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وكالء توزيع الثقافة الشعبي�ة:
ال ــب ــح ــري ــن :دارااليـــــــــام لــل ــصــح ــافــة وال ــن ــش ــر والـــتـــوزيـــع -
ال ــســعــوديــة :الشركة الوطني�ة امل ــوحــدة للتوزيع  -قــط ــر :دار
الــش ــرق لــلــت ــوزيــع والــنــش ــر  -االمـــــارات ال ــع ــرب ــي ـ�ة املــتــح ــدة :دار
احلكمة للطباعة والنشر  -الكويت :الشركة املتحدة لتوزيع
الصحف  -جمهورية مصر العربي�ة:مؤسسة االه ــرام  -اليمن:
القائد للنشر والــت ــوزيــع  -األردن :ارامــك ــس ميديا  -املغرب:
الــش ــركــة ال ــع ــرب ــي ـ�ة االف ــريــق ــيــة لــلــت ــوزيــع والــنــش ــر والصحافة
(ســريــس)  -ت ــون ــس :الشركة التونسية للصحافة  -لبن�ان:
شركة االوائــل لتوزيع الصحف واملطبوعات  -سوريا :مؤسسة
ال ــوحــدة للصحافة والطباعة والنشر والــت ــوزيــع  -ال ــســودان:
دار عــزة للنشر والــت ــوزيــع  -ليبي�ا :ش ــركــة ليبي�ا املستقبل
للخدمات اإلعالمية  -موريت�اني�ا :وكالة املستقبل لإلتصال
واإلعــــالم  -فرنسا (ب ــاري ــس) :مكتب�ة معهد ال ــعــال ــم ال ــع ــريب.

شروط وأحكام النشر
) بمشـــاركة الباحثـــن واألكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان ،وتقبـــل الدراســـات واملقاالت
ترحـــب (
العلمية املعمقة ،الفولكــــــلورية واالجتماعيــــة واالنثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة واألسلوبي�ة
ُ
من وجـــوه يف البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة ،يعرف كل
واملوســـيقية وكل مـــا حتتمله هذه الشـــعب يف الـــدرس ً
اختصـــاص اختـــالف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها ،وفقا للشـــروط التالية:

المادة املنشورة يف املجلة تعرب عن رأي كتابها ،وال تعرب بالضرورة عن رأي املجلة.
) بأية مداخالت أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب
ترحـــب (
ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفين.
) على عنوانها الريدي أو اإللكـــرتوين ،مطبوعة الكرتوني�ا يف حدود 6000 - 4000
ترســـل املواد إىل (
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته املرســـلة بملخص لها من صفحتـــن  A4لتتم ترجمتـــه إىل (اإلجنلزيية -
الفرنسية  -األســـباني�ة  -الصيني�ة  -الروســـية) ،مع نب�ذة من سريته العلمية.
تنظـــر املجلة بعناية وتقديـــر إىل املواد اليت ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية ،أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة ،وذلك
لدعم المادة املطلوب نشـــرها.
ً
تعتـــذر املجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة خبط اليد أو مطبوعة ورقيا.
ترتيـــب املــــــواد واألسمـــاء يف املجـــلـــة خيضـــع العتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته
العلمية.
تمتـــنع املجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا ،أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر
ثقافية أخرى.
أصول املواد املرسلة للمجلة ال ترد إىل أصحابها نشرت أم لم تنشر.
تتـــوىل املجلة إبالغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها ،ثـــم إبالغه الحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صالحيتها
للنشر.
تمنــــــح املجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة ،وفـــق الئــــــحة األجـــور واملكـــافـــآت
املعتـــمدة لديـــها.
ً
علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي ( )IBANواســـم وعنوان البنك مقرونـــا بهواتف التواصل
معه .
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
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املعـلم محمد بن حـربان يف ذاكرة البحرين

مصطلـــح «دار» ،وجمعهـــا « ُدور» يف اللهجـــة البحريني�ة ،وربما يف أغلـــب لهجات دول اخلليـــج العربي�ة ،يطلق على
ً
الغرفـــة يف البيت الشـــعيب الـــذي قد حيوي عـــددا من «الدور» تزيد أو تنقص حســـب مســـاحة البيت وقدرة ســـاكني�ه.
ذلـــك خالف ما يعنيـــ�ه مصطلح «دار» يف بعض الـــدول العربي�ة الذي يعىن املزنل أو الســـكن .ولهـــذا املصطلح معىن آخر
ً
يف البحريـــن ،فهو يعين غرفـــة كانت تبىن قديما بمـــكان منعزل الجتماع رجـــال األحياء املتقاربة بعد موســـم الغوص على
اللؤلؤ للمجالســـة والتذاكر والســـمر وممارســـة الفنون الشـــعبي�ة الغنائي�ة من بعد صالة العشـــاء وحىت وقت متأخر من
الليل.
ّ
ولــــهذه الـ «دور» يف املفهوم الشـــعيب العام أخالقيات وأصول فنيـــ�ة واعتب�ارية وطقوس رجوليـــة تواترت بني الناس
ًُ
بصرامـــة من جيـــل إىل جيل ،حســـب مقتضيـــات كل زمان .وكانـــت الــــ «دور» قديما تبىن خـــارج األحياء ،جبدران شـــبه
ً
ُم ْص َمتة بنوافــــذ صغـــرة وقليلة للتهوية تكـــون أقرب إىل الســـقف ،وبعض ما ُيبىن منهـــا قريب�ا من األحياء الســـكني�ة -
حســـب الرواة واإلخباريني  -كان يبىن أساســـها على حفرة بعمق ثالثة إىل أربعة أمتار خلفض صـــوت الطبول واألهازيج
ً
ً
باخلارج ،جتنب�ا لغضب املتشـــددين ديني�ا .ولكل دار مؤســـس ذو شـــخصية اعتب�ارية ومكانة فني�ة تســـى الدار باســـمه،
فهو من يدعــــو للتأســـيس ومن يتوىل إدارة تمويل املســـتلزمات من أدوات وآالت وشـــؤون ضيافة.
ومـــن أواخـــر دور الطرب الشـــعيب يف البحرين اليت تأسســـت عند أربعيني�ات القـــرن المايض وبعدهـــا بقليل ،وظلت
عامرة لســـنوات :دار علي بن صقـــر ودار محمد بن حربان ودار إبراهيم مســـعد ودار إبراهيم البلـــويش يف املحرق ودار جناع
بن ســـيف حبالـــة بوماهر ودار قـــاليل ودار محمد بن عريـــك ودار الرفاع الصغـــرة بالرفاع الشـــريق ودار جمعة بن مكتوب
بالبديع.
ً
ً
ً
ولكـــون هـــذه الدور مكانـــا خاصا بالرجـــال للتجمع والتذاكر والســـمر فقـــد لعبت على مـــر األزمـــان أدوارا اجتماعية
وسياســـية مؤثـــرة يف احلـــراك الوطين واملناســـبات الشـــعبي�ة ،وحدث يف مايـــو من العـــام  1932أن تم هـــدم بعض دور
الطـــرب الشـــعيب الكـــرى يف املحرق بأمر من الســـلطات االســـتعمارية وقتهـــا ملنع التجمعـــات ،وحىت ســـتيني�ات القرن
ً
المـــايض كان يمنع إدخـــال آلة العود إىل البحرين مـــن خالل منافذ البالد .فحمـــدا هلل على ما حنن فيه بهـــذا العهد الزاهر
مـــن تطور اجتماعـــي وانفتاح فين وفكـــري وتقدم ثقـــايف وحرية مفتوحة ومســـؤولة.
لقـــد تقلص عدد الدور الشـــعبي�ة بهذه البـــالد ،وربما يف بلـــدان خليجية أخرى نتيجـــة التغـــرات االجتماعية ورحيل
أغلب مؤدي الفنون الشـــعبي�ة التقليديـــة وتراجع أهميتها ،إال أن بعـــض هذه الدور قاوم املتغرات وصمد أمام مســـرحة
هـــذه الفنـــون وحتويرها لتتن�اســـب وظروف البـــث اإلذاعي ومقتضيـــات العـــروض التلفزيوني�ة واملتطلبات الســـياحية

مفتتــح

وانصـــراف حيـــاة النـــاس بصـــورة عامة
حنو مســـتجدات كاسحة.
منذ الطفولة ،ومع ولعي الشـــخيص
بالفنون الشـــعبي�ة كانـــت دار محمد بن
حربـــان يف املحـــرق إحدى املـــدارس اليت
تلقيـــت بها أجبديـــات تذوق واســـتلهام
نصـــوص املـــوال واملويلـــي والبوذيـــات
وســـلطنة إيقـــاع الطبـــول والطـــارات
والطويســـات وتملكـــين ســـحر حناجر
النهامـــني وامتـــداد تلـــك اآلهـــات اليت
ليس لهـــا مثي�ل.
كان املعلم الراحل األســـتاذ محمد بن
جاســـم بن حربان ومجايليه من مؤسيس
الـــدور الشـــعبي�ة وســـط التجمعـــات
الســـكني�ة وبني األزقة واألحياء الشعبي�ة
باملـــدن ،قصـــدوا وقتها تأكيد صلة هذه الفنون الشـــعبي�ة بالنـــاس وإعالء القيمـــة االجتماعية ملؤدي هذه الفنون وإشـــهار
الســـمعة األخالقية حلرمة املـــكان ،فحققوا عدة أهـــداف نبيلة حلفظ واســـتمرار الفنون إىل جانب جـــذب أجيال جديدة،
مـــا كان لهـــا أن تتعرف على تلـــك اإلبداعـــات الرتاثي�ة وأن تتفاعـــل معها لوال وجـــود هذه املؤسســـات األهلية.
ً
كان محمـــد بـــن حربان يصول ويجـــول بقامته املربوعة وصوته الســـاحر الشـــي بـــني املؤدين فخورا بمـــا عنده من
خـــرات ومعـــارف وجتليات فني�ة وأدائي�ة ،ولـــم يكتف هذا املبدع بممارســـة الفنون البحرية بل عين بفنون «البســـتات»
و«الســـامر» و«الســـامري» و«العرضات» ولم تفته مناســـبة أهلية أو وطنيـــ�ة إال وكانت فرقته الشـــعبي�ة يف امليدان.
ً
وكان الراحـــل الكريـــمّ ،
طيـــب هللا ثراه ،حكيمـــا يف حرصه على توريـــث هذه اخلـــرات ألبن�ائه ،فقد بـــث يف أرواحهم ويف
َّ
ْ
ــــد كوين ال حدود له ،وقـــد جنح يف ذلك.
قلوبهم ذلك الشـــى اإلنســـاين العاشـــق ،وتلك العاطفة املشـــبوبة بوج ٍ
كنـــت أالحق هذا الفنان الكبر بأســـئلة اهتمامايت املبكرة بالفنون الشـــعبي�ة ،كلما أتيحت يل فرصة لطرح استفســـار
َ
ً
ً
خلــــك مع َ
ّ
ودودا وســـيع ّ
الربع ..راح تتعلم
املرحبة مكررا« :تعال معنا،
الصدر جييبين بابتســـاماته
خجول ،فكان أســـتاذا
وبتعرف كل يش».
ً
ً
ََ
لقـــد تعامل هذا املعلم مع احليـــاة بأنفة الفنان املبـــدع املعزت بقيمة فنه والفخـــور بانتمائه إليه .كان مؤسســـا حكيما
ُ
وقائد فــــرجة شـــعبي�ة علمتن�ا أصول الفنون وأصول احرتام أدائها ،وظلت روحه اإلنســـاني�ة امللهمة تســـري فين�ا ســـاكنة
اجلزء امليضء من ذاكـــرة الوطن.
جتلـــت أمايم كل األعمال اليت خـــدم بها الراحل العزيـــز محمد بن حربان الفنون الشـــعبي�ة وأنا أشـــاهد اخلر املصور
ً
الفتتـــ�اح املبىن اجلديد الذي أنشـــأته مشـــكورة هيئـــ�ة البحريـــن للثقافة واآلثار لـــدار بن حربـــان ،حتقيقـــا لرؤية املقام
الســـايم حلضرة ســـيدي صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيـــى آل خليفة ملـــك مملكة البحرين حفظـــه هللا ورعاه يف
ّ
كمكــــون أســـاس ُ
للهوية الوطني�ة .وهو عمل ثقايف يستحق اإلشـــادة ويف صميم ما
تأكيده على أهمية الثقافة الشـــعبي�ة
كان جيب أن يكون.
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رئيس التحرير
ﺛـﻘــﺎﻓـ ُـﺔ اﻟـ ّ ُـﺰﺟــﺎج واﻟــﺤــﺠــﺮ
َ َ

5

ﻣﻔﺘﺘﺢ
املعـلم محمد بن حـربان يف ذاكرة البحرين

٤

عيل عبداهلل خليفة

ﺗﺼﺪﻳﺮ

ّ
الرتاث الشعيب ...املرتكزات والتجليات

8

عاطف عطية

آﻓﺎق
األدب الشعيب:
ّ
إشكالية املفهوم وتمثالته
صفاء ذياب

أدب ﺷﻌﺒﻲ

1٤

حكاية الشاطر حسن:
ثالث صيغ ،وحتليل وفق املنهج املقارن/
املدرسة التاريخية-اجلغرافية
فرج قدري الفخراين

٣٤

تشكيل البني�ة العاملية
يف السرية الهاللية:
حكاية «األمرية اخلضرا» أنموذجا
سعيد بوعيطة

ّ ّ ّ
الت ّ
ونسية
اجلمل يف األمثال الشعبي�ة
عبد الكريم الرباهمي

ّ ُ َْ
من ّ
ـود ْي
مدوين الشعر النبطي :محمــد بـ
العماري
مبارك عمرو
ّ

50
66
76

معاين أغاين التنويم والهدهدة
يف الثقافة الشعبي�ة يف ليبي�ا
غالية يونس الذرعاين

86

بن جاحئتن :التشابه الغريب واملذهل
بن الطاعون العظيم وكوفيد 19
ترجمة :عبدالقادر عقيل

9٤

ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
جنم سهيل :ملهم العرب بالليل !

102

وهيب عيىس الناصر

املواسم واألعياد واملناسبات االحتفاليات يف املجتمع
اجلزائري بن الوظائف االجتماعية واملظاهر الفرجوية
مطرف عمر

بن معمر بوخضرة

ألعاب األطفال الغنائي�ة الرتاثي�ة :وظائفها
ودالالتها الرمزية والواقعية

110
12٤

الهادي مسيليين

العادات والتقاليد التلمساني�ة يف األعراس:
حمام العروس
برحايل ايمان

صباح حمزة

ﻣـﻮﺳـﻴـﻘـﻰ وأداء ﺣـﺮﻛـﻲ

1٣8

البعد الثقايف اإلساليم لإلنشاد الديين
من خالل دراسة ملمزياته األسلوبي�ة
ّ
وعالقته بالغناء العريب (ابتهال «يا سيد
الكونن» ملحمد عمران نموذجا)
خالد الجمل

رحلة املوسيقى والغناءمن بابل إىل بغداد:

150

مدخل لتطور املوسيقا العراقية
أنيس حمود معيدي

ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ ﻣـﺎدﻳـﺔ

16٤

تصميم أزياء سهرة مستوحاة
من اخليل العربي�ة وأدواتها
تهاين بنت ناصر العجاجي

وفاء بنت محمد الخثعمي 182

نوافذ الزجاج امللون يف اليمن (القمريات)
محمد عبده محمد سبأ

ﻓﻀﺎء اﻟﻨﺸﺮ

202

الرتاث الشعيب اليمين :العادات واملعتقدات وفنون األداء الشعيب
أحالم أبو زيد

216

8

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 54

ﺗﺼﺪﻳﺮ

ّ
الرتاث الشعيب ...املرتكزات والتجليات

َ
ً
َ
حاضـــره ،إال بقدر ما يكون َمنشـــأ ماضيـــه ،وبقدر ما يعمـــل على الوصول
لـــم يكن املجتمع اإلنســـاين يومـــا حاصل
ِ
إىل املســـتقبل ،بما نشـــأ عن احلاضـــر والمايض ،ومـــا ّ
هيأ لدخول املســـتقبل .ومن أجـــل وعي احلاضـــر للتطلع منه إىل
ّ
املســـتقبل ،ال بد مـــن اإلتكاء على المـــايض ،ملعرفة مـــا كان عليه املجتمـــع ،وما كان يشـــكل نقاط مشـــاركته يف العالم
األوســـع ،وبصماتـــه يف املحطات احلضارية األساســـية اليت ســـاهمت يف وصـــول عالم اليـــوم إىل ما هو عليـــه ،وإىل ما
ً
يمكن أن يكون عليه مســـتقبال.
من املهـــم القول إن البحث يف تراثن�ا العريب يســـمح لنـــا بالتعرف على ما أبدعته شـــعوب هذه املنطقـــة على امتداد
تاريخها ،لتيســـر شـــؤون حياتهـــم ،وللتأثر علـــى املعطيات الطبيعيـــة بما خيدم توجهاتهـــم ،وبما يســـاهم يف االنتقال
مـــن حالة عيـــش إىل حالة أرىق ،ومـــن االكتفاء بالضـــروري إىل ما هو زائد عليه ليصـــر ضروريا ،ومن ثـــم االنتقال إىل ما
ً
ً
ً
ِّ
هـــو ِمن أطـــراف النعم ليصـــر ضروريا أيضا ،وهكذا دون توقف ،حســـب املنطـــق اخللدوين ،انطالقا مـــن كون احلاجة
أم االخـــرتاع؛ وهـــي املقولة الـــيت جتعل من احلاجة املهمـــاز الذي ّ
حيرك البشـــرية لالنتقال مما هو كائـــن ،إىل ما يمكن أن
َ
ُ
ُ
إنســـان بعين�ه ،لتســـتأنف احلياة ذاتها مســـرتها بتسلســـل األجيال.
يكـــون ..هكذا إىل ما ال نهاية ،إال نهاية
ٍ
ّ
كل فعـــل حضاري إنســـاين موصول بما ســـبق ممـــا ّ
خيصه يف سلســـلة متصلة احللقـــات تربط احلاضـــر بالمايض.
ٍ
والمـــايض هذا ،هو الرتاث بـــكل تفاصيله وعناصـــره ،يف ما خيص هذا الفعـــل ،أو مجموع هذه األفعـــال احلضارية اليت
أعطـــت للمجتمعـــات صفتها اإلنســـاني�ة .وقد ابت�دأت هـــذه األفعال يف الظهور مـــن خالل عمل اإلنســـان يف الطبيعة،
ّ
ويف مـــا هو ُم ّ
هيـــأ من املوجـــودات لتدخل اإلنســـان فيهـــا ،من خـــالل معرفـــة مواصفاتها الذاتيـــ�ة باخلـــرة والتجربة،
وتســـخرها لصاحله وصالـــح املجموعة اليت ينتـــي إليها.
يوصلنـــا هـــذا الـــكالم إىل التأكيد على أن الرتاث الشـــعيب باعتبـــ�اره مجموعة اإلجنـــازات اليت ّ
حصلها االنســـان من
خـــالل املعرفة الذاتي�ة لألشـــياء املكتســـبة باخلـــرة والتجربة ،أقـــدم يف الوجود من الـــرتاث العلي واألديب والفلســـفي
ّ
الـــذي لـــم يظهر إال بعد تفكر عقـــالين طويل ومســـتمر يف الوجود واملوجودات ،وربـــط خصائصها الذاتيـــ�ة بما يمكن أن
ّ
ّ
ّ
يســـر أمور حياتـــه ،ليبقى على
حيصل اإلنســـان بقدراتـــه العقليـــة وإمكاناته الماديـــة .وقبل ذلـــك ،كان ال بد له إال أن
ّ
ّ
للتحـــول خلدمة اإلنســـان واملجتمع املحلي الذي ينتـــي إليه .لقد عرف االنســـان العاقل
قيدهـــا ،بما هـــو متوفر وقابل
ً
ً
أن المـــاء مصـــدر للحياة ،وأيضا حلاجات أخرى؛ وعرف أن الشـــجرة يمكـــن أن تكون مثمرة كما يمكـــن أن تكون مصدرا
للتدفئـــة ،أو مادة ّأولية إلنشـــاء مركـــب؛ والنب�اتات يمكـــن أن يكون منها ما يـــؤكل ،وكذلك احليوانـــات؛ والقضاء على
الـــرد يكون بالتدفئـــة ،واالحتماء باملغـــاور ،ومن ثم املالئج علـــى أنواعها..
ً
ومـــن اإلبتـــ�دايئ يف التعاطـــي مع البيئـــ�ة الطبيعية ،وصل اإلنســـان إىل مـــا هو أكرث تعقيـــدا .وانتقل ممـــا هو مادي،
ّ
ّ
ّ
مـــع ّ
تطور تفكره العقـــالين ،إىل ما هو غر منظـــور إال باخليال والتصور .ذلـــك أن الظواهر الطبيعية املتقلبة شـــكلت له
ّ
ّ
ّ
حـــيس وخيايل حـــول مصدر الكـــون ،واملتحكم به ،ومـــا يمكن فعله لتجنـــب مخاطرهما ،بعـــد أن اطمأن،
مجـــال تفكر

تصدير

ّ
ً
ُ
ُ
احلجر معبودا وكذلك الشـــجرة ،والرياح واملطـــر واخلصوبة وغرها.
أو كاد ،إىل مصـــادر رزقـــه وتوفرها .فصـــار ،لذلك،
ّ
ظهـــر ذلـــك كله يف الرتاث .وهو ما يبني كيفية نشـــوء العالم ووجهته ،وما نشـــأ عـــن التفاعل بني ناســـه والذين أوجدوا
هـــؤالء من اآللهة يف البيئـــ�ة املخصوصة.
ً
ً
ّ
وليكـــون الرتاث الثقـــايف مفهوما على وجهاتـــه احلقيقية ،ال بد إال أن يكون ناشـــئا من البيئـــ�ة الطبيعية اليت احتوته
ً
متوافقا معها .بذلـــكّ ،
تتحول البيئ�ة الطبيعية مـــن حالتهاهذه ،إىل
ناســـها فيمـــا بينهم ،وعلى أرضها ،وبالتـــايل
بتفاعل ِ
ّ
حالتهـــا االجتماعية .ويتحول الفعل اإلنســـاين من ســـد حاجاته األولية للعيش واإلســـتمرار ،إىل الفعـــل الثقايف النائش
ً
ً
ّ
التحول
عـــن هـــذا التفاعل اجلـــديل بني ما هـــو مادي ومـــا هو ذهـــين ،للوصـــول إىل املوقـــع األرىق ماديـــا وروحيا .هـــذا
َ
فعل الثقافـــة الشـــعبي�ة ،أو بالزتامن مع هذا الفعـــل ،باعتب�ارها انتـــ�اج النخبة؛ وذلك
تنتجـــه الثقافة العاملة فيمـــا بعد ِ
بعنصريهمـــا المادي والالمـــادي ،وإن كان بوترة أســـرع لدى منتي عناصـــر الثقافة العاملة.
ً
إن الوع ــي بال ــرتاث ،وخصوص ــا ال ــرتاث الش ــعيب ،ين ـ ّـي ل ــدى اجلماع ــات واملجموع ــات اإلحس ــاس بهويته ــا ووع ــي
ً
ّ
أهمي ــة انتمائه ــا ،والش ــعور الق ــوي بارتبــ�اط احلاض ــر بالم ــايض .كم ــا يع ــزز ه ــذا الوع ــي الش ــعور باح ــرتام اآلخ ــر ،ف ــردا
ً
كان أو جماعــة ،مــن خــالل احــرتام تراثــه املغايــر ،انطالقــا مــن احرتامــه لرتاثــه .كمــا ينتظــر مــن اآلخريــن احــرتام تراثــه،
ّ
ً
انطالق ــا م ــن احرتامه ــم لرتاثه ــم .في ــؤدي ذل ــك كل ــه إىل اإلنفت ــاح ،واإلنص ــراف إىل تنمي ــة الق ــدرات اإلبداعي ــة البش ــرية
يف كل زم ــان وم ــكان.
مـــن املهـــم القـــول إن الرتاث الشـــعيب الالمـــادي أمانـــة مجتمعيـــة .ومن الضـــروري العمـــل على املحافظـــة عليه
ً
ً
ّ
وثيقة ّ
يتحصل إال من
حية لألجيـــال القادمة .إال أن ذلـــك ال
مجتمعيـــا ،وباإلهتمام الـــالزم يف جمعه وتصنيفه ،ليبقـــى
خـــالل وعي أهمية الرتاث الشـــعيب يف كل عناصـــره ،المادية منها والالماديـــة .ووعي أهمية الرتاث يوصـــل إىل ارتب�اطه
ً
ّ
بالهويـــة .والهوية هي الـــيت حتدد مكانـــا لنا يف هـــذا العالم ،وباســـمها تتجلـــى موروثاتن�ا بوضوحهـــا الالزم،
املفصلـــي
وعناصرهـــا الالمعـــة ،بالصـــوت والصـــورة والكلمة ،أمـــام العالم أجمع حتت عنـــوان الرتاث الشـــعيب العريب.
ً
ً
ً ً
أنتج الـــرتاث الثقايف العريب الالمادي شـــعرا ونرثا وحكايات ،وغنـــاء ورقصا إيقاعيا ،ومعـــادالت رياضية وكيميائي�ة،
ً
ً
ً
ورســـوما فلكيـــة وضروبـــا يف علـــم التنجيم ،ومعرفـــة ما يمكـــن أن خيبئ�ه الغيـــب ،وفنونـــا يف املعاجلة الطبي�ة وشـــفاء
املـــرىض ،وغرهـــا .إال أن هـــؤالء قليلـــو العدد نســـبي ً�ا ،مقارنـــة بالعامة من النـــاس الذين بقـــوا يف عزلة شـــبه ّ
تامة عما
ظهـــر من انتـــ�اج الثقافة العاملـــة ،ملتانـــة الفصل بني الفئتـــني .لذلك أنتـــج العامة مـــن الناس ثقافتهـــم املخصوصة.
ً
وملعرفـــة ذلك ،ال بد من التســـاؤل أوال :كيف مـــارس الناس يف أكرثيتهم الســـاحقة حياتهم العاديـــة اليومية؟ ما كانت
ّ
انشـــغاالتهم؟ كيـــف نظـــروا إىل فوق؟ كيف ّ
عـــروا عـــن أفراحهم وأحزانهـــم؟ ماذا شـــكل األدب بالنســـبة إليهم؟ هل
عرفوا الشـــعر ومارســـوه؟ ما كان نـــوع األدب الـــذي عرفوه؟ وكيف كانـــت طرق ممارســـته؟ واحلكاية؟ مـــا نوعها وما
وعـــم كانت ّ
ّ
تعـــر ،وما درجة تفاعـــل الناس معهـــا؟ وإذا
وظيفتهـــا؟ والغنـــاء والرقـــص واملوســـيقى؟ ما هـــي جتلياتها
ّ
كان لـــكل عنصـــر ثقايف من أدب وفـــن ومعتقد وظيفة يقـــوم بها لتلبيـــ�ة حاجة ما ،ما هـــي احلاجات اليت كانـــت تلبيها
ّ
ّ
ً
جتلت هـــذه التلبي�ة ّ
بتلبســـها أداة مادية تتجلى من خاللهـــا ،قوال أو نغمة
عناصـــر الثقافة الشـــعبي�ة الالمادية؟ وكيف
ً
ّ
أو إيمـــاءة أو حركـــة وإيقاعا .وهل يمكـــن للثقافة الشـــعبي�ة الالمادية أن تظهر دون توســـل الوســـائل المادية؟
ال شـــك يف أن مجلتنـــ�ا «الثقافة الشـــعبي�ة» قـــد أخذت علـــى عاتقها ،مـــع دوريات عربيـــ�ة قليلة ،مهمـــة البحث
يف الرتاث الشـــعيب المـــادي والالمادي ،بمنهجيـــة أكاديمية ،وبنظـــرة موضوعيـــة إىل مراثن�ا الثقايف الشـــعيب ،وكيفية
ّ
ّ
تشـــكله ،والعناصـــر األساســـية اليت دخلت يف هـــذا التشـــكل ،دون أن يعين ذلك إقفـــال املوضوع على مـــا ظهر ويظهر
فيهـــا ،بـــل اإلنطـــالق مما ظهـــر للبحـــث يف عناصر ثقافيـــة أخرى ّ
يضمهـــا هذا الـــرتاث ،وتبـــني أهمية ما كان يشـــغل
أســـالفنا يف حياتهـــم اليومية؛ وهو اإلنشـــغال الذي أوصـــل إىل منجـــزات ثقافية كرى َ
أثـــرت احلضارة اإلنســـاني�ة.

أ .د .عاطف ّ
عطيه
أستاذ علم االجتماع  -اجلامعة اللبن�اني�ة
واﻟﺘﺠﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ ...اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات
ّ
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اﻟﻐﻼف اﻷﻣﺎﻣﻲ

لعبة الدحروي

عدسة :علي درويش

تعـــد لعبـــة الدحـــروي أو الدحـــروج مـــن األلعـــاب الشـــعبي�ة
القديم ــة املتوارث ــة ع ــن األج ــداد ح ــىت وصل ــت لألبنــ�اء يف دول اخللي ــج
العربيـــ�ة ،وهـــي لعبـــة خاصـــة بـــاألوالد تمـــارس طـــوال الســـنة.
والدح ــروي عب ــارة ع ــن إط ــار حدي ــدي مس ــتدير وعص ــا م ــن اجلري ــد أو
س ــلك م ــن احلدي ــد مح ــين ال ــرأس .ويصن ــع الدح ــروي كإط ــار مع ــدين
يش ــبه عجل ــة الدراج ــة الهوائيــ�ة وتؤخ ــذ عص ــا الدحرج ــة م ــن جري ــد
س ــعف النخي ــل أو قطع ــة خش ــب يت ــم تكييفه ــا لك ــي تدح ــرج اإلط ــار
احلدي ــدي .والعص ــا ع ــدة أحج ــام منه ــا رب ــع م ــرت ومنه ــا نص ــف م ــرت
حي ــث يت ــم حتدي ــد ط ــول العص ــا حس ــب رغب ــة الول ــد وطول ــه ولك ــي
يمســـك الصـــيب بالعصـــا بشـــكل مريـــح ومناســـب لـــه ليســـتخدمها
لدحرج ــة اإلط ــار عل ــى الطري ــق أو الس ــاحة ألط ــول مس ــافة ممكن ــة.
وهنالـــك عـــدة أحجـــام للدحـــروي كل حجـــم حبســـب طـــول الفئـــة
العمري ــة للطف ــل ،فهن ــاك دح ــروج صغ ــر احلج ــم م ــع عص ــا صغ ــرة
ومنـــه متوســـط احلجـــم مـــع عصـــا تن�اســـب حجـــم اإلطـــار وهنـــاك
دح ــروج كب ــر احلج ــم م ــع عص ــا كب ــرة ،وتت ــم ممارس ــة تل ــك اللعب ــة يف
س ــاحات أو طرق ــات األحي ــاء ال ــيت تس ــى باللهج ــة العامي ــة (فري ــج)
جمعهـــا (فرجـــان) حيـــث يتجمـــع األطفـــال طـــوال فـــرتة النهـــار
يف الســـاحات أو عـــر الطرقـــات للعـــب حـــىت املغـــرب حيـــث يرجـــع
األطف ــال إىل بيوته ــم عن ــد س ــماع أذان املغ ــرب ،واحل ــرص عل ــى ع ــدم
اخل ــروج م ــن البي ــت العتق ــاد األه ــايل ب ــأن خ ــروج األطف ــال للع ــب م ــع
حل ــول الظ ــالم يمك ــن اجل ــان م ــن امل ــس  ،ع ــدا لع ــب األطف ــال لي ــال
خــالل شــهر رمضــان حيــث يعتقــد بــأن كل أنــواع اجلــان حتبــس خــالل
الش ــهر الفضي ــل.
تتســم هــذه اللعبــة بالبســاطة وروح التحــدي واملنافســة والتســلية
بــني األطفــال حيــث يتســابقون مــع بعضهــم وكل طفــل يمســك عصــا
يدحـــرج بهـــا الدحـــروي والفائـــز هـــو مـــن يســـتطيع دحرجـــة العجـــل
ألطـــول مســـافة ممكنـــة يف أقصـــر وقـــت دون أن يقـــع علـــى األرض،
ولتحدي ــد املس ــافة ب ــني نقط ــة بداي ــة االنط ــالق ونقط ــة النهاي ــة يتف ــق
الالعب ــون م ــع بعضه ــم حبي ــث يت ــم وض ــع خ ــط البداي ــة والنهاي ــة عل ــى
األرض بالطبشـــور إذا كانـــت األرضيـــة مرصوفـــة باإلســـفلت أمـــا إذا
كانـــت األرض رمليـــة يتـــم حفـــر األرض بالعصـــا لوضـــع العالمـــة،
ً
وتظهـــر صـــورة الغـــالف صبيـــ�ا بالـــزى الشـــعيب ممســـكا بالدحـــروي
والعص ــا مس ــتعدا لالنط ــالق والتح ــدي واللع ــب.

أ .خميس البنكي
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احلناء..
أبعاد جمالية
وطقوسية

عدسة :سوسن طاهر

ً
بعيدا إىل أعايل «دراس» ( )Drasاليت ين�اهز ارتفاعها عن سطح البحر
ٌ
ُ
ُ
تمارس طقوس
تقطن غالبي�ة مسلمة،
( )11ألف قدم ،وهي محاطة باجلبال..
االحتفاء باألعياد الديني�ة كقرين�اتها يف أصقاع األرض .من هذه األرض البعيدة،
ً
تأتين�ا صورة الغالف اخللفي لهذا العدد ،مستعرضة طفلة نقش على يديها
احلناء ،وهي ترتدي أبهى املالبس ،وتتزين باحللي ،وأدوات الزين�ة البسيطة ،يف
مناسبة «عيد األضىح».
تقع منطقة «دراس» يف بلدة «كارجيل» بـ «إقليم الداخ» الهندي .ويف «أرض
ُ
الثلج» هذه -كما يطلق عليها سكانها -يستعد املسلمون يف كل عام الستقبال
ُ
تتزين النساء والفتي�ات
«عيد األضىح» بإعداد األضايح ،وارتداء املالبسُ ،فيما ً
باحللي ،وينقشن احلناء؛ فحضور هذا األخر يمثل ضرورة الستكمال الطقس
ٌ
ُ
وفرح وميالد ..كما لدى
الفرائيح ،فهو الزمة ترتبط باملسرات ،من أعراس ،وأعيادٍ ،
العديد من الثقافات ،يف غرب آسيا وجنوبها ،وشمال أفريقيا وغربها.
ً
ونظرا ألهمية احلناء ،وجتليات حضوره لدى هذه الشعوب ،يكاد ال خيلو عدد من
تطرق إليه بدالالته الفراحئية ،والطقوسية،
أعداد «مجلة
الثقافة الشعبي�ة» من ٍ
ُ
والعالجية...فمنذانطالقاملجلة،وهيتتضمنموضوعاتتتصلبهذهالسياقات،
ُ
ُ
وقرأه قراءة
قاربه الدكتور بركات محمد مراد ،بالوشم،
ففي العدد الثالث،
سيكولوجية ،يف مقاله «فن الوشم ..رؤية أنرثوبولوجية نفسية» .ويف ذات السياق
تن ُ
�اولته الدكتورة نور الهدى باديس يف مقالها املعنون بـ «الوشم :الرمز واملعىن»،
ُ
�اطاته
املنشور يف العدد ( .)39وعلى صعيد البعد العاليج والطقويس وارتب
امليت�افزييقية ،كتب الباحث جواد التب�اعي يف العدد ( ،)51عن حضور احلناء يف
«طقوس العبور عند قبائل زيان باملغرب» .أما ليلة احلناء ،فحظوتها هي األكر،
إذ تن�اولتها العديد من املقاالت ،أبرزها ما نشر يف العدد ( ،)45للباحثتني ًبكوش،
ورحماين« :رؤية سميوأنرثوبولوجية لليلة احلناء ..مدين�ة تلمسان أنموذجا» ،إىل
جانب سلسلة حلقات «عادات الزواج وتقاليده يف المايض ..دولة اإلمارات العربي�ة
املتحدة» ،للدكتورة بدرية الشاميس ،يف األعداد (.)46 ،45 ،44 ،43
ً
وهذا غيض من فيض املقاالت اليت تطرقت للحناء ،أو تن ُ
�اولته موضوعا
ُ
ُ
واستخدمته العديد من احلضارات ،أبرزها
لدراستها .فقد عرف منذ قديم األزمان،
ُ
ألغراضعالجية،وجتميلية،وطقوسية..إىلجانب
تستخدمه
الفرعوني�ة،اليتكانت
ٍ
ُ
استخدامه يف التحنيط .كما استخدمته العديد من الثقافات لطرد السحر .فيما
ُ
طاغ على الصعيد اجلمايل ،عر نقوشه اليت تتخذ موتيفات ترتبط
ال يزال حضوره ٍ
الزخرفية ،والنب�اتي�ة ،واحليواني�ة،
بالبيئ�ات اليت تنتي لها الشعوب؛
كاملوتيفات ً
ً ً
واألجرام السماوية ...وقد أضىح اشتغاال فني�ا قائما بذاته يف العديد من البلدان،
ً
خاصة دول اخلليج العريب ،اليت تويل أهمية بالغة للحناء ،يف املناسبات الفراحئية ،ويف
العالجاتالشعبي�ة.
مطهرة من اجلراثيم عند الوالدة ،إىل جانب «طالء
كمادة
كما استخدام احلناء
ٍ
ٍ
الثدي باحلناء عند الفطام» ،باإلضافة الستخدامه كإيذان بانتهاء عدة املرأة بعد
استخدام
وفاة زوجها ،كما يشر الباحث التب ً�اعي .هذا وحترم العديد من الثقافات ً
احلناء يف املناسبات احلزين�ة ،نظرا النتهاكه حلرمتها ،ما لم يكن اختضابا بقصد
ُ
خيضب بعض الرجال أقدامهم يف البحرين.
العالج؛ كما

أ .سيد أحمد رضا

https://miro.medium.com/max/9560/1*r1fJsaLF5xj1tGPuE563gg.jpeg

13

آفـــــاق

آفـــــاق

األدب الشعيب:
ّ
إشكالية املفهوم وتمثالته

1٤

اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ :إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم وﺗﻤ ّﺜﻼﺗﻪ

14

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 54

د .صفاء ذياب  -العراق

األدب الشعيب
ّ
إشكالية املفهوم وتمثالته

ما األدب؟
ً
مـــا زال مفهوم األدب الشـــعيب ملتبســـا يف الكثري من الدراســـات
ّ
اليت تن�اولتـــه يف البحث والتطبيق ،فهذا املفهـــوم خيضع ّ
ملتغريات عدة
حبســـب زمن تن�اولـــه والثقافـــة اليت تنتجه ،وســـبب هـــذا االلتب�اس
اقـــرتان (أدب) بـ(شـــعيب) ،فلكل مفهوم من هذين املفهومن ســـياق
خاص به ،ومـــن َّثم القرتانهمـــا نتج هـــذا االلتب�اس.

1

فمفهـــوم (أدب) ،علـــى الرغـــم مـــن وضوحـــه ،إال أن أغلـــب
الباحثـــن خيتلفون يف تعريفه ،وحبســـب ابن منظـــور ،فإن «األدب:
ً
الـــذي يتـــ�أدب به األديب مـــن الناس؛ ســـي أدبا ألنه يـــأدب الناس
ُ
الدعـــاء ،ومنه
إىل املحامـــد ،وينهاهـــم عـــن املقـــاحب .وأصـــل األدب
قيـــل للصنيع ُيدعى إليـــه الناس :مدعـــاة ومأدبة» .1غـــري أن األدب

آفـــــاق

ً
ً
ّ
اصطالحا يذهـــب بعيدا عن كالم ابن منظـــور ،إذ يوضح
ً
«معىن
الدكتـــور محمـــد التونـــي أن لـــأدب معنيـــن:
ً
ً
ومعىن
مـــادي مـــن :أدب مأدبـــة ،بمعـــىن أولـــم وليمـــة.
تطـــور مع الزمـــن» .2ومع ّ
ّ
تطور كلمـــة (أدب) منذ
رويح
العصر اجلاهلي الـــيت كانت تعين اخللـــق النبي�ل الكريم،
ومـــا ورد يف المأثـــور (كاد األدب أن يكـــون ثلـــي الدين)،
ً
حىت شاعت كلمة أدب وتعددت مشـــتقاتها ،3وصوال إىل
القـــرن األول للهجرة ،فاســـتعملت يف معنين متمايزين:
 .1املعـــىن اخللقـــي التهذيـــيب :وهـــو تمريـــن النفـــس
علـــى الفضائـــل.
 .2املعـــىن التعليـــي :وهـــو اســـتن�د إىل روايـــة الشـــعر
والنرث ،وما يتصل بهما من أنســـاب وأخبـــار ،وأمثال
ومعـــارف .باســـتثن�اء العلـــوم الدينيـــ�ة والدنيويـــة
والفلســـفية.4
ّ
ّ
تطـــور املعـــارف األخرى،
تطـــور مصطلـــح األدب مع
ال ّ
ســـيما مـــع القرن اخلامـــس الهجري الذي شـــاعت فيه
ّ
معـــان عدة،
اآلداب والرتجمـــات ،أصبـــح األدب يدل على
ٍ
منها ما هو خاص ،وهو الشـــعر والنرث ومـــا يتصل بهما من
ً
ومعىن عام ،وهو الذي يتن�اول املعارف اإلنســـاني�ة
جتـــارب.
َّ
واآلثـــار العلميـــة وأنواع الفنـــون ،ومن ثم إىل ما يســـتعن
ً
به املرء على فهم األدب ونقده وإنشـــائه ،وصـــوال إىل أدب
النفس :الذي يتن�اول كل أســـلوب منمـــق يف علم أو عمل أو
حرفـــة .5أمـــا األدب يف مفهومه املعاصر ،حبســـب الدكتور
التونـــي ،فهو «فكـــرة وأســـلوب ،مضمون وشـــكل ..هو
فكـــرة من واقع املجتمـــع أو من أحالمه ،وهو أســـلوب فيه
ّ
يتكـــون من ذلك
براعة ،وجاذبي�ة /ورشـــاقة ،وموســـيقى،
كله أدب أمة وأدب شـــعب .وإذا قلنـــا :أدب العرب ،وأدب
الهنـــود ،وأدب االنكلـــزي ّ
جتمع لدينـــ�ا مفهوم دقيـــق واحد،
ّ
هـــو مجمل اآلثار الكتابيـــ�ة اليت يقدمها أديـــب هذه األمة،
ّ ً
معرا بها عـــن طموحها ،وأحالمهـــا ،وآمالها».6
ويف حبثه عـــن مفهـــوم األدب لدى العـــرب ،وكيف قرأ
املستشـــرقون هذا املفهوم يف الرتاث العـــريب ،يرى الدكتور
محمد خري شـــيخ موىس ،أن «معظم الدارســـن ال جيدون

ً
ً
بـــدا من االعرتاف بصعوبـــة تعريف هذه الظاهـــرة تعريفا
ً
ً
محددا دقيقا ،حييط بمجمـــل خصائصها الفني�ة وأبعادها،
فذهب أوغســـت بوك إىل القول إنـــه( :يمكن إطالق لفظ
األدب بأوســـع معاني�ه على كل ما صاغه اإلنســـان يف قالب
لغوي ليوصلـــه إىل الذاكرة) وأنكر بروكلمـــان هذا التعميم
الواســـع واجته إىل تضييق دائرة األدب وحصرها يف الشـــعر
ً
فقـــال( :إن الذي يعـــد أدبا عند شـــعوب الثقافة احلديث�ة
هو ثمار الشـــعر بأوســـع معاني�ه دون أن يتفـــق هذا املفهوم
ً
مع آداب الشـــعوب حقـــا) ،مما حدا بالنســـون إىل البحث
ً
عن طريـــق آخـــر لتعريـــف األدب تعريفا يشـــمل ســـائر
نصوصـــه الشـــعرية والنرثيـــة وآثـــاره فقـــال( :إن األدب
هـــو كل املؤلفات اليت تكتـــب لكافة املثقفـــن لتثري لديهم
ً
بفضـــل خصائص صياغتها صـــورا خياليـــة ،أو انفعاالت
شـــعورية ،أو إحساســـات فني�ة) ،فلم ينج هـــذا التعريف
ً
أيضا من يشء من التوســـع ،إذ يرى غرنب�اوم أن (كلمة أدب
ينبغـــي أال تتجاوز مفهـــوم فن األدب الصرف ،وال تشـــمل
إال آثـــاره األدبي�ة اليت أنشـــأها أصحابها وهـــم يهدفون إىل
خلق أثر فين وجمـــايل)» .7هذه االختالفـــات اليت حصرها
املستشـــرقون يف حـــدود األدب وليس يف األدب نفســـه ،ال
ً
ً
تعطـــي تعريفا واضحـــا ملفهـــوم (أدب) ،وينقل أوســـن
ً
واريـــن وريني�ه ويليـــك رأيا مفـــاده بأن هنـــاك من يعرف
األدب بأنـــه «كل يشء قيد الطبـــع» ،8وبهذا احلد خيرج أي
إبداع خارج التدوين والطباعة ،مثل «األدب الشـــفاهي»،
لكنهما يعـــودان لينقال احتجـــاج إدوين غرينلـــو على هذا
الـــرأي بقوله «(كل مـــا يمـــت إىل تاريخ احلضـــارة بصلة
ال خيرج عـــن مجالنا) ،فنحن (ال حند أنفســـنا بـــاآلداب أو
ّ
بالســـجالت املطبوعة أو املخطوطة يف سعين�ا لفهم حقبة
أو حضـــارة) ،و(علين�ا أن ننظر إىل عملنـــا على ضوء إمكان
إســـهامه يف تاريـــخ احلضـــارة) .حبســـب نظريـــة غرينلو
وممارســـة عدد مـــن الباحثن ،لـــم تعد الدراســـة األدبي�ة
مقصـــورة على مـــا يمت بصلـــة إىل تاريخ احلضـــارة وإنما
ً
تتطابـــق معه فعـــال» .9ومن ثم يذهب املؤلفـــان إىل حصر
َّ
األدب بالكتـــب العظيمـــة؛ على حد قولهمـــا ،لئال يذهب
الطالب إىل دراســـة املجموعات وغرائـــب التاريخ ،لكنهما
ّ
فيمـــا بعـــد يفضـــالن قصـــر مصطلـــح (األدب) على فن
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األدب ،أي علـــى األدب االبت�داعـــي .فمن وجهـــة نظرهما
«ثمـــة صعوبات معينـــ�ة يف اســـتخدام االصطـــالح على
هذا النحـــو ،غـــري أن البدائـــل املمكنـــة يف االنكلزيية ،مثل
ً
معان
(القصـــص) أو (الشـــعر) مقصـــورة ســـلفا علـــى ٍ
ضيقة ،أمـــا البدائل األخـــرى مثـــل (األدب االبت�داعي) أو
(اآلداب) فهـــي قبيحـــة ومضللة .ومن بـــن االعرتاضات
علـــى مصطلـــح (األدب)  Literatureأنـــه يـــويح -يف
اشـــتقاقه باإلنكلزيية -باالقتصار علـــى الكلمة املكتوبة أو
املطبوعـــة ،ألن من الواضـــح أن أي مفهوم متماســـك البد
أن يتضمن (األدب الشـــفهي) .ومن هـــذه الناحية تتفوق
كلمتـــا  Wortkunstاأللماني�ة و Slovesnostالروســـية
علـــى مثيلتهمـــا اإلنكلزييـــة» .10وخيلص الكاتبـــ�ان إىل أن
«اللغة مادة األدب مثلمـــا أن احلجر والرونز مادة النحت،
واأللوان مادة الرســـم ،واألصوات مادة املوســـيقى .غري أن
ّ
ّ
مجـــرد مادة
علـــى املـــرء أن يتحقق مـــن أن اللغة ليســـت
هامـــدة كاحلجـــر وإنمـــا هي ذاتهـــا من إبـــداع اإلنســـان،
ولذلـــك فهـــي مشـــحونة بالـــرتاث الثقايف لـــكل مجموعة
لغويـــة» .11بربـــط الكاتبـــن األدب باللغة انتقـــل املفهوم
إىل ّ
حزي أوســـع ،شـــمل كل الفنـــون اللغويـــة ،ومن ضمنها
(األدب الشـــعيب) الـــذي يعتمد على الشـــفاهية ،قبل أن
ً
ً
ُي ّ
دون ليكون أدبـــا مكتوبا.
مـــن جانب آخـــر ،يشـــري تـــودوروف إىل أنـــه «ال يتوفر
لدينـــ�ا هنا معيـــار داخلـــي يتيح لنـــا حتديـــد كل عمل فين
(أو أديب) ،بـــل التأكيد علـــى ما ينبغي على جـــزء من الفن
ّ
(اجلزء األفضـــل) أن يقوم به» ،12واملعيـــار الذي يتحدث
عنه تـــودوروف هنا هـــو املعيـــار الوظيفي لـــأدب ،الذي
يرى أن أي معيـــار يمكن احلديث عنـــه يبعدنا عن فحص
ماهية األدب ومفهومه ،ويعيدنـــا إىل املفاهيم االجتماعية
اليت ال شـــأن لهـــا بالتعريفـــات ،بقـــدر تأثري هـــذا الفن أو
ذاك باملجتمـــع .لكنه يعـــود للبحث عن تعريـــف لأدب،
ً
ً
معتمـــدا علـــى خاصيتـــن« :فالفـــن نوعيـــا (محـــاكاة)
ختتلـــف باختالف المـــادة املســـتخدمة .فـــاألدب محاكاة
ً
بالكالم مثلمـــا التصوير محاكاة بالصـــورة .لكنه ختصيصا
ً
ليس أيمـــا محـــاكاة ،ألننـــ�ا ال حناكـــي الواقع ضـــرورة ،بل

ً
حناكـــي كذلك كائن�ات وأفعـــاال ليس لها وجـــود .إن األدب
ً
ً
ّ
ختيـــل» ،13طارحا بذلـــك تعريفا آخر لـــأدب ،وهو مفهوم
ّ
(اجلميل) الـــذي تبلور نهاية القرن الثامن عشـــر «ضمن
تأكيـــد للطابـــع الـــالزم للمؤلـــف ،ال للطابـــع األدايت».14
وتعريـــف تودوروف هـــذا يذهب مع رأي واريـــن وويليك،
ً
مبتعـــدا بذلك عـــن وظيفـــة األدب« ،ذلك أن التشـــديد
علـــى أي وظيفة كانـــت (مرجعية أو معـــرة أو براغماتي�ة)
ّ
يميض بنـــ�ا خـــارج حـــدود األدب ،إىل حيث تتبـــ�دى قيمة
النـــص يف ذاته».15
مقابـــل ذلـــك ،ينتقل تـــودوروف إىل مفهـــوم آخر ،وهو
(اخلطـــاب) الـــذي يـــدرس عن طريقـــه (اللغـــة) لينتج
ً
ً
بعد ذلـــك مفهوما مقابـــال لأدب وهو (الـــالأدب) ،وبهذا
يمكـــن احلديـــث عـــن مفهومـــن لالســـتخدام اللغوي،
أحدهما (جمـــايل) واآلخر (يـــويم)« ،وســـواء كلمونا عن
كتابـــة وصفية (فـــراي) ،أو عن اســـتخدام دارج (ويليك)
أو على لغة يوميـــة ،عملية أو عادية ،جندنـــا نلتمس وحدة
تبـــ�دو لنـــا مريبـــ�ة إىل احلـــد األقىص ملجـــرد أن نســـائلها
ً
بدورهـــا .فيبـــ�دو جليـــا أن هذا املفهـــوم -الـــذي يتضمن
املحادثـــة العادية واملزاج ســـواء بســـواء ،واللغـــة اخلاصة
بـــاإلدارة والقانـــون كما لغـــة الصحفي ورجل السياســـة،
والكتابات العلميـــة كما املؤلفات الفلســـفية أو الديني�ة-
ليس بمفهـــوم .فنحن ال نعرف معرفة دقيقـــة عدد أنماط
اخلطابـــات ،لكنن�ا نتفق بكل يســـر على القـــول إن هنالك
أكرث مـــن واحد».16
وعلـــى الرغم مـــن الفروقـــات اليت أعطاها تـــودوروف
بن ما هـــو أديب ومـــا هو غـــري أديب ،غري أن تعريفـــه ملفهوم
ً
األدب بقـــي ملتبســـا ،ســـبب ذلـــك أن أي تعريف لأدب
خيضـــع للمعايـــر املنهجيـــة الـــيت يعتمدهـــا الناقـــد ،وهو
ما يؤكـــده تودوروف نفســـه ،لكـــن مكاريك تســـتخلص
ّ
مفهوم تـــودوروف لـــأدب بقولها «إن مـــا تقدمه احلجج
املؤيـــدة للمفهـــوم التخييلـــي لـــأدب من ادعـــاء وصف
األدب ألعمـــال ّ
مكونـــة مـــن تشـــكيلة مـــن الثقافـــات
ٍ
والطبقـــات ،من احلكايـــة الشـــعبي�ة  Fabliauإىل القص
الشـــعيب إىل األســـطورة ،علـــى الرغـــم من أنها تســـتبعد

آفـــــاق

ً
حتمـــا األعمـــال التعليميـــة ،واألنـــواع األدبيـــ�ة اليت ليس
لهـــا خصائـــص محاكاتيـــ�ة واضحـــة مثل شـــعر احلب أو
املقال ،من هنا تشـــرتط هـــذه احلجـــج أن التخيي�ل بمثابة
ســـمة عامة لأعمـــال األدبيـــ�ة ،وإن لـــم تكـــن بالضرورة
ســـمة جوهرية لتحديدها» .17ولفهم مـــا طرحته مكاريك
حـــول مفهـــوم تـــودوروف لـــأدب ،فإنهـــا ّ
مهـــدت لذلك
ابتـــ ً
�داء مـــن األصـــل الالتيـــين لكلمـــة أدب ،الـــيت كانت
«تشـــري يف األصـــل إمـــا إىل القـــدرة علـــى التأليـــف بـــن
احلـــروف أو ،بصورة أكـــرث عموميـــة ،إىل ســـمة املقروئي�ة
ّ
ويقـــوي هذا املعـــىن األخري
لنـــص ما على نطـــاق واســـع.
االســـتعماالت العامية للمصطلـــح :ففي بدايـــة التاريخ
األورويب احلديـــث كان األدب يشـــري إىل معرفـــة واســـعة
ّ
ضمن مجال فســـيح مـــن التعلـــم الرفيع ،يف حـــن كانت
ّ
الكلمتان املشـــتقتان القريبت�ان ،كلمة املتعلـــم ،Literate
وفيمـــا بعـــد كلمـــة األديب  ،Literaryكلتاهمـــا حتيـــالن
إىل الظـــرف الـــذي تكـــون فيـــه القـــراءة لنـــص ما قـــراءة
جيـــدة» ،18غري أن ما طرحتـــه مكاريك ابتعـــد عن مفهوم
األدب ،واقـــرتب مـــن القـــراءة أكرث ،وهـــو ما تؤكـــده فيما
بعـــد بقولهـــا« :تفـــرتض املفاهيـــم احلديث�ة لـــأدب هذا
االنتقال املعيـــاري من اإلبـــداع إىل القـــراءة بالطريقة اليت
تردف نظريات املحـــاكاة القديمة أو النظريـــات التداولية
النفعية للشـــعر من خـــالل الرتكزي على قيمـــة احلقيقة أو
الوظيفـــة االجتماعية لنص معن بدرجـــة أقل من الرتكزي
ً
علـــى النص معـــزوال ،أو على طريقة فهم القـــارئ له .لقد
ُ
فهـــم األدب ،مثله مثل الشـــعر من قبل ،على أنـــه إما فن
ً
ختييلـــي أو فن لفظـــي ،أو كالهما معـــا» .19وللوقوف على
ّ
مـــا تطرحـــه مكاريك أكـــرث ،ننقل قولهـــا الذي يبـــن «أن
ً
األدب بمفهومـــه الراهـــن اســـتعمال حديث نســـبي�ا ،فإن
ّ
العديد من النقـــاد ،ومنهم الماركســـيون ،وعلماء اجتماع
األدب ،والماديون الثقافيون ،يؤكدون أن املفهوم يكســـب
معناه فحسب يف ســـياق املمارســـات النقدية والتعليمية
احلديثـــ�ة .ويذهب هـــؤالء النقـــاد إىل أن تعريـــف األدب
ً
ً
ّ
وتعريـــف قيمتـــه إنما يتحـــددان مبدئي�ا وفقـــا لما يصيب
االهتمامـــات املعرفيـــة للمؤسســـات العلميـــة والثقافية
ّ
من تغيـــري ،وهي اهتمامـــات معني�ة بصورة رئيســـة بتلقي

النصـــوص األدبيـــ�ة وبقائها وإعـــادة إنت�اجهـــا الثقايف».20
هذه الســـياقات هـــي اليت تمنـــح مفهـــوم األدب تعريفه
وفهمـــه حبســـب الثقافـــة الـــيت تنتجـــه ،ومن َّ
ثـــم ،ليس
من الســـهولة إعطاء تعريـــف جامع مانع لأدب يشـــمل
ً
الثقافـــات املختلفـــة ،ويف أزمنة مختلفـــة أيضا.
ُ
وإذا كان مفهـــوم األدب حيـــدد حبســـب الثقافـــة ،فإن
اقرتانه بمفاهيم أخـــرى يعطيه معىن آخـــر ،مثلما هو األمر
مع مفهوم األدب الشـــعيب.

األدب الشعيب:
ّ
كمـــا اختلف النقـــاد يف حتديد مفهـــوم األدب ،فقد كان
ً
مفهـــوم (الشـــعيب) مبعث اختـــالف أيضا ،فقـــد أعطى
معان مختلفة لـــه هي(« :محبوبة
رايمونـــد ويليامز أربعة ٍ
ً
جدا مـــن قبل العديـــد من األشـــخاص) ،و(أنـــواع دوني�ة
من العمـــل) ،و(أعمـــال تـــم إطالقها عن قصد لكســـب
ً
ود الشـــعب) ،و(الثقافة املصنوعة فعال مـــن قبل الناس
ألنفســـهم)» ،21هذا التوصيف الذي أطلقه ويليامز على
ً
الشـــعيب قصد به كل مـــا ينتجـــه الشـــعب ،إن كان أدبا أو
ً
ً
ً
فنـــا أو كالما عامـــا ال ينتي لأدب أو الفـــن ،هذا االلتب�اس
ً
وعدم حتديـــد املفهوم واملصطلـــح كان حاضـــرا مع محمد
اجلوهـــري الـــذي أشـــار إىل أن هنـــاك تســـميات متعددة
لهـــذا امليدان ،و«اختلـــف الباحثون يف حتديـــد موضوعاته
ً
التفصيليـــة الـــيت تنـــ�درج حتتـــه .واســـتغرق ذلـــك جدال
ً
طويـــال ليس هـــذا مجـــال اخلوض فيـــه .ولكننـــ�ا يمكن
ً
أن نقـــول إنه يســـى أحيانا األدب الشـــعيب -كمـــا فعلنا
هنـــا -أو األدب الشـــفاهي  ،Oral Literatureأو الفـــن
اللفظـــي  Verbal Artأو األدب التعبـــريي Expressive
 .22»Literatureلكننـــ�ا إذا أردنا أن نفهم مصطلح األدب
الشـــعيب ،فيحـــدده عبـــد احلميـــد يونـــس بقولـــه« :هو
القـــول الذي يعر به الشـــعب عن مشـــاعره وأحاسيســـه
ً
أفرادا وجماعات .فهو من الشـــعب وإىل الشـــعب .يتطور
بتطوره ،وهـــو غذاؤه الوجـــداين الذي يالئمـــه كل املالءمة
وليـــس ينفعه غريه .وهو يمتاز من ســـواه بســـمات جندها
اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ :إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم وﺗﻤ ّﺜﻼﺗﻪ
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يف ســـائر أنواعـــه وأقســـامه الـــيت تتن�اقلها األجيـــال».23
ً
تعريـــف يونس لأدب الشـــعيب ،لـــم يكن نهائيـــ�ا ،فهو يف
ً
يعط حـــدودا واضحة لهـــذا األدب ،بل
هـــذا التعريف لـــم ِ
ً
كان كالمـــه عاما .غـــري أنه يف كتبـــ�ه اليت جـــاءت بعد ذلك
ّ
تعمـــق يف تفاصيـــل هـــذا املصطلـــح ،ففي كتابـــه معجم
الفولكلور ،أشـــار إىل أن األدب الشـــعيب «مصطلح جديد
ّ
املتوســـل بالكلمة ،ومـــا يصاحبها
يدل علـــى التعبري الفين
ً
مـــن حركة وإشـــارة وإيقـــاع؛ حتقيقـــا لوجـــدان جماعة يف
ّ
بيئ�ة جغرافية ّ
معينـــ�ة أو مرحلة محددة مـــن التاريخ».24
ً
مضيفـــا أن مدلـــول هـــذا االصطـــالح اختلـــف باختالف
املـــدارس الفولكلورية واألدبي�ة« ،فقـــد كان يعين يف الدول
ً
الالتيني�ة كل ما يعني�ه مصطلح أصبـــح مرادفا للفولكلور،
ّ
25
ثم حدد مجال األدب الشـــعيب بعـــد أن أصبح الفولكلور
ً
ً
علما قائما برأســـه ،لـــه مناهجه ومجاالت حبثـــه .واألدب
الشـــعيب جزء كبري مـــن المأثـــورات الشـــعبي�ة ،وهو ليس
ّ
األدب العـــايم .ويتســـم بـــكل مـــا تتســـم بـــه المأثورات
الشـــعبي�ة من العراقة والتلقائي�ة الظاهرة ،وغلبة العرف،
ّ
التطور
ووجود املضامـــن الثقافيـــة ،إىل جانب املرونـــة يف
واجلهـــل بمؤلف النص يف معظم األحيـــان» .26ويف طرحه
هـــذا أعطى أكرث من ســـمة لهـــذا األدب ،فهـــو خيتلف عن
األدب العـــايم من جهـــة ،وحيتوي على مضامـــن ثقافية
ّ
ُجبلـــت عليهـــا اجلماعة الـــيت تنتجـــه ،ويتســـم باملرونة،
ً
ّ ً
نصا جامـــدا ،بل حيتمل احلـــذف واإلضافة،
أي أنه ليـــس
ً
فضـــال عن أنـــه يف األغلب مجهـــول املؤلف.
ّ
ّ
املحـــددات الـــيت ّبينهـــا يونـــس هـــي املحـــددات اليت
رســـمها أغلـــب داريس األدب الشـــعيب فيما بعـــد ،وهو ما
ســـي ّ
ُ
فصل يف الفقـــرات اآلتي�ة.

العايم والشعيب:
ّ
ُ
ّ
يســـمون أي أدب كتب
مـــا زال بعـــض النقاد العـــرب
ً
ً
أو قيـــل باللغـــة العامية 27أدبا شـــعبي�ا ،ويف الوقت نفســـه
يـــرون أن األدب الشـــعيب هو بالضـــرورة مكتـــوب باللغة
العاميـــة ،غـــري أن هـــذا موضـــع خـــالف حىت بـــن داريس

األدب الشـــعيب أنفســـهم ،وهو ما يؤكده أحـــد رواد األدب
الشـــعيب أحمد رشـــدي صالح ،ففي كتابـــه الذي صدرت
طبعتـــه األوىل يف العـــام  1954بعنوان (األدب الشـــعيب)
ّ
يقـــدم ثالثة حتديـــدات حول هـــذا املوضـــوع ،األول« :ما
ً
يـــزال حتديـــد األدب الشـــعيب أمـــرا خيتلـــف عليـــه النقاد
ودارســـو األدب ،بيـــ�د أننـــ�ا جند حتديـــدات ثالثـــة تهمنا:
فنقـــاد األدب املتأثـــرون بـــآراء الفولكلوريـــن مـــن أمثال
بـــول ســـبيو يـــرون أن األدب الشـــعيب ألية أمة هـــو أدب
عاميتها التقليدي ،الشـــفاهي ،مجهـــول املؤلف ،املتوارث
ً
جيال بعد جيـــل ومؤدى هذا الـــرأي إســـقاط أدب العامية
احلديـــث الذي أذاعته املطبعة ووســـائل النشـــر احلديث�ة
األخرى مـــن مســـرح وإذاعـــة وســـينما ،ألنه يتوافـــر فيه
ركنـــا جتهيـــل املؤلـــف والتـــوارث التقليـــدي» .28يف حن
يعتمـــد أصحاب الرأي الثاين «وســـيلة أداء التجربة الفني�ة
ً
(اللغـــة) مزيانا للحـــد ،وهم يف ذلك مثل أصحـــاب النظرة
الســـابقة ،ولكنهـــم يذهبـــون إىل أوســـع مما يذهـــب إليه
الســـابقون ،فـــريون أن األدب الشـــعيب هـــو أدب العامية،
ً
ً
ً
ً
ً
وســـواء كان
ســـواء كان شـــفاهيا أو مكتوبـــا أو مطبوعـــا.
ً
مجهول املؤلف أو معروفه ،متوارثا عن الســـلف الســـابق
أو أنشـــأه معاصـــرون ومعلومون لنـــا» .29هـــذان الرأيان
ال ّ
يفرقـــان بـــن األدب الشـــعيب بوصفـــه نتـــ�اج تقاليـــد
املجتمـــع الثقافيـــة ،وبـــن مـــا يكتـــب أو ينشـــر أو يؤدى
باللغـــة العاميـــة ،وعلـــى الرغـــم مـــن أن صالـــح يطـــرح
هذيـــن الرأين ،إال أنه لـــم يولهما أهميـــة يف طرحه لأدب
ّ
الشـــعيب ،لهذا يقدم الرأي الثالث الـــذي «يعتمد محتوى
األدب ال شـــكله أي موضـــوع التجربة الفنيـــ�ة فيه ال اللغة
اليت يســـتخدمها أصحابـــه ،فهو عند أصحاب هـــذا الرأي
ّ
ذلك األدب املعر عن ذاتي�ة الشـــعب ،املســـتهدف تقدمه
احلضاري ،الراســـم ملصاحله يســـتوي فيه أدب الفصىح
وأدب العاميـــة ،وأدب الرواية الشـــفاهية وأدب املطبعة،
واألثر املجهـــول املؤلف ،واألثر املعـــروف املؤلف» ،30لكن
صالـــح؛ مع هذاّ ،
يقســـم األدب الشـــعيب إىل أدبن ،األول
تقليـــدي يعتمد علـــى اللغة العاميـــة ،والثـــاين حديث ،ال
تتوافر فيه أركان مجهولية املؤلف أو الشـــفاهية أو التوارث
أو اللغة .31هـــذان التقســـيمان يرجعان بصالـــح إىل الرأي
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ً
األول الـــذي كان رافضا لـــه ،فحديث�ه عن األدب الشـــعيب
احلديـــث حييله؛ بالضـــرورة ،إىل كل أدب ُيكتـــب بالعامية
ً
ً
ً
اليـــوم ،إن كان أغني�ة أو حكاية أو عمـــودا صحفيا أو حديث�ا
ً
إذاعيـــا .غري أنـــه يف الوقـــت نفســـه ين�اقـــش الطروحات
ً
األخـــرى اليت تؤكـــد على أنه ليكـــون األدب شـــعبي�ا هناك
محـــددات جيـــب أن تتوافر فيـــه ،منها مجهوليـــة املؤلف
والتـــوارث والشـــفاهية على ســـبي�ل املثال.32
ّ
يف مقاب ــل ذل ــك ،تب ــن الدكت ــورة نبيل ــة إبراهي ــم ح ــدود
ّ
وتمـــزيه عـــن غـــري الشـــعيب ،فمـــن
مصطلـــح (شـــعيب)
وجه ــة نظره ــا« ،مع ــىن ش ــعبيت�ه أن ــه ينت ــي إىل الش ــعب
وحــده بمــا لــه مــن تــراث وتقاليــد وعــادات .هــذا الشــعب
ً
ً
ال ــذي يتك ـ ّـون م ــن أف ــراد ترب ــط بينه ــم ربط ــا قوي ــا صف ــة
اجلماعي ــة يس ــتقبل تراث ــه بم ــا في ــه م ــن ع ــادات وتقالي ــد
وأغنيــ�ات ورقص ــات وقص ــص ،فيتس ــلمه كتل ــة واح ــدة،

وحياف ــظ علي ــه ،ويعم ــل عل ــى إضاف ــة اجلدي ــد إلي ــه مم ــا
قـــد يكـــون لـــه صـــدى لأحـــداث املعاصـــرة .وقـــد يكـــون
له ــذا ال ــرتاث الش ــعيب أصل ــه الف ــردي كم ــا ق ــد يك ــون ل ــه
أصل ــه اجلماع ــي من ــذ البداي ــة ،ولك ــن ه ــذا األص ــل ق ــد
ً
تتعل ــق ب ــه اجلماع ــات ،ونتيج ــة لذل ــك يصب ــح ش ــعبي�ا،
ومـــا يلبـــث اســـم املؤلـــف األصلـــي أن يـــذوي ويصبـــح
املح ــرك األول له ــذا التألي ــف ه ــو الش ــعب» .33م ــا يلف ــت
االنتبـ�اه يف كالم إبراهيــم ،نقطتــان ،األوىل إن النــص يســى
ً
ش ــعبي�ا ح ــن يتس ــلمه الش ــعب كتل ــة واح ــدة ،وم ــن ث ــم
ّ
يضيـــف عليـــه اجلديـــد .النقطـــة الثانيـــ�ة يتفـــق عليهـــا
دارســـو األدب الشـــعيب ،وهـــي أن النـــص الشـــعيب ٌّ
نـــص
قابـــل للحـــذف واإلضافـــة يف كل زمـــان ومـــكان ،وهـــو مـــا
نــراه يف احلكايــات الشــعبي�ة الــيت تــروى يف أكــرث مــن مــكان
وثقافـــة ،لكـــن هنـــاك ّ
تغـــريات يف النـــص الواحـــد تتبـــع
البيئـــ�ة والثقافـــة والتقاليـــد االجتماعيـــة لـــكل مـــكان أو
ّ
ّ
بل ــد ،لكنه ــا ل ــم توض ــح كي ــف أن الش ــعب يتلق ــى الن ــص
الش ــعيب كتل ــة واح ــدة.
وتضيـــف إبراهيم إىل شـــرحها كيفية ّ
حتـــول النص إىل
ّ
شـــعيب ،أنه «منذ اللحظة اليت يتسلم الشـــعب فيها هذا
النتـــ�اج يصبح لـــه طابع الشـــعبي�ة على الرغـــم من أصله
ً
الفـــردي .وممـــا يضفي على هـــذا النوع من النتـــ�اج مزيدا
من صفة الشـــعبي�ة أن تداولـــه على مر العصـــور يتم عن
طريـــق ذاكرة اإلنســـان والكلمة املنطوقة أكـــرث من تداوله
عن طريـــق الكلمـــات املكتوبـــة .وقـــد يظهر هـــذا النت�اج
الشـــعيب يف صـــورة أدبيـــ�ة كالقصص ،أو يظهـــر يف صيغة
لغويـــة كاألمثـــال واأللغـــاز أو يف صـــورة عملية كالســـحر
ً
ً
والتنبـــؤ ،أو قـــد يأخذ شـــكال حركيـــا كالرقـــص» .34وهنا
تعـــود إبراهيم ّ
مـــرة أخرى لتوضـــح قصدها بأن الشـــعب
ّ
يتســـلم النص الشـــعيب (كتلة واحـــدة) ،معتمـــدة على
األصل الفردي للنـــص ،حىت وإن ضاع اســـم مؤلفه بمرور
ً
الزمـــن ،لكنها يف هـــذا التوضيح أهملت نصوصـــا كثرية يف
األدب الشـــعيب ،مثل قصـــص األنبي�اء اليت أعيـــد إنت�اجها
من قبل الرواة حىت تن�اقل الشـــعب النص الشعيب وأهمل
النص األصلـــي ،واألحداث اليت ّ
مرت بهـــا جماعات كثرية
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صبغت حكاياتها بشـــكل مختلف وتن�اقلها الشعب ،مثل
بين هـــالل ،فهـــذه اجلماعة لـــم تؤلـــف حكايتهـــا ،بل تم
ً
تداولها قرونـــا طويلة ،ومن ثم أضيفـــت حكايات جانبي�ة
على النـــص األصلي مـــن قبل الـــرواة .ومن َّ
ثـــم إذا كانت
هـــذه النصوص (احلكاية الشـــعبي�ة ،الســـري الشـــعبي�ة،
احلكم ،األمثال ،األســـمار) وصلت للشعب كتلة واحدة،
ً ّ
فكيف وصل الســـحر والتنبؤ الـــذي يأخذ صـــورا عدة مع
كل مرحلة زمني�ة جديدة؟ التبس لـــدى إبراهيم مفهومان،
أحدهما جزء مـــن اآلخر ،بن الفولكلور الـــذي يضم األدب
ً
ً
ّ
الشـــعيب جزءا منه ،وبن األدب الشـــعيب الذي يمثل نوعا
من أنواع الفولكلـــور العديدة.
ًّ
مـــن جانـــب آخر ،يرســـم عبـــد احلميـــد يونس حـــدا
ً
فاصـــال بـــن األدب العـــايم واألدب الشـــعيب ،يف مرحلة
ّ
متقدمة من نت�اجه النقدي ،ففي كتابه (األدب الشـــعيب)
ّ
يشـــري إىل أن «األدب العايم تب�دعه قراحئ معين�ة ويتســـم
ً
تبعـــا لذلك بطابع الشـــخصية الفردية ،واألدب الشـــعيب
الـــذي يزول فيـــه احلاجز بـــن اإلبـــداع والتلقـــي وتضيع
فيـــه شـــخصية الفرد يف شـــخصية اجلماعة أو الشـــعب،
والفيصـــل يف التميـــزي هـــو الوجـــدان اجلمعـــي والوجدان
الفـــردي ،مـــا يصدر عـــن األول هـــو األدب الشـــعيب ،وما
يصـــدر عـــن الثـــاين هـــو األدب الرســـي أو الفصيـــح إىل
جانـــب مـــا يقـــرره الباحثـــون من مقومـــات ترز شـــعبي�ة
ً
األدب كصـــدوره تلقائيـــ�ا مع عراقته ومع مـــا يتضمنه من
عناصـــر الثقافـــة ،باملفهوم املتســـع لهـــذا املصطلح».35
خيـــرج يونـــس يف ّ
نصـــه هـــذا عـــن مفهـــوم األدب العايم
الذي ُيكتـــب باللغة العامية إىل األدب الـــذي يكتب�ه الفرد،
فيدمـــج يف هـــذا بـــن نوعـــن مـــن األدب ،األدب الفردي
الـــذي ُيكتـــب باللغـــة العاميـــة ،واألدب الفـــردي الـــذي
ُيكتب باللغة الفصىح ،ويف الوقت نفســـه ّ
يقســـم األدب
إىل أدبـــن :عايم وشـــعيب ،وبذلك يلغي وجـــود العامية يف
ً
ًّ
األدب الشـــعيب؛ أو يف جـــزء منـــه .إال أنه يضع حـــدا مهما
يف الفصـــل بـــن األدب الشـــعيب واألدب الفـــردي ،وهـــو
ً
الوجـــدان اجلمعـــي والفردي ،مضيفـــا لهذا احلـــد عراقة
النص وعناصـــره الثقافيـــة اخلاصة.

يف حن ينفـــي الدكتور فـــاروق خورشـــيد أهمية اللغة
ً
يف حتديـــد هوية األدب الشـــعيب ،مؤكدا أن اللغة ليســـت
ً
مقياســـا ،فمـــن وجهـــة نظـــره« ،ال يهم هنـــا نـــوع اللغة
املســـتعملة ،هل هـــي اللغة الفصـــىح الراقيـــة من حيث
التقاليـــد واأللفـــاظ واألســـاليب ،أم هـــي اللغـــة العامية
األقـــرب إىل محـــاكاة الواقـــع يف صدقه اخللقـــي ،وصدقه
ً
الفـــين على الســـواء؛ فاللغـــة هنا ليســـت مقياســـا؛ ألنن�ا
ّ
نتحـــدث عـــن أدب شـــعيب .ومعىن هـــذا أنه ُيكتـــب بلغة
الشـــعب املتداولـــة ،فإن كان الشـــعب هنا قبيلـــة منعزلة
ً
ّ
يتكـــون من عدة
ســـادت لغتها ،وإن كان الشـــعب وطنـــا
قبائل ســـادت اللغة العامـــة اليت تتفاهم بها هـــذه القبائل
يف ترابطهـــا كوطـــن ،فإن اتســـعت كلمة الشـــعب لتطلق
ّ
عـــدة أوطـــان يف ّ
جتم ٍع شـــعيب يمكـــن أن يطلق عليه
على
ً
لفظ القويم ،ســـادت أيضـــا اللغـــة العامة الـــيت تتفاهم
بها جماهري الشـــعب يف داخل هذا اإلطـــار القويم .وهكذا
ً
تصبح اللغة نفســـها شـــاهدا علـــى التفاعل الـــدرايم بن
مكونـــات الشـــعب الـــذي ينتـــج هـــذا األدب؛ ذلـــك أنن�ا
ســـنالحظ أن هـــذا األدب يف أغلب األحيان خيلق لنفســـه
تتكـــون مـــن لغـــة املحكيـــات ّ
ّ
الضيقة،
لغـــة خاصة بـــه،
ً
ً
ممزتجـــة بلغة املحليـــات األكرث رواجـــا ورحابة واتســـاعا،
متفاعلـــة مع اللغـــة العامة اليت تســـود الوطن ،أو تســـود
ّ
ّ
التجمـــع القويم كلـــه؛ حبيث تصبح لغـــة مفهومة من كل
ّ
التجمع
أصحاب الرقعة املكاني�ة اليت يشـــغلها الوطـــن أو
ّ
القـــويم» .36وتـــأيت أهمية رأي خورشـــيد هذا ،أنه وســـع
من محدوديـــة الرقعـــة اجلغرافيـــة ومحلية لغـــة األدب
ً
الشـــعيب ،فهـــذا األدب غالبا ما ًيكتب بلغـــة مفهومة لدى
اجلميـــع ،وهذا هـــو الســـبب الرئيـــس يف انتشـــاره خارج
البقعـــة اجلغرافية اليت نشـــأ وتـــم تداوله فيهـــا ،حىت جند
أن الكثـــري من احلكايات الشـــعبي�ة تتشـــابه لدى مختلف
الشـــعوب ،لكن كل شـــعب من هـــذه الشـــعوب يضيف
عليهـــا ثقافتـــه اخلاصـــة ،ومالمح مـــن بيئت�ه الـــيت تروي
فيها هـــذه احلكايات.
وعلى الرغـــم من اخللط بـــن األدب العـــايم واألدب
الشـــعيب ،غـــري أن داريس األدب الشـــعيب يؤكـــدون أن من
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أهـــم خصائص هـــذا األدب هـــو صـــدوره عـــن الوجدان
اجلمعـــي ،وهـــذا الوجـــدان؛ يعـــين بالضـــرورة ،مجهولية
املؤلـــف ،فـــإذا كان األدب الشـــعيب معـــروف املؤلف خرج
ً
مـــن كونه شـــعبي�ا إىل فرديتـــ�ه ،غري معنين بلغـــة النص،
بل بت�داوله ومـــا يطرأ عليه من احلـــذف واإلضافة اللذين
ّ
يعدان ســـمة من ســـمات األدب الشـــعيب مقابـــل األدب
ّ
املـــدون مـــن جهة ،والرســـي من جهـــة أخرى.
العايم

الرسيم والشعيب:
بتقســـيم عبـــد احلميـــد يونـــس األدبـــن إىل عـــايم
وشـــعيب ،وربط بعض نصـــوص األدب العـــايم من جهة
أخـــرى بـــاألدب الرســـي ،أدخلنـــا يف تقســـيم آخـــر ،وهو
ً
ً
األدب الرســـي واألدب الشـــعيب ،واضعا حـــدودا جديدة
تفصـــل بـــن هذيـــن األدبـــنّ .
فقســـم األدب الرســـي
إىل نوعـــن اثنـــن :الشـــعر والنـــرث .غـــري أن هذا التقســـم
«ال ينطبـــق تمـــام االنطباق علـــى األدب الشـــعيب العريب
بصـــورة عامـــة واألدب الشـــعيب املصري بصـــورة خاصة،
ً
ذلك ألن الشـــعر والنرث يت�داخالن يف جميـــع أنواعه تقريب�ا
ســـواء كرت هذه األنـــواع فشـــملت املالحم الـــيت تتعدد
حلقاتهـــا أو صغرت حىت أوجـــزت يف صيغة مثل شـــعيب.
يضاف إىل ذلـــك أن أكرث النـــرث يف األدب الشـــعيب ترز فيه

موســـيقى األلفاظ والعبـــارات والفقرات بمـــا يزخر به من
الفواصل والتقســـيمات إىل جانب اجلناس والسجع».37
احلد الـــذي افرتضه يونس يف الفصل بن األدب الرســـي
ّ
واألدب الشـــعيب ال يتمكن مـــن الصمود أمام أنـــواع أدبي�ة
برزت يف العصور الوســـطى يف األدب العريب ،وهي العصور
الـــيت ظهرت فيها أنـــواع جديدة من األدب ،وهـــذه األنواع
انتشـــرت يف الوقت الذي انتشـــرت فيه الســـري الشعبي�ة
ً
ً
عمومـــا ،وهي على الرغم مـــن كونها نرثا ،إال أن موســـيقى
ً
اللفـــظ كانت بـــارزة فيها ،فضـــال عن الســـجع واجلناس
ً
ً
ً
أيضـــا ،فما الـــذي يدعونا لعد هـــذه األنواع أدبا رســـميا يف
ً
ً
الوقت الذي نسي السري الشـــعبي�ة أدبا شعبي�ا لأسباب
ً
الـــيت ذكرهـــا يونـــس؟ إال أنـــه يعـــود مجـــددا ويضيـــف
خصيصـــة أخـــرى ّ
تمـــزي األدب الشـــعيب عن الرســـي أو
الفصيح« ،هي عالقتـــه الوثيقة بوســـائل التعبري األخرى
غري الكلمـــة ،مثـــل احلركة واإلشـــارة واإليقاع وتشـــكيل
المـــادة ،فإن أكـــرث نصوص األدب الشـــعيب جـــزء ال يتجزأ
من عقائد ومراســـم وتقاليد» .38هذه العقائد واملراســـيم
تأيت بعـــد شـــرطن أساســـين وضعهما يونـــس «أولهما
أن يكـــون األصل فيـــه ،رواية شـــفوية وثانيهمـــا :أن ّ
يعر
عـــن شـــخصية اجلماعـــة ال الفـــرد ،وهـــذان الشـــرطان،
جيعالن من الصعب ،أن تنســـب آثار األدب الشـــعيب ،إىل
قائـــل بعينـــ�ه ،ولو وجـــد ،لكان ذلك على ســـبي�ل الشـــهرة
اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ :إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم وﺗﻤ ّﺜﻼﺗﻪ
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أو االنتحـــال ،كاخلـــالف الـــذي ال يـــزال يشـــتجر حـــول
ّ
(هومـــريوس)» .39وإذا حققنـــا يف كالم يونس وحتديداته
الســـابقةُ ،يالحـــظ أن الشـــرطن األخيريـــن اللذيـــن
وضعهمـــا ،همـــا الشـــرطان املركزيـــان يف حتديـــد األدب
الشـــعيب من غـــريه مـــن أنـــواع األدب األخرى.
وهـــو مـــا تؤكده فيمـــا بعـــد الدكتـــورة نبيلـــة إبراهيم
ً
ً
ّ
الـــيت تبن أن هنـــاك اختالفـــا واضحا بـــن األدب الفردي
واألدب الشـــعيب ،فـ«اإلنســـان الفرد الذي حيرص على أن
ً
ّ
يدون اســـمه يف تاريخ األدب ،يتحتم أن يكـــون أدبه محليا
لذاتيتـــ�ه ولروح عصـــره .فإذا فشـــل يف حتقيق ذلـــك ،فإن
هـــذا األدب ال يعيـــش مع األجيـــال ..أما األدب الشـــعيب
فهـــو ينبع مـــن الوعـــي والالشـــعور اجلمعـــي .وإذا كانت
هنـــاك مظاهـــر لهـــذا الالشـــعور اجلمعي مثـــل األحالم
ذات الطابـــع غري الفـــردي ،اليت يمكن أن يراها اإلنســـان يف
كل زمـــان ومكان ،فلمـــاذا ال تكون هناك مظاهـــر أخرى له
تفرض نفســـها يف شـــكل تعبري أديب؟ إن نشـــاط الالشعور
اجلمعي كبـــري للغاية ،وعنـــه تصدر األفعـــال والتعبريات
الواعيـــة اليت ال يمكن إدراك مغزاهـــا إال إذا حبثن�ا عن جذور
نفســـية ,فالطقـــوس والســـحر وميـــالد الطفـــل البطل،
وكثـــري من خيـــاالت احلكايات اخلرافيـــة ،كل هذا ال حيتاج
إىل شـــرح فولكلـــوري فحســـب ،وإنما حيتاج إىل الكشـــف
عن جـــذوره الـــيت تنبع منهـــا ،أي إىل الكشـــف عـــن تلك
االهتمامات الروحية اليت دفعته إىل الظهور .فاألســـطورة
الكوني�ة وأســـاطري األخيار واألشـــرار واحلكايـــة اخلرافية
واحلكايـــة الشـــعبي�ة واللغـــز واملثـــل الشـــعيب والنكتـــة،
واألغني�ة الشـــعبي�ة ،كلهـــا أنواع أدبي�ة شـــعبي�ة .ولكنه وال
ً
شـــك أشـــكال خيتلف بعضها عن البعض اآلخـــر اختالفا
ً
جوهريـــا ،وإن كانت صفة الشـــعبي�ة جتمـــع بينها .ويرجع
ً
ســـبب االختـــالف إىل أن كال منها ينبع مـــن مجال محدد
مـــن مجـــاالت االهتمام الـــرويح الشـــعيب .وهـــذا املجال
ّ
هو الـــذي حيدد شـــكل كل نوع ووســـيلة التعبـــري فيه».40
ّ
وهنـــا تؤكـــد إبراهيـــم علـــى الوعـــي اجلمعـــي وكيفيـــة
ّ
تقديمـــه للنـــص ،غـــري أنها قدمـــت مالحظتـــن مهمتن
على مســـتوى النص الفـــردي والنص الشـــعيب ،األوىل أن

الفـــردي ينبـــع من ّ
محليتـــ�ه وذاتيـــ�ة عصره ،وهـــو ما يمزي
الفردي حبســـب وجهـــة نظرها .على اجلانب اآلخر تشـــري
إىل أن األدب الشـــعيب ينبع من الوعي والالشعور اجلمعي،
وهي بهذا جتمع بن الوعي والالشـــعور ،فإذا كان الشـــعب
ً
واعيـــا ّ
بنصـــه ،فكيف ينبع هـــذا النص من الالشـــعور يف
الوقت نفســـه؟ الوعـــي بالنص الشـــعيب يعين الشـــعور
ً
بأهميتـــ�ه وطريقة تقديمـــه ،والعكس صحيـــح أيضا ،هو
أن الالشـــعور بالنص الشـــعيب يبعده عن الوعي ،ويرجعه
ّ
إىل البيئـــ�ة الثقافيـــة اليت شـــكلته وأعـــادت إنت�اجه مع كل
مرحلـــة زمني�ة.
كمـــا أشـــارت إبراهيـــم إىل مســـألة غايـــة يف األهمية،
وهـــي اختـــالف أنـــواع األدب الشـــعيب اليت ينبـــع كل نوع
منها يف مجـــال محـــدد .ويف ثن�ايا كتابها ،تفـــرتض إبراهيم
أســـباب نشـــوء عدد من أنـــواع األدب الشـــعيب ،لكنها يف
ً
الوقت نفســـه لم تعر اهتمامـــا لما أوردتـــه يف املقدمة عن
اختـــالف هـــذه األنواع حبســـب ّ
التقبل الشـــعيب لـــه ،وما
يمكـــن إجماله مـــن هذا الـــرأي أن االهتمام الشـــعيب لنوع
ً
مـــا يعطيه الفرصة ليعيـــش زمنا أطول من نـــوع آخر ،هذا
ً
من جانـــب ،ومن جانب آخـــر ،إن املجتمعات تنتـــج أنواعا
أدبي�ة حبســـب ما حتتاج للتعبـــري عن مفاهيمهـــا وثقافتها
ووعيهـــا يف مرحلـــة زمني�ة ما.
يف الوقـــت نفســـه ،حاول عبـــد احلميد يونـــس إعطاء
تفســـري أفضل لـــرأي نبيلة إبراهيـــم -وهي الـــيت تتلمذت
ً
على يديـــه -مبين�ا أن «الشـــعب يف تعبـــريه التلقايئ الذي
يبقـــى بوجدانـــه اجلمعـــي ،يصطنـــع وســـائل التعبري بال
ّ
تكلـــف وبال تميزي ،ومـــن هنا اقرتنت املوســـيقى بالرقص،
ً
ومـــن هنـــا أيضـــا اختـــذ األداء الشـــعيب يف األدب املظهـــر
ً
ً
ً
التمثيلي وأن يكون مظهرا بســـيطا ســـاذجا ،كما أن هناك
مـــن األدوات اليت تدخل يف باب تشـــكيل المـــادة ما يرتبط
بفـــن األداء ،وهـــي أدوات تتوســـل بالرمـــز التصويـــري أو
التجســـيي ،توصلها بالتمثيـــ�ل املباشـــر» .41وهنا يدخل
يونـــس يف احلديـــث عـــن خصائـــص األدب الشـــعيب،
وممزياتـــه ،والطرائـــق اليت يعـــر من خاللها عـــن ماهيت�ه.
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خصائص األدب الشعيب
لـــكل نـــوع أديب خصائصه ،فاألنواع «ليســـت ســـوى
صيغ فنيـــ�ة عامة لها ممزياتهـــا وقوانينهـــا اخلاصة .وهي
حتتوي على فصـــول أو مجموعات ينتظـــم خاللها اإلنت�اج
الفكـــري على مـــا فيها من اختـــالف وتعقيد .مـــن ذلك ما
نراه عند الشـــعراء فمنهم مـــن يؤلف ملحمـــة ومنهم من
يؤلـــف أود ،Ode -ومنهـــم من يؤلف مأســـاة ،ومنهم من
ً
يؤلـــف ديوانا يف الشـــعر التعليـــي» ،42فـــإذا كان كل نوع
أديب لـــه خصائـــص يف طريقـــة الكتابة وشـــكلها ،فاألدب
الشـــعيب يعتمـــد علـــى خصائـــص ّ
تمـــزيه من غـــريه من
األنـــواع األدبي�ة ،خصائـــص بعضها شـــكلي ،وبعضها غري
شـــكلي يعتمد طرائق القـــراءة واألداء والتلقي ،غري أن هذه
اخلصائص الشـــكلية وغري الشـــكلية تت�داخـــل مع بعض
لتنتج النص الشـــعيب.
فــاألدب الشــعيب يعتمــد «علــى األداء ،فيجــد الــدارس
نصوصــه تقــوم بالنــر واخلطابي ـ�ة وتلويــن الصــوت .ولمــا
كان انتقالـــه يف الغالـــب األعـــم يتكـــئ علـــى احلافظـــة،
فقـــد نتـــج عـــن ذلـــك جمـــود قوالـــب بعينهـــا ،وصيـــغ
بذاته ــا ،كم ــا نت ــج االعتم ــاد عل ــى الفواص ــل والس ــجعات
واملقابـــالت وســـائر املحســـنات اللفظيـــة واملعنويـــة،
ال ألنهـــا زخـــرف بيـــ�اين يـــرر براعـــة املنـــئ أو املنشـــد
ً
فحســـب ،ولكـــن ألنهـــا مـــن الوســـائل الـــيت تعـــن دائمـــا
ً
عل ــى احلف ــظ والتذك ــر أيض ــا ،وه ــذه اخلصيص ــة تغل ــب
عل ــى أن ــواع األدب الش ــعيب س ــواء طال ــت ح ــىت اس ــتغرق
أداؤه ــا اللي ــايل الط ــوال أو قص ــرت ح ــىت ترك ــزت يف عب ــارة
واحـــدة أو عبارتـــن .إنهـــا موجـــودة يف الســـري الشـــعبي�ة
الـــيت تت�ألـــف مـــن حلقـــات متعـــددة وجودهـــا يف املثـــل
ً
ً
الس ــائر إب ــرازا حلكم ــة أو تبريــرا ملوق ــف .وهن ــاك مالحظ ــة
ثانيـــ�ة تســـتحق التنويـــه ،وهـــي إن األدب الشـــعيب ،وإن
ً
كان ملحونـــا يف معظمـــه ،إال حبكـــم مـــا أســـلفت اإلشـــارة
إلي ــه م ــن ت ــذوق جمي ــع الطبق ــات ل ــه ،يصطن ــع املع ــرب
ً
وامللح ــون مع ــا ،فنح ــن جن ــد التوس ــل بالفصي ــح يف بع ــض
أشـــكاله وأنواعـــه ،وجنـــد العاميـــة والبدويـــة يف أنـــواع

ً
أخـــرى ،وجنـــد نصوصـــا تقـــف يف مزنلـــة بـــن املزنلتـــن،
وتتوس ــل بعب ــارات متفاصح ــة ،ب ــل لعله ــا أن تك ــون أق ــرب
إىل الفصي ــح منه ــا إىل امللح ــون .ولع ــل الس ــرية الش ــعبي�ة
يف تداوله ــا ب ــن بيئــ�ات ش ــىت وطبق ــات مختلف ــة أص ــدق
ّ
ش ــاهد عل ــى م ــا نق ــول» .43يلخ ــص عب ــد احلمي ــد يون ــس
يف كتابــه األدب الشــعيب أهــم خصائــص هــذا األدب ،وهــو
اعتمــاده علــى النــر واإليقــاع ،وتداخــل األجنــاس األدبي ـ�ة،
واجلن ــاس ،والزخ ــارف اللفظي ــة األخ ــرى ،ويرج ــع س ــبب
ً
اعتم ــاد األدب الش ــعيب عموم ــا ،والس ــرية الش ــعبي�ة عل ــى
وجـــه اخلصـــوص ،علـــى النـــر والقافيـــة والتكـــرار ألنهـــا
م ــن خصائ ــص الش ــفاهية ال ــيت تع ــد م ــن أه ــم س ــماته،
ً
فالــراوي يبتكــر طرائقــه اخلاصــة حلفــظ الســرية ،معتمــدا
ً
علــى التكــرار والنــر وإعــادة إنت ـ�اج النــرث شــعرا ،ليســهل لــه
ذل ــك حف ــظ الس ــرية وإع ــادة روايته ــا.
ّ
ويف دراس ــته ع ــن ال ــرتاث الش ــعيب ،يتح ــدث يون ــس
عـــن ظاهرتـــن بارزتـــن يف األدب الشـــعيب« :األوىل:
إن اقتصـــار اإلبـــداع علـــى الكلمـــة ال محـــل لـــه يف األدب
الشـــعيب ،فاجلماعـــة بتقاليدهـــا وأعرافهـــا واختـــالف
وظائفهـــا جعلـــت الكلمـــة تقـــرتن بمختلـــف أســـباب
االتص ــال ب ــن الن ــاس ،وتعتم ــد عل ــى احلرك ــة واإليق ــاع
واملوســـيقى وتشـــكيل المـــادة .أمـــا الظاهـــرة األخـــرى
فه ــي تداخ ــل األن ــواع واألجن ــاس األدبيــ�ة حبك ــم التط ــور
املوصـــول للـــرتاث بـــاألدب الشـــعيب .وقـــد يضطـــر
الـــدارس إىل اخلـــروج علـــى التقســـيم املتعـــارف عليـــه
بـــن الشـــعر والنـــرث الفـــين ،وذلـــك ألنهمـــا يلتقيـــان يف
أكـــرث األنـــواع والنصـــوص األدبيـــ�ة .ولمـــا كان األدب
الشـــعيب يتجـــاوز مجـــرد التعبـــري إىل النفـــع العـــام فقـــد
ام ــزتج الواق ــع في ــه باخلي ــال ،وه ــو ( ).....حيتف ــظ بكث ــري
مـــن املعتقـــدات الثانويـــة ،ويؤثـــر يف الغالـــب األعـــم
املبالغـــة والتهويـــل لصـــدوره عـــن الوجـــدان اجلمعـــي.
وم ــن اإلجح ــاف احلك ــم عل ــى ش ــعب م ــن الش ــعوب ب ــأن
ً
آدابـــه تمثـــل تمامـــا شـــخصيت�ه يف العصـــر واجليـــل ،ألن
فيه ــا بقاي ــا تش ــبه األعض ــاء األثري ــة ،وألن م ــن وظائفه ــا
التبريـــر ملوقـــف فـــرد أو حلظـــة».44
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نقـــف يف نـــص عبـــد احلميـــد يونس هـــذا علـــى أكرث
من خمـــس خصائص ّ
تفـــرد بهـــا األدب الشـــعيب ،يمكن
تلخصيهـــا بـ :
 .1عـــدم اقتصارهـــا علـــى الكلمة ،فـــإذا أخذنا الســـرية
الشـــعبي�ة على ســـبي�ل املثال ،جنـــد أن راوي الســـرية
ّ
من النـــادر أن يكون بمفـــرده ،بل يشـــكل فرقة كاملة
ً
ّ
فيها بعـــض العازفـــن واملردديـــن .45فـــإذا كان راويا
ً
مفـــردا ،فمن النـــادر أن تكون روايت�ه للســـرية بالكلمة
فحســـب ،إنما يكون أغلب الرواة من عـــازيف الربابة أو
ً
أيـــةآلةموســـيقيةأخـــرى،خصوصاالوتريـــةمنها.46
 .2تت�داخـــل األجنـــاس واألنـــواع األدبيـــ�ة يف النـــص
الشـــعيب ،ويف التحديـــد يف الســـرية الشـــعبي�ة ،اليت
ً
ً
يمكـــن أن جتمـــع الشـــعر والنـــرث معـــا ،فضـــال عن
األنـــواع النرثيـــة العديدة ،وهـــو ما يمكـــن أن نطلق
ً
ً
عليه نصـــا جامعـــا.47
 .3خيتلط يف األدب الشـــعيب الواقع باخليـــال ،فاحلكاية
الشـــعبي�ة والســـرية الشـــعبي�ة تبـــىن علـــى ٍّ
نـــص
مرجعـــي ،لكـــن الـــراوي الشـــعيب يضيـــف إىل هـــذا
النـــص من خيالـــه وثقافتـــه وبيئتـــ�ه ما يغري مســـار
ّ
يتشـــكل ّ
نـــص جديـــد ومغايـــر للنص
النص حـــىت
املرجعـــي .مثل مـــا حيدث حن يســـتلهم شـــخصية
مرجعيـــة يف الســـرية الشـــعبي�ة ،لكن حياتهـــا تبتعد
ً
كثريا عـــن الروايات اليت ُســـردت يف الكتب التاريخية
والنصـــوص العربي�ة القديمة ،وهو ما ســـنأيت عليه يف
فصـــل الســـرية والتاريخ.
 .4هـــذه اإلضافـــات الـــيت تطـــرأ علـــى النص مـــن قبل
الـــراوي ،أو عدد الرواة املتت�الن على النص الشـــعيب،
ً
غالبا ما تتســـم باملبالغة والتهويل ،فريســـم بطوالت
خياليـــة وخرافيـــة للبطل الشـــعيب ،ويجعـــل والدته
خارقـــة ،ويمتلـــك شـــجاعة ال يقهرها أحـــد ،ويواجه
مصاعب لـــن ينجيه منهـــا إال شـــخصيات عجائبي�ة
ّ
كاجلن واألدوات الســـحرية اليت ســـخرها لـــه أنبي�اء
منذ مئات الســـنن.

 .5وخيت ــم يون ــس كالم ــه ع ــن بع ــض خصائ ــص األدب
ً
الشــعيب ،بــأن هــذا األدب ال ينشــأ دفعــة واحــدة ،بــل
ّ
يتش ــكل ع ــر الزم ــن م ــن بقاي ــا حكاي ــات اجلماع ــات
الشـــعبي�ة ،حـــىت يصـــل إىل املرحلـــة األخـــرية الـــيت
يــروى فيه ــا.
وتركز الدكتورة نبيلـــة إبراهيم على اخلصيصة األخرية
ّ
اليت حددها يونس مبين�ة أنه «ليس من ســـبي�ل ســـوى أن
ً
نفرتض أن النص الشـــعيب ال ينشـــأ مكتمال دفعة واحدة،
بل يتعـــرض لعملية تمحيـــص دقيقة ،حبيـــث ال خيرج إىل
مســـتوف لكل شـــروط النـــص الفين،
اجلماعـــة إال وهـــو
ٍ
وعندئذ
وكأنـــه كائن يح ال يظهر للنـــاس إال يف كامل هيئت�ه،
ٍ
يعلن عن نفســـه ليلتف النـــاس حوله».48
خيتلـــف رأي إبراهيـــم هـــذا عـــن أغلـــب آراء داريس
األدب الشـــعيب ،يف كـــون النـــص الشـــعيب ،حكايـــة أو
ّ
س ــرية ش ــعبي�ة ،يتش ــكل ع ــر مراح ــل زمنيــ�ة ح ــىت يص ــل
مرحلـــة يعـــاد فيـــه إنت�اجـــه بشـــكل مكتمـــل ،لكنـــه يف
الوق ــت نفس ــه ن ــص قاب ــل للح ــذف والزي ــادة ،أي بمع ــىن
أن ــه ال يوج ــد ن ــص ش ــعيب مكتم ــل بش ــكله النه ــايئ ح ــىت
يص ــل إىل مرحل ــة التدوي ــن ،وه ــذه ه ــي املرحل ــة األخ ــرية
ل ــه ال ــيت ل ــن حت ــدث إال بع ــد ق ــرون طويل ــة م ــن الت ــداول،
غــري أنهــا تــرى أن هــذا النــص ال خيــرج للجماعــة الشــعبي�ة
إال بع ــد اكتمال ــه.
ّ
فيمـــا حيـــدد فـــاروق خورشـــيد خصائـــص مركزيـــة يف
ً
األدب الش ــعيب ،موضح ــا أن «أي أدب لك ــي يدخ ــل حت ــت
ً
مصطل ــح األدب الش ــعيب جي ــب -أوال -أن حيق ــق وج ــوده
ً
ألك ــرث م ــن جي ــل ،وألك ــرث م ــن م ــكان ،ويج ــب -ثانيــ�ا -أن
ً
ً
ً
ً
ً
يعك ــس موقف ــا جمعي ــا ال موقف ــا فردي ــا ،وينبغ ــي -ثالث ــا-
ً
أن يك ــون تداول ــه طليق ــا ،بمع ــىن أن كل مت ــداول ل ــه يعي ــد
تكوينــ�ه عن ــد إع ــادة تقديم ــه حبي ــث يضي ــف إلي ــه هم ــوم
عص ــره ،وطموح ــات أبنــ�اء ه ــذا العص ــر ،وه ــذا ال يتحق ــق
ً
للنـــص الشـــعيب إال إذا كان قابـــال الحتـــواء هـــذا الرتاكـــم
ً
الفولكلـــوري ،وقـــادرا علـــى امتصـــاص اجليـــد ،ومزجـــه
ً
ّ
وليعـــر
بالقديـــم ليتجـــدد دائمـــا مـــن عصـــر إىل عصـــر،
م ــن جدي ــد ع ــن كل عص ــر جدي ــد ،وليحت ــوي يف أعماق ــه
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عل ــى املدل ــول الثق ــايف والف ــين املس ــتمر واملتط ــور والدائ ــم
ل ــروح الش ــعب وآالم ــه وطموحات ــه؛ فاملحت ــوى الش ــعيب
ّ
الدائـــم العطـــاء واملســـتمر واملتجـــدد -شـــرط أســـايس
لشـــعبي�ة العمـــل ودخولـــه منطقـــة األدب الشـــعيب ،وال
ً
ع ــرة باللغ ــة يف ذل ــك» .49ف ــإذا كان األدب الش ــعيب أدب ــا
ً
طليق ــا ،وكل مت ــداول ل ــه يعي ــد تكوين ـ�ه ،فه ــذا يتن ـ�اىف م ــع
رأي نبيل ــة إبراهي ــم يف أن الن ــص الش ــعيب ال خي ــرج للوج ــود
ً
إال بعــد اكتمالــه ،ألن النــص هنــا ليــس إال إطــارا حلكايــات
س ــرتوى بأزمن ــة مختلف ــة ،وبأماك ــن خيتل ــف فيه ــا كل م ــا
ً
أعي ــدت روايتــ�ه ،وه ــذا م ــا يبق ــي الن ــص الش ــعيب حي ــا،
ّ ً
متج ــددا كل م ــا روي م ــع تق ــادم الزم ــن.
يف حـــن تســـتخلص الدكتـــورة أمينـــ�ة فزاري ســـت
خصائـــص لـــأدب الشـــعيب ،وهـــي:
 .1الشفوية يف مقابل التدوين والكتابة.
 .2اجلماعية أو الشعبي�ة يف مقابل الفردية أو الذاتي�ة.
 .3العفوية والتلقائي�ة يف مقابل التصنع والتكلف.
 .4الشـــيوع الشـــعيب والذيـــوع اجلماهـــريي يف مقابـــل
«الرســـمية» والنخبويـــة.
 .5الثقافـــة الشـــعبي�ة يف مقابل الريق الفكـــري والثقايف.
(الطابع الرســـي).
 .6اللغة الدارجة واللهجة املحلية يف مقابل الفصيحة.50
وإذا رجعن ــا أله ــم خصائ ــص ه ــذا األدب م ــن خ ــالل
الدراســـات الســـابقة ،يمكـــن أن نتفـــق مـــع فـــزاري يف
النقـــاط األربـــع األوىل الـــيت أوردتهـــا ،لكـــن النقطتـــن
األخريت ــن قابلت ــان للنق ــاش ،فالثقاف ــة الش ــعبي�ة ليس ــت
ثقاف ــة متدني ـ�ة لتك ــون يف مواجه ــة ال ــريق الفك ــري والثق ــايف
اللذيــن تتســم بهمــا الثقافــة الرســمية -حســب توصيــف
فـــزاري ،-فهـــي ثقافـــة لهـــا كيانهـــا اخلـــاص الـــذي مـــن
الصعـــب أن نصـــف الكيـــان اآلخـــر (الرســـي) بأنـــه أرىق
ً
ً
منه ــا فكري ــا وثقافي ــا .أم ــا حص ــر األدب الش ــعيب باللهج ــة
املحليـــة فهـــو موضـــع جـــدال ،بـــل إن الكثـــري مـــن داريس
األدب الشـــعيب يرفضـــون حتديـــده باللهجـــات املحليـــة أو
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ً
العاميــة ،مؤكديــن أن اللغــة الفصــىح ليســت حكــرا علــى
الثقافــة الرســمية.
وتعود فـــزاري ّ
مرة أخـــرى لتحدد إحدى عشـــرة نقطة
ّ
تمـــزي األدب الشـــعيب عن غريه مـــن الفنـــون األدبي�ة ،هذه
النقـــاط تكمن يف:
 .1لغته هي اللهجة املشـــرتكة بن جميع أفراد الشعب،
وهي تلك املتحررة من قيـــود اإلعراب واملعجم.
 .2اجلهـــل باملؤلف يف أغلـــب األحيان ،فاملبـــدع األصلي
يـــذوب يف اجلماعة اليت ينتـــي إليها.
 .3التداول الشفاهي.
 .4التوارث عر األجيال.
 .5معرض ،عر التاريخ ،للزيادة والنقصان.
 .6املرونة :فهو قابل للتغيري حسب املواقف والظروف.
 .7أدواتـــه التعبريية :يعـــر بالكلمة واإليقـــاع واحلركة
واإلشارة.
اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ :إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم وﺗﻤ ّﺜﻼﺗﻪ
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 .8امزتاج الواقع فيه باخليال.
 .9تشخيص األشـــياء المادية وجتســـيد القيم املعنوية
واألشياء الالمعقولة.
 .10غلبة الطابع التوجيهي التعليي.
 .11جمهوره العريض واألوسع.51
خالصات فـــزاري بنـــ ً�اء علـــى الدراســـات الســـابقة،
ّ
تلخص أهـــم خصائص األدب الشـــعيب ،وهي مـــا أفرزته
من بعـــض الدراســـات الـــيت حبثـــت يف هـــذا األدب .وإذا
ّ
تأملنـــا هذه النقـــاط ،نالحظ أنها التفتـــت إىل اخلصيصة
ً
السادســـة اليت ذكرتهـــا ســـابقا [اللغة الدارجـــة واللهجة
املحليـــة مقابل الفصيحـــة] ،بقولهـــا (لغته هـــي اللهجة
املشـــرتكة بن جميـــع أفـــراد الشـــعب) فقد تكـــون هذه
اللهجة فصيحـــة أو متفاصحة ،وليســـت بالضرورة تكون
لهجتهـــم عاميـــة ،وضعتهـــا يف نقاطهـــا الســـابقة مقابل
الفصيحـــة .وقـــد نتفـــق مـــع النقـــاط األخرى اليت أشـــار
لها دارســـو األدب الشـــعيب ،ما عـــدا قولها [غلبـــة الطابع
التوجيهـــي والتعليـــي] ،فـــإذا قارنا احلكايات الشـــعبي�ة
عر املراحـــل الزمني�ة املختلفـــة ،لم يكن الطابـــع التعليي
ً
والتوجيهـــي هو الغالـــب ،حـــىت وإن وجد ،فضـــال عن أن
الســـرية الشـــعبي�ة؛ على ســـبي�ل املثال ،ليـــس فيها طابع
توجيهـــي أو تعليـــي ،إنمـــا كانت تهـــدف إىل إعـــادة إنت�اج
ً
الوقائـــع التاريخيـــة برؤى جديـــدة .وهذا ما جنـــده مثال يف
ســـرية عنرتة بن شـــداد اليت ُوجـــد لها ثالثة متـــون خيتلف
أحدها عـــن اآلخر يف املقدمـــات واحلذوفـــات واإلضافات
حبســـب البيئ�ة اليت ّ
دونت بها ،وهي احلجازية والشـــامية
ً
والعراقيـــة ،فضـــال عـــن الســـرية الهاللية الـــيت رويت يف
مناطـــق كثـــرية مـــن العالـــم العريب ،مثـــل مصـــر [بمدنها
املختلفـــة] وتونـــس وبعض الـــدول األفريقيـــة األخرى.

التأليف الشعيب:
يشـــري أغلب درايس األدب الشعيب ،إىل أن انتشار األدب
الشـــعيب ،ويف األخـــص الســـرية الشـــعبي�ة ،كان لـــه دوافع

5

رئيســـة تتلخص يف مواجهة األجنـــيب الدخيل على األرايض
ّ
العربي�ة ،والبحث عن نموذج للبطـــل املخلص الذي تمثلوه
يف عنرتة بن شـــداد وســـيف بن ذي يزن ومن َّثم ذات الهمة
والهالليـــن والظاهـــر بيرس وحمـــزة العرب وفريوز شـــاه
وغريهم مـــن األبطال املعروفـــن يف التاريخ العريب.
مـــن هذا املبـــدأ اشـــتغل الـــرواة يف املقاهـــي واألماكن
الشـــعبي�ة على ســـرد قصصهم ،حىت أن املتلقي الشـــعيب
بـــدأ ّ
يغـــري مـــن صـــورة البطـــل واملواقـــف اليت يمـــر فيها
والنهايـــات املحتملـــة له ،بالصـــورة اليت يريدهـــا ،ومن َّثم
كانت هـــذه املواقـــف ّ
تتغري بن مـــكان تروى فيه الســـرية
ً
وآخـــر ،وبـــن زمن وآخـــر أيضا.
غري أن التســـاؤل الذي أثري لدى داريس األدب الشـــعيب
ّ ً
مبكـــرا :مـــن مؤلف هـــذه النصـــوص؟ وهي إشـــكالية ما
زالـــت قائمة حـــىت اليـــوم ،وهو مـــا أثارته الدكتـــورة نبيلة
إبراهيـــم بقولها« :هناك مشـــكلة أخرى تث�ار عند دراســـة
األدب الشـــعيب خـــالل مشـــكلة دوافعه الشـــعبي�ة ،تلك
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ّ
هي مشـــكلة تأليف هـــذا األدب .فمنذا الـــذي يؤلف هذه
األنـــواع األدبي�ة بأشـــكالها املحـــددة؟ أهو الشـــعب كله أم
فرد بعينـــ�ه؟ وهل من املعقول أن الشـــعب كلـــه يمكن أن
جيتمـــع ليؤلف أســـطورة أو حكاية خرافية أو شـــعبي�ة على
ً
ســـبي�ل املثال؟ أو هـــل يمكنه مجتمعـــا أن يؤلـــف النكتة
بشـــكلها املوجز امللـــيء بالغزي [كذا] والســـخرية؟ إن هذا
َ
ال يمكـــن أن حيـــدث بطبيعـــة احلـــال .ولم يبق ســـوى أن
نفرتض األصـــل الفـــردي لإلنتـــ�اج األديب الشـــعيب .وهذا
ّ
الفرد اخلـــالق ال يعيش حيـــاة ذاتي�ة بعيدة عـــن املجموع،
ً
وإنمـــا يعيش حياة شـــعبي�ة صرفا .وهو بما له من نشـــاط
ّ
إبداعـــي خالق ،خيلق الكلمـــة املعرة اليت ســـرعان ما تلقى
هـــوى بن أفـــراد الشـــعب جميعـــه ،إذ تكمن فيهـــا روحه
وجتاربـــه ومشـــكالته» .52حييلنا نـــص إبراهيـــم هذا على
ّ
رأيها الســـابق الذي أكدت فيه أن النص الشـــعيب ال يظهر
للوجـــود إال بعـــد اكتماله ،وهـــو خيالـــف آراء أغلب داريس
ّ
األدب الشـــعيب ،غري أنها يف هذا الـــرأي تؤكد ضرورة وجود
املؤلـــف الفـــرد الذي يؤخـــذ ّ
نصه فيمـــا بعد ويتـــم تداوله
حىت يصبـــح ال وجود ملؤلفـــه فيمـــا بعـــد .وإذا أخذنا بهذا
الـــرأي ،فإنن�ا نأخذ بتوجيه األدب الشـــعيب مـــن قبل أفراد
وليـــس من قبـــل بيئـــ�ة اجتماعيـــة وثقافية لهـــا تقاليدها
وســـياقاتها اليت تعيد مـــن خاللها إنتـــ�اج أي نص.
مـــن جهة أخرى ،فلهـــذا الرأي جانب كبـــري من الصحة
ُ
يف الوقت نفســـه ،فـــإذا كانت نـــواة النص تنتـــج من قبل
فـــرد ضمن جماعـــة ما ،فإن هـــذه اجلماعـــة تت�القف هذه
ً
ّ ً
نصا شـــعبي�ا،
النواة وتؤســـس عليها ما نســـميه فيما بعد
غـــري أن هذه النـــواة ليســـت أكرث مـــن فكـــرة مطروحة يف
ّ
البيئـــ�ة الثقافية نفســـها الـــيت ألف فيها النص الشـــعيب،
ومـــن َ
ثـــم يبقى عمـــل الـــرواة يف إعـــادة إنت�اج هـــذا النص
واإلضافـــة لـــه ،واحلـــذف منـــه ،حـــىت تبـــ�دأ اجلماعـــة
ّ
الشـــعبي�ة نفســـها يف تلقيه وإعـــادة إنت�اجه.
وإذا كان ــت إبراهي ــم تص ــر عل ــى فردي ــة تألي ــف الن ــص
الشـــعيب يف بداياتـــه ،فهـــي يف الوقـــت نفســـه تشـــري إىل
إعــادة اســتلهام املرجعيــات الثقافيــة مــن البيئـ�ة الشــعبي�ة
ّ
حيـــول
نفســـها« ،هكـــذا يفعـــل األدب الشـــعيب ،إنـــه

الفـــوىض إىل نظـــام وكل نـــوع مـــن أنـــواع اإلنتـــ�اج األديب
الش ــعيب ،مث ــل احلكاي ــة اخلرافي ــة واألس ــطورة الكونيـ ـ�ة
وأســـاطري األخيـــار واألشـــرار إىل غـــري ذلـــك ،إنمـــا يهـــدف
إىل تفســـري جانـــب مـــن جوانـــب احليـــاة ،ولهـــذا فإنهـــا
تع ـ ّـد جميع ـ ًـا م ــن صن ــع العقلي ــة ّ
املفس ــرة الق ــادرة عل ــى
اســـتغالل اللغـــة يف وظيفتيهـــا كلتيهمـــا ،وهمـــا اخللـــق
والتفس ــري .عل ــى أن تفس ــري عملي ــة إب ــداع األدب الش ــعيب
ً
ٍّ
عل ــى ه ــذا النح ــو يع ــد يف احلقيق ــة نظري ــا إىل ح ــد كب ــري.
ً
حق ــا أن الن ــاس خيتلف ــون يف مس ــتويات تفكريهم ــا [ك ــذا]
ً
علـــى حنـــو مـــا ختتلـــف وظائفهـــم يف احليـــاة ،وحقـــا أن
التألي ــف األديب حيت ــاج إىل تل ــك الفئ ــة ال ــيت ال تك ــون ق ــادرة
عل ــى التش ــكيل فحس ــب ،ب ــل عل ــى رب ــط ه ــذا التش ــكيل
بـــإدراك حقيقـــة مـــا ،ولكـــن إذا كان األمـــر كذلـــك ،فـــإن
تألي ــف األدب الش ــعيب يصب ــح عندئ ـ ٍـذ نتــ�اج فئ ــة معينــ�ة
ً
وموجه ــا لفئ ــة معينـ ـ�ة .وبه ــذا نك ــون غ ــري بعيدي ــن ع ــن
اإلبـــداع األديب الفـــردي الـــذي ينحصـــر يف فئـــة معينـــ�ة
يكـــون مـــن بينهمـــا املبـــدع ،كمـــا يكـــون مـــن بينهمـــا
املســـتقبل .ولكـــن حيـــث أن األدب الشـــعيب ال يمكـــن
ً
أن يكـــون شـــعبي�ا إال إذا اســـتقبلته اجلماعـــة الشـــعبي�ة
بأســرها ورددتــه ،فــال بــد أن يكــون التعبــري األديب الشــعيب،
ًّ
مهم ــا يك ــن مص ــدره ،مع ــدا يف ش ــكل يس ــتهوي اجلماع ــة
حبيـــث تســـتقبله فـــور وصولـــه لهـــا ،وكأنـــه جـــزء مـــن
حياتهـــا القديمـــة ومـــن رصيـــد ثقافتهـــا القديمـــة .كمـــا
أن هـــذا املؤلـــف الفـــرد ،إن وجـــد ،ال يســـتطيع أن يدعـــي
ملكيتـ ـ�ه له ــذا التألي ــف ،حي ــث أن م ــا توص ــل إلي ــه م ــن
تشــكيل أديب إنمــا يت�ألــف يف احلقيقــة مــن عناصــر مفــردة
هـــي يف األصـــل مـــرياث قديـــم للشـــعب» .53وحبســـب
م ــا ت ــراه إبراهي ــم ف ــإن ه ــذا الف ــرد (املؤل ــف) نتــ�اج بيئتــ�ه
نص ــه الف ــرديّ ،
الثقافي ــة ال ــيت أنت ــج م ــن خالله ــا ّ
ليوج ــه
إىل اجلماع ــة الش ــعبي�ة ال ــيت تعي ــد إنت�اج ــه عل ــى أن ــه م ــن
نت�اجه ــا .ويف كت ــاب آخ ــر ،ت ــرز إبراهي ــم عالق ــة أخ ــرى ب ــن
ً
فرديــة تأليــف النــص الشــعيب ومجهوليــة املؤلــف ،مبين ـ�ة
أن «أول م ــا يث ـ�ار بص ــدد ه ــذه القضي ــة ،قضي ــة مجهولي ــة
املؤل ــف ،وارتب�اطه ــا كلي ــة بعملي ــة انتش ــار الن ــص وذيوع ــه
ع ــن طري ــق الش ــفاهية .فالن ــص املجه ــول املؤل ــف يع ــد
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ملكي ــة عام ــة للش ــعب ،ف ــإذا راق ــه ،ألن ــه ي ــؤدي وظيف ــة
م ــا يف حيات ــه ،حــرص علــى ترديــده ،ومــع الرتديــد املســتمر
يك ــون الن ــص عرض ــة للتغي ــري ال ــذي يت�دخ ــل في ــه بش ــكل
أو بآخـــر الـــرواة املبدعـــون الذيـــن يعـــدون بمثابـــة أجهـــزة
اســـتقبال حساســـة ملتغـــريات العصـــر واحتي�اجـــات
اجلمهـــور النفســـية واالجتماعيـــة ،ومـــا تتطلبـــه هـــذه
املتغ ــريات وتل ــك االحتي�اج ــات م ــن تش ــكيالت جدي ــدة،
ّ
ووســـائل فنيـــ�ة جديـــدة» .54وهـــذا مـــا يعـــد خصيصـــة
رئيســـة يف خصائـــص األدب الشـــعيب ،وهـــي مجهوليـــة
املؤلـــف ،حـــىت وإن كان التأليـــف األول لفـــرد مبـــدع،
ّ
ف ــإن دخ ــول ه ــذا الن ــص ضم ــن ثقاف ــة املجتم ــع ،وتب ــين
املجتم ــع ل ــه ،س ــينىس حينه ــا اس ــم املؤل ــف ،ألن اجلماع ــة
ً
ّ
الشــعبي�ة ســتعيد إنتـ�اج النــص وتقدمــه محمــال بثقافتهــا
ّ
والتحـــوالت الـــيت طـــرأت عليهـــا.
مـــن جانبـــ�ه ،يكشـــف الدكتـــور عبـــد احلميـــد أن
«اآلداب الشـــعبي�ة ثمـــرة مؤلفـــن مبدعـــن ذابـــت
شــخصياتهم الفرديــة يف شــخصية الشــعب أو اجلماعــة،
ً
ً
إمـــا تثبيتـــ�ا لقيمـــة إنســـاني�ة أعلـــى ،وإمـــا تعبـــريا عـــن
موقـــف شـــعيب عـــام .وقـــد يـــرتدد اســـم هـــذا املؤلـــف
أو ذاك ألثـــر شـــعيب ،ولكـــن اجلماعـــة تعـــىن بالنـــص،
وتتش ــبث ب ــه أك ــرث م ــن عنايته ــا باملؤل ــف وحرصه ــا عل ــى
تذك ــره» .55ورأي يون ــس ه ــذا تلخي ــص لفك ــرة التألي ــف
يف األدب الشـــعيب ،فـــال وجـــود ملرجعيـــة محـــددة ألي
ن ــص ش ــعيب ،ألن ه ــذا الن ــص قاب ــل للتج ــدد واإلضاف ــات
املســـتمرة ،و»قـــد اقتضـــت هـــذه اخلاصيـــة ،أعـــين
خاصيـــة التجـــدد الدائـــم وقبـــول اإلضافـــة املســـتمرة،
أن يت ــوه من ــا اس ــم املب ــدع األصل ــي للعم ــل الش ــعيب؛ ألن
العم ــل ال ــذي ب ــدأه ه ــو ق ــد قط ــع صلت ــه بذات ــه والتعب ــري
ّ
عنه ــا؛ ليتس ــع للتعب ــري ع ــن ذات الش ــعب نفس ــه ،وألن
هـــذا العمـــل قـــد أضافـــت إليـــه ذوات أخـــرى ،وعصـــور
أخـــرى ،وطاقـــات إبداعيـــة أخـــرى -مـــا جعـــل نســـبت�ه
ً
إلي ــه ال تمث ــل حقيق ــة االنتم ــاء الف ــين يف يشء ،وأيض ــا ألن
ً
العم ــل ح ــىت ل ــو ب ــدأ غنائيــ�ا ق ــد حت ـ ّـول عل ــى ي ــد اإلب ــداع
الش ــعيب اجلمع ــي إىل إب ــداع درايم ،يفق ــد غنائيتــ�ه كلم ــا

َب ُع ــد ع ــن صاحب ــه ،ويتح ـ ّـول مث ــل ك ــرة الثل ــج ال ــيت تك ــر
كلم ــا ّ
حترك ــت بم ــا يض ــاف إليه ــا م ــن ذوب الوج ــود ال ــذي
تتح ـ ّـرك متدحرج ــة في ــه وم ــن خالل ــه -يتح ـ ّـول إىل ك ــرة
ضخم ــة تض ـ ُّـم يف بؤرته ــا الب ــذرة األوىل للمب ــدع الف ــردي
ّ
األول؛ ولكنه ــا ق ــد تدث ــرت ب ــكل الرتاكم ــات الفولكلوري ــة
الــيت أضافهــا إليهــا التن�اقــل الــي واملســتمر والدائــم».56
وعل ــى الرغ ــم م ــن حداث ــة رأي الدكت ــور ف ــاروق خورش ــيد
ّ
عـــن آليـــات تأليـــف األدب الشـــعيب ،إال أنـــه يتفـــق مـــع
ســـابقيه ،مـــن أمثـــال نبيلـــة إبراهيـــم وعبـــد احلميـــد
يون ــس ،وه ــذا االتف ــاق ج ــاء ح ــىت بع ــد أن أعل ــن يف بع ــض
نص ــوص الس ــرية الش ــعبي�ة ع ــن عائدي ــة ه ــذه الس ــرية إىل
مؤل ــف بعينــ�ه ،مث ــل س ــرية عن ــرتة ب ــن ش ــداد ال ــيت يذك ــر
ال ــراوي أنه ــا م ــن تألي ــف األصمع ــي أو غ ــريه ،وم ــع ه ــذا
التحدي ــد ،يش ــكك دارس ــو األدب الش ــعيب بصح ــة إس ــناد
الســـرية لهـــذا املؤلـــف أو ذاك.57
وباملوازنـــة بـــن النـــص األديب الشـــعيب والفـــردي،
تش ــري نبيل ــة إبراهي ــم إىل أن الن ــص األديب الش ــعيب يق ــف
ً
«مواجه ــا يف خصوصيت ـ�ه الن ــص األديب الف ــردي ،فالن ــص
ّ
الفـــردي يتمتـــع بالثبـــ�ات ألنـــه يكتـــب ويظـــل حبيـــس
الـــورق ،ومـــن ثـــم لـــن يكـــون عرضـــة للتغيـــري ،والبـــد أن
يتعام ــل مع ــه الق ــارئ عل ــى ه ــذا األس ــاس .ولك ــن الق ــارئ
ح ــر يف أن يفهم ــه كيفم ــا ش ــاء ،وله ــذا تتع ــدد الق ــراءات
ً
مـــع ثبـــ�ات مـــن النـــص .أمـــا النـــص الشـــعيب فهـــو أوال
ً
مجهـــول النشـــأة ،كمـــا أنـــه لـــم ينشـــأ فجـــأة منفصـــال
عمـــا قبلـــه مـــن النصـــوص واملعـــارف الشـــعبي�ة ،علـــى
الرغـــم مـــن اختالفاتهـــا الشـــكلية ،شـــديدة الصلـــة
ً
بعضهـــا ببعـــض ،فقـــد يكمـــل بعضهـــا بعضـــا يف ســـياق
ً
الفكـــر الكلـــي املنتظـــم ،وقـــد ّ
فســـر بعضهـــا بعضـــا ،كان
يكش ــف ع ــن أص ــول اللغ ــة اإلش ــارية املمت ــدة يف أعم ــاق
ً
ً
التاري ــخ» .58وضع ــت إبراهي ــم ح ــدا فاص ــال ب ــن الش ــعيب
والفـــردي وهـــو التدويـــن ،أو الكتابـــة األوىل الـــيت جتعـــل
ِّ
النـــص حبيـــس الـــورق -علـــى حـــد قولهـــا ،-يف حـــن
ً
ّ ً
طيع ــا ومرن ــا يف ي ــد ال ــرواة،
يبق ــى الن ــص األديب الش ــعيب
ً
وم ــن يت�داول ــه م ــن الش ــعب ،قاب ــال للح ــذف واإلضاف ــة.

