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شروط وأحكام النشر
ترح ــب (

) بمش ــاركة الباحث ــن واألكاديمي ــن فيه ــا م ــن أي م ــكان ،وتقب ــل الدراس ــات واملق ــاالت

العلميـــة املعمقـــة ،الفولكــــــلورية واالجتماعيـــــــة واالنثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة
الشــعب يف الــدرس مــن وجــوه يف البحــث تتصــل بالثقافــة الشــعبي�ة،
واألســلوبي�ة واملوســيقية وكل مــا حتتملــه هــذه ُ
يع ــرف كل اختص ــاص اخت ــالف أغراضه ــا وتع ــدد مس ــتوياتها ،وفق ـ ًـا للش ــروط التالي ــة:
المادة املنشورة يف املجلة تعر عن رأي كتابها ،وال تعر بالضرورة عن رأي املجلة.
) بأي ــة مداخ ــالت أو تعقيبــ�ات أو تصويبــ�ات عل ــى م ــا ينش ــر به ــا م ــن م ــواد وتنش ــرها
ترح ــب (
حس ــب وروده ــا وظ ــروف الطباع ــة والتنس ــيق الف ــين.
) عل ــى عنوانه ــا الري ــدي أو اإللك ــرتوين ،مطبوع ــة الكرتونيــ�ا يف ح ــدود - 4000
ترس ــل امل ــواد إىل (
 6000كلم ــة وعل ــى كل كات ــب أن يبع ــث رف ــق مادت ــه املرس ــلة بملخ ــص له ــا م ــن صفحت ــن  A4لتت ــم ترجمت ــه إىل
(اإلجنلزيي ــة  -الفرنس ــية  -األس ــباني�ة  -الصينيــ�ة  -الروس ــية) ،م ــع نبــ�ذة م ــن س ــرته العلمي ــة.
تنظ ــر املجل ــة بعناي ــة وتقديــر إىل امل ــواد ال ــي ترس ــل وبرفقته ــا ص ــور فوتوغرافي ــة ،أو رس ــوم توضيحي ــة أو بي�انيــ�ة،
وذل ــك لدع ــم الم ــادة املطل ــوب نش ــرها.
ورقيا.
مطبوعة
أو
اليد
خبط
مكتوبة
مادة
تعتـــذر املجلة عن عــــدم قبولها أية
ً
ترتيـــــب املـــــواد واألسمـــــاء يف املجـــلـــة خيضـــع العتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته
العلميــة.
تمتـــنع املجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا ،أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر
ثقافي ــة أخ ــرى.
أصول املواد املرسلة للمجلة ال ترد إىل أصحابها نشرت أم لم تنشر.
تت ــوىل املجل ــة إب ــالغ الكات ــب بتس ــلم مادت ــه ح ــال وروده ــا ،ث ــم إبالغ ــه الحق ــا بق ــرار الهيئــ�ة العلمي ــة ح ــول م ــدى
صالحيته ــا للنش ــر.
تمنـــــح املجـــــلة مقـــابـــــل كـــــل مـــــادة تنشـــر بهـــــا مكـــافأة مـــــالية منـــــاسبة ،وفـــق الئـــــحة األجـــــور واملكـــافـــآت
املعتـــــمدة لديـــها.
عل ــى كل كات ــب أن يرف ــق م ــع مادت ــه تفاصي ــل حس ــابه البنك ــي ( )IBANواس ــم وعن ــوان البن ــك مقرون ـ ًـا بهوات ــف
التواص ــل مع ــه.
الريد االلكرتوينeditor@folkculturebh.org :
الرجاء املراسلة على الريد االلكرتوين املشار إليه عاليه.

أسعار املجلة يف مختلف الدول:
البحــريــــــن 1 :دينـــ�ار  -الكــويـــــت 1 :دينـــ�ار  -تـــــونس 3 :دينـــ�ار  -سلــطــــنـــــة عـــمــــــان 1 :لاير
الــــســــــــودان 2 :لاير  -قـــــطــــــــــر 10 :لاير  -الــــيــــــمــــــــــــن 100 :لاير  -مصـــر 5 :جنيـــ�ه
لبنـــ�ان 4000 :ل.ل  -اململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية 10 :لاير  -اإلمارات العربيـــ�ة املتحـــدة 10 :درهــــم
األردن 2 :دينــــار  -العــــراق 3000 :دينـــــــار  -فلسـطــــن 2 :دينـــــــار  -لـيـبـيــــا 5 :دينـــ�ار
املغـــرب 30 :درهمـــا  -ســـوريا 100 :ل.س  -بـــريطـانـيـــــا 4 :جنيـــ�ه  -كـنـــــدا 5 :دوالر
أســتــرالـيـ ــا 5 :دوالر  -دول االتــحــ ــاد األوروبــــــ ــي 4 :يـ ــورو  -الـــواليــــ ــات الـمــتــحـ ــدة األمــريــكـيـ ــة 5 :دوالر

حساب املجلة البنكي:
IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
بنك البحرين الوطين  -البحرين
الطباعة :مطبعة أوال  -البحرين

4

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 49

رﺑﻴﻊ 2020

ﻣﻔﺘﺘــﺢ

الدكتور محمد جابر األنصاري
يف القرب  ..ويف البعد
عنـــد أوائـــل ســـتيني�ات القـــرن المـــايض كان بعـــض شـــباب البحريـــن يتلمـــس الطريـــق لنشـــر نت�اجـــه األديب
ً
ـائدا وقته ــا ،وكان ــت مجل ــة "هن ــا البحري ــن" الش ـ ّ
ـهرية ال ــي تصدره ــا دائ ــرة اإلع ــالم يف
اجلدي ــد املغاي ــر لم ــا كان س ـ
ّ
حكوم ــة البحري ــن أول م ــن تلقـ ــف التج ــارب األوىل ملحم ــد عب ــد املل ــك وخل ــف أحم ــد خل ــف وش ــيئ�ا م ــن أش ــعاري،
وم ــا أن ص ــدرت جري ــدة "األض ــواء" األس ــبوعية للراح ــل محم ــود امل ــردي منتص ــف الس ــتيني�ات ح ــى انفت ــح مج ــال
نش ــر أك ــر رحاب ــة.
ُ
كان ذل ــك النت ـ�اج األديب النش ــط حباج ــة إىل حرك ــة نقدي ــة ت ــوازي ذل ــك النش ــاط الع ــارم لـ ــتخرجه م ــن اجللس ــات
املزنلي ــة األس ــبوعية ال ــي يت ــوىل األس ــتاذ أحم ــد املناع ــي يف أب ــرز تل ــك اجللس ــات دور الناق ــد واملوج ــه ،ف ــإذا بكات ــب
جدي ــد ه ــو محم ــد جاب ــر األنص ــاري يفاجئنــ�ا بسلس ــلة مق ــاالت نقدي ــة أس ــبوعية بعن ــوان "مس ــامرات جاحظي ــة"
ً
ً
ً
ملواصل ــة النظ ــر يف النتــ�اج األديب اجلدي ــد مس ــتعرضا األعم ــال ال ــي نش ــرت ُمبش ــرا حبرك ــة أدبيــ�ة جدي ــدة جاه ــدا يف
توجيهه ــا م ــن مقال ــة إىل أخ ــرى.
وأذك ــر أن ــه يف ديس ــمرب م ــن الع ــام  1966ويف أوىل مس ــامراته اجلاحظي ــة تنــ�اول قصيدت ــن م ــن قصائ ــدي وأن ــا
يف احلادي ــة والعش ــرين م ــن العم ــر وبش ــر بمي ــالد ش ــاعر حبري ــي جدي ــد ،وعندم ــا التقيتــ�ه ألول م ــرة يف م ــكان ع ــام،
ً
ً
ً
ّ
وعرف ــت نف ــي إلي ــه نظ ــر ّ
إيل باس ــما مس ــتغربا وه ــو يق ــول :حس ــبتك أك ــرب س ــنا .وم ــن حينه ــا امت ــدت بيننــ�ا م ــع
األي ــام صداق ــة حميم ــة جت ــذرت وتعمق ــت.
وح ــن اش ــتد ع ــود تل ــك احلرك ــة األدبي ـ�ة اجلدي ــدة ت ــم التن ـ�ادي لتأس ــيس كي ــان أديب كرابط ــة األدب ــاء يف الكوي ــت
واحت ــاد األدب ــاء يف مص ــر وغريهم ــا يف الب ــالد العربيــ�ة ،إال أن الس ــلطات االس ــتعمارية الربيطانيــ�ة يف البحري ــن وقته ــا
اعرتضـــت علـــى تأســـيس كيـــان أديب ملجموعـــة مـــن املثقفـــن ،وعندمـــا اجتهـــد األنصـــاري يف تذليـــل تلـــك العقبـــة
بالتفاه ــم م ــع الس ــلطات الوطني ـ�ة البحريني ـ�ة ل ــم تت ــم املوافق ــة عل ــى تس ــمية ه ــذا الكي ــان اجلدي ــد رابط ــة أو احت ــاد،
ّ
فمـــا كان إال أن أصـــدر حضـــرة صاحـــب العظمـــة الشـــيخ عيـــى بـــن ســـلمان آل خليفـــة حاكـــم البحريـــن الراحـــل
ً
ً
ّ
طي ــب هللا ث ــراه أم ــرا أمريي ــا باملوافق ــة عل ــى تأس ــيس ه ــذا الكي ــان األديب اجلدي ــد بمس ــى "أس ــرة األدب ــاء والكت ــاب"
بضمان ــة اجله ــود والتأكي ــدات ال ــي قدمه ــا األنص ــاري ألهمي ــة ب ــروز كي ــان أديب جدي ــد حيتض ــن أف ــكار اجلي ــل ويمث ــل
البحري ــن يف نهضته ــا احلديثــ�ة ،ف ــكان أول رئي ــس ألس ــرة األدب ــاء والكت ــاب ،وه ــو واض ــع ش ــعارها ال ــدال عل ــى نه ــج
نت�اجه ــا وتوجهه ــا " الكلم ــة م ــن أج ــل اإلنس ــان".

مفتتــح

ظ ــل األنص ــاري م ــن قري ــب وم ــن بعي ــد خ ــالل
دراس ــته العلي ــا يف ب ــريوت وباري ــس عل ــى اتص ــال
مباشرالســـتطالع كل جديـــد طـــارئ يف احلركـــة
ً
ً
ً
األدبيــ�ة محل ــال وناق ــدا وموجه ــا ،ل ــه فض ــل كب ــري
يف جتن ــب العدي ــد م ــن املزال ــق والع ــرات والوق ــوع
يف مطب ــات زم ــن البحري ــن الصع ــب ذل ــك الوق ــت.
فقــد نب ـ�ه إىل العديــد ممــا اعتــور احلركــة الشــعرية
املحلي ــة م ــن غل ــو جان ــب منه ــا يف التأث ــر باملوج ــات
الفنيـــ�ة والسياســـية الراجئـــة يف الثقافـــة العربيـــ�ة
وقتهـــا ،وال يمكنـــي أن أنـــى أبـــدا وهـــو جيتـــاز يب
يف الســـبعيني�ات دهالـــز مـــرتو األنفـــاق بب�اريـــس
عندم ــا أبدي ــت انبه ــاري وإعج ــايب جبه ــود األي ــدي
العامل ــة ال ــي حف ــرت تل ــك األنف ــاق بمس ــتويات
ارتفاعه ــا واخنفاضه ــا وتعرج ــات مس ــالكها حت ــت
ســـطح األرض حـــن اســـتوقفي مذكـــرا جبهـــود
م ــن خط ــط وهن ــدس وق ــاد ه ــؤالء العم ــال لإلجن ــاز
ال ــذي ن ــراه.
ل ــم يك ــن األنص ــاري مج ــرد ناق ــد أديب حصي ــف
ً
ً
ً
فحســـب ،فقـــد كان مفكـــرا عروبيـــ�ا أصيـــال ذو
نظ ــرة ش ــمولية تنح ــو لوس ــطية قومي ــة يف معاجل ــة تأزمن ــا احلض ــاري ،وض ــع له ــا العدي ــد م ــن املؤلف ــات ال ــي ناق ــش
عربه ــا أعل ــى م ــا كان يط ــرح عل ــى س ــاحة الفك ــر الع ــريب.
إىل جانـــب كل ذلـــك ،وقـــف الدكتـــور األنصـــاري معنـــا يف أدق املواقـــف وأصعبهـــا ،وحـــن كنـــت وبعـــض ذوي
ً
ّ
االختص ــاص خنط ــط إلص ــدار ه ــذه املجل ــة العلمي ــة املحكم ــة "الثقاف ــة الش ــعبي�ة" كان األنص ــاري حاض ــرا بدعم ــه
ّ
واملوس ــعة أمامن ــا يف األف ــق ،فه ــو م ــن وض ــع أمامن ــا عب ــارة
ومس ــانداته والتماعات ــه الفكري ــة وإضاءات ــه املوجه ــة
"رس ــالة ال ــرتاث الش ــعيب م ــن البحري ــن إىل العال ــم" ،وه ــي العب ــارة ال ــي رافق ــت إص ــدارات املجل ــة عل ــى م ــدى
ً
ثالث ــة عش ــر عام ــا م ــن انتظ ــام الص ــدور.
إن األث ــر األديب والفك ــري ال ــذي ترك ــه األس ــتاذ الدكت ــور محم ــد جاب ــر األنص ــاري يف حركتنــ�ا األدبيــ�ة والفكري ــة
ً
بش ــمولية أف ــكاره وفاعلي ــة جه ــوده وص ــالت عالقات ــه الواس ــعة املمت ــدة س ــيظل بليغ ــا ل ــن يف ــي ب ــه مق ــال أو جتمي ــع
ً
ع ــدة مق ــاالت عاب ــرة مهم ــا بلغ ــت م ــن ال ــراء ،وحس ــنا فعل ــت هيئــ�ة البحري ــن للثقاف ــة واآلث ــار بتنظي ــم احتفالي ــة
وطنيـ ـ�ة الس ــتذكار س ــرية ه ــذا املفك ــر واس ــتعراض مآث ــره ،وه ــو م ــا س ــنحتاجه ألمثال ــه م ــن األع ــالم ،وه ــم ك ــر
حيتل ــون الذاك ــرة.
ُ
ح ــري بنــ�ا أن نع ــى جبم ــع اآلث ــار الفكري ــة واألدبيــ�ة املطب ــوع منه ــا واملخط ــوط للدكت ــور األنص ــاري وإخضاعه ــا
للتحلي ــل والف ــرز لتك ــون م ــادة أصيل ــة م ــن م ــواد ال ــدرس يف جامعاتنـ ـ�ا وأف ــكارا للح ــوار واملناقش ــة يف منت�دياتنـ ـ�ا،
وف ــاء مس ــتحق ملفك ــر وأس ــتاذ ع ــريب جلي ــل.
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ﺗﺼﺪﻳﺮ

ضرورة الرتاث
الرتاث ىف أبســـط رؤيـــة يمكن أن ينظر بهـــا الباحثون ىف األلفيـــة الثالثة له هـــو خالصة إبداع الشـــعوب ومحصلة
تراكـــم اخلربة ىف التفاعل مـــع احلياة اليوميـــة بتعقيداتها أو هو طـــرق ابت�دعتهـــا الثقافة للتعامل مع معطيـــات البيئ�ة
واإلفـــادة منهـــا أو على األقـــل اتقاء مخاطرهـــا أوتبرير ما يتعرض لـــه الفرد من نوائب أو تفســـري ما هو ملغـــز حوله وال
يقـــدر عقله على اســـتيعابه ،فأي ضـــرورة أكر من هـــذا تدفع اإلنســـان األعزل على اخرتاع ســـالح يواجه بـــه احلياة.
جـــاء الرتاث ليقدم حزمـــة من احللول مقبولـــة من اجلماعة الشـــعبي�ة وطرائق للحيـــاة تتوارثها األجيـــال وتتعامل
ً
مـــع الكثري منهـــا على انهـــا حقائق مطلقـــة ال حتتاج إىل تبريـــر .فال يوجد أقـــى من عالم حييـــا فيه الفرد أعـــزال من كل
ً
مـــا حيصنه مـــن الغموض والعالقـــات االجتماعيـــة الى جيد نفســـه طرفا فيهـــا والبد أن تســـتمر بها احليـــاة فيجد ىف
ً
الـــرتاث مـــا يعين�ه علـــى حتملها .وبهـــذا فإن مـــا ابت�دعته اجلماعـــة مثال من فنـــون قوليـــة أو أدائي�ة هـــى ىف لبها طرائق
للتعاطـــى مع الواقع وتيســـري نقل الفرد مـــن مرحلة إىل مرحلـــة ىف حياته لتصاحبـــه منذ حلظة ميـــالده معلنة وصوله
إىل الدنيـــ�ا بدقـــات الهون واألغاين الـــى ترحب به ىف احلياة حـــى تودعه إىل مثـــواه األخري ،فال ترتكه يف أي مناســـبة تمر
ً
بـــدورة حياته مهما طالت لنفســـه حييا منفـــردا منقطع الصلـــة برتاثه مهما كان جنســـه أو لونه أو طبقتـــه االجتماعية
أو تعليمه.
وتظـــل املعتقـــدات الشـــعبي�ة هـــي ذلك الســـؤال املحـــري ،فهل هي ضـــرورة ومـــا الذى يمـــز املعتقد عـــن غريه من
موضوعـــات الـــرتاث ؟ اإلجابـــة الى قد تصـــدم أصحاب دعـــوى احلداثة ،الـــى يظنون أنهـــا تقف على الطـــرف األخر
مـــن الرتاث ،هى نعـــم االعتقـــاد ضرورة..حيث يقدم املعتقـــد ىف كثري من األحيان حل أســـطوري يســـاعد على احتمال
أعبـــاء احلياة ومشـــاكلها ويقـــدم إجابات على اســـئلة ملغزة وجد النـــاس انفســـهم ىف مواجهتها وقـــرروا أن يضعوا لها
إجابـــات تنوعـــت بتنوع الثقافـــات وتعددها ،فجاءت املعتقـــدات خصبة خصوبة خيال البشـــرية ومعـــربة عن وجدان
جمعـــي ختطى حدود املـــكان والطبقة والتعليـــم والنوع .وكم شـــغل املعتقد العلمـــاء على اختـــالف اجتاهاتهم فحاولوا
وضع إطـــار لهذه الظاهرة الى ختـــرتق كل احلدود،أال وهي "اإلعتقـــاد ىف الغيب" ،والنتيجة الى يمكن أن نســـتخلصها
أن إســـتمراره ومالزمته لإلنســـان ىف كل زمان ومكان يشـــري بوضـــوح إىل ضرورته.
ومـــن نماذج تلـــك اإلبداعـــات القولية "املثل الشـــعيب" الـــذى هو ىف أبســـط أشـــكاله حكمة مكثفة تفســـر وتربر
وتقيـــم احلجة ىف مختلـــف املواقف ،بل وتضـــع للعالقات بن األفـــراد صورة نمطية يتن�اقلونها حى اكتســـبت شـــكل
ً
احلقيقـــة ،فاألمثال الشـــعبي�ة العربيـــ�ة الى تنمط لعالقـــات القرابة بـــن األفراد مثـــال كالعالقة باالبـــن أو احلماة أو
"الســـاليف" أو "أخـــت الزوج" أو الـــزوج أو األخوة كاشـــفة للصـــورة الذهني�ة لكل طـــرف من أطـــراف العالقة ،فهل
هـــى ضـــرورة؟ اإلجابة بعد هـــذا الكم الهائـــل من الدراســـات املرتاكمـــة :نعم .فمن تشـــكالت العالقـــات االجتماعية
ً
يولـــد نمط ثقـــاىف محدد فهمه ضـــرورة والتغافل عنه ضرر ،وقياســـا على النموذج الســـابق يمكن التعاطى مع أشـــكال
الفنـــون واإلبداعات الـــى تفرزها الثقافـــة كضرورة.

تصدير

وعـــادات الشـــعوب هى ضـــرورة قصوي للعيـــش ىف جماعة؛ فهـــي الي ختلـــق الرابط وتلـــزم األفراد جتـــاه بعضهم
البعـــض بأنماط من الســـلوك تعاقب من يتجاهلها أو ينكرهـــا وحتقق الضبط اإلجتماعى املطلـــوب للعيش ىف جماعة،
ً
فأنـــت فـــرد ىف املجتمع مادمـــت ملزتما بعاداتـــه وأعرافه وخترج من مظلـــة حمايت�ه إذا قـــررت حتديها.
والنمـــوذج الصارخ لضرورة الرتاث يتجســـد ىف املعارف الشـــعبي�ة ففى مجتمعـــات الندرة توفر املعـــارف التقليدية
احللـــول املعيشـــية الى ال حياة لإلنســـان بدونها ،فهـــى طريقته الســـتخراج امليـــاة اجلوفية واحلفاظ عليهـــا وتعظيم
اإلســـتفادة منها وتـــداوي أمراضه بمـــواد وأدوات من البيئ�ة هـــى أقرب اليه من النمط الرســـي للعـــالج وتمده بطرق
للصيـــد والزراعـــة وتتبـــع أثر من مروا مـــن أناس أو زواحـــف أو دواب وتمـــده بطـــرق وأدوات محلية لقيـــاس ما تنتجه
البيئـــ�ة تتفـــق عليها أفـــراد اجلماعة أو ختربه عن طـــرق حلفظ الطعـــام كالتجفيـــف أو التمليح أو التســـكري عالوة على
معـــارف خاصة باســـتخراج املواد األوليـــة للطعام من البيئـــ�ة كامللـــح أو الزيـــوت ...القائمة تطول لتشـــمل كل منايح
احليـــاة ىف املجتمعـــات التقليديـــة ،وهى معارف يمكـــن ان تعترب ىف بعـــض منها أســـاس لبعض املمارســـات احلداثي�ة
فيمكـــن النظـــر إليها علـــى أنها مرحلـــة من مراحـــل املعرفـــة اإلنســـاني�ة الـــى جتاوزتها بعـــض املجتمعـــات ومازالت
مجتمعـــات تقليدية تفيـــد منها وحترص علـــى تن�اقلها ،بـــل إن كفاءتها ىف بعـــض األحيان أصبحت جتـــذب مجتمعات
بعـــدت عن اســـتخدام الـــرتاث ىف احلياة اليوميـــة؛ فظهـــرت ىف الغرب اليـــوم صرخات تدعـــو إىل العـــودة إىل الطبيعة
والطرائق الـــى أهملها اإلنســـان ىف حياته.
ً
فالرتاث هـــو ذلك الصاحب الضرورة يف رحلة اإلنســـان ،حيـــاول أن يبتعد عنـــه متحصنا بالعلـــم والتكنولوجيا وكل
مدخـــالت احلداثة فيحاصره ىف أوقات الشـــدة ويســـتدعيه وتعينـــ�ه اجلماعة على اإلســـتعانه به فيجيبـــ�ه ويقدم له
اإلجابـــات الي إن لـــم حتل له املعضـــالت فإنها تربر لـــه وجودها فإشـــباع نفي هو أضعـــف اإليمان.
ولعـــل ىف اهتمـــام ثقافـــات ختطت قضيـــة االنتفـــاع العملي بالـــرتاث إىل اإلهتمـــام به ىف زمـــن الرفاهيـــة واحلداثة
دليـــل علـــى ضرورته خللـــق التوازن النفـــي وحتقيـــق الرابط احليوي بن اإلنســـان ووطنـــه والذي أدركت الشـــعوب
ً
أهميتـــ�ه؛ مؤمنـــة ان الهوية الثقافية ليســـت ترفـــا يمكن االســـتغناء عنه وإنما هي ضـــرورة للعيـــش ىف عالم انفتحت
ٌ
ً
فيـــه الســـموات أزيلت فيـــه احلدود الثقافيـــة بتب�ادل ثقـــايف غري مشـــروط وىف كثري من األحيـــان هو أيضـــا غري عادل.
ويف التســـابق على تســـجيل الرتاث لـــدى املنظمات الدولية مـــن دول تركت الـــرتاث كطريقة حياة واســـتب�دلته بطرائق
عصريـــة من أســـاليب للتفاعل اليـــويم ونمط المـــأكل والـــزي وطرق التـــداوي فنجدها حتـــرص على إثبـــ�ات حقها –
املشـــروع – يف طرائـــق األجداد بل وتدعـــو املنظمات إىل مســـاعدتها على صون ذلـــك الرتاث وهى ىف آخـــر األمر طريقة
ً
إلثبـــ�ات احلق يف الهويـــة الي بات طمســـها أمرا ال يمكـــن إنكاره.
فتجـــد الثقافات نفســـها مضطـــرة إىل اســـتنهاض عناصر كانـــت يف وقت من األوقات شـــديدة املحليـــة وتروج لها
ترويـــج املؤمن الـــذي يدعو األقوام إىل مشـــاركته اإليمان ،فتجـــوب العالم تـــروج للبديل اآلمن من الـــرتاث يف كثري من
ممارســـات احلياة اليومية.
فـــإذا كان خلـــق الـــرتاث واســـتهالكه ضرورة فـــإن تلك الضـــرورة تكـــون ملحـــة ىف مجتمعات تعاين من مشـــكالت
يمكـــن التعاطى معهـــا من خالل الرتاث ،فعـــادات ومعتقدات الشـــعوب وفنونها هـــي املدخل الضـــروري الذى ال غى
ً
ً
عنـــه ىف الـــدول النامية وهو املالذ مـــن اغرتاب تعاين منه دول اســـتطاعت أن جتد لهـــا مكانا متقدمـــا يف ركب احلضارة.
فـــإذا كانـــت احلداثة ضرورة للعيش ىف مجتمـــع اليوم بمتغرياته فإن الـــرتاث – بنفس املنطق – ضرورة لتثبت اإلنســـان
علـــى األرض وهـــو عناية باجلـــذور الى نبت منهـــا والى هي ليســـت بالضـــرورة يف كل االحيان شـــديدة النقـــاء لكنها
رابـــط يف اإلنفصام عنـــه مخاطرة كربى.
د .نهلة إمام
كاتب�ة من مصر
ﺿﺮورة اﻟﺘﺮاث
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الشراكة يف
أداء النغم

منـــذ البدايـــات األوىل ،ويف ظـــل تشـــدد املجتمـــع اخللييج يف
الفصل بن الرجال والنســـاء تفـــرد مجتمع البحرين بانفتاح نســـيب
ملفـــت يف وقـــوف املـــرأة إىل جانـــب الرجـــل مســـاندة ودافعة إىل
حتقيق أصعب األعمال ومشـــاركة إياه بشـــى الســـبل املمكنة
لتوفـــري حيـــاة كريمة خـــالل تواجده علـــى اليابســـة أو خالل فرتة
غيابـــه لصيـــد اللؤلـــؤ يف البحـــر .وقـــد اســـتخدمت املـــرأة تلك
العاطفة األنثوية املشـــبوبة باحلب واالشـــتي�اق وبثتها يف األشعار
واألهازيـــج لتحفز الرجـــل على اجتيـــ�از الصعاب وحتمل املشـــاق.
وأعلـــى درجـــات مشـــاركة املـــرأة للرجـــل كانـــت يف بيـــع
املنتجات املزنلية يف األســـواق الشـــعبي�ة واملشـــاركة يف ســـقي
ورعاية املزروعـــات يف احلقول والبســـاتن ويف صناعة منتجات
النخيـــل وغريها من املجـــاالت الي ال تعـــد .إال أن التجلـــي األروع
الـــذي حملتـــه إلينـــ�ا التســـجيالت احليـــة بالصـــوت والصـــورة
كانت يف مشـــاركة املـــرأة للرجل يف تكويـــن وإدارة فرق الفنون
الشـــعبي�ة النســـائي�ة لضـــرورات فنيـــ�ة تقبلهـــا املجتمـــع بوعـــي
واعتربهـــا جزءا مـــن املشـــاركة احلياتيـــ�ة العامة.
وتظهر املـــرأة يف كل فرق الفنون الشـــعبي�ة النســـائي�ة إىل جنب
الرجل بكامـــل حشـــمتها األنثوية الـــي ال يظهر منها ســـوى الوجه
إال أنهـــا يف أوج أبهـــة لباســـها الشـــعيب الزاهـــي األلـــوان واملطـــرز
بالقصـــب مـــع مـــا لـــدى كل منهـــن مـــن حلـــي .وجتيـــد املـــرأة يف
هذه الفـــرق النســـائي�ة الشـــعبي�ة أداء مختلـــف الفنـــون الغنائي�ة
الشـــهرية الـــي تؤديهـــا الفـــرق الرجاليـــة كفنـــون "اخلمـــاري"
و"السامري"و"البســـتات" وغريهـــا مـــن الفنـــون الـــي حتتاجهـــا
حفـــالت األعـــراس واخلتـــان واألفـــراح األخرى.
ً
يأيت دور الرجل يف هذه الفرق النســـائة الشـــعبي�ة مشـــاركا ألداء
دور محوري يقتيض حمل الطبل املصنوع من جذع خشـــب الســـاج،
وهو خشـــب متـــن صلد ثقيـــل الوزن ال تســـتطيع حمله أيـــة امرأة
وأن تلعـــب بـــه خبفـــة يف ميـــدان العـــرض بســـهولة كمـــا يفعل
الرجل .ويدخـــل الرجل إىل الفرقة النســـائي�ة الشـــعبي�ة أيضا ليؤدي
دور"صاقـــول" وهـــو القائـــد املحرتف لفـــن "الصقل" علـــى الطار
وتقديـــم زركشـــات إيقاعيـــة يتفرد بها بـــن فين�ة وأخـــرى خالل
األداء العام للفرقة .ولم تكن ختلو فرقة نســـائي�ة شـــعبي�ة حبريني�ة
أو كويتيـــ�ة من مشـــاركة رجل أو اثنـــن ألداء مثل هـــذه املهام.

عدسة :علي املحري /أرشيف الثقافة الشعبي�ة

يف الصـــورة ،علـــى غالفنـــا األول ،فرقة نســـائي�ة شـــعبي�ة لدار
اســـماعيل دواس تـــؤدي أحـــد الفنون يشـــاركها ضـــارب الطبل
وضـــارب طـــار رئيـــي إىل جانـــب رجـــال آخريـــن يف مقابلهـــم ال
يبـــ�دون يف الصـــورة .وقـــد تم التقـــاط هـــذه الصورة خـــالل عمل
ميـــداين لتوثيـــق بعـــض الفنـــون الشـــعبي�ة بمدين�ة املحـــرق لفرقة
اســـماعيل دواس عـــام .2018

علي يعقوب
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ّ
العبور بال بلل...

ً
كان مفهوم "إعـــادة التدويـــر" مفهوما
زمن شـــح
املـــوارد ،مـــا ً
ً
يف ً
رفاهويـــا ،بل كان حضورا ُضروريا يف حياة املجتمعات البســـيطة ،ال
فلســـفية تتعلق بالبيئ�ة واحلفاظ على املوارد ،أو اإلفالت
ألســـباب
ٍ
ٍ
احلياتي�ة،
الضـــرورة
لدواعي
وإنما
املفـــرط..
االســـتهالك
ً
من دائرة ُ
مجتمعـــا يفتقرُ
الي تفرض نفســـها علـــى الفرد واملجتمـــع ،بوصفه
ُ
وحيتاج إلعـــادة اســـتخدام مختلف املـــوارد ،وكل األشـــياء
للوفـــرة،
القابلـــة إلعـــادة االســـتخدام ،حـــى تســـتنفذ قدرتها التامـــة على
العطاء ،حينها يتســـى لها اخلروج من دائرة إعـــادة التدوير ،لتصري إىل
عدمها ،أو اإلتـــالف النهايئ.
ُ
أوضاع
يف ذلـــك الزمـــن ،بالـــغ البســـاطة ،ومـــا تســـوده مـــن
ٍُ
ُ
حضـــوره اليويم مـــن حيث
اقتصاديـــة بائســـة ،كان ل ــــ "اخليش"
ُ
االســـتخدام املجتمعـــي ،فـــإىل جانـــب كونـــه احلافـــظ للحبوب
املســـتوردة ،كان ُ
ُ
بأشـــكال مختلفة ،بلغت يف بعض
استخدامه
يعاد
ٍ
ً
األزمنـــة ،ليكـــون كفنـــا للفقـــراء املدقعـــن ،ممن لـــم يمتلك
أهلوهـــم كلفة شـــراء رقعة قمـــاش ،لتكفـــن امليت.
ُ
ُ
ُ
من
يســـتورد
وقوته،
�ه
ت
بمتان
يمتـــاز
نســـيج
وكان اخليـــش ،وهو ُ
ً
حيث ُ
يصل إىل ســـواحل اخلليج العريب ،محمال
الهند وباكســـتان،
احلبـــوب ،والربي�ان (اجلمـــربي) املجفف ،واخلضار
وبعض
بـــاألرز،
ً
ً
حافـــظ لنقلهـــا بكل مـــا حتتويه من
أفضل
مشـــكال
،
مثـــال
كالبصل
ًٍ
ُ
حمولـــة تتجاوز الكيلوغرامات .ونظرا ملتانتـــ�ه ،كان املجتمع املحلي
ُ
تدويـــره مرات ومرات .ومن أشـــكال إعـــادة التدوير ُتلك ،ما
يعيد
ُ
صورة الغالف اخللفي لهذا العـــدد ( ،)49حيث يرتدي
تعكســـه ً
املطـــر ،عرب جعـــل زاويي اخليش
زخات
من
للوقايـــة
خيشـــا
الصيب
ً
ً
الداخليتن تلتقيان ،لتشـــكل وضعا مثلثا ،أشـــبه برداء "دراكوال"،
ُ
البســـه زخات املطـــر أثن�اء
يوضـــع على الـــرأس ،ليقي
األســـطوري،
ً
تنقالته بن ُاملســـافات القصرية ،وذلك نظرا لســـماكة اخليش
آنذاك ،حبيث يتســـى لالبســـه أن يعـــرب تلك املســـافات دون أن
يتمكـــن املطر مـــن التغلغل للطبقة املالمســـة ملالبســـه ،ما يبقي
�ابـــه جافـــة ،بي�د أن ذلـــك ال يطول ،إذ ســـرعان ما ُي ُ
ثي ُ
غمـــر اخليش
ً
ُ
بالمـــاء ،وال يعود صاحلـــا ألداء وظيفـــة احلماية من البلـــل .وكانت
هذه الظاهرة شـــائعة أثنـــ�اء ذهاب الطلبـــة إىل مدارســـهم ،أو أثن�اء
تنقالتهم الســـريعة بن البيـــت واآلخر.

عدسة :علي درويش

ويف الســـياق املحلـــي البحريي ،كانت تســـى حمولـــة اخليش
بـ"جـــواين العيـــش" ،إذ ُ
ترد من تلـــك البلدان بـــأوزان مختلفة ،كان
ُ
الشـــائع منها بالنســـبة للخيـــش املحمل بـــاألرز ،تلـــك الي حتتوي
بمقاييس اليـــوم ،ثمانون
علـــى أربعة ًأمنان مـــن األرز ،أي ما يســـاوي
ً
كيلوغرامـــا من األرز يف اخليشـــة الواحـــدة تقريب�ا.
ُ
ُ
وتتفـــاوت مســـاحات اخليـــش ،حســـب محتوياتـــه ،بيـــ�د أن
ذات مســـاحات
الشـــائع
آنـــذاك ،أن تكـــون "جـــواين العيش"ُ ،
ُ
طوليـــة تتجـــاوز املـــرت وبعـــض املـــرت ،فيمـــا يتفـــاوت ًعرضهـــا بن
الســـبعن والثمانن ســـنتيمرت ،وهذا ما جيعلها مناســـبة لتشكيل
رداء ،مضاعـــف الطبقـــات ،للوقايـــة مـــن البلل!

سيد أحمد رضا

2020 رﺑﻴﻊ
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د .عبد العايل العامري  -املغرب

الثقافة الشعبي�ة والتفاعل
املعريف:
حبث يف األسس العلمية

1

لق ــد س ــاهمت أحب ــاث كل م ــن علم ــاء النف ــس املع ــريف والتط ــوري
وفالس ــفة اللغ ــة وعلم ــاء األنرثوبولوجي ــا املعرفي ــة وعلم ــاء اللغ ــة...
إلـــخ ،1مـــن توضيـــح العالقـــة املزدوجـــة بـــن الثقافـــة الشـــعبي�ة
والنظري ــة املعرفي ــة ،باعتبــ�ار الثقاف ــة س ــواء كان ــت ثقاف ــة ش ــعبي�ة أو
ثقاف ــة رس ــمية تؤث ــر بش ــكل مباش ــر وبطريق ــة فعلي ــة يف املعرف ــة ال ــي
يمتلكه ــا اإلنس ــان ،ال ــيء ال ــذي جع ــل املع ــارف اإلنس ــاني�ة ختتل ــف
م ــن ثقاف ــة إنس ــاني�ة إىل ثقاف ــة أخ ــرى ،كم ــا أن ه ــذه الثقاف ــة له ــا تأث ــر
واضـــح علـــى املعرفـــة االجتماعيـــة الـــي يمتلكهـــا اإلنســـان ،حيـــث
ع ــرف البح ــث يف العل ــوم اإلنس ــاني�ة تط ــورات معرفي ــة نتيج ــة الث ــورة
املعرفي ــة ال ــي اكتس ــحت مختل ــف املع ــارف اإلنس ــاني�ة ،وف ــرض ه ــذا
الواق ــع املع ــريف البح ــث يف الثقاف ــة وال ــرتاث الش ــعيب بمناه ــج وط ــرق
علمي ــة تواك ــب املعرف ــة الكونيــ�ة.

آفـــــاق

ونتـــج عن ذلـــك ،ظهور نمـــوذج معريف جديد يســـميه
تـــويب وكوســـميدس ( )1992النموذج الســـبيب املندمج
( ،)integrated causal modelلقيامـــه علـــى اندماج
املعرفـــة العلمية وعدم اســـتقاللها .2وهو نموذج يســـعى
إىل أن يكـــون حصيلة تعـــاون بن عدد كبر مـــن الباحثن
العاملـــن يف حقول مختلفـــة من حقول العلوم النفســـية
واالجتماعيـــة وغرهـــا ،خالل العقـــود األخرة مـــن القرن
العشـــرين وبداية القـــرن الواحد والعشـــرين .وقد ارتبط
هذا البعـــد التعـــاوين اجلوهـــري باستكشـــاف الرتابطات
الســـببي�ة الطبيعية الي تمكن من اندمـــاج حقول علمية
مختلفـــة ،يف إطار نظريـــة صورية شـــاملة للمعرفة مبني�ة
على اندماج نتـــ�اجئ مختلف العلوم واتســـاقها ،وليس على
تصور خيـــزل الظواهـــر يف بعدها النفـــيس أو األحيايئ.
وأمام هذا اإلشكال املعريف البد من طرح األسئلة اآلتي�ة:
 كيـــف يتم تشـــكل الصـــور الذهنيـــ�ة الثقافيـــة لدىاإلنسان؟
 -ماهيآلياتفهمالثقافةالشعبي�ة؟

شـــفرات عناويـــن ثقافـــات أخـــرى انطالقا مـــن معرفته
املتجســـدة .فالثقافة إرث إنســـاين مشـــرتك ،وشـــكل من
األشـــكال املعرفيـــة الي تظل حاضـــرة يف أذهاننـــ�ا وذواتن�ا
مـــن خـــالل مركزيتهـــا املعرفيـــة يف الذاكـــرة البشـــرية.
وهذه الصـــور الذهني�ة الي يمتلكها اإلنســـان لها أســـاس
أحيايئ /ذهين كامـــن يف اجلهاز التصوري للكائن البشـــري
(اإلنســـان) ،كمـــا أن اجلهـــاز البيولـــويج لإلنســـان فهـــو
مكيف حبســـب ماهو موجود يف بيئـــ�ة ثقافية معين�ة ،وهذا
األمر يســـاهم يف خلق انســـجام ثقايف /بيي .وهذا التفاعل
بـــن مكونـــات الثقافـــة الشـــعبي�ة واجلهـــاز البيولويج/
الذهين لإلنســـان ،جيعلنا أمام تصور عـــام يوضح التفاعل
بن هـــذه العناصر الي هـــي عبارة عن صـــور ذهني�ة ناجتة
عن أنســـاق معرفيـــة وإدراكيـــة .ولتوضيح هذه املســـألة
املعرفيـــة ،نذكر بعض النماذج املركزية للثقافة الشـــعبي�ة
وتمثالتهـــا املعرفية لـــدى اإلنســـان يف ما يلي:
 الصـــور الفولكلوريـــة بـــكل تلوين�اتهـــا مـــن أهازيـــججماعيـــة ذات طابـــع شـــعيب وفرجـــوي ،الـــي تظـــل
راســـخة يف أذهـــان اإلنســـان علـــى مـــر الســـنن.

 ما طبيعـــة العالقة بـــن الثقافة الشـــعبي�ة والنظريةاملعرفية؟

 الصـــور الفرجوية التقليدية الي تأخذ من املســـاحاتالفارغة فضاءات دائرية.

 كيف تؤثر الثقافة الشـــعبي�ة على املعرفة االجتماعيةللشخص؟

 -صور الثقافةالماديةوالالمادية.

ً
اوال :الصور الذهني�ة للثقافة الشعبي�ة واكتسابها:
تشـــر الدراســـات اللســـاني�ة الـــي اهتمـــت ببعـــض
جوانب املعرفة الثقافية أن اإلنســـان يمتلـــك بني�ة ذهني�ة
عبـــارة عن مجموعـــة مـــن القوالـــب املعرفية يعـــر فيها
كل قالب معـــريف عن الصـــور الذهني�ة للثقافة الشـــعبي�ة
وأشـــكالها املتنوعـــة وصورهـــا املختلفة لدى اإلنســـان.3
وهـــذا األمر يدل داللـــة واضحة على مـــدى أهمية الثقافة
يف بنين�ة املعارف اإلنســـاني�ة وصورنتهـــا يف قوالب معرفية
مؤمثلة .فاإلنســـان يشـــكل بواســـطة الثقافـــة مدلوالت
عن األشـــياء اخلارجيـــة الواقعة يف محيطـــه االجتماعي/
البيـــي ،ويفهم أشـــكاال ثقافيـــة أخرى بواســـطتها ،وحيل

ويف ما يتعلق بمسألة اكتســـاب النماذج الثقافية ،جند
أن هناك آليات معرفية وشـــبه هندسية يمتلكها اإلنسان
جتعلـــه يـــدرك هـــذه النمـــاذج الثقافية بكيفيـــة واضحة،
وتوفـــر له صورة للتمثيـــ�ل البصري لرتمـــزي خصائص هذه
النماذج الثقافية وهندســـتها اليء الذي يمكن اإلنســـان
من تعيينها وصورنتها يف قوالـــب معرفية قابلة للمالحظة
والتأويل املعريف .كمـــا أن عملية االكتســـاب هذه النماذج
النـــواة الكامنة يف الذهن البشـــري الذي يقـــوم على عنصر
اإلدراك ومجموعة من اآلليات النفســـية املتطورة لتحليل
هـــذه النمـــاذج النـــواة ،املمثلـــة يف النســـق العصـــيب ،هي
آليات تشـــكل أســـاس الهندســـة املعرفية والذهني�ة لدى
اإلنســـان وتتصف بمحتويات بنيويـــة غني�ة ومتخصصة
وظيفيا إلنت�اج ســـلوكات ونمـــاذج ثقافية .فهـــذه النماذج
تكـــون فطرية غـــر ناضجـــة األمر الـــذي جيعل اإلنســـان
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يكتســـب هـــذه النماذج وفـــق النســـق الثقايف الســـائد يف
محيطـــه /مجاله السوســـيوثقايف ،نظرا لتعـــدد املجاالت
السوســـيوثقافية الي حييـــا فيه اإلنســـان .وذلك لتحقيق
نوعـــا مـــن االنســـجام املعـــريف والثقـــايف بـــن ذات الفرد
(اإلنســـان) والنماذج الثقافية املكتســـبة ،لكون مســـألة
االنســـجام الثقـــايف تبقى ضـــرورة ملحـــة يف كل العمليات
املعرفيـــة الي ختضع ملســـألة االكتســـاب املعريف.

ً
ثاني�ا :آليات فهم الثقافة الشعبي�ة:
من بن آليات فهم الثقافة الشعبي�ة ،جند ما يلي:

)1

عنصر اإلدراك:

يعـــد عنصـــر اإلدراك مـــن بـــن املفاهيـــم اجلوهرية
الـــي ترتبـــط بمنتـــج اخلطـــاب يف البيئـــ�ة الشـــعبي�ة
الثقافية ذات الطابع الشـــعيب ،4إذ يعتـــر عملية معرفية
يعتمد عليهـــا يف تشـــكيل التمثالت الذهنيـــ�ة Mental
 Representationحول األشـــياء /اجلواهر الشـــعبي�ة
املوجـــودة يف العالم اخلـــاريج ،ليتمكن مـــن تنظيمها على
شـــكل معرفة حســـية ومجردة يعاجلها الدمـــاغ بطريقة
حاســـوبي�ة ،باعتبـــ�اره آليـــة معرفيـــة بهـــا نـــدرك ذواتن�ا
ونتمثـــل العالـــم مـــن حولنـــا ونفهـــم مفاهيمنـــا األكـــرث
جتريـــدا ،ومن هنـــا ،فـــاإلدراك ظاهرة تصوريـــة ،يتجلى
يف ســـلوكنا ويف أعمالنا الرمزيـــة ويف تعبراتن�ا ويف األنظمة
األخرى الي خيلقهـــا ( أو يبت�دعها) اإلنســـان .وقد أضىح
اإلدراك أســـاس كل املعـــاين واألفـــكار والتمثالت.
وعمـــل علمـــاء األنرثوبولوجيـــا على إعطـــاء اإلدراك
مكانـــة هامـــة بـــاإلدراك لـــدى اإلنســـان .فـــال معـــى
لألشـــياء خارج إدراكنـــا لهـــا ،ومقولتن�ا لها ،هـــذه املقولة
املرتبطة بنظامنـــا التصـــوري ونظامنا الثقـــايف وبوجودنا
املتجســـد .فالذهن البشـــري يقوم علـــى عنصر اإلدراك
ومجموعـــة مـــن اآلليـــات النفســـية املتطـــورة لتحليـــل
املعلومـــات ،املمثلـــة يف النســـق العصـــيب ،وهـــي آليات
تشـــكل جوهر الهندســـة الذهني�ة لدى اإلنسان وتتصف
بمحتويـــات بنيويـــة غنيـــ�ة ومتخصصة وظيفيـــا إلنت�اج
ســـلوكات تتعامـــل مـــع مشـــاكل تكيفية مثل اكتســـاب

اللغة ،وانتقـــاء الـــزوج ،والعالقات األســـرية والثقافية،
والتعاون ،ومعطيـــات الثقافة البشـــرية .وليس للغياب
الظاهـــر لبعـــض مظاهر هـــذه الهندســـة الذهنيـــ�ة لدى
اإلنســـان عنـــد والدتـــه أي عالقة بمـــا إذا كانت تشـــكل
فعال جزءا من الهندســـة املذكورة ،كمـــا افرتض النموذج
املعيـــار بنـــ�اء على تصورات ســـاذجة ومغلوطة مســـتقاة
من نظريـــات التطـــور املتجاورة.
إن من مكتســـبات العلم املعريف احلديـــث اجلوهرية،
أن الذهـــن /الدمـــاغ البشـــري يقـــوم علـــى مجموعـــة
محـــدودة مـــن األنســـاق أو القوالـــب أو امللـــكات املعرفية
الي حتلل مختلف أنمـــاط املعلومات وترمزها وتشـــكل يف
مجموعهـــا العدة األحيائيـــ�ة الي تضمن بلـــورة العمليات
املعرفيـــة ومردوديتهـــا وتضافرها يف تكويـــن تصور موحد
للعالم لدى اإلنســـان .فهندســـة الذهـــن الوظيفية قائمة
على مثـــل هذه امللـــكات املعرفية املتمايزة الـــي تمتلك كل
واحـــدة منها بنيتهـــا اخلاصـــة ومبادئها النوعيـــة ،وليس
علـــى مبادئ أحادية (أو موحدة) للتعلـــم والتالؤم والتمثل
والتجريد واالســـتقراء واالسرتاتيجيات املعرفية املختلفة،
تنطبـــق على منبهـــات مختلفـــة إلنت�اج معرفتن�ا بســـلوك
األشـــياء يف العالم...،إلخ.5

 2.2الذاكرة
تقـــوم الذاكرة بدور كبـــر يف حفظ وختزين واســـرتجاع
املعـــارف الثقافية الكامنـــة يف ذهن /دماغ اإلنســـان ،كما
تضطلع بـــدور تشـــفر املعلومـــات الثقافية بعـــد إدراكها
لتصبح ذات مدلوالت خاصة .فلإلنســـان ذاكرة لها ســـعة
غر محـــدودة ،حتتفـــظ باملعلومات الثقافية ملـــدة طويلة.
واكتســـاب الصـــور الثقافية لدى اإلنســـان يمـــر بمراحل
عدة ،وهـــي كاآليت:
 مرحلة حفظ وختزين املعلومات مرحلة تشفر املعلومات مرحلة اسرتجاع املعلوماتوعادة مـــا يتـــم توظيـــف مفهـــوم الذاكرة الشـــعبي�ة
للداللـــة علـــى املعلومـــات واملعـــارف الثقافية املكتســـبة
والكامنـــة يف ذهـــن اإلنســـان .فهنـــاك عدد مـــن املناطق

آفـــــاق

الدماغيـــة املســـتقلة ،كل واحـــدة ختتـــص ،بمظهر بصري
معن ،كاحلجـــم واحلركة واللون والعالقـــات الفضائي�ة،
وتتفاعـــل فيمـــا بينها عـــر وجاهـــات محددة.

احلداثـــة تتســـم بت�داخـــل االختصاصـــات وغياب ذلك
التب�اعد الشـــكلي الـــذي مزي الراد يغم الكالســـيكي قبل
ظهـــور التقنيـــ�ة وعصـــر الرقمنـــة .فبطء تقـــدم العلوم
االجتماعيـــة يف الســـابق هـــو عـــدم اهتمامهـــا بالروابط
املنطقية الـــي تربطها بب�ايق املجـــاالت األخرى ،أي بربط
موضوعها ســـببي�ا بشـــبكة املعرفـــة العلمية الواســـعة.
ويتعلـــق هـــذا الراديغـــم العلي املتطـــور القائـــم على
أســـاس تداخـــل االختصاصـــات املعرفية يف إطـــار علوم
الثقافـــة ما ســـي يف علـــم األحيـــاء حبجـــة التصميم 9أو
تفســـر الصميم املعقد ،نظرا لتصميم احلياة البشـــرية
بصـــورة غنيـــ�ة ومعقدة.

يـــرى القيلســـوف دانيـــ�ال دينيـــت ،)1995( 6ص
 ،340يف كتابـــه :فكـــرة دارويـــن اخلطـــرةDarwin’s
 Dangerous Ideaأن مـــا نكونـــه من معـــارف ثقافية
يرجـــع إىل حـــد كبـــر إىل صنـــف الثقافـــة الـــي صنعتن�ا،
كما أن البشـــر يت�أثر كثـــرا بالثقافة الســـائدة يف مجتمعه
أو عشـــرته أو قبيلتـــه وبيئتـــ�ه وبالثقافة الي ترســـخت
لديهـــم .ومـــن جتليات هـــذا التأثـــر ،جنـــد أن رؤى العالم
ومســـائل االعتقـــاد والقصـــد ،ختتلـــف من شـــخص إىل
آخر ،ومـــرد هـــذا االختالف يعـــود أساســـا إىل االختالف
الثقـــايف بينهـــم ،وهـــذا األمـــر ينعكـــس علـــى الفكـــر
والســـلوك اإلنســـاين املختلـــف أيضا.

تنبين املعرفـــة االجتماعيـــة  /الثقافية علـــى عدد من
األنســـاق ،مـــن أبرزهـــا أنســـاق ذات طابع إدراكـــي حركي
ترتبـــط بتخصصـــات دماغيـــة يف اإلدراك االجتماعـــي،
وأنســـاق ذات طابع تصـــوري .وهي أنســـاق تتفاعل يف ما
بينهـــا لتغذي مضمـــون املعرفـــة االجتماعيـــة  /الثقافية
وختـــدم وظيفتهـــا يف حتليـــل مـــا ال حصـــر له مـــن ظواهر
التفاعـــل االجتماعـــي والثقـــايف وتنظيمه .لنأخـــذ مثال:

ً
ثالثا :العالقة التفاعلية بني الثقافة
والنظرية املعرفية
هنـــاك عالقة تفاعلية بن الثقافـــة والنظرية املعرفية
ذات الطابع اإلدراكـــي .فالعوامل الثقافيـــة يمكن أن تؤثر
بهـــا العوامـــل الثقافية علـــى مظاهـــر متعـــددة للمعرفة
تتضمـــن الذاكرة واالســـتدالل ،والنمط التفســـري ،وبى
املعرفة.

7

ولقدأشار عالماألنرثوبولوجيااملعرفيةدانداراد()1995
إىل أن البيئ�ة الثقافية الي حييا فيها الفرد /الشخص لها تأثر
علىمحيطهوعلىاملعرفةالبشريةأيضا.

واقتـــى البحـــث املعـــريف االنتقـــال إىل الـــراد يغم
العلـــي نظـــرا لتداخـــل الثقافـــة مـــع العلـــم ،وأصبحنا
أمام مكـــون جديـــد أفرزته الظـــروف العلميـــة متعددة
يتمثـــل يف علـــوم الثقافـــة ،هـــذا املكـــون عبـــارة عـــن
بوثقـــة تضم علومـــا متعـــددة جتمعها عالقـــات تفاعل.
فاحلضـــارة اإلنســـاني�ة ال تغـــدو أن تكـــون حصيلـــة
االنســـالخات املتالحقـــة الـــي تراكمـــت عـــر تفاعـــل
الثقافـــات بعـــد انصهـــار بعضهـــا يف بعـــض بموجـــب
قانون احللـــول والتجاوز .8حنن نعيـــش يف مرحلة ما بعد

ً
رابعا :الثقافة واملعرفة االجتماعية

تصور الشخص
مـــن األوليـــات املركزيـــة الـــي تقـــوم عليهـــا املعرفة
االجتماعيـــة تصـــور الشـــخص ( ،)personلكـــون
العناصـــر األساســـية يف املعرفـــة االجتماعيـــة هـــي
األشـــخاص يف التفاعـــل االجتماعـــي /الثقـــايف .وتتعلق
املعرفـــة االجتماعيـــة بأســـئلة ،مثـــل :مـــن هـــو؟ وماهي
عالقـــة هـــذا الشـــخص يب وباآلخريـــن؟
ويبـــ�دو أن مثـــل هـــذه االعتبـــ�ارات ترتبـــط ،كمـــا هو
احلـــال بمبادئ لغويـــة وثقافيـــة تمكن الطفـــل من تعلم
املواضعـــات الثقافيـــة اخلاصـــة الي ينشـــأ فيها.

خاتمة
خنلـــص يف هـــذا اإلطـــار إىل الرهنـــة علـــى امتـــالك
اإلنســـان بني�ة ذهني�ة تمكنه من تمثل العالـــم وما يدور يف
فلكه وما يتضمنـــه من صور وأشـــكال معرفية ،من خالل
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ :ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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مجموعة من اآلليـــات أو امليكانزيمات الي تســـاعده على
مســـألة الكشـــف والفهم والبن�اء واالســـتنت�اج .فالثقافة
اإلنساني�ة بشقيها الشـــعيب والرسي يف أساسها مجموعة
من املعارف اإلنســـاني�ة ،لذلـــك لها عالقـــة تفاعلية بينها

وبـــن النظريـــة املعرفية املؤسســـة لهـــا إبســـتيمولوجيا
وعلميـــا .كما أن اكتســـاب النمـــاذج الثقافيـــة يتم بصورة
مطردة لكون اإلنســـان يمتلـــك بني�ة ذهنيـــ�ة معقدة نظرا
حلجـــة التصميم املعقـــدة لديه.
الهوامش
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.3

.4
.5
.6
.7
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-

-

-

-

اتجه البحث يف إطار العلوم اإلنسانية إىل االنفتاح عىل العلوم املعرفية ،كعلم النفس املعريف والفلسفة املعرفية واللسانيات
املعرفية...لإلجابة عن أسئلة كان شبه مغيبة يف السابق ،نظرا لتبنيها منهجا تفسرييا.
انظر توبي وكوسميدس ( ،)1992صص.22 - 21.
 .3تعترب الثقافة الشعبية معنية إىل أقىص حد بهذه التحوالت املعرفية التي تسعى يف عمومها إىل بلورة ما أصبح يعرف اليوم
نظرية صورية للمعرفة ( )formal theory of cognitionوضمنها املعرفة اللغوية والثقافة الشعبية ،لكون مكونات الثقافة
الشعبية من عادات وتقاليد وصور فولكلورية ...إلخ ،ماهي إال عنارص لها أساس أحيائي /ذهني كامن يف الجهاز التصوري
للكائن البرشي ( اإلنسان) ،كما أن الجهاز البيولوجي لإلنسان فهو مكيف بحسب ماهو موجود يف بيئة ثقافية معينة ،وهذا
األمر يساهم يف خلق انسجام ثقايف /بيئي .وهذا التفاعل بني مكونات الثقافة الشعبية والجهاز البيولوجي /الذهني لإلنسان،
يجعلنا أمام تصور عام يوضح التفاعل بني هذه العنارص التي هي عبارة عن صور ذهنية ناتجة عن أنساق معرفية وإدراكية.
انظر العامري عبد العايل.)2017( ،
انظر محمد غاليم ( ،)2008ص.9.
دانييل دينييت ( ،)1995ص.340
انظر داندراد (.)1995
املسدي ،عبد السالم ( ،)2010ص .106
يرى بنكر وجاكندوف ( )2005أن افرتاض التكرار فقط مخالف ملوقف تشومسكي السابق ،القائل إن اللغة قدرة معقدة
يختص بها الدماغ البرشي وحده .فاللغة عند بنكر وجاكندوف نسق أعقد وال يمكن اختزالها يف نسق التكرار فقط ،فهي
تخضع لعملية التكيف ،فتصميمها وبنية مكوناتها دليل عىل أنها خضعت ،كغريها من األنساق األحيائية ،النتقاء طبيعي
عرب سلسلة التطور لتسهيل التواصل بني البرش .فاللغة نسق أعقد بكثري ،فعملية الرضب أو حل املسائل الرياضية ،ولعبة
الشطرنج مثال ،هي خصائص معرفية معقدة ال يمارسها إال الجنس البرشي ،فاللغة هي األخرى خاصية معرفية خاصة
بالجنسالبرشي.
وبخصوص البنية التصورية التي يمتلكها اإلنسان ،مختلفة تماما عن الحيوانات ،وإذا كانت موجودة لديها ،فإنها تمارس
بشكل بدائي ،وبطريقة غري منظمة ،وال تخضع لعملية التسلسل االجتماعي وال النسق الثقايف .وفيما يخص إنتاج الكالم ،تعترب
القدرة عىل املحاكاة الصوتية لدى اإلنسان مكونا رضوريا للقدرة عىل اكتساب معجم اعتباطي مشرتك ،يعد بدوره مركزيا يف
القدرة اللغوية .لكن املحاكاة والتعلم الصوتيني ليسا خاصني باإلنسان ،وهناك قدرات محاكاتية غنية ومتنوعة لدى ثدييات
أخرى(كالدالفني) وبعض الطيور(كالببغاء) التي تعرب عن قدرة محاكاتية صوتية متطورة.
والجدير بالذكر أن اإلنسان يمتلك النسق اللغوي ،باعتباره ملكة لغوية تخضع لعنرص التكيف ،وال يمكن تلخيصها أو اختزالها
يف مبدإ التكرارية أو اإلبداعية ،فهي نسق أعقد من ذلك.
ويمكن أن تكون أيضا من مظاهر ملكة اللغة باملعنى الواسع خاصة بالبرش ،لكنها جزء من نسق يتعلق بالتفكري غري اللغوي
بصدد العالم ،عوض تعلقها باللغة يف حد ذاتها.
والواقع أن الذهن البرشي قادر عىل إعطاء أوصاف ال يمكن أن تأتينا من املكونات اللسانية األخرى كالرتكيب أو الرصف ،بل
إن العنرص القوي يف بناء هذا األمر يأتي من التصورات ،فاللغة يف هذا اإلطار تكون عنرصًا مساعدًا ووسيلة للفكر من أجل
فهم املعنى .ويف هذا الصدد ،نفرتض تبعا لـ :جاكندوف ( Jackendoff )2002أن الصورة اللغوية تقدم وسيلة للفكر ليكون
يف متناول الوعي .فإذا لم تكن مستعدًا للتعامل مع اللغة والذكاء والوعي والتفاعل االجتماعي والثقايف ،فإنك لن تفهم املعنى.
وينحو جاكندوف دائما إىل محاولة تفسري سريورات اإلدراك البرشي وعالقته بالسلوك اللغوي اعتمادًا عىل نظريات علم النفس
املعريف ،حيث يعتمد عىل القيد املعريف الذي يتلخص يف وجوب افرتاض مستويات للتمثيل الذهني ،تتضافر فيها املعلومات
القادمة من أجهزة برشية أخرى مثل جهاز البرص ،والجهاز الحركي ،واألداء غري اللغوي ،وجهاز الشم .وبدون افرتاض هذه
املستويات التمثيلية ،يستحيل أن نقول إننا نستعمل اللغة يف وصف إحساساتنا ،وإدراكاتنا ،وتجاربنا املختلفة بوجه عام.
وتؤكد هذه املقاربة أن لكل معاني األلفاظ يف اللغة داللة معجمية ،وهي داللة نابعة من املستوى التصوري الذي يعمل عىل
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األزجال األندلسية بن العميدين

محمد بنشريفة واملستعرب
إميليو غارثي�ا غوميث
(قراءة يف احلصيلة والرؤى )

بعاملـــن كبيريـــن يف
تطمـــح هـــذه الدراســـة إىل إقامـــة معرفـــة ِ
مجـــال الدراســـات األندلســـية ،األول ينتصـــر للمدرســـة العربيـــ�ة يف
إط ــار اش ــتغالها بال ــرتاث األندل ــيس( األندلس ــيات) ،والث ــاين يس ــتن�د
إىل مرجعيــات غربيـ�ة تؤطرهــا رؤى وتصــورات وزوايــا نظــر اســتعرابي�ة
إيبري ــة .األول ه ــو العالم ــة املغ ــريب الدكت ــور محم ــد بنش ــريفة عمي ــد
الدراســـات األندلســـية ،والثـــاين الدكتـــور إميليـــو غارثيـــ�ا غوميـــث
 Emilio García Gómezعميــد الدراســات االســتعرابي�ة اإلســباني�ة
وش ــيخها يف العص ــر احلدي ــث.
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إميليو غارثي�ا غوميث

وجتس ــيدا لم ــا قام ــا ب ــه م ــن أدوار علمي ــة ك ــرى ورائ ــدة يف مج ــال
خدم ــة ال ــرتاث األندل ــيس يف جتليات ــه املتع ــددة وتمظهرات ــه املتنوع ــة
ســـتنصرف هـــذه الدراســـة إىل إبـــراز حجـــم مســـاهماتهما العلميـــة
الوازنـــة يف مبحـــث علـــي مخصـــوص ومحـــدد أال وهـــو مبحـــث
األزجـــال األندلســـية.

أدب شعبي

إذ بــن العالمــة الدكتــور محمــد بنشــريفة واملســتعرب
اإلس ــباين غارثيــ�ا غومي ــث عالم ــات تقاط ــع وتم ــاه كب ــرة
وبـــارزة ،ونقـــط التقـــاء عديـــدة متنوعـــة تقربهمـــا أكـــرث
مم ــا تبعدهم ــا ،وجتمعهم ــا أك ــر مم ــا تفرقهم ــا ،فكالهم ــا
فـ ُ
ـارس يف ميدان ــه ،رب ــان عمي ــق الغ ــور يف جل ــة محيط ــه،
بعي ــد امل ــرايم والغاي ــات ،وكالهم ــا س ــافر إىل أرض الكنان ــة
"مصــر" قصــد تعميــق دراســته يف اآلداب العربي ـ�ة ولغتهــا
وفنونه ــا ،ورس ــم خط ــوط مش ــروعه العل ــي املس ــتقبلي يف
مج ــال حض ــارة إس ــباني�ا اإلس ــالمية يف العص ــر الوس ــيط،
األول اتصـــل باملرحـــوم الدكتـــور عبـــد العزيـــز األهـــواين
والث ــاين اتص ــل بعمي ــد األدب الع ــريب الدكت ــور ط ــه حس ــن
وش ــيخ الع ــرب أحم ــد زك ــي باش ــا.
كمــا جتمعهمــا أواصــر العلــم واالنتمــاء املعــريف والعلــي
لقلعــة األندلــس املنيعــة ،وتربــط بينهمــا عالقــات ووشــاجئ
علميــة وإنســاني�ة متينـ�ة وعميقــة تمتــد يف الزمــان واملــكان.
يقـــول العالمـــة األســـتاذ بنشـــريفة عـــن هـــذه العالقـــة:
"كان ب ــن األس ــتاذ الكب ــر إميلي ــو غرثيــ�ة غوم ــث وبي ــين
صداقــة دامــت أربعــن عامــا ،فقــد عرفتــه يف ســنة 1962
عندم ــا كان س ــفرا يف ب ــروت ،وكن ــت حينئــ�ذ مبعوث ــا إىل
مركــز اليونســكو اإلقليــي لتدريــب كبــار موظفــي وزارات
التعلي ــم يف العال ــم الع ــريب املوج ــود مق ــره يف ب ــروت حي ــث
قضيـــت ســـنة كاملـــة ،ولمـــا رجـــع إىل مدريـــد كنـــت أراه
عن ــد ورودي عليه ــا ،ث ــم جمعتنــ�ا دوريت أكاديمي ــة اململك ــة
املغربيـ�ة منــذ إنشــائها ســنة  1980فكنــا نلتقــي يف املغــرب
خ ــالل دوريت األكاديمي ــة كل س ــنة ويف مدري ــد كلم ــا زرته ــا،
وق ــد رش ــحين لعضوي ــة األكاديمي ــة امللكي ــة للتاري ــخ ال ــي
َ
وافق ــت عليه ــا يف اجتماعه ــا ي ــوم  25يوني ــو  ،1982ولم ــا
ت ــويف أهدي ــت إىل روح ــه كت ــايب ع ــن اب ــن لب ــال الش ــريي
ال ــذي ص ــدر بع ــد وفات ــه".1
وكالهمـــا أيضـــا اشـــتغل بالدراســـات األندلســـية،
فاهتمـــا بمباحـــث أندلســـية عديـــدة كالشـــعر األندلـــيس
الفصيـــح واألمثـــال الفصيحـــة منهـــا والعاميـــة واألدب
والتاريـــخ واألعـــالم األندلســـية وفـــن األزجـــال.
وكالهم ــا حق ــق عي ــون ال ــرتاث األندل ــيس وأخرجه ــا إىل
ح ــزي الوج ــود ومنحه ــا ق ــوة الت ــداول العل ــي والثق ــايف م ــن
جديــد يف عصرنــا احلديــث ،بعــد أن كانــت حبيســة رفــوف

املكتبـــ�ات اخلاصـــة والعامـــة داخـــل املغـــرب وبإســـباني�ا.
وكالهمـــا يعـــد امتـــدادا ألســـتاذه ،وفيـــا آلرائـــه وأفـــكاره
يتعهدهـــا بالعنايـــة واالهتمـــام الالزمـــن ويطورهـــا يف
حبوث ــه ودراس ــاته ،فالعالم ــة محم ــد بنش ــريفة كان وفي ــا
للدكت ــور عب ــد العزي ــز األه ــواين يف العناي ــة بمج ــال األدب
الش ــعيب مث ــل دراس ــاته ألمث ــال العام ــة واألزج ــال ،عل ــى
غــرار أســتاذه يف عنايت ـ�ه الشــديدة بمباحــث أمثــال العامــة
و"الزج ــل يف األندل ــس" ،بينم ــا ظ ــل غارثي ـ�ا غومي ــث وفي ــا
ألســـتاذه خوليـــان ريبـــرا إي طاراغـــو Julián Ribera
 y Tarragóيف اشـــتغاله بقضايـــا األزجـــال األندلســـية
كذل ــك ،وم ــا يتص ــل به ــا م ــن إش ــكاالت علمي ــة ومعرفي ــة
شـــائكة وملتبســـة ،الســـيما أزجـــال ابـــن قزمـــان ولغتهـــا
ومفرداته ــا الرومانثيـ ـ�ة .ف ــإىل املس ــتعرب خولي ــان ريب ــرا
يرج ــع الفض ــل يف إث ــارة ه ــذا املوض ــوع الش ــائك املعق ــد،
حيـــث اعتمـــد غوميـــث يف انطالقـــة مشـــروعه لرتجمـــة
أزجـــال ابـــن قزمـــان إىل اإلســـباني�ة علـــى أفـــكار أســـتاذه"
فع ــن ريب ــرا الوج ــه غ ــر الع ــادي ،والش ــخصية الكب ــرة،
البلنـــيس اجلـــذاب أخـــذ غوميـــث اإلحســـاس اإليقاعـــي
الشـــعري املوســـيقي ،ومـــن هـــذا املنطلـــق كان معجبـــا
بأس ــتاذه ال ــذي ال ينبغ ــي أن نن ــى مجادلت ــه ح ــول دي ــوان
ابـــن قزمـــان ،Cancionero de Aben Cuzmān
وعرضـــه اجلـــريء باألكاديميـــة امللكيـــة اإلســـباني�ة،
حيـــث أضـــىح هـــذا العـــرض نقطـــة انطـــالق ألعمـــال
مهم ــة ودراس ــات عظيم ــة لتلمي ــذه غومي ــث فيم ــا بع ــد
ع ــن املوش ــح والزج ــل ال ــي ضمنه ــا كتابيـ ـ�ه املش ــهورين
"اخلرجـــات الرومانثيـــ�ة يف إطـــار موشـــحاتها العربيـــ�ة"
"Las Jarchas Romances de la serie árabe en
 ،"su marcoو"كل مــا يتعلــق بابن قزمــان" "Todo Ben
 .2"Quzmānوكالهمــا أيضــا درس األزجــال األندلســية،
فــاألول درســها يف عالقتهــا بأمثــال العامــة ،فألــف يف ذلــك
أطروحت ــه لنيــ�ل درج ــة الدكت ــوراه ح ــول أمث ــال العام ــة يف
األندل ــس ،بينم ــا الث ــاين تن�اوله ــا يف ارتب�اطه ــا باملوش ــحات
واخلرج ــة واللغ ــة الرومانثيــ�ة ال ــي كتب ــت به ــا .وكالهم ــا
اهتـــم باألمثـــال األندلســـية الفصيحـــة منهـــا والعاميـــة،
جتل ــى ه ــذا االهتم ــام عن ــد محم ــد بنش ــريفة يف دراس ــته
وحتقيق ــه لكت ــاب "أمث ــال الع ــوام يف األندل ــس" أليب حي ــى
عبيـــ�د هللا بـــن أحمـــد الزجـــايل ،يف حـــن حبـــث غوميـــث
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عنهم ــا يف أعم ــال اب ــن عاص ــم ،واب ــن لي ــون األمل ــري ،واب ــن
عب ــد رب ــه يف عق ــده الفري ــد ...وهك ــذا.
إال أن هن ــاك عالم ــات فارق ــة بينهم ــا ،ولكنه ــا قليل ــة
يســرة وغــر مؤثــرة يف توافقهمــا العلــي واملعــريف واملنهــي
فمث ــال يمث ــل الدكت ــور محم ــد بنش ــريفة التص ــور الع ــريب
الزني ــه واملتبص ــر يف مس ــألة دراس ــة ه ــذه الفن ــون األدبيــ�ة
الشـــعبي�ة املســـتحدثة يف األندلـــس وذلـــك وفـــق منظـــور
علـــي موضوعـــي يـــرى يف مســـألة نشـــأتها وازدهارهـــا
باألندلـــس ثمـــرة تفاعـــل بـــن العاميـــات األندلســـية
ونتيجــة حتميــة ملســتوى االنصهــار الكبــر بــن الثقافتــن
واحلضارتــن واللغتــن املتجاورتــن :العربي ـ�ة والالتيني ـ�ة،
بينم ــا جيس ــد غارثيــ�ا غومي ــث تل ــك التص ــورات وال ــرؤى
االســتعرابي�ة الــي تــرى بــأن منشــأ هــذه الفنــون ،ظهورهــا
وتطوره ــا باألندل ــس إنم ــا يع ــود إىل أص ــول وعوام ــل ذات
خصوصي ــات إس ــباني�ة مس ــيحية وإيبري ــة.
نؤســـس يف ضـــوء مـــا ســـبقت اإلشـــارة إليـــه أنـــه ليس
الغـــرض من عقـــد هـــذه املقارنة بـــن الرجلن هـــو بي�ان
نقـــط االختـــالف واالئتـــ�الف بينهمـــا ،وإنمـــا القصد من
ورائهـــا هـــو االقرتاب أكـــرث من عواملهمـــا الغنيـــ�ة املتنوعة
يف انفتاحهمـــا علـــى جتليات الـــرتاث األندلـــيس وتن�اولهما
ملباحثه املتعددة .وســـنحاول االقرتاب أكـــرث من أعمالهما
الـــي تن�اولـــت األزجـــال األندلســـية فقط أفقـــا للبحث
والدراســـة والتأمل ومجاال للكشـــف والتدبر ،دون اإلشارة
إىل موضـــوع األزجال املغربيـــ�ة ،ألن ذلك ســـيكون خروجا
عما رســـمناه ســـلفا من حدود ملوضوعنا الذي يتمثل فيما
هو أندلـــيس فقط.

ً
أوال :محمد بنشريفة ودراسة األزجال األندلسية:
يع ــد الدكت ــور محم ــد بنش ــريفة أح ــد أعم ــدة الثقاف ــة
األندلس ــية ومنارته ــا يف العامل ــن الع ــريب واإلس ــاليم ،فه ــو
عميده ــا ،وأح ــد املدافع ــن الكب ــار ع ــن فنونه ــا الش ــعبي�ة
املســـتحدثة بـــأرض األندلـــس دون منـــازعَ ،وس َ
ـــمها
ِ
بعالم ــات ب ــارزة يف مختل ــف إجنازات ــه وكتابات ــه ومؤلفات ــه
الكث ــرة والغنيـ ـ�ة واملتنوع ــة .

2

محمد بنشريفة
واحلقيقـــة أنـــه يصعـــب علـــى الـــدارس تصنيـــف
مش ــروعه العل ــي ضم ــن مج ــال أو حق ــل مع ــريف مع ــن
فهـــو يـــأىب علـــى التصنيـــف لتنوعـــه وتشـــعب قضايـــاه
ال ــي تن�اوله ــا بال ــدرس والبح ــث والتحلي ــل ،إذ يت ــوزع ب ــن
حقــول ومباحــث علميــة عديــدة ومتنوعــة ،بــن التحقيــق
والتوثي ــق وب ــن الدراس ــات املنوغرافي ــة ألع ــالم الثقاف ــة
واألدب األندلس ــين املغربي ــن ،وب ــن مباح ــث يف الفن ــون
األدبيـــ�ة الكالســـيكية منهـــا ،واملســـتحدثة كاألزجـــال
وأمثـــال العامـــة ،واللهجـــات األندلســـية.
إن اجلهـــد العلـــي الـــذي بدلـــه العالمـــة محمـــد
بنشـــريفة يف دراســـته لألزجـــال األندلســـية جهـــد كبـــر،
إذ يمك ــن اعتبـ ـ�اره محاول ــة أوىل مبك ــرة يف إط ــار اش ــتغاله
بهـــذا املبحـــث األديب الصعـــب يف اآلداب األندلســـية
لبل ــورة تص ــور عل ــي دقي ــق ع ــن ل ــون م ــن أل ــوان الثقاف ــة
العامي ــة باألندل ــس( ،األمث ــال واألزج ــال) كم ــا تعكس ــه
مؤلفات ــه وأعمال ــه ،فه ــي تن ــم ع ــن اس ــتقراء ،وتمع ــن يف
حفريــات هــذا اللــون األديب اجلديــد الــذي ظهــر يف الغــرب
اإلســـاليم ( املغـــرب واألندلـــس) .ولعـــل أوســـع وأهـــم
مؤلفاتــه الــي تن�اولــت هذيــن الفنــن بالدراســة والتحليــل

أدب شعبي

الوازن ــن كتاب ــه الضخ ــم ال ــذي يت�أل ــف م ــن خمس ــة أج ــزاء
بعنــوان" :تاريــخ األمثــال واألزجــال يف األندلــس واملغــرب"
منشـــورات وزارة الثقافـــة ،ســـنة .2006
فأهميـــة هـــذا الكتـــاب ال تكمـــن فقـــط يف إفـــراده
بالدراســـة والتحليـــل لهذيـــن الفنـــن بشـــكل مســـهب
ومفصـــل ،وإنمـــا أيضـــا يف جمـــع كل مـــا يمـــت بصلـــة
باملوضـــوع ،وبمالحظـــات الباحثـــن املهتمـــن بهذيـــن
الفنـــن .بـــل إن الكتـــاب ال يقـــف عنـــد حـــدود جتميـــع
م ــادة موضوع ــه فحس ــب ،وإنم ــا ي ــورد ترجم ــات إس ــباني�ة
وفرنس ــية لبع ــض نصوصهم ــا ال ــي كان ــت م ــدار اش ــتغال
ودراس ــة مس ــتعربن أو مستش ــرقن غربي ــن .فق ــد مكن ــه
اهتمامـــه الواســـع ودرايتـــ�ه العميقـــة بقضايـــا هذيـــن
الفنـــن مـــن رصـــد كل مـــا يتعلـــق بهمـــا ،ليـــس فقـــط يف
الثقافـــة األندلســـية وإنمـــا أيضـــا يف ثقافتنـــ�ا املغربيـــ�ة
الـــي أغفلهـــا باحثـــون تن�اولـــوا نفـــس املحـــاور واملباحـــث
املشـــرتكة ،وذلـــك حبكـــم الطابـــع الشـــمويل والعميـــق
ال ــذي تم ــزي ب ــه ه ــذا الكت ــاب األكادي ــي املتم ــزي والش ــامل
ملوضوعــه .وتمــزي بــه صاحبــه مــن غــزارة اإلنت ـ�اج وتنوعــه،
ووضـــوح أفـــكاره ومقاصـــده وغاياتـــه.

فيم ــا بينه ــا تقاب ــل العال ــم الع ــارف حب ــدود مادت ــه ،واخلب ــر
بأفـــق اشـــتغالها.
والشـــك أن الـــدارس املدقـــق للمشـــروع العلـــي
للدكتـــور محمـــد بنشـــريفة يف دراســـته لألزجـــال بشـــكل
ع ــام س ــيلحظ أن ــه ق ــدم م ــادة علمي ــة غزيــرة ون ــاذرة ع ــن
األزج ــال ،ال تق ــف أهميته ــا عن ــد تقدي ــم الم ــادة وحتقيقه ــا
فق ــط ،وإنم ــا س ــيجده ق ــد س ــاهم أيض ــا يف حتدي ــد س ــماتها
البن�ائيـــ�ة واملضمونيـــ�ة واجلماليـــة والوثائقيـــة ،انطالقـــا
م ــن إب ــرازه تفاع ــل ه ــذه الم ــادة م ــع محيطه ــا الس ــيايس
والثق ــايف واالجتماع ــي املتن ــوع .وه ــو عم ــل رائ ــد ومجه ــود
كب ــر ال ش ــك يف ذل ــك.

وال م ــراء يف أن البنــ�اء املنه ــي له ــذا املؤل ــف ق ــد اتس ــم
بصفــة املعاجلــة الدقيقــة ملوضوعــه ،مــع مالءمــة األجوبــة
لإلش ــكاالت املطروح ــة واس ــتخالص النت ـ�اجئ.

إال أن هنــاك مالحظــة جوهريــة نريــد اإلدالء بهــا يف هــذا
الس ــياق وه ــي أن ــه م ــن خ ــالل متابعتنــ�ا ملس ــتوى عنايتــ�ه
باألزج ــال األندلس ــية س ــجلنا بأنه ــا ال تش ــكل ح ــزيا كب ــرا
م ــن اهتمامات ــه العلمي ــة إذا م ــا قيس ــت بأخته ــا املغربيــ�ة،
إال أن هـــذه القلـــة ال تقـــدح يف أهميـــة التنـــ�اول الرائـــد
لنماذجهـــا املوجـــودة واملتاحـــة يف مؤلفاتـــه أو يف املســـتوى
الرفيـــع والشـــامل الـــذي تـــم بـــه دراســـتها ،فمـــن خـــالل
الم ــادة العلمي ــة املوج ــودة ع ــن ه ــذه األزج ــال األندلس ــية
وضـــع محمـــد بنشـــريفة مســـاهمة علميـــة هامـــة يف
س ــبي�ل بل ــورة تص ــور ناض ــج وش ــامل للقضاي ــا التاريخي ــة
والتوثيقيـــة واجلماليـــة املتعلقـــة بهـــذه األزجـــال.

وانطالق ــا م ــن وعي ــه أيض ــا بمب ــدأ ع ــدم نق ــاء اجلن ــس
األديب ،أو وج ــود جن ــس أديب خال ــص ،فإن ــه عن ــد دراس ــته
ومقاربتـــ�ه لألزجـــال واألمثـــال لـــم يتن�اولهمـــا كمبحـــث
علـــي منفصـــل أو مســـتقل ،وإنمـــا كان يعـــي بمســـألة
التداخـــل بينهمـــا ،حبيـــث ال يمكـــن يف تصـــوره املنهـــي
دراس ــة األزج ــال بمع ــزل ع ــن األمث ــال .ل ــذا ف ــإن اجلدي ــد
يف منهج ــه ورؤيتــ�ه ه ــو امل ــزج ب ــن س ــائر أصن ــاف األدب
الـــي أمكنـــه الوقـــف عليهـــا وتطويرهـــا ،بغيـــة اإللمـــام
بتفاصيله ــا ،وتقدي ــم أوىف لصوره ــا ع ــر اس ــتعراض أك ــر
قـــدر ممكـــن مـــن املعلومـــات عنها.كمـــا أنـــه ال يقـــارب
موضوعـــه إال انطالقـــا مـــن مجموعـــة مـــن اخلطـــوات
املنهجي ــة الدقيق ــة تن ــئ ع ــن خ ــرة املتم ــرس بمج ــاالت
البحـــث األكاديـــي الرصـــن ،وال يقـــدم تصـــورا واحـــد
مبتس ــرا وقاص ــرا ،ب ــل يقاب ــل ب ــن كث ــر م ــن التص ــورات

كم ــا ينب ــين تن�اول ــه لقضاي ــا األزج ــال األندلس ــية عل ــى
تصــور نظــري ينطلــق مــن اعتب ـ�ار أن هنــاك عالقــة جدليــة
تن�اغميـــة بينهـــا وبـــن األمثـــال األندلســـية ،فدراســـة
األمث ــال تس ــتدعي بالض ــرورة العناي ــة كذل ــك باألزج ــال،
ويستش ــهد بأمثل ــة م ــن أزج ــال اب ــن قزم ــان ومدغلي ــس
واب ــن تاجيتــ�ا لل ــوريق وغره ــم .يق ــول محم ــد بنش ــريفة يف
نف ــس الس ــياق "...وإذا كان الش ــعر األندل ــيس الفصي ــح
ق ــد اش ــتمل –كم ــا رأينــ�ا – عل ــى بع ــض أمث ــال العام ــة يف
األندلــس ،فــإن مــن الطبيعــي أن تكــون األزجــال أكــرث منــه
اش ــتماال عليه ــا ،وأن يك ــون ص ــدى األمث ــال فيه ــا أق ــوى
رجعـــا ،وأوضـــح ترديـــدا ،وذلـــك ألن الزجالـــن يصـــدرون
يف أزجالهـــم عـــن اللغـــة العاميـــة ،ومنهـــا يســـتخدمون
ألفاظه ــم ،ويس ــتمدون معانيه ــم ،ويس ــتوحون أخيلته ــم
وينزعـــون تشـــبيهاتهم ،كمـــا أنهـــم كانـــوا أكـــرث احتـــكاكا

اﻷزﺟﺎل اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻴﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺸﺮﻳﻔﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﺮب إﻣﻴﻠﻴﻮ ﻏﺎرﺛﻴﺎ ﻏﻮﻣﻴﺚ

25

26

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 49

رﺑﻴﻊ 2020

بالعامـــة مـــن شـــعراء الفصـــىح ،وأقـــوى منهـــم انتب�اهـــا
إىل مـــا يـــدور علـــى ألســـنتهم ،وقـــد وجدنـــا طائفـــة مـــن
األمثـــال يف أزجـــال ابـــن قزمـــان ومدغليـــس مـــن زجـــايل
القـــرن الســـادس وعنـــد ابـــن تاجيتـــ�ا للـــوريق وأيب زيـــد
احل ــداد الب ــكازور ،والص ــويف أيب احلس ــن الشش ــرتي م ــن
زج ــايل الق ــرن الس ــابع ،ول ــوال مجم ــوع أمث ــال الزج ــايل لم ــا
اســـتب�انت هـــذه األمثـــال يف أزجالهـــم".3

رص ــد حيثيـ ـ�ات ه ــذا احلص ــار وظروف ــه" ،فه ــو يس ــجل
فشـــل حملـــة عســـكرية وإخفـــاق حصـــار بـــري وحبـــري،
وذلــك أنــه يف ســنة 709ﻫـ1309 /م اجتمــع فرنانــد الرابــع
مل ــك قش ــتالة وخاي ــي الث ــاين مل ــك أراغ ــون وق ــررا القي ــام
حبملـــة مشـــرتكة ملحاصـــرة اجلزيـــرة اخلضـــراء وطريـــف
وجب ــل ط ــارق وس ــبت�ة وأملري ــة ،وكان ــت يف الواق ــع حمل ــة
صليبيـــ�ة".7

ل ــذا فمقاربتـ ـ�ه ملباح ــث األزج ــال األندلس ــية تتخ ــذ
طابع ــا حركي ــا يمت ــد يف الزم ــان وامل ــكان ،فه ــي ال تقتص ــر
علـــى حقبـــة زمنيـــ�ة أندلســـية واحـــدة ،أو زجـــال واحـــد
بعينــ�ه ،وإنم ــا تش ــمل لوح ــات فنيــ�ة متنوع ــة ل ــكل م ــن
إمـــام الزجالـــن باألندلـــس ابـــن قزمـــان ومدغليـــس،
والقيـــيس ،أيب عبـــد هللا اللـــويش ،ولســـان الديـــن بـــن
اخلطي ــب ،والفقي ــه عم ــر المالق ــي .وهك ــذا ع ــين باب ــن
قزم ــان والتعري ــف بأصول ــه ونس ــبه ،م ــع احلدي ــث ع ــن
املنـــاخ الثقـــايف والســـيايس واالجتماعـــي الـــذي عـــاش
في ــه وس ــاهم يف بل ــورة معال ــم اإلب ــداع لدي ــه وه ــو عص ــر
املرابطـــن ،مـــع ذكـــره لبعـــض الظواهـــر التيميـــة الـــي
اتســـمت بهـــا أزجالـــه ،كالرتكـــزي علـــى مظاهـــر احليـــاة
العامــة والبســيطة الــي حيياهــا عامــة الشــعب والنــاس.
وقــد ركــز يف معــرض ذلــك علــى زجــل الزالقــة "فقــد قالــه
اب ــن قزم ــان يف ذك ــرى ه ــذه املعرك ــة ال ــي وقع ــت قب ــل أن
يول ــد ،وج ــاء تذك ــره إياه ــا يف س ــياق م ــدح أم ــر املس ــلمن
عل ــي ب ــن يوس ــف واس ــتقباله ...ويش ــتمل ه ــذا الزج ــل
ال ــذي ه ــو أط ــول أزج ــال اب ــن قزم ــان عل ــى م ــدح عل ــي
بـــن يوســـف بـــن تاشـــفن ومـــدح والـــده وذكـــر معركـــة
الزالقـــة".4

ث ــم أورد زج ــال للس ــان الدي ــن ب ــن اخلطي ــب بعن ــوان:
"افرح ــوا وطيب ــوا" ،ع ــرض في ــه مالبس ــات نظم ــه ال ــي
كانـــت "بمناســـبة رجـــوع الســـلطان محمـــد اخلامـــس
النصـــري امللقـــب بالغـــين بـــاهلل إىل ملكـــه بعـــد ثـــالث
ســـنوات قضاهـــا الجئـــا إىل البـــالط املريـــين وعاشـــت
غرناطـــة خاللـــه فـــرتة مضطربـــة".8
بع ــد ذل ــك خيت ــم ه ــذا اجل ــزء باحلدي ــث ع ــن أزج ــال
الفقيــه عمــر المالقــي ،معتــرا إيــاه " أشــهر زجــال أندلــيس
يف القـــرن التاســـع الهجـــري ...المالقـــي ميـــالدا ومنشـــئا
الغرناط ــي س ــكنا ع ــرف ب ــه معاص ــره أبوحي ــى اب ــن عاص ــم
يف الربـــض األريـــض".9
إن قراءت ــه لألزج ــال األندلس ــية وم ــا حيي ــط به ــا م ــن
إشـــكاالت كـــرى مرتبطـــة خبصوصيـــات هـــذا الفـــن
تت�أس ــس عل ــى قناع ــات علمي ــة ومعرفي ــة ،تب ــن أس ــلوبه
املتم ــزي يف س ــر أغ ــوار ه ــذه النص ــوص ،وتت�أس ــس عل ــى
منط ــق اإللم ــام والدراي ــة ب ــكل م ــا يق ــرب دالالت الن ــص
الزجلـــي مـــن القـــارئ بمعرفـــة صاحبـــه وتاريـــخ نظمـــه،
وه ــي تنس ــجم م ــع توجه ــه النظ ــري الع ــام ال ــذي جيع ــل
مـــن مفـــردات الـــرتاث األندلـــيس وحـــدة متماســـكة ال
يمكـــن الفصـــل بـــن عناصرهـــا ،فالتخريـــج يقـــود إىل
التحقيـــق ،والتحقيـــق يقـــود إىل الدراســـة ،وهكـــذا ،مـــع
تقدي ــم ق ــراءات وازن ــة وموضوعي ــة لألزج ــال ،س ــعيا حن ــو
كتابـــة تاريـــخ لهـــذه الفنـــون كتابـــة صحيحـــة.

اهت ــم أيض ــا بزج ــال أندل ــيس آخ ــر ه ــو مدغلي ــس فق ــد
أظه ــر العالم ــة عنايتـ ـ�ه به ــذا الزج ــال ال ــذي أىت تاريخي ــا
بع ــد اب ــن قزم ــان ،ويعت ــر خليف ــة ل ــه .فوق ــف عل ــى دالل ــة
أصل ــه ولقب ــه وبع ــض أزجال ــه ،وم ــدى معارضت ــه لبع ــض
أزج ــال اب ــن قزم ــان يف الصياغ ــة ويف األغ ــراض حي ــث "أن
موضوعــات مدغليــس كموضوعــات ابــن قزمــان تشــتمل
عل ــى م ــداحئ وغزلي ــات وخمري ــات". 5

محمـــد بنشـــريفة واحـــد مـــن أهـــم أســـاتذة اللغـــة
العربيـــ�ة الذيـــن حققـــوا الـــرتاث األندلـــيس ،وســـاهموا يف
بنـــ�اء حـــوار الثقافتـــن املغربيـــ�ة اإلســـباني�ة .

كم ــا أظه ــر عنايتـ ـ�ه بأزج ــال القي ــيس الس ــيما زجل ــه
ال ــذي نظم ــه يف حص ــار مدينــ�ة أملري ــة ،6م ــرزا أهميتــ�ه يف

لقـــد اتســـم عملـــه خباصيتـــن غـــر منفصلتـــن يف
دراســـة األندلـــس وحضارتـــه ،اخلاصيـــة األوىل هـــي

أدب شعبي

حتقيق ــه ألمث ــال الع ــوام ،وكان ــت البداي ــة ال ــي قادت ــه إىل
االنش ــغال بع ــدة مباح ــث علمي ــة أخ ــرى الحق ــة ،أهمه ــا
األزج ــال .واخلاصي ــة الثاني ـ�ة ه ــي انفتاح ــه عل ــى مختل ــف
أش ــكال وأن ــواع الثقاف ــة األندلس ــية واملغربي ـ�ة ،وه ــو إجن ــاز
علـــي كبـــر يتجـــاوز مـــن خاللـــه الباحـــث مســـتويات
ال ــرؤى الضيق ــة ليقي ــم ح ــوارا منفتح ــا وش ــامال م ــع كاف ــة
جتليـــات الـــرتاث األندلـــيس واملغـــريب.

ً
ثاني�ا :غوميث والشعر األندليس املستحدث:

(الزجــل نموذجــا ):
ال أظ ــن أن هن ــاك مس ــتعربا س ــيتجدد عن ــه احلدي ــث
بش ــأن مس ــألة ترجم ــة األزج ــال األندلس ــية ومكوناته ــا
يف الثقاف ــة العاملي ــة كم ــا ه ــو احل ــال بالنس ــبة إىل إميلي ــو
غارثي ـ�ا غومي ــث .ولي ــس منب ــع ه ــذا احلدي ــث م ــن كون ــه
ق ــد ط ــرق ه ــذا املوض ــوع بعم ــق ودق ــة وإس ــهاب فق ــط،
وإنمـــا مصـــدر هـــذه العنايـــة يرجـــع باألســـاس إىل كونـــه
قـــد جســـد حبـــق صـــورة الباحـــث املتمكـــن يف مجالـــه
العلــي ،واملرتجــم الصبــور الــذي كــرس أزيــد مــن أربعــن
س ــنة م ــن حيات ــه ،يف س ــبي�ل الكش ــف ع ــن اإلش ــكاالت
الكـــرى امللتبســـة الـــي كان يطرحهـــا موضـــوع هـــذا
الف ــن األندل ــيس ،وم ــا يكتنف ــه م ــن تعقي ــدات وغم ــوض
ح ــول أصول ــه وامتدادات ــه وح ــول أم ــور نش ــأته ورواف ــده
وتأث ــره ،وم ــا يتص ــل ب ــه م ــن مكون ــات إيقاعي ــة ولغوي ــة
(رومانثيـــ�ة) وتيميـــة...
وم ــن الواض ــح أن خرت ــه الطويل ــة يف ترجم ــة الش ــعر
وتمرســـه بأصـــول نقلـــه إىل لغتـــه اإلســـباني�ة قـــد مكنـــاه
م ــن إع ــادة االعتبــ�ار واالهتم ــام لكث ــر م ــن األزج ــال بع ــد
ع ــزوف الباحث ــن والدارس ــن عنه ــا وقل ــة العناي ــة به ــا،
نظ ــرا لم ــا تمثل ــه م ــن صعوب ــة يف الرتجم ــة،
وبذلـــك ظلـــت مســـألة ترجمـــة هـــذا الفـــن يف حيـــاة
غوميـــث تشـــكل حتديـــا معرفيـــا مســـتمرا ،ومســـؤولية
علمي ــة ك ــرى يف نق ــل ه ــذه النص ــوص به ــذا احلج ــم الكب ــر
م ــن الصعوب ــات ،ف ــكان غومي ــث حي ــاول معه ــا أن يرك ــب
الصعـــب واملســـتحيل ،ليكســـب رهانـــات املوضـــوع بـــكل
م ــا أويت م ــن كف ــاءة ومق ــدرة وموهب ــة فني ـ�ة وعلمي ــة ن ــادرة،

وم ــن إص ــرار عل ــى ه ــزم الغم ــوض والعراقي ــل ال ــي خيلقه ــا
ه ــذا املوض ــوع.
ويمكـــن اعتبـــ�ار هـــذا االقـــرتاب مـــن عاملهـــا بمثابـــة
بدايــة انطالقــة رســمية واعيــة حنــو إنتـ�اج املعرفــة واإللمــام
الالزمــن بهــذه الفنــون اإلبداعيــة (األزجــال واملوشــحات)
الـــي كانـــت تقـــع يف املرتبـــ�ة الثانيـــ�ة مـــن ســـلم الثقافـــة
الفنيــ�ة األندلس ــية الرس ــمية للدول ــة ال ــي كان ــت تنتص ــر
أوال لـــكل مـــا هـــو رســـي عـــريب فصيـــح وتشـــجع عليـــه.
ولهـــذا اجتـــه نظـــره إىل االعتمـــاد علـــى مرجعيـــات خـــارج
الثقاف ــة الرس ــمية الس ــائدة ،كدي ــوان اب ــن قزم ــان مث ــال.
ولع ــل اهتم ــام غومي ــث به ــذه النم ــاذج ه ــو انتص ــار يف
حــد ذاتــه للثقافــة الشــعبي�ة الــي تمثــل يف تصــوره نموذجــا
لإلنس ــان اإلس ــباين املس ــييح ال ــذي كان يعي ــش يف دوام ــة
املجتم ــع اإلس ــاليم األندل ــيس ب ــكل جتليات ــه وتن�اقضات ــه
وصــوره املختلفــة ،أي أنهــا تمثــل صــورة احليــاة يف مجتمــع
إس ــباني�ا العص ــر الوس ــيط بمختل ــف طبقات ــه االجتماعي ــة
البســيطة واملتواضعــة ،وصــوت الشــارع النابــض باحليــاة
وحركاتهـــا ومـــا يعـــج بـــه مـــن واقعيـــة عاريـــة ،و"هـــو
أدب كان ينت ــج خ ــارج املؤسس ــة الرس ــمية س ــواء أكان ــت
سياســية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة ...وهــو بذلــك يقــع بعيــدا
ع ــن الرعاي ــة واالحتض ــان ،ب ــل ويج ــري العم ــل عل ــى نب ـ�ذه
واس ــتبعاده م ــن دائ ــرة الض ــوء ،وق ــد تس ــلط علي ــه الرقاب ــة
واملن ــع إذا م ــا ب ــدا علي ــه أن ــه يتج ــاوز اخلط ــوط احلم ــراء
املنب ـ�ه عليه ــا ،ولم ــا كان ــت األجن ــاس األدبي ـ�ة ه ــي نفس ــها
صنيعــة املؤسســة الرســمية فإنهــا تعتــر هــذا األدب كائن ـ�ا
منب ــوذا ومهمش ــا ،لع ــدم انضباط ــه لتوجيهاته ــا واخرتاق ــه
لبني�اتهـــا املوجهـــة مـــن طـــرف التقريـــر األديب املتعـــارف
علي ــه ...ولع ــل امل ــزية األساس ــية له ــذا الن ــوع م ــن اإلنتــ�اج
األديب هـــو كونـــه خيـــرتق المألـــوف يف التفكـــر والتعبـــر
وينتهـــك الطابـــوات األخالقيـــة واالجتماعيـــة ويتجـــاوز
احلـــدود مـــع املقـــدس واملحظـــور وخيـــرتق الردهـــات
املحرم ــة للمس ــكوت عن ــه".10
ثــم إننـ�ا إذا مــا وضعنــا طبيعــة اهتمامــات غوميــث بفــن
الزج ــل األندل ــيس يف س ــياقها التاري ــي املبك ــر فس ــيتضح
لنـــا أن بدايـــة احتكاكـــه بـــه كانـــت مـــع انطالقـــة صـــدور
مجل ــة األندل ــس بدراس ــة نقدي ــة ل ــه ح ــول عم ــل الباح ــث
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التش ــيكي األص ــل األمريك ــي اجلنس ــية ني ــكل  Nyklع ــن
اب ــن قزم ــان 11س ــنة  .1933لك ــن وقته ــا كان احت ــكاكا أولي ــا
استئن�اســـا فقـــط ،كأي باحـــث يف مراحـــل مشـــروعه األويل
ال ــذي يري ــد أن يكتش ــف ح ــدود مجال ــه العل ــي.
ولتأســيس هــذه الرؤيــة عنــده جتــاه الثقافــة الشــعرية
املســـتحدثة باألندلـــس فقـــد اجتـــه إىل االعتمـــاد علـــى
مرجعيـــة فنيـــ�ة مقصـــودة ومحـــددة ومضبوطـــة وهـــي
األزجـــال الســـيما منهـــا أزجـــال ابـــن قزمـــان اســـتن�ادا إىل
ُْ َ
معطيــات جديــدة مهمــة ،تدعمهــا مــا اكت ِشــف أخــرا مــن
مخطوط ــات ن ــادرة مث ــل دي ــوان اب ــن قزم ــان.
ويمكـــن اعتبـــ�ار هـــذه اإلبداعـــات املســـتحدثة
باألندلـــس نصوصـــا مضـــادة ،خصوصـــا يف وجههـــا
الزجلـــي ،حيـــث تقـــع يف الضفـــة األخـــرى املقابلـــة فنيـــ�ا
للنصــوص العريقــة الكالســيكية الرســمية .لكنهــا ال تــرىق
إىل مس ــتواها ،وه ــي نص ــوص فنيـ ـ�ة تتجل ــى فيه ــا كث ــرا
مــن االنزياحــات املتنوعــة :االجتماعيــة والتيميــة والفني ـ�ة
واإليقاعي ــة واللغوي ــة ...وكأنه ــا تؤس ــس لنفس ــها مكان ــا
حتــت شــمس إســباني�ا اإلســالمية آنــذاك ،وتريــد أن تمثــل
حب ــق وبواقعي ــة ثقاف ــة ولغ ــة احلي ــاة اليومي ــة ،واحليوي ــة
ال ــي تعيش ــها قطاع ــات اجتماعي ــة واس ــعة م ــن املجتم ــع
األندل ــيس وقته ــا ،وختل ــق لنفس ــها صوت ــا مس ــتقال مقاب ــال
للثقافــة الرســمية الــي كانــت ترتبــع عــرش قلــوب احلــكام
املس ــلمن وتس ــتحوذ عل ــى عنايته ــم وتش ــجيعهم ،وه ــي
بذلــك تصنــع لنفســها حضورهــا املشــروع يف خضــم صــراع
الثقافتـــن :الرســـمية والهامشـــية ،واســـتقاللها الـــذايت
الناب ــع يف اعتق ــاد غومي ــث  -وم ــن مع ــه م ــن املس ــتعربن
املحدثـــن – مـــن إســـباني�ة رؤاهـــا وتصوراتهـــا وأدوات
إبداعهـــا وطرائـــق تن�اولهـــا لألشـــياء واملوضوعـــات.
وغومي ــث نفس ــه باهتمام ــه به ــذه الفن ــون املس ــتحدثة
يف إس ــباني�ا العص ــر الوس ــيط إنم ــا كان ينــ�ادي أو يؤس ــس
لرؤي ــة علمي ــة تس ــتن�د إىل الدع ــوة لالهتم ــام ب ــكل م ــا ه ــو
إس ــباين املوط ــن واملنش ــأ والم ــادة واملوض ــوع.
إذن توضـــح املعطيـــات الســـابقة أننـــ�ا لســـنا أمـــام
مرتجـــم يرتجـــم فقـــط نصوصـــا شـــعرية إرضـــاء لذوقـــه
الفـــين واألديب اخلـــاص ،وإنمـــا حنـــن أمـــام مرتجـــم عا ِلـــم

حبـــدود ومجـــاالت اشـــتغاله ،يريـــد مـــن وراء هـــذه
الرتجمـــات أن يعيـــد االعتبـــ�ار لنصـــوص شـــعرية كانـــت
هامش ــية إىل ح ــد م ــا ،وغ ــر مع ــرتف به ــا قديم ــا يف الدوائ ــر
الفنيــ�ة الرس ــمية ،وله ــذا يتب ــن لن ــا كث ــرا م ــن عالم ــات
اجلهـــد العلـــي عنـــده يف ســـبي�ل حتقيـــق ذلـــك.
ولذل ــك يمك ــن الق ــول إنه ــا ترجم ــات تتواص ــل أك ــرث
م ــع نص ــوص ش ــعرية نبت ــت يف واق ــع اتس ــم بتح ــوالت
شـــديدة التجـــدد والتغيـــر عمـــا ألفـــه العـــرب اخللـــص
الذي ــن عاش ــوا يف ش ــبه اجلزيــرة العربيــ�ة وقدس ــوا نم ــط
القصي ــدة التقليدي ــة بعتاقته ــا وجزالته ــا وصرام ــة بنيته ــا
اإليقاعي ــة العروضي ــة.
ف ــإذا حن ــن قمن ــا بعملي ــة إحص ــاء ملس ــتويات اهتم ــام
غوميـــث بالشـــعر األندلـــيس عامـــة ،فإننـــ�ا ســـنجد بـــأن
أغلبه ــا يق ــع ح ــول ترجم ــة ه ــذا الف ــن ،حي ــث يش ــكل يف
تصـــوره وجهـــا مـــن أوجـــه إبـــراز الشـــخصية اإلســـباني�ة
القديم ــة يف بعده ــا اإلبداع ــي ،ولي ــس إبداع ــا بس ــيطا ،ب ــل
ه ــو إب ــداع مه ــم ،ه ــو إب ــداع لإليق ــاع الش ــعري اجلدي ــد.
ووجـــه مـــن أوجـــه فـــرض الـــذات الفنيـــ�ة اجلديـــدة يف
دوامـــة اجلـــدل األديب بـــن الثقافتـــن املضادتـــن ،بـــن
ثقافـــة رســـمية قديمـــة ،وثقافـــة أخـــرى تشـــق طريقهـــا
حديثــ�ا ،وتتخ ــذ ص ــورا عدي ــدة ،وتبتك ــر لنفس ــها حض ــورا
متمــزيا يف احليــاة اليوميــة ،وتتواصــل مــع شــرحية عريضــة
م ــن الن ــاس ،وعل ــى نط ــاق واس ــع.

َ
ً
ثالثا :العناية بعالم ابن قزمان طموح عليم واعد

لدراسة األزجال األندلسية:
يبــ�دو لن ــا م ــن الوهل ــة األوىل أن غومي ــث ق ــد اضطل ــع
بمهمـــة شـــاقة وصعبـــة عندمـــا قـــرر أن يرتجـــم أزجـــال
اب ــن قزم ــان إىل اإلس ــباني�ة ،فه ــي ليس ــت بمهم ــة س ــهلة
يســـرة وهينـــ�ة ،نظـــرا لكونـــه قـــد اختـــار واحـــدا مـــن
أك ــر ش ــعراء إس ــباني�ا اإلس ــالمية صعوب ــة وتمنع ــا عل ــى
املطاوعـــة والفهـــم والرتجمـــة ،وأكرثهـــم إثـــارة للجـــدل
بش ــعره ،وم ــا يتص ــل ب ــه م ــن إش ــكاالت تتعل ــق باألص ــول
واالمتــدادات وباللغــة الــي نظــم بهــا والعــروض واإليقــاع

أدب شعبي

وف ــق قاع ــدة ثابتــ�ة ،وق ــد س ــار عل ــى ض ــرورة االنتبــ�اه إىل
ح ــروف امل ــد والعل ــة الفاصل ــة كم ــا ظه ــرت يف اللهج ــات
العربيــ�ة األندلس ــية ،وس ــار عل ــى ض ــرورة التوفي ــق بينه ــا
وبـــن نظـــام الزجـــل الشـــعري".13
كمـــا أن غوميـــث نفســـه لـــم يـــرتدد يف االعـــرتاف بـــأن
َ
عم ــال مث ــل ه ــذا ع ــن عال ــم اب ــن قزم ــان اإلبداع ــي ال خيف ــى
عل ــى الع ــارف حب ــدوده وخباي ــاه م ــا يقتضي ــه م ــن جه ــود
كـــرى 14يف ســـبي�ل الوصـــول إىل تكويـــن وبلـــورة معرفـــة
قريبـــ�ة مـــن مملكـــة ابـــن قزمـــان الشـــعرية ،واحلصـــول
عل ــى ترجم ــة تنق ــل أك ــر ق ــدر ممك ــن م ــن عناص ــر اجل ــدة
والطراف ــة واالبت ــكار يف ش ــعره خاص ــة ويف ش ــعر األزج ــال
األندلســـية عامـــة ،خصوصـــا إذا علمنـــا بـــأن مصـــادر
البح ــث يف ه ــذا املج ــال قليل ــة ج ــدا ،ث ــم إن ه ــذا القلي ــل ال
يفـــي بالغـــرض واحلاجـــة املطلوبـــن والضروريـــن.
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وطريقـــة الصياغـــة .وصعوبتـــ�ه تكمـــن أساســـا يف كونـــه
شـــعرا شـــعبي�ا عاميـــا تمـــزج فيـــه جميـــع اللهجـــات
العاميـــة الرومانثيـــ�ة  Romanceالنابعـــة مـــن احليـــاة
واإلنســـان واملجتمـــع يف إســـباني�ا العصـــر الوســـيط ،إذ
"ح ــاول كث ــر م ــن املستش ــرقن يف إس ــباني�ا وس ــائر أوروب ــا
منذئ ــذ فهم ــه ،ولكنه ــم ل ــم يفهم ــوه إال فهم ــا جزئيــ�ا ،ألن
لغ ــة الش ــاعر تس ــتلزم معرف ــة خاص ــة بالنح ــو ومف ــردات
اللغـــة الـــي اســـتعملها .إىل أن كان عـــام  1933فأخـــرج
العالــم التشــيكي أ.ر .نيــكل نت ـ�اجئ أحباثــه عــن ابــن قزمــان،
ونش ــر ش ــعره ونقل ــه حب ــروف التينيــ�ة م ــع ترجم ــة جزئيــ�ة
باإلســـباني�ة .ولقـــد أضـــر هـــذا النشـــر بالشـــاعر أكـــرث
ممـــا نفعـــه ،ذلـــك أن نشـــر نيـــكل حتتـــوي علـــى أغـــالط
كب ــرة كث ــرة ت ــرددت بطبيع ــة احل ــال يف ترجمت ــه .لك ــن
املستشــرق 12الفرنــيس كــوالن وهــو املتخصــص الوحيــد يف
لغــة ابــن قزمــان وفنــه الشــعري انتقــد هــذا النشــر انتقــادا
صارم ــا مقب ــوال ،وهي ــأ للنش ــر من ــذ بض ــع س ــنن جمي ــع
ْْ ْ
أزج ــال مخط ــوط " ِل ِيننغ ــراد" منقول ــة إىل ح ــروف التيني ـ�ة

فمعلـــوم أن ابـــن قزمـــان قـــد طـــرح الشـــعر العـــريب
الكالســـيكي جانبـــ�ا ونظـــم أشـــعاره بطريقـــة جديـــدة
متطــورة ،واســتخدم اللهجــة الرومانثيـ�ة اســتخداما جديــدا
وثوريــا موفقــا ،تمكــن مــن خــالل ذلــك أن ينقــل كل مــا كان
جيي ــش ب ــه نب ــض الش ــارع م ــن أص ــوات وتي ـ�ارات مختلف ــة
ومتن�اقضـــة ،ومـــا تلهـــج بـــه احليـــاة اليوميـــة لســـاكنة
األندلـــس الســـيما يف طبقاتهـــا العامـــة البســـيطة.
ولهـــذا كان غوميـــث يرتجـــم نصوصـــا غـــر يســـرة أو
س ــهلة مطواع ــة ،ب ــل كان ــت نصوص ــا صعب ــة خصوص ــا يف
ش ــقيها اإليقاع ــي واللغ ــوي.
فركـــوب ابـــن قزمـــان فـــن الزجـــل بهـــذه الكثافـــة
اللغويـــة اجلديـــدة واإليقاعـــات الصوتيـــ�ة اخلفيفـــة
الغريبــ�ة عل ــى ال ــذوق الع ــريب ال ــذي أل ــف واعت ــاد األوزان
اخلليليـــة املجلجلـــة والصارمـــة ،كان كل ذلـــك يزيـــد مـــن
عـــبء غوميـــث ومـــن صعوبـــة مهمتـــه العلميـــة امللقـــاة
علـــى عاتقـــه.
وقـــد ال نغـــايل يف قولنـــا إذا قلنـــا إن مشـــكلة األوزان
واللهج ــة العامي ــة اللت ــن تنه ــض عليهم ــا معظ ــم أزج ــال
ابــن قزمــان يتطلبــان دراســات وافيــة لوحدهمــا ،فهمــا مــن
التعقي ــد حبي ــث يصع ــب تن�اولهم ــا بن ــوع م ــن البس ــاطة
وســـرعة االســـتنت�اج ،وتكمـــن صعوبـــة هـــذه األزجـــال يف
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أن الغالبيــ�ة العظ ــى م ــن أوزانه ــا ذات إيق ــاع ن ــري ب ــارز
ال عهـــد للـــرتاث العـــرويض القديـــم بـــه الـــذي يت�أســـس
بشـــكل واضـــح علـــى اإليقـــاع املقطعـــي .كمـــا أننـــ�ا جنـــد
اللغ ــة ال ــي نظم ــت به ــا معق ــدة وش ــائكة يصع ــب عل ــى
املرتج ــم املبتـ ـ�دئ اقتح ــام عوامله ــا بس ــهولة ويس ــر.
وبالت ــايل ف ــإن التعام ــل م ــع عال ــم اب ــن قزم ــان الزجل ــي
نق ــال ودراس ــة وترجم ــة وحتقيق ــا يتطل ــب االعتم ــاد عل ــى
ثقافـــة واســـعة وعلـــى إدراك دقيـــق للبـــى الصوتيـــ�ة
واإليقاعيـــة ،وعلـــى معرفـــة عميقـــة خبصائـــص اللهجـــة
الرومانثي ـ�ة وأبعاده ــا الداللي ــة ،فه ــو مطل ــب غ ــر يس ــر أو
يف متن ـ�اول كل باح ــث .وه ــذه اخلاصي ــة بال ــذات ه ــي ال ــي
أتاحـــت لغوميـــث املرتجـــم واملحقـــق والـــدارس مســـاحة
واس ــعة م ــن احلرك ــة داخ ــل ه ــذا الفض ــاء حي ــث اس ــتطاع
مـــن خاللهـــا إظهـــار مقدرتـــه علـــى اإلبـــداع املجـــدد يف
ترجمـــة هـــذه األزجـــال وتقريـــب دالالتهـــا وأبعادهـــا
ونماذجهـــا املتنوعـــة واملتعـــددة.
وق ــد ال نك ــون مجازف ــن إذا اعترن ــا أن بداي ــة ارتب�اط ــه
بعالـــم ابـــن قزمـــان تعـــود إىل الثالثينـــ�ات مـــن القـــرن
المــايض ،فقــد تولــد هــذا االرتب ـ�اط مــع انطالقــة غوميــث
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حن ــو ترجم ــة الش ــعر عام ــة ،لكن ــه ل ــم يتنــ�اول املوض ــوع
بن ــوع م ــن العم ــق واالس ــتمرارية واالمت ــداد ،فل ــم يص ــغ
أس ــئلته ع ــن اب ــن قزم ــان خ ــارج ه ــذا اإلط ــار ،لكن ــه ظ ــل
مشـــدودا إىل كل مـــا يرتبـــط بابـــن قزمـــان مـــع التعبـــر
يف الوقـــت نفســـه عـــن عمـــق وعيـــه باإلشـــكاالت الـــي
يطرحه ــا الش ــعر الع ــريب املس ــتحدث بإس ــباني�ا اإلس ــالمية
يف صـــوره وأبعـــاده ومظاهـــره املتنوعـــة املعقـــدة ،حـــى
أض ــىح موض ــوع البح ــث يف أزج ــال اب ــن قزم ــان" واح ــدا
م ــن املوضوع ــات األك ــرث حب ــا وقرب ــا إىل نفس ــية غومي ــث
من ــذ أن نش ــر س ــنة  1933مق ــاال رائع ــا ع ــن اب ــن قزم ــان
يف مجلـــة زائـــد ناقـــص " "Cruz y Rayaبعنـــوان" :ابـــن
قزمـــان صـــوت يف الشـــارع" وتابـــع غوميـــث طـــرق هـــذا
املوض ــوع بمق ــاالت متفرق ــة إىل أن فاجأن ــا يف س ــنة 1972
بكتاب ــه الضخ ــم القي ــم كل م ــا يتعل ــق باب ــن قزم ــان "Todo
 "Ben Quzmānيف ثالثـــة مجلـــدات كبـــرة .16
والطريـــف العجيـــب يف ترجمـــات غوميـــث الـــي
تن�اولـــت عالـــم ابـــن قزمـــان الشـــعري أنهـــا لـــم تكـــن
تتن�اولـــه كأفـــق مســـتقل منعـــزل ،بـــل تعاملـــت معـــه
يف ســـياق األفـــكار الـــي تنتـــي مرجعيـــا إىل املنظومـــة
اإلســـباني�ة الغربيـــ�ة.

أدب شعبي

وكان املســتعرب اإلســباين املحــدث خوليــان ريبــرا إي
طاراغ ــو أول م ــن لف ــت االنتب ـ�اه إىل دراس ــة وترجم ــة ه ــذا
الف ــن ،وأش ــار إىل إمكاني ـ�ة التوص ــل بواس ــطته إىل معرف ــة
العناصـــر األوىل لنشـــأة وظهـــور اإليقاعـــات اإلســـباني�ة
املبك ــرة وتطوره ــا ،وم ــن ث ــم معرف ــة أوج ــه التأث ــر ال ــي
خضعـــت لهـــا اإليقاعـــات األوروبيـــ�ة مـــن جـــراء ذلـــك،
أي ع ــن طري ــق قان ــون التأث ــر والتأث ــر ،حي ــث أذاع رأي ــه
يف ذلـــك "منـــذ ســـنة  ،1912فقـــد الحـــظ التوافـــق يف
أبنيـــ�ة املقاطـــع ،ويف القافيـــة املتكـــررة يف أواخـــره ،وقـــال
إن التوافـــق امللحـــوظ بـــن اآلثـــار املبتكـــرة مـــن الشـــعر
الشـــعيب العـــريب األندلـــيس وبـــن أغـــاين الرتوبـــادور يف
أكيت�انيـــ�ا وبروفانـــس يف العصـــر الوســـيط ال يمكـــن أن
يفس ــر عل ــى أن ــه مح ــض صدف ــة ...وانتق ــل ريب ــرا م ــن
ذل ــك إىل دراس ــة املؤث ــرات املتب�ادل ــة ب ــن ش ــعر املالح ــم
الفرنـــيس ،وشـــعر املالحـــم القشـــتايل ،وذهـــب إىل رأي
ج ــريء واض ــح :وه ــو أن النظ ــام الش ــعري الغن ــايئ ال ــذي
ابت�دعـــه كفيـــف قـــره والـــذي شـــهره بعـــد ابـــن قزمـــان
بعبقريتـــ�ه هـــو املفتـــاح الســـري الـــذي يفســـر مقومـــات
األش ــكال الش ــعرية يف النظ ــم الش ــعرية الغنائيـ ـ�ة ال ــي
عرفهـــا العالـــم الوســـيط املتحضـــر".17

ً
رابعا" :كل ما يتعلق بابن قزمان"

ثمــرة طيبـ�ة ملجهود علي يف مقاربة
فن الزجل باألندلس.
كانـــت هـــذه اإلجنـــازات منـــذ ســـنة  1961بمثابـــة
مقدمــة لسلســلة أو ملشــروع طويــل وواع مــن الدراســات
وفيـــض هائـــل مـــن األعمـــال حـــول هـــذا املوضـــوع،
وهكـــذا وابتـــ�داء مـــن تلـــك الســـنة سيشـــرع غوميـــث
يف االهتمـــام الرســـي واجلـــاد بالزجـــل حيـــث ســـيت�ابع
ترجماتــه يف ضــوء قناعتــه بعمــق اإلشــكال الــذي يطرحــه
الزجـــل األندلـــيس عامـــة وأزجـــال ابـــن قزمـــان بشـــكل
خـــاص .ويمكـــن اعتبـــ�ار كتابـــه "كل مـــا يتعلـــق بابـــن
قزمــان" Todo Ben Quzmānبمثابــة خالصــات لنتـ�اجئ
طيب ـ�ة ألغل ــب إجنازات ــه وأعمال ــه ال ــي عاجل ــت املوض ــوع
م ــن قري ــب أو م ــن بعي ــد؛ فح ــاول بذل ــك إثبــ�ات كفاءت ــه
يف ترجمـــة هـــذا النـــوع العســـر مـــن الشـــعر العـــايم،
ف ــكان ه ــذا الكت ــاب أه ــم م ــا خت ــم ب ــه أحباث ــه يف مج ــال
احلفري ــات ح ــول األزج ــال بصف ــة عام ــة حي ــث وص ــل إىل
احللق ــات األخ ــرة م ــن تفك ــره وتأمالت ــه وأفق ــه العل ــي
ال ــذي غ ــذاه ب ــكل جدي ــد طيل ــة مس ــرته العلمي ــة ح ــول
ف ــن الزج ــل.

ولهـــذا فقـــد تأثـــر غوميـــث كثـــرا بـــآراء أســـتاذه
ريب ــرا يف تن�اول ــه ملث ــل ه ــذه املواضي ــع ،وك ــذا يف املي ــوالت
واالهتمامـــات العلميـــة املشـــرتكة يف املباحـــث األدبيـــ�ة
واللغويـــة واإليقاعيـــة ،إنـــه اســـتمرار رائـــع ومتـــن
ملدرســـة متينـــ�ة يف البحـــث االســـتعرايب احلديـــث
لعلمـــاء نـــذروا حياتهـــم ووهبـــوا جهودهـــم العلميـــة
خلدم ــة ثقاف ــة إس ــباني�ا اإلس ــالمية يف جتلياته ــا املتنوع ــة
والغنيــ�ة .فكان ــت ترجم ــات غومي ــث ودراس ــاته لهذي ــن
الفنن(الزجـــل واملوشـــح) اســـتمرارا وتتمـــة لدراســـة
أســـتاذه املمهـــدة لذلـــك.

والالفت لالنتب�اه أن من يقرأ بت�أن وبعمق هذه األشـــعار
القزماني�ة ســـيجد فيها كثافة داللية ،ليـــس مصدرها لغته
الشـــعرية احلية فقـــط ،بـــل الرؤيـــا العامة أيضـــا للحياة
ولواقـــع اإلنســـان األندلـــيس البســـيط بـــكل تفاصيلهما
وصراعاتهمـــا ،حيث نقل كل ذلك بذكاء ليس من شـــرفات
القصـــور وغرفهـــا وإنما مـــن ســـاحات املجتمع والشـــارع
واحلياة العامـــة .ولهذا أطلق غوميث علـــى أول إجناز علي
عـــن ابن قزمـــان عنوان" :ابـــن قزمان صوت من الشـــارع"
"."Aben Quzmān, una voz en la calle

وال شـــك إذن أن أبـــرز مـــا يمـــزي أعمـــال غوميـــث يف
هـــذا املجـــال عـــن بقيـــة الدارســـن واملرتجمـــن كنيـــكل
وكـــوالن وبروفنصـــال ،هـــو أنـــه اســـتفاد منهـــم وصحـــح
بعـــض أفكارهـــم وآرائهـــم يف املوضـــوع وأضـــاف إليهـــا
أخ ــرى جدي ــدة حبك ــم مواكبت ـ�ه الطويل ــة ملس ــتجدات ه ــذا
املبحـــث وإلشـــكاالته الـــي يطرحهـــا.

وخالف ــا ل ــألدب الرس ــي ال ــذي كان يكت ــب بالعربيــ�ة
الفصـــىح كان الشـــعر الزجلـــي الشـــعيب يف إســـباني�ا
اإلســـالمية خصوصـــا عنـــد ابـــن قزمـــان يســـتخدم لغـــة
التخاطــب اليــويم ،ويتن�اقــل بالروايــة الشــفوية ،كمــا كان
إنش ــاد الن ــص الش ــعري يف احلي ــاة العام ــة يكس ــبه بنيــ�ة
فضائيـــ�ة تن�افـــس بعـــده الـــداليل.
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ولهـــذا يـــرى كثـــر مـــن املســـتعربن املحدثـــن 18أن
إبــداع الشــاعر واملغــين األوروبيــن يف العصــر الوســيط كان
امت ــدادا فنيــ�ا وش ــعريا وجمالي ــا لم ــا كان ينه ــض ب ــه اب ــن
قزمــان وغــره مــن الشــعراء الزجالــن اجلوالــن يف إســباني�ا
اإلســـالمية آنـــذاك .فابـــن قزمـــان كان شـــاعرا منشـــدا
ومتج ــوال ،وغومي ــث نفس ــه يق ــول ع ــن الب ــى اإليقاعي ــة
ألزج ــال اب ــن قزم ــان" :إن َع ــروض اب ــن قزم ــان موس ــيقاه
وموســـيقاه عروضـــه" .19فأزجالـــه ختاطـــب العقـــل
واألذن مع ــا ف ــكان يرت ــاد األس ــواق والس ــاحات واألماك ــن
العمومي ــة .وإذا كان الش ــعر الكالس ــيكي األندل ــيس حي ــرتم
قواع ــد اللغ ــة الفص ــىح وال يتم ــرد عليه ــا ،ويف احرتام ــه له ــا
امتثـ�ال للســائد الرســي يف الدولة ويف املجتمــع ويف الثقافة،
فــإن الشــعر العــايم الزجلــي كان شــعر الثــورة الفنيـ�ة علــى
م ــا ه ــو س ــائد ورس ــي ،حي ــث تتح ــول عن ــده ه ــذه الث ــورة
إىل ن ــوع م ــن الع ــزوف واالنص ــراف التدري ــي ع ــن هياكله ــا
اللغوي ــة والصوتيــ�ة واإليقاعي ــة واالش ــتقاقية الرس ــمية،
وخ ــرق لنظامه ــا بتولي ــد أنظم ــة لغوي ــة وحنوي ــة وصوتيــ�ة
بديل ــة ،غ ــر متداول ــة ومعروف ــة يف الثقاف ــة الرس ــمية.
وانطالقـــا مـــن هـــذه املعطيـــات يتضـــح أن غوميـــث
ل ــم يس ــتطع أن يتخل ــص م ــن ت ــراث اب ــن قزم ــان ،ال ــذي
ك ــرس حض ــورا ب ــارزا يف أعمال ــه غومي ــث الكث ــرة ،وإلي ــه يف
احلقيقــة يعــود الفضــل يف ترجمــة الديــوان كلــه ويف إقامــة
الدراســـة عليـــه ،كمـــا يرجـــع الفضـــل أيضـــا إىل أســـتاذه
ريبـــرا ،إذ منـــذ أن اهتـــم بديـــوان ابـــن قزمـــان يف بدايـــة
الق ــرن الم ــايض ل ــم تنقط ــع العناي ــة بف ــن الزج ــل والبح ــث
يف مكونات ــه ومعطيات ــه داخ ــل إس ــباني�ا وخارجه ــا.
واجلمي ــل يف ترجم ــات غومي ــث أنه ــا ال تتخ ــذ صبغ ــة
ثابتـــ�ة ونهائيـــ�ة بـــل هـــي رغـــم دقتهـــا وعمقهـــا يف حتـــول
وحبـــث مســـتمرين عـــن اجلـــودة والكمـــال املنشـــودين،
إذ كان يعيـــد يف بعـــض األحيـــان ترجمـــة بعـــض أشـــعار
اب ــن قزم ــان كان ق ــد نقله ــا إىل اإلس ــباني�ة س ــابقا ،فيعي ــد
َْ
"مثلم ــا ح ــدث للزج ــل
ترجمته ــا م ــرة ثانيــ�ة وم ــن جدي ــد ِ
رق ــم  10يف دي ــوان اب ــن قزم ــان ص 59 – 56 :م ــن املجل ــد
األول مـــن طبعـــة غارثيـــ�ا غوميـــث ســـنة  ،1972وكان
ق ــد نش ــر ترجم ــة ل ــه م ــن قب ــل يف مجل ــة "املعتم ــد ،ش ــعر
ون ــرث" املغربيــ�ة" ،20يق ــول غومي ــث ع ــن ذل ــك" :ولنق ــدم

نموذجـــا للزجـــل هـــو مـــا أســـميه "زجـــل التصغـــرات"
وهـــو مـــن أشـــهر مـــا نظمـــه ابـــن قزمـــان ،وليـــس مـــن
األزجـــال املفرطـــة الطـــول ،وقـــد قمـــت برتجمتـــه شـــعرا
م ــع املحافظ ــة عل ــى بنيتــ�ه وإيقاع ــه األصل ــي ،وترجمت ــه
هن ــا ختتل ــف ع ــن ترجم ــة س ــابقة قم ــت به ــا م ــن قب ــل.21
غ ــر أن ترجم ــي احلالي ــة ختتل ــف ع ــن ترجم ــي الس ــابقة
فقــد صححتهــا بفضــل بعــض املعلومــات الــي أفــادين بهــا
ج ــورج ك ــوالن وليف ــي بروفنص ــال ،وهن ــاك ترجم ــة نرثي ــة
أوردته ــا يف كت ــايب "خمس ــة ش ــعراء مس ــلمن" يف الفص ــل
اخلـــاص بابـــن قزمـــان" .22

ولكن لماذا كان يســلك هذا المسلك؟
كان يســلكه العتبارات شىت أهمها :
 – 1عث ــوره عل ــى بع ــض املعطي ــات ال ــي ت ــيء املوض ــوع
أو بفضــل ظهــور مســتجدات تغــين إجنازاتــه وتزيدهــا
وضوحـــا ودقـــة وعمقـــا ،وكـــذا توصلـــه بمعلومـــات
زوده به ــا بع ــض زمالئ ــه م ــن العلم ــاء املش ــتغلن يف
نف ــس املي ــدان.
 – 2أنهـــا كانـــت ترجمـــة نرثيـــة غـــر شـــعرية وكانـــت يف
بداي ــة حيات ــه العلمي ــة املبك ــرة ،قب ــل أن يمتل ــك خ ــرة
وتراكمـــا وتمرســـا واحرتافيـــة يف هـــذا املجـــال.
ويســـتطيع املتتبـــع إلجنازاتـــه يف هـــذا املجـــال أن
يالحـــظ وبيســـر الســـمة البـــارزة فيهـــا وهـــي تلـــك
النظ ــرة التمجيدي ــة للش ــعر القزم ــاين ،مم ــا ي ــدل عل ــى
أن غوميـــث كان ميـــاال منـــذ البدايـــة إىل هـــذا النـــوع
اجلدي ــد م ــن الش ــعر ،م ــع إيالئ ــه املزي ــد م ــن االهتم ــام
والتتبـــع الالزمـــن ،فأضحـــت جـــل 23عنايتـــ�ه بعـــد
ســـنة  1961مركـــزة علـــى هذيـــن الفنـــن الشـــعرين
املســـتحدثن (املوشـــح/الزجل) بشـــكل دفعـــه إىل
العـــزوف بعـــض الـــيء عـــن ترجمـــة النصـــوص
الشـــعرية الكالســـيكية ،فظـــل حينهـــا يفـــك مغالـــق
فـــن الزجـــل وحيـــل مشـــاكله وقضايـــاه املســـتعصية
ال ــي علق ــت ب ــه وكان ــت س ــبب انص ــراف العلم ــاء ع ــن
مدارســـته وترجمـــة نصوصـــه وحتليلهـــا.
ولهـــذا ففـــي كتابـــه الضخـــم "كل مـــا يتعلـــق بابـــن
قزم ــان "س ــيوضح بش ــاعرية وبإحس ــاس الق ــارئ املت ــذوق

أدب شعبي

له ــذه األزج ــال ،وبقل ــم العال ــم الماه ــر اخلب ــر ال ــذي خاب ــر
امليـــدان منـــذ خمـــس عشـــرة ســـنة بسلســـلة متنوعـــة
م ــن الدراس ــات والرتجم ــات ،س ــيوضح فيه ــا كث ــرا م ــن
احلقائـــق حـــول عالـــم ابـــن قزمـــان الشـــعري ،وســـيفك
كث ــرا م ــن األلغ ــاز املرتبط ــة بإيقاعات ــه وعروض ــه ولغت ــه
ومواضيعـــه...

