
ب ــأن خس ـ َ
ـف ب ــه األرض .وق ــد ق ــال اهلل س ــبحانه وتعال ــى
يف َت َك ُّب ـ ِـرهَ ﴿ :فخَ ـ ـ َر َج عل ــى َق ْو ِم ـ ِـه يف زين َِت ـ ِـه ،ق ـ َ
ـال الذي ــنَ
ُيري ــدونَ ا َ
أوت ـ َـي قارونُ
حلي ــا َة ُّ
الد ْني ــا ي ــا َل ْيتَ َلنا ِم ْث ـ َـل ما ِ
إ َّن ــهُ َل ــذو َح ـ ٍّ
ـظ َعظي ــم﴾( ،)31وق ــال س ــبحانه وتعال ــى يف
ـدار ِه َ
األ ْر َ
ض َفم ــا كانَ َل ــهُ ِم ْن
عقوبت ــهَ ﴿ :فخَ َس ــفْ نا ِب ـ ِـه ِوب ـ ِ
اهلل وم ــا كان ِم ــنَ ا ُمل ْنتَصري ــن.
ْصرو َن ــهُ ِم ـ ْـن ِ
دون ِ
ِف َئ ـ ٍـة َين ً
باأل ْم ِس َيقول ــو َن َو ْي َكأَنَّ اهللَ
مت َّن ْوا َمكا َنهُ َ
وأَ ْص َب ـ َـح الذي ــنَ َ َ
باد ِه و َي ْق ِدرَ ،ل ْوال أَ ْن َم َّن اهللُ
شاء ِم ْن ِع ِ
َي ْب ُس ُط ال ِّر ْزقَ ِمل َ ْن َي ُ
الكافرونَِ .تل َ
َع َل ْينا َ َ
خل َس ـ َ
الدا ُر
ْك ّ
ـف ِبناَ ،و ْي َكأَنَّهُ ال ُيفْ ِل ُح ِ
جن َع ُله ــا للّذي ــنَ ال ُيري ــدونَ ُع ُلـ ـ ّو ًا يف َ
األ ْر ِض وال
اآلخـ ـ َر ُة َ ْ
ِ
()32
َفس ــاداً،
ـن﴾ .
والعاق َب ُة ِلل ُْمتَّ ق ـ َ
ِ
فاه َي ٍة َو ْس ـ َ
عاجز ًا
 إنَّ َم ـ ْـن َين َْشـ ـ ُا يف بي َئ ـ ِـة َر ِـط الزّي َن ــةَ ،يكونُ ِ
ع ــن ْ
وع ْج ِز ِه
دال ّ
لض ْع ِف ِه َ
هار ُح َّج ِت ِه يف ِ
واجل ِ
إظ ِ
اخلص ـ ِـام ِ
ع ــن ا َ
جلـ ـ َد ِل والنِّقاش ،بس ــبب َغ َل َب ــة َط ْب ـ ِـع األنوثة عليه
ع ــادة( ،)33وق ــال اهلل س ــبحانه وتعال ــى يف َو ْص ِف ــه﴿ :أَ َو َم ْن
صام َغ ْي ُر ُمب ـ ٍـن﴾(.)34
احل ْل َي ـ ِـة ُ
وهـ ـ َو يف ِ
ُين َّشـ ـ ُأ يف ِ
اخل ِ
 . 4. 3التَّ ُّبر ُع ُ
باحل ِل ّي:
 شَ ـ َّـج َع ال ّرس ــول ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم النس ــاء عل ــىالص َد َق ـ ِـة ول ــو م ــن ُح ِل ِّي ِه ـ َّـن ،وأخ َب َر ُه ـ َّـن بأ ّن ــه إن كان ــت
َّ
َ
َ
الصدق ــة وأ ْج ـ ُـر
أج ــران :أ ْج ـ ُـر َّ
َّ
الصدق ــة لقري ــب ف َل ُه ـ َّـن ْ
اهلل ب ــن
القَراب ــة .وق ــد َر َو ْت ذل ــك زين ـ ُـب ام ــرأ ُة عب ـ ِـد ِ
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مس ــعود فقالت« :قال رس ــول اهلل صلّى اهلل عليه وسـ ـ َّلم:
( َت َص َّدقْ ــنَ ي ــا َم ْع َشـ ـ َر ال ِّنس ــاءِ و َل ْو ِم ـ ْـن ُح ِل ِّي ُك ـ ّـن)» .قالت:
اهلل فقل ــت :إ َّن ـ َ
ذات
« َف َر َج ْع ـ ُـت إل ــى عب ـ ِـد ِ
ـك رج ـ ٌـل خفي ـ ُـف ِ
الي ــد ،وإنَّ رس ـ َ
اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـ َّلم ق ــد أَ َم َرن ــا
ـول ِ
فإن كانَ َ
ذلك ُيجزي عنّي ،وإ ّال
اسـ ـأَلْهْ ،
َّ
بالصدقةَ ،ف ْأ ِت ِه َف ْ
عبد
َص َرفْ تُ ه ــا إل ــى َغ ْي ِر ُك ــم» .قالت« :فق ــال لي ُ
اهللَ :ب ـ ِـل ائْتي ـ ِـه أن ــت» .قال ــت« :فان َ
ْط َل ْقت،
ف ــإذا ام ـ ٌ
ـول
بباب رس ـ ِ
ـرأة م ــن األنص ـ ِـار ِ
حاجتي
ِ
اهلل صلّى اهلل عليه وس َّلمَ ،
حاجتُ ه ــا» .قالت« :وكان رس ـ ُ
ـول
َ
اهلل ص ّل ــى اهلل عليه وسـ ـلّم قد
ِ
ُأل ِْق َي ـ ْـت علي ــه املَها َبة» .قالت:
«فخ ــر َج علينا ب ــال ،فقلنا
ل ــه :ا ْئ ـ ِـت رس ـ َ
اهلل ص ّل ــى
ـول ِ
اهلل عليه وسـ ـلّم فأَ ْخ ِب ْر ُه أنَّ
النك:
امرأ َت ـ ْ ِـن بالباب َت ْسـ ـأَ ِ
عنهم ــا،
أَ ُ ْ
الصدق ـ ُـة ُ
جت ــزي َّ
أزواج ِهم ــا ،وعل ــى أيت ـ ٍـام
عل ــى ِ
جور ِهم ــا؟ وال ُت ْخ ِب ـ ْـر ُه َم ْن
يف ُح ِ
ن َْح ــن» .قالت :فدخ ـ َـل ٌ
بال رضي
اهلل عن ــه عل ــى رس ــول اهلل ص ّل ــى اهلل
فسـ ـأَ َله .فق ــال له رس ـ ُ
اهلل
ـول ِ
علي ــه وسـ ـلّم َ
(م ـ ْـن ُهما؟) .فقال:
صلّى اهلل عليه وسـ ـلّمَ :
ـرأة م ــن األنص ـ ِـار وزين ــب .فق ــال رس ـ ُ
ام ـ ٌ
اهلل
ـول ِ
الزَّيان ــب؟) .قال :امرأ ُة
(أي
ص ّل ــى اهلل عليه وسـ ـلّمُّ :
ِ
عب ـ ِـد اهلل .فق ــال ل ــه رس ـ ُ
اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم:
ـول ِ
()35
الص َد َق ــة) .
وأج ُر َّ
أج ـ ُـر القَرا َب ــةْ ،
أج ــرانْ :
( َل ُهم ــا ْ
 وعظ رس ــول اهلل صلّى اهلل عليه وسـ ـلّم ال ِّنس ــا َء يف يوم عيدـاس
ِف ْط ـ ٍـر َ
وأم َر ُه ـ َّـن بال َّت َص ـ ُّـدق .ويف ذل ــك ورد ع ــن اب ــن ع ّب ـ ٍ
رض ــي اهلل عنهم ــا أ ّن ــه ق ــال« :خ ــر َج رس ـ ُ
ـول اهلل ص ّل ــى اهلل
ركعتن لم ُي َص ِّل َق ْب َل ُهما وال
عليه وسلّم يو َم ِف ْطر ،فصلّى
ِ
بالص َد َقة،
ثم أتى ال ِّنس ــا َء ،ومعه بالَ ،
فأم َر ُه َّن َّ
َب ْع َد ُهماَّ ،
وس ــخا َبها»( .)37()36ويف رواية
فج َع َل ـ ِـت املرأ ُة ُتلقي ِخ ْر َصه ــا ِ
َ
َص َّدقْ نَ) ،وبس ـ َ
ـط
ُأخ ــرى ق ــال صلّى اهلل عليه وسـ ـلّمَ (« :فت َ
بـ ٌ
ثوب
فج َع ْل ــنَ ُيلْق َ
ـال ثو َبهَ ،
ن ال َف َت ــخَ ( )38واخلواتيـ ـ َم يف ِ
اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه
ـول ِ
ب ــال»( .)39وع ــن َث ْوب ــا َن َم ْول ــى رس ـ ِ

ـاءت ُ
اهلل صلّى اهلل
ـول ِ
وسـ ـلّم ق ــال« :ج ـ ِ
ابنة ُه َب ْيـ ـ َر َة إلى رس ـ ِ
فجعل رس ـ ُ
َ
اهلل
علي ــه وسـ ـلّم ويف يده ــا َف َت ـ ٌـخ من َذ َه ــب،
ـول ِ
ص ّل ــى اهلل عليه وسـ ـلّم َي ْض ـ ِـر ُب ب َي ِدها ،فأ َت ـ ْـت فاطم َة بنتَ
اهلل ص ّل ــى اهلل عليه وسـ ـلّم َ
فشـ ـ َك ْت إليها م ــا َص َن َع
ـول ِ
رس ـ ِ
به ــا رس ـ ُ
َ
فدخل
اهلل ص ّل ــى اهلل عليه وسـ ـلّم.
ـول ِ
رس ـ ُ
اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم عل ــى
ـول ِ
فاطمـ ـ َة ،وأن ــا مع ــه ،وق ــد أخَ ـ ـذ َْت
ِمن ُعن ُِقها سلس ـ ً
ـلة من َذ َهب،
فقال ــت :ه ــذه أهداه ــا إ َل َّي
والسلس ـ ُ
ـلة
أب ــو َح َس ــنِّ ،
يف يدها .فقال رس ـ ُ
ـول
اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه
ِ
وسـ ـلّم( :ي ــا فاطم ــة،
أ َي ُس ـ ُّـر ِك ْأن يق ـ َ
ـول
ُ
بنت
ّاس:
فاطمة ُ
الن ُ
يده ــا
محم ـ ٍـد ويف ِ
َّ
سلس ـ ٌ
ثم
ـلة ِمن ن ــار؟)َّ .
خ ــر َج رس ـ ُ
اهلل ول ــم
ـول ِ
ُ
فاطمة إلى
َي ْق ُعد ،ف َع ِم َد ْت
فاشـ ـ َت َر ْت بها ُغام ًا
السلسلة ْ
ِ
َّبي صلّى
ْ
فأع َت َقتْه .ف َب َلـ ـ َغ ذلك الن ُّ
هلل الذي
اهلل عليه وسلّم فقال:
ُ
(احلمد ِ
()40
َّ
جن ــى فاطمـ ـ َة ِم ــن ال ّن ــار)» .
حبشا َر ُة ُ
بالنصر:
احل ِل ِّي َّ
ِ . 5. 3
جع ــل اهلل عـ ـ ّز وج ــلّ يف كتاب ــه الك ــرمي ويف أحادي ــث
ِنب ِّي ِه عليه الصاة والس ــام ً
دق الرسالة
أدلة عديد ًة على ِص ِ
اإلس ــامية ،ومن ذلك ما َب َّشـ ـ َر به املصطفى صلّى اهلل عليه
وسـ ـلّم املس ــلمن من النَّصر على دولة الفُ ْرس ،أثناء َت َو ُّج ِه ِه
ُمتَخَ ِّفيـ ـ ًا إل ــى املدين ــة املن ّورة ُمهاجراً ،بع ــد خروجه من مكّ ة
راب ـ َّـي ُس ــرا َق َة ب ــن َج ْع َش ــم،
املك ّرم ــة ِسـ ـ ّراً ،عندم ــا َو َعـ ـ َد ْ
األع ِ
بس ــوا َر ْي
ال ــذي َت َت َّب َع ــهُ للقب ــض عليه وتس ــليمه إلى قريشِ ،
ِك ْس ــرى مل ــك الفرس .وجاء ِمص ــداقُ وع ـ ِـد ِه صلّى اهلل عليه
س يف عه ــد أمي ــر املؤمن ــن
وسـ ـلّم عندم ــا ُف ِت َح ـ ْـت ب ـ ُ
ـاد ف ـ ِـار َ
عمـ ـ َر ب ــن اخلط ــاب رضي اهلل عن ــه ،الذي قال عند اس ــتامه
فارس :أين ُس ــراقة بن َجعش ــم؟ «ف ُأ ِت َي به أَ ْشـ ـ َع َر
غنائ ــم ب ـ ِ
ـاد ِ
ن َدقيق َُهما ،فأعطا ُه ِسوا َر ْي ِك ْسرى ،فقال :ال ِْب ْس ُهما،
الذِّ َ
راع ْ ِ
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اهلل أكبر .قالُ :
ف َف َع ــل .فق ــالُ :ق ــلْ ُ
احلمد
اهلل أكبر .ق ــالُ :قلْ
ُ
بن ُه ْر ُم َز وأَ ْل َب َس ُهما ُسراقة بن
ِ
هلل الذي َسـ ـ َل َب ُهما ِمن ِك ْس ــرى ِ
َ
وجعل ُي َق ِّل ـ ُـب َ
بعض ذلك
راب ّيـ ـ ًا م ــن َبني ِم ْد ِل ــج.
ُجعش ــمْ ،أع ِ
بعضـ ـ ًا ،فق ــال :إنَّ ال ــذي أ ّدى ه ــذا ألم ــن .فقال له رج ـ ٌـل :أنا
َ
إليك م ــا أ َّد ْيتَ إلى اهلل،
وهم ُي َؤ ّدونَ
ُأ ْخ ِب ـ ُـرك :أن ــتَ أم ـ ُـن اهللُ ،
ف ــإذا َر َت ْع ــتَ َر َتع ــوا .ق ــالَ :ص َدقْ ــت .ث ـ َّـم َف َّر َقه» .قال ّ
الش ـ ِـاف ِع ُّي
َّبي صلّى اهلل
راوي احلديثّ :
وإمنا أَ ْل َب َس ـ ُـهما ُس ــراق َة ،ألنَّ الن َّ
راع ْي ــهَ ( :كأَنّي َ
بك قد
لس ــرا َق َة ،ونظر إل ــى ِذ َ
عليه وسـ ـلّم قال ُ
()41
َل ْب ْس ــتَ ِس ــوا َر ْي ِك ْس ــرى) .قال :ولم َي ْج َعلْ لهُ إ ّال ِس ــوا َر ْين .
ُ . 6. 3
إلنزال ُح ْك ِم التَّ َي ُّمم:
احل ِل ُّي َس َب ٌب ْ
أ ْنـ ـز ََل اهلل س ــبحانه وتعالى ُحكْ ـ ـ َم ال َّت َي ُّم ِم ،عندما افْ َت َق َد
ال ّن ــاس امل ــاء للص ــاة أثن ــاء بحثه ــم ع ــن ِع ْق ـ ٍـد َف َق َد ْت ــهُ ُأ ُّم
املؤمن ــن الس ــيدة عائش ـ ُـة رض ــي اهلل عنه ــا .فقد ورد ع ــن ُأ ِّم
ُ
عائشة رضي اهلل عنها أنَّها "استعا َر ْت من
املؤمنن الس ــيدة
أس ــما َء ِق ــا َد ًة ف َه َل َك ــت ،فأرس ـ َـل رس ـ ُ
اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه
ـول ِ
الص ــاة،
وسـ ـلّم ناسـ ـ ًا م ــن أصحاب ــه يف َط َل ِبه ــا ،فأَ ْد َر َكت ُْه ـ ُـم َ
َّبي صلّى اهلل عليه وس ّــلم
َ
فصلّوا ب َغ ْي ِر ُوضوءّ .
فلما أَ َت ُوا الن َّ
()42
شَ ـ ـ َك ْوا ذل ـ َ
ـك إ َل ْي ــه ،ف َن َز َل ْت آي ـ ُـة التَّ َي ُّمم" .
 . 7. 3زكاة ُ
احل ِل ّي:
ـزَّة س ــبحانه وتعال ــى عل ــى ِّ
ـلم دفع
الع ـ ِ
رب ِ
ف ــرض ُّ
كل مس ـ ٍ
ميل ـ ُـك يف س ــبيل اهلل ،تطهي ــر ًا لنفس ــه
نس ــبة مع َّين ــة مم ــا ِ
قائ ــلُ :
﴿خذْ
مم ــا ش ــا َب ُهما من ح ــرام ،بقول ــه َعزَّ ِم ـ ْـن ِ
ِ
ومال ــه ّ
()43
ّيه ْم بها﴾ ُ .
واحل ِل ُّي من
ِم ْن ِ
أموال ِه ْم َص َد َق ًة ُت َط ِّه ُرهم و ُت َزك ِ
األموال التي فرض اهلل عليها الزّكاة .وقد ورد هذا التكليف
يف أحادي ــث نبو ّي ــة ش ــريفة ع ـ ّـدة ،ومن ه ــذه األحاديث:
 ع ــن عب ــد اهلل ب ــن ش ـ ّـداد ب ــن اله ــاد أ ّن ــه ق ــالَ « :دخَ لْنا علىزوج ال َّنب ـ ِّـي ص ّل ــى اهلل عليه وسـ ـلّم فقالتَ :دخَ َل
عائشـ ـ َة ِ
َع َل ـ َّـي رس ـ ُ
اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم ف ــرأى يف َيـ ـ َد َّي
ـول ِ
ـات م ــن ِف َّضة ،فقال( :ما هذا يا عائش ــة؟) .فقلت:
َف َتخ ـ ٍ
ـك ي ــا رس ـ َ
َصن َْعتُ ُه ـ َّـن أَ َت َز َّي ــنُ ل ـ َ
ـول اهلل .ق ــال( :أ ُت َؤ ّدي ــنَ
زَكا َت ُه ـ ّـن؟) .قل ــت :ال ،أو م ــا ش ــاء اهلل .قال( :هو َح ْسـ ـ ُب ِك
ِمن ال َن ــار)»(.)44
ـن الس ــيدة ُأ ِّم َسـ ـ َل َم َة رض ــي اهلل عنه ــا
 ورد ع ــن ُأ ِّم املؤمن ـ َـس أَ ْوضاحـ ـ ًا( )45م ــن َذ َه ــب ،فس ــأ َل ِت عن
«أ ّنه ــا كان ــت َتل ِْب ـ ُ

ذل ــك رس ـ َ
اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم ،فقال ــت :أَ َك ْن ــزٌ
ـول ِ
()46
س ب َكنْز)»  .ويف رواية
ه ــو؟ فق ــال( :إذا أَ َّد ْي ِت زَكا َتهُ َف َل ْي َ
ـس أَ ْوضاح ًا من َذ َه ٍب
أخ ــرى عنها أ ّنه ــا قالتُ :
«كنت أَل ِْب ـ ُ
فقل ــت :يا رس ـ َ
ـول اهلل ،أَ َك ْنزٌ هو؟ فق ــال( :ما َب َل َغ ْأن ُت َؤ ّدى
()47
ـس ب َكنْز)» .
زَكا ُت ــهُ فزُ ِّك َي ف َل ْي ـ َ
 ورد عن َع ْم ِرو بن ُشـ ـ َع ْي ٍب عن أبيه عن َج ِّد ِه «أنَّ امرأ ًة منَ
اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ومعها ٌ
ابنة
ال َي َم ِن أ َت ْت
رسول ِ
ـان من َذ َهب .فقال
تان َغليظت ـ ِ
له ــا ،ويف َي ِد ا ْبن َِتها َم ْسـ ـ َك ِ
ـن زكا َة هذا؟) .قالت :ال .قال( :أَ َي ُس ـ ُّـر ِك ْأن
له ــا( :أَ ُت ْعط ـ َ
ُي َسـ ـ ِّو َر ِك ُ
القيام ِة ِس ــوا َر ْي ِن ِمن نار؟) .قال:
اهلل ِب ِهما يو َم
َ
َّبي صلّى اهلل عليه وسـ ـلّم
فخَ َل َعت ُْهم ــا فأَ ْل َقت ُْهما إلى الن ِّ
ـوله»(.)48
وقالتُ :هما ِ
هلل ولرس ـ ِ
َ . 8. 3س ِر َق ُة ُ
السارق:
املال
احل ِل ّي،
ِ
وتأثير ِ
احلرام على ّ
ُ
َ
خروج ِهم من
قوم ِف ْر َع ْو َن ي ــو َم
أخَ ـ ـ َذ َبن ــو إس ـ
ِ
ـرائيل ُح ِل َّي ِ
ُ
عاقبة
بح َّج ِة االس ــتعارة ،مع ِن َّي ِت ِهم َس ـ ِـر َقتَها ،فكانت
ِم ْص َر ُ
الع ْج ـ َـل ال ــذي َص َن َعهُ
ـاهلل َ
ـرام ْأن َك َف ــروا ب ـ ِ
وع َب ــدوا ِ
امل ـ ِ
ـال احل ـ ِ
ـام ِر ُّي ِم ــن َ
تلك ُ
احل ِل ـ ّـي .وقد َذ َك َر اهلل س ــبحانه وتعالى
الس ـ ِ
ّ
يف الق ــرآن الك ــرمي ال َّت ْبري َر ال ــذي َب َّرروا ب ــه َف ْع َلت َُه ْم لنب ِّي ِهم
مبل ِْكنا
الس ــام﴿ :قالوا م ــا أَ ْخ َلفْ ن ــا َم ْو ِعـ ـ َد َك َ
موس ــى علي ــه ّ
و َل ِك ّن ــا ُح ِّم ْلن ــا أ ْوزار ًا ِم ــن زي َن ـ ِـة ال َقـ ـ ْو ِم ف َقذَفْ ناه ــا ف َكذ َِل ـ َ
ـك
ـام ِر ُّي .فأَ ْخ َر َج َل ُه ْم ِع ْج ًا َج َس ــد ًا َلهُ ُخوا ٌر فقالوا
الس ـ ِ
أَلْقى ّ
()49
ه ــذا إ َل ُه ُك ْم وإ َلهُ موس ــى فن َِس ـ َـي﴾ .
استخدام ُ
عوة إلى اهلل:
. 9. 3
الد ِ
احل ِل ِّي في َّ
ُ
أش ــار ُ
الداعي إلى دينه
اهلل س ــبحانه وتعالى إلى أنّ على ّ
عوة حتّى
ـاليب وأماك ــنَ ومواعيـ ـ َد َّ
الد ِ
أن ُي ْح ِس ــنَ اختي ــا َر أس ـ َ
ينج ـ َـح ب ــإذن اهلل يف دعوته .وجاءت هذه اإلش ــارة على لس ــان
السام حن خاطب فرعونَ ُم َح ِّدد ًا زما َن
ِنب ِّي ِه موس ــى عليه َّ
وأن
﴿م ْو ِع ُد ُك ْم َيـ ـ ْو ُم الزّين َِة ْ
بقول ــهَ :
ـح َر َة فرعونَ ِ
واج َه ِت ـ ِـه َس ـ َ
ُم َ
()50
اهلل موس ــى عليه
نبي ِ
ُي ْح َشـ ـ َر الن ُ
ّاس ُضحى﴾  .وقد اختا َر ُّ
ـن ال َع َم َل
ِصر ّي ـ َ
ـام ي ــو َم الزّي َن ـ ِـة أل ّن ــه ي ـ ُ
الس ـ ُ
ـوم عي ـ ٍـد عن ــد امل ِ
وحد َد
ـس ُح ِل ِّي ِه ــمَّ ،
ثيابه ــم ون ِ
َفائ ـ َ
في ــهَ ،ي ْل َبس ــو َن في ـ ِـه أفْ خَ ـ ـ َر ِ
الناس يتكاس ــلو َن عاد ًة عن
اليوم ألنّ
َ
الوقت يف ُضحى ذلك ِ
الع َط ـ ِـل واألعياد،
ـروج م ــن املَن ـ ِ
ـازل صبا َح أ ّي ـ ِـام ُ
احلرك ـ ِـة واخل ـ ِ
ـدد ممك ـ ٍـن من
وعن ــد ُّ
ـور أكب ـ ِـر ع ـ ٍ
الضح ــى ميك ــنُ َت َو ُّق ـ ُـع ُحض ـ ِ
ّاس ُ
املواج َهة.
ـهود
لش ـ ِ
َ
الن ِ
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ُ . 10. 3ح ِل ُّي الزَوجة عند ّ
الطالق:
َح ـ َّـر َم اهلل ع ــزَّ َّ
زوجات ِهم بعد
وجل عل ــى األزواج إذا ط َّلقوا
ِ
إليهن،
أه ــدو ُه
الدخ ــول َّ
ّ
منه َّن َّ
ّ
بهن ،أن يس ــترجعوا ُ
أي ش ــيءٍ ْ
وح ِل ّيـ ـ ًا وغي ــر ذل ــك م ــن اإله ــداءات ،بقوله س ــبحانه
أم ــوا ًال ُ
اس ِت ْب َ
﴿وإن أَ َر ْد ُ ُ
داه َّن
إح ُ
وتعالىْ :
دال َز ْو ٍج ًمكا َن َز ْو ٍج وآ َت ْيتُ ْم ْ
مت ْ
ِقنْطار ًا فا َت ْأ ُخذوا ِمنْهُ شَ ْيئ ًا ،أَ َت ْأ ُخذو َنهُ ُب ْهتان ًا وإثْ م ًا ُمبين ًا.
وكي ـ َ
ـض وأَخَ ــذْ َن
ـف َت ْأ ُخذو َن ــهُ وق ــد أَفْ ض ــى َب ْع ُض ُك ـ ْـم إل ــى َب ْع ـ ٍ
ُ
منك ْم ميثاق ًا َغليظـ ـ ًا﴾(.)51
ُ . 11. 3
اس ِمن تَ
صديق اإلشاعات:
احل ِل ُّي َس َب ٌب لتَ ْحذي ِر ّ
الن ِ
ِ
ُ
عائشة رضي اهلل عنها ِع ْق ٌد ِمن
ن السيد ُة
كان ُأل ِّم املؤمن َ
َجـ ـز َِع ُظف ــارَ ،ف َق َدتْهُ يف إح ــدى الغزوات ،وكان َف ْق ـ ُـد ُه و َب ْح ُثها
عن ــه س ــبب ًا يف ِق َّص ـ ِـة اإلف ـ ِـك املش ــهورة ،الت ــي َت ِب َعه ــا توجي ــهٌ
ن بع ــدم تصديق
ـزَّة س ــبحانه وتعال ــى للمس ــلم َ
الع ـ ِ
م ــن ِّ
رب ِ
اإلش ــاعات والن َ
َّظ ـ ِـر فيها :هل َيق َب ُلها ّ
الش ــرع ،وهل َيق َبلونَها
وأه ِل ِهم؟ فإذا كانوا ال َيق َبلونها على أنفُ ِس ــهم
على أنفُ ِس ــهم ْ
ن الس ــيدة عائشـ ـ َة
وأه ِل ِه ــم ،فكي ــف َيق َبلو َنه ــا على ُأ ِّم املؤمن َ
ْ
ويه الس ــيدة عائش ـ ُـة رضي
رضي اهلل عنها؟ وقد جاء فيما َت ْر ِ
اهلل صلّى اهلل
ـول ِ
اهلل عنها عن هذا األمر« :فخَ َر ْج ُت م َع رس ـ ِ
احلجابُ ،
فكن ـ ُـت ُأ ْح َم ُل يف َه ْو َدجي
عليه وسـ ـلّم بعدم ــا ُأن ِْز َل ِ
و ُأ ْنـ ـز َُل في ــهَ .ف ِس ـ ْـرنا ح ّت ــى إذا َف َر َغ رس ـ ُ
اهلل صلّى اهلل عليه
ـول ِ
قافلن ،آ َذ َن
وسـ ـلّم م ــن غز َو ِته تلك و َقف ََل و َد َن ْونا م ــن املدينة ِ
ـيت حتّى
ليل ـ ًـة بال ّرحي ــل .فقُ م ـ ُـت حن آذنوا بال ّرحيل ،فمش ـ ُ
فلم ــا َق َض ْي ـ ُـت شَ ـ ـ ْأني ،أَقْ َب ْل ـ ُـت إل ــى َر ْحل ــي
ج ــا َو ْز ُت اجلي ــشّ ،
ف َل َم ْس ـ ُـت َص ـ ْـدري ،ف ــإذا ِع ْق ٌد لي ِم ــن َجز َِع ُظف ــار قد ا ْنقَطع،
فح َب َس ــني ا ْب ِتغاؤُه .قالت :وأَقْ َب َل
ف َر َج ْع ُت فا ْلت ََم ْس ـ ُـت ِع ْقدي َ
فاحت ََملوا َه ْو َدجي ف َر َّحلو ُه
َّ
الر ْه ُط الذينَ كانوا ُي َر ِّحلونَ ليْ ،
عل ــى بعيري الذي ُكن ـ ُـت أَ ْر َك ُب عليه وهم َي ْح َس ــبو َن أنّي فيه،
ـاء إ ْذ َ
ذاك ِخفافـ ـ ًا َل ـ ْـم َي ْه ِب ْل ــنَ و َل ْم َيغْ َش ـ ُـه َّن ال َّل ْحم،
وكان ال ِّنس ـ ُ
ّإمن ــا َي ْأ ُك ْل ــنَ ال َع َل َقـ ـ َة م ــن َّ
ـوم ِخفَّ َة
الطع ــام ،ف َل ْم َي ْسـ ـ َتن ِْك ِر الق ـ ُ
الس ــنِّ ،
ال َهـ ـ ْو َدج ِح ـ َ
ـن َر َف ُع ــو ُه َو َح َم ُل ــو ُهَ ،و ُك ْن ـ ُـت َج ِار َي ـ ًـة َح ِدي َث َة ِّ
َف َب َع ُث ــوا ا َ
اسـ ـت ََم َّر
جل َم ـ َـل َف َس ــا ُرواَ ،و َو َج ـ ْـد ُت ِع ْق ـ ِـدي َب ْعـ ـ َد َم ــا ْ
س ِب َها ِمن ُْه ـ ْـم َد ٍاع َو َ
ا َ
جل ْي ـ ُ
يب،
ال ُم ِج ٌ
ـشَ ،ف ِج ْئ ـ ُـت َمن َِاز َل ُه ـ ْـم َو َل ْي َ
َف َت َي َّم ْم ـ ُـت َمن ِْز ِل ــي ا َّل ـ ِـذي ُكن ُْت ِب ـ ِـهَ ،و َظ َنن ُْت أَن َُّه ْم َسـ ـ َيفْ ِق ُد ِوني
َف َي ْر ِج ُع ــونَ ِإ َل ـ َّـيَ ،ف َب ْي َن ــا أَنَا َج ِال َس ـ ٌـة ِيف َمن ِْز ِليَ ،غ َل َبت ِْني َع ْي ِني
السـ ـ َل ِم ُّي ُث ـ َّـم الذَّ كْ َو ِان ُّي ِم ْن
َف ِن ْم ـ ُـتَ ،و َكانَ َصفْ ـ ـ َوانُ ْبنُ ا ُمل َع َّط ِل ُّ

َو َراءِ ا َ
جل ْي ـ ِـشَ ،فأَ ْص َب ـ َـح ِع ْن َد َمن ِْز ِليَ ،ف َرأَى َسـ ـ َوا َد ِإن َْس ـ ٍـان ن َِائ ٍم
اسـ ـ َت ْيق َْظ ُت
َف َع َر َف ِن ــي ِح ـ َ
ـن َر ِآن ــيَ ،و َكا َن َر ِآني َق ْب َل ِ
احل َج ِابَ ،ف ْ
اهلل
اس ـ ِـت ْر َج ِاع ِه ِح ـ َ
ـن َع َر َف ِنيَ ،فخَ َّم ْر ُت َو ْج ِهي ِب ِج ْل َب ِاب ــيَ ،و َو َّ ِ
ِب ْ
َم ــا َت َك َّل ْم َن ــا ِب َك ِل َم ـ ٍـةَ ،و َ
اس ـ ِـت ْر َج ِاع ِه،
ال َس ـ ِـم ْع ُت ِمنْهُ َك ِل َم ـ ًـة َغ ْي َر ْ
َو َهـ ـ َوى َحتَّ ــى أَ َن ــا َخ َر ِاح َل َت ــهَُ ،ف َو ِطئَ َع َل ــى َي ِد َهاَ ،فقُ ْم ـ ُـت ِإ َل ْي َها
َف َر ِك ْبتُ َه ــاَ ،فان َ
الر ِاح َلـ ـ َة َح َّت ــى أَ َت ْي َن ــا ا َ
جل ْي ـ َ
ـش
ْط َل ــقَ َيقُ ـ ُ
ـود ِب ــي َّ
الظ ِهيـ ـ َر ِة َو ُه ـ ْـم ُن ـ ٌ
ـزُولَ ،قا َل ـ ْـتَ :ف َه َل ـ َ
وغ ِري ــنَ ِيف ن َْح ـ ِـر َّ
ـك َم ـ ْـن
ُم ِ
َّ
َه َل ـ َ
اهلل ْب ــنُ ُأ َب ـ ٍّـي ا ْب ــنُ
اإلفْ ـ ِـك َع ْب ـ ُـد ِ
ـكَ ،و َكانَ ا َّل ـ ِـذي َت َو َّل ــى ِك ْبـ ـ َر ِ
َسـ ـ ُل َ
ول»( .)52وق ــد َذ َكـ ـ َر اهلل س ــبحانه وتعال ــى ِق َّصـ ـ َة اإلفْ ـ ِـك
وتوجي َههُ للمس ــلمن املذكور أع ــاه يف القرآن الكرمي بقوله
قائ ــل« :ل ــوال إذ س ــمعتموه َظ ـ َّـن املؤمن ــون واملؤمنات
ع ــزَّ ِم ــن ِ
بأنفُ ِس ـ ِـهم خي ــر ًا وقالوا ه ــذا ِإفْ ٌك ُم ِب ــن»(.)53
ُ . 12. 3
لألسرى:
داء ْ
احل ِل ُّي ِف ٌ
ساه َم ِت ُ
أحد املشركن الذي ُأ ِس َر
َ
احل ِل ُّي يف عملية ِفداءِ ِ
يف غ ــزوة « َب ـ ْـدر» ،وح ــدث ذلك عندما أرس ــلت زين ـ ُـب رضي اهلل
بنت رس ــول اهلل صلّى اهلل عليه وسـ ـلّم «يف ِفداءِ زوجها
عنها ُ
ِع ْق ــد ًا له ــا م ــن َجـ ـز َِع ُظف ــار ،كان يف األص ــل خلديجـ ـ َة بن ــت
زينب عن ــد زواجها من أب ــي العاص بن
ُخ َو ْي ِل ـ ٍـد ْ
أه َد ْته ــا إل ــى َ
القا َد َة
فلم ــا رأى رس ــول اهلل صلّى اهلل عليه وسـ ـلّم ِ
ال ّربي ــعّ .
زوجها و ُت َر ُّد
َع َر َفه ــا ،ف َذ َك َر خديج َة و َت َر َّح َمهاَ ،
وأم َر ْأن ُي ْط َلقَ ُ
ُ
عائشة رضي
القا َد ُة لزينب»( .)54وورد عن ُأ ِّم املؤمنن السيدة
ِ
ـرائ ِهم،
اهلل عنه ــا أ ّنه ــا قال ــت« :ملّا َب َع ــثَ أهل مكّ ــة يف ِفداءِ ُأ َس ـ ِ
َب َع َث ـ ْـت زين ـ ُـب بن ـ ُـت رس ــول اهلل صلّى اهلل عليه وسـ ـلّم يف ِفداءِ
أب ــي الع ــاص ب ــن ال ّربي ــع مب ــال ،وبعثت في ــه ِق ــا َد ًة لها كانت
خديج ـ ُـة أ ْدخَ َل ْته ــا به ــا على أب ــي العاص حن َبن ــى عليها».
«فلم ــا رآه ــا رس ـ ُ
ـول اهلل ص ّل ــى اهلل عليه وسـ ـلّم َرقَّ لها
قال ــتّ :
(إن َرأَ ْيتُ ْم ْأن ُت ْط ِلقوا لها أس ــي َرها ،و َت ُر ّدوا
ِر َّق ًة ش ــديد ًة وقالْ :
عليها مالها ،فافْ َعلوا) .فقالوا :نعم يا رس ــول اهللْ .
فأط َلقو ُه
و َر ّدوا عليها ال ــذي لها»(.)55
 . 13. 3جتارة ُ
احل ِل ّي:
ـرائه ،ب ــأن يكون
ح ـ ّـدد اإلس ــام كيفي ــة بي ـ ِـع الذّ َه ـ ِـب وش ـ ِ
مب ْث ــل .فق ــد ورد عن َح َن ـ ٍـش أنّه قال«ُ :كنّا مـ ـ َع ُفضا َل َة
ِم ْث ـ ًـا ِ
ب ــن ُع َب ْي ـ ٍـد يف َغزوة ،فطا َر ْت لي وألصحابي ِقا َد ٌة فيها َذ َه ٌب
ـألت ُفضالة بن ُعبيد
أشـ ـتَريها .فس ـ ُ
وج ْو َهر ،فأَ َر ْد ُت أن ْ
و َو ِر ٌق َ
واج َع ــلْ َذ َه َب َك يف كَفَّ ة،
فاج َعلْهُ يف كَفَّ ةْ ،
فق ــال :ا ْنـ ـز َْع َذ َه َبها ْ

153

اﻟﻌﺪد  33ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﻳﺔ

()3

ـمعت رس ـ َ
ـول اهلل صلّى
مبثْل ،فإنّي س ـ ُ
َّ
ثم ال َت ْأ ُخ َذنَّ إ ّال ِم ْث ًا ِ
اآلخ ِر
(م ــن كان ُيؤ ِْمنُ ِ
اهلل علي ــه وسـ ـلّم يقولَ :
ـوم ِ
باهلل والي ـ ِ
()56
مبثْل)» .
ف ــا َي ْأ ُخ َذنَّ إ ّال ِم ْث ـ ًـا ِ
ناع ُة َّ
الذ َه ِب َّية:
.4الص َ
َّ
 . 1. 4تاريخ ِصناعة ُ
احل ِل ّي:
انتشـ ـ َرت ِصناع ــة ُ
َ
القـ ـ َدم ،وكان منه ــا م ــا
احل ِل ـ ِّـي من ــذ ِ
ُص ِنـ ـ َع من ال َع ْظ ـ ِـم واألحجارَ ،
وتط َّو َرت م ــع األيام حتى كان
()57
ـاس أو
منه ــا م ــا ُص ِن َع م ــن الذَّ ّه ِب أو ِ
الف َّض ـ ِـة ا ُمل َط َّع ِم بامل ـ ِ
ال ُّل ْؤ ُل ـ ِـؤ أو امل َ ْرج ــان ،إلخ..
ُ
راج َّ
راجه:
الذ َه ِب
اس ِت ْخ ِ
اس ِت ْخ ِ
ْ . 2. 4
وطريقة ْ
أم ِكنَ ُة ْ
ـود الذَّ َه ـ ِـب ُ
راج ِه يف
ت َع ـ َّـد َدت أمكن ـ ُـة وج ـ ِ
اس ـ ِـت ْخ ِ
وط ـ ُـر ِق ْ
ـامي ،ومنها على س ــبيل املِثال ما هو على نهر
العا َل ِم اإلس ـ ّ
مي ُّر على جب ـ ِـل الذَّ َه ِب،
فروع ه ــذا النّهر ُ
«ج ْيح ــون»َ ،
َ
فأح ـ ُـد ِ
والصخ ــر ،و َي ُح ـ ُّـك من ــه الذَّ َه ـ َـب
ُ
ومي ـ ُّـر باحلج ــارة ِ
العظ ـ ِـام ّ
()58
وأص َغـ ـ َر وأ ْك َبر.
ِشـ ـ ْب َه ِف ْل ـ ِـس ِجل ِْد َّ
الس ـ َـم ِك ْ
وعل ــى ه ــذا ال َّنه ــر أس ـ َ
ـفل م ــن ه ــذا املعب ـ ِـر ٌ
قرية ُت َس ـ ّـمى
ـج ْرد»ُ ،ي َس ـ ّـمى نهر
« َوخَ ــد» ،له ــم ُم ْخ َتـ ـ َر ٌق م ــن ناحي ــة « َو ْي َش ـ َ
فيخر ُج أه ُلها من «باخش ــوا»
«باخش ــوا» ،يقع يف «جيحون»،
ْ
ُ
ينزل ــوا عل ــى شَ ـ ِّ
ـط «جيحون».
ح ّت ــى ِ
ومي ـ ّـدو َن عل ــى شَ ـ ِّ
ـط ال ّنه ــر ُمس ـ َ
ـوك( )59امل َ ِع ـ ِـز َّ
الش ـ ْـع َر إل ــى
ُ
أعاهُ ،
تاد َحوا َل ْيها ،ف َي ِنز ُل
ويش ـ ّـدونَ و َي ْسـ ـ َت ْو ِثقو َن منها باأل ْو ِ

الش ـ ّ
أحد ُه ــم يف ال ّنه ــر عل ــى َّ
ـط ،فينفُ ــخُ امل ــا َء عل ــى تل ــك
ُ
ـاء
ميس ـ ُـح امل ــا َء م ــن ا ُملس ــوك ُ
وي ْر ِسـ ـ ُله ،وامل ـ ُ
ا ُملس ــوك ،واآلخ ـ ُـر َ
َك ـ ِـد ٌر َثقي ــل ،ف ــإذا َع َرف ــوا أنّ أص ـ َ
ـول شَ ـ ْـع ِر امل ِْس ـ ِـك ق ــد امتألت
الر ْم ـ ِـل والذَّ َه ـ ِـب أخَ ــذو ُه و َب َس ــطو ُه على وج ـ ِـه األرض يف
م ــن َّ
ن َّ
ْطاع مفروشَ ة،
ولهم أن ٌ
الشمس ،حتّى إذا َج َّف أخَ ذوهاُ ،
َع ْ ِ
ويذْ َك ُر ب ـ ـ « َبل ٍْخ» أنَّه
ف َنفَضوه ــا هن ــاك ،وأخَ ذوا منها الذَّ َه ــبُ ،
وأصف ــاه"(.)60
وأح َم ـ ُـر ُه ْ
أجـ ـ َو ُد الذَّ َه ـ ِـب ْ
ْ
ِ . 3. 4صناعة ُ
احل ِل ّي:
ُيض ـ ُ
ياغته ،نس ـ ٌ
ـبة ضئيل ـ ٌـة من
ـاف إل ــى الذَّ َه ــب ،عن ــد ِص ِ
ـاس أو ال ّني ــكْ ل ،كما ُي ُ
ضاف
مع ـ ِـادنَ أخ ــرىِ ،
كالف َّض ــة أو النُّ ح ـ ِ
ـاس أو ال ِّز ْن ـ ِـك أو
إل ــى ِّ
ـات ِ
الصناع ـ ِ
الف ِّض َّي ـ ِـة كم َّي ـ ٌـة م ــن النُّ ح ـ ِ
()61
الرص ــاص .
َّ
 . 4. 4أمثل ٌة عن ِصناعة ُ
احل ِل ّي:
الصناع ــات املختلفة،
َبـ ـ َر َع املس ــلمون عب ــر تاريخه ــم يف ّ
بالصناع ــة الذَّ َه ِب َّي ِة على
وم ــن ذل ــك أ ّنه ــم َب َرع ــوا و َت َف َّنن ــوا ِّ
للم ْست َْش ـ ِـر ِق يِ .هل ،عن مدى
كافة املس ــتويات .ويف
تعليق ُ
ٍ
الصناع ــة ق ــال« :فن َْق َر ُأ
َ
ـات ه ــذه ِّ
ـلمن يف ُمن َتج ـ ِ
براع ـ ِـة املس ـ ِ
ـج َر ٍة َذ َه ِب َّي ـ ٍـة يف إح ــدى قاع ــات ُ
اخل َلف ــاء ،وع ــن في ـ ٍـل
ع ــن شَ ـ َ
ولكن ال نع ـ ِـر ُف عل ــى َو ْج ِه
َذ َه ِب ـ ٍّـي ل ــه عين ـ ِ
ـان م ــن الياق ــوتْ .
اخلال ِص
التَّحقي ـ ِـق م ــا إذا كانت تل ــك التُّ َح ُف من الذَّ َه ـ ِـب
ِ
أو امل َ ْط ِل َّي ـ ِـة بالذَّ َه ـ ِـب فقط»(.)62
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شَ ـ ـ َغ َل ِت املَصنوع ـ ُ
والف ِّض َّي ـ ُـة َح ِّي ــز ًا م ــن
ـات الذَّ َه ِب َّي ـ ُـة ِ
ـرة العرب َّي ـ ِـة
ال ِّتج ــارة
العام ــةْ ،
واشـ ـ َت َه َرت مناط ــقُ اجلزي ـ ِ
ّ
اسـ ـتَفا َد ْت من
والف َّض ــة ،ومنها ُ
بالذَّ َه ـ ِـب ِ
باد "ال َي َم ِن" التي ْ
َم ْو ِق ِعه ــا اجلغ ــرا ِّ
صالها
ـرب وا ِّت ِ
يف عل ــى ش ـ ِ
ـواطىءِ بح ـ ِـر الع ـ ِ
وو ِجـ ـ َدت
باألقالي ـ ِـم
كاله ْن ـ ِـد وأفْ ِ
ريق َي ــةُ .
البحر َّي ـ ِـة األخ ــرىِ ،
ِ
يف ب ــاد ال َي َم ـ ِـن أس ـ ٌ
داو ِلها إلى
خاص ـ ٌـة ل َب ْي ـ ِـع ِ
الف َّض ـ ِـة و َت ُ
ـواق َّ
ـات الذَّ َه ِب َّي ــة .ول ــم يك ــن إنت ــاج
تاجـ ـ َر ِة باملَصنوع ـ ِ
جان ــب ا ُمل َ
وصناعتُ ها ُم ْقت َِصر ًا على الباد العرب َّية ،بل شَ ِ ــم َل
الف َّض ِة ِ
ِ
()63
َ
وغيره ــا .
ذل ــك أقاليـ ـ َم أخ ــرى مث ــل ب ـ ِ
ـاد "ف ـ ِـار َ
س" ِ

ُ
وم ــن املع ــروف آ َن ـ َ
أس
ـذاك اس ـ
ـتعمال ال ّت ـ ِـاج ِ
كح ْل َي ـ ٍـة لل ـ َّـر ِ
عن ــد امل ــرأة ،ومن ذلك ما ُذ ِك َر م ــن أنَّ ا ُمل َغ ِّن َي َة «جميل َة» كانت
ؤوس جواريه ــا التّيجان(.)67
َت َض ـ ُـع عل ــى ُر ِ
واس ــتعملت املرأة يف العهد ُ
َ
األقراط يف زينتها،
األ َم ـ ِـو ِّي
هشام
فقد ُو ِج َد ْت يف التماثيل النِّسائ َّية ا ُملكت ََشف َِة يف قصر
ٍ
ـاذج عدي ــدة منهاُ ،ت ْش ـ ِـبهُ أقْ ـ َ
الساس ــان ّية.
ـراط ا ُمل َص ـ َّـو ِ
من ـ ُ
رات ّ
وق ــد بالـ ـ َغ الف ّن ــانُ بع ــض َّ
جوم تل ــك األقراط،
الش ــيءِ يف ُح ِ
روط َّي ٌة قلي ًا،
وهن ــاك بعض احل ّب ــات يف تلك األق ــراط َم ْخ ِ
الساس ــان ّين .ومن مناذج
وه ــذه أيضـ ـ ًا كان ــت معروفة عن ــد ّ
راق َص ٍة يف
صورة على إناءٍ
ٍ
ه ــذه األقراط م ــا كان ُي َز ِّينُ ُأ ُذن َْي ِ
()68
بليننْغْ راد .
الف َّض ـ ِـة يف متحف «األ ْرميت ـ ِـاج» ِ
من ِ

احل ِل ـ َّـي ُ
ُ
الش ـ ْـع ِب َّي ُة ُ
األمثال َّ
متعد َدة ،ومن
بط ُر ٍق
تنا َو َل ِت
ِّ
هذه األمثال:

ـواع ُ
الر َق َب ـ ِـة
وم ــن أن ـ ِ َ
احل ِل ـ ِّـي الت ــي اس ــتُ ِ
خد َم ْت لتزي ــن َّ
خانقُ »
َائ ــد» ،وه ــي أن ـ ٌ
ـواع ِع َّدة ،ومنه ــا «ا ُمل ْنخَ ِن َق ــة» ،و«امل َ ِ
«الق ِ
ُ
كان ــت عل ــى نوع ــن ،كما بدا يف آث ــار العهد األ َم ـ ِـو ّي ،وهذان
النّوع ــان هما:

ُ
أمكنة التِّ جارة َّ
بالذ َهب:
. 5. 4

الش ْع ِب َّي ِة في ُ
ثال َّ
احل ِل ّي:
.5
األم ِ
ُ
مناذج من ْ

مت ِط ـ ُـر َذ َهبـ ـ ًا وال ِف َّض ــة» ،وه ــي َمقَو َل ـ ُـة عمـ ـ َر
الس ــما َء ال ُ ْ
 «إنَّ َّّ
جال
ب ــن
اخلط ــاب رضي اهلل عن ــهُ .
ويقال هذا امل َ َث ـ ُـل يف َم ِ
ا َ
والس ـ ْـع ِي عل ــى الـ ـ ِّر ْزقَ ،بـ ـ َد ًال م ــن
حل ـ ِّـث عل ــى العم ـ ِـل َّ
ـوس وانتظ ـ ِـار الـ ـ ِّر ْزق.
اجلل ـ ِ
ويق ــال
 « ْب ِح َّب ـ ْـك يـ ــا ْسـ ــواري( ،)64ولكـ ــن َقـ ـ ّْـد(ِ )65ز ْن ــدي أل»ُ .ـص ِم،
السـ ـ ــوا ُر عل ـ ـ ــى الـمـِ ْعـ ـ َ
هـ ـ ــذا امل َ َث ُل عندم ـ ـ ــا َيض ـ ــيقُ ِّ
ـوار الذَّ َه ـ ِـب ِّي َكـ ـ ْـي ال َت َتـ ــأذّى
ويج ـ ــب عن ـ ـ َد ِئ ٍذ َق ْط ـ ُـع ِّ
السـ ـ ِ
ال َيـ ـ ُـد الت ـ ــي َتل ِْبـ ـ ُـسه.
الع ْه ِد ُ
مناذج من ُ
األ َم ِو ّي:
. 1. 5
احل ِل ِّي في َ
ُ
ا ا لّ
أخَ ـ ـ ـذ َِت املجـ ــوه ـ ُ
ـرات والزّينـ ـ ُـة َح َّظـ ــها يف فـ ــترة ال َعـ ـ ْـه ِد
ُ
ـتب
األ َم ـ ـ ِـو ّي ،ولـ ــم َي ِصـ ــلْ من ـ ــها إ ّال مـ ــا ُذكـ ِـ َر يف ُبط ـ ِ
ـون الكـ ـ ـ ـ ِ
ـوم كمـ ــا يف ُ«ق َصـ ـ ِّي ِر
علـ ــى الغـ ــالـ ــب ،أو يف ال ّن ـ ـ ِـاد ِر مـ ــن ُّ
الرس ـ ـ ِ
يأخ ــذو َن ُ
الصاغـ ـ َة كان ــوا ُ
ويعي ــدو َن
احل ِل ـ َّـي ُ
ُع ْمـ ـ َرة»( ،)66ألنّ َّ
ـكال أخـ ــرى َتت َ
ِص َ
َناغ ـ ُـم م ــع
ياغ َتـ ـ ـ ــها م ـ ـ ــن جـ ــدي ـ ـ ــد بـ ــأش ـ ـ ـ ـ ٍ
ال َع ْص ِر الذي َيعيش ــونَه.
َيات يف العه ــد ُ
األ َم ِو ِّي ما كان عند
أهم ا ُملق َتن ِ
ولع ـ َّـل م ــن ِّ
بع ــض أف ــراد الطبق ــة احلاكم ــة وال َّث ِر َّي ــة ،وم ــا اقْ تً ناه بعض
اخللف ــاءِ من ا َ
جل ْو َه ـ ِـر ا ُملث ِْمن.