آفـــــاق

ً
كم ــا تضي ــف إبراهي ــم اختالف ــا آخ ــر ب ــن النص ــن ،وه ــو
«أن العالق ــة غ ــري املباش ــرة ب ــن الن ــص الف ــردي والق ــارئ
تقابله ــا عالق ــة مباش ــرة ،ب ــل عالق ــة مواجه ــة ،ب ــن م ــؤدي
ـؤد يعل ــم أن ــه ي ــؤدي رواي ــة
الن ــص واملس ــتمع إلي ــه .وكل م ـ ٍ
أخ ــرى لن ــص قي ــل م ــن قب ــل ،كم ــا أن ــه يعل ــم أن ــه ال يمل ــك
ح ــق التس ــلط لف ــرض روايت ـ�ه ،وله ــذا ف ــإن املس ــتمع ال ــذي
يمكـــن أن يكـــون راويـــة عـــن ُبعـــد ،حـــر يف أن يغـــري هـــذا
النـــص كذلـــك .علـــى أن هـــذه الرغبـــة يف تغيـــري النـــص
ال تتولـــد لديـــه إال نتيجـــة لتفاعلـــه مـــع الروايـــة الـــيت
اس ــتمع إليه ــا .وكل ه ــذا يؤك ــد أن الن ــص الش ــعيب حرك ــة
مس ــتمرة م ــع حرك ــة احلي ــاة ،ف ــكل م ــا يط ــرأ عل ــى احلي ــاة
االجتماعي ــة م ــن تغي ــري ،وكل م ــا يس ــتوعبه الش ــعب م ــن
أفـــكار إزاء هـــذا التغيـــري ،البـــد أن جيـــد صـــداه يف حركـــة
النـــص» .59فـــإذا كان االختـــالف الرئيـــس بـــن النصـــن
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لسـان العـرب ،ابـن منظـور ،الهيئـة املرصيـة
العامـة للكتـاب ،20 4 ،مـادة :أدب.
املعجـم املفصل يف األدب ،إعـداد :الدكتور محمد
التونجـي ،دار الكتـب العلميـة ،بـروت ،ط،2
 ، 999ص.46
ينظر :املصدر نفسه ،ص.46
م .ن ،ص.46
ينظر :م .ن ،ص.47
م .ن ،ص.48
نظريـة األنـواع األدبية يف النقد األدبـي ،الدكتور
محمـد خـر شـيخ مـوىس ،دار الرتجمـة،
الكويـت ،ط  ، 99 ،ص .
نظريـة األدب ،أوسـتن واريـن ورينيـه ويليـك،
ترجمـة :محيـي الديـن صبحـي ،مراجعـة:
الدكتـور حسـام الخطيـب ،املجلـس األعـى
لرعايـة الفنـون واآلداب والعلـوم االجتماعيـة،
 ، 972ص. 9
م .ن ،ص. 9
م .ن ،ص.22
م .ن ،ص.22
مفهـوم األدب ودراسـات أخـرى ،سـفيتان
تودوروف ،ترجمة :عبود كاسـوحة ،منشـورات
وزارة الثقافـة ،دمشـق ،2002 ،ص.7

األدبيـــن يكمـــن حبســـب مـــا ّبينتـــ�ه الدكتـــورة نبيلـــة
إبراهي ــم ،يف أن الف ــردي مكت ــوب والش ــعيب ش ــفاهي ،وه ــذا
ً
ً
ً
لي ــس اختالف ــا جذري ــا ،بدالل ــة أن هن ــاك نصوص ــا س ــردية
قديم ــة مكتوب ــة ّ
حتول ــت فيم ــا بع ــد إىل نص ــوص ش ــعبي�ة،
ف ــإن االخت ــالف األه ــم بينهم ــا ه ــو م ــدى مطاوع ــة الن ــص
علــى التحـ ّـول والتغـ ّـري بــن جماعــة شــعبي�ة وأخــرى ،وبــن
زم ــن وأخ ــر ل ــدى اجلماع ــة الش ــعبي�ة نفس ــها .وه ــذا ه ــو
ً
أه ــم خصيص ــة م ــن خصائ ــص األدب الش ــعيب عموم ــا،
فعلـــى الرغـــم مـــن االختـــالف بـــن داريس هـــذا االدب يف
لغتـــه؛ بـــن العاميـــة والفصيحـــة ،ومعرفـــة املؤلـــف أو
ً
مجهوليتــ�ه ،وت ــوارث ه ــذا الن ــص جي ــال بع ــد جي ــل ،لك ــن
ّ
الدارســن يتفقــون علــى أن أهــم خصيصــة يف هــذا النــص
تكمــن يف مرونت ـ�ه ،ومطاوعتــه للتغــري واإلضافــة واحلــذف
م ــع كل رواي ــة جدي ــدة ل ــه.
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م .ن ،ص.8
م .ن ،ص. 0
م .ن ،ص. 4
م .ن ،ص. 7
موسـوعة النظريـة األدبيـة املعـارصة) ( ،
مفاهيـم ،إيرينـار ر .مكاريـك ،ترجمـة حسـن
البنـا عـز الديـن ،املركـز القومـي للرتجمـة،
القاهـرة ،20 7 ،ص.2 2 0-
م .ن ،ص.249 248-
موسوعة النظرية األدبية ،م .س ،ص.2 0
م .ن ،ص.2 2
النظريـة الثقافيـة والثقافـة الشـعبية ،جـون
سـتوري ،ترجمـة :د .صالـح خليل أبـو أصبع
ود .فـاروق منصـور ،هيئـة أبو ظبي للسـياحة
والثقافـة -مـروع "كلمـة" ،ط ،20 4 ،
ص .2
علـم الفولكلـور ،الدكتور محمـد الجوهري ،دار
املعارف ،القاهـرة ،ج  ،ط ، 98 ،2ص .
الهالليـة يف التاريـخ واألدب الشـعبي ،عبـد
الحميـد يونـس ،أطروحـة دكتـوراه ، 9 7
األعمـال الكاملـة ،ج  ،املجلـس األعـى للثقافة،
القاهـرة ،20 0 ،ص . 0
معجم الفولكلـور ،الدكتور عبـد الحميد يونس،
الهيئـة املرصيـة العامـة للكتـاب ،القاهـرة،
 ،) 98 ( 2009ص. 9
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" .2يطلـق عى الـرتاث الروحـي للشـعب (خاصة
الـرتاث الشـفاهي) ،كمـا يطلق عـى العلم الذي
يـدرس هـذا الـرتاث" ،ينظـر :علـم الفولكلور،
محمـد الجوهـري ،م .س ،ص. 8
 "اقـرتح تومـز [وليـم جـون تومـز] هـذااالصطـالح ليـدل عى دراسـة العـادات املأثورة
واملعتقـدات ،وكذلـك مـا كان معروفـا ً حتـى
ذلك الوقت -بشـكل غامـض -باآلثار الشـعبية
القديمـة" ،ينظـر :الفولكلور ما هـو..؟ ،فوزي
العنتيـل ،الهيئـة العامة لقصـور الثقافة ،مكتبة
الدراسـات الثقافيـة  ، 8القاهـرة، 999 ،
ص  .ويفـ ّرق الدكتـور فاروق خورشـيد بني
الفولكلـور واألدب الشـعبي بقولـه" :إذا كانـت
التلقائيـة والعفويـة همـا السـمة الرئيسـية يف
الفولكلـور -فـإن العمـد والتنظيم هما السـمة
الرئيسية يف األدب الشـعبي؛ فبإضافة كلمة أدب
إىل مصطلـح شـعبي تعني الدخول بالشـعبيات
املتوارثـة إىل مرحلـة الشـكل الفنـي واملضمون
الدرامـي لهـذا املـوروث الشـعبي املتـوارث..
وعـى هـذا فيمكننـا أن نسـتخرج مقولـة
هامـة من هـذا كلـه ،وهـي أن كل أدب شـعبي
فولكلـور ،وليـس كل فولكلـور أدبـا ً شـعبياً؛
فتعبـر الفولكلـور هو األشـمل واألعـم ،ويمكن
إطالقـه عـى العطـاء القـويل الفولكلـوري عى
العمـوم بمـا يف ذلـك األدب الشـعبي ،يف حـني
أن تعبـر األدب الشـعبي ال يمكـن إطالقـه إال
عـى هذا العطـاء القويل الـذي ّ
يعب عـن تجربة
إنسـانية جمعية ،ويلتزم بالشـكل الذي يفرضه
هـو نفسـه كتنظيـم ثابـت ومنتظم مـن ناحية
العطـاء الفنـي ،ومـن ناحيـة القالـب اإلبداعي،
ومـن ناحيـة التنظيـم األسـلوبي أيضـاً" .أدب
السـرة الشـعبية ،فـاروق خورشـيد ،الركـة
املرصيـة العامليـة للنـر -لونجمـان ،القاهرة،
ط  ، 994 ،ص.20 9-
 .26معجم الفولكلور ،م .س ،ص. 9
 .27يـورد أحمـد صـادق الجمّ ـال ،أسـبابا ً كثـرة
لنشـوء اللغـة العاميـة ،مـن أهمهـا اختـالط
املجتمـع بعنـارص اجنبيـة تتغلغـل ثقافتهـا يف
املجتمـع ،فنصبـح أمام لغـة جديدة هـي اللغة
العاميـة الخاصـة ،أو" هـي (اللغـة املشـرتكة
نفسـها يف مظهر محـي) وقد اختلـف الباحثون
يف فهـم مدلـول هـذه اللغـة العاميـة الخاصة،
هـل يطلقـون عليهـا اسـم اللغـة الشـعبية أو
اللغـة العاميـة .هذه اللغة ال شـك أنهـا العامية
التـي نشـأت نتيجـة للظـروف االقتصادية وقد
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رأى (يوهان فك) أن نشـاط التجـارة يف القرنني
الثامـن والتاسـع الهجـري (قد هيأت األسـباب
الرضوريـة لنشـاط الحيـاة العقلية وسـعد عى
إنشـاء نهضة أدبيـة يف مرص وسـوريا تميزت-
مـن الوجهـة اللغويـة -بظهـور التعبـرات
املحليـة) وكذلـك هيـأت الظـروف االجتماعيـة
لنشـأة اللغـة العامية بمـا للعوامـل االجتماعية
مـن أثر عـى توجيـه العقـول وتغير السـلوك،
كمـا أن السياسـة قد أثرت يف نشـأة هـذه اللغة،
فقـد سـببت لهـا فرصـة احتكاكهـا بلغـات
أجنبيـة ،ممـا أدى إىل تداخلهـا فيهـا .وهكـذا
تنشـأ اللغة العامية ،وينشـأ معها األدب العامي
الـذي يعـب عـن أدق خلجـات النفـس التـي
تأثـرت بالخـبات ،والتي سـاعدتها لغـة طيعة
هـي اللغـة العاميـة لرتسـم صـورة املجتمـع
الـذي تحيـا فيه ،وهذا مـا نراه يف اللغـة العامية
يف مـرص زمن املماليـك الذي جاء أدبهـا العامي
تنفيسـا ً وتصويـرا ً للحيـاة املرصيـة االجتماعية
والثقافية والسياسـية.
واألدب العامـي يعتمـد عـى مادتـه املفصحـة
التـي (إعرابهـا لحـن وفصاحتهـا ل ْكـن وقـوة
لفظهـا وهـن) ومن ذلـك نالحـظ األدب العامي
يشـرتط فيه أن يكـون لفظه ملحونـا ً عاطالً من
اإلعـراب بعيـدا ً كل البعد عـن التـزام الفصحى
التـي هـي أسـاس األدب الرسـمي ،وإال ملا وجد
الفـرق بـني األدبـني العامـي والفصيـح ،وذلك
يف لفـظ سـهل قريـب إىل النفـس منبعـث مـن
الوجـدان الفطـري الـذي ال يميـل إىل التعقيد".
 األدب العامـي يف مـرص ..يف العـرص اململوكي،أحمـد صـادق الجمّ ـال ،الهيئة املرصيـة العامة
للكتـاب ،مكتبـة األرسة ،20 ،ص.72 7 -
األدب الشـعبي ،أحمـد رشـدي صالـح ،مكتبـة
النهضـة املرصيـة ،القاهـرة ،ط( 9 ،2ط
 ،) 9 4ص.9
م .ن ،ص .ن.
م .ن ،ص.9- 0
ينظر :م .ن ،ص. 0
ينظر :م .ن ،ص. 7 0-
سـرة األمـرة ذات الهمـة -دراسـة مقارنـة،
الدكتـورة نبيلـة إبراهيم ،دار النهضـة العربية،
بـروت ) 960( ،د.ت ،ص. 4
م .ن ،ص . 4-
األدب الشـعبي ،عبـد الحميد يونـس [،] 960
األعمـال الكاملـة ،ج  ،املجلـس األعـى للثقافة،
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القاهـرة ،2007 ،ص. 7
أدب السـرة الشـعبية ،فـاروق خورشـيد،
الركـة املرصيـة العامليـة للنـر -لونجمـان،
القاهـرة ،ط  ، 994 ،ص.2 20-
األدب الشعبي ،م .س ،ص.2 8 7-
م .ن ،ص. 9
م .ن ،ص.467
أشـكال التعبـر يف األدب الشـعبي ،دكتور نبيلة
إبراهيـم ،دار املعـارف ،القاهـرة ،ط  ،د.ت
[ ،] 977ص.4 -
األدب الشعبي ،م .س ،ص. 9
نظريـة األنـواع األدبيـة ،م .فينسـنت ،ترجمـة:
الدكتـور حسـن عـون ،مطبعـة رويـال،
اإلسـكندرية ،مـرص ،د.ط ،د.ت ،ص.22
األدب الشعبي ،م .س ،ص. 22 2 -
الرتاث الشـعبي ،عبـد الحميد يونـس [،] 979
األعمـال الكاملـة ،ج  ،املجلـس األعـى للثقافة،
القاهـرة ،2007 ،ص. 86
ينظـر :موسـوعة الـرد العربـي ،عبـد اللـه
إبراهيـم ،املؤسسـة العربية للدراسـات والنر،
بـروت ،] 994[ 2008 ،مـج  ،ص.2 2
ينظـر :الهالليـة يف التاريـخ واألدب الشـعبي،
عبـد الحميـد يونس ،رسـالة ماجسـتر ، 946
األعمـال الكاملـة ،ج  ،املجلـس األعـى للثقافة،
القاهـرة ،20 0 ،ص.2 8
و :األدب امللحمـي يف الـرتاث الشـعبي العربـي،
محمـد رجـب النجـار ،الهيئـة املرصيـة العامة
للكتـاب ،القاهـرة ،2006 ،ص.202
ينظـر :تمثـالت العجيـب يف السـرة الشـعبية
العربيـة ،صفاء ذيـاب ،دار صفحات -دمشـق،
دار ميزوبوتاميـا -العـراق ،دار وراقـون-
العـراق ،ط  ،20 ،ص. 4
املقومـات الجماليـة للتعبـر الشـعبي ،د .نبيلة
إبراهيـم ،الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة،
مكتبـة الدراسـات الشـعبية ،6يونيـو ، 996
[ ،]......ص.72 7 -
أدب السرة الشعبية ،م .س ص.22
مناهـج دراسـات األدب الشـعبي ،د .أمينـة
فزاري ،دار الكتـاب الحديث ،القاهـرة،20 ،
ص .4
ينظـر :مناهج دراسـات األدب الشـعبي ،م .س،
ص.44 4 -
أشكال التعبر يف األدب الشعبي ،م .س ،ص.4

 .م .ن ،ص.8
 . 4املقومـات الجماليـة للتعبـر الشـعبي ،م .س،
ص .68
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أ.د .فرج قدري الفخراين – مصر

حكاية الشاطر حسن
ثالث صيغ ،وحتليل وفق املنهج
املقارن /املدرسة التاريخية-
اجلغرافية

1

تتعـــدد قـــراءات النـــص األدبشـــعيب الواحـــد وفـــق االجتـــاه
َْ َ
البح ــي ال ــذي ُينتخ ــب م ــن ب ــن اجتاه ــات متع ــددة معروف ــة ل ــدى
الباحـــث يف األدب الشـــعيب ،إال أن فريـــرا ذهـــب – ونوافقـــه -إىل أن
انتخ ــاب منه ــج م ــا ،متعل ــق بش ــكل كب ــري باخل ــرات البحثيــ�ة ال ــيت
َ
يعتم ــد عليه ــا الباح ــث ،وعلي ــه ِّ
يوج ــه ه ــذا األخ ــري دراس ــته للن ــص،
فالباحـــث اللغـــوي يقـــدم دراســـة لنـــص أدبشـــعيب مـــا ،ختتلـــف
عمـــا يقدمـــه الباحـــث يف الفولكلـــور أو االنرثوبولوجيـــا أو علـــم
النفـــس ،فحقيقـــة األمـــر أن أدوات املناهـــج البحثيـــ�ة املســـتخدمة
يف كل مج ــال م ــن ه ــذه املج ــاالت تعك ــس بش ــكل كب ــري اهتمام ــات
الباح ــث وقدرات ــه ال ــيت تمكن ــه م ــن الوق ــوف عل ــى مكون ــات القص ــة
َ
ً
ً
ثقافي ــا ،وم ــن ث ـ َّـم يط ـ ِّـوف بنـ ـ�ا –
الش ــعبي�ة باعتب�اره ــا حتم ــل بع ــدا
ً
ً
مقدمـــا
يف النـــص –
طروحـــا منهجيـــة أخـــرى ،1أحـــد هـــذه املناهـــج

أدب شعبي

املدرســـة التاريخيـــة اجلغرافيـــة ،2الـــيت ســـاعدت علـــى
َ ً
َ
ازدهـــار دراســـة الفولكلـــور يف أوروبـــاُ ،مت َو ِّســـدة يف ذلـــك
بدراس ــات فق ــه اللغ ــة (الدراس ــات الفيلولوجي ــة) ال ــيت
بـــرزت يف القـــرن التاســـع عشـــر امليـــالدي ،وكأن هـــذه
الدراس ــات فتح ــت الب ــاب أم ــام الباحث ــن يف الفولكل ــور
للوقــوف علــى عالقــات فــوق لغويــة يمكــن عــن طريقهــا
لع ــب دور يف حتلي ــل احلق ــول الفولكلوري ــة بش ــكل ع ــام،
ْ
َُ
ليـــس فقـــط األدب الشـــعيب ،3وقـــد خل َصـــت أهـــداف
ه ــذه املدرس ــة يف إع ــادة الش ــكل األول للعم ــل اإلبداع ــي
ً
الشـــعيب اعتمـــادا علـــى الصيـــغ املتاحـــة لهـــذا العمـــل،
َ
َ َّ
َ ْ
و كشـــف املـــكان الـــذي ختلـــق فيـــه العمـــل األدبشـــعيب
وك ــذا زم ــن ختلق ــه وتش ــكله ،وإع ــادة مســـرية اإلنتش ــار
اجلغـــرايف لقصـــة مـــا أو قصيـــدة مـــا ،4وقـــد َّ
رســـخ هـــذا
املنهـــج مبـــادىء البحـــث املقـــارن للقصـــص الشـــعيب،
م ــن خ ــالل كتاب ــة التفاصي ــل الدقيق ــة للقص ــة الش ــعبي�ة
ً
وتتبـــع حيـــاة كل قصـــة ،فضـــال عـــن كتابـــة الصيـــغ
العدي ــدة ل ــكل قص ــة وال ــيت تع ــد كل صيغ ــة ش ــاهدة عل ــى
املجتم ــع ال ــذي نش ــأت في ــه ،باعتبــ�ار أن األدب الش ــعيب
هـــو «أدب مفتـــوح»  -علـــى حـــد تعبـــري شـــنهار – أي
أن ــه أدب قاب ــل لتغي ــري أرديتــ�ه لك ــون كل راو بمق ــدوره أن
حيلحـــل يف الروايـــة وفـــق مـــا يطمـــن لـــه ،دون أن يكـــون
َّ
ألح ــد رده بس ــلطان حق ــوق التألي ــف ،فالقص ــة الش ــعبي�ة
ُ َّ
الـــيت ت َســـلم مـــن جيـــل إىل جيـــل بواســـطة اجلماعـــة –
ه ــي نفس ــها م ــرت بع ــدد م ــن التح ــورات املختلف ــة بم ــا
يواف ــق أخيل ــة وطب ــاع راوي ه ــذه اجلماع ــة ،وبم ــا يواف ــق
الظ ــروف اإلجتماعي ــة والثقافي ــة واجلغرافية-التاريخي ــة
للجماع ــة املس ــتقبلة للرواي ــة واملس ــتمعة له ــا ،ول ــذا فق ــد
َك ـ ُ َ
ـرثت صي ــغ كل قص ــة وتع ــددت ،وأصبح ــت كل صيغ ــة
قائمـــة بذاتهـــا ،وبـــذا تعمـــل كل صيغـــة علـــى التوفيـــق
ب ــن اجتاه ــن خافي ــن ،األول ه ــو اجت ــاه الرواي ــة املتوارث ــة
م ــع احلفـــاظ – ق ــدر اإلمـــكان – علـــى مف ــردات الن ــص
األدبشـــعيب الـــيت يســـمعها الـــراوي ،وبـــن إرادة العمـــل
األديب املرتبـــط باإلرتجـــال والتجديـــد ،5وجميعهـــا أفـــكار
قام ــت عليه ــا املدرس ــة املقارن ــة ،ال ــيت س ــيطرت  -من ــذ
خمســـيني�ات القـــرن المـــايض ،ومازالـــت ،مـــن خـــالل

ً
أداتيهـــا الطـــراز Typeواجلـــزيء  ،6Motifحتديـــدا
باعتب�ارهمـــا أدايت قيـــاس ملقارنـــة الصيـــغ املختلفـــة
للقصـــص الشـــعيب -علـــى اجتاهـــات البحـــث يف األدب
الشـــعيب ،كمـــا أنهـــا قدمـــت خدمـــات بالغـــة لطـــرق
ومج ــاالت جم ــع القص ــص الش ــعيب بش ــكل ع ــام ،حي ــث
اتضـــح أهميـــة هاتـــن األداتـــن يف جمـــع وتســـجيل
ً
وتصني ــف القص ــص الش ــعيب ،فض ــال ع ــن أهميتهم ــا يف
مج ــال التفس ــري والتحلي ــل ،عل ــى رغ ــم وج ــود أص ــوات
ت ــرى غ ــري ذل ــك ،حي ــث قل ــل ب ــن عام ــوس – وال نوافق ــه
 مــن قــدرات هــذه املدرســة ،حيــث ردد أن قــدرات هــذهاملدرس ــة يف مج ــال التفس ــري والتحلي ــل بات ــت مح ــدودة،
خاصـــة حـــن االعتمـــاد عليهـــا دون غريهـــا مـــن مناهـــج
التحلي ــل وأدوات ــه.7
ينبـــين حتليلنـــا حلكايـــة الشـــاطر حســـن بصيغهـــا
ً
الثـــالث يف هـــذا البحـــث ،اعتمـــادا علـــى األداتـــن
الرئيس ــتن الط ــراز Typeواجل ــزيء  ،Motifأم ــا الط ــراز
فقــد تــم تضمين ـ�ه يف التصنيــف العالــي للطــرز لــكل مــن
َ َ
آن ــيت آرين وس ــتث ُط ُ
مس ــن ،بينم ــا اجل ــزيء فه ــو ُمتض َّم ــن
َّ
يف التصنيـــف العالـــي للجزيئيـــ�ات للعالمـــة ســـتيث
ً
ُط ُ
مســـن ،فضـــال عـــن الفهـــارس 8املحدثـــة للشـــايم،9
وال نســـتبعد أن يفيـــد حتليلنـــا للقصـــص الشـــعيب هنـــا
مـــن مناهـــج وتوجهـــات طرحتهـــا مـــدارس أدبشـــعبي�ة
أخ ــرى ،ونتوق ــع أن يفي ــد التحلي ــل الق ــارئ الع ــادي ،بينم ــا
الفائ ــدة الكب ــرية س ــوف تك ــون للباح ــث املهت ــم بتوس ــعة
معارفـــه بالدراســـات األدبشـــعبي�ة ،لـــذا فســـوف نميـــل
يف التحليـــل إىل اســـتخدام الرمـــوز القصـــرية للطـــرز أو
اجلزيئيـــ�ات ِّ
معرفـــن بهـــا يف الهوامـــش ،كلمـــا تطلـــب
ُ
األمـــر ،وذلـــك كـــي ن َي ِّســـر علـــى الباحـــث الوصـــول إىل
إحاالتهــا البحثي ـ�ة وفــق اإلشــارات الببليوجرافيــة يف مــن
التحليـــل وهامشـــه ،وســـوف يتضمـــن حتليلنـــا حلكايـــة
الشـــاطر حســـن بصيغهـــا الثـــالث بي�انـــات أرشـــيفية
خ ــارج ن ــص احلكاي ــة الش ــعبي�ة مح ــل الدراس ــة ،وه ــي
عل ــى الت ــوايل :الرق ــم املسلس ــل للقص ــة أو احلكاي ــة مح ــل
الدراس ــة ،يلي ــه الرق ــم املسلس ــل يف أرش ــيف املرك ــز ،ث ــم
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اســـم اجلامـــع والـــراوي ،واخللفيـــة املجتمعيـــة للـــراوي،
أمـــا اجلـــزء الثـــاين مـــن التحليـــل فســـوف يتضمـــن
إشـــارات حـــول كل صيغـــة وفـــق الطريقـــة اإلحصائيـــ�ة
العامليـــة املتبعـــة يف تصنيـــف القصـــة الشـــعبي�ة ،ســـواء
آرين/ط ُ
ُ
مســـن  ATوالـــيت تقـــود مـــن يتبعهـــا
طريقـــة
إىل الطـــرز القصصيـــة ،وعنـــد كل طـــراز ســـوف يعـــرث
عل ــى بي�ان ــات ببليوجرافي ــة ثري ــة مصاحب ــة ل ــكل ط ــراز،
وس ــوف حن ــاول إجي ــاد أق ــرب ط ــراز موج ــود يف تصني ــف
الطــرز لتســكن كل قصــة مــن قصــص الكتــاب فيــه ،ثــم
يل ــي ذل ــك تقطي ــع كل قص ــة وف ــق تصني ــف اجلزيئيــ�ات
لســـتيث ُط ُ
مســـن ،ووضـــع ترقيـــم كل جـــزيء بـــن
قوس ــن معقوف ــن ،وس ــوف حن ــاول أن يتضم ــن التحلي ــل
رؤيتنــ�ا يف املقارن ــة ب ــن الط ــرز بعضه ــا والبع ــض اآلخ ــر
وب ــن اجلزيئيــ�ات بعضه ــا والبع ــض اآلخ ــر ،ث ــم تقدي ــم
حتليـــل أدبشـــعيب للقصـــة يقـــوم علـــى قوانـــن أولريـــك
ً
ال ــيت وضعه ــا لدراس ــة الن ــص األدبش ــعيب اعتم ــادا عل ــى
َ َ
ضواب ــط صيغي ــة ُمتضمن ــة يف الن ــص األدبش ــعيب ذات ــه.
َ ُ
لقــد آل ْيــت علــى نفــيس تقديــم التحليــل وفــق خطــوات
مرتبــ�ة ،تتك ــرر يف حتلي ــل كل قص ــة ،وف ــق مناه ــج دراس ــية
ً
معروف ــة ،مس ــتفيدا م ــن حتلي ــالت لنص ــوص أدبش ــعبي�ة
يف لغ ــات أخ ــرى كاالجنلزيي ــة واأللمانيــ�ة والعري ــة ،وم ــن
دارســـن قدمـــوا مســـاهمات عظيمـــة يف هـــذا املضمـــار،
مثـــل دوف نـــوي وحاييـــم شـــوارزبوم وأولـــرش مارزولـــف
وحس ــن الش ــايم وهي ــدا جاس ــون الذي ــن قدم ــوا العدي ــد
م ــن دراس ــاتهم ح ــول تلمي ــس عناص ــر األدب الش ــعيب (
املـــدون والشـــفاهي ) إلعـــادة جتميـــع قطـــع الفسيفســـاء
املهشـــمة الـــيت تن�اثـــرت بـــن اجلماعـــات ،وحنـــن هنـــا ال
جتربـــة طريقتهـــم ،يف التحليـــل ،علـــى
نفعـــل أكـــرث مـــن ِ
نص ــوص أدبش ــعبي�ة عربيــ�ة تع ــرف طريقه ــا للن ــور للم ــرة
األوىل ،وتعك ــس ع ــادات وتقالي ــد مجتم ــع م ــازال حيم ــل
ت ــراث أم ــة ويس ــري ب ــه عل ــى األرض ه ــو مجتم ــع صعي ــد
مصــر ،ليحــن دور املراكــز البحثيـ�ة واملتخصصيــن لتحمــل
مس ــؤوليتهم جت ــاه ه ــذا ال ــرتاث الداف ــق املتدف ــق ،ال ــذي م ــا
ي ــزال ينب ــض باحلي ــاة.

حتليل حكاية الشاطر حسن:
حكاية الشاطر حسن – الصيغة األوىل:
الرقـــم األرشـــيفي للقصـــة  ،10 2001/4/17وذلـــك
وف ــق أرش ــيف مرك ــز ال ــرتاث الثق ــايف غ ــري الم ــادي ،11جم ــع
ََ َ
وتســـجيلَ :أ ْس َ
ـــماء َح َلـــيب َأ ْن َ
ـــور ،بقريـــة ُطـــوخ – نقـــادة يف
ِ
ُ َ
2001/4/17م ،رواي ــة :أم أ ْح َم ــد ،12وملخ ــص احلكاي ــة:
[ه ــروب البط ــل م ــن اضطه ــاد زوج ــة األب برفق ــة حيوان ــه
املعن/املس ــاعد(دجاجة) ،ت ــراه إبنــ�ة أح ــد املل ــوك فتص ــر
ُ
علـــى الـــزواج منـــه رغـــم معارضـــة أبيهـــا ،فت ْب َعـــد هـــى
ُ
وزوجه ــا ع ــن القص ــر ،وعندم ــا تواج ــه املل ــك صع ــاب  -ال
جيـــد مـــن ينقـــذه منهـــا ســـوى الـــزوج ُ
الم ْب َعـــد ،بمعاونـــة
دجاجتـــه اخلارقـــة] واملوضـــوع الرئيـــس للقصـــة منتشـــر
ً
عامليـــا ،وينتـــي إىل طـــراز  869-AT:850اســـتحقاق
خطب ــة األم ــرية ،وه ــي تنت ــي للن ــوع األدبش ــعيب الرئي ــس
(احلكايــة الشــعبي�ة الســحرية) ،تقابلهــا صيــغ ذات تهويــد
بس ــيط 13مث ــل ش ــلجيا واجلميل ــة النائم ــة وابنــ�ة الف ــالح
احلكيمـــة الـــيت تنتـــي لطـــراز  ، AT:875وقريـــب منهمـــا
طــراز  AT: 879وهــو طــراز عالــي جنــد فيــه الفتــاة الفقــرية
ً
ً
إجتماعيــا) تتغلــب ،يف النهايــة ،علــى الفــىت رفيــع
(ماديــا /
ً
ً
إجتماعي ــا) ،فمعظ ــم صي ــغ ه ــذا الط ــراز
ـتوى(ماديا /
املس ـ
تنته ــي بالع ــروس احلل ــوى ،ال ــيت ه ــي حيل ــة الع ــروس ال ــيت
تش ــعر أن زوجه ــا ين ــوي ليل ــة ال ــزواج أن ينتق ــم منه ــا لم ــا
ســببت�ه لــه الفتــاة أو أهلهــا مــن ذل وإهانــة فيمــا قبــل الــزواج
بهـــا ،حينهـــا تـــأيت خدعـــة اســـتب�دال العـــروس احلقيقيـــة
بع ــروس م ــن احلل ــوى ،وتنج ــح اخلدع ــة وتنته ــي القص ــة
بالتوافـــق بـــن الزوجـــن ،ويف بعـــض الصيـــغ القصصيـــة
تتغ ــري احلبك ــة فتتمح ــور ح ــول الفت ــاة الذكي ــة ال ــيت تنج ــح
يف التغلـــب علـــى اللصـــوص ،لتقـــرتب بذلـــك مـــن طـــراز
 AT: 956وهــو طــراز يقــرتب مــن موتيــف أحــد اللصــوص
يتظاه ــر بأن ــه خاط ــب وه ــو يضم ــر االنتق ــام ليل ــة ال ــزواج
م ــن الفت ــاة ال ــيت قتل ــت أو أهان ــت أصدق ــاءه اللص ــوص،
وهــذا الطــراز جنــده يف  22صيغــة مــن منشــورات األرشــيف
اإلس ــرائيلي 14وق ــد حظ ــي ه ــذا الط ــراز بدراس ــات مقارن ــة
متعمق ــة ،وفيه ــا نوقش ــت باس ــتفاضة  -مقاب ــالت وصي ــغ

أدب شعبي

هـــذا الطـــراز ســـواء كانـــت هنديـــة أو تركيـــة 15وعـــادة مـــا
ُ
جن ــد صي ــغ ه ــذه الط ــرز حتك ــى يف ري ــاض األطف ــال يف وقتن ـ�ا
الراهــن ،ورواتهــا لــم جيــدوا ضــرورة إلحــداث تغيــريات كبــرية
يف بنيته ــا العاملي ــة ،وعلي ــه يت ــم حكيه ــا بصيغه ــا املعروف ــة
ً
عاملي ــا ،كذل ــك تق ــرتب قصتن ـ�ا الراهن ــة م ــن ط ــراز قص ــي
معنـــون «الفتـــاة الـــيت لـــم تعـــرف حـــل لغـــز اخلاطـــب»
وحتم ــل ترقي ــم ط ــرازي  AT:851وه ــو ط ــراز مس ــجل من ــه
أكــرث مــن  10صيــغ متكاملــة مــن بلــدان عربي ـ�ة مثــل اليمــن
وتون ــس والع ــراق وه ــي محفوظ ــة يف أرش ــيف احلكاي ــات
الشـــعبي�ة يف إســـرائي�ل – اختصـــاره  ، -IFAوجنـــد يف هـــذا
الطـــراز تعـــدد طـــرق البطـــل يف مســـاعدة والديـــه ،منهـــا
صيغ ــة يمنيــ�ة يطل ــب فيه ــا البط ــل أن يتح ــول لش ــخص
ً
َ
أس ــود ك ــي ُيبــ�اع عب ــدا ويق ــدم الم ــال لوالدي ــه الفقيري ــن
ليتعيش ــا من ــه بكرام ــة 16وذات الط ــراز وردت ل ــه حلق ــات
قصصيـــة episode 17تن�اثـــرت يف عـــدد مـــن احلكايـــات
املســـجلة يف األرشـــيف اإلســـرائيلي ،18ورغـــم العناصـــر
الطبيعيـــة يف القصـــة فـــال يمكـــن تصنيفهـــا باعتب�ارهـــا
حكاي ــة واقعي ــة ،وخاص ــة لتضمنه ــا بع ــض العناص ــر ف ــوق
تنقـــذ شـــخص مـــن املـــوت
الطبيعيـــة (دجاجـــة عارفـــة ِ
َْ َ َ
ُس ً
ُ
ـــما« Motif GMC-A:B312.6.1 ،فمـــرات أبـــوه
َ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ َّ ْ ُّ
َ ّ ْ ُ ُ ِّ ْ ْ ْ ْ َ َ
ـــم ِيف األكل فالف ْرخـــة
ـص ِمنـــه فحطتلـــه الس
عـــاوزه ِتتخل ـ
َ َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
حس ــت وقع ــدت ِتن�دهل ــه فأخ ــد األكل وراح ِعن ــد الفرخ ــة
ُ
َ َ َ َ ُْ َْْ
فالف ْرخ ــة ك َّبتل ــه األكل» – ش ــخص حيم ــل بواس ــطة طائ ــر،
َ
َ ْ َْ َ
ـــع َب ْ
«ف َق َّال َهـــا ي ْط َل ْ
ـــب الف ْرخـــة
ـــس ِيرك
Motif:B552
ِ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َّ
َْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
الش ــاط ْر َح َس ــنْ
َ
ـايش ِيركبه ــا فج ــاب
ِ
العرج ــه فقا ِلتل ــه م ـ ِ
َا ْل َف ْر َخ ــة ب َت ْع ُت ــه َوطل ـ ْـع َا ْ َ
حل ـ ْـرب»  -دجاج ــة عدائي ـ�ة تقات ــل
ِِ
ِ
يف معرك ــة بإط ــالق ن ــار م ــن األم ــام وم ــن اخلل ــفMotif ،
َ َ َ ْ
ـت َف ْر َخ ُتــه َت ْضــر ْب َنـ ْ
ـار ِمـ ْـن َو َرا
« GMC-A:B17.5.1فكانـ
ِ
َ
ُ َ
19
َو ِم ـ ْـن ق ــد ْام» -وتمي ــزي ُجب ــرح( ،H56تمي ــزي بك ــي []fakh
ََ ُْ ْ َ ْ ُُْ ْ َ
اوزي ـ ْـن
« )Motif GMC-A:H56.1,فقاله ــم ل ــو كنت ــم ع َ ِ
َ ِّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
ُ ْ َ ْ ُ
يك ْ
ـــم
ـــوي كل و ِاحـــد ف
ـــو أن اك
هد ِيكـــم بـــس ِبشـــرط ه
ِ
َ َ َّ ْ
ْ ُ ْ َ َ ِّ
َ
ََ َُ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ـــم ْار (أ َعل ُمـــه ) شـــاوروا بعـــض فوافقـــوا فعبالهـــم
ِبالمس
ُّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
الزجاجـــة لـــن عقـــر ولـــن ِبكـــر وكواهـــم ِبالمســـمار»
واحلكايـــة قريبـــ�ة مـــن الطـــرز الوقعـــة بـــن :500-559
 ATحكاي ــة س ــحرية ع ــن معاون ــن ف ــوق طبيعي ــن ،أم ــا

يف تصني ــف األن ــواع فيمك ــن تصنيفه ــا إىل ن ــوع احلكاي ــات
الش ــعبي�ة ال ــيت تنته ــي بال ــزواج كنهاي ــة س ــعيدة ،وهن ــاك
بع ــض الط ــرز القليل ــة حلكاي ــات تتطاب ــق م ــع املع ــن ف ــوق
الطبيعـــي الـــذي يمنـــح عونـــه للبطـــل /الفـــىت مســـتحق
املس ــاعدة ،ق ــارن الط ــرز م ــا ب ــن  AT:505 - 508م ــوت
ممنون/مـــوت مديـــن بفضـــل ،حيـــث جنـــد أن املعـــن/
الدجاجـــة تقـــدم مســـاعداتها بامتنـــ�ان ،وبـــال أي مقابـــل،
وذات الط ــراز ورد يف صيغ ــة يهودي ــة مغربيــ�ة تظه ــر فيه ــا
ش ــخصية املت ــرع ،يف نهاي ــة احلبك ــة ،كبط ــل ف ــرح وس ــعيد
بمــا يقدمــه مــن عــون ،20ولهــذا الطــراز أكــرث مــن  50صيغــة
يف األرشـــيف اإلســـرائيلي ( )IFAمنهـــا احلكايـــة املغربيـــ�ة
«يعق ــوب وبن ــت املل ــك والصي ــاد» 21وه ــي صيغ ــة قريبــ�ة
ُ َْ
المنقـــذة (األمـــرية املحـــررة
مـــن طـــراز  ،AT:506األمـــرية
م ــن العبودي ــة) ،وفيه ــا ُينق ــذ البط ــل وعروس ــه م ــن الغ ــرق
عندم ــا تغ ــرق س ــفينتهما يف قل ــب البح ــر ،وه ــذه الصيغ ــة
القصصيــة تضــم أغلــب اجلزيئي ـ�ات القصصيــة اخلاصــة
بهـــذا الطـــراز ،قـــارن جزيئيـــ�ات  ،Q271.1حظـــر دفـــن
املق ــرتض بواس ــطة ُ
المق ـ ِـرض ،E341.1 ،م ــوت ممن ــون/
مــوت مديــن بفضــل خــاص بإفتــداء جســمن كان محظــور
دفنــه إال إذا تــم دفــع مــا عليــه مــن ديــون ،R111.1.6 ،إنقــاذ
أم ــرية م ــن عبدوي ــة (م ــن البي ــع كجاري ــة) ،R163 ،ته ــرب
وإنقـــاذ بواســـطة مـــوت ممنون/مـــوت مديـــن بفضـــل،
 ،Q491اســـتهداف وقـــار امليـــت كعقـــاب.
أمـــا مـــن ناحيـــة بنيـــ�ة احلكايـــة فأقـــرب طـــراز لهـــذه
احلكايـــة هـــو طـــراز  AT:519الفتـــاة القويـــة كعـــروس،
حيـــث تتشـــابه بعـــض عناصـــر احلكايـــة مـــع الطـــراز:
َ
مع ــن واح ــد ينق ــذ خطي ــب واح ــد ،الع ــون ُي ــؤدى بطريق ــة
فوقطبيعي ــة وأس ــطورية وس ــحرية ،ابنــ�ة املل ــك ل ــم تك ــن
تعـــرف إذا كان للفـــىت اخلطيـــب قـــدرات خارقـــة أم ال،
كذل ــك ق ــارن ط ــراز « AT: 516الصدي ــق األم ــن» وه ــي
حكاي ــة ش ــعبي�ة طويل ــة ومركب ــة م ــن حلق ــات قصصي ــة
 episodeحتكـــي عـــن:
 صدي ــق الب ــن مل ــك يق ــدم ل ــه أم ــرية فاتنــ�ة ويتح ــولإىل حج ــر.
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 يضط ــره اب ــن املل ــك – ال ــذي ي ــزتوج م ــن األم ــرية  -إىلكش ــف س ــر التح ــول.
 ي ــذحب الزوج ــان ابنهم ــا عل ــى احلج ــر املتح ــول وبدم ــهيعي ــدان الصدي ــق املخل ــص إىل احلي ــاة م ــرة أخ ــرى.22
أم ــا العناص ــر املختلف ــة يف احلكاي ــة ع ــن ط ــراز AT:519
جنـــد يف الطـــراز مواجهـــة واضحـــة بـــن األمـــرية اجلميلـــة
والقويـــة  ،Motif:T58,T173.1وبـــن اخلطيـــب
املفـــروض عليهـــا بالقـــوة Motif:H345 ،فيتحـــول،
 Motif:K3،K1844.1يف اللحظـــة املالئمـــة بواســـطة
معـــن غـــري عـــادي Motif:F601.2 ،ويف هـــذه الصيغـــة
تكـــون املواجهـــة بـــن اخلاطـــب وامللـــك (والـــد األمـــرية)،
أمــا املتــرع فــال يت�دخــل بنفســه يف احلبكــة بــل جنــده يمنــح
اخلاط ــب خاصي ــة س ــحرية Motif:D1893.2 ،خاصي ــة
ســحرية يــرى وال ُيــرى تمنــح إلنســان ،وهــي خاصيــة كافيــة
ك ــي حتس ــم املنافس ــة لصال ــح اخلاط ــب ،ق ــارن جزيئيــ�ات
 ،D1985ط ــرق اكتس ــاب ع ــى أو ع ــدم رؤي ــة (خاصي ــة
يـــرى وال ُيـــرى) D1361 ،ســـاحر حيـــول شـــخص ليصبـــح
يـــرى وال ُيـــرى ،D1361.26 ،صيغـــة ســـحرية (تعويـــذة)
حت ــول إنس ــان إىل ش ــخص ي ــرى وال ُي ــرى.
أم ــا عناص ــر أولري ــك اجلمالي ــة فق ــد لوح ــظ تغيي ــب
الفاحت ــة يف القص ــة ،ربم ــا ألن الراوي ــة هن ــا أدرك ــت طبيع ــة
جم ــع الرواي ــة له ــدف تعلي ــي ،يف غي ــاب جمه ــور ،وعلي ــه
فقـــدت العالقـــة املباشـــرة مـــع جمهـــور حقيقـــي منتبـــ�ه
ومتجــاوب مــع مــا ترويــه ،وعليــه أصبــح مــن غــري الضــروري
وجـــود فـــواحت وخواتـــم جتعلهـــا يف بـــؤرة اهتمـــام جماعـــة
املســتمعن ،فليــس هنــاك مــن تلفــت انتب�اهــه ،ألن الفاحتــة
هــي إشــارة حتــدد للجمهــور إمــا أن يواصــل االســتماع ويلــزم
مكانـــه أو أن يغـــادر مـــكان احلكـــي 23أمـــا قانـــون التضـــاد
أو التن�اف ــر فيمك ــن رص ــده م ــن خ ــالل ( أخوي ــن أحدهم ــا
َ َ َّ
ْ َ َ ْ َّ َ
ـــن ُم َوفـــق ِيف
ـــاطر حس
نشـــيط والثـــاين كســـول) كان الش ِ
َا ْل َم ْد َر َســـة َع َلـــي َأ ُخ ْ
ـــوه ،وقانـــون التثليث(العـــدد ســـبعة
َ َ ُْ َْ ْ ْ ُ َ َ َ ْ
ـــب ْع َبنـــ�ات،
كعـــدد طوبولـــويج) :كان الســـلطان ِعنـــده س
وقانـــون التشـــكيل بالصور(تضمـــن احلكايـــة لوصـــف
ُ ُ ُ َ َ َ َ
ـاءك
غــين بالتشــكيل الفــين هدفــه التشــويق(قولولوا لــو جـ

َ
َ ُّ ْ ْ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ
ُّ َ ْ ْ َ ْ
لس ــل َطان ِنف ِرش ــلو األ َرض َح ِري ـ ْـر َول ـ ْـو ُر ْحتل ــه ه ِيف ِرش ــلك
ا
َْ َ
َّ
ْ َ َ ْ ََ َ
َ ْ َ َ ُّ ُ ْ ْ
ْ
َ
ْ
ـاطر حس ــن ) تع ــاىل
ـازر ( الش ـ ِ
األرض ح ِري ــر فقاله ــم اجل ـ ِ
َ ْ َََ ْ ُ ْ
َ ْ ْ َ ْ
ْ
َ
ْ
َوهف ِرشــلك األ ْرض ح ِريــر ففرشــله األرض ح ِريــر) ،وقانــون
َ َ َ َّ
َّ َ ْ َ َ ْ ْ
ـاط ْر َح َس ـ ْـن ( الش ــغال ) ل ــن ُعق ــر
التنغي ــم :فج ــاب الش ـ ِ
َ َ ْ ْ
َولـــن ِبكـــر ،أمـــا املفـــردات املحليـــة يف القصـــة فرتكـــزت يف
كلم ــة :ج ــازر= عام ــل.
حكاية الشاطر حسن – الصيغة الثاني�ة :
الرقـــم األرشـــيفي للقصـــة  2001/12/3جمـــع
وتســجيل :زمــزم حــازم أحمــد 21 ،ســنة بقريــة العبابــدة-
شــنهور– قــوص يف 2001/12/3م ،روايــة :خبيت ـ�ة أحمــد
ج ــودة 61 ،س ــنة وملخ ــص احلكاي ــة :زوج ي ــأكل دجاج ــة
موصوفــة ً
عالجــا لزوجتــه العقيــم ،فيحمــل الــزوج وينجــب
ً
بنتــ�ا جميل ــة خيطفه ــا من ــه طائر(ح ــدأة) ،ترعاه ــا احل ــدأة
ف ــوق ش ــجرة وتلبس ــها مصوغ ــات ذهبيــ�ة مخطوف ــة م ــن
نســاء يملــن جرارهــن مــن النهــر ،وبينمــا يســقي الشــاطر
حس ــن فرس ــه م ــن النه ــر يراه ــا ويطل ــب منه ــا ال ــزنول ل ــه
مـــن فـــوق الشـــجرة فرتفـــض الفتـــاة ،ولكنـــه يســـتطيع
ُ
باحليل ــة أن يأخذه ــا إىل قص ــره ،وهن ــاك تضطه ــد الفت ــاة
ُ
ُ
م ــن أم ــه بع ــد س ــفره وتط ــرد ،وتمن ــح قص ــر تعي ــش في ــه،
وعندمــا يعــود الشــاطر حســن جيــد أمــه يف صــورة منفــرة،
فتدعــي أن أمــه ماتــت وســبب عــوار عينهــا هــو كــرثة البــكاء
عل ــى أم ــه امليتــ�ة ،فتطل ــب من ــه ه ــذه املرأة(أم ــه) ً
عالج ــا
م ــن ش ــجرة يف قص ــر الفت ــاة ،فريس ــل ثالث ــة م ــن اخل ــدم
واحـــد منهـــم
إلحضـــار العـــالج علـــى التـــوايل ،فيعـــود كل
ٍ
ُ
َ
مقطــوع اللســان ،وعندمــا يذهــب هــو خيــر بالقصــة كلهــا،
فيعي ــد الفت ــاة اجلميل ــة إىل قص ــره ويت ــم التخل ــص م ــن
األم بطريق ــة نصفه ــا عجيبــ�ة ونصفه ــا واقعي ــة – األرض
تبل ــع األم ح ــىت رأس ــها ،ث ــم يقط ــع الش ــاطر حس ــن رأس
األم) .واملوض ــوع الرئي ــيس للقص ــة منتش ــر ً
عاملي ــا ،ينت ــي
ُ ّ
ُ َ
المشـ ِّـهرون
المشـ َّـهر بســمعتها –
لطــراز  ،AT:706الفتــاة
بســمعتها يعاقبــون ويطلبــون العفــو والســماح ،واحلكايــة
لهـــا صيـــغ مـــن تونـــس ولهـــا أربـــع صيـــغ مـــن اليمـــن
24
محفوظـــة جميعهـــا يف األرشـــيف اإلســـرائيلي ()IFA
25
أقربهــا لهــذا الطــراز حكايــة «بنــت احلاخــام احلكيمــة»

أدب شعبي

2

وينتــي إىل طــراز  AT:712 Crescentiaتشــويه ســمعة
وعق ــاب زوج ــة ُي ـ َـرد بق ــوى عالجي ــة عجيبــ�ة ،أم ــا هي ــكل
احلبك ــة القصصي ــة ب ــدون عب ــارات وصفي ــة أو إش ــارات
رمزي ــة فه ــو عل ــى النح ــو الت ــايل:
ُ
ََ
 .1فتـــاة ختطـــف مـــن أبيهـــا – الـــذي َولدهـــا -ترعاهـــا
حـــدأة ،فرياهـــا البطـــل فيأخذهـــا إىل قصـــره حبيلـــة.
ٌ
ُ
ُ
 .2الفتــاة تضطهــد مــن أم البطــل وتطــرد فتمنــح قصــرا
تعيـــش فيـــه ،بـــه شـــجر يشـــفي أمـــراض العيـــون،
ُيرس ــل له ــا خ ــدم ألخ ــذ دواء لع ــالج ع ــن أم البط ــل،
فتقط ــع ألس ــنتهم.
 .3البط ــل يع ــرث عل ــى الفت ــاة وتع ــرف احلقيق ــة ،فيع ــود
ُ
إىل أم ــه ال ــيت تعاق ــب.
ورغـــم العناصـــر الطبيعيـــة يف القصـــة فـــال يمكـــن
تصنيفه ــا باعتب�اره ــا حكاي ــة واقعي ــة ،وخاص ــة لتضمنه ــا
بع ــض العناص ــر ف ــوق الطبيعي ــة مث ــل ط ــراز AT:705A
والدة مـــن رجـــل حامـــل جنـــده يف موتيـــف Motif GMC-
َ ْ َ ْ
يهـــا َكب َ
ـــور لق َ
َْ ُ ْ
َْ
ـــرية
ـــت الماج ِ ِ
اللـــي حت ِ
 A:T578راح شـــاف ِ
ِ

َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ
ـــل و َل َّمـــا َق َّ
َْ ُْ ْ َ
ـــر ْب
ِوابت�اعتـــه ص ِغـــرية راح كل ِالك ِبـــرية راح حم ِ
ْ
ُيو ِل ــد  Motif GMC-A:B535.0.5.1 ,-طفل ــة مرتوك ــة
َ َ ْ َ ْ َّ ْ
احلد َايـــة
تـــرتىب بواســـطة (حـــدأة) يف عـــش« -خط ِفتهـــا ِ
ْ ُ
ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ َ ْ
ـوق الشــجرة كا ِنــت الشــجرة علــى البحـ ِـر فكا ِنــت
ِو َح ّطت َهــا فـ
ِ
ْ َ ْ َْ
َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َّ
احلد َاي ــة
احل ِري ــم ِتمل ــي ِجراره ــا و ِتس ـ ِـند دهبه ــا ختط ــف ِ
ـــب وت َل ِّب ْس َ
ْال َد َه ْ
ـــها» ،أمـــا العناصـــر الطبيعيـــة يف القصـــة
ِِ
جندهـــا يف جزيئيـــ�ات،Motif GMC-A:S12.2.1 :
أم تطلـــب التخلـــص مـــن ابنتهـــا بإلقائهـــا يف اجلبـــل
َ ْ َ
ُ َ َ ّ َ ْ ْ ْ َ ْ َ
ْ
«قا ِل ــت ل ـ ُـه َم َرت ــه ل ـ ْـو خليت ــك ِيف ال ِبي ــت ه ِتفض ْح ـ ِـين ُروح
ْ
ـــت س ْ
ََ ْ َ ُ ْ ْ ْ
ْ ََ ْ ْ ْ
ـــيب َها»
ـــت ِب
ِ
ـــت ولـــد هاتـــه ِو ِان ِجب ِ
اجلبـــل ِان ِجب ِ
  Motif GMC-A:T91.6.2,زواج أمـــري مـــن فتـــاةُ َ َ َ ْ َ ْ َ
َََ ْ َ ََْْ َ ْ ْ
ـاط ْر
متواضعــة فوقــع صندلهــا ف ِزن ِلــت ِ ِجتيبـ�ه فخطفهــا الشـ ِ
َّ َ ُ
ُ َ ْ
َح َسـ ْـن َو َوداهــا ِبيتـ�ه َو َح َّط َهــا ِيف اوضــه» – Motif GMC-,
 A:K778.5فتــاة علــى شــجرة ُتغــوى بالــزنول َ
وتؤســر عــن
طري ــق خ ــدع إلم ــرأة عج ــوز تتظاه ــر باجله ــل وقل ــة احليل ــة
« َق ِّال َهـــا ا ْنـــزيل َمر ْض ِّي ْتـــش ت ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ
ـــوز ْه
ـــزنل راح جـــاب مـــره عج ِ
ِ ِ ِ
ْ ِ ِِ ِ
ّ ْ َُْ ْ َُُ
َّ َ
َّ
و َخ ُ
ـــروف ِواداهـــا ِســـكن ِوبرمـــه ومل ِخيـــه» Motif,-
ِ
 GMC-A:K778.5.1خط ــف ع ــن طري ــق خدع ــة إم ــرأة
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عجـــوز :ســـكن توضـــع علـــى ذيـــل خـــروف (علـــى ربـــع
ً
الذيــل اخللفــي) بــدال مــن الرقبــة يف محاولــة لقتلــه ،املعــن
ْ َ
ُ
ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ ِّ ْ
َ َ
ـــروف َوال ِســـكن ِو ِتـــد ْحب
ـــكت ِالعجـــوزه ِاخل
خيطـــف «مس ِ
َْ ْ
َْ ْ
ُ ْ ُ ِّ َ
َ ْ
اخلـ ْـروف ِمـ ْـن ِديلــه ِاتقل َهــا ال َيــا َع ُجــوزه ِاد َبـ ِـي ِاخلـ ُـروف ِمـ ْـن
ْ
َ ْ ِّ ْ َ
َ ْ
َ ُ ْ ُْ
َرق ْبتـ�ه ِاتقو ِل َهــا ال َع ُجــوز ْه ِمــش َع ْارفــه ِجد ِتــك ت َعـ ِـايل َو ِّريـ ِـين»
[  Motif GMC-A:K778.5.2,[fakhخطـــف عـــنُ
طري ــق خدع ــة إم ــرأة عج ــوز :ع ــروق نب ـ�ات امللوخي ــة جتم ــع
ْ
َ ّ ِّ
ً
َ
ُ
طف»و ِتلقـ ْـط ال َع ُجــوز ْه
بــدال مــن األوراق لطبخهــا ،املعــن خي
ْ ْ
ُْ ْ َ
َ
ْال َع َص ـ ْ
ـب ِو ِت ـ ْـر ِيم َو َر ِق ال ُمل ِخ َّي ــه ِاتقول َه ــا ال َي ــا َع ُج ــوزه ِا ْر ِيم
َ ْ َ
َْ َ ْ ُ
َ ِّ
ََْ ُْ َْ ََ
ـاش
العص ــب ِوخ ـ ِـدي ال ــورق ِاتقوله ــا تع ـ ِـايل وري ـ ِـين م ِرتض ـ ِ
ْ ْ
ـزنل»  Motif GMC-A:K778.5.3,[fakh [-خط ــف
ِت ـ ِ
عــن طريــق خدعــة إمــرأة عجــوز :وعــاء فخــاري حلفــظ امليــاه
ُ َّ
ً
مقلوب ــا  -فوه ــة الوع ــاء عل ــى
ُ(برم ــة – زيــر – قل ــة) يوض ــع
ُ
ً
ُ
األرض – ٌ
المعــن خيطــف عــروق نبـ�ات امللوخيــة جتمــع بــدال
ْ
ْ
َ
ُ
م ــن األوراق لطبخه ــا ،املع ــن خيط ــف « ِو ُحت ـ ْـط ال َع ُج ــوزه
ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ
ْ
يهـــا ِاتقول َهـــا ِمـــش َع ْار ِفـــه
الرمـــه مقلوبـــه ِاتقو ِلهـــا ِاع ِد ِل
َت َعـــايل ا ْعدل َ
يهـــا» قـــارن موتيـــف  J1906.1وقـــارن طـــرز:
ِ ِ ِِ
26
)](705A[DOTTI]-809A-860A*-860C[DOTTI
 F990,جمـــادات تتصـــرف وكأنهـــا حيـــة (مقـــصي ــؤدي الق ــص بذات ــه ،مق ــص يق ــص لس ــان خ ــادم خش ــية
ُ َ
ُ ْ
ـص ُق ـ ْ
وح َي ــا َم َق ـ ْ
ـص ِل َس ــانه ق ْب ـ ِـل
اإلفص ــاح ع ــن س ــر) «ر
َ َ ِّ ْ َ َ َّ َ
ْ ْ َ َّ ْ ْ َ
ْ َ َ ْ َْ َ ُ
ـــاطر حســـن ولســـانه
مـــا ِخيـــر عل
ـــى ف ِر ِجـــع اخلـــدام ِللش ِ
ْ
ْ
َمق ُط ــوع» واحلكاي ــة قريب ـ�ة م ــن ط ــراز  AT:881وأضاف ــت
جاس ــون ترقي ــم ط ــرازي:AT:712*A :27أم مل ــك تضطه ــد
ابن ـ�ة زوجهــا ،موجــود يف  ،IFA: 11090وموجــود يف احلكايــة
املغربي ـ�ة املعنونــة «الوفيــة لزوجهــا»  IFA: 2505وقريــب
م ــن ذل ــك ط ــراز  AT:707موج ــود يف احلكاي ــة األفغانيـ ـ�ة
 .IFA: 3983ال ــواردة يف تصنيف ــات س ــرودي 28وجميعه ــا
تنتـــي للحكايـــات فـــوق الطبيعيـــة الواقعـــة بـــن طـــرز
 749-AT:700أمــا يف تصنيــف األنــواع فيمكــن تصنيفهــا
إىل ن ــوع احلكاي ــات الش ــعبي�ة ال ــيت تنته ــي بال ــزواج كنهاي ــة
ســعيدة بعــد القضــاء علــى املعيــق ،أمــا العناصــر املختلفــة
يف احلكايـــة عـــن طـــراز  AT:712جنـــد يف الطـــراز مواجهـــة
واضح ــة ب ــن االب ــن العاش ــق واألم املعيق ــة.

أم ــا عناص ــر أولري ــك اجلمالي ــة يف احلكاي ــة فترتك ــز يف
َُ َ
«وتوت ــه
بع ــض العناص ــر اجلمالي ــة كاخلاتم ــة التقليدي ــة
ْ
ْ ْ َ ُّ َ
ُ َ
َ
احلدوت ــه» يف ح ــن غ َّيب ــت احلكاي ــة فاحت ــة
توت ــه ِخل ِص ــت
القصــة ،ربمــا حلكــي الــراوي أكــرث مــن حكايــة بــدأت أوالهــا
بفاحتـــة انســـحبت علـــى احلكايـــات التاليـــة ،أو لـــذات
س ــبب الصيغ ــة األوىل ،كذل ــك تضمن ــت احلكاي ــة عب ــارة
تكراري ــة واح ــدة ت ــي باملكان ــة الرفيع ــة ال ــيت حتول ــت له ــا
الفت ــاة الفق ــرية ال ــيت عان ــت م ــن اضطه ــاد زوج ــة األب ث ــم
ِّ َ َ
ْ َ
َ
الل ــي
م ــن أم ال ــزوج ،وه ــي عب ــارة «ي ــا ِس ــت ي ــا ِس ــتن�ا ي ــا ِ
َ
َُْ ْ ََ ْ ْ
ْ َ َ
َ َ ِّ
ـب ِلل َو ْح َم ــه
ق ْص ـ ِـرك ا ْعل ــى ِم ـ ْـن ق ْص ِرن ــا ِاد ِي ـ ِـين عنق ــود عن ـ
الل ــي ع ْند َن ــا» وتتك ــرر ث ــالث م ــرات يردده ــا ً
حرفي ــا ثالث ــة
ِ ِ ِ
م ــن اخل ــدم املرس ــلن إلحض ــار ع ــالج م ــن ش ــجر ن ــادر ال
يوجــد إال يف قصــر الفتــاة اجلميلــة ،واحلكايــة تــرز مواجهــة
بـــن شـــخصيتن همـــا الفتـــاة الطيبـــ�ة واحليزبـــون وهنـــا
جن ــد كال م ــن زوج ــة األب و العج ــوز ال ــيت حيضره ــا البط ــل/
الش ــاطر حس ــن لتوق ــع بفتات ــه وأم ال ــزوج جتس ــد ص ــورة
احليزبـــون الكريهـــة املعاديـــة للخـــري واجلمـــال ،كذلـــك
ً
جن ــد عنص ــر األع ــداد الطبولوجي ــة ممث ــال يف الع ــدد ثالث ــة
ُ
(ث ــالث خ ــدع تع ــرض لإليق ــاع بالفت ــاة اجلميل ــة – ثالث ــة
ُْ
خ ــدم تق َط ــع ألس ــنتهم) ،أم ــا عناص ــر املضم ــون جنده ــا يف
ثالث ــة جزيئيــ�ات ف ــوق طبيعي ــة يف احلكاي ــة (رج ــل حيم ــل
وينجـــب – طائر/حـــدأة خيطـــف طفـــل ويرعـــاه – أدعيـــة
مس ــتجابة /دع ــاء إجي ــايب بمن ــح قص ــر ُيس ــتجاب ودع ــاء
ســليب بابت ـ�الع األرض لشــخص ُيســتجاب) ،أمــا القوانــن
اللغوي ــة يف احلكاي ــة فتتمث ــل يف عنص ــر التنغي ــم يف العب ــارة
َ
ْ َ َ
ِّ َ َ
ْ َ
َ
الل ــي ق ْص ـ ِـرك ا ْعل ــى ِم ـ ْـن
التكراري ــة «ي ــا ِس ــت ي ــا ِس ــتن�ا ي ــا ِ
ْ َ
َ ْ َ ِّ
َُْ ْ ََ ْ َْ ْ َ
اللــي ِعن ِدنــا» والعبــارة
قص ِرنــا ِاد ِيـ ِـين عنقــود عنــب ِللوحمــه ِ
تســهم يف جــذب انتب ـ�اه الســامعن لالســتمرار يف االســتماع
إىل حكاي ــة مع ــروف نهايته ــا.
حكاية الشاطر حسن – الصيغة الثالثة:
الرقـــم األرشـــيفي للقصـــة  2015/4/2جمـــع
وتس ــجيل :س ــماح هري ــدي ح ــداد 23،س ــنة بقري ــة ِه ـ ّـو-
مركـــز جنـــع حمـــادي يف 2015/4/2م ،روايـــة :هريـــدي
حـــداد عبـــد الرحيـــم 72 ،ســـنة وملخـــص احلكايـــة[ :

أدب شعبي

عظيـــم /ملـــك لـــه زوجتـــان األوىل تنجـــب ولـــد وبنـــت
والثانيــ�ة عقي ــم تس ــرق الطفل ــن املوس ــومن وتتخل ــص
منهمـــا يف صنـــدوق يوضـــع يف ميـــاه نهـــر  -يعـــرث صيـــاد
علـــى الصنـــدوق فيتـــوىل تربيـــ�ة الطفلـــن ثـــم يشـــكراه
ً
ويغـــادرا حبثـــا عـــن األســـرة األوىل – يـــزنل األخ واألخـــت
ضيفـــن علـــى أســـرة يعجـــب ربهـــا بالفتاة(ابنتـــ�ه)،
وبع ــد مه ــام عجيبــ�ة يكل ــف به ــا الف ــىت م ــن رب األس ــرة
املضيف ــة /أبيــ�ه -ليختل ــى بالفت ــاة ،يكتش ــفا أنهم ــا ب ــن
أســـرتهما األوىل (العالمـــات تســـاعد األم يف التعـــرف
ً
عليهمـــا) ويصبـــح الفـــىت ملـــكا] واملوضـــوع الرئيـــس
للحكايـــة منتشـــر ً
عامليـــا ،وينتـــي إىل طـــراز،AT:327A
يتشـــابه مـــع «حكايـــة األخـــرس وولديـــه» «האלמן
ושני ילדיו» وهـــي صيغـــة غربيـــ�ة جمعهـــا جرونفيلـــد
باإلســـباني�ة ،نشـــرها نـــوي ضمـــن دراســـته للمرويـــات
ال ــيت جمعه ــا األخ ــري ،29ولك ــن صيغ ــة حكايتن ـ�ا قريب ـ�ة إىل
ط ــراز  AT:450أخ وأخ ــت يط ــردا بواس ــطة زوج ــة األب،
وه ــو ط ــراز جن ــده ي ــرتدد ل ــدى اجلماع ــات اليهودي ــة ،فق ــد
ذكـــر دوف نـــوي أن لهـــذا الطـــراز  12صيغـــة محفوظـــة
يف أرش ــيف القص ــص اليه ــودي نش ــر منه ــا ن ــوي ثالث ــة
صي ــغ ،بينم ــا الصي ــغ غ ــري املنش ــورة حتم ــل عناوي ــن בת
חורגת כגבורה ابنـــ�ة زوج كبطلـــة – אם חורגת אכזרית
زوجـــة أب قاســـية – סגולה מאגית ניתנת ע"י פיות
خاصي ــة س ــحرية تمن ــح بواس ــطة تف ــوه بكلم ــات – נערה
ממעמד נמוך נישאת לנסיך فت ــاة م ــن طبق ــة متواضع ــة
ُ َ ِّ
المت َب�دل ــة –
ت ــزتوج م ــن أم ــري – הכלה המוחלפת الزوج ــة
בוגדנית נענשת خائنـــ�ة تعاقـــب 30وجميعهـــا صيـــغ ذات
صبغـــة تهويديـــة ،31وقـــد أضـــاف الشـــايم طـــراز AT:
 931Aويرتب ــط ه ــذ الط ــراز بط ــراز  AT: 403الع ــروس
الســـوداء والعـــروس البيضـــاء ،كمـــا يرتبـــط بطـــراز AT:
 480الفتـــاة املهذبـــة والفتـــاة الوقحـــة ،وهـــو طـــراز مـــا
زال ينتشـــر بـــن الرومانيـــن املعاصريـــن ،حيـــث يتـــم
توظيفـــه كوســـيلة تعليميـــة تؤكـــد علـــى قيمـــة اتقـــان
العمـــل والـــرىض بالقليـــل ،32وترتبـــط كذلـــك بتيمـــة
البقـــرة املعينـــ�ة املوجـــود بـــن طـــرز AT: 510 - AT
 – :551وطـــراز الفتـــاة الـــيت تســـري خلـــف محاربـــن

علـــى وجـــه النهـــر ،أو األبنـــ�اء يف رحلـــة حبـــث الكتشـــاف
ع ــالج إعج ــازي م ــن أج ــل أبيه ــم املري ــض ،والصيغت ــان
موجودتـــان ضمـــن طـــراز  ، AT: 551وقـــد نشـــر نـــوي
صيغــة لهــذا الطــراز وصفهــا بأنهــا صيغــة ناقصــة ،حيــث
جتاهلــت إبــراز طبيعــة املكافــأة الــيت حصلــت عليهــا ابن ـ�ة
الـــزوج املهذبـــة ،وطبيعـــة العقـــاب الـــذي نالتـــه الفتـــاة
الوقحة33وتتعالـــق كل هـــذه الطـــرز بموتيفـــات Motif,
 GMC-A: P253.1.1أخ كحـــارس علـــى عفـــة أختـــه،
وموتي ــف  Motif : N365.2.1,أب يق ــع يف ح ــب ابنت ـ�ه
م ــن غ ــري تعم ــد ،وموتي ــف  ،Motif: S31قس ــوة زوج ــة
األب ،وموتيـــف  ،Motif GMC-A: S31.4.1زوجـــة
أب تقتـــل ابـــن ضرتهـــا ،وموتيـــف Motif GMC-A:
ً
 ،S31.4.2زوج ــة أب تس ــتأجر قتل ــة ليقتل ــوا عم ــدا اب ــن
ضرته ــا ،أم ــا هي ــكل احلبك ــة القصصي ــة ب ــدون عب ــارات
وصفيـــة أو إشـــارات رمزيـــة فهـــو علـــى النحـــو التـــايل:
 .1ختلص زوجة عاقر من ابين (أخ وأخت) ضرتها.
ُ
 .2األخـــوان حي َســـن إليهمـــا ،ويقـــررا البحـــث عـــن
أســـرتهما.
 .3يف رحلــة البحــث حيــي األخ أختــه ،ويلتقيــا بأســرتهما
بالصدفــة.
ورغـــم العناصـــر الطبيعيـــة يف القصـــة فـــال يمكـــن
تصنيفه ــا باعتب�اره ــا حكاي ــة واقعي ــة ،وخاص ــة لتضمنه ــا
بعـــض العناصـــر فـــوق الطبيعيـــة مثـــل وســـم االبـــن
خبصل ــيت ش ــعر يف رأس ــه إحداهم ــا ذه ــب واألخ ــرى فض ــة
ْ َ ْ َ َّ ْ
ْ
«و ْال ـ َـو ْاد في ــه َس ـ ْـل َخ ْة َد َه ـ ْ
َ
ـب ِو َس ــلخة فض ــة ِال ـ َـواد» ق ــارن
ِ ِ
موتيـــف  Motif GMC-A:F960.11.2[fakh],طفـــل
ل ــه خصل ــة ش ــعر ذه ــب وخصل ــة فض ــة ،ووس ــم البن ــت
بتغ ــريات لظواه ــر طبيعي ــة ح ــن تضح ــك أو ح ــن تبك ــي،
قـــارن موتيـــف ]Motif GMC-A:F960.12.2,[fakh
ظواهـــر طبيعيـــة عجيبـــ�ة حتـــدث حـــن تبتســـم
َ ْ ْ
ـــم َها َع ْبـــد َص ْ
ـــت ا ْس َ
ـــر …
ِ
أخـــت :انفـــالق القمـــر« ،وال ِب ِ
ْ
ـــت ي ْن َش ْ َ َ ْ
َ ْ ْ
ـــر ي َن َّ
ـــور» ثـــم قـــارن موتيـــف
ِ
ـــق القم ِ
لـــو ِضح ِك ِ
] Motif GMC-A:F960.12.2,[fakhظواهــر طبيعيــة
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ُ
رحلته ــا تم ــوت عل ــى م ــرأى م ــن اجلمي ــع وتدف ــن يف ج ــذع
شـــجرة ،ويف نهايـــة األمـــر ُ ْحت َ
ـــى مـــرة أخـــرى وتـــزتوج أحـــد
األمـــراء.36

عجيبــ�ة حت ــدث ح ــن تبك ــي أخ ــت :تلب ــد الغي ــوم وهط ــول
َ ْ ْ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ
ـت ي ُق ـ ْ
ـوم ِغي ـ ْـم
األمط ــار «وال ِب ــت ِاس ــمها عب ـ ِـد ص ــر ل ــو ب ِك ـ ِ
َ
ِون َط ـ ْـر» ،وتتم ــزي صي ــغ ه ــذا الط ــراز،يف الغال ــب ،بالط ــول
حيـــث تطـــول احلبكـــة وتســـري خبطـــوات بطيئـــ�ة حنـــو
النهاي ــة ،وذل ــك يف مس ــرية خ ــروج الفت ــاة م ــن امل ــزنل ،فف ــي
روايـــة مصريـــة احتـــوى املشـــهد األخـــري علـــى مجموعـــة
م ــن امله ــام املف ــروض عل ــى الفت ــاة القي ــام به ــا ،مث ــل مه ــام
ســـقاية عناصـــر نب�اتيـــ�ة وحيوانيـــ�ة ظمـــأى ،ففـــي قصـــة
س ــت احلســـن( -2روايـــة مـــن أخميـــم) يطـــول املشـــهد
ع ــر تك ــرار موتي ــف رئي ــس يف القص ــة ( اجل ــود دون انتظ ــار
رد العط ــاء - 34م ــن ابت ــكار الش ــايم)  ،ح ــن ال تبخ ــل س ــت
احلســن علــى الكائنـ�ات غــري البشــرية بالمــاء /ســر احليــاة،
ُ
فتمن ــح الصف ــات اإلجيابيــ�ة لتل ــك الكائنــ�ات ك ــي ينته ــي
س ــلوكها النبيــ�ل نهاي ــة س ــعيدة ل ــم تنتظره ــا.

 .2املرحلة الثاني�ة :الفاحتة :

 ست احلسن جتود على الغراب /ّْ
ْ
َ ْ
َْ ْ َ َ
يك َوال ِ ْجي َعل ُهويش ِيف ِوش ِي ِك
ِجيعل سو ِادي ِيف شع ِر ِ

 .Bأ -موتيـــف صـــراع الضرائـــر :الزوجـــة العقيـــمتتخلـــص مـــن طفلـــي ضرتهـــا.

 ست احلسن جتود على النخلة /ْ
ْجي َع ْل ُطويل يف َش ْعر َ ْ َ ْ ُ
ميك
يك وال ِجيعلهويش ِيف ِجس ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ

.B -ب -القدر حيفظ األخ واألخت.

 ست احلسن جتود على الورد/ْجي َع ْل َح َماري يف َخ ِّد َ ْ َ ْ ُ
يك
يك وال ِجيعلهويش ِيف ِع ِن ِ
ِ
ِ ِ
ِ
 ست احلسن جتود على القرطم /ِّ
َ ْ
َْ ْ ََ
َُْْ
يك.
وش يف شع ِر ِ
يك وال ِجيعله ِ
�ايض ِيف ِوش ِ
ِجيعل بي ِ
عندمـــا تصـــل ســـت احلســـن إىل الـــدار تكتشـــف أن
ً
ً
اجل ــود زاده ــا جم ــاال ،فض ــال عم ــا حظي ــت ب ــه م ــن مكاف ــأة
مادي ــة ل ــم تتوقعه ــا.35
ويف روايـــة رومانيـــ�ة يطـــول املشـــهد لتواجـــه الفتـــاة
ً
الطيبـــ�ة مهـــام أخـــرى أولهـــا مواجهـــة اثـــين عشـــر غـــوال،
ولك ــن بع ــد أن تق ــدم نفس ــها ل ــكل منه ــم يتعاطف ــون معه ــا
ويقدمــون لهــا النصــاحئ الالزمــة لتتمكــن مــن الــزواج بأمــري،
ً
بع ــد ذل ــك تواج ــه مخاط ــر اث ــين عش ــر ً
لص ــا ،وه ــم أيض ــا
يتعاطفــون معهــا ويتصرفــون معهــا كأنهــا أختهــم ،ويف نهاية

أمـــا العناصـــر الطبيعيـــة يف القصـــة جندهـــا يف تطـــور
أحـــداث احلكايـــة الـــيت يمكـــن رصدهـــا وفـــق أكـــواد
شـــرتاوس علـــى النحـــو التـــايل:
 .1املرحلة األوىل :مالحظات مبدئي�ة
الشخصياتالفاعلة.
 .Aأ  -األبطال الرئيسيون :األخ واألخت ،واألب. .Aب -األبطال الثانويون :الصياد واحليزبون.. A -ج -املخلوق الماحن :الغول.

 .Bج -تكملـــة الفاحتـــة :األخ واألخـــت ُينقـــذانبواســـطة صيـــاد ،وحيســـن إليهمـــا.
 .3املرحلة الثالثة Bex :مكان االلتقاء وطبيعته:
  !Bقصر امللك /قصر األب غري املعروف. .4املرحلـــة الرابعـــة :لقـــاء األب مـــع تنفيـــذ مهـــام –
نقـــص( .التقـــاء األب الـــذي ُيبعـــد االبـــن ليختلـــي
بابنتـــ�ه – علـــى غـــري درايـــة).
 .5املرحل ــة اخلامس ــة :طبيع ــة امله ــام املكل ــف به ــا االب ــن
( احضـــار الطائـــر القوقـــايل – احضـــار الطائـــر أبـــو
دراســـة – احضـــار الطائـــر األدهـــم أبـــو الغطـــاس).
 .6املرحلـــة السادســـة  :مســـاعدة مـــن اخلـــارج إلتمـــام
امله ــام املكل ــف به ــا – نق ــص.
 .7املرحل ــة الس ــابعة :من ــح أو مكاف ــأة (األخ يمن ــح أن ــواع
الطي ــور العجيب ـ�ة يف ب ــالد الغي ــالن).
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 .8املرحلـــة الثامنـــة :عقـــاب ( األخـــت تهـــدد بســـلب
العفـــة).
 .9املرحلة التاسعة :تعديل مسار (األم تتعرف على
ولديها وختر األب – العالمات تساعد على التعرف).
 .10املرحل ــة العاش ــرة :توب ــة وموعظ ــة (األب ينــ�دم عل ــى
محاولتــه فعــل مشــن ويتن ـ�ازل عــن اململكــة البن ـ�ه /
ح ــايم عف ــة اخت ــه).

أكواد الوحدات الصيغية
وفقً ا ملنهج شتراوس
(قراءة في الصيغ)

وعلـــى مـــا ســـبق يمكـــن مقارنـــة هـــذه األســـس
مـــع القيـــم املالئمـــة لهـــا يف إطـــار منهـــج بـــروب مـــع
مالحظ ــة الرتقي ــم الالتي ــين ل ــكل وظيف ــة م ــن الوظائ ــف
التالي ــة ه ــو ترقي ــم وضع ــه فالديم ــري ب ــروب يف منهج ــه
الوظيفـــي ،وتـــم ترتيبـــ�ه هنـــا وفـــق ظهـــوره يف احلكايـــة
مح ــل الدراس ــة ،م ــع مقابلت ــه بصي ــغ ش ــرتاوس ،وذل ــك
علـــى النحـــو التـــايل:

وظائف بروب (قراءة في اجلزيئيات)

0

احلب الشرعي بني توأمني (فتى وفتاة) في مقابل احلب غير الشرعي (وقوع
األب في غرام ابنته)
ت
يم ِون َ َطر ْ ِولَوْ ِض ْ
ح ِ
صبْر لَو ب َ ِ
الشاطر حسن يحب اخته عَ بْ ِد َ
ك ْ
ك ْ
ت يِقُ و ْم ِغ ْ
يِنْ َ
ش ِق الْقَ َمر ْ يِ َنوَّر في مقابل احلب غير الشرعي ( أب يقع في حب ابنته )

I
X

غياب أحد أفراد األسرة عن املنزل(غياب التوأمني)
البطل يقرر اخلروج للبحث( التوأمان يقرران اخلروج بحثًا عن األسرة احلقيقية)

IV

اخلصم يحصل على معلومات عن البطل
(األب كخصم للشاطر حسن يعرف تعلقه باخته فيسعى إلبعاده)

صيغة D
هبوط  /تشاحن

VI

اخلصم يحاول أن يخدع الضحية من أجل أن يتسلط
(األب يحاول أن يخدع الشاطر حسن بإرساله إلى الهالك)

صيغة E
حزن نابع من D

IX

محنة تقع على البطل
عقبات احلصول على الطيور النادرة (في بالد الغيالن)

XXX

اخلصم يُعاقب
األب يعاقب عقاب نفسي

XV

وسيلة سحرية تنقل تساعد على البحث
(وسم األخ بخصلتي شعر ذهب وفضة ووسم االخت باقتران التغييرات
الطقسية مع تغير مزاجها)

صيغة  ( Aمالحظات)
مقدمة الراوي

صيغة B
في خيام األسرة
صيغة C
تشابكات(عالقات) بني أفراد
األسرة

صيغة F
سعادة نابعة من C
صيغة G
العثور على مفقود
والتواصل معه

ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻁﺮ ﺣﺴﻦ :ﺛﻼث ﺻﻴﻎ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎرن /اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ-اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

43

44

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 54

صيغة H
مساعدة بواسطة أرواح
صيغة I
تنازل عن وضع اجتماعي
صيغة K
جتربة /اختبار

XIV

II

البطل يتلقى معلومة بوسيلة سحرية
خ َبر مبكان الطيور النادرة عن طريق كبير الغيالن
الشاطر حسن ي ُ ْ
حظر على البطل
(األب يحظر من ملس عبد صبر ابنته)

XXVI

حل املشكلة
(العثور على الطيور النادرة واحضارها)

VI

اخلصم يحاول أن يخدع الضحية من أجل أن يتسلط
األب يخدع الشاطر حسن النتزاع عفة اخته (لينقلها من
سلطة األخ إلى سلطته)

صيغة V
التغلب على العقبات

XXV

عودة البطل
(التوأمان يعودان إلى أسرتهما)

صيغة Q
اجتياز التجربة أو الفشل

XXIV

انتهاء الفشل األول
( األب يفشل في جميع املرات في فعل الفحش مع ابنته)

صيغة L
عقبات /غوايات

صيغة X
نتيجة الفشل /عقاب
صيغة Z
خالص  /عودة إلى الوضع
الطبيعي

 XXXاخلصم يُعاقب30
(األب يعاقب بنزع اململكة منه)
 XXXIالبطل يحصل على التاج
(األخ يحصل على اململكة )

يف اجلــدول الســابق جــاء ترتيــب وظائــف بــروب وفــق
ترتي ــب األح ــداث يف احلكاي ــة مح ــل الدراس ــة ،وباملقارن ــة
ب ــن صي ــغ ش ــرتاوس ووظائ ــف ب ــروب يمك ــن أن نلح ــظ
م ــا يل ــي:
 التقســـيم اجلزيـــي والتشـــابه :حيـــث يتشـــابهالتقســـيم اجلزيـــي ،إىل حـــد كبـــري ،مـــع مســـارات
احلبكـــة ومـــع اإلشـــارات املوضوعيـــة التابعـــة
للحبك ــة ،بينم ــا جن ــد أن التقس ــيم الصيغ ــي يغل ــب
علي ــه املي ــل إىل اإلش ــارات الداللي ــة ال ــيت تبتع ــد ع ــن
احلبكـــة .
 التقس ــيم اجلزي ــي والس ــيطرة:حيث يق ــع التقس ــيماجلزي ــي حت ــت س ــيطرة الوح ــدات املتفرق ــة ،نس ـ ً
ـبي�ا،
يف مقاب ــل ترك ــز الوح ــدات يف التقس ــيم الصيغ ــي.

 اإلزاح ــة  :يف ــرض اجل ــدول إزاح ــة بع ــض التفاصي ــلالب ــارزة يف القص ــة وك ــذا اس ــتحضار تفاصي ــل أخ ــرى
يت ــم انتخابه ــا م ــن الذاك ــرة.
محاور احلكاية:
 املحـــور  :Aتظهـــر العالمـــات الدالـــة علـــى وجـــودالـــراوي يف احلكـــي.
َ
 املحـــور  :Bتظهـــر بعـــض اخلصائـــص الق َبليـــة(تعـــددالزوجـــات–دفـــاعاألخعـــنشـــرفأختـــه).
 املح ــور  :Dاس ــتب�دال الص ــراع ب ــن غرب ــاء إىل ص ــراعب ــن أقرب ــاء..
 املحـــور  :Gعالمـــات ممـــزية (عجائبيـــ�ة /خصلتـــاالش ــعر ل ــالخ وس ــحرية /تغ ــريات طقس ــية مقرون ــة
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بتغــريات مزاجيــة لأخــت) تســاعد يف التعــرف علــى
األخوي ــن املفقودي ــن.
 املحـــور  : Kالتأكيـــد علـــى املحظـــورات الدينيـــ�ةً
اجتماعيـــا (رفـــض محـــاوالت األب
برفضهـــا
الفاحـــش ،علـــى الرغـــم مـــن عـــدم معرفتـــه).
 املحور  :Q/Vتعدد عقوبات محاولة انتهاك محظور(عقوبة األلم النفيس وعقوبة نزع اململكة)
 املحـــور  : Hتوظيـــف عناصـــر ميت�افزييقيـــةللمســـاعدة علـــى املعرفـــة( الغيـــالن تســـاعد علـــى
املعرفـــة)
 املح ــور  :Zجتل ــي ظه ــور ال ــراوي م ــن خ ــالل خاتم ــةســـعيدة.
صيغة املكان
تمثـــل صيغـــة املـــكان  B – Bexإحـــدى الصيـــغ
الرئيســـة يف احلكايـــة محـــل الدراســـة ،وخاصـــة إذا
كانـــت اإلشـــارة إليـــه تميـــل إىل اإللغـــاز ،حيـــث ِّ
تغيـــب
القص ــة عنص ــر امل ــكان الطبيع ــي وترك ــن إىل فك ــرة امل ــكان
ً
متجهـــا إىل
املتحـــرك (صنـــدوق ُيلقـــى يف حبـــر ويتحـــرك
أحـــد الشـــواطىء) إلجيـــاد تعالـــق بـــن حركيـــة ميـــاه
البحـــر وحركيـــة القـــدر ،حيـــث يتحـــرك قـــدر األخويـــن
م ــن مص ــري امل ــوت إىل مص ــري احلي ــاة ،وك ــذا يك ــون امل ــكان
املتحـــرك هـــو القاســـم املشـــرتك لتحقيـــق التن�اقضـــات
( الغيـــاب يكـــون بوضـــع أخويـــن وإلقـــاء الصنـــدوق يف
البحـــر – والعـــودة تكـــون بتتبـــع طريـــق البحـــر) تذكـــر
احلكاي ــة أماك ــن أخ ــرى تقليدي ــة خبج ــل ش ــديد ( بي ــت
– مدرســـة – جبـــل  -مـــكان غـــري مأهـــول أو صحـــراء أو
م ــكان غري ــب /أرض الغي ــالن) ،وأخ ـ ً
ـريا يمكننـ ـ�ا حص ــر
العناصـــر املختلفـــة يف احلكايـــة عـــن طـــراز  AT:450يف
عنصــر واحــد فقــط هــو محــاوالت أب االختــالء بابنت ـ�ه –
دون أن يعلـــم قرابتهـــا لـــه).
أمـــا عناصـــر أولريـــك اجلماليـــة فنجـــد تضمـــن
ً
احلكايـــة محـــل الدراســـة عـــددا مـــن هـــذه العناصـــر أو

القوانـــن ،مثـــل :فاحتـــة وخاتمـــة تقليديتـــن « حجـــاك
ْ
ْ
ُ َ ُ َ
هللا خ ــري ان ش ــاء هللا /فاحت ــة» « ِوتوت ــه توت ــه ِخل ِص ــت
ْ َُ َ
حلدوت ــه /خاتم ــة» ،كذل ــك تضمن ــت احلكاي ــة عب ــارة
ِا
تكراري ــة واح ــدة ت ــي بق ــدرة الكلم ــة الطيب ـ�ة عل ــى تغي ــري
املص ــري ال ــيسء ال ــذي كان ينتظ ــر الش ــاطر حس ــن وه ــي
ُ َ َ َ
َ ْ ُْ ْ َ ْ َ ْ َ
عب ــارة» ق َاب ــل ِالغ ــول ق ــال ل ـ ُـه ِال َس ــال ُم َع ِليك ـ ْـم ق ــال ل ـ ُـه
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ
َ
ْ
حل َم ــك ق ْب ـ ِـل ِعض َام ــك « وه ــي
ل ــوال س ــالمك كن ــا كلن ــا
عب ــارة تتك ــرر بع ــدد الغي ــالن ال ــيت تمث ــل املعوق ــات ال ــيت
يتحتـــم علـــى الشـــاطر حســـن التغلـــب عليهـــا لتنفيـــذ
املهمـــة أو املهـــام ،واحلكايـــة تـــرز شـــخصيات عديـــدة
جتس ــد حال ــة الع ــداء م ــع البط ــل /الش ــاطر حس ــن ،منه ــا
القريـــب /األب ،ومنهـــا البعيـــد /الغيـــالن العديـــدة،
أم ــا عناص ــر املضم ــون جنده ــا يف ثالث ــة جزيئيـ ـ�ات ف ــوق
طبيعيـــة يف احلكايـــة (عالمـــات عجيبـــ�ة للشـــاطر
حس ــن /خصلت ــا ش ــعر إحداهم ــا ذه ــب واألخ ــرى فض ــة
– مهـــام عجيبـــ�ة يؤديهـــا الشـــاطر حســـن /مواجهـــة
الغيـــالن – التعـــرف علـــى الغائـــب مـــن خـــالل وســـم
عجي ــب) ،أم ــا القوان ــن اللغوي ــة يف احلكاي ــة فتتمث ــل يف
َ َ َ ْ ُ َّ
عنصــر التنغيــم يف العبــارة التكراريــة « لـ ْـوال َســال َمك كنــا
ََْ َ ْ ْ َ
َ
ْ
حل َم ــك ق ْب ـ ِـل ِعض َام ــك « والعب ــارة تس ــهم يف ج ــذب
كلن ــا
انتبـــ�اه الســـامعن لالســـتمرار يف االســـتماع إىل حكايـــة
معـــروف نهايتهـــا.
وعلـــى مـــا ســـبق فـــإن القـــول بماضويـــة املنهـــج
املقـــارن /املدرســـة التاريخيـــة – اجلغرافيـــة يف دراســـة
النصـــوص األدبشـــعبي�ة والتقليـــل مـــن جـــدواه يف
الدراســـات احلديثـــ�ة ،هـــو قـــول جديـــر بنـــ�ا مراجعتـــه،
إذ تمكننـــ�ا أدوات املنهـــج مـــن مزيـــد مـــن القـــراءة
للنصـــوص متوافقـــة التيمـــات العريضـــة ،مـــع قـــدرة
حتليلي ــة للباح ــث للوق ــوف عل ــى التب�دي ــالت والتح ــوالت
التيمي ــة يف الصي ــغ العدي ــدة ال ــيت يمك ــن العث ــور عليه ــا
يف أرش ــيفات عاملي ــة ،وه ــو م ــا طبقن ــاه يف دراس ــتن�ا عل ــى
أرشـــيفن ،أحدهمـــا مصـــري (أرشـــيف مركـــز الـــرتاث
الثقـــايف غـــري المـــادي) ،واآلخـــر إســـرائيلي (أرشـــيف
القصـــص الشـــعيب اليهـــودي).
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الهوامش
 .1פראנק אלווארז-פרירה ,סיפור-העם כאמצע
חינוכי ,תרגם מאנגלית :ראובן אשל ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות
ע"ש מנדל ,תשמ"ה ,עמ' ,77 58-עמ' .58
 .2يعـد كارل كرونـه مؤسـس هـذه املدرسـة،
وخلفـه أنتـى أرنـي ،ويقـوم هـذا املنهـج عـى
أسـاس جمـع الروايـات املختلفة للنمـط الواحد
قـدر اإلمـكان ،سـواء كان مصدر هـذه الروايات
نصوصـا مدونـة أو مرويـة ،وعنـد تحصـل
الباحـث عى قـدر مـن الروايات املختلفـة للنمط
الواحـد – يمكنـه ،حينهـا عـن طريـق املقارنـة
بـني الروايـات ،واعتمـادًا عـى بعـض القرائـن
الزمانيـة واملكانيـة أن يحـدد نشـأة هـذا النمط
زمانيًـا ومكانيًـا ،وعليـه ،بعـد ذلـك ،أن يتتبـع
مسـاره راصدًا مـا يعـرتي جزئياته مـن تغير،
وقـد نشـأ هـذا املنهـج يف فيلنـدا وأُطلـق عليـه
املدرسـة الفيلنديـة املقارنة ،فحـني جُ معت صيغ
عديدة للملحمـة الفيلندية الشـهرة – كاليفاال –
حفـز ذلـك ،الباحثـني الفيلنديني لرسـم خرائط
يتتبعـون فيهـا حركيـة انتقال هـذه امللحمة عى
مـدار التاريخ يف مناطق جغرافيـة متنوعة ،حتى
باتـت لديهـم– حتـى اآلن  -خريطـة مُتصـورة
لحركـة تجـوال هـذه امللحمة.
 للمزيد انظر :نبيلة إبراهيم ،الدراسـات الشـعبيةبـني النظريـة والتطبيـق ،املكتبـة األكاديميـة،
ط.أوىل ،القاهـرة ، 994 ،ص . 4
 .3דינה שטיין ,מחקריו של דן בן-עמוס על
הספרות העממית במדרש :הגדרת הסוגות
האתניות בהקשר התרבות ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי ,כרך תשנ"ז – תשנ"ח ,עמ' 25
–  ,32עמ' .25
 .4דן בן-עמוס ,מגמות חדשות בחקר הפולקלור,
הספרות ,) 97 ( 20 ,עמ' (הערה ).
 .ملزيـد مـن الـروح والتطبيقـات عـى أداتـي
الطـراز والجـزيء  -راجـع يف ذلـك مقاالتنـا يف
مجلة الثقافة الشـعبية أعـداد ( 0ص ص ) -
(ص ص ( 40 - ) 6 - 0ص ص 6 - 42
) –  ( 49ص ص .) 89 - 62
6. Dan ben-amos, Jewish Studies and Jewish Folklore, Proceedings of the Tenth
Eord Congress of Jewish Studies, Division D, Vol. II, Jerusalem 1990, pp. 156.

 .7الفهرسـت أداة مـن أدوات البحـث ،ويمثل دليالً
علميًـا نسـقيًا تُرتـب فيـه املـادة األدبشـعبية
املفهرسـة وفـق القواعـد التـي يقتضيهـا نظام
التصنيـف أو التبويـب يف النسـق System-
 ،icوذلـك بغـرض فهرسـة وحفـظ واسـرتجاع
مواد القـص الشـعبي ،ويحتوي الفهرسـت عى
إشـارات ببليوجرافيـة ،ومعلومـات مصاحبـة
تـؤدي بالباحـث إىل الوصـول إىل املـادة املشـار
إ ليها .
 .8فهـارس الشـامي هـي املجموعة املصنفـة وفق
نظـام املوتيـف وقـام الدكتور حسـن الشـامي
بإعدادهـا ،وهـي يف معظمهـا تخـدم املأثـور
الشـعبي العربـي واإلسـالمي وهـي عـى النحو
ا لتايل:
- 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,
99 (.
- 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.(,
20 6.
- https://scholarworks.iu.edu/dspace/
handle/2022/20938
 .9األرشـيف الـذي نقصده هنـا هو أرشـيف مركز
الـرتاث الثقـايف غـر املـادي – سـيي ذكـره يف
الهامـش التـايل – وهـو يتبـع طريقـة الرتقيـم
األرشـيفي للنصـوص باعتبـار تاريـخ جمـع
النـص رقمً ـا أرشـيفيًا للنـص ،ويف حـال تعدد
النصـوص يشـار إىل كل نـص بحـرف أبجـدي
أو أكثـر.
 . 0صيغ حكاية الشـاطر حسـن محفوظـة جميعها
يف مركـز الرتاث الثقـايف غر املـادي ،التابع لكلية
اآلداب بقنـا ،جامعة جنوب الـوادي ،مركز علمي
لجمـع وتوثيق وتصنيـف عنارص الـرتاث الثقايف
غـر املادي (األدب الشـعبي  -العـادات والتقاليد
 -املعتقـدات الشـعبية) مـن رواة ينترويـن

أدب شعبي

.
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.

يف إقليـم الصعيـد ،مُنشـأ يف كليـة اآلداب بقنـا
بقـرار وزيـر التعليـم العـايل رقـم  78بتاريخ
15/11/2009م باعتبـاره وحـدة ذات طابـع
خـاص وقـد أصـدر مجلـس الجامعـة قـرا ًرا
بتشـكيل أول مجلس إدارة له بالقـرار رقم 98
بتاريخ 20/12/2009م برئاسـة النابه األستاذ
الدكتـور محمد أبـو الفضل بـدران.
يف مجتمـع الصعيـد تميل السـيدات الراويات إىل
عـدم ذكر أسـمائهن ويفضلن إما تجاهل اإلسـم
أو ذكـر كنيتهـا دون اسـمها وعـادة مـا تُكنـى
باسـم ابنهـا األكـب ،وذلـك العتبـارات عديـدة
يمكـن أن تفـرد لهـا دراسـات سسـيولوجية،
ورغـم ذلـك فقـد وجـدت بعـض السـيدات ال
يتحرجـن من ذكـر أسـمائهن.
للمزيد راجع نتائج الدراسـة القيمـة التي قدمها
عيـي ياسـيف وانتهى فيهـا إىل تصنيـف طرق
تهويـد الحكايـة الشـعبية العاملية ،مـن التهويد
البسـيط إىل التهويـد املركـب :עלי יסיף ,דרכי-
הקליטה של סיפורי-עם בינלאומיים בפולקלור
היהודי של הדורות האחרונים ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי ,המכון למדעי היהודות ע"ש
מנדל ,כרך תשנ"א – תשנ"ב ,עמ' . 02 – 00
راجع يف ذلك :דב נוי " ,מאיר גרונוואלד,סיפורי-
עם ,רומאנסות ואורחות-חיים של יהודי ספרד
(טקסטים ומחקרים) ,מחקרי המרכז לחקר
הפולקלור -ו ,הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשל"ב .,עמ'
.92
راجـع يف ذلـكWalter Ruben,” Ende gut, :
alles gut”, Belleten )Ankara( 25, 1945,
.pp. 113 – 155
تقـول الصيغة اليمنيـة (كان الفتى مسـعود ابنًا
لوالديـن فقريـن وكان يقطـن بلـدة صغـرة،
وكان والـداه يتسـوالن يف األسـواق كـي يوفـرا
البنهمـا تعليمً ا جيـدًا ومعارف مناسـبة ،فحرما
نفسـيهما مـن الطعـام ،وكانا يسـران بمالبس
مرقعـة باليـة مـن أجـل أن يكـون ابنهمـا
وحيدهمـا متعلمً ـا سـبل تقـوى الديـن وصالح
الدنيـا ،ويكـون ً
عارفا القـراءة واعيًـا بما تحمله
الكتـب مـن معرفـة وبيـان  ...ويف إحـدى الليايل
أخـذ مسـعود يصـي راجيًا مـن اللـه أن يحوله
أسـود اللـون كـي يبـاع عبـدًا فيقـدم املبلـغ
الـذي يباع بـه لوالديـه ليسـرتزقا منـه بكرامة،
ويف صبـاح اليـوم التـايل نظر مسـعود فـإذا به
أصبـح أسـود اللون.
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ً
تفصيـال :עלי
للمزيـد عن هـذه الصيغـة راجع
יסיף ,דרכי-הקליטה של סיפורי-עם בינלאומיים
בפולקלור היהודי של הדורות האחרונים ,שם,
עמ' .278
حلقـة يف حكايـة باعتبـار أن الحكاية الشـعبية
مكونـةمـنحلقـاتقـدتطـولالحلقـةأوتقرص.
راجـع يف ذلـك حلقـات قصصيـة أوردهـا دوف
نـوي يف دراسـته املقارنـة املبكـرة للقصـص
الشـعبي اليهـودي:
דב נוי ,חודש חודש וסיפוריו , 977 – 970
עשרים וארבעה סיפורי-עם נבחרים בליווי
מבוארות ומפתחות ,המרכז לחקר הפולקלור,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים
תשל"ט ,עמ' 84 – 77 – 2 – 8 – 84
– .246 – 2 9
اختصـار  Fakhranyويقصـد بـه الجـزيء /
املوتيـف الـذي يعتقد الباحـث أنه مـن ابتكاره،
وكانت أول جزيئيات ابتكرها الباحث ،يف دراسـة
نـرت يف مجلـة الفنـون الشـعبية املرصيـة،
للمزيـد راجـع :فـرج الفخرانـي ،القيـم الثابتة
واملتغـرة يف حكايـة سـت الحسـن والجمـال،
دراسـة تطبيقية عـى رواية من إخميـم ،الفنون
الشـعبية ،عـدد  ،20 8 ، 0ص ص – 42
 ،ص . 49
حكايـة "ابـن السـوداء" مرقمـة يف األرشـيف
روتهـا عليـزا أنديجار
اإلرسائيـي  IFAي
وسـجلها يفـرح حبيـب ،راجـع :דב נוי ,חודש
חודש וסיפוריו  , 977 – 970שם ,עמ' 2 6
– .2 7
حكايـة " يعقـوب وبنت امللك والصيـاد" ،مرقمة
رواها
يف األرشـيف اإلرسائيـي (أسـعي) 02
مخلـوف أنقر وسـجلتها رينا عـبي ،راجع :דב
נוי ,חודש חודש וסיפוריו  , 977 – 970שם,
עמ' .22 – 222
עלי יסיף ,דרכי-הקליטה של סיפורי-עם
בינלאומיים בפולקךור היהודי של הדורות
האחרונים ,שם ,עמ' .279
עליזה שנהר ,על הוראת סיפור-עם ,שם ,עמ'
.
الصيـغ األربـع ،اثنتـان سـجلتها هيدا جاسـون
ورواهـا يافـت شـفيي وواحـدة روتها شوشـنا
تسـاروم ،وواحـدة سـجلتها راحيـل سـاري
وروتهـا يونـا سـاري.
للمزيد راجع :זלמן בהרב ,ששים סיפור-עם מפי
מספרים באשקלון ,הקדים מבוא והוסיף הערות
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דב ניו ,עיריית חיפה ,המוסיאון לאתנולוגיה
ולפולקלור ,אסע"י ,חיפה ,תשכ"ד ,עמ' .2 9
 .2حكايـة "بنـت الحاخـام الحكيمـة" مرقمـة يف
األرشـيف اإلرسائيـي (أسـعي)  444رواهـا
يحيـى نيفيـش ذو األصـول اليمنيـة ،وسـجلها
زملان بهـراف ،راجع نص الحكايـة :זלמן בהרב,
ששים סיפור-עם מפי מספרים באשקלון ,שם,
עמ' . 68 – 6
26. Hassan El-Shamy. Types of the folktale
in Arab World: a Demographically Oriented Approach. Bloomington,2004.
27. Heda Jason, Types of Jewish-Oriental
Oral Tales. Fabula 7:115-224.
S.S.Soruodi. )2002(. Folktales of Jews .28
from the Iranian Language Area )TaleTypes and Genres(. Jerusalem: Hebrew
.Uni.Part 2,P.42
 .29דב נוי " ,מאיר גרונוואלד,סיפורי-עם,
רומאנסות ואורחות-חיים של יהודי ספרד
(טקסטים ומחקרים) ,שם ,עמ' .2 - 20
 .30דב נוי ,סיפורי-עם ,רומאנסות ואורחות-חיים
של יהודי ספרד (טקסטים ומחקרים) ,שם ,עמ'
.89
 .أول مـن اسـتعمل مصطلـح تهويـد יהוד هـو
الفولكلـوري اليهـودي دوف نـوي وهـو مـا
يقابـل يف علـم النبـات مصطلـح "أقلمـة"
"אויקוטיפיפיקציה" ويقصـد به مسـرة اقتالع
نبـات مـا مـن بيئتـه الطبيعيـة التـي ينمـو
فيهـا ،ثـم غرسـه يف بيئـة أخـرى ،ومن ثـم يمر
بتوائمات وتغرات حتى يتم اسـتيعابه اسـتيعابًا
ً
كامـال ،ومـن ثم يتوطـن يف مكانـه الجديد ،وهو
مـا يـري عـى النصـوص األدبشـعبية غـر
اليهوديـة التي يتم أقلمتهـا يف الثقافـة اليهودية
مـن خـالل حكيهـا بإحـدى اللهجـات اليهودية
أو رسدهـا يف أحد الكتـب الشـعبية اليهودية ،أو
توليفها بسـياقات ومصادر يهودية ،كاسـتعمال
العبـارات املقفـاة الشـائعة بـني عامـة اليهـود،
والفقـرات املقرائيـة وكـذا محـاكاة عبـارات
تفسـرية يهوديـة (مـدراش) ،ويبـدو أن جذور
الفكـرة تعـود إىل شتاينشـنيدر الـذي وجـد يف
العنـارص الدخيلة عـى الثقافة اليهوديـة بمثابة
بـث روحـد جديـدة لكائـن حـي شـاخ وهرم.
ً
تفصيال تقديـم ياسـيف للمقال
 للمزيـد راجـعالتأسـييس للفلكلـور اليهـودي الـذي كتبـه
شتاينشـنيدر- :עלי יסיף ,מבוא :עיון ראשון
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בספרות העממית היהודית ,מבוא בתרגומו
למאמר של משה שטיינשניידר ,פעמים 29
(תשע"ב) ,עמ'  , 99 – 6עמ' . 7
قـدم فريـرا روايـة مـن رومانيـا لهـذا الطـراز
تحكي عـن أختني ألب واحد ،ماتـت أم إحداهما/
الجميلـة لتعيش مـع زوجة األب وابنتهـا يف ذات
املنـزل ،وتقـوم زوجـة األب بتكليفهـا بجميـع
أعمـال املنـزل دون أن تكلـف ابنتها بـأي عمل،
وذات يـوم تطلبـت زوجـة األب مـن الجميلة أن
تذهـب الحضـار وقـود ،وعندمـا تصـل إىل بيت
يـوم الجمعة املقـدس ،تقـوم بتنظيفـه وترتيبه
بإخـالص ،وعندمـا تريـد العـودة إىل منزلهـا،
تطلـب منهـا يـوم الجمعـة اختيـار صنـدوق
واحـد مـن بـني عـدد مـن الصناديـق مختلفـة
األحجـام ،فتختـار أصغرهـا ،فـإذا بـه مـىء
بالذهب واملجوهـرات ،فتغار اختهـا منها وتقرر
أن تمـي مثلهـا ،وعندمـا تصـل إىل بيـت يـوم
الجمعـة تعمـل فيـه بـال إخـالص ،ورغـم ذلك
ً
صندوقـا ،فاختـارت
عرضـوا عليهـا أن تختـار
أكبهـا ،وإذا بصندوقهـا مـىء بأنـواع مختلفـة
مـن الثعابـني والضفادع.
راجـع يف ذلـك دراسـته القيمـة حـول القصـة
الشـعبيةكوسـيلةتعليميـةيفاملجتمـعالرومانـي:
פראנק אלווארז-פרירה ,סיפור-העם כאמצעחינוכי ,תרגם מאנגלית :ראובן אשל ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות
ע"ש מנדל ,תשמ"ה ,עמ' ,77 58-עמ' .7
راجع :דב נוי ,סיפורי-עם ,רומאנסות ואורחות-
חיים של יהודי ספרד ,שם ,עמ' .89
GMC-A:Motif:W11.0.1,)Shamy(;Type:.)920J)Shamy
فرج قـدري الفخراني ،القيم الثابتـة واملتغرة يف
حكاية سـت الحسـن والجمال -دراسة تطبيقية
عـى رواية مـن أخميم ،مجلـة الفنون الشـعبية،
،ص
عـدد  ،20 8 ، 0ص ص – 4
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פראנק אלווארז-פרירה ,סיפור-העם כאמצע
חינוכי ,תרגם מאנגלית :ראובן אשל ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות
ע"ש מנדל ,תשמ"ה ,עמ' ,77 58-עמ' .7

المصادر والمراجع
-

فرج قـدري الفخرانـي ،القيم الثابتـة واملتغرة
يف حكايـة سـت الحسـن والجمـال -دراسـة
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تطبيقيـة عـى رواية مـن أخميم ،مجلـة الفنون
الشـعبية ،عـدد  ،20 8 ، 0ص ص – 4
.
 نبيلـة إبراهيـم ،الدراسـات الشـعبية بـنيالنظريـة والتطبيق ،املكتبـة األكاديمية ،ط.أوىل،
القاهـرة. 994 ،
 דב נוי ” ,מאיר גרונוואלד,סיפורי-עם,רומאנסות ואורחות-חיים של יהודי ספרד
(טקסטים ומחקרים) ,מחקרי המרכז לחקר
הפולקלור -ו ,הוצאת ספרים ע”ש י”ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשל”ב.,
 דב נוי ,חודש חודש וסיפוריו , 977 – 970עשרים וארבעה סיפורי-עם נבחרים בליווי
מבוארות ומפתחות ,המרכז לחקר הפולקלור,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים
תשל”ט.
 דינה שטיין ,מחקריו של דן בן-עמוס עלהספרות העממית במדרש :הגדרת הסוגות
האתניות בהקשר התרבות ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי ,כרך תשנ”ז – תשנ”ח ,עמ’
. 2–2
 דן בן-עמוס ,מגמות חדשות בחקר הפולקלור,הספרות.) 97 ( 20 ,
 זלמן בהרב ,ששים סיפור-עם מפי מספריםבאשקלון ,הקדים מבוא והוסיף הערות דב
ניו ,עיריית חיפה ,המוסיאון לאתנולוגיה
ולפולקלור ,אסע”י ,חיפה ,תשכ”ד.
 עלי יסיף ,דרכי-הקליטה של סיפורי-עםבינלאומיים בפולקלור היהודי של הדורות
האחרונים ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי,
המכון למדעי היהודות ע”ש מנדל ,כרך
תשנ”א – תשנ”ב.
 עלי יסיף ,מבוא :עיון ראשון בספרות העממיתהיהודית ,מבוא בתרגומו למאמר של משה
שטיינשניידר ,פעמים  ( 29תשע”ב).
 עליזה שנהר ,על הוראת סיפור-עם ,עיוניםבחינוך סיון תש”ם מאי ,איניברסיטת חיפה,
עמ’ .29 -
 פראנק אלווארז-פרירה ,סיפור-העם כאמצעחינוכי ,תרגם מאנגלית :ראובן אשל ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי,המכון למדעי
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د.سعيد بوعيطة  -املغرب

تشكيل البني�ة العاملية
يف السرية الهاللية
حكاية «األمرة اخلضرا»
أنموذجا

املقدمة:
تقـــوم كل محاولـــة لرصد مختلـــف البـــىن العاملیة علـــى تنظیم
اخلیال البشـــري وتشـــكيل مختلف عوالم الوعي اجلمعـــي والفردی
على الســـواء .وذلك مـــن خالل حتديـــد العالقة املركبـــة بین مجموع
شـــخصیات النـــص احلـــكايئ  .ينبـــين هـــذا األخـــري علـــى الرغبـــات
واألهـــداف املتب�اینة عند كل شـــخصية حكائي�ة .وكـــذا تغییر األنظمة
واألدوار العاملیـــة والعوامـــل .ألن الشـــخصيات عبارة عـــن وحدات
خاصـــة ببنيـــ�ة اخلطـــاب .بینمـــا تشـــكل األدوار وحـــدات احلكايـــة
باعتب�ارهـــا بنیة كاملـــة .1تعتر شـــخصية النص احلـــكايئ األداة اليت
تقـــوم بالفعل .أمـــا الـــدور فهو الفعـــل الذي تقـــوم به الشـــخصیة.
1

وهمـــا متالزمـــان دائما .2لعل هذا مـــا جعل غریماس ينتقـــل يف تن�اوله
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للوظیفـــة كمـــا حددها بـــروب إىل میدان العوامـــل .وذلك
من خالل اســـتخالصه نموذجـــا عاملیا أســـطوریا .حيث
حدد هذه العوامل فيما يلي:املرســـل املرســـل إليه املوضوع
املعيق املســـاعد و الـــذات .تتشـــكل البنیـــة العاملیة لكل
حكاية من مختلـــف العالقات اليت تربطهـــا هذه العوامل
فيمـــا بينها .ألن حتدیـــد الوضعیة الرتكیبیـــة ملجموعة من
العوامل املحددة یســـاعد على ضبط العالقات اليت تنظم
العوامل بما يف ذلـــك عالقة الرغبة بیـــن الفاعل وموضوع
القیمـــة أو عالقة نقیضه كاليت تربطـــه باملعيق .أو العالقة
املنســـجمة القائمـــة على الصعیـــد املعـــريف اإلقناعي اليت
تركز على املرســـل والفاعل .لذلك جنـــد أن البنیة العاملیة
لكل نموذج ســـردي تدخل ضمن هيكل تنظيي .یتشـــكل
مـــن مختلـــف الروابط القائمـــة بین العوامـــل وفق منطق
حكايئ خاص .3الكلمـــات املفاتيح:حكاية اخلضرا الوحدة
احلكائيـــ�ة العوامل العالقـــات العاملية.

نص حكاية "األمرية اخلضرا":
قال الراوي« :كان الســـبب يف قدوم هـــذا امللك اجلبار
جبیوشـــه وعســـاكره هـــو أنه لمـــا جلس على ختـــت امللك
ســـأل أرباب دولتـــه عن أحـــوال آبائـــه وأجـــداده ومالهم
مـــن الوقائع .فقالـــوا إن جده هرقل كان من أشـــهر امللوك.
فقصده النـــيب ﷺ وكان صحبت�ه بين هـــالل فهدموا بیوتا
وقتلوا هرقل وســـبوا احلریم .فســـألهم األبشع عن حاكم
مكـــة فقالـــوا له قرضـــاب الشـــریف ابن هاشـــم وهو من
بين هـــالل .فقـــال :البـــد أن أقصده وآخـــذ منه الثـــأر .ثم
إنـــه زحف جبیوشـــه قاصـــدا األمیر الشـــریف .فلمـــا بلغ
األمیـــر قرضـــاب خره اضطـــرب وقـــد رأى منامـــا أفزعه
فكتـــب إىل بين هـــالل یســـتنجدهم .فبعثوا لـــه النجدات
وقامـــت احلرب بینهـــم انتهت بفوز األبشـــع .أما قرضاب
الشـــریف فأعلن بین قومـــه أن من یقتل األبشـــع یزوجه
بنتـــ�ا من بن�اتـــه .فطمع األمیـــر رزق ببنت الشـــریف ونزل
يف الصبـــاح إىل املیـــدان والتقـــى البطالن وخطـــرت يف بال
رزق بنـــت امللـــك الشـــریف فقـــوي على األبشـــع وطعنه

يف صـــدره أراحـــه من عمـــره .فقـــدم الشـــريف األمري رزق
لينتخـــب منهـــن عروســـة توافقـــه .فأشـــار رزق یطلـــب
اخلضرا .فقال الشـــریف :أبشـــر أيها األمیر رزق فقد نلت
مرادك وســـتكون بنيت اخلضـــرا زوجتك فزتوجـــا وودعت
اخلضـــرا أهلهـــا وســـار بهـــا األمیـــر رزق إىل بـــالده .وبعد
ســـنة رزقت اخلضرا بنت�ا ســـموها شـــیحة .فدعا رزق هلل
وطلـــب أن یرزقه ولدا واســـتجاب هلل لدعائـــه ورزقه ولدا
أســـمر اللون فشـــككه عمه يف نســـبه .وإثر ذلك طلق رزق
اخلضـــرا وأمـــر العبیـــد حبملهـــا إىل بالدها .لكـــن اخلضرا
خافـــت أن یقتلهـــا والدهـــا وطلبت مـــن أحـــد العبید أن
یوصلهـــا إىل بـــالد أحد األمـــراء .فقال لهـــا إذن أوصلك إىل
امللك الزحالن فهـــو معروف بالكرم .فســـاروا ولما وصلت
دخلـــت البـــالد فاســـتقبلها امللك ورحـــب بهـــا وأعطاها
أرايض مثمـــرة تعیش منهـــا .وترىب بركات بـــن اخلضرا مع
أبنـــ�اء الزحالن .وتعلـــم لعب الرمح وأبـــواب احلرب وصار
ماهـــرا فيها فـــزادت محبة الزحـــالن له إىل یوم مـــن األیام
أعلـــن أبو اجلود احلـــرب على الزحالن فدافـــع عنه بركات
بـــكل شـــجاعة واســـتطاع أن يهزم أبـــا اجلود وجیوشـــه.
فشـــكره الزحالن علـــى همته ثـــم أعلن يف بـــين زحالن أن
بـــركات هـــو األمیر مـــن بعـــده .فوصلـــت أخبـــاره إىل بين
هـــالل الـــيت جفـــت أراضيهـــم وما وجـــدوا أرضـــا خصبة
غیـــر أرض الزحالن فرحلـــوا إليها ونزلوا علـــى عین قطف
لیرعوا بهـــا .ولما بلغ اخلـــر الزحالن ذهـــب إليهم وطلب
منهـــم الرحیل لكنهم رفضـــوا ووقع بینهم قتـــال جرح إثره
الزحـــالن .ولما علـــم بركات باخلـــر ركب جـــواده وطلب
املیـــدان وقتـــل كل مبارزیه من بين هـــالل إىل أن تقابل معه
رزق ولم یقـــدر علیه أیضا وعرف بعد ذلـــك أن بركات ابن�ه
فطلب منه الســـماح إال أن بـــركات رفض طلبه وســـار به
إىل الزحـــالن وقال لـــه :قد أتیتك باألمیـــر رزق فافعل به ما
ترید .قـــال الزحالن :هذا أبـــوك وأنا ســـامحته ففكوا رزق
ولما أحســـن الزحالن بدنو أجله وهب رزقـــه وماله وخیله
لـــركات وعرض علیـــه بن�اته الثالث لیختـــار منهن واحدة
تكون عروســـا له ثم ســـلمه امللـــك وزوجه ابنت�ه .وســـمع
بنو هـــالل بهذه األخبار قالـــوا زاد علینا بركات بالســـلطنة
فســـموه أبو زیـــد الهـــاليل .ثم أرســـل بنو هـــالل اخلر إىل
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الشـــریف وطلبـــوا اإلذن بإرجـــاع األمرية اخلضـــرا إىل رزق
فأرســـل لهم اإلذن وتويف الشـــریف».4

وحدات النص احلكائي�ة:
یمكن تقســـیم نص حكاية «األمرية اخلضرا» حسب
منطـــق احلوافز كمـــا حددها كلـــود بريمونـــد 5إىل وحدتن
أساســـيتن .حیث(یتألـــف كل نص ســـردي مـــن مقاطع
ســـردیة .تتعالـــق فیما بينهـــا لتشـــكل البن�اء العـــام لداللة
النـــص) .6تتضمـــن كل وحدة حكائيـــ�ة وحـــدات حكائي�ة
صغرى(فرعيـــة) .ترتبط بشـــخصية أو حـــدث معن.

الوحدة احلكائي�ة األوىل:
تبـــ�دأ الوحـــدة احلكائيـــ�ة األوىل لهـــذا النـــص مـــن
ق ــول ال ــراوي(:كان الس ــبب يف ق ــدوم ه ــذا املل ــك اجلب ــار
جبیوش ــه ..وإن أت ــاك ع ــدو وراد یحارب ــك أرس ــل لن ــا خ ــر
جنی ــك ركی ــد) .7تتضم ــن ه ــذه الوح ــدة العام ــل الفاع ــل
والعام ــل املوض ــوع .ألن العالق ــة ب ــن الفاع ــل واملوض ــوع
هـــو أســـاس بنـــ�اء النمـــوذج العاملـــي .حبيـــث ال يمكـــن
النظـــر إىل املوضـــوع بمعـــزل عـــن الفاعـــل أو العكـــس.
فحضـــور األول(املوضـــوع) یفـــرض بالضـــرورة حضـــور
الثاين(الفاع ــل) .تتش ــكل عالقتهم ــا م ــن خ ــالل عالق ــة
اس ــتتب�اعية .implication/حت ــدد ن ــوع الصل ــة بينهم ــا
يف بنيتهــا االتصاليــة واالنفصاليــة الــيت يمنحهــا التحليــل
الس ــيميايئ له ــذه الصل ــة باعتب�اره ــا مقول ــة س ــيميائي�ة.8
نبينه ــا م ــن خ ــالل اخلطاط ــة التالي ــة:
الصلة

س/1وصلة

س1و/2فصلة

تش ــتمل ه ــذه الوح ــدة الس ــردية عل ــى أربع ــة عوام ــل.
یـــؤدي كل عامـــل دورا عاملیـــا علـــى مســـتوى خانـــة
الفاع ــل .يت ــوزع ه ــذه العوام ــل عل ــى خطاط ــات عاملی ــة.
ترك ــز عل ــى أربع ــة مواضی ــع قیمة:املوض ــوع األول(الث ــأر
م ــن ب ــين هالل/األبش ــع) املوض ــوع الثاين(احل ــرب ض ــد
األبشـــع/بنو هـــالل) املوضـــوع الثالث(قتـــل األبشـــع/
رزق) املوضـــوع الرابـــع (زواج رزق باألمـــرية اخلضـــرا).
يس ــتقل كل نم ــوذج عامل ــي بفاع ــل واح ــد .إن قت ــل ب ــين
ه ــالل هرق ــل ج ــد األبش ــع ه ــو م ــا دف ــع ال ــذات الفاعل ــة
(شــخصية األبشــع)للعمل علــى حتقیــق رغبتهــا املتجليــة
يف الثـــأر .لهـــذا یمكـــن القـــول إن(اإلیعـــاز یقـــوم علـــى
رغب ــات ذاتی ــة .تق ــف وراء محاول ــة حتقی ــق موضوع ــات
تك ــون ال ــذات العامل ــة ه ــي املس ــتفید الوحی ــد) .9تش ــیر
عملیـــة اإلیعـــاز إىل إمكانیـــة التحـــول مـــن فصلـــة إىل
وصل ــة أو عك ــس ذل ــك.
صلةjonction/

وصلة

ف1

vم

فصلة

م8

ف2

)1

فئة العوامل يف الوحدة احلكائي�ة األوىل:

-

فئة العامل الفاعل و العامل املوضوع:

نمثـــل لهـــذا املســـتوى حبكايـــة شـــخصية األبشـــع
(الثـــأر) الـــيت تمتلـــك كفـــاءة جهاتيـــ�ة .جتلـــت يف إرادة
الفعـــل املتمثلـــة يف ســـؤاله عـــن الذیـــن قتلـــوا جـــده
(شـــخصية هرقـــل) .یتجســـد ذلـــك يف /م س( /قـــال
األبشــع مــن احلاكــم علــى مكــة) 10ووجــوب الفعل(البــد
أن أقصـــده) .11ألن حتقیـــق املوضـــوع یرتهـــن بالرغبـــة يف
الفع ــل ووج ــوب الفع ــل .كم ــا أن ــه م ــزود بمعرف ــة الفع ــل

أدب شعبي

واملتمثلـــة يف التنقـــل بیـــن البلـــدان للوصـــول إىل بـــين
ه ــالل (زح ــف م ــن أنطاكی ــة إىل حل ــب ث ــم مل ــك حم ــص
وحمـــاه) .12وكـــذا القـــدرة علـــى الفعـــل الـــيت تظهـــر يف
كفاءت ــه عل ــى القت ــال (احل ــرب) (ول ــم ی ــزل یقت ــل فارس ــا
بع ــد ف ــارس ح ــىت قت ــل عش ــرین فارس ــا) .13یق ــوم الفاع ــل
املنفـــذ (شـــخصية األبشـــع) بتحییـــن مشـــروعه عـــن
طری ــق برنام ــج ملح ــق يتضم ــن م ــا يل ــي:
 زح ــف األبش ــع وجن ــوده ع ــر البل ــدان للوص ــول إىلش ــخصية قرض ــاب الش ــریف أمی ــر ب ــين ه ــالل.
 الدخـــول يف حـــرب مـــع خصومـــه وتعتـــر هـــذهاإلجـــراءات التحیینیـــة عملیـــة حتـــر.
مم ــا جيع ــل م ــن عملی ــة حتق ــق الفع ــل ممكن ــة .یمك ــن
صياغـــة النمـــوذج العاملـــي اخلـــاص باملســـار الســـردي
للفاع ــل عل ــى املنف ــذ (ش ــخصية األبش ــع) كاأليت:
املرسل

املوضوع

(األبشع)

(الثأر)

املساعد
(اجليوش)

الفاعل
(األبشع)

املرسل إليه
(قتل اجلد/هرقل)

املعيق
(بنو هالل)

أفـــى إعـــالن احلـــرب علـــى بـــين هـــالل إىل نشـــوء
وضعیـــة جدیـــدة .كرســـت رغبـــة شـــخصية األمیـــر
الشـــریف إبعـــاد الضـــرر عنهـــا مـــن خـــالل اســـتنجادها
بأقربائهـــا (كتـــب إىل بـــين هـــالل یســـتنجدهم).14
یجس ــد ه ــذا امللف ــوظ امت ــالك الفاعل/ف/2ش ــخصية
الشـــريف) إرادة فعـــل جديـــدة .تتمثـــل يف املنـــاداة
باالس ــتنجاد الناجت ــة ع ــن الش ــعور باخل ــوف .تتضاع ــف
هــذه الرغبــة مــن خــالل الطابــع اإللــزايم ووجــوب الفعــل
الـــذي أعطـــاه لعبـــده وأمـــره بالســـیر إىل بـــين هـــالل).15
یدخ ــل/ف /2م ــن خ ــالل ه ــذا الفع ــل باعتبــ�اره مرس ــال
یمـــارس فعلـــه اإلقناعـــي علـــى/ف  /3بـــين هـــالل

ویلزمهـــم بوضـــع برنامـــج يضمـــن ســـالمته واحلفـــاظ
علــى حياتــه .ومــن ثــم فــإن(ف  ) 2حيــرك(ف )3وحيولــه
إىل فاعـــل ملشـــروع اإلنقـــاذ .إن التحـــول الـــذي عرفتـــه
وضعيـــة الفاعـــل يف البنيـــ�ة العامليـــة نتـــج عنـــه دخـــول
فاعـــل ثالـــث(ف .)3جســـد مســـارا ســـرديا جديـــدا.
يدخـــل فيـــه باعتبـــ�اره فاعـــال منقـــذا لرنامـــج الدفـــاع
ع ــن ش ــخصية الش ــريف(ف .)2بع ــد قب ــول ب ــين ه ــالل
القی ــام بمهم ــة الدف ــاع ع ــن ش ــخصية الشريف(اس ــتقر
رأيه ــم عل ــى إرس ــال النج ــدات إىل الش ــریف .ص ــاح عل ــى
األبطـــال والفرســـان أن یســـتعدوا للحـــرب) .16تعلـــن
هــذه امللفوظــات الســردیة عــن موافقــة صریحــة صــادرة
ع ــن ب ــين ه ــالل قص ــد قیامه ــم بالفع ــل ارت ــكازا عل ــى م ــا
یع ــرف باجله ــات اإلرادی ــة معبري ــن بذل ــك ع ــن قیم ــيت
معرفـــة الفعـــل+إرادة الفعـــل .یقـــوم(ف )3بتحییـــن
مش ــروعه ع ــن طری ــق برنام ــج ملح ــق یضم ــن م ــا یل ــي:
ــ إرسال اجلواسیس لتقي األخبار.
ــ الهجوم عليهم قبل وصولهم إىل الدیار.
یعت ــر بن ــو ه ــالل عام ــال منف ــذا .يق ــوم بفع ــل إنس ــاين
یب ــوء يف النهاي ــة بالفش ــل الس ــتحالة حتقیق ــه .ي ــرز ذل ــك
م ــن خ ــالل اخلطاط ــة العاملي ــة التالي ــة:
املرسل

املوضوع

(األبشع)

(قتل هرقل)

املساعد
(اجليوش)

الثأر

املرسل إليه
(الفاعل)

املعيق
(بنو هالل)

إن فشـــل بـــين هـــالل يف مشـــروعهم دفـــع الـــذات/
/2إىل اللجـــوء إىل فاعـــل محـــركSujet manipulé /
(شـــخصية رزق) الـــذي تطـــوع للقيـــام بهـــذه املهمـــة
ليكـــون فاعـــال منفـــذا .ینـــوب عنـــه يف برنامـــج ملحـــق.
یكـــون الهـــدف منـــه قتـــل شـــخصية األبشـــع .تدخـــل
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ش ــخصية الش ــریف /ف  /2باعتبــ�اره مرس ــال .تم ــارس
فعلهـــا اإلقناعـــي .تقـــرتح موضـــوع إغـــراء علـــى قومهـــا.
يتجلـــى يف تزویـــج ابنتها(األمـــرية اخلضرا)ملـــن یقتـــل
األبشـــع .أمـــا شـــخصية الشـــریف فتعلـــن بیـــن قومهـــا
أن م ــن یقت ــل األبش ــع تزوج ــه بنت ـ�ا م ــن بن�اته ــا) .17يمه ــد
اقـــرتاح املرســـل إىل بـــروز فاعـــل جديـــد/ف  ./4یعمـــل
عل ــى بنــ�اء مس ــار س ــردی خ ــاص ب ــه .یبی ــن ه ــذا املس ــار
برنامجـــا مضمـــرا متمثـــال يف قتـــل األبشـــع باعتبـــ�اره
برنامج ــا ملحق ــا .یمتل ــك ه ــذا الفاع ــل/ف /4موض ــوع
اجلهـــة –الرغبـــة -الناجتـــة عـــن حتریـــك املرســـل(طمع
شـــخصية األمیـــر رزق ببنـــت الشـــریف) .تتضاعـــف
ه ــذه الرغب ــة بالطاب ــع اإلل ــزايم لوج ــوب الفعل(ن ــزل يف
الصبـــاح إىل املیـــدان) .18كمـــا أن شـــخصية رزق تمتلـــك
علـــى مســـتوى الكفـــاءة معرفـــة الفعـــل .تتجلـــى هـــذه
األخـــرية يف إثـــارة غضـــب األبشع(خســـئت أيهـــا النـــذل
فاحنم ــق األبش ــع) .19والق ــدرة عل ــى الفع ــل ال ــيت تظه ــر
يف كفاءتهـــا علـــى القتال(فقـــوي علـــى األبشـــع وطعنـــه
يف صـــدره أراحـــه مـــن عمـــره) .20یـــدل هـــذا امللفـــوظ
علـــى حتقيـــق الفعـــل اخلالـــص للفاعـــل املنفـــذ املتمثـــل
يف قتـــل األبشـــع وحیازتـــه موضـــوع القیمـــة(ف8 4م).
ممـــا یضمـــن لـــه موضـــوع الرغبـــة اخلـــاص بـــه والـــذي
كان موض ــوع اإلغراء(فق ــد نل ــت م ــرادك وس ــتكون بن ــيت
اخلضـــرا زوجتـــك).21
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فئة العامل املرسل والعامل املرسل إلیه:

تمثــل هــذه الفئــة الــزوج الثــاين للخطاطــة العاملیــة.
تتجل ــى يف املرس ــل ال ــذي یحت ــل موض ــع الباع ــث عل ــى
الفعـــل واملرســـل إليـــه الـــذي یعتـــر املســـتفید األول
مـــن موضـــوع القیمـــة .لكـــن لكـــي نستســـیغ رابطـــة
التواصـــل داخـــل بنیـــة احلكـــي افـــرتض غريمـــاس(أن
وراء كل رغب ــة يوج ــد مح ــركا أو دافع ــا أساس ــيا یس ــمیه
مرســـال .destinateur /كمـــا أن حتقیـــق الرغبـــة ال
یك ــون ذاتی ــا بطریق ــة مطلق ــة ب ــل موجه ــا إىل عام ــل آخ ــر.
يتجلـــى يف املرســـل إليـــه .22destinataire/انطالقـــا
مـــن هـــذه املعطیـــات نتجـــه حنـــو اخلطاطـــة العاملیـــة

األوىل يف ه ــذه الوح ــدة احلكاي ــة .حی ــث يب ــن الن ــص أن
الداف ــع األس ــايس ال ــذي جع ــل األبش ــع يس ــعى إىل الث ــأر
ه ــو قت ــل ب ــين ه ــالل جل ــده (ش ــخصية هرق ــل) .مقاب ــل
ذل ــك یمك ــن اعتب ـ�ار م ــوت اجلد/هرق ــل حاف ــزا لتحری ــك
الدخ ــول يف وصل ــة بموض ــوع الرغبة(الث ــأر) .أم ــا خان ــة
التلقــي فیحتلهــا عامــل مشــخص واحــد .ألن االســتفادة
مـــن املوضـــوع هـــي اســـتفادة ذاتیـــة .ال یشـــرتك فيهـــا
اآلخ ــر باعتبــ�اره حال ــة/ذات ترغ ــب نفس ــها يف موض ــوع
القيمـــة .أمـــا إذا انتقلنـــا إىل النمـــوذج العاملـــي الثـــاين
فســـيتبن أن شـــخصية الشریف(قرضاب)تشـــكل
الدافـــع الرئیـــيس الـــذي جعـــل بـــين هـــالل يدخلـــون
املیـــدان طالبیـــن شـــخصية األبشـــع .لهـــذا فـــإن خانـــة
اإلرســـال تتكـــون مـــن عامـــل جماعي(بنـــو هـــالل).
یســـعى لتحقیـــق املشـــروع لصالـــح املرســـل –األمیـــر
الش ــریف .-یظه ــر جلی ــا يف النم ــوذج العامل ــي الثال ــث
م ــن ه ــذه الوح ــدة احلكائيـ ـ�ة أن خان ــة اإلرس ــال تش ــیر
إىل عامـــل فـــردي مشـــخص وعامـــل معنـــوي .يتجلـــى
يف كل مـــن شـــخصية الشـــریف نفســـها ويف الوســـیلة
اإلغرائيـــ�ة باعتب�ارهـــا عامـــال معنويـــا (الـــزواج مـــن
األمـــرية اخلضـــرا) .یؤســـس الفاعـــل الرابـــع فاعـــال
منف ــذا ملش ــروعه .لذل ــك فإنه ــا حتك ــم يف خان ــة املرس ــل
إلي ــه أیض ــا .أم ــا اخلطاط ــة العاملی ــة الرابع ــة فاحتل ــت
فيهـــا شـــخصية الشـــریف كذلـــك موقـــع اإلرســـال يف
حـــن ارتبطـــت جهـــة التلقـــي بشـــخصية رزق /ف /4
بالدرج ــة األوىل .لكونه ــا تس ــعى وراء حتقی ــق الرنام ــج.
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فئة العامل املساعد والعامل املعيق:

تقـــوم العالقـــات يف هـــذا اجلانـــب بیـــن الفاعلیـــن
وفئـــة املســـاعدین املدعمـــة لهـــم وفئـــة املعارضیـــن
املعرقلـــة ملســـارهم يف االتصـــال بموضـــوع الرغبـــة.
لهـــذا يبـــن النظـــام العاملـــي األول يف هـــذه املقطوعـــة
م ــن اخلط ــاب أن خان ــة املس ــاعد ترتب ــط بعام ــل آخ ــر.
یتجســـد يف اجلیـــوش باعتب�ارهـــم الطـــرف املعیـــن
لل ــذات .أم ــا معارض ــة األبش ــع فه ــم بن ــو ه ــالل الذی ــن
حاولـــوا جاهديـــن إیقـــاف مشـــروع األبشـــع .كذلـــك

أدب شعبي

اشـــتملت خانـــة املســـاندة يف النمـــوذج العاملـــي املـــوايل
علـــى عامـــل جماعـــي مشـــخص هـــو نفســـه عامـــل
املســـاندة الســـابقة .يكمـــن ســـبب ذلـــك يف كـــون بنیـــة
الن ــص قائم ــة عل ــى احل ــروب وص ــراع اجلی ــش .واحت ــل
األبشـــع خانـــة املعارضـــة .حیـــث صـــد هجمـــات بـــين
هـــالل املتوجهـــة لـــه .أمـــا العالقـــة العامليـــة الثالثـــة
فبين ــت أن الق ــوة ال ــيت تتم ــزي به ــا ش ــخصية رزق منحته ــا
الكف ــاءة ال ــيت أوصلته ــا إىل احلال ــة الوصلی ــة برغبته ــا.
علـــى الرغـــم مـــن املعارضـــة الـــيت واجهتهـــا مـــن قبـــل
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اخلطاطات العاملية للوحدة احلكائي�ة األوىل:

-

اخلطاطة العاملية رقم:1

خطاطة
عاملية
رقم1

-

الرقم

املمثل

1

األبشع

ش ــخصية األبش ــع وجیوش ــها(الفاعل اجلماع ــي) .أم ــا
النم ــوذج العامل ــي األخی ــر م ــن ه ــذه الوح ــدة احلكائيــ�ة
فيبـــن أن خانـــة املســـاندة قـــد تمثلـــت يف الفاعـــل
اجلماع ــي املش ــخص .املتمث ــل يف ب ــين ه ــالل وش ــخصية
الشـــریف (قرضاب)الذیـــن باركـــوا زواج رزق باألمـــرية
اخلضـــرا وأحیـــوا حفـــل الـــزواج .تمیـــزت العالقـــة
العاملي ــة ب ــن ه ــذه العوام ــل يف ه ــذه احلال ــة األخ ــرية
خبلوهـــا مـــن املعارضـــة.