َ ْ
ً
ْ
خامسا" :الكالكو ريت ِمكو"

أو حنــو تقنيـ�ة بديليــة
يف ترجمة الشعر األندلي املستحدث.
وربم ــا كان أب ــرز وأه ــم م ــا يم ــزي تعامل ــه م ــع ه ــذا الف ــن
(الزج ــل) عل ــى مس ــتوى الرتجم ــة ه ــو توظيف ــه لطريق ــة
أو لتقنيــ�ة مغاي ــرة عم ــا ألفن ــاه يف أعمال ــه الس ــابقة أثنــ�اء
ترجمت ــه للش ــعر األندل ــيس الكالس ــيكي ،وه ــذه التقنيــ�ة
فري ــدة م ــن نوعه ــا أطل ــق عليه ــا إميلي ــو غارثيــ�ا غومي ــث
َ ْ
ْ
مصطلـــح " الكالكـــو ريت ِمكـــو" "."Calco Rítmico
فهـــل أراد غوميـــث باســـتخدامه لهـــذه التقنيـــ�ة
االرتفـــاع أســـلوبي�ا ومنهجيـــا وفنيـــ�ا بمســـتوى ترجمـــة
الش ــعر الزجل ــي كم ــا فع ــل عندم ــا انتق ــل أثنــ�اء ترجمت ــه
للشـــعر الكالســـيكي مـــن أســـلوب الرتجمـــة النرثيـــة إىل
الرتجمـــة الشـــعرية؟
هـــل قصـــد بذلـــك االرتقـــاء بهـــذه الرتجمـــة إىل حـــد
املطابقـــة التامـــة مـــع النـــص األصلـــي ،أم كانـــت هنـــاك
أهـــداف ونوايـــا أخـــرى مضمـــرة؟

وما هي القضايا األساســية اليت يمكن أن نســتخلصها من
أعماله وإنجازاته فــي ترجمة نصوصهما؟

يف احلقيقــة هنــاك أوال مســألة يف غايــة األهميــة والــي
تعتـــر أكـــرث اتصـــاال بموضوعنـــا وهـــي أن اختيـــ�اره لهـــذا
الفــن ونقــل نصوصــه إىل اإلســباني�ة جــاء لتدعيــم نظريت ـ�ه
حــول إســباني�ة إيقاعــه ولغتــه وطريقــة تن�اولــه لألغــراض
الشـــعرية ،وأن هـــذا الـــرتاث الشـــعري املســـتحدث يف
إســـباني�ا اإلســـالمية – يف تصـــوره  -فيـــه مـــن العناصـــر
الكثـــرة مـــا ينتـــي إىل املنظومـــة اجلماليـــة اإلســـباني�ة يف
مظاهرهـــا األوىل املبكـــرة.

وبالتــايل وأثن ـ�اء اعتمــاده طريقــة ""Calco Rítmico
يف ترجم ــة نص ــوص ه ــذا الف ــن ،فإن ــه ل ــم يك ــن يفع ــل – يف
نظ ــره – أك ــرث م ــن أن ــه يعي ــد ه ــذه النص ــوص إىل أصوله ــا
احلقيقيـــة (أصـــول إســـباني�ة) ،لذلـــك نـــراه يـــورد أدلـــة
وســياقات حضاريــة وأخــرى تاريخيــة فني ـ�ة مــررة لذلــك.
فـــكان دائمـــا حيـــاول أن خيتـــار يف هـــذا الفـــن نصوصـــا
ذات ظـــالل ثقافيـــة وفنيـــ�ة تنتـــي مرجعيـــا إىل حيـــاة
املســـيحين وإبداعاتهـــم ،أو ألن أصحابهـــا يف تصـــوره
إس ــبان يص ــدرون ع ــن واق ــع إس ــباين ويتن�اول ــون معطي ــات
تنتـــي فنيـــ�ا وتصـــورا إىل حيـــاة املســـيحين وأســـاليب
تفكرهـــم وتعبرهـــم عـــن واقعهـــم بشـــكل عـــام.
ولتحقيـــق تصـــوره يف إســـباني�ة هـــذا الفـــن توســـل
بتقنيـــ�ة  Calco Rítmicoيف الرتجمـــة الـــي جـــاءت
معتمـــدة علـــى مـــا يلـــي:
أوال – اســتخدام الكتابــة الالتينيـ�ة عنــد النقــل اخلطــي
الكاليغـــرايف للنصـــوص الزجليـــة العربيـــ�ة ،أي أنـــه أورد
أزج ــال اب ــن قزم ــان مكتوب ــة بالرس ــم وباحل ــرف الالتيني ــن
وليــس خبطهــا العــريب األصلــي الــذي وردت بــه يف مظانهــا.
ثانيــ�ا – الزام ــه بع ــدد أبيــ�ات األزج ــال وترتيبه ــا بع ــد
كتابتهـــا باحلـــروف الالتينيـــ�ة ،وتقيـــده بـــكل مـــا ورد يف
األص ــل م ــع مقاب ــل له ــا باإلس ــباني�ة يف الصفح ــة املقابل ــة،
ليوصـــل بالقـــارئ اإلســـباين إىل اإلدراك يف النهايـــة بـــأن
التشـــابه يف اإليقـــاع قائـــم بـــن النصـــن (نـــص الزجـــل
العـــريب وترجمتـــه باإلســـباني�ة) ،وأن ليـــس هنـــاك
اختالف ــات جوهري ــة بينهم ــا ،لكنه ــا اختالف ــات بس ــيطة
حدث ــت بفع ــل عوام ــل تط ــور ه ــذا األص ــل القدي ــم إىل م ــا
جنـــده اآلن يف اإليقـــاع اإلســـباين احلديـــث ،ممـــا يســـهل
مقارن ــة الرتجم ــة اإلس ــباني�ة باألص ــل الع ــريب .وللخل ــوص
إىل نتيجـــة أساســـية حاســـمة وهـــي أن هـــذا التوافـــق أو
التشـــابه احلاصـــل بـــن إيقـــاع الزجـــل وإيقـــاع الشـــعر
اإلســباين عامــة ال يمكــن تفســره إال حبقيقــة واحــدة تب ـ�دو
وجيهـــة ومنطقيـــة عنـــده ومـــن منطلقاتـــه وتصوراتـــه،
وه ــي أن اإليق ــاع اإلس ــباين إنم ــا ه ــو امت ــداد واس ــتمرار ف ــين
وص ــويت متط ــور لإليق ــاع األندل ــيس ال ــذي ه ــو ب ــدوره تأث ــر
بمعطيـــات أو روافـــد تنتـــي إىل جـــذور إســـباني�ة إيبريـــة
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غ ــر عربيــ�ة كان ــت موج ــودة قديم ــا بإس ــباني�ا ،واس ــتمرت
جنبـــ�ا إىل جنـــب مـــع اإليقـــاع العـــريب اخلليلـــي ،وإن لـــم
تأخ ــذ حظه ــا م ــن العناي ــة واالهتم ــام الضروري ــن نظ ــرا
لســـيادة الثقافـــة الرســـمية آنـــذاك الـــي كانـــت ترعاهـــا
الدولـــة اإلســـالمية الرســـمية باألندلـــس ،وتـــرى يف
بقائه ــا واس ــتمرارها وازدهاره ــا اس ــتمرارا وبق ــاء وازده ــارا
لســـيادتها وســـلطانها يف تلـــك املرحلـــة.
إذن ففـــي هـــذه التقنيـــ�ة ( )Calco Rítmicoال
يس ــتلهم غومي ــث الش ــكل الهن ــديس اخلط ــي ال ــذي كت ــب
بهم ــا النص ــان (الن ــص الع ــريب وترجمت ــه) وكالهم ــا كت ــب
بأح ــرف التينيــ�ة ألغ ــراض علمي ــة خالص ــة ،وإنم ــا يعم ــد
إىل ذلـــك إلعطـــاء صـــورة عـــن التماهـــي املوجـــود بينهمـــا
إيقاعيــا وخطيــا ،وليؤكــد بــأن هــذا شــعرالزجل لــه إيقــاع أو
بنيـ�ة صوتيـ�ة عروضيــة نريــة كاإليقــاع اإلســباين وليســت
بنيــ�ة مقطعي ــة كع ــروض اخللي ــل الع ــريب ال ــذي نظم ــت
بـــه كافـــة النصـــوص الشـــعرية الكالســـيكية ،كمـــا أن يف
نصوصهم ــا "تدوي ــر" وه ــي طريق ــة مخالف ــة لألس ــلوب
الشــعري العــريب املتــن الــذي تنتهــي فيــه الفكــرة أو املعــى
مــع نهايــة كل بيــت ،عكــس مــا جنــده مثــال يف الزجــل الــذي
تمت ــد معانيــ�ه إىل أبيــ�ات موالي ــة الحق ــة .
ومـــن هنـــا يتضـــح يف تصـــوره الفـــرق بـــن الشـــعر
العــريب العمــودي الفصيــح وشــعر الزجــل الــذي هــو أقــرب
يف كل هـــذا إىل الشـــعر اإلســـباين منـــه إىل الشـــعر العـــريب
الكالس ــيكي ،إذ أن الش ــعر الع ــريب يفض ــل وح ــدة البي ــت
ويقرنه ــا بوح ــدة معن ــاه ويك ــره التدوي ــر ،ويمج ــه ال ــذوق
الع ــريب األصي ــل ويعت ــره عج ــزا م ــن الش ــاعر لع ــدم قدرت ــه
عل ــى احت ــواء معانيــ�ه يف بي ــت واح ــد ال يتع ــداه ،فغومي ــث
يف ســـعيه املســـتمر هـــذا ومـــن خـــالل اعتمـــاده علـــى
ه ــذه التقنيــ�ة يف الرتجم ــة كان حي ــرص كل احل ــرص عل ــى
إجي ــاد الص ــالت أو عناص ــر االئتـ ـ�الف ب ــن إيق ــاع الزج ــل
واملوش ــح و ب ــن اإليق ــاع اإلس ــباين ،فق ــد ح ــاول م ــن خ ــالل
أعمال ــه ال ــي تن�اول ــت ه ــذا الف ــن بالدراس ــة أو بالرتجم ــة
إثب ـ�ات درج ــات التش ــابه ومس ــتويات التماه ــي احلاصل ــة
ب ــن اإليقاع ــن مع ــا.
وم ــن ث ــم فلي ــس غريبــ�ا أن توج ــه جه ــوده الك ــرى يف
الرتجم ــة إىل نص ــوص م ــن ه ــذا الفن(الزج ــل) بعينــ�ه وأن

يت�اب ــع إجنازات ــه العلمي ــة يف ض ــوء قناعت ــه وتصورات ــه بأن ــه
إس ــباين ولي ــس عربيــ�ا.
وق ــد س ــاعده نف ــوذه العل ــي وعالقت ــه وطاقت ــه ال ــي
ال تع ــرف الكل ــل واملل ــل يف العث ــور عل ــى نص ــوص مؤي ــدة
لتصورات ــه ورؤاه ح ــول أص ــول وامت ــدادات ه ــذا الف ــن يف
األندل ــس ،ف ــكان يعم ــل عل ــى س ــر أغواره ــا وتقليبه ــا م ــن
جمي ــع أوجهه ــا القتنــ�اص منه ــا كل م ــا يري ــد ،وم ــا يزك ــي
منطلقات ــه املس ــتبطنة س ــلفا ع ــن املوض ــوع.
فظ ــل يف أغل ــب مراح ــل حيات ــه العلمي ــة يبح ــث ع ــن
كل جديـــد منهـــا كمـــا كان يغتنـــم كل فرصـــة أو مناســـبة
ليعلـــن عـــن صحـــة أفـــكاره ومصداقيتهـــا ،ووجاهـــة
النتــ�اجئ ال ــي يتوص ــل إليه ــا يف ه ــذا الب ــاب .وم ــن ث ــم كان
يض ــع فرضيات ــه ال ــي كان ــت محكوم ــة بنتـ ـ�اجئ معروف ــة
س ــلفا ،وبطريق ــة مس ــبقة حتم ــا ع ــن املوض ــوع املط ــروح،
فيبحـــث لهـــا عـــن مســـتن�د أو دليـــل مرجعـــي علـــي ،أو
ف ــين ،أو تاري ــي ،أو اجتماع ــي يؤي ــد م ــا بن ـ�اه ح ــول هذي ــن
الفن ــن م ــن قناع ــات.
ولهـــذا فغوميـــث كان يمـــارس يف بعـــض األحيـــان
الرتجمــة اإلســقاطية ،خصوصــا عنــد ترجمتــه أو دراســته
له ــذا الف ــن ،فه ــو ينطل ــق م ــن مس ــلمات نضج ــت س ــابقا
عنـــده فيبحـــث لهـــا يف هـــذا الفـــن عمـــا يزكيهـــا ،وهـــذا
مـــا كان ينعكـــس علـــى أعمالـــه يف بعـــض مظاهرهـــا،
حبي ــث تصب ــح ه ــذه التص ــورات ه ــي ال ــي تق ــود أعمال ــه
وإجنازاتـــه وتســـرها حنـــو النتيجـــة الـــي هـــي مرســـومة
س ــلفا ومن ــذ البداي ــة دون أن ينطل ــق يف كل ذل ــك م ــن ه ــذا
الف ــن وينته ــي إلي ــه.
وله ــذا اهت ــم كثـــرا به ــذا املبح ــث (مبح ــث ترجم ــة
الزجـــل) وأواله معظـــم جهـــوده العلميـــة ،ولـــم يســـخر
ول ــو رب ــع ه ــذه اجله ــود مث ــال خلدم ــة الع ــروض الع ــريب
الكالس ــيكي ،إال يف مناس ــبات قليل ــة ج ــدا ،حينم ــا تط ــرق
َ َّ
إىل اإليقــاع الكالســيكي كمــا نظـ َـر لــه التيفــايش ،ال لــيء
إال لك ــي يؤك ــد نظريتــ�ه يف إس ــباني�ة إيقاع ــات الزج ــل.
وحـــى طريقـــة  Calco Rítmicoالـــي اعتمدهـــا يف
نق ــل نصوص ــه ل ــم يلتج ــأ إليه ــا إال ألنه ــا حتاف ــظ بص ــورة
أمينـــ�ة علـــى عـــروض وإيقاعـــات هـــذا الفـــن أثنـــ�اء
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عملي ــة الرتجم ــة ،وتتي ــح إمكان ــات أك ــر ملعرف ــة مكونات ــه
اجلوهريــة ،حــى بعــد أن خيضــع لعمليــة الرتجمــة والنقــل
م ــن اللغ ــة العربي ـ�ة إىل اللغ ــة اإلس ــباني�ة ،وذل ــك أله ــداف
كم ــا قلن ــا كامن ــة يف تصورات ــه مس ــبقا وه ــي تأكي ــده عل ــى
التشـــابه الكبـــر بـــن اإليقـــاع اإلســـباين وإيقاعهمـــا،
وهـــي طريقـــة دقيقـــة توســـل بهـــا غوميـــث مـــن أجـــل
البحـــث عـــن أصـــول وجـــذور وامتـــدادات العـــروض
اإلس ــباين اإليب ــري عموم ــا ال ــذي نم ــا  -يف اعتق ــاده – م ــع
املوشـــحات واألزجـــال باعتب�ارهمـــا نماذجـــه وجتلياتـــه
األوىل املبكـــرة.
وحن ــن ال نش ــك إذن يف دق ــة ترجم ــات غومي ــث لهذي ــن
الفن ــن أو لفن ــون ش ــعرية أندلس ــية أخ ــرى ،أو نطع ــن يف
جودته ــا أو كفاءته ــا وعمقه ــا فه ــذه أم ــور وحقائ ــق مس ــلم
به ــا م ــن قب ــل كب ــار العلم ــاء والباحث ــن يف العال ــم ،وإنم ــا
نشـــك يف أنـــه كان موضوعيـــا نزيهـــا وأنـــه كان ينجزهـــا
بـــدون خلفيـــات أو منطلقـــات أو رؤى مخالفـــة لمـــا هـــو
ســـائد يف التصـــورات والقناعـــات العربيـــ�ة ،بـــل إن هـــذه
اخللفيـــات تظـــل تســـره وتؤطـــر أعمالـــه وتوجههـــا
مثـــل كيـــف خيتـــار؟ ومـــاذا خيتـــار؟ ومـــا هـــي املباحـــث
أو النصـــوص الـــي تشـــكل األولويـــة وتســـتحوذ علـــى
اهتمام ــه قب ــل غره ــا؟

 )6تركيب:
وبنـ ـ�اء عل ــى م ــا س ــبق فإننـ ـ�ا نق ــر هن ــا بض ــرورة ع ــدم
االنســـياق الكلـــي واملطلـــق وراء األفـــكار الـــي تنـــ�ادي
بـــأن غوميـــث كان يـــدرس الـــرتاث الشـــعري األندلـــيس
بتجـــرد وبـــرؤى موضوعيـــة وبـــدون خلفيـــات أو قناعـــات
مســبقة توجهــه وتؤطــر أعمالــه مــن وجهــة نظرهــا ،ومــن
منطلقاتهـــا املحكومـــة مســـبقا بنتـــ�اجئ معروفـــة.
فـــكل ذلـــك يؤكـــد لنـــا عـــدم بـــراءة أهـــداف الرتجمـــة
عن ــده وع ــدم موضوعيته ــا إزاء ه ــذا ال ــرتاث رغ ــم دقته ــا
وعمقه ــا وبالغته ــا وكفاءته ــا ،فغومي ــث ل ــم يك ــن عمل ــه
خالص ــا لوج ــه ه ــذا ال ــرتاث وإنم ــا كان ــت هن ــاك بواع ــث
ومالبســـات ترتبـــط بالـــذات اإلســـباني�ة يف ســـعيها إىل
البح ــث ع ــن أجزائه ــا الثقافي ــة واحلضاري ــة والتاريخي ــة
الكامنـــة يف هـــذا الـــرتاث العـــريب األندلـــيس.
وه ــذا التص ــور ف ــرض علي ــه اللج ــوء م ــن وجه ــة نظ ــر
انتقائيــ�ة اختي�اري ــة إىل ترجم ــة نص ــوص ل ــم يك ــن ل ــه ب ــد
م ــن اللج ــوء إليه ــا ل ــوال توفره ــا عل ــى مختل ــف املعلوم ــات
الهامــة املحيطــة بثقافــة إســباني�ا العصــر الوســيط يف شــى
تمظهراته ــا وتلوين�اته ــا ح ــى تك ــون منس ــجمة م ــع م ــا كان
يطرح ــه ويبتغي ــه فيه ــا.
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حقيقــة أنــه تعامــل مــع الــرتاث األندلــيس يف شــموليت�ه
ومباحثـــه املختلفـــة ،ولكنـــه كان يركـــز بشـــكل أســـايس
واســرتاتيي علــى مــا كان يتوفــر فيــه مــن معطيــات تنتــي
مرجعي ــا إىل املنظوم ــة احلضاري ــة والثقافي ــة اإلس ــباني�ة.
وبذل ــك كان غومي ــث يص ــدر ع ــن رؤى غربيــ�ة يف كث ــر
مـــن آرائـــه حـــول تمجيـــد الـــذات اإلســـباني�ة يف جوانبهـــا
املشـــرقة يف مرحلـــة العصـــر الوســـيط .
إن غوميـــث وغـــره مـــن املســـتعربن اإلســـبان
املحدث ــن أمث ــال خولي ــان ريب ــرا وآخن ــل غونث�ال ــث بالنثيــ�ا
وميغي ــل آس ــن بالثي ــوس وغره ــم ينطلق ــون يف تعامله ــم
م ــع ال ــرتاث األندل ــيس م ــن مس ــألة "املركزي ــة اإلس ــباني�ة"
يف مقاب ــل "املركزي ــة األوروبيــ�ة" ،وم ــن مس ــألة تضخي ــم
ال ــذات اإلس ــباني�ة بإرج ــاع كل يشء تأث ــرت ب ــه دول أوروب ــا
إىل الـــرتاث األندلـــيس ،هـــذا الـــرتاث الـــذي هـــو -حســـب
تصورهــم -يف عمقــه وأصولــه وامتداداتــه ثقافــة إســباني�ة
يف جتلياتهـــا القديمـــة املبكـــرة ،بن�اهـــا إســـبان مســـلمون
بتفك ــر وعقلي ــة إس ــبانين محلي ــن لك ــن بلغ ــة عربيــ�ة.
وبالت ــايل ف ــإن تأث ــر ه ــذه البل ــدان األوروبيـ ـ�ة بش ــى
أنـــواع املعرفـــة واآلداب والفنـــون األندلســـية إنمـــا هـــو
يف بعـــده وجوهـــره تأثـــر باملعرفـــة واآلداب والفنـــون
اإلســـباني�ة القديمـــة للعصـــر الوســـيط .هـــذا التصـــور
جنـــده حبـــدة بالغـــة اخلطـــورة عنـــد آخنـــل غونث�الـــث
بالينثي ـ�ا حينم ــا يق ــول" :ويف كل احل ــاالت عندم ــا نت�ذك ــر
ال ــرتاث ال ــذي أضاف ــه اإلس ــبان املس ــلمون إىل احلض ــارة
األوروبيـــ�ة ،نشـــعر بالزهـــو ألن هـــؤالء الذيـــن خلفـــوا
لنـــا هـــذه الروائـــع الفنيـــ�ة مـــن الزجـــل واملوشـــحات
والنظريـــات الفلســـفية الـــي تـــرىب عليهـــا املفكـــرون
الغربيـــون وكتـــب العلـــم والطـــب الـــي أســـهمت يف أن
جتعـــل مـــن احليـــاة اإلنســـاني�ة شـــيئ�ا أجمـــل وأفضـــل،
والذي ــن بلغ ــوا القم ــة باحلض ــارة عل ــى أيامه ــم ،وجعل ــوا
مـــن إســـباني�ا أرىق دول أوروبـــا ثقافـــة .هـــؤالء كانـــوا
أجدادنـــا ،مـــن جنســـنا وليـــس عـــدال أن جنردهـــم مـــن
إســـبانيتهم ملجـــرد أنهـــم كانـــوا مســـلمن".24
وم ــن هن ــا تتجل ــى األه ــداف اإلس ــرتاتيجية واملركزي ــة

6

الــي ينبــين عليهــا االســتعراب اإلســباين احلديــث عامــة يف
رد كل إب ــداع أو ف ــن أو تي ـ�ار عل ــي أو فك ــري ظه ــر بإس ــباني�ا
إىل جــذور إســباني�ة التيني ـ�ة قديمــة.
بينم ــا اتصف ــت إجن ــازات العالم ــة محم ــد بنش ــريفة
يف تن�اوله ــا لألزج ــال األندلس ــية كأف ــق للدراس ــة والبح ــث
والتحليـــل بالزناهـــة واملوضوعيـــة ،حيـــث ســـعى مـــن
خالله ــا إىل وض ــع أس ــس علمي ــة قائم ــة عل ــى تص ــورات
ورؤى ال تلغ ــي األث ــر اإلس ــباين اإليب ــري يف ه ــذه النش ــأة،
كمــا ال تنتصــر بشــكل مطلــق وأحــادي اجلانــب للتصــورات
العربيـ�ة ،وإنمــا حتتكــم إىل منطق التاريــخ والتـــفاعل الثقايف
واحلضـــاري بـــن الرتاثـــن :الـــرتاث العـــريب /اإلســـاليم
واملســـييح اإليبـــري الـــذي أضـــىح مـــن ثمراتـــه نشـــوء
ه ــذه الفن ــون الش ــعرية املس ــتحدثة بإس ــباني�ا اإلس ــالمية
وتطورهـــا.
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د .فتيحة بلحايج  -اجلزائر

املقامات الصوفية يف الشعر
الشعيب التلمساين
«ابن مسايب و بن تريكي
والمندايس أنموذجا»

1

ي ــروم الش ــاعر الص ــويف الش ــعيب النظ ــم بص ــدق بغي ــة اس ــتجالء
أبعــاد جتربت ـ�ه الصوفيــة ومواجيــده وروحاني�اتــه مدعمــا صوفيت ـ�ه بلغــة
عامي ــة وفك ــر ش ــعيب راق ،فيك ــون خطاب ــه الش ــعيب ذا نزع ــة منف ــردة
وحمول ــة اعتقادي ــة ،يتوس ــل م ــن لغت ــه الش ــعبي�ة أن حتق ــق ل ــه املبتغ ــى
يف التواص ــل م ــع املحب ــوب ،فف ــي احلض ــرات الصوفي ــة مث ــال يس ــعى
الشــاعر إىل بلــوغ حلظــة االنتشــاء مــن خــالل توظيــف املقــدس الغيــيب
ً
الــذي حييــط بالشــعر الصــويف عامــة بغيــة ني ـ�ل رضــا املــوىل جــل ثن ـ�اؤه،
"إن الشــاعر الشــعيب (أو شــاعر امللحــون) يمتــص جانبـ�ا مــن التصــوف
ث ــم يعي ــد نس ــجه وتنظيم ــه وف ــق م ــا ت ــزود ب ــه م ــن عل ــوم ومع ــارف
دينيــ�ة ،وهن ــا نالح ــظ أن ــه ال جيه ــل األبع ــاد احلضاري ــة خلطاب ــه ،فه ــو
يســتفيد ممــا تعطيــه اجلماعــة الشــعبي�ة كمــا يســتفيد مــن مؤهالتــه
االجتماعي ــة والثقافي ــة ،ويالح ــظ املتتب ــع لقصائ ــد الش ــعر الش ــعيب
(امللحــون) أن احلكايــة الــي يرويهــا األدب الشــعيب هــي ســبي�ل واضــح
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الستكش ــاف الوع ــي الص ــويف يف مس ــتوى م ــن مس ــتوياته،
والتع ــرف ول ــو بش ــكل أويل عل ــى م ــا يعتم ــل داخ ــل املجتم ــع
م ــن نش ــاط دي ــين وثق ــايف .وغ ــين ع ــن الق ــول أن الش ــاعر
الش ــعيب الص ــويف متأث ــر بالثقاف ــة الديني ـ�ة والش ــعبي�ة ال ــي
أخذهـــا مـــن محيطـــه والوســـط الـــذي عـــاش فيـــه ،هـــذه
ً
ً
ً
متنوع ــا تقدم ــه (اجلامع ــة
معرفيــا
الثقاف ــة ال ــي تعت ــر زادا
الشـــعبي�ة) املتمثلـــة يف املســـاجد والزوايـــا" ،1وعليـــه
يعت ــر امللح ــون راف ــدا اساس ــيا م ــن رواف ــد الذاك ــرة الفنيــ�ة
التلمســاني�ة ومنطلــق مــن منطلقــات الفضــاءات الصوفيــة
عام ــة واملقام ــات خاص ــة.

اوال :املقامات؛ داللة املصطلح:

ُّ
لتحو ِله ــا" ،4ويضي ــف القش ــري معرف ــا املق ــام" :ه ــو م ــا
يتحقـــق بـــه العبـــد بمنازلتـــه مـــن اآلداب ممـــا يتوصـــل
إلي ــه بن ــوع تص ــرف ،ويتحق ــق بض ــرب تطل ــب ومقاس ــات
تكل ــف .فمق ــام كل واح ــد يف موض ــع إقامت ــه عن ــد ذل ــك،
وهــو مــا مشــتغل بالرياضــة لــه ،وشــرطه أن ال يرتقــي مــن
مقــام إلــی آخــر مــا لــم يســتوف أحــكام ذلــك املقــام" ،5أمــا
اب ــن ع ــريب فيص ــف املق ــام الص ــويف قائ ــال:
إن املقام من األعمــال ُيكـتـسب
له ّ
التعمـل يف التحصـيل والطـلب
به يكون كمـال العارفــن ومــا
ّ
يردهـم عـنـه ال سـرت وال حــــجب
له الدوام وما يف الغيب من عجـب

نســتهل حبثن ـ�ا بالتأصيــل ملصطلــح املقامــات وجتلياتــه
الداللي ــة املتع ــددة ،ث ــم نق ــف عل ــى املع ــى املتجل ــي عن ــد
الصوفي ــة؛ وعلي ــه :
فاملقام ــات "جم ــع املق ــام م ــن ق ــام يق ــوم قوم ــا وقيام ــا
وقوم ــة وقام ــة .وق ــام :أي ثب ــت ول ــم ي ــرح .ومن ــه قوله ــم:
أق ــام بامل ــكان ،ه ــو بمعن ــی الثبـ ـ�ات .ويق ــال :ق ــام الم ــاء،
إذا ثب ــت متح ــرا ال جي ــد منف ــذا ،وإذا جم ــد أيض ــا .واملق ــام
واملقام ــة :املوض ــع ال ــذي تقي ــم في ــهُ .
والمقام ــة بالض ــم :
اإلقامــة .أمــا َ
المقــام ُ
والمقــام فقــد يكــون كل واحــد منهمــا
بمعنـــی اإلقامـــة.و قـــد يكـــون بمعـــى موضـــع القيـــام.
وقولــه تعــاىل " :ال مقــام لكــم" ،2أي ال موضــع لكــم ،وقــرئ
 :ال ُمق ــام لك ــم بالض ــم؛ أي ال إقام ــة لـ ــكم .وقي ــلَ :
المق ــام:
ه ــو املزنل ــة احلس ــنة .وأق ــام ال ــيء :أدام ــه .وق ــام ال ــيء
واس ــتقام :اعت ــدل واس ــتوی".3
ُ ُ ُ
ُّ
ـــوق
إن املقـــام عنـــد الصوفيـــة هـــو "اســـتيفاء حق ِ
َّ
ُ
َّ
املراس ــم عل ــى التم ــام ،وله ــذا ص ــار م ــن ش ــروطهم أن ـ ُـه ال
ُّ
ـح َّ
للســالك االرتقــاء مــن مقــام إىل مقــام فوقــه ،مــا لــم
يصـ
ِ
َّ
َ ُّ
يشــوف أحــكام ذلــك املقــام ،فــإن مــن ال قناعــة لــه ال ي ِصــح
ِّ ً
ّ
ُّ َ
منــه أن يكــون متــوكال ،ومــن ال تــوكل لــه ال َي ِصــح لــه مقــام
َّ
التس ــليم وهك ــذاُ .
وس ـ ِّـميت ه ــذه وم ــا ِس ــواها باملقام ــات
َّ
ُ ِّ
واحـــد منهـــا لتحقيـــق مـــا هـــو
فـــس يف كل
ٍ
إلقامـــة الن ِ
َُ
َّ
ً
المتنــ�اوب ظهوره ــا عل ــى النف ــس املس ـ ّـماة أح ــواال
حت ــت

احلكم فيه له والفصل والنــدب
هو النهاية واألحــــــــوال تابـعـة
ّ
وما جيلـيه إال الـكـد والنصـــتب
إن الرسول ألجل الشكر قد ورمت
6

أقدامه وعاله اجلهد والتـــــــعب

ثاني�ا :مقام احلب االلهي(العشق)

مقرتنا بمقام التوبة (التوسل والتقرب):
احل ــب اإلله ــي أو العش ــق ..كله ــا مصطلح ــات يع ــر
بهـــا الصـــويف عـــن صبابـــة احلـــب الـــرويح هلل واصفـــا
أواص ــر الش ــوق ال ــذي يعرتي ــه م ــن أج ــل بل ــوغ احلض ــرة
ُ
شـــق يف املعتقـــد ُّ
ـــويف هـــو "آخـــر
الص
الع
اإللهيـــة؛ فمقـــام ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
مقام ــات الوص ــول والق ــرب ،في ــه ينك ــر الع ــارف معروف ــه،
ٌ
ٌ
ٌ
فـــال يبقـــى عـــارف وال معـــروف وال عاشـــق وال معشـــوق
َّ
َّ
وال يبقـــى إال العشـــق وحـــده ،والعشـــق هـــو الـــذات
ِّ ُ
ُ
ـت
املح ــض الص ــرف ،ال ــذي ال يدخ ــل حت ــت رس ـ ٍـم وال نع ـ ٍ
َ
َ
ُ
َ
وانطمـــس ،أخـــذ
العاشـــق
وصـــف… فـــإذا امتحـــق
وال
ِ
ٍ
ُ
ُ
ُ
والعاش ــق ،ف ــال يــزال يف ــين من ــه
ـاء املعش ــوق
ِ
العش ــق يف فن ـ ِ
ِ
َّ َّ
َ
َّ
َ
االســـم ثـــم الوصـــف ثـــم الـــذات؛ فـــال يبقـــى عاشـــق وال
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ٌ
َّ ُ
ـوق ،فحينئ ـ�ذ يظهــر العاشـ ُـق ُّ
بالصورتــن ،ويتصــف
معشـ
ٍ
َّ
َّ
ِّ
ُ
ُ
7
ـوق"  ،كان
بالصفـــتن ،فيســى بالعاشـ ِـق ويســى باملعشـ ِ
احلـــب والعشـــق لصيقـــن باملـــرأة منـــذ القـــدم؛ غـــر أن
ش ــعراء الصوفي ــة غ ــروا ه ــذه النظ ــرة ،فاس ــتعملوا لغ ــة
احل ــب االنس ــاين للدالل ــة عل ــى احل ــب اإلله ــي ،وغ ــدت
املـــرأة رمـــزا للمحبـــوب  /املعبـــود وكان الشـــعر الصـــويف
بتلمســـان قالبـــا تعبريـــا رفيعـــا ،ونمطـــا مســـتقال مـــن
اإلنت ـ�اج الش ــعري ،تم ــزي خبصائ ــص وانف ــرد به ــا ع ــن غ ــره
مـــن األغـــراض الشـــعر يـــة ،فهـــو شـــعر الرمـــز والكنايـــة
واحلكمـــة الـــذي حيتـــاج القـــارئ لـــه إىل تأويـــل دالالت
الصوفي ــة ،واالصطالح ــات اإللهي ــة ال ــي وافق ــت املع ــاين
الروحي ــة ال ــي اهت ــم الص ــويف بكش ــفها لنفس ــه أو ملري ــده،
ع ــن طري ــق ارتحاله ــم ال ــذويق ملناب ــع الن ــور اإلله ــي ،س ــرا
بأق ــدام الص ــدق والتج ــرد ع ــن األك ــوان ،وط ــرا بأجنح ــة
املحب ــة الخ ــرتاق س ــماوات األح ــوال واملقام ــات للوص ــول
إىل القــرب اإللهــي ،8وللشــعر الشــعيب الصــويف التلمســاين
ح ــظ واف ــر يف ه ــذا الصني ــع ،يتوس ــل اب ــن مس ــايب 9امل ــوىل
يف قصيـــدة "لـــك نشـــكي" املعروفـــة بـ"الوحداين"راجيـــا
العف ــو من ــه قائ ــال:
لك نشكي بأمري الين –يالوحداين –
ياهلل نطلبك تعفو عليا
ال حتافيين عما فات يف زماين
ليك نتوسل باحمد بورقيا
ياهلل طلبتك تعفو عليا
يــاهلل أنــا عـــبدك

والعـفو منـك نرجـاه

بالنيب نـتـوسـل لـك

والكتاب ومن يقراه
والقلم واللـوح معـاه

و السموات وعرشك
ّ
التوبـ ــة يف ُع ــرف ُّ
الصوف ّي ــة ّ
"أول مقـ ــام م ــن مقام ــات
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُّ
املنقط ِع ــن إىل هللا تع ــاىل" ،10وق ــد ُس ـ ِـئل ذو الن ــون رحم ــه
ِ
ّ
ُّ ُ
هللا تعــاىل عــن التوبـــة ،فقــال :توبــة العــوام مــن الذنــوب،
وتوبـــة اخلــواص مــن الغفلـــة ،11يطلــق لفــظ التوبــة علــى
ت ــرك الذن ــوب والن ــدم والع ــزم عل ــى ع ــدم الع ــودة اليه ــا
ثـــم اإليمـــان الصـــادق واليقـــن املطلـــق بـــاهلل ،وهـــي أول
املقامــات احلميــدة الــي حيــذو حذوهــا الســالك ،ليســتقيم

أم ــره م ــع هللا ،فتش ــرق النف ــس بن ــور وح ــب قاب ــل الت ــوب
وغافـــر الذنـــب ،فالنـــدم توبـــة أدت إىل التضـــرع إىل هللا
وتوس ــله يف العف ــو والغف ــران.
وعـــن ترجيـــه هلل وطلـــب اجلنـــة ومجـــاورة النـــيبﷺ
يضي ــف اب ــن مس ــايب:
الختيبلي ظن القلب هناين -يالوحداين –
شيئ�ا تمنيت�ه تعطيه ليا
يف رياض اجلنة حبيت سكناين
جناور أحمد ويكون قريب ليا
ياهلل طلبتك تعفو عليا
***
مع أهل هللا حبيت سكناين
جناور أحمد ويكون قريب ليا
***
ياهلل عبدك طلبك

ارزقوا ما يتمى

حنب جتعل يل

مسلك باش ندخل للجنة

قـــد يبـــ�دو للقـــارئ أن املصطلحـــات الـــي يســـبك
بهـــا الشـــاعر الصـــويف قصائـــده الشـــعبي�ة مبالـــغ فيهـــا
بع ــض ال ــيء ،لك ــن ه ــذه املغ ــاالة األدبيــ�ة يف بوح ــه ع ــن
احل ــب االله ــي إنم ــا ه ــي ترجم ــة لرؤيت ـ�ه الصوفي ــة ،فاب ــن
مســايب مثــال "أمــى شــبابه يف ممارســة مهنــة النســيج
الــي ســاهمت علــى مــا يب ـ�دو بطريقــة أو بأخــرى يف تنميــة
ذوقــه الفــين .ويب ـ�دو أيضــا أنــه منــذ شــبابه املبكــر أصيــب
بغــرام أرقــه وعذبــه غــرام فتــاة اســمها؛ عيشــة ،ويظهــر أن
بــن مســايب أصيــب خبيب ـ�ات عاطفيــة عديــدة دفعتــه إىل
قط ــع عالقات ــه م ــع احل ــب الدني ــوي حي ــث ل ــم يك ــن أيض ــا
بعي ــدا ع ــن معان ــاة البس ــطاء م ــن الن ــاس .وه ــو ال خيف ــي
غضبــه ومخاوفــه إزاء محيــط فاســد يف أعماقــه جــراء ظلــم
الـــوالة األتـــراك مـــن جهـــة والمبـــاالة األغنيـــ�اء األنانيـــن
واملتكبري ــن م ــن جه ــة أخرى؛ه ــذه العوام ــل مجتمع ــة ه ــي
الــي حولــت بــن مســايب علــى مــا يبـ�دو مــن شــاعر للحــب
الدني ــوي إىل ش ــاعر للح ــب اإلله ــي بامتيــ�از".12

أدب شعبي

أم ــا ع ــن توبت ـ�ه وطل ــب الهداي ــة والرض ــا م ــن الرحم ــان
قب ــل املم ــات يق ــول إب ــن مس ــايب:
طالبتك تعفو عين

يـا عظـيـم اجلـبـاروت

تب عـين واهـديـين

للطـريـق وقـبل الفوت

حرمة محمد تبيتـين

على الشهادة عند املوت

حنبها يف اخلاطر والقلب ولساين –يالوحداين-
يف اجلوارح وما من عرق فيا
و يف االعت ــذار وطل ــب العف ــو عم ــا كان من ــه يف صغ ــره
ي ــأيت اب ــن مس ــايب تائب ـ�ا متذل ــال راغب ــا يف مغف ــرة م ــن هللا،
يق ــول:
يــاهلل اقـبــل عـذري كنت غري ما نـعـرفــش
عصيت يف حالة صغري تبـت دروق مـا نـرجعش
إن املبالغــة يف توظيــف املفــردات العشــقية فيمــا يتعلق
باحلـــب الدنيـــوي جعلـــت شـــعراء الصوفيـــة أو شـــعراء
امللح ــون عموم ــا ينقل ــون تل ــك املبالغ ــات يف قصائده ــم إىل
ّ
فمحمـــد بـــن مســـايب يقتـــدي
ســـاحة احلـــب اإللهـــي،
بالشـــعراء الصوفيـــة الذيـــن ليســـت لديهـــم مشـــكلة او
ّ
عق ــدة م ــن التح ــدث ع ــن ( العش ــق) وه ــو درج ــة عالي ــة
مـــن ّ
املحبـــة هلل تعـــاىل ،13وعليـــه فقـــد أجمـــع الشـــعراء
الشـــعبيون املتصوفـــة علـــى اإلشـــادة بمحبـــة هللا الـــي
توصـــل العـــارف الســـالك إىل النجـــاة والفـــوز بـــرىض هللا
ووصالـــه اللـــدين.

ثالثا :مقام حب وعشق الرسول ﷺ :
يم ــدح اب ــن مس ــايب الن ــيب علي ــه الص ــالة والس ــالم
يف ع ــدة مواط ــن ،مع ــرا ع ــن حب ــه وتعلق ــه ب ــه مس ــتجليا
جتربتـــ�ه الصوفيـــة الـــي حتيلـــك علـــى قصـــة عشـــقه
وتفانيـــ�ه يف حـــب الرســـول(ص) ،ففـــي قصيـــدة "جنـــم
الـــدىج عســـعاس" يسرتســـل قائـــال:
ْ
ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
ُ
َبـد ْر ِال ُبـد ُو ْر
ـــوا ْه
حـيب مــن نــه
َّ
َ َْ ُ ْ ُ
ـح َـا ْن َم ْ
ُس ْب َ
فـاق كل ن ُـو ْر
ـن َعــال ْه

َ َ
ُ ْ ْ
َعز ْه ِالك ِر ْي ْم وا ْع َطا ْه
َم ُّن ْه ْز َه َـا ْت ا ْل َّـن ْ
ـاس
ِ
ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َْ
ِحيـلـى ِالعود ِوالكاس
وعش ْيـق ْي ف ْيـ ْ
َ ْ ْ ْ
ته
زه ِوي ِ ِ ِ
ــع ب ْ
َق ْـل ْ ْ َ َّ ْ
ــه
ــيب مــول ِ
ِ
ِّ
ُ
َ
ْ
ـح ْـبـت ْه خل ْيـ ْ
يف ْم َ
ـه
ِ

َ ْ ْ ُ
زه ُو ِال ُصد ُو ْر
ُ َْ َْ
ق ْط ِالفـالح
ْ َْ
ِب ْيـ ْن ِال ْمالح
ْ ْ َ
ِس ْيـد ِال َبش ْر
ـي َص ْ
َم َـا ِل ْ
ـر
ْ َ ْ
ِتفى ِال ُع ُم ْر

نالحـــظ زخمـــا مـــن املصطلحـــات الصوفيـــة يف هـــذا
املقط ــع "ن ــور ،ال ــكاس ،امل ــالح ،عش ــيقي ،مول ــع ،ص ــر،
الفنـــاء (تفـــى)" داللـــة علـــى بغيـــة بلـــوغ احلضـــرة
املحمديــة شــوقا وفنــاء وانتشــاء ،إن لغتــه العاميــة وجلهتــه
التلمســـاني�ة جـــاءت راقيـــة "تنطـــوي بطبيعتهـــا علـــى
شـــفافية وفعاليـــة وحروفـــه وحيويـــة ،ولكنهـــا صادقـــة
وجميلـــة إال إذا كانـــت متصلـــة بمنشـــئها محتفظـــة
برفاهيتهــا وقدرتهــا علــى التعبــر يف مســتوى بالغــي رفيــع،
وهــي رغــم عــدم تمســكها بالقواعــد النحويــة الــي ال ختلــو
مــن أوجــه البالغــة" ،14فعــدم الــزام ابــن مســايب باللغــة
العربيـ ـ�ة الفص ــىح وقواعده ــا يف ثن�اي ــا جتربتـ ـ�ه الصوفي ــة
ال يع ــين أب ــدا احنراف ــه ع ــن القص ــد الص ــويف وش ــد انتبــ�اه
املتلق ــي ،ب ــل كان ه ــذا الس ــبي�ل أق ــرب إىل اإلب ــالغ والتأث ــر
يف الســـامع ويرتجـــم ســـمو املقـــام وتبليـــغ املع ــى.
يقول أيضا يف قصيدة هاض الوحش عليا :
هاض عين وحش الهادي

يــاهلل بــلــغ مــرادي

تنطـفـا نـران كـبادي

مــحـايــــين جـــارو

هـاض عـنـي يـاخلـوان

سيد الكون بن عدنان

يـاهلل كـمـل يـا رحمان

قـودنــي لـكــوثـارو

القـلب فر ليه بال جنحان

والـــجـــوارح طــارو

العقل فـر ليه بال جنحان

والعـيون نهطلو وديان

و يقول أيضا يف مقطع آخر :
َ
يـب ن ْت َو َّح ْش ْخ َيـا ْل ا ْ ْ
َط َا ْل ا ْل ُض ْر ُو َإل ْيل ْطب ْ
حل ِبيـب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ َ ْ
ْ ْ ْ ْ
َ َْ
ــد ّيا
آنا ِنهوى غصن ِالر ِطيـب ِنيـــرانــه ِمــق ِ
َ ََ
ْ
َم َا ُو َّىل ِ ْ
يش ِل َّيـا
َبا ِ ْيق ها ِي ْم َو ْح ِد ْي غ ِر ْيب
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َْْ
ْ ََ َ ْ ََ ْ
َََ ََْ ْ
َ
ن ُار ْه ِ ِيف ِالقلب َراها ِاقدات ِم ْن ِتفكا ُر ِا َما ْم ِال ْبن�ات
يعـــر بـــن مســـايب أيضـــا عـــن مـــدى (عشـــقه)
للرس ــولﷺ يف قصيدت ــه "ه ــاض ع ــين وح ــش املحب ــوب"
حي ــث يق ــول :إن (حب ــه) و(عش ــقه) للن ــيبﷺ و(غرام ــه)
بــه ،وصــل بــه إىل درجــة (اجلنــون ) وهــي كلهــا مصطلحــات
شـــائعة االســـتعمال عنـــد الصوفيـــة ويضيـــف إليهـــا
مصطلــح (اإلخــوان) أي (املريــدون) .ويقــول بــن مســايب
إن مــن (عــرف) و(ذاق) و(جــرب) حقــا حــب الرســولﷺ،
يك ــرث (هم ــه) و(تش ــتعل ن ــران قلب ــه) يف حب ــه و(ي ــذوب
عقل ــه) في ــه ب ــل (ت ــذوب في ــه كل جوارح ــه) .فم ــن كان ــت
(حالـــه) هكـــذا ســـرعان مـــا يصـــل بـــه (حبـــه) إىل درجـــة
(اجلن ــون) حي ــث يص ــر (أس ــر) ذل ــك (احل ــب) كم ــا ه ــي
(ح ــال) م ــن يق ــع أس ــرا داخ ــل قلع ــة حتي ــط به ــا أس ــوار
عاليـــة وعليهـــا حـــراس أشـــداء حبيـــث ال يســـتطيع منهـــا
ف ــرارا ،15والب ــن مس ــايب قصائ ــد ع ــدة يف ش ــوقه وعش ــقه
للمصطفـــى ك :هاجـــت بالفكـــر أشـــوايق ،نـــار الهـــوى،
يالورشـــان ،هـــاج غرامـــك..و غرهـــا.
يفص ــح اب ــن تريك ــي 16يف قصيدته"ش ــمس املغي ــب"
ع ــن حب ــه اخلال ــص لرس ــول هللاﷺ:
أنــــــا فــنـيـت

من حب سيد اخللق

صاحب احلديـث

قال فـاكالمـو وانطق

واذا اخــطــيــت

ربـــي بـيــا يــرفــق

النــي لــبــيــب

وامـولـع بـانــشادي

يـا شمس املغـيب

سلـم عـلـى الهــادي

إن التعابـــر الـــي جندهـــا عنـــد ابـــن مســـايب وبـــن
تريكـــي واملنـــدايس وغرهـــم مـــن شـــعراء امللحـــون يف
مجـــال (املـــدح) أو (اجلـــد) والـــي يـــويح ظاهرهـــا أنهـــا
تتعلـــق بغـــرام جســـدي ،هـــي يف الواقـــع لغـــة ومفـــردات
صوفي ــة باطنيــ�ة .ف ــإذا كان ب ــن مس ــايب يم ــدح الرس ــول
عليـــه الصـــالة والســـالم بألفـــاظ احلـــب اجلســـدي،
فذلـــك ألنـــه يف الواقـــع وحتـــت تأثـــر حالـــة الوجـــد الـــي
حت ــدث خ ــالل االجتم ــاع أو االتص ــال ال ــرويح بالن ــيب علي ــه
الصـــالة والســـالم ســـواء يف اليقظـــة أو يف املنـــام ،ال جيـــد
الش ــاعر قاموس ــا آخ ــر ينط ــق ب ــه س ــوى القام ــوس ال ــذي

يتحــرك يف حــاالت (العشــق) ألن مــا جييــش داخــل نفســه
وروح ــه حي ــال ش ــخص الن ــيب علي ــه الص ــالة والس ــالم ه ــو
فعـــال (عشـــق) علـــى اعتبـــ�ار أن حالـــة (العشـــق) تمثـــل
يف القامـــوس العـــريب درجـــة عاليـــة مـــن احلـــب ،وعلـــى
اعتبــ�ار أن ح ــب الن ــيب علي ــه الص ــالة والس ــالم إىل أق ــى
درج ــة ممكن ــة ،ه ــو أم ــر مف ــروض بن ــص الق ــرآن الكري ــم
والس ــنة النبوي ــة الش ــريفة ،17ف ــال يع ــر أي مصطل ــح غ ــر
"العش ــق" ع ــن حال ــة الوج ــدان والتف ــاين والهي ــام حب ــب
الصوفي ــة للرس ــول علي ــه الص ــالة والس ــالم .

رابعا :مقام الشوق إىل رسول هللا والتغين بصفاته:
يقول اين تريكي:
دمعي سكيب

والنار فاكبادي

يا شمس املغيب
الس ْ
ــــرا َّ
ْاق َ
ــالم

سلم على الهادي
َ ِّ
ـدي االمــة
ِلسي ِ
َ
َ ُْ
اإلل ْ
ـه َر ْح َما
خلقو
َ ْ َ ْ َ َّ
ُ ْ َ 18
ـعـل لنـا حـرما
جي

َ َ
ــاج ْالـك َ
ــر ْام
ت
ِ
ّ
ـو َم الـز َح ْ
يف َي ْ
ـام
ِ
ِ

يع ــر اب ــن تريك ــي ع ــن ش ــوقه للمصطف ــى والت ــوق
لزي ــارة ق ــره علي ــه الص ــالة والس ــالم ،مس ــتظهرا أل ــم
البعـــد وحرقـــة الفـــراق ،مصـــورا حلالتـــه النفســـية
املنه ــارة واملغرق ــة بدم ــوع الن ــدم ،و الن ــار ال ــي تش ــتعل
يف أكبـــاده مـــن شـــدة الشـــوق واحلنـــن إىل احلبيـــب
املصطفـــى ،فيخاطـــب شـــمس املغيـــب املســـافرة حنـــو
الروض ــة املحمدي ــة الطاه ــرة ويوصيه ــا بتبلي ــغ س ــالمه
لـــهﷺ ،فيتمـــى أن يـــزوره ماشـــيا علـــى األقـــدام،
يضيـــف قائـــال:
َ
َ َ
ْ َ
َ َْ ُ ْ َ ُ ْ
ول ْح َـزا ِن ْ
ـي
لـعنـده تـز
ل ْو َص ْبت ن ْم ِي ل ُه ز َاي ْر
ُْ ْ
َ
َْ ْ َْ ْ ْ َ ْ َ
احلب ْ
ْ
يب َم ْن َوال ِ ْين
الر َجاال
لو جرت مع
نشوف ِ
َ
َ
َ َ ْ َْ
َ
ْ ْ ْ
َ َ َ ْ َ َ
ت ْعال َم ْ
ك
ك أنا ض ِحيت حت
ل ْوكان قل ِيب ِديما صان
طال الضر وال يل طبيب

نتوحش خيال احلبيب

بايق هايم وحدي غريب
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مـا ولــى شـيء لـيـا

أدب شعبي

و للمن ــدايس 20ح ــظ يف ه ــذا املق ــام ،يص ــف املصطف ــى
بالســـلطان ودواء القلـــب وعـــالج اخلاطـــر؛ كمـــا يفصـــح
ع ــن ش ــوقه ورغبت ـ�ه يف رؤي ــة الرس ــولﷺ يف املن ــام يف ه ــذه
االبيــ�ات:
طــاب للقـلــب دواه

ياعالج اخلـاطـر سلطاين

ابغيت حسنك وابهاه

يف املنام نشوفك بعياين

دأب املتصوف ــة عل ــى التش ــبث ب ــكل افع ــال الن ــيبﷺ،
فـــكان "إمـــام الصوفيـــة ورائدهـــم العظيـــم إىل املعرفـــة
والشـــوق والتوحيـــد والوجـــد " ،21وعليـــه فقـــد شـــكلت
زيــارة قــر النــيب مقــام شــوق وتوســل عنــد شــعراء تلمســان
الصوفيـــن كونهـــم جيـــدون فيـــه الشـــفاء مـــن األســـقام
واألنــس مــن وحشــة الشــوق واســتجالء االحــزان وتكفــرا
لذن ــوب الدنيــ�ا الزائل ــة.
يقول ابن مسايب:
ْ ْ
ََ ْ
نا ْر ِال ْه ُوى ِل ْه ِبت ل ِه ْيـب
َّ َ َ
ِهلل َيا ش ْم ْس ِا ْلم ِغ ْيـب
َّهلل َي َـا َش ْم ْ
ـس ِا ْل َع ِ ْ
ـي
ِ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
ُو ق ْل ل ُ
ـه َما ِطقـت ِ ْ
يش
ِّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
شـ ْي
ِسري لـه ما ِخيفى ِ

َْ
َْْ ْ ْ
يب ود ُم ُو ِع ْي ِس َّيـاح
ِيف قل ِ
ِّ َ
ْ ْ َْ
َسل ْم ْعلـى ِس ْيـد ِال ْمالح
َ ِّ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ
قول
سلـم علـى زهو ِالع
َ ْْ َْ ْ ْ
ْ
ْعلى ِالف َراق َب ْعد ِال ُو ُصول
َ َ ُ َ ْ ُ ْ
كـا ِث ْمت ْه ْعلى ِال ْعد ول

ْ َْ
َْ
ْ
ا ْل ْد َم ْع م ْن َع ْيـ ْ ْ
ك ْيـف آخ ِف ْيـ ْه ِس ِّر ْي َباح
كيـب ِ
ين س ِ
ِ
ِ
ِ

ِّ َ
ْ
َّ َ َ
ْ ْ َْ
َسل ْم ْعلى ِس ْيـد ِا ل ْمالح
ِهلل َيا ش ْم ْس ِال ْم ِغ ْيـب
َ
ْ ُ ْْ ْ ََ ْ ْ
ُ ْ ْْ ُ ْ َ
ي فاض ِوان ْه َم ْر
فوق ِاخلد ُود د ْم ِع ْي ْج َـرا
ِمن مقل ِ
ْ
ْ ََْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ
ْ ْ
ين ِالك َـرا ل ِز ْمت ِم ْن َو ْج ِد ْي ِال َس َه ْر
حرام عن ِعيـ ِ
ِّ َ
ْ ْ َْ
َّهلل َي َا َش ْم ْس ا ْل ْمغ ْ
َسل ْم ْعلى ِس ْيـد ِال ْمـالح
يـب
ِ
ِ ِ
َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ََ
َ َ ْ ََ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ
بعد ِالم ِغيـب يا هل ترى يا ِيت زا ِيـر مـن هـويـت
ْ َََ ْ َْ ْ ْ ْ
ْ
ــر ْه ُآ ْخ َ
ْن َق ْب ُلـه َم َّ
ك ِاخلد ِاشت ِه ْيـت
ـــرى ِمن هذا
يصـــف ابـــن مســـايب املصطفـــىﷺ بعـــدة صفـــات
نورانيـــ�ة ك"ســـيد املـــالح ،زهـــو العقـــول ،مـــن هويـــت،
ويرســل رســالة حرقــة الفــراق عــر شــمس املغيــب فنجــده
حيثه ــا عل ــى تبليغ ــه الس ــالم ووص ــف حالت ــه املتفانيــ�ة يف
حب ــه وع ــدم حتم ــل بع ــده ،س ــاهرا منع ــزال صاب ــرا ودموع ــه

املنهم ــرة ال ــي فضح ــت أم ــر س ــر توق ــه لرؤي ــة ق ــر الن ــيب
ومتمنيــ�ا تقبيل ــه م ــرة أخ ــرى وكأن ــه فعله ــا م ــن قب ــل.

خامسا :مقام الزهد والورع مقرتنا

باحلكمة واملوعظة:
عندمـــا يمـــارس الشـــاعر الشـــعيب صوفيتـــ�ه يتخـــذ
مـــن خطابـــه ،ولغتـــه املســـتخدمة ،والســـياق واملقامـــات
املختلفـــة منهجـــا للدعـــوة إىل هللا والتمســـك بالطريـــق
املســـتقيم،هويف كل هـــذا حيـــاول أن يقنـــع املتلقـــي
باس ــتغالل الكث ــر م ــن اآللي ــات اخلطابيــ�ة ال ــي يس ــوقها
معـــرا عـــن رأيـــه عارضـــا فكـــره ،وحامـــال جلـــل األبعـــاد
املوضوعي ــة الصوفي ــة وبرؤي ــة ش ــعبي�ة.من خ ــالل تنــ�اول
املريديـــات ،ومـــدح الشـــيوخ ،ومـــدح الـــذات املحمديـــة،
والـــذات اإللهيـــة ،يدافـــع علـــى التصـــوف ويرســـم لـــه
الص ــورة للمنه ــج املث ــايل وه ــو الس ــبي�ل املوص ــل ملحب ــة هللا
وبلـــوغ مرتبـــ�ة الزهـــد والتـــورع .
ُّ
ٌ
ُّ
شـــريف ،وهـــو
الزهـــد كمـــا يـــرى الط ِ
ـــويس ":مقـــام ِ
ّ
ّ
ُ
الســـني�ة ،وهـــو ّأول
واملراتـــب
الرضيـــة،
أســـاس األحـــوال
ِ
ّ
َ
َ َ
ّ
واملنقط ِع ــن إىل هللا،
القاصدي ـ َـن إىل هللا ع ــز وج ــل،
ق ــد ِم
ِ
ِ
ِّ
َ
َّ
اض ــن ع ــن هللا ،واملتوك ِل ــن عل ــى هللا تع ــاىل ،فم ــن ل ــم
والر ِ
ُّ
ُ
يشء م ّم ــا بع ـ ُ
ـده،
حي ِك ــم أساس ــه ِيف الزه ــد ،ل ــم يص ــح ل ــه ٌ ِ
ُّ
ُ ُ ِّ َ َ
ُّ
َّ ُ َّ ُّ
رأس كل خ ِطيئــ ٍ�ة ،والزه ــد ِيف الدنيــ�ا رأس
ـب الدنيــ�ا
ألن ح ـ
ِّ
خـــر وطاعـــة" 22عـــن الزهـــد يف الدنيـــ�ا واالســـتعداد
كل ٍ
لالخ ــرة يق ــول اب ــن مس ــايب:
َ َ َ َ َّ
ين ِل ْل ْـذ ِخي ْـر َب ْر َك ْ
هللا َو ِّف ْق ِ ْ
ـاين
يا
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ ْ ْ
وي ِل ْيق ِب َّيـا
 يا ِالوحدا ين  -مابقى ما ِنعملْ ْ َ ْ ْ ْ َْ
ِغ ْيـ ْر َمدح آ ْح َمد َس ِيد ِاخللق
َ ْ ْ ْ َّ َ َ َّ َ
ُ َْ َ َ ْ
يف ِالنا ْس غدا ُو ِف َّيـا
سلطا ِين من ِيشفع ِ
َ َ َ َّ َّ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
ك ِت ْعفوا ْع ِل َّيـا
يا الل طلبت
َ َ َّ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ّ ْ َ َ َ ْ َ ْ
يا هللا ِاقبل عذ ِري كنت غري ما نعرف ِش
ْ َ
ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ
ْ
ِت ْبت ِد ْر َوق َما ِن ْر َج ْع ِش
يف َحا ِلة ُصغ ِر ْي
ع ِصيـت ِ
ْ ْ ُْ ْ ْ ْ
ُ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ َ ْ
ِل ْيـلة ِالظل َمة ِوال َو ْح ِش
ــر ْي
خفـت ِمـن ِليـلة ق ِ
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ْ َْ
َ
ْ ْ َْ َ ْ
ِل ْيـ ِلة ف َراق آه ِل ْي ُوف َراق ِج ْرا ِ ْين
ْ ْ ْ
َْ ََ
َ
 َيا ِال َو ْحدا ِ ْين ِ -ل ْيـ ِلة ف َراق َم ْن ك ْن ْح ِب ْيـب ِل ّيـاِّ ْ ْ َ َ
ْ َ َّ ْ
ك ْيـف خال ِ ْين ِال ُب ُو خل ْيـت ُولدا ِ ْين
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ُي ُو ْرث ُوا كيف ُورت آنا ْ
يف َوال ِد َّيا
ِ
ِ
َي َا َا َّل َّل ْط َل ْب َت ْ
ك ت ْع ُف ُوا ْعليـاّ
ِ
ِ
****
َ َ َ َّ ْ ْ ْ
ْ ْ
هللا ِال ُطـف ْب ِال َع ْبـد
يـا
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يف الق ُب ُو ْر ْ
وحتت ِالل ْحد
ِ ِ
ْ ْ
ْ
َم ْن ْس َبق ِلل ِخ ْيـ ْر ِأ ْآس َعد
ْ َ
َ َ ُْ ُ ْ ََ
َّ َ
ك ْر ُو ُمنك ْر غض َبا ِ ْين
ما جيوه نا ِ
ََ َْ َ َ ْ ََْ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ
وما َصا ْر ِب َّيـا
 يا ِالوحدا ِين  -يامحا ِين قل ِيبَ َ ْ ْ ُّ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ
وش ْيـ َط ْ
اين
تا ِبع ِالدنيـا ِالغرارة ِ
ِ
َ ْ ْ َََ ْ ْ
وإل ْع ِرفت آنا ِال ُم ُوت ِأ ْم ِن ْيـ ْن ِه ّيـا
َ
ْ ََْ ْ ُ ُ
ك ِت ْعفوا ْع ِل َّيـا
َيا هللاََّّ طلبت

ْ َْْ ْ ْ ُ
ي َو ْحد ْه
ِليـ ِلة آن ِيس ِ
ْ
ُ
ي ْر َت َ
ـج َر ْح ِمـة ِس ْيـد ْه
ِ
َ
ْ
َّ
ُ
َرا ْح وت َ
ـهـى َج ْســد ْه

حي ــاول اب ــن مس ــايب تصوي ــر املص ــر ال ــذي ينتظ ــر
ه ــذا اإلنس ــان بع ــد انقض ــاء أجل ــه؛ في ــرتىج امل ــوىل ج ــل
ثن ـ�اؤه ك ــي يلط ــف بعب ــاده بع ــد امل ــوت وخاص ــة يف الليل ــة
األوىل يف القـــر وحتـــت اللحـــد يبغـــي رحمتـــه وعفـــوه،
ويع ــظ الق ــارئ بفع ــل اخل ــرات وت ــرك املنك ــرات فم ــن
عمـــل خـــرا كان ســـعيدا يف اآلخـــرة ومـــن غفـــل عـــن
العم ــل الصال ــح واتب ــع الش ــهوات ومل ــذات الدني ـ�ا ب ــات
ش ــقيا ،يستش ــهد حبض ــور امللك ــن منك ــر ونك ــر يف هيئ ـ�ة
غاضب ــة وس ــؤالهم في ــم ق ــى العب ــد حيات ــه ،فيوصي ــه
فع ــدم االغ ــرتار بالدنيــ�ا وش ــيطانها والرج ــوع ع ــن ح ــب
الدنيـ ـ�ا وطل ــب العف ــو م ــن هللا ف ــال ت ــدري م ــى يأتيـ ـ�ه
ه ــادم الل ــذات .
و يضيف املندايس:
يـا آمـن الـروع فليالـي حيلة
يـوم ال تغـين عـن املـرو احلـيل
يا حبيب هللا حظي يف الرىض

إن لـي بـالـباب حنـب وحفـيل
فـانتـظر إن ذنـوبــي كـرثا
وقل عزيم باخلطايا والكسل
ما لذنويب عن جتلي فضلكم
يـا رســول هللا العــبد حـصل
صل يا رب على مـن بـاسمه
يقـبل هللا مــن العــبد العـمل
حيت ــي املن ــدايس باملصطف ــى بغي ــة أن يعف ــو هللا عن ــه
ويكفـــر خطايـــاه ويتضـــرع اليـــه زاهـــدا يف الدنيـــ�ا بعـــد
الرج ــوع إلي ــه تائبــ�ا خاش ــعا ؛ معرتف ــا بإس ــرافه يف الذن ــوب
ـ فطل ــب الش ــفاعة م ــن هللا قص ــد دخ ــول اجلن ــة ،ويق ــر
بارتبـ ـ�اط قب ــول األعم ــال بالص ــالة ع ــن الن ــيبﷺ.
ّ
واملوعظـــة ،اللذيـــن ينشـــآن
باحلكمـــة
ِ
يقـــرتن الزهـــد ِ
ِّ
َ
ُّ
وعـــرة ك ِفيلـــن بتـــوخ احلـــذر مـــن الدنيـــ�ا،
ـــراس ِ
عـــن ِم ٍ
ُ
اآلخـــرة؛ وهـــذا املظهـــر الكا ِئـــن ِفيهـــا
واعتـــالء مقامـــات ِ
َ
ُيق ُ
ُّ
مراتـــب
ـــود
العـــارف – ِيف ِغيابـــه الـــر ويح -إىل ارتيـــ�اد ِ
ِ
ُّ
ُّ
الزهـ ِـد حســب احلــال والتمكــن ،23ويف هــذا الصــدد يقــول
ابـــن مســـايب يف قصيـــدة "مـــا وىف يشء طلـــيب":
َيا ُبو َناد ْم ُن ُوص ْيـ ْ
ك
ِ
ِ
ـك ب ْل َس َان ْ
َإل ْت َع ِّـل ْـق ُر ُو َح ْ
ك
ِ
َ ْ ْ ْ
ـت ْعل ْ
يـك
إل ِين ِخف
ِ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
ــور ْي للـنـا ْس ْهبـا ل ْ
ـك
إل ت ُ ِ ِ
ا ْن ُظ ْر َم َـا ي ْص َل ْح ب ْ
ك
ِ
ِ
ِ
ك ه َّي م ْيـ َز َا َن ْ
ُش ْف َع ْيـ َن ْ
ك
ِ ِ
ن ْن ْص َح ْ
ـك َي َـا ُز ْ
غـيب
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
إل ختـا ل ْ
ـط ِش ْ
ـي َم ْن ُه َو فا ِج ْـر
ِ
ْ َ َ ْ َْ
ك ْيـف قـا ل ِالغ ْر ْيب
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ْ ْ َ َ ْ َ
َ
مـا ِيتعاش ْـر
كـر ِال ِعشـرة
نـا ِ
َ َُ ُ َ َ ْ ُ
ــونــا ِد ْم ِانـظ ْـر
يــا ب
ََْ َ ْ ُ َْ ْ َ ْ َ َ
ـن واإل
إل ختـا ِلـط عـمـرك م
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ْ
ــك َ ْ
ـي َول ُ
َت ْع َ
ــر
ــو ِت

أدب شعبي

هللا تع ــاىل ف ــال داع ــي للج ــزع ،فبع ــد كل ضي ــق ي ــأيت الف ــرج
ف ــاهلل رحي ــم بعب ــاده ،ت ــدارك ش ــاعرنا س ــقطاته يف الدنيــ�ا،
فجــاء بيــت القصيــد يف تنبي ـ�ه القــارئ مــن الغفلــة ،وحثــه
عل ــى مجاه ــدة النف ــس والصحب ــة الطيبـ ـ�ة ال ــي تهدي ــه
ســـبل الصـــالح والفـــالح أال وهـــي التعلـــق حبـــب املـــوىل
والن ــيب املصطف ــىﷺ ش ــفيع امت ــه والس ــكون واحلل ــول يف
رح ــاب الروضت ــن االلهي ــة واملحمدي ــة.

َ َْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ـسـاإل
مـا ي ِفيـدك صـا ِح ِبم

ََُْْ
َ َ
َمـا قلتل ْه ِخ ْي ْـر آ ُو ش ْـر

ْ ْ َ َ
َ ْ ْ َّ ْ
وا ِصـل ِالـده ْـر ْص ِح ْيـح ِاق َباإل
ْ
ُ
ك ْ
ـن َر ُجــل َح ْـر ِبـ ْي
َّ َ َ
َ
ك ِّي ْ
ـس ْل ْ
ـيب ْم ْحـك ْر شـا ِط ْر
ُ ََْ َ
ــا ل ْ
ــط َد ْر ْ
بــي
و إل خت ِ
ْ َ َ َْ َْ ْ َ
ْ
وي َسا ِف ْر
يل َعـب عـلى ِالـريـاح
َ َ َ َ
ْ
َيـا ُب ُـونــا ِد ْم ْحت ِـق ْـيـق
ُ ْ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ
يش كـان ْمقد ْر َسا ِبق
كـل ِ
ْ ْ َّ ْ ْ ِّ ْ
َب ْعـد ِال ِشـدة ِوالض ْـيق
َ ْ َ ْْ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ
ْيف ِّـرج ْعلـى ال ْمخل ُـوق ِاخلا ِلـق
ُ ْ
َ
ْ
َصا ِحب َم ْعش ُوق ْع ِش ْيق
َ ْ
ْ
َ ْ ْ ْ
َصـا ِح ِال ِعشق ْع ِش ْيق ُو َعـا ِشق
َ َ ْ َ ِّ ْ َ ْ
ــي ْ
ــيب
مــانـــوريع ِ
َ
ْ َّ َ
ََْ َ
ُوإل نظـا ِه ْـر ِللنـا ْس ِا ْس َرا ِي ْـر...

نافلة القول:

مــن منطلــق حكمتــه وجتربت ـ�ه يف الدني ـ�ا الزائلــة ينصــح
ابـــن مســـايب مـــن يقـــرأ قصيدتـــه بعـــدم تـــرك العنـــان
للســـان فيفضـــح حماقاتـــه وأســـراره ملـــن ال يكتـــم الســـر
ويتخذه ــا يوم ــا م ــا ذريع ــة وس ــالحا ض ــده ،كم ــا يوصي ــه
بعـــدم مصادقـــة ومصاحبـــة مـــن كان وخاصـــة فئـــة
الفاج ــر ،كون ــه ناك ــر للصني ــع اجلمي ــل ،وحيث ــه عل ــى أن كل
يشء ســـواء أكان ســـابقا أو ال حقـــا مقـــدر ومكتـــوب عنـــد

مــن خــالل مــا تــم التطــرق إليــه خنلــص إىل أن الشــعراء
الشـــعبن يف اجلزائـــر عامـــة وتلمســـان خاصـــة وجـــدوا
ضالتهـــم يف ثـــوب التصـــوف ،فبـــات الوعـــاء احلامـــل
لتجربتهـــم الروحيـــة وتوقهـــم املتفـــاين ،فاختـــذوا مـــن
املقام ــات الصوفي ــة س ــبي�ال للب ــوح باحل ــب اإلله ــي كون ــه
يتج ــاوز الط ــرق الش ــعري إىل منه ــج حي ــاة ودي ــن يعيش ــون
لــه ،ويــأيت بعــده تبعــا البــوح الفيــاض حــول حــب الرســول
علي ــه الص ــالة والس ــالم باعتبــ�اره الن ــور ال ــذي يس ــري يف
روح املتصـــوف العاشـــق الـــذي جيتهـــد اجتهـــادا كبـــرا يف
املحبـــة الروحيـــة قاصـــدا لقـــاء معشـــوقه ونيـــ�ل رضـــاه
لدرجـــة أنـــه يفقـــد نفســـه ويفـــى يف حبـــه واالنتشـــاء يف
حضرتـــه ،فوقفنـــا علـــى أربـــع مقامـــات  :مقـــام احلـــب
اإلله ــي مقرتن ــا بمق ــام التوب ــة والتوس ــل ،ث ــم مق ــام ح ــب
وعش ــق الرس ــول علي ــه الص ــالة والس ــالم ،م ــرورا بمق ــام
الشــوق إىل رســول هللا والتغــين بصفاتــه ،وصــوال إىل مقــام
الزه ــد وال ــورع مقرتن ــا باحلكم ــة واملوعظ ــةَّ ،
وبينـ ـ�ا م ــدى
تأث ــر الصوفي ــة عل ــى الفن ــون والثقاف ــة الش ــعبي�ة عام ــة
وامللح ــون خاص ــة واس ــتجالء املمارس ــات الروحي ــة وف ــق
أبع ــاد فنيـ ـ�ة وجمالي ــة .

الهوامش
 - .1سعيد جاب الخري( .صحفي وباحث جزائري يف مجال التصوف والطرق الصوفية) :التصوف وشعراء امللحون يف
الجزائر :بن مسايب أنموذجا /مقال نرش بمجلة ايالف االلكرتونية  -لندن ،العدد  ، 6453ماي https://elaph. .2007
com/Web/ElaphLiterature/2007/5/231207.html
 - .2سورة االحزاب  ،االية 13
- .3جمال الدين بن منظور  :لسان العرب ،مادة قوم  ،ط ، 1دار صادر  ،بريوت  ،1990 ،ج ،12ص .297/298
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 عبد الر َّزاق القاشاني :لطائِف األَعالَم يف إشارات أهل االلهام (معجم ألفبائي يف االصطالحات و االشارات الصوفية ،ظر أي ًْضا :أبو القاسم ُ
تر و تح  :عاصم كيايل ،مج2دار الكبت العلمية ،بريوت 2004 ،م ،ص  .660ويُن ْ َ
القشريي :ال ِّرسالة
القشـرييّة يف علم التصوُّف ،تح :ا ِإلمام الدّكتور عبد الحليم محمود والدُّكتور محمود بن رشيف ،دار املعارف -القاهرة
(مرص) ،ط1995/م ،ج /1ص .153
 عبد الـكريم بن هوازن القشريي النيسابوري :الرسالة القشريية يف علم التصوف ،تحقيق معروف زريق وعيل عبدالحميد بلطه جي ،ط، 2دار الجيل ،بريوت ، 1990ص 56/57
 ابن عربي :الفتوحات املكية ،تحقيق د .عثمان يحي ،ط، 2الهيئة املرصية العامة للکتاب ،القاهرة ، 1985ج، 2ص 385 عبد الكريـم الـجييل ،اإلنسان الكامل يف معرفة األواخـر و األوائل ،تح :أبو عبد ال ّرحمـن صالح بن محمّ د بن عويضـة،ِ
العلـميّة ،بيـروت -لبنـان ،ط1997 ،1م ،ص .85
دار الكتب
ينظر :فاطيمة داود :التجليات االلهية عند شعراء تلمسان الصوفيني  ،مجلة حوليات الرتاث ،جامعة مستغانم  ،العدد ، 2017 ، 17ص 85
 الشيخ ابن مسايب  :إن القليل الذي نعرفه عن حياة الشاعر الشيخ محمد بن مسايب حصلنا عليه عن طريق التقاليدالشفاهية .ويمكننا أيضا أن تستشف حياة الشاعر من خالل إنتاجه الذي يختزن عاطفة صادقة ويحمل وقعا مؤث ا ر.
أمىض بن مسايب شبابه يف ممارسة مهنة النسيج التي ساهمت عىل ما يبدو بطريقة أو بأخرى يف تنمية ذوقه الفني .كما
تنوعت التجربة الشعرية البن مسايب من خالل ديوانه  ،بني الغزل ومناجات األحبة  ،ومن تعلق بهم قلبه الرقيق فسخر
لهم شعره وأرسل لديارهم قوافيه تستعطفهم وترتجاهم أن يتواصلوا معه ويبادلوه غ ا رمه ويسقوه رياحني أنفسهم
فتشفى نفسه العليلة  ،وكان خطاب ابن مسايب لحبيبة مجهولة لم يفصح عنها يف كثري من أشعاره  ،أو يكني بأسماء
رمزية كعائشة  ،عيشوش  ،كغزايل ،حبيبي /محمد بخوجة  :كتاب الحب واملحبوب  ،دار ابن خلدون تلمسان  ،نرش ابن
خلدون  ، 2004،ص.20
ال ُّطويس :ال َّلمع ِيف التصوُّف ،تح :عبد الحليم محمود و طه عبد الله رسور ،دار الكتب الحديثة ،القاهـرة ،و مكتبة املثنَّى،
بغداد ،1960 ،ص.68
املصدر نفسه ،ص .68 محمد بخوجة  :كتاب الحب و املحبوب  ،دار ابن خلدون –تلمسان  ،2004 ،ص .20/21سعيد جاب الخري  :التصوف و شعراء امللحون يف الجزائر –ابن مسايب أنموذجا – مقال بمجلة ايالف االلكرتونية– لندن  ،ماي  ،2007العدد  ،6453تاريخ االخذ https://elaph.com/Web/ElaphLitera- ،22/01/2019 :
ture/2007/5/231207.html
 جمال الدين خياري ،الشعر الشعبي يف الجزائر وعالقته باملوشحات و األزجال ،مجلة الثقافة تصدر عن وزارة الثقافة،الجزائر ،السنة السابعة ،العدد  ،37صفر ربيع األول  - 1397فرباير مارس  ، 1977ص . 85
 سعيد جاب الخري  :التصوف و شعراء امللحون يف الجزائر –ابن مسايب أنموذجا – مقال بمجلة ايالف االلكرتونية– لندن  ،ماي  ،2007العدد  ،6453تاريخ االخذ https://elaph.com/Web/ElaphLitera- ،22/01/2019 :
ture/2007/5/231207.html
 أحمد ابن تريكي تصغري تركي  ،التلمساني الدار والنشأة ولد يف أواسط القرن الحادي عرشة  ،لقب "بابن الزنقيل" ألنأباه كان موصوفا بالخشونة والشدة والعنف ،يعد من فحول الشعر امللحون الجزائري  ،تويف يف أوائل القرن الثاني عرشة
الهجري ).احمد ابن تريكي امللقب ابن الزنقيل الديوان  ،جمع وتحقيق عبد الحق زريوح  ،ابن خلدون للنرش والتوزيع
،تلمسان  ،الجزائر ،ط ،2001 ،1ص.25
 سعيد جاب الخري  :التصوف و شعراء امللحون يف الجزائر –ابن مسايب أنموذجا – مقال بمجلة ايالف االلكرتونية– لندن  ،ماي  ،2007العدد  ،6453تاريخ االخذ https://elaph.com/Web/ElaphLitera- ،22/01/2019 :
ture/2007/5/231207.html
 قصيدة "دمعي سكيب " للشاعر ابن تريكي ،بصوت الشيخ عبد الكريم دايل،وموجودة كذلك بديوان ابن تريكي ،ص 2 قصيدة :هاض الوحش عليا البن مسايب. سعيد بن عبد الله املندايس  ،التلمساني املنشأ  ،واملندايس نسبة لبلدة منداس بغيليزان  ،يعد من فحول الشعر امللحونالجزئري عاش بتلمسان يف القرن الحادي عرشة للهجري  ،وقد دفع النزاع بني العثمانيني يف الجزائر  ،والعلويني يف
املغرب إىل الهجرة للمغرب سنة 1060م وألف قصيدة دعا فيها أهل البلدة للثورة عىل الظلم  ،وسمى قصيدته ":
"األعالم فيما لإلسالم من قبل األ تراك بتلمسان والجزائر " ،تويف سنة  1088ه -1677م  /ينظر  :مختار جبار  :الشعر
الصويف يف الجزائر  ،يف العهد العثماني  ،ملحق جامعة عني الشمس كلية اآلداب  ،بقسم اللغة العربية 1990/1991 ،م
،ص . 61و ديوان سعيد بن عبد الله املندايس التلمساني  ،تقديم وتحقيق رابح بونار ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع
الجزائر  ،دط ،ص .5

أدب شعبي

 - .21محمد عبد املنعم خفاجي  :االدب يف الرتاث الصويف  ،دط ،دار غريب للطباعة و النرش  ،القاهرة ،دت ،ص.43
عيل :مقامات العِ رفانّ ،
 .22القاشانِي :لطائِف ا ِإلعالم ،املصدر ّ
مؤسسة االنتشار
السا ِبق ،ج /2ص  ،415و انظر :محمّ د أحمد ِ
َّ
ُ
ُ
ِّ
ٍ
ُّ
العربي ،بريوت -لبنان ،ط 2007م ،ص  ،76و هذا فصل يتحدَّث فِ يه املؤلف عن مقام الزهـد ،بيشء من الت ِ
فصيل ،و
فصيل أكثـر ،يُنظر :ا ِإلمام أحمد بن حنبل َّ
للتّ ِ
الشيبانِي ،ال ُّزهـد ،خ ّرج أحادِيثَهُ :محمّ د بن عيَّادِي بن عبد الحلِيم ،مكتبة
ّ
الصفا ،القاهرة ،ط2003 1-م.
ّ
ُ
ّ
ِّ
 .23التمكن-كما قال القاشانِي ِيف مؤلفه لطائف االعالم ج /1ص : - 282عبارة عن غاية االستقرار ِيف كل مقام ،بحيث ي َِصحُّ
لِصاحِ ِبهِ ُ
عل أو ّ
الح ال َّ
الرتك ،وأكثر ما يُطلق ِيف ِ
طائِفة عىل من حصل له البقاء بعد الفناء.
القدرة عىل الترصُّف ِيف الفِ ِ
اصط ِ
و تارة ي ُ
ُطلق التم ُّكن عىل ما قبل ذلك من املقامات ،ولهذا جعلُوا التم ُّك َن عىل مراتِب ثالث – :تم ّكن ا ُمل ِريد -تم ّكن ّ
السالك-
العار ِ
ف.
تم ُّكن ِ
 .24القرآن الكريم برواية ورش عن نافع ،سورة االحزاب.

-

-

قائمة املصادر واملراجع :
ا ِإلمام أحمد بن حنبل َّ
الشيبانِي ،ال ُّزهـد ،خ ّرج أحادِيثَهُ :محمّ د بن عيَّادِي بن عبد الحلِيم ،مكتبة ّ
الصفا ،القاهرة ،ط1-
2003م.
أحمد ابن تريكي امللقب ابن الزنقيل الديوان ،جمع وتحقيق عبد الحق زريوح ،ابن خلدون للنرش والتوزيع ،تلمسان،
الجزائر ،ط.2001 ،1
جمال الدين بن منظور  :لسان العرب ،مادة قوم ،ط ،1دار صادر ،بريوت ،1990 ،ج.12
جمال الدين خياري ،الشعر الشعبي يف الجزائر وعالقته باملوشحات واألزجال ،مجلة الثقافة تصدر عن وزارة الثقافة،
الجزائر ،السنة السابعة ،العدد  ،37صفر ربيع األول  - 1397فرباير مارس . 1977
ديوان سعيد بن عبد الله املندايس التلمساني ،تقديم وتحقيق رابح بونار ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع الجزائر ،دط.
عبد الر َّزاق القاشاني :لطائِف األَعالَم يف إشارات أهل االلهام (معجم ألفبائي يف االصطالحات واالشارات الصوفية ،تر وتح:
عاصم كيايل ،مج2دار الكبت العلمية ،بريوت2004 ،م .
سعيد جاب الخري( :صحفي وباحث جزائري يف مجال التصوف والطرق الصوفية) :التصوف وشعراء امللحون يف
الجزائر :بن مسايب أنموذجا /مقال نرش بمجلة ايالف االلكرتونية  -لندن ،العدد  ،6453ماي  ،2007تاريخ االخذ :
https://elaph.com/Web/ElaphLiterature/2007/5/231207.html ،22/01/2019
َّ
ال ُّ
طويس :ال َّلمع ِيف التصوُّف ،تح :عبد الحليم محمود وطه عبد الله رسور ،دار الكتب الحديثة ،القاهـرة ،ومكتبة املثنى،
بغداد.1960 ،
ابن عربي :الفتوحات املكية ،تحقيق د .عثمان يحي ،ط ،2الهيئة املرصية العامة للکتاب ،القاهرة ،ج.1985 ،2
فاطيمة داود :التجليات االلهية عند شعراء تلمسان الصوفيني ،مجلة حوليات الرتاث ،جامعة مستغانم ،العدد . 2017 ،17
أبو القاسم ُ
القشريي :ال ِّرسالة القشـرييّة يف علم التصوُّف ،تح :ا ِإلمام الدّكتور عبد الحليم محمود والدُّكتور محمود بن
رشيف ،دار املعارف -القاهرة (مرص) ،ط ،1ج1995 ،1م
عبد الكريـم الـجييل ،اإلنسان الكامل يف معرفة األواخـر واألوائل ،تح :أبو عبد ال ّرحمـن صالح بن محمّ د بن عويضـة،
ِ
العلـميّة ،بيـروت -لبنـان ،ط1997 ،1م.
دار الكتب
عبد الـكريم بن هوازن القشريي النيسابوري :الرسالة القشريية يف علم التصوف ،تحقيق معروف زريق وعيل عبد الحميد
بلطه جي ،ط ،2دار الجيل ،بريوت . 1990
عيل :مقامات العِ رفانّ ،
مؤسسة االنتشار العربي ،بريوت  -لبنان ،ط 2007م.
محمّ د أحمد ِ
محمد بخوجة  :كتاب الحب واملحبوب ،دار ابن خلدون تلمسان ،نرش ابن خلدون . 2004،
محمد عبد املنعم خفاجي :االدب يف الرتاث الصويف ،دط ،دار غريب للطباعة والنرش ،القاهرة ،دت.
مختار جبار :الشعر الصويف يف الجزائر ،يف العهد العثماني ،ملحق جامعة عني الشمس كلية اآلداب ،بقسم اللغة العربية،
1990/1991م .
الصور
1. https://media.almayadeen.tv/archive/image/2019/3/26/74d53f20-9c47-4120-ab627f5155541ded.jpg?format=jpg&width=1500
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د .عبداملجيد نويس  -املغرب

خطاب الكرامة الصوفية
مقاربة سيميائية

ً
اوال :حتديدات أولية:1
ُ
نقـــوم يف هذه الدراســـة بتحليل خطـــاب الكرامـــة الصوفية وذلك
بالوقـــوف عنـــد املســـار التوليـــدي للخطـــاب لوصف املكونـــات الي
ُ
يتشـــكل منهـــا بنيويا وإلبراز اشـــتغالها إلنتـــ�اج املعى .

1

الكتابة الصوفية:
)1
َ
لقـــد بـــن روالن بـــارت يف تنظراتـــه أهميـــة اللســـان (بمفهـــوم
ُ
املحمـــل
فردنانـــد دوسوســـر) بالنســـبة للكتابـــة  ،1فهـــو اجلســـد
ُ
بالعالم ــات ال ــي ُيمك ــن أن تك ــون قاس ــما ُمش ــرتكا ب ــن كل الكت ــاب
ُ
خـــالل فـــرتة مـــن الفـــرتات التاريخيـــة ،لذلـــك فإنهـــا تعـــد وســـيلة
ُ
وظيفيـــة بالنســـبة لـــكل أنـــواع الكتابـــة .جنـــد يف ســـجل الثقافـــة
ُ
َ
العربيـ ـ�ة اإلس ــالمية تع ــدد أن ــواع الكتاب ــة الصوفي ــة ال ــي تش ــرتك
َ
مــع هــذه األنمــاط األخــرى يف اللغــة بصفتهــا نســقا داال ُمحددا.هــذه

أدب شعبي

الفرضي ــة جتع ـ ُـل أن التمي ــزي ب ــن أن ــواع الكتاب ــة يت ـ ُّـم عل ــى
َ
ُ
أس ــاس اخلصائ ــص اخلطابيــ�ة ال ــي يتم ــزي به ــا نم ــط كل
كتاب ــة .تتح ـ ُ
ـدد الكتاب ــة الصوفي ــة مث ــل أن ــواع الكتاب ــات
األخ ــرى م ــن خ ــالل مجموع ــة خصائ ــص جي ــب توافره ــا.
لنتمك ـ َـن م ــن احلدي ــث ع ــن الكتاب ــة الصوفي ــة ال ب ــد م ــن
أركان ثالثـــة تتحقـــق يف هـــذه الكتابـــة ،وهـــي :الغـــرض،
ُ
ُ
واملعجـــم التقـــين واملقصـــد ،2وهـــي أركان تكـــون َوحـــدة
غ ــر قابل ــة للتجزئ ــة.
ُ
يتحصـــل من هذا التحديـــد أن الكتابـــة الصوفية مثل
ُ
أنـــواع الكتابات األخـــرى (الشـــعرية أو التاريخية) تعتمد
اللغـــة الـــي تقـــوم بتحويلهـــا إىل ُمتت�اليـــة مـــن األفعال
اللغوية ومـــا يمكن أن يمزيهـــا من الكتابـــات األخرى الي
ُ
تشـــرتك معهـــا يف وســـيلة اللغة هـــو املعجم اخلـــاص بها
ُ
تـــدور حولهـــا واملقاصـــد الي
والتيمـــة األساســـية الـــي
ُ
3
توجهها .غـــر أن الكتابة الصوفية أنـــواع  ،فهي تتوزع بن
الشـــعر الصويف والطبقـــات الصوفيـــة وغرها.

)2

الكرامة:

ُ ُّ
تعـــد كلمـــة " كرامة" مـــن بـــن الوحـــدات املعجمية
ُ
ُ
معجم كتـــب طبقـــات الصوفية ،فهي
الـــي يســـتن�د إليها
ترتبـــط بالعنصـــر الفاعـــل الـــذي ُترتج ُ
ُ
ـــم له هـــذه الكتب
ِ
ُ
ُ
الـــويل .وقد اهتم بعـــض مؤلفي هـــذه الكتب بتحديد
وهو ِ
ُ
داللـــة هـــذه الكلمة .يقـــول أبـــو يعقوب يوســـف بن حيى
التاديل املعـــروف بابن الزيـــات" :اعلم أن كرامـــات األولياء
جائزة عقـــال ومعلومة قطعا.وممن قال بهـــا إمام املتكلمن
القـــايض أبوبكر بـــن الطيب فقـــال :إن املعجـــزات ختتص
باألنبي�اء والكرامات تكـــون لألولياء .وذكر اإلمـــام أبو حامد
رحمـــه هللا تعـــاىل كرامـــات األوليـــاء ،فقـــال :ذلـــك مما ال
ُ
يســـتحيل يف نفســـه ألنه ممكـــن ال يـــؤدي إىل محال"،4
ُّ
يع ــد ه ــذا الن ــص أساس ــيا ،فه ــو وارد يف ب ــاب بعن ــوان:
ُ
هدفـــه العـــام االســـتدالل علـــى
"يف إثبـــ�ات كراماتهـــم"،
ُ
ثب ــوت كرام ــات األولي ــاء؛ فه ــو يؤك ــد أنه ــا مقبول ــة عق ــال
ويســـتن�د يف ترســـيخ ذلـــك علـــى أقـــوال األئمـــة وهـــم
الباق ــالين وأبوحام ــد الغ ــزايل .كم ــا يش ــر الن ــص إىل نوعي ــة
الفــروق بــن الكرامــات ُ
والمعجزات.فــإذا تمثلــت الكرامــة
يف كل أمــر خــارق للعــادة ،فإنهــا تكــون غــر مرتبطــة بدعــوى

النبـــوة ،لذلـــك اختصـــت باألوليـــاء ،أمـــا املعجـــزة فهـــي
كل أم ــر خ ــارق للع ــادة مرتب ــط بالنب ــوة ،لذل ــك اختص ــت
باألنبي�اء".ف ــال تك ــون الكرام ــات قادح ــة يف املعج ــزات ب ــل
ه ــي مؤي ــدة له ــا ،دال ــة عليه ــا".5
إن هـــذا التميـــزي وظيفـــي علـــى مســـتوى الثقافـــة
ُ
العربيـــ�ة اإلســـالمية ،فهـــو يبـــن أن كرامـــات األوليـــاء
تأخ ــذ مرجعي ــة ثقافي ــة له ــا معج ــزات األنبي ـ�اء وال يمك ــن
أن خت ــرج ع ــن نس ــق ه ــذه املرجعي ــة ،لذل ــك فه ــي كرام ــات
تابعـــة تؤكـــد علـــى صـــدق املعجـــزات وصـــدق الدعـــوة
بالنســـبة لألنبيـــ�اء.

)3

النص:

ُ
ُ
عبـــدهللا ُ
بـــن
سنشـــتغل بنـــص عنونـــه املحقـــق بـــ:
َ َ
ـــاري ،وهـــو نـــص مأخـــوذ مـــن كتـــاب
حســـن األمغ ِ
دوحـــة الناشـــر ملحاســـن مـــن كان باملغـــرب مـــن مشـــاخي
الق ــرن العاش ــر / 6ق  16املي ــالدي ملحم ــد ب ــن عل ــي ب ــن
عس ــكر الشفش ــاوين املت ــوىف س ــنة  .1592ين ـ ُ
�درج الن ــص
ضمـــن جنـــس الطبقـــات الصوفيـــة ،أي الكتـــب الـــي
ُ
ت ــؤرخ ملجموع ــة أع ــالم التص ــوف واألولي ــاء الصاحل ــن،
ُّ
ينصـــب الوصـــف باخلصـــوص علـــى كراماتهـــم
حيـــث
وخوارقهـــم والفضـــاءات الـــي كانـــوا يقيمـــون بهـــا
وينتقل ــون إليه ــا ونوعي ــة طعامه ــم ولباس ــهم وعالقاته ــم
بمختلــف فئــات املجتمــع .يقــول املؤلــف" :هــذه فهرســة
أذكـــر فيهـــا جميـــع مـــن لقيتـــ�ه باملغـــرب مـــن مشـــاخي
وأخ ــذت عن ــه رواي ــة أو ق ــرأت علي ــه علم ــا أو اس ــتفدت
منـــه بركـــة منـــذ نشـــأت إىل تاريـــخ كتبـــ�ه".7
ُ
يتحصل مـــن النص أن الغـــرض العـــام يف الكتاب هو
اإلخبـــار عن مشـــاخي املغـــرب يف القـــرن  ،16وإن كان اهتم
بمشـــاخي الشـــمال الذيـــن التقى املؤلـــف بهم أو اســـتفاد
منهـــم كأن يأخـــذ عنهـــم روايـــة أو علمـــا أو بركـــة ،لذلك
حـــرص يف الكتـــاب علـــى عـــرض كرامـــات األوليـــاء وكل
ما يتعلـــق بممارســـاتهم اليوميـــة يف املجتمع وقـــد اعتمد
طريقـــة خاصة علـــى مســـتوى اخلطاب هدفها ترســـيخ
8
داللـــة عند املخاطب هـــي داللة "أثر حقيقـــة" اخلطاب
الذي يرويه وقـــد حتققت هذه املســـألة بفضل خصائص
ُ
ســـنحيل عليها.
خطابي�ة
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ً
ثاني�ا :تنظيم النص:
ســـنحاول أن نبـــن يف هـــذه املالحظـــات نوعيـــة
ُ
ســـتوجه حتليلنـــا لهـــذا النـــص.
املقاربـــة املنهجيـــة الـــي
يمث ـ ُـل الن ــص بالنس ــبة له ــذا العم ــل أساس ــا نص ــا س ــرديا
وذلــك لكــون اخلصائــص اخلطابي ـ�ة الــي حتـ ُ
ـدده تتحقــق
يف اخلطـــاب الســـردي:
 .1يشـــمل ُّ
النص بعض الصيـــغ التعبرية األساســـية
الـــي ُيبى عليها اخلطـــاب " :حدثين الريض الشـــيخ
ُ
تشـــر هـــذه املعينـــ�ات إىل
أبـــو العبـــاس" قـــال يل :
العناصـــر األساســـية يف النـــص وهـــي وجود :ســـارد
يســـتثمر ضمر املتكلم إلجنـــاز وظيفة الســـرد ،نص
مســـرود يتكون من الشـــخصيات واألفعال ومسرود
ُ
النـــص ،إذا،
لـــه يتلقى النـــص الســـردي .ينـــ�درجُ
ضمن بني�ة ســـردية تتكون مـــن كل الرتهين�ات الناقلة
ُ
للنـــص والي تســـهم يف حتقيـــق املحكي .
 .2يش ــمل الن ــص نس ــقن  :نس ــق لغ ــوي ،يتمظه ـ ُـر م ــن
خالل ــه الن ــص ،ونس ــق ح ــكايئ ،أي مجم ــوع العناص ــر
احلكائيــ�ة (الش ــخصيات ال ــي تت�أط ــر داخ ــل فض ــاء
وتنجـــز مجموعـــة مـــن األفعـــال كمـــا تدخـــل يف
عالق ــات م ــع بعضه ــا البع ــض ،كم ــا أن الش ــخصيات
تتحـ ُ
ـول مــن حالــة إىل حالة).وتتب�ايـ ُـن هــذه العالقــات
ٌ
بـــن عالقـــات التوافـــق الـــي تســـاعد شـــخصية
ُ
التقاب ــل ب ــن
بموجبه ــا ش ــخصية أخ ــرى أو عالق ــات
الشـــخصيات الـــي تـــؤدي إىل نـــوع مـــن التعـــارض
واجلدليــة .تبــن هــذه العناصــر أن خاصيــة الســردية
ُ
تتحقـــق يف هـــذا النـــص ،لذلـــك يمكـــن اعتمـــاد
املقرتحــات النظريــة الــي قامــت ســيميائي�ات الســرد
بصياغتهـــا لتحليـــل النـــص الســـردي كيفمـــا كانـــت
طبيعت ــه التجنيس ــية ،س ــواء تعل ــق األم ــر باحلكاي ــة
الشــعبي�ة أو بالقصــة القصــرة أو باألســطورة املتوفــرة
عل ــى املالم ــح الس ــردية وق ــد جتل ــى ذل ــك خاص ــة يف
النم ــوذج النظ ــري ال ــذي ش ــيده أجل ــرداس جولي ــان
كريم ــاس مس ــتلهما يف ذل ــك حتلي ــل عا ِل ــم الفولكل ــور
الـــرويس فالديمـــر بـــروب أو تنظـــرات كلـــود ليفـــي
ســـرتوس خبصـــوص األســـطورة.9

ً
ثالثا :تقطيع النص:
ُ
لتحليل النص ،ســـنقوم بإجراء أويل يهـــدف إىل توزيع
النـــص مـــن خـــالل مجموعـــة مقاطع بنـــ�اء علـــى معيار
للتقطيـــع 10يتمثل يف وحـــدة التيمة يف كل مقطـــع ،ذلك أن
ُ
كل امللفوظات ترســـخ تيمـــة موحدة.
ُ
يفتتـــح املقطع األويل (أ) :بامللفـــوظ "ومنهم أعجوبة
ُّ
الدهر"  (.دوحة الناشـــر ،ص ،)95 .يعد هذا املقطع
ُ
اســـتهالليا ،ذلك أن التيمـــة الي توحد بـــن عناصره
املعجميـــة هـــي :مركزية الشـــيخ يف النص وقـــد أورد
ُ
ُ
حتيـــل علـــى مقومـــات
املؤلـــف مجموعـــة وحـــدات
ُ
ترسخ هذا التشاكل مثل  :الشـــيخ ،املناقب ،أعجوبة
الدهـــر ،وهي وحـــدات تعزز هـــذه التيمة .
 أمـــا املقطع الثـــاين (ب)ُ :فيســـتهل بامللفـــوظ اآليت:"حدثين الريض الشـــيخ أبو العباس قـــال يل" (دوحة
ُ
ترتابط امللفوظات يف هذا املقطع
الناشـــر ،ص،).95.
لرتســـخ تيمـــة موحـــدة  :مرافقة عبدهللا بن حســـن
للشـــيخ أىب محمـــد الغـــزواين .وتعـــد هـــذه التيمـــة
ُ
وظيفية ألنها تبن بداية اكتســـاب الشـــيخ عبدهللا
ُ
بن حســـن "للركة" الي ســـتؤهله ألن يقـــوم بإجناز
مجموعـــة كرامات.
 أما املقطع (ج) :فيعمل علـــى ختصيص التيمة األوىل(مركزيـــة الشـــيخ) ،ذلـــك أن امللفوظات الســـردية
املكونة لـــه ُ
حتدد بعض مظاهر بطولة الشـــيخ ،ومنها
َ
قدرتـــه على اســـرتداد "بقرتـــه" الي اســـتحوذ عليها
ُ
عمال السلطان مســـتعين�ا بركة الشـــيخ الغزواين.
ُ
يستهله املتلفظ بـ " فما كان إال
 أما املقطع (د) :الذيبرهة من الزمن" (دوحة الناشر ،ص ،) 96.فيعمل على
ختصيصنفسالداللة،حيث ُ
حييلعلىحصولالشيخ
َ
على الركة وإجناز كرامة إخصاب املرأة الي ال ت ِلد.
ُ
فتعمـــل ملفوظاته الســـردية على
 أما املقطـــع (ه):حتديـــد مكونـــات الرنامج الســـردي الثالـــث ،نقرأ يف
املقطع" :انتشـــر صيت الشـــيخ عبدهللا بن حســـن
ُ
وقصدتـــه الوفـــود وظهرت علـــى يده اخلـــوارق الي
كالرطـــال َ
ال ُحتـــى ،منهـــا أن الطر املـــؤذي َ
واجلراد
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َ
َ
وحنوهـــا إذا نـــزل بفـــدان زرع أو بالكرم مـــن اجلنانات
ُ
وجتعـــل يف قصبة
يكتب دعوتـــه إىل الشـــيخ يف رقعة
ُ
وترفـــع يف الفـــدان فـــإن الطـــر يرحـــل من حينـــ�ه" (
ُّ
دوحـــة الناشـــر ،ص ،).97.تـــدل ملفوظـــات هـــذا
املقطـــع على قـــدرة الـــويل  /البطل على إجنـــاز أفعال
ُحتقق َ
قيـــم الســـرور لألفراد.
ُ
فيمثـــل املقطـــع االختتـــ�ايم الـــذي
 أمـــا املقطـــع (و):ُ َ ُّ
ينتهـــي بـــه النـــص .يســـتهل كاآليت" :وباجلملـــة
فمناقبـــه كثـــرة ال حتـــى ،ولـــو تتبعناهـــا لكانـــت
تســـتدعي إىل ديـــوان مســـتقل" ( دوحـــة الناشـــر،
ُ
ص ،).97.إذا كانـــت املقاطـــع الســـابقة ختصـــص
املقولـــة الـــي اســـتهل بهـــا املتلفـــظ النـــص وهـــي
"مركزيـــة الشـــيخ" مـــن خـــالل وصـــف األفعـــال /
ُ
الكرام ــات ،ف ــإن ه ــذا املقط ــع يتم ــزي بمرحل ــة اجل ــزاء
كمــا ُحتددهــا خطاطــة الســرد ،وهــي الــي يقـ ُ
ـدم فيهــا
املتلفـــظ "حكمـــا" حـــول فعـــل البطـــل مـــن حيـــث
إجنـــاز املســـار الســـردي وحتقيـــق املوضـــوع .

)1

منهجية التحليل:

إن محاولـــة االقرتاب مـــن بعض كرامـــات األولياء هو
ٌ
تنـــ�اول لنوع من الكتابـــة الي تؤرخ لبعـــض الرجال الذين
يرتبطـــون باملعيـــش االجتماعـــي والثقايف ،لـــذاك لم يتم
االهتمام بهـــم على مســـتوى التاريخ الرســـي والعام.
ُ
ُ
تمثـــل الكرامات جزءا من الثقافة املغربي�ة الشـــعبي�ة،
ُ
فطبولوجيـــا اجلغرافيـــة املغربي�ة على الســـاحل أو يف
ُ
الداخل تتمزي بانتشـــار أضرحة أو أمكنة ترتبط باســـم
ُ َ
ُ
ويل حتكـــى عنه مجموعـــة كرامات ويقصـــده الناس
لالستشـــفاء من مرض ُ
يرتبط باإلنســـان أو باحليوان
ِ
11
أو املســـاعدة على قضاء حاجة مـــن احلاجات .
ُ
ُ
حتليـــل الكرامة إىل الوقـــوف أوال عند مكوناتها
 يهدفُ
تتحكـــم فيها مـــن أجل إبـــراز كيفية اشـــتغالها
الـــي
ُ
على مســـتوى الواقع ،فالكرامة ال حتيـــل على عناصر
واقعيـــة وإنمـــا تعتمـــد علـــى عناصر أســـطورية غر
ُمحتملـــة .وعلى الرغم مـــن أنها حتتـــوي على عناصر
ُّ
أســـطورية ،فهـــي تظـــل حاضـــرة مثـــل عنصـــر من
عناصر تأويـــل الواقع.

ً
رابعا :أصوات السرد:
ُي ُ
فتتح النـــص كاآليت" :ومنهم أعجوبة الدهر الشـــيخ
ُ
الـــويل ذو املناقب الـــي ال حتى كـــرثة أبو أحمـــد عبد هللا
بـــن حســـن احلســـين ،من شـــرفاء بـــين أمغـــار أهل عن
الفطـــر"( دوحـــة الناشـــر ،ص ،)95.نالحـــظ أن عملية
ُ
َ
ضمـــر الغائب إلنتـــ�اج اخلطـــاب ،وهذا
التلفـــظ تعتمـــد
االختيـــ�ار لـــه انعكاســـات فنيـــ�ة علـــى مســـتوى وضعية
َ
الســـارد ؛ فهو يب�دو خـــارج احلكاية ،كمـــا أن اعتماده على
ُ
يمثـــل ســـمة مـــن ســـمات إضفـــاء "أثر
ضمـــر الغائـــب
ُ
قنع ،اســـتن�ادا إىل
احلقيقـــة" 12على اخلطاب ،فالســـارد ي ِ
هـــذا االختيـــ�ار ،بموضوعيـــة اخلطاب .
ُّ
ُ
االســـتهالل وظيفيا ،إذ قام الســـارد بتحديد
يعـــد هذا
ُ
يشـــمل عنصرا (شـــخصية
اإلطار العام للنص وهو الذي
ُ َ
عبدهللا بـــن حســـن األمغاري) ســـيتمركز حوله الســـرد
ُ
يرتبـــط حتديـــد اإلطـــار برســـم الســـمات العامـــة لهـــذه
الشخصية :أعجوبة الدهر –الشـــيخ –الويل -ذو املناقب،
ُ
ُ
ُ
الصور
تقدمه هذه
تكشـــف صورة الشـــيخ،
وهي ســـمات ِ
مثل شـــخصية خارقـــة يف زمنه بفضـــل واليتـــ�ه ومناقبه.
إن تبئـــر الشـــخصية منذ االســـتهالل يـــرز أن َّ
نمو النص
ِ
ُ
َ
مســـار الشـــخصية من حيـــث احلـــاالت الي
ســـيصف
ُ
يكـــون عليها والتحوالت الي يمر منهـــا إىل حاالت جديدة،
ُ
ـــيصور املســـار السردي لشـــخصية الويل.
بمعى أنه َس
ُ
ُ
بعـــد املقطع االســـتهاليل يف النـــص ،ســـتتمزي عملية
التلفـــظ حبـــدوث ال-اندمـــاج تلفظي ،وهي آليـــة تلفظية
يتم بموجبها إســـقاط ضمـــر الغائب وإبدالـــه بضمر آخر
مغايـــر هو ضمـــر املتكلم ،حيـــث يقول:
" حدث ــين ال ــريض الش ــيخ أب ــو العب ــاس ق ــال يل :لم ــا
م ــر الش ــيخ س ــيدي أب ــو محم ــد الغ ــزواين بضري ــح الش ــيخ
أيب ابراهيـــم املدفـــون بقريـــة تامصلوحـــت" ( 13دوحـــة
الناشـــر ،ص)95.
ُ
نالحـــظ يف هـــذا املقطع الثـــاين أن الســـارد الـــذي هو
ُ
ُ
املؤلـــف الفعلـــي يتجـــاوز القاعدة الســـردية الـــي افت ِتح
ُ
درج نفســـه داخـــل الســـرد اعتمـــادا على
بهـــا النـــص وي ِ
ُ
ينجز الســـرد بصفة
ضمـــر املتكلـــم "حدثين" ،غر أنـــه ال ِ
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مباشـــرة ،فهو يســـرد بواسطة ســـارد ثان هو الشـــيخ أبو
العبـــاس "الريض الشـــيخ أبـــو العباس قـــال يل ،":غر أن
َ
الســـاردين هـــو أن الشـــيخ أبا العبـــاس ُيؤدي
الفـــرق بن
ِ
ُ
وظيفتـــن يف النـــص  :فهـــو ســـارد ثـــان ويعـــد يف الوقت
احلكاية ،إنه سارد
نفســـه شـــخصية من بن شـــخصيات ِ
ُ
َ
داخل احلكاية .تبـــن خاصية وجود الســـارد الثاين حرص
يدمج
املؤلـــف – الســـارد علـــى مصـــدر احلكايـــة؛ فهـــو ِ
الشـــيخ أبا العباس ليســـتن�د إليه بصفته ســـلطة يستقي
منهـــا ما حيكيـــه .وتظهر وظيفـــة هذه اآلليـــة التلفظية يف
كون الســـارد يســـتن�د إىل الشـــيخ أيب العباس الذي حيمل
َ
خطابه
ســـمة أساســـية وهي أنه ابن الشـــيخ ،لذلك فـــإن
ســـيكون ُمقنعا .وتلتقي هـــذه الصيغة الفنيـــ�ة يف الكتابة
مـــع آلية الســـند يف الثقافـــة العربي�ة اإلســـالمية ،فصحة
ُ
املـــن تقرتن بالســـند ،14أي بسلســـلة الـــرواة الذين تتوفر
فيهـــم الثقة.
إن التغيـــر الـــذي ُيمـــزي عمليـــة التلفـــظ مـــن حيـــث
تنويعات الضمائر يف الســـرد ُ
يرتبط باســـرتاتيجية السارد؛
َ
فهـــو حياول أن يشـــيد خطابـــه معتمدا علـــى مجموعة من
الصيـــغ من بينهـــا تفويض الســـرد لســـارد ثـــان يمكن أن
يكـــون ُحجـــة هو الشـــيخ أبـــو العبـــاس الـــذي كان ُمالزما
ألبيـــ�ه .تريم هذه الصيغـــة يف التلفظ إىل إقناع املســـرود له
بموضوعية اخلطـــاب الـــذي يرويـــه ،أو "حبقيقانيت�ه"،15

سينسبها للشيخ أيب
وهو الســـبي�ل لإلقناع بالكرامات الي
ِ
ُ
.تتضح وظيفية هـــذه اآللية
عبد هللا احلســـين األمغـــاري
من خـــالل هيمنـــة صوت الســـارد الثـــاين يف النـــص ،فهو
ُّ
يظل ناقـــال ألخبار الويل كمـــا ترز ذلك امللفوظـــات" :وكان
والـــدي يف جملتـــه ،فالتفت إليه الشـــيخ وقال لـــه ...قال:
ُّ
فارتحل والدي" .تدل اســـرتاتيجية التلفظ على أن الســـارد
مقصدية اإلخبـــار وإقناع املخاطب – املســـرود له الذي
لـــه ِ
ُ
يوجـــد يف الطرف اآلخـــر من عمليـــة التواصل.

ً
خامسا :املسار التصويري:
إن مـــا يمـــزي هـــذا النـــص مـــن النصـــوص األخـــرى
الشـــعرية أو التاريخيـــة هو ُ
المعجـــم الذي ينبـــين عليه،
ُ
ســـنعمل
فهو معجـــم يرتبـــط بالتيمة األساســـية،لذلك
علـــى حتليـــل هـــذا العنصـــر انطالقا مـــن مفهوم املســـار
التصويـــري الذي ُحي ُ
لـــل الوحدات املعجمية يف نســـقيتها،
فإذا كانـــت "الوحدات املعجميـــة تظهر ،مبدئيـــ�ا ،يف إطار
َ
ُ
امللفوظـــات ،فإنها تتعاىل على هذا اإلطار وتكون لنفســـها
ُ
مســـارا تصويريا عالئقيا ينمو وفق مقاطـــع كاملة ويكون
مجموعة من األشـــكال اخلطابي�ة"ُ .16يعد مفهوم املســـار
التصويـــري إجرائي�ا؛ فهـــو جيعلنا نتجاوز حتليـــل الوحدات
ُ
املعجميـــة كوحـــدات منفصلـــة ألنـــه يؤكد علـــى ضرورة
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حتليلها مـــن منظور عالئقي .حن ُ
حيدد اخلطاب تشـــاكال
ُ
يتشـــكل
دالليا 17عاما ،فإنه يعمل على تكوين مســـار عام
ُ
من وحـــدات معجميـــة ختصص هذا التشـــاكل .
نســـق تربـــط بـــن
يمكـــن إذا ،حتليـــل املعجـــم مثـــل
ٍ
عناصـــره مجموعـــة عالقـــات تفـــي إىل تكويـــن داللـــة
عام ــة .حن ــدد يف البداي ــة جمل ــة الوح ــدات املعجمي ــة ال ــي
ُ
تمـــزي املعجـــم يف النـــص:
 "والقرية املذكورة خالية متعطشة ال ماء بها". و"األرض خالية مقفرة ال أنيس بها" .تتمـــزي هـــذه املجموعـــة بآليـــة خطابيـــ�ة هـــي الرتاكم
لوحـــات تتكرر أو تكـــون متقاربـــة؛ فالوحـــدات "خالية"
تدل علـــى الفـــراغ ،وهو نفس املقـــوم الـــداليل الذي حتيل
عليـــه الوحـــدة "مقفـــرة" .أمـــا الوحدات "متعطشـــة"
و"ال مـــاء بهـــا" فتدل علـــى نضوب المـــاء .إن تـــوارد هذه
املقومـــات يفـــي إىل داللة منســـجمة هـــي :اجلفاف.
 "املـــرأة العقيمـــة إنمـــا تلـــد إذا أكلت طعاما مســـتهيد ك " .
 "إن هللا حييي عمرانه على يديك".ُ
تشـــتمل املجموعة علـــى وحدتن معجميتـــن" :تلد،
ُ
حييي" ،تســـهمان يف االنتقـــال من حالة العقـــم إىل الوالدة
ومـــن املـــوت إىل احليـــاة ،لذلـــك فـــإن التجانـــس الداليل
ُ
للمقومـــات ُيســـعف يف بن�اء داللـــة :اخلصب.
 "من كان يف كفالة أولياء هللا ال خياف شيئ�ا" .ُ
حتيـــل الوحـــدات املعجميـــة إىل مقوم األمـــن ،ذلك أن

ُ
ُ
ُ
ُ
عجز الذي يتجاوز
واخلـــوارق حتيل على اإلجناز الم ِبهـــر والم ِ
ُ
الطبيعـــي ،و"احلكـــم على كل طـــر ُيلحـــق أذى" ،جيد له
ُّ
مرجعيـــة يف القصص القـــرآين ويـــدل على املعرفـــة بلغة
الطر.تفي آثار املعى يف انســـجامها إىل داللة منســـجمة
وهـــي  :القوة .
 "هللا جعل لك حكمة".ُّ
تـــدل الوحـــدة الرئيســـة يف امللفوظ علـــى املعرفة الي
يتمـــزي بهـــا الـــويل  /الـــذات الفاعلـــة يف املحكـــي الصويف،
لذلـــك فهي ُحت ُ
يـــل علـــى العلم.
ُ
يشـــتغل عـــر آليات؛
نالحـــظ أن املســـار التصويـــري
يتمزي برتاكم الوحـــدات املعجمية الي تربـــط بينها عالئق،
ُ
تعمـــل على
حيث حتيـــل علـــى "آثار معـــى" منســـجمة
تأكيـــد مقـــوم داليل موحـــد .تـــؤدي العالقـــات بـــن هذه
الوحدات إىل ترســـيخ بعض املقومات الداللية  :اجلفاف،
ُ
اخلصـــب ،األمن ،القـــوة .تعـــد هـــذه املقومـــات تكثيفا
لداللة هـــذه الوحـــدات املتمـــزية بالتمطيط.
ُ
َ
تراكـــم وحـــدات معجمية
نالحـــظ يف الوقـــت نفســـه
تتمزي بالتقابـــل ،و يفي إىل بن�اء مقـــوالت تتمزي بالتقابل،
حبيث نصبح أمـــام املقـــوالت اآلتي�ة:
 اجلفاف  /اخلصب األمن  /اخلوف القوة  /الضعف العلم  /اجلهلُّ
تعـــد هـــذه املقـــوالت االثن�انيـــ�ة املتولـــدة عن املســـار
التصويري أساســـية ألنها ُ
حتدد عناصـــر الداللة يف النص.
فاملقوالت االثن�اني�ة ُ
ترتبط باحلقل السوســـيوثقايف العام:

مـــن كان يف ضيافة الـــويل ال يمكن أن يســـاوره اخلوف من
العوامـــل اخلارجيـــة ،ســـواء مـــن الســـلطة أو غرها من
العوامـــل املعاكســـة األخرى.

" -اخلصب  /اجلفاف" حتيل على مقولة طبيعية.

 " -تقوت العزيمة"

" -القوة /الضعف" حتيل على مقولة سوسيوثقافية.

" -ظهرت على يديه اخلوارق"

" -األمن/اخلوف"حتيلعلىمقولةاجتماعية–نفسية.

" -جعل لك احلكم على كل طر يؤذي"

" -العلم/اجلهل"حتيلعلىمقولةثقافية.

تفصـــح وحـــدات هـــذه املجموعة عـــن "أثـــار معى"
منســـجمة؛ فالعزيمة تـــدل على اإلرادة القويـــة والثب�ات.

ترتبـــط املقـــوالت االثن�انيـــ�ة الـــي تولدت عـــن حتليل
املســـار التصويـــري بالشـــيخ  /الـــويل  /الـــذات الفاعلة،
ﺧﻂﺎب اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
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ُ َ
المؤ َّطـــر يف النـــص ،ذلك أن وحدات املســـار
أي العنصـــر
ُّ
التصويـــري كلهـــا مركزة حـــول الـــويل .ترتبـــط ُاملقومات
ُ
اإلجيابيـــ�ة يف هـــذه املقـــوالت بمســـار البطل ،فهـــو حيقق
ُ
وحياول أن ينفي اجلفـــاف ،جفاف الطبيعة.وهو
اخلصب
ِ
ُ
ُ
يمتلـــك القوة وينفـــي الضعف ،فكمـــا يواجـــه الطبيعة،
ُ
ُ
ويبعـــد
يواجـــه أســـباب الضعـــف .وهـــو حيقـــق األمـــن ِ
اخلوف ،اخلوف من الســـلطة أو من الطيـــور املؤذية.وهو
ُ
العلـــم واحلكمة ،وينفـــي اجلهل.
يمتلـــك ِ
َ َّ
يمكـــن أن نعد هـــذه املقوالت االثن�اني�ة املتقابلة ســـنن�ا
عاما َيت ُ
حكم يف النـــص .إذا كانت هذه املقـــوالت االثن�اني�ة
ُ
ُ
تتحكـــم يف النص وحتـــدد عناصـــر الداللة األوليـــة ،فإنها
ُ
ترتبط بالبنيـــ�ة العميقة للنص ،أي الـــدالالت الناجتة عن
تراكـــم ُ
المقومـــات مـــن خـــالل العالقات بـــن الوحدات
ُ
املعجميـــة ،فكيـــف تتحقـــق هـــذه الداللة على مســـتوى
ُ
تتمثـــل يف مجموعـــة العوامـــل
البنيـــ�ة الســـطحية الـــي

-

الفاعلـــة يف النص؟

 -الشيخ أبو العباس

ً
سادسا :بني�ة العوامل يف النص:
ُ
ســـنحاول يف هـــذا العنصر حتليـــل الرتكيـــب العاملي
ُ
َ
مســـار الشـــخصيات يف اكتســـاب قدرة معين�ة
الذي يرز
علـــى إجنـــاز األفعـــال ويف كيفية إجنـــاز برامجها الســـردية
َ
تنتهـــي بالفشـــل أو باالنتصار ألن الشـــيخ
الـــي يمكن أن
ُ
الـــويل يتخـــذ يف النص مســـارا عاما هو املســـار الســـردي
ُ
وينتقـــل بمراحـــل متعـــددة داخـــل هـــذا املســـار ،حيـــث
َ
تعرتضـــه "االختب�ارات" قبـــل أن يصـــل إىل مرحلة القدرة
الـــي يكتســـب فيهـــا صفة البطـــل القـــادر علـــى حتقيق
ُ
ُ
حـــدده لنفســـه .إن االختبـــ�ارات تنت ُج عن
املوضوع الذي
ُ
حركة الشـــخصيات األخرى الي تعاكســـه وقد تهدف إىل
ُ
ُ
إفشـــال برنامجه ،فغلبتها ترجح قدرته الســـالبة وغلبت�ه
ترجح قدرتـــه اإلجيابي�ة .إن الرتكيب العاملي هو املســـتوى
الذي يقوم باســـتجالء مســـار الشـــيخ -الويل يف حبثه عن
املوضـــوع وعالقته جبملـــة العناصـــر األخـــرى الفاعلة يف
النـــص .هـــذه احلركـــة ُ
المعاكســـة أو املســـاندة هي الي
ُ
تولد دين�امية املســـار الســـردي وترز أهمية هـــذا العنصر
ُ
على مســـتوى الداللة ،إنـــه ينتج "آثار املعـــى" الي تكون

الداللـــة العامـــة للنص.يتـــم حتليـــل الرتكيـــب العاملـــي
ُّ
مـــن خالل مســـتوين ُيعـــد كل واحـــد منهمـــا ُمتمفصال
مـــع اآلخر ،وهمـــا :مســـتوى الفواعل والعوامـــل ،فتحليل
املســـتوى األول يفـــي إىل الثاين.
ُ
الفاعـــل عنصـــرا قابال
حســـب هذا التحديـــد ،يعـــد
ُّ
للتفريد والختـــاذ لقب ومجموعة من الســـمات .تعد هذه
العناصـــر إجرائيـــ�ة بالنســـبة للفاعل يف النص الســـردي،
فهي ُ
تمثل مجموعة مؤشـــرات تســـاعد القـــارئ على بن�اء
مكونـــات الفاعـــل إلعطائـــه بعـــدا دالليا داخـــل النص يف
عالقتـــه بالشـــخصيات األخرى.
ُ
يمكـــن يف ضوء هذا النموذج أن حنـــدد مجموعة فواعل
النص مع الســـمات الي خيتصون بهـــا لنتمكن من حتليل
هذا املســـتوى ،وهم كاآليت حســـب ظهورهم يف النص:

-

أبوأ حمد عبد هللا بن حسن احلسين.
الشيخ سيدي أبو محمد الغزواين .