واحد من األحجار ،أو ا َ
سيدة
خل َرزَ ،ظ َه َر يف رس ــم
 َس ـ ْـم ُطٌ
ٍ
دار َّية.
اجل ِ
ـوم ُ«ق َص ِّي ِر ُع ْم َر َة» ِ
ِضمنَ رس ـ ٍ
قبة بواس ــطة
الر ِ
هيئة ُو َر ْيق ٍَة ن ِ
 َدال َي ٌة على َِبات َّي ٍة ُت َش ـ ُّـد على َّ
ـريط أو خَ ْيطَ .
دة
وظ َه َر هذا النّوع أيض ًا يف َر ْس ـ ِـم س ّي ٍ
شـ ٍ
()69
َ
جدران ُ«ق َص ِّي ِر ُع ْم َرة» .
بعض
أخ ــرى كان ُي َز ِّينُ
ِ
وق ــد ُع ِثـ ـ َر أيضـ ـ ًا يف آث ــار العه ــد ُ
األ َم ـ ِـو ِّي ال َف ِّن َّي ــة ،يف
ـور ُ
الكثير
األ َم ِو َّي ــة ،عل ــى
ِ
ُ«ق َص ِّي ـ ِـر ُع ْمـ ـ َر َة» وغي ـ ِـره م ــن القُ ص ـ ِ
ـواق
الرس ــوم ال ِّنس ــائ َّية الت ــي َتت ََح ّل ــى ِ
صاحبا ُته ــا بأط ـ ٍ
م ــن ُّ
ـيطة يف َم ْظ َه ِره ــا(.)70
بس ـ ٍ
مالك ا ل ّ
احل ِل ّي يف العه ــد ُ
األ َم ِو ّي ،فمنه ـ ُـم ُ
مالك ــو ُ
احلكّ ُام
تع ـ َّـد َد ِ
ومنهم ال ِّر ُ
ومنهم ال ِّنس ــاء ،وفيما يلي
جال
العام ــة،
ومنه ـ ُـم
ُ
ُ
ّ
مناذج ع ــن هذه ُ
ومالكيها:
احل ِل ـ ِّـي ِ
ـال يف العه ــد ُ
األ َم ـ ِـو ِّي ِق ــا َد ٌة
ـض ال ِّرج ـ ِ
 .1كان م ــن زي َن ـ ِـة بع ـ ِ
()71
وعظ ـ ٍـام وخَ ـ ـزَف ،وم ــن طرائ ــف
صنوع ـ ٌـة م ــن َو َد ٍع
َم
َ
ِ
أح ُد
َائ ـ ِـد م ــا حص ــل مـ ـ َع َ
ه ــذا ال ّن ــوع م ــن الق ِ
«ه َب َّن َقـ ـ َة» َ
أح َمقـ ـ ًا وبل َغ من ُح ْم ِق ِه
َبن ــي ِ
قيس ب ــن َث ْع َل َبة ،فقد كان ْ
القائ ــد ،املصنوعة
أ َّن ــه َج َع ـ َـل يف ُعن ُِق ـ ِـه ِقا َد ًة م ــن هذه
ِ
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أض َّل َنفْ س ــي،
ظام وخَ زَف ،وقال« :أخش ــى أن ِ
من َو َد ٍع ِ
وع ٍ
ليلة
فح ِّو َل ـ ِـت ِ
الق ــا َد ُة ذاتَ ٍ
ألع ِر َفها ب ــه»ُ .
ففعل ـ ُـت ذل ــك ْ
أص َب َح قال« :ي ــا أخي ،أنتَ
م ــن ُعن ُِق ـ ِـه ُ
لعن ُِق أخي ــهّ ،
فلما ْ
()72
فم ْن أن ــا؟» .
أن ــاَ ،
 .2كانت ِح ْل َي ُة إحدى ال ِّنس ــاء ُتس ـ ّـمى « ُب ْد َن َة(َ )73ع ْب َدة» ،وكان
ـان ياق ــوت( ،)74وباقيه ــا م ــن
وص ْد ِره ــا خَ ّط ـ ِ
يف َظ ْه ِره ــا َ
صاح َب ِتها
احل ْل َي ـ ُـة َوبا ًال عل ــى ِ
الكب ــار ،وكان ــت هذه ِ
ال ـ ُّـد ِّر ِ
املل ِك» ألنّها كانت س ــبب ًا
َ
«ع ْبـ ـ َد َة» زوج ـ ِـة «هش ـ ِـام بن عب ــد ِ
اهلل بنَ
واريخ أنَّ عبـ ـ َد ِ
يف قتله ــا .فق ــد َذ َك َر «أصح ـ ُ
ـاب التَّ ِ
عاو َيـ ـ َة ب ــنَ أب ــي ُس ــفْ يا َن م ــاتَ وخَ َّل ـ َ
عات َك َة
ـف ِ
يزيـ ـ َد ب ــنَ ُم ِ
()75
فلما
عبد ِ
بن ــتَ يزي ــد ،وكانت حت ــت ِ
املل ِك بن م ــروان ّ .
أوالد أخيها،
عات َك ـ ُـة أ ْو َص ْت ْ
بأن ُي َف ـ َّـرقَ ما ُلها على ِ
مات ــت ِ
وع ْب َدة ،ف َتـ ـ َز َّو َج
املل ــك َت ِر َكتَها ب ـ َ
ـام َة َ
ـن ُعش ـ َ
َسـ ـ َم عب ـ ُـد ِ
فق َ
املل ـ ِـك ُعش ــامة ،و َتـ ـ َز َّو َج هش ـ ٌـام َع ْبـ ـ َدة ،فرآه ــا َي ْومـ ـ ًا
عب ـ ُـد ِ
ـام وق ــد أَ ْل َق ـ ْـت ُح ِل َّيه ــا ،وإذا يف ن َْح ِره ــا خ ـ ٌ
ـال ،ف َبك ــى
هش ـ ُ
َ
وقال :ألن ِْت هي؟ فقالت :وما معنى هذا القول؟ فقال:
جيدها ٌ
خال
خليفة وا ْب َن َة
إ ّن ــا َن ـ ْـروي أنَّ ْام َرأَ َة
خليفة يف ِ
ٍ
ٍ
الش ــاة .فقال ــت :ال َي ْج َ
ُتذْ َب ـ ُـح كما ُتذْ َب ُح ّ
زيك اهللْ ،إن كا َن
وإن َل ْم
األم ـ ُـر َصحيحـ ـ ًا ،ف ــا حي َل َة لي يف َدفْ ِع ال َقض ــاءْ ،
اهلل بنُ
َي ُك ــن ،ف ــا َم ْعنى لت َْعجي ـ ِـل ال َه ّم .ف َل ّما َق َت ـ َـل ُ
عبد ِ
واسـ ـتَبا َح أموا َل ُه ــم أخَ ـ ـ َذ ُب ْد َنـ ـ َة َع ْبـ ـ َدة،
َع ِل ـ ٍّـي َبن ــي ُأ َم َّيـ ـ َةْ ،
الس ــفّ اح ،ف َع َر َضها عل ــى ْام َرأَ ِت ـ ِـه ُأ ِّم
بج ِ
و َب َع ــثَ َ
واهـ ـ َر إل ــى َّ
زوم َّي ــة ،فقال ــت :ما ل ــي ال أرى
ـوب امل َ ْخ ِ
َسـ ـ َل َم َة بن ـ ِـت َي ْعق ـ َ
ُب ْد َنـ ـ َة َع ْب َدة؟
وأم َر ُه بإنف ـ ِـاذ ُب ْدن َِة َع ْب َدة ،فأ ْن َف َذ إليه
فكت ـ َـب إليه بذلك َ
ُب ْد َن ـ ًـة وز ََعـ ـ َم أ َّنه ــا ه ــي .ف َع َر َضه ــا عل ــى امرأت ــه ،فقال ــت:
وح َّب ـ ٌـة
جار َي ـ ِـة هش ــامَ ،
ليس ــت ه ــي ،ه ــذه ُب ْد َن ـ ُـة ال ّر ِائ َق ـ ِـة ِ
وعامتُ ها
أفض ُل من ه ــذه ُك ِّلها،
واحـ ـ َد ٌة م ــن ُب ْدن َِة َع ْب َد َة َ
َ
ِ
ـوت
وص ْد ِره ــا خَ َّط ـ ْ ِـن م ــن ِكب ـ ِـار الياق ـ ِ
أنَّ يف َظ ْه ِره ــا َ
عليه يف
اس إلى عب ـ ِـد ِ
اهلل َي ْع ِز ُم ِ
األحم ــر ،فكت ـ َـب أبو الع ّب ِ
فكتب إلي ــه أ َّن ــه ال َي ْع ِر ُفها.
ال َب ْع ـ ِـث ب ُب ْد َن ـ ِـة َع ْبـ ـ َدة،
َ
فقال ــت ُأ ُّم َسـ ـ َل َم َة ألب ــي الع ّب ــاسُ :م ـ ْـر ُه يبع ـ ُـث لن ــا ب َع ْب َد َة
فه ــي َت ْع ـ ِـر ُف أي ــنَ ُب ْدنَتُ ه ــا .فكت ـ َـب إلي ــه بذلك ،ف َك ـ ِـر َه أن
يبع ــثَ ب َع ْبـ ـ َد َة ِل َئ ـ ّـا ُت ِق ـ َّـر علي ــه ،ول ــم َي ِج ـ ْـد ُب ـ ّـداً ،فبع ــثَ
ودس بع ـ َ
مب ْو ِض ـ ِـع كذا
ـض أجن ـ ِـاده ،وق ــال :إذا ِص ـ ْـرتَ َ
به ــا َّ
مب ْو ِض ـ ٍـع م ــن طري ـ ِـق ّ
الش ـ ِـام
فلم ــا ص ــا َر ْت َ
فاقْ تُ لوه ــاّ .

بج ـ ِّـب َع ْبـ ـ َدة ،وأرادوا َق ْت َله ــا ،قال ــت َل ُه ــم:
ُي ْعـ ـ َر ُف الي ــو َم ُ
ْإن ُك ْنتُ ـ ْـم َعز َْمتُ ـ ْـم عل ــى ه ــذا ،فات ُْركون ــي ح ّت ــى ُأ َص ّل ــي
فص َّل ـ ْـت ،وشَ ـ َّـد ْت إزا َره ــا عل ــى َي َد ْيه ــا
وأَ ْسـ ـت َِتر .فتَركوه ــا َ
اهلل
لهم ن َْح َرها ف َذ َبحوها.
ِور ْج َل ْيه ــا وأ ْب َرز َْت ُ
وكتب عبد ِ
َ
راب
الس ــفّ اح :إنّي أَ ْن َف ــذْ ُت َع ْب َد َة ف َق َت َله ــا بعض ْ
إل ــى َّ
األع ِ
فلم ــا أ ْو َق َع أبو ُم ْس ـ ِـل ٍم ُ
ّ
اهلل
بعبد ِ
اخلراس ـ ِـان ُّي ِ
بالطري ــقّ .
وهـ ـ َر َب من ــه ،وأخَ ـ ـ َذ ما َل ــهُ وأ ْن َفـ ـ َذ ُه إل ــى امل َ ْنص ــور ،أخَ ـ ـ َذ
َ
ـاس إل ــى ْأن ص ــا َر ْت إلى
ال ُب ْد َن ــة ،فكان ــت يف خَ ِ
زائ ـ ِـن ال َع ّب ـ ِ
عبد
ابنة ِ
ُز َب ْيـ ـ َد َة بن ـ ُـت َج ْع َف ــر ،ث ـ َّـم َب َعثَ به ــا ا ُمل َت َو ِّك ُل إل ــى ِ
طاه ـ ٍـر الت ــي َز َّو َجه ــا م ــن ا ُمل ْع َتـ ـ ِّز َو َل ـ ِـده(.)76
ِ
اهلل ب ــن ِ
 .3تفا َو َت ـ ْـت قيم ــة ُ
ناعته ــا،
وص ِ
احل ِل ـ ِّـي م ــن حي ــث ما َّد ِته ــا ِ
ثمنها
دير ِ
َ
ووص ـ َـل األم ـ ُـر ببعضها إلى أنَّه لم ُمي ِك ـ ْـن َت ْق ُ
َفاس ـ ِـتها .ومن ه ــذه ُ
احل ِل ّي:
لن َ
بن ا َ
بن
بنت ِ
مار َيـ ـ َة ِ
 قي ــل« :إنَّ ِق ْر َط ـ ْـي ِحل ْر ِث ِ
بن َو ْه ـ ِـب ِ
ظال ِم ِ
تان ك َب ْي ِض ا َ
حلمام ،لم ُي ِر ِم ْث ُل ُهما،
فيهما ُد َّر ِ
عاو َيـ ـ َة كان ِ
ُم ِ
()77
قيمتُ ُهما» .
ولم ُي ْد َر َ
محم ــد رس ــول يوس ــف بن عم ــر« :بع َثني يوس ـ ُـف بن
 وق ــالّ
ـرج َط َرفاه ــا م ــن
ُع َمـ ـ َر إل ــى هش ـ ٍـام بياقو َت ـ ٍـة حم ــرا َء يخ ـ ُ
اهلل الق َْس ـ ِـر ّي،
عبد ِ
خالد بن ِ
جار َي ِة ِ
َكفّ ــي ،كانت لل ّر ِائ َق ـ ِـة ِ
وح َّب ِة ُل ْؤ ُل ـ ٍـؤ أَ ْع َظ َم
وسـ ـ ْبع َ
ْ
ن ِ
ألف دين ــارَ ،
اشـ ـ َت َرتْها ب َثا َث ٍة َ
م ــا يك ــونُ م ــن ا َ
حل ـ ّـب .فدخَ ْل ـ ُـت عليه بهم ــا فق ــال :اكتُ ْب
مع ـ َ
ـك ب َو ْز ِن ِهما .فقلت :يا أميـ ـ َر املؤمننُ ،هما أَ ْع َظ ُم ِمن
ْأن ُيك َت ـ َـب ب َو ْز ِن ِهم ــا ،فقالَ :ص َدقْ ــت»(.)78
 .4بع ــث معاوي ـ ُـة رض ــي اهلل عن ــه إل ــى ُأ ِّم املؤمن ــن الس ــيدة
عائشـ ـ َة رض ــي اهلل عنه ــا َط ْوقـ ـ ًا م ــن َذ َه ـ ٍـب في ــه َج ْو َه َر ٌة
أزواج ال َّنب ـ ِّـي
َس ـ َـمتْهُ ب ـ َ
ُق ِّو َم ـ ْـت مبا َئ ـ ِـة أل ـ ِـف دين ــار ،فق َ
ـن ِ
صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم(.)79
ـرب ُك َّلم ــا َم ـ َّـر ْت عليه س ـ ٌ
ـنة من ِس ــني ُمل ِْك ِه
 .5كان مل ـ ُـك الع ـ ِ
()80
تاج ـ ِـه خَ ـ ْـرزَة ،وكان ُيق ـ ُ
ـال لها :خَ ـ ْـر ُ
زات ا ُمللْك" .
زيـ ـ َد ْت يف ِ
 .6حينم ــا َت َو ّل ــى عم ـ ُـر بن عب ــد العزيز رحم ــه اهلل اخلافة
طل ــب م ــن زوجت ــه فاطمـ ـ َة بن ــت عب ــد امل َ ِل ـ ِـك أن تتن ــاز ََل
لبيت املال ،العتق ـ ِـاد ِه بأنَّ طريقة حصولها
ع ــن ُح ِل ِّيه ــا ِ
ـرع َّية ،وخَ َّي َرها بينه وبن تلك ُ
احل ِل ّي،
عليها لم َت ُك ْن ش ـ ِ
فاختا َر ْت ــهُ وكان ــت َع ْونـ ـ ًا ل ــه عل ــى ا َ
خل ْي ــر .و ّمل ــا م ــات قال
ْ
ـام ال ــذي تو ّل ــى ا ُمل ْل ـ َ
«إن ِشـ ـ ْئ ِت
ـك بع ــدهْ :
له ــا أخوه ــا هش ـ ُ
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طيعهُ
اسـ ـ َت َع ْد ِت ُح ِل ِّي ـ ِـك من بيت املال» ،فقالت« :لس ـ ُـت ُأ ُ
ْ
ُ
خالفُ ــهُ َم ْيت ًا».
َح ّي ًا وأ ِ
َ .7ب َلـ ـ َغ عمـ ـ َر ب ــن عب ــد العزي ــز رحم ــه اهلل أنَّ اب َن ــهُ اش ــترى
َ
عليك
«عز َْم ـ ُـت
ـامت بأل ـ ِـف دين ــار ،فكت ـ َـب إلي ــهَ :
ُف ـ َّ
ـص خ ـ َ ٍ
خامت ـ َ
ََ
وج َع ْل َته ــا يف َب ْط ـ ِـن
إ ّال م ــا ِب ْع ــتَ
ـك بأل ـ ِـف دين ـ ٍـار َ
واسـ ـت َْع ِملْ َ
خامتـ ـ ًا م ــن َو ِر ٍق وا ْنقُ ْش علي ــهَ :ر ِح َم
ِ
جائ ــعْ ،
()81
ُ
امـ ـ َر ًأ َعـ ـ َر َف َق ـ ْـد َر َنفْ ِس ــه» .
اهلل ْ
 . 2 . 5مناذج من ُ
اس ّي:
الع ْه ِد الع ّب ِ
احل ِل ِّي في َ
ا ا لّ
َ
ناع ـ ُـة ُ
فاس ــتُ ْخ ِد َم
تط ـ َّـو َر ْت ِص َ
احل ِل ـ ِّـي يف العهد الع ّب ِاس ـ ّـيْ ،
ال ُّل ْؤ ُل ــؤ ،والياق ــوت ،وامل َ ْرجان ،وال َعقيق ،والزُّ ُم ـ ُّـر ُد أو الزَّ َب ْر َجد،
وال َفي ــروز ،والـ ـ َو َدع ،مع الذَّ ه ــب
والفضة(.)82
َّ
أنواع ُ
احل ِل ِّي املس ــتخ َد َم ِة يف العهد الع ّباس ـ ّـي:
وكان من ِ
«التّيج ــان» ،ومم ــا ُذ ِكـ ـ َر يف ه ــذا َّ
الرش ــي َد َج َّهـ ـ َز
الش ــأن أنَّ َّ
ُ
ُز َب ْيـ ـ َد َة ،باإلضاف ــة إل ــى ا َ
واحل ِل ـ ّـي ،ب َعـ ـ َد ٍد م ــن
جل ْو َه ـ ِـر
التّيج ــان .و َت ـ ُـد ُّل اإلش ـ ُ
ـارات التّاريخ ّي ــة إل ــى أنَّ «ال ّت ــا َج»
وم ــن
كح ْل َي ـ ٍـة نس ــائ َّي ٍة طي َلـ ـ َة العص ــر الع ّباس ـ ّـيِ ،
اس ــتُ ْع ِم َل ِ
ْ
ُ
جار َي ـ ٍـة ُع ِر َض ـ ْـت أم ــام املأمون
ـن
ـ
ع
ر
ـ
ـ
ك
ذ
ـا
ـ
م
ـارات
ـ
ش
اإل
ـك
ـ
ل
ت
ِ َ
ِ
ـاج من الذَّ َه ــبُ .
وذ ِك َر أيضـ ـ ًا أنَّ اخلليف َة
كان عل ــى رأس ــها ت ـ ٌ
اهلل أرس ـ َـل إلى خديج َة أ ْر َس ــان ،حوا َل ْي س ــنة
بأم ِر ِ
ِ
القائ َم ْ
 400هـ ــ 1009/م ،تاجـ ـ ًا ُم َر َّصع ًا با َ
جل ْو َه ــرَ َ .
أغلب
و«مت َّيز َْت ُ
ـان ال ِّنس ــائ َّي ِة بأنَّها ُتغ َّطي ال ـ َّـرأْس ،أو ُ
العل ِْو َّي
التّيج ـ ِ
اجل ْز َء ُ
ـكل ت ــا ّم .كما َ َ
جان ِب َّي ـ ٍـة ش ــب َه ُم َد َّب َب ٍة
ـروز ِ
من ــه ،بش ـ ٍ
مت َّيـ ـز َْت ب ُب ـ ٍ
ـان جن ـ ُـد أنَّ
ـروز َو َس ـ ِـط ٍّي ُمش ـ ِـابه .ويف كثي ـ ٍـر م ــن األحي ـ ِ
وب ُب ـ ٍ
اجلان ِب َّي ـ ْـن.
أعل ــى قلي ـ ًـا م ــن ال ُبرو َز ْي ـ ِـن
ِ
ال ُب ــرو َز ال َو َس ـ ِـط َّي ْ
ّيجان ال ِّنس ــائ َّي ِة،
جنـ ـ َد أنواعـ ـ ًا عديد ًة م ــن الت ِ
وطبيع ـ ٌّـي أن َ ِ
بعضه ــا ع ــن البع ــض .فبينم ــا جن ـ ُـد أنَّ بعضها
ومختل ـ ٌـف ُ
ِ
ٌ
بس ــيطة يف َم ْظ َه ِره ــا ،جن ـ ُـد أنَّ البع ـ َ
ـض اآلخَ ـ ـ َر منه ــا على
ـوم َ
تلك
جان ـ ٍـب كبي ـ ٍـر م ــن التَّعقيد .كم ــا أنَّ الكثي َر من ُرس ـ ِ
مي ـ ِـة م ــن
التّيج ـ ِ
ـان ُم َز َّي َن ـ ٌـة مب ــا َي ْر ِم ــزُ إل ــى األحج ـ ِـار الكر َ
آلل ــى َء وغيره ــا»(.)83
ِ
كم ــا كان م ــن أن ــواع ُ
احل ِل ـ ِّـي أيضـ ـ ًا ُح ِل ـ ُّـي اآلذان ،م ــن
ُّ
ـنوف» الت ــي كان ــت ُت َز َّي ــنُ ب ـ ـ «ال َبلْخَ ــش(،)84
ـراط»
و«الش ـ ِ
«األق ـ ِ
إضا َف ـ ًـة إل ــى ال ـ ُّـد ِّر والياق ــوت».

وم ــن أن ــواع ُ
َائ ــد» ،وه ــي م ــن أن ــواع
احل ِل ـ ِّـي أيضـ ـ ًا« :الق ِ
ُ
ـود اإلس ــام َّية.
العه ـ ِ
ئيس ـ ِـة عن ــد امل ــرأة يف جمي ــع ُ
احل ِل ـ ِّـي ال ّر َ
أنواع عديدة ،ومنها:
َائ ُد يف
ِ
وكانت الق ِ
ِ
العهد الع ّب ِّ
اسي على ٍ
بالر َق َبة ،ويب ــدو أنَّ
 .1ا ُمل ْنخَ ِن َق ــة :ه ــي ِق ــا َد ٌة َض ِّي َق ــة َت ْلت َِص ــقُ َّ
ه ــذه التَّ ْس ـ ِـم َي َة ج ــاءت م ــن ا َ
خلنْق.
ستديرة ُحت ُ
َّ .2
ٌ
الط ْوق :هو ِح ْل َي ٌة ُم
بالعنُق(.)85
يط ُ
الع ْق ــد :ه ــو خَ ْي ٌط ُين َ
وي ْعق َُد َ
ْظ ُم فيه ال ُّل ْؤ ُل ُؤ وا َ
حول
خل َرزُ ،
ِ .3
()86
ِّظام فهو ُ«ك ُّل شَ ْ ــيءٍ َمنْظوم» .
الر َقبةّ .أما الن ُ
َّ
أح َم ُر وأ ْب َي ـ ُ
نان
ـضُ ،م َز َّي ِ
 .4ال َب ــرمي :ه ــو خَ ْيط ـ ِـان ُم ْخت َِلف ـ ِـانْ :
()87
با َ
وع ْق ِدها .
جل ْو َه ــرَ ،ت ُش ـ ُّـد ُهما املرأ ُة عل ــى َو ْس ـ ِـطها ِ
 .5اخل ـ َ
العهد
َعم َل ِة يف
ـامتَ :تن ََّو َع ـ ْـت ُف
ِ
ُ
صوص اخلواتيم املسـ ـت َ
الع ّباس ـ ّـي ،ومن هذه اخلواتيم:
َ
عت على
ـير اس ــم هذا
اخلامت إل ــى أنَّه قد ُق ِط ْ
 امل َ ْجني ــدُ :يش ـ ُشَ ــكْ ِل ز َْه َر ٍة َ
قبل أن َت َتفَتَّ حُ ،
َران َ ٌ
خامت
وذ ِك َر أنَّه كان للخَ ْيز ِ
بهذا ّ
الش ــكل من الياقوت األحمر.
 ا ِملنْقارَّ :اخلامت ُس ِّم َي بهذا االسم َ
َ
لش َب ِه ِه با ِملنْقار
لعل هذا
للم َتـ ـ َو ِّك ِل َ ٌ
خامت
م ــن حي ـ ُـث َت َد ُّب ـ ِـب وان ِْحن ــاءِ شَ ــكْ ِله ،وكان ُ
ـص من ه ــذا النّوع.
فيه ُف ـ ٌّ
ا َجل َب ــل :لع ـ َّـل ه ــذا اخل ـ َ
ـامت ُس ـ ِّـم َي به ــذا االس ــم ِل ِك َب ـ ِـره ،أو
غير معهو َد ٍة يف فصوص اخلواتيم،
ِل َتق َُّب ِب ِه مع َض َ
خام ٍة ِ
()88
ـص م ــن هذا ال ّن ــوع .
الرش ـ ِ
ـيد ُف ـ ٌّ
وكان ل ــدى َّ
ـدوق «أ ْو َد َعهُ خ ـ ِ َ
املأمون صن ـ ٌ
وكان للخليف ـ ِـة
ـوامت اخللفاءِ
ِ
ن ُ
ـن واخللف ــاءِ ال ّر ِاش ــدين،
واأل َم ِو ّي ـ َ
باسـ ـ ّي َ
جميعـ ـ ًا ،م ــن ال َع ِ
قوم ب َد ْع َو ِة ا َ
الد ْو َلت َْن،
وار ِج َب ْع َد ُه ــم ،ويف َص ْد ِر َّ
وم ـ ْـن كان َي ُ
َ
خل ِ
خوامت ِه ــم إ ّال خ ـ َ َ
ـامت ال َّنب ـ ِّـي صلّى اهلل
جامعـ ـ ًا جلمي ــع ِ ِ
ف ــكان ِ
()89
علي ــه وسـ ـلّم ،ال ــذي ضا َع م ــن عثم ــانَ يف ِب ْئ ِر أري ــس» .
ول ــم َت ْقت َِص ـ ِـر ُ
العهد الع ّباس ـ ّـي،
احل ِل ـ ِّـي على ال ِّنس ــاءِ يف
ِ
مواك ـ ِـب ُ
اخللف ــاءِ أيض ًا ،وم ــن ذلك ما
ب ــل كان ــت َت ْظ َه ـ ُـر يف ِ
ـور يف خروج ــه إلى احل ـ ّـج .ويف ذلك
ظه ــر يف موك ـ ِـب املنص ـ ِ
ورد أ َّن ــه « ّمل ــا صا َر ِت ّ
قام ــة ،وقد َغ َّص ْت
ـمس على
ارتفاع َ
الش ـ ُ
ِ
الس ــاحاتُ ،ض ـ ِـر َب الب ــوقُ
ـاس ِ
بال ّن ـ ِ
املواق ــف ،وضا َق ـ ْـت ِبه ـ ُـم ّ
أن أقْ َب ـ َـل ُم ْر َت ِفعـ ـ ًا
ـوب اخلليف ــة ،ث ـ َّـم ل ــم َي ْل َب ـ ْـث ْ
إيذانـ ـ ًا ُ
برك ـ ِ
عل ــى في ـ ٍـل أبي ـ َ
احل ْل َي ِة
الف َّض ـ ُـة يف ِ
است َْر َسـ ـ َلت علي ــه ِ
ـض َق ِد ْ
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ـداف
ال َّثقيل ــة ،وه ــو ِ
ـس يف َهـ ـ ْو َد ٍج ُم َن ــزَّ ٍل( )90باألص ـ ِ
جال ـ ٌ
ـوم
أس ــتا ٌر م ــن ّ
يباج َيتَخَ َّل ُلها ُرس ـ ٌ
الا ِّم َع ــة ،وعل ــى القُ َّب ِة ْ
الد ِ
اخلاف ــة ويف األخ ــرى
م ــن الذَّ َه ــب ،ويف ي ــده قضي ـ ُـب ِ
اخل ـ َ
ـامت ،وعليه ُج َّب ُة َو ْش ـ ٍـي من َف ْو ِقها ُب ـ ْـر َد ٌة خَ
َّبي
ُ
ضراء للن ِّ
ص ّل ــى اهلل علي ــه وسـ ـلّم»(.)91
مالك ا ل ّ
كان للمجوه ــرات والزّين ــة َح ْظ َو ٌة عن ــد النّاس يف العهد
خاص ًة عند األثرياء منهم ،وال ِسـ ـ َّيما عند أفراد
الع ّباس ـ ّـيَّ ،
احلاك َم ــة .وفيم ــا يل ــي من ــاذج ع ــن ه ــذه ُ
َّ
احل ِل ـ ِّـي
الطبق ــة
ِ
ومالكيها:
ِ
أضحى،
 .1قي ـ َـل ُأل ِّم جعف ـ ٍـر ال َب ْر َم ِك ـ ّـي ،وهي
يوم ْ
ِ
بالكوفة يف ِ
رام َك ـ ِـة يف عه ــد ال ّرش ــيد :م ــا أعج ـ ُـب م ــا
بع ــد نكب ـ ِـة ال َب ِ
رأي ـ ِـت؟ فقال ــت« :لق ــد َرأَ ْيتُ ن ــي يف مث ـ ِـل هذا الي ــوم وعلى
وحل ُْيه ــا
ـوس ُك ِّل ِ
واحـ ـ َد ٍة منه ـ َّـن َ
َر ْأس ــي ِم َئ ـ ُـة َوصي َف ــةَ ،لب ـ ُ
ـوس ُ
ِخ ـ ُ
وحل ِْيه ــا ،وأن ــا يف َي ْوم ــي ه ــذا
األ ْخ ــرى َ
ـاف َلب ـ ِ
حلمـ ـ ًا ،فما أَقْ ـ ِـد ُر علي ــه»(.)92
أشـ ـتَهي َ ْ
ْ
المرأة
زواج ــه م ــن ُز َب ْيـ ـ َد َة ما لم ُي َع ـ َّـد
َ .2
ٍ
الرش ــيد عن ــد ِ
أع ـ َّـد َّ
اجلوهر ُ
الف َّض ِة
م ــن قب ـ ُـل من
واحل ِل ِّي والتّيج ـ ِ
باب ِ
ـان ِوق َ
ِ
والذَّ َهب(.)93
وس ـ ِّـم َيت بذل ــك
الرش ــيد «ال ـ ُّـد َّر ُة ال َي َ
تيم ــة»ُ ،
ُ .3ح ِم َل ـ ْـت إل ــى َّ
عبد
ـلم بن ِ
أل َّنه ــا ل ــم َ
يوج ـ ْـد لها نَظيرَ ،ح َم َلها إليه مس ـ ُ
ن َ
ألف دين ــار(.)94
عليه بتس ــع َ
راق ـ ّـيَ ،
ِ
فباعه ــا ِ
الع ِ
اهلل ِ
 .4أه ــدى بع ـ ُ
ـيد َقضي ـ َـب ز ُُم ُّر ٍد
ـوك الهن ــد إل ــى ال ّرش ـ ِ
ـض مل ـ ِ
ُ
ْ
ياقوت أحمر،
طائ ـ ِـر
أطـ ـ َو َل من ِذراع ،وعلى رأس ـ ِـه
متثال ِ
ٍ
َفاس ــةُ ،
وقـ ـ ِّو َم هذا ّ
الط ِائ ُر عل ــى ِح َد ِت ِه مبا َئ ِة
ال َق ـ ْـد َر ل ــهُ ن َ
ألف دين ــار(.)95
ِ
أح َّس بالقت ــل ،إلى َم ْوال ُه
َ .5د َفـ ـ َع ُم ْص َع ـ ُـب ب ــن الزُّ َب ْير ،ح َ
ن َ
ـوت األحم ـ ِـر وق ــال ل ــهَ :ب ـ ٍـخ به ــذا،
ز ّي ـ ٍـاد ُف ّصـ ـ ًا م ــن الياق ـ ِ
َُ
وكان ــت قيمتُ هُ َ
اخلامت من
ألف ِد ْر َهم .وس ــقط هذا
ألف ِ
َص َّي ـ ُـد فيها ،فاغْ َت ـ َّـم لف َْق ِده،
الرش ـ ِ
أرض كان َيت َ
ـيد يف ٍ
ي ـ ِـد َّ
«صال ٌح»
تاعهُ
صاحب ا ُمل َصلّى بعش ــرينَ
ص ا ْب َ
ِ
ُ
فذُ ِك َر لهُ ُف ٌّ
عم ــا َسـ ـق َ
أل ـ َ
َط منه،
فأح َضـ ـ َر ُه ليك ــو َن ِع َوضـ ـ ًا ّ
ـف دين ــارْ ،
()96
ف َل ـ ْـم َي َر ُه ِع َوضـ ـ ًا عنه .

ـيد « ُزه ــا َء أَ ْلف َْي
َ .6ب َلـ ـ َغ ع ـ ُ
والق ِ
يان يف دار ال ّرش ـ ِ
الس ــراري ِ
ـدد ّ
ـواع
ِ
جار َي ـ ٍـة َي ْر ُف ْل ــنَ يف ْ
أح َس ـ ِـن ِز ٍّي ِم ــن ُك ِّل َنـ ـ ْو ٍع م ــن أن ـ ِ
()97
اجلواه ـ ِـر وال َو ْش ـ ِـي ا ُملذ ََّه ــب» .
أطيب
ن يف
 .7كان ــت «اجل ــواري من خَ َد ِم
الهاش ــم ّي ِات َي َت َق َّل ْ َ
ِ
ِ
باجلوهر
صائ َب ُم َك َّل َل ـ ًـة
العي ـ ِـش والنَّعي ــم ،ويتَّ ِخ ــذْ نَ ال َع ِ
ِ
الرش ــيد ،إذ كان ـ ْـت أ َّو َل َم ـ ِـن اتَّخَ ـ ـ َذ
ـداء ُ
اقْ ِت ـ ً
بع َل َّيـ ـ َة أخ ـ ِـت َّ
ال َعصا َبـ ـ َة ل َع ْي ـ ٍـب يف
فسـ ـ َت َرتْهُ بها ،فكانَ أحس ــنَ
ِ
جبينهاَ ،
()98
م ــا ا ْب َت َد َعتْهُ ال ِّنس ــاء» .
َ .8صـ ـ َر َف «املأم ــونُ م ــن ُ
َواج ـ ِـه من
احل ِل ـ ِّـي
ِ
واجلواه ـ ِـر عن ــد ز ِ
بنت ا َ
طائ َل ــة ،فقد َف َر َ
ش
بن َس ـ ْـه ٍل ْأموا ًال ِ
ب ــورا َن ِ
حل َس ـ ِـن ِ
له ــا َحصي ــر ًا ِم ــن الذَّ َه ــب ،و َن َثـ ـ َر عل ــى َم ـ ْـن َح َضـ ـ َر م ــن
ال ِّنس ــاءِ ِكبا َر ال ـ ُّـد ّر»(.)99
للح َس ـ ِـن بن َس ـ ْـه ِل ِع ْقد ًا قيمتُ ــهُ ُ
ألف
ألف ِ
َ .9و َه ـ َـب املأم ــونُ َ
درهم(.)100
املأمون
فتنة
ِ
ُ .10قـ ـ ِّو َم اجلوه ـ ُـر الذي َس ـ ِـل َم من الن َّْه ِب عن ــد ِ
وس ــتَّ َة َع َشـ ـ َر أل ـ َ
ـف ِد ْر َهم(.)101
ألف ِ
بأل ـ ِـف ِ
ألف وما َئ ِة ٍ
ألف ٍ
أه َد ْت ــهُ َه ِد َّي ـ ًـة كان ــت َسـ ـ َبب ًا يف
ُ .11ذ ِكـ ـ َر أنّ جاريـ ـ َة ا ُمل َتـ ـ َو ِّك ِل ْ
طرائ ـ ِـف ال َهداي ــا م ــا
َقت ِْله ــا ،وتفصي ـ ُـل ذل ــك أنّ «م ــن
ِ
ـج َر ُة ال ـ ُّـد ِّر» جاري ـ ُـة ا ُمل َتـ ـ َو ِّك ِل ،وكان َميي ـ ُـل إليها
ْ
أه َد ْت ــهُ «شَ ـ َ
يوم
ويف ِّ
فلما كان ُ
َم ْي ًا َكبير ًا ُ
َض ُلها على ِ
سائ ِر َحظاياهّ ،
واح َت َفلْنَ
امل ِْه َرج ـ ِ
ـان أه ــدى ِ
إليه َحظاي ــا ُه َهدايا ن َ
َفيس ـ ًـة ْ
الد ِّر» بعش ــرينَ َغ ــزا ًال َت ْر ِب َية،
يف ذل ــك .فج ـ ْ
ـج َر ُة ُّ
ـاءت «شَ ـ َ
ـزال خَ ـ ْـر ٌج
َع َل ْي ِه ـ َّـن ِعش ــرونَ ِس ــراج ًا ِ
صين ّيـ ـ ًا ،عل ــى ُك ِّل َغ ـ ٍ
والغال َي ـ ُـة
صغي ـ ٌـر ُم َشـ ـ َّب ٌك َحري ــر في ــه امل ِْس ـ ُـك وال َع ْن َب ـ ُـر
ِ
ُ
مبن َ
وأصناف ّ
ْطق ٍَة َذ َهب،
الطيب ،وم َع ُك ِّل َغ ٍ
زال َوصيف ٌَة ِ
ويف يده ــا َقضي ـ ٌـب َذ َه ٌب يف رأس ـ ِـه جوهرة .فق ــال ا ُمل َت َو ِّك ُل
َ
َ
بالهد َّية :ما ُ
مثل
حلظاياه ،وقد ُس ـ َّـر
حت ِس ــنُ
فيك َّن َم ْن ُ ْ
ِ
قتلها بش ــيءٍ
فح َس ـ ْـدنَها َ
وع ِمل ًْن على ِ
هذا و َت ْق ِد ُر عليهَ .
()102
َسـ ـ َق ْي َنهُ لها فمات ــت» .
ـوت أحم ــرَ ،و ْز ُنهُ ِس ــتَّ ُة َقراريط،
ـص ياق ـ ٍ
 .12كان ُ
للم َتـ ـ َو ِّك ِل ُف ـ ُّ
آالف دين ــار ،وكان ـ ْـت له ُسـ ـ ْب َح ٌة فيها ما َئ ُة
ْ
بس ــتَّ ِة ِ
اشـ ـتَراه ِ
اش ــتُ ِر َي ْت ُك ُّل َح َّب ـ ٍـة
َح َّب ـ ِـة َج ْو َه ــرَ ،و ْزنُ ُك ِّل َح َّب ـ ٍـة ِم ْثق ــالْ ،
بألف دين ــار(.)103
منه ــا ِ
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()4

()5

قادة صدر (متحف صنعاء الوطني) .

عصابة رأس (متحف صنعاء الوطني) .

باهلل كان قد أهدى يف س ــنة
ُ .13ذ ِكـ ـ َر أنَّ اخلليفـ ـ َة ا ُمل ْعت َِضـ ـ َد ِ
«280هـ ــ 893 /م» إل ــى خَ ما َر َو ْي ِه كيسـ ـ ًا من اجلوهرِ ،من
ٌ
وأنواع م ــن اجلواهر(.)104
وياقوت
ُج ْم َل ـ ِـة ما في ــه ُد ٌّر
ٌ
.مناذج من ُ
الي َم ِن ّي:
3.5
احل ِل ِّي في َ
ُ
الع ْه ِد َ
ا ا لّ
ا ْنت ََشـ ـ َر ِت ُ
األصقاع اإلس ــام ّية،
احل ِل ُّي ال َي َم ِن َّي ُة يف س ــائر
ِ
ـواع يف َو ِص َّي ٍة من
وتع ـ َّـد َدت أنواعه ــا ،و َو َر َد ِذكْ ُر ِ
بعض هذه األن ـ ِ
ـولي ،ه ــي َو ِص َّي ُة امل َ ِل َك ِة ُ
الص َل ْي ِح َّي ِة َسـ ـ ِّي َد ُة
ِ
احل َّر ِة ُّ
العهد ال ّرس ـ ّ
مت ِل ُكهُ من جواه َر
ُ
مب ْقتَضاها ُك َّل ما َ ْ
بنت أحمد ،التي َت َر َك ْت ُ
وح ِل ـ ٍّـي إل ــى اإلم ــام َّ
الط ِّي ـ ِـب ،وذل ــك يف س ــنة «531هـ ــ1136/م».
ُ
ـياء املوصوف ـ ُـة يف ال َو ِص َّي ِة ما يلي:
وقد شَ ـ ِـم َل ِت األش ـ ُ

م

ا ا ل ا

ا التالية

َ .1تن ََّو َع ـ ْـت أعم ـ ُ
يات مختلف ـ ٍـة
ـال ال ُّل ْؤ ُل ـ ِـؤ واتَّخَ ـ ـذ َْت ُم َس ـ َّـم ٍ
الز ُم ُل ْؤ ُلؤ ،شَ ـ ـ ّي ُ
ال ُل ْؤ ُلؤَ ،د ْم َل ُج ُل ْؤ ُلؤ،
منهاَ :قمارى ُل ْؤ ًلؤِ ،
ـواح َذ َه ـ ٍـب وياق ــوت.
شَ ــماريخُ ُل ْؤ ُل ــؤ ،وكان يف ِ
بعضه ــا أل ـ ُ
 .2الذُّ با َب ُة وا َ
جلدي َلة.
ؤوس َذ َهب.
أساو ُر ُ
ِ .3
بر ٍ
ُ
 .4خَ
ؤوس َذ َهب.
اخيل ُ
بر ٍ
وم َك َّل َل ٍة بالذَّ َهب.
ْظوم ٍة بال ُّل ْؤ ُل ِؤ ُ
 .5شَ َب َك ُة إ ْب َرشي َم َمن َ
والد َرر.
تاج ُم َر َّص ٌع
بالياقوت ُّ
ِ
ٌ .6
َص َصة.
أساو ُر َذ َه ٍب َمز َ
ْروع ٍة أو َمفْ تو َل ٍة أو ُمف َّ
ِ .7
الهنْد.
وصغار،
ُ
ُ .8د َققُ َذ َهبِ ،كبا ٌر ِ
وبعضها من َع َم ِل ِ

صائ ــب :كان ــت ُتصن ـ ُـع م ــن الذَّ َه ــب ،وكان ــت ُ َ
حت ّل ــى
 .1ال َع ِ
بعضه ــا س ــبعون مثق ــا ًال.
ـوت وال ُّل ْؤ ُل ــؤ ،و َب َلـ ـ َغ َو ْزنُ ِ
بالياق ـ ِ

لواز ُم َذ َه ٍب ُد ْخ ِن َّية.
ِ .9

الد َر ُر واألفْ ال :كانت ُ َ
َرائ َد َذ َهب.
ُّ .2
حتلّى بف ِ

الهنْد.
.10
خواتيم َذ َه ٍب ُ
بعضها من َع َم ِل ِ
ُ

الض َب ــب :كان بع ـ ٌ
َرائـ ـ َد َذ َه ـ ٍـب إل ــى
َّ .3
ـض منه ــا ُي َح ّل ــى بف ِ
جان ـ ِـب ال ُّل ْؤ ُل ـ ِـؤ وا َ
خلـ ـ َرز.
ِ

أخراص من الذَّ َهب(.)105
.11
ٌ

وه ـ ُ
ـال َذ َه ــب ،و َب َلـ ـ َغ
ـواح َذ َه ــبِ ،
 .4امل َــداري :كان فيه ــا أل ـ ُ
مان
عـ ُ
ـات ال ُّل ْؤ ُل ِؤ فيها ألف ًا ِوت ْس ـ ُـعما َئ ِة ُل ْؤ ُلـ ـ َؤ ٍة و َث ٍ
ـدد ح ّب ـ ِ
و َثمان ــونَ ُل ْؤ ُلـ ـ َؤة ،و َب َلـ ـ َغ َو ْزنُ اجلمي ـ ِـع م ــن ذل ــك ما َئ ـ ُـة
وواح ـ ٌـد ِوتس ــعونَ ِم ْثق ــا ًال.
ـال ِ
ِم ْثق ـ ٍ

يات ُ
والف ِّض َّي ِة يف
احل ِل ـ ِّـي الذَّ َه ِب َّي ـ ِـة ِ
ولع ـ َّـل م ــن أبـ ـ َر ِز ُم َس ـ َّـم ِ
أوائ ـ ِـل ذلك العه ـ ِـد «695-690هـ ــ»1295-1291«/م» .ا ُمل َس ـ َّـم ُ
يات
ِ
التّالية:
يات ُ
ُ .1م َس ـ َّـم ُ
رابط،
احل ِل ِّي الذَّ َه ِب َّية :ال َعصاب ــة ،ال َكا َبنْد ،وامل َ ِ
الز ُم ا َ
ِق ْب َل ـ ُـة ال ـ ّـا ِزمَّ ،
الس ــوار،
حل ْل ــقِّ ،
الش ـ ّـماس ،امل ــا ّرِ ،
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()6

حلي فاطمية.

()7

زوج من األس ــاور مزين بطيور وحيوانات -مصر أو س ــوريا يف العصر الفاطمي
القرن 11م .صفائح ذهب ومش ــابك مخرمة ومحببة مع زخارف نافرة

()8

زوج من األقراط  -مصر أو سورية يف العصر الفاطمي ،القرن 11م.