الدور العاملي مشخص
ذات
مرسل إليه

مجرد

X

فردي

جماعي

قيمي

X

2

الثأر

موضوع قيمة

X

3

قتل هرقل

مرسل

X

X
X

4

اجليوش

مساعد

X

X

5

بنو هالل

معارض

X

X

اخلطاطة العاملية رقم:2

خطاطة
عاملية
رقم2

الرقم

املمثل

1

بنو هالل

2

انقاد الشريف

3

الشريف

الدور العاملي مشخص
ذات

X

موضوع قيمة
مرسل
مرسل إليه

مجرد

فردي

جماعي
X

X
X

4

اجليوش

مساعد

X

5

األبشع

معارض

X

قيمي

X
X
X
X
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اخلطاطة العاملية رقم:3

خطاطة
عاملية
رقم3

الدور العاملي مشخص

الرقم

املمثل

1

رزق

2

قتل األبشع

موضوع قيمة

3

الشريف
مرسل إليه

مرسل

4

الزواج باخلضرا

موضوع فيمة

5

القوة

مساعد

6

األبشع
وجيوشه

معيق

ذات

الوحدة احلكائي�ة الثانیة:
تب�دأ هذه الوحدة احلكائي�ة من قول الراوي(فلما انتهى
رزق من كالمه ..إىل أقبل عليه شاعر وأخره عن بالد احلسب
والنسب وعن األمیر زین الدین احلاكم على تلك البالد وعن
ابنت�هشما الفائقة باحلسن واجلمال والقد واالعتدال).23
فئة العوامل يف الوحدة احلكائي�ة الثاني�ة:
)1

فئة العامل الفاعل والعامل املوضوع:

تظم هذه الوحدة احلكائي�ة سبعة ذوات .تسعى إىل
حتقيق رغبتها من خالل الوصول إىل موضوع القيمة (الذات
األوىل شخصية اخلضرا /موضوع القیمة:البحث عن األمن
واالستقرار) (الذات الثانیة شخصية أيب اجلود/موضوع
القیمة :احلرب ضد الزحالن) (الذات الثالثة شخصية
بركات /موضوع القیمة :احلرب أیضا) (الذات الرابعة بنو
هالل/موضوع القیمة:األرض اخلصبة) الذات اخلامسة
شخصية بركات/موضوع القیمة احلرب ضد بين هالل)
(الذات السادسة شخصية بركات/موضوع القيمة:قتل
رزق) (الذات السابعة شخصية بركات /موضوع
القيمة:الزواج من األمرية غصن البان) .إن اخلوف الذي
تملك اخلضرا بعد طالقها جعلها ترفض الرجوع إىل قبیلتها.
كما حفزها للبحث عن بلد أخرى تأمن فيه على نفسها وعن

مجرد

X

فردي

جماعي

قيمي

X
X

X

X

X
X

X
X

X

أوالدها .مما جعل الرغبة لديها تتحول من حالة االفتقار إىل
حالة االمتالك .وذلك من خالل الرتكزي على إرادة فعل قویة
ووجوب الفعل .لكونهما یشكالن كفاءة الفاعل ویجعالن
من حتقیق فعله ممكنا .یظهر هذا يف امللفوظ السردي
التايل(الرجاء أن ال تؤدیين ألهلي بل أرسلين إىل بالد أحد
األمراء فال یراين أهلي) .24كما أنه یمتلك معرفة الفعل اليت
أسندت للعامل املساعد(شخصية العبد املكلف بمرافقة
األمرية اخلضرا) .یظهر هذا يف امللفوظ السردي التايل(إذن
أوصلك إىل امللك الزحالن) .25یحین الفاعل مشروعه عن
طریق برنامج ملحق يتضمن ما یلي :السیر إىل بالد الزحالن
طلب الضیافة إخبار الزحالن حبادثت�ه(الشك يف انتساب
الولد+الطالق) .یمكنأننصوغاخلطاطةالعاملیةاخلاصة
باملسار السردي لهذا الفاعل/اخلضراعلى النحو التايل:
املرسل

املوضوع

املرسل إليه

(األمرية اخلضرا) (البحث عن األمان) (امللك الزحالن)

املساعد
(شخصية العبد)

األمرية اخلضرا

املعيق
(الفاعل/ال يوجد)

أدب شعبي

2

تعیش اخلضرا يف بالد الزحالن ویكر ابنها مع أوالده إىل
أن یأيت یوم ويهدد الزحالن بإعالن احلرب علیه من طرف
أيب اجلود .یتجلى هذا يف امللفوظ السردي(سأركب إليه
وآخذ روحه) .26یجسد هذا امللفوظ السردي عزم الفاعل
على احلرب .لذلك یمكن النظر إىل فعل أخذ الروح هذا
حتقیقا فعليا جلهات إرادیة تعر عن رغبة جدیة يف امتالك
موضوع القیمة .تتضاعف هذه اجلهة اإلرادیة بوجوب
الفعل(ساروا طالبین الزحالن) .27فیسعى الفاعل بعد
امتالكه ملوضوعي اجلهة املتمثلن يف(إرادة الفعل)+
(وجوب الفعل) إىل حتقیق برنامجه السردي عن طریق
استعمال برنامج ملحق .یضمن االتصال باملوضوع(السیر
بالعساكر إىل املیدان ومواجهة العساكر بالعساكر) .یظهر
مسار الفاعل يف هذا النموذج العاملي على الشكل التايل :
املرسل

املوضوع

املرسل إليه

تدخـــل شـــخصية بـــركات ضمـــن هـــذا النمـــوذج
العاملـــي باعتب�ارهـــا فاعـــال منفـــذا ضديـــا ملشـــروع
مواجهـــة أيب اجلـــود مرتكـــزا علـــى كفـــاءة جهاتيـــ�ة.
انتقلـــت مـــن إرادة الفعل(مـــرادي أقطـــع رأســـه) 28إىل
وج ــوب الفعل(لب ــس عدت ــه وانتخ ــب أل ــف ف ــارس).29
بع ــد الرنام ــج الس ــردي ال ــذي ق ــام م ــن خالل ــه الفاع ــل
(املتمثـــل يف مجمـــوع مواجهـــات بیـــن الفواعـــل)
تمكـــن الفاعل(شـــخصية بركات)مـــن حتقیـــق الوصلـــة
ملوض ــوع الرغبة(طعن ــه ب ــركات بالرم ــح يف ص ــدره طل ــع
یلم ــع م ــن ظه ــره) .30نب ــن ذل ــك م ــن خ ــالل اخلطاط ــة
العامليـــة التاليـــة:
املرسل إليه
الدفاع عن الزحالن

موضوع القيمة
(قتل شخصية أيب اجلود)

املرسل
اجليوش

(الغضب من االبن)(قتل شخصية الزحالن)(شخصية أيب اجلود)

املعيق
املساعد
(اجليوش)

أبو اجلود

املعيق
(شخصية بركات)

الفاعل

(بنو زحالن) (شخصية أيب اجلود وجيوشه)

املساعد
شخصية بركات

بعـــد وفـــاة شـــخصية أيب اجلـــود یســـتقر الهـــدوء مـــن
جدی ــد يف قبیل ــة ب ــين زح ــالن إىل ی ــوم جت ــف في ــه أرايض
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بـــين هـــالل فیرحلـــون عـــن دیارهـــم طالبیـــن أرايض
امللـــك الزحـــالن .یتجلـــى هـــذا يف امللفـــوظ الســـردي
التايل(:انظ ــروا لن ــا أرض ــا مخصب ــة ن ــزنل عليه ــا فقال ــوا
مـــا لكـــم غیـــر أرض الزحـــالن) .31يبـــن هـــذا امللفـــوظ
حالـــة فقدان(نقـــص) .تتمثـــل يف فصلـــة بـــين هـــالل
عـــن موضـــوع القیمـــة املتمثـــل يف األرض اخلصبـــة.
يمتلـــك الفاعـــل مـــن خاللـــه كفـــاءة جهاتيـــ�ة .تتجلـــى
يف(إرادة الفعـــل) مصطحبـــة بوجـــوب الفعل(رحـــل
بن ــو ه ــالل) .32فيش ــرع يف بنــ�اء مش ــروعه وف ــق برنام ــج
ســـردي ملحـــق .یبـــدأ بالـــزنول بعیـــن قطـــف والرعـــي
بهـــا .وهنـــا تت�دخـــل شـــخصية الزحـــالن عنـــد ســـماعها
به ــذا األم ــر .فتح ــاول عرقل ــة مس ــارهم .لكن ــه یص ــاب
يف كتفه(أم ــا ضرب ــة األمی ــر رزق فزنل ــت عل ــى الزح ــالن
وجرحتـــه يف كتفـــه) .33حيـــرك هـــذا الفعل(جـــرح
الزح ــالن) الفاع ــل ب ــركات ملواجه ــة ب ــين ه ــالل مرتك ــزا
عل ــى مس ــتوى الكف ــاءة ال ــيت تمثل ــت يف(إرادة فع ــل) +
(وجـــوب فعـــل) .جتلـــت يف امللفـــوظ الســـردي التـــايل:
(تأســف ملصابــه ثــم إنــه صــر إىل الصبــاح فركــب جــواده
وطلـــب املیـــدان) .34انطالقـــا مـــن امتـــالك الفاعـــل/
شــخصية بــركات للجهــات املحینــة (القــدرة علــى الفعــل
ومعرفــة الفعــل) املتجلیــة يف شــجاعته وقدرتــه احلربیــة
ال ــيت جتع ــل من ــه فارس ــا مؤه ــال ملقاوم ــة األعداء(فق ــوي
علی ــه ب ــركات وقط ــع رأس ــه) (ل ــم ت ــزل الفرس ــان ت ــزنل
إىل بـــركات فیصرعهـــا علـــى الـــرثى إىل أن قتـــل عشـــرین
فارس ــا) .35إث ــر ه ــذه املواجه ــات تت�دخ ــل ش ــخصية رزق
م ــن ب ــين ه ــالل قص ــد إفش ــال برنام ــج الفاع ــل ب ــركات
لكنه ــا ل ــم تنج ــح .خاص ــة بع ــد أن اكتش ــفت ش ــخصية
بـــركات أن رزق هـــو والدهـــا و هـــو مـــن طـــرد أمـــه مـــن
بع ــد أن اتهمه ــا وطلقه ــا .ول ــد اإلحس ــاس بالظل ــم ل ــدى
شـــخصية بـــركات شـــعورا قویـــا بضـــرورة االنتقـــام/
موضـــوع القیمـــة الـــذي سیســـعى إىل حتقیقـــه .حیـــث
قـــام بتنفیـــذ الرنامـــج انطالقـــا مـــن إرادة حـــرة مـــزودة
بـــإرادة ضاغطـــة أخـــرى تتمثـــل يف وجـــوب الفعل(أنـــا
الیـــوم قاتلـــك ال محالـــة) .36يوضـــح هـــذا امللفـــوظ
نیـــة الفاعـــل وعزمـــه علـــى القتـــل .تمتلـــك شـــخصية

بـــركات كفـــاءة مكتســـبة مســـبقا لتحقيـــق الفعـــل.
جتلـــى ذلـــك يف امللفـــوظ التايل(:هجـــم علـــى قـــوم بـــين
هـــالل وشـــتت شـــملهم) .37یعـــر هـــذا امللفـــوظ علـــى
امت ــالك الفاع ــل للجه ــات املحینة(الق ــدرة عل ــى الفع ــل
ومعرفـــة الفعـــل) .لهـــذا ســـعى إىل املواجهـــة بهـــدف
حتویـــل حالـــة الالتـــوازن إىل حالـــة تـــوازن .یصـــل فيهـــا
الفاعل(شـــخصية بـــركات)إىل موضـــوع الرغبة(قتـــل
رزق) .ليحقـــق أداء الفاعـــل هدفه(لمـــا وصـــل بـــه إىل
الزح ــالن ق ــال ل ــه ق ــد أتیت ــك باألمی ــر رزق فافع ــل ب ــه
مـــا تریـــد) .38یبیـــن ملفـــوظ الفعـــل هـــذا االتصـــال
الظاهـــري للفاعـــل بموضـــوع القیمـــة .ألن الزحـــالن
یضمـــر يف نفســـه مـــا یغیـــر مســـعى بـــركات احلقیقـــي.
حيـــث یصفـــح عـــن رزق حبكـــم أنـــه والـــد بـــركات.
نص ــوغ مس ــار الفواع ــل له ــذه النم ــاذج العاملیة(املس ــار
الســـردي اخلـــاص ببـــين هالل)مـــن خـــالل مـــا يلـــي:
املرسل
(اجلفاف)

املرسل

موضوع القيمة
(األرض اخلصبة)

املساعد

(بنو هالل)

املعيق

بنو هالل

(الزحالن+بركات)

(بنو هالل+اجليوش)

أمـــا املســـار الســـردي اخلـــاص بالفاعـــل بـــركات
فيمكـــن حتديـــده مـــن خـــالل اخلطاطـــة التاليـــة:
املرسل

موضوع القيمة

املرسل إليه

(بنو زحالن) (قتل شخصية رزق) (إصابة الزحالن)

املساعد

احلرب ضد بين هالل

(اجليوش+قوة بركات)

املعيق

(بنو هالل+اجليوش)

أدب شعبي

تقـــوم شـــخصية الزحـــالن بـــردة فعـــل إراديـــة اجتـــاه
العام ــل املس ــاعد (ش ــخصية ب ــركات) .تتجل ــى يف تزوی ــج
بـــركات بأحـــد بن�اتـــه .یظهـــر ذلـــك مـــن خـــالل هـــذا
امللفــوظ الســردي (اخــرت لــك واحــدة منهــن حــىت أزوجــك
إیاهـــا) .39يســـاهم هـــذا التنفيـــذ مـــن قبـــل شـــخصية
الزح ــالن يف بنــ�اء مش ــروعه وف ــق برنام ــج س ــردي جدي ــد.
يتمث ــل فيم ــا يل ــي:
 إعط ــاء الس ــلطة لش ــخصية ب ــركات وإلباس ــه البدل ــةامللوكی ــة.
ْ
 َعقـــد عقـــد غصـــن البـــان علـــى شـــخصية بـــركاتوإقامـــة األفـــراح.
يمك ــن حتدي ــد اخلطاط ــة األخ ــرية املرتبط ــة بالفاع ــل
املل ــك الزح ــالن م ــن خ ــالل م ــا يل ــي:
املرسل

املرسل إليه

موضوع القيمة

(دنوآجالالزحالن)(تزويجاألمريةغصنالبان)(شخصيةبركات)

املساعد

زواجبركاتبغصنالبان

(امللك الزحالن+االنتصار)

)2

املعيق

(الفاعل/غري يوجد)

فئة العامل املرسل والعامل املرسل إلیه:

حتتـــوي خانـــة املرســـل يف اخلطاطـــة العاملیـــة األوىل
مــن الوحــدة احلكائي ـ�ة الثانیــة علــى اخلــوف الــذي یعتــر
حاف ــزا ل ــدى ش ــخصية األم ــرية اخلض ــرا للقی ــام بمش ــروع
البحـــث عـــن بـــالد تأمـــن فيـــه علـــى نفســـها .غالبـــا مـــا
تك ــون هذه(اخلان ــة مش ـ ّـكلة م ــن حواف ــز داخلی ــة ّ
توج ــه
حركـــة الـــذات) .40یظهـــر هـــذا يف امللفـــوظ الســـردي
التايل(:م ــىت وصل ــت إىل أهل ــي ورأوا ه ــذا الول ــد وعرف ــوا
أين مطلق ــة یقتلون ــين) .41أم ــا خان ــة التلق ــي فه ــي مكون ــة
مـــن عامـــل فـــردي مشـــخص .ألنـــه املســـتفید األول
م ــن عملی ــة ه ــذا البح ــث ال ــذي س ــیضمن ل ــه العی ــش
يف ســـالم والبقـــاء علـــى قیـــد احلیـــاة .تتشـــكل خانـــة

اإلرس ــال يف اخلطاط ــة العاملي ــة الثانيــ�ة ملحت ــوى الن ــص
م ــن عنص ــر الغض ــب ال ــذي یمث ــل دافع ــا أساس ــیا عن ــد
أيب اجلـــود لیقتـــل الزحـــالن ویكـــون املســـتفید الوحیـــد
م ــن ه ــذا الفع ــل .ف ــإذا انتقلنـــا إىل اخلطاط ــة العاملی ــة
املوالیـــة فســـنجد أن النـــص یبیـــن علـــى املســـتوى
الصریــح أن احلافــز الرئیــيس الــذي جعــل الفاعــل بــركات
یقــدم علــى مقاتلــة بــين هــالل هــو الدفــاع عــن الزحــالن.
یظه ــر ذل ــك يف امللف ــوظ الس ــردي التايل(:لم ــا ع ــاد ب ــركات
م ــن الصی ــد رأى الزح ــالن طری ــح الف ــراش فارت ــى علی ــه
یقبلــه ویتأســف ملصابــه ثــم إنــه صــر إىل الصبــاح فركــب
ج ــواده وطل ــب املی ــدان) .42كم ــا یفص ــح ظاه ــر الن ــص
عـــن كـــون املســـتفید األول مـــن هـــذا القتـــل هـــم بنـــو
زحـــالن .نصـــل إىل اخلطاطـــة العاملیـــة الرابعـــة حیـــث
ال جنـــد صعوبـــة يف حتدیـــد هـــذا العامـــل .ألن اخلطـــاب
یعل ــن عن ــه بش ــكل واض ــح (انظ ــروا لن ــا أرض ــا خصب ــة
نـــزنل عليهـــا) .43لهـــذا فـــإن خانـــة اإلرســـال اخلاصـــة
بهـــذا النمـــوذج تشـــمل عامـــل اجلفـــاف الـــذي یفـــرض
عل ــى ب ــين ه ــالل الرحی ــل إىل فض ــاء ب ــين الزح ــالن .یقاب ــل
املرســـل يف هـــذه اخلطاطـــة املرســـل إلیـــه ویزتعـــم هـــذه
اخلان ــة ال ــذات الفاعل ــة املتجلي ــة يف ب ــين ه ــالل .وبالت ــايل
ف ــإن ه ــذه الش ــخصیة ت ــؤدي وظیفتی ــن .وظيف ــة الفاع ــل
واملرس ــل إلی ــه يف الوق ــت نفس ــه .ی ــأيت بعده ــا النم ــوذج
العاملــي اخلامــس حیــث جنــد أن خانــة اإلرســال احتــوت
علـــى عامـــل إصابـــة الزحـــالن .يظهـــر هـــذا يف امللفـــوظ
الســـردي التايل(:لمـــا عـــاد بـــركات مـــن الصیـــد رأى
الزح ــالن طری ــح الف ــراش فارت ــى علي ــه یقبل ــه ویتأس ــف
ملصابــه) .44دفعــت هــذه اإلصابــة العامــل بــركات للقیــام
بمش ــروع احل ــرب ض ــد ب ــين ه ــالل .بی ــد أن خان ــة التلق ــي
یشــغلها فاعــل جماعــي مشــخص هــم بنــو الزحــالن .ألن
هــذا الفاعــل اجلماعــي هــو املســتفید الوحيــد مــن تنفیــذ
هـــذا املشـــروع(محاربة بـــين هـــالل) .أمـــا الرتســـیمة
العاملی ــة السادس ــة فق ــد اش ــتملت فيه ــا خان ــة اإلرس ــال
عل ــى عام ــل الظل ــم ال ــذي حف ــز ب ــركات لقت ــل رزق .أم ــا
خان ــة املرس ــل إلي ــه فاحت ــوت عل ــى فاعلی ــن مش ــخصین
هم ــا ش ــخصية اخلض ــرا وش ــخصية ب ــركات .خاص ــة ه ــذا
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األخیـــر الـــذي ســـعى لالنتقـــام ألمـــه .تبـــن اخلطاطـــة
اخلتامیـــة ملحتـــوى النـــص أن الدافـــع األســـايس الـــذي
جع ــل ش ــخصية الزح ــالن تس ــعى لزتوی ــج ابنتها(غص ــن
البان)بـــركات هـــو دنـــو أجلهـــا .أمـــا خانـــة التلقـــي
فیشـــغلها عامـــل مشـــخص فـــردي .ألن املنفعـــة مـــن
املوضـــوع هـــي منفعـــة ذاتيـــ�ة ال ینافســـها فيهـــا أحـــد.
بمع ــىن أن ب ــركات ه ــو ال ــذي یج ــين ثم ــار ه ــذا املش ــروع
بع ــد أن یت ــم ه ــذا ال ــزواج.
)3

فئة العامل املساعد والعامل املعيق:

یبیـــن النظـــام العاملـــي األول يف الوحـــدة احلكائيـــ�ة
الثانی ــة م ــن اخلط ــاب أن ال ــذات توج ــت بمس ــاندة العب ــد
يف مس ــعاها اله ــادف إىل تغیی ــر احلال ــة الس ــائدة (فصل ــه
ع ــن املوض ــوع) إىل وضعی ــة وصل ــة باملوض ــوع .یتجس ــد
هـــذا يف امللفـــوظ الســـردي (قـــال لهـــا إذن أوصلـــك إىل
بـــالد الزحـــالن) .45أمـــا خانـــة املعارضـــة فلـــم تشـــتمل
علــى أي عنصــر .یــأيت بعــده النظــام العاملــي الثــاين الــذي
مثـــل فيـــه اجلیـــش جانـــب إعانـــة أليب اجلـــود يف تنفیـــذ
أدائه(ركـــب الفرســـان علـــى اخلیـــول وســـاروا طالبیـــن
الزح ــالن) .46يقابل ــه يف خان ــة املعارض ــة فاع ــل مش ــخص
فــردي املتجلــي يف بــركات الــذي ســعى إىل إفشــال برنامــج
)4

اخلطاطات العاملية للوحدة احلكائي�ة الثاني�ة:

-

اخلطاطة العاملية رقم:1

خطاطة
عاملية
رقم1

الرقم

املمثل

1

األميرة اخلضرا

أيب اجلـــود .أمـــا اخلطاطـــة العاملیـــة الثالثـــة فـــرتأس
اجلیـــش كذلـــك خانـــة املســـاندة فيهـــا .ویرجـــع ذلـــك
إىل طبیعـــة النـــص القائمـــة علـــى الصراع/احلـــروب.
لهـــذا تضمنـــت املعارضـــة الفاعـــل اجلماعـــي /بنـــو
ه ــالل .ل ــم یح ــظ بأی ــة مس ــاعدة وإنم ــا وظ ــف كفاءت ــه
يف تنفیـــذ مشـــروعه .لكنـــه وجـــد معارضـــة الزحـــالن
الـــذي عرقـــل مســـاره(برز الزحـــالن إىل املیـــدان وصـــاح
يف ب ــين ه ــالل أن ــا مل ــك ه ــذه األرض فارحل ــوا) .47إن م ــا
قیـــل علـــى خانـــة املســـاندة يف اخلطاطتـــن العاملیتیـــن
الثانيـــ�ة والثالثـــة یقـــال علـــى هـــذه اخلطاطـــة كذلـــك.
لكونهـــا تضمنـــت الفاعـــل اجلماعـــي نفســـه(اجلیش).
أم ــا بن ــو ه ــالل فكان ــوا اجله ــة املعارض ــة ل ــركات .حی ــث
عمل ــوا عل ــى إیق ــاف مش ــروعه .وح ــن نص ــل إىل البنی ــة
العاملیـــة الماقبـــل نهائيـــ�ة نالحـــظ أن بـــركات وجـــد يف
قوتـــه ومعرفتـــه بأصـــول القتـــال مســـاندا لـــه يف أدائـــه.
أمـــا خانـــة املعارضـــة فاحتـــوت علـــى فاعـــل فـــردي هـــو
رزق .یظه ــر يف امللف ــوظ الس ــردي التايل(أن ــا أكفیك ــم ش ــره
وشـــر قومـــه) .48إن خانـــة املســـاعدة هـــي لبـــين زحـــالن
الذی ــن ش ــاركوا الفاع ــل ب ــركات فرحت ــه يف حی ــن ل ــم یج ــد
الفاع ــل معارض ــا ل ــه وه ــو ی ــؤدي مهمت ــه وال م ــن یعرق ــل
مســـاره احلـــكايئ.

الدور العاملي مشخص
فاعل
مرسل إليه

مجرد

X

فردي

جماعي

قيمي

X

2

البحث عن
األمان

قيمة املوضوع

X

X

3

اخلوف

مرسل

X

X

4

العبد

مساعد

X

X

5

الزحالن

مساعد

X

X

أدب شعبي

-

اخلطاطة العاملية رقم :2

خطاطة
عاملية
رقم2

-

1

أبو اجلود

الدور العاملي مشخص
ذات

فردي

X

مرسل إليه

X

2

قتل الزحالن

موضوع قمية

X

X

3

الغضب

مرسل

X

X

4

اجليش

مساعد

X

5

بركات

معارض

X

X
X

اخلطاطة العاملية رقم:3

خطاطة
عاملية
رقم3

-

الرقم

املمثل

مجرد

جماعي

قيمي

الرقم

املمثل

1

بركات

الدور العاملي مشخص مجرد
ذات

X

فردي

جماعي قيمي

X

2

قتل أبي اجلود

موضوع قيمة

X

X

3

الدفاع عن الزحالن

مرسل

X

X

4

بنو زحالن

مرسل إليه

X

X

5

جيوش الزحالن

مساعد

X

X

6

أبو اجلود +جيوشه

معارض

X

X

X

اخلطاطة العاملية رقم:4

خطاطة
عاملية
رقم4

الرقم

املمثل

1

بنو هالل

الدور العاملي مشخص مجرد
ذات
مرسل إليه

فردي

X

جماعي قيمي
X

2

األرض اخلصبة

موضوع قيمة

X

X

3

اجلفاف

مرسل

X

X

4

الزحالن

معارض

X

X
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اخلطاطة العاملية رقم:5

الرقم
1

خطاطة
عاملية
رقم5

-

املمثل
بركات

الدور العاملي مشخص
ذات
مساعد

مجرد

X

فردي

جماعي

قيمي

X

2

احلرب

موضوع قيمة

X

X

3

إصابة الزحالن

مرسل

X

X

4

بنو زحالن

مرسل إليه

X

X

5

جيش الزحالن

مساعد

X

X

6

بنو هالل

معارض

X

X

اخلطاطة العاملية رقم:6

الرقم
1

خطاطة
عاملية
رقم3

املمثل
بركات

الدور العاملي مشخص
ذات
مرسل إليه

مجرد

X

فردي

جماعي

قيمي

X

2

قتل رزق

موضوع قيمة

X

X

3

الظلم

مرسل إليه

X

X

4

اخلضرا

مرسل إليه

5

القوة

املساعد

6

رزق

املعارض

مسارات العوامل وموجهات الفعل احلكايئ:
خيضـــع أداء الفعـــل يف الرنامج الســـردي للقـــوة وفق
حوافـــز خاصة .تقوم بتحریكـــه .ومن ثم فـــإن(أداء الفعل
مشـــروط بهذه القوة اليت أطلق عليهـــا غریماس مصطلح
موضوع اجلهة) .49ذلـــك أن إرادة الفعـــل ووجوب الفعل
واملعرفـــة والقدرة على الفعل هي اجلهـــات األربعة املكونة
لما یســـى بنظریة املوجهـــات أو موجهـــات الفعل .تؤدي

X

X
X
X

X
X

هذه األخیـــرة دورا أساســـيا .یكمن يف التمزي بیـــن البنیات
الفاعلیـــة واألدوار الواردة يف النص احلـــكايئ .حیث یدرك
كل فاعـــل من الفواعـــل صلته بغیره مـــن الفواعل انطالقا
من نمـــط العالقات القائمـــة بین الـــذات الفاعلة والفعل
املطلـــوب تنفیذه .تعتر هـــذه املوجهات املحـــددة للكفاءة
وافرة العدد حتـــدد عن طريق اإلحصـــاء .اخزتلها غریماس
وقلصهـــا تبعا ملتطلبات املنهج النظري االســـتقرايئ القائم
على إخضاع تلك المادة املشـــتت�ة إىل قواعد قلیلة جامعة.

أدب شعبي

حصرهـــا يف ثالثة مرتكزات رئیســـیة) .50تتجلى يف معرفة
الفعل والقدرة على الفعل وإرادة الفعل املؤسســـة لكفاءة
الفاعـــل اليت تفرض فعلـــه األدايئ) .51كمـــا أضاف بعض
الباحثن(ممـــن جاؤوا بعد غریماس)إىل الثالثة الســـابقة
الذكـــر وجـــوب الفعـــل .لتصبـــح أربـــع موجهـــات .يتـــم
اعتمادهـــا أثنـــ�اء تفكيك النـــص يف إطار جهـــات اإلضمار
والتحییـــن Actualisation /والكشـــف عـــن كفـــاءة
الفاعل ووجـــوب الفعل/إرادة موجهـــات اإلضمار للفعل.
)1

موجهات الفعل احلكايئ املضمرة:

تت�أســـس هـــذه املوجهـــات منـــذ اللحظة الـــيت یدرك
فيهـــا الفاعـــل أنـــه یســـعى إىل تنفیـــذ برنامـــج معطـــى.
تعتمـــد هـــذه املوجهـــات علـــى قـــوة الفاعـــل مـــن خالل
اإلرادة والوجـــوب باعتب�ارهمـــا انطالقة لتحقیـــق الفعل.
لذلـــك تمهد اجلهـــات املضمـــرة للعمل املنجـــز من طرف
الفاعـــل .كما تتطلـــب القیم اخلاصـــة بالفاعـــل حضور
عامـــل خاص .يقـــوم بمهمـــة التبلیـــغ لوجـــوب الفعل أو
إرادة الفعل .52تأخذ مهمة التواصل شـــكلین أساســـين.
أحدهما انعـــكايس .یمثل خالله القائـــم بالفعل وظیفتین
(فاعل عملي ومرســـل) وثانيهما متعد .یشـــمل القائمین
بالفعـــل .ممـــا يســـاهم يف تنـــوع األدوار املوزعـــة بینهـــم.
تتجلى جهات اإلضمار عند الفاعل(األبشـــع) يف رغبت�ه يف
الثأر .یعـــزز هذه الرغبة الطابع اإللـــزايم وجوب الفعل .يف
حن تتجلـــى موجهات التحیین يف معرفـــة الفعل /القدرة
على الفعل .تشـــكل موجهـــات التحییـــن اجلانب املكمل
ملوجهـــات اإلضمار .وذلك مـــن خالل تالزمهمـــا يف أغلب
األحیـــان .لكونهـــا تفصح عن كمیـــة الطاقة الـــيت یملكها
الفاعـــل إلجناز الفعل ومـــدى قوة إدارته اليت تكشـــف عن
نوعیتـــه .لهذا تنتـــج معرفة الفعـــل عن تراكـــم التجارب
الطویلـــة اليت تتمـــاىش وقیمها وحتكم وضعیـــة ثابت�ة على
الصعیـــد املعريف .يف حین أن القدرة علـــى الفعل يف مجموع
االســـتعدادات النفســـیة والطاقات تمنـــح الفاعل القوة
والعزیمـــة على جتـــاوز كل املخاطر والعراقیـــل .كما تمكنه
من تنفیـــذ املهمة املنتظـــرة وحتقیـــق األداء .لهـــذا تت�الزم
القـــدرة علـــى الفعـــل و معرفة الفعـــل من خـــالل عالقة

ضروریـــة .فكل منهما یكمـــل الثاين .لهذا تسى(شـــرعیة
العالقـــة القائمة بین املعرفة والقـــدرة) .53إن هذا ما جيعل
شـــخصية األبشـــع تمتلك القـــدرة على الفعـــل (مهارات
القتال) وكذا الشـــأن بالنســـبة لشـــخصية بركات.
)2

موجهات الفعل احلكايئ احلقیقة:

تكشــف هــذه املوجهــات عــن نشــاط الفاعــل العاملــي
يف العملیـــة التحویلیـــة الـــيت یســـعى لتحقيقهـــا والـــيت
یرتب ــط بمختل ــف (عناص ــر كفاءت ــه عل ــى األداء األس ــايس
املح ــول للح ــاالت) .54يتحق ــق ذل ــك ع ــن طری ــق س ــیطرة
الفاعــل أو عــدم ســیطرته علــى زمــام األمــور أثن ـ�اء صراعــه
مــع الفاعــل املضاد/املعيــق .لیتبیــن الغالــب مــن املغلــوب
القــوي مــن الضعیــف .وكــذا مــن امتــالك موضــوع القیمــة
للط ــرف ال ــذي ه ــو يف فصل ــة عن ــه أو املحافظ ــة عل ــى ه ــذا
املوض ــوع بالنس ــبة للط ــرف المال ــك ل ــه .55ت ــرز الكف ــاءة
عنـــد الفاعـــل للخطـــاب يف اجلهـــات مضمرة(الرغبـــة يف
الث ــأر) واجله ــات املحین ــة ال ــيت تتمث ــل يف معرف ــة الفع ــل
والقـــدرة علـــى الفعـــل الـــيت یتمتـــع بهـــا الفاعـــل .أمـــا
اجلهــات املحققــة فتــرز مــن خــالل جنــاح الفاعل(األبشــع
بـــركات  ..الـــخ) .علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا التحقـــق
يكـــون أحيانـــا نســـبي�ا .یتجلـــى ذلـــك يف هـــذا امللفـــوظ
الســـردي(رجع األبشـــع إىل قومـــه مرفـــوع الـــرأس).56

خالصة:
تكشـــف الداللیة العامة حلكایة«األمـــرية اخلضرا»
عن كون احلكايـــة تزناح عـــن اجلمود والثبـــ�ات .حيكمها
هاجـــس التحـــول والصراع علـــى مســـتوى العوامل اليت
تتحكـــم يف مســـار بنيتها الســـردية .خرجت مـــن منطق
تســـوده قیم وتقالیـــد ثابتـــ�ة والدخول يف منطـــق یحمل
قیمـــا غیرهـــا .بمعىن أنهـــا حاولـــت اخلروج مـــن الثابت
إىل املتحـــول .لكنهـــا يف األخیـــر جتـــد نفســـها يف وضعیة
الثابـــت الذي حاولت اخلـــروج منه .على الرغـــم من أنها
اتصلـــت بموضوع القیمـــة والوضع الطبیعي لإلنســـان.
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أ.عبد الكريم الرباهيم  -تونس

اجلمل يف األمثال
ّ ّ ّ
ّ
الشعبي�ة التونسية

املقدمة:

1

مهاري من ّ
الطوارق

ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
تهتـــم باجلمل
ونســـية اليت
ـــعبي�ة الت
إن البحـــث يف األمثـــال الش
ّ
وتتغىن به ،ودراســـتها وحتليل مضامينها ،هو حبث يف المأثور الشـــعيب
ّ
ّ
ُ ّ
ويمكن
الشـــفوي التونيس الـــذي ينتقل من جيـــل إىل آخر مشـــافهة.
ّ
ّ
الث ّ
ّ
من ّ
واخلصوصيات
قافيـــة
الهويـــة
االطـــالع على بعـــض مالمح
ّ
ّ
ّ
ّ
وخاصة
ونســـية
احلضاريـــة جلانـــب هـــام مـــن ســـاكنة البـــالد الت
ّ
الت ّ
عرف إىل عاداتهـــا وتقاليدها ،وطبيعة
بوســـطها وجنوبها .من ذلك
ّ
ّ
واالجتماعية ّ
ّ
ّ
ياســـية .ويتـــزنل البحث يف
والس
االقتصادية
أوضاعهـــا
ّ
ّّ ّ
ّ
ّ
الش ّ
ونســـية يف إطـــار الوعي املزتايـــد بأهمية الثقافة
ـــعبي�ة الت
األمثال
ّ
ّ
ّ
ّ
الرئيســـة للثقافة الت ّ
ـــفوية بكونها أحد الروافد ّ
عبي�ة الش ّ
الش ّ
ونسية.
ّ
ّ
والت ّ
عمـــق يف فهـــم الذات،
ملســـاهمتها يف إدمـــاج الفـــرد يف املجتمـــع،

أدب شعبي

ّ
ّ
الهويـــة لما تمثله مـــن انفتاح ثقـــايف على اآلخر
ويف إثـــراء
ّ
ّ
فـــإن املتغريّ
واملختلـــف يف إطـــار الثقافـــة نفســـها .وعليه
ّ
ّ
الش ّ
باألخص تنهـــض بدور هام
ـــعبي�ة
الثقـــايف ،والثقافة
ّ
يف فهـــم دين ّ
1
�امية العالـــم املعاصر  ،وهو مـــا يمكن من فهم
ّ
الواقـــع ،لدورهـــا ّ
العقليـــات وتوجيهها
الفعـــال يف تغيـــري
ّ
وتصوراته.
سلوك اإلنســـان
وســـنهتم يف هذا املبحث بدراســـة بعض ّ
ّ
العين�ات من
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ونســـية اليت يمثل اجلمـــل مدارها،
ـــعبي�ة الت
األمثال الش
وأغلبهـــا تنتـــي إىل الـــرتاث البـــدوي ّ
الريفي .ويكشـــف
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة ويف الرتاث
احلضور املكثف للجمـــل يف األمثال
ّ
ّ
عامـــة املكانة ّ
الشـــعيب بصفة ّ
الهامـــة اليت كان
الشـــفوي
ّ
ّ
اليوميـــة لســـكان البـــالد .وحيافظ
حيظى بهـــا يف احليـــاة
ّ
ّ
الشـــعيبّ
اجلمل مـــن خالل مركزيـــة حضـــوره يف المأثور
ّ
على ثقافـــة يمثل عنوانها مـــن االندثار رغـــم تراجع دوره.
وســـنقصر عملنـــا يف حتديـــد ّ
مدونة لبعـــض األمثال
ّ
التونســـية اليت ّ
ّ
الش ّ
تهتم باجلمـــل ،وحتليل مفهوم
ـــعبي�ة
ّ
ّ
البنيويـــة ،ودراســـة بعض
املثـــل الشـــعيب وخصائصـــه
ّ
ّ
ّ
ـــعبي�ة ّ
الش ّ
وثقافيـــا ،ومقارنة
واجتماعيـــا
لغويـــا
األمثال
ّ
بعـــض األمثـــال التونســـية اليت حتتفـــي باجلمـــل بأمثال
أخـــرى ّ
عربي�ة.

ّ
ّ
الش ّ
ّ
عبي�ة املتعلقة
مدونة لبعض األمثال

ّ
الت ّ
ونسية:
باإلبل يف البالد
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ْ ُّ ْ ْ ُ
ّ َ
ّ ِّ ْ
اجل َمل يف ف ْم».2
«اللي ت ِل ُّمو الن ْملة يف عام ِي ِهز و
ْ
ْ
البل ِت ْم ِي على ك َب ْارها».3
« ِ
ْ
ْ َْ ْ
ُ
ّ
حد ُبتو ت ْت َ
قط ْع رق ْبتو».4
«اجل َمل ل ْو كان ِي َرى
ِ
ْ ْ
ْ ْ
احل ِمل والقراد ِي ِنن».5
«اجلمل هاز
ْ ْ ْ
ْ
ْ َ ْ َ
كـــة يف َ
الع ْام
اجل َمـــل ض َحـــك ضح
«كيـــف
ْت َش ْق َش ْ
ـــار ُبو».6
ْ ْ ّ ْ
ْ
«آش ّ
اجل َمل م التفاف».7
اشبع

ْ
ّ
ْ ْ
اجل َمل ِم ْن ِعن ِل ْ َرة».8
« .7آش ِي َعدي

َ َ
ْ
ْ « .8ج َمل يف ْرفاقة َب َه ِاي ْم».9
ْ ْ ْ َ
ْ
ّ ْ ْ
ـــى َع ْ
هل ما ي ْت َس َّ
اجل َمـــل ،وث ِاين هل
ـــر ِيب كان ِب
 « .9أول
ِ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
ّ
ْ َ
ـــدي كان ِبالنخل».10
ما ِيتســـى بل ِ
ْ
ّ
ْ ْ
ِ « .10نشـــدو اجلمل ،عالش مزت ّم ْريش ،قال لهم ال شـــفة
وم ْه وال ْصوابع م ْق ُس َ
َم ْل ُم َ
ومة».11
ِ
ّ ُّ
ْ َ ْ ْ َ ْ ُّ ُ َ
ْ ْ
اجل َمل
ـــايل ،قاللـــو
« .11يـــا بابا ّ ُّاجلمـــل ِبريـــال ،قاللو غ ِ
ب ْم َيـــا ،قاللـــو ْرخ ْ
يص».12
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
كيف بول اجلمل».13
«بايق لت ِايل ِ
ِ .12
َ
ْ
ْ ُ ْ ْ ْ
«كيف بول
اجل َمل َع َّمال َر ِاج ْع الت ِايل».14
ِ .13
ْ
ُ
ْ ْ
مل َما َراش َع َو ْج ُر ْ
 « .14اجل
قبت�ه».15
ْ ْ ْ ْ ّ ْ َ َ ْ
« .15مات اجلمل وتفرتت
العد ِايل».16
ّْ
ِّ
ْ
َّ ْ ْ َ
اللـــي ُي ْضـــر ْ
الطبـــل ِعنـــد كـــر
ب ِيف
«كيـــف
ِ .16
ِ
ْ
ْ 17
اجل َمـــل » .
ْ
ُ ْ
ْ َ ْ
«بيع
البك َرة واش ِري زك َرة».18
ِ .17
َ
ْ ْ َ ّ
ْ
الك ْل َبـــة َ
الع َّو َاية،
ـــرا الد ّع َايـــةِ ،و
« .18ال ِتك ِســـب الم
ّ َ
َّ ّ
ِوالناقـــة
الرغ َاية».19
ْ ْ
ْ
وجمل يف ّ
« .19ماهدرت ناقة
دو ْار».20
َ ُ ْ
ْ ْ ْ ُّ ْ
« .20البل وعزازة
الر وح َما ِيت�القوش».21
ْ ُ ّ َ َ ّ
ُْ
َ ْ َ ْ ْ ْ
اجل َمـــل فيـــه مـــر ِارة مـــا يلقـــي ِجنبـــ�ه
« .21لـــو كان
َ
للغ َ
ـــر ِار ة» .22

ّ
البنيوية:
مفهوم املثل وخصائصه
ّ
ّ
املثـــل يف اللغة كمـــا ورد يف لســـان العرب هـــو «اليء
ُ
الـــذي ُيضرب لـــيء مثال ُفيجعـــل مثلـــه»ّ .23أما تعريف
ّ
وتتمزي
املثـــل اصطالحا فهـــو جملة مـــن القول مقتضبـــة،
ّ
بالقبـــول بـــن النـــاس وبت�داولهـــا الواســـع .وللمثـــل مورد
الســـياق الذي قيل فيه املثـــل أول ّ
ومضرب ،فاملورد هو ّ
مرة
ّ
الظروف اليت نشـــأ فيها املثل .واملضرب هو ّ
الســـياقات
أي
ّ
اليت أعيـــد فيها إنت�اج املثـــل .ولن كنا نعـــرف أصول بعض
ّ
ّ
األمثـــال أي الظروف اليت نشـــأ فيهـــا املثل ،فإننـــ�ا ال نعرف
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺸ
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2

الهودج « اجلحفة» والفرسان.

ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة لطبيعة تداولها الشـــفوي
أصول أغلب األمثال
ّ
تســـبب يف نســـيان أصولهـــا .24وتعكـــس األمثال
الـــذي
ّ
ّ
الشـــعبي�ة خرة اإلنسان اليت اكتســـبها من خالل ممارسة
ّ
احليـــاة .وتشـــمل العـــادات والتقاليد وأســـاليب العيش
ّ
الش ّ
ّ
ـــعبي�ة هي
األخالقية .فاألمثال
واملعتقـــدات واملعايـــري
ّ ّ
احلية للشـــعوب ،وهـــي إبداع ثقايف إنســـاين .وهي
الذاكرة
ّ
مـــن أكرث األنواع األدبي�ة رســـوخا باألذهان .ويمكن اعتب�ارها
ّ
البشـــرية.25
توثيقا لـــرتاث املجموعات
ّ
ّ
ّأمـــا يف مـــا يتعلق بنشـــأة املثل فإنـــه ُينتج مـــن قبل فرد
ّ
ّ
معن مـــن املجتمع ،ولكـــن ال يصبح مثال إال إذا اســـتعمله
ُ
ّ
وقبل من قبل ّ
واخلاصـــة ،26ويف بداية تداوله
العامـــة
غـــريه
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
يتعرض املثل إىل التعديل والتحوير لتتوفر فيه كل الشروط
ّ
ويصبح شـــكله مقبوال .وهو ما ينطبق على األدب الشعيب
ّ
ّ
ّ
ّ
عامـــة ،ويف هذا اإلطار يؤكد بعض الدارســـن «أن أي إنت�اج
ّ
ّ ّ
الش ّ
إال إذا ّ
ـــعبي�ة
تقبلته اجلماعة
شـــعيب ال يصبح شـــعبي�ا
وأشـــاعته بن أفرادهـــا وتن�اقلتـــه .وبذا يصبـــح انتماؤه إىل
اجلماعـــة هـــو ّ
مقومـــه األســـايس ،وليـــس انتســـابه لفرد
بعينـــ�ه وإن عرفنا هـــذا الفـــرد .فاجلماعـــة ال ّ
تتقبل منتجا
ّ
ُ
وتشـــيعه وتتن�اقله ما لم يتوافق مـــع متطلباتها ومعايريها.
ُ
ّ
ومـــا ال يتوافق مع معايريها ،ولم ُيرفـــض ألنها تطلبه ،جتري

ّ
ّ ّ
ـــعبي�ة التعديالت املناســـبة لها ولقيمها
عليه اجلماعة الش
ّ
املرجـــوة منه».27
وللغاية
ويمكـــن تصنيف األمثـــال حســـب درجة انتشـــارها
ّ
والتداول ّ
وشـــيوعهاّ ،
وتهم
فثمة أمثال واســـعة االنتشـــار
ّ
ّ
املجتمع بأكملـــهّ ،
وثمة أمثال أخـــرى أقل انتشـــارا ألنها ال
ّ
وإنما جماعات ّ
ّ
معين�ة ســـواء أكانت
تهـــم املجتمع بأكملـــه
ّ
ّ
ّ
مهني�ة أو ّ
محل ّية أم ّ
جنســـية أو غريها.28
طبقية أو
فئوية أو
ّ
ّ
بنيوية من ّ
عدة خصائص ّ
أهمها:
وللمثل الشعيب
ّ
ّ
 إجيـــاز اللفظ :وهـــو االقتصاد يف اللغـــة الذي يقتيضّ
« حتديـــد ّ
كمية القـــول إىل أدىن حد ممكـــن» ،29وهو
ّ
ما حبيث حتمـــل كل مفـــردة من مفـــردات املثل كثافة
ّ
ّ
أساســـيا من
هامـــة يف معناها.ويعتـــر اإلجيـــاز ركنـــا
أركان البالغة عنـــد العرب.
 إصابة املعىن :أي وضوح املعىن وداللته ّالعامة.30
ّ
 حســـن التشـــبي�ه :31تنبين العديد مـــن األمثلة علىّ
املماثلة والتشـــبي�ه.
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة
 اإليقاع :يشـــرتط يف العديـــد من األمثالّ
ّ
جماليـــة اإليقـــاع ،ويعـــين وجود نـــوع مـــن التن�اغم
ا ملو سيقي .

أدب شعبي

ّ
ألن تعديل املثل ّ
يمس بمدلوله ُ
ويفقده
تســـاهم هـــذه اخلصائـــص يف ســـهولة حفـــظ املثل ،كان له نفس املعىن،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ 32
الكثري من قيمته األدبي�ة واللغوية والتاريخية  .ويب�دو أن
وانتشـــاره الواســـع بـــن األفراد.
ّ ّ
ّ
هذه املواقف ال تهم إال األمثال العربي�ة الفصيحة بعد أن
ّ
ّ
ُد ّونت ّأول ّ
العربي�ة
مرة .لكن الالفت لالنتب�اه أن األمثال
ّ
ّ
الش ّ
الل ّ
ّ
�ة:
عبي
لألمثال
ة
غوي
الدراسة
الفصيحة قد انتشرت وتداولت بن الناس يف البداية
ّ
واستمرت لفرتة طويلة قبل تدوينها ولذلك
مشافهة
ّ
املتفق عليها بن العلماء ّأن األمثال ال ّ
ّ
ّ
ّ
،
تتغري
من القواعد
تعرضت إىل التعديل والتحوير وسقطت منها بعض
ّ
ّ
ُوإنما حتتفظ بالصيغة األوىل مهما اختلفت األحوال اليت األلفاظ ،33وهو ما يمكن أن نستنتجه من خالل وجود
ّ
ّ
ّ ّ
تضرب فيها بعد ذلك .فإذا قيلت أول مرة ملؤنث أو مذكر العديد من االختالفات عند مقارنة نصوص بعض األمثال
ّ
ّ
ُ ّ
ّ
أو جلماعة فيجب أن تبقى محافظة على صورتها األوىل
العربي�ة املتعلقة باجلمل يف بعض املؤلفات اليت تعد من ّأول
ّ
ّ
ّ
ّ
التأسيسية عند ضرب املثل مهما كان جنس املخاطبن أو املؤلفات اليت اهتمت بهذا الغرض .وحتديدا منها مجمع
ّ
ّ
عددهم .كما ال يمكن تب�ديل ّ
أي لفظ منها بلفظ آخر وإن األمثال للميداين وأمثال العرب للمفضل الضيب.
ّ
ّ
جـــدول عدد  :1بعـــض االختالفـــات يف األمثال املتعلقـــة باجلمـــل يف كل من مجمع األمثـــال للميداين وكتـــاب أمثال
ّ
ّ
العرب للمفضـــل الضيب .34

مجمع األمثال للميداني

للمفضل الضبي
أمثال العرب
ّ

«أشأم من سراب».35

«أشأم من ناقة البسوس»

«قد استنوق اجلمل».36

«استنوق اجلمل»

«لقد كنت وما يقاد بي البعير».37

«قد ال يُقاد بي اجلمل»

«ال ناقتي في هذا وال جملي».38

«ال ناقة لي في هذا وال جمل»

السقام شوالن البروق في كلّ عام».39
«يهيج لي ّ

«شوالن البروق»

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
الظاهـــرة تقريبـــ�ا ّ
الش ّ
تهـــم األمثال
ونفـــس
ـــعبي�ة
ـــعبي�ة من ذلك الغناء الشـــعيب والشـــعر واحلكايات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الت
ونســـية فبحكـــم انتقالهـــا وتداولها بن أفـــراد املجتمع والنـــوادر وغريهـــا .ففـــي مـــا يتعلـــق باألمثال الشـــعبي�ة
ّ
ّ
ّ
ّ
مشـــافهة فهي ّ
ّ
ونســـية املرتبطـــة باجلمـــل يمكـــن أن نبـــن بعـــض
تتعرض إىل التعديل والتحويـــر تماما مثل الت
ّ
ّ
األصنـــاف األخرى مـــن األدب الشـــعيب املنقول
شـــفويا االختالفـــات يف صيغهـــا ،منها:
ّ
ّ
الت ّ
ونسية.
جدول عدد  :2بعض االختالفات يف األمثال املتعلقة باجلمل بالبالد

صيغة أولى

صيغة ثانية

ُم».40
«- 1الّلِّي ت ْ ِل ُّمو الن َّ ْملَة في عا ْم يْهزّو اجل ْ َملْ في ف ْ

لم ُده النّ ْملَه في عا ْم يأكْله اجل ْ َملْ في َمرّة» .41
«إلّي ت ْ ّ

2
«البلْ ِت ْ ِشي على ك ْ َبارْها».42ِ

بات على ك ْ َبارْها» .43
«البلْ ت ْ ْ
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حل ِملْ والقراد ْ يِ ِننيْ».44
«- 3اجل ْ َملْ َهاز ْ ا ِ

حرْ».45
«اجلملْ هاز ْ احلملْ والقرادْ يُطْ ِ

العا ْم ت ْ َ
شق ْ َشارْبُو».46
ِ «- 4ك ْ
ح ْ
حكَة في َ
ض ْ
يف اجل ْ َملْ ْ
ض َ
ك َ

ك َمرّة ت ْ َ
شق ّ َشارْبَه».47
ح ْ
عمره ْ
ض َ
«اجل ْ َملْ في ْ

كيف بُولْ اجل ْ َملْ ».48
«- 5بَا ِقي لْ َتالِي ْ

يف بُولْ اجل ْ َملْ عَ ّمالْ رَا ِج ْع ال َتالِي».49
« ِك ْ

«- 6اجلْملْ َما ر َ ْ
اش ع َْو ْج رُقبته».50

«اجلْملْ َما ْ
ح ْ
ش عَ َو ْج رَقْبْ َته».51
يش ِب ْ

الع َدايِلْ ».52
ت َ
ات اجلْملْ وتْفرّت ِ ْ
«م َْ 7

الع َدايلْ ».53
« ِك ْ
وت اجلْملْ تتْفر ّ ْت َ
إم ْ
يف ُ

ْ «- 8ج َملْ في رْفَاقَة ب َ َه ِايْ».54

« ْج َملْ في قا َ ْفلَة ب َ َه ِايْ».55

ّ
ّ
يب�دو من خالل هـــذا اجلدول أن االنزياحـــات اللغوية
ّ
ّ ّ
ونسية ّ
الت ّ
ّ
تهم:
املســـجلة بن األمثال الشـــعبي�ة
ّ
اللفظي وذلـــك بتعويض مفـــردة ّ
معين�ة
 املســـتوىّ
بأخرى علـــى غرار املثـــل عـــدد  1حيث تـــم تعويض لفظ
ُّ
ّ ُ
ّ
«تلمـــده» ،ولفـــظ «إهز و» بلفـــظ «يأكله»،
«تلمـــو» بـ
مـــرة .ويف املثل عـــدد ّ 2
فـــم بلفـــظ ّ
ولفـــظ ّ
تـــم تعويض
ُ
ْ
لفـــظ «تمي» بلفـــظ «تبـــ�ات» .ويف املثل عـــدد  6أ ِبدل
ْ
ْ
ْ
لفظ َ
ـــب ْحش» .وهـــي تب�اين�ات
«مـــا َراش» بلفظ «ما َيش
ِ
ّ
ّ
الث ّ
ّ
الل ّ
ّ
قافية.
وخلفياتهـــا
غوية
اخلصوصيـــات
مـــردودة إىل
ّ
ّ
 املســـتوى الرتكييب شـــمل هـــذا النوع مـــن االنزياحّ
ّ
الت ّ
صرف
اللغوي املثل عـــدد  ،5واملثل عدد  .6حيـــث وقع
ّ
مكوناتهـــا على حنو ّ
الرت ّ
كيبيـــ�ة بإعادة توزيع ّ
يعمق
يف البىن
ّ
ّ
البعد الـــداليل ويؤكد القيم املســـتهدفة يف املثل من جهة،
ّ
جماليا
مثلما يكســـب هـــذا امللفـــوظ تن�اســـقا وتماســـكا
ُ
ّ
واخلضوع إىل ســـلطته ّ
أدبي�ا وماديا
ُيسهم يف رســـوخ املثل
من جهـــة أخرى.
ّ
 املستوى اإليقاعي :يشـــمل االنزياح اللغوي مستوىّ
الرت ّ
اإليقـــاع الرتب�اطـــه ّ
كيبي�ة وجـــداول األلفاظ
بالصيـــغ
ّ
حتـــول ال ّ
املســـتعملة ،وهـــو ّ
يمس أســـاس التوقيـــع الذي
ّ
ّ
ّ
ضروريا لكســـب التن�اغم بن املثـــل وجمهوره .ومن
يظـــل
ّ
ّ
األمثلـــة اليت عرفت هـــذا النوع من االنزيـــاح اللغوي نذكر
املثـــل عدد  1وعـــدد  3وعدد . 5
ّ
وتفنـــد هـــذه االســـتنت�اجات مـــا ذهبت إليـــه بعض
ّ
ّ
الدراســـات من أن األمثال» أمانة تن�اقلتهـــا األجيال دونما
حتريـــف أو تعديل».56

ّ
الش ّ
السوسيوّ -
الدراسة ّ
عبي�ة:
ثقافية لألمثال
ّ
الش ّ
ّ
ـعبي�ة بمختلـف جوانـب احليـاة
تهتـم األمثـال
ّ
ّ
ّ
ّ
العربيـ�ة بصفـة
ونسـية ويف البلـدان
اليوميـة يف البـالد الت
ّ
ّ
الش ّ
عامـة .ولذلـك تعتـر أحـد ّ
ّ
ـعبي�ة.
أهـم مصـادر الثقافـة
وتكشـف عـن تاريـخ احلضـارة واألفـكار الـيت أنتجتهـا
ّ
الت ّ
حـوالت الـيت عرفتهـا مختلـف املجـاالت
مختلـف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلغرافيـة الريفيـة والقروية واحلضريـة ،وتذكر بمختلف
القيـم الـيت يؤمـن بهـا األفـراد الذيـن يسـتعملون املثـل،
ّ
ّ
وأحيانـا بأحـداث ّ
معينـ�ة ،كمـا أن بعضهـا مسـتمد مـن
ّ ّ
ّ
الديـن ولـه عالقـة بوجـود اإلنسـان .ويعكـس كـرثة التمثـل
باإلبـل انتشـار نمط العيـش البدوي الذي يقتيض معايشـة
ّ
هـذا احليـوان ومعرفـة الكثـري عنـه ،لتعـدد اسـتعماالته يف
ّ
والفالحـن ّ
ّ
عامـة يف املناطـق اجلافـة
اليوميـة للبـدو
احليـاة
ّ
وشـبه اجلافـة ،فهـم يركبونها يف السـلم واحلـرب ،وحيملون
عليهـا أثقالهـم وأمتعتهـم ،ويسـتهلكون حليبهـا وحلومهـا،
ّ
ّ
ويقدمونهـا مهـرا إىل العـروس ّ
وديـة
وينحرونهـا للضيـوف،
ّ
يمنعـون بها إراقة الدماء ،ويسـتعملون أوبارها لباسـا وبيوتا
واحلـر ،وبعرهـا وقـودا لطهـي ّ
ّ
الطعـام.
تقيهـم الـرد
ّ
ورغـم تقلـص احلضـور الفعلـي للجمـل يف احليـاة
ّ ّ
اليوميـة للنـاس ،فقـد تواصـل حضـوره يف نصـوص األمثـال
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ـعبي�ة .وهو دليل على أن هذا احليوان كامن يف الالشـعور
ّ
ّ
ّ
الثقـايف الشـعيب .والالفـت لالنتبـ�اه أن خصائـص اجلمـل
ّ
ّ
ّ
وخاصـة شـكله الغريـب
والسـلوكية -
الفيزيولوجيـة
ّ
والضخـم  -الـيت ّ
تمـزيه عـن غـريه مـن احليوانـات ،دفعـت
ّ
النـاس إىل توظيفـه أكـرث مـن غـريه مـن احليوانـات األخـرى

أدب شعبي

يف ضـرب املثـل .مـن ذلـك مثـال شـكل سـنامه ،وشـفته
ّ
ّ
وتهتـم األمثـال
املشـقوقة ،وشـكل خفـه واعوجـاج قوائمـه.
ّ
االجتماعية
الـيت ضربت حـول اجلمل بالعديد مـن اجلوانب
ّ
ّ
والنفسـية ،كمـا ترتبـط بالعديـد مـن القيـم
واالقتصاديـة
ّ
اإلنسـاني�ة مثل ّ
الصر والقناعـة والعـزة 57واحلنان .وتنهض
ّ
الش ّ
ـعبي�ة جبملـة مـن الوظائـف املتكاملة رغـم ّ
تنوع
األمثـال
سـياقاتها ،ومنهـا:
ّ
ّ
ّ
واصليـــة :ألن املثل ينطوي على رســـائل
 الوظيفـــة التّ
ّ
ومحاميل ّ
داللية توظـــف يف التواصل اجلمعي لتكون
ّ
محل احـــرتام وامتث�ال.58
ّ
ّ
ّ
اإلقناعيـــة :59توظف األمثال
احلجاجية أو
 الوظيفةّ
ّ
يف أغلـــب األحيـــان حجـــة وبرهانا قاطعـــا على صحة
ّ
القضايـــا املطروحـــة للنقـــاش أو لتأييـــ�د ســـلوك أو
ّ
موقـــف معن.
ّ
األخالقيـــة :تنهـــض األمثال بـــدور هام يف
 الوظيفـــةّ
توجيه أفعال األشـــخاص وســـلوكهم والتعليق عليها
صوابا وخطـــأ .ويمكن أن يكون املثـــل بمثابة نصيحة
ّ ّ
ّ
الت ّ
ّ
األخالقية النبيلة
شـــبث بالقيـــم
توجه األفراد حنو
الس ّ
واالبتعـــاد عـــن الســـلوكات ّ
ـــيئ�ة ،وبهـــذا املعىن
يدعـــو املثـــل إىل «قيـــم اجلماعـــة وإىل تكريـــس...
نهجهـــم األخـــاليق» .60ومن خـــالل األمثـــال يمكن
ّ
الت ّ
عـــرفعلـــىالعديدمنعـــاداتوتقاليـــداجلماعة.
ّ
مـــادة ّ
ّ
نص ّية
احلوارية :عندمـــا يكون املثل
 الوظيفـــةّ
ّ
61
مؤهلـــة للتواصل فيكـــون املثل بمثابـــة جواب .
ّ
ّ
فســـية :تنهض األمثال بـــدور يف تهدئة
 الوظيفـــة النّ
ّ
النفـــس والتفريج عن همومهـــا ،والعديد منها حيمل
ّ
ّ
الناس على الضحك واالنشـــراح.62
ّ
ّ
التعليمية :حتـــدد األمثال القيـــم واملبادئ
 الوظيفـــةّ
الـــيت ترتضيها اجلماعة ،وعليه فهـــي تمزي بن املبادئ
والســـلوك الذي جيب أن ّ
ّ
يعـــم يف املجتمـــع ،واملبادئ
ّ
والقيم اليت ترفضها اجلماعة وتســـعى إىل احلد منها
والعمل على احنســـارها .ويظهر البعـــد التعليي أكرث
ّ
الوعظية.
وضوحا يف األمثـــال

ّ
ّ
ّ
الش ّ
عبي�ة املتعلقة باجلمل يف
التشابه بني األمثال

ّ
العربي�ة.
البلدان

ّ
ّ
الش ّ
العربي�ة
ـــعبي�ة يف البلدان
من خالل مقارنة األمثال
ّ
ببعضهـــا نتبن وجود تشـــابه كبري بن العديـــد منها ،وهو
ّ
مـــا يمكن إظهاره مـــن خالل األمثلـــة التالية الـــيت نوردها
ّ
على ســـبي�ل الذكر ال احلصر:
املثال عدد :1
-

ّ
ْ
حد ُبتـــو ت ْت ْق ْ
طـــع
تونـــس« :اجلمـــل لـــوكان يـــرى
ِ
ْ ُ
رقبتـــو» .63
ُ
ْ ْ
ْ َ ْ
ـــوفش حدبت�ه
املغـــرب واجلزائـــر « :اجلمـــل مـــا ِيش ِ
ُ ْ
ْ ْ
ْ
ِيشـــوف حد ِبة
خـــوه».64
ْ ْ
ّ
ْ
ليبي�ا« :اجلمل ما ِحيق عوج رق ْبت ْ�ه».65
لص َن ُمه ْ
اجل َم ْل َ
مصر« :لو َب ْص َ
لقط ُمه ».66

ُ ْ
ّ
 بالد الشـــام« :لـــو كان اجلمل بيشـــوف حردبن�ه كانبيقع بيفـــك رقبت�ه» .67
املثال عدد :2
-

ّ
ّ
ّ
«الل ــي ّ
تلم ــو النمل ــة يف ع ــام يه ــز و اجلم ــل
تون ــس:
68
يف ف ــم» .
ّ
ّ
«اللـــي ّ
تلمـــه النملة يف عـــام يأكله اجلمل
اجلزائـــر:
ُ
يف لقمة» .69
ّ
ّ
النملة يف ْ
«اللي ّ
عـــام يأخذها اجلمل
حتوشـــه
ليبي�ا:
ُ ّ
70
يف خفه» .
ّ
ّ
مصـــر« :اللي جتمعـــه النملة يف ســـنة يأخذه اجلمل
ُ ّ
يف خفه» .71
ّ
ّ
العـــراق «اللـــي جتمعه النملة بســـنة يشـــيله البعري
ُّ
خبفه» .72
مثال عدد :3

ّ
ّ
ْ
 تونـــس« :يا بابـــا اجلمـــل بريـــال ،قاللو غـــايل ،قاللوّ
اجلمـــل ْبميـــا ،قاللو رخيـــص» .73
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺸ
اﻟﺠﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﺜﺎل
ّ
ﻌﺒﻴﺔ ّ
ّ
ّ

71

72

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
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 اجلزائر«:يـــا بابا اجلمـــل بدرهم  ،قال له غـــايل ،يا بابااجلمل بمايه ،قال له اشـــريه يـــا وليدي» .74
 فلســـطن « :جمل بقطعـــة وقطعة ما فيـــه وجملبألف وألف قيمـــة» .75
َ
 سوريا « :اجلمل بفلس والفلس ما يلتقى».76 العراق « :اجلمل بب�ارة غايل وبألف رخيص».77ّ
مـــا يمكن مالحظتـــه هو التشـــابه الكبري بـــن األمثال
ّ
العربيـــ�ة ســـواء أكانت يف املشـــرق أم
يف مختلـــف البلـــدان
يف املغـــرب من حيـــث صياغتها وداللتها ،ويعـــود ذلك إىل
ّ
ّ
الث ّ
العربي�ة،
قافية بن البلدان
التشـــابه الكبري يف اجلوانب
ّ
وإىل دور التواصـــل بـــن البلـــدان والفتوحـــات العربيـــ�ة
ّ
ّ
البدويـــة لبالد املغرب
العربي�ة
اإلســـالمية وغزو القبائـــل
78
وســـيادة نمط العيـــش باجلمل .

اخلاتمــة:
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ّ
بعفويتهـــا وبعمق
العامية
ـــعبي�ة
تتمـــزي األمثـــال
ّ
معانيهـــا واتصالهـــا بقضايـــا النـــاس وكشـــفها طريقـــة
تفكريهـــم وفهمهـــم لذواتهـــم ولأشـــياء املحيطـــة بهم.
وتكمـــن ّ
أهم ّيتهـــا يف ارتب�اطهـــا الوثيق بالواقـــع ،وتعبريها
ّ
ّ
عـــن آراء ّ
عامـــة النـــاس وجتاربهـــم واجتاهاتهم.80

الهوامش
 .فاطمـة املرنيـيس ،شـهرزاد ترحـل إىل الغـرب،
املركـز الثقـايف العربـي -نـر الفنـك الـدار
البيضاء/بـروت 200 ،ص. 7.
 .2محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ومـا جـرى مجراها ،تحقيـق وتعليق
طاهر ال ّرزقـي ،ال ّ
الدّكتور محمّ ـد ال ّ
طبعة الثّانية،
دار سـحر للنّـر ،تونـس ،20 0 ،ص ، .وله
عـدّة معاني منها اختـالف األوضاع بـني النّاس،
والدّعـوة إىل عـدم التّبذيـر واإلرساف.
 .نفـس املرجـع ،ص ، .ويعنـي ّ
أن رأي كبـار
القوم هـو الذي يصلـح يف النّهايـة ،أو يجب عى
الصغـار استشـارة الكبـار واألخـذ برأيهم .

ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ونســـية اليت
ـــعبي�ة الت
ويؤكد لنا البحث يف األمثال الش
ّ
تهتـــم باجلمل ّ
ّ
تتضمنهـــا ّ
وتنوعها،
أهمية املعطيـــات اليت
ّ
ّ
واالقتصادية
االجتماعيـــة
فهي تشـــمل مختلف املجاالت
ّ
ّ
ّ
والد ّ
ّ
والبيئي�ة وغريها .وعليـــه فإن اجلمل
ينيـــ�ة
والثقافيـــة
ّ ُ
رمز ثقايف واجتماعـــي واقتصادي :هو رمز ثقـــايف ألنه جيلي
ّ ّ
ّ
نمطـــا يف احلياة قائما علـــى الرتحال والتنقـــل من مكان إىل
ّ
ّ
ّ
قيـــي لمـــا يمثله من ســـلوك
اجتماعي
آخـــر .وهـــو رمـــز
وأخـــالق ،وبوصفـــه محمول طقـــوس وشـــعائر .وهو رمز
ّ ّ
يلخص البـــداوة بصفة ّ
عامة.
اقتصـــادي
ّ
إن تراجـــع مكانـــة اجلمـــل يف الواقع وفقدانـــه املركز يف
ّ
ّ
الت ّ
حوالت اليت شـــهدها
اليوميـــة ،نتيجة تســـارع
احليـــاة
ّ
املجتمـــع التونـــيس ،لم يمنـــع تواصل حضـــوره يف مخيال
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة من خـــالل هيمنة ظله على
النـــاس ويف الذاكرة
ّ
ّ
ّ
ّ
وخاصة يف
الـــرتاث الثقـــايف بصنفيه المـــادي والشـــفوي،
ّ
ّ
الثقافـــة ّ
الش ّ
اإلبلية
ـــعبي�ة ،وهو ما يكشـــف ثراء
األمثـــال
ّ
ّ
ّ
وتنـــوع الطقـــوس واملمارســـات املرتبطـــة بهـــا .والالفت
ّ
ّ
ّ
الش ّ
ـــعبي�ة الـــيت يمثل اجلمل
لالنتبـــ�اه أن أغلـــب األمثال
ّ
ّ
ختـــص املجتمع التونيس فقط بـــل ّتعر عن قيم
مدارهـــا ال
ّ
ّ
ّ
ّ
اجتماعية ســـائدة يف الثقافـــة العربي�ة بصفـــة عامة ،وهو
ّ
الش ّ
مـــا ّ
ـــعبي�ة يف العديد من
نتبينـــ�ه من تشـــابه األمثـــال
ّ
العربي�ة.
البلـــدان
.4
.

.6
.7

.8

نفس املرجع ،ص ، 7 .ويعني ّ
أن إدراك اإلنسـان
لعيوبه أمـر صعب جدّا.
نفـس املرجـع ،والصفحـة ،ويقـال هـذا املثـل
يف مـن يتذمّ ـر مـن متاعـب غـره ،والقـراد هي
حـرة صغـرة تتع ّلـق بالبعـر أو بغـره مـن
الـدّواب.
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة  ،...مرجـع مذكـور ،ص ، 4 .ويقال
يفمـنيأتـيعمـالحميـداويبالـغيفالتّفاخـربـه.
 - 7محمّ ـد العـرويس املطوي ومحمّ ـد الخمّ ويس
الحنّـايش ،األمثـال العامّ يّـة التّونسـيّة والحيـاة
االجتماعيّـة ،ال ّ
طبعة األوىل ،دار الغرب اإلسـالمي،
ّ
بـروت .2004 ،ص . 04 .والتفـاف نـوع مـن
النّبـات صغـر الحجـم ال يمكنه إشـباع الجمل.
 - 8نفـس املرجـع ،ص ، 4.ويُـرضب للدّاللـة
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عـى االسـتحالة ،وهـو مثـل ذو مرجعيّـة دينيّة
مسـتوحى مـن اآليـة  40من سـورة األعـراف»،
َّ
َ
َاسـتَ ْك َبُوا عَ نْها ال َ تُ َفتَّحُ
الذيـن َكذَّبُـوا ِبآيَا ِتنَا و ْ
إن
ون الجَ ن َّ َ
السـمَ اء َوال َ يَد ُ
ْخلُ َ
ـة حَ تَّى يَلِجَ
َلهُ ـ ْم أَبْوَابُ َّ
ـزي ا ُملجْ ِر ِم َ
الجَ مَ ُل ِيف َسـ ِّم الخِ ي ِ
ني».
َاط َو َكذَ ِل َك نُجْ ِ
ّ
ّ
ثمّ
وتفضـل اإلشـارة هنا إىل أنـه ة مـن املفرين
مـن يـرى ّ
أن الجمل هو البعـر ،وثمّ ـة من يرى
السـفينة الغليـظ ّ
أنّـه حبل ّ
الضخم مـن ال ّليف
 - 9نفـس املرجـع ،ص ،87.رفاقـة :جماعـة،
«بهايـمْ» جمع «بهيـمْ» وهو الحمـار .ويقال هذا
املثـل يف مـن يتميّز عـن مجموعتـه تميّـزا واضحا.
نفـس املرجـع ،ص ،89 .ويـرضب للدّاللـة عـى
البـدو والحرض.
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ،...مرجـع مذكـور ،ص ، 4 .ويقال
يف مـن هـو عاجـز عـى القيـام بمـا يطلـب منـه.
نفـس املرجـع ص ، 40 .ويعنـي اختـالف
املقاييـس مـن شـخص وآخـر حسـب اختالف
ال ّ
ظـروف.
نفس املرجـع ،ص ،78.ويقال للفـرد الذي تقدّم
يف ّ
السـن وزادت أخالقه سوءا.
محمّ ـد العـرويس املطـوي ومحمّ ـد الخمّ ـويس
الحنّـايش ،األمثـال العامّ يّـة ،...مرجـع مذكـور،
ص ، 6 .ولـه نفـس معنـى املثـل ّ
السـابق.
نفـس املرجـع ،ص ، 4 .ويقـال يف مـن ال
يـرى عيوبـه .وهـو ما يعنـي أنّـه عـى املغرور
أن يلتفـت إىل عيوبـه قبـل التّعـ ّرض إىل عيـوب
اآلخريـن.
نفـس املرجـع ،ص ،220 .تف ّر ْ
تـت :تو ّزعـت،
العدايـل  :جمـع عديلة وهي سـ ّلة كبـرة تصنع
من الحلفـاء وتسـتعمل لحمل األمتعـة وتحملها
املرأة يف البـوداي واألرياف عـى ظهرها ،وتوضع
يف هيئـة عدل (زمبيـل أي عديلتني ك ّل واحدة من
جهـة) عى ظهـور اإلبـل والـدّواب ،واملقصود ّ
أن
مـوت كبـر العائلـة كثرا ما يتسـبّب يف تشـتّت
أفـراد األرسة وتف ّرقهم.
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ،...مرجع مذكـور ،ص ، 2.ويُرضب
مثـال ملـن لـم يجـد أذنـا صاغيـة لكالمه.
محمّ ـد العـرويس املطـوي ومحمّ ـد الخمّ ـويس
الحنّـايش ،األمثـال العامّ يّـة ،...مرجـع مذكـور،
ص ،20 .البكـرة :صغـرة أنثى اإلبـل ،ال ّزكرة:
املزمـار ،ويُـرضب هـذا املثـل يف سـوء التّرصّف.
نفـس املرجـع ،صفحـة  ،ومعنـاه ال تكسـب
ّ
بالـر ،والكلبـة كثـرة
املـرأة كثـرة الدّعـاء
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العـواء ،والناقـة كثـرة ال ّرغـاء.
 - 20محمـد النـارص بالطيـب ،اإلبل بـني الرتاث
والتنميـة ،مطبعة تونس قرطـاج ،تونس ،2002
ص ،20 .ويعنـي ال يجوز التّـرصّف يف حرضة
من هـو أجدر.
نفـس املرجع ،صفحـة  ،202ويقـال يف من يريد
املغانـم وال يقبل ركـوب األخطار.
نفـس املرجع والصفحـة ،ويُرضب املثـل للدّاللة
عى صـب اإلبل.
جمـال الديـن أبـو الفضـل ،لسـان العـرب، ،ج.
 ،XIVدار صـادر بـروت ،دون تاريـخ ،مـادّة
مثل .
عبـد الحميد بورايـو ،األدب ّ
الشـعبي الجزائري،
دراسـة ألشـكال األداء يف الفنـون التعبريّـة
ّ
الشـعبيّة يف الجزائـر ،دار القصبـة للنّـر،
الجزائـر ،2007 ،ص. 9 .
محمـود عبـد املعـروف حسـني أحمـد « ،مالمح
مـن األمثـال العربيّـة ّ
الشـعبيّة يف ّ
السـودان،
دراسـة تحليليّـة نقديّـة ،يف مج ّلـة العلـوم
والتّقانـة ،2009 ،ص. 9 .
أبـو بكـر الخوارزمـي ،األمثـال ،تحقيـق محمّ د
األعرجي ،بوفـم ،الجزائـر ، 994 ،ص.
حسـني
ّ
 -6؛ عبـد الحميـد بورايـو ،األدب ّ
الشـعبي
الجزائـري ،...مرجـع مذكـور ،ص. 9-60 .
عبـد الحميـد حـواس »،األدب ّ
الشـعبي وقضيّة
ّ
اإلزاحـة واإلحـالل يف الثّقافـة الشـعبيّة» ورد
ضمـن كتـاب األدب العربـي تعبره عـن الوحدة
والتّنّـوع ،بحـوث تمهيديّـة ،مركـز دراسـات
الوحدة العربيّـة ،وجامعة األمـم املتّحدة ،إرشاف
عبد املنعم تليمـة ،ال ّ
طبعة األوىل ،بـروت ، 987
ص.407 .
عبد الحميد بورايو ،األدب ّ
الشـعبي الجزائري،...
مرجع مذكور .ص.6 2.
نفس املرجع ،ص. 8 .
أبـي الفضل أحمـد بن محمـد امليدانـي ،مجمع
األمثـال ،ج  ،املطبعـة الخريّـة ،القاهـرة،
هــ ،ص .؛ عبـد الحميد بورايـو ،األدب
0
ّ
الشـعبي ،...مرجـع مذكـور .ص. 7 .
أحمـد أبـو زيـد املسـماري ،ملحـات من ّ
الـرتاث
ال ّليبـي ،ليبيا،ال ّ
طبعـة الثّانيـة  ،20ص.240 .
عبـد الحميـد قطامش ،األمثـال العربيّة ،دراسـة
تاريخيّـة تحليليّـة ،ال ّ
طبعـة األوىل ،دار الفكـر،
دمشـق ، 988 ،ص.207 - 202 .
ابراهيـم أحمد شـعالن ،الجمـل يف أمثـال العالم
العربـي قديمـا وحديثـا ،مركـز زايـد ّ
للـرتاث
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والتاريـخ ،اإلمـارات العربيّـة املتّحـدة ،ال ّ
طبعـة
األوىل  ، 200ص. .
نفس املرجع ّ
والصفحة.
اسم ناقة البسوس.
مثل يُرضب يف التّخليط.
ّ
للمسـن حـني يعجـز عـن قيـادة
مثـل يُـرضب
ّ
الجمـل بعـد أن ّ
وىل زمـن الشـباب.
مثل يُرضب هذا املثل يف االبتعاد عن التّو ّرط.
ّ
فيظن
الـبوق هـي النّاقـة التي تشـول بذيلهـا
بهـا لغـم وليـس بهـا ،ويُـرضب يف أمـر يريده
ال ّرجـل وال ينالـه.
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ،...مرجـع مذكـور ،ص. .
محمـد النـارص بالطيـب ،اإلبل بـني الـرتاث ،...
مرجـع مذكـور ،ص.20 .
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ،مرجـع مذكـور ،ص. .
محمـد النـارص بالطيـب ،اإلبـل بـني الـرتاث ،
مرجـع مذكـور ،ص.20 .
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ،مرجـع مذكـور ،ص. 7 .
محمّ ـد املرزوقي ،مع البدو يف ح ّلهـم ،وترحالهم،
الـدّار العربيّـة للكتـاب ،ليبيـا -تونـس ،ال ّ
طبعة
الثّانيـة  ، 984ص.294 .
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ،مرجـع مذكـور ،ص. 4 .
محمّ ـد العـرويس املطـوي ومحمّ ـد الخمّ ـويس
الحنّـايش ،األمثـال العامّ يّـة ،...مرجـع مذكـور،
ص.294 .
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ،...مرجـع مذكـور ،ص.78 .
محمّ ـد العـرويس املطـوي ومحمّ ـد الخمّ ـويس
الحنّـايش ،األمثـال العامّ يّـة ،...مرجـع مذكور،
ص. 6 .
نفس املرجع ،ص. 4 .
محمـد النـارص بالطيـب ،اإلبل بـني الـرتاث ،...
مرجـع مذكـور ،ص.20 .
محمّ د العرويس املطوي ومحمّ د الخمّ ويس الحنّايش،
األمثال العامّ يّة ،مرجع مذكور ،ص.220 .
سـالم الطريقي ،رحلـة يف عالم اإلبل ،منشـورات
ّ
املتوسط ،الجمهوريّة التّونسـيّة  ،2006ص.4 .
محمّ ـد العـرويس املطـوي ومحمّ ـد الخمّ ـويس
الحنّـايش ،األمثـال العامّ يّـة ،...مرجـع مذكـور،
ص.87 .
محمـد النـارص بالطيـب ،اإلبل بـني الـرتاث ،...
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مرجـع مذكـور ،ص.204 .
أحمد أبـو زيد املسـماري ،ملحات من ّ
الـرتاث ،...
مرجع مذكـور ،ص.240 .
ابراهيـم أحمد شـعالن ،الجمـل يف أمثـال العالم
العربـي ،...مرجع مذكـور ،ص. 2 .
عبد الحميد بورايو ،األدب ّ
الشـعبي الجزائري،...
مرجع مذكور .ص.78 .
عبد الحميـد قطامش ،األمثال العربيّـة ،...مرجع
مذكـور ،ص2 2 ، 8 .؛ عبـد الحميـد بورايـو،
األدب ّ
الشـعبي الجزائـري ،...مرجـع مذكـور،
ص78 .؛ أحمـد أبـو زيـد املسـماري ،ملحات من
ّ
الـرتاث ، ...مرجـع مذكـور،ص.240 .
ّ
ّ
«الـرتاث الشـعبي علـم
نمـر حسـن حجـاب،
وحيـاة » ،يف املج ّلـة العربيّة للثّقافةّ ،
السـنة ، 2
العـدد  . 992 ،2ص. 9 .
عبـد الحميد بورايـو ،األدب ّ
الشـعبي الجزائري،
مرجع مذكـور .ص.78 .
نفس املرجع ّ
والصفحة.
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ،مرجـع مذكـور ،ص. 7 .
ابراهيـم أحمد شـعالن ،الجمـل يف أمثـال العالم
العربـي ،مرجع مذكـور ،ص.66 .
أحمد أبـو زيد املسـماري ،ملحات من ّ
الـرتاث، ...
مرجع مذكـور،ص.264 .
ابراهيـم أحمد شـعالن ،الجمـل يف أمثـال العالم
العربـي ،مرجـع مذكـور ،ص ،6 .عـن محمّ ـد
قنديـل البقي ،وحـدة األمثـال العامّ يّـة يف البالد
العربيّـة ،مكتبـة األنجلو املرصيّـة. 968 ،
نفس املرجع ّ
والصفحة.
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ،مرجـع مذكـور ،ص. .
ابراهيـم أحمـد شـعالن ،الجمـل يف أمثـال
العالـم العربـي ،مرجـع مذكـور ،ص ،67 .عـن
عبـد ال ّرحمـان التّكريتـي ،األمثـال البغداديّـة
املقارنـة ،مكتبـة املثنّى ،بغـداد ،الجـزء طبعة
، 966الجـزء  2طبعـة  ، 967الجـزء طبعة
. 968
أحمد أبـو زيد املسـماري ،ملحات من ّ
الـرتاث، ...
مرجع مذكـور،ص.28 .
ابراهيـم أحمد شـعالن ،الجمـل يف أمثـال العالم
العربـي ،...مرجـع مذكـور ،ص ،68 .عـن عبـد
ال ّرحمـان التّكريتي ،األمثـال البغداديّة ،...مرجع
مذكور.
نفس املرجع ،صفحة .67
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة

أدب شعبي

.74

.7
.76
.77
.78
.79

التّونسيّة ،مرجع مذكور ،ص. 40 .
ابراهيـم أحمـد شـعالن ،الجمـل يف أمثـال العالم
العربـي ،مرجـع مذكـور ،ص ،68 .عـن عبـد
ال ّرحمـان التّكريتـي ،األمثـال البغداديّـة ،مرجع
مذكـور.
نفس املرجع ّ
والصفحة.
نفس املرجع ّ
والصفحة.
نفس املرجع ّ
والصفحة.
ّ
والصحراء،
أنظرعبـد الكريـم براهمـي ،الجمـل
الثّقافـة ّ
الشـعبيّة للدّراسـات والبحـوث والنر،
املنامـة مملكة البحريـن .20 7
العسـايف« ،إطاللة عـى األمثال ّ
رشـيد ّ
الشـعبيّة
األندلسـيّة» ،الثقافـة ّ
الشـعبيّة ،عـدد  ،7خريف
،2009ص. 00

المصادر:

-

-

-

ابراهيـم أحمد شـعالن ،الجمـل يف أمثـال العالم
العربـي قديمـا وحديثـا ،مركـز زايـد ّ
للـرتاث
والتاريـخ ،اإلمـارات العربيّـة املتّحـدة ،ال ّ
طبعـة
األوىل .200
أبـو بكـر الخوارزمـي ،األمثـال ،تحقيـق محمّ د
األعرجـي ،بوفـم ،الجزائـر. 994 ،
حسـني
ّ
أبـي الفضل أحمـد بن محمـد امليدانـي ،مجمع
األمثـال ،ج ، .املطبعة الخريّـة ،القاهرة0 ،
هـ.
أحمـد أبـو زيـد املسـماري ،ملحـات من ّ
الـرتاث
ال ّليبـي ،ليبيـا ،ال ّ
طبعـة الثّانيـة .20
جمـال الديـن أبـو الفضـل ،لسـان العـرب،ج.
 ،XIVدار صـادر بـروت ،دون تاريـخ.
العسـايف" ،إطاللة عـى األمثال ّ
رشـيد ّ
الشـعبيّة
األندلسـيّة" ،الثقافـة ّ
الشـعبيّة ،عـدد  ،7خريف
.2009
سـالم الطريقي ،رحلـة يف عالم اإلبل ،منشـورات
ّ
املتوسـط ،الجمهوريّة التّونسيّة .2006
عبـد الحميد بورايـو ،األدب ّ
الشـعبي الجزائري،
دراسـة ألشـكال األداء يف الفنـون التعبريّـة
ّ
الشـعبيّة يف الجزائـر ،دار القصبـة للنّـر،
الجزائـر.2007 ،
عبـد الحميـد حـواس "،األدب ّ
الشـعبي وقضيّة
اإلزاحـة واإلحـالل يف الثّقافـة ّ
الشـعبيّة" ورد
ضمـن كتـاب األدب العربـي تعبره عـن الوحدة
والتّنّـوع ،بحـوث تمهيديّـة ،مركـز دراسـات
الوحدة العربيّـة ،وجامعة األمـم املتّحدة ،إرشاف
عبـداملنعـمتليمـة،ال ّ
طبعـةاألوىل،بـروت. 987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عبـد الحميـد قطامش ،األمثـال العربيّة ،دراسـة
تاريخيّـة تحليليّـة ،ال ّ
طبعـة األوىل ،دار الفكـر،
دمشـق. 988 ،
عبـد ال ّرحمـان التّكريتـي ،األمثـال البغداديّـة
املقارنـة ،مكتبـة املثنّى ،بغـداد ،الجـزء طبعة
، 966الجـزء  2طبعـة  ، 967الجـزء طبعة
. 968
ّ
ّ
والصحـراء ،الثقافة
عبد الكريـم براهمي ،الجمل
ّ
الشـعبيّة للدّراسـات والبحـوث والنـر ،املنامة
مملكـة البحرين .20 7
فاطمـة املرنيـيس ،شـهرزاد ترحـل إىل الغـرب،
املركـز الثقـايف العربـي -نـر الفنـك الـدار
البيضاء/بـروت.200 ،
محمّ ـد ّ
الصـادق ال ّرزقـي ،األمثـال العاميّـة
التّونسـيّة ومـا جـرى مجراها ،تحقيـق وتعليق
طاهر ال ّرزقـي ،ال ّ
الدّكتور محمّ ـد ال ّ
طبعة الثّانية،
دار سـحر للنّـر ،تونـس.20 0 ،
محمّ ـد العـرويس املطـوي ومحمّ ـد الخمّ ـويس
الحنّـايش ،األمثـال العامّ يّـة التّونسـيّة والحيـاة
االجتماعيّـة ،ال ّ
طبعة األوىل ،دار الغرب اإلسـالمي،
بـروت.2004 ،
محمّ ـد املرزوقي ،مع البدو يف ح ّلهـم ،وترحالهم،
الـدّار العربيّـة للكتـاب ،ليبيـا -تونـس ،ال ّ
طبعة
الثّانية . 984
 محمـد النـارص بالطيـب ،اإلبـل بـني الـرتاثوالتنميـة،مطبعـةتونـسقرطـاج،تونـس.2002
محمّ ـد قنديـل البقي ،وحـدة األمثـال العامّ يّة يف
البـالد العربيّة ،مكتبـة األنجلو املرصيّـة. 968 ،
محمـود عبد املعـروف حسـني أحمـد " ،مالمح
مـن األمثـال العربيّـة ّ
الشـعبيّة يف ّ
السـودان،
دراسـة تحليليّـة نقديّـة ،مج ّلة العلـوم والتّقانة،
.2009
"الـرتاث ّ
ّ
الشـعبي علـم
نمـر حسـن حجـاب،
وحيـاة " ،املج ّلـة العربيّـة للثّقافـةّ ،
السـنة ، 2
العـدد . 992 ،2

الصور:
 من الكاتب. .املصدرfacebook :
 ( .2مهرجـان الجـواد العربـي األصيـل باملكنايس،
يف  - ).20 6 07- -تصويـر :عبـد الكريـم
برا هم
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أ.مبارك عمرو ّ
العماري  -البحرين

من ّ
مدوين الشعر النبطي
ـو َديْ
ّ
محمــد ُبـ ْ

ّ
املـــدون ،محمد بن
هو األديـــب الكوييت الشـــاعر الباحث اجلامع
حمـــد بن محمد بـــن عبد العزيز بـــن محمد بن عبد العزيز بن جاســـم
بـــن أحمد بـــن ناصر بن عبـــد اللطيف بـــن عبد هللا بن عبـــد اللطيف
َ
آل بودي ،رحمه هللا.

آل بـودي:

َ
ّ
محمــد ُبـ ْـود ْي

أســـرة عربي�ة عريقـــة تعود جذورهـــا إىل فرع (اجلبـــور) من قبيلة
َ
(بـــين خالد) ،مـــن ذرية عبـــد هللا بن ناصر بـــن منصور بـــودي ،الذي
كان يســـكن يف (العيين�ة) بنجد ،ثم ارتحلوا إىل الســـاحل الشـــريق من
اجلزيرة العربي�ة ،فقســـم نزل باإلحساء ،وقســـم توجه إىل الكويت يف
بداية نشأتها.

أدب شعبي

وآل بـــودي أســـرة تعاطـــت التعليم الديين والنشـــاط
التجـــاري ،وقـــد جاء يف صفحـــة  53من كتـــاب (اإلكليل)
سلســـلة تراجم كويتيـــ�ة ،ما يلي:
« عرفـــت عائلـــة بودي النشـــاط التجاري منـــذ القدم
ورفـــدت املجتمـــع بتجـــارب إنســـاني�ة مثمرة ،وبـــرز منهم
فعاليـــات جتاريـــة ،أســـهمت يف بنـــ�اء الوطـــن والنهوض
بمرافقـــه وخدماته».
ومـــن هـــذه األســـرة اشـــتهرت الكثـــري من األســـماء
املعروفـــة يف شـــىت املجـــاالت والنشـــاطات التجاريـــة
واالجتماعيـــة ،وقـــد ورد ذكر بعضهم ومـــا قدموه لوطنهم
يف العديـــد من املصـــادر املطبوعـــة اليت أبـــرزت عطاءهم
وخلدتـــه لأجيـــال القادمـــة .أمـــا أديبن�ا محمـــد بن حمد
بـــودي فقد انفـــرد بهوايـــة حفظ مـــن خاللهـــا الكثري من
نت�اج وعطاء شـــعراء الكويت واخلليـــج واجلزيرة العربي�ة.
وقد عاشـــت األســـرة يف نطاق مدين�ة الكويت القديمة
َ
ضمن ّ
يح خـــاص بها يطلق عليه مســـى (فريج بودي).
والـــده:
هـــو الســـيد حمـــد بـــن محمـــد بـــودي ،الـــذي تـــويف
بالكويـــت يف  10رجـــب 1335هــــ.
والدتـــه:
 هي الســـيدة مريم حمد عبد الرحمـــن بودي ،صاحبةمدرســـة لتعليـــم األوالد القـــراءة والكتابـــة وحفـــظ
القـــرآن الكريم ،حيـــث ذكرها الدكتور عبد املحســـن
اخلـــرايف يف كتابه (مربـــون من بلـــدي) بقوله:
افتتحـــت يف بيتهـــا مدرســـة لتعليـــم الفتيـــ�ات،
واشـــتهرت املربيـــ�ة الفاضلة حبزمها وعدم تســـاهلها
مع مـــن ال يلزتمـــن حبفظ ما كلفـــن من آيـــات القرآن
الكريـــم وســـوره.
 وجـــاء يف (قامـــوس تراجم الشـــخصيات الكويتي�ة يفقرنن ونصف) صفحـــة :380
 .1املطوعة مريم حمد عبد الرحمن بودي.

ّ
مطوعة وصاحبة مدرسة.
.2
 .3ولـــدت بفريج بـــودي بمنطقة الوســـط بالكويت حنو
عام 1282هـ 1865م.
 .4تلقـــت تعليمها علـــى يد والدهـــا املال حمـــد بن عبد
الرحمـــن آل بـــودي حيث تعهدها منـــذ طفولتها حىت
أتمت الدراســـة مـــا أهلها ملعاونتـــ�ه يف التدريس.
 .5افتتحـــت يف بيتها مدرســـة لتعليـــم الفتيـــ�ات ،وكان
منهجهـــا يف التعليـــم هو املنهـــج الشـــائع يف كتاتيب
عصرها حيث تعليـــم القراءة والكتابة وقـــراءة القرآن
وحفظ بعضـــه ودراســـة جانب مـــن الفقه.
 .6درس علـــى يدها كثـــريات من بنـــ�ات الكويت يف ذلك
ً
الوقـــت ،وخصوصـــا بنـــ�ات فريج الشـــيوخ ،وفريج
بـــودي وآل عبد الـــرزاق ،والســـلطان ،واجلوعان.
ً
ّ
 .7كانت الدراســـة بكتابهـــا صباحا حىت الظهـــر .وكانت
تتقـــاىض مـــن كل طالبة أربـــع بـــزيات كل خميس إذا
كانت الطالبـــة من عائلة ثرية ،وبزيتـــن إذا كانت من
عائلـــة فقـــرية ،وكانت تعفي غـــري القـــادرات من دفع
أي رسوم.
ّ
 .8علمـــت إحـــدى تلميذاتهـــا النجيب�ات وهي مـــوزه آل
عبـــد هللا ،وكلفتها بمعاونتهـــا يف حتفيـــظ الفتي�ات.
 .9اشـــتهرت حبزمها وعدم تســـاهلها مع مـــن ال يلزتمن
حبفظ مـــا كلفن به مـــن آيات القـــرآن الكريم وســـوره.
 .10توفيت عام 1365هـ 1945م.
ويف نفـــس املصـــدر حديـــث عـــن والدها (حمـــد عبد
الرحمـــن بـــودي) يف صفحة  ،76وأنـــه ولد بفريـــج بودي
يف الكويـــت عام 1234هــــ 1820م .وأنه افتتح مدرســـته
يف ديوانيـــ�ة آل بـــودي .كما عاصر إجتيـــ�اح مرض الطاعون
للكويت عام 1246هــــ 1831م ،حيث فقـــد كل أهله ولم
يبق ســـوى أخيه محمـــد ،وكان هـــو يف حنو الثاني�ة عشـــرة
مـــن عمره ،ومـــع ألم اليتـــم وفقـــد األهل واصـــل تعليمه
َ
حلقة بعـــد حلقة ،وجناحا تلو جناح ،وبـــارك هللا له وألخيه،
ومنهم آل بـــودي املوجودين اليـــوم بالكويت.
ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺒﻂﻲ :ﻣﺤﻤـّـﺪ ﺑـُـﻮدي
ْ َ ْ
ّ
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وقد تويف حمد عام 1325هـ 1907م.
كمـــا وردت ســـريته مســـتفيضة يف صفحـــة  94مـــن
كتـــاب (علمـــاء الكويـــت وأعالمهـــا خالل ثالثـــة قرون)
لعدنـــان بن ســـالم بـــن محمـــد الرويم.

ســـريته:
 ولـــد محمد بن حمد بـــودي يف عام 1321هــــ 1904ميف مزنل والـــده الكائن بفريـــج بودي بمدينـــ�ة الكويت.
 نشأ وترعرع يف بيئ�ة علمية. درس القـــرآن الكريم يف صباه لدى إحـــدى الكتاتيب،ثـــم التحـــق باملدرســـة املباركيـــة اليت تأسســـت عام
1911م.
 درس اللغـــة اإلجنلزيية على يد مـــدرس خاص فأتقنالقراءة والكتابة واملحادثة.
 امتلك ثقافة واســـعة اكتســـبها من قراءاته املختلفةيف كتـــب األدب والثقافة والتاريخ والشـــعر ،وشـــىت
اجتاهـــات الثقافة.

يف املجال األسري:
 تزوج محمـــد بودي ابنـــ�ة خالـــه عبد الوهـــاب بوديوذلك يف عـــام 1342هــــ ومكثت بعصمتـــه أكرث من
ســـبع ســـنوات ،ولكنهـــا لـــم تنجـــب فانفصـــال عام
1350هـ.
 ويف ذي احلجـــة 1352هــــ تـــزوج مـــن الســـيدة نورةعبـــد الرحمـــن إبراهيم اجلســـار فأجنبت لـــه األبن�اء،
ً
وكان أولهـــم (حمد) ،وقد تويف صغـــريا عام 1354هـ،
أما هي فقد عاشـــت بعد وفـــاة زوجهـــا ،وانتقلت إىل
رحمة هللا يف  23يونيـــ�ه 1971م.
 أجنب ثمانيـــ�ة من األبنـــ�اء هم :عبـــد اللطيف ،حمد،عبـــد هللا ،فيصـــل ،جاســـم ،أحمـــد ،عبد املحســـن،

عبد اللطيف محمد بودي

علي ،إضافة إىل ابنتن هما فاطمة ومريم.
 ترك محمـــد بـــودي مذكرات شـــخصية رصـــد فيهاتواريـــخ ميـــالد أبن�ائـــه وزوجاتـــه ووفيـــات آل بودي
وتواريخهـــا .كمـــا ّ
دون أســـماء األحياء من أســـرة آل
بـــودي يف منطقـــة اإلحســـاء بتلـــك الفرتة.
 كما ّوثــــق مواريث أســـرته وتفاصيـــل أمالكهم ،عدا
مذكرات البيع والشـــراء ورواتب اخلـــدم ومصاريف
املزنل وتكاليـــف البن�اء.
 كما وثق إدخال الكهرباء إىل مزنله يف سنة 1939م. ومـــن مذكراتـــه نعـــرف أن جـــده لوالـــده (محمد بنحمد بـــودي) ولـــد يف 1273هـ وانتقـــل إىل رحمة هللا
يف 1323هــــ ،أي أنه كان يف اخلمســـن من عمره عند
وفاته.
 أما عـــن أبن�ائـــه وتواريـــخ ميالدهم ،فقـــد اختطفتاملنـــون أول أبن�ائـــه ويدعـــى (حمـــد) وذلـــك يف عـــام
ً
1354هــــ  ،وقد تـــويف صغريا.
 رزقـــه هللا ثمانيـــ�ة أبنـــ�اء ،وهـــم حســـب تواريـــخميالدهـــم:
عبد اللطيف ولد يف  22ربيع األول

1355هـ.

ولد يف  24ربيع األول

1358هـ.

حمد

أدب شعبي

الشيخ صباح الناصر املبارك

أمري الكويت الشيخ عبد هللا السالم الصباح

عبد هللا

ولد يف أول محرم

1360هـ.

فيصل

ولد يف  24ذو احلجة

1361هـ.

جاسم

ولد يف  12ربيع األول

1364هـ.

أحمد

ولد يف  21جمادى الثاني�ة

1365هـ.

عبد املحسن ولد يف  25جمادى الثاني�ة

1367هـ.

علي

ولد يف  10ربيع الثاين

1369هـ.

وابنت�ان هما :فاطمة ومريم.

وأقنع ــه بالعم ــل يف وزارة الصح ــة ،فب ــاع الصيدلي ــة وعم ــل
يف مســـتوصف صـــي مـــع الطبيـــب الســـوري د .حيـــى
احلدي ــدي ،ومعهم ــا ش ــخص آخ ــر يق ــوم بض ــرب اإلب ــر،
وكان ذل ــك يف رمض ــان 1358هـــ ،برات ــب ق ــدرة خمس ــون
روبيـــ�ة .ومعلـــوم أن املســـتوصف الســـوري هـــو أول
مســـتوصف يف الكويـــت.
يف حقب ــة األربعينيــ�ات كان الش ــيخ عب ــد هللا الس ــالم
الصبــاح مســئول ماليــة الكويــت ،فأقنعــه بالعمــل يف إدارة
المالي ــة ،فالتح ــق به ــا بوظيف ــة أم ــن صن ــدوق ح ــىت ع ــام
1962م حي ــث تقاع ــد.

يف املجال الوظيفي:
افتتـــح أول مســـتوصف صـــي خـــاص يف الكويـــت،
ً
وكان يـــوزع الـــدواء مجانـــا للمحتاجـــن.
يف عـــام 1937م افتتـــح صيدليـــة تعتـــر مـــن أوائـــل
الصيدليـــات يف الكويـــت ،وكان جيلـــب األدويـــة مـــن
اخلـــارج ،مثـــل بغـــداد ومصـــر وكذلـــك لنـــدن.
كانـــت تربطـــه صداقـــة حميمـــة مـــع الشـــيخ صبـــاح
الناصـــر املبـــارك والشـــيخ عبـــد هللا الســـالم الصبـــاح،
حاك ــم الكوي ــت احل ــادي عش ــر بع ــد ذل ــك ،ف ــكان الش ــيخ
ً
عبـــد هللا يـــزوره دائمـــا يف الصيدليـــة ،وقـــد ألـــح عليـــه

مأساته:
مـــن المـــآيس الـــيت أثـــرت يف نفســـيت�ه وتســـببت يف
كآبت�ه وانعزالـــه عن النـــاس يف أخريات عمـــره ،باإلضافة
إىل اعتـــالل صحتـــه وتدهورهـــا حـــىت انقضاء أجلـــه ،أنه
ســـافر مع أســـرته إىل لبن�ان يف شـــهر يوليه عـــام 1956م،
لقضاء إجـــازة صيفية هنـــاك ،وكان قد وافـــق على عرض
احلكومـــة إلزالـــة مزنلـــه القديم الكائـــن يف محلـــة بودي
(ســـاحة العبد الـــرزاق اآلن) يف وســـط املنطقـــة التجارية
ً
حاليا بمدين�ة الكويت .ويف أثن�اء غياب األســـرة يف ســـفرها
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بلبنـــ�ان ،قامت احلكومة بهدم املنـــازل ،فنقل عفش املزنل
ومحتوياتـــه وما فيه من كتب ومخطوطات ،يف شـــاحنات
من الكويت إىل مـــزنل العائلة الصيفـــي يف الرميثي�ة ريثما
يعود أصحـــاب املزنل من الســـفر.
ويقول الســـيد عبـــد اللطيف محمد بـــودي أن العمال
الذين قامـــوا بنقـــل احلاجيات لـــم حيرصوا علـــى الكتب
واملخطوطـــات ،فكانـــت تتطايـــر مـــن الشـــاحنات بفعل
الهـــواء وتتن�اثـــر من الرميثيـــ�ة إىل الكويت ،ففقـــد مالكها
األديـــب محمـــد بـــودي الكثـــري مـــن تلـــك املخطوطـــات
والكتب واألوراق اليت كان يقتنيهـــا وحيرص عليها وأمى
عمـــره يف جمعهـــا وأنفق أموالـــه عليها.
وال ريـــب أنـــه بعد عودته من الســـفر أصيـــب باحلزن
لفقـــد هذه الـــرثوة الغالية على نفســـه ،وتأثرت نفســـيت�ه
جراء هـــذا اإلهمال مـــن عمال النقـــل ،والزمه هـــذا التأثر
ألن أغلـــب ما فقـــد ال يمكـــن تعويضه أو احلصـــول على
بدائل عنه.
وبعـــد ذلك انعـــزل عن النـــاس وصار ال يغـــادر مزنله،
ولم يعد ذلك الشـــخص الذي حتركه هوايتـــ�ه فيخرج من
ً
مزنلـــه للحصول على مـــا يضيف شـــيئ�ا مـــا إىل مقتني�اته
وهوايت�ه.

أصبحـــت لديـــه مكتبـــ�ة كبـــرية متنوعـــة ،وبعـــد وفاتـــه
ُ
فقـــد أغلـــب محتويـــات مكتبتـــ�ه ،كمـــا هـــو احلـــال مع
ّ
مخطوطاتـــه ،ومـــا تبقى منهـــا يدل علـــى تنـــوع قراءاته.
يقـــول ابن�ه عبد اللطيف أن والده كان ال يكتفي بشـــراء
الكتـــب من الســـوق املحليـــة ،بـــل يقتنيها مـــن أي مكان
يســـافر إليه ،كما كان يراســـل املكتب�ات واملطابع الشـــهرية
يف العالـــم العـــريب ،للحصول علـــى ما يهمه مـــن عناوين،
ومـــن هذه املكتبـــ�ات (مكتبـــ�ة عيىس البـــايب احلليب) بي
األزهـــر بالقاهرة ،حيث يزتود منهم بكثـــري من إصداراتهم.
وممـــا تبقـــى مـــن مكتبتـــ�ه نشـــري إىل بعـــض
العناوين اليت تفصـــح لنا عن قراءاتـــه وتنوعها ،وتؤكد أن
ثقافتـــه عامـــة وشـــمولية.
املجالت والدوريات:
 مجلة املقتطف. مجلة اللطائف املصورة.ّ
املصور.
 مجلة سلسلة كتب (إقرأ).التاريخ:
 -ملوك العرب وأمرائهم املعاصرين.

وفاته:

 تاريخ جند. -تاريخ البحرين.

أصيب محمـــد بودي يف الســـنوات األخـــرية من عمره
بمرض الـــدرن الرئوي ،وكان ذلك يف عـــام 1956م ،وانتقل
إىل رحمـــة هللا يف الكويت ،مســـاء اخلميـــس ليلة اجلمعة
 23رمضـــان 1383هــــ املوافق  6فراير 1964م ،بســـبب
هبوط يف القلـــب والتنفس.

 تاريخ الكويت. نزهة املجالس. تاريخ الطري. نزهة األنام يف محاسن الشام.الروايات:

مكتبتـــــه:

 -سمري الليايل.

ً
ً
كان محمـــد بودي شـــغوفا جـــدا بالقـــراءة ،وراح يقتين
أمهـــات الكتـــب والدوريـــات واملجـــالت الثقافيـــة ،حىت

 روايات روسية. -جميل وجميلة.

أدب شعبي

طباعتهـــا إىل القـــرن التاســـع عشـــر
امليالدي ،وكتب يف علـــم الفلك عن الربع
ّ
املجيـــب ،طباعة مكة املكرمـــة ،وأمهات
الكتـــب الديني�ة ،وكذلـــك أمهات الكتب
التاريخيـــة ،أما الدواوين الشـــعرية فهي
أبـــرز ما ضمتـــه مكتبت�ه.
ومـــن عاداتـــه الـــيت دأب عليهـــا مع
اليت يقتنيهـــا ،أن ّ
يـــدون فيها نبـــ�ذة عن
ً
املؤلـــف ،فمثـــال كتـــب علـــى (ديـــوان
الزهـــاوي) الصـــادر عـــام 1934م ،ذكر
تاريخ ميـــالده ،وأنه تويف عـــام 1936م.

بودي ّ
ّ
واملدون:
الوراق اجلامع

قصيدة للشاعر الكبري محمد بن لعبون خبط اجلامع ّ
املدون محمد بودي

أنساب:
 سبائك الذهب يف قبائل العرب.األدب:
 حياة احليوان.السياحة والرحالت:
 أمريكا يف نظر شريق.باإلضافة إىل مؤلفات د .طه حســـن ،وكتاب احلكمة،
وأطلـــس حافـــظ ،وشـــموس األنـــوار ،وكل هـــذه الكتـــب
واملجالت طبعاتهـــا قديمة.
ً
كان حريصـــا علـــى اقتنـــ�اء شـــىت املواضيـــع واملعارف
لتضمهـــا رفـــوف مكتبتـــ�ه ،فقـــد كان يمتلـــك الكثـــري من
املخطوطـــات القديمة ،وممـــا بقي منها مخطـــوط مؤرخ
يف عـــام 961هـ ،وكذلـــك مطبوعات قديمة تعـــود تواريخ

ً
 إهتـــم بالشـــعر الشـــعيب متمثـــال يفالشـــعر النبطـــي واملواويـــل ،وجمع منها
مخطوطـــات كثـــرية أغلبهـــا خبـــط يده،
وكان لـــه نشـــاط بالبحـــث امليـــداين.

 اجتهـــد يف احلصـــول علـــى قصائـــدالشـــعراء باالتصال املباشـــر معهـــم ،أو
بالتبـــ�ادل مـــع جامعي القصائـــد أمثالـــه يف املنطقة،
مثـــل الشـــاعر عبـــد الرحمـــن الربيعـــي مـــن عنزية،
ومحمـــد العســـايف مـــن الزبـــري ،وحمـــد البســـام من
البحريـــن ،وغريهـــم مـــن حفاظ الشـــعر.
ً
ً
 كان مصدرا رئيســـيا للشـــعر يف الكويت ،يستقي منهالباحثون والكتاب والشـــعراء ،ومنهم الشيخ يوسف
بـــن عيـــىس القناعي والباحث الشـــاعر عبـــد هللا بن
عبد العزيـــز الدويش ،وعبـــد هللا اخلالد احلاتم.
 ومن تراثـــه نهل بعـــد ذلك الدكتـــور عبـــد العزيز بنلعبون حـــن عمل على (ديـــوان محمد بـــن لعبون)،
والباحث الكوييت األســـتاذ إبراهيم اخلالدي يف كتابه
(ديوان عبد هللا بـــن ربيعة).
 قـــال الدكتـــور عبـــد العزيز بـــن عبـــد هللا اللعبون يفﻣﻦ ﻣﺪوﻧﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺒﻂﻲ :ﻣﺤﻤـّـﺪ ﺑـُـﻮدي
ْ َ ْ
ّ

81

82

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 54

كتابه ( الشـــاعر محمد بن لعبون) عـــن (مخطوطة
بودي):
 وهذه املخطوطة نســـخت خبط جميـــل واضح وتقعيف عدد من الكراســـات وبـــدون عنـــوان ،وهي املصدر
الرئييس لما نشـــره األديب عبد هللا بـــن خالد احلاتم
يف مؤلفه (خيـــار ما يلتقط من الشـــعر النبط) وذلك
بدعم وتوجيه من الشـــيخ عبد هللا الســـالم الصباح
أمـــري الكويت وقتـــذاك ،ويذكر أن بودي قد اســـتعان
يف جمعه لشـــعر ابن لعبون بالشـــيخ محمد العسايف
والشـــيخ ابن شـــهوان من أدباء الزبري وعلمائها».
ً
 يعتـــر محمد بودي أكـــرث نظرائه وعيـــا يف التعامل معمجموعاتـــه من قصائد الشـــعراء بتوزيعهـــا وترتيبها
وفهرستها.
ً
 كان شـــاعرا ينظـــم القصيـــدة النبطية ،وقـــد تب�ادلالشـــعر مع بعض الشـــعراء ،ولكنه لم جيمع قصائده
يف ديـــوان خاص.
 هو الوحيـــد بن أقرانـــه الذي إهتم جبمـــع الزهريياتواملواويل من أفواه الرواة وبشـــىت الســـبل.
 كان يمتـــاز بوضـــوح خطـــه ممـــا يســـهل قـــراءةمجموعاتـــه ،ويمتاز بســـرعة كتابتـــ�ه اليدوية مع أن
نقـــل األشـــعار وكتابتها حيتـــاج إىل التـــأين واحلرص
لتجنـــب الوقـــوع يف األخطـــاء.
 وبمـــا أنه كان جييـــد الطباعة على اآللـــة الكاتب�ة ،فإنهً
يقوم أحيانـــا بطباعة قصائده علـــى تلك اآللة.
 كان يكتـــب بعض الدراســـات والبحـــوث واملواضيعاألدبيـــ�ة ،ولكنهـــا لم جيمعهـــا يف كتـــاب أو مخطوط،
وممـــا كتبـــ�ه حبـــث عـــن الشـــاعر الكبري محمـــد بن
لعبو ن .
ً
ًّ
ســـخيا كريمـــا ،وقد مدحه بعض الشـــعراء
 كما كانً
طلبا للرفد.
 كانت لديـــه مكتب�ة ضخمة متنوعة الثقافات وشـــىتاملعارف.

 قـــال عنـــه الشـــاعر الكوييت األســـتاذ  /عبـــد الرزاقً
محمـــد صالح العدســـاين بأنه كان رحمـــه هللا أديب�ا ذا
اطالع واســـع ويهـــوى العلم والثقافـــة واألدب.
 ويف لقـــاء أجريت�ه عـــام 1990م مع الشـــاعر الكوييتعبـــد هللا عبـــد العزيـــز الدويـــش الـــذي تـــويف عـــام
1992م ،ونشـــرته يف صفحـــة (الـــرتاث) جبريـــدة
(األيـــام) البحريني�ة ،ســـألته عمـــا إذا كان هناك من
يقوم جبمع الشـــعر النبطي يف دولـــة الكويت؟ فقال:
نعـــم ،هنـــاك محمد حمد البـــودي ،لديـــه مخطوطة
جمع فيهـــا قصائـــد قديمة ولكـــن مع األســـف هذه
املخطوطـــة ضاعـــت بعـــد أن أخـــذ منهـــا الشـــيخ
يوســـف بـــن عيـــىس القناعـــي ،ووضعهـــا يف كتابـــه
«صفحات مـــن تاريخ الكويت» وبعـــد ذلك فقدت
املخطوطا ت.
 الغريـــب يف هـــذا القـــول أن كتاب الشـــيخ يوســـفالقناعـــي يصنف على أنه تارييخ وليس شـــعريا ،وإن
استشـــهد املؤلف ببعض املعلومات الشعرية ،وهذا
يثري التســـاؤل عن مخطوطة بودي اليت اســـتعان بها
الشـــيخ القناعي ،هل هـــي شـــعرية أم تاريخية؟ وال
يســـتبعد ذلـــك ،إذ أن بـــودي لديه خاصيـــة التدوين
التارييخ لبعـــض األحداث اإلجتماعيـــة واملالحظات
الـــيت قـــد تفيـــد مـــن يرغـــب بالكتابـــة عـــن تاريخ
ا لكويت.
 وممـــا يتمزي بـــه محمد بـــودي عن غـــريه مـــن أمثالهّ
جماع الشـــعر النبطـــي ،أنه كان حيـــرص على تدوين
ســـنوات الوفاة للشـــعراء الشـــعبين ،ومـــن تواريخ
الوفيـــات تلك:
راشد اخلالوي

1010هـ

ابن عبد الرحيم راعي أشيقر

1015هـ

حميدان الشويعر
عامر ّ
السمن ،من أهل ملهم

1088هـ
1079هـ

رمزيان بن غشام

1070هـ

أدب شعبي

جر بن سيار

1085هـ

اجلدر اخلالدي

1185هـ

قرينيس ،من الهزازنة

1186هـ

عبد العزيز بن كثري

1188هـ

أحمد بو عنقا

1219هـ

محسن الهزاين

1220هـ

رجم الـدو

1239هـ

املخطوطات لينســـخها ويعيدهـــا إليهـــم ،ألن تكنولوجيا
آالت النســـخ والتصويـــر لم تكن قـــد ظهرت بعـــد ،فقد
عـــرث أحـــد الباحثـــن املهتمن علـــى مخطوط شـــعري يف
مكتبـــ�ة الشـــيخ محمـــد العســـايف ،فاعتقد أنـــه من جمع
الشيخ العســـايف ،وعمل على حتقيقه وطباعته وإصداره،
ً
ظنـــا منـــه أنه للعســـايف ،فأصـــدره باســـمه ،بينمـــا هو يف
احلقيقـــة مـــن تدوين وجمع محمـــد بن حمد بـــودي ،كما
هو واضح من خطـــه ومن نوعية القصائـــد املدونة يف هذه
املخطوطة.

الشريف راجح

1239هـ

مشعان بن هذال

1240هـ

مهنا بو عنقا

1245هـ

العبي�دي ،راعي الزلفي

1245هـ

مشاري السعدون

1249هـ

فهد الصبيي ،يف بريدة

1255هـ

وإين أجـــزم بهـــذه املعلومـــة ألين أعـــرف خـــط األديب
محمـــد بـــودي ،وكذلـــك أعـــرف خـــط الشـــيخ محمـــد
ً
العســـايف ،حيـــث أنـــه حتـــت يـــدي نســـخا مصـــورة من
بعـــض تدوين�اتهم .كذلـــك فإن بودي يهتـــم جبمع قصائد
الشـــعراء الكويتين والنجدين أكرث مـــن غريهم ،وهذا ما
ورد يف هـــذا املخطوط ،بينما العســـايف يهتم جبمع شـــعراء
الزبـــري أكرث مـــن غريهم.

عبد هللا بن ربيعة

1260هـ

عبد العزيز بن جاسر بن مايض

1267هـ

الشريف سلطان بن شرف

1274هـ

رشيد العلي بن العال ،يف الزلفي

1275هـ

تركي بن حميد

1287هـ

عبد هللا بن تركي السديري

1292هـ

عبد هللا بن جابر ،عنزية

1292هـ

محمد الصالح القايض

1293هـ

صالح آل حمود احلسين

1291هـ

بديوي العتييب ،مكة املكرمة

1296هـ

سليم بن عبد الي ،احلسا

1317هـ

وألنـــه يتب�ادل جمـــع القصائد مـــع غريه مـــن الوراقن
واملهتمـــن جبمـــع القصائـــد النبطية ،فريســـل لهم بعض
مخطوطاته لينســـخوها ثـــم يعيدوها ،ويســـتقبل منهم

يقول محقق املخطوطـــة يف صفحة  14ضمن مقدمته
للديوان املطبوع:
«وقـــد أشـــرت إىل طريقـــة عملـــي فيهـــا يف التمهيد،
ً
ً
كمـــا ّ
ضمنتـــ�ه وصفـــا للمخطوطة ودراســـة لهـــا وتعريفا
ً
بصاحبهـــا !! وترجيحـــا ملؤلفهـــا»!!
لقد توصـــل محقق املخطوطـــة إىل احلقيقة ،ولكنه لم
يســـتطع جتاوز املعلومة اخلاطئة عن ناســـخ املخطوطة،
بل نســـبها إىل مـــن وجـــدت املخطوطـــة يف مكتبتـــ�ه ،ولو
ً
كان جاهـــال بصاحـــب املخطوطـــة األصلي لـــكان له عذر
يف ذلـــك ،ولكـــن بمعرفتـــه لصاحبها األصلـــي وجب عليه
أن يعيـــد احلـــق إىل نصابه ،ويصـــرح بأن محمـــد بودي هو
جامـــع هذه املخطوطـــة وجميع ما فيها مـــن قصائد ،ومن
الواجب أن ينســـب الكتاب ملحمد بودي وليس للعســـايف.
بـــودي يتحدث عن نفســـه حينمـــا كان يف مكة املكرمة
خبط يده يف نفـــس املخطوطـــة موضع اجلدل
قال الباحث قاســـم الرويس يف صفحـــة  30من كتابه
لدى مناقشته لنسبة املخطوطة:
ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺒﻂﻲ :ﻣﺤﻤـّـﺪ ﺑـُـﻮدي
ْ َ ْ
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فهرست املخطوطة خبط األديب محمد بودي

«واحلقيقة أن كل هذه االحتمـــاالت قابلة للنقاش ،لو
لم جنـــد يف ثن�ايا املخطوطة إشـــارات أخرى ترجح نســـبتها
إىل مؤلـــف آخر ،فقد جـــاء يف صفحـــة ( 84األصح )116
ما نصه:
«مفلـــح بـــن ادبيـــس يف محمـــد احلمد البودي ســـنة
 1350قالهـــا حيث كنت يف مكة يطلب منا بشـــت جديد
ألن بشـــته فقـــد منه وقـــد أعطينـــ�اه ما طلـــب وقصيدته
بداوية مثلثة» .ويف الصفحـــة التالية يصرح فيقول«:من
هنا تكتســـب هـــذه املخطوطة أهمية خاصـــة ،لكونها من
مخطوطات محمـــد احلمد البـــودي النادرة».
امللفـــت للنظـــر أن محقق املخطوط األســـتاذ قاســـم
الرويـــس ذكر مـــا يلي:
(ولكين بعـــد دراســـيت للمخطوطة اتضـــح أن مؤلفها
ً
كتبها قاصدا إرســـالها إىل شـــخص معـــن كان بين�ه وبين�ه
مراســـالت ومناقشـــات حول بعض القصائد والشـــعراء،
فقـــام بزتويـــده باملعلومات الـــيت طلبها وزاد عليهـــا ،األمر
الذي جعلين أرجح أنها مرســـلة للشـــيخ العسايف وليست
مـــن تأليفـــه ،وعلى ضـــوء ما ثبـــت عندي من الشـــواهد
والدالئـــل رجحـــت نســـبتها إىل مؤلف آخـــر تربطه عالقة
أدبيـــ�ة بالعســـايف وهو ما ســـأتطرق إليه يف مقـــال آخر).

ً
وقال أيضا:

(تتســـم املخطوطـــة بشـــمولها اجلغرايف حيـــث تورد
قصائـــد لشـــعراء مـــن جنـــد واألحســـاء وقطـــر والكويت
ً
والزبري مما يعطـــي انطباعا عن أهميتهـــا ،وإن كان تركزيها
على شـــعراء القرن الرابع عشـــر .وقد أورد املؤلف ملحســـن
الهزاين عشـــر قصائـــد كأكر عدد يـــرد لشـــاعر واحد يليه
الفرج(عبـــد هللا الفـــرج الكويـــيت) والعيـــار (كويـــيت)
بأربـــع قصائد ثم ابـــن حثلـــن والعبي�دية بثـــ�الث قصائد
(كويتي�ة) ،ويأيت بقية الشـــعراء على قصيدة وقصيدتن.
كما يوجـــد يف املخطوطة إحدى عشـــرة قصيـــدة مجهولة
الشـــعراء .واملؤلـــف يكتب بلهجـــة أهل اخلليـــج العريب).
لقـــد صدق املحقق يف حدســـه ،لكنه ّ
حريتـــه املعلومات
املدونة عن نســـبة املخطوط يف املكتب�ة ،وضل طريقه ،ألنه
لم جيد ما يقـــوي القرائن الـــيت وصل إليهـــا ،واملتمعن فيما
قاله املحقق قاســـم الرويس جيد أن احلقيقـــة ما ذكرناه.
إنين أشـــري إىل هـــذه املعلومات ألنها حـــق أديب للمرحوم
األديـــب الكويـــيت محمـــد حمـــد بـــودي ،الـــذي تفرقت
مخطوطاتـــه أيـــادي ســـبأ ،وقـــد رأيـــت بأم عيـــين بعض
ّ
مخطوطاته لدى أشـــخاص ال تمت بصلة القرابة لأديب
محمـــد بودي ،ويب�دو أنها مما اســـتلف منه ولـــم يعد إليه،

أدب شعبي

صفحتن من الديوان

أو ممـــا فقد أثنـــ�اء عملية نقلها من املـــزنل القديم إىل املزنل
ً
ً
اجلديد ،وهـــي احلادثة اليت كانت ســـبب�ا رئيســـيا يف كآبة
األديب محمـــد بودي وكانـــت بداية النهاية بالنســـبة له،
رحمه هللا.

بعض املصادر اليت كتبت عنه وأسرته:
 تاريخ نزوح العائالت الكويتيـــ�ة العريقة إىل الكويت ، ..فوزيـــة صالح الرويم.
 -شخصيات من الكويت ،طالل سعد الرمييض.

إن احلديـــث عـــن الراحـــل محمـــد بـــن حمـــد بـــودي
يطول ويتشـــعب ،وذلـــك لكرثة جهـــوده يف مجـــال تراث
الشـــعر النبطي ،وســـعيه للحفاظ عليه ،وكتابتـــ�ه الكثري
مـــن املخطوطات خبط يـــده دون كلـــل أو ملـــل ،وتواصله
مـــع العديد مـــن الشـــعراء ومن حفـــاظ الشـــعر النبطي
ّ
ومدوني�ه ،وتكبـــده عناء الســـفر أو الوصول إىل
وجامعيـــه
أشـــخاص معينن للحصـــول منهم على قصيـــدة نادرة أو
معلومـــة مفيـــدة أو ورقة قديمـــة ،ليقتنيهـــا وكأنما يقتين
ً
كـــزنا ،وليحفظهـــا ويدونهـــا يف مخطوطاتـــه وكأنما خيىش
عليهـــا مـــن الضياع مـــرة أخرى.
ً
إن مـــا تبقـــى من تراثـــه يعـــد كزنا مـــن كنوز الشـــعر
ً
ً ً
النبطي ،ومصـــدرا هاما ومعين�ا لكل الباحثن والدارســـن
يف هـــذا املجال ،فكيـــف بن�ا إذا عرثنـــا على جميع مـــا ّ
دونه
من مخطوطـــات وأوراق وما ســـواها مـــن مقتني�اته؟
رحم هللا اجلامع ّ
املدون الشاعر املثقف املجتهد األديب

 -موقع ملتقى القبائل العربي�ة باالنرتنت.

الباحث محمد بن حمد بودي وأسكنه فسيح جناته.

 -موقع تاريخ الكويت باالنرتنت.

 مخطوطـــة العســـايف :ديـــوان شـــعر نبطي ،دراســـةوحتقيـــق :قاســـم بـــن خلـــف الرويس.
 اإلكليـــل. مربون من بلدي. قاموس تراجم الشـــخصيات الكويتيـــ�ة خالل قرننونصف.
 علماء الكويـــت وأعالمها خالل ثالثة قـــرون ،عدنانسالم الرويم.
 محسنون من بلدي. مجلـــة ( املها) صفحـــة  – 48العدد الســـابع ،مارس2005م.

ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺒﻂﻲ :ﻣﺤﻤـّـﺪ ﺑـُـﻮدي
ْ َ ْ
ّ
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أ.غالية يونس الذرعاين  -ليبي�ا

معاين أغاين التنويم والهدهدة
يف الثقافة الشعبي�ة يف ليبي�ا

َّ
التنويــم هــو مســاعدة الطفــل علــى الســكون والركــون إىل النــوم،
املنوم ــة َّال ــيت تس ــتعملها بع ــض َّ
لي ــس بامل ــواد ِّ
األمه ــات الي ــوم ،وإنم ــا
كلمـــات بســـيطة يف عددهـــا ،ســـهلة يف تركيبهـــا ،كبـــرية يف
برتديـــد
ٍ
معانيه ــا وأهدافه ــا ومضمونه ــا ،تردده ــا األم عل ــى مس ــامع الطف ــل،
ُ
وتق ــوم بتنغيمه ــا يف موس ــيقى هادئ ــة جت ــر الطف ــل بعذوبته ــا ،عل ــى
َّ
اله ــدوء واخلل ــود إىل الن ــوم .
َّأمـــا الهدهـــدة فهـــي حتريـــك األم لصغريهـــا حركـــة رفيقـــة

1

منتظم ــة لينـ ـ�ام ،1وه ــي به ــذا املع ــىن اللغ ــوي قائم ــة عل ــى حتري ــك
الطف ــل فق ــط دون الغن ــاء ل ــه ،أم ــا التنوي ــم ،وه ــو يف اللغ ــة العربيــ�ة
ً
َ
(تنخيـــم) فهـــو يعـــين اللعـــب والغنـــاء معـــا ،2فالكلمتـــان علـــى
املســـتوى اللغـــوي ختتلفـــان يف املعـــىن وتتفقـــان يف الغـــرض منهمـــا

أدب شعبي

أال وهـــو تهدئـــة الطفـــل ،غـــري أنهمـــا ختتلفـــان كذلـــك
يف الوســـائل واألدوات  ،فالتنويـــم يتضمـــن احلركـــة
والغنـــاء ،أمـــا الهدهـــدة فقـــد تتضمـــن احلركـــة دون
الغنـــاء  ،ويف الثقافـــة الشـــعبي�ة يف ليبيـــ�ا فـــإن الكلمتـــن
تشـــريان إىل ذات الغـــرض كمـــا أنهمـــا يشـــرتكان يف ذات
الوس ــائل واألدوات ،أال وه ــي التحري ــك برف ــق ،والغن ــاء
الهـــادئ ،وهمـــا بذلـــك يشـــريان إىل ذات املعـــىن .

أهمية أغاين التنويم والهدهدة:
يعتـــر الباحثـــون يف مجـــال الطفولـــة أن أغـــاين املهـــد
َّ
ال ــيت يتلقاه ــا الطف ــل يف مرحلت ــه العمري ــة األوىل ه ــي أول
َّ
عالقـــة أدبيـــ�ة وجدانيـــ�ة تنشـــأ بـــن ُّ
األم والطفـــل ،إذ أن
ه ــذه األمه ــودات تلع ــب دوره ــا احلي ــوي يف وض ــع الب ــذرة
األوىل يف الرتبيـــ�ة الوجدانيـــ�ة وتنبيـــ�ه مشـــاعر الطفـــل
لأحاس ــيس واملشـــاعر واألنغـــام املوقعـــة.3
َّ
إن الطفـــل مـــن أشـــد املخلوقـــات قابليـــة للتأثـــر
َّ
ومحبـــة للكشـــف واالســـتطالع ،ورغبـــة يف
واالنفعـــال،
4
حتقي ــق ال ــذات ؛ ل ــذا ف ــإن البيئــ�ة املحيط ــة وم ــا حتتويه ــا
مـــن تفاعـــالت تؤثـــر فيـــه بشـــكل كبـــري ،وتواصـــل
اآلخري ــن مع ــه ،خاص ــة األم يك ــون ل ــه م ــردوده اإلجي ــايب
عل ــى مس ــتقبل الطف ــل وصحت ــه النفس ــية والوجدانيــ�ة،
ويكـــون لهـــذه البيئـــ�ة دورهـــا الفاعـــل واملهـــم يف بنـــ�اء
شـــخصية الطفـــل وإعـــداده للحيـــاة.
إن أغـــاين التنويـــم والهدهـــدة ترافـــق الطفـــل يف
ً
مرحلـــة عمريـــة مهمـــة وحساســـة وأساســـية أيضـــا،
وهـــي مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة (فيمـــا بـــن امليـــالد
وعم ــر الث ــالث س ــنوات) ،ويك ــون امل ــؤدي له ــا ع ــادة (يف
األم أو األخـــت أو ِّ
الثقافـــة الشـــعبي�ة الليبيـــ�ة) ِّ
امـــرأة
أي
ٍ
أخ ــرى قريبـ ـ�ة م ــن الطف ــل ،والغاي ــة األوىل منه ــا – كم ــا
ً
أش ــرنا س ــابقا  -ه ــي تلعي ــب الطف ــل أو محاول ــة تهدئتــ�ه
وإســـكاته عندمـــا يبكـــي ،5هـــذا باإلضافـــة إىل غايـــات
وأغـــراض أخـــرى ســـنعرض لهـــا يف مجـــال آخـــر .

خصائص أغاين التنويم والهدهدة:
َّ ُ َّ
تتـ�درج األغـاين الـيت تغـىن لأطفـال مـن مجـرد أصـوات
مبهمـة يتلقاهـا الصغـري مـن املحيطن به منـذ ميـالده إىل أن
ُ
َّ
تصبـح أغـاين مكتملـة املقومـات ،وكأنهـا تنمـو بنمـو الطفل،
تغنيهـا األمهات بصفـة خاصـة ،والقريب�ات للطفـل ،6فبعد
والدة الطفـل تبـ�دأ ُّ
األم يف مناغاتـه ومداعبتـ�ه ،بـل ومحادثت�ه
بكلماتـه ال يمكـن أن يفهمهـا طفـل صغـري ،وتتحـدث يف
أحيـان كثـرية علـى لسـان صغريهـا ،وتـكاد تنحصـر الكلمات
ٍ
َّ
الـيت ترددهـا أو خترتعهـا يف محاولـة إضحـاك الطفـل ،أو
َّ
ِّ
جعلـه يبتسـم ،7أو لشـد انتب�اهـه ،أو حـىت ملجـرد االسـتمتاع
بمصاحبتـ�ه  ،وتتعـدد هـذه الكلمـات وختتلـف مـن بيئـ�ة إىل
أخـرى ومـن مـكان إىل آخـر ،ومـن لغة ولهجـة إىل لغـة أو لهجة
محليـة أخـرى ،ويمكـن أن نذكـر هنـا بعـض األمثلـة عنهـا ،
والـيت كـرث اسـتعمالها مـن قبـل أمهاتنـ�ا وجداتنـ�ا العربيـ�ات
الليبيـ�ات :
َّ
كلمـة َ(ب ْ
ـس) وتكـرر عـدة مـرات باتصـال ودون انقطـاع،
َّ
وبإيقاعـات مختلفـة حـىت يبتسـم الطفل .
ًُ
كلمـة (نقغ) ،أيضـا تكرر بإيقاع رتيب مشـحون باإلحياء،
وقـد يضحك الطفـل أو يقلد الكلمة .
َّ
وهنـاك بعـض األصـوات األخـرى الـيت ال يمكـن كتابتهـا
باحلروف األجبدية أو املوسـيقية ،ويمكن تقريب ذلك ،بأنها
عبـارة عـن ِّ
ضـم الشـفتن مـع سـحب الهـواء إىل الداخـل ،أو
دفـع الهـواء مـن ِّ
الفـم إىل اخلـارج ،والتحكم يف الهـواء .
وهكذا جند أن ما ُيمزي أغني�ة الطفل هو شـكلها البسـيط،
فحـن حنـاول أن ُنعرفهـا أو نصفهـا جنـد َّأنهـا عبارة عـن َّ
مجرد
ُّ
الرتنـم اللحـين أو الدندنـة ،فكانـت ،وخباصـة مـا اتصـل منهـا
بأغـاين املهـد :همهمـات هادئـة تسـري وفـق نغمـة رتيبـ�ة،
ً
يصحبهـا غالبـا حتريـك الطفـل ،أو بعـض أجـزاء جسـمه
ً
مثـال واهـزتاز ُّ
األم نفسـها ،أو مـن حيمـل الطفـل
كالذراعـن
َّ
ُ
ّ
هـزات خفيفـة تن�اسـب إيقـاع الهمهمـة الـيت حتـدث بفمهـا،
يؤكـد ذلـك ما ورد يف القاموس األسـايس للفلكلـور حتت مادة
َّ
 lullabyمـن أن األمهـودات هـي مجـرد صـوت أو تكرار لنغم
ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻏﺎﻧﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻢ واﻟﻬﺪﻫﺪة ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
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ناعـم رتيـب مصحـوب بهـزات لطيفـة حنـون للطفـل ،بـن
الذراعـن أو يف السـرير أو يف العربـة ،كانت النسـاء يدندن به؛
َّ
ّ
ّ
ُليسـكن
أطفالهـن أو حيملنهـم علـى النـوم. 8
إن أغـاين التنويـم والهدهـدة الليبيـ�ة تتفاعـل فيهـا
ً
شـعورا محببـ ً�ا لـدى الطفـل ّ
واألم
الكلمـات واإليقـاع لتخلـق
علـى السـواء ،بـل إن املسـتمع اآلخـر – يف حـال وجـود آخريـن
َّ
باجلـوار -يتملكـه ذاك الشـعور الـذي تولـده هـذه الكلمـات
َّ
البسـيطة يف تركيبهـا ،الواضحـة يف معانيهـا ،والـيت تتضافـر
ِّ
مـع اإليقاع الهادئ ،ومع صـوت ِّ
واحلب،
األم املفعم باحلنان
فيسـري يف نفسـه الهـدوء ،ويغمـره إحسـاس باألمـان .
إن مـا يمـزي أغـاين الهدهـدة والتنويـم هـو وتريتهـا الهادئـة
وأسـلوبها الرخيـم ،وموسـيقاها الهادئـة ،كمـا أن أداءهـا
ً ً
ً
هدوء ومجـاال كبريا مـن الطاقة اإلجيابي�ة
يتطلـب مـن املؤدي
ِّ
احلاضنـة ملشـاعر احلـب واحلنـان والـيت سـيبثها مـن خالل
صوتـه إىل الطفـل يف شـكل أغنيـ�ة يكـون لهـا تأثريها السـاحر
علـى الطفـل يف حـال كان أداؤهـا بالشـكل املطلـوب.
نمـــاذج لبعض أغـــاين التنويـــم والهدهـــدة يف املوروث
الشـــعيب اللييب :
الرتاث الشـــعيب اللييب غين وزاخر بـــكل أغاين ترقيص
األطفـــال ،واليت ُيطلق عليها اســـم (أغـــاين الرتجيب) 9يف
املنطقة الشـــرقية من ليبي�ا ،واســـم (الرتجيم ) يف املنطقة
ً
الغربي�ة والوســـطى ،وكمثال لهذه األغـــاين اليت ترتدد كثريا
على ألســـنة أمهاتن�ا هذه األغني�ة اليت تقـــول كلماتها :
هاهلل 10هاهلل هاهلل
ّ
َّ ْ
12
ْأجنن 11فيه الغلة
ُ ْ
فيه التفاح ْإيفوح
13

فيه العنر واللوز

فيه  14....جيري
ّ ْ
15
احل ْجري
ويلقط يف ِ
ً
تدعـــو ُّ
األم هنـــا رب الكون أن يـــرزق صغريها بســـتانا
ً
مليئـــ�ا بأشـــجار الفاكهة والقمـــح والشـــعري ،يركض فيه

ً
ســـعيدا ،ويلتقط ما تســـاقط من األشـــجار مـــن فاكهة،
يضعهـــا يف حجره ،ربمـــا ليأكلها أو ليبيعهـــا وينتفع بثمنها
أو ربمـــا ليحملهـــا إىل أمـــه هدية ُيســـعد قلبها بهـــا ،وربما
ليمنحهـــا جلائـــع أو محتاج فيبـــ�ارك هللا فيمـــا زرع وجىن .
إن أول مـــا نقـــرأه يف هـــذه األغنيـــ�ة هـــو روح التديـــن
والتعلـــق باهلل َّالـــيت ُعرفت بهـــا ُّ
األم الليبيـــ�ة ،واإليمان أن
للكـــون ربا قريب�ا ســـميعا مجيب الدعاء ،يســـتجيب لنا إن
دعونـــاه ،وحيقـــق آمالنـــا إن ابتهلنا إليـــه ورجوناه .
ً
وعليه نستطيع أن نلمس أيضا يف تكرار صيغة الدعاء
ً
والطلب (هاهلل هاهلل هاهلل ) يف مطلع هذه األغني�ة ابتهاال
ً
ً ً ً
نابعا من قلب ٍّأم حنون َّ
محب ٍة متطلعة ،وتضرعا
عميقا حارا
ٍ
ً
ً
ً
ِّ
مفعما باحلنان واحلب يعكس يف ذات الوقت خوفا مضطربا
ً
قد يكون خوفا مما خيبئ�ه القدر ،أو من عيون احلاسدين ،وقد
ُّ َّ
ً
األم ،والذي
يكون خوفا من الفقر واحلاجة اللذين تعيشهما
يظهره عدم مبالغة ُّ
األم يف طلبها ،فهي لم تكن كبرية الطمع أو
ُّ
واسعة اخليال كثرية الطلب  ،فكل ما كانت ترجوه لصغريها:
ً
بستانصغرييعيشفيهسعيدابمايلتقطمنعلىأرضهمن
ثمار يتساقط بفعل النضج .
إن املتأمل لكلمات هذه األغني�ة يستطيع أن يستخلص
ما اتصفت به ُّ
األم الليبي�ة من صفات أخالقية ،وما تمزيت
ّ
خالق وفريد ،فهي – أي ُّ
األم الليبي�ة –
به من تكوين نفيس
متدين�ة تؤمن بعالم الغيب ،بسيطة يف طلباتها ،صبورة يف
حياتها ،ال تفقد األمل يف احلياة أو يف التغيري حنو األفضلُّ ،
يشع
َّ
الفرح والتفاؤل والرضا من كلماتها حىت وهي يف أقىس حاالت
احلاجة والفقر هذا إضافة إىل امتالء قلبها الدائم بالدفء
واحلنان والعطف .
ً
من ناحية أخرى تعكس هذه األغني�ة بوضوح نمطا من
ً
ً
أنماط املجتمع اللييب كونه مجتمعا زراعيا يقوم اقتصاده
–قبل اكتشاف النفط ُوبعيده – على الزراعة ،وهي احلرفة
َّ
اليت كان يزاولها أغلب السكان ،وحيلم بالتوسع فيها وجناحها
ُّ َّ
األم اليت تتطلع إىل مستقبل أفضل
اجلميع ومنهم هذه
َّ
لصغريها ،يقوم على الزراعة اليت من أهم محاصيلها :القمح
والشعري،والفاكهة.