 الشيخ أبو إبراهيم . املرأة العقيمة . عمال السلطان. الشيخ أبو احلسن على بن أىب القاسم.ُ
الســـارد الفاعـــل يف النص ُمرفقا باالســـم الذي
ُيدرج
ُ
ُيعـــد أول ســـمة تتخذهـــا الشـــخصية ،وهـــذه الســـمة
وظيفية ألن التســـمية تمـــزي أوال بن الفواعـــل يف النص،
ُ
غـــر أن الســـارد يضيف مجموعـــة صفات أخـــرى ترتبط
باالســـم .بالنســـبة للفاعـــل األول يف النـــص :عبد هللا بن
ُّ
حســـن ،يســـتهل الســـارد النص بمجموعة من السمات
ُ
تصفـــه قبل ذكر اســـمه:
الي
"ومنهـــم أعجوبـــة الدهـــر الشـــيخ الـــويل ذو املناقب
الـــي ال حتى .أبـــو احمد عبدهللا بن حســـن احلســـين"
(دوحـــة الناشـــر ،ص.)95 .
إن التبئر اخلاريج لهذا الفاعل مند املقطع االســـتهاليل
يف النص هـــو للتأكيد علـــى "وظيفية" هذه الســـمات يف
تكوين صـــورة الفاعل وداللته ،حيث ُحت ُ
دد هذه الســـمات

أدب شعبي

بالنســـبة للقـــارئ جملـــة املمارســـات والســـلوكات لهذا
الفاعـــل .إن الوحـــدات الي تصف الفاعل تنتظم بشـــكل
نســـقي داخل "مســـار تصويري".18
ُ
ُ
نصطلح
يســـمح بتشـــيي�د صـــور لهـــذا الفاعـــل
ألنه

ُ
تعـــززه أيضا
بإجناز أفعـــال وبرنامج ســـردي .هـــذا املوقع
خاصية نصية ،وهي أن الســـارد يدرجه يف ُمســـتهل النص
تبئره ،لذلك فهـــو يؤدي وظيفة الـــذات الفاعلة.
بغـــرض ِ
ُ
تمكـــن قـــراءة النـــص مـــن حتديـــد الرامج الســـردية

عليهـــا بـــاألدوار التيماتيكيـــة ألنهـــا تصـــف املمارســـات
ُ
يقـــدم النـــص مجموعـــة من
السوســـيوثقافية للفاعـــل.
ُ
الوحـــدات املعجميـــة الـــي حتـــدد الســـمات العامـــة لهذا
الفاعل-.املســـار التصويري لعبدهللا بن حسن األمغاري:

لهـــذه الـــذات الفاعلة ،ذلـــك أن الـــذات تقـــوم يف النص
الصـــويف بأفعـــال وإجنـــازات خارقـــة ُمتعددة على شـــكل
ُ
جميعهـــا ثم محاولة
ســـنعمل على حتليلها
برامج ســـردية
ِ
الرتكيـــب بـــن مكوناتها.
ُ
ُ
الرنامج الســـردي يف الوقت الـــذي يصبح فيه
يتحدد

 أعجوبة الدهر ،الشيخ ،الويل"املشيخة" شيخ ،ويل. شرفاء بين أمغار "الشرف" شريف. الشـــيخ ســـيدي أبومحمد الغزواين "العالقة بالشيخالغزواين" الشـــيخ الغزواين.
 وكان والـــدي يف جملتـــه مرافقـــة الشـــيخ محمـــدالغـــزواين مرافق للشـــيخ الغزواين  -ياســـيدي اجعل
يل ســـبب�ا اســـتعن به على هذا الشـــأن طلب السبب
مـــن الشـــيخ الطالب.
ُ
َ
ُ
تطلب منه
انتشـــر صيت الشـــيخ  ...وقصدته الوفود
الركة الشيخ املطلوب.
ُ
نالحـــظ أن كل ملفـــوظ يمكـــن اخزالـــه إىل تيمـــة
ُ
تمثل املقـــوم الـــداليل العام واملنســـجم ،وكل تيمة تشـــر
إىل إجنـــازات الفاعـــل ،أي إىل األدوار التيماتيكيـــة الـــي
ُينجزهـــا .إن هـــذه األدوار التيماتيكية (شـــيخ ،شـــريف،
مريد الشـــيخ الغزواين ،مرافق الشـــيخ الغزواين ،الشـــيخ
ُ
حتـــدد صورة
الطالب ،الشـــيخ املطلـــوب) وظيفية؛ فهي
ُ
حتيـــل علـــى أحـــد العناصر
ُمكثفـــة لهـــذا الفاعـــل ،إنهـــا
الفاعلـــة يف ثقافة املجتمـــع املغريب خالل فـــرتات تاريخية
هو عنصـــر الويل الذي يرتكز ،حســـب التحليل ،يف جتذره يف
املجتمـــع على مجموعة من القيم السوســـيوثقافية ،فدور
ُ
حييـــل على العالقـــة الروحية بن
مرافق للشـــيخ الغزواين
ُ
الويل وشـــيخه.أما دور مريد الشـــيخ الغزواين ،فيحيل على
العالقـــة الروحية الي تربط الشـــيخ بالشـــيخ-املرجعية.
ُ
إن إجنـــاز الفاعل لهذه األدوار السوســـيوثقافية جيعله،
َ
مـــن بن الفاعلـــن ،املؤهـــل ألن يؤدي وظيفـــة مركزية يف
َ
ُ
تضطلع
يمكن أن
النـــص هي وظيفة العامل-الذات الـــي

العامل-الـــذات مرتبطـــا بموضوع-قيمـــة ،أي بموضوع
ُ
تنغـــرس داخله قيـــم اجتماعية أو ثقافية وتكـــون العالقة
بينـــ�ه وبن املوضـــوع عالقة رغبـــة ،فنوعيـــة العالقة هي
ُ
تؤشـــر علـــى بدايـــة برنامج ســـردي خـــاص بالعامل
الي
ُ
الـــذات .نمـــزي هنـــا بـــن املوضـــوع والقيمـــة ؛ فاملوضوع
هو موقـــع أو فضـــاء تركييب 19حيتـــوي على قيمـــة معين�ة،
والعامـــل حن حياول احلصول على املوضـــوع ،إنما حياول،
َ
يف احلقيقـــة ،تملـــك تلـــك القيمـــة ألن املوضـــوع يكتيس
ُ
أهميتـــ�ه بما حيمله مـــن قيم.
نقرأ يف املقطع(ج):
ُ
"...ثم إن الشـــيخ الغـــزواين تويف وأقمنا ُمـــدة مديدة،
َ
فاجتـــاز يومـــا بعـــض ُعمـــال الســـلطان علـــى طريـــق
َ
تامصلوحـــت ،فوجـــد تلـــك البقـــرة يف بعـــض مراعيهـــا،
فاحملوها
فقال ألصحابه :هـــذه ضالة حيث هـــي وحدها ِ
َ
َ
مصالـــح املخزن ،فلمـــا تفقدها والدي
وصروهـــا يف بعض
ِ
ُ
قيل لـــه إن خدام الســـلطان حملوها ،فذهـــب إىل مراكش
وهـــوال يعرف بهـــا أحـــدا  ( "...دوحة الناشـــر ،ص.)96.
إن حتليـــل مكونـــات املقطـــع يكشـــف عـــن مجموعة
ملفوظـــات ســـردية دالة:
 َّصروها (البقرة ) يف بعض مصالح املخزن . فلمـــا تفقدهـــا والدي قيـــل لـــه إن خدام الســـلطانحملو ها .
 فذهب إىل مراكش وهوال يعرف بها أحدا...ُ
تمســـرح امللفوظات مشهدا ســـرديا يتكون من الذات
الفاعلـــة (الـــويل عبـــد هللا بـــن حســـن) ومـــن موضوع
ﺧﻂﺎب اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

55

56

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 49

رﺑﻴﻊ 2020

العامل املرسل

احلاجة االجتماعية

العامل املساعد

العامل املرسل إليه

اسرتجاع البقرة

املوضوع-القيمة

الويل نفسه (األرض يف حالة متعطشة)

العامل-الذات

عمال السلطان

بركة الشيخ -خوارق الشيخ

(البقـــرة) ومن قيمـــة (ماديـــة = أهمية البقرة بالنســـبة
للشـــيخ) ُ
ترتبط باملوضوع ،وعالقة الـــذات بهذا املوضوع
ُ
يرغب
هي عالقـــة انفصال ،لذلك فـــإن العامل  -الـــذات
يف اســـرتجاع البقرة الـــي أخذها عمال الســـلطان .إن هذه
ُ
العالقـــة بـــن الـــذات واملوضوع هـــي الي تمثـــل العنصر
الدينـــ�ايم ُ
المحرك للرنامج الســـردي ،فتجريد الذات من
املوضوع جيعلـــه يف عالقـــة ُمواجهة َجدلية مع الســـلطة.
ُ
يقدم املشـــهد العناصـــر اآلتي�ة :
(عا  U 1موضوع -قيمة )
(عا  2موضوع -قيمة )
َ
إن االنتقال من حالة الفقـــد إىل حالة االتصال وتملك
املوضـــوع ال يتم إال مـــن خالل برنامج آخر يســـاير الرنامج
ُ
واجلوهـــر فيه هـــو احلصول على االســـتطاعة
الرئيـــس،
ُ
الـــي تســـعف يف إجنـــاز املوضـــوع ألن كل إجنـــاز يتطلـــب
بشـــكل منطقي اســـتطاعة .إن الـــذات الفاعلـــة ُت َ
واجه يف
ُ
حتاول إحلاق الفشـــل بالذات
هذا الرنامـــج بعناصر أخرى
ُ
وتتمثل يف :عمال الســـلطان ،خدام الســـلطان.
الفاعلـــة،
ُ
ُيعـــد هـــذا العامـــل جماعيا ألنـــه يعـــد تمثي�ال للســـلطة.
ُ
تشـــر هذه الوضعية الرتكيبي�ة بشـــكل ُمحايـــث إىل وجود
برنامجـــن ُمتســـمن باالزدواجيـــة؛ إذا كان هنـــاك عامل
يفقـــد املوضـــوع ،فإن هذا يعـــين أن هناك عامـــال ثاني�ا هو
ِ
ُ
ُ
يمتلكـــه ،إن مواضيع القيمـــة تتمـــزي باالنتقال من
الـــذي ِ
عامـــل إىل آخر ،من الشـــيخ إىل عمال الســـلطان.

العامل املعاكس

ُ
حييـــل هـــذا املشـــهد علـــى وجود تصـــادم جـــديل بن
ُّ
عاملـــن ،كل واحد منهمـــا يريد احلصول علـــى املوضوع،
فهنـــاك البطـــل والبطل -املضـــاد ،ويمكـــن صياغة هذه
العالقـــة على الشـــكل اآليت:
ُ
تعـــين حركـــة العامـــل املعاكـــس أن قـــدرة َ العامل –
ُّ
انفصال،لذلك
الـــذات ســـلبي�ة وأنـــه سيســـتمر يف حالـــة ِ
فهو ُمجـــر على التماس ُ
المســـاعدة من عامل –مســـاعد
ِ
ُ
يوفـــر له االســـتطاعة لتحقيـــق املوضوع .إن االســـتطاعة
بالنســـبة للويل هي العنصر األســـايس ،فهي ليست بقدرة
ماديـــة كما هي قـــدرة ُعمال املخـــزن ،ولكنها قـــدرة تنتقل
ُ
ُ
تنتقل من الشـــيخ املدفون
عـــر اللغة ،قدرة لغويـــة ،قدرة
إىل مريـــده الـــذي حيكي عـــن حالته ويبكي علـــى قره.
نقرأ يف املقطع (ج):
ُ
"فذهـــب إىل مراكـــش وهو ال يعـــرف بها أحدا ســـوى
الشـــيخ أيب احلســـن على بن أيب القاســـم املتقـــدم الذكر،
فذهـــب إليـــه وأخره بما جـــرى ،فقـــال له  :ومـــن هو هذا
العامـــل؟ فقال لـــه ال أدري ،فقال أبو احلســـن :اذهب إىل
َ
شـــيخك الذي أســـكنك يف ذلك القر لرد عليـــك بقرتك.
ِ
َ
قـــال فخرج مـــن عنـــده إىل قـــر الشـــيخ الغـــزواين وبكى
عليه ثـــم َحكى له مقالة أيب احلســـن وانصـــرف خارجا إىل
َ
تامصلوحـــت ،فلما خرج مـــن الباب اجلديد وجـــد البقرة
واقفة والعامـــل راكب بإزائها" (دوحة الناشـــر ،ص)96.
يشمل املقطع امللفوظات السردية اآلتي�ة :

أدب شعبي

 "فقـــال فخـــرج من عنـــده إىل قـــر الشـــيخ الغزواينوبكـــى عليـــه ثم حكـــى لـــه مقالة أيب احلســـن"
 "فلمـــا خرج مـــن الباب اجلديـــد وجد البقـــرة واقفةوالعامل راكـــب بإزائها".
ُ
وهي تبن وضعية َالذات الي تتمزي بعناصر جديدة:
 حصـول الذات الفاعلة على القـدرة ،وتتمثل يف "بركة"ُ
الشـيخ الغزواين الي تمكنـه من حتقيق املوضوع.
 إجناز الذات الفاعلة للرنامج الســـردي ،وهو احلصولعلى املوضوع –القيمـــة (البقرة) ،نتيجة ُحصوله على
ُ
قيمة القدرة ،وهي الي حتقق له االســـتطاعة.
إن وحـــدات امللفـــوظ الســـردي "فخرج مـــن عنده إىل
قـــر الشـــيخ الغـــزواين وبكى عليه ثـــم حكى لـــه مقالة أيب
َ
ُ
احلســـن "تبـــن أن القدرة الـــي حصل عليها الـــويل والي
ُ
تســـتن�د علـــى بركة الشـــيخ تنتقل مـــن الشـــيخ الغزواين
الذي يتســـم بســـمات /:ميت / ،/مدفـــون ،/إىل ُمريده
الـــذي يبكـــي على قـــره وحيكـــي له قصتـــه مـــع العناصر
ُّ
ُ
المعاكســـة (عمـــال الســـلطان) .وتعـــد هـــذه القـــدرة
ُ
الـــويل اليح.
أســـطورية ألنها تنتقل من الشـــيخ امليت إىل ِ
ُ
يشـــر هـــذا االنتقـــال
علـــى املســـتوى الوظيفـــي،
للقـــدرة إىل وظيفـــة الشـــيخ وهـــو يف العالـــم اآلخـــر،
بمع ــى أن الفع ــل يف ه ــذا الن ــص ال يرتب ــط باألحي ــاء دون
غره ــم ،ولكن ــه يرتب ــط أيض ــا بالش ــيوخ الذي ــن يفعل ــون
ُ
يســـتطيع أن
وهـــم يف حالـــة مـــوت .فالشـــيخ الغـــزواين
ُ
ُ
حيق ــق لل ــذات الفاعل ــة الق ــدرة ال ــي تس ــعفه يف االتص ــال
باملوضـــوع (البقـــرة) .إن هـــذه اخلاصيـــة (اشـــتغال
َ
ُ
الشـــيخ امليـــت) تفـــرض ضـــرورة التفكـــر يف تصنيـــف
خـــاص بالـــذوات الفاعلـــة يف نصـــوص الكرامـــات،
ُ
فال ــذات ال تتم ــزي يف ه ــذه النص ــوص دائم ــا بس ــمات+ :
َ
يح + ،ف ــرد ،فه ــو يمك ــن أن يتم ــزي أيض ــا بس ــمة + :مي ــت،
لك ــن رغ ــم ه ــذه الس ــمة ،فإن ــه يش ـ ُ
ـتغل ُ
وي ــؤدي وظائ ــف
داخـــل النـــص .يمكـــن ،إذا ،أن نالحـــظ داخـــل نصـــوص
الكرامـــات وجـــود طبقتـــن مـــن الـــذوات :
 طبقةاألحياء. -طبقة األموات أو طبقة األرواح .

ُ
مـــا تشـــرتك فيـــه الـــذوات يف هـــذه الفئـــات هـــي
"الوظيفيـــة" أي قـــدرة الـــذوات علـــى االشـــتغال ،على
تأديـــة مجموعـــة أفعـــال .إن القـــدرة كعنصـــر أســـايس
بالنســـبة لتحقيـــق الرنامج الســـردي تنتقل من الشـــيخ
"املدفون" إىل الـــويل الذي يؤدي وظيفة الذات الرئيســـة.
إذا كان مصـــدر هذه القـــوة هو طبيعة األمـــوات /األرواح
َ
الـــي تنجز وظيفة على مســـتوى النص ،يمكـــن أن ن ُعدها
"قـــدرة" أســـطورية 20ألنها صـــادرة عن فئة الـــذوات غر
ُ
القـــادرة على إنت�اج قـــدرة "مادية" ُمحققـــة تضاهي قدرة
َ
العامـــل املعاكـــس .إن شـــكل القـــدرة يف النـــص هـــو من
بن املكونـــات األســـطورية يف نصوص الكرامـــات ،أي أن
ُ
هـــذا العنصر هـــو الذي حيـــدد املظهر األســـطوري يف نص
حتص ُ
الكرامة .إن القدرة األســـطورية الي ُ
ـــل عليها الذات
ُ
ســـعفها يف احلصـــول على املوضوع وهو
الفاعلة هي الي ت ِ
ُ
اســـرتجاع البقرة مـــن "عمال املخـــزن" الذين جيســـدون
ُّ
الســـلطة بمظهرها القهـــري و اإلكراهـــي .ويمكن صياغة
هـــذه الوضعية مـــن احلكايـــة بامللفوظ الرمـــزي اآليت :
( ع  2موضوع)

(عا  1موضوع )
ُ
يتحصـــل مـــن امللفـــوظ أن امتـــالك العامـــل األول
ُ
ُّ
للموضوع يـــدل ،ضمني�ا ،علـــى فقدانه بالنســـبة للعامل
ُّ
اآلخر.وتدل هـــذه احلالة الســـردية اجلديدة علـــى انتهاء
ومعاك ِســـه
ســـرورة الصراع بن العامل -الذات (البطل)
ِ
(البطـــل –املضـــاد) بانتصـــار العامـــل األول معتمدا على
ُّ
القيمة اجلهية  :القدرةُ ،مســـتمدة من بركة الشـــيخ .تعد
ُ
حيصل عليهـــا العامـــل -الذات
"الركـــة" قيمة ثقافيـــة
(الـــويل) مـــن خـــالل العالقـــة بالشـــيخ-املرجعية .ينمو
َ
ُّ
النـــص بصيغة تبن حتـــول الويل من وضعيـــة إىل وضعيه
ُ
جديـــدة .فاملقطـــع – ج -الذي حيقـــق فيه العامـــل الذات
أول برنامج ســـردي ينتهي بملفوظ ســـردي أســـايس:
" فذهـــب والدي مســـرورا بما جرى مـــن كرامات وقد
تقـــوت العزيمة" (دوحة الناشـــر ،ص .)96.
يشـــر امللفـــوظ الســـردي إىل قـــدرة وإجنـــاز إجيابين
َ
بالنســـبة للعامل الذي حتـــول من وضعية الشـــيخ التابع
ُ
فالعنصر األســـايس
إىل شـــيخ له أتب�اع و يتمـــزي "بركة".
يف الرنامـــج الســـردي يف هـــذه النصوص هو القـــدرة الي
ﺧﻂﺎب اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
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ُ
حتدد بهـــذه القيمة اجلهية" :الركة" ،وهـــي قيمة ثقافية
غـــر ُمحققة ماديـــا ،لكنها أساســـية ألنها هـــي الي ُ
جتعل
من الـــويل قـــادرا علـــى أداء جملـــة وظائف داخـــل اإلطار
السوسيوثقايف.
ُ
تقـــدم لنا املقاطع األخرى يف النـــص (د -ه) مجموعة
ُ
يقـــوم العامل-الذات(الويل)
من الرامج الســـردية الـــي
َ
بإجنازهـــا .يمكـــن أن نتبـــن ذلـــك مـــن خـــالل حتليـــل
امللفوظات الســـردية:
ٌ
ُ
"فقـــال أبـــو احلســـن :يل امـــرأة ال ِتلـــد قـــط وأردت
َ
ُ
َ
الذري ــة فجئ ــت به ــا إىل ضري ــح س ــيدي ابراهي ــم ،فق ــال
ُ
هللا
ل ــه وا ِل ــدي :ه ــذه احلاج ــة تق ــى إن ش ــاء هللا حب ــول ِ
َ
َ
ـيئت�ه م ــن َبرك ـ ِـة ش ــيي ،فق ــال ل ــه افع ــل م ــا أم ــرك
ومش ـ ِ
ب ــه ،فأم ــر وال ــدي ُ
بص ــرة دقي ــق تأتيــ�ه ،ف ــأىت به ــا وفتحه ــا
َ
وثف ــل فيه ــا ثالث ــا ،وق ــال أليب احلس ــنُ :مره ــا جتع ـ ُـل منه ــا
عصي ــدة وتفط ـ ُـر عليه ــا ثالث ــة أيـــام ،ففعل ــت وحمل ــت
م ــن حينه ــا .فج ــاءت بول ــد ث ــم بآخ ــر وثال ــث" (دوح ــة
الناشـــر ،ص)96.
ُ
ُ
يشـــمل النص مجموعة ألفاظ ســـردية تبـــن عناصر
الرنامج الســـردي الثاين:
 .1يل امرأة ال تلد قط وأردت الذرية .
ُ
 .2فقـــال والدي هـــذه احلاجة تقى إن شـــاء هللا حبول
هللا ومشـــيئت�ه من بركة شيي .
ُ .3مرها جتعـــل منها عصيـــدة وتفطر عليها ثالثـــة أيام،
ففعلت وحملت مـــن حينها.
ُ
بنـــ�اء على هـــذه امللفوظـــات ،يمكن أن حنلـــل مكونات
الرنامج الســـردي :
 .1العامل املرســـل يف هذا الرنامج هو احلاجة النفســـية
ُ
تتمثـــل يف رغبة أيب احلســـن يف
–االجتماعيـــة والـــي
احلصـــول على ذريـــة تضمن له االســـتمرارية .
 .2العامـــل -الـــذات هـــو الـــويل الـــذي يســـتن�د علـــى
ُ
الرك ــة إلخص ــاب امل ــرأة العاق ــر ،وتمث ـ ُـل ه ــذه البغي ــة
ُ
يرتبـــط بـــه العامـــل –
املوضـــوع -القيمـــة الـــذي
ُ
الـــذات علـــى محـــور الرغبـــة .كمـــا يوجـــد حتديـــد
ُ
واض ــح للقيم ــة اجلهي ــة ال ــي يرتك ــز عليه ــا برنام ــج

ُ
االســـتعمال وهـــي :الركـــة الـــي تكـــون القـــدرة
األساســـية للعامـــل -الـــذات.
 .3يشـــر امللفوظ الســـردي إىل إجنـــاز العامـــل –الذات
ُ
ويتمثـــل يف جناح وصفة
للرنامـــج الســـردي الرئيس،
ََ
الـــويل وقـــدرة املرأة علـــى اإلجنـــاب ،وحتول ِاملـــرأة من
حالة العقـــم إىل حالـــة اإلجناب .
أمـــا املقطـــع (ه) :فتقـــوم ملفوظاتـــه الســـردية عل
حتديـــد مكونات الرنامج الســـردي الثالـــث ،نالحظ ذلك
من خـــالل النص:
"انتشـــر صيت الشيخ عبدهللا بن حســـن وقصدته
ُ
الوفود ،وظهـــرت على يده اخلـــوارق الـــي ال حتى ،منها
َ
كالرطال َ
المؤذي َ
أن الطـــر ُ
واجلراد وحنوهـــا إذا نزل بفدان
ُ
يكتب دعوته إىل الشـــيخ يف
زرع أو بالكـــرم من اجلنانـــات
ُ
َ
رقعـــة وجتعل يف قصبة وترفـــع يف الفدان فـــإن الطر يرحل
من حين�ه" (دوحة الناشـــر ،ص.)97.
حتيـــل ملفوظـــات النـــص علـــى مكونـــات الرنامـــج
الســـردي :
 .1انتشـــر صيت الشـــيخ عبدهللا بن حســـن وقصدته
الوفـــود ،وظهرت على يـــده اخلوارق.
 .2منهـــا أن الطر املـــؤذي كالرطال واجلـــراد وحنوها إذا
نـــزل بفدان زرع أو بالكرم مـــن اجلنانات يكتب دعوته
إىل الشـــيخ يف رقعة وجتعل يف قصبـــة وترفع يف الفدان
فإن الطر يرحل مـــن حين�ه .
ُ
يشـــر امللفـــوظ الســـردي األول إىل العامـــل –الـــذات
وإىل قدرت ــه ال ــي يض ــاف إليه ــا عنص ــر آخ ــر يزك ــي الرك ــة
ُ
ُ
تظهـــر علـــى يديـــه ،فهـــي تدعـــم
وهـــو اخلـــوارق الـــي
ُ
قدرتـــه اإلجيابيـــ�ة.
أما امللفـــوظ الســـردي الثـــاين ،فيشـــر إىل املوضوع –
القيمـــة الذي ُحيققه العامـــل –الذات وهو إبعـــاد َ
الرطال
ُ
ويمثل
واجلـــراد عن احلقول لضمان ســـالمة املحصـــول،
َ
حتقيق هـــذا الرنامـــج اإلجناز اإلجيـــايب للعامل.
ُ
فيتمثل يف احلاجـــة االجتماعية
 .3أما العامل -املرســـل
ٌ
َ
تقصد الشـــيخ طالبـــة العون.
للوفود الي ِ

أدب شعبي

العامل املرسل

النقص  :االختالل احلاصل يف املجتمع

املوضوع -القيمة

مصالح الفرد

املرسل-إليه

املجتمع

سلطة العامل -العقم – الرطال

العامل املساعد

العامل-الذات

الركة

 تركيب:إن املقارنـــة بن هـــذه الرامج الســـردية لنفس العامل
–الـــذات تـــرز أن هنـــاك قواســـم مشـــرتكة بـــن جميع
الرامج الســـردية:
ُ
 فاملرســـل يف خطاطـــة العوامـــل كمـــا حللناهـــا هـــوٌ
ُ
يتمثـــل دائما
قاســـم مشـــرتك بن جميع الرامج ،إذ
يف حاجـــات املجتمـــع االقتصاديـــة واالجتماعيـــة
َ
ُ
والنفســـية.إن وحدة املرســـل دالة ،فهي تبن ارتب�اط
الـــويل باملجتمـــع يف بنيتـــ�ه االقتصاديـــة والنفســـية
َ
واالجتماعيـــة .إن وحدة املرســـل تبن ارتبـــ�اط الويل
باملجتمـــع ليـــس فقـــط يف ما هـــو رويح حيـــث يكون
دائما صورة مستنســـخة من شـــيخ آخر ،ولكنها تعزز
ارتبـــ�اط الويل باملجتمـــع يف احليـــاة الماديـــة اليومية.
 نالحظ أن القـــدرة اإلجيابي�ة للعامل املســـاعد تتكونيف هـــذه الرامج مـــن" الركة" بصفتهـــا قيمة جهية
ثابت�ة.
ُ
 نالحظ أن املرســـل –إليـــه يتكـــون دائما مـــن األفرادالذين يمثلـــون عين�ات مـــن املجتمع ،وهـــذا يعين أن
املســـتفيد مـــن املوضوعات الـــي حيققهـــا العامل –
الذات هـــو املجتمـــع يف كليت�ه.
إن هـــذه العناصـــر املهيمنـــة يف كل الرامج الســـردية
ُ
تمكنن�ا من اخـــزال هذه اخلطاطـــات إىل خطاطة عاملية
ُم َّ
وحـــدة للنص :

الويل

العامل املعاكس
-السلطة -احليوان-املرض

يمكـــن أن نالحظ مـــن خالل هذه اخلطاطـــة العاملية
املوحدة :
ُ
يســـتطيع العامل –الذات يف هذه الرنامج الســـردية
ُ َ
أن حيقق بشـــكل إجيـــايب موضوع-القيمة الذي يرغب
ُ
يتضمن فشـــال بالنســـبة للعوامل األخرى
فيـــه وهذا
الي توجـــد معه يف عالقة صـــراع ،بمعـــى أن برنامج
انتصـــار ألنـــه ينتهـــي
العامل-الـــذات هـــو برنامـــج ِ
بتملـــك املوضوع-القيمة .
ُ
تتمثـــل القدرة اإلجيابي�ة للعامل –الـــذات يف "الركة"
ُ
بصفتهـــا قيمـــة جهيـــة ،فهـــي تمثـــل بالنســـبة إليه
ُ
تمكنـــه من حتقيـــق موضـــوع –القيمة
القـــدرة الـــي
ُ
الـــذي حيدده لنفســـه.
ُ
 املســـتفيد من إجنازات الـــويل يف النســـق احلكايئ هواملجتمع ُممثـــال يف األفراد .

خاتمة :
بعد حتليل مكونـــات الكرامة خطابيـــ�ا وتركيبي�ا ،يمكن
اســـتخالص العناصر اآلتي�ة :
على مستوى البني�ة.ُّ
ُ
يتمفصـــل داخله نســـق لغوي
تعـــد الكرامة نســـقاُ
ونســـق حكايئ ،فالنســـق احلـــكايئ يعتمد النســـق اللغوي
للتمظهـــر والتحقق.
ﺧﻂﺎب اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
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ُ
ُ
تتمـــزي الكرامـــة بمكون أســـطوري خيالـــف نصوصُ
تشـــتمل على مســـتوى
الكتابـــة التاريخيـــة مثـــال ،فهي
الفاعلن علـــى فئات فواعـــل أحياء وأموات ،لهـــم القدرة
على إجنـــاز وظائف علـــى مســـتوى النص.
ُ
تتحكـــم يف البنيـــ�ة العامـــة للكرامـــة ثوابـــتُ
النص ــوص الس ــردية ،فه ــي تتوف ــر عل ــى عوام ــل تنس ــج
بينه ــا عالئ ــق وينم ــو الن ــص وف ــق الدين�امي ــة ال ــي توج ــد
بـــن هـــذه العوامـــل.
ُ
تتســـم بنيـــ�ة الكرامة ببعـــض خصائـــص احلكايةُ
وتتمثل يف العامل املســـاعد ُ
المتسم بالطبيعة
الشـــعبي�ة،
الســـحرية" ،فالركـــة" تـــكاد تشـــبه العصا الســـحرية
ُ
الي يســـتعن بها االعامـــل -الذات للتغلـــب على البطل
–املضـــاد كمـــا يشـــر إىل ذلك فالديمـــر بـــروب يف حتليله
للحكاية الشـــعبي�ة21.
 تتمـــزي الكرامة بازدواجيـــة الرنامج الســـردي ،فهيتشـــمل برنامـــج العامل-الـــذات ُ
المهيمـــن أي البطل ويف
الوقت نفســـه برنامـــج العامل-الـــذات الذي ُيعاكســـه،
أي البطـــل املضاد ،فالـــراوي ال حيكي حكايـــة واحدة ولكنه

حيكي حكايتـــن ،حكاية البطـــل والبطل املضـــاد وهي من
اخلصائص األساســـية يف خطـــاب احلكاية .
على مستوى الداللة . ينجـــز العامل-الـــذات (الـــويل) وظائـــف داخـــلاملجتمـــع ،فهـــو يبـــ�دو حاميـــا لإلنســـان مـــن الســـلطة
والطبيعـــة واحليوان واملـــرض .حتيل هـــذه اخلاصية على
الوظائـــف الـــي ينجزهـــا الـــويل داخـــل املجتمع.
هـــذه الوظائـــف هي الي جتعـــل مـــن العامل-الذاتعنصرا من بن العناصر الفاعلـــة يف املجتمع ،حيث يصبح
الويل كمـــا ُ
يقول النص" ِقبلـــة للوفود الـــي تتوجه إليه".
 إن حتقيـــق الـــويل ملجموعة مـــن الوظائـــف انطالقامـــن قدرتـــه األســـطورية ( الركة) هـــو نوع مـــن التعاقد
ُ
يصبـــح الويل عنصـــرا من بن
بينـــ�ه وبـــن املجتمع ،حيث
عناصـــر توازن املجتمـــع .لقد هـــدف التحليل باخلصوص
إىل حتديد مكونـــات الكرامـــة يف عالقتهـــا باللغة وببعض
النصـــوص كاحلكايـــة الشـــعبي�ة.كما هـــدف التحليل إىل
إبراز املكون األســـطوري .تمثـــل هذه العناصـــر التحليلية
هـــدف املقاربة املنهجية الـــي حاولنا اســـتثمارها .
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أ.د .فرج قدري الفخراين  -مصر

مسرد جزيئي�ات التشخيص
Z110-Z139

َ
يف كتايب "ابن امللك
والناسك" و"بلوهر
وبوذاسف"
وفق فهارس الشايم
ً
اوال :كلمات مفتاحية:
)1

اجلزيء:

مفهوم أســـايس مـــن وحدات البحـــث والتحليل يف ميـــدان األدب
الشـــعيب ،وخاصة القصص الشـــعيب ،ومهما يكن التعريف المأخوذ
بماهيـــة اجلـــزيء /املوتيف ،فـــإن النظرة إليـــه جيب أال تعـــدو كونه
مجرد وســـيلة/أداة وظيفتها تكمن يف حتديد مكونـــات صغرة ً
حجما
ً
افرتاضيا لكي يتســـى تن�اولهـــا بالدراســـة والتحليل على حنو
وعزلهـــا
ُ
ُ
نســـقي دقيق ،ويمثل النظام املوتيفي الذي قدمه ســـتيث طمسن يف
ً
فهرســـت املوتيفات أفضل النظـــم القائمة فعال بهذا الصـــدد ،إذ إنه
يســـمح باإلضافة واحلذف والتغيـــر بدون إحداث صدى يف النســـق
ككل 1تشـــخيص  :Personalismظاهرة أدب شـــعبي�ة عرفها براون
ُ
بأنها وســـيلة فني�ة دارجة يف النص األدب شـــعيب تكســـب املجردات

أدب شعبي

صفـــات إنســـاني�ة 2وأطلـــق عليهـــا ريفلـــن האנשה =
ً
موضحـــا أنهـــا تصوير لغـــوي مألـــوف للغاية،
هأناشـــاه،
يعـــرض جمـــاد أو نبـــ�ات أو حيـــوان أو فكـــرة أو مضمـــون
أو شـــعور يف صـــورة إنســـاني�ة حيـــث ُتصبـــح ُ
الم َمثالت
والظواهـــر غر اإلنســـاني�ة قـــادرة علـــى التفكـــر والكالم
ْ
والتصـــرف مثـــل اإلنســـان ،3وتؤكـــد َملكا بوين أن إســـباغ
الصفـــات اإلنســـاني�ة على املضامـــن واألفكار كوســـيلة
فني�ة هو أمر مألـــوف يف الصور التمثيليـــة ،4وهو ما يعرف
يف البالغـــة العربي�ة التشـــبي�ه التمثيلي ،5أما التشـــخيص
كموتيف موجود يف تصنيفات األدب الشـــعيب  6فهي تقع
ُ ْ َ َ
المدخلـــنZ110 - Z139 ،7
يف االمتـــدادت الواقعة بـــن
وهو النطـــاق املحدد يف جميـــع فهارس األدب الشـــعيب يف
العالم  8جلزيئي�ات التشـــخيص وملحقاتها دون ســـواها.

)2

فهارس الشايم:

ً
الفهرســـت أداة مـــن أدوات البحـــث ،ويمثـــل دليـــال
ً ُ
ً
نســـقيا ترتب فيـــه المادة األدبشـــعبي�ة املفهرســـة
علميا
وفـــق القواعد الي يقتضيهـــا نظام التصنيـــف أو التبويب
يف النســـق  ،Systemicوذلـــك بغـــرض فهرســـة وحفـــظ
واســـرتجاع مواد القص الشـــعيب ،وحيتوي الفهرست على
إشـــارات ببليوجرافية ،ومعلومات مصاحبة تؤدي بالباحث
إىل الوصـــول إىل المادة املشـــار إليها ،وفهارس الشـــايم هي
املجموعـــة املصنفـــة وفـــق نظـــام املوتيـــف وقـــام الدكتور
حســـن الشـــايم بإعدادها ،وهي يف معظمها ختـــدم المأثور
الشـــعيب العريب واإلســـاليم وهـــي على النحـــو التايل:
- Hasan El-Shamy .Folk Traditions of
the Arab World: a Guide to Motif
Classification, 2 vols.: V. I, xxvi + 461 pp.,
V. II, viii + 577 pp. (Indiana University
Press, 1995).
- Hasan El-Shamy and Jane Gerry, Eds
Archetypes and Motifs in Folklore and
Literature: A Handbook,. Armonk,NY:
M.E. Sharpe, 2005
- Hasan El-Shamy. A Motif Index of the
Thousand and One Nights, (Bloomington:

Indiana University Press, 2006).
- Hasan El-Shamy, Motific Constituents of
Arab-Islamic Folk Traditions: A Cognitive
Systemic Approach (2 vols.), 2016.
- https://scholarworks.iu.edu/dspace/
handle/202220938/

ً
ثاني�ا :مشكلة الدراسة:
يقع هـــذا البحث يف نطاق دراســـات األدب الشـــعيب،
وهـــو معين بتصنيـــف جزيئيـــ�ات التشـــخيص يف كتابن
أحدهمـــا عـــريب وهو "كتـــاب بلوهـــر وبوذاســـف" واآلخر
عري هـــو "كتـــاب ابـــن امللـــك والناســـك" "בן המלך
והנזיר" يف محاولـــة لتصنيـــف جزيئيـــ�ات التشـــخيص
الـــواردة يف الكتابـــن وفق تصنيفـــات املوتيف للشـــايم،
وذلـــك باعتبـــ�ار أن التشـــخيص إحـــدى اخلـــواص
األدبشـــعبي�ة اجلمالية ،الي تشـــكل التعبر الفين والبني�ة
الداخليـــة للمنتج األدبشـــعيب ،خاصـــة عندمـــا يكون له
صبغـــة وعظيـــة وتعليميـــة ،مما جيعـــل لهـــذه اخلاصية
ً
ً
ً
واضحـــا يف الكتابن املشـــار إليهمـــا قبال.
وجـــودا

ً
ثالثا :مادة الدراسة:
المـادة الـي يعتمـد عليهـا البحـث ،نـص الكتـاب العـريب
"بلوهـر وبوذاسـف" ،مجهـول املؤلـف ،والـذي قـام "دانيـ�ال
جيماريـه" بتحقيقـه ،وصدر عـام 1976م عن دار نشـر " دار
املشـرق – بـروت " ،ويقع النص املحقـق يف 186صفحة من
الورق املتوسط ،سبقه مقدمة املحقق باللغة الفرنسية وتقع
َ
يف  11صفحة ،وقد ذ َّيل املحقق نسـخته بفهرس األشـخاص
واألماكـن وفهـرس املحتويـات ،ونـص الكتـاب العـري "ابن
امللـك والناسـك" בן המלך והנזיר الـذي كتبـ�ه شـموئي�ل
بـن حسـداي 9الـذي عاش يف برشـلونة يف بداية القـرن الثالث
عشـر ،والـذي قـام هرمان بتحقيقـه وصدر عـام  1951م عن
دار نشـر "מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק –
תל-אביב " وقـد اعتمـد يف حتقيـق الكتـاب على مخطوطة
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أكسـفورد رقـم  349باإلضافـة إىل ثالثـن طبعـة – حصرها
ً
هرمـان تفصيال  -صـدرت ما بـن ( )1922 - 1518أهمها
طبعـة قوشـطا  1518وطبعـة منطوفـا  1557وقـد صدرت
هـذه الطبعـات يف بلدان مختلفة  ،بما يـي أنه كان يعيش يف
يهوديـا ً
ً
ً
قادرا على القـراءة ،ويقع النص
جمهورا
هـذه البلدان
املحقـق يف 207صفحـة مـن الورق املتوسـط  ،وتتضمن هذه
الطبعـة مقدمتـن كتبهمـا املحقـق ،وللكتابـن إشـكاليات
متشـابهة تتمثـل يف كونهمـا ينتميـان إىل ما ُيصطلـح عليه يف
الدراسات الشعبي�ة  Chapbookالكتب الشعبي�ة ،10وكذا
اشـتمال الكتابـن علـى قيـم أخالقيـة وجتسـيدهما لألفـكار
التربويـة والتعليميـة املسـتمدة مـن حكايـة ناسـك هنـدي
هو"سـيدهارتا جوتامـا بـوذا" مؤسـس البوذيـة ،ومـن أمثلـة
هـذه القيـم (محبـة اآلخـر – عـدم اخلجـل مـن التعلـم مـن
أي إنسـان – الدعـوة إىل محبـة العـدو قبـل الصديـق) وهـي
مضامـن ذات صبغـة عاملية ،والكتابـان يعتمدان على قصة
ُ
دينيـ�ة بيوجرافية تنتـي إىل اجلنـس األديب  ،legendكتبت
نسختها األوىل باللغة السنسكريتي�ة فيما بن القرنن الثاين
والرابـع امليالديـن ،ومنهـا ترجمـت إىل اللغـة البهلويـة الـي
كانـت سـائدة يف بـالد فـارس قبـل دخـول اإلسـالم ،ويف القرن
الثامـن امليـالدي – وربما بسـبب تقاطع مضمـون القصة مع
ُ
عقيـدة الوحدانيـ�ة يف اإلسـالم  -نقلـت القصـة إىل العربيـ�ة
ومنهـا تن�اقلتهـا العديـد من اللغـات؛ كاملنغوليـة ،واليوناني�ة،
ً
وأخرا فـإن نصوص الكتابن
والالتينيـ�ة وكذلـك العريـة،1 1
تمثـل نقطـة التـاليق الواضحـة بـن اجتاهـن يف األدب ،هما :
األدب الرسـي بـكل خصائصـه التأليفيـة الـي وظفها مؤلفا
الكتابـن ،واألدب الشـعيب الـذي َت ُع ُ
ـود عناصـره إىل قرحيـة
الشـعب ال إىل قرحيـة الفـرد ،حيـث إنـه قـد تسـرب إىل هـذه
النصـوص – بقصـد أو بدون قصد – العديد من اخلصائص
ً
ُ ْ
الـي تـدرس يف إطـار األدب الشـعيب ،بعيـدا عـن اخلصائص
ُ
األخـرى الـي تـدرس يف إطـار األدب الرسـي .
وتـدور قصـة الكتابـن  -يف األصـل  -حـول الراهـب
"سـيدهارتا جوتامـا بـوذا" مؤسـس البوذيـة ،حيـث تذكـر
احلكايـة أن الرهبـان أبلغـوا والـده عند مولده أن للطفل شـأنا
ً
ً
ملكا ختضـع لـه ممالـك ،أو ً
راهبا جليال
عظيمـا ،إمـا أن يكـون
يف مصـاف القديسـن ،لـذا هيـأ امللـك له جميع السـبل ،لكي
ً
ً
عظيما كرغبتـ�ه ،غر أن الشـاب الذي لـم يتجاوز
يكـون ملـكا

َ َ َّ
الثالثـن ،والـذي يعيـش حيـاة امللـوك ،تكـدر فكـره عندمـا
ً
ً
ً
رأى – علـى مـدار ثالثـة أيـام – مريضـا ثـم عجـوزا ثـم ميتـ�ا،
ويف اليـوم الرابـع قابله الراهب الذي كشـف لـه حقائق الكون
الـي حاول والـده إخفاءها عنه ،وأهمها :الفناء ،وحينها هرب
ً
متجوال يف شـوارع الهند َّ
وجرب التقشف
الشـاب من النعيم
يهتـد إىل ضالتـه ،ويف اخلامسـة
الشـديد ،ورغـم ذلـك لـم
ِ
والثالثـن توصل ،عن طريق الوعـي ،إىل فيض النور اإللهي،
حينهـا انكشـفت له أسـباب املعانـاة والوسـيلة لوضـع نهاية
لتلك املعاناة ،بعدها أصبح "سـيدهارتا" هو "بوذا" ،الكلمة
الـي تعـين "مصـدر النور"

ً
رابعا :منهج الدراسة:
تعتمد الدراسـة علـى املنهج التاريي اجلغرايف يف دراسـة
األدب الشـعيب ،ووفـق هـذا املنهـج حيـاول البحـث حتليـل
ً
احلكايـة علـى وفق خصائـص األدب الشـعيب ،وحتديدا على
خاصيـة التشـخيص باعتب�ارهـا صيغـا ذات تراكيـب لغويـة
ً
متشابهة ،تربطها داللة ذهني�ةِّ ،
داخليا
تكون ىف مجملها بن ً�اءا
ً
حاكمـا للنـص األديب الشـعيب دون سـواه ،علـى أن تتبلـور
الدراسـة يف صـورة جـدول يسـرد جزيئيـ�ات التشـخيص
الواردة يف الكتابن محل الدراسـة وفق فهارس املوتيف الذي
َّ
قدمهـا لنـا العالمة حسـن الشـايم.

ً
خامسا:مختصرات ببليوجرافية مستخدمة يف

فهرست تصنيف موتيفات األنسنة يف الكتابني:

1 ) Gimaret:
Daniel Gimaret, Kitab Bilawhar
waBudasf, Recherches Bubliees sous la
Direction de L'Institut de Orientales de
Beyrouth, Nouvelle Serie, A. Langue Arabe
et PenseeIs lamique, Tome VI, Dar ElMachreq Editeurs, 1972.

65

أدب شعبي

(Bloomington:Indiana
2006).

University

Press,

5) DOTTI:
Hasan El-Shamy. Types of the folktale in
Arab World: a Domographically Oriented
Approach. Bloomington, 2004.

6) Thompson Motif-Index:
Stith Tompson.Motif-Index Of FolkLiterature,16vol.
,(CopenhagenBlomington, IndianaUniversity Press, 19551958.
7) Ebn-Hasdai:
ההדיר, בן המלך והנזיר, אברהם בן חסדאי
הברמן.מ.דבר א-הוסיף הערות ואחרית
מחברות לספרות בסיוע
תשי"א, אביב-תל, מוסד הרב קוק

، حققه دانيـــ�ال جيماريه، (كتاب بلوهـــر وبوذاســـف
 دار،حبـــوث ودراســـات بـــإدارة معهـــد اآلداب الشـــرقية
.)1972 ، بـــروت،املشـــرق
2) Noy.Motif.:
Dov Neuman, Motif-Index of TalmudicMidrashic Literature, Doctoral Dissertation,
Dep. Of Folklore Indiana Uni. Series
Publication no.879, University Microfilms
International, Ann Arbor, Michigan, U.S.A
3) GMC:
Hasan El-Shamy.Folk-Tradition of the
Arab World: A Guide to Motif Classification,
12- Vol., Indiana Uni. Press, Bloomington
and Indianapolis, 1995.
4) Alf :
Hasan El-Shamy. A Motif Index
of the Thousand and One Nights ,

َ
: مسرد جزيئي�ات األنسنة يف كتاب الدراسة وفق تصنيفات الشايم:سادسا

رقم املوتيف
Z110,

املوتيف
)تشخيصات ( التشخص

التوثيق من املصدر
Thompson Motif-Index,+
GMC-A

Z111,

Type332 موت يشخص

Thompson Motif-Index,+
GMC-A

موت يشخص بفكرة
موت أجمل من حياة
ساعة(وقت – حلظة – زمن) املوت ساعة(وقت – حلظة – زمن) اليقظة

Ebn-Hasdai,p.143
.Ebn-Hasdai,p.171
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التوثيق من املصدر

املوتيف

Ebn-Hasdai,p.22.

موت يشخص بيقني ال ظن فيه وظن ال يقني فيه

Ebn-Hasdai,p.43.

املوت يشخص بالكذب (قيمة اإلنسان بصدق كالمه ،فإن لم يصدق كالمه
فهو كامليت

Ebn-Hasdai,p.167.

موت يشخص بشاطئ احلياة

Ebn-Hasdai,p.127.

موت يشخص بنب�ات مزروع بواسطة خصام(شجار – نزاع)

رقم املوتيف

موت يشخص بمدخل دار
Ebn-Hasdai,p.143.

موت يشخص بمدخل الدار اآلخرة

Gimaret, p.40/ 11.

موت يشخص بتنني يف أسفل برئ فاغر فمه ليلقم الشخص

Motif-Index,+
GMC-A

موت (حظ) يتلبس أو يلبس أشكال مختلفة كي يقيض على أشخاص

Ebn-Hasdai,p.22.

موت يشخص بإنسان ً
طالبا أجل(عمر) شخص  /الشخص يطلب الدني�ا
واملوت يطلبه

Gimaret,p.40/11-12.

موت يلبس شكل فيل ً
طالبا أجل (عمر) شخص

83'Ebn-Hasdai,p.

موت يشخص بذئب مفرتس

83'Ebn-Hasdai,p.

هروب من املوت يشخص بهروب من ذئب

Z111.6,

سموم مميت�ة تشخص
Gimaret,p.40/10-11.

أربعة أخالط ( يتكون منها اجلسد) تتشخص بأربع أفاعي

Ebn-Hasdai,p.83.

أربعة أخالط يتكون منها جسم اإلنسان تشخص بأربع أفاعي
مالك املوت يشخص

GMC-A + Alf

هادم اللذات ومفرق اجلماعات

#,Z111.9.1+

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

رقم املوتيف

GMC-A + Alf

هادم البيوت ومائل القبور

Z111.9.1.1+,#

GMC-A + Alf

يصبح موزع شراب املوت ,cf.S111.10+

Z111.9.2+,#

GMC-A + Alf

يعود إىل األرض عندما يأيت شخص

Z111.9.3+,#

GMC-A + Alf

اسرتد هللا مولده ( أودعه)

Z111.9.4+,#

قبور(مدافن ،حلود ،جبانات )... ،تشخص
Ebn-Hasdai,p.83.

قرب يشخص بن�ار مشتعلة

Motif-Index,+
GMC-A + Alf

مرض يشخص

Z112,

مرض يشخص بفكرة
Ebn-Hasdai,p.127.

مرض يشخص بشيخوخة مؤقتة

Ebn-Hasdai,p.127.

مرض يشخص بصديق(قريب /زميل) اخلصام(الشجار /الزناع)

Ebn-Hasdai,p.127.

مرض يشخص بصديق(قريب /زميل) الطريق

Ebn-Hasdai,p.127.

مرض يشخص بهالك اجلسد

Ebn-Hasdai,p.25.

أمراض عدة تشخص حبكام مدين�ة واحدة ( املدين�ة هي املريض)
وجه التشخيص :احلاكم له أوامر كذلك املرض له شدائد.

Ebn-Hasdai,p.25.

أمراض تشخص بقباطنة سفين�ة واحدة (السفين�ة :هي اإلنسان)
وجه التشخيص :القبطان له أوامر كذلك املرض له شدائد
جرح(إصابة  /ضربة  /كدمة) يشخص

Ebn-Hasdai,p.26.

جروح(إصابات – ضربات– كدمات)إنسان تشخص بأعداء تت�دافع وتتصارع
عليه
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التوثيق من املصدر

املوتيف

Ebn-Hasdai,p.127.

ضرر مسترت يشخص بطريق

Ebn-Hasdai,p. 123.

سرعة إحلاق ضرر بشخص حلوح يف قضاء حاجته بال فائدة يشخص بسرعة
ّ
موت دودة القز

Ebn-Hasdai,p. 167.

شيخوخة تشخص بسفين�ة حتمل اإلنسان إىل املوت ( حافة احلياة)

رقم املوتيف

مريض يشخص
Ebn-Hasdai,p.25.

مريض يشخص بمدين�ة متعددة احلكام ( احلكام هم األمراض اليت تتحكم
فيه)

Ebn-Hasdai,p.25.

مريض يشخص بسفين�ة كثرية القباطنة (القباطنة هم األمراض اليت تتحكم
فيه)

Motif-Index,+
GMC-A + Alf

احلياة تشخص :امرأة عجوز حتمل أدوية ومراهم للعالج

Z113,

GMC-A + Alf

حياة ( عالم  -دني�ا ) يشخص بامرأة صغرية وجميلة
[ الدني�ا عبارة عن النسا ]

Z113.1+,

صفات الدني�ا
Gimaret,p.15.

صفات الدني�ا السيئ�ة السبعة
(خبيلة -دوارة -كارهة -غدارة -كاذبة -مؤخرة -مسيئ�ة)

Gimaret,p.158/19-20.

دني�ا تشخص بمدين�ة جميع سكانها مجانني

Gimaret,p.92/3-4.

دني�ا تشخص حبديقة حولها أحراش مليئ�ة حبيوانات مفرتسة(سباع) ضارية
ولصوص وشياطني مسلطة وغيالن مختطفة ،نب�اتها شجر املوت.

Gimaret,p.92/3-4.

دني�ا تشخص حبديقة حولها أحراش مليئ�ة باللصوص

Gimaret,p.92/3-4.

دني�ا تشخص حبديقة حولها أحراش مليئ�ة بشياطني

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

Gimaret,p.92/3-4.

دني�ا تشخص حبديقة حولها أحراش مليئ�ة بغيالن

Gimaret,p.92/3-4.

دني�ا تشخص حبديقة حولها أحراش مليئ�ة بأشجار موت.

Gimaret,p.15.

دني�ا تشخص ببستان سئي

رقم املوتيف

دني�ا تشخص بدار
Gimaret,p.43/15.

دني�ا تشخص بدار ظلمة

Gimaret,p.43/15.

دني�ا تشخص بدار عداء

Gimaret,p.43/16.

دني�ا تشخص بدار ضرر

Gimaret,p.43/16.

دني�ا تشخص بدار معصية

Gimaret,p.74/11-12.

دني�ا تشخص بدار ُسيطر على أهلها بواسطة شياطني

Gimaret,p.91/6.

دني�ا تشخص بسجون األبرار

Gimaret,p.40/8.

دني�ا تشخص ببرئ مليئ�ة آفات

Gimaret,p.40/8.

دني�ا تشخص ببرئ مليئ�ة باليا

Gimaret,p.91/6.

دني�ا تشخص جبنات الفجار

دني�ا تشخص حبيوانات
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التوثيق من املصدر

املوتيف

Ebn-Hasdai,p.83.

الدني�ا تشخص بذئب

Gimaret,p.91/5.

الدني�ا تشخص بعلف حيوانات رخيص ( علق)
صفات بشرية إجيابي�ة تشخص

Ebn-Hasdai,p.73.

بشاشة وجه كدليل على الكرم تشخص برباعم كدليل على الثمر
صفات بشرية سلبي�ة تشخص

Ebn-Hasdai,p. 49.

منكر فضل (معروف ،جميل )... ،يشخص بكافر بفضل هللا

Gimaret,p.158/19-20.

حب الدني�ا يشخص جبنون ساكنة (متلبسة) يف سكان الدني�ا

Ebn-Hasdai,p.83.

تمسك بالدني�ا يشخص بإمساك حافة حفرة عميقة
(احلفرة العميقة هي املوت)

Gimaret,p.77/13.

عمل يف الدني�ا يؤنسن جبسد روحه القدر

Ebn-Hasdai,p.92

عمل صالح يؤنسن بصديق ويف

Gimaret,p.41/1-3
+42/9 +42/17.

عمل يف الدني�ا يؤنسن بصديق مخلص رغم إهماله

Ebn-Hasdai,p.92

عمل صالح يؤنسن بصديق ويف رغم إهماله

Ebn-Hasdai,p.92

عمل صالح يؤنسن بصديق ويف يعرتف بفضل صاحبه

92 Ebn-Hasdai,p.

صدقة منسية تؤنسن بصديق ويف ينفع صاحبه وقت الشدة

91 Ebn-Hasdai,p.

عمل يسء يؤنسن بصديق وغد يتخلى عن صاحبه وقت الشدة

رقم املوتيف

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

Gimaret,p.132-133.

دني�ا – توقع شخص يف شباكها – تشخص بصاحب مصيدة ال يهتم بالطري إال
إذا وقع يف شباكه

Gimaret,p.132-133.

دني�ا – توقع شخص يف شباكها – تشخص بصاحب مصيدة ال يعطي َ
احلب
لطائر إال إذا تأكد أن الطائر سيقع يف شباكه

Gimaret,pp.110-111.

محب(محبون) للدني�ا ينصح (ينصحون) ملك باألخذ بأسباب الدني�ا –
يشخص (يشخصون) بطري جارح (طيور جارحة) ّ
توجه لقنص الفريسة.

Gimaret,pp.110-111.

محب(محبون) للدني�ا ينصح (ينصحون) ملك باألخذ بأسباب الدني�ا –
يشخص (يشخصون) بكلب(كالب) ّ
توجه لقنص الفريسة.

Gimaret,p.45/11.

متاع دني�ا يشخص جبيفة

Gimaret,p.45/11.

محب أو محبون للدني�ا (عبدة أوثان) يشخص أو يشخصون بكالب تتصارع
على جيفة

Gimaret,p.40/16+
41/6+ 42/8-10.

مال الدني�ا يؤنسن بصديق تفي له وال يفي لك

Gimaret,p.40/16+
41/6+ 42/8-10.

مال الدني�ا يشخص بصديق تن�اضل من أجله ويتخلى عنك

رقم املوتيف

أهل ( صديق – أخ – خادم – زوج  -ابن  )...يشخصون

Gimaret,p.16.

أهل ( صديق – أخ – خادم  )...يشخصون بسباع متوحشة ترغب يف أكل
الشخص

Gimaret,p.16.

أهل ( صديق – أخ – خادم )...يشخصون بأسد مفرتس

Ebn-Hasdai,pp.30-31.

أخ يشخص كأسد مرتبص

Gimaret,p.16.

أهل ( صديق – أخ – خادم) يشخصون بذئب خاطف

Gimaret,p.16.

أهل ( صديق – أخ – خادم) يشخصون بكلب محملق يف الطعام
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Ebn-Hasdai,pp.30-31.

َ
َّ
شتام َّ
(سباب – ل َّعان)
أخ يشخص بكلب

Gimaret,p.16.

أهل ( صديق – أخ – خادم) يشخصون بثعلب لص

Ebn-Hasdai,pp.30-31.

أخ يشخص بثعلب مخادع

Ebn-Hasdai,pp.30-31.

ً
متخفيا)
أخ يشخص بدب مرتبص(يهاجم فريسته

Ebn-Hasdai,p.91.

صديق يشخص برثوة لصديقه

Ebn-Hasdai,p. 91.

صديق يؤنسن بزوجة وولد لصديقه

Ebn-Hasdai,p. 91.

صديق يشخص بعمل طيب يعلي قدر صاحبه

Gimaret,P.40/18+41/3+
.41/11-16+42/8

ُ
ُ
–يب ) ... -وال جتده ً
أوالد يشخصون بصديق ُيكرم ُ
وفيا
(يالطف – يدم
لصاحبه
نساء (زوجات ،أمهات ،بن�ات ،أخوات )...تشخص

Ebn-Hasdai,p.193.

نساء يشخصن بأنهن حبائل(مصائد – شباك -فخاخ )...الشيطان

Ebn-Hasdai,p.193.

اتب�اع (قبول كالم/نصيحة/مشورة) زوجة(إمرأة) يشخص َ
كسري خلف لبؤة
أو أفعى.

Ebn-Hasdai,pp.33-34.

ً
درجة (مكانة ،رتب�ة ،قدر  )...أخ تشخص بزاد ال غىن عنه ً
نهارا أو ليال.

Ebn-Hasdai,pp.33-34.

ُ
درجة (مكانة ،رتب�ة ،قدر  )...أخ تشخص بعالج يتاج يف أوقات محددة.

درجة (مكانة ،رتب�ة ،قدر  )...أخ تشخص ُ
بسم املوت ال ُيرغب إال يف وقت واحد
Ebn-Hasdai,pp.33-34.
فقط.
آخرة تشخص
Ebn-Hasdai,pp.86-90.

آخرة (يوم احلساب) تشخص بوقت الشدة

رقم املوتيف

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

Gimaret,p.91/14-15.

اتساع باب اآلخرة يشخص باتساع باب دار

رقم املوتيف

عناصر يف اآلخرة تشخص
جنة تشخص
Gimaret,p.92/5-7.

جنة تشخص ببستان بداخله شجرة مثمرة وماء طاهر وظالل ،محاط جبدار
صعب التسلق وموصد بب�اب شديد اإلغالق
دني�ا تشخص

Ebn-Hasdai,p.172.

ُ
حب(اشتهاء -رغبة يف -عشق )...الدني�ا يشخص بماء مالح كلما شرب منه
زاد العطش

Ebn-Hasdai,p.172.

يف -عشق )...الدني�ا يشخص بعسل يف نهايت�ه سم قاتل
حب(اشتهاء -رغبة
ُ َ
كلما أ ِكل منه زادت حالوته وآخرته املوت

Ebn-Hasdai,p.172.

حب(اشتهاء -رغبة يف-عشق)...الدني�ا يشخص حبلم سعيد يف منام ينتهي
عند اليقظة.

Ebn-Hasdai,p.145.

متعة/شهوة تشخص بصديق السوء

Ebn-Hasdai,p.181.

َ
اإلنسان يف الدني�ا يؤنسن برجل يف بيت أعده الشيطان ِخبد ِعه(غواياته-
مكائده -حبائله)

Ebn-Hasdai,p.171.

حياة الدني�ا تشخص بأحالم اليقظة

ثروات الدني�ا تشخص

Ebn-Hasdai,p.23.

ثروة يف الدني�ا تؤنسن بسيدة لصاحبها( عبد ثروته)
الدني�ا واآلخرة تشخصان

Ebn-Hasdai,p.102.

الدني�ا واآلخرة تشخصان بزواج وطالق ( طالق الدني�ا هو زواج لآلخرة)

ﻣﺴﺮد ﺟﺰﻳﺌﻴﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ Z110-Z139ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ "اﺑﻦ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻨﺎﺳﻚ" و"ﺑﻠﻮﻫﺮ وﺑﻮذاﺳﻒ"وﻓﻖ ﻓﻬﺎرس اﻟﺸﺎﻣﻲ
َ

73

74

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 49

رﺑﻴﻊ 2020

التوثيق من املصدر

املوتيف

.Gimaret,p.91/10-12

حياة دني�ا وحياة اآلخرة تشخصان بدارين متن�افرتني

Ebn-Hasdai,p.102.

حياة الدني�ا وحياة اآلخرة تشخصان بضرتني كلما أحببت إحداهما غضبت
األخرى

Ebn-Hasdai,p.102.

زهد(بعد ،جتنب ،كراهية )...يف الدني�ا يشخص بمفتاح لآلخرة( من ملك
املفتاح دخل أبواب اجلنة وقصورها وحجراتها)

Alf

ُ
ريح تشخص( كلمة ريح جبميع معانيها ) see :Dotti

Alf

سلطة (دولة  ,سيادة  ،حكومة ) تشخص

Gimaret,p.59/12.

مملكة تشخص بغار يف جبل ( يف عني عارف بملكوت السماء ،ورع ،تقي،
صويف ،زاهد)...،

Gimaret,p.59/10-11.

مملكة تشخص بمذبلة( يف عني عارف بملكوت السماء ،ورع ،تقي ،صويف،
زاهد)...،
ملوك (سالطني  ،رؤساء  ،أمراء  )...يشخصون

Ebn-Hasdai,p.74.

ملك يشخص بشمس ُينكر قدرها ُ
ويجهل مجدها

Gimaret,PP.124-126.

ملك خائف على ابن�ه فيحجبه عن الصاحلني ولكنه يصبح ً
راهبا يشخص –
امللك – بعنقاء أطعمت فراخها جيفة رجل صالح لتغذيهم ،فلما تذوقوا حالوة
ً
جسد الصالح – رفضوا أن يذوقوا شيئ�ا بعده ،فنحلوا وذبلوا.
أوجه التشخيص :امللك هو العنقاء ،ابن امللك هو فراخ العتقاء ،الصاحلون هم
جيفة الرجل الصالح(جسده بعد وفاته).

.Gimaret,PP.124-126

ملك يجب ابن�ه عن الصاحلني يشخص بعنقاء تقتل فراخها.

.Gimaret,PP.124-126

ابن ملك يصبح ناسك يرى ما ال يراه الناس يشخص بأحد فراخ عنقاء تذوق من
عني جيفة رجل صالح فريى ما ال يراه غريه.

.Gimaret,PP.124-126

ابن ملك يصبح ناسك يسمع ما ال يسمعه الناس يشخص بأحد فراخ عنقاء
تذوق من أذن جيفة رجل صالح فيسمع ما ال يراه غريه.

.Gimaret,PP.124-126

ابن ملك يصبح ناسك يشم ما ال يشمه الناس يشخص بأحد فراخ عنقاء تذوق
من أنف جيفة رجل صالح فيشم ما ال يشمه غريه.

رقم املوتيف

Z115+,
Z116,

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

.Gimaret,PP.124-126

ابن ملك يصبح ناسك يت�ذوق بلسانه ما ال يت�ذوقه الناس يشخص بأحد فراخ
عنقاء أكل من لسان جيفة رجل صالح فتذوق ما ال يت�ذوقه غريه.

.Gimaret,PP.124-126

ابن ملك يصبح ناسك يشعر بقلبه بما ال يشعر به الناس يشخص بأحد فراخ
عنقاء تذوق من قلب جيفة رجل صالح فيشعر بما ال يشعر غريه.

رقم املوتيف

جسد ملك يشخص
.Gimaret,P.59/13-14

جسد ملك يشخص جبسد فقري يعيش يف مذبلة ( يف عني عارف بملكوت
السماء ،ورع ،تقي ،صويف ،زاهد)...،

.Gimaret,P.59/14

تعجب ملك من سعادة فقري يقيم يف مذبلة يشخص بتعجب عارف بملكوت
السماء( ورع ،تقي ،صويف ،زاهد )...،من سعادة ملك يعيش يف مملكته.
وطن يشخص بامرأة شابة

.Gimaret,P.66-68

أمة تعبد األصنام تؤنسن بصاحب بستان جاهل
أوجه األنسنة -1 :صاحب البستان رأى عصفور يفسد زرعه فأمسكه وأراد أن
يذحبه.
 -2العصفور يساوم صاحب البستان كي يرتكه مقابل نصاحئ(ثالث نصاحئ
هي ال حتزن على ما لم حتققه ،وال تصدق ما ال يقبله العقل ،وال تطلب ما يفوق
قدرتك).
 -3صاحب البستان ينفذ االتفاق ويطلق صراح العصفور الناصح ،ولكنه لم
يستفد من النصاحئ الغالية.
ً
(كيف لم يستفد صاحب البستان من نصاحئ العصفور :أوال :صدق العصفور
عندما قال له لو ذحبتين كنت ستحصل على درة يف حوصليت أي صدق ما ال
يقبله العقلً ،
ثاني�ا :صاحب البستان ندم ألنه أطلق سراح العصفور أي حزن
ً
على ما فشل يف حتقيقه ،ثالثا :صاحب البستان أراد أن يصطاده مرة أخرى ،أي
طلب ما يفوق قدرته.

.Ebn-Hasdai,P.33

الناس يشخصون ببحر عميق يصعب الهروب منه (مثل السفين�ة يصعب
عليها مغادرة البحر)

.Ebn-Hasdai,p.170

إنسان يشخص بغربال ينخل الطيب ويجمع اليسء(الغربال ينخل القمح
ُ َ
ويجمع الفضالة)

.Ebn-Hasdai,p.98

شخص بال سر يشخص بكزن بال مفتاح

+,Z116.3
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Alf

ِشعر يشخص

Z117,

Alf

ُ
آلة موسيقية تشخص

Z117.6,+,

Alf

آلة موسيقية تتكلم

Z117.6.1+,#

Alf

موسيقي( مغين) يب آلته املوسيقية  :األم وابنها cf.F679.9.1+ , Z62,

Gimaret,P.12.

كلمة تشخص بمسكن

Gimaret,P.12.

كلمة تشخص حببة زرع تنمو حىت تصبح شجرة مثمرة

Gimaret,P.38/8.

كالم صائب يشخص بب�ذور جيدة

Gimaret,P.38/8-9.

كالم صائب ال ُيعتىن به يشخص بب�ذور تقع على جانب الطريق تأكلها الطيور

Gimaret,P.38/9-10.

كالم صائب يسمعه شخص ويدركه وال يعمل به يشخص بب�ذور تيبس قبل أن
تنبت

Gimaret,P.38/11-12.

كالم صائب يفهمه شخص ويكاد يعمل به ولكن الشهوات تمنعه يشخص
بب�ذور تنبت وتكاد تثمر ولكن الشوك يقيض عليها

Z117.6.2+,#

كلمة يعتقد أن لديها قدرة ( قوة ) على اخللق
Alf

 See: Thompson Motif-Indexاعتقاد كافر cf.A611.0.1.1+ , V329+

مثال[كلمة مالزمة لقوة سلبي�ة]
Gimaret,PP.51-52.

كالم هللا الذي يعجز الناس على فهمه ُيشخص بنفري وصفري صادر من شخص
لتعليم الدواب والطيور ما يريد( كيف يستجيب احليوان أو الطائر ألوامره).

Gimaret,P.52/6.

أصوات كالم هللا املبلغ به من رسل (أنبي�اء) يشخص بأصوات مرويض
حيوانات (طيور)

Gimaret,P.52/5-6.

أصوات كالم هللا تشخص جبسد احلكمة

Gimaret,P.52/7.

أصوات كالم هللا تشخص بمسكن احلكمة

Z119.0.2+,#

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

رقم املوتيف

فكرة(تفكري – ظن – ختمني  )...تشخص
Ebn-Hasdai,p.42.

تفكري يشخص بمرآة القلب

Ebn-Hasdai,p. 56.

توقد ذهن الشاب ال يتفي حىت لو انغمس يف مشكالت الدني�ا يشخص بتوقد
أنوار الشمس والقمر حىت لو تلبدت السماء بالغيوم

Alf

عناق محب مثل حرف معني يتحد مع حرف آخر
[ مثال يف اخلط العريب األف والالم]

Z119.1.1.1+,#

Alf

القواعد ( النحو) يشخص

Z119.3+,#

Alf

الفاعل أعلى من املفعول

Z119.3.2+,#

Alf

قواعد حنوية كرموز ألفعال أو حركات جنسية
مثل [ صلة – إضافة ]

Z119.3.2+,#

Alf

فصاحة تشخص

Z119.6+,#

Alf

نار تتحدث إىل شخص ( حتذر – ترشد -تعلم -ومثل ذلك]

Z120.4.2.1+#

GMC

حقيقة تشخص

Z121,

GMC

ُُ
بقاض
عقل (حلم ) يؤنسن ٍ

Ebn-Hasdai,p.19.

بقاض مرغوب فيه
عقل يؤنسن ٍ

Ebn-Hasdai,p.19.

فهم يؤنسن بقاض مرغوب
منطق يشخص see: Dotti

Alf

Z121.5+,#

حكمة تشخص
Gimaret,P.53/1.

حكمة تؤنسن بملك محجوب ال ُيرى وجهه ،أوامره تنفذ

Ebn-Hasdai,P.107.

حكمة تؤنسن بملك محجوب يف قصوره ،معروف بنفاذ أوامره
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Gimaret,P.53/2.

حكمة تشخص بعني غزيرة

Gimaret,P.53/14.

حكمة تشخص كضوء شمس يزنل على سليم البصر فينتفع به.
حكمة تشخص بنور ،ضوء ،وهج ،ضياء ،شمس ،قمر ....

Ebn-Hasdai,p.107.

حكمة تشخص بنور يب�دد الظلمة والعىم

Gimaret,P.54/1.

حكمة تشخص بشمس(نور – ضوء  )..القلوب

Gimaret,P.53/3.

حكمة تشخص بنجوم زاهرة هادية

Ebn-Hasdai,p.107.

حكمة تشخص بنجوم يتحكم فيها من ال يعرف طولها وعرضها

Ebn-Hasdai,p.107.

ً
حكمة تشخص بماء ال يظمأ شاربه أبدا

Ebn-Hasdai,p.107.

حكمة تشخص ببرئ وفري الماء صايف املنبع

Gimaret,P.55/13.

حكمة تشخص بعذوبة ماء

Ebn-Hasdai,p.107.

حكمة تشخص بمفتاح كزن نفيس

Gimaret,P.38.

كالم صائب يشخص َحبب ( بب�ذر طيب)

Gimaret,P.38.

كالم صائب ُيسمع وال ُيفهم يشخص َحبب (بذر طيب) ُيلقى على جانب
َ
البذرة(،احلب – البذر تلتقطه الطيور)
الطريق ال يف موضع

Gimaret,P.38.

كالم صائب ُيسمع ُ
ويفهم وال ُيعمل به (بسبب الشهوات) يشخص َحبب
(بذرة طيب�ة) ُبذرت ونبتت وعندما كادت تثمر قىض الشوك عليها

Gimaret,P.38.

ويفهم ُ
كالم صائب ُيسمع ُ
ويعمل به يشخص َحبب (بذرة طيب�ة) ُبذرت ونبتت
وأثمرت

.Gimaret,P.150/9-12

كالم احلكمة يشخص بالكربيت األحمر والياقوت الزبرجد

رقم املوتيف

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

Gimaret,P.38.

حكيم يشخص بزارع يب�ذر َح ًبا َ
(احلب هو احلكمة)

Ebn-Hasdai,p.140.

كالم حكيم يشخص بإشارات لتعليم احليوانات

Ebn-Hasdai,p.140.

كالم حكماء وضعه هللا يف قلوبهم يشخص بإشارات وعالمات مدريب احليوانات
لتدريبهم على تنفيذ احلركات – من يفهم كالم احلكماء ينفذ أوامر هللا

Ebn-Hasdai,p.37.

كالم أنبي�اء (أبن�اء أنبي�اء) يشخص بإشارات تصدر حليوانات فتفهمها وتنفذها

Ebn-Hasdai,p.37.

كالم أنبي�اء (أبن�اء أنبي�اء) يشخص بإشارات تصدر جلمل ليربك على األرض
فينفذ  -من يتبع النيب ينفذ أوامره

Ebn-Hasdai,p.37.

كالم أنبي�اء (أبن�اء أنبي�اء) يشخص بإشارات تصدر جلمل ليربك على األرض
فينفذ  -من يتبع النيب ينفذ أوامره

رقم املوتيف

إدراك(وصول – استيعاب  )...احلكمة تشخص
Gimaret,P.55/9.

أنواع احلصول إىل احلكمة تشخص بأعماق الوصول إىل الماء

Gimaret,P.55/13.

ً
حكمة بعيدة املنال تشخص بماء على بعد كبري جدا يف باطن األرض ( معطش)

Gimaret,P.55/11.

ُ
حكمة يصل عليها بصعوبة تشخص بماء على بعد كبري يف من سطح األرض

Gimaret,P.55/10.

ُ
ً
تقريب�ا ( قامة
حكمة يصل عليها بصعوبة تشخص بماء على عمق أربعة أمتار
أو قامتان)

Gimaret,P.55/10.

ً
حكمة يصل عليها بيسر تشخص بماء قريب جدا من سطح األرض ( إحساء
وعيون)

Gimaret,P.55/9.

طلب احلكمة يشخص بالرغبة يف اكتشاف الماء من باطن األرض

Gimaret,P.55/9.

طالب احلكمة يشخص بمكتشف الماء يف باطن األرض

Gimaret,P.54/15.

قيمة املستفيد من احلكمة تشخص بقيمة اللؤلؤ

.Gimaret,P.54/16-17

عظيم االستفادة من احلكمة ُيشخص حببة لؤلؤ ثمنها ألف درهم
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Gimaret,P.54/17.

ضعيف االستفادة من احلكمة يشخص حببة لؤلؤ ثمنها درهم واحد

Hasdai,pp. 138 – 139.

سيطرة(تملك)حكمة على شخص تشخص بسيطرة عبادة األوثان على
جماعة (أمة)

54/15 Gimaret

غري مستجيب للحكمة يشخص

Gimaret,P.54/1-8.

غري مستجيب حلكمة قيلت له ثم يعود إليها ويستجيب لها يشخص براعي
يمر على برئ ال يهتم بها وعندما تنضب املياه حوله يت�ذكر البرئ ويعود إليها

Ebn-Hasdai,p.106.

فشل يف إدراك احلكمة يشخص بفشل العني يف النظر إىل الشمس

رقم املوتيف

كمية حكمة تشخص
Gimaret,P.52/15-16.

كمية حكمة من كالم هللا تشخص بكمية شعاع يتم احلصول عليه من
الشمس

Gimaret,P.12.

علم يشخص بقاض

GMC + Alf

زمن ( وقت) يشخص cf.K2059.9.2+,W199.3.3+

[الزمان قاعدة احلياة]

Z122,

 Ebn-Hasdai,pp. 22-23.لغة (لهجة ،لغوة ،حكي )...زمن تشخص بلغة (لهجة ،لغوة ،حكي )...إنسان
Ebn-Hasdai,p.171.

زمن يشخص بثعبان (الثعبان جلده ناعم وسمه قاتل)

Ebn-Hasdai,p.171.

زمن يشخص بسيف (السيف منظره جميل وضربت�ه مميت�ه)

Hasdai,p. 43.

زمن يسء يشخص بمزيان يرفع وضيع ويفض رفيع

Alf

فجر ( صباح  ,وقت من اليوم) يشخص [ هتف الفجر]

Gimaret,P.40/9.

نهار يشخص جبرذ أبيض

Ebn-Hasdai,p.83.

نهار يشخص بفأر أبيض

Gimaret,P.40/9.

ليل يشخص جبرذ أسود

Z122.6+,#

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

Ebn-Hasdai,p.83.

ليل يشخص بفأر أسود

رقم املوتيف

سرعة أوقات ( أجزاء من اليوم)
Gimaret,P.40/9.

سرعة الليل والنهار تشخص بسرعة جرذين على غصين شجر

GMC + Alf

قوى زمني�ة تشخص ( مثل قوى احلظ)  :الزمان ( الدهر  ،الزمان  ،األيام)

Z122.7,+

قوى زمني�ة ( الزمن ) مسئولة عن سوء حظ ( مشكالت – باليا) الشخص
cf.K2059.9.2+

Z122.7+,#

Alf
Alf

ليايل ( أيام  ,سنني ) حتبل بأحداث الزمن ( احلظ) وتمنح الوالدة يشء عجيب

Ebn-Has.dai,pp.138-139

فرتات(مدد) ميجء (ابتعاث – ارسال ) أنبي�اء تشخص بفرتات فصول السنة
العالقة :مدة البعثة تنتهي بموت النيب والفصل ينتهي بدخول فصل جديد

Ebn-Hasdai,pp. 22-23.

صفات بشرية إجيابي�ة للزمن(حياة – غين – فرح – شبع – سالمة – قوة)

Ebn-Hasdai,pp. 22-23.

صفات بشرية سلبي�ة للزمن ( موت – فقر – حزن – جوع – مرض – ضعف)

Alf

Z122.9.1+,#

فضيلة (طهارة – عفة ) تشخص

Z125,

حسن ضيافة ( كرم) يشخص
مثل ( حاتم الطايئ أو أحد شبي�ه له) (كرم حاتيم)

Z125.9.1+,#

See:Dotti

أنبي�اء(رسل ،مبعوثون) يشخصون
Ebn-Hasdai,pp. 138139.

نيب (رسول ،مبعوث) يشخص بصاحب حديقة جيتهد يف زراعتها وجتميلها

Ebn-Hasdai,pp.138-139.

نيب(رسول ،مبعوث) يبعث يف أمة ويجتهد يف بالغ الرسالة يشخص بصاحب
حديقة جيتهد يف فالحة تربة احلديقة (األمة هي الرتبة)
ُ
مقابالت:صور اجتهاد نيب(رسول ،مبعوث) يف بالغ رسالة تقابل بصور اجتهاد
صاحب بستان يف فالحة تربة بستانه

Ebn-Hasdai,pp. 138139.

النيب :الدعوة باحلكمة ومكافحة الكفر وتغيري العقائد الوثني�ة والتمهيد لإليمان
ُ
وزرع مبادئ الدين وغرس أحكام الدين تقابل عند صاحب البستان :فالحة
األرض وعزقها وتهوية تربتها وحرثها وزرعها وغرسها
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Gimaret,P.50/4-10.

مئج أنبي�اء ورسل يف أزمنة مختلفة يشخص بصاحب بستان يزرعه يف أوان
ويقطف منه يف أوان آخر ( بستان الورد ُيزرع يف الصيف ُ
ويقطف يف الربيع)

Gimaret,P.40.

تلبي�ة الناس دعوة أنبي�اء ورسل مبعوثني تشخص بتلبي�ة بيض طائر( اسمه
ً
قادم ) لنداء أبيهم ليال.
 -1األب وزع أوالده من الطيور على أعشاش طيور أخرى.
 -2الطيور األخرى احتضنت أوالده مع بيضها.
 -3عند نداء األب على أوالده استجاب بعضها ولم يستجب البعض اآلخر.
أشخاص صاحلون يشخصون

Gimaret,P.157-158.

ُّ
البد ) يؤنسن بطبيب يعالج املصابني باجلنون بالرقية
شخص صالح (

Gimaret,P.150/9-12.

ُّ
البد) يؤنسن بصاحب كزن يتوي على مواد سحرية( كربيت
شخص صالح (
أحمر  -ياقوت – زبرجد) تشفي من األمراض( تشفي من العىم – الصمم –
البكم – اجلنون)

Gimaret,P.44/13-16.

رجل صالح(زاهد) يؤنسن برجل مر على قوم يتصارعون على جيفة ال يعني�ه
أمرها

Ebn-Hasdai,p.88.

أتقياء يشخصون بربج قوي وسط تقلبات الزمن
ً
طاوسا هدية مللك يشخص بشخص خرايف تأكل جسده طيور
تاجر صالح يقدم
خرافية.

.Gimaret,PP.181-183

ُ ُ ُّ

(الشخص اخلرايف هو البد :وفق رواية كتاب بلوهر وبوذاسف هو نيب هندي عندما مات ً
حمل طائر خرايف جيفته إىل فراخها فطعمن ما كان يف جسده فتغذين ًبرا ورأفة وصدقا
ْ َ
ً
وح ً
ً
وعلما ُ
طعاما بعده حىت ِمت ،الطائر اخلرايف هو العنقاء) عن هذه
كما ولم يذقن
الرواية أنظر :كتاب بلوهر وبوذاسف ص ص ).125 – 124

Gimaret,PP.61-62.

ختوف رجل صالح من دعوة ملك للدين خشية أن يغضب عليه ،يشخص
بتخوف ساحب ماهر من إنقاذ غريق خشية أن يغرق معه

Gimaret,PP110-111.

أشخاص يؤمرون (من ملك) باألخذ باألسباب يشخصون بكالب يوجهها
صاحبها لقنص الصيد

رقم املوتيف

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

رقم املوتيف

مالبس رجل صالح تشخص

Gimaret,P.103/5-8.

كساء ناسك يشخص بقشر شيطان

.Gimaret,P.46-47

طعام وشراب رجل صالح يف الدني�ا ( طعام املضطر املستثقل ال طعام الكلب
املستكرث) يشخص بطعام ملك مكون من حلم ابن�ه الذي ذحبه كي يطعم به
بقية أهله حني أشرفوا على الهالك ،بعد أن غزاه ملك آخر وهزمه.

GMC

إثم (خطيئ�ة  ،ذنب ) يشخص

Z127,

كفر(شرك – إحلاد) يشخص
.Gimaret,P.183/15-17

بدعة (يف دين) تشخص

.Gimaret,P.183/15-17

بدعة يف دين تشخص بغراب مدهون يب�دو كطاووس مبارك جميل
كفار يشخصون

Gimaret,P.159/2-6.

عبدة أوثان يؤنسنون بمصابني ال يعرفون الدواء ويكرهون الطبيب

.Gimaret,P.45/11-13

عبدة أوثان يتصارعون على الدني�ا يشخصون بكالب تتصارع على جيفة

Gimaret,P.183.

عبدة أوثان يؤنسنون بوزير يدع ملك(الوزير يطلي غراب بألوان الطاووس
ويقدمه للملك كطاووس)

Gimaret,P.181-183.

أوثان تشخص بغربان
دين يشخص
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Gimaret,P.183.

دين يشخص بطاووس ألوانه جميلة وال تزول.

Gimaret,P.150/9-12.

دين يشخص بكزن به مواد سحرية (كربيت األحمر  -ياقوت – زبرجد) تشفي
من أمراض( عىم  -صمم  -بكم – جنون)

رقم املوتيف

متدينون يشخصون

Gimaret,P.45/11-13.

متدين زاهد يف الدني�ا يارب من كفار (عبدة أوثان) يشخص برجل مر على
كالب تتصارع على جيفة فرتكتها لتهجم عليه

GMC

رياضات ديني�ة تشخص  :صالة  ،صوم ....

Z129,

GMC

كذب ( بهتان  ،يشء كاذب) يشخص

Z131,

.Gimaret,P.93/13-14

خداع يؤنسن بعدو ( سوء ني�ة)

.Gimaret,P.192/13-14

كالم باطل يشخص جبواهر مغشوشة مصنوعة من زجاج

.Gimaret,P.93/13-14

قول سوء يؤنسن بعدو

.Gimaret,P.93/13-14

عمل سوء يؤنسن بعدو

مخادعون يشخصون

.Gimaret,P.183/14-16

كهنة أوثان يؤنسنون بوزير يدع ملك فيقدم له غراب كطاووس

.Gimaret,P.152/13-14

كهنة األوثان يشخصون حبانة

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

رقم املوتيف

ُ
فتنون يشخصون
م ِ

.Gimaret,P.175/15-19

شياطني تفت الناس ُيؤنسنون بالنساء ( النساء فتن�ة)

.Ebn-Hasdai,p.170

شيطان يغوي الناس(يقود الناس للنار) يشخص حبصان(بهيمة – بغل) يقود
صاحبه إىل القرب(يهوي بصاحبه يف برئ بها نار)
See: Thompson Motif-Index :A50.conflicx of god and evil cre.ators.—v. Aptowitzer, p55

Gimaret,P.12.

عدم حياد يؤنسن بقاض

Gimaret,P.12.

بقاض
غضب ( هياج) يؤنسن ٍ

Ebn-Hasdai,p.19.

بقاض ُمهاب
غضب يؤنسن ٍ

Ebn-Hasdai,p.19.

بقاض ُمهاب
حنق يشخص ٍ

GMC

حرب تشخص

Z132,

GMC

جدب ( فقر  ،ندرة  ،هزال ،ضعف تغذية ناجت عن سوء الطعام) يشخص

Z133,

GMC + Alf

حظ سعيد يشخص see:Dotti Gmc.

Z134,

Gimaret,P.77/12.

قدر يشخص بروح إذا كان العمل هو اجلسد

Gimaret,P.190/7-9.

بشرى تشخص بشجرة عظيمة
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املوتيف
رمزية العمالت ( القطع النقدية )
عمالت نقدية ذات ألقاب cf.P13.9.3.3.1+,

رقم املوتيف
Z134.3.0.1+,#

GMC

محنة ( شدة  ،ضراء) تشخص

Z135,

Alf

لسان حال شخص ( وضعه أو ظروفه)
[لسان احلال] لسان األشياء ( لسان املدح)

Z137.1+,#

Alf

عضو جنيس يشخص

Z138.5+,#

Alf

ً
عضو جنيس يعطى اسم ( حتديدا اسم ذكر) مثال
(الشيخ) [ بركات الشيخ الذي بينهما – شيخ زكريا أبو العروق – يا أبو اللثامني
( السيد البدوي)

Z138.5.0.1+,#

Alf

مهبل يشخص [ شيخ]

Z138.5.2+,#

GMC

تشخيصات متنوعة

Z139,

تشخيصات متن�اقضة

الفقري الفاضل والغين اليسء

Gimaret,pp.35-37.

فقري مهمل رغم قيمته وغين يسء يشخصان بسفينتني (الفقري :سفين�ة
مدهونة بالقار وهي مليئ�ة باللؤلؤ – الغين :سفين�ة مدهونة بالذهب وهي مليئ�ة
بالقاذورات)

Alf

خمر يشخص ( اجعلىن أفعلها)

#,Z139.3

Alf

ماء جرة  ,برطمان – انىث  ،مهبل

#,Z139.9.3.2+

أدب شعبي

التوثيق من املصدر

املوتيف

رقم املوتيف

Alf

وعاء ظائم ( جاف) ( صندوق  ،حقيب�ة  ،جيب ومثلها
فتحة االست أو فتحة املهبل ( حق – واسع – مقاس)
[] كلمة مزاملة تذكر بها

#,Z139.9.4+

GMC

سيد السماء كرمز لقديس

,Z139.7.1

GMC

مقص مفتوح كرمز لألنىث

Z139.7.2+

GMC

جرة أو قدر  ،كرمز لألنىث

+,Z139.7.3

Alf

حزام يشخص
( مرهق الوسط ) ( متعب الوسط)

#,Z139.9.5.1+

( ) مـــا بـــن القوســـن مرادفـــات أو توضيحات لما
ُ
قبلهـــا ،واملذكـــور قبلها قـــدم العتبـــ�ار واحد هو أســـبقية
الـــورود يف النص.

يف املرجـــع العري التوثيـــق برقم الصفحـــة ويف املرجع
ً
ً
متبوعـــا أحيانـــا بأرقام
العـــريب التوثيـــق برقـــم الصفحـــة
الســـطور عند الضـــرورة.
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of Beliefs, Customs, Tales , Music and Arts, vol.2, p.651.
.אשר ריבלין ,מונחון לספרות ,פרשת פועלים ,תל-אביב,2000 ,עמ"3. 19
מלכה פוני  ,ש.י.עגנון ( פרקי לימוד),הכנה לבחינת הבגרות בספרות,ידיעות 4.
.אחרונות ,ספר חמד ,בע"מ ,תל-אביב ,עמ"6

 .5أطلقت البالغة العربية عىل طريقة تشبيه حالة بأخرى ،مع وجود أداة تشبيه سواء أكانت ظاهرة أو مسترتة ،ويكون
وجه الشبه فيه صورة منتزعة من عدة صور ،أطلقت عليه التشبيه التمثييل ،فحني يرغب الشاعر يف تصوير حالته
وهو يشعر بلوعة الحب رغم قرب محبوبته منه ،لوجود ما يحول دون الوصال ،يصور هذه اللوعة بالظمأ القاتل لإلبل
وهي يف الصحراء القاحلة ،رغم أنها تحمل فوق ظهورها قراب املاء فيقول ابن عنني :
قرب الحبيب وما إليه وصول
وأشد ما لقيت من ألم الجوى
واملاء فوق ظهورها محمول
كالعيس يف البيداء يقتلها الظما
 انظر :ابن عنني (محمد بن نرص األنصاري) ،ديوان ابن عنني ،تحقيق :خليل مردم بك ،دار صادر للطباعة والنرش،بريوت ،2001 ،ص .186
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 .6التصنيف يف جوهره هو محاولة الختصار أو إيجاز مادة املأثور الشعبي للعالم بأثره بشكل يسهل الوصول
إىل جزيئات تلك املادة التي تنهمر – عىل حد تعبري طمسن – من جميع أنحاء العالم املتمدن وغري املتمدن،
فنتيجة لهذه املادة الضخمة برز تشابه يف جزيئات الحكي أكثر من التشابه يف الحكايات نفسها ،وعليه أصبح
املوتيف  /الجزيء هو األساس املشرتك لتصنيف مادة األدب الشعبي العاملي
 للمزيد حول تصنيف الجزيء انظر:- StithTompson.Motif-Index Of Folk-Literature,1-6 vol.,)Copenhagen-Blomington, Indiana University Press,1955-1958(v.1,p.9.
( .7تتكون بنية املوتيف/الجزيء من حرف أبجدي (هنا  )Zيشري إىل الطبيعة العامة ملحتوى الباب الذي يرمز
إليه (هنا حرف ال  Zيرمز إىل الجزيئات املتنوعة) ،ثم رقم مئوي يشري إىل املوضوعات الرئيسية يف باب معني،
وربما تبعه وصف أو تفصيل
 للمزيد حول فقه تصنيف الجزيئات انظر: حسن الشامي .فهرست جزيئات املأثورات الشعبية ،مجلة الثقافة الشعبية( ،مجلة علمية محكمة) ،عدد ،10تصدر عن أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنرش بمملكة البحرين ،ص ص .125 - 124
 .8حرصت هيدا ياسون عدد فهارس األدب الشعبي يف العالم ب  339فهرست حتى عام 2000م ،تقع جزيئات
األنسنة يف جميعها فيما بني املدخلني ( ،)Z110,-Z139,وبذلك يغدو يسريًا عىل الباحث الوصول إىل جزيئيات
األنسنة يف جميع الفهارس العاملية ،علمً ا بأن عدد الفهارس الخاصة بأدب شعبي عربي خمسة فهارس ،بينما
عدد الفهارس الخاصة بأدب شعبي عربي ستة فهارس .
 .9للمزيد :حول إحصائيات الفهارس األدبشعبية يف العالم راجع :
- Heda Jason. Motif ,Type and Genre-A Manual for Compilation of Indices & a Bibliography of Indices and Indexing. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica)FF communication no.273(, . 2000.
 .10هو אברהם ב"ר שמואל הלוי אבן חסדאי إبراهيم بن شموئيل هاليف ابن حسداي اهتم بدراسة التوراة
وكتب الحكمة اليهودية ،كان ممن يقدرون الرابي موشيه بن ميمون ،وقد كان له مكانة كمرتجم من العربية
إىل العربية ،حيث ترجم كتاب التفاحة املنسوب ألرسطو وكتاب ميزان العدل ألبو حامد الغزايل وكتاب املبادئ
للرابي إسحاق إرسائييل وغريها من الكتب  .للمزيد انظر :
א.מ.הברמן ,עם הספר (מאמר בספר בן המלך והנזיר) ,מחברות לספרות בסיוע מוסד- -
.הרב קוק ,תל-אביב ,תשי"א  ,עמ" 406 - 403
- htt://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?idl=1195
 Chapbook .11انظر رشح تفصييل للمصطلح يف دراسة قدمها الباحث عن أحد هذين الكتابني ومنشورة يف
مجلةالثقافةالشعبية:
 فرج قدري الفخراني،.אילת אטינגר  ,בן המלך והנזיר – אברהם בן שמואל הלוי אבן חסדאי  ,עמ" 12. 4
- http://www.text.org.il/index.php?book=110
مصادر الدراسة
Daniel Gimaret , Kitab Bilawhar waBudasf , Recherches Bubliees sous la Direction de
L'Institut de Orientales de Beyrouth , Nouvelle Serie , A. Langue Arabe et PenseeIs
lamique , Tome VI , Dar El-Machreq Editeurs , 1972.
 (كتاب بلوهر وبوذاسف ،حققه دانيال جيماريه ،بحوث ودراسات بإدارة معهد اآلداب الرشقية ،دار املرشق،بريوت).1972 ،
- Dov Neuman , Motif-Index of Talmudic-Midrashic Literature , Doctoral Dissertation ,
-
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أدب شعبي

-

Dep. Of Folklore Indiana Uni. Series Publication no.879 , University Microfilms International , Ann Arbor , Michigan , U.S.A
Hasan El-Shamy.Folk-Tradition of the Arab World: A Guide to Motif Classification, 1-2
Vol., Indiana Uni. Press, Bloomington and Indianapolis, 1995.
Hasan El-Shamy. A Motif Index of the Thousand and One Nights , )Bloomington:Indiana
University Press, 2006(.
Hasan El-Shamy. Types of the folktale in Arab World: a Domographically Oriented Approach. Bloomington, 2004.
Stith Tompson.Motif-Index Of Folk-Literature, 1-6 vol.,)Copenhagen-Blomington,

IndianaUniversity Press,1955-1958.

,הברמן.מ.דבר א-ההדיר הוסיף הערות ואחרית, בן המלך והנזיר, אברהם בן חסדאי
מחברות לספרות בסיוע
 תשי"א, אביב- תל, מוסד הרב קוק
املراجع

Mary Ellen Brown and Brauce A. Rosenberg, Folklore ) an Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales , Music and Arts, vol.2, p.651.
- 19"עמ,2000 ,אביב- תל,  פרשת פועלים,  מונחון לספרות, אשר ריבלין
-  ספר,ידיעות אחרונות,הכנה לבחינת הבגרות בספרות,)עגנון ( פרקי לימוד.י.ש, מלכה פוני
6" עמ,אביב- תל, בע"מ,חמד.
، دار صادر للطباعة والنرش، خليل مردم بك:  تحقيق، ديوان ابن عنني،) ابن عنني (محمد بن نرص األنصاري.186  ص،2001 ،بريوت
،10  عدد،) ( مجلة علمية محكمة، مجلة الثقافة الشعبية، فهرست جزيئات املأثورات الشعبية.  حسن الشامي.124-125  ص ص،تصدر عن أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنرش بمملكة البحرين
- Heda Jason. Motif ,Type and Genre-A Manual for Compilation of Indices & a Bibliography of Indices and Indexing. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica)FF communication no.273(, . 2000.
-  מחברות לספרות בסיוע מוסד, )  עם הספר ( מאמר בספר בן המלך והנזיר, הברמן.מ.א
403-406" עמ,  תשי"א, אביב- תל, הרב קוק.
-

- htt://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?idl=1195

،فرج قدري الفخراني

-

-

4 " עמ,  בן המלך והנזיר – אברהם בן שמואל הלוי אבן חסדאי, אילת אטינגר.
http://www.text.org.il/index.php?book=110
الصور

- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Ben_
Hamelech_Vehanazir.jpg
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أ .الدكتور مصطفى السواحلي  -بروناي

ِّ َ ُ
السيجة:

ُّ
َّ
ٌ
َ
َح ْفر َّ
اريخ واللغ ِة
الت
ي
ف
ات
ي
ِ
ِ
ِ

1

ً
ُ
مصدرا للتســـلية واملتعة
األلعاب على اختـــالف أنواعها
ليســـت
َّ
ٌ
ُ
َّ
ْ
َّ
ـــة أبعادها،
فحســـب ،ولكنها مرآة تنعكس عليها حضـــارة األمة بكاف ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
وتتجلى علـــى صفحتها ُّ
والنفســـية واالجتماعية
الفكرية
توجهاتهـــا
ُ
الرياضة ً
َّ
قديما يف ســـياق صراع اإلنســـان مع
والثقافية ،فقد نشـــأت
َ
ِّ
َّ
َّ
البشـــرية ،الي أجرت اإلنسان
البشـــرية وغر
الطبيعة بكل مفرداتها
الكـــر ِّ
ِّ
والفر ،والدفاع عن نفســـه ،ومحاولة إثبـــ�ات ذاته يف
األول علـــى
ْ
َّ
َّ
ً
مواجهـــة اآلخريـــن ،ثم تطـــورت لتصبـــح جـــزءا من فلســـفة األمة،
ورؤيتهـــا للكـــون واحليـــاة؛ فالرياضـــات العنيفة الي راجـــت يف زمن
َّ
َّ
الروماني�ة ،والي كان األباطرة يتســـل ْون فيهـــا برؤية العبي�د
احلضـــارة
ً
َ
َّ
ِّ
ُ
يقتـــل بعضهـــم بعضا يف مشـــاهد دمويـــة مروعـــة ،ولعبـــة املالكمة
َّ
احلـــرة يف أمريكا ،ومصارعة الثران يف إســـباني�ا وغرها من
واملصارعة
َّ
َّ
األلعاب الدمويـــة تعكس روح العدوان والوحشـــية الي قامت عليها
َّ
َّ
الغربيـــ�ة احلديث�ة.
الروماني�ة القديمـــة ووريثتها احلضارة
احلضـــارة

عـادات وتـقـالـيـد

وذيـــوع ألعـــاب القمـــار يف نـــوادي أوروبا وأمريـــكا وبعض
َّ
اآلســـيوية ،والشـــغف بشـــراء أوراق اليانصيب،
الـــدول
واملراهنـــات علـــى املباريـــات ،وغرهـــا مـــن صـــور القمار
ِّ
اإللكـــرتوين الـــذي تقدر األمـــوال الدائـــرة فيـــه بمليارات
ِّ
المـــادي والرغبة يف
الـــدوالرات يعكـــس حالـــة اجلشـــع
َّ
الـــرثاء الســـريع لـــدى شـــعوب تلك الـــدول .بينما يشـــر
ِّ
َّ ْ
كالش ْ
َّ
والـــر ِد يف احلضارة
ـــط ِرجن
العقلية
انتشـــار األلعاب
َّ
َّ
الفارســـية القديمـــة إىل احلكمة املنظمـــة والتدبر العقلي
ُّ
َّ
الدفاعيـــة كالكاراتي�ه يف
الهادئ .ويدل شـــيوع الرياضات
ً
اليابان مثال على الطبيعة املســـاملة لتلك الشـــعوب ،والي
َّ
احرتافية ليس
قصاراهـــا أن تدافـــع عن نفســـها بطريقـــة
ُ
َّ
فيها إراقـــة دماء .وتتن�اغـــم الرياضـــات اجلماعية الهادئة
ّ
الشـــائعة يف األريـــاف مع ِّ
األســـري ،والســـالم
جو الرتابط
َّ
املنظـــم وإن كان ًّ
ِّ
بدائي�ا يف
ونمط من التفكـــر
االجتماعـــيٍ ،
كثر مـــن ُص َوره.
ٍ
كبر
وحتظى لعبة "الســـيجة" أو "الشـــزيى"
بذيـــوع ٍ
ٍ
ِّ
العـــريب مـــن املحيـــط إىل اخلليج
يف شـــى أقطـــار الوطن
ُ
َ
منذ قـــرون عديـــدة ،وخباصة لدى كبـــار الســـن يف القرى
والبـــوادي ،حيـــث جيتمعـــون عليهـــا يف مجلـــس يســـوده
ُّ
احلب والوئـــام اللذان ال خيفـــى أثرهما يف تقويـــة الروابط
األســـرية ،وتفريـــغ شـــحنات الغضـــب واالنفعـــاالت
املرتاكمـــة من أعباء احليـــاة وضغوط المـــادة .وإن أنس ال
ِّ
أنـــى مجلس َجدي  -رحمـــه هللا  -حيـــث كان الالعبون
َّ
يتحلقـــون أمـــام بيتـــ�ه ملمارســـتها ،أو للتمتـــع بمشـــاهدة
الالعبـــن يف متابعـــة دقيقة ،مع إنشـــاد الظافـــر مواويل
النصر من ســـرة "أبو زيد الهـــاليل" ،أو ســـرة "عنرتة بن
َ َ َ
َّ
احلفظ ِة
شـــداد" بصوت رخيم ،وربما استشـــهد بعـــض
َّ َّ
أثن�اء اللعب بآيات مـــن القرآن الكريـــم الدالة على القتال
واملطاردة واحلشـــر ،أو أســـقط بعض املتابعن لنشـــرات
َّ
السياســـية اجلاريـــة علـــى مجريات
األخبـــار األحـــداث
اللعـــب ،فـــرتاه يســـى احلجـــارة الي يلعـــب بهـــا بأنواع
ً
شـــرقا ً
وغربا،
الطائـــرات املقاتلة ،أو بأســـماء بعض القادة
وسط ِّ
جو يســـوده الرتابط والســـالم االجتماعي احلقيقيّ
علـــى الرغم مـــا يطفو على الســـطح من صيـــاح املنتصر،
وحســـرات املهزوم مـــع تصميمه على تكـــرار املحاولة حى
َّ ْ َ َ ْ
َّ
ثـــم انقضت
ولـــو امتـــد بهم املجلـــس إىل طلـــوع الفجـــر.

ُ
تلـــك األيـــام ،وكادت اللعبة تنقـــرض بعدما جـــاء التلفاز
واجتـــذب تلـــك اجلماهـــر ملشـــاهدة مباريات الكـــرة ،أو
الدرامـــا التلفزيونيـــ�ة ،أو الرامـــج احلواريـــة ،ناهيك عن
األلعاب اإللكرتونيـــ�ة الي اجتذبت الشـــباب من أحضان
ُ ْ
الــــمف َعم بالقتل والدماء،
تلك الطبيعة احلاملـــة إىل عاملها
َّ
الذكية الـــي بات األطفـــال الصغار
ثم جـــاءت الهواتـــف
حيملونهـــا ،فقضت على البقية الباقية مـــن أواصر الرتابط
ً
ّ
االجتماعـــي الذي بـــات حديث�ا مـــن أحاديـــث الغابرين.
ُ
ً
"الس َ
وقد ورد ذكر ِّ
ـــيجة" َع َرضـــا يف أحد أحبايث ،فرأيت
ً
من األمثـــل ْأن ُأ ِّ
عرف بهـــا بعدما صارت شـــيئ�ا من الرتاث
ً
مفتوحا على
املنقـــرض يف أذهان شـــباب اليوم؛ فوجدتـــين
باحلضـــاري ،واللغويُّ
ِّ
ُّ
الديين
فســـيحة خيتلط فيها
عوالم
ٍ
َّ
ِّ
فريـــدة تعكس التواصـــل احلضاري،
معزوفة
بالثقـــايف يف
ٍ
ٍ
بعيـــدة ،وهو ما
أزمنة
والتفكـــر الهـــادئ لدى العرب منـــذ ٍ
ٍ
ِّ
ُ
جتليه صفحات هـــذا املقال.

َّ
َ
اريخ:
الت
يابات
غ
اوال :يف
ِ
ِ
َّ
َّ
من املؤكـــد أن هذه اللعبة موغلة يف القـــدم؛ الرتب�اطها
باإلنسان البســـيط يف باديت�ه أو حقله ،وسعيه إىل التسلية
املمتعة الي تني فكره ،وتعزز مكانتـــ�ه االجتماعيةَّ .
ولكن
تاريخ نشـــأتها لم يسجل لألســـف على وجه التحديد ،وال
ٌ
دليل يـــرىق إىل درجة اليقـــن حول بداياتهـــاْ ،
ولكن
يوجـــد
َّثمة افرتاضـــات طرحها عدد مـــن الباحثن منها:
فقـــد زعـــم الكاتـــب األمريكـــي كارينغتـــون بولتـــون
َّ
( )H. Carrington Bolton 1843- 1903أن ســـيدنا
موىس عليه الســـالم كان يلعبهـــا مع بني العبـــد الصالح
"شـــعيب" يف أرض مدين.1
ً
ٌ
مصـــدرا ،ولعله
زعـــم ال دليل عليه ،ولـــم يذكر له
وهو
ممـــا ســـمعه مـــن األســـاطر الـــي يتن�اقلهـــا بدو ســـين�اء
الذيـــن عاش معهم خـــالل رحلته البحثي�ة يف ســـين�اء ،وقد
تعلـــم منهم اللعبة ،ومارســـها ،ووصف النمـــط الذي كان
ً
ً
يمارســـه وصفا دقيقا.
وذكرهـــا املستشـــرق الريطـــاين إدوارد وليـــم لـــن
) (Edward William Lane 1801 - 1876وشـــرح
ﺎت ِ
ِ
ﻐ ِﺔ
ﺎرﻳﺦ
اﻟﺘ
اﻟﺴﻴﺠﺔ:
ِ
ّ
واﻟﻠُ َ
ﻓﻲ َّ
ﺣ ْﻔ ِﺮ َّﻳ ٌ
ّ َُ َ
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َّ
ً
ً
محفـــورا على
طريقـــة لعبهـــا ،وأشـــار إىل أن عـــددا منهـــا
قمة الهـــرم األكـــر يف مصر ،ولكـــن من املحتمـــل أن يكون
من حفـــروا عيونها هم املرشـــدون العرب الذيـــن يرافقون
الســـياح األجانب.2
وقـــد وقـــف الباحثـــان ( ،)Vesna Bikicو(Jasna
 )Vukovicوهمـــا َّ
أثريـــان يف جامعـــة بلجـــراد على لوحة
ََْ
ً
للمنقلـــة (أحد أســـماء الســـيجة) مكونـــة مـــن  12عين�ا
َّ َّ
وبين�ا أنهـــا من أقدم
 6×2يف قلعـــة بلجراد عـــام 2006م،
َّ
ِّ
األلعـــاب اللوحيـــة يف العالم ،وأنها منتشـــرة مـــن الفلبن
ً
مـــرورا بالهند
وإندونيســـيا ومالزييـــا يف أقـــى الشـــرق،
ً
واملنطقـــة العربيـــ�ة ،ووصـــوال إىل أدغال إفريقيـــا يف كيني�ا
وتزنانيـــ�ا والكونغـــو وأجنـــوال وغرهـــا ،وأشـــارا إىل األصل
العـــريب للكلمـــة ،وقـــد َّ
ِّ
رجحا أن تكـــون اللعبة قـــد ظهرت
ِّ
َّ
احلجـــري احلديث ،حيث
الفرعونيـــ�ة يف العصر
يف مصـــر
3
وجدت بعـــض آثارهـــا يف معابـــد األقصر .
ّ
ّ
املعين
العطوي
ونقل عن الباحث الســـعودي مســـعد
َّ
بت�اريخ منطقـــة "تبوك" أن آثارها ال تـــزال باقية إىل اليوم،
كبـــرة يف منطقـــة تبوك على
صخور
وهـــي محفورة علـــى
ٍ
ٍ
َّ
طريـــق القوافل الـــذي مر به الرســـول ﷺ ما بـــن مدين�ة
تبوك ومركـــز البدع.4
َّ
وذكـــر الباحث اجلزائـــري علي عليـــوة أنه توجـــد آثار
موجودة حـــى اآلن تؤكد وجـــود لعبة "اخلربقـــة" (وهي
التســـمية اجلزائرية للعبـــة) لدى البزينطيـــن موجودة يف
"ت ْب َســـة" باجلزائر،
األحجـــار واآلثار الي تركوهـــا يف والية ِ
5
ُّ
والي بين بهـــا الســـور
البزينطي يف وســـط املدين�ة .
َّ
ويف تقديـــري أن هذه العيون املحفـــورة على الصخور ال
ً
َّ
تكفي دليال علـــى أن الفراعنة أو البزينطيـــن أو أهل مدين
ًّ
كانـــوا يلعبونها ،فمـــن املحتمل جدا أن يكـــون الالعبون قد
َّ
حفروهـــا يف أزمنة الحقـــة ،وأن املـــزاج قد اســـتب�د ببعض
ً
َّ
تاريخية على قمة
املصرين املحدثـــن مثال للعب مبـــاراة
الهرم ،فحفروا تلـــك العيون الي ال حتتـــاج إىل جهد كبر يف
صناعتها.
وننتقل مـــن هذا التاريخ املوغل يف القـــدم ،واملبين على
َّ
افرتاضـــات ال تـــرىق إىل درجة اليقـــن ،إىل التاريـــخ املوثق
َّ
(الق ْرق)
بشـــواهد مقبولة ،حيـــث جندها حتـــت مســـى ِ

َّ
َّ
ّ
اجلاهلـــي ،فما
العربيـــ�ة منـــذ العصـــر
تـــرتدد يف املصـــادر
بعـــده ،نكتفي من ذلـــك بهذه الشـــواهد:
َّ ْ
فقد ذكرهـــا الشـــاعر املخضرم َّ
الصل ِت
أميـــة بـــن أيب
(5هــــ626 /م) يف قوله:
ٌ
َ َ
ََ ْ َ ُ
ب ُم ْر َسالت
اك ِ
وأعالط الكو ِ
َ ُ ِّ
َ َ ْ
ُ 6
الق ْر ِق غ َايت َها الن َصاب
كخي ِل ِ
ِّ ً
َ ُ
ُّ
الزمخشـــري (538هـ) ُمعلقا على البيت" :قالوا:
قال
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
احلجـــارة ،و ِيف
ه ِ
احلجـــار ِة فخيلها َ ِه َي ِ
ـــذه اللعبة تلعـــب ِب ِ
ْ َّ ْ
والب ْغيَ .وقيـــل :ه َي األ ْر َب َعة عشـــرٌّ ،
ـــدر ُّي َّ
خط
ِ
ِ
ِ
القـــر ِق الب ِ
َّ
ّ
ٌّ
َّ
َ
َ
مربع ِيف وســـطه خط مربعِ ،يف وســـطه خط مربع ،ثم خيط
َّ
َ ِّ
مـــن كل َزاو َية من ِّ
اخلط األول ِإىل اخلـــط الثا ِلثَ ،و َبن كل
َ
ْ
ِ ٌّ َ َ
خط ،فت ِصر أ ْر َب َعة َوعشـــرين".7
زاويتـــن
َ َّ ّ
َ
وقـــال الزبيـــ ُّ
جـــوم بهذه
ـــبه الن
�دي (1205هــــ)" :ش
َ ْ
ِّ
ُ
ُ ُّ
َ
الن ُ
الــــمغرب
صاب ،أي
احل َصيات الـــي ت َصف ،وغايتـــ�ه
الـــذي ْتغ ُ
ـــرب فيه".8
ٌ
ِّ
اجلاهلـــي دليـــل
ووجـــود هـــذه اإلشـــارة يف الشـــعر
واض ــح عل ــى م ــدى عراق ــة تل ــك اللعب ــة ،وإضاف ــة تل ــك
احلصيــات إىل اخليــل مــن بــاب إضافــة املشــبه إىل املشــبه
َّ
ْ
ب ــه ،كأن تنق ــل ه ــذه احلصي ــات يش ــبه ع ــد َو اخلي ــل ،وه ــو
قريـــب مـــن تســـمية حجـــارة اللعـــب يف معظـــم البلـــدان
َّ
باجلـــراء( ،جمـــع
املصريـــة ِ
بالـــكالب؛ ويف بعـــض الـــدول ِ
َج ْ
ـــر و ،وهـــو الصغـــر مـــن ولـــد الـــكالب أو الســـباع) ،ويف
َ
َّ ُ َ َ
ان ُر َّب َمـــا َر ُآه ْ
ـــم
بعضهـــا بالنســـور ،والتشـــبي�ه )؛ "أنـــه ك
َ َ ْ
ََْ
بالقـ ْـر ِق فــال َينهاهــم" .قــال ابــن األثــر (606هـــ):
يلعبــون ِ
َ
َ
الق ــافُ :ل ْعب ـ ٌـة َي ْل َع ــب ب َه ــا أه ـ ُـل ْ َ
ـاز،
"الق ـ ْـرق ِبك ْس ـ ِـر
ِ
ِ
ِ
احلج ـ ِ
ِ
َ
َ
َ ُ َ َ
ٌّ
َ
َّ
َ
ٌّ
َ
َّ
َ
ٌّ
ُ
ُ
ـطه خ ــط
ـطه خ ــط مرب ــعِ ،يف وس ـ ِ
وه ــو خ ــط مرب ــعِ ،يف وس ـ ِ
َ َ ّ ْ َ َّ َ َ
ُ َُ
ُ ِّ
َ
َ
زاوي ــة ِم ــن اخل ــط األو ِل ِإىل زواي ــا
ُم َر َّب ــع ،ث ـ َّـم خي ـ ُّـط ِيف كل
ِ
َُ
َ
َ
ْ َ ِّ َّ
َ
ََ ْ َ
ـن ُك ِّل َ
ـر أ ْر َب َع ــة
زاويت ــن خ ـ ّـط ،ف َي ِص ـ
ـث ،وب ـ
اخل ــط الثا ِل ـ ِ
َ َ
َعش ـ َـر خ ًّط ــا".9
ِّ
األمـــوي ،فقـــد روى أبـــو
كمـــا ورد ذكرهـــا يف العصـــر
ً
الفــرج األصفهـ ُّ
ـاين (356هـــ) يف "األغــاين" محــاورة دارت
ب ــن أربع ــة م ــن كب ــار ش ــعراء العص ــر األم ـ ِّ
ـوي ،ه ــم :عم ــر
بــن أيب ربيعــة (93هـــ) ،وكثـ ِّـر عــزة (105هـــ) ،واألحــوص
ُ
(105هـــ) ،ون َص ْي ــب ب ــن رب ــاح (108هـــ) ،حي ــث انتق ــد

عـادات وتـقـالـيـد

ً
ٌ ً
َّ
بيتــ�ا ُلن َص ْي ــبَّ ،
بيتــ�ا ْ
فلم ــا
لألح ـ َـوص ،وفض ــل علي ــه
كث ــر
َّ
ُ
ْ
َ
نظ ــر أن الكري ــاء ق ــد دخل ــت قل ــب نصي ــب انتق ــد علي ــه
َُ
ً
ٌ
ُ َ
ْ ََ
ـــرق" .قـــال :وهـــي
الق
بيتـــ�ا ،فقـــال نصيـــب" :اســـتو ِت ِ
لعب ــة مث ــل املنقل ــة.10
وقـــد وقعـــت الكلمـــة َّ
محرفـــة إىل (الق َ
ـــوق) يف جميع
ِ
ُ
(الق َرق)
طبعات األغـــاين الي وقفـــت عليها ،والصـــواب ِ
ٌ
ُ َ
ٌ
ٌّ
أي تعادلنـــا يف اللعـــب ،فـــكل واحد قـــد أ ِخذ عليـــه مأخذ،
َ َ
َ
ـــع الق ْرق علـــى (ق َ
َف َج َم َ
"و ُيقالْ :اســـتوى
ـــرق) ،ويف التاج:
َ ِ
ِ
َّ
َ ْ
َ
َ
ٌ
الق ْر ُق َف ُ
قومـــوا ِبن�ا ،أي :اســـت َو ْين�ا ِيف الل ِعب فلم يق ُمر واحد
ِ
َ
11
منـــا صاحبه" .
ِّ
الشـــافعي (204هـ)
َّثم ورد ذكرها على لســـان اإلمام
َّ َ
َّ
بتســـميتن همـــا( :الق ْ
ـــرق) ،و(احلـــزة) حيث حتـــدث يف
ِ
ً َ ُ ْ َ ُ َّ
كتابه ِّ
اللعبُ
األم عن شـــهادة أهـــل اللعب قائال" :ويك
ـــره ِ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
َ
الــــح َّزةَ ،و ْ َ ُ ُّ َ
ب َ
ُ
ـــه؛ ِألن الل ِع َب
القـــر ِق ،وكل مـــا ل ِعب النـــاس ِب ِ
ِ
ِ
َِ
َ
ِّ َ َ
ْ َ َْ ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
12
ين وال الــــمر وء ِة" .
ليس ِمـــن صنع ِة أه ِ
ـــل الد ِ
َّ
نكتفـــي بهـــذه األمثلـــة األربعة الـــي تؤكـــد أن اللعبة
ً ُ
كانـــت معروفـــة ق َب ْيـــ�ل ظهـــور اإلســـالم ،وقـــد عرفهـــا
الصحابـــة والتابعون ،وتكلم عنها الفقهـــاء املجتهدون منذ
َّ ًّ
وقـــت مبك ٍر جداَّ ،ثم اســـتفاض احلديث عنهـــا يف املصادر
ٍ
ً
َّ
َّ
اللغويـــة والفقهيـــة كما ســـيب�دو الحقا.