األحجالُ ،
الد ْستَينقات ،ا َ
األخراص،
احلزاقْ ،
َّ
خلاخيلْ ،
الساليق ،ال َب ْد َبدات ،ا َ
ا ُمل َركَّ َبة ،ا َ
حل َسك ،ال َبرمي،
ماينَّ ،
جل ِ
ـوامتَ ،ز ْي ــنُ ا َ
ا َ
الس ــلوس ،ا ُمل ْص َح ــف،
خل ـ ّـد ،القُ فّ ــازَةَّ ،
خل ـ ِ
الش ْم َس ــة ،ا َ
الش ـ ْـع ِر َّيةَّ ،
َّ
اص ــة.
حل ّي َ
يات ُ
حل َجل ،ا َ
الف ِّض َّية :ا َ
ُ .2م َس ـ َّـم ُ
األخراص،
حل ّجا َلةْ ،
احل ِل ِّي ِ
إس ـ ِـو َر ٌة ُس ـ ِّـم َي ْت ُ«قب ــو ُر
اإلس ـ ِـو َرة .وكان م ــن أن ــواع األس ـ ِـاو ِر ْ
ْ
احلج ـ ُ
الع ّش ــاق» ،أم ــا ُ
ـول فكان ــت ُت ْص َن ـ ُـع بـ ـ َرأ ِْس أو َرأ َْس ـ ْـي
ُ
«ح َج ـ ٌـل ُ
بث ْعب ـ ٍـان» وأخ ــرى ب ــدون ذلك.
َقاب َل ـ ْـنَ ،
ُث ْعب ـ ٍـان ُمت ِ
كم ــا كان ــت هناك أيضـ ـ ًا ُح ِل ـ ٌّـي أخ ــرى ،منها:
 « َز ْي ــنُ ا َخل ـ ّـد» ،ويب ــدو أ َّنه ــا ُس ـ ِّـم َي ْت كذل ــك أل َّنه ــا كان ــت
َت َت َد ّل ــى م ــن ال ـ َّـرأ ِْس عل ــى ا َ
خل ـ ّـد.
 «أبو ُز َر ْيق» ،والتَّ ْس ِم َي ُة هي ُبان سا ّم(.)106
لث ْع ٍ
نّ ا ا ل ّ
كان م ــن أ ْبـ ـ َر ِز ُص ّن ـ ِـاع ُ
احل ِل ـ ِّـي يف العاصم ـ ِـة ال َي َم ِن َّي ـ ِـة يف
يال َ
ذل ــك ال َع ْهد :ابن شَ ـ ـ َرفِ ،ع ُ
هود ُّي
األ ْع َج ِم وكان ــا اثْ نانَ ،ي ِ
يع َم ـ ُـل يف
اس ــمه س ـ ِـالم،
ّ
محم ـ ُـد ب ــن َع ِل ـ ِّـي ب ــن ِع ْم ــرا َن وكان ْ
ـص
ِذم ــار ،منص ــو ُر
محم ـ ُـد ب ــن ِخ ـ ِ
الس ـ ِ
ـكاكين ّي .وتَخَ َّص ـ َ
ـوان َّ
ّ
ـوع ُم َع ـ َّ ٍـن م ــن ُ
ـض ُص ّن ـ ِـاع ُ
بع ـ ُ
احل ِل ـ ّـي،
احل ِل ـ ِّـي يف ِص َ
ناع ـ ِـة ن ـ ٍ
أمث ـ َ
ائ ـ ِـد
ـص يف ُص ْن ـ ِـع َق ِ
ـال يحي ــى بوس ــاني ،ال ــذي تَخَ َّص ـ َ
باألس ــاك ،أو ما ُي َس ـ ّـمى
الف ِّض َّية التي كانت ُت ْصن َُع
الص ْد ِر ِ
َّ
ْ
َّ
ـاني ِن ْسـ ـ َب ًة إلي ــه .كم ــا
«الشـ ـ َبك» ،وص ــا َر ْت ُت ْعـ ـ َر ُف بالبوس ـ ِّ
ـص ُص ّن ـ ٌـاع آخَ ــرو َن يف «ال َك ّحال» ،وهي أعم ـ ُ
ـال الن َّْق ِش
تَخَ َّص ـ َ
َ
والكتاب ـ ِـة عل ــى ُ
أمثال
والف ِّض َّي ــة،
احل ِل ـ ِّـي
واألدوات الذَّ َه ِب َّي ــة ِ
ِ
()107
ـون وأخ ــو ُه
محم ــد .
َع ِل ـ َّـي ب ــن َم ْأم ـ ٍ
ّ
الزَّخار ُف الكتاب َّي ُة «ال َك ّح ُ
ال» ُت ْنق ُ
َجات
وكانت
َش على ا ُملنت ِ
ِ
ِ
بار َز ًة
الف ِّض َّي ِة
ِ
الذَّ َه ِب َّي ـ ِـة أو ِ
بطريقة َّ
الص ـ ّـب .وهي ّإما أن تكونَ ِ
ُ
الكتابة
وح ِف َر ِت
قال ٍب َسـ ـ َبقَ ْإع ُ
ُ
«م ْن َبت ًَة» و ُتنَفَّ ذُ بواس ــطة ِ
داد ُه ُ
بارز ٍَة
املطلوب ـ ُـة علي ــهّ ،
وإما أن تكونَ ُمنَفَّ ـ ـ َذ ًة على أَ ْر ِض َّي ٍة غي ـ ِـر ِ
()108
و ُت َس ـ ّـمى « َقل ٌْع و َدفْ ن» .
 .4 . 5مناذج من ُ
الفاط ِم ّي:
الع ْه ِد
ِ
احل ِل ِّي في َ
ا ا لّ
َتن ََّو َع ـ ْـت صناع ــة ُ
فتم ـ ْـت
احل ِل ـ ِّـي يف العه ــد
ِ
الفاط ِم ـ ّـيَ َّ ،
والف َّض ــة والنُّ حاس .وكان م ــن ُح ِل ِّي
ِصناعتُ ه ــا م ــن الذَّ َه ـ ِـب ِ
160
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ـوامت وأقْ ـ ٌ
ـات وخَ ـ ِ ُ
ذل ــك العه ــدَ :د َّالي ـ ٌ
ـراط َذ َه ِب َّي ـ ٌـة ِوف ِّض َّي ـ ٌـة
ـاذج م ــن
ائ ـ ُـد وأس ـ ِـاو ُر و َد ِ
و َق ِ
مال ـ ُـج وخَ اخي ــل .وتوج ـ ُـد من ـ ُ
ه ــذه ُ
ـامي» مبدينة القاهرة
احل ِل ـ ِّـي يف
ِ
«متحف ال َفنِّ اإلس ـ ِّ
يف ِم ْص ــر ،و«متح ـ ِـف ا ِملتْروبوليت ــان» مبدين ــة نيوي ــورك يف
الوطن ِّي» مبدينة
األمير ِك َّي ــة ،و«املتح ـ ِـف
ـات ا ُملتَّ ِحـ ـ َد ِة
ِ
الوالي ـ ِ
ِ
اآلثار اإلس ــام َّي ِة» مبدينة ُ
الك َو ْيت
و«دار
ِ
دمش ــق يف س ــورياِ ،
يف ُ
الك َو ْي ــت ،و« َق ْص ـ ِـر با ْر ِج ّل ــو» مبدين ــة فْ لو َر ْنس ــا بإيطالي ــا،
و«متح ــف َبناك ــي» مبدين ــة أثين ــا يف اليون ــان(.)109
الفاط ِم ـ ّـي،
ـود إل ــى العه ـ ِـد
ـراط الت ــي تع ـ ُ
ِ
وكان م ــن األقْ ـ ِ
دائ ـ ِـر ٍّي
َ
واملصنوع ـ ِـة يف ِم ْص ــر ،تل ــك الت ــي شَ ــكْ ُلها ِن ْص ـ ُـف ِ
ماسـ ـ َّي ُة
ْ
َخيل َّي ٌة ُخ ِ
والزَّخ َر َف ـ ُـة فيه ــا ُمفْ رغة ،و َق ُ
راو ُح ن ِ
وامه ــا َم ِ
متعاك َس ــةُ ،حت ُ
أش ـ ِـر َط ٌة
فوف
يط بها ْ
ِ
بص ٍ
ـوص ُو ِض َع ْت ُ
الفُ ص ـ ِ
متعاك َسةُ ،حت ُ
أشر َط ٌة
فوف
ِ
ُم َؤ ِّلف ًَة ِ
بص ٍ
دوائ َر ُو ِض َع ْت ُ
يط بها ِ
دوائ َر صغيـ ـ َر ٍة ُمفْ َر َغ ــة(.)110
ُم َؤ َّل َف ـ ٌـة م ــن ِ
ناعة ا ل ّ
ناع ـ ُـة ُ
َ َّ
احل ِل ـ ِّـي وز َْخ َر َفتُ ه ــا يف العه ــد الفاطم ــي
مت ـ ْـت ِص َ
ِبع ـ َّـد ِة ُط ـ ُـرق ،منها:
 .1الت ّْش ــبيك املعروف ـ ِـة باس ـ ِـم َّ
ـداد
«الشفْ تيش ــي»َ :ي ِت ـ ُّـم إع ـ ُ
الف َّض ــة ،ث ـ َّـم ُت َش ــكَّ ُل منها
ـاك دقيق ـ ٍـة م ــن الذَّ َه ـ ِـب أو ِ
أس ـ ٍ
أش ـ ٌ
ـاص ُي َث َّب ـ ُـت فوقَ
ـكال متن ِّو َع ـ ٌـة َي ْر ِب ـ ُـط بينه ــا ِحل ـ ٌـام خ ـ ٌّ
قطعة ُ
احل ِل ّي ،و ُت ْت َر ُك
دقيقة من امل َ ْع َد ِن لت َْق ِو َي ِة
صفائ ـ َـح
ِ
ِ
ٍ
الزَّ خ ـ ِـار ُف ُمفْ َر َغ ـ ًـة ب ــا َت ْصفيح.
الكرمية ،والتَّ ن ُ
حل ــزُّ  ،وا َ
 .2ا َ
ْزيل
صيع باألحج ـ ِـار
ِ
حلفْ ـ ُـر ،والت َّْر ُ
()111
بامل َ ْينا َ :ي ِت َّم َس ـ ْـحقُ أكاسي َد َم ْع َد ِن َّي ٍة ُم ْخت َِلف ٍَة و ُت ْخ َل ُط
صغيرة م ــن الزُّ جاج ،ث ـ َّـم ُت ْخ َل ُط مب ــا َّد ٍة َز ْي ِت َّي ٍة،
مـ ـ َع ِق َط ـ ٍـع
ٍ
بواس ـ َ
درجة حرا َر ٍة
لول ِ
الص ْه ِر يف ِ
ثم َتت ََح َّو ُل إلى َم ْح ٍ
ـط ِة َّ
َّ
ـيد الت ــي
ـاف األكاس ـ ِ
ُم َع َّي َن ــة ،وتختل ـ ُـف ألْوا ُنه ــا باخت ـ ِ
ُت ْست َْع َم ُل فيها.
للزَّخ َر َف ِة بامل َ ْينا:
وكانت هناك طريقتان ْ
صوص
الس ـ ِـائ َل ِة يف ُف
َ .1م ْين ــا الفُ ص ــوصَ :ت ِت ـ ُّـم َ
ٍ
بص ـ ِّـب امل َ ْين ــا ّ
الصغي َرة ،وبع َد َح ْر ِقها
صغيرة أشـ ـ َب َه
َم ْع َد ِن َّي ٍة
ٍ
ِ
بالقوال ِب َّ
ـطح ِق ْط َع ـ ِـة ُ
احل ِل ّي.
يف أفْ ـ ٍ
خاص ـ ٍـة ُتل َ
ـران َّ
ْصقُ على س ـ ِ
َ .2م ْين ــا ا َ
العناص ِر الزُّ ْخ ُر ِف َّي ِة
بحفْ ـ ِـر
ِ
حلفْ ر ،أو ال َك ْش ــطَ :ت ِت ُّم َ
َحفْ ــر ًا َعميقـ ـ ًا عل ــى ِق ْط َع ـ ِـة ُ
ـراد ز َْخ َر َفتُ ه ــا ،ث ـ َّـم
احل ِل ـ ِّـي ا ُمل ـ ِ

خاص
ُت َص ـ ُّـب امل َ ْينا يف
األماك ِن احملف ــو َر ِةْ ُ ،
وحت َرقُ يف ٍ
ِ
فرن ٍ
ً ()112
الطريق َُة هي األس ـ ُ
لتثبي ـ ِـت امل َ ْين ــا ،وهذه َّ
ـهل َتن ـ ُـاوال .
مالك ا ل
ٌ
وإبريق
الع َب ْي ِد ِّي ِط ْس ٌت
ُ«و ِج َد يف َت ِر َك ِة السيدة ُ
بنت ا ُمل ِع ِّز ُ
ـوت أحمـ ـ َر وز ُن ــهُ تس ـ ٌ
ـعة وعش ــرو َن
الب َّلـ ـ ْورِ ،
وم ْد َه ــنُ ياق ـ ٍ
م ــن ِ
ِمثْقا ًال .وكان النّاس َي ْست َْع ِظمو َن ِّ
الط ْستَ واإلبريقَ إلى أن
ُق ِب َ
الع َب ْي ِد ّي،
محم ٍد
ض على أبي
وزير ا ُمل ْسـ ـ َتن ِْص ِر ُ
ّ
البازور ِّي ِ
ِ
الب َّلـ ـ ْور
فو ِجـ ـ َد عن ــد ُه ِت ْس ــعونَ ِط ْس ــت ًا
ِ
ُ
بأباريقه ــا م ــن ص ــايف ِ
()113
اسـ ـت َْع َظموه» .
وج ِّي ـ ِـدهِ ،كب ــار ًا ِ
َ
وصغاراً ،فه ــا َن ِ
عليه ْم ما ْ
مناذج من ُ
ماني:
. 6 .5
احل ِل ِّي في َ
الع ْهد ُ
ُ
ِالع ْث ّ
ا ا لّ
اس ــتُ ْع ِم َل ِت ُ
ـود
ْمان ـ ّـي ،ش ــأنَ العه ـ ِ
العث ِ
احل ِل ـ ُّـي يف العه ـ ِـد ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ـرات يف
ـ
ه
واملجو
ـي
ـ
ل
احل
ـواع
ـ
ن
بأ
ة
ـرأ
ـ
مل
ا
ـت
ـ
ن
ي
ز
ت
و
ـابقة،
الس ـ
ِ
َّ ِ
ّ
ِ ِّ
ِ
الع ُن ـ ِـق ُ
واأل ُذ َن ـ ْ ِـن وامل ِْع َص ــم وغيره ــا ،وم ــن ه ــذه ُ
احل ِل ـ ّـي:
ُ
واألقراص ا ُمل َر َّص َع ُة باملاس ،وال ّريش ـ ُ
ـات
األقراص الذَّ هب َّية،
ُ
ُ
اس ــتُ ْع ِم َل ْت ل َت ْزي ـ ِـن َّ
الش ـ ْـعر ،وكان ــت ه ــذه
الذَّ َه ِب َّي ـ ُـة الت ــي ْ
ُ
ـدوق ُي َس ـ ّـمى "شَ ــكْ َم ِج َّية".
احل ِل ـ ُّـي ُ ْ
حت َف ـ ُـظ يف ُصن ـ ٍ
مناذج ُ
احل ِل ِّي يف ذلك العهد:
ومن
ِ
األساور ،ومنها:
تعد َد ْت أنواع
.1
األساورَّ :
ِ
ِ
إس ِو َر ٌة من َذ َهبُ ،م َك َّون ٌَة من ِق َط ٍع ُم َر َّب َع ِة َّ
ومز َْخ َر َفة،
الشكْ لُ ،
 ْويف ِنها َي ِتها ِمفْ َص َلة.
ـرائ َط َرفي َع ـ ٍـة به ــا َح ّب ـ ٌ
ـات
إس ـ ِـو َر ٌة م ــن َذ َه ــبُ ،م َك َّو َن ـ ٌـة م ــن شَ ـ ِ
 ُْأ ُف ِق َّي ــة ،وله ــا ِمفْ َص َل ـ ٌـة َكبي َرة.
رائ َط ُأ ُف ِق َّية ،ولها ِمفْ َص َلة.
إس ِو َر ٌة من َذ َهبُ ،م َك َّون ٌَة من شَ ِ
 ْومز َْخ َر َف ـ ٌـة ب َزخ ـ ِـار َف غا َي ٍة يف
إس ـ ِـو َر ٌة َع َ
ريض ـ ٌـة م ــن الذَّ َه ــبُ ،
 ْالد َّق ـ ِـة وا َ
جلمال.
َّ
إس ـ ِـو َر ٌة م ــن ِف َّض ــةُ ،م َك َّو َن ـ ٍـة م ــن شَ ـ َ
ن َم ْجدو َل ـ ْ ِـن عل ــى
ـريط ْ ِ
 َّْ
الط َر َف ـ ْـن.
ـواع ا َ
 .2ا َ
ـوامت ،وكان منه ــا خ ـ َ ٌ
ـامت م ــن
ـوامت :تع ـ َّـد َد ِت أن ـ ُ
خل ـ ِ
خل ـ ِ
()114
بير من ال َعقي ـ ِـق األ ْب َي ــض .
ِف َّض ــةَ ،ي َت َو َّس ـ ُـطهُ ُف ـ ُّ
ـص َك ٌ
َائد ،ومنـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ــا ُس ـ ـ ِّـم َي بـ
َائـ ـ ــد :تعـ ـ ـ ّـددت أن ـ ــواع الق ِ
 .3الق ِ
«الك ـ ْـردان» ،وه ــو أيضـ ـ ًا عل ــى أن ــواع ،وم ــن ه ــذه األن ــواع:
ِ
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ٌ
اس ـ َـل
ـوع م ــن الذَّ َه ــب ،وهو
 ِك ـ ْـردانٌ َمصن ـ ٌعبارة عن َس ِ
ُمتش ـ ِـاب َكةَ ،ت َت َد ّل ــى منه ــا ُع ْم ـ ٌ
ْمان َّي ــة،
ـات َذ َه ِب َّي ـ ٌـة ُعث ِ
أح ِج َب ـ ٌـة(ُ )115م َر َّص َع ـ ٌـة بالفُ صوص.
وفي ــه ْ
َخار َف
 ِك ْردانٌ َت َت َدلّى منهُ َس ِاس ـ ُـل كثيرةُ ،
ومز َْخ َر ٌف بز ِ
الد َّق ِة وا َ
جلمال.
ُمخَ َّر َم ـ ٍـة غا َي ٍة يف ِّ
ـوص َي َت َدلّى منها
 ِك ـ ْـردانٌ َي َت َك ـ َّـونُ م ــن ِدائـ ـ َرة ،به ــا ُفص ـ ٌ
اس ـ ُـل ُم َث َّبت ٌَة على ِق ْط َع ٍة ُم ْسـ ـتَطي َلة ،ث ـ َّـم َي َت َدلّى
َس ِ
ْمان َّية.
منه ــا َس ِ
العث ِ
بالعم ـ ِ
ـاتالذَّ َه ِب َّي ـ ِـة ُ
اس ـ ُـل ُم َحا ٍّة ُ
 .4األقْ ــراط :كان م ــن األقْ ـ ِـراط م ــا ُيصن َُع م ــن الذ ََهب،
والع ْم ـ ُ
ـات الذَّ َه ِب َّية.
الس ِ
اس ـ ُـل ُ
و َي َت َد ّل ــى منهُ َّ
الصغي ــر ُة ،الت ــي
اس ــتُ ْخ ِد َم ِت
ِ
 .5امل َ ِ
املصاح ـ ُـف َّ
صاح ــفْ :
()116
واس ـ َ
مت ـ ْـت ِكتابتُ ه ــا با َ
َ َّ
للع ْق ِد
خل ِّط الغُ ب ـ ِـار ّي ِ ،
ـط ًة ِ
ـاء ُي َز ِّي َّن بها نُحو َر ُه ّن،
ادات التي ِ
الق ِ
يف ِ
كانت ال ِّنس ـ ُ
ـيرة مـ ـ ــن
صاحـ ـ ـ ُـف يف ُع َل ـ ـ ـ ٍـب َصغ ـ ـ ـ ٍ
وو ِض َع ــت تل ــك امل َ ِ
ُ
الفـ ـ ـ َّـض ِة أو الــذَّ َه ـ ـ ِـب ا ُمل َط َّع ِم باملينا.
ِ
األح ِج َب ـ ُـة َ
توض ـ ُـع يف ُع َل ـ ٍـب م ــن
األح ِج َب ــة :كان ــت ْ
ْ .6
َ ()117
والف َّض ـ ِـة َت َت َد ّل ــى م ــن ِسل ِْسـ ـلة .
الذَّ َه ـ ِـب ِ

()9

زوج من األقراط ذو ساسل مدالة .سورية القرن  10أو 11م.

مالك ا ل ّ
مالك ــو ُ
ْمان ـ ّـي ،وفيم ــا
العث ِ
تع ـ َّـد َد ِ
احل ِل ـ ّـي يف العه ــد ُ
يل ــي من ــاذج ع ــن ه ــذه ُ
ومالكيها:
احل ِل ـ ِّـي ِ
اب َس ـ ُـه َّن ُ
َ .1ز َّي َن ـ ْـت بع ـ ُ
باحل ِل ـ ّـي ،ومن ذلك
ـض ال ِّنس ــاءِ َم ِ
()118
َت ْزي ـ ُـن ِغط ــاءِ ال ـ َّـرأْسَ ،
اب ــس .
واأل ْح ِز َمة ،وامل َ ِ
 .2كان ـ ِـت ُ
حابه ــا،
أحيانـ ـ ًا َسـ ـ َبب ًا يف َت َ
عاس ـ ِـة ْ
أص ِ
احل ِل ـ ُّـي ْ
وم ــن ذلك ما َذ َكـ ـ َر ُه ا َ
حواد ِث س ــنة 1135
جل َب ْر ِت ُّي يف ِ
اجل ْن ـ ِـد َس ـ َ
ماع ـ ًـة م ــن ُ
ـط ْوا
هـ ــ .يف ِم ْص ــر ،م ــن أنَّ َج َ
األكاب ــر»،
وه ــم ُس ــكارى ،عل ــى ِن ْسـ ـ َو ٍة م ــن ِ«نس ــاءِ
ِ
بوه َّن ِثيا َب ُه ـ َّـن
فسـ ـ َل ُ
ُك ـ َّـن َي َتن ْ
َزَّه ــنَ عن ــد األ ْز َب ِك َّي ــةَ ،
ومعه ــم َكبي ـ ٌـر ِمنه ــم،
وح ِل َّي ُه ــنَ  ،ث ـ َّـم ج ــا َء آخَ ــرونَ
ُ
ُ
فأكْ َمل ــوا َسـ ـ ْل َب ُهم .و َيذْ ُك ـ ُـر ا َ
جل َب ْر ِت ـ ُّـي شَ ـ ـ ْيئ ًا َكثي ــر ًا
م ــن الذَّ َه ـ ِـب وا َ
جل ْو َه ــرُ ،ك ـ َّـن َيت ََّح ْل ـ َـن ب ــه و َي َض ْع َن ــهُ
ـام
إح ُ
داه ـ َّـن ُغ ـ ٌ
يف ِث ِ
ياب ِه ـ َّـن الت ــي ن ُِه َب ــت .وكا َن م ــع ْ

()10
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طاق َّي ـ ٌـة فيه ــا جواه ـ ُـر و َذ َه ــب،
ُس ـ ِـل َب ْت م ــن عل ــى َرأ ِْس ـ ِـه ِ
وس ـ ِـل َب منها ِس ـ ْـر ٌ
وال شَ ـ ـ َب ِك َّي ٌة من ا َ
رير األصفَر ،ويف
ُ
حل ِ
كل َع ـ ْ ٍـن م ــن َّ
وال أيضـ ـ ًا.
الس ـ ْـر ِ
الشـ ـ َب ِك َّي ِة ُل ْؤ ُلـ ـ َؤة ،ويف تَكَّ ـ ـ ْة ِّ
ـن َهـ ـ َر َب علي بك إلى ّ
الش ــام ،بعـ ـ َد ْأن خَ َذ َل ــهُ أنْصا ُره،
 .3ح ـ َ
()119
ـوب
ـوال َث ِ
أخَ ـ ـ َذ مع ــهُ م ــن األم ـ ِ
مامنا َئ ـ ِـة أل ـ ِـف َم ْحب ـ ٍ
وع ْش ــرينَ َج َم ـ ًـا .و َنق ََل مع ــهُ أيض ًا،
َذ َهبـ ـ ًا عل ــى خَ ْم َس ـ ٍـة ِ
ـوغ ُ
ماين
قيمتُ هُ بثاث ـ ِـة
واحل ِل ـ ّـي ،م ــا ُق ـ ِّـد َر ْت َ
ِ
م ــن املَص ـ ِ
ـوب َذ َهب ًا.
َم ْحب ـ ٍ
أدوات الزّينَة ،ومنها
ْمان َّي ُة على اقْ ِتناءِ
ِ
العث ِ
َ .4ح َر َص ِت املرأ ُة ُ
املَراي ــا الت ــي ز ُْخ ِر َف ـ ْـت و ُر ِّص َع ـ ْـت باألحج ـ ِـار ال َكرمي ــة(،)120
إل ــى جان ـ ِـب ِح ْر ِصها على التَّ ز َُّي ِن ُ
باحل ِل ـ ِّـي واملجوهرات.
الع ْه ِد َ
 .7 .5مناذج من ُ
زائ ِر ّي:
اجل ِ
احل ِل ِّي في َ
ا ا لّ
ُو ِجـ ـ َد ْت ً
أفريق َيـ ـ َة من ــذُ
ـمال
احل ِل ـ ُّـى
ِ
ِ
اجلزائ ِر َّي ـ ُـة يف ش ـ ِ
ناع ِة
قاع العا َل ــم ،و َدخَ َل عل ــى ِص َ
ِ
القـ ـ َدم ،كم ــا يف س ـ ِـائ ِر ْ
أص ِ
تل ــك ُ
ـعوب أخ ــرى َم ـ َّـر ْت عل ــى
بصناع ـ ِ
احل ِل ـ ِّـي َتأَ ُّث ـ ٌـر ِ
ـات ش ـ ٍ
ـام َّي ُة
ومان َّي ـ ُـة  -البي َزن ِْط َّي ــة ،واإلس ـ ِ
اجلزائ ــر ،منه ــا :ال ّر ِ
ـامي ح ّت ــى ِنهاي ـ ِـة
بأع ِ
ْ
راقه ــا املختلف ـ ِـة من ــذُ ال َف ْت ـ ِـح اإلس ـ ِّ
وغيره ــا.
العثمان ّي ــن ،والفرن ِْسـ ـ َّي ِة
ُ
ِ
ومـ ـ َع ه ــذا ال َّتأَ ُّث ــر ،فق ــد حا َف َظ ـ ْـت ِصناع ـ ُـة ُ
احل ِل ـ ِّـي
ُ
األساور،
املستعمل يف
فاألسلوب
خاص َّي ِتها،
اجلزائر َّي ُة على ِّ
ُ
ِ
إيطال َّية،
بان َّية،
بإس ـ
مث ًاَ ،م ْط ٌ
ِ
إس ِ
ٍ
ـهامات فرن ِْسـ ـ َّيةْ ،
بوع بقُ َّو ٍة ْ
مجموع ـ ٍـة َت ْنف َِر ُد بهذا ال َفنِّ لتُ ْعطي له ِص ْبغ ًَة
حي ـ ُـث أنّ ُك َّل
َ
الصناع ــة،
خاص ــةُ ،تـ ـ َؤ ّدي إل ــى َمـ ـز ِْج ال َف ــنِّ ال َع ْص ـ ِـر ِّي ،عنـ ـ َد ِّ
ّ
()121
ّ
َ
ـاس باجلم ــال .
بالت َّْقلي ـ ِـد ِّي دو َن أ ِّي َمس ـ ٍ
ـواع ُ
ناط ـ ِـق
وتع ـ َّـد َد ْت أن ـ ُ
احل ِل ـ ِّـي اجلزائر ّي ــة َت َبعـ ـ ًا مل َ ِ
اجلزائ ـ ِـر املختلف ــة ولبيئ ــة ُس ــكّ انها ،وم ــن ه ــذه األن ــواع:
ِ
ـواع ُح ِل ـ ِّـي البي َئ ـ ِـة
راو َّي ــة :تع ـ َّـد َدت أن ـ ُ
 .1أن ـ ُ
ـواع البي َئ ـ ِـة َّ
الص ْح ِ
راو َّي ــة ،ومنه ــا:
َّ
الص ْح ِ
ـات يعتق ــدون أ َّنه ــا
 الت ــروت ن ــا ْزراف :ه ــو ُأ ْنب ـ ٌـوب ِ
حلجاب ـ ٍ
الس ـ ْـحر.
َت ِ
قيه ـ ْـم م ــن ِّ

أش ـ ٌ
ـناف من ِف َّض ــةُ ،ت ْل َب ُس ف ــوق َضفي َر ِة
 التزابات ــن :ه ــي ْشَ ـ ْـع ٍر عن َد ُ
األ ُذن.
 َاألساو ِر َي ْل َب ُسهُ ال ِّر ُ
جال والنِّساء،
نوع من
األ ْه َبسان :هي ٌ
ِ
وتك ــونُ َم
غالبـ ـ ًا م ــن الزُّ ج ــاج ،ال َق ـ ْـرن(،)122
َ
صنوع ـ ًـة ِ
الف َّض ــة.
النُّ ح ــاسِ ،
ُ
تعد َدت
 .2أن ــواع بيئ ــة الهض ــاب العلي ــا
«منطقة املَس ــي َلة»َّ :
ـواع ُح ِل ـ ِّـي بي َئ ـ ِـة الهضاب العلي ــا ،ومنها:
أن ـ ُ
ُقاط ُ
يات
لك َر ٍ
األمقي ــس :هي أس ـ ِـاو ُر ُم َح ـ ّـا ٍة يف َط َر ِفها بن ٍ
 ْالف َّض ِة والزُّ جاج.
َص ٍ
غيرة م ــن ِ
ويوض ُع فوقَ
َ
َبائ ِل ـ ّـي،
ـزمي الق ِ
 اإل ْبزمي ــت :له شَ ـ ـ َبهٌ مع اإلب ـ ِـاب
الص ـ ْـدرُ ،
ـاف ِ
ـتعم ُل أيضـ ـ ًا ِ
َث ْني ـ ِ
كغ ـ ٍ
ويس ـ َ
ـات َّ
للحج ـ ِ
َبائ ِل ِّي ال ــذي هو ُم َز ِّي ٌن
ولل َفس ــاتنَ ،عكْ سـ ـ ًا
لإلبزمي الق ِ
ِ
ْس بامل َ ْرجان.
ال ـ َّـرأ َ
ـزمي ل ــه ش ـ ٌ
َدير ُمز َْخـ ـ َر ٌف
 اإلمس ــاك :إب ـ ٌـكل ُم َشـ ـ َّب ٌك ُمسـ ـت ٌ
اب ــس
بس ِ
اس ـ َـل َصغيـ ـ َر ٍة و َدقي َق ــةُ ،
َ
وي َث َّب ـ ُـت عل ــى امل َ ِ
ـزمي َم ْر َك ـ ِـز ّي.
بواس ــطة ِلس ـ ِ
ـان إب ـ ٍ
ريح ِة َّ
الش ْعر.
التَّناهسنُ :ي
ْ
ْين َت ْس َ
َ
ستعم ُل ل َتز ِ
 َُّجاج
الش ـ ِـر َكة ،أو ِس ـ ْـم ِس ــم :ي َت َك َّونُ من َفتي َل ٍة َم ْع َد ِن َّية ،وز ٍ
واق َي ِة َص ْدر.
ـات َطوي َل ـ ٍـة ُم َز َّين ٍَة على شَ ــكْ ِل ِ
مم ـ َّـد ٌد ِ
ُ َ
بسل ِْس ـ ٍ
ـاء يف
 ِـوار َي َض ُع ــهُ ال ِّنس ـ ُ
اخل ْلخ ــال :ه ــو عل ــى شَ ــكْ ِل ِس ـ ٍ
وم ُ
وي ْق َف ـ ُـل
حيط ــهُ  26س ــمُ ،
ال َك ْع َب ـ ْـن ،طو ُل ــهُ  8س ــم ُ
بواس ـ َ
ـاء املنطق ـ ِـة ال
ِ
ـط ِة ِق ْط َع ـ ِـة خَ ْي ـ ٍـط َم ْع َد ِن ـ ّـيِ ،ونس ـ ُ
َي ْنزَعو َن ــهُ أ َب ــداً.
مي ـ ْ ِـن ُمز َْخ َر َف ـ ْ ِـن بزُ ج ـ ٍـاج أحم َر
الق ــرانَ :يت ََش ــكَّ ُل م ــن إ ْبز َ
 ُِ
ـات م ــن ِف َّض ــة،
وي َز ِّينُ
َ
الس ِ
اس ــلُ .
وك َري ـ ٍ
ومجموع ٍة م ــن َّ
الق ــرانُ َص ـ ْـد َر ال ِّنس ــاءِ ّ
الش ـ ِـاو ّيات "منطق ــة با ْت َن ــة"،
ِ
الع ْلي ــا.
ـاب ُ
إضاف ــة إل ــى نس ــاءِ ِ
الهض ـ ِ
ـود األكث ـ ُـر اس ــتعما ًال يف "جبال
العق ـ ِ
الس ــخاب :ه ــو م ــن ُ
 َّوغالب ًا ما
األوراس" ،وهو ُمت ََش ـ ِّـك ٌل من َعجين ٍَة ُم َع َّط َرةِ ،
يك ــونُ ُمز َْخ َرف ًا بال ُل ْؤ ًل ـ ِـؤ وامل َ ْرجان.
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ـمال
للحج ــاب ،وه ــو َم ْوج ـ ٌ
احل ـ ْـرز :ه ــو ُع ْل َب ـ ٌـة ِ
 ِـود يف ُك ِّل ش ـ ِ
()123
فريقي ــا .
أَ ِ

ـان ِع ّدة،
 .3األب ــازمي
القبائ ِل ّي ــة :حتمل كلم ــة «األبازمي» َمع ـ ٍ
ِ
ل ــذا ُأ ْط ِلق َْت عليها َتس ـ ِـم ٌ
يات مختلفة.

ن من
ـوع ُم َع َّ ٌ
ـواع ن ـ ٌ
 .3أن ـ ُ
ـواع البيئ ـ ِـة الزُّ ْ ِ
جن َّي ــة :م ــن هذه األن ـ ِ
جن ّي ــات ،وه ــو
أس ـ ِـاو ِر ِ
الف َّض ـ ِـة ُم َح َّب ـ ٌـب إل ــى ال ِّنس ــاءِ الزُّ ْ ِ
ومـ ـ َز َّو ٌد ب َك ْع ـ ٍـب م ــن ِف َّض ــة(.)124
ْ
ُم َث َّم ــنُ
ـاع ُ
األض ـ ِ

القبائ ِل َّي ِة
للم َج ْو َهـ ـ َر ِة
ِ
 .4تابزميت :هي القطعة الرئيس ــية ُ
ٌ
قيق
ب ــا ُمن ــازع ،وه ــي
كبير ُمسـ ـتَديرَ ،د ِ
ـرمي ٍ
عبارة عن إب ـ ٍ
التَّ نْميقُ ،ت َز ِّينُ به املرأ ُة َص ْد َرها .و َت ْشت َِم ُل هذه القطعة
بيب ِف ِّض ّيَ ،
وطل ٍْي باملينا،
ـومات عديدة ،من َ ْ
على رس ـ ٍ
حت ٍ
وز َْخ َر َف ـ ٍـة ُ
ناصـ ـ َر َعدي َد ٍة من امل َ ْرجان.
باخليوطَ ،
وع ِ

ناعة ا ل ّ
ناع ـ ُـة ُ
احل ِل ـ ِّـي يف امل ــدن الكبي ــرة ،لدرج ــة
َت َط ـ َّـو َر ْت ِص َ
العاص َم ـ ِـة ُو ِجـ ـ َد فيه ــا َو ْح َده ــا يف وق ــت م ــن
اجلزائـ ـ َر
أنّ
ِ
ِ
واه ــر.
للج ِ
األوق ــات حوا َل ـ ْـي  200ن َْق ـ ٍـش َ
الص ُ
ناعة يف مناطق أخرى ،ومنها:
كما ْ
اش َت َه َر ِت هذه ِّ
أهلوها يف
 .1منطق ــة الق ِ
خاص ًة «آ َي ُت َيني» ،التي َب َر َع ْ
َبائ ــلَّ ،
()125
لق َط ٍع من النُّ قود .
الصن ِْع ِ
ُس ٍخ دقيق َِة ُّ
َسـ ـ ْب ِك ن َ
ُ
«مسي َلة».
.2
العلْيا َ
ضاب ُ
جبال األوراس «با ْتنَة» ،مع ِ
اله ِ
« .3تامنغاست» يف اجلنوب األقصى.
أشـ ـ َه ِر املناط ـ ِـق ال َق َب ِل َّي ـ ِـة
أح ـ ُـد ْ
 .4مرك ــز « َبن ــي َين ــي» ،وه ــو َ
ألنواع األس ـ ِـاو ِر واألقراط .و ُت َع ُّد ُ
احل ِل ُّي ا ُمل َس ـ ّـما ُة
إنْتاجـ ـ ًا
ِ
زمي ــت»
ـاحت»« ،أ ْدوي ــر»َ « ،ته ــارا ْرت» و«تا ْب ْ
َم َح ِّل ّيـ ـ ًا بـ ــ« :تاس ـ ْ
ـات ال َف ِّن َّي ِة الت ــي ا ْز َد َه َر ْت
وم ــا ش ــا َك َلها ،من أ ْبـ ـ َر ِز اإلبداع ـ ِ
يف ه ــذه املنطق ــة.
داش ــر،
ْ
الصناع ـ ُـة أيضـ ـ ًا يف مناط ــقَ :م ِ
واشـ ـ َت َه َر ِت ه ــذه ِّ
َ
وق ــرى تا ْوري ـ ْـر ِت َم ْيم ــون ،آ َي ـ ُـت األ ْر ُبع ــاء ،آ َي ـ ُـت ْ َ
حل َس ــن ،أقونُ
احلج ــاج.
أحم ــد ،وتا ْوري ـ ْـر ِت
ّ
يات ُ
احل ِل ِّي يف املناطق ال َق َب ِل َّي ِة هي:
وأبر ُز ُم َس َّم ِ
إح ِل ْح ِل ـ ْـن ِ«م ْع َص ِم ّي ــات» :ه ــي م ــن أكْ َب ـ ِـر ُ
احل ِل ـ ّـي ،و َل َف َت ـ ْـت
ْ .1
فاعه ــا ال ــذي يبل ـ ُـغ أحيان ًا
بارت ِ
املج ْو َهـ ـ َر ُة االنتب ــا َه ِ
ه ــذه َ
ثاث َة عش ــر س ــنتيمتراً.
 .2ال ـ ّـدام :ه ــو ِس ــوا ٌر أصغ َُر من امل ِْع َص ِم َّي ــةَ ،م ْط ِل ٌّي باملينا ،أو
َمن ٌ
الرصاص.
ْقوش عل ــى َّ

ـاحت «إكْلي ــل» :ه ــي م ــن ُ
الس ـ ِـائ َر ِة
احل ِل ـ ِّـي ال َق َب ِل َّي ـ ِـة ّ
 .5تاس ـ ْ
ٌ
عبارة ع ــن ز َْخ َر َف ٍة َم ْط ِل َّي ـ ٍـة باملَواني
نح ــو االندث ــار ،وهي
الف َّض ــة.
ـات م ــن ِ
وح َب ْيب ـ ٍ
و َوش ـ ِـائ َح َرئيسـ ـ َّي ٍة م ــن امل َ ْرج ــان ُ
ـراط ل ُأل َذن َْن،
ـتعم ُل كأقْ ـ ٍ
 .6لت ــراك :ه ــي ِح ْل َي ـ ٌـة قدمي ــةُ ،تس ـ َ
ضاو َّي ِة َّ
الشكْ لُ ،م َك َّل َل ًة يف َط َر ِفها
و َت ْشت َِم ُل على َح َلق ٍَة َب ْي ِ
جان واملينا.
بامل َ ْر ِ
 .7تيقودمات ــن :هي أقْ ـ ٌ
ـراط ُ
ـات ُمن َْمن ََم ٍة ُم َر َّص َع ٍة
ذات َح َلق ـ ٍ
مم ــدو َدة(.)126
فائ ـ َـح ُمسـ ـتَدي َرةَ ،ت َت َدلّى منها َع ُ
بص ِ
َ
ناقيد َ ْ
مجوهرات ّ
ُ
الش ـ ِـاو ّية
اجلزائ ِر َّي ِة أيضـ ـ ًا
ـرات
ِ
وم ــن املجوه ـ ِ
حاف َظ ـ ًـة عل ــى أصا َل ِته ــا
«منطق ــة با ْت َن ــة» ،الت ــي َب ِق َي ـ ْـت ُم ِ
حاف َظ ًة
ـات ُصن ِْعها ،ولذلك َظ َّل ـ ْـت ُم ِ
العريق ــة ،وح ّت ــى ِت َق ِّن ّي ـ ِ
األوراسـ ـ ّي ِات ُ
احل ِل ُّي
اشـ ـ َت َه َر ْت عند
على َر ْو َنقَها ال َعتيق .وقد ْ
ِ
الف ِّض َّي ـ ُـة دو َن الذَّ َه ِب َّي ــة ،وامل ــرأ ُة منه ـ َّـن ترت ــدي عل ــى األ َق ـ ِّـل
ِ
ِس ــوا َر ْين ،أو ِخلْخا َل ـ ْـن ،أو ِق ْر َط ـ ْـن .واملجوه ـ ُ
ـرات مصنوع ـ ٌـة
نقد َّي ـ ٍـة َم ْس ــبو َكةَ ،ي ْب ُل ـ ُـغ
الف َّض ــة ،أو م ــن ِق َط ـ ٍـع ِ
أص ـ ًـا م ــن ِ
ْ
ً
َ
عام ــة .وال َف ـ ْـرقُ
ِعيا ُره ــا ِت ْسـ ـ َعة م ــن َعشـ ـ َر ٍة ( )9 /10بص ـ ٍ
ـورة َّ
الش ـ ِـاو َّي ِة ُ
ـن ُ
احل ِل ـ ِّـي ّ
بـ َ
ْح ِص ـ ُـر يف أنَّ
واحل ِل ـ ِّـي الق ِ
َبائ ِل َّي ـ ِـة َين َ
ُ
احل ِل ـ َّـي ّ
«مفْ َّر َغ ــة»َ ،عكْ سـ ـ ًا
«مق ََّعـ ـ َر ٌة» أو ُ
«ممل ــو َء ٌة» أو ُ
الش ـ ِـاو َّي ِة َ ْ
القبائ ِل َّي ـ ِـة الت ــي ُت ْعـ ـ َر ُف أساسـ ـ ًا ب َك ْو ِنه ــا ُم َز َّي َن ـ ًـة
للصناع ـ ِـة
ِّ
ِ
()127
َ
ً
وم ْط ِل َّي ــة بامل ْين ــاء .
َ
ومن أ ْب َر ِز ُ
احل ِل ِّي يف هذه املنطقة :ال َع َلق َُة التّشو ْتش ــانَة،
ال ّت َْم ْشـ ـ َرفْ ت وه ــي أقْ ــراط ،ا َ
ميس ـ ُـة وه ــي ُم َت َك ِّو َن ـ ٌـة م ــن
خل َ
خمس ـ ِـة ُم َع َّين ــات ،ويعتق ـ ُـد أه ــل املنطق ــة ب ــأنّ للخميس ـ ِـة
ِخص ـ ٌ
قائ َّي ــة.
ـال ِس ـ ْـح ِر َّي ٌة ِو ِ
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 .44أبو داودُ ،س َ ُ
ن أبي داود ،ج  ،2ص  ،95حديث رقم .1565
الف َّضة.
 .45األ ْوضاحُ :ح ِل ٌّي من ِ
الدا َر ُق ْط ِنـ ّـيُ ،سـ َ ُ
الدا ُر ُق ْط ِنـ ّـي ،دار املعرفــة ،بيــروت  -لبنــان،
ـن ّ
ّ .46
 1386هـ1966 / .م ،.ج ،2ص ،105حديث رقم.1
 .47أبو داودُ ،س َ ُ
ن أبي داود ،ج  ،2ص  ،95حديث رقم .1564
 .48أبو داودُ ،س َ ُ
ن أبي داود ،ج  ،2ص  ،95حديث رقم .1563
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ن َف ْر َســخ ًا يف ِمث ِْلهــا ،وفيهــا
واجلزيــر ُة تكــونُ ن َْحــو ًا مــن ِس ـ ّت َ
 .49سورة طه ،اآليتان .88 - 87
والسـ ُ
ُ
ٌ
َ
ـيول
ياح
ر
ال
منه
ر
د
حت
اهون"،
ر
"ال
له:
قال
ي
ـم
ـ
ي
عظ
ـل
ـ
ب
ج
ْ
ُ
ُ
ٌ
ُ
ِّ ُ ُّ
ّ
 .50سورة طه ،اآلية .59
في ْلق ُ
َزول ّي،
أرض ذلك امل َ ْو ِضع  -الغ ِ
الياقوتُ ،
َط وهو َح َج ٌر من ِ
 .51سورة النِّساء ،اآليتان .21 - 20
السرور ،ج  ،2ص .-464 463
البدور يف
مطال ُع
ِ
ِ
منازل ُّ
ِ
خار ّي،
ُ
صحيح ال ُب ِ
 .52ال ُب ِ
امللك.
زوج ُة عبد ِ
خار ّي ،ج  ،4ص  ،1517حديث رقم  .75 .3910حتتَ عبد ِ
امللكَ :
 .53سورة النور ،اآلية .12
الســرور ،ج  ،2ص - 455
َزولـ ّـي،
ِ
 .76الغ ِ
ـدور يف منـ ِ
ـازل ُّ
مطالـ ُـع ال ُبـ ِ
.456
 .54ابن سعدَّ ،
الطبقات ُ
الكبرى ،ج  ،8ص .20
َ
َّبو َّيــة ،دار اجليــل ،ط ،1بيــروت  -لبنان .77 ،األ ْبشيهي ،ا ُمل ْستَط َر ُف يف ُك ِّل َفنٍّ ُم ْست َْظ َرف ،ج  ،2ص .63
الســيرة الن ِ
 .55ابــن هشــامّ ،
.653
1411هـ ،.ص
َ
 .78األ ْبشيهي ،املرجع السابق ،ج  ،2ص .63
صحيح ُمسلم ،ج ،3ص  ،1214حديث رقم .1591
ُ .56مسلم،
َ .79
ُ
األ ْبشيهي ،املرجع نفسه ،ج  ،2ص .63
أج َو ُد ُهمــاَ ،ب ُ
ياضــهُ َ .80
 .57املـ ُ
ـاس َن ْوعــان :الزَّ ْي ِتـ ُّـي ِ
والب َّل ـ ْو ِر ّي ،والزَّ ْي ِتـ ُّـي ْ
األ ْبشيهي ،املرجع السابق ،ج  ،2ص .63
ُ
َزول ّي،
كالب َّل ْو ِر ّي  -الغ
ياض
شديد ال َب
أبيض
والب َّل ْو ِر ُّي
ُصفْ َرة،
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ .81
األ ْبشيهي ،املرجع نفسه ،ج  ،2ص .62
السرور ،ج  ،2ص .468
َم ِ
مناز ِل ُّ
دور يف ِ
طال ُع ال ُب ِ
ُ
عمر ال َع ِلـ ّـي ،التَّ ز َُّيــقُ
واحل ِل ُّي
 .82ملزيــد مــن التفصيــل انظــر ِزك َّية ُ
ِ .58فلْسِ :ق ْشر.
اس ّي ،ص .110 - 108
املرأة يف
عند ِ
العصر الع ّب ِ
ِ
 .59ا ُملسوكُ :
اجللود.
عمر ال َع ِل ّي ،املرجع السابق ،ص .115 - 113
 .60االص َطخَ ــري ،املَســال ُك واملَمالــك ،دار صــادر ،بيــروت  -لبنــانِ .83 ،زك َّية ُ
ِ ّ
ِ
ِ
ْ
ـوع مــن ا َ
جل ْو َهـ ِـر ُي ْؤتــى بــه مــن " َبلْخَ شــان" يف باد
 .84ال َبلْخَ ــش :نـ ٌ
1937م ،.ص .242
التُّ ْرك.
61. http://alaa2900.ahlamontada.net/t10-topic
ُ
ِ .85زك َّيــة عمـ ُـر ال َع ِلـ ّـي ،ال َّتز َُّيــقُ
ـرأة يف العصـ ِـر
واحل ِلـ ُّـي عنــد املـ ِ
 .62ي .هل ،احلضارة العرب َّية ،دار الهال ،سلسلة ثقافية شهرية،
اس ّي ،،ص .158
الع ّب ِ
القاهرة -مصر1399 ،هـ1979 /.م ،.ص .106
عمر ال َع ِل ّي ،املرجع السابق ،ص .166
ة
ي
زك
.86
ِ
َّ
ُ
مالك ،ص .155
سال ُك وامل َ ِ
االص َطخَ ِر ّي ،امل َ ِ
ْ .63
عمر ال َع ِل ّي ،املرجع نفسه ،ص .174
ِ .87زك َّية ُ
إسو َرتي.
ْ .64سواريِ :سواريِ ،
ُ
ِ .89زك َّيــة عمـ ُـر ال َع ِلـ ّـي ،ال َّتز َُّيــقُ
ـرأة يف العصـ ِـر
واحل ِلـ ُّـي عنــد املـ ِ
َ .65ق ْدَ :ق ْدر ،و ُت ْلف ُ
األلف.
َظ يف
العام َّية" :أ ّد" مع تفخيم ِ
ِ
اس ّي ،ص ( 178بتص ّرف) ،وملزيد من التفصيل انظر ص
الع ّب ِ
يبعـ ُـد حوالــي  75كلــم عــن العاصمــة األردن َّيــة
ُ .66ق َص ِّيـ ُـر ُع ْم ـ َرةُ :
 179من املرجع نفسه وما بعدها.
غير ِل ِصغ َِر َح ْج ِمه.
َّص
ت
بال
ر"
ي
ص
وس ّمي ُ"ق َ
ِّ
عمانُ ،
ّ
ْ ِ
السام ،دار العالم
 .90جميل نخلة ا ُمل َد َّور ،حضارة اإلسام يف دار َّ
ُ
ـقُ
ـرأة يف العصـ ِـر
 .67ز َِك َّيــة ُع َمـ ُـر ال َع ِلـ ّـي ،ال َّتز َُّيـ واحل ِلـ ُّـي عنــد املـ ِ
العربي ،ط ،1القاهرة  -مصر1429 ،هـ2008 / .م ،.ص .126
اس ّي ،وزارة اإلعام ،بغداد  -العراق1976 ،م ،.ص.114
الع ّب ِ
َزَّلُ :م َط َّعم.
ُ .91من ٍ
ُ
 .68ز َِك َّيــة ُع َمـ ُـر ال َع ِلـ ّـي ،ال َّتز َُّيــقُ
ـرأة يف العصـ ِـر
واحل ِلـ ُّـي عنــد املـ ِ
لوك َبني ُأ َم َّي َة ُيلْقونَها
غير ال ُب ْر َد ِة التي كانت ُمل ِ
 .92هذه ال ُب ْر َد ُة هي ُ
اس ّي ،ص .139
الع ّب ِ
ـدان
كوب ِهــم ،أل َّنهــا ُف ِق ـ َد ْت بفُ قْ ـ ِ
أكتاف ِهـ ْـم يف ُج ِ
علــى ِ
لوسـ ِـه ْم و ُر ِ
 .69ز َِك َّية ُع َم ُر ال َع ِل ّي ،املرجع السابق ،ص .156
اخلافــة منهــم .وكان قــد اشــتراها معاويـ ُـة مــن آل ز َُه ْيـ ِـر بــن
َ
درهم  -جميل نخلة ا ُمل ـ َد َّور ،حضارة
ألف
ن
ـ
ع
بأرب
ْمى
ل
ـ
س
ـي
ـ
ب
أ
َ
َ
ُ
 .70ز َِك َّية ُع َم ُر ال َع ِل ّي ،املرجع نفسه ،ص .158
السام ،ص .50
اإلسام يف دار َّ
األصدافِ ،شقُّ هُ ا ُمل َس َّ ُ
َ
نصف
ن كما لو كان َع ْين ًا
 .71ال َو َدعٌ :
نوع من ْ
الوزراء ُ
والكتّاب ،دار الفكر ،بيروت  -لبنان،
.93
اجل ْه ْشياري ،كتاب ُ
توحة.
ِ
مفْ َ
1408هـ1988 / .م ،.ص.241
أخبــا ُر ا َ
 .72ابــن ا َ
حل ْمقــى وا ُملغَفَّ لــن ،دار الكتب العلمية،
جل ـ ْو ِز ّيْ ،
ُ
ِ .94زك َّيــة عمـ ُـر ال َع ِلـ ّـي ،ال َّتز َُّيــقُ
ـرأة يف العصـ ِـر
ط  ،1بيروت  -لبنان1405 ،هـ1985/ .م ،ص .30
واحل ِلـ ُّـي عنــد املـ ِ
اس ّي ،ص .99
الع ّب ِ
َديه النِّساء.
 .73ال ُب ْدنَةٌ :
نوع من القُ ْم ِ
صان ت َْرت ِ
قال له" :ســجران" من جزيرة  .95الغزولي ،مطالع البدور يف منازل السرور ،ج  ،2ص .454
 .74الياقــوتُ :ي ْؤتــى بــه مــن َم ْع َد ٍن ُي ُ
ٍ
َ ْ
خَ ْلـ َ
ن َف ْر َســخ ًا .96 ،الغزولي ،املرجع السابق ،ج  ،2ص .454
(ســري ال ْنــكا) بن َْحـ ٍـو مــن أربع ـ َ
ْديب ِ
"س ـ َرن َ
ـف َ
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 .122الق َْرن :وجمعه قرون وهي قرون احليوانات.
َزول ّي ،املرجع نفسه ،ج  ،2ص .454
 .97الغ ِ
َّقليد َّيـ ُـة ا َ
ُ
زائ ِر َّية ،ص 66 63-
الص
 .98جميل نخلة املدور ،حضارة اإلســام يف دار الســام ،ص  .123 121بــدون ُم َؤ ِّلــفِّ ،
جل ِ
ناعات الت ِ
(بتص ّرف).
 .122َّقليد َّي ُة ا َ
ُ
زائ ِر َّية ،ص .63 - 62
الص
 .99جميل نخلة ا ُمل َد َّور ،املرجع السابق ،ص .122 - 121
 .124بدون ُم َؤ ِّلفِّ ،
جل ِ
ناعات الت ِ
َّقليد َّيـ ُـة ا َ
ُ
زائ ِر َّية ،ص 57 56-
الص
السرور ،ج  ،2ص .454
دور يف
 .125بــدون ُم َؤ ِّلــفِّ ،
جل ِ
ناعات الت ِ
 .100الغزوليَ ،م ِ
ِ
منازل ُّ
طال ُع ال ُب ِ
(بتص ّرف).
َزول ّي ،املرجع السابق ،ج  ،2ص .454
 .101الغ ِ
التَّقليد َّية ا َ
ُ
زائ ِر َّية ،ص .59 - 58
ناعات
الص
ِ .126
بدون ُم َؤ ِّلفِّ ،
جل ِ
ِ
َزول ّي ،املرجع نفسه ،ج  ،2ص .454
 .102الغ ِ
َّقليد َّي ُة ا َ
الصناعـ ُ
زائ ِر َّية ،ص 61 - 59
 .127بـ ِ
ـدون ُم َؤ ِّلــفِّ ،
جل ِ
ـات الت ِ
 .103الغزولي ،املرجع نفسه ،ج  ،2ص .454 - 452
(بتص ّرف).
َزول ّي ،املرجع السابق ،ج  ،2ص .454 - 452
 .104الغ ِ
واحل ِلـ ُّـي عنــد املـ ِـرأة يف العصـ ِـر الصور:
ُ
ِ .105زك َّيــة عمـ ُـر ال َع ِلـ ّـي ،ال َّتز َُّيــقُ
اس ّي ،ص .99
1.https://thepinupgypsy.files.wordpress.
الع ّب ِ
com/201201//met4.jpg
العصر
حامد خليفة ،الفنونُ الزُّ ْخ ُر ِف َّي ُة ال َي َم ِن َّي ُة يف
 .106د .ربيع ِ
ِ
ـامي ،الــدار املصريــة اللبنانيــة ،ط ،1بيــروت  -لبنــان،
اإلسـ ّ
2. http://beirutnationalmuseum.org/wp1412هـ1992 / .م ،.ص .226 225-
content/uploads/2012/05/DSC_6652.jpg
العصر
حامد خليفة ،الفنونُ الزُّ ْخ ُر ِف َّي ُة ال َي َم ِن َّي ُة يف
 .107د .ربيع ِ
ِ
اإلسامي ،ص .228
3.http://www.arab-ency.com/servers/
ّ
artifacts/2163/.gif
حامد خليفة ،املرجع السابق ،ص ( 29 - 28بتص ّرف).
 .108د .ربيع ِ
حامد خليفة ،املرجع السابق ،ص( 30 - 29بتص ّرف) .حلــي مينيــة «د .ربيع حامد خليفة ،الفنون الزخرفية 4.
 .109د .ربيع ِ
.اليمنية يف العصر اإلسامي» ،لوحة 68
( .110فنــون إســامية) ،املعــادن يف العصــر الفاطمــي ،األحــد /27
2009 /9مhttp://alaa.2900.ahlamontada.net/t10- ،.
 .5حلــي مينيــة «د .ربيــع حامد خليفة ،الفنون الزخرفية
topic
عمر ال َع ِل ّي ،املرجع السابق ،ص .148 147-
ِ .111زك َّية ُ
 .112املينا :مادة على شكل مسحوق وذات ألوان مختلفة.
( .113فنون إسامية) ،املعادن يف العصر الفاطمي ،األحد /9 /27
2009مhttp://alaa.2900.ahlamontada.net/t10-topic ،.
َزول ّي ،املرجع السابق ،ج  ،2ص .454
 .114الغ ِ
ْمان ّي ،عالم الكتب،
أزياء النِّساء يف
العث ِ
العصر ُ
 .115دُ .ث َر ّيا ن َْصرُ ،
ِ
ط ،1القاهرة 1420 ،هـ2000/ .م ،.ص .81 - 79
أح ِج َب ٌة جمع حجاب :حرز يلبسه صاحبه وقاية من الشر.
ْ .116
 .117اخلط الغباري :هو صورة مصغرة من خط النسخ.
 .118دُ .ث َر ّيا ن َْصر ،املرجع السابق ،ص .83 - 82
 .119دُ .ث َر ّيا ن َْصر ،املرجع السابق ،ص .83
محبوب :نوع من العملة الذهبية العثمانية.
 .120دُ .ث َر ّيا ن َْصر ،املرجع السابق ،ص .84 - 83
َّقليد َّيـ ُـة ا َ
الصناعـ ُ
زائ ِر َّيــة ،املؤسســة
 .121بــدون ُم َؤ ِّلــفِّ ،
جل ِ
ـات الت ِ
الوطنيــة لاتصــال :النشــر واإلشــهار ،اجلزائــر  -اجلزائــر،
1998م ،.ص .56

اليمنية يف العصر اإلسامي» ،لوحة .67
 .6حلي فاطمية «د .زكي محمد حسن ،األعمال الكاملة
كنوز الفاطمين ،لوحة .»64
« .7فنون اإلســام ،كنوز من مجموعة ناصر اخلليلي»،
ص .83
« .8فنون اإلســام ،كنوز من مجموعة ناصر اخلليلي»،
ص .83
« .9فنون اإلســام ،كنوز من مجموعة ناصر اخلليلي»،
ص .85
« .10فنون اإلسام ،كنوز من مجموعة ناصر اخلليلي»،
ص .85
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إنتاج اخلزف التقليدي يف جبال النوبة الســـودانية
املاح و املميزات

د .ليلى مختار أحمد آدم
كاتبة من السودان

الفنان البدائي مرتبط ببيئته ومحاط بتقاليد وموروثات حضارية فأفكاره نسيج من معتقدات وغايات وقيم مجتمعه وقيمه اخلاصة
كطريقة رسم الرموز التي يعبر بها عن أفكاره ملعارفه الفنية واجلمالية لتخرج أعماله معبرة عن معتقدات ذلك املجتمع وتعكس مصادره
احلضارية واملؤثرات التي تأثر بها سواء في الشكل أو املضمون أو من النواحي الوظيفية.
االخت ــاط ب ــن الوطني ــن و القبائ ــل املهاج ــرة م ــن غ ــرب افريقي ــا واالس ــتقرار ال ــذي ح ــدث له ــذه املجموع ــات أدى إلى
املشاركة يف اسلوب العمل فى املناشط املختلفة االقتصادية والرعوية والزراعية خير مثال لذلك مدينة لقاوة التي ضمت
مجموع ــات البق ــارة والف ــور والنوب ــة والداج ــو والفاته وأمب ــررو و هم يف األص ــل ينتمون إلى قبائل البربر بش ــمال أفريقيا.
168

اﻟﻌﺪد  33ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﻳﺔ

الداجو :الزخرفة تظهر يف ش ــكل خطوط رفيعة محفورة أفقي ًا ورأس ــي ًا ولم يظهر
أي ن ــوع م ــن الزخرفة البارزة وقد جاءت الزخارف مش ــابهة لزخارف حضارة كرمة.