أدب شعبي

كذلـــك ورد يف األغني�ة العنر ،وهو ليـــس من الفاكهة،
لكـــن ذكر هنا لطيـــب راحئته املمـــزية ،وكرث اســـتخدامه يف
احلياة الليبي�ة.
هذه األغني�ة تصلح للجنسن ،فيمكن أن تغنيها ُّ
األم
لصغريتها ،كما تغنيها للصغري ،على عكس بعض األغاين
َّ
األخرى اليت ال تصلح إال ألحد اجلنسن .
إن أول ما يشدنا إىل الصورة يف هذه األغني�ة هو غناها،
فهي صورة غني�ة باللون والراحئة واحلركة ،يكاد من يسمعها
أو يرددها أن يرى أمامه األشجار اخلضراء املثمرة املتن�اثرة أو
املنتظمة يف بستان صغري ،ويشم الرواحئ الزكية املختلفة،
مثل :راحئة التفاح الزكية ،وراحئة العنر النفاذة ،كما يستطيع
َّ
أن َّ
حيس باحلركة اليت تتمثل يف ركض الصغري بن األشجار
وحتت ظاللها ،والتقاطه الفاكهة املتساقطة هنا وهناك،
ومن ثم يشعر ببهجة الصغري وأمه وفرحهما حن يقوم
الطفل بوضع ما التقط يف حجره بفرح كبري وسعادة غامرة
تفيض على فؤاد املتلقي الذي يستمع إىل األغني�ة وروحه.
إن ُّ
األم حـــن تضـــع صغريها يف حجرهـــا أو على كتفها
أو ظهرهـــا أو تهدهده يف مهـــده يف ســـرير أو أرجوحة ،ومن
ثـــم ترتنم بهـــذه الكلمـــات يف صيغـــة هادئة وصـــوت دائف
حنون تدعـــو الطفل بهـــا إىل الهدوء واالطمئنـــ�ان ،وتغمره
ً
ً
إحساسا باألمان فين�ام يف هدوء شـــاعرا أن العالم – بوجود
هـــذه ُّ
األم الرائعـــة – ملكه وحده .
إن املتأمل ألغاين التنويم الليبي�ة يكتشف بوضوح قيمة
الطفولة يف املجتمع العريب اللييب ،كما يستشف عاطفة األم
الليبي�ةالقوية،وحبهاالعميقلصغرها،وحنانهاعليهم،وذلك
ُ
من خالل ختصيص الوقت الذي حيتاجونه لتشعر الصغري
بوجودها قربه ،وبالتايل يملؤه إحساس باألمان والطمأنين�ة،
وحبب اآلخرين له ،وتقبل هذا العالم له .
ً
َّ
وم ــن األغ ــاين ال ــيت تتغ ــىن به ــا األمه ــات أيض ــا يف ليبي ـ�ا
ً
ً
ألطفالهـــن ،ذكـــورا وإناثـــا ،لغـــرض التنويـــم والهدهـــدة
ه ــذه األغنيــ�ة:
َ َ َ
ه ْو ه ْو ه ْو
16
يا ّنوام اخلجلة

َّ
جيب النوم بالعجلة

17

18

هو هو بالسردوك
َّ
جيب النوم وأرحم بوك
َّ
َّإن َّ
األم هنـــا تطلـــب الهـــدوء ومن ثم النـــوم لصغريها،
َّ
تطلبـــه من هللا الذي ُينيـــم وال ين�ام ؛ فـــرتدد هذه الكلمات
على إيقاع هـــادئ موزون ،وبطريقة ناعمـــة تغريه بالنوم .
لقد جـــرت العـــادة أن تربـــت ُّ
األم على ظهـــر صغريها
أو علـــى صدره أو كتفـــه بانتظام وهدوء ورتابة ،ســـواء كان
الصغـــري يف حجرها أو يف مهـــده ،وتردد مثل هـــذه الكلمات
َّ
يف هـــدوء ونعومـــة ورتابة ،حـــىت يغمر الطفل اإلحســـاس
ً
ً
باألمان ،ويغـــط يف نومه ســـعيدا مطمئنن�ا .
َّ
تب�دأ هـــذه األغني�ة برتديـــد ذاك الصـــوت املبهم الذي
َّ
يتكرر يف أغلـــب أغاين الرتجيـــب لدى أغلب الشـــعوب يف
َ ْ َ ْ َ
أوروبـــا ولدى شـــعوب البحر املتوســـط( :هو ه
ـــو ه ْو).19
إن أغلـــب أغاين الرتجيب الليبي�ة تـــأيت بصيغة الطلب
والدعـــاء ،وهـــذا يف حـــد ذاته دليل كبـــري على تديـــن املرأة
الليبيـــ�ة وإيمانهـــا بوجود رب قريب ســـميع مجيب  ،يقدر
ويلطـــف ،يني ويبعد األذى ،كما أنه – ســـبحانه وتعاىل -
بكلمته (كن فيكـــون ) قادر على تقدير اخلـــري ملن يطلبه .
َّ
غـــري أننـــ�ا يف هـــذه األغنيـــ�ة جنـــد أن صيغـــة الدعـــاء
ً
ج ــاءت بطريق ــة غريب ـ�ة نوع ــا م ــا ،ف ــاألم تق ــول( :ي ــا ن ـ ّـوام
َّ
اخلجلـــة) أي يـــا مـــن جتلـــب النـــوم للخجلـــة ،واخلجلـــة
طائـــر ُيقـــال أنـــه ال ينـــ�ام ،و(يـــا نـــوام الســـردوك) -
ً
والس ــردوك ،أيض ــا طائ ــر صغ ــري مع ــروف بس ــرعة حركت ــه
َّ
وكـــرثة نشـــاطه ،20تطلـــب ممـــن جيلـــب النـــوم لهـــذه
َّ
املخلوقــات أن جيلــب الن ــوم بســرعة ويف أقــرب وقــت لهــذا
الصغــري ،ثــم تدعــو للمطلــوب برحمــة الوالديــن .
وهنا يطرح ســـؤال نفســـه :إذا كانت ُّ
األم هنا تدعو هللا،
َّ
وتوجـــه كالمهـــا إىل هللا ،باعتبـــ�اره – ســـبحانه – هـــو الذي
َّ
جيلب النـــوم أو يطرده ،فكيـــف تدعو هلل يف نهايـــة األغني�ة
َّ
برحمـــة الوالدين ،وهـــو هللا الـــذي لم يلد ولـــم يولد؟.
إن هذا األمر ُيعد من الشركيات ،وعدم املعرفة باهلل.
ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻏﺎﻧﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻢ واﻟﻬﺪﻫﺪة ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
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واألغني�ة تعكس صورة من صـــور املجتمع اللييب وهي
البيئـــ�ة احليواني�ة ،حيـــث وردت يف األغنيـــ�ة بعض أنواع
الطيور ،كمـــا تعكس صفة مـــن صفـــات األم الليبي�ة غري
التديـــن والتعلـــق باهلل ،أال وهـــي الصر ،هـــذا الصر الذي
نقـــرأه من خالل رتابـــة الكلمـــات ومقاطعها ،فنـــكاد نرى
األم وقد نســـيت تعبهـــا كله ،وتركـــت واجباتهـــا األخرى
مـــن أجـــل أن ختصص هذا الوقـــت لصغريهـــا ،وتبث فيه
الشـــعور باألمان فين�ام بهدوء وطمأنينـــ�ة مهما كلفها ذلك
من وقـــت وتضحيات .
َّ
َّأمــا األغنيـ�ة التاليــة فقــد اشــتهرت يف املناطــق الغربيـ�ة

2

ولإلجابـــة عـــن الســـؤال الســـابق ينبغـــي أن نضع يف
اعتب�ارنـــا عدة أشـــياء:
أولها :إن ُّ
األم الليبي�ة – كما كانت أغلب شـــراحئ املجتمع
آنـــذاك – علـــى قـــدر كبـــري مـــن اجلهـــل باألمـــور الديني�ة
والدنيوية ،وســـبب هذا اجلهل يعود إىل عـــدة عوامل ،لعل
َّ
أهمهـــا :العزلة اليت فرضتها الســـيطرة العثماني�ة على ليبي�ا
يف فـــرتة من الفـــرتات ،فانصرف احلكام والدايـــات إىل جمع
ً
الضرائـــب واالنغمـــاس يف حيـــاة اللهـــو والرتف بعيـــدا عن
احتي�اجات الشـــعب والناس ،21فكان من نتـــ�اجئ ذلك احندار
األمة العربي�ة واإلســـالمية إىل َّ
هوة اجلهل والفقر والتخلف،
وتـــرك أغلـــب النـــاس الفرائـــض يف دينهم احلنيـــف 22أو
َّ
َّ
حرفـــوا فيهـــا ،23وانتشـــر بينهم الفســـق والفجـــور ،وحىت
حن تمكـــن بعض الصحـــوات – يف فـــرتات متفاوتة – من
بث بعـــض اإلصـــالح يف املجتمـــع اللييب 24شـــرقه وغربه،
فإن املرأة بســـبب تغيبهـــا القصري عن مناهـــل املعرفة قد
جعلها تدور يف دائرة البســـاطة حبيث ختتلط عندها األمور،
والدليـــل على ذلك كـــرثة تعلقهـــا ب(املرابطن).25
وقد يكـــون القصد مـــن الدعـــاء يف نهايـــة األغني�ة هو
لضبـــط القافية واملوســـيقى فقط.

والوس ــطى م ــن ليبيــ�ا أك ــرث م ــن املناط ــق الش ــرقية ،وه ــي
ً
تصلـــح أيضـــا لتنويـــم اجلنســـن ،فكلماتهـــا عامـــة ،وال
ختت ـ ُّ
ـص بمالم ــح جن ــس مع ــن ،تق ــول كلماته ــا:
ّ
يا هوه سل ْم على هو
ّ 26
يا هوه هات الهوايا
ْ
على عد زيتون غريان
27

وما يف البلح من نوايا
َّ
األم ،أو َّ
ويمك ــن ختي ــل ُّ
العم ــة أو اخلال ــة ،أو اجل ــدة ،أو
األخــت ،أو أي امــرأة مــن محيــط الطفــل ،باعتبـ�ار أن الغنــاء
َّ
للطف ــل يف امل ــوروث الش ــعيب اللي ــيب ارتب ــط بالنس ــاء ،عل ــى
ُّ
عكــس الغنــاء للطفــل يف الــرتاث العــريب القديــم ،فقــد كان
الرج ــال يراقص ــون أوالده ــم أو أحفاده ــم ويغن ــون له ــم،
وق ــد ح ــوت الكث ــري م ــن كت ــب املص ــادر الكث ــري م ــن األمثل ــة
على ذل ــك.28
ولنعـــد إىل ُّ
األم الليبيـــ�ة ،وأغنيتهـــا الســـابقة ،فيمكن
َّ
ختيل هـــذه املرأة ،وهـــي تضع الصغـــري على كتفهـــا ،وتهز
جســـمها إىل األمـــام وإىل اخللـــف ،أو تضعـــه يف حجرهـــا،
َّ
وتهـــزه إىل اليســـار واليمـــن ،أو يف أرجوحـــة مخصصة له
يف (البيـــت) ،29وتربت علـــى ظهره يف حـــركات متن�اغمة،
ً
ُ
تذكره بضربات قلبهـــا حن كان يف أحشـــائها جنين�ا ،بينما
ُّ
ُ
تردد تلك الكلمات يف أســـلوب هادئ ،وصـــوت ناعم يبث
يف نفـــس الطفـــل الراحـــة والســـكون ،واالمتـــالء باألمان
والســـكين�ة ،فينىس دموعـــه ،ويغمض عينيـــ�ه وين�ام .
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ّ
ويتجلـــى يف املقطع األول مـــن األغني�ة (يا هوه ســـلم
على هـــوه) ،معنيـــن افرتاضين:
 املعىن األول :هو أن ُّاألم تعر عن اشتي�اقها لشخص
ً
ً
ً
ً
غائب ،ربما كان زوجا أو حبيب�ا أو أخا أو أبا ،وترسل
ُ
سالمها إليه  ،فـ(هوه) تستخدم يف اللهجة الليبي�ة
َ
ملخاطبة املفرد املذكر بمعىن (يا أنت) ،و(هيه)
أنت) ،وهذان
ملخاطبة املفرد املؤنث بمعىن (يا ِ
اللفظان يستخدمان لغرضنَّ :إما للتقليل من شأن
ً
الشخص املنادى وحتقريه ،أو إلخفاء اسمه خجال
ً
أو خوفا ،والواضح هنا أن الغرض هو إخفاء اسم
الشخص املرسل إليه السالم ،وبهذا يصبح املعىن
الذي تقصده األم يف األغني�ة هو :احمل ساليم يا أنت
َّ
إىل ذلك الشخص البعيد الذي ال أجرؤ على ذكر اسمه.
َّ
والـــذي أميل إليـــه ،هـــو أن ُّ
األم تدعو
 واملعـــىن اآلخر،ً
ً
اآلخرين ،مـــن كافة شـــراحئ املجتمع ،ذكـــورا وإناثا إىل
التحابب والســـالم ،ونب�ذ العنف واحلرب واملشاكل،
َ
َ ٌّ
ســـلم كل منكما على
أنـــتُ ،لي
فتقـــول :يا أنـــت ويـــا ِ
اآلخـــر ،فتكـــون بذلـــك هـــذه األغنيـــ�ة دعـــوة راقية
للســـالم واملحبة ،ولعلـــه حن يعم الهدوء والســـالم
ينـــ�ال ُّ
األم ووليدهـــا جزء منـــه ،فينعـــم الطفل حتت
مظلتـــه بالراحة والســـعادة .
ثـــم بعـــد أن َّ
يعـــم الســـالم واملحبـــة والهـــدوء بينكما
ّ
(الهوايا)،
(هـــوه ،هوه) أي بـــن اآلخرين ،هات أو أحضـــر
ً
ّ
ّ
(الهـــواي) مصطلـــح يتكرر كثـــريا يف الغناء
و(الهوايـــا) أو
َّ
الشـــعيب اللييب ،خاصة غناوي العلم والشتاويُ ،30
ويلوح
به أو ُيشـــار إىل شـــخصية مجهولة ،أو طائف ُيذهب الهم
واحلزن ،ويســـاعد على نســـيان األلم ،والذكريـــات املرة،
َّأما يف أغاين التنويم ،فهو شـــخص أو طائف يســـاعد على
َّ
جلب النـــوم للطفل.
ْ
ويف الشـــطر التـــايل( :على عـــد زيتون غريـــان ،وما يف
البلح من نوايـــا) ،يظهر فيـــه االعتداد باملـــكان (غريان)،
وبي�ان احلرفة الرئيســـية فيها (الزراعـــة ) ،ووفرة محصول
معن بها ،وهـــو الزيتون .

يف املقطـــع األول (على عد زيتـــون غريان ) ،خصصت
ُّ
األم مكانـــا معينـــ�ا للمحصـــول املتوفـــر ،وهو غريـــانَّ ،أما
ً
يف املقطـــع التـــايل ،فـــكان عاما ،يشـــمل كل نـــوى البلح يف
َّ
خنـــل العالم ،وهـــذا من أســـاليب املبالغة الـــيت تمزيت بها
أغاين الرتقيص الليبيـــ�ة ،حيث تتمـــىن ُّ
األم أن ين�ام طفلها
ســـاعات بعدد زيتون غريـــان ،ونوى بلـــح الدني�ا.
نلمس من خـــالل املقاطع الســـابقة معانـــاة حقيقية
لـــأم َّ
ِّ
،إما ألن الصغري كثـــري البكاء والشـــكوى والطلب ،أو
ألنها مشـــغولة ال تملك الوقت لتلعبه الســـاعات الطوال
َّ
َّ
اليت ينشـــدها؛ لدرجـــة أنها تتمىن الهدوء والســـالم للعالم
كلـــه ليهدأ صغريها وينـــ�ام الكثري من الوقـــت بعدد حبات
َّ
الزيتـــون اليت تتـــ�دىل على أشـــجارها يف غريـــان ،بل وبعدد
نـــوى البلح يف جميع أرجـــاء الدني�ا.
وقد يكـــون طلـــب ُّ
األم املبالغ فيـــه ذاك هـــو من باب
ً
َّ ُ
ِّ
احلـــب ال غـــري ،إيمانـــا منها أن كـــرثة النوم تســـعد الطفل
ُّ
أكرث  ،كما نستشـــف مـــن خاللها ميل الشـــخصية الليبي�ة
إىل الســـالم واملحبـــة ،والدعـــوة الدائمـــة إىل التواصـــل
والرتاحـــم والتواد .
وهكـــذا نـــرى أن أغـــاين التنويـــم والهدهـــدة كجـــزء
م ــن أغ ــاين (الرتجي ــب) يف امل ــوروث الش ــعيب اللي ــيب ق ــد
كان ــت له ــا وظيفته ــا املح ــددة ،كم ــا أنه ــا ق ــد تم ــزيت ع ــن
أغ ــاين (الرتجي ــب ) األخ ــرى 31بالعدي ــد م ــن اخلصائ ــص
وامل ــزيات منه ــا عل ــى س ــبي�ل املث ــال :قص ــر تل ــك األغ ــاين،
حي ــث تراوح ــت أبي�اته ــا ب ــن األربع ــة أو اخلمس ــة ،كم ــا
ً
أنه ــا تم ــزيت بأس ــلوب أدائه ــا ال ــذي خيتل ــف كث ــريا ع ــن
أســـلوب أغـــاين (الرتجيـــب ) األخـــرى ،هـــذا األســـلوب
املتمـــزي بالهـــدوء والبـــطء والرتابـــة ،والـــذي يفرضـــه
الغـــرض مـــن األغنيـــ�ة ،كمـــا يفرضـــه شـــكل الكلمـــات
ووضعهـــا يف البيـــت الواحـــد .
هذا وال يزال تراثن�ا الشـــعيب حباجة إىل البحث واجلمع
والدراســـة الســـتخراج كنوزه وحفظها لأجيـــال القادمة
كجـــزء من الثقافة الشـــعبي�ة ،ومعر عن الهويـــة الليبي�ة.
ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻏﺎﻧﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻢ واﻟﻬﺪﻫﺪة ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
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مجمع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة
الروق الدولية ،مرص2004 ،م ،ص .978
املرجع نفسه ،ص909
أحمد زلط ،أدب الطفولة ،أصوله ،مفاهيمه ،رواده،
ط 2الركة العربية للنر والتوزيع واإلعالن (
القاهرة 994 ،م) ،ص
زين العابدين درويش :تنمية اإلبداع ،دار املعارف
(القاهرة 98 ،م)
ُّ
أحمد بوزيد املسماري ،ملحات من الرتاث الليبي،
عبد السالم قادر بوه :أغنيات من بالدي ،دراسة يف
األغنية َّ
الشعبية ،مكتبة ليدي (بنغازي2004 ،م)،
ص .26
املرجع نفسه ،ص .266 - 26
أحمد أبو السعد ،أغاني ترقيص األطفال عند العرب
منذ الجاهلية إىل نهاية العرص األموي ،ط ،2دار
العلم للماليني (بروت ،) 982 ،ص .2 /20
الرتجيب يف املوروث الشعبي الليبي له أكثر من معنى،
ويُستعمل ألكثر من غرض ،ففي عالم الطفولة
يُستعمل (الرتجيب) بمعني الغناء والرتقيص وله
أغراض منها ُّ
بث السعادة والهدوء واالطمئنان يف
نفس الطفل  ،أما يف عالم الكبار فتستعمل كلمة
(الرتجيب) بمعنى :التصغر واملالعبة واملالطفة،
والغرض منها كسب و َّد األخر وتعاطفه .
بتفخيم الهاء ،والكلمة هنا تعني الطلب والدعاء أي:
يالله يالله .
تصغر ملفرد ِجنان وهو البستان أو الحقل
والحديقة
الغلة :هي املحصول من قمح وشعر وغرها
أعتاد األهايل عى زراعة أغراس اللوز الفتية تحت
أشجار الزيتون ألن انتاج الزيتون يبلغ نصف انتاج
اللوز يف فرتة  0-20سنة... ،وكانت أشجار اللوز
تقطع بعد مرور  20-2سنة لكي ال تعيق منتوج
الزيتون ،راجع نيكوالي  .إ  .بروشني ،تاريخ ليبيا من
نهاية القرن التاسع عر حتى عام  969م ترجمة
عماد حاتم ،دار الكتاب الجديد املتحدة بروت ،ط،2
توزيع دار أويا للطباعة والنر والتوزيع ،طرابلس
 999م ،ص 0
يذكر هنا اسم الطفل سواء كان ولدا ً أم بنتا ً بصيغة
التصغر ،كأن يُقال :فيه أحميدة يجري ،وأحميدة
تصغر السم محمد أو أحمد أو حمد أو محمود .
املقصود :يلتقط الثمار الواقعة عى األرض ويضعها
يف حجره
هو طائر الحجل أو السمان

. 7
. 8
. 9

-

.20
.2

برعة
صغر الحجل أو السمان
ْ
لفتت ظاهرة احتفاظ أغاني املهد بتلك الهمهمات
ا َّلتي تُفصح عن البدايات اآلوىل لها مثل «هو هو
..ننه هو» ،الباحثني فذكروا أن هذه الظاهرة ليست
ملحوظة عند األوربيني وحدهم ،وإنما تشاركهم
فيها جميع شعوب البحر املتوسط ...فبينما تبدأ
أغنية املهد املعروفة يف مرص :
نينا نام ...نينا نام
وادبحلك جوزين حمام
تبدأ األغنية اإليطالية بكلمات مشابهة كما تبدأ أغنية
املهد الرومانية أيضاً.
إن ما يُغنى يف تونس والعراق ولبنان وسوريا
متشابهة ،فالتونسية تُغني لولدها:
ننّي ننّي جاك انعاس
أمك فضة وبوك نحاس
ننّي ننّي جاك النَّوم
يا خدين بوقرعون
والسورية تُهدهده قائلة :
أولالّ يا أوالني
أولالّ يا أوالني
يا ربّي ال تنساني
من فضلك يا رحْ ماني
واللبنانية تُعلله:
ّ
وهللال
هي وهي
سمن وعسل بالجرا
مناكل نحنا والبوبو
ومنشحت خيّو ّلبا
 أو تقول :ّ
هي هي هلينا
ْ
دستك َل َكنِك عرينا
لنغسل تياب زوزو
وننرهاعالياسمينا
والعراقية تدلله قائلة
د ّلل لُول د ّلل لول
يا لولد يبني دلول
لول لول يا قمب
هسا أتعيش وتكب
أحمد أبو السعد ،مرجع سابق ،ص.2 - 20
قد يكون الطائر الطنان
كان من أثر الضعف ا َّلذي ألم بالوالية العثمانية وفيها
إقليم برقة وتفيش الجهل بني القبائل ،ثم ضياع
نفوذ الحكومة يف دواخل اإلقليم أن أنرصف الناس
عن إقامة شعائر الدين واشتغلوا بأمر دنياهم ،وما
كان االهتمام بالدنيا من عادات هذه القبائل املتنقلة
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والبعيدة عن نفوذ الحكومة وسلطانها سوى اإلمعان
يف أعمال السلب والنهب وقطع الطرق عى القوافل،
واألمثلة كثرة عى التضليل ا َّلذي لجأ إليه أهل برقة
للتحلل من التمسك بشعائر الدين ،حيث ت كر
الروايات أنه كان يف برقة واد اسمه وادي " زازا"
معروف بقوة رجع الصدى وأن الناس الراغبني
يف عدم صوم شهر رمضان كانوا يذهبون إىل هذا
الوادي قبل حلول شهر رمضان بأيام ويرصخون
جميعا ً سائلني :أي وادي " زازا" أنصوم رمضان
أم ال؟ فيجيب الصدى بالكلمة األخرة من هذه
الجملة وهي " ال" ويتصور من سأل ذلك الوادي
أنهم أصبحوا يف حل من الصوم فيفطرون غر
مقيدين بأوامر الدين الحنيف قانعني أن األمر صدر
إليهم بعدم الصوم  .ينظر :الحياة االجتماعية يف
والية طرابلس الغرب العثمانية يف العرص العثماني
األخر (  8 - 9م ) ،أعمال مؤتمر الحياة
االجتماعية يف الواليات العثمانية يف العرص الثاني،
منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية
واملوريسكية والتوثيق واملعلومات ،جمع وتقديم،
عبد الجليل التميمي ،زغوان  / 988ص 407
 .22أسس بعض أصحاب النفوذ من شيوخ البدو يف
الجبل األخرض شمال برقة رضبا ً من الكعبة قصدوا
به تقليد البيت الحرام ا َّلذي قىض اإلسالم بحجه عى
كل من استطاع إليه سبيال ،وقج أراد مؤسسو هذه
الكعبة الزائفة أن يدخلوا يف أذهان البدو أن زيارتها
تقوم مقام حج بيت الله الحرام ،ينظر ،أحمد محمد
حسنني ،يف صحراء ليبيا ،بدون مكان ،بدون تاريخ،
ص 48
 .2وردت عن مظاهر هذا الجهل والتحريف الكثر من
ِّ
القصة ا َّلتي
الحكايات يف الكتب واملراجع منها هذه
نقلها أحمد بن محمد السلفي يف معجم السلفي وهو
مخطوط يف دار الكتب املرصية ( ملف رقم 86
تاريخ  ، 9 2ج ،2ورقة  :) 26 ، 2روى الفقيه
علوان البستي أنه كان ينتظر الصالة هو وجماعة
من بني عمه يف مسجد بست ( اسم ملوضع عى
البحر شمال مدينة البيضاء الحالية بنحو  2كم )
ببقة دخل أعرابي واستقبل القبلة ،وقرأ يف الركعة
األوىل قوال ً ما هو بقرآن وهو " الله أحد قاعد ،عى
الرصد مثل األسد ،ال يفوته أحد " ،وأتى يف الركعة
الثانية بمثل هذا القول فلما فرغ من ذلك أخبه
الفقيه بأن ما قاله ليس بقرآن ،وأن صالته ال يقبلها
الله منه ،غر أن هذا األعرابي كان عى قدر كبر من
الجهل ،فلم يقبل تدخل هذا الفقيه ،وأعلمه بأن الله
ليس من السفلة ا َّلذين يردون قاصديهم = ينظر:
عبد الفتاح رجب بولبيص :تاريخ برقة اإلسالمي،
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من ذلك ما قام رجال الحركة السنوسية من إصالح
وتثقيف  ،للمزيد ،ينظر :أحمد صدقي الدجاني،
الحركة السنوسية ،نشأتها ونموها يف القرن التاسع
عر ،القاهرة 967 ،م .
تُطلق كلمة ( مرابط ) يف العامية الليبية – يف الغالب
– عى هذه األصناف من البر:
الدراويش ،وقد اكتسبوا العطف والتقديس لعدة
أسباب أهمها غموضهم ،وبعض الكرامات ا َّلتي
نسبها إليهم العامة .
الفقهاء ،وهم املتعلمون ا َّلذين حفظوا القرآن
ودرسوا العلوم الرعية يف إحدى مراكز التَّعليم
املنترة آنذاك يف العالم العربي اإلسالمي ،أهمها ،:
مكة ،األزهر ،جامعة القرويني ،القروان .
َّ
السحرة ،وهم أولئك الصنف من الناس الذين
يتعاملون مع الجن ويتداولون السحر األسود .
ويبدو الخلط واضحا ً من الفئات الثالث رغم
التفاوت والتباين بينها ،هذا الخلط مرده يف األساس
إىل الجهل ا َّلذي يثر الخوف يف نفس اإلنسان من كل
ما يعتقد أن له قوة ما يمكن أن تنفعه أو ترضه .
كما أن كلمة مرابط تُلق أيضا ً عى بعض النباتات
الطبية ا َّلتي لها خاصية عالجية معينة ،كالفيجل
والحرمل ،كذلك فإنها تطلق عى بعض الحيوانات .
الجالبةللنوم
عبد السالم قادر بوه ،أغنيات من بالدي ،دراسة يف
األغنية َّ
الشعبية ،مكتبة الليدي (بنغازي2004 ،م)،
ص . 280
وكمثال نذكر ما ُرويّ عن الزبر بن العوام أنه
ّ
رقص ابنه عروة بأبيات ،وصفه فيها بالبياض،
كما يجد فيه عذوبة يستلذها كما يستلذ املرء
ريقه ،قال :مبارك من ولد الصديق ...ألذه كما ألذ
ريقي =.ينظر :الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر
(ت 2هـ) ،البيان والتبيني ،تحقيق عبد السالم
هارون ،دار الجيل ،بروت ،ط . 00 \ . 980 ،
البيت يف اللهجة الليبية يُقصد به الخيمة املصنوعة
من مواد مختلفة ،وهي تختلف يف شكلها ومواد
تكوينها وحجمها من مكان إىل آخر يف ليبيا .
األمثلة عى ذلك كثرة منها :وعاها بكاء هوّاي ...انظر
احذاها هي بيش خرتفت – للمزيد ينظر :عبد السالم
محمد شلوف :ثالثية تراثية ،دار الفضيل للنر
والتوزيع واإلعالن ،بنغازي. 2007 ،
من أنواع أغاني الرتجيب األخرى يف املوروث الشعبي
الليبي :أغاني ترقيص الذكور وأغاني ترقيص
اإلناث باإلضافة إىل أغاني التحفيز والتعلم .
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بقلم :روكميين بهايا ناير
ترجمة :عبدالقادر عقيل  -البحرين

بن جاحئتن:
التشابه الغريب واملذهل بني
الطاعون العظيم وكوفيد 19

«ما هــو المصير الذي ينتظرنا؟».
ُ
العزل
كان هـــذا هو الســـؤال الشـــائع ،آنـــذاك ،مثلمـــا اآلن .وكان
اســـرتاتيجية وقائي�ة شـــائعة ،كما اآلن.
يف عـــام  1347رســـت إثنـــ�ا عشـــر ســـفين�ة يف مينـــ�اء (ميســـين�ا)
 Messinaيف جزيـــرة (صقليـــة) اإليطاليـــة .جميـــع البحـــارة علـــى
م ــن ه ــذه الس ــفين�ة إم ــا قض ــوا حنبه ــم ،أو كان ــوا يعان ــون م ــن م ــرض
خط ــري للغاي ــة.
كانـــت الدمامـــل الســـوداء املليئـــ�ة بالصديـــد تغطـــي وجوههم،
وكان هـــذا أول إعـــالن عن أعظم جاحئـــة تصيب البشـــرية يف القرون
الوســـطى ،وأطلقـــت على هـــذه اجلاحئة اســـم (املوت األســـود).

أدب شعبي

كان هـــذا هو الطاعـــون الدبلي 1الذي قـــى على ثلث
ســـكان أوروبا ،وحصد أرواح أكرث من  20مليون إنســـان يف
أقل من عقد مـــن الزمان.
كيـــف كان الناس يمارســـون «التب�اعـــد االجتماعي»
ً
منـــذ  700عـــام تقريبـــ�ا؟ وما مـــدى اختـــالف الوضع يف
وقتنـــ�ا الراهن؟.
لنبـــ�دأ بإلقـــاء نظـــرة علـــى اثنـــن مـــن املصادفـــات
ً
التاريخية املتعلقة بكيفية انتقال املرض وانتشـــاره عامليا.
يف ع ــام  2011نش ــرت مجموع ــة دولي ــة م ــن العلم ــاء
ورقـــة حبثيـــ�ة يف مجلـــة  Natureحاولـــت فيهـــا تعقـــب
املســـار اجليـــين لبكترييـــا (الريســـيني�ا الطاعونيـــ�ة)
 Yersinia Pesitisوهـــي البكترييـــا املســـبب�ة النتشـــار
الطاع ــون الدبل ــي يف العص ــور الوس ــطى ،وتوص ــل العلم ــاء
إىل نتيجـــة مفادهـــا أن العـــدوى نشـــأت ،مثلمـــا اآلن ،يف
الص ــن أو يف أح ــد ال ــدول املج ــاورة له ــا ،ث ــم انتق ــل امل ــرض
ع ــر طري ــق احلريــر وط ــرق الطاع ــون الدبل ــي أو الدمل ــي:
 Bubonic Plagueهـــو عـــدوى بكترييـــة حـــادة تنتقـــل
يف املقــام االول إىل اإلنســان عــن طريــق الكائــن الــي الــذي
يســـبب الطاعـــون ،واملســـى بـــ (يرســـيني�ا بيســـتيس)
والـــذي يعيـــش يف القـــوارض والراغيـــث .والطاعـــون
ً
الدبلــي هــو النــوع األكــرث شــيوعا للمــرض ،وتــأيت تســميت�ه
به ــذا االس ــم م ــن األع ــراض ال ــيت يس ــببها مث ــل تضخ ــم
العقـــد اللمفاويـــة وتورمهـــا يف الفخـــذ أو اإلبـــط أو علـــى
العن ــق خل ــف األذن ــن.
التجـــارة الرية األخـــرى إىل مواينء أوروبـــا والعالم .ويف
ذلك الوقت ،كمـــا اآلن ،كانت إيطاليا هـــي املركز الرئييس
للوباء يف أوروبا.
ً
يف ذلـــك الوقـــت ،واآلن أيضـــا ،انتقلـــت العـــدوى من
احليـــوان إىل اإلنســـان .كانـــت اجلـــرذان ،آنـــذاك ،هـــي
املســـبب الرئييس جلاحئة الطاعون ،يف حـــن أن اخلفاش،
أو األفعـــى ،أو ربمـــا آكل النمـــل ،هـــو املســـبب الرئيـــيس
جلاحئـــة كوفيـــد  .19وكانـــت طرق الســـفر هي الوســـيلة
األبـــرز آنـــذاك ،واآلن ،لنشـــر اجلاحئتن.

كانت مشـــاعر اخلـــوف والقلـــق من املصـــري املجهول
الـــذي يمكـــن أن يصيب اإلنســـان هـــي الســـائدة يف كلتا
احلالتن ،واللجـــوء لفرض العزل الصي كانت الوســـيلة
االســـرتاتيجية األجنـــع للوقاية مـــن اجلاحئتن.
بالطبـــع هناك اختالفـــات كثرية بـــن اجلاحئتن ،من
وجهة النظـــر الطبي�ة؛ فالطاعون الدبلـــي مصدره بكترييا،
يف حـــن أن كوفيـــد  19مصدره فريوس ســـارس كوفيد ،2
الذي يســـاهم يف ظهور األعـــراض املميت�ة لفشـــل اجلهاز
التنفيس يف اإلنســـان املصاب.
لهـــذا معظـــم املقاربات الـــيت أجريت حـــىت اآلن كانت
تميل إىل مقاربة الكوفيد  19بوباء «اإلنفلونزا اإلســـباني�ة»
الـــذي اجتاح العالم يف الفرتة من فرايـــر  1918لغاية إبريل
.2 1920
مـــع ذلـــك لـــو تأملنـــا العـــوارض االجتماعيـــة الـــيت
أحدثتهـــا جاحئـــة «املوت األســـود» علـــى املـــدى البعيد،
واليت ضربـــت أوروبا يف أوقات الســـلم النســـيب ،بعد قرن
ً
مـــن ذروة احلروب الصليبيـــ�ة الدموية ،تمامـــا كما اجتاح
فـــريوس الكورونـــا العالم اآلن يف وقت الســـلم النســـيب.
وغـــين عـــن البيـــ�ان أن التأثـــري االقتصـــادي جلاحئـــة
ً
«الطاعـــون» كان مدمـــرا ،إذ تفشـــت املجاعـــة واندلعت
أعمال الشـــغب بـــن الفقراء بســـبب احتي�اجـــات البقاء
علـــى قيـــد احلياة.
ً
ً
لقـــد اســـتغرق األمـــر قرنا مـــن الزمـــان تقريبـــ�ا حىت
تعافت األنظمـــة الماليـــة العاملية من آثار هـــذه اجلاحئة.
اإلنفلونزا اإلســـباني�ة :جاحئة إنفلونزا قاتلة انتشرت يف
أعقاب احلـــرب العاملية األوىل يف أوروبـــا والعالم ،وخلفت
ماليـــن الضحايـــا ،وتســـبب بهـــذه اجلاحئة نـــوع خبيث
ومدمـــر مـــن فـــريوس اإلنفلونـــزا مـــن نـــوع  H1N1وتمزي
الفريوس بســـرعة العـــدوى ،حيث تقـــدر اإلحصائي�ات أن
حوايل  500مليون شـــخص أصيبوا بالوبـــاء الذي وصف
«بأم اجلـــواحئ» إذ فتـــك يف ثـــالث موجـــات متت�اليات ما
يقـــارب  100 – 50مليون إنســـان.
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وسي الفريوس باإلنفلونزا اإلسباني�ة ألن الصحافة
اإلسباني�ة كانت أول من حتدث عن انتشاره يف مايو .1918
ً
إىل يومنـــا هـــذا ،ال يـــزال الطاعـــون العظيـــم عالقا يف
ذاكـــرة العالم مـــن خـــالل أغنيـــ�ة األطفال املشـــهورة يف
كل مـــكان  3Ringa – Ringa Rosesالـــيت تشـــري كلمـــة
«الـــورود» فيهـــا إىل الدمامـــل املنتشـــرة علـــى أجســـاد
الضحايا ،وتشـــري النهاية غري الســـعيدة (كلها تتســـاقط)
إىل املـــوت اجلماعي.
وعلى النقيض ،يبـــ�دو أن اجلواحئ يف القرن العشـــرين
ً
والقرن احلادي والعشـــرين لم تنتج أدبا يف ذات مســـتوى
حكايـــات (الديكامـــريون) 4رائعـــة (جيوفاين بوكاتشـــيو)
اليت ألفهـــا يف القرن الرابع عشـــر.
مـــا أن اجتاح وبـــاء «املوت األســـود» إيطاليا بشـــكل
دراماتيكـــي ،بـــدأ (بوكاتشـــيو) ،الشـــخصية األدبيـــ�ة
املرموقـــة ،يف كتابـــة اإلجـــراءات االحرتازيـــة الـــيت اختذتها
النخـــب االجتماعيـــة يف عصـــره ملواجهـــة اجلاحئـــة ،اليت
اجتاحـــت مدينـــ�ة فلورنســـا املزدهـــرة دون ســـابق إنذار.
ً
ً
ان وصـــف (بوكاتشـــيو) للوباء كان تفصيليـــا ودقيقا:
«بالنظـــر إىل تزايد أعـــداد اجلثثُ ،حفرت قبـــور جماعية
ً
كبرية جـــدا ،لدفن مئـــات املـــوىت الذين يؤىت بهـــم؛ وكانت
ُ
ُ
اجلثـــث تنضد فيهـــا مرتاصة كمـــا تنضـــد البضائع على
من الســـفن .الكثري مـــن العائالت تركت جثـــث أفرادها
بإهمال شـــديد يف الطرقات».
كان األىس والبـــؤس عظيمـــن خاصـــة بـــن عامـــة
النـــاس ،ومع ضـــراوة هـــذا املـــرض الوبايئ كانت قســـوة
ً
الســـماء عظيمة ورهيب�ة جدا (كذلك قســـوة البشر) ،فما
بن وحشـــية الوبـــاء ،وترك كثـــري من املـــرىض املحتاجن
دون عـــون ،أو التخلـــي عنهـــم ،انزتعت حياة أكـــرث من مئة
ألف إنســـان ،منذ شـــهر مارس حـــىت يوليو التـــايل ،داخل
أســـوار مدينـــ�ة فلورنســـا ،اليت لـــم تعرف كيـــف تتحمل
كارثـــة التعامـــل مع املـــوت اجلماعي.
مصادفـــة أخـــرى تتمثـــل يف ذروة الوبـــاء ،إذ يذكـــر
(بوكاتشـــيو) على وجـــه التحديد الفرتة من شـــهر مارس

لغاية يوليـــو ويف ذلك تشـــابه مع وباء فـــريوس الكورونا يف
ً
وقت احلايل .الحظ أيضا اإلشـــارة إىل االزدحام الســـكاين،
هنا أيضا مالحظة (بوكاتشـــيو) احلـــادة حول «اخلوف»
والقـــدرة علـــى «القســـوة» بن الســـكان غـــري املصابن
با لعدوى.
إن أعـــداد الضحايا املرتفـــع يف مدين�ة فلورنســـا حيث
ً
«مـــات أكـــرث من مئـــة ألف إنســـان» أظهرت جهـــال عند
النـــاس ،حيث لم يكـــن ُيعتقـــد ،أن فيها مثل هـــذا العدد
من الســـكان.
مـــدن العالـــم اآلن ،مـــن ميالنـــو إىل مومبـــاي ،تـــأوي
مئ ــات األضع ــاف م ــن س ــكان م ــدن الق ــرون الوس ــطى.
ً
ورغـــم أن فـــريوس الكورونـــا أقـــل فتـــكا مـــن الطاعـــون،
إال أن الوس ــيلة الناجع ــة يف اجلاحئت ــن ال ت ــزال يف تطبي ــق
(الع ــزل الت ــام).
حكايـــات (الديكامريون) حتكيها يف عشـــرة أيام ســـبع
ســـيدات وثالثة شـــبان؛ الســـيدات باهـــرات اجلمال (ال
يتجاوز عمر أكرهن اخلامســـة والعشـــرين ،وال يقل عمر
أصغرهـــن عـــن الثامنة عشـــرة) ،وجميعهـــن حصيفات،
من أســـر نبيلة ،قـــررن أن يعزلن أنفســـهن يف قصر فخم يف
ً
الريـــف هربا مـــن هلع وبـــاء الطاعون القـــادم.اي ما يمكن
أن نطلـــق عليه (العزل الذايت) ،إذا صح التعبري ،يف تشـــابه
مذهل مـــع اإلرشـــادات الطبيـــ�ة يف يومنا هـــذا .ويب�دو أن
ً
الســـلوك االجتماعي يف العصور الوسطى لم يكن مختلفا
عن ســـلوكنا اليوم.
بالتأكيـــد أن معرفتنـــ�ا اليوم باألدويـــة والعقاقري وعلم
ً
الوراثـــة وعلـــم األوبئـــ�ة تفـــوق بكثري مـــا كان متـــداوال يف
القـــرون الوســـطى .فالتعـــاون الـــدويل ،الـــذي تطالب به
منظمة الصحة العاملية بشـــكل عاجل على ســـبي�ل املثال،
لـــم يكن خيطـــر بب�ال أحـــد يف ذلـــك الوقت.
لقــد ســبق الطاعــون العظيــم (شكســبري) و(غاليليــو)
بأك ــرث م ــن مائ ــيت ع ــام ،وكان ــت مالم ــح عص ــر النهض ــة
والنظريــات العلميــة العقالني ـ�ة للقوانــن الطبيعيــة تــكاد
بال ــكاد تظه ــر يف أع ــن ش ــخصيتن فذت ــن مث ــل (دان ــيت)
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و(بوكاتش ــيو)؛ لك ــن ح ــن نع ــود إىل الطبيع ــة البش ــرية
ً
ومخاوفهـــا ســـنجد يف (الديكامـــريون) دون شـــك نصـــا
ً
ً
عاملي ــا مدهش ــا.
اليء الذي لم تطاله يد التغيـــري عر القرون الماضية
هو الـــدور املشـــرتك الـــذي تلعبـــه يف حياتنـــ�ا الروايات أو
القصـــص أو األمثال أو األســـاطري أو احلكايات التاريخية
(أو ما شـــئتم من التســـميات) كمـــا يقول (بوكاتشـــيو)
بتهكـــم ،للتعامل مع القلـــق الوجـــودي والصدمة الناجمة
عن مواجهـــة املجهول الوحي والشـــيطاين.
كل مـــا تفعلـــه الشـــخصيات يف (الديكامـــريون) هـــو
التسكع واللهو وســـرد احلكايات والغناء .لكنهم بتعاونهم
ً
ً
ً
ووجودهـــم معـــا خيلقون نســـيجا متواصال مـــن األمل .
معظم التأويالت املعاصـــرة لكتاب (الديكامريون) مثل
فيلم (بيري باولو بازوليين) الشـــهري يف عام  5 1971ســـلطت
الضـــوء علـــى الغواية واملجـــون واإليروتيكيـــة املتضمنة يف
هذه احلكايات.
ً
لكـــن لـــن يتطلب األمـــر مـــن (فرويـــد) كثـــريا يف أن
يـــدرك أن الهوس اجلنيس يف حكايـــات (الديكامريون) أمر
ً
ً
منطقي نفســـيا حـــن يكون اإلنســـان واقعـــا حتت حصار

مرعب .فهـــذه احلكايات تشـــكل أطواق جنـــاة من اليأس
للشـــباب املعزولن يف الفيال.
من الســـمات الالفتـــة للنظـــر يف (الديكامـــريون) أن
جميـــع الشـــخصيات هـــم مـــن الشـــباب ومعظمهم من
اإلناث ،ثالثة شـــبان وسبع ســـيدات (ال تتجاوز أعمارهم
بـــن  18و  28ســـنة) .ما الســـبب يف ذلك؟.
مـــن الواضح من خـــالل احلكايـــات أن (بوكاتشـــيو)
ً
يؤمـــن أن النســـاء بطبيعتهـــن أكـــرث ميـــال للحديـــث
والتعاطـــف الوجداين مـــن الرجـــال .وهو يف نهايـــة كتابه
ينســـب الفضل إىل إحـــدى جاراته اليت قالـــت له منذ زمن
بعيد «إن لســـانه هو األفضـــل واألكرث عذوبـــة يف العالم»
ً
ً
رغم أن بعض الرجال يرون لســـانه «ســـاما» و«سليطا».
تب�دو فلســـفة (بوكاتشيو) األساسية تشـــري إىل أنه يف
ً
وقت األزمات غري املســـبوقة ال حنتاج كثـــريا إىل حكمة كبار
الســـن ،بل إن ما حنتاجه هـــو اإليمان الثابت باملســـتقبل،
الذي هو بالضرورة ســـمة من ســـمات الشباب.
ويف يومنـــا احلـــايل نقـــول أن اإلرادة التطوريـــة للبقاء
علـــى قيد احليـــاة ،والتكاثر مـــن أجل احلفـــاظ على النوع
البشـــري ،والســـعي للحيـــاة املثالية ،هـــي غرائـــز بدائي�ة
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متوارثـــة يف جيـــل األلفيـــة على ســـبي�ل املثال.
وعليه ،يمكـــن أن نؤكـــد أن فريوس الكورونا يســـلك،
ً
مجـــازا ،النمـــط الذي حـــدده من قبـــل (بوكاتشـــيو) :انه
يتجنب الشـــباب.
مـــن املؤكـــد ان الشـــباب «ليســـوا محصنـــن مـــن
الكورونـــا» مثلمـــا حـــذر مدير منظمـــة الصحـــة العاملية،
ولكـــن إن هـــم اعتقـــدوا أنهـــم كذلـــك ،فالبـــد أن ينتبهوا
للمالحظـــة احلكيمـــة واألخالقيـــة الـــيت أبداهـــا الدكتور
(أنتـــوين فاوتـــي) ،مديـــر املعهـــد الوطين للحساســـية
واألمـــراض املعديـــة يف الواليـــات املتحـــدة ،حـــن قـــال
ً
مخاطبا الشـــباب« :أرجوكم حتملوا املسؤولية املجتمعية،
ً
ال تتصرفوا بطريقة غري مســـؤولة وأنانيـــ�ة ،كونوا جزءا من
ً
احلـــل ،ال جـــزءا من املشـــكلة».

وهنا يتردد صدى رســالة (الديكاميرون).
يقـــدم لنـــا (بوكاتشـــيو) يف (الديكامـــريون) صـــورة
مصغـــرة لعالم إنســـاين يف طور التكوين ،وعلـــى الرغم من
أنـــه ٌ
عالم يـــدور يف فلـــك املحلية ،وال يشـــذ عـــن األحكام
املســـبقة لذلك العصر .إال أنه يضطرم برؤية شـــاملة
وعاملية مذهلة.
علـــى ســـبي�ل املثـــال فاليهـــودي باعتبـــ�اره «اآلخـــر»
ً
ً
مجـــازا ،ال يظهـــر أبـــدا علـــى أنـــه مصـــدر (الشـــر) أو هو
عرضـــة للكراهيـــة ،بـــل على العكـــس هو إنســـان عقالين
وحيظـــى باالحـــرتام.
وعلـــى العكس مـــن ذلك ،يديـــن (بوكاتشـــيو) رجال
الدين املسيحين لشـــدة نفاقهم وفسادهم ،وكذلك الفئة
الوضيعة من الرعاع ،ممن أطلقوا على أنفســـهم تســـمية
(احلمالـــن) الذين كانوا ينقلون اجلثامـــن ويلقون بها يف
املقابـــر اجلماعية مقابل المال ،هـــؤالء الذين أطلق عليهم
(بوكاتشيو) اســـم «مصايص الدماء».
يف وقتنـــ�ا احلاضـــر ،حيـــق لنـــا أن نطلق هذه التســـمية
على أولئك الرأســـمالين والسياســـين الطفيلين الذين
يســـعون لتحقيق املكاســـب من هـــذا الوباء.
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ً
يعـــرض لنـــا (بوكاتشـــيو) يف (الديكامريون) أشـــكاال
مختلفـــة مـــن احلماقـــات البشـــرية :املكـــر ،اخلديعـــة،
االزدواجيـــة ،الفضـــول ،و العنـــف.
يف قصـــة ميلودراميـــة نموذجيـــة تتلقـــى األمـــرية من
ً
أبيها كأســـا مـــن الذهـــب ،فيه قلـــب حبيبها ،فمـــا يكون
ً
ً
من الفتاة إال أن تســـكب ســـائال ســـاما يف الكأس وتشربه
لتمـــوت مثلما مـــات حبيبها.
ونســـتخلص نقطـــة مهمة من هذه احلـــاالت املروعة
من «وحشـــية اإلنســـان جتاه أخيـــه اإلنســـان» انها تلقي
الضـــوء على اخلري الفطـــري والعطف لدى عامـــة الناس.
بهـــذا املعىن يـــدرك (بوكاتشـــيو) بـــذكاء أن الطبيعة،
يف جوهرهـــا ،غري هرمية ،حـــىت وإن اختـــار املجتمع أن يمزي
البعض عـــن اآلخرين.
مـــن األقـــوال المأثـــورة أن املـــوت هـــو العامـــل األكرث
مســـاواة بـــن البشـــر ،وبالتـــايل ال بـــد مـــن أن األمراض
املعديـــة تـــأيت يف املرتبـــ�ة الثاني�ة يف املســـاواة بن البشـــر.
يبـــ�دأ (الديكامريون) بتصريح ديين« :شـــأن إنســـاين
هو العطف على املحزونن» ثم ُيشـــرع يف فحص أشـــكال
وأســـباب مثل هذا التعاطف دون أدىن درجة من التهكم أو
الســـخرية .وينتهي بتواضع مثري لإلعجـــاب« :أعرتف مع
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ذلك بأن أشـــياء هـــذه الدني�ا ال تعرف االســـتقرار والثب�ات،
وإنمـــا هي يف تبـــ�دل دائم ،وهو مـــا يمكن أن يطال لســـاين
ً
أيضا ويب�دله».
بعبـــارة أخـــرى ،ال يوجـــد حكـــم معصوم مـــن اخلطأ،
وحـــىت أكرث املعتقـــدات العزيزة على املـــرء يمكن أن ختضع
للمراجعـــة والتصحيح.
قـــد تكـــون املقتضيـــات األدبيـــ�ة أحـــد أســـباب هذا
ً
التواضـــع ،لكـــن يبـــ�دو أن جـــزءا منـــه ينبع مـــن قناعات
ً
ً
(بوكاتشـــيو) الذاتيـــ�ة ،الـــذي كان مـــدركا تمامـــا أن هذا

ً
العالـــم غري ثابت وغري مســـتقر ،وبالتايل أيضـــا كلماته غري
ثابتـــ�ة وغري مســـتقرة.
لنتحلى بالشـــجاعة مثلما فعل (بوكاتشـــيو) ونعرتف
بأنن�ا نمر حبالـــة من الاليقن يف القرن احلادي والعشـــرين
وحنن نواجه فـــريوس الكورونا.
ولهذا الســـبب بالذات فـــأن قـــراءة (الديكامريون) يف
ظـــل هذه اجلاحئـــة اليت جتتـــاح العالـــم بأســـره ،يمكن أن
تكون يف هذه األوقات العصيب�ة وســـيلة وقائي�ة اجتماعية
حنتاجهـــا يف مواجهة اليـــأس والقنوط.

الهوامش
.

.2

.

.4

الطاعـون الدبـي أو الدمـيBubonic Plague :
هـو عدوى بكترية حادة تنتقل يف املقـام االول إىل
اإلنسـان عن طريـق الكائـن الحي الذي يسـبب
الطاعـون ،واملسـمى بــ (يرسـينيا بيسـتيس)
والذي يعيـش يف القوارض والباغيـث .والطاعون
الدبي هـو النوع األكثر شـيوعا ً للمـرض ،وتأتي
تسـميته بهذا االسـم مـن األعراض التي يسـببها
مثـل تضخم العقـد اللمفاوية وتورمهـا يف الفخذ
أو اإلبـط أو عـى العنق خلـف األذنني.
اإلنفلونـزا اإلسـبانية :جائحـة إنفلونـزا قاتلـة
انتـرت يف أعقاب الحرب العامليـة األوىل يف أوروبا
والعالـم ،وخلفـت ماليـني الضحايـا ،وتسـبب
بهـذه الجائحـة نوع خبيـث ومدمر مـن فروس
اإلنفلونـزا مـن نـوع  H1N1وتميـز الفـروس
برعـة العـدوى ،حيـث تقـدر اإلحصائيـات أن
حوايل  00مليون شـخص أصيبـوا بالوباء الذي
وصـف "بـأم الجوائـح" إذ فتك يف ثـالث موجات
متتاليـات مـا يقـارب  00 – 0مليـون إنسـان.
وسـمي الفـروس باإلنفلونـزا اإلسـبانية ألن
الصحافـة اإلسـبانية كانـت أول مـن تحـدث عن
انتشـاره يف مايـو . 9 8
(حلقـة حول األزهـار) أغنية فلكلوريـة إنجليزية
األصـل ارتبطـت بوبـاء الطاعـون الـذي اجتـاح
إنجلـرتا يف عـام  66وكانـت األغنيـة تصاحب
لعبـة يلعبهـا األطفـال تتضمـن رقصـة دائريـة
حـول العب مـا ،وعندمـا يسـمع األطفـال عبارة
(كلهـا تتسـاقط) يقـع الجميع عـى األرض.
«الديكامـرون»  The Decameronأو «األيـام
العـرة» هـي مجموعـة مـن الحكايـات كتبهـا

املؤلـف اإليطايل املعـروف (جيوفاني بوكاتشـيو)
– .) 7
يف القـرن الرابـع عـر (
يحتوي الكتـاب عى  00حكاية تـروى يف عرة
أيـام من قبـل مجموعة مؤلفة من سـبع شـابات
وثالثـة شـبان (أعمارهـم بـني  8و  2سـنة)
يلتجئـون إىل فيـال معزولـة يف ريـف (فيسـويل)
خـارج مدينـة (فلورنسـا) هربـا ً مـن الطاعـون
الـذي اجتـاح املدينـة يف عـام . 48
 .فيلـم (الديكامـرون) مـن إنتـاج عـام 97
للمخـرج اإليطـايل (بير باولـو بازولينـي) ،وهو
الفيلـم األول مـن ثالثية الحيـاة لبازولينـي التي
تتضمن «حكايات كانرتبـري» و «الليايل العربية»
 .حـاز فيلـم (الديكامـرون) عـى جائـزة الـدب
الفـي االسـتثنائي للجنـة التحكيـم يف مهرجان
برلني السـينمائي.

المصادر
-

-

روكمينـي بهايـا نايـر :أكاديمية وناقـدة وكاتبة
وشـاعرة وأسـتاذة جامعيـة بمعهـد  IITيف
نيودلهـي  ،سـبق وأن عملـت أسـتاذة جامعيـة
بجامعـة هونـان يف الصـني يف عـام 20 9
نرت املقالـة يف صحيفـة The Hindu News-
 paperبتاريخ  27مـارس .2020
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أ.د .وهيب عيىس الناصر  -البحرين

جنم سهيل:
ملهم العرب بالليل !

يف كل عـــام يظهر جنم ســـهيل فجـــرا يف يوم  24أغســـطس ،وعادة
تكون أول مشـــاهدة لنجم ســـهيل يف ســـماء البحرين بعـــد أن يغيب
عن ســـمائها يف  4مايو  .وعنـــد طلوعه يف هذا الوقت ( 24ســـبتمر)
تصعب مشـــاهدته بســـبب قربه مـــن األفـــق ،وتأثري عكرة الســـماء
علـــى ضوئـــه ،إال أن العارفـــن لـــه وعشـــاقه ال خيطئونـــه ،ويتقـــدم
شـــروقه من حلظـــة طلوعه – بعـــد غيـــاب – بواقع  4دقائـــق كل يوم
أي كل شـــهر يتقـــدم شـــروقه ســـاعتن ليكـــون يف  24ين�ايـــر واضحا
جهـــة اجلنوب بـــدءا من الســـاعة  6:30مســـاء ،ويف فرايـــر بدءا من
الســـاعة  4:30مســـاء ،وهكـــذا .وســـيمكن مشـــاهدته – بصعوبة
ً
بســـبب قربه من األفق اجلنويب -يف الســـاعة  5:00صباحا .وحلسن
احلـــظ فقد تم تصويـــر هذا النجـــم ،وألول مـــرة يف اول أيـــام طلوعه
من قمة جبـــل حفيت بمدين�ة العـــن يف اإلمارات العربيـــ�ة املتحدة يف

عـادات وتـقـالـيـد

شكل  : 1جنم سهيل يف أول أيام طلوعه يف  24أغسطس يف سماء البحرين .

يوم اجلمعة  28أغســـطس  2020فجرا – عند الســـاعة
 5:30صباحا تقريب�ا بتوقيت اإلمارات.وتســـتعرض هذه
الدراســـة معلومات حول جنم ســـهيل مع عـــرض لبعض
احلســـابات الفلكيـــة اخلاصة بهذا النجـــم اجلميل.

موسم طلوع سهيل:
يرتقب أهل شـــبه اجلزيـــرة العربي�ة طلوع جنم ســـهيل
لكونـــه يكون مبشـــرا لهم بانقضـــاء هواء الصحـــراء احلار
واجلـــاف نهارا – والبـــارد مع اجلفـــاف ليال – وهـــذا األمر
يتعبهـــم ويتعـــب مواشـــيهم ،بـــل ربمـــا تعتـــل صحتهم
وصحة املـــوايش؛ فمع طلوعـــه يعتدل اجلو نهارا بســـبب
هبـــوب هـــواء رطب من حبـــر العـــرب ليخفف مـــن وطأة
اجلفـــاف ،كمـــا بعدها يطـــول الفـــيء ويزيد ،وهـــو إيذان
بقلـــة شـــدة اإلشـــعاع الشـــميس وبالتـــايل اخنفـــاض يف
احلـــرارة ،وحظي املـــوايش بالظالل الطويلـــة بعدما كانت
قصـــرية يف يونيـــو ويوليـــو وأوائـــل أغســـطس .1وموســـم
ســـهيل تبلغ عدد أيامه  53يوما ،ويعد ســـهيل من أشـــهر
األجنم وأوســـعها ذكرا وأثراها معرفة ،حيث موســـم طلوع
سهيل من  24أغســـطس إىل  14أكتوبر ،وينقسم املوسم
إىل ثـــالث طوالـــع هي طالـــع الطرفـــة ،ومدتـــه  13يوما،

وطالع اجلبهة ومدتـــه  14يوما ،وطالع الزبـــرة ومدته 13
يومـــا ،وطالـــع الصرفة ومدتـــه  13يوما.2
ويمكـــن اجيـــاز خصائـــص منـــازل جنـــم ســـهيل علـــى
النحـــو التـــايل:3
 الطرفـــة ( 24أغســـطس –  5ســـبتمر) :يكون ّاجلو
خاللهـــا ذا حـــرارة مرتفعـــة خـــالل النهـــار ،ويصبح
ً
ّ
ّ
الزمنيـــ�ة  13يوما.
لطيفـــا خالل الليـــل ،مدتهـــا
 اجلبهـــة ( 6ســـبتمر –  19ســـبتمر) :تكـــون خاللفصل اخلريف ،يتحســـن اجلو أثن�اء النهار ،ويتســـم
ً
ً
ّ
الزمني�ةأيضـــا13يوما.
بالـــرودةخاللالليـــل،مدتهـــا
 الزبرة ( 20ســـبتمر –  2أكتوبر) :يكـــون اجلو خاللً
ّ
الليل شـــديد الرودة ،مدتهـــا  13يوما.
 الصرفـــة ( 3أكتوبـــر –  15أكتوبـــر)  :ســـميت بهـــذاً
ّ
ّ
احلـــر وقت طلوعهـــا ،مدتها أيضا
االســـم ،النصراف
ً
 13يوما.

تغيري مواعيد شروق جنم سهيل:
يك ــون ش ــروق ه ــذا النج ــم العم ــالء يف  24أغس ــطس
ً
يف س ــماء البحري ــن يف الس ــاعة  4:27صباح ــا ،ويك ــون يف
ﻧﺠﻢ ﺳﻬﻴﻞ :ﻣﻠﻬﻢ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ !
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شـكل  : 2أول تصويـر لنجـم سـهيل مـع بدايـة طلوعـه يف سـماء اإلمـارات العربيـ�ة املتحـدة  .وقـدم املركـز وبمشـاركة جهـات رسـمية
وفلكيـة أخـرى يف اإلمـارات مـن رؤيـة جنـم سـهيل بالعـن املجـردة صبـاح اليـوم  28أغسـطس مـن قمـة جبـل حفيـت .4

ً
أق ــىص ارتف ــاع ل ــه يف الس ــاعة  7:51صباح ــا ،ويغ ــرب يف
ً
11:15صباح ــا .وش ــكل  1ه ــو ص ــورة لنج ــم س ــهيل وه ــو
ً
عل ــى ارتف ــاع  °3تقريبـ ـ�ا ،ويف اجت ــاه  °24ش ــرق اجلن ــوب
( .)°156ويتقـــدم شـــروق جنـــم ســـهيل يوميـــا مـــدة
 4دقائـــق ليكـــون شـــروقه بعـــد شـــهر حبـــوايل ســـاعتن
مقارنـــة بشـــروقه يف  24أغســـطس ،ويف الشـــهر الـــذي
يلي ــه س ــيكون ش ــروقه قب ــل  4س ــاعات مقارن ــة بموع ــد
ش ــروقه يف أغس ــطس -أي يك ــون ش ــروقه يف  24س ــبتمر
يف الســـاعة  2:30صباحـــا ،ويف  24أكتوبـــر يف الســـاعة
 12:30صباحـــا ،ويف  24نوفمـــر يف الســـاعة 10:30
مس ــاء ،ويف  24ديس ــمر يف الس ــاعة  8:30مس ــاء ،ويف 24
ين�ايـــر يف الســـاعة  6:30مســـاء ،وهكـــذا .

أول تصوير فريد لنجم سهيل مع بداية طلوعه :
يف  28أغســـطس  2020تمكـــن املصـــور الفلكـــي
خلف ــان النعي ــي م ــن تصويــر جن ــم س ــهيل م ــن عل ــى جب ــل
حفيـــت يف مدينـــ�ة العـــن باإلمـــارات العربيـــ�ة املتحـــدة،
وتــأيت هــذه املبــادرة ضمــن النشــاطات الفلكيــة الــيت يقــوم
به ــا مرك ــز الفل ــك ال ــدويل بمدينــ�ة أب ــو ظ ــيب .أول تصويــر
لنجـــم ســـهيل مـــع بدايـــة طلوعـــه يف ســـماء اإلمـــارات

العربي ـ�ة املتحــدة .وقــدم املركــز وبمشــاركة جهــات رســمية
وفلكيــة أخــرى يف اإلمــارات مــن رؤيــة جنــم ســهيل بالعــن
املجـــردة صبـــاح اليـــوم  28أغســـطس مـــن قمـــة جبـــل
حفي ــت يف دول ــة اإلم ــارات ،وتم ــت رؤيت ـ�ه املنظ ــار والع ــن
املجـــردة (شـــكل  ،)2وشـــخصيا أراه أول توثيـــق فلكـــي
حديــث لظهــور ســهيل بعــد حملــة رصــد يوميــة اســتمرت
م ــن ي ــوم  10أغس ــطس.4

جنم سهيل وتأثري خطوط العرض:
وطل ــوع ومش ــاهدة جن ــم س ــهيل يعتم ــدان عل ــى خ ــط
العـــرض ،وال تأثـــري خلـــط الطـــول علـــى طلوعـــه؛ علـــى
ســـبي�ل املثـــال يف املناطـــق ذات العـــروض املنخفضـــة
مثـــل خـــط عـــرض ( 15°جنـــوب اليمـــن) يكـــون أول
طلـــوع لنجـــم ســـهيل (فجـــرا) يف  16أغســـطس ،وعنـــد
خـــط عـــرض  ° 25شـــماال (الريـــاض والبحريـــن
تقريبـ ـ�ا) يك ــون الطل ــوع يف  24أغس ــطس ،وعن ــد خ ــط
عـــرض  ° 30شـــماال (الكويـــت) يكـــون طلـــوع ســـهيل
يف  5س ــبتمر ،وعن ــد خ ــط ع ــرض  ° 35يك ــون يف أوائ ــل
ســـبتمر! وال يمكـــن مشـــاهدة جنـــم ســـهيل علـــى خـــط
عـــرض أكـــر مـــن  37°شـــماال (جنـــوب تركيا)-كمـــا يف
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شكل  : 3مواعيد مشاهدة أول طلوع لنجم سهيل حبسب خط العرض.3

شــكل 3؛ لذلــك عندمــا رحــل املســلمون العــرب مــن أهــل
اجلزيـــرة العربيـــ�ة إىل األندلـــس وإىل خراســـان افتقـــدوا
مش ــاهدة جن ــم س ــهيل ،وصاغ ــوا العدي ــد م ــن األش ــعار
يف ذل ــك ،ومنه ــا ش ــعر مال ــك ب ــن الري ــب التمي ــي ،وه ــو
ي ــريث نفس ــه ويص ــف ق ــره ،وكان ق ــد خ ــرج م ــع س ــعيد
بـــن عفـــان (أخـــو عثمـــان) لمـــا ويل خراســـان ،فلمـــا كان
ببع ــض الطري ــق أراد أن يلب ــس خف ــه ف ــإذا بأفع ــى في ــه
فلســـعته فلمـــا أحـــس باملـــوت أنشـــأ يقـــول:
ْ
َولما تراءت ِعند مرو منييت
وخل َبها جسي وحانت وفاتي�ا
ّ
َأ ُق ُ
ول ْ
ألصحايب ْارفعوين ألنين
َ ٌ َ
سهيل َبدا ِليا
َي ِق ّر ِب َع ْيين أن
ويش ــاهد جن ــم س ــهيل دائم ــا جه ــة اجلن ــوب تقريبــ�ا،
ويمك ــن اإلس ــتدالل علي ــه ع ــن طري ــق املثل ــث النج ــي
املكـــون مـــن بيـــت اجلـــوزاء ،والشـــعرى الشـــامية،
والش ــعرى اليمانيــ�ة ،ورأس املثل ــث (الش ــعرى اليمانيــ�ة
يشـــري إىل جنـــم ســـهيل).

مصدر االسم لنجم سهيل:
واالس ــم «س ــهيل» يع ــين الوس ــيم ،الالم ــع ،واملجي ــد،
وم ــن الس ــهل اجلاري ــة ،يف س ــهولة وس ــلمية وه ــو تصغ ــري
لكلم ــة س ــهل .وحلس ــن حظ ــي ،فإن ــين ق ــد ش ــاهدت ه ــذا
النجـــم ،وأنـــا يف بيكـــن عاصمـــة جمهوريـــة الصـــن يف
إح ــدى الزي ــارات العلمي ــة ،يف الس ــاعة  9مس ــاء ،وقل ــيب
ق ــد ح ــن جنون ــا للبحري ــن ولهوائه ــا وأهله ــا.
ويشري موقع ويكيبي�ديا أن يف مايو 2016انشأ فريق عمل
االحتاد الفلكي الدويل ألسماء النجوم يف االحتاد الفلكي الدويل
لفهرست وتوحيد األسماء اخلاصة للنجوم النشرة األوىل
لفريق واختار هذا الفريق اسم كانوبوس ()Canopus
لنجم سهيل ،وهو مدرج اآلن يف فهرس االحتاد الفلكي الدويل
ألسماء النجوم .ويف علم الفلك الهندويس القديم ،يدعى
سهيل «أغاسيت» ،ويف اللغة اإلجنلزيية يسى أحياناSoheil
أو Soheila ،ويف الرتكية  Süheylأو  Süheylaوهذه
التسميات مشتقة من االسم العريب سهيل .وسماه العرب
بعدةأسماءمنها«البشرياليماين».
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شكل  : 4حجم الشمس مقارنة بنجم سهيل إذا تم وضعهما على مسافة متساوية قدرها  3وحدة فلكية
(الوحدة الفلكية هي متوسط املسافة من األرض إىل الشمس).

هل طوع سهيل هو دخول اخلريف؟
وشـــخصيا ،أرى أن طلـــوع ســـهيل هـــو بدايـــة فصل
اخلريف؛ ويتـــم اآلن إعداد حبث للنشـــر يف كرى املجالت
العلمية لوضـــع تصنيف جديد لدخـــول الفصول؛ فليس
مـــن املعقول أن يكـــون بداية الفصل حتدث فيـــه الذروات
وإنما تكـــون الذروات يف منتصـــف الفصل.

خواص جنم سهيل:
جنم ســـهيل هـــو حقيقـــة جنم عمـــالق أبيـــض اللون،
واعتمد عليه علماء الفلك املســـلمون يف العصور الوسطى
على حتديد القبلة لكونه يشـــري إىل اجتـــاه اجلنوب ،وبذلك
يمكن التعرف على االجتاهـــات األخرى ،خصوصا ملن يريد
ً
أن حيدد اجتـــاه القبلة .وهو ثاين أملع النجوم يف الســـماء ليال
بعد جنم الشـــعرى اليماني�ة .ومن الســـهل على الشخص

ً
مشـــاهدة جنم ســـهيل ليال يف النصف اجلنويب مـــن الكرة
ّ
األرضيـــة لكونـــه يكون تقريبـــ�ا مرتفعا كثريا عـــن األفق –
ربما يصل إىل الســـمت .وكما أشـــرت ســـابقا ،فإن ظهوره
يـــدل على أننـــ�ا يف أواخـــر فصـــل الصيف ونرتقـــب ّ
التغري
الفصلـــي ،ونهاية ريـــاح الســـموم ،ومـــن دالالت ظهوره،
بدايـــة النقصـــان يف ســـاعات النهـــار ،والرودة النســـبي�ة
وزيادة الرطوبة النســـبي�ة.3
ويتواجد جنـــم ســـهيل يف املجموعة النجمية املســـماة
باجلؤجـــؤ ،Carinaوهـــو أملع جنومهـــا .وهـــذه املجموعة
النجميـــة هـــي اجلـــزء الثالـــث مـــن املجموعـــة النجمية
الكبرية املســـماة بالســـفين�ة.
ً
وجنـــم ســـهيل Canopusمن ضمـــن أملـــع  20جنما يف
الســـماء ،وهو ذو إضاءة تســـاوي ( ،)1 -أي هو ثاين أملع جنم
يف الســـماء بعد الشـــعرى اليماني�ة ،ويبعد عنا  314ســـنة
ضوئيـــ�ة ،أي ما يعادل بعد األرض عن الشـــمس  19مليون
مرة ،وبعبارة أخرى فعندما نشـــاهد ضوء جنم ســـهيل ،فأنن�ا
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نرى صورته قبل حوايل  314ســـنوات (أي عـــام  1706م)،
وللتـــو قد وصـــل ضـــوؤه إىل عينن�ا ،علـــى الرغـــم أن الضوء
يســـري بســـرعة  300ألف كيلومرت بالثاني�ة!
وجنم ســـهيل هو جنم فىت شـــاب (طيـــف ،)Bونصف
قطـــره يســـاوي  57مـــرة نصف قطـــر الشـــمس -كما يف
ً
شـــكل  ،4-وإضاءتـــه تعـــادل إضـــاءة 21.240شمســـا،
ودرجة حرارتـــه  8.040°م.
ّ
ويقـــدر علماء الفلـــك عمر جنم ســـهيل بــــ  27مليون
ّ
ســـنة ،إذ يصنف من النجـــوم ذوات العمـــر القصري ،حتت
ّ
حد انفجـــاره وحتوله لثقب أســـود.

التقويم السهيلي
لقد أبت�دع سـكان الصحراء طريقة ملعرفة دخول املواسم
حيـث بـدأوا تقويمهـم بطلوع سـهيل ( 24أغسـطس) حىت
ً
بعد  52يوما (15أكتوبر) فسـموه موسـم «طلوع سـهيل»،
ً
وثـم مـن  53إىل  104يومـا (16أكتوبـر 6 -ديسـمر) سـموه
ً
«الوسـم» ،وثـم مـن  105إىل  144يومـا ( 7ديسـمر 14 -
ين�ايـر) سـموه «أربعينيـ�ة الشـتاء» ،وهكـذا حـىت يدخـل
موسـم الشـبط ( 15ين�ايـر 9 -فرايـر) ،والعقـارب (10
فرايـر 7 -مـارس) ،واحلميمـن ( 8مـارس  15 -أبريـل)،
والذراعـن ( 16أبريـل  11 -مايـو) ،والرثيـا ( 12مايـو 6 -
يونيـو) ،والتويبـع ( 7يونيـو  2 -يوليـو) واجلـوزاء ( 3يوليـو
ً
  28يوليـو) ،وأمـا مـن  340حـىت  352يومـا ( 29يوليـو  10أغسـطس) فسـموه «املـرزم» ،ومـن  342حـىت 365ً
يومـا ( 11أغسـطس  23 -أغسـطس) سـموه «الكلبـن أو
ً
الكليبـن» ،وهـذا التوزيـع يعـين أن كل موسـم إما 13يومـا أو
ً
مضاعفاتـه ( 52 ،39 ،26يومـا) .

الظواهر اجلوية املصاحبة لطلوع سهيل
ومع طلوع سهيل حتدث الظواهر التالية:3
 -تزداد الرطوبة  -رغم اخنفاض اإلشعاع الشميس عن

السابق – بسبب هبوب رياح الكوس (اجلنوبي�ة -
اجلنوبي�ةالشرقية).
ً
 يرد الماء والهواء نسبي�ا فتقل احلاجة لشرب الماء. يزداد طول الظل عند الظهرية بعد أن كان شبه منعدميف يونيو ويوليو .
 تهب الريح اجلنوبي�ة أو الشرقية من البحر فتقللجفاف الصحراء ولكنها تتسبب يف زيادة احلرارة
الظاهرية يف املناطق اجلزرية.
ً
 يطول الليل نسبي�ا كما يقصر النهار ،وبذلك يالحظالناس برودة ماء خزانات الماء فجرا.
 تميل الشمس حنو اجلنوب بعد أن كانت عمودية علىً
الرأس تقريب�ا ،فزياد الظل عن بايق الشهرين الماضين.

سهيل يف األساطري الغربي�ة:
يســـى جنـــم ســـهيل باإلجنلزييـــة Canopus
(كانوبـــوس) ،وهو شـــخصية أســـطورية إغريقيـــة ،وكان
ً
حبارا لســـفين�ة امللك مين�الوس ملك إســـرطة أثن�اء حرب
ً
طروادة .وكان ـ كما تقول األســـطورةـ ً
وسيما ،فأحبت�ه
شابا
النبيـــ�ة املصريـــة ثيونـــوي ،غـــري أنه لـــم يب�ادلهـــا احلب.
ً
ومـــات ـ وفقـــا لأســـطورة ـ أثنـــ�اء زيارته ســـواحل مصر،
بعدما لدغته أفعى ،فأقام ســـيده ً
نصبا لذكـــراه عند مصر
ً
الني�ل ،نشـــأت حوله الحقـــا مدين�ة كانـــوب .5ويف اللغات
الغربي�ة ،يســـى أملع جنوم بـــرج القاعدة باســـم كانوبوس،
ً
وهو النجـــم الذي يســـى يف علـــم الفلك العريب ســـهيال.
ومـــن القصـــص الغربيـــ�ة حـــول ســـهيل ،هو مـــا تم
اإلشـــارة إليه يف رواية فرانك هربرت عام « 1965الكثب�ان
الرملية» علـــى أنه الكوكب اخليـــايل «أراكيس» - 6عالم
صحراوي شاســـع ،وهو موطـــن للديدان الرملية والبشـــر
مثـــل البـــدو! ويف روايـــة هربرت ،فـــإن كوكـــب الصحراء
«أراكيـــس»  Arrakisهو املصدر الوحيـــد لمادة امليالنيج
 ،melangeوهـــو أهم عالج يصدر مـــن مخلوق خيايل يف
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شكل  : 5مواقع النجم سهيل على أرايض اململكة العربي�ة السعودية.8

الرواية تســـى الديـــدان الرملية ( تســـى  ،)Spiceوهي
أهم مـــادة وأكرثها قيمـــة يف عالم الكثبـــ�ان الرملية.

سهيل يف األساطري العربي�ة:
ويف أســـاطرينا العربيـــ�ة – حيـــث يتـــم ســـرد قصص
ليحفـــظ الكبار والصغار هـــذا النجم وترغيبهـــم يف رصده
ومن ثم تعلم فراســـة االســـتدالل بالنجوم ومعرفة أحوال
الفصول  -ان جنم ســـهيل قد قتل «نعشـــا» ،وكان لنعش
ســـبع بن�ات حســـان ( بن�ات نعـــش – النجوم اليت تشـــكل
شـــكل الدب األكر) ،فحـــزن على مقتل أبيهن ،وأقســـمن
أن ال يدفـــن جثت�ه إال بعـــد أن يدركن ســـهيال ويأخذن بث�أر
أبيهن ،فهرب سهيل إىل اجلنوب الشـــريق ،فقررت البن�ات
مطاردتـــه ،فحملـــت أربـــع منهـــن جثمـــان أبيهـــن ،بينما
ســـارت الثالث األخريات خلف النعـــش ،وكانت إحداهن
حامـــال ،واألخـــرى برفقة طفل صغـــري ،وثالثتهـــن عرجاء
تمي الهوين�ا .إذن ســـهيل هو النجم الهـــارب إىل اجلنوب
والذي يظهـــر لعدة أشـــهر ويعـــود ليختفي عـــن األنظار،
ومنـــذ تلك القـــرون البعيدة لـــم ينلن ثارا من ســـهيل ،وال
دفن أبيهن ،وال اســـرتاحت أجســـادهن!
ويف اســـطورة أخـــرى أن ســـهيل اختطـــف اجلـــوزاء،
وعر بهـــا النهـــر (درب التب�انـــة) ،ولكـــون أن لديه أختن

همـــا الشـــعريان ( الشـــعري اليمانيـــ�ة ( Siriusأو املرزم)
والشـــعرى الشـــامية  ،Proyconفقـــد أراد قـــوم اجلوزاء
االنتقـــام منهمـــا فهربتـــ�ا ،واســـتطاعت الشـــعرى األوىل
عبور النهر واســـتقرت يف اجلنوب جهة اليمن (الشـــعرى
اليماني�ة) أمـــا أألخرى فما اســـتطاعت العبـــور وظلت يف
الشـــمال (يف الشـــام) تبكي حىت اغمصت عين�اها ،لذلك
تســـى بالشـــعرى الغميصاء!

دخول سهيل يزتامن مع دخول طالع الطرف:
يزتامن مع طلوع ســـهيل دخـــول طالع الطـــرف (24
أغســـطس إىل  5ســـبتمر) ،وهمـــا جنمـــان يف برج األســـد
يمثـــالن عيين األســـد أو طرفـــة ،وموعد شـــروقهما يكون
قبل شروق الشـــمس بنصف ســـاعة ،ويبعد جنم الطرف
ّ
ضوئي�ة!
( ) Alterfعن الشـــمس  336ســـنة
ويصـــادف طلـــوع هذا الطالـــع ظهور جنم «ســـهيل»
ً
فجرا جهة اجلنوب لذا يســـى الطالع «بســـهيل» .وفيه
ً
يســـتمر احلر والســـموم نهـــارا .ويســـمونه الغـــرب نظرة
عن األســـد ،وموعده من  12برج الســـرطان التقليدي إىل
 25من بـــرج الســـرطان التقليدي.9 ،7
ً
وم ــع دخ ــول ه ــذا الطال ــع ي ــرد اللي ــل نس ــبي�ا ،وتبــ�دأ
ً
احلـــرارة تنخفـــض تدريجيـــا لتصـــل العظـــى إىل 38°
مئوي ــة ،والصغ ــرى  30°مئوي ــة ،بينم ــا ت ــرتاوح الرطوب ــة

عـادات وتـقـالـيـد

قـــال ســـاجع العـــرب «إذا طلعـــت الطرفـــة بكـــرت
ُ
اخلرفـــة (ما لقط مـــن الرطب) ،وكـــرثت الطرفة ،وهانت
للضيـــف الكلفـــة» ،ويقصدون بذلـــك قولهـــم أن خرفة
التمر تبكـــر يف هـــذا الوقت.
للعلم ،فقد قســـم العرب شـــهر أغســـطس (آب) إىل
ثالثـــة أقســـام ،لكل قســـم صفـــة؛ فيقولون  :عشـــرة من
آب يـــذوب املســـمار يف الباب ،وعشـــرة تطيـــح األرطاب
(الرطب) ،وعشـــرة يفتـــح من الشـــتاء باب.

شكل  :6طريقة التعرف على موقع جنم سهيل يف السماء .

النس ــبي�ة م ــن  % 40إىل  ،% 85ويك ــرث في ــه هب ــوب ري ــاح
اجلن ــوب واجلن ــوب الش ــرق (ري ــاح الك ــوس) .وي ــزرع يف
هـــذا الوقـــت البقـــول واخلضـــار ،وحتـــرث فيـــه األرض،
وتبـــ�ذر األشـــجار ،والشـــجريات .ومـــع دخـــول الطـــرف
يكـــرث ســـمك الربيـــب ،واللحـــالح ،والصـــايف ،واملقلـــي،
والبـــدح .يف البحريـــن.3

الهوامش
 .خالـد صالـح ،موقع اليـوم السـابع ،أول فيديو و
صور لنجم سـهيل يف العام الحايل 28 ،أغسـطس
.2020
 .2وهيـب عيـى النـارص ،دليـل الظواهـر الفلكية
لعـام  ، 202الطبعـة األوىل (مطبعـة مؤسسـة
األيـام ،مملكة البحرين) ،الطبعـة الثانية (مطبعة
جامعـة البحرين).
 .أمانـي هليـل ،موقـع موضـوع األلكرتونـي،
معلومـات عـن نجـم سـهيل ،أبريـل .20 6
 .4مركـز الفلـك الـدويلhttp://www.astrono- ،
/mycenter.net
 .ويكيبديا – الرابط التايل:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%
D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%D9
%88%D8%B3_)%D9%85%D9%8A%D8%

وقـد أبـدع زميلـي الدكتـور خالـد املسـند يف حتديـد مواقع
النجم سـهيل علـى أرايض اململكـة العربي�ة السـعودية حيث
يوضـح الرسـم أن اقـىص ارتفـاع للنجـم يف سـماء اخلليـج
العريب يكون أيام الشـتاء ،ويصل إىل حوايل  11درجة قوسـية،
وإنـه يتـوارى عـن سـمائن�ا يف  5مايـو مـن كل عـام (شـكل .)5
كمـــا يوضح شـــكل  6كيف يمكن التعـــرف على موقع
جنم ســـهيل عن طريـــق مجموعة جنوع الصياد والشـــعرى
اليمانيـــ�ة والشـــامية حيـــث من خـــالل إيصـــال خطوط
وهمية ألملـــع ثالثة جنوم يف هـــذا التكتل (مثلث الشـــتاء)
يمكـــن حتديد موقع جنم ســـهيل جنوبـــا إذ انـــه يمثل رأس
املثلث املتســـاوي األضالع.

AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%
(D9%8A%D8%A7
 .6ويكيبديا – الرابط التايل:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83
%D8%AB%D9%8A%D8%A8_)%D8%
(B1%D9%88%D8% A7%D9%8A%D 8%A9
 .7حسن محمد بارصة ،اإلستدالل بالنجوم ،طباع
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم و التقنية 428 ،هـ.
 .8وهيب عيـى النـارص ،الطوالع يف سـماء الخليج
العربي ،مطبعـة وزارة اإلعـالم  ،مملكة البحرين،
. 992
 .9عبدالعزيـز سـلطان الشـمري املرمـش  ،خارطة
السـماء ،سلسـلة املوسـوعة العلمية الفلكية.
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أ .مطرف عمر -اجلزائر
أ .بن معمر بوخضرة  -اجلزائر

املواسم واألعياد
واملناسبات االحتفاليات
يف املجتمع اجلزائري
بين الوظائف االجتماعية
والمظاهر الفرجوية

مقدمة :
ال خيلـــو أي مجتمـــع مـــن أعيـــاد ومواســـم ومناســـبات احتفالية
يتـــم إحياؤها يف مواعيد ســـنوية محـــددة ،ولعل املجتمعـــات العربي�ة
واإلســـالمية أكرثهـــا زخما بهـــذه األعيـــاد واملناســـبات الـــيت حيتفل
بهـــا يف مشـــارق األرض ومغاربهـــا ،واملجتمـــع اجلزائري يشـــرتك مع
بـــايق الشـــعوب العربي�ة واإلســـالمية يف إحيـــاء هذه األعيـــاد الديني�ة
واالحتفاليـــات العائليـــة واملناســـبات االجتماعيـــة والوطني�ة.
هـــذه األعيـــاد واالحتفاليـــات اليت تمثل تقليدا رســـميا وشـــعبي�ا
1

تتجلى فيهـــا مظاهر الفرح واالبتهـــاج والرتويح عـــن النفس املجهدة
ّ
من مشـــاق احلياة ،بـــل تمثل للبعض محطـــة يودعون فيهـــا الهموم

عـادات وتـقـالـيـد

واألحزان ولو بشـــكل مؤقت ،كما تتمظهر فيها ممارســـات
خيتلـــط فيهـــا الديـــين باالجتماعـــي واملقـــدس بالدنيوي
والرويح بالمـــادي ،وهي من جهة أخرى مناســـبات جليلة
تســـاعد على تقوية الرتاحم والتواصل االجتماعي المادى
واملعنـــوى ،مما يزيد من تماســـك املجتمـــع وتقوية بني�انه
وتعزيز العالقـــات االجتماعية بن أفـــراده ،وهذا ماجيعلنا
نتســـاءل ماهـــي العالقـــة بـــن األعيـــاد واالحتفـــاالت
واملواســـم ؟ وماهـــي أنواع هـــذه األعيـــاد واالحتفاليات ؟
ويف ماذا تتمثـــل دالالتهـــا الرمزية ووظائفهـــا االجتماعية
ومظاهرهـــا الفرجوية ؟
هـــذا مـــا ســـنحاول الوقـــوف عليـــه يف ظـــل مقاربـــة
أنرثوبولوجيـــة حتـــاول البحث يف فهـــم الذهنيـــ�ات ورصد
املمارسات وكشف املخفي منها ومســـاءلة اجلزيئ�ات وإن
بدت صغرية والبحـــث يف دالالتها وأبعادهـــا ،معتمدين يف
ذلك علـــى املنهـــج الوصفـــي التحليلي من خـــالل جتميع
البي�انـــات واملعلومـــات املتعلقة بالظاهـــرة االحتفالية من
مصادرها املختلفة ،ثم حتليلها واســـتخالص النت�اجئ منها.

االحتفال والعيد واملوسم أية عالقة ؟
)1

االحتفال:

يـــرى بعض الباحثـــن يف الرتاث الشـــعيب أن االحتفال
هـــو «مجموعة مـــن املمارســـات واألفعـــال الـــيت تتعلق
باملناســـبات العامـــة فهـــي ترتبـــط بالتغـــريات الكونيـــ�ة
كتعاقـــب الشـــهور والفصـــول والســـنن،أو باألحـــداث
وأزمـــات املجتمـــع ومشـــكالته» ،1فهـــو ّ
جتمع يهـــدف إىل
إحيـــاء ذكـــرى اجتماعيـــة أو ثقافيـــة أو دينيـــ�ة أو وطني�ة
أوفصلية ّ
تعـــر عن أواصـــر العالقة املوجودة بـــن األفراد
ّ
املجتمعـــن ،كمـــا يتـــم مـــن خاللهـــا التحقـــق بوظائفها
وغـــرس قيمهـــا يف نفوس املحتفلـــن بها ،وهـــذا مايتوافق
مـــع ماذكـــره الباحـــث مصطفـــى شـــاكر ســـليم بقولـــه
«االحتفـــال هـــو جتمـــع عدد مـــن أفـــراد املجتمـــع بهدف
التعبـــري عـــن وجهات نظـــر مشـــرتكة بفعاليـــات منظمة
ّ
رمزية ،تـــؤدى يف مناســـبات معلومة ذات طابـــع ديين»،2

كمـــا يعرفـــه آخرون بأنـــه «ممارســـات نمطية شـــعائرية
ذات جوانـــب دينيـــ�ة واجتماعية وأخرى ثقافية ويشـــارك
3
فيها شـــراحئ اجتماعية دينيـــ�ة وثقافية وإثني�ة واســـعة»
فهـــي ذلـــك النشـــاط البشـــري الـــذي تتخللـــه طقوس
وعـــادات وتقاليد يســـتمدها يف أغلب األحيـــان من فكر أو
عقيدة املجتمع الـــذي يعيش فيه ،كما ينظـــر إليها آخرون
علـــى أنها «ممارســـات اجتماعية لها طابع الرســـمية ّ
تعر
بوضوح عن شـــعور النـــاس حيـــث تلتقي فيها الشـــعائر
بالطقـــوس والرمـــوز» ،4فهي بذلك مناســـبة تمارس فيها
عـــادات اجتماعية معـــرة عن االبتهـــاج والفـــرح وترتبط
بالعواطف واألحاســـيس وتعـــر عن املعـــاين واملعتقدات
الـــيت يف النفوس.
)2

العيد :

يف اللغـــة العيـــد« :هو كل يـــوم فيه جمع ،واشـــتقاقه
مـــن عاد يعـــود ،كأنهم عـــادوا إليـــه ،وقيل :اشـــتقاقه من
العـــادة؛ ألنهم اعتـــادوه ،واجلمع أعياد ،قـــال ابن األعرايب:
ً
ُس ِّ
ـــي العيد عيـــدا؛ ألنه يعود كل ســـنة بفـــرح مجدد».5
وقـــد ذكر أهـــل اللغـــة أن أصـــل كلمـــة العيـــد (عاد،
يعـــود) ،بمعىن رجـــع ،والعيد ما يعـــود من ّ
هـــم أو مرض
أو شـــوق أو حنـــوه ،وكل يـــوم حيتفل فيـــه بذكـــر كريمة أو
حبيبـــ�ة ،وجمعه أعيـــاد» 6ومن ّ
ثـــم فالعيد ســـي بالعيد
لكونه يتكـــرر ويعود ســـنويا ،وقال بعض أهـــل اللغة كما
جاء يف لســـان العرب بأن العيد ســـي بالعيـــد ألن املجتمع
«قد اعتـــاده – أي مـــن العـــادة – ألنهم اعتـــادوه» ،7وكال
املعنيـــن قريب .
أم ــا يف االصط ــالح ف ــإن معن ــاه ال خيتل ــف كث ــريا ع ــن
معن ــاه يف اللغ ــة؛ إذ العي ــد :اس ــم لم ــا يع ــود م ــن االجتم ــاع
الع ــام عل ــى وج ــه معت ــاد ،فه ــو« :ي ــوم الف ــرح والس ــرور
والتواصـــل ،حيتفـــل فيـــه النـــاس بذكـــرى كريمـــة أو
ً
مناســـبة عظيمـــة ،وســـي عيـــدا ألنـــه يعـــاود النـــاس
ويرجـــع إليهـــم مـــن حـــن آلخـــر» ،8فاألعيـــاد ظاهـــرة
اجتماعي ــة وديني ـ�ة عام ــة وقديم ــة ق ــدم اإلنس ــاني�ة ذاته ــا
تم ــارس يف أج ــواء احتفالي ــة ،وه ــي تعت ــر م ــن الع ــادات
اجلماعيـــة ،كمـــا تعتـــر مطلبـــا فطريـــا حتتـــاج إليـــه
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ّ
النفـــوس لتســـرتيح مـــن عنـــاء احليـــاة ومشـــاقها ،كمـــا
ّ
أنهـــا ضـــرورة اجتماعيـــة لمـــا تؤديـــه مـــن غـــرس للقيـــم
وتعزيـــز للوحـــدة وتقويـــة للروابـــط االجتماعيـــة بـــن
أف ــراد العائل ــة واملجتم ــع كم ــا أن لبعضه ــا أبع ــادا دينيــ�ة
تضفـــي علـــى ممارســـاتها أجـــواء روحانيـــ�ة.
يقول األســـتاذ ســـعيدي محمد مبين�ا أهمية االحتفال
باألعيـــاد واملناســـبات« :للعيد نكهة خاصـــة يدعو الناس
إىل التوقـــف عـــن العمـــل والقيـــام بأعمـــال غـــري مجدية
علـــى الصعيـــد المـــادي ،العيد يدفـــع النـــاس إىل التمتع
باحليـــاة واالحتفـــال بالعالقـــات االجتماعية خـــارج إطار
العالقـــات االقتصاديـــة ،لذلـــك فالشـــحنة املعنوية اليت
يتمتـــع بها العيـــد حاجة إنســـاني�ة يشـــعر النـــاس عفويا
بضرورة التمســـك بها» ،9فهـــي من القيـــم الثابت�ة للحياة
االجتماعية املحليـــة اليت تزيد من التمتـــع باحلياة والفرح
واالبتهـــاج واإلحســـاس باالنتماء .
املوالـــد واملواســـم والوعدة تســـميات مختلفة
)3
ملعـــاين متقاربـــة:
يعرفهـــا الشـــيخ أيب بكـــر جابـــر اجلزائـــري فيقـــول:
«املوالـــد جمـــع مولـــد ،مدلولهـــا ال خيتلـــف بـــن إقليـــم
إســـاليم وآخر إال أن كلمـــة مولد ال تســـتعمل يف كل البالد
اإلســـالمية إذ أهـــل بـــالد املغـــرب األقـــىص (مراكـــش)
يســـمونها باملواســـم فيقال :موســـم موالي إدريس مثال،
وأهـــل املغرب األوســـط «اجلزائر» يســـمونها بالزرد جمع
زردة فيقال زردة ســـيدي أيب احلسن الشـــاذيل مثال ،وأهل
مصر والشـــرق األوســـط يســـمونها املوالد فيقولون مولد
الســـيدة زينـــب ،أو مولد الســـيد البـــدوي مثال».10
ّ
«وســـماها أهـــل املغـــرب باملواســـم ألنهـــم يفعلوهـــا
موس ــميا أي يف الع ــام م ــرة ،وس ـ ّـماها أه ــل اجلزائ ــر بال ــزردة
باعتبــ�ار م ــا يق ــع فيه ــا م ــن ازدراد األطعم ــة ال ــيت تطب ــخ
علـــى الذبـــاحئ الـــيت تـــذحب للـــويل ،أو عليـــه حبســـب نيـــ�ات
املتقرب ــن ،وس ــماها م ــن س ـ ّـماها باحلض ــرة إم ــا حلض ــور
روح الـــويل فيهـــا ولـــو بالعنايـــة والركـــة ،أو حلضـــور
املحتفلـــن لهـــا وقيامهـــم عليهـــا».11

وهكـــذا تتعـــدد التســـميات واملصطلحـــات مـــن
منطقـــة إىل أخـــرى ولكـــن تتفـــق جميعهـــا يف املضمـــون
تقريبـــ�ا فهـــي «تســـى الـــزردة أو النشـــرة يف منطقـــة
الشـــرق اجلزائـــري مثـــل قســـنطين�ة ،وتســـى الوعـــدة
أوالطع ــم يف منطق ــة الغ ــرب اجلزائ ــري مث ــل مس ــتغانم
ومعســـكر وغلـــزيان ،وتســـى املعـــروف يف منطقـــيت
عـــن الصفـــراء والبيـــض ،وتســـى الزيـــارة يف اجلنـــوب
اجلزائـــري مثـــل أدرار كمـــا هـــو احلـــال يف املغرب،أمـــا يف
مصـــر فيطلـــق عليهـــا باملوالـــد».12
ّ
إن االحتفـــاالت واألعياد واملواســـم ،وبغض النظر عن
ّ
كيفية ورود اللفظ فإنه تتعـــدد مصطلحاتها ويبقى املعىن
واحـــدا ،وكظاهرة عامة فاالحتفـــاالت واألعياد يف املجتمع
اجلزائـــري كما هـــو احلـــال يف بقيـــة املجتمعـــات العربي�ة
واإلســـالمية ،هي تلك االحتفاليات الشـــعبي�ة والرسمية
اليت تتعلق بمناســـبات عائلية ،ديني�ة ،موســـمية ،وطني�ة
وان اختلفت ممارســـاتها ومظاهرها فهي تشرتك يف الفرح
واالبتهاج والفرجـــة وحتقيق التواصـــل العائلي والتضامن
االجتماعي ألنها تمثل موروثا ثقافيـــا واجتماعيا وحضاريا
يزخـــر بالعديد من التعبريات الفني�ة واألشـــكال الفرجوية
اليت تشـــكل جانب�ا أساســـيا من جوانب الهوية االجتماعية
والثقافيـــة لكل املجتمـــع وخاصة يف مايتصل باملناســـبات
الديني�ة والعائلية .

االحتفاليات العائلية املرتبطة بدورة احلياة :
لكل شـــعب مـــن الشـــعوب تراثـــه الفكـــري وموروثه
الثقـــايف اخلاص بـــه ،والذي يعتر من العوامل األساســـية
اليت ّ
تمزيه عن غريه من الشـــعوب واملجتمعـــات ،فالتعبري
ّ
عن احلياة اإلنســـاني�ة يشـــكل إحدى املتطلبات الضرورية
يف احليـــاة والـــيت تعكـــس مشـــاعر النـــاس وأفكارهـــم
وتصوراتهـــم ومعظم مظاهر نشـــاطات حياتهـــم ،كماهو
احلال بالنســـبة للعادات الشـــعبي�ة اليت لهـــا أهمية كبرية
بالنســـبة للشـــعوب يف احلفـــاظ علـــى هويتهـــا ووحـــدة
الثقافـــة بن أبن�ائها وربط ماضيها وحاضرها بمســـتقبلها.

عـادات وتـقـالـيـد

)1

احتفاليات دورة احلياة  :من امليالد إىل الوفاة:

االحتفاليـــات العائلية املرتبطة بدورة حيـــاة الفرد هي
ذلك الســـلوك االحتفـــايل اجلمعي واملمارســـات احلياتي�ة
املتعلقـــة بميالد الفـــرد وزواجه ثـــم وفاته بعـــد ذلك ،بما
ّ
تتضمنـــه هذه املمارســـات من عـــادات وتقاليد وشـــعائر
ّ
وطقوس تؤكد علـــى طبيعة االحتفال وترســـيخ مفهومه
بـــن الناس والذي ينتقـــل بعد ذلك من جيـــل إىل آخر على
ّ
مـــر األيام ّ
والســـنن ،هذه املمارســـات اليت تعد انعكاســـا
جوهريـــا للمقومات البيئيـــ�ة واالقتصاديـــة واالجتماعية
للبنـــ�اء االجتماعي الســـائد يف املجتمع.
تشـــمل دورة حيـــاة اإلنســـان يف أبعادهـــا الثقافيـــة
واالجتماعيـــة والدينيـــ�ة على عـــدة مناســـبات حيتفي بها
الفرد يف وســـطه االجتماعي وعلى مدار الســـنة ،باعتب�ارها
ّ
جزءا ال يتجزأ من حياته االجتماعية واالقتصادية ،وتشـــكل
ّ
محطات رئيســـية يف رحلة اإلنســـان عر احليـــاة من حلظة
امليـــالد ،اخلتان ،الـــزواج ثم الوفاة ومـــا تتضمنه كل محطة
احتفالية مـــن طقـــوس وممارســـات وعـــادات اجتماعية
خيتلـــط فيها املقـــدس بالدنيوي وتتقاطع فيها فسيفســـاء
العادات والتقاليد االجتماعية باألبعـــاد الروحية والديني�ة.
وباملقابل تعتـــر احتفاليات دورة احليـــاة مثل (الزواج،
الوالدة ،اخلتـــان والوفاة..الخ) من بـــن طقوس االنتقال
ً
والعبـــور « »Rites de Passageوفقـــا لرؤية «:أرنولد
ّ
فان جنيـــب» ،وذلك الرتب�اطها بتجـــدد احلياة واخلصوبة
والنمـــو ،واالنتقال مـــن دور اجتماعـــي إىل دور جديد ،ومن
مرحلـــة عمرية إىل أخرى
احتفاليـــات دورة احليـــاة ونظريـــة طقـــوس
)2
العبـــور (شـــعائر املـــرور):
تمثـــل نظريـــة طقـــوس العبـــور إحـــدى النظريـــات
الكالســـيكية الهامة يف تاريـــخ الفكـــر األنرثوبولويج ،وقد
ّ
تأسســـت النظرية من طـــرف األنرثوبولـــويج (أرنولد فان
جنيـــب)  )1975-1873( Arnold Van Gennepيف
عـــام  ،1909وذلك يف إطار دراســـته الشـــهرية اليت حملت
ّ
ذات العنـــوان ،ولم تتم ترجمتها إىل اللغـــة اإلجنلزيية إال يف

عام  ،1960ثم تطورت علـــى يدي األنرثوبولويج اإلجنلزيي
( فيكتـــور تيرنـــر)  )1983 – 1920( Victor Turnerيف
ســـتين�ات وســـبعين�ات القرن المايض من خالل دراســـاته
ّ
املعمقـــة لبعض القبائـــل اإلفريقية.
تـــدور نظرية (فـــان جنيب) حـــول أهميـــة الطقوس
ّ
اليت تصاحـــب – وتؤشـــر يف ذات الوقت – النتقـــال الفرد
من مرحلة أو حالـــة اجتماعية إىل حالـــة اجتماعية مغايرة
ويرى (فان جنيـــب) أن  «:انتقال الفرد من وضع إىل وضع
آخر ال يتم بشـــكل مباشـــر وإنمـــا ثمة مرحلة وســـطى بن
املرحلتن البد من اجتي�ازها تســـى باملرحلـــة االنتقالية أو
الهامشـــية واليت تتضمن طقوســـا محددة».13
ويشـــتهر املصطلح يف احلقل األنرثوبولـــويج اجلزائري
باملصطلـــح الفرنـــيس ،Rites de Passage :وقـــد كان
املصطلـــح واحـــدا مـــن األدوات التحليليـــة الهامـــة لـــدى
علمـــاء األنرثوبولوجيـــا الريطانيـــ�ة على وجـــه اخلصوص
مثل( :أنـــدري ريتشـــاردز)  Andrey Richardsو(ماكس
جلكمـــان)  ،Max Gluckmanو(إدمونـــد ليتـــش)
 Edmund Leachو( ماري دوجالس ) Mary Douglas
و(فيكتـــور ترين) ، Victor Turnerالـــذي كان أكرثهم تأثرا
بـ (فان جنيـــب )».14
ّ
يعـــرف (فـــان جنيـــب ) طقوس املـــرور بأنهـــا« :تلك
الطقـــوس الـــيت تصاحـــب كل ّ
تغـــري يف املـــكان واحلالـــة
والوضـــع االجتماعـــي والعمر ،فحيـــاة الفرد تتشـــكل من
مجموعـــة من املراحـــل املتعاقبة عـــر بدايات ثـــم نهايات
ّ
واألبوة
محـــددة ،كامليـــالد والبلـــوغ االجتماعـــي والـــزواج
واالنضمـــام لطبقة اجتماعية أعلـــى وااللتحاق بتخصص
مهـــين أرىق ،وهكذا حـــىت الوفـــاةّ ،
وثمة طقـــوس مرتبطة
بكل حـــدث من تلك األحـــداث ،يتحدد هدفهـــا اجلوهري
يف تمكـــن الفرد من املرور ( رســـميا ) مـــن وضع اجتماعي
محـــدد لوضع آخـــر حيـــدده املجتمع».15
ّ
وحيـــدد ( فـــان جنيب) ثـــالث مراحل أساســـية لتلك
الطقـــوس ،أطلـــق علـــى املرحلـــة األوىل مصطلح طقوس
ّ
االنفصـــال ( )Rites of Séparationالـــيت تؤشـــر على
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انفصال الفـــرد عن اجلماعـــة أو املكانة الـــيت ينتي إليها،
املرحلـــة الثاني�ة ّ
ســـماها املرحلـــة الهامشـــية أو االنتقالية
( )Rites Of Transitionوالـــيت تفـــرض حالـــة مـــن
الغمـــوض االجتماعي وعـــدم التحديد ،حيث يبـــ�دأ الفرد
يف ترك طقوس ّ
معين�ة واســـتب�دالها بطقـــوس جديدة ،أما
املرحلـــة الثالثة واألخرية هي مرحلة االندمـــاج (Rites Of
 )Incorporationللجماعـــة أو املكانـــة اجلديدة ،حيث
يب�دأ مـــن اآلن فصاعدا يمـــارس دوره كعضـــو فيها».16
وتتضمـــن طقوس املـــرور بوجـــه عام« :داللـــة رمزية
علـــى ترك الفرد جلماعتـــه أو مكانت�ه ،حيـــث يعايش نوعا
مـــن املـــوت الرمـــزي (طقـــوس االنفصـــال) ثـــم يمر عر
مرحلة يتـــم عزله من خاللهـــا ،وربما يـــؤدي أدوارا ال تالئم
عمـــره ،أو نوعـــه ( املرحلـــة االنتقالية ) ،وأخـــريا االلتحاق
جبماعة جديدة وشـــغل مكانة اجتماعيـــة جديدة ( مرحلة
ّ
االندمـــاج ) ،وقـــد دلل (فـــان جنيب ) بأمثلـــة عديدة من
إفريقيا وأســـيا وأوروبا وأســـرتاليا وأمريكا الشـــمالية».17
ويقـــرر (فـــان جنيـــب) «أن املراحل الثالثـــة ال تتجلى
بنفـــس الدرجـــة يف كافة املجـــاالت ،فطقـــوس االنفصال
تبـــ�دو أكرث وضوحـــا يف مراســـم اجلنائز ،وتبـــ�دو الطقوس
الهامشـــية أو االنتقاليـــة يف فـــرتة الشـــروع يف الـــزواج
(اخلطوبـــة) واحلمل ،أما طقـــوس االندمـــاج فتب�دو أكرث
وضوحـــا يف حفـــالت الزواج ،ومـــع ذلك فال ينبغـــي النظر
لـــكل تلك املراحل بشـــكل منفصـــل فقد تت�داخـــل املراحل
الثالثـــة – واقعيـــا – يف عملية واحـــدة» 18كما يـــرى (فان
جنيـــب) «أن لطقوس العبور أهمية معترة ،إذ أنها تؤشـــر
ثقافيا النتقال الفـــرد عر مراحل معين�ة ،ومن ثم تســـاعد
الفرد واجلماعة معـــا على التوافق مـــع املكانة االجتماعية
اجلديـــدة بمـــا تتضمنه من عالقـــات وأفعـــال اجتماعية،
كمـــا أنها تقلـــل من الغمـــوض والتوتر املرتبـــط بتغري تلك
املكانـــة ،باإلضافة إىل أنها تمثل جســـرا يربط بن الظروف
االجتماعيـــة والظروف الفيســـيولوجية ( كما هو احلال يف
عمليـــات امليالد والبلوغ والزواج واحلمل واملوت) ويرســـم
خطوطـــا ذات مغـــزى خـــاص يف دورة احليـــاة» ،19وبهـــذا
يكـــون (فـــان جنيب) قـــد وضع حجـــر األســـاس لنظرية

طقـــوس املرور ،ولفـــت االنتب�اه ألهمية تلـــك الطقوس يف
حتقيـــق العديد مـــن الوظائف االجتماعيـــة للمجتمع .
وقد قـــام (فيكتـــور تيرنـــر) بتطويـــر النظريـــة ،فقام
بإضافة أبعـــاد نظريـــة ومنهجية جديـــدة ،وتطوير بعض
مقوالتهـــا وقضاياهـــا ،وهـــو مـــا أســـهم يف إثـــراء النظرية
وزيـــادة خصوبتهـــا الفكرية .
يعتر العالـــم ( تيرنر) واحدا من أكـــرث األنرثوبولوجين
تأثـــريا خالل النصف الثـــاين من القرن العشـــرين ،وقد ملع
أســـمه كعالـــم إثنوغرايف متمزي ملجتمعات شـــرق ووســـط
ّ
إفريقيـــا ،وأضىح منظـــرا بارزا يف قضايا البنـــ�اء االجتماعي
والطقـــوس والرمـــوز واألداء« ،فمـــن خالل مـــا يزيد عن
اثـــين عشـــر كتابـــا ،وعددا مـــن املقـــاالت اليت حررهـــا ،أو
ّ
شـــارك يف حتريرها ركز على موضوعـــات متنوعة تتضمن
الدراما االجتماعية ،احلقول االجتماعيـــة ،البني�ة الرمزية
للفعل االجتماعـــي ،املرحلة االنتقاليـــة يف طقوس العبور،
ومصطلح البنيـــ�ة وضـــد البنيـــ�ة() Anti-Structure
الذي قـــام بصياغته».20
وقـــد جـــاءت إســـهامات (تيرنـــر) يف تطويـــر هـــذه
النظرية مـــن خالل« :كتابي�ه الشـــهيرين( :غابة الرموز).
 The Forest of Symbolsالـــذي صـــدر يف عام ،1967
و(عملية الطقـــوس)  The Ritual Processالذي صدر
يف عـــام  ،21»1969من خالل توســـيعه وتفصيله للمرحلة
الوســـطى من طقوس املـــرور لـــدى (فان جنيـــب) واليت
تســـى باملرحلـــة االنتقاليـــة ،وهـــي مرحلة تتســـم بأنها
مرحلـــة ّ
بيني�ة ويشـــار لهـــا أحيانا بأنهـــا تشـــبه ( الرزخ )
واملـــوت الرمزي أو إعـــادة امليـــالد الرمزي».22
يؤكد (تيرنـــر) «أن طقوس املرور توجد يف كل املجتمعات
اإلنســـاني�ة ،غـــري أن أبـــرز جتلياتهـــا توجـــد يف املجتمعات
الصغرية املستقرة نســـبي�ا ،اليت يرتبط التغري فيها باألبعاد
العضويـــة والطبيعية أكرث من االخرتاعـــات التكنولوجية،
وتمثـــل تلـــك الطقـــوس انتقاال بـــن احلـــاالت ،ويقصد
باحلالة ذلك الوضع الثابت واملســـتقر نســـبي�ا ،ويتضمن
مفهـــوم احلالة بعـــض الثوابـــت االجتماعية مثـــل املكانة
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يظل طفـــال ويـــأكل وحيـــدا أو مع النســـاء وال يســـتطيع
مشـــاركة الرجال املختتنن وجباتهم ،وقـــد رصد (تيرنر)
العديد من البـــىن الرمزية األخرى املرتبطـــة باخلتان». 24

القانونيـــ�ة ،املهنـــة ،املنصـــب ،املكانـــة ،كمـــا أنها تؤشـــر
حلالة الفرد حســـب مـــا حيددها الســـياق الثقـــايف ،مثلما
نتكلم عـــن احلالـــة الزواجيـــة أو العمرية للفـــرد ،ويمكن
تطبيق مفهـــوم احلالة كذلك على الظـــروف اإليكولوجية
للمجتمـــع ،وأيضـــا علـــى احلالـــة الفزييقيـــة والعقليـــة
والعاطفية الـــيت يعيش فيهـــا الفرد أو اجلماعـــة يف وقت
محدد ،فالشـــخص قـــد يكـــون يف حالة صحيـــة جيدة أو
ســـيئ�ة واملجتمع قد يكـــون يف حالة من الســـلم أو احلرب،
الوفرة أو النـــدرة ،فاحلالـــة يف جوهرها مفهـــوم أكرث عمقا
وشـــموال – من الناحيـــة الثقافية – مـــن املفاهيم األخرى
املشـــابهة كاملكانة أو املنصـــب» ،23وهكـــذا أصبح ملفهوم
طقـــوس املـــرور وتطبيقاتهـــا أكرث شـــموال مما أشـــار إليه
(فان جنيب) والذي كان يعتقـــد أن تطبيقاتها تكون حول
حـــاالت دورة احلياة فتوســـع ذلك حلاالت الفـــرد املهني�ة
والتعليميـــة واالجتماعية بل تعدى ذلـــك إىل حالة املجتمع
بن احلرب والســـلم وبـــن التنمية والتخلـــف وغريها.

ال ختلو أي ديانة ،سواء كانت ســـماوية أو غري سماوية،
مـــن أعيـــاد ومناســـبات دينيـــ�ة يتـــم إحياؤهـــا يف مواعيد
ســـنوية محددة ،ولعل اإلســـالم أكرث الديانات زخما بهذه
األعيـــاد واملناســـبات الدينيـــ�ة ،الـــيت حيتفل بهـــا املجتمع
اجلزائري على غرار بايق الشـــعوب العربي�ة واإلســـالمية .

وقـــد قـــام (تيرنـــر) بتطبيـــق نظريتـــ�ه عـــن طقوس
املـــرور – خاصـــة يف مرحلتهـــا الوســـطى – علـــى طقوس
ختان الذكور لـــدى قبائـــل (الندمبو) يف زامبيـــ�ا ،فهو يرى
«أن طقوس ختـــان الذكور تمثل نموذجـــا مثاليا لطقوس
العبـــور ،حيث يتم عـــزل األطفال يف مـــكان محدد ،وجترى
تلك الطقـــوس ،وبعدها يولد األطفال مـــن جديد كرجال
بعد املـــوت الرمزي لطفولتهم ،فالشـــخص غـــري املختن

هـــذه االحتفاليات الـــيت تأخـــذ مكانة هامـــة يف حاضر
وذاكـــرة ســـكان كل منطقـــة من مناطـــق اجلزائـــر وأهمها
عيد الفطر املبـــارك الذي يلي شـــهر رمضـــان الكريم الذي
نصوم نهـــاره ونقوم ليلـــه ويف النهاية حنتفل بعيـــده ثم تأيت
مناســـبة يوم عرفات ثم عيد األضىح املبـــارك الذي ّ
يضي
ّ
ضـــىح خليل هللا إبراهيـــم بإبن�ه نيب هللا
فيه املســـلمون كما
إســـماعيل ،ويف هذا اليوم يفرح املســـلمون الفقـــراء بعطايا

وهكـــذا يمكن إســـقاط مراحـــل نظرية (فـــان جنيب)
و(فيكتور تيرنر) حـــول االحتفاليات العائلية يف مجتمعاتن�ا
حيث تؤشـــر النتقال الفرد املحتفل به مـــن مرحلة إىل أخرى
ومن وضـــع إىل آخر .

األعياد واالحتفاليات املرتبطة باملناسبات الديني�ة:
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األغنيـــ�اء ويظهـــر العطـــف والرتاحم بـــن أفـــراد املجتمع،
كما توجد بعض املناســـبات األخرى اليت تســـتدعي التذكر
ّ
والتفكـــر مثل مناســـبة رأس الســـنة الهجرية وعاشـــوراء
وموقعة بـــدر وذكرى املولـــد النبوي الشـــريف حيث ميالد
الرســـول صلـــى هللا عليـــه وســـلم ،إىل غريها مـــن األعياد
واملناســـبات الدينيـــ�ة بمـــا تتضمنـــه مـــن شـــعائر ديني�ة
وعـــادات اجتماعيـــة وممارســـات مختلفـــة تشـــكل إعادة
اإلنتـــ�اج للدين وإبقائـــه حاضرا يف حياة النـــاس عر األجيال
من جهة ومـــا حتققه من تقويـــة للروابط العائليـــة وتعزيز
العالقـــات االجتماعية من جهـــة أخرى.

الظاهرة االحتفالية واألبعاد الرمزية

والوظائف االجتماعية:
تمثـــل األعيـــاد واالحتفـــاالت مناســـبات ذات قيـــم
ّ
تتجســـد يف جوهر
اجتماعيـــة ،دينيـــ�ة ،اقتصادية وغريها،
مضامينهـــا معـــاين البعد اإلنســـاين واحلضـــاري ،توارثت�ه
األجيـــال على مدى قرون ،وأحاطته بطقوس وممارســـات
نشـــأت على أساسها هذه املناســـبات ،بأبعادها التاريخية
واإلنســـاني�ة واحلضاريـــة ،وتتوســـط فعالياتهـــا قيـــم
ّ
واملحبة وتعضيد صلـــة الرحم ،وتعزيـــز مقومات
التـــآيخ
التعاون ،والتقارب بن شـــراحئ املجتمـــع بمختلف أطيافه،
وانتماءاتـــه االجتماعية .
ّ
إن البعـــد اإلنســـاين يعتـــر أحـــد املقومات الرئيســـية
اليت تمـــزي مظاهـــر االحتفال بهـــذه األعياد ،حيث تشـــهد
فعالياتها مظاهر متداخلة يف مكوناتها اإلنســـاني�ة ،وتتمثل
ثوابـــت ذلـــك يف مجالس الصلـــح اليت يتـــم عقدها ضمن
مراســـم االحتفال بالعيد وفق التقاليد االجتماعية املتوارثة
يف عـــدد مـــن املناطق خاصـــة تلك الـــيت حتكمهـــا األعراف
القبليـــة ،وتـــرز يف ســـياق ذلك مبـــادرات قيمـــة يف بعدها
االجتماعي واإلنســـاين ،تســـهم يف حل املشـــكالت العالقة
بـــن األفـــراد والعائـــالتّ ،
ولم شـــمل األســـر املتخاصمة،
كمـــا تتفاعل يف مراســـم هـــذه االحتفاالت مظاهـــر تقديم
املســـاعدات اإلنســـاني�ة إىل العائالت الفقرية.

ً
ّ
كمـــا أن البعد االجتماعـــي يمثل أيضا ظاهـــرة بارزة يف
االحتفال باألعياد واملواســـم ،ويتجســـد ذلـــك يف األعراف
والتقاليـــد املتوارثـــة املتمثلـــة يف مظاهـــر التواصـــل بـــن
ّ
واملكـــون املجتمعـــي ،حيث تشـــهد
مختلـــف العائـــالت
مظاهر تبـــ�ادل الزيـــارات ،وتنشـــيط اللقـــاءات ،وتب�ادل
التريكات يف املجالـــس التقليدية والشـــعبي�ة ،ويف مواقع
التواصـــل االجتماعـــي ،وتلك ظاهـــرة مجتمعية تســـهم
بشـــكل تفاعلي يف القضـــاء علـــى مظاهر الفرقـــة وتعزيز
الوحـــدة والســـلم االجتماعي.
ّأما البعـــد البيي فهو مؤشـــر ذو داللة ضمن املناشـــط
ّ
املتنوعـــة يف االحتفـــاالت املختلفـــة ،حيث تشـــكل معالم
البيئـــ�ات الطبيعيـــة احلاضـــن الرئيس لتلك األنشـــطة،
كمحطة رئيســـة للراحة واالستجمام واالستمتاع بممارسة
املناشـــط الرتفيهية ،ويمكن مشـــاهدة حشـــود من البشر
جتمعهـــا الروابـــط األســـرية والصداقـــة ،وهـــي تزحـــف
يف زرافـــات إىل املناطـــق الريـــة والســـاحلية والفضـــاءات
الطبيعيـــة ،وتـــرز يف ســـياق ذلـــك جوانـــب االختـــالف يف
ثقافة العالقة مع معالم البيئ�ات الطبيعية ،حيث تشـــهد
املمارســـات اليت تـــدل على الوعـــي املجتمعـــي يف احلفاظ
علـــى نظافـــة املحيط البيـــي وصـــون معامله لـــدى بعض
العائالت من جهة ،وممارســـات أخرى تتســـبب يف تلويث
املحيـــط البيـــي وتدمري نظامـــه الطبيعي من جهـــة أخرى.
وعموما فإن االحتفال بهذه املناســـبات ليس مناســـبة
لالحتفال فحســـب ،بل هـــي فرصة لتجســـيد تلك املعاين
اإلنســـاني�ة ،واالجتماعيـــة والروحيـــة من محبـــة وتآيخ،
يرتقي باملجتمـــع إىل تكريس ظواهر التســـامح والتضامن
والتواصل بما خيـــدم تنمية املجتمـــع وازدهاره.
الهدية :رمز التضامن والتكافل االجتماعي:

)1
ً
غالبـا مـا ترتبـط الهدايـا باملواسـم واألعيـاد واملناسـبات،
فالهديـة تعتـر يف نظـر املهـدي واملهـدى إليـه دينـ�ا واجـب
الوفـاء ،وال يقتصـر دورهـا علـى النـوايح الماديـة فقـط بـل
يمتـد أثرهـا إىل الرتابـط والتواصل االجتماعي حيـث أن تكرار
املناسـبات ومواسـم الهدايا سـواء من حيث األخذ أو العطاء
تقـوي ّ
ّ
الصالت األسـرية والعشـائرية واالجتماعيـة عموما،

عـادات وتـقـالـيـد

ّ
كمـا إن صفـة اإللـزام الـيت صاحبتهـا يف العـرف االجتماعـي
جعلتهـا واجبـة األداء وتضفـي عليهـا هالـة مـن اإللـزام
والقداسـة ،ومـن ّ
ثـم يمكـن اعتب�ار الهدايا شـكال من أشـكال
التبـ�ادل بـن اجلماعـات العائليـة والقرابيـ�ة وإن كانت تمثل
عمليـة اقتصاديـة يف أساسـها يتـم بمقتضاهـا انتقـال املـواد
واخلدمـات بـن األفـراد فهـي تمثـل عمليـة اجتماعيـة .
ففي املواســـم واملناســـبات الهامة كالزفاف واخلتان أو
مواجهـــة االلزتامات الـــيت تفرضها الطقـــوس قد يلتمس
الشـــخص املســـاعدة من األقارب واألصدقـــاء واجلريان
وقد تتخذ هذه املساعدات شـــكل النقود أو املواد الغذائي�ة
أو رؤوس األغنـــام وغريهـــا ،كمـــا يتوقع املعطـــي يف بعض
ّ
املجتمعـــات أن تـــرد إليـــه هذه األشـــياء يف مناســـبة تالية
عندما حيتاج إىل املســـاعدة وال يســـتطيع القيام بالزتامات
معينـــ�ة بمفرده وهـــذا من باب املقابلـــة باملثل.

«الدوافع االقتصادية ليســـت لها قيمـــة يف مجال التب�ادل
االجتماعي وأوضـــح أن قيمة الســـلعة املتضمنة يف مجال
التبـــ�ادل االجتماعـــي ســـواء كانت أســـاور أو عقـــودا هي
قيمـــة رمزيـــة ومادية حـــن تدور هـــذه النظريـــة حول ما
تمثلـــه بـــن المايض واملســـتقبل وليســـت ما تســـتحقه
الســـلعة يف ذاتها ،ومـــن هنا فإن مالينوفســـكي ينكر قيمة
الدوافـــع االقتصادية يف مجال التبـــ�ادل االجتماعي ،حيث
يرى أن ســـلع التب�ادل االجتماعي ذات قيمـــة رمزية فقط،
وأن وظيفتها تتمثل يف إجياد التعاون والتســـاند والتضامن
االجتماعي بـــن األفراد واجلماعات املشـــرتكة يف عمليات
التبـــ�ادل االجتماعـــي» 27ومن ّثم يمكـــن اعتبـــ�ار الهدايا
وأشـــكال التب�ادل والـــزتاور واملســـاعدة يف وقـــت احلاجة
وخاصة املناســـبات االحتفالية عوامل تعمـــل على تقوية
التماســـك االجتماعـــي بن اجلماعـــات ،فنظـــام التب�ادل
يتخلـــل البنـــ�اء االجتماعي ويمكـــن بذلك اعتب�اره شـــبكة
ّ
اجتماعية تشـــد أجزاء املجتمع بعضهـــا إىل بعض وجتعلها
يف حالة رائعـــة من التعاون والتســـاند
ٌ
احلناء :رمز الزين�ة والتمزي
)2

وقـد ظهرت يف السـنوات األخرية الكثري مـن املدارس اليت
تهتـم بالتبـ�ادل من الناحيـة االقتصاديـة واالجتماعية ومنها
مدرسـة التبـ�ادل االجتماعي 25على يد العاملـن« :فريدريك
بـارث وسـيربل بيلشـو» ،وتركـز نظريـة التبـ�ادل االجتماعـي
علـى فكـرة التبـ�ادل يف دراسـة املجتمـع فريى «بيلشـو» مثال
أن« :كل تفاعـل بـن النـاس يربطهـم اعتمـاد متبـ�ادل يمكـن
النظـر إليـه علـى أنـه تبـ�ادل اجتماعـي وأن جميـع الوظائـف
الـيت تنسـب إىل العائلـة مـن التن�اسـل واإلشـباع اجلنـيس
والتنشـئة االجتماعيـة وغريهـا مـن الوظائـف الهامـة الـيت
تقـوم بهـا األسـرة ال تمنـع العائلـة مـن التفـكك والتشـتت
ولكـن مـا حيافـظ عليهـا ويمنعهـا مـن التفـكك هـي حالـة
املبادلـة الـيت تتم بن أفراد األسـرة ،وينتج من عملية التب�ادل
نوعان من السـلع هي سـلع مادية وسلع اجتماعية فاجلانب
المادي يشـتمل على النقود والسـلع أمـا اجلانب االجتماعي
فيشـتمل علـى اخلدمـات واملراكـز والتعـاون واملحبـة الـيت
تربـط بـن األفـراد».26

«احلنـــاء هـــي مـــادة تلوينيـــ�ة قديمة تعـــرف تاريخيا
عنـــد الفراعنـــة بهـــذا االســـم ،وقد شـــاع اســـتعمالها يف
العصـــر اجلاهلي عنـــد العرب،والعصر اإلســـاليم أيضا،
وســـاعد على انتشـــارها نشـــاط التجار العرب الذين كانوا
يســـتوردونها من بـــالد الهند على شـــكل صبغـــة نب�اتي�ة،
ذات لـــون أحمر أو أســـود».30

ويـــرى الكثري مـــن أنصـــار هـــذه النظريـــة التميزي بن
املبـــادالت االجتماعيـــة واملبـــادالت االقتصاديـــة ويعتر
العالـــم مالينوفســـكي أول من أشـــار إىل هذا التقســـيم،
وقـــد اعتـــر الباحـــث األنرثوبولـــويج مالينوفســـكي أن

يف ضوء هذه التعريفات فاحلنـــاء كما وردت يف املصادر
املتاحة هي شـــجرة لها خصائص ممزية مـــن حيث الطول
واألوراق ،تســـتخدم أوراقهـــا مـــن خـــالل طريقـــة حتضري
معين�ة يف التخضيب والزين�ة واغراض عالجية وغريها.

وردت كلمـة احلنـاء يف معاجـم اللغـة العربيـ�ة لإلشـارة
إىل« :شـجر ورقـه كـورق ّ
الرمـان ،لـه زهـر أبيـض كالعناقيـد،
ّ
يتخـذ مـن ورقـه خضـاب أحمـر ،ونقصـد باحلنـاء أو حتنـأ أي
ّ
ختضـب» .28واحلنـاء عبـارة عـن «مسـحوق لنبـ�ات عشـيب
من شـجرة ،تشـبه يف أوراقها شـكل ورق نب�ات الزيتون إال أنها
أكـرث منها طـوال ،وهي مـن النب�اتـات ذات الراحئة املمـزية».29
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ّ
اجلديـــد،أو الطفل املختون ،بل وتتعـــدى ذلك للحاضرات
املدعـــوات إىل هذه املناســـبات االحتفالية .