ثاني�ا :يف حبار اللغة:
ْ
تنوعا ً
تنوعت أسماء لعبة "الســـيجة" ً
كبرا باختالف
الزمان واملكان ومســـتوى اللعب وطريقتـــه ،واختلط فيها
َّ
ّ
والعايم؛ مما يعكس املرونة الشـــديدة
ب
الفصيح باملعـــر ِ
ِّ
املحلـــي للبيئ�ة الي عاشـــت
الـــي تصبغ اللعبـــة باللـــون
َّ ً
ُ
فيهـــا ،وتلك هي األســـماء الي وقفـــت عليهـــا مرتب�ة على
حروف املعجم:
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األربعة عشر:

وقد ورد االســـم يف قول اإلمام أيب إســـحاق الشـــرازي
َ َ ْ ُ ُ َّ
األر َب َع َة َع َش َ
اللع ُب ب ْ
ـــر".13
(476هـ)" :وحيـــرم ِ ِ
ق ــال اب ــن َّبط ــال الرك ــيب اليم ــين (633هـــ) يف ش ــرحه:
ُ َ
ْ َ ٌ ْ َ
َ ََْ َ َ َ َ َ
ـب ْحيف ـ ُـر فيه ــا
"واألربع ــة عش ــر ِه ــيِ :قطع ــة ِم ــن خش ـ ٍ

َ َ ُ َْ ُ َُ ْ َ ُ ْ َ
ـــى ص ٌ
الــــح َفر َح ً
ـــك ُ
غـــار
ثالثـــة أســـط ٍر ،فيجعـــل ِيف ِتل
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ُ َّ
ْ
َْ َ َ
َ
ـــره يف َ
بـــون َبهـــاَ ،ذ َك ُ
ُ
البيـــ ِ�ان .وحيـــرم الل ِعـــب ِباألربعـــة
َيل ْع
ِ
الع َّام ـ ُـةَ :ش ـ ْ
َع َش ـ َـر :ه ــي َال ُّل ْع َب ـ ُـة َّال ــي ُي َس ـ ِّـميها َ
ـار ُد ْهَ ،و ُه ـ َـو:
ِ
ِ
ٌَ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ٌ
ََْ َ َ َ َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ـــية؛ ِألن شـــار أربعـــة ،وده :عشـــرة
أربعـــة عشـــر بالفارس ِ
ً َ
ْ َ ُ َِ ُ َ ِ ْ ٌ ُ ْ َ ُ َ
َُ
َ
َ
ْ
ـــد
ِبلغ ِت ِهـــم ،وهـــو :حفـــرات جتعـــل ِيف لـــو ٍح ســـطرا ِيف أح ِ
ُ َ
َ
اآلخـــرَ ،و ُ ْجت َع ُ
ً
ََ
َ َْ
الــــحف ِر
ـــل يف
ـــب
جا ِنبيـــ ِ�ه ،وســـطرا ِيف اجلا ِن ِ
ِ
ٌ ْ
َ
َح ً
ـــى ِص
غـــار َيل َعبـــون ِبهـــا".14
ً
َّ
وأعتقـــد أنه يعين الســـيجة الـــي بها  15عينـــ�ا5×3 :؛
َّ
حيـــث إن عـــدد األحجار فيها أربعة عشـــر ،مـــع كل العب
َّ
املصريون على مـــا كان عـــدد عيونها
ســـبعة ،كمـــا يطلـــق
َّ
َّ
اخلمســـاوية ،وما كان عدد عيونها  7×7السبعاوية،
5×5
َّ
ومـــا كان عدد عيونها  9×9التســـعاوية.
َّ
ُّ
الفارســـية يشـــر إىل
ونـــص ابن َّبطال على التســـمية
َّ
َّ
شـــعبي�ة منبثقة عن
أصلهـــا فيما نعتقـــد ،ولعلها صـــورة
ً
َّ
لكـــن العامة َّ
حرفوا اســـمها قليـــال ،والصواب
الشـــطرجن،
َّ
"چــــهار ده" ،و"چــــهار" هو رقم أربعة بالفارسية ،باجليم
الـــي تنطق مشـــوبة بالشـــن ،وهـــو صوت غـــر موجود
بالعربي�ة ،وحذفـــوا الهاء أســـوة بالنطق.
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َ َّ
احلزة:

الشـــافعي (204هــــ) يف ِّ
ُّ
األم يف حديث�ه عن
قال اإلمام
َ ُ ْ َ ُ َّ
َ َّ
ْ
َ
ُ
القر ِق،
شـــهادة أهل اللعب" :ويك
ـــره الل ِعـــب ِبالــــحز ِة ،و ِ
َ َّ َّ َ َ
ْ َ ْ
َ
َ
ْ
َ ُ ُّ َ َ َ َّ ُ
ـــه؛ ِألن الل ِعـــب ليس ِمـــن صنع ِة
َوكل مـــا ل ِعـــب الناس ِب ِ
ْ ََ َ
ِّ َ َ
ْ
وءةَ .و َم ْ
ُُ
ـــن َل ِع َب ب َ ْ
ـــن هذا َعلى
ي ٍء ِم
ين وال الــــمر َ ِ
أه ِ
ـــل الد َ ِ
ِ
َ
َ
َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ
َ
ُ
ُ
َ َ
ُ ْ َّ
ْ
ـــهادت ُهَ .والــــحزة تكـــون ِقطعة
ـــم ت َرد ش
ـــت ْحال ِل له ل
االس ِ
َ َ
َ ُ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ َ
ات
ـــب ِفيها حفـــر يلعبون ِبهـــا إن غفل ِب ِه عـــن الصلو ِ
َخش ٍ
َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ـــهادت ُه
فأكرث حـــى تفوته ،ثم يعـــود له حى تفوته رددنا ش
ََ
َّ َ
ْ ْ َ
َ َ
يـــت
الصال ِة".15
اف ِبمو ِاق ِ
ـــتخف ِ
على االس ِ
وقد ضبطت الكلمة يف بعـــض حتقيقات كتاب ّ
"األم"
بضـــم احلاء؛ َّ
لكن األضبـــط فتح احلاء كما َّنبـــ�ه على ذلك
َ
ُ
ً
َّ
"وأ َّما َ
اخلطيب الشـــربيين (977هـ) قائـــالَ :
الــــحزة َو ِه َي
ُ َ
َّ
ب َف ْتح َ
الـــزاي :ق ْط َع ُة َخ َشـــب ُ ْحي َف ُر ف َ
الــــم ْه َمل ِة َو ِب
احل ِاء
يها
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ ٌ ْ
ـــطرْ ُ ،جي َع ُ
ُح َف ِ ٌ
ـــل ف َ
ـــر يف َث َال َث ِة أ ْس ُ
ـــارَ ،و ُيل َع ُب
يها َح ًى ِصغ
ِ
ُ ِ
َ ْ َ َ ُ ٍ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ َ َ
ِب َها َوت َس َّى الــــمنقلة ،وقد تس
ـــى األ ْر َب َعة َعش َر".16
َّ
ُ ُّ
َّ
ولعلهـــم َّ
ســـموها بذلـــك؛ ألن احلفـــر َحتـــز يف قطعـــة
اخلشـــب أو الصخـــرة الـــي يلعبـــون عليهـــا.
ﺎت ِ
ِ
ﻐ ِﺔ
ﺎرﻳﺦ
اﻟﺘ
اﻟﺴﻴﺠﺔ:
ِ
ّ
واﻟﻠُ َ
ﻓﻲ َّ
ﺣ ْﻔ ِﺮ َّﻳ ٌ
ّ َُ َ
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َ َ
اخل ْر َبقة:

وهي التسمية الشائعة للسيجة يف اجلزائر وبالد
ّ
ُّ
اجلزائري محمد العريب
الروايئ
املغرب العريب ،وقد ذكرها
ً
َّ
ّ
اجلليدي ،وشرحها مطبقا على "السبعاوية" املعروفة
َّ
يف مصر ،ومال إىل أنها انتقلت من مصر إىل بالد املغرب
ّ
العريب إبان حروب بين هالل وبين سليم يف املغرب يف القرن
ً
ً
اخلامس الهجري /احلادي عشر امليالدي تقريب�ا قائال:
َّ
"إن بين هالل وبين سليم وغرهم من أعراب التغريب�ة لم
يأتوا فقط بقطعان اإلبل ،وباخليول األصيلة واألشعار،
وبقصص سيف بن ذي يزن ،وعنرتة بن شداد العبيس،
والزير سالم .حن قدموا إىل بالد املغرب ،وإنما جاءوا
ِّ
بكل تراثهم األصيل ،وتقاليدهم العريقة ،ومنها عدد من
األلعاب التقليدية مثل اخلربقة واللقفة".17
َّ
ويرى بعض الباحثن أن التسمية جاءت من قولهم
َ َ
َ
"خ ْر َبق" املكان إذا أتلفه وأفسده ،والسيجة الي حتف ُر يف
ً
ً
الرتاب ترتك مكانا مخربقا آثار الدماء فيه واضحة من جراء
ٌ ٌ
نقل الكالب من بيت إىل بيت .18وهو تأويل بعيد يف تقديري.
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الس َ
ِّ
يجة:

وهـــي التســـمية الشـــائعة يف مصر ،ومنهـــا انتقلت إىل
بلدان عديـــدة ،لكنها تســـمية غامضـــة التاريخ والنشـــأة
واالشـــتقاق ،فقـــد كانت غـــر معروفة حى زمـــن ابن حجر
ٌّ
ِّ
مصـــري عاش يف القرن
الهيتـــي (974هـ1557 /م) ،وهو
العاشـــر الهجري /الســـادس عشـــر امليـــالدي؛ إذ لم يذكر
هذه التسمية على كرثة األســـماء الي ذكرها ،ومن الغريب
َّ
أن املعاجـــم العربيـــ�ة احلديثـــ�ة مثل" :املعجم الوســـيط"،
ّ
األســـايس" ،و"معجـــم اللغـــة العربي�ة
و"املعجـــم العـــريب
املعاصـــرة" ،و"الرائـــد" ،و"املنجد" ...وغرهـــا لم تذكرها،
على حن ذكرت "الســـيجار ،والســـيجارة ،والســـيجان"؟
ْ ُ
َّ
اإلجنلزيية
وقـــد وقفـــت عليهـــا فحســـب يف املصـــادر
الـــي كتبهـــا الرحالـــة واملستكشـــفون األجانـــب الذيـــن
َّ
العربيـــ�ة ألســـباب عديـــدة خالل
جاســـوا خـــالل الديـــار
القرن التاســـع عشـــر ،بلفظ ( ،)Seegaوقد نقل الكاتب
ّ َّ
يســـمه أن
األمريكـــي كارينغتـــون بولتون عـــن مصدر لم
ْ
َّ
باإلجنلزيية أتـــت علـــى ذكر هذه
أحـــد املصـــادر املكتوبـــة
اللعبة ســـنة 1694م.19

ُ
َّ
قبطية
ولســـت أدري ما أصل هذه الكلمة :أهـــي كلمة
مما بقي على ألســـنة املصرين؟ ولكن كيـــف حتيا الكلمة
ً
ٌ
مصدر ٌّ
عريب؟ أم هي
خمســـة عشـــر قرنا دون أن يســـجلها
كلمة َّ
عربي�ة مشـــتقة من الســـياج ،وهو الســـور من حائط
َّ
أو ســـلك أو جريد الذي يقام حول املكان حلياطته ،وكأنهم
شـــبهوا تلك اخلطوط الي ترسم بالســـياجَّ ،
ولكن البني�ة
االشـــتقاقية للكلمة ليســـت َّ
َّ
عربي�ة ،ثم كيـــف تغيب عن
َّ
عيـــون املؤرخن والفقهـــاء واملعجمين كل هـــذه القرون؟
َّ َ
َّ
محرفة عن "شـــزيى" الشـــائعة يف
ولعلـــي ْأم َي ُل إىل أنهـــا
ٌ
َّ
ٌّ
صويت
تقـــارب
العربيـــ�ة ،والي ســـتأيت ،فبينهما
اجلزيـــرة
ٌ
واضح بســـبب احتاد مخرج الزاي والســـن ،ومخرج اجليم
َّ
والشـــن ،واحتاد الوزن؛ ألن العامة حيذفـــون يف النطق التاء
األخرة ،ويســـتعيضون عنها بمطل فتحـــة اجليم ،فتصر
ً
ًّ
ألفـــا؛ َّ
صوتيـــ�ا إذ وردت يف
فربمـــا حرفهـــا بعض األجانـــب
ًّ
كتبهـــم أوال ،ثم شـــاعت بعد ذلك.
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شطرجن املغاربة:

حيث جـــاء يف تعريف ابـــن حجر الهيتـــي (974هـ)
َْ
َ
ُ َ
َُ ُ
ـــكون َّ
ْ
َ
الر ِاءَ ،و َحكى
الق ْرق ِبك ْس
ـــر الق ِ
للقرق قوله" :و ِ
ِ
اف وس َ ِ
ِ
ُّ َ ْ َ ِّ َ
ُّ َ ِّ ْ َ ُ َ َ ُ
َّ
َ
َّ
ـــاين فتحهما ،وتســـى
ـــايض
الر ِاف ِع ْـــي عـــن خط َالق ِ
الر وي َِ
ْ َ َ َ َ َ ْ َُ
ـــط ُم َر َّب ٌ
ـــط َع َلـــى ْاأل ْرض َخ ٌّ
خي َّ
ـــع،
ِشـــطرجن الــــمغ ِارب ِة :أن
ِ
َ ُ ْ َ َ َ َ َْ
َ
َ
َّ
َُ ْ َ َ ََ
يب ،ويجعـــل على رأ ِس
ـــط ِه خ َّط
ـــان كالص ِل ِ
ويجعل ِيف وس ِ
ِ
ُ
الــــخ ُطوط َح ًى ص َغ ٌ
ـــار ُي ْل َع ُ
ـــب ِب َها".20
ِ
ِ
َّ
َّ
محليـــة خاصة بأهـــل املغرب،
وواضـــح أنها تســـمية
كما ســـماها بعضهم شـــطرجن الفالحـــن ،أو القروين ،أو
املســـنن ،أو العواجزي ،أو البســـطاء وغرها ،والصلة بينها
ً
ً
وبـــن الشـــطرجن واضحـــة شـــكال ومضمونا وغايـــة ،وإن
اختلفت طرائـــق اللعب.
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ِّ َ
الشزيى:

َّ
العربيـــ�ة،
وهـــي التســـمية الشـــائعة يف اجلزيـــرة
ِّ َ
والشـــزيى يف األصل شـــجر صلـــب اخلشـــب تصنع منه
أدوات البيـــت ،قال ابن منظور (711هـ) يف لســـان العرب:
َ
ِّ َ َ َ ٌ ُ ْ
واجلفـــان ،وقيل:
الق َصاع
"والشـــزيى :شـــجر تعمل منـــه ِ
ِ
َ َ
هو شـــجر َ
اجل ْ
ـــوز ،وقيـــلِ :إنمـــا هـــي ِقصاع من خشـــب
ِّ َ
ُّ ِّ ُ
َّ
َ ْ ََ ْ َّ
اجلوهري :الشـــزي ،والشزيى:
ـــود من الد َســـم.
اجلوز فتس
ٌ َ
َ
ٌ َّ َ ُ
َ ُ
القصاع؛ قـــال ل ِبي�د:
خشـــب أســـود تتخذ منـــه ِ

عـادات وتـقـالـيـد

ََ َ َ
َّ ُ
َو َص ًبا غداة ُمق َام ٍة َوز ْعت َها
َ َ َ
َ
َ
ُ 21
ـجف ِان ِشزيى ،ف ْوق ُه َّن َسنام"
ِب ِ
َّ
وواضـــح أن الذيـــن ســـموها بذلـــك هـــم الذيـــن كانوا
ً
ًّ
يصنعـــون لها ً
مصنوعا من ذلك اخلشـــب
خشـــبي�ا
لوحـــا
املتمـــزي بالصالبة ،مما يشـــعر باالســـتقرار ،فهي ليســـت
َّ
مجـــرد حفـــر َّ
آنيـــ�ة يف الرمـــل أو الـــرتاب ،إنمـــا لهـــا لوحتها
ْ ُ
َّ
املســـتقرة كالشـــطرجن ،وقد أدركـــت تلك اللوحـــة الصلبة
ِّ
ُ
َّ
جـــدي؛ إذ كان ُّ
يهتم بهـــا كل االهتمام ،ويســـارع إىل
يف بيـــت
ْ
ً
َّ
إصالحها كلما ختلخلت بفعل القـــرع العنيف أحيانا بالزلط
ً
على صفحتها ،ويدفع َّ
للنجار ما شـــاء ثمنـــا لواحدة جديدة.
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الق ْرق:
ِ

وهــي أقــدم تســمية لهــا كمــا ســبق يف التأريــخ للعبــة،
حي ــث ورد يف الش ــعر اجلاهل ـ ِّـي ،وبقي ــت َّ
حي ــة عل ــى م ــدار
َّ
الزبيـــ ُّ
َّ
�دي (1205هـــ) يف
العربيـــ�ة ،وقـــد شـــرحها
تاريـــخ
ِ
ُ
ُّ َّ ُ َّ
ْ
"والق ــرق لع ــب الس ــد ِر كس ــكر.
ت ــاج الع ــروس بقول ــه:
ِ
َ
ْ
ْ
َ
لصبيــ ِ�ان األع ــراب
وق ــد ق ـ ِـرق كف ـ ِـرح :إذا ِلع ــب ب ــه ،وه ــو ِ
ُ
أرب ًعــا وع ْشــرين ًّ
خي ّطــون َ
خطــا ،وهــو خـ ٌّـط
باحلجــاز ،كانــوا
ِ
ِ
مرب ـ ٌـع ،ث ــمَّ
مرب ـ ٌـع ،يف وس ــطه خ ـ ٌّـط َّ
وس ــطه خ ـ ٌّـط َّ
مرب ـ ٌـع ،يف َ
َّ
ِ
َ
َُ
ُ ِّ
خي ـ ُّـط م ــن كل زاوي ــة م ــن اخل ـ ِّـط األول اىل اخل ـ ِّـط الثال ــث،
زاوي َت ــن خ ـ ٌّـط ،فيص ــر أربع ـ ًـة وعش ــرين ًّ
وب ــن كل َ
خط ــا
ِ
ُ
ُ ُّ
فيصف ــون في ــه ُح َص َّي ــات".22
وصورت ــه ه ــذا كم ــا تراه ــا،
وقد رسمت يف الهامش تلك الصورة:
يف هامـــش مطبـــوع التـــاج وكذلـــك يف هامـــش
القامـــوس صـــورة هـــذا الشـــكل الهنـــديس هكـــذا:

َّ
َّ
بالق ْر ِق؛ ألنه ال بد من تســـوية سطح
ولعلهم ســـموها ِ
ُْ
والقرق يف األصل هو الســـطح
األرض قبل ابتـــ�داء احلفرِ ،
َ
األملس املســـتوي ،وهي لغـــة يف القرق كك ِتـــف ،قال املرار
ً
الفقعيس يصف أرضا مســـتوية:23
َ َّ َ ْ
َ
َوأ َحل أق َو ٌام ُب ُيوت َب ِن ِيه ُم
َ ُ
ً َ
ِق ْرقاَ ،مد ِاف ُع َها ُب َع ُاد األ ْرؤ ِس
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َّ
الكال َبة:

ٌ
ٌ
وهي تســـمية شـــائعة يف صعيـــد مصر ويف الســـودان؛
نســـبة إىل "الكالب" وهي احلجارة الي يلعـــب بها ،والي
َّ
كثر من البـــالد بالكالب ،ويف بعضهـــا باجلراء،
تســـى يف ٍ
واجلـــرو هو الكلب الصغر ،ويف التســـمية إشـــارة إىل ما يف
اللعبة من منافســـة ومشاكسة تشـــبه مهارشة الكالب.
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َََْ
الـمنقلة:

َّ ُ َّ
ُّ
الهيتي
للحزة ،قـــال ابن حجر
وهي التســـمية املصرية
(974هـ) بعد شـــرح اســـي (القرق) ،و(األربعة عشـــر):
ْ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ
ُ َ َّ ُ
ْ َ
َ
"سل ْي ٌم" ِيف
الــــمنقلة ،وفســـرها
"و ِه َي
الــــمسماة ِيف ِمصر ِ
َ َّ َ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ً
َْ
تق ِر ِيب ِ�ه ِبأنها خشبة يــــحفر ِفيها ثــــما ِني�ة و ِعشر ون حفرة،
َ
ـــر م ْن َجان َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
َ
ََْ َ َ َ َ َ
ب اآلخرِ،
ب ،وأربعة عشر ِمن الــــجا ِن ِ
ِ ٍ
أربعة عش ِ
ْ
َ َ ََ َُ
َ َّ َ
َو ُيل َع ُب ِب َهـــاَ ،ول َعل َها ن ْو َع ِان ،فـــال ختالف".24
َّ
َّ َّ
العب ينقـــل أحجاره
ولعلهم ســـموها بذلـــك؛ ألن كل
ٍ
من حفرة إىل أخـــرى بطريقة منظمة ،فالنقـــل هو عمادها
مهما اختلفـــت صورها وأشـــكالها .وقد ضبطـــت الكلمة
َّ
ٍّ
بصـــور شـــى لـــكل منهـــا وجـــه ،حيـــث وردت يف بعـــض
ُ َ َّ َ
ْ
(الــــمنقلة)
(الــــمنقلة) كأنها اســـم آلة ،ووردت
املصادر
ِ
َََْ
كأنها اســـم مفعول ،ووردت (الــــمنقلة) كأنها اسم مكان،
فهـــي أرض النقـــل وموضعه ،وأنـــا أميـــل إىل األخر ،فقد
ً ََ ٌ َْ َ ٌ ُ
"وأ ْرض َمنقلـــة :ذات
ذكـــره صاحب التـــاج وعلله قائـــال:
َ ْ َ َ ُ َّ ْ
َ َ َ ُ ِّ ْ
َ
ُ
25
ـــم َيت
نق ٍل ،و ِب ِه س
الــــمنقلة ال ِي ُيلعـــب ِب ِها" .
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ّ
الهف:

ٌ
ٌ
ِّ
العريب ،ويف التاج:
وهي تســـمية شـــائعة يف بالد املغرب
َ َ َ
َ
"وه َّف ُ
ـــهَ :ح َّركه ودف َعه" ،26فلعلها ســـميت بذلك نســـبة
إىل حتريـــك الـــكالب بســـرعة من عـــن إىل عـــن ،والمادة
تدور حول معـــاين اخلفة واحلركة الســـريعة.
ﺎت ِ
ِ
ﻐ ِﺔ
ﺎرﻳﺦ
اﻟﺘ
اﻟﺴﻴﺠﺔ:
ِ
ّ
واﻟﻠُ َ
ﻓﻲ َّ
ﺣ ْﻔ ِﺮ َّﻳ ٌ
ّ َُ َ
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َ ٌ
ٌ
ً َ
ثالثا :دالالت ُم ْعت َ َبة:
)1

ُّ
الشرعي:
احلكم

َّ
َّ
لعـــل القـــارئ الكريم الحـــظ أن أكرث النقول الســـابقة
يف مســـألة التســـمية من كتب الفقه ال من كتـــب اللغة؛
مما يـــويح باهتمام بالغ لـــدى الفقهاء بهـــذه اللعبة ،حيث
حتدثوا عنهـــا يف باب املالهـــي ملعرفة أهي مـــن اللهو املباح
أم من اللهـــو املحرم؟ ويف باب الشـــهادات ملعرفة هل تقبل
ُ َ ُّ
ـــرد؟ ويف بـــاب الصـــور ملعرفـــة أقطع
شـــهادة العبهـــا أم ت
َّ
الشـــطرجن من قبي�ل التماثيـــ�ل املحرمة أم ال؟
ُ
َّ َ َ
وواضـــح أن ْأمثـــل مـــا تقـــاس عليـــه لعبة الســـيجة
ًّ
هـــو الشـــطرجن؛ فهما متقاربـــان جـــدا يف طريقـــة اللعب،
ً
للس َ
وال ختتلـــف اللوحة اخلشـــبي�ة ِّ
كثـــرا عن لوحة
ـــيجة
الشـــطرجن ،ولـــذا ســـميت تـــارة بشـــطرجن الفالحـــن أو
القرويـــن ،أو املغاربـــة أو املســـنن.
َّ
َّ
عبقريـــة الفقه اإلســـاليم أن فقهاءنـــا األماجد
ومـــن
ِّ
ُ
َّ
مـــزيوا بـــن األلعاب الـــي تعتمـــد على مجرد احلـــظ مثل
الرد أو الردشـــر أو الطاولـــة ،واأللعاب الـــي تعتمد على
ٍّ
ذهـــين كالشـــطرجن ،أمـــا الضـــرب األول القائـــم
مجهـــود
ٍ
ِّ
َّ
علـــى احلظ املطلـــق فاجلمهور علـــى حتريمه؛ ألنه يشـــبه
االستقســـام بـــاألزالم ،وأمـــا الضـــرب الثـــاين القائم على
َّ
العقلية فأغلب الفقهاء على التحليل بشـــروط؛
الرياضـــة
َّ
ألنـــه ضـــرب مـــن الرياضـــة والتدبر ،فأشـــبه املســـابقة
ّ
الهيتـــي (974هـ) اختالف
بالســـهام ،وقد نقل ابن حجر
ً
الفقهـــاء يف حكمهـــا ،وانتهـــى إىل وضـــع الضابـــط قائال:
َ َ
َ َّ
َ َ ُّ َ َّ
َ َ َْ َ َ ُ َ
ْ
ـــه ك ِب ُر َجـــد َوى؛ ِألن
اخلـــالف ِيف ذ ِلك ليس ل
احلـــق أن
"و
ِ
َّ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ـــرف وتقـــرر أ ِديـــر األمـــر علي ِه ،فمـــى كان
الض ِاب َـــط إذا َع ِ
َ َ َ ْ َ َّ
ْ
َّ
َ
ُ ْ َ ُ َ
َ
احلل
احلس ِ
الــــمعتمد علـــى ِ
ـــاب فـــال وجـــه إال ِ
الفكـــر و ِ
َ ِّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ َ ُ َ َ
ََ
َ ْ َ َّْ
ن فال
كالش
ـــطر ِجن ،وم ُى كان الــــمعتمد على احلز ِر والتخ ِم ِ
َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َّ
ْ
27
وجـــه إال احلرمة كالـــر ِد" .
ً
َّ
وبعيـــدا عن اخلـــوض يف ُ َ
الفقهية
جلـــج االختالفـــات
فقهية َّ
يف تلك املســـائل الـــي دارت حولها أحبـــاث َّ
معمقة،
ٌ
ٌ
ُ َ ْ
ـــرت عليهـــا مؤلفـــات كثـــرة يف القديـــم واحلديث،
وك ِس
ْ ًّ
ً
وأخـــذت حظـــا كبـــرا مـــن تقـــارع األدلـــة وتمحيـــص
ُّ
َّ
ُ
اســـتقر عليه
النفس ما
الروايـــات؛ فالذي تطمـــن إليـــه

َّ
ٌ
كثـــر مـــن الفقهاء مـــن أنه لم يثبـــت يف حتريم الشـــطرجن
ٌ
ٌ
(والس َ
ِّ
حســـن،
ـــيجة تقـــاس عليـــه) حديـــث صحيح وال
ً
فضال عـــن َّ
األئمة
ولـــذا اختلف فيـــه الصحابة أنفســـهم،
ُّ
األربعة ،وبالتايل اجته جل الفقهـــاء املعاصرين إىل اإلباحة؛
َّ
ِّ ِّ
حلل كل
إذ لم يرد دليل قاطـــع بالتحريم ،ولكنهم وضعـــوا ِ
بدنيـــ�ة أو َّ
رياضـــة َّ
عقلي ٍة ثالثة شـــروط هي:28
ٍ
ٍ
ُ
َّ
َّ َّ
 أال تؤخـــر بســـببها الصالة عـــن وقتها ،فـــإن من أكرِّ
مضـــار اللهـــو ســـرقة األوقـــات ،وتأخـــر الصلوات،
ً
وكثـــرا مـــا رأين�ا مشـــجعي كـــرة القدم يهرعـــون إىل
امللعب يـــوم اجلمعة قبـــل الصالة؛ ملشـــاهدة مباراة
تقـــام بعد العصر أو بعـــد املغـــرب ،وال ينهضون ألداء
يشء منهـــاً ،
حرصا علـــى مقاعدهم.
ٍ
َّ ُ َ
 أال يقامـــر عليـــه ،فـــإذا دخلـــه قمـــار ،ولـــو على يشءَّ
يســـر ،كأن يدفـــع املغلوب ثمـــن املشـــروبات ،أو أجر
املـــكان واألدوات أو حنـــو ذلـــك دخل يف دائـــرة احلرام؛
َّ
ألنـــه صار من امليســـر.
ٌ
َّ
 أال ختالطـــه معصيـــة كالفحـــش يف الـــكالم ،وإطالقً
فكثرا
األيمـــان الكاذبـــة ،وإزعاج اجلـــران وحنوهـــا،
ً
مـــا نرى اللعـــب ذريعة ملثـــل هذه املوبقـــات ،وأصول
ِّ
الشـــريعة تقي بســـد الذرائع.
أمـــا إذا برئ اللعـــب من هـــذه األمور الثالثـــة فهو من
قبيـــ�ل الرتويح املشـــروع عـــن النفـــس ،وفيه مـــا فيه من
تدريـــب الفكـــر ،ورياضة الذهـــن ،وختليـــص النفس من
أكدار العمـــل ،وانفعـــاالت الغضب.
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اخلصائص َّ
الفني�ة:

"الس َ
تتمتـــع لعبـــة ِّ
جبملـــة مـــن اخلصائص
ـــيجة"
ٍ
ً
َّ ً
ْ
كبـــرة؛ وهو ما ِّ
يفســـر تنوع أســـمائها،
شـــعبي�ة
أعطتهـــا
وظهـــور اللون املحلـــي يف بعض مصطلحاتهـــا؛ ُّ
وأهم تلك
ا خلصا ئص :
ً
ُ َ
ُّ
احلف ِر
 الســـهولة :حيث ُي ِعـــد الالعبان مجموعـــة منالصغـــرة يف الرمل أو الـــرتاب .ويف األماكن الي حتظى
ِ
فيهـــا اللعبة بـــيء من االســـتقرار يقومـــون باحلفر
ٍّ
خشـــيب أشـــبه مـــا يكون
علـــى الصخور ،أو على لوح
ً
بلـــوح الشـــطرجن ،واألحجار الـــي يلعب بهـــا غالبا ما

عـادات وتـقـالـيـد

ً
تكون مـــن الزلط األبيض واألســـود ،وأحيانا من قطع
الطـــوب األحمـــر واألبيـــض ،ويف احلقول يســـتخدم
نـــوى التمـــر أو املشـــمش أو اخلـــوخ وحنوهـــا ،وعلى
البحـــر يســـتخدمون القواقـــع بأشـــكالها املختلفـــة،
ِّ
ً
وكلهـــا أدوات ميســـورة ،ال تكاد تكلف شـــيئ�ا.
 املرونة :حيث خيتلـــف عدد العيون باختـــالف الزمانواملـــكان ومســـتوى الالعبـــن ،فكلمـــا ازداد عددهـــا
اشـــتدت صعوبـــة املواجهـــة ،وطـــال زمـــن الـــدور،
َّ ٌ
مكـــون مـــن  9عيـــون ،3×3 :وهناك
فهنـــاك مـــا هو
ً
َّ ٌ
فهناك مـــا هو مكـــون مـــن  15عينـــ�ا ،3×5 :وهناك
ً
َّ ٌ
مكـــون من  25عين�ا 5×5 :ويســـمونها
فهناك ما هو
َّ
اخلمســـاوية ،واملحرتفـــون يمارســـون علـــى ســـيجة
ً
َّ
َّ
الســـبعاوية،
مكونـــة من  49عين�ا 7×7 :ويســـمونها
ً
ً
ُّ
واألشـــد احرتافا جيعلونها  81عين�ا 9×9 :ويســـمونها
َّ
التســـعاوية ،وهي قليلة.
 تكافـــؤ الفـــرص :حيـــث يضـــع الالعبـــان األحجـــارَّ
ـومة للع ــب
بطريق ــة منظم ــة بنــ ً�اء عل ــى خط ـ ٍـة مرس ـ ٍ
ِّ
يف ذهـــن كل واحـــد منهمـــا ،فيبـــ�دأ األول بوضـــع
حجري ــن ،ث ــم يض ــع غريم ــه حجري ــن ،وهك ــذا ح ــى
َّ
الفردي ــة ال ــي
تمتل ــئ جمي ــع العي ــون م ــا ع ــدا الع ــن
يتعــن أن تكــون احلركــة األوىل إليهــا؛ ألنهــا الوحيــدة
َّ
اخلاليـــة .ويتمتـــع الالعـــب األول بمـــزية البـــدء
بالضربـــة األوىل ،الـــي توقـــع عـــادة خســـائر فادحـــة
ً
ً
محكمـــا،
حصـــارا
يف "كالب" اخلصـــم ،أو حتاصـــره
ْ
ب ــأن تغل ــق طري ــق احلرك ــة أمام ــه ،فيس ــأله اخلص ــم
ً
أن يفت ــح ل ــه طريق ــا ،فيخت ــار ه ــو امل ــكان املناس ــب
ل ــه إليق ــاع املزي ــد م ــن اخلس ــائر ب ــه ،م ــع اس ــتمرار
إغ ــالق طري ــق احلرك ــة ،وه ــو م ــا يتس ــبب ع ــادة يف
استســـالمه وإعـــالن هزيمتـــه مـــن ضربـــة واحـــدة
ً
ً
أحيانــا .ولــ َّـما كان الثــاين يضــع "كالبــه" وفقــا لقراءتــه
ً
خلط ــة األول ،وع ــادة م ــا تلح ــق ب ــه خس ــائر فادح ــة يف
َّ
ِّ ُ
ـإن قان ــون اللعب ــة َّ
يعوض ــه
املوس ــعة
ضرب ــة البداي ــة ف ـ
عـــن ذلـــك ،حيـــث يقـــي بأنـــه إذا اســـتطاع الثـــاين
أن حيصـــن مجموعـــة مـــن "كالبـــه" مـــن مهاجمـــة
اخلصـــم مـــع وجـــود حفـــرة يتحـــرك فيهـــا؛ فعلـــى
األول أن خيــرج كلبــن مقابــل واحـ ٍـد مــن تلــك الــكالب

ً
املحصن ــة؛ ح ــى ال يص ــاب اللع ــب بالش ــلل؛ وع ــادة
م ــا يع ــول علي ــه الالع ــب الث ــاين عل ــى خط ــة حتص ــن
ال ــكالب؛ ليس ــتفيد به ــذه املبادل ــة.
ُّ
والتوســـع؛ حيـــث ختتلـــف
 اجلمـــع بـــن التضييـــقً
َّ
السيجة عن الشـــطرجن تضييقا يف مجال احلركة؛ ألن
الالعب يقـــوم بتحريك الـــكالب إىل العـــن اخلالية
املجـــاورة يف ٍّ
أي مـــن اجلهـــات األربـــع ،ولكـــن ال جيوز
القفـــز علـــى أحجار اخلصـــم ،وال التحريـــك بطريقة
َّ
احنرافيـــة مـــن جهـــة الزاويـــة ( .)Diagonallyكما
َّ
ٌ َّ ٌ
توس ً
ختتلـــف عنـــه ُّ
ـــعا يف أنـــه ال يوجـــد عـــدد محدد
ملرات النقل ،حيـــث يؤكل كلب املنافـــس إذا وقع بن
كلبـــن لصاحب النقلـــة ،فيخـــرج من علـــى اللوحة
مباشـــرة ،ومن حـــق الالعـــب أن يواصـــل أكل كالب
اخلصم يف لعبـــة واحدة ما دام ً
ملزمـــا بقواعد النقل،
أي االنتقال املباشـــر إىل جهة من اجلهـــات األربع دون
قفـــز أو احنراف.
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ُّ ُ
َّ
العاملية:
الش ْهرة

على الرغم من شـــعبي�ة لعبة الســـيجة وبساطتها فقد
حققت ً
كثرا من الشـــهرة العامليـــة رصدناها فيما يلي:
َّ
األجنبي�ة
 أن تسمية "الســـيجة" لم ترد إال يف املصادرللرحالة الغربين الذين جاســـوا خـــالل ديار العرب يف
القرنن التاســـع عشر والعشرين.
ﺎت ِ
ِ
ﻐ ِﺔ
ﺎرﻳﺦ
اﻟﺘ
اﻟﺴﻴﺠﺔ:
ِ
ّ
واﻟﻠُ َ
ﻓﻲ َّ
ﺣ ْﻔ ِﺮ َّﻳ ٌ
ّ َُ َ
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َّ
 ب-أن علمـــاء احلملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر(1801-1798م) رصـــدوا اللعبـــة ،والحظوا اهتمام
َّ
العقلية مثل الشـــطرجن واملنقلة
املصرين باأللعـــاب
(السيجة) ،يقول شـــابرول (Chabrol De Volvic
" :)1843-1773تتفـــق ألعـــاب الشـــرقين مـــع
ْ
َّ
حدة طباعهم ،ونســـتطيع أن نتعـــرف فيها على ذوق
شـــعب مولـــع بالتفكر ،يعجبـــه أن يت�أمـــل حى وهو
يمارس ضـــروب اللهـــو الـــي يهواها".29
َّ
 ج-أن الغربيـــن الذين رصدوها ومارســـوها دعوا إىلنشـــرها يف أوربا وأمريكا.30
 مـــن املحتمـــل أن تكـــون شـــركة ( ،)SEGAأللعابالفيديـــو الي أنشـــئت عـــام 1940م يف أمريـــكا ،ثم
ســـجلت يف اليابان عام 1952م ،حتت مســـى ألعاب
خدمـــات اليابـــان (،)Service Games of Japan
ً
نظـــرا إىل لعبة
قد اختـــارت لنفســـها هذه التســـمية
الســـيجة العربي�ة األصيلة.
 -أنتلكاللعبةالييمارسهاالبسطاءيفأحضانالطبيعة

ًّ
احلاملة يف براءة وعفوية أصبحت محال لدراسات علمية
َّ
ً
مسـتغربا أن تقـرأ يف حتليليهـا عبـارات
جـادة ،ولـم يعـد
غليظـة مثـل تلـك القـراءات الـ(سوسـيوأنرثوبولوجية)
( ،)Socioanthropologicalوالــــــقـــــراءات
الـ(سيكوسوسيولوجية) (.)Cycososological
َّ ٌ
َّ
ً
وأخـــرا ،فمـــن املؤســـف أن هـــذه اللعبـــة مهـــددة
ٍّ
حضاري،
باالنقـــراض ،علـــى الرغم مما تعكســـه مـــن ُر ٍّيق
ُّ
هادفـــة ،وما
تســـلية
متكافئـــة ،ومـــا تقدمه من
ومرونـــة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
ِّ
ٍّ
طابع إنســـاين صبـــغ احلياة العربيـــ�ة بصبغة
تصـــو ُره من
ٍ
ً
َّ
بعيـــدا عن َّ
وماديـــة الغرب ،وهي
دمويـــة الرومان،
فريدة
ٍ
يف الوقت نفســـه ال تتعارض يف األعم األغلـــب مع مبادئ
َ
ِّ
الســـن يمارســـونها ما بن صاليت العصر
اإلســـالم ،فكبار
ْ
واملغـــرب دون أن تلهيهـــم عـــن الصـــالة ،أو توقعهـــم يف
مقامـــرة ،أو جتعلهم َّ
يتلبســـون بيء من املعـــايص .ومما
ٍ
يطورهـــا كما ُطورِّ
يســـاعد على انقراضهـــا َّأن أصحابها لم ِّ
ِّ ْ
"الشـــطرجن" القريب منهـــا؛ حيـــث ألفت حـــول طرائق
ٌ
ٌ
لعبه عشـــرات الكتب ،وظهـــرت تطبيقات عديـــدة على
َّ
الذكية ملمارســـته.
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د .عاطف ّ
عطيه  -لبن�ان

الطب الشعيب العريب
تقنيات التداوي باألعشاب
وعمليات العالج

1

يتنـــ�اول هـــذا البحـــث مســـألة التـــداوي باألعشـــاب يف الطـــب
الش ــعيب الع ــريب ،م ــن خ ــالل ع ــرض وحتلي ــل الوس ــائل املس ــتعملة يف
العــالج وأصنافهــا وكيفيــة حتضرهــا ومناســبتها لهــذا املــرض أو ذاك،
مثلم ــا علق ــت ه ــذه الوس ــائل يف الذهني ـ�ة العام ــة للن ــاس ،واحلاض ــرة
يف مداركه ــم للدرج ــة ال ــي تدفعه ــم إىل ممارس ــة ع ــالج بعين ـ�ه مل ــرض
ّ
مح ــدد؛ وه ــو الع ــالج ال ــذي ع ــادة م ــا يك ــون م ــن حواض ــر البي ــت،
ومحف ــوظ م ــن أج ــل اس ــتعماله يف الوق ــت املناس ــب ملعاجل ــة احن ــراف
طـــارئ أصـــاب جســـم أحـــد أفـــراد األســـرة .فـــإذا عـــاد اجلســـم إىل
االعتــدال كان بــه ،وإال تنتقــل املعاجلــة إىل اجلهــة األخــرى الــي عليهــا
أن تــداوي املريــض وتواجــه املــرض ،إمــا بمــا يرتئيـ�ه الطبيــب الشــعيب
ّ
مـــن صنـــوف العـــالج يف الـــيح أو البلـــدة ،أو بمـــا يشـــخص املـــرض
مـــن األطبـــاء املحدثـــن ،ويقـــرر بنتيجـــة ذلـــك العـــالج املناســـب أو
الدخ ــول إىل املستش ــفى .ه ــذا م ــن جه ــة ،أم ــا تقنيــ�ات الع ــالج ،م ــن
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جه ــة ثانيـ ـ�ة ،فه ــي تل ــك ال ــي خت ــرج ع ــن ه ــذا النط ــاق،
يس ــتعملها املعال ــج ،وه ــو هن ــا الطبي ــب الش ــعيب املج ـ ّـرب
ً
واخلبـــر تقنيـــ�ا يف التخلـــص ،إمـــا مـــن الـــدم الفاســـد يف
أمكنــة معينـ�ة مــن اجلســم (احلجامــة) ،أو جتبــر الكســور
ّ
ورد العظ ــم املخل ــوع إىل موضع ــه الطبيع ــي ،أو اس ــتعمال
الك ــي يف املعاجل ــة ،أو غ ــر ذل ــك م ــن صن ــوف التقنيــ�ات،
ومنه ــا معاجل ــة الته ــاب اللوزت ــن والرق ــان (الريق ــان)،
والتخري ــم (وخ ــز اإلب ــر).

ً
اوال :التداوي باألعشاب:
كان للتداوي باألعشـــاب تقني�ات مخصوصة تتعلق يف
كيفية حتضر الـــدواء للمعاجلة .وبما أن التداوي ّ
يتوســـل
كل ما ينبـــت يف الطبيعة من أجل حتضـــر األدوية النافعة
ّ
للجســـم ،حســـب العلـــة الـــي تعلـــه وتفقـــده اعتدالـــه
وتوازنـــه ،وبعـــد التجـــارب الي ال حصـــر لها علـــى امتداد
تاريـــخ العالقة مع املـــرض واألعشـــاب والنب�اتـــات الي
جتود بها الطبيعة ،باإلضافة إىل حيواناتها الي اســـتعملت
هـــي ومنتوجاتها كأدوية للشـــفاء.
وعليه ،كانت كل هذه املنتوجـــات النب�اتي�ة واحليواني�ة
تســـتعمل يف طرق متعددة ،حســـب نوع املـــرض وموقعه
يف داخـــل اجلســـم أو يف خارجه .مـــن هذه الطـــرق ما ينتج
ً
شـــرابا ،أو ما ينتج لصقـــة بعد الطحن والعـــرك منفردة أو
مركبـــة مع مواد أخرى مناســـبة ّ
حتصلت معرفـــة فوائدها
من خـــالل التجربـــة والتكـــرار ،حســـب منهجيـــة اخلطأ
والصـــواب .كما أن الكثـــر من هذه املواد كانت تســـتعمل
كأدوية شـــافية عن طريق املدغ والبلـــع كالطعام .وكذلك
كان يســـتعمل الكثـــر منهـــا لإلستنشـــاق بعـــد ســـحقها
وتنعيمها يف مرحلـــة اليب�اس.
وعليـــه ،يمكن الـــكالم علـــى تقني�ات حتضـــر األدوية
العشـــبي�ة بالطرق التالية:
 .1حصاد األعشـــاب ،كل صنـــف على حـــدة ،وكل جزء
ّ
مـــن الصنف على حـــدة لتعدد االســـتعماالت للنبت�ة
ُ
الواحـــدة .ومـــن ثـــم جتفـــف األعشـــاب لوحدهـــا،
والبـــذور لوحدهـــا ،وكذلـــك األزهار.

 .2حتضر اخلالصـــات ،وذلك بغلـــي اجلزء مـــن النبت�ة
ّ
علـــى نـــار هادئـــة ،ومن ثـــم ،بعـــد تريدهـــا ،تصفى
وحتفـــظ يف أوعيـــة زجاجيـــة محكمـــة اإلغالق.
 .3حتضـــر املنقوعـــات مـــن األعشـــاب بإضافـــة الماء
إىل العشـــبة املنتقـــاة ومـــن ثـــم تصفيتها بعـــد مدة،
وحفظهـــا أو اســـتعمالها مباشـــرة.
 .4حتضـــر الصبغـــات بإضافـــة الكحـــول علـــى نب�اتات
بعينهـــا ،ومن ثم اســـتخالص الســـائل بعـــد عصره
بشـــدة وتعبئتـــ�ه وحفظه.
 .5حتضر املراهم من خالل الغلـــي اخلفيف والتصفية،
ومن ثم عصر األعشـــاب وحفظها.
 .6حتضر الضمادات العشـــبي�ة (اللبخـــة) ،وذلك بغلي
العشـــبة الالزمـــة ،ومـــن ثـــم وضعهـــا علـــى املكان
ّ
اخلـــاريج املعتل من اجلســـم (ورم أو جـــرح متخرث)،
ومن ثـــم ربطها بعـــد تغطيتها بقطعة مـــن القماش.
ّ
ومنهـــا نقع قطعـــة من القمـــاش يف محلـــول محضر
ً
ســـابقا ،ومن ثـــم وضع وربـــط الضمادة علـــى املكان
ّ
املعتل من اجلســـم.
 .7حتضر الكريمـــات من خالل غلي األعشـــاب الالزمة
مع الشـــمع ،للحصول على المادة الســـميكة اللزجة،
ّ
ّ
وتعبأ يف أوعية .وتســـتعمل ملعاجلـــات متعددة ،منها
إخراج البثور بعـــد ّ
تقيحها ،وإزالـــة األورام ،باإلضافة
إىل تنقية الوجه والبشـــرة يف شـــكل عام.
ً
 .8حتضر أنواع الشـــراب مـــن خالل إعـــداد النقيع أوال،
ومـــن ثم تصفيت�ه وإضافة العســـل إليه وتســـخين�ه،
ومن ثـــم تعبئت�ه ووســـمه لتفرقـــة كل نـــوع عن غره
من األشـــربة.
 .9حتضـر النقائـع الزيتيـ�ة مـن خـالل غلـي األعشـاب
الزيتيـ�ة ،ومـن ثم تصفيـة الزيـت من النبتـ�ة ،وتعبئتها
وحفظهـا.
 .10حتضـــر النقائـــع الزيتي�ة علـــى البارد دون أن ّ
تمســـها
النار ،وذلك بعـــد إضافة الزيت إليهـــا ،ونقعها لفرتة،
ومـــن ثم تصفيتهـــا وتعبئتهـــا وحفظهـــا يف زجاجات
ُ
تغلـــق بإحكام.1
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وألن العـــرب ،كغرهـــم من شـــعوب العالـــم ،يعانون
من اعتالل الصحـــة واحنرافها عن طريـــق االعتدال ،فقد
ّ
كانـــت املنتوجـــات الطبيعية املتوفرة حســـب مـــا تنتجه
الطبيعـــة ،وما يقتنونه مـــن احليوانـــات ومنتوجاتها ،هي
ســـبيلهم الوحيد املتوفر للعـــالج .وبذلك ،اســـتطاعوا أن
ً
ً
يبنـــوا ،على تواين األيـــام صرحا عاليا من املعـــارف الطبي�ة
ّ
املبني�ة على حتديد أنـــواع األمراض بعـــد معرفة عوارضها
ومســـبب�اتها ،وما يمكن أن ين�اســـبها مـــن األدوية الالزمة
ً
للشـــفاء ،إنطالقا من منهجيـــة معترة لديهـــم تقوم على
الرطوبـــة والرودة ،من ناحيـــة؛ وعلى احلرارة واليبوســـة،
مـــن ناحية ثانيـــ�ة؛ ومن ثـــم مقارنة هـــذه اخلصائص مع
مثي�التهـــا مـــن النب�اتـــات واملنتوجـــات احليوانيـــ�ة ،وحى
ّ
الطبيعيـــة اجلامدة .وبعد تشـــخيص العلـــة وتصنيفها،
وحتديـــد أماكـــن وجودهـــا وضررهـــا ،يأيت وصـــف العالج
الذي يقـــوم على التن�اســـب العكيس مع املـــرض من أجل
ّ
أن يعـــود التـــوازن إىل اجلســـم .فاحلـــرارة ال بد لهـــا إال أن
تعالج بالـــرودة ،والرودة باحلـــرارة ،وإزالة مـــا هو زائد بما
يؤمـــن النقصـــان ،وزيادة مـــا هو ناقـــص بمـــا ّ
ّ
يؤمن هذه
الزيـــادة يف األدوية.

ً
ثاني�ا :النب�اتات ،اخلصائص واملداواة:
مـــن البديهـــي أن تكون املعرفـــة خبصائـــص النب�اتات
واملنتوجـــات احليوانيـــ�ة وفوائدهـــا ،مـــن الضروريـــات
الالزمـــة لإلفـــادة مـــن العـــالج ،واالنتقال مـــن املرض إىل
الصحـــة .لذلك كـــرث الـــكالم علـــى الفوائد الطبيـــ�ة لهذه
املوجـــودات ،منذ مـــا قبل الطب النبوي بالنســـبة للعرب،
وبالنســـبة للشـــعوب املجـــاورة الـــي كانت علـــى معرفة
ً
وثيقة بأمور الطـــب والعالج ،وخصوصـــا الهنود والفرس
وأهـــل اليونان.
مـــا ســـبق ،يدفعنـــا إىل تقديـــم نمـــاذج مـــن النب�اتات
الطبيـــ�ة الي كانت توصف للمرىض مـــع كيفية حتضرها.
وإذا كان الطبيب يدرك ّ
نوعيـــة العالج ومقاديره وتركيب�ه،
فـــإن غره مـــن املختصـــن كان يقـــوم بمهمـــة حتضر هذا
ّ
الدواء ،حســـب املقاييـــس املقدرة من قبـــل الطبيب .وهو
األمر الـــذي أدى إىل فصل الطب عن العشـــابة ،والطبيب

ّ
عن العشـــاب ،حبيث صار لكل منهمـــا اختصاصه ،ناهيك
ّ
عن تـــوزع اختصاصات الطب على أطبـــاء متعددين يقوم
ّ
اختـــص به مـــن أمـــور العالج.
كل واحـــد منهـــم علـــى ما
لذلـــك يمكن القـــول إن متابعـــة أمور الصحـــة غر العالج
الـــذي يقوم على إجـــراء العمليات الناشـــئة عـــن حوادث
ّ
معين�ة ،كالكســـور والشـــلل وإزالـــة ما طرأ على اجلســـم
مـــن مواد خارجـــة عنه ،أو أورام نشـــأت عـــن خلل أصيب
بـــه ،أو مـــا يمكـــن أن يعيـــق عمـــل اجلســـم مـــن أخالط
ّ
وفضـــالت تســـتوجب عمليات محـــددة ،مثـــل احلجامة
ً
ّ
والكي .وســـيكون لنا عـــودة إىل هذه التقنيـــ�ات الحقا.
ولكن مـــن املهم التأكيد علـــى أن ما ندعـــوه هنا بالطب
الشـــعيب ،أو التداوي الشعيب باألعشـــاب ،ما كان على هذه
التســـمية يف المـــايض ،وإن كان حياكي عامة النـــاس ما كان
يرشـــح إليهم من ممارســـات طبيـــ�ة عاملة ورســـمية .إال أن
ّ
ما كان ّ
ّ
واملتنورين عن مماريس
يمزي العشـــابن العقالنيـــن
الســـحر والشـــعوذة من العامة ،مع اســـتعمال األعشـــاب
أو املـــواد املطلوب جمعها ،ملمارســـة عملية الشـــفاء حبضور
األرواح ومســـاعدتهم؛ حتـــول إىل نـــوع مـــن التميـــزي بـــن
املعاجلات التقليديـــة ،باملقارنة مع احلداثـــة الطبي�ة اليوم.
فتحول األمر إىل التداوي الشـــعيب باألعشـــاب باالستعمال
املباشـــر لهذا النـــوع أو ذاك وبطرق متعددة ،إىل اســـتعمال
حديث يقوم علـــى وصفة طبي�ة يصرفها الصيـــدالين الذي
ً
صار متبطـــال يف عصر املصانع الضخمة الي تتكفل بإيصال
األدويـــة على اختالفها معلبة وجاهزة لالســـتعمال مع بذخ
يف تقديم احلســـومات تغـــين االختصايص عـــن البحث يف
شـــؤون األدوية وتركيب�اتها واالنهمـــام بكيفية صنعها.
يف هـــذا اإلطـــار ،ال شـــك يف أن التســـمية بالتقليدي أو
احلديث يف حتضـــر الـــدواء وتقديمه للشـــفاء من املرض
ّ
نســـبي�ة .وتســـى العملية باملقارنـــة مع مـــا يقابلها.
هـــي
ّ
والزمـــن وحـــده هـــو الـــذي يقـــرر الفـــرق بـــن التقليدي
واحلديـــث ،أو بـــن الشـــعيب والنخبـــوي ،أو بـــن ّ
العايم
ّ
والرســـي .إال أن ما تأتت عنه مراكـــز البحوث واملخترات
من انتـــ�اج األدوية الكيميائي�ة املتشـــكلة من مواد صناعية
مـــع أو بدون املـــواد الطبيعية قد أثبتـــت ضررها من خالل
القضـــاء على املـــرض من هنـــا ،وإنت�اج أمـــراض أخرى من
هناك داخل اجلســـم نفســـه.
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ّ
ه ــذا م ــا أدى إىل إع ــادة النظ ــر بتكوي ــن األدوي ــة ،وم ــن
ّ
املتدرجـــة إىل الطبيعـــة إلنت�اجهـــا باالعتمـــاد،
ثـــم العـــودة
ّ
يف الدرجـــة األوىل ،علـــى األعشـــاب والنب�اتـــات .وحتـــول
الط ــب الش ــعيب إىل الط ــب البدي ــل ال ــذي أصب ــح ين�اف ــس
الطـــب احلديـــث يف الكثـــر مـــن املجـــاالت .وقـــد عـــادت
ً
مستشــفيات كثــرة يف العالــم ،إىل اعتمــاد مــا كان معتمــدا
إب ــان ازده ــار املع ــارف الطبيــ�ة يف الدول ــة العباس ــية ،وه ــو
إنشـــاء احلدائـــق الضخمـــة حـــول املستشـــفيات ألنتـــ�اج
األصنـــاف ّ
املتنوعـــة والعديـــدة مـــن النب�اتـــات الطبيـــ�ة،
واســـتعمالها يف معاجلـــة املـــرىض ،وبمقاييـــس متقدمـــة
وأعـــرة حديثـــ�ة تراعـــي التـــوازن الدقيـــق بـــن أنـــواع
األعش ــاب الداخل ــة يف تركي ــب ال ــدواء .ول ــم ختتل ــف ه ــذه
النظ ــرة يف تركي ــب ال ــدواء ع ــن النظ ــرة يف الط ــب النب ــوي
إال م ــن خ ــالل الوس ــيلة وتق ــدم التكنولوجي ــا يف األحب ــاث
وطـــرق الرتكيـــب.
ّ
يقـــدم لنـــا موقـــع "العـــالج دوت كـــوم" أوصـــاف
وخصائ ــص وق ــدرات عالجي ــة لنب�ات ــات كث ــرة معروف ــة
يف البلـــدان العربيـــ�ة ،ومســـتعملة منـــذ أزمنـــة قديمـــة
بأســـمائها وخبصائصهـــا العالجيـــة .بعـــد التعريـــف
بالنبتـــ�ة وأهميتهـــا الطبيـــ�ة ،يتنـــ�اول أحـــد األطبـــاء
بالش ــرح ال ــوايف ل ــكل م ــا يتعل ــق به ــا برتكيبه ــا وأس ــمائها
حســـب البلـــدان ،وكيفيـــة اســـتعمالها للعـــالج ،ويف كل
حال ــة م ــن احل ــاالت املرضي ــة املوصوف ــة .ه ــذا باالضاف ــة
ّ
إىل مــا تتمــزي بــه مــن خصائــص مغذيــة ومفيــدة للجســم،
مــع احلــذر مــن اســتعمالها كعــالج يف حــاالت موصوفــة.
ولك ــن ل ــم نس ــتطع التأك ــد م ــن انتم ــاء ه ــذا الطبي ــب إىل
الط ــب احلدي ــث أو االتقلي ــدي ،أو الط ــب األك ــرث حداث ــة:
الط ــب البدي ــل.
بعـــد ذلـــك ،يقـــدم الطبيـــب ســـليم األغـــري ،ملحة
تاريخيـــة عـــن اســـتعمال النبتـــ�ة ،وآراء أهـــم األطبـــاء
ّ
والعشـــابن العرب واملســـلمن ،منذ إبن ســـين�ا وما قبل،
ومن ثـــم نظـــرة الطب احلديـــث إليهـــا ،وأهـــم فوائدها،
ً
باالضافـــة طبعـــا إىل إمكاني�اتهـــا العالجيـــة ،حســـب كل
طريقـــة يف حتضرهـــا وكيفية اســـتعمالها .ومـــن املهم أن
نذكـــر عين�ة من هـــذه النب�اتات مع خصائصهـــا العالجية،
وكيفيـــة حتضرها وطـــرق اســـتعمالها.2

3

)1

الصعرت أو الزعرت:

نبتـــ�ة عريقـــة يف القـــدم .كتـــب عنهـــا الكثـــرون من
الذيـــن تداولـــوا طـــب األعشـــاب وجمعوها .وقـــد ّ
فصل
هـــؤالء القـــول يف فوائدها .وكانـــت العالج الرئيـــس للربو
والروماتـــزيم وضعـــف األمعاء .كمـــا ذكـــروا فوائدها عند
ّ
خلطهـــا بالعســـل ،املغـــذي والـــدواء األثـــر عنـــد العرب
منـــذ ما قبـــل النبـــوة ،والذي أفـــاض النيب محمـــد يف ذكر
محاســـنه وفوائده للمريـــض وصحيح اجلســـم .ذلك أن
هـــذا املزيج يتكفـــل بإزالة البلغـــم وتقوية البصـــر ،ويقدر
على حتليـــل األورام وتلطيـــف املغص والســـعال .والزعرت
موجـــود يف كل البلـــدان العربيـــ�ة ،ويعـــرف بهـــذا االســـم
وتنســـب إليه بلـــدان متعـــددة ،منها وأفضلهـــا :املقديس
واألردين واليمـــين والشـــايم ،وموجـــود بكـــرثة يف محالت
ً
ً
ً
البقالـــة والعطـــارة ورقـــا مجففـــا أو مطحونا .وهـــو قابل
للبقاء مـــدة طويلـــة دون أن يصيبـــ�ه تلف.
بعـــد التعريـــف بالزعـــرت ،عمره وشـــكله ولـــون أزهاره
وراحئتـــه العطرية القويـــة وطعمه احلـــار ،ونوعه ،يبحث
األغـــري يف طـــرق اســـتعماله واألماكـــن منه الـــي يمكن
اإلفـــادة منهـــا ،وهـــي اجلـــذع واألوراق واألزهـــار .ومن ثم
كيفية االســـتعمال .فالزعرت علـــى العموم ،يـــؤكل ُ
ويغلى
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ُ
ُ
وينقـــع .ويف األيام احلاضرة ُيســـتخرج منه الزيت وتصنع
منه األدوية.3
ً
أما موطنه ،ففي املناطـــق املعتدلة واحلارة ،وخصوصا
حوض املتوســـط واجلزيرة العربي�ة .وأهـــم ما حتتويه هذه
النبتـــ�ة مادة التيمول ّ
املطهرة واملضـــادة للبكتريا والطاردة
ّ
ّ
ومطهرة
للطفيليات مـــن املعدة .كما فيـــه مواد مســـكنة
ّ
ومدرة للبول وطاردة للبلغم ومضادة للســـموم ،وتســـاعد
على شـــفاء اجلـــروح .كذلك حيتـــوي الزعرت علـــى األلياف
الغذائي�ة الضروريـــة لصحة اجلهاز الهضـــي .وفيه مواد
ّ
ّ
مقويـــة للعضـــالت؛ تمنـــع تصلـــب الشـــراين وطاردة
ّ
الضارة.
لألمالح
ً
أمـــا ما قيـــل عـــن الزعرت قديمـــا فهـــو كثر .يقـــول ابن
ّ
مـــدر للطمث عند النســـاء كمـــا أنه
ســـين�ا عنه" :الزعـــرت
ّ
يســـاعد على عالج التشـــنج والـــزنالت املخاطيـــة املزمنة،
ُ
ّ
مقـــوي للمعدة مفيد لعـــالج الربو وضعف الشـــعب
وهـــو
الهوائي�ة واالحتقانات الناشـــئة عن الرد" .ويقول عنه إبن
ّ
البيطـــار" :الزعرت يبطل الســـموم ،وحيلل الرياح ،وينشـــط
ّ
ّ
ويفرح القلب ّ
األعصابُ ،
ويطهر الدم وينقيه".
ويقويـــه،
أمـــا فوائـــده ،فهـــو يقـــي علـــى امليكروبـــات بالزيـــت
املســـتخرج منـــه .وهـــو مفيـــد لعـــالج أمـــراض اجلهـــاز
التنفـــيس والـــدوري .يف هـــذه احلالـــة يعمـــل الزعـــرت علـــى
تلي ــن املخ ــاط الش ــعيب مم ــا يس ـ ّـهل ط ــرده للخ ــارج كم ــا
ّ
يه ــدئ الش ــعب الهوائي ـ�ة ويلطفه ــا ،وكذل ــك حيت ــوى عل ــى
ّ
ّ
ّ
ومطهـــرة ومنشـــطة
مـــواد لهـــا خاصيـــة مســـكنة لأللـــم
ّ
للـــدورة الدمويـــة .وينشـــط الزعـــرت عامـــة كل الوظائـــف
ّ
ّ
ّ
ويـــدر البـــول.
ويســـهل إفـــراز العـــرق،
للتســـمم،
املضـــادة
ّ
والزعـــرت حيتـــوى علـــى مـــواد مقويـــة لعضـــالت القلـــب،
ويمنـــع تصلـــب الشـــراين ،ويعالـــج التهابـــات املســـالك
البوليـــة واملثانـــة ،ويشـــفي مـــن مـــرض املغـــص الكلـــوي
وخيف ــض الكولس ــرتول .وه ــو ف ــاحت للش ــهية يعم ــل عل ــى
تنبيـــ�ه املعـــدة وطـــرد الغـــازات .وهـــو مضـــاد لألكســـدة
ومنبـــ�ه للذاكـــرة.
ويمكـــن اســـتعمال الزعـــرت كمعجـــون لتقويـــة
الشـــعر .كمـــا يمكـــن مضغـــه لتهدئـــة وجـــع األســـنان
والتهابـــات اللثـــة .كمـــا يمكـــن اســـتعماله بعـــد غليـــه
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بالم ــاء للمضمض ــة بع ــد أن ي ــرد ،كم ــا يق ــي األس ــنان م ــن
التســـوس ،بمضغـــه وهـــو أخضـــر .وهـــو عامـــل مهـــم يف
تهدئـــة التهابـــات احلنجـــرة .كمـــا يســـتعمل كضمـــادات
لتطه ــر اجل ــروح والق ــروح ،واالغتس ــال بمائ ــه للتخفي ــف
م ــن التع ــب ووج ــع املفاص ــل.4
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إكليل اجلبل:

تعـــود املعرفة الطبيـــ�ة لهـــذه النبت�ة إىل أزمنـــة مغرقة
يف القدم ،ويف حضـــارات مختلفة .وقد اســـتعملت لعالج
أوجاع الرأس وصعوبة التنفس وعســـر الهضم .واعترت
مفيدة لتقوية الذاكرة وتنشـــيطها.
يقدم لنـــا األغـــري معلومات هامـــة عن نبتـــ�ة إكليل
اجلبـــل .ويذكر لها أســـماء متعددة حســـب البلـــدان الي
تســـتعملها يف املعاجلـــة الطبي�ة .فهي حـــى البان ،وندى
البحر ،والروزماري ،واحلوران ،وحشيشـــة العرب ،وإكليل
النفســـاء ،وعشـــب البوصلة ،وغرها.
تعتـــر هذه النبت�ة من النب�اتـــات ّ
املعمرة ،ويصل طولها
إىل املتريـــن ،ولهـــا راحئـــة زكية مشـــابهة لراحئـــة الكافور.
وتســـتعمل جميـــع أجزائها الهوائيـــ�ة (الظاهـــرة) كأدوية
للعـــالج .وهي موجـــودة بكرثة يف البلـــدان العربي�ة .ويمكن
أن تـــزرع يف أي مكان مفتـــوح لإلفادة منهـــا يف العالج.
ً
اســـتعملت هـــذه النبتـــ�ة قديمـــا حلفظ اللحـــوم من

عـادات وتـقـالـيـد
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ّ
الفســـاد .وقد ذكر العشـــاب العريب إبن البيطـــار أن إكليل
اجلبـــل يفيد يف اســـتدرار البـــول والطمث ،وحيلـــل الرياح
ّ
ويفتـــح ســـدد الكبـــد والطحال ،وينقـــي الرئـــة وينفع يف
اخلفقـــان والربو والســـعال.
يس ــتخدم محل ــول النبت ـ�ة بع ــد نقعه ــا لتقوي ــة الش ــعر
والقضـــاء علـــى القشـــرة .ويفيـــد يف االســـتخدامات
النس ــائي�ة ملعاجل ــة مش ــاكل اجله ــاز التن�اس ــلي .كم ــا يفي ــد
يف معاجلــة االضطرابــات العصبي ـ�ة الناشــئة عــن اإلدمــان
ّ
مـــن خـــالل شـــرب منقـــوع النبتـــ�ة يف أوقـــات محـــددة يف
ّ
الي ــوم ،ومل ــدة مح ــددة.
أمـــا يف ما يتعلـــق بالتعـــب ،والضعف العـــامُ ،فينصح
بتنـــ�اول منقـــوع أكليل اجلبل بعـــد الوجبات وقبـــل النوم.
ّ
فهو منشـــط ملـــن يعانـــون من ســـرعة التعـــب واخلمول
وضعـــف األعصاب.
ويعت ــر إكلي ــل اجلب ــل م ــادة حافظ ــة للم ــواد العضوي ــة
يمنعهـــا مـــن التعفـــن والتلـــف .وهـــو عـــالج مســـاعد
حلـــاالت االكتئـــ�اب.5
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البابوجن:

يعتر البابوجن مـــن أعرق النب�اتات املوجـــودة واملعروفة
منـــذ زمـــن طويـــل .وقلمـــا خيلـــو منهـــا بيـــت يف عصرنا
احلاضـــر .تعيش هـــذه النبتـــ�ة يف أغلـــب بلـــدان العالم،

وتنمـــو حول املنـــازل ويف احلقـــول واألوديـــة .وحتولت إىل
زراعـــة مزنليـــة لإلفـــادة منهـــا يف شـــكل مســـتمر .راحئتها
ً
لطيفة وطعمهـــا عطري قليل املرارة ،وتســـتخدم شـــعبي�ا
منـــذ القـــدم ملعاجلـــة املغـــص املعـــوي والغـــازات .ولـــه
ّ
فائـــدة مؤكـــدة يف تطهـــر اجلهـــاز الهضـــي والتنفـــيس
وفاحت للشـــهية ومنشـــط للـــدورة الدموية .كمـــا يفيد يف
ّ
املتقرح.
االســـتعمال اخلـــاريج ملعاجلـــة اجللـــد
البابـــوجن نبـــ�ات عشـــيب حـــويل (سـنــــوي) ُيزهـــر بعـــد
ف ــرتة م ــن إنب�ات ــه ،ويس ــتخدم م ــن ه ــذه النبتـ ـ�ة األزه ــار
املتفتحـــة فقـــط.
أظهـــر الطـــب القديـــم فائـــدة البابـــوجن بعـــد جتفيـــف
أزه ــاره وحفظه ــا ،وم ــن ث ــم اس ــتعمالها كمش ــروب بع ــد
غليهـــا .فهـــي تنفـــع ،حســـب إبـــن البيطـــار ،يف حـــاالت
ّ
ّ
ويســـهل
اإلعيـــاء والوجـــع ويلـــن األعضـــاء واملفاصـــل
عمــل األمعــاء ،ويذهــب بالنفخــة  ،ويـ ّ
ـدر البــول وينفــع يف
التخفيـــف مـــن الصـــداع.
هـــذا ما قاله إبـــن البيطار .أمـــا داود االنطاكي فقال :ال
ّ
يشء أفضل منه يف تفتيح الســـداد وازالـــة الصداع .يفتت
ّ
احلـــى ،وينقـــي الصدر مـــن نمو الربـــو ،ويقلـــع البثور،
ُ
ويذهب التعب.
ّ
أهـــم اســـتخدامات البابـــوجن تتجلـــى يف معاجلـــات
املشـــكالت الهضميـــة مثـــل عســـر الهضـــم واحلموضة
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وإلتهـــاب املعدة والنفخـــة واملغص .كذلك ينفـــع يف إزالة
ّ
التوتـــر ويـــرخ العضـــالت املشـــدودة ،ويفيـــد يف حاالت
الربـــو وحـــى الكلى .ويســـاعد علـــى النوم.
هذا كله إذا اســـتعمل كمشـــروب بعد غليه وتصفيت�ه.
ً
إال أنـــه يســـتعمل أيضـــا كلبخـــات علـــى اجللـــد ملعاجلة
ّ
احلكة وعلـــى العـــن إلراحتها مـــن اإلجهاد.6
ويعتـــر البابـــوجن مـــن املصـــدادر األساســـية لصنـــع
األدويـــة يف الطـــب احلديـــث .وقـــد اعتمد عليـــه الطب
البديـــل كمشـــروب يف معاجلـــة الكثـــر مـــن األمـــراض
الباطني�ة ،وكمراهـــم ملعاجلة تقرحات اجللـــد وغرها من
املعاجلـــات اخلارجية للجســـم.
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املريمية:

تعتـــر نبتـــ�ة املريميـــة مـــن أشـــهر النب�اتـــات الطبي�ة
ً
وأقدمهـــا وأكرثها فائـــدة .وهي تســـتخدم حديثـــ�ا بكرثة،
كما اســـتخدمت يف األزمنة القديمة .وهـــي موجودة بكرثة
يف البلـــدان العربيـــ�ة ،وتتشـــكل منهـــا غابـــات يف اجلبال
ّ
والســـفوح املطلة على الوديـــان .وهي معروفـــة بفوائدها
لدى عامـــة الناس ،ويقتنونهـــا يف منازلهم كمـــا الكثر من
أنـــواع الزهـــور والنب�اتات.
تع ــرف املريمي ــة بأس ــماء متع ــددة ،ح ــى ضم ــن البل ــد
الواحـــد .فهـــي املرميـــة واملرميـــة واملراميـــة والقصعـــن
ّ
واألويسـة ولـسـان األيـل والعـزيقـان والنـاعـمـة والسـاملـية
وغره ــا م ــن األس ــماء .وه ــي نبت ـ�ة عش ــبي�ة ّ
معم ــرة ناعم ــة
امللمـــس خضـــراء مـــع ميـــل إىل اللـــون الرمـــادي .وهـــي
م ــن النبـاتــ ــات العطـ ــرية الــ ــي تنتــ ــي إلــ ــى الفـصـ ــيلة
الشـفـويـ ــةُ .
ويس ــتعمل منه ــا لألغ ــراض الطبي ـ�ة ،األوراق
والـــرؤوس املزهـــرة.
ّ
ّ
واملطهـــرة
تعتـــر املريميـــة مـــن النب�اتـــات املهدئـــة
لإللتهابـــات .واســـتخدمت وال تـــزال تســـتخدم اليـــوم يف
ع ــالج الكث ــر م ــن األم ــراض واملش ــاكل الصحي ــة ،منه ــا:
مشـــاكل اجلهـــاز الهضـــي ،وفقـــدان الشـــهية واملغـــص
وزيـــادة اإلفـــرازات يف املعـــدة ،والتخفيـــف مـــن احلرقـــة،
وارتج ــاع البخ ــار إىل امل ــريء .وه ــي ّ
فعال ــة يف إضطراب ــات
الـــدورة الشـــهرية لـــدى الفتيـــ�ات ولبعـــض املشـــكالت
املتعلق ــة باجله ــاز التن�اس ــلي ل ــدى امل ــرأةّ .
تطه ــر اجلس ــم

ّ
مــن المــاء الزائــد وتعالــج مشــكلة التعــرق .تنشــط الــدورة
الدموي ــة ،وتنف ــع يف ح ــاالت الرش ــح وال ــزنالت الصدري ــة
واحلساســية .وكذلــك يف حــاالت االلتهــاب ونزيــف اللثــة
واحتق ــان احلل ــق واحلنج ــرة ،فتس ــتعمل هن ــا باملضمض ــة
أو الغرغـــرة .وتنفـــع إلضفـــاء االرتخـــاء علـــى اجلســـم،
ً
وخصوص ــا قب ــل الن ــوم ،فتس ــاعد بذل ــك ،عل ــى التخفي ــف
م ــن األرق والقل ــق واإلره ــاق ،وخصوص ــا ل ــدى املس ــنن..
كم ــا يمك ــن أن تس ــتعمل أوراقه ــا كم ــادة حافظ ــة.
أما طريقـــة االســـتخدام فهـــي بنقـــع األوراق يف الماء
ّ
املغلـــي ،ومـــن ثـــم يصفـــى ويشـــرب يف أوقـــات معلومة
حســـب احلالة .كما تســـتعمل النبتـــ�ة كمـــادة حافظة.7
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ّ
القراص:

ُ
الق ّ
ـــراص ،ويســـى يف بالدنـــا "احللقيـــس" املعروف
بشـــوكه الدقيق الـــذي "حيلقـــس" أو يلهب املـــكان الذي
يالمســـه من جســـم االنســـان املكشـــوف ،ويزيـــد لهبه
ّ
ّ
يف حـــال احلـــك .وال خيـــف أملـــه إال بعـــد دهنـــه بالزيت.
ّ
والقـــراص من النب�اتات الســـنوية الى تظهـــر يف األراىض
ً
الزراعيـــة ،ويف جوار ســـوايق الري .ونظرا لضـــرره من خالل
اللمـــس ،يعتـــر مـــن األعشـــاب غـــر املرغـــوب فيها مع
صعوبـــة التخلص منها .وكان يســـتعمل بكـــرثة يف صناعة
ً
ً
األصباغ النســـيجية ،ويســـتخدم داخليـــا وخارجيا لعالج
العديـــد مـــن العلـــل واألمـــراض .وقـــد ثبت مـــن خالل
التجربـــة أنـــه ّ
فعـــال يف تطهر اجلـــروح امللوثة.
ُ
للق ّ
ـــراص أســـماء كثـــرة ،حســـب تســـمية البلـــدان
املتعـــددة لهذ النبتـــ�ة .فهي تعرف ّ
بالقريـــص واحللقيس
ّ
واحلـــراق واحلريـــق والزعطـــوف وبنـــت النـــار وشـــعر
العجـــوز ،وغرهـــا مـــن األســـماء .وهـــو موجـــود بكرثة يف
ً
البلـــدان العربيـــ�ة ،وخصوصا يف املشـــرق ،ويف أماكن كثرة
مـــن العالم.
ّ
القراص نب�ات عشـــيب من الفصيلة القراصية ،أزهاره
ّ
صغـــرة احلجم ،على شـــكل عناقيـــد تت�دىل إىل األســـفل،
تكســـوه والســـاق شـــعرات الســـعة دقيقة ،وتنفتح هذه
الشـــعرات عند قممها املدبب�ة بمجرد مالمســـتها جلسم
ً
ّ
مســـبب�ة إحساسا باحلرق
اإلنسان ،وتفرغ فيه محتوياتها
ً
وحـــك اجللـــد .اما اجلـــزء املســـتخدم طبيـــ�ا فهـــو كل ما
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ّ
يتعلـــق بهذه النبتـــ�ة ،مما هـــو ظاهر ،وما يشـــكل اجلذور،
باإلضافـــة إىل البذور.
ّ
حيتوي نبـــ�ات ّ
القراص على مركبات طبيعية تســـاهم
يف معاجلـــة الكثـــر مـــن األمـــراض الداخليـــة واجللدية.
شـــرابه ّ
ّ
ومقو للجســـم.
مدر للبول ومانـــع للزنف
كانـــت هـــذه النبتـــ�ة معتـــرة يف المـــايض مـــن قبـــل
ّ
العشـــابن .وقـــد ّ
فصلـــوا القـــول يف فوائدهـــا وقدراتهـــا
العالجيـــة .ومـــن أصنـــاف املعاجلـــات الطريفـــة بتوســـل
هـــذه النبتـــ�ة ،ضـــرب املوجـــوع مـــن داء املفاصـــل بـــه مـــا
ّ
ّ
التلـــوي
يـــؤدي إىل هـــرش جســـمه وحكـــه بشـــدة مـــع
والتماي ــل الس ــريع ال ــذي يوص ــل إىل التخفي ــف م ــن أل ــم
اإللته ــاب .كم ــا اس ــتعمل الق ــراص لتنش ــيط الش ــراين
والعض ــالت املتأث ــرة م ــن داء ع ــرق النس ــا ،وكذل ــك إلع ــادة
النشـــاط إىل الشـــفاه املشـــلولة.
ً
أمــا داخليــا ،فقــد اســتعمل القـ ّـراص لعــالج نفــث الــدم
مـــن الرئـــة وأنـــواع الزنيـــف األخـــرى ،وال تـــزال تســـتعمل
إىل اليـــوم .وقـــد أطنـــب يف وصـــف فوائـــده الكثـــر مـــن
األطبــاء العــرب .فهــو ،علــى مــا يقولــون ،يفيــد يف تضميــد
اجل ــراح م ــن أوراق ــه ويفق ــأ ّ
اخلراج ــات واألورام ،ويق ـ ّـوي
ب ــزره الش ــهوة اجلنس ــية .ويزي ــل الرب ــو .وإذا اختل ــط بم ــاء
ّ
الش ــعر ينق ــي الص ــدر .ويقط ــع الرع ــاف (نزي ــف األن ــف)
ُ
ُ َ
ّ ُ
إذا استنشـــق .وإذا ُدق وخلـــط بالعســـل وأكل نفـــع مـــن

عســـر التنفـــس ّ
ووســـع الصـــدر وفتـــح الرئـــة .كمـــا ذكـــر
بعضهـــم أن بـــزره يفتـــت احلـــى يف املثانـــة .ويف حـــال
خلط ــه م ــع الع ــرق س ــوس نف ــع يف التخفي ــف م ــن وج ــع
املثان ــة وحرقته ــا .وق ــد ص ــار للق ـ ّـراص مق ــدار كب ــر م ــن
االهتمــام مــن قبــل مختــرات البحــوث الطبي ـ�ة احلديث ـ�ة،
وأحب ــاث الط ــب البدي ــل.8
ّ
أكلـــه وهـــو
أمـــا اســـتعماالته املعلومـــة ،فتتجلـــى يف ِ
ط ــازج كم ــا نبتــ�ة الس ــباخنُ .
ويصن ــع من ــه حس ــاء مفي ــد.
ويش ــرب ُ
كم ــا أن ــه ُينق ــع ُ
نقيع ــه كمـــا الش ــاي .ويوج ــد
منـــه مســـتحضرات جاهـــزة مـــن القـــراص املجفـــف
تبــ�اع يف األس ــواق الش ــعبي�ة .كذل ــك يس ــتخدم كش ــراب
يف تهدئـــة األعصـــاب وتســـكن اآلالم ويف معاجلـــة فقـــر
ً
ال ــدم م ــن خ ــالل تن�اول ــه وه ــو ط ــازج ،أو ش ــربه طازج ــا
بع ــد عص ــره.
ويف حـــال معاجلـــة مناطـــق األلـــم يف اجلســـم ،يمكن
حتويـــل كل أجـــزاء النبتـــ�ة إىل ضمـــادات يمكـــن ان توضع
ً
ً
ّ
وتربـــط على مكان األلـــم ،فيخف رويدا رويـــدا ثم خيتفي.
ّ
كمـــا أن نقيع القراص خيفـــف من كمية الســـكر املوجودة
يف الـــدم .ويف حال تضميـــد اجلروح وااللتهابـــات اجللدية
به خيـــف االلتهاب والـــورم ومن ثـــم يزوالن.

ً
ثالثا :الطب الشعيب اجلرايح والعملي:
لـــم يقتصـــر الطـــب الشـــعيب العـــريب علـــى معاجلـــة
األم ــراض ال ــي تصي ــب اجلس ــم وأعض ــاءه باس ــتعمال
ّ
األدويـــة العشـــبي�ة والعضويـــة املصنعـــة ،حســـب مـــا
تقتضيــه املعرفــة الطبي ـ�ة ّ
املبني ـ�ة علــى اخلــرة والتجربــة،
وعلـــى التفاعـــل مـــع ثقافـــات اآلخريـــن الطبيـــ�ة ،بـــل
جت ــاوزت ذل ــك إىل إج ــراء العملي ــات اجلراحي ــة اخلارجي ــة،
ّ
والكـــي
وجتبـــر الكســـور ،والقيـــام بأعمـــال احلجامـــة
والفص ــد ،وغره ــا م ــن العملي ــات ال ــي كان ــت معروف ــة
بأشـــكالها البســـيطة يف ذلـــك الزمـــان.
إال أن الط ــب الرس ــي جت ــاوز م ــا ه ــو ش ــعيب إىل م ــا ه ــو
ّ
أدق وأصع ــب .ذل ــك أن ــه اس ــتعمل أدوات م ــن املباض ــع
واملش ــارط واملخ ــارز املبتك ــرة ال ــي ال ختتل ــف يف وظائفه ــا
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عم ــا ه ــو موج ــود يف الط ــب احلدي ــث ،للقي ــام بعملي ــات
ّ
جراحيـــة داخليـــة ،ال ختتلـــف إال يف دقتهـــا وجودتهـــا
وكرثتهـــا عـــن تلـــك الـــي ابتكرهـــا الطـــب اجلـــرايح يف
العصـــر احلاضـــر.
لق ــد ذاع صي ــت الزه ــراوي يف ه ــذا املج ــال ،باعتبــ�اره
ً
ً
رائـــدا يف الطـــب العقـــالين اجلـــرايح ،وخصوصـــا مـــن
خ ــالل موس ــوعته الك ــرى "التصري ــف مل ــن عج ــز ع ــن
التأليـــف" ،وفيـــه املقالـــة الثالثـــون الـــي تبحـــث يف
الطـــب ،وهـــي" :كتـــاب الزهـــراوي يف الطـــب لعمـــل
اجلراحـــن" ،9وفيـــه رســـوم وصـــور اآلالت اجلراحيـــة
ّ
والطبيــ�ة املبتك ــرة واملس ــتعملة يف عمليات ــه ،وق ــد زادت
ع ــن املئ ــي ش ــكل منه ــا .ه ــذا باإلضاف ــة إىل البح ــث يف
ّ
بالكـــي ،ويف اجلراحـــة العامـــة ووصـــف
كيفيـــة العـــالج
عملياته ــا ،ويف ع ــالج كس ــر العظ ــام وخلعه ــا .كم ــا ثم ــة
ص ــور لبع ــض ه ــذه اآلالت يف الكت ــب الرتاثيــ�ة الطبيــ�ة
العربيـــ�ة.10
إال أن مـــا ّ
يهـــم يف هـــذا املجـــال ،إظهـــار املنجـــزات
ً
الش ــعبي�ة يف الط ــب الع ــريب ،م ــدار حبثنــ�ا ،علم ــا أن ثم ــة
الكثـــر مـــن االجنـــازات ّ
الطبيـــ�ة العربيـــ�ة علـــى الصعيـــد
الرســـي أفـــادت العالـــم أجمـــع يف القـــرون الوســـطى.
وليـــس هنـــا مجـــال البحـــث فيهـــا.

)1

التجبري

عالـــج العـــرب منـــذ الطـــور البـــدوي الكســـور الـــي
ّ
تصيب مواشـــيهم ،باعتب�ارهم أهل رعـــي وتنقل ،متدربن
علـــى جتبـــر كســـور احليوانـــات ،وإعادتهـــا إىل طبيعتها.
واســـتعملوا التقنيـــ�ة نفســـها يف جتبـــر كســـور جســـم
ً
االنســـان ،وخصوصا ما يصيب اليدين والرجلن .وكانت
ّ
للمجر الذي اكتســـب خرته باملمارسة،
املهمة األساسية
أن يعيد العظم إىل ســـابق عهده بلصقـــه ،أو بإعادة العظم
إىل مكانـــه يف حال خروجه من مكانه ،يف ما يســـى باخللع.
واألهـــم يف هـــذه العملية لصـــق العظم املكســـور وإعادته
كمـــا كان بالضبط قبل الكســـر ،أو اخللع ،ومـــن ثم تثبيت�ه
ُ
ملنع احلركـــة عنه ،جتنبـــ�ا لإلنفصـــال أو الفـــكاك .وعادة
مـــا ّ
يتـــم ذلك بوضـــع لصقة يتـــم حتضرها مـــن الصابون
ُ ّ
الناعـــم أو الطحن املخفـــوق مع زالل البيض ،تشـــد على
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مكان الكســـر ،ومن ثـــم توضع خشـــبت�ان مـــن كل جانب
وشـــدهما بمـــا ّ
يؤمن ثبـــ�ات العظـــم ،ومنـــع حركته ،حى
يلتئـــم الكســـر َ
وي ُ
جرالعظم.
إال أن هـــذه العمليـــة ال جتـــري علـــى هـــذا الشـــكل إال
ّ
املجـــر
بعـــد القيـــام بسلســـلة مـــن اإلجـــراءات يعرفهـــا
ً
ً
جي ــدا ،حتض ــرا للعملي ــة ال ــي ع ــادة م ــا تك ــون مؤمل ــة ،دون
ّ
وج ــود الوس ــائل املخفف ــة لألل ــم ،وإن انوج ــد ذل ــك بع ــد
ّ
تق ــدم الط ــب ،والدخ ــول يف مي ــدان العملي ــات اجلراحي ــة
ّ
الداخليـــة واملعقـــدة ،مـــا اســـتوجب إجيـــاد األعشـــاب
ّ
واملـــواد املخـــدرة للتخفيـــف مـــن آالم املريـــض .ولكـــن
ً
ً
ّ
هنــا ،كان علــى املجـ ّـر أن حيضــر املريــض جســديا ونفســيا
ً
ّ
لتقبـــل العـــالج .فيبـــ�دأ أوال بالتخفيـــف عنـــه بالتأكيـــد
عل ــى س ــهولة معاجلت ــه ،وأن علي ــه أن ال خي ــاف لرجولت ــه
وشـــجاعته ،ثـــم يبـــ�دأ بتســـميد مـــكان الكســـر بالمـــاء
ّ
الس ــاخن والصاب ــون م ــع ال ــكالم امله ــدئ .كم ــا يمك ــن أن
ّ
يل ــن العظ ــم ببخ ــار نبت ـ�ة الطي ــون املعروف ــة .وبع ــد ذل ــك
ّ
يبــ�دأ املج ـ ّـر بإع ــادة العظ ــم املكس ــور ليتص ــل م ــع مثيل ــه

عـادات وتـقـالـيـد

ً
ً
يف م ــكان الكس ــر ليح ـ ّ
ـس أنهم ــا ص ــارا عظم ــا واح ــدا .هن ــا
يمك ــن أن يك ــون أق ــى الوج ــع .وبع ــد عملي ــة االلتح ــام،
ّ
ّ
املجـــر يمكـــن الربـــط بإحـــكام باللزقـــة
كمـــا قدرهـــا
ً
ّ
املذكـــورة آنفـــا ،ومـــن ثـــم شـــدها ملنـــع احلركـــة .ليـــس
هـــذا فحســـب ،بـــل علـــى املريـــض أن ال ّ
حيـــرك العضـــو
ّ
املكس ــور لف ــرتة زمني ـ�ة يقدره ــا املج ـ ّـر .لذل ــك ترب ــط ي ــده
إىل عنق ــه ،إذا كان ــت ه ــي املكس ــورة ،أو ُيمن ــع م ــن امل ــي
إذا كان ــت قدم ــه .وع ــادة م ــا يع ــود الكس ــر إىل االلتح ــام
بع ــد م ــرور ش ــهر.
اشـــتهر الكثـــرون مـــن ّ
املجبريـــن يف العالـــم العـــريب.
ّ
وكان هـــؤالء مـــن ســـكان األريـــاف ومـــريب املـــوايش
لتجاربه ــم املس ــتمرة يف معاجل ــة كس ــور امل ــوايش ّ
املعرض ــة
أك ــرث م ــن غره ــا له ــذه احل ــوادث ،ك ــون الماع ــز أو الغن ــم
ً
األك ــرث حساس ــية وتعرض ــا ،وكذل ــك االنس ــان يف الري ــف
ّ
واملناط ــق ال ــي تتطل ــب اجله ــد واحلرك ــة والتس ــلق .ويف
أحي ــان كث ــرة يق ــوم ه ــؤالء بإج ــراء عملي ــات جتب ــر يعج ــز
الط ــب احلدي ــث ع ــن إجرائه ــا.11
يف هـــذا اإلطـــار ،ينقـــل لنـــا موقـــع "إبـــن فلســـطن"
عملي ــة جتب ــر عربيــ�ة ال خيط ــر يف ب ــال الطبي ــب احلدي ــث
القيــام بهــا خــارج غرفــة العمليــات ،وبمعــزل عــن التقنيـ�ات
الطبيـــ�ة احلديثـــ�ة .ذلـــك أن أحدهـــم تعـــرض حلـــادث،
ً
ّ ً ً
مورثــا ألمــا فظيعــا .وعلــى
فخــرج عظــم الفخــد مــن مكانــه
املج ـ ّـر أن يعي ــد العظ ــم إىل مكان ــه .فق ــام بم ــا ه ــو مبتك ــر
ومف ــائج للحاضري ــن .طل ــب م ــن أه ــل املص ــاب أن يأت ــوه
حبمـــار ،وأشـــار عليهـــم أن يربطـــوه يف مـــكان محـــدد دون
ّ
طع ــام ودون م ــاء مل ــدة ثالث ــة أي ــام ،فنف ــذوا م ــا طل ــب ،ويف
اليــوم الثالــث طلــب منهــم إحضــاره ،وســط ألــم املصــاب
ّ
املجـــر أن يطعمـــوه الشـــعر
وصراخـــه .فأشـــار عليهـــم
ح ــى يش ــبع .وبع ــد ذل ــك وضع ــوا ل ــه الم ــاء ليش ــرب ،يف
الوق ــت ال ــذي أركب ــوا املص ــاب عل ــى ظه ــر احلم ــار .وص ــار
يك ــر وينتف ــخ بط ــن احلم ــار م ــن ش ــرب الم ــاء ،ويف الوق ــت
ً
نفســـه ،بـــدأ عظـــم املصـــاب يعـــود تدريجيـــا إىل مكانـــه
الطبيع ــي بع ــد رب ــط رجلي ــه بإح ــكام حت ــت بط ــن احلم ــار.
وهك ــذا ب ــدأ الفخ ــذ يع ــود إىل مكان ــه م ــع األل ــم والص ــراخ.
وم ــن ث ــم س ــمع جمي ــع احلاضري ــن ص ــوت دخ ــول العظ ــم
يف جتويـــف احلـــوض ،وســـط ذهولهـــم .بعـــد ذلـــك ،أمـــر

بإنزالــه ّ
برويــة وتمهــل ليتمــدد علــى األرض ،ليلصــق اللزقــة
ً
ّ
املحضــرة مســبقا علــى فخــذه مــع اخلشــبتن املتقابلتــن.
وبع ــد ثالث ــة أي ــام كان الفخ ــذ يف مكان ــه الصحي ــح ،بانتظ ــار
بع ــض األي ــام ،ليع ــاود س ــره الطبيع ــي .12وق ــد ش ــاهدت
بنف ــيس أك ــرث م ــن عملي ــة جتب ــر يف قري ــي ،كان ــت إحداه ــا
لرفيقـــي يف املدرســـة ّ
تعـــرض لوقعـــة أخرجـــت الســـاعد
م ــن ك ــوع ي ــده .عاجل ــه قري ــيب املج ـ ّـر بإع ــادة الس ــاعد إىل
مكان ــه ،بضرب ــة واح ــدة مفاجئ ــة بع ــد أن ش ــغله حبكاي ــة
مضحك ــة ،وه ــو ّ
يمس ــد ي ــده بالم ــاء الس ــاخن .م ــا أخاف ــين
أك ــرث يف ه ــذا املش ــهد ه ــو غي ــاب رفيق ــي ع ــن الوع ــي م ــن
شـــدة األلـــم .إال أنـــه اســـتفاق بعـــد فـــرتة وجـــزية ،وكان
س ــاعده يف مكان ــه م ــن الك ــوع.13
ويــروي لن ــا أحده ــم قص ــة ع ــن براع ــة املج ـ ّـر الع ــريب
ّ
فيق ــول" :أصي ــب أح ــد أق ــاريب بكس ــر متفت ــت يف عظ ــم
الك ــوع ،وق ـ ّـرر األطب ــاء ب ــرت ال ــذراع م ــن أعل ــى الكت ــف ك ــي
ال تص ــاب ال ــذراع بالغرغرينــ�ا .ولك ــن وال ــد املكس ــور ق ـ ّـرر
تهريبـــ�ه مـــن املشـــفى ،ونقلـــه إىل البطيحـــة يف اجلـــوالن
الســـوري املحتـــل ،إىل مضـــارب بيـــت النـــادر ،وذهبـــت
م ــع م ــن ذه ــب ورأي ــت كي ــف أج ــرى املج ـ ّـر حس ــن الن ــادر
ً
عمليـــة الكشـــف ،فاســـتمع أوال إىل القصـــة الســـريرية،
كمـــا يســـميها األطبـــاء اآلن ،ثـــم قـــام بمعاينـــ�ة الـــذراع
ً
املكســـورةَ ،
مطمئنـــ�ا املريـــض إىل أن كل يش ســـيكون
عل ــى م ــا يــرام ،ويف ه ــذا الوق ــت ق ــام أوالده جبل ــب نبــ�ات
ّ
الطي ــون م ــن منطق ــة قريبــ�ة ،يف الوق ــت ال ــذي أوق ــدت
قرينتــ�ه الن ــار حت ــت ِق ــدر كب ــرة ،وح ــن تصاع ــد البخ ــار
ً
م ـ ّـرر ال ــذراع ف ــوق البخ ــار الس ــاخن ج ــدا لف ــرتة معينــ�ة،
وبعدهـــا عالـــج الكســـر ووضـــع عليـــه اللزقـــة وألـــواح
اخلش ــب .وش ــفيت ال ــذراع ،وجن ــت م ــن الب ــرت.14
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التخريم :

يعين التخريم يف الطب الشـــعيب العـــريب الوخز باإلبر،
ولكـــن علـــى غر منهجيـــة الطـــب الصيين .ذلـــك أن هذه
املعاجلات تنشـــأ عن اإلحســـاس بارتخاء عام يف اجلسم،
وتعـــب يعيق حركتـــه ،مع اإلحســـاس بألم عـــام جيتاحه.
فـــكان أن تـــم تشـــخيص هـــذا املرض علـــى أنه نـــوع من
إعاقة مســـرة الـــدورة الدموية ،بســـبب وجـــود فضالت
ســـامة يف أحناء اجلســـم ،ناشـــئة عن الرطوبة الزائدة .وما
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علـــى املعالـــج إال أن يهتـــم بمناطـــق املعاجلة بعـــد حتديد
أماكنهـــا .مـــن أجـــل ذلـــك ،يقـــوم بدهن جســـم املريض
بالزيـــت وتعريضه للشـــمس وقـــت الضـــىح ،أي قبل أن
ّ
تشـــتد حرارتها .فتظهر بعد ذلك نقاط ســـوداء كالنمش،
يف أماكن محددة من اجلســـم .وتتم املعاجلـــة بدهن هذه
النقـــاط بالثوم وامللح ثم يبـــ�دأ املعالج بوخـــز هذه النقاط
باإلبـــر ،فتخـــرج منها مـــادة صفـــراء تكون ســـبب البالء.
وخبروجهـــا يشـــفى املريض مـــن اخلـــرام دون أن يشـــعر
ً
باأللـــم الكثـــر .وغالبـــا ما يقـــوم بالعـــالج رجـــل أو إمرأة
ورثت هـــذه املعاجلة عـــن األهـــل واألجداد.
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إلتهاب اللوزتني:

تنتـــي معاجلـــة إلتهـــاب اللوزيتـــن إىل العمليـــات
البســـيطة الي تنشـــأ وتتطـــور باملمارســـة والتجربة .وقد
خضعـــت أنا وغـــري إىل هـــذه العمليـــة إلعـــادة اللوزتن
إىل وضعهمـــا الطبيعـــي على جانـــيب احللـــق وختليصهما
من اإللتهـــاب بامللح املـــذاب يف املياة الفاتـــرة واملضمضة.
ومـــا كان علـــى املعالج ،وهو هنـــا والدي ،اخلبـــر يف الطب
الشعيب ،إال تمســـيد اللوزتن (بن�ات الدينن أي األذنن)
بالزيـــت الفاتـــر ورفعهمـــا .ويف حـــال ّ
تقيحهمـــا ،يضغط
عليهمـــا إلخراج الـــدم الفاســـد (القيح) منهمـــا ،ومن ثم
تب�دأ املضمضـــة بامللح لتطهـــر اجلرح.
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الريقان :

ّ
العامية بالريقـــان .يظهر
معـــروف باللغـــة الشـــعبي�ة
املصـــاب بـــه وهـــو هزيـــل اجلســـم ،واإلصفـــرار يضربه
بكاملـــه .والريقان يعالـــج من مكانن يف اجلســـم ،مفرتق
الشـــعر يف الـــرأس يف منتصفـــه األعلى ،أو حتت اللســـان.
ويف احلالتـــن جترح فـــروة الـــرأس أو يقطع شـــريان دقيق
حتت اللســـان ،ويوضـــع على أي من اجلرحـــن قطعة من
الثوم بعد هرســـها ،وتوضـــع لزقة على الـــرأس ،أو يضغط
املصـــاب بلســـانه على قطعة الثـــوم لفرتة زمنيـــ�ة معين�ة.
بهـــذه الطريقة يشـــفى املصاب مـــن الرقان ويعـــود لون
جســـمه ووزنه إىل طبيعتهما.
وقـــد حصل يل أن رأيـــت عملية من هـــذا النوع ملصاب
قطع أمله من الشـــفاء ،بعـــد أن زار أهم املستشـــفيات يف
طرابلس وبروت .وقـــد أصبح أقـــرب إىل الهيكل العظي

ً
املتحـــرك .جـــاء إىل والـــدي ،وكان مشـــهورا يف معاجلـــة
الرقـــان ،وطلب منـــه أن يعاجله ولـــو ذهب بـــه األمر إىل
املـــوت .فضحـــك والـــدي وقال لـــه ال لـــن تمـــوت .تركه
ودخـــل إىل املطبخ ّ
ليحي ســـكين ً�ا ّ
مروســـة كانـــت رفيقته
الدائمـــة .وطلـــب مـــين ،وكنـــت ال أزال يف الثاني�ة عشـــرة
ً
ًّ
من عمـــري ،أن أحضر"ســـنا" من الثوم مهروســـا يف وعاء.
أحضرت املطلـــوب ،وإذا يب أراه ينتهي من قص الشـــريان
ً
من حتت اللســـان ،وكان قـــد أحضر معه وعاء كان ســـابقا
ّ
عبوة مـــن الســـمن األجنيب .طلب مـــن املصـــاب أن يديل
رأســـه فوق الوعاء ويفتـــح فمه ويرفع لســـانه.
بدأ الدم يســـيل كاخليـــط الرفيع ولكن بلونه األســـود.
وبقـــي على هـــذه احلالة دقائـــق معدودة ،حى بـــدأ اخليط
باالنقطاع والتحول إىل نقاط متالحقـــة ،إىل أن نفدت .عند
ذلك طلب والدي منه أن يرفع رأســـه ولســـانه ليضع قطع
التوم حتته ،وأشـــار أن يضغـــط عليها ويطبـــق فمه .كانت
هـــذه هي العملية ،وبعد نصف ســـاعة غادرنـــا املصاب.
إال أن املهـــم يف األمـــر هـــو أن هـــذا املصـــاب ،وهو من
بلـــدة حبنن قـــرب املني�ة يف شـــمايل لبنـــ�ان ،جـــاء لزيارتن�ا
بعـــد ثالثة أشـــهر مـــن العملية يف ســـيارة ّ
محملة بشـــى
أنـــواع الفواكه واخلضـــار .توقفت بمحـــاذاة البيت وأفرغ
كل ما فيهـــا قرب الـــدرج املوصل إىل الفنـــاء الداخلي ،قبل
ّ
نتعـــرف عليه يف البدايـــة .وعندما
أن يب�ادرنا الســـالم .لم
ّ
ّ
مـــد يده للســـالم على والـــدي احنى ليقبل يده ،فســـحبها
ً
والـــدي ســـريعا ،وهو يقول :أســـتغفر هللا .ما بـــك يا عم؟
وكان هـــو بعمـــر والدي تقريبـــ ً�ا .بعد أن ّ
عرفه عن نفســـه،
ّ
تذكـــر والـــدي العمليـــة ،ولم يعرفـــه ألن جســـمه عاد إىل
حجمـــه الطبيعـــي ،وبلونـــه العـــادي الـــذي ال يـــدل على
أي مـــرض .هذه الواقعـــة أذكرها كشـــاهد عيـــان ،وكأنها
حصلـــت البارحة.15
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اإللتهابات اخلارجية واجلروح:

لاللتهابـــات واجلروح شـــأن هـــام يف الطب الشـــعيب،
ً
ً
ألنها األكـــرث وقوعـــا وانتشـــارا باعتب�ارها ناشـــئة عن عدم
مراعاة شـــؤون النظافة ،أو التعرض حلـــادث وقوع ،أو غر
ذلـــك من الذي يـــؤدي إىل جروح يف اجلســـم ،أو كســـور يف
الرجل.
اليـــد أو ِ

عـادات وتـقـالـيـد

ً
ً
وألن كالمنـــا جـــاء وافيـــا عن عمليـــات التجبـــر ،فإن
الكالم هنا ســـيقتصر على اجلـــروح الي تنشـــأ وتؤدي إىل
ّ
والتقيح .وما على املعالـــج إال أن ينظف اجلرح،
اإللتهـــاب
ويطهـــره بالكحـــول أو امللح املـــذاب ،ومن ثـــم يضع عليه
ً
ً
ً
مســـتخرجا من األعشـــاب ّ
الطبيـــ�ة ،ويربط جيدا
مرهمـــا
إىل أن خيتـــم .أمـــا األورام الـــي تصـــل إىل مرحلـــة االنتفاخ
ّ
والتقيح ،فلها معاجلة تقوم على الشـــق واســـتخراج الدم
ّ
املتقيح ومن التطهـــر والربط.
الفاســـد
يف هذه احلالـــة ال أزال أذكـــر عمليتن قام بهمـــا والدي
حبضـــوري .األوىل ،إلمرأة من قرية مســـلمة مجاورة تشـــكو
مـــن إلتهـــاب يف ثديهـــا ،وهـــي أم مرضعة ،وقـــد ّ
تعرضت
لإللتهاب لســـوء النظافة ولكـــرثة اجلراثيم .وعلـــى والدي
أن يعاجلهـــا .قـــال زوجهـــا لوالـــدي وهـــو مـــن أصدقائـــه
ّ
املقربن :هـــذه املرأة أختك يا بو محرز ،وعليك أن تشـــفيها.
ّ
حترج والـــدي يف البداية ،ومـــن ثم قـــال :هللا احلكيم .وجاء
بالســـكن نفســـها ّ
وطهرها بالنار والكحول ،بعـــد أن حدد
ّ
مركـــز االلتهـــاب وشـــقه بســـرعة ،وطلـــب من املـــرأة أن
تضغـــط على الثـــدي إلخـــراج القيح منـــه ،إال أنهـــا غابت
للحظـــات عـــن الوعي ،فطلب مـــن زوجهـــا أن يفعل ذلك،
فأجابه :أنـــت احلكيم .ومارس والدي عملـــه حى لم يبق يف
اجلرح ما يســـيل .وضع على اجلرح ضمـــادة ّ
مغطاة بمرهم
أســـود مصنوع بي�ديـــه ّ
وضمد اجلـــرح ،وانتهى.
أمـــا العمليـــة الثانيـــ�ة فكانـــت ألحـــد أبنـــ�اء بلـــديت يف
ً
الثمانينيـــ�ات من القـــرن المـــايض ،وكنت شـــاهدا عليها
ً
أيضـــا .وقـــد اصابـــين الرعـــب من املشـــهد.
جاءنا املصـــاب وهو مبعد يده اليســـري عن جســـمه،
وبـــادر والـــدي بالقـــول" :دخيلك يـــا بو محرز ،ما شـــفت
ّ
النوم مـــن  3أيـــام" .ودله علـــى موضع األلـــم حتت إبطه
ً
األيســـر ،وكان مغطـــى بالشـــعر .أزال والدي الشـــعر أوال،
وكان املصـــاب يصـــرخ عنـــد مالمســـة مـــوىس احلالقـــة
جلســـمه .أدرك املعالـــج باملالمســـة أن الـــورم وصـــل إىل
ّ
نهايتـــ�ه ،وال بد مـــن فتحه .حضر الســـكن الـــي ما زالت
حبوزتـــه ،وقـــام بالـــالزم مـــن التحضـــر والتطهـــر ،وهو
ّ
وســـهل على املصـــاب األمر .ومن ثم ،وبســـرعة،
يضحك
ّ
شـــق اجللد حتـــت إبطـــه ،وبلحظة خـــرج الـــدم المائل إىل
البي�اض كالشـــالل يف منظر رهيـــب أرعبين .ومـــن ثم بدأ

والـــدي يضغـــط ويعصـــر اجلـــرح حـــى جف .بعـــد ذلك
مســـحه بقطعة من القطن ،ومن ثم الشـــاش مع املرهم.
وأجلســـه على الكريس ليغســـل يديه .وعند عودته وجده
يغط يف نـــوم عميـــق افتقده أليـــام ثالثة.
إال أن العمليـــة الـــي تـــي بفطنـــة والـــدي وذكائـــه
يف املعاجلـــة الطارئـــة ،حصلـــت عندمـــا جـــاء إليـــه والـــد
مـــع ولـــده وهـــو يســـتغيث .علـــم والـــدي أن شـــوكة مـــن
القنـــدول انغـــرزت يف عـــن الصـــيب وهـــو لـــم يتجـــاوز
العاش ــرة م ــن عم ــره .وش ــوكة القن ــدول خثينــ�ة وقاس ــية.
نظ ــر وال ــدي يف ع ــن الص ــيب وش ــاهد الش ــوكة املغ ــروزة إىل
آخره ــا .فم ــا كان من ــه إال أن وق ــف وراءه مباش ــرة ،وغم ــره
بي�دي ــه بق ــوة وس ــرعة م ــع قول ــه :ي ــا أهلل .يف ه ــذه اللحظ ــة
ّ
جحظ ــت عينــ�ا الص ــيب بق ــوة ،م ــا أدى إىل خ ــروج الش ــوكة
م ــن الع ــن .ل ــم أش ــهد ه ــذه العملي ــة ،إال أن م ــن رواه ــا يل
بع ــد وف ــاة وال ــدي ،ه ــو مخت ــار بل ــدة الروض ــة وش ــيخها،
ً
وكان حاضـــرا وشـــاهد مـــا حصـــل.16
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احلجامة

مم ــا ال ش ــك في ــه أن احلجام ــة م ــن أه ــم املعاجل ــات
يف الطـــب الشـــعيب والرســـي العربيـــن .ذلـــك أنـــه مـــن
األصن ــاف العالجي ــة ال ــي ظه ــرت من ــذ م ــا قب ــل االس ــالم.
وأعطاه ــا الع ــرب من ــذ أزمن ــة مغرق ــة يف الق ــدم األهمي ــة
الالزم ــة ملعاجل ــة اآلالم يف اجلس ــم ،الناش ــئة ع ــن التع ــب
ّ
ّ
واالرهـــاق وتمـــدد أو تقلـــص العضـــالت ،أو أوعيـــة الـــدم
ً
يف مناطـــق مختلفـــة مـــن اجلســـم ،وخصوصـــا الظهـــر
والعن ــق والرقب ــة وال ــرأس .وه ــذا م ــا ح ــدا بالن ــيب محم ــد
علـــى األخـــذ بهـــا واعتمادهـــا ،والتوصيـــة بإجرائهـــا لـــكل
ً
ً
م ــن حي ـ ّ
ـس ألم ــا أو تعب ــا يف أحن ــاء جس ــمه .وق ــد اس ــتعمل
الرســـول احلجامـــة يف ّ
مـــرات متعـــددة ،وهـــو مـــا ذكـــره
إب ــن القي ــم يف الط ــب النب ــوي ،بع ــد أن أف ــرد له ــا ،كع ــالج،
صفح ــات متع ــددة م ــن كتاب ــه.17
علــى أي حــال ،مــا زالــت احلجامــة مســتعملة إىل أيامنــا
ه ــذه ،ودخل ــت يف منج ــزات الط ــب البدي ــل ،واعتم ــدت يف
الغ ــرب ،وت ـ ّ
ـدرس تقني�اته ــا يف اجلامع ــات األمركي ــة ،عل ــى
مــا يقــول موقــع مركــز المالكــي للمعلومــات الطبي ـ�ة.18
أم ــا احلجام ــة ،تعريف ـ ًـا ،فه ــي م ــا يق ــوم ب ــه ّ
احلج ــام يف
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معاجل ــة اجلس ــم العلي ــل .ه ــي حرف ــة وعم ــل ط ــيب رس ــي
ّ
وشــعيب .أمــا شــعبيت�ه فمتأتي ـ�ة مــن كونهــا ســهلة التعلــم،
ّ
التقنيــ�ة .واحلجام ــة ه ــي امتص ــاص ال ــدم م ــن
وبس ــيطة
َ
ّ
العض ــو املري ــض بإخراج ــه ع ــن طري ــق امل ــص ،أو ِاملحج ــم
(املشـــرط) الـــذي بوســـاطته يســـتخرج َ
احل ّجـــام الـــدم
ّ
م ــن م ــكان مح ــدد يف جس ــم املص ــاب .وم ــن احلدي ــث ،أن
رطة م َ
احلجامة هي "لعقة عسل أو َش َ
حجم".19
ِ
ً
ً
ً
صرفـــا .فهـــي ّ
تقني�ة
لـــم تكن احلجامـــة إجنـــازا عربي�ا
معروفة لـــدى حضارات قديمة كانت على تواصل مباشـــر
مع عرب اجلزيـــرة ،منها حضارة ما بن النهرين واملشـــرق
العريب يف شـــكل عام ،واحلضـــارة الفرعونيـــ�ة .كما عرفتها
احلضـــارات الصينيـــ�ة والهندية .وكانـــت تقنيتها غاية يف
ّ
البســـاطة تقوم على امتصـــاص الدم الـــذي اعتورته علة
بوســـاطة قرن ثـــور أو غره مـــن احليوانـــات ،يوضع على
املـــكان املجروح المتصـــاص الدم املـــراق بعـــد إفراغه من
الهـــواء ،عن طريـــق الضغط باملـــص .وبعد إفـــراغ الهواء
مـــن الكـــوب بوســـاطة قطعـــة مـــن القطـــن أو القماش
ّ
ّ
ويتـــورم اجللد ،ومن ثم
يتجمـــع الدم على محيـــط الكوب
ُيشـــرط ليخرج الدم احلامـــل للداء.
ليـــس هـــذا فحســـب ،بـــل ّ
توســـع العـــرب يف إظهـــار
أهميـــة احلجامـــة للكثـــر مـــن األمـــراض بعـــد تعيـــن
ّ
مواضعهـــا يف اجلســـم ،ومـــن ثـــم حـــددوا األيـــام الـــي
تق ــي بإقام ــة عملي ــة احلجام ــة يف الش ــهر؛ وه ــي ع ــادة
بع ــد منتصف ــه ،وقب ــل بداي ــة ربع ــه األخ ــر ،وه ــو الوق ــت
املالئ ــم ال ــذي جيم ــع ح ــال اجلس ــم م ــع املن ــاخ ،وأفض ــل
األي ــام ،عل ــى م ــا ورث ــه الع ــرب ،الس ــابع عش ــر والتاس ــع
عشــر والواحــد والعشــرين مــن كل شــهر .وكذلــك فضلــوا،
بنــ�اء عل ــى توصي ــة م ــن الن ــيب أن يك ــون االحتج ــام يف أي ــام
معينــ�ة يف األس ــبوع ،وه ــي اإلثن ــن والثالث ــاء واخلمي ــس.
ونهاهـــم عـــن االحتجـــام بقيـــة أيـــام األســـبوع ،إال عـــن
ضـــرورة .أمـــا أماكـــن احلجامـــة ،فهـــي متنوعـــة وتطـــول
ّ
كاف ــة أعض ــاء اجلس ــم .وحي ــدد امل ــكان بنــ�اء عل ــى حتدي ــد
املحتجـــم بالتشـــاور واملســـاعدة مـــن املعالـــج باعتب�ارهـــا
مســـألة ّ
طبيـــ�ة يف األســـاس.
أم ــا ال ــدم امل ــراق ،بفع ــل احلجام ــة ،فعلي ــه أن خيتف ــي
عـــن عـــن أي إنســـان أو حيـــوان .وهـــذه مســـألة لهـــا

ّ
ولتوســله يف
عالقــة بالســحر لقربــه مــن الطــب الشــعيب،
املعاجلــة ،منــذ بدايــات الطــب الشــعيب العــريب ،وال يــزال
ً
ســاريا إىل اليــوم.
واحلجامة أربعـــة أنـــواع ،الفصد ،احلجامـــة اجلافة،
احلجامـــة الرطبـــة ،واحلجامة بـــدودة العلقـــة .واألنواع
تعمـــل يف طـــرق مغايـــرة على إخـــراج الـــدم الفاســـد من
اجلســـم ،إمـــا عـــن طريـــق الفصـــد ،أي جبـــرح اجلســـم
العرق إلخراج الدم الفاســـد؛
بطريقة معين�ة للوصـــول إىل ِ
أو باســـتعمال املحاجـــم (كاســـات الهـــوا) يف طريقتـــن
متشـــابهتن لتليـــن العضل مـــكان التحجيـــم بتحميت�ه،
وهي احلجامة اجلافة ،أو بتشـــطيب املـــكان إلخراج الدم،
ومن ثم ســـحبه ّ
مـــرات متت�اليـــة يف اجللســـة الواحدة؛ أو
باســـتعمال العلـــق وهي نـــوع مـــن الديدان توضـــع على
ُ
مـــكان األلـــم وتـــرتك بعـــد جتويعهـــا فتمتص الـــدم من
ّ
وتتكـــرر العملية حـــى يتم الشـــفاء.20
اجللـــد،

)7

ّ
الكي

ّ
كان الك ــي وم ــا زال م ــن التقنيــ�ات املتبع ــة يف الط ــب
ً
علمـــا أن النـــيب ّ
صـــرح بكرهـــه لهـــذه
الشـــعيب العـــريب،
التقنيـــ�ة باعتبـــ�ار أنهـــا تؤلـــم ،باإلضافـــة إىل أن النـــاس
ّ
يعظمـــون أمرهـــا يف حســـمها للـــداء ،فنهاهـــم عـــن
اس ــتعمالها له ــذا الوج ــه ،ألن هللا ه ــو الش ــايف ،وأباحه ــا
ّ
يف ح ــال النف ــع منه ــا ال باعتب�اره ــا عل ــة للش ــفاء ،وإن كان
الش ــفاء بوس ــاطتها .ألن الس ــبب املباش ــر هن ــا للش ــفاء
كان بموجـــب إرادة هللا ،العلـــة األوىل لـــكل مـــا هـــو
موجـــود ،ومنـــه الـــداء والـــدواء.21
ّ
التقني�ات
إال أنهـــا بقيـــت موجودة بكـــرثة من ضمـــن
املســـتعملة يف الطب الرســـي والشـــعيب على حد سواء،
وال تـــزال مســـتعملة إىل أيامنا هـــذه .والكي ،أو الوســـم،
ّ
هـــو إحراق اجللـــد يف موقع محدد ،حســـب احلالـــة ،بآلة
ً
حديديـــة صنعت خصيصـــا للقيام بهـــذه الوظيفة .وقد
جـــرى الكـــي مجـــرى املثـــل عنـــد العـــرب" :آخر الـــدواء
الكـــي" .وإذا قيـــل اكتـــوى الرجل ،فهـــذا يعـــين أن ّ
الكي
ُ
ّ
والكـــواء هو من يقوم بفعـــل الكي.22
عمل ملداواته.
اســـت ِ
أم ــا الل ــذع فه ــو م ــا يتـ ـ ّ�أىت ع ــن م ـ ّ
ـس الن ــار للحظ ــة.
ّ
فيحـــس املكتـــوي أن حرقـــة لذعتـــه .ويف حديـــث عـــن
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الرســـول أنـــه قـــال يف روايـــة للبخـــاري" :إن كان يف يشء
م ــن أدويتك ــم ،أو يك ــون يف يشء م ــن أدويتك ــم خ ــر ،فف ــي
ـــرطة م َ
َش ْ
لذعـــة بنـــ�ار توافـــق
حجـــم أو شـــربة عســـل أو
ٍ
ِ
ال ــداء ،وم ــا أح ـ ُّ
ـب أن أكت ــوي" .وثم ــة أخب ــار كث ــرة ع ــن
ِ
ّ
تك ــرار اس ــتعمال تقني ـ�ة الك ــي م ــن قب ــل الصحاب ــة ورج ــال
اإلســـالم األولـــن.23
ّ
وتقني ـ�ة الك ـ ّـي تق ــوم عل ــى حتمي ــة حدي ــدة مخصوص ــة
حس ــب املوض ــع ،وه ــي املك ــواة ،ح ــى تص ــر حم ــراء بل ــون
اجلمــر ،وتوضــع علــى املوقــع املصــاب مــن جســم املريــض.
ّ
وثمــة أنــواع كثــرة منهــاّ ،
فصــل القــول فيهــا وعــدد أنواعهــا
الزهــراوي يف كتابــه "التصريــف ملــن عجــز عــن التأليــف".
إال أن الطريقــة الشــعبي�ة عــادة مــا تســتخدم مكــواة واحــدة
يف جمي ــع احل ــاالت ،وه ــي عب ــارة ع ــن س ــيخ م ــن احلدي ــد
حي ـ ّـى بالن ــار ويوض ــع عل ــى امل ــكان للك ـ ّـي .وربم ــا كان ثم ــة
ّ
الكـــواء وخرتـــه
أكـــرث مـــن نـــوع واحـــد ،حســـب مقـــدرة
وس ــعة إطالع ــه.
ّ
ّ
الكـــي ،أو الوســـم ،فهـــي متعـــددة ،منهـــا
أمـــا طـــرق
اخلبـــط ،أي وضـــع ســـيخ الوســـم علـــى املـــكان املقصـــود
ً
طوليـــا .ومنهـــا وضـــع الســـيخ يف شـــكل طـــويل وعـــريض
علــى شــكل صليــب .ومنهــا مــا يسـ ّـى بالرتقيــش ،ويكــون
ّ
الكـــي اخلفيـــف الـــذي يالمـــس اجللـــد بســـرعة
بمثابـــة
خاطفـــة بوســـاطة عـــود ملتهـــب الـــرأس (ســـيجارة أو

حنوه ــا) يل ــذع ب ــه لذع ــات خفيف ــة م ــكان امل ــرض ،وه ــو
ً
اللــذع الــذي أتينـ�ا علــى ذكــره ســابقا .ويمكــن ان تســتعمل
ّ
التقنيــ�ة يف ل ــذع األصاب ــع واألظاف ــر .ومنه ــا حتمي ــة
ه ــذه
الرمـــل ومـــن ثـــم غمـــره للجســـم أو جلـــزء منـــه ،علـــى أن
يك ــون محتم ــل احل ــرارة .ويبق ــى م ــا ه ــو مغم ــور ح ــى ي ــرد
الرمـــل .يف ذلـــك تليـــن للجســـم وختفيـــف آلالم املـــرض
والش ــفاء من ــه.
ّ
الكـــي
ويف كل احلـــاالت ،ال بـــد مـــن حتديـــد مواقـــع
ومعرفـــة الغايـــة منـــه .وذلـــك يعـــود إىل خـــرة املعالـــج
وجتربتــ�ه يف ه ــذا املي ــدان .والقي ــام به ــذا األم ــر باالس ــتن�اد
ّ
إىل اخلــرة والتجربــة ،خيفــف مــن مقاديــر الكــي ومواقعــه،
مـــن أجـــل الوصـــول إىل أفضـــل النتـــ�اجئ.24
ّ
والكـــي يف كل احلـــاالت أصعب مـــن بقيـــة التقني�ات
املســـتعملة يف الطب الشـــعيب .ذلك أنها حباجة إىل املعرفة
التامـــة بأعضاء اجلســـم ،واملواقـــع الي يمكـــن ان ّ
تتقبل
ّ
الكـــي مـــن أجـــل الوصـــول إىل النتيجـــة المأمولـــة ،دون
اإلضرار باجلســـم ،ودون الدخـــول يف مداواة املـــكان الذي
ّ
تعرض للكي ،أو اإلضرار باجلســـم كلـــه إذا لم يكن العمل
ً
ً
متقنـــا وناشـــئا عـــن معرفـــة وافية بكيفيـــة إجرائـــه ،وما
يمكـــن أن ينشـــأ عنه من تداعيـــات .وثمة طـــرق معاجلة
ملختلـــف هـــذه التداعيات يف حـــول وقوعها.
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من مقابلة مع أحد العطارين يف مدينة طرابلس ،لبنان ،بعد سؤاله عن التقنيات املستعملة يف تحضري النباتات الطبية
للعالج ،كما هي موروثة أبا ًعن جد.
للتفصيل حول هذا املوقع وأهميته وكيفية عرضه للمعطيات املتعلقة بالنبتة وقدرتها العالجية ،أنظر:
- http://www.al3laj.com/Herbs/
http://www.al3laj.com/Herbs/Thyme.htm
أنظر للتفصيل حول فوائد الزعرت واستعماالته ،املوقع املذكور سابقاً.
للتفصيل حول نبتة إكليل الجبل وأهميتها يف معالجة بعض األمراض كما عرفت عند العرب القدامى ،وأهميتها يف
الطب البديل ،أنظر الرابط التايلhttp://www.al3laj.com/Herbs/Rosemary.htm :
للمزيد من التفصيل حول نبتة البابونج وفوائدها واستعماالتها ،أنظر:
- http://www.al3laj.com/Herbs/Chamomile.htm
للمزيد من التفصيل حول نبتة املريمية ،أنظر الرابط التايل:
- http://www.al3laj.com/Herbs/Saga.htm
للمزيد من التفصيل حول نبتة القراص وخصائصها وفوائدها الطبية قديما ًوحديثاً ،أنظر:
- http://www.al3laj.com/Herbs/Nettle.htm
أبو القاسم الزهراوي األندليس ،كتاب الزهراوي يف الطب لعمل الجراحني ،تحقيق محمد يارس بكور ،وزارة الثقافة
السورية ،2009 ،دمشق816 ،ص.
خليل الجر وآخرون ،تاريخ العلوم عند العرب ،مؤسسة الكتاب املدريس ،1979 ،طرابلس ،لبنان ،ص.84
أنظر للتفصيل حول الطب الشعبي وإنجازاته يف فلسطني واملرشق العربي ،املوقع التايل:
- http://ibnpalestine.ahlamontada.com/t195-topic
املصدرنفسه
املصدرنفسه
املصدرنفسه.
كان والدي جميل محرز عطيه ،حالقا ًوخبريا ًيف خلع األسنان ،وإجراء العمليات الجراحية البسيطة ومعالجة الريقان
بالقص ،والفالج من خالل الكي .وكان مقصودا ً من مختلف املناطق يف الضنية واملنية .وكانت عملياته تنجح ،ويف
حال الصعوبة كان يويص بأخذ املصاب إىل إحدى املستشفيات يف طرابلس .وكان يقدم كل خدماته باملجان ،باالضافة
إىل ما يلزم من حاجات العمليات التي يجريها.
الشاهد هو مصطفي أحمد سيف ،شيخ عشرية آل سيف من بلدة الروضة ،وهو شيخ صلح معروف.
إبن القيم ،الطب النبوي ،مذكور سابقاً ،ص ص.48 40-
أنظر للتفصيل اللقاء الصحايف مع الدكتور أمري محمد صالح ،األستاذ الزائر يف جامعة شيكاغو ،وعضو الجمعية
األمريكية للطب البديل يف مجلة "حياة الناس" ،العدد  .2001 ،218يقول" :لم نلتفت إىل الطب النبوي إال عندما
دخلنا إىل الجامعات األمريكية ..فمن يصدق أن العالج بالحجامة يتم تدريسه يف مناهج الطب يف أمريكا؟ ومن يصدق
أيضا ً آن هذا األسلوب النبوي الذي هاجمه وأنكره أطباء عرب أصبح عالجا ً نافعا ً للعديد من اآلالم الخطرية يف معظم
عواصمالعالم"؟
- http://www.medical-centeronline.net/index.php
للتفصيل حول الحجامة وأصل تسميتها ووظيفتها ،أنظر:
إبن منظور ،لسان العرب ،مادة حجم ،دار املعارف بمرص ،1981 ،القاهرة ،ص.790
للمزيد من التفاصيل حول الحجامة وأهميتها ،وطرق املعالجة ،أنظر موقع الطب الشعبي:
- http://cupping.khayma.com/cupping1.htm
إبن منظور ،لسان العرب ،مادة كوى ،مذكور سابقاً ،ص.3964
املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
أنظر يف هذا الخصوص للتفصيل:
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-

http://cupping.khayma.com/moxa/MOXA.htm
. أنظر للتفصيل املوقع نفسه.24
:املراجع

:املراجع
. القاهرة،1981 ، دار املعارف بمرص،إبن منظور؛ لسان العرب
 وزارة الثقافة، تحقيق محمد يارس بكور، كتاب الزهراوي يف الطب لعمل الجراحني،أبو القاسم الزهراوي األندليس
. دمشق،2009 ،السورية
. بريوت، دار الفكر، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، إبن قيم ؛ الطب النبوي،الجوزية
.2001 ،218  العدد،» مجلة «حياة الناس،أمري محمد صالح
. لبنان، طرابلس،1979 ، مؤسسة الكتاب املدريس، تاريخ العلوم عند العرب،خليل الجر وآخرون
- http://www.al3laj.co
- http://www.al3laj.com/Herbs/Thyme.htm
http://www.al3laj.com/Herbs/Rosemary.htm
http://www.al3laj.com/Herbs/Chamomile.htm
- http://www.al3laj.com/Herbs/Saga.htm
- http://www.al3laj.com/Herbs/Nettle.htm
- http://ibnpalestine.ahlamontada.com/t195-topic
- http://cupping.khayma.com/cupping1.htm
- http://www.medical-centeronline.net/index.php
- http://cupping.khayma.com/moxa/MOXA.htm

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

-

الصور
https://www.alamassukari.com/medias/wp-content/uploads/2018/02/5-%D8%A7
%D9%94%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8
%AE%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%AC%D8%AF%D8%A73.jpg
https://i1.wp.com/www.aromaticglance.com/wp-content/uploads/2019/10/Oregno-1024x768.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1
https://www.brooonzyah.net/wp-content/uploads/2019/08/%D9%81%D9%88
%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84.jpg
https://i0.wp.com/cdn-prod.medicalnewstoday.com/content/images/articles/320/320031/chamomile-tea-on-a-board.jpg?w=1155&h=1541
https://www.bodyreviewers.com/wp-content/uploads/2018/01/FeatureFlora-StingingNettle-1024x683-1024x585.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C0RbNj-XEAAHmKD?format=jpg&name=small
https://scontent-atl3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/59022973_131714967
926681_5619977170050401568_n.jpg?_nc_ht=scontent-atl3-1.cdninstagram.com&_nc_
cat=105&_nc_ohc=GRR2rjxdE2UAX8HpgcO&oh=529adf0e0dd84218734d9e67d9cbd399&oe=5EA6DC8E
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توثيق الطب العريب الشعيب:
الضرورة ،الواقع و المنهج

ّّ
الطبن الصيين والهنـــدي "اآليورڤدا"
ُيعد الطب العريب جبانـــب
 Ayurvedaأحـــد أبرز املناهـــج الطبي�ة يف العالم وذلـــك ألنها الوريث�ة
الشـــرعية لكل التجـــارب واملدارس الطبيـــ�ة ألمم العالـــم القديم من
ً
ً
حـــوايل الهند شـــرقا وحى البالد املطلـــة على املحيـــط األطليس غربا،
ً
ً
ً
العربيـــ�ة جنوبـــا واالوروبي�ة شـــماال؛ وهي بذلـــك حتمل تاريخـــا يزيد
عمر وثائقـــه املكتوبة مثل الرديـــات املصرية او األلـــواح البابلية على
قـــدر من الـــرتاث املدون
العشـــرة آالف ســـنة؛ ًومع أنـــه يمتـــاز بأكر ً ٍ
ُ
باحلـــرف العريب دائمـــا واللغة العربيـــ�ة غالبا ،إال انـــه مغفول مجهول
بن أهله ،احتوشـــه ُ
الع ُجم يف الشـــرق والغرب وال يزالون ،بعد ســـلبه
أهم مـــا فيه ،هويتـــ�ه العربي�ة.

1

مـــع زيادة املعرفة البشـــرية يف علـــم الطب حبســـب املنهج الغريب
احلديـــث ،وتطـــور الفكـــر النقدي حـــول أســـاليب�ه ومدعياتـــه وهو
ما ُعرف بإســـم "الطـــب القائم علـــى الراهـــن" او الــــ Evidence
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based medicine؛ عاد املجتمـــع العلي لينتب�ه للرتاث
الطيب لـــدى األمم قبـــل ان تنشـــأ مدرســـته القائمة على
اإلخزاليـــة Reductionism؛ والي كانـــت حتمل جتارب
ً
ســـريرية ال يمكـــن إنكارها تاريخيـــا ،كمـــا ال يمكن جتاهل
ً
وجودهـــا االجتماعـــي شـــعبي�ا يف كل العالـــم ،والي كانت
تثبـــت جدواهـــا يف األحبـــاث الســـريرية املحكمـــة ،حـــى
وإن كان الباحثـــون جيهلـــون آلية أثرها البيولويج حبســـب
منهجهـــم االخـــزايل وأدواته.
مـــن هـــذا املنطلـــق ،نشـــأ يف أعـــرق اجلامعـــات
الغربيـــ�ة ختصص حديـــث يســـى بالطـــب التكاملي او
الــــ  ،Integrative medicineيـــدرس طالبـــه بعـــد
الطب الغـــريب احلديث ،األســـس الفكرية والفلســـفية
للمناهـــج الطبي�ة األخـــرى ،ويطلعون علـــى آخر األحباث
الطبي�ة املختلفة عن مدرســـة الطـــب احلديث ،ليقدموا
املناســـب منـــه ضمن باقـــة اخلدمـــات الصحيـــة يف كل
مســـتوياته األساســـية والعالجيـــة والتأهيليـــة؛ ومـــع
األســـف ،يف ظل غياب تام ملســـى الطب العريب ،وشـــبه
تـــام ملحتواه املعـــريف الذي قدمـــه آخرون بعد اســـتمالكه
وســـلب مسماه.
يفرض هذا الواقع دراســـة الطب العـــريب من مختلف
النـــوايح :الســـريرية ،االجتماعيـــة واالنرثوبولوجيـــة بـــل
وحـــى االقتصادية والسياســـية؛ وهـــو أدىن األمل بالعمل
بمـــا أوصـــت بـــه منظمـــة الصحـــة العامليـــة يف كتابهـــا
"اســـتراتيجية الطب الشعيب" الذي نشـــرت األول منه
منذ أكـــرث مـــن عقـــد ( )2005-2002والثـــاين لألعوام
(1،2)2023-2014؛ كمـــا هـــي ضرورة قوميـــة للحفاظ
علـــى الهوية العربيـــ�ة يف اهم مجاالته وهو الـــرتاث الثقايف
الغـــر مادي ،إضافة اىل انه تطبيـــق بأولوية قصوى للعديد
من اإلســـتراتيجيات الوطنيـــ�ة للبحث العلـــي الهادفة
اىل "التحـــول إلقتصـــاد قائـــم علـــى املعرفـــة" ومـــن أبرز
مصاديقـــه العلـــم متعـــدد التخصصات املســـى بالطب
اإلنتقـــايل  Translational medicineوالـــذي يمكـــن
للطـــب العريب أن يكـــون ابـــرز أعمدته ،ويف مجـــاالت اكرث
ً
املشـــاكل الصحية شـــيوعا مثـــل األمراض غـــر املعدية3؛
ً
ً
ولهذا كان هذا اجلهـــد إنارة لما غفل عنه ،ورســـما للمنهج
املناســـب يف توثيـــق اجلزء الشـــعيب منه.