تس ــكن مناط ــق جب ــال النوب ــة مجموع ــات مختلف ــة
تض ــم النوب ــة و هم الس ــكان األصلي ــون ،ومجموعات أخرى
تواف ــدت إل ــى املنطق ــة مث ــل البق ــارة ،الفات ــه ،والداج ــو
والف ــوجن وح ــدث الت ــزاوج ب ــن ه ــذه املجموع ــات ونتج منه
التأثي ــر ف ــى ل ــون البش ــرة .ودخ ــول ثقاف ــات أخ ــرى جديدة
أوج ــدت ثقاف ــات ملقايي ــس التعامل الت ــي ياحظ اختاف
بع ــض أوجهه ــا عم ــا كان يف املاض ــي ،علمـ ـ ًا ب ــأن النوب ــة هم
األكث ــر تأثي ــر ًا ف ــى كثي ــر م ــن اوج ــه احلي ــاة بحك ــم انه ــم
النس ــبة الغالب ــة لس ــكان املنطق ــة والت ــي تق ــدر بحوال ــي،
78م ــن الس ــكان.
احلديث عن اخلزف يف جبال النوبة ليس أمر ًا س ــه ًا
ولك ــن ميك ــن الوق ــوف عند بع ــض املاحظات الت ــي كتبها
«ج.ديبل ــو .كروف ــوت ع ــام 1925م» ع ــن اخل ــزف يف تقل ــي
ورش ــاد وقدي ــر وأبوجبيه ــة يف جن ــوب كردف ــان وأيضـ ـ ًا يف
وادي الني ــل ،وعجين ــة طين ــات الفخ ــار تتك ــون من الطن
ال ــذي مي ــزج م ــن بعض امل ــواد العضوية بنس ــبة  ٪ 75طن
و  ٪ 25روث احليوان ــات» (ت ــاور آدم كوك ــو .رس ــالة دكت ــوراة غي ــر
منش ــورة2014.م).

كادقل ــي :ه ــذا الفخ ــار يش ــبه فخ ــار الكنغ ــو يف طريقة الصن ــع واحلريق
وم ــا ينت ــج بع ــد احلريق من بق ــع س ــوداء وأل ــوان حمراء.

 .1مراكز انتاج اخلزف في جبال النوبة:
 .1 .1منطقة الدلنج:
يف مناطق اجلبال الشرقية يف منطقة الدلنج حتديدا
يس ــتعمل روث األبقار يف إنتاج اخلزف املتميز بخفة الوزن
ومبنطق ــة الدلنج ينتج اخلزف األس ــود ال ــذي جاء نتيجة
اس ــتخدام طريق ــة احل ــرق باس ــتخدام ط ــرق تختل ــف ع ــن
غيره ــا للحص ــول عل ــى ه ــذه األل ــوان ويف منطق ــة الريك ــة
والب ــرام جن ــوب كادقل ــي حيث فرض ــت الظ ــروف الطبيعية
يف فص ــل الصي ــف حي ــث يصعب الوص ــول إلى م ــوارد املياه
فرض ــت نوعـ ـ ًا من التقني ــة يف صناعة اخلزف إلنت ــاج أنواع
كبي ــرة األحج ــام حلفظ املي ــاه وإلنتاج ه ــذه األحجام تتبع
طريق ــة بناء املن ــازل يف بنائها.
يف منطق ــة غ ــرب الدلن ــج :جن ــد الس ــكان يهتم ــون
بالفخ ــار لوج ــود الط ــن األحم ــر (املغ ــر) ال ــزي يس ــتعمل
يف ط ــاء اخل ــزف م ــن اخل ــارج وأيضـ ـ ًا جند منطقة س ــارا
إح ــدى املناط ــق التي يهتم أهلها بالفخار واخلزف القدمي
ذات الطاب ــع التقلي ــدي من أواني كبيرة ومتوس ــطة وأقداح
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إناء قهوة من منطقة حجر املك كادقلي.

الط ــن املزخرف ــة احل ــواف واألواني الصغي ــرة .بجانب هذا
توج ــد مجموع ــة الداج ــو الذي ــن اس ــتقروا واختلط ــوا م ــع
النوب ــة ويتمي ــز فخاره ــم بالل ــون األس ــود الس ــتخدامهم
طريق ــة تدخ ــن الفخ ــار ال ــذي يت ــرك أث ــر ًا جمي ــا إل ــى
جان ــب إهتمامهم بتجويد الفخ ــار وصقله ،وفخار الداجو
اللذي ــن يتواج ــدون يف منطق ــة لق ــاوة والذين له ــم املقدرة
العالي ــة يف جتوي ــد وتش ــطيب الفخ ــار معتمدي ــن عل ــى
موروثاته ــم يف عم ــل التصامي ــم.
متي ــز فخاره ــم بالس ــواد ال ــذي يح ــدث نتيج ــة ح ــرق
الفخ ــار باس ــتخدم أوراق الش ــجر األخض ــر بوضع ــه داخل
االوان ــي و أيض ــا تغطى به األوان ــي فى داخل موقع احلرق
و تش ــعل الن ــار و تكتس ــب االوان ــي اللون األس ــود.
األج ــاجن م ــن قبائ ــل الدلن ــج التي عرف ــت الفخار منذ
الق ــدم واس ــتعملوه يف حياته ــم اليومي ــة ألغ ــراض الطبخ
وجل ــب امل ــاء والطعام والتخزين ،وه ــى من األدوات الهامة
يف حياتهم.
«و ق ــد ع ــرف األج ــاجن نوعن م ــن الفخار ن ــوع تصنعه
النس ــاء محلي ــا و آخ ــر يش ــترونه م ــن قبيلة الداج ــو التي
برع ــت يف ه ــذه احلرف ــة وأجادته ــا واش ــتهرت به ــا حت ــى
الي ــوم كم ــا برعت و تف ــردت بتقنية الزخ ــارف املنتظمة يف

رشاد إناء قهوة من منطقة لقاوة (كردفان).

فخاره ــم إل ــى جان ــب الصق ــل يف املنطق ــة)( .يوس ــف فضل.
2002م .ص.)178

 .2 .1منطقة كادقلي:
تف ــردت بع ــض األس ــر بصناع ــة الفخار نس ــبة للحركة
التجارية آنذاك يف توزيع منتجاتها يف األسواق املجاورة.
أم ــا يف مناط ــق ب ــرام والريك ــة يعتب ــر العم ــل موس ــميا إذ
يت ــم إنت ــاج اخل ــزف بالق ــرب م ــن مناط ــق تواج ــد الط ــن
لتس ــهيل عملي ــة النقل.
لق ــد ارتب ــط إنت ــاج اخل ــزف يف جب ــال النوب ــة بالطاب ــع
الروح ــي للس ــكان و بع ــض املمارس ــات املرتبط ــة بطق ــوس
األس ــبار «الكج ــور» وأن الفخ ــار ل ــه دور مه ــم ج ــد ًا يف ه ــذه
الطق ــوس.
(يخل ــط الط ــن مع مخلفات احليوانات و احلش ــائش
تفادي ًا حلدوث تش ــققات وهذا الفخار يش ــبه فخار الكنغو
يف طريق ــة الصن ــع و احلري ــق و ما ينتج بع ــد احلريق من
بقع س ــوداء وألوان حمراء.
 .3 .1منطقة تقلي:
هنال ــك ط ــرق مختلف ــة إلنت ــاج الفخ ــار يف منطق ــة
تقل ــي جن ــد أن امل ــرآة عمومـ ـ ًا ه ــى الت ــي تنتج الفخ ــار كما
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الدلنق :وهو يستعمل لتوضع فيه اخلمور احمللية.

ه ــو احلال يف البل ــدان األفريقية املتاخم ــة خلط العرض
ال ــذي تق ــع في ــه منطقة جب ــال النوبةحيث يش ــكل الطن
يف ش ــكل ك ــرات ووضعه ــا يف حف ــرة نص ــف كروي ــة أو أي
س ــطح مقعر تش ــكل عليه الطينة لتأخذ الش ــكل الكروي
كم ــا ه ــو احل ــال يف مناط ــق رش ــاد واللي ــري وتلودي.
وق ــد عممت طريقة اإلنتاج هذه يف معظم جبال النوبة
وخاص ــة املنطقة الغربية يف لقاوة والنيم ــاجن ،الكادرو وهذه
من الطرق املس ــتخدمة يف نيجيريا عند قبائل اليوربا.
و لوح ــظ مطابق ــة االس ــلوب العلم ــي يف إنتاج اخلزف
و الفخ ــار من ــذ الق ــدم يف جبال النوبة بالت ــوارث (James
.)Miliart,1925,page 125
«ويف تقلي تخلط احلش ــائش املطحونة أو قش ــور الذرة
وتخل ــط م ــع الط ــن .ويعتق ــد اخلزاف ــون يف تل ــك املناطق
أن احلش ــائش املخلوط ــة م ــع الطن تس ــاعد على متاس ــك
()w.w.crowfoot.1925.126خلي ــط الطين ــل».
 .4 .1منطقة رشاد:
هنالك طرق مختلفة إلنتاج الفخار يف منطقة تقلي
جن ــد أن امل ــرآة عموم ًا هى التي تنتج الفخار كما هو احلال
يف البل ــدان األفريقي ــة املتاخم ــة خل ــط الع ــرض الذي تقع
في ــه منطق ــة جب ــال النوبةحي ــث يش ــكل الط ــن يف ش ــكل

ك ــرات ووضعه ــا يف حف ــرة نص ــف كروي ــة أو أي س ــطح مقعر
تش ــكل عليه الطينة لتأخذ الش ــكل الكروي كما هو احلال
يف مناط ــق رش ــاد و اللي ــري وتلودي .
ا نا

الت

نت ال

ار

ر اد

 .1منطقة لوال يف اجلزء الشرقي من رشاد على بعد 2كيلو
متر من املدينة .حيث يهتمون بإنتاج فناجن القهوة.
 .2منطـ ـ ــقة خـ ـ ـ ــور طــورط ــاج جن ــوب شـ ـ ــرق املــدينة وتنــتج
اجلب ــنات بكم ـ ــيات كبــيرة.
 .3منطقة خور رملة تخصصت يف أواني الطعام والش ــراب
وأواني الزينة واملزهريات.
 .4منطقة جبل فاته التي تقع شمال املدينة وتنتج أواني
الطعام كالصحون والصواني إضافة للمزهريات.
 .5منطق ــة فان ــدك يف جن ــوب املدينة و تنت ــج املباخر «إناء
لوض ــع البخور» وبع ــض أواني الطعام.
م كلة الدراسة
بالرغ ــم م ــن توف ــر خام ــات الط ــن ووفرة املي ــاه وحطب
احلريق إال أن إنتاج اخلزف يف جبال النوبة ظل موسيمي ًا
ومقيد باملكان.
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دحلوب :يستعمل لصنع العصيدة.

ف

الدراسة

 .1تعتبر املرأة الركيزة األساسية من النواحي اإلقتصادية.
 .2تق ــوم امل ــرأة مبعظم إنتاج الفخار واخل ــزف دون الرجال
حي ــث تقوم بتجهيز الطن وتش ــكيله.
دا الدراسة:
ج ــودة إنت ــاج خزف جبال النوبة لم جتعله معروف ًا خارج
نطاق املنطقة.
مية الدراسة
تأثير التيارات الثقافية الدخيلة على إنتاج اخلزف.
س لة الدراسة
 .1ما هى أهمية إنتاج اخلزف يف جبال النوبة.
 .2ما هى االس ــاليب املتبعة يف إنتاج اخلزف التقليدي يف
جبال النوبة.
د د الدراسة
منطقة جبال النوبة (رشاد ،تقلي ،كادقلي ،الدلنج).
ا ا الدراسة
تتناول ــت الدراس ــة يف ه ــذا الفص ــل وصفـ ـ ًا للطريق ــة
واإلج ــراءات املتبع ــة يف تنفي ــذ ه ــذه الدراس ــة ،ويش ــمل ذلك

الدوراية :وهي عبارة عن إناء نصف كروي صغير يستعمل للطبخ.

وصف ًا ملجتمع الدراسة وعينته ،وطريقة إعدادها واستعانت
الدراس ــة يف تنفيذ هذه الدراس ــة بوسيلة املقابلة واملاحظة
كم ــا اس ــتعانت بالتصوي ــر الفوتغراف ــى وإختي ــار عين ــات
جتريبي ــة معاون ــة يف إج ــراء ه ــذه الدراس ــة.
 .2طرق إنتاج اخلزف في جبال النوبة:
 .1 .2جتهيز الطني:
يجه ــز الط ــن بطريق ــة بدائي ــة ،ويؤخذ الط ــن بكمية
تكف ــي لع ــدد م ــن األوان ــي الت ــي ي ــراد صنعه ــا م ــن الط ــن
اجل ــاف حي ــث يوض ــع الرمل عل ــى حجر الس ــحن ويطحن
ويضاف إليه قليل من املاء ويبدأ بعجنه باليد الس ــتخراج
اله ــواء ويصير جاهزا للتش ــكيل.
 .2 .2التشكيل:
تس ــتخدم طريق ــة متقدم ــة بالنس ــبة إلنت ــاج اخل ــزف
وتعرف بطريقة القوالب ولاس ــتفادة من ش ــكل االستدارة
يوضع الطن على س ــطح الق ــرع ثم يطرق لتأخذ الطينة
ش ــكل الق ــرع الك ــروي او ش ــبه الك ــروي ويكم ــل التصمي ــم
بإضاف ــة عن ــق أو أيادي.
والطريق ــة الثاني ــة حتف ــر حف ــرة نص ــف كروي ــة عل ــى
س ــطح االرض وتغطى جوانبها بأوراق األش ــجار أو احلبال
منتظمة لتعطي نوعا من الزخرفة وامللمس اخلش ــن على
الس ــطح اخلارج ــي لإلناء.
172

اﻟﻌﺪد  33ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﻳﺔ

فخار منطقة الدلنج «إناء لوضع البخور».

فخ ــار منطقة الدلنج اخلزف األس ــود ويتميز فخارهم باللون األس ــود
الس ــتخدامهم طريقة تدخن الفخار.

يش ــكل الط ــن يف ش ــكل ك ــرات ووضعه ــا يف حف ــرة نص ــف كروي ــة أو أي
سطح مقعر تشكل عليه الطينة لتأخذ الشكل الكروي كما هو احلال
يف مناطق رش ــاد واللي ــري وتلودي.
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اجلر :يستعمل حلفظ الزبدة «السمن».

كلول :وهو إناء حلمل املاء من املناطق البعيدة إلى املنزل.

كم ــا تس ــتخدم الطريق ــة البدائي ــة بوض ــع حب ــال م ــن
الط ــن ف ــوق بعضه ــا مكون ــة التصمي ــم املرادعمل ــه.
 /3الزخارف و النقوش:
ظاه ــرة النق ــوش عل ــى األوان ــي ظاه ــرة قدمي ــة منذ أن
اس ــتطاع اإلنس ــان البدائ ــي أن يش ــكل م ــن الط ــن أوان ــي
يس ــتعملها يف حيات ــه اليومي ــة والزخرف ــة تكس ــب األوان ــي
نوعـ ـ ًا م ــن التمي ــز بالنس ــبة لوظيف ــة اإلن ــاء النفعي ــة.
الزخرفة تظهر يف ش ــكل خطوط رفيعة محفورة افقي ًا
ورأس ــي ًا ول ــم يظهر أي نوع من الزخرفة الب ــارزة وقد جاءت
الزخارف مش ــابهة لزخارف حضارة كرمة.
تب ــدأ عملية الزخرفة على األواني اخلزفية التي متت
عملي ــة بناؤه ــا وعندم ــا تك ــون اآلني ــة يف درج ــة متوس ــطة
م ــن اجلف ــاف ،والزخرف ــة غالبـ ـ ًا م ــا تكون باحلفر املباش ــر
بواس ــطة أدوات بدائي ــة مثل احلصى املكس ــور والبيضاوي
الش ــكل وتنقس ــم الزخرف ــة إلى ثاث ــة أنواع هى:
 .1النـ ـ ـ ـ ــوع األول يعت ـ ـ ــمد عل ـ ــى احلـ ـفـر ويش ــمل الـ ــزخ ـ ــارف
الهن ــدسـ ـ ــية واخلـ ـ ــطوط العمودية واألفقية والتنقيط
وتستـ ـ ــخدم ألـ ــوان احلجارة املوج ـ ــودة يف املنط ـ ــقة وهـ ــى

غالب ًا ما تكون جيرية ويستخدم اللون األحمر واألحمر
الف ــاحت واألس ــود واألبيض.
 .2الن ــوع الثان ــي يأت ــي نتيج ــة للحري ــق ويك ــون يف ش ــكل
بق ــع س ــوداء غي ــر منتظمة وس ــط ل ــون الط ــن األحمر
احمل ــروق وه ــى تش ــابه الزخ ــارف الطبيعي ــة املوجودة يف
الق ــرع واللي ــف وبع ــض احليوان ــات.
ه ــذا الن ــوع م ــن الزخرف ــة يوج ــد أيضـ ـ ًا يف بعض خزف
ال ــدول األفريقي ــة املجاورة مث ــل نيجيريا ،كينيا ،تش ــاد
واوغندا.
 .3الن ــوع الثال ــث الدرجات اللونية التي تتكون بعد تلميع
العن ــق بقطع ــة م ــن زج ــاج أو حج ــر م ــن احلص ــي م ــع
اس ــتخدام قليل من املاء والزي ــت ،وعندما حترق اآلنية
يظه ــر العن ــق بل ــون داك ــن ذو ملع ــة براقة ،ويبق ــى اجلزء
الثاني من اآلنية بلون الطن املس ــتعمل يف البناء فإذا
كان الط ــن املس ــتعمل بل ــون أحم ــر يظه ــر العن ــق بلون
بني داكن المع و اجلزء االس ــفل بلون أحمر المع ،وإذا
كان الط ــن املس ــتعمل أس ــود يظه ــر العن ــق بل ــون أس ــود
الم ــع واجل ــزء األس ــفل بل ــون رم ــادي ذو خض ــرة فاحتة
غي ــر المعة.
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وه ــذا الن ــوع تف ــردت به منطق ــة جبال النوب ــة عن بقية
أن ــواع اخل ــزف املوجودة يف الس ــودان.
 .3طريقة احلرق:
ه ــى أق ــرب للطريق ــة البدائية والتي مت ــارس منذ آالف
الس ــنن قب ــل املي ــاد عندم ــا اكتش ــفها اإلنس ــان الق ــدمي
حل ــرق الفخ ــار البدائ ــي تس ــمى ه ــذه الطريق ــة باألف ــران
املفتوح ــة حي ــث يس ــتعمل روث األبق ــار ليزي ــد م ــن ارتف ــاع
درج ــات احل ــرارة يف أق ــل وق ــت ممك ــن ،وأوان ــي الطهي ألنها
تتع ــرض للن ــار عن ــد االس ــتعمال فلذل ــك حتت ــاج لدرجات
ح ــرارة عالية لتجعلها أكثر صابة وغير مس ــامية وكما أن
لألف ــران املفتوح ــة أيض ًا خاصي ــة طفئ احل ــرارة تدريجيا،
كم ــا أن هن ــاك خاصي ــة أخ ــرى لألف ــران املفتوح ــة تطف ــئ
احل ــرارة دون أن تنتش ــر يف اله ــواء.
 .4أنواع الفخار و استخداماته:
خلزف جبال النوبة أنواع متعددة حسب استخداماته
املتعددة ومن أشهر هذه األنواع:
 .1الدلنق :وهو يستعمل لتوضع فيه اخلمور احمللية.
 .2الدوراي ــة :و ه ــي عب ــارة ع ــن إن ــاء نص ــف ك ــروي صغي ــر
يس ــتعمل للطب ــخ.

أن بع ــض األش ــكال متي ــل للتمثيل الواقع ــي كالتي تصنع
يف ش ــكل حيوان ــات أو طي ــور ومتي ــل التصامي ــم للبس ــاطة
وع ــدم التعقيد.
وقد خلصت الدراسة للنتائج اآلتية:
 .1االستـ ـ ـ ــفادة القص ـ ـ ــوى مـ ـ ــن معط ـ ـ ــيات الطبـ ـ ــيعة مث ـ ــل
الق ــرع وأوراق األش ــجار وبع ــض أش ــكال الثم ــار يف عم ــل
التصامي ــم.
 .2اس ــتعمال أبس ــط الوس ــائل التقني ــة إلنت ــاج أج ــود أن ــواع
اخل ــزف واالهتم ــام بالزخ ــارف.
 .3تصنيع كميات كبيرة لتغطية متطلبات السوق والتصدير
لألسواق املجاورة.
 .4وجود الطلب على املنتجات اخلزفية يف األسواق احمللية
وذل ــك لكثرة اس ــتخدامه خاصة يف فت ــرة الصيف وجند
أن الفخ ــار يناف ــس األواني املعدنية لقلة س ــعره وأهمية
دوره الوظيفي.
 .5توف ــر خام ــات الط ــن ووفرة املي ــاه وحطب احلري ــق وروث
احليوان ــات يقل ــل من تكلف ــة البحث عنها.

املراجع العربية:

 .3كل ــول :وه ــو إن ــاء حلم ــل امل ــاء م ــن املناطق البعي ــدة إلى
املنزل.

 .1تــاور آدم كوكــو  -الــدور الوظيفــي واجلمالــي للخــزف يف
السودان-رسالة دكتوراة غير منشورة2013 ،م.
 .2يوســف اســحق احمــد  -املاضــي املعــاش يف جبــال النوبــة
منطقة االجانق  -دار عزة للنشــر و التوزيع  -اخلرطوم
 السودان2007 ،م. .3يوســف فضل حســن ،دراســات يف تاريخ السودان و افريقيا
و بــاد العــرب اجلــزء الثانــي ،دار جامعــة اخلرطــوم
للنشر2002،م.

 .7املبخر :يستعمل للبخور.

املصادر األجنبية:

 .8س ــكتاية :وتصنع من روث األبقار وتس ــتعمل لنقل الذرة
من موق ــع الزراعة إلى املنزل.

1. James Miliart, c. Faris Nuba Personal
Art, print in Great
Britanian Jarrold and Sons Itd..Norwich.
2. Frank, and Jenet Hamer.The Potters,
Dictionary of materials and Techniques,
second Edition, A, and C, black London
1986.

 .4دحلوب :يستعمل لصنع العصيدة.
 .5البرمة الكبيرة :وهى لصنع اخلمر.
 .6اجلر األسود :يستعمل حلفظ الزبدة (السمن).

 .5نتائج الدراسة:
طبيع ــة املنطق ــة له ــا االث ــر الكبي ــر بالنس ــبة ألش ــكال
اخل ــزف وزخرفت ــه فهن ــاك األش ــكال الت ــي يغل ــب عليه ــا
الشكل الكروي نتيجة للتأثر بأشكال الطبيعة واألحجام
الكبي ــرة مث ــل األزيار حلفظ كمي ــات وفيرة من املياه ،وكما

الصور :من الكاتبة.
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الرموز ودالالتها يف النســـيج التقليدي
باجلنوب التونسي

د .محمد اجلزيراوي
جامعي من تونس

تتعدد محامل الرموز في كل مكان من العالم وأكثر ما جندها على املصنوعات كالنحاس والذهب والنسيج واخلشب والفخار،
في القدمية منها التي رمبا اكتفى صانعها بيديه إلخراجها على أبهى صورة أو احلديثة التي استعمل لصياغتها النهائية عدة مراحل علمية
تكنولوجية دقيقة .لقد استعمل أجدادنا الرمز في مختلف صناعاتهم استوحوا شكله من خالل عناصر احلياة احمللية أو كان حتت
تأثير احلضارات التي مرت ببالدنا والشعوب التي استوطنتها .إن املتأمل بدقة يالحظ بروز نوع من التخصص احمللي سواء كان ذلك
من حيث وظيفة املصنوعات أو من حيث مفرداتها اجلمالية مما يعكس أبعاد الثقافة املادية لكل مجموعة ودور املرأة الفعال في ذلك
خاصة وأنها حتملت العبء األكبر في هذا القطاع بدوية كانت أو حضرية.
س ــنحاول يف ه ــذه العم ــل إب ــراز أه ــم خصوصي ــات الرم ــوز الت ــي تغط ــي مس ــاحة هام ــة م ــن املنس ــوجات التقليدي ــة
املختلف ــة ببع ــض مدن وقرى اجلنوب التونس ــي(انظر اخلريطة) محاوال الكش ــف عن دالالته ــا احمللية والكونية ومدى
تأثي ــر بقي ــة احلض ــارات فيه ــا معتم ــدا يف ذل ــك على منهجية تقس ــم املنس ــوجات بحس ــب وظيفتها.
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صورة رقم.)1(:

صورة رقم.)2(:

 .1األغطية واملفروشات:
 . 1 .1البطانية القفصية:
عندم ــا نتأم ــل يف بطاني ــة( )1من جهة قفص ــة( )2ناحظ
اس ــتخداما لع ــدة أش ــكال تنطل ــق م ــن اخل ــط مث ــل املع ــن
واملثل ــث وه ــي أش ــكال معروف ــة ل ــدى البرب ــر وه ــم الس ــكان
األصليون للباد وكذلك الرس ــوم الهندس ــية املختلفة التي
تظه ــر على الزربية االناظولي ــة( )3وال غرو يف ذلك فاألتراك
حكموا الباد وسكنوا املدينة خال القرنن  18و 19ميادي،
كم ــا جند األش ــكال املجردة احليواني ــة واآلدمية التي ميكن
إعادته ــا للفخ ــار اإلغريقي الذي س ــوقوه على كامل ضفاف
املتوس ــط (الصورة رق ــم  1و.)2
مهم ــا كان ــت أص ــول ه ــذه الرم ــوز فإنه ــا تتماش ــى م ــع
تعالي ــم الدي ــن من حيث املضمون وفيها كثير من التناس ــق
ب ــن األحجام واأللوان من حيث الش ــكل الع ــام وهذه هي يف
حقيق ــة األم ــر القواع ــد األساس ــية املتبعة يف النس ــيج لدى
نس ــاء الهمام ــة( )4دون إن ننس ــى طبع ــا تل ــك الفس ــحة م ــن
احلري ــة الت ــي تت ــرك لهن ألج ــل اإلب ــداع واملس ــاهم يف خلق
من ــاذج جديدة.
إن الرموز املوجودة على هذه البطانية القفصية ضاربة
يف التاريخ تشترك فيها معظم الشعوب منذ القدمي لكنها
ال تخل ــو م ــن تواج ــد احلاض ــر أي زم ــن الصناعة فاإلنس ــان
املوج ــود يف ش ــكل أربع ــة مس ــتطيات قائمة متث ــل األطراف
واملرتبطة مبس ــتطيل أكبر ميثل البدن ومبس ــتطيل ومعن
صغيرين ميثان العن ــق والرأس (الصورة رقم  )3رمبا يكون
يف ش ــكله مس ــتوحى م ــن العس ــكري الترك ــي ال ــذي يتج ــول

صورة رقم.)3(:

باملنطق ــة يف أواخ ــر الق ــرن التاس ــع عش ــر ،يف ح ــن ميث ــل
ص ــف اإلب ــل (الصورة رقم  )4تل ــك القوافل التي تعبر املكان
محمل ــة بالبضائع ذهابا وإيابا بن الش ــمال واجلنوب وبن
ب ــاد املغ ــرب واملش ــرق يركبه ــا م ــن يقص ــد البق ــاع املقدس ــة
للحج والتجارة ،دون نس ــيان قيمة هذا احليوان يف اجلنوب
مب ــا ه ــو رمز للث ــروة واجلاه مما يس ــتدعي رس ــمه قبل غيره
م ــن احليوانات.
النس ــاجة بص ــورة مكثف ــة املثل ــث وكم ــا ه ــو
تس ــتعمل ّ
مع ــروف عن ــد كل الش ــعوب يرم ــز للع ــدد ثاث ــة وإن كان
متس ــاوي األضاع فهو يرمز للس ــمو واالنس ــجام وإن كانت
قمت ــه نح ــو األعل ــى فه ــو يرم ــز للن ــار والذك ــورة وإن كان ــت
نحو األس ــفل فهو يدل على املاء واألنوثة( )5أما املعن فهو
رم ــز لألنوث ــة ع ــادة وعندم ــا يكون ممدد الش ــكل ي ــدل على
التواص ــل والتب ــادل(.)6
م ــن خ ــال كل م ــا تق ــدم أال ميكن اعتبار ه ــذه البطانية
وثيق ــة تاريخي ــة ع ــن مرحل ــة م ــن مراح ــل تاري ــخ الب ــاد إذ
ميك ــن م ــن خاله ــا كتاب ــة أس ــطر ع ــن احلي ــاة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية وبالتالي يصبح محتواها يضاهي
محت ــوى الرس ــومات الت ــي وج ــدت عل ــى ج ــدران الكه ــوف
التاريخي ــة يف اجلبال وعل ــى األواني الفخارية القدمية .ثم
أال ميك ــن اعتباره ــا لوح ــة فني ــة تش ــكيلية غاي ــة يف اإلب ــداع
ترتقي إلى مس ــتوى األعمال الفني ــة الكبرى ،بل هي كذلك
فق ــد اس ــتوحى منه ــا ع ــدة فنان ــن تش ــكيلين معاصري ــن
البعض من أعمالهم اإلبداعية مثل صفية فرحات وعائشة
الفيالي(.)7
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 . 2 .1املرقوم(:)8
م ــن بن املنس ــوجات الت ــي فيها الكثير م ــن الرموز جند
املرقوم الذي التصقت شهرته مبدينة وذرف أكثر من غيرها
لك ــن ال تخل ــو مناطق اجلنوب التونس ــي األخرى من بعض
القط ــع الت ــي خرج ــت ع ــن ه ــذا القال ــب وأب ــرزت في ــه امل ــرأة
مهاراته ــا ومنه ــا املرق ــوم النوي ــري الذي اش ــتهرت به مدينة
احلامة( )9حيث استقرت قبيلة بني يزيد( )10وهو يتكون من
مجموع ــة أش ــرطة مختلف ــة األحج ــام واألل ــوان يتوس ــطها
ش ــريط علي ــه أش ــكال متنوع ــة كون ــت املثل ــث واملع ــن .لق ــد
برع ــت نس ــاء املرازي ــق( )11يف صن ــع مرق ــوم يحت ــوي على عدة
رم ــوز أهمه ــا رمز «ايدي ــك يف ايد خوك» ويتكون من مثلثن
يتقاب ــل رأس ــهما(الصورة رقم .)5
ه ــذا الش ــكل الهندس ــي يحق ــق إبداع ــا جتريدي ــا يفي ــد
الدميوم ــة لألش ــياء واالس ــتمرارية للوج ــود فه ــو عب ــارة عن
الساعـ ــة الرملي ــة ،إن ــه رم ــز مش ــترك ب ــن كاف ــة الش ــعوب ال
بش ــكله فحس ــب إمن ــا أيضا مب ــا يتضمنه م ــن دالل ــة( .)12أما
مرق ــوم زاوي ــة العان ــس وه ــي قري ــة قدمي ــة توج ــد باجله ــة
الش ــمالية ملنطق ــة نف ــزاوة( )13عب ــرت نس ــاؤها ع ــن بع ــض
مام ــح حياته ــم اليومية من خال نس ــيج املرقوم فالرس ــم
الذي تكونه اخلطوط املنكس ــرة إمنا هو متثيل للدرج التي
تس ــتعمل للصع ــود إل ــى الغرف ــة املوج ــودة يف أغل ــب البي ــوت
احلجري ــة باجله ــة (الص ــورة رق ــم  ،)6كما ع ّبرت نس ــاء قرية
املنش ــية( )14ع ــن اخلط ــوط املنكس ــرة داخ ــل الش ــريط مب ــا
يس ــمى اجلب ــل العال ــي ولعله ــن عن ــد النس ــج يرق ــب قمم ــا
جب ــال طباق ــة( )15أمامه ــن (الصورة رقم .)7أم ــا املوجود على
مرق ــوم نس ــاء قبيل ــة الع ــذارى( )16وتكون ــه تل ــك اخلط ــوط
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املنحني ــة إمن ــا يعبر عن كثب ــان الرمال يف الش ــريط العلوي
وعن حدبة اجلمل يف الش ــريط الذي يقع أس ــفله (الصورة
رق ــم  )8مب ــا أن ه ــذه القبيلة كانت تعتم ــد الترحال يف عمق
الصحراء كنمط للعيش وال تستقر إال لثاثة أشهر بجهة
نف ــزاوة يف أك ــواخ يبنونه ــا م ــن ج ــذوع النخي ــل وجريدها يف
واح ــة لهم ه ــي قري ــة زعف ــران حاليا.
إضاف ــة له ــذه املنس ــوجات الت ــي توظ ــف يف نف ــس الوقت
كأغطية وبسط برعت نساء من نفزاوة يف صناعة منسوجات
من وبر اإلبل وشعر املاعز وصوف األغنام تستخدم كأكياس
وخي ــام وه ــي محملة بع ــدة رم ــوز ذات دالالت مختلفة منها
الوقائية ومنها املعبر عن االنتماءات القروية والقبلية ولنا
يف من ــاذج مثل الطريق ــة والغرارة خير مثال.
 .2اخليام واألكياس:
 .1الطريقة:
وهي شريط منسوج ال يتجاوز عرضه خمسن سنتيمترا
يشد ألدمي اخليمة من الداخل لتوضع يف مستواها الركائز
وبالتال ــي الب ــد من وجود ثاثة منها يف كل خيمة واحدة يف
الوس ــط وثانية على اليمن وثالثة على اليس ــار .ما مييزها
أنها تنسج بألوان مختلفة أبيض ،أسودُ ،بني( )17وكلها ألوان
طبيعي ــة و ُترتب يف أش ــرطة طولية ويخضع ترتي ــب األلوان
وحج ــم كل ش ــريط إل ــى قوان ــن مضبوط ــة إذ ه ــو يعب ــر عن
انتماء إلى قبيلة معينة من قبائل صحراء منطقة نفزاوة،
ف ــإن كن ــت غريب ــا أو تائه ــا وصادفت ــك خيم ــة أو دوارا بأكمله
وأحرجك الس ــؤال عن أصل أهل البيت فما عليك إال برفع
بصرك إلى الس ــقف لتعرف يف ضيافة من حللت ،طبعا إذا
كن ــت ممن يعرفون ق ــراءة تلك الرموز.
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 .2الغرارة:
وه ــي كي ــس م ــن الفلي ــج يصن ــع ليس ــتخدم يف حم ــل
ونق ــل التم ــر اجل ــاف واحلب ــوب وغيرهم ــا على ظه ــور اإلبل
يف قواف ــل جتاري ــة وتس ــتخدم يف خ ــزن الص ــوف مث ــا يف
اخلي ــام .ال تختل ــف الغ ــرارة ع ــن الطريق ــة م ــن حيث ش ــكل
واستخدام األشرطة امللونة التي يختلف ترتيبها أيضا من
قبيل ــة إل ــى أخ ــرى فاخلطوط على غ ــرارة املرازي ــق (الصورة
رق ــم  )9تختل ــف ع ــن تلك الت ــي توجد على غ ــرارة العذارى.
إذن فالتاج ــر املنتظ ــر وص ــول القواف ــل إلى الس ــوق أو قاطع
الطري ــق املترب ــص يف االكم ــات يكفيهم ــا رؤي ــة ه ــذه الرموز
للتع ــرف عل ــى أصح ــاب اإلب ــل احململة بالس ــلع.
يف ه ــذه النم ــاذج من املنتوجات ال متك ــن احلرفية من
مس ــاحة لإلب ــداع وإظهار براعتها فهي تس ــتخدم املفردات
ذاتها ش ــكا ولونا وحجما.
أال متكنن ــا ه ــذه املنتوج ــات م ــن ع ــدة اس ــتنتاجات حول
حقيق ــة األوض ــاع األمني ــة يف املنطق ــة يف فت ــرات تاريخي ــة
طغ ــت فيه ــا الفوض ــى وبات ــت نف ــزاوة كغيره ــا م ــن جه ــات
الب ــاد التونس ــية مس ــرحا لتلك احل ــروب التي ه ــزت الباد
م ــن جنوبه ــا إلى ش ــمالها يف القرن الس ــابع عش ــر وما بعده
أال وهي احلرب احلس ــينية الباش ــية وما تبعتها من أحداث
والتي انقسمت فيها مدن وقرى وقبائل نفزاوة إلى صفوف
متعادية( )18وأصبح النهب من وس ــائل الكس ــب املشروع فلزم
على كل كنفدرالية( )19قبلية أن تتميز عن األخرى وبالتالي
اتخ ــاذ رم ــوز دال ــة متيزها عن بعضه ــا البعض.
كان للنس ــيج هذا الدور يف مس ــتوى املس ــكن املتنقل أال
وه ــو اخليم ــة وبالتحدي ــد يف الطريق ــة ويف األكي ــاس مث ــل
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الغ ــرارة ويف منس ــوجات أخرى مثل احلوي ــة( )20واملخاة(.)21
نتس ــاءل يف ه ــذا املس ــتوى ع ــن الش ــرف ال ــذي ن ــال مهن ــة
النس ــيج به ــذا التكلي ــف ،ملاذا ل ــم ترفع الراي ــات تعبيرا عن
االنتم ــاء القبل ــي؟ أي ــن بقي ــة امله ــن كالنج ــارة واحل ــدادة
والفخ ــار ه ــل م ــن رم ــوز معب ــرة ع ــن انتم ــاء اجتماع ــي أو
أش ــكال ذات دالالت كوني ــة؟
ه ــذا فيما يتعل ــق ببعض املفروش ــات واألغطية ،فماذا
عن املابس؟
 .3املالبس:
 . 1البخنوق:
يصن ــع ه ــذا ال ــرداء م ــن الص ــوف األبي ــض ث ــم يصب ــغ
باألس ــود بينم ــا تك ــون الزخ ــارف الت ــي توش ــيه م ــن خي ــوط
القط ــن األبي ــض التي تظ ــل على لونها الطبيع ــي ،ويتمثل
هذا الزخرف يف أش ــكال هندس ــية متعددة عادة ما ترتب يف
مركز القطعة ذات الشكل املستطيل وعلى أطرافها ،بحيث
تك ــون مرئي ــة عل ــى ال ــرأس والظه ــر عندم ــا تغط ــي ب ــه املرأة
املتزوج ــة نصفه ــا األعلى لدى بعض القبائ ــل وكامل بدنها
عن ــد البعض اآلخر تبعا لطريقة االرت ــداء ،ولهذه الزخارف
 الرم ــوز تس ــميات محلي ــة مختلف ــة مث ــل :ف ــول  -ه ــال -ُمش ــط  -حوت ُ -خمس ــة.
كما ناحظ فبعض الرسوم لها دالالت شائعة عند كل
الش ــعوب مثل الهال واخلمس ــة إذ حتمل الذاكرة الشعبية
بعض األقوال يف هذا الشأن كأن نقول مثا حوته وخمسة
وق ــرن غزال ــة أو خمس ــة وخمي ــس ،ووجودها هن ــا يدل على
رغب ــة يف الوقاية من أعن املتطفلن.
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إن هذه الرموز املوجودة على بخانيق النساء تدل أساسا
على االنتماء االجتماعي للمرأة :سواء للسكان املستقرين
يف القرى أو للقبائل الرحل يف أعماق الصحراء.
يختل ــف ترتيبه ــا من بخنوق آلخر ،تكثر أو تقل حس ــب
القرية أو القبيلة أو العرش ،إذ تختلف األش ــكال املرس ــومة
عل ــى البخن ــوق داخل قبيل ــة املرازيق من ع ــرش آلخر فالتي
توجد عند نساء عرش العبادلة( )22ليست كتلك التي توشي
()24
بخن ــوق أوالد عب ــد اهلل( )23ع ــن بخن ــوق نس ــاء اللمامن ــة
(الص ــورة رقم .)10
تكت ــظ الرس ــوم خاصة باملركز ،والبخنوق لنس ــاء نفزاوة
يأخذ دور الكوفية للحضريات والس ــاحليات خاصة إذ متيز
الواح ــدة منه ــا نس ــاء صفاقس ع ــن أصيات مدين ــة تونس
ونس ــاء جهة الس ــاحل عن الوطن القبل ــي(.)25
 .2املقدال:
ه ــو ش ــال صغي ــر يوض ــع ف ــوق الكتف ــن ويش ــد يف
مس ــتوى الص ــدر بخال ــن( ،)26يصن ــع املقدال م ــن الصوف
ويصب ــغ باألحمر ويوش ــى من أطرافه بالزين ــة املطرزة ذات
الزخ ــارف املتع ــددة تأخ ــذ ص ــورة الس ــمكة حين ــا والعق ــرب
أحيان ــا وتك ــون ش ــراريب( )27احلواش ــي مظف ــورة.
مب ــا أن ه ــذا ال ــرداء مخص ــص للع ــروس ف ــان للون ــه أوال
وللرم ــوز املط ــرزة عليه ثاني ــا دالالت ع ــدة ،فاألحمر هو لون
الفرح والس ــعادة واحلب ونحن يف احتفال بالزواج وهي من
أهم املناسبات التي يسعد فيها اإلنسان فيحاول أن يضفي
عل ــى مظه ــره مامح البهجة فتتعدد األل ــوان الزاهية التي
منها األحمر.
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أما رس ــم الس ــمكة والعقرب ( الصورة رقم )11فان األولى
احل ــوت ترم ــز للحياة وإلى اخلصب نظ ــرا لقدرتها الفائقة
على البيض ورسمها هنا على مقدال العروس ميثل أماني
األه ــل بخصوب ــة ابنته ــم أي بإجن ــاب األبن ــاء ،أم ــا الثاني ــة
وه ــي العق ــرب فيق ــي ش ــكلها من الس ــوء إذ يحم ــي العروس
م ــن األعن احلاس ــدة ويقيها م ــن األفعال الش ــريرة وهو ما
يذكرنا باس ــتخدام هذا الرس ــم يف الوش ــم على قدم اإلنسان
للوقاي ــة من لدغتها.
أم ــا ضفي ــرة احلواش ــي فهي ت ــدل على رغب ــة يف تاحم
األس ــرة الصغي ــرة اجلدي ــدة وعدم االنفصال مما س ــيعطي
دفع ــا وق ــوة للقبيلة مب ــا أنها األس ــرة األكبر.
تصبح إذن هذه املنسوجات من خال ما حتمله من رموز
مج ــاال خصب ــا إلظه ــار املعتق ــدات التي يؤمن به ــا املجتمع
إذ حت ــاك يف بع ــض األحي ــان بطل ــب م ــن إحدى اجل ــارات أو
القريب ــات م ــع كل ما حتتويه من رس ــوم لذلك فهي انعكاس
لبعض املس ــتويات العقائدية والذهنية لشريحة معينة .إن
ه ــذه الرم ــوز املوجودة على املنس ــوجات التقليدية باجلنوب
الغرب ــي التونس ــي وبغي ــره م ــن مناط ــق الب ــاد التونس ــية
لتحم ــل من ال ــدالالت الكثي ــر مهما كان ــت وظيفة القطعة
فمنها ما يعبر عن جوانب عقائدية مرتبطة أساسا بعادات
وتقاليد املجتمعات احمللية ومنها ما يستغل للتدليل على
االنتم ــاءات القبلي ــة والقروي ــة وبالتال ــي فه ــي كن ــز إش ــاري
يحم ــل جزءا من الذاكرة الش ــعبية .ومبا أن تراثنا الش ــعبي
ج ــزء م ــن هويتن ــا ويف ظ ــل تقل ــص اس ــتخدام ه ــذه الرم ــوز
يف الصناع ــات احلديث ــة ف ــان ذل ــك يه ــدد الهوي ــة الثقافي ــة
واخلصوصي ــات اجلهوي ــة يف زمن النم ــط الواحد.
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 .20احلويــة :تصنــع مــن الفليــج وتوضــع فــوق ظهــر اجلمــل يف
شكل كعكة ومن فوفه الكتب
 .21املخــاة :جــراب مــن الفليــج ال يتعــدى طولــه نصــف متــر
يستعمله الراعي أو املسافر.
 .22عرش من عروش قبيلة املرازيق.
 .23عرش من عروش قبيلة املرازيق.
 .24عرش من عروش قبيلة املرازيق.
 .25تسميات ملناطق من الباد التونسية.
 .26اخلال هو اإلبزمي يف الفصحى.
 .27شراريب هي اخليوط املتدلية من قطعة النسيج يف مستوى
األطراف.
املراجع:
 .1محلــة (محمــد املنصــف) ،متحــف الصحــراء بــدوز ،وكالــة
إحياء التراث والتنمية الثقافية ،تونس.
 .2أيوب (عبد الرحمان) ،رموز ودالالت بالباد التونسية ،وكالة
إحياء التراث ،تونس.2003 ،
 .3قطاط (حياة )« ،السجاد البدوي والريفي تراث يف الذاكرة»،
مجلة احلياة الثقافية ،تونس ،العدد .186
 .4بــن بلغيــث (الشــيباني) ،بحــوث ودراســات يف تاريــخ تونــس
احلديث واملعاصر ،األطلسية للنشر،تونس.2001
5. Ferchiou (S), Façon de dire, façon de tisser
ou l’art figuratif dans la tapisserie de Gafsa,
CNRS, 1996, pp. 79906. Baklouti (N), signes et symboles dans l art
populaire Tunisien, Société Tunisienne de
Diffusion, Tunis, 1976.