3

ّ
تأيت أهمية دراســـة احلنـــاء من كونها إحـــدى الطقوس
االحتفاليـــة بامتيـــ�از ،وهـــذا بما حتملـــه من رمـــوز ومعان،
ّ
وبما تؤديـــه من وظائف تزييني�ة واجتماعية وحىت نفســـية
ّ
تمس بشـــكل مباشـــر حياة العروســـن قبل ليلة الزواج ،أو
الطفـــل املختون قبل عملية اخلن أو غريه ممن يســـتعملها
من النســـوة والفتي�ات أو األطفال يف االحتفاليات العائلية
املختلفـــة ،كما ترتبـــط احلناء ببعض الشـــعائر وغريها من
أشـــكال الســـلوك الرمزي املتعلقة باالحتفاليات الديني�ة أو
االجتماعية األخرى.
تعتـــر احلنـــاء رفيقـــة النســـاء يف كل وقـــت وحـــن،
خاصة يف املناســـبات االجتماعية والعائلية ،وأيضا لزتين
اجلســـد ونضـــارة اجللد ،فهـــي صديقة املرأة الـــيت ال تكاد
تتخلـــى عنها ،وهـــي األصل الذي تعـــود إليـــه بالرغم من
تقدم وســـائل الزينـــ�ة والتجميل.
ّ
ويرز حضـــور احلناء أكرث يف املجتمـــع اجلزائري عموما
ويف املجتمـــع التبـــيس خصوصـــا ،مثله مثـــل املجتمعات
العربي�ة يف املناســـبات االجتماعية والطقوس االحتفالية،
حيـــث ال تكاد تمر مناســـبة الـــزواج أو اخلتـــان أو العقيقة
مثـــال دون أن تكـــون احلنـــاء حاضـــرة ّ
تزين أيـــادي وأرجل
العروس وأحيانا كثـــرية يد العريس أيضـــا ،أو كفي املولود

وحىت يف املناســـبات الدينيـــ�ة من قبيـــ�ل عيد األضىح
ّ
حتضـــر احلناء بقـــوة عند العائـــالت ،حيث تعمـــد العديد
من النســـاء إىل طلـــي مقدمـــة رأس كبش العيـــد باحلناء
تفـــاؤال وتـــركا بـــه ،وأيضـــا يف عيـــد الفطر حيث ترســـم
النســـاء والبنـــ�ات صغريات الســـن على أياديهن أشـــكاال
ممزية مـــن احلناء .
ٌ
ويف يـــوم اختـــان الطفـــل يعتـــر طقـــس احلنـــاء ذروة
االحتفـــال ،فبعـــد اســـتحمام الطفـــل من طـــرف إحدى
ٌ
كالعمة أو اخلالة يف جـــو من الفرح تعلوه الزغاريد
قريب�اته
ٌ
واألغـــاين ثـــم حيمل الطفـــل إىل فـــراش تـــم ختصيصه له،
ثم حتـــاط بـــه النســـوة مـــن كل جانـــب ويبـــ�دأ االحتفال
باألهازيـــج الغنائي�ة والرقص ،حيث تتقدم إحدى النســـاء
مـــن أقـــارب الطفل الذي ســـيخن ثـــم تقـــوم بتخضيب
ٌ
يديه ورجليـــه باحلناء يف جو من الفـــرح واالبتهاج واألغاين
والزغاريـــد كمـــا يكـــون للعمـــر وحـــرق البخـــور طقوس
تضفي جـــوا ممزيا لـــه نكهته اخلاصـــة ّ
تركا بهـــذه النبت�ة
وطلبا للســـعادة وأمال يف إطالة العمر ملشـــاهدة أطفالهن
عرســـانا بعد إحيـــاء ختانهم .
فاحلنـــاء لـــون موشـــم علـــى اجلســـد أو كمـــا يقـــول
اخلطيـــيب «أنهـــا وشـــم مؤقـــت وطابعهـــا املؤقـــت هذا
يمنحهـــا ٌ
تمزيهـــا عن الوشـــم من جهـــة وعن بـــايق األلوان
ٌ
من جهة أخـــرى ،فاحلناء لون دون هوية ،لذلك تكتســـب
احلنـــاء كل األلوان الطقوســـية فهي حتمل اللـــون األخضر
كلـــون أصلي ،وهـــي تميل حنـــو األحمر حينما تتـــم معاودة
نقشـــها علـــى اليد ،ثـــم تنتقـــل حنو األســـود حينمـــا تتم
مضاعفـــة املعـــاودة ،وتنتهـــي إىل األصفر حينمـــا تبت�دئ
نقوشـــها يف الذبول».31
ّ
ّ
كمـا أن للحنـاء مكانتهـا ورمزيتهـا يف هـذه الطقـوس
ّ
ّ
االحتفاليـة فـإن للبخـور وراحئـة العنـر دوره اجلـذاب أفقيـا
وعموديـا وقد أشـار الباحث نورالدين الزاهـي إىل ذلك بقوله:
«أما أفقيا حيثما حضرت راحئة البخور فثمة جسد طقويس

عـادات وتـقـالـيـد

سـواء كان فاعـال أو منفعـال ،حاضـرا أم غائبـ�ا ،ويف جميـع
احلـاالت يشـكل البخـور شـكال تواصليـا للجسـد الطقويس
مع محيطه ،أما عموديا فإن البخور يعتر شـكال تواصليا مع
الكائن�ات القدسـية اليت تشـارك اجلسـد الطقـويس مجاله،
ويف كثـري مـن احلـاالت تقتسـم معـه ذاتـه».32
وهكـــذا فـــإن طقس احلناء حيمـــل يف بنيتـــ�ه جملة من
الرمـــوز والـــدالالت والوظائـــف االجتماعيـــة مـــن أبرزها
الوظيفة الزتييني�ة فهي تضفي على مســـتعملها هالة من
اجلمـــال والبهاء واجلاذبيـــ�ة ،وكذلك وظيفتهـــا العالجية
لتلـــك التشـــققات والفطريـــات الـــيت يمكـــن أن تتواجد
علـــى اجللد ســـواء يف الكفـــن أو األرجـــل وبالتـــايل إخفاء
بعض مظاهر الشـــقاء  ،إضافة إىل وظيفتهـــا االجتماعية
يف كونهـــا ذات داللة رمزيـــة ّ
تمزي من يســـتعملها عن غريه
مـــن املحتفلـــن وبالتـــايل تضفـــي عليـــه شـــعورا باملتعة
وإحساســـا باالنتماء ،فهـــي إذن طقـــس اجتماعي يكرس
قيـــم التواصل والتعاضـــد والتضامـــن االجتماعي.
إن اهتمامنـــا بدراســـة ظاهرة احلناء مـــن وجهة النظر
األنرثوبولوجية ينبـــع من أهمية هذا الطقـــس يف الظاهرة
االحتفاليـــة بمـــا فيها مـــن معـــان ومدلـــوالت واجتماعية
من جهـــة ومحاولة ربط المـــايض البعيـــد بمعاني�ه وقيمه
الثقافيـــة التقليدية بهذا احلاضر القريـــب الذي يتعرض
لرياح التغيري مـــن كل جانب ،لهذا فإن اخلوض يف دراســـة
طقـــس احلنـــاء بالنســـبة للطفـــل املختـــون أو بالنســـبة
للعروســـن ليلة الزفاف أو املولود بعد الوالدة أو ليلة العيد
يف املناســـبات الدينيـــ�ة ،كل ذلك ما هـــو إال محاولة إلعادة
قـــراءة هذا التقليـــد القديـــم ومدى حضوره يف شـــخصية
املجتمـــع اجلزائـــري ويف ســـلوكه االجتماعـــي اليويم حىت
يبقـــى مايض هـــذا املجتمع موجـــودا يف حاضره.
)3

الوليمـــــة وذحب األضايح :
رمز التواصل العائلي والتضامن االجتماعي.

مـــا يمـــزي الطقـــوس االحتفاليـــة وخاصـــة يف البوادي
واألريـــاف هو املبالغـــة يف الكـــرم وحســـن الضيافة وهذه
مـــن عادات أهـــل الريـــف يف املناســـبات االحتفالية ،فذحب

األضحيـــة وســـيالن الـــدم طقس أســـايس يف مثـــل هذه
املناســـبات ،ويف هذا يقـــول الباحث نـــور الديـــن الزاهي:
«فالطقـــس يبقـــى بـــدون فعاليـــة يف غيـــاب األضحية،
ففاعليـــة الطقس تكمن يف األضحية ،التضحية ّ
تؤســـس
الظاهـــرة االجتماعيـــة ،والطقـــس ليس له شـــكل بل هو
لباس للتضحيـــات».33
ّ
وإذا كان « هوبري» و« مارســـل موس» يرهنان على أن
ّ
وظيفـــة الذبيحة هي الدخـــول يف تواصل مـــع اآللهة ،فإن
الذبيحـــة احليواني�ة هنـــا تواصل مع الضيـــوف والزائرين
وهـــي قبل ذلـــك يف معتقد املجتمـــع اجلزائري –املســـلم–
تقـــرب إىل هللا تعـــاىل حيـــث يذكـــر عليها إســـم هللا عند
ّ
الـــذحب ،كمـــا أن إكـــرام الضيـــف مـــن تعاليم الديـــن ومن
عادات العرب ،أما يف املدين�ة واليت انكمشـــت فيها األسرة
املمتدة لتســـود العائلـــة النوويـــة ويغلب منطـــق الدولة
ّ
ومؤسســـاتها على منطق العشـــرية ،ويضمحل التضامن
اآليل ليحـــل محلـــه التضامـــن العضـــوي ،فـــان أغلـــب
املدعويـــن هم مـــن األصدقـــاء وزمـــالء العمـــل واجلريان
واألقـــارب ،حيـــث أن بعـــض الطقـــوس والعـــادات قـــد
اختفـــت وأ صبحت عمليـــة اخلتان تتم يف املستشـــفيات
وبصـــورة منظمة وعلـــى يد أطبـــاء وبتقنيـــ�ات حديث�ة.
غـــري أن العائـــالت الرثيـــة تهتـــم باالحتفـــاالت يف جو
مـــن األبهـــة يســـودها التفاخـــر من خـــالل كـــرثة الذباحئ
وعـــدد املدعويـــن للوليمة وتنـــوع األطعمة واملشـــروبات
واحللويـــات ،فيكون ذلك فضاء للتفاخـــر والدعاية ليخرج
عن إطـــاره األصلي ليتمحور حـــول التن�افس والبحث عن
املكانـــة االجتماعية املرموقـــة ،وباملقابل قد ختتفـــي نهائي�ا
هـــذه املظاهـــر يف العائـــالت املعـــوزة والفقرية مســـتغلة
بذلك املناســـبات الديني�ة كاملولد النبوي الشـــريف أو ليلة
الســـابع والعشـــرين مـــن رمضان للقيـــام خبتـــان أبن�ائهم
ضمـــن مناســـبات اخلتـــان اجلماعـــي ّ -
واملجـــاين  -اليت
تشـــرف عليه املستشفيات ومؤسســـات املجتمع املدين .
إذا كانـــت الوليمـــة ومـــا يتخللها من أشـــكال التضامن
االجتماعـــي يف املناســـبات االحتفالية ،فهي ليســـت مجرد
وجبة غذائيـــ�ة حتقـــق احلاجـــات البيولوجية لأفـــراد ،بل
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تتعداهـــا إىل حتقيق أهـــداف أخرى من منظـــور أنرثوبولويج
لما لها من ارتب�اط بهكذا مناســـبات وأعيـــاد ديني�ة  ،وأخرى
اجتماعية ســـواء كانـــت مفرحـــة أو ذات طابع حزين.
للوليمـــة مكونـــات وأشـــكال ووقت تقديـــم وطريقة
تقديـــم وغريهـــا مـــن ّ
الســـمات الثقافيـــة املرتبطـــة بهـــا
والواجـــب االلـــزتام بهـــا ويف هذا الســـياق نتكلـــم هنا عن
املجـــال االجتماعي الغذايئ – حســـب علمـــاء أنرثوبولوجيا
التغذيـــة  ،-وهو مجـــال يلتقي فيـــه العنصـــر البيولويج
بالعنصـــر الثقايف بل يت�داخالن أحيانـــا ويمزتجان يف تفاعل
مـــن املتعـــة وهـــذا هـــدف يف حـــد ذاتـــه حتققـــه الوليمة
االحتفاليـــة وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه الباحثة بســـنويس
شـــهرزاد بقولها« :املجـــال االجتماعي الغـــذايئ يتكون من
أبعـــاد مختلفـــة منهـــا  :املجال المأكـــول ،النمـــط الغذايئ
،املجال املطبـــيخ ،مجال العـــادات االســـتهالكية ،مجال
التوقيـــت ومجـــال التميزي واالجتمـــاع».34
وهـذا يتطابق تماما مع الوجبات اليت تقدم خالل الوالئم
االحتفاليـة ،سـواء مـا تعلـق منهـا بمحتواهـا الغـذايئ الـذي
يطغـى عليـه الطابع التقليدي والشـعيب يف كثري مـن األحيان
أو بمـكان تقديمهـا أو وقت تقديمها ومضمونهـا االجتماعي،
كلهـا عناصـر تتغري من مجتمـع إىل آخر ومن ثقافـة إىل أخرى،
بـل ومـن منطقـة إىل أخـرى يف املجتمـع الواحـد ويف الثقافـة
الواحـدة ضـف إليهـا تلـك التغـريات الـيت أملتهـا التحـوالت
االقتصاديـة واالجتماعيـة الـيت يعيشـها املجتمع .
وهكـــذا «فالوجبـــات الغذائيـــ�ة االحتفاليـــة تمثـــل
طقوسا لالســـتمرارية مثلها مثل الوجبات اجلنائزية اليت
لهـــا وظيفة إعـــادة الثقـــة ،إذ أن مـــوت أحد أفراد األســـرة
يضعـــف النظام االجتماعي ويســـتلزم جتديد قـــوة الرباط
العائلي وتأكيـــد وحدته وبالتايل مقاومة كل تفكك أســـري
محتمـــل» ،35فالوجبـــة الغذائي�ة اجلماعية من شـــأنها أن
ّ
تذكر باألصول املشـــرتكة الـــيت جيب أن تبقـــى ثابت�ة ،كما
تســـاهم يف بعـــث روح التضامـــن االجتماعي بل ّ
تؤســـس
ألنواع من القرابات وختلق أشـــكاال من التماســـك العائلي
وتعزيـــز العالقات االجتماعية بن الناس وهو ما ّ
يؤســـس
لهوية مشـــرتكة وإحســـاس باالنتماء.

الظاهرة االحتفالية واألشكال الفرجوية :
ورد يف لسـان العـرب أن الفرجـة« :مشـتقة مـن الفعـل
«فـرج» والفرجـة بفتـح الفـاء تعـين الراحـة مـن احلـزن أو
الغـم مـن فرجـة ّ
املـرض ،ولذلـك يقـال مالهـذا ّ
وفـرج هللا
عنـك غمـك» ،36أمـا يف القامـوس املحيـط« :فـرج هللا الغـم
أي فرجـه وكشـفه» ،37وهـي عنـد الغرب «تنحـدر من كلمة
فرجـة أي  Spectacleأي مـن الفعـل الالتيـين Spectar
بمعـىن نظـر وشـاهد أي أنهـا مرتبطـة بمـا هـو مـريئ».38
ويتضـح مـن التعريفـن أن املفهوم العـريب للفرجة يرتكز
علـى زوال الهـم والغـم وكشـف االنفـراج يف حـن يرتكـز على
املشـاهدة والنظـر يف املعـىن الغـريب للفرجـة ،ولذلـك يمكـن
أن جنمـع بـن املعنيـن فهـي مـن جهـة تنفيـس عـن الهمـوم
وتفريـج لـكل املكبوتـات ،ومـن جهـة أخـرى فهـي عنصـر
للمشـاهدة وشـد انتبـ�اه املشـاهدين وجعلهـم ينغمسـون يف
العـرض املقـدم ويتفاعلـون معـه .
أمـــا الفرجة يف املعـــىن االصطاليح فهـــي تمثل «نمطا
فني�ا يعـــرض لمـــا يكون مـــن اســـتقراء يف مـــوروث األمة
واحلضـــارات املختلفـــة» ،39وقـــد تطلق علـــى «كل ماهو
غريـــب فـــكل غريـــب مثـــري للفرجة ألنـــه جيـــذب املتلقي
ويســـتوقفه ويشـــغله عمـــا عـــداه ولـــو حلظـــة ومـــدة
قصـــرية» ،40وهـــي بذلك يمكـــن اعتب�ارها نوعا مـــن أنواع
اخلـــروج باملتلقـــي من حالـــة إىل أخـــرى أســـى وأرىق عر
عناصـــر التعبري الـــدرايم بالصـــورة املرئي�ة أو الســـمعية،
ومن هـــذا املنطلق «يكـــون للفرجة أشـــكال عديدة كانت
يف المـــايض تن�درج ضمـــن أشـــكال التعبـــري اجلماعي ثم
حتولـــت اىل عـــدة تســـميات منهـــا الكرنفـــال ،املهرجان،
الطقـــوس واملمارســـات املنبثقة عـــن التقاليـــد والعادات
االجتماعيـــة ،ويبقـــى فضـــاء املســـرح ومـــا يتضمنه من
عـــروض أهـــم األشـــكال الفرجوية احلديثـــ�ة».41
يعتر فضاء املسرح والذي يمثل هنا فضاء احلفل« :ذلك
املجـال الـذي يتـم فيـه االحتفـال بـكل أشـكاله الطقوسـية
والفرجويـة واملسـرحية إذ يتحـول هـذا الفضـاء مباشـرة من
مجـال عمويم إىل مجال ثقايف أثن�اء احلفل ،وإذا كان البعض

عـادات وتـقـالـيـد

يطلـق تسـمية الفضـاء الثقـايف علـى الفضـاءات احلضريـة
مـن قاعـات املسـرح أو دار الثقافـة أو قاعـة احلفـالت ،وكلهـا
إجنـازات حديثـ�ة ال وجـود لهـا يف البـوادي واألريـاف ،وإذا كان
الفضـاء الثقـايف يت�داخـل ويتشـابك أحيانـا مع الفضـاء العام
وذلك حبسب ما يؤديه من مهام ووظائف ،فالتمثي�ل والغناء
وغريهـا حيوله إىل فضاء ثقايف وممارسـة الشـعائر والصلوات
حيولـه إىل فضـاء ديـين ،وممارسـة الرياضـة وغريهـا حيوله إىل
فضـاء ريايض وهكذا جيب النظر إىل هـذه الفضاءات« :على
أنهـا فضـاءات أوليـة للـروح اجلماعيـة تتجلـى فيهـا الرابطـة
االجتماعيـة أو الدينيـ�ة وغريها».42
وحيتــل املــكان دورا هامــا يف تشــكيل عنصــر الفرجــة،
فالعــروض يف املياديــن العامــة  -ســواء يف البــوادي واألريــاف
أو بــن التجمعــات الســكني�ة يف املــدن  -غالبــا مــا تكــون
محاطــة حبلقــة مــن اجلمهــور يتشــكل كل واحــد منهــم يف
موقعــه الــذي يمكنــه مــن رؤيــة العــرض واالحتفــال ،وتبعــا
لذلــك يمكــن أن جيلــس واحــد مــن اجلمهــور أو أكــرث ويمكــن
أن يقــف الباقــون ،فاحللقــة هنــا شــكل مــن أشــكال الفرجــة
االحتفاليــة ،وقــد تســتخدم للذكــر والتســبيح واالرتقــاء
بالنفــس والــروح إىل معــان إيمانيــ�ة مقدســة ،وهكــذا نــرى
كيــف أن شــكال واحــدا مــن أشــكال الفرجــة قــد يكــون عقديا
ديني ـ�ا وقــد يكــون ترفيهيــا احتفاليــا.
وهكـذا تتحـول السـاحة الواسـعة املتواجـدة بـن
التجمعـات السـكني�ة إىل فضـاء ثقـايف يصطف علـى جنب�اته
ّ
املتفرجـون مـن الرجـال واألطفـال يف جو من البهجـة والفرح
وحتـت أصـوات البـارود والغنـاء وزغاريـد النسـوة.
أمـــا يف وســـط هـــذا الفضـــاء فيجتمع بعـــض الرجال
والشـــباب ممن حيسنون األغاين الشـــعبي�ة والفولكلورية
ّ
الـــيت تتغـــىن باألفـــراح واألعـــراس واملناســـبات ليقدموا
أغانيهـــم الواحـــدة تلـــو األخـــرى يف جـــو مـــن التفاعـــل
والتن�اغم والفرجة ،وهكذا تتقاطـــع الطقوس االحتفالية
بالظاهـــرة الفرجوية ،وهـــي يف احلقيقة تتوافـــق مع قول
غوفمـــان ( )Goffmaneالـــذي يقـــول فيـــه «الطقس
عبارة عن مســـرح أويل يصنع مشـــهد حياة يومية مملوءة
بتمثـــالت اجتماعيـــة» ،43أثنـــ�اء االحتفـــال الـــكل يقوم

بـــدوره حبماســـة وتفاعـــل ،وحينئـــ�ذ حيـــدث ما يســـميه
(أميـــل دور كايـــم) «الوســـط اجليـــاش» وبذلـــك حيقق
املجتمع وجـــوده اجلمعي عندمـــا يمثل درامة انســـجامه
اخلرايف ،أو عندما يمثل ســـين�اريو عملـــه» ،44فعن طريق
احلفـــل ّ
تعر اجلماعـــة أو العائلـــة عن ما خيتلـــج بداخلها
ســـواء يف ثب�اتها أو دين�اميكيتها بتمثي�ل مســـريح الذي هو
احلفـــل وتعـــرض عمال مـــا ،يف الدرامـــا اليت جتتمـــع فيها
األدوار االجتماعيـــة الهامة.
وإذا كان االحتفـال أصـل املسـرح ،يف مقاربـة (غوفمـان)
و(ديفينيـو) يف دراسـاتهم للظواهـر االجتماعيـة مـن وجهـة
مسـرحية انطالقـا مـن املجتمعـات الغربيـ�ة وحتديـدا مـن
املسـرح الغـريب ،فـإن هـذا الطـرح أشـد مـا يكـون عليـه لـدى
املجتمعـات الشـرقية ومنهـا املجتمعـات العربيـ�ة ،ذلـك مـا
أكـده باحثـون عـرب علـى رأسـهم (عبـد الكريـم برشـيد)
و(حسن يوسـفي) 45يف مقارباتهما لالحتفاليات والطقوس
العربيـ�ة وأشـكالها الفرجويـة مثـل طقـس عاشـوراء ،خيـال
الظـل ،طقـوس الـزار وفـن الـراوي واحللقـة ..وغريهـا مـن
األشـكال االحتفاليـة والفرجويـة يف املجتمعـات العربيـ�ة إذ
ّ
يتمثل فيها املسـرح نابعا من صلب ثقافتن�ا العربيـ�ة ،إذ يرون
أن املسـرح شـكل احتفـايل بامتي�از لما يقدمـه عروض تتجلى
فيهـا لغة اجلسـد وتطغـى على لغة اللفـظ ،46وهـذا ما تهتم
بـه األنرثوبولوجيـا املسـرحية ،الـيت تهتم بـ «دراسـة اإلنسـان
يف وضعيـة تمثيليـة» 47علـى غـرار أنرثوبولوجيـا الفـن،
وأنرثوبولوجيـا املوسـيقى وغريهـا مـن املوضوعـات احلديثـ�ة
الـيت تشـكل موضوعـا انرثوبولوجيـا بامتيـ�از.
فالفرجة يف الظاهرة االحتفالية تصنعها تلك الكرنفاالت
االسـتعراضية للرقـص الـرتايث النابعـة مـن املـوروث الـرتايث
الشـفهي وألـوان فـن الرقـص الشـعيب ،وكـزن الثقافـة
الالماديـة ،وإعـادة االعتب�ار للذاكرة الشـعبي�ة واحلفاظ على
املـوروث الثقـايف باعتبـ�اره رأسـماال الماديا ،وذلـك عن طريق
مشـاركة رواة احلكايـة والفنانـن والفـرق الرتاثيـ�ة لأهازيج
الشـعبي�ة املحلية والوطني�ة ،إضافة إىل أندية وفرق للمسـرح
والرقـص التعبـريي وفعاليـات الفـرق الفنيـ�ة والغنائيـ�ة
الشـبابي�ة الـيت تشـارك يف إحيـاء هـذه املناسـبات.
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إذن االحتفال هو «اللحظـــة األرحب اليت تتحقق فيها
الفرجة باعتب�ارها نســـقا مـــن احلركات الدالـــة اليت تقدم
للمشـــاهدة» ،48وهذا يعين أن االحتفـــال بما يتضمنه من
طقوس وممارسات يســـاهم يف صنع الفرجة.

خاتمة:

إن الطقـــوس االحتفاليـــة هـــي نمـــاذج للعديـــد مـــن
مظاهـــر الســـلوك االجتماعـــي الـــذي ال يـــزال حيتفـــظ
بالبنيـــ�ة التقليدية يف معالم احلياة االجتماعية يف أوســـاط
مختلف الشـــراحئ االجتماعية والـــيت يت�داخل فيها املقدس
باألســـطوري وخيتلط فيها املوروث الثقـــايف بالبعد الديين
مما يضفـــي على عاداتـــه وتقاليـــده تنوعا كبـــريا انتقلت
حلقاتـــه عر األجيال رغم مايعيشـــه املجتمـــع من تغريات
اقتصاديـــة واجتماعية أملتهـــا متطلبات العصـــر ،غري أن
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فاروق أحمد مصطفى ،مرفت العشماوي عثمان،
دراسات يف الرتاث الشعبي ،ط  ،دار املعرفة الجامعية،
اإلسكندرية ،مرص ،2008 ،ص 6
مصطفى شاكر سليم ،قاموس االنثروبولوجيا ،ط ،
جامعة الكويت ،الكويت ، 98 ،ص 6
عامر صالح ،يف سيكولوجيا االحتفاالت واألعياد
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أسعد فايزة ،العادات االجتماعية و التقاليد يف
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سوسيوأنثروبولوجية لعاداتالختانوالزواج،مدينتي
وهران و ندرومة نموذجا ،أطروحة غر منشورة لنيل
شهادة الدكتوراه ،جامعة وهران السنة الجامعية :
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محمد بن مكرم بن عى أبو الفضل جمال الدين ابن
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الشيخ محمد املكتبة العرصية ،الدار النموذجية ،صيدا،

ســـرعة التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت يشهدها
املجتمـــع أدت إىل ظهـــور أنمـــاط جديـــدة مـــن الســـلوك
االجتماعـــي والعـــادات والتقاليـــد املرتبطـــة بالظاهـــرة
االحتفاليـــة ال تتوافـــق بالضـــرورة مـــع ما اســـتقرت عليه
عـــادات الناس وتقاليدهـــم يف مراحل ســـابقة ،ذلك أنه يف
سياق ســـعي املجتمع لتجديد ذاته ،واملحافظة على بنيت�ه
أنتج جملة جديـــدة من العادات والتقاليد اليت من شـــأنها
أن تســـاعده يف هذا الســـعي وســـط التحوالت الســـريعة
والتغريات الواســـعة اليت يشـــهدها ،وذلك يف الوقت الذي
تتضـــاءل فيـــه أهمية أنمـــاط ســـلوكية ســـابقة وعادات
وتقاليد لـــم تعد لها الوظائف ذاتها الـــيت كانت منوطة بها
يف المايض ،هـــذه الطقـــوس االحتفالية اليت لهـــا دالالتها
االجتماعية وأبعادهـــا الديني�ة والثقافيـــة والفرجوية اليت
ّ
تؤســـس لتعزيز االنتماء العائلي وتقويـــة روابط التضامن
االجتماعي واملساهمة يف بن�اء الشـــخصية الفردية وغرس
أبعـــاد الهوية االجتماعيـــة للمجتمع.
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د .الهادي مسيليين -تونس

ألعاب األطفال
الغنائي�ة الرتاثي�ة:
وظائفها ودالالتها الرمزية والواقعية

مقدمة:

1

تعد ألعاب األطفـــال الرتاثي�ة إحدى املوروثات اليت تمارس بشـــكل
جماعـــي بدافع املتعـــة والتســـلية ،ولقضـــاء أوقات الفـــراغ ،فتعكس
اجلانـــب اإلجيـــايب للحيـــاة االجتماعية الســـائدة يف ذلـــك الوقت واليت
تتمـــزي بالبســـاطة والتعـــاون والتن�افس بـــن األطفال .وهـــي ألعاب
تنتقـــل من جيل إىل جيـــل قابلة للنقصـــان والزيادة بفضل ما شـــهدته
مـــن حتويـــر وتغيري متنـــوع على مـــر الزمـــن ،ولها قـــدرة متمـــزية على
الرتفيـــه ألنها جتعل الطفل يعـــر دون قيود تكبل حريتـــ�ه .كما أن اجلزء
الكبـــري من املـــوروث اللعيب الغنايئ قائـــم على أغـــاين وأهازيج األطفال
يف مســـاحاتهم اليومية املشـــبعة باخليال واحلركة يب�دعون فيما بينهم
جمـــال مســـجوعة ومقفـــاة ،تب�دأ بســـيطة ثـــم ترتاكم عليهـــا األحلان
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والكلمـــات حىت تكتســـب صبغـــة غنائي�ة .وهنـــا ال نقصد
باملـــوروث اللعـــيب ما حتملـــه ثقافتنـــ�ا اللعبي�ة بوســـائطها
املتعـــددة فقـــط ولكننـــ�ا نعـــين دراســـة ألعـــاب األطفال
الغنائيـــ�ة الرتاثي�ة بشـــقيها الغنـــاىئ واحلركي ومناســـباتها
املختلفة باإلضافة إىل أهـــم الدالالت االجتماعية والثقافية
الـــيت تتضمنهـــا واخلصائص الـــيت تتمزي بها.
وإذا كانـــت األلعـــاب مـــن حيـــث أسســـها واحدة ىف
كل مـــكان ،كونهـــا تعتمد على حـــركات وقواعـــد وعادات
معينـــ�ة ،وأنهـــا من حيـــث أصولهـــا مرتبطـــة بمعتقدات
اإلنســـان وطباعـــه وخصوصياتـــه الثقافيـــة .وهـــى لغة
الرتويـــح عـــن النفس فلـــكل لعبـــة خصائـــص تكمن ىف
المادة اللعبيـــ�ة ذاتها من حيث األبعـــاد الرمزية والداللية
وتكوين�اتهـــا ووظائفها االجتماعية .والشـــك يف أن البحث
ىف األلعـــاب الغنائيـــ�ة الرتاثيـــ�ة لـــه عالقة أكيـــدة بعامل
الزمـــن ،ذلـــك أن التعجيـــل ىف جمـــع مثـــل هـــذه األلعاب
وتدوينهـــا ،يعتـــر مـــن الشـــروط احلاســـمة للحصـــول
علـــى أكر قـــدر من هـــذا املـــوروث اللعيب احلقيقـــي .وأن
التب�اطـــؤ واإلهمـــال قـــد يؤديـــان إىل ضيـــاع وزوال مثـــل
هذه األلعـــاب جبميـــع أصنافهـــا تدريجيـــا ،باإلضافة إىل
التغـــريات الىت تطـــرأ عليها وعلـــى املجتمـــع وبالتايل على
ثقافته الشـــعبي�ة برمتها .لـــذا ،نريم مـــن وراء هذه املقالة
إىل التعـــرف علـــى أهم الـــدالالت الرمزيـــة والواقعية الىت
حتملها بعـــض ألعاب األطفـــال الغنائيـــ�ة الرتاثي�ة ،حيث
حتمـــل مضامينها مفاهيـــم املجتمـــع وتصوراتـــه للنواىح
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة .وكذلك ســـنلقي
الضـــوء علـــى الوظائف الـــىت تؤديهـــا اللعبـــة الرتاثي�ة يف
مختلـــف املناســـبات الـــيت تـــؤدى فيهـــا .ويقتـــيض هذا
التن�اول فـــرز األلعاب وفقا ملناســـبات أدائها ،ومواضيعها،
واملناطـــق الـــىت تمارس فيهـــا ،يلي ذلـــك التدويـــن ،الذى
نؤكد علـــى أنه ليـــس أداة للحفظ ،ولكنـــه بالدرجة األوىل
مجـــرد أداة حبثي�ة تتيح التحليل لهذا املوروث ،واســـتخراج
أهم اخلصائص الـــيت يتمزي بها ،والـــدالالت الناجتة عنها،
ومحاولـــة معرفـــة القوانن الىت تقـــف وراء آليـــات األداء
والتقاليـــد املرتبطة بها.

ألعاب الرتبيج والرتقيص:
تتجســـد أهمية هذه األلعاب يف تنبي�ه مشـــاعر الطفل
وأحاسيســـه ،كـــي يدرك عاملـــه ويبـــ�دأ يف التعـــرف عليه
وفهمـــه يف مرحلـــة أوىل ،والتعامل معه حســـب الســـياق
الـــذي تتـــزنل فيـــه اللعبة فيمـــا بعـــد .وما ترقيـــص األم
لوليدهـــا وقـــول األغـــاين ،إليقاظـــه وتنويمـــه ومالعبت�ه
وغريهـــا إال لتحفـــزي الطفل وإثارتـــه للتعرف علـــى العالم
املحيط بـــه ،وســـرعة فهمه والتكيـــف معه .ثـــم تت�الحق
على الطفل ســـيل مـــن أغاين الرتبيج وهو وســـط األســـرة
كي تشـــعره بوجوده ،وتلح عليه أن يســـتنهض قواه للنمو
االجتماعـــي .ويعـــد الغناء أول صـــور الفن الـــيت يواجهها
ّ
الطفـــل وهـــو بـــن ذراعـــي أمـــه ،وهـــو الرتنـــم بالكلمات
املوزونـــة اليت تصحـــب عـــادة مداعبة الطفـــل ومالعبت�ه
وحتريكه .وهي وســـيلة لإلمتـــاع والرتفيه وجلب الســـرور
إىل الطفـــل بمـــا فيها من كلمـــات مقرتنة بالنغـــم واإليقاع
تســـهم يف الرتويـــح عنه ،فينســـاق مـــع حركاتهـــا ويصل
تأثره بهـــا إىل حد ينىس معه نفســـه وما حولـــه .وتوجد يف
معاجمنـــا ،ألفاظ كثـــرية تدل علـــى احلركات الـــيت كانت
تأيت بهـــا األم أثن�اء تنويـــم طفلها ومالعبتـــ�ه ومضاحكته،
منها :الرتنيـــم ،والهدهـــدة ،واملناغاة ،والتهاليـــل وغريها.
وتتضــــمن تـرانيم األطفـال التـي تهدهــــد بهـا األم طفلهـا
اسـتجالبا للنــــوم أو للطمأنين�ة ليكف عن البكاء ويعود إىل
الهـــدوء .ومن خالل أغـــاين املهد اليت ترنمهـــا األم لطفلها،
تصبح أصواتهـــا املختلفة وإيقاعاتها املتنوعـــة ومفرداتها
اللغويـــة أول إنت�اج إنســـاين خيرتق عالم الطفـــل .تب�دأ هذه
األغـــاين خاصـــة عندمـــا تســـاعد األم طفلها علـــى النوم،
بكلمات بســـيطة على إيقاع صوتــــي خـــاص ّ
يمهد للنوم،
كقولهـا:
«نين نـــين جاك النوم أمـــك قمره وبوك جنـــوم ،نين نين
جاك نعـــاس أمك فضه وبـــوك حناس ،نين نـــين نين جيعل
ّ
نومك متهين».
ّ ّ
نين نين جــاك نعـــاس
حنــةوزغـــاريدعليـــــك
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كـل صبيـة تنــادي عليـك
ختـلــي عــازبــها وجتـيـك
وتـقـــول:هللا وأنــــا بيـــك
ّ ّ
نـين نـين جــــاك نعـــاس
يـــا جـــوهـــرة يف مـقيــاس
ّ
1
إنت فضة وبـوك حنـــاس
فليـــس مهمـــا أن تلفظ األم الكلمــــات لفظا سليمــــا،
ّ
وليس مهما حفـــظ األغني�ة ،فهناك أمهـــات يرددن اللحن
بتمتمـــات حتافـــظ علـــى اإليقـــاع الصـــويت .فالغايـــة من
التهليـــل أو التبنن هو جعـــل الطفل يت�أثـــر بنرات صوت
أمـــه اخلافت احلنـــون لينتقل مـــن عالم الوعـــي إىل عالم
الالوعي .فبـالرغم مـن بسـاطتها وسـذاجتها فإنهـا تبـرز لنـا
فـي إجيـاز مـدى تــــأثر الوالـدة بالبيئـة املحيطـة بهـا ،ومـدى
تفاعلهـا مـع مـا يســــود فيهـا من مفاهيم أفرزتها املتغريات
االقتصاديـــة على الواقع االجتماعي .يف هـــذه األغني�ة اليت
تهدهد بهـا األم طفلهــــا نالحـظ كيـف يتفاعـل شـعور األم
وهـي تعبـر عــــن أحاسيسـها الداخليـة بصـورة أدق وأسـرع
مــــن أي فـرد آخــــر ،وبأسـلوب مباشـــــر ،ختاطــب طفلهــا
الرضـــــيع الــذي ترعــاه وتســهر عليـــــه الليــايل لتحفظــه
مــن بـــــرد الشتاء .كمــــا تتجلـى لنـا الصــــيغة االرتجاليـة
فـي هـذه األغنيـة ،حيـث تـأيت بكلمـات ال معنــى لهــا ،هــي
فقــط مــن أجـــل خلــق نغمــة موســيقية حتـــى ال تتعرض
للرتابـــة وامللـــل .وعندما حيـــاول الطفل أن يســـري بمفرده،
وأمه تقـــف على بعد خطـــوات منه تشـــجعه على املي،
فتنشـــد األم« :داديش داديش إنشاء هللا تكر وتعيش»،
تكررهـــا مرارا وهي ترتاجع إىل اخللف لتهيئ�ه ملي مســـافة
أطول ثم تفرد ذراعيها الســـتقباله .وقـــد اختلفت أهازيج
وأغـــاين األطفـــال الرتاثي�ة بمقتى األحوال اليت يعيشـــها
الطفـــل ،والظـــروف اليت تعيشـــها النســـوة أو األســـر من
مـــكان إىل آخر.
ختتلـــف أغـــاين الرتبيـــج باختـــالف جنـــس الوليـــد،
فللذكـــور أغـــان خاصة بهم تشـــيد بالبطولة والشـــجاعة
والفتوة والفروســـية .ومنها هذه األبيـــ�ات تتمىن هذه األم

أن تـــرى طفلهـــا وقد صـــار شـــابا ممتلئا حيوية ونشـــاطا
ليكـــون ســـندا لهـــا خيدمهـــا ويرعاهـــا .وال يســـعها الفرح
بصغريها الذي ســـوف يكر بمشـــيئ�ة هللا تعاىل ،وســـوف
يبـــين بيت�ه أمام بيتهـــا كي تزوجه بفتاة صاحلـــة ختتارها له
لتعمـــر بيت�ه وتلد له األبنـــ�اء .ثم تدعو هللا بـــأال حيرمها من
رؤيتـــ�ه أبدا فتقول« :ســـعدي بي�ه وســـعدي بي�ه أن شـــاء
هللا يكـــر نفرح بيـــ�ه وبيت�ه قـــدايم باني�ه وريب ما يشـــوقين
فيـــه» .وتتمـــىن األم ذاتها أن يكـــون ابنها ذا أخـــالق عالية
وتتوق ألن تكـــون صفاته مثل أعمامـــه و خالنه وأن يتمتع
بشـــيم أبيـــ�ه وجـــده يف دماثة أخالقـــه وحســـن معاملته
جلريانـــه فتقول:
ان شاء هللا وليدي كيف أعمامه
الدنيـــا مفتوحــــة قدامه
ان شـــاء هللا وليدي كيف أخوالـــه
مـرتـــاح و مـتهـين بـــالـه
ان شـاء هللا يطلعلي كيف جـده
مـا عمره عــاجلـــار اتعـده
ان شـاء هللا يطلعلي كيف بــوه
مــا يـلقوا بـــاش يذمـــوه
وهنـــاك أم أخرى تـــرى ابنها بعن اخليـــال وقد أصبح
قـــادرا على جلـــب الرزق وعلـــى حمايتها من غـــدر الزمان،
وهي مســـتعدة لتحمـــل كل يشء من أجله ألنـــه ذو حكمة
وشـــجاعة ومروءة ،فتغين لـــه قائلة:
«جررا جررا سكر ما فيه مراره
ما أحلى تمر اجلباره
جابا ولدي لصغارى
باملنيي باملنيي
يركب جدع وبي�ه يرع
البشمق واحلويل ّ
مصبع
2

وعضمك مقفـــول مرادع

عـادات وتـقـالـيـد

عمار البيت عمار البيت
وبعد إن طردوين ومشيت
ويف قحف رغيوة ذليت
ولوال وليدي ما وليت».
وتتضمن األغنيـــ�ة دعوة األم لطفلها كي يكون فارســـا
مغوارا بـــارا بها ،يعمـــر بيتهـــا ويأتيها بالزوجـــة الصاحلة
الطيب�ة ويـــرزق باألبنـــ�اء واألحفاد .لعل ذلـــك خيفف عنها
مـــا عانت�ه من أجـــل احلفاظ عليـــه والبقاء بقربـــه .فتغين
األم لطفلهـــا وهـــي تتخيـــل مســـتقبله مـــع كل إيمـــاءة أو
ابتســـامة تصـــدر منـــه ،وبمـــا حتمله مـــن أمنيـــ�ات رائعة
يمتلـــئ بها قلـــب أم ترى املســـتقبل املشـــرق مرســـوما يف
عيـــين وليدها.
أمـــا أغـــاين البن�ات فلهـــا طابع آخـــر ،إذ حتمـــل معانيها
أمنيـــ�ات لها عالقة وثيقة بمســـتقبلها وقـــرب زوج محب
يرعاهـــا ويعـــرف قدرهـــا ،والتغـــزل بمفاتنهـــا وجمالهـــا
وعطفهـــا مثل قـــول األم:
«زينـــهـايـــازينــــهــا
مثل احلرباء عينها مثل الرق جبينها
عـمـري مـا ريـت مـثيلـها
ّ
3
الـكـحـلمــالـــيعـينـــهـا»
وهناك أغني�ة أخـــرى وصورة طريفـــة خلطبة الطفلة
مســـتقبال ،وما تتمنـــاه لها أمهـــا من مهـــر فرتقصها وهي
تنشـــد« :مايـــة تســـري ومايـــة تغري ومايـــة هزو كســـوتها
خمســـة وثالثـــن فقـــري إيل جـــوين يف خطبتها وبوهـــا حاير
ّ
كيـــف ايدير باش يســـلك غنتهـــا» .4وتعر هـــذه األغني�ة
عن املغـــاالة يف مهر الفتـــاة تعزيزا لشـــأنها ومكانتها ،وهي
إحـــدى القيم الـــيت ال زالت ســـائدة لدى بعض األســـر يف
مجتمعنـــا .إذ لن يقبـــل أهلها بأقـــل من مائة بعـــري و مائة
رأس مـــن الغنم ورغـــم كل ذلك فإن والدهـــا تنت�ابه احلرية
لقبـــول مهرها مـــن عدمه ،و لـــم حيتمل موقـــف العريس
الـــذي ال يقـــدر قيمة هـــذه العروس.

كما تمـــارس األم أثنـــ�اء مداعبة طفلهـــا الصغري لعبة
طبـــاخ محاولـــة منهـــا لتحفيظ الطفـــل أســـماء األصابع
وهـــي لعبـــة طريفة ومســـلية تعتمـــد على التكـــرار الذي
يفضلـــه الطفل يف ســـنواته األوىل .تؤديهـــا األم مع طفلها
مـــن أجـــل أن تعلمـــه بعـــض العالقـــات بـــن األشـــياء
املحيطـــة بـــه ،والتفريـــق بـــن أصابـــع يـــده ووظيفة كل
إصبـــع منهـــا .وصورتها تتمثـــل يف قيام أحد أفراد األســـرة
بمشـــاركة طفل أو مجموعة من األطفـــال يف هذه اللعبة،
كمـــا يمكـــن أن يمارســـها األطفـــال فيمـــا بينهـــم .وهـــي
لعبـــة من األلعـــاب املمتعـــة للطفـــل غالبا مـــا تدفعه إىل
الرتقـــب والضحـــك .عـــالوة على أنهـــا من األلعـــاب اليت
تزيـــد مـــن ارتبـــ�اط الطفل بأمـــه ألنهـــا تتمـــزي بالتلقائي�ة
والبســـاطة يف ممارســـتها ،و باإلمكان لعبهـــا يف أي وقت،
ويف أي مـــكان .فمـــا أن يقرتب الطفل من أمه حىت جتلســـه
بقربهـــا وحتتضن يده وتمســـح على كفه برفـــق وهي تردد
«طباخ طبـــاخ ،5أيديـــن وليدي ســـماح» ،وتبـــ�دأ يف طي
األصابـــع بالتـــوايل مع ذكـــر كل اســـم منهم كالتـــايل :عند
ثين اخلنصـــر (اللعبـــة تب�دأ دائمـــا بهذا اإلصبـــع)« :هذا
صغـــري صغـــريون» عند ثين البنصـــر تقـــول« :وهذا حب
التـــرون» عنـــد ثين الوســـطى تقـــول« :وهـــذا طويل بال
غـــال» عند ثين الســـبابة تقول« :هذا حلـــاس 6القصعة»
عند ثـــين اإلبهـــام تقول« :وهـــذا فقـــاس 7القملة».
وعندمـــا تنتهي مـــن طـــي األصابع اخلمســـة ،تطوي
األم أصابـــع كفهـــا وتفتـــح الســـبابة والوســـطى لتقـــوم
بتمثي�ل هيئ�ة املـــي باإلصبعن مبت�دئـــة من كف الطفل
ثـــم حتركها حنو إبط الطفـــل رويدا رويـــدا بتمثي�ل خطوات
الفـــأر علـــى ذراعـــه املمـــدودة ،باســـتخدام أصابعها وهي
تقـــول« :دب الفـــار يا صغـــار دب الفار يا صغـــار» ،وبعد
مســـافة قصـــرية تتوقف وتمســـك بمقدمة شـــعر الطفل
وهي تســـأله :يا ســـارح الغنم مرقوش عليك شـــويهات؟
يـــرد الطفـــل :مرقـــو (أي مـــروا) ،كان انقـــص اجلـــرة
نلقاهمـــش؟ (تتبـــع اجلـــرة) ،تلقاهـــم ،وتواصـــل تمثي�ل
هيئ�ة املـــي املذكـــورة وهي تـــردد« :هذي اجلـــرة وهذي
البعـــرة وهـــذي اجلـــرة وهـــذي البعـــرة» ،فينكـــر الطفل
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ذلك مرددا :ال وهللا فتســـتمر يف الســـري و تتوقـــف كل مرة
وتســـأله ،حىت تصـــل اىل إبط الطفـــل ،فتدغدغـــه قائلة:
«هاهم هاهـــم الشـــويهات ،هاهم هاهم الشـــويهات»،
فيضحـــك الطفـــل ويطلـــب إعـــادة اللعبـــة 8مـــرة أخرى
وهكذا دواليـــك .وهي بذلك تعطيـــه أوىل دروس احلياة يف
البيئ�ة املحيطة به وأهميتها بالنســـبة إليه بأســـلوب ممزي
يدخل البهجـــة والســـرور إىل قلبه.
وال شك أن تلـك األغـاين تلقـى علـى مسـامع الطفـل أثنـاء
تنويمـه أو مداعبتـه وترقيصـه ،وتعـد مـن أصـدق األسـاليب
املتداولة فـي ترجمـة العالقـات االجتماعيـة وتوضـيح مكانة
الطفـــل داخل األســـرة .خاصـــة وأن هدفها تغذية حســــه
وتنشـيط خيالـه ،وغـرس الفرح والبهجـة فـي قلبـه ،فضـال
عن أهميـــة احلركـــة املرافقة للغناء يف تنشـــيط اجلســـم.
ويســـهم هذا النوع من اللعب يف إجياد فـــرص التفاعل بن
األفـــراد واجلماعات وتوطيد العالقـــات والروابط بينهم يف
جو يتمزي باملـــرح فمن خـــالل األهازيج واألغـــاين الراقصة،
وأحـــايج التســـلية ،ســـوف جنـــد صـــورة دقيقة وشـــاملة
للمنظومـــة القيمية اليت كانـــت حتكم حياة التونســـين يف
فـــرتات التاريخ املتت�ابعة .وجند صورة عـــن القيم اليت كانت
تســـري حياة األفراد :منها الصفات والشمائل اليت ينبغي أن
تتحلى بهـــا املرأة ،صبي�ة وشـــابة وزوجة وربـــة بيت كالعفة
والشـــرف ،والطهـــارة والصفات اليت حيســـن أن يتحلى بها
الرجـــل ،صبي�ا وشـــابا ورجال عامـــال منتجا وفارســـا محاربا
مدافعـــا عن المـــال والعـــرض واألرض .ثم جنـــد منظومة
أخـــرى كاملة للقيـــم والتقاليد اليت حتكم احليـــاة اجلماعية
داخل املجتمع الواحد ثم بن املجتمعات املختلفة .وســـوف
جنـــد دالالت أخرى رمزية كانـــت أو واقعية يف مضامن هذه
األلعـــاب إىل جانـــب تفصيـــالت مذهلـــة يف دقتهـــا وعمق
تصويرها لطبيعة العقلية أو الذهني�ة اليت كانت ســـائدة يف
املجتمعات التقليدية ثم تصويـــرا مثريا للتطورات املتت�ابعة
اليت عرفتها بعـــض العـــادات والتقاليد ،مع تطـــور احلياة
االجتماعيـــة ،وبروز أنمـــاط مختلفة مـــن العيش وتعرض
املجتمع التونـــيس ملؤثرات التغيري االجتماعي الناشـــئة عن
انتشـــار التعليم ووســـائل األعالم وغريها.

ألعاب األطفال الغنائي�ة:
لقد حظيـــت هـــذه األلعـــاب بأهميـــة كبـــرية يف حياة
الصبي�ان والفتيـــ�ات ،ألنها كانت خيارهـــم الوحيد للرتفيه،
حيـــث ال توجد بدائل ســـواها يف ذاك الوقـــت .و اللعب هو
الوسيلة الطبيعية للطفل فــــي تفهمــــه ملشـكالت احليـاة
واكتشـــاف البيئـــ�ة املحيطـــة بـــه لتوســـيع مـــدى ثقافته
ومعلوماتـــه ومهارته .ولم تقتصر ممارســـتها على اجلانب
الرتفيهـــي فقط ،بـــل ذهبـــت إىل أبعد من ذلـــك فهي تني
جميع جوانب الشـــخصية وجتعل األطفـــال يقومون بآداء
أدوار قياديـــة أو ألعـــاب جماعيـــة أو ترديـــد أغـــان خاصة
باللعبـــة ترافقها حـــركات متنوعة يتفاعل معهـــا الالعبون
ويؤدونهـــا عن طيـــب خاطر بتن�اغـــم عجيب .9وتتعــــدد
ألعـاب األطفــــال واألغـاين املصـاحبة لهـا ،وتتنـوع أشكالها
وهي ذات أهمية كبرية حيث ترتبط بمرحلــــة هامــــة مــــن
مراحـل حيـاتهم ،اذ يشـرتك فـي اللعـب والغنــاء مجموعــة
مــن األطفــال خيضــعون لقواعــد معينــة تــنظم ألعــابهم.
وتكون تلـــك الرتديـــدات يف مجملهـــا من األغـــاين املحبب�ة
لـــأوالد والبنـــ�ات وهـــي تتوجه للجنســـن معـــا ،وتتوجه
أحيانا لأوالد فقـــط ،وأحيانا أخرى للبنـــ�ات فقط .فأغني�ة
اللعـــب 10بطبيعتهـــا بســـيطة وقصـــرية ،وســـهلة اللغـــة
واللحـــن واإللقـــاء يؤديها األطفـــال أثن�اء اللعـــب وتتواءم
مـــع إمكاني�اتهـــم احلركيـــة والفكريـــة وحاجاتهـــم للعب
والنشاط .كما هو احلال يف لعبـــــة «دجاجة عمياء»حيث
يتـــم اختي�ار أحـــد األطفـــال ليقوم بـــدور الدجاجـــة ويقع
تعصيب عيني�ه ويشـــكل اآلخـــرون حوله حلقـــة وينحين
الالعـــب وهـــو يفتـــش وينبـــش يف الـــرتاب .فيبـــ�ادر أحد
األطفـــال بســـؤالها« :عـــالش تلـــويج»؟ (عـــن مـــاذا
تفتشـــن)؟ فتجيبهم :على خرص بنيت .فيســـألونها عن
لونـــه؟ فتجيبهـــم« :أحمر هنـــدي» ،و يستفســـرون أكرث:
«فاش مصرور»؟ فتجيبهـــم« :يف محرمة عكري» ،فيأخذ
كل طفـــل يف ضربها على رأســـها ضربا خفيفا مـــرددا« :ها
هو عنـــدي خرص بنتك»« ،هـــا هو عندي يـــا صاحبيت».
وهـــي حتـــاول أن تقبض علـــى أحدهم ليحل محلهـــا ،فيفر
األطفـــال مـــن حولها حـــىت ال يقع القبـــض عليهم.

عـادات وتـقـالـيـد

ويف ضـــوء مـــا تقـــدم تســـتمد هـــذه األلعـــاب أهميتها
مـــن األغـــاين واحلـــركات اليت تصاحبهـــا .فقد تكـــون هذه
األغـــاين تمهيدا لبدايـــة اللعـــب أو النطالق املســـابقة بن
املجموعـــات .وقد تكـــون طريقـــة أدائها يف ســـياق اللعب،
مثل لعبة «أكلة شـــهية» حـــن جيتمع عدد مـــن األطفال
إما خمســـة أو عشرة على حســـب عدد أصابع اليد ،ويقف
ّ
املرشـــح ليب�دأ اللعبة مـــادا يـــده إذا كان األطفال خمســـة،
ويديـــه اإلثنتـــن إذا كان عـــدد األطفال أكرث من خمســـة،
وكل طفل مشـــارك يف اللعبة يمســـك بأحـــد أصابع الطفل
املمدودة .يقول مســـري اللعبة (صاحب األيـــدي املمدودة):
«عندي أكلة شـــهية» ،جييب بقية األطفال« :آشـــني�ة؟»
(تعـــين ما هـــي؟) ،يـــرد عليهـــم« :بطاطة مقليـــة وحوت
إيل حيصـــل يمـــوت» وعندما ينهـــي جملته األخـــرية يهرب
األطفال وحياول املطارد أن يمســـك بهم ،وكل واحد يمسك
بـــه يضعه يف مـــكان يقع حتديده مســـبقا ،ويقـــوم الالعب
األخري الذي لم يمســـك بتســـيري اللعبة يف املرحلـــة املوالية.
ويف الغالـــب تكـــون بعـــض األلعـــاب الغنائيـــ�ة هـــي
أســـاس اللعبـــة خاصـــة حينمـــا يســـتخدم األطفـــال
اإليقاع ــات الكالمي ــة م ــن خ ــالل ترديده ــم ملجموع ــة م ــن
العبـــارات بـــآداءات خاصـــة أو تكويـــن صيحـــة ملقاطـــع
كالمي ــة يؤديه ــا األطف ــال فردي ــا أو جماعي ــا .وتع ــد ه ــذه
األغ ــاين عب ــارة ع ــن ح ــوار ب ــن املجموع ــة والالع ــب ال ــذي
يقابلهـــا كمـــا هـــو احلـــال يف لعبـــة الصيـــد واللبـــة حـــن
حيـــاول األســـد اختطـــاف أحـــد األطفـــال قائـــال« :أنـــا
الصيـــد ناكلهـــم»،
فتمنعه اللبوة قائلة« :وأنا اللبوة حنميهم»،
فيقول األسد« :أح،أح دقتين شوكة»،
فتجيب�ه اللبوة و أوالدها« :تكذب تكذب يا كذاب»،
األسد« :أنا مايش لداري»،
األم« :باش تاكلي صغاري،
األسد« :أنــــــــــا مايش حلانويت»،
األم« :بـــــاش تاكلي قويت».

وأثن�اء هـــذا احلوار حياول األســـد يف كل مـــرة اختطاف
أحد األطفـــال الذين حيتمـــون بأمهم.
واألغنيـــ�ة يف هـــذا املجـــال تنقســـم إىل وظيفتـــن:
أحدهما أغني�ة يراد منها تســـيري حـــركات اللعبة وتنظيمها
والثانيـــ�ة أغنيـــ�ة ترافـــق اللعبـــة ويكـــرث هـــذا النـــوع عند
الفتيـــ�ات .والكثـــري مـــن هـــذه الرتديـــدات يطلـــق عليها
البعـــض أغاين هي ليســـت كذلك تماما ،وإنمـــا هي أقوال
مرتادفـــة ليس لها حلـــن ممزي أو محدد .11وهـــذا اللون يكرث
عنـــد األوالد دون البنـــ�ات ،مثـــل لعبـــة «املنديـــل» حن
جيلس األطفـــال على األرض يف شـــكل دائـــرة ،ويقوم من
وقـــع عليـــه االختيـــ�ار بالـــدوران حـــول اجلالســـن ،وهو
حيمـــل بيـــ�ده منديـــل (قورنيـــ�ة) ويـــدور دورة كاملة وهو
يـــردد «اندورالـــدورة بالقورنيـــ�ة» ،فريدد خلفـــه األطفال
«فتـــح يا نوار عشـــية» ،وطيلـــة دورانه ال جيـــوز لأطفال
اجلالســـن االلتفات أو النظـــر إىل اخللف .وأثنـــ�اء دورانه
خيتـــار من اجلالســـن يف الدائـــرة أحد الفتيـــ�ان ،وخبفة يد
ودون أن يشـــعر بهـــا أحد يقـــوم بوضع املنديـــل وراء الفىت
الذي اختـــاره ويســـرع بالـــدوران حىت يبتعد عنه حتســـبا
مـــن أن يشـــعر بوضعـــه ويلحقـــه فيضربه بـــه .وال خيفى
علـــى كل العب فرحتـــه وهو يغـــين أو يســـتمع إىل جتاوب
األطفـــال مـــع كلمات األغنيـــ�ة وحـــركات هـــذه اللعبة أو
تلـــك لما يف ذلـــك من ارتبـــ�اط بن صـــدق الكلمـــات ونر
اإليقـــاع ،وطبيعـــة احلركات الـــيت يؤدونها .وهكـــذا تكون
اللعبـــة وســـيلة للتماســـك تســـاعد علـــى تلبيـــ�ة الرغبة
واالحتي�اجـــات ،وكأنها بذلك تشـــكل وحـــدة عضوية بن
رغبة الطفل وإشـــباع حاســـة الـــذوق لديـــه ،وحاجته إىل
مـــا حيقـــق طموحـــه يف اللعـــب وإمـــكان ما يكتســـبه من
لغـــة .وهي عوامل تســـهم يف خلق عضوية أساســـها شـــد
انتب�اه الطفل لســـري اللعبة بوصفها مـــادة جتلبه إىل الرتفيه
والتثقيـــف والرتبي�ة.
وال تـــؤدي لعبـــة مرافقـــة ألغنيـــ�ة دون أن تهـــدف إىل
غايـــة ما ،فمنهـــا يراد به قهـــر اخلصم وإخضاعـــه وإذالله
ومنهـــا مـــا يقصد بـــه الدعـــوة إىل الـــرحب واالنتصـــار على
اخلصم ماديـــا أو معنويا ومنها يراد به التســـلية بشـــكلها
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العام .وتقســـم هذه األغـــاين إىل قســـمن :أحدهما يؤديه
األوالد والثـــاين تؤديه البن�ات ،مثل لعبـــة وصلنا وال ال اليت
تتلخـــص خطواتها يف أن تقف الفتيـــ�ات يف صف مرتاص،
وتضـــع كل واحـــدة منهـــن يديها علـــى كتفـــي صاحبتها
مكونـــات كتلـــة واحـــدة مـــن األرجـــل والـــرؤوس ،ومـــن
ثـــم يســـرن ضاربـــات علـــى األرض بأرجلهن منشـــدات:
«وصلنا وال ال وصلنا وال مازالنـــا» ،تكررها املجموعة مرارا
إىل أن يصلـــن إىل املـــكان املقصود .وتلعـــب اللعبة بنفس
الشـــكل من حيث طريقـــة املي يف بعض قـــرى اجلنوب
الشـــريق ،ولكن تصاحبهـــا أغني�ة حتكي قصـــة غرامية بن
قـــاض ،وبن فتاة تســـى عائشـــة .حيث تســـري الفتي�ات
وهن يـــرددن:
«يا عيشة بنت خليفه يا جماره 12يف ليفه
13

يا شعرك دين دين زي سبيب الغزالين

كان تعطيين سبيب�ه انرقع باها صباطي
صباطي عند القايض والقايض ما هو رايض
صبحت مرته غضبانه بالفوله والعصبانة
يا خادم يا مصنانه عيشك فيه الذبــانه
حنلف وهللا ما نذوقه كان كسريه محروقه
14

من عند ايم مرزوقه

حتزمين حبزامها وتلزمين بلزامها».15
ويالحـــظ أن ألعـــاب الذكـــور الغنائيـــ�ة أشـــد تعقيدا
وأكـــرث طوال مـــن ألعـــاب البنـــ�ات .وتتمزي أغـــاين األلعاب
ببســـاطة األلفاظ يف تركيبها ولغتهـــا ومعناها القريب إىل
فهم األطفـــال ألن قابليتهـــم اللغوية املحـــدودة ونظرتهم
إىل مـــا حييـــط بهـــم ختتلـــف عـــن نظـــرة الكبـــار .وهي يف
الغالـــب حتكـــي قصـــة أو حدثـــا أو حكمة بشـــكل عفوي،
وتتـــ�الءم مع احلركات الـــيت يقوم بها األطفال ســـواء منها
املتصلـــة باجلري والقفـــز أو التخفـــي وغريهـــا .16وكما أن
للكبـــار أغني�اتهـــم الرتاثي�ة املتعـــارف عليها أيضـــا للصغار
أغني�اتهـــم الرتاثيـــ�ة لكنهـــا ال حتمل نفس الهمـــوم كما هي

عنـــد الكبار بـــل حتمل عفويـــة وبســـاطة وبـــراءة الصغار
بتلقائي�ة متن�اســـبة مع الكلمة ومتفاعلـــة معها .لذلك جند
األغني�ة الرتاثيـــ�ة لدى األطفال أكرث صدقا وأســـهل حفظا
من األغـــاين الدارجـــة؛ هذه األغـــاين اليت غناهـــا األطفال
يف األحيـــاء الشـــعبي�ة ورددوهـــا يف مناســـباتهم املختلفـــة
وحفظوهـــا لغريهـــم مـــن األطفال ،هـــي نفســـها األغاين
العفويـــة الرائعـــة الـــيت تعـــود بنـــ�ا إىل ذكريـــات طفولة
المـــايض وجتعلنا نشـــعر بشـــوق وحنن لتلـــك األيام.
حيبـــذ األطفـــال هذا النـــوع مـــن األغاين ألنهـــا ترتبط
باحلركـــة أثنـــ�اء الغنـــاء ،فهـــي لون مـــن ألوان نشـــاطهم
قبـــل أن تكـــون مجـــرد ألعـــاب وأغـــان .إذ ترتبـــط بوجود
مجموعة مـــن األطفال خيضعـــون لقواعد معينـــ�ة تنظم
ســـري نشـــاطهم .وتب�دو هنا أهميـــة األغـــاين يف كونها تقوم
بدور أســـايس يف تنظيم حركـــة الالعبن .واألغنيـــ�ة أثن�اء
اللعـــب ال تصاحبهـــا اآلالت املوســـيقية بل تـــردد تلقائي�ا
من قبـــل األطفال فتضفـــي عليهم أجواء األلفـــة واملحبة
والفرح أثنـــ�اء تواجدهم مع بعضهم البعـــض .وهي بذلك
ذات وظيفـــة اجتماعيـــة هامـــة تتمثل يف حتقيـــق الرتابط
بـــن األطفال من اجليـــل الواحـــد ،والي الواحـــد ،وحىت
ّ
تعـــود األطفـــال علـــى احرتام
داخـــل األســـرة ذاتها .ثـــم
النظـــام وااللـــزتام بما حتـــدده ومـــا تتطلبه قواعـــد اللعبة
وأصـــول اللعبة اجلماعيـــة ،اليت ال يمكـــن أن تكون فردية
باملـــرة .كما تســـاهم هـــذه األلعـــاب يف التدريـــب العملي
لأعضاء واحلواس لـــدى األطفال لتكـــون بمثابة تمارين
تلقائي�ة لتكويـــن مهاراتهم احلركية واحلســـية والعقلية،
وتنميـــة إمكاني�ات ومواهب األطفـــال الصوتي�ة واللفظية
وقدرتهـــم على االرتجـــال واإلبداع وخلق كلمـــات وألفاظ
من ويح خيالهم تتن�اســـب مع إيقاع اللعبة ونمط ســـريها.
وهنـــاك بعـــض األلعـــاب ترافقهـــا أغـــان بهـــا بعض
األلفـــاظ أو الكلمـــــات غري واضحـــة معـــــــــــــــانيها مثل
(لعبـــة  ،)adododoوتتمثـــل يف دوران طفلـــن وهمـــا
يـــرددان هـــذه الكلمات:
»Adododo Anaxinaxido Aci sinimatta
Aman Aman Aho«17
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ثم يغريان اإلجتاه بتغيري تشـــابك اليدين اليســـرى لكل
منهما يـــردد نفـــس الكلمـــات .ويف مرحلـــة موالية جيلس
أحـــد الالعبن على الركـــب ،ويضع اآلخر يـــده فوق رأس
صديقه ويب�دأ يف الدوران حولـــــــــــه مرددا نفس الكلمات،
وإثـــر االنتهاء منها يدور الالعب يف االجتـــاه املعاكس و بعد
ذلـــك يقع تغيـــري األدوار بن الالعبن.
ومـــن بن األلعـــاب الغنائي�ة اليت املتعـــارف عليها عند
األطفال نذكـــر :لعبة الدوار رحل ،لعبـــة جميلة يا جميلة،
لعبـــة عيش لـــال ،وتتمثـــل صورتهـــا يف جتمـــع الفتي�ات يف
ســـاحة البيت وتعـــن إحداهن لتمثـــل دور األخت الكرى
وتلقب «بلال» (لقـــب تكىن بها األخت الكـــرى أو اخلالة
أو العمـــة) .تقوم هذه األخرية بتســـوية كـــدس من الرتاب
و حتفـــره مـــن الوســـط فيأخـــذ شـــكل «العصيـــدة» .ثم
تضـــع فيه نـــواة أو حجـــارة وختفيهـــا حتت الـــرتاب حىت ال
تتفطـــن لهـــا الالعبات .بعـــد ذلك تنـــ�ادي هـــذه الالعبة
بقيـــة الفتيـــ�ات فيتحلقـــن حول ذلـــك الكـــدس وحيركنه
بأصابعهـــن موهمـــات تلك الالعبـــة باألكل .فـــإذا عرثت
إحداهـــن على تلـــك النواة تصيـــح قائلـــة« :دودة ،دودة»
ثـــم تقـــف بقيـــة الفتيـــ�ات ويصحـــن بأصـــوات عالية:

«عيـــش لال فيه الدودة» ،18تكررنها مرارا ،عندها تمســـك
األخت الكـــرى عصا وجتـــري وراءهن محاولة إمســـاكهن
ومعاقبتهن على ذلك الســـلوك .يف حـــن تواصل الفتي�ات
الصياح ملزيد اســـتفزازها.
وهكـــذا ،فإن هذه األلعاب قد نشـــأت يف األســـاس من
أجل أن تالئـــم حركات األطفـــال من جـــري وقفز وختضع
إليقاع حـــركات األطفـــال أثنـــ�اء اللعب والكثـــري من هذه
األغـــاين ال يعرف أحـــد معانيها .
وتــأيت لعبــة «دار الســلطان» كمثــال للعــب اجلماعــي
ح ــن جيل ــس األطف ــال عل ــى ش ــكل دائ ــرة ويض ــم القائ ــد
قبضـــة يـــده ويـــرتك اإلبهـــام مرفوعـــا كـــي يمســـك بـــه
الالعـــب اآلخـــر ،وهكـــذا حـــىت يكونـــوا بأيديهـــم هرمـــا
مرتفعـــا عـــن األرض .يبـــ�دأ قائـــد اللعبـــة يف عـــد أصابـــع
األطفـــال املضمومـــة واحـــدا بعـــد اآلخـــر ،مبت�دئـــا مـــن
األس ــفل ،وه ــو يس ــأل عن ــد كل إصب ــع «ه ــذي ش ــني�ة»؟
ف ــريدون علي ــه يف كل م ــرة باختيـ ـ�ار اس ــم طري ــف به ــدف
اإلضحــاك والتســلية وهكــذا حــىت يصــل إىل أعلــى إصبــع.
وهن ــا تب ـ�دأ املرحل ــة الثاني ـ�ة م ــن اللعب ــة ب ــأن يمس ــك قائ ــد
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اللعب ــة اإلصب ــع األعل ــى يف اله ــرم و جي ــري احل ــوار الت ــايل
بـــن قائـــد اللعبـــة وبـــن الالعبـــن« :هـــذي شـــني�ة19؟
دار الســـلطان آش فيهـــا؟ خـــوخ ورمـــان ويـــن قســـي؟
يف الزريبـــ�ة والزريبـــ�ة ويـــن؟ كلتهـــا النـــار والنـــار ويـــن؟
طفاه ــا الم ــاء والم ــاء وي ــن؟ ش ــربه الث ــور والث ــور وي ــن؟
ذحب ــه امل ــوس وامل ــوس وي ــن؟ عن ــد اجل ــزار واجل ــزار وي ــن؟
احنص ــر حص ــرة ط ــاح م ــات» .20وعن ــد ه ــذه املرحل ــة تع ــاد
اخلطــوة الســابق ذكرهــا يف لعبــة 21مديــق وذلــك مــن أجــل
تدفئ ــة األي ــدي .وتت ــزنل لعب ــة «ال ــداش» يف إط ــار إح ــدى
املعتقـــدات الشـــعبي�ة الـــيت كانـــت ســـائدة حينـــ�ذاك يف
بع ــض اجله ــات وصورته ــا تنطل ــق بوض ــع طف ــل صغ ــري
عاجـــز عـــن املـــي يف قفـــة ،وتقـــوم األم بوضـــع قطعـــة
م ــن القم ــاش داخ ــل القف ــة كف ــراش لصغريه ــا ،ث ــم حيم ــل
العبـــان هـــذه القفـــة وينطلقـــان يف التجـــوال بهـــا داخـــل
أزقـــة الـــي وشـــوارعه وتتبعهمـــا مجموعـــة كبـــرية مـــن
الصبيـــ�ة .ويف األثنـــ�اء يتوقـــف هـــؤالء األطفـــال أمـــام كل
بي ــت يم ــرون ب ــه مرددي ــن األغنيـ ـ�ة التالي ــة:
«داش داش بن عباس غز القلية بــــالش اعطوين قلية
للحبي باش غـــدوة يصبح يمي».
وعندمـــا تســـمع صاحبة البيـــت هذه األغنيـــ�ة خترج
إليهـــم حاملة ما تيســـر مـــن القمـــح أو الشـــعري أو الزيت
وتعطيه للصبيـــ�ة فيأخذونه ثم يواصلـــون جتوالهم إىل أن
يبلغوا البيت الســـابع الـــذي تنتهي عنده اللعبـــة .فيعود
األطفـــال إىل بيت الطفـــل الـــذي حيملونه لتقـــوم والدته
بطهي الطعـــام من املواد الـــيت جمعها األطفـــال وتوزيعه
علـــى كل املشـــاركن يف اللعبة.22
وهنال ــك ألع ــاب غنائي ـ�ة يردده ــا األطف ــال يف املواس ــم،
ومنهـــا لعبـــة شـــايب عاشـــورة الـــيت تلعـــب يف العشـــرة
األيـــام األوىل مـــن شـــهر محـــرم ويشـــرتك فيهـــا العديـــد
مــن أبن ـ�اء وبن ـ�ات الــي ،يلبــس أحــد األطفــال زيــا تنكريــا
ويض ــع عل ــى وجه ــه قناع ــا يمث ــل ش ــيخا كب ــريا ل ــه حلي ــة
طويلــة بيضــاء مــن الصــوف أو القطــن ولــه شــارب طويــل
أبيـــض وحيمـــل عصـــا طويلـــة .وتنطلـــق اللعبـــة حينمـــا
يتقــدم الشــيخ املوكــب راقصــا علــى أنغــام الطبــل معتمــدا

عل ــى ح ــركات مضحك ــة ويــردد بمعي ــة األطفال»:ش ــايب
عاشــورة حــين كــول الــوزف وغــين علــى مــرا هجالــة كالهــا
الذيـــب خســـارة» .جيـــوب املوكـــب منـــازل الـــي وكلمـــا
اقـــرتب مـــن أحدهـــا يقـــف األطفـــال مردديـــن األغنيـــ�ة
الســابقة فتخــرج ربــة البيــت لتعطيهــم مــن الفــول وجتــود
عليهـــم بمـــا تيســـر مـــن خـــري البيـــت ،فيمدحـــون كرمهـــا
قائل ــن« :ه ــذا ح ــوش البوبش ــري في ــه القم ــح والش ــعري،
ه ــذا ح ــوش عمن ــا يعطينــ�ا ويلمن ــا ،ه ــذا ح ــوش س ــيدنا
يعطينــ�ا ويزيدن ــا» .ف ــإن ل ــم تعطه ــم رب ــة البي ــت ش ــيئ�ا،
وه ــذا ن ــادر م ــا حي ــدث إال إذا نف ــذ ماعنده ــا م ــن حم ــص
وف ــول ،فإنه ــم يقف ــون أم ــام الب ــاب ويذمونه ــا مرددي ــن:
«هـــذا حـــوش البوزنـــان فيـــه القمـــل والصيبـــ�ان» ،ثـــم
يغ ــادرون امل ــزنل مرددي ــن« :ه ــذا ح ــوش ب ــم ب ــم كس ــارين
ســـبع بـــرم» .وهكـــذا يســـتمر الطـــواف بمنـــازل الـــي
الواحـــد تلـــو اآلخـــر ويف النهايـــة جتمـــع الغنائـــم ويطهـــى
به ــا طع ــام للجمي ــع تس ــى يف ام العراي ــس (اخليلوط ــة).
كم ــا حيتف ــل األطف ــال يف ب ــزنرت بمناس ــبة عاش ــوراء بلعب ــة
النبيل ــة حي ــث ي ــردد األطف ــال أثنــ�اء القف ــز عل ــى الن ــار:
«يا النبيلة باب هللا حجوا بيت رسول هللا
مصراين مصران أحرف خالين ال نتصرف
خالين يف الزنقة احنف وادميعايت شرتله،
هاي جات وهـــــاي جات هز خالخل
هــــاي دوات
يا موالت احلـــوش جديد
حبلك يرجح بالقديـــــد
اعطيين عــــــاشوريت ال نهز مخروقيت».
لقد ذهبـــت «ســـكين�ة ابراهيـــم» إىل أن املتأمل يف هذه
األغاين والتعبريات يدرك تماما بأنها نت�اج فكر إنســـان بعيد
النظر ،ومـــن املســـتبعد أن تكون صـــادرة عـــن عقل طفل
صغـــري ال يزال عاجزا عـــن التفريق بن احلقيقـــة واخليال.
لذلك فـــإن معظم هـــذه الرتديدات والتعبـــريات اليت ترافق
اللعبة هـــي نوع مـــن التنفيس عـــن القمع والكبـــت الذي

عـادات وتـقـالـيـد

يعيشـــه الطفل أو الشـــاب دون أن يكون قادرا على إشـــباع
رغباته وتلبي�ة احتي�اجاتـــه .23وتبعا لذلك ،يمكنن�ا مالحظة
ما تتســـم به األلعـــاب الغنائي�ة مـــن رموز يصعـــب أحيانا
تفســـريها .ويصبـــح املهـــم يف دراســـة هـــذه األلعـــاب هي
وظيفتها وما تؤديه بالنســـبة لأطفال من تنظيم حركتهم
وتســـليتهم ،وذلك ينبع من أصالتها والعالقة الوثيقة بن
النص واحلركة واإليقاع حيـــث أن النص واللحن يتوافقان
معا بطريقة سلســـة جميلة فهما يرتبطان بأســـلوب واحد
ومـــن أمثلة ذلك:
«دار الذيب عالنجـــات قالوا جاء قالـــــــوا مات»،
أو «يا مطر يا خالتـــــي صبيلـــــي على قطايتــي».
وتصاح ــب األلع ــاب الغنائيــ�ة مث ــل لعب ــة هل ــي هل ــي
ولعبـــة الـــدوار رحـــل حـــركات جســـماني�ة متنوعـــة تعـــر
عنهـــا مثـــل حـــركات التصفيـــق والـــدق باألرجـــل علـــى
األرض والقفــز علــى رجــل واحــدة والــدوران حــول النفــس
وغريهــا .وقــد يصاحــب هــذا النــوع مــن األلعــاب مهــارات
كال ــريم واملس ــك وامل ــي وتبــ�ادل الك ــرة وألع ــاب الف ــرق
الرياضي ــة وغريه ــا .وبتن ــوع األلع ــاب الرتاثيــ�ة لأطف ــال
ومناســـبات أدائهـــا ومـــا يصاحـــب بعضهـــا مـــن كلمـــات
وأغـــاين تتنـــوع املواقـــف التعليميـــة ،حيـــث يمـــر الطفـــل
بالعدي ــد م ــن اخل ــرات واملواق ــف الش ــعورية ال ــيت تع ــزز
عمليـــة التعلـــم .فبرتديـــد الطفـــل لألفـــاظ واجلمـــل
والعبـــارات املحملـــة بأحاســـيس ومشـــاعر جياشـــة يف
مواقـــف احليـــاة املباشـــرة جتعلـــه يقـــوم بعـــدة عمليـــات
داخليـــة معقـــدة .فيقـــوم بتحويـــل الصـــور احلســـية إىل
م ــدركات عقلي ــة أو فكري ــة ويعم ــل عل ــى رب ــط الكلم ــات
ب ــاألداء ،ورب ــط األص ــوات باحل ــركات ،ث ــم يس ــعى إىل فه ــم
مشـــاعر أقرانـــه ومســـايرتهم .ويجـــد يف هـــذه املواقـــف
منف ــذا لتصري ــف االنفع ــاالت ال ــيت يع ــاين منه ــا ،عندم ــا
يق ــوم ب ــأدواره يف اللع ــب والغن ــاء .24فنج ــده يقل ــد أقران ــه
بصـــورة تلقائيـــ�ة أو ميكانيكيـــة ،أي بـــدون فهـــم حـــىت
يتغلـــب علـــى مظاهـــر الضعـــف لديـــه أو لنقـــل التغلـــب
عل ــى مش ــاعر التوت ــر م ــن ع ــدم فه ــم موق ــف م ــن املواق ــف
محــاوال تكــراره حــىت يســتوعب املعــاين والــدالالت .ويعــزز

عمليــات التعلــم ويســتجيب لمــا تتوقعــه اجلماعــة منــه،
وين�دمـــج معهـــم ألن مـــا يالحظـــه الطفـــل ويعملـــه هـــو
اس ــتجابة لم ــا يالحظ ــه اآلخ ــرون ،وم ــا قام ــوا ب ــه ،وبالت ــايل
ف ــأي تفاع ــل اجتماع ــي ينت ــج عن ــه تعل ــم للس ــلوك .وم ــا
ألعـــاب األطفـــال الغنائيـــ�ة إال وســـيلة لتعلـــم العـــادات
والتقالي ــد ،والقي ــم واالجتاه ــات ،والقي ــام ب ــاألدوار وكل م ــا
م ــن ش ــأنه مس ــاعدة الن ــشء عل ــى تكوي ــن ش ــخصياتهم
املس ــتقلة ،املندمج ــة يف حي ــاة املجتم ــع واملتكيف ــة مع ــه.
كم ــا أن اللع ــب بوج ــه ع ــام يع ــر ع ــن احلال ــة النفس ــية
للطف ــل تعب ــريا صادق ــا لم ــا يمت ــاز ب ــه م ــن صف ــات احلري ــة
والتلقائيـــ�ة املصحوبـــة باملتعـــة وهـــو يدفـــع الطفـــل إىل
االســـتمتاع والتنقيـــب واالبتـــكار ويكســـبه اخلـــرة تلـــو
األخ ــرى ،ويس ــهم يف نم ــوه ،وله ــذا يعت ــر اللع ــب وس ــيلة
للنم ــو ،وه ــو رم ــز للصح ــة النفس ــية الس ــليمة.
إىل جان ــب ذل ــك ،ف ــإن م ــا يتلق ــاه الطف ــل م ــن خ ــرات
يف مراحــل حياتــه األوىل يســهم يف تكويــن حســه اإلبداعــي
وميلــه إىل اخللــق بعــد أن ننــي فيــه روح املبــادرة .وألعــاب
األطفـــال الغنائيـــ�ة جـــزء مـــن هـــذا التواصـــل ،بـــل هـــي
خـــري دافـــع نســـتقي منـــه انطالقـــة الطفـــل اإلبداعيـــة
بوصفه ــا أق ــرب إليه ــم وأك ــرث م ــا يعك ــس واق ــع حياته ــم.
لذلـــك تشـــري طبيعـــة ألعـــاب األطفـــال إىل حاضنتهـــا
التربويـــة وداللتهـــا االجتماعيـــة فهـــو لعـــب يتحـــول إىل
وس ــيلة للطف ــل حن ــو تفه ــم مش ــكالت احلي ــاة واكتش ــاف
للبيئـ ـ�ة املحيط ــة ب ــه وس ــبيله إىل توس ــيع م ــدى ثقافت ــه
ومعرفتـــه ومهاراتـــه .ثـــم تغـــدو عامـــال مـــن عوامـــل
التكيـــف الالزمـــة للطفـــل يف بيئتـــ�ه والـــيت يتوســـل بهـــا
لتحقيـــق أغراضـــه ومآربـــه .وعلـــى أيـــة حـــال ينبغـــي أن
تس ــاعد ه ــذه األلع ــاب الطف ــل عل ــى الس ــلوك املقب ــول
اجتماعيـــا كاحـــرتام مشـــاعر اآلخريـــن والتفاعـــل معهـــم
وتك ــون وظيف ــة اللعب ــة يف ه ــذه احلال ــة أق ــرب م ــا تك ــون
إىل وظيفـــة املنظومـــة التربويـــة والثقافيـــة.
ي ــرى بع ــض الدارس ــن أن أغل ــب األغ ــاين اجلماعي ــة
املصاحبـــة لألعـــاب يف املـــزنل وخارجـــه ويف املدرســـة
وخارجهــا تكشــف عــن الصــراع البيئــوي يف تركيــب األســرة
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ونمطي ــة رب األس ــرة والعالق ــة احلميمي ــة أو الناف ــرة ب ــاألم
أو الـــزوج أو األخـــوات .إذ حتمـــل هـــذه األغـــاين اإلســـقاط
النف ــيس ل ــأم عل ــى الطف ــل وح ــن يش ــب الطف ــل عل ــى
نغماته ــا ،فاملؤث ــر الالش ــعوري والش ــعوري يفع ــل فعلت ــه
س ــلبا أو إجياب ــا وغالب ــا م ــا يعك ــس ه ــذا اإلس ــقاط ص ــورة
وضـــع املـــرأة يف مجتمعهـــا ويف بيئتهـــا .25وهكـــذا ،فـــإن
لعالــم األطفــال تقاليــده اخلاصــة وعاداتــه الــيت يمارســها
األطف ــال أثنــ�اء لعبه ــم ومرحه ــم وال ت ــزال ه ــذه التقالي ــد
والع ــادات نش ــطة فعال ــة ومفعم ــة باحلي ــاة بالرغ ــم م ــن
التطــور احلضــاري الــذي يســود املجتمــع يف جميــع نواحيــه
وح ــىت عال ــم الطف ــل نفس ــه.
ولعـــل بعـــض األلعـــاب حتـــوي دالالت واقعيـــة
كث ــرية منه ــا أن الق ــوي ه ــو األبق ــى وجن ــد ذل ــك يف لعب ــة
دار الســـلطان ،وهنـــاك بعـــض األلعـــاب األخـــرى الـــيت
حتـــوي مدلـــوالت واقعيـــة ،منهـــا لعبـــة حاكـــم جـــالد
أو لعبـــة اجلـــالد حـــىت حتـــوي االثنتـــ�ان هدفـــا وحكمـــة
تق ــول أن املل ــك أو الوزيــر ال ب ــد أن يس ــقط ويأخ ــذ مكان ــه
واحـــد مـــن عامـــة الشـــعب ثـــم يســـقط هـــذا اجلديـــد
وهكـــذا فالزمـــن ّ
دوار ال تبقـــى األحـــوال ألحـــد كمـــا هـــي
عليـــه .وهنـــاك ألعـــاب أخـــرى حتـــوي بعـــض الـــدالالت
الواقعي ــة ،منه ــا لعب ــة سرس ــوق نم ــال ،لعب ــة بوه ــروس،
لعب ــة الرتبي ــج والرتقي ــص ،لعب ــة ام ــك طنق ــو ولعب ــة ي ــا
مط ــر ي ــا خال ــيت وغريه ــا .كل ه ــذه األلع ــاب ال ش ــك أنه ــا
حتم ــل مع ــاين كث ــرية ودالالت واقعي ــة ،صحي ــح أنه ــا م ــن
التقليـــد لكـــن هـــذا التقليـــد متط ــور الســـيما أن الطفـــل
يـــرى الواقـــع بأجزائـــه الواقعيـــة ويقلـــده دون مبالغـــة أو
دون ختيـــل أســـطوري لـــه.
ويف ش ــأن آخ ــر أعتق ــد أن احل ــس الوط ــين ل ــدى الطف ــل
ينش ــأ من ــذ تعرف ــه إىل األرض ال ــيت يعي ــش فوقه ــا ومن ــذ
تعرفــه إىل مالمــح وضعــه االجتماعــي .والطفــل منــذ زمــن
بعيـــد كانـــت تتفتـــح عينـــ�اه لـــرتى وتســـمع أن اســـتعمارا
جيث ــم عل ــى أرض ــه ولذل ــك ل ــم خت ــل أغانيــ�ه وألعاب ــه م ــن
دالالت وطنيـــ�ة أو نضاليـــة .ونلمـــس تطـــورا ملحوظـــا
عل ــى املضم ــون الوط ــين الس ــيما يف ف ــرتة االس ــتعمار وم ــن

ث ــم عن ــد انط ــالق النض ــال م ــن أج ــل حتري ــر األرض م ــن
براثـــن االســـتعمار علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة .فمـــن
خ ــالل لعب ــة زوز حداي ــد أو لعب ــة العس ــكر يظه ــر التلمي ــح
ليع ــر ع ــن نقم ــة الالع ــب عل ــى الوض ــع الس ــائد قبيــ�ل أو
بعيــد االحتــالل األجنــيب الفرنــيس لتونــس ،وكذلــك لعبــة
الش ــفطة ال ــيت تتضم ــن إش ــارات م ــن قبي ـ�ل احل ــس األويل
للتعل ــق ب ــاألرض والوط ــن والقبيل ــة وغريه ــا .وكم ــا قلن ــا
يف البدايـــة إن الطفـــل يتطـــور مـــع ألعابـــه واألغـــاين الـــيت
ترافقه ــا تط ــورا ملحوظ ــا ،تعب ــريا ع ــن أحوال ــه وم ــا يعتم ــل
بنفســه إىل درجــة أنــه يصبــح قــادرا علــى أن يب ـ�دع األغــاين
واحلـــركات املعـــرة عـــن فكـــره وأحوالـــه وواقعـــه الـــذي
يعي ــش في ــه.

خــــــاتمة:
إن دراس ــتن�ا واس ــتعراضنا أللع ــاب األطف ــال الغنائيــ�ة
يف بالدن ــا تب ــن لن ــا أنه ــا تمث ــل ج ــزءا ال يتج ــزأ م ــن ثقاف ــة
ّ
املجتم ــع .ف ــال عج ــب أن تك ــون األلع ــاب وس ــيطا يمك ــن
الف ــرد م ــن تش ـ ّـرب ثقاف ــة مجتمع ــه واس ــتيعابها والتأث ــر
بهـــا مـــن خـــالل املمارســـة .ومـــن ثـــم يتفاعـــل معهـــا يف
أوقـــات فراغـــه ليكتســـب الســـلوكات االجتماعيـــة الـــيت
تتم ــاىش م ــع الع ــادات والتقالي ــد والقي ــم ال ــيت يفرضه ــا
املجتمـــع .كمـــا تعتـــر هـــذه األلعـــاب جـــزءا هامـــا مـــن
الوســـائل الرتوحييـــة الـــيت تعمـــل علـــى تطويـــر قـــدرات
الف ــرد م ــن الن ــوايح العقلي ــة والبدني ـ�ة والوجداني ـ�ة .وم ــن
ثـــم فهـــي ســـند للصحـــة العقليـــة والنفســـية لمـــا لهـــا
م ــن مم ــزيات هام ــة وخصائ ــص هادف ــة جي ــد فيه ــا الف ــرد
هوايتـــ�ه الـــيت تتمـــاىش مـــع قدراتـــه وإمكاناتـــه وتشـــبع
ميولـــه وتلـــيب احتي�اجاتـــه .خاصـــة مـــن حيـــث البهجـــة
الــيت ترتســم علــى وجــوه األطفــال أثن ـ�اء اللعــب .وكذلــك
م ــن حي ــث اخلصائ ــص والس ــمات املوح ــدة يف الرتكي ــب
والبنـ�اء اللحــين والتسلســل النغــي ومــن حيــث التشــكيل
احلرك ــي ال ــذي يعتم ــد عل ــى ح ــركات اجلس ــم وأص ــوات
األطفـــال .وهكـــذا فقـــد ســـاهمت ألعـــاب األطفـــال

عـادات وتـقـالـيـد

الغنائيـــ�ة الرتاثيـــ�ة يف بنـــ�اء الشـــخصية االجتماعيـــة
وتربيته ــا م ــن جمي ــع مناحيه ــا وبمختل ــف أبعاده ــا .وأدت
إىل عهـــد قريـــب أدوارا هامـــة يف تأطـــري املـــوروث الثقـــايف
والـــرتايث املرتبـــط باحليـــاة اليوميـــة .إضافـــة إىل دورهـــا
يف تنميـــة الشـــخصية الفرديـــة واجلماعيـــة يف مختلـــف
أبعادهـــا ،بالنظـــر إىل الوظائـــف التربويـــة ،واالجتماعيـــة
والثقافيـــة الـــيت تضطلـــع بهـــا ،ناقلـــة معهـــا عـــادات
وتقالي ــد ومه ــارات ،بص ــورة طبيعي ــة وتلقائيــ�ة م ــن جي ــل
ّ
إىل جي ــل ،مش ــكلة بذل ــك بع ــض مالم ــح ثقاف ــة ش ــعبي�ة
غنيــ�ة باملع ــاين اإلنس ــاني�ة واالجتماعي ــة ،ومؤك ــدة بذل ــك
أهميـــة االنتمـــاء واالرتبـــ�اط بـــاألرض والوطـــن.
وعليــه ،خنلــص إىل أن األلعــاب الغنائيـ�ة تمثــل الصورة
احلقيقيـــة لـــأدب الشـــعيب عنـــد جيـــل مـــن األجيـــال،
والنصـــوص كمـــا نقلناهـــا مـــن الكتـــب أو مـــن الـــرواة
ه ــي يف ح ــد ذاته ــا انعكاس ــات لثقاف ــة أبنــ�اء وبنــ�ات ه ــذا
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أمـل التليـي ،األغنية الشـعبية يف تونس ،سـليانة
نمـوذج ،موقـعconsulté le10/10/2020 ،
http://elsada.net/41148
الراويـة :فاطمـة لبيـض مـن مواليـد ، 949
بمـارث.
أمـل التليـي ،األغنية الشـعبية يف تونس ،سـليانة
نمـوذج ،املرجع السـابق ،موقـع واب.
الراوية السابقة ،فاطمة لبيض.
طبـاخ :كلمـة ال معنـى لهـا تسـتخدم لحفـظ
اإليقـاع والـوزن.
لحاس بتشديد الحاء :من يلحس أصابعه.
فقاس بتشديد القاف :قاتل القملة.
نشـر إىل أن لعـب األم مـع طفلهـا يؤثر بشـكل
كبـر يف تكوينــه النفـيس والرتبـوي ومـن هنـا
تأتـي مسـؤولية األم تجـاه أطفالهـا أكـب مـن
مجـرد إطعامهـم وتلبيـة حاجياتهـم املاديـة .و
بهـذا الصـدد أثبتـت األبحـاث الرتبويـة أن فوائد
اللعـب يف حيـاة الطفل تتجى يف أن اللعب يشـكل
لـه طريقتـه الخاصة التـي تمكنه وتسـاعده عى
اكتشـاف العالـم وكل مـا يحيـط به .واكتشـاف
عـدة أشـياء يف نفسـه وفرصـة لألم الكتشــاف

الوط ــن لم ــا تتضم ــن م ــن معاناته ــم يف عص ــور متب�اع ــدة،
حي ــث ن ــرى م ــا تعانيــ�ه الفت ــاة وامل ــرأة يف املجتم ــع وأم ــاين
األم ألطفاله ــا عندم ــا تغ ــين له ــم ،وكذل ــك م ــا كان يعاني ـ�ه
النــاس مــن صعوبــة البحــث عــن لقمــة العيــش وغريهــا.
ل ــذا يتض ــح أن اللع ــب ال ينفص ــل ع ــن الواق ــع يف ش ــكله
ومضمون ــه ،وأن العالق ــة بينهم ــا ليس ــت عالق ــة مج ــردة،
ب ــل ه ــي عالق ــة تفاع ــل ج ــديل ب ــن طرف ــن تتول ــد منهم ــا
حركـــة الواقـــع .يف حـــن لـــم تكـــن هـــذه الرؤيـــا للعـــب
الغن ــايئ ال ــرتايث به ــذا الوض ــوح ل ــدى كث ــري م ــن الباحث ــن،
الذيـــن اكتفـــوا فيهـــا باســـتخدام املـــوروث اســـتخداما
ال يبتع ــد كث ــريا ع ــن القش ــرة اخلارجي ــة ل ــه؛ لذل ــك ل ــم
ّ
يق ــدر له ــم أن يس ــتوعبوا مضام ــن ه ــذا امل ــوروث ال ــذي
يتي ــح ملمارس ــيه مس ــاحة م ــن حري ــة التعب ــري ع ــن ال ــرأي
ســـواء باللفـــظ أو باحلركـــة أو بالغنـــاء للتخلـــص مـــن
الضغ ــوط ال ــيت يفرضه ــا الواق ــع.
مجموعـة مـن األمـور عـن قدراتـه وال تتوقـف
فوائـده عند هذا الحد فهو وسـيلة ناجعـة جدا يف
تحقيـق توازنـه الجسـمي والنفيس.
9. - Chamberland Gilles & Provost Guy,
Jeu, simulation et jeu de rôles, Presses
de l’université du Québec, Sainte-Foy,
996, p 70.
 . 0تعـد األلعـاب الغنائيـة ألعابـا خاصـة ومميزة
لكونهـا تحتـوي عى نصـوص غنائيـة تكون يف
الغالـب تلقائيـة مصدرهـا األطفـال وعـادة مـا
تكـون موسـمية وذات أبعـاد واقعية مثـل لعبة
أمك طنقو الشـهلولة البهلولة إن شـاء الله تروح
مبلولـة ،وهـي تمثل دعـوة لطلب الغيـث النافع
أو يـا مطـر يـا خالتـي صبيـي عـى قطايتـي
قطايتـي مبلولـة بزيـت الزيتونـة ،كتعبـر عن
الفـرح بقـدوم املطـر أو بعض األلعـاب األخرى
التـي تعتمـد عـى الحركـة والنشـاط أو مـن
األغانـي التـي تقـوم بـدور التمهيـد للعـب مثل
ألعـاب القرعة .ويسـتخدم األطفال هـذه األغاني
يف ألعابهـم لتنظيـم حركتهـم وإلختيـار من يقع
عليـه الـدور يف اللعـب أو يف البحـث عـن رفـاق
اللعـب (الغميضـة) وغرهـا .ونجـد يف بعـض
األلعـاب أن األغنيـة ليسـت لها عالقـة بمضمون
اللعبـة وهـذا مـا يدلنـا عـى أنهـا مـن األغاني
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املمهـدة لأللعـاب وعـدم االرتبـاط املوضوعـي
بـني مقاطعهـا هـو السـائد ،ونحـن نـرى أن
عـدم الربـط والرتابط ناشـئ عن كـون األطفال
ال يلتفتـون إىل املعنـى بقـدر مـا يهمهم تسـير
حركـة اللعبـة وأداء األغنيـة بمناسـبة اللعبة وال
نـرى أي رابط أحيانا سـوى اإلضحاك والتسـلية
وإضفـاء روح الدعابـة عـى جـو اللعبة.
يختــب الطفــل يف هــذه األلعــاب عــدة طــرق يف
التواصــل مــع جســمه إمــا بواســطة الحــركات
أو اإليمــاءات أو الكلمــات .حــني يتحــرك الطفل
مــع االيقــاع وتبعــا لالنفعــاالت ويمكــن تدريب
الطفــل عــى مثــل هــذه األلعــاب يف عمــر مبكر
جــدا مثــل اللعــب املرحــي و ألعــاب الرقــص
والغنــاء وغرهــا .ويســاهم هــذا النــوع مــن
األلعــاب يف إطــالق طاقــات الطفــل ويف تدعيــم
قدراتــه الشــفهية والصوتيــة واللفظيــة .انظــر:
فايــدة حطيــط ،أنــواع اللعــبhttp://www. ،
laes.org/_publications.php
الجمـارة :جـزء يؤخذ مـن قلب النخلـة وهو حلو
املذاق وناصـع البياض.
شـعرك دنـي زي سـبيب الغزالنـي :كنايـة عـن
الشـعر الطويـل الناعـم مثل شـعر الغـزالن.
الراويــة :الحاجــة فاطمــة العباســية وهــي
عجــوز مــن معتمديــة مــارث عمرهــا خمســة
وثمانــون عامــا.
وهنـا نالحـظ أن األغنيـة متعـددة األغـراض
فهـي تصـور مواقـف البنات مـن الحيـاة وتبز
عواطفهـن وانفعاالتهـن بأسـلوب أخـاذ يصـل
تأثـره إىل أعماق النفـوس" .فكثر من األغــاني
الخاصـة بالبنـات تحمـل يف طياتهـا أمنيـات
بالـزواج واالسـتقرار ،وهـذا ناتـج عـن الرتكيبة
االجتماعيـة للمجتمـع التـي تحبذ الـزواج املبكر،
وتمنـي الفتيـات بعريس مناسـب مثـل القايض
الذي يحتـل مكانة اجتماعية ودينيـة و اقتصادية
مرموقـة" .انظر:
قادربـوه (عبـد السـالم) ،أغنيـات مـن بـالدي،
الـدار الجماهرية للنر والتوزيـع واإلعالن ،ط ،2
طرابلـس ، 977،ص.62
كانـت أغنيـة الطفل الشـعبية ذات نكهـة خاصة
تميـزت بهـا معانيها وموسـيقاها التـي أوجدتها
عفويـة األطفـال إضافة إىل ما تحفل بـه من داللة
اجتماعيـة غنيـة عـن املجتمـع وتطـوره ،وحياة
األرسة وبيئتهـا عـى الرغـم مـن قـرص كلماتهـا
وصغرهـا وبسـاطة معانيهـا .وقد ّ
عـب األطفال
عن هـذه الكلمـات بحـركات عفويـة يؤدونها يف
سـياق اللعبـة ،وهـي كلمـات تحرك األحاسـيس

وتزيـد مـن التفاعـالت اإلجتماعيـة والشـعور
باالنتمـاء واكتسـاب التجربـة ،عـالوة عـى أنهـا
تحمـل الطفـل إىل عالم خيايل تتجسـم من خالله
األحـداث التاريخيـة والثقافيـة وبقية املناسـبات
الجماعيـة .انظر:
- Bourgon, L., Proulx, M., Hohmann, M.
et Weikart, M. Partager le plaisir d’apprendre, Gaétan Morin, Éditeur. Québec,
2000.
 . 7نالحـظ أن هـذه العبـارات التـي تـردد أثنـاء
اللعـب ال معنـى لهـا وربمـا كانـت مـن اخرتاع
الصبيـان واكتسـبت مفهومـا خاصـا بينهـم
للداللـة عـى لعبـة معينـة .وهـي كلمـات ليس
لهـا معنـى محـدد تـدل عليـه ،وال يوجـد لهـا
داللـة يف املعاجـم الفرنسـية أو غرهـا ،وإنمـا
اكتسـبت مفهومهـا مـن الواقع وأصبحـت ترمز
إىل يشء معـني .ولعل الكلمـة األوىل تحمل مفهوم
الـدوران الجماعـي ألن اللعبة تغلـب عى مراحل
سـرها هـذه الحـركات .وقـد وأضيفـت إليهـا
الكلمـة الثانية لكـي تؤدي دورا موسـيقيا لفظيا
يف نفـس السـياق يشـعر بانتهـاء العبـارة ،فال
تقـال كلمـة وحدها وهي بحاجـة إىل كلمة أخرى
عـى نفس امليـزان ثم تتـواىل بقيـة الكلمات عى
نفـس الوترة.
 . 8تقـدم لنـا الكلمـات املصاحبـة للعبة بنتـا تغني
مـع صديقاتها ،وتنتقدن (العيـش) الذي طبختها
األخت الكـبى لهُ ـن وكأنها تتحـدث نيابة عنهن
بأنهـن ال يرغبـن يف هذه األكلة ،ألنهـا أكلة طبخت
معهـا دودة ،فيسـأمن منهـا لعـدم صالحيتهـا
لـألكل .وهـي تعنـي ضجرهـم منها ،فقـد طفح
الكيـل مـن كثـرة تكـرار طبخها لطعـام ال طعم
لـه وال رائحـة ،وما عليهـا إال أن تقـوم برمي هذه
األكلـة يف القمامـة .لـذا يمكـن القـول بـأن هذه
األغنيـة تعـد متنفسـا حقيقيـا لهـؤالء األطفـال
وتعبـرا عما يحسـون به ،فهي تحمـل يف ظاللها
معـان كثـرة وهادفة.
 . 9دونتهـا "سـكينة ابراهيـم" وسـمتها "هـذي
شـنية" ،ووصفـت مراحـل سـرها بنفـس
التفاصيـل ،وأذكـر أنهـا مـن بـني األلعـاب التي
كنـا نمارسـها يف مخيمات الكشـافة منذ سـنوات
بنفـس الطريقـة التـي ذكـرت تقريبـا .انظـر:
ابراهيم (سـكينة بن عامـر) ،طيـارة ورق :كنوز
مـن ألعـاب األطفال الشـعبية يف الوطـن العربي،
دار طيبـة للنر والتجهيـزات العلميـة ،القاهرة،
.2002ص. 9
 .20مصـدر األغنيـة :شـالبي (سـالم سـالم) ،ألعابنا
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وأحاجينـا يف ذاكـرة الزمـن ،مرجـع سـابق ،ص
ص. 94- 96
نشــر أيضــا إىل أنــه عــى الرغــم مــن أن
اللعبــة بســيطة مــن حيــث آدائهــا وحركاتهــا،
ومــع ذلــك نالحــظ أن هــذه األغنيــة املصاحبــة
لهــا ال تخلــو مــن فكاهــة وحكمــة وأنهــا
تــروي شــبه حكايــة يف قالــب غنائــي خفيــف.
ويتضــح مــن خاللهــا أن هنــاك داللــة رمزيــة
واضحــة تحمــل معانــي كثــرة وهادفــة
مســتوحاة مــن واقــع الحيــاة االجتماعيــة.
وهــي أنــه ال يوجــد قــوي إال ويوجــد مــن
أقــوى منــه ،إىل أن يصــل األمــر إىل مــوت
الجــزار يف إشــارة إىل قــدرة املــوىل عــز وجــل
عــى أخــذ روحــه وحلــول أجلــه.
ال شــك أن اللعبــة تعــب عــن أحــد املعتقــدات
الشــعبية التــي احتلــت عقــول النــاس منــذ
زمــن بعيــد ،وشــغلت حياتهــم ،وشــغفت بهــا
نفوســهم ،وأمــى التســليم بهــا والخضــوع
لحكمهــا بديهيــا إىل درجــة أنهــا أصبحــت
مــن املســلمات التــي ال يمكــن أن يرقــى إليهــا
الشــك ،وال يمكــن تجاهلهــا كحقيقــة ويقــني.
فقــد أخــذت هــذه املعتقــدات ســبيلها إىل قلوب
النــاس واقتنــع بهــا عامتهــم وخاصتهــم،
فهــي إذا مســتوحاة مــن البيئــة اإلجتماعيــة
ومــن أثــر تعليم اآلبــاء ألبنائهــم إىل أن رســخت
يف الوعــي وأضحــت جــزءا هامــا مــن الوجــدان
الشــعبي ،فكلهــا إذا مكتســبة لــم يكــن للطفــل
دور يف صنعهــا شــأنها شــأن املعتقــد الــذي
ورد يف اللعبــة ،وأصبحــت هاجســا يشــغل بــال
النــاس فيشــعرهم بالتفــاؤل والفــرح أحيانــا،
والخــوف والتشــاؤم أحيانــا أخــرى.
ابراهيــم (ســكينة بــن عامــر) ،طيــارة ورق:
كنــوز مــن ألعــاب األطفــال الشــعبية يف الوطن
العربــي ،مرجــع ســابق ،ص.80
يتضــح أن خلــق النصــوص الغنائيــة وإبداعها
يســاعدان عــى صنــع الفكــر حســب مــا ذهب
إليــه "حســن البــاش" ألن النصــوص الغنائيــة
واأللعــاب ال تخلــو مــن محتــوى فكــري عــى
اإلطــالق فهــي معــبة إمــا عــن قصــة أو
حركــة أو مثــل أو حكايــة ،وهــي الدالــة عــى
مســتوى التفكــر لــدى الطفــل ،طموحاتــه
وحــارضه ،وأمانيــه اآلنيــة واملســتقبلية .انظــر:
الباش(حســن) ،األغنيــة الشــعبية الفلســطينية،
دار الجليــل ،دمشــق ، 979 ،ص. 7
انظــر :الباش(حســن) ،األغنيــة الشــعبية
الفلســطينية ،املرجــع الســابق ،ص. 8
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أ .برحايل ايمان  -اجلزائر

العادات والتقاليد
التلمساني�ة يف األعراس:
حمام العروس

مقدمة:

1

يع ــد احلم ــام م ــن املراف ــق اخلدماتي ـ�ة ال ــيت تم ــزي امل ــدن ع ــن غريه ــا
م ــن احلواض ــر باعتب ـ�اره دلي ــال عل ــى تط ــور النظ ــام الم ــايئ به ــا حس ــب
اب ــن خل ــدون «توج ــد يف األمص ــار املس ــتحضرة املس ــتبحرة العم ــران،
لم ــا يدع ــو إلي ــه ال ــرتف والغ ــىن م ــن التنع ــم ،ولذل ــك ال تك ــون يف امل ــدن
املتوســطة» .عــالوة علــى دوره يف توفــري النظافــة الصحيــة لأشــخاص
اتص ــل بالرتفي ــه واالس ــتجمام واألف ــراح كحم ــام الطف ــل الرضي ــع األول
وحم ــام الع ــروس .فه ــو فض ــاء عاك ــس لتقالي ــد وموروث ــات املجتم ــع
وخصوصياتــه منــذ العصــور القديمــة عنــد الرومــان واإلغريــق اىل غايــة
الف ــرتات االس ــالمية املتأخ ــرة ،ال ب ــل اىل يومن ــا ه ــذا .ومس ــلك لفه ــم
املجتمـــع وعكـــس تقاليـــده ومعتقداتـــه اخلاصـــة وقيمـــه وموروثـــه
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احلض ــاري ،فق ــد خص ــت الع ــروس التلمس ــاني�ة ع ــن بقي ــة
العرائـــس جبهازهـــا وثي�ابهـــا الـــيت تلبســـها يف كل مناســـبة،
ومنهـــا يـــوم احلمـــام فهـــو جـــزء ال يتجـــزء مـــن مراســـم
الع ــرس .ذل ــك م ــا دفعن ــا إىل محاول ــة البح ــث وفق ــا لرؤي ــة
أثريـــة حلمـــام العروســـة بتلمســـان مـــن عـــادات وتقاليـــد
ونوعيـــة األلبســـة ومـــواد الزينـــ�ة واألدوات الـــيت تأخذهـــا
الع ــروس حلمامه ــا األول بع ــد الع ــرس بيوم ــن ،باإلضاف ــة
اىل المأكـــوالت واملشـــروبات ،ومـــن هـــذا املنطلـــق نطـــرح
ع ــدة إش ــكاليات وال ــيت تمثل ــت يف :ماه ــو حم ــام العروس ــة؟
ومــىت وكيــف يقــام؟ وماهــي األلبســة واألواين الــيت تأخذهــا
العروســـة معهـــا؟ وماهـــي التقاليـــد املتوارثـــة عـــن حمـــام
العروســـة التلمســـاني�ة ؟ وماهـــي الـــدالالت التاريخيـــة
واالجتماعيـــة حلمـــام العروســـة وكيـــف نصـــون هـــذه
املمارس ــات م ــن االندث ــار؟

الداللة التاريخية واإلجتماعية

للحمام عند املرأة التلمساني�ة:
ويع ــد احلم ــام أح ــد املراف ــق العمومي ــة ،ال ــيت تلع ــب
دورا إجتماعي ــا ال ــيت توج ــد يف كل يح فه ــو أح ــد الفض ــاءات
الضروريـــة مثلـــه مثـــل املســـجد واملدرســـة وغريهـــا مـــن
املرافـــق االجتماعيـــة ،مـــا يســـتقبل النســـاء والرجـــال
بالتنـــ�اوب .1وكان للمـــرأة ســـابقا ارتبـــ�اط وثيـــق باحلمـــام
فهــو يشــكل بالنســبة لهــا فرصــة ثمين ـ�ة ملمارســة حريتهــا
أوال ولق ــاء صديقاته ــا ثانيــ�ا ،خصوص ــا يف بع ــض املناط ــق
ال ــيت يعت ــر فيه ــا خ ــروج امل ــرأة مح ــدودا أو يقتص ــر عل ــى
الذهــاب للحمــام بغيــة تبـ�ادل احلديــث حــول مســتجدات
األســبوع ،وقــد يتــم أيضــا الفصــل يف عــدة أمــور أساســية،
كاختيـــ�ار الزوجـــة أو اخلطيبـــ�ة إىل غـــري ذلـــك ،ويمكـــن
تفس ــري ذل ــك يف ك ــون امل ــرأة غائب ـ�ة ع ــن الفض ــاء العم ــويم،
له ــذا فه ــي حت ــاول إنتـ ـ�اج فضائه ــا اخل ــاص دون مراقب ــة
أو تدخـــل الرجـــل أو املجتمـــع عمومـــا ،ليصبـــح احلمـــام
بالنســـبة للمـــرأة فضـــاء لتحقيـــق الـــذات .باإلضافـــة إىل
ذل ــك فه ــو فض ــاء لأف ــراح.2

لوازم العروس يف احلمام:
حتمل العـــروس معها إىل احلمام مجموعـــة من اللوازم
اليت تقوم بشـــرائها وتزيينهـــا .من بينها :
لوازم وأدوات الزين�ة والعناية بالبشرة اخلاصة باحلمام:
)1

مستحضرات التجميل:

ولـــم تتوقـــف زينتهـــا عنـــد احللـــي ،وإنمـــا صنعت
وصفـــات خاصـــة باجلمـــال ،كوصفـــة حتمـــري اخلـــدود،
اليت أطلقــــت عليها الغاســـول املتمثل يف «دقيـــق الباقال
والكرســـنة خمســـة أجـــزاء ومن عـــروق الزعفـــران وبورق
وحنـــاء مـــن كل واحـــد ربع جـــزء ،ويغمـــر بذلـــك الوجه»
يوضـــع أيضـــا لتطييـــب الراحئـــة وإزالة الكلـــف والنمش
وترطيـــب األطراف.
يذكر املقري أصــــولها يف خمســـة أصناف ،وهي :العنر
والكافور واملســـك والعود والزعفران.3
باإلضافـــة إىل احلنـــاء يف الكفـــن والكحـــل يف العيون.
وتشـــري بعض النـــوازل األخرى أن العروس تقـــوم بزتيينها
املشـــاطة ليلـــة الزفـــاف ومـــن وســـائل التجميـــل دهان
جســـدها ووجهها ببعـــض الطيوب واألصبـــاغ اليت تظهر
جمالهـــا وكل حســـب مقدرته.4
)2

الكاسة (املحكة):

وهـــي عبارة عن قفاز خشـــن امللمس نوعاما مناســـب
لعملية احلك اليت تقوم بها امرأة بالنســـبة للنســـاء ورجل
خاص كذلـــك بالرجـــال ويتقاضـــون مبلغا ماليـــا مقابل
عملهم بإلضافـــة إىل إكرامية
5

مقابل العمل الذي يقومون بـــه كعملية «التكياس»
وهـــي عملية تتطلب بعـــض اللحظات الـــيت يمكن القول
عنهـــا أنهـــا قويـــة وجديـــة ،ألنهـــا تســـمح بالتخلص من
البشـــرة امليتـــ�ة ،هـــذه التقنيـــ�ة التقليدية الـــيت تتجلى يف
حك اجلســـم أو كل مكان فيه على حدة باســـتخدام .6كما
أن هنـــاك أدوات أخـــرى كالليف الذي يســـتعمل للحك به
يف احلمام.7
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مالبس وأواين االستحمام:
)1

فوطة احلمام (الدخول):

ترتـدي العـروس ما يسـى «بالدخول» وهـو ثوب مطرز
يسـرت املـرأة مـن حتـت الذراعـن إىل غايـة الركبـة يسـتعمل
خصيصـا للدخـول إىل احلمـام ،وهـو مـن األثـواب التقليديـة
املتوارثـة يف املنطقـة ومـا يمـزيه أنـه ثـوب سـاتر ومناسـب
لالسـتحمام ،كمـا أنـه غايـة يف اجلمـال ألوانـه الزاهيـة
وتطريزاتـه الفاخـرة الـيت هـي عـادة مـن صنـع يـدوي ختـص
بصناعتـه نسـوة تهتـم خبياطـة وتطريـز جهـاز العرائـس.8
ترتديهـا العـروس أثنـ�اء االسـتحمام ،وعـادة مـا تكـون مـن
احلريـر أي حريريـة وورديـة اللـون بشـرائط ذهبيـ�ة.
)2

فوطة اخلروج (البشكري) :

أما فوطة اخلـــروج فتكون من القمـــاش الماص للماء
وتكـــون مطـــرزة بالدانتي�ل واملطـــرزة بعناية بألـــوان زاهية
كالوردي واألزرق الســـماوي.
)3

التنشيفة (املنديل) :

هـــي قطعة مـــن القمـــاش مســـتطيلة الشـــكل ،يبلغ
طولهـــا 2.60م ويرتاوح عرضها ما بـــن 0.40م و0.50م
 .تغطـــي املـــرأة شـــعرها بها عنـــد خروجهـــا مـــن ّ
احلمام
ّ
تزنعها لتضـــع البنيقة.9
مباشـــرة وجتففه بهـــا ،عندهـــا ِ

)4

البنيقة:

وهـــي القطعـــة الـــيت تضعهـــا العـــروس على رأســـها
تغطي بها شـــعرها املبلل ،وغالبا ما تكون بيضـــاء أو وردية
اللون ،مزينـــ�ة بتطريـــزات متنوعة كغـــرزة الفل.10
)5

الطاسة واملحبس:

س ــابقا كان ــت ه ــذه املع ــدات واألدوات ع ــادة م ــا تك ــون
مــن الفضــة بالنســبة لأثريــاء ومــن النحــاس ملــن هــم أقــل
حظ ــا ،وتتك ــون املجموع ــة اخلاص ــة باحلم ــام ع ــادة م ــن
دل ــو مس ــتحضرات العناي ــة بااجلس ــم والش ــعر .11وهم ــا
م ــن أه ــم ل ــوازم احلم ــام ،فالطاس ــة إن ــاء صغ ــري مصن ــوع
مـــن النحـــاس ،تســـتعمله العـــروس أثنـــ�اء االســـتحمام،
إضافـــة اىل اســـتعمالها يف تبليـــل احلنـــة .واملحبـــس ،هـــو
دلـــو أو إنـــاء كبـــري مـــن النحـــاس ،تســـتعمله العـــروس يف
وضــع لــوازم احلمــام بداخلــه .مــن صابــون ،شــامبو وحبــل.
ويغطـــى بقطعـــة مـــن احلريـــر املطـــرزة بأزهـــار وزخـــارف
إلضف ــاء جمالي ــة .
)6

مقعد احلمام:

وه ــو عب ــارة ع ــن مقع ــد م ــن اخلش ــب جتل ــس علي ــه
العـــروس تدخـــل غرفـــة الســـخون لكـــي ال تتســـخ مـــن
أرضيـــة احلمـــام.

عـادات وتـقـالـيـد

)1

)7

القبقاب:

وهـــو نعـــل خشـــيب ترتديـــه النســـوة يف احلمـــام
والبيـــت شـــاع ارتـــداؤه يف العالـــم اإلســـاليم ،يصنـــع
م ــن خش ــب الزيت ــون يتص ــل بالق ــدم بش ــريط جل ــدي
يشـــد مشـــط القـــدم تنتعلـــه العـــروس اتقـــاء البـــالط
الســـاخن .12

مالبس العروس اليت تلبسها بعد احلمام:
خيتل ــف ال ــزي التقلي ــدي ال ــذي ترتدي ــه كل ع ــروس
تلمس ــاني�ة عن ــد ذهابه ــا إىل احلم ــام األول بع ــد زفافه ــا
فـــكل عـــروس تلمســـاني�ة ترتـــدي يف حفـــل زفافهـــا
ّ
مايس ــى بالش ــدة  ،وأه ــم م ــا يميـ ــز هـ ــذا الـ ــرداء أن ــه
مصن ــوع م ــن خيـ ــوط ذهـبيــ ــة وعقـ ــود مـ ــن اللـؤلـ ــؤ،
إضـافـــة إلـــى التـــاج الـمـذهــــب الـــــذي تضعه العـروس
علـ ــى رأسـ ــها ،وه ــو حلي ــة ملكي ــة م ــن حلـ ــي الــ ــرأس،
يلبســــه الرجــــال والنســــاء ،وقـــد ذكـــر إبـــن قزمـــان
(554ه1149/م) ،أن العـــروس كانـــت تلبســـه
لتتم ــزي ع ــن بقي ــة النس ــوة واملـ ــدعوين وكأنه ــا ملك ــة يف
ي ــوم عرس ــها  .13إال أنه ــا ترت ــدي لباس ــا أق ــل تكلف ــا ي ــوم
احلمـــام مثـــل:

القفطان:

يعتـــر القفطـــان مـــن مالبـــس األبهـــة والفخامـــة يف
املجتمع انتشـــر ارتـــداؤه يف اجلزائر عن طريـــق العثمانين
إذ لـــم يكـــن معروفـــا يف اجلزائر فحســـب وإنما انتشـــر يف
بـــالد املغرب مـــع العلـــم أن األتـــراك أخذوه عـــن الفرس
وقد لبســـه اجلنســـان معـــا ولكنهمـــا خيتلفـــان من حيث
الطـــرز والزخـــارف ،وحيتـــوي على أكمـــام نصـــف دائرية
قصـــرية ومفتوحة لتســـهيل احلركـــة .مفتوح مـــن األمام
ّ
يطـــرز القفطـــان بالذهـــب
لتظهـــر املالبـــس األخـــرى.
والفضـــة يف مســـتوى الكتفن ومن األمـــام واألكمام ،وهو
ّ
مـــزود من جهتيـــ�ه بـــأزرار كبـــرية مصنوعة مـــن اخليوط
الذهبيـــ�ة أو الفضيـــة موضوعـــة للزخرفـــة فقـــط ويغلق
بزريـــن موضوعن يف مســـتوى البطن .وحبلـــول القرن 13
ً
ه 19 /م ّ
تغري شـــكل القفطـــان فأصبح طويـــال يصل إىل
غايـــة القدمن .14ويصنع مـــن احلريـــر والقطيفة وتعتر
القطيفة من املنســـوجات الوبرية اليت ختتلـــف بوجه عام
عن األنســـجة العادية من حيـــث مظهرها وذلـــك بوجود
بـــروز وبري الشـــكل على ســـطحها نتيجـــة إضافة خيوط
خاصة على ســـطح املنســـوج .لقـــد ّ
تطورت طرق نســـج
القطيفـــة يف مدينـــ�ة جنـــوا كما ســـبق ذكره ،حيـــث يمزج
يف صنعهـــا خيـــوط احلريـــر والقطـــن والصـــوف والكتان
والقنب واجلـــوت ،مع أن هـــذا الصنف من املنســـوجات
احلريريـــة غري اخلالصـــة كان معروفا قديمـــا ،إال أنه عرف
انتشـــارا واســـعا مع القـــرن  10ه 16 /م .عرفت القطيفة
باســـم «املخمـــل » وقـــد لقيـــت ازدهـــارا كبـــريا يف مـــدن
اجلزائـــر وشرشـــال وبرشـــك ،وقـــد كان صانـــع القطيفة
يســـى القديفايج.15
)2

البلوزة العربي�ة:

وتســـى بالوهرانيـــ�ة ويقصـــد بهـــا اإلقليـــم الوهراين
ويشـــمل عـــدة مـــدن مـــن الغـــرب اجلزائري،هـــي لباس
تقليدي جزائـــري خاص بمنطقـــة الغرب اجلزائـــري أو ما
يســـى بالقطاع الوهراين ،ظهرت يف القرن السادس عشر
وهـــي تمثل عراقـــة وهوية املـــرأة باملنطقة مســـتوحاة من
بلوزة ســـيدي بومديـــن .وتعد البلـــوزة الوهراني�ة من أحب
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)5

احلايك:

إن ما يمزي املـــرأة اجلزائرية هو ارتداؤهـــا لذلك اللباس
الـــذي يغطي اجلســـد من الـــرأس إىل القدمـــن يف قطعة
واحدة تشـــد بتقني�ة بســـيطة مع مســـكها حببل أو حزام يف
وســـط اجلســـم ،وختتلف تســـميت�ه من منطقة إىل أخرى
فهو يســـى  :احلايك أو امللحفة.

مجوهرات العروسة:
2

احلايك أو امللحفة

األلبســـة لقلب العـــروس يف منطقة الغـــرب اجلزائري إىل
جانب الشدة التلمساني�ة وبلوزة املنســـوج ،وتكون البلوزة
حاضـــرة يف تصديـــرة العـــروس واألفـــراح ،أخـــذ اللبـــاس
شـــهرة واســـعة ورواجا كبريا لدى الســـيدات حـــىت انتقل
إىل احلـــدود الغربيـــ�ة للوطـــن وبالتحديد مدينـــ�ة وجدة،
حيث ال تســـتغين نســـاء وجـــدة عن بلـــوزة وهـــران .وهو
ّ
فســـتان مرصع باألرابيســـك املذهب واألحجـــار الالمعة
ً
وبصدر يكـــون مفتوحـــا إىل غاية األكتـــاف واألكمام تكون
ّ
وتطورت
عادة قصـــرية .تطورت البلـــوزة مع مرور الزمـــن
تصاميـــم اجلزائريات لهـــذا اللباس التقليـــدي العريق.
)3

جلطيطة :

تنـــورة تلبـــس فـــوق القمجـــة وتشـــد عنـــد اخلصـــر
بواســـطة ربـــاط.16
)4

األحزمة:

تلبـــس األحزمة من طرف اجلنســـن وهـــي عبارة عن
أشـــرطة عريضـــة تنتهـــي بأهـــداب طويلـــة متكونة من
ضفر خيوط الســـدى اليت تـــرتك حرة بعد عملية النســـج
تمـــزج يف خيوط الذهـــب والفضة ،باإلضافـــة اىل رقاقات
الزركشـــة املصنوعـــة من املعـــدن ،كما تصنـــع األزمة من
الصوف ،حبيث تنســـج على حبال القنـــب وتعرف يف هذه
احلالة بإســـم التكة.17

فطـــرت املـــرأة محبـــة للزين�ة وحـــب الظهـــور ،ولقيمة
الذهب يف نظـــر العالم وملكانت�ه املمتازة آثـــرت أن يتخذ منه
زينتهـــا وحليهـــا ،فاختارت القـــرط زين�ة ألذنيها ،والســـوار
حلية ملعصميها ،والقـــالدة لزيدان بها جيدها ،ومن اخلواتيم
طيـــة ألصابعها ،ومـــا إىل ذلك من مســـتلزمات حلـــي املرأة
وزينتها يف كل املناســـبات وكانت املرأة أكرث اهتماما بالزين�ة،
خاصة مـــا عرفت به من شـــغفها بأنواع احللي ،اليت تشـــري
إليهـــا املصـــادر املختلفـــة ،دالة يف ذلـــك على أنه مـــن زين�ة
املـــرأة ،18تب�دأ الفتاة التلمســـاني�ة التحضري جلهازها بشـــراء
مختلف املســـتلزمات حيث حتـــرص العائالت على شـــراء
احللي الذهبيـــ�ة للطفلة منـــذ صغرها لتكـــون جاهزة عند
بلوغها ســـن الـــزواج ،ومن العـــادات اليت ال تزال ســـائدة يف
عـــدة مناطـــق من تلمســـان ما تعلـــق باملهور ،وخـــالل فرتة
اخلطوبة يقوم كال اخلطيبــــن بتجهيــــز نفسـه ،مـن جهـة
اخلطيبـة تقـوم بتحضـري جهازهـا
حيث أن العروســـة تقـــوم بأخذ مجوهراتهـــا معها يوم
احلمـــام لتتب�اهـــى بمـــا قدم لهـــا أهلهـــا وأهـــل زوجها من
مجوهرات .19
وقـــد وردت يف دفاتر الـــرتكات ،أنواع مختلفة ألســـماء
املصاغ ،فوجدت الصرمة مذكـــورة يف  118حالة ،واملقفول
يف  72حالة ،والونايـــس يف  51حالة ،واملقايس يف 41حالة،
واملســـايس يف  27حالة ،والزبايم يف  17حالة ،والسلســـلة
يف  16حالـــة ،والشـــركة يف  13حالة ،والفرد واحلســـك يف
 10حـــاالت واخلواتـــم واملناقش يف  09حـــاالت ،والقالدة
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بـ»كرافـــاش» ألن سلســـلته غليظـــة ومفتولـــة كاحلبـــل،
و»بوحليــة» نســبة إىل األهــذاب الــيت تت ـ�دىل مــن القطعــة
ال ــيت تش ــبك السلس ــلة ،وه ــي عل ــى ش ــكل حلي ــة .وه ــو
ج ــزء ه ــام وض ــروري لزتي ــن الع ــروس ولتكمل ــة الش ــدة
التلمســـاني�ة. 22
)2

املسكية:
عبـــارة عن حليـــة ذهبي�ة على شـــكل إجاصـــة عليها
نقـــوش ،ويف بعـــض اأحليـــان فصـــوص تضعهـــا
العروس يف سلســـلة وتتزين بها ،كمـــا توضع فوق
«اجلوهـــر» املصفف علـــى الصدر عنـــد ارتدائها
الشدة .23

)3

والـــزروف واملصـــوغ يف 04حـــاالت ،واخللخـــال يف ثالث
حـــاالت والرمـــة واملحبـــوب ،وجعبـــة فضـــة ،واجلوهر
والوقتيـــ�ة يف حالـــة واحدة.20
وقـــد ذكر «حمـــدان خوجـــة» كيف كانـــت العائالت
ميســـورة احلال ،تشـــرتي املصاغ وختصصـــه فقط لتعريه
للعائالت الفقـــرية واملحرومة أثن�اء حفـــالت زفافها ،وهذا
تعبري عـــن احلـــرص والتضامن بـــن فئـــات املجتمع من
جهـــة ،وأهميـــة املصاغ يف مثـــل هاته املناســـبات من جهة
أخـــرى .كما أثبتـــت دراســـة عقود الـــزواج الصـــادرة من
املحكمة الشـــرعية ،وجـــود الصداق الـــذي يتضمن أنواعا
مختلفة من املصاغ .21وأهم ما ّ
يمزي العروس التلمســـاني�ة
عـــن غريها هو ارتـــداء عدد كبـــري من املجوهـــرات الثمين�ة
ونذكر منها:
)1

الكرافاش:

وهـــو حلـــي جزائريـــة أصيلـــة معروفـــة بالغـــرب
اجلزائــري بكــرثة ســميت بعقــدة احلــب اجلزائريــة وكانــت
تســـتعمل مـــن طـــرف النســـاء لرفـــع أكمـــام مالبســـهن
عنـــد القيـــام باألعمـــال املزنليـــة .يطلـــق علـــى هـــذه
احللي ــة يف منطق ــة تلمس ــان بـ«كراف ــاش بوحلي ــة» ،س ــي

اخلامسة:

كمـــا قـــد حتمـــل هـــذه السالســـل الطويلـــة أيضـــا
«خامس ــة» وتك ــون كب ــرية احلج ــم تس ــتعملها الع ــروس
يف الشـــدة ،وهـــي آخـــر حليـــة تضعهـــا علـــى صدرهـــا
لتك ــون ظاه ــرة للعي ــان ،وذل ــك ل ــدرء الع ــن عنه ــا ،وه ــذا
تطبيق ــا للمقول ــة الش ــعبي�ة القائل ــة« :خمس ــة يف ع ــن
بليـــس». 24
)4

اخلرصة:

أو «الوناي ــس» ،وه ــي تتك ــون م ــن خي ــوط اجلوه ــر،
تتوس ــطها قط ــع معدنيــ�ة ،وأل ــوان م ــن العقي ــق األحم ــر
واألخض ــر واألزرق يف مقدمته ــا سلس ــلة طويل ــة لتثب ــت
عل ــى الشاش ــية ،ويف مؤخرته ــا خي ــط أصف ــر لتش ــد ب ــن
الصدغ ــن ،وق ــد يرج ــع اس ــتعمال ه ــذه األق ــراط الكب ــرية
الطويلـــة ،إلطالـــة عنـــق املـــرأة علـــى أســـاس أن العنـــق
الطويـــل دليـــل اجلمـــال ،وهـــو مقيـــاس مـــن مقاييـــس
اجلمـــال.25
الدماليـــج :يطلـــق عليهـــا يف تلمســـان «الدمالـــج»
أو «املناف ــخ» ه ــي عب ــارة ع ــن صف ــاحئ س ــميكة غليظ ــة
أحيانـــا تنقـــش عليهـــا رســـوم هندســـية أو نب�اتيـــ�ة أو
حيوانيـــ�ة وحتلـــى ببعـــض الفصـــوص ،إال أن الدماليـــج
ختتل ــف ع ــن األس ــاور حبي ــث ال يمك ــن فتحه ــا أو غلقه ــا
ولكـــن تدخـــل مباشـــرة يف العضـــد.26
اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﺮاس :ﺣﻤﺎم اﻟﻌﺮوس
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اللويز:

يعـــود أصلـــه إىل لويـــس ( )LOUISوهـــو إســـم
املل ــك  19م ــن مل ــوك فرنس ــا أش ــهرهم « .اللوي ــز» ه ــو
اإلســم اجلــاري للعملــة النقديــة الفرنســية للذهــب منــذ
 . 1092ه ــذا بع ــد أن ق ــرر لوي ــس الراب ــع عش ــر (1012
– 1093م) إصـــالح النظـــام النقـــدي الفرنـــيس وقـــد
اس ــتعمل كحل ــي يف الكث ــري م ــن املجوه ــرات «كاجلوه ــر»،
«الدمالـــج»« ،اخلواتـــم» و«احلـــزازم». 27

لويش(ليلة احلناء):
ويجـــدر اإلشـــارة إىل هـــذه املحطـــة حبكم أنهـــا مهمة
من مراســـيم الزفاف حيث أن العروســـة تقـــوم بالذهاب
إىل احلمـــام قبـــل عرســـها ويكـــون حمامها األخـــري وهي
عزبـــاء وتســـى بالتشـــليل حيث تــــذهب العــــروس يف
الصباح إىل حمــــام تقليـدي وتأخــــذ معهـا بعـض النسـوة
وبنـــــات العائلـة املوجــودات يف البيــــت ويكــون عـ ددهم
مـــــن  15إىل  20إمـــرأة ،تدخـــل مـــن خالله الفتـــاة عالم
النساء الناضجات ،ويتمثــــل هـذا الطقـس يف إزالـة شـعر
خفيــــف املنتشـر يف وجه العروس وكــــذلك الشـعر الـذي
هــــو يف الشـفة العليـا ،وحتـت اإلبطــــن ،وعلـى السـاقن
والــــذراعن ،والعانة .فيكون نزع الشعر هــــو انتقـال مـن
مرحلــــة املراهقـة إىل مرحلــــة النضوج  .وبعد اخلروج من

احلمام تذهـــب إىل بيت أهلها وهنا تب�دأ مراســـيم اللويش
حيث تظهـر العــــروس عاديـة جـدا دون أن تـزين نفسـها،
بل ترتدي لباســـا عاديا وتغطي شـــعر رأســـها.28

يوم احلمام:
يقوم أهل العروســـة والعريس بعـــزم أقاربهم املقربن
للذهـــاب مع العروســـة للحمام الذي يتم كـــرؤاه خصيصا
ليـــوم معـــن فيكـــون حتت تصـــرف أهـــل هـــذه العروس
ليخـــرج املعازيـــم يف موكـــب خـــاص تملـــؤه الزغاريد إىل
غاية وصولهـــم للحمام ،وذلك للفت انتبـــ�اه الناس بوجود
عـــروس متوجهة للحمـــام .29يقومون باالســـتحمام رفقة
العروســـة ،وحتـــاط بقريب�اتهـــا وصديقاتها الـــاليت يعملن
جـــوا من املـــرح ،الغناء ،الرقـــص والضحك ،وســـط أنغام
خاصـــة بالطبـــل والزغاريد ومفعمة بالرقـــص .ويمرحون
سويا ،ويقومون بت�دليل العروســـة ،حيث تدخل العروس
محاطـــة بالشـــموع امللونة وتشـــعل لهـــا أعـــواد القماري
والبخور لتحصينها من األرواح الشـــريرة والعن ،مغمورة
بالصـــالة على النـــيب صلى هللا عليه وســـلم .

حتميم العروس:
وتنتقل العروس بعـــد ذلك من غرفـــة تب�ديل املالبس
اىل البيـــت الســـخونة ثـــم إىل غرفة مخصصة لها تســـى
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غرفـــة العرائس وهي ركن يف الغرفة الســـاخنة من احلمام
مخصصـــة للعرائس اللـــوايت يأتـــن لالســـتحمام ،تعتر
بمثابـــة مقصورة أو خلوة اســـتحدثها املعمار املســـلم
إلتمــام الطهــارة لبقيــة اجلســد وجتنــب كشــف العــورة
عن ــد امل ــرأة والرج ــل ،وص ــارت ه ــذه اخلل ــوات تع ــرف فيم ــا
بع ــد بـــ« بي ــت الع ــروس» وجنده ــا يف أغل ــب احلمام ــات
القديم ــة كحم ــام س ــيدي بومدي ــن بتلمس ــان 30،فتجل ــس
العروســـة وســـط الغرفـــة وتقـــوم إحـــدى قريب�اتهـــا
بتحميمهــا وذلــك بدايــة بطــالء اجلســم بأكملــه بالصابــون
البلـــدي ومـــن بعدهـــا تـــأيت عمليـــة (التكيـــاس) ،هـــذه
التقني ـ�ة التقليدي ــة ال ــيت تتجل ــى يف ح ــك اجلس ــم بأكمل ــه،
كل مــكان فيــه علــى حــده ،وهــذه التقنيـ�ة تعــد مــن املراســم
الرئيس ــية للحم ــام ويس ــتعمل لذل ــك قف ــاز خ ــاص يس ــى
بـ«الكياســة» ،وهــو عبــارة عــن كيــس صغــري يغلــف اليــد
بش ــكل جي ــد ويت ــم اقتنــ�اؤه بدق ــة وانتبــ�اه كري ــن. 31

اخلروج من احلمام:
خترج العروســـة من الســـخون إىل غرفة تب�ديل املالبس
وســـط أنغام و جمل شـــعرية شـــعبي�ة متوارثة يتم تداولها
من طـــرف نســـاء العائلـــة املتقدمـــات يف الســـن كعمات
العـــروس وخاالتهـــا ،ونفـــس الـــيء يســـري علـــى أجواء
الزفـــاف لدى أهـــل العريس ،وعـــادة ما تتن�اوب ســـيدة من
أهـــل العروس علـــى إلقاء أول جملة شـــعرية شـــعبي�ة من
التقدام ،تقابلها اجلملة الشـــعرية املناســـبة من قبل سيدة
مـــن أهل العريـــس .وكل هذا وســـط زغاريـــد احلضور.