ً
اوال :ضرورة توثيق الطب العرب الشعيب:
من الواجـــب قبل تن�اول موضوع توثيـــق الطب العريب
الشـــعيب وأهميتـــ�ه ،مناقشـــة الفرق بن الطب الشـــعيب
ً
والطـــب العـــريب ،خصوصـــا وان األخر تعرض الحنســـار
عميق ادى إلنهيار مؤسســـته العلمية إبان وبعد النكســـة
العربيـــ�ة نتيجة الغـــزو املغـــويل ( 656-616هـ-1219 /
 1258م).؛ وحبســـب التعريف:
فالطـــب العريب كمـــا يراه د .عبـــد الكريم شـــحادة هو
"كل ما كتب باللغـــة العربي�ة ،يف موضـــوع الطب والعلوم
املتعلقـــة بـــه ،حتت ظـــل احلضـــارة العربي�ة اإلســـالمية،
بغـــض النظر عـــن الدين او األصـــل الذي ينتـــي اليه من
كتب هـــذا العلـــم"4؛ امـــا الوثيقـــة الوطني�ة لألعشـــاب
الطبيـــ�ة والطـــب التقليـــدي للجمهوريـــة االســـالمية
اإليراني�ة فيعرفه بــــ " هو كافة العلـــوم والتجارب النظرية
والعملية الي تشـــمل جميـــع التدابر ِّ
الص ّحيـــة ،املناهج،
املعلومـــات واملعتقـــدات العاملـــة مـــن أجـــل الســـالمة،
الوقاية ،التشـــخيص وعالج األمراض ،وتنتقل يف منطقة
جغرافيـــة َّ
معين�ة بشـــكل شـــفهي أو مكتوب مـــن جيل إىل
جيـــل آخر؛ وتتمـــزي بقدرتها على مواكبـــة العصر مع حفظ
أطرها األساســـية".5
أمــا الطــب الشــعيب بتعريــف منظمــة الصحــة العامليــة
فــكان" :مصطلــح شــمويل ُيســتعمل للداللــة علــى أمريــن:
أنظمـــة الطـــب الشـــعيب :كالطـــب الشـــعيب الصيـــين،
والطـــب الشـــعيب الهنـــدويس ،والطـــب العـــريب اليونـــاين؛
وكذلــك يســتعمل ليشــر إىل أشــكال مختلفــة مــن الطــب
ً
الش ــعيب َ
المحل ــي" ،1واصب ــح الحق ــا" :حصيل ــة مجم ــل
املع ــارف وامله ــارات واملمارس ــات القائم ــة عل ــى النظري ــات
واملعتق ــدات واخل ــرات املتأصل ــة يف مختل ــف الثقاف ــات،
ســـواء كانـــت قابلـــة للشـــرح والتفســـر ام ال؛ وتســـتعمل
يف صيانـــة الصحـــة ،ويف الوقايـــة مـــن األعـــالل البدنيـــ�ة
والنفس ــية ،وتش ــخيصها ،وختفيفه ــا ومعاجلته ــا".2
والواقـــع هـــو أن كل هـــذه التعاريـــف حاولـــت تقييـــ�د
ً
ً
العلــم بالرؤيــة االجتماعيــة املحــدودة زمانــا ومكانــا؛ والعلــم
ً
ُ
ال حيـــد بهمـــا؛ فالطـــب العـــريب بقـــي حيـــا يف اجلامعـــات
ُ
الهنديـــة ليومنـــا هـــذا بإســـم الطـــب اليونـــاين ولـــم حيـــد
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بأف ــول احلض ــارة العربيــ�ة اإلس ــالمية ،وكتب ــت مختل ــف
الش ــعوب بلغاته ــا الرتكي ــة والفارس ــية واألردي ــة في ــه وه ــو
مـــا يثلـــب التعريـــف األول قيـــوده؛ وانتقـــل يف اجلغرافيـــا
القديم ــة ب ــل رف ــد الط ــب احلدي ــث يف موطن ــه بين�ابيع ــه
املعرفيـــة وهـــو ثلـــب للتعريـــف الثـــاين؛ وكان األجـــدى ان
ُيعـــرف برؤيـــة ابيســـتمولوجية  epistemologyوهـــي
"نظري ــة املعرف ــة" ليمك ــن وص ــف تط ــوره التاري ــي ب ــن
الشـــعوب منـــذ الرديـــات املصريـــة ،بغـــض النظـــر عـــن
توق ــف انتقال ــه الس ــليم إب ــان عص ــر اإلحنط ــاط؛ وحبف ــظ
إمكاني ـ�ة حــذف مــا قــد تســرب اليــه مــن شــوائب ال تمــت
ً
لنظريت ـ�ه األصيل ــة بصل ــة؛ وليبق ــى ق ــادرا عل ــى احت ــواء م ــا
نتمكــن اليــوم مــن إضافتــه لــه لمــا تيســر لنــا مــن تقني ـ�ات
إنتــ�اج وحف ــظ ونق ــل للمعرف ــة.
وعليـــه ،فنحـــن امـــام مصـــادر متب�اينـــ�ة مـــن حيث
اإللـــزام بنظرية الطب العـــريب املعرفية؛ وصلنـــا جزء منه
عن طريق الـــرتاث املكتـــوب القائم على أســـس منطقية
وخريطة معرفية معقـــدة املفاهيم؛ وجـــزء آخر عن طريق
املمارسة الشـــعبي�ة الي:
 .1قد تكـــون متأثرة عن ممارســـة األطبـــاء حينما كانت
هذه املدرســـة الطبي�ة مزدهرة؛
 .2او هـــي جتـــارب محلية ال تن�ايف أســـس الطـــب العريب
ً
القائـــم علـــى التجربة أساســـا ،كما هـــو الطب املبين
على الراهـــن اليوم؛
 .3وقد تكـــون ممارســـات العوام الـــي ترأ منهـــا أعالم
ُ
الطـــب العريب وحـــذروا منها ،كما جيـــب ان َّحن ِذر منها
اليـــوم بعد التعـــرف عليها بمناهج توثيق املمارســـات
الشـــعبي�ة يف مجال الطب.
مصاديـــق مـــا ســـبق متعـــددة يف كل العلـــوم بـــل هـــي
طبيعت ــه احليوي ــة؛ ومن ــه يف الط ــب الع ــريب اس ــتنكار اب ــو
بك ــر محم ــد ب ــن زكري ــا ال ــرازي لم ــا ورد يف ال ــرتاث الط ــيب
املكتــوب لبعــض آراء جالينــوس يف كتابــه "الشــكوك علــى
جالينــوس"؛ او اســتنكار املمارســات الطبيـ�ة لــدى العامــة،
مث ــل اس ــتنكار الزه ــرواي ملمارس ــاتهم يف قول ــه" :و اح ــذر
ّ
كل احل ــذر م ــن التغرغ ــر أوال بم ــا حيل ــل ،ف ــإن ذل ــك تل ــف
العلي ــل بس ــرعة كم ــا ش ــاهدنا م ــن فع ــل اجله ــال .وكث ــرا

مـــا تعـــرض هـــذه العلـــة فيبـــ�ادرون إىل المـــاء الســـخن
وحيملونه ــا عل ــى العن ــق ويأمرونه ــم باس ــتعمال الغراغ ــر
ّ
بالـــرب والماعـــدس فيقتلـــون العليـــل بســـرعة وقـــد
ش ــاهدت ذل ــك م ــرات" او بش ــكل ع ــام دون ذك ــر جزئي ـ�ات
ّ
املمارســـة مثـــل "و اعلمـــوا يـــا بـــين أنـــه قـــد يدعـــي هـــذا
ّ
الب ــاب اجله ــال م ــن األطب ــاء والع ـ ّ
ـوام وم ــن ل ــم يتصف ــح
ً
ق ـ ّـط للقدم ــاء في ــه كتاب ــا وال ق ــرأ من ــه حرف ــا ،وله ــذه العل ــة
صــار هــذا الفــن مــن العلــم يف بلدنــا معدومــا ،وإين لــم ألــق
ّ
في ــه ق ــط محس ــنا البتـ ـ�ة".6
بنـــ ً�اء على ما ســـبق فنحـــن يف مواجهة ضرورة دراســـة
الرتاث الطيب العريب املكتـــوب بمنهج تصحيح النصوص؛
ً
إضافة لضـــرورة توثيق املمـــارس شـــعبي�ا يف مجال الطب
ً
يف كل بالدنـــا ،ملقارنت�ه الحقـــا بالرتاث الطـــيب املكتوب ،او
ً
االســـتفادة منه طبي�ا بالتوصية او التحذيـــر او فتح ابواب
جديدة للبحـــث والتعلم ،للضـــرورات التالية:

)1

توثيق الثقافة الشعبي�ة الغري مادية:

مــع أن الطــب العــريب تبلــور للمعرفــة العامــة املشــرتكة
بــن شــعوب العالــم القديــم ،اال أننـ�ا نواجــه يف هــذا الشــأن
"طبائـــع اإلســـتمالك" ،حيـــث نشـــهد "مـــآرب دفينـــ�ة
ومتجــذرة ،وهــذه المــآرب هــي اجنــاز االســتمالك اجلماعــي
لم ــا ال يمك ــن اس ــتمالكه ،ب ــل مراكم ــة ه ــذه االس ــتمالكات
إىل حدهـــا األقـــى" والـــي تظهـــر بشـــكل "صـــورة حـــق
اجلماع ــة يف االنتف ــاع بم ــا اس ــتملكته واس ــتحوذت علي ــه،
وحقهـــا كذلـــك يف منـــع اآلخريـــن املختلفـــن يف االنتفـــاع
او االقـــرتاب مـــن هـــذه االســـتمالكات"7؛ ومـــن امثلتـــه
يف الطـــب العـــريب هـــو أن جعلـــوا العـــرب مجـــرد نقلـــة
ومرتجم ــن ال فض ــل له ــم؛ فه ــذا املستش ــرق ب ــراون يق ــول:
ً
"لــم يكــن بــن كل املســلمن الذيــن حققــوا شــيئ�ا يف العلــم
ٌ
ســـايم واحـــد"؛ والواقـــع ان الســـامين قـــوم هاجـــر مـــن
ش ــبه اجلزيــرة العربيــ�ة ليش ــكلوا كل الش ــعوب املح ــدودة
ً
ً
ً
شــرقا بب ـ�الد فــارس وغربــا بالبحــر األبيــض وشــماال بآســيا
الصغ ــرى ،وبه ــذا تش ــمل باب ــل وآش ــور وم ــا ب ــن النهري ــن
والشـــام بلغاتهـــم املرتبطـــة بالعربيـــ�ة مثـــل الســـرياني�ة
والعري ــة؛ وال ــي ذاب ــت فيم ــا بع ــد ضم ــن ش ــعب ع ــريب
واح ــد8؛ في ــا ت ــرى ،م ــن كت ــب م ــن املس ــلمن يف العل ــم ان
ل ــم يك ــن منه ــم اح ــد يف الع ــراق والش ــام؟!

عـادات وتـقـالـيـد

جدول  :1أمثلة ألدوية اكتشفت من مشاهدة اإلستخدام الشعيب للنب�اتات

النب�ات

الدواء

اإلستخدامات ،ومصدر اكتشافه
من أشهر مضادات اإللتهاب و مسكنات األلم؛ إستخدم نب�ات الصفصاف لذات
الغرض منذ آالف السنن.

Salix alba L.

Salicylic acid (As)®pirin

أشهر مخدر و اكرها استخداما حى اليوم ،استخدم نب�ات اخلشخاش لذات الغرض
من آالف السنن.

Papaver somniferum L.

Morphine

من أشهر املسكنات ،مستخدمة يف الكثري من األدوية؛ إستخدم نب�ات اخلشخاش لذات
الغرض منذ آالف السنن.

Papaver somniferum L.

Codeine

Digitalis sp.

(®Digoxin (Lanoxin

Cinchona calisaya
Wedd.

Quinine

من أشهر األدوية القلبية؛ استخدمت انواع نبات القمعية لذات الغرض من القدم.
من أشهر األدوية المضادة للمالريا ،تعرف عليه العالم من مشاهدة استخدام سكان
امريكا الجنوبية له لمعالجة الحميات.

اكتشفته السيدة تو يويو لعالج المالريا المقاومة من مصادر الطب الصيني ،و فازت
بجائزة نوبل عام  2015م .لذلك؛ ذكر ذات األثر المذكور في الطب الصيني حوله في Artemisia annua L.
مصادر الطب العربي (انواع نبات الشيح).
من اشهر ادوية مرض النقرس؛ استخرج من نبات السورنجان المذكور في الطب
العربي لذات المرض.

وتـــال اولئك الهنـــود الذين َيدرســـون املصـــادر العربي�ة
ويســـمونه اليوناين ،وقد وصل بهم األمـــر أن جعلوا "معاير
تعليم الطب العريب" املؤلف بتوصيـــة من منظمة الصحة
العاملية باســـم "الطـــب اليونـــاين" وهم فيه خيطـــون al-
 maakool wa al-mashroobللتعبـــر عـــن المأكـــول
واملشـــروب! وعلـــى غالفـــه مخطـــوط مكتـــوب باحلرف
العـــريب! 9امـــا يف مشـــروعهم املكتبـــ�ة الرقميـــة للمعارف
الشـــعبي�ة  TKDLيعرتفـــون بأن الطـــب "اليونـــاين" يعود
للشـــعوب العربيـــ�ة ســـيما املصري والعـــرايق منذ مـــا يزيد
على الســـتة آالف عام؛ ومع ذلك ،ســـجلوا حقـــوق امللكية
الفكرية لـ  175.150وصفة مســـتخرجة من كتب العلماء
العـــرب مثل ابـــن البيطار وابـــن النفيس كـــرتاث هندي!.
ُ
أمـــا الفـــرس فصـــاروا يقولـــون بـــأن الطـــب الفاريس
إنتقـــل مـــن بالدهـــم لليونـــان إبـــان فتوحات اإلســـكندر
املقـــدوين؛ وعليـــه قالوا بأن الطـــب اليوناين الذي اســـتقى
ً
ً
منـــه العرب الحقـــا ليـــس إال طبا فـــاريس األصـــل10؛ اما
طـــب الشـــعوب الســـامية العربيـــ�ة يف العـــراق والشـــام

Colchicum sp.

Artemisinin

Colchicine

وحى مصر ،فإســـتملكوها بقولهم أنها فارســـية كون تلك
الشـــعوب خضعت إلمراطوريات فارســـية وتأثرت بتلك
الثقافـــة فرتة! وكأن اإلســـكندر لم يأت علـــى غر بالدهم،
ولم ينقـــل غر تراثهـــم؛ وأنهم معـــدن كل فضـــل ومعرفة
عند شـــعوب العالـــم القديم.
لهـــذه الضروريات حتث منظمة الصحـــة العاملية على
"احلاجـــة اىل حمايـــة حقوق امللكيـــة الفكرية للشـــعوب
األصليـــة واملجتمعات املحليـــة وتراثها يف مجـــال الرعاية
الصحية .مع ضمـــان رعاية البحوث والتنميـــة واالبتكار"
ُ
وكذلك على توثيقها بســـبب أنه "ال يـــزال خيىش ان تفقد
او تضيـــع املعـــارف التقليديـــة يف مجـــال صيانـــة الصحة
وتقديم الرعايـــة الصحية يف بعـــض البلدان".2

)2

احلاجة العلمية والعملية
لكشف أدوية جديدة:

علـــى الرغـــم مـــن تقـــدم الطـــب الغـــريب باملنهـــج
ً
االخـــزايل ظاهـــرا ،وبريـــق ممارســـاته عنـــد الشـــعوب
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ً
املنكوبـــة غالبـــا ،إال أنـــه كان وال يـــزال يعـــاين الكثـــر مـــن
النق ــص واحلاج ــة ولي ــس ل ــه إال اإلق ــرار واإلع ــرتاف بهم ــا،
ه ــذا النق ــص ب ــن ظاه ــر يف معظ ــم االم ــراض مث ــل عج ــزه
ام ــام مواجه ــة اجلراثي ــم ال ــي تصب ــح مقاوم ــة للمض ــادات
ً
احليويـــة املوجـــودة يومـــا بعـــد آخـــر دون وجـــود أســـلحة
ً
ً
ً
جدي ــدة ملحاربت ـ�ه ،كم ــا نش ــهد عزوف ــا اجتماعي ــا ب ــارزا ع ــن
العالجــات املتوفــرة بســبب األعــراض اجلانبيـ�ة املختلفــة؛
لهـــذا ُيعـــد البحـــث العلـــي إلستكشـــاف األدويـــة او الـــ
 Drug discoveryمـــن املجـــاالت الهامـــة يف البحـــث
ً
العلـــي لـــدى الـــدول املتقدمـــة ولكنـــه يســـتزنف زمنـــا
ً
طويـــال ويتطلـــب مزيانيـــ�ة هائلـــة ،حيـــث تقـــدر تكلفـــة
كشـــف دواء جديـــد واحـــد –حبســـب اســـاليب الطـــب
الغ ــريب االخ ــزايل -ح ــوايل  800ملي ــون دوالر ،وتس ــتغرق
ً
ً
زمن ــا ي ــرتاوح ب ــن العش ــرة اىل الس ــبعة عش ــر عام ــا11،12؛
ولهـــذا ليـــس مـــن الـــراجئ ترخيـــص الكثـــر مـــن األدويـــة
ً
للتس ــويق ،فمث ــال كان اك ــر ع ــدد م ــن األدوي ــة ال ــي ُس ــمح
له ــا بالتس ــويق يف العق ــد األخ ــر ،ع ــام 2018م؛ وبلغ ــت
ً 64
دواء فقـــط.13
امــام هــذه األزمــة ،يبحــث العلــم عمــا يقلــل التكاليــف
المالي ــة والزمنيــ�ة الالزم ــة ،وم ــن اج ــدى م ــا وج ــدوه ه ــو
ً
البحــث يف ين�ابيــع مناهــج الطــب الشــعبي�ة اوال للحصــول
عل ــى م ــا تم ــت جتربتـ ـ�ه لق ــرون وثب ــت بالتجرب ــة ج ــدواه
من ــذ عص ــور ،وان أنك ــروا فض ــل الش ــعوب عليه ــم بداي ــة
وتآمـــروا عليـــه نهايـــة؛ اال أن تاريـــخ ممارســـاتهم واضـــح
فالكث ــر م ــن عالج ــات الط ــب الغ ــريب ل ــم تك ــن غ ــر إع ــادة
ً
تصديـــر لمـــا اقتبســـوه اوال فـــ "الغربـــن انفســـهم يف اول
عه ــود االس ــتعمار ،كان ــوا يلج ــأون عن ــد امل ــرض اىل األطب ــاء
املحليـــن مـــن األهـــايل ،وذلـــك حســـب أوامـــر إدارتهـــم،
بزعـــم أن هـــؤالء األطبـــاء أدرى باألمـــراض املحليـــة"14؛
وال ي ــزال اهتم ــام الباحث ــن ومراك ــز األحب ــاث لديه ــم بم ــا
عنـــد شـــعوبن�ا غـــر خـــاف وان حاولـــوا "إخفائـــه"؛ يبـــن
اجلـــدول 1أمثلـــة لبعـــض األدويـــة الراجئـــة اإلســـتخدام
الي ــوم ،وال ــي اس ــتخلصت م ــن التج ــارب الش ــعبي�ة.
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سوق املنتجات العشبي�ة:

جتـــارة الـــدواء مـــن أهـــم مصـــادر الدخل لـــدى الدول
ً
املتطـــورة منـــذ عقـــود؛ وتـــرز الدراســـات احلديثـــ�ة نموا

ً
مطـــردا لتجـــارة األعشـــاب الطبيـــ�ة ،األدوية العشـــبي�ة
واملنتجـــات الطبيعيـــة ،وهـــي فرصة تمكنت فيـــه الدول
النامية من دخول ســـوق املنافســـة؛ مع انـــه من الصعب
تقديـــر احلجـــم احلقيقي لســـوق هـــذه املنتجـــات ،اال ان
التقديرات تشـــر اىل ان قيمة إنت�اج الدواء حبســـب الطب
الصيين بلـــغ  83.1بليـــون دوالر عام  ،2012امـــا يف كوريا
فقد بلغـــت  4.4بليـــون دوالر عام 2004؛ امـــا يف اململكة
العربيـــ�ة الســـعودية فقـــط بينت احـــدى الدراســـات أن
متوســـط ما يدفعه كل فـــرد يف العام لقـــاء خدمات الطب
الشـــعيب يقدر بــــ  560دوالر.2
هذه الســـوق الضخمة تعـــين ان لم يســـتخدم العرب
منتجـــات بالدهم ويســـوقوه ،فســـيكونون مســـتهلكن
ً
مجـــددا ملنتجـــات اآلخرين؛ وان لـــم يكن لهـــم دور يف إبراز
مـــا يف تراثهم من كنوز فســـيقوم اآلخرون باســـتغالل ذلك
واالنتفـــاع به.
من أهـــم مـــزيات منتجات الطـــب العريب الـــي يثبت
ً
اســـتخدامها شـــعبي�ا انها ســـتكون معفاة من الدراســـات
ُ
األساســـية والســـريرية احلديث�ة واملكلفة ،وســـتعد آمنة
حـــى يثبـــت خالف ذلـــك ،وذلـــك حبســـب املعايـــر الي
وضعتهـــا منظمـــة الصحـــة العامليـــة يف اســـتراتيجيتها؛
واخلطـــوة االوىل الســـتغالل هـــذه الفرصـــة هـــي البـــدء
بدراســـات "توثيق" املمارســـات الشـــعبي�ة.
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اإلستقالل واألمن الدوايئ:

تنفـــق كل بالدنـــا الشـــرقية –بـــل البشـــرية -مالين
الـــدوالرات على شـــراء األدوية من بالد اخـــرى او باألحرى
الشـــركات العابرة للقارات والي ليســـت اال الوجه الكالح
لإلمرياليـــة الـــي امتـــازت باالســـتهتار حبيـــاة الناس عر
إجراء التجارب البشـــرية يف بالدنا املنكوبة ،واحتكار العلم
بـــل وحى جتنـــب تصنيع األدويـــة األرخـــص واألجدى ان
ُ
كانـــت ال تـــدر المـــال؛ وحينمـــا يصبح الطب "ســـلعة"،
ُ
وحيـــرتف "صناعة املـــرض" وتصديره بأشـــكال مختلفة؛
على كل راســـي السياســـات الصحية ومنظمات املجتمع
املـــدين وكل الباحثـــن العمل من أجـــل "األمـــن الدوايئ"
ألوطانهـــم وشـــعوبهم؛ وحيـــث أن "العلم الطـــيب أصبح
ً
مقيـــدا بالقوانـــن الـــي تفرضهـــا اإلمريالية وإســـلوب

عـادات وتـقـالـيـد

اإلنت�اج الرأســـمايل مثـــل قانـــون امللكية الفكريـــة وحيازة
البحـــث وحقـــوق الطبـــع وقانون بـــراءة اإلخـــرتاع وقانون
ســـرية التجارة وقانون العالمة التجاريـــة" ليكون "العلم
حســـب ما تطور يف العصر الرأســـمايل لم يعد ملكية عامة
ً
بل ملكيـــة خاصـــة ،وأصبحت مصـــدرا لتفاقـــم الفوارق
الطبقيـــة" للعقالء ان يتســـائلوا كيف "تضع الشـــركات
مصاحلهـــا اخلاصة فـــوق مصالح املجتمـــع وقبل مصالح
املواطنـــن يف ســـعيها حنـــو املزيـــد مـــن األربـــاح" وما هي
"املســـؤولية اإلجتماعية للعلم والعلمـــاء"15،16؟
ً
ال شـــك أن بقراط كان ســـعيدا حينما لم ُيـــدرك زمانن�ا
وإال لمـــا تمكـــن أن يكتب "عاجلـــوا كل مريـــض بعقاقر
أرضه" ،17يقتـــدي به األطبـــاء حى عقـــود قليلة مضت؛
ولعـــل توثيق املتبقي من هذه املمارســـات يرســـم اولويات
البحـــث حـــول األعشـــاب لـــكل رقعة مـــن بالدنـــا؛ ومن
ناحية اخرى لعل دراســـة اخلواص العالجيـــة للنب�اتات يف
بالدنـــا توفر مصـــادر محلية للمـــواد األوليـــة ألدوية راجئة
نســـتوردها من بـــالد اخرى.
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تعزيز معارف الطب عامة والعرب خاصة:

بغض النظر عـــن املكتشـــفات األثرية مثـــل الرديات
املصرية او األلواح البابلية والســـومرية؛ ُيعد طبيب جيش
االســـكندر املقدوين ،ديســـقوريدس پدانيـــوس العنزريب
(90-40م ).أهـــم باحـــث جمـــع املفـــردات العالجيـــة
للشعوب الشـــرقية يف كتابه املعروف باحلشائش ،واستقى
منـــه كل من أىت بعده ومنهم العرب؛ يقول ديســـقوريدوس
ّ
هـــذا عن نهجه يف تأليف كتابه "و يتحقـــق أن جل ما أثبتن�اه
ً
فيه مـــن األدويـــة إنما عرفنـــاه جتربـــة ومشـــاهدة ،وما لم
ّ
تتفـــق مشـــاهدته أخذنـــاه باألخبـــار املتواترة عـــن الثقات
ومن البحث واملســـألة ألهل البالد والرســـاتيق النائي�ة عنا
ِ
ً
18
والداني�ة منا ،مـــع التجربة لها ليكون تعليمنا هـــذا تاما" ؛
ً
ومـــع أن هـــذا الكتـــاب كان األكرث تأثـــرا يف علـــم الصيدلة
العريب ،إال أنه يبقى جهدا فرديـــا ،يقول عنه داوود األنطاكي
ّ
( 1008هــــ1599/م)" :فقـــد أتقن الســـلف رحمهم هللا
تعـــاىل ذلك حى وجدنـــاه مهذبا مرتب�ا ،فنحن كاملقتبســـن
مـــن تلـــك املصابيـــح ذبالـــة واملغرتفن مـــن تلـــك البحور
باللـــة ،وأول مـــن ألف شـــمل هـــذا النمط وبســـط للناس
فيه ما انبســـط ديســـقويدوس اليوناين يف كتابه املوســـوم

باملقاالت يف احلشـــائش ،ولكنه لم يذكـــر إال األقل حى إنه
أغفـــل ما كرث تداوله وامتـــأل الكون بوجـــوده"17؛ اما البروين
(  440-362هــــ1048-973 /م) فيقرر" :كل واحد من
األمـــم موصوفـــة بالتقدم يف علم مـــا او عمـــل؛ واليونانيون
منهم قبل النصراني�ة موســـومون بفضل العناية يف املباحث
وترقية األشـــياء اىل أشـــرف مراتبها وتقريبها مـــن كمالها،
ولو كان منهم ديســـقوريدس يف نواحين�ا ،وقصر جهده على
تعـــرف ما يف جبالنـــا وبوادين�ا لكانت تصر حشائشـــها كلها
أدوية ،وما جيتى منها حبســـب جتاربه أشـــفية ،ولكن نوايح
املغرب فـــازت بـــه وبأمثاله وأفازتن�ا بمشـــكور مســـاعيهم
ً
ً
علمـــا وعمال .وأمـــا ناحية املشـــرق فليس فيهـــا من األمم
من يهـــز لعلم غـــر الهند".19
و عليـــه ،فتوثيـــق اإلســـتطبابات الشـــعبي�ة للنب�اتات
ضـــروري لتعزيز املعـــارف الطبيـــ�ة ألنه:
ً
 .1قـــد ،بـــل ان الـــرتاث املكتـــوب ال يـــزال قاصـــرا لـــم
ُ
يتنـــ�اول كل نب�اتـــات بالدنـــا وقـــد تستكشـــف عـــر
اســـتطباباتها املحليـــة؛
 .2غفل الســـلف عن ذكر الشـــعوب صاحبـــة التجربة،
وقـــد نتمكـــن مـــن رســـم خريطـــة "اســـتطبابات"
حبســـب اجلغرافيـــا ،قـــد تكـــون هـــذه "االختيـــ�ار
األمثل" لـــكل منطقة حبســـب تغير املـــواد املؤثرة يف
النب�اتـــات حبســـب البيئ�ة؛
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ضرورات الدراسات اللغوية:

ً
مـــع ان الـــرتاث الطـــيب العـــريب املكتـــوب يقـــدم كمـــا
ً
ُ
ً
هائ ــال م ــن املقرتح ــات العالجي ــة ال ــي تع ــد أف ــكارا باك ــرة
للبحـــث العلـــي؛ إال أن مـــن أهـــم العقبـــات فيـــه جهـــل
ُ
املجتم ــع العل ــي الي ــوم بأعي ــان النب�ات ــات ال ــي ذك ــرت يف
تل ــك املص ــادر؛ وق ــد تب ــن م ــن نتــ�اجئ أطروح ــة ماجس ــتر
يف عل ــم التصني ــف النبـ ـ�ايت إننـ ـ�ا ق ــادرون عل ــى اس ــتخراج
اإلســـم العلـــي ألربعـــة وعشـــرين باملئـــة مـــن النب�اتـــات
املذكـــورة يف املصـــادر القديمـــة ،وجنهـــل علـــى وجـــه
التحدي ــد  % 74منه ــا؛ تق ــرتح ه ــذه الدراس ــة اإلس ــتعانة
بالدراس ــات اللغوي ــة حل ــل ه ــذه اإلش ــكالية .وال ش ــك ان
جم ــع املس ــميات املحلي ــة س ــيكون له ــا ابل ــغ األث ــر يف ه ــذا
النـــوع مـــن الدراســـات.20
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻂﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ :اﻟﻀﺮورة ،اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻨﻬﺞ

123

124

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 49

رﺑﻴﻊ 2020

جدول  :2الدراسات املرتبطة بالطب العريب (املكتوب والشعيب) يف مجلة الثقافة الشعبي�ة

النب�ات

الدواء

التاريخ

العنوان
1

ّ
وتصورات للمرض يف املجتمع التوني املعاصر
ممارسات

احمد خواجة

(3 )11

خريف 2010

2

الطب الشعيب يف البحرين «آخر العالج الكي»

[كلمة التحرير]

(4 )12

شتاء 2011

3

الطب الشعيب يف البحرين

زينب عباس عيى

(4 )12

شتاء2011

4

النب�اتات الطبي�ة من املوروث الشعيب إىل بن�اء احلضارة اإلنساني�ة

فوزية سعيد الصالح

(5 )16

شتاء 2012

5

األدوية النب�اتي�ة وأهميتها على صحة اإلنسان

يعرب نبهان

(6 )21

ربيع 2013

6

إثنوغرافيا الطب التقليدي حالة معالج تقليدي ملرض العصب
الوركي وسط املغرب
ِ

يونس لوكيلي

(6 )23

خريف 2013

7

الوصفات العالجية الشعبي�ة يف منطقة الغرب اجلزائري

علي عمار

(7 )25

ربيع 2014

8

الطب الشعىب يف تونس وعالقته جبسد املرأة

عبدالرزاق القلي

)9 (34

صيف 2016

9

طقوس العالج الشعيب باملغرب

ادريس مقبوب

)9 (34

صيف 2016

10

الطب الشعيب يف األحساء

احمد عبدالهادي املحمد
صالح

(9 )35

خريف 2016

11

تعقيب على مقال «الطب الشعيب يف البحرين»

محمد سعيد العطار

(10 )36

شتاء 2017

12

ّ
التجربة و الطب الشعيب لدى ابن اجلزار

حمادي ذويب

(10 )37

ربيع 2017

13

الزار يف السودان :عالج نفي شعيب

امامة محمد اخلري عكاشة

(11 )43

خريف 2018

ً
ثاني�ا :واقع دراسات توثيق الطب العرب الشعيب
ُ
تعـــد دراســـات الطـــب الشـــعيب او الـــ Ethno
 medicineبشـــكل عـــام متداخلـــة التخصصـــات؛
ألنهـــا اندمـــاج بـــن الدراســـات التاريخيـــة واالجتماعيـــة
واحليويـــة ،وتشـــمل احليويـــة اجلوانـــب الطبيـــ�ة
والنفســـية وبـــل علـــوم مثـــل التصنيـــف النبـــ�ايت plant
systematic؛ والواقــع هــو ان هــذا النــوع مــن الدراســات
حباج ــة لفري ــق م ــن مختل ــف ه ــذه التخصص ــات ،إضاف ــة
ودعـــم مـــن
لتوفـــر خطـــة علميـــة وأهـــداف واضحـــة،
ٍ
املؤسســات األكاديميــة  -وكلهــا نــادرة يف بالدنــا -ويتضــح
ً ُ
جلي ــا يف ن ــدرة دراس ــات توثي ــق الط ــب الش ــعيب الع ــريب يف
قواعـــد بي�انـــات البحـــث العامليـــة واملحليـــة.

ً
فعلـــى ســـبي�ل املثال :كميـــا ،تم البحث عـــن الكلمات
"طب"" ،عـــالج"" ،مـــرض"" ،صحـــة" يف كل مقاالت
مجلـــة "الثقافة الشـــعبي�ة" والبالغ عددهـــا  813مقال،
فتبـــن ان الدراســـات املرتبطـــة بهـــذا اجلانـــب هـــي 13
دراســـة (انظر اجلـــدول  ،)2اي ما نســـبت�ه  % 1فقط ،مع
أنها من اكـــرث مجاالت الثقافة الشـــعبي�ة أهمية ،وفيه من
ً
املحتـــوى الئش الكثـــر؛ اما كيفيـــا ،فكل هذه الدراســـات
ُ
كتبـــت عر مؤلف منفـــرد ،ولهذا جـــاءت بمنظار ختصص
واحـــد يف أفضل احلـــاالت ،واألغلـــب انه لـــم تراعى فيها
املنهجيـــة العلميـــة املعمول بها يف هذا الشـــأن؛ ألســـباب
متعددة منهـــا فقدان التعليمات املنهجيـــة يف هذا الصدد،
واألهـــم :عـــزوف املجتمع العلـــي الطيب عن الدراســـات
امليدانيـــ�ة يف هذا اجلانـــب ،وفقدان التأهيـــل العلي لهذه

عـادات وتـقـالـيـد

 .4دراســـات حفـــظ ذاكـــرة املـــرض لـــدى مجموعـــة
إثنيـــ�ة محـــددة؛
 .5دراســـات علم الظواهر او الــــ phenomenology
وهـــي الظواهـــر الي تشـــعر بهـــا مجموعـــة محددة،
ً
املـــرىض مثال يف منطقة معينـــ�ة إزاء جتربة ما (مرضية
او عالجية)؛
 .6تقارير احلـــاالت  Case reportومـــن أمثلته توثيق
أثـــر مداخلـــة عالجية بآثـــار ســـلبي�ة او اجيابيـــ�ة على
شـــخص او عـــدد قليل من األشـــخاص؛
 .7دراســـة اجلـــذور الثقافيـــة لســـلوك معـــن لـــدى
مجموعـــة إثنيـــ�ة؛
 .8الدراسات التاريخية.

الدراســـات يف ســـائر التخصصات املرتبطـــة –إن افرتضنا
توفرهـــا لـــدى األكاديمين يف املجـــال الطـــيب-؛ ولهذا ترز
أهمية توفـــر حلول محلية حبســـب الواقـــع لدين�ا.

ً
ثالثا :منهج توثيق الطب الشعيب العرب
ُ
تعد دراســـات توثيق الطب الشـــعيب من الدراســـات
ً
األصيلـــة  Original articleغالبـــا؛ ولهـــا تصنيفـــات
متعـــددة حبســـب الهـــدف او مصـــدر البي�انـــات او منهج
حتليـــل البي�انـــات ،أهمهـــا دون تلـــك التفاصيل:
 .1دراســـات التعـــرف علـــى العالجات املحليـــة لعالج
مجموعة واســـعة مـــن األمراض؛
 .2دراســـات التعـــرف على العالجـــات املحليـــة لعالج
مـــرض محدد؛
 .3دراســـىات التعرف على اإلســـتطبابات بنبـــ�ات ما يف
منطقة او مناطـــق محددة؛

يتضح مما ســـبق اننـــ�ا نواجه دراســـة جيـــب ان يراعى
فيهـــا منهجية البحـــث او الــــ  Methodologyبشـــكل
صحيـــح ودقيـــق لتكـــون مفيـــدة ،ســـيما وان اخللط بن
أنواع هذه الدراســـات ممكن بـــل الزم يف الكثر من حاالت
ً
توثيـــق الطـــب العـــريب؛ ولكـــن ونظـــرا إىل أن الهـــدف من
ً
هـــذا املقال هـــو إعـــداد إرشـــاد أويل ،قابل للتنفيـــذ عمليا
لشرحية واســـعة من القراء ،سنكتفي ببســـط النوع األول
من الدراســـات وهو "دراســـات التعرف علـــى العالجات
املحلية لعـــالج مجموعة واســـعة من األمـــراض"؛ وفيما
يلـــي خطوطات عمليـــة إلجـــراء مثل هذه الدراســـات:
ُ
كما ســـلف ،تعد هذه الدراســـات من النـــوع األصيل،
ويجـــب قبل البدء بهـــا االنتب�اه لعـــدة أمور وهي:
 .1التصميم الصحيح للدراســـة :وتتـــم بتعرف الباحث
بشـــكل عميق على موضوع البحـــث وحيثي�اته؛
 .2التعـــرف على أدب البحث العلـــي وكتابت�ه ،فالكتابة
العلميـــة ليســـت قصة قصرة او شـــعارات بـــال أدلة
وبراهـــن ،بل هي أســـلوب منظم ،ترتبـــط كل أجزائه
بشـــكل منطقـــي وتسلســـلي ،لتصـــل لنتيجـــة هي
هـــدف البحث؛
 .3البحـــث العلي ليس مجرد جمع بي�انـــات ،بل الهدف
من جمع البي�انـــات هو حتليلها ومناقشـــتها للوصول
لتوصيـــات ونت�اجئ .وعليه يتكـــون البحث العلي من:
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عن املمارســـات العالجية يف منطقة ما ،كمصداق :إشتهار
ً
ً
البحرين تاريخيا بعالقات واســـعة ،ومركـــزا لتجارة الدواء
ً
يف العالـــم القديـــم جعلتـــه مركـــزا لتجمع جتربة بشـــرية؛
جيـــب ان يطلع القـــارئ بعـــد قـــراءة املقدمة علـــى هدف
البحث ،ضرورتـــه واجلوانب املختلفـــة املرتبطة به.

)3

منهج البحث:

يف هـــذا النـــوع من الدراســـات ،جيـــب ذكر عـــدة أنواع
مـــن البي�انات:
 .1بي�انـــات وصـــف املنطقـــة اجلغرافية :جيـــب أن تكون
هذه البي�انـــات حبثي�ة يتوصل بعدها القـــارئ اىل صورة
كاملـــة عن تلك املنطقة ،واهم البي�انـــات يف هذا اجلزء:
املوقـــع اجلغـــرايف بالطـــول والعـــرض ،االرتفـــاع عن
ســـطح البحـــر ،خريطة املنطقـــة ،نوع املنـــاخ ،الغطاء
النبـــ�ايت وكذلك معلومـــات اثني�ة عن الســـكان؛
 .2املجموعـــة اإلثنيـــ�ة الـــي يتم جمـــع البي�انـــات منها،
وكذلك وصـــف كيفية اختيـــ�ار املشـــاركن من هذه
املجموعـــة وأداة جمـــع البي�انات؛

)1

العنوان:

جيـــب أن يكـــون واضحـــا صرحيـــا دون إضافـــات
ً
وشـــعارات ،مثـــال" :دراســـة اإلســـتطبابات الشـــعبي�ة
للنب�اتـــات يف البحريـــن" او "ذاكـــرة مرض الســـكلر (فقر
الدم املنجلـــي) يف البحريـــن"؛ يالحظ أن عنـــوان البحث
ً
العلي ال حيـــوي شـــعارات وإضافات؛ فمثـــال "معجزات
التـــداوي بأعشـــاب األمل يف جزيـــرة األحـــالم :البحرين"
او "التآمـــر اإلســـتعماري اخلبيـــث على شـــعب البحرين
املضطهد املســـكن" ليســـت عناويـــن علمية مناســـبة.

)2

املقدمة:

جيـــب أن يبن الباحث الهدف مـــن البحث يف مقدمته
ليجيـــب عليـــه يف النهاية؛ يتم بســـط العنـــوان يف املقدمة
بشـــكل مناســـب ،مثل أن تكون ســـبب البحث عن مرض
مســـتوطن يف ذاكرة مجموعة إثني�ة ،كمصـــداق :فقر الدم
املنجلـــي (الســـكلر) يف البحريـــن؛ او عالجـــات مرض ما
يعجز الطـــب الراجئ عن تقديـــم حل لـــه ،او أهمية البحث

 .3جمع النب�اتات والتعرف عليها.
الحـــظ أن أداة جمـــع البي�انـــات (االســـتبي�ان) جيب أن
حيـــوي معلومات مناســـبة للتحليل وللدارســـات الالحقة،
مثل املعلومـــات الديموغرافيـــة ملصدر البي�انـــات وأهمها:
اجلنس ،العمر ،املســـتوى التعليي ،ونـــوع العالقة بالطب
الشـــعيب (شـــخص عادي ،ممارس محلي ،طبيب ،الخ).؛
وكذلك البي�انات املتعلقة باملداخلة العالجية (األعشاب)،
وهي األســـماء املحلية للعشـــب ،اإلســـم العلي للعشب،
اجلزء املســـتخدم من العشـــب (اوراق ،زهور ،جذور ،الخ)،
االســـتطبابات او الفوائد العالجية املتوخـــاة ،كيفية إعداد
الـــدواء ،جرعـــة الـــدواء ،كيفية اســـتعمال الـــدواء ،مصدر
هـــذه املعلومات لـــدى املصدر (جتربة شـــخصية ،قـــراءة يف
ً
مصـــادر حديث�ة ،مصادر قديمة ،شـــفاهة عن الســـابقن،
الـــخ)؛ اســـتدالل املصدر على جـــدوى املمارســـة (حديث
نبوي ،اثر ضد الســـحر ،جتربة شـــائعة ،اســـتنت�اج منطقي:
دواء حـــار يفيد املرض البـــارد)؛ وأي بي�انـــات اخرى متعلقة
باملوضـــوع .انظر امللحق "اســـتبي�ان توثيق الطب الشـــعيب
العريب – اســـتطبابات األعشـــاب" كمثال.

عـادات وتـقـالـيـد

ُ
امـــا النب�اتـــات ،فيجـــب ان جتمع مـــن البيئـــ�ة املحلية،
ُ
ُ
جتفف وترسل ملعشـــب  Herbariumللتعرف على اسمها
العلـــي؛ هذه التوصية هي األســـاس املتبـــع واملوىص به يف
اإلرشـــادات –القديمـــة ،-وال تزال واجبـــة يف حاالت توثيق
الطـــب الشـــعيب يف بعض البـــالد مثل األفريقيـــة حيث ال
ً
تزال الكثر من النب�اتات غر معروفة اساســـا ،او متشـــابهة
ً
جـــدا حبيـــث ال يتمكن غـــر املختص علـــى التميـــزي بينها
ً
كمـــا يف الهند؛ ولكـــن ألن جتفيف النب�اتات يتطلـــب تدريب�ا
وأدوات خاصة وستســـتغرق مـــن الزمان الكثـــر؛ بما يمنع
قيام هذه املشـــاريع من األســـاس ،لـــذا نقرتح االســـتعانة
بالتقنيـــ�ات الرقميـــة املتوفـــرة ،حيـــث يتـــم عـــرض صور
النب�اتات على املشـــاركن واســـتخالص البي�انـــات منهم،
كما يمكن االســـتعانة بكتب الغطاء النبـــ�ايت املصورة لذات
الغرض ،فـ "مـــا ال ُيدرك كلـــه ،ال ُيرتك جلـــه" ،وقد أثبتت
جتارب ســـابقة جدوى هـــذا املقرتح.21

)4

نت�اجئ البحث:

بعـــد عـــرض البي�انـــات الديموغرافيـــة للمشـــاركن
بشـــكل كامل ،جيب عـــرض البي�انـــات التاليـــة يف جداول
متعـــددة حبســـب ما ين�اســـب كل دراســـة:
 .1بي�انـــات النب�اتـــات او األدويـــة الشـــعبي�ة :وحتـــوي
االس ــم او األس ــماء املحلي ــة للنبــ�ات ،اإلس ــم العل ــي،
العائلـــة النب�اتيـــ�ة ،االســـتخدام حبســـب الطـــب
الش ــعيب ،طريق ــة إع ــداد ال ــدواء ،اجل ــزء املس ــتخدم
م ــن النب ـ�ات ،طريق ــة اإلس ــتخدام ،ن ــوع النب ـ�ات م ــن
حيـــث التوطـــن يف املنطقـــة.
 .2إحصائيـــ�ات االســـتخدام :أهم اإلحصائيـــ�ات الالزم
محاســـبتها هي:
الذكر اىل اإلســـتخدام او Frequency
 نســـبة تواتر ِ)of citation of use )FC؛
 القيمة اإلستخدامية او )Use value )UV؛ القيمـــة اإلســـتخدامية للعائلة النب�اتيـــ�ة او Family.)Use value )FUV
الذكر اىل اإلستخدام = عدد املشاركن
أ) نسبة تواتر ِ
الذين ذكروا استخدام النب�ات (س) ÷ عدد املشاركن.

ُ
تســـتخدم هـــذه املعادلـــة حينمـــا يهـــدف الباحـــث
ً
إلســـتخراج أهمية األســـلوب العـــاليج لكل مـــرض؛ مثال
عندما يكـــون مجموع املشـــاركن  100شـــخص ،يصف
 80منهم النبـــ�ات (س) لعالج املـــرض (ب) ،و 30منهم
النبـــ�ات (ص) لعالج املـــرض (ب)؛ فهذا يعـــين أن قيمة
النبـــ�ات (س) لعالج املـــرض (ب) هـــي  ،80بينما قيمة
النبـــ�ات (ص)  30يف مجتمع الدراســـة.
ب) القيمة االســـتخدامية = مجموع عدد االستخدامات
الـــي ذكرهـــا كل واحـــد مـــن املشـــاركن ÷ عـــدد
املشـــاركن.
ُ
تســـتخدم هـــذه املعادلـــة حينمـــا يهـــدف الباحـــث
الســـتخراج أهميـــة النبـــ�ات مـــن حيـــث اســـتخداماته
العالجية بشـــكل عام؛ وحتســـب لـــكل نب�ات علـــى حدة.
ج) القيمـــة االســـتخدامية للعائلـــة النب�اتيـــ�ة = مجموع
القيمة االســـتخدامية لـــكل نب�اتات عائلـــة نب�اتي�ة ÷
عدد النب�اتـــات يف تلـــك العائلـــة النب�اتي�ة.
ُ
تســـتخدم هـــذه املعادلة حلســـاب القيمة الســـريرية
لكل عائلـــة نب�اتي�ة.
 .3اجلـــزء األخر من النتـــ�اجئ الي جيب اســـتعراضها ،هو
الراهـــن املتوفرة حـــول كل اســـتخدام ســـواء كانت
موافقـــة لالســـتخدام املحلي او مخالفة له ،وتشـــمل
الدراســـات الســـريرية او احليوانيـــ�ة او الكيميائيـــ�ة،
وكذلـــك املعطيات الســـريرية املتعلقة بأمـــن الدواء
ً
ذاتيـــ�ا او التداخـــل الـــدوايئ .ســـتكون هـــذه البي�انات
مفيـــدة يف مناقشـــة النت�اجئ.
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املناقشة والتوصيات:

ُيعتــر هــذا اجلــزء مــن أهــم اجلهــود العلميــة للباحــث،
وكلم ــا كان ــت املناقش ــة ش ــاملة جلوان ــب متع ــددة ،كان ــت
فائ ــدة املق ــال أك ــر؛ وتش ــمل ه ــذه اجلوان ــب م ــا يتعل ــق
ً
بأمـــور التعـــرف علـــى النبـــ�ات (مثـــال :هـــل كل النب�اتـــات
املســـتخدمة معروفـــة بشـــكل جيـــد) ،الغطـــاء النبـــ�ايت
(هـــل يســـتخدم الســـكان نب�اتـــات محليـــة ام مســـتوردة،
هـــل يتـــم اجـــرتار الطبيعـــة الســـتخدام النبـــ�ات ،الـــخ)،
األم ــور الثقافي ــة (م ــا ه ــي مص ــادر املعاجل ــن للتوصي ــات
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻂﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ :اﻟﻀﺮورة ،اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻨﻬﺞ
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العالجيـــة) ،األمـــور االقتصاديـــة (هـــل العالجـــات
املحلي ــة أرخ ــص) ،وكذل ــك املالحظ ــات الصيدلي ــة ح ــول
النب�اتـــات ،ويمكـــن تصنيفهـــا إىل:
أ) ثبت بدراسات سريرية محكمة أن النب�ات املستخدم
ً
محليـــا مؤثر ،ويمكن التوصية باســـتخدامه.
ً
ب) لـــم ُيـــدرس أثـــر النبـــ�ات املســـتخدم محليا بشـــكل
ســـريري ،ولكن ثمة دراســـات حيوانيـــ�ة او كيميائي�ة
ُ
تقـــرتح أن يكون مؤثـــرا ،ســـتعد هذه فرصـــة للمزيد
مـــن األحباث ،ســـتحظى هذه النب�اتـــات بفرص أعلى
للبحث الســـريري.
ج) ال توجـــد أية دراســـات حديث�ة حول أثـــر النب�ات ،ولذا
ســـيلزم املزيد من الدراســـات األساســـية (حيواني�ة،
كيميائي�ة) ،قبل الدراســـات الســـريرية.
د) الدراســـات املتوفـــرة تنهـــى عـــن اســـتخدام النب�ات
ً
خلطورتـــه مثـــال.

ً
رابعا :اين حنن؟ وما هو التايل؟
حتظـــى مناهـــج الطـــب املختلفـــة بإهتمـــام الفت يف
ً
ً
َّ
كل العالـــم رســـميا وشـــعبي�ا ،بـــل ُيـــدرس الكثـــر منها يف
اجلامعـــات العامليـــة ليتخرج طالبـــه كممارســـن لذات
املنهج بشـــكل رســـي ،معرتف بعملهم جيتمعـــون لرتقي
علمهم ،إال الطب العريب يف موطنـــه ال أهل له؛ ولكأنن�ا نقرأ
ً
ما كتبـــ�ه مصطفى اجلاد ســـابقا "هل هناك ثمـــة مؤامرة
ترتكب ضـــد حركة توثيـــق تراثن�ا الشـــعيب العـــريب؟ انا ال
ً
ً
أســـتطيع أن أجد مـــررا واحـــدا جيعلنا حـــى اآلن ال نملك
ً
ً
ً
أرشـــيفا عربيـــ�ا موحدا لرتاثن�ا الشـــعيب العـــريب ،وإذا كانت
ً
حركـــة توثيـــق الرتاث تتقـــدم دائمـــا لألمام يف كافـــة أحناء
الكرة األرضيـــة  ..فإن املجتمـــع العريب ال يلبـــث أن يتقدم
خطـــوة إال ويجـــد العراقيل الـــي تكبله عـــن التقدم".22
لنعرف أيـــن حنن يف مجـــال توثيق تراثنـــ�ا الطيب ،يكفي
أن نعرف أن له عدة جمعيات دوليـــة مثل International
 Society for Ethno pharmacologyومقـــره يف كليـــة
الصيدلة جبامعة  Grazبأســـرتاليا ،وكذلك جمعية Italo-

Latin American Society of Ethno medicine
ومقره قســـم العلوم الصيدليـــة جبامعة ســـالرنو بإيطاليا،
وكذلـــك جمعيـــة The International society of
 Ethnobiologyالناشـــط يف أكـــرث مـــن  70بلـــدا؛ إضافة
للعديد غرها مـــن اجلمعيات ومراكز األحبـــاث الي تصدر
ً
عشـــرات الدوريات املحكمـــة املرموقة عامليـــا واملختصة يف
هذا الشـــأن (توثيق الطب الشـــعيب) ،دون عشرات أخرى
مهتمة باجلوانب الســـريرية للطب الشـــعيب.
أمـــا التـــايل ،فـــال اعتقـــد أننـــ�ا نواجـــه الكثـــر مـــن
اإلشـــكاليات يف املنهـــج او املفهـــوم ،ولـــم تعـــد احلـــدود
ً
السياســـية عائقا امام العلـــم العريب بالثـــورة الرقمية الي
كســـرت احلدود بن األشـــقاء يف الوطن الواحد ،فلم يعد
ً
صعبا مد اجلســـور بـــن جزرنـــا دون اإلصطـــدام جبدران
الساســـة؛ يكفي ان يكـــون لباحيث األمة "مشـــروع" وهو
ً
أدىن املشـــروع؛ وعمليـــا أرى:
 .1تبين مشـــروع توثيق الرتاث الطيب بشـــكل غر مركزي
من قبـــل مراكـــز البحث املهتمـــة بهذا الشـــأن يف كل
وطنن�ا العـــريب ،حبيث تكون لكل منهـــا حرية الوصول
لقواعد بي�انات مشـــرتكة؛
 .2تعزيـــز "املشـــاركة الشـــعبي�ة" يف البحـــث العلي،
ً
حبســـب األســـاليب ُ
المجربـــة ســـابقا حتـــت عنوان
 ،Citizen scienceحيـــث يتـــوىل الباحثـــون الهواة
القيـــام بأكـــرث مراحـــل البحـــث تكلفـــة وهـــي جمع
البي�انـــات وإرســـالها لقاعـــدة البي�انـــات املشـــرتكة،
ً
املذكـــورة آنفـــا ،او تت�اح بشـــكل مفتوح املصـــدر بأي
اســـلوب آخر.
 .3ختصيـــص جزء مـــن دعـــم البحـــث العلـــي للطب
العـــريب بكافـــة فروعـــه ،وكذلك ختصيـــص أولويات
النشـــر لألحباث املعني�ة بالطب العـــريب يف الدوريات
الطبيـــ�ة ،الصيدلية ،علـــوم احليـــاة والزراعة ،إضافة
للمجالتاملعنيـــ�ةباجلوانباإلنســـاني�ةمثـــلالثقافة.
فهل سنشـــهد نهضـــة عربي�ة ،تبتعث كنـــوز حضارتن�ا
العربيـــ�ة الزاهرة ذات يـــوم؟ نأمل ذلك.
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الوحدة العربي�ة يف املوسيقي:
ودور اجلزيرة العربي�ة

تراجعـــت األصوات الي تنـــ�ادي بوحـــدة العـــرب ،تراجعت تلك
اآلمـــال وذلك الرجـــاء املعقـــود على الوحـــدة ،وأضىح هـــذا الطموح
الكبـــر وكأنـــه ذكريـــات ماضية وصـــورا باهتـــة لطفولة قـــد عرت،
وكأن دالئـــل وجـــود الوحـــدة كانت مجرد خـــداع للبصر ،غـــر أن واقع
املوســـيقى العربيـــ�ة يؤكد عكس ذلـــك تماما.
وبداية ،جتدر اإلشـــارة إىل إن جوهر التصنيف اآليت والتقســـيم إىل
أنواع موســـيقية عربيـــ�ة عامة من جهة ومحلية خاصـــة بكل قطر من
جهة أخرى هو اجتهادي الشـــخيص.

1

يشـــهد واقع املوســـيقى العربي�ة على الوحدة العربيـــ�ة احلقيقية
املوضوعية ،وحدة لـــم ترتاجع على مدار الزمن ،لقـــد وقفت ومازالت
"املوســـيقى العربيـــ�ة" (يف المـــايض ويف احلاضر) قوية قـــوة املعابد
القديمـــة ،شـــاهدة بما ال يدع مجاال ألي شـــك علـــى الروابط الوثيقة

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

الي انعقـــدت على أساســـها هـــذه الوحدة والـــي تتجلى
بوضـــوح يف "األنغـــام" ،وتلـــك لـــو يعلمون هـــي الروابط
األكرث صالبـــة ألي وحدة بـــن العرب عـــر التاريخ.

املخصص لغنـــاء النســـاء يف العـــراق ،بينمـــا يف ذات الوقت
يصوغ أحلـــان القصيد العريب العام ،أو الســـودان وهو يصوغ
غناء "احلقيبـــ�ة" الداخلـــي ،بينما يؤلـــف يف آن املوال.

لقد ارتفع صـــرح بن�اء املوســـيقى العربيـــ�ة وامتد على
مســـاحة أكـــرث من عشـــرين قطـــرا عربيـــ�ا .ومنـــذ مطلع
التاريـــخ العـــريب – منـــذ القرن الســـابع امليـــالدي – ودول
اخلليـــج تضـــع يف هذا البنـــ�اء حجر أســـاس ،ومـــرة أخري
تضع ســـوريا حجرا ،ثـــم يضع العـــراق صخـــوره الثقيلة،
وتدخـــل مصر بســـاعدها لتـــأيت يف إثرهـــا املغـــرب .وعلى
هذا النحـــو قامت قوالب موســـيقية (أي طـــرق متبعة يف
التأليف املوســـيقى) عامة بن العرب (الصوت واملوشـــح
والقصيـــد واملوال ،ســـنأيت على ذكر هـــذا تفصيال الحقا)،
وهـــا حنن نـــرى املوال مثـــال حييا يف ســـوريا ويف العـــراق ويف
دول اخلليـــج واألردن ،كمـــا نراه نشـــيطا ومتعـــدد األنواع
يف مصـــر وفلســـطن ولبن�ان ،وافـــر القوة يف املغـــرب وتاما
مكتمـــال يف الســـودان .وبرغـــم أن هذه القوالـــب "عامة"
كان كل قطـــر عـــريب يضع جزءا مـــن روحـــه يف كل منها.

أما عـــن النغـــم املســـتخدم عنـــد العـــرب ،فـــرى أن
العرب يتقاســـمون كرثة من املقامـــات (أي تنظيم النغم)
مثل الراســـت والبي�ايت واحلجاز والنهاونـــد والكرد والعراق
واحلســـيين ،كلها جترى يف ميـــاه العرب وتوحـــد بينهم ،بل
أننـــ�ا لن نقـــع مهمـــا اجتهدنا على موســـيقى عـــريب واحد،
موســـيقي من قطـــر عـــريب واحد ،جيهـــل تلـــك املقامات،
حـــى أن كل موســـيقى عـــريب يســـتطيع اســـتخراج هـــذه
املقامات مـــن عوده .مثلمـــا حيدث يف مصر علـــى حدوده.

وال تنفـــي هذه الوحدة املوســـيقية حقيقـــة أن كل قطر
على حـــدة كان يصنع لنفســـه على مـــدار التاريـــخ فنونه
اخلاصـــة يف التأليـــف املوســـيقى (أي قوالبه املوســـيقية
اخلاصـــة) والـــي تعـــود إليه وحـــده وتمـــزيه عـــن غره،
لهـــذا الســـبب تنقســـم قوالـــب العـــرب املوســـيقية إىل
قوالـــب ُم َو ِحدة "عامـــة" تأخذ بهـــا وتتقاســـم صناعتها
إن لـــم تكـــن كل األقطـــار فكـــرثة منهـــا ،وقوالـــب داخلية
"خاصـــة" يصنعها هذا القطـــر أو ذاك وتمـــزيه عن غره.
وكأن املوســـيقى العربيـــ�ة توحد بن أطرافهـــا توحيدا تارة،
وتتنـــوع وتـــرثى باختـــالف األقطار تـــارة أخرى.
وهكـــذا ،وإىل جانـــب الرباعـــي العـــريب العـــام ختلقـــت
يف كل قطـــر عـــريب علـــى حـــدة قوالـــب موســـيقية داخلية،
كقالـــب "النوبـــة" يف ليبي�ا والـــذي يدعي "نوبـــة المألوف"
و"الغرناطـــي" و"الصنعة" يف اجلزائـــر أو "اآللة" يف املغرب
و"الـــدور" و"النشـــيد" يف مصر و"احلقيب�ة" يف الســـودان،
و"القـــدود" يف ســـوريا و"الصنعاين" يف اليمـــن و"املقام" يف
العراق .ولما كان هذا القطر أو ذاك يســـتخدم يف ذات الوقت
قوالـــب عربي�ة عامة ،فإنن�ا نســـتطيع مشـــاهدة بلد كالعراق
َ َ
"الب ْســـته" املحليـــة اخلاصة ،وهـــو القالب
وهـــو يصـــوغ

َُْ
ً
المتقن" ابداع اجلزيرة
اوال :قالب "الغناء

َ ْ
وم ْهد الوحدة املوسيقية العربي�ة
العربي�ة
كانـــت اجلزيـــرة العربيـــ�ة يف القـــرن الســـابع امليالدي
َُْ
المتقـــن" الذي ظهر
مســـقط رأس مـــا ُيعرف ب"الغنـــاء
كأول أشـــكال التأليف املوســـيقى العريب تبلورا يف التاريخ،
أي أول شـــكل عريب عـــام مهد للوحدة املوســـيقية العربي�ة.
وهكـــذا ،وبينمـــا كان الغنـــاء يف اجلاهلية وصدر اإلســـالم
ُ
يقتصـــر علـــى مصاحبة آلـــة إيقاعيـــة واحـــدة تعرف ب
َ
"الق ِضيـــب" ،أصبـــح يضيـــف للقضيب آلة موســـيقية
واحـــدة أخرى هـــي "العود" ،وســـي هذا النـــوع بـ"الغناء
َُْ
المتقـــن" الختـــاذه قواعد ثابتـــ�ة تتمثل يف:
 .1إيقـــاع محـــدد  -لـــم تكـــن اإليقاعـــات املوســـيقية
العربيـــ�ة قـــد تبلـــورت تمامـــا بعـــد يف تلـــك املرحلة
التاريخيـــة ،كانـــت مـــا تـــزال قائمـــة علـــى إيقاعات
الشـــعر العريب تابعة لنقرات تفاعيله ،لـــذا كانت غر
ثابت�ة االســـتخدام هشـــة البن�اء .وظل القرن الســـابع
امليالدي يشـــهد هذا االرتبـــ�اك اإليقاعـــي حى أعلن
َُْ
المتقن" إنهاء ذلـــك وإقرار بعض اإليقاعات
"الغناء
"الضـــروب" وبلورتها الســـتخدامها كمصاحب دائم
للغنـــاء ،وعلى هذا النحـــو ظهر أول إيقاعـــان عربي�ان
َُْ
المتقن"
(الثقيـــل األول والهزج) مـــا جعل "الغنـــاء
ُ َ
الم َوقع".
يدعي أيضـــا ب"الغنـــاء
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 .2مقـــام محـــدد  -بعـــد أن كان مـــن املمكـــن تب�ديـــل
املقـــام ،حديث النشـــأة آنـــذاك ،وفقا ملـــزاج املطرب
َُْ
المتقـــن" أول تنظيم
املرجتـــل ،تبلـــور مـــع "الغنـــاء
عريب للمقامـــات "منظومـــة األصابع" 1ليبـــ�دأ عصر
اســـتقرار القواعـــد املوســـيقية العربي�ة.
َُْ
المتقن" خرات أشـــكال التأليف
لقـــد امتص "الغناء
املوســـيقى األقدم لـــدي قبائل اجلزيـــرة العربيـــ�ة ،وارتقى
منها وكـــر عليها وظـــل يف ذلك حى قي علـــى االرتجال
املطلق لتلك األشـــكال القبلية كافة (ارتجـــال اإليقاعات
وارتجـــال املقامـــات) ،وبهـــذه اخلطوة اختفـــت تدريجيا
القوالـــب القبليـــة ذات االرتجـــال املطلـــق (مثـــل :الرجز
واحلـــداء والهـــزج والســـناد والنصـــب والتهليـــل والنواح
والرثـــاء واملـــدحي) إذ لـــم تكـــن هذه األشـــكال قـــد أنبتت
لنفســـها ضروبـــا إيقاعية ثابتـــ�ة ومقامات راســـخة بعد.
لقـــد انتهـــت فنـــون القبائـــل والعشـــائر العربي�ة مـــا قبل
قيـــام الدولة املركزيـــة يف اجلزيرة – فنون القرن الســـادس
ومطلع الســـابع امليالدي.
َُْ
المتقـــن" ،بمثابـــة اإلعـــداد
وهكـــذا كان "الغنـــاء
والتمهيـــد التاريي مليالد القوالب العربيـــ�ة العامة ،2وكان
امللحن "طويـــس" يف اجلزيرة هو أهم أعالم هذا الشـــكل
اجلديـــد ،ومـــن بعده يـــأيت "ســـائب خاثر".

الطرق ُ
الم َو ِحدة يف التأليف املوسيقى العرب
تشـــكلت "أربعـــة" قوالـــب عربيـــ�ة عامـــة ،قوالـــب
كاألهرامـــات يف التاريـــخ ،ومضـــت العصـــور الوســـطي
العربيـــ�ة بكاملهـــا ،منـــذ مطلع القـــرن الســـابع وإىل نهاية
القرن الثامن عشـــر ،لتعيش املنطقة قرابـــة األلف ومائي
عـــام واملوســـيقى لديها تظـــل مرتكـــزة على هـــذا الرباعي
ا لكبر :
 .1قالب الصوت
 .2قالب املوال
 .3قالب املوشح
 .4قالب القصيد
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قالب الصوت :

نضج قالب "الصوت" على مشـــارف الدولة األموية
(نهايـــة القـــرن الســـابع امليـــالدي) بعـــد أن تمكـــن مـــن
َُْ
المتقن" وكر عليـــه ،وإذا به
امتصاص خـــرات "الغنـــاء
َُْ
حيل محله لنفس األســـباب الي ســـمحت للغنـــاء المتقن
فيما ســـبق بالقضـــاء على أســـالفه من أهازيـــج القبائل.
َُْ
المتقن"،
كان قالب الصـــوت أكرث تطورا من "الغنـــاء
َُْ
المتقـــن كان يســـمح برتديـــد نفـــس مقاطع الشـــعر
ألن
بأحلـــان وإيقاعـــات مختلفـــة ،ويســـمح يف ذات الوقـــت
بالعكس ،أي باســـتخدام حلن واحد لرتديد مقاطع شـــعر
مختلفـــة ،ويف املحصلـــة النهائي�ة كانت الكلمـــات املحبب�ة
"الـــي ذاعت بن النـــاس ســـابقا" ترتدد بأكـــرث من حلن،
واللحـــن املحبـــب يتكرر يف أكـــرث من نص شـــعري ،وهكذا
َُْ
المتقـــن" تغير الكلمـــات وتغير األحلـــان ،األمر
ُي ِبيـــح "
الذي أفى بال شـــك إىل وضع البن�اء املوســـيقى الواحد يف
مهب تغيـــرات من هنـــا وهناك.
أما القالب املوســـيقى اجلديد "الصـــوت" فقد قي
تماما علـــى أي حراك للحن أو لإليقاع أو النص الشـــعري،
فأصبـــح الضـــرب أو املقـــام أو النـــص الشـــعري اخلاص
بـ"صـــوت" مـــا يـــالزم هـــذا الصـــوت دون غـــره .وهكذا
أضىح البنـــ�اء الفين ثابت�ا مســـتقرا ال يتعـــرض لتغيرات.
وثبـــ�ات اســـتخدام املقـــام واإليقـــاع والنـــص هـــي
الشـــروط التاريخية الثالثـــة الي اســـتقرت بفضلها أهم
قواعـــد ونظريـــات املوســـيقى العربي�ة ،بل وأخطر أســـس
العلوم املوســـيقية العربيـــ�ة .وهي ذاتها شـــروط التأليف
املوســـيقى الي مـــا يزال العمل جيـــري بها بصرامـــة اليوم.
ومـــازال "الصـــوت" يمثـــل أهـــم ركائز املوســـيقى يف
اجلزيـــرة العربيـــ�ة واخلليـــج ،وقـــد دفعه هذا االســـتقرار
إىل حيـــاة دامت حى القـــرن الواحد والعشـــرين .ولقالب
"الصـــوت" -على ســـبي�ل املثال -يف دولـــة الكويت اليوم
أربعـــة أنـــواع :العريب والشـــايم واخليـــايل والرودماين.3
وعلى الرغـــم من كل الثب�ات والتبلـــور الذي وهبه قالب
"الصـــوت" للموســـيقى العربي�ة طـــوال القرون الســـابع
والثامن والتاســـع امليالدي ،إال أنـــه كان قالبا محدودا للغاية
مـــن حيث حجمـــه وتكوينـــ�ه إذ كان مـــا يزال محصـــورا يف
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حـــدود بيتـــن من الشـــعر ،يقوم عرهمـــا بإلقـــاء حكمة أو
موعظة أو فكـــرة واحدة بســـيطة .ولم يكن هـــذا ممكنا إال
يف إطار حلن موســـيقي واحد ،وكان هـــذا اللحن يتكرر عادة
عددا مـــن املرات مرهونـــة بقدر جمالـــه وعذوبت�ه.

وقب ــل أن نب ـ�دأ س ــنتفق عل ــى اس ــتخدام بع ــض ح ــروف
اإلجنلزيي ــة لإلش ــارة إىل فق ــرات اللح ــن وترتيبه ــا ،فيش ــر
كل حـــرف A :إىل اللحـــن الرئيـــيس (بدايـــة األغنيـــ�ة أو
املعزوفــة) وكل B :إىل اللحــن الثــاين وكل C :إىل الثالــث وD:
إىل الراب ــع توالي ــا.

املـــوال 4هو أهم الطرق ُ
الم َو ِحدة يف التأليف املوســـيقى
العـــريب ،إنه رأس القوالـــب العربي�ة العامة .نشـــأ املوال يف
القرن التاســـع امليـــالدي على يد مـــوايل الفـــرس يف بغداد
العباســـية وراح يف عناد وإصـــرار جيـــول أرض العرب كلها
ويدخل كل بيت وينشـــده كل املزارعن وتردده كل جماعة
يف الريف مهما باعـــدت بينهم األرض.

وهكذا فاللحـــن األول  Aهـــو ذلك الذي يتـــم ارتجاله
مباشـــرة من قبل فرد واحد "مؤدي" ،يأيت بعده اســـتخراج
حلـــن ثـــاين  A2من نفـــس األول ،فلحـــن ثالث منـــه A 3
فرابـــع ( A4تكـــرث األحلان املســـتخرجة مـــن اللحن األول
بقدر الكلمات املطلوب إنشـــادها) حبيـــث تصبح األحلان
كلها تنويعـــات (كثرة الشـــبه) لنفس اللحن بما يرســـم
اخلريطة اآلتي�ة:
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املوال:

وحيمـــل املـــوال يف كل مكان عـــريب نفـــس املالمح ،فال
ختتلـــف الشـــروط األساســـية لصياغتـــه من قطـــر عريب
آلخـــر ،إذ تقوم صياغتـــه على االرتجال الغنـــايئ من جانب
فرد واحد منشـــد ال يشـــاركه أحـــد يف اإلنشـــاد أو العزف،
حيـــث يتقـــدم هـــذا املنشـــد بلحـــن رئيـــيس يف البدايـــة،
ثـــم يرجتل حلنـــا ثاني�ا هـــو مجرد تنويـــع للحـــن األول ،ثم
يرجتـــل حلنا ثالـــث بمثابة تنويـــع آخر لـــألول ،فلحن رابع
كتنويـــع لألول أيضـــا ...وهكذا يظل املنشـــد يســـتحضر
تنويعا وراء اآلخر من حلن واحد لتتشـــكل نفس سلســـلة
األحلـــان املتعاقبة  -املفتولة من جســـد واحد ،وهي نفس
الصياغة املوســـيقية للمـــوال داخل كل قطر عـــريب ،أي أن
شـــرط وضع املـــوال من حلن واحـــد مرجتل هـــو قانون كل
مـــوال عريب.

اللحن األسايس

A

حلن ثاين تولد من األول

A2

حلن ثالث تولد من األول

A3

حلن رابع تولد من األول

A4

أفـــى املـــوال ،القائـــم علـــى تقديـــم حلـــن واحد ثم
أحلـــان هي تنويعـــات عليه ،إىل نشـــأة حلن ثاين مســـتقل
إىل جانـــب األول ما أدى بـــدوره إىل مزيد من تبلـــور "البن�اء
الثنـــ�ايئ" الـــذي قـــاد بـــدوره إىل مبـــدأ حاســـم ومهـــم هو
"البدايـــة والوســـط والنهايـــة" ،أي وضع مســـار واضح
لكل عمل موســـيقي يت�ألف من" :بداية ونهاية ووســـط".
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ودور اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

135

136

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 49

رﺑﻴﻊ 2020

3

وال ينفي القانون العام لصياغة املـــوال حقيقة أن املوال
يف كل بلـــد عريب يكتســـب شـــكال خاصا عنـــد "التطبيق"
فنجـــده يف الســـودان خيتلف عن نظـــره العـــراق ويف لبن�ان
مثـــال جند منه "امليجانـــا" و"العتابا" ،ويتخـــذ يف مصر أكرث
من مظهر فمنـــه" :املـــوال األخضر" و"املـــوال األحمر".

)3

املوشح:

ســـار "املوشـــح" على طريق املوال تغزله كل البيوت،
وظهـــر املوشـــح يف نفـــس زمـــن ظهـــور املـــوال يف القـــرن
التاســـع امليالدي علـــى يد املوســـيقى "زريـــاب" وأتب�اعه
يف أقطـــار األندلـــس .ويقـــوم بنـــ�اء املوشـــح علـــى ثالثة
أقســـام" :5البدني�ة" و"اخلانـــة" و"القفلـــة" .ولكل من
األقســـام الثالثـــة حلنـــه ،وتتكـــرر "البدنيـــ�ة" لتصبـــح
اثنتـــن متعاقبتن" :بدنيـــ�ة أوىل" و"بدني�ة ثاني�ة" ،وحلن
البدنيـــ�ة األوىل هو نفس حلن البدنيـــ�ة الثاني�ة مع اختالف
الكلمـــات ،كمـــا إن اللحـــن األول املتكرر للبدنيـــ�ة هو ذاته
حلن القفلة .فبن�اء املوشـــح إذن يرتكب مـــن حلنن اثنن
فقـــط ،يب�دأ بـــاألول (الـــذي يتكرر) ثـــم يتلوه الثـــاين ،ثم
ُ ََْ
خيتتم بعـــودة األول.

ََ ُ
لم يكـــن تقـــد ْم بنـــ�اء املوشـــح العـــريب خبطـــوة قليلة
الشـــأن أبدا ،إذ كان وضـــع حلنن متعاقبـــن يف عمل فين
واحد يعـــين بالضرورة عقد صلـــة بينهما ،صلـــة الذهاب
والتنقـــل والتب�دل من حلـــن أول للحن ثـــاين ،صلة التب�اين
واالختـــالف الضرورية لتبرير وجود حلنـــن .كان املطلوب
إنشـــاء جســـدين من النغم كل منهما مختلـــف عن اآلخر
ومرتبـــط بـــه يف آن ،كل منهمـــا يعاكـــس اآلخر وين�افســـه
ولكنـــه يقود إليـــه يف ذات الوقت .ويعين هـــذا أيضا وجود
أكـــرث من شـــخصية فنيـــ�ة (أكرث من حلـــن) ،األمـــر الذي
أفى بالضرورة إىل تكرار اللحـــن األول إلحكام "اخلتام".
أقـــام املوشـــح الدنيـــ�ا وأقعدهـــا بســـبب التقـــدم
الديالكتيكـــي الـــدرايم الـــذي حققـــه يف بـــين املوســـيقى
العربيـــ�ة ،ولـــذا ظل املوشـــح يمثل األســـاس األهم لتطور
الصياغة املوســـيقية حى النصف األول للقرن العشرين.
كيـــف ال يصبح املوشـــح أهم بن�اء موســـيقي عـــريب؟ وهو
الذي أقر الصيغـــة الثن�ائي�ة ودفع العقل املوســـيقى بذلك
إىل اخلـــروج عن فكـــرة "اللحـــن الواحـــد" وإىل التفكر يف
تكوين عمـــل فين مـــن أكرث من شـــخصية موســـيقية؟
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كان طريـــق نشـــأة القصيـــد 6املوســـيقى طويـــال
َ َ
ومتعرجـــا ،إذ ت َولـــد تدريجيـــا مـــن منبعـــن اثنـــن :فمـــن
ناحيـــة كان خيـــرج مـــن قالـــب "الصـــوت" ،ومـــن ناحيـــة
أخ ــرى م ــن قل ــب "املوش ــح" ،خي ــرج م ــن منبع ــن عل ــى
الرغ ــم م ــن أن انتس ــابه لقال ــب املوش ــح أك ــر بكث ــر م ــن
انتس ــابه إىل قال ــب "الص ــوت" .وق ــد كان الغال ــب عل ــى
قالـــب "الصـــوت" األمـــوي – العبـــايس أن يتخـــذ مـــن
ُ
أبي ـ�ات الش ــعر العم ــودي بيت ــن اثن ــن (أي أربع ــة اش ـ ْـطر)
مــع احتمــاالت بعــض الزيــادة .بيـ�د أن امتــداد محافــل بــين
العب ــاس تطل ــب إنش ــاد العدي ــد والعدي ــد م ــن "الص ــوت"
إش ــباعا لتل ــك اجللس ــات املطول ــة يف أحض ــان قصوره ــم
املرتفــة ،وقــد كــرثت أعــداد "الصــوت" وتوالــت علــى حنــو
دف ــع قال ــب "الص ــوت" ذات ــه إىل التغي ــر ،حي ــث كان ــت
ت ــرتدد يف املحف ــل الواح ــد عش ــرات "األص ــوات" املتت�الي ــة،
ل ــذا س ــعوا – اتق ــاء لتفت ــت فن ــون املحف ــل  -إىل "جتمي ــع
وض ــم تل ــك الفق ــرات املوس ــيقية" بطريقت ــن اثنت ــن:
 .1ضـــم بعـــض "األصـــوات" إىل بعضهـــا البعـــض
لصقـــا؛
 .2إطال ــة كل "ص ــوت" عل ــى ح ــدة باس ــتخدام أبيـ ـ�ات
أك ــرثم ــنالش ــعر وص ــوالإىلقصي ــدةش ــعريةكامل ــة.
وبديهـــي أن يصبـــح "الصـــوت" األكـــرث شـــعرا هـــو
األكرث ثـــراء ،وتلك شـــروط ختلق "القصيـــد" ،حيث امتد
زمـــن "الصـــوت" وظـــل علـــى امتـــداده حى ختلـــق منه
ذلك اجلنن اجلديـــد لقالب "القصيد" املوســـيقى .كان
"القصيد" املوســـيقى الوليـــد يمتص من املوشـــح ما هو
أهـــم من مجرد اســـتخدام كلمات قصيدة شـــعرية كاملة،
إذ أخـــذ (طالمـــا أن الكلمـــات أصبحت كثـــرة وتضم أكرث
مـــن فكرة) باســـتخدام أكرث مـــن حلن موســـيقي يف تت�ايل،
وهكـــذا وبينمـــا كان "الصـــوت" يعتمد على حلـــن واحد
ويعتمـــد املوشـــح علـــى أكـــرث مـــن حلـــن ،أصبح بوســـع
"القصيـــد" الوليد أن يـــرث صفة "تعدد األحلـــان" ،ويف
َ َ
النهايـــة اكتمل هـــذا "القصيد" ُمشـــكال من عـــدة أبي�ات
وعـــدة أحلان متت�الية ،آخذا ملمحا شـــعريا من "الصوت"
تـــارة ومالمح من املوشـــح (تعـــدد األحلان) تـــارة أخرى.

ولمـــا كانت األحلـــان املتعاقبـــة للقصيـــد ختتلف عن
بعضها بعضا ويشـــكل كل منها وحدة نغمية مستقلة ،برز
خطر تشـــتت هذه األحلان ،وأصبح القصيـــد مهددا على
الـــدوام بفقـــدان صالت الرتابـــط و" الوحـــدة العضوية"
الداخليـــة ،لذلك عمل القصيـــد حثيثـــ�ا للتوصل إىل حلن
ما يصلـــح ملهمـــة "الربط" بـــن األحلـــان وبعضها .حلن
يدخـــل علـــى أي من األحلـــان املختلفـــة للقصيـــد ليضع
داخـــل كل منها جزءا منه وليصبح بذلك قاســـما مشـــرتكا
ُ
بينهم .حلن ُي ْم ِكنـــه االلتحام عند الضـــرورة بأي حلن آخر
داخـــل القصيد .وبتقـــدم الزمن ومرور الســـنن ختلق هذا
"الربـــاط" القصر املشـــرتك ،وبفضله اســـتطاع القصيد
أن يضم ما شـــاء من أحلـــان "كوبليهات" ومـــا يلزمها من
أبيـــ�ات الشـــعر .وغـــدى القصيد بذلـــك أطـــول القوالب
العربيـــ�ة وربما أهمهـــا شـــأنا يف التاريخ املعاصـــر ،لماذا ال
وهو الـــذي يضم:
 .1شخصيات فني�ة (أحلان) مختلفة ثم يضم ؛
 .2موضوعـــا يربـــط بينهـــا (الربـــاط) ،فكأنـــه مشـــروع
ملســـرحية دراميـــة موســـيقية.
علـــى أن القصيـــد لـــم يكتمـــل بنـــ�اؤه علـــي هـــذا
النحـــو دفعـــة واحـــدة ،إذ لـــم ينضـــج ذلـــك كلـــه إال بعـــد
أن قاربـــت العصـــور الوســـطي علـــى االنتهـــاء وقاربـــت
العصــور احلديث ـ�ة علــى اإلشــراق .وقصيــد اليــوم "وريــث
األم ــس" ه ــو ذات األحل ــان املتعاقب ــة (كوبليه ــات) وذات
الربــاط (اللحــن الرئيــيس) الــذي يتكــرر هنــا وهنــاك ،كلــه
أو ج ــزء من ــه عل ــى النح ــو اآليت:
اللحن الرئيي
اللحن الثاين :وقد يتلوه اللحن الرئيي "الرباط"  Aأو جزء منه
اللحن الثالث :وهو بمثابة تذكرة باللحن الرئيي "الرباط" A
اللحن الرابع :وقد يضم الرئيي "الرباط"  Aأو جزء منه

اللحن اخلامس :وقد يضم الرئيي "الرباط"  Aأو جزء
منه
اللحن الرئيي :ويأيت للختام وإنهاء دورة األحلان
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ويف التاريـــخ املعاصـــر نشـــاهد القصيـــد املوســـيقى
وهو يتشـــكل عنـــد محمد عبـــد الوهاب أو الســـنب�اطي أو
القصبـــي أو زكريا أحمد على نفس األســـس املوســـيقية
األموية العباســـية.
وهكـــذا يبـــ�دو العـــرب يف التفافهـــم حـــول األعمـــدة
األربعـــة (الصوت واملوال واملوشـــح والقصيد) طوال هذا
الزمـــن وكأنهم عقدوا العزم على نســـج ربـــاط وثيق للروح
العربي�ة من خيوطها هي نفســـها ،وقامـــوا بذلك بأن صنع
كل قطـــر لنفســـه نموذجـــا (خاصـــا) مـــن هـــذه األربعة.
ولقد تبـــى كل عرب آســـيا وال يزالون قالـــب الصوت – يف
المـــايض ويف احلاضـــر ،وتبى أكـــرث العرب قالـــب املوال،
بينمـــا يكاد املوشـــح يصبح قاســـما مشـــرتكا للجميع وإن
تب�دلـــت بعـــض أســـاليب�ه مـــن قطـــر عـــريب آلخر ،بـــل أن
املوســـيقى املعاصـــرة ألي قطـــر ختلى عن املوشـــح لم تنج
مـــن تأثرات املوشـــح القادمـــة من البـــالد املحيطة.

وعود عىل بدء،
ورغم كل ،هذا مازال البعض يتســـاءل والشـــك يغلب
عليهـــم :هل هناك موســـيقى عربيـــ�ة ذات تقاليد وأعراف
متمـــزية حقا؟ هل يشـــر مصطلح "موســـيقى عربي�ة" إىل
منظومة فني�ة متماســـكة ومتبلورة حقـــا؟ ويوجه البعض
الســـؤال للتدليل على بســـاطة شـــأن املوســـيقى العربي�ة
– وهـــي يف أزمـــة التطـــور احلاليـــة  -مقارنة باملوســـيقى
األوروبيـــ�ة ،ولزرع شـــكوك قاتلـــة حول جدوى موســـيقى
العـــرب املعاصرين عامة؟
وردا على هـــذا التشـــكيك نقولها مؤكـــدة علميا :نعم
هناك موســـيقى عربي�ة موحدة لها نظـــم وقواعد مرتابطة
وفيها من تماســـك النظام الواحد ما يثر الدهشـــة ،كيف
ال وهـــي تلك املوســـيقى الي مـــا تزال جتـــري بيننـــ�ا برغم
تن�اثرها إربـــا عر أقطار تزيد عن العشـــرين ،وبن ســـكان
ينتمـــون إىل أصـــول عرقية تتجاوز هـــذا الرقم؟
لو يعلم من يســـأل" :هل يشـــر مصطلح "موســـيقي
عربي�ة" ملنظومة فني�ة متماســـكة" أن قالـــب "الصوت"
الذي ينشـــده ســـعود الراشـــد يف الكويت هو ذلك النب�ات
القديـــم الذي قاد إىل "قصيد" األطـــالل ألم كلثوم! والذي
نمـــا جـــزء منـــه يف دمشـــق األمويـــة وجـــزء آخـــر يف بغداد

العباســـية ،وجزء ثالث أمتـــد إىل مصر املعاصـــرة ،وأنه ما
يزال هنـــاك جزء منـــه بـــاق يف أرض الكويت بعد أن شـــد
عبـــد هللا الفـــرج جـــذوره للنماء مـــن جديد! وأن املوشـــح
باختـــالف وتعـــدد أحلانـــه هـــو الـــذي منـــح ســـوريا أهم
منجزاتهـــا املوســـيقية أي "القدود احللبيـــ�ة" ،فالقدود يف
غناء املطـــرب الكبر صباح فخري ليســـت إال موشـــحات
على الطريقة الســـورية ســـميت "قد" ألنها صيغت على
"قـــد" املوشـــحات العربي�ة ،وأن املوشـــح هو الذي شـــكل
لبالد املغـــرب العريب األربعـــة تراثهم املتنـــوع" :النوبات"
و"المألوف" و"اآللـــة" و"الصنعـــة" و"األندليس"!
لـــو يعلم مـــن يوجه هـــذا الســـؤال :إن ضربـــا إيقاعيا
ســـوريا مثـــل "الشـــنر احلليب" لعـــب دوره يف موســـيقى
مصر املعاصرة ،وأن موســـيقى ســـوريا تعرف حق املعرفة
إيقاع "املصمـــودي" مصري النشـــأة  ،وأن إيقاعات أقطار
العـــرب قـــد وصلت إىل أقـــى حد مـــن التقارب.

كيــف لنا بعد ذلك أن نحتمل الشــكوك في وحدة وتبلور
منظومة "الموســيقى العربية"؟
إجنازات املوسيقى العربي�ة يف البن�اء والصياغة
هــل تعد جزء من اإلنجازات اإلنســانية الفنية العامة؟
نعـــم تعـــد إجنـــازات املوســـيقى العربيـــ�ة جـــزءا مـــن
اإلجنازات اإلنســـاني�ة الفنيـــ�ة العامة ،ولم يكن بوســـع أي
حضـــارة يف العصـــور الوســـطى أن تقدم أكرث ممـــا قدمته
املوســـيقى العربي�ة.
فبعد نشـــأتها يف العصور الوســـطى أتمت املوســـيقى
العربيـــ�ة مهمـــة بنـــ�اء اللحن الواحـــد املســـتقر :من حيث
اإليقـــاع (الضروب) والنغـــم (املقامات) وذلك يف شـــكل
قالـــب "الصوت" ،ثم حتركـــت لألمام بإجنـــاز اللحن ومن
حيث التنويعات عليه أو توابعه يف شـــكل قالب "املوال"،
ثم شـــيدت اللحنـــن املتعاقبـــن ( )A Bيف "املوشـــح".
وأصبـــح مـــن املمكن بعـــد خطوة تعاقـــب اللحنـــن بن�اء
صيغة" :بداية ووســـط ونهاية" ( – )A B Cكما أســـلفنا.
ومن ثـــم تقدمت املوســـيقى العربي�ة علـــى طريق تطورها
لتصـــل إىل األحلـــان املتعـــددة املتعاقبـــة الي يربـــط بينها

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

حلـــن واحد داخل العمـــل الفين كما يف قالـــب "القصيد".
هل أضافـــت حضارة رومـــا إىل تركيب الشـــخصيات
املوســـيقية شـــيئ�ا آخر؟ هل كان هناك جديـــد لدي بزينطة
أو دولـــة البابوية؟ وهـــل قدمت غر ذلك حضـــارات إيران
وتركيـــا العثمانيـــ�ة؟ يف احلقيقـــة لم تقـــدم كل حضارات
العالـــم الوســـيط (أو القديـــم) ســـوى البـــى ذاتهـــا الي
قدمتهـــا املوســـيقى العربي�ة يف التطـــور العام:
 .1إنشاء وإقرار النظام اإليقاعي؛
 .2إنشاء وإقرار النظام املقايم؛
 .3تشيد البن�اء اللحين على مراحل أربعة كرى:
 اللحن املفرد (البطل الواحد) اللحـــن وتنويعاتـــه (البطـــل الواحـــد يف حـــاالتمختلفـــة )
 اللحنن (فكرة وجود أكرث من بطل) سلســـلة األحلان ذات القاســـم املشـــرتك (األبطالاملختلفـــون والذيـــن يربـــط بينهم موضـــوع واحد)

لمـــاذا نوجه إذن ســـيوف الوخز واالتهـــام للفن العريب،
لمـــاذا نشـــكك يف وحـــدة وتبلـــور املنظومـــة املوســـيقية
ا لعربي�ة؟
وأخـــرا ،لقـــد تمـــزيت املوســـيقى األوروبيـــ�ة وحدهـــا
خبطـــوة أخـــري إضافيـــة يف البنـــ�اء املوســـيقى العـــام،
قطعتهــا يف عصــر النهضــة بالقــرن الســادس عشــر ،وتــدور
حـــول تركيـــب األحلـــان يف ضفـــرة "األحلـــان املزامنـــة"
حي ــث يتش ــكل مج ــرى النغ ــم م ــن ع ــدة أحل ــان تم ــي
معـــا يف وقـــت واحـــد وترتكـــب فـــوق بعضهـــا البعـــض
كأعم ــال األوركس ــرتا الس ــيمفوين األورويب (الس ــيمفوني�ة
والكونشـــرتو وغـــر ذلـــك).
صحيح إن املوســـيقى العربيـــ�ة اآلن تعـــاين أزمة تطور
عميقـــة ،وصحيـــح إن هناك تـــردي فين شـــديد الوطأة يف
األعمال املوســـيقية احلاليـــة ،غر أن هذا ال يدعو للشـــك
يف وحـــدة املنظومة املوســـيقية العربيـــ�ة ،وال يف نضج هذا
املنظومـــة وجدواها ،ولكنـــه يدعو لشـــحذ الهمم من أجل
تصحيح املســـار وبذل اجلهود مـــن أجل اســـتعادة النماء
للموسيقى العربي�ة.
الهوامش

.1
.2
.3
.4
.5

.6

راجع كلمة "األصابع" يف مواضع كثرية من أغاني أبو الفرج األصفهاني.
راجع :هنري جورج فارمر :تاريخ املوسيقي العربية حتى القرن الثالث عرش الهجري ،منشورات دار مكتبة الحياة
 1955م ،بداية من صفحة .101
رسالة املاجستري لألستاذ حمد راشد حمد بورسيل :خصائص فن الصوت بدولة الكويت ،دراسة تحليلية ،القاهرة،
مكتبة املعهد العايل للموسيقي العربية ،مايو .2009
يشار كثريا إىل املوال يف األجزاء الخمس لكتاب مجدي العقييل "السماع عند العرب" ،سوريا  ،1970وكتاب فيكتور
سحاب "السبعة الكبار يف املوسيقي العربية" دار العلم للمالين ،بريوت .1987
ترد تفاصيل البناء املوسيقي للموشح يف" :حلقة بحث املوسيقي" – الحلقة األوىل ،املجلس األعىل لرعاية الفنون
واآلداب والعلوم االجتماعية ،القاهرة  ،1959وعند سليم الحلو يف "تاريخ املوسيقي الرشقية" دار ومكتبة الحياة،
بريوت  ،1970ولدي سهري عبد العظيم يف "أجندة املوسيقي العربية" ،دار الكتب القومية ،مرص  ،1992وعند مجدي
العقييل يف "السماع عند العرب"
راجع بحث :القصيد أهم بناء موسيقي ألغاني مرص يف موضعه بالكتاب

الصوراملرفقة:
1. https://schoolofoudonline.com/wp-content/uploads/2015/11/Oud-Catalog-TheSchool-of-Oud-Online-.005-1.jpeg
2. https://i.ytimg.com/vi/Z-w_T2xLJPo/maxresdefault.jpg
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أ .عزيز الورتاين  -تونس

التماثل وااللتقاء
يف املمارسات املوسيقية
العربي�ة والغربي�ة

ً
اوال :عالقة املوسيقى العربي�ة 1باملوسيقى الغربي�ة

(الثن�ائي�ة بني الشرق والغرب)

1

"إن املوســـيقى العربيـــ�ة واألوروبيـــ�ة تتماثـــل يف الروح وتتشـــابه
يف األســـس ،يكفـــي أن نت�ذكـــر بـــأن للعـــرب دورا يف نقـــل النظريات
املوســـيقية اليوناني�ة واســـتيعابها وإثرائها قبل نقلها للغـــرب ،إن تأثر
موســـيقى العرب على أوروبا يف القرون الوســـطى كان أعمق وأهم ".2
ً
ّ
إن احلديث عن العالقة بن املوســـيقى العربيـــ�ة والغربي�ة عموما
ليـــس من الســـهل اإلدالء بها مـــن دون الرجـــوع إىل بعض الشـــواهد
ّ ّ
ّ
التطـــرق لهذه املســـألة يفـــرض علين�ا يف
واملصـــادر التاريخيـــة ،إال أن
بدايـــة هـــذا العنصر مـــن التلميح إىل املبـــدأ واملنطلق األســـايس لهذه
ّ
ً
العالقـــة والي نشـــأت أساســـا من مفهـــوم متعلـــق بثن�ائي�ة الشـــرق

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

والغرب" .نشـــأت هـــذه الثن�ائي�ة من مفهـــوم بديهي لدى
اإلنســـان ،وهو التوجه حنو مشـــرق الشـــمس ومغربها مع
اســـتعمال اليديـــن اليمى واليســـرى لتحديـــد االجتاهن
اآلخريـــن املتعامديـــن مـــع املحـــور الواصـــل بن الشـــرق
ّ
والغـــرب" ،3ولعل هذا املفهـــوم ُيمثل ُمنطلقا أساســـيا يف
تكويـــن العالقـــة اجلدلية القائمـــة بن الشـــرق والغرب
يف مختلـــف األصعـــدة ،ويف تفســـر آخـــر لعالقة الشـــرق
بالغـــرب فـــإن العديد من الباحثـــن ارجحوا هـــذا املفهوم
ّ
ّ
من منطلـــق االنتماء اجلغرايف ،4حيـــث أن هذا األخر يمثل
ً
كذلك مقياســـا لتحديـــد االنتماء الثقـــايف واحلضاري.
ّ
ولعل أهـــم ما نب�دأ بـــه يف هذا الســـياق املتصل بعالقة
العرب بالغرب يف املجال املوســـيقي على وجه اخلصوص
هـــو العـــودة إىل البـــوادر األوىل لالتصـــال الثقـــايف بـــن
ا لضفتن .
"فـــإن أســـاس احلـــوار بـــن املوســـيقى العربيـــ�ة
واملوســـيقى الغربي�ة يقتي االعرتاف املتبـــ�ادل ،والهدف
مـــن هذا االعـــرتاف هو البحـــث عن اجلديد الـــذي حنن يف
ّ
حاجة ماســـة إليـــه ،وهو ليس غايـــة يف حد ذاتـــه ،بقدر ما
هو ســـعي حنـــو إمكاني�ة التوافـــق حول عناصر موســـيقية
ً
مشـــرتكة ،حـــى يصبـــح احلـــوار منتجـــا وذا قيمـــة فني�ة
وثقافيـــة واضحة".5
ّ
وربمـــا أبـــرز محطـــة التقـــاء ســـجلها التاريـــخ الفـــين
للضفتـــن هي األندلـــس مركز انتقـــال احلضـــارة العربي�ة
اإلســـالمية إىل أوروبـــا 6ومنها املوســـيقى العربيـــ�ة ،7حيث
ازدهرت حضـــارة العـــرب فيها ثمانيـــ�ة قـــرون ووجد الفن
العـــريب تربتـــ�ه اخلصبة للتفتـــح واإلبـــداع ،وهنـــاك ظهر
موســـيقيون عرب أسســـوا يف األندلس تقاليد موســـيقية
ً
وغنائيـــ�ة عربيـــ�ة أصيلـــة ال زال أثرها قائما ،وقد انتشـــرت
تالحـــن أولئك املوســـيقين ومنهـــم زريـــاب 8وأصبحت
األســـاس الذي انبثق عنه املوشـــح من بعـــده  ،9وكذلك ويف
نفس الســـياق يقـــول ابن خلـــدون فــــ" :يف أنديـــة وقصور
األندلـــس ،ارتقـــى الغنـــاء ،وقد واصـــل شـــعراء األندلس
ً
تطوير الشـــعر العريب ليجعلوه أكرث مالئمة للغناء ،فنظموا
املوشـــحات بالقوايف ،بينما لم تكن يف أوروبـــا كلها تعرف إال
الغناء البـــدايئ ،ونغمات القيتـــ�ار واملزمار غـــر املوقعة".10

ّ
إن جـــل املصـــادر التاريخيـــة الـــي اهتمـــت بهـــذه
ّ
املســـألة تؤكد على هـــذا االلتقـــاء والتمـــازج ولعل بعض
األحـــداث التاريخيـــة األخـــرى كفتـــح العـــرب لصقليـــة
واحلـــروب الصليبي�ة لها تأثـــر واضح يف التقاليـــد الفني�ة
ّ
ّ ّ
يف هذه األقطـــار .حى أن البعض يعتر بــــ"أن ما نراه اليوم
بأوروبـــا هـــو ثقافة إســـالمية قديمة وغرها قـــد امتصتها
واحتوتهـــا الثقافة الغربيـــ�ة احلديث�ة ،ومـــا نالحظه أيضا
أن احلضـــارة األوروبيـــ�ة قائمة على احلضارة اإلســـالمية
وقـــد تم هـــذا منذ القـــرون الوســـطى" ،11ويؤكـــد عفيف
البهنـــيس يف هـــذا اإلطار من خـــالل ما تن�اولـــه يف مقدمته
أثـــر حضارة العـــرب على الغـــرب حن قـــال" :لقد اتصل
العـــرب باحلضارات الكـــرى العاملية الي كانـــت موجودة
آنئـــ�ذ كاحلضارة االغريقيـــة ،ثم أصبحوا الوســـطاء الذين
نقلـــوا هـــذه احلضـــارات إىل العالم الغـــريب" ،كما يضيف
ّ
البهنيس يف الســـياق ذاتـــه أنه وإىل حـــدود القرن اخلامس
ُّ
عشـــر كان الكتـــاب الغربيون مهتمن ســـوى حبرفة النقل
عـــن العرب.12
"إن حـــوار الثقافـــة العربيـــ�ة مـــع الثقافـــة الغربيـــ�ة
ّ
يقتي واالعـــرتاف املتبـــ�ادل ،إال أن األســـباب احلقيقية
الـــي حالـــت دون ذلك هي اخللفيـــة الدينيـــ�ة الي حيملها
ّ
كل مـــن اإلســـالمين العـــرب واملســـحين الغربين جتاه
ً
بعضهمـــا" ،13وانطالقـــا مـــن هـــذه الشـــهادة فـــإن هـــذا
التضارب ينقســـم إىل ســـببن أساســـين ،األول يتمثل يف
اعتبـــ�ار العـــرب أن اإلســـالم هـــو املرجع الكوين األســـايس
يف بنـــ�اء الثقافـــة حيـــث أنه حيمـــل يف طياته أغـــى مبادئ
وأســـاليب احلـــوار الثقـــايف ،أمـــا الســـبب الثـــاين يعـــود
باألســـاس إىل فرض املســـيح كذلـــك االنتمـــاء العقائدي
الديـــين ،وهذا ما حييـــل الفكر الغريب إىل تبـــين فكرة احلرية
الفكرية واالجتماعيـــة وهذا تكريس لقيـــم احلداثة ،الي
تمثل أســـس الثقافة الغربي�ة ،فهذا التضـــارب يف املواقف
يـــأت بمجـــرد الصدفة ،بل يعـــود إىل العقليـــة الديني�ة
لم ِ
الي تمثـــل املنطلق الفكري ألي ممارســـة وهذا بالنســـبة
إىل الشـــرق والغرب ،وعليه فإن العالقـــة اجلدلية الثن�ائي�ة
القائمـــة بـــن الفكر العـــريب والغريب تنبين باألســـاس على
االنتماء الديـــين الذي خيلـــق االتصال الثقـــايف يف مختلف
ً
األبعـــاد الفنيـــ�ة الـــي تت�أثـــر مباشـــرة بالفعـــل الثقـــايف،
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ً
وانطالقـــا من هذا الطـــرح فإن االتصال الثقـــايف له عالقة
مباشـــرة يف حتديد خصوصيات الهوية الثقافية إىل جانب
ربطـــه باجلانـــب الثقـــايف واالجتماعـــي ألن هـــذه العالقة
الثن�ائيـــ�ة الي جتمع املوســـيقين العرب والغـــرب تتمحور
حول  3مســـارات أساســـية متمثلـــة يف:14
 الرغبـــة يف االنفتاح على الثقافـــات األخرى وذلك منخـــالل إرادة حقيقيـــة للفهـــم والبحث علـــى الهوية
باالعتمـــاد على اجلانـــب االجتماعي الـــذي تعر عنه
املوســـيقى بصفة طبيعية.
 اهتمـــام كلـــي باملوســـيقى غـــر األوروبي�ة مـــن خاللالرغبـــة املعرفيـــة يف البحث.
 البحـــث عن ما هـــو غريب عـــن الثقافة املوســـيقيةاملحلية مـــن خالل االقتبـــ�اس من تقاليد موســـيقية
أخـــرى لها خصوصيـــات مغرة.
لـــذا فإن مـــا يمكن اســـتخالصه مـــن هذا الطـــرح إىل
أن االتصـــال الثقـــايف يف اخلطاب املوســـيقي عر مختلف
احلقـــب التاريخيـــة لـــم يكـــن بصفـــة أحاديـــة  15أي من
اجلانـــب العريب حنـــو اعتماد النمـــاذج الغربيـــ�ة أو باألحرى
التبـــين التـــام للنمـــوذج الغـــريب يف املمارســـة املوســـيقية
العربيـــ�ة .فـــإذا انتقلنـــا إىل عصـــر الفتوحـــات العربيـــ�ة
ً
اإلســـالمية ،فـــإن ظاهـــرة التفاعل األبـــرز واألكـــرث عمقا
ً
وامتـــدادا يف التاريـــخ ّ
(ربما حـــى يومنا هـــذا) ،هي ظاهرة
النهضة املوســـيقية العربي�ة الي حملهـــا زرياب من بغداد
العباســـية إىل األندلـــس ونشـــرها يف أوروبـــا ،فتحولت إىل
ّ
قاعدة تاريخيـــة انطلقت منها األحبـــاث الغربي�ة اجلادة يف
ّ
وتطورت
بدايات نهضة املوسيقى الكالســـيكية يف أوروبا.
مـــن خاللهـــا فنـــون التأليـــف املوســـيقي وفنـــون الغناء
املتقـــن .ويف هـــذا الصـــدد يضيـــف " Wolffولـــف":16
"أن كل إنســـان يعلـــم التأثر العظيم والنفـــوذ الكبر الذي
كان للموســـيقى العربي�ة على مســـتوى العصور الوسطى
يف الغـــرب ،وأنه مـــن الضروري فهـــم املوســـيقى العربي�ة
لتقديـــر موســـيقى العصور الوســـطى".17

)1

عناصر التماثل وااللتقاء:

ّ
"إن للحـــوار متطلبـــات وشـــروط هدفها هـــو البحث
ً
عن املشـــرتك اإلنســـاين وحـــوار احلضـــارات يبحث أصال

ً
ّ
عن املشـــرتك اإلنســـاين ،ألن الهدف من املعرفة أساسا هو
صناعة وعـــي باحلدث احلضـــاري وصناعة وعـــي باآلخر
ً
عامـــةّ ،
فـــأول متطلبـــات
ومحاولـــة لصالـــح اإلنســـاني�ة
احلوار هي االعرتاف باآلخر كحقيقـــة موضوعية ،وحتديد
مقصد واضح للحـــوار".18
ً
ّ
انطالقـــا مـــن هـــذه القولة إلدريـــس هاين فـــإن تاريخ
اإلنســـاني�ة يف مختلف احلقب التاريخيـــة يروي لنا العديد
مـــن العناصر املشـــرتكة بن مختلـــف الثقافـــات ،وهو ما
ّ ً
خاصة
يؤكد علـــى تبلور مبـــدأ التواصل والتب�ادل الثقـــايف
ّ
املتوســـط يف مختلف
يف حضارات حـــوض البحر األبيض
ّ
املناطق الشـــرقية والغربي�ة .وإن يف هـــذا االنتماء اجلغرايف
ّ
ُ
تتحـــدد عناصر التماثـــل وااللتقاء يف عـــدة جوانب وأهمها
ً
اجلانب الثقـــايف ،وتأكيدا علـــى هذا الطرح يقـــول "جرار
لكلرك" يف ســـياق ذاته بأن "هنالك العديد من األســـباب
ّ
الـــي جتعلنـــا نفكر بـــأن اإلنســـاني�ة تتجـــه حنـــو الكوني�ة،
وبالتـــايل حنو قرابـــة وتداخل ثقـــايف بن الشـــرق والغرب،
ً
وســـتكون النتيجة حركـــة ثن�ائيـــ�ة متقاربـــة واملتمثلة أوال
مـــن الغرب إىل الشـــرق ثـــم من الشـــرق حنو الغـــرب"،19
ً
وكما تقول أيضـــا املستشـــرقة األلمانيـــ�ة زيغريد هونكه
ّ
ّ
بـــأن "مـــن يعرف نفســـه ويعـــرف اآلخريـــن ال بـــد له أن
ً ّ
يعرتف هنـــا أيضـــا أن الشـــرق والغرب ال ينفصـــالن".20
وعلـــى العموم فأنـــه ال يمكن حصر الوســـائل الـــي ّتم بها
االتصال األورويب بالعالم اإلســـاليم" ،21بـــدءا من الفتح
إىل احلـــروب الصليبي�ة ،فالتنقالت الفرديـــة واجلماعية،
والعالقـــات الشـــخصية مـــن مصاهـــرات وغرهـــا مـــن
ألـــوان التعايش والتســـاكن ،وكذلك املبـــادالت التجارية
والرحـــالت العلمية22وحـــركات الرتجمة 23ومـــا إليها مما
ُيقـــوي الروابط ويبعـــث على األخـــذ والعطاء".24
ُ
ّ
كمـــا أن بعـــض املصـــادر الي تعـــى بمســـألة التماثل
وااللتقاء بن الشـــرق والغرب تؤكد على مبدأ االشـــرتاك
ّ
بن الضفتن يف مختلـــف األصعدة وخاصـــة فيما يتعلق
ّ
ّ
ّ
باملصطلحـــات املوظفـــة يف عـــدة مجـــاالت ،25ويؤكد هنا
ّ
الباحث محمود قطـــاط على "أن العالقات كانت تتســـم
بكـــرثة احليويـــة ،ترتبـــط فيهـــا جميـــع املراكز ممـــا جعل
ً
ً
ً
الغرب تأثـــر اقتصاديا وثقافيا وفني�ا باحلضارة الشـــرقية،
وهـــذا واضـــح يف كل مـــا غنمتـــه املعـــارف األوروبيـــ�ة من

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

فلسفة وطب وحســـابي�ات وموســـيقى وغرها بفضل ما
ً
ُ
ت
رجم مـــن مؤلفات عربيـــ�ة" .26وانطالقا مـــن هذا الطرح
ِ
ّ
يمكن تبين فكرة أن جل شـــعوب العالم تشـــرتك يف بعض
ً
املفاهيم البديهية إضافة إىل معتقدات اجتماعية ســـادت
يف املجتمعـــات اإلثني�ة منذ الوجود" .لكن اتصال الشـــرق
بالغـــرب ،عـــن طريـــق التجـــارة أو احلـــرب أو االحتـــكاك
الثقـــايف والدبلومايس ،كشـــف عـــن مظاهر رائعـــة للفن
العـــريب ،اقتبســـها الفنـــان الغـــريب واملواطـــن العـــادي يف
ّ
ّ
أعماله الفنيـــ�ة أو يف أشـــيائه
اخلاصـــة" ،27ولعل من بن
العناصـــر الـــي تمثـــل نقطـــة التقاء بـــن الثقافـــات هي
املوســـيقى ،فقد أثبتـــت البحـــوث والدراســـات العلمية
ّ
يف اختصـــاص العلـــوم املوســـيقية أن املوســـيقى الغربي�ة
ّ
تتماثـــل يف عـــدة عناصـــر دقيقة مـــع املوســـيقى العربي�ة
ً
ّ
خاصـــة يف الفـــرتة املعروفـــة بالقـــرون الوســـطى ،ولعـــل
من أهـــم العناصـــر الي جتســـد هـــذا التماثل نذكـــر منها
الغناء األحـــادي وهـــي تقنيـــ�ة أداء ّ
خاصة بالغنـــاء الغريب
القديـــم ،باإلضافـــة إىل التماثـــل يف الرتكيبـــ�ة الشـــعرية
للغنـــاء الكنائيس مع الفنـــون الغنائي�ة العربيـــ�ة وذلك منذ
القـــرن التاســـع إىل القرن احلادي عشـــر ميـــالدي ،28كما
ّ
تؤكد بعـــض املصادر بـــأن خصوصية املقامـــات املعتمدة
يف الغنـــاء الغريغوري تتشـــابه مـــن حيث الرتكيبـــ�ة مع ما
هو معتمد يف املوســـيقى العربي�ة األندلســـية ،29حيث جند
مفهوم الدرجات املقامية املســـيطرة والدرجـــات املقامية
النهائي�ة (اخلاصة بالقفلة) وتقســـيم املجـــال الصويت إىل
جانب التشـــابه يف الرتكيب�ة اللحني�ة لكل مقـــام ،30إضافة
إىل اعتمـــاد طريقة أداء مماثلة أيضـــا لطريقة الغناء العريب
واملتمثلـــة يف التنـــ�اوب بن املغنـــن من خـــالل أداء نفس
املســـار اللحين باعتمـــاد الديوان يف ســـياق أحادية الصوت
وهي طريقة جندهـــا يف التقاليد الغنائيـــ�ة الغريغورية كما
جندها يف األنماط الغنائي�ة الديني�ةالعربي�ة" ،فـــــــالتن�اوب
بالطريقـــة الغريغورية كمـــا يبينـــ�ه Christian Poché
هـــو األداء يف ديوان علوي يف مســـار حلين أحـــادي الصوت،
وهذه املمارســـة توجد بالتحديد يف املمارســـة الديني�ة"،31
ّ
كمـــا أن طريقة التنـــ�اوب يف الغنـــاء تنـــ�درج كذلك ضمن
أســـاليب ّ
خاصـــة باملوســـيقى الشـــعبي�ة العربيـــ�ة حيث
ّ
ُ َ ُ
تعتمد فيهـــا طريقة املحـــاكاة وهي مماثلة لمـــا يوظف يف
املوســـيقى الغربي�ة واملعـــروف بالتن�اقط واملحـــاكاة ويكون

ذلـــك "حن يب�دأ املـــؤدي بغناء البيـــت األول وقبل نهايت�ه
َُ
يأيت الثـــاين ليؤدي البيـــت املـــوايل وتت َب ُع هـــذه الطريقة يف
كامل القصيـــد .وهي طريقـــة تطابق اخلطـــوط اللحني�ة
بأســـلوب املحـــاكاة والتن�اقـــط" ،32كما أن هذا األســـلوب
ً
يويح لنـــا بأســـلوب األداء الهيتروفوين املعتمد أساســـا يف
ّ
األنماط املوســـيقية التطريبي�ة العربيـــ�ة ،حيث ظلت هذه
الطريقة إىل حن خروج املوســـيقى الغربي�ة من الكنيســـة
مع بدايـــات البوليفونيـــ�ة وبالتحديد يف ســـنة  1163حن
تأسســـت الكنيسة الفرســـية Notre dame de Paris
وتبعها تأســـيس للمركز املوســـيقي الذي كان حيمل نفس
االســـم .ومـــن تلـــك الفرتة تـــم إضافـــة أصـــوات جديدة
للحن األصلي وصـــل إىل صوتن وثالثـــة وأربعة أصوات.
ولكن لم تظهـــر الكتابة املوســـيقية بالكيفيـــة الي تقرب
من الكتابة احلالية إال يف ايطالية يف القرن اخلامس عشـــر
والســـادس عشـــر وهي الفرتة الي خرجت فيها املوسيقى
ّ
من الكنيســـة وحتولت إىل موســـيقى متقنة ،33يف حن أن
ّ
املوســـيقى العربي�ة ظلـــت محافظة إىل حد فـــرتة متقدمة
مـــن التاريخ علـــى أهـــم خصوصياتهـــا اخلاصة بـــاألداء
التقليـــدي مـــع العلم بأن الفـــارايب قد ّ
نـــوه بالبوليفوني�ة يف
كتاب املوســـيقى الكبـــر والي ينعتهـــا بالرتعيد.
ويف جانـــب أخر كذلك مـــن عناصر التماثـــل وااللتقاء
يف املمارســـة املوسيقية بن الشـــرق والغرب جند االرتجال
الذي يمثـــل النمـــط الرئييس يف املوســـيقى العربيـــ�ة وهو
الـــذي يكـــون فيـــه العـــازف يف حركـــة تفاعـــل دائـــم مع
النغمات املســـتخرجة مـــن اآللـــة ،وهو باألســـاس األداء
الفوري جلمـــل مؤلفة دون حتضر .وهي ممارســـة متصلة
باملخـــزون املوســـيقي واخليـــال اإلبداعي لدى املوســـيقي
العـــازفَ ،
وي ُ
ـــرز هذا النمـــط اآليل املرجتل كذلـــك يف قالب
الكونشـــرتو يف املوســـيقى الغربي�ة الكالسيكية حيث عمد
املؤلفـــون ترك جـــزء غر مؤلف ُيعـــرف "بالكادنـــزا" وهي
مســـاحة حلني�ة مرجتلة تمكـــن العازف من إظهـــار قدراته
التعبريـــة والتقنيـــ�ة ،وهي كذلـــك القاعدة الرئيســـية يف
املوســـيقى الشـــرقية املقامية .وتعـــود هـــذه الطريقة إىل
املؤلـــف  Mozartحـــن أدرج "الكادنـــزا" يف الكونشـــرتو
احلديث اثر احلركة األوىل ،أمـــا يف احلركة الثاني�ة والثالثة
جند "كادنـــزا " صغرة لتذكر املســـتمع "بالكادنزا" األوىل
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وقـــدرات العـــازف ،34كما جند هـــذا النمـــط املرجتل كذلك
يف فـــرتة حديث�ة من تاريخ املوســـيقى الغربيـــ�ة واملتمثل يف
موســـيقى اجلاز الي يكـــون األداء فيها مرجتـــل حيوم حول
موضوع حلين رئييس مســـبق التأليف ،ويف السياق نفسه
ُ
ّ
تظهر لنا بعـــض املصادر أن االرتجال املوســـيقي العريب له
أثـــار يف املوســـيقى الغربي�ة يف عصـــر البـــاروكّ ،
ولعل هذا
ً
يمكـــن أن يكـــون موروثا منـــذ القرن اخلامس عشـــر ،هذا
التاريـــخ الـــذي اقرتن بعصـــر النهضة األوروبيـــ�ة" .لذلك
فإنن�ا لـــو حللنـــا املوســـيقى األوروبيـــ�ة يف فـــرتة الباروكية
لوجدناهـــا مقاربـــة لالرتجـــال العـــريب وكذلـــك جنـــد أن
املوســـيقى اإلســـباني�ة املعاصـــرة (الفالمنكـــو) ال زالـــت
ً
تـــؤدى ارتجـــاال ،وذلـــك بت�أثر مـــن اإلرتجال العـــريب "،35
ّ ّ
هذا مـــن حيث األصل واالقتبـــ�اس ،إال أن هـــذا التماثل يف
اجلانـــب االرتجايل بن الشـــرق والغـــرب ينحصر فقط يف
املفهـــوم العـــام للكلمة يف املمارســـة املوســـيقية وذلك لما
حتتويه كل ممارســـة مـــن خصوصية تقنيـــ�ة ومقامية:36
ّ
ّ
"نرى أن تعريف االرتجال حســـب املعى املوظف لدى
الغـــرب ال يتطابق بالتحديـــد مع خصوصيات املوســـيقى
ّ
الشـــرقية وال يمكن تطبيقها بسهولة .إن مثل هذه املمارسة
الـــي يمكن تســـميتها "اإلنتـــ�اج املقايم" علـــى األرجح أن
ّ
تكون من أصل شـــريق ويبـــ�دو أنها قد وجدت لـــدى الغرب
ّ
لكن بطريقة مغايـــرة للمفهوم الغريب لالرتجـــال .ويب�دو أن
ّ
هناك عـــدة زخارف حلني�ة ذات أصول شـــرقية قد أدمجت
يف بدايات القرن اخلامس عشـــر يف املوســـيقى الغربي�ة".37
باإلضافـــة إىل ّأنـــه عنـــد ُّ
التمعـــن يف التقاليـــد املوســـيقية
العربيـــ�ة والغربيـــ�ة من حيـــث القوالب املوســـيقية اآللية
علـــى وجه اخلصـــوص يمكـــن اســـتخراج تماثـــل والتقاء
يف مـــا بينها ،ولكـــن هذا التماثـــل على مســـتوى القوالب ال
ّ
ً
ً
ّ
يمكـــن اعتب�اره إال تماثال جزئي�ا ،وذلـــك إما من ناحية الهيئ�ة
أو الرتكيبـــ�ة أو الهيكل العـــام أو حى التســـمية أو الوظيفة
ّ
ّ
املوســـيقية املوكلـــة لكل هـــذه القوالـــب ،فنجـــد أن قالب
البشـــرف الذي هو ينتي يف األصل إىل التقاليد املوســـيقية
ّ
ّ
الرتكيـــة فإنه على العموم يتماثل مـــن حيث املعى املوظف
على التســـمية والوظيفة كذلك بقالـــب االفتت�احية الذي
جنده يف املوســـيقى الكالســـيكية الغربي�ة ،والذي هو بمثابة
ُ
ّ
"مقطوعة أركســـرتالية تعـــزف كمقدمة لألوبـــرا أو للباليه

ّ
أو للمســـرحية وهي قطعـــة مســـتقلة بذاتهـــا" ،38كذلك
ّ
ويف نفس الســـياق فـــإن القالب الغنايئ املعـــروف بالوصلة
الغنائي�ة (املوســـيقى الشـــرقية) أو النوبة يف املغرب العريب
(املوســـيقى األندلســـية) يتماثل من حيث الهيـــكل العام
وليـــس يف الصياغة أو املضمون مع قالـــب املتت�الية الغربي�ة
يف القـــرن الســـابع والثامـــن عشـــر والـــذي حيتـــوي علـــى
ّ
التـــدرج والتنويع اإليقاعي،39
رقصات متت�الية مبني�ة على
هذا مـــن حيـــث الهيكل العـــام لكـــن من حيـــث املضمون
والصياغـــة فالنوبـــة أو الوصلة هـــي توايل ألمثلـــة غنائي�ة
ضمن خصوصية مقاميـــة واحدة وإيقاعـــات مختلفة غر
ّ
أن املتت�اليـــة الغربيـــ�ة تتضمن توايل ملقطوعـــات ورقصات
ّ
غنائيـــ�ة يف صيغـــة آلية .نبقـــى كذلك يف نفس اإلطـــار فإن
قالب الســـيرتو 40يتشـــابه نوعا ما مع قالب الروندو الغريب
وذلك مـــن حيث الهيـــكل العـــام فنلتمس هـــذا من خالل
ّ
اعتمـــاد هـــذا القالـــب علـــى موضوع حلـــين يتكرر إثـــر كل
اســـتطراد حلين وهذا بالنســـبة إىل الســـيرتو والروندو.
"كمـــا تمثـــل الشـــفاهية االنطالقـــة األساســـية ألي
ً
عملية إبداعية يف املمارســـة املوســـيقية عامة وهي عملية
ً
ً
تشـــرتك فيها كل الشـــعوب شـــرقا وغربا" ،41حيث تتبلور
مختلـــف األفكار لتعطـــي الصبغة النهائيـــ�ة لألثر ،وتمثل
الشـــفاهية الوســـيلة الي حتافظ على اإلضافة واحلركية
ّ
ّ
التصرف ،وبالتـــايل تكريس الصفة اإلنســـاني�ة يف
وحريـــة
العملية اإلبداعيـــة وهي عملية نقل وتـــداول حيث يمكن
أن تطـــرأ عليهـــا عناصر موســـيقية وليـــدة اللحظة جتمع
بن التفكـــر واألداء يف آن واحد.
ّ
فبالرجـــوع إىل أغلـــب الشـــواهد التاريخيـــة املتعلقة
ّ
باملمارســـة املوســـيقية عند العرب فإن التلقن الشـــفوي
ّ
يمثل الركزية األساســـية ســـوى يف التعليم املوســـيقي أو يف
ّ
املمارســـة ،رغم أن جتـــارب التدوين املوســـيقي الي عرفها
العـــرب والي قـــام بها بعـــض الفالســـفة واملنظرين منذ
القرن التاســـع ميالدي كانت يف ســـياق شـــرح نظري أو ما
يعـــرف بالتدوين الوصفي ملجاري آلـــة العود ،حيث بقيت
ّ
هذه التجارب يف مســـاحة ّ
ضيقة ،42علـــى أن خصوصيات
تقاليد احلضارة العربي�ة اإلســـالمية مبنيـــ�ة على التن�اقل
الشـــفوي" ،وعلـــى الرغم مـــن اعتماد هـــذه التقاليد على
ّ
نظريـــة بالغـــة يف التعقيـــد فـــإن أســـاس هـــذه النظرية

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ً
نمـــوذج :1مثـــال غنـــايئ خـــاص بموســـيقى الكنيســـة اليونانيـــ�ة (تـــم تدوينـــ�ه وفقـــا لطريقـــة
48
األوروبيـــ�ة مـــع اعتمـــاد عالمـــات مماثلـــة لتدويـــن الشـــريق)
والتقنيـــ�ات يكـــون بصـــورة شـــفاهية" .43ومـــن اجلهـــة
ّ
فإن التدوين املوســـيقي يف احلضـــارة الغربي�ة ّ
مرت
املقابلة
ّ
ّ
بعدة مراحـــل من خالل املـــرور بعدة جتارب مـــن التدوين
ً
األجبدي الـــذي يتماثل نوعا ما مع التدويـــن العريب القديم
ّ ّ
إىل التدويـــن احلديـــث ،إال أن أقـــدم نمط موســـيقي غريب
ً
ّ
واملتمثـــل يف الغناء الديين كان يعتمد أساســـا على التقاليد
الشـــفوية وذلك إىل حـــدود القرن التاســـع ميالدي حيث
انطلقت ّأول محـــاوالت لتدوين الغنـــاء الغريغوري.44
نبقى كذلـــك يف نفس اإلطـــار فإن الكتابة املوســـيقية
ً
تنـــ�درج هـــي أيضـــا ضمـــن عناصـــر التماثل ،فعلـــى غرار
مـــا تداولتـــه بعـــض الدراســـات والبحـــوث العلمية عن
غياب التوثيق يف املوســـيقى العربي�ة لألعمال املوســـيقية
ُ
فإن هذا يعـــد خطأ يف تقييـــم املســـرة التاريخية اخلاصة
باإلنتـــ�اج املوســـيقي منـــذ عصور قديمـــة ،إذ أن املشـــكل

ّ
األســـايس َي ُ
تطـــور طـــرق التدويـــن ،حيث
كمـــن يف عدم
اقتصرت طـــرق التدوين على محـــاوالت بعض املنظرين
والفالســـفة العـــرب نذكر منهـــم الكندي َ
وص ِفـــي الدين
ّ ّ
ّ
تطـــرق إىل هـــذه املســـألة ،إال أن
األرمـــوي وغرهـــم ممن
ً
طـــرق التدوين هـــذه بقيت حكـــرا علـــى مبتكريها ،حيث
ّ
أن الشفاهية هي أســـاس التقاليد املوسيقية العربي�ة.كما
ّ
أن الغـــرب عرف طـــرق تدويـــن مماثلة هي أيضـــا ً لما هو
ّ
ُمعتمد عند العـــرب ،حيـــث أن أقدم محـــاوالت التدوين
املوســـيقي الغـــريب انطلقت منـــذ القرن التاســـع ميالدي
مع الغناء الغريغـــوري "حن كانت تعتمد هـــذه الطريقة
ّ
على عالمات ورموز تمثل ســـوى إشـــارات ومراجع لتوثيق
ّ
املدونة غـــر مرتبطة بـــاألداء".45
وبالرجـــوع إىل الفـــرتة الباروكيـــة فـــإن املوســـيقى
الغربيـــ�ة اعتمـــدت كذلـــك علـــى األحـــرف األجبديـــة
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وال ــي م ــن املرج ــح أن الغ ــرب ق ــد تن�اقله ــا ع ــن الع ــرب
ً
انطالق ــا م ــن املخطوط ــات العربيــ�ة القديم ــة للمنظري ــن
الع ــرب ،46ويف ف ــرتة متقدم ــة وم ــع اعتم ــاد ط ــرق الكتاب ــة
ّ
املوس ــيقية احلديثــ�ة ف ــإن ه ــذا التماث ــل بق ــي متواص ــال،
حي ــث يظه ــر لن ــا ه ــذا يف البع ــض م ــن املص ــادر النظري ــة
الغربيــ�ة القديم ــة وال ــي تؤك ــد عل ــى التم ــازج والتطاب ــق
مـــن حيـــث الرمـــوز اخلاصـــة بكتابـــة أبعـــاد الدرجـــات
املوســـيقية واملعتمـــدة يف املوســـيقى العربيـــ�ة واليونانيـــ�ة
حـــى ولـــو اختلفـــت يف نســـب األبعـــاد الفزييائيـــ�ة فـــإن
ً
عنصـــر التماثـــل يبقـــى مطروحـــا ،وهـــذا مـــا نتبينـــ�ه
مـــن خـــالل النمـــوذج املصاحـــب والـــذي هـــو مقتطـــف
مـــن كتـــاب لويـــس ألبـــار الـــذي تطـــرق مـــن خاللـــه إىل
عالقـــة موســـيقى الكنســـية اليونانيـــ�ة مـــع موســـيقى
الشـــرقية ،حيـــث احتـــوى هـــذا النمـــوذج علـــى درجـــة
ً
(يس) نص ــف مخفوظ ــة وال ــي تتماث ــل نس ــبي�ا م ــع درج ــة
األوج اخلاصـــة باملوســـيقى العربيـــ�ة ،كمـــا جنـــد تأكيـــدا
يف كتـــاب histoire générale de la musiqueلـــ
ُ
ّ
 Fétisعلـــى أن هـــذه العالمـــة تعتمـــد يف الغنـــاء الديـــين
ّ
وتســـى  quart de ton Diésisتقـــوم
لإلغريـــق
بوظيف ــة اخلف ــض أو الرف ــع برب ــع البع ــد وق ــد ورد ه ــذا
ً
التفســـر انطالقـــا مـــن مقاديـــر األبعـــاد الفزييائيـــ�ة.47
(أنظـــر نمـــوذج عـــدد .)1
ّ
"فتيـــس" إىل عالمـــات األبعـــاد اجلزئي�ة
وقـــد تطرق ِ
ّ
49
اخلاصة باملوســـيقى اليوناني�ة القديمة علـــى هذا النحو
(من القـــرار إىل جواب):
الرفع بربع بعد
الرفع بنصف بعد
الرفع ثالث أرباع البعد
الرفع بثلث البعد
الرفع بثليث البعد

(من اجلواب إىل القرار)
اخلفض بربع بعد
اخلفض بنصف بعد
اخلفض ثالث أرباع البعد
اخلفض بثلث البعد
اخلفض بثليث البعد
ّ ّ
إال أن جـــاك شـــايي يف كتابـــه "L’imbroglio Des
ّ "MODES
تعرض إىل مســـألة عالمـــات األبعاد اجلزئي�ة
يف ســـاللم املقامـــات اليونانيـــ�ة لكـــن باالقتصـــار علـــى
عالمتـــن ( )-عالمة اخلفـــض بربع البعـــد و( )+عالمة
50
الرفـــع بربـــع البعد
ويقـــول "لويـــس ألبـــار" يف الســـياق ذاتـــه " :مـــا هو
الســـبب الذي يمكن أن يستدعي املوســـيقين الشرقين
ّ
للمحافظـــة علـــى كتاباتهـــم؟ ،إن وجـــود طريقـــة تدوين
ّ
موحـــدة ســـتكون مفيـــدة للشـــرق ،حيـــث أنهـــا تمكنـــه
ّ
ّ
مـــن اقتبـــ�اس عن غـــرب ثمرة عمـــل عـــدة قـــرون وإن يف
ً
ً
اعتمادها هـــي فائدة للغرب أيضـــا" .51لكـــن تعقيب�ا على
ما أورد الكاتب يف دراســـته فإن التدوين املوســـيقي ّ
املوحد
لـــم يكـــن لصالـــح املوســـيقى العربيـــ�ة وهذا مـــن خالل
اخلصائـــص النغمية الـــي حتتويها كل نغمـــة واملتمثلة يف
األبعـــاد املوســـيقية اجلزئي�ة.
فبالرجـــوع إىل مـــا قالـــه ســـيمون جـــاريج فإنـــه يؤكد
على هـــذا التواصل بـــن املوســـيقى العربي�ة واملوســـيقى
اليونانيـــ�ة  " :املوســـيقى العربيـــ�ة املتقنة هي باألســـاس
ّ
حلنيـــ�ة ومقاميـــة .ال تعتمـــد علـــى الســـلم املعـــدل بـــل
ّ
ّ
الســـلم الطبيعي ،حيـــث أنها تقرتب مـــن بعض األصول
اخلاصـــة باملوســـيقى اليونانيـــ�ة القديمـــة "ّ .52
وربمـــا
يعود هـــذا التواصـــل بـــن التقاليـــد املوســـيقية العربي�ة
واليونانيـــ�ة إىل أصـــل مـــا كان يقوم بـــه املنظـــرون العرب
القـــداىم الذين يعترون مـــن األوائل الذيـــن اطلعوا على

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

النظريات املوســـيقية اليونانيـــ�ة والي تن�اقلهـــا الغرب يف
مـــا بعد " :العرب هـــم األوائل الذين اكتشـــفوا النظريات
املوســـيقية اليونانيـــ�ة .قبـــل نقلها إىل الغـــرب".53
ُ
كمـــا تظهر لنا بعـــض املصادر القديمـــة كذلك عناصر
تماثل أخـــرى من خالل الدراســـة الـــي قام بها ســـلفادور
داني�ال يف كتابـــه La musique arabe ses rapports
 ،avec la musique grecqueحيـــث ّ
توصـــل مـــن
خاللهـــا إىل وضع عالقـــة تماثل بـــن النغمـــات املعتمدة
ّ
اخلاصـــة باملوســـيقى
يف املوســـيقى العربيـــ�ة والنغمـــات
ّ
اليونانيـــ�ة القديمة حيـــث ّ
توصل إىل ربط كل مقام بســـلم
موســـيقي يوناين ،54إىل جانب عالقة التماثل يف مســـتوى
ّ
النغمـــات فإن هـــذه الدراســـة تطرقت إىل عالقـــة اللحن
بالرتكيبـــ�ة اإليقاعيـــة مـــن خـــالل مـــا يعتمـــده العـــرب
ّ
واليونانيـــون فيقـــول" :إن اللحن واإليقاع همـــا عنصران
يكونـــان املوســـيقى العربي�ة ،وهـــذا ما يتوافـــق مع عناصر
املوســـيقى اليونانيـــ�ة" .55كمـــا أشـــار "جـــاك جـــايي" يف
ّ
معرض حديثـــ�ه عـــن املقامـــات اليوناني�ة القديمـــة بأنها
كانـــت يف البداية تتماثل مـــع املقام الشـــكلي الذي حيتوي
ّ
علـــى خصوصيـــة الســـلم والدرجـــة املقاميـــة واالرتـــكاز
ّ
والتـــدرج الهـــريم للدرجات
والتمـــي اللحـــين املحكـــم
حســـب االرتكاز) حيث يقول يف هذا الســـياق" :الرتكيب�ة
األوىل تتماثـــل مـــع املقـــام الشـــكلي ومازالـــت تعتمد يف
ّ
الشـــرق (الرقا يف الهنـــد ،املقام العـــريب) ولكنهـــا اندثرت
ّ
وبـــال شـــك يف اليونان بعـــد أفالطون إذ بقيـــت موجودة يف
املوســـيقى الديني�ة البزينطية والغناء الديـــين البدايئ".56
كمـــا تواصلت األحبـــاث والدراســـات الـــي تمحورت
حول عناصـــر االلتقـــاء والتماثل املوســـيقي بن الشـــرق
والغـــرب حيث جنـــد يف كتاب ملحمـــد الكحـــالوي بعنوان
املوســـيقى العربي�ة باألندلس أشـــكالها وتأثراتها يف أوروبا
ّ
تطـــرق يف الفصل الثالـــث إىل حتديد مختلف أشـــكال
قـــد
ّ
التأثـــر املتبـــ�ادل ،فنجده قد تعرض إىل مســـألة التشـــابه
يف املصطلحات املوســـيقية وكذلك يف التسميات اخلاصة
ببعض اآلالت ،ونذكـــر منها:57
  :Alalasتفيـــد بمعـــى الغنـــاء وهـــي مأخـــوذة مـــنالرتنيمـــة الشـــرقية يـــا ليل.