الهوامش:

 .1بطانية :قطعة نسيج من الصوف مستطيلة الشكل تستعمل
كغطاء.
 .2نقصد هنا مدينة قفصة الواقعة يف اجلنوب الغربي التونسي
والقرى املجاورة لها حتى أواسط القرن العشرين.
 .3الزربيــة االناظوليــة :بســاط مصنــوع من الصــوف يعود أصله
إلى منطقة االناظول بتركيا.
 .4الهمامــة :مجموعــة قبليــة تســكن يف الوســط الغربــي مــن
البــاد التونســية واســتقر أغلبهــم منــذ القــرن العشــرين يف
محافظة قفصة.
 .5أيوب (عبد الرحمان) ،رموز ودالالت بالباد التونسية ،وكالة
إحياء التراث ،تونس ،2003 ،ص .57
 .6نفس املرجع ،ص .42
 .7صفيــة فرحــات هــي فنانــة تشــكيلية تونســية ،كانــت تتعاطــى
الرســم واخلــزف والنحــت ولــدت عــام  ،1924وتوفيــت عــام
 ،2004عرفــت باســتعمال النســيج يف أعمالهــا الفنية ،أمــا
عائشة الفيالي فهي ابنتها حملت املشعل عنها وال تزال.
 .8املرقوم :قطعة نسيج من الصوف مستطيلة الشكل تستعمل
كغطاء جماعي يصل طوله أحيانا  7م.
 .9مدينــة احلامــة :هــي من املدن التابعــة اداريا إلى والية قابس
واستقرت بها أغلب عروش قبيلة بني يزيد البدوية.
 .10بنــي يزيــد :مجموعــة قبليــة اشــتهرت بالفروســية وعــاش
أفرادها الترحال إلى أن استقروا يف احلامة.
 .11املرازيــق :مجموعــة قبليــة كانــت تتعاطــى الترحــال يف
الصحراء التونسية واستقر افرادها مبدينة دوز.
 .12أيوب ،رموز ودالالت ،نفس املرجع ،ص .9
 .13نفــزاوة :هــو الســم القــدمي حملافظــة قبلــي التي توجــد اليوم
الصور :
باجلنوب الغربي من الباد التونسية.
رقــم  : 4 – 3 – 2 - 1 :مــن بحــثFerchiou (S), Façon -:
 .14املنشية من قرى نفزاوة التي اشتهرت بالنسيج.
de dire, façon de tisser ou l’art figuratif
 .15طباقة :سلسلة جبال تقع عليها عدة قرى مبنطقة نفزاوة.
dans la tapisserie de Gafsa, CNRS, 1996,
 .16العــذارى :قبليــة مــن القبائــل التــي كانــت تنتجــع بصحــراء
.90-pp. 79
نفــزاوة ثــم اســتقرت عناصرهــا يف قــرى زعفــران وغليســية
رقــم  : 11 - 10 - 9 - 7 - 6 - 5 :مــن كتــاب :محلــة (محمــد
ونويل.
املنصــف) ،متحــف الصحــراء بــدوز ،وكالــة إحيــاء التــراث
 .17محلــة (محمــد املنصــف) ،متحــف الصحــراء بــدوز ،وكالــة
والتنمية الثقافية ،تونس.
إحياء التراث والتنمية الثقافية ،تونس ،ص .23
رقم  :8تصوير صاحب البحث.
 .18بــن بلغيــث (الشــيباني) ،بحــوث ودراســات يف تاريــخ تونــس
احلديــث واملعاصــر ،األطلســية للنشــر ،تونــس ،2001 ،ص
.221
 .19كنفدرالية :جتمع قبلي.
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معجم األلفاظ والتعابير الشـــعبية
دراســـات عربية متنوعة «حول الرعي والثقافة الشفهية
وغير املاديـــة والقهوة وحكايات احلوريات»

184
192

معجم األلفاظ والتعابير الشـــعبية

()1

أ .عبد الرحمن سعود مسامح
باحث من البحرين

بذل الباحث محمد أحمد جمال في تأليف هذا املعجم جهدا كبيرا وواضحا ،اعتمد فيه على اجلمع امليداني والتمحيص والتحري
واملطالعة والتنقيب والبحث في كتب ومعاجم اللغة العربية ،وفي عدد من اللغات األخرى ،كالهندية والفارسية والتركية واإلجنليزية،
وفي االستفادة من الكثير من الرواة الذين قال عنهم أنه يضيق املجال بذكر أسمائهم هنا.
وق ــد نفع ــه اهتمام ــه وتخصص ــه يف املوس ــيقى كثيرا يف ضب ــط كل ما يتعلق بالفن ــون وباأللعاب والرقصات الش ــعبية،
مبفردات نلحظها يف هذا املؤلّف الكبير .وكان ملراجعاته دليل واضح من خال ما تتبعته ش ــخصيا يف برنامجه اإلذاعي
الناج ــح ال ــذي حم ــل نف ــس ه ــذا العن ــوان يف حت ــري الدق ــة ق ــدر م ــا أوتي من ح ــرص وت ــأنّ يف النق ــل والش ــرح ويف اإللقاء
وم ــا أدراك م ــا اإللق ــاء .فق ــد كان إلق ــاؤه  -م ــن خ ــال أثير إذاعة مملك ــة البحرين -وحده س ــمة مميزة ألس ــتاذنا الباحث،
فطريقته السلسة املتأنية يف نطق الكلمات ،والتعابير الشعبية املختلفة ،ويف التمثيل لها بهدف زيادة الشرح والتوضيح
للمتلق ــي قل مثيلها.
184

اﻟﻌﺪد  33ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻨﺸﺮ

جم ــع الباح ــث «معجم األلفاظ والتعابير الش ــعبية» يف
كت ــاب ضخ ــم ،م ــن احلج ــم الكبي ــر يف  482صفح ــة .س ـ ّـطر
فيه ــا إه ــداء ،وتوطئ ــة ،وثاثة فص ــول مط ّولة .ب ــدأ الفصل
األول مبقدم ــة ثم بس ــط موضوع املعج ــم يف عناوين عامة.
بح ــث فيها بداية بعض ظواهر اللهجة البحرينية ،وبعض
الرموز واالصطاحات اللغوية واستعماالتها .ثم د ّون بحثا
ع ــن لغ ــة األطفال .واخت ــار مجموعة من األلعاب الش ــعبية
ش ــارحا لها .ثم ذكر احلرف واملهن ،وتناول أس ــماء األمراض
والظواهر الصحية .وش ــرح مجموع ــة من التعابير اجلارية
عل ــى األلس ــن ،ومجموع ــة أخ ــرى م ــن التعابي ــر القصصية
الت ــي وردت يف احلكاي ــات واألس ــاطير الش ــعبية .كم ــا أف ــرد
بحث ــا يف الصفات والنع ــوت واأللقاب.
وخص ــص الفص ــل الثان ــي ملصطلحات الغ ــوص والبحر
مل ــا ميثل ــه ه ــذان املوضوع ــان من أهمي ــة يف التراث الش ــعبي
البحرين ــي خاص ــة ومنطقة اخللي ــج العربي عام ــة .فدرس
التعابي ــر واألمث ــال البحري ــة ،وذك ــر أس ــماء الرياح ومواس ــم
الفص ــول .واخت ــار مجموع ــة م ــن مف ــردات البيئ ــة البحرية
املنتق ــاة .ول ــم ين ــس  -وكي ــف ينس ــى وه ــو البح ــار اله ــاوي
املتم ــرس  -ذك ــر أس ــماء االس ــماك والكائن ــات البحري ــة .ويف
نهاية هذا الفصل درس أسماء السفن اخلشبية التقليدية
املعروف ــة يف مملك ــة البحري ــن قدميا.
أما الفصل الثالث فهو موضوع الكتاب ول ّبه ،هنا انتهج
الباحث طريقة املعجم يف شرح مفردات اللهجة البحرينية
متسلسا تسلس ــا تنظيميا ابتدأ فيه باأللفاظ التي تبدأ
بح ــرف األل ــف منتهيا باأللفاظ التي تب ــدأ بحرف الياء أي
باسلوب تسلسل األبجدية العربية (أ ب ت ث ج ح خ ...الخ).
 .1ابن اخلشاب البغدادي:
يش ــعر الق ــارىء وه ــو يق ــرأ كلم ــات اإله ــداء بحس ــرة
الباح ــث عل ــى تقل ــص عدد ال ــرواة م ــن أبناء حي ــه القدمي،
والذين كانوا ومازال البعض منهم املصدر الوحيد بل يكاد
يك ــون احلص ــري لضبط تراثنا الش ــعبي مبختلف أمناطه
وألوان ــه وميادينه ،حن أهدى معجمه «إلى البقية الباقية
م ــن س ــكان احلي القدمي» .وأواف ــق الباحث فيما ذهب إليه
وأزي ــد ،ب ــأن ه ــؤالء الن ــاس هم من يحس ــن أن نأخ ــذ عنهم،
ونرج ــع إليه ــم لنتأك ــد أو ندق ــق أو نفح ــص م ــا تبق ــى م ــن

مف ــردات وأمن ــاط ت ــراث اآلب ــاء واألج ــداد ،وال ــذي م ــا ي ــزال
حي ــا باقي ــا بهم ب ــن ظهرانينا.
وليلتم ــس الع ــذر لنفس ــه ،ويس ــوق احلجة عل ــى أهمية
م ــا يق ــوم ب ــه م ــن عم ــل توثيق ــي ه ــام ،أورد الباح ــث محمد
أحم ــد جم ــال يف التوطئة رواية طريفة ذكرها ضياء الدين
إب ــن األثي ــر (637-558هـ ــ) يف كتاب ــه «املث ــل الس ــائر» عن إبن
اخلش ــاب البغ ــدادي (567 – 492هـ ــ) ،وال ــذي كان عامل ــا م ــن
علم ــاء اللغ ــة العربي ــة  -وكي ــف كان يختل ــط بالعام ــة م ــن
الن ــاس وخاص ــة القصاب ــن واملش ــعبذين  -وكان يتعل ــل
بأن ــه طامل ــا اس ــتفاد م ــن ه ــؤالء الع ــوام وه ــو ينق ــل هن ــا عن
إب ــن اخلش ــاب قول ــه انه طاملا اس ــتفاد «فوائد كثي ــرة ،جتري
يف ضم ــن هذيانه ــم ،مع ــان غريب ــة لطيف ــة ،ول ــو أردت أن ــا
(واحلدي ــث م ــا ي ــزال الب ــن اخلش ــاب) أو غي ــري أن نأت ــي
مبثله ــا مل ــا اس ــتطعنا ذل ــك» .وم ــن املؤك ــد أن ه ــذا ه ــو حال
الباحث حن باش ــر يف إعداد هذا املعجم يف تراث البحرين
اللفظ ــي ف ــكان ّ
موفق ــا لصدق ــه ومثابرته.
 .2البداية:
ويحدثن ــا الباح ــث ع ــن قصت ــه يف تألي ــف ه ــذا املعج ــم
فيقول انه عندما كان مش ــرفا للموس ــيقى باذاعة البحرين
العتي ــدة ويق ــوم مبهم ــة تس ــجيل وتوثيق الفنون الش ــعبية،
اكتش ــف قص ــور فهم ــه ملعان ــي بع ــض األلف ــاظ واملف ــردات
والتعبي ــرات الت ــي كان يس ــتخدمها ال ــرواة امل ــؤدون م ــن كبار
الس ــن .فكتب معبرا عن ذلك «لم أكن أدرك بتس ــاؤالتي هذه
أنن ــي يف الواق ــع كن ــت أتس ــاءل ع ــن فك ــر اجلماع ــة وميوله ــا
ورغباته ــا الدفين ــة م ــا ظهر منه ــا وما بط ــن ،وأن يف االجابة
عل ــى ه ــذه التس ــاؤالت يكم ــن الكش ــف ع ــن أحواله ــم وطرق
معاش ــهم وعاداتهم وأدواتهم وما يؤمنون به من خرافة ،وما
يتبعون ــه م ــن تقلي ــد وأع ــراف وطق ــوس متس ش ــتى نواحي
احلي ــاة يف فت ــرة زمني ــة غاب ــرة ،حت ــدد يف مجمله ــا ش ــكل
الثقاف ــة املعب ــرة ع ــن ذاته ــم وتب ــرز م ــن خاله ــا الش ــخصية
والهوي ــة الوطنية».
كم ــا اكتش ــف أيض ــا أن بع ــض تل ــك املف ــردات والتعابي ــر
االصطاحية التي كانوا يس ــتخدمونها ،لها صلة مباش ــرة
ووثيق ــة باللغ ــة العربي ــة الفصح ــى .وم ــن هن ــا أدرك ب ــأن
الواجب الذي يحتم عليه تسجيل الفنون الشعبية املواكبة

185

اﻟﻌﺪد  33ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻨﺸﺮ

وناح ــظ أن بع ــض املصطلح ــات الت ــي ه ــي ألف ــاظ أو
كلم ــات أو تعابي ــر ق ــد يك ــون بعضه ــا ال معن ــى ل ــه ،جن ــد
أن بعضه ــا عرب ــي فصي ــح ،والبعض اآلخر أجنب ــي أو هو
مر ّكب أو (تبحرن) وأقصد أن شعب البحرين استحسنه
وتبناه ثم اس ــتعمله.
وكان م ــن األنس ــب أن يخص ــص الباح ــث يف البداية بابا
خاص ــا يتح ــدث فيه ع ــن خصائص اللهج ــة البحرينية
ين ــدرج في ــه كل م ــا أف ــرده ع ــن بع ــض ظواه ــر اللهج ــة
البحريني ــة يف (الصفح ــات م ــن  )11 - 8وضمن املفردات
املنتق ــاة م ــن اللهج ــة البحريني ــة يف (الصفحت ــن 272
و )273وم ــا ج ــاء يف صفح ــة ( )304عن اس ــتبدال اجليم
ي ــاء .وم ــا يتعل ــق بح ــرف الض ــاد يف صفح ــة ( )387وم ــا
يتعلق بحرف القاف أو الكـ (اجليم املصرية) يف صفحة
( )418وهك ــذا.

()2

أ .محمد أحمد جمال

حلقب ــة زمني ــة خل ــت ،يح ّت ــم علي ــه كذل ــك وبنف ــس الزخم،
إعطاء هذه املفردات والتعابير حقها من التدوين والش ــرح،
ل ــذا رأى ان كا احملوري ــن يش ــكان رافدين مهمن من روافد
الثقافة البحرينية الث ّرة ،وأن العمل على توثيقها وشرحها،
س ــيؤدي إل ــى الكش ــف ع ــن جوان ــب م ــن ش ــخصية ش ــعب
البحري ــن ومقومات ــه الفكرية والوجداني ــة ،بل ومواقفه من
احلي ــاة عامة وفلس ــفته اخلاص ــة حيالها.
 .3مالحظات عامة:
وباستعراض شامل للـ«املعجم» فإنني أستسمح الباحث
يف تس ــجيل عدد من املاحظات املهمة التي ميكن أن تؤخذ
عل ــى الكاتب والتي أخلصها فيما يلي:
 .1مس ــألة (التقعي ــد) املبس ــطة فيم ــا يتعل ــق برس ــم ونطق
األس ــماء ،املف ــرد منه ــا واملثن ــى واجلم ــع ،وكذل ــك رس ــم
ونط ــق االفع ــال وصي ــغ تصغي ــر األس ــماء والغاي ــة منها.
وأرى أن بعض ما اعتبره الباحث رموزا ،هي يف احلقيقة
(أفع ــال ناقص ــة) عل ــى س ــبيل املث ــال (أح) فهو إس ــم فعل
ناق ــص مبعن ــى أتوج ــع ،قياس ــا الس ــم الفع ــل (ص ــه) يف
اللغ ــة العربي ــة والت ــي تعني اس ــكت أو اصمت.

 .2ج ــاء فص ــل األمراض املاتع تلخيصا مخا ملوضوع كبير
مه ــم يف مج ــال الط ــب الش ــعبي التقلي ــدي والت ــداوي
باألعش ــاب والنبات ــات العطري ــة ،وقد كان قدمي ــا ميدانا
يف ح ــد ذات ــه ،يح ــرص املهتم ــون بالت ــراث الش ــعبي على
تدوين ــه وتوثيق ــه .وال أظ ــن أن ــه غ ــاب ع ــن ب ــال الباح ــث
أهمية ذلك .وأعتقد أنه كان قادرا على أن التفصيل فيه
أكث ــر .وأن يتط ــرق إلى ذكر عدد م ــن األطباء واملعاجلن
الش ــعبين املش ــهورين يف البحري ــن قدمي ــا وحاض ــرا،
ومج ــاالت ممارس ــاتهم الطبية.
 .3ينق ــص الكت ــاب (الهوام ــش) الت ــي كان ينبغ ــي أن تدون
بأس ــفل صفح ــات امل ــن ،لتأكي ــد اس ــتخدام املص ــادر
واملراج ــع .وأرى أن ــه يف الواق ــع أمر ضروري جدا يف مثل
ه ــذا العم ــل املوس ــوعي الش ــامل ،وذل ــك لكث ــرة األمثلة
عل ــى النقل واالقتب ــاس دون ذكر مراجعها أو مصادرها،
مم ــا يش ــعر الق ــارئ دائم ــا بوج ــود نق ــص واض ــح عن ــد
التصف ــح للق ــراءة وال ــدرس .وإن ذك ــر بعضه ــا يف امل ــن
ب ــن الس ــطور إال أن ذل ــك ق ــد ال يعفي ــه م ــن واج ــب
البح ــث العلمي.
 .4ل ــم يأخ ــذ موض ــوع األلع ــاب الش ــعبية حظه م ــن اهتمام
املؤل ــف وه ــو الباحث املدقق فكان األولى به أن يخصص
باب ــا م ــن كتاب ــه أو أن يف ــرد ل ــه فص ــا كام ــا ،ال أن يكون
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يف ط ــي األلف ــاظ والتعابي ــر الش ــعبية فحس ــب .وكذلك
احل ــال بالنس ــبة ملوض ــوع امله ــن واحل ــرف والصناع ــات
التقليدية.

املث ــال .عل ــى أن يأت ــي ترتيبها على النحو التال ــي :أقوال
احلكم ــة فاألمث ــال العربي ــة الفصيح ــة الت ــي تداولته ــا
العام ــة ث ــم األمث ــال الش ــعبية فاألق ــوال الس ــائرة عل ــى
األلس ــن ثم التش ــبيهات الشعبية املش ــهورة والتي أخذت
منح ــى املث ــل وأصبح ــت ش ــائعة بن عام ــة الناس.

« ...لس ــنا بص ــدد حص ــر األلع ــاب القدمي ــة فه ــي كثي ــرة
ومتنوع ــة وحاولن ــا تبي ــان م ــا كان معروف ــا منه ــا عن ــد
أطف ــال الع ــرب ث ــم توارثته ــا األجي ــال جي ــا بع ــد جي ــل
حت ــى وصلتن ــا بالش ــكل الت ــي ه ــي علي ــه اآلن قب ــل أن
تزيله ــا متام ــا ثقاف ــة العص ــر احلالي وذلك متاش ــيا مع
خط ــة البح ــث يف تأصي ــل اللهج ــة احمللي ــة عل ــى كاف ــة
املس ــتويات واألصع ــدة .وم ــن الصعوب ــات الت ــي واجهتن ــا
قل ــة املص ــادر العربي ــة ولم جند فيما تيس ــر لنا منها من
أعط ــى اللعب ــة حقها من الش ــرح بل أن معظ ــم أصحاب
املعاج ــم والقوامي ــس يش ــرحون املف ــردة بقوله ــم :لعب ــة
لصبيان العرب ويكتفون ،وهذا راجع إلى ما نعتقد أنها
النظ ــرة الدوني ــة التي ينظ ــرون بها إل ــى األلعاب بصفة
عام ــة ،وأنها ال تس ــتحق الدرس والتمحي ــص أو العناية
فه ــي ليس ــت م ــن صنع ــة أه ــل الدي ــن وامل ــروءة عل ــى حد
ق ــول اإلم ــام الش ــافعي رض ــي اهلل عن ــه».

على سبيل املثال:
 لي طاح اليمل كثرت (سكاكينه) سجاجينه«من أقوال احلكمة».
 العرق دساس (العرج دساس) «مثل شعبي فصيح».يخصك «مثل شعبي».
عصك يف شي ما
 ال ّّ
تدخل ّ
 ولد احلال على طاريه «أقوال سائرة». حلول ميعه «تشبيهات شعبية». .7ب ــذل الباح ــث جه ــودا ج ّب ــارة يف تتب ــع أص ــل األلف ــاظ
والكلمات الش ــعبية ،فلقد اضطر إلى اس ــتخدام العديد
م ــن القوامي ــس واملعاج ــم العربي ــة وغيره ــا م ــن الكت ــب
القريبة منها ،كما ساق الكثير من القصص واحلكايات
التي توضح معاني التعابير الشعبية ،واستشهد بالكثير
م ــن من ــاذج الش ــعر واألهازي ــج ،الش ــعبي منه ــا والعرب ــي
الفصي ــح ل ــذات الغرض.

وال يش ــفع ل ــه يف رأينا املتواضع اعت ــذاره بهذه الكلمات
اللطيفة:

 .5كنا نتمنى على الباحث استخدام الصور واللوحات التي
توضع عيانا املعاني ملعظم ما طرحه من أسماء وألفاظ
وتعابي ــر ش ــعبية لتزداد تبيان ــا ووضوح ــا ،ولتقربها أكثر
ال ــى أذهان األجيال اجلديدة من األبناء والبنات ،الذين
ق ــد بعد العهد بهم عن تلك ــم األيام اجلميلة .وهنا البد
أن أش ــيد بلوح ــة الفن ــان الكبي ــر عب ــداهلل يوس ــف ال ــذي
أحت ــف املعج ــم بص ــورة الغ ــاف الت ــي ع ّب ــرت كثي ــرا ع ــن
مجمل موض ــوع الكتاب.
 .6تضم ــن املعج ــم األمث ــال اجلاري ــة عل ــى األلس ــن واألمثال
الشعبية واألقوال السائرة وأقوال احلكمة وأقوال العربية
الفصيحة التي دخلت الى اللهجة الش ــعبية البحرينية
ودرج على اس ــتعمالها العامة واخلاصة.
فاملث ــل الش ــعبي كما هو معروف من ــط أصيل من أمناط
األدب الش ــعبي .وكان األول ــى ب ــه أن يخص ــص ل ــه باب ــا
لوحده كما فعل صاحب القاموس (املنجد) على سبيل

ونسوق على ما سلف مثالن:
مادة« :منجور»
البكرة اخلشبية املستعملة يف السقاية قدميا بالوسيلة
املعروف ــة ب ـ ـ (الزاج ــرة) والتس ــمية فصيح ــة كانت تصدر
أصوات ــا عن ــد دورانها .ومم ــا قيل فيها:
 منجورنا يصيح ومنجور الغرام يصيح. من يوم قصوا رشاي قمت عليه آصيح. منجورنا من خشب ما فيه قلب ويصيح. شلون قلب املعذب بالعشق ما يصيح.مادة« :بوكرون  -مكرنن»
ه ــو الش ــخص ال ــذي يتعام ــى عن س ــلوك أهله الش ــائن
وكأن ــه راض مب ــا يحدث أو على درجة من الباهة بحيث
ال يعل ــم م ــا يج ــري تش ــبيها له بالث ــور ذي الق ــرون .وهو
تعبي ــر عرب ــي ق ــدمي يق ــال قرن ــت فان ــة بعله ــا مبعن ــى
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أ.محمد جمال يتحدث عن معجم األلفاظ والتعابير الشعبية ،يف مركز كانو الثقايف.

اتخذت له قرينا أي صاحبا وشريكا يخالفه إليها .ومن
طري ــف الش ــعر يف ه ــذا املوضوع:
قالت جلارتها يوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تعاتبه
قرنت زوجك إن القرن يفضحه
فقالت أيبقى با قرن فواحربا
يلقاه زوجك ذو القرنن ينطحه

 .4الغوص والبحر:
وال يفوتني أن أثمن جهد الباحث يف توثيق مصطلحات
الغ ــوص والبح ــر ،فاملؤل ــف كما عهدناه بح ــار متمرس أحب
البحر وعش ــق متعلقاته أكثر من املوس ــيقى التي تخصص
فيها .فقد ابتدأ موضوع الغوص والبحر مبقدمة ال ينبغي
أن نتجاوزه ــا دون اإلمل ــاع إل ــى بع ــض ما ج ــاء فيها ،لنتعرف
عل ــى نظرته للموض ــوع عامة حيث يقول:

 .8ومم ــا يحس ــب للباح ــث أمانته يف نقل املوروث الش ــعبي
كم ــا ه ــو فرغ ــم امتع ــاض البع ــض م ــن الباحث ــن يف
الت ــراث الش ــعبي م ــن نق ــل مروي ــات العام ــة لبع ــض
األلف ــاظ والتعابي ــر والقص ــص واحلكاي ــات الش ــعبية
املس ــتهجنة إال أن باحثن ــا تغل ــب عل ــى ذل ــك بش ــجاعة
نادرة يس ــتطيع القارئ الوصول الى ما نقص بس ــهولة
حينم ــا يق ــوم بتصف ــح ه ــذا املعج ــم الزاخ ــر.

«ال يشك ـ ـ ـ ــل الب ـ ـ ـ ــحر مص ـ ــدرا لل ـ ـ ــرزق فقـ ـ ــط ب ـ ــالنس ـ ــبة
للبحرينين بل شكّ ل منهجا حياتيا متكاما وأسهم بشكل
كبير يف صياغة حياة اإلنس ــان املادية فوق هذه اجلزر .وك ّون
مجتمع ــا عرف ل ــدى املؤرخن مبجتمع الغ ــوص الذي أفرز
بدوره عددا من الصناعات واحلرف التابعة له والتي انتهت
أو كادت تنتهي بانتهائه».

يؤصل
 .9وأكاد أجزم بأن القارئ هنا سيفتقد الرواي الذي ّ
نطق األلفاظ والتعابير الش ــعبية ،وأن مج ّرد قراءة هذا
املعج ــم دون مس ــاعدة وع ــون م ــن أح ــد أبن ــاء اللهج ــة
البحرينية ستكون عليه شاقة وعسيرة إن لم أقل ملعظم
ألفاظ ــه وتعابيره ،فالبعض منه ــا والبعض الكثير حتما.

ويس ــتطرد «إن أه ــم م ــا أفرزت ــه تل ــك احلقب ــة الزمني ــة
الغاب ــرة يتمث ــل يف الك ــم الهائ ــل م ــن م ــواد املأثور الش ــعبي
الذي وثق احلياة االجتماعية الس ــائدة وس ــاهم يف تشكيل
الثقاف ــة املادي ــة املعب ــرة ع ــن ال ــذات ،فإضاف ــة إل ــى عش ــرات
األمن ــاط الغنائية الت ــي يرددها البحارة أثناء عملهم على
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س ــطح الس ــفينة أو على اليابس ــة ،هناك عشرات القصص
ع ــن الكائنات اخلرافي ــة وعن العواصف واألهوال ووس ــائل
التغل ــب عليه ــا ،وحكاي ــات املخلوق ــات البحري ــة الغريب ــة
م ــرورا باحتف ــاالت املغ ــادرة والوص ــول وم ــا يواكبه ــا م ــن
ع ــادات وممارس ــات».
ويتذكر الباحث يف الس ــياق نفس ــه آالف األقوال السائرة
واألمث ــال الش ــعبية املتعلق ــة بالبح ــر والغ ــوص عل ــى احملار
الس ــتخراج اللؤل ــؤ الطبيع ــي من ــه ،كم ــا ل ــم ين ــس ذك ــر دور
أولئ ــك الرج ــال م ــن أهل البح ــر والغ ــوص يف توثيق حاالت
الطق ــس وتقلبات ــه وبداي ــات املواس ــم وانتهائه ــا ،مبف ــردات
أصبح ــت تراث ــا يتناقل ــه األجي ــال ،وص ــوال إل ــى دوره ــم يف
تدوين ما توارثوه من علم الفلك وس ـ ّـطروه يف كتب ورسموه
يف خرائ ــط تب ـ ّـن ال ــدروب واملس ــارات البحري ــة يف اخللي ــج
العرب ــي وبح ــر الع ــرب وس ــواحل الهن ــد وأفريقي ــا وموان ــئ
البح ــر األحمر.
 .5عمل يحتاج إلى جهد جماعي:
وأثم ــن عالي ــا للباح ــث اعتراف ــه ال ــذي س ـ ّـطره بيمين ــه
وبأن ــه «ال ميكنن ــا بطبيع ــة احل ــال حص ــر ما نت ــج عن تلك
احلقب ــة الزمني ــة م ــن م ــواد تراثي ــة ،فمثل ه ــذا العمل من
الوف ــرة والتن ــوع بحي ــث لي ــس بإم ــكان األف ــراد القي ــام ب ــه،
ب ــل يتطل ــب جه ــدا جماعيا يف البح ــث امليدان ــي والتدقيق
ث ــم التوثي ــق والتحلي ــل املبن ــي عل ــى أس ــاس علمي حس ــب
املناه ــج العلمي ــة املتبع ــة يف مث ــل ه ــذه االمور».
 .6ومما يؤخذ على الباحث أمور من بينها:
كان م ــن الض ــروري أن يح ــرص عل ــى تش ــكيل األلف ــاظ
والكلم ــات فلي ــس كل قارئ ضليعا يف نطق الكلمات العربية
فكي ــف به وه ــو يحاول نط ــق األلفاظ العامي ــة البحرينية.
أكث ــر الباح ــث من اإلطن ــاب والتطويل يف ش ــرح وتوضيح
بع ــض االلف ــاظ والتعابي ــر واالنتق ــال م ــن لفظ ال ــى ألفاظ
ومع ــان أخرى يف امل ــادة أو احلقل الواحد .كانت تلك األلفاظ
واملعان ــي ه ــي األخ ــرى يف حاج ــة من ــه أيض ــا إل ــى الش ــرح
والتفصي ــل ملعرفة املقص ــود منها.
يحت ــاج ه ــذا املعج ــم إل ــى ق ــدر م ــن الترتي ــب والتنظي ــم
فعل ــى س ــبيل املث ــال كان ميك ــن أن يخص ــص الباحث فصا

يش ــرح في ــه قواع ــد اللهج ــة البحريني ــة العامي ــة ،يج ــدول
في ــه اخت ــاف األلف ــاظ م ــن منطق ــة إل ــى أخ ــرى ،ث ــم يب ــدأ
مبعج ــم األلف ــاظ والكلمات ثم معجم البح ــر والغوص ثم
معجم الفنون واأللعاب الش ــعبية ثم معجم احلرف واملهن
والصناعات الش ــعبية ثم معجم األمراض واألدواء واألدوية
الش ــعبية ث ــم معج ــم األمث ــال واألق ــوال الس ــائرة واألق ــوال
احلكيم ــة ث ــم التعابير الش ــعبية وهل ــم جرا.
وم ــن الترتي ــب والتنظيم أيض ــا أن يب ــدأ كل فصل مبادة
لف ــظ مبت ــدأ بح ــرف األل ــف ث ــم األل ــف والب ــاء ث ــم األل ــف
والب ــاء والت ــاء ويف م ــادة الب ــاء يب ــدأ بالب ــاء واأللف ث ــم الباء
والب ــاء إن وج ــد ث ــم الب ــاء والت ــاء والث ــاء وهكذا
فنرى على سبيل املثال :
أن (اب ــا العريس) س ــبقت كلم ــات وألفاظا كانت معجميا
هي األسبق مثل :آردي  -ابا احلصن  -ابريج  -احتد وهكذا.
ح ــن يذك ــر الباح ــث أن هذا اللف ــظ أو ذاك من اللهجة
البحريني ــة وأن ــه من لغ ــة قبيلة من القبائ ــل كبني احلارث
أو بن ــي متي ــم أو بن ــي ف ــان أو ع ــان ،كان ينبغ ــي أن يش ــير
إل ــى مصدر تلك املعلومة املهم ــة للدارس والباحث املبتدئ
للرج ــوع إليها عن ــد الضرورة زي ــادة يف الفائدة.
وجدت يف املعجم أن أمثال البحرين الشعبية قد انتثرت
يف جنب ــات املعج ــم انتث ــارا واس ــعا م ــن أول ــه ال ــى آخ ــره ،وكان
األولى بالباحث أن يجمعها يف باب واحد وحتت عنوان واحد
هو معجم األمثال الشعبية واألقوال السائرة الخ ،ألهميتها
كنمط من أمناط األدب الشعبي الذي ما زال جزء كبير منه
مت ــداوال بيننا حتى الي ــوم رغم تعاقب األجيال.
أحصي ــت واح ــدا وس ــتن مرجع ــا للكت ــاب ،بينه ــا واح ــد
وعش ــرون معجم ــا ب ــن قام ــوس ومعج ــم ،ه ــي م ــن أش ــهر
املعاج ــم والقوامي ــس املعني ــة بصل ــب موض ــوع ه ــذا املعج ــم
ال ــذي ب ــن أيدين ــا ،وي ــدل ذل ــك عل ــى اجله ــد املب ــذول يف
البح ــث والتقص ــي واملثاب ــرة لتأصي ــل كام أه ــل البحري ــن
العام ــي أو ألف ــاظ اللهج ــة البحريني ــة  -مبختل ــف بيئاتها
البحري ــة والزراعي ــة والصحراوي ــة  -من معاج ــم وقواميس
اللغ ــة العربي ــة الفصح ــى .كم ــا استش ــهد الباح ــث بالكثير
م ــن آي الق ــرآن الك ــرمي وبنص ــوص م ــن األحادي ــث النبوي ــة
الش ــريفة ،ف ــكان م ــن املتوق ــع أن يش ــير إليهم ــا يف فهرس ــت
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()4

محافظ احملرق يستقبل الباحث واإلعامي محمد جمال.

املص ــادر واملراج ــع يف آخ ــر املعج ــم باعتبارهما م ــن مراجعه
األساس ــية واملهم ــة.
ومم ــا يحس ــب للباحث أمانت ــه يف نقل املوروث الش ــعبي
كم ــا ه ــو فرغ ــم امتع ــاض البعض م ــن الباحث ــن يف التراث
الشعـ ـ ــبي م ـ ـ ــن نق ـ ـ ــل م ــروي ـ ـ ــات العـ ــامة لبع ـ ـ ــض األلفـ ــاظ
والتعابير والقصص واحلكايات الشعبية املستهجنة إال أن
باحثن ــا تغل ــب على ذلك بش ــجاعة ن ــادرة يس ــتطيع القارئ
الوصـ ــول الـ ــى مـ ــا نق ــص بســهولة حينما يقوم بتصفح هذا
املعج ــم الزاخر.
 .7استطراد وإطناب:
ونس ــوق هن ــا أمثل ــة عل ــى أس ــلوب االس ــتطراد واإلطناب
ال ــذي كان محم ــودا يف أحيان كثيرة والذي كان ال يخلو من
الطرافة والفائ ــدة اجلمة.
 1ما

عن

صيح ــة اس ــتنكار وتعبي ــر ع ــن احتج ــاج او تعج ــب
يق ـ ـ ــوله ــا املتح ـ ـ ــدث يف ب ـ ــداي ـ ــة ك ـ ــامـ ــه معـ ــبرا بـهـ ــا ع ـم ــا
يخاجل ـ ـ ــه م ـ ـ ــن ش ـ ــعور.
دأب ــت العام ــة عل ــى اس ــتعمال مثل هذه التعابير حس ــب
م ــا يتطلب ــه املوق ــف ف ــاذا ص ــادف ذك ــر حي ــوان كاحلم ــار او

الكل ــب اثن ــاء احلدي ــث يس ــبقونها بجمل ــة اعتراضي ــة مثل
«اهلل يع ــزك» أو «أكرم ــك اهلل» م ــن باب التوقير واإلجال مما
يعتب ــر م ــن آداب املخاطب ــة عندهم.
كذل ــك يس ــتعملون ي ــا غنات ــي وي ــا بع ــد جب ــدي وهل ــي
وطوايف ــي وياحلبي ــب وغيره ــا م ــن التعابي ــر الت ــي ت ــدل
عل ــى التقدي ــر واالحت ــرام.
وه ــذا م ــا ذهب ــت الي ــه الع ــرب ايض ــا يف اس ــتعمال جم ــل
وتعابي ــر مث ــل أبي ــت اللع ــن وتربت ي ــداك لتعزي ــز خطابهم
اللغوي وأخرى ظاهرها الذم بينما املراد شيء آخر كقولهم
ال أم ل ــك وال أبال ــك.
وبالع ــودة ال ــى مف ــردة عنب ــو جن ــد ان البع ــض يس ــتعمل
تعبي ــر ي ــا ع ــن اب ــوي للمخاط ــب م ــن ب ــاب التك ــرمي وكأن ــه
ي ــود التعبي ــر بأن ــه يف معزة عن ابيه ،وع ــن ابوه للمخاطب
الغائ ــب أو م ــن ي ــدور احلديث حوله ،وال يزال البدو يف ش ــبه
اجلزي ــرة العربي ــة يقولون عند الش ــعور باحلس ــرة واأللم يا
ع ــن أبوي
ومع الزمن وان لم يتبخر التعبير من الذاكرة اجلمعية
للشعب اال أنه يف اعتقادي تغير يف لفظه ويف معناه الداللي
ليصبح مبثابة صيحة تستخدم لاستنكار واهلل أعلم.
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 2ما

ا

املنفلت من سلطة األهل واملجتمع والضال عن الطريق
الق ــومي يقول ــون ف ــا هيت عيال ــه أي تركه ــم دون إش ــراف او
رعاية فتاهوا.
الهي ــات يف األص ــل عنده ــم تعني املتاه ــه واألرض البور
الغي ــر معم ــورة بالزرع أو الس ــكن والتي يتوه فيها اإلنس ــان
اس ــتعيرت داللته ــا ووظف ــت مل ــا ذكرن ــاه وه ــي حتس ــب م ــن
باغته ــم اللطيفة.
كث ــر اجل ــدل حول هذه املفردة قيل عنها إنها من هابطه
التركي ــة وتطل ــق عل ــى احلارس املس ــلح ال ــذي يراف ــق قوافل
املس ــافرين ث ــم أطلقت على اللصوص وقط ــاع الطرق ،وقال
آخ ــرون إن اللفظ ــة تطلق على قوة الش ــرطة غير النظامية
او املرتزق ــة الذي ــن يس ــتأجرهم احلاك ــم جلم ــع الضرائ ــب
فكانوا يقس ــون على الناس ويظلمونهم أيام احلكم التركي
يف الع ــراق فأصب ــح العراقيون يرددون ص ــارت الدنيا هايطه
وق ــال البعض أنه ــا من هيط وميط وتعني يف اللغة ضجاج
وشر وجلبة.
أعتق ــد ب ــأن العامة إمنا نحت املنح ــى الذي نحاه العرب
يف استعارة داللة الكلمة والتوسع يف االستعمال مثال ذلك
مف ــردة دغ ــل وجتم ــع عل ــى أدغ ــال وتعن ــي الش ــجر الكثي ــف
امللت ــف (وال ــذي يكم ــن أه ــل الفس ــاد فيه) حس ــب تعبير ابن
منظور لذا س ــمي الشخص املفس ــد مدغا الرتياده األدغال
واالحتماء بها.
ومفردة هوره تعني األرض اللينة كما يف اللسان وسميت
اله ــوره تهلك ــة م ــن ذل ــك اما اله ــور فهو املس ــتنقع والبحيرة
الت ــي يتجم ــع فيه ــا امل ــاء م ــن هنا وهن ــاك ويطل ــق على من
يغامر بارتياد هذه املناطق اخلطرة متهور كما يف القاموس
احملي ــط وتس ــتعمل الى اليوم لألحمق واألرعن وللش ــخص
ال ــذي ال يدق ــق يف األمور ويزنها بامليزان الصحيح ويف املثل
الش ــعبي طثور بهور» للمتحير

 .8جهد ميهد الطريق:
سيظل جهد األستاذ الباحث محمد أحمد جمال هذا
مدرس ــة رائ ــدة يف درس وبح ــث الت ــراث الش ــعبي البحريني
عل ــى طريق ــة املعجم ألجيال قادمة .ولقد خدمه اهتمامه
وحب ــه لبرنامج ــه اإلذاع ــي املات ــع الذي حمل نف ــس عنوان
املعج ــم ،كثي ــرا يف املثاب ــرة واجلد الغت ــراف كل ما هو فريد
وطري ــف م ــن بح ــر تراثن ــا الش ــعبي الزاخ ــر ،وفت ــح بذل ــك
الب ــاب واس ــعا عل ــى مصراعي ــه لكل من س ــيأتي بع ــده ،فقد
مه ــد الطري ــق وأب ــان الس ــهل وذل ــل الصع ــب وبس ــط املعوج
ّ
وجم ــع ود ّون وبح ــث يف بط ــون الكت ــب تأصي ــا وتوثيق ــا
للهج ــة أه ــل البحرين والت ــي تعتبر رافدا مهم ــا من روافد
اللغ ــة العربي ــة يف عاملن ــا العرب ــي قاطب ــة ،فالبحرين ومنذ
فج ــر التاري ــخ باد س ــام ّية عربية أصيلة حفـ ـ ــظت  -عـ ـ ــبر
األجـ ـ ــيال م ـ ـ ــن أبن ــائ ــها جيا بعد جيل  -هـذا الكم الهائل
م ــن املف ــردات واأللف ــاظ والتع ـ ــابير واحلكاي ــات واملوروثات
الشعبية املختلفة واملتداخل ــة واملتكاملة ،متسكا بعروبتها
وأصالته ــا رغ ــم كل ما م ّر على املنطقة العربية من أحداث
تاريخية جس ــام.
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وع ــودة ال ــى املف ــردة هايت جندها بصيغة فاع ــل من الهيات
وفصي ــح الهي ــات «هيت» وتعني الهوة القعرة م ــن األرض كما يف
اللس ــان والغام ــض م ــن األرض كم ــا يف القام ــوس احملي ــط فاذا
كان مرتاد األدغال مدغل (فــاسـد) ومرتاد الهور والهورة مته ــور
(ال يدقـ ـ ــق يف األمـ ـ ــر فـ ــإن مرتاد الهيات والهيت هايت (ضال).
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دراسات عربية متنوعة
حول الرعي والثقافة الشـــفهية وغير املادية
والقهوة وحكايات احلوريات

()1

أ .أحام أبو زيد
جامعية وباحثة يف التراث الشعبي العربي ،مصر

ســنعرض في هذا العدد ملجموعة متنوعة من الدراســات العربية املنشــورة باإلمارات وســلطنة عمان والســودان وســوريا
ومصر ،تتضمن موضوعات متعددة؛ حيث سنذهب في رحلة ممتعة في عالم الرعي وعاداته وتقاليده وفنونه في سوريا،
ثم نتوقف عند إطاللة متعمقة حول التراث الشفاهي بدولة اإلمارات ،لنستريح قلي ًال مع القهوة السودانية ،ثم نعاود السفر مرة
أخرى حتى سلطنة ُعمان لالطالع على مفردات تراثها غير املادي ،ثم ننهي جولتنا في عالم من السحر في صحبة حكايات
احلوريات .ومن ثم فالتنوع هنا جغرافي وموضوعي أ ًيضا ..وال زلنا ندعو املهتمني بالثقافة الشعبية العربية لتضافر اجلهود لتنفيذ
ما طرحناه في ملفات سابقة حول قاعدة بيانات ببليوجرافية للفولكلور العربي حتى نتمكن من التعرف على اإلنتاج الفكري
العربي في املنطقة أو ًال بأول ..ومند جسور التعاون بيننا لبحث متطور حول الثقافة الشعبية العربية.
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 .1تقاليد الرعي في سوريا:
م ــن اإلص ــدارات املهمة للهيئة العامة الس ــورية للكتاب
ع ــام  2012كت ــاب «تقالي ــد الرع ــي» ملؤلف ــه محم ــود مفل ــح
البك ــر ،ضم ــن مش ــروع جم ــع وحف ــظ الت ــراث الش ــعبي
رق ــم ( ،)46وال ــذي تش ــرف علي ــه مديري ــة الت ــراث الش ــعبي
ب ــوزارة الثقاف ــة ،ويق ــع الكت ــاب يف  517صفح ــة من القطع
املتوس ــط ،وق ــد أع ــد املؤل ــف ه ــذه الدراس ــة املمتع ــة الثرية
به ــدف توثي ــق منظوم ــة الع ــادات والتقالي ــد واملعتق ــدات،
واملع ــارف واخلب ــرات ،وم ــا أفرزت ــه مهنة الرعي م ــن أغنيات
وأمث ــال ،وأق ــوال مأث ــورة ،فض ـ ًـا ع ــن معج ــم لغ ــوي يض ــم
ـعرا
كثيرا من املفردات وأس ــاليب اس ــتخدامها يف الكام ش ـ ً
ً
ونث ـ ًـرا ،بعضه ــا متف ــق م ــع املعج ــم الفصي ــح ،وبعضه ــا
تط ــورت داللت ــه ،وبعضها اش ــتقاقات جدي ــدة ُتلبي حاجات
اإلنس ــان يف عص ــره .وق ــد اعتم ــد الباح ــث عل ــى منه ــج
اجلمع امليداني (املاحظة املباش ــرة واملاحظة باملش ــاركة)
م ــن خ ــال املش ــاهدة واملعايش ــة واملقابل ــة م ــع اإلخباري ــن
خاص ــة يف منطق ــة «الزاوي ــة» الت ــي س ــاعدت جمل ــة عوامل
عل ــى اس ــتقرار س ــكانها ،واعتم ــاد الكثير منهم عل ــى تربية
املواش ــي كالغن ــم واملاع ــز أو البق ــر أو اجلام ــوس.