وضع احلناء:
وبعـــد االنتهاء من االســـتحمام ،تذهـــب العروس اىل
البيـــت البـــاردة لتتزين هنـــاك وتتصـــدر وســـط القاعة
مرتديـــة نوعا من اللبـــاس التقليـــدي اجلزائـــري .ويبقى
جو الفـــرح متواصال بالغنـــاء واملـــرح والتطبيـــ�ل .لتنتهي

اجللســـة بربـــط احلنة الـــيت ختلط عـــادة بالبيـــض ،كونه
رمـــزا للخصوبة ،إضافـــة اىل مـــاء الزهر ،وهـــو رمز للطف
واملودة ،وتوضع علـــى يد العروس مرشـــوقة باللويزة اليت
ترمز إىل الرفاهية .وتقوم بـــرش العطر على كل احلاضرات
معها خصوصـــا الفتيـــ�ات العازبات ،كرمـــز للفأل.32

المأكوالت واملشروبات:
كانـتصـناعةاحللويـاتالتقليديـةيفالماضـيالقريـب
حكـرا علــــى النساء »33،يقوم أهل العروس بتحضري بعض
احللويـــات واملشـــروبات قبل الذهـــاب اىل احلمـــام لتقدم
هنـــاك ،غري أن هـــذه اإلكرامية اليوم باتـــت ترتبط بالوضع
المـــادي للعـــروس ،وغالبا ما تكـــون هذه احللويـــات عبارة
عن تشـــكيلة من احللويات ،أبرزهــــا الكعــــك ،املقــــروظ،
القريـوش ،الصامصـة ،كعـب غـزال ،غريبيـة بالزيت الذي
تقوم العـــروس بتوزيعه رفقة املشـــروبات.34
ثـــم خترج العروســـة من احلمـــام اىل بيـــت زوجها وهي
مغطاة باحلايـــك من الـــرأس إىل القدمن لكي ال يتســـىن
ألحـــد رؤيتها وال يكشـــف وجهها.35

خاتمة:
يعتـــر احلمـــام كاملقهى عند النســـاء حيث أنـــه املكان
الـــذي حتظـــى به املـــرأة حبريتهـــا وعفويتهـــا ،فـــإىل جانب�ه
فضـــاء تنظيفي وخدمايت إال أنه شـــهد الكثري من املراســـم
ً
واألفـــراح الـــيت تعـــد جـــزءا ال يتجزأ مـــن أصالـــة وهوية
املنطقـــة ،وكذلك هـــو احلـــال حبمامات مدين�ة تلمســـان
ومن ثمـــة كان ويبقى احلمام بتلمســـان املـــوروث الثقايف
والصـــي والطهـــوري ،الـــذي وفـــر دومـــا ســـبل العالقة
االنســـاني�ة واجلســـدية ،كمـــا كان دومـــا عالمـــا للرتفيـــه
والفرجة ،ومصـــدرا لاللتـــذاذ وتطوير الذات واســـتخدام
مختلف املواد التقليدية والتجميلية ،لصناعة جســـد وإىل
جانـــب اعتب�اره عتبـــ�ة للمرور مـــن الدنـــس إىل الطهارة.
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عـالل ركـوك  :فضاء الحمـام املغربـي – قراءة
يف بعـض املمارسـات والطقوس  -مجلـة الثقافة
الشـعبية فصليـة علميـة متخصصـة ،البحرين،
العـدد رقـم 16،2011م ،ص .
فاطمـة حاج عمر ،الصقـوس اإلحتفالية والرباط
اإلجتماعـي دراسـة ميدانيـة لإلحتفـاالت بمدينة
تمليـي طقـوس الخطبـة والـزواج أنموذجـا،
أطروحـة مقدمـة لنيل شـهادة دكتـوراه علوم يف
علـم اإلجتمـاع2016/2017 ،م ،ص.60
املقـري أحمـد بـن محمـد التلمسـاني  ،نفـح
الطيـب مـن غصـن األندلـس الرطيـب ،تحقيق
إحسـان عباس ،دار صادر ،بـرون ،دط 986 ،م،
،ص. 99
أبـو العبـاس أحمـد بـن يحـي التلمسـاني،
الونريـيس (9 4ه 08/م)  :املعيـار املعـرب
والجامـع املغـرب عـن فتـاوي أهـل افريقيـة و
األندلـس واملغـرب  ،تح  :محمد حجـي و آخرون،
دار الغـرب اإلسـالمي ،بـروت 987 ،م،ج
،ص ،2ج، 9ص. 8 - 82
الكياسـة :و هي املرأة التي تقوم بعملية تقشـر
البرة بواسـطة الكاسـة ،من الصبـاح حتى فرتة
بعـد الظهريـة  ،والكياس للرجـال وحصتهم من
بعد العـرص إىل الليل .ويسـتفيدون مـن خدماته
مقابـل دفـع مبلـغ معـني زيـادة عـن الخدمات
اإلضافية.
فاطمة حاج عمر ،املرجع السابق ،ص. 9
مريم لعناني ،املرجع السابق ،ص .
فاطمة حاج عمر،املرجع السابق ،ص .6
رشيفـة طيـان  ،مالبس املـرأة بمدينـة الجزائر
العثمانية،رسـالة لنيل شهادة ماجسـتر يف اآلثار
اإلسـالمية1990/1991،م. ،ص .200
املرجع نفسه ،ص.2 2
فاطمة حاج عمر،املرجع نفسه،ص.60
وهيبـة بغـي ،االحذية التقليديـة الجزائرية ،دار
الثقافـة,ط 2008 ,م ,ص,46

.
 . 4ابـن قزمـان محمد بـن عيى القرطبـي  ،ديوان
ابـن قزمان ،دراسـة وتحقيــق ف كــورنيطي،
املعهــد اإلسـباني العربـي للثقافـة ،مدريد،دط،
 980م ،ص . 4
 .رشيفـة طيـان ،الفنـون التطبيقيـة بالجزائر يف
العهـد العثمانـي ، ،دراسـة أثرية فنيـة ،أطروحة
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لنيل شـهادة دكتـوراه يف اآلثار اإلسـالمية  ،ج ،
جامعـة الجزائـر2008 / 2007 ،م  ،ص ,2
املرجع نفسه ،ص. 96- 97
رشيفة طيان ،املرجع السابق ،ص.46
املرجع نفسه ،ص ,2 2
مريامـة لعنانـي ،األرسة األندلسـية يف عـرص
املرابطـني واملوحديـن ،مذكـرة لنيـل شـهادة
املاجسـتر تخصـص تاريـخ وحضـارة
األندلس،جامعـة منتـوري ،قسـنطينة،20 2 ،
ص . 09
لبلـق أسـماء ،التحـوالت الثقافيـة والرمزيـة
ملراسـيم الـزواج يف األرسة التلمسـانية ،رسـالة
ماجسـتر يف علم اإلجتماع الثقايف،2014/2015،
ص. 46
سـعد اللـه أبـو القاسـم " ،دفرت محكمـة املدیة
الجزائـر ،أواخـر العهـد العثمانـي ،مـن الحیـاة
اإلقتصادیـة يف الوالیـات العربیـة ،جمـع وتقدیم
عبد الجلیل التمیمي ،منشـورات مركز الدراسـات
و البحـوث ،زغـوان  ، 998 ،ص 4
خوجـة بـن عثمـان حمـدان ،املـرآة ،تقدیـم
وتعریـب وتحقیـق محمـد العربـي زبیـري،
الجزائـر ، 982 ،ص .
قـدور فريـدة ،مسـاهمة الحـي التقليديـة يف
التنمية بتلمسـان ،مذكرة لنيل شـهادة ماجستر
يف األنرتوبولوجيـا ،2011/2012 ،ص . 0
املرجع نفسه ،ص . 0
املرجع نفسه،ص . 0
قدور فريدة ،املرجع السابق ،ص. 00
املرجع نفسه ،ص . 04
قدور فريدة ،املرجع السابق ،ص. 02
ص . 6
فاطمة حاج عمر ،املرجع السابق ،ص . 9
موسـاوي عربية سـليمة ،الحمامـات الجزائرية
مـن العهـد اإلسـالمي إىل نهاية العهـد العثماني،
مذكرة لنيل شـهادة ماجسـتر يف األثار اإلسالمية،
 ،1990/1991ص -ص.90،214
فاطمة حاج عمر ،املرجع السابق ،ص .60
فاطمة حاج عمر ،املرجع السابق ،ص .6
مريامـة لعنانـي ،املرجـع السـابق،
ص  4ص 60
مؤلـف مجهـول ،كتـاب الطبيـخ يف املغـرب
واألندلـس ،صحيفـة معهد الدراسـات اإلسـالمية
مدريـد 962،م ،ص 2
لبلق أسماء،املرجع السابق ،ص . 6

عـادات وتـقـالـيـد

الكتب:
-

-

-

-

-

-

-

ابـن قزمان محمـد بن عيـى القرطبـي  ،ديوان
ابـن قزمان ،دراسـة وتحقيــق ف كــورنيطي،
املعهــد اإلسـباني العربـي للثقافـة ،مدريد،دط،
 980م,
أبـو العبـاس أحمـد بـن يحـي التلمسـاني،
الونريـيس (9 4ه 08/م)  :املعيـار املعـرب
والجامـع املغـرب عـن فتـاوي أهـل افريقيـة و
األندلـس واملغـرب ،ج /ج ، 9تـح  :محمد حجي
وآخـرون،دارالغـرباإلسـالمي،بـروت 987،م,
خوجـة بـن عثمـان حمـدان ،املـرآة ،تقدیـم و
تعریـب و تحقیـق محمـد العربـي زبیـري،
الجزائـر 982 ،م,
سـعد اللـه أبـو القاسـم " ،دفـرت محكمـة املدیة
الجزائـر ،أواخـر العهـد العثمانـي ،مـن الحیـاة
اإلقتصادیـة يف الوالیـات العربیـة ،جمـع وتقدیم
عبد الجلیل التمیمي ،منشـورات مركز الدراسـات
و البحـوث ،زغـوان 998 ،م,
املقـري أحمد بـن محمد التلمسـاني ،نفح الطيب
مـن غصـن األندلـس الرطيـب ،تحقيق إحسـان
عبـاس ،دار صـادر ،بـروت ،دط 986 ،م،
مؤلـف مجهـول ،كتـاب الطبيـخ يف املغـرب
واألندلـس ،صحيفـة معهد الدراسـات اإلسـالمية
مدريـد 962،م,
وهيبـة بغـي ،االحذية التقليديـة الجزائريـة ،دار
الثقافـة,ط 2008 ,م,

الرسائل الجامعية:
-

-

-

-

قدور فريدة ،مسـاهمة الحـي التقليدية يف التنمية
بتلمسـان ،مذكـرة لنيـل شـهادة ماجسـتر يف
األنرتوبولوجيـا ،الجزائـر2011/2012 ،م,
لبلق أسـماء ،التحوالت الثقافية والرمزية ملراسـيم
الزواج يف األرسة التلمسـانية ،رسـالة ماجستر يف
علم اإلجتماع الثقـايف2014/2015،م,
موسـاوي عربيـة سـليمة ،الحمامـات الجزائرية
مـن العهـد اإلسـالمي إىل نهاية العهـد العثماني،
مذكرة لنيل شـهادة ماجسـتر يف األثار اإلسالمية،
الجزائـر1990/1991 ،م,
مريامـة لعنانـي ،األرسة األندلسـية يف عـرص
املرابطـني واملوحديـن ،مذكـرة لنيـل شـهادة

-

-

-

املاجسـتر تخصـص تاريـخ وحضـارة
األندلس،جامعـة منتـوري ،قسـنطينة,20 2 ،
رشيفـة طيـان ،الفنـون التطبيقيـة بالجزائـر يف
العهـد العثمانـي ، ،دراسـة أثرية فنيـة ،أطروحة
لنيل شـهادة دكتـوراه يف اآلثار اإلسـالمية  ،ج ،
جامعـة الجزائـر2008 / 2007 ،م,
رشيفـة طيـان  ،مالبـس املـرأة بمدينـة الجزائر
العثمانية،رسـالة لنيل شهادة ماجسـتر يف األثار
اإلسـالمية1990/1991،م,
فاطمة حاج عمـر ،الصقوس اإلحتفاليـة والرباط
اإلجتماعـي دراسـة ميدانيـة لإلحتفـاالت بمدينة
تمليـي طقـوس الخطبـة والـزواج أنموذجـا،
أطروحـة مقدمـة لنيل شـهادة دكتـوراه علوم يف
علـم اإلجتمـاع2016/2017 ،م.

المقاالت:
-

عـالل ركـوك ،فضـاء الحمـام املغربي – قـراءة
يف بعـض املمارسـات والطقـوس  -مجلـة
الثقافـة الشـعبية فصليـة علميـة متخصصـة
 20م،
،البحرين،العـدد، 6
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أ .خالد اجلمل  -تونس

البعد الثقايف اإلساليم
لإلنشاد الديين من خالل
دراسة ملمزياته األسلوبي�ة
وعالقته بالغناء العريب
ّ
(ابتهال «يا سيد الكونن»
ملحمد عمران نموذجا)

1

محمد عمران

ُ
تعـــد العالقـــة بـــن الديـــن واملوســـيقى من أكـــرث املســـائل اليت
ّ
حظيـــت بكتابات واهتمـــام عدة مفكرين وفالســـفة وفقهـــاء ،حيث
ُ
تداولت الكتابات وكـــرثت اآلراء والدالئل حول حكمها الشـــرعي1بعد
ّ
فرتة الرســـول محمـــد صلى هللا عليه وســـلم إىل يومنا هـــذا ،نظرا ألن
فـــرتة اخللفاء الراشـــدين األربعة كانت أيـــام زهد .ولن كان اإلنشـــاد
ّ
ّ
ّ
النبـــوة متمثـــال يف أشـــعار املـــدحي الذي ُيعـــد أحد
الديـــين يف «عصـــر
ألـــوان اإلنشـــاد وكان فـــارس هـــذا الشـــعر حســـان ابن ثابت شـــاعر
ّ
ّ
تطـــور بعـــده
الرسول(»،البشـــر ،مـــروى2018 ،ـ ،ص ).38.فإنـــه
«حـــىت أصبح يف عهـــد األموين فنا لـــه أصوله ،وضوابطـــه ،وقوالبه
ّ
ويتمـــزي هذا الفن
وإيقاعاته(».البشـــر ،مـــروى2018 ،ـ ،ص).50.
بأبعاده الداللية واالســـتطيقية اليت حتفظ الهويـــة والثقافة العربي�ة،
حيـــث ُيعتـــر بمثابـــة البديل الـــذي قد يضمـــن املشـــروعية الديني�ة

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

للممارســـة املوســـيقية دون اخلوض يف الشـــبهات وفيما
هـــو محظور.
وقد أصبحت للمدرســـة الديني�ة تب�اعا شأن ودور كبري
ّ
يف نشـــأة املغنن العرب الذين غالبا ما يتلقـــون يف املراحل
ّ
األوىل من تعلمهـــم يف الكتاتيب األســـس الديني�ة وقواعد
ُ
التجويد القرآين واألداء اإلنشـــادي واليت تعتر من ممزيات
ّ
املدرســـة التكوينيـــ�ة التقليديـــة .وهـــذا سنســـلط عليه
الضوء يف دراســـتن�ا هـــذه على إبراز ّ
أهمية اإلنشـــاد الديين
يف تغذيـــة الســـاحة املوســـيقية والغنـــاء العريب وترســـيخ
االنتمـــاء املجتمعي والهويـــة الثقافية من خـــالل اختي�ارنا
للشـــيخ محمد عمران ،كأحد أبرز شـــيوخ اإلنشـــاد والقراء
الذين عرفهم الوطـــن العريب خالل القرن العشـــرين .كما
ســـنثري بعض التســـاؤالت أهمها :هل يمكن اعتبـــ�ار أنواع
االنشـــاد الديـــين ضمـــن القوالـــب الغنائي�ة العربيـــ�ة؟ ما
هي ممـــزيات وخاصيات اإلنشـــاد الديين وماهـــي حدوده
املوســـيقية؟ هل يمكن االســـتغناء عن املدرســـة الديني�ة
يف التكويـــن الغنـــايئ؟ مـــا هو اإلطـــار الثقايف واملمارســـايت
لإلنشـــاد الديين؟

عناصر التكامل بني مدرسة اإلنشاد الديين

والتكوين الغنايئ العريب
ّ
ُيعـــد اإلنشـــاد الديين نمطـــا غنائي�ا للحضـــارة العربي�ة
ّ
ّ
ويتضمن
اإلســـالمية ُيعـــزز هويتها الثقافيـــة والدينيـــ�ة.
اإلنشـــاد مجموعـــة مـــن املـــداحئ النبويـــة واالبتهـــاالت
واملوشـــحات اليت تتغىن بالرســـول صلى هللا عليه وســـلم
وأخالقه وتعاليمه وســـريته ووصف ومـــدح آله وأصحابه،
ّ
التضـــرع ومناجـــاة هللا واالحتفـــال
إضافـــة إىل عبـــارات
ُ
باملناســـبات الدينيـــ�ة .وتعـــد املـــداحئ واألناشـــيد من أهم
التعابـــري الوجدانيـــ�ة والروحانيـــ�ة بعـــد األذان والرتاتيـــ�ل
ّ
القرآنيـــ�ة الـــيت حيث الدين اإلســـاليم عليهـــا .ولقد ذكرنا
آنفا أن مدرسة اإلنشـــاد الديين ارتبطت باملدرسة الغنائي�ة
بنشـــأة أبرز موســـيقيي العصر احلديث ،حيـــث أن الناظر
يف ســـري أغلـــب الفنانـــن البارزيـــن العرب 2خـــالل القرن

العشـــرين جيـــد أن بداية تكوينهـــم كان يف إطار املدرســـة
ّ
ّ
الديني�ة املتمثلة يف الكتاتيب أو املســـاجد ،وتلقيهم لقواعد
جتويـــد القرآن الكريـــم ومعرفة قواعد جتويـــده .وتذكر لنا
الباحثة عبري الشـــريف مـــن يف هذا اإلطار مثـــاال يف ذلك،
خـــالل حتليلها للجانـــب األدايئ النطقـــي لقصيدة «جفنه
ّ
ّ
علـــم الغـــزل» ملحمد عبد الوهـــاب ،أن هذا األخـــري له تأثر
ّ
بالثقافـــة القرآنيـــ�ة التجويدية يف التلفـــظ واعتماد بعض
قواعد اإلدغام( .الشـــريف ،عبري ،2010 ،ص)49-48 .
وإىل جانـــب اإلنشـــاد الديـــين ،فقـــد اهتـــم اإلســـالم
بالصوت احلســـن وباألداء اجلميل الذي هو واجب لرتتي�ل
القـــرآن وأداء اآلذان .وهـــذا قد يســـتوجب احلـــد الصويت
ّ
ّ
األدىن الـــذي ينبغـــي أن يتوفر لـــدى املقرئ أو املـــؤذن حىت
ّ
يتســـىن له إبالغ املعىن الـــداليل للنص القرآين للمســـتمع،
وكذلـــك بالنســـبة لـــآذان مـــن خـــالل اختيـــ�ار الطبقة
الصوتي�ة املالئمة واملقام املناســـب لضمان حســـن األداء.
مـــن خالل ذلك ،تـــم إعداد بعـــض الرامـــج التلفزية اليت
ُ
تعىن حبســـن الصـــوت يف األداء القـــرآين واإلنشـــاد ،أبرزها
برنامج «ترانيـــم قرآني�ة» الذي تم بث�ه على قناة الشـــارقة
اإلماراتي�ة ســـنة  2010علـــى مدار  15حلقة ،3بمشـــاركة
الشـــيخن معتصـــم بـــاهلل العســـلي وعبـــد هللا محمـــد
الســـبعاوي ،وتقديم الشـــيخ شـــريزاد عبد الرحمن طاهر.
وقد تن�اول هـــذا الرنامج يف كل حلقة مقاما موســـيقيا من
املقامات املجموعـــة يف اللفظن «صنع بســـحرك» وهي
عبارة عن جتميع األحـــرف األوىل للمقامـــات التالية :مقام
الصبـــا ،ومقـــام النهاوند ،ومقـــام العجم ،ومقـــام البي�ايت،
ومقام الســـيكاه ،ومقـــام احلجاز ،ومقام الراســـت ،ومقام
الكـــردي ،باعتب�ارهـــا املقامـــات الثمانيـــ�ة األساســـية اليت
ّ
يتم تعليمهـــا يف التكوين الصويت للتجويد .ثـــم قدم يف كل
مرة نماذج لـــكل مقام بصوت الشـــيخن وقـــراءة القدماء
ّ
من أمثـــال الشـــيخ محمـــد صديق املنشـــاوي والشـــيخ
مصطفى اســـماعيل .وبالتايل ،فإن املنشـــد الديين يشرتط
ّ
فيه الدراية بركائز املوســـيقى كاملجال الصـــويت الذي حيدد
ّ
مســـاحته الصوتي�ة وتمكنـــه من االنتقال بـــن الطبقات
ّ
الصوتيـــ�ة الغليظـــة واحلـــادة ،كمـــا ينبغي عليـــه املعرفة
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باملقامات املوســـيقية وكيفية التلوينـــ�ات واالنتقال بينها.
ّ
حيـــث أن فن اإلنشـــاد يطلـــب مـــن املنشـــد االجتهاد يف
تأليـــف املواويل واختيـــ�ار األحلان املناســـبة لهـــا ،ويقول
فيكتور ســـحاب يف هـــذا اإلطار:
«بن جتويد القـــرآن والنبوغ يف فن املوســـيقى والغناء
العـــريب أســـباب ال ّ
تتقطـــع ،إذ مـــن فوائـــد التجويـــد أنه
ّ
يمـــرن علـــى االرتجال وامتـــالك ناصية الســـكك املقامية
والراعـــة يف التنقـــل بينهمـــا ،وحتســـن النطـــق العـــريب
ّ
والتدرب علـــى إيقاع الكلمـــة العربي�ة
ومخـــارج احلـــروف
وموســـيقاها واجتن�اب اللحن ،وتمريـــن احلجاب احلاجز
يف أســـفل الرئتن للحاجة إىل طـــول النفس يف قراءة بعض
اآليـــات وبذا يســـيطر املقـــرئ على صوته ونفســـه معا».
(الســـحاب ،فيكتور ،1987 ،ص).16 .
ّ
يتضـــح مـــن خـــالل مـــا ســـبق ذكـــره أن املدرســـتن
متكاملت ــن ،حي ــث ّ
يتوج ــب عل ــى املغ ــين يف مرحل ــة أوىل أن
يتلق ــى بع ــض التكوي ــن يف أح ــكام التجوي ــد إلتق ــان نط ــق
احلـــروف العربيـــ�ة نطقـــا فصيحـــا ســـليما ،كمـــا ينبغـــي
عل ــى املق ــرئ واملنش ــد أيض ــا أن يتلق ــى تكوينــ�ا موس ــيقيا
ّ
ح ــىت تك ــون ل ــه الق ــدرة عل ــى حس ــن األداء والتمك ــن م ــن
توظي ــف املقام ــات واالنتق ــال بينه ــا وكيفي ــة التص ـ ّـرف يف
الطبقــة الصوتيـ�ة .ويف هــذا الســياق ،يقــول الشــيخ املقــرئ
ّ
التونـــيس منـــذر اجلـــدي يف برنامـــج ورتـــل القـــرآن الـــذي
أذاعت ــه قن ــاة العربي ـ�ة بت�اري ــخ  22ج ــوان س ــنة  2015أن ــه
«تلقـــى تكوينـــ�ا يف مـــادة الطبـــوع التونســـية واملقامـــات
العربيــ�ة حت ــت إش ــراف صال ــح امله ــدي فت ــي ب ــو زريبــ�ة
والطاه ــر بــن صميــدة خ ــالل س ــنيت  1977و 1978وذلــك
يف املدرســة القوميــة لتجويــد القــرآن الكائنـ�ة بنهــج زرقــون
والـــيت تأسســـت ســـنة  1968علـــى يـــد محمـــد الهـــادي
باحلـــاج مـــن خـــالل ختصيـــص فـــرع ُيعـــىن بالتكويـــن
املوس ــيقي ،كم ــا أن الس ــيد ش ــطا املص ــري كان ل ــه أيض ــا
دور يف ذلـــك يف العاصمـــة 4».كمـــا ُيضيـــف الشـــيخ
املقـــرئ التونـــيس إليـــاس بالنـــور يف حلقـــة أخـــرى مـــن
نف ــس الرنام ــج بت�اري ــخ  03جويلي ــة  2015ع ــن كيفي ــة
توظيــف املقامــات املوســيقية عنــد تــالوة النــص القــرآين،

حي ــث أن «اجلم ــع ب ــن حس ــن الص ــوت والتغ ــين بتــ�الوة
آي ــات الق ــرآن الكري ــم وبمعانيــ�ه دون اخل ــروج ع ــن أح ــكام
التــالوة ،يمكــن مــن خاللــه تصويــر املعــىن الــداليل لآيــات
ُ
القرآنيـــ�ة .فعنـــد تـــالوة آيـــات البشـــرى حي ّبـــذ أن تكـــون
مختلفــة عــن آيــات العــذاب مــن خــالل توظيــف املقــام أو
الطبق ــة الصوتيــ�ة املناس ــبة ،كم ــا يمك ــن أن ينطب ــق ذل ــك
عل ــى مع ــاين القص ــص الق ــرآين واحل ــوارات» .5وبالت ــايل،
ّ
نس ــتنتج أن ذل ــك يتعل ــق باألس ــاس باملس ــتوى اإلدراك ــي
للقـــارئ ومـــدى تفاعلـــه احليـــين والنفـــيس بمضمـــون
اآلي ــات وم ــدى فهم ــه للن ــص الق ــرآين.
ولـــن ســـاهمت املدرســـة الدينيـــ�ة القديمـــة يف والدة
أب ــرز أس ــماء املغني ــن الع ــرب الذي ــن تم ـ ّـزيوا خ ــالل الق ــرن
العش ــرين ،ف ــإن ه ــذه املدرس ــة يف زماننــ�ا ه ــذا ق ــد غ ــاب
ّ
دوره ــا وأصب ــح املغ ــين يلت ــئ إىل تعل ــم مخ ــارج احل ــروف
يف حصــص جتويــد أو يف دورات تكويني ـ�ة خاصــة ،وأن هــذا
التكوي ــن التقلي ــدي ق ــد أخ ــذ مكان ــه التلق ــن الغن ــايئ يف
املعاه ــد اخلاص ــة .ولع ــل أن ه ــذا التكام ــل ب ــن املوس ــيقى
ّ
والتجويـــد والغنـــاء قـــد ّتمـــت مراجعتـــه مؤخـــرا ليتـــم
إحـــداث دروس دينيـــ�ة وموســـيقية لتكويـــن املقرئـــن
ّ
واملؤذنـــن يف تونـــس يف دورة تكوينيـــ�ة امتـــدت مـــن 14
مـــارس إىل  5مـــاي  2018حتـــت إشـــراف وزارة الشـــؤون
الدينيـ�ة التونســية وذلــك بالتنســيق مــع معهــد الرشــيدية
للموســـيقى ،وتهـــدف إىل تقديـــم دروس يف املقامـــات
ّ
قدمهــا األســتاذ فتــي زغنــدة ودروس يف مخــارج احلــروف
ّ
قدمه ــا املق ــرئ إلي ــاس بالن ــور إضاف ــة إىل بع ــض األس ــاتذة
املختصـــن اآلخريـــن.

قوالب اإلنشاد الديين:
ُيعـــرف اإلنشـــاد الديـــين بأســـلوبه الغنـــايئ ،وتوجـــد
ّ
عدة صيـــغ لإلنشـــاد الديـــين يف العالم العريب اإلســـاليم
ّ
يتمـــزي بهـــا كل قطر من أقطارهـــا .وقد يعود ذلك حســـب
االختالفات احلاصلة على مســـتوى اللهجـــات واملقامات
وااليقاعـــات وأيضا العـــادات والتقاليـــد الديني�ة .ويمكن

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

تصنيف اإلنشـــاد الديين حســـب رأين�ا تصنيفـــا عاما من
خـــالل طريقة اإلنشـــاد وتركيبـــ�ة أفراده:
االبته ــال :ج ــاء يف معج ــم لس ــان الع ــرب الب ــن منظ ــور
ّ
التضـــرع ،وهـــو االجتهـــاد يف الدعـــاء
أن «االبتهـــال يفيـــد
ّ
وإخالصـــه هلل عـــز وجـــل( ».ابـــن منظـــور ،1998 ،ص.
 ).375ويكــون الدعــاء والتضـ ّـرع هلل بشــكل منفــرد ،حيــث
ُين ـ�ايج املبته ــل ّرب ــه بأدائ ــه لكلم ــات حتم ــل مع ــاين اخل ــوف
والرج ــاء ،مث ــال «ابته ــال العف ــو من ــك إلي ــك واإلحس ــان»
ملحم ــد عم ــران و«النف ــس تش ــكو وم ــن ي ــدري بم ــا فيه ــا»
للســيد النقشــبن�دي .كمــا يمكــن أيضــا أن يكــون االبتهــال
متضمنـــا معـــاين الشـــوق وأوصـــاف الرســـول صلـــى هللا
ّ
عليـــه وســـلم ،مثـــال «عمـــري عليـــك تشـــوقا قضيتـــ�ه»
لعل ــي ال ــراق و«صل ــى علي ــك هللا ي ــا ن ــور اله ــدى» ملحم ــد
عمـــران .و«يكـــون االبتهـــال عـــادة إنشـــادا ّ
حـــرا مرجتـــال
خـــال مـــن كل إيقـــاع» (املذيـــوب ،محمـــد ،2017 ،ص.
 ،).71ويعتم ــد عل ــى ق ــدرات املبته ــل ال ــذي يق ــوم بانتق ــاء
ُ ّ
الكلم ــات بنفس ــه ُ
ويؤديه ــا
ويدخ ــل عليه ــا أحلان ــا مرجتل ــة
ّ
بتص ـ ّـرف ودون مصاحب ــة موس ــيقية أو مجموع ــة مرددي ــن
وه ــو يش ــبه قال ــب امل ـ ّـوال يف املوس ــيقى العربيــ�ة ُي ــرز م ــن
خالل ــه املبته ــل قدرات ــه الصوتيــ�ة واالرتجالي ــة واملقامي ــة.
التوشـــيح أو املوشـــح الديـــين :وهـــو قالـــب «غـــري
خاضع لشـــكل ومقومات املوشـــح الكالســـيكي من طالع
وخانـــة وقفلة أو رجـــوع ...ويعتمد باألســـاس على تداول
ّ
اإلنشـــاد بن املنشـــد والبطانـــة اليت ُيـــوكل إليها إنشـــاد
جملة حلنيـــ�ة واحـــدة يف حن ينفرد املنشـــد بإنشـــاد بايق
ّ
والتصرف فيها حســـب قدرته الصوتيـــ�ة وملكته
اجلمـــل
املوســـيقية»( ،حمـــزاوي ،يســـرى ،2010 ،ص،).12 .
وذلك إلبراز مواهبـــه يف األداء ،وبراعته يف التنقل بن املقام
األصلي وفروعـــه ،إضافـــة إىل قدرته على إبـــراز الزخارف
اللحني�ة .وعـــادة ما يكون املوشـــح الديـــين دون مصاحبة
موسيقية باســـتعمال الدفوف أو بعض اآلالت اإليقاعية.
مثال توشـــيح «إلهي إن يكن ذنيب عظيما» لطه الفشـــين
املصـــري ،توشـــيح «لطيبـــ�ة ميثـــ�اق» أداء الشـــيخن
التونســـين علـــي الراق وعبـــد الرحمان بـــن محمود.

ّ
تتمثل غالبـــا يف قصيدة ّ
ملحنة يقوم
األغنيـــ�ة الديني�ة:
املنشـــد بأدائها صحبة مجموعة موســـيقية ،مثال قصيدة
«إاله الكون ســـامحين» لرياض السنب�اطي« ،يا خري خلق
هللا» لســـني�ة مبارك« ،الجـــل النيب» ملحمـــد الكحالوي.
ً
ً
ً
ّ
وطابعـــا جديـــدا مختلفا
تطـــورا
وقـــد عرف هـــذا القالب
ّ
عـــن الصيغة التقليديـــة املتمثلـــة يف املصاحبـــة بالتخت
املوســـيقي من حيث التوجه إىل األســـلوب األوركســـرتايل
مع اســـتخدام العديـــد مـــن اآلالت املوســـيقية املتنوعة،
ً
وفضـــال عـــن اســـتحداث جمـــل اللـــوازم واإليقاعـــات
املتنوعـــة ُ
واجلمل احلواريـــة بـــن اآلالت بعضها وبعض
وبن املنشـــدين.
ّ
ّ
أهميـــة تعلم قواعد التجويد القـــرآين يف تثبيت مخارج
احلروف واألداء الغنايئ
يق ــول اإلم ــام اب ــن اجل ــزري يف منظومت ــه ح ــول ب ــاب
التجوي ــد ب ــأن التجوي ــد ه ــو «إعط ــاء احل ــروف حقه ــا م ــن
ّ
صفـــة لهـــا ومســـتحقها» (اخلصـــويص ،ســـعيد علـــي،
 ،2010ص ،).15 .معــىن ذلــك أن التجويــد يلــزم صاحبــه
ّ
عل ــى اتبــ�اع قواع ــد مح ــددة لتك ــون ت ــالوة الن ــص الق ــرآين
صحيحــة وال ينبغــي لــه أن يتصـ ّـرف كيفمــا يشــاء يف أدائــه
للتجويــد وذلــك لغايــة حلني ـ�ة ،معــىن ذلــك أن ُيطيــل أكــرث
مم ــا ينبغ ــي م ــن مق ــدار امل ــد أو الغن ــة أو اإلدغ ــام .ويمك ــن
اعتب ـ�ار أن التجوي ــد ه ــو ن ــوع م ــن األداء الغن ــايئ املضب ــوط
ألن القــارئ سيســتعمل يف ذلــك نفــس أســاليب وتقني ـ�ات
الغنـــاء الـــيت تقـــوم علـــى ضبـــط التنفـــس والتحكـــم
فيـــه أثنـــ�اء األداء ،وكذلـــك اختيـــ�ار الطبقـــات الصوتيـــ�ة
واألحل ــان ال ــيت تنطب ــق عل ــى كل مع ــاين اآلي ــات.
يف نفـــس الســـياق ،يمكـــن اعتبـــ�ار أن األداء النغي يف
الرتتيـــ�ل القـــرآين هو فن من فنـــون االرتجال يف املوســـيقى
ّ
تتمـــزي بالتنويع
العربيـــ�ة ،باعتبـــ�ار أن املوســـيقى العربي�ة
اللحـــين خصوصـــا وأنها تنبـــين على االختـــالف يف اجلمل
اللحنيـــ�ة ســـواء ُ
المعـــادة أو املرجتلة .كما تقوم املوســـيقى
العربيـــ�ة يف املدرســـة التقليديـــة القديمـــة علـــى التلقن
الشـــفاهي وهي أحد أهم العناصر األساســـية يف املدرسة
القرآنيـــ�ة ،حيـــث تعتمـــد على احلفـــظ والذاكـــرة ويقوم
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املتلقي باســـتماع اجلملـــة اللحني�ة وحفظها كمـــا هي .ثم
إن الدافـــع إىل االرتجال يف املوســـيقى العربيـــ�ة _كما تقول
ســـميحة اخلويل_ هـــو «دافع عميـــق اجلذور يف الشـــرق
اإلســـاليم ،ألن أصدق وأوضـــح تعبري هو الرتتيـــ�ل املنغم
آليات القـــرآن الكريم ،وهذا الرتتي�ل ممارســـة ديني�ة ترجع
إىل أقـــدم عصور اإلســـالم وقد امتـــدت عـــر التاريخ دون
أن يمســـها التحريف أو التطوير ،وبذلـــك حفظت تقاليد
االرتجـــال حيـــة باعتب�ارهـــا عنصـــرا جوهريـــا يف الـــرتاث
واحلضارة اإلســـالمية» (اخلويل ،ســـميحة ،1998 ،ص.
 )18وتضيـــف قائلة بـــأن «اجلانب اللحين لهـــذا الرتتي�ل
يتيـــح الفرصة كاملـــة أمام اخليـــال املرجتـــل للمرتل بويح
من معـــاين الكلمات» (نفـــس املرجع الســـابق ،ص)18 .
ويكون ذلـــك دون املســـاس من أحـــكام التالوة.

اإلطار الثقايف واملمارسايت لإلنشاد الديين:
ّ
لعل أن انتشـــار هـــذا النمـــط الديـــين كان الهدف منه
هو إجيـــاد إطار ممارســـايت غنايئ حيرص على عـــدم الوقوع
يف الشـــبهات .حيث يقـــول كمـــال النجي بـــأن «الناس
ّ
يف عصـــر الغـــزايل  -الذي ألـــف كتابا كان بمثابة ثـــورة الرد
على مـــن أفتوا بتحريـــم الغنـــاء -وقبل عصـــره وجدوا يف
الغناء والســـماع تعبريا فني�ا يالئم املالبســـات املوضوعية
يف حياتهـــم ،ويجعـــل من وجـــوده ضربـــة الزب وال خيالف
الديـــن يف منقـــول مـــن أوامـــره ونواهيـــه أو يف معقول».
(النجـــي ،كمـــال ،1993 ،ص).40 .
وقـــد ارتبـــط مفهـــوم االنشـــاد الديـــين يف تاريـــخ
اإلســـالم بظهـــور الصوفيـــة خـــالل القـــرن اخلامـــس
هج ــري  /الث ــاين عش ــر مي ــالدي ،حي ــث يق ــول التف ــزتاين
ب ــأن «التص ـ ّـوف ظاه ــرة ّ
ديني ـ�ة عرفه ــا التاري ــخ اإلس ــاليم
منـــذ القدم»(التفتـــازاين ،أبـــو الوفـــاء الغنيـــي،1989 ،
ص ).3.انتشـــرت يف كامـــل البـــالد اإلســـالمية .وقـــد
ّ
ّ
الصوفيـــة الزاويـــة «كمـــكان للعزلـــة واالنـــزواء
اختـــذت
للعبـــادة( »،املذيـــوب ،محمـــد ،2017 ،ص،).58 .
ّ
الصوفيـــة مـــن مبادئهـــا «العكـــوف علـــى
باعتبـــ�ار أن

العب ــادة واالنقط ــاع إىل هللا تع ــاىل واإلع ــراض ع ــن زخرف ــة
الدنيـــ�ا وزينتهـــا والزهـــد فيمـــا يقبـــل عليـــه اجلمهـــور
ّ
مـــن لـــذة ومـــال وجـــاه واالنفـــراد عـــن اخللـــق يف اخللـــوة
للعبادة»(ابـــن خلـــدون ،عبـــد الرحمـــان ،2000 ،ص.
 ).518ويــرى املن ــويب الس ــنويس يف ّ
تطرق ــه للحدي ــث ع ــن
الشـــعائر الدينيـــ�ة واملمارســـات املوســـيقية يف تونـــس أن
هكــذا «كان مصــري املوســيقى يف أرض اإلســالم مــن القــرن
الســابع إىل القــرن الثــاين عشــر ،يف وقــت كان فيــه التصــوف
اإلس ــاليم ق ــد تش ــكل .ولق ــد دع ــا مروج ــو ه ــذه احلرك ــة
الفلســـفية والدينيـــ�ة ،إىل اســـتخدام املوســـيقى لتعزيـــز
التأمـــل وضمـــان الوصـــول حنـــو النشـــوة الـــيت يبحـــث
عنهـــا اإلنســـان يف تعبـــريه حلبـــه هللSNOUSSI,( 6».
 .)Mannoubi, 1964, p. 2ومنـــذ ذلـــك احلـــن،
«اختــذ املتصوفــون مــن اإلنشــاد أداة ّ
تقربهــم إىل هللا تعــاىل
وتثــري فيهــم حالــة نفســية ُيعـ ّـر عنهــا بالوجــد( ».زغنــدة،
ُ ّ
ويبـــن ذلـــك أن الغنـــاء هـــو
فتـــي ،2012 ،ص.).118 .
ّ
م ــن فط ــرة اإلنس ــان وه ــو ُيع ــر ع ــن جمال ــه احل ــيس ،وال
يمك ــن حب ــال م ــن األح ــوال منع ــه أو حتريم ــه ،لذل ــك ت ــم
اعتمـــاده كطريقـــة غنائيـــ�ة يف قالـــب ديـــين إنشـــادي.
وق ــد ُع ــين ثل ــة م ــن الش ــعراء ع ــر التاري ــخ اإلس ــاليم
ّ
ّ
بنظـــم قصائـــد مغنـــاة وأناشـــيد هادفـــة ،كالـــيت تذكـــر
بعظمـــة هللا وحبـــه ،أو الـــيت فيهـــا ذكـــر للنـــيب وســـريته
ً
ً ُ
ّ
وتشـــوق
العطـــرة ومعجزاتـــه ،ووصفـــه خلقـــا وخلقـــا،
املؤمن ــن لرؤيتــ�ه ،وكذل ــك ح ــب الصحاب ــة والصاحل ــن،
وغريه ــا م ــن املع ــاين اإلس ــالمية الهادف ــة ال ــيت رن ــا إليه ــا
اإلســـالم .حيـــث اختـــذت املوســـيقى يف هـــذا اإلطـــار
ً
ً
شـــكال جديـــدا وتنوعـــت بن»األناشـــيد واالبتهـــاالت
واملوشـــحات الـــيت تغـــىن يف املجالـــس واملحافـــل الدينيـــ�ة
لذك ــر هللا والتهلي ــل والتس ــبيح باس ــمه وصفات ــه ،وم ــدح
الن ــيب» (النج ــي ،كم ــال ،ص ).40.وال ــيت ت ــردد ً
غالب ــا
يف املناس ــبات الدينيــ�ة كش ــهر رمض ــان واألعي ــاد وغريه ــا
مـــن االحتفـــاالت االجتماعيـــة .حيـــث انتشـــر اإلنشـــاد
الدي ــين بش ــكل واس ــع يف العال ــم الع ــريب اإلس ــاليم خاص ــة
يف العصـــر احلديـــث وأصبـــح بمثابـــة موجـــة ثقافيـــة
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ّ
متم ـ ّـزية له ــا أهمي ــة ك ــرى .وق ــد تط ـ ّـورت بش ــكل متع ــدد،
وتب�اين ــت بش ــكل الف ــت يف مص ــر وتون ــس وس ــوريا ،وه ــي
ّ
متمـــزية مثـــل
الـــدول الـــيت بـــرزت فيهـــا فـــرق وأصـــوات
الشـــيخ ســـيد النقشـــبن�دي ومحمـــد عمـــران يف مصـــر
وعل ــي ال ــراق وفرق ــة محم ــود عزيــز يف تون ــس إضاف ــة إىل
البل ــدان العربيـ ـ�ة األخ ــرى .حي ــث يق ــول صال ــح امله ــدي
يف ه ــذا اإلط ــار «وتوج ــد يف تون ــس وبقي ــة الب ــالد العربيــ�ة
مــدارس أخــرى لتلقــن الغنــاء هــي حلــق الطــرق الصوفيــة
وم ــن أبرزه ــا القادري ــة والعيس ــاوية والعزوزي ــة بمناس ــبة
حفالتهـــا األســـبوعية الـــيت تقـــام باألضرحـــة املتن�اثـــرة يف
جمي ــع الق ــرى ويف أغل ــب أحي ــاء امل ــدن وق ــد لعب ــت ه ــذه
الطـــرق دورا كبـــريا يف إحيـــاء الـــرتاث الغنـــايئ التونـــيس»
(املهـــدي ،صالـــح.)105 - 104 ،2003 ،
يف نف ــس الس ــياقُ ،عرف ــت مص ــر كأب ــرز دول ــة عربيــ�ة
إس ــالمية تم ـ ّـزيت يف ه ــذا النم ــط الغن ــايئ الدي ــين بنوعي ــه
اإلســـاليم والقبطـــي .حيـــث تشـــري مـــروى البشـــري بـــأن
«الغن ــاء الدي ــين يف مص ــر ظه ــر من ــذ العه ــد الفرع ــوين»
(البشـــري ،مـــروى ،2018 ،ص ).7 .لتكـــون بذلـــك أقـــدم
البل ــدان ال ــيت عرف ــت اإلنش ــاد .ث ــم إن الباح ــث يف الرصي ــد

الغنـــايئ خـــالل القـــرن التاســـع عشـــر يف مصـــر يالحـــظ
أن املوســـيقى والغنـــاء يغلـــب عليهمـــا الطابـــع املدائـــي.
وتضيـــف هـــذه األخـــرية بـــأن أطـــر ممارســـة اإلنشـــاد
ُ
الديـــين تكـــون يف «أبـــرز املناســـبات الـــيت تقـــام فيهـــا
احلف ــالت املول ــد النب ــوي الش ــريف وحفل ــة رؤي ــة ه ــالل
رمضـــان ،وليـــايل رمضـــان وبمناســـبة توديـــع واســـتقبال
ُ ّ
ويق ــدم يف
احلجي ــج ،وبمناس ــبة ليل ــة اإلس ــراء واملع ــراج،
ه ــذه املناس ــبات جتوي ــد الق ــرآن الكري ــم ،وإنش ــاد القص ــة
املولديـــة واملوشـــحات املداحئيـــة وتقـــام أيضـــا حلقـــات
اإلنش ــاد والذك ــر للط ــرق الصوفي ــة»( .البش ــري ،م ــروى،
 ،2018ص).131 .
ويف العصـــر احلـــايل ،جنـــد أن اإلنشـــاد تأثـــر
بالفضائيـــ�ات املرئيـــ�ة والفيديـــو كليـــب وظهـــور قنـــوات
متخصصـــة لإلنشـــاد ،وأصبـــح الهـــدف منهـــا تربـــوي
مـــن خـــالل تعزيـــز ثقافـــة االنتمـــاء للديـــن والهويـــة
العربيـ ـ�ة اإلس ــالمية م ــن خ ــالل اختيـ ـ�ار الكلم ــات ال ــيت
ت ــرز املفاهي ــم والقي ــم اإلس ــالمية .فأنت ــج أناش ــيد وف ــرق
إنش ــادية وخ ــرج ع ــن إط ــاره الكالس ــيكي ،وم ــن ب ــن أب ــرز
املنشـــدين البارزيـــن يف العصـــر احلـــايل املعتصـــم بـــاهلل

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻟﻤﻤﻴﺰاﺗﻪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ

155

156

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 54

العس ــلي الس ــوري ،وس ــايم يوس ــف املس ــلم الريط ــاين،
وماه ــر زي ــن الس ــويدي م ــن أص ــول لبن�اني ـ�ة .كم ــا أصب ــح
ّ
ّ
اإلنش ــاد ذو أغ ــاين خفيف ــة وذل ــك تمش ــيا م ــع متطلب ــات
الذائقـــة الســـمعية املوســـيقية.

وكنـــت أهـــرب مـــن البيـــت علشـــان أروح أســـمعه...
ده صاحـــب الصـــوت اللـــي ّ
حســـيت فيـــه باجلـــالل
واجلمـــال( ».احلفـــين ،رتيبـــ�ة ،1991 ،ص).15 .

حتليل أسلويب البتهال «يا سيد الكونني»

االرتجال والتطريب يف اإلنشاد :

للمنشد واملقرئ املصري محمد عمران

إن م ــن أب ــرز م ــا تتم ـ ّـزي ب ــه املوس ــيقى العربيـ ـ�ة من ــذ
القـــدم هـــو اعتمادهـــا علـــى االرتجاليـــة ،حيـــث كان
«أكـــرث املغنـــن العـــرب يرجتلـــون الشـــعر مـــع حلنـــه يف
أثنـــ�اء الغنـــاء»( .أبـــو عيـــاش ،صـــالح الديـــن،2015 ،
ص ).71 .ويف اجلانـــب الديـــينُ ،يعتـــر ترتيـــ�ل القـــرآن
واآلذان واإلنشـــاد أســـاس االرتجـــال الغنـــايئ العـــريب
م ــن حي ــث حس ــن اختيــ�ار التص ـ ّـرف اللح ــين عن ــد األداء
واختيـــ�ار اجلمـــل املوســـيقية املناســـبة .ولقـــد أصبـــح
ّ
ه ــذا الف ــن خ ــالل الق ــرن التاس ــع عش ــر ُيمث ــل مدرس ــة
الط ــرب اإلنش ــادي ال ــذي _كم ــا ذكرن ــا س ــابقا_ ُيعت ــر
املرحلـــة األوىل لتكويـــن املطربـــن واملغنـــن يف تلـــك
الفـــرتة .فـــأم كلثـــوم علـــى ســـبي�ل املثـــال حفظـــت عـــن
ّ
الش ــيخ أب ــو الع ــال محم ــد ع ــدة قصائ ــد دينيــ�ة وتم ـ ّـزيت
يف أدائه ــا له ــذا الن ــوع ال ــذي أكس ــبها ق ــدرة فائق ــة عل ــى
االرتج ــال وحس ــن التص ـ ّـرف .كم ــا يذك ــر فكت ــور س ـ ّ
ـحاب
عـــن محمـــد عبـــد الوهـــاب «جتويـــد القـــرآن وهـــو يف
الرابعـــة مـــن عمـــره جلمـــال صـــوت الشـــيخ رمضـــان
عريـــف الكتـــاب الـــذي أخـــذ يرتـــاده يف جامـــع ســـيدي
الشـــعراين ،وحفـــظ القـــرآن وكاد أن خيتـــط طريقـــه
مقرئ ــا ل ــوال أن العري ــف اجلدي ــد للكت ــاب الش ــيخ عب ــد
ّ
العزي ــز كان قبي ــح الص ــوت ش ــديدا عل ــى األوالد فب ــدل
ّ
(ســـحاب ،فكتـــور ،املرجـــع الســـابق،
مجـــرى حياتـــه».
ص ).151 .حيـــث كان محمـــد عبـــد الوهـــاب حيـــن إىل
الصـــوت الشـــي .وتشـــري لنـــا رتيبـــ�ة احلفـــين يف هـــذا
ُ
اإلطـــار ،كيـــف كان حيـــب هـــذا األخـــري صـــوت محمـــد
رفعـــت وقـــال يف شـــأنه« :الشـــيخ محمـــد رفعـــت هـــو
ّ
الص ــوت ال ــذي وداين تفتح ــت علي ــه وحبيتــ�ه وعش ــقته

ُيعت ــر محم ــد عم ــران م ــن «مش ــاهري الق ــراء املصري ــن
يف القـــرن العشـــرين الذيـــن ذاع صيتهـــم واشـــتهروا
بطاقاتهــم الصوتي ـ�ة وفهــم عميــق للمقامــات املوســيقية»
(الق ــايض ،ش ــكري ،2015 ،ص ،).203 .حي ــث التح ــق
ّ
بمعه ــد الق ــراءات بطنط ــا من ــذ الثانيــ�ة عش ــر م ــن س ــنه
بع ــد أن أت ــم حف ــظ الق ــرآن الكري ــم ،ث ــم التح ــق بمعه ــد
املكفوفـــن للموســـيقى ،أيـــن تعلـــم أصـــول القـــراءات
واإلنشـــاد وعلـــم النغـــم واملقامـــات املوســـيقية وفـــن
اإلنش ــاد الدي ــين .وق ــد أنش ــد وش ــارك يف الغن ــاء للعدي ــد
مـــن الرامـــج الدينيـــ�ة الغنائيـــ�ة ويف االحتفـــاالت باملولـــد
النبــوي واألمســيات واملناســبات الــيت أقيمــت بــدار األوبــرا
ً
ـددا كب ـ ً
ـريا م ــن األناش ــيد
املصري ــة وس ــجل يف اإلذاع ــة ع ـ
واالبته ــاالت وعم ــل بع ــض الت ــرتات للمسلس ــالت ديني ـ�ه
وس ــجل ايض ــا دع ــاء الصاحل ــن وابته ــاالت أخ ــرى ع ــدة
(املرجـــع الســـابق ،صُ ،).206 - 205 .
وعـــرف محمـــد
عم ــران بأدائ ــه للعدي ــد م ــن االبته ــاالت بطريق ــة فردي ــة أو
بمرافقــة موســيقية لعــازف الكمنجــة املصــري عبــدو داغــر
يف شـــكل حـــوار ثنـــ�ايئ بـــن الغنـــايئ واآليل .وأردنـــا يف هـــذا
اإلط ــار أن نأخ ــذ نموذج ــا م ــن ابتهاالت ــه ال ــيت اش ــتهر به ــا
ونقــوم بتحليلهــا مقامــا قصــد تبيــن أســلوبه يف االرتجــال
والتم ــي اللح ــين املق ــايم ال ــذي اعتم ــده محم ــد عم ــران
يف أدائ ــه البته ــال «ي ــا س ــيد الكون ــن» .7وق ــد اخرتن ــا ه ــذا
االبته ــال نظ ــرا ألن مجل ــس االبته ــال جم ــع ب ــن ع ــازف
الكمنجـــة املصـــري ومجموعـــة مـــن العازفـــن اآلخريـــن
س ــنة  ،1988وق ــد قام ــوا بت�دوي ــن ج ــزء مه ــم م ــن اجلم ــل
املرجتلـــة الـــيت جمعـــت بـــن االرتجـــال والتقاســـيم علـــى
آالت الكمنجـــة والقانـــون.

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي
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«يا سيد الكونني جئتك قاصدا»:
اجلنس
املقامي
للمقطع

املساحة
الصوتية
املستعملة

يا سيد الكونني

نهوند راست

كردي -
كوشت

يا سيد الكونني

%$وند راست

صبا -
كوشت

يا سيد الكونني
جئتك قاصدا

وقفة مؤقتة
في شكل
المي على
درجة الدوكاه

نوا  -دوكاه

يا سيد الكونني
جئتك قاصدا

نهوند راست

نوا – عجم
عشيران

جئتك قاصدا يا
سيد الكونني

نهوند راست

سنبلة
-راست

املقطع
الشعري

التدوين املوسيقي للمقطع

نالحـــظ من خـــالل تدوين هـــذا املقطع مـــن االبتهال
ّ
تصـــرف يف اإلعـــادات بتغيري اجلملة
أن محمـــد عمران قد
مقاميـــا وحلني�ا مـــن خـــالل االنتقال إىل بعـــض األجناس
املقاميـــة األخـــرى بطريقـــة سلســـة ومدروســـة ،فتكون
ّ
اجلملة الشـــعرية قد اكتســـت عدة جمل حلنيـــ�ة ،إما أن
ّ
ّ
التصـــرف واالرتجـــال يف كلمتن.
يتصرف فيهـــا كاملة أو
ّ
ويتبـــن ذلك يف غنائه للجملة الشـــعرية األوىل «يا ّ
ســـيد
ّ
تصـــرف فيهـــا محمد
الكونـــن جئتـــك قاصـــدا» كيـــف
عمران حلنيـــ�ا وإيقاعيا يف خمســـة جمل مختلفـــة .انطلق
يف البدايـــة يف ارتجالـــه لـ «يا ّ
ســـيد الكونـــن» من جنس

النهونـــد الراســـت يف مســـاحة صوتي�ة ال تتجاوز مســـافة
الرباعية بـــن درجيت «الكردي والكوشـــت» ،ثم يف مرحلة
ثاني�ة أعاد االرتجـــال لنفس الكلمتن مـــع تطوير طفيف
يف املســـاحة الصوتيـــ�ة جلنـــس نهونـــد راســـت .يف نفس
ّ
بالتصـــرف اللحين للجملة
الســـياق ،يقوم محمد عمـــران
كاملـــة من خـــالل االرتجـــال يف نفـــس اجلنـــس واعتماد
وقفة مؤقتـــة يف شـــكل اليم على درجـــة الـــدوكاه ،وذلك
تمهيـــدا تطوير املســـاحة الصوتيـــ�ة لتصبح بـــن درجيت
الســـنبله والراســـت يف جملة حلني�ة نازلة ،مع اســـتعمال
جـــزيئ جلنس البيـــ�ايت نوا.
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«جئتك قاصدا أرجو رضاك»:

املقطع
الشعري

التدوين املوسيقي للمقطع

املساحة
اجلنس
املقامي الصوتية
للمقطع املستعملة

جئتك
قاصدا أرجو
رضاك

كردي نوا

سنبلة  -نوا

جئتك
قاصدا أرجو
رضاك

كردي نوا

سنبلة  -نوا

أرجو رضاك

كردي نوا

سنبلة -
جهاركاه

جئتك
قاصدا

راست
كردان

سهم -
كردان

جئتك
قاصدا

راست
كردان

سهم -
كردان

أرجو رضاك

بياتي نوا

نوا – جواب
التيك حصار

أرجو رضاك

بياتي نوا

جواب
الكردان  -نوا

أرجو رضاك

بياتي نوا

جواب العجم
 -نوا

أرجو رضاك

بياتي نوا

ماهوران –
كردان

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

املقطع
الشعري

التدوين املوسيقي للمقطع

املساحة
اجلنس
املقامي الصوتية
للمقطع املستعملة
بياتي
سهم

أرجو رضاك

جواب العجم
– سهم

أرجو رضاك

صبا سهم
(وقفة
سهم –
مؤقتة على
درجة جواب جواب املاهور
التيك
حصار

أرجو رضاك

صبا سهم
 +بياتي
شوري نوا

ّ
ّ
التصرف
املـــدون كيفية
نالحظ مـــن خالل هذا املقطع
ّ
اللحـــين واإليقاعي لــــ «أرجو رضـــاك» .وهو مـــا قد يبن
األســـلوب التعبريي الـــذي اعتمده محمد عمـــران للداللة
عـــن معـــىن الرجـــاء وطلـــب الرضـــاء مـــن هللا .فاملعلوم
ّ
أن الدعـــاء والرجـــاء من هللا يتطلـــب اإلحلـــاح واإلعادة،
وهو مـــا جعل محمـــد عمران ُيطيـــل يف إعادته لــــ «جئتك

)3
املقطع
الشعري

نوا – جواب
املاهور

قاصـــدا أرجو رضـــاك» ،وذلك بغنائـــه للجملـــة كاملة أو
لكلمتـــن فقط «أرجو رضـــاك» و»جئتـــك قاصدا» ،مع
توظيفـــه جلنـــس البي�ايت نـــوا .كمـــا نالحظ أيضـــا اعتماد
الطبقة الصوتيـــ�ة احلادة اليت تمتد بـــن درجيت اجلهاركاه
وجـــواب الماهـــور خاصـــة عند جـــس جنـــس الصبا على
درجة الســـهم.

وأحتيم حبماك :

التدوين املوسيقي للمقطع

اجلنس
املقامي
للمقطع

وأحتمي
بحماك

بياتي سهم

وأحتمي
بحماك

بياتي سهم

املساحة
الصوتية
املستعملة
كردان –
جواب التيك
حصار
كردان –
جواب العجم

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻟﻤﻤﻴﺰاﺗﻪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ

159

160

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 54

اجلنس
املقامي
للمقطع

املساحة
الصوتية
املستعملة

وأحتمي

صبا سهم
(وقفة مؤقتة
على درجة
جواب التيك
حصار

جواب
الكوشت –
جواب التيك
حصار

وأحتمي

بياتي سهم

سهم –
جواب العجم

بحماك

وقفة مؤقتة
سيكاه على
درجة البزرك

بزرك-
ماهوران

بحماك

صبا سهم –
بياتي شوري
نوا

نوا – جواب
العجم

املقطع
الشعري

التدوين املوسيقي للمقطع

نالحــظ مــن خــالل هــذا املقطــع أن محمــد عمــران قــام
يف مرحل ــة أوىل بالتص ـ ّـرف اللح ــين يف غنائ ــه لـــ «وأحت ــي
حبمـــاك» يف جملتـــن وردت األوىل كتمهيـــد للوقفـــة
املقامي ــة يف جن ــس بيـ ـ�ايت عل ــى درج ــة الس ــهم ال ــواردة يف
اجلملـــة الثانيـــ�ة ،ثـــم خـــص كل لفـــظ جبمـــل ووقفـــات
ّ
متنوعـــة ،حيـــث نتبـــن أن لفـــظ «وأحتـــي» ورد غنـــاؤه
بنف ــس الرتكيبــ�ة اإليقاعي ــة تقريبــ�ا م ــع ت ـ ّ
ـدرج يف الوقف ــة
املقاميـــة مـــن جنـــس صبـــا ســـهم (وقفـــة مؤقتـــة علـــى
درج ــة ج ــواب التي ــك حص ــار) إىل وقف ــة مقامي ــة يف جن ــس
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بيـــ�ايت ســـهم .ويف نفـــس الســـياق ،يقـــوم محمـــد عمـــران
ّ
بالتص ـ ّـرف االرتج ــايل يف لف ــظ «حبم ــاك» جبملت ــن ،تمث ــل
األوىل وقف ــة مؤقت ــة س ــيكاه عل ــى درج ــة ال ــزبرك يف ح ــدود
ص ــويت ب ــن درج ــيت ال ــزبرك والماه ــوران ،وذل ــك يف ش ــكل
تمهيـــدا للجملـــة الـــيت ســـيختم بهـــا أداءه لهـــذا املقطـــع،
ّ
ّ
التصـــرف يف لفـــظ اجلملـــة
حيـــث نتبـــن كيـــف أطـــال
األخ ــرية للف ــظ «حبم ــاك» م ــن خ ــالل اس ــتهالله جبن ــس
صب ــا س ــهم ث ــم وقوف ــه ن ــزوال عل ــى درج ــة الن ــوا ُليح ــدث
جن ــس بيــ�ايت ش ــوري ن ــوا.

أدعوك يا خري اخلالئق إن يل قلبا مشوقا

املقطع
الشعري
خ/
أدعوك . 1.
$
ا?>ئق إن  9.قلبا
مشوقا

التدوين املوسيقي للمقطع

املساحة
اجلنس
املقامي الصوتية
للمقطع املستعملة
C
بيا Dشوري
.
نوا

Jم – جواب
العجم

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

املقطع
الشعري

التدوين املوسيقي للمقطع

املساحة
اجلنس
املقامي الصوتية
للمقطع املستعملة

إن لي قلبا

سيكاه
بزرك

بزرك-سهم

إن لي قلبا

سيكاه
بزرك

بزرك -جواب
احلصار

إن لي قلبا مشوقا

راست
ماهوران

ماهوران-
جواب العجم

سيكاه
ماهوران-
على جواب
جواب العجم
التيك
احلصار

مشوقا

وقفة
مؤقتة
محير -جواب
في شكل
العجم
بياتني على
درجة احملير

مشوقا

زنكواله
على درجة
النوا

مشوقا

نالحظ مـــن خـــالل تدويننـــ�ا وحتليلنـــا املقـــايم لهذا
ّ
املقطـــع أن محمد عمران اتبـــع نفس املنهج الـــذي اعتمد
عند أدائه للمقاطع الســـابقة ،من خالل تقســـيم اجلملة
ّ
التصـــرف اللحين واإليقاعـــي ّ
املتنوع .حيث
إىل ألفاظ مع
ّ
نتبـــن يف مرحلـــة أوىل توظيفـــه لنفـــس اجلنـــس املقايم
(صبا ســـهم – بي�ايت شـــوري نوا) والتمي اللحـــين الوارد
يف نهايـــة املقطع الســـابق «حبمـــاك» .ويف نفس الســـياق
املقطـــع الســـابق ،قـــام باالرتجـــال يف لفـــظ «إن يل قلبـــا
مشـــوقا» باســـتعمال جمـــل قصـــرية تقريبـــ�ا مماثلـــة يف
جنس ســـيكاه بزرك وذلك بالنســـبة للفـــظ «إن يل قلبا»،
ثم انتقـــل لالرتجال يف لفظ «مشـــوقا» وذلك انطالقا من

جواب
العجم -نوا

الوقفة راســـت ماهوران ّ
ليمهـــد للقفلة املقاميـــة زنكواله
ّ
على درجة النوا باســـتعمال وقفتن مؤقتتن ســـيكاه على
جـــواب التيـــك احلصـــار و وقفـــة مؤقتة يف شـــكل بي�اتن
على درجـــة املحري.

خاتمة واستنت�اجات
نســـتنتج من خـــالل حتليلنـــا ملقطـــع من ابتهـــال «يا
ّ
ســـيد الكونـــن» ملحمد عمـــران أن هذا األخـــري قد أضاف
فيـــه من إبداعاتـــه الصوتيـــ�ة وقدراته املقاميـــة من خالل
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االنتقـــال من مقام آلخـــر بطريقة مدروســـة ومـــن القرار
إىل اجلـــواب بمســـاحة صوتي�ة قاربت مســـافة الديوانن،
حيـــث رأينـــ�ا كيـــف ّتمت عمليـــة البنـــ�اء اللحـــين للجمل
املغنـــاة والتحويل من جنـــس نهوند راســـت إىل كردي نوا،
وراســـت كردان ،وبي�ايت نوا وصبا ســـهم ثم إىل زنكواله نوا،
ّ
ّ
متمـــزية ممتدة
هذا إضافـــة إىل توظيف مســـاحة صوتي�ة
بن درجـــيت الكوشـــت وجواب الماهـــور ،وهو مـــا جعلته

الهوامش
.
 رســالة يف الغنــاء امللهــي أ مبــاح هــو أممحظــور؟ طبــع ضمــن رســائل ابــن حــزم
األندلــيس ( 4 6هـــ)
 فــرح األســماع برخــص الســماع ألبــياملواهــب محمــد بــن أحمــد الشــاذيل التونــيس
( 882هـ)
 الــرد عــى مــن يحــب الســماع لإلمــام أبــيالطيــب الطــبي ( 4 0هـــ)
 كشــف القنــاع عــن حكــم الوجــد والســماعلإلمــام أبــو العبــاس األنصــاري القرطبــي
( 6 6هـ)
 رســالة يف الســماع والرقــص لإلمــام ابــنتيميــة جمعــه الشــيخ محمــد بــن محمــد
املنيجــي الحنبــي ( 728هـــ)
 .2نشــأ أبــرز املوســقيني واملغنــني العــرب يف
القــرن العريــن عــى املدرســة الدينيــة
وترعرعــوا يف وســطها وثقافتهــا .ومــن بــني
أســمائهم :زكريــا أحمــد ،ســيد درويــش،
ســالمة حجــازي ،محمــد عبــد الوهــاب،
ريــاض الســنباطي أم كلثــوم ،خميــس
الرتنــان ،أحمــد الــوايف...
 .أنظر إىل الرابط التايل الخاص بالبنامج:
=- https://www.youtube.com/watch?vJhQRs1vQLyc&list=PL6491B3A0D22E6D0
 .4أنظر إىل الرابط الخاص بالحلقة:
- h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=yUZ61UWpfpQ
 .أنظر إىل الرابط الخاص بالحلقة:
- h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=nTz0vGdIA18

ّ
ّ
يتمـــزي عن القـــراء وحـــىت املغنيـــن الذين عاصـــروه .وقد
ُيعتر هذا األســـلوب من خصوصيات املوســـيقى العربي�ة
القديمـــة يف الغناء ،حيث ّ
تمزي فيه بعـــض املغنين العرب
مثـــل صالـــح عبد الـــي ،ومحمـــد أديـــب الـــداخي محمد
عبـــد الوهاب وغريهـــم من خـــالل أدائهم الغنـــايئ لأدوار
ّ
واملواويـــل وهو ما قـــد يبن الـــدور التكاملي بن مدرســـة
الغناء واإلنشـــاد الديين.

»Tel a été le sort de la musique en pays
d’Islam du septième siècle de l’ère
chrétienne jusqu’au douzième, semble-t-il, époque où avait pris nettement forme le soufisme ou mysticisme
musulman. Les promoteurs de ce mouvement philosophique et religieux et
plus tard la plupart de ses doctrinaires
ont préconisé le recours à la musique
pour favoriser la méditation et assurer l’acheminement du pratiquant vers
« l’extase qui unit l’homme à dieu.
 .7أنظر إىل رابط الفيديو:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=kculhIp6NII

6.

-

المراجع:
-

-

-

-

ابــن خلــدون ،عبــد الرحمــان ،املقدمــة :كتــاب
العــب وديــوان املبتــدأ والخــب يف أيــام العــرب
والعجــم والببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي
الســلطان األكــب ،الجــزء األول ،بــروت ،دار
الجيــل 68 ،2000 ،ص.
أبــو عيــاش ،صــالح الديــن ،معجــم
مصطلحــات الفنــون ،الجــزء األول ،الطبعــة
األوىل ،األردن _ عمــان ،دار أســامة للنــر
702 ،20ص.
والتوزيــع،
األصفهانــي ،أبــو الفــرج ،كتــاب األغانــي،
تحقيــق :عبــاس ،إحســان ،عبــاس ،بكــر،
الســعافني ،إبراهيــم ،الطبعــة األوىل ،بــروت،
دار صــادر24 ،2002 ،ج.
البشــر ،مــروى ،فــن اإلنشــاد الدينــي،
الطبعــة األوىل ،القاهــرة ،الــدار املرصيــة
اللبنانيــة280 ،20 8 ،ص.

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

التفتازانــي ،أبــو الوفــاء الغنيمــي ،مدخــل
إىل التصــوّف اإلســالمي ،الطبعــة الثالثــة،
القاهــرة ،دار الثقافــة للنــر والتوزيــع،
284 ، 989ص.
الحفنــي ،رتيبــة ،محمــد عبــد الوهــاب:
حياتــه وفنّــه ،القاهــرة ،دار الــروق، 99 ،
260ص.
حمــزاوي ،يــرى ،األصالــة والحداثــة يف أعمال
املنشــد الدينــي الشــيخ النقشــبندي :االبتهــال
نموذجــا ،رســالة ختــم الــدروس لنيل شــهادة
األســتاذية يف املوســيقى والعلــوم املوســيقية،
تونــس ،املعهــد العــايل للموســيقى بتونــس،
76 ،20 0ص.
الخصــويص ،ســعيد عــي ،متــن الجزريــة يف
معرفــة تجويــد اآليــات القرآنيــة ،القاهــرة،
املطبعــة الســعيدية47 ،20 0 ،ص.
الخــويل ،ســميحة ،االرتجــال وتقاليــده يف
املوســيقى العربيــة ،مجلــة عالم الفكــر ،املجلد
الســادس ،العــدد األول ،والكويــت ،املجلــس
الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ،أكتوبــر/
ديســمب  ، 998ص. 8 .
 زغنــدة ،فتحــي" ،األناشــيد الصوفيــةواملوســيقى الدنيويــة يف تونــس بــني االئتــالف
واالختــالف" ،مجلــة الثقافــة الشــعبية ،العــدد
 ، 6املنامة/البحريــن ،أرشــيف الثقافــة
الشــعبية للدراســات والبحــوث والنــر،
 ،20 2ص. 6- 24 .
ســحّ اب ،فكتــور ،الســبعة الكبار يف املوســيقى
العربيــة املعــارصة ،الطبعــة األوىل ،دار العلــم
للماليــني ،بــروت 49 ، 987 ،ص.
الريــف ،عبــر ،اســلوب أداء القصيــدة
الغنائيــة عنــد محمــد عبــد الوهــاب ،رســالة
األســتاذية يف املوســيقى والعلــوم املوســيقية،
تونــس ،املعهــد العــايل للموســيقى.2009 ،
القــايض ،شــكري ،عباقــرة التــالوة يف
القــرن العريــن ،القاهــرة ،دار الجمهوريــة
 6 ،20ص.
للصحافــة،
محمــد بــن مكــرم بــن عــي أبــو الفضــل
جمــال الديــن ،ابــن منظــور ،لســان العــرب،
الطبعــة األوىل ،تحقيــق :الكبــر ،عبــد اللــه

عــي ،حســب اللــه ،محمــد أحمــد ،الشــاذيل،
هاشــم محمــد ،القاهــرة ،دار املعــارف،
ديســمب  4978 ، 998ص.
 املذيــوب ،محمــد ،احتفــاالت الطريقــة املدنيــةالدينيــة ،طقوســها ووظائفهــا وأدائيّتهــا:
نحــو مقاربــة اثنو-موســيقية ،أطروحــة
الدكتــوراه يف العلــوم الثقافيــة اختصــاص
موســيقى وعلــوم موســيقية ،تونــس ،املعهــد
العــايل للموســيقى4 9 ،20 7 ،ص.
 املهــدي ،صالــح ،املوســيقى العربيــة يف نموهــاوتطورهــا تاريخــا وأدبــا وبحثــا ،دار الــرق
العربــي ،بــروت – حلــب2 8 ،200 ،ص.
 النجمــي ،كمــال ،تــراث الغنــاء العربــي بــنياملوصــي وزريــاب وأم كلثــوم وعبــد الوهــاب،
الطبعــة األوىل ،القاهــرة ،دار الــروق، 99 ،
260ص.
 اليوســف ،عبــد الرحمــان بــن عبــد الخالــق،الفكــر الصــويف يف ضــوء الكتــاب والســنة،
الطبعــة الثانيــة ،الكويــت ،مكتبــة ابــن
تيميــة470 ، 986 ،ص.
- SNOUSSI, Mannoubi, »Deuxième série
Liturgie islamique : L’appel à la prière
«, Recueil Initiation à la musique tunisienne, archive Ennejma Ezzahra
: Mannoubi Snoussi, boite 161-01,
1964, 301p. )Version numérisée lue en
(06 novembre 2019
- http://ennejma.tn/archives/
fr/2019/03/25/161-01-deuxieme-serie-liturgie-islamique-lappel-a-la-priere-initiation-a-la-musique-tunisienne-par-mannoubi-snoussi-realisation-de-abdel-hamid-billaljia/

الصور
 .تصميم الثقافة الشعبية.
 .2التلفزيون املرصي.
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أ .أنيس حمود معيدي  -العراق

رحلة املوسيقى والغناء
من بابل إىل بغداد
مدخل لتطور املوسيقى
العراقية

للموسيقى تأثري مباشـــر يف املتلقي ،جتعل خياله يشكل ً
صورا ذاتي�ة
تعكـــس تعابري مجردة ،عـــن طريق العمـــل املوســـيقي اآليل أو الغنايئ،
وفن املوســـيقى عنـــد (أفالطون) ،أحد املحركات الرئيســـة الســـامية
ً
للبشـــر ،وبها عرف العالم النظام وحتقـــق له التـــوازن ،ووفقا لنظريت�ه،
فاملوســـيقى قـــد اســـهمت يف حتقيـــق التوحيد بن أحاســـيس البشـــر
ومختلف عناصر احليـــاة يف املجتمع الواحد وبـــن املجتمعات األخرى،
وتمكنـــت من التعبـــري عن الفرد وعـــن اجلماعة يف تنســـيق ووحدة.

1

اســـتعملت املوســـيقى يف مختلـــف الفعاليـــات الـــيت يقـــوم بها
اإلنســـان ،فهـــي لغة حتاكي مشـــاعره وتتواصـــل مع حياتـــه اليومية،
هي معـــه يف مناســـباته االجتماعيـــة وطقوســـه الدينيـــ�ة ،ويف تعليم
ً
وتربيـــ�ة األطفـــال ،وصـــوال إىل العالج باملوســـيقى.

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

تعـــد املوســـيقى مرآة حلضـــارة األمم ،ترتقي وتســـمو
بســـموها ورقيها ،وكثرية هـــي األدلة اليت تشـــري إىل الرتاث
املوســـيقي للشـــعوب ،وخلود حضارتها الـــيت ال تؤثر فيها
عوامـــل التقـــادم الزمـــين لتوثـــق التفاصيـــل الدقيقة عن
حياة تلك الشـــعوب ،عن ممارســـات العادات والتقاليد،
أن ارتب�اط املوســـيقى حبياة االنســـان كان ومـــازال يعر عن
تطور ّ
وريق حضـــارات األمم والشـــعوب ،إذ بأنواعها خترنا
عن املســـتوى الفكـــري والثقايف للفـــرد واجلماعة.
وألجل إلقـــاء الضوء على حضارة العراق الغناســـيقية،
البد من العـــودة إىل الوراء ً
زمنيـــ�ا ،إىل الزمن البعيد إىل أبعد
مـــن عصر اجلاهليـــة ،فالثقافة العراقيـــة املتمثلة بالرتاث
املوســـيقي والغنـــايئ ال تبـــ�دأ مـــن ذلـــك العصر املســـى
بــ(اجلاهليـــة) وإنمـــا ترجع إىل أبعد مـــن ذلك ً
كثريا.

املوسيقى والغناء يف سومر وبابل وأشور:
ً
ً
وعلميا أن املوســـيقى ارتبطت عر
تاريخيـــا
لقد ثبـــت
تاريخهـــا الطويل ،حبضارة الشـــعوب وكانت
بداياتهـــا العلميـــة والعمليـــة يف املعابـــد وذات طابـــع
أســـطوري ،فازدهـــرت وارتبطـــت باإلجنـــازات الفكريـــة
والفلســـفية والدينيـــ�ة واحلضارية ،ففي األلفـــن الثاين
والثالـــث قبل امليـــالد ،كانـــت املعابد والقصـــور امللكية يف
بـــالد ما بـــن النهرين مقرات لهـــا ،لقد ولـــدت وترعرعت
يف حـــوض دجلـــة والفـــرات منذ أقـــدم العصـــور حضارة
ً
ً
خالـــدة أبدعت لإلنســـاني�ة تراثـــا متمزيا يف شـــىت امليادين
االجتماعيـــة والعلميـــة والثقافيـــة والفني�ة.
تكونت للموســـيقى الغنـــاء املكانة الرفيعـــة يف حضارة
وادي الرافدين ،إذ هي عامل أســـاس ترتكز عليه الشـــعائر
ً
والطقوس الدينيـــ�ة والدنيوية ،فضال عـــن دورها الفاعل
يف املواكـــب واألعيـــاد واالحتفـــاالت ودخلـــت املعابـــد
والكنائـــس والقصـــور امللكيـــة ،فارتبطـــت بالشـــعب يف
أوقـــات األفراح واألحـــزان وأوقات احلرب والســـالم ،تعر
ً
عـــن الوجـــدان والفكر وتعر عـــن روح العصـــر أيضا.

شـــعر العراقيـــون القداىم بأهميـــة إعداد املنشـــدين
واملغنـــن والعازفـــن ،ألداء تلـــك الشـــعائر والطقـــوس،
فدخلت دراســـة املوســـيقى يف مناهـــج املـــدارس الديني�ة
اخلاصـــة بإعـــداد الكهنـــة ورجـــال املعبد ليتعلـــم الطلبة
مهارات أدائي�ة يف العزف والغنـــاء إىل جوار قراءة النصوص
اخلاصـــة بالطقوس والشـــعائر.
لقد حـــدث يف العصر الســـومري احلديـــث (-2100
ً
 1950ق م) اســـتن�ادا لبعـــض الكتابـــات املســـمارية ،أن
إعـــداد املؤديـــن يف مجـــال الفنون املوســـيقية لـــم يقتصر
علـــى الرجال املوهوبـــن الذين نذروا أنفســـهم للعمل بعد
خترجهـــم يف املعابد أو القصور امللكية ،بل شـــمل املوهوبات
من النســـوة ســـواء مـــن العامـــة أم مـــن العائلـــة المالكة
فتشـــري النصـــوص أن حفيـــدة امللـــك األكدى نرام ســـن
كانـــت تعزف علـــى آلة موســـيقية يف املعبـــد وكان طبيب
القصر(القـــرن الرابع عشـــر ،قبـــل امليـــالد) يعالج مرىض
املوســـيقيات ملدرسة موســـيقى القصر.1
شـــهد عصر ســـاللة أور الثالثة (1950-2050ق م)
تأســـيس ثالثـــة مـــدارس موســـيقية متخصصـــة يف
تدريس املوســـيقى إذ أســـس امللك (شـــولكي) مدرستن
موســـيقيتن ،األوىل يف مدينـــ�ة نفر والثانيـــ�ة يف مدين�ة أور
ويف حكم امللك (آمرســـن) أسســـت املدرســـة املوســـيقية
الثالثـــة يف مدينـــ�ة أور لتصبح هـــذه املـــدارس الثالثة أرىق
حالـــة متقدمة للموســـيقى يف العالـــم القديم.2
إن من بن كميات الرســـائل امللكية بمدين�ة ماري ،هناك
خطاب من امللـــك (شـــمي أدو) ( 1782 - 1815ق م) إىل
إبن�ه يقرتح إرســـال بن�اته إىل القصر كـــي يتعلمن الغناء ،إذ
كان يف عهـــده توجد فئة مـــن املحرتفن يؤدون املوســـيقى
الدينيـــ�ة والدنيوية ،أما من حيـــث التخصص ،هناك من
يرتل أو يعزف الرتاتي�ل احلزينـــ�ة أي الكاهن كاال «،»Kala
ومـــن يؤدي األحلـــان املفرحـــة الكاهن نـــار « ،»Narوكل
ختصص ينقســـم اىل ثالث درجات مـــن حيث املوقع الفين
والـــدور املنوط به فالكاهن (كاال  -مـــاخ) هو الفنان الكبري
العائد لطبقـــة كبار رجال املعبـــد ثم يليـــه الكاهن (كاال)
ومـــن وبعده يـــأيت (كاال  -تـــور) وهـــو املبت�دئ ،وقســـموا
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ً
أيضـــا درجـــات مؤدي األحلـــان الســـارة فالكاهـــن (نار -
كال) هو املوســـيقي اخلبري ألعلى الدرجـــات الفني�ة ،ويليه
الكاهـــن (نـــار) ،وأطلق على الدرجـــة الثالثة اســـم (نار -
تور) وتعين املوســـيقي املبت�دئ.3
أثبتـــت النصـــوص املســـمارية (الســـومرية ،البابلية
واآلشـــورية) وجـــود غنـــاء املغـــين املنفـــرد واملجموعـــة
(الكـــورس) لغناء الدور ً
معا أو بالتن�اوب حبســـب اختالف
األوقـــات واملنســـيات الدينيـــ�ة واختـــالف مـــكان تقديم
الغنـــاء أي يف املعبـــد أو يف الســـاحات العامة والشـــوارع أو
القصـــور وســـاحات املعـــارك واحلرب.
ومن الواضـــح وجود املجاميع الغناســـيقية (كاجلوقة
الدينيـــ�ة) واليت تشـــمل العرافن واملنشـــدين والعازفن،
حيـــث العازفـــون واملنشـــدون هـــم مـــن يرتلـــون الصالة
يشـــاركهم يف ذلـــك كل َمـــن حضـــر للتعبـــد وتصاحبهـــم
املوســـيقى الـــيت تت�ألف من الطبـــول الكبـــرية والقيث�ارات
الـــيت حتمـــل كل واحدة منهـــا رأس ثـــور ،وهنـــاك جوقات
دينيـــ�ة تقوم برتاتيـــ�ل خاصة بمصاحبة آلة النـــاي وتراتي�ل
أخـــرى ال تصاحبها املوســـيقى تقتصر علـــى الدعاء فقط.
ان هنـــاك أكـــرث مـــن مائـــة ترنيمـــة بهـــذا اخلصوص
مقســـمة على جوقات عديـــدة ،فـ(اجلوقة العســـكرية)
الـــيت ترافـــق اجليـــوش يف احلـــروب تشـــمل آالت النفخ
والصنـــوج والطبـــول علـــى اختـــالف أحجامهـــا ،ويرتدي
أفرادهـــا البـــدالت العســـكرية ،وعندما يتقـــدم اجليش
للمعركة تكـــون اجلوقة يف خلف اجليـــش ،أما عند عودته
منتصـــرا فتكـــون يف مقدمته بعد االســـرى.4
وعند اســـتقراء الدراسات اإلثارية القديمة للموسيقى
العسكرية عند الســـومرين والبابلين واآلشورين تبن
أن املنحوتـــات اإلثاريـــة اليت تعـــود (للقرن الســـابع ،قبل
امليالد) تشـــري إىل وجود جوقات للموســـيقى العســـكرية
عند هـــؤالء الســـكان ،حيث يشـــري حفـــل جلنود املشـــاة
وهـــم يغنـــون ويصفقـــون بأيديهـــم يف الوقت ذاتـــه أثن�اء
مســـريهم ومن ورائهم أربعة موســـيقين ،إضافة إىل إثنن
يســـريان إىل اجلانب يضربان على الصنـــوج ويعزفان على

رباب ذي ثماني�ة أوتـــار ،5ولعل أقدم إشـــارة مدونة باخلط
املســـماري على لـــوح طيين حفظـــت ،هي رســـالة ملكية
تعود إىل عهد امللك اآلشـــوري (شـــمي أدو األول) ،حيث
يطلـــب فيهـــا مـــن أحـــد عمالـــه يف األقاليم جتنيـــ�د ثالثة
مغنن وإرســـالهم مـــع احلملة العســـكرية ،والغرض من
مشـــاركة هؤالء املغنـــن يف احلملـــة اآلشـــورية بالتأكيد
هو تقديـــم األهازيج واألغاين احلماســـية إلثـــارة واندفاع
املحاربن اآلشـــورين.
وتصاحب (اجلوقـــة املدني�ة) أناشـــيد احلب املبهجة
للحيـــاة الدنيوية اليت يشـــرتك فيهـــا املغنيـــ�ات واملغنون
ومجاميـــع مختلفة يف العزف على الصنـــوج والربابة ،وأكرث
أولئك مـــن النســـاء تصاحبهن مغنيـــ�ة تنفـــرد بالغناء يف
بعـــض مقاطع األغني�ة ،وتعـــد (أورنين�ا) أشـــهر مغني�ة يف
ذلـــك العصر إذ وجـــد لها تمثـــال كبري يف مدينـــ�ة (ماري).
وقـــد ذكر عـــدد مـــن املنقبـــن واملؤرخـــن واآلثارين
عنـــد اكتشـــافهم أول رقـــم طيين حيمـــل أغنيـــ�ة حب مع
جوقـــة مدنيـــ�ة ،قبل أكرث مـــن (ألفي عـــام قبـــل امليالد)،
إذ أنهـــا تعـــد أول أغني�ة كتبها إنســـان يف التاريـــخ ،وكانت
ترتل أو تنشـــد أثنـــ�اء املراســـيم الديني�ة للـــزواج املقدس،
و تقـــول كلماتهـــا ( :أيها العريـــس ،حبيب أنـــت إىل قليب
وســـيم أنت ،)..وهنـــاك أيضا أغان العمـــل ،فأحد نقوش
آشـــور بانيب�ال (القرن الســـابع ق م) يذكـــر أن العرب أثن�اء
اشـــتغالهم يف املـــدن اآلشـــورية كانـــوا يقضـــون وقتهم يف
َ
«ننجـــويت».7، 6
الغنـــاء «أ ِليلي »Aliliواملوســـيقى ِ
يف (األلف الثالث ق م) أثبتت الشـــواهد األثرية إسهام
املرأة الســـومرية يف احلياة املوســـيقية من غناء وعزف على
اآلالت املوســـيقية ،فالنصـــوص املســـمارية حتتـــوي على
تعليمات وتوجيهات لكيفيـــة تنفيذ املغين والعـــازف دوره
الغنـــايئ أو العزيف يف الوصلة الغنائي�ة أو املوســـيقية.
كشـــفت الرقـــم الطينيـــ�ة أنشـــودة حتمـــل عنـــوان
(الصيـــادة احلوريـــة أوغاريـــت) ،كان ذلـــك يف (القـــرن
الثامـــن عشـــر ق م) ،وقـــد ثبتـــت نوتاتهـــا املوســـيقية يف
قســـمها العلـــوي علـــى الرقيـــم  ،وكتبـــت باألكادية على

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ظهـــور يف (األلف الثالـــث ق م) ،أغـــان احلب وتنويم
األطفـــال والتغين باآللهـــة وبمدح احلكام وأغـــان األعياد،
ففـــي مدين�ة الرســـا ( 40كـــم شـــمال غـــريب الناصرية)
عـــرث على لـــوح فخـــاري حيتـــوي علـــى مشـــهد بـــارز عن
ســـطح اللـــوح ،جيمع بـــن املوســـيقى واملالكمـــة (يوجد
اآلن يف املتحـــف الريطـــاين) يت�ألف النصف األيســـر من
األثـــر البابلـــي مـــن رجلـــن يف حالـــة املالكمـــة ويرتديان
ً
ً
قصـــريا ،والنصف الثـــاين منه حيتوي على املشـــهد
مـــزرا
ً
املوســـيقي املصاحـــب للمالكمـــة ،متكونا من عـــازف آلة
التمبـــاين ،وعازف آلة الكوســـات (ســـيمبال).

2

نظام األبعاد ،وكلمات األغني�ة يف قســـمها األســـفل ،وتدور
حـــول اآللهة (ينـــكال) زوجـــة إاله القمر ،تقـــول كلماتها:
(محبوبة القلـــب أنت ..تضمرين لهم احلـــب يف القلب..
إنمـــا ولدنـــا منـــك) ،إن نـــص هـــذه األغني�ة ينقســـم اىل
قســـمن األول :مكـــون من أربعة أســـطر ،وهـــو عبارة عن
النص اللغـــوي لأغنيـــ�ة ،ثم القســـم املوســـيقي املؤلف
من ســـتة ســـطور ،ويفصل بـــن هذين القســـمن خطان
متوازيان ينتهيـــان يف كل مرة بعالمتن مســـماريتن تدل
علـــى التكرار واإلعـــادة ملرتن.8
قال أحـــد شـــعراء امللـــك البابلـــي حمـــورايب إن الغناء
أحلى من العســـل والشـــراب ،إن الشاعر والشك يصب يف
شـــعره لواعج نفســـه ،ويصف ظروفه واحلياة الطبيعية
ً
من حوله ،وهكـــذا يأيت الشـــعر حافظا للـــرتاث والعقائد،
وكل مـــا يتصـــل باحليـــاة ،لقـــد عكس لنـــا هذا الشـــاعر
البابلـــي حـــب البابليـــن للغنـــاء ،وقبـــل البابليـــن حكم
العراق (الســـومريون) الذين أثبتت كتاباتهم املســـمارية
علـــى الطـــن أن الغنـــاء عندهم ،كان يـــؤدى أثنـــ�اء العمل
واملناســـبات ومجريـــات احلياة.

ان املصارع ــة وألع ــاب رياضي ــة اخ ــرى كان ــت تق ــام يف
بيـــوت رياضيـــة كانـــت تســـى (الزورخانـــة) ،9لقـــد تـــم
اكتش ــاف س ــلم موس ــيقي بابل ــي يف رقي ــم طي ــين يع ــود إىل
( 1500س ــنة ق م) ،وج ــد في ــه الدلي ــل عل ــى وج ــود نظ ــام
موســيقي اشــتمل علــى أول ســلم دياتونيــك منتظــم القــوة
يف تاري ــخ املوس ــيقى وعل ــى نظ ــام ش ــكلي ل ــأوزان.10
ويف جانــب اآلالت املوســيقية ،تعــد القيثـ�ارة الســومرية
اق ــدم آل ــة موس ــيقية وتري ــة متقدم ــة يف التاري ــخ (تع ــود
اىل الرب ــع الث ــاين م ــن األل ــف الثال ــث ق م) ،اذ ع ــرث عليه ــا
ً
يف املقـــرة امللكيـــة وحتديـــدا املرقـــم ( ،) 78PGوتعـــود
ألح ــدى األم ــريات الس ــومريات ،وه ــي ج ــزء م ــن أدواته ــا
ال ــيت ترافقه ــا يف حياته ــا األخ ــرى حبس ــب اعتقاده ــم ،تل ــك
اآللـــة الـــيت تؤكـــد قدســـية املوســـيقى يف تلـــك احلضـــارة
االنســاني�ة وأهميتهــا ،بتكوينهــا الهنــديس اجلميــل واملكانــة
ٍ
ال ــيت حظي ــت به ــا يف حي ــاة االنس ــان وممات ــه ،وتع ــد ه ــذه
القيث ـ�ارة مــن اجمــل مكتشــفات اآلثــار امللكيــة ،الــيت تعــود
اىل تلـــك احلقبـــة الســـومرية ،اذ تـــم تزينهـــا بـــرأس ثـــور
صن ــع م ــن الذه ــب.11
وتشــري الشــواهد االثريــة الكثــرية إن أقــدم ظهــور آللــة
للعــود يف العــراق القديــم ،كان يف العصــر األكادي ( 2170ق
م) ،اذ انــه كان منتشـ ًـرا يف جميــع أحنــاء العــراق ،وأنــه أصبــح
اآلل ــة املوس ــيقية املفضل ــة يف احلي ــاة املوس ــيقية يف العص ــر
البابلـــي ( 1600ق م) ،إضافـــة اىل تلـــك اآلالت ،وجـــدت
آلـــة الســـنطور مـــع آالت اجلنـــك والكنـــارة والقانـــون،

رﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎ واﻟﻐﻨﺎء ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻞ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد :ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻂﻮر اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

167

168

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 54

ه ــذه النت�اج ــات الفنيــ�ة بق ــى ً
حي ــا ،يف ع ــدد م ــن أماك ــن
العبـــادة ،ولـــدى النـــاس عامـــة ،إذ أن مقامـــات الرتاتيـــ�ل
ً
والشـــعائر الدينيـــ�ة ظلـــت متداولـــة قرونـــا طويلـــة،
إضافـــة إىل مـــا كان يتن�اقلـــه ســـكان وادي الرافديـــن مـــن
تـــراث موســـيقي وغنـــايئ عـــر األجيـــال.

املوسيقى والغناء قبل االسالم:

3

والس ــنطور آل ــة عراقي ــة قديم ــة مم ــزية بش ــكلها وصوته ــا،
وق ــد اس ــتعملت يف عه ــد الكلداني ــن عل ــى ش ــكل صن ــدوق
مس ــتطيل وبعش ــرة أوت ــار ،وإن الت ــوراة (العه ــد القدي ــم)
قـــد اوردت اســـماء اآلالت املوســـيقية للفرقـــة املعروفـــة
باس ــم اوركس ــرتا (نبوخ ــذ نص ــر) ،واملؤلف ــة م ــن الوتري ــات
والهوائيــ�ات وااليقاعي ــات.
ومـــن خـــالل مـــا عـــرث عليـــه املنقبـــون مـــن ألـــواح
ونق ــوش ومنحوت ــات خت ــص املوس ــيقى والغن ــاء يف وادي
الرافديـــن ،يؤكـــد ظهـــور أقـــدم وأزهـــى احلضـــارات
ً
املوســـيقية يف العالـــم ،وإن اإلنســـان قـــد ابتـــ�دع عـــددا
مـــن اآلالت املوســـيقية اإليقاعيـــة والوتريـــة ،وصـــاغ
األحل ــان الغنائيــ�ة واآللي ــة ،وال ــيت ال ش ــك أن كث ـ ً
ـريا م ــن

ان طابـــع وأســـلوب الغنـــاء يف عصـــر اجلاهليـــة لـــم
يكـــن لـــه قواعـــد وأصـــول ثابتـــ�ة ،بـــل كان املغـــين يســـري
حســب ميولــه وذوقــه واجتــاه عاطفتــه ،ويمتــاز ببســاطة
وســـهولة يف إظهـــار املعـــاين ،وكان مـــن مزايـــا املغـــين
ان يتنـــ�اول غنـــاءه بطريقـــة جتعـــل شـــعوره املوســـيقي
ً
مس ـ ً
ومتموج ــا يف مس ــاحة مح ــددة م ــن األص ــوات،
ـتمرا
وعل ــى وت ــرية واح ــدة وعل ــى نغم ــة واح ــدة ،وكث ـ ً
ـريا م ــا كان
ً
ً
ومنوع ــا بعنص ــر التموج ــات الصوتيـ ـ�ة
ممزوج ــا
اللح ــن
يف مركزي ــن مهم ــن هم ــا احلج ــاز ومك ــة ،وكان للش ــاعر
يف ه ــذا الوق ــت مزنل ــة كب ــرية ل ــدى القبيل ــة ،ف ــإذا ظه ــر
شـــاعر مـــن القبيلـــة مـــا ،تقـــدم لهـــم القبائـــل األخـــرى
للتهنئ ـ�ة م ــع إقام ــه والئ ــم الطع ــام حي ــث جتتم ــع النس ــاء
ً
ميدانـــا ً
رحبـــا
ويلعـــن علـــى املزهـــر ،وكان ســـوق عـــكاظ
يتبـــ�ارى فيـــه املغنـــون والشـــعراء.
َ
مثل الشـــعر العريب احليـــاة األدبيـــ�ة يف اجلاهلية وكان
ديـــوان العـــرب وســـجل أيامهـــم ،واإلنســـان منـــذ أقدم
العصـــور عر عـــن مشـــاعره وجمع املوســـيقى والشـــعر
يف وحـــدة وثيقة ،والشـــعر العـــريب كان يتمتـــع بمكانة أرىق
من املوســـيقى يف احلياة الشـــعرية والغنائيـــ�ة العربي�ة يف
اجلاهليـــة ،لقـــد أعطى العـــرب الشـــعر كما هـــي احلال
عنـــد اإلغريـــق أهمية تفـــوق األهمية الـــيت أعطوها للحن
مكتفن باملوســـيقى الداخليـــة ،اليت تنبعث مـــن ألفاظه
وتؤلـــف أوزانـــه ،إن العرب الذيـــن تهزهم املعـــاين الرفيعة
واأللفـــاظ اجلزلة واالســـلوب البليـــغ ،قد نظموا الشـــعر
الـــذي واكبه النغم ورافقـــه ،وبذلك كانـــت القصيدة مادة
الغنـــاء يف العصـــر اجلاهلي.12

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

إن الشـــعر اجلاهلـــي يف مجملـــه غنـــايئ ذايت الطابـــع،
يصـــور مشـــاعر الفـــرد ومـــا خيتلجـــه مـــن عواطـــف
مادح ــاً ،
وأحاســيس ،ســواء أكان الشــاعر مفتخـ ًـراً ،
هاجيــا،
ً
ً
ً
ـزال ،معت ـ ً
ً
معاتبــ�ا أو ح ــن يص ــف ش ــيئ�ا
ـذرا ،أو
راثيــ�ا ،متغ ـ
ممـــا ينبـــت حولـــه يف جزيرتـــه ،إذ وكان (األعـــىش بـــن
قي ــس) ت ــوىف ع ــام (629م) يط ــوف ش ــبه جزيــرة الع ــرب
وه ــو ينش ــد اش ــعاره عل ــى إيق ــاع آل ــة الصن ــج وس ـ ّ
ـي بـــ
(صناجـــة العـــرب) ،ويعـــد (علقمـــة بـــن عبيـــ�دة) مـــن
الشــعراء املعروفــن بغنــاء املعلقــات ،ويف العصــر اجلاهلــي
شـــاعرا والشـــاعر ً
ً
كان املوســـيقي
مغنيـــ�ا.13
ً
والش ــاعر ح ــن يلتم ــس ضعف ــا يف مس ــتوى صوت ــه،
يلج ــأ إىل مغ ــن ل ــريدد عن ــه أش ــعاره ،وش ــاعر ه ــذا العص ــر
موس ـ ً
ـيقيا بفطرت ــه ،وإن إنش ــاده الش ــعر ،يع ــد أول أن ــواع
الغنـــاء اجلاهلـــي يف ِحـــداء اإلبـــل والفتيـــ�ان يف أوقـــات
التس ــلية ،ويس ــى (الرتن ــم) يف الش ــعر(غناء) والتهلي ــل
أو الرتتيــ�ل (تغب ـ ً
ـريا ) (التذك ــري بالغاب ــر) ،والغال ــب عل ــى
ً
طبيعته ــم املوس ــيقية التغ ــين بالرج ــز يرس ــلونه ارتج ــاال
لبســـاطة تفاعيلـــه ويســـر تن�اولـــه ،وريمـــا وفقـــوا يف
غنائهـــم بـــن النغمـــات املناســـبة ،ويعـــرف ذلـــك بــــــــ
ً
شـــائعا مـــن الشـــعر هـــو مـــن
(الســـناد) وأكـــرث مـــا كان
حبـــر اخلفيـــف الـــذي جيـــري إنشـــاده بمصاحبـــة الـــدف
واملزمـــار ،فتطـــرب النفـــس وتســـكن اليـــه املشـــاعر.

)1

أنواع الغناء يف هذا العصر:

 احلـــداء :غنـــاء حيدو بـــه احلـــادي (قائد األبـــل) عندســـري األبل أثنـــ�اء رحالتهم.
 التغيب :التهليل والتذكري بالغابر الذي يشبه اآلذان. النـــوح :غنـــاء حزيـــن ينشـــد يف مناســـبات المـــآيسواالحـــزان.
أم ــا الغن ــاء يف الطق ــوس الديني ـ�ة والرتاتي ـ�ل فق ــد س ــار
عل ــى ش ــكل إيق ــاع يتمث ــل بال ــدوران ح ــول األصن ــام كم ــا
ج ــاء يف ش ــعر ام ــرئ القي ــس يف رقص ــة ال ــدوار (تؤديه ــا
النس ــاء ح ــول األصن ــام قب ــل اإلس ــالم):

فعن لنا سرب كأن نعاجه
14

عذارى دوار يف مالء مذيــل
ثم تنوع الغناء حىت أصبح على األنواع اآلتي�ة:

 النصـــب :غنـــاء الركبـــان وغنـــاء الفتي�ان وهـــو الذييقـــال يف املرثي�ات ويســـى الغناء اجلنايب نســـبة إىل
رجـــل مـــن قبيلـــة ِكلب اســـمه جنـــاب بـــن عبد هللا
ويقـــال إن أصـــل احلـــداء منه.
 الســـناد :اللحن الثقيـــل ذو الرتاجيـــع الكثري النغماتوالنـــرات وهـــو علـــى ســـت طرائـــق ،الثقيـــل األول
وخفيفـــه والثقيل الثـــاين وخفيفه والرمـــل وخفيفه.
الهـــزج ،فهو انغام خفيفـــة راقصـــة يصاحبها العزف
باملزاهـــر والضـــرب بالدف.15
وكان احلـــداء يـــؤدى علـــى وفق مســـار حلـــين أحادي
(مونوفـــوين) ،أمـــا وزنـــه لـــم يذكر علـــى األرجـــح وكانت
تفعيالت الشـــعر هـــي اليت تتحكـــم يف الوزن املوســـيقي،
وهـــذا ما جنده قد طبق يف غناء الســـناد والهـــزج وقولهم ان
احلـــداء والنصب يؤديـــان بأحلـــان موزونة.
أما النســـاء فلهن دور مهـــم يف اإلنشـــاد إذ طالما زودن
بـــه القبائل املتقاتلة ودفعن به الشـــباب إىل اإلغارة واألخذ
بالثـــأر ،كما عـــرف عنهن املرثيـــ�ات والنـــواح للتحريض أو
التعبري عـــن األحزان
وم ــن املع ــروف أن أم حات ــم الط ــايئ الش ــاعر املش ــهور
كانـــت شـــغوفة باملوســـيقى والغنـــاء ،وكانـــت اخلنســـاء
ش ــاعرة مش ــهورة تلق ــي مراثيه ــا بمصاحب ــة اإليق ــاع ،وم ــن
املغني ـ�ات األخري ــات له ــن نصي ــب واف ــر يف صناع ــة الغن ــاء
(هري ــرة وخلي ــدة) مغنيتــ�ا بش ــر ب ــن عم ــرو أح ــد أش ــراف
احل ــرية يف عه ــد النعم ــان الثال ــث (ح ــوايل 608م) ،لق ــد
لعبـــت املـــرأة دورا أساســـيا بانتشـــار املوســـيقى العربيـــ�ة
إذ كانـــت نســـاء القبائـــل يشـــرتكن يف موســـيقى األعيـــاد
العائليـــة او القبليـــة بآالتهـــن ،كمـــا تواجـــدت (القيـــان)
وكان اقتن�اؤه ــن مدع ــاة لفخ ــر الع ــريب وكان ــت صناعته ــن
العـــزف والغنـــاء.16
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والقيـــان يكتفن بالغنـــاء وحـــده ،وإنما كـــن يدعمن
الصوت املجرد بـــآالت وأدوات يعزفن بهـــا ويوقعن عليها
فـــــالقيان هن (املغني�ات والعازفات) ،وقد ورد يف الشـــعر
ذكر ألنـــواع مـــن اآلالت ذات االوتـــار وآالت النفخ وآالت
ً
الضـــرب ،وكان أوفرهـــا حظـــا هـــي اآلالت ذات األوتـــار
وأشـــهرها العـــود ومن أســـمائه املزهـــر ،أمـــا آالت النفخ
فهنـــاك القصـــاب واملزمار ،وأمـــا آالت الضـــرب فقد ذكر
(الطبـــل والـــدف واجلالجـــل) ،وذكـــر املزهـــر والصنـــج
والقصـــاب يف أبيـــ�ات من قصيـــدة لأعىش.
وشاهدنا الورد والياسميـــن
واملـسمعـات بـقـصـابــــها
ومـزهـرنــامـعـمــلدائــم
فــأي الـثــالثــة أزرى بــهـا
ترى الصنج يبكي له شجوه
17

مخافة أن سوف يدعى بـها

وليس جميع ســـكان شـــبه جزيرة العرب بـــدو رحل بل
فيهم ســـكان املدن ،والشـــك ان احلياة الثقافيـــة والفني�ة
واالجتماعيـــة يف املدينـــ�ة ختتلـــف عنهـــا يف الصحـــراء ،إن
ً
مثـــال ،خيتلف ً
تماما عن
الغناء يف بغداد والقاهرة ودمشـــق
ً
الغنـــاء يف الصحـــراء ،وفضال عن هـــذا ،كان يوجد يف اليمن
نوعان مـــن الغناء هما الغنـــاء احلنفي والغنـــاء احلمريي،
ويف مدينـــ�ة احلرية يف العـــراق كان الغناء املطـــور الذي حل
محـــل غناء النصب وذلـــك عندما ادخله اىل مكة الشـــاعر
واملوســـيقي النظر بن احلارث الذي تعلم العـــزف والغناء
على العـــود يف احلرية.
وق ــد تأث ــرت احل ــرية بموس ــيقى البابلي ــن واآلش ــورين
ويعــود عصرهــا الذهــيب إىل القرنيــن اخلامــس والســادس
املي ــالدي ،وأصبح ــت مدين ـ�ة يقصده ــا الكث ــري م ــن الن ــاس
إلش ــعاعها الثق ــايف ،وإن (به ــرام ج ــور) ال ــذي أرس ــله أب ــوه
كســـرى الفـــرس (يزدجـــرد األول) (399م 420 -م) إىل
(النعمــان بــن امــرئ القيــس) ليتعلــم املوســيقى ،وكان قــد
تعلمه ــا وتف ــوق فيه ــا ،ف ــكان ل ــه فيم ــا بع ــد الفض ــل الكب ــري

يف رف ــع ش ــأن املوس ــيقين يف الب ــالط الف ــاريس ،18وكان ــت
ً
ً
ثقافي ــا ً
ً
مهم ــا ،ف ــكان الع ــراق ال يــزال
احل ــرية ايض ــا مرك ــزا
قـ ً
ـادرا عل ــى الفخ ــر بامل ــدن الكب ــرية املزدحم ــة بالكلداني ــن
واآلراميـــن ،وكان اليـــزال بـــه قـــدر كبـــري مـــن الثقافـــة
الســـامية القديمـــة ففـــي (القـــرن الثالـــث امليـــالدي)،
ً
حتركـــوا شـــماال إىل اجلزيـــرة العراقيـــة وأقامـــوا يف البـــالد
املس ــماة بع ــراق الع ــرب ،واخت ــذوا األنبــ�ار مدينته ــم األوىل.
وأكـــد الباحثـــون يف املوســـيقى والغنـــاء العـــريب علـــى
أن احل ــرية ،ه ــي أول مدينــ�ة عربيــ�ة يف اجلاهلي ــة ظه ــرت
فيهـــا آالت اجلنـــك والطنبـــور إضافـــة إىل العـــود ،وقـــد
وصـــف الشـــاعر حســـان بـــن ثابـــت الـــذي حضـــر ليلـــة
م ــن لي ــايل الط ــرب يف ب ــالط املل ــك الغس ــاين (جبل ــة اب ــن
األيه ــم) ال ــذي حك ــم م ــن (623م 637 -م) م ــا ش ــاهده
فق ــال« :لق ــد رأي ــت عش ــر قي ــانً ،
خمس ــا رومي ــات يغن ــن
ً
وخمســـا
بالروميـــة ويســـتعملن الرابيـــط (العيـــدان)
يغنـــن غنـــاء أه ــل احلـــرية».
يف هذا العصـــر كانت مدين�ة احلـــرية العراقية الواقعة
جنـــوب الكوفة ،مركـــزا ً
مهمـــا ،اذ قـــدم إليهـــا النظر بن
احلـــارث ،وتعلم فيهـــا العزف علـــى العود والغنـــاء ،ولما
رحـــل إىل مكة علم أهلها مـــا تعلمه من الفنـــون ،إن قدوم
هـــذا الشـــاعر إىل احلـــرية يف العصـــر اجلاهلـــي ،وتعلمه
الغنـــاء والعـــزف علـــى العود وعودتـــه إىل مكـــة وإدخاله
ً
أنواعـــا جديـــدة مـــن الغنـــاء بمصاحبـــة العـــود يدحض
الرأي الفـــاريس حول أصـــل العـــود العريب.19
كان الغنـــاء ظاهـــرة طبيعيـــة ومـــن ظواهـــر اآلداب
الدينيـــ�ة يف املعتقـــدات الوثني�ة ،فاألديـــان كانت طقوس
لهـــا صفة رمزيـــة ،فالعـــريب الذي يقـــدس آلهتـــه املحلية
أو املشـــرتكة كان يتقرب اليهـــا باألناشـــيد والرتاتي�ل ،ولذا
فاالدعـــاء بأن احلـــداء هـــو اصل الغنـــاء العريب هـــو ادعاء
ال يقـــوم على أســـاس العلـــم واملعرفة ،ولعبت املوســـيقى
ً
ً
كبـــريا يف أســـرار العرافـــن والســـحرة العـــرب وكانوا
دورا
يعتقدون بـــأن اجلن يوحون باألحلان للموســـيقين ،ومن
املحتمـــل إن األغني�ة املســـماة بالنصـــب ذات أصل يتصل
بتلك العقيدة ،ويذكر الشـــاعر اجلاهلـــي (امرئ القيس)

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

العـــذارى الطائفـــات بالنصـــب وذلك الطـــواف الذي كان
ً
رقصـــا يف الغالب وتصاحبـــه املوســـيقى أو الغناء.

للتن�افـــس بن األصـــوات اجلميلة ،وانتشـــرت الشـــعائر
االخـــرى كالتمجيد والذكـــر واملداحئ.

إن املغـــين تعلـــم اإليقـــاع البســـيط مـــن ســـري
اجلمـــال يف الصحـــراء ،واتبـــع إيقـــاع الشـــعر العـــريب
املك ــون م ــن مقاط ــع قص ــرية وطويل ــة ،ون ــرات حتتم ــل
ً
واضح ــا
الضع ــف والق ــوة ،يف أداء غ ــري مقي ــد وه ــذا كان
يف أناشـــيد ســـكان الصحـــراء العراقيـــة ،اذ عرفـــت يف
الع ــراق الص ــور املوس ــيقية (احل ــوايش) ال ــيت وضع ــت
ملرافقـــة الرقـــص الديـــين أو الســـحر وهـــو مـــا يعـــرف
بــــ (اإلنشـــاد) للمقطـــع الواقـــع بـــن اإليقـــاع احلـــاد
العني ــف وب ــن اإليق ــاع امل ــوزون الرتي ــب ،ويمث ــل ه ــذا
االنشـــاد الشـــعائري املحـــاط بمصاحبـــة آليـــة مـــن
النقريـــات والعيـــدان.

اختلفـــت اآلراء يف موقـــف الديـــن االســـاليم مـــن
املوســـيقى ،ولكـــن مما الشـــك فيه بـــان اإلســـالم أحدث
ً
ً
جذريـــا يف طبيعة الغناء الـــذي كان يمارس يف العصر
تغريا
اجلاهلـــي ،ويف املدين�ة املنورة حـــدث االختالط بن العرب
وأســـراهم من الفرس ،فتأثر هؤالء بأولئك وبدأت صناعة
الغنـــاء تنتقـــل اىل الذكـــور مـــن العرب ،لـــذا فـــإن التأثري
الفاريس يف موســـيقىنا بـــدأ من تلـــك املرحلة.21

املوسيقى والغناء يف بداية ظهور االسالم:
كان للتحول التاريـــيخ والفكري واإلنســـاين بعد ظهور
اإلســـالم ،كبري األهمية ،جراء االنعطـــاف الفكري والثقايف
والنظـــرة املختلفـــة عمـــا كانـــت يف الســـابق ،اجتـــاه الفن
املوســـيقي والغنايئ ،اذ تـــم توظيف أداء األحلـــان بقوالب
وصيغ دينيـــ�ة جديدة ،كالتهليـــل والتلبي�ة.
أن كل م ــا أىت ب ــه االس ــالم يف ه ــذا الش ــأن ،ه ــو تقدي ــم
معي ــار للخ ــري والش ــر يف املوس ــيقى ،ف ــإذا كان ــت املوس ــيقى
والغنــاء ،يف خدمــة هللا واإليمــان فإنهــا تعـ ُـد أمـ ًـرا شـ ً
ـرعيا،
ً
ُ
ً
محرمـــا،
ومـــا كان منهـــا يق خدمـــة الشـــر تعـــد عمـــال
والنظ ــرة االس ــالمية كان ــت أك ــرث مرون ــة ح ــن امت ــأت
اجلوامـــع واملـــدارس الدينيـــ�ة بالدراويـــش وقـــراء املقـــام
وجعلـــت مـــن بعـــض العلمـــاء واملؤذنـــن ً
حراســـا امنـــاء
علـــى املوســـيقى الكالســـيكية.20
لقـــد أبطل مـــن عـــادات اجلاهليـــة ما وجـــب إبطاله،
وأبقـــى على مـــا ال يؤثر وال يتعـــارض مع تعاليم االســـالم
وأحكامـــه ،وقد اختـــذ الغناء بـــدأ من فجر االســـالم صفة
ً
دينيـــ�ة ،وأصبحت تـــالوة القـــرآن الكريم املنغمـــة مجاال

إن النظرية اإلســـالمية جتاه املوسيقى لم حترم الناحية
حتريمـــا ً
ً
كليـــا يف تلـــك العصور بدليل اســـتقبال
الغنائيـــ�ة
النيبﷺ واصحابـــه املهاجرين من مكـــة إىل املدين�ة املنورة
باألناشـــيد املصاحبة للدفوف ،وأنشد النســـاء عند قدوم
ً
مهاجرا من مكـــة ،بالقول:
النيبﷺ إىل يـــرثب
جوار من بين النجـار
حنن ِ
يا حبذا محمد من جـار
اختلفـــت اآلراء حـــول الغنـــاء يف ذلـــك العصـــر بـــن
معـــارض ومؤيـــد مـــن بعـــض الصحابـــة ،إال انـــه مما ال
شـــك فيه ،إن االســـالم ابطل كل غناء فيـــه روح اجلاهلية،
وأبقى ما عداه ،ومن ذلك هو اســـتقبال الرســـول (ص) يف
املدين�ة ،ذلك االســـتقبال الرائع الذي اشـــرتك فيه الرجال
والنســـاء والصبي�ة يف التعبري عـــن فرحتهـــم بالغناء الذي
جـــاء فيه.22
طـلـع البـدر علــينـا
مـن ثـنيـات الــوداع
وجب الشكر علين�ا
مــــا دعـــــا هللا داع
أيهـا املبعـوث فينــا
جـئت بـاألمـر املطـاع
جئت شرفت املدين�ة
مـرحـبا يـا خيـــر داع

رﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎ واﻟﻐﻨﺎء ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻞ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد :ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻂﻮر اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

171

172

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 54

4

أما أنـــواع الغناء الـــذي عرفه العصر االســـاليم ،فقد
حافظ على نـــوع النداء ثم هناك أناشـــيد احلـــج القديمة
(التهليـــل والتلبيـــ�ة) وذلك بعـــد تعديل وإعادة تشـــكيل
مـــن أجل إخضاعهـــا للطبيعة اإلســـالميةً ،
علمـــا أن أغان
احلـــرب اليت حتث علـــى الشـــجاعة وإثـــارة الغضب على
الكفـــار كانت تنشـــد صحبـــة الطبـــل ،معظمهـــا من حبر
الرجز ،ثم أغـــاين األعياد واملواســـم من األفـــراح واخلطبة
والـــزواج وامليـــالد وعيـــد الفطـــر واألضـــىح وعاشـــوراء،
وأعيـــاد املولد النبوي الشـــريف.23

املوسيقى والغناء يف عصر اخللفاء الراشدين

(661-632م):
ً
ونظـــرا لتعاقـــب احلكم بـــن اخللفاء
يف هـــذا العصر
ً
الراشدين ،فإن النظرة للموســـيقى والغناء عرفت اختالفا
مـــن خليفـــة آلخـــر ،يقول ابـــن خلـــدون« :إن املســـلمن
احتقـــروا كل يشء ال يوافق تعاليم االســـالم وحرموا الغناء
يف األيـــام األوىل منه».

ولعـــل اخلليفتـــن األوليـــن ابـــو بكر وعمـــر لم
يعني�ا باملوســـيقى ،لقد شـــغلتهما احلرب يف سبي�ل تثبيت
االســـالم ،ورغم ذلك كانـــت فئة قليلة تمارس املوســـيقى
والغنـــاء ،ويف عهـــد عثمـــان بن عفـــان تغـــريت حياة
العرب االجتماعية والسياســـية ،فبنيت يف عهده القصور
واهتم األشـــراف واألغني�اء باملوســـيقى واملوســـيقين،24
وأصبحـــت القصـــور الفخمة وحشـــد العبي�د واحلاشـــية
مظهـــرا اعتي ً
ً
�اديـــا يف العـــراق
الكبـــرية والعيـــش الرغيـــد
والشـــام ،وانتشار املوسيقى يف قصور األشـــراف واألغني�اء
الذيـــن أختـــذوا منهـــا ســـلوى خاصة بهـــم رغـــم احتجاج
املســـلمن عليها.
عرف عهـــد اخلليفة علي بن ايب طالـــب-656( ،
661م) برعايـــة مطلقـــة لـــأدب والفنـــون بصفـــة عامة،
حيث يتـــم تدريس االعلوم املوســـيقية ،إىل جانـــب العلوم
واآلداب ،وظهـــر يف هذه املدة الزمنيـــ�ة ،نوع جديد من الغناء
املســـى بـــــالغناء (املتقن) ،25وكان محرتف املوســـيقى يف
بـــادئ االمر من املـــوايل ،والغناء املتقن إيقاعه مســـتقل عن
عروض الشعر ،واشهر املوســـيقين يف هذا العصر( ،عمرو
بن أميـــة الظمريي) وعـــزف علـــى الدائـــرة يف زواج علي بن

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ُ
ايب طالـــب ،ويعـــد شـــيخ العـــزف بالـــدف و(حمـــزة
يتيميـــة) قد غـــىن يف هذا الـــزواج وهـــو شـــيخ املغنيون يف
ذلك العصر ،26و(بابا ســـونديك) وهو هنـــدي األصل وكان
يعزف وينشـــد األناشـــيد الوطني�ة أثن�اء غـــزوات النيبﷺ
ودفـــن يف املوصل بقـــرب مرقد النـــيب جرجيس.
وكان (ســـائب خائـــر) ،تـــويف ســـنة 683م ،أول مـــن
اس ــتعمل الع ــود يف أغانيــ�ه ،ول ــه الفض ــل يف ابت ــكار إيق ــاع
الثقيـــل األول ،وصـــاغ عليـــه أغنيـــ�ة ،كانـــت األوىل يف
املوســـيقى العربيـــ�ة.
ويعد (طويس) أول موســـيقىر ظهر يف اإلســـالم نشأ
يف املدين�ة ،ومنذ صغره نشـــأت ميوله املوســـيقية ،السيما
الغناء حىت اشـــتهر وســـجلت له يف التاريخ صفحة مجيدة
بقدرته املوســـيقية ،وقد وصفه ابن ســـريج (تلميذه) بأنه
أوحـــد عصره يف الغنـــاء ويف الهـــزج ،له الزعامـــة ،ولم يكن
يصطحب يف غنائه غري الدف الـــذي كان حيمله يف ردائه،27
وطويـــس هـــو أول مـــن غـــىن باللغـــة العربيـــ�ة يف املدين�ة
املنـــورة ،وكان أول صـــوت غىن به يف اإلســـالم مـــن الهزج
وقـــال فيـــه ( :قد يراين الشـــوق حىت كــــدت من شـــــــويق
ُ
أذوب) ،ويعـــد أول من غـــىن غناء يدخل فيـــه االيقاع.
وتنحصـــر األناشـــيد الدينيـــ�ة يف اإلســـالم يف أربعـــة
موضوعـــات وهـــي :اآلذان وقـــت الصـــالة ،تـــالوة القرآن
الكريم وأناشـــيد العيدين ،وغنـــاء املدحي والســـرية النبوية
الشـــريفة ،ويف املـــدحي والســـرية النبويـــة يكـــرث عنصـــر
التطريـــب ،إذ ما قورن بتـــ�الوة القرآن الكريـــم واآلذان ،كما
يصاحب املنشـــدين أو املرددين ما يطلق عليـــه (البطانة)،
مع عدم اســـتعمال اآلالت موسيقية ســـوى اإليقاع ،وبعد
الفتـــح اإلســـاليم أصبـــح يف العـــراق ،اجلوامـــع والتكايـــا
واملـــدارس الدينيـــ�ة ،مراكـــز متقدمة لإلنشـــاد الديين ،وأن
جماعـــة املؤذنن والعلماء يف الوقت نفســـه تمكنـــوا من أن
يكونوا من صناع هذه التقليديـــة ومن املحافظن عليها.28
ُ
يعـــد أحمـــد النصيـــيب مـــن الكوفـــة يف العـــراق أول
مـــن مارس الغنـــاء أيـــام اخللفاء الراشـــدين ،وهو أســـتاذ
النصب ،وأول من غـــىن به ،وعنه أخذ النصـــب يف الغناء،

وأول من اشـــتهر يف الضرب علـــى الطنبـــور والغناء ،ومن
هـــذا الزمـــن انطلقـــت املوســـيقى ولـــم يقـــف يف تقدمها
عائق ،وحن انتقلـــت اخلالفة لأســـرة األموية أصبحت
املوســـيقى ثابت�ة األســـس يف بـــالط اخلليفة.

املوسيقى والغناء اثن�اء اخلالفة األموية

(661م 750 -م):
املوســـيقى والغنـــاء أخـــذت باالزدهار ولـــم يعد املغين
يقتنـــع بالغنـــاء الـــذي توارثه مـــن اجلاهلية ومـــا بعدها،
بـــل البـــد مـــن غنـــاء يتـــ�الءم والتقـــدم المـــادي واملعنوي
واالجتماعـــي ،فحصـــل تطـــور يف الغنـــاء فأســـقطوا ما ال
ً
يستحسن وأبقوا على املحاســـن فمزجوها ببعضها بعضا
وابت�دعـــوا منهـــا األغاين الـــيت صنعوها يف أشـــعار العرب،
ً
بما لم يســـمع به قبـــال ،وأطلق عليه الغنـــاء (املتقن) وهو
غنـــاء يغىن ببيتن من الشـــعر ،اذ أن البيـــت الواحد ال يتم
فيـــه اللحن ومـــن هذا جـــاء اصطالح(الدويـــب). 30 ،29
لقـــد أدى (ابن محـــرز)ً ،
دورا كبريا يف تطور املوســـيقى،
إذ أنـــه كان يســـكن املدين�ة مـــرة ومكة مرة أخـــرى ،فإذا اىت
املدينـــ�ة ،أقام ثالثة أشـــهر يتعلم الضرب علـــى العود من
عـــزة امليالء ،ثم يعـــود إىل مكة فيقيم بها ثالثة أشـــهر ،وثم
أنتقـــل اىل بالد فارس فتعلم أحلان الفـــرس وأخذ غناءهم،
ثـــم إىل الشـــام فتعلم غنـــاء وأحلـــان الروم ،فأســـقط من
ذلك ماال يستحســـن من نغم الفريقن ،وأخذ محاســـنها
فمـــزج بعضها ببعض وألـــف منها األغاين الـــيت صنعها يف
اشـــعار العـــرب ،فأىت بمـــا لم يســـمع مثلـــه وكان يقال له
صناج العـــرب ،وهو أول مـــن غىن مع إيقـــاع الرمل.31
ويعـــود إىل ابن محـــرز جتديـــدان موســـيقيان( ،إيقاع
بالرمـــل وغنـــاء الزنـــوج) ،اذ أن االســـتماع إىل األحلان اليت
تصـــاغ علـــى إيقـــاع «الهيـــوة» 32املعـــروف يف البصـــرة،
ً
مشـــابها لغناء الزنـــوج األفارقة ،الذي اشـــتهر به
يب�دو أنه
هذا املغـــين ،ومن اجلديـــر بالذكر إن املوســـيقى يف العصر
األمـــوي ،كانـــت تت�ألف من أحلـــان يعزفها املوســـيقيون،
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دون تغـــري ملحوظ ســـواء رافق املغين آلة واحـــدة أو أكرث أي
يعزفـــون كواحد.
ويعــد «ابــن مســجح» مــن مشــاهري العصــر االمــوي،
تعلـــم االغـــاين الفارســـية ،وإجـــادة العـــزف علـــى آالت
مختلفـــة ورحـــل إىل بـــالد الـــروم وأخـــذ أجمـــل أحلانهـــا
الســـيما طريقـــة االنتقـــال مـــن الطبقـــات الثقيلـــة إىل
الطبقـــات احلـــادة ،ودرس الســـاللم املوســـيقية واختـــار
م ــن ب ــن درجاته ــا الن ــرات واألص ــوات ال ــيت تتف ــق م ــع
ال ــذوق الع ــريب.
وتـــم يف هـــذا العصـــر تســـوية اوتـــار العـــود علـــى
الطريق ــة الفارس ــية املوج ــودة ل ــآن ،وه ــي وج ــود األوت ــار
الغليظـــة مـــن أعلـــى واحلـــادة مـــن أســـفل ،وكان ابـــن
مســـجح أول مـــن طبقهـــا واخـــذ بهـــا .ويف زمـــن الدولـــة
األمويـــة وجـــدت اجلوقـــة العســـكرية ،حيـــث ظهـــر
امللحن ــون واملوس ــيقيون الذي ــن يصاحب ــون اجلي ــش ،وت ــم
تنظي ــم اجلوق ــة العس ــكرية يف عص ــر متأخ ــر م ــن ه ــذه
الدول ــة عندم ــا امت ــدت حرك ــة التح ــرر والفت ــح االس ــاليم
إىل اجلهـــات الشـــمالية والغربيـــ�ة والشـــرقية للوطـــن
العـــريب أي ان اجلوقـــة العســـكرية كانـــت تظهـــر وقـــت
احلـــروب العربيـــ�ة القويـــة.
ويف العصـــر االمـــوي وضـــع «يونـــس الكاتـــب» أول
املؤلفـــات الـــيت تن�اولـــت النظريـــات املوســـيقية وســـرية
اهـــل الفن وقـــد ألف كتـــب مهمة مثـــل كتـــايب «النغم»
و«القيان» وكانـــت مؤلفاته نواة لمـــا صنعت بعد ذلك يف
ومصـــدرا ً
ً
مهما رجع اليه
هـــذا امليدان يف العصـــور الالحقة
مؤرخـــو الغناء من بعـــده ،عاش يونس الكاتـــب يف املدين�ة
موسيقيــــا ً
بارعا أخــــذ الغنــــاء عن «ابن سريح ومعبد».
واملغنيـــ�ة «جميلـــة» أخـــذت الغنـــاء عـــن ســـائب
خاث ــر وكان ج ـ ً
ـارا ألهله ــا يض ــرب بالع ــود ويغ ــين فرع ــت
يف ميـــدان الغنـــاء والتلحـــن ،وكان مجلســـها بمثابـــة
مدرس ــة لتعلي ــم امل ــوايل والقي ــان أص ــول صنع ــة الغن ــاء،
ولهـــا فضـــل الريـــادة يف تشـــكيل فرقـــة العـــزف والغنـــاء
ً
اجلماعيـــة ،وأسســـت أيضـــا أســـلوب الغنـــاء اجلماعـــي

والثنـــ�ايئ وتدريـــب مجموعـــة مـــن املغنـــن واملغنيـــ�ات،
ويعت ــر «س ــعيد ب ــن مس ــجح» أول م ــن وض ــع دس ــتور
اقتبـــ�اس األحلـــان األجنبيـــ�ة ووضعهـــا علـــى أشـــعار
عربيـــ�ة ،فهـــو مؤســـس مدرســـة موســـيقية خاصـــة
توطـــدت أركانهـــا علـــى مـــر الســـنن واألجيـــال.33
ويع ــد «حن ــن احل ــريي» أول مغ ــن ع ــرايق يف العص ــر
األمـــوي ،عمـــل ً
بائعـــا للزهـــور وقـــاده ذلـــك إىل منـــازل
األش ــراف واألثري ــاء إذ ش ــغف حبف ــالت الغن ــاء وأوصل ــه
ش ــغفه عل ــى االش ــتغال باملوس ــيقى ،درس الع ــود عل ــى
أي ــدي أس ــاتذة نابغ ــن وأصب ــح اح ــد العوادي ــن واملغن ــن
البارعـــن حبســـن األداء وقـــوة اخليـــال النغـــي يـــرز
ُ
اقتـــداره يف التلحـــن ،ويعـــد أول مغـــن يدخـــل األغنيـــ�ة
الفني ــ�ة م ــن ن ــوع «الس ــناد» ويطورهـــا يف الع ــراق بع ــد
اإلس ــالم لم ــا في ــه م ــن امت ــالء وترجي ــع وحتلي ــة ،وابتــ�دع
أســـلوب الغنـــاء اخلـــاص بالـــرتدادي والتجـــاويب ،وقبلـــه
كان الغنـــاء العـــرايق يقنـــع بالهـــزج الـــذي ال خيتلـــف إال
ً
قلي ــال ع ــن النص ــب.
املغـــين العـــرايق الثـــاين هـــو «أحمـــد النصيـــيب» مـــن
الكوف ــة م ــن املغن ــن البارزي ــن ال ــذي ال ينط ــق بكلم ــات
ب ــل يفص ــح ع ــن طرب ــه بالص ــوت املنغ ــم ،وب ــرع يف غن ــاء
النصـــب ،وأدخلـــه يف املوســـيقى العراقيـــة ،والنصـــب
يتم ــزي بالطراف ــة والش ــجن ،والنصي ــيب أش ــتهر بالع ــزف
عل ــى آل ــة الطنب ــور إىل جان ــب امتالك ــه حل ــدة اخلي ــال يف
تصويـــر األحلـــان ورصفهـــا ومدهـــا وحتليتهـــا.

املراحل التاريخية اليت مر بها الفن املوسيقي
)1
والغنايئ العريب يف هذا العصر:
 .1تركيب األشـــعار العربي�ة على األحلان الفارســـية كما
فعل ســـائب خاثـــر وتركيب األشـــعار العربيـــ�ة على
محاســـن النغـــم الفاريس والـــرويم كما فعل ســـعيد
بن مسجح.
 .2تركيـــب االشـــعار العربيـــ�ة علـــى محاســـن األحلان
الفارســـية والروميـــة املمزتجـــة بعضهـــا ببعض كما
فعـــل ابـــن محرز.