  :Ochetusترادفهـــا كلمـــة يف اللغـــة العربي�ة لفظةإيقاعات
  :Olé Oléهللا هللا  : Bandurria /Ponderoالبن�دير  :Adufeالدف  :Rubeboالرباب  : Sonjasالصنوج  : Timbaleالطبلإضافة إىل التســـمية اخلاصة بآلة العـــود والي ّ
حتولت
إىل عدة تسميات حســـب اللهجات األوروبي�ة.58
ّ ّ
إال أن املزيـــد مـــن البحـــث والتدقيـــق يف اجلزئيـــ�ات
ً
ّ
عموما ســـيحيلنا
اخلاصـــة باملوســـيقى العربيـــ�ة والغربي�ة
ً
ّ
حتمـــا إىل اكتشـــاف عناصر أخـــرى تمثل فـــوارق كبرة من
ً
الناحيـــة التقنيـــ�ة ،وقـــد نلتمس هـــذه الفـــوارق خاصة يف
فرتة الحقة مـــن التاريخ حن أصبحت املوســـيقى الغربي�ة
تعتمد على تعدد األصوات بينما بقيت املوســـيقى العربي�ة
محافظة علـــى أســـلوب األداء املقـــايم من خـــالل اعتماد
األداء الهيتروفـــوين وهـــي طريقـــة تعـــدد األصـــوات بن
ّ
التصرف يف اللحن
مختلف األجراس املوســـيقية عن طريق
األســـايس ،ويذكر يف كتاب لـ "زغريد هونكه" املستشـــرقة
ّ
األلماني�ة أن مســـألة التعدد الصويت هي مســـألة يف األصل
ُ
تعـــود إىل ما ذكـــر يف املصادر النظريـــة العربي�ة:
ّ
"وقـــد قـــاد العـــرب الغـــرب إىل املوســـيقى املتعـــددة
األصـــوات (الهارمـــوين) ،بالعزف على أكرث مـــن وتر .ولقد
بقـــي ما كتبـــ�ه ابـــن ســـين�ا والفـــارايب للموســـيقين حى
القـــرن الســـابع عشـــر ،ومنها تعلـــم الغـــرب العالقة بن
النغمـــة  5:4وهي مســـافة الثالثة الكبـــرة و 5 : 6للثالثة
ّ
وتطوروا من ذلك إىل النغمـــة الهارموني�ة الي
الصغـــرة،59
تأنس لهـــا األذن".60
كم ــا ُتضي ــف الكاتبــ�ة عل ــى ّإن ــه م ــن ّ
املرج ــح أن يك ــون
ً
الغـــرب قـــد أســـس منهـــج الرتقيـــم املوســـيقي انطالقـــا
ّ
ّ
مم ــا وضع ــه الكن ــدي وعل ــى أن ح ــروف الرتقي ــم املوس ــيقي
احلديثـــ�ة تعـــود إىل أصـــل احلـــروب األجبديـــة العربيـــ�ة
اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻻﻟﺘﻘﺎء :ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

147

148

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 49

رﺑﻴﻊ 2020

وه ــذا عل ــى عك ــس م ــا تداولت ــه أغل ــب املص ــادر التاريخي ــة
ّ
والــي تذكــر بــأن ّأول مــن وضــع حــروف الرتقيــم املوســيقي
احلديث ـ�ة ه ــو موس ــيقي إيط ــايل وكان ذل ــك يف ح ــدود س ــنة
1026م ،61لك ــن بالنس ــبة لن ــا يبق ــى ه ــذا الط ــرح مج ـ ّـرد
فرضيـــة تاريخيـــة ال يمكـــن تأكيدهـــا أو نفيهـــا ،فبالرغـــم
م ــن التماث ــل ال ــذي ش ــهدته املوس ــيقى العربيــ�ة والغربيــ�ة
إىل حـــدود فـــرتة القـــرن  17عشـــر مـــع دخـــول أســـاليب
ّ
الكتابـــة البوليفونيـــ�ة بصفـــة أشـــمل وأعـــم فـــإن العـــرب
ً
ً
شـــهدوا أيضـــا تطـــورا يف مياديـــن تعـــود باألســـاس إىل
النهضــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وبالتــايل انعكــس هــذا
ً
مباش ــرة عل ــى املش ــهد الثق ــايف الع ــريب واملوس ــيقى بصف ــة
ّ
ّ
خاص ــة ولع ــل ه ــذا التط ـ ّـور يع ــود باألس ــاس إىل م ــا لعب ــه
الــدور الســيايس واملتمثــل باألســاس يف احلملــة الفرنســية
عل ــى مص ــر.62
ّ
إن مـــا يمكن اخلروج بـــه من هذا العنصـــر هي مالمح
ّ
عامة اشـــرتكت فيها موســـيقات حوض البحـــر األبيض
ّ
ّ
املتوســـط إىل حدود فـــرتة القرن  17عشـــر ،إن هذه املالمح
ّ
تتلخص يف عدة جوانب موســـيقية نذكـــر منها: 63
 .1اآلالت املوســـيقية الرنانـــة مثـــل الزكـــرة أوالغيطـــة
واملـــزود والزرنـــة ومـــن آالت اإليقـــاع نذكـــر الطبل.
ّ
 .2كمـــا جنـــد موســـيقى ذات تراكيـــب نســـبي�ة ولكنهـــا
ذات انتشـــار ضئيـــ�ل فأغلـــب موســـيقات احلـــوض
ّ
املتوس ــط تمت ــاز برتاكي ــب نغمي ــة تعتم ــد باألس ــاس
عل ــى س ــاللم س ــباعية.
ً
ّ
 .3كمـــا أن الرتكيب�ة اإليقاعيـــة املعتمدة غالبـــا ما تكون
منتظمـــة من نوع القســـمة الثن�ائيـــ�ة أو الثالثي�ة ،غر
ّ
أنهـــا يمكـــن أن ترد غـــر منتظمـــة وذلـــك يف مناطق
ّ
املتوســـطي.
الشـــرقية للحوض
 .4تشـــرتك أغلـــب هـــذه مناطـــق يف ثالثة أســـاليب يف
النمـــط الغنـــايئ نذكـــر منهـــا األســـلوب اإلنشـــادي
واملرتبـــط باألطـــر الدينيـــ�ة والطقوســـية أو أغـــاين
العمل ،األســـلوب املقطعـــي واملرتبط كذلـــك بأغاين
العمـــل ،األســـلوب ّ
احلر.
 .5اعتمـــاد اللحـــن الواحـــد مـــع إمكانيـــ�ات اإلثـــراء
اللحنيـــ�ة واإليقاعيـــة.

 .6التواتر الشفوي واالرتجال.
ّ
 .7املوســـيقى تمثل حدث اجتماعي مـــن خالل ارتب�اطها
بمختلف الوظائف االجتماعية.
ّ
لذا ال بد مـــن القول بوجـــود عناصر أدائي�ة مشـــرتكة،
أو باألحـــرى تشـــابه يف اللغـــة املوســـيقية يكفـــي لضمان
ّ
ّ
التـــذوق والقبول مـــن الطرفـــن" .وإذا صـــح ذلك يغدو
ّ
مـــن الصعـــب مقاومة االســـتنت�اج بوجود قـــدر معن من
األحلـــان انتقلـــت مـــع اآلالت املقتبســـة وإن لـــم تكن يف
شـــكل قطـــع كاملة فقـــد تكـــون يف االســـتعمال العبارات
واملصطلحـــات".64
إن هـــذه العالقـــة الثن�ائيـــ�ة يف املمارســـة املوســـيقية
ّ
ظل ــت قائم ــة إىل ح ــدود الف ــرتة احلديثــ�ة .حي ــث عرف ــت
ً
أوروبــا عــددا مــن املوســيقين الباحثــن املهتمــن بالــرتاث
املوســيقي العــريب ،حيــث تعــددت كتاباتهــم العلميــة الــي
اهتمـــت بمختلـــف اخلصوصيـــات املوســـيقية العربيـــ�ة
ّ
م ــع اقتب�اس ــهم لع ــدة عناص ــر موس ــيقية له ــا وإدماجه ــا
ّ
ّ
يف ع ــدة أعم ــال موس ــيقية غربيــ�ة ،65ح ــى أن نتيج ــة ه ــذا
االتص ــال ّ
تفعل ــت أك ــرث يف الق ــرن العش ــرين م ــع العدي ــد
م ــن املؤلف ــن الغربي ــن أمث ــال ب ــال بارت ــوك ال ــذي اعتم ــد
يف أعمالـــه علـــى املـــزج بـــن تقنيـــ�ات التأليـــف الغـــريب يف
س ــياق أعم ــال موس ــيقية ش ــعبي�ة م ــع عناص ــر مس ــتوحاة
مـــن الـــرتاث املوســـيقي العـــريب ،حيـــث جنـــد مؤلفـــات
صيغــت علــى نمــاذج ملوســيقى تراثي ـ�ة تعــود إىل املدونــات
العربي ـ�ة القديم ــة ،66فف ــي الرباع ــي الوت ــري ع ــدد  5ال ــذي
ألف ــه س ــنة(67)1934وبالتحديد يف احلرك ــة الثالث ــة جن ــد
إدم ــاج بني ـ�ة حلني ـ�ة إيقاعي ــة ُبني ــت عل ــى إيق ــاع األقص ــاق
البلغـــاري واملماثـــل يف قســـمته اإليقاعيـــة لألقصـــاق
ّ
الش ــريق (أنظ ــر النم ــوذج  ،)2ويت ــن لن ــا ه ــذا ع ــن طري ــق
ً
القســـمة اإليقاعيـــة الـــي وردت وفقـــا لهـــذه الرتكيبـــ�ة
ً
 4+2+3/8أو  ،2+2+2+3/8واملماثلــة نظريــا للقســمة
ّ
اإليقاعيـــة
اخلاصـــة باألقصـــاق 68دون اعتبـــ�ار النبـــض
ّ
ّ
القـ ّ
ـوي والضعيــف يف األداء اإليقاعــي ،كمــا أن خــط القــرار
ّ
اللح ــين ُيوض ــح لن ــا ه ــذه البنيــ�ة اإليقاعي ــة.
ويف الســـياق ذاته َّ
تضمـــن هذا الرباعـــي الوتري كذلك
يف اجلـــزء املـــوايل إدراج بني�ة حلنيـــ�ة إيقاعيـــة متماثلة مع
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ما هـــو معتمـــد يف القســـمة اإليقاعيـــة اخلاصـــة بإيقاع
ّ
القـــوي والضعيف
الســـماعي ثقيـــل دون اعتبـــ�ار النبض
يف األداء اإليقاعـــي ،والـــي اعتمد فيها بارتـــوك على كتابة
ً
ايقاعية ُمقســـمة وفقا لهـــذه الرتكيبـــ�ة .3+2+2+3/8
ً
ّإن ّ
املتأمـــل يف أعمـــال بـــال بارتـــوك ســـيالحظ حتمـــا
تمازجا بن مختلف األلوان املوســـيقية الشـــعبي�ة املحلية
ً
واملتأتيـــ�ة أيضا مـــن تأثرات موســـيقية أخـــرى خارجية :
" ففـــي مؤلفاتـــه جنـــد إىل جانب العناصر الشـــعبي�ة،
عناصـــر أخـــرى قادمة علـــى ما يبـــ�دو من عالـــم مختلف
تماما .فالعناصر الشـــعبي�ة ال تأيت من مصـــدر واحد ،فهي
مـــن الفولكلـــور الروماين والســـلوفاكي ،وبنســـبة أقل من
ّ
العناصـــر العربيـــ�ة الـــي تظهر كلهـــا بنفـــس األهمية مع
العناصـــر املجرية ".71
ّ
ّ
ورب ّمـــا هذا ما جيعل بعض مؤلفات بارتوك املوســـيقية
ً
تتماثل نســـبي�ا مع بعض خصوصيات التأليف العربي�ة.
كمـــا أن طريقـــة التطـــرق إىل الســـلم املوســـيقي مـــع
مراعــاة األبعــاد اجلزئي ـ�ة مثــل مــا هــو معتمــد لــدى العــرب
ّ
ً
كان أيضــا مــن االهتمامــات املوســيقية للغربيــن ،إمــا مــن
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ّ
خ ــالل االقتب ـ�اس الكل ــي للس ــاللم املوس ــيقية العربي ـ�ة72أو
يف العـــودة إىل األصـــول املوســـيقية اليونانيـــ�ة أو كذلـــك
يف جت ــارب بع ــض املوس ــيقين ال ــي ّ
تضمن ــت مح ــاوالت
خلل ــق رم ــوز جدي ــدة خت ــص كل درج ــة ونس ــب ارتفاعه ــا
باعتمـــاد ربـــع البعـــد وقســـمته الفزييائيـــ�ة ومحاولـــة
ً
تطويعهـــا وفقـــا لقواعـــد التأليـــف الغـــريب ،73وهـــذا مـــا
جنـــده كذلـــك يف رباعـــي وتـــري عـــدد  2لـــ Alois Haba
الـــذي يعـــود تاريـــخ لســـنة .1920
وحســـب ما ّ
تعـــرض لـــه  Christian Goubaultيف
كتابـــه مصطلحات املوســـيقى يف مطلع القرن العشـــرين
ّ
ّ
إىل تفســـر مدقق للمســـألة املتعلقة باألبعـــاد اجلزئي�ة يف
ّ
ّ
املعدل فنجد ّأن املؤلف يف هذا الســـياق قد ّ
تعرض
الســـلم
إىل مختلـــف التجـــارب اخلاصـــة باملوســـيقين الغربين
يف بدايـــات القـــرن العشـــرين من خـــالل وضعهـــم لرموز
موســـيقية ختص قســـمة البعـــد إىل أبعاد جزئيـــ�ة ،75وقد
تعـــددت هـــذه املحـــاوالت حيث جنـــد من اعتمد قســـمة
البعد إىل أثى عشـــرة جزء وســـتة عشـــرة جـــزء مع وضع
ّ
مؤلفات موســـيقية آليـــة ّ
خاصة بهـــذه األبعاد.
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ً
ّ
لكن مـــا نالحظه يف جتربـــة  Alois Habaخالل تن�اوله الرومبــا ،إضافــة إىل املؤلفــات املوســيقية األخــرى لـــكل مــن
ّ
لهذه املســـألة أن الرموز الي وضعها للدرجات املوســـيقية فري ــد األط ــرش وري ــاض الس ــنب�اطي.77
تتماثـــل يف وضعياتهـــا مع الرمـــوز املعتمدة يف املوســـيقى
لكن يف خضـــم هذه املســـألة املتعلقة بثن�ائيـــ�ة العرب
ّ
الشـــرقية هذا إذا اعتمدنا تطبيق ّاألبعاد اجلزئي�ة اخلاصة والغرب تـــأيت بعض التســـاؤالت واإلشـــكاليات اجلديدة
باملوسيقى العربي�ة يف الســـلم املعدل ،لكن اإلشكال هنا يف من حيـــث تغر أســـس هـــذه العالقـــة الثن�ائيـــ�ة ،بوجود
ّ
األبعاد
تدوين
ختـــص
الي
التجارب
هـــذه
مختلف
أن
هـــل
حتـــوالت عميقـــة مـــن ناحيـــة تغـــر املوازين مـــن خالل
اجلزئيـــ�ة جـــاءت عن طريـــق تأثـــر
املوســـيقين الغربين إضعاف قيمة الثقافـــة العربي�ة أمـــام التحديات اجلديدة
ّ
خبصوصيـــات املوســـيقى الشـــرقية أو أنها مســـتلهم من الـــي تفرضها الثقافـــة الغربيـــ�ة والي اتصلـــت بها معاين
ً
ّ
الـــرتاث اليوناين الـــذي احتوت فيـــه األغـــاين الديني�ة على ومفاهيـــم حديثـــ�ة متمثل أساســـا يف احلداثـــة والتجديد
درجات موســـيقية تعتمـــد ربع البعد؟
يف اإلبـــداع املعاصر ،لذا فـ"إن مختلف املؤشـــرات تفســـر
إن العالقــة الثن�ائي ـ�ة بــن الشــرق والغــرب يف املمارســة
املوســـيقية تبلـــورت كذلـــك مـــع املوســـيقين العـــرب يف
ً
الف ــرتة احلديثــ�ة أيض ــا خاص ــة م ــع محم ــد عب ــد الوه ــاب
الـــذي كان متأثـــرا بالنمـــوذج املوســـيقي الغـــريب وذلـــك
بالرجــوع إىل بعــض مؤلفاتــه الغنائي ـ�ة الــي كان يســتحضر
فيهـــا مقتطفـــات مـــن أعمـــال ســـمفوني�ة غربيـــ�ة أو مـــن
خــالل اقتب ـ�اس اإليقاعــات الغربي ـ�ة ،ويتبــن لنــا هــذا مــن
خــالل بعــض األمثلــة مثــل أغني ـ�ة "ســهرت منــه الليــايل"
وال ــي اعتم ــد فيه ــا عل ــى ايق ــاع التونغ ــو ،كذل ــك يتجل ــى
ّ
ّ
ه ــذا يف أغنيــ�ة "جفن ــه عل ــم الغ ــزل" ال ــي وظ ــف ايق ــاع

بـــأن العـــرب أصبحـــوا مهتمـــن أكـــرث بالثقافـــة الغربي�ة
ومقتصريـــن علـــى التقليـــد واالقتبـــ�اس وبذلـــك ظهور
تبعيـــة ثقافية جتـــاه الغـــرب وأصبحت العالقـــة الثن�ائي�ة
أحاديـــة أي أن الشـــرق أصبح خاضع للغـــرب وبالتايل هي
عالقة تنـــ�دد بالتخلف" .78ويف ســـياق متصل باملمارســـة
املوســـيقية فـــإن الســـؤال األســـايس يتمثـــل يف  :لمـــاذا
املوســـيقى الغربي�ة أصبحت تمثل النموذج املبهر ومرادفة
ملفهوم احلداثة بالنســـبة إىل املوسيقين العرب على وجه
ً
اخلصوص واملجتمعـــات العربي�ة عامة ؟ وهـــل أن اعتماد
املوسيقى الغربي�ة كرمز هو مســـاهمة يف حتديث اخلطاب
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ً
املوســـيقي العريب وإثراء ّ
املدونـــة العربي�ة مـــن جديد وفقا مباشـــرة أي مقصـــودة وغـــر مباشـــرة أي عـــن طريـــق
ملقومات الهويـــة العربيـــ�ة واللهجة املوســـيقية العربي�ة؟ ارتب�اطهـــا بعوامـــل أخـــرى .لكن ما جيـــب تأكيـــده يف هذا
ّ
الســـياق هو أن ظاهرة التماثـــل وااللتقاء كانـــت بدرجات
إن يف اعتمـــاد التجربـــة الغربيـــ�ة بالرجـــوع إىل ثقافتها
مختلفـــة ومتفاوتة بـــن الضفتن عـــر مختلف احلقب
وفنونهـــا -ويف مقدمتها املوســـيقى -أصبح يمثل شـــرطا
ّ
التاريخيـــة ،ممـــا أدى إىل ظهـــور عالقـــة جتمع بـــن التأثر
ّ
أساســـيا يف التنميـــة الشـــاملة ،79وهـــذا ما يســـاعد على
والتأثر ،وتبقى بذلك املوســـيقى األندلسية العربي�ة تمثل
تأســـيس مســـتقبل لإلبداع املوســـيقي العريب يعتمد على
خـــر دليل علـــى التث�اقـــف املوســـيقي العريب الغـــريب وهي
ّ
جيب
الفين
االنتحال
فـــإن
مبـــدأ التقليد والتعديل ،وبذلك
مظهـــر من مظاهـــر التســـامح يف املجتمـــع األندليس.
أن يكون يف ســـياق اإلثـــراء بصورة عميقة للغة املوســـيقية
العربيـــ�ة وذلك باعتماد املثـــال األورويب يف مجال االقتب�اس
ً
املوســـيقي حيـــث أن اختـــالف التيـــ�ارات الفنيـــ�ة مـــن ثاني�ا :العالقة بني العود املشريق والعود األوروب:
البـــاروك إىل الطور الرومنطيقي جـــاء وراء ّ
تكيف العناصر
ّ
إن احلديـــث عـــن العالقـــة الثن�ائيـــ�ة بن املوســـيقى
املوســـيقية املتأصلـــة مـــع عناصـــر فكريـــة مســـتوردة،
ً
"فاجلديـــد نوع مـــن جتديـــد مـــوروث اللغة ،وقـــد يكون العربيـــ�ة والغربيـــ�ة ال يمكـــن لـــه أن يكون مقتصـــرا على
ّ
التماثل بـــن العناصر املوســـيقية ،بل أكرث مـــن ذلك ،فإن
جتديـــد مـــوروث اللغـــة هـــذا بتحويل مـــا أخذ مـــن لغات
ّ
ً
آلـــة العود هـــي بدورها تمثل خـــر دليل على هـــذا التالقح
مغايرة وجعلـــه عنصرا من عناصر اللغـــة األصيلة .حبيث
الثنـــ�ايئ ،وذلـــك بالرجوع إىل مـــا أوردته لنا بعـــض املصادر
ال جتديد يف اللغـــة باخلروج على ،أو مـــن ّ
املقومات الي بها
املكتوبـــة الـــي اختصـــت بمســـألة العـــود األورويب الذي
تتحـــدد هويتن�ا والـــي تتمزي عـــن غرها من اللغـــات".80
عرفه تاريخ املوســـيقى الغربي�ة يف فـــرتة الباروك واملقتبس
ّ
ّ
ً
ً
ً
وعلـــى العمـــوم فـــإن طبيعـــة اللقـــاء بـــن الثقافتن أساســـا من العود املشـــريق صناعة واســـما .81ومع انتقال
ّ
العربيـــ�ة والغربي�ة يف املمارســـة املوســـيقية كانت بطريقة املوســـيقى العربي�ة بنظرياتهـــا وجمالياتهـــا إىل أوروبا فإن
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نموذج  :5العالمات 76املعتمدة لدى Alois Haba
ّ
العـــود ّتم اقتب�اســـه مع جملـــة من اآلالت لعـــل من أهمها
الـــي وردت يف أغلب املصـــادر املكتوبة كالربـــاب والقيت�ار
ّ
والنقـــارة .وعلى العموم فـــإن أغلـــب اآلالت الوترية ذات
ّ
"فتيـــس " هنا أن
الرقبـــة كانت من أصل عـــريب ،82ويروي ِ
العود قد انتقـــل إىل أوروبا خالل هيمنـــة احلضارة العربي�ة
اإلســـالمية علـــى اســـباني�ا (األندلس) والي مـــن خاللها
أصبح العود رمـــز املوســـيقى األوروبي�ة يف تلـــك الفرتة،83
وإن التغيـــر الطفيف الـــذي ورد على تســـميت�ه واملتمثلة
يف ســـقوط حـــرف األلـــف مـــن أداة التعريـــف يعـــود إىل
ّ
صعوبة تلفـــظ األوروبين حلرف العـــن ،حيث أصبحت
كلمـــة العـــود العربيـــ�ة تـــرد كاآليت :84بالفرنســـية ،Luth
وباالنقلزييـــة  ،Luteوباأللمانيـــ�ا  ،Lauteوباالســـباني�ة
 ،Laudبااليطاليـــة يقـــال لـــه إمـــا  ،Lautoأو  ،Liutoأو
ّ
 Leutoوبالدنماركيـــة  Lutوبالرتغاليـــة  ،Alaudeحى
ّ
85
"فتيس "
أن طريقـــة الكتابـــة اختلفـــت ويضيف هنـــا ِ
ُ
ّ
علـــى أن كلمـــة  Luthكانت تكتـــب مثـــل leut, leuth,
 luit, lut, luc, luz, lusوتضيـــف املصـــادر العربيـــ�ة
علـــى أن العود دخـــل األندلـــس يف القرن التاســـع ميالدي
أيـــام زرياب الـــذي انتقـــل من بغـــداد إىل قرطبـــة يف عهد
اخلليفـــة األموي األندلـــيس عبد الرحمان الثـــاين (822م
ّ
ّ
"فتيـــس" يؤكـــد علـــى أن العـــود
 852م) ،86غـــر أن ِاملشـــريق قد انتقـــل إىل األندلس قبـــل هـــذا التاريخ وذلك
بالتحديـــد يف القرن الثامن ميـــالدي ،87إىل جانب الفرضية
ّ ّ
تقر بـــأن انتشـــاره يف كامـــل أوروبا يعود لهـــا الفضل
الـــي
إىل الصليبيـــن ،الذين اقتبســـوا هذه اآللة عـــن العرب يف
أواخـــر القـــرن الثامن ميـــالدي" ،ويؤكـــد املؤرخون كذلك
علـــى أن العود انتقل يف البداية من الفرس 88إىل املســـلمن
الذين أدخلوه إىل شـــبه اجلزيـــرة العربي�ة ومنهـــا انتقل إىل
ّ
البـــالد األوروبي�ة األخرى وظل اآللة الوترية األساســـية إىل
فرتة ما بعـــد عصر النهضة" ،89ويرد يف كتاب "املوســـيقى
العربيـــ�ة وأثرهـــا يف أوروبـــا" وبالتحديد يف عنصر وســـائل

التأثر العريب يف املوســـيقى األوروبيـــ�ة حن ّ
تطرق إىل نقطة
االلتقـــاء بن العـــرب والغرب فيقـــول الكاتب:
"العـــود :مـــن جملـــة اآلالت الوتريـــة الشـــرقية الي
اقتبســـتها أوروبا مع التســـمية الغربي�ة بصيغـــة (لوت)،
وكانـــت األندلس وصقليـــة واحلروب الصليبي�ة اجلســـر
الذي انتقل بواســـطته العود إىل أوروبا فاحتضنت�ه وأصبح
ً
ّ
مـــن اآلالت املفضلة لديها واملهم جـــدا لغاية القرن الثامن
عشـــر حيث تراجـــع أمام انتشـــار البي�انو ،وقـــد قام بعض
املوســـيقين األوروبيـــن أمثـــال بـــاخ وهانـــدل وغرهـــم
بوضع مؤلفات موســـيقية خاصـــة بالعود".90
ومـــع انتقالـــه إىل الغـــرب حمل العـــود معه أســـلوبه
ومذاهبـــه ومقاماتـــه ونماذجـــه العربي�ة" ،وال تـــزال هذه
اآللـــة العريقـــة ،حتيي ذكـــرى ذلـــك املجد الغابـــر األصيل
ّ
وتـــويح بمـــايض األندلس" ،91غـــر أن الغـــرب اعتمدوا يف
ّ
األول علـــى نفس ُطرق العزف وســـرعان مـــا أخذت اآللة
ً
ً
التقليدية صبغـــة مغايرة لما كان متـــداوال لدى العرب من
خالل االســـتغناء علـــى الريشـــة واعتماد العزف املباشـــر
باألصابـــع ،وربما هذه الطريقـــة يف األداء تعـــود يف األصل
إىل اخلصوصيـــات املوســـيقية الغربيـــ�ة من حيـــث البن�اء
الهارموين.
فرغـــم اقتبـــ�اس الغـــرب آللـــة العـــود العربيـــ�ة فإنها
حافظـــت وبصفة شـــاملة علـــى البنـــ�اء الهنـــديس العام
املنتشـــر يف كامل احلضـــارات العربي�ة اإلســـالمية ،حيث
أن العود لدى الغـــرب احتوى على أوتـــار مزدوجة وعددها
أربعـــة يف البدايـــة 92مـــع اختـــالف يف األحجـــام وهـــذا ما
ً
يعطي اختالفـــا يف الدرجـــات الصوتي�ة والطابـــع النغي،
ّ ّ
ّ
إال أن العـــود لـــدى الغـــرب لقـــي عـــدة تغيـــرات وذلـــك
ً
انطالقـــا من القرن الرابع عشـــر ومن أبرز هـــذه التغيرات
قســـمة الزند إىل جانـــب ارتفاع عدد األوتار وذلك حســـب
الفـــرتات التاريخية وبصفة متفاوتة بـــن مختلف البلدان

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

نموذج  : 6منمنمات وردت يف مخطوطCantigas de Santa Maria 97
ّ
ّ
ّ
األوروبيـــ�ة .93لكن ويف مـــا يتعلق كذلـــك بموضوع عالقة
إن مـــا يمكـــن حوصلتـــه يف هـــذا اجلانـــب هـــو أن
ً
ّ
العـــود املشـــريق بالعـــود األورويب فـــإن إشـــكالية تطـــرح الع ــود األورويب ق ــد احت ــوى عل ــى  5أوت ــار وذل ــك باعتم ــاد
نفســـها وهي  :لمـــاذا احتـــوى العـــود يف أوروبـــا إىل حدود  9مـــالوي خـــالل القـــرن اخلامـــس عشـــر ميـــالدي كمـــا
ّ
القرن اخلامس عشـــر على أربعة أوخمســـة أوتـــار فقط ،أن هـــذا النمـــوذج حيتـــوي علـــى  7دســـاتن 98وهـــذا مـــا
وهـــذا مثل ما هـــو موجود يف أغلـــب املصـــادر العربي�ة الي يذكرنــا بالدســاتن الــي وردت يف أغلــب املصــادر النظريــة
ّ
ّ ّ
تؤكد على إمكانيـــ�ة وجود هذين النموذجـــن من العيدان العربيــ�ة ،إال أن يف نهاي ــة الق ــرن اخلام ــس عش ــر وبداي ــات
الرباعيـــة واخلماســـية ،وهـــذا إذا اعتمدنا على دراســـات القـــرن الســـادس عشـــر أصبـــح العـــود حيتـــوي علـــى 6
كل مـــن الكنـــدي والفـــارايب وغرهما من املنظريـــن الذين أوت ــار وبالت ــايل  11م ــالوي ّأم ــا يف نهاي ــة الق ــرن الس ــادس
تداولـــت يف
دراســـاتهم مســـألة إمكانيـــ�ة إضافـــة الوتـــر عش ــر ارتف ــع ع ــدد األوت ــار إىل أن أصب ــح حيت ــوي عل ــى 8
ّ 94
اخلامـــس ! إن مـــا يمكن توضيحـــه يف هذه املســـألة هو حبســاب  16مــالوي ،وحســب مــا تداولتــه بعــض املصــادر
ّ
مـــا يذكـــره علـــي شـــوك يف كتابه املوســـيقى بن الشـــرق املتعلقــة بهــذه املســألة إىل أن ســبب إضافــة األوتــار يعــود
والغـــرب وبالتحديـــد يف عنصـــر العـــود بـــن العقليتـــن إىل التطـ ّـور الــذي شــهدته اآلالت األخــرى يف فــرتة البــاورك
ّ
الشـــرقية والغربيـــ�ة مـــن خالل ذكـــره ملنمنمـــات بعنوان
مث ــل  Le Clavecinو ،99viole de gambكم ــا أن الع ــود
ً
"ســـانت ماريا " أللفونســـو احلكيم (أنظـــر النموذج )6
يف احلض ــارة األوروبيــ�ة واك ــب تط ـ ّـورا م ــن خ ــالل اكتم ــال
الـــي احتوت على صورة لعـــود أورويب حيتوي علـــى  9أوتار
عائل ــة الع ــود ،وت ـ ّـم ذل ــك من ــذ الق ــرن الس ــادس عش ــر م ــن
بصفة مفردة مع العلـــم أن هذه املنمنمـــات يعود تاريخها
خ ــالل إح ــداث ع ــود يف مختل ــف األحج ــامّ ،ور ّبم ــا كان ــت
ّ
إىل القرن الثالث عشـــر ،95باإلضافة إىل أنـــه قد ورد تأكيد
الغاي ــة م ــن ه ــذه النم ــاذج ه ــو توس ــيع املج ــال الص ــويت
ّ
يف بعـــض املصادر األجنبيـــ�ة علـــى أن العـــود األورويب قد
والت ــوازن ب ــن مختل ــف الطبق ــات ،ونذك ــر منه ــا :التيورب ــا
احتـــوى يف البداية على أربعة أوتار وذلـــك يف ما بن 1350
ّ
ال ــي يع ــرف بـــــ "اآلريش ل ــوت" والكت ــاروين.100
و 1400وحى أواخر القرن الســـابع عشـــر شـــهد العود يف
ً
ً
أوروبا ّ
عموما
ومن جهـــة أخرى فـــإن العود املشـــريق حافـــظ
تطورا شـــامال مـــن حيث تعدد األصناف (حســـب
الطبقـــات الصوتيـــ�ة) حـــى وصل عـــدد أوتـــاره إىل أربعة علـــى خصوصياتـــه األوىل منـــذ الفرتة االســـالمية ،حيث
ً
عشـــر وترا .96
أن هـــذه الطريقة كانت مماثلـــة لطريقـــة األداء اخلاصة
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النموذج :7لوحات فرنسية يعود تاريخها إىل أواسط القرن اخلامس عشر)1555-1553(102
بالعود األورويب يف فـــرتة االقتب�اس األوىل ،فالعود املشـــريق
ً
يـــؤدي عـــادة خطا حلنيـــ�ا واحدا ،غـــر أن العـــود الباروكي
ُيعـــزف باألصابـــع (اســـتخدام النقـــر يف البدايـــة ،االبهام
والســـبابة بالتن�اوب ّثم أضيفت الوسطى والبنصر وذلك
ً
تماشـــيا مع طرق العزف األورويب العمـــودي) ،وذلك مثل
ما هو معتمد يف آلـــة القيت�ار (يف نمط األداء الكالســـيكي)
وبهذه الطريقـــة يمكن أداء اخلط الهارمونيـــ�ة أو التآلفات
ّ
ّ
اخلاصة باألداء ســـاهمت يف
النغميـــة ،101إن هذه الطريقة
ظهور طريقـــة تدوين موســـيقي ّ
خاصة بالعـــود األورويب
حيث تنـــ�درج هـــذه الطريقـــة اخلاصـــة بالتدوين ضمن
اإلضافات ّ
العامـــة الي وردت على هـــذه اآللة ،حيث جند
لوحـــة تعرف بــــ  Tablature :الي يشـــار مـــن خاللها إىل

ّ
أدق التفاصيـــل اخلاصة بـــاألداء كالتوافقـــات واملفككات
ً
والزخـــارف (أنظر النموذج  7و ،)8وهـــذا ما يذكرنا عموما
بطرق التدوين الي اعتمدها أغلب املنظرين والفالســـفة
العـــرب القـــداىم من خـــالل اإلشـــارة إىل الوتـــر واإلصبع
الواجـــب اســـتخدامه واملجرى املتصل بهـــا يف الوتر.
لكـــن يف الفـــرتة احلديثـــ�ة يف تاريخ املوســـيقى العربي�ة
جنـــد أن هذه الطريقـــة قد اعتمدها شـــريف مـــيح الدين
ً
حيـــدر أيضـــا يف منهجـــه التعليي آللـــة العـــود من خالل
حتديده إمـــا لإلصبع أو الوتـــر باألحـــرف األجبدية وكذلك
ّ
املتصلـــة بالريشـــةّ ،
وربما تكون هـــذه الطريقة
احلركات
مســـتوحاة إما من اللوحـــات اخلاصة بالعـــود األورويب أو
من جتـــارب التدوين العربيـــ�ة القديمة الـــي كانت تعرف
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النموذج :8 103لوحة فرنسية يعود تاريخها إىل سنة 1574
ّ
لدى املنظريـــن العرب .ويف نفس الســـياق جند أن الباحث
املستشـــرق املختـــص يف العلوم املوســـيقية هـــري جورج
فارمـــر يؤكد علـــى إمكاني�ة أن تكـــون أوروبا قد اقتبســـت
كذلـــك طريقة التدوين املوســـيقي املعتمـــد على األحرف
األجبدية مـــن العود اإلســـاليم وذلـــك يف إطار املمارســـة
التطبيقيـــة ،104حيث أن هـــذه الطرق اخلاصـــة بالتدوين
اســـتمرت إىل حـــدود القرن اخلامس عشـــر وهـــو التاريخ
املوافـــق لســـقوط غرناطة أخـــر معاقـــل العـــرب ،غر أن
طرق التدويـــن قد تطورت يف وقت الحـــق حيث أصبحت
متالئمـــة أكرث مع النظـــام املوســـيقي الهارموين.
ويف حن حافظ العود املشـــريق علـــى طبيعته الهيكلية
العامـــة وخصوصياته اجلمالية منذ الفرتة اإلســـالمية إىل
ّ
ّ
حـــدود الفـــرتة املعاصـــرة ،إال أن العـــود األورويب واجه عدة
تغرات تمثلـــت يف زيادة عدد األوتار وبذلك اتســـع املجال
الصويت إىل جانـــب إطالة رقبت�ه مع إضافـــة أوتار تن�اغمية
مـــع اعتمـــاد العـــود ذي الرقبتـــن والـــذي يعـــرف بالعود
الفرنـــيس .105فمما ال شـــك فيـــه ،فإن العالقة بـــن العود
املشـــريق والعـــود األورويب يف الفـــرتة التاريخيـــة األوىل الي
َ
ّ
اقت َ
بـــس فيها الغرب هـــذه اآللة يمكن حتديد عـــدة روابط
ّ
وعناصـــر تماثـــل ،إال أنـــه ويف الفـــرتة املعاصـــرة أصبحت
ً
املقارنـــة تعطـــي تب�اين�ا من ناحية الشـــكل العـــام وطريقة
ّ
واملدونة املوســـيقية املتصلة بكلتا اآللتن ،واجلدير
الصنع

بالذكر أن العود املشـــريق حافظ وبشـــكل عام على اجلانب
اللحـــين األفقي التطرييب واخلصوصيـــات الزخرفية (هذا
على غرار بعـــض املناهج احلديث�ة الي تعطـــي مجاال آخر
لألداء املتعـــدد األصوات) ،كما أن العـــود األورويب اختص
بـــأداء األنمـــاط املوســـيقية ذات التعدد الصـــويت والنظام
ّ
ّ
الهارمـــوين .لذا فـــإن آلـــة العود علـــى العموم شـــكلت يف
فـــرتة من تاريخ املوســـيقى العربي�ة والغربيـــ�ة نقطة التقاء
ّ
واختالف يف اآلن نفســـه ،حيث مكنت هـــذه اآللة العرب
من فرض لون موســـيقي ونمط أداء طـــريب وارتجايل بينما
ســـاهم اقتب�اس الغـــرب عن العـــرب آلة العود مـــن تبلور
ّ
وتطور لطرق التدويـــن وبالتايل خلق مجاال
أســـاليب األداء
تعبريا جديدا.
ّ
إن مـــا ذكرنـــاه يف بداية هـــذا املقال من خـــالل التأكيد
ّ
علـــى العالقـــة الثن�ائي�ة بـــن الشـــرق والغرب فـــإن هذه
العالقـــة الـــي كانـــت مرتكـــزة علـــى املعـــارف العربيـــ�ة
العامة لهذه العالقـــة قد ّ
اإلســـالميةّ ،إن املالمـــح ّ
تغرت
ّ
ّ
جـــراء عـــدة عوامـــل تاريخيـــة ّلعـــل مـــن أبرزهـــا العامل
الســـيايس واملرتبط باحلـــركات االســـتعمارية على أغلب
األقطار العربي�ة ،حيث حتولت اجتاهـــات التأثرات الفني�ة
وأخـــذت الصبغة املعاكســـة يف حدود القرن الثامن عشـــر
وأصبـــح النموذج الغـــريب هو املثـــال املرجـــع املعتمد لدى
العـــرب يف العديد مـــن املجـــاالت احلياتي�ة.
اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻻﻟﺘﻘﺎء :ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

155

2020 رﺑﻴﻊ

49 اﻟﻌﺪد

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

الهوامش
 نقصد املوسيقى العربية هي التي ظهرت وازدهرت يف األقاليم العربية واالسالمية والتي امتزجت فيها ألوان متنوّعة وغنية بتنوع.1
وغنى هذه األقاليم يف مضمار الحضارة والثقافة وهو مضمار عرف انصهارا ً ملختلف األلوان الحضارية والثقافية يف بوتقة العروبة
 أما ما نقصد به املوسيقى الغربية أو األوروبية هي مختلف األقاليم. عىل طول رقعة تمتد من أقىص املغرب إىل أقىص املرشق،واالسالم
ّ
ّ
املتوسط الذي كان بدوره مجاال لحراك حضاري
ونخص بالذكر الجزء الجنوبي الذي كان عىل صلة بحوض
التي تكوّن هذه القا ّرة
وثقايف ارتبط بعدّة سياقات
2. JARGY )Simon(, op.cit., P.52.
3. " Les deux musiques arabe et européenne sont partie du même esprit et de bases similaires, il suffit de
rappeler que les arabes furent les premiers à découvrir les théories musicales grecque, à les assimiler et
les enrichir grâce notamment aux apports orientaux, avant de les transmettes à l’occident "
- voir aussi : Ibid., P.47-53. )musique arabe et musique occidentale(
.243  ص،1996، مكتبة رمضان، سوريا، دمشق،1. الط، مالمح التالقح الحضاري بني الرشق والغرب،) الشوك (عيل.4
.7. ص،1900، مطبعة التأليف والرتجمة والنرش، القاهرة، الرشق والغرب،) أمني (أحمد:  راجع أشغال مخرب البحوث، عندما تكون النثاقفة بديال لتجاوز عقدتي الهوية والغريية يف اإلنتاج املوسيقي املعارص يف تونس،) بشة (سمري.5
.12. ص،2006 ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، تونس،يف الثقافة والتنمية
6. Voir :
- CLOT )André(, L’Espagne musulmane " VIII eme -XVeme Siècle ", Paris, Perrin, 1999, pp.69-103.
)L’apogée de l’Espagne musulmane(
- ARIÉ )Rachel(, Aspects de l’Espagne musulmane histoire et culture, Coll. De l’archéologie à l’histoire,
Paris, DE BOCCARD, 1997, pp.7-20.
- )Chp 1.(Contacts e civilisation et échanges culturels entre l’Espagne musulmane et l’Espagne chrétienne(
، املكتبة األندلسية،" املوسيقى األندلسية العربية "مظهر من مظاهر التسامح يف املجتمع األندليس،) بن عبد الجليل (عبد العزيز:  راجع.7
URL : forum.stop55.com/464794.htmlconsulté le 02/07/2013 . املكتبة األدبية العاملية،مكناس
8. Ibid., pp.76-81.
بحث حائز عىل ميدالية مؤتمر "املوسيقى يف الرتاث العاملي" جامعة لندن،الرتاث املوسيقي العربي وأثره يف أوروبا،) األلويس (عادل.9
.17. ص،2000 ، مكتبة املدبويل، القاهرة،1984 لعام
.17. ص، نفس املصدر.10
،1996 ، مؤسسة سعيدان للطباعة والنرش والتوزيع، تونس،1. الط، العالقات الثقافية بني الرشق والغرب،) الهمامي (بدر الدين.11
.98.ص
.9. ص،1983 ، دار الرائد اللبناني، لبنان،3. املج، موسوعة تاريخ الفن والعمارة،2. الط، الفن واالسترشاق،) البهنيس (عفيف.12
ص،2012، منشوات كارم الرشيف، تونس،1. ط، مراجعة وتقديم منري سعيداني، الهوية واألصالة يف املوسيقى العربية،) بشة (سمري.13
63
14. BEYHOM(Amine(, "Des critères d'authenticité dans les musiques métissées et de leur validation :",
Filigrane[En ligne], N°5, Musique et globalisation
- URL: http://revues.mshparisnord.org/filigrane/index.php?id=168consulté le 17/10/2012
- " Les motivations de ces musiciens )et de beaucoup d'autres( sont assez variées, et peuvent )arbitrairement( être subdivisées en trois cheminements principaux :
- 1. Le désir d'ouverture sur d'autres cultures, une réelle volonté de compréhension ou de recherche
- identitaire, à travers un processus social qui s'exprime naturellement en musique.
- 2.Un intérêt purement musical pour ces musiques extra-européennes, doublé parfois d'un désir de connaissance.
- 3.La recherche d'un certain exotisme musical qui n'est pas sans rappeler les emprunts " turcs "de la
musique classique."
:  ملزيد التعمق يف هذه املسألة أنظر.15
- JARGY )Simon(, op.cit., P.52 )Chap. II- fondement et caractère de la musique arabe/ musique arabe et
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musique occidentale(.

 .16أحد األعضاء املشاركني يف مؤتمر املوسيقى العربية لسنة 1932
 .17األلويس (عادل) ،العنوان السابق ،ص.41.
 .18هاني (ادريس) ،حوار الحضارات "بني أنشودة املثاقفة ورصخة الهامش" ،الط ،1.املغرب ،املركز الثقايف العربي ،2002،ص131.
 .13219. LECLERC )Gerard(, La mondialisation culturelle " les civilisations à l’épreuve ", 1ére éd, Presses Universitaires de France, Paris, 2000, P.371. )Sous les yeux d’occident : orientaliste occidentaux et intellectuelles orientaux(.
20. "Il y a de nombreuses raisons de penser que l’humanité se dirige vers un véritable universalisme, et par
conséquent vers un rapprochement interculturel entre l’orient et l’occident )…( il sera le résultat d’un
double mouvement de rapprochement d’abord celui de l’occident vers l’orient et ensuite de l’orient vers
"l’occident.
 .21هونكه (ريغريد)،شمس العرب تسطع عىل الغرب "أثر الحضارة العربية يف أوروبة" ،تر.فاروق بيضون وكمال دسوقي ،بريوت ،دار
الجيل ودار األفاق الجديدة،1993،ص.537.
 .22ملزيد التعمّ ق يف هذه املسألة انظر:
 البهنيس (عفيف) ،الفن واالسترشاق ،ص .42 - 5 الباب األوّل :مقدّمة يف أثر حضارة العرب عىل الغرب  /الفصل األوّل  :ما هو الرشق – الفصل الثاني  :انتشار الحضارة العربية –الفصلالثالثاهتمامالغرببالحضارةالعربية
 الباب الثاني :االسترشاق الفني قبل ظهور الفن الحديث  /الفصل األوّل  :الشوق إىل عالم العرب – الفصل الثاني طرق التقاء الغرببالعرب
 .23أنظر يف هذا الصدد:
 أمني (حسني) ،العالقات الثقافية بني األندلس وبغداد يف العرص العبايس ،لقاء علمي حول تاريخ األندلس وحياة وأثار أبي مروان بنحيان من  19إىل  23نوفمرب  ،1981الرباط ،وزارة الشؤون الثقافية 9 ،ص.
- FARMER )Henry-George(, Historical Facts for the Arabian Musical Influence, Coll. Studies in the music
(of the middle ages, London, Hinrichsen, 1930, pp.20-38. )Literary and intellectual contact
ّ .24
إن حركات الرتجمة والنقل عند العرب جاءت بطرق مختلف وهي نقل الكتب املوضوعة باسم املشاهري الفالسفة اليونانيني ومطالعة
مختلف الكتب التي تخص الفنون والطب والكيمياء والصناعة ،وهي جملة املصادر املعرفية اليونانية التي بلغت املسلمني وتأسست
من خاللها الثقافة العربية اإلسالمية ،كما تبعتها الحركات يف ترجمة من العربية إىل الالتينية حيث أظهر املرتجمون الالتينيون يف
القرون الوسطى اهتمامهم بالرتاث املعريف للعالم العربي ويذكر ّ
أن العلماء األوروبيني ٌقد أعطوا أهمية كربى للبحوث املوسيقية
النظرية العربية عن طريق الرتجمة وقد يعود هذا يف األصل إىل ما أصدره املجمع الكنيس يف فيينّا سنة  1312الذي يقتيض وجوب
تدريس اللغة العربية ،وبالتايل ّ
فإن أوروبا قد شهدت نهضة فيما بني القرنني الثاني عرش والخامس عرش حيث استفادت من الرتاث
ّ
اليوناني والعربي اإلسالمي عن طريق حركة الرتجمة الواسعة ،إىل جانب مساهمة األندلس التي كانت تمثل املركز الرئييس للرتجمة
من العربية إىل الالتينية .أنظر:
 محمد عيل (عصام الدين) ،بواكري الثقافة اإلسالمية وحركة النقل والرتجمة "من أواخر القرن األوّل وحتى منتصف القرن الرابعالهجري" ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،1987،ص( .37- 7.املبحث األوّل :عرص بداية الحركة  /املبحث الثاني :النقلة واملرتجمون)
 مراد (موىس يونان) ،حركة الرتجمة والنقل يف العرص العبايس ،لبنان ،مطبعة مارافرام ،1973 ،ص.127 - 72. هونكه (ريغريد) ،العنوان السابق ،ص( .384 - 378 ،الفصل السادس :الرتجمة من حيث هي عامل حضاري) قرينيت (خوان) ،فضل األندلس عىل ثقافة الغرب ،الط ،1.تر.نهاد رضا ،سلسلة الكتاب األندليس ،دمشق ،دار اشبيلية للدراساتوالنرش والتوزيع ،1997 ،ص33 - 21.؛ ( ,151 - 123الفصل األوّل  :ميالد الثقافة العربية  .الفصل الثالث :ترجمة نصوص من
ّ
الالتنية-فن الرتجمة)
العصور القديمة إىل العربية-الرتجمات من العربي إىل
 العقاد (عباس محمود) ،أثر العرب يف الحضارة األوروبية الط ،2.األعمال الفكرية ،القاهرة ،دار النهضة للطباعة والنرش والتوزيع، ،1998ص( .20-24.املوسيقى العربية واملوسيقى األوروبية)
 حسني (ايناس) ،أثر الفن اإلسالمي عىل التصوير يف عرص النهضة ،الط ،1.بريوت ،دار الجيل ،2005 ،ص.119 - 118. (الفصل الثالث  :طرق انتقال وتأثري الفن اإلسالمي يف أوروبا  /حركة الرتجمة) فامر (هنري جورج) ،تاريخ املوسيقى العربية ،سلسلة اآللف كتاب ،تر .حسني ّنصار ،القاهرة ،مكتبة مرص ،1956 ،ص 108-
.161
 -الجابري (صالح) ،االسترشاق "قراءة نقدية" ،الط ،1.دمشق ،دار األوائل ،2000 ،ص( .247-249.يف األثر العربي اإلسالمي)
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- CLOT )André(, Op.Cit., pp.273-276. )La grande époques des traductions(
،1998 ، منشورات محمد بوذينة، تونس،1. الط،" املوسيقى العربية باألندلس "أشكالها وتأثريها يف أوروبا،) الكحالوي (محمد.25
.22.ص
:  ملزيد التعمّ ق يف هذه املسألة أنظر.26
ً
،1947 ، لجنة البيان العربي، القاهرة،فؤاد حسنني عيل. تر،""خاصة يف العصور الوسطى
أثر الرشق يف الغرب،) يعقوب (جورج.14-16.ص
- SHILOAH )Amnon(, op.cit., P.183-192.)influence arabe sur la musique de l’Europe médiévale(
ّ
ّ العنارصاملشرتكةملوسيقىالبحراألبيض،) قطاط(محمود.27
اململكة،املتوسطي
الدورةاألوىلمللتقىالحضوراإلسالمييفالفن،املوسط
.11. ص،1988 ، جامعة الرشف اإلدرييس الصيفية، وزارة الثقافة،املغربية
: راجع كذلك.55 - 47 ص،1999 ، دار النفائس، لبنان،1. الط،" انتقال الطب العربي إىل الغرب "معابره وتأثريه،) الحاج قاسم محمد (محمود يتع ّرض املؤلف هنا إىل ذكر بعض املرتجمني األوروبيني الذين انغمسوا يف ترجمة ج ّل املعارف والعلوم واملراجع العربية يف صقليةّ وكان ذلك
. م985 خاصة مع تأسيس مدرسة سالرينو اإليطالية سنة
.20. ص، العنوان السابق،) البهنيس (عفيف.28
 املوسيقى العربية األندلسية أصالة وتحديث "املقاربة، النص الشعري يف املوسيقى العربية األندلسية،) هيرشو (بوجمعة: راجع.29
.91. ص،2001 ، دار الحداثة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت،60. عدد، مجلة الحداثة،"العمرانية وأثرها يف النهضة األوروبية
:  ملزيد التعمّ ق يف هذه املسألة أنظر.30
- _DE VALOIS )Jean(, Le chant Grégorien, Coll. Que sais-je ?, N° 1041, Paris, Presses Universitaire de
France, 1963, 127 p.
- _JANSSEN )N.A.( , les vrais principes du chant grégorien, Malines, 1845, 238 p.
GMACH )nasri(, Réflexion sur l’avenir de la musique contemporaine en Tunisie " entre les traditions
orales et l’exploitation des influences occidentales ", in : Le dictionnaire critique des identités culturelles
et des stratégies de développement en Tunisie, le laboratoire de recherches en cultures, nouvelles technologies et développement, ministère de l’enseignement supérieur, et de la recherche scientifique,
2007, P.54-55.
- " les modes propres à la pratique du chant grégorien étaient d’une conception très proches des modes
dans la musique arabo-andalouse, nous y trouvons les notions de dominante modale, de finale, d’ambitus
ainsi que des formules caractéristiques propres à chaque mode "
- SLAMA )Khaled(, le mode musical : élément de langage et source d’identité culturelle, in : Le dictionnaire critique des identités culturelles et des stratégies de développement en Tunisie, le laboratoire de recherches en cultures, nouvelles technologies et développement, ministère de l’enseignement
supérieur, et de la recherche scientifique, 2007, P. 223.
- " … l’antiphonie à la grecques qui "correspond", comme le définit Poché Christian au fait de monter à
l’octave dans une conduite de voix à l’unission, cette pratique existe concrètement dans la musique des
confréries religieuses. "
31. Ibid., P.223..
- " … pendant que le premier chœur interprète le premier vers et avant de l’achever, un deuxième chœur
entame le second vers, le procédé se reproduit tout le long du poème )…( une superposition de lignes
mélodiques se chevauchant en style contrapuntique canons".
- Voir aussi :
- MAÏTRE )Claire(, la modalité du plaint chant, in : Musurgia, vol.4, N°3, la modalité revisitée, 1997, p.35.
URL :www.jstor.org/stable/40591304 consulté le 08/07/2013.
" ألنور براهم و تجليات" ملحمد زين85  "لقاء: التثاقف يف املمارسة املوسيقية املعارصة يف تونس من خالل تجربتني،) بشة (سمري.32
، تونس، املعهد العايل للفنون الجميلة، بحث لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف علوم وتقنيات الفنون اختصاص نظرية الفن،العابدين
.43. ص،2003
،1981  أكتوبر، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،46  عدد، عالم املعرفة، الدعوة إىل املوسيقى،) السييس (يوسف.33
.120 - 119.ص
.27. ص، العنوان السابق،) األلويس (عادل.34
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17. ص،1975 ، وزارة اإلعالم، الكويت،1. عدد،6. املج، عالم الفكر، االرتجال وتقاليده يف املوسيقى العربية،) الخويل (سمحة:  أنظر.35
.19  يعطي هنا املؤلف ملحة عن خصوصيات االرتجال املوسيقي يف كل من املوسيقى العربية والغربية من حيث تحديد الخصوصيات األطر.التييعتمد فيها االرتجال
36. HACOBIAN )Z(, l’improvisation et l’ornementation en orient et en occident, in : Journal of the International folk Music Council, vol 16, International Council for Traditionnel Music, 1964, p.75.
37. " On voit que la définition de l’improvisation tout au moins dans le sens couramment employé en occident ne correspond pas exactement aux caractères essentiels de la grande musique orientale et ne peut
lui être appliqué aisément )…(, une telle pratique )que l’on pourrait appeler ‘réalisation d’un mode(,
probablement d’origine orientale, semble avoir existé en occident, mais n’a rien à faire avec la conception occidentale de l’improvisation, )…( apparemment d’origine orientale, divers ornement mélodiques
semblent avoir été introduits, dès le début du moyen-âge dans la musique occidentale. "
، منشورات الهيئة العامّ ة للكتاب، دمشق،" معجم املوسيقى الغربية "األعالم – املصطلحات – األعمال املوسيقية،) حنانا (محمد.38
.239. ص،2008 ،وزارة الثقافة
:  أنظر كذلك- LAGRANGE )Frédéric(, Musique d’Egypte, Paris, Cité de la musique/Actes sud, 1996, P.87-89. )les
ouvertures instrumenale(
- D’ERLANGER)Redolphe(, La musique arabe: Ṣafiyyu-d-Dīn al-Urmawī. Épître à Šarafu-d-Dīn
”Aš-Šarafiyyah”. Livre des Cycles musicaux ”kitāb al-aswār”, 2e éd. T. 6 , Paris : Paul Geuthner, 1959,
p.181-183 )les ouvertures(.
.260. ص، العنوان السابق،) حنانا (محمد:  راجع.39
،1984، وزارة الثقافة، تونس،30  عدد،الحياة الثقافية، التثاقف بني املوسيقى العربية واملوسيقى الرتكية،) قطاط (محمود:  أنظر.40
 من كلمة سريتوس باليونانية الحديثةوتعني حرفيا ً"منسحب" وهو نوع من قالب الروندو قد استنبط يف نهاية: (السريتو.157.ص
).القرن املايض استنادا إىل قطعة شعبية راقصة ه ّذبت وأدخلت إىل الرتاث الكالسيكي
" ألنور براهم و تجليات" ملحمد زين85  "لقاء:  التثاقف يف املمارسة املوسيقية املعارصة يف تونس من خالل تجربتني،) بشة (سمري.41
.46.ص،العابدين
Journal of comparative، املوسيقى العربية الكالسيكية ومكانتها يف املجتمع العربي املعارص،) قاسم حسن (شهرزاد:  أنظر.42
.48. ص،2004 ، اقتفاء أثر القديم يف الجديد:  حفريات األدب،poetics
. نفساملصدر.43
44. Voir : VIRET )Jacques(, La tradition orale dans le chant grégorien,in :cahiers de musique traditionnelles, vol.1, de bouche à oreille, Ateliers d’ethnomusicologie, 1988, p.47 ;55-57.
- URL : www.jstor.org/stable/40240009consulté le 08/07/2013.
45. VIRET )Jacques(, la notation du chant grégorien, des rapports problématiques, in : cahier de musique
traditionnelles, vol.12., noter la musique, 1999, p.75.
- URL :www.Jstor.org/stable/40240344. consulté le 08/07/2013.
- " Ces notations ne sont pas destinées à l'usage pratique; le texte écrit sert surtout de témoin, de
référence pour la conservation du répertoire, non de support contraignant pour l'exécution ".
- Voir aussi : Nisard )T( & Nisard )M(, Etudes sur les notations musicales de l’Europe " Examen critique
des monuments relatifs aux ornements de l’ancienne musique de l’Europe ", in : Revue Archéologique,
N°1, 1850, pp.129-143. URL : www.jstor.org/stable/41745901. Consulté le 05/07/2013.
 يتحدث هنري جورج فارمر عن أصول التدوين املوسيقي لدى الغرب مع اإلشارة إىل مختلف أنظمة التدوين األخرى ومقارنتها.46
ّ بالطريقة العربية الخاصة بالفالسفة العرب حيث يقول يف هذا السياق
"إن نظام التدوين اإليطايل يمكن له أن يكون ذو أصول
:عربية" أنظر
- FARMER )Henry-George(, Historical Facts for the Arabian Musical Influence, p.76-77.
- )Chp V.The Syllables of Solfeggio(
- "The original system used by the Italians, perhaps that based on the Arabic"
: ملزيد التعمّ ق يف هذا املبحث راجع.47
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FÉTIS )François-Joseph(, Histoire générale de la musique" Depuis les temps les plus anciens jusqu’à
nos jours ", T.4éme, Paris, Firmin-Didot Frères fils et cie, 1876,p.55-56.
- )Chp.4. De la dimension et de la division des intervalles des sons dans le chant Grec(
- " Nous avons fait voir, )…( que chez les peuples orientaux, l’usage d’intervalles plus petits que le demiton a existé de tout temps, or nous trouvons un nouvel appui, pour ce résultat de nos études, dans le chant
de l’église grecque. Déjà un des traités anonymes de ce chant rapporté d’Egypte par villoteau, et qu’il
nous avait communiqué, mentionnait l’introduction du diésis ou quart de ton dans certains passages ".
- VINCENT )J.H(, Emploi des quarts de ton dans le chant grégorien, in : Revue archéologique, 11eme
année, N° 1, Paris, PUF, pp.362-372. URL : www.jstor.org/stable/41755807 Consulté le 08.07.13
- VINCENT )J.H(, Emploi des quarts de ton dans le chant liturgique, in : Revue archéologique, 12eme
année, N° 2, Paris, PUF, pp.669-676. URL :www.jstor.org/stable/41746321 Consulté le 08.07.13
48. LOUIS ALBERT )Bourgaut-Ducoudray(, Etude sur la musique ecclésiastique Grecque " mission musicale en Grèce et en orient ", Paris, Librairie Hachette et Cie, 1877, P. 46-47.
،1845  كما وردت هذه العالمات يف عدّة نماذج للتدوين املوسيقي الخاص بالغناء الغريغوري وقد وردت يف كتاب يعود إىل تاريخ:أنظر
- JASSAN )N.A.(, Op.Cit., p. 27 ;37 ;39;195.
49. FÉTIS )François-Joseph(, Op.Cit., p.56.
50. Voir : CHAILLEY )Jacques(, L'imbroglio des modes, Paris, Alphonse Leduc, Ed. Musicales, 1960, p.3;
42-56.
51. LOUIS ALBERT )Bourgaut-Ducoudray(.Op.Cit., P.72-73.
- " Quelle raison valable peuvent invoquer les musiciens orientaux pour la conservation de leur écriture ?
)…( l’existence d’une notation unique serait avantageuse pour l’orient ; elle lui permettrait d’emprunter
à l’occident le fruit d’un travail de plusieurs siècles, l’occident y gagnerait aussi."
52. JARGY )Simon(, Op.Cit., P.49.
- "La musique savante arabe et essentiellement mélodique et modale )…(, elle n’utilise pas la gamme
tempéré mais la gamme naturelle, se rattachent ainsi à certain origines de la musique grecque de l’antiquité )…(. "
53. Ibid., P.52.
- "Les arabes furent les premiers à découvrir les théories musicales grecques, )…( avant de les transmettes
à l’occident. "
: ملزيد التعمّ ق يف هذا املبحث أنظر.54
- SALVADOR DANIEL )Francisco(, La musique arabes " ses rapports avec la musique grecque et le chant
grégorien ", Alger, Éd. Adolphe Jourdan, 1879, P.54.
55. Ibid., P.99.
56. CHAILLEY )Jacques(, Op.Cit., P.5.
- " la conception primitive semble bien avoir été du mode formulaire. Encore vivante en orient )Râga
Hindou, Maqam arabe, etc.), elle disparut sans doute plus ou moins en Grèce après Platon, )...( mais on la
retrouve dans la musique religieuse Bytantine et dans le plaint- chant primitif."
.100 - 99. ص، العنوان السابق،) الكحالوي (محمد.57
:  أنظر كذلك جدول بعض الكلمات األملانية املأخوذة عن اللغة العربية والفارسية يف هذا املرجع.552. ص، العنوان السابق،) هونكه (زيغريدّ : كذلك ويف السياق ذاته بل كذلك يف اللغة الفرنسية، مما يوجد ال يف اللغات األيبريية وحدها،إن العدد الوفري من املفردات العربية األصل
ّ
ً
 نقارة وهي أكثر األسماء وضوحا يف سلسلة كاملة منNakers  الرباب وRebec  و، العودLute  من ذلك،وحتّى يف االنكليزية
.االستعارات اللغوية التي توضح أن نسبة كبرية من مجموع اآلالت املوسيقية يف أوروبا يتكوّن من آالت ذات أصل أندليس مبارش
:املرجع
املدن-األقليّات- الحضارة العربية اإلسالمية يف األندلس "التاريخ السيايس،" املوسيقى يف األندلس"دراسة شاملة،) رايت (أوين.820. ص،1998 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،1. الط، عبد الواحد لؤلؤة. تر،املوسيقى-اللغة والشعر واألداب-األندلسية
-
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: راجع كذلك_FARMER )Henry-George(, Historical Facts for the Arabian Musical Influence, P.137.
)Appendice 4 : Arabian influence on musical instruments(
“The origin of the words lute, rebec, guitar and naker from the Arabic al-‘ūd, rabāb, qitāra and naqqāra,
is an established fact.”
. أنظر العنرص الخاص بالعالقة بني العود الرشقي والعود الغربي.58
 تأتي هذه املعدالت الرياضية انطالقا ًمن القسمة العددية لدساتني آلة العود والتي تط ّرقت لها مختلف الدراسات النظرية املوسيقية.59
:  أنظر.القديمة
- BEYHOM )Amine( & MAKHLOUF )Hamdi(, Frettage du `ŪD )Luth arabe( dans la théorie musicale
arabe et influence sur la pratique,in :CIM09 - 5ème Congrès Interdisciplinaire de Musique : La musique
et ses instruments, P.31-32-33.
- URL : cim09.lam.jussieu.fr/CIM09-fr/Actes_files/Beyhom-Makhlouf.pdf )consulté le 15/12/2012(.
املجمعالعربي،األردن،2.املج،1.عدد،البحثاملوسيقي،نظريةتكوينالساللماملوسيقيةوالنظاماملوسيقيالعربي،) قطاط(محمود.27. ص،2002،للموسيقى
.493. ص، العنوان السابق،) هونكه (زيغريد.60
.494. ص، نفس املصدر.61
. انظر العنرص الخاص ببدايات تأثر العالم العربي باملوسيقى الغربية.62
ّ
.13 - 12. ص،املتوسط
 العنارص املشرتكة ملوسيقى البحر األبيض،) قطاط (محمود.63
.821. ص، العنوان السابق،) رايت (أوين.64
 عرفت أوروبا يف القرن التاسع عرش كوكبة جديدة من املوسيقيني الباحثني املستثرقني املهتمني بالرتاث املوسيقي العربي وقد ساهم.65
: ملزيد التعمّ ق أكثر يف هذا املبحث أنظر.هذا الرتاث يف إرساء مساحة تعبريية جديدة للموسيقني الغربيني
- BARTOLI )Jean-Pierre(, l’orientalisme dans la musique française du XIXémesiècle " la ponctuation, la
seconde augmenté et l’apparition de la modalité sans des procédures exotique ", in : Revue Belge de Musicologie, vol.51, 1997, pp.137-170. URL : www.jstor.org/stable/3687188. Consulté le 28/06/2013.
ّ  إىل جانب ما تأثر به املوسيقيني الغربيني يف الفرتة الحديثة باملوسيقى العربية.66
فإن هذا التماثل يعود كذلك إىل مرحلة تاريخية تتمثّل يف
ّ
ترسب العديد من العنارص املوسيقية العربية والتي
ّ أن أوروبا الرشقية كانت تحت سيطرة العثمانيني ملدّة قرنني حيث ساعد هذا عىل
.نجدها إىل ح ّد الفرتة الحديثة موجودة يف موسيقات أقطار أوروبا الرشقية مثل املجر
:  ملزيد التعمّ ق أكثر يف هذا املبحث أنظر.67
- MOREUX )Serge(, Béla Bartok " sa vie- ses œuvres-son langage ", Bibliothèque d’étude musiceles,
Paris, RICHARD-MASSE, 1949, p.84-89.
68. GOUBAULT )Christian(, vocabulaire de la musique à l’aube du XXéme siècle, Coll. Musique ouverte,
Paris, Minerve, 2000, pp.108 ;172.
- Voir aussi : CLER )Jérôme(, Pour une théorie de l’Aksak, Revue de musicologie, T.80eme, N°20, Société
Française de musicologie, 1994, pp.181-210.
69. BARTOK )Béla(, STREICHQUARTETT V - Quatuor à cordes N°5, Coll.Philharmonia Parituren, London,
Universal Edition, 1936, p.29.
70. BARTOK )Béla(, Op.Cit. p. 35.
71. GERGELY )Jean(, BELA BARTOK "compositeur Hongrois ", Tome 1er, La RevueMusicale, N° 328329, Paris, Ed. RICHARD MASSE, 1980, p.23.
- " dans ces compositions nous trouvons, à côté d’éléments populaires, d’autres éléments venant, apparemment, d’un seule source, les folklores, roumain, slovaque, dans une moindre mesure aussi arabe, y
figurent au même titre que le hongrois. "
: ملزيد التعمّ ق يف هذه املسألة أنظر.72
- GUT )Serge(, l’Echelle à double seconde augmenté : origines et utilisation dans la musique occidentale, in : Musurgia, vol.7, N°2, Analyse, Théorie, Histoire, 2000, pp.55-60. URL: www.jstor.org/stable/40591371. Consulté le 30 aout 2013.
73. GOUBAULT )Christian(, Op.Cit., p.97-99. )Les micro-intervalles(
-
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 يؤ ّكد الكاتب يف هذا الجانب إىل ّأن العديد من التجارب الغربية ضمّ ت ألحان آلية كانت مخصصة ملختلف اآلالت الوترية إىل جانب وجود
محاوالت لتصنيع آلة بيانو وهارمونيوم وكالرينات ذات أبعاد جزئية وكانت هذه التجارب قد انطلقت منذ سنة  1893وتواصلت إىل
حدود سنة  1923مع مجموعة من املوسيقيني األوروبيني أمثالJörg Mager – Willy MoellendorfAlois Haba – Arthur
 .Lourié - Ivan Wyschnegradsky – Julian Carrilloإىل جانب هذا فقد كتبت العديد من الكتب التي تعنى بهذه املسألة ونذكر
منها كتاب املوسيقى ذات ربع البعد لـ .Mikhaïl Matiouchine
راجع كذلك :
- MASSIN )Jean & Brigitte(, Histoire de la musique occidentale, Coll. les indispensables de la musique,
Paris, Fayard, 2007, p998-999.
 .74وردت هذه النماذج يف:
- ALOIS )Haba(, Fantasie N°2 " For quater-Tone PianoForte Op.19 Pour piano à quart de ton", London,
Universel-Edition, 1925, p.3.
 .75أنظر إىل مختلف الرموز التي اعتمدها ج ّل املوسيقيني الغربيني ً
بداية من سنة  1893الذي عمل عىل وضع طريقة تدوين جديدة آللة
البيانو ذات ربع البعد.
- GOUBAULT )Christian(, Op.Cit., p.99.
76. Ibid., p.98.
- Voir aussi : La gamme de quarts de tons et les musiciens occidentaux modernes, dans :
- D’ERLANGER)Redolphe(, La musique arabe " essai de codification des règles usuelle de la musique
arabe moderne, échelle générales des sons système modal ", 2e éd. T. 6, Paris : Paul Geuthner, 1949,
(p.375-376. )Appendice I
 .77ملزيد التعمّ ق يف هذا املبحث أنظر :
- YAMMINE )Habib(, De l'état actuel du rythme dans les musiques arabes. Conservation, évolution,
création et interaction avec les autres cultures musicales, in : le congrès des musiques dans le monde de
l’islam, Assilah, Maroc, 2007, p.5-6. )La chanson du film cinématographique et l’emprunt rythmique à
(occident .
 .78بركات (حليم) ،الهوية "أزمة الحداثة والوعي التقليدي ،الط ،1.بريوت ،لبنان ،رياض الرايس للكتب والنرش ،2004 ،ص.249.
 .79راجع  :قطاط (محمود) ،املوسيقى أحد أهم مظاهر الهوية وتأكيد الذات ،القاموس النقدي للهويات الثقافية واسرتاتجيات التنمية
بتونس ،املخرب الوطني للبحث يف الثقافة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية ،وزارة التعليم العيل والبحث العلمي ،2007،ص.10.
ّ
املتأصل"،مجلة البحث املوسيقي ،املجمع العربي
 .80الخوري (بولس) ،التحوّل الثقايف "النهضة العربية واملوسيقى خيار التجديد
للموسيقى ،عمّ ان ،األردن ،2003 ،ص .122
81. voir : TRANCHEFORT )François-René(, Op.Cit., pp.174-184.
 .82أنظر  :قطاط (محمود) ،آلة العود بني ّ
دقة العلم وأرسار الفن ،ص.116.
83. FÉTIS )François-Joseph(, Histoire générale de la musique" Depuis les temps les plus anciens jusqu’à
nos jours ", T.2éme, Paris, Firmin-Didot Frères fils et cie, 1876,p.107.
 .84أنور الرشيد (صبحي) ،اآلالت املوسيقية يف العصور اإلسالمية ،ص(.118-119.العود يف أوروبا)
85. FÉTIS )François-Joseph(, Histoire générale de la musique" Depuis les temps les plus anciens jusqu’à
nos jours ", T.5éme, Paris, Firmin-Didot Frères fils et cie, 1876, p.158.
 .86عيل (الشوك) ،املوسيقى بني الرشق والغرب ،ص.117.
87. FÉTIS )François-Joseph(, Histoire générale de la musique" Depuis les temps les plus anciens jusqu’à
nos jours ", T.5éme, p.156.
88. TRANCHEFORT )François-René(, Op.Cit., pp.165-171.
 .89ريبريا (جوليان) ،تاريخ املوسيقى يف الجزيرة العربية واألندلس ،الط ،1.تر.الحسني الحسن ،أبوظبي ،هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث،
املجمع الثقايف ،2008 ،ص( .142.الفصل الثاني عرش  :املوسيقى العربية يف اسبانية املسيحية)
 .90األلويس (عادل) ،العنوان السابق ،ص.31.
 .91املحاسب (صبحي)ّ ،
قصة املوسيقى والحضارة يف الغرب ،الج ،1.دمشق ،منشورات وزارة الثقافة ،2000 ،ص.372.
 .92ورد يف العديد من املصادر التاريخية للفالسفة واملنظرين العرب ّ
بأن العود يشمل عدّة أصناف إذ أنّها تختلف من حيث عدد األوتار
وإن النموذج األكثر تداوال ً عند العرب يف الفرتة التي كتبت فهيا هذه الدراسات النظرية هو العود الرباعي إال ّ ّ
ّ
أن إمكانية إضافة وتر
خامس كان واردة يف أغلب الشواهد املكتوبة.
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93. Voir : FÉTIS )François-Joseph(, Histoire générale de la musique" Depuis les temps les plus anciens
jusqu’à nos jours ", T.5éme, p.157-158.
أن فارمر يف كتابه تاريخ املوسيقى العربية يؤكد عىل النموذج الشائع يف الرشق هو العود الرباعي عىل ّ
 .94كما ّ
أن النموذج الرباعي أعتمد
ّ
أكثر يف األندلس لكن كتابات الفارابي تؤكد عىل إمكانية وجود الوتر الخامس لكن كان التط ّرق لهذه املسألة منحرص عىل الجانب
النظري فقط .فارمر (هنري جورج) ،العنوان السابق ،ص.182.
 .95عيل (الشوك) ،املوسيقى بني الرشق والغرب ،ص.120.
 .96أنظر :
- Les luths des Musées d’Art et d’Histoire de Genève, Brochure du festival des luths et théorbes du 06
au 07 nov. 2010 au musée d’art et d’histoire de Genève, Association des concerts de musique ancienne,
p.19-22. )L’évolution des luths en Europe(.
- URL :http://www.christine-gabrielle.ch/CG/Le_luth_files/Les%20luths%20du%20MAH.pdf
97. LE SAGE )Alphonse(, La musica de las cantigas " estudio sobre su origen y naturalza con reproducciones
fotigrafias del texto y trancipcion moderna por JULIAN RIBERA TARRAGO", Coll. Cantigas de santa
maria, Madrid, tipografia de la revista de archivos, 1922, )LOS MUSICOS DE LAS CANTIGAS Num III,
(XVII.
98. JACQUOT )jean(, le luth et sa musique, 2éme éd. Coll. Le chœur des muses N° 511, Paris, centre national de la recherche scientifique, 1976, P.22.
99. Ibid., P.21.
 .100أنظر :قطاط (محمود) ،آلة العود بني ّ
دقة العلم وأرسار الفن ،ص126.؛.128
 .101قطاط (محمود) ،آلة العود بني ّ
دقة العلم وأرسار الفن  ،ص.123.
102. VACCARO )Jean-Michel(, La musique de Luth en France au XVI éme siècle, Paris, Edition du CNRS,
1981, PP. 95;236.
 تجدر اإلشارة هنا إىل ّّ
الخاصة باآللة العود وهي اللوحة اإليطالية واللوحة
أن أوروبا عرفت ثالثة أصناف من اللوحات املوسيقية
الفرنسيةواللوحةاألملانية.
103. Ibid., p.236.
 .104وردت هذه الشهادة لهنري جورج فارمر نقالً عن :الشوك (عيل)،املوسيقى بني الرشق والغرب ،ص.121.
 .105نفس املصدر ،ص.123.

-

املصادرواملراجعالعربي�ة
األلويس (عادل) ،الرتاث املوسيقي العربي وأثره يف أوروبا ،بحث حائز عىل ميدالية مؤتمر "املوسيقى يف الرتاث العاملي" جامعة لندن
لعام  ،1984القاهرة ،مكتبة املدبويل 100 ،2000 ،ص.
أمني (أحمد) ،الرشق والغرب ،القاهرة ،مطبعة التأليف والرتجمة والنرش256 ،1900 ،ص.
أنور الرشيد (صبحي) ،اآلالت املوسيقية يف العصور اإلسالمية ،سلسلة الكتب العلمية ،بغداد ،منشورات وزارة اإلعالم415 ،1980 ،
ص.
بركات (حليم) ،الهوية "أزمة الحداثة والوعي التقليدي ،الط ،1.بريوت ،لبنان ،رياض الرايس للكتب والنرش 367 ،2004 ،ص.
بشة (سمري) ،التثاقف يف املمارسة املوسيقية املعارصة يف تونس من خالل تجربتني " :لقاء  "85ألنور براهم و تجليات" امحمد زين
العابدين ،بحث لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف علوم وتقنيات الفنون اختصاص نظرية الفن ،املعهد العايل للفنون الجميلة ،تونس،
 142 ،2003ص.
بشة (سمري) ،الهوية واألصالة يف املوسيقى العربية ،مراجعة وتقديم منري سعيداني ،ط ،1.تونس ،منشوات كارم الرشيف،2012 ،
 227ص.
بشة (سمري) ،عندما تكون النثاقفة بديال لتجاوز عقدتي الهوية والغريية يف اإلنتاج املوسيقي املعارص يف تونس ،أشغال مخرب البحوث
يف الثقافة والتنمية ،تونس ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،2006 ،ص.1-34.
البهنيس (عفيف) ،الفن واالسترشاق ،الط ،2.موسوعة تاريخ الفن والعمارة ،املج ،3.لبنان ،دار الرائد اللبناني 308 ،1983 ،ص.
الحاج قاسم محمد (محمود) ،انتقال الطب العربي إىل الغرب "معابره وتأثريه" ،الط ،1.لبنان ،دار النفائس 183 ،1999 ،ص.
حنانا(محمد)،معجماملوسيقىالغربية"األعالم–املصطلحات–األعمالاملوسيقية"،دمشق،منشوراتالهيئةالعامّ ةللكتاب،وزارة
الثقافة 359 ،2008 ،ص.
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ّ
املتاصل" ،مجلة البحث املوسيقي ،املجمع العربي
الخوري (بولس) ،التحوّل الثقايف "النهضة العربية واملوسيقى خيار التجديد
للموسيقى ،عمّ ان ،األردن ،2003 ،ص ص .119-124
رايت (أوين) ،املوسيقى يف األندلس"دراسة شاملة" ،الحضارة العربية اإلسالمية يف األندلس "التاريخ السيايس-األقليّات-املدن
األندلسية-اللغة والشعر واألداب-املوسيقى ،تر .عبد الواحد لؤلؤة ،الط ،1.بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1998 ،ص ص
.803-835
ريبريا (جوليان) ،تاريخ املوسيقى يف الجزيرة العربية واألندلس ،الط ،1.تر.الحسني الحسن ،أبوظبي ،هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث،
املجمع الثقايف303 ،2008 ،ص.
سحاب (الياس) ،املوسيقى العربية يف القرن العرشين "مشاهد ومحطات ووجوه"  ،الط ،1 .لبنان ،دار الفارابي 305 ،2009 ،ص.
السييس (يوسف) ،الدعوة إىل املوسيقى ،عالم املعرفة ،عدد  ،46الكويت ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،أكتوبر ،1981
224ص.
الشوك (عيل) ،مالمح التالقح الحضاري بني الرشق والغرب ،الط ،1.دمشق ،سوريا ،مكتبة رمضان ،1996 ،ص .243
قطاط (محمود) ،آلة العود بني ّ
دقة العلم وأرسار الفن ،عُ مان ،مركز عمان للموسيقى التقليدية ،وزارة اإلعالم 199 ،2006 ،ص.
قطاط (محمود) ،التثاقف بني املوسيقى العربية واملوسيقى الرتكية ،الحياة الثقافية ،عدد  ،30تونس ،وزارة الثقافة ،1984 ،ص
ص.148-177
ّ
ّ
قطاط (محمود) ،العنارص املشرتكة ملوسيقى البحر األبيض املوسط ،الدورة األوىل مللتقى الحضور اإلسالمي يف الفن املتوسطي،
اململكة املغربية ،وزارة الثقافة ،جامعة الرشف اإلدرييس الصيفية ،1988 ،ص ص .9-18
قطاط (محمود) ،املوسيقى أحد أهم مظاهر الهوية وتأكيد الذات ،القاموس النقدي للهويات الثقافية واسرتاتجيات التنمية بتونس،
املخرب الوطني للبحث يف الثقافة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية ،وزارة التعليم العيل والبحث العلمي ،2007 ،ص ص .1-14
قطاط(محمود)،نظريةتكوينالساللماملوسيقيةوالنظاماملوسيقيالعربي،البحثاملوسيقي،عدد،1.املج،2.األردن،املجمعالعربي
للموسيقى ،2002 ،ص ص.9-59
الكحالوي (محمد) ،املوسيقى العربية باألندلس "أشكالها وتأثريها يف أوروبا" ،الط ،1.تونس ،منشورات محمد بوذينة117،1998،
ص.
املحاسب (صبحي)ّ ،
قصة املوسيقى والحضارة يف الغرب ،الج ،1.دمشق ،منشورات وزارة الثقافة 613 ،2000 ،ص.
محمد عيل (عصام الدين) ،بواكري الثقافة اإلسالمية وحركة النقل والرتجمة "من أواخر القرن األوّل وحتى منتصف القرن الرابع
الهجري" ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف 217 ،1987 ،ص.
مراد (موىس يونان) ،حركة الرتجمة والنقل يف العرص العبايس ،لبنان ،مطبعة مارافرام 184 ،1973 ،ص.
هاني (ادريس) ،حوار الحضارات "بني أنشودة املثاقفة ورصخة الهامش" ،الط ،1.املغرب ،املركز الثقايف العربي 176 ،2002 ،ص.
الهمامي (بدر الدين) ،العالقات الثقافية بني الرشق والغرب ،الط ،1.تونس ،مؤسسة سعيدان للطباعة والنرش والتوزيع،1996 ،
 171ص.
هونكه (ريغريد) ،شمس العرب تسطع عىل الغرب "أثر الحضارة العربية يف أوروبة" ،تر.فاروق بيضون وكمال دسوقي ،بريوت ،دار
الجيل ودار األفاق الجديدة،1993 ،ص.588.
ً
"خاصة يف العصور الوسطى" ،تر.فؤاد حسنني عيل ،القاهرة ،لجنة البيان العربي،1947 ،
يعقوب (جورج) ،أثر الرشق يف الغرب
 126ص.
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أ .أحمد عبد الهادي املحمد صالح  -السعودية

صياغة ُ
احللي يف األحساء
ُ
عراقة التاريخ واحرتافية
الصنعة

1

ً
ُّ
ُ
حاضـــرة يمتـــد بها العمـــر ويطول زمانهـــا وتبقى صامـــدة أمام
أي
ٍ
قوة
نقاط ٍ
الظـــروف الطبيعية والدخيلة عليها ،ال بد أنها تتضمـــن على ِ
ّ
حتديات عصفت
أعطتها اســـتمرارية الوجود ،وشـــقت طريقها أمـــام
ٍ
َ
ُ
العمل
والناس يقبلـــون على
عطـــاء،
بها ،منهـــا أن تكـــون األرض ذات
ٍ
ِ
ّ
اليدوية بكل أشـــكالها وأنواعها دون تذمر ،فيمـــا إنت�اجهم ذو
واحلـــرف
ِ
ً
ّ
اجلـــودة والوفـــرة يصدر خـــارج مدينتهـــم ،فأصبح اقتصادهـــم قويا،
وبالتايل تفـــد الناس عليهـــم من أجل كســـب املعرفة.
ُ َ
ٌ
ٌ
ٌ
خنيل
بأكر ِ
واحة ٍ
واألحســـاء واحة طبيعية خالبة و كبرة ،ع ِرفـــت ِ
عربي�ة ،وهي تقع شـــرق شـــبه اجلزيرة العربيـــ�ة من اململكـــة العربي�ة
ً
ّ
اإلدارية الســـعودية مســـاحة،
الســـعودية ،كما أنهـــا أكر املحافظات
ً
َّ
إذ تبلغ مســـاحتها ما يقـــارب ربع مســـاحة اململكة تقريبـــ�ا ،حيث أن
ً
َ
ٌ
ٌ
ٌ
اجلـــذور ،فقديما ُع ِرفت باســـم "ه َجر"
ضارب يف
تاريي
لها امتـــداد
ِ
ً
ً
نســـبة إىل أكر مدنها القائمـــة آنذاك ،كما كانت ُت ُ
عتر ُجـــزءا من إقليم

ثـقـافـة مـاديـة

ً
الفرات شـــماال إىل
البحرين التاريي ،والذي كان يمتد من
ِ
ً
ّ
ً
ُعمـــان جنوبا ،إىل أن تقلص االســـم تدريجيـــا عن املنطقة
ُ
اخلليج كانت
يف
اجلـــزر
من
مجموعة
علـــى
يطلق
وأصبح
ٍ
ِ
ِ
َ
تعرف باسم "أوال".
بينم ــا ب ــرزت يف املنطق ــة مدينــ�ة األحس ــاء ال ــي بن�اه ــا
أبـــو طاهـــر ســـليمان بـــن أيب ســـعيد اجلنـــايب القرمطـــي،
حيــث نمــت كحاضــرة وازدهــرت ُ
وع ِّمــرت بأهلهــا وناســها،
وس ــاهمت طبيعته ــا اخلالب ــة بم ــا حباه ــا هللا م ــن خني ـ ٍـل
َ
ـاه متن�اثــرة تســقي بروافدهــا
ـجار متكاثــرة وين�ابيــع ميـ ٍ
وأشـ ٍ
احلقـــول الزراعيـــة يف قيـــام الســـكان بممارســـة أنشـــطة
حرفيـــة أســـهمت يف إثـــراء املـــوارد االقتصاديـــة ،وقـــد
ُ
ُو ِصف ــت ِصناعته ــا بالعجيبــ�ة ،وذ ِك ـ َـر بأنه ــا ال ت ــكاد توج ــد
يف غره ــا ،1مث ــل :احلياك ــة وخياط ــة الع ــيب ،والصياغ ــة،
وصناعـــة احلصــــر ،واخلـــوص والفخـــار واخلـــزف،
والصباغـــة وغـــزل املنســـوجات ،وصناعـــة دالل القهـــوة،
وتعتم ــد ه ــذه احل ــرف عل ــى م ــا يتواف ــر م ــن م ــواد أولي ــة
ُ
محلي ــة ،وأس ــواقها عام ــرة بالبي ــع والش ــراء ح ــى ش ـ ِّـبهت
بأســـواق مصـــر.2
ّ
والنـــاس يف األحســـاء ال ترتفـــع عن ممارســـة احلرف
َّ
اليدويـــة مهما كانت بســـاطتها ،بل إن هنـــاك العديد من
العوائـــل تتوارث هـــذه احلرف واملهـــن ّ
ممـــا يزيدها خرة
يف هذا املجـــال ،3فوفـــرة األيـــدي العاملة ،ووجـــود طلب
علـــى املنتجـــات املحلية ،والوعـــي جبودتها ،أعطـــى املنتج
ً
ً
ً
ورواجا فغدت معظم املنتجـــات مطلوبة
ســـمعة وشـــهرة
يف مناطـــق اخلليج.4
َ
وأحـــد حرفها اليدوية الي اشـــتهرت ُ
وع ِرفـــت بها منذ
أمد بعيـــد ضارب يف القـــدم ،هي صياغة احللـــي والزين�ة؛
ٍ
املتمثـــل باللؤلـــؤ والذهب والفضـــة واألحجـــار الكريمة،
ًُ ّ
والـــي كانت ســـابقا تصدر مـــا تصنعه إىل جميـــع مناطق
اخلليـــج؛ جلودته وقوته وشـــكله الـــذي يبهـــر الناظر له.

ً
اوال :أهداف البحث:
ُ
الصناعـــة الرتاثيـــ�ة يف األحســـاء
جانـــب مـــن
 حفـــظِ
ٍ
قب ــل أن خيطف ــه النس ــيان وتفق ــده الذاك ــرة ويدفن ــه

الزم ــن؛ وبالت ــايل ال يمك ــن ت ــدارك م ــا يمك ــن تدارك ــه
ّ
بعـــد الفـــوات ،فقـــد تقلصـــت صناعـــة الذهـــب
اليدويـــة وأوشـــكت علـــى االندثـــار وقاربـــت علـــى
االختف ــاء ،بس ــبب ظه ــور تقنيــ�ات حديثــ�ة لتش ــكيل
ً
املصوغـــات آليـــا ،حيـــث أصبحـــت قطعـــة الذهـــب
ً ُ ً
ّ
املصنعــة يدويــا حتفــة تراثيـ�ة نــادرة يف الســوق املحلــي
ّ
ّ
لعراقته ــا ودق ــة صياغته ــا وفنيته ــا املتقن ــة.
 عــزوف النســاء عــن الصناعــات اليدويــة وميلهـ َّـن إىلَّ
وهجرهـــن
الصناعـــات احلديثـــ�ة يف صياغـــة احللـــي
ّ
اليدويــة ،ممــا تســبب يف نســيان
للصناعــة التقليديــة
أســـماء احللـــي واملســـكوكات الذهبيـــ�ة والفضيـــة
األحســـائي�ة القديمـــة الـــي ّ
تزينـــت بهـــا األمهـــات،
ً
َّ
يذكرهـــن
ولعلنـــا هنـــا يف هـــذا البحـــث نـــورد شـــيئ�ا
بالمـــايض القديـــم.
 وج ــود توج ــه عال ــي للع ــودة حن ــو ال ــرتاث اإلنس ــاين،واألحســـاء مـــن املناطـــق الرتاثيـــ�ة العريقـــة الـــي
ً
ً
مجـــاالت مختلفـــة،
عظيمـــا يف
امتلكـــت تاريخـــا
ٍ
وصناعـــة الذهـــب وصياغتـــه مـــن األنمـــاط
ُ
التجاري ــة ال ــي اش ــتهرت ُ
وعرف ــت به ــا من ــذ مئ ــات
الســـنن ،ولهـــذا أدرجـــت منظمـــة اليونســـكو
حاض ــرة األحس ــاء كموق ــع ت ــرايث عال ــي ،واختاره ــا
ً
املجلـــس الـــوزاري العـــريب للســـياحة عاصمـــة
ّ
ـياحة العربيـ ـ�ة لع ــام 2019م ،وه ــذا م ــا يع ــزز
للس ـ ِ
ّ
فاعليـــة هـــذا البحـــث وأهميتـــ�ه.
ّ
 حتف ــز البع ــض للع ــودة إىل عب ــق الم ــايض بم ــا حيمل ــهنكهـــة
أصالـــة وعراقـــة ،وبمـــا يكتـــزنه مـــن
مـــن
ٍ
ٍ
ً ّ ً
ُ
َ
ُ
ُ
تراثيــ�ة جاذب ــة ،حتم ــل رونق ــا أخ ــاذا يس ــحر العي ــون
ويأســـر األلبـــاب ،والذهـــب وأشـــكاله ّ
الفنيـــ�ة َ
هـــو
ٌ
ُّ
ـورة الم ــايض
واح ــد م ــن ال ــدوال ال ــي ت ــدل عل ــى ص ـ ِ
اجلميـــل ،لـــذا حنـــاول مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة
الس ْ
عـــرض أنـــواع الصياغـــة وطـــرق َّ
ـــبك القديـــم
حلفظ ـ ِـه م ــن االندث ــار.
ـرأة
لق ــد لبس ــت امل ــرأة يف األحس ــاء احلل ــي بأنواع ــه كام ـ ٍ
فاتن ـ�ة ته ــوى وتعش ـ ُـق لب ـ َ
ـس كل م ــا ه ــو غ ــايل الثم ــن؛ ول ــه
ٍ
ٌ
ـرأة إىل أخ ــرى،
بري ــق وملع ــان ،ولك ــن لبس ــه يتف ــاوت م ــن ام ـ ٍ
ﻋﺮاﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﺴﺎء:
ُ
ُ
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حس ــب الوض ــع االقتص ــادي والوض ــع االجتماع ــي ،كم ــا
يعتم ــد ذل ــك عل ــى الظ ــروف املعيش ـ ّـية الضاغط ــة ال ــي
َّ
ـرتات عصيبــ�ة وصل ــت
تش ــهدها املنطق ــة ،فالبل ــد م ــر بف ـ ٍ
إىل ح ــد املجاع ــة والع ــوز؛ وانته ــت إىل خ ــط الفق ــر املدق ــع،
ً
ً
وأيض ــا حس ــب ظ ــروف كل عائل ــة أو أس ــرة ،وربم ــا أيض ــا
بســـبب ضعـــف يـــد الـــزوج ممـــا يدفعهـــا أن تلبـــس مـــا
ُ
رخ ـ َ
ـص س ــعره.
ومـــع ذلـــك ففـــي املنطقـــة ُأ َس ٌ
ــــر كثـــرة مســـتواها
ّ
متوســـط ،حيث
االقتصـــادي مرتفـــع ،وبعضهـــا اآلخـــر
ً
يقومـــون بادخار مبالغ ّ
نقدية لشــــراء احللـــي ،وخصوصا
كثر من مناســـبات الـــزواج ،وكما
املصوغـــات الذهبي�ة يف
ً
ٍ ٌ
ّ
ّ
مـــرت علـــى املنطقـــة ســـنون خصبة مـــرت عليهـــا أيضا
ٌ
ســـنون ِعجـــاف ،ويوجـــد يف املنطقة فـــرتات زمنيـــ�ة فيها
رخـــاء اقتصـــادي مثل موســـم الغوص وموســـم جين ثمار
التمـــور ،ففي هذه األوقات تتوفر القوة الشــــرائي�ة 5لديهم
ملن يعمـــل يف هاتـــن املهنتن.

ً
ثاني�اِ :حلي املرأة األحسائي�ة:
)1

اللؤلؤ:

مـــن األعمـــال الـــي امتهنها األحســـائيون اســـتخراج
ُّ
اللؤلـــؤ واالجتار بـــه ،إذ ُيعـــد من األنشـــطة الرئيســـية يف
املنطقـــة ،حيث يزيـــد عدد الســـفن يف حمـــالت الغوص
علـــى ألف ســـفين�ة ،وعـــدد العاملـــن عليها حوايل ســـتة
عشـــر ألف رجـــل ،وتبلغ صـــادرات األحســـاء مـــن اللؤلؤ
عام 1307هـ 1889 /مم بــــ ( )4.300.000روبي�ة ،ويف
عـــام 1314هــــ 1896 /م ( )410.039.3روبي�ة ،ويف عام
1319هـ 1901 /م حـــوايل ( )4.753.410روبي�ة ،6واملرأة
األحســـائي�ة تزينت باللؤلؤ بعدما صاغته األيادي الماهرة
أكمـــل زين ٍ�ة لها
صياغة متقنـــة ،)3(7وظهرت بها وهي يف
ِ
يف مناسبتها.

)2

الفضة:

ٌ
ٌ
ـاء إىل يومن ــا
ال ي ــزال للفض ـ ِـة مكان ــة وطل ــب يف األحس ـ ِ
ْ ُ
هـــذا ،وإن اقتصــــرت ِحل َيــــته وجماليتـــ�ه علـــى الرجـــال؛
ّ
والــي تتمثــل يف لبــس اخلواتــم وتزيــن مقابــض اخلناجــر

ً
َ
وأغمـــاد الســـيوف ،إال أن الفضـــة كانـــت متداولـــة بكـــرثة
ً
يف الس ــابق حس ــب الوض ــع االقتص ــادي كم ــا ذكرن ــا آنف ــا،
ً
ُ
ّ
فالفض ــة من ــذ عه ـ ٍـد بعي ـ ٍـد ج ــدا تش ــكل املقي ــاس للقيم ــة
يف الشـ ــرق األقصـ ــى ،وخباص ــة يف الهن ــد والص ــن ،ول ــذا
رواج ــا كب ـ ً
لق ــي (لاير ماري ــا تريــزا) ً
ـرا يف منطق ـ ِـة الشـ ــرق
األوســـط ،باالســـتفادة منـــه يف الصفقـــات واملعامـــالت
التجاريـــة مـــع األقطـــار الشــــرقية املجـــاورة .8فالنســـاء
يلبســـنه يف املناســـبات وهـــو الســـائد بينهـــن حـــى أخـــذ
َ
َ
ُ
الفضـــة
زخرفـــة
الذهـــب يف
دخلـــون
ِ
ِ
حرفيـــو الصاغـــة ي ِ
فق ــط ،وإضاف ــة ن ــوع م ــن اللمس ــة اجلمالي ــة عل ــى املنت ــج،
وامت ــد الزم ــن ح ــى غل ــب الذه ــب عل ــى الفض ــة.
ُ
وق ــد صن ـ َـع الصاغ ــة أن ــواع حل ـ ٍـي كث ــرة م ــن الفض ــة
تزينـــت بهـــا املـــرأة يف الســـابق ،وتتمـــزي بزخـــارف كثيفـــة،
ً
ً
ً
وأنماط ــا مختلف ــة
والزال ــت ه ــذه الزخ ــارف تأخ ــذ أش ــكاال
صناعـــة اخلواتـــم ،وغمـــد ومقابـــض اخلناجـــر تزيـــن
يف
ِ
بالفض ــة م ــع نقش ــات خاص ــة وناعم ــة ،وأخت ــام ش ــخصية
حتمـــل اســـم حامـــل اخلتـــم يســـتخدمه صاحبـــه يف
املعام ــالت التجاري ــة والبص ــم ب ــه عل ــى األوراق الرس ــمية
والوثائــق اخلاصــة ،ومــن احللــي الــي تصنــع مــن الفضــة:
اخلالخيــل (احلجــول) ،والســبح ،والسالســل ،والرتاچـــي
(حلـــق األذن).9

)3

األحجار الكريمة:

ً
اس ــتخدمت امل ــرأة األحس ــائي�ة ع ــددا م ــن الفص ــوص
واألحج ــار الكريم ــة كالعقي ــق والياق ــوت والف ــروز ال ــي
تب ـ�اع يف املنطقــة كعناصــر جماليــة علــى املعــادن الثمين ـ�ة
ً
ً
خاص ــة الفض ــة لتعط ــي لبي�اض ــه جم ــاال ورونق ــا بألوانه ــا
الزاهي ــة ،وكان يت ــم ص ــف تل ــك األحج ــار بعناي ــة فائق ــة
وترتيـــب خـــاص لتضفـــي علـــى املســـكوكات واحللـــي
ً
ً
جم ــاال بديع ــا وتزي ــد م ــن قيمته ــا عن ــد البي ــع.

)4

الذهب:

ُّ
يعـــد الذهب مـــن أنفس املعـــادن وأغالهـــا وأجملها،
ّ
التجمل بـــه واختاذه
لهذا حرصت املـــرأة األحســـائي�ة على
ً
ِحلية وزينـــ�ة ،كما ســـعت إىل اقتن�ائه كقيمة اســـتثمارية
لتفـــادي نوائـــب الدهـــر ،وكمـــا يقـــال يف املثل الشـــعيب:
"الذهـــب زينـــ�ة وخزين�ة".

ثـقـافـة مـاديـة

ً
ثالثا :أسواق الذهب يف األحساء:
عرفـــت أهـــل األحســـاء الذهـــب منـــذ أكرث مـــن ألف
ســـنة ،فاهتموا بصناعتـــه واإلجتار به ،فكانـــت لهم حركة
ســـوقية دائبـــ�ة يف مختلـــف األقطـــار املجـــاورة كالبحرين
ً
والكويـــت ،فضـــال عـــن تأثـــره املباشـــر علـــى اقتصـــاد
األحســـاء ،حيـــث كان عدد املشـــتغلن فيه يتن�اســـب مع
حجـــم االجتار به ،فأنشـــئوا دكاكن متجـــاورة ذات ممرات
ضيقـــة مغطـــاة ،وهـــذا الســـوق يقـــع يف وســـط مدينـــ�ة
الهفوف القديمة ويســـى (ســـكة 10ســـوق الذهب) ،ويف
ْ
املرز يوجد ســـوق آخـــر ،يف داخل هذين الســـوقن مصانع
ومتاجر ومحـــالت صاغة الذهب والفضـــة ،ويعتران من
أقـــدم األســـواق يف اخلليـــج .واآلن توجد متاجـــر الذهب
باإلضافـــة للســـوقن املذكوريـــن يف املجمعـــات التجارية
الكبرة املنتشــــرة يف مدين�ة األحســـاء ،والقرية الشـــعبي�ة
ً
ً
للنمط
الي شـــيدتها أمانة األحســـاء مؤخرا ،وذلك مجاراة
ِ
التســـويقي احلديث.
وتفتـــح محـــالت الذهـــب علـــى فرتتـــن ،صباحيـــة
ومســـائي�ة ،علـــى النحـــو التايل:
 الفرتة الصباحية :حوايل الســـاعة التاســـعة إىل وقتصـــالة الظهر أي بمعدل ثالث ســـاعات ،مـــا عدا يوم
اجلمعة من كل أســـبوع.
 الفرتة املســـائي�ة :مـــن بعد صالة العصــــر إىل أن يرفعاملـــؤذن صوتـــه إعالنـــا منـــه بدخـــول وقـــت صـــالة
ا ملغر ب .
لقــد كانــت أســواق الذهــب باألحســاء تــزدان بســبائك
الذهـــب والفضـــة والفـــروز الـــي تدخـــل يف تزيـــن
احللـــي ،واألحجـــار الكريمـــة واخلـــرز ّ
امللـــون ،كان التجـــار
ً
ـالد الهن ــد ،11ويش ــرتون أيض ــا الذه ــب
يس ــتوردونها م ــن ب ـ ِ
املس ــتعمل أو القدي ــم م ــن األه ــايل مم ــن لدي ــه الرغب ــة يف
بيعـــه أو اســـتب�داله.
ُ
ذهـــب جوالة
ويف الزمـــن المـــايض كان يوجـــد باعـــة
ٍ
يف األحيـــاء ،يتنقلـــون بـــن القـــرى لعرض احللـــي عليهم
12
والشـــراء منهم ،وهـــؤالء الباعة يعرفون بـ (الشــــرطنة)
كانوا حيملـــون على أكتافهم ً
كيســـا من القمـــاش األبيض

وبداخله مزيان ،يســـرون علـــى أقدامهم وينـــ�ادون بأعلى
الصوت :زري عتيـــج ،13ذهب عتيج ،شـــاخ 14عتيج ،نبيع
نشـــرتي ،وبصوت جهـــوري متن�اغـــم .15وما أن يســـمعن
َ
ســـماعه يف ٍ
يـــوم معن من أيام
الصـــوت الذي اعتدن على
ِ
األســـبوع ،حـــى يتجمعن حولـــه ،لعرض ذهبهـــم القديم
عليه وشـــراء آخر .والشــــرطنة يشـــرتون الذهـــب والزري
وا لفضة.
ّ
ومن الشــــرطنة من يتنقل من منطقـــة إىل أخرى بن
ً
دول اخلليج ،ليعـــرض بضاعته ويقيم هنـــاك مدة زمني�ة
ثم يعـــود إىل وطنه وأهله.

ً
رابعا :األسر اليت امتهنت عمل صياغة احللي:
توارثـــت العمل ومزاولـــة مهنة الصياغة أســـر عرفت
مـــن القديـــم وإىل وقتنـــ�ا احلاضـــر ،حى لقبـــت وعرفت
بالصاغـــة 16نســـبة إىل املهنـــة الـــي يزاولونهـــا .ومن هذه
العوائـــل على ســـبي�ل الذكر ال احلصــــر :األربـــش واألمر،
والبـــاذر ،والبو حمد (يف الفضة) ،والبو رمضان ،البقشــــي
والن خليفـــة ،والن ســـليمان والن عيى ،والبوخضــــر
(يف الفضـــة) ،والبوجبـــارة ،والبوحليقـــة ،والبودحيـــم
والبوطلميس ،واحلســـن واحلمـــراين ،واحلمود ،واخلرس
والدجـــاين منهم احلـــاج احلـــاج احلريف عايـــش بن محمد
الدجـــاين –أطـــال هللا بعمـــره ( -يف الذهـــب والفضـــة)،
ّ
َّ
والدوخ والدين ،والســـمن ،والســــريج والشـــيخ علي،
والصايـــغ ،والعبدهللا واحلمـــد ،واملحمدعلي ،واملســـلم،
واملهنا ،واملوىس الفداغم (يف الفضـــة) ،واملؤمن ،والنجادة
والنجدي ،النجيدي ،والنمـــر ،والوايل ،والوهاب .17ويمكن
أن تـــرى صائغ ذهب عمل يف صياغـــة الفضة لكن العكس
غر وارد.

ً
خامسا :احللي يف الطب املحلي:
مـــن اجلوانب الـــي يمكنن�ا ذكرهـــا يف حبثن�ا هـــذا مدى
ارتب�اط معدين الذهـــب والفضة بالطب القديم وارتب�اطهما
باألمـــور الروحيـــة وحمايـــة اإلنســـان بهمـــا عـــن العـــن
ﻋﺮاﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﺴﺎء:
ُ
ُ
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ً
َ ُ
احلاســـدة والشــــريرة ،18وقد كتبت حبوثا حول هذه األمور،
وعن عالقـــة املعادن بالـــروح ،ويظهر يل أن أهايل األحســـاء
لديهـــم تعامل مع هذه األمـــور ،وإن لم يصلنـــا يشء إال الزنر
البســـيط ،مثل :اســـتخدامهم الذهب ملرض "البصفار" أو
"الصفـــرة"  jaundiceالـــذي يصيـــب األطفـــال حدييث
الوالدة ،فيغلب على جســـده اللـــون األصفر ،فمع تعريض
الطفل املصاب ألشعة الشـــمس املباشرة يف أوقات معين�ة،
يضعـــون قطعة مـــن الذهب على جســـد الطفـــل املصاب
ً
ظنا منهم بأنها تســـاهم يف إزالة الصفراء من جســـده ،وهو
بـــه حى اآلن.
معتقد ال يـــزال معموال ِ
ً
وأيضـــا :كانـــت لديهـــم (طاســـة) وهـــي إنـــاء صغر
من الفضـــة ُيكتب فيـــه أثنـــ�اء التصنيع آيات مـــن الذكر
احلكيـــم وحيتفظون بهـــا يف منازلهم يف مـــكان طاهر حى ال
تمســـه النجاســـة ،وإذا مرض أحد أفراد األســـرة يوضع يف
ٌ
هذا اإلناء قليـــل من الماء مع مـــاء الورد والزعفـــران ويقرأ
عليـــه آيات مـــن القـــرآن الكريم ثـــم يشـــربه املريض من
أجل شـــفائه.
وتعم ــل صنادي ــق صغ ــرة مربع ــة الش ــكل أو سداس ــية
ً
حتيطهـــا نقـــوش وزخـــارف أحيانـــا مـــن الفضـــة ،وعليـــه

بع ــض الفص ــوص زرق ــاء الل ــون م ــن الف ــروز أو مرجانيــ�ة
وه ــي خضـ ــراء الل ــون ،وتس ــى (جامع ــة) ،19أو حج ــاب؛
للحفـــاظ علـــى الورقـــة أو احلـــرز املكتـــوب مـــن وصـــول
الم ــاء له ــا؛ وم ــن ث ــم ذه ــاب محتواه ــا وبط ــالن مفعوله ــا،
ً
ً
ّ
تمـــس النجاســـة اآليـــات
أو وقايـــة لهـــا وخوفـــا مـــن أن
املذكـــورة فيهـــا والروايـــات واألدعيـــة ،فيوضـــع حاجـــز
ً
وحائ ــل م ــا ب ــن احل ــرز وأي مؤث ــر آخ ــر ،فعمل ــوا أوال عل ــى
وضع ــه داخ ــل جل ــد ،ث ــم تط ــور األم ــر بصناع ــة صنادي ــق
صغــرة مــن الفضــة ،ويف أطرافهــا ثقــوب يتــم مــن خاللهــا
رب ــط عض ــد أو كت ــف ال ــي عمل ــت م ــن أجل ــه ،وبعضه ــا
معلق ــة بسلس ــلة لتوض ــع عل ــى رقب ــة املري ــض.

ً
سادسا :أدوات صناعة احللي:
ل ــكل حرف ــة حتت ــاج إىل أدوات م ــن أج ــل القي ــام بأدائه ــا،
ً
بع ــض ه ــذه األدوات يت ــم صناعته ــا ً
محلي ــا وأحيان ــا يت ــم
ً
اســـترادها .والعمـــل يف هـــذه الصناعـــة واحلرفـــة أيضـــا
حباجــة إىل أدوات لتســاهم يف إجنــاز الصائــغ يف عملــه؛ هــذه
َّ
األدوات تســـى ً
محليـــا (العـــدة) ،وال نب�الـــغ إذا قلنـــا أن
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ُ ّ
الطاول ــة (الصن ــدال) ال ــي يعم ــل علي ــه الصائ ــغ تع ــد م ــن
أدوات العم ــل؛ لضـ ــرورة احلاج ــة له ــا أثنــ�اء العم ــل ،وم ــن
ه ــذه األدوات ال ــي حيتاجه ــا صائ ــغ الذه ــب 20م ــا يل ــي:
َّ
 ﭼــــالبة( 21زرادية) :ويســـميها البعض أم رويسات،اآللـــة يدويـــة ،بواســـطتها تمســـك قطعـــة الذهب
لقصهـــا أو طرقها وحـــى بردها.
 شـــفت :ملقـــط ،يمســـك به القطـــع ما يعمـــل علىصيا غتها .
 ﭼــــصفة :مثل املسطرة مســـطحة ولكنها من حديد،َ
عشـــرون ُث ً
قبا مختلفة االتساع.
بها
 ﭼطم :عمود من حديد صلب. ُمخطر :هو مثل (الـچـالب) ولكنها كبرة احلجم. طبعة مطبوع :وتســـتخدم لطبع النقاشات املوجودةعليها ،ومنها أنواع.
 طبعة شيماج.ُ
حديـــد صلبة وقوية ،يســـتعن بها
 صنـــدال :قطعةٍ
الصائـــغ ليضع عليـــه (املنقـــار) أو أي قطعة ليضرب
عليها .
 مرســفاد :هــي مطرقــة صغــرة احلجــم ،يســتخدمهاً
ً
الصائــغ لطــرق الذهــب أو الفضــة طرقــا خفيفــا.
 َمـــرد :قطعة مـــن احلديـــد الصلـــب ،طولهـــا حوايلعشـــرة ســـنتمرت ،نهايتهـــا مقلمـــة مثـــل رأس القلم،
أما مـــن األعلى فيطـــرق عليهـــا الصائغ المـــادة الي
يضعهـــا ب(املرســـفاد) ،وتعـــرف هـــذه القطعة بن
العـــوام بـ(الـچزل).
 ُم َـــباد :حجر صخري ناعـــم امللمس ،حيـــك به قطعة
الذهب؛ ملعرفة عيـــار الذهب.
 مطرقـــة :تســـتخدم أكـــرث مـــن مطرقـــه بأحجـــاممختلفـــة ،لـــكل مطرقـــه غـــرض معـــن يف الصنـــع
ولهـــا اســـم معـــن ،واملطرقـــة تســـتخدم يف طـــرق
القطـــع الثقيلـــة.
 -منقـــار :22وهـــو عبـــارة عن لـــوح حديدي بـــه قوالب

مثـــل الكـــور بأحجام مختلفـــة لتشـــكيل الذهب.
 منفاخ :شـــكله معروف ومتـــداول ،إال أن حجم منفاخالذهب صغر.
 منقـــاش :يلتقـــط به قطـــع الذهب الصغـــرة ،وعندالصائـــغ أحجـــام مختلفة منه.
 ســـنبج( :مقص) لقطع القطع الصغرة ،ويستخدمالصائغ أحجاما مختلفة منها.
 الدوة :الي يوضع فيها الفحم. الســـنبك :ومنـــه أشـــكال مثـــل املربـــع واملســـتطيلواملســـتدير واملثلث ،وهو قطعة مستطيلة من احلديد
ً
طرفه الســـفلي يكون إما ً
دائريا أو مســـتطيال حســـب
مهمـــة العمـــل ،وتنحصــــر وظيفته يف قطـــع صفاحئ
الذهب الصغـــرة وحتويرهـــا إىل الشـــكل املطلوب.
ُ
وممـــا جتـــدر اإلشـــارة إليـــه أين وقفـــت علـــى بعـــض
الوثائق الشـــخصية وفيها يويص بعـــض اآلباء ممن عرف
بامتهانـــه ومزاولة حرفـــة الصياغة بـــأدوات الصياغة الي
يعمل بهـــا ألبن�ائه ،وبعضهـــم يهب هـــذه األدوات للذكور
دون اإلنـــاث ،23ومـــا هذا إال حـــرص منهم علـــى أن تبقى
هذه املهنة بـــن أفراد األســـرة.

ً
ّ
سابعا :أشكال القطع املصنعة:
يصنـــع احللـــي بأيـــدي مهنيـــن مختصـــن يف هـــذه
الصناعة بتصميمات وأنواع مســـتوحاة مـــن البيئ�ة مزين
بعضهـــا بالزجـــاج ،كما تصنـــع بنقوش وأشـــكال زخرفية
جميلـــة متن�اغمة ،وذلك بعدمـــا يتم تلحيمها وتشـــكيلها
على شـــكل نب�اتـــات أو أزهـــار ،وأوراق شـــجر ،أو جنيهات.
وترصـــع ّ
ّ
وتزيـــن احللـــي األحســـائي�ة بالفصـــوص
ً
واألحجار الكريمة املنوعة ،وإن كان الفروز أكرث اســـتعماال
والزمـــرد ،والزجـــاج الالمـــع ،والياقـــوت األحمر.
ومـــن املالحظ أن طـــول احللي يغلب عليه األشـــكال
ّ
اجلني�ه (العملة املعدني�ة) وشـــكل الهرم
الدائرية وشـــكل
املقلوب وشـــكل املعـــن الصغـــر والكـــرات الذهبي�ة على
ﻋﺮاﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﺴﺎء:
ُ
ُ
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أطراف السالســـل وبينها قطع مســـتطيلة الشكل صغرة
َُْ
احلجـــم ،وتنظـــم بشـــكل فريـــد ذي تأثـــر ســـحري على
الناظـــر من جمالـــه وروعته.

ً
ثامنا :أسماء احللي ومواضعها:
ً
من العســـر جدا حتديد أســـماء احللي الـــي تتزين بها
ً
الفتاة األحســـائي�ة ،ابت ً
وانتهاء
�داء من الصناعة والتشكيل
ً
بالصياغـــة والتطعيم ،وإذا ذكرنا بعضها اجتهـــادا إال أنه ال
ً
يمكن ذكـــر جميع األنـــواع ،وال يمكن أيضـــا أن حندد أيهما
أقدم يف الصنـــع ،ويرجع الســـبب يف ذلك إىل ُبعـــد الزمن،
وانقطـــاع التعامل بها ،وعدم ذكرهـــا وتدوينها يف الكتابات
الســـابقة ،إال ما قل وندر.
والفتـــاة األحســـائي�ة مثـــل أي إمـــرأة يف العالـــم علـــى
امتـــداد التاريـــخ جتـــد ذاتهـــا بتحقيـــق رغباتهـــا يف اقتن�اء
الذهب ولبســـه ،وقد لبســـته يف جميع مناطق جســـدها،
علـــى النحو التـــايل:24

)1

حلي الرأس:

 القبقـــب :25قطعـــة ذهـــب دائرية ،يســـى شـــكلهاً
محليا (طاســـة) مقعـــرة ثقيلة الـــوزن ،تتضمن أربع

فصـــوص مـــن الفـــروز أو الياقـــوت؛ توضـــع علـــى
ّ
يســــرح شـــعر الرأس
الـــرأس فـــوق الهامـــة بعدمـــا
ً
ويرتك مســـدوال ،تزنل مـــن القطعة سالســـل مثبت�ة
بإحكام ،تســـى (مراســـل) ،يعتمد طولها على رغبة
الفتـــاة فحين�ا بعضهـــن تريد أن تكون املراســـل بطول
ً
تقريبـــ�ا وبعضهن ترغـــب أن تكون
عشـــرة ســـنتيمرت
يـــوازي طول شـــعرها.
 قصـــة الســـعد :26قطعـــي ذهـــب طـــوال بمقـــاس70ســـم ،مثل ضفائـــر الفتـــاة ،ولها مشـــابك لتعلق
بواســـطة هـــذه املشـــابك على الـــرأس بعـــد ترتيب�ه،
وهو بصورة الهالل ،شـــراحئ مرتبطـــة بعضها ببعض
يف نهايتهـــا تضع لهـــا ذارية.
 الهامـــة :قطعـــة دائريـــة توضع علـــى الـــرأس ،وبهاتســـتخدم كثـــر مـــن لـــرات الذهب.
 الريشـــة :تصـــاغ على شـــكل مقبـــض (مقضاب)،وهـــي مثـــل مقبـــض شـــعر الـــرأس أو مـــا يســـى
مشـــبك .27
 جذيلـــة :28قطعـــة صغـــرة مـــن الذهـــب مصممةبشـــكل الوردة يف أســـفل طرفهـــا سلســـلة مزخرفة،
توضـــع يف وســـط مقدمة الـــرأس.29
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 )2حلي الصدر أو الرقبة:
 مرتعش ــة :تتك ــون م ــن مجموع ـ ٍـة م ــن البي ــوت ،وه ــيُ
ُ
ـدة ال ــي س ــتحدد ط ــول املرتعش ــة
م ــا تع ــرف بالقاع ـ ِ
بنــ ٍ�اء عل ــى مق ــاس ص ــدر الفت ــاة ال ــي س ــتتزين به ــا،
وكل بي ــت يتضم ــن زرك ــون وي ــزنل م ــن البي ــت ث ــالث
حل ــق وذاري ــة (ك ــورة صغ ــره م ــن الذه ــب) .يعتم ــد
طــول حلقــات املرتعشــة علــى رغبــة الفتــاة فبعضهــن
يفضلن ــه قص ــرا وأخري ــات يرغ ــن ب ــه طوي ــال.
ً
 املزنــط :وتســى املرتعشــة ،ويطلــب أيضــا أن يصنــعمــن الفضــة مثــل مــا يصنــع مــن الذهــب.
ّ
ويتكـــون
 البشـــت :يكـــون بشـــكل جيـــب للمـــرأة،م ــن قط ــع ّ
جني ـ�ه ذهبي ـ�ة يرب ــط بينه ــا احلل ــق بش ــكل
املثلـــث ،ثـــم يســـتقيم ويلتقـــي كقطعـــة واحـــدة،
ثـــم ينســـدل إىل األســـفل ويغطـــي صـــدر املـــرأة
بشـــكل مســـتطيل ويتخللـــه مـــن األعلـــى شـــكل
مثل ــث منقل ــب ،مك ــون م ــن قط ــع دائري ــة متصل ــة
َ
بعضهـــا ببعـــض ِ َحبلـــق وتكـــون نهايـــة املثلـــث مـــن
األس ــفل قطع ــة كب ــرة م ــن الذه ــب مم ــزية .وتعل ــق
عل ــى رقب ــة امل ــرأة بسلس ــال م ــن ذه ــب .يق ــدر وزن
البشـــت بالكيلـــو.
 مري ــة أم ه ــالل :وه ــي عب ــارة ع ــن حلق ــة م ــن الذه ــبتتـــ�دىل منهـــا قطعـــة علـــى شـــكل هـــالل ،وتنســـدل
م ــن ه ــذه القطع ــة مجموع ــة م ــن احلل ــق يف نهايته ــا
ذراري (وه ــي عب ــارة ع ــن قط ــع مك ــورة صغ ــرة م ــن
الذه ــب)
 املرتهـــش :كـــريس ،عـــدد مـــن السالســـل الذهبيـــ�ةعلـــى شـــكل حالقـــات مربوطـــة بعضهـــا ببعـــض
بقطعت ــن مثلث ــي الش ــكل ،ب ــكل منهم ــا (ج ــالب)،
وحجمهـــا كبـــر حيتـــوي علـــى كامـــل صـــدر الفتـــاة.
وترتص ــع بف ـ ٍّ
ّ
ـص
 املري ــة :وه ــي الس ــبحة احلس ــاوية،كب ــر مرب ــع ،أحم ــر الل ــون ،حي ــاط باللؤل ــؤ.
 الس ــبحة احلس ــاوية :س ــبحة اش ــتهرت يف األحس ــاء،ّ
والتزيــن بهــا ،وقــد
وتهافتــت الفتي ـ�ات علــى اقتن�ائهــا
م ـ َّـر ذكره ــا باس ــم (املري ــة) .

 )3حلي األذن:
ََ
30
و(احللق)  ،31ويطلق
تسى حلي األذن (الرتاچــــي)
ً
عليها أيضا (تن�ابيـــ�ل) ،32تثقب شـــحمة إذن الفتاة برأس
إبـــرة اخلياطة ،وثقـــب األذن ال حيدد بيوم معـــن وإنما من
الشـــهر األول مـــن الوالدة إىل حـــدود ســـنتن ،ويكون مع
اإلبرة خيط أســـود يف أثن�اء الثقب يبقى اخليط يف شـــحمة
َّ
اإلذن ويعقـــد يف موضـــع الثقب حى ال يلتئـــم اخلرق وإذا
تيســــرت أمور أسرتها االقتصادية يقتنون لها "تراچـي"؛
ّ
لتتزيـــن بها بعدمـــا تعلـــق يف أذنهـــا .واحللق أنـــواع كثرة
وبأحجام مختلفة.
ومنه ــا دق ــات (أو م ــا تس ــى نقش ــات) كث ــرة نوع ــت
يف الـــرتايج حســـب الذائقـــة النســـائي�ة أمـــام أبتـــكارات
حــريف الصاغــة ،علــى ســبي�ل املثــال :مــا يعــرف حبلــق جنــوم
اللي ــل ،وحل ــق صب ــاح اخل ــر ،وه ــي ذات جنم ــة وه ــالل،33
والربيعيـــة ،وهـــي ذات حلقـــه تدخـــل يف األذن ومعقـــودة
بسلســـال يف وســـطه قطعـــة دائريـــة مثـــل القـــرش
الســـعودي.

 )4حلي األنف:
ُ
يثقـــب طـــرف األنـــف بمثـــل مـــا تثقـــب بـــه األذن،
وأحجـــام الذهـــب الـــي توضـــع علـــى األنـــف صغـــرة
احلجـــم ،إال أن براعـــة الصائـــغ بوضعـــه فيهـــا فـــص أو
للؤل ــؤ جيع ــل جماله ــا يف ــوق الوص ــف ،والتصامي ــم كث ــرة
ُ ّ
منه ــا :خزام ــة وه ــي حلق ــة كب ــرة ،34والزم ــام وه ــي حلق ــة
صغ ــرة ،والف ــردة ،35والنجم ــة وه ــي ع ــادة توض ــع عل ــى
أنـــف البنـــ�ات الصغـــرارت.
ويظهـــر أن اخلزامـــة يف األحســـاء كانـــت مقتصــــرة
علـــى النســـاء املزوجـــات فقـــط ،وعلـــى فتيـــ�ات األســـر
ميســـورة احلـــال.36

 )5حلي معصم اليد:
ّ
تسى (معاضد) وهي أســـاور دائرية الشكل مختلفة
التصميـــم أو الدقات تلبســـها املـــرأة يف معصمهـــا اليمى
واليســــرى ،ومن أشـــكالها( :منرة) ،و(عقـــال فيصل):
وهـــو ســـوار ضعيف فيـــه نقشـــه تشـــبه العقـــال الذي
يضعه امللـــك فيصل علـــى رأســـه ولعله أىت االســـم منه.
ﻋﺮاﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﺴﺎء:
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 وســـاور (دركتل) :يكـــون دائريا مســـطحا من األعلىمثل الســـلم وهو خشـــن وناعم.
 و(شميلة) :وجمعها شـــميالت ،عريضة بمقاس 18أو حســـب مقاس ختتاره الفتـــاة ّ
وترصع بالفصوص،
ولها فتحة تســـاعد على وضعهـــا يف املعصم.
 وبن�اجـــر :عبارة عن دوائر ال فتحـــة فيها ،وهي معاضدحســـاوية الصنـــع والفكـــرة ،وتوصـــف بأنهـــا أصغر
ً
ً
حجما من الشـــميالت املذكورة ســـابقا ،وفيه ســـوار
السد العايل.
 والزنـــد :وهو عبارة عـــن قطعة دائريـــة كبرة احلجمتلبســـها يف زندها .وســـوار يعـــرف بالعظـــم :معضد
ليـــس بعريض وال حنيف يتشـــكل مـــن ثلث مفاصل
جامـــدة وامتداد بشـــكل العظم.37
 وســـوار حب الهيل :أســـاور تلبس يف كلتـــا اليدين،38وتلبس النســـاء عادة ســـت أســـاور يف كل يـــد ،أو إثن�ا
عشر إســـوارة يف كل يد.
ً
 ومـــن احللـــي أيضـــا (الــﭼــــف) ،39يصمـــم خبمسخواتـــم مشـــبوكة بسالســـل توضع علـــى ظهر كف
الفتـــاة مربوطـــة بإســـوارة يف املعصم.