وي ّع ــرف املؤل ــف «الرع ــي» بأن ــه عمل يتفرغ في ــه العامل
ُ
لتربي ــة احليوان ــات والعناي ــة به ــا ،واحملافظ ــة عليه ــا،
وحمايته ــا من املخاطر معتم ـ ًـدا يف تغذيتها على ما تأكله
تل ــك احليوان ــات من النبات ــات البرية يف املراع ــي املفتوحة
وبقاي ــا احلص ــاد والبس ــاتن بعد قطافها يف نهاية املوس ــم.
أم ــا الراع ــي فهو من يتولى هذا العمل ،موظفً ا ما اكتس ــبه
م ــن خب ــرات الزم ــة متعلق ــة باحليوان ــات الت ــي يرعاه ــا،
ـلحا باألدوات املس ــاعدة على إجن ــاز عمله على أكمل
ومتس ـ ً
وج ــه يف البيئ ــة الت ــي يعم ــل فيه ــا ،ويك ــون الراعي رج ـ ًـا أو
ام ــرأة ،ويف أي عم ــر يك ــون في ــه ق ــاد ًرا عل ــى القي ــام مبهامه،
وال ُتطل ــق ه ــذه التس ــمية إال عل ــى م ــن يتول ــى مهم ــة
ـدوا وقروي ــن
الرع ــي مباش ــرة ،فهن ــاك كثي ــر م ــن الن ــاس ب ـ ً
ميلك ــون قطعا ًن ــا ،لكنه ــم يكلف ــون غيره ــم برعيه ــا مقابل
أج ــر متع ــارف علي ــه غال ًبا .وقد ب ــدأ املؤل ــف كتابه مبدخل
تاريخ ــي ح ــول فوائ ــد تدج ــن احليوان ــات يف فت ــرة ما قبل
التاريخ كتأمن مصدر ثابت للطعام ،وتأمن مواد الس ــكن
واللب ــاس واألوعي ــة ،ث ــم تكوي ــن العائل ــة الكبي ــرة .أعق ــب
ذل ــك حمل ــة عام ــة ع ــن نش ــأة الب ــداوة ،والراع ــي والف ــاح يف
األس ــاطير القدمي ــة ،وبع ــض املقتطف ــات ح ــول الرع ــي يف
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الت ــراث العرب ــي .أم ــا مهنة الرعي فتتك ــون من ثاث بيئات
رعوي ــة أساس ــية ه ــي :البيئ ــة الصحراوي ــة ،وبيئ ــة البادي ــة،
والبيئ ــة الريفي ــة ،وه ــذا التقس ــيم ع ــام فكل بيئ ــة من هذه
تن ــدرج حتته ــا تنوع ــات .وتط ــرق للحدي ــث ع ــن البيئ ــة
الرعوي ــة يف منطق ــة اجل ــوالن الت ــي تتمي ــز بتن ــوع بيئ ــي
ال مثي ــل ل ــه .كم ــا تن ــاول أهمي ــة مهن ــة الرع ــي اقتصاد ًي ــا
ـيرا لعشرات احلرف واملهن
واجتماع ًيا
ً
وبيئيا وثقاف ًيا ،مش ـ ً
املرتبط ــة به ــا كاحل ــاب ،والق ــواف (بائع أصن ــاف النعال)،
والغرابيل ــي (ال ــذي يصن ــع الغرابيل)..إل ــخ.
أم ــا عاق ــات العم ــل الرعوية وما يتصل بها من ش ــئون
وفن ــون فق ــد تناول ــت الدراس ــة فئ ــات الرعي ــان وأجوره ــم:
الراعي ً
مالكا ،والراعي عند غيره كالفاج ،والشرط (اتفاق
ب ــن راع ،وصاح ــب غنم على أجر معن) ،ومناذج أخرى من
األج ــور كاألج ــور يف منطق ــة اللج ــاة ،واألج ــور يف البادي ــة،
ّ
والش ــكّ ار (راع مس ــتقل بس ــكنه وأس ــلوب حيات ــه) متضم ًن ــا
ش ــروط االتف ــاق وأج ــرة ّ
الش ــكّ ار إل ــى جان ــب فئ ــات أخ ــرى
م ــن الرعيان كاحل ّواش ،والعدول ــة ،وامللحاق ،والتبوعة .ثم
يس ــتعرض مفلح البكر لب ــاس الراعي والذي كان بس ـ ً
ـيطا،
ُتس ــتهدف من ــه احلماي ــة م ــن الب ــرد ،واتق ــاء الش ــمس ،و رد
األش ــواك ،وصدم ــات احلج ــارة ،ولس ــع األفاع ــي والعقارب،
وال أهمي ــة لألناق ــة يف ه ــذا املج ــال .ويف منطق ــة اجل ــوالن
واألغ ــوار وم ــا حولها من املناطق ،كان ُيش ــترط على املعلم
أن يق ــدم لراعي ــه األلبس ــة كالث ــوب وغط ــاء الرأس (تس ــمى
ش ــورة أو حطة أو قضاضة) ،واحلذاء (خف من جلد اإلبل
أو البقر أو اجلاموس ال يحمي إال راحتي القدم) ،والفروة
(م ــن جل ــد اخل ــراف ُتلبس ف ــوق الث ــوب) ،والعب ــاءة (تدعى
كراع النعجة) ،واللباد (الصوف املضغوط) ،والبش ــت (وهو
قدميا
رداء يص ــل إل ــى م ــا ف ــوق الركب ــة) .أما من ــام الراع ــي
ً
فق ــد يك ــون النوم يف البيت ،أو عل ــى رصيف حجار ،أو النوم
العرق .أما أدوات الرعي ،فهي أسلحة
يف املغر ،أو السكن يف ُ
الراع ــي كاحملج ــان ،والعص ــا ،والقنوة/الدبس ــة ،وامل ــذروب،
واملطرق/القضي ــب ،والش ــبرية ،وامل ــوس ،وم ــوس الكب ــاس،
والريش ــة ،واملقاع ــة .أم ــا أوعي ــة طع ــام الراع ــي وش ــرابه
فمنه ــا :العليق ــة /اجل ــراب /املخ ــاة ،والذك ــرة ،والك ــود،
والكيل ــة .وهن ــاك بع ــض األدوات وامل ــواد املس ــاعدة للراع ــي
كاملس ــاة ،واإلب ــرة ،واخلي ــط ،وامل ــرآة ،والصابون ــة ،وزجاج ــة

أيض ــا أدوات العزيب ،ويقص ــد بالعزيب أن
العط ــر .وهن ــاك ً
ميك ــث الراع ــي يف البري ــة بعي ـ ًـدا ع ــن أهل ــه م ــدة متت ــد من
أس ــبوع إلى ش ــهرين ،طل ًبا للكأل واملاء .وتعد أدوات إش ــعال
الن ــار م ــن أه ــم أدوات العزيب.
ويتطرق مفلح البكر يف دراسته الشيقة ،ألعداء الراعي،
وه ــم اللص ــوص ،واحليوان ــات املفترس ــة كالس ــباع والنم ــور
والذئ ــاب والضب ــاع وبنات آوى والثعال ــب واألفاعي والعقارب
والدبابي ــر والزالقط .كما ُيفصل يف وصف بيت الراعي من
م ــادة وأث ــاث ووق ــود .ويش ــير لألج ــراس وأنواعه ــا والغرض
منه ــا ،وع ــادة كت ــم األج ــراس ،إذ متث ــل األج ــراس أهمي ــة
كب ــرى ل ــدى الرعي ــان ،ملا تؤدي ــه من أغ ــراض مختلفة أثناء
وجود املواش ــي يف البراري نهار ًا أو أثناء هجوعها لي ًا .كما
تع ــرض الدراس ــة اخلاف ــات املرتبط ــة بالرعي ــان وأس ــبابها
وحله ــا ،ووظيف ــة قاض ــي الرعيان .وحول الفنون الش ــعبية
املرتبط ــة بالرع ــي تع ــرض الدراس ــة ملوس ــيقى الرعي ــان
وأغانيه ــم :الش ــبيبة -املج ــوز -اليرغ ــول ،واألغان ــي الت ــي
تراف ــق اآلالت النفخي ــة .ث ــم تنتق ــل للع ــادات واملعتق ــدات
الرعوية كوضع الفيجل يف اللن والسمن ،وتعاويذ ُ
اجلف،
وس ــاجور الت ــن ،وغس ــل ي ــدي الراع ــي ،وقط ــش أذن الذك ــر
األول ،والقريني ــة ،والطقطيقي ــة ،واملنوح ــة ،والتمري ــح يف
صباح ــا ،وجل ــم احليوانات
احلرم ــل ،وع ــدم تكني ــس امل ــراح
ً
املفترس ــة ،والكاس ــر العاير .أما أعم ــال الراعي فتتحدد يف
تفقد املاش ــية ،والس ــجة ،والورد والتوريد (أغاني التوريد)،
واملس ــاعدة يف أعم ــال احللب ،ومعاجلة ال ــدواب ،واالهتمام
باله ــداد واحلن ــا ،واالهتمام باملعاش ــير ،والعناي ــة باملواليد،
وتول ــي أم ــر الفط ــام ،وق ــص النع ــاج واملع ــزى .أم ــا الرعي ــة
وم ــا يتعل ــق بها فهي :رع ــي الغنم ،واملرياع ،وحم ــار الراعي.
وتتح ــدد تس ــميات األغن ــام حس ــب :اجلنس والعم ــر  -لون
اجلس ــم  -ل ــون الوج ــه  -الق ــرون  -ل ــون األرج ــل  -ش ــكل
األذن -شكل الصوف  -شكل اإللية  -شكل الضرع  -فتحة
احللمة .وهناك طرق وأصوات معينة يس ــتخدمها الراعي
للن ــداء عل ــى األغن ــام .ومن أش ــهر األمث ــال واألق ــوال حول
الغن ــم :الغن ــم غنيمة  -مثل نعجة أم عيس ــى  -فان منعج
(أي قلي ــل الش ــجاعة ،جبان ،ويقال للجم ــع :هذي جماعة
منعج ــة ،أي أنه ــا تتعرض للذل واإلهان ــة وال تغضب) .ويف
أيضا حس ــب :األعمار-
إط ــار رع ــي املعز ،تتحدد تس ــمياتها ً
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الل ــون  -الش ــكل  -ش ــكل الض ــرع  -فتح ــة احللم ــة  -حج ــم
الش ــاة  -صوته ــا  -االمتاء  -ش ــربها.
وترص ــد الدراس ــة تعابي ــر ت ــزاوج احليوان ــات :احلن ــا
 اله ــداد  -الص ــراف  -الش ــياع  -الش ــنبطة  -اإلجع ــال.وال ــوالدة واملوالي ــد :عام ــات والدة العن ــز  -عام ــات والدة
النعج ــة  -عام ــات والدة البق ــرة واجلاموس ــة  -التعس ــير-
الش ــاة الناف ــرة  -التوائ ــم .ومبي ــت الس ــخال واخل ــراف
والعج ــول :ال ــدن (دن القصي ــب  -دن احلج ــارة  -قس ــم
م ــن بي ــت الش ــعر  -ف ــراش الدن .والفط ــام ،فط ــام الطليان
والس ــخال :الوس ــم -وس ــم اجل ــرح  -وس ــم الن ــار .ويف إط ــار
احلدي ــث ع ــن رع ــي البق ــر ،تف ــرد الدراس ــة لش ــرح :البق ــر
البط ــال -البق ــر العم ــال -أج ــرة راع ــي البقر  -طع ــام راعي
البق ــر .وك ــذا تس ــميات األبق ــار حس ــب الل ــون ،وحس ــب
الق ــرون ،والن ــداءات واألمث ــال املرتبط ــة به ــا .لنص ــل بع ــد
ذل ــك إلى رعي اإلبل ،ومواس ــم احلل ــب والقصاص :احللب
 أوعيت ــه  -أدوات ــه  -تقالي ــده  -أغاني ــه .اخل ــض :أوعيت ــه(أوعي ــة اخل ــض اجللدي ــة وملحقاته ــا -أوعي ــة اخل ــض
ـارحا أوعي ــة
الفخاري ــة واملعدني ــة)  -تقالي ــده  -أغاني ــه .ش ـ ً
امل ــاء اجللدية :القرب صناعتها وأنواعها  -إصاح األوعية
اجللدي ــة -أدوات اخل ــض (الركاب ــة) ،ثم أغان ــي اخلضاض،
ثم تصنيع األلبان حس ــب الطرق التقليدية :أوعية حفظ
الزب ــدة والس ــمن -تذوي ــب الزب ــدة وعمل الس ــمن  -تصنيع
الل ــن .ثم القص ــاص :أعماله وأغانيه  -ص ــرف املقصات -
حتضي ــر أدوي ــة اجلراح  -القصاص كعمل جماعي  -أغاني
القص ــاص -طع ــام القص ــاص.
وتش ــمل عملي ــة الرعي االس ــتعانة بحيوانات مس ــاعدة
كرعي احلمير ،وتش ــير الدراس ــة إلى راعي احلمير وأدواته،
وأج ــرة راع ــي احلمير ،وتس ــميات احلمير حس ــب :أعمارها
 الل ــون  -الس ــالة  -املش ــية واحلرك ــة .ن ــداءات احلمي ــر-أمث ــال ح ــول احلمير .ثم دور الكاب يف الرعي وتس ــمياتها
واألمث ــال املرتبط ــة به ــا وبع ــض احلكاي ــات والطرائ ــف
حولها .أما تربية الدجاج ،فقد عرض مفلح البكر إلعداد
الدج ــاج ،وتس ــمياتها ،واألمث ــال واألق ــوال حوله ــا ،لينتهي
باحلدي ــث ح ــول أم ــراض احليوان ــات وعاجه ــا :األعش ــاب
الض ــارة ،وأم ــراض الغنم واملعز ،وأم ــراض األبقار ،وأمراض
احلمي ــر ،واألم ــراض واحلش ــرات الت ــي تصيب ال ــكاب .ثم

معاجل ــة كس ــور الغن ــم واملاع ــز :كس ــور األي ــدي واألرج ــل-
معاجل ــة الق ــرون  -بع ــض األم ــراض العام ــة .ويختت ــم
املؤل ــف ه ــذا املجلد الضخم واملهم مبس ــرد لأللف ــاظ التي
له ــا عاق ــة بالبيئ ــة الرعوية ،م ــع ملحق للص ــور امليدانية.
 .2الثقافة الشفهية باإلمارات:
ص ــدرت الطبع ــة الثاني ــة ع ــام  2014لكت ــاب الثقاف ــة
الش ــفهية :رؤية يف أهم منابع الثقافة الش ــعبية يف اإلمارات
العربي ــة املتح ــدة لعب ــد العزي ــز املس ــلم ،ع ــن دائ ــرة الثقافة
واإلع ــام بالش ــارقة .واحت ــوى الكت ــاب  93صفحة اش ــتملت
على خمس ــة دراس ــات مهمة يف الثقافة الشعبية اإلماراتية،
بدأه ــا املؤلف بالبحث يف التراث والثقافة الش ــعبية :دعامة
ً
متعرض ــا إلش ــكالية االهتم ــام
الهوي ــة وإثب ــات الوج ــود،
بالت ــراث والتعاط ــي مع ــه ،باخت ــاف املس ــتويات الثقافي ــة
لفئ ــات املجتم ــع ،كم ــا تتب ــع مفه ــوم الثقاف ــة الش ــعبية
وارتباطه ــا بالتأدب والتهذي ــب ،أما التعليم فتقابله املعرفة
الش ــعبية .ث ــم ينتق ــل ملرادف ــات أخ ــرى كالت ــراث والفولكلور
والت ــراث الثق ــايف .ويص ــف الوض ــع الراه ــن بإش ــارته إل ــى أن
املط ّل ــع اليوم على ما تعانيه النتاجات الثقافية احمللية ،يف
اخلليج عموم ًا ويف اإلمارات على وجه اخلصوص ،ياحظ
غرب ــة و ُب ْع ــد ع ــن املتلق ــي الع ــادي ،وأن ه ــذه النتاج ــات غي ــر
ش ــعبية ،ول ــم تخ ــرج م ــن املنبت الطبيع ــي للثقاف ــة احمللية
(الت ــراث الثق ــايف) .وهي يف الغالب إم ــا متعالية مترفعة ،أو
متجاهل ــة مس ــتخفة بهذا الت ــراث ،مما أوقعها يف إش ــكالية
كبي ــرة ،فالصن ــف األول املتعالي املتعج ــرف أعجب بثقافات
أجنبي ــة غريبة ،جعلته كمن نس ــى مش ــيته ول ــم يتمكن من
تقليد مشية اآلخر ،أما الصنف الثاني املتجاهل املستخف
فه ــو ال ــذي انك ـ ّـب عل ــى م ــا يس ــمى األدب الرس ــمي أو األدب
الفصي ــح ،ويلغ ــي كل م ــا لي ــس فصيح ــا بدع ــوى القص ــور،
متناس ــي ًا بذل ــك أن ه ــذا الت ــراث الثق ــايف الش ــعبي ه ــو نتاج
تراكم ــات ثقافي ــة أدبي ــة وفني ــة فصيحة تناقلت ب ــن الناس
ش ــفاهة ،وه ــو نت ــاج جت ــارب وممارس ــات ومع ــارف وع ــادات
مختب ــرة وموثق ــة .أم ــا الدراس ــة الثاني ــة فج ــاءت بعن ــوان
«الس ــاحل :االس ــم القدمي لإلمارات العربية املتحدة» حاول
فيها الكش ــف عن مابس ــات تس ــمية اإلمارات القدمية ،وما
يكتنف تلك التس ــمية من غموض أو عدم وضوح ،ألس ــباب
ع ــدة أهمه ــا ع ــدم االكت ــراث .والس ــاحل -كما يش ــير املؤلف-
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منطق ــة تاريخي ــة قدمي ــة تقع يف ش ــبه اجلزي ــرة العربية يف
جنوب غرب قارة آسيا مطلة على الشاطئ اجلنوبي للخليج
العربي ،لها حدود بحرية مش ــتركة من الش ــمال الغربي مع
قط ــر ،م ــن الش ــمال والغ ــرب مع اململك ــة العربية الس ــعودية
وم ــن اجلن ــوب الش ــرقي مع س ــلطنة ُعمان ،لها س ــاحل آخر
ه ــو س ــاحل الش ــميلية ميت ــد م ــن رأس اخليم ــة م ــرور ًا بدبا
وخور فكان والفجيرة حتى كلبا وينتهي يف منطقة خطمة
وعم ــان ،ويتص ــل س ــاحل
ماح ــة الفاصل ــة ب ــن اإلم ــارات ُ
الش ــميلية جغراف ًي ــا وطبيع ًي ــا بس ــهل الباطن ــة يف س ــلطنة
ُعمان .بانطاق الكش ــوف اجلغرافي ــة األوروبية منذ مطلع
الق ــرن اخلام ــس عش ــر كان (الس ــاحل) ضم ــن املناطق التي
أغرت األوروبين الستكش ــافها والس ــيطرة عليها ،ومن ذلك
احل ــن والس ــاحل ي ــدون يف الوثائ ــق و املراس ــات واخلرائط
وف ــق احلاالت السياس ــية واألحكامات العس ــكرية واألمزجة
الش ــخصية اخلاص ــة بأولئ ــك األوروبي ــن ،فيس ــمى س ــاحل
ُعمان أو الس ــاحل املتهادن أو املهادن أو الس ــاحل املتصالح أو
س ــاحل القراصنة .وبسبب االنقس ــامات الداخلية والفرقة،
برزت أس ــماء إمارات مثل (أبوظبي ،الش ــارقة ،رأس اخليمة)
املكونة للس ــاحل واألحاف القبلية القوية (القواس ــم وبني
ي ــاس) الت ــي تقاس ــمت الس ــيطرة البري ــة والبحري ــة وطغ ــى
اسمها على االسم العام للمنطقة .لكن تأصيل هذا االسم

بات صع ًبا لغيابه يف غالبية الكتابات التي أعقبت الكشوف
اجلغرافي ــة س ــواء األجنبي ــة أو العربي ــة منه ــا ،لتأثره ــا
بتداعي ــات تل ــك الكش ــوف ،والعتم ــاد الكتاب ــات التاريخي ــة
العاملية على املنشور التاريخي األوروبي ،حتى دولة اإلمارات
وه ــي املعني ــة بهذه التس ــمية أكثر من غيرها لم تس ــع طوال
مدة تاريخها االحتادي إلى تثبيت هذا االس ــم الذي نعتبره
مش ـ ً
ـرفا ،ونب ــذ األس ــماء ذات النع ــوت االس ــتعمارية املعادية،
خاصا الستخاصه
فتأصيل هذا االسم كان يستلزم ً
جهدا ً
م ــن ب ــن آالف الكتاب ــات التاريخي ــة ،كم ــا يتطلب االس ــتناد
إلى التاريخ الش ــفوي وإلى األدب الش ــعبي (الش ــعر الشعبي
واألمثال الشعبية واحلكايات الشعبية والسير) لكن اعتماد
الدولة يف العقدين األولن من قيامها على مؤرخن وكتاب
م ــن غي ــر اإلماراتي ــن (الس ــاحلين) غ ّي ــب االس ــم العتم ــاد
أولئ ــك عل ــى املصادر األجنبية فقط .ويتس ــاءل املؤلف :ملاذا
قدميا باس ــم
الس ــاحل؟ إن من أهم أس ــباب تس ــمية اإلمارات
ً
(الساحل) هو وقوع جل مساحتها على ساحل طويل يقدر
طوله بحوالي 700كم ،كما أن أهم املدن كانت مدن ساحلية
متت ــد بامتداد الس ــاحل واليتجاوز عرضه ــا بضع مئات من
األمت ــار ،ث ــم يحده ــا س ــور مني ــع ليحصره ــا على الس ــاحل
مب ــا يؤك ــد غلب ــة هذا االس ــم عليها .الس ــبب اآلخ ــر هو عدم
وج ــود كي ــان سياس ــي موح ــد ،أو زعام ــة واح ــدة للمنطق ــة
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فغل ــب ذل ــك األس ــم الوصفي ليعبر ع ــن النط ــاق احلدودي
أيضا هو
واجلغرايف .ومما ميكن اعتباره س ــب ًبا يف التس ــمية ً
العمل الرئيس ــي لس ــكان املنطقة ومورد اقتصادهم األوحد،
وه ــو امله ــن والتج ــارة البحري ــة ،فأه ــم س ــت ركائ ــز القتصاد
املنطق ــة ه ــي ( الغ ــوص عل ــى اللؤل ــؤ ،صي ــد األس ــماك،
احلج ــارة املرجانية ،املغ ــر ،صناعة املراك ــب ،النقل النهري)،
وكل م ــن أراد من ــوا اقتصادي ــا قص ــد الس ــاحل ،وكل م ــن جاء
بخي ــر ج ــاء م ــن الس ــاحل ،فترك ــزت التس ــمية .ث ــم يع ــرض
املؤلف للس ــاحل يف اللغة والتراث اللغ ــوي والثقايف احمللي،
كم ــا يع ــرض له ــا يف املص ــادر واملراج ــع األجنبي ــة ،ويع ــرض
للخنجر الس ــاحلي الذي كانت تش ــيع صناعته يف اإلمارات
وعمان حتى اآلن ،والساحل يف الشعر الشعبي ،ويف األمثال
الش ــعبية اإلماراتية ومنها املثل الش ــعبي الشهير «بادي ما
أبيع بها ديار حسا وال ديار عامر» كناية عن الوالء للساحل
وع ــدم تعويضها باإلحس ــاء أو بعمان (باد عام ــر) .وال يزال
العماني ــون يس ــمون أهل اإلم ــارات بأهل الس ــاحل ،وينعتون
واحدهم باس ــم «س ــاحلي».
أم ــا الدراس ــة الثالث ــة لعب ــد العزي ــز املس ــلم فج ــاءت
بعن ــوان التاري ــخ يف الذاك ــرة الش ــعبية :ودوره يف حف ــظ
الرم ــوز واألح ــداث احمللي ــة ،يح ــاول فيه ــا إلق ــاء الض ــوء
عل ــى أمن ــاط م ــن التاري ــخ يف الذاك ــرة الش ــعبية اإلماراتية،
ومح ــاوالت حف ــظ أش ــكال مختلفة م ــن األح ــداث احمللية
والرم ــوز الت ــي تعب ــر ع ــن أص ــل احلقائ ــق ومجهوله ــا ،م ــع
بي ــان دور ال ــرواة واإلخبارين يف ذلك .ويضيف املس ــلم إلى
أن ــه قد ظه ــر عند أهل اإلمارات ما يس ــمى الغطو ،والغطو
ه ــو الس ــتر والتغطية ،فإذا ألّف الش ــاعر قصي ــدة فيها بوح
مل ــا يخال ــف رغب ــات الس ــلطة يق ــال ل ــه «س ــو غط ــو» حتى ال
عموما على
يكتش ــف وهك ــذا ل ــو قدر املؤرخ ــون والباحث ــون
ً
تع ّل ــم أس ــرار الغطو الس ــتطاعوا فهم الكثير م ــن األحداث
التاريخي ــة واملش ــاهد الس ــابقة الت ــي ل ــم يس ــتطع كتابه ــا
منطقيا جلهلهم بحلقات مفقودة هي
ـيرا
ً
تفس ــيرها تفس ـ ً
خبيئ ــة يف الذاك ــرة الش ــعبية ،أما الش ــيفرات أو األبجديات
الس ــرية التي تس ــتخدم يف هذا الغطو فهي أنواع أبس ــطها
«اجلم ــل» أو كم ــا يح ــب تس ــميتها الن ــاس «األبج ــدي» وه ــو
ّ
«اجلمل» املعروف برموزه العددية ،أما النوع الثاني
حساب
ّ
«اجلمل» من حيث أن كل
فه ــو «الريحاني» وه ــو أصعب من
ّ

جماع ــة ميكنه ــا االتف ــاق عل ــى رم ــوز خاص ــة بها م ــع ثبات
القاعدة وهذا النوع يس ــمى يف باقي دول اخلليج «درس ــعي»
ومثالن ــا عل ــى ذلك:
صايف هوانا صايف والل ــون كــالي ـ ـ ــاقوت
يف ملتـ ـ ـ ـ ــقان ــا وايف مشمش وخوخ وتوت
أم ــا دراس ــته الرابع ــة فكان ــت ح ــول «القي ــظ» واملقصود
تاما لنمط احلياة
هن ــا فصل الصيف والذي ميثل انقا ًبا ً
يف اإلم ــارات .والقيظ أو فصل الصيف أوله برج الس ــرطان
وه ــو ش ــديد احل ــرارة يلي ــه ب ــرج األس ــد ث ــم الس ــمبلة الت ــي
تبش ــر بنهاي ــة القي ــظ ،وللقي ــظ مع ــان كثي ــرة منها مبعنى
بش ــارة نض ــوج الثم ــر ،فيقول ــون (قاظ ــت نخلك ــم) أي بانت
حم ــارة الصيف،
تباش ــير نضوجه ــا ،والقي ــظ عن ــد الع ــرب ّ
و(ق ــاظ) بامل ــكان و(تقيظ) به يف الصي ــف واملوضع مقيظ.
و(ق ــاظ) يومنا اش ــتد حـ ـ ّره (الصحاح).
وتع ــرض الدراس ــة ملوضوعات متنوع ــة مرتبطة بالقيظ
كأطب ــاق الفواك ــه ومنه ــا الرط ــب ،والهمب ــا ،واللوم ــي حل ــو،
والل ــوز ،والفرص ــاد (الت ــوت) ،والنب ــج ،والبطي ــخ ،والت ــن،
والرمان..إل ــخ .كم ــا يرتب ــط بالقي ــظ ع ــادة الس ــفر عن ــد
اإلماراتين الذين اعتادوا على احلياة يف بيتن مختلفن
كل ع ــام ،األول ه ــو «املشـ ـتّى» أي بي ــت الش ــتاء ،والثان ــي ه ــو
«املقي ــظ» أي بي ــت الصي ــف .وتختت ــم الدراس ــة بع ــرض
لأللع ــاب الش ــعبية لألطف ــال كلعب ــة الطائ ــرات الورقي ــة،
ولعبة «التيلة» ،ولعبة «عمبر» ،ولعبة «س ــيوف» ،أما األلعاب
الت ــي تزده ــر يف فص ــل الصي ــف فتك ــون يف أماك ــن املقي ــظ،
وجميعها ألعاب ذات عاقة بالزروع ومياه الري والس ــباحة
يف البح ــر أو يف األح ــواض ،وم ــن بينه ــا :دي ــك ودياي ــه،
الصقل ــة ،القحي ــف ،قرقعان ــه.
والدراس ــة الرابع ــة خصصه ــا املؤل ــف لبح ــث املعتقدات
الش ــعبية والبح ــر ،وي ــرى أن املعتق ــدات الش ــعبية تعتب ــر
م ــن أصع ــب املوروثات الش ــعبية عل ــى اإلط ــاق ،كونها غير
معلن ــة ،فمكانها الطبيعي ص ــدور الناس ،وكون الغالبية ال
تصرح بها عانية لكنها متارس ــها يف سويعات املواجهة مع
الاوع ــي أو العال ــم فوق الطبيعي .ويأتي البحر يف مقدمة
األش ــياء امللهمة للمعتقد الش ــعبي وهو يف ذلك يتكون من
ثال ــوث اعتق ــادي رئيس ــي تتش ــكل من ــه املل ــكات اإلبداعي ــة
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للقص ــص والش ــخصيات اخلرافي ــة وه ــذا الثالوث هو:
املاء +امللح +التيه = البحر.
وتف ــرد الدراس ــة لبع ــض األمث ــال الش ــعبية واملأث ــورات
القولي ــة يف ه ــذا اإلط ــار ،مش ــيرة للمعتق ــدات املرتبط ــة
باإلصاب ــة (مس ــتصيب أي ب ــه م ــس) ،وأه ــم الكائن ــات
اخلرافي ــة املرتبطة بالبحر ومنه ــا «بابا درياه» أو «بو درياه»:
كائ ــن خرايف ضمن مجموعة كبيرة من الكائنات اخلرافية
الت ــي كان ــت منتش ــرة يف اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ...وقد
كانت ضمن اخلرافات املنتشرة عند سكان املدن الساحلية
وحتدي ـ ًـدا عن ــد أه ــل البح ــر .أي فئ ــة الن ــاس التي تش ــتغل
بالبحر مثل الغوص والس ــفر وصيد األسماك وقطع وبيع
احلجارة املرجانية .و (بابا درياه) كلمة فارس ــية من ش ــقن
باب ــا وتعن ــي أب أو س ــيد ،ودري ــاه وتعن ــي البح ــر ًإذا فاملعن ــى
(أب ــو البح ــر ،أو س ــيد البحر).
والدراس ــة اخلامس ــة يف كت ــاب الثقاف ــة الش ــفهية كانت
ح ــول «املط ــر :صفات ــه ومعاني ــه وطقوس ــه» ،وق ــد تع ــرض
فيه ــا املؤل ــف ملفهوم امل ــاء وما يحمله من رم ــوز تنحصر يف
ث ــاث موضوع ــات :مص ــدر احلي ــاة (م ــاء احلياة)  -وس ــيلة
طه ــارة (ماء الغس ــل والوض ــوء) -مركز جت ــدد وانبعاث .ثم
اس ــتعرض موضوع صاة االستسقاء وهطول األمطار وما
يرتب ــط به ــا م ــن معتق ــدات ومع ــارف ش ــعبية .ث ــم موضوع
«االس ــتطباب» م ــن حي ــث قدرة مي ــاه األمطار على الش ــفاء
لكثي ــر م ــن العل ــل بع ــد ق ــراءة الق ــرآن عل ــى كمي ــة قليل ــة
منه ــا .كم ــا ارتب ــط املطر ببع ــض الطقوس خاص ــة إذا نزل
عن ــد والدة طف ــل استبش ــروا به وظنوا به اخلي ــر والصاح.
ويع ــرض املؤل ــف ملج ــاري مي ــاه األمط ــار ،ث ــم م ــا يع ــرف
بأهازي ــج املطر يف اإلمارات وأش ــهرها أهزوج ــة «طاح املطر»
الت ــي مطلعها:
طاح املطر بيد اهلل

كسر حوى عبد اهلل

طاح املطر برعوده

كسر حوى سعوده

طاح املطر من فوق

كسر حوى بن طوق

والدراس ــة األخي ــرة يف ه ــذا الكت ــاب كان ــت ح ــول امله ــن
واحلرف التقليدية يف اإلمارات ،والتي قس ــمها املؤلف إلى
عدة أقسام هي :الوظائف العليا أو القيادية مثل :الشيخ/

احلاك ــم وه ــي أعل ــى منص ــب ميكن أن يش ــغله ش ــخص ،ثم
نائ ــب احلاك ــم  -املش ــرع  -القاض ــي  -الكيتوب/الوزي ــر -
الوال ــي .ث ــم اس ــتعرض ً
منط ــا آخ ــر م ــن امله ــن وه ــي «مه ــن
البح ــر» ويف مقدمته ــا :الغ ــوص  -النوخ ــذا  -الط ــواش -
املجدمي  -الغيص  -السيب  -السكوني  -الطباخ  -الفيلج
 الرضي ــف  -التب ــاب  -النهام .ومن املهن األخرى املرتبطةبالبحر :الس ــالفة  -اجلاف  -الس ــماك  -مدوبي  -العبار
 احملصي ــة (م ــن امتهن ــوا تقطي ــع األحج ــار املرجانية منق ــاع البح ــر) .أم ــا مهن املدينة فمنها النس ــاي أو النس ــاج -
البن ــاي  -الصاي ــغ  -الكراني  -احمللوي  -العطار  -الصفار
 املقه ــوي  -املش ــرخ  -املخش ــب .وم ــن مه ــن الب ــدو تع ــرضالدراس ــة مله ــن مث ــل :اجلفي ــر (قص ــاص األثر)  -املك ــري أو
راع ــي اجلم ــال  -املطارزي  -الطن ــاف  -املظمر  -حملطبة -
املج ــاد  -الزف ــن  -املخلب  -الش ــباق  -البرام  -احملطب -
الش ــاوي أو الراعي .كما ترصد الدراس ــة لعدة مهن وحرف
مش ــتركة كاملعال ــج الش ــعبي والعط ــار .أم ــا امله ــن النس ــائية
فمنه ــا :املطوع ــة واحملني ــة والبدوي ــات الائ ــي اش ــتهرن
بغزل الصوف .وتختتم الدراس ــة ببعض املهن املس ــتحدثة
والدخيل ــة كاخلي ــاط والب ــزاز واخلب ــاز .ويش ــير املؤل ــف يف
النهاي ــة إل ــى أن ه ــذه امله ــن يف الفت ــرة م ــا قب ــل الطف ــرة لم
يب ــق منه ــا إال الذكري ــات الناقصة واملش ــوهة أحيانًا.
 .3القهوة في السودان:
وم ــن الس ــودان صدر كت ــاب «القهوة يف الس ــودان» ملؤلفه
عب ــد احلمي ــد محم ــد أحم ــد ع ــن دار ع ــز للنش ــر والتوزيع
باخلرط ــوم؛ ضمن سلس ــلة تراث وأدب ع ــام  .2005وقد بدأ
املؤلف كتابه بتس ــجيل مفردات (ا َ
الن  -القهوة)،
جل َبنَة ُ -
ـيرا إلى أنها مترادفات ملدل ــول واحد ،وثاثتهن يبعثن
مش ـ ً
يف ال ــروح والنف ــس واجلس ــد البش ــري م ــا يتس ــاوى في ــه
املفع ــول وتتاقى نتا ُئجه .ثم يعرض للطقوس التقليدية
املصاحب ــة لش ــرب القه ــوة ووجوده ــا يف الت ــراث خاص ــة
الش ــعري فيق ــول .. :ه ــذا م ــا دعان ــي إل ــى الوق ــوف أم ــام
موض ــوع «ال ــن» وم ــا قي ــل في ــه إيجا ًب ــا وس ــل ًبا ،وق ــد وجدت
ـعرا واف ـ ًـرا في ــه ،اخت ــرت من ــه م ــا واف ــق ،وم ــا تيس ــر ،ول ــم
شـ ً
أذه ــب كثي ـ ًـرا يف جمع مادت ــه املبثوثة يف الص ــدور والذاكرة،
وبعضه ــا مس ــطر ومجم ــوع يف دراس ــات وبح ــوث مش ــروحة
وغي ــر مش ــروحة ،بجان ــب القصيدت ــن اللت ــن أثارت ــا ّ
يف
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همة البحث ومواالة الدراس ــة ،ألنهما جاءتا من ش ــاعرين
قومين س ــودانين ،بثا خالهما العديد من القيل والقال
والذك ــر املس ــتطاب ،وما جرى من ع ــادة وتقليد .والقصيدة
األول ــى للش ــاعر القوم ــي الس ــوداني الزي ــن أحم ــد عثم ــان
(م ــن موالي ــد  ،)1933واملع ــروف ب ــن أصدقائ ــه ومعارف ــه
(باجلريف ــاوي) حت ــى أصب ــح اس ـ ًـما الصقً ــا البد م ــن ذكره
ك ــي تكتم ــل هيئ ــة اس ــمه .واملاح ــظ عل ــى قصيدت ــه أنه ــا
متثل املس ــألة التراثية للقهوة من البداية مرو ًرا بذكر أهم
م ــا فيها م ــن وقفات وحت ــى النهاية .أما القصي ــدة الثانية
فهي لش ــاعر قومي س ــوداني قدمي هو الشيخ أحمد ود عبد
املل ــك وه ــو م ــن مداح ــي الرس ــول صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم.
قدما للش ــعراء ،بينما تناولت
وه ــو يعطي األمنوذج األكثر ً
موضوع ــا يع ــد من صل ــب موضوع ــات القهوة.
قصيدت ــه
ً
وق ــد افرد املؤلف فص ًا كام ًا حول املعنى واالصطاح
املرتبط ــان بالقه ــوة يف املعاجم اللغوية ،ووج ــود املقاهي يف
الثقاف ــة العربي ــة ،وعاق ــة القه ــوة باخلم ــر يف الثقاف ــة
الس ــودانية ،وعاق ــة ب ــن قه ــوة ال ــن وقه ــوة الك ــرم الت ــي
تنب ــئ عن ش ــيء من الفخ ــار واالعتزاز بنفس ــها وحتاول أن
تتس ــيد ،ويأت ــي بأبيات حولهما:

جمعنا قهوتي بن وكرم
لنعلم من له ثبت الفخار
فقالت قهوة الن اشربوني
متى شئتم يف نسي العقار
ً
ضاحكا كأس احلميا
فأنشد
كام الليل ميحوه النهار
ث ــم يف ــرد املؤل ــف يف ص ــورة أدبي ــة جللس ــة القه ــوة وم ــا
يش ــملها م ــن منق ــد ومبب ــر وعنقريب وامل ــرأة العج ــوز التي
حتم ــل «الهباب ــة» وه ــي أداة مس ــتديرة الش ــكل صنعت بأيد
محلي ــة م ــن س ــعف ال ــدوم جلودت ــه وحتمله عن ــف حتريك
اش ــتعال ن ــار اجلم ــر عل ــى املنق ــد .وتض ــم جلس ــة القه ــوة
ـرادا من أس ــرة واحدة وقد يكون بع ــض ضيوف أو جيران
أف ـ ً
اعت ــادوا ش ــرب القه ــوة كل ي ــوم يف اجتم ــاع ن ــادر ،في ــه دفء
احلض ــور ،وهدوء املوقف ،ولط ــف الطقوس املصاحبة وهم
جميع ــا ينظ ــرون وينتظ ــرون .والكت ــاب يتأرج ــح ب ــن املادة
ً
التراثي ــة الش ــعبية من ع ــادات وتقاليد وغيره ــا ،وبن املادة
التاريخي ــة لل ــن يف ع ــدة مناط ــق أخ ــرى كمص ــر واليم ــن
وغيرهما .وتعرض الدراس ــة ملكانة الن يف السودان مقارنة
مبشروب الشاي ،فالن ذائع الصيت واسع االنتشار يعرفه
الكاف ــة ،ولي ــس كل م ــن يعرف ــه يتعاط ــاه ،ول ــكل قبيل ــة أو
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عش ــيرة يف الس ــودان ميل إلى نحو أحد املش ــروبن :الش ــاي
ـيوعا) ،وال ــن .ولك ــن هناك م ــن اجلهات أو
(وه ــو األكث ــر ش ـ ً
القبائ ــل م ــن ميت ــاز دون س ــواه باس ــتحواذه عل ــى أحدهم ــا،
تقديرا لدى الش ــايقية والبقارة ،فإن
فمثلم ــا وجد الش ــاي
ً
ا َ
جل َب َن ــة وج ــدت خصوصي ــة يف املعامل ــة والتعاط ــي ل ــدى
قبائ ــل البجا مع املس ــاواة يف املعامل ــة والتعاطي لدى بقية
قبائل وس ــط الس ــودان.

ـتمرا للقه ــوة ،ويعده ــا نف ــر من
الش ــهر املب ــارك ش ــرا ًبا مس ـ ً
ـزءا من س ــحوره ال يتجزأ ،لتعين ــه على ملل
الصائم ــن ج ـ ً
النه ــار وضغ ــوط العم ــل في ــه ،ولو إل ــى حن ألنه ــا ذات أثر
ممت ــد وق ــوة فعالة .وقد أش ــار املؤلف إلى أهمية استنش ــاق
راءح ــة القه ــوة عن ــد إعداده ــا ،وهي ممارس ــة تع ــد كمدخل
حقيق ــي لتناوله ــا ،وق ــد ال يش ــربها م ــن فات ــه استنش ــاق
رائحته ــا املتمم ــة لطقوس ش ــربها.

ويرصد عبد احلميد بعض العناصر األساسية املرتبطة
بالت ــراث الش ــعبي الس ــوداني ذات العاق ــة بطق ــوس ش ــرب
القهوة ،إذ تضمنت صناعة القهوة وااللتفاف حولها بعض
املوروث ــات ،يف مقدمته ــا أن امل ــرأة الس ــودانية كان ــت وال ت ــزال
مهم ــا يف جتهيز القه ــوة .والقهوة عل ــى هذا النحو
عنص ـ ًـرا ً
ـردا إذا دعت
ال ُتصن ــع عل ــى عجل ،ويش ــربها الش ــخص منف ـ ً
الض ــرورة إل ــى ذل ــك ،فق ــد اعت ــاد الس ــودانيون عل ــى ش ــربها
مجتمع ــن ،وه ــذا يعن ــي ض ــرورة أن يكون هناك متس ــع من
الوقت واسترخاء فيه ،وهذه الدعة جتلب األحاديث الطيبة
وحلو السمر ،وقد تؤجل من أجلها أمور عجلى .أما توقيت
شرب القهوة يف السودان ففي الصباح الباكر وعند األصيل.
وقلم ــا ُتش ــرب القه ــوة يف الصباح قب ــل أن يتناول متعاطيها
كو ًبا من الش ــاي ،فالقهوة تأتي ثانية وتالية للش ــاي ،وكأنها
متممة لعملية الكيف املبدوءة بالش ــاي ،لكن األس ــرة تعرف
أن موعده ــا ه ــو الصباح ما بن البي ــت و موقع العمل .ومن
األوق ــات الت ــي تآل ــف عليه ــا الن ــاس يف نواحي م ــن املجتمع
عصرا ،ويف بعض أرياف
الس ــوداني أن ُتصنع القهوة و ُتشرب
ً
الس ــودان وربوع ــهُ ،يتخذ من هذا التوقيت مناس ــبة وفرصة
لتب ــادل الزي ــارات العائلي ــة ،وعي ــادة املرضى منه ــم ،والبحث
ع ــن األخب ــار ،واستنش ــاق عطر احلي ــاة البس ــيطة املمزوجة
بالس ــودانية احملضة .ومن عناصر التغير يف مواقيت ش ــرب
القه ــوة وجوده ــا طوال اليوم يف دواوين احلكومة ،ويف قارعة
الطريق (كافيتريات) وفنادق .وتش ــرب جماعية كما أش ــرنا،
وق ــد ُتش ــرب أكثر من مرة خالي ــة من الطقوس املوروثة التي
س ــبقت إليها اإلش ــارة أهمها أنها ُتش ــرب على عجل ،وبآنية
فيه ــا جت ــاوز على املتف ــق عليه ،وأه ــم نواحي ذل ــك التجاوز
أنه ــا ُتقدم أحيا ًن ــا يف أكواب ب ــد ًال عن الفناجن.

العماني غير املادي:
 .4التراث الثقافي ُ

ويف ش ــهر رمضان تتصدر القهوة املائدة بعد ش ــرب املاء،
وعن ــد بداي ــة الطع ــام ،وق ــد تش ــهد س ــاعات اللي ــل يف ه ــذا

يف إطار حصر وتوثيق التراث غير املادي بسلطنة عمان
عكف ــت إدارة الت ــراث والثقاف ــة بس ــلطنة عم ــان عل ــى إصدار
عدة مطبوعات للتعريف بعناصر هذا التراث حملت عنوان
رئيس ــي «م ــن مف ــردات الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي» ،وأتبعه
مطبوعا
عن ــوان فرع ــي لكل موض ــوع ،ففي عام  2011نش ــرت
ً
العماني ــة» احت ــوى
ح ــول «الفن ــون املوس ــيقية التقليدي ــة ُ
ـيقيا يف إطار مش ــروع
تعريفً ا لس ــبعة وس ــبعن
عنصرا موس ـ ً
ً
إع ــداد القائمة الوطنية للت ــراث غير املادي املتعلق بالفنون
العماني ــة .وكان املنهج املتب ــع يف هذا
املوس ــيقية التقليدي ــة ُ
الكتاب هو التعريف بكل عنصر موسيقي من خال بطاقة
تعريف ش ــملت خمس ــة مداخل هي :اس ــم العنصر -أس ــماء
أخ ــرى للعنص ــر  -نب ــذة ع ــن العنص ــر  -املوق ــع اجلغ ــرايف -
مجاالت العنصر ممارس ــته وتداخله مع العناصر األخرى.
وأش ــار الكت ــاب يف مقدمت ــه إل ــى أن الت ــراث غي ــر امل ــادي يف
وحتديدا يف مجال الفنون الشعبية املغناة وأدوات
السلطنة،
ً
أدائها ،يأتي محور هذا الكتاب الذي ُيعد مبثابة قائمة حرة
علمي ــا لذلك الكنز الثق ــايف الذي أنتجه
وفهرس ــا
مبدئي ــة،
ً
ً
العماني يف مجال املوس ــيقى والفولكلور ،ومت
فكر اإلنس ــان ُ
حصره وفق أسس علمية تتماشى ومعطيات اتفاقية صون
الت ــراث الثقايف غير املادي لع ــام  ،2003والتي انضمت إليها
الس ــلطنة عام  ،2005والتي أوصت يف بنودها بأهمية إعداد
قوائ ــم ج ــرد وطنية للمف ــردات الثقافية .وم ــن هذا املنطلق
وحرص ــا م ــن الس ــلطنة ممثل ــة يف وزارة الت ــراث والثقافة يف
ً
احلفاظ على ذلك اإلرث ،وتنفيذً ا لبنود االتفاقية ،فقد مت
تش ــكيل اللجن ــة الوطنية إلع ــداد القائم ــة الوطنية للتراث
الثقايف غير املادي للس ــلطنة ،والتي تكونت من عدة جهات
وأش ــرفت عليه ــا وزارة الت ــراث والثقاف ــة لوض ــع أبجدي ــات
القائم ــة الوطني ــة للت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي .وحتت ــوي
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القائم ــة الوطني ــة على أكثر م ــن مجال ،والفنون الش ــعبية
أح ــد املج ــاالت الت ــي أوصت به ــا اللجنة لوض ــع قائمة جرد
منف ــردة لها .وق ــد تولى مركز ُعمان للموس ــيقى التقليدية
العمانية تتضمن
إع ــداد امل ــادة العلمية لكل فن م ــن الفنون ُ
اس ــم الفن ومناطق ممارس ــته ومجاالته.
هجائيا
والعناص ــر الس ــبع والس ــبعون بالكت ــاب مرتب ــة
ً
ب ــدأت ب ــأول عنصر وهو :أحمد الكبي ــر (احلضرة) ،وانتهت
بعنص ــر «الويلي ــة» .وبينهما عناصر متعددة مث ــل :دان دان
 س ــحبة  -الطب ــل العرب ــي  -العيال ــة  -مرداد..إل ــخ .ويت ــمع ــرض العنص ــر عل ــى النحو املب ــن يف النم ــوذج التالي:
العنصر :حمبورة
أسماء أخرى للعنصر :بساير
نب ــذة عن العنص ــر :من األمناط املوس ــيقية النس ــائية،
ويقتص ــر دور الرج ــال في ــه عل ــى ض ــرب الطب ــول ،وق ــرض
الش ــات الغنائي ــة ،واملش ــاركة بالتصفي ــق والتنقي ــط أي
ط ــرح النق ــوط
املوق ــع اجلغ ــرايف :محافظة الش ــرقية يف واليات :صور،
الكام ــل وال ــوايف ،جع ــان بن ــي ب ــو حس ــن ،جع ــان بن ــي ب ــو
عل ــي ،وادي بن ــي خال ــد ،بدي ــة ،القابل.