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

 .3تعريـــب اآلالت املوســـيقية وظهـــور الغنـــاء املتقن،
وكان لهـــذه العوامـــل مجتمعة أثرها الفعـــال يف تطور
الفن الغنـــايئ عند العـــرب إذ أدت إىل ظهور عدد كبري
من املطربـــن واملطربات ،مثـــل (ابن ســـريج ومعبد
والقريـــض وعـــزة امليـــالء وحبابـــة وجميلـــة) فكان
ظهورهـــم دعامـــة فـــن الغناء العـــريب الكالســـيكي،
عـــرف فيما بعـــد بالغنـــاء القديم.34

املوسيقى والغناء اثن�اء اخلالفة العباسية:
َ
ً
سياســـيا وموقعهـــا جغرافيـــا
بغـــداد ختطـــى اســـمها
بعـــد ان انشـــأها عام(762م)اخلليفـــة ابـــو جعفـــر
املنصـــور ،ومـــن دمشـــق انتقـــل مركـــز النشـــاط الثقـــايف
واالجتماعـــي إىل بغـــداد أكـــر وأجمـــل املـــدن ،املوســـيقى
والفنـــون ولـــآداب دخلـــت عصرهـــا الذهـــيب انشـــأت
أســـس احليـــاة الفكريـــة ،امتـــازت بأعظـــم مـــا يتخيلـــه
َ
اإلنس ــان وال ــيت ص ــورت أحيان ــا كاألس ــطورة يف حكاي ــات
ألـــف ليلـــة وليلـــة.
كان لبغ ــداد فض ــل كب ــري يف ترقي ــة الفن ــون فق ــد بل ــغ
الغنـــاء العـــريب أســـى درجاتـــه مـــن الـــريق واالزدهـــار،
فالبيئــ�ة العباس ــية كان ــت بيئــ�ة مرتف ــة ،وعق ــد مجال ــس
الط ــرب يف قص ــور اخللف ــاء ودور األم ــراء ورج ــال الدول ــة،
وقـــد نبـــغ يف هـــذا العصـــر كثـــري مـــن علمـــاء املوســـيقى
فألف ــوا الكت ــب وس ــاعد ذل ــك عل ــى تمك ــن ه ــذا الف ــن.
عندم ــا حت ــول موط ــن الغن ــاء م ــن احلج ــاز اىل الع ــراق
واصبح ــت بغ ــداد عاصم ــة اخلالف ــة العباس ــية ،أس ــس
لفـــن غنـــايئ متطـــور ال يمثـــل الفـــن الغنـــايئ العـــريب
فحســـب بـــل التطـــور الفـــين للمنطقـــة بكاملهـــا ،ارتفـــع
ق ــدر املوس ــيقى وأهله ــا ول ــم يع ــد يرتف ــع أبنــ�اء األش ــراف
مــن اخللفــاء واألمــراء ،مــن ممارســتها وتعلمهــا والعنايــة
به ــا واخت ــاذ املوس ــيقين جلس ــاء له ــم ،فق ــد دخ ــل ابنــ�اء
االشـــراف املهنـــة فــــاحرتف ابـــن جامـــع الغنـــاء كهوايـــة
وكان قريبـــ�ا لنســـب بقريـــش ومـــارس إبراهيـــم بـــن
املهـــدي الغنـــاء وكذلـــك أختـــه عليـــة ،وكان اخلليفـــة

الواث ــق موس ـ ً
ـيقيا وم ــن علم ــاء ه ــذا الف ــن ،وق ــد وض ــع
ً
حـــوايل  100حلنـــا مـــن أشـــعاره واشـــعار غـــريه.35
ومـــن حـــظ الغنـــاء يف ذلـــك العصـــر ان اخلليفـــة إذا
أراد م ــن ب ــن أبن�ائ ــه م ــن يعه ــد الي ــه باألم ــر م ــن بع ــده
ً
ال يكت ــب ل ــه بذل ــك عه ــدا ،وانم ــا كان ي ــأذن ملغ ــن خ ــاص
عن ــده يعلم ــه باألم ــر ليغنيــ�ه ،وبع ــد خ ــروج املغ ــين من ــه
يدخ ــل املهنئ ــون بوالي ــة العه ــد ،وكان ــت األحل ــان يومئ ــذ
تنســـب إىل واضعهـــا وتســـى باســـم أصحابهـــا واملغـــين
أحـــرص علـــى حلنـــه وال يســـمح ألحـــد مـــن املغنـــن
ً
مـــرارا وتعـــرف نســـبت�ه اليـــه وقـــد
بأخـــذه حـــىت يغنيـــ�ه
ً
نبـــغ يف هـــذا العصـــر رجـــال محســـنون وضعـــوا أحلانـــا
أخـــذت عنهـــم وشـــاعت بـــن النـــاس وأولهـــم املغـــين
ســـياط وإبراهيـــم املوصلـــي.
زادت املقامـــات وطـــرق اإليقـــاع حـــىت تعـــددت
يف اللحـــن الواحـــد .وكـــرثت اآلالت وتنوعـــت ،وشـــاع
اس ــتعمالها ح ــىت لق ــد عرف ــت مئ ــة قينـ ـ�ة ً
مع ــا ،وع ــرف
ً
ً
وتنوعـــا ،بـــىن
ازدهـــارا
التدويـــن يف الغنـــاء واملوســـيقى
المأم ــون (بي ــت احلكم ــة) يف بغ ــداد فكان ــت أول جامع ــة
عربيـــ�ة لدراســـة العلـــوم والفنـــون واشـــتغل فيهـــا كبـــار
العلمـــاء عنـــد ازدهـــار العصـــر العبـــايس األول يف زمـــن
الرش ــيد والمأم ــون ،أطلق ــت األلس ــنة واألف ــكار ،وأخ ــذ
املغن ــون يفك ــرون يف تعدي ــل األحل ــان واس ــتنب�اط أس ــلوب
ج ــدي ،ول ــم يقتص ــر موط ــن الغن ــاء يف العص ــر العب ــايس
علـــى بغـــداد وحدهـــا بـــل جتاوزهـــا إىل الكوفـــة والبصـــرة
ً
فقـــد خرجـــت الكوفـــة عـــددا مـــن املغنـــن واملغنيـــ�ات
أمث ــال (محم ــد ب ــن األش ــعث وجحظ ــة) كم ــا خرج ــت
البص ــرة املطرب ــات (ي ــذل ومتي ــم الهاش ــمية ومحبوب ــة).
نشـــأة يف هـــذا العصـــر مدرســـتان فيمـــا خيـــص
الســـاحة الغنائيـــ�ة همـــا مدرســـة املوصلـــي (إبراهيـــم
وابن ـ�ه إس ــحاق) واملدرس ــة الثاني ـ�ة ه ــي مدرس ــة إبراهي ــم
بـــن املهـــدي األخ األصغـــر لهـــارون الرشـــيد فالنـــاس
ل ــآن صنف ــان م ــن كان منه ــم عل ــى مذه ــب اس ــحاق ب ــن
إبراهي ــم املوصل ــي وأصحاب ــه ،م ــن كان ينك ــر تغ ــري الغن ــاء
القدي ــم ويعظ ــم اإلق ــدام علي ــه فه ــو يغ ــين الغن ــاء كم ــا
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ً
يش ــتهي ه ــؤالء ،واس ــتن�ادا إىل ه ــذا ف ــإن نقط ــة اخل ــالف
بـــن املدرســـتن هـــي محافظـــة املوصلـــي علـــى أصـــول
الغنـــاء القديـــم أي احلفـــاظ علـــى تن�اســـق الغنـــاء مـــع
األوزان الش ــعرية ،بينم ــا يتس ــاهل إبراهي ــم ب ــن امله ــدي يف
أدائ ــه بم ــا ين�اس ــب ذوق ــه.36

أشهر املوسيقيني يف هذا العصر:
 إبراهيـــم املوصلـــي 804-741( :م) أول مـــن بـــدأفك ــرة االحت ــكار الف ــين حي ــث طل ــب م ــن اخلليف ــة
هـــارون أن يلحـــن هـــو وحـــده شـــعر(ذي الرمـــة)،
فأعل ــن الرش ــيد ان ــه ال جي ــزي ألح ــد م ــن املغن ــن أن
ً
يغـــين شـــعر ذي الرمـــة ألنـــه أصبـــح وقفـــا علـــى
إبراهي ــم املوصل ــي ،وأتف ــق أن اجتم ــع لدي ــه ثمان ــون
جاريـــة لتعليمهـــن الغنـــاء ،وهـــي أول مدرســـة
نســـوية منظمـــة يف تاريـــخ املوســـيقى العربيـــ�ة،
كان إبراهي ــم املوصل ــي م ــن أنص ــار الغن ــاء القدي ــم
الـــذي ســـلكه يونـــس الكاتـــب وغـــريه مـــن أعـــالم
املوس ــيقى يف العص ــر العب ــايس لذل ــك كان يف ص ــراع
دائـــم مـــع طـــرق الغنـــاء احلديثـــ�ة الـــيت كان يبشـــر
بهـــا إبراهيـــم بـــن املهـــدي وإبراهيـــم املوصلـــي أول

م ــن أس ــتعمل إيق ــاع الماخ ــوري ووصف ــه (نقرت ــان
متواليتــ�ان ال يمك ــن أن يك ــون بينهم ــا زم ــن نقرت ــان
ونقـــرة منفـــردة وبـــن وضعـــة ورفعـــة ورفعـــة
ووضعـــة زمـــن نقـــرة).37
 إس ــحاق املوصل ــي 850-767( :م) كان ــت معرفت ــهبأص ــول الف ــن معرف ــة عميق ــة ،وكان ً
ملم ــا بأس ــرارها
ً
ودقائقهـــا وكان ممـــزيا باختيـــ�اره ألـــوان األحلـــان
واإليقاع ــات ،ال ــيت يص ــوغ منه ــا مبتكرات ــه للش ــعر
وهـــو أول مـــن ضبـــط األوزان وصحـــح األجنـــاس
الـــيت تبـــىن عليهـــا مقامـــات املوســـيقى العربيـــ�ة،
ً
واحلان ــه تبــ�دأ أوال م ــن الطبق ــات العالي ــة فيته ــادى
ً
النغ ــم بره ــة ث ــم يهب ــط ب ــه روي ــدا اىل درج ــات الق ــرار
ً
ثـــم يصعـــد متنقـــال بـــن الشـــدة واللـــن ،ثـــم مـــن
ق ــوة اىل ضع ــف ،وم ــن ل ــن إىل ش ــدة ،وأخ ـ ً
ـريا خيت ــم
باألرســـال واألهـــزاج.38
 إبراهيـــم بـــن املهـــدي 839 - 779( :م) كانشـــديد الكـــره للتكلـــف والتعقيـــد وكان يقـــول:
أن ــه يصق ــل صنع ــة الغن ــاء وحيس ــنها ،وأن ــه يغ ــين
ً
ً
تكســـبا ،وأنـــه يغـــين لنفســـه ال للنـــاس،
تطربـــا ال

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

وكان إبراهي ــم أول م ــن أق ــدم عل ــى إح ــداث تط ــور يف
الغن ــاء القدي ــم ،وعل ــم الن ــاس اجل ــرأة عل ــى تغ ــريه،
وانقســـم اجلمهـــور الفـــين إىل تي�اريـــن مدرســـة
إســـحاق املوصلـــي التقليديـــة وتيـــ�ار إبراهيـــم
امله ــدي واب ــن جام ــع واب ــن مح ــرز ومخ ــارق وزري ــق
وحيـــى املكـــي ،وهـــي مدرســـة التجديـــد.
وكان املهـــدي أشـــهر أوالد اخللفـــاء يف الغنـــاء ومـــن
أعل ــم الن ــاس بالنغ ــم واإليق ــاع وم ــن املعدودي ــن يف طي ــب
الصـــوت وكان إذا غـــىن الغنـــاء القديـــم عـــن األوائـــل يف
ً
كثـــريا مـــن نغمهـــا وخففهـــا ،لـــه
األدوار الطـــوال حـــذف
م ــع إس ــحاق املوصل ــي مج ــادالت كث ــرية يف أص ــول النغ ــم
ً
ً
ومعاكســـا بذلـــك
واإليقـــاع ،وكان ميـــاال إىل االبتـــكار
التيـــ�ار الفـــين يف عصـــره ألن أغلـــب املوســـيقين كانـــوا
م ــع مدرس ــة املوصل ــي ،ال ــيت ترتك ــز عل ــى املحافظ ــة عل ــى
الـــرتاث وعـــدم اخلـــروج عـــن أصولـــه ،وعندمـــا يغلـــب
عليـــه ذلـــك يقـــول« :انـــا ملـــك وابـــن ملـــك أغـــين كمـــا
أش ــتهي وعل ــى م ــا ألت ــذ» ،فك ــون مدرس ــته للمجددي ــن.
ولكـــن الزمـــن لـــم يكـــن يف صالح مدرســـة إســـحاق
املوصلـــي وذلـــك لـــرواج األســـلوب اجلديـــد واحنســـار
طريقـــة املوصلي ،وقد أيـــد التاريخ مدرســـة ابن املهدي
وتطـــور ابتكاراتـــه ،وهكذا قد ســـاهم يف بنـــ�اء مجد الفن
العـــريب وبعث روح االبتكار يف شـــباب جيله ،وهذا ما جنده
ً
واضحـــا يف قول الفـــارايب« :وقـــد يتفق أن تكـــون مقادير
القول (الشـــعر) للوزن مســـاوية ألجزاء اللحن ومنطبقة
عليـــه وقد يتفـــق أن خيتلـــف» وهكذا تم انفصـــال الوزن
املوســـيقي عن وزن الشـــعر يف الغناء العريب ،ونتيجة لهذا
التطـــور ظهـــرت يف العصـــر العبايس واألندليس أشـــكال
غنائي�ة جديـــدة أهمها املوشـــح والنوبة.
 زريـــاب 858 –777( :م) وكان أول مـــن أســـتب�دلقطعـــة اخلشـــب الـــيت تســـتعمل يف نقـــر األوتـــار
بريشـــة نســـر ،ألنهـــا جتمـــع بـــن خفتهـــا باألصابـــع
ولينهـــا الـــذي يطيـــل ســـالمة الوتـــر مـــع كـــرثة
الضـــرب ،وزريـــاب أول مـــن وضـــع قواعـــد لتعليـــم
الغنـــاء للمبت�دئـــن وأهمهـــا:

 .1يتعل ــم املبت ـ�دئ م ــزيان الش ــعر ،ويق ــرأ األش ــعار عل ــى
نق ــر ال ــدف ليتعل ــم امل ــزيان الغن ــايئ.
 .2يعطـــي اللحـــن للمبتـــ�دئ ً
خاليـــا مـــن الزخرفـــة،
ثـــم يـــؤدي الزخرفـــة والغنـــاء يف األحلـــان بصاحبـــة
الضـــرب ،بعـــد تعلمـــه املـــزيان والضـــرب واللحـــن،
وكانـــت الطريقـــة قبـــل زريـــاب أن يكـــرر املعلـــم
اللحـــن للتلميـــذ حـــىت يلقنـــه ايـــاه ً
تمامـــا.39
وم ــن اجلديــر بالذك ــر إن العص ــر ظه ــرت في ــه عناي ــة
خاصــة بإثب ـ�ات قواعــد املوســيقى العربي ـ�ة فــكان إســحاق
املوصل ــي أول م ــن ع ــين به ــذه الناحي ــة م ــن التألي ــف بع ــد
يونــس الكاتــب ثــم جــاء اخلليــل إبــن أحمــد فوضــع كتــب
(اإليقـــاع والنغـــم) ،ثـــم الكنـــدي كأول مـــن اســـتعمل
يف كتبـــ�ه تدويـــن املوســـيقى باحلـــروف ،ثـــم بعـــد ذلـــك
الفـــارايب مـــن أكـــر العلمـــاء بعلـــوم اليونـــان ،وأخـــذت
ً
املوس ــيقى يف ه ــذا العص ــر أس ـ ً
ـلوبا جدي ــدا وه ــو إدخ ــال
الزخ ــارف اللحنيــ�ة حي ــث يق ــول صاح ــب األغاين(انه ــم
يلعبـــون كلهـــم كواحـــدة) ،علـــى أنهـــم ســـمحوا بب�دعـــة
جديـــدة وهـــي أدخـــال (الزوائـــد اللحنيـــ�ة) وهـــذا علـــم
زخرف ــة األحل ــان وتزيينه ــا وتع ــرف يف املوس ــيقى الغربيــ�ة
باســـم (.40)trill
وكت ــب إس ــحاق ب ــن يعق ــوب الكن ــدي ول ــد بالبص ــرة
يف حـــدود (790م) مـــا يزيـــد عـــن ســـبعة مؤلفـــات يف
العلـــوم املوســـيقية ،عالـــج فيهـــا التأليـــف وطبيعـــة
األص ــوات وتركي ــب النغم ــات ،م ــع تطبي ــق ذل ــك عل ــى
آل ــة الع ــود ،وخ ــرج يف بعضه ــا م ــن األحل ــان اىل األل ــوان
واحلـــواس ،كالشـــم والـــذوق ،ووصـــل إىل مـــا يســـى
الفلســـفة املوســـيقية وتعـــد مخطوطتـــاه (رســـالة يف
خـــر تأليـــف األحلـــان) و(رســـالة يف أجـــزاء خريـــة عـــن
املوســـيقى) أقـــدم مـــا وصـــل مـــن مخطوطـــات عربيـــ�ة
يف املوســـيقى ،وقـــد نشـــطت يف هـــذا العصـــر املؤلفـــات
العربيــ�ة يف مختل ــف العل ــوم ،ومنه ــا املوس ــيقى وق ــد ت ــم
ترج ــم بعضه ــا إىل اللغ ــات الفارس ــية واليوناني ـ�ة ،وكان ــت
أشـــهر املؤلفـــات يف العصـــر العبـــايس:
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كتـــاب اللهـــو واملالهـــي البـــن خرداذبـــه املتـــويف يف
حـــدود (912م) ،كتـــاب النغـــم ليحـــى بـــن علـــى بـــن
حيـــى املنجـــم املتـــويف حنـــو (912م) ،كتـــاب (األغـــاين)
أليب الفـــرج االصبهـــاين ،رســـائل إخـــوان الصفـــا ،الـــيت
حتت ــوي جمل ــة م ــن كت ــب املوس ــيقى ،رس ــالة الكن ــدي يف
املوســـيقى ،صناعـــة علـــم املوســـيقى واحصـــاء العلـــوم
للفـــارايب املتـــويف ســـنة (950م) ،موســـيقى الشـــفاء
ورس ــالة املوس ــيقى الب ــن س ــين�ا املت ــويف س ــنة (1037م).

إن االهتم ــام باملوس ــيقى ومناص ــرة أس ــاتذتها وب ــذل
المـــال للمغنـــن واملغنيـــ�ات ،أدى إىل التكامـــل يف الفـــن،
اذ أصبح ــت املوس ــيقى يف العص ــر العب ــايس ً
أساس ــا لن ــواة
املوســـيقى العراقيـــة ،وال يمكـــن احصـــاء مـــا كتبـــ�ه غـــري
هـــؤالء مـــن املوســـيقين والعلمـــاء واألدبـــاء واملؤرخـــن،
فإن ــه حب ــر ال س ــاحل ل ــه ،باإلضاف ــة إىل الكت ــب املفق ــودة
واملجهولــة الــيت أغرقهــا التت ـ�ار يف دجلــة ،أو أغرقهــا الزمــن
يف الضي ــاع والنس ــيان.
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تصميم أزياء سهرة مستوحاة
من اخليل العربي�ة وأدواتها

املقدمة ومشكلة البحث:

1

ُّ
يعـــد احلصـــان العريب األصيـــل من أنب�ل ســـالالت خيـــول العالم
ألســـباب عدة ،منهـــا ما هـــو مرتبـــط جبماليـــة األعضاء وتن�اســـقها
وانســـيابها ورشـــاقتها ،ومنها ما هو مرتبـــط بنقاء الـــدم ،ومنها ما هو
ُّ
والتحمل والـــذكاء .وحبـــث جمالية احلصـــان العريب
مرتبـــط بالقـــوة
حبث طويـــل ،فهناك قياســـات ونظـــام صـــارم ودقيق لـــكل جزء من
جســـم احلصـــان .ومفهـــوم اجلمـــال يف اخليـــل العربيـــ�ة يبـــ�دأ من
ً
املحاســـن العامة إىل املحاســـن اخلاصة ،مرورا بالصفـــات اخلارجية
املتمزية النبيلة .كمـــا َّ
والتكوينـــ�ات الداخلية ،واألخـــالق ِّ
تتمزي اخليل
ُ
العربي�ة بأدواتها اليت تســـتخدم يف تزيينها يف االستعراضات اجلمالية
أو يف ســـباقات الفروســـية ،ومـــن أمزيها الســـرج واحلدوة والرســـن
والقربـــوس واألقفال (فايـــز.)3، 2 ،2019،

ثـقـافـة مـاديـة

وهـــي واحـــدة مـــن ّ
أهـــم وســـائل التعبـــري بالفنـــون
ِّ
بتنوعاتهـــا ،فهـــي تمثـــل احلاجـــات واالهتمامـــات
اإلنســـاني�ة ،وذلـــك نتيجـــة حلاجـــة اإلنســـان الروحيـــة
والنفســـية إىل اجلمـــال ،لذلـــك فمنـــذ أن بـــدأ اإلنســـان
َّ
يتلم ــس مع ــىن اجلم ــال وص ــوره يف الك ــون بش ــكل ع ــام،
والبيئـ ـ�ة املحيط ــة ب ــه بش ــكل خ ــاص وإحساس ــه ال ــذايت
بـــه ،ومـــن ثـــم أخـــذ يعكســـه بصـــورة منتـــج جمـــايل
ً
(محمـــد .)601، 2019 ،وتصميـــم األزيـــاء يعتـــر فنـــا
مـــن الفنـــون التطبيقيـــة املتخصصـــة الـــيت تســـاهم يف
تلبيـــ�ة احتي�اجـــات امللبـــس لإلنســـان ،وتصميـــم األزيـــاء
ه ــو ج ــزء مه ـ ٌّـم يف حي ــاة الن ــاس ،وه ــي تتغ ـ َّـري وتت�أث ــر بع ــدة
عوام ــل محيط ــة ،وعملي ــة التصمي ــم ليس ــت فق ــط عب ــارة
عـــن رســـم اخلـــط والشـــكل ،إنمـــا هـــي أكـــرث مـــن هـــذا،
وحتت ــاج إىل م ــن يرتج ــم ه ــذه اخلط ــوط إىل تصمي ــم أزي ــاء
مم ــزية تت ـ�الءم م ــع األجس ــام املختلف ــة واألذواق والتقالي ــد
ً
االجتماعيـــة املختلفـــة أيضـــا (زكـــي.)9 ،2002،
ويعتم ــد الكث ــري م ــن مصم ــي األزي ــاء عل ــى اختيـ ـ�ار
مصـــادر االقتبـــ�اس لتصاميمهـــم ،وذلـــك لتســـاعدهم
علـــى عمليـــة االســـتيحاء منهـــا مـــن ناحيـــة األلـــوان ،أو
اخلام ــات ،أو تفاصي ــل التصمي ــم أو املالم ــسُ ،
ويعتم ــد
علـــى إبـــداع املصمـــم ومـــدى معلوماتـــه بهـــذا املجـــال،
وكيفيـــة ترجمـــة اخلطـــوط إىل تصميـــم أزيـــاء مبتكـــرة
وجدي ــدة تواك ــب املوض ــة احلالي ــة .ول ــكل مصم ــم أزي ــاء
أس ــلوب خ ــاص يف طريق ــة التصمي ــم م ــن ناحي ــة اخل ــط
والش ــكل ومكم ــالت ال ــزي ،وتعت ــر ه ــذه فلس ــفة خاص ــة
باملصم ــم نابع ــة م ــن موهبتــ�ه وقدرات ــه اخلاص ــة (زك ــي،
.)115 ،2002
وعالقـــة اخليـــول بتصميم األزيـــاء عالقـــة تاريخية،
َّ
وتطـــور عـــر
حيـــث ُعـــرف زي خـــاص لركـــوب اخليـــل،
ً
العصور مســـايرا املوضة ،حيث كان للفروســـية تأثري دائم
علـــى املوضة ،واســـتمرت قصة حب اخليـــول واملوضة يف
القرن الواحد والعشـــرين ،وقام مصممـــو األزياء بتصميم
أزيـــاء راقيـــة ذات أناقـــة طبيعيـــة وريفية .وهنـــاك عدة
مصممن عامليـــن كانت لديهم فلســـفة خاصة بتصميم

ُ
األزياء ،فـــدور األزياء مثـــل  Coco Chanelو Hermès
و ،Ralph Laurenاســـتلهموا بعـــض تصاميمهـــم مـــن
املصـــدر ذاته ،وهو اخليـــل وأدواتهـــا ،باإلضافـــة إىل أزياء
الفروسيةَّ ،
وتمزيت تصاميمهم بفلســـفة وأسلوب ونمط
خاص ،ويرجـــع ذلك إىل مـــدى اختالف التفكـــري واإلبداع
يف تصميـــم األزيـــاء ( .)wanthaveit, 2016واملصممة
كريســـتين�ا ليـــون صاحبـــة عالمـــة MaisonLeon
اســـتوحت مجموعتهـــا  NATURE_WILDمن الطبيعة
واخليـــول العربيـــ�ة (.)Egypt Today,2019
وجماليـــات اخليـــل العربيـــ�ة وأدواتها املســـتخدمة يف
ســـباقات الفروســـية أو االســـتعراضات اجلمالية مصدر
ملهـــم ملصمـــم األزيـــاء ،يســـتلهم مـــن خاللهـــا تصاميم
مبتكـــرة تواكب هـــذا العصـــر احلديـــث ،مـــع املحافظة
علـــى الرتاث العـــريب األصيل .وتتضح مشـــكلة البحث يف
التســـاؤالت التالية:
 ما جماليات اخليل العربي�ة وأدواتها؟ مـــا التحديـــات الـــيت تواجه النســـاء يف شـــراء األزياءاجلاهـــزة يف الســـوق املحلي؟
 مـــا إمكاني�ة االســـتفادة مـــن خطوط اخليـــل العربي�ةوملمســـها يف تصميـــم األزياء؟
 ما إمكاني�ة االســـتفادة مـــن أدوات اخليـــل العربي�ة يفتصميـــم األزياء؟

)1

أهمية البحث:

يهتم هـــذا البحث بإلقاء الضوء علـــى جماليات اخليل
العربيـــ�ة وأدواتهـــا ،باعتب�ارهـــا من َّ
أهـــم مصـــادر اإللهام
ملصمـــم األزيـــاء ،وتفعيلهـــا بنظـــرة ورؤية توضـــح مدى
تأثريهـــا يف تصميم األزياء بأنواعها ،ويســـاهم هذا البحث
يف تصميـــم أزياء مســـتوحاة مـــن البيئ�ة املحلية مناســـبة
للمـــرأة الســـعودية ،تواكـــب اجتاهـــات املوضـــة احلالية،
باســـتخدام برامج التصاميـــم اإللكرتونيـــ�ة احلديث�ة ،مما
يســـاعد على غرس الهوية والـــرتاث وإحيائهما يف املجتمع
من خـــالل األزياء.
ﺗﺼﻤﻴﻢ أزﻳﺎء ﺳﻬﺮة ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدواﺗﻬﺎ
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أهداف البحث:

 حتديد التحديات اليت تواجه النســـاء يف شـــراء األزياءاجلاهزة يف الســـوق املحلي.
 تصميم أزياء نســـائي�ة مســـتوحاة من اخليل العربي�ةوأدواتها.
َ
 قيـــاس ُّالتصاميـــم املقرتحـــة
تقبـــل أفـــراد العينـــ�ة
املســـتوحاة مـــن اخليـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا.

)3

فروض البحث:

التحديـــات اليت تواجه أفـــراد العين�ة يف اختيـــ�ار األزياء
اجلاهزة وشـــرائها بالسوق املحلي.
توجد فـــروق ذات داللـــة إحصائي�ة بـــن التصميمات
َ
مـــن ناحيـــة ُّ
التصاميـــم املقرتحـــة
تقبـــل أفـــراد العينـــ�ة
املســـتوحاة مـــن اخليـــل العربيـــ�ة وأدواتها.
إمكانيـــ�ة تصميم أزياء نســـائي�ة مســـتوحاة من اخليل
العربي�ة وأدواتها.

)4

حدود البحث:

 احلـــدود الزمنيـــ�ة :أجريـــت الدراســـة خـــالل عـــام2019م.
 احلـــدود املكانيـــ�ةُ :ط ِّبقـــت الدراســـة يف منطقـــةالريـــاض  -اململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية.
 احلـــدود البشـــرية :تتكـــون عينـــ�ة الدراســـة مـــنالنس ــاء وعدده ــن ( ،)55وت ــم اختي�اره ــن بطريق ــة
ً
عشـــوائي�ة ،وتـــرتاوح أعمارهـــن بـــن  17عامـــا و50
ً
عام ــا فأك ــرث.
 احلـــدود الماديـــة :أزيـــاء الســـهرة ،وجماليـــاتاخلي ــلُ ،
ويقص ــد به ــا الش ــكل ،والق ــوام ،وامللم ــس،
واخلطـــوط اخلارجيـــة املتمـــزية ،واأللـــوان املمـــزية
للحصـــان العـــريب .وأدوات اخليـــلُ ،
ويقصـــد بهـــا
األداة أو اإلكسســـوار املســـتخدم لزتيـــن اخليـــل،
مثـــل جلـــام اخليـــل واحلـــدوة.

اإلطار املرجعي:
كان للفروســـية والفرســـان عنـــد العـــرب يف اجلاهلية
املقام األكـــر واملكانـــة األوىل بن العشـــائر العربي�ة ،حيث
ً ً
لعبت اخليـــول العربي�ة دورا بارزا يف حيـــاة العرب ،وتركت
األثر يف لغتهـــم وأدبهم وطباعهم (شـــقري.)58، 2004 ،
أهم ِّ
ومـــن ّ
ممـــزيات اخليـــل العربيـــ�ة األصيلـــة أنها جتمع
أفضـــل الصفـــات من حيـــث هيئتهـــا وطبعهـــا وكفاءتها
ً
بالدرجـــات األوىل ،ونـــادرا مـــا تكـــون هذه الصفـــات لدى
َّ
ويتمـــزي اجلواد العريب األصيل
اخليول األخرى يف آن واحد،
عـــن غـــريه بتكامـــل جســـمه ،وجمالـــه ،وذكائـــه ،وبنيت�ه
ً
وأيضـــا َّ
تتمزي اخليـــل العربي�ة
الصلبـــة ،وعرقه األصيـــل.
جبماليات متعـــددة من ناحية امللمـــس الناعم ،واخلطوط
اخلارجية املتمـــزية باخلطـــوط املنحني�ة الناعمـــة ،وتتمزي
بألوانهـــا املتعـــددة ،ومـــن أشـــهرها األبيـــض واألســـود
ً
والرصاصيـــات األكرث انتشـــارا (ســـلطان.)30، 2006 ،
والتن�اســـق والتن�اســـب بن أجزاء احلصـــان العريب يتكامل
ٌ
عـــال للجمال
ويعطي اإلحســـاس باجلمـــال ،وهو نموذج ٍ
من شـــكل اجلســـم واأللـــوان ،إىل األجزاء واألعضـــاء ،إىل
ً
التن�اســـب والتن�اســـق بن كل األجزاء ،وتتمزي أيضا جبمال
األداء ،وأناقـــة احلركة (فايـــز.)3 ،2019،
والتصميـــم هو العمـــل الذي حيقـــق غرضـــه ،ويتكون
التصميم مـــن التعبري املبتكـــر لفكرة ما (غيـــث.)2007 ،
وهو االبتـــكار واإلبـــداع التشـــكيلي إلنت�اج أعمـــال جميلة
ممتعة ولهـــا منفعة (عبـــد الهـــادي .)2006 ،والتصميم
هـــو املعاجلة األساســـية أو الفرديـــة اليت تتم بالنســـبة إىل
خامة القماش واأللوان وخطـــوط التصميم ،ويرتتب عليه
اإلبداع الفين يف وضـع فكــــرة أو مفهـوم جديـد للـزي املبتكـر
(اللحيدان .)2004 ،ويســـتمد املصمـــم أفكار تصميماته
من مصـــادر كثرية يعترهـــا منابـــع إللهامه ،وهـــذه املنابع
محيطة بـــه تمده بالتصميمـــات املبتكرة( ،زكـــي،2002،
 .)48وكل مـــا حييـــط باملصمم من مؤثـــرات بصرية تدعوه
ً
إىل التفكـــري والتأمل والتحليل تمثل مصدرا لإللهام ،ولــــكي
ً
يصــــل إىل املكانة اليت يتطلع إليها ال بــــد أن يكــــون مجـددا

ثـقـافـة مـاديـة

ً
لنشـاطه الـذهين ،وذلـك بالبحـث عـن مصادر جتعله متفردا
ً
ومبدعا يف إنت�اجـه ،فكل ما ينتجـه املصـمم مـن أعـمال يكـون
ً
انعكاسا خلرات بصرية ،أو لفكرة مسـبقة مـن وحـي البيئـة
املحيطـة ،سـواء أكانـت هــــذه اخلرات ثقافية أو اجتماعية
أو غريهـــا (حســـان .)31 ،2014 ،وهنـــاك عـــدة مصـــادر
يســـتطيع املصمم االســـتلهام منها؛ مثل األزياء التاريخية،
ٌ
ٌ
مصـــدر لتصميـــم األزيـــاء ،والـــزي التاريـــيخ كزن من
فهي
ٌ
الكنـــوز التاريخيـــة ،وهو مصـــدر لإللهام لـــدى املصممن
ً
ً
املعاصرين حاليـــا ،وكثريا ما يســـتويح املصممون العامليون
الشـــكل اخلاريج لتصميماتهـــم واخلطـــوط الداخلية لزي
ُّ
من تصميمـــات نفذت على مر العصور .واألزياء الشـــعبي�ة
ٌ
مصـــدر لتصميـــم األزياء ،حيـــث اســـتوىح الكثري من
هي
املصممـــن أزياءهم مـــن املالبس الشـــعبي�ة املشـــهورة يف
بلدانهم أو أحـــد البلدان األخـــرى أو القرى الرتاثيـــ�ة .والفن
ُّ
ٌ
مصـــدر لتصميم األزياء .ويعـــد الفن املعماري
املعماري هو
ً
مصـــدرا بالنســـبة إىل مصمـــي األزياء احلديثـــن ،إذ إنهم
يســـتوحون منه تصميمات مبتكرة ،ويستطيع املصمم من
خاللها إنتـــ�اج أزياء مســـتوحاة من الفن املعماري ،وأشـــهر
ُ َ
ســـت َ
وىح منهـــا ناطحات الســـحاب ،ومآذن
األماكـــن اليت ي
ٌ
املســـاجد واألعمدة .والطبيعة هي مصدر لتصميم األزياء،
وهي من املصـــادر اليت يراهـــا مصمم األزياء بنظـــرة أخرى،
ً
ألنهـــا تويح إليـــه خطوطا أخر غـــري ثابت�ة باحلركـــة ،وتنتج
لديـــه العديد من األفـــكار .ومصادر الطبيعـــة كثرية ،ومنها
النب�اتـــات ،واحليوانـــات ،واجلبـــال ،والبحـــار ،والصحراء.
ويمكـــن مـــن خاللها للمصمـــم أن يبـــ�دع باإلنتـــ�اج (زكي،
.)55 - 48 ،2002
ومن ّ
أهم املصـــادر الطبيعية اليت يمكـــن الرتكزي عليها
يف اســـتيحاء اإلبداع منها يف مجال تصميـــم األزياء ،اخليل
ٌ
العربيـــ�ة األصيلـــة ،اليت لهـــا جمـــال ال مثي�ل لـــه ،كما لها
تاريـــخ غين ،وقـــدرة فريدة علـــى االرتب�اط مـــع أصحابها.
وبالتـــايل فإن العالقـــة بن تصميم األزيـــاء وبن جماليات
اخليـــل العربي�ة وأدواتهـــا هي عالقة ترابط بـــن املجالن،
كل مجـــال يدعم اآلخر بمـــا يتمزي به.
َّ
وتوجد بعض الدراســـات السابقة اليت تتعلق بموضوع

البحث ،ومنها :دراســـة طعيمة وزغلـــول ( )2018بعنوان
«ابتكار تصميمـــات للبنطلون اجليزن مســـتوحاة من الفن
اإلساليم باســـتخدام تقني�ة النقش باللزير» ،وكان الهدف
ابتكار تصميمات زخرفيـــة لرفع القيمـــة احلالية لبنطلون
اجليـــزن مســـتوحاة مـــن الـــرتاث والزخـــارف اإلســـالمية،
ومســـايرة للموضـــة العامليـــة ،ويمكـــن تطبيقهـــا بتقني�ة
احلفر باللزير ،وذلك على عين�ة من الســـيدات ،واســـتخدم
البحـــث املنهـــج التجرييب ،مـــن خالل تصميـــم مجموعة
مقرتحـــة ،وتنفيـــذ التصميمـــات احلاصلـــة علـــى أعلـــى
ترتيب .وأظهـــرت النت�اجئ قبـــول التصاميـــم املقرتحة اليت
تتن�اســـب مع املجتمع والبيئ�ة املصرية .ودراســـة العسريي
( )2017بعنـــوان «اســـتحداث تصاميـــم مســـتوحاة من
الفـــن اجلداري العســـريي (القـــط) إلثراء جماليـــات الزي
النســـايئ» ،وكان الهدف منها ُّ
التعرف على أصول وسمات
الفن اجلداري العســـريي (القط) .ودراســـة وحتليل عناصر
ِّ
ومقومات الفن اجلداري العســـريي (القط) .واســـتحداث
تصميمـــات زخرفية وبن�ائي�ة للزي النســـايئ مســـتلهمة من
الفن اجلداري العســـريي (القـــط)َّ .
وتكونت عين�ة البحث
مـــن مجموعتـــن :مجموعة مـــن األســـاتذة املختصن يف
مجال املالبس والنســـيج بالكليـــات املتخصصة ،وعددهم
( ،)10ومجموعـــة مـــن الســـيدات مـــن مناطـــق اململكة
العربي�ة الســـعودية من ســـن ( )30:20وعددهن (.)60
واســـتخدم البحـــث املنهج الوصفـــي التحليلـــي إىل جانب
الدراســـة التطبيقيـــة ،وأظهـــرت النت�اجئ وجود فـــروق ذات
داللـــة إحصائي�ة بـــن التصميمـــات العشـــرة املقرتحة من
ً
حيـــث حتقيق اجلانبـــن اجلمـــايل والوظيفـــي وفقـــا آلراء
املتخصصـــن .ودراســـة خليـــل ومديـــن ( )2016بعنوان
«تصميم مالبس معاصرة مســـتوحاة مـــن مالبس قدماء
املصريـــن وزخـــارف العمـــارة النوبيـــ�ة يف ضـــوء املوضـــة
األخالقيـــة» ،وكان الهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة ابتـــكار
تصميمات ملبــــسية مـستوحاة مـن مالبــــس النساء عند
قـدماء املـصرين وزخـارف العـمارة النوبيـة ،ملواكبـة أحدث
ّ
ّ
اجتاهـــات املوضة العاملية ،وحتقق اســـتدامة للرتاث ،وتؤكد
على الهويـــة املصرية ،وابتكار وإنت�اج تصميمات ملبســـية
يف مصـــر ،وحتقيق مجموعـــة من معايري املوضـــة األخالقية
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اليت تدعم البعدين االجتماعــــي والبيي ،واستخدم البحث
املنهـــج الوصفي التحليلـــي التجريـــيب ،وأظهـــرت النت�اجئ
الـــيت َّ
توصل إليهـــا البحث ابتـــكار وإنت�اج مالبـــس يف مصر
تواكـــب أحدث اجتاهـــات املوضة العاملية لصيـــف ،2018
يف ضـــوء بعـــض معايـــري املوضـــة األخالقية ،مســـتلهمة
مـــن الدمج بـــن مالبس النســـاء عنـــد قدمـــاء املصرين
وزخـــارف العمارة النوبي�ة ،وذلك بهدف حتقيق االســـتدامة
يف الـــرتاث والهوية املصريـــة ،والتأكيد علـــى أهمية االلزتام
بمعايري املوضة األخالقية يف جميــــع مراحــــل إنت�اج املالبس
اجلاهـــزة يف مصر .ودراســـة عبد الســـميع ( )2011بعنوان
«االســـتفادة من بعض الشـــعب املرجانيـــ�ة للبحر األحمر
يف إثراء التصميم الزخريف لفســـاتن السهرة» ،واليت تهدف
ُّ
إىل االســـتفادة من الشـــعب املرجانيـــ�ة يف تصميم مالبس
ُّ
والتوصل إىل إعـــداد تصميمـــات تصلح ملالبس
الســـهرة،
السهرة ،وتتسم بزخارف الشـــعب املرجاني�ة للبحر األحمر،
وإمكانيـــ�ة إنت�اج تصميمات مبتكرة ملالبس الســـهرة ،وإثراء
تصميمـــات مالبس الســـهرة بزخـــارف مرجانيـــ�ات البحر
األحمـــر .واســـتخدم البحث املنهـــج الوصفـــي التحليلي،
ومـــن ّ
أهم النتـــ�اجئ :تصميم مالبس ســـهرة للســـيدات من
ســـن  22 – 35سنة .ودراســـة مكرش (2010م) بعنوان
«ابتكار تصميمات ألزياء النســـاء مســـتوحاة من الطبيعة
البحرية باململكة العربي�ة الســـعودية» ،وتهدف إىل دراسة
ُّ
والتعـــرف علـــى خصائصهـــا الفني�ة
الطبيعـــة البحريـــة،
واجلماليـــة ،ومن ثـــم تطويع تلك القيـــم يف خدمة عناصر
تصميم األزياء النســـائي�ة ،وابتكار تصميمات مســـتوحاة
من الطبيعة البحرية باســـتخدام احلاســـب .واســـتخدم
البحـــث املنهـــج الوصفي ،الـــذي تن�اول وصـــف الطبيعة
ُّ
للتعرف علـــى مكنوناتها مـــن كائنـــ�ات وبيئ�ات
البحريـــة
ً
ً
وخصائـــص حبريـــة ،والتعبري عنها كمـــا وكيفـــا للوصول
َّ
إىل اجلانـــب االبتـــكاري .واملنهـــج التطبيقي ،الـــذي تمثل
يف ابتـــكار تصميمـــات مســـتوحاة منها َّ
مـــرت بالعديد من
اخلطوات للوصـــول إىل خطوط مالئمة للنســـاء .واملنهج
ّ
اهتـــم بتحليل النت�اجئ وتفســـريها وإظهار
التحليلـــي ،الذي
ّ
أهمهـــا .وأظهرت نتـــ�اجئ البحث ابتكار خطوط وأســـاليب
التفكـــري االبتـــكاري ،حيـــث أمكـــن تطويـــع اخلامـــات

الطبيعيـــة باســـتخدام القواقـــع واألصـــداف وإضافتهـــا
ّ
إىل التصاميـــم املنفذة املســـتوحاة من الطبيعـــة البحرية
باململكة العربي�ة الســـعودية.
وتتشـــابه هذه الدراسة مع الدراسات الســـابقة يف أنها
جميعها تهتم بتصميم أزياء مســـتوحاة من مصادر اإللهام
املتنوعة يف احليـــاة ،مثل الطبيعـــة ،والتاريخ ،والهندســـة
املعمارية ،حيث ســـاعدت على اإلبداع واالبتكار يف تصميم
أزيـــاء تتن�اســـب مع العصـــر احلديـــث ،وختتلـــف عنها يف
حتديـــد التحديات الـــيت تواجه املـــرأة الســـعودية يف اختي�ار
األزيـــاء اجلاهـــزة وشـــرائها .وأن مصدر اإللهـــام هو اخليل
العربيـــ�ة وأدواتها يف تصميم أزياء الســـهرة.

املنهـجـيـة:
)1

منهج البحث:

اســـتخدم البحـــث املنهـــج الوصفـــي التطبيقـــي،
ُّ
للتعـــرف على مدى
ملناســـبت�ه للدراســـة احلالية ،وذلـــك
ارتبـــ�اط تصميـــم األزيـــاء باخليـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا.

)2

عين�ة البحث:

بلـــغ عـــدد أفـــراد عينـــ�ة البحـــث  55من (النســـاء)،
ً
ً
تـــرتاوح أعمارهـــن بـــن  17عامـــا و 50عامـــا فأكـــرث ،من
منطقـــة الريـــاض باململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية ،وتـــم
اختي�ارهـــن بطريقـــة عشـــوائي�ة.

)3

أدوات البحث أساليب جمع البي�انات:
االستب�انة:

ُص ِّممت اســـتب�انة إلكرتونيـــ�ة َّ
موجهة إىل النســـاء عن
موضـــوع تصميـــم أزياء نســـائي�ة مســـتوحاة مـــن اخليل
العربي�ة وأدواتها ،وتتكون االســـتب�انة من خمســـة محاور،
ً
وكان مقيـــاس اإلجابة خماســـيا( :أوافق بشـــدة – أوافق –
محايد – ال أوافق – ال أوافق بشـــدة) .وتتضمن االســـتب�انة
ً
مـــا يلـــي :أوال معلومات أفـــراد العين�ة على حســـب الفئة
ً
العمريـــة .ثانيـــ�ا معلومـــات أفـــراد العينـــ�ة على حســـب

ثـقـافـة مـاديـة

التحديـــات الـــيت تواجههـــن يف شـــراء األزيـــاء يف الســـوق
َ
َ
ثالثـــا مـــدى ُّ
تصميـــم أزياء
تقبل أفـــراد العينـــ�ة
املحلـــي.
ً
مســـتوحاة من جماليات اخليـــل العربي�ة وأدواتهـــا .رابعا
معلومـــات أفـــراد العين�ة حســـب مـــدى ُّ
تقبـــل توظيف
ً
جماليات اخليل العربيـــ�ة وأدواتها يف األزياء .خامســـا آراء
أفراد العين�ة يف التصاميم املقرتحة الســـتة املســـتوحاة من
اخليل العربيـــ�ة وأدواتها.
ُ
ومن األدوات اليت اســـتخدمت يف هـــذا البحث برامج
 Adobe Photoshopو illustrator
وللتأكد من صدق االســـتب�انة ُع ِرضـــت على مجموعة
مـــن املتخصصن يف هذا املجـــال لتحكيمهـــا ،والتأكد من
صدقهـــا ،وقد أبـــدوا بعض املالحظـــات ،وتـــم عمل تلك
التعديالت.
ومـــن ّ
أهـــم األســـاليب اإلحصائيـــ�ة املســـتخدمة يف

نت�اجئ الدراسة ومناقشتها:
معلومات أفراد العين�ة على حسب الفئة
)1
العمرية:
ِّ
الشـــكل رقـــم ( )1يوضـــح توزيع أفـــراد العينـــ�ة على
حســـب الفئـــة العمرية.

البحث :النســـبة املئويـــة ،والتكرارات ملعاجلـــة البي�انات.
اجلدول رقم ( )1توزيع أفراد العين�ة على حسب الفئة العمرية:

الفئة العمرية

التكرار

النسبة

 17إلى أقل من 21

3

% 5.45

 21إلى أقل من 31

27

% 49.09

 31إلى أقل من 40

17

% 30.9

 40إلى أقل من 50

6

% 10.9

 50فأكثر

2

% 3.6

اجملموع

55

% 100

ويتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم ( )1أن أعلـــى نســـبة
ً
بلغ ــت  % 49.09للفئ ــة العمري ــة م ــن  21عام ــا إىل أق ــل
ً
ً
ً
مــن  31عامــا ،ومــن 31عامــا إىل أقــل مــن  40عامــا بلغــت
النس ــبة  ،% 30.9والفئ ــة العمري ــة م ــن  40إىل أق ــل م ــن

 50بلغ ــت النس ــبة  ،10.9%والفئ ــة العمري ــة  17إىل أق ــل
ً
ً
م ــن  21عام ــا بلغ ــت  ،5.45%والفئ ــة العمري ــة  50عام ــا
فأك ــرث بلغ ــت أق ــل نس ــبة م ــن الفئ ــات العمري ــة الس ــابقة
وهـــي .% 3.6
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التحديات اليت تواجه أفراد العين�ة حنو شراء األزياء واختي�ارها يف السوق املحلي.

ِّ
الشكل رقم ( )2يوضح توزيع أفراد العين�ة حسب التحديات اليت تواجههن يف اختي�ار األزياء وشرائها يف السوق املحلي.
ال أوفق

الأوفق بشدة

أوفق

محايد

أوفق بشدة

اجلدول رقم ( )2توزيع أفراد العين�ة حسب التحديات اليت تواجههن يف اختي�ار األزياء اجلاهزة وشرائها يف السوق املحلي.
اجملموع

اجملموع

ال أوافق

ال أوافق بشدة

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

ال توجد أفكار جديدة

2

%3.6

3

%5.45

10

%18.18

21

%38.18

19

%34.54

55

%100

ال يوجد إبداع

-

-

3

%3.3

14

%25.45

21

%38.18

17

%30.9

55

%100

غير مناسب ملقاسات
اجلسم

1

%1.8

13

%23.6

9

%16.36

16

%29.09

16

%29.09

55

%100

غير مناسب للموضة

1

%1.8

10

%18.18

22

%40

13

%23.6

8

%14.54

55

%100

اللون غير مناسب

2

%3.6

17

%30.9

16

%29.09

13

%23.6

6

%8.4

55

%100

التصميم غير مناسب

1

%1.8

4

%7.27

15

%27.27

17

%30.9

18

%32.7

55

%100

اخلامة غير مناسبة

1

%1.6

7

%11.8

10

%16.9

26

%44

11

%18.6

55

%100

التكرار النسبة التكرار

أوافق

محايد

أوافق بشدة

ويتضح مـــن اجلدول رقم ( )2التحديـــات اليت تواجه
أفراد العين�ة يف اختي�ار األزياء اجلاهزة وشـــرائها يف الســـوق
املحلي ،وهـــي كما يلي:

 ال يوجـــد إبـــداع جديـــد يف تصاميـــم األزيـــاء املتوفرةباألســـواق املحليـــة ،وأعلـــى نســـبة كانـــت أوافـــق،
وبلغـــت .% 38.18

 اخلامـــة املســـتخدمة يف تصاميـــم األزيـــاء املتوفـــرةباألســـواق املحليـــة بلغـــت نســـبة .% 44

 غـــري مناســـبة للموضـــة األزيـــاء املتوفرة باألســـواقاملحليـــة ،وبلغـــت أعلـــى نســـبة أوافق بشـــدة وهي
.% 32.7

 ال توجـــد أفكار جديـــدة يف تصاميـــم األزيـــاء املتوفرةباألســـواق املحلية وأعلى نســـبة كانت أوافق ،وبلغت
.% 38.18

 التصميم غري مناسب لأزياء املتوفرة باألسواق املحليةبلغت أعلى نسبة فيه أوافق وهي .% 30.5

ثـقـافـة مـاديـة

وبلغ ــت .% 29.09

 غ ــري مناس ــب ملقاس ــات اجلس ــم م ــن ناحي ــة طريق ــةالتنفي ــذ وإنت ـ�اج تصامي ــم األزي ــاء املتوف ــرة باألس ــواق

 عدممناسبةاأللوانيفتصاميماألزياءاملتوفرةباألسواقاملحلية بلغت أعلى نسبة ال أوافق وهي .% 30.9

املحلي ــة ،وأعل ــى نس ــبة كان ــت أواف ــق وأواف ــق بش ــدة

)3

مدى ُّ
تقبل أفراد العين�ة حنو تصميم أزياء مستوحاة من جماليات اخليل العربي�ة وأدواتها:

ِّ
يوضح توزيع درجة ُّ
تقبل أفراد العين�ة حنو تصميم أزياء مستوحاة من جماليات اخليل العربي�ة وأدواتها.
الشكل رقم ()3
الأوفق بشدة

ال أوفق

محايد

أوفق

أوفق بشدة

اجلدول رقم ( )3توزيع درجة ُّ
تقبل أفراد العين�ة حنو تصميم أزياء مستوحاة من جماليات اخليل العربي�ة وأدواتها.

معرفة جماليات اخليل
العربية وأدواتها

تقبل األزياء املستوحاة من
اخليل العربية وأدواتها
استخدام األزياء املستوحاة
من اخليل العربية وأدواتها

ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

اجملموع

التكرار

3

17

10

18

7

55

النسبة

%5.4

%30.9

%18.18

%32.7

%12.7

%100

التكرار

2

2

9

24

18

55

النسبة

%3.6

%3.6

%16.36

%43.6

%32.7

%100

التكرار

1

3

9

24

18

55

النسبة

%1.8

%5.4

%16.36

%43.6

%32.7

%100

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
 أنـــه يف معرفـــة جماليـــات اخليـــل العربيـــ�ة وأدواتهابلغـــت أوافـــق أعلى نســـبة وهـــي  ،% 32.7وتليها ال
أوافـــق  ،% 30.9ومحايـــد  ،% 18.18وأوافق بشـــدة
بلغـــت  ،% 12.7وال أوافق بشـــدة بلغت أقل نســـبة
وهـــي .% 5.4
 أمـــا ُّتقبـــل األزيـــاء املســـتوحاة مـــن اخليـــل العربي�ة
وأدواتهـــا فبلغت أوافق أعلى نســـبة وهـــي ،% 43.6

وأوافـــق بشـــدة  ،% 32.7ومحايـــد  ،% 16.36وال
أوافـــق بشـــدة وال أوافق بلغت نســـبتهما أقل نســـبة
وهـــي .% 3.6
 ويف تفضيل اســـتخدام األزياء املســـتوحاة من اخليلالعربيـــ�ة وأدواتهـــا بلغـــت أوافـــق أعلى نســـبة وهي
 ،43.6%وأوافق بشـــدة  ،32.7%ومحايد ،16.36%
وال أوافـــق  ،5.4%وال أوافق بشـــدة بلغت أقل نســـبة
وهي .% 1.8
ﺗﺼﻤﻴﻢ أزﻳﺎء ﺳﻬﺮة ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدواﺗﻬﺎ
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ُّ
تقبل أفراد العين�ة حنو توظيف جماليات اخليل العربي�ة وأدواتها يف األزياء:

ِّ
الشكل رقم ( )4يوضح توزيع أفراد العين�ة على حسب توظيف القوى اجلمالية يف اخليل العربي�ة وأدواتها.
الأوفق بشدة

ال أوفق

محايد

أوفق

أوفق بشدة

اجلدول رقم ( )4توزيع أفراد العين�ة على حسب توظيف القوى اجلمالية يف اخليل العربي�ة وأدواتها.
ال أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

اجملموع

التكرار

1

4

11

23

16

55

النسبة

%1.8

%7.27

%20

%41.81

%29.09

%100

التكرار

1

3

15

22

14

55

النسبة

%1.8

%5.4

%27.27

%40

%25.45

%100

ال أوافق بشدة
ملمس اخليل العربية في
اخلامات املستخدمة في
تصميم األزياء
عكس قوة اخليل على
التصاميم املستوحاة

يتضح من اجلدول السابق ما يلي :
 أنـــه يف تفضيـــل ملمس اخليـــل العربيـــ�ة يف اخلاماتاملســـتخدمة يف تصميـــم األزيـــاء بلغت أوافـــق أعلى
نســـبة وهـــي  ،% 41.81وأوافـــق بشـــدة ،% 29.09
ومحايـــد  ،% 20وال أوافق  ،% 7.27وال أوافق بشـــدة
بلغت أقل نســـبة وهـــي .% 1.8
 وأن تفضيـــل عكـــس قـــوة اخليـــل علـــى التصاميماملســـتوحاة بلغـــت أعلـــى نســـبة يف أوافـــق ،% 40
وبلغـــت نســـبة محايـــد  ،% 27.27وأوافـــق بشـــدة
 ،% 25.45وال أوافق  ،% 5.4وال أوافق بشـــدة بلغت
أقل نســـبة وهـــي .% 1.8
 )5التصاميم املستوحاة من اخليل العربي�ة وأدواتها:
تـــم تصميـــم عـــدد ســـتة تصاميـــم أزيـــاء مســـتوحاة
مـــن جماليـــات اخليـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا ،وفيمـــا يلـــي
التصاميـــم املقرتحـــة:
التصميـــم األول :وهـــو عبـــارة عـــن فســـتان ســـهرة
نســـايئ مســـتوىح من جماليات اخليل العربيـــ�ة وأدواتها،

ُ
واســـتلهمت قصـــة الصـــدر مـــن جلـــام اخليـــلُ ،
وص ِّمم
ِ
نســـيج خـــاص مســـتوىح من شـــعر اخليـــل مـــن ناحية
امللمـــس واحلركـــة االنســـيابي�ة والنعومـــة.
ِّ
الشـــكل رقم ( )5يوضـــح التصميم األول املســـتوىح
من جلـــام اخليـــل وملمس القمـــاش من شـــعر اخليل.

ثـقـافـة مـاديـة

ِّ
يوضح توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم األول املقرتح.
الشكل رقم ()6
ال أوفق

الأوفق بشدة

أوفق

محايد

أوفق بشدة

اجلدول رقم ( )5توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم األول املقرتح.
ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق

محايد

أوافق بشدة

اجملموع

اجملموع

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار النسبة

التصميم املقترح مستوحى من
اخليل العربية وأدواتها

1

%1.8

1

%1.8

7

%12.7

29

%52.7

17

%30.9

55

%100

التصميم املقترح مناسب
للموضة

1

%1.8

1

%1.8

4

%7.27

34

%61.8

15

%32.7

55

%100

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

استيحاه من اخليل العربية
وأدواتها زاد من القيمة اجلمالية
للتصميم املقترح

-

-

1

%1.8

5

%9.09

28

%50.9

21

%38.18

55

%100

هل ترغبني في ارتداء هذا الزي
املقترح

-

-

2

%3.6

8

%14.5

28

%55.9

17

%30.9

55

%100

هل تشعرين من خالل التصميم
املقترح بجمال وقوة اخليل
العربية

-

-

8

%14.5

9

%16.36

21

%38.18

17

%30.9

55

%100

يتضح مـــن اجلدول الســـابق أنـــه يف التصميم املقرتح

ويف التصميـــم املقرتح مناســـب للموضـــة بلغت أوافق

املســـتوىح من اخليل العربي�ة وأدواتها بلغـــت أوافق أعلى

أعلـــى نســـبة وهـــي  ،% 61.8وأوافـــق بشـــدة ،% 32.7

نســـبة وهي  ،% 52.7وأوافـــق بشـــدة  ،% 30.9ومحايد

ومحايـــد  ،% 7.27وبلغـــت ال أوافق وال أوافق بشـــدة أقل

 ،% 12.7وال أوافـــق  ،% 1.8وبلغـــت ال أوافـــق بشـــدة أقل

نســـبة وهي .% 1.8

نســـبة وهي .% 1.8

وأنـــه يف اســـتيحاء اخليـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا زاد من
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ِّ
الشـــكل رقم ( )7يوضح التصميم األول املســـتوىح من

القيمـــة اجلماليـــة للتصميم املقـــرتح بلغت أوافـــق أعلى
نســـبة وهـــي  ،50.9%وأوافق بشـــدة  ،38.18%ومحايد أدوات اخليـــل وملمس القماش من شـــعر اخليل.
بلغت  ،9.09%وبلغت أقل نســـبة ال أوافـــق وهي .1.8%
أمـــا الرغبة يف ارتـــداء الزي املقرتح فبلغـــت أوافق أعلى
نســـبة وهي  ،% 55.9وأوافـــق بشـــدة  ،% 30.9ومحايد
 ،% 14.5وبلغـــت ال أوافـــق أقل نســـبة وهي .% 3.6
ويف تأثري قـــوة اخليل على التصميم املقـــرتح بلغت أوافق
أعلى نســـبة وهي ،% 38.18وأوافق بشدة ،% 30.9وبلغت
محايد  ،% 16.36وال أوافق أقل نســـبة وهي .% 14.5
التصميـــم الثـــاين :هـــو عبـــارة عـــن فســـتان ســـهرة
نســـايئ ُمســـتوىح مـــن جماليـــات اخليـــل العربيـــ�ة
ْ
ُ
وأدواته ــا ،واس ــت ِلهمت قص ــة األكم ــام م ــن جل ــام اخلي ــل،
وطريقــة حــردة الرقبــة مــن حلقــات القفــل للجــام اخليــل،
أم ــا الكل ــوش بنهاي ــة الفس ــتان فم ــن الربط ــة اجلمالي ــة
باخليــل ،إضافــة إىل تصميــم نســيج خــاص مســتوىح مــن
ش ــعر اخلي ــل م ــن ناحي ــة امللم ــس واحلرك ــة االنس ــيابي�ة
والنعومـــة.
ِّ
ُّ
الشكل رقم ( )8يوضح توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبل التصميم الثاين املقرتح.
ال أوفق

الأوفق بشدة

محايد

أوفق

أوفق بشدة

اجلدول رقم ( )6توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم الثاين املقرتح.
ال أوافق

ال أوافق بشدة

محايد

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
التصميم املقترح
مستوحى من اخليل
العربية وأدواتها

1

%1.8

2

%3.6

13

النسبة

%23.9

أوافق
التكرار

25

النسبة

%45.45

أوافق بشدة
التكرار

14

النسبة

%25.45

اجملموع

اجملموع

التكرار النسبة

55

%100

ثـقـافـة مـاديـة

ال أوافق

ال أوافق بشدة

محايد

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
التصميم املقترح مناسب
للموضة

-

-

3

%3.6

5

أوافق

أوافق بشدة

اجملموع

اجملموع

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار النسبة

%9.09

30

%54.5

17

%30.9

%100

55

استيحاء اخليل العربية
وأدواتها زاد من القيمة
اجلمالية للتصميم
املقترح

1

%1.8

2

%3.6

7

%12.7

27

%49.09

18

%32.7

55

%100

هل ترغبني في ارتداء هذا
الزي املقترح

1

%1.8

3

%5.45

12

%21.8

19

%34.5

20

%36.36

55

%100

هل تشعرين من خالل
التصميم املقترح بجمال
وقوة اخليل العربية

-

-

2

%3.6

14

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن التصميـــم املقرتح
املســـتوىح من اخليل العربيـــ�ة وأدواتها بلغت أعلى نســـبة
أوافـــق وهي  ،% 45.45وأوافق بشـــدة  ،% 25.45ومحايد
 ،% 23.9وال أوافـــق  ،% 3.6وبلغـــت ال أوافـــق بشـــدة أقل
نســـبة وهي .% 1.8
ويف التصميـــم املقـــرتح مناســـب للموضـــة بلغـــت
أواف ــق أعل ــى نس ــبة وه ــي ،% 54.5وأواف ــق بش ــدة،% 30.9
ومحايـــد  ،% 9.09وبلغـــت ال أوافـــق أقـــل نســـبة وهـــي
.% 3.6

%25.45

23

%41.8

16

%29.09

55

%100

التصميـــم الثالـــث :هـــو عبـــارة عن فســـتان ســـهرة
نســـايئ مســـتوىح من جماليات اخليل العربيـــ�ة وأدواتها،
ْ َ
ُ
واســـت ِلهمت قصـــة الصـــدر وطول الفســـتان من شـــعر
اخليـــل (األمـــام قصري واخللـــف طويل)ُ ،
وص ِّمم نســـيج
خاص مســـتوىح مـــن شـــعر اخليل مـــن ناحيـــة امللمس
واحلركـــة االنســـيابي�ة والنعومة.
ِّ
الشـــكل رقم ( )9يوضح التصميم األول املســـتوىح
مـــن جماليات اخليل وملمس القماش من شـــعر اخليل.

ويف اســـتيحاء اخليل العربيـــ�ة وأدواتهـــا زاد من القيمة
اجلماليـــة للتصميـــم املقـــرتح بلغـــت أوافق أعلى نســـبة
وهـــي  ،% 49.09وأوافق بشـــدة  ،% 32.7ومحايد 12.7
 ،%وال أوافـــق  ،3.6%وبلغـــت ال أوافق بشـــدة أقل نســـبة
وهي .% 1.8
ويف نســـبة الراغبـــن يف ارتـــداء هـــذا الـــزي املقـــرتح
بلغـــت أوافـــق بشـــدة أعلـــى نســـبة وهـــي ،% 36.36
وأوافـــق  ،% 34.5ومحايـــد  ،% 20.3وال أوافـــق ،% 6.7
وبلغـــت ال أوافـــق بشـــدة أقـــل نســـبة وهـــي .% 1.6
ويف تأث ــري ق ــوة اخلي ــل عل ــى التصمي ــم املق ــرتح بلغ ــت
أوافـــق أعلـــى نســـبة وهـــي  ،% 41.8وأوافـــق بشـــدة
 ،% 29.09ومحايـــد  ،% 25.45وبلغـــت ال أوافـــق أقـــل
نســـبة وهـــي .% 3.6
ﺗﺼﻤﻴﻢ أزﻳﺎء ﺳﻬﺮة ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدواﺗﻬﺎ
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ِّ
يوضح توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم الثالث املقرتح.
الشكل رقم ()10

ال أوفق

الأوفق بشدة

محايد

أوفق

أوفق بشدة

اجلدول رقم ( )7توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم الثالث املقرتح.
ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق

محايد

أوافق بشدة

اجملموع

اجملموع

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار النسبة

التصميم املقترح
مستوحى من اخليل
العربية وأدواتها

-

-

6

%10.9

11

%20

26

%47.27

12

%21.8

55

%100

التصميم املقترح
مناسب للموضة

1

%1.8

1

%1.8

6

%10.9

34

%61.8

13

%23.6

55

%100

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

استيحاء اخليل
العربية وأدواتها زاد
من القيمة اجلمالية
للتصميم املقترح

-

-

2

%3.6

8

%14.5

30

%54.5

15

%27.27

55

%100

هل ترغبني في ارتداء
هذا الزي املقترح

2

%3.6

7

%12.7

10

%18.18

23

%41.8

13

%23.6

55

%100

هل تشعرين من خالل
التصميم املقترح
بجمال وقوة اخليل
العربية

1

%1.8

5

%9.09

9

يتضح من اجلدول السابق أنه يف التصميم املقرتح
مستوىح من اخليل العربي�ة وأدواتها بلغت أعلى نسبة أوافق
وهي  ،% 47.27وأوافق بشدة  ،%21.8ومحايد ،%20
وبلغت ال أوافق أقل نسبة وهي .%10.9

%16.36

25

%45.45

15

%27.27

55

%100

ويف التصميم املقرتح مناسب للموضة بلغت أوافق أعلى
نسبة وهي ،%61.8وأوافق بشدة ،% 23.6ومحايد،%10.9
وبلغت ال أوافق وال أوافق بشدة أقل نسبة وهي .%1.8
ويف استيحاء اخليل العربي�ة وأدواتها زاد من القيمة

195

ثـقـافـة مـاديـة

ِّ
الشـــكل رقم ( )11يوضـــح التصميم األول املســـتوىح
مـــن جماليات اخليـــل وملمس القماش من شـــعر اخليل.

اجلمالية للتصميم املقرتح بلغت أوافق أعلى نسبة وهي
 ،%54.5وأوافق بشدة  ،%27.27ومحايد  ،%14.5وبلغت
ال أوافق أقل نسبة وهي .%3.6
ويف نسبة الراغبن يف ارتداء الزي املقرتح بلغت أوافق
أعلى نسبة وهي  ،%41.8وأوافق بشدة  ،%23.6ومحايد
 ،18.18%وال أوافق  ،12.7%وبلغت ال أوافق بشدة أقل
نسبة وهي .%3.6
ويف تأثري قوة اخليل على التصميم املقرتح بلغت أوافق
أعلى نسبة وهي  ،45.45%وأوافق بشدة ،27.27%
ومحايد  ،16.36%وال أوافق  ،9.36%وبلغت ال أوافق
بشدة أقل نسبة وهي .1.8%
التصميـــم الرابـــع :هـــو عبـــارة عـــن فســـتان ســـهرة
نســـايئ مســـتوىح مـــن جماليـــات اخليـــل العربيـــ�ة
َ
ُ
وأدواته ــا ،واس ــت ِلهمت قص ــة الص ــدر م ــن ش ــعر اخلي ــل
(األمـــام قصـــري واخللـــف طويـــل)ُ ،
وص ِّمـــم نســـيج
خ ــاص مس ــتوىح م ــن ش ــعر اخلي ــل م ــن ناحي ــة امللم ــس
واللـــون والنعومـــة.

ِّ
يوضح توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم الرابع املقرتح.
الشكل رقم ()12
ال أوفق

الأوفق بشدة

محايد

أوفق

أوفق بشدة

اجلدول رقم ( )8توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم الرابع املقرتح.
ال أوافق بشدة

التصميم املقترح مستوحى
من اخليل العربية وأدواتها

ال أوافق

أوافق

محايد

أوافق بشدة

اجملموع

اجملموع

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار النسبة

1

%1.8

1

%1.8

13

%23.6

28

%50.9

12

%21.8

%100

55
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ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق

محايد

أوافق بشدة

اجملموع

اجملموع

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار النسبة

التصميم املقترح مناسب
للموضة

-

-

-

-

3

%3.6

39

%70.9

13

%23.6

55

%100

استيحاء اخليل العربية
وأدواتها زاد من القيمة
اجلمالية للتصميم املقترح

-

-

2

%3.6

10

%18.18

28

%50.9

15

%27.27

55

%100

هل ترغبني في ارتداء هذا
الزي املقترح

4

%7.27

3

%5.45

10

%18.18

23

%41.8

15

%27.27

55

%100

هل تشعرين من خالل
التصميم املقترح بجمال
وقوة اخليل العربية

-

-

2

%3.6

13

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أنـــه يف التصميـــم
املق ــرتح مس ــتوىح م ــن اخلي ــل العربيــ�ة وأدواته ــا بلغ ــت
أواف ــق أعل ــى نس ــبة وه ــي  ،% 50.9وأواف ــق بش ــدة 21.8
 ،%ومحاي ــد  ،% 23.6وبلغ ــت ال أواف ــق وال أواف ــق بش ــدة
أق ــل نس ــبة وه ــي .% 1.8
ويف التصميـــم املقـــرتح مناســـب للموضـــة بلغـــت
أوافـــق أعلـــى نســـبة وهـــي  ،% 70.9وأوافـــق بشـــدة
 ،% 23.6وبلغـــت محايـــد أقـــل نســـبة وهـــي .% 3.6
ويف اســـتيحاء اخليل العربيـــ�ة وأدواتهـــا زاد من القيمة
اجلمالية للتصميـــم املقرتح بلغت أوافق أعلى نســـبة وهي
 ،% 50.9وأوافـــق بشـــدة  ،% 27.27ومحايـــد ،% 18.18
وبلغـــت ال أوافق أقل نســـبة وهـــي .% 3.6
ويف نســـبة الراغبـــن يف ارتـــداء هـــذا الـــزي املقـــرتح
بلغــت أوافــق أعلــى نســبة وهــي  ،% 41.8وأوافــق بشــدة
 ،% 27.27ومحايــد  ،% 18.18وبلغــت ال أوافــق ،% 7.27
وبلغ ــت ال أواف ــق أق ــل نس ــبة وه ــي .% 5.45
ويف تأث ــري ق ــوة اخلي ــل عل ــى التصمي ــم املق ــرتح بلغ ــت
أوافـــق أعلـــى نســـبة وهـــي  ،% 43.6وأوافـــق بشـــدة
 ،% 29.09ومحايـــد  ،% 23.6وبلغـــت ال أوافـــق أقـــل
نســـبة وهـــي .% 3.6

%23.6

24

%43.6

16

%29.09

55

%100

التصميـــم اخلامـــس :هـــو عبـــارة عـــن فســـتان
ســـهرة نســـايئ مســـتوىح من اخليـــل العربيـــ�ة وأدواتها،
ْ
ُ
مت َقصـــة الصـــدر من جلـــام اخليـــلُ ،
وص ِّمم
واســـت ِله
نســـيج خـــاص مســـتوىح من جلـــد اخليـــل مـــن ناحية
امللمـــس والنعومـــة واللـــون.
ِّ
الشـــكل رقم ( )13يوضح التصميم األول املســـتوىح
من جلـــام اخليل وملمـــس القماش من شـــعر اخليل.

ثـقـافـة مـاديـة

ِّ
يوضح توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم اخلامس املقرتح.
الشكل رقم ()14
ال أوفق

الأوفق بشدة

أوفق

محايد

أوفق بشدة

اجلدول رقم ( )9توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم اخلامس املقرتح.
اجملموع

اجملموع

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التصميم املقترح مستوحى
من اخليل العربية وأدواتها

1

%1.8

4

%7.27

17

%30.9

24

%43.63

9

%16.36

55

%100

التصميم املقترح مناسب
للموضة

-

-

8

%14.5

9

%16.36

29

%52.72

9

%16.36

55

%100

استيحاء اخليل العربية وأدواتها
زاد من القيمة اجلمالية
للتصميم املقترح

-

-

2

%3.6

18

%32.7

27

%49.09

8

%14.5

55

%100

هل ترغبني في ارتداء هذا الزي
املقترح

5

%9.09

11

%18.6

9

%16.36

25

%45.45

5

%9.09

55

%100

هل تشعرين من خالل
التصميم املقترح بجمال وقوة
اخليل العربية

-

ال أوافق

ال أوافق بشدة

محايد

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

-

4

%7.27

14

يتضح مـــن اجلدول الســـابق أنـــه يف التصميم املقرتح
مســـتوىح من اخليل العربيـــ�ة وأدواتها بلغـــت أوافق أعلى
نســـبة وهي  ،% 43.63ومحايد  ،% 30.9وأوافق بشـــدة
 ،% 16.36وال أوافـــق  ،% 7.27وبلغـــت ال أوافـــق بشـــدة
أقل نســـبة وهي .% 1.8
ويف التصميـــم املقرتح مناســـب للموضة بلغـــت أوافق
أعلى نســـبة وهي  ،% 52.72وأوافق بشـــدة ومحايد نسبة
 ،% 16.36وبلغت ال أوافق أقل نســـبة وهـــي .% 14.5
ويف اســـتيحاء اخليل العربيـــ�ة وأدواتهـــا زاد من القيمة
اجلماليـــة للتصميـــم املقـــرتح بلغـــت أوافق أعلى نســـبة

%25.45

أوافق

27

%49.09

أوافق بشدة

10

%18.18

55

%100

وهي ،% 49.09ومحايد  ،% 32.7وأوافق بشـــدة ،% 14.5
وبلغـــت ال أوافق أقل نســـبة وهـــي .% 3.6
ويف نســـبة الراغبـــن يف ارتداء هذا الـــزي املقرتح بلغت
أوافق أعلى نســـبة وهـــي  ،% 45.45وال أوافـــق ،% 18.6
ومحايد  ،% 16.36وبلغت ال أوافق بشـــدة وأوافق بشـــدة
أقل نســـبة وهي .% 9.09
ويف تأثـــري قـــوة اخليـــل علـــى التصميم املقـــرتح بلغت
أوافق أعلى نســـبة وهـــي  ،% 49.09ومحايد ،% 25.45
وأوافق بشـــدة  ،% 18.18وبلغت ال أوافق أقل نســـبة وهي
.% 7.27
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ِّ
الشـــكل رقم ( )15يوضح التصميم األول املســـتوىح
مـــن أدوات اخليل.

التصميـــم الســـادس :هـــو عبـــارة عـــن فســـتان
س ــهرة نس ــايئ مس ــتوىح م ــن اخلي ــل العربيــ�ة وأدواته ــا،
ْ
ُ
واس ــت ِلهمت قص ــة الص ــدر م ــن جل ــام اخلي ــل ،وطريق ــة
قصـــة األكمـــام مـــن الســـرج ،كمـــا ُدمجـــت األلـــوان
املســـتخدمة يف التصميـــم مـــن لـــون الســـرج األســـود
وجل ــد اخلي ــل الرص ــايص ،إضاف ــة إىل توظي ــف امللم ــس
والنعومـــة باخلامـــة املختـــارة.

ِّ
يوضح توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم السادس املقرتح.
الشكل رقم ()16
ال أوفق

الأوفق بشدة

محايد

أوفق

أوفق بشدة

اجلدول رقم ( )10توزيع أفراد العين�ة على مدى ُّ
تقبل التصميم السادس املقرتح.
ال أوافق

ال أوافق بشدة

التكرار النسبة التكرار
التصميم املقترح
مستوحى من اخليل
العربية وأدواتها

-

-

1

أوافق

محايد

أوافق بشدة

اجملموع

اجملموع

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

%1.8

12

%21.8

25

%45.45

17

%30.9

55

%100

ثـقـافـة مـاديـة

ال أوافق

ال أوافق بشدة

التكرار النسبة التكرار
التصميم املقترح
مناسب للموضة

-

-

1

أوافق

محايد

أوافق بشدة

اجملموع

اجملموع

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

%1.8

10

%18.18

24

%43.6

20

%36.36

55

%100

استيحاء اخليل
العربية وأدواتها زاد
من القيمة اجلمالية
للتصميم املقترح

-

-

1

%1.8

11

%20

26

%47.27

17

%30.9

55

%100

هل ترغبني في ارتداء
هذا الزي املقترح

1

%1.8

6

%10.9

6

%10.9

23

%41.8

19

%34.5

55

%100

هل تشعرين من خالل
التصميم املقترح
بجمال وقوة اخليل
العربية

-

-

2

%3.6

15

يتضح من اجلدول السابق أنه يف التصميم املقرتح
مستوىح من اخليل العربي�ة وأدواتها بلغت أوافق أعلى
نسبة وهي  ،% 45.45وأوافق بشدة  ،% 30.9ومحايد
 ،% 21.8وبلغت ال أوافق أقل نسبة وهي .% 1.8

%27.27

22

%40

16

%29.09

55

%100

تفضيل أفراد العين�ة التصاميم املقرتحة
)6
املستوحاة من جماليات اخليل العربي�ة وأدواتها:
ِّ
الشـــكل رقـــم ( )16يوضـــح توزيع أفـــراد العين�ة على
حســـب أفضل تصميـــم مقرتح.

ويف التصميـــم املقـــرتح مناســـب للموضـــة بلغـــت
أوافـــق أعلـــى نســـبة وهـــي  ،% 43.6وأوافـــق بشـــدة
 ،% 36.36ومحايـــد  ،% 18.18وبلغـــت ال أوافـــق أقـــل
نســـبة وهـــي .% 1.8
ويف اســـتيحاء اخليل العربيـــ�ة وأدواتهـــا زاد من القيمة
اجلماليـــة للتصميـــم املقـــرتح بلغـــت أوافق أعلى نســـبة
وهي  ،% 47.27وأوافق بشـــدة  ،% 30.9ومحايد ،% 20
وبلغـــت ال أوافق أقل نســـبة وهـــي .% 1.8
ويف نســـبة الراغبـــن يف ارتداء هذا الـــزي املقرتح بلغت
أوافـــق أعلى نســـبة وهـــي  ،% 41.8وأوافق بشـــدة بلغت
 ،% 34.5ومحايـــد ،% 10.9وال أوافق  ،% 10.9وبلغت ال
أوافق بشـــدة أقل نســـبة وهي .% 1.8
ويف تأث ــري ق ــوة اخلي ــل عل ــى التصمي ــم املق ــرتح بلغ ــت
أوافـــق أعلـــى نســـبة وهـــي  ،% 40وأوافـــق بشـــدة
 ،% 29.09ومحايـــد  ،% 27.27وبلغـــت ال أوافـــق أقـــل
نســـبة وهـــي .% 3.6

اجلدول رقـــم ( )11توزيـــع أفراد العين�ة على حســـب
أفضل تصميـــم مقرتح.
التصميم

التكرار

النسبة

1

19

%34.54

2

12

%21.8

3

1

%1.8

4

1

%1.8
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التصميم

التكرار

النسبة

5

12

%21.8

6

10

%18.18

اجملموع

55

%100

ويتضـــح من اجلـــدول الســـابق ما يلي :بلغت نســـبة
التصميـــم األول من التصاميم املقرتحة أعلى نســـبة وهي
 ،34.54%يليـــه التصميـــم الثاين والتصميـــم اخلامس،
إذ بلغـــت نســـبتهما  % 21.8بالتســـاوي ،وبلغت نســـبة
التصميـــم الســـادس  ،18.18%أمـــا التصميمـــان الثالث
والرابـــع فبلغـــت نســـبتهما أقـــل نســـبة مـــن التصاميم
املقرتحة وهـــي .1.8%
وقـــد كانـــت آراء الفئـــة املســـتهدفة حنـــو التصاميـــم
َّ
وتتمزي
املقرتحـــة أنها راقيـــة ومواكبـــة للموضة احلاليـــة،
بنوع مـــن الكالســـيكية ،وإضافة جماليـــات اخليل زادت
َ
مـــن القيمـــة اجلماليـــة للتصميـــم .وق َّصات الفســـاتن
متن�اسبة مع خطوط اجلسم وشـــكله .وتمزيت التصاميم
املقرتحـــة باأللوان املســـتوحاة مـــن اخليل.

االسـتـنـتـاجــات:

والـــرتاث والهويـــة ،وقـــد أكدت دراســـة طعيمـــة وزغلول
( )2 ،2018أنـــه ال بـــد مـــن أن يكـــون هنـــاك دور ملصمم
األزيـــاء يف املصانـــع املصريـــة ســـواء املحليـــة أو املصدرة يف
تصميم بنطلون جيزن مســـتوىح من الـــرتاث املصريِّ ،
ويعر
عـــن شـــخصيت�ه .وقد ذكـــر العســـريي وآخـــرون (،2017
 )450أن نشـــر ثقافة الرتاث ومفاهيمـــه واالرتقاء بموارده
ً
ً
محليا ووطنيـــ�ا يســـاهم يف حفظه وتنميتـــ�ه وإدارته.
إقبال أفـــراد العين�ة علـــى اقتن�اء األزياء املســـتوحاة من
جماليـــات اخليـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا ،وقد أكدت دراســـة
طعيمـــة وزغلـــول ( )18 ،2018حتقيق إجمـــاع على قبول
التصميمات املقرتحة يف الدراســـة ،بســـبب أنها تتسق مع
املجتمـــع والبيئ�ة املصريـــة ،وهـــذا أدى إىل جنـــاح الزخارف
اإلســـالمية يف حتقيق تصميمات معاصرة لبنطلون اجليزن.
اســـتخدام جماليـــات اخليـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا يف
اخلطوط والشـــكل وامللمـــس واأللوان للتصميـــم زاد من
القيمة اجلمالية للـــزي ،وهو يالئم املرأة الســـعودية .وقد
أكـــدت دراســـة مكـــرش ونـــادر ( )2010أن التصميمات
َّ
املنفـــذة ألزيـــاء النســـاء املســـتوحاة من بعـــض الكائن�ات
ِّ
املصمم يف رســـم خطـــوط معاصرة،
البحريـــة ســـاعدت
وابتكار تصميمـــات مالئمة للمـــرأة الســـعودية .وقد ذكر
خليـــل ومديـــن ( )414 ،2017أن تصميم أزيـــاء مواكبة
للموضـــة العامليـــة مســـتوحاة مـــن الدمج بـــن مالبس
النســـاء عند قدماء املصريـــن وزخارف العمـــارة النوبي�ة،
يهدف إىل إحيـــاء الرتاث ،واحلفاظ علـــى الهوية املصرية،
وضمان اســـتمراريتها واســـتدامتها لأجيـــال املقبلة.

ً
ِّ
ٌ
للمصمم أن
واســـع جـــدا ،ويمكـــن
مجال االســـتلهام
يبـــ�دع أو يبتكـــر فيه من مجـــاالت عدة يف البيئـــ�ة املحلية.
وذكـــرت عبـــد الســـميع ( )403 ،2011أن الطبيعـــة
ً
هـــي امللهـــم األول ِّ
ملصمـــم األزياء ،يســـتلهم منهـــا أفكارا
جديـــدة ،ويبتكـــر تصميمـــات تصلـــح ملالبس الســـهرة،
وهـــذا النوع من امللبـــس حيتاج إىل اختيـــ�ار دقيق للتصميم
َّ
يتمـــزي باالبتكاريـــة واألصالـــة .وقد ذكر العســـريي
حـــىت
وآخـــرون ( )458 ،2017أن املـــوروث الشـــعيب مـــن أهمّ
مصـــادر اإللهـــام يف تصميـــم األزياء ،حبيث حتمل ســـمات
وخصائص األجيال الســـابقة وجتديدها بما يتن�اســـب مع
العصـــر احلاضر.

دعم الرامج األكاديمية والتدريبي�ة يف مجال تصميم
األزياء وتوجيهها إىل هذا االجتاه والرتكزي على البيئ�ة املحلية.

ســـاهم البحـــث يف ربـــط جماليـــات اخليـــل وأدواتهـــا
بتصميم أزياء مبتكرة مناســـبة للموضـــة ،وتأكيد األصالة

زيـــادة اهتمام العاملن يف مجال صناعـــة األزياء بابتكار
وإنت�اج تصاميـــم أزياء تليب حاجة املرأة يف الســـوق املحلي.

التوصيات:
تشـــجيع الباحثـــن إلجـــراء املزيـــد مـــن الدراســـات
العلميـــة يف مجال ربط األزيـــاء باخليل العربيـــ�ة وأدواتها.

ثـقـافـة مـاديـة

دعـــم مصمـــي األزيـــاء البتـــكار تصاميم أزيـــاء ذات
ُ َ
مواصفات عاليـــة تعىن بالتفاصيل واإلبـــداع تتن�افس مع
املنتجـــات األخرى.

المراجع:
-

-

-

-

-

-

اللحيدان ،فوزيه محمد (« :)2004أثر زخارف
األقمشة عى أنماط األجسام املختلفة للسيدات
السعوديات» رسالة ماجستر غر منشورة ،كلية
الرتبية االقتصاد املنزيل والرتبية الفنية ،الرياض.
العسري ،حنان فائع حسن ،سليمان ،أميمة أحمد
عبداللطيف ،و إبراهيم ،عبر إبراهيم عبدالحميد.
( .)20 7استحداث تصامیم مستوحاة من الفن
الجداري العسیري َ
(القط ّ) إلثراء جمالیات الزي
النسائي .مجلة التصميم الدولية :الجمعية العلمية
للمصممني ،مج ,7ع .4 9 - 449 ، 4مسرتجع
من https://search.mandumah.com/Re-
cord/984814
حسان ،رحاب رجب محمود .20 4 .فن تصميم
األزياء :دراسات علمية ورؤى فنية .دار العلوم
للنر والتوزيع .القاهرة.
خليل ،رشا وجدي ،و مدين ،وديان طلعت.
( .)20 6تصميم مالبس معارصة مستوحاة من
مالبس قدماء املرصيني وزخارف العمارة النوبية
يف ضوء املوضة األخالقية .مجلة التصميم الدولية:
الجمعية العلمية للمصممني ،مج ,6ع- 40 ، 2
 .4مسرتجع من https://search.mandu-
mah.com/Record/984861
زكي ،عماد  ،وموىس  ،فاروق ( .)20 0تصميم
األزياء .دار املستقبل .عمان.
شقر ،عبدالحميد حسن .)2004( .الخيل
والفروسية عن العرب .الوعي اإلسالمي :وزارة
االوقاف والشؤون االسالمية ،س  ,4ع 8 ، 464
  .6مسرتجع من https://search.mandu-mah.com/Record/446541
سلطان ،محمد ( .)2006موسوعة الخيول العربية
والعاملية .دار أسامة للنر والتوزيع.عمان.
طعيمة ،نجالء محمد عبدالخالق ،و زغلول ،طارق
محمد.)20 8(.إبتكارتصميماتللبنطلونالجينز
مستوحاة من الفن اإلسالمي بإستخدام تقنية النقش
بالليزر .مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية:
الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية ،ع،9
 .7 - 7 8مسرتجع من https://search.
mandumah.com/Record/923498
عبد السميع ،أمل .)20 ( .االستفادة من بعض
الشعب املرجانية للبحر االحمر يف إثراء التصميم

تشـــجيع الدولـــة ودعمهـــا إنشـــاء مصانـــع لصناعـــة
ِّ
أزي ــاء ذات ج ــودة وطاب ــع محل ــي ،لم ــا يمثل ــه ذل ــك م ــن
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أ .محمد عبده محمد سبأ  -اليمن

نوافذ الزجاج امللون يف اليمن
(القمريات)

مقدمه البحث:
تعت ــر القمري ــات املعش ــقة بالزج ــاج املل ــون م ــن أه ــم العناص ــر
املعماري ــة يف اليم ــن حي ــث تس ــتخدم بك ــرثة يف الواجه ــات املعماري ــة
للبي ــت اليم ــين وخاص ــة يف املحافظ ــات الش ــمالية والوس ــطى وق ــد
ســـاعد توفـــر اخلامـــات املناســـبة لهـــذا النـــوع مـــن النوافـــذ علـــى
ظهوره ــا من ــذ وق ــت مبك ــر فق ــد كان ــت القمري ــات قديم ــا تصن ــع
مـــن أحجـــار الرخـــام الشفاف(اآللباســـرت) وكانـــت عبـــارة عـــن
نواف ــذ دائري ــة أو ش ــبه دائري ــة تثب ــت أعل ــى النواف ــذ وكان الغ ــرض
منهـــا اإلضـــاءة فقـــط حيـــث تثبـــت أعلـــى النوافـــذ اخلشـــبي�ة
ً
املتحركـــة بشـــكل منفصـــل عنهـــا وكانـــت هـــذه النوافـــذ ســـابقا
تثب ــت بم ــادة القض ــاض وه ــي م ــادة تس ــتخرج م ــن س ــحق وطح ــن
نـــوع مـــن األحجـــار البيضـــاء متوســـطة الصالبـــه  -متوفـــرة يف

ثـقـافـة مـاديـة

ُمعظ ــم جب ــال اليم ــن  -تتح ــول بفع ــل م ــزج مس ــحوقها
إىل خليـــط يشـــبه اإلســـمنت يف الوقـــت احلاضـــر
واس ــتخدمت ش ــراحئ املرم ــر الش ــفاف لتغطي ــة النواف ــذ
يف فـــرتات التاريـــخ القديـــم يف اليمـــن بكـــرثة وكانـــت
العق ــود العربيــ�ة عل ــى ش ــكل دائ ــرة موج ــودة يف القص ــور
اليمني ـ�ة القديم ــة وه ــذا دلي ــل عل ــى أن القمري ــة ليس ــت
وليـــدة عصرنـــا هـــذا حيـــث مـــا زالـــت تســـتخدم يف
املن ــازل القديم ــة يف صنع ــاء نم ــاذج م ــن نواف ــذ الرخ ــام
يف النواف ــذ املغلق ــة وال ــيت يك ــون الغ ــرض منه ــا اإلض ــاءة
فقـــط وكان ــت القمري ــة قديمـــا تصن ــع م ــن القضـــاض
والرخ ــام الش ــفاف فق ــط وبع ــد ظه ــور الزج ــاج املل ــون
وتوفـــره يف أســـواق اليمـــن بكـــرثة اســـتب�دل اليمنيـــون
ً
الزج ــاج املل ــون ب ــدال م ــن الرخ ــام الش ــفاف واس ــتب�دلوا
اجلـــص بـــدل القضـــاض احلجـــري ويقـــال كان أول
ً
ظهـــور واســـتخدام للزجـــاج امللـــون يف القمريـــات بـــدال
مـــن الرخـــام يف العصـــر اململوكـــي والفاطـــي واأليـــويب
ولكـــن االزدهـــار واالســـتخدام الواســـع للزجـــاج امللـــون
يف النوافـــذ والقمريـــات كمـــا تؤكـــده املصـــادر كان يف
العص ــر العثم ــاين عن ــد توس ــع حكمه ــم إىل اليم ــن حي ــث
جل ــب األت ــراك الزج ــاج املل ــون معه ــم إىل اليم ــن وكان أن
اس ــتخدم اليمني ــون الزج ــاج املل ــون يف النواف ــذ اجلصي ــة
ً
ب ــدال م ــن الرخ ــام والزج ــاج الش ــفاف وأصبح ــت النواف ــذ
اجلصيـــة امللونـــه والـــيت يطلـــق عليهـــا (القمريـــات)
ً
ج ــزءا ال يتج ــزأ م ــن العم ــارة اليمنيــ�ة إىل وقتنــ�ا احلاض ــر
ً
ولعب ــت خام ــة اجل ــص القابل ــة للتش ــكيل دورا يف تنوي ــع
أحجـــام وأشـــكال القمريـــات حيـــث أصبحـــت النوافـــذ
ً
اجلصيـــة أكـــر نســـبي�ا مـــن قمريـــات الرخـــام الصغـــرية
وتعـــددت الزخـــارف واألشـــكال لهـــذه التحفـــة القابلـــة
للتشـــكيل والتنويـــع بفعـــل ســـهولة النحـــت واحلفـــر
عليهـــا كمـــا ســـاعدت ألـــوان الزجـــاج يف حتويلهـــا إىل
لوح ــة فنيــ�ة تزي ــن امل ــزنل اليم ــين م ــن الداخ ــل واخل ــارج
ً
ح ــىت ص ــارت ج ــزءا م ــن املن ــازل يف اليم ــن وال ي ــكاد خيل ــوا
منهـــا مـــزنل يف أغلـــب املحافظـــات اليمنيـــ�ة خاصـــة
الشـــمالية منهـــا.

مصطلحات البحث:
ً
قبل دخولنـــا يف موضوع القمريـــات يف اليمن علين�ا أوال
ً
أن نعرض تعريفا لبعض وأهم التســـميات واملصطلحات
للنوافذ املعشـــقة بالزجاج يف الوطن العريب واليت تتشـــابه
يف بعـــض البلـــدان وختتلـــف أحيانا مـــن بلـــد إىل آخر كما
نعرض تعريفـــات ألهم املصطلحات الـــيت وردت بكرثة يف
هـــذا البحث حىت تكتمـــل الرؤية للقـــارئ الكريم.

)1

النوافذ:

معىن نافذة يف (معجم الوســـيط) «جمع نافذة وتعين
الشـــباك ويف املعجـــم الغـــين النوافـــذ جمـــع نافـــذة وهي
فتحـــة يف احلائط ينفذ منها الهـــواء إىل البيت» ويف معجم
اللغـــة العربي�ة املعاصر جمع نافـــذة وصيغة املؤنث لفاعل
نفذ –ومعناها شـــباك يف حائط أو سقف ينفذ منه الضوء
والهـــواء إىل احلجرة وغريها «ويطلـــق مصطلح نافذة على
الفتحـــات اليت ينفـــذ منها الضوء وجاء شـــرحها يف املعجم
الوســـيط بأنها «مناور واملنـــور الكوة أو النافـــذة الصغرية
يدخـــل منها النـــور» 1والنوافذ يف املعمار العـــريب عبارة عن
فتحـــات ينفذ منـــه الهواء والضـــوء إىل الداخـــل وتطلق يف
الغالـــب على الفتحات الـــيت تزين واجهـــات املباين بهدف
جمايل أو بهـــدف التهوية» والنافذة هي صفـــة للطاقة إذا
كانـــت ختـــرتق احلائط إىل اجلانـــب اآلخـــر والطاقات على
نوعـــن صمـــاء ونافذة فـــاألوىل للزخرفـــة أو حفـــظ املتاع
والثاني�ة للتهويـــة واإلضاءة واإلشـــراف إىل اخلارج.2

)2

اجلص:

اجلـــص أو (اجلبس) نـــوع من األحجـــار اجلريية اليت
ُ
حتـــرق وتطحـــن على شـــكل مســـحوق دقيق وتســـتخدم
كخليـــط لتغطيـــة اجلـــدران أو يف البنـــ�اء مثل االســـمنت
وتشـــكل به الزخارف والتحف وغريها من االســـتخدامات
«وإســـمه العلي احلجر اجلريي أو (كربونات الكالسيوم)
ويســـى أيضا جبس ويقال يســـى جبـــس عندما يكون
مـــن البـــودرة الـــيت خيلفها قطـــع األحجار ويســـى جص
عندمـــا نضيف إليـــه الماء فيصبـــح لين�ا قابال للتشـــكيل
ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ )اﻟﻘﻤﺮﻳﺎت(
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وهو ســـريع اجلفاف عشـــرات املرات مقارنة باالســـمنت
ويمكن أن جيـــف يف دقائق قليلـــة وحيتاج إىل مهـــارة عالية
3
من احلـــريف للتحكـــم فيه»

)3

الزجاج:

الزجـــاج هـــو كل ســـطح شـــفاف أو ملـــون ينفـــذ منه
الضوء إىل اجلانب اآلخر أما كيميائيـــ�ا فقد«عرفت املجلة
األمريكية الختبـــ�ار املواد عـــام 1945م الزجـــاج بأنه مادة
عضويـــة ناجتة مـــن االنصهار وبـــردت إىل درجـــة ال حيدث
معها تبلور وهي بصفة خاصة مادة صلبة ســـهلة الكســـر
والتشـــكيل وقد تكـــون عديمة اللـــون أو ملونه».9

)4

النوافذ اجلصية املعشقة بالزجاج:

تتنـــوع التســـميات اليت عرفـــت بها النوافـــذ اجلصية
املعشـــقة بالزجاج امللـــون من بلد إىل آخر فتســـى يف مصر
(الشمســـيات) وتســـى يف اليمن (القمريات) وتسى يف
املغرب العريب (الشماســـات) ويف بالد الشـــام ُيطلق عليها
(املخرمات) وهنـــاك مصطلح حديث يطلق عليها إســـم
ســـتائر الضوء ومن هنا نســـتنج أن هناك عدة تســـميات
وتعريفـــات للنوافذ اجلصية.

)5

الشمسيات:

ُ
جـــاء يف املعجـــم الوســـيط -شـــمس وهن شـــوامس
(أشـــمس) اليوم وحنوه :شـــمس (شامســـه) مشماســـه
شماســـا  :عاداه وعانده (شـــمس) عبد الشـــمس وعرض
الـــيء للشـــمس ليجـــف وييبـــس وتشماســـا تعاديـــا
وتعامدا و(تشـــمس) مطاوع شمســـه وتعرض للشمس
ومنـــع مـــا وراء ظهـــره ويقـــال يـــوم شـــامس ذو شـــمس
والشـــمس النجـــم الرئيـــيس الذي تـــدور حولـــه األرض
وســـائر كواكـــب املجموعـــة الشمســـية 4والشمســـيات
كلمة مشـــتقة من كلمة شـــمس ومن كلمة شماســـيه أي
منفذ لدخول الشـــمس وربما اســـتلهمت هذه التســـمية
مـــن كونهـــا تدخـــل الشـــمس إىل املبـــاين فأطلـــق عليهـــا
الشمســـيات حيث تشتهر هذه التســـمية يف مصر وتطلق
على النوافذ اجلصية املستطيلة املعشـــقة بالزجاج امللون
ويوجـــد لها عدة أشـــكال فمنها مـــا هو طـــويل ومنها ماهو

بيضاوي وتصنـــع بغرض الزينـــ�ة أو اإلضـــاءة ،حيث أنها
مغلقة تماما بشـــىت األلوان ،وال ينفذ منها الضوء إال بقدر
ضئيـــ�ل ،وإنما بغرض وإضفاء يشء من اخلشـــوع والهدوء
النفـــيس والنورانيـــ�ة ،علـــى املـــكان وهنـــاك نوعـــان من
النوافذ – األول يســـى  -شمســـية – وهو املســـتطيل ذو
القمة البيضاوية والثاين – يســـى – قمرية وهو املســـتدير
الـــذي يعلو قمـــة نافذتن شمســـيتن».5
وعـــرف باحثـــون «شمســـيات مصـــر» أنهـــا تلـــك
النوافـــذ اجلصية اليت تكون على شـــكل مســـتطيل ممتد
خيتتـــم علـــى شـــكل دائـــرة أو نصـــف دائـــرة أو مثلث من
األعلـــى وتكون مصنوعـــة من اجلص ومعشـــقة بالزجاج
«والشمســـيات وصـــف للنوافذ املصنوعة مـــن احلجر أو
الرخـــام أو اجلـــص املفرغ بزخـــارف هندســـية أو نب�اتي�ة أو
كتابيـــ�ة وغالبا مـــا تمأ النوافـــذ بزجـــاج ملون».6
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القمريات:

القمرية كما جاء يف املعجم العريب الوســـيط لغة :اســـم
مؤنث مســـتخرج من كلمة قمر وهو اسم لنافذة والقمرية
اســـم لطائر واســـم لنب�ات وأيضا يقال ليلة مقمرة أي ليلة
مضيئـــ�ة ويطلق اســـم وجمـــع املؤنـــث للقمريـــة قماري
والقمـــري نـــوع مـــن احلمام حســـن الصـــوت ظهـــره إىل
الزرقـــة الرصاصية وعنقه بنفســـي املواج منقاره أســـود
عينـــ�اه برتقاليت�ان جفونهمـــا حمر وأنث�اه أصغـــر من الذكر
وهناك الســـنة القمرية واألشـــهر القمرية وهي حبسابات
فلكيـــة وهنـــاك كلمـــات ذات صلـــة بالقمرية مثـــل إقمار
أقمر وتقمـــر وتقامر وتقمـــري وقماري وقمراء قمـــرة وقمري
وقمـــار بكســـر القـــاف وقامـــر ومتقامـــر ومقمـــر ومقامر
بضـــم امليم ومقامرة ومقمـــور وقمر فالنا قمـــرا غلب عليه
القمـــار ويقال قمـــرت فالنة قلبه أي شـــغفته حبـــا وأقمر
الهـــالل صـــار قمـــرا وذلـــك يف الليلـــة الثالثة من الشـــهر
والليلـــة أضـــاءت بنـــور القمر والقـــوم طلع عليهـــم القمر
وتقامـــروا لعبـــوا القمار واألقمـــر وجه أقمر شـــبي�ه بالقمر
والقمر جرم ســـماوي يـــدور حول كوكب أكـــر منه ويكون
تابعـــا له».7

ثـقـافـة مـاديـة

حلرفيـــن متخصصـــن بصقـــل وصناعـــة هـــذه النوافذ
املصنوعة مـــن الرخام واحلجر الشـــفاف وتعتـــر النوافذ
الرخامية من العناصر املهمة واملمزية يف تشـــكيل واجهات
املســـاكن التقليدية يف اليمـــن وبالذات صنعـــاء القديمة
وتســـى بالقمريـــة الرخاميـــة وقـــد أطلـــق عليهـــا هـــذا
املصطلح لشـــبهها الشـــديد بشـــكل القمر عند ســـقوط
الضوء عليهـــا فتعكس وهجا خافتا كضـــوء القمر ولكونها
شـــفافة حيث اســـتخدم يف صنعها مادة الرخـــام املصقول
الشـــفاف (األلباسرت).9

القمرياتالرخاميةاملصنوعةمناملرمر الشفاف

ويف اليمـــن يطلق إســـم قمرية على اجلـــزء العلوي من
النوافـــذ الـــيت تكون يف الغالب بشـــكل نصف دائـــرة وربما
أســـتلهمت التســـمية من شـــكل القمرية املشـــابه للقمر
بشـــكل نصف دائـــرة وهـــي تعلـــو النافـــذة ويفصلها عن
اجلزء الســـفلي من النافذة عمود عريض يســـى (عتب�ة)
ويكون من اخلشـــب أو احلجر يفصل العقـــد عن النافذة
ويشـــكل رف مـــن الداخـــل والقمرية نافذة للضـــوء كانت
ً
قديمـــا تصنع من الرخام الزجايج الشـــفاف ثم اســـتخدم
ً
لصناعتهـــا الحقا مـــادة اجلص املعشـــق بالزجـــاج امللون
على شـــكل زخارف نب�اتي�ة أو حيواني�ة أو هندســـية وأحيانا
تضـــاف عليهـــا كتابات تتن�اســـق مـــع زخرفتهـــا وختتلف
تســـمية القمرية يف بعض األماكـــن يف اليمن فيطلق عليها
التخريـــم 8وأيضا تســـى العقود نســـبة إىل شـــكل العقد
العـــريب الذي تكـــون عليه غالبيـــ�ة القمريات.
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النوافذ الرخامية:

وهـــي عبـــارة عن نوافـــذ تصنع مـــن الرخام الشـــفاف
املرمـــر والذي يتوفربشـــكل نـــادر يف بعض جبـــال املنطقة
العربيـــ�ة واشـــتهرت به اليمـــن وتصنع النوافـــذ الرخامية
عـــن طريـــق تشـــذيب وصقـــل هـــذا النـــوع مـــن احلجر
وحتويلـــه إىل ألـــواح يصـــل ســـمكها إىل مايقارب ســـنتمرت
واحد وتوجـــد ومازالت هناك يف اليمـــن بعض من الورش

والقمريـــة يف مصر تطلـــق على النوافـــذ اجلصية اليت
تعشـــق بالزجـــاج وتكون على شـــكل دائـــرة وليس نصف
دائـــرة كما يف اليمن وأمـــا يقابل مصطلح قمريـــة يف اليمن
فهـــو مصطلـــح الشمســـيات والقمريات والشماســـات
واملخرمـــات يف كل مـــن بالد الشـــام واملغـــرب ومصر وبايق
الـــدول العربي�ة
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قندليات:

مصطلـــح قندليـــات مشـــتق مـــن مصطلـــح قنديل
وجـــاء يف املعجـــم الوســـيط (القنديل) مصبـــاح كالكوب
يف وســـطه فتيـــ�ل يمأ بالمـــاء والزيـــت ويشـــعل بهدف
الضـــوء 11ويف محاضـــرة ألقاهـــا الدكتـــور محمـــد عبـــد
الرحيـــم أســـتاذ الزجـــاج يف كليـــة الفنـــون التطبيقيـــة يف
جامعـــة القاهـــرة «يطلق هـــذا املصطلح علـــى مجموعة
من الشمســـيات اجلصية املعشـــقة بالزجـــاج اليت تكون
بشـــكل وحـــدة تشـــبه القنديل» 10ويبـــ�دوا أن التســـمية
جاءت من التشـــبي�ه بالقناديـــل كما اليت كانـــت تصنع يف
مصر قديما بأكرث من شـــكل ويب�دوا أن املعمـــاري نفذ هذه
التصميمات للتشـــبه بالقناديل القديمـــة ذات التفرعات
اليت كانت تســـتخدم لإلضاءة وهذا يوضح لنـــا مدى ذكاء
املعماري املصري يف هندســـة واخزتال األشكال واستخراج
وابتـــكار تصميمـــات جديدة.
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القندليات (قندلون):

القندل ــوم او القندل ــون تس ــمية تطل ــق عل ــى أك ــرث م ــن
شمســـية رتبـــت مـــع بعضهـــا بشـــكل متقـــارب حبيـــث
ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ )اﻟﻘﻤﺮﻳﺎت(
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تبـــ�دوا وحـــدة واحـــدة وغالبـــا تكـــون مـــن شمســـيتن
متوازيت ــن طولي ــا تتوس ــطهما قمري ــة م ــدورة يف األعل ــى
ويوجـــد أمثلـــة علـــى ذلـــك يف جامـــع الســـيدة نفيســـة يف
القاهـــرة 11كمـــا نشـــاهدها موجـــودة يف غالبيـــ�ة املســـاجد
واألضرحــة يف مصــر التاريخيــة كمــا يف ضريــح ابــن قولــون
كمـــا توجـــد نمـــاذج مـــن القنلونـــان يف بعـــض الكنائـــس
التاريخي ــة كم ــا يف الكنيس ــة املعلق ــة يف القاه ــرة بالق ــرب
مـــن الفســـطاط القديمـــة ويطلـــق يف مصـــر مصطلـــح
القندليــات علــى الشمســيات املركبــة وتســى  -قنديليــة
–قندل ــوم – قندل ــون -وتطل ــق عل ــى واجه ــة مركب ــة م ــن
ع ــدة شمس ــيات منظم ــة بش ــكل مرت ــب كوح ــدة كامل ــة
جـــوار بعـــض».12
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القندلون املركب:

القندلـــوم املركـــب وهو يطلق علـــى اإلطـــار أو اجلدار
الذي حيتـــوي على أكرث مـــن قندلوم جبوار بعض فيشـــكل
لنـــا مجموعـــة مـــن الشمســـيات والقمريـــات يف وحـــدة
زخرفيـــة متن�اســـقة تركب بشـــكل يعطي وحـــدة بصرية
ملجموعـــة مـــن القندلونات املتجـــاورة.13

تأريخ ظهور القمريات والشمسيات
يف الوطن العريب:
تعددت أراء علماء التاريخ حـــول أول ظهور للقمريات
والشمسيات املعشـــقة بالزجاج ويرى الكثري من الباحثن
أن هـــذا الفن هو فـــن عريب خالص ويرون أنه نشـــأ وترعرع
كفن إســـاليم يف مختلـــف الـــدول العربي�ة واإلســـالمية
وقد اختلفـــت اآلراء حول مـــكان النشـــأة األوىل لهذا الفن
فنجـــد البعض يـــرى أن أول اســـتخدم للزجـــاج امللون كان
يف بالد الـــروم وأنهم ربمـــا نقلوه إىل العـــرب عند إحتاللهم
لبعض الـــدول العربيـــ�ة قبل االســـالم وينفي هـــذا الرأي
الكثري من علماء األثار ويســـتدلون على ذلـــك بأن صناعة
الزجـــاج قد وجدت يف كل مـــن مصر والعراق وبالد الشـــام
واليمـــن يف العصـــور القديمة وهنـــاك فريق أخـــر يرى أن
النوافـــذ اجلصيـــة تطورت عـــن النوافـــذ الرخاميـــة اليت
كانت تســـتخدم ألـــواح الرخـــام واملرمـــر الشـــفاف واليت
كانت موجـــودة قديمـــا يف كل من مصر واليمن واســـتدلوا
علـــى ذلـــك بالنوافذ الرخاميـــة يف عمارة صنعـــاء القديمة
وبالفتحـــات الزجاجيـــة القديمـــة مـــن الرخام الشـــفاف

ثـقـافـة مـاديـة

الســـميك اليت كانت تـــرتك نافذة تنفذ بالضـــوء إىل غرف
الدفـــن والتوابيت للمـــوىت يف مصر القديمـــة وقد تطورت
هذه النوافـــذ الرخامية فـــرتة الفتح اإلســـاليم يف غالبي�ة
الـــدول العربي�ة واشـــتهرت اليمـــن قديما بتصديـــر ألواح
الرخام الشـــفاف إىل بعـــض دول العالـــم القديم ويذهب
البعـــض إىل أن النوافـــذ الرخامية ربمـــا انتقلت عن طريق
اليمنين املشـــاركن يف الفتوحات اإلسالمية لبالد الشام
ومصر واملغـــرب العريب حيث كانت القبائـــل اليمني�ة تمثل
اجلـــزء األكـــر من جيـــش الفتح اإلســـاليم حيـــث كانت
هناك مشـــاركة كبرية للقبائل اليمنيـــ�ة وغريها من القبائل
العربيـــ�ة يف بنـــ�اء املســـاجد اإلســـالمية القديمـــة وكذلك
يؤكدون ذلـــك بما جاء يف املصادر القديمـــة عن بن�اء مدين�ة
الفســـطاط واجلزية القديمـــة اليت بن�اهـــا الفاحتون العرب
إبـــان دخولهـــم إىل مصـــر وذكرت ذلـــك عدد مـــن املصادر
التاريخيـــة مثل كتـــاب فتح العرب ملصر وكتـــاب يمانيون
حـــول الرســـول وكتـــب الفتوحـــات اإلســـالمية القديمة
ويســـتدل بعـــض الباحثن بوجود شـــبة كبـــري بن نمط
العمـــارة يف اليمـــن القديـــم وبن نمـــط العمـــارة يف الفرته
اإلســـالمية إبـــان الفتح اإلســـاليم ويظهر هذا التشـــابه
يف شـــكل البن�اء واجلـــدرات الســـميكة ذات البطانتن ويف
شـــكل النوافـــذ والعقود ومنهـــا العقد العريب الذي ســـي
بهذا نســـبة إىل العرب الذيـــن جلبوه معهـــم والذي يكون
ً
بشـــكل نصـــف دائـــرة وجنـــده منتشـــرا بكـــرثة يف العمارة
اليمنيـــ�ة القديمة وربما نقلتـــه القبائل اليمنيـــ�ة والعربي�ة
أثنـــ�اء مرورهـــا ببـــ�الد الشـــام ومصـــر والعـــراق وفـــارس
واملغـــرب العـــريب واألندلـــس وربمـــا اســـتخدم يف البداية
الرخام الشـــفاف واملصقول ونســـتنتج مـــن كل هذه اآلراء
أن النوافذ اجلصية املعشـــقة بالزجـــاج امللون تطورت عن
تلـــك النوافذ الرخامية الـــيت كانت موجودة منـــذ القدم يف
كل مـــن مصـــر واليمـــن وبـــالد الشـــام والعـــراق واملغرب
العريب حيث اســـتب�دل الزجـــاج مكان الرخام الشـــفاف يف
عصـــور الحقة ويؤكـــد هذا الـــرأي تلك النوافـــذ الرخامية
اليت اســـتخدمت بكرثة يف مدينـــ�ة صنعـــاء القديمة واليت
يعـــود تاريخها إىل عصـــر ما قبل اإلســـالم وتلـــك النوافذ
الرخامية أيضا اليت اســـتخدمت كمنفذ للضوء يف مصر يف

التوابيـــت الصخرية اليت كانت تنفذ بالضـــوء إىل حجرات
الدفـــن يف مقابر مصر القديمـــة ونافذ الرخـــام القديمة يف
قصر احلـــري الغريب يف ســـوريا ويـــرى آخـــرون «أن النوافذ
الزجاجية املعشـــقة باجلـــص كانت إحدى الســـمات اليت
تمزي الفـــن املعمـــاري اإلســـاليم بصنفيه الديـــين واملدين
وكانـــت أول األمـــر تصنع من الرخـــام الرقيق الـــذي يتمزي
بنوع من الشـــفافية مـــع انعكاس ضوء الشـــمس عليه ثم
بعـــد ذلك صنعت مـــن اجلبس املفـــرغ بدون زجـــاج على
هيئـــ�ة زخارف هندســـية ثم أضيفـــت لها أشـــكال نب�اتي�ة
وكتابيـــ�ة ثـــم وحـــدات آدميـــة وضلت فـــرتة مـــن الزمان
مفرغة وكأنها منســـوجات ضوئيـــ�ة ثم تطورت فأضيفت
لهـــا قطع مـــن الزجـــاج امللـــون لســـد الفراغـــات فأبرزت
زخارفها وجمال تكوينها14وحنـــن إذ يهمنا النوافذ اجلصية
املعشـــقة بالزجاج امللون وتاريخ نشـــأتها فســـوف حناول
أن نعـــرض لبعـــض اآلراء للمؤرخن يف هـــذا املجال حيث
يـــرى البعـــض أن أول ظهور لهـــذه النوافـــذ كان يف مصر»
يف مســـجد أحمد إبن طولـــون واملحفوظة أربـــع نوافذ منه
يف املتحف املصـــري ويرجع تاريخهـــا إىل 265ه ويف جامع
احلاكم بأمـــر هللا 403ه 1012م 15والبعـــض يرى أن هذا
الفـــن قد وجد يف ســـوريا قبل ذلك ويرجعون تاريخ نشـــأة
هذا الفـــن إىل العصر األموي ويؤيـــدون قولهم هذا بوجود
النوافذ اجلصيـــة يف قصر احلرية الغريب واملســـجد األموي
يف دمشـــق ويذهـــب البعـــض إىل أن هـــذا الفـــن ربمـــا قد
نشـــأ يف املغرب العريب ويســـتدلون على ذلك الشماســـات
املغربيـــ�ة اليت كانت تصنع من اخلشـــب وتعلـــوا األبواب
كمنافـــذ للضـــوء وهناك مـــن يرجع نشـــأة هـــذا الفن إىل
فلســـطن ويســـتن�دون برأيهم هذا إىل النوافذ اليت وجدت
يف مســـجد قبة الصخـــرة الذي يعـــود إىل العصـــر األموي
ويـــرى البعـــض أن أول اســـتخدام للزجـــاج امللـــون كان يف
العصـــر الفاطي واأليويب وكان ذلك بشـــكل بســـيط لقلة
توفـــر الزجاج آنـــذاك ويـــرون أن اإلزدهار األوســـع للزجاج
امللـــون كان يف العصر العثماين عندمـــا جلب األتراك معهم
الزجـــاج امللون إىل الدول العربي�ة أثنـــ�اء احلكم العثماين وأن
النوافـــذ اجلصية املعشـــقة بالزجاج امللـــون ويرى البعض
أن النوافـــذ اجلصية ربما جـــاءت إىل البلـــدان العربي�ة من
ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ )اﻟﻘﻤﺮﻳﺎت(
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ً
تركيـــا ولكـــن هذا الـــرأي بعيـــد جدا عـــن احلقيقـــة كون
هـــذه النوافـــذ وجـــدت يف تركيـــا بعـــد الفتح اإلســـاليم
بوقـــت متأخر ونـــرى أن الزجـــاج امللون فقط هـــو من جاء
إىل البلـــدان العربيـــ�ة أثن�اء احلكـــم العثماين كـــون احلكم
ً
العثماين جـــاء متأخرا جدا بينما وجـــدت الكثري من النوافذ
اجلصيـــة يف مختلـــف بلـــدان الوطـــن العريب قبـــل دخول
األتـــراك وحكمهم للبلـــدان العربي�ة بمئات الســـنن.
ويؤيـــد الباحث الـــرأي القائـــل بأن النوافـــذ اجلصية
املعشـــقة بالزجاج تطورت عن النوافذ الرخامية الشفافة
والـــيت كانت مســـتخدمة يف بعـــض احلضـــارات العربي�ة
القديمـــة مثـــل مصر واليمـــن وبـــالد الشـــام وكان املعمار
ً
اليمين القديـــم األكرث حظا يف هذا النوع من النوافذ ســـوءا
يف تلك النوافـــذ املرمريـــة القديمة اليت ما زالـــت موجودة
يف بعض واجهـــات املنازل والقصـــور والقـــرى القديمة أو
ً
يف املعمـــار اليمين الذي مـــازال مســـتمرا إىل وقتن�ا احلاضر
والذي يتمـــزي بكرثة النوافذ اجلصيـــة واملرمرية يف واجهات
املنـــازل وهـــذا االســـتخدام الواســـع للنوافـــذ الرخاميـــة
واجلصيـــة ال يأيت من فـــراغ فمن الصعب علميـــا أن تظهر
هـــذه النوافذ يف معمار بشـــكل مفائج ويؤكـــد رأين�ا هذا ما
جـــاء يف وصف قصـــر (غمـــدان) يف كتاب الهمـــداين الذي

عـــاش يف القـــرن الثالـــث الهجـــري بقوله «قصـــر غمدان
يتكون من عشـــرين طابقا تزين�ه النوافـــذ وكان آخر طابق
منـــه مـــن الزجاج الشـــفاف يـــرى منـــه الطري يف الســـماء
ويعـــرف منه ما هـــي هذه الطيـــور».16

املعتقدات الشعبي�ة املرتبطة بالقمرية يف اليمن:
أكـــدت املصـــادر التاريخيـــة والتنقيبـــ�ات األثريـــة أن
النواف ــذ يف املب ــاين كان ــت موج ــودة يف اليم ــن القدي ــم من ــذ
أكــرث مــن أربعــة آالف ســنة حيــث عبــد اليمنيــون القدمــاء
اإلل ــه القم ــر واعتق ــدوا أن صناع ــة الناف ــذة بش ــكل القم ــر
يعتــر نوعــا مــن التقديــس يف منازلهــم وكانــت تصنــع مــن
أحج ــار األلباس ــرت الش ــفافة ال ــيت تصق ــل بس ــمك بس ــيط
علــى شــكل دائــرة تدخــل ضــوءا خافتــا يشــبه ضــوء القمــر
وكان ــت ه ــذه النواف ــذ تمث ــل حماي ــة وعناي ــة اإلله ــة القم ــر
باملــزنل ويقــال رمــز اليمنيــون لإللهــة القمــر بنصــف دائــرة
ورم ــزوا لآله ــة األم بدائ ــرة كامل ــة وكان اليمني ــون القدم ــاء
يعتق ــدون أن القم ــر يمث ــل اآلله ــة األب والش ــمس تمث ــل
اآللهـــة الشـــمس والزهـــره يمثـــل اآللهـــة اإلبـــن وجنـــد
الكثــري مــن الرمــوز لهــذه اآللهــة يف أثــار ونقــوش احلضــارة

ثـقـافـة مـاديـة

األفران اليت يتم حرق أحجار اجلص فيها وحتويلها إىل أحجار هشه قابلة للطحن

اليمنيـــ�ة القديمـــة «وكانـــت هـــذه األلـــواح جتلـــب مـــن
املحاج ــر إىل ش ــبام الغ ــراس حي ــث يت ــم بع ــد ذل ــك عملي ــة
النشـــر والتســـوية بواســـطة آالت حـــادة وكانـــت اليمـــن
مشـــهورة بتجـــارة ألـــواح املرمـــر وصنعـــت منـــه أشـــياء
مختلفــة األغــراض يف البن ـ�اء وكذلــك يف صناعــة التماثي ـ�ل
واألواين وغريهـــا  17ومازالـــت بعـــض املنـــازل يف صنعـــاء
القديم ــة حتتف ــظ بأن ــواع قديم ــة م ــن القمري ــات بش ــكل
قال ــب مرم ــري أو رخ ــايم مصق ــول قاعدت ــه مس ــتطيلة أو
مربع ــة يف األس ــفل ،وينته ــي م ــن األعل ــى بعق ــد مق ــوس
منحــوت مــن قطعــة واحــدة مــن املرمــر أو الرخــام البلــوري
املصق ــول ال ــذي يس ــمح بنف ــاذ أش ــعة الش ــمس أو القم ــر
إىل داخـــل املنـــازل اليمنيـــ�ة وكانـــت قطـــع الرخـــام قديمـــا
جتل ــب م ــن مناط ــق مح ــدودة للغاي ــة أش ــهرها وادي ظه ــر
القريــب مــن العاصمــة صنعــاء أو مــن محافظــة املحويــت
وكان ذل ــك قب ــل صناع ــة الزج ــاج ومنه ــا م ــا ه ــو موج ــود
حاليــا ويســتخدم يف تزيــن نوافــذ واجهــات منــازل مدين ـ�ة
صنع ــاء القديم ــة عل ــى ش ــكل دائ ــرة كامل ــة أو مس ــتطيل
م ــدور م ــن أع ــاله ،وتش ــبه ش ــكل القم ــر وه ــي مصنوع ــة
مـــن مـــادة الرخـــام (األلباســـرت) الـــذي يتـــم فركـــه حـــىت
يصب ــح ش ــفافا ،والقلي ــل فق ــط يع ــرف ه ــذا الن ــوع لقدم ــة

وانقـــراض اســـتخدامه ماعـــدا بعـــض املنـــازل القديمـــة
وحيكـــي عنهـــا كبـــار الســـن أن القمريـــات الرخاميـــة
اســـتب�دلت مـــع الزمـــن وكانـــت موجـــودة يف منازلهـــم يف
صنعــاء القديمــة ويذكــر أيضــا املــؤرخ فرانــك مرميــة الــذي
عــاش يف اليمــن يف تســعين�ات القــرن العشــرين لفــرتة أكــرث
م ــن ثم ــان س ــنوات وذك ــر يف كتاب ــة (ش ــيخ اللي ــل -أس ــواق
صنعـــاء ومجتمعهـــا) «أن القمريـــات الـــيت تســـتخدم يف
اليم ــن كان ــت تصن ــع قديم ــا م ــن الرخ ــام الش ــفاف وأنه ــا
كان ــت موج ــودة يف حض ــارة اليم ــن القدي ــم حي ــث كان ــت
تصـــدر الضـــوء مـــن خـــالل فتحـــات مغطـــاة باألحجـــار
الرخامي ــة الش ــفافة وظل ــت ه ــذه الطريق ــة يف الصناع ــة
18
إىل زمـــن توفـــر الزجـــاج بـــدال مـــن الرخـــام الشـــفاف «
فتغـــريت طريقـــة صناعتهـــا واســـتخدم اجلـــص الـــذي
خيل ــط مث ــل االس ــمنت ويش ــكل بالي ــد وعش ــقت بالزج ــاج
املل ــون ب ــدال م ــن الرخ ــام الش ــفاف ضعي ــف اإلض ــاءة.
ويعتقـــد الكثري مـــن الباحثـــن أن اســـتخدام النوافذ
املعشـــقة بالزجاج امللون يف املســـاجد يعـــود إىل ماتضفيه
من جـــو روحـــاين للمســـجد أو الكنيســـة ويبـــ�دو أن اجلو
الروحاين الذي تضفيـــه القمرية املعشـــقة بالزجاج امللون
قد تواصل واســـتمر يف اليمن بعد دخول اإلســـالم فقدس
ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ )اﻟﻘﻤﺮﻳﺎت(
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حفر اجلص بعد التخطيط للقالب الوريق

مرحلة الصب يف القالب
اليمنيـــون القمريـــة باعتب�ارهـــا اآللهـــة يف اليمـــن القديم
ً
ً
ً
وقدســـوها باعتب�ارهـــا نموذجـــا روحانيـــ�ا إســـالميا بعـــد
االســـالم مما ســـاعد على اســـتمرارها يف املعمار اليمين إىل
الوقـــت احلاضر.

مراحل صناعة القمرية يف اليمن
ويمكن أن نســـرد مراحل تصنيع القمرية يف اليمن من
خالل تتبـــع مكوناتها واملراحل اليت تمر بهـــا وهي كالتايل:

)1

مرحلة استخراج اجلص:

اجل ــص ه ــو ن ــوع م ــن احلج ــر اجل ــريي املح ــروق ال ــذي
يطحـــن علـــى شـــكل ذرات بهـــدف خلطـــه ومزجـــه مـــن
جديـــد الســـتخدامه كمـــادة رابطـــة يف البنـــ�اء أو تغطيـــة
األســـطح او الزخـــارف املختلفـــة علـــى املبـــاين وصناعـــة
النوافـــذ اجلصيـــة وغريهـــا مـــن األفاريـــز وأدوات الزينـــ�ة

للبنـــ�اء وغـــريه ويف اليمـــن «اشـــتهرت منطقـــة شـــبام
الغـــراس باســـتخراج مـــادة اجلـــري األبيـــض (اجلـــص)
ث ــم حرق ــه يف أف ــران خاص ــة وبيع ــه يف ع ــدة مناط ــق وذك ــر
الهم ــداين أن ــه يف ش ــبام كان ــت حتم ــل اجلص ــة إىل صنع ــاء
ويف إشـــارة أخـــرى يذكـــر الهمـــداين أن شـــبام ســـخيم بهـــا
محفـــر اجلصـــة إىل صنعـــاء وهـــذه املحافـــر توجـــد يف
شـــمال الغـــراس علـــى بعـــد ســـتة كيلـــو تقريبـــ�ا أســـفل
صخ ــور رملي ــة عالي ــة داخ ــل طبق ــات ترابي ـ�ة جريي ــة تب ـ�دو
ه ــذه الطبق ــات للعي ــان يف اجلان ــب الغ ــريب أس ــفل جب ــل
قه ــران وتس ــتخرج منه ــا كمي ــة كب ــرية م ــن اجل ــري األبي ــض
يف محاف ــر عميق ــة وينق ــل إىل الغ ــراس حي ــث تت ــم عملي ــة
احلـــرق ثـــم ترســـل بشـــكل رئيســـيي إىل صنعـــاء.20

)2

مرحلة صب اجلص:

تقـــوم هـــذه املرحلـــة علـــى عـــدة خطـــوات فبعـــد
اس ــتخراج اجل ــص م ــن املحاج ــر يب ـ�اع يف األس ــواق وتوج ــد
أنــواع جيــدة ورديئ ـ�ة ويشــرتيه احلرفيــون يف أكيــاس خيــزن
فيه ــا بعي ــدا ع ــن الرطوب ــة يف أماك ــن خاص ــة بعي ــدة ع ــن
املؤث ــرات اخلارجي ــة خاص ــة الم ــاء وبع ــد ان يق ــوم احل ــريف
بإخـــراج اجلـــص املطحـــون مـــن الكيـــس يقـــوم بغربلتـــه
بواس ــطة غرب ــال خ ــاص حبي ــث يتخل ــص م ــن الش ــوائب

ثـقـافـة مـاديـة

مرحلة قص الزجاج ألماكن الفتحات اخلاصة بها
املوج ــودة بداخل ــه ويف بع ــض األحي ــان ك ــون اجل ــص م ــن
نوعي ــة جي ــدة منق ــاة ومغربل ــة جي ــدا ولك ــن بفع ــل التزي ــن
تتحجـــر أطرافـــه لتعرضهـــا للهـــواء والرطوبـــة فيضطـــر
احلــريف إىل التأكــد مــن عــدم وجــود رواســب متحجــرة تؤثــر
علــى الصــب والنحــت الــذي حيتــاج إىل عجين ـ�ة متماســكة
جي ــدا حبي ــث ال تفس ــد أي ش ــوائب ه ــذه اخللط ــة وبع ــد
غربل ــة اجل ــص يق ــوم احل ــريف بإضاف ــة الم ــاء إىل اجل ــص
بمق ــدار مناس ــب حبي ــث ال يزي ــد كث ــريا فتصب ــح اخللط ــة
رائبـ�ة جــدا وال يقلــل مــن المــاء فتكــون متماســكة يصعــب
صبهـــا يف القوالـــب الـــيت يعدهـــا احلرفيـــون مســـبقا
بمقاســـات وأشـــكال مختلفـــة وغالبـــا مـــا تصنـــع مـــن
اخلشــب ســواء بأيديهــم أو عنــد حــريف النجــارة املتخصــص
يف صناعتهــا ويف هــذه املرحلــة يقــوم احلــريف بصــب خليــط
اجلـــص (املـــالط) علـــى القالـــب املخصـــص باألشـــكال
واملقاســـات الـــيت يريـــد تنفيذهـــا حيـــث خيتـــار القالـــب
املناســـب مســـبقا وعـــادة مـــا يدهـــن القالـــب بالزيـــت أو
بم ــادة عازل ــة تمن ــع التص ــاق اجل ــص عل ــى القال ــب وبع ــد
الص ــب يرتكه ــا احل ــريف ح ــىت تبــ�دأ باجلف ــاف قلي ــال فق ــط
ويقــوم بزنعهــا مــن القالــب ويف هــذه املرحلــة تكــون عبــارة
ع ــن كتل ــة متوس ــطة املرون ــة بش ــكل مح ــدد ولكنه ــا ب ــدون
ثق ــوب صم ــاء م ــن اجلانب ــن.21

التشطيب والتنعيم للسطح اخلاريج للنافذة
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مرحلة ختطيط الزخارف:

يف هـــذه املرحلـــة يقـــوم احلـــريف بســـرعة التخطيـــط
للش ــكل املطل ــوب عل ــى س ــطح القمري ــة م ــن اجت ــاه واح ــد
وهنــا يراعــي فيهــا أن تكــون معامــل لدونتهــا متوســطة فــال
ه ــي جاف ــة ج ــدا واله ــي مرن ــة ويق ــوم بتنفي ــذ الزخ ــارف
عليهـــا بنفـــس اليـــوم واللحظـــة حـــىت ال جتـــف فتصبـــح
صعب ــة التش ــكيل واحلف ــر.

)4

مرحلة احلفر والتفريغ:

يف هذه املرحلـــة يقوم احلريف حبفر النقـــوش والزخارف
الـــيت قـــام بتخطيطهـــا مســـبقا بواســـطة أدوات خاصة
باحلفر بشـــكل ســـكاكن يقوم بواســـطة بتفريغ األماكن
املـــراد ثقبهـــا للجهـــة األخرى ويقـــوم بعد ذلـــك بتجفيف
القمرية جيـــدا ليوم كامـــل على األقـــل وتنعيمها وصقلها
جيـــدا حبيـــث ال تظهـــر عليهـــا أي خشـــونة تشـــققات
لالســـتعداد لكي تعشـــق بالزجـــاج يف املرحلـــة القادمة
ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ )اﻟﻘﻤﺮﻳﺎت(
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مرحلة تركيب الزجاج:

بع ــد أن يق ــوم احل ــريف بتفري ــغ اجل ــص م ــن األماك ــن
امل ــراد تفريغه ــا يق ــوم احل ــريف بتنعي ــم الس ــطح اخل ــاص
بوضـــع الزجـــاج عليـــه ويقـــوم بقـــص قطـــع الزجـــاج
كامل ــة ووضعه ــا عل ــى الس ــطح م ــن جه ــة واح ــدة ويق ــوم
بتغطيته ــا بطبق ــة أخ ــرى م ــن اجل ــص تص ــل إىل س ــمك
واح ــد س ــم فق ــط م ــن اخل ــارج ويك ــون الزج ــاج م ــن اجت ــاه
اخل ــارج ويص ــل س ــمك القمري ــة بع ــد الص ــب الث ــاين م ــن
خمس ــة إىل ثمانيــ�ة س ــم ويت ــم وض ــع طبق ــة م ــن امل ــالط
الناع ــم والرائ ــب قب ــل وض ــع الزج ــاج به ــدف لصق ــه عل ــى
اجل ــص ويق ــوم احل ــريف بوض ــع وتركي ــب قط ــع الزج ــاج
امللـــون بســـرعة قبـــل جفافـــه ويوزعهـــا علـــى حســـب
الزخــارف املحــددة لهــا مــع مراعــاة أن تكــون هنــاك زيــادة
نص ــف س ــم عل ــى األق ــل م ــن جمي ــع االجتاه ــات يغط ــى
باجل ــص وخيت ــم الصان ــع ه ــذه الرحل ــة بتنظي ــف الزج ــاج
بواس ــطة أدوات خاص ــة لينتق ــل إىل مرحل ــة أخ ــرى وه ــي
مرحل ــة التش ــطيب النه ــايئ
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.
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املعجم الوسيط .
يحـى وزيـري – موسـوعة العمـارة اإلسـالمية
– مداخل-بوابـات -شـبابيك مربيـات -خـرط
خشـبي -ط –  -القاهـرة – مكتبـة مدبـويل –
 999م .
مصطفى عبـد الرحيم – جامعة القاهـرة – كلية
الفنـون التطبيقيـة  -محـارضات يف مـادة انواع
التشـكيل الشـعبي املـرصي –– مرحلـة دبلـوم
ثانـي لـدى أكاديميـة الفنـون – 20 8-20 9م.
املعجم الوسيط.
عز الديـن نجيب – موسـوعة الفنون التشـكيلية
يف مـرص – 2يف العصـور اليونانيـة والرومانيـة
والقبطيـة واإلسـالمية –ط  -القاهـرة – دار
نهضـة مرص .
 يحـى وزيـري – موسـوعة العمارة اإلسـالمية– مداخل-بوابـات -شـبابيك مربيـات -خـرط
خشـبي -ط –  -القاهـرة – مكتبـة مدبـويل –
 999م .
املعجم الوسيط .

مرحلة التشطيب والتنعيم:
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يف هـــذه املرحلـــة يقـــوم احلريف بعمـــل مراجعـــة أخرية
لســـطح القمريـــة مـــن الداخـــل واخلـــارج حبيـــث يت�أكد
مـــن نعومـــة ســـطحها ويســـتخدم نوعـــا مـــن الصنفرة
واالســـفنجة الناعمـــة لتنعيمهـــا ويراعـــي فيهـــا نظافـــة
الزجـــاج وأناقة املظهـــر وترتك ليوم أو يومـــن حبيث يت�أكد
احلـــريف من جفـــاف اجلص وثبـــوت الزجاج بشـــكل جيد
حبيث تكـــون جاهـــزة نقلهـــا إىل للرتكيب.

مرحلة الرتكيب على املباين:

)7

يف هذه املرحلة يقوم احلريف بنقل هذه النوافذ إىل املبىن
الذي يقوم برتكيب هذه النوافذ عليه ويأخذ معه مسحوق
اجلص الذي سوف يقوم خبلطه بهدف تثبيت النوافذ على
اجلدران حبيث يقوم احلريف بتوزيع هذه النوافذ على أماكن
تركيبها ومراعاة أن تكون هذه النوافذ بنفس املقاسات
املحدد مسبقا حبيث تالمس حافة العقود احلجرية للمبىن
ويبقىفراغبسيطفقطيتمتغطيت�هباجلصلسدالفتحات
وتثبيت النافذة يف مكانها األخري على واجهة املزنل.17
.8
.9
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.
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وهـي كلمة باللهجـة العاميـة يف اليمـن حيث أن
كلمـة خـرم بضم الخـاء تعني ثقـب وربما قصد
بهـا الثقـوب التي تكثـر يف القمرية.
حنان نزار عبـد املجيد غـازي -الفكر التصميمي
لعمارة السـكن يف صنعاء بني التقليـد واملعارصة
– مجلـة جامعة دمشـق للعلوم الهندسـية املجلد
التاسـع والعرون -20م.
مصطفـى عبـد الرحيـم –أكاديمية الفنـون –أ.د
جامعـة القاهـرة – كليـة الفنـون التطبيقيـة -
محـارضات يف مـادة انـواع التشـكيل الشـعبي
املـرصي –– مرحلـة دبلـوم ثاني لـدى أكاديمية
الفنـون – 20 8-20 9م.
املرجع السـابق مصطفى عبد الرحيـم – اكاديمة
الفنـون – أ0د جامعـة القاهـرة – كليـة الفنـون
التطبيقيـة  -محـارضات يف مادة أنواع التشـكيل
الشـعبي املـرصي –– مرحلـة دبلـوم ثانـي لدى
أكاديميـة الفنـون – 20 8-20 9م.
مصطفـى عبـد الرحيـم –أكاديمية الفنـون –أ.د
جامعـة القاهـرة – كليـة الفنـون التطبيقيـة -
محـارضات يف مـادة أنـواع التشـكيل الشـعبي
املـرصي –– مرحلـة دبلـوم ثاني لـدى أكاديمية
الفنـون – 20 8-20 9م.
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املرجع السـابق مصطفى عبد الرحيـم – اكاديمة
الفنـون – أ0د جامعـة القاهـرة – كليـة الفنـون
التطبيقيـة  -محـارضات يف مادة أنواع التشـكيل
الشـعبي املـرصي –– مرحلـة دبلـوم ثانـي لدى
أكاديميـة الفنـون – 20 8-20 9م.
 عـز الديـن نجيـب – عبـد الحميد حـواس –محمـد كمـال -موسـوعة الحـرف التقليديـة يف
القاهـرة القديمـة –ط -القاهـرة -200م
عـز الدين نجيـب – عبد الحميد حـواس – محمد
كمـال -موسـوعة الحـرف التقليديـة يف القاهرة
القديمة –ط -القاهـرة -200م
يوسـف الريـف  -اليمـن وأهـل اليمـن أربعون
زيـارة وألـف حكايـة -ط  -القاهـرة – دار
الـروق 2008م.
إبراهيـم بـن نـارص إبراهيـم البيهـي -الحرف
والصناعـات يف ضـوء نقـوش املسـند الجنوبـي
– ط  -الريـاض – وكالـة األثـار واملتاحـف –
2000م .
ربيـع حامد خليفـة -الفنـون الزخرفيـة اليمنية
يف العـرص اإلسـالمي –ط  -القاهـرة – الـدرا
املرصيـة اللبنانيـة - 99م.
حنان نزار عبـد املجيد غـازي -الفكر التصميمي
لعمارة السـكن يف صنعاء بني التقليـد واملعارصة
– مجلـة جامعة دمشـق للعلوم الهندسـية املجلد
التاسـع والعرون -20م.
إبراهيـم بـن نـارص إبراهيـم البيهـي -الحرف
والصناعـات يف ضـوء نقـوش املسـند الجنوبـي
– ط  -الريـاض – وكالـة األثـار واملتاحـف –
2000م .
عـي وهبـان حـريف يمتلـك صناعـة القمريـة
الشـهرة – حكايـة موثقـة عـى قنـاة الجزيـرة
مبـارش بتاريـخ – 16/9/2017م.