 )6اخلصر:
ّ
املخصــــر :وهـــو حـــزام يوضع على خصــــر
املحـــزم أو
الفتـــاة ،مصنـــوع مـــن الذهب وتكـــون عليه منقوشـــات
مختلفة .

 )7األصابع:
ً
كثـــرا مـــا توضع احللـــي يف األصابع على شـــكل حلقة
وبأشـــكال ّ
منوعة؛ وتلبـــس للزين�ة يف مناســـبات مختلفة
وأشـــهرها اآلن خاتـــم اخلطوبـــة ،مـــا يســـى ويعـــرف
ُّ َ
بـ(الد ْبلـــة) ،وهو عبارة عن تقديم رمزي وإشـــارة لالرتب�اط
من اخلطيـــب خبطيبت�ه.
ً
وعرفنـــا مجموعة مـــن أســـماء اخلواتم ،منهـــا :منقار
َّ ً
ّ
فصا
يتضمـــن
وهـــو مثل حبـــة البيـــ�ذان ،وخاتم صـــاروخ
ً
أحمـــر طويـــال ،وخاتم عجـــالن ،وخاتم ربـــع جني�ه.

 )7القدمان:
احل ْجـــل وجمعـــه حجـــول ،كانـــت
 اخللخـــال :وهـــو ُِ
تصنـــع من الفضة ثـــم من الذهب بأشـــكال وأحجام
ّ
وتصاميم مختلفة ،وحتلــــي املرأة رجليها به فتلبســـه
ً
يف أســـفل ســـاقها عنـــد الكعـــب ،ويعطـــي صوتـــا
عند املشــــي .أمـــا اآلن فأكرث مـــن يلبســـه األطفال،
ّ
وخيصـــص الذهـــب للفتيـــ�ات والفضـــة للصبي�ة.

ً
تاسعا :حفظ احللي يف املنازل:
ٌ
ِّ
ال ش ــك أن الذه ــب بمثاب ــة ادخ ــار فه ــو زين ـ�ة وخزين ـ�ة،
ً
ّ
تـتــــزين بـــه ،وقيمـــة ماليـــة
تضيـــف جمـــاال علـــى مـــن
ً
محفوظــة وقــت احلاجــة والعــوز ،فيحفــظ يف املنــازل بعيــدا
عـــن األعـــن داخـــل الغـــرف اخلاصـــة ،بعدمـــا يوضـــع يف
صنــدوق معــدين أو سـ ّ
ـحارة خشــبي�ة ،وإذا كانــت املــرأة مــن
األس ــر امليس ــور حاله ــا فلديه ــا صن ــدوق يس ــى (س ــحارة
أم جن ــوم) مصن ــوع م ــن خش ــب السمس ــم الق ــوي ومزي ــن
بالنج ــوم النحاس ــية ،40ويمت ــاز بصالبتــ�ه وبقفل ــه الكب ــر
املحكـــم ،وداخـــل الصنـــدوق قســـم حلفـــظ املقتنيـــ�ات
مقس ٌ
الذهبيـــ�ة ّ
أجـــزاء صغـــرة حلفـــظ احللـــي كل
ـــم إىل
ٍ
عل ــى ح ــدة.41

احللي:
مناسبات ارتداء ِ
َّ
ّ
ُ
ـاة
ال ش ــك أن نس ــاء األحس ــاء تتزي ــن كم ــا تتزي ــن أي فت ـ ٍ
علــى وجــه األرض بــأرق وأجمــل الزين ـ�ة الــي تتوفــر لديهــا
مـــن مالبـــس ومجوهـــراتّ ،
وتعطـــرت بأفضـــل العطـــور،
ً
ً
ح ــى تكتم ــل جم ــاال وأناق ــة ،وتك ــون فت ــاة عصـ ــرها ،م ــع
م ــا حباه ــا هللا م ــن نعم ــة اجلم ــال الطبيع ــي ،يظه ــر ذل ــك
ّ ً
جليــا يف قصيــدة شــعرية للشــيخ علــي بــن محمــد التــارويت
ّ
(ت1150 :هـــ) ،يتغـــزل بفتـــاة مـــن مدينـــ�ة الهفـــوف
ً
عاصم ــة األحس ــاء ،42قائ ــال:
َ ْ ًَ
َ ّ
َ
وف من ه َج ِر
سمعا مهفهفة الهف ِ
ْ َ َّ ُ
ُ
الوتر؟
أنغمة
ِ
الصوت ذا أم رنة ِ

ثـقـافـة مـاديـة

َ
وذا الذي َّ
اآلفاق ُ
فاحئ ُه
عط َر
ُ
ُ
ترديد نفس َ
العطر؟
ك ذا أم نفحة
ِ
ِ
ٌ
ُ
الوجه تب�دو منك مسفرة
وصفحة
ِ
ُ ُ
ُّ
ُ
القمر؟
شمس الض َىح أم غ ّرة
أم قرص ِ
ِ
َ
ْ
ٌ
الظهر ُمن َس ِدل
من
ِ
وذا الذي فوق ِ
َ
ْ َ ُ َّ
ْ
دجنة الش َع ِر؟
ِست ُـر الدىج ُم ْر ٍت أم
ُ
ُ ُّ
ك ْأم
وهذه الوجنة
احلمراء خد ِ
ِ
ٌ
القدر؟
بثلج فال بدع من
ِ
نار ٍ
ُ َ َ َ
اخل ِّد ُ
وذا َ
ك ِّون ْأم
هـو اخلـال فوق
ْ
ُ
والقدر؟
الكو ِن
مليح
قراط
ِ
ِ
مسك ِ
ُ
ُّ
العقيقي ْأم
فيك
ك يف
ِ
وذي ثغور ِ
ُّ
ع ْق ٌد من َ
املنظوم بالد ِرر؟
الب َـر ِد
ِ
ِ
َ
ِّ
َ
ملعوس الشف ِاه َج َرى
وذا الذي فوق
ِ

ُ َ
ُ
ـصـر؟
صهباء ُم ْعت
ك ْأم
ريق ِ
رحيق ِ
ِ
ُ
ُ
اجلوانب ْأم
مصقول
وذا هو اجليد
ِ
َّ
ُ
َ َ
املزنوعة الكد ِر؟
سبيكة الفض ِة
ِ
ّ َ ْ
َ
ك ْأم
وذاك
ور صد ِر ِ
ِ
نهداك يف بل ِ
َّ
ُر َّمانت ِ�ان ُه َـمـا من أحسن الث َم ِر؟
ُ
اخلميص َعلى
البطن
احلرير على
وذا
ِ
ِ
مختصـر؟
النحل
كخصـر
النحيل
اخلصـر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُْ
ُ
وذا الذي خلف قد ضاق اإلزار ِب ِه
ْ
ٌْ
َ َ
ُ ْ َّ ُ
الـمـد ِر؟
ك ْأم َحتف من
كف ِل ِ
مرت ِ
ُ
الرطيب الذي َ
ُ
النسيم ِب ِه
ماس
وذا
ُ َّ
ُ ُ ْ
ك ْأم ذا بانة الش َج ِـر؟
إملود غص ِن ِ
وطبيعــة الفتــاة ال يمكــن أن تتجـ ّـرد مــن لبــس الذهــب
ُّ
يف كل األوق ــات ،م ــن أول م ــا تلبس ــها والدته ــا حل ــق األذان
ﻋﺮاﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﺴﺎء:
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(ترچي ــة) بع ــد تثقي ــب أذنيه ــا وه ــي حديثــ�ة ال ــوالدة ،إىل
لب ــس معض ــد يف الي ــد أو خات ــم يف األصب ــع.
وم ــع ه ــذا توج ــد مناس ــبات تتزي ــن الفت ــاة بالذه ــب
بشـــكل ملحـــوظ ،مثـــل مناســـبة األعيـــاد الدينيـــ�ة عيـــد
الفط ــر وعي ــد األض ــىح ،واالحتف ــاالت االجتماعي ــة مث ــل
مناســـبة اخلطوبـــة والـــزواج وبعـــض املناســـبات الـــي
جتتم ــع النس ــاء في ــه مث ــل ليل ــة احلن ــاء ،وعن ــد الزي ــارات
العائليـــة ،واملناســـبات الشـــعبي�ة مثـــل ليلـــة خمـــس
عشــــر مـــن شـــعبان والـــي تســـى (الناصفـــة) وليلـــة
(القرقيعــان) وهــي ليلــة خمــس عشــر مــن شــهر رمضــان،
ويف يـــوم االحتفـــال بمولـــد النـــيبﷺ.

خاتمة:
ً
وهكذا أولـــت املرأة األحســـائي�ة جانب احللـــي أهمية
كـــرى يف حياتهـــا املعيشـــية جعلته مـــن األمـــور ّ
املكملة
ُ
حلســـنها وجمالهـــا  ،وقـــد حاولنا خـــالل هـــذا البحث أن
ّ
نســـلط الضوء عن العالقة الوطيدة بن املرأة األحســـائي�ة
والذهـــب واملراحل الي يمر بها من تصنيع وتســـويق حى
يصـــل إليها على شـــكل ِحليـــة جميلة ،مع عـــرض بعض
األنواع املشـــتهرة يف السوق األحســـايئ بأشكالها املختلفة،
يف إشـــارة إىل العراقـــة األحســـائي�ة يف صناعـــة الذهـــب
واملجوهـــرات حـــى بـــرزت مجموعة مـــن األســـر عرفت
ّ
بعوائـــل الصاغـــة أي صناع الذهـــب واحللي.
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الدخيل النجدي ،سليمان بن صالح ،تحفة األلباء يف تاريخ االحساء ،الطبعة الثانية 1422هـ 2002 -م ،الدار
العربية للموسوعات ،بريوت –لبنان.90:
الدخيل النجدي ،مصدر سابق.
العتيبي ،مريم بنت خلف ،األحساء والقطيف يف عهد الدولة السعودية الثانية (1288 – 1245هـ 1830 /
– 1871م) ،الطبعة األوىل شباط  /فرباير  ،2012جداول للنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان.226 :
بورخارت ،هِ رمان ،رحلة عرب الخليج العربي من البصـرة إىل مسقط ،ترجمة وتعليق :الدكتور /أحمد ايبش،
الطبعة الثانية 1434هـ -2013م ،هيئة أبوطبي للثقافة والرتاث ،اإلمارات العربية املتحدة –أبو ظبي.113 :
القحطاني ،د .حمد محمد ،األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف إقليم األحساء 1331 - 1288هـ/
1913 - 1871م ،الطبعة األوىل 1432هـ 2012 -م ،ذات السالسل ،الكويت.413:
القريني ،د .محمد بن موىس ،اإلدارة العثمانية يف متصـرفية األحساء 1331 – 1288هـ – 1871 /
1913م1426 ،هـ ،دارة امللك عبدالعزيز.228 – 227 :
راجع ما كتبته :السناني ،أ .رحمة بنت عواد ،حيل املرأة يف الجزيرة العربية القديمة ،مجلة الدارة ،العدد
الرابع ،شوال 1429هـ ،السنة الرابعة والثالثون.
هويل ،روث ،الصناعات الفضية يف عُ مان ،الطبعة الثالثة 1423هـ 2002 -م.24 :
الرتاﭼـي :ينطق حرف (ﭼ) مثل نطق حريف اإلنجليزي إذا اجتمعا مع بعض وهما (.)ch
السكة بمعنى الطريق الضيق يف لهجة أهل األحساء.
القحطاني ،مصدر سابق ،413:وَالعتيبي ،مريم بنت خلف ،مصدر سابق.229 :
لقاء مع الباحث يف الرتاث األستاذ عيل العيىس (أبو هاني) من قرية املنصورة ،بتاريخ 1438 /5 /11هـ.
العتيج :بمعنى القديم املستخدم.
الشاخ :كلمة تطلق عىل الفضة.
راجع :الشايب ،م /عبدالله بن عبداملحسن ،مقاالت يف تراث األحساء 1400-1403هـ ،الطبعة األوىل
1420هـ 2000 -م.-40 38 :
املحمدعيل ،عيل محمد ،الصياغة يف األحساء ،مجلة الواحة العدد (.)38
الخرس ،د .محمد جواد ،مدينة الهفوف ،مؤسسة األسفار للنشـر والتوزيع ،274 :وَاملحمدعيل ،عيل محمد،
الصياغة يف األحساء ،مجلة الواحة ،العدد ( )38السنة الحادية عشـرة ،الربع الثالث 2005م،23 – 21 :
ولقاء مع الباحث عبداملحسن بن جعفر البوحمد من أهايل مدينة الهفوف مساء يوم االثنني يف منزل الحاج
إبراهيم أحمد العيىس بتاريخ 1438 /16/5هـ.
هويل ،روث ،الصناعات الفضية يف عُ مان ،العدد الثالث ،الطبعة الثالثة1423 ،هـ -2002م ،وزارة الرتاث
والثقافة ،مسقط – سلطنة عمان.3 :
وينطقها سكان القرى (يامعة) وهو قلب حرف الجيم ياء ،وهي لهجة دارجة يف األحساء .ويقصد من وضع
الجامعة ّ
توقي محظور أو خطر ما ،أو طلب شفاء من مرض أو قضاء حاجة ما ،وهي ورقة يكتب فيها آيات
قرآنية وروايات نبوية وأدعية واردة عن النبي محمدﷺ.
لقاء مع الصائغ الحاج محمد عبداملجيد آل بن عيىس وأخيه الصائغ الحاج عيل ،يف محل عملهم بحي السياسب
بمدينة املربز.
حرف الجيم ينطق مثل ( )chإذا التقيا مع بعض باإلنجليزي.
ينطق حرف القاف يف كلمة (منقار) مثل حرف (الجيم) القاهري ،أو ينطق مثل حرف ( )gباإلنجليزي.
وصية رشعية ،محررة يف 1365 /1 /1هـ ،بتوقيع وختم من السيد حسني بن محمد املوسوي ،ووصية
رشعية ،محررة يف 1371 /6 /6هـ.
لقاء مع الجواهري الحاج فخر فالح املهنا ،يف معرضه بسوق الذهب بمدينة الهفوف صباح يوم الخميس
23/3/1438هـ .ولقاء لقاء مع الجواهري الحاج محمد بن موىس الخرس ،يف معرضه بسوق الذهب بمدينة
الهفوف بتاريخ 12/4/1438هـ.
حريف (القاف) يف االسم ينطق مثل نطق املصـري القاهري لحرف (ج) العربي أو بمثل نطق حرف ( )gاإلنجليزي.
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وحرف (القاف) ينطق مثل نطق املصـري القاهري لحرف (ج) العربي أو بمثل نطق حرف ( )gاإلنجليزي.
لقاء مع سيدة فاضلة من مدينة الهفوف فضلت عدم ذكر أسمها عرص يوم الجمعة بتاريخ 29/2/1439هـ.
ينطق حرف (الجيم) مثل الجيم القاهري أو ( )gباإلنجليزي.
لقاء مع سيدة فاضلة من مدينة الهفوف فضلت عدم ذكر أسمها عرص يوم الجمعة بتاريخ 29/2/1439هـ.
حرف "ﭺ" ينطق مثل حريف ( )chإذا اجتمعا.
وحرف القاف من مفردة (حلق) ينطق مثل نطق املرصي القاهري الحرف الجيم أو بنطق حرف ()g
باإلنجليزي.
لقاء مع سيدة فاضلة من إحدى القرى فضلت عدم ذكر اسمها صباح يوم الخميس بتاريخ 28/2/1439هـ،
ووجدت يف كتاب الحرف املهن واألنشطة التجارية القديمة يف الكويت ملحمد عبدالهادي جمال ،209:من حيل
األذان (التمبول) ،ووصفه بأن له (ﭼالب) ووردة بالوسط.
لقاء مع األخت سعاد أم عبدالله الشيخ صالح ،عرص يوم الجمعة بتاريخ 29/2/1439هـ.
للمزيد راجع ما كتبه صالح عبدالستار محمد الشهاوي ،يف مجلة الثقافة الشعبية ،السنة الثالثة /العدد
التاسع ،ربيع 2010م ،بعنوان :الحيل والزينة يف الثقافة العربية والشعبية.141:
هكذا ذكرها الدكتور السبيعي ،د.عبدالله نارص ،اكتشاف النفط وأثره عىل الحياة االجتماعية يف
املنطقة الشـرقية 1352-1380هـ1960 - 1933/م ،دراسة يف التاريخ االجتماعي ،الطبعة الثانية
1409هـ ،1989/مطابع الرشيف ،109 :وذكرتها بنفس االسم الباحثة تهاني بنت نارص العجاجي ،يف
بحثها (الحيل وأدوات الزينة التقليدية يف بادية نجد من اململكة العربية السعودية) املنشور عىل صفحات
املجلة الثقافة الشعبية ،العدد  ،20السنة السادسة ،شتاء  :2013ص .140إما صالح عبدالستار ،مصدر
سابق ،فقد ذكرها بـ (الفريدة).
لقاء مع سيدة فاضلة ّ
فضلت عدم ذكر اسمها ،صباح يوم الخميس بتاريخ 28/2/1439هـ.
لقاء مع األخت سعاد ،مصدر سابق.
السبيعي ،د.عبدالله نارص ،مصدر سابق.109:
ينطق حرف ال(ﭼ) مثل حريف ( )chباإلنجليزي إذا اجتمعا.
لقاء مع الباحث عيل العيىس (بو هاني) مصدر سابق.
للمزيد راجع :السبيعي ،د :عبدالله نارص ،مصدر سابق.110:
البالدي ،العالمة الشيخ عيل ابن الشيخ حسني ،أنوار البدرين يف تراجم علماء القطيف واألحساء والبحرين،
تحقيق :عبدالكريم محمد عيل البالدي ،الطبعة األوىل 1424هـ 2003 -م ،مؤسسة الهداية ،بريوت – لبنان:
.185 :3 /2
اللقاءاتالشخصية:
لقـــاء مـــع الباحـــث يف الـــرتاث األســـتاذ عـــيل العيـــىس (أبـــو هانـــي) مـــن قريـــة املنصـــورة ،بتاريـــخ
1438 /5 /11هـ.
لقـــاء مـــع الباحـــث عبداملحســـن بـــن جعفـــر البوحمـــد مـــن أهـــايل مدينـــة الهفـــوف مســـاء يـــوم
االثن ــني بتاري ــخ 1438 /16/5هـــ.
لق ــاء م ــع الصائغ ـ ْ
ـني الح ــاج محم ــد وأخي ــه الح ــاج ع ــيل أبن ــاء الح ــاج عبداملجي ــد آل ب ــن عي ــىس  ،يف
مح ــل عملهم ــا بح ــي السياس ــب بمدين ــة امل ــربز.
لقـــاء مـــع الجواهـــري الحـــاج فخـــر فـــالح املهنـــا ،يف معرضـــه بســـوق الذهـــب بمدينـــة الهفـــوف
صب ــاح ي ــوم الخمي ــس 23/3/1438هـــ.
لقـــاء مـــع الجواهـــري الحـــاج محمـــد بـــن مـــوىس الخـــرس ،يف معرضـــه بســـوق الذهـــب بمدينـــة
الهف ــوف بتاري ــخ 12/4/1438هـــ.
لق ــاء م ــع س ــيدة فاضل ــة م ــن مدين ــة الهف ــوف ّ
فضل ــت ع ــدم ذك ــر اس ــمها عصـ ــر ي ــوم الجمع ــة
بتاريـــخ 29/2/1439هـ.
لق ــاء م ــع س ــيدة فاضل ــة م ــن إح ــدى الق ــرى ّ
فضل ــت ع ــدم ذك ــر اس ــمها صب ــاح ي ــوم الخمي ــس
بتاريـــخ 28/2/1439هـ.
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لقاء مع األخت سعاد أم عبدالله الشيخ صالح ،عصـر يوم الجمعة بتاريخ 29/2/1439هـ.
ّ
ّ
الفصلية:
املجالت
مجلة الواحة ،الصياغة يف األحساء لعيل محمد املحمد عيل ،العدد ( )38السنة الحادية عشـرة ،الربع الثالث
2005م.
مجلة الثقافة الشعبية ،الحيل والزينة يف الثقافة العربية والشعبية ،لصالح عبدالستار محمد الشهاوي ،السنة
الثالثة ،العدد التاسع ،ربيع 2010م.
مجلة الثقافة الشعبية ،الحيل وأدوات الزينة التقليدية يف بادية نجد من اململكة العربية السعودية ،لتهاني بنت
نارص العجاجي ،العدد  ،20السنة السادسة ،شتاء 2013م.
مجلة الدارة ،حُ يل املرأة يف الجزيرة العربية القديمة ،أ .رحمة بنت عواد السناني ،العدد الرابع ،شوال 1429هـ،
السنة الرابعة والثالثون.
ّ
الشرعية:
الوصايا
وصية رشعية ،محررة يف 1365 /1 /1هـ ،بتوقيع وختم من السيد حسني بن محمد املوسوي.
وصية رشعية ،محررة يف 1371 /6 /6هـ.
املصادرواملراجع
الدخيل النجدي ،سليمان بن صالح ،تحفة األلباء يف تاريخ األحساء ،الطبعة الثانية 1422هـ 2002 -م ،الدار
العربية للموسوعات ،بريوت –لبنان.
العتيبي ،مريم بنت خلف ،األحساء والقطيف يف عهد الدولة السعودية الثانية (1288 – 1245هـ – 1830 /
1871م) ،الطبعة األوىل شباط  /فرباير  ،2012جداول للنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان.
بورخارت ،هِ رمان ،رحلة عرب الخليج العربي من البصـرة إىل مسقط ،ترجمة وتعليق :الدكتور /أحمد ايبش،
الطبعة الثانية 1434هـ -2013م ،هيئة أبوطبي للثقافة والرتاث ،اإلمارات العربية املتحدة –أبو ظبي.
القحطاني ،د .حمد محمد ،األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف إقليم األحساء 1331 - 1288هـ/
-1913 1871م ،الطبعة األوىل 1432هـ -2012م ،ذات السالسل ،الكويت.
القريني ،د .محمد بن موىس ،اإلدارة العثمانية يف متصـرفية األحساء 1331 – 1288هـ 1913 – 1871 /م،
1426هـ ،دارة امللك عبدالعزيز.
هويل ،روث ،الصناعات الفضية يف عُ مان ،الطبعة الثالثة 1423هـ 2002 -م.
الشايب ،م /عبدالله بن عبداملحسن ،مقاالت يف تراث األحساء 1400-1403هـ ،الطبعة األوىل 1420هـ -
2000م.
الخرس ،د .محمد جواد ،مدينة الهفوف ،مؤسسة األسفار للنشـر والتوزيع.
جمال ،محمد عبدالهادي ،الحرف املهن واألنشطة التجارية القديمة يف الكويت ،مركز البحوث والدراسات
الكويتية ،الكويت 2003م.
السبيعي ،د.عبدالله نارص ،اكتشاف النفط وأثره عىل الحياة االجتماعية يف املنطقة الشـرقية
1352-1380هـ1933-1960/م ،دراسة يف التاريخ االجتماعي ،الطبعة الثانية 1409هـ ،1989/مطابع
الرشيف.
البالدي ،العالمة الشيخ عيل ابن الشيخ حسني ،أنوار البدرين يف تراجم علماء القطيف واألحساء والبحرين،
تحقيق :عبدالكريم محمد عيل البالدي ،الطبعة األوىل 1424هـ 2003 -م ،مؤسسة الهداية ،بريوت – لبنان.
الصوراملرفقة:

-

الصور من الكاتب.
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أ .رقــاين الــزهــراء  -اجلزائر

الواقع االجتماعي
للحرف باجلزائر
دراسة ميداني�ة حلريف صناعة
اجللود بمنطقة أولف أدرا

ً
احلـــرف بمثابة ذاكرة الشـــعوب وجتســـيدا لواقعهـــا ونمط
تعـــد ِ
معيشـــتها عر األزمنة املتعاقبـــة ،بما حتويه من متغـــرات اجتماعية
فاحلرف يف املجتمع اإلنســـاين عامة من
واقتصاديـــة وثقافية...ألـــخِ ،
املؤشـــرات الدالة علـــى طبيعة املجتمـــع واجتاهاته تتوارثهـــا األجيال
لإلبقـــاء علـــى الهوية والســـمة اخلاصة بكل مجتمع مـــن املجتمعات
كمـــا أنها تكشـــف من ناحيـــة أخرى على حـــال هذا املجتمع ونســـيج
العالقـــات االجتماعيـــة واملهنيـــ�ة الـــي تربـــط احلـــريف بمجتمعـــه
ومتطلباته عـــر التاريخ.

1

فاملجتمعـــات بتقدمهـــا وتطورهـــا يف شـــى املجـــاالت؛ إال أنهـــا
الزالـــت حتافظ على املوروث المـــادي لإلبقاء على الذاكـــرة التاريخية
ً
وحرفييها
والنمط املعيـــش كما أضحت أكـــرث اهتماما برتقية ِحرفهـــا ِ
لمـــا أصبح للعمـــل احلـــريف من ضـــرورة ملحـــة وواقع يكشـــف عن
احلرف
العودة للمايض واالســـتفادة مـــن احلاضر لتطوير مســـتقبل ِ
يف مختلـــف الدول.

ثـقـافـة مـاديـة

تتمـــزي اجلزائـــر بتنـــوع ثقافاتهـــا وعاداتهـــا وتب�ايـــن
ً
ً
احلرف؛ لذا فقد ســـعت
قبائلهـــا متحفا متنوعـــا ملختلف ِ
الدولـــة اجلزائريـــة حلمايـــة هـــذا يف شـــى املجـــاالت إال
أنهـــا الزالـــت حتافظ علـــى املـــوروث المادي لإلبقـــاء على
الذاكـــرة التاريخيـــة والنمـــط املعيش ،كمـــا أضحت أكرث
ً
وحرفييهـــا لمـــا أصبـــح للعمل
اهتمامـــا برتقيـــة ِحرفهـــا ِ
احلـــريف من ضـــرورة التنـــوع واحلفـــاظ عليه بتســـخرها
جميـــع إمكاني�اتهـــا لرعايـــة احلـــرف واحلرفيـــن وتنظيم
ُ
النشـــاط احلريف ضمن أطر قانوني�ة محكمة تشـــمل كافة
اجلوانـــب املتعلقة بممارســـة العمل احلـــريف ،وبالرغم من
املزايا الداعمـــة للحرفين ونشـــاطاتهم؛ إال أن احلريف جيد
صعوبـــات كثرة ولـــو بصفـــة متفاوتة حتتـــاج ملعاجلتها،
ً
انطالقا مـــن ممزيات احلريف البيئيـــ�ة ضمن عالقته جبملة
من املتغرات وال ســـيما يف طبيعة احلرفين أنفســـهم وما
يواجهونـــه كتحد اجتماعـــي ومهين.
والعتبــ�ار احل ــرف نوع ــا م ــن املورث ــات الثقافي ــة ال ــي
تعـــر عـــن نمـــط معيشـــة الشـــعوب يف حقـــب زمنيـــ�ة
ً
َ
معينـــ�ة ،فاحلـــرف تشـــكل جـــزءا مهمـــا مـــن احليـــاة
الثقافيـــة والفنيـــ�ة ضمـــن ثـــرات الشـــعوب وارتب�اطهـــا
بمختل ــف أوج ــه احلي ــاة املتنوع ــة فق ــد مارس ــها اإلنس ــان
عـــر مراحـــل حياتـــه املختلفـــة وال زالـــت للحفـــاظ علـــى
البقايـــا الماديـــة مـــن الـــرتاث اجلمعـــي مـــن صنائـــع
وح ــرف مختلف ــة لإلبق ــاء عل ــى الم ــايض يف ظ ــل تداعي ــات
العوملـــة والتحضـــر الـــي تهـــدد كل ماهـــو تقليـــدي يعـــر
ع ــن الهوي ــة الوطني ـ�ة .به ــذا حاولن ــا م ــن خ ــالل دراس ــتن�ا
هـــذه الرتكـــزي علـــى النســـق المـــادي مـــن املوروثـــات
الثقافيـــة وباألخـــص احلـــرف اليدويـــة ،كونهـــا تشـــكل
الركـــزية األساس ــية لتنمي ــة املجتم ــع وتط ــوره وال س ــيما
يف ظـــل التخلـــي عـــن ممارســـة العمـــل احلـــريف ،حيـــث
حلرف ــيي
نس ــعى م ــن خالل ــه لرس ــم الواق ــع االجتماع ــي ِ
ً
صناعـــة اجللـــود بمنطقـــة أولـــف حتديـــدا ،ومـــن هنـــا
دعــت الضــرورة إىل أن نــويل املوضــوع شــيئ�ا مــن الدراســة
ً
والتحلي ــل للوق ــوف عل ــى الواق ــع بأبع ــاده املح ــددة س ــابقا
ومـــا حيويـــه مـــن حتديـــات وعراقيـــل وذلـــك مـــن خـــالل
حل ــريف
التس ــاؤل الرئي ــس الت ــايل :م ــا الواق ــع االجتماع ــي ِ
صناعـــة اجللـــود بمنطقـــة أولـــف؟

ً
أوال  :اإلطار املنهيج للدراسة
)1

التحديد االصطاليح واإلجرايئ
ملفاهيم الدراسة:

ُ
لـــكل موضـــوع مفاهيمه اخلاصـــة به والـــي حيدد من
خاللهـــا؛ بنـــ�اء على هذا تم حتديـــد مفاهيم الدراســـة على
النحو التايل:

 )1 -1التحديد االصطاليح ملفاهيم الدراسة:
 الواقـــع االجتماعي  :يشـــر إىل وصف ما هـــو مادي يفاملجتمـــع ،وهو يضم يف مجمله نشـــاط البشـــر الذي
يهـــدف إىل خلـــق املســـتلزمات الضرورية حلياتهـــــم
من طعـــام ،وملبـــس ويتكون الواقـــع االجتماعي من
شـــبكة العالقات االجتماعية.1
 احلــــرفـــــــــــة :حســـب الداللة اللغويـــة للمصطلحواحلرفـــة:
علـــى غـــرار مـــا جـــاء يف لســـان العـــرب
َِ ْ َ َ َ
َ
ْ َ
وحرفة الرجـــلَ :صن َعت ُه ألهلـــه وأحرتف:
"الصناعـــة ِ
ْ
َ
ََْ َ
االكت َســـابْ
ْ
كســـب وطلب وأحتال ،وقيل االح ِرتاف ِ
ً
أيـــا كان" . 2وتعرف احلرفة على أنهـــا "مجموعة من
اخلرات املرتاكمة من جيل إىل آخر بأســـاليب مبتكرة
وأدوات بســـيطة ومهـــارات يدوية".3
 احلـــرفـــــــــــــــــي :يعـــرف "محمـــد بشـــر عليـــة"احلريف " هو الصانـــع ذو ِحرفة معين�ة يملك وســـائله
ً
اإلنت�اجية البســـيطة يصنع ويبيع شـــخصيا املنتوج
التـــام الصنع يمـــزج العمل بن احلريف نفســـه وأفراد
أســـرته أو عدد محدد مـــن العمال وهنـــا يعر احلريف
عن العامـــل ورب العمـــل يف آن واحد".4
 العمــــــل احلـــــــريف :يعرف "الســـيد حنفي عوض"العمل احلريف بأنـــه من أقدم أشـــكال الصناعة حيتاج
إىل تدريـــب خاص ،وهـــو قابل للتطـــور والتكيف مع
الظـــروف املتغـــرة ،يمـــارس يف ورش يقـــل فيها عدد
العمـــال عن عشـــرة عمال".5
 املشـــروع الصغـــري املزنيل :حســـب املنظمـــة العربي�ةللتنميـــة اإلداريـــة :هو مشـــروع فردي باملـــزنل يعمل
بـــه أقل مـــن خمســـة عمال تســـتخدم فيـــه معدات
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يدوية ومســـتلزمات إنت�اج محلية وتســـوق منتجاته
لألســـرة واملعارف.6
 املشـــروع الصغري احلريف :ورشـــة ذات ملكية فردية أوتضامن يعمل بها أقل من عشـــرة عمال يســـتخدمون
معدات بســـيطة ومســـتلزمات إنت�اج محلية وتسوق
يف املناطق املحيطة بها.7
نالحظ هنا تقســـيم املشاريع على حســـب الوسيلة أو
التقني�ة املســـتخدمة وعـــدد العاملن بها وهـــذا ما ينطبق
علـــى الصناعة احلرفيـــة املزنلية ،والي تعتمـــد يف الغالب
حســـب طبيعة الدراســـة على تقني�ات بسيطة يف الغالب
بإمكاني�ات محـــدودة يف إطـــار ترويـــج ذايت محلية الصنع
وغالبيتهـــا ال تتعدى حدود البيـــت لطبيعة املحيط املحلي
واجلنس املمـــارس للحرف.
 املوروث الثـــــــقايف املـــــــــــــادي :عر عن اخلرات اليورثهـــا احلرفيـــون عـــن آبائهم وهـــو يشـــر بذالك إىل
نمط من احلـــرف الي يتوقف إنت�اجهـــا على الطريقة
التقليديـــة ويتـــم توريثهـــا مـــن جيـــل آلخـــر ،وبهذا
يعكس الهويـــة املحلية.8
 التــــــــراث الشـــعيب املــــــــــــادي :يشـــر إىل احلـــرفيف مجتمـــع مـــا وهـــي بهـــذا املعـــى تمثل املمارســـة
واملنتجـــات الي تعر عـــن تقاليد مجتمـــع ما ،وحتقق
أهدافـــا نفعيـــة واجتماعية.9
تعتر احلرفة موروثـــات مادية للمجتمـــع كونها حتمل
هويتـــ�ه وتعـــر عنه ،أمـــا الـــرتاث الشـــعيب المـــادي فهو
مفهـــوم شـــامل وعام يشـــمل احلرفة وغرها مـــن الدالئل
املعرة علـــى املجتمع وعاداتـــه اخلاصة بـــه واحلرفة بهذا
جـــزء ال يتجزأ مـــن الرتاث الشـــعيب المـــادي ألي مجتمع.
ً
ســـواء
 -املهنـــــــة :ترتبط املهنـــة يف العديد من الكتابات

 )2 - 1التحديد اإلجرايئ ملفاهيم الدراسة:
باحلرفة ضمن الدراسة تلك املهن
احلـــــــرفة :یقصد ِ
ِ
الشعبیة أو الصناعات التقلیدیة
القائمـــة علـــى التكـــرار وال حتتـــاج ملؤهـــالت علمیة
عالیة یغلـــب علیها الطابـــع الیدوي تعتمـــد على أدوات
ذات مســـتوى تقين بســـیط واملتمثل يف بعـــض األدوات
الیدویة مع اســـتخدام آالت كهربائیة أحیانا يف شـــكل آلة
خیاطة ،یمارســـها احلـــريف معتمدا علـــى مهاراته وخرته
الطویلـــة يف العمـــل احلـــريف ،ویمكن مزاولتهـــا عن طریق
التدریـــب واملمارســـة بشـــكل فـــردي أو جماعـــي ،یرتكز
مـــكان العمل بشـــكل أســـاس علـــى البیـــت وقـــد یمتد
للورشـــة أو محالت خاصـــة تمزج العمالـــة بین األقارب
و متمهنین .
للحـــريف :املقصـــود بالواقـــع
 الواقـــع االجتماعـــي ِاالجتماعـــي ضمن هذه الدراســـة وصـــف الوضعیة
ُ
للحـــريف ،وما تعر عنه مـــن نظرة املجتمع
االجتماعیة ِ
لـــه وخاصیة التـــوارث املهين والتحـــوالت الي طرأت
ً
علیها وشـــبكة العالقات االجتماعیة ســـواء ما تعلق
منها باحلرفیین فیما بینهم واملحیـــط االجتماعي وما
حتویه من تبـــ�ادل للخـــرات ،وكذا احلالة الســـكنیة
وغیرها من املؤشـــرات املعرة عـــن الواقع االجتماعي
للحرفیین بمنطقة الدراســـة.

)2

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراســـة مـــن أهمية املوضـــوع يف حد ذاته
وما حيتلـــه قطاع الصناعـــة التقليدية واحلـــرف من مكانة
حيويـــة يف االقتصاد عامة واملحلـــي خاصة والي تعمل على
إدماج هذا احلرف بشـــكل حيـــوي يف التنميـــة االقتصادية
وانعكاســـاتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية .كما تنبع
أهمية الدراســـة من احلقائق التالية:

كانـــت اجتماعيـــة أو اقتصادية باحلرفة فـــكان البد من
إعطاء هذه النقطة شـــيئ�ا من التوضيح ،وذلك بالرتكزي
على التعارف الـــي تدرج املهنة كحرفـــة والعكس.

 األهميـــة الـــي يكتســـبها العمـــل احلريف علـــى كافةاألصعـــدة ودوره يف دفـــع عجلـــة التنمية.

تعـــرف املهنـــة علـــى أنهـــا " ֹمجموعة األنشـــطة الي
تســـتهدف توفـــر احلاجيات ،وهـــي متعلقة بإنت�اج ســـلع
من صنـــع اإلنســـان والصناعـــات احلرفية".10

 خصوصيـــة االحتي�اجـــات واملشـــكالت االجتماعيةً
والماليـــة لهذه الفئة (احلـــريف) وخصوصا يف املناطق
ً
اجلنوبي�ة والقصـــور حتديدا.

ثـقـافـة مـاديـة

 يعتـــر العمل احلـــريف أحـــد القضايـــا اجلوهرية اليفرضـــت نفســـها علـــى الســـاحة املجتمعيـــة وعلى
بســـاط البحـــث يف اآلونة األخـــرة ،لما تعكســـه من
أبعـــاد اجتماعيـــة واقتصاديـــة وتنموية.
 تســـلیط الضوء على الوضعیـــة االجتماعیة واملهنیةللحريف ،وبیـــان ما یجد مـــن عقبات تنمویـــة واقرتاح
احللول لذلك.

)3

أهــداف الدراســـة:
تهــــــدف الـــدراسة إىل:

 تقديـــم دراســـة متكاملـــة الدوار وأهـــداف ممارســـةاحلرف خاصـــة بعض احلـــرف القديمـــة والوصول
إىل فهـــم وحتليل لواقـــع عمل احلريف يف هذا النشـــاط
(حرفـــة ااجللود).
 محاولـــة لتقديـــم قـــراءة مســـتقبلية للعمـــل احلريفبمنطقة أولف وباألخص احلرفين الذين يعيشـــون
من مـــدا خيـــل احلرفة.
 ترشـــيد املعنيـــن إىل االهتمـــام باحلرفيـــن وتقديمالدعم المـــادي واملعنوي لهم مع ضمان التســـهيالت
املمكنة ملمارســـة عملهم وتطويره مـــن أجل حتفزيهن
على العمـــل أكرث.
 -إ ضافة دراســـة علمية إىل املكتبـــ�ة الي تبقى حباجةإىل مثل هذا النوع من الدراســـات اجلزئيـــ�ة امليداني�ة .

َ
ثاني�ا :اإلطــــــار النظــري للدراسة:
)1

مفهوم العمـل احلريف:

يتكـــون العمل احلـــريف من شـــقن لكل واحـــد منهما
ارتبـــ�اط باآلخر وهما :العمل واحلرفـــة ولكي نعطي تعريفا
موحـــدا للعمل احلريف فال بد مـــن تعريف كال املصطلحن
ليتضح املفهوم بشـــكل عام .

 )1-1مفهوم العمل :
حســـب الداللـــة اللغوية للعمـــل كما جاء يف "لســـان
العرب" بمعى" :الـــذي يتوىل أمور الرجـــل يف ماله ُ
وملكه

َ
َ
وعملـــه والعمـــل املهنـــة والعقل ،واجلمـــع أعمـــال َعمل
َ
بنفســـه ". 11وقـــال األزهـــري َع ِمل فـــالن العمـــل َيعمله
ُ
ً
ً
َ
َع َمـــال فهو عامـــال ،وأعمل فالن ذهنه يف كذا وكـــذا إذا دبره
بفهمه وأعمـــل رأيه وآلته ولســـانه".12
أمـــا التعريـــف االصطـــاليح فيختلف حســـب اآلراء
واإليديولوجيـــات الي اهتمت بالعمل وتن�اولته بالدراســـة
والتحليل ،وبشـــكل عـــام العمل هـــو اجلهد الـــذي يب�ذله
اإلنســـان من أجل حتقيق غاية مهمـــا كان نوعها اجتماعية
ً
ً
ً
ســـواء كان العمل ماديـــا أو معنويا .
أو اقتصاديـــة
و مـــن املنظـــور االقتصـــادي ُيعـــرف العمل علـــى أنه
عنصـــر أســـايس مـــن عناصـــر اإلنتـــ�اج ،باإلضافـــة إىل
ً
العناصر األخـــرى مرتكزا هـــذا الطرح علـــى البعد النفعي
مـــن العمل.
فيعرفه" أحمد هين" بأنه " ســـلعة تب�اع وتشرتى ،وهو
ُيعر عنها كهبة ماديـــة مرتبطة باملنافع املتحصلة منه".13
يتنـــ�اول" كارل ماركـــس" العمل كما جـــاء يف تعريف
"عبد الرزاق جلـــيب" كمصدر للرثوة يقع يف ســـياق اإلنت�اج
المـــادي ،يشـــمل النشـــاط اإلنســـاين برمته بمـــا يف ذلك
اإلنتـــ�اج الفكري.14
مما ســـبق يتضح أن العمل يف جل هـــذه التعاريف أكرث
ً
ارتب�اطا باملنفعـــة املتحصلة منـــه ،إال أن العمل له جوانب
ً
متعـــددة وليس حكـــرا علـــى المـــادة أو املنفعة فهـــو ُيعر
ً
أيضا عـــن اجلوانب االجتماعية والنفســـية الي يســـعى
العامـــل لتحقيقها .ومـــن الناحيـــة االجتماعيـــة فالعمل
يرتبط باإلنســـان وعالقاته االجتماعية ويعـــر عن الذات
اإلنساني�ة.
يعـــرف العمـــل علـــى أنـــه "تفاعـــل منظم لإلنســـان
مع الوســـط املحيـــط به ،ومـــا حيويه مـــن أشـــياء وموارد
وأشـــخاص ولـــه عناصـــر مـــن أهمهـــا أدوات العمـــل
وموضوعه الوســـط وهـــو عمليـــة تفاعليـــة متب�ادلة".15
غـــر أن كال املعنين يشـــر إىل الدافع مـــن العمل على
الرغـــم من مـــا يتضمنه العمـــل من جهد عضلـــي وفكري
ً
وعالئقـــي ،فالعمل بقـــدر ما يرتبـــط بالدوافع مهمـــا كان
نوعها بقـــدر ما يرتبـــط بااللزامـــات االجتماعية .
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ومـــن كل ما تـــم عرضـــه عن مفهـــوم العمـــل بأوجهه
املختلفـــة جند أن:
ً
ً
 غالبيـــ�ة التعريـــف اعترت العمـــل جهدا أو نشـــاطايقوم به اإلنســـان ولكنها اختلفـــت يف الغاية والهدف
الذي يســـعى له.
 خيتلـــف العمـــل ســـواء كان مأجـــورا أو غـــره؛ فهـــويمثـــل مجموعة مهـــام يتطلب تنفيذها جهـــدا فكريا
ونفســـيا وعضليا لإلنت�اج أو تلبي�ة جملة االحتي�اجات
ا لبشرية.
 جتـــاوز املفهـــوم الضيـــق للعمل الـــذي يربـــط العملباألجـــر ليتعداهـــا إىل النشـــاطات أو األعمـــال غـــر
المأجـــورة ،كممارســـة الزراعـــة ،األعمـــال املزنليـــة
واألعمـــال اليدوية واحلرفية الي يســـعى من خاللها
اإلنســـان تلبيـــ�ة متطلباته.

 )2 - 1مفهـوم احلــرفــة:
يعـــد مفهـــوم احلرفـــة مـــن املفاهيـــم الي ال جنـــد لها
حتديـــدا يتصف بالعموميـــة فهي ختتلف حســـب التوجه
الفكري ملتن�اوليهـــا ،وكذا االختالف يف الداللة حســـب كل
دولة ونظرتهـــا للحرفة.
تعرف احلرفة يف اللغة :جهة الكســـب ،كل ما يشـــتغل
بـــه اإلنســـان .15أما املجنـــد يف اللغـــة فاحلرفـــة هي جمع
ِحرف اســـم من االحرتاف (الصناعة) طريقة الكســـب.16
ومن الناحيـــة االصطالحية جند بعـــض التعاريف لها
نفـــس الوجهة (اعتب�ار احلرفة كطريقة للكســـب).
حيـــث يعرفها "أحمـــد بن عباس العســـقالين" (793
  )853علـــى أنها " :كل ما اشـــتغل به اإلنســـان واشـــتهربـــه فيقولـــون ِحرفة فـــالن كذا ّوهـــي ترادف كلمـــة َصنعة
َ
وعمـــل" .17واحلرفـــة مأخوذة األصـــل من تنميـــة المال،
حيث يقال :جـــاء فالن باإلحـــراق أي جاء بالمـــال الكثر.18
ويف املوس ــوعة الدولي ــة للعل ــوم االجتماعي ــة ()1986
تضـــم احلـــرف كل أنـــواع األنشـــطة الـــي تســـتخدم
الوس ــائل اليدوي ــة يف اإلنتـ ـ�اج وتطوي ــر هيئـ ـ�ة المادي ــات،
وكل األشـــكال االجتماعيـــة الـــي تنـــ�درج ضمـــن اإلطـــار
التصـــوري لهـــذا املفهـــوم.

كما عرفـــت اليونســـكو واملركـــز العالي للتجـــارة يف
نـــدوة احلرف والســـوق العالي احلرف بأنهـــا" :املنتجات
ً
املصنوعـــة مـــن طـــرف احلرفيـــن إمـــا حصـــرا باليـــد أو
بمســـاعدة أدوات يدوية أو باســـتخدام مواد أولية مأخوذة
مـــن الطبيعة ،وتســـتمد طبيعتهـــا اخلاصة من ســـماتها
املتمزية والي يمكن أن تكـــون منفعية ،جمالية ،خدماتي�ة،
إبداعيـــة ،تعكس وجهـــة عقائدية أو اجتماعيـــة ،وهذا ما
ً
ً
ً
ً
جيعلهـــا تلعب دورا اجتماعيـــا وثقافيـــا واقتصاديا".19
يعـــرف "علي محمـــد جبمعـــة "احلرفة" :هـــي كل ما
اشـــتغل به اإلنســـان واشـــتهر بـــه ،فيقولـــون ِحرفة فالن
كذا وهي تـــرادف كلمـــة َصنعـــة َ
وعمل".20
جنـــد هنـــاك تقاربا بـــن احلرفـــة والصناعـــة .جاء يف
معجـــم مختار الصحـــاح الصناعة حرفة الصنـــاع ،وعمله
ـــرتف َ
والم ْح َ ْ
َ
الص ْنعـــة ،ويف قـــول آخـــر " ُ
الصانـــع ،وفالن
(ح ْ
ري ِفـــي) أي معاملي".21
ِ
وقـــد أشـــار "عبـــد الرحمـــن ابـــن خلـــدون" إىل هـــذا
املفهـــوم يف مقدمتـــه وهـــو ُيعر عـــن احلرفـــة بمصطلح
صناعـــة يف قولـــه" :وامللكـــة صنعـــة راســـخة حتصل عن
اســـتعمال ذالك الفعل وتكـــراره مرة بعد مـــرة بعد أخرى
حى يرســـخ".22
والعتبـــ�ار احلرفة جهة للكســـب أو االرتزاق فالصناعة
كذلـــك مصـــدر للكســـب والعمل ،وهـــو ما وضحـــه ابن
خلـــدون كما ســـلف الذكـــر بالرغم مـــن تميزيه بـــن أنواع
الصنائع املختلفة ،إال أنه لم يفصـــل احلرفة عن الصناعة
بل اعتـــر احلرفة جـــزءا من الصناعـــةَ .يذكـــر البعض أن
ً
الفرق بـــن الصناعة واحلرفـــة يظهر جليـــا عندما نتمعن
ً
َ ْ
واحلرفة معا.
يف تعريـــف الصنعـــة ِ
لـذا قـال الدارسـون :كل مـا اشـتغل بـه اإلنسـان ُيسـى
َُ
ْ
َ
وحرفـة ألنـه َينحـرف إليهـا ،والصناعة ككتابـة ِحرفة
صنعـة ِ
َ َ
َ ْ
َ
واحلرفة
الصانع وعملـه ،والص ِنيع كالصنعة جملة صنا ِئـعِ ،
ُ
والصناعـة يرتزق منهـا.23
بالكسـر :الطعمـة ِبضـم الطـاء ِ
فاحلرفة كما أشـــار لها "حســـن الســـاعايت" كمفهوم
عـــام وشـــامل جلميع نشـــاطات اإلنســـان ،هي جـــزء من
ُ
النشـــاط االقتصادي الذي حيول فيه احلـــريف المادة اخلام
إىل منتـــوج فين وجمـــايل يليب االحتي�اجـــات االجتماعية.24

ثـقـافـة مـاديـة

فاحلريف يقـــوم بعملية صناعية حتويليـــة بطريقة تقليدية
دون االعتمـــاد على وســـائل متطورة .
للحرفـــة كصناعة تقليديـــة يدوية
وهنا يمكـــن النظر ِ
تعتمـــد علـــى مهـــارات احلـــريف بتقنيـــ�ات ذاتيـــ�ة تتمـــزي
ً
ببســـاطتها غالبـــا ،وهذا مـــا َيتفق مـــع ما جاء بـــه "محمد
عالء الدين والـــذي اعتر احلرفة صناعـــة تقليدية يدوية.
و"اعتماد عالم" حيث تشـــر إىل أن "احلرفة كمفهوم تدل
علـــى الصناعة الي تســـتخدم املهـــارات اليدويـــة يف إنت�اج
ســـلع حرفية وال ختضع ملقاييس مقنن�ة ،وهـــي تتعامل مع
البيئ�ة بشكل مباشـــر يف أغلب األحيان" .25وهو ما يتماىش
مـــع التعريف الذي جـــاء به "حمد بن عبـــد هللا احلمدان"
فاحلرفـــة يف نظـــره هـــي تلـــك النشـــاطات الـــي يزاولهـــا
احلرفيـــون بـــال معاونة مـــن أية آلـــة ويعتمد اإلنتـــ�اج فيها
على مهارة احلريف الي اكتســـبها عـــن طريق التدريب.26
كمـــا تعد احلرفـــة الوجه اآلخـــر للفـــن ،الن الفنان هو
حـــريف يف مجاله واحلـــريف يف نظرهـــم يعد الفنـــان الصانع
الذي يضفـــي جمالية علـــى منتوجاته.
حيـــث أشـــار"محمد علـــي بـــودرة" إىل أن " احلـــرف
اليدويـــة احد أنمـــاط الفـــن املختلفة وهي قابلـــة للتغير؛
ألنها مرتبطة بشـــكل املنتج ووظيفتـــه .فمصطلح احلرف
َ
اليدوية يـــزداد غموضـــا إذا ضم منتجات مـــن صنع اآللة
َ
كليـــا آو جزئيـــ�ا .27يف هـــذا الصـــدد يـــرى جولدن تشـــيلد
" "Golden Childeأن احلرفـــة تقاليد جماعية ،وبدوره
كارســـون " "Carsonيرى أن الرجـــل الصانع أو احلريف هو
فنـــان يطوع المادة ويشـــكلها يف إنت�اج مـــا حيتاجه املجتمع
ً
فضال عـــن الوجه االجتماعـــي الظاهـــرة يف كل حرفة.28

 )2تعريف العمل احلريف:
يعـــرف "الســـيد احلنفـــي" العمـــل احلـــريف بأنه من
أقدم أشـــكال الصناعـــة حيتـــاج إىل تدريب خـــاص ،وهو
قابل للتطـــور والتكيف مـــع الظروف املتغـــرة ،يمارس يف
ورش يقـــل فيها عـــدد العمال عـــن عشـــرة عمال.29
ً
وطبقـــا للتعريـــف املتـــداول حســـب مـــا جـــاءت به
املنظمـــة العربيـــ�ة للرتبي�ة والثقافـــة والعلوم يعـــر العمل
احلريف عن مجموعة النشـــاطات التقليديـــة الي تزاول يف
املـــزنل أو بمؤسســـة صغـــرة أو بالتنقل.30

تشـــر هـــذه التعاريـــف إىل كيفيـــة ممارســـة العمـــل
احلريف وكـــذا عدد العمـــال ولم يكـــن هنـــاك أي تعمق يف
مضمـــون النشـــاط احلريف.
كمـــا يعـــرف العمل احلريف علـــى أنـــه " :مجموعة من
احلرف والـــي تقوم علـــى أســـاس اجلهد البشـــري ويتم
من خاللهـــا حتويـــل اخلامات املتوفـــرة إىل ســـلع نافعة يف
املجتمع ويمكن القيام بها يف املزنل أو الورشـــة باســـتخدام
أدوات يدويـــة أو نصـــف يدوية".31
هذا التعريف يشـــتمل على غالبي�ة مضامن النشاط
احلريف فلـــم يقتصر على احلـــزي املكاين والعـــددي فقط بل
تعداهـــا إىل نوعيـــة األدوات املســـتخدمة ونمـــط العمل،
فكان بذلك شـــامال وعاما.
ويف اجلزائـــر ُيـــدرج العمـــل احلـــريف ضمن مـــا يعرف
بالصناعـــات التقليديـــة واحلـــرف ،ويقصـــد بهـــا" :كل
نشـــاط إنتـــ�اج وإبـــداع أو التمويـــل أو ترميـــم أو صيانة أو
تصليـــح يطغى عليهـــا العمل اليـــدوي ،ويمارس بشـــكل
مســـتقل أو متنقل أو معريض يف مجال نشـــاط :صناعات
تقليدية فني�ة ،صناعات تقليدية إلنتـــ�اج املواد ،صناعات
تقليديـــة تعاوني�ات أو ضمـــن مقـــاوالت حرفية".32
بشـــكل عام فالعمل احلريف يعر عن كل نشـــاط يغلب
عليـــه الطابع اليـــدوي ســـواء باســـتخدام أدوات يدوية أو
نصف يدويـــة مبني�ة على مجهـــودات فرديـــة أو جماعية
تمارس إمـــا يف املزنل أو الورشـــة أو بالتنقل.

 )3صناعة اجللود والدباغة التقليدية
بمنطقة اولف
حتتـــل منطقة أولـــف موقعـــا اســـرتاتيجيا هاما ضمن
إقلیم تیدكلـــتُ ،عرفت باملنطقـــة اخلضراء لمـــا تزخر به
من واحـــات ونقـــوش متحجـــرة باإلضافـــة إىل صناعاتها
املتنوعة الـــي تعر على الطابـــع املحلي واملـــوروث الثقايف
الشـــعيب للمنطقة.
أ ولـــف مدينـــ�ة جزائريـــة تقـــع يف اجلنـــوب الغـــريب
للجزائـــر ،وبالضبط يف والية أدرار .حتتل القســـم الشـــريق
للواليـــة حيث تبعـــد حبـــوايل  250كلم عن مقـــر الوالية.
يبلـــغ عـــدد ســـكانها أكـــرث مـــن  64000نســـمة ،تمتـــاز
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بطابعهـــا املعماري اإلســـاليم وبت�اريخها العلـــي والثقايف
املزدهـــر عـــر األجيال.

 )1-3ملحة عن منطقة أولف:
أصل التســـمیة :حســـب الداللة اللغویـــة تأخذ عدة
ومعـــان منها:
مصطلحات
ِ
ًْ ْ
 أقلـــف  :وهي مجموعـــة النخیل أو املنطقـــة الواحیة،وهي اســـم بربـــري یــــــــدل أیضا على التقـــاء أكرث من
خنلتیـــن أو واحة .كما یســـتدل "عبـــد املجید قدي يف
اشـــتقاق املصطلح من أقلف" باجلیـــم املصري وهي
خلیة النحل ،وتم اســـتب�دال القـــاف بالواو فأصبحت
أولف كاســـم بربري ؛ألن غالبیة املدن املحیطة بأولف
بربریة مثـــل أقبلي وتیط.
ً
 ويعـــر عنهـــا أيضا بشـــجرة احلنظل أو مـــكان تواجدا حلنظل .33
بهذا خنلـــص إىل أن أصل التســـمیة له أوجـــه متعددة
ومختلفة فقـــد یعر عن األلفة ویعـــر أیضا على مصطلح
بربري أقلف.
وأولـــف مجموعـــة من القصـــور ،تأسســـت يف فرتات
مختلفـــة ،حیث یـــرى كرونـــو ( )cornandيف تقریره عن
املنطقـــة  :أن قبیلـــة أوالد مـــن ال یخاف أســـس قصورهم
خـــالل القـــرن الثالث عشـــر املیـــالدي ،وبـــى أوالد أحمد
القادمون مـــن وجالن قصر زاوية حینون وتبعهم الشـــیخ
ســـیدي محمد بن ســـیدي أحمد القادم مـــن اخللفي الذي
بـــى تقرافت لیشـــید أوالد زنان الهياللیـــون عمانات.34
وقصور منطقـــة أولف :تیمقطن ،زویـــة موالي هیبة،
ســـیدي ملوك ،قصبـــة مـــوالي الطاهر مـــوالي عبد هللا،
أولف الشـــرفاء ،تقرافت اجلدید ،قصبـــة حبادات قصبة
بالل ،قصبـــة أوالد النایل ،زویـــة حینون.35

 (2-3ملحة تــاریخیة عامة
عن صناعــة اجللود:
حنـــاول هنا أن نرز جذور صناعـــة اجللود عر محطات
تاریخیة متنوعـــة ،والي عرفت هذا النمـــط من الصناعة
بأشكالها املختلفة.

تعد صناعـــة اجللود من أقدم األنشـــطة احلرفية الي
عرفها اإلنســـان ،حیث اســـتعملها اإلنســـان منـــذ العصر
احلجـــري كلباس حلمایته من قســـاوة الطبیعـــة ووظفها
ألغراض جنائزیة أخـــرى ،وبالرغم من الدالئـــل التاریخیة
القلیلة يف اســـتعمال اجللـــود إال أن هناك مـــن اآلثار الي
تشـــیر إىل أن اإلنســـان البدايئ عـــر التاریـــخ القدیم عرف
صناعـــة اجللود وتفاعـــل معها لتطویر حاجاتـــه املتعددة،
فقـــد أشـــار املؤرخـــون إىل اســـتخدام اإلنســـان البـــدايئ
للحیوانـــات الوحشـــیة واملستأنســـة خاصة جلـــد الماعز
لصنع مالبـــس جلدیـــة متنوعة.35
واملصریـــون القـــداىم هـــم أول مـــن اســـتخدم هـــذه
الصناعة ،حیث كانوا یســـتعینون بهـــا يف حفظ األطعمة،
صنـــع األحذیـــة ،أدوات احلـــرب والكتابـــة والتجلید كما
كان املصریـــون یضعـــون موتاهـــم يف كفـــن مـــن اجللـــد،
اســـتخدمت اجللـــود بشـــكل واســـع النطـــاق يف بعـــض
املجتمعـــات على ســـبیل املثـــال اســـتخدم الهنـــود جلود
الماعـــز والغـــزالن يف صناعـــة نعالهـــم اخلفیفة.36
كمـــا بـــرع املســـلمون يف صناعـــة اجللـــود وازدهـــرت
احلضـــارة اإلســـالمية قدیما بهـــذه الصناعة ثـــم انتقلت
إىل بـــالد األندلـــس لینتقل فـــن دباغة اجللـــود وتصنیفها
إىل بـــالد املغرب الـــذي أصبح له شـــهرة كبیـــرة ،وقد أبدع
املســـلمون يف صناعـــة اجللد وتنوعـــت اســـتخداماته يف
جتلیـــد الكتـــب وتركیـــب الزخـــارف على اجللـــد ،فكانت
اجللود تصنـــع من خـــالل األندلس واملغـــرب العريب ،وتم
إدخـــال فن صناعة اجللود إىل فرنســـا وألمانیا مع حفاظها
على أســـمائها األصلیـــة كاجللـــود القرطبیة.
وفیمـــا یخـــص مراكـــز املصبوغـــات اجللدیـــة فقـــد
حظیت بـــزنرت بصناعة األحزمـــة اجللدیة والفـــراء ،كما
ً
مثلـــت تلمســـان مركـــزا مهمـــا للصناعـــات اجللدیة.37
صناعـــــةاجللــــودباجلزائر:يف اجلزائـــر فقـــد اســـتعان اجلزائريـــون األوائـــل يف
حاجاتهم علـــى الصید وتربیـــة املوايش؛ لـــذا فإنن�ا جند من
خـــالل الوثائق التاریخیة الي عرث علیهـــا من قبل املؤرخین
بعـــض الرســـومات يف ضـــوايح بســـكرة تدل علـــى وجود
أشـــخاص كانوا یرتـــدون مالبس جلدیـــة ،كما ختصصت

ثـقـافـة مـاديـة

حريف صناعة اجللود
النســـاء يف صناعة األلبســـة واملعدة بصفة أساســـیة من
جلد الغنـــم والبقـــر وكذالك اإلبـــل باعتب�ارها مـــادة أولیة
للصناعـــة اجللدیة.38
وقد عرف النشـــاط احلريف نهضة خالل القـــرن الرابع
عشـــر ،ومن أبرز النشـــاطات هي صناعة اجللـــود ،حیث
كانـــت توجد العدید مـــن الصناعات اجللدیـــة منها 480
محل ســـروجیة و167محل لألحذیة یعمـــل فیها أكرث من
 500حـــريف ،ويف الفـــرتة االســـتعمارية خضعـــت اجللود
للتبعیة الفرنســـیة فكانت املصنوعات اجللــــــــــدیة تنتج
لتلبیة حاجیات اجلیـــش الفرنيس.39

أهم مناطق تمركز الصناعة التقليدية يف اجلزائر:تتمركـــز صناعـــة اجللـــود يف اجلزائر من الشـــمال إىل
اجلنـــوب ،فتعـــدد املناطـــق الرعویـــة جعل مـــن صناعة
اجللـــود أولویـــة عـــر كل الطبقـــات يف املجتمـــع اجلزائـــر
قدیمـــا وحدیثـــا .فقـــد اشـــتهرت مدینـــة تلمســـان منذ
ً
القـــدم بصناعـــة اجللـــود وكانـــت تمثـــل مركـــزا هامـــا
للصناعة اجللدیـــة والدباغة ،وهي مســـتوحاة من الفنون
ً
األندلســـیة ،وهو ما یجعلنا جند انتشـــارا موسعا لصناعة
الســـروج والتطریـــز على اجللـــد واخلیاطة مســـتقاة من
الفن الشـــعيب ،كمـــا ُعرفت جبایـــة بصناعـــة األحذیة.42

وبعـــد بـــزوغ فجـــر االســـتقالل كان يف اجلزائر بعض
املدابـــغ احلرفیـــة القدیمـــة وبعـــض املعامـــل الصغیـــرة
واملتوســـطة لصنع األحذیة ،تمركزت الصناعات اجللدیة
حول العاصمـــة ومدینة وهـــران وخـــالل  1965و1966
ً
أنشـــئت  46وحدات جدیدة يف قطاع اجللود واســـتثمرتها
الدولة ،وخالل هذا وجدت الشـــركة الوطنیـــة اجلزائرية
للدباغـــة والشـــركة الوطنیـــة لصناعة األحذيـــة يف ثماين
وحـــدات إنت�اجیة.40

أما منطقة األوراس فقـــد تمیزت ببساطتها يف صناعة
اجللـــود ،باعتمادها على وســـائل بســـیطة بدائیة من أهم
منتوجاتها الســـروج واألحذیة .كما تمـــزيت كل من تیبازة
وسیدي بلعباس بصناعة الســــــروج الشتهارهـــــــا برتبیة
اخلیول وتطـــــورت فیها أشـــكال الرســـومات املنقوشـــة
على الســـروج ،واشـــتهرت مدینة املدیـــة بصناعة اجللود
وذاع صیتهـــا لدقة حرفییهـــا وخرتهم الطویلـــة يف خدمة
اجللـــود بفضـــل انتشـــار الماشـــیة واخلیل ،كمـــا عرفت
تطـــورا لصناعـــة األحذیة منذ حقبـــة ما قبـــل التاریخ.43

أمـــا الفـــرتة احلالیة تـــدرج الصناعة اجللدیة حســـب
القانـــون املحـــدد لقواعـــد الصناعـــة التقلیدیـــة واحلرف
ضمـــن الصناعـــة التقلیدیة الفنیـــة رقـــم ( )07يف قائمة
النشـــاطات -التقلیدیـــة وتضـــم بدورها  06نشـــاطات
طبقا للمرســـوم التنفیـــذي رقم  339املؤرخ يف  19شـــوال
 1428املوافـــق ل  31اكتوبـــر.41

ويف اجلنـــوب اجلزائـــري تتـــم صناعـــة اجللـــود تبعـــا
للعـــادات والتقالیـــد اخلاصة بـــكل منطقة ،ففـــي مدینة
تمراســـت یقـــوم احلريف الطـــاريق بإجنـــاز الـــدروع من جلد
اجلمل ،فانشـــغال الطوارق برتبیة الماعز واجلمال ســـمح
بانتشـــار العمـــل علـــى اجللـــد والـــذي هـــو يف األغلب من
اختصـــاص املـــرأة مـــا دام الرجال متخصصیـــن يف صناعة
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احللـــي ،وتعـــر اجللود علـــى تاریـــخ املنطقـــة انطالقا من
النقـــوش والزخـــارف املعتمـــدة يف الصنـــع منحوتـــة برموز
خاصـــة باملنطقة.44
تنوعـــت املنتوجـــات اجللدیـــة بمدينـــ�ة تمراســـت
وانتقلـــت من مجـــرد صناعة تقلیدیة إىل فـــن ٕوابداع حريف
حقیقـــي على مـــادة اجللد مـــن قـــرب وأغمـــده للخناجر
وهو من بین األســـلحة الي یســـتخدمها الطـــوارق مغطى
جبلـــد أألیهـــم وهو حیـــوان الهقـــار یرصع بنقـــوش ترتجم
معتقـــدات املنطقة.45
ً
واملجتمـــع االدراري بـــدوره عـــرف انتشـــارا موســـعا
لصناعـــة اجللود بكیفیاتهـــا املختلفة كالطـــرز على اجللد
والزخرفة وصناعـــة حتف فنیة من أهمهـــا صناعة النعال
من جلد البقـــر والغنـــم باألخص منطقة أولف ،وســـوف
خنـــص بالذكر لتاریـــخ هـــذه الصناعة يف منطقـــة أولف.
بهـــذا كان املجال الرعوي وتوفر الماشـــیة واإلبل العامل
األســـاس يف انتشـــار صناعة اجللـــود وتطورهـــا يف غالبیة
املـــدن اجلزائريـــة ،حيث عـــرت فیها صناعـــة اجللود عن
البیئة املحلیة لكل منطقة وحســـب المادة األولیة وتوفرها
وكذا اإلمكاني�ات وأســـالیب احلیـــاة والتنقل.

 )3 - 3تاریخ الصناعة اجللدیة بمنطقة أولف:
َعرفـــت منطقـــة أولـــف صناعـــة اجللـــود باألخص
األحذیـــة بمختلفهـــا منـــذ قـــرون مضت ،وهـــي تضرب
جبذورهـــا يف عمـــق التاریخ المـــادي للمنطقـــة ،فقد فكر
اإلنســـان األول يف كیفیـــة اســـتغالل جلـــود احلیوانات
املختلفـــة لتلبیـــة حاجاتـــه املتعددة.
اســـتخدم االولوفیون جلـــود احلیوانات بعـــد عملیة
دبغهـــا يف إنتـــ�اج العدیـــد مـــن املنتجـــات اجللدیـــة الي
اســـتطاع مـــن خاللهـــا تلبیـــة متطلبـــات الســـكان من
نعـــال وأدوات الزینـــة ،وغیرهـــا مـــن األغـــراض الـــي
تدخـــل يف صناعتهـــا مـــادة اجللد.46
هـــذا ما یـــرز لنـــا تمســـك أهـــايل املنطقـــة باحلرف
التقلیدیـــة ،وباألخـــص الصناعة اجللدیـــة منها؛ ونظرا
النعـــدام التدویـــن والتأریـــخ لهـــذه احلرفة لم يســـمح
هـــذا بتحدید دقیق لفـــرتة زمنیـــة بعینهـــا ومعرفة واقع

احلرفـــة واحلرفییـــن ،إال مـــا جـــاء علـــى لســـان قداىم
حـــريف املنطقـــة وهو مـــن الضروریـــات ألجـــل التحضیر
لهذا اجلـــزء من الدراســـة.
یشـــیر احلـــريف "قـــدي َ
الصالـــح" إىل أن حرفـــة
صناعـــة اجللـــود مرتبطـــة بوجـــود اإلنســـان االولفـــي
وتضـــرب جبذورهـــا يف عمـــق التاریـــخ القدیـــم ملنطقـــة
أولـــف وباألخص زویة حینـــون ،فاملنطقة لـــم تعرف إال
مجالیـــن للعمـــل إمـــا يف الزراعـــة أو احلـــرف التقلیدیة
وهمـــا مرتبطـــان مـــع بعـــض ،وكانـــت احلـــرف آنذاك
ثان لالرتزاق وهي الشـــغل الشـــاغل ألهل
تمثـــل مصدر ِ
املنطقـــة ،وبالتـــايل عرفـــت احلرفـــة مشـــاركة جماعیة
كالتویزة جلمیع أفـــراد العائلة كل یعمل حســـب طاقته
مـــن أجـــل تلبیـــة الطلبـــات الـــي كانـــت تعـــرف زیادة
خاصـــة يف فصل الصیـــف لطبیعـــة املنطقة احلـــارة.47
وحســـب مـــا جـــاء علـــى لســـان أحـــد قـــداىم
احلرفیین"حمـــادي احلـــاج" فـــإن حرفة صناعـــة اجللود
كانـــت موجودة قبل اخلمســـینیات بشـــكل تقریـــيب ،وقد
عرفت إقباال مكثفـــا وتنوعا إنت�اجیا مختلفـــا وخالل الفرتة
االســـتعماریة عرفت هذه احلرفة توســـعا كبیـــرا وحتدیدا
بیـــن  1940 - 1945حیـــث قامـــت فرنســـا بتشـــجیع
احلرفییـــن ودعمهـــم لزیـــادة اإلنتـــ�اج ،والســـیما األحذية
اجللدیة للجنود الفرنسیین وأنشـــئت ما یعرف بالصناعة
َ
التقلیدیة لدعم الشـــراكة وكان الشـــراكة (اسم يطلق على
َ
َ
صانعي األحذية بمنطقة أولف قديما وال زال متداوال ولكن
َ
بشـــكل نســـيب على ما كان عليه قديما حى األحذية تعرف
بنفس االســـم (نعال الشـــرك) نســـبة لصانعها الشـــراك
واملقصـــود مصنوعة من اجللـــد) على حد قـــول "حمادي
احلاج" متخصصین يف صناع األحذیة ُجترى لهم مســـابقة
تن�افســـیة لتأمین أحذیة اجلنود الفرنسیین الذین یشرتط
أن یرتـــدوا األحذیـــة املحلیـــة خلصائصها املتمیـــزة ،وهو ما
ســـاهم يف تنشـــیط حر كة الصناعة اجللدیة آنذاك وزیادة
عدد احلرفیین نتیجـــة ارتفاع الطلب علـــى منتجاتهم من
قبـــل الفرنســـیین ،حیـــث یتم إجـــراء عقد بیـــن احلرفیین
والعســـكریین على الكمیـــة املطلوبة مقابـــل األجر.48
ومنـــذ االســـتقالل إىل یومنـــا هـــذا واحلرفـــة تعـــرف
تن�اقصـــا مســـتمرا واقتصـــرت املنتجـــات اجللدیـــة على

ثـقـافـة مـاديـة

صناعـــة النعال حتدیـــدا مع بعض النماذج البســـیطة من
املنتجـــات األخرى ،وهـــذا بفعل ظهور املؤسســـات وتنوع
مصـــادر االرتزاق غیـــر الصناعـــة احلرفیة.49

 )4دباغة اجللود والصناعة اجللدیة
بمنطقةأولف:
 )1-4ملحة تاریخیة عامة عــن الدباغة:
الدباغـــة مـــن أصل :دبـــغ دبغـــا دباغا .ودباغـــة اجللد
تلیینـــه ومعاجلتـــه بالقـــرط وهـــي حرفـــة الدبـــاغ وهـــو
ْ ْ
صاحبهـــا .والدباغـــة هـــي "دبـــغ أإلهابـــب بما یدبـــغ به
وإليهـــاب اجللـــد مـــن البقـــر والغنـــم والوحش.50
ُعرفت الشـــعوب القدیمـــة بدباغة جلـــود احلیوانات
منذ مـــا قبـــل التاریخ وترجـــع دباغـــة اجللـــود إىل العصر
احلجري ،حیث كان اإلنســـان البـــدايئ یقوم بعملیة الصید
لســـرت جلده بعـــد أن عرف
واســـتغالل جلـــود احلیوانات ِ
تماســـكها والدفء الذي تمنحه جلســـمه .51وقد استخدم
اإلنســـان البـــدايئ طرقـــه اخلاصـــة ملعاجلـــة اجللـــد قبل
اســـتعمالهما وتتلخـــص أول طـــرق الدباغة عنـــد األقوام
القديمة يف:
 بعـــد ســـلخ اجللد یوضـــع علـــى األشـــجار يف أماكنرطبـــة كي ال یتعفـــن لعـــدم معرفتهم بمـــادة خاصة
حتفظ مـــن تعفـــن اجللد.
 وضع أوراق الشـــجر والفواكه فـــوق اجللد مع إضافةالمـــاء .وبعـــد اكتشـــاف ملـــح الشـــب املعدن(مادة
معدني�ة كميائي�ة بيضاء موجـــودة يف احلالة الطبيعية
ً
يف األرض) منذ  800ق.م اســـتخدم يف الدباغة؛ نظرا
لســـرعته مقارنة بالطرق الســـابقة وقد اســـتعان به
األفارقة يف عملیـــة الدباغة.52
ً
 كمـــا َعرف املصریـــون القـــداىم دباغة اجللـــود؛ نظرالتواجـــد صنادیق مدبوغـــة قبل ثالثة عشـــر قرنا من
املیـــالد ،وكذلـــك احلال يف املشـــرق العـــريب وتبین أن
اجللـــود الي اســـتخدمها املصریـــون القدمـــاء كانت
متینـــة ،كما اســـتخدمت اجللود املدبوغـــة للكتابة يف
احلضارة اإلســـالمیة ،ويف العصور الوســـطى خاصة
صناعة النعال والســـروج.53

 ويف اجلزائر اســـتعان الدباغون بمادة الشـــب وقشورالرمـــان يف الدباغـــة ،وكانت هذه الصناعـــة محتقرة
لمـــا ینطلـــق منهـــا مـــن رواحئ كریهـــة وأوســـاخ ربما
كانـــت خـــارج املـــدن كما خصصـــت أماكـــن خاصة
للدباغـــة خـــالل الفـــرتة العثمانیـــة عرفـــت بـــدار
الدباغة حتـــوي جماعـــة مـــن الدباغین.54
تب�اینـــت طـــرق الدباغة من مجتمـــع آلخر ومـــا تتوفر
علیـــه البیئة من مـــواد للدباغـــة تعكس البیئـــة الثقافیة
واحلضاریـــة لكل منطقـــة وخلفیتهـــا التاریخیة.
ظلت الدباغة تمارس بشـــكلها التقلیـــدي عند غالبیة
الشـــعوب حـــى القـــرن الثامـــن عشـــر بعدها اكتشـــف
اإلنســـان طرق أخـــرى للدباغة؛ مـــن أجل تســـریع عملیة
الدباغـــة وتوفیـــر الوقـــت واجلهد معـــا وبظهـــور الكمیاء
واكتشـــاف الصباغة انتشر اســـتخدام الصبغیات لتلوین
اجللـــد ،وحبـــوايل  1900ظهـــرت الدباغة بالكـــروم والي
ســـهلت عمـــل الدباغیـــن ،وبعـــد عشـــر ســـنوات طـــور
"مارتـــن دنيس" هـــذه الطريقـــة وقد ســـاعدت الدباغة
بالكـــروم علـــى إنت�اج جلـــود أكـــرث مرونة وتعـــددت بعدها
أنمـــاط الدباغة من دباغة بالزيـــوت إىل دباغة مختلطة.55

 )2 - 4الدباغة التقلیدیة بمنطقة أولف:
ســـنحاول التطـــرق ألهم املراحـــل الي یتبعهـــا احلريف
يف عملیـــة الدباغة لنكتشـــف الفـــوارق يف حتضیـــر المادة
اجللدیـــة وقبل احلدیث عـــن تهیئة اجللد ،جتدر اإلشـــارة
إىل أن هنـــاك نوعیـــن من اجللـــود وهما األكرث اســـتخداما
منها :اجللد اخلشـــن مصـــد ره اجلمـــال والبقـــر واجللد
الرقیق مصـــدره جلد الماعـــز وختتلف طریقـــة الدباغة يف
كل النوعیـــن مـــن اجللـــد للخصائص الـــي تمیزهما ومن
أهم املراحــــــل ما یلي:56
 عملیة الســـلت :بعـــد أن يؤىت باجللد مـــن عند اجلزارً
جاهـــزا یتـــم لفـــه جیـــدا يف كیـــس أو يف إنـــاء مغطى
ویوضـــع يف زویـــة محـــددة أو يف مـــكان دائف حلجـــز
الهـــواء عـــن اجللـــد كـــي یســـهل نـــزع الشـــعر منه،
بعد اســـرتخائه جیـــدا یرتك ملـــدة معینة تبعـــا حلالة
الطقس ونوعیة اجللد املراد اســـتعماله يف الصناعة،
فلـــو كان اجلـــو حـــارا فـــإن العملیـــة ال تتطلـــب مدة
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أطـــول یـــوم أو یومین تكفـــي ،وأما إن كان اجلـــو باردا
یلزم مـــدة أطـــول أســـبوعا أو أكرث.
وبعـــد هذه اخلطوة یقـــوم الدباغ بزنع الشـــعر بطریقة
تقلیدیة من اجللد الذي قام بلفه
مســـبقا باســـتعمال الیـــد ویزیـــل البقایا مـــن اللحم
باســـتخدام الســـكین ،ثـــم ی جفف ملـــدة یـــوم أو یومین
لتفـــادي الـــرواحئ الكریهة املنبعثـــة من اجللـــد ،والي هي
مضـــرة يف غالـــب األحیان هـــذا خبصوص اجللـــد الرقیق،
أما خبصـــوص اجللد اخلشـــن فال یمـــر بعملیة الســـلت
ً
نظرا لطبیعتـــه اخلاصة.
 عملیـــة الدباغـــة :بعـــد جتهیز اجللـــد الرقیـــق یقوماحلـــريف بقـــص األجـــزاء غیـــر الصاحلة ثـــم یحضر
الدبـــغ واملتكـــون مـــن المـــاء وحبـــات الدبـــغ الـــذي
یســـتخلص من شـــجرة (تقارة) 57مع قشـــور الرمان
وقلیـــال من امللح لكـــي یحافـــظ اجللد علـــى لیونت�ه،
ویســـتخدم .مقدار  1كلـــغ للجلد وبعد غســـل اجللد
وضـــع داخل محلـــول الدبـــغ املحضر ســـابقا ویدلك
باليـــد والعملیـــة شـــبیهة بغســـل املالبـــس ،حیـــث
یســـتعان بالید يف عملیة الدباغـــة والي تتطلب جهدا
َ
عضلیـــا كبرا وصر مدة ســـاعة ونصـــف تقریبا حى
یتغیر لـــون اجللد ویرتك ملـــدة یوم أو یومین حســـب
الطلـــب ونـــوع اجللـــد ،إىل أن یمیـــل لالصفراروبعد
َ
اســـتخراج اجللد یصبح جاهـــزا لالســـتعمال وان لم
یدبغ جیـــدا تتكـــرر العملیة.
أما اجللـــد اخلشـــن فطریقـــة الدباغة ختتلـــف ،نظرا
خلشـــونة اجللد وصعوبـــة معاجلته بالیـــد ،حیث یوضع
على ســـطح مســـتوي بعد تركه يف الماء مدة أســـبوع كامل
ویتـــم ضربه جیـــدا بعصا غلیظـــة تعرف بـ"الهـــراوة" كي
تت�الىش البقایـــا العالقة باجللد لتســـهیل عملیة الدباغة،
بعدها یبســـط اجللد على األرض ویدبغ اجللد باستعمال
مـــاديت امللـــح والشـــب تســـتخدم الكمیـــة على حســـاب
مســـاحة اجللـــد ویوضع يف باطـــن األرض ملدة أســـبوع أو
عشـــرة أیـــام حى یتشـــرب اجللد مـــادة الدبـــغ ،وتتوقف
املدة على حســـاب احتیـــاج احلريف وبعـــد أن یصبح اجللد
ً
جاهـــزا یســـتعمل يف صناعة الركائز األساســـیة.58

تكمـــن فائدة الدباغـــة يف إعطاء اجللد لیونـــة ومرونة يف
عملیـــة الصنع ومنظـــر الئق للحـــذاء أال أنهـــا تنطوي على
مشـــاق كبیرة ومضار على مســـتوى الیدین ال استخدامها
املتكـــرر .ويف الوقت احلايل لم یعد احلـــريف حباجة إىل الطرق
التقلیدیـــة يف الدباغة ونرجـــع هذا إىل عدة أســـباب منها:
 توفر املدابغ واملصانع اخلاصة بمعاجلة اجللد.ً
 ظهـــور مـــواد أكـــرث تطـــو را وفاعلیـــة مـــن النب�اتاتالطبیعیـــة.
 عزوف الشـــباب على ممارســـة الدباغة جتنب�ا ملشاقالعملیة ومتطلباتها.
 قلة عطاء البیئة املحلیة وال ســـیما مادة الدبغ شـــجععلى اســـتراد اجللد رد جاهز .
 ضعف رأس مال احلريف. عملیـــة الصباغـــة :بعـــد أن ینتهي احلريف مـــن جتهیزاجللد بكل مراحله الســـابقة الذكر یحـــاول أن یعطي
للجلـــد لون مناســـبا یتمـــاىش وخرتـــه ،ومـــا یتالءم
وذوقـــه اخلاص فال صبغة لهــــــا دور جمايل وفــــــــين
ووقـــــــايئ للجلـــــد من املؤثرات اخلارجیة من رطوبة
وحرارة تتمـــاىش ونمط البیئة الصحراویـــة ،والتلوین
یـــرز لنا مهـــارة احلـــريف ٕواإبداعه الفـــين واجلمايل.
عرفـــت منطقـــة أولـــف نوعین مـــن الصبغـــة أولها
ُ
محلیـــة الصنـــع وأخـــرى مســـتوردة ،واألصبغـــة الـــي
یحضرهـــا احلـــــــريف محلیا تســـتخرج يف أغلـــب األحیان
من أوراق النب�اتات كقشور الرمان ،ألجل احلصول على
اللون األصفر وقد كانت الصبغات النب�اتیة أكرث استعماال
وقداستعملوانبت�ةاحلناءللحصولاللونالرتقايل.59
أمـــا حدیثا فقد أصبحـــت الصبغیـــات أكرثها معدنیة
يف الغالـــب ،وهـــي تـــأيت جاهزة من خـــارج املنطقـــة منها:
الطملـــة والي ختلط مع المـــاء لتعطي لون اســـود ومعدن
"كلبـــوا" یجلـــب مـــن منطقة أقبلي یســـحق ویمـــزج مع
المـــاء فیعطي اللون األحمـــر ،ومن بین األلـــوان الي كانت
معروفـــة باملنطقة هي :األحمر ،األســـود ،األبیض تتماىش
واختیار الصانـــع أو صاحب احلذاء ،أمـــا األصبغة األخرى
كانت تســـتورد يف وقت ســـابق من بـــالد الســـودان أو من

ثـقـافـة مـاديـة

غردایـــة والبعض اآلخر من تمراســـت ولكل حريف منطقة
خاصـــة جللـــب االصبغـــة الـــي يراهـــا مناســـبة .60وتتم
عملیـــة الصباغـــة بعد وضـــع اجللـــد وهو رطـــب يف آنیة
وتوضـــع األصبغة على اجللد باســـتخدام فرشـــاة صغرة
أو قطعـــة قماش ثم یقـــوم احلريف بصبغ احلـــذاء واألجزاء
التابعـــة له ،ثم یقـــوم بعدها بتمریر حجـــرة صغیرة خاصة
لكـــي یدعك الصبغـــة .أما اجللود اخلشـــنة فهي ال ختضع
لعملیـــة الصباغـــة بل تبقـــى علـــى لونها الطبیعـــي الذي
اكتســـبت�ه من عملیـــة الدباغة.61
حاولنا مـــن خالل هذا العـــرض املوجز أن نـــرز مراحل
عمل احلريف وكیفیـــة تطویعه للجلد مـــن حالته اخلام إىل
مادة جاهزة لالســـتعمال وقابلة للصناعة باختالف المادة
اجللدیـــة ،وما حتملـــه من خصائـــص تمیزها عـــن غیرها
من اجللـــود األخرى.
وبعـــد اطالعنا علـــى أهم خطـــوات معاجلـــة اجللد
التقلیدیـــة أضـــىح بفعل ظهـــور مدابغ خاصـــة وتنوع يف
طـــرق معاجلـــة اجللـــد بالطریقـــة احلدیثة عـــن طریق
املصانع،مما قلل مـــن إمكانیة الدباغـــة التقلیدیة عكس
ً
ما كانـــت علیه ســـابقا ،وأصبح يـــأىت باجللد جاهـــزا من
املصانع.

 )5البن�اء التنظیيم واالجتماعي للحرفة
يف منطقة أولف :
یمكنن�ا أن نـــرز بهذا الصدد نمطین رئیســـیین تمیزت
بهما احلرفة تم اســـتخالصهما مـــن تصریحات احلرفیین
وهـــو مـــا َتعرفه احلرفـــة يف الوقت احلايل بشـــكل نســـيب
معتمد التقســـیم اآليت:
النظام العائلي للحرفة :تعد األســـرة الوحدة الهیكلیة
األساســـیة للحفاظ على احلرفة واســـتمرارها وتشـــارك
العائلـــة يف العمل مـــن بدایته إىل نهایته كال یعمل حســـب
مقدرتـــه ،فالرجـــال مـــن عائلة واحـــدة یمارســـون نفس
احلرفـــة ،كمـــا تتحمـــل العائلـــة كافـــة العمل عـــن طریق
جتزئتـــ�ه بین أفـــراده على النحـــو التايل:62
 (األب ) املعلـــم :وهـــو املســـؤول علـــى تأمیـــن املوادویشـــرف على العمل ومخول بإصدار األوامر بكیفیة

ً
العمل ســـواء كان املتعلم من أفـــراد العائلة أوخارجها
ویقوم أیضا بـــدور توجیهي وتقســـیم األدوار.
 املــــــــرأة :وهي مكلفة يف الغالب بتجهیز اجللد ودبغهولف اخلیط.
 األبنـــ�اء :مكلفـــون بالتقـــاط حبات الدبغ واملشـــاركةيف صنـــع األحذیـــة ومراقبـــة طریقـــة عمـــل األب،
وبعد اكتســـاب خـــرة عن طریـــق املمارســـة املتكررة
واحلضـــور الدائم یصبـــح معلما ویـــرث بذلك االبن
مهنة أبیه كمـــا یتواجـــد يف حیز التدریـــب صبیة من
غیـــر العائلة لتعلـــم احلرفة.
تعد اخلرة الفنیة واملهنیة أســـاس الســـتمرار احلرفة
بأســـلوبها وتقنیاتهـــا التقلیديـــة املتوارثة ،وهـــي القاعدة
األساســـیة الـــي تقـــوم علیهـــا احلرفـــة فاخلـــرة املهنیة
تتطلب معرفـــة ودرايـــة ومتابعة.
أماالعالقةبیناملعلموالصيبطغىعلیهاالطابعاألسري؛
فكان األب یعلم أبن�ائه ویحرص على ذلك؛ كون احلرفة هي
املصدر األساس للعیش بعد الزراعة هذا مع ضمان تعلیم
خاريج ملن هم خارج العائلة دون شروط محددة.63
ً
ونظـــرا ألهمیة احلرفة تـــم إدراج صناعة اجللود ضمن
فـــروع ختصصیـــة يف مركز التكویـــن املهـــين باملنطقة؛ فلم
یعـــد التدریب یقتصر على احلــــــريف وأسرتــه بل البد من
خطـــة منظمـــة تدیرها مؤسســـة التكوین ،ألجـــل تمكین
الراغبن يف تعلیـــم احلرفة بعیدا عن احلیـــز العائلي فقط
مـــع احلفاظ علـــى احلرفة مـــن االندثـــار ،إال أنهـــا تعرف
إقباال ضئیال ملمارســـتها بفعل املتغیرات البیئیة وانتشـــار
التعلیم وتعـــدد مصادر االرتزاق خـــالف احلرفة عكس ما
كان علیه احلال ســـابقا.
بهذا شـــكلت األســـرة قمة الهیكل التنظیـــي للحرفة
وطریقـــة لضمان جـــودة املنتـــج وغالبـــا ما یكـــون هناك
تـــزاوج بیـــن أفـــراد العائلة لقـــوة الروابـــط القرابيـــ�ة بین
العائـــالت احلرفیـــة والـــي تســـعى للمحافظـــة علـــى
اســـتمرارية احلرفـــة بین أفردهـــا ،أما يف الوقـــت احلاضر
فأصبـــح أبنـــ�اء احلرفییـــن جلهـــم متعلمیـــن ویلتحقون
بالوظائـــف احلكومیـــة ،كل ذلـــك نتج عنه عـــدم االعتن�اء
بمهنـــة األجـــداد غیـــر اآلمنة.

اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺮف ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺤﺮﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﻮد ﺑﻤﻨﻂﻘﺔ أوﻟﻒ أدرا

193

194

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 49

رﺑﻴﻊ 2020

 التقسیم اجلنيس للعمل :ركزت احلرفة يف املقام األولً
على التقسیم اجلنيس للعمل ،وهو ما جعلها حكرا
على اجلنس ألذكوري للخصوصیة الي تمزي العمل
يف احلرفة ،بینما النساء لهن جزء محدد يف العمل
ولیست مسؤولة عنه وال تمتلك القیادة يف العمل عدا
البعض القلیل ،وهذا التقسیم للعمل احلريف عرفته
املجتمعــــــات البشریة عر التاریخ يف مختلف احلرف،
ويف مصر عرفت صناعة اجللود نوعا من اخلصوصیة
ً
الذكوریة ،بینما النساء نادرا ما وكل لهن العمل يف
احلرفة فاآلباء أكرث حرصا على توریث احلرفة ألبن�ائهم
للحفاظ علیها.64

 )6مصادر وأدوات عمل حريف منطقة أولف:
مصادر املواد األولیة لعمل حريف منطقة أولف:

 )1-6اجللد الطبيعي واالصطناعي:
يعـــد اجللد مـــن املصـــادر األساســـیة يف العمـــل وقد
كان احلـــريف یؤمن اجللد خاصة اخلشـــن منـــه عن طریق
القوافـــل التجاریـــة ،فقـــد مثلت اآلبـــار ملتقـــى القوافل
وأحد العناصر املهمة يف تنشـــیط حركـــة القوافل التجاریة
الي اختذت طرق ومســـالك للعبور عـــر الصحراء ،فكانت
بذلـــك توات أحد الطـــرق الهامة ملرور القوافـــل الي تت�اجر
يف نقل العبیـــد والذهب وأصناف اجللـــود ومواد الصباغة
املختلفة من بالد الســـودان وإفريقيا السوداء .65والعتب�ار
منطقـــة أولف من بیـــن املناطـــق العبوریة املهمـــة آنذاك
للقوافـــل فهـــي تربط تـــوات بأفریقیـــا عن طریـــق :أقبلي
بأولـــف إىل قـــاوا وتیمبكتوا بعین زیرة وطریـــق فرعي (من
قـــاوا حنو أغـــادس وكانوا).66
ساهمتبهذاالقوافليفتأمیناجللودللحرفیینوالسیما
اجللود اخلشنة ،فیتم جتفيف اللحوم داخل جلد البقر وبعد
َ
استهالك اللحم يستغل اجللد يف صناعات مختلفة تعتمد
على هذا النوع من اجللد ،أما اجللد اللین (جلد الماعز) یؤمن
من البیئة املحلية عن طریق اجلزار مباشرة.67
وقد يلجـــأ احلرفيون الســـتراد اجللـــود االصطناعية
ً
جاهزة نظـــرا ملشـــاكل الدباغة وقلـــة عطاء البيئـــ�ة وندرة
املواد للصباغة اجللد ومشـــاق الطـــرق التقليدية يف جتهزي
اجللد واحلصـــول عليه عـــن ذي قبل.

 )2-6اخلیوط املستخدمة للخیاطة:
تســـتخرج اخليوط مـــن اجللـــود قبل دباغتهـــا كي ال
تنقطـــع أثنـــ�اء اخلیاطة ،كما يســـتعان ببعـــض اخليوط
ُ
احلریریـــة والي تســـتورد على شـــكل كبـــة غزل.

 )3-6الكرتون:
الورق املقـــوى) :یســـتعمل لتفصیل نمـــاذج األحذیة
املـــراد صناعتها بمقاســـات مختلفة متوفـــرة محلیا .

)4-6الصمغ:
الغـــراء یحضـــر من الدقیق حیـــث يغلى علـــى النار إىل
درجة االصفـــرار ویســـتعمل بعدها لعملیـــة لصق القطع
اجللدیـــة ،أما الیوم فیســـتعمل الغـــراء االصطناعي.68

 )7أدوات عمـل احلريف:
اســـتعان احلريف بـــأدوات تمیـــزت ببســـاطتها ومحلیة
صنعهـــا ولكنهـــا فعالـــة يف الوقت نفســـه ،حصـــل علیها
احلريف البســـیط مـــن محیط حرفته الشـــعبیة تتماىش مع
الواقـــع املعیي للحريف ،وهي ال تســـتوجب مهارات خاصة
لصنعهـــا وكان احلريف یعـــد أدواته بنفســـه ٕوان كان بعضها
یحتاج للمســـات احلداد والنجار النهائیة ومـــن أهمها:69
 الســـكین :مصنوع من احلدید واخلشـــب یستعمللقطع اجللـــد وتنظیفـــه من بقایـــا اللحـــم املتعلقة
باجللـــد كمـــا یســـتخدم يف تصمیـــم األشـــكال على
ا جللد .
 املقــص :مصنوع من احلدید یستعمل للقص. املــــــبد :مصنوع من احلدید واخلشـــب ویســـتعمللدعك اجللد وتملیســـه.
 املثقـــب :مصنوع من احلدیــــــد یســـتعمل يف تثقیباجللد ويف الزخرفة.
 كماشـــة (كالبة) :مصنوعـــة من احلدید تســـتخدملزنع املســـامیر.
 مســـمار :مصنوع مـــن احلدید یســـتخدم يف الزخرفةوالنقش علـــى اجللد وضبـــط البطون.
 -آلـــة اخلیاطـــة (لیشـــفة) مصنوعـــة مـــن احلدیـــد

ثـقـافـة مـاديـة

 -أحذيةتقليدية(الصباط):

ادوات عمل احلريف
واخلشـــب تســـتخدم يف خیاطة اجللد ویطلق علیها
أیضـــا املخراز وهـــي أداة مهمة تســـاعد احلـــريف على
إتقـــان عمله،بســـیطة الرتكیب تتكـــون من مقبض
خشـــيب ونصـــل معـــدين ولـــه عـــدة أشـــكال مدبب�ة
ومســـتقیمة ومنهـــا احلادة.
 مفك براغـــي  :مصنوع مـــن احلدید واخلشـــب لزنعاملســـامیر غیر صاحلة.
 مطرقة خشـــیب :مصنوعة من اخلشـــب تســـتعمللطـــرق اجللد من أجل تملیســـه.
 مطرقـــة حدیدیة :مصنوعـــة من احلدید تســـتخدملتثبیث املســـامیر لربـــط القطع.
تتب�ایـــن األدوات مـــن حـــريف آلخـــر ولكـــن األدوات
الســـابقة تعـــد أساســـیة لغالبیـــة احلرفییـــن بالرغم من
املســـتوى التقين البســـیط الذي تتمیز بـــه مقارنة بالتطور
احلاصـــل علـــى مســـتوى تقنیـــات العمـــل ،كوجـــود آلة
كهربائیـــة خاصة باخلیاطة بدل االســـتعانة بالیـــد إالأنن�ا
جنـــد احلـــريف الزال متمســـكا بأدواتـــه التقلیدیـــة املحلیة
الصنع؛ للحفـــاظ على الطابـــع التقلیدي املحلـــي للمنتج
ُ
وهـــو مـــا أثبنـــ�اه يف اجلانب ملیداين لدرســـة.

 )8أنواع املنتوجات اجللدیة بمنطقة أولف:
نعـــرج هنـــا إىل أهم املنتوجـــات احلرفیة املســـتخلصة
من اجللـــد والي تفـــن فیها حـــريف براعة احلـــريف وبیئت�ه
املحلیة منهـــا مايلي:69

فالصبـــاط أو ( احلـــذاء) التقليـــدي عبـــارة عـــن نوع
مـــن األحذیة مرتفعـــة اجلوانب منهـــا الرجايل والنســـايئ
ُ
متعددة االســـتعماالت ويســـي محليا بالرحيية ولها عدة
أنـــواع والوان ،وحســـب االســـتعمال لـــكل واحـــدة منها
هنـــاك الرحيية الشـــتوية وهي مزيـــج ن الصوف واجللد
لها عـــدة اســـتعماالت تلبـــس يف الصيف والشـــتاء فهي
تقوم مقام احلـــذاء واجلورب والرحيية احلمـــراء والصفراء
تلبس يف األيـــام العادية وهناك نمط آخـــر يعرف بالرحيية
املقلوبـــة مصنوعـــة مـــن اجلهة اخللفيـــة للجلـــد .واخرا
بليغة العريـــس تأخذ اللـــون األصفر يف الغالـــب وهناك،
ً
كما أن البليغة يرتديها كبار الســـن كثرا لســـهولة ارتدائها
َ
ونزعهـــا .والنســـاء ايضا يف األيـــام العادية ويف املناســـبات
وهنـــاك أنمـــاط من البلغـــة منهـــا املفتوحـــة واملطوية يف
اجلوانب رجالية ونســـائي�ة.
 القـــــــربة  :تصنع مـــن جلد الغنم تســـتعمل حلفظالمـــاء وتریده.
-

الــــدلوا :یصنع من األغنام یستخدم لنقل الماء.

  -الفــــروة :نوع من السجاد یستعمل لصالة.-

الزطـــــام(محفضة) تستخدم حلفظ النقود.

 الواغــــــــة :تصنع مـــن اجللد وهي عبـــارة عن عىتلصـــق باجللـــد تســـتخدم لوضـــع األواين وصیانـــة
ا ألثاث.
-

الرقعــــة :تصنع من اجللد توضع حتت الرىح.

َ
ثالثا :اإلطار امليداين للدراسة:
 )1إجراءات الدراسة :
 .1منهج الدراســـة  :اســـتعانة الباحثة باملنهج الوصفي
الـــذي يســـاعد علـــى توفـــر بي�انـــات مفصلـــة عـــن
الظاهرة مـــن أجل الوقـــوف على الواقـــع االجتماعي
واملهين حلـــريف صناعة اجللود يف منطقـــة أولف ،كون
الدراســـة تنتي إىل نمـــط الدراســـات الوصفية وهي
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نـــوع من البحوث تتضمن دراســـة احلقائـــق املتعلقة
بطبيعة خاصـــة أو مجموعة من النـــاس ألجل إعطاء
ً
ً
تفســـر دقيق لظاهرة وحتليلها كما وكيفا مما يرســـم
واقعيـــة الظاهرة .
 .2مجتمـــع وعينـــ�ة الدراســـة :شـــملت الدراســـة حريف
صناعـــة اجللـــود املتواجدون بشـــكل أســـاس بأولف
ً
بزاوية حينـــون حتديدا؛ كونها حتـــوي غالبي�ة احلرفين
الناشـــطن يف هـــذا املجال.

التكرار

النسبة املئوية

ممارسة احلرفة

44

%46.31

الزوج(ة)

05

%5.26

األبن�اء

17

%17.89

األقارب

19

%20

متمهنن

10

%10.52

نعم

ال

املجموع

951

70

%100

 .3أدوات جمـــع املعطيـــات :تتنـــوع األداة حســـب نـــوع
املعلومات املطلوبة ،بهذا اســـتدعت طبيعة الدراســـة
االعتماد علـــى أدوات حبثي�ة متنوعـــة قصد احلصول
علـــى املعلومـــات الكافية منها:
 .4املقابلة الشـــخصية :وتـــم االعتماد عليهـــا للحصول
علـــى بي�انـــات مفصلـــة عـــن حـــريف صناعـــة اجللود
بشـــكل تلقايئ مـــع احلرفين لتفـــادي النقص املتعلق
باحلرفـــة (صناعـــة اجللـــود) وتاريخهـــا كمـــا تـــم
االســـتعانة بوســـيلة التسجيل(املســـجلة) لإلحاطة
جبـــل املعلومـــات املتعلقـــة بتطـــور احلرفـــة وأبعادها
االجتماعيـــة والتنظيميـــة.
 .5املالحظة  :تمكـــن من احلصول على معلومات واقعية
ومعاين�ة مباشـــرة للحرفيـــن والســـلوك االجتماعي
بينهـــم ،للوقوف على مـــدى اســـتمرارية بعض القيم
االجتماعيـــة ومراقبـــة جـــو العمل وبعـــض اجلوانب
املحددة لطبيعـــة العمل وأســـلوب أدائه.
 .6اســـتمارة مقابلة  :تـــم االعتماد عليهـــا لوجود حرفين
كبـــري الســـن وهـــم ال جييـــدون القـــراءة ،ومـــن أجل
ضمـــان إجابـــات موضوعية وفهم ملحتوى االســـتمارة
وزعت بعـــض االســـتمارات علـــى من لهم مســـتوى
ً
تعليي ملألهـــا ذاتي�ا.

 )2الواقع االجتماعي حلريف صناعة
اجللود بمنطقة أولف :
االستمرار االجتماعي حلرفة اجللود بمنطقة أولف
اجلدول رقم ( )01شكل ممارسة احلرفة

من خـــالل معطيـــات اجلـــدول األول نالحـــظ غالبي�ة
احلرفين ال يمارســـون العمل بشـــكل فردي بأعلى نســـبة
قـــدرت بــــ % 53.67احتلـــت نســـبة  % 20مـــن احلرفن
الذيـــن يلجئون ملســـاعدة األقـــارب ،بينما من يســـتعينون
بأبن�ائهـــم قدرت نســـبتهم بــــ % 17.89يف حـــن تقلصت
ً
النســـبة تدريجيا من % 10.52للممتهنـــن و % 5.26ملن
يعتمد على الزوج (ة) يف العمـــل ،باملقابل مثلت % 46.31
فقط ملن يعتمد على نفســـه يف أداء عمله كأقل نســـبة يشر
إليهـــا اجلدول .
ونرجـــع اعتماد غالبيـــ�ة احلرفين على مســـاعدين إىل
ما تتطلبه احلرفة ،وهو ما يفســـره الواقع وبشـــكل واســـع
النطاق ُلمشـــاركة احلريف عائلته يف العمل كمســـاعدين له
أو متعلمـــن ،كدليـــل على الرابـــط القرايب بـــن احلرفين
احلريف
والتعـــاون إلجناز املنتج بشـــكله النهايئ ،وقـــد يلجأ ِ
لألقـــارب كـــي ال يتكبـــد تكاليـــف ممتهنـــن وهـــو ما تم
مصادفته أثنـــ�اء ملء االســـتمارة تواجد ألبنـــ�اء احلرفين
وال ســـيما كبري الســـن والذيـــن تفوق أعمارهـــم عن 50

ثـقـافـة مـاديـة

ً
ســـنة؛ نظرا لضعـــف مقدرته علـــى مواصلـــة العمل كما
ً
عرفه ســـابقا فيلجـــأ غالبيتهـــم إىل احلرص علـــى تواجد
ْ
أبن�ائهم وإن لم يكونوا ممارســـن فعليـــن للحرفة ،إال أنهم
يتعلمـــون احلرفة أثن�اء قيامهم جبزء مـــن العمل كتعاون يف
ً
إطـــار العائلـــة أحيانا ويف وقـــت الفراغ أو مـــن حن آلخر.
اجلـــدول رقـــم ( :)02رغبـــة احلـــريف يف التمســـك
باحلرفـــة أو التخلـــي عنهـــا
رغبة احلرفة

التكرار

النسبة املئوية

التخلي عن احلرفة

07

% 7.77

ال اختلى عنها

69

% 76.66

ال أدري

14

% 15.55

املجموع

90

% 100

ُيعـــر غالبيـــ�ة احلرفين عـــن عدم رغبتهـــم يف التخلي
عـــن احلرفة حـــى ولو توفـــر لهم عمـــل آخر بأجـــر مرتفع
بنســـبة قـــدرت  % 76.66بينمـــا نســـبة  % 15.55أبدوا
ترددهـــم حيال أمـــر يعترونه مصري ويســـتحيل الفصل
فيـــه ،يف حن عرت نســـبة  % 7.77عـــن احلرفين الذين
أبـــدوا اســـتعدادهم للتخلي عـــن احلرفة ألجـــل عمل آخر
ً
أكرث دخـــال منها.
نفســـر هـــذا باالرتبـــ�اط القوي بـــن احلـــريف وحرفته،
ً
ً
فهـــي تمثل جـــزءا مكونـــا لشـــخصيت�ه ويعر عـــن واقعه
ويجســـد ماضيه وهـــو ما يتفـــق عليه غالبيـــ�ة احلرفين
ممـــن تمـــت مقابلتهم أثنـــ�اء الـــزنول امليداين.
ومـــن بـــن العبـــارات املصرح بهـــا من قبلهـــم (مهنة

أجـــدادي ،هـــي ما أقتـــات منه ،تـــراث منطقـــي وال بد أن
أحافـــظ عليه) وغرها مـــن العبارات الكثـــرة ،الي حياول
مـــن خاللها احلـــريف تأكيـــد ارتب�اطـــه باحلرفـــة وأصالتها
واالمتـــداد العائلي لها ،بهذا ُيفرض عليه مواصلة مســـرة
مـــن تركوها لـــه علـــى حد قـــول أحـــد احلرفيـــن (أمانة
األجـــداد) لضمان اســـتمراريتها.
اجلدول رقم( :)03طريقة تعلم احلرفة
التكرار

النسبة املئوية

طريقة تعلم احلرفة
شهادة

05

% 5.88

الرغبة

09

% 10

أبا عن جد

64

% 71.11

موهبة

12

% 13.33

املجموع

90

% 100

التكوين

تتب�ايـــن طرق تعلم احلرفة بـــن احلرفين إما أن تكون
ً
عن طريـــق الوراثـــة ،وهـــي األكرث شـــيوعا بـــن الغالبي�ة
الســـاحقة مـــن احلرفيـــن حيث قـــدرت أعلى نســـبة بـ
 ،% 71.11يف حن مـــن تلقاها عن طريـــق التكوين قدرت
نســـبتهم بــــ  % 15.88احتلـــت نســـبة  % 10للراغبن يف
تعلمهـــا ونســـبة  % 5.88ملـــن كان غرضهـــم يف تعلمهـــا
عن طريـــق التكوين ملجـــرد احلصول على الشـــهادة الي
تؤهلهـــم للعمل ،وأقل نســـبة شـــملت من كانـــت املوهبة
ً
طريقـــا لتعلمهم احلرفة بنســـبة قدرت بــــ . % 13.33
نرجـــع ارتفاع النســـبة أعـــاله ،إىل ما ُيمثلـــه االمتداد
العائلـــي للحرفـــة يف احلفـــاظ عليهـــا وضمـــان بقائها وال
ســـيما ضمـــن العائلـــة ،وقـــد َعرفـــت منطقة الدراســـة
ً
ً
انتشـــارا موســـعا للعائـــالت احلرفيـــة كانـــت وال زالـــت
ُ
تعـــرف باحلرفة وباعها الطويل يف ممارســـتهما واحلرص
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ال أختلى عنها

التخلي عن احلرفة

املجموع

ال أدري

احلالة
العائلية

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

أعزب

04

8.33%

33

68.75%

11

22.91%

48

% 100

مزتوج(ة)

02

9.52%

35

87.5%

03

21.42%

40

% 100

أرمل

01

50%

01

50%

00

/

02

% 100

املجموع

07

7.77%

69

76.66%

14

15.55%

90

% 100

اجلدول رقم ( :)05العالقة بن رغبة احلريف يف (التمسك/التخلي) عن احلرفة واحلالة العائلية
على تعليمهـــا ألبن�ائهم ،مـــن أجل احلفاظ علـــى تن�اقلها
ً
ضمـــن العائلـــة الواحدة؛ لهذا يكـــون األمر طبيعيـــا أن
ً
ُيعر غالبيـــ�ة احلرفين عـــن ثوراتهم للحرفـــة أبا عن جد
كدليـــل على امتـــداد للحرفة حســـب وجهـــة نظريري.
اجلدول رقم ( : )04رغبة احلريف يف تعلم احلرفة
رغبة احلرفة

التكرار

النسبة املئوية

رغبة منك

78

% 86.66

مجرب عليها

12

% 13.33

املجموع

90

% 100

تعر نســـبة  % 86.66عـــن غالبيـــ�ة احلرفين الذين
تعلمـــوا احلرفة رغبة منهم بينما تشـــر نســـبة % 13.33
للحرفيـــن الذيـــن أجروا علـــى تعلم احلرفـــة يف كال طرق
التعليـــم .ونرجـــع هـــذا إىل أن غالبي�ة احلرفيـــن كان لهم
فضـــول لتعلـــم احلرفة ومعرفـــة خباياها خاصـــة من كان
ً
التكوين ســـبي�ال لتعلمها ،يف حن من ورثوها كان ســـببهم

يف ذلـــك احتكاكهـــم املباشـــر بامليـــدان العملـــي ،ومحاولة
منهـــم لتطوير عمـــل آباءهـــم واحلفاظ عليـــه يف غالب ما
أشـــار له احلرفيـــون الراغبون يف تعلم احلرفـــة يف مثل قول
أحـــد احلرفين :النمو داخـــل عائلة حرفية فـــكان البد من
احلفـــاظ علـــى إرث العائلـــة واحلاجة ،عدم وجـــود عمل
للمســـاعدة األب يف العيش.
اجلـــدول رقـــم ( :)05حناول من خالل هـــذا اجلدول
معرفـــة مدى ارتب�اط قـــرار احلريف يف التمســـك أو التخلي
عـــن احلرفـــة باحلالـــة العائليـــة يف حالة توفـــر عمل آخر
بأجـــر مرتفـــع يف احلرفـــة املمارســـة ،بهذا نالحظ نســـبة
 % 76.66مـــن احلرفيـــن يعرون عن عـــدم ختليهم عن
ممارســـة احلرفـــة حـــى ولو توفـــر لهـــم عمل آخـــر بأجر
مرتفـــع ،احتل املزوجـــون أعلـــى الرتتيب بنســـبة قدرها
ً
ََ
 % 87.5نظـــرا لمـــا تتحمله هـــذه الفئة مـــن مصاريف،
وحجـــم اإلعالـــة مقارنـــة بالفئـــات األخـــرى باملقابل عر
العزاب عن عـــدم ختليهم عن احلرفة بنســـبة % 568.7
ً
وأخرا بنســـبة قدرهـــا  % 50لألرامل.
ْ
ً
ً
بينما نالحظ اخنفاضا شـــديدا للحرفيـــن الذين أبدوا
اســـتعدادهم للتخلـــي عـــن احلرفـــة باختـــالف حاالتهم
االجتماعيـــة (عـــزاب ،مزوجـــون ،أرامل) بنســـبة قدرها
ً
 % 7.77وهـــي قليلة جدا مقارنة بســـابقتيها ،وهو ما يعر
لنـــا عـــن أهمية احلرفـــة وما تمثلـــه مـــن خصوصية لكل
حالـــة اجتماعية وال ســـيما املزوجون.

ثـقـافـة مـاديـة

اخلربة

15 - 5

أقل من  5سنوات

 30فما فوق

30 - 15

املجموع

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

""35-50

02

% 10.52

05

% 26.31

05

% 26.31

07

% 36.84

19

100

" - 50فما فوق"

02

% 7.14

08

% 34.73

03

% 13.04

10

% 43.47

23

100

املجموع

12

% 13.33

43

% 47.77

18

% 20

17

18.88

90

100

النسبة%

النسبة%

التكرار

النسبة%

""20-35

08

% 16.66

30

% 62.5

10

% 20.83

/

/

48

100

التكرار

عمر
احلريف

اجلدول رقم ( : )07العالقة بن مدة مزاولة العمل (اخلرة) والسن
اجلـــدول رقـــم ( : )06اعتبـــ�ار التـــوارث شـــرط
الســـتمرارية احلرفـــة:
توارث احلرفة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

79

% 87.77

ال

11

% 12.22

املجموع

90

% 100

غالبيـــ�ة احلرفين يـــرون أن التوارث شـــرط أســـايس
الســـتمرارية احلرفة بأعلى نســـبة قدرت بــــ  % 87.77يف
ً
حن  12.22%مـــن احلرفين ال يعترون التوارث شـــرطا
ً
ً
أساســـيا الســـتمرارية احلرفـــة؛ محاولـــة منهـــم إلخراج
احلرفـــة مـــن نطاقهـــا العائلـــي وتشـــجيع من هـــم خارج
العائلـــة على تعلمهـــا إلعطاء طابـــع آخـــر للحرفة خالف
العائلـــة ،وذلـــك عـــن طريـــق التوعيـــة بأهميتهـــا كرتاث
للمنطقة يعكس طابعهـــا املحلي ودفع مختلف الشـــراحئ
االجتماعيـــة إىل َتعلمهـــا ْ
وتعليمهـــا لكل مـــن يرغب فيها

ُ
كطـــرق بديلة أشـــار لهـــا احلرفيـــون لضمان اســـتمرارية
احلرفـــة خـــالف توريثها.
اجلدول رقم ( : )07تشـر بي�انات اجلدول الذي نسـعى
مـن خاللـه ملعرفـة أي الفئـات العمريـة هـي أكـر خـرة مـن
ً
غرهـا اسـتن�ادا إىل مـدة مزاولـة احلرفـة ،ومـن هنـا نالحـظ
أن نسـبة  % 47.77مـن احلرفيـن تـرتاوح خرتهـم مـا بـن
 15-5سـنة احتلـت الفئـة العمريـة  35-20أعلـى نسـبة
قدرهـا  %62.5مـن أفـراد العينـ�ة مقارنة بــ % 34.73عرت
عنهـا الفئـة العمريـة  50فما فـوق لتنتهي بأقل نسـبة للفئة
ما بن  50 – 35بنسبة  ،% 26.31يف حن نالحظ اخنفاض
تدريـي ملـن تـرتاوح خرتهـم مـا بـن  30-15بنسـبة قدرها
 % 20احتلـت الفئـة العمريـة مـن  50-35أعلـى نسـبة
ً
ً
قدرهـا  % 26.31مـع اخنفاضـا تدريجيـا للفئـات األخـرى
بنسـب متواليـة ( % 20.83للفئـة األوىل و % 13.4للفئـة
الثالثـة) ،باملقابل مـن تفوق خرتهم يف احلرفة عن  30سـنة
ً
منخفضة جدا مقارنة بسـابقتيها بنسـبة قدرهـا ،% 18.88
وهو نرجعه للدراية واحلنكة الكبرة للفئتـن  50-35و50
فمـا فـوق ،وباعهـم الطويـل يف املمارسـة وهـم بهـذا يشـكلون
أطـول مـدة عمل (اخلرة) وأوسـع معرفـة باحلرفة وخباياها
ً
ومتطلبـات احلرفة يف حن نالحظ اخنفاضـا ملن لهم أقل من
 05سـنوات خرة بنسـبة  13.33%شـكلت الفئة 35-20
أعلـى نسـبة قـدرت بــ  % 16.66مـن أفـراد العينـ�ة مقارنـة بـ
ً
 10.52للفئـة العمريـة  50-35وأخـرا  % 7.14شـملت
الفئـة مـن  50فمـا فوق.
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اجلدول رقم ( :)08انتماء املبحوثن لعائالت حرفية:
االنتماء لعائلة حرفية

التكرار

النسبة املئوية

نعم

80

% 88.88

ال

10

% 11.11

املجموع

90

% 100

شكلت نسبة  % 88.88من احلرفين ينتمون إىل
عائالت حرفية ،يف حن مثلت نسبة  % 11.11ملن ال ينتمون
لعوائل ُعرفت باحلرفة ،من خالل معطيات اجلدول وكما هو
موضح أعاله يتضح لنا االرتب�اط بن هذا النوع من احلرف
(صناعة اجللود) واالنتماء العائلي ملمارسيها ،وأبعاد احلرفة
ً
ً
تاريخيا واجتماعيا وامتداد احلرفة وجذورها ،ونرجع هذا إىل
ما ُعرفت به بعض العائالت يف محافظتها على تراث األجداد
آلخر أو مستمر عر األجيال ،وهي بهذا تشكل ارتب�اط بن
االنتماء العائلي وتن�اقلية احلرفة نتيجة املحافظة واالستمرار
يف ممارستها وعراقة ِح ِرفييها بارتكازها على عائالت كانت وال
زالت تمارس احلرفة.

 )3العالقات االجتماعية بني احلرفيني واملجتمع:
اجلـــدول رقـــم )09(:العالقـــة بـــن احلرفيـــن من
نفـــس احلرفة:
العالقة بني احلرفيني
نعم

من خـــالل بي�انـــات اجلـــدول يتضح أن أعلى نســـبة
قـــدرت بــــ  % 83.32عـــر فيهـــا غالبيـــ�ة احلرفيـــن عن
ارتب�اطهـــم يف عالقـــة مـــع حرفيـــن آخريـــن مـــن نفـــس
احلرفـــة (صناعة اجللـــود) ،غر أنها تقتصر بشـــكل كبر
على احلرفيـــن من داخل املنطقة بنســـبة قدرها 54.44
ُ
%؛ وهـــو مـــا ِحيـــد يف نظري مـــن دائـــرة معارف احلـــريف يف
توســـيع نطاق العمل خارج املنطقة ،النطـــواء احلريف على
ذاته ضمـــن منطقتـــه أكرث مـــن االنفتـــاح علـــى حرفين
خـــارج احلـــزي اجلغـــرايف ،يف حـــن مـــن تربطهـــم عالقات
داخليـــة وخارجية عـــن املنطقة قدرت نســـبت�ه بـ 28.88
ً
 %وهي قليلة جدا مقارنة بســـابقاتها مع اخنفاض شـــديد
بنســـبة  % 16.66ملن أشـــاروا بأنهم ال يشـــكلون عالقات
مـــع حرفين مـــن نفـــس احلرفـــة ،وهو مـــا َصرحـــت به
ً
حتديدا احلرفيات ألســـباب ســـبق ذكرهـــا خبصوص عمل
املـــرأة يف احلرفة؛ وبالتـــايل ال يتم التواصل بن اجلنســـن
يف العمل ،حيث أشـــارت لهذا إحـــدى املبحوثات أثن�اء ملء
االســـتمارة بقولها :غالبيـــ�ة احلرفين رجال ممـــا ال يتيح
ً
التقـــارب بيننـــ�ا ،كال يعمل علـــى ِحدة وال يهمـــه اآلخر.
اجلـــدول رقـــم ( :)10طبيعة العالقة الـــي تربط بن
احلرفين:
طبيعة العالقة

التكرار

النسبة املئوية

عالقة عمل فقط

23

% 23.71

34

% 35.05
% 41.23
% 100

التكرار

النسبة املئوية

داخل املنطقة

49

54.44%

عالقة صداقة

خارج املنطقة

00

00%

عالقة قرابة

40

كالهما

26

28.88%

املجموع

90

ال

15

16.66%

املجموع

90

100%

مـــن خالل بي�انـــات اجلدول حنـــاول إبراز درجـــة القرابة
ً
بن احلرفيـــن تبعـــا لطبيعة العالقـــة الـــي تربطهم وهو

ثـقـافـة مـاديـة

مـــا تؤكـــده بي�انات اجلـــدول ،حيـــث نالحظ أعلى نســـبة
قـــدرت بــــ  % 41.23مـــن احلرفين تربطهـــم عالقة قرابة
مقابـــل  % 35.05تربطهـــم عالقة صداقـــة يف حن مثلت
 % 23.71عالقـــة عمـــل فقـــط ،بهـــذا تســـهم احلرفـــة يف
تنمية التماســـك االجتماعي بن األقارب وحتويل تفاعلهم
املســـتمر إىل طاقات إنت�اجيـــة ،واحلفاظ على اســـتمرارية
احلرفـــة ،باإلضافة إىل توفر فرص تكويـــن صداقة وتقدير
ً
ســـواء كانوا أقـــارب أو غرهم؛ بهذا
اآلخريـــن وزمالء العمل
تتشـــكل عالقات غر رســـمية وال حتكمها ضوابـــط ،بل هي
عفويـــة تلقائيـــ�ة نتيجة االحتـــكاك بن احلرفيـــن وهو ما
يشـــجع بدوره احلرفين علـــى التعاون والشـــعور باالنتماء
حلرفة واحدة ومـــا يوطد هذه العالقات اجلـــزية والتقارب
ً
االيكولويج خاصة يف الســـكن.
اجلدول )11( :مساهمة عمل احلريف بالنسبة للمجتمع:
مساهمة عمل احلريف

نعم

تتقـــارب النســـب املوضحـــة يف اجلدول بشـــكل عام،
فالعمـــل احلـــريف وباألخص حرفـــة صناعة اجللـــود تقدم
مزايا متنوعة حســـب وجهـــة نظر احلرفيـــن ،فهي تعمل
على إنتـــ�اج حاجيات املجتمـــع 74بنســـبة  % 33.33كأعلى
نســـبة ُيرزها اجلدول ،بينما تمثل احلرفة وســـيلة للحفاظ
على تقاليد ومـــوروث املنطقة بنســـبة  ،% 28.70يف حن
يشـــر البعض من احلرفين إىل أهمية احلرفة يف اكتساب
مهارات وتعليم احلرفة بنســـب متقاربة مابن (% 19.44
و.)% 18.51
ً
ونظرا ألهمية العمل يف احلرفة تعددت املجاالت الي
خيدم بها احلريف مجتمعه؛ فهو يسهم بالدرجة األوىل يف حتقيق
التنمية على مختلف اجلوانب االجتماعية بتوفر متطلبات
املجتمع املتنوعة واالقتصادية يف رواج املنتوج وتوسعه.

ً
رابعا :نظرة املجتمع للحرفيني وممارسة احلرفة

التكرار

النسبة%

إنت�اج حاجات املجتمع

36

% 33.33

اجلدول :رقم( )12اإلقبال على ممارسة احلرفة:

تعليم احلرفة

20

% 18.51

اكتساب مهارت

21

% 19.44

ً
األكرث إقباال على احلرفة

احلفاظ على املوروث

31

% 28.70

ال
املجموع

/
108

/
73

%100

نعم

التكرار

النسبة املئوية

شباب

67

% 74.44

شيوخ

07

% 7.77

ال

16

% 17.77

املجموع

90

% 100
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يتفـــق غالبيـــ�ة احلرفيـــن علـــى أن احلرفـــة تعـــرف
ً
ً
إقباال مكثفا ملمارســـتها بنســـبة قدرهـــا  % 82.21احتل
فيهـــا الشـــباب حصـــة األســـد بنســـبة  74.44%بينما
مثلت نســـبة اإلقبـــال من الشـــيوخ 7.77%مـــع انعدام
ً
تام للكهـــول ،باملقابل جند اخنفاضا بنســـبة  17.77%ملن
ً
ً
يـــرون أن احلرفة ال تعرف إقباال مطلقا ملمارســـتها مقارنة
ْ
بمـــن أجابـــوا بوجوبها ،بدعوى مـــن أصحاب هـــذا الرأي
أن احلرفة لم يعد لها أي اهتمام وال ســـيما من الشـــباب
ً
ً
لبحثهـــم عـــن العمل الـــذي يتطلب جهـــدا قليـــال ويوفر
َ
دخل أفضـــل واجتاه هـــذه الفئـــة (الشـــابة) ،إىل البحث
عن ما يتن�اســـب وحتصيلهـــا العلي ورغبـــة بعض اآلباء
يف تعليـــم أبن�ائهـــم أفضل مـــن ممارســـتهم للحرفة ،وأن
الشـــيوخ هـــم فقط مـــن ال زالوا مرتبطـــن بها.

ً
ً
ممارســـة احلرفة؛ فالعائلة تعد مشـــجعا للحـــريف وداعما
له للحفاظ علـــى الصنعة.
اجلدول رقم( : )14نظرة املجتمع للحرفين
نظرة املجتمع للحريف

التكرار

النسبة املئوية

نظرة تقدير واحرتام

73

% 81.11

نظره متدني�ة

17

% 18.88

املجموع

90

% 100

اجلدول رقم( )13تأثر االنتماء للعائلة على عمل
احلريف:
االنتماء للعائلة

التكرار

النسبة املئوية

تعم

07

% 7.77

ال

83

% 92.22

املجموع

90

% 100

اتفقـــت الغالبيـــ�ة الســـاحقة من احلرفيـــن على أن
انتماءهـــم العائلـــي ال يؤثر علـــى عملهم بنســـبة قدرت بـ
 % 92.22كأعلى نســـبة يرزها اجلـــدول أعاله ،بينما جند
تدين ملحوظ بنســـبة  % 7.77فقط من أجابـــوا بت�أثرها .
نرجع هـــذا إىل بـــروز الوعـــي ،والتفهم بـــن احلرفين
وعامـــة النـــاس؛ كـــون احلرفـــة يف نظرهم مهنة شـــريفة
ً
تعر عـــن أصالـــة ممارســـيها وحبهـــم ملجتمعهم ســـعيا
منهم إلبـــراز تراث املنطقـــة وال وجود ألي حساســـيات يف

يـــرى معظـــم احلرفيـــن أن أفـــراد املجتمـــع يقدرون
عملهـــم وحيرتمونـــه بنســـبة قدرهـــا  % 81.11ملـــن ينظر
للحرفة وممارســـيها بنظـــرة متدني�ة قدرت بــــ .% 18.88
وهـــذا ما يـــدل حســـب رأيي أن املجتمع أضـــىح على وعي
تـــام بأهميـــة احلرفـــة وممارســـيها؛ وكـــون احلـــريف يقوم
جبهد بـــدين وفكري إلفـــادة املجتمع وتلبيـــ�ة متطلباته فهو
يمارس مهنـــة نبيلة ،لهذا الحظـــت أثن�اء زيـــاريت امليداني�ة
اعـــزاز احلرفين القـــوي حبرفتهـــم وافتخارهـــم الواضح
بممارســـة هذا النشـــاط احلـــريف الذي يقومـــون به.
االســـتنت�اج اجلزيئ :من خالل حتليل جداول التســـاؤل
املتعلق بالواقع االجتماعي حلـــريف صناعة اجللود بمنطقة
أولف اســـتخلصنا ما يلي:
 غالبي�ة احلرفين يســـتعينون بأشخاص يساعدونهميف العمـــل ،وال ســـيما من أفـــراد العائلـــة كدليل على
وجـــود خاصيـــة املحافظـــة علـــى املـــوروث احلـــريف
كعمـــل عائلـــي بالدرجـــة األوىل يشـــرتك فيـــه جميع
أفراد األســـرة ،وتمثل بهذا األســـرة الوحـــدة الهيكلية

ثـقـافـة مـاديـة

نعال تقليدية يرتدها الطوارق يطلق عليها اسم ( ثمبا ثمبا)
الســـتمرارية احلرفة باعتمادها على التوارث بشـــكل
كامـــل وهو ما تـــم إثب�اتـــه يف اجلـــدول (،)02( ،)01
(.)07( ،)05( )04

وهو موضـــح يف اجلـــدول ( )08أضـــف لذلك رغبة
احلرفيـــن الشـــديدة يف تب�ادل اخلـــرات مع بعضهم
البعـــض للحفاظ علـــى احلرفـــة وتطويرها.