مج ــاالت العنص ــر ممارس ــته وتداخل ــه م ــع العناص ــر
األخ ــرى :آالت إيقاعي ــة م ــن ن ــوع الرحمان ــي والكاس ــر.
ويقـ ـ ــدم لكـ ـ ــل عنــصر ص ــورة فـ ـ ــوتوغرافية تعــبر ع ــنه،
ويف نه ــايـ ـ ــة الك ــتاب قــائ ــمة موثـ ـ ــقة بـ ــامل ــراجع ال ــتي تـ ــم
االستع ــانة ب ــها.
وقد أعقب هذا الكتاب صدور كتيبات أخرى تعرف بنوع
واحد من مفردات التراث الثقايف العماني غير املادي ،ففي
عام  ،2012صدر كتيب باس ــم «العازي :فن الفخر والش ــعر»،
أع ــده جمع ــة ب ــن خمي ــس الش ــيدي ،وح ــرص القائم ــون
ب ــوزارة الت ــراث والثقاف ــة عل ــى ترجمت ــه إل ــى اإلجنليزية يف
نف ــس الطبع ــة ،وق ــام بالترجمة موس ــى الرجيبي ،وش ــيماء
بن ــت س ــعيد احلبس ــية ،وعلي ــاء بن ــت عل ــي العل ــي .والعازي
منط موس ــيقي م ــن أمناط الفخ ــر واملدح والع ــزوة بالوطن
واملجتم ــع ،والعزوة كذل ــك باألهل وذوي القربى ،وهو كذلك
فن الش ــعر ،حيث أن الش ــعر أساس ــه وعموده ،وهو فن ينتشر
يف معظ ــم والي ــات ُعمان .ويعرض الكتي ــب لطريقة أداء فن
الع ــازي وبعض النص ــوص املصاحبة.
العماني
ويف إطار سلس ــلة «من مفردات التراث الثقايف ُ
أيضا أصدرت وزارة الت ــراث والثقافة العمانية
غي ــر امل ــادي» ً
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ع ــام  2013كتي ًب ــا آخ ــر ح ــول «عص ــا اجل ــرز» ،واجل ــرز عبارة
ع ــن رأس ف ــأس صغي ــر احلج ــم مثبت ــة بعص ــا طويل ــة،
يعت ــز الرج ــل يف محافظ ــة مس ــندم ويفخ ــر وه ــو يحملها،
وتتفاوت قيمتها حس ــب جودتها .واجلرز ال تفارق الرجال
يف جمي ــع املناس ــبات .ويع ــرض الكتي ــب ملكون ــات اجل ــرز،
وطريق ــة صناعت ــه ومراحله ــا وأماك ــن إنتاج ــه .ويف ع ــام
 2015أصدرت الوزارة كتابن ضمن السلس ــلة نفس ــها األول
بعنوان «الرواح» ،وهو من فنون س ــكان اجلبال يف محافظة
مس ــندم ،وتؤديه كافة القبائل اجلبلية ،ويعتبر من الفنون
املوغل ــة يف الق ــدم لبس ــاطة أدائ ــه وع ــدم تكلف ــه ،وفصاح ــة
ويطل ــق على ف ــن «ال ــرواح» العديد من
كلمات ــه ومس ــمياتهُ .
التس ــميات من بينها «النحل» ،و»الهوى» ،وتعود تسمية فن
ال ــرواح به ــذا االس ــم العتب ــاره ف ًن ــا م ــن فن ــون التروي ــح عن
النف ــس والتس ــلية وامل ــرح .ويتك ــون م ــن أربع ــة أج ــزاء وفقً ا
للوق ــت ال ــذي يت ــم في ــه تأديت ــه :الس ــيرحي -الص ــودري-
ال ّرواح -الس ــيريي .ويعرض الكتيب للمناس ــبات التي يقام
فيه ــا ف ــن ال ــرواح ،وصناعة طب ــل الرواح ومس ــمياته.
أيض ــا أص ــدرت وزارة الت ــراث والثقاف ــة
ويف ع ــام ً 2015
بالس ــلطنة كتابا آخر يف السلس ــلة نفسها ،بعنوان «أناشيد
الطفول ــة» إع ــداد يونس بن جميل النعماني .اش ــتمل على
مبحث ــن األول احت ــوى اجلان ــب النظ ــري ،حي ــث ع ــرض
في ــه املؤل ــف ملفه ــوم الثقاف ــة الش ــعبية والت ــراث الثق ــايف
غي ــر امل ــادي ،وقد أش ــار يف املقدمة إلى أن أناش ــيد الطفولة
خاص ــة ق ــد أس ــهمت ب ــدور كبي ــر يف الثقاف ــة الش ــعبية

العماني ــة ،فهذه األناش ــيد يتم ترديدها م ــع تقلب الزمان،
ُ
كم ــا مت االحتف ــاظ بأحلانه ــا األصلي ــة ،ب ــل إن بعضه ــا
العماني ــة حتتف ــظ
تط ــور يف الش ــكل واملضم ــون ،فالذاك ــرة ُ
بالكثي ــر م ــن مف ــردات التاري ــخ الثق ــايف غي ــر امل ــادي ،وه ــذا
يحت ــم علين ــا أن نحاف ــظ عل ــى ه ــذا اإلرث الكثي ــر واملتنوع
يف الوق ــت نفس ــه ،وحمايته من االندث ــار والقرصنة وإعادة
إحيائ ــه م ــن جديد.
ويف املبح ـ ـ ـ ــث الث ــان ـ ــي الـ ـ ــذي اشت ـ ـ ـ ــمل عل ـ ـ ــى اجلـ ـ ـ ــانب
التطبيقيُ ،يصنـ ـ ــف املــؤل ـ ــف أنــاش ــيد الطــفول ـ ــة إلــى ســتة
أنـ ـ ــواع ،األول أن ــاش ـ ـ ــيد ح ـ ـ ــروف الهـ ـ ـ ــجاء (ال ـ ـه ـجـ ـ ــو) وفيها
يتعل ــم الطال ــب ح ــروف الهج ــاء مع معل ــم الق ــرآن الكرمي
ويردده ــا بالتلح ــن حت ــى يحفظها ع ــن ظهر قل ــب ،وهذه
األناش ــيد تس ــهل عملية احلفظ عند األطف ــال املتعلمن،
كم ــا يحفظوا أس ــماء أيام األس ــبوع والش ــهور..إلخ .وتعتبر
أناش ــيد الهجو هـ ــي اللبن ــة األولى لتعلم الق ــراءة والكتابة
بع ـ ـ ــد ذلك ،لـ ـ ـ ــذا ُتعـ ـ ــد م ـ ـ ــن األهـمـ ــية مبك ـ ــان ،فيـتـنـافـ ــس
األطف ــال عل ــى ترديده ــا .أم ــا الن ــوع الثان ــي فه ــو «أناش ــيد
م ــدارس حتفي ــظ الق ــرآن» ،حيث ارتبطت مب ــدارس القرآن
الكرمي مجموعة من األناش ــيد التي يرددها األطفال عند
اخل ــروج م ــن الي ــوم الدراس ــي يف م ــدارس حتفي ــظ القرآن،
حي ــث يق ــوم الط ــاب بتردي ــد أدعي ــة وأناش ــيد ،فرح ــن
بنهاي ــة ال ــدرس ،وه ــذه األناش ــيد تصف حالة ال ــود املتبادل
ب ــن معل ــم الق ــرآن الكرمي والطلب ــة ذكو ًرا ً
وإناث ــا ،وما يكنه
ه ــؤالء الط ــاب م ــن احت ــرام وتقدي ــر للمعل ــم ،فيخرجون
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وه ــم ينش ــدون دع ــاء للمعلم وش ــكره عل ــى ما يق ــوم به من
تعليمه ــم وتأديبه ــم وتفقيهه ــم يف أم ــور الدي ــن .والن ــوع
الثال ــث م ــن أناش ــيد الطفول ــة حتم ــل اس ــم «التيمين ــة»،
والكلم ــة مش ــتقة م ــن كلم ــة آم ــن ،وأحيا ًن ــا يت ــم تفخي ــم
أيض ــا التأمينة
األل ــف املم ــدودة فتصب ــح «أومن» ،وتس ــمى ً
أو التحمي ــدة أو التومين ــة أو اخلت ــم أو اخلتم ــة أو الوهبة؛
وه ــي عب ــارة ع ــن أناش ــيد يقوله ــا معل ــم القرآن م ــع طابه
الذي ــن ي ــرددون خلف ــه كلم ــة «آم ــن» ،و ُتقال هذه األناش ــيد
لل ــذي أمت حفظ الق ــرآن ،وقد يكون للذي انتهى من تاوة
الق ــرآن الك ــرمي من دون حفظ ــه .وقد يكون ملن حفظ جزء
وأخيرا البقرة ،وبذلك
ع ـ ّـم ،أو تبارك ،أو الكه ــف ،أو التوبة،
ً
يك ــون الطالب قد أنهى القرآن الكرمي ويس ــتحق التكرمي.
والنوع الرابع من أناشيد األطفال هو «أناشيد التهلولة»،
وه ــي مدل ــول تراثي ش ــعبي متع ــارف عليه يف ُعم ــان ،حيث
يق ــوم األوالد بالتجم ــع بعد صاة املغرب يف األيام العش ــرة
األول ــى م ــن ذي احلج ــة ،وتعتب ــر التهلول ــة م ــن أجم ــل
األناش ــيد الت ــي يردده ــا األطف ــال يف أي ــام احل ــج األول ــى،
والت ــي تبع ــث يف نف ــوس الس ــامعن الراح ــة والروحاني ــة
والطمأنين ــة ،ويقوم األوالد يتقدمهم أحدهم الذي يتميز
بالنباه ــة والص ــوت اجله ــوري ،ويق ــرأ عليه ــم التهلول ــة،
وميش ــي األوالد عب ــر احل ــارات وب ــن البي ــوت ،وتك ــون ه ــذه
األبي ــات عب ــارة ع ــن رحل ــة إمياني ــة حي ــث تتن ــاول البق ــاع
املقدس ــة ،واجلن ــان ،والكثي ــر م ــن الرح ــات اإلميانية التي
يحتاج اإلنس ــان لها إلى وقفة ،واألخذ مبعنوياتها الرائعة
بالتهليل والتكبير ،ويف العادة يقوم أحد احملس ــنن بش ــراء
احللويات أو العصائر للصغار املش ــاركن يف هذه التهلولة.
أم ــا النوع اخلامس الذي يعرضه النعماني ضمن أناش ــيد
الطفول ــة فجاء بعنوان «أناش ــيد املهد» ،وهي أناش ــيد ُتقال
للطف ــل يف امله ــد حي ــث يت ــم حتريك س ــرير الطف ــل (املنز)
ال ــذي ُيصن ــع س ــابقً ا م ــن جري ــد النخ ــل (ال ــزور) ،ث ــم صار
بع ــد ذل ــك م ــن اخلش ــب .وتق ــوم األم أو م ــن يق ــوم بتن ــومي
الطف ــل بتردي ــد ه ــذه األناش ــيد حت ــى يك ــف الطف ــل ع ــن
الب ــكاء وين ــام .والن ــوع األخي ــر م ــن أناش ــيد الطفول ــة ه ــو
أناش ــيد األرجوح ــة (املريحان ــة) .واألرجوحة مفرد جمعها
«أراجي ــح» ،وه ــي ما تأرجح براكبها ،عبارة عن حبل مش ــدود
م ــن طرفي ــهُ ،يعل ــق يف الع ــادة يف ش ــجرة أو ج ــذوع النخيل،

ويقع ــد في ــه البن ــات واألوالد واحد تلو اآلخ ــر ،ومييلون به،
فيأت ــي ويذهب معلقً ا يف اله ــواء ،ومتثل هذه اللعبة إحدى
العماني ــة اجلميل ــة التي ُتقام خاصة يف الس ــادس
الع ــادات ُ
م ــن ذي احلج ــة حت ــى يأتي عيد األضحى ،وتس ــتمر طيلة
أيام العيد ،ولكنه بعد ذلك صارت ُتس ــتخدم يف كل األعياد
واملناس ــبات ،وم ــن ه ــذه األناش ــيد نورد ه ــذا املقطع:
يا ناه يا ناه يني نا يو الليلي يا ناه يا ناه
كلـ ـ ــمة ينـ ـ ــي ن ــاي ــو اللي ـ ــلي م ـ ــا تضي ـ ــعني
سم ـ ـ ـ ــيت بـ ـ ـ ـ ـ ــاهلل واس ـ ـ ــم اهلل بس ـم ـ ـ ــيب ــه
اسـ ــم اهلل غـالي علـى طـول ليلي اهاذيبه
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
الراعيات:
.5حكايات احلوريات َّ
وم ــن أح ــدث م ــا ُنش ــر يف مج ــال األدب الش ــعبي كت ــاب
الراعي ــات :تاري ــخ جدي ــد» ،للمؤلف ــة
«حكاي ــات احلوري ــات َّ
روث بوجتهامي ــر ،ترجم ــة وتق ــدمي عب ــد احلمي ــد ح ــواس،
وق ــد ص ــدر ع ــن املركز القوم ــي للترجمة ع ــام  2015يف266
صفح ــة .وكان ق ــد ص ــدر يف نس ــخته األصلي ــة ع ــن جامعة
نيوي ــورك ع ــام  ،2009ويش ــير املترج ــم يف مقدمت ــه إل ــى
أن اجل ــان يف املعتق ــد الش ــعبي أش ــكال وأجن ــاس عدي ــدة
متباين ــة ،اجلام ــع بينه ــا أنه ــا كائن ــات غي ــر منظ ــورة ذات
ق ــدرات خارق ــة الس ــتطاعات البش ــر ،وه ــي ق ــادرة عل ــى
التجس ــد والتقم ــص يف أي هيئ ــة تش ــاء ،وخاص ــة إذا كانت
بص ــدد التعام ــل م ــع عال ــم البش ــر ،ولكنه ــا تتباي ــن بع ــد
ذل ــك يف تص ــورات اجلماع ــات والش ــعوب يف أنح ــاء األرض،
أيض ــا داخ ــل الوط ــن الواح ــد مثلم ــا ه ــو
ب ــل إنه ــا تتباي ــن ً
احل ــال يف األقالي ــم واجله ــات املصري ــة املتنوع ــة .ومن أبرز
التباين ــات ب ــن أجن ــاس اجل ــان االخت ــاف يف طبائعه ــا.
فمنه ــا م ــا ه ــو مس ــتألف يتعاي ــش م ــع عالم البش ــر ويكون
عموم ــا ،ب ــل قد مي ــد لهم يد املس ــاعدة
طي ًب ــا م ــع أفراده ــم
ً
عندم ــا تت ــأزم أحواله ــم .وم ــن أجن ــاس اجل ــان م ــا ه ــو بري
نافر يؤذي البش ــر مبجرد لقياهم ،وخاصة إذا وجلوا عامله
ول ــو باخلط ــأ ،وحت ــى ل ــو كان ــوا ال يعلم ــون .كم ــا أن هن ــاك
م ــن أجن ــاس اجل ــان م ــا يجم ــع ب ــن الطبيعت ــن ،تغلب أي
واح ــدة منهم ــا حس ــب املوقف .وقد أش ــار إل ــى أن احلكايات
الت ــي ُت ــدرج حت ــت مس ــمى «حكاي ــات احلوريات» -كم ــا جاء
بالكتاب  -قد اكتس ــبت خصائ ــص قصصية مميزة؛ بحيث
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نوع ــا أدب ًي ــا برأس ــه .ب ــل إن املؤلف ــة توض ــح أن م ــن
أف ــردت ً
احلكاي ــات م ــا تندرج حتت ه ــذا الن ــوع وإن كان اليوجد بها
حوري ــات ،ذل ــك أن املعي ــار األس ــاس عنده ــا يف حتدي ــد هذا
النوع هو مس ــار احلبكة القصصية والدور الفاعل للس ــحر
الدني ــوي يف االنق ــاب الدرام ــي ،فإذا توفر ذل ــك دون وجود
حوري ــة فاع ًا قصص ًيا يوصل إلى النهاية الس ــعيدة ،فإنها
تك ــون حكاي ــة م ــن حكاي ــات احلوري ــات ،عل ــى النح ــو الذي
جن ــده يف حكاي ــة «بريونت ــو» املتضمن ــة بالكت ــاب.
أم ــا املؤلف ــة فق ــد أش ــارت يف مقدمته ــا إل ــى أن الكت ــاب
يتن ــاول أكث ــر األنواع جماهيرية من احلكايات ذات النهايات
الس ــعيدة ،تل ــك الت ــي ُيقدم فيها الس ــحر اإلش ــباع األرضي
م ــن الث ــروة والفرح بالزواج وإجناب ذرية جديدة .إذ بدأت -
يف النهضة اإليطالية  -تظهر قصص تش ــارك فيها فتيان
وفتي ــات فق ــراء الض ــرب م ــن النهاي ــات الس ــعيدة .ويف آخ ــر
األم ــر ظه ــرت قص ــص ع ــن أناس يصع ــدون م ــن الفقر إلى
الث ــروة املفاجئ ــة رغ ــم كل املعيق ــات ،أو ع ــن ذوي األص ــول
املتواضع ــة ث ــم يتزوج ــون م ــا يع ــادل يف الزم ــن احلدي ــث
أميرا .وقد ُأطلق على هذه
أمي ــرة أو  -يف أغل ــب احل ــاالت ً -
القص ــص «حكاي ــات احلوري ــات» س ــواء تضمن ــت حوري ــات
أو ل ــم تتضم ــن .ويف الفص ــل األول تتس ــاءل املؤلف ــة :مل ــاذا
تاري ــخ جدي ــد حلكايات احلوريات ،مش ــيرة إل ــى أن التفكير
يف حكاي ــات احلوري ــات يب ــدأ بالتفكي ــر يف الف ــروق ب ــن
احلكايات الش ــعبية وحكايات احلوريات .إ ْذ ُتدعى حكايات

احلوري ــات ع ــادة «حكايات ش ــعبية» بناء عل ــى االعتقاد بأن
القصاصن يف اجلماعة الش ــعبية أبدعوا كا النوعن من
القص ــص .غي ــر أن تن ــاول حكاي ــات احلوري ــات واحلكاي ــات
الشعبية باعتبارهما الشيء نفسه ُيخفي الفروق األساسية
املائ ــزة بينهم ــا .وتش ــرع بوجتهامي ــر يف التحلي ــل األدب ــي
ألن ــواع احلكاي ــات الت ــي تبدأها باحلكايات الش ــعبية Folk
 ،Talesوالف ــرق بينه ــا وحكاي ــات احلوري ــات ،وم ــا يع ــرف
بحكايات الس ــحر ،ثم حكايات احلوريات الشفهية ،واألدبية،
واالستردادية ..واألخيرة تتأسس برسوخ يف عالم الكائنات
البش ــرية .أم ــا حكايات احلوري ــات الصعودي ــة Rise fairy
 Talesفتب ــدأ ببن ــت أو ول ــد ش ــديدي الب ــؤس ُيعاني ــان م ــن
آث ــار فق ــر طاح ــن ،وتس ــتمر قصتهم ــا باالختب ــارات واملهام
واحملاوالت ،إلى أن يبدأ الس ــحر يف العمل لتحقيق الزواج
م ــن ش ــخصية ملكي ــة ووص ــول س ــعيد إل ــى ث ــروة عظيم ــة.
أم ــا التاري ــخ األدب ــي للحكاي ــات فق ــد تناولت ــه م ــن خ ــال
بح ــث احلكاي ــات عن احلوري ــات وباد احلوري ــات ،والتاريخ
االجتماع ــي ،وتاري ــخ النش ــر الطباعي.
ث ــم انتقل ــت املؤلفة لبحث عدة قضاي ــا حول احلكايات
يف الفص ــل التال ــي ال ــذي حم ــل عنوانًا مفص ـ ًـا« :اعتباران
حلكاي ــات األخوي ــن ج ــرمي ..اجلماع ــة الش ــعبية مبدع ـ ًـة،
الكت ــاب مص ــدراً» مس ــتعرضة التاري ــخ الق ــدمي حلكاي ــات
عموم ــا ،واألخ ــوان ج ــرمي
ج ــرمي وحلكاي ــات احلوري ــات
ً
ً
تاريخ ــا جدي ـ ًـدا حلكاي ــات ج ــرمي.
وعاملهم ــا ،مس ــتخلصة
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وق ــد أوضح ــت الدراس ــة اعتباري ــن مختلف ــن جوهري ــن
حلكاي ــات ج ــرمي ،يقت ــرح أولهم ــا وج ــود أن ــاس أمي ــن أو ال
تعليما مدرس ـ ًـيا ،يتذكرون
يعرف ــون الكتابة ،ق ــوم لم ينالوا
ً
املوتيف ــات واحللق ــات القصصي ــة م ــن اليون ــان وروم ــا
مع ــا ،بامل ــوازاة م ــع عناص ــر م ــن
القدميت ــن ويدمجونهم ــا ً
امليثولوجي ــا اجلرماني ــة العتيقة ،لتطور يف ش ــكل حكايات
احلوري ــات وحكاي ــات ح ــول احلوري ــات .وم ــن املفت ــرض أن
اجلماع ــة الش ــعبية اعتق ــدت مبجهولي ــة تألي ــف ه ــذه
احلكاي ــات وتناقله ــا م ــن خ ــال تقالي ــد ش ــفهية عب ــر زمن
ألف ــي حت ــى وصل ــت إل ــى العال ــم احلدي ــث ،أم ــا االعتب ــار
الثان ــي فيضع حكايات جرمي يف س ــياق تاريخي تنس ــج فيه
كبيرا من اإلخبارين ممن يقرأون ويكتبون،
الطباع ــة ً
عددا ً
ب ــل أكث ــر م ــن ذلك.
أم ــا الفص ــل الثال ــث فق ــد خصصت ــه املؤلف ــة لبح ــث
راق ــات أواخ ــر الق ــرن الس ــابع عش ــر والق ــرن الثام ــن عش ــر
(بي ــرو وليريتي ــه وأخافهم ــا) ،حي ــث عرض ــت للحكاي ــات
الثمان ــي الت ــي نش ــرها بي ــرو قب ــل ج ــرمي مبائ ــة وعش ــر
عام ــا ،ونس ــبها إل ــى اإلخباري ــن الش ــعبين م ــن اجلماع ــة
ً
ً
الش ــعبية ،وتع ــد من أش ــهر احلكاي ــات وأكثره ــا تفصيا يف
أوروب ــا الغربية وهي« :ذات قلنس ــوة الرك ــوب احلمراء» « -ذو
اللحي ــة الزرق ــاء»« -الق ــط ذو احل ــذاء العال ــي» « -املاس ــات
والضف ــادع» « -س ــندريا» « -ريك ــي والباقة» « -عقلة اإلبهام
الصغي ــر» ،ويص ــف الدارس ــون الفرنس ــيون بش ــكل منط ــي
ه ــذه احلكاي ــات بأنه ــا فولكلوري ــة  .Folkloriqueوتش ــير
املؤلف ــة إل ــى أن بي ــرو ق ــد حص ــل عل ــى معظ ــم حكايات ــه
م ــن الكت ــب اإليطالي ــة مثل ــه مث ــل ابن ــة اخت ــه مدموازي ــل
ليريتي ــه ( .)1734-1664وق ــد اس ــتمرت حكاي ــات احلوريات
التي ألفها بالفرنسية بيرو وليريتيه ،ومدموازيل الفورس،
وم ـ ـ ــدام دالنـ ـ ـ ــوي ،وم ـ ـ ـ ـ ــدام دي مـ ـ ـ ـ ــورا ،يف االست ـ ـ ــعارة م ـ ـ ــن
جيامباتس ــتا بازيل ــي (ق 17م ــن نابول ــي الذي كت ــب حكاية
احلكاي ــات يف خمس ــة أج ــزاء) ،أو م ــن جيوفان فرانشس ــكو
س ــتراباروال (ق 16من فينسيا وهو مؤلف الليالي اللطيفة
يف كتاب ــن) .وق ــد خصص ــت املؤلفة الفص ــل التالي املعنون
«املبتك ــران لتقالي ــد حكاي ــة احلوري ــات» للحدي ــث حولهما
بـ ـ ــاعتبارهما األوربي ـ ــان املؤسس ـ ــان الل ـ ــذان شـ ــكا مامـ ـ ــح
حكايات احلوريات ،حيث خلق ستراباروال القالب ،Form

وأضف ــى بازيل ــي الكثي ــر للمحت ــوى ال ــذي تبن ــاه املؤلف ــون
مع ــا ،الواح ــد تل ــو اآلخ ــر ،خلقا األس ــس
املتأخ ــرون ،وهم ــا ً
لتقالي ــد حكاي ــات احلوريات يف أوروب ــا .أما الفصل األخير
م ــن كت ــاب حكايات احلوريات فتعل ــن فيه املؤلفة عن تاريخ
جديد لهذه احلكايات ،كاش ــفة عن نواجت تاريخ للحكايات
أساس ــه ُ
الكت ــب ،فض ـ ًـا ع ــن رصده ــا لنظري ــات أص ــول
حكاي ــة احلوري ــات .وعل ــى ه ــذا النح ــو يغي ــر ه ــذا الكت ــاب
إل ــى األب ــد  -كم ــا يش ــير عب ــد احلمي ــد ح ــواس -الطريق ــة
الت ــي ينظ ــر به ــا الدارس ــون والق ــراء إل ــى ن ــوع بق ــي حيو ًيا
حت ــى الي ــوم ،ه ــو ن ــوع حكاي ــات احلوري ــات .كم ــا تدف ــع روث
بوجتهامي ــر الدارس ــن والقراء إلى نظ ــرة أكثر قر ًبا لتاريخ
الطباع ــة ،وكي ــف تدفقت املطبوعات عب ــر احلدود القومية
والثقافي ــة ،وكيف امتزجت التقالي ــد واختلطت .وللكتاب
أهمي ــة ب ــن الدوائ ــر الفكري ــة والثقافي ــة ،س ــواء مبوقف ــه
النقدي اجلذري أو مبنهجيته االس ــتقرائية األركيولوجية
أو بنواجت ــه املعرفي ــة ،الت ــي تضي ــف إل ــى منج ــز الدراس ــات
الثقافي ــة املعاص ــرة ،وبخاص ــة بربط ــه اجلدل ــي بن نش ــوء
احلاج ــة إل ــى ن ــوع أدب ــي جدي ــد ،والتح ــوالت احلضاري ــة
واالقتصادي ــة واالجتماعي ــة والسياس ــية من ــذ نهضة مدن
ش ــمال إيطالي ــا إل ــى قي ــام املجتم ــع األورب ــي احلديث.
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tp%3A%2F%2Fi.huffpost.com%2Fgen%2F
19766882%Fimages%2Fo- BOOK-COFFEEfacebook.jpg

 -باقي الصور من الكاتبة.
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 30ألف زائر يف س ــوق البسطة
خالل األسبوع السادس

املصدر :احملافظة اجلنوبية ،البحرين

املنامة في  31يناير  /بنا  /كشفت احملافظة اجلنوبية عــن بل ــوغ ع ــدد ّزوار س ــوق البس ــطة خ ــالل األس ــبوع السادس الــذي أقيــم
يــومــي اجلمع ــة والس ــبت ( 29و 30يناير  )2016حوالي  30ألف زائر ،وهو أعلى حضور جماهيري تسجله احملافظة اجلنوبية
طوال األربع سنوات منذ انطالق سوق البسطة في العام  ،2012وذلك على الرغم من برودة الطقس واألحوال اجلوية.

وقد ش ــهد األس ــبوع الس ــادس حضور ًا جماهيري ًا كبيراً ،وتنوع احلضور من مختلف بلدان دول مجلس التعاون ،بع ـ ـ ـ ــد
مشاركة فـ ــرق ــة ش ـ ـ ّياب الكــويت ــية ضـ ــمن فعـ ــال ــيات س ـ ــوق البسـ ــطة.
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وقدم ــت الفرق ــة الكويتي ــة عروضه ــا الكوميدي ــة خال
يومي األس ــبوع السادس ،تضمنت عروض ًا غنائية متنوعة،
وتفاع ــل أعض ــاء الفرق ــة الكوميدية مع احلض ــور ،وقدموا
معزوفاتهم الفنية على عدد من اآلالت املوسيقية ،وتفاعل
ً
وخاصة األطفال الذين
احلض ــور مع العروض الكوميدية
رددوا األغني ــة الش ــهيرة للفرق ــة «الت ــان» ،كم ــا تس ــنى لز ّوار
البسطة أخذ الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة بصحبة
عائاتهم وأطفالهم.
وعبر أعضاء الفرقة املكونة من الشخصيات الكوميدية
الثاث (روميو) و(اليخاندرو) و(مرش ــييقو) ،عن س ــعادتهم
الغام ــرة يف تواجده ــم الثاني يف مملكة البحري ــن واألول يف
فعاليات س ــوق البسطة ،مؤكدين أن مملكة البحرين تعتبر
بلدهم الثاني وأن شعب البحرين ميثل أهلـ ـ ــهم ،مضيـ ـ ــفن
أنهــم لـ ــم يت ــوقـ ــعوا احلـ ــضور اجلمــاهيــري الغفــير الــذي جاء
ملش ـ ــاهدة عروض الفرقة من مختلف بلـ ـ ـ ــدان دول مجلـ ــس
التعاون اخلليجي.
وأش ــادت الفرق ــة مبس ــتوى التنظيم الرائ ــع لفعاليات
س ــوق البس ــطة ،مضيف ـ ًـة أن مث ــل ه ــذه الفعالي ــات الت ــي
تس ــتقطب اجلماهي ــر الغفي ــرة ليس ــت بفعاليات بس ــيطة
وإمن ــا تتطل ــب الكثي ــر م ــن اجله ــد والتنس ــيق إلجناحها،
مؤكدين أن احملافظة اجلنوبية قد جنحت يف تنظيم هذا
الس ــوق الكبي ــر .ودعت الفرق ــة لاس ــتفادة احلقيقية من
سوق البسطة وتعميم التجربة البحرينية املتم ّيزة يف دعم
املب ــادرات التجاري ــة عل ــى جمي ــع بل ــدان مجل ــس التعاون.
وأش ــادت احملافظ ــة اجلنوبي ــة مبش ــاركة فرق ــة «شـ ـ ّياب»
الكويتي ــة يف س ــوق البس ــطة ،مؤك ــد ًة أن الفرق ــة حتظ ــى
بقبول كبير ليس فقط على املستوى اخلليجي ،إذ سجلت
الفرق ــة حضوره ــا املتأل ــق يف ع ــدد كبير من بل ــدان العالم
وش ــملت العروض التي قدمتها وزادت عن  50عرض ًا فني ًا
العدي ــد م ــن الدول أبرزه ــا يف الواليات املتحدة األمريكية
وحتدي ــد ًا يف كل م ــن واش ــنطن وش ــيكاغو وميام ــي ودنف ــر
ول ــوس أجنل ــوس ،إلى جانب مش ــاركات متنوعة للفرقة يف
اململك ــة املتح ــدة خصوصا يف مانشس ــتر وايرلندا يف دبلن.
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مناس ــبة الصورة للمقال يف دراسات املأثور الشعبي

د .فرج قدري الفخراني
أستاذ مساعد اآلداب الشعبية السامية ،جامعة جنوب الوادي ،مصر

حترص مجلة الثقافة الشعبية  -منذ تدشني عددها األول في أبريل  2008م  -ومازالت  -على تطعيم مقاالتها بصور وأشكال
مرافقــة للمــادة املكتوبــة ،وقــد ال يكــون لكاتــب املقــال دور فــي اختيــار هاتــه الصــور وتلــك األشــكال( ،)1وعــادة مــا أحــاول  -أنــا كقــارىء
 إيجــاد العالقــات الســيميائية بــني النــص املكتــوب واألشــكال املالزمــة لــه ،وقــد مارســت عادتــي هــذه علــى مقــال األســتاذ محمــد علــىثامــر املعنــون «علــي ِولــد زايــد  ...أســطورة الشــخصية وبالغــة األقــوال واألمثــال»( )2وقــد تصــدرت املقــال فــي صفحتــه األولــى  -صــورة
ألزمتني ،كمتخصص في الدراسات اليهودية ،أن أقرأها( )3بصوت عال للبحث عن مناسبتها للمقال ،وسوف أقتصر ،في القراءة ،على
اجلوانــب املوضوعيــة والثقافيــة ،دون العــروج إلــى اجلوانــب الفنية للصورة .
 .1الصورة عن ماذا؟

يف الصورة خمسة رجال أحدهم يف موقع املتحدث الشارح واألربعة األخرون يصغون إلى أقواله ،واجلميع يرتدون مابس
متش ــابهة يف غرف ــة متواضع ــة للغاية ،ويجلس ــون عل ــى مقاعد تفصل بينهم وب ــن كبيرهم ا ُمل َع َمم  ،منضدة خش ــبية متواضعة
عليها لفائف ورقية موضوعة يف حافظة معدنية أو خش ــبية .
 .2ما الذي يعنيه هذا احملتوى ؟
تتن ــاول الص ــورة إح ــدى حلق ــات ال ــدرس الدين ــي اليه ــودي يف مدرس ــة متقدم ــة ،يطل ــق عليه ــا يف الثقاف ــة اليهودي ــة« ،بي ــت
هام ــدراش»( ،)4فت ــرة العص ــور الوس ــطى ،يف إح ــدى البل ــدان العربي ــة «الح ــظ عمامة الش ــيخ» ،وجميعه ــم من اليه ــود الربانين
«الحظ ش ــال الطاليت»( )5والربانيون هم اليهود الذين يؤمنون بقداس ــة التلمود وأهمية تدارس ــه كمصدر تشريعي تالي للتناخ
«العه ــد الق ــدمي» ،واحللق ــة ذات طاب ــع تعليمي يلقن فيها الش ــيخ دروس التوراة «الحظ طبيعة اللفائ ــف والصندوق احملفوظة
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في ــه ه ــذه اللفائ ــف»( )6عل ــى تامي ــذه «الحظ الف ــارق العمري
ب ــن الش ــيخ والتامي ــذ» ،وه ــي دروس تقدم تفس ــيرات متنوعة
للن ــص التوراتي(.)7
.3مناسبة الصورة للمقال
لقد حاولت إيجاد مناس ــبة بن ش ــيخ الصورة وش ــيخ املقال
غي ــر الق ــول باألص ــول اليهودية لش ــيخ املقال (الش ــاعر اليمني
عل ــى ِول ــد زاي ــد) ،ورمبا تقتصر املناس ــبة على التق ــارب الزمني
ب ــن الش ــيخن ،واتخاذهما املش ــافهة يف إلقاء احلكمة ،فش ــيخ
الص ــورة يلق ــن تامي ــذه ش ــفاهة ،حي ــث يوضح الش ــكل عناصر
املش ــافهة ،حركي ــة الف ــم واأليدي ،وش ــيخ املقال «معظ ــم أقواله

الهوامش:
 .1ما يجعلني أذهب إلى هذا التقدير  ،هو جتربتي يف نشر مقال «موتيفات
أنواع األشياء السحرية» وفق ًا لفهرست املوتيف العربي للشامي ،دراسة
تطبيقية على ســيرة ســيف بن ذي يزن (العدد  12الســنة الرابعة ،شــتاء
 ،2011ص  ،)79 - 56حينها ُصدِّ ر املقال بصورة لكتاب مغامرات سيف بن
ذي يزن لفاروق خوشــيد ،صادر عن دار شــروق ،وشــكل ،ترافق مع جميع
صفحات املقال لشخص ميسك حربة وميتطي صهوة أسد ،وهو شكل
تقليدي ،انتهجت مكتبات طباعة الكتب الشعبية تصديره على أغلفة
السير الشعبية حتديداً.
 انظر يف ذلك مطبوعات مكتبة اجلمهورية العربية لصاحبها عبد الفتاحعبد احلميد مراد بشارع الصنادقية بجوار األزهر ،مبصر.
 وجدير بالذكر أن هناك اهتمامات بدراسة هذه األشكال والصور املنشورة يفالكتب الشعبية ،سواء على أغلفة الكتب الشعبية أو بداخلها يف بعض
اجلامعات األملانية ،وهو ما نبهني إليه األستاذ العالم أولريش مارزولف،
اســتاذ اآلداب الشــعبية اإلســامية بجامعــة جوتنجــن ،حيــث ُتــدرس
هذه األشــكال شــك ًا ومضمون ًا ،مع تفســير عاقاتها الزمانية واملكانية
والنصية ،بالكتاب الشعبي املنشورة فيه.
 .2العدد  ،32السنة التاسعة ،شتاء  2016م ص (.)73 - 64
 .3القــراءة هنــا محاولــة تقــدمي مــا فشــلت اللغــة عن تقدميــه ،أي ،على حد
تعبيــر ميشــيل فوكــو ،إيجــاد عاقــة أكثــر رحابــة وشــفافية بن اإلنســان
واألشياء .
 .4يقــوم التعليــم الدينــي اليهودي يف العصور الوســطى ،علــى ثاث مراحل
احلـ ِـدر :الكُ ّتــاب ،وفيهــا ُي َلقَن الطفــل مبادىء
تقليديــة ،األولــى مرحلــة ِ
القراءة والكتابة وحفظ التوراة ،ورمبا بعض مبادىء احلساب ،ويستمر
الطفــل فيهــا حتــى ســن التكليــف ،وهــو ســن الثالثــة عشــرة ،والثانيــة
مرحلة بيت هامدراش :املدرسة ،وفيها يتعمق التلميذ يف دراسة التوراة
وتفسيراتها ،فض ًا عن قراءة التلمود ،ويستمر فيها التلميذ حتى سن
العشرين تقريب ًا ،أما املرحلة الثالثة فيطلق عليها اليشيفا :االكادميية
العليــا ،وفيهــا يتبحــر التلميــذ يف دراســة التــوراة والتلمــود ،ويدقــق يف
تفاصيــل األحــكام التشــريعية وتفاصيــل الروايات الشــارحة للنصوص
التشريعية.

ُو ِثق ــت م ــن قبي ــل الصدف ــة فق ــط ،م ــن ذاك ــرة الن ــاس األمي ــن
واملتعلم ــن عل ــى حد س ــواء»(.)8
لق ــد حاول ــت تفس ــير مناس ــبة الص ــورة للمق ــال ،متجش ــم ًا
استحضار مفردات التاقي بن النص والصورة ،إال أن املفردات
الت ــي ال تس ــتدعي جتش ــما م ــا ،وحضوره ــا واض ــح جل ــي ،ه ــي
ـلما،
مفردات تباعد بن املقال الذي يتناول حكيما ش ــعب ًيا مس ـ ً
والص ــورة التي تتن ــاول حكيما ديني ــا يهوديا.
واملرم ــى ،يف املس ــتقبل ،ح ــن نعن ــي مبزي ــد م ــن املق ــاالت
التفسيرية ،التي تقرأ الغامض من مناسبة الصورة للمقال يف
دراس ــات املأث ــور الش ــعبي ،املنش ــورة يف املجل ــة الغراء.
 للمزيد انظر :شلومو زملان أريئيل ،انسكلوبيديا ُمضيء الطريق( ،موسوعةعبرية للعادات والتقاليد واألخاق اليهودية) ،دار نشر ماسادا ،تل أبيب،
 1960م( ،مواد حيدر ،بيت هاميدراش ،يشيفا).
 .5شال الصاة الصغير أو الكبير ،يوضع على الكتفن يف أثناء الصاوات
التــي تتــم جماعــة ،ويكون مســتطيل الشــكل أو مربع ـ ًا ،ويف كل زاوية من
زواياه حلية تتكون من ثمانية أهداب من اخليوط ،اربعة بيضاء ،وأربعة
زرقــاء ،ويقصــد مــن اختــاف األلــوان التعــرف علــى وقــت طلــوع الفجــر
بتمييــز اخليــط األبيــض مــن اخليــط األزرق ،ولهــذا الشــال يف طهارتــه
أحكام خاصة ،وعادة ما يكفن فيه اليهودي بعد موته.
للمزيــد انظــر :د.ســامي اإلمــام ،الفكــر العقــدي اليهــودي «موســوعة جيــب»،
صــادر عــن قســم اللغة العبرية ،كليــة اللغات والترجمة ،جامعــة األزهر،
2010م ،ص .55
 .6هو صندوق خشــبي مطعم بأشــكال ورســومات خاصة ،حتفظ فيه أســفار
الشريعة ويوضع يف مكان محدد يف املعابد ،وهو من بن أقداس الدوات
الدينية عند اليهود.
انظر :قاموس افن شوشان املختصر (عبري  -عبري) ،دار نشر كريات سيفر،
القدس1999 ،م ،ص .45
 .7يعتمد الربانيون أربعة مناهج تقليدية يف تفسير التوراة ،أطلقوا عليها
اســم فــردوس وتعنــي جنــة ،أي أن العارف لهذه املناهــج األربعة ،كالعارف
لطريق اجلنة والواصل إليها ،كما أن اللفظة «فردوس» متثل أوائل كلمات
املناهج التفسيرية األربعة وهي على النحو التالي :منهج البشاط (يف
العبرية إذا جاءت الفاء أول الكلمة تنطق باء ثقيلة) ويقصد به التفسير
الر ِمــز ويقصــد بــه التفســير الرمــزي ،ومنهــج الـ ِـدراش
احلــريف ،ومنهــج ِ
ً
السود ،ويقصد
منهج
ا
وأخير
واألخاقي،
الوعظي
التفسير
ويقصد به
ُ
به التفسير الباطني أو الصويف .
 للمزيد من التفاصيل انظر :د .عبد الرازق أحمد قنديل ،الثر اإلسامي يفالفكر الديني اليهودي ،دار التراث بالقاهرة باإلشتراك مع مركز بحوث
الشرق األوسط ،جامعة عن شمس1984 ،م ،ص . 139 – 131
 .8محمد على ثامر خليفة ،على ِولد زايد  ...مرجع سابق ،ص .65
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2. Le mergoum (tapis traditionnel à gros
points):
Parmi les tissages riches en symboles,
nous avons le mergoum dont la réputation
est surtout liée à la ville d’Ouedhref, même si
d’autres régions du sud de la Tunisie présentent
certains modèles de tapis qui sortent de la
norme et où les artisanes rivalisent d’invention.
Les formes géométriques constituent, ici,
des figures abstraites originales qui renvoient
à la pérennité des choses et à la continuité de
la vie, à l’image de l’horloge de sable qui est
un symbole commun à tous les peuples, non
seulement par sa forme mais aussi par les
significations qu’elle recèle.
En plus de ces produits tissés qui peuvent
tout aussi bien servir comme couvertures que
comme tapis, les femmes de Nefzaoua ont
excellé dans la production de tissus en laine
de mouton, en poil de chameau ou en poil
de caprins qui peuvent servir à fabriquer des
tentes ou des sacs. Ces objets sont toujours
chargés de symboles dont les significations
sont multiples, renvoyant, pour certaines,
à la prévoyance, pour d’autres à l’identité
villageoise ou tribale. C’est le cas, notamment,
pour ces tissages appelés attariqa ou al
gherara.

Ce type d’artisanat constitue, grâce à la
symbolique que recèlent les figures stylisées,
un domaine aussi riche que révélateur des
croyances qui ont cours au sein de la société,
d’autant qu’il peut arriver que certains tissages
soient réalisés à la demande de telle voisine
ou de telle parente qui réclame tel ou type de
dessin avec toutes les connotations que les
formes induisent et qui sont de nature à nous
renseigner sur la mentalité ou les croyances
d’une catégorie sociale donnée.
Ces symboles qui ornent les tissages
traditionnels du sud-ouest tunisien ou d’autres
régions de la Tunisie sont toujours porteurs
de multiples significations, quelle que soit
la fonction de chaque pièce. Dans certains
cas, la forme renvoie à des aspects spirituels
fondamentalement liés aux us et coutumes
des sociétés locales, d’autres se rapportent
aux appartenances tribales et villageoises et,
partant, constituent un gisement de signes
où s’inscrit une part de la mémoire populaire.
Sachant que notre patrimoine populaire est
partie intégrante de notre identité, et comptetenu de la part de plus en plus restreinte que
les industries modernes concèdent à ces
symboles, c’est l’identité culturelle autant
que les spécificités régionales qui se trouvent
menacées en cet âge d’uniformisation.
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LES SYMBOLES ET LEURS
SIGNIFICATIONS DANS LES TISSAGES
DU SUD DE LA TUNISIE

Mohamed Jaziraoui
Tunisie
L’étude porte sur les principales caractéristiques des symboles qui couvrent une partie
importante des différents tissages traditionnels, dans quelques villes et villages du sud tunisien.
L’auteur tente de comprendre les significations locales et universelles de cet artisanat et de
mettre en évidence l’influence d’autres civilisations à partir d’une approche fondée sur une
classification de ces produits selon leurs fonctions.
1. La "battanya" (grosse couverture en laine) de Gafsa:
Quelle que fût l’origine de ces symboles, ceux-ci obéissent, de par leur contenu, aux
enseignements de la religion. On y remarque, au plan formel, une grande cohérence entre les
dimensions et les couleurs. Le travail des artisanes hemamas (grande tribu du sud-ouest tunisien)
a en effet pour base cette règle de cohérence, quand bien même ces femmes bénéficient
d’une certaine marge de liberté qui autorise la créativité et contribue à l’émergence de nouveaux
modèles.
La tisserande utilise de façon intensive la forme du triangle. Comme chez les autres peuples
du monde, le triangle équilatéral symbolise l’élévation et l’harmonie. Dirigé vers le haut, son
sommet désigne le feu et la virilité; pointant vers le bas il symbolise l’eau et la féminité. Le
losange se réfère également, le plus souvent, à la féminité, mais lorsqu’il a une forme allongée il
désigne la communication et l’échange.
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A l’étape de la confection des bijoux, on
ajoute à l’or une petite proportion d’autres
métaux, tels que l’argent, le cuivre ou le nickel.
Pour l’argent, il est mélangé à une certaine
quantité de cuivre, de zinc ou de plomb.
Les musulmans ont excellé, à travers leur
histoire, dans les différentes formes d’artisanat,
notamment le travail de l’or où ils ont déployé
leurs talents à tous les niveaux. L’orientaliste
I. Hill écrit à ce sujet: "Il est question dans
l’une de nos lectures d’un arbre en or qui
se dresse dans la salle d’un calife et d’un
éléphant également en or dont les yeux sont
deux hyacinthes, mais il n’est pas précisé si
ces figures sont en or massif ou simplement
enduits d’or."
Les objets en or ou en argent ont occupé
une place importante dans le mouvement
général du commerce. Certaines régions de la
Presqu’île arabique étaient réputées pour leur
or et leur argent, notamment le Yémen qui a
bénéficié de sa position géographique sur les
bords de la mer d’Oman pour commercer
avec l’Inde et le continent africain. Des
marchés spécialisés dans le commerce de
l’argent et des bijoux en or ont prospéré dans
ce pays. La production et la transformation
de l’argent se sont développées au-delà de
la région arabe, s’étendant notamment vers la
Perse et vers bien d’autres contrées.
Les pierres précieuses et les autres bijoux
ont fait l’objet d’un véritable culte à l’époque

omeyyade, mais seuls nous sont parvenus
quelques témoignages, le plus souvent
livresques ou, mais très rarement, des dessins,
les
joaillers procédant habituellement à la refonte
des bijoux pour leur donner de nouvelles
formes plus adaptées au goût de l’époque.
On sait qu’en ces temps-là les femmes
portaient des couronnes en guise de bijoux.
Le cas le plus connu est celui de la cantatrice
Jamila qui avait coutume de poser des
couronnes sur la tête de ses suivantes.
La femme, au temps des Omeyyades,
aimait à porter de belles boucles d’oreilles;
on en a relevé plusieurs types sur les statues
découvertes dans le palais d’Hichem qui
présentent une grande ressemblance avec
celles que l’on voit sur les peintures sassanides.
La joaillerie a évolué à l’époque abbasside
où l’on a commencé à utiliser, à côté de
l’argent, les perles, les hyacinthes, le corail, les
émeraudes, le topaze, le cauris…
Les couronnes faisaient partie des bijoux
caractéristiques de l’ère abbasside. Il se raconte
qu’Haroun al Rachid a offert à Zoubeida, en
cadeau de mariage, diverses couronnes, en
plus des bijoux et des pierres précieuses.
La même époque a également connu une
grande variété de boucles d’oreilles serties de
diverses pierres: hyacinthes, perles…
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SUR L’HISTOIRE DES
BIJOUX EN ISLAM

Hanen Qarqouti
Liban
La fabrication des bijoux remonte à la nuit des temps. Certains bijoux étaient taillés dans l’os
ou la pierre, puis cet artisanat a évolué et d’autres matériaux ont été découverts, comme l’or ou
l’argent qui allaient être incrustés de diamants, de perles, de corail…
De nombreux endroits du monde islamique recelaient de l’or dont les modes d’extraction
étaient multiples. On le trouvait, par exemple, dans le fleuve Jayhoun dont l’un des affluents
traverse la montagne de l’or, frottant le noble métal sur la pierre, les os et les roches formant ainsi
des pellicules d’or qui pouvaient avoir plus ou moins l’épaisseur des écailles de poisson.
Au bas d’un défilé de ce fleuve se trouve un village appelé Wakhad où l’on voit une brèche
du côté de Waichajard par laquelle passe une rivière appelée Bakhchwa qui rejoint le fleuve
Jayhoun. Les habitants de ce village passent par Bakhchwa pour atteindre la rive de Jayhoun.
Là, ils étendent juste au bord du fleuve des peaux de chèvres encore fumantes, les poils dressés
vers le haut, en les fixant et en les tirant des quatre côtés au moyen de piquets en bois. Un
homme descend alors dans la rivière et souffle l’eau vers ces peaux tandis qu’un autre se
charge d’essuyer les poils en rejetant cette eau sale et lourde. Dès qu’ils s’assurent la racine des
poils s’est remplie de sable et d’or, les hommes enlèvent les peaux de chèvre et les étendent sur
le sol, en plein soleil. Une fois qu’elles ont séché, ils les secouent au-dessus d’un tapis en cuir
pour recueillir l’or. Il se dit à Balkh que c’est là "l’or le plus fin, le plus rouge et le plus pur qui soit".
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En Irak:
Les marchands savent que les Irakiens
assortissent leur aba’a (sorte de pèlerine
traditionnelle en grosse laine) à la couleur de
leur mesbaha. Les chapelets portant les Noms
sublimes du Seigneur se rencontrent rarement
dans ce pays car les madhaheb (pluriel de
madhhab: confession, doctrine religieuse)
sont nombreux dans ce pays.
En Syrie (avant la guerre):
Ce pays était un gros producteur de chapelets,
mais la situation sécuritaire et les conflits armés
ont porté un coup à cet artisanat ; notons que
les chapelets provenant de ce pays avaient
été, depuis l’époque omeyyade, parmi les
plus répandus dans la région ; les modèles les
plus chers venaient de Damas, ceux fabriqués
par Saida Dhebida étaient incrustés de pierres
précieuses.
Dans la région du Golfe:
Le chapelet constitue chez les hommes, dans
cette région, un élément important du paraître,
il représente un accessoire de l’habit masculin
(djellaba, dechdacha – pièce de tissu servant
de couvre-chef); il varie d’un pays à l’autre, et
d’une classe sociale à l’autre, la plupart des
mesbaha étant ornées de pierres précieuses,
ou faites en argent avec des pierres incrustées.
Au Maghreb arabe : On sait que le Maghreb
entretient des rapports étroits avec la France
et l’Espagne; le nombre élevé de travailleurs
maghrébins vivant en Europe a ouvert un vaste
marché pour les populations musulmanes,
notamment parmi les migrants de la première
génération; le Maghreb est surtout connu
pour le commerce des mesbaha égyptiennes
et chinoises.
La mesbaha dans certaines religions et
croyances
Premièrement: La mesbaha dans les
religions non révélées:
1. Le chapelet est appelé chez les hindouistes
roudrashka; il participe chez les fidèles de
l’acte de méditation
2. Le chapelet est appelé chez les bouddhistes
mala.
Chez les hindouistes comme chez les
bouddhistes le chapelet se compose de 32 à
108 grains.

Deuxièmement: La mesbaha dans les
religions révélées:
1. La mesbaha dans la religion judaïque : elle
se compose de 45 grains.
2. La mesbaha dans la religion chrétienne.
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2. Le chapelet sert aussi à se garder du
mauvais œil et à se prémunir contre l’envie.
3. Il est aussi un porte-bonheur.
4. La mode : les maisons de couture dans
les grandes capitales utilisent les grains de
chapelets comme accessoires, s’inspirant
pour différents ornements de formes
empruntées au patrimoine ou utilisant ces
grains pour fabriquer des bracelets ou des
colliers. Des jeunes de diverses nationalités
se servent de chapelets, en tant que formes
ayant une signification en soi, pour varier les
ornements vestimentaires. L’objet appelé
"chapelet allemand" est probablement le
chapelet féminin le plus en vogue chez les
jeunes filles de la région.
5. Le chapelet et la jeunesse : le type de
chapelet le plus singulier et le plus répandu
parmi la jeunesse est celui qu’on appelle «
le chapelet d’insectes » et dont les grains
sont taillés dans de la résine de pin, laquelle,
à l’état liquide, piège l’insecte et finit par le
momifier à l’intérieur du grain.

La mesbaha est étroitement liée à
l’apparence de l’homme, dans la plupart des
pays arabes, notamment ceux du Golfe. L’on
voit la plupart des musulmans se rendre à la
prière du vendredi, accompagnés de leurs
enfants, tenant leur chapelet à la main en tant
qu’emblème traditionnel de la piété.
En Egypte:
Le plus souvent les Egyptiens prennent leurs
chapelets, lors des visites de courtoisie,
ou lorsqu’ils accomplissent leurs rites
dans les sanctuaires ou s’associent à des
commémorations ou à des cérémonies
religieuses, la mesbaha participant, dans ces
cas, de la solennité du lieu et de l’événement.
Il est également de tradition que le pèlerin,
retour du hadj ou de la omra (petit pèlerinage),
offre aux siens un chapelet, un couvre-chef ou
un tapis de prière qu’il a rapportés des Lieux
saints.
A La Mecque ou à Médine: Ces deux villes,
qui sont les deux premières kiblas de l’Islam,
sont considérées comme le grand marché
aux chapelets de l’Arabie Saoudite.
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reliés par un fil qui ne se défait pas aisément et
non par un fil qui laisserait échapper les grains
au premier choc.
Le plus souvent le matériau se présente
sous la forme d’un grain fraisé selon un dessin
conçu par des connaisseurs. Le concepteur
de mesbaha le plus connu est l’artiste Samy
Lotfi qui jouit d’une fore réputation. Cet artisan,
diplômé de l’Académie des arts (Institut
supérieur de arts du théâtre, spécialité: Décor;
promotion: début des années 1990) conçoit la
forme et taille le grain.
Le volume du grain varie d’un pays à
l’autre, chaque culture ayant ses préférences
pour le volume, la forme, le poids, la couleur,
la douceur au toucher…; c’est ce qui fait
que la diversité participe de l’esthétique des
chapelets.
Il est de tradition, dans la fabrication des
chapelets, que cet objet soit complété par une
imitation de minaret. Les chaînes métalliques
se terminant par un croissant ou par d’autres
formes en rapport avec la foi islamique sont,
aujourd’hui, très répandues.

La charaba constitue un appendice
esthétique et fonctionnel de la mesbaha ; elle
imite la pointe qui orne le sommet du minaret
qui dépend de la forme architecturale qui varie
selon le lieu de culte chez les musulmans.
La charaba a divers aspects et volumes: elle
a revêtu, de nos jours, une grande variété
de formes qui en font un objet ornemental
particulièrement proche des arts de la joaillerie;
elle consiste, fort souvent, en chaînes portant
des signes en rapport avec l’environnement
local.
Le milieu social a en effet influé sur la
fabrication des chapelets, le matériau utilisé
ainsi que le volume des grains variant selon
les localités et les cultures. Quant au prix du
chapelet, il est en partie révélateur du pouvoir
d’achat des uns et des autres, et, partant, de la
situation économique des diverses catégories
sociales. Révélatrice, également, de l’état
d’une société est la commercialisation des
chapelets.
1. Le chapelet est utilisé, dans certaines
cultures, comme une protection contre la
sorcellerie.