-

-

-

المراجع:
-

-

روبرت هينلد  -تاريخ العرب يف جزيرة العرب
من العرص البونزي إىل صدر اإلسالم  200ق م
إىل 6 0م –ط ( ) –بروت – دار قدس للتوزيع
والنر -20 0م
محمد جمال سباق الحويطي – ملحة عن صعيد
مرص وأوجه التشابه بينه وبني شبه الجزيرة العربية
– القاهرة -يسطرون للطباعة والنر20 7 -م.
عبد الحميد صالح حمدان  -تأريخ القبائل العربية
يف مرص – ط  -القاهرة – عالم الكتب 2009م.
الحكم العثماني يف اليمن  -فاروق عثمان أباضه
ط  -القاهرة – الهيئة املرصية العامة للكتاب – 986م.

-

ربيع حامد خليفة -الفنون الزخرفية اليمنية يف
العرص اإلسالمي –ط  -القاهرة – الدرا املرصية
اللبنانية - 99م.
يوسف الريف  -اليمن وأهل اليمن أربعون
زيارة وألف حكاية -ط  -القاهرة – دار الروق
2008م.
عز الدين نجيب – موسوعة الفنون التشكيلية يف
مرص – يف العصور اليونانية والرومانية والقبطية
واإلسالمية –ط  -القاهرة – دار نهضة مرص.
إبراهيم بن نارص إبراهيم البيهي -الحرف
والصناعات يف ضوء نقوش املسند الجنوبي – ط -
الرياض – وكالة اآلثار واملتاحف – 2000م.
ول وايرل ديورانت – ترجمة محمد بدران – قصة
الحضارة – الرق األدنى ( )2الجزء الثاني من
املجلد األول – بروت – تونس.
عز الدين نجيب – عبد الحميد حواس – محمد كمال
موسوعة الحرف التقليدية يف القاهرة القديمة –ط -القاهرة -200م.
املعجم الوسيط.
العمارة اإلسالمية يف مرص.
مصطفى عبد الرحيم – جامعة القاهرة – كلية
الفنون التطبيقية  -محارضات يف مادة أنواع
التشكيل الشعبي املرصي – مرحلة دبلوم ثاني لدى
أكاديمية الفنون – 20 8-20 9م.
حنان نزار عبد املجيد غازي -الفكر التصميمي
لعمارة السكن يف صنعاء بني التقليد واملعارصة –
مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية املجلد التاسع
والعرون -20م.
يحيى وزيري – موسوعة العمارة اإلسالمية –
مداخل-بوابات -شبابيك مربيات -خرط خشبي-
ط –  -القاهرة – مكتبة مدبويل –  999م.
جمال سليمان عي عامر – الحرف والصناعات
اليدوية يف شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم –
رسالة ماجستر يف حضارات الرق اال دنى القديم
 قسم شبه الجزيرة العربية –جامعة الزقازيق-إرشاف – عبد املنعم عبد الحليم سيد – محمد عادل
محمد عبد املنعم.
عي وهبان حريف يمتلك صناعة القمرية الشهرة
– حكاية موثقة عى قناة الجزيرة مبارش بتاريخ –
16/9/2017م.
نزول ميداني إىل مدينة الفسطاط للحرف التقليدية
– لقاء مع حرفيني من قسم النوافذ الجصية املعشقة
بالزجاج –شهر 12/2018م.

الصور
-

من الكاتب.
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أ .أحالم أبو زيد  -مصر

الرتاثالشعيباليمين
العادات واملعتقدات وفنون
األداء الشعيب

عرضن ــا يف الع ــدد  52ملجموع ــة متنوع ــة م ــن الدراس ــات ال ــيت
تنـــ�اول أصحابهـــا فنـــون األدب الشـــعيب اليمـــين والـــيت اعتمـــدت
كتاباتهــم علــى العمــل امليــداين والدرايــة الواعيــة بتحليــل النصــوص
الش ــعبي�ة ..ويف ه ــذا الع ــدد نكم ــل مل ــف الدراس ــات الش ــعبي�ة ال ــيت
توفـــرت لدينـــ�ا مـــن اليمـــن ،حيـــث تنوعـــت هـــذه الدراســـات بـــن
موضوعـــات العـــادات والتقاليـــد ســـواء املرتبطـــة بـــدورة احليـــاة
أو العـــادات املرتبطـــة باألســـواق ،وبعـــض الدراســـات املتعمقـــة
ً
يف العـــادات واملعتقـــدات الشـــعبي�ة ،فضـــال عـــن فنـــون الرقـــص
الشـــعيب ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن أداء غنـــايئ وموســـيقي .ويتنـــوع
اإلط ــار اجلغ ــرايف له ــذه الدراس ــات ليتس ــع لعم ــوم اليم ــن أو يتص ــل
بمحافظـــات بعينهـــا مثـــل بـــالد يافـــع ُ
وحجـــة وصنعـــاء.

فضا النشر

معتقدات وعادات شعبي�ة من بالد يافع
صـــدر عـــام  2019كتـــاب معتقـــدات وعـــادات
شـــعبي�ة مـــن بـــالد يافـــع وشـــذرات مـــن تاريخهـــا:
دراس ــة ميثولوجي ــة -اجتماعي ــة -أدبيــ�ة ع ــن مؤسس ــة
املوســـوعة اليافعيـــة للثقافـــة واإلعـــالم ملؤلفـــه ناصـــر
الـــكالدي ،ويقـــع الكتـــاب يف  543صفحـــة يف احلجـــم
املتوســـط .ويقـــوم الكتـــاب علـــى توثيـــق الكثـــري مـــن
العـــادات واملعتقـــدات الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة يف منطقـــة
يافـــع كالـــزواج واحلمـــل والـــوالدة ،والشـــعر ،واملعـــارف
املرتبطـــة بالزراعـــة ،واحليـــاة املزنليـــة ،ومعتقـــدات
األح ــالم ،وع ــادات ومعتق ــدات امل ــوت .وتق ــع ب ــالد ياف ــع
شـــمال شـــرق مدينـــ�ة عـــدن جنـــوب اليمـــن ،وتنقســـم
إىل املنطقـــة الســـاحلية وهـــي يف ســـهل أبـــن الســـاحلي،
وفيهـــا أراض زراعيـــة خصبـــة ،ومـــن بلداتهـــا :جعـــار،
واحلص ــن ،وال ــروا ،والرميل ــة ،وباتي ــس ،ويطل ــق عليه ــا
ً
قبلي ــا اس ــم :ياف ــع الس ــاحل .واملنطق ــة اجلبلي ــة وتمث ــل
معظ ــم الب ــالد اليافعي ــة ،وفيه ــا جب ــال ش ــاهقة وأودي ــة
عميقـــة ،وتتخللهـــا هضبتـــ�ان عاليتـــ�ان إحداهمـــا يف

مديري ــة لعب ــوس ،واألخ ــرى يف مديري ــة احل ــد .وتت�أل ــف
ياف ــع م ــن عش ــرة جتمع ــات قبلي ــة خمس ــة منه ــا تس ــى
مكاتـــب يافـــع بـــن قاصـــد ،واألخـــرى تســـى مكاتـــب
ياف ــع ب ــين مال ــك .وتت ــوزع مناط ــق ياف ــع ً
حالي ــا ب ــن عش ــر
مديري ــات يف ث ــالث محافظ ــات ،وه ــي محافظ ــة حل ــج،
ومحافظـــة أبـــن ،ومحافظـــة الضالـــع .ويبـــ�دأ الكتـــاب
بتمهي ــد ح ــول املعتق ــدات والع ــادات يف ب ــالد ياف ــع مش ـ ً
ـريا
إىل ارتب�اطه ــا باألقط ــاب الصوفي ــة ،والتط ــري ال ــذي يت�أث ــر
ب ــه البع ــض س ــواء اس ــتجابة ل ــه أو خش ــية م ــن وقوع ــه،
كم ــا يع ــرض مل ــزارات األولي ــاء ومقاماته ــم وأضرحته ــم،
واحلض ــرات الصوفي ــة ،ونم ــاذج مم ــا قال ــه ش ــعراء ياف ــع
الشـــعبين عـــن األوليـــاء .ثـــم يبـــ�دأ الكلـــدي باحلديـــث
عـــن املعتقـــدات والعـــادات املتعلقـــة بمرحلـــة الـــزواج
الـــذي كان يبـــ�دأ يف ســـن مبكـــرة قبـــل بلـــوغ العشـــرين
ُ
ســـواء للولـــد أو البنـــت ،وكانـــت هنـــاك «القصـــة»
والنقط ــة ال ــيت كان ــت توض ــع أعل ــى الوج ــه مقاب ــل األن ــف
لتمـــزي املـــرأة املزتوجـــة عـــن غـــري املزتوجـــة ،ممـــا يســـهل
اختيـــ�ار الشـــاب لشـــريكة حياتـــه ..ثـــم يســـرد املؤلـــف
مراحـــل الـــزواج بدايـــة مـــن املوافقـــة علـــى العريـــس،
ً
ومـــرورا بالدعـــوة ُ
للعـــرس واحتفاليـــة الزفـــاف حـــىت
والئ ــم الزف ــاف ووص ــول العروس ــن إىل بي ــت الزوجي ــة،
حي ــث تس ــتمر االحتف ــاالت -س ــواء يف بي ــت الع ــروس أو
العري ــس -س ــبعة أي ــام .ث ــم ينتق ــل لوص ــف هيئ ـ�ة امل ــرأة
ولباس ــها بع ــد ال ــزواج خاص ــة طريق ــة جتدي ــل ش ــعرها،
وتفننهـــا يف لبـــس الفضـــة علـــى أغطيـــة الـــرأس وحـــزام
الوســـط واخلالخيـــل ،خاصـــة يف املناســـبات والزيـــارات
األســـرية .أمـــا الرقصـــات الـــيت تـــؤدى يف مناطـــق يافـــع
يف احتفالي ــة ال ــزواج فهن ــاك أك ــرث م ــن عش ــرين رقص ــة
ســـواء رجاليـــة أو نســـائي�ة أو مشـــرتكة ،ومنهـــا :رقصـــة
الشـــوبلية ،رقصـــة الســـفيخ ،الرقصـــة القاصديـــة..
وتســـجل معتقـــدات الـــزواج بعـــض الظواهـــر كـــذحب
كب ــش عن ــد مق ــام ال ــويل ،والتش ــاؤم م ــن بع ــض النج ــوم،
كمـــا يســـرد املؤلـــف خصائـــص كل بـــرج مـــن األبـــراج..
وحيفـــل الكتـــاب بالكثـــري مـــن املمارســـات علـــى هـــذا
النح ــو ،منه ــا إذا ح ــدث وت ــزوج اثنــ�ان م ــن أس ــرة واح ــدة
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يف الوقـــت نفســـه ،وكانـــت دخلـــة العروســـتن يف يـــوم
واح ــد وس ــاعة واح ــدة ،فعل ــى العروس ــتن الدخ ــول م ــن
عتب ـ�ة الب ــاب خبط ــوة مش ــرتكة ،ويف ي ــوم دخل ــة العروس ــة
حتم ــص أن ــواع م ــن احلب ــوب ث ــم ت ــرىم م ــن عل ــى رؤوس
ً
ً
ويســـرا تـــركا .وقبـــل الـــزواج بأيـــام
العروســـن يمنـــة
قالئــل تعقــد النســوة احتفــاالت توديــع يف بيــت العروســة
مل ــدة أربع ــة أو خمس ــة أي ــام بع ــد ص ــالة العش ــاء مباش ــرة
ً
ح ــىت احلادي ــة عش ــر لي ــال ،وتس ــى لي ــايل اله ــداين ،وفيه ــا
تتســـامر النســـاء مـــع العروســـة بالنـــكات والضحـــك
ُ
باألش ــعار اخلفيف ــة ال ــيت ربم ــا ترجت ــل مباش ــرة م ــن قب ــل
ش ــاعر أو ش ــاعرة م ــن النس ــوة أنفس ــهن ،وإذا ل ــم يوج ــد
ش ــعراء ال م ــن النس ــاء وال م ــن الرج ــال ،فقصائ ــد ال ــرتاث
املعتـــادة كفيلـــة أن تقـــوم بهـــذه املهمـــة ،وخاصـــة أنهـــا
تلـــيب مراحـــل احتفاليـــة الـــزواج كاالحتفـــاء بالعروســـن
واســـتقبالهما واحلنـــاء وتوديـــع األهـــل ومـــن بينهـــا:
وا هـداين أال بسمـلــت أول وثـانــي ...أال هوديين
وا هداين أال جيت اخـدمش وا بن�اتـي ...أال هوديين
وا هداين أال جيت اخدمـش وا هلـيه ...أال هوديين
وا هداين أال جيت اخدمش من عيوين ...أال هوديين
وا هداين أال وا زهـــرة العــوبـلـــية ...أال هوديين
وا هداين أال جهشه ومـا بـع ُسـقــيه ...أال هوديين
وا هداين أال وا علـب مثــمـر ودانــي ...أال هوديين
وا هداين وا مــن نـطــق لـسـانـــي ...هدان وهداين
ً
ثـــم ينتقـــل املؤلـــف إىل اســـتعراض بعضـــا مـــن
معتقــدات وعــادات احلمــل والــوالدة والطفولــة ،فعندمــا
تظه ــر عالم ــات احلم ــل األوىل عل ــى امل ــرأة فإن ــه كان م ــن
العـــادة يف بعـــض املناطـــق أن تذهـــب إىل الـــويل التابـــع
ألمه ــا ولي ــس ألبيه ــا ،وع ــادة م ــا ت ــزور احلام ــل ه ــذا ال ــويل
ً
يف احلم ــل األول فق ــط ،وحتم ــل معه ــا ش ــيئ�ا م ــن الزي ــت
تنـــري بـــه مســـرجة داخـــل الضريـــح ثـــم تـــرتك بعـــض
النقــود عنــد قــر الــويل ..ويشــري املعتقــد الشــعيب اليمــين
إىل أن امل ــرأة احلام ــل جي ــب أن تتجن ــب بع ــض املمارس ــات

منهـــا أال تظهـــر أمـــام موكـــب جنـــازة ،وأال ختـــرج مـــن
البيـــت إذا ســـمعت أن القمـــر يف حالـــة خســـوف أو أن
ً
الش ــمس يف حال ــة كس ــوف ،اعتق ــادا ب ــأن ذل ــك س ــيحدث
ندبـــات ســـوداء يف جســـم الطفـــل أو يصـــاب بالكســـاح.
وإذا رك ــزت امل ــرأة احلام ــل النظ ــر إىل ش ــخص مع ــن مل ــدة
طويل ــة فق ــد ت ــأيت بول ــد ل ــه مواصف ــات ذل ــك الش ــخص،
لذلـــك تتجنـــب النســـاء احلوامـــل إطالـــة النظـــر فيمـــن
لديه ــم عاه ــات أو عي ــوب خلقي ــة أو دمام ــة كاحل ــول يف
النظـــر أو مـــا شـــابه ذلـــك .وإذا خـــرج الرجـــل مـــن بيتـــ�ه
ً
وكان ــت زوجت ــه حام ــال وأول م ــا جي ــد يف طريق ــه ثعب ــان،
فهـــذا فـــأل ودليـــل علـــى أن الـــذي يف بطـــن زوجتـــه هـــو
ً
ولـــد وليـــس بنتـــ�ا .وإذا أرادت املـــرأة احلامـــل أن تعـــرف
ً
م ــا يف بطنه ــا أه ــو ذك ــر أم أن ــى ،فعليه ــا أن تدخ ــل مكان ــا
ً
مظلمــا ،ثــم تمــس بي�دهــا األرض ،فــإذا وجــدت (وطفــة)
وه ــي حج ــر رقيق ــة حبج ــم ك ــف الي ــد ،فه ــذا دلي ــل عل ــى
ً
أنهـــا ســـتنجب بنتـــ�ا ،أمـــا إذا وقعـــت يدهـــا علـــى حجـــر
متط ــاول اس ــطواين ويق ــال ل ــه (ع ــايل) ،مث ــل ال ــذي ت ــدق
ب ــه األش ــياء يف املطب ــخ ،فه ــذا دلي ــل عل ــى أنه ــا س ــتنجب
ذك ـ ًـرا .أم ــا امل ــرأة ال ــيت ال حتم ــل فيأت ــون له ــا بم ــاء م ــن ب ــر
س ــقط إليه ــا ش ــخص فم ــات ،وتغتس ــل م ــن ه ــذا الم ــاء
م ــدة ش ــهر ،بش ــرط أن يأت ــوا له ــا بالم ــاء دون عل ــم أح ــد.
ً
وم ــن املمارس ــات أيض ــا أن امل ــرأة ال ــيت ال حتب ــل يأت ــون له ــا
حبــزام مــن جلــد الضبــع وحتــزتم بــه ملــدة أســبوع .وعندمــا
تشـــعر املـــرأة احلامـــل بقـــرب موعـــد والدتهـــا ،فإنهـــا
تتكت ــم عل ــى ذل ــك وال خت ــر إال نس ــاء معينــ�ات يف البي ــت
م ــن كب ــريات الس ــن مث ــل العم ــة أو غريه ــا ،فيت ــم التهيئ ـ�ة
لعمليـــة الـــوالدة يف ســـرية تامـــة ال يشـــعر بهـــا الـــوالد أو
البنـــ�ات أو حـــىت الرجـــال مثـــل العـــم وغـــريه ،وعـــادة مـــا
تتـــم الـــوالدة يف بيـــت الزوجيـــة ،إال أنـــه مـــن املســـتحب
حضـــور أم الزوجـــة يف أوقـــات الـــوالدة ال ســـيما يف والدة
املول ــود األول ،فيصب ــح األم ــر هن ــا أك ــرث أهمي ــة .ويع ــرض
ً
املؤل ــف أيض ــا للكثـــري م ــن ع ــادات ومعتقـــدات الـــوالدة
يف ب ــالد ياف ــع منه ــا املح ــار ال ــذي يوض ــع يف ف ــم الطف ــل
قب ــل ال ــوالدة ،وأغطي ــة رأس املول ــود واحلل ــي ال ــيت توض ــع
ً
يف معصـــم يـــده ،فضـــال عـــن املـــواد العطريـــة والطبيـــ�ة

فضا النشر

والبخــور الــيت جتهــز للمولــود .ويتــم اإللقــاء بســرة املولــود
يف بــر ال يســتخدم ماءهــا ومــن ثــم يصبــح الســر يف مــكان
آمــن ال تصلــه يــد .وإذا اســتمر الطفــل مــدة وهــم يبحثــون
ل ــه ع ــن إس ــم ،ول ــم يتن�اس ــب مع ــه أي إس ــم ،فيس ــمونه
ً
ً
(محمـــد) إذا كان ولـــدا أو (فاطمـــة) إذا كان بنتـــ�ا ،وهـــذا
ً
مؤقت ــا ح ــىت يس ــتقروا عل ــى اإلس ــم املناس ــب ،وعندم ــا
تس ــقط أس ــنان الطف ــل اللبني ـ�ة فالب ــد أن يرميه ــا بنفس ــه
يف اجت ــاه الش ــمس ،ويق ــول« :ي ــا ع ــن الش ــمس ه ــايت يل
ب ــدل س ــين س ــن أبي ــض مثل ــش» .أم ــا «الوحام ــة» فه ــي
ً
هدي ــة ترس ــلها أم الزوج ــة عندم ــا تك ــون ابنته ــا حام ــال يف
الش ــهر الراب ــع أو اخلام ــس ،وه ــي جلج ــل وس ــيط وس ــمن
وعســـل وأشـــياء أخـــرى خفيفـــة حســـب االســـتطاعة.
وكان النـــاس يف بعـــض مناطـــق يافـــع ال ســـيما املتاخمـــة
لش ــمال اليم ــن يعتق ــدون أن مول ــود ي ــوم اجلمع ــة يع ــد
ً
ســـيدا ،حـــىت أن بعـــض تســـميات الســـادة أتـــت علـــى
ه ــذه الكيفي ــة .ويف املعتق ــدات املرتبط ــة باحلي ــوان ف ــإن
ربـــط الثعبـــان (احلنـــش) علـــى خصـــر الطفـــل الـــذي
يتب ــول ال ً
إرادي ــا يف فراش ــه يقط ــع تل ــك الع ــادة .وهن ــاك
بع ــض األهازي ــج ال ــيت ت ــردد للطف ــل ك ــي يس ــكت ع ــن
الب ــكاء ،منه ــا:

وهـــذه عـــادة حتـــدث يف كل القـــرى ،وهـــو أن يرتقـــب
أطفـــال القريـــة الوقـــت املناســـب الـــذي يذهبـــون فيـــه
إلعطائه ــم تل ــك الهب ــة م ــن ب ــاب إس ــعاد األطف ــال ،وإذا
ل ــم حيض ــر األطف ــال ف ــإن «الدب ــآن» يعط ــي ألي مس ــكن
أو ع ــدة مس ــاكن .وم ــن املعتق ــدات إذا ك ــرثت أعش ــاش
الطيـــور فذلـــك دليـــل علـــى أن تلـــك الســـنة كثـــرية
الـــركات والثمـــار واألمطـــار ،ونقيـــق الضفـــادع بكـــرثة
يبش ــر بق ــدوم املط ــر بع ــد انقط ــاع طوي ــل .ويس ــتعرض
املؤل ــف أس ــماء املواس ــم الزراعي ــة وخصائصه ــا ،وبع ــض
األمثـــال الشـــعبي�ة املرتبطـــة بالزراعـــة (مـــن ذرأ بغـــري
موس ــم ص ــرب ال غ ــري وص ــر) ،وك ــذا بع ــض املصطلح ــات
اخلاصـــة بالزراعـــة واألدوات املســـتخدمة فيهـــا .ثـــم
ينتقـــل إىل املعتقـــدات والعـــادات املرتبطـــة بالبيـــوت
واألطعمـــة واحليوانـــات األليفـــة ،ومنهـــا عندمـــا يبـــ�دأ
اليافعـــي البنـــ�اء يســـتحب أن تطـــرح أول حجـــر يـــوم
األح ــد لالعتق ــاد ب ــأن هللا ب ــدأ بنــ�اء الس ــماوات واألرض
يـــوم األحـــد واختتمهـــا يـــوم اجلمعـــة ،.كمـــا حيـــرص
علـــى وضـــع مســـامري مـــن احلديـــد يف أركان البيـــوت
لالعتق ــاد بأنه ــا تص ــد اجل ــن والش ــياطن ،كم ــا يتش ــاءم
م ــن الكن ــس بع ــد أن يغ ــادر املس ــافر البي ــت ك ــون ذل ــك
دع ــاء بع ــدم الع ــودة ،ويف بع ــض املناط ــق إذا ذحب أحده ــم
ً
يف املناس ــبات أو األعي ــاد ،يص ــب قلي ــال م ــن ال ــدم يف أي
ركـــن مـــن أركان البيـــت كاســـتعاذة مـــن اجلـــن .ومـــن
املعتقـــدات اســـتخدام مســـحوق أحجـــار املـــرو كعـــالج
ألي م ــن احليوان ــات املزنلي ــة إذا ُرجم ــت يف م ــكان خط ــري،
فيعطـــون تلـــك الماشـــية مـــن مخلـــوط مســـحوق املـــرو
م ــع الم ــاء لتش ــربها.

ث ــم يس ــتعرض املؤل ــف بع ــض املعتق ــدات املتعلق ــة
بهتــوف الشــعر وبعــض املواقــف املرتبطــة بــه ،ثــم بعــض
املعتقــدات والعــادات املتعلقــة بالزراعــة واألمطــار ،منهــا
أوق ــات وض ــع الس ــماد ،وش ــق الرتب ــة ،والب ــذر ،واحلص ــاد
واألغـــاين واألهازيـــج املرتبطـــة بذلـــك .ومـــن العـــادت
مـــا يعـــرف بـــ «الدبـــآن» وهـــو مـــا يعطـــى مـــن حبـــوب
لأطف ــال الذي ــن حيض ــرون يف نهاي ــة عملي ــة «اللبي ــج»،

ويســـتطرد الكلـــدي يف ســـرد هـــذه املعلومـــات
املوســـوعية حـــول املعتقـــدات والعـــادات الشـــعبي�ة يف
ً
ً
متخصص ــا يف ال ــرؤى واألح ــالم
ب ــالد ياف ــع ليق ــدم فص ــال
ومــا يرتبــط جبســم اإلنســان ،منهــا أن الشــخص إذا حلــم
بأن ــه ي ــأكل اللح ــم ،فه ــذا يع ــين أن ــه س ــيمرض أو تقابل ــه
أش ــياء س ــيئ�ة ،أم ــا رؤي ــا الم ــاء فيع ــد بش ــري رزق .وفيم ــا
يتعل ــق جبس ــم اإلنس ــان يعتق ــد أن ــه إذا م ــرت العنكب ــوت

هـيدبلــه وا صــيب

سريه أمك تستقي

وا تصلــي وا تـجـي

وا تــزور الهــاشمـي

وا تروح لـك طـلي

من أنـم جدك علـي

مـن علـى قـر الـنيب

والبن�ادق ديف ديف

من جبأ جدك علي
َ
وا هديه لك هدى

ال جبأ جدك صالح
َ
وا هديه لك هدى
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عل ــى ي ــد ش ــخص أو رجل ــه أو أي م ــكان يف جس ــمه م ـ ً
ـرورا
ســ ً
ـريعا ،فذلـــك يعـــين أنهـــا أنقذتـــه مـــن يشء ســـئ كان
ً
ســـيحدث لـــه .كمـــا خصـــص فصـــال عـــن املعتقـــدات
ً
والعـــادات املتعلقـــة باملـــرض واملـــوت وقـــدم كشـــافا
بأســـماء األمـــراض واألعـــراض الـــيت تســـببها ،كمـــا
س ــجل الكث ــري م ــن املعتق ــدات والع ــادات املتنوع ــة ،مث ــل:
البشـــعة واإليمـــاءات والتعبـــريات احلركيـــة ،وبعـــض
اخلواط ــر املتفرق ــة يف الش ــعر الش ــعيب واللهج ــة اليافعي ــة
وبعـــض العـــادات املتنوعـــة.

العادات والتقاليد يف حجة
ومـــن جنـــوب اليمـــن إىل شـــمالها الغـــريب ،حيـــث
صـــدر عـــام  2015الطبعـــة األوىل مـــن كتـــاب العـــادات
والتقاليـــد يف ُ
«حجـــة» ملؤلفـــه حيـــى جحـــاف عـــن
مركـــز عـــدن للبحـــوث والدراســـات االســـرتاتيجية،
والكتـــاب يقـــع يف  161صفحـــة يف احلجـــم املتوســـط.
ً
تعريفـــا ملحافظـــة ُ
«حجـــة»
ويقـــدم املؤلـــف يف البدايـــة
الـــيت تعـــود إىل حجـــور الهمدانيـــ�ة ،وتقـــع املحافظـــة يف
الش ــمال الغ ــريب م ــن اجلمهوري ــة اليمنيــ�ة ،وتبع ــد ع ــن
ً
شـــارحا بنيـــ�ة
العاصمـــة صنعـــاء بمســـافة 125كـــم
املحافظـــة بأقســـامها الغربيـــ�ة والشـــرقية والوســـطى،
ً
وسلس ــلة اجلب ــال ال ــيت حتي ــط به ــا ،فض ــال ع ــن التكوي ــن
االجتماعـــي للســـكان ،وطبقـــة الســـادة الـــيت اشـــتهرت
بالعل ــم واملعرف ــة والتدي ــن والثقاف ــة وتنت ــي إىل آل بي ــت
الرســـول صلـــى هللا عليـــه وســـلم ،ثـــم طبقـــة القضـــاة
والفقهـــاء الذيـــن يقومـــون باإلفتـــاء ومســـائل الـــزواج
والتدري ــس وأعم ــال القض ــاء ،ث ــم طبق ــة القبائ ــل حي ــث
تمث ــل كل قبيل ــة وح ــدة اجتماعي ــة وتمث ــل مجموع ــة م ــن
النـــاس يعيشـــون يف منطقـــة واحـــدة تربطهـــم صـــالت
النســـب والقرابـــة واملصالـــح املشـــرتكة ويـــرأس كل
قبيلـــة «شـــيخ» يســـاعده مجموعـــة مـــن األشـــخاص
يطلـــق عليهـــم «عرايـــف» ،ثـــم يســـتعرض املزاينـــ�ة
(ب ــين اخلم ــس) ال ــيت تمث ــل وح ــدة اجتماعي ــة تربطه ــم

صل ــة النس ــب ،وله ــم ع ــدة من ــح ويتكون ــون م ــن ع ــدة
ش ــراحئ .ث ــم يس ــتطرد جح ــاف يف ش ــرح مفه ــوم الع ــادات
ً
والتقاليــد ،متن ـ�اوال عــادات الــزواج واملمارســات املرتبطــة
بــه ومراحلــه يف منطقــة ُ
«حجــة» ،فيب ـ�دأ بكيفيــة اختي ـ�ار
الشـــريك ،وســـن الـــزواج الـــذي يبـــ�دأ بمرحلـــة البلـــوغ،
ث ــم مرحل ــة اخلطب ــة ووس ــيط اخلطب ــة ،وحتدي ــد موع ــد
اخلطب ــة بنــ�اء عل ــى رغب ــة العروس ــن .ث ــم االتف ــاق عل ــى
«امله ــر» أو الص ــداق ال ــذي تضاعف ــت قيمت ــه عل ــى م ــر
الزم ــن ،كم ــا يع ــرض للحق ــوق املرتبط ــة بالزوج ــن من ــذ
اجلاهليــة حــىت اآلن .وقــد اشــتهرت اليمــن بزينـ�ة النســاء
الفضيـــة املطعمـــة بالفصـــوص الكريمـــة الـــيت توضـــع
عل ــى ال ــرأس والص ــدر واألي ــدي ،ومنه ــا :الدق ــة -احل ــرز-
املشـــاقر -الســـلس (سلســـلة مـــن الفضـــة تســـى
«العنابـــش» تعلـــق منهـــا قطعـــة فضيـــة مشـــغولة)-
اللبـــة -العصبـــة -الشـــمالت -األوضـــاح -احلجـــول-
األخ ــراص -عق ــد الك ــرب (الكه ــرب) -عق ــد املرج ــان-
اجلداي ــل -أحذي ــة الفض ــة -اخلوات ــم ..كم ــا يس ــتعرض
املمارس ــات املرتبط ــة بتجه ــزي احلري ــو (العري ــس) وجته ــزي
احلري ــوة (العروس ــة) ،ث ــم احتفالي ــة الزف ــاف ال ــيت تت ــم
بعـــد موســـم احلصـــاد مباشـــرة ،وبعـــض املعتقـــدات
املرتبطـــة بالزفـــاف ومنهـــا عنـــد دخـــول العروســـة مـــن
بـــاب دار الـــزوج تكســـر حبـــات مـــن البيـــض مـــع ملـــح
وحبـــة ســـوداء لصـــرف احلســـد وطـــرد الشـــياطن،
كمـــا يـــذحب رأس غنـــم وتدعـــس عليـــه وتتجـــاوزه وال
يدخ ــل بعده ــا أح ــد ح ــىت يغس ــل ال ــدم بالم ــاء ..وتش ــتهر
املحافظــة ببعــض الرقصــات منهــا رقصــة الــرع ،ورقصــة
الس ــيفي ،ورقص ــة الرزف ــة ،ورقص ــة املخ ــديم ،ورقص ــة
العرضــة ،ورقصــة الزحفــة ،ورقصــة اجلحــال .أمــا فنــون
الغن ــاء الش ــعيب يف ُحج ــة فق ــد قس ــمها املؤل ــف إىل س ــتة
أن ــواع عل ــى النح ــو الت ــايل:
 .1أغاين األفراح والزراعة والعمل.
 .2أغاين املهد والطفولة.
 .3أغاين السناوة عند نزع الماء.

فضا النشر

 .4أغ ــاين الهجل ــة عن ــد رع ــي األغن ــام ،وحم ــل األثق ــال
عل ــى اجلم ــال.
 .5أغاين الصيادين.
 .6املوشـــحات الديني�ة (املهاجل ،واألهازيج ،والزوامل،
والرتانيم ،واألناشـــيد ،واملغارد ،واملهايد).
أمــا مــا يرتبــط بالعــادات اخلاصــة بالــوالدة ومراحلهــا،
فق ــد اس ــتعرضها املؤل ــف بداي ــة م ــن الوح ــم واألش ــخاص
الذي ــن يقوم ــون بتحض ــري ال ــوالدة ،حي ــث ينحص ــر األم ــر
علــى األم احلامــل وأخواتهــا وجاراتهــا املقربــات ملســاعدتها
وتشـــجيعها علـــى عمليـــة «الطلـــق» ،وتتـــم الـــوالدة
عـــادة يف بيـــت الزوجيـــة أو يف بيـــت األم ..ثـــم تســـتكمل
املمارســـات بدايـــة مـــن اســـتقبال املولـــود ورعايتـــ�ه
وتســـميت�ه وطعامـــه الـــذي يبـــ�دأ بالرضاعـــة الطبيعيـــة،
ثـــم نظافـــة املولـــود واســـتحمامه وقـــص أظافـــره ،حـــىت
إكم ــال امل ــرأة ف ــرتة النف ــاس وعودته ــا لالتص ــال بزوجه ــا..
كم ــا يس ــتعرض املؤل ــف طال ــع املول ــود وارتبـ ـ�اط مول ــده

بأبـــراج معينـــ�ة :ناريـــة ،أو ترابيـــ�ة ،أو هوائيـــ�ة ،أو مائيـــ�ة.
ثـــم العـــادات املرتبطـــة خبتـــان األطفـــال وأدوات اخلتـــان
ً
مختتمـــا هـــذا اجلـــزء حبديـــث مختصـــر
والعقيقـــة..
ع ــن الع ــادات املرتبط ــة بالوف ــاة .أم ــا الع ــادات املرتبط ــة
باألعي ــاد واملناس ــبات فق ــد بدأه ــا املؤل ــف بش ــرح املظاه ــر
املرتبطـــة بعـــادات شـــهر رمضـــان وليلـــة الرؤيـــة ،وعيـــد
الفط ــر وخ ــروج الن ــاس للص ــالة وزي ــارة القب ــور يف العي ــد
وزيـــارة األقـــارب ،ثـــم عيـــد األضـــىح والفنـــون املرتبطـــة
بـــه مـــن تكبـــريات وذبـــاحئ وأغـــان ..ثـــم عـــادات املعايـــدة
وصل ــة األرح ــام يف العيدي ــن ،و»العيدي ــة» ال ــيت يتلقاه ــا
األطفـــال ،والتعويـــدة الـــيت تمثـــل بعـــض األبيـــ�ات
ُ
الشـــعرية الفكاهيـــة الـــيت تقـــال يف أصحـــاب األضـــايح.
كم ــا يس ــتعرض املؤل ــف الع ــادات املرتبط ــة بأعي ــاد أخ ــرى
منهـــا :عيـــد الغديـــر ،وعاشـــوراء ،وجمعـــة رجـــب ،وعيـــد
رأس الســنة الهجريــة ،واملولــد النبــوي ،واإلســراء واملعــراج.
كمـــا خصـــص املؤلـــف ً
جانبـــ�ا مـــن كتابـــه الســـتعراض
العـــادات املرتبطـــة باألزيـــاء الشـــعبي�ة ســـواء للرجـــال أو
ً
النســاء وأســمائها ووظائفهــا ،فضــال عــن أدوات التجميــل،
ً
وأخـــريا العـــادات املرتبطـــة باحلـــج والطـــب الشـــعيب.
ويقـــدم الكتـــاب موضوعـــات أخـــرى يف ســـياق العـــادات
والتقالي ــد يف محافظ ــة ُ
«حج ــة» فيتح ــدث ع ــن التكاف ــل
االجتماعـــي بـــن أفـــراد املجتمـــع ،وتكاتفهـــم يف مواجهـــة
الكـــوارث ،وكيفيـــة التقـــايض وحـــل الزناعـــات الفرديـــة
واجلماعيــة ،واســتقبال الغربــاء ،وفنــون العمــارة املرتبطــة
بالبيئـــ�ة وطـــرق البنـــ�اء ،ثـــم اســـتعرض األدوات املزنليـــة
التقليديــة وأشــهرها :املطحــن ،والــرىح ،وامللحــة ،واملوقــد،
واملس ــحقة ،واملقل ــى ،وك ــذا األث ــاث امل ــزنيل مث ــل القعائ ــد،
واحلص ــري ،والفرائ ــق (املف ــارش) .كم ــا اس ــتعرض الزراع ــة
ومراح ــل تس ــمياتها يف املنطق ــة ،وأدوات العم ــل الزراع ــي
مث ــل :الضم ــاد ،والش ــريم ،والف ــأس ،واملخ ــرش ،مش ـ ً
ـريا
إىل أعم ــال الرج ــل وأعم ــال امل ــرأة اليومي ــة وط ــرق التعام ــل
التج ــاري والنق ــدي .وق ــد خص ــص جح ــاف نهاي ــة الكت ــاب
للحديـــث عـــن احلكايـــة الشـــعبي�ة واألمثـــال الشـــعبي�ة
وبع ــض المأث ــورات املرتبط ــة بالتحي ــة ولغ ــة التخاط ــب.
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األعراس الشعبي�ة اليمني�ة
وح ــول فولكل ــور صنع ــاء ص ــدر ع ــام  2020كت ــاب
«الفولكلـــور اليمـــين :األعـــراس والتقاليـــد الشـــعبي�ة:
اإلنشـــاد ومتطلباتـــه ،والـــرع ،أشـــخاصه وآالتـــه،
والزامـــل واحلـــال» عـــن دار نـــور حـــوران للدراســـات
والنشـــر والـــرتاث دمشـــق يف  204صفحـــة يف قطـــع
متوس ــط .ويش ــرح املؤل ــف طريقت ــه ومنهج ــه يف تألي ــف
الكت ــاب ال ــذي اقتص ــر يف الع ــادات عل ــى اإلنش ــاد وال ــرع
والزام ــل واحل ــال ،وه ــي يف مجموعه ــا تتعل ــق ُ
بالع ــرس،
وق ــد تش ــرتك بع ــض ه ــذه الع ــادات م ــع غ ــري ُ
الع ــرس،
ولك ــن املؤل ــف ي ــرى أن يعتم ــد احلدي ــث عنه ــا يف إط ــار
ُ
الع ــرس فق ــط ..وق ــد اعتم ــد املؤل ــف يف كتاب ــه أس ــلوب
ض ــرب األمثل ــة الكث ــرية والن ــوادر ،وأغل ــب األمثل ــة م ــن
ت ــراث صنع ــاء ،فيس ــتحضر بع ــض القص ــص والن ــوادر
واحلكايـــات ،وعليـــه فـــإن طريقـــة الكتـــاب ترتســـم

يف ســـريها تأليـــف كتـــب الفقـــه ،ولذلـــك -يضيـــف
املؤل ــف -ف ــإن تعب ــريات مث ــل :أق ــول ،وقل ــت ،والراج ــح
عن ــدي ،وحن ــو ذل ــك م ــن ه ــذه التعب ــريات ،ه ــي تعب ــريات
مســـتعارة وطريقـــة تأليـــف أو نمـــط كتابـــة ..ويقـــدم
الكت ــاب فك ــرة وع ــرة وضحك ــة ،فه ــو يق ــدم فك ــرة ع ــن
العـــادات ،ومـــا طـــرأ عليهـــا ،ويقـــدم عـــرة مـــن خـــالل
ســـلبا أو ً
ً
إجيابـــا ،ويقـــدم ضحكـــة
رصـــد التحـــوالت
بمـــا يبثـــ�ه مـــن نكـــت وطرائـــف ،وهـــو يـــؤدي النـــوادر
حبســـب ورودهـــا ،فالنكتـــة العاميـــة تمـــوت إذا رويـــت
بالعربيــ�ة الفص ــىح ،وكذل ــك الن ــادرة املروي ــة بالعربيــ�ة
َ
الفصـــىح تفقـــد أ لقهـــا وبريقهـــا إذا رويـــت بالعاميـــة..
ويبـــ�دأ املؤلـــف كتابـــه بمدخـــل ذايت يـــروي فيـــه كيـــف
واتت ــ�ه فك ــرة الكتـــاب حي ــث قـــام برتتي ــب موضوعاتـــه
وفـــق مراحـــل احتفاليـــة العـــرس حيـــث عنـــوان
الكت ــاب .واس ــتهل الفص ــل األول باس ــتعراض اإلنش ــاد
ومتطلبات ــه ،مش ـ ً
ـريا إىل ش ــروط املنش ــد وصفات ــه ومنه ــا
املـــرح وانبســـاط الوجـــه ،وحســـن اخللـــق ،واحليويـــة
والنش ــاط ،وق ــوة التحم ــل عل ــى اإلنش ــاد وق ــت طوي ــل،
ً
وعـــدم التســـرع باملـــدح والـــذم .فضـــال عـــن أقســـام
ً
اإلنشـــاد متوقفـــا عنـــد كلمـــات األناشـــيد الرتاثيـــ�ة،
ومهن ــدس الص ــوت ال ــذي يب�اش ــر أداء اإلنش ــاد مش ـ ً
ـريا
إىل دوره امله ــم يف ضب ــط الص ــوت وإص ــالح اخلل ــل ومن ــع
الضجيـــج الـــذي حتدثـــه امليكروفونـــات وأزيـــز تقـــارب
المايـــكات وتوقـــف الصـــوت املفـــاىجء ،ثـــم ينتقـــل
إىل الشـــخص القائـــم بعمليـــة التصويـــر ومهاراتـــه يف
هـــذا اإلطـــار باســـتخدام التقنيـــ�ات اخلاصـــة بذلـــك
إلخ ــراج احتفالي ــة الف ــرح عل ــى الوج ــه األكم ــل .وعل ــى
مس ــتوى األداء هن ــاك ش ــروط ع ــدة جي ــب أن تتوف ــر يف
املنشـــد هـــي الصـــوت احلســـن ،وتمكنـــه مـــن اللحـــن،
وج ــودة الت ــالوة ،وحف ــظ األدعي ــة المأث ــورة واملناس ــبة
ل ــكل حال ــة م ــن ح ــاالت الف ــرح وأحس ــنها -كم ــا يش ــري
املؤل ــف -أداء أدعي ــة أئم ــة احل ــرم املك ــي وم ــا ين�اس ــب
منهـــا لأعـــراس.
ثـــم يتصـــدى احلـــاوري للحديـــث عـــن الـــرع

فضا النشر

وأشـــخاصه وآالتـــه ،ثـــم يتنـــ�اول الطاســـة واملرفـــع
وصف ــات ض ــاريب الطاس ــة واملرف ــع ،وصف ــات املرع ــي،
وعناصـــر الرعـــة ،واجلنبيـــ�ة والعســـيب ،ويتعـــرض
يف ثن�ايـــا ذلـــك ألحســـن أنـــواع الـــرع ،وأجـــود آالت
الطيس ــان واملراف ــع ،وأفض ــل أن ــواع العي ــدان للمق ــارع.
والرعـــة مـــن الفنـــون احلركيـــة ،ولغـــة مأخـــوذة مـــن
الراعـــة والتفـــوق واجلمـــال وحســـن األداء ،حيـــث
يؤديهـــا الرجـــال والنســـاء يف األعـــراس ،والرعـــة بهـــذا
املع ــىن انتظ ــام وال ــزتام وانضب ــاط وثقاف ــة ،فه ــي انتظ ــام
ينتظـــم فيهـــا النـــاس حبســـب تقبلهـــا لعـــدد املبارعـــة،
فبعـــض الـــرع كاحلاشـــدية تقـــوم علـــى اثنـــن مـــن
املبارعـــة ال تقبـــل ســـواهم ،وقـــد تقبـــل ثالثـــة ،وقـــد
تقبـــل األربعـــة املتقنـــن ،وال تزيـــد عـــن ذلـــك ،وهـــي
ً
به ــذا تتطل ــب مه ــارات فائق ــة ج ــدا ،كم ــا أنه ــا ال تقب ــل
ً
األخطـــاء أبـــدا ،وتمثـــل قـــدرة االنســـجام بـــن طرفيهـــا
والتن�اغـــم بـــن عنصريهـــا يف صـــورة مدهشـــة ورائعـــة.
ً
وهنـــاك أيضـــا الرعـــة احلارثيـــ�ة والرعـــة الهمدانيـــ�ة
وكل منهـــا تعكـــس ســـلوك كل قبيلـــة وأعرافهـــا ،ومـــن
ثـــم فـــإن فـــن الرعـــة يمارســـه جميـــع أفـــراد املجتمـــع
م ــن مش ــاخي القبائ ــل والعل ــم ،وركائ ــز الن ــاس ،ووجه ــاء
املجتمـــع ،وقـــادة السياســـة .ومـــن اآلالت املســـتخدمة
فيه ــا «الطاس ــة» وه ــي آل ــة معدنيــ�ة م ــن إن ــاء حن ــايس
مـــدور ومجـــوف ومســـطح مـــن األســـفل ،يشـــد جبلـــد
ماع ــز رقي ــق يغط ــي وج ــه الطاس ــة ،أم ــا «املرف ــع» فه ــو
آلـــة معدنيـــ�ة مـــن النحـــاس كذلـــك ،ويغطـــي ســـماه
جلـــد أغلـــظ ،جلـــد ثـــور أو جمـــل كبـــري الســـن ،تشـــد
س ــماه ،ويق ــرع بمقاري ــع غ ــالظ ويض ــرب بق ــوة ولك ــن
ليـــس بســـرعة ..وهنـــاك فنانـــون محرتفـــون يف األداء
علـــى هـــذه اآلالت بمصاحبـــة الرقـــص يف مناســـبات
األفـــراح .ثـــم يعـــرض املؤلـــف يف الفصـــل األخـــري مـــن
ً
الكتـــاب لفنـــون الزامـــل مســـتعرضا تعريـــف الزامـــل
وهيئــ�ة أدائ ــه ونم ــاذج م ــن الزام ــل ،وفن ــون «احل ــال»
وفي ــه تعري ــف «احل ــال» وهيئــ�ة أدائ ــه ونم ــاذج من ــه.
ويشـــري املعـــىن اللغـــوي للزامـــل إىل رفـــع الصـــوت مـــع
ً
جماعي ــا ختتل ــط
االخت ــالط وأن يتب ــع غ ــريه ،وي ــؤدى أداء

في ــه األص ــوات ،ويق ــدم يف صف ــوف متت�ابع ــة ،ويع ــرف
املؤل ــف الزام ــل بأن ــه ف ــن ق ــول حرك ــي يؤدي ــه مجموع ــة
مـــن الرجـــال يف صـــورة جماعيـــة ،يرفعـــون أصواتهـــم
بلحـــن مخصـــوص ،وهيئـــ�ة مخصوصـــة ،ومقـــدار مـــن
الـــكالم مخصـــوص ،عـــادة تكـــون بيتـــن مـــن الشـــعر
فقـــط ،وعـــادة تكـــون أشـــطار األبيـــ�ات بـــروي واحـــد
وقافيـــة واحـــدة ،وحتمـــل يف طياتهـــا مناســـبة الزامـــل،
وم ــن ث ــم فه ــو ف ــن حرك ــي ل ــه ح ــد ورس ــم وهيئ ـ�ة تم ــزيه
عم ــا س ــواه م ــن الفن ــون ال ــيت ختت ــص بالع ــرس ..ويق ــدم
املؤلـــف بعـــض النمـــاذج مـــن شـــعر الزامـــل ويقـــوم
بش ــرحه وع ــرض الس ــياق االحتف ــايل املرتب ــط ب ــه .أم ــا
ف ــن «احل ــال» فه ــو ف ــن ش ــعري ق ــويل ،يلقي ــه رج ــل م ــن
الواصل ــن بالزام ــل عل ــى مس ــامع مس ــتقبليهم يف ش ــكل
قصي ــدة ش ــعرية تتضم ــن أخب ــار الواصل ــن أو املناس ــبة
الــيت جــاءوا مــن أجلهــا ،وعــادة يقــف اجلميــع الســتماعه
عل ــى ش ــكل ه ــالل أو حلق ــة دائري ــة ،وي ــؤدى «احل ــال»
يف ص ــورة أبيـ ـ�ات ش ــعرية قليل ــة الع ــدد غزي ــرة املع ــىن،
وبعـــد فراغـــه يتقـــدم شـــاعر مـــن املســـتقبلن فـــريد
ً
عليـــه ،وربمـــا خاطـــب أصحابـــه قائـــال :حاولوهـــم يـــا
أصحـــايب ،فـــريدون عليـــه :كفيـــت ،ويف بعـــض املناطـــق
يــرد بنف ــس القافي ــة وال ــرد عل ــى ال ــكالم .ويق ــدم املؤل ــف
لنم ــوذج واح ــد لف ــن «احل ــال» للش ــاعر عل ــي ب ــن عل ــي
عوضـــه املعمـــري علـــى النحـــو التـــايل:
حيا بمن حالهم يفوح شذى بذكر هللا
جزاكم هللا من خريه وتفضيله
ً
ً
أهال وسهال ضيوف واحبابن�ا يف هللا
بانسمر باله وأنشودة وتمثيله
ويكون عملنا عمل خالص لوجه هللا
وأي منكر علين�ا الكل تب�ديله
فكلكم راع ومسئول أمام هللا
كال على قدر ما اسرتعاه ومديله
ومن يقر فيه مرض بانسأله باهلل
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يأخذ عالجات مبذوله عنديله
من صيدلية محمد ابن عبد هللا
له خمس جرعات يف اليوم والليلة
وجزء قرآن شفاء نافع بإذن هللا
ويزيد حمده مع شكره وتهليله
ويكمل الباقيات يشفى بإذن هللا
ويقنع باحلالل وهللا عيديله
وخيتـــم املؤلـــف كتابـــه بمقـــرتح إضافـــة مـــادة عـــن
الـــرتاث الشـــعيب والفولكلـــور الوطـــين يتعلـــق بتعلـــم
فنـــون الرجولـــة ومظاهـــر الفروســـية ،وإجيـــاد منظمـــة
مدنيـــ�ة ترفـــع شـــعار «ال لـــوأد البنـــ�ات املتمثـــل يف
ُ
حرمانه ــن م ــن ال ــزواج» وأن تش ــرع قوان ــن جت ــرم ه ــذا
الفعـــل ،وتعاقـــب عليـــه.

األسواق الشعبي�ة يف اليمن
ص ــدرت الطبع ــة األوىل لكت ــاب األس ــواق الش ــعبي�ة
يف اليمـــن عـــام  2019تأليـــف حيـــى محمـــد جحـــاف،
ويق ــع الكت ــاب يف  159م ــن احلج ــم املتوس ــط .ويق ــدم
لـــه محمـــد القعـــود الـــذي أشـــار إىل أن الكتـــاب يعـــرف
ويوثـــق لأســـواق الشـــعبي�ة يف اليمـــن ،ويرســـم لهـــا
صـــورة دقيقـــة وشـــاملة يف كافـــة جوانبهـــا ومجاالتهـــا
ومراحلهـــا املختلفـــة ،ويتتبـــع أدوارهـــا الهامـــة يف
حيـــاة املجتمـــع اليمـــين ،ويرصـــد معاملهـــا التاريخيـــة
واجلغرافيـــة واالقتصاديـــة ،ويســـلط الضـــوء علـــى
أماكنهـــا وقوانينهـــا ونظمهـــا اخلاصـــة ،وتعامالتهـــا
وخدماتهـــا وأنواعهـــا وختصصاتهـــا وســـلعها ،ويعـــرض
جوانـــب متعـــددة ملســـارات هـــذه األســـواق وارتب�اطهـــا
بمـــا حولهـــا مـــن مجتمعـــات بشـــرية ومـــدن بيئيـــ�ة.
ويب ـ�دأ جح ــاف الفص ــل األول م ــن كتاب ــه بالتعري ــف
اللغ ــوي للس ــوق وه ــو :موض ــع البي ــع والش ــراء ،وم ــكان
جيتم ــع في ــه أه ــل الب ــالد والق ــرى ،ويق ــال للمح ــل ال ــذي

ً
يبـــ�اع ويشـــرتى فيـــه «ســـوق»ُ ،
وســـميت ســـوقا ألن
البضائـــع تســـاق حنوهـــا وجتتمـــع فيهـــا .أمـــا األهميـــة
العلميـــة يف دراســـة األســـواق الشـــعبي�ة يف اليمـــن،
فالدراســـة تشـــري إىل األهميـــة التجاريـــة والثقافيـــة
والــدور الفاعــل يف احلفــاظ علــى ازدهــار ونمــو اجلانــب
االقتص ــادي واالجتماع ــي واحلي ــوي والفك ــري للب ــالد،
باعتبـــ�ار هـــذه األســـواق املركـــز التجـــاري الرئيـــيس
الـــذي يلتقـــي فيـــه التجـــار واحلرفيـــن ،ومنـــه حيصـــل
الن ــاس عل ــى حاجاته ــم املطلوب ــة ،وع ــرض منتجاته ــم
وبيعهـــا فيهـــا .وأشـــار يف هـــذا الســـياق إىل األســـواق
الدائم ــة ال ــيت تق ــام يف عواص ــم امل ــدن أو بالق ــرب منه ــا
مثـــل أســـواق صنعـــاء ،وعـــدن ،واحلديـــدة واملـــكالء،
وصعـــدة ،وتعـــز ،وحجـــة ،وعمران..إلـــخ .وتوقـــف
عنـــد تاريـــخ األســـواق عنـــد العـــرب يف اجلاهليـــة
واإلســـالم وعالقـــة هـــذه األســـواق بالتجـــارة ومكانـــة
ه ــذه األس ــواق عن ــد الع ــرب ،والضواب ــط احلاكم ــة له ــا
وأخالقياته ــا عن ــد الع ــرب ،ف ــال قت ــل وال اقتتــ�ال ح ــىت
ينتهـــي موســـمها ،وفيهـــا خيطـــب النـــاس خطباؤهـــم،
ويفتخـــر شـــعراؤهم ،وتعقـــد املســـابقات والنـــدوات،
وم ــن أش ــهرها س ــوق حباش ــة ،وس ــوق صح ــار ،وس ــوق
حضرمـــوت ،وعكاز..إلـــخ .وكانـــت هـــذه األســـواق
عندهـــم محرمـــة يف شـــهور معينـــ�ة مـــن الســـنة وهـــي
األش ــهر احل ــرم ،لذل ــك كان ــت أك ــر وأش ــهر أس ــواقهم
يق ــام يف األش ــهر احل ــرم ،مث ــل س ــوق صح ــار وحباش ــة
يف تهام ــة القديم ــة ال ــذي يق ــام موس ــمه يف ش ــهر رج ــب
احلـــرام ،وســـوق حضرمـــوت الـــذي يقـــام يف شـــهر
ذي القعـــدة ،وســـوق عـــكاظ وذي املجـــاز يف شـــهر ذي
احلجـــة .ولـــكل منهـــا خصائـــص وعـــادات وتقاليـــد
وأماكـــن محـــددة تعـــارف عليهـــا اجلميـــع.
ويت�اب ــع املؤل ــف يف كتاب ــه قص ــة األس ــواق الش ــعبي�ة
يف اليم ــن فيف ــرد لن ــا القوان ــن والتش ــريعات التجاري ــة
اليمنيـــ�ة يف العصـــور القديمـــة ،ومنهـــا قانـــون مملكـــة
(قتبـــ�ان) التجـــاري ،ونظـــام العقوبـــات واملحاكمـــة،
ودور املل ــك وغاي ــة املش ــرع ،وقان ــون س ــبأ التج ــاري .ث ــم

فضا النشر

يعـــرض يف فصـــل مســـتقل ألســـواق اليمـــن التاريخيـــة
وجغرافيتهـــا مثـــل ســـوق اجلريـــب الـــذي كان مقـــر
األمــراء مــن آل أيب احلفــاظ احلجــوري الهمــداين وأجنــب
هـــذا الســـوق أدبـــاء ،وســـوق االهنـــوم ،وســـوق عيـــان
يف غـــرب مدينـــ�ة ُحجـــة ،وســـوق أدران أو مـــا يســـى
اآلن دروان ،وســـوق حقيـــل وجنـــرة وبـــين العصـــري يف
ُحج ــة .أم ــا أس ــواق اليم ــن املش ــهورة فيس ــجل املؤل ــف
أس ــواق :س ــوق ع ــدن ،وس ــوق صنع ــاء ال ــذي ُيع ــد م ــن
أقـــدم األســـواق يف اجلزيـــرة العربيـــ�ة ويقـــام موســـمه
م ــن منتص ــف رمض ــان إل ــی آخ ــره ،وس ــوق حضرم ــوت
وال ــذي يق ــام م ــع س ــوق ع ــكاظ يف ي ــوم واح ــد ويس ــى
ســـوق حضرمـــوت ســـوق الرابي�ة وســـوق الشـــحر
وســـوق اجلنـــد وســـوق ســـقطری..
ثـــم يفـــرد جحـــاف خلصائـــص األســـواق الشـــعبي�ة
باليمـــن والـــيت عرفـــت ضبـــط األســـعار واألوزان
ً
مشـــريا ألهميـــة األســـواق األســـبوعية يف
واملقاييـــس،
احلي ــاة العام ــة ،حي ــث ارتبط ــت األس ــواق األس ــبوعية

اليمنيـــ�ة بأيـــام األســـبوع لتبـــ�دأ بيـــوم الســـبت
وتنتهـــي بيـــوم اجلمعـــة لتشـــمل معظـــم املديريـــات
باجلمهوريـــة ،وذاع بعـــض األســـواق فيهـــا مثـــل:
ســـوق اجلريـــب ،وســـوق الصلبة ،حيـــث كان يعتـــر
ُ
مركـــز تصديـــر الـــن القـــادم مـــن املناطـــق اجلبليـــة
إل ــی مينــ�اء اللحي ــة ومرك ــز اس ــترياد للبضائ ــع العاملي ــة
القادم ــة م ــن ش ــرق آس ــيا والهن ــد ،كم ــا ع ــرض املؤل ــف
ً
مشـــريا
القتصاديـــات التـــداول النقـــدي يف الســـوق،
إىل املكاييـــ�ل بأنواعهـــا ورموزهـــا وأســـماء األســـواق
ووقتهـــا الزمـــين ،وضوابـــط األمـــن فيهـــا وآدابهـــا
وعاداتها ،واملـــوائن اليمنيـــ�ة ،ومنهـــا مينـــ�اء ميـــدي،
ومينـــ�اء احلديدة ،ومجموعـــة اجلـــزر اليمنيـــ�ة ،حيـــث
اس ــتخلص عالق ــة األس ــواق اليمينــ�ة بالتط ــور امل ــدين.
وق ــد وث ــق يف ج ــداول مصنف ــة أس ــماء األس ــواق اليمني ـ�ة
ومكانهـــا اجلغـــرايف ،وموعدهـــا األســـبوعي ،واملنطقـــة
الــيت يقــام فيهــا الســوق .فاألســواق الــيت تقــام يف أمانــة
العاصم ــة (صنع ــاء) عل ــى س ــبي�ل املث ــال تق ــام ط ــوال
أي ــام األس ــبوع ،وه ــي :س ــوق املل ــح -س ــوق العن ــب-
ســـوق احلـــب -ســـوق املعطـــارة -ســـوق احللقـــة-
س ــوق النح ــاس -س ــوق اخلت ــم (املصاح ــف) -س ــوق
اجلنـــايب -ســـوق النظـــارة -ســـوق الـــر (القمـــاش)-
ســـوق الفتلـــة -ســـوق احلتـــارش -ســـوق مدينـــ�ة
الروضـــة -ســـوق بيـــت زاهـــر -ســـوق قريـــة القابـــل-
س ــوق اليب ــت -س ــوق جحان ــة -س ــوق االثن ــن -س ــوق
ً
اخلمي ــس -س ــوق األح ــد .ه ــذا فض ــال ع ــن األس ــواق
املوجـــودة يف أماكـــن أخـــرى يف مختلـــف املحافظـــات
اليمنيــ�ة ،منه ــا ع ــدن ،وتع ــز ،وحضرم ــوت ،واحلدي ــدة،
وم ــأرب ،والبيض ــاء ،وش ــبوة ،والضال ــع ،وحج ــة حي ــث
ســـوق مبـــن ويقـــام يف يـــوم األربعـــاء ،وســـوق الطـــور
الـــذي يقـــام يف يـــوم اجلمعـــة ،وســـوق بكيـــل امليـــل..
إل ــخ .وخيت ــم جح ــاف كتاب ــه باحلدي ــث ع ــن األس ــواق يف
ُ
الع ــرف القبل ــي ،واألمث ــال اليمني ـ�ة ،ومنه ــا :خ ــري مال ــك
م ــا نفع ــك -احلم ــد مغن ــم وال ــذم مغ ــرم -خ ــري الم ــال
ع ــن س ــاهرة لع ــن نائم ــة -البضاع ــة تيس ــر احلاج ــة،
ً
فضـــال عـــن بعـــض األشـــعار يف احلـــث علـــی الســـفر
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للتســـمية ودالالتـــه اللغويـــة .حيـــث يبـــ�دأ الكتـــاب
بمقدم ــة املؤلف ــن ح ــول فن ــون الرق ــص وتط ــوره ع ــر
التاريـــخ ،والتعريـــف بفـــن الباليـــه الكالســـيكي ،ثـــم
الرق ــص الش ــعيب ال ــذي يقس ــمه املؤلف ــان إىل قس ــمن:
الرقــص الشــعيب الــذي يؤديــه عامــة النــاس ،والرقــص
الشـــعيب املســـريح .وال ختلـــو منطقـــة يف اليمـــن مـــن
وجـــود أكـــرث مـــن رقصـــة ألكـــرث مـــن مناســـبة ،منهـــا
موس ــم الزراع ــة ،وموس ــم احلص ــاد ،وموس ــم الصي ــد،
واملناســـبات املرتبطـــة باألعـــراس الـــيت تشـــارك معهـــا
أهازيـــج الغنـــاء الفرائـــي لهـــذه املناســـبات العامـــة
ول ــكل منه ــا طابعه ــا وحلته ــا اخلاص ــة ال ــيت تنف ــرد به ــا
ع ــن األخ ــرى س ــواء يف األزي ــاء أو الع ــادات والتقالي ــد أو
اللهجة..إلـــخ.
ً
جعرافيـــا ،حيـــث قســـمه
والكتـــاب مصنـــف

وطل ــب الم ــال .والكت ــاب م ــزود بمجموع ــة مهم ــة م ــن
املالحـــق الـــيت حتـــوي بعـــض الوثائـــق والصـــور حـــول
األس ــواق باليم ــن ع ــر تاريخه ــا العري ــق.

الرقصات الشعبي�ة اليمني�ة
صـــدر عـــن وزارة الثقافـــة اليمنيـــ�ة عـــام 2015
ّ
ملؤلفيـــه
كتـــاب «الرقصـــات الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة»
عل ــي املحم ــدي وياس ــمن الش ــالل ،والكت ــاب يق ــع يف
 277صفح ــة يف احلج ــم الكب ــري .وترتب ــط أهمي ــة ه ــذا
العم ــل كون ــه يق ــوم عل ــى توثي ــق  35رقص ــة ش ــعبي�ة يف
ً
ً
ً
توثيقـــا ً
مصـــورا ومدونـــا،
علميـــا
 13محافظـــة يمنيـــ�ة،
ً
ومســـجال لأبعـــاد اجلغرافيـــة والتاريخيـــة ،والتأثـــري
ً
البي ــي ل ــكل رقص ــة ،فض ــال ع ــن الض ــروب اإليقاعي ــة
ُ
واحللـــي املســـتخدمة
واآلالت املوســـيقية واألزيـــاء
يف هـــذه الرقصـــات .وقـــد ارتبـــط توثيـــق الرقصـــات
بمنهـــج علـــي موحـــد بدايـــة مـــن املعـــىن اللفظـــي

املؤلفـــان الشـــالل واملحمـــدي إىل محافظـــات ويف
كل محافظـــة نبـــ�ذة عـــن اإلطـــار اجلغـــرايف لهـــا ثـــم
الرقصـــات املوجـــودة بهـــا ،ويبـــ�دأ املؤلفـــان رحلـــة
توثيـــق الرقصـــات الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة بمحافظـــة
«أب ــن» املوج ــودة جبن ــوب اليم ــن وتذخ ــر بالكث ــري م ــن
املعالـــم األثريـــة ،وتشـــتهر بمجموعـــة مـــن الرقصـــات
الشـــعبي�ة منهـــا «رقصـــة الدحيـــف» وهـــي رقصـــة
تعبرييـــة مشـــرتكة بـــن النســـاء والرجـــال حتاكـــي
العـــادات والتقاليـــد املرتبطـــة بصيـــادي الســـمك،
وكانـــت تـــؤدى يف ليـــال مقمـــرة يف مواســـم الصيـــد
ومناســـبات الـــزواج .و»الدحيـــف» لغـــة أي التحـــرك
إىل األمــام حبركــة مزتنــة ال هــي ســريعة وال هــي بطيئ ـ�ة،
ب ــل حتم ــل يف عمومه ــا مرون ــة وسالس ــة احلرك ــة ال ــيت
ينقلهـــا الراقـــص يف أدائـــه للمشـــاهد خـــالل عمليـــة
ُ
الرقـــص .وتســـتهل الرقصـــة جبلســـة «الـــدان» الـــيت
يشـــهدها املعازيـــم مـــن اجلـــريان واألهـــل واألصدقـــاء
الذي ــن حيض ــرون الس ــمر ح ــىت س ــاعات الصب ــاح األوىل
لتبـــ�ادل الشـــعر واملســـاجالت العفويـــة ،وللغنـــاء دور
بـــارز يف اســـتهالل رقصـــة «الدحيـــف» الـــيت تبـــ�دأ
يف صفـــن متوازيـــن مـــن الرجـــال والنســـاء ،ومـــن

فضا النشر

املشـــاهد حركـــة األيـــادي املوضوعـــة بعضهـــا علـــى
بع ــض بش ــكل مبس ــط تتح ــرك م ــع اإليق ــاع املوس ــيقي
ً
ً
ويســـارا بشـــكل منتظـــم مـــع الزمـــن
بالتمايـــل يمينـــ�ا
اإليقاعـــي ،حيـــث حتاكـــي هـــذه احلـــركات اإليمائيـــ�ة
حركـــة مجدافـــن لقـــارب يبحـــر يف عـــرض البحـــر،
وتصاح ــب حرك ــة اليدي ــن ه ــذه ً
ضرب ــا باألق ــدام عل ــى
األرض بصـــورة متت�ابعـــة ،وعلـــى هـــذا النحـــو تكـــون
بدايـــة الرقصـــة للراقصـــن الواقفـــن ً
وجهـــا لوجـــه
بمس ــافة مناس ــبة عل ــى أن يت ــم خ ــروج ف ــرد واح ــد م ــن
ً
متقدم ــا ص ــوب ص ــف النس ــاء ،ويق ــوم
ص ــف الرج ــال
بســـحب إحـــدى الراقصـــات ليأخذهـــا معـــه ليقومـــا
ب ــأداء الدويت ــو وه ــو رق ــص مش ــرتك بينهم ــا ،إذ يعم ــل
كالهم ــا بنف ــس احلرك ــة الس ــابقة إىل أن يق ــوم الراق ــص
باحل ــوم ح ــول الراقص ــة ك ــدوران دائ ــري عليه ــا ،وكأن ــه
يعمـــل علـــى ريم الشـــباك عليهـــا ،ويتخلـــل هـــذا
ال ــدوران حتري ــك ي ــد الراق ــص م ــن عل ــى رأس الراقص ــة
ً
عاليـــا وكأنـــه يقـــوم بلملمـــة الشـــباك ،وهـــو تشـــبي�ه
جلـــي يـــويح بشـــكل بالـــغ األثـــر بـــأن الراقصـــة هـــي
دالل ــة واضح ــة عل ــى اخل ــري الوف ــري ال ــذي يس ــعى إلي ــه
الصيـــاد يف موســـم الصيـــد.
ومـــن خـــالل التدويـــن املوســـيقي يقـــدم الكتـــاب
ً
توثيقـــا إليقـــاع رقصـــة الدحيـــف ،واآلالت املوســـيقية
املســـتخدمة وهـــي :طبـــل الهاجـــر واملرفـــع ،واملـــزيان
املوســـيقي لهـــا ( 4/4أي أربعـــة علـــى أربعـــة)،
وتســـتكمل عمليـــة التوثيـــق بتســـجيل مالبـــس
الرقص ــة ،فالرج ــال يلبس ــون :مقط ــب -مش ــدة (يؤب ــط
علـــى الـــرأس) -كمـــر (حـــزام) -شـــمزي (قميـــص).
أم ــا النس ــاء فيلبس ــن :درع -فوط ــة نس ــائي�ة -مقرم ــة
(توضـــع علـــى الـــرأس) -إكسســـوارات توضـــع علـــى
الص ــدر واخلص ــر وال ــرأس ،وه ــي عب ــارة ع ــن حل ــي م ــن
الفضـــة اخلالصـــة.
وم ــن خ ــالل املنه ــج نفس ــه يس ــجل الكت ــاب توثي ــق
رقص ــة «الرزح ــة» ،بمحافظ ــة أب ــن ،ث ــم ينتق ــل إىل ب ــايق
املحافظـــات حيـــث يتنـــ�اول الرقصـــات الـــيت تمزيهـــا،

ففـــي محافظـــة البيضـــاء تشـــتهر رقصـــة البيضـــاء،
ويف محافظـــة احلديـــدة :رقصـــة احلقفـــة -رقصـــة
اجلـــل -رقصـــة الفرســـاين ،ويف محافظـــة املحويـــت:
رقصـــة الكوكبـــاين -رقصـــة التســـييف املحويـــيت،
ويف محافظـــة املهـــرة :رقصـــة الـــرع املهـــري -رقصـــة
البدينـــ�ة -رقصـــة ُ
العـــري ،ويف محافظـــة تعـــز :رقصـــة
الرزيـــن واخلفيـــف -رقصـــة الزبرييـــة -رقصـــة الـــرع
احلج ــري ،ويف محافظ ــة حضرم ــوت :رقص ــة الزرب ــادي-
رقصـــة غيـــل بـــين يمـــن -رقصـــة الهبيـــش -رقصـــة
الغيـــة -رقصـــة القطـــين -رقصـــة العـــدة -رقصـــة
بـــين مغـــراة ،ويف محافظـــة ســـقطرى :رقصـــة الزامـــل-
رقص ــة -قلي ــل مزم ــار -رقص ــة الس ــيبح ،ويف محافظ ــة
ش ــبوة :رقص ــة ب ــري عل ــي -رقص ــة نص ــاب ،ويف محافظ ــة
صع ــدة :رقص ــة النس ــر -رقص ــة س ــحار ،ويف محافظ ــة
صنعـــاء :رقصـــة الربـــع الصنعـــاين -رقصـــة املزمـــار-
رقصـــة الشـــعوبي�ة ،ويف محافظـــة عـــدن :رقصـــة
الليـــوة -رقصـــة الركلـــه ،ويف محافظـــة حلـــج :رقصـــة
الش ــرح -رقص ــة املرك ــح ،ويف محافظ ــة م ــأرب :رقص ــة
مـــأرب .وينهـــي املؤلفـــان كتابهمـــا القيـــم بمجموعـــة
مـــن املالحـــق توثـــق صـــور اآلالت املوســـيقية واألزيـــاء
الش ــعبي�ة واحلل ــي الش ــعبي�ة املس ــتخدمة يف الرقص ــات
ً
الـــيت تـــم تن�اولهـــا ،فضـــال عـــن ملحـــق بأنـــواع اجلنـــايب
اليمنيــ�ة م ــن مختل ــف املحافظ ــات ،وك ــذا بع ــض أن ــواع
األحزمـــة النســـائي�ة والرجاليـــة متعـــددة األشـــكال،
وبعـــض صـــور أنـــواع العقـــود الفضيـــة اخلالصـــة
واملطعمـــة بالعقيـــق ،وأشـــكال األســـاور ،إىل جانـــب
بع ــض الربط ــات النس ــائي�ة ال ــيت تلب ــس ف ــوق ال ــرأس،
واإلكسس ــوارات ال ــيت كان ــت تس ــتخدم ً
قديم ــا يف بع ــض
املناط ــق اليمني ـ�ة ..وتعك ــس الم ــادة املص ــورة يف الكت ــاب
مه ــارة ياس ــمن الش ــالل ال ــيت تش ــري س ــريتها الذاتي ـ�ة إىل
حصولهـــا علـــى دورات يف التصويـــر الفوتوغـــرايف الفـــين
منه ــا والتوثيق ــي ،وه ــو م ــا أس ــهم يف إب ــراز الكث ــري م ــن
المـــادة العلميـــة بالكتـــاب علـــى حنـــو علـــي تقـــين.

اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ :اﻟﻌﺎدات واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات وﻓﻨﻮن اﻷداء اﻟﺸﻌﺒﻲ
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LES FENÊTRES AUX VERRES TEINTÉS
(QAMARIET) AU YÉMEN
Mohammed Sabae - Yémen
Les qamariet incrustées de verre teinté
sont considérées comme l’une des
marques de l’architecture yéménite.
Elles sont fort souvent utilisées dans les
façades des demeures, notamment dans
les provinces du Nord et du Centre.
La présence des matières premières
nécessaires à ce type de fenêtre a
contribué à leur apparition tôt dans
l’histoire du pays. Les qamariet étaient
fabriquées aux époques lointaines à partir
de ce marbre translucide que l’on appelle
l’albâtre. C’étaient des fenêtres rondes
ou semi-rondes fixées en haut des autres
fenêtres, elles servaient juste à éclairer les
pièces, depuis cette position fixe au-dessus
des fenêtres en bois, lesquelles s’ouvraient
et se refermaient indépendamment
d’elles. Dans le temps, elles étaient collées
avec une matière appelée al qodhadh qui
était extraite d’un certain type de pierre
blanche semi-solide (très présente dans les
montagnes du Yémen) que l’on réduisait
en poudre et dont le mélange donnait
une pâte ressemblant au ciment que nous
connaissons. Dans les temps anciens, les
plaques de marbre translucide étaient
fréquemment utilisées pour couvrir les
fenêtres. Les voûtes des édifices arabes
avaient alors une forme arrondie que l’on
retrouve aujourd’hui en abondance dans
les anciens palais yéménites, ce qui prouve
que la qamariya (singulier de qamariet)
n’est pas née d’aujourd’hui. D’ailleurs, ce
type de fenêtre est toujours présent dans
les vieilles demeures de Sanaa sous la
forme de lucarnes closes faites seulement
pour laisser passer la lumière.
Dans les temps anciens, la qamariya était
fabriquée uniquement à partir du qodhadh
et du marbre translucide. Mais l’apparition

du verre teinté qui a commencé à abonder
sur les marchés yéménites a amené
les gens à l’utiliser à la place du marbre
translucide, et à se servir du plâtre de
préférence au qodhadh. On dit que le
verre teinté a peu à peu remplacé le
marbre dans les qamariet à l’époque des
Mamelouks, puis sous les Fatimides et les
Ayoubides, mais que, selon les différentes
sources, ce matériau n’a véritablement
prospéré qu’à l’époque des Ottomans,
lorsque ces derniers avaient étendu leur
empire sur le Yémen et que les Turcs
avaient amené avec eux ce type de verre.
Les Yéménites avaient alors commencé
à utiliser ce matériau dans les fenêtres en
plâtre à la place du marbre et des vitres
transparentes.
Ces fenêtres ainsi coloriées que l’on
appelle qamariet devinrent et restèrent
jusqu’à nos jours partie intégrante de
l’architecture yéménite. Matériau ductile,
le plâtre a joué un rôle important dans les
variations observées quant à la forme et
à la dimension des qamariet. Les fenêtres
en plâtre sont devenues relativement
plus grandes que les petites qamariet en
marbre. Les formes et ornementations
se sont multipliées et diversifiées de
façon artistique du fait que le plâtre peut
facilement se prêter à la gravure et à la
sculpture. Les couleurs du verre ont d’un
autre côté contribué à faire de ces fenêtres
des œuvres d’art qui embellissent les
demeures tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Les qamariet sont ainsi devenues des
éléments indissociables de l’architecture
yéménite, elles sont aujourd’hui présentes
dans les maisons de la plupart des
provinces du pays, en particulier celles du
Nord.
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SUR LA CONCEPTION D’HABITS DE SOIRÉE
INSPIRÉS
DE LA THÉMATIQUE DU CHEVAL ARABE
ET DES ÉQUIPEMENTS ÉQUESTRES

Tahani Alajaji - SAOUDIENNE
L’étude porte sur l’esthétique du cheval
qui jouit d’un statut des plus élevés
et sur la beauté physique qui en est la
marque et qui a inspiré la conception
d’habits de cérémonie. Le propos, ici,
est la confection d’habits destinés à
une soirée ayant pour thème le cheval
arabe. Le travail se fonde sur la méthode
descriptive pratique. L’échantillon retenu
se compose de 55 femmes âgées de 17
à 50 ans, voire plus. Ces femmes ont
été choisies au hasard, et la méthode
suivie a été celle de l’enquête en ligne.
La recherche a eu, entre autres, pour
résultat de déterminer les principaux défis
auxquels les femmes sont confrontées
lors de l’achat d’habits en prêt-à-porter
sur le marché local.

Wafa Alkhathami - SAOUDIENNE
Les femmes figurant dans cet
échantillon ont accepté la conception
des habits inspirés du cheval arabe et
de l’équipement équestre. Parmi les
principales recommandations adoptées,
on retiendra : offrir aux chercheurs
l’opportunité d’entreprendre davantage
d’études scientifiques dans le domaine
du rapport entre l’habit et la vie
quotidienne ; développer l’intérêt des
professionnels de l’industrie du vêtement
pour la création et la production d’habits
pour le marché local qui répondent
aux besoins des femmes ; renforcer les
incitations et les formes de l’État à la
création d’industries pour la production
d’habits de qualité ayant un cachet local
– toutes actions qui revêtent une grande
importance pour l’économie du pays.
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LE VOYAGE DE LA MUSIQUE ET DU CHANT
DE BABYLONE À BAGDAD
Introduction au développement
de la musique irakienne
Anis Hammoud Maaidi - Irak
La musique et le chant occupèrent une
place de choix dans la société irakienne,
depuis les époques sumérienne,
babylonienne et assyrienne qui se
succédèrent dans la vallée du Tigre et de
l’Euphrate. Ils jouèrent un rôle majeur
dans les fêtes et les cérémonies, ainsi
que dans la vie des hommes, qu’il s’agît
des jours de joie ou des jours de peine,
en temps de guerre comme en temps
de paix. À ces époques, chanteurs et
instrumentistes furent formés dans des
écoles de musique spécialisées.
Dans le contexte de la civilisation de
la vallée du Tigre et de l’Euphrate, ces
arts bénéficièrent depuis les temps les
plus anciens d’un statut élevé et furent
associés aux rites et pratiques religieuses
aussi bien que profanes. Dès lors, la
musique était devenue inséparable dans la
vie du peuple des moments de joie et de
tristesse, qu’il s’agît de paix ou de guerre.
Au temps de la Jahîlya (époque
antéislamique), musique et chant n’étaient
pas soumis à des règles et principes
immuables, ils avaient juste pour fonction
d’éclairer de façon simple et fluide le sens
des mots. La récitation de la poésie fut à
cette époque le premier type de chant,
et ce mot lui-même a désigné, dans un
premier temps, la récitation mélodique
du poème.
Aux premiers âges de l’Islam, la
performance vocale et instrumentale fut
mise au service de scansions et rythmes
inspirés de la religion, dont les plus

importants furent la psalmodie du Coran,
l’appel à la prière et les louanges et
hommages à Dieu et à son Prophète.
La perception de la musique varia
d’un souverain à l’autre, au temps
Califes rachidites. À cette époque, les
professionnels de la musique et du
chant se recrutaient, au départ, parmi
les esclaves. Deux types d’innovation
marquèrent l’époque des Omeyyades qui
avaient succédé aux premiers Califes : le
rythme appelé raml et le chant des noirs.
La chanson de qualité vit également le
jour qui avait pour base des poèmes de
deux vers.
Puis ce fut au tour de Bagdad d’accueillir
le Califat, et de Damas l’activité culturelle
passa sous les Abbassides à la plus belle et
à la plus grande des cités. Bagdad connut
alors la plus civilisation la plus brillante
que jamais esprit humain eût imaginée, et
la musique, les lettres et les arts vécurent
leur âge d’or.
L’époque abbasside fut donc celle de
l’apogée des arts et des lettres. La
musique et ses hommes virent s’élever
leur statut au sein de la société. Les
mélodies étaient pour lors attribués à
leurs compositeurs dont elles portèrent
le nom. Nul chanteur ne fut plus autorisé
à se les approprier et à les chanter
avant que leur propre auteur ne les
eût exécutés en plus d’une occasion et
que tout un chacun n’eût su qu’elles lui
appartenaient en propre.
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de performance : la performance
individuelle qui consiste en la prière et
l’imploration adressées au Très-Haut
; l’exécution des muwashah (poésie
à double rime) à travers le dialogue
entre le récitant et le chœur qui se
tient hors de tout accompagnement
musical, excepté l’usage du tambourin
et de certains instruments à percussion
; enfin, le chant religieux que le récitant
exécute sur la base d’un poème mis
en musique, en s’accompagnant d’un
groupe de musiciens. Ces procédures
ou modes d’exécution permettent au
récitant de manifester ses dons ainsi que
son habileté à se mouvoir à l’intérieur
du maqam (strophe mélodique) originel
et de ses diverses ramifications, outre sa
capacité à épanouir les ornementations
mélodiques. C’est pourquoi l’auteur a
insisté sur l’importance d’une parfaite
assimilation des règles du tajwîd
(psalmodie) du Coran pour ce qui est
de la fixation de la sortie des voyelles et
consonnes et à l’exécution du chant.

récitatif, premier jalon à cette époque
dans la formation des musiciens et des
chanteurs.

Le récitatif religieux s’est associé, dans
l’histoire de l’Islam, à l’apparition du
soufisme au cours du Ve siècle de
l’hégire (XIIe siècle) et à l’instauration
de la culture du retranchement et du
colloque solitaire avec Dieu, le soufisme
ayant adopté la zaouia comme lieu
par excellence de l’isolement et de la
méditation en vue de la prière et de
l’adoration, et le récitatif en tant que
voie pour se rapprocher du Seigneur.
Le récitatif religieux s’est répandu sur
une large échelle dans le monde arabomusulman, notamment à l’époque
moderne. Il a acquis une grande
importance et s’est développé sous de
nombreuses formes. Il a connu un grand
retentissement en Égypte, en Tunisie
et Syrie, pays qui ont vu émerger de
fort belles voix et des troupes de grand
talent, devenant ainsi, au cours du XIXe
siècle, de véritables écoles de l’art du

Pour mettre en évidence l’aspect
artistique du récitatif et ses rapports
avec le style et les techniques de la
chanson arabe, l’auteur a pris pour
exemple le Cheikh Mohamed Omrane
qui est considéré pour le XXe siècle
comme l’un des maîtres du récitatif
dans le monde arabe. Il s’est penché
en particulier sur un passage de
l’imploration intitulée « Ô maître des
deux univers » pour analyser le style de
ses improvisations et le développement
mélodique qu’il avait adopté pour ce
maqam. Il a pu ainsi mettre en valeur les
ajouts que cet artiste avait introduits à
travers diverses créations vocales ainsi
que les capacités qui étaient le siennes
quand au passage très étudié d’un
maqam à l’autre et qui le distinguaient
des récitants et même des chanteurs qui
étaient ses contemporains.
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LA DIMENSION CULTURELLE ISLAMIQUE DU
RÉCITATIF RELIGIEUX
Études sur les traits stylistiques et le rapport
avec la chanson arabe
L’exemple de l’imploration : "Ô Maître des deux
univers" de Mohamed Omrane

Khaled El Jmel – Tunisie
L’étude porte sur la relation entre
la religion et la musique à travers
le rapport du récitatif religieux à la
formation des chanteurs arabes qui
apprennent, la plupart du temps au
cours des premières étapes de leur
scolarité dans les kouttab (écoles
d’instruction religieuse), les bases de la
religion et les règles de la psalmodie du
Coran ainsi que celles du récitatif, règles
qui constituaient en fait les principales
matières de cet enseignement
traditionnel.
L’auteur souligne l’importance du
récitatif religieux au niveau de la chanson
et de la scène musicale arabes, en plus
du rôle que ce type de chant joue dans
l’enracinement de la culture arabe
et de l’identité islamique. Il souligne
les éléments de complémentarité
qui existent entre l’école du récitatif
et la formation à la chanson arabe,
sachant que les deux écoles se
complètent, le chanteur étant, dans une
première étape, appelé à recevoir une
formation aux règles de la psalmodie
afin de maîtriser à la perfection la
prononciation des mots arabes. Le
lecteur et le récitant doivent également

recevoir une formation musicale afin
d’acquérir la capacité de réaliser de
belles performances vocales, d’adapter
les strophes au chant, de passer sans
difficulté d’une séquence mélodique à
l’autre et de bien régler à chaque fois la
hauteur de la voix.
Dans un autre registre, l’auteur a
voulu mettre en lumière les principales
modalités du récital religieux, tant au
niveau de la technique du chant que
de la composition des membres de
l’orchestre. Il a pu dégager trois types
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LES COUTUMES ET
LES TRADITIONS DE MARIAGE
CHEZ LES TLEMCÉNIENS

Sabah Hamza - Algérie
Le hammam de la mariée est l’une
des principales étapes indissociables
de toute célébration d’un mariage
algérien traditionnel. Il est en soi
l’une des cérémonies incontournables
qui ponctuent l’événement. Cette
cérémonie se déroule deux jours avant
et deux jours après la noce proprement
dite. La mariée tlemcénienne (du
nom d’une ville de l’ouest algérien)
se distingue des autres mariées par la
nature de son trousseau, de ses habits
et de ses bijoux qui remontent aux
temps les plus anciens et qu’elle porte à
chacune des cérémonies, dont celle du
jour du hammam. C’est ce qui a amené
l’auteur à essayer d’enquêter sur les
coutumes et les traditions que l’on se
transmet de génération en génération
au sein de la société tlemcénienne pour
connaître le genre d’habits, d’affaires et
de produits de beauté dont la mariée
s’accompagne pour le dernier hammam
avant la noce et le premier après cette
cérémonie, et pour savoir quels sont
les plats et les boissons qui sont offerts

Barhail Iman - Algérie
à l’occasion de cet événement et qui
recèlent bien des significations.
Le hammam est pour les femmes ce
qu’est le café pour les hommes, un
endroit où chacune jouit de toute sa
liberté et évolue en toute spontanéité.
Car, en plus d’être une enclave de
propreté et de services, c’est un
espace où se déroulent bien des fêtes
et des célébrations qui témoignent
de l’identité et de l’authenticité de la
région. Les hammams de la ville de
Tlemcen ont été et demeurent des
éléments de l’héritage culturel, des
lieux dédiés à la santé et à la pureté où
s’épanouissent les rapports humains
et les contacts entre les corps. Ils
constituent autant d’univers de détente
et de représentation sociale, des
sources de plaisir et de développement
personnel, où le recours aux moyens
traditionnels et aux produits de beauté
permet de parfaire les corps. Un lieu,
en somme, considéré comme un point
de passage de l’impur au monde de la
pureté.
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Les jeux et chansons d’enfants qui
relèvent du patrimoine ont à cet
égard contribué à l’édification et à la
formation de la personnalité sociale
des enfants dans toutes ses dimensions
et sous toutes ses formes. Ils ont joué
un rôle important d’encadrement de
l’héritage culturel et patrimonial lié
à la vie quotidienne, sans parler de
leur apport au développement de la
personnalité individuelle et sociale à
tous les niveaux.
Les jeux ont également diverses
fonctions éducatives, sociales et
culturelles à travers lesquelles ils
transmettent d’une génération à
l’autre, de façon naturelle et spontanée,
diverses coutumes, traditions et savoirfaire. Ils contribuent ainsi à dessiner
divers contours d’une culture populaire
riche de significations humaines
et sociales qui viennent confirmer
l’importance de l’appartenance à une
terre et à une nation.
Pour ce qui est des jeux fondés sur
des chansons, ils représentent l’image
authentique de la culture populaire
telle qu’elle se manifeste chez une
génération déterminée. Les textes
qui nous sont parvenus à travers les
livres ou la parole des narrateurs sont
en eux-mêmes autant de reflets de la
culture des fillettes et des garçons de
telle nation, au vu du témoignage qu’ils
nous apportent sur les épreuves vécues
par les générations, à des époques fort
éloignées les unes des autres. On y voit
les souffrances qu’endure la femme
ou la jeune fille dans telle société, les
espérances qu’attache une mère au
futur de ses enfants lorsqu’elle leur
chante une comptine, mais aussi les
peines et les difficultés qu’affrontent
les gens dans la quête de leur pain
quotidien, etc. On voit ainsi à quel
point le jeu est indissociable dans sa

forme et dans son contenu de la réalité,
on voit aussi qu’activités réelles et
activités ludiques n’entretiennent pas
des rapports abstraits mais des rapports
d’interaction dialectique entre deux
parties, une interaction qui génère la
dynamique du réel.
En fait, cette vision du jeu basé sur
le chant n’était perçue de façon aussi
claire par de nombreux chercheurs
qui s’étaient contentés d’appréhender
le patrimoine selon une démarche qui
le réduit à une forme guère éloignée
d’une simple enveloppe extérieure.
Et c’est pourquoi ils ne furent pas
capables de saisir le contenu véritable
de cet héritage qui offre pourtant à
ceux qui y puisent de grands espaces
de liberté d’expression, que ce soit par
la parole, le mouvement ou le chant,
qui leur permettent de s’affranchir des
pressions qu’impose le réel.
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JEUX ET CHANSONS D’ENFANTS
FIGURANT DANS LE PATRIMOINE
Fonctions et significations
symboliques et réelles

Hédi Msillini - Tunisie
La collecte et l’étude des jeux et
chansons d’enfants en Tunisie montrent
que ce domaine est partie intégrante
de la culture du pays. Nul ne s’étonnera
d’ailleurs de ce que les jeux constituent
une médiation vers l’assimilation par
l’individu de la culture de la société à
laquelle il appartient. Par la pratique,
l’individu est en effet influencé par cette
culture qu’il appréhende puis interagit
avec elle dans les moments de loisir,
acquérant ainsi les comportements
sociaux les plus adaptés aux us et
coutumes de la société et aux valeurs
qu’elle impose. Les jeux sont également
considérés comme une part importante
des moyens de divertissement qui
contribuent au développement des
capacités tant mentales que physiques

et existentielles de l’individu. Ils
constituent autant de soutiens à
la santé mentale et psychique des
êtres, compte-tenu des avantages
et spécificités qu’ils offrent et qui
permettent à l’enfant de trouver la
nourriture qui s’accorde le mieux
avec ses moyens et ses capacités et
qui réponde à ses aspirations et à ses
besoins. Ceci est d’autant plus évident
que l’on sait quelle joie s’imprime
sur les visages des enfants lorsqu’ils
s’adonnent à tel ou tel jeu, quelles
structures, continuités et spécificités
mélodiques communes se dégagent
alors de leurs chansons, quelles
gestuelles leurs corps développent et
quels types de sons sortent alors de
leurs bouches.
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voit alors apparaître diverses pratiques
où le religieux se mêle au social,
le sacré au profane et le spirituel
au temporel. Ce sont là des dates
essentielles qui aident à renforcer
l’entraide entre les hommes et les
échanges tant matériels qu’intellectuels
entre les membres de la communauté,
et qui contribuent aussi à fortifier
le ciment social, à en consolider les
assises et à développer les liens entre
les individus. D’où ces questions : quel
est le rapport entre fête, cérémonie et
célébration ? Quels sont les différents
types de fêtes et de célébrations
? Quelles en sont les significations
symboliques, les fonctions sociales et
les manifestations festives ?
Les rites auxquels donnent lieu de
telles manifestations constituent
autant d’illustrations de tel ou tel
comportement social à travers lequel
se perpétue la structure traditionnelle
dans divers aspects de la vie sociale,
quel que soit le milieu. On y voit se
mélanger le sacré et le mythique,

l’héritage culturel et la dimension
religieuse, ce qui confère aux us et
coutumes une grande diversité qui se
transmet par cycles successifs d’une
génération à l’autre, par-delà les
mutations économiques et sociales
dictées par les exigences de l’époque.
La rapidité des changements socioéconomiques qui affectent la société
s’est traduite par l’apparition de
nouvelles formes de comportements
sociaux, ainsi que de nouvelles
traditions et coutumes qui sont
liées aux différentes manifestations
festives mais ne correspondent pas
nécessairement aux us et coutumes
qui s’étaient enracinés dans la
mémoire des hommes au cours des
précédentes périodes.
L’effort déployé par chaque société
pour s’autorenouveler, tout en
préservant ses structures, produit
en effet un ensemble de nouvelles
habitudes. Celles-ci sont de nature
à aider les communautés humaines
à perpétuer leur être au milieu des
vastes et rapides mutations dans
lesquelles elles se trouvent engagées.
Dans le même temps, on voit s’affaiblir
certaines habitudes et formes
anciennes de comportement qui ont
cessé de remplir les fonctions qui leur
étaient dévolues dans le passé. De
même voit-on s’étioler des rites et des
célébrations avec leurs significations
sociales, leurs dimensions religieuses,
culturelles et festives qui contribuent
fortement au renforcement de
l’appartenance familiale, des liens de
solidarité sociale et de la participation
à la construction de la personnalité
de l’individu et à l’enracinement de
l’identité de chaque société dans
toutes ses dimensions.
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FETES, CÉLÉBRATIONS ET CÉRÉMONIES
DANS LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
Fonctions sociales et manifestations festives

Matraf Omar - Algérie
Fêtes et célébrations constituent
autant de pratiques sociales et de
rites religieux à travers lesquels la
société s’emploie à préserver son
patrimoine populaire et son héritage
culturel et civilisationnel. Ces diverses
manifestations recèlent en effet de
nombreuses significations et symboles
en même temps qu’elles remplissent
des fonctions sociales et donnent lieu
à diverses exhibitions où s’expriment
la joie et la liesse populaires. Ce sont
en effet de moments où s’oublient
les peines et les chagrins et où se
renforcent les liens familiaux et les
multiples formes de solidarité sociale,
de sorte à développer et à conforter la
cohésion sociale, tout en consolidant
les relations entre les membres de la
communauté.
Il n’est pas en effet de société humaine
qui n’ait ses fêtes, ses célébrations et

ben Maamar - Algérie
ses cérémonies qui reviennent chaque
année à des dates bien déterminées.
Sans doute les sociétés arabes et
musulmanes sont-elles celles qui
connaissent le plus de ces rendez-vous
festifs, par comparaison avec les autres
sociétés, qu’elles soient d’Orient ou
d’Occident. Le peuple algérien partage
à cet égard avec le reste des peuples
arabes et islamiques les mêmes fêtes
religieuses, les mêmes cérémonies
familiales et les mêmes festivités
nationales.
De telles manifestations collectives
constituent des traditions officielles
et populaires où s’exprime la joie
collective et où les peines et les
épreuves de la vie laissent place à la
détente. Pour beaucoup, elles sont
autant d’occasions pour oublier, ne
serait-ce que pour un temps, les
préoccupations et les difficultés. On
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LES SIGNIFICATIONS DE LA BERCEUSE ET DU
BERCEMENT
DANS LA CULTURE POPULAIRE LIBYENNE
Ghalia Younes Al Dharaani - Libye
Chanter à l’enfant une berceuse c’est
l’aider à se calmer et à s’endormir non
pas en lui donnant ces assoupissants
dont se servent aujourd’hui certaines
mères, mais en lui répétant de ces
vocables simples et en petit nombre,
de ces constructions phrastiques
élémentaires mais chargées de
significations et profondes par le contenu
et la finalité, que la mère ne cesse de
réitérer dans l’oreille de l’enfant en
leur conférant une forme mélodique
sereine dont la douceur est de nature
à amener ce petit être à se calmer et à
trouver le sommeil. Pour le bercement,
c’est ce mouvement par lequel l’enfant
est légèrement balancé sans que cela
s’accompagne d’une chanson. Quant
à l’endormissement, le mot arabe
en usage est tankhîm qui désigne à la
fois le jeu et le chant, deux mots qui
diffèrent dans la langue arabe par le sens
mais s’accordent sur la finalité qui est
d’apaiser l’enfant par le recours à divers
outils et instruments. L’endormissement
comprend le mouvement et le chant
alors que dans le bercement le
mouvement peut ne pas s’accompagner
de la moindre mélodie. Eb fait, dans
la culture populaire libyenne, les deux
mots indiquent un seul et même objectif
et se rejoignent quant à la désignation
des mêmes moyens et outils, à savoir le
léger balancement et le chant apaisant.
Ces deux mots ont, somme toute, une
seule et même signification.
Les chercheurs spécialisés dans le

domaine de l’enfance estiment que les
berceuses qui accompagnent la première
étape de la vie de l’enfant représentent
le premier rapport existentiel par le
moyen de la littérature entre la mère
et sa progéniture. La mère assume
donc une fonction vitale en semant la
première graine dans l’éducation de
son enfant à la vie et dans l’éveil de sa
sensibilité aux sentiments, sensations et
rythmes musicaux.
Berceuses et bercements accompagnent
l’enfant à une étape aussi cruciale que
fondamentale de sa vie, celle de la
première enfance (de zéro à trois ans).
Dans la culture populaire libyenne, ce
sont en général la mère, la sœur ou une
autre femme proche de l’enfant qui s’en
chargent, avec en premier lieu le souci,
comme l’auteur l’a déjà souligné, de
jouer avec l’enfant ou d’essayer de le
tranquilliser et de faire cesser ses pleurs,
etc.
La principale caractéristique des
berceuses et des bercements c’est leur
scansion apaisée, leur style monotone
et leur musique lente. Leur exécution
exige chez la personne qui en a la
charge de la sérénité et beaucoup
d’énergie positive où s’épanouissent les
sentiments d’amour et de tendresse que
la voix va transmettre à l’enfant sous la
forme d’une comptine qui aura un effet
magique sur l’enfant, dès lors que la
performance est exercée de la meilleure
façon.
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La recherche sur les proverbes populaires
tunisiens traitant de ce sujet vient
confirmer l’importance et la diversité
des données qu’ils contiennent. De telles
données couvrent les différents domaines
de l’environnement, de la vie sociale,
économique, culturelle, religieuse, etc. Le
chameau est un symbole culturel, social
et économique :
• symbole culturel dans la mesure
où il célèbre un mode de vie fondé
sur le nomadisme et les continuels
déplacements d’un point à l’autre du
pays ;
• symbole social en raison de l’image
qu’il nous donne de certains
comportements et attitudes morales,
mais aussi des rites et pratiques
cultuelles auxquelles il nous renvoie;

de la figure du chameau, et dont la
plupart relèvent du patrimoine rural
bédouin. Une présence aussi massive
de cet animal dans ces proverbes et,
plus généralement, dans le patrimoine
oral populaire est révélatrice de la place
importante que celui-ci occupe dans le
quotidien des hommes en Tunisie, place
qu’il a gardée à travers, précisément,
cette présence dans l’héritage populaire,
malgré la régression du rôle, économique
ou autre, qui fut le sien.
Dans cette étude, le travail se limitera,
pour l’essentiel, à la compilation de
quelques proverbes tunisiens portant
sur le chameau, à l’analyse de la notion
de proverbe et de ses spécificités
structurelles, à l’étude linguistique, sociale
et culturelle de certains proverbes et
à la comparaison entre des proverbes
tunisiens évoquant le chameau et des
proverbes arabes construits autour de la
même thématique.

• symbole économique car il nous
offre une vision synthétique de la
bédouinité en général.
Le recul qui a affecté le statut du
chameau qui a perdu la place centrale
qu’il occupait dans la vie quotidienne, du
fait des rapides mutations que la société
tunisienne a connues, n’a en rien affecté la
présence de cet animal dans l’imaginaire
des gens et dans la mémoire populaire.
Son ombre continue en effet à planer sur
le patrimoine populaire, aussi bien oral
que matériel, particulièrement lorsqu’il
s’agit des proverbes. Cela témoigne de la
richesse de la culture des camélidés et de
la diversité des rites et pratiques cultuelles
qui y sont liées. Le plus remarquable
est que la plupart des proverbes où le
chameau occupe une place centrale ne
concernent pas la seule Tunisie mais sont
l’expression de valeurs sociales qui sont
en général au cœur de la culture arabe,
ainsi que le montre la similarité entre les
proverbes populaires qui se rencontrent
dans de nombreux pays arabes.
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LE CHAMEAU DANS LES PROVERBES
POPULAIRES TUNISIENS

Abdelkrim Brahmi - Tunisie
L’étude des proverbes populaires
tunisiens qui portent sur le chameau
ainsi que l’analyse des thèmes qui y sont
associés font partie des recherches sur le
patrimoine populaire de ce pays qui s’est
transmis oralement, de génération en
génération. Elle permet de comprendre
certains aspects de l’identité culturelle
ainsi que divers traits distinctifs qui sont
spécifiques à une partie importante des
habitants de la Tunisie, surtout ceux des
régions du Centre et du Sud. Elle permet
aussi d’appréhender les us et coutumes
ainsi que la situation économique, sociale
et politique des populations de ces
régions.
Cette étude sur les proverbes populaires
s’inscrit dans le cadre de la conscience
accrue de l’importance de la culture
populaire orale, en tant qu’elle constitue
l’un des piliers de la culture tunisienne,
compte-tenu de la contribution qu’elle

apporte à l’intégration de l’individu au
sein de la société, à l’approfondissement
de la compréhension de soi et à
l’enrichissement de l’identité, grâce à
cette ouverture culturelle sur l’autre
qu’offre l’oralité, si différente que soit
l’appartenance de l’autre à cette même
culture.
Les variants culturels, et plus
particulièrement la culture populaire,
jouent un rôle important dans la
compréhension de la dynamique du
monde moderne. Ils permettent de
comprendre la réalité, eu égard au rôle
important qu’ils jouent au niveau du
changement des mentalités et de leur
effet sur les comportements et la vision
des hommes.
L’auteur analyse dans cette étude
quelques échantillons de proverbes
populaires tunisiens qui tournent autour
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LA STRUCTURE ACTANCIELLE DANS LA SÎRA
HILALIENNE
L’exemple du conte La Princesse verte

Saïd Bouaïta - Maroc
L’étude porte sur les structures
actancielles dans la Sîra (épopée)
hilalienne, à partir du conte intitulé La
Princesse verte, tel qu’il figure dans
la version donnée par Roselyne Leila
Koreich. Elle vise à mettre en lumière
les principales lois organisant ce texte
narratif sur la base de l’hypothèse,
de l’actualisation et de la typologie
des finalités. L’auteur s’est fondé sur
certaines données théoriques en
rapport avec la sémiologie du récit
(notamment celles proposées par
Greimas). Qu’il s’agisse du fond ou
de la forme, La Princesse verte offre
un champ fécond à la vérification de
ces données, lesquelles permettent
de déterminer la situation structurelle
des différents facteurs concourant

à la construction du texte narratif
et aident à mettre en évidence les
relations qui organisent ces facteurs,
notamment en ce qui concerne le
rapport de désir entre l’actant et la
question de la valeur, ou la relation
antagonique qui rattache cet actant
à ce qui fait obstacle, ou encore la
relation harmonieuse sur le plan
du savoir et de la persuasion qui
comprend le facteur émetteur et le
facteur actant.
Les liens entre les facteurs constituent
une structure actancielle répartie
en lignes actancielles spécifiques qui
gouvernent la structure du conflit qui
est le trait distinctif de La Princesse
verte en particulier et de la Sîra
hilalienne de façon générale.
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la vie des marins) et à ces longs et
incomparables soupirs des exécutants.
Le défunt maître Mohammed bin
Jassem bin Hirban ainsi que les hommes
de sa génération qui fondèrent des
dour populaires au milieu des zones
d’habitation et des ruelles et quartiers
populaires des villes voulaient enraciner
par une telle présence le lien entre
ces arts populaires et la vie des gens,
mais aussi rehausser la valeur sociale
des exécutants et affirmer haut et
fort la grandeur morale de ces lieux
privés. Ils réalisèrent ainsi de nombreux
objectifs, qu’il s’agît de préserver et
d’assurer la pérennité de ces arts ou
d’y attirer ces nouvelles générations qui
n’auraient jamais connu ces richesses
patrimoniales ni interagi avec elles sans
la présence de ces institutions privées.
Râblé et vigoureux, le regretté
Mohammed bin Herban se mouvait
parmi les instrumentistes en chantant
de sa voix ensorcelante et en déployant
fièrement son savoir, sa longue
expérience et toute l’étendue des
registres de sa voix. Non content
d’exercer les arts de la mer, ce créateur
s’intéressait à ceux du bestat, du samer,
du samiri ou des aradhet. Il n’était pas
d’événement populaire ou national
où sa troupe ne fût présente sur le
terrain. Cet homme admirable – que
Dieu l’admette en Sa Miséricorde ! –
veillait avec sagesse et dévouement
à transmettre son expérience à ses
fils auxquels il sut communiquer de la
façon la plus approfondie sa sensibilité
artistique et humaine et ces élans de
l’âme qui n’avaient pas de bornes.
Je suivais à la trace ce grand artiste et
ne cessais à chaque fois que je pouvais
l’approcher (de si timide façon) de lui
poser les questions que m’inspirait
l’intérêt précoce que je conçus pour
les arts populaires. Dans toutes ces

circonstances, l’homme fut pour moi un
maître amical et patient qui répondait
toujours à mes sollicitations avec son
sourire bienveillant : « Viens te joindre
à nous, mets-toi avec le groupe… c’est
ainsi que tu pourras tout apprendre et
tout comprendre. »
Ce maître mena sa carrière avec
tout l’orgueil de l’artiste fier de son
travail et de ses performances. C’était
un fondateur plein de sagesse et le
directeur d’une troupe populaire
qui nous enseigna les bases de l’art
et les fondements de la prestation
musicale. L’essence humaine de son
enseignement continue d’être pour
nous une source d’inspiration et
l’emblème de la mémoire de notre
patrie en ce qu’elle a de plus lumineux.
Je revois encore l’ensemble des œuvres
par lesquelles feu Mohammed bin
Hirban a enrichi le patrimoine des arts
populaires en revoyant les séquences
filmées de l’ouverture du nouveau
siège que l’Institution bahreïnie pour
la culture et les monuments édifia
pour accueillir Dar bin Hirban, sur les
hautes instructions de Sa Majesté le
Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, souverain
du Royaume de Bahreïn – que Dieu le
préserve et guide ses pas –, instructions
qui sont venues concrétiser la vision
clairvoyante de Sa Majesté et le
profond attachement du monarque
aux valeurs de la culture populaire,
en tant que l’une des composantes
essentielles de l’identité nationale. Un
tel accomplissement au service de la
culture mérite d’être salué, il répond
à une des hautes exigences du devoir
national.
Ali Abdulla Khalifa
Chef de la rédaction
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construits en dehors des zones
d’habitation, elles étaient entourées
de murs lisses à peine transpercés
d’un petit nombre d’étroites
fenêtres toujours proches du toit et
servant juste à l’aération. Certaines
dour construites à proximité des
zones habitées étaient – d’après le
témoignage de certains chroniqueurs
– bâties sur des fondations creusées
dans des excavations d’une
profondeur de trois à quatre mètres
de manière à ce que le vacarme des
chants et des tambours ne retentisse
pas à l’extérieur, provoquant l’ire des
extrémistes religieux. Chaque dar a
son fondateur dont elle porte le nom
et qui est une personnalité reconnue,
occupant une place importante
dans le domaine artistique. C’est
cet homme qui appelle à ériger de
tels lieux de convivialité et gère le
financement des instruments, des
équipements et de tout le nécessaire
de l’hospitalité.
Parmi les dernières dour consacrées à
la musique populaire dont la fondation
remontait aux années quarante et au
tout début des années cinquante du
siècle dernier et qui furent actives
de longues années durant, nous
citerons celles d’Ali bin Saqr, de
Mohammed bin Hirban, d’Ibrahim
Massaad, d’Ibrahim al Baloushi, toutes
sises à Al Muharraq ; s’y ajoutent
celles de Jinaa bin Seif à Halat Bou
Maher, de Gallali, de Mohammed bin
Ariq ainsi que la petite dar d’Al Rifaa
à à l’est de Rifaa, et dar Jomaa bin
Maktoub à Al Badi’a.
Ces dour, étant les lieux privés de
réunion, de veille et de concertation
uniquement fréquentés par des
hommes, jouèrent au cours du temps
un rôle social et politique qui eurent
un réel impact sur le mouvement

social et les diverses manifestations
publiques. En mai 1932, certaines
dour d’Al Muharraq consacrées à la
grande musique populaire ont été
détruites sur ordre des autorités
coloniales afin d’empêcher les
réunions. Jusqu’aux années soixante
du siècle dernier, l’entrée du aoud
par les différents accès officiels au
pays était interdite. Louanges donc
au Très-haut pour cette ère de
prospérité dans laquelle nous vivons
aujourd’hui, ère du développement
social, de l’ouverture artistique et
intellectuelle, du progrès culturel et
de la liberté, une liberté entière et
responsable.
Le nombre des dour populaires a
nettement diminué dans ce pays, et
sans doute aussi dans d’autres pays
du Golfe, du fait des changements
sociaux et du départ de la plupart
des exécutants des arts populaires
traditionnels, lesquels ont euxmêmes régressé. Mais certaines
de ces institutions ont su résister
aux mutations et tourner le dos
à la théâtralisation de ces arts et
à leur adaptation aux émissions
radiophoniques ou télévisées et aux
manifestations touristiques mais aussi
à ces évolutions qui ont amené les
gens à adopter diverses formes de
divertissement qui ont submergé le
champ social.
Encore enfant, je m’étais passionné
pour les arts populaires et dar
Mohammed bin Hirban à Al Muharriq
fut pour moi l’une des écoles où
j’accédai aux abc des arts et des textes
du mawel, du muweili et des boudhiet
que je goûtai tôt, succombant au
charme des percussions sur les
tambours, tambourins et autres
instruments autant qu’à la magie de
la voix des nahamin (chantres de
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LE MAÎTRE MOHAMED BIN HIRBAN
DANS LA MÉMOIRE BAHREÏNIE

Le terme dar – pluriel dour – renvoie,
dans le dialecte bahreïni, et fort
probablement dans la plupart des
dialectes des pays du Golfe arabe, à
l’idée de pièce ou de chambre dans
une maison populaire comprenant
un nombre de pièces (dour) pouvant
être plus ou moins important selon
la superficie de cette habitation et les
moyens dont disposent ses habitants.
Le sens ainsi donné au vocable
dar s’oppose à l’usage qui se rencontre
dans certains pays arabes où le même
mot désigne la maison ou le logement.
Ce terme a également un autre sens au
Bahreïn : il désigne en effet une pièce
que l’on construisait à l’époque dans
un endroit isolé afin que se réunissent,

au terme de la saison de la pêche aux
huitres perlières, des hommes venus
de quartiers proches en vue de deviser,
d’évoquer des souvenirs, de veiller
ensemble et d’exercer, une fois achevée
la prière du soir (al ‘îcha) et jusqu’à
une heure tardive de la nuit, les arts
populaires du chant.
Ces dour sont associés dans
l’acception populaire du mot à
une éthique tout autant qu’à des
considérations artistiques et statutaires
et à des rites virils qui se sont transmis
d’une génération à l’autre avec
une fidélité sourcilleuse, selon les
exigences de chaque époque. Dans
les temps anciens, les dour étaient
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Qamariyas: Yemen’s Multi-Coloured Stained
Glass Windows

Muhammad Saba - Yemen
Qamariyas, windows made of colourful
stained glass, are considered one of the
most important architectural elements
in Yemen. They are widely used on the
facades of Yemeni houses, especially in the
northern and central governorates.
The availability of suitable materials led to
the emergence of this type of window.
In the past, Qamariyas were made from
slices of transparent marble (alabaster),
and they were circular or semi-circular
windows used for lighting installed above
movable wooden windows. The windows
were fixed using ‘quad’, a material made
by crushing and grinding a white stone of
medium hardness that was widely available
in the mountains of Yemen and mixing
the powder into a substance similar to
cement.
Old Yemeni palaces had semi-circular
Arabian arches. This proves that
Qamariyas are not a product of our times.
They are still used for lighting in the old
houses in Sana'a.
In the past, Qamariyas were made with
qudad and transparent marble only. After
coloured glass became easily available
in Yemen, the Yemenis replaced the

transparent marble with coloured glass
and used stucco instead of qudad. It is
said that coloured glass was first used in
Qamariyas in the Mamluk, Fatimid and
Ayyubid eras.
Sources confirm that when the Ottomans
extended their rule to Yemen, the
prosperity led to the widespread use of
coloured glass in windows and Qamariyas.
The Turks brought coloured glass to
Yemen, and the Yemenis began to use
coloured glass. The coloured stucco
windows or Qamariyas have become an
integral part of Yemeni architecture.
The mouldability of stucco played an
essential role in the changing sizes and
shapes of Qamariyas. The stucco windows
were larger than the small marble ones,
and the decorations and shapes were
more diverse due to the ease of carving
and engraving. In addition, the colours of
the glass helped to transform the tiles into
a painting, decorating the Yemeni home
inside and outside. They have become
a part of homes in Yemen, and in most
Yemeni governorates, especially those in
the north, it is rare to find a home without
Qamariyas
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Designs for Evening Wear Inspired By
Arabian Horses and Equestrianism

Tahani Al-Ajaji - Saudi
This paper highlights the beauty of
horses and the position they hold in
fashion design, and it aims to focus
on evening wear inspired by Arabian
horses. The paper follows the applied
descriptive approach.
The sample consisted of 55 randomlyselected women who were between
17 and 50 years of age. One of the
research methods used was an
electronic questionnaire.
The most important findings of this
study:
• Identifying the most important
challenges that women face when
purchasing ready-to-wear clothes in
the local market
• Respondents’ acceptance of
women’s fashion inspired by Arabian

Wafa Al-Khathami - Saudi
horses and equestrianism
• There is a market for a collection
of evening wear inspired by Arabian
horses and equestrianism
Recommendations:
• The need to provide researchers
with the opportunity to conduct
more scientific studies connecting
fashion and everyday life
• Working to increase the fashion
industry’s interest in creating and
producing designs that meet the
needs of women in the local market
• The state must encourage and
support the establishment of
factories for the local fashion
industry given the industry’s great
importance to the national economy
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The Journey of Music and Singing from
Babylon to Baghdad: An Introduction to the
Development of Iraqi Music
Anis Hammud Muidi - Iraq
Music and singing played a prominent
role in Iraqi societies starting with the
Sumerian, then the Babylonian and
Assyrian civilisations (Mesopotamia).
Music played an active role in festivals
and celebrations, on happy and
unhappy occasions, and in times of war
and peace, and Iraqi society was keen
to train singers and musicians in music
schools.
In the pre-Islamic era, music and singing
did not have rules and principles, and
they were characterised by simple
meanings. Poetry was the first type
of pre-Islamic singing because it was
chanted. At the beginning of Islam,
the performance of melodies was
employed in new religious forms, the
most important of which were the
recitation of the Holy Quran, the call
to prayer, and chanting and reciting
the Talbiyah (a Muslim prayer invoked
by pilgrims as confirmation that they
intend to perform the Hajj only for the
glory of Allah).
In the era of the Rashidun Caliphates
(the Rightly Guided Caliphs), the
perception of music and singing varied
from one caliph to another due to
the succession of rulership among
them, and initially in the Rashidun era,
professional musicians and singers were
Mawali (non-Arab Muslims).
In the Umayyad era, two musical
innovations were discovered – the
rhythm called Al Ramal, and Zunuj
singing. Al Mutqan (perfected) singing

was also introduced; it included singing
two verses of poetry.
From Damascus, the centre of cultural
activity moved to Baghdad, the largest
and most beautiful city in the Abbasid
era, which was characterised by great
prosperity. The Abbasid era was a
golden age for arts and literature. Music
held a prominent place, and melodies
were attributed to their composers.
Singers were not allowed to attribute
melodies to themselves until they had
sung them many times.
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the maqams (musical modes). He
should also be able to use the right
pitch.
I also wanted to highlight the most
prominent forms of religious chanting
in terms of the method of chanting
and the formation of singing bands.
I concluded that there are three
types of performance: the individual
performance represented by
invocation and supplication to Allah,
the ‘Muwashah’ (the name for both
an Arabic poetic form and a secular
musical genre) that is performed by
a vocalist and chorus accompanied
only by tambourines or percussion
instruments, and the religious song in
the form of a composed poem that
the vocalist performs accompanied by
a band.
These forms enable the vocalist to
highlight his talents, his mastery of
moving between the original maqam
and its sub-divisions, and his ability
to highlight melodic melisma. This is
why I referred to learning the rules
of Quranic recital to perfect the
articulation of sounds while singing.
The concept of religious chanting in
the history of Islam was associated
with the emergence of Sufism during
the 5th century AH (12th century
AD) and the culture of isolation and
individuality in the relationship with
God. Sufis designated the corner a
place of isolation and solitude for
worshipping and chanting to bring
them closer to the Almighty. Religious
chanting is of great importance in
the modern era. It has developed
in several ways, distinct groups and
voices emerged in Egypt, Tunisia
and Syria. During the 19th century,
religious chanting became the first
stage of training for singers.

To highlight the role of religious
chanters and their relationship to
the styles and techniques of Arabic
singing, I chose to focus on Sheikh
Muhammad Omran, one of the
most prominent sheikhs of religious
chanting and readers of the Qur’an
in the Arab world during the 20th
century.
I provided an analysis of his
performance of a passage from the
invocation ‘Ya Sayid Al Kawnayn’ (O
Lord of the Universe), in order to
highlight his style of improvisation
and his melodic performance of the
maqams. I concluded that he added
considerably to the art of chanting
with his vocal creativity and his ability
to adapt the maqams and move from
one to another professionally and
from the treble sounds to the bass
sounds with a vocal compass. This
distinguishes him from contemporary
reciters and even singers.

13

The Islamic Cultural Dimension of Religious
Chanting Through Its Stylistic Features and
Relationship to Arabic Singing:
The Example Of "O Lord of the Universe",
an Invocation by Muhammad Imran

Khalid Al Jamal - Tunisia
This paper studies the relationship
between religion and music by
examining religious chanting and
its relationship to the upbringing
of Arab singers. In the early stages,
they were often educated in Quranic
mosque schools, where they learned
writing, the religious foundations, the
rules of Quranic recitation and the
chanting of the Islamic odes, which
are the components of the traditional
formative school.
In this study, I discuss the importance
of the role of religious chanting
in supplementing music and Arab

singing and in the consolidation of
Arab culture and Islamic identity
by highlighting the elements of
integration between the school of
religious chanting and Arab lyrical
composition.
I consider the two schools to be
complementary, the singer must
first receive some foundation in the
provisions of Quranic recital in order
to master the proper articulation
of Arabic. The reciter and vocalist
(Munshid) must receive a musical
education in order to perform well
and be able to employ and alternate
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Rites Associated With the Wedding Garments
and Traditions Of Tlemcen: A Bride's Bath

Sabah Hamza - Algeria
The wedding bath is one of the main
rituals in an integral part of the wedding
ceremony in Algerian traditions. Baths
are taken two days before the wedding,
and after wedding.
In Western Algeria, the Tlemcenian
bride is distinguished by her trousseau
(her clothes and jewellery), which has
a long history and which she wears on
every occasion, including the day of the
wedding bath. I attempted to study the
customs and traditions of Tlemcenian
society in order to identify the type of
clothing, toiletries and tools that the
bride takes to her pre-wedding bath
and her first bath after the wedding in
addition to food and drinks.

Barhail Iman - Algeria
For women, baths serve the
function of cafés. Women enjoy
their freedom and spontaneity
at the baths, and they are the site of
many ceremonies and celebrations
that are an integral part of the region’s
authenticity and identity. The baths in
the city of Tlemcen play this role. They
have retained their cultural, healthrelated and spiritual heritage because
they provide a place for people to
interact. They have always provided
entertainment and opportunities to
develop beauty skills and to learn to
use traditional cosmetics to nurture the
body with cleanliness and purity.

11

Children's Lyrical Heritage Games: Their
Symbolic and Realistic Functions and
Connotations
Al Hadi Missillyini - Tunisia
A study of children's lyrical games in Tunisia
shows us that games are an integral part
of a culture. Games are a means by which
an individual can absorb, assimilate and be
influenced by the culture of his community,
and interact with it in his spare time to
acquire social behaviours that are in line
with the culture’s customs, traditions and
values.
These games are also an important part
of the entertainment that develops the
individual's mental, physical and emotional
abilities. Games support mental and
psychological health because of their
important advantages and purposeful
characteristics. Games help the individual
to nurture his hobbies and his abilities,
potential and inclinations while meeting his
needs. Games also provide children with
entertainment and joy.
Lyrical games have characteristics and
features in terms of composition, melodic
structure, tonal sequence and motor
formation, which depends on movements
and the children's voices.
Traditional lyrical games helped to build
children’s social personalities. Until
recently, games played important roles in
shaping the culture and heritage associated
with daily life. When we consider the
educational, social and cultural functions
of these games, we find that they enhance
customs, traditions and skills and help
to transmit them among generations to
form a folk culture rich in human and
social meaning that enhances the sense
of belonging and the relationship to a
homeland.

We conclude that lyrical games reflect
a true image of folk literature. Likewise,
the lyrical texts that we have transmitted
from books or narrators are in themselves
reflections of a culture. They also reflect
the people’s suffering at different stages
including women’s suffering, a mother’s
wishes for her children as she sings to
them, and the suffering of people trying to
make a living.
Play is inseparable from reality in its form
and content, and the relationship between
play and reality is not abstract. Instead,
it is an interaction between two parties
from which the individual's movement
is generated within the framework of
society.
This perspective on traditional lyrical
games was unclear to many researchers,
who were content to focus only on the
most superficial aspects of the games.
They did not pay attention to the content
of this legacy, which includes expressing
oneself with words, movement and singing
to relieve the pressures imposed by reality.
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Celebrations, Events and Festivities
in Algerian Culture:
Social Functions and Ceremonial Dimensions
Mutrif Umar - Algeria
Eids and festive occasions are considered
social practices and religious rituals
through which the community preserves
its folklore and cultural heritage. They have
symbolic connotations and social functions.
These occasions include celebrations,
entertainment and joy, which help people
forget their worries and sorrows and
which play a vital role in strengthening
family communication and social solidarity
in a way that increases community
cohesion and enhances relationships
among the members of a society.
Occasions and festive events are held on
specific dates each year. Arab and Islamic
societies may be among the richest
societies in terms of Eids and events, and
Algerian society is no exception. Like
the other Arab and Islamic countries,
Algeria has religious occasions, family
celebrations and social and national
occasions.
These occasions and celebrations
include formal and folk traditions and
some consider them a space relieve
people’s worries and sorrows, if only
temporarily. The rituals practiced at
these events have religious, social and
spiritual aspects, so they have become
important pillars of cultural life that help
to strengthen compassion and promote
social interaction. They increase the
community’s cohesion by strengthening
its structure and enhancing social
relationships among its members.
Some may ask: What is the relationship
between occasions, celebrations and
seasons? What are the different types

bin Muammar - Algeria
of occasions and celebrations? What
are their symbolic connotations, social
functions and ceremonial manifestations?
The ceremonial rituals are examples of
many aspects of social behaviour that
preserve the traditional structure of social
life among different classes. These rituals
are intertwined with the sacred and the
legendary and with cultural heritage and
the religious dimension, and this means the
customs and traditions are very diverse.
This diversity has been transmitted
through the generations despite the
economic and social changes that
society is experiencing as a result of the
requirements of our age. The speed of
these economic and social changes has
led to the emergence of new patterns
of social behaviour and customs and
traditions associated with traditional
celebrations.
Celebrations do not always reflect a
people's earliest customs and traditions
because society, in an effort to renew
itself and maintain its structure, has
created new customs and traditions in
the midst of rapid widespread changes at
a time when the importance of former
behavioural patterns has diminished
and traditions no longer serve the same
functions.
Ceremonial rituals that have social
significance and religious, cultural and
ceremonial dimensions help to strengthen
family belonging, social solidarity and the
individual’s personality, and they enhance
social identity.

9

The Meaning of Lullabies
in Libyan Folk Culture

Ghalia Yunus Al-Dharaani - Libya
Throughout the ages, mothers have
repeated simple words with great
meaning, intent and content in order to
help their children stay still and sleep,
unlike some mothers today who use
sleeping pills. Mothers sing to quiet,
sweet music that soothes children and
encourages them to sleep.
‘Hadhadah’ is an Arabic word that
refers to the way a mother moves the
child, using a regular gentle movement
to promote sleep. Linguistically,
hadhadah means moving a child gently
without singing. In Arabic, ‘tanwim’
means both playing and singing.
Although the two words differ in
meaning, both help to soothe a child.
In Libya’s folk culture, the two
words refer to the same purpose
and they share the same means –
gentle movement and quiet singing
– and on many occasions, they are
interchangeable.
Childhood researchers consider the
cradle songs that a child hears in

the first stage of his life as the first
emotional and literary relationship
established between mother and child.
Lullabies play a vital role by instilling
the first seed of emotional education
and connecting the child's feelings to
rhythms.
Children are exposed to lullabies at
an important stage – early childhood
(between birth and the third year) –
and, in Libyan folk culture, the singer
is usually the mother, sister or another
woman who is close to the child. As I
mentioned earlier, the primary purpose
of lullabies is to play with the child in an
attempt to soothe and quiet him when
he cries.
Tanwim and hadhadah are distinguished
by their calm pace, melodious style and
quiet music, and their performance
requires calmness and a great deal of
positive energy. Love and tenderness
are transmitted vocally in the form of a
song that has a magical effect on a child
if it is performed as required.
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Camels in Tunisian Proverbs
Abdel Karim Al Brahmi - Tunisia
The study and analysis of Tunisian
folk proverbs related to camels is an
examination of Tunisia’s folk heritage,
which has been transmitted through
the generations verbally. This legacy
enables the identification of features of
the cultural identity and characteristics
of an important part of Tunisia’s
population, especially in its central
and southern areas. It helps to identify
Tunisian customs and traditions as
well as Tunisian economic, social and
political conditions.
The interest in Tunisian folk proverbs
is part of the growing awareness of
the importance of oral folk culture as
one of the main branches of Tunisian
culture, and the integration of the
individual and society. The study of
folk proverbs contributes to a deeper
understanding of identity and cultural
openness towards ‘the Other’. Folk
culture plays an important role in
helping us understand the dynamics
of the contemporary world, and this
enables us to understand reality. It
plays a role in changing mentalities
and guiding human behaviour and
perceptions.
This paper attempts to study samples
of Tunisian folk proverbs that mention
camels, most of which belong to the
Bedouin rural heritage. The presence
of camels in folk proverbs and in folk
oral tradition in general reveals how
important these animals were to
people’s daily lives.
Through its central presence in folk
traditions, the camel helps to preserve
a culture that may die out as its role in
people’s lives diminishes.

I have tried to provide a glossary of
some Tunisian folk proverbs that are
related to camels, to define the concept
of the folk proverb and its structural
characteristics, and to provide a study
of folk proverbs linguistically, socially
and culturally by comparing certain
Tunisian proverbs to other Arab ones.
The study of Tunisian folk proverbs
that mention camels confirms the
importance of their content and
diversity; they include various social,
economic, cultural, religious, and
environmental features.
The camel is a cultural, social and
economic symbol. It is a cultural symbol
because it represents a nomadic way of
life. It is a social symbol because of the
behaviour and morals it represents and
the rituals that are associated with it. It
is an economic symbol of Bedouin life in
general.
In fact, the camel’s position has
declined and it has lost its value in daily
life as a result of the acceleration of
the transformations experienced by
Tunisian society. However, it perseveres
in the people’s imagination and in the
collective memory through material and
oral cultural heritage, especially in folk
proverbs that reveal the richness of the
culture and the diversity of the rituals
and practices associated with camels.
It is interesting to note that most of the
folk proverbs that mention camels are
not peculiar to Tunisian society. They
express social values prevalent in Arab
culture in general, and this is reflected
in the similarities among folk proverbs
in many Arab countries.
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The Actant Constructs of
theBani Hilal’s Biography:
The Tale of Princess Khadra as an Example

Said Buaita - Morocco
This study attempts to study the actant
constructs in the tale of Princess
Khadra in the biography of the Bani
Hilal as reported by Dr. Roselyn
Laila Quraish in order to identify the
most important norms governing the
narrative text. The study relies on
hypothesis, actualisation and teleology.

contributed to building the narrative
and helped to control the relationships
that regulate these factors, especially
the relationship of the actant-value
factors, the relationship to the other
as an antithesis, or the relationships
among the narrator, receiver and
actant.

To achieve the aim of this study, I
used theoretical input from narrative
semiotics (especially Greimas’
theories) at the level of form and
content. The study used the example
of the tale of Princess Khadra.
I identified various factors that

The connections among the
factors constitute a structure that
is distributed according to specific
frameworks controlled by the conflict
structure in the tale of Princess Khadra
in particular and in the biography of
the Bani Hilal in general.
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1932, some of the major folk music
duwr in Muharraq were demolished by
the colonial authorities of the time to
prevent gatherings, and until the 1960s,
lutes were prohibited and were seized
at the country's ports. Thank God for
this thriving era of social development,
creative and intellectual openness,
cultural advancement, and responsible
freedom that we are living in today.
As a result of social changes, the
departure of most folk singers and the
recession of their position, the number
of duwr in Bahrain, and possibly other
Gulf countries, has declined. However,
some of these duwr have managed to
survive the change of times through
innovation and adaptation to changes in
broadcasting and tourism requirements.
One of the schools where I learned the
ABCs of traditional singing appreciation,
as well as the percussion of drums, tars,
and brass instruments, was Muhammad
bin Harban's Dar in Muharraq. I was
drawn in by the unforgotten voice of
Nahhamas (Pearl Diver singers) and the
endless unrivalled groans in their songs.
The late master Muhammad bin Jasim
bin Harban and his contemporaries were
among the founders of the traditional
singing duwr in residential communities
and the alleys and neighbourhoods of the
cities. Their intention was to emphasize
the connection between the locals and
the traditional arts, give social status to
the performers, and demonstrate the
ethics of the art. They accomplished
many of their noble goals, the most
important of which are preservation of
the traditional arts and attracting new
generations, who otherwise would not
have known this aspect of their heritage.
Muhammad bin Harban, with his
average height and charming voice,
would be seen wandering, then,

among the performers, proud of his
experiences, knowledge, and talent for
art. He was inventive and not content
with just singing marine songs, but was
also intrigued by the "Bustat," "Samiri,"
and "Ardah”. He and his band were
keen not to miss a national event.
The late Muhammad bin Harban, may
God rest his soul, was wise to ensure
he passed his experiences on to his
children, endowing them with a love of
traditional arts.
I used to ask this great artist questions
arising from my early interest in folk
arts whenever I had the opportunity,
and he was always friendly and
answered me with his welcoming
smiles, reiterating, “Come with us, stay
with the group... you will learn and
know everything”.
This guru was truly a wise and proud
artist who gave his life to creativity and
art. He was a wise pioneer who instilled
in us the principles of traditional
singing arts and the importance of
performance. His inspiring spirit lives
on within us, and within Bahrain’s
memory.
I read the news about the opening
of the new building that the Bahrain
Authority for Culture and Antiquities
had erected for Dar bin Harban, in
order to realize His Majesty King
Hamad bin Isa Al Khalifa's vision of
culture as an integral part of national
identity. It is, without a doubt, a great
cultural accomplishment and precisely
what should have been.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief

5

Bahrain’s Memory: Guru
Muhammad bin Harban

In the Bahraini dialect, as in most Gulf
States’ dialects, a "dar" (plural "duwr")
is a room in a typical house that may
contain a number of "duwr", depending
on the size of the home and the
residents' financial means. Whereas, in
various Arab countries’ dialects, "dar"
means "house" or "residence".
In Bahrain, this term refers to a room
which used to be erected in a secluded
spot for men from neighbouring areas
to meet after the pearl diving season
to converse and sing folk songs. These
meetings typically started after the evening
prayer and lasted until late at night.
Traditionally, these duwr have norms
of ethics, cultural and traditional
conventions, and manly rites that
have been faithfully observed from
generation to generation, in accordance
with the needs of each time period.
In the past, duwr were built outside
neighbourhoods, with sound isolating
walls, and few small windows for
ventilation closer to the ceiling.
According to narrators, some of those
duwr that were built close to residential

neighbourhoods, had their foundations
built in a pit three to four meters deep.
This was done to reduce the sound
of drums and chants, so as to avoid
the annoyance of the austere religious
men. Each dar is named after a wellknown founder. Duwr’s founders are
in charge of financing, the provision of
musical instruments, as well as all other
aspects of hospitality.
Some of Bahrain's last singing duwr
(houses of singing) were established
in the 1940s or shortly thereafter,
and have remained popular for many
years. Such as: Ali bin Saqr’s Dar,
Muhammad bin Harban’s Dar, Ibrahim
Musaad’s Dar, and Ibrahim al-Bulushi’s
Dar in Muharraq; Jannaa bin Saif’s Dar
in Bumahir; Qalali’s Dar; Muhammad
bin Arik’s Dar and Al Riffa Al-Saghirah
Dar in the eastern Riffa; and Juma bin
Maktub’s Dar in Budaiya.
Because these duwr were gathering
places for men to meet, converse, and
sing, they played a social and political
role in shaping the national movement
and current events over time. In May
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