 تتمـــزي احلرفـــة بطابعهـــا الـــورايث؛ كـــون الغالبيـــ�ةالســـاحقة مـــن احلرفيـــن ينتمون لعائـــالت عرفت
احلريف بعائلته أل قدميتها
بممارســـة احلرفة وارتب�اط ِ
يف ممارســـة احلرفـــة ،ولـــم تتوســـع احلرفة بشـــكل
واســـع خارج هذه العوائل وإن كان فهو بشـــكل ضئي�ل
ً
جـــدا مقارنـــة بغرهـــا ،وهم بذلـــك األكـــرث محافظة
علـــى تن�اقليـــة احلرفة ،وهـــو ما تـــم توضيحه ضمن
اجلـــدول (.)06( ،)08

  -يســـاهم عمل احلريف يف ربطـــه بمحيطه االجتماعيمـــن خـــالل إنت�اجـــه ملســـتلزماته بالدرجـــة األوىل؛
فاحلـــريف يف خدمـــة مجتمعه وهـــو ما ُيعـــر عنه عمل
احلـــريف كعملية تفاعليـــة بين�ه واملجتمـــع املحلي وهو
ما أثبتنـــ�اه ضمن اجلـــدول(.)11
ً
 يهتم الشـــباب باحلرفة كونهم األكـــرث إقباال يف وجهةنظـــر غالبي�ة احلرفين ،وهو يدل علـــى احرتام وتقدير
احلرفة بدرجـــة اإلقبال عليها ،لمـــا تمثله من أهمية
يف نظر مختلـــف الفئـــات العمريـــة واالجتماعية مع
اعـــزاز احلرفين بعملهـــم وتقدير املجتمـــع لعملهم
ُْ
وهو ما أثبـــت ضمن اجلـــدول (.)14( ،)13( ،)12

فيمـــا خيـــص العالقـــات االجتماعية بـــن احلرفين
واملجتمـــع جند:
 أوضحت الدراســـة امليداني�ة أن العالقات اإلنســـاني�ةبـــن احلرفين اقتصـــرت يف الغالب علـــى احلرفين
املحليـــن (داخـــل املنطقة) كأعلى نســـبة عـــر عنها
اجلـــدول( ،)10وهـــو مـــا يفســـر ارتبـــ�اط احلرفين
ً
باملجتمـــع املحلـــي كونهم يعملـــون يف الغالـــب جنب�ا
إىل جنـــب ،بفعـــل عمليـــة التجـــاور االيكولـــويج
الـــذي يســـهم يف عملية التفاعـــل االجتماعـــي ،وهم
يرتبطـــون يف الغالـــب بعالقـــات قرابة كأعلى نســـبة
مقارنـــة بالعالقات األخـــرى كتعبر على التماســـك
االجتماعـــي والعائلي بـــن احلرفيـــن ،باإلضافة إىل
تقويـــة عنصـــر اإلنتمـــاء العائلـــي للحرفـــة الواحدة

 اهم النت�اجئ :يتمزي الواقـــــــع االجتماعـــــــي للحرفينيف صناعة اجللود بمنطقـــة بمجموعة من التحديات
تفرض علـــى احلريف التأقلم معهـــا ومحاولة تطويرها
وهو ما اســـتخلصتاه فيما يلي:
 غالبيـ�ة احلرفين يسـتعينون بأشـخاص يسـاعدونهميف العمـل ،وال سـيما مـن أفراد العائلة كدليـل على وجود
خاصيـة املحافظـة علـى املـوروث احلـريف كعمـل عائلـي
بالدرجـة األوىل يشـرتك فيه جميع أفراد األسـرة ،وتمثل
بهـذا األسـرة الوحـدة الهيكليـة السـتمرارية احلرفـة
باعتمادهـا علـى التـوارث بشـكل كامل.
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203

204

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 49

رﺑﻴﻊ 2020

 تتمـــزي احلرفـــة بطابعهـــا الـــورايث؛ كـــون الغالبيـــ�ةالســـاحقة مـــن احلرفيـــن ينتمون لعائـــالت عرفت
احلريف بعائلته أل قدميتها
بممارســـة احلرفة وارتب�اط ِ
يف ممارســـة احلرفـــة ،ولـــم تتوســـع احلرفة بشـــكل
واســـع خارج هذه العوائل وإن كان فهو بشـــكل ضئي�ل
ً
جـــدا مقارنة بغرها ،وهم بذلـــك األكرث محافظة على
تن�اقليـــة احلرفة.
فيمـــا خيـــص العالقـــات االجتماعية بـــن احلرفين
واملجتمع جند:
 أوضحــت الدراســة امليدانيـ�ة أن العالقــات اإلنســاني�ةبــن احلرفيــن اقتصــرت يف الغالــب علــى احلرفيــن
املحلي ــن (داخ ــل املنطق ــة) ،وه ــو م ــا يفس ــر ارتبــ�اط
احلرفيـــن باملجتمـــع املحلـــي كونهـــم يعملـــون يف
ً
الغالـــب جنبـــ�ا إىل جنـــب ،بفعـــل عمليـــة التجـــاور
االيكولـــويج الـــذي يســـهم يف عمليـــة التفاعـــل
االجتماعـــي ،وهـــم يرتبطـــون يف الغالـــب بعالقـــات
قرابـــة كأعلـــى نســـبة مقارنـــة بالعالقـــات األخـــرى
كتعبـــر علـــى التماســـك االجتماعـــي والعائلـــي بـــن
احلرفيـــن ،باإلضافـــة إىل تقويـــة عنصـــر االنتمـــاء
العائلـــي للحرفـــة الواحـــدة.
 يســـاهم عمل احلـــريف يف ربطه بمحيطـــه االجتماعيمـــن خـــالل إنت�اجـــه ملســـتلزماته بالدرجـــة األوىل؛
فاحلـــريف يف خدمـــة مجتمعه وهـــو ما ُيعـــر عنه عمل
احلـــريف كعمليـــة تفاعلية بينـــ�ه واملجتمـــع املحلي.
ً
 يهتم الشـــباب باحلرفة كونهم األكـــرث إقباال يف وجهةنظـــر غالبي�ة احلرفين ،وهو يدل علـــى احرتام وتقدير
احلرفة بدرجـــة اإلقبال عليها ،لمـــا تمثله من أهمية
يف نظر مختلـــف الفئـــات العمريـــة واالجتماعية مع
اعـــزاز احلرفين بعملهم وتقديـــر املجتمع لعملهم.
 يتمـــزي الواقـــع االجتماعـــي للحرفيـــن يف صناعـــةاجللـــود بمنطقـــة بمجموعـــة مـــن التحديـــات
تفـــرض علـــى احلـــريف التأقلـــم معهـــا ومحاولـــة
تطويره ــا ،فاحلرف ــة ج ــزء م ــن املوروث ــات المادي ــة
للمنطقـــة وهـــي محـــل تقديـــر واعـــزاز مـــن قبـــل
العامـــة مـــن النـــاس.

حذاء تقليدي

خاتمة:
ً
تكتمـــل هويـــة اإلنســـان بالـــرتاث ســـواء كان ماديا أم
ً
معنويـــا؛ فهو ضـــرورة إنســـاني�ة ،وأحد ركائـــز الهوية الي
من دونهـــا ُيصبح اإلنســـان كالريشـــة تتقاذفهـــا الرياح،
وقديم اإلنســـان هـــو تراثـــه وتاريخه الـــذي ُيمثـــل املرايا
العاكســـة لوجـــوده .والـــرتاث بشـــقيه وباألخص جانب
ً
احلـــرف يكتســـب يومـــا بعـــد اآلخـــر أهميت�ه مـــن كونه
ً
مصدرا للفخر حبضـــارات األجداد ،وبالتـــايل ُيعد احلفاظ
ً
ً
على الـــرتاث والعمل على تنميت�ه خيارا اســـرتاتيجيا للدول
َ
الناميـــة خصوصـــا كبديـــل يف التنمية والســـيما االعتن�اء
باحلرفيـــن وتثمـــن أعمالهم.
فالرتاث المادي ،شـــأن الثقافة ،يتغـــر ويتطور ويزداد
ً
ً
ثراء جيال بعـــد جيل ،ولكن يف ظل احلداثـــة والعوملة باتت
كثرا من أشـــكال التعبـــر ومظاهر الرتاث الثقـــايف المادي
مهـــددة باالندثار ،وأصبحنـــا حباجة الختـــاذ تدابر من أجل
ً
أن يظل هـــذا الرتاث جـــزءا ال يتجزأ من الثقافة الشـــعبي�ة
والهويـــة الوطني�ة ،فنحـــن حباجة ملحاوالت جـــادة إلحياء
وتطويـــع الـــرتاث ُليصبـــح يف متنـــ�اول اجليـــل اجلديـــد،
ً ً
ويغـــدو منبعـــا ثريا ُيســـهم يف حتقيـــق الثقافـــة والقومية
العربي�ة والهوية اإلســـالمية.
حاولت خالل دراســـي هـــذه جتاوز املفهـــوم التقليدي
للعمـــل احلـــريف كمـــوروث ثقـــايف مـــادي جامـــد يعر عن
مجـــرد بقايا الـــرثات إىل اعتبـــ�اره أحد العوامل األساســـية
املحركـــة لتنمية املجتمـــع الوطين عامـــة واملحلي خاصة،
والســـيما يف ظل التدهـــور االقتصادي .

ثـقـافـة مـاديـة

وقد أوصت الدراسة جبملة من التوصيات أهمها:
 تفعيـــل دور املعـــارض لدفع التواصل بـــن احلرفينوباألخـــص حـــريف صناعـــة اجللـــود كما هـــو موجود
باملناطـــق الشـــمالية ،مـــن أجـــل ترقيـــة احلرفة مع
توســـيع لدائرة معارف احلريف بشـــكل فعلـــي ليكون
بذلـــك مجـــال تبـــ�ادل ثقـــايف واجتماعـــي ،وشـــبكة
ً
ســـواء
االحتكاك بـــن احلرفين من مختلف املناطق
كان محلـــي أو إقليـــي أو حى خارج الوطن لتنشـــيط
البعد الســـيايح والتعريـــف باملنتوج.
ً
 تكثيـــف املهرجانات بمختلـــف أصنافها تماشـــيا معقدراتاحلرفينالبســـطاءوتوســـيعنطاقاملشـــاركة،
 وعـــدم اقتصارهـــا علـــى من لهـــم خـــرات فقط معتشـــجيع مختلف املمارســـن للحرفة علـــى االخنراط
ضمـــن العمل الرســـي .
 العمـــل علـــى تكثيـــف احلضـــور الدائـــم للمنتجاتاجللديـــة ملنطقـــة أولـــف باملعـــارض والتظاهـــرات،
مـــع إطـــالق حمـــالت دعائيـــ�ة ملنتجـــات املنطقـــة
ً
خاصـــة على الشـــبكة العنكبوتي�ة ومواقـــع التواصل
االجتماعيـــةللتعريـــفباملنتـــوجاملحلـــيوتســـويقه.

 حتســـن وضـــع احلـــريف :مـــن خـــالل رفـــع قدراتـــهومهاراتـــه وكفاءتـــه األدائيـــ�ة ،كمـــا جيـــب حتســـن
الوضـــع االجتماعي لـــه ولعائلته والعمـــل على توفر
الرعايـــة لهم.
 حتســـن أوضـــاع احلرفـــة :مـــن خـــالل رفع الشـــأناالجتماعـــي ألصحـــاب احلرفـــة املوروثة وتأســـيس
نقابـــة عمالية فنيـــ�ة لهم.
 تفعيـــل اجلانـــب التوثيقـــي العلـــي عـــن طريـــقتدويـــن وجتميـــع املعطيـــات الكافيـــة عـــن احلرفـــة
واحلرفي ــن وتوف ــر م ــادة علمي ــة ومرجعي ــة موثق ــة
تس ــاعد الطلب ــة والباحث ــن يف ه ــذا املج ــال ،ك ــي ال
نقـــع يف أخطـــاء مـــن ســـبقونا.
 القضـــاء علـــى الفـــوارق الطبقيـــة احلرفيـــة وجعلاحلرفـــة مكون مجتمعـــي أكرث منها مكون شـــخيص،
ً
فاحلرفـــة ليســـت ملـــكا للحـــريف بذاته ولغتـــه الي
ً
ً
يتقنها ،بل هي تشـــكل نســـيجا ثقافيـــا عاما يعر عن
البيئ�ة املحلية ومنظومة خاصة تشـــكل الشـــخصية
املحلية وكـــذا الوطنيـــ�ة عامة .
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دراسات شعبي�ة يف سلسلة
املوسوعة الثقافية العراقية..
وأضواء جديدة على احلكاية
املغربي�ة
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نعرض يف هـــذا العـــدد ملجموعة كتـــب صدرت عن "املوســـوعة
الثقافيـــة" وهي سلســـلة ثقافية شـــهرية تتنـــ�اول مختلـــف العلوم
والفنـــون واآلداب ،تصدر عن دار الشـــئون الثقافيـــة العامة ببغداد.
وقـــد وقعنـــا علـــى مجموعة مـــن اإلصـــدارات الـــي اهتمـــت بفنون
املوســـيقى والغنـــاء واأللعـــاب الشـــعبي�ة العراقيـــة ضمـــن هـــذه
السلســـلة ،والي قد ال جند حولها معلومات كافية على مواقع شـــبكة
املعلومـــات الدولية ،ومـــن ثم فإن عرضهـــا يف جديد النشـــر قد يفيد
املختصـــن يف مجـــال الثقافة الشـــعبي�ة مـــن ناحية والقـــارىء العام
مـــن ناحية أخرى ،خاصـــة أن المـــادة العلمية لهذه السلســـلة كتبت
يف لغـــة ســـهلة ،إىل جانـــب الزامهـــا باملصـــادر املرجعيـــة املوثقة .ويف
رحلة إىل شـــمال أفريقيا وقعنا على دراســـة جديـــدة يف حبث احلكاية
الشـــعبي�ة املغربيـــ�ة ،لنتعرف على أصـــول هذه احلكايـــات ،وأبعادها
االجتماعية وتداخلها مع األســـاطر واألحالم واالســـتيهام واألجناس
الســـردية .وكما يســـجل الكتاب فـــإن عالـــم احلكاية الشـــعبي�ة هو

فضا النشر

عالم خفي املالمح تتن�اســـل قضاياه باســـتمرار ،مما جعله
قبلة ملقاربات متعـــددة ،جتد فيها غايتها ألنـــه مرآة احلياة
العامـــة الي تعيشـــها اجلماعة بـــكل مكوناتها.

األلعاب الشعبي�ة يف احللة:
ص ــدر ع ــام  2016ع ــن سلس ــلة املوس ــوعة الثقافي ــة
رقـــم  155الطبعـــة األوىل لكتـــاب األلعـــاب الشـــعبي�ة
ألوالد وبن ـ�ات مدين ـ�ة احلل ــة ( )1990-1960للمؤل ــف
محم ــد حم ــزة الع ــذاري ،ويق ــع الكت ــاب يف  207صفح ــة
مـــن القطـــع الصغـــر .ويشـــر املؤلـــف إىل أن األلعـــاب
املتضمن ــة بالكت ــاب ق ــد مارس ــها وه ــو طف ــل يف منطق ــة
"احلل ــة" وم ــن ث ــم فق ــد وض ــع كتاب ــه بع ــد أن استش ــعر
طغيـــان اإلعـــالم والتكنولوجيـــا علـــى فكـــر األطفـــال
وانفصالهـــم عـــن تاريخهـــم وهويتهـــم الثقافيـــة،
فاأللعـــاب يف احلاضـــر اختلفـــت يف الشـــكل واجلوهـــر
ع ــن الم ــايض ،وذل ــك بع ــد أن غ ــزت البي ــوت والص ــاالت
األلعـــاب األلكرتونيـــ�ة وغرهـــا ،فهـــي ألعـــاب تـــؤدى يف
أماك ــن ضيق ــة مغلق ــة ليس ــت فيه ــا حرك ــة لعض ــالت
اجلس ــم وال تعتم ــد عل ــى الق ــوة البدنيــ�ة أو تنميه ــا ،وإن
ً
كان البعـــض مـــن ألعـــاب األمـــس موجـــودا يف الوقـــت
احلاضـــر إال أنهـــا محـــدودة وتمـــارس يف مناطـــق دون
أخ ــرى .ويؤك ــد املؤل ــف عل ــى أن م ــا يهمن ــا م ــن ال ــرتاث
هـــو األلعـــاب الشـــعبي�ة الرتاثيـــ�ة ،وبالتحديـــد تلـــك
األلعـــاب اخلاصـــة باألطفـــال الـــي تن�اقلتهـــا األجيـــال
عـــر العصـــور ،ونمتهـــا وطورتهـــا بمـــا يتـــ�الءم والتطـــور
احلاص ــل يف تل ــك العص ــور ع ــر الزم ــن .وتبــ�دو أصال ــة
تلـــك األلعـــاب وانتماؤهـــا إىل عصـــور قديمـــة واضحـــة
ً
جـــدا مـــن خـــالل انتشـــارها بشـــكل ملفـــت للنظـــر،
ُ
فهـــي موجـــودة يف كافـــة بقـــاع وطننـــ�ا العـــريب ،وتلعـــب
باألســـلوب ذاتـــه يف العـــراق ودول اخلليـــج وفلســـطن
والشـــام واملغـــرب العـــريب واليمـــن ،إال أن اختـــالف
اللهجـــات غـــرت أســـمائها ،وإن كان ذلـــك يـــدل علـــى
يشء فهـــو الدليـــل األكيـــد علـــى أن منبعهـــا واحـــد هـــو
احلضـــارة العربيـــ�ة واإلســـالمية عـــر العصـــور..
ويســـجل العذاري العادات املرتبطة بألعاب األطفال

يف احللـــة يف فـــرتة تقع بـــن عـــايم  1960و ،1990حيث
اعتاد األطفال ممارســـة ألعابهم إما يف الســـاحات القريب�ة
مـــن منازلهم ،أو يف الزقـــاق أمام بيوتهـــم ،أو يف باحة البيت
ً
ً
ومناســـبا ملمارسة اللعب.
واســـعا
(احلوش) فيما إذا كان
وكانـــوا يلعبـــون العديد مـــن األلعاب الي تنـــي قدراتهم
ومواهبهـــم ،وتمنحهـــم املزيـــد مـــن الصحـــة والعافيـــة،
وتغمرهم بالفرح والســـعادة .وختتلف األلعاب الشـــعبي�ة
عن بعضها مـــن حيث املضمون وطريقـــة األداء ،وتمارس
ً
ً
ذكـــورا وإناثا علـــى حد ســـواء ،وإن كان
مـــن قبل الصغـــار
هناك ختصـــص يف بعض األلعـــاب ،أي أن منها ما يمارس
مـــن قبل اإلنـــاث فقط ومنها مـــا يمارس من قبـــل الذكور
واإلنـــاث ً
معـــا .كمـــا أن األلعـــاب ختتلف يف أوقـــات لعبها
فمنهـــا ألعـــاب صيفية تمـــارس يف الهـــواء الطلـــق ،ومنها
ألعـــاب شـــتوية تمـــارس يف حجـــرات البيـــوت عند جتمع
العائلـــة ،ومنها ألعاب موســـمية تمـــارس مـــرة واحدة يف
الســـنة ،ومنها ما خيص مناســـبات معينـــ�ة ،ومنها ما هو
دائم يمـــارس يف كل وقـــت ..ويذكر املؤلف أنه قد شـــارك
يف ممارســـة هـــذه األلعـــاب يف احللـــة يف واحدة مـــن أقدم
محالتها وهي محلـــة "التعيس" ،حيث شـــاهد عن قرب
ُ
الكثر مـــن ألعاب البنـــ�ات تلعب يف املحلـــة أو بن البن�ات
من األقارب ،وقد صنف األلعاب كما شـــاهدها وســـجلها
إىل أربـــع مجاميـــع ،تشـــمل الفصـــول األربعـــة للكتـــاب،
حيث حرص على تســـجيل أســـماء األلعاب كما يت�داولها
األطفـــال ،وقد جائـــت على النحـــو التايل:
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ً
أوال :ألعاب االنتخابات:
وهي األلعـــاب اخلاصة بانتخـــاب من ســـيب�دأ اللعبة،
وهنـــاك طرق عـــدة لهذا النوع مـــن األلعـــاب ،حيث تمثل
"قرعـــة" مـــن أجل حتديـــد الفريق الـــذي ســـيب�دأ باللعب
أو الشـــخص الذي ســـيب�دأ باللعب ،ومنهـــا "املحاججة أو
احلجة :ويقولون (ياله خل نتحاجـــج) أي تعالوا نتحاجج،
وتتم بأن يمســـك الالعبـــون بأيادي بعضهـــم ثالثة ثالثة،
وذلك بـــأن يضع كل منهم يده اليســـرى باليد اليمى لزميله
ً
أو زميلتـــه ،ويعملون مثلثا متســـاوي األضـــالع ثم حيركون
أيديهم إىل األعلى واألســـفل وهـــم يرددون:
حجة هللا والرسول ما بين�ه واحد زاغول..
وتســـتمر طقـــوس اللعبة ملرحلـــة االختيـــ�ار .وقد يتم
االنتخاب باســـتخدام العملة املعدني�ة ،أو بواســـطة الزهر
وذلك باحلصول على (الشـــيش) وهـــو الوجه الذي حيمل
ســـت نقاط ،أو "دو شـــيش" يف حالة كـــون اللعبة تلعب
بزهريـــن ،ومن تلك األلعـــاب لعبة "احليـــة ودرج" ولعبة
"الليدو" وغرها.

ً
ثاني�ا :األلعاب الشعبي�ة القديمة:
ويقص ــد املؤل ــف باأللع ــاب القديم ــة تل ــك األلع ــاب
املتوارثـــة عـــر األجيـــال لعشـــرات بـــل مئـــات الســـنن،
واخلاصـــة باألطفـــال والصبيـــ�ة يف مدينـــ�ة احللـــة الـــي
كان ــت معروف ــة ب ــن الن ــاس ،ويلعبه ــا أوالد محالته ــا يف
تل ــك الف ــرتة ال ــي حدده ــا املؤل ــف -ال ــذي يؤك ــد ً
دوم ــا
علـــى أنـــه مارســـها مـــع اإلخـــوة واألقـــارب يف البيـــت أو
مـــع األقـــران أو يف املدرســـة االبتـــ�دايئ .وتشـــمل ألعـــاب:
امصبحك ــم باخل ــر -باج ــر عي ــد ونعي ــد -بل ــي ..يبلب ــول..
بلـــي– بيـــت بيـــوت -توكـــي ومحلـــق– ّ
جـــر احلبـــل-
اجلع ــاب -اجلقلبمب ــة -اجللك ــة -حجنجل ــي جبنجل ــي-
حديـــة بديـــة -حـــزورات– حنجيلـــة كايف -الدعبـــل أو
الدعابـــل -دكـــي امللـــوح -الركيضـــان -الســـباحة-
س ــمبيلة الس ــمبيلة -س ــه س ــه س ــه م ــه م ــه م ــه -ش ــده
ي ــاورد ش ــده -ش ــرطة وحرامي ــة -الصكل ــه -صندوكن ــه
العـــايل -طبـــاخ  ..طبـــاخ -طـــم اخريـــزه – الطيـــارة
الورقيـــة -غميضـــان وختيـــ�الن -الغميضـــه – فـــرارة
اخلي ــط (اخل ــدروف) -قط ــار الس ــريع -القف ــز باحلب ــل-

ك ــرة الق ــدم -الك ــزوة -اللعاب ــات –املحيب ــس -املرص ــع-
النكـــرة -النـــون والكلكلـــي -هوس..هـــوس -حيمصـــه
يزبيبـــ�ة -ايكـــول ســـلمان.

ً
ثالثا :األلعاب الشعبي�ة احلديث�ة:
وهـــي تلـــك األلعاب الـــي ظهـــرت يف النصـــف الثاين
من القرن العشـــرين نتيجة التطور العلـــي والتكنولويج،
ومنهـــا ألعـــاب :أريـــد لـــون -بايســـكالت -تايـــرات-
التصاويـــر والطرق– التلفـــون -اجلرخ– اجلفـــرة– احليه
ودرج– سبعة والبيضة -الشـــطح– الطكطاكية -الطن
االصطناعي -العربانه -الفيشـــه– الليـــدو -لعبة امليكانو
واملكعبات -الـــرزق ورق.

ً
رابعا :ألعاب األعياد:
وهـــي األلعاب الـــي كانت تلعـــب يف احللة أيـــام عيد
الفطـــر وعيد األضـــىح ،وهي ألعـــاب متعددة وبســـيطة
بســـاطة العيـــش يف ذلك الوقـــت ،حيث قلـــة اإلمكانات
واحلالة الماديـــة املتواضعـــة ألغلب العوائـــل .ومن هذه
األلعاب :البايســـكالت -ديالب الهوه -املراجيح -نركب
بالعربانـــه -النفاخات.
واســـتخلص بعض الوظائف املرتبطة بهذه األلعاب،
حيـــث الحظ بعـــض املهـــارات الـــي يكتســـبها األطفال
مـــن خـــالل ممارســـتهم لبعـــض األلعـــاب منهـــا مهارة
التصويـــب ،وتظهـــر يف لعبـــي (الدعبـــل) و(اجلعاب)،
ومهـــارة التفكـــر وتنميـــة الـــذكاء ،وتتضـــح يف لعبـــي
(الدعبـــل) و(اجللكـــة) ،كمـــا يكتســـب الطفـــل مهـــارة
اســـتخدام احلواس كالســـمع والرتكزي مـــن خاللها كما يف
لعبي (اخلتيلة) و(الغميضان) .أمـــا القدرة على التحمل
واملقاومة وتنمية القدرة على التوازن اجلســـدي فتظهر يف
لعبة (احلنجيله كايف) و(ســـباق الركض) و(جر احلبل).
ً
وقـــد حـــرص املؤلـــف يف كل لعبـــة علـــى تســـجيل وصفا
ً
دقيقـــا لها مـــع تســـجيل قوانـــن كل لعبـــة ومراحلها مع
بعـــض الصـــور للتوضيح ،كما ســـجل بعـــض النصوص
واألهازيـــج املصاحبـــة لتلك األلعـــاب ،مثال:
ُ
(لعبة شـــده يـــاورد شـــده) تلعب مـــن قبـــل البن�ات
وعـــدد الالعبات غـــر محدد ،حيث جيلســـن على شـــكل
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دائرة وتقـــوم إحداهن الي تم انتخابهـــا بالقرعة (احلجة)
بالهرولـــة والدوران حـــول الدائرة وهي تنشـــد:
 شده يا ورد ..فتجيبها اجلالسات ..شده: منهيه الورد شده؛ فالنـــة الـــورد (وتذكر اســـم واحدة من اجلالســـات)ثم جتيبها اجلالســـات :شـــده؛
 ضحكتها ورد شده؛ كعدتها ورد شده؛ كومتها ورد شده؛ فتنهض البنت الي ذكر اسمها ثم تقول األوىل: دورتها ورد شده.فتبـــ�دأ بالـــدوران ولكـــن عكـــس دوران األوىل ،بينمـــا
جتل ــس البن ــت األوىل يف م ــكان البن ــت ال ــي نهض ــت ،ث ــم
تعــاد الكــرة بذكــر اســم بنــت أخــرى حــى يــأيت الــدور علــى
جميعهـــن ..وتنتهـــي اللعبـــة.

األغاين الشعبي�ة يف هيت:
وصـــدر عـــام  2014كتـــاب "األغـــاين واأللعـــاب
الش ــعبي�ة يف هي ــت لعب ــد الرحم ــن جمع ــة الهي ــي ،ع ــن
سلســلة املوســوعة الثقافيــة رقــم  ،138يف  118صفحــة.
والكتـــاب يتخـــذ املنهـــج نفســـه املرتبـــط باســـتدعاء
الذاكـــرة الـــي شـــاركت يف ترديـــد األغـــاين واألهازيـــج،
ومارســـت األلعـــاب الشـــعبي�ة منـــذ عقـــد الســـيني�ات
ح ــى اآلن ،غ ــر أننـ ـ�ا ق ــد انتقلن ــا اآلن إىل منطق ــة أخ ــرى
يف الع ــراق الش ــقيق وه ــي مدينــ�ة "هي ــت" ال ــي تتس ــع
للكثـــر مـــن املمارســـات والعـــادات والتقاليـــد والفنـــون
ً
واحلـــرف الشـــعبي�ة .ويقـــدم املؤلـــف وصفـــا ملدينـــ�ة
ً
مرتبطـــا بإيقـــاع احليـــاة الشـــعبي�ة املغنـــاة ،ففـــي
هيـــت
املدينــ�ة مه ــن وصناع ــات ش ــعبي�ة عدي ــدة ،وكان العم ــل
ً
جماعيـــا يتطلـــب الكثـــر مـــن التآلـــف والتكاتـــف
فيهـــا
إلجن ــاز أك ــرث ،فكان ــت تراف ــق ه ــذا العم ــل اجلماع ــي أغ ــان
غايـــة يف البســـاطة واألداء يف مفرداتهـــا وأحلانهـــا ،فهـــي

املحف ــز الكب ــر يف ب ــذل اجله ــد يرافق ــه الغن ــاء اجلماع ــي
ال ــذي يش ــحذ الهم ــم ،وذل ــك يف عملي ــات إن ــزال الكاي ــات
إىل النه ــر وعملي ــات احلص ــاد وج ــين التم ــور ،وعملي ــات
الس ــخرة والفزع ــة يف بنــ�اء بي ــت أو أدام ــة النواع ــر ،أو يف
عملي ــات نق ــل الق ــر يف دياج ــر اللي ــايل املظلم ــة ،وعل ــى
ُ
ص ــوت األج ــراس املعلق ــة يف رق ــاب احلم ــر .كم ــا تنش ــد
أغ ــان عذب ــة يف أثن ـ�اء عملي ــة تهبي ــش احلنط ــة يف امليجن ــة
أو ج ــرش الرغ ــل يف ال ــرىح ،إذ يبع ــث صوته ــا يف النف ــوس
ً
ش ــجونا فتطربه ــا ..وينش ــد احلاي ــك وه ــو يعم ــل جبومت ــه
أغــان غايــة يف الروعــة والعذوبــة ،أو يف الســفر يف الكايــات
املنح ــدرة حن ــو جن ــوب الع ــراق .ويش ــر املؤل ــف إىل األغ ــاين
املرتبط ــة باحتف ــاالت األع ــراس حي ــث ط ــول ف ــرتة أي ــام
العـــرس الـــي تتجـــاوز الســـبعة ومـــا يرافـــق ذلـــك مـــن
غنـــاء ولعـــب يف عصـــاري األيـــام ولياليهـــا وحركـــة ســـر
(الس ــرادجي) أصدق ــاء العري ــس املرافق ــن ل ــه قب ــل أي ــام
عرس ــه إىل م ــا بع ــد انته ــاء أيام ــه الس ــبعة ،فه ــم يرافقون ــه
ابتــ�داء م ــن زف ــة العري ــس وم ــا يصاحبه ــا م ــن هواس ــات
ش ــعبي�ة وغن ــاء وإقام ــة الدع ــوات والعزائ ــم وغنائه ــم يف
دروب البس ــاتن ،كل ه ــذا يش ــيع البهج ــة يف النف ــوس.
ويســـتطرد عبـــد الرحمـــن جمعـــة يف وصـــف احليـــاة
الش ــعبي�ة يف هي ــت وارتب�اطه ــا بالغن ــاء الش ــعيب مش ـ ً
ـرا
إىل أن وجـــود ســـاحات يف املدينـــ�ة قـــد ســـاهم يف انتشـــار
الغنـــاء الشـــعيب ،فكانـــت ملتقـــى العشـــاق ومحـــيب
اللعـــب والطـــرب ،حيـــث كان الرجـــال هـــم الذيـــن
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يمس ــكون بزم ــام األم ــور يف انتظ ــام س ــر اللع ــب ،ودع ــوة
اآلخريــن إىل االلــزام بقواعــد األدب وســر أداء الوصــالت
الغنائيـ ـ�ة يف اجل ــويب واملولي ــة والس ــاس ..وم ــن أس ــباب
شـــيوع الغنـــاء يف املنطقـــة وجـــود النواعـــر املختلفـــة يف
س ــرعة دوران الواح ــد ع ــن اآلخ ــر ،وم ــا حتدث ــه كل واح ــدة
مـــن هـــذه النواعـــر مـــن أصـــوات موســـيقية نتيجـــة
دوران ــه بق ــوة الم ــاء ،فتس ــمع نغم ــات موس ــيقية تش ــبه
س ــيمفوني�ة رائع ــة ألعظ ــم فن ــان ه ــو الطبيع ــة .كم ــا أن
للنس ــاء يف هي ــت أغ ــان خاص ــة ،فه ــن يهده ــدن الولي ــد يف
مه ــده بأنغ ــام ش ــجية وأغ ــان رائع ــة ،ومنه ــن م ــن يغن ــن
ً
ً
جماعيـــا ،أو عنـــد ختـــان
غنـــاء
يف األفـــراح واألعـــراس
أبن�ائهـــن ،أو ينشـــدن يف االحتفـــال عنـــد قـــدوم احلـــاج
م ــن مك ــة املكرم ــة ،أو عن ــد ف ــوز أبن�ائه ــن يف املس ــابقات
الرياضيـــة ويف تفوقهـــم املـــدريس أو الديـــين بعـــد ختـــم
الق ــرآن الكري ــم .وكان إذا اتف ــق أربع ــة ش ــبان عل ــى لع ــب
اجلـــويب يف بســـتان (ناعـــور شـــوكة) فإنهـــم يقيمـــون
اللع ــب ،وس ــرعان م ــا ي ــزداد عدده ــم ليصب ــح أك ــرث م ــن
ً
أربعــن شـ ً
ـابا ورجــال ،يلعبــون ويغنــون وال يربــو عشــاؤهم
يف بيوتهـــم عـــن حســـاء عـــدس أو مـــاش أو الهرطمـــان..
وكان يـــأيت إىل مدينـــ�ة هيـــت مغنـــون متجولـــون حيملـــون
الربابـــة فاســـتلطف الهيـــي أصـــوات هـــؤالء ،فكانـــوا
يكرمونه ــم عل ــى أغانيه ــم ال ــي تطربه ــم وتدخ ــل الس ــرور
إىل نفوســـهم.
ويت�أل ــف الكت ــاب م ــن ح ــوايل أربع ــن أغني ـ�ة ش ــعبي�ة،
وعشـــرين لعبـــة ..غـــر أن املؤلـــف اهتـــم يف مقدمتـــه
أكـــرث باألغـــاين الشـــعبي�ة الـــي ســـجل بعضهـــا باســـمها
يف ســـياقها الشـــعيب فجـــاء ترتيـــب األغـــاين علـــى النحـــو
التـــايل :امليجنـــة -املوليـــة -هـــال يانـــور عيـــوين -يـــا ام
اردان ــه -امليم ــر -الش ــوملي -الالل ــه وال ل ــه وال ل ــه -م ــن
يـــادرب -الوجـــن -الكســـلة -البلـــوين بعشـــرته -اكعـــد
يان ــاي -العيدي ــه -خاي ــب ه ــو -عل ــى ال ــالي ل ــوي -ج ــان
الكل ــب -بالم ــال بالمالي ــة -يه ــدر هدي ــري -اب ــن ع ــي-
ابنيـ�ه ويــا بنيـ�ه -يادريــول الســيارة  /الراويــة -ابــو جنــاغ.
هوســة (باملختــار احمــد امنــا) -علــى سناســل -املكحلــة-
ل ــول بع ــد لي ــل ي ــا عي ــين -ي ــا وريق ــة بالطب ــي -يالبنيــ�ة
يالبنيــ�ة -خنل ــة طويل ــة -خش ــف النح ــرين  /الهودل ــك-

الوحيـــد امـــه -الهركلـــه -الهجـــع  /اشـــرب كاســـك /
للمولـــف اســـهردوم -خـــدري الشـــاي -بيـــ�اع الـــورد /
ام جرغـــد المايـــل اللومـــة /اللومـــة -اغنيـــ�ة الشـــمول-
الســـاس -اإلبوذيـــة.
وقـــد حـــرص املؤلـــف علـــى تســـجيل نـــص األغني�ة
ً
وكيفيـــة تأديتهـــا ،وبعضـــا مـــن تاريخهـــا ،وعمـــا إذا كان
يصاحبهـــا عنصـــر الرقـــص ،أو إذا كان يؤديهـــا الرجال أو
النســـاء أو كليهمـــا .وعلـــى ســـبي�ل املثال يصـــف األغني�ة
األوىل (امليجنـــة) بأنهـــا مـــن أغـــاين مدين�ة هيـــت وأعايل
الفـــرات لم ُيعـــرف مؤلفها ،يؤديهـــا الرجال والنســـاء ً
معا
مـــع صفقات خفيفـــة باأليدي وتمايل يف اجلســـم .شـــاع
غناؤها حـــى وقت قريب ومـــازال بعـــض العوائل تغنيها
يف أعـــراس أبن�ائها ،ويالزمهـــا الرقص الـــريء ،وهي تغى
علـــى نغم العجـــم (ماهـــوري) ،ويســـجل نـــص األغني�ة
ً
الـــذي حيتـــوي أربعة عشـــر بيت�ا بـــدأت بـ:
امليج يابو امليج يابو امليجنة
التعين يا وليفي جيت آنه
يا ريام الواردة مشهد على
ومن عيون الناس حيفظهم على
يا ريام الوردة مشمش وتن
وناسفة زليفة على الكتف اليمن
هاتلي املصحف واحلفلك يمن
مايطب البيت غر انت وانا...إلخ
كمـــا يســـجل املؤلـــف بعـــض األغـــاين ذات األبيـــ�ات
القصـــرة دون أن يلـــزم بشـــروحات لهـــا ربما لشـــيوعها
وبســـاطتها وقصـــر كلماتها ،مثـــل أغني�ة "الهجـــع" الي
تقـــول كلماتها:
اجلبنك ياليلي اتنعش جتليب�ه
تن�ام املسعده وتكول مدريب�ه
وأغني�ة:
بسكوت اون بسكوت ما ورج أحد
فاضحين دمع العن يسكب ع اخلد
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أم ــا اجل ــزء اخل ــاص باأللع ــاب الش ــعبي�ة فق ــد س ــجل
املؤلـــف مـــا يقـــرب مـــن عشـــرين لعبـــة ،واهتـــم بشـــرح
قواعده ــا وأدواته ــا ومراحله ــا ،وش ــرح بع ــض املف ــردات
املســـتغلقة فيهـــا .وقـــد جـــاءت مجموعـــة األلعـــاب
بالكت ــاب حتم ــل العناوي ــن التالي ــة :لعب ــة اخل ــوزل -لعب ــة
صمينـــ�ة صمينـــ�ة -لعبـــة انـــزل يـــادود النمـــل -حـــوس
عجريـــب -لعبـــة األفـــرار والغيبـــ�ة -دور دهانـــه -لعبـــة
الكع ــاب -لعب ــة الدعب ــل /األورط ــة /النك ــرة -الطي ــارة
الورقي ــة -عش ــة وعصف ــورة -املش ــاويش (املصاري ــع)-
لعب ــة احل ــاح -لعب ــة الك ــورة -املفق ــاس (مصي ــاد الطي ــور
املهاج ــرة) -الش ــقة -النش ــابة -ألع ــاب ال ــذكاء -لعب ــة
صيني ـ�ة -املحيب ــس -األلع ــاب النهري ــة -ألع ــاب أخ ــرى.
ويشـــر املؤلـــف إىل أن الكثـــر مـــن واضعـــي األلعـــاب
املس ــلية اعتم ــد علــى تطويــر وتنمي ــة القــوى اجلســماني�ة
لإلنســـان ،وإظهارهـــا بمظهـــر تـــرىق بـــه ليكـــون ذا قـــوة
بدنيـــ�ة وعقليـــة متنـــورة خللـــق فتـــوة ممتلئـــة صحـــة
وعافي ــة مدافع ــة ع ــن مدنه ــم الصغ ــرة ض ــد هجم ــات
اللصــوص ،خاصــة يف الفــرتة املظلمــة أواخــر أيــام الدولــة
العثماني ـ�ة .فابتك ــرت ً
ألعاب ــا تع ــى بذل ــك إضاف ــة إىل أنه ــا
تعتمـــد يف بعضهـــا علـــى الكـــر والفـــر واخلـــوزل وقطـــع
اإلم ــداد ،فتجس ــدت يف ألع ــاب اخل ــوزل والتدري ــب عل ــى
التخف ــي والتنص ــت واحل ــدس ،وذل ــك يف لعب ــي (الغبي ـ�ة
وانــزل يــادود النمــل) .والتأكيــد علــى التدريــب الريــايض
وبن ـ�اء الق ــدرة اجلس ــماني�ة يف لعب ــة (صمين ـ�ة الصمين ـ�ة)
ذات االس ــتمرارية العالي ــة يف األداء ،وتدريبــ�ات الفتيــ�ان
والش ــباب عل ــى الرك ــض واملطاول ــة في ــه يف لعب ــة اإلف ــرار
وســـباق اخليـــل وألعـــاب الســـباحة ،والتأكيـــد علـــى
حس ــن التصوي ــب إىل اله ــدف بتك ــرار لع ــب املش ــاويش
(األلعـــاب العظيمـــة) ،وهـــذه كلهـــا تصـــب يف تنميـــة
الق ــدرات اجلس ــدية لبنــ�اء الفت ــوة العربيــ�ة ال ــي درج ــت
عليه ــا العوائ ــل يف مدينـ ـ�ة هي ــت.

آالت األطفال املوسيقية
وصـــدر عـــن سلســـلة املوســـوعة الثقافيـــة عـــام
 2012كتـــاب "آالت األطفـــال املوســـيقية الشـــعبي�ة

والتقليدي ــة يف الرتبيــ�ة" ملؤلف ــه حس ــام يعق ــوب اس ــحق،
حتـــت رقـــم  ،119يف  143صفحـــة .ويشـــر املؤلـــف إىل
أن ه ــذا البح ــث يرك ــز عل ــى اس ــتعمال اآلالت الش ــعبي�ة
والتقليديـــة العراقيـــة القديمـــة ،الـــي يمكـــن تصنيعهـــا
ً
محليـــا ،ومنهـــا مـــا باســـتطاعة األطفـــال صناعتـــه
بأنفســـهم ،يف البيـــت أو الصـــف وبإشـــراف املعلـــم ،ألن
ً
جماعي ــا،
صناع ــة اآلل ــة الش ــعبي�ة ،وتعل ــم الع ــزف عليه ــا
يهـــئ للطفـــل فـــرص تعلـــم موســـيقاه الشـــعبي�ة عـــن
كثــب ،وبشــكل غــر مباشــر ..كمــا يهتــم البحــث بتوجيــه
املرب ــن املوس ــيقين حن ــو اس ــتث�ارة األطف ــال الكتش ــاف
األصـــوات املوســـيقية مـــن بيئتهـــم ،ابتـــ�داء باألصـــوات
المألوفـــة ،الـــي يمكـــن أن يؤدوهـــا بأطرافهـــم (األيـــدي
واألرجـــل) وبأبدانهـــم وحلوقهـــم ،وانتهـــاء باألصـــوات
الـــي تصـــدر عـــن اآلالت املوســـيقية الشـــعبي�ة ،جلعـــل
الطبيع ــة ً
أساس ــا للمعرف ــة املوس ــيقية االبت�دائي ـ�ة ،ولك ــي
يتعلـــم األطفـــال إدراك العالقـــة الســـببي�ة لألصـــوات
(حدتهـــا وشـــدتها وجرســـها).
ويق ــدم حس ــام يعق ــوب بع ــض التوجيه ــات العام ــة
يف ط ــرق تدري ــس اآلالت ،مش ـ ً
ـرا إىل أن صي ــغ التع ــرف
علـــى اآلالت املوســـيقية الشـــعبي�ة وممارســـتها تتنـــوع
حســـب ســـن الطفـــل ،فـــإذا كان ألطفـــال الصفـــوف
املبت�دئ ــة (األول والث ــاين) ،اإلكث ــار م ــن اس ــتخدام آالت
اإليقـــاع ،فـــإن أطفـــال الصفـــوف الوســـطى (الثالـــث
والرابـــع) والعليـــا (اخلامـــس والســـادس) يتعرفـــون
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علـــى آالت أكـــرث ً
تنوعـــا وأصعـــب تقنيـــ�ة كالشـــبابة
وبعـــض ذوات األوتـــار وغرهـــا .ويســـتطرد املؤلـــف يف
تس ــجيل التوجيه ــات املهم ــة م ــن قب ــل املعل ــم للتلمي ــذ،
فيشـــر إىل أنـــه علـــى املعلـــم البحـــث عـــن اآلالت
واألدوات الشـــعبي�ة املوســـيقية املعروفـــة يف منطقتـــه
واملناســـبة الســـتخدامها يف الـــدروس ،وتصنيعهـــا أو
تعليـــم األطفـــال طريقـــة صناعتهـــا .وتربيـــ�ة اإلبـــداع
الفطـــري لـــدى األطفـــال إمـــا بصيغـــة العـــزف البحـــت
أو بإنشـــاد الـــكالم املنظـــوم أو الغنـــاء .كمـــا أن املعلـــم
مطالـــب بتطويـــر قدراتـــه الشـــخصية يف التوزيـــع
لـــآالت املوســـيقية الـــي يعلمهـــا لألطفـــال بالطريقـــة
الش ــفاهية .إذ أن عل ــى األطف ــال الع ــزف والغن ــاء عل ــى
ً
شـــفاهيا ،كمـــا جيـــب ختفيـــف شـــدة صـــوت
الســـمع
اآلالت املوس ــيقية املرافق ــة لك ــي ال تطغ ــى عل ــى الغن ــاء
ً
أو اإلنشـــاد .ومـــن التوجيهـــات أيضـــا وجـــوب جلـــوس
األطف ــال بش ــكل نص ــف دائ ــرة حبي ــث تق ــع عل ــى يم ــن
املعل ــم اآلالت الثقيل ــة الص ــوت ،وعل ــى يس ــاره احل ــادة
الص ــوت ،وتق ــع آالت اإليق ــاع يف اخلل ــف .ث ــم يس ــجل
املؤلـــف يف جـــدول مفصـــل عـــدد اآلالت الـــي جيـــب
ً
توافرهـــا الســـتيعاب  30طفـــال مـــن أطفـــال صفـــوف
ً
تقريب ـ�ا.
املدرســة االبت�دائي ـ�ة ،أي مــا يعــادل صــف كامــل
وينتقـــل يعقـــوب الســـتعراض اآلالت املوســـيقية
الشـــعبي�ة واألدوات ،فيبـــ�دأ بـــآالت النفـــخ الهوائيـــ�ة،
وال ــي ج ــاءت عل ــى النح ــو الت ــايل 1- :املصف ــرة  2-ذات
الريش ــة ،ومنه ــا :املزم ــار -مزم ــار بال ــون 3- ،النفري ــة،
ومنهـــا :إطـــار الدراجـــة -القوقعـــة احللزونيـــ�ة .ثـــم
الهوائيـــ�ة املقيـــدة ومنهـــا :الفـــرارة -صفـــارة اإلنـــذار-
ورق احلشـــائش .ثـــم الهوائيـــ�ة املطلقـــة ،ومنهـــا :ذات
اخلـــور -اخلـــدروف -الدوامـــة -النفاخـــة؛ أمـــا اآلالت
ذوات األوتـــار فمنهـــا :النقريـــة ،ومنهـــا آالت :القانـــون-
الس ــنطور -الع ــود .واجلري ــة (القوس ــية) ال ــي تص ــوت
أوتارهــا باجلــر عليهــا بالقــوس ،ومنهــا :الربــاب البــدوي.
أم ــا اآلالت ذوات اجلل ــد أو آالت اإليق ــاع فمنه ــا :املف ــردة
اجلل ــد ،ومنه ــا آالت :ال ــرق -ال ــدف -البن�دي ــر -املزه ــر-
املربـــع -الطبلـــة -النقـــارة .ثـــم اآلالت مزدوجـــة اجللـــد
ومنهـــا :النوبـــة (الطبـــل الكبـــر) -الدنفـــة (أصغـــر

مـــن النوبـــة بمـــا يقـــارب الثلـــث) -املـــرواس (الطبـــل
الصغـــر) -الطبيـــ�ل .أمـــا اآلالت االحتكاكيـــة فمنهـــا:
الوغواغ ــة ،ث ــم املس ــتجيب�ة ومنه ــا :املش ــط -الزم ــارة .أم ــا
آالت املوســـيقى الش ــعبي�ة املصوت ــة ،فتصن ــف إىل ع ــدة
أن ــواع ه ــي :اجلوفي ــة ،ومنه ــاُ :
اجلحل ــة -األصي ــص .ث ــم
احلفيفي ــة ،ومنه ــا :الكشاش ــة -األكي ــاس .ث ــم املقرش ــة،
ومنــه :اجلــوز -اخلشخاشــة -إطــار الــرق -اخلرخاشــة-
الشنشـــانة .ثـــم املفرقـــة ،ومنهـــا :اللســـان -األصابـــع-
ورق الـــورد -البالـــون املنفجـــر -القنينـــ�ة -املطاطـــة-
الفناج ــن -الط ــوب .أم ــا املخروط ــة واملحكوك ــة ،فمنه ــا:
املســـنن�ات -القصبـــة -الطقطاقـــة -عجلـــة الدراجـــة-
املســـامر -املصقلـــة -غطـــاء الكـــوال .ثـــم اآلالت
املصفق ــة ،ومنه ــا :الك ــف -الركب ــة -الق ــدم -القبق ــاب-
الصفاقـــات -الكســـتن�اء -الصنـــدوق -الشـــخاطة
(علبـــة الثقـــاب) -جـــوز الهنـــد -املالعـــق -الطـــر
اخلشـــيب -الصنيجـــات -الشكشـــات -الكماشـــة-
الصنـــوج .أمـــا اآلالت اجلرســـية فمنهـــا :األجـــراس-
النواقيـــس -الكاســـات -الصيـــص .ثـــم قســـم اآلالت
الصفيحيـــة والصنجيـــة إىل :الصفيحـــة املعدنيـــ�ة-
علبـــة الصفيـــح -الصينيـــ�ة -أواين الطبيـــخ -الصنـــج.
ثـــم اآلالت احلجريـــة ،ومنهـــا :احلـــى -الزجاجيـــة.
اآلالت اخلشـــبي�ة ،ومنهـــا :لـــوح اخلشـــب -اخلشـــبي�ة
(الكس ــيلفون) -الرحل ــة املدرس ــية -العل ــب -القصبي ـ�ة
(الكســـيلفون القصـــيب) .ثـــم اآلالت املعدنيـــ�ة ومنهـــا:
املعدنيـــ�ة (امليت�الفـــون) -اجلالجـــل -اجلريســـات-
ً
وأخـــرا اآلالت النابضـــة،
املـــراوح -الهـــاون -املثلـــث.
ومنهـــا :النابـــض -السانســـة .وقـــد حـــرص املؤلـــف يف
عرضـــه لـــآالت املوســـيقية بالكتـــاب علـــى توثيـــق كل
ً
آل ــة مبين ـ�ا :اس ــم الم ــادة ال ــي تصن ــع منه ــا ،وصف ــة األداء
وكيفيتـــ�ه ،وشـــكل األداة وكيفيـــة اســـتعمالها ،ومكانـــة
اآلل ــة املوس ــيقية ،ومح ــاكاة الص ــوت الص ــادر ع ــن األداة
أو اآلل ــة املوس ــيقية ،ث ــم الغ ــرض م ــن اس ــتعمال اآلل ــة،
م ــع ص ــورة خطي ــة ل ــكل آل ــة.
مثـــال( :الوغواغـــة) بودقـــة مـــن الفخـــار قطرهـــا
7 - 4ســـم ،تغطـــي فوهتهـــا بغشـــاء جلـــدي ،يلصـــق
بالصمـــغ ،وختـــرتق الغشـــاء مـــن املركـــز خصلـــة مـــن

فضا النشر

ش ــعر ذي ــل اخلي ــل ،طوله ــا 10س ــم تلت ــف برخ ــاوة ح ــول
أخـــدود يف طـــرف مقبـــض مـــن اخلشـــب .ويمســـك
الطفــل باملقبــض ،وبعــد أن يبلــل بلعابــه ،موقــع احتــكاك
الشـــعر باملقبـــض اخلشـــيب ،يلـــوح بالوغواغـــة حبكـــة
دائريـــة ،جلعـــل البودقـــة تـــدور حـــول املقبـــض ،مـــا
ي ــؤدي إىل احت ــكاك الش ــعر باخلش ــب وإح ــداث ذبذب ــات
تنتق ــل ،ع ــر خصل ــة الش ــعر ،إىل الغش ــاء اجلل ــدي ال ــذي
يكـــر صوتهـــا ،فيســـمعه الطفـــل بشـــكل "وغوغـــة"
مختلف ــة األج ــراس واملقادي ــر .وبوج ــود أحج ــام مختلف ــة
مـــن الوغواغـــات ،يمكـــن إحـــداث مؤثـــرات صوتيـــ�ة
تعبريـــة مناســـبة ملشـــاهد كثـــرة مختلفـــة ،ويمكـــن
صياغته ــا باالس ــتعاضة ع ــن البودق ــة بالعل ــب واألك ــواب
البالســـتيك( .الماصـــول) صفـــارة طينيـــ�ة ،معروفـــة يف
منطق ــة الف ــرات األوس ــط ،مثلث ــة الش ــكل ومجوف ــة م ــن
الداخ ــل ،يوج ــد يف زواياه ــا ثالث ــة ثق ــوب ،األول للنف ــخ
واآلخ ــران يس ــدهما الطف ــل ويفتحهم ــا بأصابع ــه إلخ ــراج
نغم ــات مختلف ــة .ويف أح ــد وجهي ــه ثق ــب مثل ــث الش ــكل
يتحطـــم تيـــ�ار الهـــواء املزفـــور علـــى حافاتـــه احلـــادة،
ً
في ــؤدي إىل تذب ــذب اله ــواء داخ ــل اآلل ــة وإخراج ــه صوت ــا
ً
صفريـــا ،وباختـــالف حجـــم اللعبـــة ختتلـــف النغمـــات
الـــي خترجهـــا .وينهـــي املؤلـــف كتابـــه بعـــرض ألنـــواع
املضـــارب املســـتخدمة يف النقـــر علـــى اإليقـــاع ،ومنهـــا
ً
ً
البســـيطة واملركبـــة .ثـــم قـــدم ســـجال مفصـــال بالرمـــوز
البي�انيـــ�ة لـــآالت املوســـيقية الشـــعبي�ة ،واقرتاحـــات
لألحاديـــث الصفيـــة والتقاريـــر.

احلكاية الشعبي�ة املغربي�ة
صـــدر عـــام  2016عـــن معهـــد الشـــارقة للـــرتاث
كتـــاب "أضـــواء علـــى احلكايـــة الشـــعبي�ة" للباحـــث
املغ ــريب محم ــد فخ ــر الدي ــن القاس ــي ،ويق ــع الكت ــاب يف
 172صفحـــة مـــن القطـــع املتوســـط ،ومؤلـــف الكتـــاب
مهت ــم ببح ــث األدب الش ــعيب عام ــة واحلكاي ــة الش ــعبي�ة
املغربيـــ�ة بصفـــة خاصـــة ،حيـــث قـــدم العديـــد مـــن
ً
ميدانيــ�ا،
الدراس ــات ح ــول احلكاي ــة الش ــعبي�ة وتوثيقه ــا
ً
فضـــال عـــن إعـــادة تقديمهـــا لألطفـــال منـــذ مايقـــرب

عام ــا ح ــى اآلن ،فص ــدر ل ــه كت ــبً :
م ــن عش ــرين ً
دفاع ــا
عـــن احلكايـــة الشـــعبي�ة  2002--موســـوعة احلكايـــة
الشـــعبي�ة  2005-احلكايـــة الشـــعبي�ة يف دكالـــة
 2009سلس ــلة حكاي ــات م ــن ال ــرتاث الش ــعيب املغ ــريبألطف ــال املرحل ــة العمري ــة 9س ــنوات  - 2007سلس ــلة
حكاي ــات م ــن ال ــرتاث الش ــعيب املغ ــريب ألطف ــال املرحل ــة
العمريــة  6ســنوات  2013-سلســلة قصــص األطفــال
أجيـــال ابتـــ�داء مـــن  4ســـنوات  2013-احلكايـــة
الشـــعبي�ة املغربيـــ�ة :بنيـــ�ات الســـرد واملتخيـــل 2014-
دراســـة يف خراريـــف اإلمـــارات  2014-املتخيـــل يف
ً
وأخـــرا الكتـــاب الـــذي بـــن
احلكايـــة الشـــعبي�ة ،2014
أيدينـــ�ا "أضـــواء علـــى احلكايـــة الشـــعبي�ة".
ويش ــر املؤل ــف يف كتاب ــه إىل إش ــكالية محوري ــة تفي ــد
بـــأن االنتشـــار الســـردي للحكايـــة الشـــعبي�ة املغربيـــ�ة
يتقل ــص باس ــتمرار ،فالس ــاكنة ل ــم تع ــد تقب ــل عل ــى ه ــذا
النمــط مــن الســرد كمــا كانــت يف المــايض حبكــم تغــرات
احليـــاة وســـرعتها ،وحبكـــم النظـــرة الســـلبي�ة الـــي مـــا
فتئ ــت تنم ــو جت ــاه مختل ــف أش ــكال الس ــرد التقليدي ــة.
فاملتلق ــي ل ــم يع ــد يطل ــب االس ــتماع إىل ه ــذه احلكاي ــات
ال ــي كان ــت تؤن ــس ليالينــ�ا وتق ــوي روابطن ــا االجتماعي ــة
ُ
واألســـرية وتغـــين مخيلتنـــ�ا ،والـــراوي مـــا زال خيـــزن يف
ذاكرت ــه املتعب ــة هـــذه احلكايـــات كاجلم ــر حت ــت الرم ــاد
ال ــذي خينق ــه ،وق ــد ي ــأيت علي ــه بفع ــل الزم ــن واإلهم ــال.
كم ــا أش ــار إىل ض ــرورة إع ــادة النظ ــر يف تصني ــف احلكاي ــة
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الشـــعبي�ة إىل :حكايـــة عجيبـــ�ة ،وواقعيـــة ،ومرحـــة،
وحكايـــة حيـــوان؛ المـــزاج أجنـــاس احلكايـــة الشـــعبي�ة
وتداخـــل عناصرهـــا ومكوناتهـــا ،ألن مصدرهـــا واحـــد
وه ــو الش ــعب ،وه ــو يع ــر ع ــن آالم ــه وآمال ــه وأحالم ــه
وأعيـــاده ،وهـــذا بالضبـــط مـــا أشـــار إليـــه "فـــون ديـــر
ُ
الي ــن" غ ــر م ــرة يف كتاب ــه "احلكاي ــة اخلرافي ــة" بقول ــه:
ً
ُ
"ترتب ــط احلكاي ــة الهزلي ــة باحلكاي ــة اخلرافي ــة ارتب�اط ــا
ً
وثيق ــا ...وق ــد س ــبق أن رأينــ�ا كي ــف أن حكاي ــة البطول ــة
ً
ُ
ترتبـــط ارتب�اطـــا باحلكايـــة اخلرافيـــة ...والبـــد مـــن أن
ُ
نف ــرتض أن احل ــدود ب ــن احلكاي ــة اخلرافي ــة وأس ــطورة
ً
اآللهـــة ليســـت دائمـــا مؤكـــدة".
وارتبــط منهــج جمــع وتوثيــق مــادة احلكايــة الشــعبي�ة
بالكتـــاب إىل اقتنـــ�اع املؤلـــف بـــأن مـــن احلكايـــات قـــد
حاف ــظ عل ــى طابعه ــا الش ــفهي ،إذ أن الكتاب ــة أو الرتجم ــة
ً
أو حـــى النقـــل إذا كان محرفـــا يؤثـــر يف طبيعـــة النـــص،
وق ــد ق ــام بعم ــل اس ــتبي�ان ش ــمل مجموع ــة م ــن مناط ــق:
مراكـــش -قلعـــة الســـراغنة -ميدلـــت -وارزازات-
الربـــاط -بـــين مـــالل -ســـال -آســـفي -دمنـــات -الـــدار
البيض ــاء -ف ــاس -املحمدي ــة -الرش ــيدية -القنيط ــرة-
اخلميس ــات ،وه ــذه العينــ�ة تعط ــي ص ــورة صادق ــة ع ــن
واقــع احلكايــة الشــعبي�ة املغربي ـ�ة وعــن أشــهر احلكايــات
ال ــي ظل ــت الذاك ــرة الش ــعبي�ة املغربيــ�ة محتفظ ــة به ــا.
وين�اقــش القاســي يف كتابــه موضــوع "مجتمــع احلكايــة
الش ــعبي�ة" مش ـ ً
ـرا إىل أن املقص ــود هن ــا ه ــو اإلط ــار الع ــام
ال ــذي أنت ــج احلكاي ــة الش ــعبي�ة حبس ــبان أن ل ــه ش ــروطه
التاريخي ــة ومواصفات ــه اخلاص ــة ،وه ــو مجتم ــع أصب ــح
اآلن يف ِعـــداد المـــايض حبكـــم التغـــرات االجتماعيـــة
األخـــرة  .وأشـــار إىل أن احلكايـــة هـــي احللـــم اجلماعـــي
الـــذي يهـــرب فيـــه اجلميـــع مـــن ذواتهـــم وحيققـــون
خالل ــه رغباته ــم الدفينــ�ة ..عال ــم مفت ــوح ل ــكل أنش ــطة
املتخي ــل :ختتل ــط في ــه الس ــخرية وامل ــرح بعن ــف الرغب ــات
الطفوليــة ،وتطلــق فيــه حكمــة الســنن منظومــة أحــوال
البشـــر مـــن جديـــد ..فهـــذه احلكايـــات املغاربيـــ�ة تعـــر
أحس ــن م ــن الدراس ــات الوثائقي ــة ع ــن بع ــض م ــن روح
املغ ــرب ،بع ــض األش ــياء األق ــرب إىل كل رج ــال األرض..
فاألش ــخاص يف مجتم ــع احلكاي ــة الش ــعبي�ة س ــجل لم ــا

تكل ــم ب ــه غره ــم ..وحيم ــل مجتم ــع احلكاي ــة الش ــعبي�ة
كالم غ ــره ويضم ــن اس ــتمراريت�ه ،ويق ــوم باالستش ــهاد
ب ــه ألن ــه يمث ــل احلقيق ــة املطلق ــة ،لذل ــك يس ــتحضره يف
كل محط ــات حيات ــه كلم ــا اعرتضت ــه مش ــكلة ،أو ع ــرض
ل ــه مجل ــس أن ــس ،أو أراد تربيــ�ة أبن�ائ ــه أو أبنــ�اء غ ــره.
ث ــم يتع ــرض الباح ــث للحكاي ــة الش ــعبي�ة والتنش ــئة
ً
االجتماعي ــة ،متس ــائال :م ــا القي ــم ال ــي تنقله ــا احلكاي ــة
للناشـــئة؟ وكيـــف تفهـــم احلكايـــة محيطهـــا وتـــؤول
العالقـــات االجتماعيـــة؟ وكيـــف تتصـــور وضعيـــة
ً
الطفـــل والراشـــد ً
ملخصـــا مجموعـــة القيـــم الـــي
معـــا،
تتضمنهـــا احلكايـــة الشـــعبي�ة املغربيـــ�ة ،يف مقدمتهـــا:
ضـــرورة اســـتعمال احليلـــة لتأمـــن املنافـــع ومواجهـــة
األخط ــار ،وع ــدم احتق ــار اإلنس ــان مل ــن ه ــو أضع ــف من ــه.
ثـــم يبحـــث يف الســـيولة الســـردية للحكايـــة الشـــعبي�ة،
ليج ــد أن طبيع ــة احلكاي ــات املتداول ــة م ــن خ ــالل عينــ�ة
املتلقــن ،يمكــن الكشــف عنهــا مــن خــالل عــرض الحئــة
للنصـــوص احلكائيـــ�ة الشـــعبي�ة املغربيـــ�ة املتداولـــة يف
الوط ــن ،منقس ــمة إىل أرب ــع مجموع ــات ه ــي :حكاي ــات
دينيـــ�ة وتاريخيـــة وأســـطورية -حكايـــات أو جـــزء مـــن
حكايـــات مرتبطـــة باالعتقـــاد اجلمعـــي -حكايـــات
احليـــوان -حكايـــات أخـــرى ..شـــملت جميعهـــا ســـبع
ً
وس ــبعن حكاي ــة ،مؤك ــدا عل ــى أن ــه لي ــس هن ــاك ح ــدود
فاصلـــة نهائيـــ�ة بـــن هـــذه احلكايـــات ،ألن التداخـــل
ب ــن ه ــذه احلكاي ــات واق ــع اليمك ــن إن ــكاره .فاحلي ــوان
حاضـــر يف مختلـــف املجموعـــات احلكائيـــ�ة ،كمـــا أن
املعتقـــد اجلمعـــي يصاحـــب مختلـــف أنـــواع احلكايـــات
ح ــى الغارق ــة يف اخلي ــال ،ألن االعتق ــاد اجلمع ــي ال يم ــزي
ب ــن الواق ــع واخلي ــال .وينته ــي ه ــذا اجل ــزء م ــن الكت ــاب
ببح ــث احلكاي ــة الش ــعبي�ة والثقاف ــة الش ــعبي�ة ،مش ـ ً
ـرا
إىل أن احلكايـــة الشـــعبي�ة جـــزء مـــن الثقافـــة الشـــعبي�ة
الس ــائدة يف املجتم ــع ،وبالت ــايل ف ــإن كل مقارب ــة لنص ــوص
احلكايـــة الشـــعبي�ة ينبغـــي أن تأخـــذ مكونـــات ومبـــادئ
الثقافـــة الشـــعبي�ة.
وينتقـــل القاســـي ملبحـــث "احلكايـــة الشـــعبي�ة
واألس ــطورة" ليتف ــق م ــع فالديم ــر ب ــروب عل ــى أن ــه م ــن
الصع ــب الفص ــل ب ــن احلكاي ــة واألس ــطورة ،فنح ــن ال

فضا النشر

نس ــتطيع حتدي ــد طبيع ــة العالق ــات ال ــي جتم ــع بينهم ــا،
والـــىشء الـــذي ينبغـــي عملـــه هـــو حســـبان األســـطورة
ً
أصـــال مـــن األصـــول املمكنـــة للحكايـــة .ويقـــدم عـــدة
نمـــاذج مـــن احلكايـــات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة واملغربيـــ�ة
للتدلي ــل عل ــى ه ــذا املدخ ــل .فالعفري ــت ال ــذي يس ــكن
ً
يف الغاب ــة حي ــرس كن ــوزا كث ــرة التنف ــذ ،لكن ــه اليعطيه ــا
مـــن دون مقابـــل ،لذلـــك فهـــو يطالـــب احلطـــاب بـــأن
يزوجـــه بأصغـــر بن�اتـــه مقابـــل صناديـــق مـــن الذهـــب.
ويتخ ــذ ه ــذا الك ــزن ش ــكل مه ــر ،وه ــذا ال ــزواج حييلن ــا إىل
اعتق ــاد آخ ــر يأه ــل املتخي ــل الش ــعيب ،وه ــو إم ــكان زواج
اجلـــن باألنـــس .وعلـــى هـــذا النحـــو فإننـــ�ا نالحـــظ أن
احلكاي ــة الش ــعبي�ة ق ــد حافظ ــت عل ــى بع ــض مظاه ــر
األســـطورة ،لكـــن البطـــل فيهـــا فقـــد اســـمه وهويتـــ�ه.
ويف مبحـــث "احلكايـــة الشـــعبي�ة واحللـــم" يصـــدر
ً
املؤلـــف لنـــا ســـؤاال حيـــاول اإلجابـــة عليـــه :هـــل يمكـــن
ّ
ع ــد احلكاي ــة الش ــعبي�ة بم ــا حتم ــل م ــن عوال ــم متخيل ــة
ً
ً
جماعيـــا؟ ومـــا العالقـــات املحتملـــة الـــي جتمـــع
حلمـــا
ً
ب ــن حكاياتنـ ـ�ا الش ــعبي�ة وأحالمن ــا األك ــرث عمق ــا؟ ..إن
اجل ــواب ع ــن ه ــذه األس ــئلة س ــيؤدي بنــ�ا إىل احلدي ــث
ع ــن احلل ــم وع ــن لغت ــه الرمزي ــة ،وخاص ــة ع ــن وضعي ــة
احللـــم يف املجتمعـــات التقليديـــة عندمـــا كان اإلنســـان
يصـــدق بســـرعة مـــا يـــراه يف أحالمـــه ،وكأنـــه يعيـــش
الواقـــع مـــن جديـــد .ويبحـــث املؤلـــف يف هـــذا اإلطـــار
يف ثالثـــة موضوعـــات رئيســـية هـــي :طبيعـــة احللـــم-
احلكايـــة الشـــعبي�ة واالســـتيهام -احلكايـــة الشـــعبي�ة
املغربيــ�ة ب ــن احلل ــم واالس ــتيهام ،م ــن خ ــالل مح ــاور:
الرجـــوع إىل بطـــن األم -اســـتيهام حتطيـــم اجلســـد-
اســـتيهام الفطـــام -اســـتيهام الـــوالدة -اســـتيهام
املشـــهد البـــدايئ .ويســـتخلص مـــن خـــالل حتليلـــه
لعالقـــة احلكايـــات الشـــعبي�ة باحللـــم واالســـتيهامات
أن احلكاي ــة الش ــعبي�ة املغربيــ�ة ه ــي أق ــرب إىل أن تك ــون
ً
حلـــم اإلنســـان املغـــريب مـــن أن تكـــون ســـردا ملجموعـــة
م ــن الوقائ ــع ال ــي ش ــهدها الن ــاس وعاش ــوها يف الواق ــع
التاري ــي .إنه ــا مرتبط ــة باحلل ــم اجلماع ــي ألنه ــا املع ــر
عـــن أحـــالم اجلماعـــة واســـتيهاماتها الـــذي اخزنتهـــا
ً
ـاال عدي ــدة ،وع ــرت عنه ــا ً
رمزي ــا
الذاك ــرة الش ــعبي�ة أجي ـ
يف مختلـــف إنت�اجاتهـــا الذهنيـــ�ة.

أم ــا املبح ــث األخ ــر يف ه ــذا الكت ــاب ف ــكان محاول ــة
م ــن املؤل ــف للمس ــاهمة يف جتني ــس احلكاي ــة الش ــعبي�ة،
ً
مشـــرا إىل احلكايـــة الشـــعبي�ة ونظريـــة األجنـــاس
الســـردية الشـــعبي�ة ،وتبـــ�ادل احلكايـــة الشـــعبي�ة،
وأخ ـ ً
ـرا يق ــدم الباح ــث -عل ــى عك ــس التيــ�ار املتب ــع -يف
ً
نهاي ــة الكت ــاب تعريف ــا للحكاي ــة الش ــعبي�ة ،وكأن ــه يؤك ــد
عل ــى أن املفه ــوم ال ــذي توص ــل ل ــه ه ــو نتــ�اج م ــا قدم ــه
بالكتـــاب منـــذ البدايـــة ..فاحلكايـــة الشـــعبي�ة املغربيـــ�ة
شـــكل بســـيط مرتبـــط باللغـــة العاميـــة واشـــتغالها
عـــن طريـــق الســـرود الشـــعبي�ة كإبـــداع تلقـــايئ يتخـــذ
منابع ــه م ــن األعم ــاق الغامض ــة لل ــروح الش ــعبي�ة ،حي ــث
ُ
ُ
تنـــى أســـماء املبدعـــن وتفقـــد ..ألنهـــم مجـــرد حلقـــة
وصـــل بـــن املنتـــج واملتلقـــي اللذيـــن ال يمكـــن الفصـــل
بينهمـــا حبـــال مـــن األحـــوال" :فاحلكايـــة الشـــعبي�ة
هـــي إبـــداع مجهـــول ألنـــه نابـــع يف نفـــس الوقـــت مـــن
الذاكـــرة الشـــعبي�ة واإلبـــداع الفـــردي اخلـــاص بالـــراوي
ً
ً
العبقـــري الـــذي يعـــد فنانـــا كامـــال حيـــن املحكـــي مـــن
دون أن خيلخ ــل اخلطاط ــة الس ــردية" .إن احلكاي ــة كائ ــن
لغ ــوي معق ــد يتك ــون م ــن كلم ــات وجم ــل وملفوظ ــات،
فـــكل حكايـــة هـــي نســـيج مـــن الكلمـــات والســـكتات
والنظـــرات وامليمـــات واحلـــركات .واحلكايـــة وســـيلة
أساس ــية ملس ــاعدة الذاك ــرة "فاحلكاي ــة له ــا بني ـ�ة ثابت ـ�ة،
تنتق ــل م ــن جي ــل إىل جي ــل ،بش ــكل قبل ــي ..حي ــث يمك ــن
أن يت�دخ ــل املتلق ــي ليصح ــح الس ــرد أو ينبــ�ه ال ــراوي إىل
ً
خطئـــه" .احلكايـــة مرتبطـــة ارتب ً
�اطـــا وثيقـــا بالشـــعب
ال ــذي أنتجه ــا ،فه ــي مرتبط ــة باملرحل ــة الش ــفاهية ال ــي
عاش ــها ه ــذا الش ــعب ،وه ــي تق ــوم بطريق ــة غ ــر مباش ــرة
بوص ــف حيات ــه وأحالم ــه وآمال ــه ومتخيل ــه ..ويمك ــن أن
خن ــزل "ثواب ــت احلكاي ــة" يف خمس ــة مح ــاور ه ــي :كونه ــا
ً
محكيـــا -كـــون أحداثهـــا تـــدور يف المـــايض -انغالقهـــا-
غي ــاب العم ــق ودواخ ــل الش ــخصيات -محافظته ــا عل ــى
قدراتهـــا الشـــفاهية.

دراﺳﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ..وأﺿﻮاء ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
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LES PROVERBES POPULAIRES ANDALOUS
À TRAVERS LES DEUX VISIONS, ARABE ET
ORIENTALISTE

Ahmed Abdelhadi Al Mohammed Arabie Saoudite

L

a femme de la région d’Al Ahsa
accorde aux bijoux une grande
importance dans sa vie. Elle les
considère comme un prolongement
naturel de sa beauté.
L’étude essaie de montrer le lien étroit
qui unit cette femme aux objets en or
en soulignant les étapes par lesquelles
passe le précieux métal entre la
fabrication, la commercialisation et le
moment où il devient un bel ornement
pour la gent féminine. L’auteur passe
en revue une grande variété de bijoux
renommés sur le marché d’Al Ahsa,
en mettant l’accent sur l’ancienneté du
travail de l’or et des pierres précieuses
dans cette région de l’Arabie. Cette
tradition a vu se constituer un groupe
de familles, aujourd’hui connues comme
les « familles du bijou », expression qui
désigne les artisans passés maîtres dans
le travail de l’or et de la joaillerie.
La femme ahsaie a porté les bijoux
sous toutes leurs formes, c’est une
belle créature qui adore mettre ce qu’il
y a de cher et ce qui brille et scintille
de mille feux. Le rapport aux bijoux
diffère néanmoins d’une femme à
l’autre selon la situation économique
et sociale de chacune. La conjoncture
souvent complexe que cette région a
pu connaître a revêtu à cet égard une
grande importance. Le pays est passé

par des périodes particulièrement
difficiles, au point que des populations
entières ont connu la pénurie, voire
pour certaines familles la famine et la
misère la plus extrême. Lorsque le mari
a peu de moyens, les femmes sont bien
obligées de porter les parures les moins
coûteuses.
Si de nombreuses familles de la région
ont un niveau économique élevé et
d’autres un niveau moyen, toutes se
constituent une épargne conséquente
pour acheter des bijoux, surtout de l’or,
en vue des cérémonies de mariage. La
région passe par des années fastes et des
années de vaches maigres. Elle connaît
toutefois des saisons prospères, comme
celle de la pêche perlière ou celle de
la cueillette des dattes, où le pouvoir
d’achat augmente pour le plus grand
bonheur des joaillers.
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LES PRATIQUES MUSICALES EN OCCIDENT ET
CHEZ LES ARABES :
SIMILITUDES ET POINTS DE RENCONTRE

Aziz Ouertani

- Tunisie

P

arler des rapports en général entre
musique arabe et musique occidentale
ne peut se faire sans revenir à certains
témoignages et sources historiques. Mais il
convient auparavant d’aborder, ne seraitce que de façon succincte, les éléments
de base qui furent à la base de ce rapport,
né à l’origine d’une vision liée à la dualité
Orient/Occident : « Une telle dualité
s’est construite sur la base d’une réalité
humaine qui ressortit en premier lieu au
simple fait que les hommes s’orientent par
rapport au lever et au coucher du soleil, en
se servant de la main droite et de la main
gauche pour déterminer les deux autres
directions qui se trouvent à la verticale
de l’axe reliant l’est à l’ouest. » C’est cette
attitude primordiale qui constitue sans
aucun doute le fondement du rapport
dialectique qui existe dans les différents
domaines entre Orient et Occident. De
nombreux chercheurs ont plutôt défini à
partir d’un autre point de vue le rapport
entre orient et occident, en mettant à la
base l’appartenance géographique, en tant
qu’elle constitue une unité de mesure de
l’identité culturelle et civilisationnelle.
Mais sans doute faut-il commencer, en ce
qui concerne la relation entre les Arabes
et l’Occident dans le domaine musical,
par revenir aux premiers indices d’un
contact culturel entre les deux rives de la
Méditerranée.
Le plus probable est que la première

rencontre entre ces deux rives que
l’histoire artistique a retenue eut lieu
en Andalousie, point axial du passage
de la civilisation arabo-musulmane – et
partant de la musique arabe – vers
l’Europe. C’est en effet en Andalousie
que la civilisation des Arabes a prospéré
pendant huit siècles, et que l’art arabe a
trouvé le terreau fertile qui lui permit de se
développer et de s’ouvrir sur le monde.
Il en a résulté que le contact culturel
au plan du discours musical à travers
les époques ne fut pas unilatéral, ce qui
signifie qu’il n’y eut pas assimilation des
modèles musicaux de l’Occident ou,
de façon plus précise, adoption sans
réserve de tels modèles dans la pratique
musicale des Arabes. En remontant à
l’âge des conquêtes arabes, le moment
où l’interaction entre les deux cultures
fut, au cours de l’histoire et peut-être
même jusqu’à nos jours, la plus profonde,
la plus intense et durable, fut celui de
la renaissance musicale arabe qui fut
transmise de la Bagdad des Abbassides à
l’Andalousie par Ziryab avant de gagner le
reste de l’Europe. L’Andalousie fut en effet
la base historique à partir de laquelle les
recherches occidentales les plus fouillées
sur les débuts de la renaissance de la
musique classique en Europe virent le jour
et que les arts de la composition musicale
et du chant purent se développer.
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La civilisation romaine a-t-elle ajouté
autre chose à la construction des
personnalités musicales ? Y eut-il quoi
que ce soit de plus avancé avec Byzance
et les Etats du pape ? Et les civilisations
iranienne et ottomane, qu’ont-elles
apporté de plus ? Résumons-nous, les
différentes civilisations de l’antiquité et
du moyen-âge ont-elles présenté des
structures si différentes de celles par
lesquelles la musique arabe a contribué
au mouvement général du progrès :
1.

en établissant et généralisant le
système harmonique ;

2.

en établissant et généralisant le
système des maqam (strophes) ;

3.

en construisant la structure
mélodique sur quatre étapes :
•
une mélodie unique (un seul
actant)
•
une mélodie avec ses variations
(un seul actant dans différentes
situations)
•
deux mélodies (la présence de
plus d’un actant)
•
une série de mélodies ayant un
dénominateur commun (différents
actants liés par une même
thématique) ?

Pourquoi donc avons-nous soumis
l’art musical arabe à ce feu nourri
d’accusations ? Pourquoi mettons-nous
en doute l’unité et l’évidente spécificité
de la musique arabe ?
Disons, pour finir, que la musique
européenne fut la seule à s’affirmer
à travers une nouvelle avancée dans
l’ordre de la composition musicale.
Celle-ci qui se produisit à l’époque de
la Renaissance (XVIe siècle) consiste
pour l’essentiel dans l’entrelacement
ou « la simultanéité mélodique », la
composition se déroulant à travers la
progression simultanée de plusieurs
lignes mélodiques qui se superposent
comme on le voit avec les œuvres
(symphonies, concertos, etc.) jouées
par les orchestres symphoniques
européens.
Il est vrai que la musique arabe vit
aujourd’hui une crise qui l’a bloquée
dans son développement. Cela ne
doit pas néanmoins nous amener à
douter de l’unité, de la maturité ou de
l’efficacité du système musical arabe,
mais, bien au contraire, à appeler à un
sursaut de nature à remettre cet art
sur les rails et à redoubler d’efforts
pour que refleurisse notre patrimoine
musical.
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LE RÔLE DE L’ARABIE SAOUDITE
DANS L’ ÉDIFICATION DE L’UNITÉ ARABE
DANS LA DOMAINE DE LA MUSIQUE

Dr. Fethi Al Khamissi - Egypte

L

es apports de la musique arabe fait
partie des grands acquis artistiques
réalisés par l’ensemble de l’humanité.
Aucune des civilisations du Moyen-âge
n’aurait pu produire davantage d’œuvres
que cette musique.
Née au Moyen-âge, la musique
a parachevé la construction et la
pérennisation de son unité mélodique
tant au plan rythmique (les dhouroub ou
scansions) que structurel (les maqamet ou
strophes) et cela sous la forme du sawt
(thème mélodique propre à la musique
arabe). Elle est ensuite allée de l’avant en
parachevant sa structure mélodique au
plan des variations sur le thème central
(sawt) ou sur ses sous-thèmes pour
aboutir à la forme du mawwel. Elle a
ensuite créé les deux lignes mélodiques
consécutives (A B) dans le cadre du
muwachah (chanson lyrique généralement
associée à la tradition andalouse). Il était
devenu possible, près la création de ces
deux lignes, de passer à la forme (A
B C), soit une ligne mélodique avec un
début, un milieu et une fin. À partir de là,
la musique arabe a entamé son véritable
développement pour finir par élaborer
des formes musicales aux multiples lignes
mélodiques consécutives reliées par une
seule structure rythmique à l’intérieur de la
même composition, comparable en cela à
la charpente unique du poème.
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qui œuvrent à son service, telles La Société
internationale d’ethno pharmacologie dont
le siège est à la Faculté de pharmacie de
Graz, en Autriche ; ou La Société italolatino américaine d’ethno médecine qui
a son siège au Département des sciences
pharmacologiques de l’Université de
Salerne, en Italie ; ou encore La Société
internationale d’ethnobiologie qui travaille
dans plus de 70 pays. À ces institutions
s’ajoutent un grand nombre de sociétés
et de centres de recherches qui publient
des dizaines de revues reconnues
mondialement dans le domaine de la
documentation de la médecine populaire,
sans parler des dizaines d’autres structures
qui travaillent sur la médecine hospitalière
populaire.
Cela dit, je ne crois pas, affirme l’auteur,
qu’il y ait, à ce niveau, de grandes difficultés
à affronter, car les frontières politiques ne
sont plus un obstacle devant la science
arabe, ne serait-ce que parce que la
révolution numérique a supprimé les
frontières entre nos différents pays, ce
qui a permis de jeter des ponts entre nos
Etats, éliminant du coup les murs dressés
par les politiques.
Il suffit donc que les chercheurs arabes
s’accordent sur un projet minimal. À cet
effet, l’auteur avance les propositions
pratiques suivantes :
1.

adoption par les Centres de
recherches concernés par ce domaine
à travers le monde arabe d’un projet
de documentation du patrimoine
médical qui ne soit pas centralisé, en
laissant toute liberté à chaque Centre
d’accéder aux bases de données
communes ;

2.

renforcer la participation du grand
public à la recherche scientifique,
sur la base des approches déjà
expérimentées sous la dénomination
de « Science citoyenne » (Citizen

science) qui a donné aux chercheurs
amateurs la possibilité de se charger
des phases les plus coûteuses de
la recherche, à savoir la collecte
des données et leur transfert à la
base commune de données qui a
été proposée en 1) ; ces données
pourraient également être par tout
autre méthode laissées en libre accès ;
3.

consacrer à la médecine arabe et
à l’ensemble de ses domaines de
spécialité une partie du soutien réservé
à la recherche scientifique ; donner en
même temps une place à la publication
des études consacrées à la médecine
des Arabes dans les revues médicales,
pharmaceutiques et dans celles des
Sciences de la vie et de l’agriculture ; à
cela viendront s’ajouter les magazines
traitant des différentes problématiques
humaines, notamment la culture.

Peut-on dès lors espérer en une
renaissance arabe de nature à promouvoir
les trésors de notre civilisation arabe qui
fut si glorieuse ? Tel est, en tout cas, notre
vœu le plus cher.
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DOCUMENTER LA MÉDECINE POPULAIRE
ARABE
NÉCESSITE, RÉALITE, MÉTHODOLOGIE

Dr. Mohammed El Attar - Bahreïn

L

es différentes méthodes de médication
bénéficient aujourd’hui d’un intérêt
accru, aussi bien aux yeux des autorités
officielles que du grand public. Beaucoup
d’entre elles sont enseignées à travers
le monde dans les universités les plus
réputées, qui forment des étudiants
destinés, précisément, à pratiquer ce type
de médecine qui constitue désormais
un savoir reconnu en tant quel. Il n’y a
à cet égard pour faire exception que
la médecine arabe, seule pratique à ne
pas être reconnue chez elle, parmi les
siens. Il n’est pas inutile de citer ici, cet
avertissement qui nous a été lancé un
jour par Mustapha al Jad : « Y aurait-il un
complot contre l’œuvre de documentation
de notre patrimoine populaire arabe ? Je
ne vois pas en effet une seule justification
à cette absence dont nous pâtissons, à
ce jour, d’un archivage unifié de notre
patrimoine culturel arabe, dans le temps
où le mouvement de documentation
des patrimoines ne cesse de progresser
à grands pas dans toutes les régions du
monde… À peine, dans notre région,
la société a-t-elle accompli un pas en
avant que les obstacles se dressent pour
entraver le mouvement. »
Pour savoir où nous en sommes
aujourd’hui de la documentation de notre
patrimoine médical, il suffit de connaître
les nombreuses sociétés internationales
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Mais il importe de s’arrêter sur les
techniques de guérison qui sortent de
ce dernier contexte, nous parlons de
celles auxquelles recourt le guérisseur,
c’est-à-dire le médecin populaire
fort d’une longue expérience et
techniquement compétent. Celuici agit, par exemple, en purgeant le
malade du « mauvais sang » à travers la
technique de la saignée qui consiste à
pratiquer des incisions à des endroits
précis du corps. Mais il peut également
réparer les fractures, remettre en
place les os déboités, cautériser les
plaies ou user d’autres techniques
pour soigner des maladies comme
la jaunisse ou l’inflammation des
amygdales, comme il peut implanter
des piqûres dans le corps du malade.
L’ensemble des produits d’origine
végétale et animale étaient utilisés

dans ce type de médecine selon divers
protocoles qui dépendent de la nature
de la maladie et de l’emplacement du
mal, qu’il concerne un organe interne
ou externe. Certains de ces produits
sont à boire, d’autres sont moulus
et pétris puis collés en emplâtres
sur la peau, d’autres encore sont
associés à d’autres matières dont
l’efficacité a été reconnue à travers des
techniques d’expérimentation fondées
sur la répétition de tests binaires :
efficace/inefficace. Beaucoup de ces
matières étaient utilisées comme
des médicaments que le patient
doit mastiquer et avaler comme on
fait des aliments. D’autres matières
sont, en revanche, destinées à être
inhalées après avoir été pulvérisées et
tamisées.
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LA MÉDECINE POPULAIRE ARABE
TECHNIQUES DE MÉDICATION PAR LES HERBES
ET AUTRES TRAITEMENTS MÉDICAUX

Prof. Dr. Atef Attia - Liban

C

ette étude porte sur la question
de la médication par les herbes
dans la médecine populaire arabe,
à travers la revue, l’analyse et la
classification des outils utilisés dans
ce type de traitement. L’auteur se
penche sur la préparation des herbes
et leur affectation à telle ou telle
maladie, sur la base de croyances
généralement enracinées dans les
mentalités et dont la présence est
tellement forte dans l’esprit des
gens que ceux-ci réservent à chaque
maladie un traitement particulier.
Les gens recourent habituellement à
des préparations que l’on conserve
à la maison en vue de les utiliser au
moment voulu pour soigner telle
affection soudaine qui a frappé
l’un des membres de la famille. Si
le corps a retrouvé son état ante
on en attribuera le mérite à cette
médication, si ce n’est pas le cas on
s’adressa à un tiers qui sera chargé
de soigner le patient en luttant
contre la maladie. On s’adresse
alors soit au médecin populaire du
quartier ou du village dont on suivra
les prescriptions, soit au médecin «
moderne » qui établira un diagnostic
sur la base duquel il ordonnera tel ou
tel traitement, à moins qu’il ne décide
d’hospitaliser le patient.
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adjuvant qui relève de l’intervention
magique. Ainsi, el baraka ressemble
presque à la baguette magique
dont se sert l’actant sujet (le héros)
pour triompher de son opposant
(l’antihéros), ainsi que l’indique
Vladimir Propp dans son analyse du
conte populaire.
•

El karama se caractérise par la
dualité du programme narratif.
Le récit développe le programme
de l’actant sujet dominant,
c’est-à-dire le héros, ainsi que
le programme de l’actant sujet
qui s’oppose à lui, c’est-à-dire
l’antihéros. Le narrateur ne raconte
pas une histoire mais deux : celle
du héros et celle de l’antihéros.
Nous retrouvons là l’une des
particularités du discours narratif
du conte.

Au niveau de la signification :
•

L’actant sujet (le wali – le "saint")
accomplit des fonctions à l’intérieur
de la société. Il est dans le rôle de
l’homme qui protège les autres
contre le pouvoir, la nature, l’animal
et la maladie. Ce sont là des

fonctions qu’assumées le wali au
sein de la société.
•

Ces fonctions sont celles qui font
de l’actant sujet l’un des éléments
influents au sein de la société où
le wali devient d’après les textes
« la qibla (direction de la Mecque)
vers laquelle se dirigent les groupes
venus à sa rencontre ».

•

L’accomplissement par le wali d’un
ensemble de fonctions sur la base
de ses capacités légendaires (la
baraka) est une forme de contrat
entre lui et la société, contrat à
travers lequel le wali devient l’un
des éléments sur lesquels repose
l’équilibre social.

L’analyse proposée par l’auteur vise en
particulier à définir les composantes
d’el karama dans son rapport avec la
langue et avec certains types de texte
tel que le conte populaire. Elle vise
également à mettre en évidence la
dimension légendaire d’el karama. En
eux-mêmes, ces éléments d’analyse
constituent l’objectif de l’approche
méthodologique que l’auteur a essayé
d’explorer.
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LE DISCOURS SOUFI DES PRODIGES
(EL KARAMA)
Une approche sémiologique

Dr. Abdemajid Noussy - Maroc

L

es éléments relatifs au discours
soufi d’el karama (récit des
prodiges) se ramènent pour
l’essentiel à :
Sur le plan structurel :
•

El karama est un processus qui
se déroule sur deux versants, l’un
linguistique, l’autre narratif, le
second se fondant sur le premier
pour prendre forme et devenir
discours.

•

El karama repose sur une
composante légendaire (ou
mythique) qui va, par exemple,
à l’encontre des textes de
l’historiographie. Les actants font
partie des vivants mais aussi des
morts et sont capables d’assumer
des fonctions dans le texte.

•

On retrouve dans la structure
générale d’el karama les constantes
sur lesquelles repose le texte
narratif, dans le sens où des liens
se tissent entre les actants que le
texte met en jeu, et où le texte
lui-même se développe en rapport
avec la dynamique qui se crée entre
ces actants.

•

La structure d’el karama présente
certaines spécificités que l’on
retrouve dans le conte populaire,
et notamment l’actant appelé
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LES MAQAMET SOUFIES DANS LA POESIE
POPULAIRE DE TLEMCEN
L’EXEMPLE DE BEN MISSIAB, BEN TERIKI ET EL
MINDASSI
Dr. Fathia Bel Hadji - Algérie

L

a poésie populaire soufie
représente l’une des formes les
plus hautes de la création littéraire.
Elle puise dans la source inépuisable
de la religion islamique en associant
les beautés de l’âme, de l’esprit et du
style à la symbolique de la composition
rigoureuse et aux belles inspirations
poétiques. Cette poésie émane en
effet du plus profond de la sensibilité
d’êtres puisant leur inspiration dans
une spiritualité exaltée. Elle traduit et
donne forme à des sentiments d’une
profonde sincérité qu’attise l’élan
qui les porte vers les sources de la
Lumière divine à la recherche du Beau,
à travers un périple qui les conduit sur
la voie de la Vérité et du Détachement
des plaisirs de ce bas monde jusqu’aux
Sphères célestes. Les maqamet
(pluriel de maqama : séance spirituelle
ou strophe lyrique) sont en ellesmêmes aspiration à se rapprocher
de Dieu, joie d’aimer le Très-Haut,
anéantissement en Lui, résurrection et
élévation en vue d’aller au plus près de
la Sphère divine.
L’amour de Dieu est le premier thème
de la poésie soufie, il dépasse la simple
approche poétique pour devenir mode
de vie et religion sur laquelle fonder
l’être au monde. Vient en second lieu
l’aveu ininterrompu de l’amour du

Prophète – la Paix et la Prière divine
sur Lui –, en tant qu’il est la Lumière
qui coule dans l’âme du soufi. Parler
des karamet (prodiges) des awliae
(pluriel de wali : ici, ami de Dieu),
des Cheikhs (maîtres) de la science
et du soufisme, faire de l’oraison un
moyen d’éducation du mourîd (celui
qui aspire à Dieu) permet au soufi
de se connaître et de comprendre
les fins dernières de son existence. Il
œuvre dès lors à renoncer à certains
comportements qui entravent sa
marche vers ce but et à se libérer de
ses chaînes. Par la prière il s’engage au
regard de l’Etre suprême à des actions
et comportements propres à l’éloigner
de l’impiété et à lui ouvrir de nouveau
le chemin de Dieu.
Tels sont les points de départ de cette
étude qui vise à marquer la place des
maqamet dans la poésie des poètes
populaires soufis les plus connus à
Tlemcen, tels que Mohammed ben
Messiab ou ben Teriki ou encore Saïd
ben Abdallah El Mindassi…
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La présente étude porte sur le travail
scientifique entrepris conjointement
par le grand orientaliste espagnol,
Emilio Garcia Gomez, et le Dr
Mohamed Ben Cherifa, doyen des
études andalouses au Maroc. Ce
travail qui associe les deux visions
arabe et orientaliste dans la recherche
sur les proverbes andalous en langue
dialectale vise à mettre en lumière
les significations profondes de cet art
littéraire en étudiant cet immense
legs culturel arabo-espagnol qui
fut si longtemps négligé pour des
raisons que l’auteur n’a pas le loisir
d’approfondir dans le cadre de la
présente étude.
Son propos vise en revanche à
présenter diverses données et à
développer une autre approche de
l’art des proverbes en dialectal dont la
finalité est de susciter le débat à partir
d’une lecture ouverte des travaux
d’avant-garde consacrés à ce domaine.
Cette lecture tente en effet de faire
ressortir le rôle pionnier joué par les
études andalouses menées à travers
des regards croisés, tels que ceux de
l’Arabe ben Cherifa et de l’orientaliste
Gomez, dont la convergence a jeté
les bases d’une réflexion scientifique
sur les proverbes en dialectal et les
diverses problématiques qui y sont
liées, ouvrant ainsi la voie à une lecture
duelle de cet héritage littéraire.
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Explorer les horizons auxquels tendent
les travaux de ces deux maîtres
représente un projet scientifique
d’envergure qui ambitionne de faire
revivre les études scientifiques sur
l’art du proverbe. L’auteur est en
effet convaincu que, dès lors qu’un tel
regain d’intérêt pourra s’affirmer et
se renforcer de jour en jour, comme
il l’espère, c’est une autre approche
toujours plus efficace qui pourra
se développer dans ce domaine de
l’art littéraire andalou. Ce travail
permettra en même temps de faire
ressortir les points de rencontre et
les sujets de divergence entre les
regards portés par les deux grands
chercheurs, marocain et espagnol, sur
cet art. Quelle que soit par ailleurs
l’importance de la place qu’ils ont
donnée à ce champ de recherche,
chacun avait des interrogations, des
sujets de préoccupation et une vision
de l’art qui ressortissent, en premier
lieu, aux convictions scientifiques
et au background méthodologique
de chacun, et en deuxième lieu, à
leur appartenance géographique,
culturelle et épistémologique. Une
telle problématique sera inscrite dans
le contexte qui est le sien au niveau
l’histoire des études sur les proverbes,
en général, et devra permettre
d’aboutir à certaines réponses sur les
questions relatives à ce patrimoine.
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LES PROVERBES POPULAIRES ANDALOUS
À TRAVERS LES DEUX VISIONS, ARABE ET
ORIENTALISTE

Dr. Mohamed El Amarti - Maroc

L

a littérature des proverbes a,
fort souvent et depuis les temps
les plus anciens, suscité l’intérêt
des chercheurs arabes aussi bien
qu’occidentaux. D’une époque
à l’autre de l’histoire littéraire,
d’éminents écrivains se sont en effet
penchés sur cet art si stimulant pour
l’esprit. Car le proverbe constitue la
plus riche des formes culturelles et
cognitives, tant est puissante cette
image de la vie et des expériences
humaines qu’il reflète, et multiple la
vision qu’il nous donne, en tant qu’art
littéraire, des us et coutumes des
peuples dans leur extrême variété.
Le proverbe a toujours été une
source de savoir pour les historiens,
les géographes, les sociologues,
les éthologues, les linguistes, les
philologues, les historiens des lettres
et des sciences humaines… Les
savants arabes des temps anciens se
sont d’ailleurs très tôt passionnés
pour cette forme d’expression. Ils
furent de véritables pionniers de
la recherche dans ce domaine et
d’admirables créateurs, capables de
rivaliser avec les grands chercheurs à
travers le monde grâce à l’immense
richesse des proverbes et dictons
arabes. La meilleure preuve en est le
patrimoine de manuscrits consacrés
à cet art littéraire qu’ils nous ont

légué. Malheureusement, ce trésor
inestimable ne rencontra guère parmi
les critiques et les chercheurs, qu’ils
soient maghrébins ou orientaux,
l’intérêt qu’il mérite. Ainsi, pour
prendre un exemple, les recueils de
proverbes populaires andalous en
arabe dialectal n’ont pas suscité chez
nos chercheurs le même engouement
que les proverbes orientaux ou ceux
formulés en arabe littéral. Nous
n’en sommes pas moins convaincus
que cette expression dialectale de la
sagesse populaire andalouse constitue
un champ de recherche d’une grande
importance, ne serait-ce qu’au regard
des révélations qu’elle nous apporte
sur la période andalouse dans toute sa
richesse et son foisonnement.
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CULTURE POPULAIRE ET INTERACTION ENTRE
LES SAVOIRS
ETUDE SUR LES FONDEMENTS SCIENTIFIQUES

Dr. Abdelali El Amiri - Maroc

C

ette étude a pour but de montrer
que l’être humain possède une
structure mentale qui lui permet de
se représenter le monde avec tout ce
qui tourne dans son orbite et toutes
les images et formes de savoir qu’il
contient, au moyen d’un ensemble
de mécanismes propres à l’aider à
découvrir, à comprendre et à déduire.
La culture, populaire aussi bien
qu’officielle, est constituée à la base
d’un ensemble de savoirs humains
qui font qu’elle est en constante
interaction avec la théorie cognitive
qui en est le fondement, tant au plan
épistémologique que scientifique.
L’acquisition des modèles culturels
est un processus continu car l’homme
est doté d’une structure d’intellection
complexe, eu égard au besoin qui
est en lui d’inventer des conceptions
complexes.
Il importe à cet égard e souligner
que l’homme est doté de la capacité
d’assimiler les langues et que cette
capacité relève de l’innéité et du don
d’adaptation, lesquels ne peuvent se
résumer aux principes de répétition
ou de création, mais constituent des
données plus complexes.
Une telle capacité pourrait également
être l’une des manifestations de
l’acquisition innée des langues au sens

large du terme qui est propre aux
humains, mais elle est aussi partie
de processus liés aux moyens non
linguistiques de penser le monde
qui remplacent toute forme de
dépendance par rapport à la langue en
soi.
Le fait est que l’esprit humain est
capable de produire des descriptions
qui ne proviennent pas de structures
linguistiques telles que la syntaxe ou
la morphologie. L’élément fort dans le
développement de tels processus nous
vient des représentations, la langue
devenant ici un élément auxiliaire ou
un simple outil de la pensée au service
du sens.
Cette approche est confirmée par
le fait que tous les sens des mots
ont une signification lexicale et que
cette signification émane du niveau
de représentation qui œuvre à capter
l’expérience et à la formuler par le
moyen de la langue. À ce niveau, le
travail de représentation fonctionne
de façon aussi cohérente et continue
que les règles de grammaire. On
peut même dire que ce niveau de
représentation entre dans le cadre du
savoir linguistique général qui est inné
à chaque être humain.
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conduisant, dans les années 1970, à
travers les dédales du métro parisien,
il m’arrêta, alors que j’exprimais
toute l’admiration que m’inspiraient
les efforts prodigieux de ceux qui
de leurs mains creusèrent au plus
profond de la terre toutes ces galeries
avec leurs dénivellations, leurs
virages et coudoiements, pour me
rappeler l’immense travail accompli
par ceux qui ont planifié et dessiné ce
labyrinthe, puis encadré cette masse
d’ouvriers.
Mais Al Ansari ne fut pas seulement
un critique littéraire d’une grande
rigueur, il fut un authentique penseur
de l’arabité, doté d’une vision globale
inclinant à des positions nationalistes
modérées dans ses analyses de
notre civilisation en crise, ainsi qu’en
témoignent les nombreux écrits
portant sur les débats que connaissait
pour lors la scène intellectuelle arabe.
Le Dr Al Ansar se tint en outre à
nos côtés dans les moments les plus
cruciaux. Lorsque je commençai
avec quelques spécialistes à planifier
la publication de LA CULTURE
POPULAIRE, une revue soumise
à l’arbitrage de la science, il fut
constamment présent pour nous
soutenir de ses conseils et de ses
propositions lumineuses qui nous
ouvraient de vastes horizons. C’est à
lui que nous devons cette formule :
Le message du patrimoine populaire
adressé par Bahreïn au reste du
monde, qui a, depuis treize ans,
accompagné chacune des livraisons
de notre Revue. L’œuvre littéraire et
intellectuelle du Dr Mohammed Jaber

Al Ansari a eu un grand impact sur
la vie littéraire de notre pays, tout
autant que l’étendue de ses analyses,
les efforts inlassables qu’il a déployés
et les relations multiples qu’il a
nouées ont marqué notre époque.
Une telle action est bien trop vaste
pour être synthétisée en un seul ni
même en plusieurs articles, si riches
et informés soient-ils. Et l’on ne peut
à cet égard que se louer de l’initiative
de l’Office bahreïni de la culture et
des monuments qui a organisé une
cérémonie nationale pour célébrer
le parcours et les réalisations de ce
penseur. Nous avons du reste et
plus que jamais besoin que soient
honorées les grandes figures qui ont
marché sur les pas de cet homme :
elles sont nombreuses à hanter nos
mémoires.
Il est de notre devoir de collecter,
de trier et d’analyser les œuvres,
publiées aussi bien que manuscrites,
que nous a léguées le Dr Ansari, afin
d’en faire autant de sujets d’études
dans nos universités et d’objets
de débats dans nos forums. Ainsi
pourrons-nous honorer la mémoire
d’un penseur et d’un pédagogue arabe
de renom.

Ali Abdulla Khalifa
Chef de la rédaction
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qui jouait à ce moment-là le rôle de
guide et de critique littéraire. C’est
alors qu’un nouvel écrivain, Mohamed
Jaber Al Ansari, a commencé à nous
surprendre, semaine après semaines,
par ses articles intitulés Musamarat
Jâhiziya (Causeries nocturnes
Jahiziennes) dans lesquels, renouant
avec les premières initiatives
critiques, il passait en revue les
ouvrages qui paraissaient à l’époque
et ouvrait la voie à un nouveau
mouvement littéraire qu’il s’efforçait
d’orienter dans chacune de ses
interventions.
Je me souviens qu’il s’était penché,
en décembre 1966, sur deux de mes
poèmes que j’avais publiés alors
que j’étais dans ma vingt-et-unième
année, annonçant même la naissance
d’un nouveau poète bahreïni. Le jour
où je rencontrai ce maître dans un
lieu public et me présentai à lui, il
me regarda en souriant, l’air étonné,
avant de me dire : « Je vous croyais
bien plus âgé ! » L’amitié qui se noua
alors entre nous ne cessa depuis de se
creuser et de s’intensifier.
Lorsque le nouveau mouvement
littéraire bahreïni finit par s’affirmer,
des voix s’élevèrent, appelant à la
création d’une entité commune
semblable à la Ligue des écrivains
koweïtiens, de l’Union des
écrivains égyptiens ou d’autres
instances littéraires arabes. Mais les
autorités coloniales britanniques
qui gouvernaient alors Bahreïn
s’opposèrent à l’émergence d’une
structure qui réunirait un ensemble
d’intellectuels du pays. C’est alors
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qu’Al Ansari mit tout en œuvre pour
résoudre le problème en discutant
avec les autorités nationales du pays.
Il ne put obtenir que cette nouvelle
fût appelée Ligue ou Union, mais Son
Éminence le Cheikh Isa ben Selman
Al Khalifa, ancien maître de Bahreïn –
que Dieu ait son âme – rendit public
un décret princier portant création de
cette nouvelle instance littéraire sous
le nom de Usrat al udabae wal kuttab
– La famille des écrivains et hommes
de lettres – et avec la garantie des
efforts déployés par Al Ansari et des
assurances qu’il a données quant à
l’importance d’une instance littéraire
destinée à accueillir les idées des
nouvelles générations et à illustrer
l’essor moderne de Bahreïn. Al Ansar
devint le premier président de cette
« famille littéraire », et ce fut lui qui
lui donna son emblème où se résume
son orientation future : Les mots au
service de l’homme.
Au cours de ses années d’études
supérieures à Beyrouth et à Paris, Al
Ansari fut constamment en contact
étroit avec les pays, réagissant en
guide et en critique littéraire à
toute nouveauté survenant dans le
mouvement littéraire qu’il eut par
ailleurs le grand mérite de tenir à
l’écart des écueils, des soubresauts et
des dérives, à cette époque difficile
de l’histoire de Bahreïn. Il sut mettre
les écrivains en garde contre les excès
et les surenchères que pouvait induire
l’influence des vagues artistiques et
politiques qui agitaient la culture
arabe à l’époque.
Je ne puis oublier le jour où, me
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A

u début des années soixante
du siècle dernier, de jeunes
Bahreïnis étaient à la recherche de
supports pour publier leurs nouvelles
productions littéraires qui différaient
de ce qui avait cours à l’époque. La
revue mensuelle Huna al Bahreïn
(Ici Bahreïn) que faisait paraître le
département de l’information du
gouvernement bahreïni fut le premier
à accueillir les expériences inaugurales
de Mohammed Abd Al Malek et
de Khalef Ahmed Khalef ainsi que
certains de mes poèmes. Mais dès

que l’hebdomadaire Al Adhwae (Les
Lumières) de feu Mahmoud Al Maradi
a vu le jour, au milieu des années
soixante, le monde de l’édition s’est
ouvert sur de plus vastes domaines.
Mais une telle dynamique littéraire
et intellectuelle avait besoin d’un
mouvement critique qui vienne en
accompagner le développement en
sortant les œuvres du cercle étroit
des séances privées organisées toutes
les semaines, la plupart du temps
sous l’égide d’Ahmed Al Mannay,
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Jewellery Making in Al-Ahsa
Authenticity and Professionalism

Ahmad Abdul Hadi Al-Muhammad Saudi Arabia

A

l-Ahsa women gave great
importance to their jewellery,
tying it closely to attractiveness and
beauty. This paper has tried to shed
light on the close relationship between
women and gold, and the stages gold
goes through from manufacturing
to marketing and until the product
reaches women in the form of
beautiful jewellery.
In the paper we will also present some
of the well-known types of jewellery
in the Al-Ahsa market. Al Ahsa has
a historical fame in the gold and
jewellery industry and some families
became known as the goldsmiths
(Sagha).
The woman in Al-Ahsa loved to
wear luxurious jewellery and wore
many different kinds of jewellery.
Adornment jewels varied from one
woman to another, and was according
to the social situation and living
conditions.
The country experienced hard
times that even reached the point
of starvation and destitution, and
it ended up in extreme poverty.
Therefore, possessing gold depended
on the circumstances of each family.
Because of the inability of the
husband to afford the purchase of

gold, the wife was forced to wear
cheaper items.
Still, many families in the region enjoy
good economic status and can buy
valuable jewellery. Others save money
for a long time to purchase jewellery,
especially gold jewellery for weddings.
In the region, there are periods
of time during which economic
prosperity is high, such as the diving
season and the date-reaping season,
during which the purchasing power
rises for those who work in these two
professions.

16

Folk Culture Issue 49 spring 2020

Symmetry and Closeness of Arab and Western
Musical Practices

Aziz Al Wartani - Tunisia

W

e cannot arrive at conclusions
when discussing the relationship
between Arab and Western music
without referring to historical evidence
and resources. The basic principle of
this relationship originated the duality
of the East and the West.
Nature imposes this duality with
the orientation towards the sunrise
and sunset and with the use of the
right and left hands to define two
directions that are perpendicular
to the axis between East and West.
Many researchers look at this duality
from the point of geographical
affiliation that determines cultural
identity.
When examining the relationship of
Arabs with the West in the music field,
the most important step to start with
is to look at the first signs of cultural
exchange between the two sides.
Perhaps the most prominent
meeting point recorded by the
history of art between the East
and West is Andalusia, the centre
of the transmission of Arab-Islamic
civilization to Europe, including
Arab music; where Arab civilization
flourished for eight centuries and
Arab art found its fertile ground for
openness and creativity.

The cultural communication in the
musical discourse across the various
historical eras was not unilaterally
from Arabs towards adopting Western
models or adjusting the Western
models into the Arab musical practice.
If we refer to the era of the ArabIslamic conquests, we find that the
most prominent phenomenon of
interaction in history (perhaps to
this day) is the musical renaissance
carried by Ziryab from Abbasid
Baghdad to Andalusia, and spread in
Europe. That renaissance turned into
a historical base from which serious
Western research was launched
in the beginnings of the European
renaissance of classical music, through
which the art of composing music and
singing developed.
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Arab Unity in Music and the Role of the
Arabian Peninsula

Prof. Dr. Fathi Al Khamisi - Egypt

T

he achievements of Arabic music
are part of general human artistic
and cultural accomplishments, and no
civilization in the middle ages could
have done more than Arabic music
has.
Following its emergence in the Middle
Ages, Arabic music has completed the
task of building a single stable melody
made up of rhythms and melodies
(maqams) that form a “sound”
template. Those elements consisted in
the melody include variations like the
"mawal" template.
Then the successive tunes (e.g. “A,B”)
in “Al-Mawshah" evolved and made
it possible to build a formula with
beginning, middle and end (e.g. “A, B,
C”).
Arabic music progressed and reached
multiple successive melodies linked by
one melody within the artwork, as in
the template of Poems.
Did the civilization of Rome add
something to the composition of
the music? Was there anything
new that Byzantium or the Papal
State presented to music? Did the
civilizations of Iran and Ottoman
Turkey provide some different music?
In fact, no civilizations of the medieval
(or ancient) world provided anything

additional to the templates of Arab
music:
1. Establishing and approving the
rhythmic system,
2. Establishing the melodic templates
in four major phases:
•

Single melody

•

A melody and its variants

•

Dual melody

•

A series of melodies with a
common denominator

European music alone was
distinguished by another step; a step
that was taken in the sixteenth century
Renaissance, when the “synchronic
melodies” were introduced. Where
the course of the melody consists
of several melodies that go together
simultaneously, such as European
symphony orchestra (symphony,
concerto, etc.)
It is true that Arabic music is now
in a state of developmental crisis;
it is also true that there is a severe
artistic deterioration in the current
musical works, but this does not call
for questioning the unity of the Arab
music system, nor the maturity and
usefulness of this system. It calls for
exerting efforts to restore the growth
of Arab music.v
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Society of Ethno Medicine at the
Department of Pharmaceutical
Sciences of the Salerno University
in Italy, the International Society of
Ethno Biology (which is active in more
than 70 countries), and many other
societies and research centres. Not
to mention the dozens of others
interested in the clinical aspects of
traditional medicine.
We should know where we stand. I do
not think that we face many problems
in terms of the approach or concepts,
nor do political borders form an
obstacle to the documentation of Arab
science in this age of digital revolution
that has demolished borders. It is
no longer difficult to build bridges
regardless of politics. We need to have
a project for researchers. At the very
least its goals should include:
1.

Documenting medical heritage in a
decentralized way by the specialized
research centres in all our Arab
countries, so that each of them has
free access to common databases;

2. Promoting "popular participation"
in scientific research, according
to the methods previously tested
under the title Citizen Science,
where amateur researchers
undertake the most costly stages of
research, which is collecting data
and sending them to the common
database mentioned above, or
available in an open source in any
other manner.
3. Allocating part of the scientific
research support for Arab medicine
and all its branches, as well as
allocating publishing priorities for
research related to Arab medicine
in the medical and pharmaceutical
journals, journals related to life
sciences and agriculture, and those
concerned with human aspects
such as culture.
Will we, one day, witness an Arab
renaissance that will spread the
treasures of our prosperous Arab
civilization? We hope that we will.
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Documenting Traditional Medicine - Reality
and Approaches

Dr. Mohammad Al-Attar - Bahrain
Traditional medicine, in its various
forms, receives remarkable attention
all over the world, at both official and
social levels. Various traditional types
of medicine are taught in international
universities, and their students
graduate to become practitioners
whose work is recognized. However,
amongst the types of traditional
medicine taught, Arab medicine is
unfortunately excluded, and often not
welcomed by its own people.
Mustafa Al-Jad wrote once, “Is there
a conspiracy committed against
documenting our Arab heritage? I
cannot find a single justification that
prevents us from having a unified
Arab archive of our Arab traditional
heritage. Heritage documentation is
moving forward all over the world,
but when the Arab community
moves a step forward, it is faced with
obstacles that hinder it from achieving
progress.”
Several international societies are very
active and issue dozens of prestigious
international periodicals that are
specialized in the documentation of
traditional medicine. Among those
are the International Society for
Ethno Pharmacology, at the College
of Pharmacy at Graz University in
Australia, the Italo-Latin American
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Arab Traditional Medicine
Herbal Medication Techniques and Treatment
Processes

Prof. Dr. Atif Atiya - Lebanon

T

his paper addresses the herbal
medication applied by traditional
Arab medicine. It discusses and
analyzes the different methods used
in treatment, the way the medications
are prepared and their efficacy in
curing disease.
Some of these methods were so
prevalent that people believed that
they were the only effective ways to
treat specific diseases.
Traditional medicine usually uses
substances preserved at home for
use in a timely manner to address an
urgent illness in the family. If the body
is not healed, a doctor or some other
authority in the town or neighborhood
is consulted (either for treatment or
for transfer to the hospital).
The therapist or the traditional expert
uses various methods. They may
aim at expelling illness from the bad
blood in certain places of the body
by cupping; splitting fractures and
returning the dislocated bones to their
normal position; use of cauterization
(moxibustion); use of acupuncture
and other techniques, used for the
treatment of tonsillitis, jaundice, etc.
Herbal medicine has specific techniques
to prepare the drug for treatment. The
medication uses substances that grow

in nature, and aims to cure the root
cause of the illness.
After countless experiments
throughout history with herbs,
plants, and even animals, traditional
medication has become more reliable.
Plant and animal products have been
used in several ways, depending on
the type of disease and its location
(whether external or internal).
They come in different forms such
as powder, syrup, and batched
(plaster), after grinding it alone or in
combination with other substances
proven to be of benefit through trial
and error.
Many of these medicinal substances
were taken orally. Others were
inhaled after being crushed and
softened when they become dry.
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The Discourse of Sufi Karamah
Semiotic Approach

Dr. Abdul Majid Nusi - Morocco

F

rom the paper on the discourse
of Sufi Karamah (supernatural
wonders performed by Muslim
saints), we conclude the following
elements:
At the level of structure:
• Karamah embraces linguistic
and anecdotal elements that are
elaborated. The anecdotal element
relies on the linguistic element to
become well recognized.
• Karamah is distinguished by
a mythical component that
contradicts the texts of historical
writing; for example, it includes
influential living and dead characters
who perform crucial functions.
• The narrative texts control the
general structure of Karamah, and
affect the relation that are built
within the text, and the text grows
according to the dynamism that
exists between these factors.
• Karamah has some of the
characteristics of the folk tale which
are magic in nature. The concept of
Barakah (a blessing power, a kind of
continuity of spiritual presence and
revelation that begins with God and
flows through that and those closest
to God) functions as the magic wand
to overcome the antagonist, as
explained by Vladimir Propp in his

analysis of the folk tale.
• Karamah is characterized by a
dual narrative structure; it includes
the dominant protagonist and the
antagonist. The narrator does not
tell one tale, he rather tells two:
the protagonist’s tale and the
antagonist’s tale; which is among
the basic characteristics in the tale
discourse.
At the level of Semantics:
• The protagonist is a guardian or
protector who performs functions
within society to protect the human
against power, nature, animals and
disease.
• This function makes the protagonist
one of the most influential elements
in society, and he becomes a refuge,
for all those seek his help.
• The guardian’s set of functions is
based on his supernatural ability
(blessing) and entitles him to a
type of contract between him and
the community, so he assures the
balance in society.
• In particular, the research aimed
at defining the components of
Karamah and its relationship to
language and some texts such as
the folktale and highlighting its
legendary component.
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Sufi ”Maqamat“ in Tlemcen Folk Poetry - Ibn
Misayib, Bin Traiki and Al-Mandasy as Models

Dr. Fatiha Bilhaji - Algeria

S

ufi folk poetry is considered to be
one of the finest literary genres, as
it draws on the inexhaustible source,
the true Islamic religion, and combines
the beauty of the spirit, thought,
style, and symbolism of form and the
splendour of creativity. It emerged
from true believing souls overflowing
with spiritual emotions; seeking to
transform their feelings through their
journey of following the divine light.
Their journey starts by detaching from
the pleasures of the earthly world,
transcending through the skies of
Haal’s (state of divine consciousness)
and Maqaams (the various stages a
Sufi's soul must attain in its search for
God) while yearning for introspection
and spiritual closeness to God.
Divine love is at the forefront of Sufi
poetry, because it embodies their
way of life and religion. Then comes
the revelation about the love of
the Messenger-peace and blessings
be upon him- as he is the light that
shines in the spirit of the Sufi and
the Karamahs (high-mindedness
that refers to supernatural wonders
performed by Muslim saints). The
Sufi uses supplication as a means for
“sanctification” or “purification of
the self”. He tries to refrain from
behaviours that do not help him

reach this sought after status of
sanctification. Sufis commit themselves
to refraining from sin and to actions
that help them return to God.
Our research describes the Maqamat
of Sufis’ as reflected in the most
renowned and prominent traditional
poets of Tlemcen, such as Ibn Misayib,
Bin Traiki and Al-Mandasy.
Among them, the maqam of divine
love, of repentance and pleading, the
maqam of the love of the Messenger
(may peace and blessings be upon
him), the maqam of longing for the
Messenger and the celebration of his
traits, and the maqam of asceticism
and piety accompanied by wisdom and
sermon.

9

important role in revealing the
Andalusian rich history.
This study comes in the context of our
interest in the scientific co-operation
between the great Spanish Arabist,
Emilio García Gómez, pioneer of
modern Spanish Arabicization, and
scholar Dr. Mohammad bin Charifah,
pioneer of Andalusian studies. This
study aims at revealing a rich common
Arab-Spanish literary legacy that has
long been neglected for many reasons.
This study provides a different
perspective and releases various
data on the literature of vernacular
proverbs. It discusses the pioneering
achievements of the Andalusian
proverbs while highlighting the
pioneering role the Andalusian and
Arabist studies played (represented
by the research of bin Charifah and
Gómez).
This study attempts to establish
scientific knowledge of the literature

of vernacular proverbs, which provides
data for reading and analysing this
literary legacy.
It is an ambitious scientific project that
aims at reviving the study of proverbs,
within the framework of the two
pioneers. In addition to this, we aim
to create genuine interest, to provide
useful perspectives of this form of
literature, and to explore similarities
and differences in the research of the
two scholars. It is a topic of special
status for both of them. Each has
his own questions and concerns that
reflect their respective perspectives
(including geographical, cultural and
epistemological affiliations), and are
based on their scientific convictions
and methodological means.
We have first to look at the Andalusian
proverbs within their historical
context, then in the framework of
proverbs in general before we can
come to some conclusions.
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Andalusian Vernacular Proverbs from Arab and
non- Arab Perspectives

Dr. Mohammad Al Amarti - Morocco

P

roverbs in general have attracted
many Arab and Western scholars
in the past and present. Throughout
literary history, prominent scholars
have given much interest and attention
to them. Proverbs have always
been a reference for historians,
geographers, sociologists, behaviourist
(ethnologists), linguists, philologists
and scientists. They constitute a form
of literature that encapsulates human
knowledge, culture and arts, because
of their rich expressions of life and
human experience.
Our ancient scholars were passionate
about the wonderful aspects of
proverbs and idiomatic expressions.
Thanks to the richness of Arab
vernacular and folk proverbs, Arab
scholars greatly excelled in their
studies because they were able to
leave behind a legacy of diverse
classified manuscripts in this area.
Unfortunately, however, this creative
endeavour was not complemented
by scientific and critical research.
For example, compared to classic
proverbs the books of the Andalusian
colloquial proverbs did not receive
the attention of Moroccan and
Oriental scholars. It is believed that
the Andalusian’s vernacular proverbs
deserve more attention, given their
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The Scientific Foundations of Folk Culture and
Knowledge Interaction

Dr. Abdul Aali A Amiri - Morocco

T

his research concludes that Man
possesses a mental structure that
enables him to represent the world
and what is in his world of cognitive
forms, through a set of mechanisms
that help him understand, analyze
and make judgment. Folk and elite
cultures are based on a body of human
knowledge, and therefore have an
interactive, sociable nature. Cultural
models are also acquired in a steady
way, because man has a complex
mental structure.
The human being enjoys a linguistic
competence that is subject to
adaptation, and it cannot be
summarized or reduced to the
principle of repetition or even basic
norms of creativity; the linguistic
competence we own is more complex
than we may think.
The aptitude of spoken languages
is part of a system of non-linguistic
thinking and not attached to the
language itself.
The human mind is able to provide
descriptions that do not come
from linguistic components such as
structure or morphology, but instead
derived from nonverbal perceptions.
Language in this framework is an aid
and a means of thought.

This approach confirms that all
meanings of words in the language
have lexical significance, which is a
sign of the conceptual level that works
to capture human experience, and
expresses it by language in a consistent
conceptual level that includes
grammatical rules. This conceptual
level falls within the framework of
the general grammatical knowledge
available within a given space and time.
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through discussing it with the Bahraini
national authorities, they did not agree
to naming this new entity a union or an
assosiation.
Then His Highness Sheikh Isa bin
Salman Al Khalifa, the late Ruler
of Bahrain, issued an official order
approving the establishment of a new
literary entity under the name The
Writers and Authors Family. The
great initiative guaranteed that the
new literary entity embraced the ideas
of the generation and represented
Bahrain’s modern renaissance. Al
Ansari was the first head of the
Writers and Authors Family, and he
created its motto “a word for the sake
of Man”.
Al Ansari remained part of the
development in the literary movement
in Bahrain, from Bahrain and
everywhere, during his graduate
studies in Beirut and Paris. He would
analyse, critique and guide. He is
credited with avoiding many of the
pitfalls of Bahraini literary situation
during that time. He drew attention
to the then obscure local poetic
movement, part of it being influenced
by the artistic and political waves that
were popular in Arab culture at the
time.
In the seventies, I will never forget
his response when I expressed my
admiration of the efforts of the
labour force for realizing the subway
project while passing through the
subway corridors in Paris. He stressed
the importance of planning and
engineering that led the workers
to achieve what we see real on the
ground.
Al Ansari was not only a remarkable
literary critic, he was an authentic
Arab thinker with a holistic view of a

pan-Arab movement dealing with our
civilizational crisis. He authored many
books that discuss the most refined
thoughts presented on the arena of
the Arab renaissance.
Dr. Al Ansari stood by us through
the most complicated and difficult
situations, and when some of the
specialists and I were planning to
publish this scientific journal Folk
Culture, Al Ansari was present with his
support and intellectual thoughts. He
directed and guided our efforts with
his insight; he presented us with the
phrase “a message of folklore from
Bahrain to the world”, which has been
our motto for over thirteen years of
publishing.
The literary and intellectual impact
made by Professor Dr. Mohammed
Jaber Al Ansari will always remain so
great that an article or even several
articles will not do him justice. We
appreciate the Bahrain Authority for
Culture and Antiquities’ organization
of a national celebration to mark the
biography of this thinker and pay him
tribute; an initiative that is required for
many other figures who occupy our
memory.
It is so important to collect Al Ansari’s
printed and written intellectual and
literary works, the published and the
manuscripts, to study, analyse and
adopt in our universities. We should
also make all of his works available for
our discussion forums to well benefit
from this great Arab thinker and
professor.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
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Dr. Mohammed Jaber Al Ansari
Up Close and from Afar

I

n the early sixties of the last century,
some young Bahrainis were making
their way to publish new, different kind
of literature. The monthly magazine
Huna Al Bahrain published by the
Bahraini Government Department
of Information was the first to take
interest in the works of Mohammad
Abdul Malik, Khalaf Ahmad Khalaf and
some of my first poems.
With the issuance of the weekly
Al Adhwaa newspaper by the late
Mahmoud Al Mardi in the mid-1960s,
more opportunities were opened.
Those enthusiastic literary efforts
helped in forming a critical movement
and weekly critical sessions were
organized. Most of these sessions
were moderated by Professor
Ahmad Al Mannai, who also held
the prominent role of the critic.
Mohammad Jabir Al Ansari, a new
writer at the time, surprised us with a
series of critical weekly articles titled
“Musamarat Jahithiyyah”. He examined
the new literary stream, reviewed
published works, and was the
promise of a new literary movement.
In numerous articles, his writing
guided new writers by providing a
comprehensive critique of their work.
In December 1966, when I was
twenty-one, he published a study on
two of my poems, and it celebrated
the birth of a new Bahraini poet! When
I first met him in a public place and

introduced myself to him, he looked
at me with surprise, smiled and said, “I
thought you were older.” Since then,
an intimate, deep-rooted friendship
was established between us.
When the new literary movement
intensified and gained momentum in
the Arab world, there were faithful
calls for the establishment of literary
entities, such as the Kuwait Writers
Association and the Egyptian Writers
Union. The British colonial authorities
in Bahrain at the time objected to
establishing a literary entity for a group
of intellectuals, and when Al Ansari
struggled to overcome that obstacle
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