35
Numéro 33

LA SEBHA OU MESBAHA
ICONE DE L’INVOCATION ET DE LA
COMMEMORATION
Du grand bazar d’Istanbul au Kasr Echawk
(Le Palais du Désir) du Caire

Imen Mehran
Egypte
La mesbaha consiste en un chapelet que l’on égrène en comptant les invocations. Egrener
(ou réciter le chapelet – le rosaire) c’est prier. On dit: "Il fut un (égreneur) ou un de ceux qui
égrènent la mesbaha" pour désigner un homme qui faisait ses prières avec constance et ardeur.
On dit aussi: "Il fut sebouh (égreneur de mesbaha – un homme qui louait le Seigneur avec
ferveur) et kaddous (plein de dévotion, exaltant Dieu)" pour signifier qu’un tel s’est élevé par sa
piété vers des attributs proprement divins, Dieu étant Celui qui prie et qui exalte.
Dans le passé, la matière des chapelets venait de la nature: coquillages, argile rouge ou
blanche, ivoire, graines, os, verre, pierres précieuses, parfois aussi vertèbres de certains
poissons…
Les arabes se sont servis des chapelets (masabih: pluriel de mesbaha) pour louer le Seigneur,
en se servant des matériaux les plus élémentaires qu’ils trouvaient dans la nature, graines,
coquillages marins, petits cailloux.
La mesbaha est constituée d’un matériau principal, une graine, que l’on peut consolider avec
un autre matériau, l’essentiel étant que ces matériaux soient doux au toucher et résistants, de
sorte que le chapelet que l’on transporte d’un endroit à l’autre ne se brise pas facilement. La
préférence est donc donnée aux matériaux les plus solides. Les grains doivent également être
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6. Les sujets et les thèmes des chansons.
L’auteur estime avoir réussi à classifier
la totalité des chanteurs de rebaba dans la
région de l’"île de l’Euphrate", conformément
à la typologie suivante :
A. Le cas du chanteur ambulant :
Un groupe de chanteurs ambulants allaient,
à l’époque, de village en village en chantant
et en jouant de leurs rebaba, ils chantaient
des morceaux légers de tarab (musique
pour grand public) sans se soucier des
règles et des principes des arts populaires
chantés, recherchant seulement le gain
matériel.
Appartenaient également à cette catégorie
des chanteuses appelées al hajjiet qui
chantaient les chansons populaires, en
particulier les arts du souihli et de l’aboudhia,
accompagnées du joueur de rebaba.
L’auteur cite, à titre d’exemple : Wahida
Khalil, Nouria Ibrahim, Souriya Hussein…
B. Les chanteurs de barsim :
Il s’agit de musiciens et de chanteurs
ambulants qui, outre le chant et le jeu sur la
rebaba, racontent au public des anecdotes,
des contes, des fables, mais aussi l’histoire
de héros, d’êtres d’exception, faisant,
dans ce dernier cas, le panégyrique de
ces âmes généreuses, pleines de courage
et d’altruisme. Tout un art, transmis de
père en fils, est exercé par ces musiciens
ambulants dans les grandes occasions,
fêtes de mariage, notamment, et autres
festivités.
L’auteur a rencontré certains de ces artistes
dans les districts de Haské et de Qamshali
et organisé autour d’eux de nombreux
séminaires, consacrés au patrimoine
populaire. Il cite, notamment :
Feu Charif Mustapha Al Barsim, Mustapha
Hamad Al Barsim, Ayech Charif Al
Mustapha et Ibrahim Al Mustapha.
C. Le chanteur créateur :
C’est le véritable artiste populaire qui
possède les dons et la virtuosité artistiques
nécessaires pour chanter tout en jouant à
la perfection de la rebaba. Cet artiste s’est
élevé vers les plus hautes performances
pour illustrer le patrimoine populaire,

enchanter son public et faire avancer son
art sur le chemin méandreux du progrès
musical. Il a en même temps contribué à
la conservation des arts du chant populaire
de l’Euphrate qui étaient menacés par
l’oubli, en hissant les performances aux
plus hauts niveaux de l’excellence, tant par
la beauté du chant que par les admirables
compositions musicales.
L’auteur s’est essentiellement consacré à
l’étude et à la classification de ce type de
chanteur, sur toute la période s’étendant
du XVIIIe à la fin du XXe siècle.
Les chanteurs de rebaba au
XVIIIe
siècle :
Un nombre important de grands poètes
et chanteurs ont connu la célébrité au XVIIIe
siècle en circulant entre les deux fleuves d’al
jazira al fouratia. L’un des plus connus était le
poète Abdullah al Fadhel dont on dit qu’une
tragédie personnelle fut derrière l’explosion
de son génie qui l’amena à composer des
vers qu’il chantait en s’accompagnant de sa
rebaba.
Les chanteurs de rebaba au XIXe siècle:
Parmi les poètes chanteurs les plus réputés
de ce siècle, l’auteur cite : Aqqar al Bagdadi
et Hamad Chouaieb ainsi que la poétesse
Fetayyem al Bachir qui se contentait d’écrire
et de chanter ses vers sans jouer de la rebaba.
Les chanteurs de rebaba au XXe siècle:
Les arts du chant populaire de cette région
de l’Euphrate ont connu un essor prodigieux,
aussi bien au niveau de l’écriture poétique,
du chant, de la musique que de la richesse
thématique. Un nombre considérable de
poètes et de chanteurs sont venus, au cours
de ce siècle, occuper la scène de la chanson
populaire.
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LES CHANTEURS DE REBABA DANS
"L’ILE DE L’EUPHRATE "

Abdelhamid Berkou
Syrie
Cette étude présente la première classification des chanteurs de rebaba (le mot se rencontre
également au masculin : rebab) dans "Al Jazira al fouratia" (L’île de l’Euphrate), dans les temps
anciens mais aussi à l’époque actuelle. L’auteur a réussi, au terme d’une année entière de
recherches ardues sur le terrain, dans cette région – al Jazira al fouratia, qui s’étend sur des
territoires allant de l’Irak à la Turquie en passant par la Syrie – à classer les chanteurs de rebaba,
dans cette partie du Moyen-Orient, en se fondant sur un travail préalable de collecte de chansons
populaires dans cette région qui lui avait demandé près de cinq années d’efforts sur le terrain.
L’étude de centaines de cassettes lui a permis d’aboutir à une classification fondée sur les
critères suivants :
1. La qualité de la performance (voix et jeu sur la rebaba mais aussi cohésion des deux
performances).
2. La célébrité et l’opinion du public.
3. L’opinion des spécialistes, des chanteurs et des poètes reconnus.
4. Le point de vue des vendeurs de cassettes et de CD.
5. La prise en compte des formes et des variétés de jeu ainsi que de la qualité des textes
poétiques populaires chantés.
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La présente étude a notamment pour but de
mettre en lumière les différences entre les deux
arts du sawt, tels qu’ils se rencontrent dans la
région du Golfe arabe et sur le territoire tunisien.
L’auteur se penche sur les significations du terme
sawt avant d’examiner les pratiques musicales
avec leurs arrière - plans sociologiques,
économiques et psychologiques.
En premier lieu, il note qu’en Tunisie le terme
n’est pas perçu de façon claire, y compris par
certains chercheurs en musicologie, car l’art du
sawt se limite à quelques régions de ce pays.
Relevant du patrimoine musical populaire des
bédouins, il fait en outre l’objet d’un véritable
ostracisme, sur le plan universitaire et dans les
programmes d’enseignement officiels, et cela
pour diverses raisons dont, notamment :
- l’option politique dont les tenants qui ne
voient dans la culture populaire – par-delà ses
divers moyens d’expression patrimoniale,
musique comprise – que les composantes
de l’identité et de l’authenticité qui sont
susceptibles de servir le discours politique
dans les forums internationaux. Ce discours
est, de fait, double dans sa finalité : on
nous ressasse ad nauseum l’antienne de
l’identité et de l’authenticité, mais dès que
les rendez-vous officiels prennent fin et que
les beaux habits sont rangés au placard,
tout est oublié.

- L’incapacité à comprendre l’essence de cette
musique dans ses multiples dimensions,
significations et symboles, eu égard à sa
complexité et à son évolution hors des cadres
de la musique traditionnelle "officielle".
- L’incapacité de l’institution universitaire, avec
ses différents mécanismes, à accueillir les
pratiques artistiques fondées sur l’oralité et,
plus généralement les traditions à caractère
oral, l’institution ayant – peut-être de façon
inconsciente – tendance à rechercher, en
toute circonstance le document et la trace
écrite, ignorant la valeur du versant oral
de pratiques musicales sans lesquelles,
pourtant, l’art ne peut ni avancer ni devenir un
moyen de communication. Et c’est ainsi que
l’on tombe dans le jeu gratuit qui consiste
à documenter un art sans en comprendre
la pratique ni la signification ou la portée
esthétique, en le replaçant dans son cadre
géographique
et
socio-psychologique
originel.
D’un autre côté, la perception du sawt dans
la région du Golfe arabe paraît plus claire, tant
au niveau des significations que de la pratique,
ainsi que le montrent les différentes études
consacrées à la question et auxquelles on ne
saurait comparer, que ce soit par la qualité ou
par le nombre, les études similaires que l’on
trouve en Tunisie.
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UNE INTRODUCTION A LA
COMPREHENSION
DE DEUX ARTS DU SAWT
Deux termes, deux significations et deux approches
de la pratique musicale, entre le Golfe arabe et la Tunisie

Alia arabe
Tunisie
L’idée d’écrire sur « l’art du sawt (la voix – la voix par excellence) », en général, est née des
nombreuses études et recherches sur cette très ancienne pratique musicale que nous avons
consultées, ainsi que des nombreux points de détail, des aspects infimes mais importants que
nous avons relevés concernant cet art et qui sont de nature à nous inciter à réécrire une partie de
l’histoire du paysage musical arabe.
Cette étude porte sur "l’art du sawt" dans deux aires géographiques séparées par des milliers
de kilomètres mais sans doute proches par des pratiques artistiques qui font disparaître la notion
de distance, au sens spatial. Ces deux aires sont :
- La Tunisie : que l’auteur aborde, en tant que musicologue, à partir d’une étude sur le terrain.
- Le Golfe arabe, en général, et plus précisément, le Bahreïn, le Koweït et le Yémen, que l’auteur
étudie à partir de diverses recherches ainsi que d’une enquête sur le terrain à l’instar de celle,
très vaste, que Paul Rufseng Olsen a menée au Bahreïn.
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susciter de son vivant. Telle est la raison pour
laquelle les gens simples se rendent en foule
sur les tombes et les mausolées de ces hautes
figures, à la recherche de leur bénédiction et
d’une solution à leurs problèmes. Des rites
et des pratiques cultuelles se déroulent, en
outre, sur ces lieux où les visiteurs organisent
également des célébrations annuelles qui ont
leur importance.
Le mausolée consiste pour l’essentiel
en un tabout (boîte en bois) contenant le
tombeau du ouali autour duquel gravitent
les visiteurs avant de présenter leur offrande
à ce sanctuaire. Cette offrande consiste en
quelques bougies ou pièces de monnaie, mais
certains apportent une verte parure brodée
pour recouvrir le tabout, d’autres vont jusqu’à
sacrifier un mouton ou un veau. De telles
offrandes bénéficient à ceux qui veillent à la
préservation de la sacralité du lieu. Ceux-ci se
font fort de citer à chaque nouveau visiteur les
vertus, les pouvoirs et les bienfaits spirituels du
ouali, agrémentant leur propose de contes et
légendes ayant toujours la même fonction qui
est de pérenniser la sainteté et la solennité du
lieu. C’est pourquoi l’on voit qu’à chaque ouali
sont prêtés de nombreux miracles et mérites

exceptionnels propres à attirer les foules de
visiteurs. Le mausolée constitue également
une institution qui est en soi un refuge sûr où le
visiteur trouve la paix intérieure qu’il recherche,
dans la mesure où il regarde cet espace
comme une enclave sécurisée et protectrice.
Les hommes de Dieu ne sont-ils pas à l’abri
du mal et n’offrent-ils pas un abri à ceux qui se
trouvent dans leur voisinage ?
L’auteur a exploré dans cette étude les
mécanismes par lesquels les mausolées et
les sanctuaires continuent à remplir leurs
fonctions curative et sociale. Pour essayer
d’analyser scientifiquement les procédures
thérapeutiques mises en œuvre il met l’accent
sur les points suivants :
1. L’apprentissage social et la croyance aux
aouliyae et aux mausolées.
2. La légende, le conte populaire et la
bénédiction du ouali.
3. La place et le rôle du mausolée dans la vie
quotidienne.
4. Le mausolée comme espace thérapeutique.
5. Les modes traditionnels de psychothérapie
et leurs équivalents scientifiques.
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MAUSOLEES ET SANCTUAIRES DES
SAINTS AU MAROC

Ousrar Mustapha
Maroc
On sait qu’il existe au Maroc un grand nombre de mausolées et de sanctuaires d’aouliyae
(saints), et que certaines familles marocaines s’y rendent dans l’espoir de résoudre des problèmes
liés à certains troubles psychologiques ou à des difficultés d’ordre social qui sont de nature
à entraver le cours normal de leur existence. Ce mouvement ininterrompu des visiteurs qui
hantent ces lieux n’a pas manqué d’interpeller nombre de sociologues et d’anthropologues qui
se sont notamment intéressés aux origines et aux multiples prolongements de cette affluence
que connaissent sanctuaires et mausolées. Leurs études ont, dans la plupart des cas, mis
l’accent sur les formes de paganisme qui seraient à l’origine de la croyance aux saints, laquelle
se rattacherait fondamentalement aux anciennes religions. En interrogeant l’étymologie du mot
aouliyae, qui est le pluriel de ouali, on constate que ce mot, employé au singulier, recouvre
diverses significations dérivant du sémantisme du voisinage, de la proximité. Pour le mausolée,
il s’agit pour l’essentiel de l’endroit où le ouali (l’homme de bien, le saint) a été inhumé et qui
est en général entouré d’un halo de sacralité, qui dépasse la vénération que cette figure a pu
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tout ce qui concerne la culture et l’histoire de
l’Islam. Il fréquentait, en outre, assidûment les
cercles d’invocation et de jurisprudence et
les séances d’étude et d’exégèse du Coran,
comme il le rappelle à plusieurs reprises dans
ses vers.
Le poète a passé ses années de jeunesse
à Mazoghrane, pays de l’eau, de la verdure et
de la quiétude. Ce furent en réalité ses plus
belles années, celles où il s’est épanoui parmi
les siens.
A l’âge de quarante ans, il quitta cette vie
sereine qui fut celle de ses jeunes années et
s’en fut vers une existence d’ascétisme, de
dévotion, de soufisme et de glorification du
Prophète (la Prière et la Paix sur Lui). Il laissait
derrière lui la région de Mazoghrane – le village
de son enfance et de son adolescence – pour
s’établir en ce lieu qui porte, aujourd’hui, son
nom et qui n’est pas très éloigné du berceau
de sa famille. Là, il se consacra à l’adoration et
à l’invocation du Seigneur, pleurant au souvenir
de ses fautes et se repentant d’avoir cédé aux
plaisirs de la vie et aux tentations du monde
et d’avoir écouté ce que ses penchants, ses
désirs et le démon lui susurraient. Il était venu
en ce lieu depuis son village, sans un sou en
poche, sans le moindre bien, sa seule richesse
était sa connaissance du fiqh, des sciences
et de tout ce qui se rapporte à la culture
religieuse, à la littérature et à l’histoire.
Son poème Ibqaou bissalama (Restez
en paix) est considéré comme une brève
autobiographie. Il fut probablement la dernière
de ses œuvres, il y fait ses adieux à ses
enfants et à sa famille, leur recommandant
de prendre soin de leurs personnes et de
ceux parmi lesquels ils vivent, réunissant ses
enfants autour de lui afin de leur transmettre
l’héritage qu’il leur laisse, soit tout ce qu’il a
pu acquérir dans sa vie, pour qu’il n’y ait entre
eux ni divisions ni rancunes après sa mort, que
règnent l’entente et l’amitié et soit préservé
l’honneur du nom.
A chaque occasion, le poète recommandait
aux siens de s’entraider, de resserrer leurs
liens de solidarité, de donner aux pauvres et
aux indigents, mais aussi de ne pas laisser se
disperser et disparaître ses poésies. Il priait
aussi pour la prospérité des hommes, celle en
particulier de la communauté des musulmans.

Sidi Lakhdar ben Khalouf a vécu plus de
cent vingt cinq ans, ainsi que le rappellent
certains de ses vers. Il a connu, au cours
de cette longue existence, des événements
marquants, notamment l’invasion espagnole
de sa terre à laquelle il vouait un amour et
une fidélité qui étaient ceux d’une âme fière
de ses racines arabes et islamiques. C’est là
que l’on saisit le mieux l’essence d la poésie
populaire en ce qu’elle a d’authentique car
est authentique celui qui s’enorgueillit de ses
origines et de sa personnalité et, dès lors, se
dresse contre tout ce qui porte atteinte à ce
qu’il a de plus authentique : l’appartenance à
la mère patrie.
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UNE APPROCHE DE LA VIE ET DE
L’ŒUVRE
DU POETE POPULAIRE
SIDI LAKHDAR BEN KHALOUF

Jalloul Douagi Abdelkader
Algérie
Sidi Lakhdar ben Khalouf est considéré comme l’un des grands maîtres de la poésie populaire,
l’un des plus connus, également, au Maghreb arabe, et plus particulièrement en Algérie.
L’homme a laissé une œuvre monumentale dont une grande partie est encore enfouie dans
les armoires, les valises, les tiroirs et les rayons des bibliothèques, sous la forme de manuscrits
ou de carnets. Sans doute aussi une bonne part de cette œuvre a-t-elle été à jamais perdue,
par négligence ou par ignorance. Seul un petit nombre de poésies nous sont parvenues que la
mémoire populaire a pu retenir et que quelques amateurs éclairés ont conservés. Ainsi d’Hadj
Mohamed Ben El Hadj El Ghouthi Bkhoucha qui a réuni 31 des ses poèmes dans un recueil qu’il
a publié avec une introduction et des notes en 1958.
Le poète Sidi Lakhdar ben Khalouf fut à son époque un grand savant. Il pouvait réciter
de mémoire Le Coran, il avait étudié les livres de Sîra (tradition prophétique), de Hadith, de
fiqh (jurisprudence islamique), de littérature et d’histoire. Il connaissait de près les Récits des
Prophètes et des Messagers ainsi que ceux des Prédécesseurs, et avait son mot à dire sur
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que l’on appelle en arabe el atoum (dugong)
et dont le nom savant qui vient des langues
anciennes est halicore, un nom composé de
deux radicaux latins signifiant la jeune fille de
la mer et non pas la sirène. El atoum est une
appellation qui revient dans les ouvrages
relevant du patrimoine arabe et que les
populations du Golfe arabe désignent par
les mots "baqaratu al bahr" (le veau de mer
– en arabe, littéralement, la vache de mer).
La mémoire populaire dans la région du
Golfe recèle des trésors de connaissances
en rapport avec les poissons. Beaucoup de
contes, légendes et proverbes populaires
au Bahreïn et, plus généralement, dans
certaines parties du Golfe se rapportent à
différents types de poissons. Des récits
populaires proposent une explication à tel
ou tel phénomène observé par des marins
qui ont été incapables de le comprendre
et se sont finalement rabattus sur le conte
populaire ou le récit imaginaire pour lui
trouver une explication. On voit ainsi que
les légendes ont joué un rôle important en

remplissant le vide cognitif afin de donner
un sens à ce que ces hommes ne pouvaient
expliquer rationnellement. Il se pourrait
certes qu’il y ait des éléments d’explication
scientifique à de tels phénomènes ou qu’il
s’agisse tout simplement de constructions
imaginaires fabriquées par le public sous la
forme de récits populaires, mais ce type de
conte où les poissons jouent un rôle central
ne s‘arrête pas à l’effort d’explication de tel
ou tel phénomène, il s’étend au dicton et à
la sentence, si bien que le conte se trouve
en quelque sorte transcendé par le proverbe
populaire dans lequel il s’est transformé
pour remplir la même fonction.
L’auteur se propose dans son travail
de réunir le plus grand nombre possible
de contes et de légendes populaires du
Bahreïn qui ont un rapport avec la faune
marine, de les comparer ensuite à des
contes et légendes similaires avant de les
documenter à l’échelle du reste de la région
du Golfe arabe.
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Les livres du patrimoine arabe et les
recueils mythologiques des différentes
cultures font toujours référence à des
créatures marines légendaires, décrites
comme des entités intermédiaires entre
l’homme et la faune marine. Dans la tradition
arabe, nous les trouvons sous diverses
dénominations tels que "les filles de la mer"
ou "l’homme de la mer", et, dans la tradition
persane, des entités portant des noms tel
que malak diryah. Leurs équivalents dans
la culture occidentale seraient les créatures
imaginaires appelées mermaid (la jeune fille
de la mer), merman (l’homme de la mer) ou
la sirène dans la mythologie grecque, toutes
entités qui ont pour origine les pingouins
et les phoques, et plus particulièrement le
phoque moine (monk seal).
Mais ces légendes ont évolué au gré des
contes écrits, et différentes ramifications
narratives ont pu voir le jour à partir des
anciennes légendes, avec des créatures
telles que la mariée de la mer ou la belle de
la mer dont on ne trouve certes pas trace

dans le patrimoine arabe mais qui sont
dotés de noms inventés par le grand public
et popularisés par la machine médiatique.
Certains ont pu rattacher ces êtres mythiques
aux veaux de mer. Une partie de ces
légendes se sont, à l’intérieur de la culture
populaire bahreïnie, et plus généralement
des cultures du Golfe arabe, amalgamées à
d’autres, donnant naissance à une créature
imaginaire appelée bou diryah.
Bou (ou abou) diryah est à cet égard un
"être" légendaire venu de la mer auquel
le commun des Bahreïnis et, de façon
plus générale, des habitants de la région
du Golfe a longtemps cru. A l’origine de
cette légende, nous trouvons une créature
imaginaire appelée en persan malak diryah
(le roi de la mer) et dont la légende s’est
transmise aux populations de la région du
Golfe arabe avec différentes modifications
du nom persan.
A l’origine de la légende des jeunes filles
de la mer nous trouvons cet animal marin
qui appartient à l’espèce des mammifères,
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LES LEGENDES ET CONTES
POPULAIRES LIES
AUX CREATURES MARINES AU BAHREIN

Hussein Mohammed Hussein
Bahreïn
On parle de "créatures légendaires", d’«animaux légendaires» aussi bien que d’"entités
légendaires", c’est-à-dire d’entités qui n’ont pas d’existence dans la nature ou dont
l’existence ne peut être démontrée physiquement. Il s’agit d’"êtres" dont la description a
été donnée par ceux qui croient à leur existence ou prétendent les avoir observées dans
d’étranges circonstances. Ces créatures ne se limitent pas à une culture donnée à l’exclusion
des autres, pas plus, du reste, qu’il n’existe au monde une culture connue où l’on ne
rencontre ne serait-ce qu’une seule de ces créatures légendaires. Et, même s’il existe dans
toute communauté des personnes qui ne croient nullement à l’existence de telles entités, il
s’y rencontrera toujours d’autres personnes qui croient fermement à leur existence, surtout
lorsque ces créatures ont réussi à investir la mémoire collective du groupe.
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2. Le concept de culture
populaire:
comment le terme "populaire" a-t-il été
défini ?
3. Les théories relatives à une vision binaire
de la culture ? : de quelle façon la culture
a-t-elle été, sur le plan théorique, divisée
en culture savante et culture populaire ?
4. Des questions sont posées, à partir de
là, sur le devenir de la politique culturelle
et linguistique au Maroc, à la lumière
de l’expérience européenne dans ce
domaine, compte-tenu des insuffisances
constatées au niveau des efforts
tentés dans un passé récent et qui ont
conduit, du point de vue de l’auteur, à
un développement par trop timide, pour
ne pas dire inexistant, pour contribuer
au lancement de l’enseignement de la
culture organique du peuple, au Maroc.
La réflexion montre que la culture populaire
constitue une problématique ardue
qui
exige un examen approfondi car la grande
question qui se pose est la suivante : quel
type d’identité culturelle et quelle forme de
projet de citoyenneté voulons-nous établir au
moyen de l’éducation et de l’enseignement
? Notre visée est-elle d’enraciner et de
concrétiser le sentiment d’appartenance,

ou de chercher à faire apparaître des formes
de sujétion aux institutions en charge de
l’autorité, ou, plutôt, à exprimer un élan de
reconnaissance et de loyauté à l’égard de
l’autorité patriarcale, ou, encore, à manifester
un attachement au sol (au pays : jus soli) ou
au groupe (le lien à la tribu : jus sanguinis) ?
Comment le Maroc parviendra-t-il, au niveau
institutionnel, à reconstruire une culture
centrale capable de mobiliser l’ensemble
des affluents organiques constitutifs de
cette culture avec ses prolongements
régionaux, amazighs et hassaniens ?
L’Etat dispose-t-il d’une assise scientifique
suffisante pour affronter la problématique
de l’enseignement de ces cultures ainsi que
de la langue parlée, y compris l’amazigh, au
niveau non seulement des universités mais
aussi des écoles primaires et secondaires ?
Nous devons, en tout cas, rassurer les
tenants d’un enseignement classique sur
l’avenir de l’arabe littéral, et leur montrer
que celui-ci demeure, face aux idiomes
régionaux, la langue du Coran, de la
Constitution et de l’administration publique,
et que toute recherche sur ces idiomes ne
peut qu’enrichir le dictionnaire de l’arabe
coranique et en adapter les structures aux
besoins et aux exigences de la société
22
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LA PROBLEMATIQUE DE LA
CULTURE SAVANTE ET DE LA
CULTURE ORGANIQUE DU PEUPLE
Pour un projet d’enseignement de la culture
populaire au Maroc

Mohamed Maarouf
Maroc
Avant d’aborder la question du rapport entre culture populaire et culture savante au Maroc,
il faut parler de l’expérience de ce pays face à cette dualité, les chercheurs étrangers ayant
bien plus tôt posé la question et montré l’importance de la culture populaire. Les chercheurs
arabes ont, d’ailleurs, l’habitude de nourrir leur réflexion théorique et méthodologique des
propositions avancées par leurs pairs occidentaux, dans leur effort pour penser, théoriser
et faire connaître la culture occidentale. C’est pourquoi l’auteur a estimé nécessaire de
consacrer l’essentiel de cette étude aux expériences que les chercheurs occidentaux ont
menées en la matière et aux conclusions qu’ils en ont tirées avant de développer, à la fin de
son texte, une série d’interrogations qui pourraient servir à faire évoluer le débat autour de
la problématique de l’enseignement de la culture organique du peuple dans les universités
et les autres institutions scolaires marocaines.
Les principaux axes de sa réflexion et les interrogations auxquelles il aboutit
s’organisent comme suit :
1. Le concept de culture : quelles définitions l’Europe a-t-elle données de la culture depuis
le début du XIXe siècle ?
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Al founoun al chaabiya (Les
Arts populaires) était alors l’une
des publications mensuelles
qui paraissaient avec régularité,
à côté d’autres revues, dont,
notamment, Tourath al insaniya
(Le patrimoine de l’humanité).
Le premier numéro d’Al founoun al
chaabiya parut, en Janvier 1965, et, sept
années durant, les livraisons se succédèrent
avec la même régularité, sous la direction du Dr
Abdulhamid Yunes. La revue allait, cependant,
s’arrêter en 1971 avant de reparaître, sous la
houlette du Dr Ahmed Ali Morsi, et de reprendre,
année après année, sa marche triomphale
jusqu’à son numéro 100 que l’Egypte a célébré,
le mois dernier, en apothéose. L’un des mérites
de cette revue est qu’elle sut réaliser le difficile
équilibre entre la recherche scientifique la plus
rigoureuse et la plus exigeante et un journalisme
culturel de haut niveau mais destiné au grand
public.
Ceux qui ont fidèlement suivi le parcours
de cette revue, qui ont
attentivement lu
les recherches, les études scientifiques
approfondies ainsi que les reportages illustrés de
dessins et de photographies qu’elle a publiés,
et qui ont pu découvrir l’itinéraire autant que
les œuvres des pionniers qui ont contribué à la
pérennité de son apport scientifique spécialisé,
en plus de tout ce que l’édition d’ouvrages
consacrés aux arts populaires et d’études
portant sur les sciences du folklore et sur les
sciences humaines connexes produits, ceuxlà ne peuvent que mesurer l’importance des
services insignes rendus par l’Ecole égyptienne à
la culture populaire arabe, grâce à l’action qu’elle
a menée en attirant l’attention sur la nécessité de
collecter, d’enregistrer et de documenter tout ce
qui se rapporte à l’héritage populaire.
C’est bien cette action culturelle qui, en se
développant au sein de la société égyptienne,
a permis à la troupe Ridha des Arts populaires
de voir le jour, et c’est dans le patrimoine
populaire que cette Troupe puisa son inspiration
pour les spectacles qu’elle produisit dans les
grands festivals internationaux. L’Association
égyptienne des œuvres populaires ne tarda pas

à voir le jour, à son tour. Ces deux
réalisations, la Troupe Ridha et
l’Association, sont aujourd’hui le
meilleur témoignage de la vitalité,
de l’enracinement et de l’étendue
de l’influence de l’Ecole égyptienne.
La longue expérience qui est celle
de l’Egypte en la matière et les célébrités
qui brillèrent dans ce domaine ont concrètement
contribué à renforcer les efforts déployés sur le
plan arabe, en vue de créer des centres, des
structures et des institutions officielles pour
prendre en charge le patrimoine populaire.
J’ai eu, à titre personnel, l’honneur de mesurer
l’apport des experts égyptiens qui m’aidèrent
à fonder, à Doha, capitale du Qatar, le Centre
du patrimoine populaire pour les Etats arabes
du Golfe qui se développa entre 1981 et 1986.
Cette expérience me permit de voir de près
les efforts sincères qui étaient déployés pour
donner à ce domaine particulier de la culture
arabe la place qu’elle mérite. Les congrès qui
furent organisés à cette époque par ce Centre,
en vue de planifier la collecte, l’enregistrement
et la documentation des matières du patrimoine
populaire, le furent sur la base d’une vision
commune entre le Golfe arabe et l’Egypte. Et
l’on ne peut à cet égard oublier les idées et les
visions développées par ces grands maîtres que
furent les Docteurs Abdulhamid Yunes, Safwat
Kamel, Hassan Al Chami, Nabila Ibrahim,
Abdulhamid Hawas, et tous les d’autres qui
furent si nombreux à prodiguer sans compter
leur soutien au Centre, que ce soit par la pensée
ou le conseil. Cela fut également vrai pour la
présente revue qui bénéficia des efforts de
Mustapha Jad et de toute une pléiade d’experts
égyptiens dont la contribution au Comité
scientifique fut inestimable.
Saluons donc chaleureusement notre Ecole
égyptienne. Rendons hommage au centième
numéro d’Al founoun al chaabiya (Les Arts
populaires), la fidèle compagne de toute une
vie. Puisse le Très Haut lui donner longue vie afin
qu’elle touche les nombreuses générations à
venir.

Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction
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HOMMAGE A L’ECOLE EGYPTIENNE
DES ARTS POPULAIRES

C’est probablement lors de ce cet événement historique que fut le Premier Congrès de la musique,
tenu en 1932, à l’Institut de la musique arabe du Caire, avec la participation de délégations venues
de la plupart des pays arabes, aux côtés de savants, d’experts et d’historiens européens, que fut
semée la première graine de ce qui allait devenir l’action arabe au service du patrimoine populaire. Ce
Congrès avait eu en effet pour objectif la protection et la conservation de l’héritage musical et chanté
du monde arabe, au lendemain de la disparition de figures aussi emblématiques que celles d’Al
Manillawi, de Salah Abdelhay ou de Sayyed Darwish. Cette première graine qui n’avait pas encore
éclos fut fortifiée par la prise de position qui fut alors celle du grand écrivain Tawfik Al Hakîm, lequel
insista, notamment, sur la nécessité de préserver le patrimoine narratif de la nation arabe. Une grande
effervescence intellectuelle s’ensuivit, à cette époque, et de vastes débats s’engagèrent qui furent à
l’origine d’écrits d’une rare acuité qui ouvrirent la voie à nombre de pionniers qui s’employèrent dès
lors à faire connaître les arts populaires et les techniques de collecte et d’archivage de leurs diverses
manifestations. Et c’est ainsi qu’un vaste travail fut entrepris sur le terrain qui permit de présenter
à la radio égyptienne de magnifiques échantillons de ces arts, aussi bien dans le domaine du récit
que dans celui du chant. Cette action fut couronnée par l’élaboration d’une œuvre, précieuse entre
toutes, le Dictionnaire du folklore, et par la création d’un Institut des arts populaires destiné à enseigner
les sciences du folklore, institut qui allait attirer les étudiants arabes et faire connaître au monde les
experts égyptiens dans ce domaine de spécialité. De grands noms s’imposèrent alors qui sont restés
dans les mémoires, ceux, notamment, des défunts maîtres Ahmed Roshdy Salah, du père spirituel
de l’Institut, Abdulhamid Yunes, de Zakaria al Hajjawi, de Safwat Kamel ou d’Assaad Nedîm.
On ne saurait, non plus, oublier le rôle que jouèrent les nombreuses revues culturelles qui furent
publiées par le Ministère égyptien de la culture et de l’information nationale, au cours des années soixante
du siècle dernier, et qui furent diffusées dans l’ensemble des pays arabes. J’ai été, personnellement,
l’élève de ce mouvement culturel diversifié qui s’était étendu à la totalité du champ des savoirs. La revue
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Symbols in southern Tunisian
textiles and their denotations
Mohammad Al Jazirawi
Tunisia
In this paper, we highlight the most important
features of symbols found in various traditional woven
fabrics in southern Tunisia’s cities and towns, and
attempt to interpret their local and global denotations
and to determine the extent of their influence on other
civilisations. We classified these fabrics by function:
1. Blankets: Regardless of the origin of these symbols,
they adhere to religious teachings in terms of the
sizes and colours’ content and consistency with
the overall design. These features are the basic
patterns that the women of Al Humamah use when
weaving, with some room allowed for creativity.
The weavers make extensive use of the triangle.
Throughout the world, this shape symbolizes the
number 3. An equilateral triangle is a symbol of
harmony. When the triangle is depicted with its point
at the top, it is a symbol of fire and masculinity, and
if it is positioned point down, it symbolises water
and femininity. The rhomboid represents femininity,
while the extended rhomboid depicts reunion.
2. Inscriptions: In addition to woven fabrics with many
symbols, we find inscriptions, which are primarily
associated with the city of Wadharf although other
areas in southern Tunisian also produce some
pieces in this style.
Its geometric shapes are abstract, and they represent endurance and continuity.
In addition to woven fabrics that can serve as blankets and carpets, the women of Nefzawa
excelled at using the hair of camels, cattle and goats to weave material for bags and tents. These
fabrics include different symbols with various meanings; some are for protection, while others
denote tribal membership.
These woven fabrics and symbols highlight the community’s beliefs. Sometimes a fabric is
woven at the request of a neighbour or relative; the decorations on this material reflect the beliefs
and thinking of a certain segment of society.
The symbols in traditional weavings in southwestern Tunisia and other parts of the country
have meaning. Whatever the function of the woven fabric, some symbols represent the local
community’s traditions and customs while others express tribal belonging. Ultimately, they are
precious items that represent the people’s semiotic memory.
Folk heritage is part of our identity, and the declining use of these symbols threatens our
cultural identity.
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The History of Jewellery in Islam
Hanan Qarquti
Lebanon
The jewellery industry has grown since ancient times. Some jewellery was made of
bone and stones but, over time, it has been fashioned from gold or silver with pearls or
coral.
In the Muslim world, methods of finding gold varied from place to place. Jayhoun
River was one source of gold, because its tributaries passed the Gold Mountain.
In Wakhad village, people could access the Bakhshwa River, a branch of the
Jayhoun. They used a local technique to extract gold from the river.
The best quality was Balakh Gold, both the red and yellow varieties. A
small amount of other metals such as silver, copper or nickel was added to
the gold in the manufacturing process; similarly, copper, zinc or lead was
added to silver.
Throughout their history, Muslims have excelled in various industries,
most notably the gold industry. The Orientalist Y. Hill said, “We read
about a golden tree in one of the caliph’s halls, and a golden elephant
with two ruby eyes. But we do not know whether these objects were
made of pure gold or if they were only gold-plated”.
Gold and silver craftsmanship made up a significant share of
trade. The Arabian Peninsula was famous for gold and silver. In
Yemen, which benefited from its location on the shores of the
Arabian Sea and its links to India and Africa, there were markets
that specialised in selling silver and trading gold. Silver production
and manufacture was not limited to the Arab countries, it also
happened in other regions such as Persia.
From books and rare drawings such as those in Umra Palace,
we know that jewellery and ornaments flourished during
the Umayyad Era. These items no longer exist because
goldsmiths collected and refashioned jewellery.
Crowns were popular; the female servants of the singer
Jamila wore crowns.
During the Umayyad Era, women wore earrings as
a form of adornment. Earrings similar to those of the
Sasanians were discovered on statues of women in
Hisham's Palace.
The jewellery industry developed in the Abbasid Era, when
pearls, sapphires, coral, garnets, emeralds, aquamarines, turquoise and s h e l l s
were used with gold and silver.
Some say that in the Abbasid Era Al Rashid adorned his wife Zubeidah with crowns in addition
to jewellery and ornaments.
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Prayer beads "Masbaha": From
the Grand Bazaar in Istanbul to Al
Shuq Palace in Cairo
Iman Mahran
Egypt

People use prayer beads to keep count while they recite the
Tasbih prayer. The beads are made of natural materials such as
stones, wood, metal or bone, or of artificial materials.
In the past, the beads were made of shell, red and white
clay, ivory, seeds, bone, glass, precious stones, and fish bones.
Prayer beads are usually made of one material and coated
with another raw material. The beads should be smooth and
durable and connected by a strong string, because prayer
beads travel with their owners.
The materials are turned based on a design created by a
specialised designer. One well-known designer is Sami Lutfi,
who graduated from the Academy of Arts in the 1990s.
The beads vary from country to country, with the people of
each place having different preferences for the size,
shape, weight, colour and texture of the beads.
This diversity adds to the prayer beads’ beauty.
Traditionally, prayer beads end with a
minaret, but nowadays, some chains end with
a crescent or another Islamic symbol.
The tassel, a decorative addition, comes in
various shapes and sizes, and they are usually
found with chains made from local materials.
There are rules that govern the bead-making process. For instance, women are not allowed
to make prayer beads, but they can design them.
Mecca and Medina are huge markets for prayer beads. In some cultures, prayers
beads are also used:
1. As amulets to protect against magic
2. As protection from jealousy
3. As a good luck charm
4. As jewellery on the wrist or around the neck, with young people of all nationalities using
the prayer beads for different purposes. Most women in the Arab world prefer the German
Rosary.
5. Amber beads that include fossilized insects are popular among young people.
6. In Egypt, beads are associated with visiting graves and mausoleums.
For meditation, Hindus use Rudrashka beads and the Buddhists use Malas with between 32
and 108 beads. Some Jews and Christians use prayer beads or rosaries; the Jewish rosary has
45 beads.
13
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Rababah singers in Upper
Mesopotamia
Abd Muhammad Barku
Syria
This paper presents the first classification of past and present
rababah singers in Upper Mesopotamia. After an arduous
yearlong field study, I was able to classify singers of rababah
in Upper Mesopotamia, located within Iraq, Syria and Turkey.
Based on my previous experience collecting the region’s folk
songs, which took me nearly five years and involved listening to
hundreds of cassettes, I used the following criteria:
1. Quality of performance (voice and rababah playing and the
skilful and beautiful harmony of both)
2. The fame and popular opinions of the singers and poets
3. The opinions of stores selling videos and CD recordings
4. Methods of performance, diversity and quality of sung poems
5. The themes and purposes of the songs
I classified the rababah singers of Upper Mesopotamia into three categories:
1. Wandering singers: Wandering singers roam the villages, singing and playing simple songs on
their rababahs to earn money. They pay no attention to the principles and rules of folk music.
This category includes a group of female singers called ‘hajiyat’, (including Wahida Khalil,
Nuriya Ibrahim and Suriyyah Husein), who sing folk songs, especially Swahili and Abudhiyah,
accompanied by a rababah player.
2. Al Brasim singers: In addition to singing and playing the rababah, these wandering musicians
and singers recite folktales and anecdotes at events, especially weddings.
I met some of them, including Sharif Mustafa Al Brasim, Mustafa Al Hamad Al Brasim, Ayish
Sharif Mustafa and Mustafa Ibrahim, in Hasaka and Qamishli, and we held several seminars
on folk music.
3. Proficient singers: These real folk artists with talent and technical experience have mastered
the art of singing and playing the rababah simultaneously, and they play the rababah skilfully.
They have enriched the oral tradition, preserving the folk music of Mesopotamia. I classified
these folk singers by century:
- 18th century rababah singers: A number of renowned 18th century poets and singers travelled
through the deserts of Upper Mesopotamia. Abdullah Al Fadil composed and sang his verses
on the rababah.
- 19th century rababah singers: This century produced many poets and singers, including Aqar
Al Baghdadi and Hamad Al Shu’aib. Although Fatim Al Bishr was famous, she was content to
sing and compose without the accompaniment of a rababah.
- 20th century rababah singers: In the last century, the Mesopotamian folk song arts improved
greatly in terms of composition, rhythm and playing. The content is plentiful and varied, as
were the poets and singers.
12
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Sawt music in the Arabian Gulf
and Tunisia
Alya Araby
Tunisia

We were inspired to write about Sawt after reading numerous studies about this ancient
musical form.
In this paper, I focus on Sawt in Tunisia and in the Arabian Gulf, specifically Bahrain, Kuwait
and Yemen. These two regions have commonalities although they are thousands of kilometres
apart. I drew on different studies, and conducted a descriptive analytical field study similar to
Poul Rovsing Olsen’s study in Bahrain.
This study clarifies the differences between Sawt in the Arabian Gulf and in Tunisia based on
the differences in the two regions’ musical practices and in their societies, psychologies and
economies.
We notice that this term has unclear connotations in Tunisia, even for some musicians and
researchers, because this form is specific to certain parts of the country. A form of Bedouin
music, it has not been studied by academics due to:
- Political conditions
- The lack of understanding of this folk art because it differs from formal music
- Academia’s lack of interest in oral folk art
It is apparent from various studies that Sawt is better established in the Arabian Gulf than it
is in Tunisia.
11

Issue 33

Graves and mausoleums of pious
men (Awliyaa) in Morocco
Usrar Mustafa
Morocco
In Morocco, there are many graves and
mausoleums of pious men (Awliyaa), and
some Moroccan families visit these graves
in search of solutions for mental disorders or
social problems.
The sizeable interest in visiting these
sites has drawn the attention of a number
of anthropologists and sociologists, who
investigated the origin and studied the
reasoning that leads people to visit the
graves and mausoleums of Awliyaa. Most
studies focus on the pagan aspects or preIslamic beliefs that led to a belief in Awliyaa.
Awliyaa is the plural form of the Arabic
word Wali, which means closeness and
proximity.
The mausoleum contains the Wali’s coffin,
and it is usually treated with more reverence
than the Wali was offered when he was
alive. People visit these mausoleums and
graves in search of blessings and solutions.
At important times of year, the mausoleums
are the site of repeated rituals and practices.
Visitors walk around the coffin and then
offer a gift such as candles, money or a
coffin cover. Some even sacrifice a sheep or a cow.
To uphold the sanctity and prestige of the mausoleum, guards narrate stories about the Wali’s
miracles and powers and about the blessings bestowed upon each new visitor.
The mausoleum is a sanctuary that offers comfort and consolation to visitors; God’s Walis are
safe and protected, as are those who are near them.
In order to study the therapeutic benefits of the mausoleum in a scientific manner,
we focused on:
1. Social upbringing and the belief in Walis and mausoleums.
2. Folktales, legends and the blessings of the Wali.
3. The ways in which visits to mausoleums affect people’s everyday lives.
4. The mausoleum as a form of treatment.
5. Comparing the psychotherapeutic benefits of the visits to more scientific therapies.
10
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A view of folk poet
Sidi Al Akhdar ibn Khalluf
Jalul Duwaji Abdul Qadir
Algeria
Sidi Al Akhdar ibn Khalluf is a renowned
folk poet in North Africa, especially Algeria.
He left a huge legacy, most of which is still in
the form of manuscripts stored in cupboards
and in bags on shelves and in drawers. It
is possible that much of his legacy has
been lost due to negligence, and that the
poetry that has survived was preserved
in the collective folk memory and in the
memories of interested parties such as Haji
Mohammad bin Haj Al Ghouthi Bukhosha,
who printed an annotated collection of thirtyone of Sidi Al Akhdar’s poems in 1958.
Sidi Al Akhdar was a great scholar. He
memorised the Holy Quran, and studied
biographies, Hadith, jurisprudence, literature
and history. He was very knowledgeable
about Islamic culture and Islamic history,
and he attended many seminars on the
Quran, Fiqh and Hadith in addition to Quran
recitals and interpretation sessions.
The poet spent his youth in Mazagran,
which was green and safe. A devout ascetic,
when he was 40, the poet left Mazagran
with only his knowledge of Fiqh, science,
religious culture, literature and history. He
settled nearby in a place that is now named after him, and dedicated his life to worship, reading
the Quran and repenting for his sins.
The poem ‘Ibqu Bissalamah’ (Be Safe), a brief biography of his life, may have been the last
poem he recited. In this poem, he bids farewell to his sons and family, and asks them to behave
and to be good to the people around them. He summoned his sons and distributed his legacy
and his property to avoid any disputes and to protect his family’s honour.
The poet asked his family to stay united, and to help the poor and the needy. He also asked
them to preserve his poetry, and he prayed for all Muslims and people.
According to his poetry, Sidi Al Akhdar ibn Khalluf lived for over 125 years. He witnessed
significant events, including the Spanish conquest of his beloved homeland. His love stemmed
from pride in the Muslims and Arabs, and his poems reflect his patriotism and resistance.
9
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Myths and folktales about sea
creatures in Bahrain
Husein Mohammad Husein
Bahrain
Mythical creatures, mythological animals and
mythical beings are widely spread concepts. They
can be found in all known cultures, and each culture
has at least one specific mythical creature. Every
culture includes people who do not believe in the
existence of these mythical creatures, but there
are always others who believe in their existence,
especially since myths have become part of the
collective folk memory.
In books about heritage and mythology, we find
different legendary creatures that are part human
and part sea creature. In Arab heritage, there are
water nymphs and mermaids that are similar to
the Draya in Persian heritage, to the mermaids and
mermen of Western culture, and to the Sirens of
Greek mythology. These myths originated with the
seal, specifically the monk seal.
These myths evolved when stories were written
down, and secondary legends were created from
the old ones. The ‘bride of the sea’ and the ‘sea
nymph’ are terms that do not exist in Arab heritage; they were invented by common people and
made popular by the media. Some have even connected these myths to the dugong or sea
cow. Some of these myths made their way into the folk culture of Bahrain and the Arabian Gulf,
resulting in a legendary creature known as ‘Bu Draya'.
Common people in Bahrain and the Gulf believe in the existence of ‘Bu Draya', which originated
with a creature known in Persian as the ‘King of Draya’ (the king of the sea).
The myth of the sea girl was based on the dugong. Its ancient scientific name is Halicore,
which is derived from two Greek words meaning ‘sea nymph’, not ‘sea bride’. The dugong is
known as a sea cow in the Arabian Gulf, a name mentioned in books of Arab heritage.
In the Arabian Gulf, folk memory abounds with knowledge associated with fish; many
legends, anecdotes and proverbs are associated with types of fish in Bahrain and throughout
the Gulf. Some folk myths were attempts to explain phenomena that sailors witnessed but did
not understand, so they tried to explain them with fictional tales or legends. The folktale’s role
is not limited to the explanation of a phenomenon, it also includes a lesson and wisdom; some
tales were reduced to a proverb that serves the same purpose.
In this study, we will attempt to collect the largest number of folk myths and folktales associated
with fish in Bahrain, and to compare them to similar tales and legends from other parts of the
Arabian Gulf.
8
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Research into the problem of elite
culture and folk culture: Teaching
folk culture in Morocco
Mohammad Maaruf
Morocco
Before discussing the issue of folk culture
and its relationship with the culture of the elite
in Morocco, we must talk about the Western
understanding and experience of addressing
the same issues, because foreign researchers
were the first to highlight the importance of
folk culture. Arab researchers have always
benefited from their Western counterparts’
theories and methodologies, so this article
focuses on Westerners’ efforts to define folk
culture. Based on their experiences, towards
the end of the article we will list questions that
may be pertinent to the issue of teaching folk
culture to Moroccan university students.
This study focuses on:
1. The concept of culture: How culture has
been defined since the beginning of the
19th century in Europe
2. The concept of folk culture: How is folk
culture defined?
3. Theories of culture dichotomy: How was
culture theoretically defined as elite culture and folk culture?
4. Discussing the fate of cultural and linguistic policy in Morocco in light of the European
experience, taking into account events in the recent past that, in our opinion, resulted in a
minor evolution of folk culture in Morocco.
So the key question of folk culture is what is cultural identity, and how are we attempting to
promote citizenship through education? This leads to further questions. Do we want to enhance
a sense of belonging to the nation, or loyalty to governing institutions? Are we trying to encourage
gratitude toward patriarchal authorities? Do we seek a connection to the land (jus soli), or tribalism
(jus sanguinis)? What linguistic and cultural challenges and policies does Western globalization
impose? How can Morocco rebuild a culture that includes all of its folk cultures? Does the State
have a think tank that can address the problems of teaching students from different cultures and
of teaching vernacular languages, including Tamazight, at the university, primary and secondary
levels?
We must insure that classical Arabic is protected, and that it retains its role as the language of
the Quran, the constitution and the government administration. Local languages will be taught
in parallel with Arabic standard language, which will enrich local languages and improve their
structures to meet the community’s needs.
7
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After the conference, several works were published to shed light on ways to collect and
document the folkloric arts. Egyptian radio also played an important role by broadcasting great
folkloric music and songs.
A specialised folklore institute was established for students from around the Arab world with
the support of Arab experts, including Ahmad Rushdi Salih, Abdul Hamid Yunis, Zakaria Al
Hijawi, Safwat Kamal and Asaad Nadim, and a valuable folklore dictionary was published.
We must not forget the role played by the Egyptian Ministry of Culture and National Guidance,
which issued cultural magazines in the 1960s and distributed them throughout the Arab world.
First published from 1965-1971, the Folk Arts and Human Heritage journal reappeared
in 1987, headed by Dr. Abdul Hamid Yunis. Last month, this journal - known for its scientific
research, prestigious journalism and wide readership - celebrated its hundredth issue.
Readers of these magazines realise the importance of scientific studies and in-depth surveys,
and they appreciate efforts to collect, document and preserve Arab folk culture.
Inspired by the great folk arts, the Rida Folkloric Troupe performed at international events. The
Egyptian Society for Folk Traditions also helped folk arts.
The Egyptians’ efforts influenced Arab attitudes to establishing folklore centres; I had the
honour of setting up the Gulf Folklore Centre in Doha (1981-86) with the support of Egyptian
experts.
This centre’s aim was to collect and document folklore materials within the framework of a
Gulf-Egyptian vision. I will always remember the insights and efforts of professors such as Abdul
Hamid Yunis, Ahmad Ali Mursi, Mohammad Al Jawhari, Safwat Kamal, Hassan Al Shami, Nabila
Ibrahim and Abdul Hamid Hawas. When we were preparing to publish this journal, Prof. Dr.
Mustafa Jad and other Egyptian scholars were very supportive.
I offer my heartfelt salutations to the Egyptian school of folklore, and my congratulations on
the 100th issue of Al Funun Al Shaabia. We pray that Allah the Almighty will support their efforts
and help them serve upcoming generations.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
6
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With respect and gratitude for
the Egyptian school of folk art ..

In 1932, delegations from most Arab countries and European scholars,
musicians and historians attended the First Music Conference at the Institute
of Arab Music in Cairo.
This historic conference made people aware of the value of Arab folklore.
The famous writer Tawfiq Al Hakim stressed the importance of oral heritage,
and emphasised the need to protect it. The main aim of this conference was
to enhance the role of music and to preserve the heritage of Arab music,
especially after the death of great pioneers such as Minyalawi, Saleh Abdul Hai
and Sayed Darwish.
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